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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 1القـرار 
 النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت

 1(2016احلمامات، ؛ 2012ديب، )

 (،2016احلمامات، العاملية لتقييس االتصاالت )إن اجلمعية 

 اعتبارها يف إذ تضع

اتفاقية  من 20و 15و 14Aو 14و 13واملواد  الدويل لالتصاالت من دستور االحتاد 20و 19و 18و 17 املوادأن  أ ( 
 االحتاد الدويل لالتصاالت وواجباته وتنظيمه؛ يف وظائف قطاع تقييس االتصاالت تنص علىاالحتاد 

 ولمكلف بإجراء دراسات ح، واالتفاقيةدستور الأن قطاع تقييس االتصاالت، طبقًا للمواد املذكورة أعاله من  ب(
 توصيات هبذا الشأن، بغية تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي؛ واعتماداملسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية، 

 إحاالت إىل التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس االتصاالت؛ تتضمن (ITR) لوائح االتصاالت الدوليةأن  (اً مكرر ب
أن توصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت تسفر عنها هذه الدراسات جيب أن تكون متسقة مع لوائح االتصاالت  ج(

وتشغيلها التصاالت ا ، وأن تساعد مجيع املعنيني بتوفري خدماتالواردة فيها، وأن تكون استكماالً للمبادئ األساسية الساريةالدولية 
 ؛املواد ذات الصلة من هذه اللوائح يف األهداف املنصوص عليهاعلى تلبية 

س االتصاالت على ذلك، أن ُيصدر قطاع تقيي تكنولوجيا االتصاالت وخدماهتا تتطلب، بناءً  يف أن التطورات السريعة د (
 االهتا؛حتقيق التنمية املتوازنة التص يف ول األعضاءالوقت املناسب ميكن االعتماد عليها ملساعدة مجيع الد يف توصيات

 اتفاقية االحتاد؛ يف منصوص عليهاأن ترتيبات العمل العامة لقطاع تقييس االتصاالت  ه (
 165 والقرار ،أن القواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني و (

مؤمترات  يف املواعيد النهائية لتقدمي املقرتحات وإجراءات تسجيل املشاركني( ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن 2010)غواداالخارا، 
 ؛(WTSA)تنطبق على اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  االحتاد ومجعياته،

عتماد أساليب وإجراءات عمل دإدارة المن االتفاقية  184Aأن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت خمولة مبوجب الرقم  ( ز
 من الدستور؛ 145Aأنشطة قطاع التقييس وفقاً للرقم 

ايد على وضع للوفاء بالطلب املتز  قد خضعت الستعراض دقيق من أجل تكييفهاأن ترتيبات العمل التفصيلية  ح(
 ؛صاالتء القطاع ومقر االحتاد الدويل لالتأفضل استفادة من املوارد احملدودة املتاحة للدول األعضاء وأعضا وحتقيقالتوصيات 

الية التنسيق بني اخلطط االسرتاتيجية وامل ، بشأن( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  يف املراَجع) 72القـرار  (ط
 ،االحتاد يف والتشغيلية

                                                      
؛ 1980و 1976و 1972؛ جنيف، 1968؛ مار ديل بالتا، 1964؛ جنيف، 1960؛ نيودهلي، 1958و 1956سبق نشره )جنيف،   1

؛ 2008؛ جوهانسربغ، 2004؛ فلوريانوبوليس، 2000؛ مونرتيال، 1996؛ جنيف، 1993؛ هلسنكي، 1988؛ ملبورن، 1984طورمولينوس، -مالقة
 (.2012 ديب،
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 تقـرر
قرار أحكام هذا المن خالل أعاله،  اعتبارها يف إذ تضعمن  (حو ز(و و(و ه(الفقرات  يف األحكام املشار إليها توضيحزيادة 

 (ITR) حالة وجود تعارض، فإن أحكام الدستور واالتفاقية ولوائح االتصاالت الدولية يف شري إليها، مع مراعاة أنهيالقرارات اليت و 
 .رارهذا القوالقواعد العامة ملؤمترات االحتاد الدويل لالتصاالت ومجعياته واجتماعاته تسود )هبذا الرتتيب( على 

 1القسـم 

 الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت
االحتاد الدويل  من دستور 18املادة  يف اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت واجباهتا املخصصة هلا عندما تؤدي 1.1

كل مجعية من خالل   عمالأالقواعد العامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته، تقوم بتسيري  ويف اتفاقيتهمن  13واملادة لالتصاالت 
 ُأخرىمسائل حمددة  يف تشكيل جلان وفريق )أفرقة( لتناول أعمال التنظيم وبرنامج العمل ومراقبة امليزانية واألمور الصياغية وللنظر

 استدعى األمر. إن
وجيه يرتأسها رئيس اجلمعية وتضم نواب رئيس اجلمعية ورؤساء اللجان والفريق )األفرقة( جلنة ت تنشئ اجلمعية 2.1
 تشكلها اجلمعية ونواهبم. اليت
تتخذ اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت القرارات اليت حتدد أساليب العمل والقضايا ذات األولوية. وينبغي قبل  3.1

 املسائل التالية:عملية اختاذ القرارات وأثناءها مراعاة 
إذا كان هناك قرار ملؤمتر املندوبني املفوضني حيدد قضية ذات أولوية، ما مدى احلاجة إىل قرار مماثل للجمعية العاملية  ( أ 

 لتقييس االتصاالت؛
املؤمترات  يف إذا كان هناك قرار حيدد قضية ذات أولوية، ما مدى احلاجة إىل إعادة تناول مضمون القرار ب(

 املختلفة؛ معياتاجل أو
 ؛إذا كان األمر حيتاج فقط إىل تعديالت صياغية على قرار للجمعية، ما مدى احلاجة إىل إصدار صيغة مراَجعة للقرار (ج

 إذا كانت األعمال املقرتحة قد أجنزت، ينبغي اعتبار القرار منفَّذاً والتساؤل عن مدى احلاجة إليه. د (
رات االحتاد ومجعياته القواعد العامة ملؤمت يف اما ومسؤولياهتمامليزانية وجلنة صياغة ترد مهامهتنشئ اجلمعية جلنة ملراقبة  4.1

 من القواعد العامة(: 69-74واجتماعاته )األرقام 
ياجات املالية للجمعية وتقدير االحت املقدرة، بفحص جمموع النفقات مجلة أمور يف "جلنة مراقبة امليزانية"، تضطلع أ ( 

 ؛لقطاع تقييس االتصاالت حىت انعقاد اجلمعية التالية والتكاليف املرتتبة على تنفيذ قرارات اجلمعية
 ،ن "جلنة الصياغة" صياغة النصوص الناشئة عن مداوالت اجلمعية مثل القرارات، بدون تغيري معناها وحمتواهاحتس   ب(

 صوص باللغات الرمسية لالحتاد.الن وتعمل على مواءمة
 ل اللجنتان التاليتان:إىل جلنة التوجيه وجلنة مراقبة امليزانية وجلنة الصياغة، تشكَّ  إضافةً  5.1
بشأن  واليت تقدم تقارير إىل اجللسة العامة تتضمن مقرتحات "جلنة أساليب عمل قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد" أ ( 

تقارير الفريق  ، استنادًا إىلقطاعالتسمح بتنفيذ فعال لربنامج عمل  اليتقطاع تقييس االتصاالت أساليب عمل 
اع اد وأعضاء قطاالحت يف املرفوعة إىل اجلمعية ومقرتحات الدول األعضاء (TSAG) االستشاري لتقييس االتصاالت

 ؛االتصاالت تقييس
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بشأن  م"، اليت تقدم إىل اجللسة العامة تقارير تتضمن مقرتحات"جلنة برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت والتنظي ب(
ياته. إطار اسرتاتيجية قطاع تقييس االتصاالت وأولو  يف برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت وتنظيم هذا العمل

 وتقوم هذه اللجنة حتديداً باآليت:
 ؛على جلان الدراسات أو إنشائها أو إهناء عملها ادإبقاءاقرتاح  ’1‘
 ؛ملزيد من الدراسة املسائل احملددة للدراسة أواهليكل العام للجان الدراسات و استعراض  ’2‘
قاء إطاره ادإب يف وصف واضح للمجال العام للمسؤولية الذي ميكن لكل جلنة من جلان الدراسات وضع ’3‘

 االقتضاء؛، حسب خرىعلى التوصيات القائمة وإصدار توصيات جديدة بالتعاون مع اللجان األُ 
 إسناد املسائل إىل جلان الدراسات، حسب االقتضاء ؛ اقرتاح ’4‘
 :جمموعة مسائل هتم عدة جلان دراسات كانت مسألة أوحال   يف التوصية ’5‘

حالة  يف) توصية الفريق االستشاري لتقييس االتصاالتاالحتاد أو  يف مقرتح دولة عضوقبول ب -
 ؛االختالف بينهما(

 سة إىل جلنة دراسات واحدة؛إسناد الدرا أو -
 بديل؛ اعتماد ترتيب أو -

 األمر؛ تدعىإن اساستعراض قوائم التوصيات اليت تضطلع كل جلنة دراسات باملسؤولية عنها وتعديلها  ’6‘
 االحتاد. اتفاقية من 191Bو 191Aطبقاً للرقمني  ُأخرىأفرقة أو حّل تشكيل إبقاء أو اقرتاح  ’7‘

اليت أنشأهتا  رىخالدراسات ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ورؤساء األفرقة األُ  رؤساء جلانل ينبغي 6.1
 جلنة برنامج العمل والتنظيم. يف للمشاركةالسابقة التواجد اجلمعية 

 من القواعد العامة. 63وفقاً للرقم  ُأخرىجلستها العامة أن تنشئ جلاناً  يف جيوز للجمعية 7.1
أعاله باختتام أعمال اجلمعية العاملية  7.1إىل  2.1الفقرات من  يف مجيع اللجان واألفرقة املشار إليهاينتهي وجود  8.1

ايل ميكن للجنة الصياغة عقد وبالت .حدود امليزانية إن لزم األمر ورهناً مبوافقة اجلمعية ويف ،جلنة الصياغة باستثناءلتقييس االتصاالت 
 ية الستكمال مهامها اليت حددهتا اجلمعية.اجتماعات بعد اختتام أعمال اجلمع

من القواعد العامة، جيتمع رؤساء الوفود، قبيل اجللسة االفتتاحية للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت،  49وفقاً للرقم  9.1
ساء ونواب رؤساء ؤ ذلك مقرتحات بشأن ر  يف دإعداد جدول أعمال اجللسة العامة األوىل والتقدم مبقرتحات بشأن تنظيم اجلمعية مبا

 .اجلمعية وجلاهنا وفريقها )أفرقتها(
 جيتمع رؤساء الوفود، خالل انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت: 10.1

اقرتاحات جلنة برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت والتنظيم فيما يتعلق بربنامج العمل وتشكيل جلان  يف للنظر أ ( 
 الدراسات بصفة خاصة؛

لوضع االقرتاحات املتصلة بتسمية رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ب(
 .(2م اليت تشكلها اجلمعية )انظر القس خرىواألفرقة األُ 

دارية اجلوانب ادإ يف يوضع برنامج عمل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت بالشكل الذي يتيح وقتًا كافيًا للنظر 11.1
 والتنظيمية املهمة للقطاع. وكقاعدة عامة:

 من االتفاقية، 187التقارير املقدمة من مدير مكتب تقييس االتصاالت وتنظر، عماًل بالرقم  يف تنظر اجلمعية 1.11.1
ذلك  يف قة مباببشأن أنشطة فرتة الدراسة السا ومن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت التقارير املقدمة من جلان الدراسات يف
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تقرير الفريق االستشاري بشأن إجناز املهام احملددة اليت أسندهتا إليه اجلمعية السابقة. ويضع رؤساء جلان الدراسات أنفسهم، أثناء 
 انعقاد اجلمعية، حتت تصرف اجلمعية لتقدمي معلومات عن األمور اليت ختص جلان الدراسات اليت يرأسوهنا.

، جيوز أن يُطلب إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت النظر واملوافقة على توصية 9القسم  يف ينةاحلاالت املب يف 2.11.1
ا ادإجراء ينطوي على مثل هذالذي الفريق االستشاري  تقرير أكثر. وينبغي أن يتضمن تقرير أي جلنة )جلان( دراسات أو أو

 معلومات عن سبب اقرتاح هذا ادإجراء.
يها، وتتخذ قرارات من اللجان اليت أنشأهتا وتنظر ف مقرتحاتتتلقى اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت تقارير تشمل  3.11.1

دمة من اللجنة املعنية ىل املقرتحات املقإالتقارير اليت تقدمها إليها هذه اللجان واألفرقة. واستناداً  هنائية بشأن هذه االقرتاحات و/أو
قتضاء، حسب اال ُأخرىأفرقة  ، كما تشكلقييس االتصاالت وتنظيمه، تشّكل اجلمعية جلان دراساتبربنامج عمل قطاع ت

مراعاة حبث رؤساء الوفود هلذا األمر، تقوم بتعيني رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ومع
 أدناه. 3 من االتفاقية والقسم 20تشكلها اجلمعية مع مراعاة املادة  ُأخرىوأي أفرقة 

حدود  يف تسند مسائل حمددة تقع أنمن االتفاقية،  191Cطبقًا للرقم جيوز للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت،  12.1
 ادإجراء املطلوب بشأن هذه املسائل. بياناختصاصها إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت مع 

 التصويت 13.1
ر واالتفاقية ذات الصلة من الدستو  حكاماجلمعية، جيري التصويت وفقاً لأل يف للدول األعضاءتصويت إجراء إذا قامت احلاجة إىل 

 .ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته والقواعد العامة

 مكرراً 1القسم 
 إعداد وثائق قطاع تقييس االتصاالت

 عامة مبادئ .1مكررا  1

االتصاالت ومسائله  تقييسمصطلح "نصوص" من أجل قرارات قطاع  يستخدم ،.2.1مكرراً 1و .1.1مكرراً 1 الفقرتني التاليتني يف
 إىل .2مكرراً 1 منالفقرات  يف دد، كما هو حموتقاريره به اخلاصة التقنية والوثائق ومبادئه التوجيهية للتنفيذ وإضافاتهوتوصياته  وآرائه

 ..10مكرراً 1
 طريقة عرض النصوص .1.1مكررا  1

ينبغي أن تكون النصوص موجزة ما أمكن، مقتصرة على احملتوى الضروري، وأن تتناول مباشرة املسألة/املوضوع  .1.1.1مكرراً 1
 اجلزء من املسألة/املوضوع قيد الدراسة. أو

 التصاالتا لوائح أحكام إىل ،مالئماً  كان  وحيثما ،صلةال ذات نصوصال إىل مرجعية إحالة نص كل  يشمل أن ينبغي .2.1.1مكرراً 1
 .عليها تعديل أي اقرتاح أوتتعلق بلوائح االتصاالت الدولية إيضاحات أو  تفسريات أي بدون ،ذات الصلة (ITR) الدولية

التقارير و القرارات واملسائل واآلراء والتوصيات وادإضافات واملبادئ التوجيهية للتنفيذ  ذلك يف مبا)تُعرض النصوص  .3.1.1مكرراً 1
 مراجعة أي إقرار سنة ألمر،ا اقتضى حيثما ويبني، مرة ألول فيها تأقر  اليت السنة وبيان بإظهار أرقامها وعناوينها( التقنية والكتيبات

 .اعليه طرأت

 .ذلك خالف حُيدد مل ما الوضع، يف متكافئةبأيٍّ من هذه النصوص  امللحقات تعترب أن وينبغي .4.1.1مكرراً 1
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 لتوصياتا مع الوضع يف متكافئة اعتبارها جيب وال التوصيات من جزءاً  التوصيات إىل ادإضافات تشكل ال .5.1.1مكرراً 1
 .ملحقاهتا أو
 نشر النصوص .2.1مكررا  1

ل ورقي رهناً بسياسة شك يف ميكن بعد إقرارها وميكن إتاحتها أيضاً  شكل إلكرتوين بأسرع ما يف تنشر مجيع النصوص .1.2.1مكرراً 1
 االحتاد. منشورات

 أقرب يف رمسيةال االحتاد بلغات عةمراجَ  أو جديدة وتوصيات ومسائل وآراء قرارات من عليه يواَفق مااالحتاد  سينشر .2.2.1مكرراً 1
 ادإنكليزية باللغة ممكن، وقت ربأق يف والكتيباتالتقنية  والتقاريرواملبادئ التوجيهية للتنفيذ  ادإضافات وسُتنشر .عملياً  ممكن وقت
 .املعنية اللجنة من قرار على بناءً  لالتصاالت الدويل لالحتاد الست الرمسية باللغات أو فقط

 االتصاالت تقييس قطاع قرارات .2مكررا  1
 تعريف .1.2مكررا  1

نص صادر عن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت يتضمن أحكامًا بشأن تنظيم قطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد  :القرار
 وأساليب عمله وبراجمه.

 الموافقة .2.2مكررا  1
يقرتحها  لقطاع أوااليت تقرتحها الدول األعضاء وأعضاء  عةاملراجَ  أو اجلديدة القرارات يف االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعيةتنظر 

 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وجيوز هلا أن توافق عليها.

 اإللغاء .3.2مكررا  1

 الفريق وأالقطاع  وأعضاء األعضاء الدول من مقرتحات أساس على قرارات إلغاءالعاملية لتقييس االتصاالت  للجمعية جيوز
 .االتصاالت لتقييس االستشاري

 االتصاالت تقييس قطاع آراء .3مكررا  1
 تعريف .1.3مكررا  1

ي االحتاد قطاعو  االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلاننظر أو مقرتح أو استفسار موجه إىل  وجهةنص حيتوي على  :الرأي
 يتعلق بالضرورة مبوضوع تقين. وال ،.إخلاملنظمات الدولية،  وأاآلخرين، 

 الموافقة .2.3مكررا  1
 مقرتحات أساس لىعيتعني على اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت أن تستعرض آراء قطاع تقييس االتصاالت اجلديدة أو املراَجعة 

 وجيوز أن توافق عليها. لتقييس االتصاالت االستشاري الفريق أووأعضاء القطاع  األعضاءالدول  من

 اإللغاء .3.3مكررا  1
 االستشاري فريقال أووأعضاء القطاع  األعضاءمن الدول  مقرتحات أساس علىرأي  إلغاءاالتصاالت  العاملية لتقييس لجمعيةل جيوز

 .االتصاالت لتقييس
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 االتصاالت تقييس قطاع مسائل .4مكررا  1
 تعريف .1.4مكررا  1

 .املراَجعة أو اجلديدة التوصيات من أكثر أو واحدة وضع إىل عادةً  وتفضي دراسته، املزمع العمل جملال وصف المسألة:
 الموافقة .2.4مكررا  1

 من هذا القرار. 7 القسم يف يرد إجراء املوافقة على املسائل
 اإللغاء .3.4مكررا  1

 من هذا القرار. 7 القسم يف يرد إجراء إلغاء املسائل

 االتصاالت تقييس قطاع توصيات .5مكررا  1
 تعريف .1.5مكررا  1

لتنظيم عمل  (TSAG) مسألة، أو نص وضعه الفريق االستشاري لتقييس االتصاالتهي إجابة على مسألة أو جزء من  التوصية:
 االحتاد. يف قطاع تقييس االتصاالت

نطاق املعارف القائمة والبحوث اليت تقوم هبا جلان الدراسات واليت تعتمد وفقاً  يف توفر هذه ادإجابة،كن أن مي - مالحظة
ميكن أن تشرح  متعلقة بالتعريفات تتضمن طرائق عمل أو تقنية أو تنظيمية أو تشغيلية أولإلجراءات احملددة، توجيهات بشأن أمور 

طريقة مفضلة أو حالً مقرتحاً لالضطالع مبهمة حمددة؛ أو ميكن أن توصي بإجراءات بشأن تطبيقات حمددة. وينبغي هلذه التوصيات 
 أن تكون كافية لالستخدام كأساس للتعاون الدويل.

 لموافقةا .2.5مكررا  1

 .هذا القرار من 8 القسم يف التوصيات على املوافقة إجراء يرد
 اإللغاء .3.5مكررا  1
 .هذا القرارمن  8 القسم يف التوصيات إلغاء إجراء يرد

 إضافات قطاع تقييس االتصاالت .6مكررا  1
 تعريف .1.6مكررا  1

 .ITU-T A.1من التوصية  8.2.8.1الفقرة  يف ميكن إجياد تعريف ادإضافة :اإلضافة
 موضوع ادإضافات لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت. ITU-T A.13تتناول التوصية  - مالحظة

 الموافقة .2.6مكررا  1

 .ITU-T A.13التوصية  يف حتدد إجراءات املوافقة على ادإضافات املراجعة أو اجلديدة

 اإللغاء .3.6مكررا  1
 .ITU-T A.13التوصية  يف حتدد إجراءات إلغاء ادإضافات
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 المبادئ التوجيهية للتنفيذ لقطاع تقييس االتصاالت .7مكررا  1
 تعريف .1.7مكررا  1

و املمارسات احلايل للدراسات أ الوضعبشأن املعارف الراهنة أو  منشور إعالمي يتضمن معلومات :المبادئ التوجيهية للتنفيذ
ططي األنظمة خمأو ني هندساملجوانب معينة من االتصاالت، وينبغي أن يكون موجهًا إىل  يف التشغيلية أو التقنية احلسنة،

ام على وجه ، مع االهتممنظمات التشغيل اليت تقوم بتخطيط أو تصميم أو استعمال خدمات االتصاالت الدولية أو أنظمتها أو
 اخلصوص باحتياجات البلدان النامية.

اع تقييس االتصاالت قطإىل دراية بنصوص أو إجراءات لتوجيهية قائمة بذاهتا، حبيث ال حتتاج تكون املبادئ اينبغي أن  - مالحظة
 لالتصاالت. كرر نطاق وحمتوى املنشورات املتاحة بسهولة خارج االحتاد الدويلت ، ولكن ينبغي أالخرىاألُ 

 الموافقة .2.7مكررا  1

 ختو ل أن الدراسات ةللجن وجيوز. راءاآلعة أو جديدة بتوافق مراجَ مبادئ توجيهية للتنفيذ لكل جلنة دراسات أن توافق على  جيوز
 .من املبادئ التوجيهية للتنفيذ أي على باملوافقة هلا التابع املعين الفريق

 اإللغاء .3.7مكررا  1
 .راءاآل بتوافق للتنفيذ توجيهية مبادئلكل جلنة دراسات إلغاء  جيوز

 التقارير التقنية لقطاع تقييس االتصاالت .8مكررا  1
 تعريف .1.8مكررا  1

 : منشور إعالمي يضم معلومات تقنية أعدهتا جلنة من جلان الدراسات بشأن موضوع معني ذي صلة مبسألة حالية.التقني التقرير

 الموافقة .2.8مكررا  1

 العمل فرقة ختو ل نأ الدراسات للجنة وجيوز. راءاآل بتوافق مراَجعة، أو جديدةتقنية تقارير  على توافق أن دراسات جلنة لكل جيوز
 .التقنيةالتقارير  على باملوافقةالصلة  ذات

 اإللغاء .3.8مكررا  1
 .تقارير تقنية بتوافق اآلراءلكل جلنة دراسات إلغاء  جيوز

 كتّيبات قطاع تقييس االتصاالت .9مكررا  1
 تعريف .1.9مكررا  1

جوانب  يف احلايل للدراسات أو املمارسات التشغيلية أو التقنية احلسنة،الوضع نص يوفر بيانًا بشأن املعارف الراهنة أو الكتّيب: 
 ونخيططذين التشغيل ال نظمة أو مسؤويلاأل يأو خمطط االتصاالت يمعينة من االتصاالت، وينبغي أن يكون موجهًا إىل مهندس

 ، مع االهتمام على وجه اخلصوص باحتياجات البلدان النامية.االتصاالتظمة خدمات أو أن ونيستخدم أو ونيصمم أو
 االحتاد. خرى يفبذاته فال حيتاج إىل دراية بنصوص أو إجراءات قطاع تقييس االتصاالت األُ  قائماً ينبغي أن يكون الكتيب  - مالحظة

 الموافقة .2.9مكررا  1

 ذات العمل فرقة لختو   أن الدراسات للجنة وجيوز. راءاآل بتوافق مراَجعة أو جديدة كتيبات  على توافق أن دراسات جلنة لكل جيوز
 .الكتيبات على باملوافقة الصلة
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 اإللغاء .3.9مكررا  1
 .راءاآل بتوافق كتيباتلكل جلنة دراسات إلغاء   جيوز

 2القسـم 

 لجان الدراسات وأفرقتها ذات الصلة

 الصلةتصنيف لجان الدراسات وأفرقتها ذات  1.2
 تُنشئ اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت جلان دراسات تقوم كل منها مبا يلي: 1.1.2

املهام  مع الرتكيز علىجماالت الدراسة  مبجال معني منجمموعة من املسائل املتصلة  يف متابعة األهداف احملددة أ ( 
 ؛املطلوب إجنازها

ن مع تقع ضمن اجملال العام ملسؤوليتها )كما حددهتا اجلمعية(، بالتعاو استعراض التوصيات والتعاريف القائمة اليت  ب(
 ؛حذفها أفرقتها ذات الصلة، حسب االقتضاء، والتوصية عند الضرورة بإدخال تعديالت عليها أو

اليت تقع ضمن اجملال العام ملسؤوليتها )كما حددهتا اجلمعية(، بالتعاون مع أفرقتها  القائمة اآلراء استعراض ج(
 .الصلة، حسب االقتضاء، والتوصية عند الضرورة بإدخال تعديالت عليها ذات

تسهياًل لعمل جلان الدراسات، ميكن هلذه اللجان تشكيل فرق عمل وفرق عمل مشرتكة وأفرقة مقررين، ملعاجلة  2.1.2
 .(ITU-T A.1بعض املهام املسندة إليها )انظر التوصية 

 توصيات إىل جلنة الدراسات الرئيسية املنبثقة عنها. مشاريعتقد م أي فرقة عمل مشرتكة  3.1.2
مسائل ودراسات ذات أمهية خاصة جملموعة من الدول األعضاء  ملعاجلةجيوز إنشاء فريق إقليمي ضمن جلنة دراسات  4.1.2

 االحتاد. إحدى مناطق يف وأعضاء القطاع
وصيات ت مشاريعة مع قطاع االتصاالت الراديوية وإعداد جيوز للجمعية إنشاء جلنة دراسات دإجراء دراسات مشرتك 5.1.2

بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك. ويكون قطاع تقييس االتصاالت هو املسؤول عن إدارة جلنة الدراسات هذه واملوافقة على 
حسب االقتضاء، وتتلقى  (RA) ، بالتشاور مع مجعية االتصاالت الراديويةونائبه 2توصياهتا. وتُعني اجلمعية رئيس جلنة الدراسات

جيوز أيضًا أن تنشئ و  التقرير الرمسي عن أعمال جلنة الدراسات. وجيوز إعداد تقرير لعرضه على مجعية االتصاالت الراديوية للعلم.
مجعية االتصاالت الراديوية جلنة دراسات من أجل إجراء دراسات مشرتكة مع قطاع تقييس االتصاالت وإعداد مشاريع توصيات 

. ويف هذه احلالة، يكون قطاع االتصاالت الراديوية هو 2بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك وتعيني رئيس جلنة الدراسات ونائبه
 املسؤول عن إدارة جلنة الدراسات هذه واملوافقة على توصياهتا.

ى جلان الدراسات  ت تعيني إحدالفريق االستشاري لتقييس االتصاال جيوز للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت أو 6.1.2
رئيسية لبعض دراسات قطاع تقييس االتصاالت اليت تشكل برنامج عمل حمدداً يشمل عدداً من جلان الدراسات. دراسات كلجنة 

 الرئيسية مسؤولة عن دراسة املسائل األساسية املالئمة. وبادإضافة إىل ذلك، تكون جلنة الدراسات الرئيسية هذه اللجنةوأن تكون 
"مع إيالء االعتبار الواحب لعمل منظمات التقييس الوطنية مسؤولة، بالتشاور مع جلان الدراسات املعنية، حسب االقتضاء، 

 عن حتديد واستدامة ادإطار العام وتنسيق الدراسات املقرر إجراؤها، وإسنادهامن االتفاقية(،  196 " )الرقمخرىوادإقليمية والدولية األُ 
عن حتديد ( و جلان الدراسات ذات الصلةمع االعرتاف باختصاصات  بالتشاور مع جلان الدراسات ذات الصلة) إىل جلان الدراسات

                                                      
 عيني نائب للرئيس.ت الراديوية االتصاالت مجعيةحاالت خاصة، أن تعنّي الرئيس وأن تطلب من  يف جيوز للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، 2
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ري الوقت املناسب. وتبلغ جلنة الدراسات الرئيسية الفريق االستشا يف أولويات الدراسات، وضمان إعداد توصيات متسقة وكاملة
تطيع جلنة الدراسات حلها تس نطاق أنشطتها. وينبغي عرض املسائل اليت ال يف العمل احملدد يف لتقييس االتصاالت بالتقدم احملرز

 على الفريق االستشاري لكي يقدم مشورته واقرتاحاته لتوجيه العمل.

 االجتماعات التي تُعقد خارج جنيف 2.2
اء أو أعضاء قطاع فرق العمل االجتماع خارج جنيف إذا دعتها إىل ذلك الدول األعض جيوز للجان الدراسات أو 1.2.2

االحتاد، وإذا كان عقد االجتماع خارج  يف هذا الصدد من إحدى الدول األعضاء يف ُمرخص هلا ُأخرىأي كيانات  التقييس أو
مجعية عاملية  إىل كانت مقدمةهذه الدعوات إالّ إذا   يف نظرحلقات دراسية(. وال يُ  )كأن يكون مرافقاً لندوات أو مستصوباً جنيف 

إىل اجتماع للجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت، وختطط وتنظم بصفة هنائية بعد التشاور مع  تصاالت أولتقييس اال
 حدود االعتمادات املالية اليت خيصصها اجمللس لقطاع التقييس. يف مدير مكتب تقييس االتصاالت

( ملؤمتر املندوبني املفوضني 1994)كيوتو،  5 رارالجتماعات اليت تُعقد خارج جنيف، ُتطبق أحكام القإىل ابالنسبة  2.2.2
 اجتماعات فرق عملها أو جمللس االحتاد. وجيب أن تكون الدعوات املقدمة لعقد اجتماعات جلان الدراسات 304 وكذلك املقرر

ة مع األثاث وقيامه على األقل بتوفري أماكن مناسبخارج جنيف مشفوعة ببيان مبوافقة املضيف على حتمل النفقات ادإضافية 
كومة احلطلبت ن تقدمي التجهيزات باجملان إبالضرورة والتجهيزات الالزمة بدون مقابل، أما إذا تعلق األمر بالبلدان النامية فال يلزم 

 .ذلك املضيفة
الشكل ُمرخص هلا ب ُأخرىأي كيانات  أوحالة إلغاء دعوة ألي سبب من األسباب، يُقرتَح على الدول األعضاء  يف 3.2.2

 األصل. يف نفس التاريخ الذي كان مقرراً  يف جنيف، ويكون عقد االجتماع، من حيث املبدأ، يف الواجب، عقد االجتماع

 االجتماعات في المشاركة 3.2
جلان  يف على النحو الواجب ممثلة ةمن االتفاقي 19عماًل باملادة تكون الدول األعضاء والكيانات املرخص هلا  1.3.2

اركني ختتارهم وتسجل أعماهلا، بإيفاد مش يف املشاركة يف الدراسات وأفرقتها ذات الصلة، مثل فرق العمل وأفرقة املقررين، اليت ترغب
ئية، أن يكون احاالت استثن يف أمساءهم باعتبارهم مؤهلني لدراسة وإجياد حلول ُمرضية للمسائل حمل الدراسة. ومع ذلك، جيوز،

د أح إحدى جلان الدراسات أو يف املرخص هلا على النحو الواجب خرىالكيانات األُ  التسجيل من جانب الدول األعضاء أو
وجيوز  .ذات الصلة بدون حتديد أمساء املشاركني املعنيني. وجيوز لرؤساء االجتماعات دعوة أفراٍد من اخلرباء، حسب االقتضاء أفرقتها

 .شات ذات الصلةاملناق يف  تقارير ومعلومات توضيحية بطلب من رؤساء االجتماعات؛ كما ميكن للخرباء املشاركةللخرباء تقدمي

، من حيث املبدأ، مقصورة على مندويب وممثلي الدول 3التابعة للجنة الدراسات ادإقليمية تكون اجتماعات األفرقة  2.3.2
وز لكل فريق . ومع ذلك، جياملنطقة يف هذه املصطلحات، انظر ملحق الدستور(األعضاء ووكاالت التشغيل )لالطالع على تعريف 

كان هؤالء املشاركون  جزء منه إذا دعوة مشاركني آخرين حلضور اجتماع بأكمله أو 3من األفرقة ادإقليمية التابعة للجنة الدراسات 
 .ذاهتاجلنة الدراسات  اتاآلخرون مؤهلني حلضور اجتماع

ثلي ، من حيث املبدأ، مقصورة على مندويب وممخرىاجتماعات األفرقة ادإقليمية التابعة للجان الدراسات األُ تكون  3.3.2
ة ادإقليمية . ومع ذلك جيوز لكل فريق من األفرقاملنطقة يف جلان الدراسات املعنية يف الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني

نة جل اتجزء منه إذا كان هؤالء املشاركون اآلخرون مؤهلني حلضور اجتماع أو دعوة مشاركني آخرين حلضور اجتماع بأكمله
 .ذاهتا الدراسات

 تقارير لجان الدراسات إلى الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 4.2
مه  لتقرير الذي تقدلاجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت بوقت كاف يسمح  انعقادجتتمع مجيع جلان الدراسات قبل  1.4.2

 إىل إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع قبل اجلمعية بشهر واحد على األقل.بأن يصل جلمعية إىل اكل جلنة 
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 إىل اجلمعية من مسؤولية رئيس جلنة الدراسات، ويشمل:لتقدميه يكون إعداد التقرير الذي تضعه كل جلنة  2.4.2
 الدراسة، على أن يكون هذا امللخص شاماًل؛ فرتة يف ملخصاً قصرياً للنتائج اليت مت التوصل إليها -

مع حتليل  ،املراَجعة( اليت وافقت عليها الدول األعضاء أثناء فرتة الدراسة ادإشارة إىل مجيع التوصيات )اجلديدة أو -
 ؛إحصائي لألنشطة فيما خيص كل مسألة من مسائل جلنة الدراسات

 ة الدراسة؛أثناء فرت  ادإشارة إىل مجيع التوصيات اليت ألغيت -

 نظر فيها؛ة( اليت حتال إىل اجلمعية للاملراَجع التوصيات )اجلديدة أو مشاريعادإشارة إىل النصوص النهائية جلميع  -

 املراَجعة املقرتحة للدراسة؛ قائمة باملسائل اجلديدة أو -

 ؛هاالنسبة إلياستعراضاً ألنشطة التنسيق املشرتكة اليت تعد جلنة الدراسات هي اللجنة الرئيسية ب -
 مشروع خطة عمل بشأن التقييس لفرتة الدراسة القادمة. -

 3القسـم 

 إدارة لجان الدراسات
يكون رؤساء جلان الدراسات مسؤولني عن الت، للجمعية العاملية لتقييس االتصا 2القرار  يف احملددةالوالية يف إطار  1.3

 منهمطلوبة امل املهامرؤساء جلان الدراسات  ويؤدي رؤساء جلان الدراسات.بعد التشاور مع نواب وضع هيكل مالئم لتوزيع العمل 
 مشرتكة. من خالل أنشطة تنسيق الدراسات اخلاصة هبم أو إطار جلان يف

للجنة الدراسات  املضمون التقينب ما يتميزون به من كفاءة واضحة فيما يتعلقيستند تعيني الرؤساء ونواهبم، إىل  2.3
اركة البلدان مع مراعاة ضرورة تعزيز التوزيع اجلغرايف املنصف والتوازن بني اجلنسني ومش، هارات ادإدارية املطلوب توافرهااملعنية، وإىل امل

وتكون االعتبارات  .لجنةهذه الجمال جلنة الدراسات املعنية وملتزمني جتاه أعمال  يف وينبغي أن يكون املعينون ناشطني .النامية
 املرتبة الثانية. يف الوظيفة،ذلك  يف ، مباخرىاألُ 

 ، للمساعدةريهمغتألف من مجيع نواب الرئيس ورؤساء فرق العمل و ي فريق إدارةينبغي لرئيس جلنة الدراسات إنشاء  3.3
ذلك أن ينوب  يف األمور املتصلة بإدارة جلنة الدراسات، مبا يف تكون مهمة نائب الرئيس هي مساعدة الرئيسو  .تنظيم العمل يف

 مبهامهالقيام  حالة عدم استطاعته مواصلة يف حيل حمل الرئيس االجتماعات الرمسية لقطاع تقييس االتصاالت أو يف رئيسعن ال
أمهيته دور نائب  يف جلنة الدراسات. ويتوىل رئيس كل فرقة عمل دور القيادة التقنية وادإدارية وينبغي االعرتاف بأن دوره يساوي يف

فريق ُيشجع و  .ي أن ُتسَند إىل كل نائب رئيس وظائف حمددة استناداً إىل برنامج عمل جلنة الدراساتوينبغ رئيس جلنة الدراسات.
االضطالع بدور إدارة جلان الدراسات، فيما خيص مثاًل املسؤوليات املتعلقة بأنشطة االتصال  يف على مساعدة الرئيسادإدارة 

 الصلة. ألنشطة جلان الدراسات ذاتالرتويج ، و خارج االحتاد خرىيس األُ والتعاون والتآزر مع منظمات ومنتديات واحتادات التقي
ني. ولكن نواب الرؤساء املعين يف أعاله، ينبغي لدى تعيني رؤساء لفرق العمل التفكري أوالً  2.3استنادًا إىل الفقرة  4.3

 لفرق العمل. آخرين رؤساءً  أكفاءهذا ال مينع تعيني خرباء 
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لدول اجمموعة تشمل أكرب عدد ممكن من اختيار أعضاء فريق ادإدارة االستفادة من موارد  ينبغي عند تعيني أو 5.3
بات متطلومع مراعاة ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، 2016احلمامات،  يف )املراَجع 35 وفقاً للقراراألعضاء وأعضاء القطاع، 

وقت نفسه، بضرورة اقتصار تعيني نواب الرؤساء ورؤساء فرق العمل على العدد الالزم لضمان ال يف ، مع االعرتاف،املثبتة الكفاءة
 .املتوقع وبرنامج عملهااملخطط فعالية وكفاءة إدارة جلنة الدراسات وتسيري أعماهلا مبا يتمشى مع هيكلها 

م الالزم من ه هلذا الدور، على الدعرئيس فرقة العمل، لدى قبول أونائب الرئيس  أوأن حيصل رئيس اللجنة  يُتوقع 6.3
 من عضو القطاع للوفاء بالتزاماته طوال الفرتة املمتدة حىت انعقاد اجلمعية العاملية التالية. الدولة العضو أو

 اجلمعية لتمثيل جلان الدراسات. يف يشارك رؤساء جلان الدراسات 7.3

 4القسـم 
 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

مفتوحة أمام ممثلي  (TSAG) من االتفاقية، تكون عضوية الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 14Aطبقاً للمادة  1.4
عينني. ويشارك ممثليهم امل أو خرىإدارات الدول األعضاء وممثلي أعضاء قطاع تقييس االتصاالت ورؤساء جلان الدراسات واألفرقة األُ 

الفريق االستشاري  يف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت. كما يشارك يف نو املعين هو ممثل مدير مكتب تقييس االتصاالت أو
 ن )أي نواهبم(.و هم املعينو ممثل ، حسب احلالة، أوخرىرؤساء جلان الدراسات واألفرقة األُ 

عملياته، و  الواجبات الرئيسية للفريق االستشاري هي استعراض أولويات أنشطة قطاع تقييس االتصاالت، وبراجمه، 2.4
عمل جلان الدراسات والتوصية توجيهية ل مبادئتنفيذ برنامج عمله، وتوفري  يف وشؤونه املالية واسرتاتيجياته، واستعراض مدى التقدم

االت ذات الصلة، داخل قطاع تقييس االتص خرىإىل دعم التعاون والتنسيق مع اهليئات األُ  خصوصاً  بادإجراءات اليت تؤدي
 املختصة خرىتنمية االتصاالت واألمانة العامة، ومع املنظمات واحملافل واالحتادات األُ  االتصاالت الراديوية وقطاعقطاع  ومع

 ذلك االحتاد الربيدي العاملي. يف ، مبااالحتاد بالتقييس خارج

ريات املناسبة الواجب ياملتطلبات ويقدم املشورة بشأن التغ يف يعني الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت التغيريات 3.4
ان الدراسات بني جل هاوتوزيعاألعمال إدخاهلا على أولويات عمل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت، وختطيط 

صاالت وجلان داخل مكتب تقييس االتاملتاحة املوارد و للتكاليف  الواجبة(، مع املراعاة اآلخرين نيمع القطاع ه األعمال)وتنسيق هذ
راسات. ويرصد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أي أنشطة تنسيق مشرتكة، وجيوز له أيضًا التوصية بإنشاء مثل هذه الد

يس االتصاالت. على أساليب عمل قطاع تقي ُأخرىاألنشطة، عند االقتضاء. وجيوز للفريق كذلك تقدمي املشورة بشأن أي حتسينات 
الدراسات الرئيسية ويصدر آراءه بشأن التقارير املرحلية املقدمة إليه. ويسعى الفريق ويرصد الفريق االستشاري أنشطة جلان 

 برامج عمل جلان الدراسات بنجاح. إكمالاالستشاري إىل كفالة 
فقاً و  تعني اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونواهبم مكررا  3.4

 ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت.2016احلمامات،  يف )املراَجع 35 للقرار
جيوز للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت إسناد سلطة مؤقتة إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بني مجعيتني  4.4

ملسندة إىل اجلمعية من أن الوظائف اخلاصة امتعاقبتني لدراسة موضوعات حتددها اجلمعية والتصرف بشأهنا. وينبغي أن تتأكد 
هذه  مالية تتجاوز ميزانية قطاع تقييس االتصاالت. وللفريق االستشاري أن يتشاور مع املدير بشأن نفقاتالفريق ال ترتتب عليها 

إجناز املهام  بشأن نشطتهأ عن تقارير دورهتا التالية يف للفريق االستشاري أن يقدم إىل اجلمعية وينبغياملوضوعات، عند الضرورة. 
 .( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016احلمامات،  يف )املراَجع 22من االتفاقية والقرار  197I اخلاصة املسندة إليه وفقاً للرقم

 أن اجلمعية جيوز هلا أن تقرر متديد هذه السلطة ملدة حمددة. إالوتنتهي هذه السلطة عندما جتتمع اجلمعية التالية، 
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قطاع تقييس  اجلدول الزمين الجتماعات يف درجةامل عاديةالجتماعات االيعقد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  5.4
 .3السنة يف األمر، على أالّ يقل عددها عن اجتماع واحد استدعىاالتصاالت. وينبغي عقد هذه االجتماعات كلما 

 أقصى حد ممكن، يقوم رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت مراعاة للحد من مدة االجتماعات وتكاليفها إىل 6.4
 املسبقة املناسبة، مثل حتديد القضايا الرئيسية للمناقشة. باألعمال التحضرييةدير من أجل القيام املبالتعاون مع 

التصاالت ا عمومًا تطبيق النظام الداخلي املنطبق على جلان الدراسات على الفريق االستشاري لتقييس جيب 7.4
ندة إىل مكتوبة أثناء اجتماع الفريق بشرط أن تكون مست مقرتحاتواجتماعاته. ومع ذلك، جيوز، طبقًا لتقدير الرئيس، تقدمي 

 ماع.بني وجهات النظر املتعارضة أثناء االجت التوفيق يف املناقشات اجلارية أثناء االجتماع ويكون الغرض منها هو املساعدة
تاحًا ضمن أنشطته. ويكون هذا التقرير م تقريرًا عنبعد كل اجتماع  الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت يعد 8.4

 بعد اختتام االجتماع على أن يوزَّع طبقاً لإلجراءات العادية لقطاع تقييس االتصاالت.مهلة ستة أسابيع 
يعد  كما.  سابقةأن املسائل املسندة إليه من اجلمعية اليُِعد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت تقريراً للجمعية بش 9.4

يلخص أنشطته منذ اجلمعية السابقة. ويقدم  اً من االتفاقية، تقرير  197H اجتماعه األخري الذي يسبق اجلمعية، وفقاً للرقم يف الفريق
وعالقاته باهليئات  واسرتاتيجياته هذا التقرير املشورة بشأن توزيع العمل ومقرتحات بشأن أساليب عمل قطاع تقييس االتصاالت

داخل وخارج االحتاد، حسب االقتضاء. كما ينبغي أن يتضمن تقرير الفريق االستشاري إىل اجلمعية مقرتحات بشأن  خرىاألُ 
 املدير هذه التقارير إىل اجلمعية. وحييل ، أي أمساء جلان الدراسات ومسؤولياهتا واختصاصاهتا.للجمعية 2 القرار

 5القسـم 

 واجبات المدير
من االتفاقية.  20املادة  يف واألحكام ذات الصلة 15املادة  يف بإجياز مكتب تقييس االتصاالت ترد واجبات مدير 1.5

 هذا القرار. يف وترد هذه الواجبات بصورة أكثر تفصيالً 
الستشاري االتصاالت والفريق ادير ادإجراءات التحضريية الالزمة الجتماعات اجلمعية العاملية لتقييس امليتخذ  2.5

أقصر وقت  يف ، وينسق أعماهلا كي تسفر االجتماعات عن أفضل النتائجخرىلتقييس االتصاالت وجلان الدراسات واألفرقة األُ 
تشاري الفريق االساجتماعات ممكن. وحيدد املدير، باالتفاق مع الفريق االستشاري ورؤساء جلان الدراسات، مواعيد وبرامج 

رد ملكتب وقت واحد تبعاً لطبيعة العمل وتوافر املوا يف عات جلان الدراسات وفرق العمل، ويقوم بتجميع هذه االجتماعاتواجتما
 االحتاد. خرى يفتقييس االتصاالت واملوارد األُ 

حتقيق  يف ضاءألعتعمل األمانة املخصصة للجان الدراسات واألفرقة ادإقليمية التابعة هلا على دعم ا أن املدير يكفل مكررا  2.5
 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني.2014بوسان،  يف ، املراَجع71 اخلطة االسرتاتيجية )القرار يف األهداف احملددة

 التعديالت كانت  إذا مبا ةتوصي ويرفع االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية قرارات على صياغية تعديالت املدير يقرتح 3.5
 .لقرارمن اصيغة مراَجعة  ارددإص يكفي مبا جوهرية

يدير املدير عملية ختصيص موارد قطاع تقييس االتصاالت املالية وموارد مكتب تقييس االتصاالت البشرية الالزمة  4.5
 للقطاع بطريقة تتفق مع اخلطتني االسرتاتيجية واملالية املعتمدتنيالجتماعات اليت يديرها مكتب تقييس االتصاالت ا أجل من

تماعات، االحتاد وأعضاء القطاع )تقارير االج يف توزيع الوثائق ذات الصلة على الدول األعضاءو ، اليت أقرها اجمللس وامليزانية

                                                      
 .5.5و 4.4 الفقرتني يف أي إجراءات مالئمة مما يتصل باألنشطة املبينة يف جيوز للمدير ورؤساء جلان الدراسات انتهاز فرصة هذه االجتماعات للنظر  3
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ولية أجل شبكة االتصاالت الد منمنشورات القطاع، ووظائف الدعم التشغيلي املرخص هبا  وإصدارواملسامهات، وما إىل ذلك(، 
 االتصاالت. لشفرات، وما إىل ذلك( وتسيري أعمال مكتب تقييس، وختصيص ايةنشرة التشغيلالوخدماهتا )

على  عمل قطاع تقييس االتصاالت القائم يف النشطة لألعضاء، خاصًة من البلدان النامية، املشاركة املدير يشجع مكررا  4.5
نح املطلوبة للموارد املستخدمة واملتقرير رئيس كل اجتماع للجنة دراسات أو فريق إقليمي حسابًا كاماًل  يف املسامهات، وينشر

 واملقدمة إىل جانب أي موارد تنفق من خارج امليزانية.

 املنظماتو بني قطاع تقييس االتصاالت والقطاعني اآلخرين واألمانة العامة لالحتاد املطلوب يوفر املدير االتصال  5.5
 .لوضع املعايري خرىاألُ 

تياجات املالية لقطاع ، بإعداد تقديرات االحلالحتاد تحضريية مليزانية فرتة السنتنيإطار العملية ال يف عند قيام املدير، 6.5
اللوائح  لصلة منيقوم املدير بإعداد التقديرات املالية وفقاً لألحكام ذات ا االتصاالت حىت اجلمعية التالية لتقييس االتصاالت،تقييس 

 .مل القطاعذات الصلة للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، مبا فيها أولويات ع القراراتاملالية والقواعد املالية، آخذاً بعني االعتبار 
لمصروفات منذ اجلمعية السابقة وتقديراً لاملدير إىل اجلمعية )للعلم( ملخصاً حلسابات السنوات اليت انقضت  يقدم 7.5

انيات فرتات السنتني التالية وملا يليها من ميز انعقاد اجلمعية  الالزمة لقطاع تقييس االتصاالت لتغطية املتطلبات املالية حىت موعد
 العاملية، مبا فيها األولويات.واخلطة املالية، حسب االقتضاء، آخذاً بعني االعتبار النتائج ذات الصلة للجمعية 

نة مراقبة امليزانية دإجراء إىل جل املرتتبة على اجلمعية العاملية اجلارية لتقييس االتصاالت النفقاتيُقدم املدير حسابات  8.5
 فحص مبدئي هلا، مث إىل اجلمعية العتمادها.

يرفع املدير إىل اجلمعية تقريرًا عن االقرتاحات اليت يتلقاها من الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت )انظر  9.5
التالية  برنامج عملها خالل فرتة الدراسة، واختصاصاهتا و خرى( فيما يتعلق بتنظيم جلان الدراسات واألفرقة األُ 9.4 الفقرة

وز للمدير إبداء وجي .وكذلك مقرتحات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بزيادة موارد االحتاد من خالل قطاع تقييس االتصاالت
 هذه االقرتاحات. يف وجهة نظره

ة أي تقرير االتفاقية، أن يرفع إىل اجلمعي يف املنصوص عليهاحدود القيود  جيوز للمدير، بادإضافة إىل ذلك، ويف 10.5
اقرتاح يساعد على حتسني عمل قطاع تقييس االتصاالت، لكي تقرر اجلمعية ادإجراء الواجب اختاذه. وعلى وجه اخلصوص،  أو

خالل فرتة  ايرفع املدير إىل اجلمعية االقرتاحات اليت قد يرى ضرورة رفعها إليها فيما يتعلق بتنظيم جلان الدراسات واختصاصاهت
 الدراسة التالية.

جيوز للمدير أن يطلب مساعدة من رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت فيما يتعلق  11.5
باالقرتاحات اخلاصة باملرشحني احملتملني ملناصب رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري، لكي ينظر فيها 

 الوفود. رؤساء
 بعد اختتام اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، يُزود املدير إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع املشاركني 12.5

أنشطة قطاع تقييس االتصاالت بقائمة بلجان الدراسات وغريها من األفرقة اليت شكلتها اجلمعية، موضحاً جمال االختصاص  يف
اليت تود  خرىاألفرقة األُ  اللجان لدراستها، ويطلب منها إبالغه بلجان الدراسات أوالعام واملسائل اليت أسندت إىل خمتلف 

 املشاركة فيها.
ية لتقييس اليت شكلتها اجلمعية العامل خرىوعالوة على ذلك، يُزود املدير املنظمات الدولية بقائمة بلجان الدراسات واألفرقة األُ 

 فيها بصفة استشارية. املشاركةاليت تود  خرىاألفرقة األُ  االتصاالت، ويطلب منها إبالغه بلجان الدراسات أو

أقرب وقت  يف إىل تقدمي هذه التفاصيل خرىتدعى إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنظمات املشاركة األُ  13.5
 ، وحتديث هذه التفاصيل بانتظام.رسالة معممة للمديرمجعية، على أالّ يتجاوز ذلك شهرين عقب تلقي  ممكن بعد كل



15 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

الفرتات الفاصلة بني دورات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، وعندما تتطلب الظروف ذلك،  يف يصرح للمدير، 14.5
 حدود االعتمادات املتاحة. يف االتباختاذ إجراءات استثنائية لضمان كفاءة عمل قطاع تقييس االتص

الفرتات الفاصلة بني دورات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، أن يطلب مساعدة من رؤساء  يف جيوز للمدير، 15.5
ان مجلان الدراسات ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت فيما يتعلق بتوزيع املوارد املالية والبشرية املتاحة لتمكينه من ض

 قيام قطاع تقييس االتصاالت بعمله على أكمل وجه.
 يكفل املدير، بالتشاور مع رؤساء جلان الدراسات ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، تدفق املعلومات 16.5

لعمل اابعة مت يف شكل ملخصات تنفيذية عن أعمال جلان الدراسات. وينبغي وضع هذه املعلومات بالشكل الذي يساعد يف
 .وتقدير أمهيته العامة قطاع تقييس االتصاالت يف اجلاري
 الفريق االستشاري ويرفع تقريراً إىللصاحل مجيع األعضاء  خرىاملدير التعاون والتنسيق مع منظمات التقييس األُ  يعزز 17.5

 .لتقييس االتصاالت عن هذه اجلهود

 6القسـم 

 المساهمات
وعد النهائي كل األحوال، أن يكون امل يف افتتاح اجلمعية بشهر واحد على األقل، وجيبينبغي تقدمي املسامهات قبل  1.6

 يومًا تقومييًا على األقل قبل افتتاح اجلمعية لكي تتسىن ترمجتها 14لتقدمي مجيع املسامهات إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، 
يع املسامهات على الفور مج االتصاالت تقييس مكتبوجيب أن ينشر  الوقت املناسب ودراستها بشكل واٍف من جانب الوفود. يف

 لالحتاد. خرىاملقدمة إىل اجلمعية بلغاهتا األصلية على املوقع ادإلكرتوين للجمعية، حىت قبل ترمجتها إىل اللغات الرمسية األُ 
إىل اجتماعات جلان الدراسات وأفرقة العمل والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، وشكل  املسامهات يكون تقدمي 2.6

 ، على التوايل.ITU-T A.2و ITU-T A.1لتوصيتني ا ألحكام طبقاً هذه املسامهات 

 7القسـم 

 إعداد المسائل والموافقة عليها

 عتهاجإعداد المسائل أو مرا 1.7
س برامج عمل قطاع تقيي يف أو مراجعة من أجل املوافقة عليه وإدراجه جديدةإعداد مشروع مسألة  يف يـُتَّبع 0.1.7

 االتصاالت إحدى الوسائل املفضلة التالية:
 ؛جلنة دراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت خالل مناملعاجلة  أ ( 

ا يكون لجمعية العاملية لتقييس االتصاالت عندملعنية اللجنة امل ُأخرى يفاملعاجلة من خالل جلنة دراسات مع دراسة  ب(
 ؛اجلمعية انعقاد قبلفرتة الدراسة هذه  يف اجتماع جلنة الدراسات آخر اجتماع هلا

 املعاجلة من خالل جلنة دراسات عندما يستدعي األمر معاجلة عاجلة؛ ج(
 (.10.1.7)انظر الفقرة من خالل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  املعاجلة أو
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تماع إىل اج كمسامهاتاملرخص هلا بالشكل الواجب املسائل املقرتحة   خرىتقدم الدول األعضاء والكيانات األُ  1.1.7
 هذه املسألة )املسائل( اجلديدة أو املراجعة. يف الدراسات اليت ستنظر جلنة

اف حمددة( من املهام، وأن تكون مصحوبة أهد ينبغي صياغة كل مسألة مقرتحة على شكل هدف حمدد )أو 2.1.7
ام ممكن من الكفاءة واستخد قدرهبدف إدارة املوارد احملدودة لالحتاد بأقصى هلذا القرار  Iالتذييل  يف مبعلومات مناسبة كما هو مبني

ح درجة االستعجال، وأن توض . وينبغي أن تربر هذه املعلومات بوضوح األسباب الداعية إىل اقرتاح املسألةاملوارد على النحو األمثل
 .خرىمع مراعاة العالقة مع عمل جلان الدراسات وهيئات التقييس األُ 

ع أو املراجعة املقرتح دراستها على الدول األعضاء وعلى أعضاء القطا  اجلديدةيُوزع مكتب تقييس االتصاالت املسائل  3.1.7
 املسألة )املسائل(. يف على األقل قبل اجتماع جلنة الدراسات اليت ستنظربلجان الدراسات املعنية، على أن تصل إليهم شهراً واحداً 

 للمراجعة أثناء االجتماع. جيوز للجنة الدراسات املعنية نفسها أن تقرتح مسائل جديدة أو 4.1.7
 أو املراجعة املقرتحة لتحدد: اجلديدةاملسائل  يف تنظر كل جلنة من جلان الدراسات 5.1.7
 من كل مسألة مقرتحة؛ الغرض الواضح ’1‘
القائمة  التغريات املطلوب إدخاهلا على التوصيات التوصيات( اجلديدة املرغوبة ومدى إحلاحها، أو أولوية التوصية )أو ’2‘

 نتيجة لدراسة املسائل؛
املراجعة  أو ديدةاجلقدر ادإمكان من التداخل بني املسائل املقرتحة داخل جلنة الدراسات املعنية واملسائل  للحد يلزم ما ’3‘

 .خرىالتقييس األُ  منظماتوعمل  خرىاليت تدرسها جلان الدراسات األُ 
ل األعضاء أو املراجعة املقرتحة للموافقة عليها بتوافق اآلراء بني الدو  اجلديدةتوافق جلنة الدراسات على تقدمي املسائل  6.1.7

 ةالوارد ملعايريا واستيفاء املقرتحةأو املراجعة  اجلديدةة املسألة اجتماع جلنة الدراسات عند مناقش يف وأعضاء القطاع احلاضرين
 .5.1.7 الفقرة يف

 جلديدةاحياط الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، عن طريق بيان اتصال من جلان الدراسات، جبميع املسائل  7.1.7
عمل مجيع جلان الدراسات ىل إمجيع اآلثار اليت من احملتمل أن ترتتب على ذلك بالنسبة  يف املراجعة املقرتحة، مبا يسمح له بالنظر أو

ع واضع املسألة الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، بالتعاون م ويستعرضغريها من األفرقة.  التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أو
 وز له، عند االقتضاء، أن يوصي بإدخال تعديالت عليها، مراعياً املسائل(، وجي واضعي املسائل( املقرتحة، هذه املسألة )أو )أو
 أعاله. 5.1.7الفقرة  يف ذلك املعايري املبينة يف

ال بد من قيام الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت باستعراض املسائل قبل املوافقة عليها إالّ إذا رأى مدير مكتب  8.1.7
ات بعد التشاور مع رئيس الفريق االستشاري ورئيس أي من جلان الدراس ،املوافقةبل يجتقييس االتصاالت أن هناك ما يربر التع

 مشاكل اتصال. نشأ مشاكل تداخل فيما بني املسائل أوتحيثما ميكن أن  خرىاألُ 

 قبل املوافقة عليها. مراجعةأو  جديدةجيوز أن توافق جلنة دراسات على بدء العمل بشأن مشروع مسألة  9.1.7
عضو قطاع، بالرغم من األحكام السابقة، مسألة على مجعية عاملية لتقييس االتصاالت  إذا اقرتحت دولة عضو أو 10.1.7
املسألة قدمي عضو القطاع إىل ت الدولة العضو أوللجمعية أن توافق على املسألة اجلديدة أو املراجعة أو أن تدعو ، ينبغي مباشرةً 
 دإتاحة الوقت لدراسته بعناية. لدراسات املعنيةا ن(للجنة )للجالالجتماع التايل  املقرتحة
أقل البلدان  سيما ال 4انتقالية والبلدان الناميةمراعاة للمالمح اخلاصة اليت تتسم هبا البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة  11.1.7

( للجمعية العاملية لتقييس 2016احلمامات،  يف )املراَجع 44 لقرارا ذات الصلة منمنواً، يراعي مكتب تقييس االتصاالت األحكام 
عند الرد على أي طلب مقدم من هذه البلدان من خالل مكتب تنمية االتصاالت، وخاصة فيما يتعلق باملسائل  االتصاالت

                                                      
 رحلة انتقالية.غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبتشمل هذه البلدان أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية   4
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لالزمة لدراسة ااملرتبطة بالتدريب واملعلومات ودراسة املسائل اليت ال تغطيها جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت واملساعدة التقنية 
 جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت. يف مسائل معينة

فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت الجديدة أو المراجعة الموافقة على المسائل  2.7
 أ( 1.7)انظر الشكل 

أعاله(، فيما بني دورات اجلمعية العاملية لتقييس  1.7املقرتحة )انظر اجلديدة أو املراجعة املسائل  إعدادبعد  1.2.7
 .3.2.7و 2.2.7الفقرتني  يف أدناهاملوضح  املراَجعة إجراء املوافقة على املسائل اجلديدة أو يـُتَّبعاالتصاالت، 

 



18 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

 أ 1.7الشكل 
 فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالتالجديدة أو المراجعة الموافقة على المسائل 

 
 
 

الكيانات املرخص  تقوم ادإدارات أو
هلا بالشكل الواجب بتقدمي املسائل 

 (1.1.7املقرتحة )انظر 

يقوم مكتب تقييس االتصاالت 
 بتوزيع استمارات املسائل

 (3.1.7)انظر 

 شهران على األقل

 االجتماعات الدورية للفريق االستشاري شهر واحد على األقل

 الدراسات املسائلتستعرض جلنة 
 وتوافق على تقدميها للموافقة 

 (6.1.7)انظر 

 إخطار الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
 (4.1.7)انظر 

 يستعرض الفريق االستشاري املسائل
 ويقدم توصيات بشأهنا 

 (4.2.7)انظر 

 توافق جلنة الدراسات على املسائل 
 (2.2.7)انظر 

 يقوم املدير بإبالغ 
 الدول األعضاء وأعضاء القطاع بالنتائج 

 ب(2.2.7)انظر 

 تطلب جلنة الدراسات
 (3.2.7التشاور مع الدول األعضاء )انظر 

 يطلب املدير موافقة الدول األعضاء 
 أ(3.2.7)انظر 

 شهران

 تقدم الدول األعضاء ردودها 
 ب(3.2.7)انظر 

 يقوم املدير بإبالغ الدول األعضاء
 وأعضاء القطاع بالنتائج

 ج(3.2.7)انظر 

Res 1 (12)_F7.1a 
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 اآلراء يف حالة الوصول إىل توافق يف املراَجعة ميكن ألي جلنة من جلان الدراسات أن توافق على املسائل اجلديدة أو 2.2.7
 اجتماع جلنة الدراسات. وبادإضافة إىل ذلك، يتعني أن تلتزم بعض الدول األعضاء وأعضاء القطاع )أربعة أعضاء على األقل يف
باستضافة  احملررين، و/أو بتوفري األفراد الذين يقومون بدور املقررين أو لك بتقدمي مسامهات، أواملعتاد( بدعم العمل، كأن يكون ذ يف

 تقرير االجتماع مع نوع الدعم الذي تتعهد بتقدميه. يف االجتماعات. وُتسجل أمساء الكيانات الداعمة
اجلمعية العاملية  يف هاعلي املوافقس وضع املسائل املقرتحة يكون هلا نفأو املراجعة  اجلديدةمبجرد املوافقة على املسألة  أ ( 

 لتقييس االتصاالت.
 .معممة رسالةدير بإبالغ النتائج مبوجب امليقوم  ب(

الدول  رةمشاو املسألة أو أن تطلب املوافقة من خالل  يف تواصل النظر أن ذلك، عن عوضاً  ،جيوز للجنة الدراسات 3.2.7
ألة جلنة الدراسات بشأن املوافقة على مس يف اآلراء يف إىل توافق التوصل تعذر مع 2.2.7 يف املبنيالدعم  تقدمي يف وذلكاألعضاء، 
 مراَجعة. جديدة أو

ى اقرتاح عدم املوافقة عل غضون شهرين مبا إذا كانت تريد املوافقة أو يف دير من الدول األعضاء إبالغهامليطلب  أ ( 
 املراَجعة. املسألة اجلديدة أو

لعاملية لتقييس اجلمعية ا يف عليها املوافقيكون هلا نفس وضع املسائل و املوافقة على املسألة املقرتحة  تتحقق ب(
 حالة: يف االتصاالت،

 ؛ردودها أرسلت اليتاألغلبية البسيطة من مجيع الدول األعضاء  موافقة –

 واستالم ما ال يقل عن عشرة ردود. –

 (.2.8. )انظر أيضاً الفقرة معممة رسالة خالل مناور إبالغ نتائج التشبدير امليقوم  ج(
يقوم الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، فيما بني دورات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، باستعراض برنامج  4.2.7

 عمل قطاع تقييس االتصاالت ويوصي بتعديله عند الضرورة.
ديد ما إذا كانت لتح مراَجعة أي مسائل جديدة أو باستعراضيقوم الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، حتديداً، و  5.2.7

أن يوصي  وأ مراَجعة جديدة أو مقرتحةنص أي مسائل  تتفق مع اختصاصات جلنة الدراسات. وجيوز للفريق االستشاري أن يقرّ 
جلنة  االتصاالت بتعديل مشروع املسألة اجلديدة أو املراَجعة، جيب إعادة املسألة إىلإذا أوصى الفريق االستشاري لتقييس و بتعديله. 

 ليها.متت املوافقة ع مراَجعة أوويأخذ الفريق االستشاري علماً بنص أي مسائل جديدة . االدراسات املعنية دإعادة النظر فيه

 (ب1.7ر الشكل موافقة الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت على المسائل )انظ 3.7
جيتمع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، شهرين على األقل قبل اجتماع اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت،  1.3.7
ة العاملية ، عند اللزوم، على املسائل قبل أن تنظر فيها اجلمعيتعديالتاملسائل واستعراضها، وكذلك للتوصية بإدخال  يف للنظر

أن تستجيب املسائل لالحتياجات واألولويات العامة لربنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت وأهنا  ضمانلتقييس االتصاالت، مع 
 على النحو الواجب من أجل: متسقة
 اجلهود؛ يف جتنب االزدواجية ’1‘
 لتفاعل فيما بني جلان الدراسات؛توفري أساس منطقي ل ’2‘
 لقطاع تقييس االتصاالت؛ خرىصياغة التوصيات واملنشورات األُ  يف تسهيل عملية رصد التقدم العام ’3‘
 .خرىتسهيل جهود التعاون مع منظمات التقييس األُ  ’4‘

ا الفريق املقرتحة اليت وافق عليهدير الدول األعضاء وأعضاء القطاع بقائمة املسائل اجلديدة أو املراجعة املخُيطر  2.3.7
 قبل موعد انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت بشهر واحد على األقل. وذلكاالستشاري لتقييس االتصاالت، 
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ملؤمترات االحتاد  عامةال للقواعد طبقاً  املقرتحة املسائل على االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية توافق أن جيوز 3.3.7
 .واجتماعاته ومجعياته

 ب1.7الشكل 
 االتصاالت لتقييس العالمية الجمعية في المراجعة أو الجديدة المسائل على الموافقة

 
 إلغاء المسائل 4.7

 ما. مسألة دإلغاء األنسب هوكل حالة على حدة، أن تقرر أي البدائل التالية  يف جيوز للجان الدراسات،
 إلغاء مسألة فيما بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 1.4.7

جيوز، أثناء اجتماع جلنة الدراسات، االتفاق بتوافق اآلراء فيما بني احلضور على إلغاء مسألة، كأن يكون ذلك  1.1.4.7
م ادإبالغ االجتماعني السابقني للجنة الدراسات. ويت يف واللعدم تلقي مسامهات أثناء ذلك االجتماع  سبب االنتهاء من العمل أوب

تتضمن ملخصًا توضيحيًا لألسباب الداعية إىل ادإلغاء. ويصبح ادإلغاء ساريًا إذا دلت  معممة رسالةعن هذا االتفاق مبوجب 
ألعضاء خالل شهرين، بأغلبية بسيطة، على عدم اعرتاضها على ادإلغاء. وإذا كانت الردود تدل على الردود الواردة من الدول ا

 خالف ذلك، تُعاد املسألة إىل جلنة الدراسات.
تكون الدول األعضاء اليت تبدي عدم موافقتها مطالبة بتقدمي أسباهبا وبأن توضح التغيريات اليت ميكن إدخاهلا  2.1.4.7

 دراسة املسائل. يف لتسهيل املضي
دير. ملا، ويتم إخطار الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عن طريق معممة رسالةبالنتيجة مبوجب  التبليغيكون  3.1.4.7

 وبادإضافة إىل ذلك، ينشر املدير قائمة باملسائل امللغاة حيثما يكون ذلك مناسباً، على أن يكون ذلك مرة واحدة على األقل
 لدراسة.منتصف فرتة ا يف

 إلغاء مسألة بقرار من الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 2.4.7
 .االقتضاء حسب الطلب يف اجلمعية وتبتسألة. امللغاء دإتقريره إىل اجلمعية طلباً  يف الرئيس يدرججلنة الدراسات،  قرار على بناءً 

 شهران على األقل شهران على األقل

 شهر واحد على األقل شهر واحد على األقل

أو الكيانات املرخص هلا  ادإداراتتقوم 
بالشكل الواجب بتقدمي املسائل 

 (1.1.7املقرتحة )انظر 

يقوم مكتب تقييس االتصاالت بتوزيع 
 (3.1.7استمارات املسائل )انظر 

الدراسات املسائل تستعرض جلنة 
 وتوافق على تقدميها للموافقة

 (6.1.7)انظر 

إخطار الفريق االستشاري لتقييس 
 (7.1.7االتصاالت )انظر 

يقوم الفريق االستشاري قبل انعقاد 
اجلمعية باستعراض املسائل وتقدمي 

 (1.3.7توصيات بشأهنا )انظر 

يقوم املدير بإبالغ الدول األعضاء 
 (2.3.7)انظر 

 باستعراضتقوم اجلمعية 
 (5.1املسائل وتوزيعها )انظر 

Res 1 (12)_F7.1b 
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 8القسـم 

 والموافقة عليها التوصيات وضع عمليات

 الموافقة عملية اختيارو الموافقة على توصيات قطاع تقييس االتصاالت  عمليات 1.8

األعضاء  املوافقة على التوصيات اليت تتطلب مشاورات رمسية مع الدول يف ادإجراءات الواجب اتباعها القرار هذامن  9يوضح القسم 
اليت  التوصيات على املوافقة يف اختاذها جبالوا ادإجراءات ITU-T A.8التوصية  وتوضح. ((TAP) عملية املوافقة التقليدية)
وطبقًا لالتفاقية، يكون وضع التوصيات املوافق . ((AAP)عملية املوافقة البديلة )رمسية مع الدول األعضاء  مشاورات تتطلب ال

 .عليها متساوياً عند املوافقة عليها بأي من الطريقتني

لوضع التوصيات اجلديدة  (TAP) اختيار عملية املوافقة التقليدية أو (AAP)تشري كلمة "اختيار" إىل اختيار عملية املوافقة البديلة 
 واملراَجعة واملوافقة عليها.

 االختيار أثناء اجتماعات لجان الدراسات 1.1.8

لتعريفات وحتديد الرسوم او الرتقيم والعنونة  مبسائل لقةاملتعتقييس االتصاالت ) توصيات قطاع تتبععام، أن  كمنهجٍ   يُفرتض،
عملية املوافقة البديلة.  خرىاألُ  املتصلة باملسائل القطاعتوصيات  تتبع أنحنو مماثل، يفرتض  وعلىواحملاسبة( عملية املوافقة التقليدية. 
افقة التقليدية، عملية املوافقة البديلة إىل عملية املو  اجتماع جلنة الدراسات لتغيري االختيار من يف ومع ذلك، ميكن اختاذ إجراء واضح

 االجتماع ذلك بتوافق اآلراء. يف والعكس بالعكس، إذا قررت الدول األعضاء وأعضاء القطاع احلاضرون
 التعريفات بقضايا املتعلقة التوصيات خاصة تنظيمية، أو سياساتية آثار لهمشروع توصية جديدة أو مراجعة  كان  إذا ما حتديد وعند

 .( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2016احلمامات،  يف )املراَجع 40 القرارتشري إىل  أنالدراسات  للجانينبغي  واحملاسبة،
 13.1 الفقرة يف بينةاجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، امل يف اآلراء، تطبق الطريقة املستخدمة يف حالة عدم التوصل إىل توافق ويف
 حتديد االختيار. يف ه،أعال

 الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت في االختيار 2.1.8
ت وحتديد الرسوم مبسائل الرتقيم والعنونة والتعريفا املتصلةتقييس االتصاالت ) توصيات قطاع تتبعأن عام،  كمنهجٍ يُفرتض،  

عملية املوافقة البديلة.  خرىل األُ املتصلة باملسائ القطاعتوصيات  تتبع أن فرتضيُ  مماثل، حنو وعلىواحملاسبة( عملية املوافقة التقليدية. 
 اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لتغيري االختيار من عملية املوافقة البديلة إىل عملية يف ومع ذلك، ميكن اختاذ إجراء واضح
 املوافقة التقليدية، والعكس بالعكس.

 عن االختيار التبليغ 2.8
لتوصيات إىل ابة أيضًا باالختيار املقرتح بالنس خيطرهمير مكتب تقييس االتصاالت األعضاء باملوافقة على مسألة، عندما يبلغ مد

من االتفاقية، وحتال هذه االعرتاضات   246D حالة وجود اعرتاضات، جيب أن تستند إىل أحكام الرقم اليت سترتتب على ذلك. ويف
 فيما يلي(. 3.8 االختيار )انظر الفقرة يف إىل االجتماع التايل للجنة الدراسات، حيث يُعاد النظر كتابةً 

 االختيار في إعادة النظر 3.8
خري"، األنداء الية "عمل إطار يف مراَجعة لطلب التعليق عليها أي وقت، قبل اختاذ قرار بعرض مشروع توصية جديدة أو يف ميكن،

 من االتفاقية. وجيب أن يكون طلب إعادة النظر كتابة )مثل مسامهة، أو 246Dتيار استناداً إىل أحكام الرقم االخ يف إعادة النظر
وثيقة مؤقتة( إىل  يف ما بعدفي عرضهاحالة تقدمي الطلب بعد انقضاء املوعد النهائي لتقدمي املسامهات، تقدَّم وثيقة مكتوبة يتم  يف
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ضو قطاع من ع . وأي اقرتاح من دولة عضو أواالختيار يف مشفوعًا بأسباب إعادة النظر لفرقة العم اجتماع جلنة الدراسات أو
 لتغيري االختيار يتعني أن حيصل على تأييد قبل أن يصبح من املمكن لالجتماع تناوله.

 ه.سيتم تغيري  ما هو عليه أو، ما إذا كان االختيار سيبقى على 1.1.8الفقرة  يف ادإجراءات املبينة نفسوتقرر جلنة الدراسات، بتطبيق 
 أدناه(. 1.3.9 حتديدها )انظر الفقرة (، أو1.3، الفقرة ITU-T A.8وال جيوز تغيري االختيار بعد إقرار التوصية )انظر التوصية 

 9القسـم 

 باتباع عملية الموافقة التقليدية المراَجعة الموافقة على التوصيات الجديدة أو

 عموميات 1.9
قة على املواف يف العاملية لتقييس االتصاالت ادإجراءات الواجب اتباعها للجمعية 1 القسم من القراريوضح هذا  1.1.9

من  246Bأو املراجعة اليت تتطلب مشاورات رمسية مع الدول األعضاء )عملية املوافقة التقليدية(. وطبقًا للرقم  اجلديدةالتوصيات 
إلجراءات اليت تقييس االتصاالت طبقًا ل لقطاعاملراَجعة  التوصيات اجلديدة أو مشاريع، تعتمد جلنة الدراسات املعنية االتفاقية

حتددها اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، وتعترب التوصيات قد حصلت على املوافقة إذا كانت املوافقة عليها ال تستدعي مشاورات 
ت تلك املوافقة على التوصيات )عملية املوافقة البديلة(. وطبقاً إجراءا ITU-T A.8 لدول األعضاء. وتتضمن التوصيةا معرمسية 

 لالتفاقية، يكون وضع التوصيات املوافق عليها متساوياً عند املوافقة عليها بأي من الطريقتني.
ومراعاة للسرعة والكفاءة، ينبغي عادة طلب املوافقة مبجرد أن تصبح النصوص ذات الصلة جاهزة، عن طريق  2.1.9
 لمضيلات رمسية يطلب فيها مدير مكتب تقييس االتصاالت من الدول األعضاء تفويض السلطة للجنة الدراسات املعنية مشاور 

 اجتماع رمسي للجنة الدراسات. يف من اتفاق يليهاعملية املوافقة وما  يف
 صاالت.جلمعية العاملية لتقييس االتا يف وجيوز أيضاً للجنة الدراسات املعنية أن تلتمس املوافقة

اجتماع  يف االتفاقية، يكون للتوصيات املوافق عليها وضع متماثل سواء متت املوافقة عليهامن  247Aطبقًا للرقم  3.1.9
 اجتماع للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت. يف مللجنة دراسات أ

 العملية 2.9
التوصيات اجلديدة  يعمشار التماس املوافقة على مجيع  يف لجان الدراسات أن تطبق العملية املبينة فيما يليلينبغي  1.2.9

 ملعرفة تتابع اخلطوات. 1.9واملراَجعة بعد وصوهلا إىل مرحلة النضج. انظر الشكل 
وضع التعريفات ادإقليمية.  هودد حمأن يقرر تطبيق هذه ادإجراءات لغرض  3 للفريق ادإقليمي التابع للجنة الدراسات -مالحظة 

وال تنطبق أي توصيات تتم املوافقة عليها حسب هذه ادإجراءات إال على الدول األعضاء املنتمية إىل هذا الفريق ادإقليمي. ويتم 
لتالية جلستها العامة ا يف 3 عملية املوافقة، وتقوم جلنة الدراسات يف تطبيق هذه ادإجراءات بقرار 3إبالغ رئيس جلنة الدراسات 

دير ملاحالة عدم وجود اعرتاض على املبادئ واملنهجية. ويتشاور  يف بدراسة مشروع التوصية بشكل عام. ويبدأ تنفيذ ادإجراءات
 فقط فيما يتعلق باملوافقة على مشروع التوصية املعنية. 3 الفريق ادإقليمي التابع للجنة الدراسات يف مع الدول األعضاء

اجلمعية العاملية  يف فيها للنظراملراَجعة  املوافقة على التوصيات اجلديدة أو إرجاءالتالية  احلاالت يف ينبغي 2.2.9
 االتصاالت: لتقييس

 التوصيات ذات الطابع ادإداري الذي يتعلق بقطاع تقييس االتصاالت ككل؛ أ ( 
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اقشة أن تقوم اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت نفسها مبن املستصوبحيثما ترى جلنة الدراسات املعنية أن من  ب(
 حساسة؛ وحسم قضايا معينة صعبة أو

حيثما تكون حماوالت حتقيق اتفاق داخل جلان الدراسات قد فشلت العتبارات غري تقنية مثل اختالف اآلراء  ج(
 السياسات. حول

 المقتضيات 3.9
هذا  يف ص عليهتطبيق إجراء املوافقة املنصو  يف ئيس جلنة الدراسات، عن النيةعلى طلب ر  دير بوضوح، بناءً امليعلن  1.3.9

حاالت  يف ،فرقة العمل، أو جلنة الدراسات أو يف القرار عند الدعوة إىل عقد اجتماع جلنة الدراسات. ويستند هذا الطلب إىل قرار
النضج الختاذ  صة مبشروع التوصية قد بلغت مرحلة كافية مناجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بأن األعمال اخلا يف استثنائية،

 خرىالوثائق األُ  هذه املرحلة قد "حتدد". ويدرج املدير ملخص التوصية. ويشار إىل التقرير أو يف هذا ادإجراء. يعترب مشروع التوصية
 القطاع. على مجيع الدول األعضاء وأعضاءاملراَجعة. وتوزع هذه املعلومات أيضاً  نص مشروع التوصية اجلديدة أو فيها يرداليت 

عة كل جلنة الستعراض نصوص التوصيات اجلديدة واملراجَ  يف جلان الدراسات على تشكيل فريق للصياغة وحتث 2.3.9
 كل لغة من اللغات الرمسية. يف لضمان سالمتها

النهائية بلغة  صيغته يف املراَجعة أوجيب أن يكون لدى مكتب تقييس االتصاالت نص مشروع التوصية اجلديدة  3.3.9
هذا القرار.  يف تطبيق إجراء املوافقة املنصوص عليه نيةالوقت الذي يعلن فيه املدير عن  يف واحدة على األقل من اللغات الرمسية

لربجميات ة )مثل االتوصي يف نفس الوقت بأي مواد إلكرتونية مصاحبة داخلة يف وجيب أيضًا تزويد مكتب تقييس االتصاالت
يلي.  فيما 4.3.9الصيغة النهائية ملشروع التوصية، طبقاً للفقرة  عنكتب مبلخص املجيب تزويد  كماواملتجهات االختبارية، إخل.(.  

املوافقة  إجراء بيقتط نية إعالناملراَجعة مع  ويرسل املدير الدعوة اخلاصة باالجتماع، مشفوعة مبلخص مشروع التوصية اجلديدة أو
قبل ثالثة أشهر على األقل من االجتماع. وتوزع الدعوة وامللخص  م مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاع حبيث تصله، إىلاهذ

 استعمال اللغات الرمسية املناسبة. تشملاملرفق هبا طبقاً لإلجراءات املعتادة اليت 
مشروع  رضًا موجزًا للغرض منامللخص طبقًا لدليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت. ويتضمن ع يعد 4.3.9

تملة وجاهزة . وال تعترب أي توصية مكاالقتضاءاملراَجعة ومضموهنا، كما يتضمن الغرض من التنقيح، حسب  التوصية اجلديدة أو
 للموافقة بدون هذا البيان املوجز.

جتماع على األقل من اال املراَجعة باللغات الرمسية قبل شهر واحد جيب توزيع نص مشروع التوصية اجلديدة أو 5.3.9
 عنه. املعلن
حدود اختصاصات جلنة الدراسات   يف املراَجعة إالّ  جيوز التماس املوافقة على مشروع التوصية اجلديدة أو ال 6.3.9
 بادإضافة إليه، جيوز التماس املوافقة على من االتفاقية. وكبديل لذلك، أو 192املسائل املسندة إليها، طبقاً للرقم  يف حمددة هي كما

 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت(. 2 حدود مسؤولية جلنة الدراسات واختصاصاهتا )انظر القرار يف تعديل توصية قائمة
سات، يتشاور رئيس جلنة ضمن اختصاصات أكثر من جلنة درا مراَجعة حيثما يقع مشروع توصية جديدة أو 7.3.9

تطبيق إجراء  يف االعتبار قبل املضي يف املعنية، ويأخذ آراءهم خرىالدراسات اليت تقرتح املوافقة مع رؤساء جلان الدراسات األُ 
 .اهذ املوافقة
 يكفل مبا ملستطاعا قدر ومفتوح واسع بشكل تطبيقها إىل يرمي حنو على االتصاالت تقييس قطاع توصيات تعد 8.3.9

 سياسة مع يتماشى اومب الفكرية امللكية حبقوق املتصلة املتطلبات يراعي بشكل التوصيات وتعد. واسع نطاق على استخدامها
رتقنية الدولية /املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهالراديوية االتصاالت/قطاع االتصاالت تقييس لقطاع املشرتكة الرباءات
 :املثال سبيل وعلى. T/ipr/-http://www.itu.int/ITUلكرتوين املوقع ادإ يف واملتاحة

http://www.itu.int/ITU-T/ipr/
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أعمال قطاع تقييس االتصاالت أن يقوم، من البداية، بلفت انتباه مدير مكتب تقييس  يف ينبغي ألي طرف مشارك 1.8.3.9
 ستعملويُ . ُأخرىملنظمات  هلذا الطرف أو كانتمعروفة سواء   مقدمةبراءات  طلباتأي  أي براءات معروفة أو إىلاالتصاالت 

 قطاع تقييس االتصاالت.ل ادإلكرتوينوقع امل يف منوذج "بيان الرباءات وإعالن الرتاخيص" املتاح
طلبات(  أوطلب ) براءات( أو براءة )أو لديهاقطاع تقييس االتصاالت اليت  يف ميكن للمنظمات غري األعضاء 2.8.3.9

براءات معلقة، مما قد يكون استعماهلا مطلوبًا لتنفيذ توصية من توصيات قطاع تقييس االتصاالت، تقدمي "بيان الرباءات وإعالن 
قطاع ل رتوينادإلكوقع املذلك النموذج الذي ميكن احلصول عليه من  يف الرتاخيص" إىل مكتب تقييس االتصاالت مستخدمة

 االتصاالت. تقييس
غضون  يف افقةالتماس املو  عدم، مراَجعة ، بعد املوافقة على توصية جديدة أوعادةلتحقيق االستقرار، ينبغي  اعاةً مر  9.3.9

ستكمل ، ما مل تكن التعديالت املقرتحة تةللجزء املنقح، حسب احلال فرتة زمنية معقولة على أي تعديل آخر للنص اجلديد أو
هذا  يف دة عامةإغفال جوهري. وكقاع الكتشاف خطأ أو وافقة السابقة دون أن تغريه أوعملية امل يف االتفاق الذي مت التوصل إليه

 معظم احلاالت. يف السياق، تكون "الفرتة الزمنية املعقولة" سنتني على األقل
دراسة أن حتيل عليها خالل فرتة ال ووفقجيوز للدول األعضاء اليت ترى أهنا تتعرض آلثار سيئة من جراء أي توصية  10.3.9

 قضيتها إىل املدير، الذي يقدمها إىل جلنة الدراسات املختصة للعناية هبا على وجه السرعة.
 يبّلغ مدير مكتب تقييس االتصاالت اجلمعية العاملية التالية لتقييس االتصاالت جبميع احلاالت اليت تبلغ إليه طبقاً  11.3.9
 .أعاله 10.3.9 للفقرة

 التشاور 4.9
إجراء املوافقة  تطبيق يف دير عن النيةاملمن إعالن  تشمل مشاورات الدول األعضاء الفرتة الزمنية وادإجراءات ابتداءً  1.4.9
( وحىت سبعة أيام عمل قبل بداية اجتماع جلنة الدراسات. ويطلب املدير آراء الدول األعضاء خالل تلك الفرتة فيما 1.3.9 )الفقرة

جتماع جلنة الدراسات. ا يف املراَجعة التوصيات اجلديدة أو مشاريعاملوافقة على  يف لنظرلتفوض السلطة للجنة الدراسات كانت  إذا
 ويكون الرد من حق الدول األعضاء فقط.

لبة مطا بيانات( بأن استعمال حق امللكية الفكرية، مثل وجود براءة، أو إذا تلقى مكتب تقييس االتصاالت بياناً )أو 2.4.9
أن يضع  يف عن النية الن فيهيع معممة رسالة يف بتوضيح هذا املوقف املديرحبق طبع، رمبا يكون الزماً لتنفيذ مشروع التوصية، يقوم 

 هلذا القرار(. II )انظر التذييل 1 القرار يف موضع التنفيذ عملية املوافقة املنصوص عليها
املعرتف هبا، واملنظمات العلمية والصناعية واملنظمات  وكذلك وكاالت التشغيلخُيطر املدير مديري املكتبني اآلخرين،  3.4.9

 مراَجعة ومشاورة بشأن توصية جديدة أ على الرد منها مطلوبعمل جلنة الدراسات املعنية، بأن الدول األعضاء  يف الدولية املشاركة
 ما يلي(.في 2.5.9 مقرتحة. ويكون الرد من حق الدول األعضاء فقط )انظر الفقرة

موافقة مراَجعة توطئة لل مشروع توصية جديدة أو يف النظر يف إذا رأت أي دول أعضاء أنه ليس من املمكن املضي 4.4.9
مشروع التوصية اجلديدة  يف النظر يف عليها، ينبغي أن تبدي أسباب عدم موافقتها وأن توضح التغيريات اليت ميكن أن ُتسهل املضي

 .اعليه املراَجعة واملوافقة أو

 امشروع التوصية للموافقة عليه يف أكثر من الردود الواردة من الدول األعضاء تؤيد النظر أو 70إذا كانت نسبة  5.4.9
كن أن ميضي. املوافقة مي يف على املدير إبالغ الرئيس بأن النظر يكونحالة عدم وصول ردود(،  يف اجتماع جلنة الدراسات )أو يف

دول األعضاء عملية املوافقة، تعرتف ال يف متضي لكيالتفويض الذي تعطيه الدول األعضاء للجنة الدراسات  إىل إضافة)ميكن 
 فيما يلي(. 2.5.9 أيضاً بأن جلنة الدراسات جيوز هلا إدخال التغيريات التقنية والصياغية طبقاً للفقرة

 قة عليهامشروع التوصية للمواف يف ملقرر تؤيد النظرمن الردود اليت تصل قبل املوعد ا 70إذا كانت نسبة أقل من  6.4.9
الجتماع. )ومع ذلك، ذلك ا يف املوافقة ال ميكن أن ميضي يف على املدير إبالغ الرئيس بأن النظر يكوناجتماع جلنة الدراسات،  يف

 (.أعاله 4.4.9 الفقرة يف املعلومات املبينة يف ينبغي للجنة الدراسات أن تنظر
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وثيقة مؤقتة إىل  يف مكتب تقييس االتصاالت بتجميع التعليقات اليت يتلقاها مع الردود على املشاورة ويقدمهايقوم  7.4.9
 االجتماع التايل للجنة الدراسات.

 اجتماعات لجنة الدراسات في اإلجراءات التي تتبع 5.9
 3.3.9و 1.3.9 قرتنيالف يف ة املشار إليهااملراَجع ينبغي للجنة الدراسات أن تستعرض نص مشروع التوصية اجلديدة أو 1.5.9
ب على جلنة ال تؤثر على جوهر التوصية. جي ُأخرىأي تعديالت  . وجيوز لالجتماع عندئذ أن يقبل أي تصويبات صياغية أوأعاله

من حيث اكتماله وقدرته على أن ينقل بإجياز مضمون مشروع التوصية  4.3.9الفقرة  يف الدراسات أن تُقي م البيان املوجز املشار إليه
 عمل جلنة الدراسات. يف ركااالتصاالت مل يش يف املراَجعة إىل خبري اجلديدة أو

يجة لعملية التشاور نت ملسامهات كتابية، أو جيوز إدخال التغيريات التقنية والصياغية إال أثناء االجتماع استجابةً  ال 2.5.9
بيانات االتصال. وحيثما يتبني أن االقرتاحات اخلاصة هبذه املراَجعات هلا ما يربرها ولكن هلا تأثري كبري  ( أوأعاله 4.9 ظر الفقرة)ان

 ؤجل النظرفرقة العمل، ي اجتماع سابق للجنة الدراسات أو يف تعد خروجًا عن املبادئ املتفق عليها على مضمون التوصية أو
نة الظروف اليت يكون هلا ما يربرها تطبيق إجراء املوافقة إذا رأى رئيس جل يف  اجتماع آخر. ومع ذلك، جيوزإجراء املوافقة إىل يف

 الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس االتصاالت:

 األعضاء غري الدول إىل( بالنسبة أعاله 4.9 سياق املشورة اليت تصدر طبقاً للفقرة أن التغيريات املقرتحة معقولة )يف -
 لظروف املتغرية؛ل نظراً  غري املمثلة بالقدر الكايف االجتماع، أو يف املمثلة

 وأن النص املقرتح متوازن. -

 اوافقة هذباملوافقة على التوصية مبوجب إجراء امل الوفوداجتماع جلنة الدراسات، جيب أن يكون قرار  يف بعد املناقشة 3.5.9
 من االتفاقية. 239 (. انظر الرقم6.5.9و 5.5.9فيما يتعلق بالتحفظات، وكذلك الفقرتني  4.5.9دون معارضة )انظر الفقرة 

حالة ما إذا اختار وفد عدم االعرتاض على املوافقة على نص، ولكنه يود أن يسجل درجة من التحفظ على  يف 4.5.9
 ملعنية.موجزة تُرفق بنص التوصية ا حظةمال يف تقرير االجتماع. وُتذكر هذه التحفظات يف أكثر، ينوَّه عن ذلك جانب أو

صيغته النهائية.  يف االجتماع يف جيب التوصل إىل قرار أثناء االجتماع على أساس النص املوزع على مجيع املشاركني 5.5.9
يتم إخطار  ه. وما ملموقف يف ظروف استثنائية، جيوز لوفد أن يطلب، أثناء االجتماع فقط، مزيداً من الوقت للنظر ومع ذلك، ففي

 .1.6.9 لفقرةللدولة العضو اليت ينتمي إليها الوفد خالل أربعة أسابيع من انتهاء االجتماع، ميضي املدير طبقاً ل لرمسيةعارضة ااملدير بامل
الل فرتة موقفها، واليت تقوم بعد ذلك بإبداء معارضتها خ يف تكون الدولة العضو اليت تطلب مزيداً من الوقت للنظر 1.5.5.9

 النظر يف ، مطالبة ببيان أسباهبا وتوضيح التغيريات اليت ميكن إدخاهلا لتسهيل املضيأعاله 5.5.9الفقرة  يف األسابيع األربعة احملددة
 املستقبل. يف املراَجعة واملوافقة عليها مشروع التوصية اجلديدة أو يف

ضي ة الدراسات، بعد التشاور مع األطراف املعنية، املحالة إبالغ املدير بوجود معارضة رمسية، جيوز لرئيس جلن يف 2.5.5.9
 جلنة الدراسات. اجتماع الحق لفرقة العمل أو يف ، دون انتظار اختاذ قرارأعاله 1.3.9 طبقاً للفقرة

جيوز ألي وفد أن يعلن أثناء االجتماع امتناعه عن اختاذ قرار بتطبيق ادإجراء. وعندئذ، يكون وجود هذا الوفد حمل  6.5.9
. وجيوز الرجوع عن هذا االمتناع فيما بعد، ولكن ال يكون ذلك إاّل أثناء أعاله 3.5.9 اهل فيما يتعلق بأغراض الفقرةجت

 فقط. االجتماع

 التبليغ 6.9
ابيع من خالل أربعة أس وذلكعليه أم ال،  ووفقمعممة، بالتبليغ عما إذا كان النص قد  رسالةدير، مبوجب امليقوم  1.6.9

 ويتخذ. 5.5.9 الفقرة يف ظروف استثنائية، خالل أربعة أسابيع بعد انتهاء املهلة املبينة يف تاريخ انتهاء اجتماع جلنة الدراسات أو،
الل نفس الفرتة، خالتبليغ التايل الذي يصدره االحتاد. ويقوم املدير أيضاً،  يف هذه املعلومات أيضاً  لتضمني الالزمة الرتتيباتاملدير 
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رمسية واحدة  متاحة على اخلط بلغة قرارهااختذت فيه جلنة الدراسات  الذيجتماع االعليها أثناء  ووفقبالتأكد من أن أي توصية 
 صيغة النشر النهائية. يف تكون إىل أن التوصية قد ال ادإشارةعلى األقل، مع 

اتساق النص  لعدم صياغية طفيفة تكون نتيجة لسهو واضح أوتصويبات  إذا كان من الضروري إدخال تعديالت أو 2.6.9
 املقدم للموافقة، جيوز ملكتب تقييس االتصاالت تصويبها مبوافقة رئيس جلنة الدراسات.

أسرع وقت ممكن،  يف املراَجعة اليت متت املوافقة عليها باللغات الرمسية ينشر األمني العام التوصيات اجلديدة أو 3.6.9
، إدخال تعديالت طفيفة، يصدر بشأهنا ITU-T A.11 اللزوم، تاريخ سرياهنا. ومع ذلك، جيوز، طبقًا للتوصية موضحاً، عند
 من إعادة إصدار التوصية بالكامل. كذلك، جيوز، عند االقتضاء، جتميع النصوص مبا يتالءم مع احتياجات السوق. تصويب بدالً 

 اجلديدة واملراَجعة نص حيث املستعملني على الرجوع إىل قاعديتُيضاف إىل صفحات الغالف جبميع التوصيات  4.6.9
هذا النص  حقوق التأليف والطبع اخلاصة بالربجميات. وميكن وضع بشأنبيانات مكتب تقييس االتصاالت بشأن براءات االخرتاع و 

 التاليتني: بإحدى الصيغتني

على استعمال حق  تنفيذ هذه التوصية تطبيق أو ينطويأن  احتمال"يسرتعي االحتاد الدويل لالتصاالت االنتباه إىل  -
ة تطبيق حقوق إمكاني صحة أو ، أوبإثباتمن حقوق امللكية الفكرية. واالحتاد ال يتخذ أي موقف فيما يتعلق  مزعم

ج ن خار و آخر  أعضاء القطاع أو أحد الدول األعضاء أو إحدى احلقوق هذه أكدت، سواء املزعومةامللكية الفكرية 
 وضع التوصية. عملية

راءات/حقوق مبلكية فكرية، حتميها ب اً إخطار  تلقى قدتاريخ املوافقة على هذه التوصية،  يف االحتاد، يكن/مل كان -
ملكية برجميات، مما قد يكون الزمًا لتنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك، يود االحتاد أن حيذر جهات التنفيذ بأن ذلك 

 يُرجى من جهات التنفيذ الرجوع إىل قواعد البيانات املناسبة لدى قطاع تقييس علومات، ولذلكامل أحدثميثل  قد ال
 لقطاع."لوقع ادإلكرتوين امل يف االتصاالت املتاحة

 بنشر قوائم التوصيات اجلديدة واملراَجعة. املتعلقة ITU-T A.11 انظر أيضاً التوصية 5.6.9

 األخطاءتصويب  7.9

غموض،  ية، أوالصياغ توصية )مثل األخطاء املطبعية أو يف أخطاءعندما ترى جلنة دراسات ضرورة إبالغ جهات التنفيذ بوجود 
أخطاء تقنية(، يكون من بني اآلليات اليت ميكن استعماهلا إصدار دليل جلهات التنفيذ. ويكون هذا  أوعدم اتساق  سهو أو أو

. هنائياً حسمها  ىتحجل مجيع جوانب النقص اليت مت حتديدها وحالة تصويبها، منذ حتديدها شكل وثيقة تارخيية ُتس يف الدليل
احة تعتمدها فرقة عمل من الفرق التابعة هلا مبوافقة رئيس جلنة الدراسات. وجيب إت وتعتمد جلنة الدراسات أدلة جهات التنفيذ أو

 صاالت مع إتاحة النفاذ إليها للجميع.قطاع تقييس االتل ادإلكرتوينوقع امل يف أدلة جهات التنفيذ

 التوصيات إلغاء 8.9

 التوصيات. دإلغاءكل حالة على حدة أي البدائل التالية هو األنسب  يف جيوز للجان الدراسات أن تقرر

 الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت من بقرارالتوصيات  إلغاء 1.8.9
توصية. وينبغي للجمعية  لغاءدإتقريره إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت طلباً  يف الرئيس يدرجعلى قرار جلنة الدراسات،  بناءً 

 .املناسب ادإجراء واختاذالطلب  يف النظر

 التوصيات فيما بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت إلغاء 2.8.9

ت حملها قد حل ُأخرىتوصية، كأن يكون ذلك ألن توصية  إلغاءاجتماع للجنة الدراسات على  يف جيوز االتفاق 1.2.8.9
ذلك ملخص  يف ألهنا قد تقادمت. وجيب أن يكون االتفاق على ذلك دون معارضة. وتنشر املعلومات اخلاصة هبذا االتفاق، مبا أو
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ل ثالثة أشهر. عليه خالحالة عدم تلقي أي اعرتاض  يف ساري املفعول ادإلغاء. ويعد معممة رسالة يف ،ادإلغاءتوضيحي ألسباب 
 حالة وجود اعرتاض. يف وتعاد املسألة إىل جلنة الدراسات،

دير. املقرير من تبليغ الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بتو ، ُأخرى معممة رسالة يف تبليغ النتيجة بإدراجها جيب 2.2.8.9
منتصف  يف ن ذلك مناسباً، على أن يكون ذلك مرة على األقلعندما يكو  امللغاةوبادإضافة إىل ذلك، ينشر املدير قائمة بالتوصيات 

 الدراسة. فرتة

 1.9الشكل 
 الموافقة على التوصيات الجديدة والمراَجعة 

 تسلسل األحداث -عملية الموافقة التقليدية  باتباع

 

Res.1(12)_F9.1 

 ثالثة  شهر على  ألقل
 شهر   حد على  ألقل

 (1.4.9سبعة  يا  عمل ) نظر  لفقر  

 فتر   لتشا  

   بعة  سابيع
 على  ألكثر
 (1) ملالحظة 

 جتما  جلنة  لد  سا  
    فرقة  لعمل

  جتما  
 جلنة  لد  سا  

قر   جلنة  لد  سا  
   فرقة  لعمل 

 (2) ملالحظة 

تو فر  لنص  ملنقح 
 (4) ملالحظة 

طلب  لرئيس 
 (3) ملالحظة 

 عال   ملدير 
(  5) ملالحظة 

 طلب  ملدير 
 (6) ملالحظة 

تو يع  لنص 
 (7) ملالحظة 

قر   جلنة 
 لد  سا  
 (9) ملالحظة 

تبليغ من  ملدير 
 (10) ملالحظة 

 ملوعد  لنهائي لتلقي 
      لد    ألعضا  

 (8) ملالحظة 
 

 .5.5.9 إضافية مدهتا أربعة أسابيع على األكثر إذا طلب أي وفد مزيداً من الوقت مبوجب الفقرةحاالت استثنائية، إضافة فرتة  يف ميكن، :1المالحظة 
فرقة العمل أن العمل بشأن مشروع التوصية قد بلغ مرحلة كافية من النضج وتطلب اللجنة  فرقة العمل: تقرر جلنة الدراسات أو قرار جلنة الدراسات أو :2المالحظة 

 .(1.3.9)إىل املدير  بطلبنة الدراسات أن يتقدم الفرقة من رئيس جل أو
 .(1.3.9)الدراسات من املدير أن يعلن اعتزام التماس املوافقة  جلنةطلب الرئيس: يطلب رئيس  :3المالحظة 
بلغة واحدة  املنقحةالنهائية  صيغته يف ذلك امللخص املطلوب، ملكتب تقييس االتصاالت يف توافر النص املنقح: جيب إتاحة نص مشروع التوصية، مبا :4المالحظة 

 التوصية. يف نفس الوقت أن تتاح للمكتب أي مواد إلكرتونية مصاحبة مدرجة يف ينبغي كما.  (3.3.9)من اللغات الرمسية على األقل 
اع مشفوعة بإعالن الدراسات. وينبغي إرسال الدعوة إىل االجتماالجتماع التايل للجنة  يف التماس املوافقة على مشروع التوصية اعتزامإعالن املدير: يعلن املدير  :5المالحظة 

 (.3.3.9و 1.3.9اعتزام تطبيق إجراء املوافقة إىل مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاع حبيث تصل قبل موعد االجتماع بثالثة أشهر على األقل )
(. ويتضمن هذا الطلب ملخصاً 2.4.9و 1.4.9ال توافق على االقرتاح ) انت توافق أوطلب املدير: يطلب املدير من الدول األعضاء إبالغه مبا إذا ك :6المالحظة 

 وإشارة مرجعية للنص النهائي الكامل.
 .(5.3.9)توزيع النص: جيب أن يكون نص مشروع التوصية قد مت توزيعه باللغات الرمسية قبل شهر على األقل من موعد االجتماع املعلن عنه  :7المالحظة 
تعرب عن املوافقة، يعترب أن االقرتاح قد حاز  التشاورمن الردود الواردة أثناء فرتة  70%نهائي لتلقي ردود الدول األعضاء: إذا كانت نسبة الوعد امل :8المالحظة 

 (.7.4.9و 5.4.9و 1.4.9القبول )
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(. وميكن ألي وفد أن 2.5.9و 3.5.9معارضة على تطبيق إجراء املوافقة )قرار جلنة الدراسات: تتوصل جلنة الدراسات، بعد املناقشة، إىل اتفاق بدون  :9المالحظة 
 .(6.5.9)اختاذ قرار  نأن ميتنع ع أو (5.5.9)أن يطلب مزيداً من الوقت لدراسة موقفه  ، أو(4.5.9)يسجل درجة من التحفظ 

 .(1.6.9)املوافقة أم ال  على حصل تبليغ من املدير: يقوم املدير بالتبليغ عما إذا كان مشروع التوصية قد :10المالحظة 

 Iل ـالتذيي
 (1رار ـلقل)

 تقديم مسألةل الالزمةالمعلومات 

 املصدر •

 عنوان قصري •

 5االقرتاح نوع املسألة أو •
 االقرتاح التجارب اليت تكمن وراء املسألة املقرتحة أو األسباب أو •
 االقرتاح أو املسألةمشروع نص  •

 األهداف احملددة( مع بيان ادإطار الزمين لالنتهاء )أواهلدف احملدد  •
 :من بغريهاعالقة هذه الدراسة  •

 توصياتال -

 سائلامل -

 جلان دراسات -

 التقييس املعنية منظمات -
 قطاع تقييس االتصاالت.ل ادإلكرتوين وقعامل يف وميكن االطالع على املبادئ التوجيهية لصياغة نص املسألة

 IIل ـالتذيي
 (1رار ـلقل)

 الرسالة المعممةنص مقترح لمالحظة تضاف إلى 

لكية ن حقوق املماستعمال حق تنفيذ مشروع التوصية هذا قد يستدعي تلقى مكتب تقييس االتصاالت بيانًا )بيانات( بأن 
تنتظر  الفعل أو، صدرت بالتأليف والطبع اخلاصة بالربجمياتأكثر من براءات االخرتاع/حقوق  أو ةفكرية، خيضع حلماية واحدال

لتأليف االصدور، قد يكون الزماً لتنفيذ مشروع التوصية هذا. وميكن االطالع على املعلومات املتاحة بشأن براءات االخرتاع وحقوق 
 قطاع تقييس االتصاالت.ادإلكرتوين لوقع املبالرجوع إىل  والطبع اخلاصة بالربجميات

 

                                                      
 دليل منقح، وما إىل ذلك. مسألة ذات طابع عام، مسألة خاصة مبهمة حمددة موضوعة لتؤدي إىل توصية، اقرتاح بإصدار دليل جديد، أو  5
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 2رار ـقال
 مسؤوليات لجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت واختصاصاتها

  ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 مونرتيال، ؛1996 جنيف، ؛1993 هلسنكي،)

 (2016 احلمامات، ؛20163 ؛20152 ؛2012 ديب، ؛20091 ؛2008 جوهانسربغ،

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 منها إقراراً 
 املعنية، الدراسات جلان أعمالب يتعلق فيما عليها مرتتبة وآثار كثرية  تعليمات من تتضمنه وما اجلمعية هذه اعتمدهتا اليت بالقرارات

 اعتبارها يف تضع وإذ
 وضمان ينهاب اجلهود يف االزدواجية لتجنب بوضوح الدراسات جلان من جلنة كل  اختصاصات حتديد الضروري من أن أ ( 

 عامة؛ بصفة االحتاد يف االتصاالت تقييس قطاع عمل برنامج اتساق
 أعضائه؛ وملصاحل املتغرية االتصاالت لبيئة أمهيته على حيافظ لكي يتطور أن عليه االتصاالت تقييس قطاع أن (ب
 تجنبل وسيلة أيضاً  يكون قد املقر رين أفرقة أو العمل فرق أو الدراسات جلان اجتماعات عقد مكان توحيد أن (ج

 :إىل االجتماعات عقد مكان توحيد يؤدي العملية، الناحية ومن. العمل كفاءة  ولتحسني العمل ازدواج
 أعمال أكثر من جلنة دراسات واحدة؛ يف مشاركة احلاضرين -
 تقليل احلاجة إىل تبادل بيانات االتصال بني جلان الدراسات املعنية؛ -
 اد وأعضائه واخلرباء اآلخرين؛توفري التكاليف على االحت -
قد أسندت إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت سلطة  22 قرارها يف االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية أن ( د

 الفرتة الفاصلة بني مجعيتني بإعادة هيكلة جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وإنشائها استجابًة للتغريات احلاصلة يف القيام
 االتصاالت، سوق يف

 تالحظ وإذ
 الفرتة يف تعديلها وزجي االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية يف عليها املواَفق واختصاصاهتا ومسؤولياهتا الدراسات جلان هيكل أن

 قطاع موقع يف اليةاحل واختصاصاهتا ومسؤولياهتا الدراسات للجان احلايل اهليكل على االطالع ميكن وأنه مجعيتني بني الفاصلة
 االتصاالت، تقييس مكتب من عليها احلصول أو الويب شبكة يف االتصاالت تقييس

                                                      
 .2009 أبريل 30 يف لقطاع تقييس االتصاالت، وافق عليها الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 5اختصاصات جلنة الدراسات  يف تعديالت أجريت 1
 .لقطاع تقييس االتصاالت 20جلنة الدراسات  2015يونيو  5 يف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أنشأ 2
بصفتها جلنة  االتصاالت لقطاع تقييس 20الدراسات دور جلنة  يف تعديالت على 2016 فرباير 5 يف وافق الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 3

 .دراسات رئيسية
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 تقـرر
 تنظيمل اللجنة تستخدمه الذي األساس تكون وأن يلي، مما الدراسات جلان من جلنة كل  اختصاصات تتألف أن 1

 :دراساهتا برنامج
إطاره بتعديل التوصيات احلالية،  يف الدراسات أن تقوم، وميكن للجنة A امللحق يف جمال عام للمسؤولية، ويرد -

 ، حسب االقتضاء؛خرىبالتعاون مع اللجان األُ 
جمموعة من املسائل املتصلة مبجاالت دراسة معينة، واليت تتوافق مع اجملال العام للمسؤولية واليت ينبغي أن تكون  -

 ( هلذه اجلمعية(؛2016احلمامات،   يف اَجع)املر  1 من القرار 7 موجهة حنو حتقيق النتائج )انظر القسم
 الدراسات للجان العامة اجللسات)مثل  االجتماعات مكان توحيد يف النظر على الدراسات جلان تشجيع 2

 تعيني إىل املعنية الدراسات جلان وستحتاج العمل؛ جماالت بعض يف التعاون لتحسني كوسيلة(  املقر رين أو العمل فرق واجتماعات
 تقييس ومكتب التصاالتا لتقييس االستشاري الفريق وإبالغ اختصاصاهتا إىل استناداً  بينها فيما التعاون تتطلب اليت اجملاالت

 بذلك، االتصاالت
 االتصاالت تقييس مكتب تكلف

 .االجتماعات عقد أماكن لتوحيد التشغيلية اجلوانب وتسهيل بدعم

 A امللحـق
 (2)بالقـرار 

 اجملاالت العامة للدراسة - 1 اجلـزء
 االتصاالت تقييس لقطاع 2 الدراسات لجنة

 االتصاالت وإدارة الخدمات لتوفير التشغيلية الجوانب
 :يلي مبا املتصلة الدراسات عن مسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  2جلنة الدراسات  تكون

  حجز املوارد  ذلك معايري وإجراءات يف املوارد مبامتطلبات الرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية، وختصيص
 وختصيصها واستعادهتا؛

 متطلبات التسيري والتشغيل البيين؛ 
 مبادئ تقدمي اخلدمات وتعريفها ومتطلباهتا التشغيلية؛ 
 ذلك إدارة حركة الشبكات، والتسميات وإجراءات التشغيل  يف اجلوانب التشغيلية وادإدارية للشبكات مبا

 بالنقل؛ صلةاملت
 اجلوانب التشغيلية للتشغيل البيين لشبكات االتصاالت التقليدية والشبكات اجلديدة؛ 

  ؛من جهات التشغيل، وشركات التصنيع واملستعملني بشأن اجلوانب املختلفة لتشغيل الشبكات الواردةتقييم املعلومات 
 ذلك دعم شبكات اجليل  يف ادإدارة مبا إدارة خدمات االتصاالت وشبكاهتا وجتهيزاهتا بواسطة أنظمة

واالتصاالت  (SDN)الشبكي املعرف بالربجميات  والتوصيل، واحلوسبة السحابية وشبكات املستقبل (NGN) التايل
 وتطوره؛ (TMN) ، وتطبيق إطار شبكة إدارة االتصاالت(IMT-2020) 2020-املتنقلة الدولية

  ضمان اتساق نسق معرفات إدارة اهلوية(IdM) وهيكلها؛ 



31 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

 ؛يما بينهاف حتديد السطوح البينية ألنظمة ادإدارة لدعم توصيل معلومات اهلوية ضمن امليادين التنظيمية أو 
  األثر التشغيلي لإلنرتنت، والتقارب )اخلدمات أو البنية التحتية( واخلدمات اجلديدة مثل اخلدمات املتاحة حبرّية على

 بكات االتصاالت الدولية.، على خدمات وش(OTT)ادإنرتنت 

 االتصاالت تقييس لقطاع 3 الدراسات لجنة
 تكنولوجيا/االتصاالتب المتصلةاالقتصادية والسياساتية  قضاياالو  االقتصادية والقضايا والمحاسبة التعريفة مبادئ

 الدولي الصعيد على واالتصاالت المعلومات
 ملتصلةاوالسياساتية  االقتصادية القضايا ةدراس مجلة أمور منها عن مسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  3جلنة الدراسات  تكون

ذلك مبادئ  يف )مبا ةاحملاسباملسائل املتعلقة بالتعريفة و و  على الصعيد الدويل /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالتب
 ،3 ل جلنة الدراساتوحتقيقاً هلذه الغاية، تعم .ومنهجيات التكاليف( هبدف ادإبالغ عن تطوير النماذج واألطر التنظيمية التمكينية

 ومع اخلدمة كفاءة  مع تفقي مبا املمكنة املستويات أدىن يف األسعار وضع بقصد فيها املشاركني بني التعاون دعم على خاصة، بصفة
 3 اتوبادإضافة إىل ذلك، ستدرس جلنة الدراس .سليم أساس على لالتصاالت املالية ادإدارة استقالل على احملافظة ضرورة مراعاة

اآلثار االقتصادية والتنظيمية لإلنرتنت، والتقارب )اخلدمات أو البنية التحتية( واخلدمات اجلديدة مثل اخلدمات املتاحة حبرّية على 
 ، على خدمات وشبكات االتصاالت الدولية.(OTT) ادإنرتنت

 االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات لجنة
 اقتصاد التدويرو البيئة وتغير المناخ 

 جمال يف لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن دراسة اجلوانب البيئية للظواهر الكهرمغنطيسية وتغري املناخ 5جلنة الدراسات  تكون
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

أيضًا القضايا املتعلقة بالقدرة على املقاومة، والتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية، واقتصاد  5وستدرس جلنة الدراسات 
 التدوير، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره.

 وتكون مسؤولة عن الدراسات:

 املتصلة حبماية شبكات وجتهيزات االتصاالت من التداخل والصواعق؛ 
 املتصلة بالتوافق الكهرمغنطيسي (EMC) ،االت للمج وتأثريات إشعاعات اجلسيمات وتقييم التعرض البشري

 اتف اخللويةذلك اهلو  يف ، مباتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالكهرمغنطيسية الناجتة عن منشآت وأجهزة 
 ؛القاعدة طاتاحملو 

  هبا؛ القائمة واملنشآت الداخلية املرتبطةاملتصلة باملنشآت اخلارجية للشبكات النحاسية 
 ت؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف املتصلة بتحقيق كفاءة استخدام الطاقة والطاقة النظيفة املستدامة 

 م املتصلة مبنهجيات تقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ونشر املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدا
)اليت تشمل أيضاً  خلفات ادإلكرتونيةقضايا امل التعامل معولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة مؤاتية للبيئة و تكن

ولوجيا املعلومات تكن يف ، وتعزيز إعادة تدوير املعادن النادرة وكفاءة استخدام الطاقة(ألجهزة الزائفةاألثر البيئي ل
 ذلك البىن التحتية. يف واالتصاالت، مبا

لبلدان مساعدة ا يف املعلومات واالتصاالت تتكنولوجيا استخدام كيفية  عن دراسات إجراء عن مسؤولة 5كون جلنة الدراسات وت
يًا مع أهداف ذلك تغري املناخ متاش يف التكيف مع آثار التحديات البيئية، مبا يف وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .(SDG) املستدامة التنمية
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التصاالت قطاع تكنولوجيا املعلومات وا يف أيضاً احلاجة إىل ممارسات أكثر اتساقاً ومقيسة ومراعية للبيئة 5 جلنة الدراساتوحتدد 
 )مثل التوسيم وممارسات الشراء، وإمدادات/موصالت القدرة املقيسة، وخمططات التصنيف البيئي(.

 االتصاالت تقييس لقطاع 9 الدراسات لجنة

 النطاق عريضة المتكاملة الكبلية والشبكات والصوتي التلفزيوني اإلرسال
 :يلي مبا املتصلة الدراسات عن مسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  9جلنة الدراسات  تكون

 خدمات املسامهة والتوزيع األويل والثانوي لربامج ادإذاعة التلفزيونية والصوتية  يف استعمال أنظمة االتصاالت
ات املتصلة هبا مبا فيها اخلدمات والتطبيقات التفاعلية القابلة للتوسعة لتشمل قدرات متقدمة من وخدمات البيان

املدى الدينامي  يقبيل التلفزيون فائق الوضوح والتلفزيون ثالثي األبعاد والتلفزيون متعدد املشاهد والتلفزيون ذ
 الواسع، وما إىل ذلك؛

 نة، وعلى األخص ما هو مصمم منها لبث برامج ادإذاعة التلفزيونية استعمال شبكات الكبالت والشبكات اهلجي
والصوتية إىل املنازل، باعتبارها شبكات متكاملة عريضة النطاق تستخدم أيضًا فيما يقدَّم إىل جتهيزات مقار 

ليت ا خرىاملنازل واملؤسسات من اخلدمات الصوتية واخلدمات متعددة الشاشات واخلدمات األُ  يف (CPE) الزبائن
واخلدمات  ،)املتاحة حبرية على ادإنرتنت مثاًل( يكون عنصر الوقت فيها حرجاً، وخدمات الفيديو حسب الطلب

 إىل ذلك. التفاعلية، وما

 االتصاالت تقييس لقطاع 11 الدراسات لجنة
 ومكافحة المنتجات المزيفة االختبار ومواصفات التشوير وبروتوكوالت متطلبات

 وبروتوكوالت ومبتطلباتمبعمارية نظام التشوير  املتصلة الدراسات مبسؤوليةلقطاع تقييس االتصاالت  11 الدراسات جلنة كلفت
والتمثيل االفرتاضي  (SDN)والشبكات املعرفة بالربجميات  (FN) وشبكات املستقبلوالتكنولوجيات  جلميع أنواع الشبكات التشوير

 ViLTE/VoLTEوالتوصيل البيين للشبكات القائمة على تكنولوجيا  السحابية احلوسبةشبكات و  (NFV)لوظائف الشبكة 
والشبكات  (NGN)والوسائط املتعددة وشبكات اجليل التايل  IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  والشبكات االفرتاضية

 .التقليدية كاتللشب الربط الشبكيوالتشوير من أجل املخصصة لألشياء الطائرة وادإنرتنت املستعملة باللمس والواقع املزيد 
ا املعلومات ذلك االتصاالت/تكنولوجي يف مسؤولة أيضاً عن الدراسات الرامية إىل مكافحة تزييف املنتجات، مبا 11وجلنة الدراسات 

 واالتصاالت، وسرقة األجهزة املتنقلة.
وجيات جلميع أنواع الشبكات والتكنولختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين أيضًا مواصفات ال 11وستضع جلنة الدراسات 

من أجل املعلمات الشبكية املقيسة فيما يتعلق بادإطار اخلاص بقياس أداء وجمموعات اختبار  ،اختبار اتمنهجيواخلدمات، و 
 IoTو NFVو SDNواحلوسبة السحابية و FNs( والناشئة )مثل NGNمن أجل التكنولوجيات القائمة )مثل  ادإنرتنت، وكذلك

والشبكات املخصصة لألشياء الطائرة وادإنرتنت املستعملة باللمس  IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  ViLTE/VoLTEو
 والواقع املزيد وغريها(. 

إىل جانب ذلك طريقة لتنفيذ إجراء لالعرتاف مبعامل االختبار داخل قطاع تقييس االتصاالت من  11وستدرس جلنة الدراسات 
 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت. (CASC)خالل عمل جلنة التوجيه املعنية بتقييم املطابقة 
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 االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات لجنة

 (QoE) التجربة وجودة (QoS) الخدمة وجودة األداء

 (QoE) وجودة التجربة (QoS) اخلدمة وجودة باألداء اخلاصة التوصيات عن مسؤولةتقييس االتصاالت  لقطاع 12جلنة الدراسات  تكون
من إرسال الصوت عرب الشبكات الثابتة القائمة على الدارات إىل  بدءاً والتطبيقات من أجل مجيع املطاريف والشبكات واخلدمات 

 اخلدمة وجودة لألداء ةالتشغيلي اجلوانب اجملال هذا يف ويدخلعرب الشبكات املتنقلة والقائمة على الرزم.  التطبيقات متعددة الوسائط
 .املتعددة الوسائط لنوعية وعيةواملوض الذاتية التقييم منهجيات وتطوير طرف؛ إىل طرف من البيين للتشغيل النوعية وجوانب التجربة؛ وجودة

 االتصاالت تقييس لقطاع 13 الدراسات لجنة

والبنى التحتية  السحابية الحوسبةو  (IMT-2020) 2020 -االتصاالت المتنقلة الدولية مع التركيز على المستقبل شبكات
 للشبكات الموثوقة

البينية  باملتطلبات واملعماريات والقدرات والسطوحالدراسات املتعلقة  لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن 13ات دراستكون جلنة ال
شكل خاص على مع الرتكيز ب املتقاربةشبكات املستقبل  وظائفوكذلك جوانب املكونات الربجمية وتنسيق  (API)لربجمة التطبيقات 

االتصاالت ارة مشروع ويشمل ذلك أيضًا تنسيق إد .(IMT-2020) 2020-األجزاء غري الراديوية من االتصاالت املتنقلة الدولية
تكون مسؤولة و  وسيناريوهات التنفيذ. بقطاع تقييس االتصاالت وختطيط ادإصداراتمجيع جلان الدراسات  يف 2020-املتنقلة الدولية

ب واجلوانة والتمثيل االفرتاضي وإدارة املوارد واالعتمادي والبيانات الضخمةبتكنولوجيات احلوسبة السحابية الدراسات املتصلة  عن
وإدارة  (FMC) نقلةبتقارب االتصاالت الثابتة واملتوتكون مسؤولة عن الدراسات املتصلة  األمنية ملعماريات الشبكة اليت يُنظر فيها.

الطاقة. وعالوة  يف توفريلاذلك جوانب  يف بشأن االتصاالت املتنقلة مباوحتسني توصيات قطاع تقييس االتصاالت احلالية التنقلية 
وشبكات  IMT-2020 دراسات عن تكنولوجيات الشبكة الناشئة لشبكات 13جلنة الدراسات مسؤولية  تتضمن على ذلك،
وتتحمل أيضاً  .(CCN) احملتوى /التوصيل الشبكي املتمحور حول(ICN)التوصيل الشبكي املتمحور حول املعلومات  املستقبل مثل

 ادإطار ذلك يف مبا ،املفاهيم واآلليات الالزمة لتمكني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املوثوقة بتقييسمسؤولية الدراسات املتعلقة 
مجيع بالتنسيق بني  البىن التحتية املوثوقة للشبكات واحللول السحابية املوثوقةواملتطلبات وادإمكانيات واملعماريات وسيناريوهات تنفيذ 

 .املعنية الدراسات جلان
 االتصاالت تقييس لقطاع 15 تالدراسا لجنة

 المنزلية والمنشآت والنفاذ النقل ألغراض التحتية والبنى والتكنولوجيات الشبكات
 ولشبكات لبصريةا النقل لشبكات التحتية البىنأجل  مناملعايري  وضع عنتقييس االتصاالت  قطاع يف مسؤولة 15جلنة الدراسات 

املرتبطة هبا  التقنياتمل يش هذا. و والكبالت البصرية واأللياف والتجهيزات واألنظمة الكهربائية، والشبكات املنزلية وللشبكات النفاذ
اجتاه شبكات النقل  يف للرتكيب والصيانة وادإدارة واالختبار واملعدات والقياس وتكنولوجيا طبقة التحكم من أجل السماح بالتطور

 ذلك دعم تطبيقات الشبكات الذكية.  يف الذكية مبا

 االتصاالت تقييس لقطاع 16 الدراسات لجنة 
 وتطبيقاتها وأنظمتها المتعددة الوسائط تشفير
 الوسائط تعددةم واملقدرات الشمولية بالتطبيقات املتصلة الدراسات عن مسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  16جلنة الدراسات  تكون
املتعددة  . ويشمل ذلك قابلية النفاذ ومعماريات الوسائطاملستقبل وشبكات القائمة الشبكات وتطبيقات خبدمات يتعلق فيما

 الوسائط وتشفري اراتادإش ومعاجلة والربوتوكوالت واملطاريف؛ األشخاص هااليت يستخدم دماتاخلوتطبيقاهتا؛ والسطوح البينية و 
 (.البوابات وحراسة والبوابات النقاط متعددة املؤمترات ووحدات الشبكة إشارات معاجلة معدات)مثل  وأنظمتها
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 االتصاالت تقييس لقطاع 17 الدراسات لجنة

 األمن
. (ICT) استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مسؤولة عن بناء الثقة واألمن االتصاالت تقييس لقطاع 17جلنة الدراسات 

ويشمل ذلك الدراسات املتصلة باألمن، مبا فيها األمن السيرباين ومكافحة الرسائل االقتحامية وإدارة اهلوية. ويشمل ذلك أيضاً 
إنرتنت  ىلإوأمن التطبيقات واخلدمات بالنسبة  (PII)معمارية وإطار األمن وإدارته ومحاية املعلومات القابلة للتعرف الشخصي 

 (IPTV) ادإنرتنت بروتوكول وتلفزيون (SDN)التوصيل الشبكي املعّرف بالربجميات ة الذكية واهلواتف الذكية و والشبك (IoT) األشياء
املتنقلة  والنظام املايل باستخدام االتصاالت ضخمةحتليالت البيانات الو وخدمات الويب والشبكات الذكية واحلوسبة السحابية 

معّرفات األشياء، ذلك الدليل و  يف كذلك عن تطبيق اتصاالت األنظمة املفتوحة مباوهي مسؤولة  والبيانات البيومرتية عن بُعد. 
ات مواصفات االختبارات لغو أنظمة االتصاالت  يف املتعلقة جبوانب الربجميات خرىواللغات التقنية وأسلوب استعماهلا واملسائل األُ 

 ختبارات املطابقة لتحسني جودة التوصيات.دعماً ال

 االتصاالت تقييس لقطاع 20 الدراسات لجنة 
 (SC&C) الذكية والمجتمعات المدنو  (IoT) األشياء إنترنت 

املدن و وتطبيقاهتا  (IoT) لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن الدراسات املتصلة بإنرتنت األشياء 20جلنة الدراسات  تكون
 تمعاتواجمل واملدن األشياء نتإنرت  يف الضخمة البيانات جبوانباملتعلقة  دراساتالذلك  ويشمل. (SC&C)واجملتمعات الذكية 

 .الذكية واجملتمعات املدن خيص فيما الذكية واخلدمات ادإلكرتونية وباخلدمات الذكية،

 جماالت معينة للدراسة يف جلان الدراسات الرئيسية لقطاع تقييس االتصاالت  2 اجلـزء
 املعنية بالرتقيم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية والتسيريجلنة الدراسات الرئيسية  2الدراسات  جلنة

 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتعريف اخلدمات
 بكاتالش وصمود املبكر/ادإنذار الكوارث حاالت يف ادإغاثة باتصاالت املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 التعايف على وقدرهتا

 االتصاالت بإدارة جلنة الدراسات الرئيسية املعنية
 الرئيسية املعنية مببادئ التعريفة واحملاسبة املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلنة الدراسات 3الدراسات  جلنة

 على الصعيد الدويل
 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالقضايا االقتصادية املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 الصعيد الدويلعلى 
 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بقضايا السياسات العامة املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 على الصعيد الدويل
 لكهرمغنطيسيةا والتأثريات واحلماية من الصواعق الدراسات الرئيسية املعنية بالتوافق الكهرمغنطيسي جلنة 5الدراسات  جلنة

 املناخ، وكفاءة وتغريذات الصلة بالبيئة جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 استخدام الطاقة والطاقة النظيفة
 ذلك املخلفات ادإلكرتونية يف باقتصاد التدوير مباجلنة الدراسات الرئيسية املعنية 

 ية بالشبكات الكبلية والتلفزيونية املتكاملة عريضة النطاقجلنة الدراسات الرئيسية املعن 9الدراسات  جلنة
االت املتنقلة ذلك ما خيص تكنولوجيات االتص يف ، مباوالربوتوكوالت بالتشوير املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 11الدراسات  جلنة

 (IMT-2020) 2020-الدولية
 البيين لالتشغي وقابلية املطابقة واختبارمواصفات االختبار وضع جلنة الدراسات الرئيسية املعنية ب
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دراسات كل جلان ال يف جلميع أنواع الشبكات والتكنولوجيات واخلدمات اليت تكون موضع دراسة وتقييس
 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
 مبكافحة تزييف أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلنة الدراسات الرئيسية املعنية

 الرئيسية املعنية مبكافحة استخدام أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املسروقة جلنة الدراسات
 وجودة التجربة اخلدمة جبودة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 12الدراسات  جلنة

 ياراتالس اتصاالت يف بالصوت املتعلقة واجلوانب السائق بشرود املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
 والتطبيقات الفيديوية بتقييم جودة االتصاالتت الرئيسية املعنية جلنة الدراسا

 (IMT-2020) 2020-االتصاالت املتنقلة الدولية مثل شبكات املستقبل بشبكات املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 13الدراسات  جلنة
 الراديوية( )األجزاء غري

  التنقلية بإدارة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
  الدراسات الرئيسية املعنية باحلوسبة السحابية جلنة
 بالبىن التحتية للشبكات املوثوقة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 النفاذ شبكة يف بالنقل املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 15الدراسات  جلنة
 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالشبكات املنزلية

 البصرية بالتكنولوجيا املعنية الرئيسيةالدراسات  جلنة
 الذكية بالشبكة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 وتطبيقاهتا وأنظمتها املتعددة، الوسائط بتشفري املعنية الرئيسيةالدراسات  جلنة 16الدراسات  جلنة
 املتعددة الوسائط الشمولية بالتطبيقات املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 صاالتواالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت إىل ادإعاقة ذوي األشخاص بنفاذ املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالعوامل البشرية

 (ITS) الذكية النقل أنظمة اتصاالت يف اجلوانب املتعددة الوسائطب املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
 والالفتات الرقمية (IPTV) ادإنرتنت بروتوكول بتلفزيون املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 اخلدمات ادإلكرتونية  يف اجلوانب املتعددة الوسائطجلنة الدراسات الرئيسية املعنية ب
 باألمن املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 17الدراسات  جلنة

 (IdM)الدراسات الرئيسية املعنية بإدارة اهلوية  جلنة
 الوصف وتقنيات باللغات املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 وتطبيقاهتا (IoT) األشياء بإنرتنت املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 20الدراسات  جلنة
 ذلك خدماهتا ادإلكرتونية وخدماهتا الذكية يف امب (SC&C)املدن واجملتمعات الذكية ب املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتعريف إنرتنت األشياء 
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 B امللحـق
 (2)بالقـرار 

 االتصاالت تقييس لقطاع الدراسات لجان إلى إرشادية نقاط
 2016أجل إعداد برنامج عمل لما بعد عام  من

1.B هذا امللحق على نقاط إرشادية موجهة إىل جلان الدراسات فيما يتعلق بإعداد املسائل اليت ستجرى بشأهنا  يشتمل
 التفاعل وضيحت هو ادإرشادية النقاط هبذه واملقصود. للمسؤولية العامة واجملاالت املقرتح للهيكل طبقاً  ،2016دراسات بعد عام 

 تقدمي منها صوداملق وليس مناسباً، ذلك يكون عندما املشرتكة، املسؤولية جماالت من معينة جماالت يف الدراسات جلان بني فيما
 .املسؤوليات هبذه شاملة قائمة
2.B جلان بني فيما علالتفا لتسهيل امللحق هذا باستعراض اللزوم، عند االتصاالت، لتقييس االستشاري الفريق يقوم 

 .االتصاالت تقييس لقطاع العام العمل برنامج وتنسيق اجلهود يف االزدواجية من والتقليل الدراسات

 االتصاالت تقييس لقطاع 2 الدراسات لجنة

 (NNAI)وية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهل لقطاع تقييس االتصاالت هي جلنة الدراسات الرئيسية املعنية 2الدراسات  جلنة
مبادئ اخلدمة  (. وهذه اللجنة هي املسؤولة عن وضعاملتنقلة دماتاخلاملستقبلية أو  اخلدمات فيها)مبا  اخلدمات وتعريفالتسيري و 

متطلبات التشغيل و ذلك الفوترة ونوعية تشغيل اخلدمات/أداء الشبكات. وجيب وضع مبادئ اخلدمة  يف ومتطلبات التشغيل، مبا
 .واجلديدة لتكنولوجيات احلالية ىلإبالنسبة 

فًا ووصفًا للخدمات من وجهة نظر املستعملني من أجل تسهيل التوصيل البيين والتشغيل البيين على تعري 2جلنة الدراسات  حتدد
املستوى العاملي والعمل، كلما أمكن ذلك عملياً، على ضمان التوافق مع لوائح االتصاالت الدولية واالتفاقات الدولية احلكومية 

 .هبا املتصلة

 تقدميو  تشغيل لدى ينشأ قد اخلدمات، مبا فيها ما يف سة اجلوانب املتصلة بالسياساتدرا 2 الدراسات جلنة تواصل أن وينبغي
 .الواجب النحو على الوطنية السيادة مراعاة معادإقليمية،  /أوو العاملية واخلدمات للحدود، العابرة اخلدمات

 الشبكات، أنواع مجيع يف والتسيريهي املسؤولة عن دراسة املبادئ العامة للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية  2الدراسات  وجلنة
 .هبا والتوصية وإعدادها
املشورة  ،2 جلنة الدراسات يف )أو املمثل الذي يفوضه، عند اللزوم(، بالتشاور مع املشاركني 2 الدراسات جلنة رئيس يقدم أن وينبغي

 على ذلك وتأثري التسيريو التقنية إىل مدير مكتب تقييس االتصاالت فيما يتعلق باملبادئ العامة للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية 
 .الدولية الشفرات ختصيص
ختصيص  يف يليةة والتشغمدير مكتب تقييس االتصاالت باملشورة بشأن اجلوانب التقنية والوظيفي 2 الدراسات جلنة تزود أن وينبغي

 ITU-T E املوارد الدولية للرتقيم والعنونة وإعادة ختصيصها واستعادهتا، طبقًا للتوصيات ذات الصلة من السلسلة
 مع مراعاة النتائج اليت تسفر عنها الدراسات اجلارية. ITU-T F والسلسلة
ذلك  يف األداء التشغيلي جلميع الشبكات )مبا بادإجراءات الواجب اختاذها لضمان 2أن توصي جلنة الدراسات  وينبغي
 .اخلدمة وجودة اخلدمة أثناءالشبكات  أداء( من أجل تلبية متطلبات الشبكات إدارة
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 متناسقة عمل ةخط وحتديث إعداد عن كذلك  مسؤولة االتصاالت، بإدارة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة بصفتها ،2 الدراسات جلنة وتكون
بالتعاون مع جلان دراسات قطاع التقييس ذات  (OAM) والصيانة وادإدارة التشغيل وأنشطة وتشغيلها االتصاالت إدارة بشأن التقييس لقطاع

 الصلة. وسينصب تركيز خطة العمل هذه بوجه خاص على األنشطة اليت تشمل منطني من السطوح البينية:
  وإدارة األمنسطوح بينية حلاالت اخللل والتشكيل واحملاسبة واألداء (FCAPS)  بني عناصر الشبكة وأنظمة ادإدارة

 بني أنظمة ادإدارة؛ وفيما
 .السطوح البينية لإلرسال بني عناصر الشبكة 

أن حتدد متطلبات  2 األسواق، من شأن الدراسات اليت تضطلع هبا جلنة الدراسات يف املقبولة FCAPSحللول السطوح البينية  ودعماً 
موردي اخلدمات ومشغلي الشبكات وأولويات إدارة االتصاالت وتواصل تطوير إطار إدارة االتصاالت القائم حالياً على شبكة إدارة 

ة احلوسبو  ،، وتعاجل إدارة شبكات اجليل التايل(SDN)والشبكات املعرفة بالربجميات  ومفاهيم شبكات اجليل التايل (TMN) االتصاالت
 .2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةو  (SDN)شبكات املستقبل والشبكات املعرفة بالربجميات و سحابية ال

اليت تدرسها، تعاريف معلومات ادإدارة القابلة دإعادة استعماهلا  FCAPS من خالل حلول السطوح البينية 2جلنة الدراسات  وحتدد
بواسطة تقنيات حمايدة من حيث الربوتوكول، وتواصل منذجة معلومات ادإدارة فيما يتعلق بتكنولوجيات االتصاالت الرئيسية، مثل 

 احتياجات مع اشياً مت ادإدارة نولوجياتك خيارات وتوسع ادإنرتنت بروتوكول على القائم الشبكي والربط البصري الشبكي الربط
 .الناشئة الرئيسية التقنية والتوجهات صناعياً  هبا املعرتف والقيمة السوق
العالقات التعاونية مع املنظمات املعنية بوضع املعايري واحملافل واالحتادات  2لبلورة حلول السطوح البينية، تعزز جلنة الدراسات  ودعماً 

 رباء حسب احلالة.املعنية وغريها من اخل
 الشبكة حركة ةإدار  دعم ذلك يف مبا واخلدمات، للشبكات التشغيلية واملتطلبات ادإجراءات تتناول إضافية دراسات جترى كما
 .الشبكات مشغلي بني البينية التوصيالت أجل من والتسميات ،(SNO) واخلدمة الشبكة بعمليات املعين الفريق ودعم
 .3 اجتماعاهتا بالتعاقب مع اجتماعات جلنة الدراسات 2 الدراسات جلنة تعقدوس

فيما خيص إنرتنت األشياء ومع جلنة  20على جوانب التعريف اهلامة بالتعاون مع جلنة الدراسات  2وستعمل جلنة الدراسات 
 ، وفقاً الختصاصات كل من هاتني اللجنتني.17الدراسات 

 االتصاالت تقييس لقطاع 3 الدراسات لجنة
لقطاع تقييس االتصاالت أن تقوم بدراسة وإعداد توصيات وورقات تقنية وكتيبات وغريها من املنشورات  3 للجنة الدراساتينبغي 

مات واالتصاالت، األسواق الدولية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلو  يف لكي يستجيب األعضاء بصورة إجيابية واستباقية للتطور احلاصل
اساتية والتنظيمية اليت حتكم هذه األسواق ذات جدوى لفائدة املستخدمني واالقتصاد العاملي، من أجل ضمان أن تظل األطر السي

 ومن أجل هتيئة البيئة السياساتية للتحول الرقمي.
ية وتؤدي تطلعالتعريفات والسياسات االقتصادية واألطر التنظيمية أن تضمن أن تكون  3وبوجٍه خاص، ينبغي للجنة الدراسات 

على حنو  ة أن تكون هذه األطر مرن على ذلك، يلزم جمال الصناعة. وعالوة يف بين واستخدام االبتكار واالستثمارإىل تشجيع ت
لالزمة للمنافسة الضمانات ا كفالة معومناذج األعمال التجارية،  ،، والتكنولوجيات الناشئةسريعة التطوراألسواق  للتكيف معكاف 

 .ومحاية املستهلكني واحلفاظ على الثقة
لى عالتكنولوجيات واخلدمات اجلديدة والناشئة كي يساعد عملها  يف إطار عملها يف 3جلنة الدراسات تنظر ويف هذا السياق، ينبغي أن 

 التنمية املستدامة.ذلك الرعاية الصحية والتعليم و  يف خمتلف اجملاالت مبا يف اجملتمعز مصاحل يوتعز اجلديدة الفرص االقتصادية  إتاحة
أن تقوم بدراسة وتطوير أدوات مالئمة من أجل هتيئة بيئة سياساتية متكينية لتحول األسواق والصناعات،  3وينبغي للجنة الدراسات 

 من خالل تشجيع مؤسسات مفتوحة تقوم على االبتكارات وختضع للمحاسبة. 
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االت الدولية ديني. وهذا الواقع يُغرّي مشهد االتصوهناك خدمات جديدة تأخذ بالظهور وستوفرها جمموعة من املشغلني اجلدد والتقلي
أن تضع التوصيات والكتيبات واملبادئ التوجيهية لتعزيز تقدمي هذه اخلدمات اليت تأخذ بعني  3وبالتايل، يتعني على جلنة الدراسات 

جراءات على احملاسبة ة هلذه ادإأن تتناول ما يرتتب من آثار مالي وينبغي هلااالعتبار تكلفة تشغيل الشبكات وتوفري اخلدمات. 
 والتسوية بني مقدمي اخلدمات املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد الدويل.

أقرب فرصة ممكنة بأي تطورات قد يكون هلا تأثري على  يف االتصاالت تقييس لقطاع 3مجيع جلان الدراسات جلنة الدراسات  تبل غ
الت وعلى القضايا االقتصادية وقضايا السياسات العامة املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصامبادئ التعريفة واحملاسبة، 

 .على الصعيد الدويل

 االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات لجنة

 :التالية باملواضيع صلة ذات ُأخرى ومنشورات وإضافاتتوصيات  االتصاالت تقييس لقطاع 5جلنة الدراسات  تعدّ 
 ؛الكهربائية وأعطال الطاقة شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجتهيزاهتا من التداخالت والصواعق محاية 
  التوافق الكهرمغنطيسي(EMC)؛ 
  ؛االنامجة عن منشآت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأجهزهت الكهرمغنطيسيةتقييم التعرض البشري للمجاالت 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالطاقة وادإمداد بالطاقة عرب  معدات جوانب السالمة والتنفيذ املتعلقة بإمداد

 واملواقع؛ الشبكات
 بكة االتصاالت؛املكونات ومراجع التطبيق حلماية معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وش 
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واقتصاد التدوير، وكفاءة استخدام الطاقة وتغري املناخ، بغية بلوغ أهداف التنمية

 ، وأهداف التنمية املستدامة، وغري ذلك(؛2020ذلك اتفاق باريس، وبرنامج التوصيل  يف املستدامة )مبا
 معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتقليل إىل أدىن يف املعادن النادرة دراسة هنج دورة احلياة وإعادة تدوير 

 حد من اآلثار البيئية والصحية للمخلفات ادإلكرتونية؛
  دراسة منهجيات لتقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سواء من حيث االنبعاثات الصادرة عنها

 ؛ُأخرىناعية قطاعات ص يف ت الناجتة عن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواستخدام الطاقة والوفورا
  دراسة منهجيات للتغذية بالطاقة من شأهنا أن حتد من استهالك الطاقة واستخدام املوارد على حنو فّعال وزيادة

 السالمة وزيادة التقييس العاملي من أجل حتقيق مكاسب اقتصادية؛
  مثل إعادة التدوير من شأهنا أن تقلل من اآلثار البيئية ملرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأجهزهتا؛دراسة منهجيات 
 إنشاء بنية حتتية منخفضة التكلفة ومستدامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية توصيل غري املوصولني؛ 

 لوجياتكنو  وقطاع البلدان مساعدة يف التصاالتوا املعلومات تكنولوجيا استخدام كيفية  عن دراسات إجراء 
 ذلك يف مبا ،وبناء القدرة على جتاوز هذه التحديات البيئية التحديات آثار مع التكيف يف واالتصاالت املعلومات

 املناخ؛ تغري
  ذلك  يف لبيئة، مبالادإدارة السليمة بيئيًا للمخلفات ادإلكرتونية وتصميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعي

 التصدي لألجهزة الزائفة؛

 تقييم تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حيث االستدامة من أجل تعزيز أهداف التنمية املستدامة. 

باجلوانب املتصلة بنشر خدمات جديدة على شبكات األسالك النحاسية القائمة، كأن ترتادف خدمات  5تعىن جلنة الدراسات  كما
( ماية من التمّورمكونات احلعدة مكونات )مثل  ووضعالباقة الكبلية نفسها  يف أونفس الكبل  يف تلفة من مزودين خمتلفنيخم
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 املصممة اجلديدة لنحاسيةا األزواج كبالت  أداء متطلبات استيفاء ضرورة أيضاً  ذلك يف مبا املركزية للبدالة الرئيسي التوزيع إطار داخل
 .أوسع نطاق عرض لدعم
 ، والدمج املتواصل لأللياف البصرية مع األسالك النحاسية،(LLU)الدراسات بشأن فك العروة احمللية  مبواصلةهذا النشاط  ويرتبط

مع إمكانية إتاحة مجيع احللول التقنية السليمة الضرورية لضمان سالمة الشبكة وقابلية تشغيلها البيين وسهولة استعمال التجهيزات 
 .وادإدارية التنظيمية ألحكاما حتددها اليت اخلدمة جودة علىسلباً سياق يستطيع املشغلون فيه التفاعل دون التأثري  يف وأمن النفاذ

كان الوقت وامل نفس يف وفرق العمل/املسائل املرتبطة هبا، كلما أمكن ذلك عملياً  5 الدراسات جلنة اجتماعات تنعقد أن وينبغي
دوير وكفاءة واقتصاد التدراسة البيئة  يف للجان الدراسات/فرق العمل/املسائل املشاركة خرىالذي تنعقد فيه االجتماعات األُ 

 .من أجل تلبية أهداف التنمية املستدامة املناخ وتغرياستخدام الطاقة 

 االتصاالت تقييس لقطاع 9 الدراسات لجنة

 :يلي مبا خلاصةا التوصيات وحتديث إعداد عن مسؤولة العامة، مسؤوليتها جمال إطار يف ،االتصاالت تقييس لقطاع 9جلنة الدراسات  تكون
 اليت يكون عنصر  املناسبة لتقدمي اخلدمات خرىالربوتوكوالت والربجميات الوسيطة األُ  استعمال بروتوكول ادإنرتنت، أو

 شبكاتال بلية أواخلدمات التفاعلية على الشبكات الك تقدمي خدمات عند الطلب أو الوقت فيها حرجاً، أو

 عند اللزوم؛ خرىاهلجينة، بالتعاون مع جلان الدراسات األُ 
 ادإجراءات الالزمة لتشغيل شبكات الربامج التلفزيونية وادإذاعية؛ 
 أنظمة الربامج التلفزيونية وادإذاعية لشبكات املسامهة وشبكات التوزيع؛ 
 طبيقات ادإنرتنت ذلك ت يف ، مباخرىية، واخلدمات التفاعلية األُ أنظمة ادإرسال اخلاصة بالربامج التلفزيونية وادإذاع

 على الشبكات املخصصة أساساً للتلفزيون؛
  املنزلية. ي واليت تقيم صلة وصل مع الشبكاتتلفزيون الكبلال النفاذ إىل شبكاتأجهزة توصيل االتصاالت إىل 

 املسائل املتصلة بادإذاعة. يف مسؤولة عن التنسيق مع قطاع االتصاالت الراديوية 9الدراسات  وجلنة
لف جلان الدراسات ملخت املشرتكة املقررينوأنشطة أفرقة املقررين املشرتكة بني القطاعات ملختلف القطاعات و/أو أنشطة أفرقة 

لتقييس االتصاالت  اجلمعية العاملية توقعاتب أن جتري وفقاً ل( جيُأخرىإطار أي من مبادرات املعايري العاملية أو أي ترتيبات  )يف
 .التنسيقيتعلق بالتعاون و  فيما

 االتصاالت تقييس لقطاع 11 الدراسات لجنة
 توصيات بشأن املواضيع التالية: 11جلنة الدراسات  تضع

 ملعرفة )مثل الشبكات ابيئات االتصاالت الناشئة  يف الشبكات يف املعماريات الوظيفية للتشوير والتحكم
خدمات و واحلوسبة السحابية  (FN)وشبكات املستقبل  (NFV) والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة (SDN) بالربجميات

االتصاالت املتنقلة وتكنولوجيات  (VoLTE/ViLTE) نقل الصورة والصوت باستعمال تكنولوجيا التطور بعيد املدى
 وغريها(؛ 2020-الدولية

 التطبيقات؛اخلدمات و  يف بروتوكوالت التحكم والتشويرو  متطلبات 
 الدورة؛ يف متطلبات وبروتوكوالت التحكم والتشوير 
 املوارد؛ يف والتشوير التحكم وبروتوكوالت متطلبات 
 بيئات االتصاالت الناشئة؛ يف متطلبات وبروتوكوالت التشوير والتحكم لدعم التوصيل 
  ؛التشوير والتحكم لدعم بوابات شبكات النطاق العريضمتطلبات وبروتوكوالت 
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  ؛خدمات الوسائط املتعددة الناشئةمتطلبات وبروتوكوالت التشوير والتحكم لدعم 
 حاالت الطوارئ  يف متطلبات وبروتوكوالت التشوير والتحكم لدعم خدمات االتصاالت(ETS)؛ 
 شبكات القائمة على ذلك ال يف بكات القائمة على الرزم، مبامتطلبات التشوير من أجل حتقيق التوصيل البيين للش

 ؛وما بعدها IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  ViLTE/VoLTEالتكنولوجيا 
  ،منهجيات االختبار وجمموعات االختبار إضافة إىل مراقبة املعلمات احملددة لتكنولوجيات الشبكات الناشئة وتطبيقاهتا

كة وإنرتنت األشياء وظائف الشبلاالفرتاضي التمثيل السحابية والشبكات املعرفة بالربجميات و ذلك احلوسبة  يف مبا
 ؛لزيادة قابلية التشغيل البيين IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  ViLTE/VoLTEوالتكنولوجيا 

  ةمنهجيو  اختباررات مؤشلك ذ يف ، مباالشبكات واألنظمة واخلدماتواختبار اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين 
 معلمات شبكية مقيسة ملواصفات اختبار فيما يتعلق بادإطار اخلاص بقياس أداء ادإنرتنت؛و اختبار 

 مكافحة تزييف أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
تقارير تقنية ومبادئ توجيهية عن نشر الشبكات القائمة على أسلوب  إعداد يف أن تساعد البلدان النامية 11 الدراسات جلنة وعلى

 الرزم وكذلك الشبكات الناشئة.
 على النحو التايل: متطلبات وبروتوكوالت التشوير ومواصفات االختباروضع  وسيجري

 دراسة ووضع متطلبات التشوير؛ 
 وضع بروتوكوالت لتلبية متطلبات التشوير؛ 
 ديدة؛اجلتكنولوجيات الخدمات و لل التشوير لبية متطلباتوضع بروتوكوالت لت 
 وضع البيانات الوصفية للربوتوكوالت القائمة؛ 
  دراسة الربوتوكوالت القائمة لتحديد ما إذا كانت تليب املتطلبات والعمل مع املنظمات املعنية بوضع املعايري(SDO) 

 أو التوسعات املطلوبة؛ التحسينات دإجنازالصلة من أجل جتنب االزدواجية و  ذات
  دراسة الشفرات القائمة مفتوحة املصدر من مجعيات املصادر املفتوحة(OSC)  لدعم تنفيذ توصيات قطاع

 ؛االتصاالت تقييس
 اجلديدة ،يرالتشو  لربوتوكوالت البيين العمل متطلبات التشوير وجمموعات االختبار ذات الصلة من أجل وضع 

 ؛والقائمة منها
 الرزم على ةالقائم للشبكات البيين التوصيل أجل من الصلة ذات االختبار وجمموعات التشوير متطلبات وضع 

 ؛(بعدها وما IMP-2020 االتصاالتو  VoLTE/ViLTEالقائمة على التكنولوجيات  الشبكات )مثل
  الصلة.وضع منهجيات االختبار وجمموعات االختبار من أجل بروتوكوالت التشوير ذات 

مثل نظام  ،ديةللشبكات واألنظمة التقلي على حتسني التوصيات القائمة بشأن بروتوكوالت التشوير 11أن تعمل جلنة الدراسات  ويتعني
إخل. واهلدف هو  ،(DSS2و DSS1)للخط الرقمي للمشرتك  2 ونظام التشوير الرقمي 1 ونظام التشوير الرقمي (SS7) 7 التشوير رقم

ستندة إىل الشبكات امل باستخداموخدمات جديدة  ميزات عرض يف التجارية للمنظمات األعضاء اليت ترغب االحتياجات تلبية
 احلالية. التوصيات

التنسيق مع نظام إصدار الشهادات التابع لقطاع تقييس االتصاالت/اللجنة الكهرتقنية الدولية  11ويتعني أن تواصل جلنة الدراسات 
الذي من املقرر أن يضع إجراءات من أجل تطبيق إجراء االحتاد لالعرتاف مبختربات االختبار وإقامة التعاون مع الربامج القائمة 

 لتقييم املطابقة.
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ات اختبار املؤشرات وعلى مواصف يف واصلة عملها على مواصفات االختبار اليت ُتستخدممب 11ويتعني أن تقوم جلنة الدراسات 
 االختبار للمعلمات الشبكية املقيسة فيما يتعلق بادإطار اخلاص بالقياسات ذات الصلة بادإنرتنت.

يعية عايري بشأن اجملاالت املواضعملها مع املنظمات واملنتديات ذات الصلة املعنية بوضع امل 11ويتعني أن تواصل جلنة الدراسات 
 اتفاق التعاون. يف احملددة
  جنيف. يف فيما يتعلق باالجتماعات املنعقدة 13 اجتماعاهتا بالرتادف مع اجتماعات جلنة الدراسات 11 الدراسات جلنة وتعقد

 االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات لجنة

 عند( العميل يدركها)حسبما  طرف إىل طرف من بصفة خاصة على النوعية االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات جلنة تركز
 املتنقلة، الطرفية املعدات)مثل  الشبكات وتكنولوجيات املطاريف بني معقدة تفاعالت متزايدة، حاالت يف يتضمن، مسار استخدام
 (.ادإنرتنت بروتوكول على القائمة والشبكات والشبكات، البوابات إشارات معاجلة ومعدات ادإرسال، ومعّددات

فإهنا تنسق بني األنشطة  (QoE) وجودة التجربة (QoS) هي اللجنة الرئيسية املعنية جبودة اخلدمة 12 الدراسات جلنة أن إىل ونظراً 
وتقوم بوضع األطر  يةواحملافل املعن خرىاملتعلقة جبودة اخلدمة وجودة التجربة داخل قطاع التقييس، وأيضاً مع منظمات التقييس األُ 

 .التعاون لتحسني
ا إفريقيوالفريق ادإقليمي ملنطقة  (QSDG)هي اللجنة الرئيسية اليت ينتمي إليها فريق تطوير جودة اخلدمة  12 الدراسات جلنة إن

 .(SG12 RG-AFR) واملعين جبودة اخلدمة 12 للجنة الدراسات التابع
 هبا ما يلي: للقيام 12 ختطط جلنة الدراسات اليت األعمال أمثلة ومن
  ختطيط جودة اخلدمة من طرف إىل طرف مع الرتكيز على الشبكات الكاملة الرزم وأيضًا مراعاة املسريات القائمة

 على الدارات الرقمية وبربوتوكول ادإنرتنت؛
  دمة؛اخلوإدارة املوارد املتصلة بالتشغيل البيين لدعم جودة  وادإرشاداخلصائص التشغيلية جلودة اخلدمة 
 ،مثل بروتوكول ادإنرتنت، ادإثرنت( كوالتتبديل الوسم متعدد الربوتو  توجيه األداء اخلاص بتكنولوجيا معينة (MPLS)؛) 
 توجيه األداء اخلاص بتطبيق معني )مثل الشبكة الذكية، إنرتنت األشياء (IoT)االتصاالت من آلة إىل آلة ، (M2M) ،

 املنزلية(؛ الشبكات
  اخلدمات متعددة الوسائط، ومنهجيات التقييم املرتبطة هبا؛ يف متطلبات جودة اخلدمة وأهداف األداءتعريف 
 املنهجيات الذاتية لتقييم اجلودة من أجل التكنولوجيات اجلديدة )مثل احلضور عن بُعد(؛ 
  طالع الرأي( التدخلية ومناذج استوضع مناذج للجودة )مناذج نفسية جسدية ومناذج املعلمات والطرائق التدخلية وغري

 ذلك النطاق العريض والنطاق الواسع جداً والنطاق الكامل(؛ يف للوسائط املتعددة والصوت )مبا
 بيئة املركبات اآللية وجوانب متعلقة بشرود السائق؛ يف نوعية الكالم 
 والنطاق الواسع جداً ذلك النطاق العريض  يف مسات معدات الكالم وأساليب القياس الكهرصويت )مبا

 الكامل(. والنطاق
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 بقطاع تقييس االتصاالت 13لجنة الدراسات 

 :لقطاع تقييس االتصاالت اجملاالت الرئيسية التالية 13تشمل اختصاصات جلنة الدراسات 
  2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةجوانب شبكات (IMT-2020) متطلبات وقدرات شبكات: دراسات عن 

ويشمل ذلك وضع توصيات  .IMT-2020االتصاالت  يف دمةاخلاستناداً إىل سيناريوهات  IMT-2020 التصاالتا
، على متطلبات وقدرات على أساس ما ُحدد أعاله من IMT-2020بشأن ادإطار وتصميم املعمارية التصاالت 

 مبا ،2020-نقلة الدوليةت املتباالتصاال سبيل املثال ال احلصر، وحتليل الثغرات اليت حددها الفريق املتخصص املعين
من املوثوقية وجودة اخلدمة واألمن. وعالوة على ذلك، يشمل  IMT-2020ذلك أيضاً اجلوانب املتعلقة بشبكة  يف

 ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة، وغريها. يف مبا ،األمر العمل البيين مع الشبكات احلالية
 التوصيل الشبكي املعرَّف بالربجميات  جوانب(SDN) ل التوصي بشأندراسات وتنسيقها:  تقسيم وظائف الشبكة، و

وتقسيم شبكة لل ضيالتمثيل االفرتامثل  ،البيانات لدعم وظائف ىبرجمة مستو قابلية و  الشبكي املعرَّف بالربجميات
توصيات  وضعو  .واألمن وتوزيع الوظائف التوسع إمكانية مراعاةمع  هاوتنويع اخلدمات ، تلزم لزيادةالشبكة وظائف
 ة الشبكةمكونات وظيف يف دارةوادإ تحكمالاستمرارية وما يتصل به من قدرات/سياسات  تنسيق الوظائف بشأن

 املوزع. التوصيل الشبكيذلك تعزيز ودعم قدرات  يف مبا ها الوظيفية،وشرائحواملكونات الربجمية للشبكة 
  نطاقبة مفتوحة املصدر املتعلق ربجمياتالنشطة أل احملتمل دليلالو  الستخدامدراسة ا املصدر:اجلوانب مفتوحة 

 .13جلنة الدراسات اختصاصات 
  التوصيل  ،مثل) شئةالنا واملعلومات املتقدمةاالتصاالت  تكنولوجياتجوانب تطور شبكات اجليل التايل: استناداً إىل

 ((CDN)وشبكة إيصال احملتوى  (NFV)التمثيل االفرتاضي لوظيفة الشبكة و  (SDN)الشبكي املعرَّف بالربجميات 
إجراء دراسات من أجل إضفاء حتسينات على شبكات اجليل التايل من حيث و وحاالت االستخدام ذات الصلة، 

 متطلبات ادإمكانيات الداعمة واملعمارية الوظيفية ومناذج النشر.

 لدراسات املتعلقة االعمومية للبيانات بالرزم: تصاالت االوشبكة  املعلوماتالتوصيل الشبكي املتمحور حول  جوانب
 2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةعلى  (ICN)التوصيل الشبكي املتمحور حول املعلومات قابلية تطبيق  بتحليل

(IMT-2020) .اآللياتو  الوظيفية املعماريةو  وضع توصيات جديدة بشأن املتطلبات العامةو  وشبكة املستقبل 
 ذلك يف امبواآللية واملعماريات اليت ختص حاالت استخدام حمددة للتوصيل الشبكي املتمحور حول املعلومات، 

 .ةرشحامل تطلبات واألطر واآللياتاملإىل دراسة  استناداً  الرزم شبكة بيانات بشأنتوصيات  ووضع معرفات اهلوية.
شبكة ل خرىاألُ  نيةالتقاملوارد والقضايا  يف والتحكم للشبكة االفرتاضيوالتمثيل املعمارية  بشأنتوصيات  ووضع

 ذلك االنتقال من الشبكات التقليدية القائمة على بروتوكول ادإنرتنت يف مبا (FPBN)املستقبل القائمة على الرزم 
 .الرزم شبكة املستقبل القائمة على إىل

 ني من النفاذ جتمع نواة غري مقتصرة على منط معب الدراسات املتعلقة االتصاالت الثابتة واملتنقلة: بني جوانب التقارب
 شبكات لدعمال معمارية يف الالزمةتوصيات بشأن التحسينات وضع ويشمل ذلك  متنقلة.نواة بني نواة ثابتة و 

 واملتنقل. الثابتالنفاذ بني  يةإدارة التنقلو تقارب االتصاالت الثابتة واملتنقلة 
 تطلبات املب الدراسات املتعلقة: التوصيالت الشبكية واخلدمات اجلديرة بالثقة واملتمحورة حول املعرفة جوانب

الوعي وصيات بشأن وضع تو  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.ل ةوثوقامللدعم بناء البىن التحتية  الالزمة وظائفوال
ها في مبا لشبكات املستقبل األثر البيئي ن أجل احلد قدر ادإمكان منمواالجتماعي البيئي واالقتصادي 

النظام  يف دخول خمتلف اجلهات الفاعلة املشاركةتذليل العقبات اليت تعرتض  وكذلك، IMT-2020 شبكات
 .اتلشبكادإيكولوجي ل

 وظيفية ومعمارياهتا التطلبات احلوسبة السحابية ملة ات دراس: والبيانات الضخمة جوانب احلوسبة السحابية
ضالً عن جوانب ف احلوسبة السحابية الداخلية واحلوسبة السحابية البينية يشمل وإمكانياهتا وآلياهتا ومناذج نشرها مما
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مثل " (XaaS) أي شيء كخدمة"وتتضمن هذه الدراسة تطوير التكنولوجيات اليت تدعم . احلوسبة السحابية املوزعة
 ادإمجالية تطلباتامل بشأن وضع توصياتو  .واألمن اخلدمات وإدارة املوارد واملوثوقيةالتمثيل االفرتاضي وإدارة 

إطار تبادل و احلوسبة السحابية  القائمة على البيانات الضخمةذلك  يف مبا للبيانات الضخمةوالقدرات العامة 
 .الضخمة البيانات

ارث حاالت الكو  يف أيضًا اآلثار التنظيمية ومنها تفحص الرزم املعمق واتصاالت ادإغاثة 13وستشمل أنشطة جلنة الدراسات 
وعالوة على ذلك، فإهنا تتضمن األنشطة املتصلة  واتصاالت الطوارئ والشبكات اليت تسمح باحلد من استهالك الطاقة.

بكة االتصاالت املتنقلة شذلك  يف ة املستقبل، مبابسيناريوهات اخلدمة املبتكرة ومناذج النشر وقضايا االنتقال على أساس شبك
 والشبكة املوثوقة. (IMT-2020) 2020-الدولية

شبكات املستقبل  طبيقالبلدان منواً على تأقل ومن أجل مساعدة البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية وخصوصاً 
العمل على  13جلنة الدراسات ، تواصل ُأخرىمبتكرة وتكنولوجيات  2020-تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية ذلك يف مبا

ع ممثلي قطاع تنمية االتصاالت مذه املشاورات هب القيامينبغي و  ا.املعين بإفريقي وحتتفظ بفريقها ادإقليميذا املوضوع هل ةمسألة خمصص
 من خالل األنشطة املؤاتية اليت تنظم بالتعاون مع قطاع تنمية االتصاالت.ساعدة امل ههذ لتقدميهبدف حتديد أفضل السبل 

تعني أن ويتضع برناجمًا مكمالً.  على عالقات تعاون وثيقة مع منظمات تقييس خارجية وأن 13 وجيب أن حتافظ جلنة الدراسات
 صاالت مع منظمات خارجية من أجل توفري مراجع معياريةكما يلزم أن تشجع االتتوحة.ذلك صراحًة مجعيات املصادر املف يشمل

 تضيفها إىل توصيات قطاع تقييس االتصاالت عن مواصفات حددهتا تلك املنظمات.
 يف.جن يف ، فيما يتعلق باالجتماعات اليت تعقد11 اجتماعاهتا بالرتادف مع اجتماعات جلنة الدراسات 13 جلنة الدراسات وتعقد

أي  وجيب العمل على أن تليب األنشطة املشرتكة ألفرقة املقررين ملختلف جلان الدراسات )يف إطار أي من مبادرات املعايري العاملية أو
 يتعلق بعقد االجتماعات بالرتادف. ( توقعات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت فيماُأخرىترتيبات 

 االتصاالت تقييس لقطاع 15 الدراسات لجنة

الشبكات ب قطاع تقييس االتصاالت لوضع املعايري اخلاصة يف هي النقطة املركزية االتصاالت تقييس لقطاع 15الدراسات  جلنة
ة بأماكن ويشمل ذلك وضع املعايري ذات الصلة اخلاصوالتكنولوجيات والبىن التحتية من أجل النقل والنفاذ والشبكات املنزلية. 

 .احلضرية وأقسام االتصال البعيد من شبكات االتصاالتالعميل والنفاذ واألقسام 
ات إضافية احلاجة إىل مواصف مراعاة مع امليداين، والنشر الكبالت وأداء األلياف نطاق كامل  الدراسات جلنة تتناول ،ادإطار هذا ويف

رتكيب جوانب االعتمادية امليداين والتتطلبها التكنولوجيات والتطبيقات اجلديدة لأللياف البصرية. وسيتناول النشاط بشأن النشر 
النامجة عن  وضاءالض وتوليد املرور حركة على تؤثر اليت واملشاكل احلفر عمليات من التقليل مثل االجتماعية القضاياواألمن و 

 وسرياعى .وسيشمل دراسة وتقييس تقنيات جديدة ترمي إىل تثبيت الكبالت، بصورة أسرع وفعالة تكاليفياً وأكثر أمناً  ادإنشاءات
مود الشبكات وستتم دراسة حلول من أجل حتسني ص الناشئة التكنولوجيات مزايا املادية التحتية البنية وإدارةختطيط وصيانة  يف

 .وتعافيها بعد الكوارث
وتتيح لشبكات النفاذ  (Terabit)تتيح للبنية التحتية لشبكات النقل البصرية سعة عالية لتوفري معايري عاملية اهتمام خاص  ويوىل

بكات الثانية(. ويشمل ذلك األعمال املتصلة بوضع مناذج الش يف والشبكات املنزلية سرعة عالية )عدة وحدات ميغابت وغيغابت
واألنظمة وإدارة املعدات ومعماريات شبكات النقل والتشغيل البيين للطبقات. ويوىل اهتمام خاص لبيئة االتصاالت املتغرية واجتاهها 

ذلك الشبكات  يف ، مبااملتطورةوشبكات املستقبل إطار شبكات اجليل التايل  يف حنو شبكات من نوع شبكات بروتوكول ادإنرتنت
 .الداعمة لالحتياجات املتطورة لالتصاالت املتنقلة

وتكنولوجيات اخلط  (PON)تكنولوجيا شبكات النفاذ اليت تتناوهلا جلنة الدراسات هذه بالدراسة الشبكات البصرية املنفعلة  وتشمل
 ADSL ذلك تكنولوجيات يف الرقمي للمشرتك القائمة على التوصيل بالكبالت البصرية من نقطة إىل نقطة والكبالت النحاسية، مبا



44 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

 شبكات استعماالهتا التقليدية إضافة إىل يف وحتظى تكنولوجيات النفاذ هذه بالتطبيق. G.fastو SHDSLو HDSLو VDSLو
 تشملو  في واألمامي من أجل خدمات الطوارئ مثل النطاق العريض الالسلكي والتوصيل البيين ملراكز البيانات.التوصيل اخلل
 أيضاً  ويدعم. كيالالسل الضيق والنطاق السلكي الضيق والنطاق السلكي العريض لنطاقل املنزيل الشبكي الربط تكنولوجيات

 .الذكية الشبكة تطبيقات ىلإ بالنسبة املنزيل الشبكي والربط النفاذ شبكات
ادإرسال والتوصيل  ومعدداتمسات الشبكات واألنظمة واملعدات اليت تشملها الدراسة والتسيري والتبديل واألسطح البينية  وتشمل
 لادإرسال القائمة على ادإضافة/ادإسقاط واملضخمات واملرسالت املستقبالت واملكررات ومعيدات التوليد والتبدي ومعدداتاملتقاطع 

سواء بالنسبة إىل الرتددات  الشبكات وتزامن (OAM)واالستعادة حلماية الشبكات متعددة الطبقات، والتشغيل وادإدارة والصيانة 
ملوارد والقدرة على ا بزيادة املرونة لشبكات النقل واستمثال للسماح التحكم ومقدرات النقل موارد وإدارةوإشارات التوقيت الدقيقة 

 تكنولوجيات خمتلف أجل نم املوضوعات هذه من كثري  ويعاجل. شبكات النقل( يف التوسع )مثل تطبيق الشبكات املعرفة بالربجميات
 املوجة طول قسيمبت ادإرسال لتعدد البصرية واألنظمة/البحرية واألرضية املعدنية البصرية األلياف كبالت  مثل النقل، ووسائط

لتحقيق معدالت  OTNذلك تطوير الشبكات  يف مبا ،(OTN)وشبكة النقل البصرية  (CWDM) والتقرييب (DWDM) فالكثي
 وادإثرنت وغريها من خدمات البيانات القائمة على الرزم.، Gbit/s 100تتجاوز 
ومنظمات  االحتاد خرى يفالدراسات األُ جلان  يف االعتبار عند القيام بعملها األنشطة ذات الصلة اجلارية يف 15 الدراسات جلنة وتأخذ

 .العاملية ع املعايريوض يف اجلهود وحتديد الثغرات يف واحملافل واالحتادات املعنية وتتعاون معها لتجنب االزدواج خرىالتقييس األُ 

 االتصاالت تقييس لقطاع 16 الدراسات لجنة
 بشأن البنود التالية: االتصاالت تقييس لقطاع 16جلنة الدراسات  تعمل

  وضع إطار وخرائط طريق للقيام بطريقة منسقة ومتسقة بتطوير تقييس االتصاالت املتعددة الوسائط على الشبكات
)وخاصة جلنة  قطاعي التقييس واالتصاالت الراديوية يف السلكية والالسلكية بغية توفري ادإرشاد جلميع جلان الدراسات

لالتصاالت الراديوية( وبالتعاون الوثيق مع منظمات التقييس  6 التصاالت وجلنة الدراساتتقييس اقطاع ل 9 الدراسات
وحمافل الصناعة؛ وتشمل هذه الدراسات التنقلية وبروتوكول ادإنرتنت وجوانب ادإذاعة  خرىادإقليمية والدولية األُ 

 يع املستويات؛ت الراديوية على مجواالتصاالاالتصاالت التفاعلية، مع تشجيع التعاون الوثيق بني قطاعي تقييس 
 وضع وحتديث قاعدة بيانات ملعايري الوسائط املتعددة القائمة واملخططة؛ 
 ذلك بيئات الشبكات املنزلية يف صياغة معماريات الوسائط املتعددة من طرف إىل آخر، مبا (HNE)  وبوابة مركبات

 ؛(ITS) ألنظمة النقل الذكية
  لشبكي على ذلك قابلية التشغيل البيين وإمكانية التدرج والربط ا يف الوسائط املتعددة، مباتشغيل أنظمة وتطبيقات

 الشبكات؛ خمتلف
 ذلك تطبيقات تلفزيون  يف الطبقات العليا والربجميات الوسيطة ألنظمة الوسائط املتعددة وتطبيقاهتا مبا بروتوكوالت

 وخدماهتا من أجل شبكات املستقبل؛ املتعددة الوسائط الشموليةوالتطبيقات  الالفتات الرقميةو بروتوكول ادإنرتنت 
 تشفري الوسائط ومعاجلة ادإشارات؛ 
 املعدات الطرفية للوسائط املتعددة واألساليب املتعددة؛ 
 عمليات تنفيذ معدات شبكات معاجلة ادإشارات ومطاريفها وبواباهتا وخصائصها؛ 
 جودة اخلدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) األنظمة متعددة الوسائط؛ يف واألداء من طرف إىل طرف 
 املصطلحات من أجل خدمات الوسائط املتعددة املختلفة؛ 
 أمن األنظمة واخلدمات متعددة الوسائط؛ 
 إمكانية نفاذ األشخاص ذوي ادإعاقة إىل األنظمة واخلدمات متعددة الوسائط؛ 
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 ؛املتعددة الوسائط الشمولية التطبيقات 
 لخدمات ادإلكرتونية؛اجلوانب املتعددة الوسائط ل 
 اللغات غري الالتينية. دراسات حول أطقم احلروف املناسبة، ال سيما املتعلقة منها باحلروف أو 

 االتصاالت تقييس لقطاع 17 الدراسات لجنة

يشمل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. و  يف الثقة واألمن بناءمسؤولة عن  االتصاالت تقييس لقطاع 17الدراسات  جلنة
أيضًا معمارية  ذلك ويشملوإدارة اهلوية.  االقتحاميةومكافحة الرسائل  السيرباينذلك الدراسات املتصلة باألمن، مبا فيها األمن 

إنرتنت األشياء إىل النسبة وأمن التطبيقات واخلدمات ب (PII)وإطار األمن وإدارته ومحاية املعلومات القابلة للتعرف الشخصي 
بروتوكول ادإنرتنت وخدمات الويب  وتلفزيون (SDN)تكنولوجيات الشبكات املعّرفة بالربجميات و والشبكة الذكية واهلواتف الذكية 

ؤولة كذلك هي مسو والشبكات الذكية واحلوسبة السحابية والنظام املايل باستخدام االتصاالت املتنقلة والبيانات البيومرتية عن بُعد. 
 خرىذلك الدليل ومعّرفات األشياء، واللغات التقنية وأسلوب استعماهلا واملسائل األُ  يف عن تطبيق اتصاالت األنظمة املفتوحة مبا

 أنظمة االتصاالت وعن اختبارات املطابقة لتحسني جودة التوصيات. يف املتعلقة جبوانب الربجميات
ن، باملسؤولية عن وضع التوصيات األساسية بشأن أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمال األم يف ،17 جلنة الدراسات تضطلعو 

 للحوادث التصدي وإدارةالسيرباين، هتديدات ومواطن الضعف واملخاطر؛  األمنمثل املعماريات واألطر العامة لألمن؛ وأساسيات 
 االقتحامية الرسائل ومكافحة ؛(PII)مات القابلة للتعرف الشخصي ذلك إدارة املعلو  يف مبااألمن  إدارةواألدلة القضائية الرقمية؛ و 

 قطاع تقييس االتصاالت. يف بالتنسيق الشامل ألعمال األمن 17 تضطلع جلنة الدراسات ،. وبادإضافة إىل ذلكالتقنية بالوسائل
 جماالت يف دماتواخل للتطبيقات األمنية باجلوانب تعلقةبوضع التوصيات األساسية امل 17 جانب ذلك، تضطلع جلنة الدراسات وإىل

 والشبكات (SDN) تكنولوجيات الشبكات املعّرفة بالربجمياتو تلفزيون بروتوكول ادإنرتنت والشبكة الذكية وإنرتنت األشياء 
 والبيانات تنقلةامل االتاالتص باستخدام املايل والنظام الذكية واهلواتفالبيانات الضخمة  وحتليالتاالجتماعية واحلوسبة السحابية 

 .بُعد عن البيومرتية
التوصيات األساسية املتعلقة ببلورة منوذج عام دإدارة اهلوية مستقل عن تكنولوجيات الشبكة  وضعمسؤولة كذلك عن  17 الدراسات وجلنة

ويوفر التبادل اآلمن ملعلومات اهلوية بني الكيانات. ويشمل هذا العمل أيضًا دراسة عملية اكتشاف املصادر املوثوقة ملعلومات اهلوية؛ 
اية تنوعة من أنساق معلومات اهلوية؛ وهتديدات إدارة اهلوية وآليات مكافحتها ومحواآلليات النوعية للتوصيل/للتشغيل بني جمموعة م

 .فقط ووضع آليات لضمان ترخيص النفاذ إىل هذه املعلومات عند االقتضاء (PII) املعلومات القابلة للتعّرف الشخصي
 ية:اجملاالت التال يف صيات الصادرةجمال اتصاالت األنظمة املفتوحة باملسؤولية عن التو  يف 17جلنة الدراسات  وتضطلع

 السلسلتان  يف خدمات وأنظمة الدليل، مبا( ذلك البنية التحتية للمفاتيح العموميةITU-T F.500 وITU-T X.500؛) 
  السلسلتان( معرفات هوية األشياء وسلطات التسجيل املعنيةITU-T X.660/ITU-T X.670؛) 
  التوصيل البيين لألنظمة املفتوحة(OSI) 1 ذلك ترميز قواعد الرتكيب اجملردة رقم يف مبا (ASN.1)  سالسل التوصيات(

ITU-T F.400 وITU-T X.200 وITU-T X.400 وITU-T X.600 وITU-T X.800؛) 
  املعاجلة املوزعة املفتوحة(ODP)  السلسلة(ITU-T X.900.) 

 ات بشأن وضع النماذج وتقنيات حتديد املواصفات والوصفجمال اللغات باملسؤولية عن الدراس يف 17 الدراسات جلنة تضطلع
ورمز  (MSC) ولوحة تتابع الرسائل (SDL) ولغة املواصفات والوصف (ASN.1) 1يشمل اللغات مثل ترميز قواعد الرتكيب اجملردة  مما

 .(TTCN-3) االختبار يف من ترميز االختبار والتحكم 3ادإصدار و  (URN)متطلبات املستعمل 
 9 وجلنة الدراسات 2وسيتم تطوير هذا العمل متشيًا مع متطلبات جلان الدراسات ذات الصلة وبالتعاون معها مثل جلنة الدراسات 

)لقضايا متعلقة بأمن  20وجلنة الدراسات  16 وجلنة الدراسات 15 وجلنة الدراسات 13وجلنة الدراسات  11 وجلنة الدراسات
 .واجملتمعات الذكية(األشياء واملدن  إنرتنت
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فيما خيص إنرتنت األشياء ومع جلنة  20على جوانب مهمة من إدارة اهلوية، بالتعاون مع جلنة الدراسات  17وستعمل جلنة الدراسات 
 ، وفقاً الختصاص كل من هاتني اللجنتني.2الدراسات 

 االتصاالت تقييس لقطاع 20 الدراسات لجنة

 ييس االتصاالت على البنود التالية:لقطاع تق 20جلنة الدراسات  ستعمل
 ت من آلة ذلك االتصاال يف ادإطار العام وخرائط الطريق لتطوير إنرتنت األشياء على حنو منسق ومتسق، مبا

عاون إطار قطاع تقييس االتصاالت وبالت يف إىل آلة وشبكات االستشعار الشمولية واملدن الذكية املستدامة،
قطاعي تنمية االتصاالت واالتصاالت الراديوية واملنظمات ادإقليمية والدولية  يف الوثيق مع جلان الدراسات

 املعايري ومنتديات الصناعة؛باملعنية 
 ذلك املدن واجملتمعات الذكية؛ يف متطلبات وقدرات إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا مبا 
 تعاريف ومصطلحات تتعلق بإنرتنت األشياء؛ 
 تعلقة مبعمارية ذلك ادإطار واملتطلبات امل يف مبا ة دإنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكيةاخلدمات والبنية التحتي

 إنرتنت األشياء من أجل تطبيقات املدن واجملتمعات الذكية؛
 ييم كيفية تأثرياملدن واجملتمعات الذكية من أجل تق يف كفاءة حتليل اخلدمة واستخدام البنية التحتية دإنرتنت األشياء 

 استعمال إنرتنت األشياء على "ذكاء" املدن؛
 ذلك املناطق  يف املبادئ التوجيهية واملنهجيات وأفضل املمارسات املتصلة باملعايري الرامية إىل مساعدة املدن )مبا

ة التحديات اليت معاجل يف الريفية والقرى( على تقدمي اخلدمات باستعمال إنرتنت األشياء، هبدف مبدئي يتمثل
 جهها املدن؛توا

 املعمارية من طرف إىل طرف دإنرتنت األشياء؛ 
  وفقًا الختصاصات كل من 17و 2جوانب التعريف املتعلقة بإنرتنت األشياء، بالتعاون مع جلنيت الدراسات ،

 هاتني اللجنتني؛
 ذلك  يف لرأسية، مباايتعلق بالبيانات ملختلف القطاعات  جمموعات البيانات اليت ستمّكن من التشغيل البيين فيما

 املدن الذكية والزراعة ادإلكرتونية وغري ذلك؛
 ذلك املدن واجملتمعات الذكية؛ يف بروتوكوالت الطبقة العليا والربجميات الوسيطة ألنظمة إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا، مبا 
 لفة دإنرتنت األشياء؛لرأسية املختالربجميات الوسيطة للتشغيل البيين لتطبيقات إنرتنت األشياء من أجل القطاعات ا 
  جودة اخلدمة(QoS) ذلك املدن  يف واألداء من طرف إىل طرف فيما يتعلق بإنرتنت األشياء وتطبيقاهتا مبا

 الذكية؛ واجملتمعات
  وخدماهتا وتطبيقاهتا؛واملدن واجملتمعات الذكية أنظمة إنرتنت األشياء  4وثقة 4وخصوصيةأمن 
  ؛بيانات معايري إنرتنت األشياء احلالية واملخططة هلاحتديث قاعدة 
 إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية؛ يف جوانب البيانات الضخمة 
 اخلدمات ادإلكرتونية واخلدمات الذكية فيما يتعلق باملدن واجملتمعات الذكية؛ 
  الذكية والتحكم الذكي.حتليالت البيانات املتعلقة باملدن واجملتمعات إنرتنت األشياء و 

                                                      
 .الدولية االتصاالت يستقي مع يتفق مبا املصطلح هذا اسُتخدم وقد. األعضاء الدول باختالف املصطلح هذا من اهلامة اجلوانب بعض إىل النظر خيتلف قد 4
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 C امللحـق
 (2)بالقـرار 

 الدراسات لجان من كل  مسؤولية تحت المندرجة التوصيات قائمة
 االتصاالت لتقييس االستشاري والفريق االتصاالت تقييس لقطاع

 2017-2020الدراسة  فترة في

 االتصاالت تقييس لقطاع 2 الدراسات لجنة

التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلنة  أو 17 الدراسات جلنة مع املشرتكة التوصيات باستثناء ،ITU-T E التوصيات سلسلة
 12 الدراسات

 17و 16و 13 الدراسات جلان مسؤولية حتت املندرجة التوصيات باستثناء ،ITU-T F سلسلة التوصيات
 ITU-T I.750و ITU-T I.250و ITU-T I.240و ITU-T I.230و ITU-T I.220 سالسل التوصيات
 ITU-T G.850 سلسلة التوصيات

 ITU-T M سلسلة التوصيات
 ITU-T O.220 سلسلة التوصيات

 ITU-T Q.940و ITU-T Q.849-ITU-T Q.800و ITU-T Q.513 سالسل التوصيات

 ITU-T S سلسلة التوصيات استمرار
 ITU-T V.51/ITU-T M.729التوصيتان 

 ITU-T X.700و ITU-T X.170و ITU-T X.160 سالسل التوصيات
 ITU-T Z.300 سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 3 الدراسات لجنة
 ITU-T D سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات لجنة
 ITU-T K سلسلة التوصيات

 L.71 T-ITUو L.33 T-ITUو L.32 T-ITUو L.18 T-ITUL.24 T-ITUو L.1 T-ITUL.9 T-ITU سالسل التوصيات
 1000L T-ITUو L.76 T-ITUو L.75 T-ITUو

 االتصاالت تقييس لقطاع 9 الدراسات لجنة
 ITU-T J سلسلة التوصيات

 ITU-T N سلسلة التوصيات
 االتصاالت تقييس لقطاع 11 الدراسات لجنة

 20و 16و 15و 13و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T Q سلسلة التوصيات

 ITU-T U سلسلة التوصيات استمرار
 ITU-T X.609  ITU-T X.600و( ITU-T X.292)باستثناء  ITU-T X.290 سلسلة التوصيات
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 ITU-T Z.500 سلسلة التوصيات
 االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات لجنة

 ITU-T E.859 – ITU-T E.800 و ITU-T E.479 – ITU-T E.420التوصيات 

  ITU-T G.180و ITU-T G.160 سلسليت التوصياتباستثناء  ،ITU-T G.100 سلسلة التوصيات
 ITU-T G.1000 سلسلة التوصيات
 ITU-T I.378و ITU-T I.371و ITU-T Y.1501/ITU-T G.820/ITU-T I.351)ذلك  يف )مبا ITU-T I.350 سلسلة التوصيات

 ITU-T I.381و
 ITU-T P سلسلة التوصيات

 ITU-T Y.1560و ITU-T Y.1540و ITU-T Y.1530و ITU-T Y.1220 سالسل التوصيات
 االتصاالت تقييس لقطاع 13 الدراسات لجنة

 ITU-T F.600 سلسلة التوصيات
 ITU-T G.860 و ITU-T G.802و ITU-T G.801 سالسل التوصيات

والتوصيات ذات الرتقيم  15و 12و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلان الدراسات  ITU-T I سلسلة التوصيات
 خرىالسالسل األُ  يف املزدوج/الثالثي

 ITU-T Q.1700والسلسلة  ITU-T Q.10xxوالسلسلة  مكرراً  ITU-T Q.933و ITU-T Q.933التوصيتان 
 ITU-T X.159-ITU-T X.90و ITU-T X.84-ITU-T X.60و ITU-T X.49-ITU-T X.28و ITU-T X.25-ITU-T X.1 التوصيات

 ITU-T X.300 السلسلةو  ITU-T X.272و ITU-T X.199-ITU-T X.180و
 20و 16و 15و 12باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T Y سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 15 الدراسات لجنة

 16و 13و 12و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T G سلسلة التوصيات
 السلسلة باستثناء ITU-T I.700و ITU-T I.600و ITU-T I.430 وسالسل التوصيات ITU-T I.414و ITU-T I.326التوصيتان 

ITU-T I.750 
 5باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلنة الدراسات  ITU-T L سلسلة التوصيات
 جلنة مسؤولية حتت املندرجة التوصيات باستثناء( ITU-T O.41/ITU-T P.53ذلك  يف )مبا ITU-T O سلسلة التوصيات

 2 الدراسات
 (2 )انظر جلنة الدراسات ITU-T Q.513 التوصية باستثناء ITU-T Q.500 وسلسلة التوصيات ITU-T Q.49/ITU-T O.22التوصيتان 
 ITU-T R سلسلة التوصيات استمرار

 ITU-T X.87/ITU-T Y.1324و ITU-T X.86/ITU-T Y.1323و ITU-T X.85/ITU-T Y.1321و ITU-T X.50 سلسلة التوصيات
 ITU-T V.300 و ITU-T V.55/ITU-T O.71و ITU-T V.38التوصيات 
 وسلسلة التوصيات ITU-T Y.1501و ITU-T Y.1320 – ITU-T Y.1399و ITU-T Y.1300 – ITU-T Y.1309التوصيات 

ITU-T Y.1700 
 االتصاالت تقييس لقطاع 16 الدراسات لجنة

 20 باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلنة الدراسات ،ITU-T F.700 سلسلة التوصيات
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 ذلك يف )مبا ITU-T G.760 والسلسلة( ITU-T G.712)باستثناء  ITU-T G.710 - ITU-T G.729و ITU-T G.160 سلسلة التوصيات
 ITU-T G799.3 و ITU-T G.799.2و ITU-T G.779.1/ITU-T Y.1451.1و ITU-T G.776.1و( ITU-T G.769/ITU-T Y.1242 التوصيتان

 20 باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلنة الدراسات ITU-T H سلسلة التوصيات
 ITU-T T سلسلة التوصيات
 ITU-T Q.115 السلسلةو  ITU-T Q.50 سلسلة التوصيات
 15و 2الدراسات  يتجلن مسؤولية حتت جةاملندر  التوصيات باستثناء ،ITU-T V سلسلة التوصيات

 ITU-T X.27/ITU-T V.11 و ITU-T X.26/ITU-T V.10التوصيات 

 االتصاالت تقييس لقطاع 17 الدراسات لجنة

 (2)باالشرتاك مع جلنة الدراسات  ITU-T E.409و ITU-T E.115و ITU-T E.104التوصيات 
 ITU-T F.500 - ITU-T F.549و ITU-T F.400 سلسلة التوصيات
 16و 15و 13و 11و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت مسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T X سلسلة التوصيات
 ITU-T Z.500والسلسلة  ITU-T Z.300باستثناء السلسلة  ITU-T Z سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 20 الدراسات لجنة

 ITU-T F.771و ITU-T F.748.0 - ITU-T F.748.5و ITU-T F.747.1 - ITU-T F.747.8و ITU-T F.744التوصيات 
 ITU-T H.642.3و ITU-T H.642.2و ITU-T H.642.1و ITU-T H.641و ITU-T H.623و ITU-T H.621التوصيات 
 ITU-T Q.3052التوصية 

 ITU-T Y.2070 - ITU-T Y.2060و ITU-T Y.2026و ITU-T Y.2016التوصيات و  ITU-T Y.4000 سلسلة التوصيات
 ITU-T Y.2291و ITU-T Y.2281و ITU-T Y.2238و ITU-T Y.2221و ITU-T Y.2213و ITU-T Y.2078 - ITU-T Y.2074و

 .Y.4000سلسلة التوصيات  يف أرقام مزدوجةهلا  ُأخرىالتوصيات املنقولة من جلان دراسات  - حظةمال

 االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق
 .ITU-T A سلسلة التوصيات
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 7رار ـقال
 التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

  ؛2000 مونرتيال، ؛1996 جنيف، ؛1993 هلسنكي، ؛1984 طورمولينوس،-مالقة)
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس،

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 اعتبارها يف إذ تضع

 االتصاالت؛ وسائلمن دستور االحتاد فيما يتصل بتنسيق  1املادة  يف املنصوص عليهااالحتاد  أهداف أ ( 
 من الدستور؛الفصل الثالث  يف املنصوص عليها (ITU-T) االحتاد يف واجبات قطاع تقييس االتصاالت ب(
 ببعض جوانب االتصاالت؛ (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO) اهتمام كل من املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ج(
االهتمام املشرتك للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، من ناحية، وقطاع تقييس  د (

 ، بوضع معايري بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع إيالءُأخرىاالحتاد الدويل لالتصاالت، من ناحية  يف االتصاالت
 املراعاة الكاملة الحتياجات مجيع األطراف املهتمة مبا يشمل املصنعني واملستعملني واملسؤولني عن أنظمة االتصاالت؛

على غرار  ألنشطة التقييس اليت حتظى باهتمام مشرتك، خرىت األُ ضرورة التوصل إىل اتفاقات متبادلة بشأن اجملاال ه (
املنظمة  يف واهليئات املقابلة هلالقطاع تقييس االتصاالت  17 جمال أمن االتصاالت بني جلنة الدراسات يف لتعاونإىل مت بالنسبة  ما

 ؛الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية
ودعاماته األربع، وخطة العمل ذات الصلة  (C&I)بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين اد أمهية برنامج االحت ( و

 ،2014دورته لعام  يف الربنامج اليت استعرضها اجمللس هبذا
 وإذ تالحظ

 املنظمات املعنية ليست واحدة؛ يف واحلدود الزمنية لوضع املعايري أن أساليب العمل أ ( 
 ؛ثهذه املنظمات الثال يف وضع املعايري يف الذين يشاركون على اخلرباء املهنيني املالية زيادة األعباء ب(
 اجتماع التنسيق الذي أنشئ بني املنظمات الثالث من خالل إداراهتا العليا؛ ج(
ياسي واللجنة قالتقدم احملرز على أساس ادإجراءات احلالية ملواءمة التوصيات التقنية مع املنظمة الدولية للتوحيد ال د (

جماالت االهتمام املشرتك، بفضل روح التعاون  يف التابعة للمنظمتني (JTC 1)الكهرتقنية الدولية واللجنة التقنية املشرتكة األوىل 
 بينها؛ السائدة

تقنية لبني املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية وخاصة مع اللجنة ا القائممبادئ التعاون  ( ه
توجيهات اللجنة  يفو  ITU-T A.23 التوصية يف املشرتكة األوىل التابعة للمنظمتني بشأن تكنولوجيا املعلومات على النحو الوارد

 ؛(ISO/IEC JTC 1) التقنية املشرتكة األوىل
 ذات الطابع التعاوين قد تتطلب التنسيق؛ خرىأن أنشطة التقييس األُ  و (
 والتوصيات؛ املعايري الدوليةزيادة تكاليف وضع  ز (
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/املنظمة الدولية ادباالحت تقييس االتصاالت/قطاع باالحتاد االتصاالت الراديوية قطاعلاملشرتكة للرباءات  ةالسياس (ح
ة صاالت واملنظمدعم التوصل إىل هُنج مشرتكة بني قطاع تقييس االت يف ، من حيث دورهاللتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية

 الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية فيما يتعلق ببعض املعايري ذات الصلة مبسائل حقوق امللكية الفكرية؛
جنة قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللقيمة حتديد وإرساء أولويات للتعاون بني  (ط

 الدولية، الكهرتقنية
 ررـتق

 اسات قطاع التقييسبرنامج در  إىل فحصأن تواصل دعوة املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية  1
مراحله األوىل من الدراسة والعكس بالعكس ومواصلة فحص هذه الربامج ملراعاة التغريات اجلارية من أجل حتديد املوضوعات  يف

 (TSB) صاالتمكتب تقييس االتوإبالغ مدير  ن شأنه أن يؤدي إىل استفادة املنظمات،وم اليت يبدو التنسيق فيها مستصوباً 
 ؛هذا الصدد يف
وتقدمي  جابةادإجلان الدراسات املعنية، فريق إدارة  مدير مكتب تقييس االتصاالت، بعد التشاور مع تطلب منأن  2

 ؛كلما توفرت  ،الدولية الكهرتقنيةنة تطلبها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللج معلومات إضافية أي
ملنظمة ا ، بناًء على طلب الدول األعضاء، إىل استعراض االتفاق بنيمدير مكتب تقييس االتصاالت تدعوأن  3

لنصوص وقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد، هبدف حبث خيارات النفاذ إىل االدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية 
 ذلك إمكانية وضع هنج موحد؛ يف مباونشرها املشرتكة 

اع تقييس بنود الدراسة بني قط برنامج التعاون وأولويةدراسة وحتديث أن تطلب من مدير مكتب تقييس االتصاالت  4
املوقع ادإلكرتوين  يف ورياً د املعلومات هذه وتسليط الضوء علىياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية االتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد الق

 ؛لقطاع تقييس االتصاالت
أن تطلب من مدير مكتب تقييس االتصاالت وجلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت دراسة واقرتاح  5

 الدولية؛ قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنيةإجراءات التعاون بني  ُأخرى يفحتسينات 
ساليب أ تتحددإحدامها على املستويات املالئمة وأن  أوأن يكون إجراء االتصاالت الالزمة مع هاتني املنظمتني  6

 :دورياً  التنسيق باالتفاق بينهما مع ترتيب أنشطة للتنسيق
 ITU-T A.23 وصيةالت يف صياغة النصوص ومواءمتها، تنطبق ادإجراءات الواردة يف الذي يتطلب االشرتاك حالة العمل يف •

 هذه التوصية؛ يف واملبادئ التوجيهية للتعاون املذكورة
حالة األنشطة اليت تتطلب التنسيق بني قطاع تقييس االتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة  يف •

جمال األعمال  يف نية الدولية )مثاًل فيما يتصل بأي اتفاقات متبادلة مثل مذكرة التفاهم بشأن التقييسالكهرتق
 ؛دورياً أساليب تنسيق واضحة وإجراء اتصاالت تنسيقية  وضعالتجارية ادإلكرتونية(، يتعني 

نظمة الدولية امل يف اريع اجلاريةاملش يف والتقدم ذات الصلةمن رؤساء جلان الدراسات مراعاة برامج العمل  تطلبأن  7
مع  ذلك للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية واللجنة التقنية املشرتكة األوىل التابعة هلاتني املنظمتني؛ والتعاون إىل جانب

 املنظمات على أوسع نطاق ممكن وبكل الوسائل املالئمة لتحقيق ما يلي: هذه
 املواصفات اليت وضعت جبهود مشرتكة؛بني  املواءمةكفالة استمرار  •
 جماالت االهتمام املشرتك؛ ُأخرى يفصياغة مواصفات  يف التعاون •
 النفقات؛ ريألغراض توف ، وذلكُأخرىأن جتري أي اجتماعات تعاونية ضرورية باالقرتان قدر ادإمكان باجتماعات مناسبة  8
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الهتمام املشرتك، مشاريع النصوص بشأن النقاط ذات ا يف والتوافق التواؤمأن يوضح التقرير املتعلق هبذا التنسيق حالة  9
منظمة واحدة واحلاالت اليت تكون فيها ادإشارات املرجعية مفيدة ملستعملي  يف بوجه خاص أي موضوع ميكن معاجلته حيددوأن 

 املعايري والتوصيات الدولية املنشورة؛
لتوحيد التنسيق بني قطاع تقييس االتصاالت، من ناحية، واملنظمة الدولية ل يف أن تدعو ادإدارات إىل املسامهة بقدر كبري 10

 الثالث. املنظمات هلألنشطة الوطنية املتصلة هبذ ، وذلك بكفالة التنسيق الوايفُأخرىالقياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، من ناحية 
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 11 رارـقال
 التعاون مع مجلس العمليات البريدية لالتحاد البريدي العالمي 

 دراسة الخدمات المتصلة بقطاعي البريد واالتصاالت في
 ؛ 2000؛ مونرتيال، 1996؛ جنيف، 1993؛ هلسنكي، 1984طورمولينوس، -)مالقة

 (2016؛ احلمامات، 2012؛ ديب، 2008 ،؛ جوهانسربغ2004فلوريانوبوليس، 

 (،2016احلمامات، املية لتقييس االتصاالت )إن اجلمعية الع
 اعتبارها يف إذ تضع

 ، بوصفهما منظمتني متخصصتني(UPU) واالحتاد الربيدي العاملي (ITU) أن االحتاد الدويل لالتصاالت أ ( 
لقمة العاملية اأهداف  املتحدة، يتعاونان من أجل حتديد أوجه التآزر ُبغية حتقيق جمال االتصاالت ضمن منظومة األمم يف

 جمال اختصاصاته احملددة؛ يف ، كل(WSIS) جملتمع املعلومات
 ومقدمي اخلدمات املرخص هلا من الدول األعضاء، ووكاالت التشغيل ذات الصلة ،أن إدارات الربيد واالتصاالت (ب
قطاعي  يف دمات القائمةتنسيق اخل أوأن يكونوا على علم بالتقدم التقين الذي ميكن أن يؤدي إىل حتسني  إىلحاجة  يف

 واالتصاالت؛ الربيد
لى تعديالت يتم إدخاهلا ع أي أو جديدة تبة على أي توصياتاآلثار املرت  أن ُتدرس على أساس مشرتك فائدة (ج

 هذا الشأن، يف التوصيات احلالية اليت تصدر
 وإذ تدرك

مشاريع  يف استخدام قطاع الربيد لتكنولوجيات جديدة وتعزيز دوره بأمور منهاأن التعاون القائم بني املنظمتني املتعلق  أ ( 
 ملتنقلة؛ا بشأن إدخال احلركة عالية السرعة واستخدامها املستدام واألمن السيرباين وحتويل العمالت باستخدام املهاتفة

لتآزر زيادة أوجه االسنوات األخرية أدت إىل  يف أن التغريات اليت شهدهتا خدمات الربيد وخدمات االتصاالت ب(
 املنظمتني، القطاعني وبالتايل احلاجة إىل املزيد من التنسيق واألعمال املشرتكة بني بني

 وإذ تذّكر
 "الرتويج على الصعيد الدويل العتماد هنج أوسع مشوالً  يف ، يتمثل أحد أهداف االحتادمن دستور االحتاد 9 الرقممبوجب  أنه
طريق التعاون مع  للطابع العاملي الذي يتسم به اقتصاد املعلومات وجمتمع املعلومات، وذلك عن تناول مسائل االتصاالت نظراً  يف

 ،باالتصاالت" ، ادإقليمية منها والعاملية، ومع املنظمات غري احلكومية املهتمةخرىاملنظمات الدولية احلكومية األُ 
 وإذ تالحظ

 ملواردمها، بُغية إقامة أنشطة تعاونية بني املنظمتني واالستخدام الفّعالحتديث املواضيع اليت حتظى باالهتمام  الضروري من أنه
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 ررـتق
كلما كان   وجلانه (POC) التابعة لقطاع تقييس االتصاالت التعاون مع جملس العمليات الربيدية أن تواصل جلان الدراسات املعنية

صًة من خالل دراسة القضايا ذات االهتمام املشرتك مثل الشكليات، خاوبأقل قدر من  املعاملة باملثلذلك ضرورياً، على أساس 
اخلدمات املالية الرقمية وتكاليف املعامالت لعمليات واألمن و واخلدمات ادإلكرتونية  (QoE) وجودة التجربة (QoS) جودة اخلدمة

 املتنقلة، الدفع باستخدام االتصاالت
 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 املنظمتني ويساعد عليه؛التعاون بني  يشجع بأن 1
بالتشاور مع االحتاد الربيدي العاملي بشأن إنشاء فريق عمل مشرتك بني االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد الربيدي  2

 الرقمي ول املايلجمال الشم يف العاملي يُعىن باخلدمات املالية الرقمية من أجل تقاسم الدروس املستفادة من خالل تنفيذ مشاريع
 كلتا املنظمتني. يف لدفع أنشطة التقييس
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MOD  

 1(2016احلمامات،  يف )املراَجع 18رار ـقال
 الراديوية االتصاالتقطاعات  وإجراءات توزيع العمل على مبادئ

 لالتحاد الدولي لالتصاالت وتنمية االتصاالت االتصاالت وتقييس
 بينها فيما والتعاون التنسيقتعزيز و 

 ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 مونرتيال، ؛1996 جنيف، ؛1993 هلسنكي،)
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،

 (،2016 احلمامات،) االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية إن
 إذ تذّكر

 االحتاد الثالثة؛ اجلهود بني قطاعات( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن اسرتاتيجية تنسيق 2014)بوسان،  191 بالقرار ( أ 

 قطاع مع والتعاون االتصالبشأن  ،(RA)( جلمعية االتصاالت الراديوية 2015جنيف،  يف )املراَجع ITU-R 6 بالقرار (ب
بشأن ( جلمعية االتصاالت الراديوية، 2015جنيف،  يف )املراَجع ITU-R 7 والقرار لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت تقييس
 ؛لالتصاالت الدويل االحتاد يف االتصاالت تنمية قطاع مع والتعاون تصالاالذلك  يف االتصاالت مبا تنمية
 والتعاون التنسيق تعزيزبشأن  ،(WTDC) ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014 ديب، يف املراَجع) 59 بالقرار ج(
 ؛املشرتك االهتمام ذات املسائل بشأن لالتصاالت الدويل لالحتاد الثالثة القطاعات بني فيما
بشأن التعاون بني قطاعي تقييس  ،هلذه اجلمعية[( 2016احلمامات،  يف )املراَجعة 45و 44و 26و 17 القراراتب] ( د

 ،أنشطتهمااالتصاالت وتنمية االتصاالت وتكامل 
 اعتبارها يف وإذ تضع

 تقييس وقطاع (ITU-R) والتنسيق بني قطاع االتصاالت الراديويةأن أحد املبادئ األساسية للتعاون  ( أ 
هو ضرورة حتاشي ازدواج األنشطة بني القطاعات، وتأمني أداء  (ITU-D)وقطاع تنمية االتصاالت  (ITU-T) االتصاالت

 والفعالية؛ العمل بطريقة تتسم بالكفاءة
يلي: التوافق  مجيع القطاعات، تشمل ماوجود عدد متزايد من القضايا ذات االهتمام املشرتك لدى  ب(

 ونفاذ األشخاص املرئي،-السمعي والبث؛ ةالوسيط والربجميات؛ (IMT)؛ واالتصاالت املتنقلة الدولية (EMC) الكهرمغنطيسي
 ستخداما يف حاالت الطوارئ؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ؛ واألمن يف ذوي ادإعاقة؛ واالتصاالت

 ؛واالتصاالت املعلومات لوجياتكنو 
مسؤوليات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت طبقاً للمبادئ املنصوص  ج(

 وهي: دستور االحتاد واتفاقيته، يف عليها
من االتفاقية( مكلفة بالرتكيز على  154إىل  151أن جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية )األرقام من  •

 دراسة املسائل املسندة إليها: يف ما يلي

                                                      
 القرار.علماً هبذا  وقطاع تنمية االتصاالت االتصاالت الراديوية قطاعإحاطة أيضاً  ينبغي 1
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 استعمالو االتصاالت الراديوية لألرض واالتصاالت الراديوية الفضائية  يف الراديوية الرتدداتطيف  استعمال ‘1’
 ؛خرىومدارات السواتل األُ  األرض إىل بالنسبة املستقرة السواتل مدار

 األنظمة الراديوية؛ خصائص وأداء ‘2’
 تشغيل احملطات الراديوية؛ ‘3’
 جوانب االتصاالت الراديوية ذات الصلة مبسائل االستغاثة والسالمة؛ ‘4’

من االتفاقية( مكلفة بدراسة املسائل التقنية والتشغيلية  193 أن جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت )الرقم •
ك التوصيات اليت تتناول ذل يف غية تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي، مبابشأهنا بُ  والتعريفية وإعداد التوصيات

 البينية؛ شبكات االتصاالت العمومية وجودة األداء املطلوبة هلذه التوصيالت يف التوصيل البيين لألنظمة الراديوية
مسائل  ،االتفاقية من 214 الرقم ، على حنو ما يشري إليهتنمية االتصاالت تدرس قطاعلدراسات الجلان  أن •

من االتفاقية. ويكون عدد  211 الرقم يف فيها املسائل املذكورة البلدان النامية، مبا عموماً  اليت هتم احملددةاالتصاالت 
مسائل وقضايا  لتعاجل وتكون هلا اختصاصات حمددةهذه اللجان حمدوداً وتنشأ لفرتة حمدودة حسب املوارد املتوفرة، 
 ؛إليها ذات أولوية بالنسبة إىل البلدان النامية، وتركز على املهام املوكلة

والفريق االستشاري لتقييس  (RAG) الراديوية لالتصاالت االستشاري الفريق بني املشرتكة االجتماعات أن (  
 ،القطاعات بني والقائمة اجلديدة األعمال توزيع تستعرض (TDAG) والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت (TSAG) االتصاالت

 التالية: لألغراض حتقيقاً  قطاع، كل  يطبقها اليت لإلجراءات طبقاً  للتأكيد ذلك خيضع أن على
 أنشطة القطاعني؛ يف االزدواجيةالتقليل من  •
 ادإقليمية، لتقييساالتصاالت وهيئات ابني قطاع تقييس  جتميع أنشطة التقييس من أجل دعم التعاون وتنسيق العمل فيما •

 وإذ تدرك
( 2014 ،ديب يف )املراَجع 5 القرار يف ورد ، كمااالحتادعمل  يف إىل حتسني مشاركة البلدان الناميةتدعو اجة احلأن  أ ( 

 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛
 التعاون الوثيق نشئت لتأمنيقد أُ  -باتصاالت الطوارئ الفريق املشرتك بني القطاعات املعين  -أن آلية من هذا النوع  (ب

 ؛ية لالحتادذات األولوية الرئيس املسألةيتعلق هبذه  خارج االحتاد، فيمامن داخل االحتاد كله، ومع الكيانات واملنظمات املهتمة 
 بشأن ،املفوضني املندوبني مترملؤ ( 2014 ،بوسان يف )املراَجع 123 مجيع األفرقة االستشارية تتعاون لتنفيذ القرار أن (ج
 املتقدمة، والبلدان النامية البلدان بني التقييسية الفجوة سد

 االعتبار يف وإذ تأخذ
 الهتمامااحلاجة إىل حتديد آليات للتعاون تتجاوز تلك القائمة بالفعل لتناول العدد املتزايد من املوضوعات ذات  أ ( 

 االتصاالت؛ تنمية وقطاع االتصاالت تقييس وقطاع الراديوية االتصاالت قطاع يف املشرتك
 بني فيما التعاون تعزيزب الكفيلة األساليب مناقشة ضمن ةالثالث االستشاريةاألفرقة  ممثلي بني فيما اجلارية املشاورات (ب

 ؛االستشارية األفرقةهذه 
حمل  من الدستور، 119أن أنشطة قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت، وفقاً للرقم  (ج

 تعاون وثيق فيما يتعلق بالقضايا املتصلة بالتنمية طبقاً لألحكام ذات الصلة من هذا الدستور؛
جيب ، تفاقيةمن اال 215 الرقموفقاً ألحكام قطاعات االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت وتنمية االتصاالت،  أن ( د

 ؛جلهود وحتسني التنسيقا وتفادي ازدواجيةعمالً على التوصل إىل اتفاق على توزيع العمل  قيد الدراسةباستمرار املسائل أن تستعرض 
 ؛وبأسلوب فّعال الوقت املناسب يف ات تتيح هلا القيام هبذا االستعراض والتوصل إىل اتفاقاتإجراء جيب أن تعتمد القطاعات وأن



57 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

األمانة برئاسة نائب األمني العام، وفريق تنسيق  يف مؤخراً  (ISC-TF)إنشاء فريق مهام معين بالتنسيق بني القطاعات  ( ه
التعاون  تابع للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن وفريق فرعي ،بني القطاعات بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك

 والتنسيق داخل االحتاد الدويل لالتصاالت،
 تالحظ وإذ

جلمعية االتصاالت الراديوية يوفر آليات من أجل االستعراض املستمر لتوزيع العمل على قطاَعي االتصاالت  ITU-R 6أن القرار 
 الراديوية وتقييس االتصاالت والتعاون فيما بينهما،

 تقرر
الفريق االستشاري و  االتصاالت لتقييس لالتصاالت الراديوية والفريق االستشاري االستشاري الفريق يواصل أن 1
 االتصاالت طاعق بني وتوزيعها والقائمة اجلديدة األعمال استعراض اللزوم، عند مشرتكة اجتماعات يف ،مية االتصاالتلتن

 للموافقة املوضوعة لإلجراءات طبقاً ملوافقة الدول األعضاء عليها  ،وقطاع تنمية االتصاالت االتصاالت تقييس وقطاعالراديوية 
 املراَجعة؛ /أوو اجلديدة املسائل على

 موضوع معني، ينبغي: يف الثالثة القطاعات يف قطاعني أو  يف كبرية  مسؤوليات حتديد عند أنه، 2
 أو ؛Aامللحق  يف ادإجراء املبني تطبيق ( أ 

 Cو B قنيامللح)انظر  مناسب تنسيق إجراء مع املسألة املعنية هبذه القطاعات يف املعنية الدراسات جلان دراسة (ب
 أو ؛(القرار هبذا

 ميكن ملدراء املكاتب املعنية الرتتيب لعقد اجتماع مشرتك، (ج
 تدعو

والفريق  (TSAG) والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت (RAG) الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 1
 ذات سائلبامل املعين القطاعات بني املشرتك التنسيق فريق مساعدة يف االستمرار إىل (TDAG) االستشاري لتنمية االتصاالت

 مجيع نيبالقطاعات الثالثة، واآلليات الالزمة لتعزيز التعاون والعمل املشرتك  يف حتديد املوضوعات املشرتكة يف املشرتك االهتمام
 ؛املشرتك االهتمامبصدد املسائل ذات  القطاعات

 (BDT) ومكتب تنمية االتصاالت (TSB) ومكتب تقييس االتصاالت (BR) مديري مكتب االتصاالت الراديوية 2
فريق التنسيق بني القطاعات املعين باملسائل ذات االهتمام املشرتك إبالغ إىل  (ISC-TF) القطاعات بني بالتنسيق املعين املهام وفريق

إىل الوثيق لتنسيق ن اباخليارات املتاحة لتحسني التعاون على مستوى األمانة من أجل ضما للقطاعاتاالستشارية املعنية واألفرقة 
 ،ممكن أقصى حدٍ 

 يكلف

 جتنبهبدف  القطاعني اآلخرين يف التعاون مع جلان الدراسات واصلةمباالتصاالت  تقييسقطاع  يف جلان الدراسات 1
 القطاعني؛ هذين يف اتواالستفادة من نتائج أعمال جلان الدراسازدواجية اجلهود 

تنفيذ  نتائجشأن االتصاالت ب لتقييسرفع تقرير سنويًا إىل الفريق االستشاري باالتصاالت  تقييسمدير مكتب  2
 .القرار هذا
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 Aامللحـق 
 (18)بالقـرار 

 إجراء التعاون
 :"تقرر"من أ( 2 فيما يتعلق بالفقرة ينبغي تطبيق ادإجراء التايل

النهاية  يف الذي سيقود العمل ويوافق، القطاع "يقرر"من  1 الفقرة يف يعنّي االجتماع املشرتك، كما هو مبني أ ( 
 النتائج. على

 تائج.الن يف بيان املتطلبات اليت يرى أهنا أساسية دإدماجها القطاعني اآلخرين من الرائديطلب القطاع  ب(
 مسودة النتائج. يف عمله على املتطلبات األساسية ويدجمها يف يرتكز القطاع الرائد ج(
ان يواجه إذا ك حالة ما يف أثناء عملية إعداد النتائج املطلوبة مع القطاعني اآلخرين الرائد،يتشاور القطاع  د (

راَجعة حالة االتفاق على مراجعة املتطلبات األساسية تكون املتطلبات امل املتطلبات األساسية. ويف يف صعوبات
 أساسًا للعمل.

 .رىُأخ مرة القطاعني اآلخرين الرائد رأي عندما تصل النتائج املعنية إىل مرحلة النضج، يلتمس القطاع ه (
 وقد يكون من املالئم، عند حتديد املسؤولية عن العمل، أن جيري إجناز العمل باالستفادة بشكل مشرتك من املهارات املتوفرة

 القطاعات املعنية. يف

 B امللحـق
 (18 )بالقـرار

 تنسيق أنشطة االتصاالت الراديوية والتقييس والتنمية
 القطاعات أفرقة التنسيق بين من خالل

 :"تقرر"من (ب 2 فيما يتعلق بالفقرة يُطبَّق ادإجراء التايل
حاالت استثنائية، تشكيل فريق  يف ،"يقرر"من  1 الفقرة يف املنوه عنهلألفرقة االستشارية  املشرتك لالجتماع جيوز ( أ 

اسات تنسيق األنشطة اليت تقوم هبا جلان الدر  يف االستشارية األفرقة ومساعدةالقطاعات املعنية عمل  لتنسيق
 .للقطاعات التابعة

 نفس الوقت، القطاع الذي سيقود العمل. يف يعنّي االجتماع املشرتك، ب(
فريق التنسيق بوضوح، استناداً إىل الظروف اخلاصة والقضايا املطروحة وقت يوضح االجتماع املشرتك اختصاصات  ج(

 االجتماع املشرتك أيضاً تارخياً مستهدفاً النتهاء مهمة فريق التنسيق.تشكيل الفريق؛ وحيدد 
 .القطاعات يعنّي فريق التنسيق رئيساً ونائباً للرئيس، على أن ميثل كل منهما أحد د (
 134-136و 110-112و 86-88 لألرقامطبقاً  ،املشاركة القطاعات عضوية فريق التنسيق مفتوحة أمام أعضاء تكون ( ه

 الدستور.من 
 يقوم فريق التنسيق بإعداد توصيات. ال و (
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ذه فريق التنسيق تقارير عن أنشطة التنسيق اليت يضطلع هبا لتقدميها إىل الفريق االستشاري لكل قطاع؛ وترفع ه يُِعد ( ز
 .املشاركة القطاعات التقارير إىل مديري

ة االتصاالت تشكيل أو املؤمتر العاملي لتنمي الراديوية االتصاالت مجعية أو االتصاالت لتقييس العاملية للجمعية أيضاً  جيوز (ح
 .اآلخرينألحد القطاعني بعد توصية من الفريق االستشاري  ،(ICG) القطاعات بني فريق للتنسيق

 /قطاعهاطاعهميزانية ق يف /مديرةتكاليف فريق التنسيق بالتساوي، ويدرج كل مديراملشاركة  القطاعات تتحمل (ط
 .االجتماعات االعتمادات املالية الالزمة هلذه

 C امللحـق

 (18 رارـبالق)
 االتصاالت تقييسأنشطة قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع  تنسيق

 القطاعاتخالل أفرقة مقررين مشتركة بين  منتنمية االتصاالت  وقطاع
 خالل من معني موضوع بشأن وجه أفضل على عمل أداء ميكن عندما "تقرر"من  (ب 2يتعلق بالفقرة  ادإجراء التايل فيما يطبق
للتعاون  ت الثالثةللقطاعا لقطاعني أو التابعة املعنية العمل فرق أو الدراسات جلان من التكنولوجيا جمال يف خرباء بني اجلمع

 إطار فريق تقين: يف على أساس النقاش املباشر
حاالت خاصة وعلى أساس التشاور  يف أن تتفق قطاع، كل يف املعنية أو أفرقة العمل للجان الدراسات ميكن ( أ 

لتنسيق أعماهلا بشأن بعض املواضيع التقنية احملددة،  (IRG) القطاعاتاملتبادل، على إنشاء فريق مقررين مشرتك بني 
شاري لتنمية لتقييس االتصاالت والفريق االست لالتصاالت الراديوية والفريق االستشاري وإبالغ الفريق االستشاري

 االتصاالت هبذا ادإجراء من خالل بيان اتصال؛
 لفريق وضوحب حمددة اختصاصات على نفسه الوقت يف قطاع كل يف املعنية أو فرق العمل الدراسات جلان تتفق (ب

 حله؛ مث ومن عمله الستكمال هنائياً  موعداً  وحتدد القطاعات بني املشرتك املقررين
 املقررين لفريق( مشاركني رئيسني )أو رئيس بتعيني أيضاً  قطاع كل يف املعنية أو فرق العمل الدراسات جلان تقوم (ج

 عادالً؛ متثيالً  قطاع كل  متثيل وضمان املطلوبة احملددة اخلربة مراعاة مع القطاعات بني املشرتك
أحدث  يف الواردة املقررين ةأفرق على املطبقة لألحكاممقرر،  فريقباعتباره  ، القطاعاتفريق املقررين املشرتك بني  خيضع ( د

وتقتصر  ؛ITU-T A.1 التوصية ويف ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 1ويف القرار  ،ITU-R 1 القرار نسخة من
 املعنية ؛ القطاعاتاملشاركة على أعضاء 

فضاًل عن  توصيات مراجعة مشاريع أو جديدة توصيات مشاريعهلذا الفريق، لدى االضطالع بواليته، إعداد  ميكن ( ه
اليت يتبع هلا  صليةاألالعمل  فرقأو  الدراسات جلانيقدمها إىل  ،تقارير تقنية ةأو مشاريع مراجع مشاريع تقارير تقنية

 لزيادة معاجلتها عند االقتضاء؛
 املشاركني آراء ختالفا تربز أن أو عليها املتفق الفريق آراء الفريق هذا إليها يتوصل اليت نتائجال متثل أن ينبغي ( و

 الفريق؛ يف
 األصليةالعمل  فرقأو  الدراسات للجان اجتماع كل  إىل يقدمها أنشطته، بشأن تقارير بإعداد أيضاً  الفريق هذا يقوم ( ز

 هلا؛ يتبع اليت
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تماعات انتهاز فرصة انعقاد اجهذا الفريق عمومًا باملراسلة أو من خالل املؤمترات عن بُعد، بيد أنه ميكنه  يعمل (ح
 ذلك كان  حال يف قصرية، متزامنة حضورية اجتماعاتفرق العمل اليت يتبعها لعقد لللجان الدراسات الرئيسية أو 

 .القطاعات من دعم بدون ممكناً 
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 20رار ـقال
 إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية

 مجال االتصاالت في والعنونة وتحديد الهوية
 ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000مونرتيال،  ؛1996 جنيف، ؛1993)هلسنكي، 

 (2016احلمامات،  ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 إذ تقر

 ؛الطالب تعرف هوية اخلطو  بشأن سالمة واستخدام موارد الرتقيم (ITR)بالقواعد ذات الصلة من لوائح االتصاالت الدولية  أ ( 
 وحتديد اهلوية لرتقيماالقرارات اليت اعتمدهتا مؤمترات املندوبني املفوضني بشأن استقرار خطط  يف بالتعليمات الواردة ب(
( ملؤمتر املندوبني املفوضني 2014بوسان،  يف )املراَجع 133 القرار يف ، وبالتحديدITU-T E.212و ITU-T E.164 اخلطتانسيما  وال

 "باختاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان احلفاظ على سيادة الدول األعضاء: يقرر أن يكلف األمني العام ومديري املكاتب حيث
 ؛فيها" أياً كانت التطبيقات اليت تستخدم ITU-T E.164االحتاد فيما يتعلق خبطط الرتقيم اليت تنص عليها التوصية  يف
 ،(ENUM) دإلكرتوينالرتقيم ابشأن بروتوكول ( هلذه اجلمعية، 2016احلمامات،  يف )املراَجع 49 لقراربا ج(

 وإذ تالحظ
 (NNAI) للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية الدولية موارد االتصاالت وإدارةأن ادإجراءات اليت حتكم ختصيص  أ ( 

ر والرموز الُقطرية للتلكس، ورموز مناطق/شبكات التشوي املقصد، ورموز جهات والرموز املتصلة هبا )مثل الرموز الُقطرية اهلاتفية اجلديدة
 منصوص عليها ،(ENUM) بروتوكول الرتقيم ادإلكرتوينذلك  يف مبا للبيانات والرموز الُقطرية لالتصاالت املتنقلة وحتديد اهلوية(،

 ؛ITU-T Xو ITU-T Qو ITU-T Fو ITU-T E توصيات قطاع تقييس االتصاالت ضمن السالسل يف
التطبيقات  املستقبلية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية للتعامل مع اخلدمات أو املبادئ اخلاصة باخلطط أن ب(

التصاالت الدولية يليب احتياجات ا مبا والعنونة وحتديد اهلوية والتسمية بتخصيص موارد الرتقيماجلديدة وادإجراءات املتصلة 
يس ربنامج العمل الذي وافقت عليه هذه اجلمعية بالنسبة إىل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقيستجري دراستها طبقاً هلذا القرار ول

 ؛(ITU-T) االتصاالت
والشبكات القائمة على  (FN)والشبكات املستقبلية  (NGN)عمليات النشر اجلارية لشبكات اجليل التايل  ج(

 ادإنرتنت؛ بروتوكول

جلان  يف ّدثجمال االتصاالت توضع وحت يف للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلويةأن العديد من املوارد الدولية  ( د
 واسع؛ دراسات قطاع تقييس االتصاالت، وهي تستعمل على نطاق

تشوير  ذلك رموز يف أن السلطات الوطنية املسؤولة عن ختصيص موارد الرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية، مبا ه (
جلنة  يف (، تشارك عادةITU-T X.121 طرية للبيانات )التوصية( والرموز القُ ITU-T Q.708لتشوير )التوصية مناطق/شبكات ا

 االتصاالت؛ لقطاع تقييس 2 الدراسات
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أن من املصلحة املشرتكة للدول األعضاء وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت أن تكون التوصيات واملبادئ التوجيهية  ( و
 االتصاالت: جمال يف الدولية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلويةاملتعلقة باملوارد 

 معروفة وموضع االعرتاف والتطبيق لدى اجلميع؛ ‘1’
 اخلدمات ذات الصلة؛ يف ومستعملة كوسيلة لبناء واستمرار ثقة اجلميع ‘2’

 استعمال هذه املوارد؛ إساءةردع  تتناولوأن  ’3‘

من اتفاقية االحتاد بشأن أنشطة جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ومسؤوليات  15و 14املادتني  ( ز
 التوايل، ، على(TSB) مكتب تقييس االتصاالت مدير

 اعتبارها يف وإذ تضع
س للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية هو من مسؤوليات مدير مكتب تقيي الدولية أن ختصيص موارد االتصاالت ( أ 

 املختصة؛ االتصاالت وادإدارات
 االتصاالت، النمو العاملي لعدد مشرتكي اخلدمات املتنقلة وادإنرتنت وتقارب خدمات ب(

 تقرر أن تُكّلف
ية للرتقيم استعادة املوارد الدول ختصيص و/أوإعادة  مدير مكتب تقييس االتصاالت، بأن يقوم، قبل ختصيص و/أو 1

 والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية، بالتشاور مع:
 سرئي من املفوض املمثل مع أوذات الصلة  خرىمع االتصال برؤساء جلان الدراسات األُ  ،2 الدراسات جلنة رئيس ‘1’

 ؛االتصاالت توصيات قطاع تقييس يف احملدداملتطلبات على النحو  يف بالبت األمر لزم إذا ،2 الدراسات جلنة
 ادإدارات املختصة؛و  ‘2’
هلا طالبة/صاحبة التخصيص عندما يلزم إجراء اتصال مباشر مع مكتب تقييس االتصاالت لكي  اجلهة املصرح أوو/ ‘3’

 مسؤولياهتا؛ تؤدي
توصيات ال وأحكامد اهلوية، والتسمية والعنونة وحتدي الرتقيم موارد لتخصيص العامة املبادئ ومشاوراته، مداوالته يف االعتبار، بعني املدير ويأخذ

 تعتمد؛ سوف اليت وتلك ،ITU-T Xو ITU-T Qو ITU-T Fو ITU-T Eالسالسل  يف تقييس االتصاالت قطاعذات الصلة من 
 :االتصاالت ذات الصلة، بأن تقدم ملدير مكتب تقييس خرىالدراسات األُ  بلجان االتصال، مع 2جلنة الدراسات  2
استعادة املوارد  إعادة ختصيص و/أو ختصيص و/أو يف املشورة بشأن اجلوانب التقنية والوظيفية والتشغيلية ‘1’

االعتبار نتائج  يف الدولية للرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية طبقاً للتوصيات ذات الصلة، على أن تأخذ
 جارية؛ دراسات أي

فيها موارد  حاالت الشكاوى املبلغة عن سوء استعمال موارد ترقيم االتصاالت الدولية، مبا يف املعلومات وادإرشاد ‘2’
 اهلوية؛ الرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد

بأن يتابع ذات صلة،  أُخرىوأي جلنة دراسات  2 الدراسات جلنة مع الوثيق بالتعاون االتصاالت، تقييس مكتب مدير 3
 االحتاد جملس إبالغو  اهلوية، وحتديد والعنونة والتسمية االتصاالت الدولية للرتقيم موارد من مورد أي استعمال وءس مع ادإدارات املعنية

 ذلك؛ على بناءً 
، مع االتصال بلجان 2 مدير مكتب تقييس االتصاالت بأن يتخذ التدابري وادإجراءات الالزمة عندما تقوم جلنة الدراسات 4

 ؛"تكلف أن تقرر"حتت  3و 2 الفقرتني يف ذات الصلة، بتقدمي املعلومات واملشورة وادإرشاد وفقاً ملا جاء أعاله خرىالدراسات األُ 
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االحتاد  يف ادإجراء الالزم لكفالة احملافظة متامًا على سيادة الدول األعضاءتواصل دراسة بأن  2جلنة الدراسات  5
، (ENUM) قيم ادإلكرتوينذلك بروتوكول الرت  يف طرية مباوحتديد اهلوية للرموز القُ فيما يتعلق خبطط الرتقيم والتسمية والعنونة 

وغريها من التوصيات وادإجراءات ذات الصلة، ويشمل ذلك سبل  ITU-T E.164 التوصية يف على النحو املنصوص عليه
 .ة والعنونة وحتديد اهلويةوالتسمي االتصاالت الدولية للرتقيم ملواردوأساليب معاجلة ومكافحة أي سوء استعمال 
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MOD  

 (2016 احلمامات، يف )املراَجع 22 رارـقال
 االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق تفويض

 االتصاالت لتقييس العالمية الجمعية انعقاد دورات بين بالتصرف
 (2016 ،احلمامات ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 مونرتيال، ؛1996 جنيف،)

 (2016 ،احلمامات) االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية إن
 اعتبارها يف تضع إذ

أن يضع املبادئ  االحتاد من اتفاقية 14A املادة ألحكام طبقاً  االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق على أن ( أ 
 ؛خرىالتوجيهية الالزمة ألعمال جلان الدراسات ويوصي بالتدابري الالزمة لتعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات التقييس األُ 

 تقييس طاعق من تتطلب باالتصاالت املختصة الصناعة جمموعات ويف االتصاالت بيئة يف التغيري سرعة أن (ب
 االجتماعات، دومواعي الدراسات جلان وهيكل العمل، أولويات مثل مسائل يف قرارات اختاذ لالتصاالت الدويل لالحتاد االتصاالت

 االستجابة، على درتهوق أمهيته على للمحافظة االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية انعقاد دورات بني قصرية زمنية فرتات يف
 ؛تفاقيةاالمن  197C للرقم طبقاً 
( ملؤمتر املندوبني املفوضني ينص على أن تقوم اجلمعية العاملية لتقييس 2010 غواداالخارا، يف )املراَجع 122القرار  أن (ج

س وأن تدرس، مبواصلة العمل على التطوير املستمر لقطاع التقيي املالية، املوارد توافر وشريطة ملسؤولياهتا وفقاً  ،االتصاالت
 االستشاري الفريق عزيزت احلصر، جمال التقييس بوسائل منها، على سبيل الذكر ال يف النحو املناسب، املسائل االسرتاتيجية على

 االتصاالت؛ لتقييس
 (TSB) االتصاالت تقييس مكتب مدير يكلف املفوضني املندوبني ملؤمتر( 2010 غواداالخارا، يف )املراَجع 122القرار  أن ( د

 طاعق مع وبالتنسيق االحتاد، أعضاء ومع الصلة، ذات اهليئات مع بالتشاور وذلك ،(GSS)تنظيم الندوة العاملية للمعايري  مبواصلة
 االقتضاء؛ حسب االتصاالت، تنمية وقطاع الراديوية االتصاالت

 ودراسة لتقييسا ميدان يف الفجوة سد يف للنظر اجلمعية هذه مع باالقرتان انعقدت قدالندوة العاملية للمعايري  أن ( ه
 واالتصاالت؛ املعلومات لتكنولوجيا العاملية املعايري يف املتمثلة التحديات

 االتصاالت، تقييس قطاعل التشغيلية الكفاءة لتعزيز اقرتاحات تقدمي يواصل االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( و
 والتعاون؛ التنسيق وطرائق القطاع يصدرها اليت التوصيات نوعية حتسني أجل من
 اختاذ عمليات سنيوحت الدراسات إجراء عملية حتسني يف يساعد أن ميكنه االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( ز

 االتصاالت؛ تقييس قطاع أنشطة من املهمة اجملاالت يف القرارات
 أجل من مليزانية،ا عليها تقوم اليت باالعتبارات منها يتصل ما ذلك يف مبا مرنة، إدارية إجراءات وضع املطلوب من أن (ح

 االتصاالت؛ بيئة يف السريعة التغريات مع التأقلم
 دورات بني فصلت اليت األربع السنوات خالل االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق يتصرف أن املستصوب من أن (ط

 تأخري؛ دون السوق احتياجات تلبية أجل من االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية
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 القطاع هبا يقوم ليتا التقييس ألنشطة اجلديدة التكنولوجيات تأثري االستشاري الفريق يبحث أن املستصوب من أن (ي
 القطاع؛ عمل برنامج يف التكنولوجيات هذه إدخال هبا ميكن اليت والطريقة

 مسائل بشأن تضاء،االق حسب الدراسات، جلان بني التنسيق كفالة يف هاماً  دوراً  يؤدي أن يستطيع االستشاري الفريق أن (ك
 اآلخر؛ بعضها على بعضها واعتماد املتصلة العمل بنود بني الروابط وتعيني العمل ازدواج جتنب من األمر يتطلبه ما ذلك يف مبا التقييس

 ؛ُأخرى جلان ةمشور  االعتبار يف يأخذ أن الدراسات، جلان إىل املشورة تقدمي عند يستطيع، االستشاري الفريق أن (ل
قطاع تقييس  وداخلاملعنية  خرىاهليئات األُ  مع والتعاون بالتنسيقإدخال حتسينات  يف لالستمرارأن مثة حاجة  (  

 خرىاألُ  قييسالت واحتادات ومنتديات منظمات معالعامة و  واألمانةتنمية االتصاالت و االتصاالت الراديوية  يقطاع معاالتصاالت و 
 الصلة؛ ذات والكيانات االحتاد خارج

أنشأت جلنة االستعراض اليت أجرت استعراضًا اسرتاتيجيًا وهيكلياً  2012 لعام االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية أن ( ن
 ،2016 وقدمت تقريرها النهائي إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2016إىل  2013الفرتة من  يف لقطاع تقييس االتصاالت

 تالحظ وإذ
من اتفاقية االحتاد تنص على أن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت جيوز هلا أن تكلف الفريق  13املادة  أن أ ( 

 ل؛إطار اختصاصاهتا، مع توضيح التدابري املطلوبة بشأن هذه املسائ يف االستشاري لتقييس االتصاالت مبسائل حمددة تقع
 االتفاقية؛ يف هاعلي منصوص االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية واجبات أن (ب
 القضايا مع لتعاملا إمكانية دون الواقع يف حتول االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية النعقاد األربع السنوات دورة أن (ج
 اجلمعية؛ دورات بني فيما الواقعة الفرتة يف عاجلة إجراءات تتطلب اليت املتوقعة غري
 األقل؛ على سنوي أساس على جيتمع االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( د
 إليه أسندهتا اليت سائلامل يف بكفاءة التصرف على قدرته بالفعل أظهر قد االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق أن ( ه

 االتصاالت؛ لتقييس العاملية اجلمعية
بتنظيم  (TSB) االتصاالت تقييس مكتب مدير يكلف هلذه اجلمعية (2016 احلمامات، يف )املراَجع 68القرار  أن ( و

 حتديد على للمساعدة ،(CTO) التكنولوجيا موظفي كبار  اجتماعات مثل الصناعة، مناملسؤولني التنفيذيني  لكباراجتماعات 
 واالحتادات، املنتديات عدد من للحد التقييس جمال يف واملواضيع األولويات وتنسيق

 تعرتف وإذ
االتفاقية، ومها يسمحان للجمعية باستحداث  يف 191Bو 191A( قد اعتمد الرقمني 2002مؤمتر املندوبني املفوضني )مراكش،  بأن

 حلها، أو ُأخرىأفرقة 
 تقـرر

 هذه بني فيما اهتااختصاص ضمن الواقعة التالية احملددة املسائل االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق إىل تسند أن 1
 :احلال مقتضى سبح االتصاالت، تقييس مكتب مدير مع بالتشاور التالية اجملاالت يف يتصرف لكي التالية واجلمعية اجلمعية

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

 مبوجب ادإجراءات املالئمة؛ عليها للموافقةهذه التوصيات وتقدميها 
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 ستجابةً واأعضاء االحتاد  احتياجات مراعاة مع هاءإنشاو  االتصاالت تقييس لقطاع التابعة الدراسات جلان هيكلة إعادة (ج
ية لتقييس الرؤساء ونواهبم للتصرف إىل حني انعقاد اجلمعية العاملية التال وتعينيسوق االتصاالت،  على تطرأللتغريات اليت 
 ؛35 بالقرار عمالً االتصاالت 

 التقييس؛ أولويات يليب مبا الدراسات جلان عمل برامج بشأن املشورة إسداء ( د
 خرىأُ تنفيذ أنشطة قطاع التقييس، العمل على استحداث أفرقة  يف االعرتاف باألمهية الكربى للجان الدراسات مع ( ه

ذلك أفرقة الرتكيز، وتعيني رؤسائها ونواب رؤسائها وحتديد اختصاصاهتا مبدة حمددة،  يف االحتفاظ هبا، مبا حلها أو أو
سرعة  يف ةاملرونمن االتفاقية لتحسني وتعزيز فعالية أعمال قطاع التقييس وكذلك زيادة  191Bو 191Aوفقًا للرقمني 

 ،االتفاقيةمن  14A توصيات، وفقًا للمادة االستجابة للقضايا ذات األولوية العالية؛ وال تعتمد هذه األفرقة مسائل أو
 بل تعمل على أساس والية حمددة؛

ان الدراسات التابعة املشورة بشأن التغيريات املناسبة الواجب إدخاهلا على أولويات عمل جل وتقدمياملتطلبات املتغرية  حتديد ( و
 ؛املتاحة مع املراعاة الواجبة للتكاليف واملوارد ،لقطاع تقييس االتصاالت، وختطيط األعمال وتوزيعها بني جلان الدراسات

 عليه؛ االتفاق يتم ما وتنفيذ املالئمة اقرتاحاهتا ودراسة تقارير من خرىاألُ  واألفرقة التنسيق أفرقة تقدمه ما استعراض ( ز
 هبا هتتم اليت لرئيسيةا املوضوعات ملعاجلة ،ُأخرى أفرقة أي أو التنسيق أفرقة مثل استعماهلا، وتشجيع املناسبة اآللية إنشاء (ح

 اسبة؛من عاملية حلول إىل للتوصل التقييس موضوعات يف الفّعال التنسيق كفالة  بغية دراسات جلان عدة
والتعاون مع اهليئات  التنسيق تعزيز يشمل مبا االتصاالت، تقييس قطاع عمل برنامج تنفيذ يف احملرز التقدم استعراض (ط

 ؛واالحتادات خارج االحتاد واملنتدياتالتقييس منظمات ذات الصلة من قبيل  خرىاألُ 
 املسائل؛ من وغريها املالية املسائل يف االتصاالت تقييس مكتب مدير إىل املشورة إسداء (ي
 إحلاحها، ومدى أولوياهتا، وحتديد اجلديدة واملسائل القائمة املسائل يف النظر إعادة على املرتتب العمل برنامج اعتماد (ك

 دراستها؛ من لالنتهاء الزمنية والفرتة عليها املرتتبة التقديرية املالية واآلثار
 النامية الصغرية اجلزرية لوالدو  منواً  البلدان أقل فيها مبا النامية، البلدان هتم اليت املسائل بتجميع عملياً  ادإمكان قدر القيام (ل

 الدراسات؛ هذه يف مشاركتها لتسهيل انتقالية، مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت والبلدان الساحلية غري النامية والبلدان
 األعضاء الدول قةمواف بشرط االتصاالت، لتقييس العاملية اجلمعية اختصاص ضمن تدخل اليت ُأخرى حمددة مسائل تناول ( م

 اجلمعية؛ هلذه( 2016 احلمامات، يف )املراَجع 1 من القرار 9 القسم يف الوارد املوافقة إجراء تطبيق مع عليها،
اخلطط التشغيلية  يف األهداف املبّينة وحتقيق ادإجراءاتيقوم الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بدراسة تنفيذ  أن 2

 تملةاحمل الصعوبات حتديد لغرضاليت تشمل قرارات اجلمعية،  2016ويف خطة عمل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام  السنوية
 هبا؛ املتعلقة باحللول االتصاالت تقييس مكتب مدير إىل توصيات وتقدمي واالسرتاتيجيات احملتملة لتنفيذ العناصر الرئيسية،

جلان  يف شاري أن يبادر إىل تنقيح ادإجراءات ذات الصلة العتماد املسائل والتوصياتيكون مبقدور الفريق االست أن 3
 الفرتات يف من االتفاقية، لكي توافق عليها الدول األعضاء 246Hو 246Fو 246Dاألرقام  يف الدراسات، باستثناء املشار إليها

( 2012 ديب، يف )املراَجع 1 من القرار 9 القسم يف املوافقة الواردالفاصلة بني اجلمعيات العاملية لتقييس االتصاالت، باستعمال إجراء 
 اجلمعية؛ هلذه

 مدير مع التشاورب لالتصاالت الدويل االحتاد خارج املنظمات مع أنشطته بشأن اتصاالً  االستشاري الفريق يقيم أن 4
 احلال؛ مقتضى حسب االتصاالت، تقييس مكتب

 السوق الحتياجات نتيجة االتصاالت تقييس قطاع هلا يتعرض اليت اآلثار االستشاري الفريق يبحث أن 5
 دراستها، يف النظر تسهيلل املالئمة اآللية ينشئ وأن القطاع، يف التقييس موضع بعد توضع مل اليت اجلديدة الناشئة والتكنولوجيات

 رؤسائها؛ ونواب رؤسائها وتعيني ُأخرى أفرقة أو تنسيق أفرقة إنشاء أو الدراسات جلان أعمال تنسيق أو املسائل إسناد مثل
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 االجتاهات حتديد اللخ من االتصاالت تقييس لقطاعالفريق االستشاري وينسق اسرتاتيجيات التقييس  يستعرض أن 6
 املواضيع وحيدد لقطاع،اذات الصلة باختصاص  اجملاالت يف والسياساتية واالقتصادية السوقية واالحتياجات الرئيسية التكنولوجية

 التقييس؛ اسرتاتيجيات ضمن القطاع يف فيها النظر ميكن اليت والقضايا
 جلان أعمال تنسيق أو لاملسائ إسناد مثل التقييس، اسرتاتيجيات لتسهيل املالئمة اآلليةاالستشاري  الفريقيُنشئ  أن 7

 ؛رؤسائها ونواب رؤسائها وتعيني ُأخرى أفرقة أو تنسيق أفرقة إنشاء أو الدراسات
 يتخذ وأن للمعايري لعامليةا بالندوة يتعلق فيما اجلمعية هذه نتائج يف االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق ينظر أن 8

 االقتضاء؛ حسب للمتابعة، تدابري
 املقبلة؛ دورهتا يف صاالتاالت لتقييس العاملية اجلمعية على آنفاً  إليها املشار االستشاري الفريق أنشطة عن تقرير يُعرض أن 9

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
 وكفاءته؛ القطاع ليةفعا لتحسني االعتبار بعني وإرشاداتهالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  مشورة يأخذ بأن 1
اجلمعية  نع الصادرةهذا تقريرًا عن تنفيذ القرارات  االستشاري الفريق اجتماعات من اجتماع كل يف يقّدم بأن 2
 ؛منطوق القرار فقرات بأحكام عمالً  اختاذها الواجب لتدابريوا
 امهةمل حيصل على أي مس العمل بنود منعن أي بند  الدراسات، جلنة نشاط عن تقريره يف ،تقدمي معلوماتب 3
 ؛الفرتة الفاصلة بني االجتماعني السابقني للجنة الدراسات يف
 كي ينظر فيها أعضاء االحتاد.  Aاالستشاري لتقييس االتصاالت عن جتربة تنفيذ توصيات السلسلة  الفريقإبالغ ب 4
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 29رار ـقال
 إجراءات النداء البديلة على شبكات االتصاالت الدولية

 (2016؛ احلمامات، 2012 ؛ ديب،2008؛ جوهانسربغ، 2004؛ فلوريانوبوليس، 2000؛ مونرتيال، 1996)جنيف، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 رإذ تُذكّ 

يتعلق بإجراءات النداء البديلة على شبكات االتصاالت  فيما 1996 عاملدورته  يف الذي اعتمده اجمللس 1099 بالقرار أ ( 
ق بإجراءات يتعل أقرب وقت ممكن، التوصيات املالئمة فيما يف الدولية الذي حث قطاع تقييس االتصاالت على أن يضع،

 البديلة؛ النداء
بكات ش علىإجراءات النداء البديلة بشأن  ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،2014ديب،  يف )املراَجع 22 بالقرار ب(

 ؛وتوزيع إيرادات خدمات االتصاالت الدولية املنشأاالتصاالت الدولية وحتديد 
اء البديلة على إجراءات النداملتعلقة بالتدابري  بشأن ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  يف )املراَجع 21 بالقرار ج(

 ،شبكات االتصاالت الدولية
 وإذ تدرك

 هبا مسموحو البلدان العديد من  يف مسموح هباغري  ،أن إجراءات النداء البديلة اليت قد تنطوي على أضرار أ ( 
 ؛ُأخرى بلدان يف

 قد تكون مغرية للمستعملني؛ ،إجراءات النداء البديلة قد تنطوي على أضرارأن من  أنه على الرغم ب(
وكاالت  وأ مشغلي االتصاالت الدوليةعلى إيرادات  سلباً  ؤثروقد ت أن إجراءات النداء البديلة قد تنطوي على أضرار ج(

من أجل  1عوق بدرجة خطرية، على وجه اخلصوص، اجلهود اليت تبذهلا البلدان الناميةوت، املرخص هلا من الدول األعضاءالتشغيل 
 ؛لديها حتقيق التنمية السليمة لشبكات وخدمات االتصاالت

ؤثر تقد  ،إجراءات النداء البديلة اليت قد تنطوي على أضرار أشكال بعضأمناط احلركة من جراء  يف أن التشوهات د (
 يط الشبكات؛على إدارة احلركة وختط

 شبكات االتصاالت وجودهتا؛ أداء يف أن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد تؤدي إىل تدهور شديد ه (
التصاالت أثّر جمال تقدمي خدمات ا يف ذلك ادإنرتنت، يف أن انتشار الشبكات القائمة على بروتوكول ادإنرتنت، مبا ( و

 وأنه أصبح من الضروري حتديد هذه ادإجراءات وإعادة تعريفها،على طرق ووسائل إجراءات النداء البديلة 
 اعتبارها يف وإذ تضع

 نتائج ورشة عمل االحتاد بشأن إجراءات النداء البديلة وحتديد املنشأ؛ ( أ 
لقطاع تقييس االتصاالت  2 الدراسات جلنة عقدهتا اليتبشأن "انتحال هوية طالب النداء"  االحتادورشة عمل  نتائج (ب
 ؛جنيف يف 2014 يونيو 2 يف (ITU-T) االحتادب

                                                      
 ية.لتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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وجودة  (QoS) اخلدمة ودةجلمستوى مقبول أن أي إجراء من إجراءات النداء ينبغي أن يستهدف احلفاظ على  ج(
 ،(OI) حتديد منشأ االتصال و/أو (CLI) هوية اخلط الطالب وكذلك ضمان إتاحة معلومات عن، (QoE) التجربة

 وإذ تؤكد من جديد
 ؛أن من احلقوق السيادية لكل بلد أن ينظم اتصاالته أ ( 

 االجتماعية التنمية ويف لمالس على احلفاظ يف املتزايدة االتصاالت"أمهية مقدمته يويل االنتباه إىل  يف أن دستور االحتاد ب(
 الدويل التعاونو  السلمية اتالعالق تسهيل إىل منها"سعيًا وأن الدول األعضاء وافقت على الدستور  ،"الدول جلميع واالقتصادية

 ،"االتصاالت تشغيل ُحسن طريق عن الشعوب بني واالجتماعية االقتصادية والتنمية
 وإذ تالحظ

 أنه لتقليل تأثري إجراءات النداء البديلة إىل أدىن حد:
 ا،هلا من الدول األعضاء أن تبذل قصارى جهوده التشغيل املرخصوكاالت  أو الدوليةملشغلي االتصاالت ينبغي  ‘1’

من  1.1.6 إطار قوانينها الوطنية، من أجل حتديد مستوى الرسوم احملصلة استنادًا إىل التكلفة مع مراعاة املادة يف
 ؛ITU-T D.5 لوائح االتصاالت الدولية والتوصية

تبع املبادئ أن ت ل املرخص هلا من الدول األعضاءالتشغي كاالتو  أو الدولية االتصاالت وملشغليينبغي لإلدارات  ‘2’
ة على الدول أثر إجراءات النداء البديلالتوجيهية اليت تضعها الدول األعضاء بشأن التدابري الواجب تطبيقها ملنع 

 ،خرىاألُ  األعضاء
 تقـرر

ع توصيات األطراف ووض أن يستمر حتديد وتعريف مجيع أشكال إجراءات النداء البديلة ودراسة تأثريها على مجيع 1
 مناسبة بشأن إجراءات النداء البديلة؛

دإمكان ا بقدرالتشغيل املرخص هلا من الدول األعضاء وكاالت  أو مشغلو االتصاالت الدوليةو أن تتخذ ادإدارات  2
 جودة يف يدتؤدي إىل تدهور شدإجراءات النداء البديلة اليت أي شكل من أشكال  وممارسات أساليبمجيع التدابري لوقف 

 (CLI) تعرف هوية اخلط الطالب توفري معلومات دون حتول أوشبكات االتصاالت  يف (QoE) وجودة التجربة (QoS) اخلدمة
 ؛(OI) حتديد منشأ االتصال وأ

ج أسلوباً ينبغي أن تنه املرخص هلا من الدول األعضاء كاالت التشغيلو  أو مشغلي االتصاالت الدوليةأن ادإدارات و  3
 ؛التعاون احرتام السيادة الوطنية لآلخرين واملبادئ التوجيهية املقرتحة املرفقة اخلاصة هبذا من أجليقوم على التعاون 

ة دإجراءات النداء البديل خرىاجلوانب واألشكال األُ  لقطاع تقييس االتصاالت بدراسة 2 تكلف جلنة الدراساتأن  4
ن حاالت تلك املرتبطة بالتشغيل البيين للبىن التحتية التقليدية وتلك القائمة على بروتوكول ادإنرتنت وما يرتتب على ذلك م فيها مبا

تطور إجراءات النداء و  (CLI) تعرف هوية اخلط الطالب أو (OI) االتصال منشأ حتديدملعلومات انتحال  حجب أو تعطيل أو
الت تطبيقات اهلاتف املتاحة حبرية على ادإنرتنت اليت تسخدم أرقام اهلاتف، اليت قد تفضي إىل حاذلك استخدام  يف البديلة، مبا

 من املمارسات االحتيالية، وإعداد التوصيات واملبادئ التوجيهية املناسبة؛
 عدمو  البديلةالنداء  جراءاتدإاآلثار االقتصادية  بدراسةلقطاع تقييس االتصاالت  3 الدراساتجلنة  أن تكلف 5

سليمة  تطبيقات اهلاتف املتاحة حبرية على ادإنرتنت على جهود البلدان النامية لتحقيق تنميةو انتحال اهلوية،  تعرف هوية املنشأ أو
 املناسبة؛ وبإعداد التوصيات واملبادئ التوجيهية لشبكاهتا وخدماهتا الوطنية لالتصاالت،

يتعلق باحلد األدىن لعتبة جودة اخلدمة وجودة التجربة  فيما بوضع مبادئ توجيهية 12 أن تكلف جلنة الدراسات 6
 الذي ينبغي حتقيقه عند استعمال إجراءات النداء البديلة،
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 مدير مكتب تقييس االتصاالتتكلف 
من  تفادةهذه الدراسات واالس يف البلدان النامية مع مدير مكتب تنمية االتصاالت من أجل تسهيل مشاركة يواصل التعاونأن ب

 نتائجها ومن أجل تنفيذ هذا القرار،
 األعضاءتدعو الدول 

إىل اعتماد أطر قانونية وتنظيمية وطنية ملطالبة ادإدارات ومشغلي االتصاالت الدولية ووكاالت التشغيل املرخص هلا  1
وجودة  (QoS) ةمن الدول األعضاء بأن جتتنب استخدام إجراءات النداء البديلة اليت تؤدي إىل تدهور مستوى جودة اخلدم

، لوكالة التشغيل (OI) وحتديد منشأ االتصال (CLI) توفري معلومات بشأن تعرف هوية اخلط الطالبوأن تضمن  (QoE) التجربة
 الصلة؛ عند املقصد على األقل؛ وأن تضمن الرتسيم املناسب، مع مراعاة توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات

 هذا العمل. يف إىل املسامهة 2
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 املرفق
 (29رار ـ)بالق

 ومشغلي االتصاالت الدوليةالمبادئ التوجيهية المقترحة على اإلدارات 

 من الدول األعضاء المرخص لها ووكاالت التشغيل

 (ACP)إجراءات النداء البديلة  للتشاور بشأن

كاالت التشغيل و تصاالت الدولية أو ومشغلو االأن تتعاون ادإدارات  املستصوبحتقيقًا للتنمية العاملية لالتصاالت الدولية، من 
ذلك أسلوبًا يقوم على التعاون. وينبغي أن يأخذ أي تعاون  يف هجتوأن تن خرىمع اجلهات األُ  املرخص هلا من الدول األعضاء

البلد "س" )موقع  يف اليت تفرضها القوانني الوطنية. واملبادئ التوجيهية التالية موصى بتطبيقها القيوداالعتبار  يف إجراءات الحقة، أو
. النداء البديلة اءاتبإجر  يتعلق ما( فيإجراءات النداء البديلة ( والبلد "ص" )موقع اجلهة اليت توفرإجراءات النداء البديلة مستعمل

لد املوجه بل"ص"، ينبغي احرتام السيادة الوطنية ل أوموجهة إىل بلد خبالف البلدين "س" إجراءات النداء البديلة وعندما تكون حركة 
 التنظيمية. إليه النداء وأوضاعه

 

 البلد "ص"
 (إجراءات النداء البديلة )موقع جهة توفير

 البلد "س"
 (إجراءات النداء البديلة )موقع مستعمل

 انتهاج أسلوب معقول يقوم على التعاون ُيستصوب عموماً  انتهاج أسلوب معقول يقوم على التعاون ُيستصوب عموماً 
إجراءات  رحظ تقييد أو يف البلد "س"، الراغبة يف إلدارةلينبغي  

 السياسة موقفها بوضوح إزاء هذهأن حتدد ، النداء البديلة
 ت الدوليةمشغلي االتصاال البلد "ص" انتباه يف ينبغي أن تسرتعي ادإدارة

جراءات إ وجهات توفرياملرخص هلا من الدول األعضاء وكاالت التشغيل أو 
يتوافر  أراضيها إىل هذه املعلومات مستخدمة ما يف العاملة النداء البديلة

 لديها من السبل الرمسية

 البلد "س" موقفها الوطين يف ادإدارة تعلنينبغي أن 

د "ص" البل يف املرخص هلا من الدول األعضاءينبغي لوكاالت التشغيل 
إدخال أي تعديالت ضرورية على اتفاقات  يف النظر يف تتعاون أن

 الدولية لالتشغي

ملرخص هلا من االبلد "س" أن تبل غ وكاالت التشغيل  يف ينبغي لإلدارة
ي أراضيها مبوقفها إزاء هذه السياسة، وينبغ يف العاملةالدول األعضاء و 
ات أن تتخذ اخلطو  املرخص هلا من الدول األعضاءلوكاالت التشغيل 

اليت تضمن امتثال اتفاقات التشغيل الدولية اليت هي طرف فيها 
 السياسة هلذه
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 البلد "ص"
 (إجراءات النداء البديلة )موقع جهة توفير

 البلد "س"
 (إجراءات النداء البديلة )موقع مستعمل

لدول املرخص هلا من اوكاالت التشغيل  البلد "ص" و/أو يف ينبغي لإلدارة
 ةالعامل إجراءات النداء البديلة أن تتأكد من أن جهات توفري األعضاء

 يلي: أراضيها على علم مبا يف

كون تبلد  يف توفريهاعدم ينبغي إجراءات النداء البديلة  أن أ ( 
 ،صراحةً  حمظورة فيه

 ودةجؤدي إىل تدهور ت الجيب أ ات إجراءات النداء البديلةأن ترتيب ب(
 وأداء الشبكات اهلاتفية العمومية التبديلية الدولية

 

هلا من  املرخصالبلد "ص" ووكاالت التشغيل  يف ينبغي أن تتخذ ادإدارة
 وفريجهات ت ملنعالبلد "ص" مجيع اخلطوات املعقولة  يف الدول األعضاء

 اخلدمة: ن توفري هذهمأراضيها  يف العاملة إجراءات النداء البديلة

 احملظورة فيها؛ و/أو خرىالبلدان األُ  يف أ ( 
 .املستعملةعندما تكون ضارة بالشبكات  ب(

 البلد "س" مجيع اخلطوات املعقولة يف ينبغي أن تتخذ ادإدارة
 مالاستع نطاق اختصاصها ومسؤوليتها لوقف تقدمي و/أو يف

 يكون: أراضيها، مما يف إجراءات النداء البديلة
  حمظوراً؛ و/أو أ ( 

 ضاراً بالشبكة. ب(
ول املرخص هلا من الد البلد "س" يف وكاالت التشغيلل وينبغي

 تنفيذ هذه اخلطوات. يف األعضاء أن تتعاون

 هي مبينة "خدمة من خدمات االتصاالت الدولية" كما إجراءات النداء البديلة بني البلدان اليت تَعترب لعالقات فيماإىل ابالنسبة  - 1المالحظة 
توضح شروط  ل األعضاءاملرخص هلا من الدو بني وكاالت التشغيل املعنية  فيما ةاتفاقات تشغيل ثنائي إبرامتصاالت الدولية، ينبغي لوائح اال يف

 .إجراءات النداء البديلة تشغيل خدمة
ية مناسبة توص يف لقطاع تقييس االتصاالت أن حتدد مجيع أشكال إجراءات النداء البديلة وأن توثقها 2 ينبغي للجنة الدراسات – 2 المالحظة

 وتغيري املنشأ وما إىل ذلك(. (OTT) لقطاع تقييس االتصاالت )مثل معاودة النداء واخلدمات املتاحة حبرية على ادإنرتنت
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 32رار ـقال
 أعمال في تعزيز وسائل العمل اإللكترونية

 قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت
 (2016؛ احلمامات، 2012؛ ديب، 2008؛ جوهانسربغ، 2004؛ فلوريانوبوليس، 2000)مونرتيال، 

 (،2016مامات، احلإن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 اعتبارها يف إذ تضع

 يرتتب عليه من ضرورة حتسني وضع املعايري وسرعة وضعها؛ وما التطور التكنولوجيسرعة  أ ( 
شطة قطاع أن يف تتيح التعاون املفتوح والسريع والسهل بني املشاركني (EWM)وسائل العمل ادإلكرتونية أن  ب(

 ؛(ITU-T) االتصاالت تقييس
أعضاء قطاع ىل إوالرتتيبات املرتبطة بذلك ستكون له منافع كبرية بالنسبة  أن تنفيذ قدرات وسائل العمل ادإلكرتونية ج(

الوقت  يف يسمح هلذه اجلهات بالنفاذ ذلك األفراد واملنظمات والدول من ذوي املوارد احملدودة، مبا يف تقييس االتصاالت، مبا
 إىل املعلومات اخلاصة باملعايري وعملية وضع املعايري واملوافقة عليها؛ فّعالاملناسب وبشكل 

تصاالت بني أعضاء قطاع تقييس اال حتسني االتصاالت فيما غيةبُ  وسائل العمل ادإلكرتونية ستكون مفيدةأن  د (
 ى الصعيد العاملي؛متناسقة عل سبيل وضع معايري يف املعنية واالحتاد الدويل لالتصاالت، خرىبني منظمات التقييس األُ  وفيما
 ؛تقدمي الدعم لقدرات وسائل العمل ادإلكرتونية يف (TSB) الدور الرئيسي ملكتب تقييس االتصاالت ه (
 ؛( ملؤمتر املندوبني املفوضني2010غواداالخارا،  يف )املراَجع 66 القرارالقرارات اليت يتضمنها  و (
االجتماعات احلضورية اليت ينظمها  يف للمشاركة الفّعالة 1تواجهها البلدان الناميةالصلة بامليزانية اليت  الصعوبات ذات ز (

 قطاع تقييس االتصاالت؛
( ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي ينص على أن يواصل االحتاد تطوير مرافقه 2014بوسان  يف )املراَجع 167 القرار (ح

ماعات أفرقة العمل اليت ذلك اجت يف اجتماعات االحتاد املناسبة، مبا يف كرتونيةوإمكاناته اخلاصة باملشاركة عن بُعد بالوسائل ادإل
 ،اجمللس يشكلها

 وإذ تالحظ
كميات الوقت املناسب، واحلاجة إىل التقليل من ال يف شكل إلكرتوين يف احلصول على الوثائق يف رغبة األعضاء أ ( 

 االجتماعات وترسل بالربيد؛املتزايدة من نسخ الوثائق الورقية اليت توزع أثناء 
دمي الوثائق قطاع تقييس االتصاالت، مثل تق يف أن الكثري من أشكال وسائل العمل ادإلكرتونية قد نـُف ذت بالفعل ب(

 إلكرتونياً وخدمة املنتديات ادإلكرتونية؛

                                                      
 لدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.تشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والب  1
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جودة اخلدمة،  يف املؤقت أو إجراء اجتماعات إلكرتونية نظراً للتدهور املتواصل يف تزال هناك بعض الصعوبات ال أنه (ج
 االجتماعات اليت توفَّر فيها الرتمجة الشفوية احلية؛ يف سيما ال
 إجراء اجتماعات إلكرتونية؛ يف رغبة أعضاء قطاع تقييس االتصاالت (  
 ؛غريها ويف االجتماعات يف لألجهزة املتنقلة األعضاء استعمال تزايد ( ه

يها، وخصوصاً إعداد التوصيات واملوافقة عل يف تسهيل زيادة املشاركة إلكرتونياً  املزايا اليت تتاح لألعضاء بفضل و (
 غريها؛ جنيف ويف يف اجتماعات جلان الدراسات يف األعضاء غري القادرين على املشاركة

 البلدان النامية؛ يف سيما توفر عرض النطاق وغريها من القيود، ال يف الصعوبات ز (

جة إىل مسألة حمددة، واحلا جمال حمدد أو الصلة مبوضوع أو الوثائق و/أو املعلومات ذات البحث عن يف الصعوبات (ح
 حل ذكي لتصنيف هذه الوثائق و/أو املعلومات والتنقيب فيها بسهولة؛

خفض  صاالت )مثلقطاع تقييس االت يف الوفورات اليت ميكن أن ترتتب على تعزيز قدرات وسائل العمل ادإلكرتونية (ط
 (؛ذلك إىل ماو وتكاليف لوجستيات قطاع تقييس االتصاالت،  السفر، وتكاليفتوزيع النسخ الورقية من الوثائق تكاليف 

 على التعاون باستعمال وسائل العمل ادإلكرتونية؛ خرىمنظمات تقييس االتصاالت األُ تشجيع  (ي
 بالوسائل ادإلكرتونية،( جترى أساساً ITU-T A.8)التوصية  (AAP) أن عملية املوافقة البديلة (ك

 تقـرر
 قطاع تقييس االتصاالت ما يلي: يف أن تكون األهداف الرئيسية لوسائل العمل ادإلكرتونية 1
 إعداد التوصيات باألساليب ادإلكرتونية؛ يف أن يكون تعاون األعضاء •
ات أساليب العمل وقدر أن يوفر مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون الوثيق مع مكتب تنمية االتصاالت تسهيالت  •

اركة عن بُعد، ذلك املش يف اليت ينظمها القطاع، مبا االجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية يف ادإلكرتونية
 مساعدة أجل، وذلك على وجه اخلصوص من LINUX والنفاذ ادإلكرتوين من خالل املنصات القائمة على نظام

 قيود؛ من ذلك وغريتوفري عرض النطاق  يف تعاين من مشكالت اليت النامية البلدان
وجيهية اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت بتوفري تسهيالت ومبادئ ت يف تشجيع املشاركة ادإلكرتونية للبلدان النامية •

 نت؛بادإنرت  رسوم التوصيل مبسطة وبإعفاء املشاركني من حتمل أي نفقات، خالف رسوم املكاملات احمللية أو
تقييس االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مكتب تنمية االتصاالت، التسهيالت وادإمكانات الالزمة  أن يوفر مكتب •

جع اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت وورش عمله ودوراته التدريبية، وأن يش يف لتوفري وسائل العمل ادإلكرتونية
أي نفقات، خالف رسوم املكاملات  مشاركة البلدان النامية، وذلك من خالل إعفاء هؤالء املشاركني من حتمل

 هبا؛ حدود االعتمادات اليت يكون اجمللس خموالً للسماح يف رسوم التوصيل بادإنرتنت، وذلك احمللية أو
 أن يوفر مكتب تقييس االتصاالت جلميع أعضاء قطاع تقييس االتصاالت النفاذ املناسب والسريع للوثائق ادإلكرتونية •

 ذلك رؤية إمجالية موّحدة وكاملة دإمكانية تعّقب الوثائق؛ يف مباألداء أعماهلم،  الالزمة
أن يوفر مكتب تقييس االتصاالت األنظمة والتسهيالت املالئمة لدعم تسيري أعمال قطاع تقييس االتصاالت  •

 ادإلكرتونية؛ باألساليب
 وتقاريرهاا االت وإجراءاهتا ودراساهتمجيع أنشطة جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتص املعلومات عن أن تُنشر •

علومات املىل مجيع إللوصول على املوقع ادإلكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت بطريقة يسهل هبا تصفح املوقع 
 ؛الصلة ذات
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 ، وذلك لتيسريمالئمة لألجهزة املتنقلةتكون  تطوير صيغة للموقع ادإلكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت يف النظر •
 املتنقلة الذكية إىل املعلومات؛ نفاذ األجهزة

 تبسيط البحث عن الوثائق و/أو املعلومات وتسهيل حتسني عملية البحث؛ •
إطار خطة عمل بشأن أساليب العمل ادإلكرتونية،  يف أن هذه األهداف ينبغي أن تكون موضوعًا ملعاجلة منهجية 2

تصاالت مكتب تقييس االتصاالت، وحيدد مكتب تقييس اال س االتصاالت أوتتضمن بنود عمل منفردة حيددها أعضاء قطاع تقيي
 ،(TSAG) أولوياهتا وينظمها مبشورة الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

 تكّلف
 يلي: مدير مكتب تقييس االتصاالت مبا 1
ات أساليب العمل ية لزيادة قدر االحتفاظ خبطة عمل حمّدثة ألساليب العمل ادإلكرتونية تتناول اجلوانب العملية واملاد •

 قطاع تقييس االتصاالت؛ يف ادإلكرتونية
 فرتات منتظمة بتحديد تكاليف ومنافع بنود العمل وإعادة النظر فيها؛ يف القيام •
ذلك  يف تقدمي تقرير إىل كل اجتماع من اجتماعات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عن حالة خطة العمل، مبا •

 التكاليف واملنافع املنوه عنها أعاله؛ يف ة النظرنتائج إعاد
 املمكنة؛ عةمكتب تقييس االتصاالت، واملوارد الالزمة لتنفيذ خطة العمل بالسر  يف توفري السلطة التنفيذية، وامليزانية •
 االتصاالت؛ ييسقطاع تق يف وضع ونشر خطوط توجيهية بشأن استعمال تسهيالت وقدرات أساليب العمل ادإلكرتونية •
اختاذ ادإجراءات الرامية إىل توفري وسائل املشاركة أو املتابعة ادإلكرتونية املالئمة )مثل البث على الويب واملؤمترات  •

االجتماعات وورش  يف السمعية، واملؤمترات على الويب/تقاسم الوثائق على الويب واملؤمترات الفيديوية، وغريها(
ضور الفعاليات يستطيعون ح يت ينظمها قطاع تقييس االتصاالت للمندوبني الذين الالعمل والدورات التدريبية ال

 الوسائل؛ توفري هذه يف شخصياً، والتنسيق مع مكتب تنمية االتصاالت للمساعدة
 ؛توفري موقع إلكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت يتميز بسهولة تصفحه للوصول إىل مجيع املعلومات ذات الصلة •

 سألة حمددة؛مب جمال حمدد أو الصلة مبوضوع أو آلية تصنيف وأداة متطورة للبحث عن الوثائق ذات ويشمل خاصةً 
 توفري صيغة للموقع ادإلكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت تكون مالئمة لألجهزة املتنقلة؛ •
 واصل:يالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بأن  2
ملسائل املتصلة ا يف قطاع تقييس االتصاالت ومكتب تقييس االتصاالت القيام بدور نقطة االتصال بني أعضاء •

ت خطة يتعلق بتقدمي التعليقات واملشورة حول املضمون، وحتديد أولويا بأساليب العمل ادإلكرتونية، وخصوصاً فيما
 وتنفيذها؛ العمل

 التجريبية؛ لربامجالعمل الفرعية املالئمة واحتديد احتياجات املستعملني وختطيط اختاذ التدابري املناسبة من خالل أفرقة  •
 تكليف رؤساء جلان الدراسات بتحديد جهات اتصال بشأن أساليب العمل ادإلكرتونية؛ •
أعمال قطاع تقييس االتصاالت، وخصوصاً خرباء أساليب العمل ادإلكرتونية من  يف تشجيع مشاركة مجيع املشاركني •

، وجلان الدراسات، ومكتب تقييس االتصاالت واملكاتب والدوائر املعنية الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
 االحتاد؛ داخل

عملها إلكرتونيًا خارج اجتماعات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عند اللزوم من أجل  يف االستمرار •
 أهدافها. حتقيق
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 35 رارـقال
 لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت تعيين رؤساء

 الفريق االستشاريرئيس و لالتحاد الدولي لالتصاالت ونوابهم 
 والحد األقصى لمدة واليتهم ونوابه، لتقييس االتصاالت

 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 مونرتيال،)

 (،2016احلمامات، لتقييس االتصاالت )إن اجلمعية العاملية 
 اعتبارها يف إذ تضع

 من اتفاقية االحتاد ينص على إنشاء جلان دراسات تابعة لقطاع تقييس االتصاالت؛ 189 أن الرقم أ ( 
خصية تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء معايري الكفاءة الش يف بوجه خاص ىتنص على أن تراعاالتفاقية من  20 املادةأن  ب(

 على املشاركة على حنو أكثر فعالية؛ 1اجلغرايف املنصف، وكذلك ضرورة تشجيع البلدان الناميةومتطلبات التوزيع 
 من االتفاقية وغريه من األحكام ذات الصلة توضح طبيعة عمل جلان الدراسات؛ 192 أن الرقم (ج
 من االتفاقية؛ 14A املادة يف دخلتأن األحكام اخلاصة بالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت قد أُ  (  
من االتفاقية يتطلب من اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت أن تعني رؤساء جلان الدراسات ونواهبم،  242أن الرقم  (ه 
 فعالية؛ وضرورة تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر ،املنصف مراعاة معايري الكفاءة والتوزيع اجلغرايف مع
هلذه اجلمعية تنص على أن تعني ([ 2016احلمامات،  يف )املراَجع 1 القرار]من  1 من القسم 10.1 أن الفقرة الفرعية (و 

 اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونواهبم؛
ني التوجيهية املتعلقة بتعي املبادئهلذه اجلمعية يتضمن ([ 2016احلمامات،  يف )املراَجع 1 القرار]من  3 أن القسم (ز 

 اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ انعقادرؤساء جلان الدراسات ونواهبم أثناء 
 أن تسري ينبغي عموماً ونوابه أن ادإجراءات واملؤهالت اخلاصة برئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  (ح

 ؛مالدراسات ونواهب رؤساء جلانتعيني  يف ما يراعى هنج على
قطاع تقييس االتصاالت بصفة خاصة، ستكون ذات قيمة خاصة  االحتاد بصفة عامة، ويف يف أن خربة العمل (ط

 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونوابه؛ لرئيس
ستطيع أداء ي جلنة دراسات ال نائب رئيس من االتفاقية يوضح ادإجراءات اخلاصة باستبدال رئيس أو 244 أن الرقم (ي

 واجباته خالل الفرتة الفاصلة بني مجعيتني؛
به  من االتفاقية ينص على أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت "يعتمد إجراءات العمل اخلاصة 197G أن الرقم (ك
 يتفق مع ادإجراءات اليت تعتمدها اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت"؛ مبا

                                                      
 ية.لتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1



77 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

وقت نفسه، ال يف حتديد فرتة زمنية حمددة ملدة الوالية يسمح بإدخال أفكار جديدة على أساس دوري، ويتيح،أن  ( 
أعضاء  فرصة لتعيني رؤساء جلان الدراسات ونواهبم ورئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونوابه من دول أعضاء خمتلفة ومن

 خمتلفني من أعضاء القطاع،
 وعمالً 

 بشأن عدد نواب رؤساء األفرقة االستشارية وجلان ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  يف املراَجع) 166 اربالقر  أ ( 
 ؛التابعة للقطاعات خرىالدراسات واألفرقة األُ 

 االحتاد يف منظور املساواة بني اجلنسنيتعميم ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،  يف )املراَجع 70 بالقرار (ب
 ،من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةوتعزيز 

 تأخذ بعني االعتباروإذ 
 أنشطة االحتاد؛ يف من االتفاقية بشأن مشاركة كيانات ومنظمات 19 املادة أ ( 

نظمات ادإقليمية املو  االحتاد بنيتوطيد العالقات ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،  يف )املراَجع 58 القرار ب(
 ؛من ذلك القرار "يقرر"من  2وحتديداً الفقرة  ، واألعمال التحضريية ادإقليمية ملؤمتر املندوبني املفوضنيلالتصاالت

، بشأن األعمال التحضريية ادإقليمية تصاالت[ للجمعية العاملية لتقييس اال(2012ديب،  يف )املراَجع 43 ]القرار (ج
 االتصاالت، للجمعيات العاملية لتقييس
 احلسبان يف وإذ تأخذ

رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري إىل بالنسبة  مبدتنيأن حتديد الفرتة القصوى للوالية  أ ( 
 نفس الوقت الفرصة لتويل أفراد آخرين هلذه املهام؛ يف يتيحاالتصاالت يتيح قدراً معقوالً من االستقرار كما  لتقييس

واب أي جلنة دراسات ينبغي أن تشمل على األقل الرئيس ونو الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أن جمموعة إدارة  ب(
 األفرقة الفرعية؛الرئيس ورؤساء 

 اء؛رئيس الفريق االستشاري بتوافق اآلر مزايا ترشيح شخص أو اثنني على األكثر لكل منطقة ملنصب نائب  ج(
 نية،الدراسات املع انجل يف منصب مقرر أو مقرر مشارك أو حمرر يف قيمة اخلربة السابقة للمرشح، على األقل د (

 تقـرر
اصب واملرشحني ملن ونواهبم أن املرشحني ملناصب رؤساء جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 1

 B امللحق يف املؤهالت املبينةو  A قامللح يف ينبغي تعيينهم طبقاً لإلجراءات املبينةونوابه ستشاري لتقييس االتصاالت الفريق اال رئيس
 ؛(2014بوسان،  يف )املراَجع 58القرار  يف ر"يقر "من  2والفقرة  هبذا القرار C امللحق يف واملبادئ التوجيهية الواردة

االت واملرشحني ملناصب رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتص ونواهبم الدراساتأن املرشحني ملناصب رؤساء جلان  2
مع مراعاة أن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ستعني لكل جلنة من جلان الدراسات وللفريق االستشاري  ونوابه ينبغي حتديدهم

الفريق  أوعنية املاللجنة رى ضرورة تعيينهم دإدارة لتقييس االتصاالت، الرئيس والعدد الالزم فقط من نواب الرئيس الذين ت
 ؛C امللحق يف تطبيقاً للمبادئ التوجيهية الواردة ا بكفاءة وفعاليةمأعماهل وتسيري

نوابه و وملنصب رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ونواهبم أن الرتشيحات ملناصب رؤساء جلان الدراسات 3
اة الشديدة الستمرارية مع املراع الضوء على مؤهالت األفراد املقرتحني السرية الذاتية لكل مرشح دإلقاءينبغي أن ترفق هبا معلومات 

قييس االتصاالت ؛ وأن مدير مكتب تجلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت أو الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت يف املشاركة
 تصاالت؛اال اجلمعية العاملية لتقييس يف ؤساء الوفود احلاضرينيوزع على ر  ذه املعلوماتتعميماً هبيصدر  عليه أن
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 ؛ينبغي أال تتجاوز مدتني بني مجعيتني متتاليتني أن مدة والية الرؤساء ونواهبم 4
)رئيس مثالً(  تعيني آخر يف سب ضمن مدة الواليةحتُ  ال )كنائب رئيس مثالً( أحد التعيينات يف أن مدة الوالية 5

 ؛خطوات دإجياد نوع من االستمرارية بني الرؤساء ونواهبم ينبغي اختاذ وأنه
 244 مدة الوالية الفرتة الواقعة بني مجعيتني اليت مت خالهلا انتخاب رئيس أو نائب رئيس طبقًا للرقم يف أال حُتسب 6

 االتفاقية، من
 تقرر كذلك

 علىهم تشجيعأن نواب رئيس الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ونواب رؤساء جلان الدراسات ينبغي  1
ريق ادإدارة ويف أعمال الف يف زيادة مشاركة نواب الرؤساءللضمان توزيع منصف للمهام  األنشطة يف ضطالع بدور قيادياال

 االستشاري وجلان الدراسات؛
لقرار راعاة امع م رشحني من كل منطقة ملناصب نواب رئيس كل جلنة من جلان الدراساتثالثة مأالّ يعنيَّ أكثر من  2

رايف منصف بني غ( لضمان توزيع ج2014بوسان،  يف )املراَجع 58القرار  يف "يقرر"من  2( والفقرة 2014بوسان،  يف )املراَجع 70
 من ذوي الكفاءات واملؤهالت، ثالثة مرشحنييزيد عن  ما المناطق االحتاد حبيث ُيكفل لكل منطقة أن ميثلها 

 القطاع وأعضاء األعضاء الدول تدعو
مدة  قطاع تقييس االتصاالت، ودعم وتسهيل قيامهم مبهامهم خالل يف إىل دعم مرشحيهم الناجحني هلذه املناصب 1

 ؛املناصب توليهم هذه
الفريق  دراسات قطاع تقييس االتصاالت ويفجلان  يف إىل تشجيع ترشيح النساء ملناصب الرؤساء ونواب الرؤساء 2

 .االستشاري لتقييس االتصاالت

 A امللحـق
 (35 رارـلقبا)

 مونوابهإجراءات تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 
 ونوابه الفريق االستشاري لتقييس االتصاالترئيس و 

 االتصاالت. الواجب شغلها معروفة قبل انعقاد اجلمعية العاملية لتقييسعموماً، تكون مناصب الرؤساء ونواب الرؤساء  1
اء تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء، ينبغي تشجيع الدول األعض يف وملساعدة اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت أ ( 

قبل افتتاح  ويفضل أن يتم ذلكاملرشحني املناسبني بمدير مكتب تقييس االتصاالت  إبالغوأعضاء القطاع على 
 ، على أال تقل هذه املدة عن أسبوعني.ثالثة أشهرمبدة  اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت

/الدولة ادإدارة عم مسبقة مشاورات إجراء االتصاالت تقييس قطاع ألعضاء ينبغي املناسبني، املرشحني حتديد عند ب(
 .الرتشيح هذا خبصوص حمتمل رفض ألي تفادياً  ية،ناملع العضو

على الدول  بتعميم قائمة باملرشحني ، يقوموعلى أساس االقرتاحات اليت يتلقاها مدير مكتب تقييس االتصاالت (ج
 .B امللحق يف مبؤهالت كل مرشح كما هو مبني اً األعضاء وأعضاء القطاع. وينبغي أن يرفق بقائمة املرشحني بيان
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وقت مناسب أثناء  يف هذا اخلصوص، ينبغي دعوة رؤساء الوفود، يف يرِد من تعليقات واستناداً إىل هذه الوثيقة وما (  
لجان الدراسات، بالتشاور مع مدير مكتب لرؤساء ونواب رؤساء ن يسموهنم كقائمة موحدة مب اجلمعية، إىل إعداد

 ها بصفة هنائية.للموافقة عليوثيقة إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  يف تقييس االتصاالت، لتقدميها
يس أكثر بكفاءة متساوية لوظيفة رئ حالة وجود مرشحني أو يف ينبغي مراعاة ما يلي عند وضع القائمة املوحدة: (ه 

رؤساء ال الذين هلم أقل عدد من أواليت هلا أعضاء القطاع  واحدة، ينبغي تفضيل املرشحني من الدول األعضاء أو
 والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت.ت لجان الدراسااملعينني ل

 ادإطار املذكور أعاله، يتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة يف ميكن النظر فيها األوضاع اليت ال 2
 اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت. يف

ات. ولذلك، احات اخلاصة بلجنيت الدراساالقرت  يف إىل دمج جلنتني من جلان الدراسات، ميكن النظرمثاًل فإذا كانت النية تتجه 
 .1 الفقرة يف ميكن تطبيق ادإجراءات املبينة

 ومع ذلك، إذا قررت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت إنشاء جلنة دراسات جديدة متاماً، يكون من الالزم إجراء مناقشات
 اجلمعية واختاذ قرار بشأن التعيينات الالزمة. يف
وجب السلطة لتعيينات اليت يقررها الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت مبإىل اادإجراءات بالنسبة  تطبيق هذه ينبغي 3

 (.هلذه اجلمعية[( 2016احلمامات،  يف )املراَجع 22القرار ])انظر  املفوضة إليه
 من االتفاقية. 244 الرقم يف طبقاً ملا جاء مجعيتنيالفرتات الواقعة بني  يف ُتشغل مناصب الرؤساء ونواهبم اليت ختلو 4

 B امللحـق

 (35 رارـلقبا)

 مؤهالت الرؤساء ونوابهم

 من االتفاقية على ما يلي: 242ينص الرقم 
نصف، وكذلك ضرورة امل تعيني الرؤساء ونواب الرؤساء معايري الكفاءة ومتطلبات التوزيع اجلغرايف يف "... وتراعى، بوجه خاص،

 ."فعاليةتشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر 
 شاملةً ية مومع إيالء االعتبار األول للمؤهالت املذكورة أدناه ينبغي وجود متثيل مالئم بني الرؤساء ونواب الرؤساء للبلدان النا

 انتقالية.والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة النامية  البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية أقل

 :الرؤساء ونواهبمعند تعيني قصوى  ، ذات أمهيةمجلة أمور يف وفيما يتعلق بالكفاءة، تبدو املؤهالت التالية،
 ؛الصلة ذات املهنية املعرفة واخلربة –
ريق أنشطة قطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق برئيس الف يف أو جلنة الدراسات املعنية يف املتواصلةاملشاركة  –

 ؛االستشاري لتقييس االتصاالت ونوابه
 املهارات ادإدارية؛ –
 ؛3التواجد –

                                                      
انعقاد   رؤساء جلان الدراسات والفريق االستشاري ونواهبم قدرة املرشح على التواجد حىتاليت يتعني النظر فيها عند تعيني خرىمن العوامل األُ  3

 االتصاالت. لتقييساجلمعية العاملية التالية 
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 .التقييساملتعلقة ب نشطةباأل املعرفة –
 اليت يعممها مدير مكتب تقييس االتصاالت إشارة خاصة إىل املؤهالت آنفة الذكر. الذاتية السرية معلوماتوينبغي أن تتضمن 

 Cق ـامللح
 (35)بالقـرار 

  العدد األمثلمبادئ توجيهية بشأن تعيين 
 قطاع تقييس االتصاالت  دراسات رؤساء لجاننواب  من
 لتقييس االتصاالتالفريق االستشاري نواب رئيس و 

ادإمكان عمليًا شرط  ينبغي أن يُراعى قدرمن االتفاقية،  242 ( والرقم2014بوسان،  يف املراَجع) 166 وفقًا للقرار 1
 4ة،فعالي واحلاجة إىل تشجيع البلدان النامية على املشاركة على حنو أكثر املنصف، التوزيع اجلغرايفالكفاءة و 

دد ممكن الكفاءة املثبتة، استخدام موارد أكرب عينبغي عند تعيني أو اختيار فريق ادإدارة، ومع مراعاة ضرورة توفر  2
نفس الوقت بضرورة تعيني العدد الالزم فقط من نواب الرؤساء من أجل إدارة  يف من الدول األعضاء وأعضاء القطاع، مع ادإقرار

 ني.توقعامل جلان الدراسات وتسيري أعماهلا بصورة تّتسم بالكفاءة والفعالية، اتساقاً مع اهليكل وبرنامج العمل
حتديد العدد املناسب من نواب الرؤساء لضمان سري األعمال املتعلقة جبميع  يف ينبغي حلجم العمل أن يكون عامالً  3

إطار كل جلنة  يف وتوزَّع املهام بني نواب الرؤساء/الرئيس جوانب اختصاصات الفريق االستشاري وجلان الدراسات بشكل واٍف.
 كون من املمكن تعديل هذا التوزيع وفقاً ملتطلبات العمل.دراسات والفريق االستشاري، وسي

 املنصف يراعي مبدأ التوزيع اجلغرايف مبا أي إدارة معقوالً الذين تقرتحهم الرؤساء نواب ينبغي أن يكون جمموع عدد  4
 .بني الدول األعضاء املعنية للمناصب فيما

لثالثة، التابعة للقطاعات ا خرىاالستشارية وجلان الدراسات واألفرقة األُ األفرقة  يف 5ينبغي أن يُراعى التمثيل ادإقليمي 5
، ن القطاعاتأي قطاع م يف هذه األفرقة واللجان يف جيوز بالتايل لفرد واحد أن يشغل أكثر من منصب واحد كنائب رئيس وال
 .6ئيةاستثنا حاالت يف إالّ قطاع  أكثر من يف ال جيوز ألي فرد أن يشغل منصب نائب رئيسو 
نصف  يف فيما يتعلق بإعادة انتخاب نواب الرؤساء، ينبغي عمومًا تفادي اختيار مرشحني تغيبوا عن املشاركة  6

 االجتماعات على األقل خالل فرتة الدراسة السابقة، مع مراعاة الظروف السائدة.
 

                                                      
املناطق  هذه ليثبالنسبة إىل املناطق اليت تضم عدداً كبرياً من ادإدارات وتتباين فيها مستويات التنمية االقتصادية والتكنولوجية، جيوز زيادة عدد مم 4

 .االقتضاءإىل أقصى قدر ممكن، حسب 
تصاالت، ادإقليمية الرئيسية الست لال ( ملؤمتر املندوبني املفوضني فيما يتعلق باملنظمات2014بوسان،  يف املراَجع) 58 االعتبار القرار يف يؤخذ  5

، وجلنة البلدان األمريكية (CEPT) الربيد واالتصاالت ، واملؤمتر األورويب دإدارات(APT) وهي مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت
دول ال ، وجملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات الذي متثله األمانة العامة جلامعة(ATU) ، واالحتاد ادإفريقي لالتصاالت(CITEL) لالتصاالت

 .(RCC) جمال االتصاالت يف والكومنولث ادإقليمي (LAS) العربية
هذه الفقرة أي نائب رئيس لفريق استشاري معني أو للجنة معينة من جلان الدراسات من شغل منصب الرئيس  يف مينع املعيار املذكور ينبغي أال  6

 للقطاع. أو هذه اللجنة التابعني االستشاري أو نائب الرئيس لفرقة عمل أو منصب املقرر أو مساعد املقرر ألي فريق ضمن والية هذا الفريق
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 40رار ـقال
 لالتحاد الدولي لالتصاالت قطاع تقييس االتصاالتالجوانب التنظيمية لعمل 

 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 مونرتيال،)

 ،(2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 تأخذ بعني االعتبارإذ 

 ؛من اتفاقية االحتاد 246Hإىل  246Dأحكام األرقام من  (   
إجراءات ختصيص وإدارة بشأن  (WTSA)( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2012ديب،  يف )املراَجع 20القرار  (ب

 ،جمال االتصاالت يف والعنونة وحتديد اهلوية املوارد الدولية للرتقيم والتسمية
 اعتبارها يف وإذ تضع

تغطي املسائل التقنية واملسائل اليت يكون هلا  (ITU-T) االحتاد يف تقييس االتصاالتقطاع  يف أن املهام اليت تنفذ أ ( 
 التنظيمية؛ اجلوانب أوأثر على السياسات 

حدود صيغة تعتمد على التحديد الواضح واملؤكد لل يف أن القواعد املتصلة جبوانب معينة من عمل القطاع ُوضعت ب(
 التنظيمية؛ اجلوانب أوكون هلا أثر على السياسات بني املسائل التقنية واملسائل اليت ي

 التقنية؛ ائلاملس يف أعمال قطاع تقييس االتصاالت، وخصوصاً  يف أن ادإدارات تشجع قيام أعضاء القطاع بدور أكرب ج(
  يلزم دراستهابالتايلو اجلوانب التنظيمية قد تتضمن تنفيذًا تقنيًا  أوهلا أثر على السياسات  اأن كثريًا من املسائل مم د (
 ،مناسبة جلان دراسات تقنية يف

 وإذ تالحظ
تور الفصل السادس من الدس يف جمال السياسات يف االحتاد قد حددت مسؤوليات رئيسية يف أن الدول األعضاء أ ( 

 الصلة؛ ذاتقرارات مؤمترات املندوبني املفوضني  يف(، و 36-40 الفصل اخلامس من االتفاقية )املواد يف(، و 33-43 )املواد

 اء؛األعض أن لوائح االتصاالت الدولية توضح كذلك االلتزامات السياسية والتنظيمية الواقعة على الدول ب(
صاهتا إىل مسائل تندرج ضمن اختصاعاملية لتقييس االتصاالت إسناد من االتفاقية خيو ل اجلمعية ال 191C أن الرقم ج(

 بشأهنا، وضيح ادإجراءات املطلوبةالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، مع ت

 ررـتق
، تنظيميةآثار  وأ خاصة بالسياساتالتوصية هلا آثار  أو إذا كانت املسألة ماأنه ينبغي للجان الدراسات، لدى حتديد  1

 ل:مث مواضيع حمتملة يف أن تنظر عموماً  التوصيات املتعلقة بقضايا التعريفات واحملاسبة، أوخاصة املسائل 
 الرتاسل؛ يف هورحق اجلم -
 محاية قنوات االتصاالت ومنشآهتا؛ -
 استعمال املوارد احملدودة للرتقيم والعنونة؛ -
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 التسمية وحتديد اهلوية؛ -
 سرية االتصاالت والتيقن منها؛ -
 سالمة احلياة البشرية؛ -
 املمارسات اليت ميكن تطبيقها على األسواق القائمة على املنافسة؛ -
 موارد الرتقيم؛إساءة استعمال  -
لفريق اليت يوصي هبا ا ذلك املسائل احملددة مبوجب قرار للدول األعضاء، أو يف صلة، مبا ذات ُأخرىأي مسائل  -

 تطبيقها؛ املسائل والتوصيات اليت يسود الشك بشأن جمال االستشاري لتقييس االتصاالت، أو

مع الدول األعضاء بشأن أي مسائل ذات صلة التشاور لتقييس االتصاالت أن تطلب من الفريق االستشاري  2
 ؛خالف املسائل احملددة أعاله

أن تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بدراسة وحتديد اجملاالت التشغيلية والتقنية املتصلة جبودة  3
تنظيمية،  أو بيعة سياساتيةط لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت قد تكون هلا (QoS/QoE)اخلدمة/جودة التجربة 

 مع مراعاة الدراسات اليت جتريها جلان الدراسات املعنية ورفع تقرير بذلك إىل اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت،
 تدعو الدول األعضاء

 بشأن هذا املوضوع. اليت جترىاألعمال  يف بفعاليةإىل املسامهة 
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 44رار ـقال
 والبلدان المتقدمة 1سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية

 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ ؛2004 فلوريانوبوليس،)

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 اعتبارها يف إذ تضع

( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدان النامية 2014 ،بوسان يف )املراَجع 123 أن القرار أ ( 
وتنفيذ القرار احلايل  متابعة على والبلدان املتقدمة يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم

بني البلدان النامية  قييسيةالت الفجوةسد  الرامية إىل إىل تعزيز اجلهود هتدفمتابعة تنفيذ املبادرات اليت  علىو  الصلة ذاتوالقرارات 
لصعيد ادإقليمي من هذا الشأن على ا يف متابعة وتنفيذ فقرات منطوق هذا القرار اليت تدعم التنسيقفضاًل عن والبلدان املتقدمة 

 خالل املكاتب واملنظمات ادإقليمية؛
 )املراَجع 37 ينص على مواصلة تنفيذ القرار( ملؤمتر املندوبني املفوضني 2014بوسان،  يف )املراَجع 139أن القرار  ب(
استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل سد بشأن  للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (2014ديب،  يف

 ؛الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل
زمة اختاذ كل التدابري الالينص على مواصلة ؤمتر املندوبني املفوضني مل( 2014بوسان،  يف )املراَجع 154القرار  أن (ج

 ؛الحتاد على قدم املساواةللضمان استعمال اللغات الرمسية الست 

عدد نواب رؤساء األفرقة االستشارية  ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن( 2014بوسان،  يف املراَجع) 166أن القرار  ( د
نامية مراعاة توزيع جغرايف منصف بني مناطق االحتاد وضرورة تشجيع البلدان الينص على  خرىاألُ للقطاعات وجلان الدراسات واألفرقة 

 هلا؛ممثلون ، من أجل ضمان أن يكون لكل منطقة بفعاليةعلى املشاركة 
ية من للهيئات األكادميينص على استمرار السماح ملؤمتر املندوبني املفوضني ( 2014بوسان،  يف )املراَجع 169أن القرار  ( ه

 ؛القطاعات قيمة وحدة املسامهة ألعضاء من 1/32 أعمال قطاعات االحتاد الثالثة مقابل يف البلدان النامية باملشاركة
 القطاعات؛ ديري املكاتب الثالثة بضمان التنسيق بني( ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلف م2014)بوسان،  191أن القرار  ( و

، (BDT) مدير مكتب تنمية االتصاالتينّص على تكليف  ( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014)بوسان،  195أن القرار  ( ز
وتقدمي الدعم من أجل  املشاريعتوفري اخلربة التقنية الالزمة دإجراء دراسات اجلدوى وإدارة ب ،بالتنسيق مع مديري املكتبني اآلخرين

 الذكية؛ تنفيذ إعالن إفريقيا
ري تبادل بتيس ،يكّلف األمني العام، بالتشاور والتعاون مع مديري املكاتب الثالثة (2014)بوسان،  197أن القرار  (ح

جلهود وخدماهتا هبدف إتاحة فرص  (IoT) اخلربات واملعلومات مع مجيع املنظمات والكيانات ذات الصلة املعنية بإنرتنت األشياء
 أجل دعم نشر إنرتنت األشياء، منالتعاون 

                                                      
 .يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال والبلدان النامية غري الساحلية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الناميةتشمل   1
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 وإذ تدرك
أن املهام اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت تشمل التوصيات وتقييم املطابقة واملسائل ذات اآلثار السياسية  (أ  
 التنظيمية؛ أو
النامية على البلدان  بفائدة مشرتكةتعود  الت على الصعيد العاملياالتصاوخدمات  واملتوازنة ملرافق التنمية املتسقة أن (ب

 ؛املتقدمة على السواءوالبلدان 
 ومتطلباهتا؛ نشر الشبكات واملرافق مع مراعاة احتياجات البلدان النامية ةأن احلاجة تدعو إىل خفض تكلفة املعدات وتكلف (ج
التقييس  يف فاوتمخسة عناصر: ت يف جمال التقييس يتمثل يف املتقدمةأن التفاوت بني البلدان النامية والبلدان  د (

جمال التقييس،  يف املاهرة املوارد البشرية يف تقييم املطابقة، وتفاوت يف اللوائح التقنية ادإلزامية، وتفاوت يف الطوعي، وتفاوت
 أنشطة قطاع تقييس االتصاالت؛ يف املشاركة الفعالة يف وتفاوت

طاق وضع معايري االتصاالت واستخدامها على ن يف زيادة مشاركتها ،كتسي أمهية قصوى للبلدان الناميةأنه مما ي (ه 
 ؛جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت يف وحتسني مسامهتهاواسع 

يا املعلومات مع أنشطة تقييس تكنولوج للتعاملالكثري من البلدان النامية  يف أن التنسيق على املستوى الوطين ( و
 عمل قطاع تقييس االتصاالت حباجة إىل تطوير؛ يف واالتصاالت من أجل املسامهة

ومشاركة طين التقييس على املستوى الو  أنشطةأمانات وطنية للتقييس ميكن أن يعزز إعداد مبادئ توجيهية وإنشاء أن  ( ز
 االتصاالت؛ تقييس قطاع تدراسا جلان يف البلدان النامية ومسامهتها

 لالحتاد االسرتاتيجيةبشأن اخلطة ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2014بوسان،  يف )املراَجع 71 أن القرار (ح
مان كفاءة ضومن بني هذه العوامل التمكينية  وأهدافه، لالحتاداالسرتاتيجية  للغاياتالعوامل التمكينية يسرد  2016-2019 للفرتة

مليات الداعمة ، وتتمثل إحدى العواالجتماعات والوثائق واملنشورات والبىن التحتية للمعلومات وإمكانية النفاذ إليهااملؤمترات 
 ،والشفوية( ريريةذلك الرتمجة التح يف تنظيم املؤمترات واجلمعيات واحللقات الدراسية وورش العمل )مبا يف العامل التمكيين هلذا

 درك أيضاً وإذ ت
للجمهور اين اجململؤمتر املندوبني املفوضني أكد على إتاحة النفاذ ادإلكرتوين  (2014بوسان،  يف )املراَجع 12أن املقرر  ( أ 

 ساسية لالحتادوالنصوص األ وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية الراديويةواالتصاالت االتصاالت  ي تقييسإىل توصيات قطاع
 ؛املفّوضني ندوبنياملوالوثائق اخلتامية ملؤمترات  عامة ملؤمترات االحتاد ومجعياته واجتماعاته()الدستور واالتفاقية والقواعد ال

التقارير السنوية املقدمة إىل جملس االحتاد فيما يتعلق بسياسات النفاذ ادإلكرتوين اجملاين إىل منشورات االحتاد  أن ب(
زيادة مشاركة الحتاد وتشجيع ا يف ي فيما يتعلق بأنشطة التقييس اجلاريةتشري إىل أن السياسات املذكورة استطاعت رفع مستوى الوع

 هذه األنشطة؛ يف البلدان النامية
 العمل يف االتصاالت تقييس قطاع أهداف أحديتمثل  ،2016-2019 طبقًا للخطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة أنه (ج

نولوجيا املعلومات واالتصاالت لتكحتديد معايري دولية غري متييزية  يف ،البلدان النامية "تشجيع املشاركة الفّعالة لألعضاء وخاصةً  على
 ؛"الفجوة التقييسية سد واعتمادها )توصيات قطاع تقييس االتصاالت( بغية

سد الفجوة  يف بعض اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت للمسامهة يف أنه يتعني توفري خدمة الرتمجة الشفوية ( د
 ؛التقييسية وضمان أقصى قدر من مشاركة مجيع املندوبني وخصوصاً من البلدان النامية

لم تام بقرارات أن يكونوا على ع يف أن الرتمجة الشفوية أساسية ملساعدة مجيع املندوبني وخصوصاً من البلدان النامية (ه 
 ؛اختاذ هذه القرارات يف اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت وأن يشاركوا يف التقييس اليت تُتخذ
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يؤدي دورًا حيويًا ويتخذ قرارات تؤثر على عمل مجيع  (TSAG)أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ( و
 ،جلان الدراسات

 احلسبان يف وإذ تأخذ
نامية تواجه صعوبات فال تزال البلدان ال ،هاوسدّ  التقييسية الفجوة تعريف يف كبرياً   تقدماً حني حقق االحتاد  يف أنه أ ( 

 تقييس قطاعل الدراسات جلان أعمال يف املشاركة وخاصة االتصاالت تقييس قطاع أعمال يف ضمان مشاركتها الفعالة يف متنوعة
 ؛سيما نظراً إىل قيود امليزانية ال ومتابعتها االتصاالت

 من ما تقتصر على مراحل املوافقة النهائية والتنفيذ بدالً  عادةً املشاركة الفعلية للبلدان النامية، إن وجدت، أن  (ب
 إطار أفرقة العمل املختلفة؛ يف وضع املقرتحات اليت جيري إعدادها يف املشاركة

يا املعلومات مع أنشطة تقييس تكنولوجللتعامل الكثري من البلدان النامية  يف أن التنسيق على املستوى الوطين (ج
 عمل قطاع تقييس االتصاالت حباجة إىل حتسني؛ يف ل املسامهةواالتصاالت من أج

تشجيع  معسية، امليزانية لإلنفاق على أنشطة سد الفجوة التقيي يف بند منفصلأن هيكل ميزانية السنتني يشتمل اآلن على  ( د
مع مكتب تنمية بتنسيق وثيق  وذلكالبند آلية دإدارة هذا  (TSB)مكتب تقييس االتصاالت  ونفذاملسامهات الطوعية  تقدمي

 ؛(BDT) االتصاالت
أن برامج االحتاد لتشجيع الشراكات، حتت رعاية قطاع تقييس االتصاالت، تواصل تعزيز وتوسيع املساعدة املقدمة  (ه 

 من االحتاد إىل أعضائه وخاصة البلدان النامية؛
 املسائل ودراستها وإعداد املسامهات وبناء القدرات؛صياغة تالئم  للبلدان النامية أمهية وجود أطر استشارية ( و
 االتصاالت وأساليب عملها ميكن أن حيسن مستوى مشاركة البلدان النامية تقييسدراسات قطاع  جلان هيكلأن  ( ز
 أنشطة التقييس؛ يف
لى وجه ، وعلقطاع تقييس االتصاالتادإقليمية من خمتلف جلان الدراسات  لألفرقةأن االجتماعات املشرتكة  (ح

هذه  يف مشاركة البلدان النامية سيشجعتقييس إقليمية، عمل إقليمية و/أو اجتماع هليئة  بورشة ةمتصلكانت اخلصوص إذا  
 ؛ات وزيادة فعالية هذه االجتماعاتاالجتماع

كماً س االتصاالت  اليت يضطلع هبا قطاع تقييأعمال التقييس  يف أن االحتاد ميكنه زيادة املشاركة الفّعالة للبلدان النامية (ط
وجلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس  (TSAG) للفريق االستشاري لتقييس االتصاالتونوعاً، من خالل دور نواب الرؤساء والرؤساء 

 ؛إليهممسؤوليات حمددة  إسنادميكن و على أساس التمثيل ادإقليمي  املعيننياالتصاالت 
قييس قطاع تلجلان الدراسات  يف دور إرشادي لتقييس االتصاالت وافق على استحداث شاريأن الفريق االست (ي

املمثلني من البلدان املتقدمة والنامية هبدف تبادل املعلومات وأفضل املمارسات املتعلقة بتطبيق  مع االتصاالت من أجل التنسيق
 األفرقة ادإقليمية، البلدان النامية ويف يف توصيات قطاع تقييس االتصاالت بغية حتسني أنشطة التقييس

 وإذ تذّكر
جمللس االحتاد يعرتف أن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عناصر أساسية  1353القرار بأن  أ ( 

تحديد ب، لبالتعاون مع مديري املكات ،للبلدان املتقدمة والبلدان النامية لتحقيق التنمية املستدامة، ويكلف األمني العام
ة من خالل االتصاالت سبيل حتقيق التنمية املستدام يف يضطلع هبا االحتاد لدعم البلدان النامية األنشطة اجلديدة اليت ينبغي أن

 ؛واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا
 ،للمعايري العاملية للندوة الصلة ذاتبالنتائج  (ب
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 تقـرر
 دسومراجعتها على أساس سنوي ملراعاة متطلبات البلدان النامية هبدف  القرار هبذا امللحقة العمل خطةمواصلة  1

 والنامية؛ املتقدمة البلدان بني التقييسية الفجوة
 ،(ITU-D) االتصاالت تنمية قطاع سيما الو  اآلخرين، القطاعني مع بالتعاون االتصاالت، تقييس قطاع يعدّ  أن 2

 :يلي مبا القيام أجل من برناجماً  االقتضاء، حسب
 التقييس؛ عمليةباليت تسهل عملية ربط االبتكارات  األساليباالسرتاتيجيات و  وضع يف النامية البلدان مساعدة ‘1’
تحقيق ل حنو السعيبتكار ة واالجمال الصناع يف اسرتاتيجياهتا الوطنية لتوجيهوسائل  تطوير يف البلدان النامية ومساعدة ‘2’

 ؛الجتماعية واالقتصادية اخلاصة هباا أنظمة البيئةأكرب أثر على 
 ؛وجيات الناشئةمن أجل التكنول/دولية وطنية اختبار خمتربات نشاءوضع اسرتاتيجيات دإ يف النامية البلدان مساعدة ‘3’
 املتصلة خرىاألُ  الحتادا ومواد االحتاد وتوجيهات وكتيبات أدلة مجيع إىل جماين إلكرتوين نفاذ إتاحة اجمللس، مبوافقة رهناً  3

 وصيانتها؛ ت وتشغيلهااالتصاال شبكاتجماالت تطوير ختطيط معدات و  يف وخاصةً  وتنفيذها، االتصاالت تقييس قطاع توصيات بفهم
 املسامهات وأحدود املوارد املتاحة  يف ،قطاع تقييس االتصاالتلتابعة للجان الدراسات  أن تؤيد إنشاء أفرقة إقليمية 4

 ؛ىخر األُ وأن تشجع التعاون والتآزر بني هذه األفرقة وبني جهات التقييس ادإقليمية  ،وعلى أساس كل حالة على حدة
 تقدميتشجيع  عملإلنفاق على أنشطة سد الفجوة التقييسية،  السنوية لالحتادامليزانية  يف بند منفصلاالحتفاظ ب 5

 ؛الطوعية املسامهات
 ملمجيع اجللسات العامة للجان الدراسات وفرق الع يف استنادًا إىل طلبات املشاركني أن تُقدم الرتمجة الشفوية 6

 ،واجتماع الفريق االستشاري بأكمله
 تقرر كذلك أن تقوم املكاتب ادإقليمية لالحتاد

جزاء ق لدعم تنفيذ األاملناط يف أنشطة مكتب تقييس االتصاالت من أجل تطوير وتنسيق أنشطة التقييس يف باملشاركة 1
ذات الصلة من هذا القرار ولتنفيذ أهداف خطة العمل، وإطالق محالت جلذب أعضاء جدد من البلدان النامية لالنضمام إىل قطاع 

 دراسات للجان ليميةادإق األفرقة إىل الالزمة املساعدة وتقدميالقطاع أو منتسبني أو هيئات أكادميية  يف تقييس االتصاالت كأعضاء
 ؛االتصاالت تقييس قطاع

ا يلي مبساعدة نواب الرؤساء املعينني مبسؤوليات حمددة تشمل م احلدود اليت تسمح هبا ميزانية املكاتب، يف بالقيام، 2
 ضمن مجلة أمور:

طلع هبا االحتاد أنشطة التقييس اليت يض يف املنطقة من أجل تعبئتهم للمشاركة يف العمل عن كثب مع أعضاء االحتاد ‘1’
 سد الفجوة التقييسية؛ يف للمساعدة

 االحتاد؛ يف إعداد تقارير تتعلق بالتعبئة واملشاركة وتقدميها إىل اهليئة املعنية باملنطقة ‘2’

إعداد برنامج تعبئة من أجل املناطق اليت ميثلوهنا وتقدميه إىل أول اجتماع للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  ‘3’
 إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت؛للجنة دراسات وإرسال تقرير  أو

 ؛قييسيةسد الفجوة الت يف إحاطة أعضاء االحتاد بربامج ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت اليت ميكن أن تساعد ‘4’
 بتنظيم وتنسيق أنشطة األفرقة ادإقليمية للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، 3
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 تدعو اجمللس
ماعات الفريق االستشاري اجت يف نية قطاع تقييس االتصاالت للمنح، وللرتمجة الشفوية وترمجة الوثائقميزا يف إىل زيادة ما يُرصد

 فقرات الدراسات، وذلك بالنظر إىل وجلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت واألفرقة ادإقليمية للجانلتقييس االتصاالت 
 ،"6 تقرر "سيما الفقرة  أعاله وال "تقرر "

 ، بالتعاون مع مديري مكتب تنمية االتصاالت ومكتب االتصاالت الراديوية،مكتب تقييس االتصاالتتكلف مدير 
 حدود املوارد املتاحة يف

 مبواصلة العمل على تنفيذ أهداف خطة العمل امللحقة هبذا القرار؛ 1
امللحقة  العمل طةخوتنفيذ أهداف  لتمويل كوسيلة  االتصاالت تقييس قطاع رعاية حتت شراكات إقامة تشجيعب 2

 القرار؛ هبذا
ك، قطاع تقييس االتصاالت، كلما أمكن ذللادإقليمية  األفرقةعقد ورش عمل بالتزامن مع اجتماعات  يف بالنظر 3

 ؛بالتنسيق والتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت
وصيات قطاع هلا وإعداد وتنفيذ ت وخاصة فيما يتعلق باملسائل ذات األولوية اهتادراس يف ساعدة البلدان الناميةمب 4

 ؛االتصاالت تقييس
 املوارد وتعبئة التنظيم هاممب يضطلعل االتصاالت، تقييس مكتب ضمناملعين بالتنفيذ املشكَّل  فريقمبواصلة أنشطة ال 5

 ؛اخلاصة به العمل خبطةهبذا القرار و  املرتبطة األعمال ورصد اجلهود وتنسيق
يسية بني سد الفجوة التقي يف الالزمة بشأن دور برامج إدارة االبتكارات وحفز االبتكاراتباالضطالع بالدراسات  6

 البلدان املتقدمة والنامية؛

امليزانية املقرتحة ملكتب تقييس االتصاالت إىل جملس االحتاد،  يف بإدراج خمصصات مالية لتنفيذ هذا القرار 7
 مكتب تنمية االتصاالت؛ يف احلالية واملخطط هلااالعتبار الضغوط املالية واألنشطة  بعني آخذاً 

تقرير بشأن تنفيذ هذه اخلطة إىل الدورات املقبلة للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت ومؤمترات املندوبني  بتقدمي 8
 ؛امليزانية يف الزمةلاضوء نتائج التنفيذ، فضاًل عن التعديالت  يف املفوضني بغية استعراض هذا القرار وإدخال التعديالت املالئمة

طبيق مبادئ توجيهية بشأن تلصياغة/إعداد جمموعة إىل البلدان النامية  ،الطلب عندالدعم واملساعدة،  بتقدمي 9
 االتصاالت، ييستق قطاع دراسات جلان يف مبشاركتها النهوض أجل من قطاع تقييس االتصاالت على الصعيد الوطينتوصيات 
 التقييسية؛ الفجوة سد أجل من لالحتاد ادإقليمية املكاتب من مبساعدة

جمال التعليم والتدريب  يف بتعزيز استخدام القنوات ادإلكرتونية مثل حلقات الدراسة على الويب أو التعلم ادإلكرتوين 10
 على تنفيذ توصيات قطاع تقييس االتصاالت؛

يل تنظيم تسهفالة سري أعماهلا بدون عقبات، و دإنشاء أفرقة إقليمية وك وتدابريدعم ما يلزم من بتقدمي كل  11
 االجتماعات وورش العمل اخلاصة هبا لنشر املعلومات وزيادة فهم التوصيات اجلديدة، خاصة للبلدان النامية؛

 فعالية األفرقة ادإقليمية؛ برفع تقرير إىل جملس االحتاد عن 12
تنفيذ املبادئ و  ورش عمل وحلقات دراسية، حسب االقتضاء، لنشر املعلومات وزيادة فهم التوصيات اجلديدة بتنظيم 13

 النامية؛، وخاصًة للبلدان التوجيهية املتعلقة بالتوصيات
 املزيد من ورش العمل واحللقات الدراسية واملنتديات اليت ينظمها يف بتوفري املشاركة عن بُعد، كلما أمكن ذلك، 14

 قطاع تقييس االتصاالت، لتشجيع املزيد من املشاركة من البلدن النامية؛
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باالستفادة من املنصات احلالية لقطاع تنمية االتصاالت، كاملنصة العاملية لالبتكار، من أجل السماح للبلدان النامية  15
 أعمال التقييس اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت؛ يف مبشاركة أكرب

من خالل  ،من أجل سد الفجوة التقييسية االتصاالت تقييس قطاعألنشطة إضافية  إيراداتإمكانية حتقيق  ةدراسب 16
 ،املذكورة أعاله باملسامهات الطوعيةعالقة هلا  حتديد موارد مالية جديدة ال

 تكلف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
 خطة العمل امللحقة هبذا القرار؛ يف تنفيذ الربامج املعروضة يف بنشاطباملشاركة  1
توفري املشورة اليت  يف إدراج مبادئ توجيهية لتنفيذ توصيات قطاع تقييس االتصاالت حيثما ميكن أن تساعد يف بالنظر 2

 وسياساتية؛ تنظيمية اليت ترتتب عليها آثار مع الرتكيز على التوصياتاعتماد هذه التوصيات،  يف من شأهنا أن تساعد البلدان النامية

 بتنسيق اجتماعات مشرتكة لألفرقة ادإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، 3
 تكلف كذلك جلان الدراسات

االت التخطيط جم يف البلدان النامية خالل عملية وضع املعايري يف راعاة اخلصائص احملددة لبيئة االتصاالتمب 1
 ؛لكذ وصياغة حلول/خيارات تصلح للبلدان النامية كلما أمكن ،واخلدمات واألنظمة والتشغيل والتعريفات والصيانة

 ختاذ اخلطوات املناسبة دإجراء دراسات عن املسائل املتصلة بالتقييس اليت حتددها املؤمترات العاملية لتنمية االتصاالت؛با 2
 إعدادضاء، عند ، حسب االقتاالحتاد يف تنمية االتصاالت اسات التابعة لقطاعمع جلان الدر  التواصل يف االستمرارب 3

أجل  نامية، منواملتطلبات اخلاصة للبلدان ال فيما يتعلق باالحتياجات ،قطاع تقييس االتصاالت يف مراجعة توصيات جديدة أو
 ؛تلك البلدان يف زيادة جاذبية التوصيات وإمكانية تطبيقها

 اليت تواجهها البلدان النامية هبدف سد الفجوة التقييسية بني الدول األعضاء، بتحديد التحديات 4
 تدعو مدير مكتب تقييس االتصاالت

لتشجيع  (BR) ومكتب االتصاالت الراديوية (BDT)إىل العمل عن كثب مع مديَري مكتب تنمية االتصاالت  1
 إنشاء شراكات حتت رعاية قطاع تقييس االتصاالت كإحدى وسائل متويل خطة العمل؛

أمكن ذلك، لما ، كلقطاع تقييس االتصاالتادإقليمية  األفرقةعمل بالتزامن مع اجتماعات  ورشعقد  يف إىل النظر 2
 بالتنسيق والتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت،

 عضاء فيهاوالدول األ تدعو املناطق
 "4 يقررلفقرة " وفقاً ، االتصاالت تقييسقطاع  يف جلان دراسات املناطق تتبع إىل يف إقليمية أفرقةإىل متابعة إنشاء  1

يق حسب االقتضاء بالتنس ا وأنشطتهادعم اجتماعاهتإىل ، و ( هلذه اجلمعية[2016احلمامات،  يف )املراَجع 54]والقرار  هذا القرار من
 ؛االتصاالتمكتب تقييس مع 

تأسيس األطر  يف أنشطة األفرقة ادإقليمية لقطاع تقييس االتصاالت ودعم املنظمات ادإقليمية يف إىل املشاركة بنشاط 2
 ادإقليمية لتطوير أنشطة التقييس؛

إىل إنشاء هيئات تقييس إقليمية، حسب االقتضاء، وتشجيع اجتماعاهتا املشرتكة واملنسقة مع األفرقة ادإقليمية  3
 منطقتها، حبيث تعمل هيئات التقييس هذه كمظلة الجتماعات هذه يف التابعة للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، كل

 ادإقليمية؛ األفرقة



89 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

اليت  لرئيسيةا إىل وضع مشروع اختصاصات وأساليب عمل لألفرقة ادإقليمية، على أن توافق عليها جلان الدراسات 4
 ية؛تتبع هلا هذه األفرقة ادإقليم

 إىل تبادل املعلومات فيما يتعلق باستخدام توصيات قطاع تقييس االتصاالت، 5
 تشجع الدول األعضاء وأعضاء القطاع

 الت.قطاع تقييس االتصا يف سياق مشاركتهم يف ملحق هذا القرار يف خطة العمل الواردة يف على مراعاة األهداف احملددة

 ـقامللح
 (44)بالقـرار 

 (2014بوسان،  في المراَجع) 123خطة العمل لتنفيذ القرار 
 لمؤتمر المندوبين المفوضين

 : تعزيز قدرات وضع المعايير1البرنامج  أوال  
 اهلدف 1)
 حتسني قدرات البلدان النامية على وضع املعايري. •

 األنشطة 2)
تغطية لأنشطة قطاع تقييس االتصاالت، وذلك  يف مشاركتها يف صياغة مبادئ توجيهية ملساعدة البلدان النامية •

 شاريع مسائل،موصياغة  قطاع تقييس االتصاالت، يف أساليب العمل :سبيل املثال ال احلصر علىمواضيع منها، 
 تقدمي مقرتحات.و 

مقدرهتا على و املعلومات التقنية األساسية لتعزيز معارفها على البلدان النامية  حصولاستحداث أساليب لزيادة إمكانية  •
اخلصائص اليت تنفرد هبا مراعاة  ‘3’أعمال قطاع تقييس االتصاالت،  يف املسامهة الفعالة ‘2’تنفيذ املعايري العاملية،  ‘1’

املناقشات املؤدية إىل وضع املعايري العاملية من خالل االضطالع  يف التأثري ‘4’العملية العاملية لوضع املعايري،  يف واحتياجاهتا
 جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت. يف ر فعالةبأدوا

 لناميةا البلدان يف من خالل الوسائل ادإلكرتونية لتمكني اخلرباءعن بُعد  املشاركةإجراءات وأدوات  حتسني •
 اجتماعات فيهاا )مب االتصاالت تقييس لقطاع التدريبية واحللقات عمل وورش اجتماعات يف بفعالية املشاركة من

 بني من العاملية ييسالتق ومبادرات املشرتكة التنسيق وأنشطة الدراسات وجلان االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق
 .بلداهنم من انطالقاً ( ُأخرى اجتماعات

ياساته، صياغة خطط التقييس واسرتاتيجياته وس يف إجراء مشروعات اخلربة االستشارية هبدف دعم البلدان النامية •
 ذلك حتويل النواتج لتأخذ شكل أفضل املمارسات.إخل. وينبغي بعد 

 فعاليتها. ة ومدىسد الفجوة التقييسي يف وضع طرائق وأدوات ومؤشرات لقياس دقيق لنتائج اجلهود واألنشطة املبذولة •
املعلومات ادل ، لتبكادميية ومنظمات البحث والتطويراملصنعني واهليئات األال سيما مع  ،العمل مع أعضاء القطاع •

اهليئات  يف عن التكنولوجيات اجلديدة ومتطلبات البلدان النامية، وتقدمي املساعدة التقنية لتشجيع إقامة برامج تقييسية
 .جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األكادميية ومنظمات البحث والتطوير
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 ر: مساعدة البلدان النامية بصدد تطبيق المعايي2البرنامج  ثانيا  
 اهلدف 1)
 مساعدة البلدان النامية فيما يلي: •

 .االتصاالت تقييس قطاع لتوصيات اكتساب فهم واضح •
 البلدان النامية. يف توصيات قطاع تقييس االتصاالت تطبيقتعزيز  •

 األنشطة 2)
 النامية فيما يلي: البلدانمساعدة  •

 .االتصاالت ستقي لقطاع الدراساتجلان  يف واملشاركةالتقييس  أنشطةأمانة للتقييس من أجل تنسيق  إنشاء •
 احلالية. مع توصيات قطاع التقييس واتفاق حتديد ما إذا كانت معايريها الوطنية املعمول هبا على اتساق •

 أعمال يقوم هبا مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مكتب تنمية االتصاالت: •

 والتوصيلية، املصنَّعة جاتباملنت املتعلقة تلك سيما ال التقييس، قطاع توصياتلتطبيق توجيهية  مبادئ صياغة •
 .والسياسية التنظيمية اآلثار ذات التوصيات على الرتكيز مع

 اعتمادهاو  بشكٍل أفضل االتصاالت تقييس قطاع توصيات استخداممن أجل املشورة واملساعدة  تقدمي •
 .الوطنية املعايري يف

 ،ليت مت تقييسهاا اجلديدة التكنولوجيات عن معلوماتحتديثها بإدراج  يف واالستمرار قاعدة بيانات جتميع •
 .االتصاالت تقييس قطاع بتوصيات امللتزمة املنتجات عن فضالً 

 املنتجات ةمطابق فحص طرائقو توصيات حمددة  تطبيقحتسني  متّكن مندورات لبناء القدرات  تنظيم •
 .التوصيات هلذه املصنَّعة

 النامية للبلدان كنمي حيث" باملعايري املتعلقة واألجوبة"األسئلة  أجل منللتقييس استعمال منتدى  تشجيع •
  .الدراسات جلان خرباء من املشورة وتلتمس بفهم وتطبيق التوصيات تتعلق أسئلة تطرح أن

 ناشئة.للتكنولوجيات الإنشاء خمتربات اختبار وطنية/دولية  يف تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية •

 : بناء قدرات الموارد البشرية3البرنامج  ثالثا  
 اهلدف 1)
وأنشطة  جمال أنشطة التقييس اخلاصة بقطاع تقييس االتصاالت يف زيادة قدرات املوارد البشرية لدى البلدان النامية •

 الوطنية. التقييس
 األنشطة 2)
تنظيم األحداث واحللقات الدراسية وورش العمل واجتماعات جلان الدراسات على الصعيدين ادإقليمي والعاملي  تشجيع •

 .النامية البلدان يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت وتنميةجمال التقييس  يف لتعزيز بناء القدرات
التقييس  نب االتصاالت الراديوية بتقدمي دورات تدريبية عالقيام بالتعاون الوثيق مع مكتب تنمية االتصاالت ومكت •

 النامية. موجهة إىل البلدان
 االحتاد. لتدريب الداخلي وادإعارة والعمل لفرتات قصرية داخلل للبلدان الناميةفرص توفري  •
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 التصاالتا تقييستشجيع انتخاب املزيد من املرشحني من البلدان النامية ملناصب رئاسة جلان دراسات قطاع  •
 .الرؤساء نوابومناصب 

وضع ظمات لدى منختبار الخمتربات ا يف لبلدان الناميةمن ارباء خلفرص العمل قصرية األجل و عارة ادإتشجيع  •
 .البيين جمال اختبار املطابقة وقابلية التشغيل يف والشركات املصنعة، وال سيما (SDO) املعايري

 .االتصاالت تقييس قطاع توصياتتنفيذ و  فهمدورات تعليمية معمقة عن  تنظيم •
 جامعاهتم يف توفري توجيهات ومواد داعمة للبلدان النامية ملساعدهتا على وضع وتقدمي مناهج للطلبة بشأن التقييس •

 قبل وبعد خترجهم.

 تمكينهالة من خالل مكتب تقييس االتصاالت املستحقالنامية  للبلدانعدد أكرب، قدر ادإمكان، من املنح توفري  •
 .الصلة ذات االتصاالت تقييس قطاع اجتماعات حضور من

 : جمع األموال لسد الفجوة التقييسية4البرنامج  رابعا  
 خطة العمل من خالل األشكال التالية من الشراكات وغريها من الوسائل: يف املسامهات أ ( 

 إطار الشراكات. يف مسامهات •
 االحتاد.امليزانية ادإضافية اليت خيصصها  •
 مسامهات طوعية من البلدان املتقدمة. •
 مسامهات طوعية من القطاع اخلاص. •
 .ُأخرىمسامهات طوعية من جهات  •

 إدارة األموال لدى مكتب تقييس االتصاالت: ب(
يكون مدير مكتب تقييس االتصاالت، بتعاون وثيق مع مدير مكتب تنمية االتصاالت، هو املسؤول عن  •

اجملموعة على النحو املذكور أعاله وتستعمل هذه األموال بشكل رئيسي لتحقيق أهداف  إدارة األموال
 هذه الربامج.

 مبادئ استعمال األموال: ج(
احلصر،  ال ذلك، على سبيل الذكر يف تستعمل األموال لألنشطة املتعلقة باالحتاد الدويل لالتصاالت، مبا •

 ما تستعملكأنشطة قطاع تقييس االتصاالت،   يف البلدان الناميةاملساعدات واملشاورات والتدريب ملمثلي 
 النامية. برامج دراسة فحص املطابقة والتوصيل البيين وبرامج قابلية التشغيل البيين من أجل البلدان يف
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 45 قرارال
 تصاالتقطاع تقييس اال في الدراساتالتنسيق الفّعال ألعمال التقييس فيما بين لجان 

 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالتودور 
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس،)

 ،(2016احلمامات، )إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 إذ تالحظ

االحتاد الدويل لالتصاالت هو هيئة التقييس العاملية البارزة وتتألف  يف (ITUT) أن قطاع تقييس االتصاالت أ ( 
 ادإدارات وموردي املعدات وهيئات التشغيل والتنظيم؛ من
من دستور االحتاد تنص على أن يقوم قطاع تقييس االتصاالت بالوفاء بشكل كامل بأهداف االحتاد،  17أن املادة  ب(

، وذلك من خالل إجراء دراسات حول املسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية، واعتماد 1اصة بالبلدان الناميةمع مراعاة االعتبارات اخل
 توصيات هبذا الشأن، بغية تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي؛

 ،(WTSA) من اتفاقية االحتاد تنص على أنه يتعني على اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 13أن املادة  ج(
عجال كل فرتة دراسة وأن حتدد األولوية ودرجة االست يف توافق على برنامج العمل لقطاع تقييس االتصاالت ، أنأمور مجلة يف

 واآلثار املالية التقديرية وادإطار الزمين الستكمال الدراسات،
 اعتبارها يف وإذ تضع

املندوبني املفوضني الذي يقرر أن تدرس اجلمعية العاملية لتقييس ( ملؤمتر 2010غواداالخارا،  يف )املراَجع 122القرار  أ ( 
تصاالت جمال التقييس، ويشجع الدول األعضاء وأعضاء قطاع تقييس اال يف االتصاالت، على النحو املناسب، املسائل االسرتاتيجية

يلها ضمن أعماهلم لتقييس االسرتاتيجية وحتل، على حتديد قضايا امجلة أمور يف ،ورؤساء جلان الدراسات ونواب رؤسائها على الرتكيز
 التحضريية للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت من أجل تيسري أعمال اجلمعية؛

أن تعزيز مصاحل البلدان النامية يتحقق بكفالة اتباع هنج منسق جتاه التقييس عندما يتعلق األمر مبسائل  ب(
 االسرتاتيجية؛ التقييس

 صاالتاالت تقييس قطاع دراسات للجان جديد هيكل على وافقت قد االتصاالت لتقييس ةالعاملي اجلمعية أن (ج
 ،2013-2016 فرتة الدراسة يف حتسني أساليب عمل القطاع مبا يساعد القطاع على مواجهة حتديات التقييس وعلى

 وإذ تدرك
الناشئة  على مواجهة حتديات التقييسقدرة قطاع التقييس  يف أن التنسيق الفّعال بني جلان الدراسات أمر حاسم أ ( 

 وتلبية احتياجات أعضائه؛
إىل  أن جلان دراسات قطاع التقييس مسؤولة عن صياغة توصيات عن املسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية استناداً  ب(

 مسامهات مقدمة من األعضاء؛

                                                      
 .يةلتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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( 2010غواداالخارا،  يف )املراَجع 122قرارين أن التنسيق الفّعال ألنشطة التقييس سيساعد على الوفاء بأهداف ال ج(
 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني؛2014بوسان،  يف املراَجع) 123و

واجتماعات أفرقة املقررين املشرتكة  (JCA)أن التنسيق التشغيلي ميكن أن يتحقق بواسطة أنشطة التنسيق املشرتكة  د (
 وبيانات االتصال بني جلان الدراسات واجتماعات رؤساء جلان الدراسات اليت ينظمها مدير مكتب تقييس االتصاالت؛

 الصالت بني بنود ذلك تعيني يف تنسيق العمل بني جلان الدراسات، مبا يف أن اتباع هنج تنازيل من أعلى إىل أسفل ه (
 ؛فّعالصلة، يسهل التنسيق الالعمل املت

كفالة التنسيق بني جلان  يف يستطيع أن يؤدي دورًا هاماً  (TSAG) أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت و (
 أعمال التقييس مقارنة مبراحل العمل املتفق عليها؛ يف ذلك قياس التقدم احملرز يف مسائل التقييس، مبا يف الدراسات

يس االتصاالت، بتعيني قطاع تقي يف تقوم اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بوصفها اهليئة العليا أن من املالئم أن ز (
 مسائل التقييس االسرتاتيجية لكل فرتة دراسة،

 وإذ ال يغيب عن باهلا
 :ل املثالى سبيعل أن تنسيق أنشطة التقييس يتسم بأمهية خاصة بالنسبة إىل قضايا التقييس عالية األولوية، مبا فيها

 ؛(FN)وشبكات املستقبل  (NGN)تطور شبكات اجليل التايل  أ ( 
 ذلك األمن السيرباين(؛ يف األمن )مبا ب(
 ؛التعايفالشبكات وقدرهتا على  ذلك صمود يف مبا الكوارث، حاالت يف ادإغاثة اتصاالت أنظمة (ج
 الشبكات املنزلية؛الشبكة الذكية و  د (
 ؛(ITS) أنظمة النقل الذكية ه (
 ؛(M2M)/االتصاالت من آلة إىل آلة (IoT)إنرتنت األشياء  و (
 احلوسبة السحابية؛ ( ز
 املسائل املتعلقة بادإنرتنت؛ (ح
 ،اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين (ط

 وإذ تؤكد
 ن جلان الدراساتكل جلنة م  أن التنسيق ينبغي أن يؤدي إىل حتسني فعالية أنشطة قطاع تقييس االتصاالت وأال حيد من سلطة

 صياغة توصيات على أساس مسامهات من األعضاء، يف
 تقـرر

 يلي: ات ماصدد قضايا التقييس عالية األولوية واألعمال املتعلقة بأكثر من جلنة دراس يف أن يكفل تنسيق أنشطة قطاع تقييس االتصاالت
 تقييس االتصاالت من منظور عاملي؛ تعيني األهداف واألولويات عالية املستوى لدراسات قطاع ‘1’
 ذلك جتنب ازدواج العمل وتعيني الروابط بني بنود العمل املتصلة؛ يف التعاون بني جلان الدراسات، مبا ‘2’

 التنسيق املخطط لألطر الزمنية والنتائج واألهداف ومراحل التنفيذ ألنشطة التقييس؛ ‘3’

 ؛هذه األنشطة يف وتشجيع وتسهيل إشراكها مراعاة مصاحل البلدان النامية ‘4’

 ،خرىالتعاون والتنسيق مع قطاعي االتصاالت الراديوية وتنمية االتصاالت ومع هيئات التقييس اخلارجية األُ  ‘5’
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 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
ألولوية اليت جتري التقييس عالية ا مسائل يف كفالة التنسيق بني جلان الدراسات وخصوصاً  يف فعاالً بأن يؤدي دوراً  1

 :ذلك يف أكثر من جلنة دراسات، مبا يف دراستها
أفرقة دعو ، وأن يأيضًا بإنشاء مثل هذه األنشطة، عند االقتضاءوالتوصية أي أنشطة تنسيق مشرتكة، أن يرصد  ‘1’

 ؛التنسيق إىل عقد االجتماعات الضرورية لتحقيق األهداف احملددة هلا
لى سبيل الذكر ع املتطلبات والتغيريات املناسبة اليت يتعني القيام هبا عند نشوء قضايا متداخلة تشمل أن حيدد ‘2’

 إسناد والية إىل إحدى جلان الدراسات لقيادة أعمال التنسيق؛ احلصر ال
 أنشطة التنسيق املشرتكة؛ على أساليب عمل ُأخرىأي حتسينات أن يقدم املشورة بشأن  ‘3’
تقييس عالية تقام لتحقيق التنسيق الفّعال ملوضوعات ال ُأخرىأن يأخذ بعني االعتبار أي مشورة تقدم إليه من أفرقة ب 2

 األولوية واملشرتكة، وأن يقوم بتنفيذها عند االقتضاء.
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 49رار ـقال
 (ENUM)بروتوكول الترقيم اإللكتروني 

 (2016 ؛ احلمامات،2012 ديب، ؛2008 ؛ جوهانسربغ،2004 وليس،)فلوريانوب

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 إذ تأخذ بعني االعتبار

 ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، وخاصًة:2014بوسان،  يف )املراَجع 133 القرار أ ( 
 وادإنرتنت؛استمرار التقدم صوب تكامل االتصاالت  ‘1’
تنص  صدد ختصيص وإدارة موارد ترقيم الرموز القطرية وفقًا ملا يف االحتاد وسيادهتا يف الدور احلايل للدول األعضاء ‘2’

 ؛ITU-T E.164 عليه التوصية
 يلزم من إجراءات لضمان احلفاظ الكامل على سيادة الفقرة اليت تكلف األمني العام ومديري املكاتب باختاذ كل ما ‘3’

 أياً كانت التطبيقات املستخدمة فيها؛ ITU-T E.164التوصية  يف يتعلق خبطط الرتقيم الدول األعضاء لالحتاد فيما

( ملؤمتر 2010غواداالخارا،  يف املراَجع) 122 القرار يف الدور املتطور للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت كما يتضح ب(
 املفوضني، املندوبني

 وإذ تالحظ
 ؛(ENUM) لقطاع تقييس االتصاالت املتعلقة بربوتوكول الرتقيم ادإلكرتوين 2 أعمال جلنة الدراسات أ ( 

رتنت الذي ادإن يف صدد السيطرة ادإدارية على ميدان املستوى األعلى يف يتم حسمها القضايا اجلارية اليت مل ب(
 سيستعمل لربوتوكول الرتقيم ادإلكرتوين،

 لقطاع تقييس االتصاالت 2 اتتقـرر أن تكلف جلنة الدراس
بدراسة الطريقة اليت ميكن هبا لالحتاد أن يكفل سيطرته ادإدارية على التغيريات اليت قد تتصل مبوارد االتصاالت  1

 ؛فيها التسمية والرتقيم والعنونة والتسيري( الدولية املستعملة لربوتوكول الرتقيم ادإلكرتوين )مبا
إىل مدير مكتب  تفويض مبوجب بروتوكول الرتقيم ادإلكرتوين ورفع تقرير بذلكيل املتعلق بالبتقييم ادإجراء املؤقت احلا 2

 االتصاالت، تقييس
 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 اجملال، هذا يف باختاذ ادإجراءات املالئمة لتسهيل األعمال املذكورة أعاله وتقدمي تقرير سنوي إىل جملس االحتاد بشأن التقدم احملرز
 املبادئ)صيغة جديدة( " E.A-ENUM ITU-Tيتعلق مبشروع التوصية  إجراء مزيد من الدراسات فيما يف ذلك االستمرار يف مبا

" ومشروع نظام أمساء امليادين يف لتسجيلها ITU-T E.164 التوصية وفق الُقطرية الدليلية الرموز بإدارة املتعلقة وادإجراءات
 الُقطرية ةالدليلي الرموز أجل من ادإلكرتوين الرتقيم لربوتوكول ادإدارية ادإجراءاتجديدة( " )صيغة E.A-N/GoC ITU-T التوصية

 "،E.164 التوصية وفق
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 تدعو الدول األعضاء
 هذه األنشطة، يف إىل املسامهة

 تدعو الدول األعضاء كذلك
 تنفيذاً صحيحاً. إطار قوانينها الوطنية لكفالة تنفيذ هذا القرار يف إىل اختاذ اخلطوات املالئمة
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 50رار ـقال
 األمن السيبراني

 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس،)

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 تشري إىل إذ

 األمنو  الثقة بناء جمال يف االحتاد دورملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2014بوسان،  يف املراَجع) 130 القرار أ ( 
 ؛(ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام يف

قضايا  يف دور االحتاد الدويل لالتصاالتملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2014بوسان،  يف املراَجع) 174قرار ال ب(
 ؛مبخاطر االستعمال غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ة املتعلقةالسياسة العامة الدولي

محاية  يف دور االحتاد الدويل لالتصاالتملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن ( 2014بوسان،  يف املراَجع) 179القرار  (ج
 ؛اخلطاألطفال على 

 ة واألمنالتعاريف واملصطلحات املتعلقة ببناء الثقملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2010)غواداالخارا،  181القرار  ( د
 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعمال يف
ن يضعان ادإطار القانوين بشأن مكافحة ين عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اللذيالصادر  56/121و 55/63 نيالقرار  ( ه

 ؛إجرامية املعلومات ألغراض اتكنولوجي استعمال إساءة
 السيرباين؛ ثقافة عاملية لألمن إرساءبشأن  ،الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 57/239 القرار ( و
بشأن إرساء ثقافة عاملية لألمن السيرباين ومحاية البنية  ،الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 58/199 القرار ( ز

 للمعلومات؛ األساسية التحتية
د من ن بُععبشأن املبادئ املتعلقة باستشعار األرض  ،الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 41/65 القرار (ح

 ؛اخلارجي الفضاء
 الوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة بشأن بشأن ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/125 القرار (ط

 ؛(WSIS) القمة العاملية جملتمع املعلومات نواتجلتنفيذ الشامل االستعراض 
 لتعزيز آلياتبشأن  ،(WTDC) ( الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014 ديب، يف املراَجع) 45 لقرارا (ي

 ؛والتصدي هلا االقتحامية الرسائل مكافحة ذلك يف مبا السيرباين، األمن جمال يف التعاون
 والتصدي هلا؛ االقتحامية( هلذه اجلمعية، بشأن مكافحة الرسائل 2016 احلمامات، يف )املراَجع 52 القرار (ك
 اسيم (، بشأن تشجيع إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث احلاسوبية ال2012ديب،  يف )املراَجع 58القرار  ( 
 ؛1البلدان النامية يف

                                                      
 ية.لتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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من برنامج عمل تونس جملتمع املعلومات للقمة العاملية جملتمع  5جيمأن االحتاد ميسر رئيسي خلط العمل  ( م
 استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(؛ يف )بناء الثقة واألمن املعلومات

 ،القمة العاملية جملتمع املعلومات نواتج يف األحكام ذات الصلة باألمن السيرباين (ن
 اعتبارها يف إذ تضعو 

النشاط االجتماعي  يف وتطبيقاهتا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالتللبنية التحتية  األمهية احلامسة أ ( 
 تقريباً؛ واالقتصادي جبميع أشكاله

املوروثة تنطوي على مستوى من اخلصائص األمنية املتأصلة بسبب  (PSTN)الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية  أن (ب
 هيكلها اهلرمي وأنظمة ادإدارة املدجمة فيها؛

 احليطة اختاذ دمع حالة يف ادإنرتنت بروتوكول شبكات يف يقل الشبكة وعناصر املستعمل عناصر بني الفصل أن (ج
 وإدارته؛ األمن تصميم يف الكافية

 إذا التدخل يةدإمكان التعرض زيادة إىل بالتايل يؤدي ادإنرتنت بروتوكول وشبكات املوروثة الشبكات تقارب أن ( د
 الشبكات؛ هذه يف وإدارته األمن تصميم يف الكافية احليطة تُتخذ مل
 صحابأكبري ويضم الكثري من   حدٍ  إىلالسيرباين معقد ومشتت  األمن عامل وأن شاملةاألمن السيرباين قضية  أن ( ه

 الثقة ببناء املتعلقة القضاياة ومواجه ودراسة حتديد يف الوطين وادإقليمي والعاملي مبسؤوليات تتمثل املستوى على املختلفني املصلحة
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا استعمال يف واألمن

املشكلة  سبببمستعملو االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يتحملهاواملتزايدة اليت  الكبريةاخلسائر  أن ( و
 استثناء؛ دونبالعامل  يف املتقدمة والنامية األممقلق مجيع  تثري السيربايناملتنامية لألمن 

من بني ا يعين، ممأن البىن التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موصولة بينياً على املستوى العاملي  ( ز
، وبالتايل، ُأخرىلدان ب يف مواطن ضعف وخماطر أكرب يف بلد ما ميكن أن يتسبب يف البنية التحتيةأمن أن عدم كفاية ، مجلة أمور

 ؛مهمالتعاون فإن 
 خرىاألُ ت الشبكاعلى ادإنرتنت و كما يتزايد االعتماد أن عدد وأشكال التهديدات واهلجمات السيربانية يتزايد   (ح

 للنفاذ إىل اخلدمات واملعلومات؛الضرورية 
 ؛(S&C) واملدن واجملتمعات الذكية (IoT) أن بإمكان املعايري دعم جوانب أمن إنرتنت األشياء (ط
أنه بغية محاية البىن التحتية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من هتديدات وحتديات تطور جمال  ي(

إجراءات وطنية وإقليمية ودولية منسقة ملنع حوادث األمن السيرباين والتأهب واالستجابة هلا األمن السيرباين، هناك حاجة إىل 
 منها؛ والتعايف

 2 جلنة الدراساتو لقطاع تقييس االتصاالت،  17 جلنة الدراسات ذلك يف االحتاد، مبا يف ع به واجلارياملضطلَ العمل  (ك
لقطاع تنمية االتصاالت، وطبقًا خلطة  1 للجنة الدراسات 1-22/1 ذلك التقرير النهائي للمسألة يف لقطاع تنمية االتصاالت، مبا

 ؛(2014)ديب،  التصاالتإعالن ديب الذي اعتمده املؤمتر العاملي لتنمية ا
من  ي( رةإطار واليته واختصاصاته فيما يتعلق بالفق يف عليه أن يؤدي دوراً  لالحتاد قطاع تقييس االتصاالت أن (ل
 ،"اعتبارها يف تضع إذ"
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 اعتبارها كذلك يف وإذ تضع
 الشبكات؛تقدم تعريفاً ووصفاً للتكنولوجيات ومبادئ حلماية  ITU-T X.1205أن التوصية  أ ( 

 ITU-T X.1500 إطاراً منهجياً لتحديد نقاط الضعف اخلاصة باألمن وأن التوصيةتقدم  ITU-T X.805أن التوصية  ب(
وتناقش التقنيات اليت ميكن استخدامها لتسهيل تبادل معلومات  (CYBEX) تقدم منوذج تبادل معلومات األمن السيرباين

 ؛السيرباين األمن
واللجنة  (ISO) املنظمة الدولية للتوحيد القياسي االتصاالت واللجنة التقنية األوىل املشرتكة بنيأن لقطاع تقييس  ج(

ومنظمة النهوض  (W3C) إضافةً إىل العديد من االحتادات وكيانات املعايري مثل احتاد شبكة الويب العاملية (IEC) الكهرتقنية الدولية
، خرىأُ مهام هندسة ادإنرتنت ومعهد مهندسي الكهرباء وادإلكرتونيات، ضمن جهات وفريق  (OASIS) مبعايري املعلومات املهيكلة

 مراعاهتا؛ جمموعة هامة من املواد املنشورة واألعمال اجلارية اليت هلا صلة مباشرة هبذا املوضوع واليت ينبغي
 حياهتا، جارية ادإلكرتونية طيلة دورةالعمل اجلاري بشأن املعمارية املرجعية األمنية دإدارة بيانات األعمال الت أمهية ( د

 تقر وإذ
ييس بتكثيف العمل ضمن جلان الدراسات احلالية التابعة لقطاع تق يكلف مدير مكتب تقييس االتصاالتبالفقرة  ( أ 

 االتصاالت باالحتاد؛
 2016-2019 لالحتاد للفرتة اخلطة االسرتاتيجية يف وافق على املسامهة 2014بأن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ب(
استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك  يف تعزيز الثقة واألمن - 3مخسة أهداف من بينها اهلدف  فأقرّ 
استخدام  يف حتسني الثقة واألمنلهدف املذكور: ل 1.3؛ والنتيجة تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعزيز

 األمن السيرباين برنامج يف ، ويتمثل ادإطار التنفيذي للهدف والنتيجة املذكورينوخدماهتاتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 لقطاع تنمية االتصاالت؛ 3/2 واملسألة

سرتاتيجيات للتوصل ا بالربنامج العاملي لألمن السيرباين الصادر عن االحتاد الذي يعزز التعاون الدويل الرامي إىل اقرتاح ج(
رمتها مراعاة اجلوانب األمنية طوال دورة احلياة بمع  ،استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إىل حلول تعزز الثقة واألمن

 ؛لعملية وضع املعايري
 تكنولوجيا لاستعما يف بناء الثقة واألمن يف النامية، البلدان يف خاصةً اليت تواجهها الدول،  بالتحديات ( د

 واالتصاالت، املعلومات
 وإذ تقر كذلك

بأن اهلجمات السيربانية مثل التدليس واالحتيال واملسح/التدخل، وعمليات رفض اخلدمة املوزعة، وتغيري واجهة  أ ( 
 ، باتت من اهلجمات الناشئة وهلا عواقب وخيمة؛.الويب والنفاذ غري املخول به إخل

 ية؛توزيع الربجميات الروبوتية الضارة وشن هجمات سيربان يف التسلل( تستخدمبأن روبوتات الشبكة )برامج  ب(
 ؛بأن من الصعب أحياناً حتديد مصادر اهلجمات (ج
الوقت املناسب  يف تطلب إدارة نقاط الضعفت قد واملعداتالربجميات  يف لألمن السيرباين احلرجة التهديدات بأن ( د

 ؛املناسب الوقت يف وحتديث املعدات والربجميات
 كثري من األحيان؛ يف بأن تأمني البيانات عنصر رئيسي لألمن السيرباين علماً بأن البيانات متثل اهلدف املنشود ( ه
يا استعمال االتصاالت/تكنولوج يف بأن األمن السيرباين ميثل أحد العناصر الالزمة لبناء الثقة واألمن ( و

 ،واالتصاالت املعلومات
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 وإذ تالحظ
جلنة  يف جدية النشاط واالهتمام لوضع معايري لألمن وتوصيات بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أ ( 

فيها  س، مبا، وغريها من هيئات التقيياهلوية وإدارةاالتصاالت، جلنة الدراسات الرائدة املعنية باألمن  لقطاع تقييس 17 الدراسات
 عاملية؛جمموعة التعاون لوضع معايري 

االزدواجية  ضرورة مواءمة االسرتاتيجيات واملبادرات الوطنية وادإقليمية والدولية إىل أقصى حد ممكن من أجل تاليف ب(
 وحتقيق االستعمال األمثل للموارد؛

 كل،  يةواألكادمي يةالتقن واألوساطاخلاص واجملتمع املدين  والقطاع احلكوماتاجلهود الكبرية والتعاونية اليت تبذهلا  (ج
 ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعمال يف واألمن الثقة بناءأجل ، من نطاق دوره ومسؤولياته يف

 ررـتق
ذلك تعزيز  يف مبا ،خرباتهو  الختصاصاته طبقاً مواصلة إيالء أولوية عالية هلذا العمل داخل قطاع تقييس االتصاالت  1

االتصاالت استخدام تكنولوجيا املعلومات و  يف اآلخرين بشأن بناء الثقة واألمن الفهم املشرتك بني احلكومات وأصحاب املصلحة
 على الصعيد الوطين وادإقليمي والدويل؛

أن تواصل مجيع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت تقييم التوصيات القائمة والتوصيات اجلديدة الناشئة،  2
دمات والتطبيقات وتأخذ بعني االعتبار اخلالت قيام أطراف خبيثة باستغالهلا ينصّب هذا التقييم على سالمة تصميمها واحتما وأن

اجلديدة اليت ينبغي أن تدعمها البنية التحتية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )مثل احلوسبة السحابية 
 ختصاصاهتاالولوجيا املعلومات واالتصاالت(؛ وفقاً والشبكات الذكية وأنظمة النقل الذكية اليت تقوم على شبكات االتصاالت/تكن

 ؛2القرار  يف املنصوص عليها
أنظمة املعلومات ة تقوي، نشر الوعي باحلاجة إىل واليته واختصاصاته إطار يف أن يواصل قطاع تقييس االتصاالت، 3

مية املالئمة من بني املنظمات الدولية وادإقليمواصلة تعزيز التعاون و من التهديدات واهلجمات السيربانية، وحتصينها واالتصاالت 
 واالتصاالت؛ ميدان أمن شبكات املعلومات يف أجل تعزيز تبادل املعلومات التقنية

بشأن  3/2  ألةسياق املس يف أن يعمل قطاع تقييس االتصاالت بتعاون وثيق مع قطاع تنمية االتصاالت، ال سيما 4
 فضل املمارسات من أجل بناء ثقافة األمن السيرباين؛تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت: أ

 أن يواصل قطاع تقييس االتصاالت العمل على وضع وحتسني املصطلحات والتعاريف املتصلة ببناء الثقة واألمن 5
 استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا فيها مصطلح األمن السيرباين؛ يف
قة ليات العاملية املتسقة واليت تسمح بالتشغيل البيين، بغية تبادل املعلومات املتعلأنه ينبغي تعزيز العم 6

 للحوادث؛ باالستجابة
خطة  التابعة لقطاع تقييس االتصاالت خرىبالتعاون الوثيق مع مجيع جلان الدراسات األُ  17أن تضع جلنة الدراسات  7

وأن تواصل  عف األمينالضاملتعلقة بالتصدي ملواطن واجلديدة د ادإعداد وقيالقائمة  قطاع تقييس االتصاالت توصياتعمل لتقييم 
 بانتظام بتقارير بشأن أمن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ (TSAG) تزويد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

 (SDO) عايرياملنظمات املعنية بوضع املأن تواصل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت إقامة االتصال مع  8
 هذا اجملال؛ يف وغريها من اهليئات النشطة

 ،بأكملها قطاع تقييس االتصاالت يف وضع املعايري عملية يف أن تراعى اجلوانب األمنية 9
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 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
 املعلومات ياتلتكنولوج األمن مبعايري اخلاصة الطريق خبارطة" املرتبطة املعلومات قاعدة إىل استناداً  ،يواصل بأن 1

 قائمة يثحتدذات الصلة،  خرىقطاع تنمية االتصاالت بشأن األمن السيرباين، ومبساعدة املنظمات األُ  وجهود "واالتصاالت
هذه  يف والنهج جياتيلالسرتات العاملية املواءمةحد ممكن،  أقصى إىل تعزيز هبدف ،شطة الوطنية وادإقليمية والدوليةواألن ملبادراتا

 اجملاالت ذات األمهية البالغة؛
مات واالتصاالت، استعمال تكنولوجيا املعلو  يف التقارير السنوية جمللس االحتاد بشأن بناء الثقة واألمن يف املسامهةب 2

 ؛(2014بوسان،  يف املراَجع) 130القرار  يف على النحو احملدد
 ؛"خارطة طريق معايري أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالحتاد بشأن "بأن يقدم تقريراً سنوياً إىل جملس  3
التنسيق مع جمال معايري األمن و  يف ذات اخلربات والتجارب خرىمبواصلة االعرتاف بالدور الذي تؤديه املنظمات األُ  4

 هذه املنظمات حسب االقتضاء؛
 استعمال يف ذات الصلة بشأن بناء الثقة واألمن (WSIS) املعلوماتمبواصلة تنفيذ ومتابعة أنشطة القمة العاملية جملتمع  5

ن مع قطاعي االحتاد اآلخرين وبالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني وذلك كسبيل م بالتعاونتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
 ة باألمن السيرباين؛ية وغري التمييزية املتعلقسبل تبادل املعلومات على الصعيد العاملي بشأن املبادرات الوطنية وادإقليمية والدول

 ،خرىلألمني العام وغريه من املشاريع العاملية وادإقليمية األُ  (CGA)بالتعاون مع برنامج األمن السيرباين العاملي  6
سيرباين، حسب ن الحسب االقتضاء، وإقامة عالقات وشراكات مع املنظمات واملبادرات ادإقليمية والدولية املختلفة املتصلة باألم

مع هذه  وكفالة التنسيق والتعاون هذه األنشطة، يف االقتضاء، ودعوة مجيع الدول األعضاء وخاصة البلدان النامية إىل املشاركة
 ؛املختلفة األنشطة

 لبلدانا بني مالئم إطار وضعمساعدة الدول األعضاء على  ما خيصفييدعم مدير مكتب تنمية االتصاالت  بأن 7
ات والشراكات خطة عمل لتعزيز محايتها، مع مراعاة اآللي يقرتح وأن بسرعة، هلا والتصدي الكبرية بالتصدي للحوادث يسمح النامية

 االقتضاء؛حسب 
بأن يدعم األنشطة اليت تضطلع هبا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة فيما يتعلق بتعزيز وبناء الثقة  8

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، استخدام يف واألمن
 حسب االقتضاء إليه واهليئات األكادميية، واملنتسبني عو الدول األعضاء وأعضاء القطاعتد

( ملؤمتر 2014بوسان،  يف ع)املراجَ  130التعاون ادإقليمي والدويل، مع مراعاة القرار العمل معاً بشكٍل وثيق لتعزيز إىل  1
 هديدات؛استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، للتخفيف من املخاطر والت يف تعزيز الثقة واألمناملندوبني املفوضني، هبدف 

 تنفيذ هذا القرار وادإجراءات املرتبطة به؛ يف إىل التعاون واملشاركة بفعالية 2
توجيهية  بادئمعايري وم وضع أجل منأنشطة جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة  يف املشاركة إىل 3

 ؛استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هبدف بناء الثقة واألمن ،لألمن السيرباين
 .الصلة ذات وإضافاهتا االتصاالت تقييس قطاع توصيات استخدام إىل 4
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 52رار ـقال
 مكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي لها

 (2016 احلمامات،؛ 2012؛ ديب، 2008؛ جوهانسربغ، 2004)فلوريانوبوليس، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 إذ تأخذ بعني االعتبار

 األحكام ذات الصلة من الصكوك األساسية لالحتاد؛ أ ( 
"الرسائل إىل أن:  37الفقرة  يف يشري (WSIS)أن "إعالن املبادئ" الصادر عن القمة العاملية جملتمع املعلومات  ب(

االقتحامية متثل مشكلة هامة ومتزايدة للمستعملني والشبكات ولإلنرتنت برمتها. وينبغي تناول مسألة الرسائل االقتحامية واألمن 
 لدولية املالئمة"؛السيرباين على املستويات الوطنية وا

إىل أن: "الثقة واألمن ركيزتان من  12 الفقرة يف أن "خطة العمل" الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات تشري ج(
 والدويل"، الركائز األساسية جملتمع املعلومات" وتنادي "باختاذ ادإجراءات املناسبة بشأن الرسائل االقتحامية على املستويني الوطين

 كذلك  تأخذ بعني االعتبارذ وإ
( ملؤمتر 2014بوسان،  يف املراَجع) 174( والقرار 2014بوسان،  يف )املراَجع 130اجلزء ذا الصلة من القرار  أ ( 

 املفوضني؛ املندوبني
االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن  مانظمه نذيلال (WSIS)لقمة العاملية جملتمع املعلومات ا اجتماعيتقرير رئيس أن  (ب

 مكافحة الرسائل االقتحامية يتألف مما يلي: يف أيد اعتناق هنج شامل ،مكافحة الرسائل االقتحاميةموضوع 
 ؛التشريعات القوية ‘1’
 إقامة تدابري تقنية؛ ‘2’
 إنشاء شراكات مع جهات الصناعة للتعجيل بالدراسات؛ ‘3’
 التعليم؛ ‘4’
 الدويل؛التعاون  ‘5’

 ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،2014ديب،  يف )املراَجع 45األجزاء ذات الصلة من القرار  ج(
 اعتبارها يف إذ تضعو 

 بني الناس عرب ادإنرتنت أصبح من الوسائل الرئيسية للتواصل خرىأن تبادل رسائل الربيد ادإلكرتوين واالتصاالت األُ  ( أ 
 العامل؛ يف
 الوقت احلاضر جمموعة متنوعة من التعاريف ملصطلح "الرسائل االقتحامية"؛ يف أن هناك (ب
دمة إيرادات مقدمي خ يف خسارة يف تتسببميكن أن أن الرسائل االقتحامية أصبحت مشكلة واسعة االنتشار  (ج

 التجاريني؛ ادإنرتنت ومشغلي االتصاالت، ومشغلي االتصاالت املتنقلة واملستعملني
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مشغلو الشبكات  ذلك يف الرسائل االقتحامية بوسائل تقنية يشكل عبئًا على الكيانات املتأثرة، مبا أن مكافحة   (
ومقدمو اخلدمات فضالً عن املستعملني الذين يتلقون رغماً عنهم مثل هذه الرسائل االقتحامية غري املرغوبة، إذ تتطلب استثمارات 

 طرفية والتطبيقات؛الشبكات واملرافق واألجهزة ال يف يستهان هبا ال
و متزايد  على حن، وتستعمل واملعلومات شبكات االتصاالت خاصة بأمن مشاكل تؤدي إىلأن الرسائل االقتحامية  (ه 

 ذلك؛ إىل وما ،الضارةالفريوسات، والديدان، وبرجميات التجسس، وغريها من أشكال الربجميات لعمليات التدليس ونشر كقناة 
 التضليل؛ أو االحتيال أنشطة اجلرمية أو يف بعض األحيان يف االقتحامية تستعملأن الرسائل  (و 
حاب املصلحة الكثري من أص يف ختتلف خصائصها باختالف املناطق، وتؤثر أن الرسائل االقتحامية مشكلة عاملية (ز 

 هلا؛ إىل حلول ملواجهتها والتوصلتعاوناً دولياً عماًل تعاونياً و تتطلب وبالتايل 
 ؛أن معاجلة قضية الرسائل االقتحامية مسألة تتسم بادإحلاح (ح
 ؛االقتحامية حتتاج إىل املساعدة فيما يتعلق مبكافحة الرسائل 1الناميةالبلدان  أن كثرياً من البلدان، خاصة ط(
 ، ومعلومات ذات صلة منبشأن هذا املوضوع (ITU-T) توصيات صادرة عن قطاع تقييس االتصاالتهنالك أن  (ي

 ستفادة؛امل صدد الدروس يف هذا امليدان، وخاصة يف يح إرشادات للتطوير املقبلتت، ميكن أن خرىاهليئات الدولية األُ 
وإذ تأخذ بعني " من (ب الفقرة يف أن التدابري التقنية ملكافحة الرسائل االقتحامية متثل واحدًا من النهج املذكورة (ك

 أعاله، "االعتبار كذلك
 وإذ تالحظ

 ITU-T X.1231التوصية  يف وخاصةلقطاع تقييس االتصاالت  17 أمهية العمل التقين الذي اضطلعت به حىت اآلن جلنة الدراسات
 ،ITU-T X.1240سلسلة التوصيات و 

 تقـرر أن تكلف جلان الدراسات ذات الصلة
الربيد  الرسائل االقتحامية )مثل، فيما يتعلق مبكافحة 17جلنة الدراسات  يف بأن تواصل دعم العمل اجلاري، وخاصة 1

ادإلكرتوين(، وادإسراع بعملها املتعلق بالرسائل االقتحامية من أجل التصدي للتهديدات القائمة واملستقبلية اليت تدخل ضمن 
 االقتضاء؛ اختصاص قطاع تقييس االتصاالت وخربته، حسب

فيها سائر  املنظمات ذات الصلة، مبا التصاالت ومعقطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل ل معبأن تواصل التعاون  2
(، من أجل مواصلة، وضع توصيات تقنية (IETF)املنظمات املعنية بوضع املعايري ذات الصلة )مثل فريق مهام هندسة ادإنرتنت 

 ذلك، إىل بية، ومايعلى وجه السرعة بغية تبادل أفضل املمارسات ونشر املعلومات عن طريق ورش العمل املشرتكة والدورات التدر 
 لقطاع تقييس االتصاالت 17تكلف كذلك جلنة الدراسات 

 القرار؛ بتقدمي تقارير دورية إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن التقدم احملرز بشأن هذا 1
عملها املتصل  يف لقطاع تنمية االتصاالت املعنية مبكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي هلا 2بدعم جلنة الدراسات  2

يمية واالقتصادية للرسائل القضايا السياساتية والتنظ جمال يف خمتلف املناطق يف بتقدمي الدورات التدريبية التقنية وأنشطة ورش العمل
 ؛االقتحامية وتأثريها

 هبذا الصدد، ُأخرى مبواصلة عملها املتعلق بإعداد توصيات وورقات تقنية ومنشورات 3

                                                      
 انتقالية. ةتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحل  1
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 تقييس االتصاالتتكلف مدير مكتب 
بتقدمي كل املساعدة الالزمة بغية التعجيل هبذه اجلهود، والعمل بالتعاون مع األطراف املعنية اليت تعمل على مكافحة  1

 االقتضاء؛ الرسائل االقتحامية بغية حتديد الفرص وإذكاء الوعي بشأن هذه األنشطة، وحتديد أوجه التعاون املمكنة، حسب
 حلركة الرسائل بشأن احلجم التقرييب -ذلك من خالل توجيه استبيان إىل أعضاء االحتاد  يف مبا -دراسة  يف بالشروع 2

 يةماالقتحامية وأنواعها )مثل الرسائل االقتحامية بالربيد ادإلكرتوين، والرسائل االقتحامية بالرسائل النصية القصرية، والرسائل االقتحا
لفة( املستندة إىل بروتوكول ادإنرتنت( وخصائصها )مثل الطرق واملصادر الرئيسية املختتطبيقات الوسائط ادإعالمية املتعددة  يف

حتديد هذه الطرق واملصادر واألحجام، ويف تقدير حجم االستثمارات  يف ملساعدة الدول األعضاء ووكاالت التشغيل ذات الصلة
 بالفعل؛ ن عملُأجنز م االقتحامية والتصدي هلا، مع مراعاة ماملكافحة هذه الرسائل  خرىاملرافق والوسائل التقنية األُ  يف الالزمة

مبواصلة التعاون مع مبادرة األمني العام بشأن األمن السيرباين ومع مكتب تنمية االتصاالت فيما يتصل بأي بند  3
ت، وكفالة التنسيق بني هذه ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاال2014ديب،  يف )املراَجع 45يتعلق باألمن السيرباين مبوجب القرار 

 املختلفة؛ األنشطة
 تقرير األمني العام إىل جملس االحتاد بشأن تنفيذ هذا القرار، يف باملسامهة 4

 الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه واهليئات األكادمييةتدعـو 
 هذا العمل، يف إىل ادإسهام

 تدعو الدول األعضاء كذلك
ات املالئمة لكفالة اختاذ التدابري املالئمة والفّعالة ضمن األطر الوطنية والقانونية لديها ملكافحة إىل اختاذ اخلطو  1

 وانتشارها؛ الرسائل االقتحامية

 إىل العمل بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني من أجل مكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي هلا. 2
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 54رار ـقال
 ومساعدتها إنشاء أفرقة إقليمية

 (2016؛ احلمامات، 2012 ؛ ديب،2008؛ جوهانسربغ، 2004)فلوريانوبوليس، 

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 اعتبارها يف إذ تضع

 بُغية تقييس االتصاالت على صعيد عاملي؛من اتفاقية االحتاد ختول إنشاء جلان الدراسات  14أن املادة  أ ( 

اف االحتاد الوفاء بأهد يف من دستور االحتاد تنص على أن "تتمثل وظائف قطاع تقييس االتصاالت 17أن املادة  ب(
 املتعلقة بتقييس االتصاالت، مع مراعاة االعتبارات اخلاصة بالبلدان النامية، ..."؛

ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة ( 2014 بوسان، يف )املراَجع 123أن القرار  (ج
املتقدمة،  والبلدان 1تابعة تنفيذ املبادرات اليت تساعد على سد الفجوة التقييسية بني البلدان الناميةملبالعمل بشكل وثيق فيما بينهم 

 ؛هذا اجملال يف دعم أعماهلاومبزيد من التعاون مع املنظمات ادإقليمية ذات الصلة من أجل 
طاعات األساسي للتعاون والتنسيق بني الق ملؤمتر املندوبني املفوضني يقّر باملبدأ( 2014)بوسان،  191أن القرار  ( د

 ى حنو يتسم بالكفاءة والفعالية؛حتاشي ازدواج أنشطة القطاعات، وضمان أداء العمل عل يف يتمثلوالذي 
اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  يف الواردة (ITU-T) باالحتاد النتيجة التالية لقطاع تقييس االتصاالت أن ( هـ

 ،، ركزت على تشجيع مشاركة األعضاءملؤمتر املندوبني املفوضني (2014بوسان،  يف )املراَجع 71القرار  يف املعتمدة، 2019-2016
 حتديد معايري دولية غري متييزية واعتمادها بغية سد الفجوة التقييسية: يف ،البلدان النامية وخاصةً 

قدمي ذلك حضور االجتماعات وت يف عملية التقييس داخل قطاع تقييس االتصاالت، مبا يف زيادة املشاركة -
 النامية؛ البلدانمن شاركة املسيما  املسامهات وشغل املناصب القيادية واستضافة االجتماعات/ورش العمل، ال

قضايا السياساتية والالتعريفة واحملاسبة  مببادئمجلة أمور،  يف فيما يتصل، أعمال بعض جلان الدراسات، وخاصةً  أن ( و
 (IoT)وإنرتنت األشياء  (NGN) التايل اجليل وشبكاتاملتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  واالقتصادية الدولية

 ،النامية لبلدانل كبرية  اسرتاتيجية بأمهية تتسمما تزال والتنقلية والوسائط املتعددة، واجلودة  واألمن (FN) املستقبل وشبكات
 وإذ تدرك

رات عقد مؤمت يف "حتتفظ الدول األعضاء حبقهاأن تنص على  من الدستور( 194من الدستور )الرقم  43أن املادة  أ ( 
 إقليمية، واختاذ ترتيبات إقليمية، وإنشاء منظمات إقليمية، بُغية تسوية مسائل اتصاالت ميكن أن تعاجل على الصعيد ادإقليمي..."؛

 ؛التلقطاع تقييس االتصاجلان الدراسات مجيع  اجتماعات يف تزايد مستوى مشاركة البلدان النامية وإسهامها ب(
 ؛لقطاع تقييس االتصاالت 17و 13و 12و 11و 5و 3و 2إطار جلان الدراسات  يف أن أفرقة إقليمية أنشئت (ج
دعمها يقوم االحتاد بعقدها، وميكن أن تلقطاع تقييس االتصاالت املذكورة أعاله أن اجتماعات األفرقة ادإقليمية  (  

 هيئات التقييس ادإقليمية؛و/أو املنظمات ادإقليمية 
                                                      

 .يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالوالبلدان النامية غري الساحلية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية تشمل   1
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 رئيسية؛الإطار أنشطة جلان الدراسات  يف النتائج املرضية اليت مت احلصول عليها من خالل النهج ادإقليمي ( ه
تزايداً ، وأهنا تشمل عددًا ماألمهية دةمتزاي أصبحت ادإقليمية األفرقة هذه معظم هبا تضطلع اليت األنشطة أن (  

 ؛القضايا من
اليت تقود دراسات تتعلق مبسائل السياسات والتعريفة  3 التأسيس الناجح لألفرقة ادإقليمية التابعة للجنة الدراسات (  

احملاسبية والسياساتية االقتصادية و خدمات االتصاالت الدولية وتدرس القضايا  يف ذلك منهجيات حتديد التكاليف( يف واحملاسبة )مبا
 باالتصاالت؛ املتعلقة

 املنشأة مبوجب هذا القرار، 2البدايات املشجعة لألفرقة ادإقليميةو  3استدامة األفرقة ادإقليمية التابعة للجنة الدراسات  (ح
 وإذ تالحظ

 مراعاة اخلاصة واهتماماهتا احتياجاهتا مراعاة كفالة  بغية الدراسات جلان أعمال يف النامية البلدان مشاركة زيادة ضرورة ( أ 
 ؛ضمن اختصاص قطاع تقييس االتصاالت وجلان دراساته أفضل

 مشاركة زتعزي أجل من عملها وأساليب االتصاالت تقييس قطاع دراسات جلان تنظيم وتعزيز حتسني ضرورة (ب
 ؛االحتاد يف ني أوجه التآزر مع القطاعني اآلخرينولتحسلزيادة كفاءة وفعالية أعمال التقييس الدويل، ، النامية البلدان

 أمهية وجود أطر استشارية مالئمة لصياغة املسائل ودراستها وإعداد املسامهات وبناء القدرات؛ ج(
 منتديات التقييس التابعة لقطاع تقييس االتصاالت؛ يف ضرورة زيادة حضور البلدان النامية ونشاطها د (
أعمال قطاع تقييس االتصاالت، مثل مشاركة اهليئات األكادميية واخلرباء  يف اركة أوسعضرورة التشجيع على مش ه (

 سيما من البلدان النامية؛ جمال تقييس االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال يف العاملني
اليت ينظمها  دون حضورها اللقاءاتمؤسسات البلدان النامية، مما قد حيول  يف سيما القيود املفروضة على امليزانية، ال و (

 القطاع واليت هتتم هبا بصفة خاصة،
 وإذ ال يغيب عن باهلا

تسق ي مباعلى األفرقة ادإقليمية اليت أُنشئت بعدها،  3عمل األفرقة ادإقليمية للجنة الدراسات وأساليب  أن تطبيق اهليكل التنظيمي
 أن يوسع وحيسن مستوى مشاركة البلدان النامية ميكن 1القرار  يف عليهاملنصوص  النظام الداخلي لقطاع تقييس االتصاالتمع 
 ،(2014بوسان،  يف )املراَجع 123إحراز أهداف القرار  يف أنشطة التقييس وأن يساهم يف

 وإذ تأخذ بعني االعتبار
 العمل؛ وأساليب ظيميوالتن التشغيلي باهليكل يتعلق فيماالتجارب والدروس اليت استفادت منها األفرقة ادإقليمية  أ ( 

 على النحو املبني 3 العملية احملددة للموافقة على التوصيات املقدمة لألفرقة ادإقليمية التابعة للجنة الدراسات (ب
 ،( هلذه اجلمعية2012ديب،  يف )املراَجع 1من القرار  1.2.9 الفقرة يف

 كذلك  تدرك وإذ
 ؛النامية البلدان يف التقييس أنشطة تعزيز يف يساعد أن ميكن التقييس صدد يف ومنسق مشرتك هنج اتباع أن أ ( 

                                                      
 ادإقليمي. الفريقاألفرقة ادإقليمية مفتوحة دون استثناء ملشاركة مجيع األعضاء الذين ينتمون إىل املنطقة احملددة اليت أنشئ فيها   2
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 سيما ال صاالت،االت تقييس لقطاع املختلفة الدراسات للجان التابعة ادإقليمية لألفرقة املشرتكة االجتماعات أن (ب
كة البلدان هليئة تقييس إقليمية، ميكن أن تشجع مشار  هليئة إقليمية و/أو اجتماعات/أو و إقليمية عمل ورشة مع باالقرتان كانت إذا

 املشرتكة؛ االجتماعات هذه فعالية من وتزيد االجتماعات هذه يف النامية
 إداراهتم، يف قييسالت جماالت من العديد معاجلة عن مسؤولني عادةً  يكونون النامية البلدان يف التقييس خرباء من قلة أن (ج
 ،وقت واحد ضمن عدد من جلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت يف املتعلقة باملسائل قيد الدراسةذلك القضايا  يف مبا

 ررـتق
 ؛تابعة للجان دراسات تقييس االتصاالت إنشاء أفرقة إقليمية، على أساس كل حالة على حدة، تنسيق أن تؤيد 1
ييس ادإقليمية ادإقليمية )املنظمات ادإقليمية وهيئات التقأن تشجع تعاون وتآزر األفرقة ادإقليمية مع هيئات التقييس  2

 وما إليها(؛
 تقدمي الدعم لألفرقة ادإقليمية حسب االقتضاء، يف أن تدعو اجمللس إىل النظر 3

 والدول األعضاء املنتمية إليها تدعو املناطق
 الختاذمناطق كل منها  يف تابعة للجان الدراسات الرئيسية لقطاع تقييس االتصاالت إقليمية أفرقة إنشاء متابعة إىل 1

 االقتضاء حسب وأنشطتهااجتماعات األفرقة ادإقليمية  ودعمهذا القرار  من 3 إىل 1من  "تقرر"للفقرات  وفقاً اخلطوات الالزمة 
 االتصاالت؛ تقييس مكتب مع بالتنسيق

، الرئيسية اساتالدر  جلنة عليها توافق أن على ادإقليمية، األفرقة هلذه عمل وأساليب اختصاصات مشروع وضع إىل 2
 ؛يتعلق باجملاالت اليت هتمها فيما

إنشاء هيئات تقييس إقليمية، حسب االقتضاء، وتشجيع عقد اجتماعات مشرتكة ومنسقة مع األفرقة ادإقليمية إىل  3
 منطقة كل منها، حبيث تعمل هيئات التقييس هذه مبثابة مظلة الجتماعات هذه يف التابعة للجان دراسات تقييس االتصاالت

 ادإقليمية، األفرقة
 تدعو األفرقة ادإقليمية املنشأة على هذا النحو

 وإىلمناطقها،  يف أنشطة التقييس يف مشاركة البلدان النامية وتشجيعنشر املعلومات عن تقييس االتصاالت  إىل 1
 املعنية؛ املنطقة وياتأول تبني اليت تعمل فيها وفقاً لالختصاصات املعتمدة الرئيسيةىل جلنة الدراسات تقدمي مسامهات خطية إ

 ،تواملكاتب ادإقليمية لالحتاد الدويل لالتصاال الصلة ذات املعنية ادإقليمية املنظمات مع الوثيق التعاون إىل 2
 تكلف جلان الدراسات والفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

 بتنسيق اجتماعات مشرتكة لألفرقة ادإقليمية التابعة للجان دراسات تقييس االتصاالت،
 املتاحة واردامل حدود ويف ،تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت

 املخصصة أو املقدمة كمسامهة
 سري أعماهلا بدون عقبات؛بتقدمي كل الدعم الالزم دإنشاء أفرقة إقليمية وكفالة  1
 تقييس طاعلق التابعة ادإقليمية األفرقة اجتماعات مع بالتزامن ممكناً، ذلك كان  كلما  عمل، ورش عقد يف بالنظر 2

 ؛املناطق ذات الصلة، وبالعكس يف ،االتصاالت
 ،وورش عملهاادإقليمية باختاذ كل التدابري الالزمة لتسهيل تنظيم اجتماعات هذه األفرقة  3
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 تطلب من مدير مكتب تقييس االتصاالت
 من أجل: مع مدير مكتب تنمية االتصاالت التعاون

 تقدمي مساعدة حمددة لألفرقة ادإقليمية؛ مواصلة ‘1’
 نهجياهتامبعلى مواصلة تطوير أدوات التطبيقات احملوسبة املتصلة  3 الدراسات للجنة ادإقليمية األفرقة أعضاء تشجيع ‘2’

 لتحديد التكلفة؛

 فيما بني تآزر الالزمال لتشجيع واملستقبلية احلالية ادإقليمية األفرقة اجتماعات لتسهيل املناسبة اخلطوات اختاذ ‘3’
 ،القطاعات الثالثة، ومن مث حتسني فعالية وكفاءة جلان الدراسات

 على هذا النحو املنشأةاألفرقة ادإقليمية  كذلك  وـتدع
 تصاالت،وهيئات التقييس، واملكاتب ادإقليمية لالحتاد الدويل لال ،ذات الصلة املعنيةإىل التعاون الوثيق مع املنظمات ادإقليمية 

 .إليها تنتمي اليت املنطقة يف وتقدمي تقارير عن أعماهلا
 



109 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 55رار ـقال
 أنشطة في تشجيع المساواة بين الجنسين

 لالتحاد الدولي لالتصاالت قطاع تقييس االتصاالت
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس،)

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 اعتبارها يف إذ تضع

، تبني (ICT)العوملة والتطوير الفّعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف أنه على الرغم من الدور اهلام للتقييس ( أ 
 عمليات التقييس الدولية؛ يف ادإحصاءات أن النساء عددهن قليل جداً الاليت يشاركن

هذه  يف أنه ميكن دفع أعمال التقييس اخلاصة بقطاع تقييس االتصاالت بأقصى فعالية ممكنة من خالل إدماج املرأة (ب
 بفعالية؛ مالاألع
 االحتاد؛ يف االتصاالت تقييس قطاع أنشطة مجيع يف والفعلية للنساءة فّعالإىل ضمان املشاركة ال احلاجة (ج
، (WISE) يسجمال التقي يف عين باملرأةاملتابع لالحتاد و الرباء اخلفريق قد أنشأ  (TSB)مكتب تقييس االتصاالت  أن ( د

 على النساءيكرس أعماله لتشجيع هو و  ،2016 فرباير يف (TSAG)اجتماع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  يف أُطلقالذي 
 سامهوا الذين النساءو  الرجال وتقديرواجملاالت ذات الصلة،  واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا واالتصاالت التقييسجمال  يف العمل
 اجملاالت، هذه يف النساء عمل تشجيع يف مميز بشكلٍ 

 وإذ تالحظ

جمال املساواة بني  يف بغية أن يصبح منظمة منوذجية (GEM)تعميم املساواة بني اجلنسني لأن االحتاد اعتمد سياسة  ( أ 
 ؛متكني النساء والرجال على السواء يف قدرة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتستفيد من اجلنسني 

، وزيادة العقد األخري يف إذكاء الوعي بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني وخاصة يف االحتادالتقدم الذي أحرزه  ب(
 الدراسات واملشاريع والتدريب، ويف إنشاء فريق مهام داخلي معين باملساواة املنتديات الدولية ويف يف مشاركة املرأة ومسامهتها

تفل به جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" الذي حيُ  يف يل للفتياتوإطالق االحتاد احلدث الناجح "اليوم الدو  اجلنسني، بني
 سنوياً يوم اخلميس الرابع من شهر أبريل؛

 االحتاد يف تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،  يف )املراَجع 70القرار  (ج
 ؛(ICT) من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت رأةترويج املساواة بني اجلنسني ومتكني املو 
بني  املساواة منظور تعميمبشأن  ،(WTDC) ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،  يف املراَجع) 55 لقرارا ( د

 ؛املساواة على قائمأجل جمتمع معلومات شامل  مناجلنسني 
إدارة  يف ، بشأن تعميم منظور املساواة بني اجلنسني2001دورته لعام  يف الذي اعتمده جملس االحتاد 1187القرار  (ه 

د امليزانية القائمة دإنشاء حدو  يف االحتاد ويطلب من األمني العام ختصيص املوارد املالئمة يف سياستها وممارستها املوارد البشرية ويف
 للوحدة؛وحدة للمساواة بني اجلنسني وتكريس موظفني خمصصني ومتفرغني 
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 املعلومات تكنولوجيات جمال يف االحتاد دور بشأن ،2011دورته لعام  يف الذي اعتمده اجمللس 1327 القرار و (
 ؛والفتيات النساء ومتكني واالتصاالت

ل استعمال الذي يتناو  باللغة ادإنكليزيةدليل االحتاد لألسلوب اللغوي  صيغة حمدثة من أن األمني العام قد أصدر ( ز
 غري متييزية؛لغة 
 قضايا املساواة بني اجلنسني دإجراء املناقشات وتبادل األفكار من أجل ،خطته االسرتاتيجية يف يُدرج ،أن االحتاد (ح

 حتديد خطة عمل ملموسة عرب املنظمة بأكملها مع مواعيد حمددة وأهداف؛
تنظيمها االحتاد واألمم  يف اليت يشرتك (GEM-TECH)التكنولوجيا جوائز املساواة بني اجلنسني وتعميمها من خالل  (ط

اليت حتتفي بادإجنازات االستثنائية الشخصية أو املؤسسية واالسرتاتيجيات املبتكرة اليت تسّخر تكنولوجيا املعلومات  ،املتحدة
 واالتصاالت لتمكني املرأة؛

بأن "يقدم األمني العام إىل اجمللس خطة  2016تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لألمم املتحدة لعام  يف التوصية الواردة (ي
، مع أهداف حمددة وجداول 2017 دورته لعام يف عمل الستكمال سياسة املساواة بني اجلنسني وتعميمها، كي يصّدق عليها اجمللس

من جماالت  كل جمال يف زمنية تقريبية وتدابري مراقبة لتحسني التوازن بني اجلنسني، خاصة على مستوى ادإدارة العليا، وذلك
 اختصاص االحتاد، ورفع تقرير سنوي إىل اجمللس بشأن تنفيذ هذه اخلطة"،

 إذ تذّكرو 
ينص على "حقوق متساوية  1945عام  يف بأن أحد املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة الذي اعتمده قادة العامل ( أ 

 ؛والنساء" للرجال
منظور املساواة  تعميملألمم املتحدة بشأن  (ECOSOC) واالجتماعيللمجلس االقتصادي  E/2012/L.8بالقرار  (ب

  ، الذي رحب بوضع خطة عمل على مستوى منظومة األمم املتحدةوبراجمها املتحدة األمم منظومة سياسات مجيع يف بني اجلنسني
تني دورهتا الس يف رأة اليت شددتوجلنة األمم املتحدة املعنية بوضع امل، (UNSWAP)ككل للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

اختاذ  مجيع اجملاالت والقيادة على مجيع مستويات يف الة للمرأةعلى ضرورة ضمان املشاركة الكاملة واملنصفة والفعّ ( 2016)مارس 
 احلياة العامة واالجتماعية واالقتصادية والسياسية؛ القطاعني العام واخلاص ويف يف القرار
 الرتويج للمساواة بني اجلنسني، يف دإشراك الرجال والفتيان HeForShe (2014)حدة مببادرة األمم املت ج(

 وإذ تدرك
 سياق جمتمع املعلومات واملعرفة، سيستفيد من مشاركة املرأة والرجل على قدم املساواة يف أن اجملتمع ككل، خاصة ( أ 
 ؛االتصاالت على قدم املساواة إىل خدمات وصول النساء والرجال وضع السياسات واختاذ القرارات ويف يف

قمية بني اجلنسني، بوجود فجوة ر  الوثيقة اخلتامية لالستعراض الشامل لنواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات تقرّ  أن (ب
ما من خالل تعزيز سي ، ال2020 وتدعو إىل اختاذ تدابري فورية لتحقيق املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق مبستعملي ادإنرتنت حبلول

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بوصفهن مستعمالت وواضعات احملتوى وموظفات  يف تعليم ومشاركة النساء والفتيات
ع القرارات عمليات وض يف وصاحبات مشاريع ومبتكرات وقائدات، وتعيد تأكيد االلتزام بضمان مشاركة النساء على حنو تام

 ملعلومات واالتصاالت؛املتصلة بتكنولوجيا ا
حتقيق  يف أيضاً ساهم يتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  يف مشاركتهن وتعزيز والفتيات النساء تعليم تعزيز أن (ج

 ؛من أهداف التنمية املستدامة، "حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات" 5 اهلدف
عنية بالتنمية املستدامة لجنة النطاق العريض املالتابع لاملعين بالنطاق العريض واملساواة بني اجلنسني تقرير فريق العمل  ( د

 "،جمتمع املعلومات يف مضاعفة الفرص الرقمية: تعزيز إدماج النساء والفتياتبعنوان " 2013 لعام
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 تقرر

املعلومات لنشر  عمله وأنشطتهوبرامج أن تعرّب سياساته جهوده لضمان  يواصل قطاع تقييس االتصاالت باالحتادأن  1
ني والدورات واجلمعيات واملؤمترات اخلاصة بالقطاع، عن التزامنا باملساواة بواحللقات الدراسية التابعة وجلان الدراسات ومنشوراته 

 اجلنسني، وأن تعزز التوازن بني اجلنسني:
 قطاع التقييس؛ يف ئة الفنية والفئات العليابالنسبة إىل الوظائف، أن تشمل وظائف الف ‘1’
عند اختيار الرؤساء ونواب الرؤساء واملقررين للجان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت وللفريق االستشاري  ‘2’

 لتقييس االتصاالت؛
 ؛وعمله لوظيفياإدارة قطاع تقييس االتصاالت وهيكله  يف منح أولوية عالية لتعميم منظور املساواة بني اجلنسني 2
 ،WISEأن يواصل قطاع تقييس االتصاالت دعم فريق اخلرباء  3

 مدير مكتب تقييس االتصاالت تكلف

ذلك دعم تنفيذ  يف باختاذ اخلطوات الالزمة ملواصلة تنفيذ سياسة االحتاد بشأن املساواة بني اجلنسني وتعميمها مبا 1
ساواة بني صلة بتعميم منظور املساواة بني اجلنسني ودعم جهات االتصال املعنية باملالتوصيات املقدمة من وحدة التفتيش املشرتكة املت

 اجلنسني لقطاع تقييس االتصاالت وتشجيع موظفي مكتب تقييس االتصاالت على القيام بالتدريب ذي الصلة؛
 املطبقة ئللمباد وفقاً  االتصاالت تقييس مكتب أعمال يف اجلنسني بني املساواة منظوردمج  يف باالستمرار 2
 االحتاد؛ يف
ذلك  يف اجلنسني، مبا بني تعميم مبدأ املساواة يف املضّي قدماً القطاع بشأن  يف بإجراء استعراض سنوي للتقدم احملرز 3

استنتاجاته  عرضو  ييس لقطاع تقييس االتصاالت اليت تضطلع هبا النساء،جتميع واستعراض البيانات ادإحصائية بشأن أنشطة التق
 ؛واجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت على

 النساء عدادأ زيادة ودعم االتصاالت تقييس قطاع أنشطة جوانب مجيع يف النساء ومسامهة مشاركة بتشجيع 4
 :خالل من االتصاالت تقييس بقطاع القيادية املناصب يف

 مجيع يف يضاف أن بينها، أمور عدة طريق عن وذلك وفودهم يف النساء إشراك على األعضاء تشجيع ‘1’
 "؛كلما أمكن ذلك  وفودهم يف النساء إشراك إىل األعضاءدعى ي" عبارة املعممة الرسائل

لى على مستوى املهنيني واملستوى األع تقييس االتصاالت مكتب وظائف يف اختيار النساء جعل ‘2’
 ؛أوىل أولوية

للتطور كقائدات لقطاع تقييس  النساءلضمان توفري الفرصة جلميع  WISEالعمل اجلاري لفريق اخلرباء  بدعم 5
 االتصاالت بالعمل كمقررات ومقررات مساعدات؛

 املشاركاتموجهة للجمهور املعلومات احلالية عن عدد النساء  WISEينشر على صفحة ويب تابعة لفريق اخلرباء  بأن 6
 ،ان الدراساتجلالذين ينتمني إليهم وتوزيعهن على أو أعضاء القطاع اليت ينتمني إليها ادإدارات ذلك  يف مباالقطاع، أحداث  يف

 مع حتديد جلان الدراسات اليت تتوىل فيها النساء مناصب قيادية؛
 االتصاالت قييست قطاع اجتماعات حلضوراملالية  املساعدات توزيع عند العوامل كأحد  اجلنسني بني التوازن بإضافة 7

 املوارد؛ توفر عند
، بوصفه أحد مناصري مبادرة جنيف للمساواة بني اجلنسني، نيابًة عن قطاع إىل األمني العام لالحتادبأن ينضم  8

تسم املبادرة اليت ترعاها املفوضية السامية حلقوق ادإنسان التابعة لألمم املتحدة بشأن كوكب ي يف املشاركة يف تقييس االتصاالت،
 ،ألحد اجلنسنيساواة املطلقة بني النساء والرجال ملكافحة االحنياز غري املرئي بامل
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 تدعو األمني العام
عن األنشطة اليت هتدف إىل تشجيع املساواة  UNSWAPإىل االلتزام مبتطلبات ادإبالغ اليت تفرضها خطة العمل  1

 ؛بني اجلنسني ومتكني املرأة

حتاد لألسلوب اللغوي دليل اال يف واملتاحةللجنسني املبادئ التوجيهية احملايدة اة مراع االحتاد على فيتشجيع موظإىل  2
 ،وتفادي، قدر ادإمكان، استعمال العبارات احملددة جلنس بعينه ،باللغة ادإنكليزية

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
فضالً  نساءال من للخبريات النشطة املشاركة دعم شأهنا من الرؤساء ونواب الرؤساء ملناصب ترشيحات تقدمي إىل 1

 ؛إليها ينتمني اليت والوفود ادإدارات ويف التقييس، وأنشطة أفرقة يف عن الرجال
 رأةأعمال مكتب تقييس االتصاالت بتعيني خرباء من أجل فريق اخلرباء املعين بامل يف إىل أن تدعم وتشارك بنشاط 2
بقطاع تقييس االتصاالت وترويج استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتمكني النساء  (WISE) جمال التقييس يف

 والفتيات اقتصادياً واجتماعياً؛

 التدابري مجيع عمدتشجيع ودعم تثقيف الفتيات والنساء على حنو فّعال بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و  إىل 3
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تقييس الجم يف وظيفي مسار خلوضإعدادهن ب الكفيلة
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 64القـرار 
 إلى اإلصدار السادس توزيع عناوين بروتوكول اإلنترنت وتسهيل االنتقال

 ونشره (IPv6)لبروتوكول اإلنترنت 
 (2016 ،؛ احلمامات2012؛ ديب، 2008)جوهانسربغ، 

 (،2016لتقييس االتصاالت )احلمامات،  العامليةإن اجلمعية 
 إذ تشري إىل

 املراَجع) 180 ( والقرار2014بوسان،  يف )املراَجع 102 ( والقرار2014بوسان،  يف )املراَجع 101 القرار أ ( 
 ؛االتصاالت لتنمية( للمؤمتر العاملي 2014 ديب، يف املراَجع) 63 ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرار (2014بوسان،  يف

الرابع إىل  يستدعي تعجيل االنتقال من ادإصدار (IPv4) أن استنفاد عناوين ادإصدار الرابع لربوتوكول ادإنرتنت ب(
 القطاع؛ السادس، وأصبح ذلك مسألة هامة بالنسبة إىل الدول األعضاء وأعضاء ادإصدار

 ؛(IPv6) ادإنرتنت السادس لربوتوكول نتائج فريق االحتاد املعين بادإصدار ج(
ستمر وسيقوده السادس لربوتوكول ادإنرتنت سي املتعلق ببناء القدرات البشرية بشأن ادإصداراملستقبل  يف أن العمل د (

 األمر، ، إذا لزمخرى، بالتعاون مع املنظمات املعنية األُ (BDT) مكتب تنمية االتصاالت
 وإذ تالحظ

أساسية وهي ذات أمهية جوهرية من أجل التطور املستقبلي لشبكات  ادإنرتنت موارد أن عناوين بروتوكول أ ( 
 العامل؛ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة على بروتوكول ادإنرتنت ومن أجل تطور اقتصاد

 الرابع؛ أن كثرياً من البلدان تعتقد أن هناك اختالالت تارخيية تتصل بتوزيع عناوين ادإصدار ب(
موعات كبرية متجاورة من عناوين ادإصدار الرابع تزداد نُدرة وأنه بات من الضرورة العاجلة النهوض باالنتقال أن جم ج(
 السادس؛ ادإصدار إىل
السادس لربوتوكول  الصلة بشأن بناء القدرات املتعلقة بادإصدار استمرار التعاون والتنسيق بني االحتاد واملنظمات ذات د (

 القطاع؛ ستجابة الحتياجات الدول األعضاء وأعضاءادإنرتنت من أجل اال
 ية،املاض السادس لربوتوكول ادإنرتنت الذي حتقق على مدار السنوات القليلة التقدم حنو اعتماد ادإصدار ( ه

 اعتبارها يف وإذ تضع
السادس ونشر  دإصداراجمتمع ادإنرتنت مواصلة املناقشات املتصلة بنشر  يف أنه يتعني على أصحاب املصلحة املعنيني أ ( 

 الصدد؛ هذا يف معلومات
 القطاع؛ واالنتقال إليه قضية هامة للدول األعضاء وأعضاءأن نشر ادإصدار السادس لربوتوكول ادإنرتنت  ب(
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ادس الس عملية االنتقال من ادإصدار الرابع إىل ادإصدار يف تزال تواجه حتديات ال 1أن العديد من البلدان النامية ج(
 هذا اجملال؛ يف ول ادإنرتنت ألسباب منها املهارات التقنية احملدودةلربوتوك

على الرغم و السادس لربوتوكول ادإنرتنت،  يتعلق بادإصدار أن بعض الدول األعضاء لديها مهارات تقنية كافية فيما ( د
 تلفة؛إىل أسباب خم يعودالسادس لربوتوكول ادإنرتنت  الرابع إىل ادإصدار االنتقال من ادإصدار يف من ذلك يوجد تأخري

 ؛(IPv6) السادس لربوتوكول ادإنرتنت أن الدول األعضاء تؤدي دوراً هاماً لتحفيز االنتقال إىل ادإصدار ( ه
بشكل متزايد بسبب املعدل السريع الستنفاد  حّ ُمل (IPv6) السادس لربوتوكول ادإنرتنت نشر ادإصدار يف أن ادإسراع ( و

 ادإنرتنت؛ الرابع لربوتوكول عناوين ادإصدار
سجالً لعناوين بروتوكول ادإنرتنت،  (ITU-T) أن العديد من البلدان النامية تريد أن يصبح قطاع تقييس االتصاالت ( ز

تفضل  رىُأخأن بلدانًا  ادإنرتنت مباشرة من االحتاد، إال من أجل إعطاء البلدان النامية خيار احلصول على عناوين بروتوكول
 استعمال النظام احلايل؛

ب كماً هائالً من عناوين اليت تتطل (IoT) ادإنرتنت يسهل حلول إنرتنت األشياء السادس لربوتوكول أن نشر ادإصدار (ح
 ادإنرتنت؛ بروتوكول

أن البىن التحتية اجلديدة لالتصاالت، من قبيل شبكات اجليل الرابع/التطور بعيد املدى وشبكات اجليل اخلامس  (ط
 ستتطلب دعم ادإصدار السادس لربوتوكول ادإنرتنت من أجل حتسني االتصاالت،

 تقـرر
تقييس االتصاالت، كل حسب واليتها، مبواصلة دراسة توزيع عناوين لقطاع  3و 2 تكليف جلنيت الدراسات 1

غري  املعادة أو تزال متاحة أو ادإنرتنت اليت قد تكون ال الرابع لربوتوكول ادإنرتنت، ومراقبة وتقييم توزيع عناوين ادإصدار بروتوكول
 املستخدمة، وذلك لصاحل البلدان النامية؛

حسب واليتها،  بتحليل ادإحصاءات لغرض تقييم وترية وجغرافية توزيع عناوين  ، كل3و 2تكليف جلنيت الدراسات  2
السادس لربوتوكول ادإنرتنت وتسجيلها لألعضاء املهتمني باألمر، وخاصة البلدان النامية، بالتعاون مع مجيع أصحاب  ادإصدار

 املصلحة ذوي الصلة؛
حاب املصلحة ادإنرتنت مع مجيع أص السادس لربوتوكول ادإصدارتعزيز تبادل اخلربات واملعلومات املتعلقة باعتماد  3

بُغية توافر فرص للقيام جبهود مشرتكة وتعزيز املهارات التقنية ولضمان وجود مسامهات تعزز جهود االحتاد لدعم االنتقال إىل 
 ونشره، السادس ادإصدار

 نمية االتصاالتتكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب ت
مبواصلة األنشطة اجلارية بني مكتب تقييس االتصاالت ومكتب تنمية االتصاالت، مع مراعاة مشاركة أولئك الشركاء  1

، (IPv6) ادإنرتنت السادس لربوتوكول تسهيل االنتقال ونشر ادإصدار يف املسامهة خبربهتم ملساعدة البلدان النامية يف الراغبني
مؤمتر لل (2014 ديب، يف )املراَجع 63 اهتا ادإقليمية كما حددها مكتب تنمية االتصاالت مع مراعاة القرارواالستجابة الحتياج

 العاملي لتنمية االتصاالت؛

                                                      
 ية.لتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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س، لتسهيل الساد املوقع ادإلكرتوين الذي يقدم معلومات عن األنشطة العاملية املتصلة بادإصدار وإدارة بتحديث 2
السادس جلميع أعضاء االحتاد والكيانات املهتمة، وتقدمي معلومات تتعلق بأنشطة التدريب اليت  إذكاء الوعي بأمهية نشر ادإصدار

وجمموعات مشغلي  (RIR) الصلة )مثل سجالت ادإنرتنت ادإقليمية يضطلع هبا االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمات ذات
 (؛(ISOC) الشبكات ومجعية ادإنرتنت

ني السادس ونشره وتسهيل أنشطة التدريب املشرتك مبشاركة اخلرباء املعني بإذكاء الوعي بأمهية االنتقال إىل ادإصدار 3
شاء خمتربات خاصة إن مواصلة يف طريق ومبادئ توجيهية واملساعدةذلك خرائط  يف الصلة وتوفري املعلومات مبا من الكيانات ذات

اه مقارنًة ومبزاي الصلة، البلدان النامية بالتعاون مع املنظمات ذات يف ادإنرتنت السادس لربوتوكول ادإصدار باختبارات
 ياء؛، نظراً إىل الطلب الكبري على عناوين بروتوكول ادإنرتنت ألجهزة إنرتنت األشIPv4 بادإصدار

رتنت للمهندسني ادإن السادس لربوتوكول الربنامج التدرييب ذي الصلة بادإصدار يف بدعم مكتب تنمية االتصاالت 4
 منظماهتم، يف أيضاً وميكنهم االستفادة منه ومشغلي الشبكات ومقدمي احملتوى الذي من شأنه أن يعزز مهاراهتم 

 تكلف كذلك مدير مكتب تقييس االتصاالت
 ادإنرتنت وتقدمي تقرير إىل جمال عناوين بروتوكول يف 3 وجلنة الدراسات 2 إجراءات مناسبة لتسهيل أنشطة جلنة الدراساتباختاذ 

ق يتعل ادإجراءات املتخذة فيما يف ، بشأن التقدم احملرز2020 جملس االحتاد وتقرير إىل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام
 أعاله، "تقرر"بفقرة 

 الدول األعضاء وأعضاء القطاعتدعو 
، مببادرات حمددة على الصعيد الوطين، تعزز "تقرر"من 3 إىل النهوض، من خالل املعارف املكتسبة وفقًا للفقرة 1

التفاعل مع اهليئات احلكومية واخلاصة واألكادميية ومنظمات اجملتمع املدين بغرض تبادل املعلومات الالزمة لنشر 
 بلده؛ يف السادس، كل ادإصدار

السادس،  إىل احلرص على أن تتمتع جتهيزات الشبكة واملعدات احلاسوبية والربجميات اجلديدة بإمكانات ادإصدار 2
 السادس؛ مع مراعاة الفرتة الالزمة لالنتقال من ادإصدار الرابع إىل ادإصدار

 هذا اجملال، يف احملرزالتقدم السادس وادإبالغ عن  االلتزام باالنتقال إىل ادإصدار يف إىل النظر 3
 تدعو الدول األعضاء

إىل وضع سياسات وطنية للنهوض بالتحديث التكنولوجي لألنظمة لضمان أن تكون اخلدمات العمومية املقدمة  1
السادس  دإصدارالصلة لدى الدول األعضاء متوافقة مع ا ادإنرتنت والبىن التحتية لالتصاالت والتطبيقات ذات باستخدام بروتوكول

 ؛(IPv6) ادإنرتنت ربوتوكولل
الصلة  ذات خرىواملنظمات األُ  (ISP) وضع برامج وطنية لتشجيع مقدمي خدمات ادإنرتنت إمكانية يف إىل النظر 2

 السادس؛ ادإصدارإىل على االنتقال 
ادإنرتنت بني  وكوللربوتالسادس  ادإصدار استخدام متطلبات املشرتيات احلكومية للتشجيع على نشر  يف إىل النظر 3

 الصلة، حسب االقتضاء. مقدمي خدمات ادإنرتنت واملنظمات ذات
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 65القـرار 
 هويّة الخط الطالب وتعّرف توفير معلومات رقم الطرف طالب النداء

 االتصالوتحديد منشأ 
 (2016 احلمامات، ؛2012 ،ديب ؛2008 جوهانسربغ،)

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 القلق عن تعرب إذ

 اخلط ةهوي تعرفو رقم الطرف طالب النداء  هوية معرفات معلومات نقل لكبت يبدو ما على اجتاهاً  هناك ألن أ ( 
 ؛للمقصد ينالوط الدليلي والرمز للبلد الدليلي الرمز خاصة وبصفة الدولية، احلدود عرب (OI)منشأ االتصال  وحتديد (CLI) الطالب

 ؛1ةالنامي البلدان يف وخاصة واالقتصادية األمنية القضايا على مؤاتٍ  غري تأثري هلا املمارسات هذه ألن ب(
فيما يتعلق بسوء  (TSB) عدد احلاالت املبلغ عنها مؤخراً إىل مدير مكتب تقييس االتصاالت يف هناك زيادة هائلة ألن (ج

 الطالب؛ الطرف قمبر  املتعلقة املعلومات تزييف أو انتحال هويةواليت تعزى إىل  استغالهلا، وسوء ITU-T E.164الرتقيم  موارد استعمال

بشأن هذا املوضوع يستدعي  (ITU-T)لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  2العمل ضمن جلنة الدراسات  ألن (  
 (NGN) شبكات اجليل التايلك ذل يف مبا ،شبكاتلل التحتية البىنبيئة توفري اخلدمات و والتأهُّب لتغريُّ  والتوسع فيه االستعجال

 ،(FN)شبكات املستقبل و 
 تشري وإذ

 :سيما ال ،(ITU-T) التوصيات ذات الصلة الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالتإىل  أ ( 
: املبادئ التوجيهية املتعلقة بادإجراءات اليت يتخذها قطاع تقييس االتصاالت عند إبالغه ITU-T E.156التوصية  ’1‘

 ؛ITU-T E.164بسوء استعمال موارد الرتقيم 
 : التسليم الدويل لرقم الطرف الطالب؛ITU-T E.157التوصية  ’2‘
 : خطة الرتقيم لالتصاالت العمومية الدولية؛ITU-T E.164التوصية  ’3‘
 ؛: اخلدمات ادإضافية لتعرف هوية الرقم: تقدمي هوية اخلط طالب النداءITU-T I.251.3صية التو  ’4‘
 : اخلدمات ادإضافية لتعرف هوية الرقم: تقييد تعرف هوية اخلط طالب النداء؛ITU-T I.251.4التوصية  ’5‘
 ءات املسيئة؛اخلدمات ادإضافية لتعرف هوية الرقم: تعرف هوية الندا :ITU-T I.251.7التوصية  ’6‘
 ؛7 للخدمات ادإضافية لتعرف هوية الرقم باستخدام نظام التشوير رقم 3: أوصاف املرحلة ITU-T Q.731.xالسلسلة  ’7‘
: 7 للخدمات ادإضافية لتعرف هوية الرقم باستخدام نظام التشوير رقم 3وصف املرحلة  :ITU-T Q.731.7التوصية  ’8‘

 ؛(MCID)تعرف هوية النداءات املسيئة 
 ؛(ISDN) إجراءات تشوير جزء مستعمل الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات - 7: نظام التشوير رقم ITU-T Q.764التوصية  ’9‘

                                                      
 انتقالية. تصاداهتا مبرحلةتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اق 1
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النداء  يف وبني بروتوكول التحكم (SIP): التشغيل بني بروتوكول استهالل اجللسة ITU-T Q.1912.5التوصية  ’10‘
 الرقمية متكاملة اخلدمات؛جزء مستعمل الشبكة  املستقل عن احلمالة أو

 إىل القرارات ذات الصلة: ب(
 لدوليةا الرتقيم موارد سوء استغاللبشأن  ،العاملية لتقييس االتصاالت لجمعيةل( 2012ديب،  يف )املراَجع 61قرار ال ’1‘

 وسوء استعماهلا؛ لالتصاالت
 استعمال الواجب اختاذها عند اخلاصةالتدابري ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014، بوسان يف )املراَجع 21رار الق ’2‘

 ؛على شبكات االتصاالت الدولية البديلةإجراءات النداء 
إجراءات النداء البديلة على شبكات ، بشأن [( هلذه اجلمعية2016احلمامات،  يف )املراَجع 29قرار ال] ’3‘

 ؛الدولية االتصاالت
تقدمي معلومات بشأن ب يتعلق فيما( 2012ديب، ) (ITR) من لوائح االتصاالت الدولية( 6.3)املادة  B31 البندإىل  (ج

 ،هذه لوائح االتصاالت الدولية على عةالدول األعضاء املوقّ قبل  من تعريف هوية اخلط الطالب الدويل
 وإذ تالحظ كذلك

مان هات وتوصيات تتعلق بإخفاء وتزييف رقم الطرف الطالب، و/أو لضأن بعض البلدان واملناطق اعتمدت قوانني وطنية وتوجي
 حتديد منشأ االتصال، وأن بعض البلدان هلا قوانني وطنية وتوجيهات وتوصيات حلماية البيانات وخصوصيتها، يف الثقة

 وإذ تؤكد من جديد
وتوفري رقم  (CLI) معلومات تعرف هوية اخلط الطالبأنه من احلقوق السيادية لكل بلد أن ينظم اتصاالته، وبالتايل تنظيم توفري 

األحكام ذات الصلة من لوائح االتصاالت و مع مراعاة ديباجة دستور االحتاد  (OI)االتصال  منشأوحتديد  (CPND) الطالبالطرف 
 ،(CLI)هوية اخلط الطالب املتعلقة بتوفري معلومات حتديد  (ITR) الدولية

 تقـرر
لطرف طالب النداء على الصعيد الدويل وتعرف هوية اخلط الطالب وحتديد منشأ االتصال بناًء أنه جيب توفري رقم ا 1

 ؛على توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة عندما يكون ذلك ممكناً تقنياً 
بالطرف  ةوضع الرمز الدليلي للبلد على األقل قبل األرقام املسلمة اخلاصأنه جيب، عندما يكون ذلك ممكنًا تقنياً،  2

الذي أصدر  أو حتديد املطرافوذلك ليتمكن البلد الذي ينتهي فيه النداء من حتديد البلد الذي نشأ فيه النداء  ،طالب النداء
 وهو ما يعرف مبعلومات حتديد منشأ االتصال؛ ،املقصد قبل تسيريه من بلد منشأ النداء إىل بلدالنداء 

لرمز الدليلي ، بادإضافة إىل اوتعرف هوية اخلط الطالب الطرف طالب النداءباملسلم اخلاص رقم الأن يتضمن  أنه جيب 3
 معلومات كافية لتمكني الفوترة واحملاسبة لكل نداء؛ أو، ، الرمز الدليلي الوطين للمقصدحال تسليمه يف للبلد

 غريشبكية ة بيئ يف منشأ االتصال بتحديد اخلاصة املعلوماتأن تكون  تقنياً، ممكناً  ذلك يكون عندما جيب، أنه 4
 املنشأخدمة  وردم يوفّره مفرتض هوية مبعّرف عنهايستعاض  أنأو  ،املنشأخدمة خمصص للمشرتك من مورد  هوية معّرفمتجانسة 

 النداء؛ منشأهوية  لتعّرف
أ االتصال د منشإرسال املعلومات املتعلقة برقم الطرف طالب النداء وتعرف هوية اخلط الطالب وحتدي أنه جيب 5

 بشفافية عرب شبكات العبور )مبا فيها احملاور(،



118 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

 تكلف
لقطاع تقييس االتصاالت إذا لزم  17و 11 الدراسات وجلنيتلقطاع تقييس االتصاالت،  3و 2الدراسات  جلنيت 1

بإجراء مزيد من الدراسة للقضايا الناشئة املتعلقة بتوفري معلومات رقم الطرف طالب النداء وتعرف هوية اخلط الطالب وحتديد  األمر،
 ة؛احملتمل قوتقنيات التحقّ  األمنية األساليبذلك  يف غري متجانسة، مباشبكية لبيئة  وخاصةً  ،منشأ االتصال

ات ل بشأن التوصيات اليت من شأهنا توفري املزيد من التفاصيل وادإرشادالعم يف جلان الدراسات املعنية بالتعجيل 2
 القرار؛ لتنفيذ هذا

هذا القرار الذي يرمي  تنفيذ يف مدير مكتب تقييس االتصاالت بتقدمي تقرير عن التقدم الذي حترزه جلان الدراسات 3
 من الدستور، 42 مثلما دعت إىل ذلك املادةإىل حتسني األمن وتقليل االحتيال واألضرار التقنية إىل احلد األدىن 

 تدعو الدول األعضاء
 تنفيذ هذا القرار؛ يف هذا العمل والتعاون يف إىل املسامهة 1
 ة.لتنفيذ هذا القرار ضمن أطرها التنظيمية والقانونية الوطني ُأخرىوضع مبادئ توجيهية أو وسائل  يف إىل النظر 2
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 67القـرار 
 استعمال لغات االتحاد على قدم المساواة 

 في قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت
 (2016 احلمامات،؛ 2012 ديب، ؛2008)جوهانسربغ، 

 ،(2016)احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 تدركإذ 

(، بشأن استعمال لغات االحتاد الرمسية 2014بوسان،  يف املراَجع) 154أن مؤمتر املندوبني املفوضني اعتمد القرار  أ ( 
 ملساواة؛ا الست على قدم املساواة الذي يكلف جملس االحتاد واألمانة العامة باختاذ تدابري ملعاملة اللغات الست على قدم

التابعة لقطاع  (CCV) أجنزته جلنة تنسيق املفرداتلس نّوه مبا اجمل( الصادر عن 2016 يف )املعّدل 1372أن القرار  (ب
من أعمال العتماد  (ITU-T)التابعة لقطاع تقييس االتصاالت  (SCV) وجلنة التقييس املعنية باملفردات (ITU-R) االتصاالت الراديوية

 ؛مجيعها لالحتاد ة الستالرمسيباللغات التصاالت ولالتفاق عليها جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وا يف املصطلحات والتعاريف
( تدعو األمانة العامة )دائرة املؤمترات واملنشورات يف أن اجمللس اختذ قرارات تقتضي مركزية وظائف التحرير للغات (ج

 والتعاريف(، ذلك املصطلحات يف القطاعات إىل توفري النصوص النهائية باللغة ادإنكليزية فقط )مبا
 اعتبارها يف إذ تضعو 

( ملؤمتر املندوبني املفوضني، ُكل ف اجمللس مبواصلة أعمال فريق العمل 2014بوسان،  يف )املراَجع 154أنه طبقاً للقرار  أ ( 
 رار؛قال ، من أجل مراقبة التقدم احملرز ورفع تقرير للمجلس بشأن تنفيذ هذا(CWG-LANG) التابع للمجلس واملعين باللغات

 لقطاع صفحات املوقع ادإلكرتوين يف أمهية توفري املعلومات جبميع اللغات الرمسية لالحتاد على قدم املساواة ب(
 االتصاالت، تقييس

 تالحظ وإذ
، (SCV) ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت بشأن إنشاء جلنة تقييس معنية باملفردات2008)جوهانسربغ،  67أنه طبقًا للقرار 

 أُنشئت هذه اللجنة،
 تقـرر

حدود اختصاصاهتا، بشأن املصطلحات التقنية  يف أعماهلا، تواصل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالتأن  1
 والتشغيلية وتعاريفها باللغة ادإنكليزية فقط؛

ن اقرتاحات متقدمه جلان الدراسات  على مااالتصاالت تقييس قطاع  يف املفرداتبشأن  أن تعتمد أعمال التقييس 2
مانة العامة، واعتمادها على النحو الذي تقرتحه األ خرىالرتمجة إىل اللغات الرمسية اخلمس األُ  يف بادإنكليزية، على أن يتم النظر

 وأن تضمن ذلك جلنة التقييس املعنية باملفردات؛
 وجيهية الواردةخدم املبادئ التأنه جيب على جلان دراسات تقييس االتصاالت، عند اقرتاح مصطلحات وتعاريف، أن تست 3
 من "دليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت"؛ B امللحق يف
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املفهوم،  دراسات قطاع تقييس االتصاالت بتعريف نفس املصطلح و/أو من جلان أنه ينبغي، حيثما تقوم أكثر من جلنة 4
 املعنية؛ جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالتبذل اجلهود الختيار مصطلح واحد وتعريف واحد يكونان مقبولني جلميع 

 أنه جيب على جلنة دراسات قطاع تقييس االتصاالت، عند اختيار املصطلحات وإعداد التعاريف، أن تأخذ 5
دة بيانات االحتاد قاع يف االحتاد، خاصة تلك اليت ترد يف االستخدام الراسخ للمصطلحات والتعاريف القائمة حسباهنا يف

 والتعاريف؛ للمصطلحات
أن جيمع كل املصطلحات والتعاريف اجلديدة اليت تقرتحها جلان  (TSB)أنه ينبغي ملكتب تقييس االتصاالت  6

حتاد يدرجها ضمن قاعدة بيانات االدراسات قطاع تقييس االتصاالت بالتشاور مع جلنة التقييس املعنية باملفردات، وأن 
 للمصطلحات والتعاريف املتاحة على اخلط؛

أنه ينبغي للجنة التقييس املعنية باملفردات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أن تعمل بتعاون وثيق مع جلنة تنسيق  7
 ؛، مع عقد اجتماعات مشرتكة، مىت أمكن، ويفضل أن تكون عرب ادإنرتنتاملفردات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية

( 2014بوسان،  يف )املراَجع 154 عملها بأحكام القرار يف أن تسرتشدأنه ينبغي للجنة التقييس املعنية باملفردات  8
 ؛(CWG-LANG) باستخدام اللغات الرمسية الست لالحتادهذا الصدد مع فريق العمل التابع للمجلس املعين  يف وأن تتعاون

جدوى إنشاء   يف ينظرا أنأنه ينبغي للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت والفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  9
كيان عمل مشرتك داخل االحتاد للتعامل مع قضايا املفردات واستخدام اللغات الرمسية الست لالحتاد على قدم املساواة ورفع تقارير 

 إىل اجلمعية اخلاصة بكٍل منهما،
 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

إىل مجيع  (TAP) قة عليها حسب عملية املوافقة التقليديةترمجة مجيع التوصيات اليت تتم املواف يف باالستمرار 1
 االحتاد؛ لغات

 إىل مجيع لغات االحتاد؛ (TSAG) برتمجة مجيع تقارير الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 2
 ترتجم؛ا إذا كانت هذه التوصيات سمبالرسالة املعممة اليت تعلن املوافقة على التوصيات بيان  يف بأن يضاف 3
عملية املوافقة  ارإط يف ق عليهارتمجة توصيات قطاع تقييس االتصاالت املوافَ املمارسة اخلاصة ب يف باالستمرار 4

 لالحتاد؛ املالية املواردحدود  يف ،من هذه التوصياتصفحات املرتمجة الإمكانية مضاعفة عدد  مع (AAP) البديلة
 ؛مبراقبة جودة الرتمجة والنفقات املرتبطة هبا 5
 القرار، هبذا علماً  الراديوية االتصاالت مكتب مدير بإحاطة 6

 اجمللس تدعو
اد على املوقع ادإلكرتوين لالحتاد باللغات الرمسية الست لالحت يف إىل اختاذ ادإجراءات املناسبة لضمان نشر املعلومات 1

 ؛1372 حدود امليزانية املتاحة وفقاً لقرار اجمللس قدم املساواة ويف
جدوى إنشاء كيان عمل واحد داخل االحتاد  لتحديد( 2014بوسان،  يف )املراَجع 154القرار  استعراض يف النظر إىل 2

 لالحتاد على قدم املساواة،الست مجيع اللغات الرمسية  واستعمالللتعامل مع قضايا املفردات 
 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

ضوء  يف التوصيات اليت يلزم ترمجتها من بني التوصيات اليت خضعت لعملية املوافقة البديلة، وذلكأفضل آلية لتحديد  يف بالنظر
 .ذات الصلة اجمللس قرارات
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 امللحـق 
 (67)بالقـرار 

 اختصاصات لجنة التقييس المعنية بالمفردات
ييس االتصاالت بقطاع تق لقةاملتعاملصطلحات والتعاريف من أجل األعمال اخلاصة باملفردات  توفري املشورة بشأن 1

مكتب تقييس  يف باللغات الست، بالتعاون الوثيق مع األمانة العامة )دائرة املؤمترات واملنشورات(، ومع حمرر اللغة ادإنكليزية
ييس تق طاعق بني مجيع جلان دراسات والتماس املواءمة فيما باملصطلحاتإىل مقرري جلان الدراسات املعنيني  االتصاالت، إضافةً 

 والتعاريف. يتعلق باملصطلحات االتصاالت املعنية فيما
طلع اليت تض خرىومع املنظمات األُ  التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية (CCV)جلنة تنسيق املفردات االتصال مع  2

، (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO) ميدان االتصاالت، ومنها مثاًل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي يف بأعمال املفردات
نية قوكذلك اللجنة التقنية لتكنولوجيا املعلومات املشرتكة بني املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية )اللجنة الت

 والتعاريف. ، وذلك جتنباً الزدواج املصطلحات(JTC 1) (1 املشرتكة رقم
ائج عملها السنة على األقل ورفع تقرير عن نت يف على أنشطتها مرة لتقييس االتصاالتالفريق االستشاري إطالع  3

 إىل اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت.
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 68رار ـقال
 االتصاالت تقييس قطاع في الصناعة لدوائرالدور المتطور 

 (2016؛ احلمامات، 2012؛ ديب، 2008جوهانسربغ، )

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 إذ تدرك

الدور املتطور للجمعية العاملية  ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن (2010غواداالخارا،  يف )املراَجع 122أن القرار  أ ( 
 للمعايري؛ لتقييس االتصاالت يدعو كذلك إىل تنظيم الندوة العاملية

س بني ميدان التقيي يف سد الفجوة ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن (2014بوسان،  يف املراَجع) 123أهداف القرار  ب(
 ؛1النامية البلدان املتقدمة والبلدان

 520دولة عضواً وأكثر من  193اليت تضم  التقييس الدولية الوحيدةهيئة  االحتاد هو يف أن قطاع تقييس االتصاالت ج(
 ؛ني وهيئات أكادميية من مجيع أحناء العاملقطاع ومنتسبعضو 

 سيما: ال القرارين املذكورين أعاله، تغطياليت و ، 2012 ديب يف انعقدت اليتاالستنتاجات اهلامة للندوة العاملية للمعايري  د (
تطور الصناعة  مراعاةبشأن سيناريو التقييس و تيسري تبادل وجهات النظر مع ممثلي الصناعة رفيعي املستوى  -

 عمل قطاع تقييس االتصاالت؛ يف واحتياجات املستعمل
القيام هبذا العمل دون املساس باملركز الفريد الذي حيتله االحتاد باعتباره وكالة حكومية دولية تتبع األمم املتحدة  -

ية القائمة بإجراءات العمل التقليد متثل القطاع اخلاص والصناعة واملستعملني وغري ذلك، أو ُأخرىوجتمع كيانات 
 قطاع تقييس االتصاالت؛ يف على تقدمي املسامهات

للمديرين التنفيذيني رفيعي املستوى من القطاع ستة اجتماعات  2009أن مدير مكتب تقييس االتصاالت نّظم منذ  (ه 
ياجات القطاع اخلاص جمال التقييس والسبل الكفيلة بتلبية احت يف وتنسيق األولوياتالعام للتقييس وحتديد ملناقشة املشهد  اخلاص

 ؛على أكمل وجه
 وأن، البيانات الرمسية لقطاع تقييس االتصاالت يف أن استنتاجات اجتماعات كبار موظفي التكنولوجيا ُجّسدت ( و

 ،كان ذلك مالئماً   حيثما راعاها (TSAG)الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 
 اعتبارها يف وإذ تضع

من احملتمل اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت و  أنشطة التقييس يف إال تقريباً  تشارك ال البلدان الناميةأن  أ ( 
احملافل الصناعية  يف والادإقليمية املتجزئة بشكل متزايد  أنشطة منظمات وضع املعايري العاملية و/أو يف تستطيع املشاركة الأ

 ؛اجتماعاهتا يف تستطيع املشاركة الحيتمل أكما   التجارية واالحتادات

                                                      
 .يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال والبلدان النامية غري الساحلية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الناميةتشمل   1
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 )املراَجع 122 وفقًا ملا يقتضيه القرار وتطورهدوره  تعزيز يف يستمرأن قطاع تقييس االتصاالت ينبغي له أن  ب(
 ،فيذيني من القطاع اخلاص، على غرار الندوة العاملية للمعايريالتن ، وأن يكرر عقد اللقاء املكرس للمديرين(2010غواداالخارا،  يف

تجابة لالحتياجات الساختاذ تدابري مالئمة لعلى أن يقتصر على القطاع اخلاص، وذلك بغية تقوية دور قطاع التقييس من خالل 
مع مراعاة احتياجات  ،إطار القطاع يف التقييس مبتطلباهتم وأولوياهتم اخلاصة بأنشطةاليت يعرب عنها املديرون التنفيذيون فيما يتعلق 

 ؛أيضاً  البلدان الناميةوشواغل 
 ،ايرياملعنية بوضع املع خرىأن قطاع تقييس االتصاالت ينبغي له أيضاً أن يشجع التعاون مع املنظمات األُ  (ج

 إذ تالحظو 
حتياجات صناعة العلى حنو منسق و  بشكل مالئم يستجيبينبغي أن  قطاع تقييس االتصاالت يف أن وضع املعايري ( أ 

 ؛االتصاالت تقييس قطاع يف الصناعة ممثلي مشاركة تشجيعتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 
 الصناعة؛ أن جزءاً أساسياً من األعمال املتصلة بوضع املعايري التقنية )توصيات قطاع تقييس االتصاالت( يضطلع به ممثلو ب(
باحتياجات  يزيادة مصداقية قطاع التقييس وستف إىل ستؤديالحتياجات املنسقة اأن التوصيات املقرتحة استجابة هلذه  ج(

 ؛ةالنامي اقتصادية على البلدان بفوائد أيضاً  يعودمما  تكاثرهاوختفيض مثلى حلول تقنية نشر البلدان من خالل 
االتصاالت وأن إسهام  قطاع تقييس يف باحلاجة إىل وظيفة اسرتاتيجيةأن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت اعرتف  د (

 هذه االسرتاتيجية مرغوب فيه إىل حٍد كبري؛ يف الصناعة
 أن مكتب تقييس االتصاالت ينظم أيضاً اجتماعات للرؤساء التنفيذيني )اجتماعات للمديرين التنفيذيني(، ( ه

 مدير مكتب تقييس االتصاالتتكليف تقـرر 
 ،(CTO) جيا، مثل اجتماعات فريق كبار موظفي التكنولو الصناعة للمديرين التنفيذيني من اتتنظيم اجتماعمبواصلة  1

 جمال التقييس؛ يف للمساعدة على حتديد وتنسيق األولويات واملواضيع
 مشاركة يعوتشجهذه االجتماعات بالتشاور معها قبل انعقاد هذه االجتماعات  يف عرض احتياجات البلدان الناميةب 2

 ؛احملليني الصناعة ممثلي

فريق كبار موظفي التكنولوجيا من خالل متثيل واسع لدوائر الصناعة من أعضاء قطاع تقييس  يف بتشجيع املشاركة 3
 ناطق؛املاالتصاالت من مجيع 

كبار موظفي   )من خالل تشكيل ثابت لفريق االجتماعات هذه يف لتنظيم مشاركة ممثلي الصناعةوضع آليات فّعالة ب 4
 التكنولوجيا ومشاركة منتظمة ألعضاء الفريق أو من ينوب عنهم، على سبيل املثال(؛

 ؛يس االتصاالتالبيانات الرمسية لقطاع تقي يف مبواصلة إدراج استنتاجات اجتماعات فريق كبار موظفي التكنولوجيا 5
الوظيفة  يف سيما عمل قطاع تقييس االتصاالت، وال يف االعتبار يف التكنولوجيافريق كبار موظفي نتائج  يأخذ بأن 6

 ؛االسرتاتيجية للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ويف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت حسب االقتضاء
فريق كبار  اتبشأن متابعة استنتاج بإعداد تقرير بصورة منتظمة إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 7

 موظفي التكنولوجيا؛
بإعداد تقرير إىل اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت من أجل تقييم نتائج فريق كبار موظفي التكنولوجيا  8

 أنشطته أو تعزيزها، يف خالل هذه الفرتة ودراسة مدى احلاجة إىل االستمرار
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 أعضاء القطاع من البلدان النامية تشجع
التقييس ذات  التكنولوجيا، ورفع مقرتحاهتم بشأن جماالتموظفي اجتماعات كبار  يف املشاركة من خالل مسؤوليهم التنفيذينيعلى 

 جمال التقييس. يف واحتياجات البلدان الناميةأولويات األولوية بالنسبة إليهم، وبشأن 
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 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 69 رارـقال
 واالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت موارد اإلنترنت النفاذ إلى

 على أساس غير تمييزي واستعمالها
 (2016؛ احلمامات، 2012 ؛ ديب،2008)جوهانسربغ،  

 ،(2016احلمامات، معية العاملية لتقييس االتصاالت )إن اجل
 اعتبارها يف إذ تضع

 ،فيه والتوسع احلفاظ على التعاون الدويل بني الدول األعضاء"من الدستور هو  1 املادة يف أن أحد أهداف االحتاد املنصوص عليها
 ،"استعماهلا لتحسني االتصاالت جبميع أنواعها وترشيد

 اعتبارها كذلك يف وإذ تضع
الصادر  إعالن املبادئمبا فيها ، 2005 وتونس 2003 القمة العاملية جملتمع املعلومات، جنيفالصادرة عن الوثائق  أ ( 

 ؛49و 21و 20و 19و 11 الفقراتسيما  ، العن القمة
قرار جملس حقوق ادإنسان التابع لألمم املتحدة بشأن "تعزيز ومحاية حقوق ادإنسان على ادإنرتنت والتمّتع هبا"  ب(

(A/HRC/20/L.13)؛ 

 ؛للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (2010حيدر آباد،  يف ع)املراجَ  20 القرار (ج
 ؛( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  يف ع)املراجَ  102 القرار ( د
 ؛ملؤمتر املندوبني املفوضني (2014بوسان،  يف ع)املراجَ  64 القرار ( ه
للجمعية العامة لألمم املتحدة، بشأن الوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة بشأن  70/125القرار  ( و

 االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات؛
 سامهةكمواليت قّدمت   (2014)جنيف،  (WSIS+10)احلدث الرفيع املستوى للقمة العاملية جملتمع املعلومات  نواتج ( ز
يتعلق  سيما فيما الو  جلمعية العامة لألمم املتحدةالذي أجرته اة جملتمع املعلومات يالقمة العاملنواتج الستعراض الشامل لتنفيذ ا يف

 ،بنقل الدراية والتكنولوجيا والنفاذ على أساس غري متييزي من خالل االضطالع باألنشطة الالزمة هبذا الصدد
 وإذ تالحظ

تشكل إدارهتا  وينبغي أن مرفقًا عامليًا متاحًا للعامة لتصبحادإنرتنت قد تطورت من إعالن مبادئ القمة تقر بأن: " 48أن الفقرة 
ية، تكون ادإدارة الدولية لإلنرتنت متعددة األطراف وشفافة ودميقراط أنينبغي و أعمال جمتمع املعلومات.  جدول يف مركزيةقضية 

وارد وأن تيسر تكفل توزيعاً منصفاً للم أنطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية. وجيب كاملة من احلكومات والق  مبشاركةو 
 ،"اللغات وآمناً لإلنرتنت مع مراعاة اعتبار تعدد مستقراً النفاذ أمام اجلميع وأن تكفل تشغياًل 
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 تدركوإذ 
عينت االحتاد كاجلهة احملتملة لتنسيق/تيسري َخطَّْي عمل القمة  (2005أن املرحلة الثانية للقمة )تونس، نوفمرب  أ ( 

استعمال تكنولوجيا  يف )بناء الثقة واألمن 5)البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت( وجيم 2خطة العمل ومها: جيم يف الواردين
 واالتصاالت(؛ املعلومات

قييس االتصاالت بطائفة من األنشطة هتدف إىل تنفيذ كلف قطاع ت  (2014بوسان، أن مؤمتر املندوبني املفوضني ) ب(
 بادإنرتنت؛ ، وأن العديد من هذه األنشطة هلا عالقة باملسائل املتصلة2005)نواتج القمة )تونس، 

يتعلق  االحتاد الدويل لالتصاالت فيما ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور2014بوسان،  يف )املراَجع 102القرار  ج(
 ؛عناوينوال ذلك إدارة أمساء امليادين يف السياسة العامة الدولية املتصلة بادإنرتنت وبإدارة موارد ادإنرتنت، مبا بقضايا

أن إدارة تسجيل أمساء وعناوين ميادين ادإنرتنت وتوزيعها جيب أن تعكس متاماً الطبيعة اجلغرافية لإلنرتنت مع مراعاة  د (
 املصلحة؛ التوازن املنصف ملصاحل مجيع أصحاب

 مرافق ىلإ متييزي غري أساس على النفاذملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2014 بوسان، يف املراَجع) 64 رارالق ( ه
 على ،التكنولوجيا ونقل يةالتطبيق البحوث ذلك يف مبا ،وتطبيقاهتا وخدماهتا احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت

 ؛عليهامتفق  شروط أساس
 ييزيمت غري أساس على النفاذ بشأن االتصاالت، لتنمية العاملي للمؤمتر( 2010آباد،  حيدر يف )املراَجع 20 القرار ( و

 تطبيقات؛ من هبا يتصل وما وخدماهتا احلديثة واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت وسائل إىل
للمنتدى العاملي الرابع لسياسات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بشأن مسائل السياسة  1الرأي  ( ز

 بشأن هذه األمور، 2009العامة املتعلقة بادإنرتنت، وتوافق لشبونة لعام 
 حسباهنا يف وإذ تأخذ

بروتوكول ادإنرتنت،  بالشبكات القائمة على أن قطاع تقييس االتصاالت يعىن باملسائل التقنية والسياسة العامة املتصلة أ ( 
 التايل؛ ذلك ادإنرتنت وشبكات اجليل يف مبا

 أن عدداً من قرارات هذه اجلمعية تعاجل املسائل املتصلة بادإنرتنت؛ ب(
 الطابع العاملي واملفتوح لإلنرتنت كقوة دافعة لتعجيل التقدم حنو التنمية بأشكاهلا املختلفة؛ ج(
 ؛1النفاذ إىل ادإنرتنت قد يؤثر بشدة على البلدان النامية يف أن التمييز د (
 سّد الفجوة التقييسية بني البلدان املتقدمة والنامية، يف أن قطاع تقييس االتصاالت يقوم بدور رئيسي ه (

 تقرر أن تدعو الدول األعضاء
إىل مواقع  ىُأخر تعيق نفاذ دولة عضو  متييزية من شأهنا أن االمتناع عن اختاذ أي تدابري من جانب واحد و/أو إىل 1

 املعلومات؛ من دستور االحتاد ومبادئ القمة العاملية جملتمع 1ادإنرتنت العمومية واستعمال مواردها، متاشياً مع روح املادة 
 أعاله، "تقررمن " 1 الفقرة يف إىل إبالغ مدير مكتب تقييس االتصاالت بشأن أي من احلوادث املشار إليها 2

                                                      
 قالية.ليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان ا  1
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 مدير مكتب تقييس االتصاالت تكلف
 بتجميع املعلومات املتعلقة باحلوادث اليت تبلغ عنها الدول األعضاء وحتليلها؛ 1
 ؛بإبالغ الدول األعضاء هبذه املعلومات بواسطة آلية مالئمة 2
ليتسىن للفريق  ذا القرارتنفيذ ه يف بأن يرفع تقريرًا إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن التقدم احملرز 3

 االستشاري تقييم مدى فعالية تنفيذ هذا القرار؛
 بأن يرفع تقريراً إىل اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت بشأن التقدم احملرز، 4

 كلف األمني العامت
 تنفيذ هذا القرار، يف برفع تقرير سنوي إىل جملس االحتاد بشأن التقدم احملرز

 تنمية االتصاالت مكتب االتصاالت الراديوية و ومكتب  االتصاالت ستقيي مكتب مديري دعوت
 القرار، هذا تنفيذ يف التقدم احملرزالتقرير بشأن  يف املسامهة إىل

 أعضاء االحتادتدعو 
 إىل تقدمي مسامهات إىل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ترمي إىل منع هذه املمارسات وتفاديها.
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 70 رارـقال
 وذوي االحتياجات المحددة ذوي اإلعاقةنفاذ األشخاص 

 إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،)

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 إذ تشري إىل

 إىل ادإعاقة ذوي األشخاص نفاذ بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر( 2014بوسان،  يف املراَجع) 175 القرار ( أ 
 ؛ددةاحمل االحتياجات ذوي األشخاصو  بالعمر املتصلة ادإعاقة ذلك يف مبا واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت

نفاذ األشخاص  إمكانيةبشأن  ،(WTDC) االتصاالتالعاملي لتنمية ( للمؤمتر 2014ديب،  يف املراَجع) 58 القرار (ب
 17 القرارو  ،ذلك نفاذ األشخاص ذوي ادإعاقة املتصلة بالعمر يف ، مبا/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالتذوي ادإعاقة إىل 

املبادرات املعتمدة إقليميًا على تنفيذ ( بشأن 2014ديب،  يف املراَجع) (WTDC) الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
 ؛األصعدة الوطنية وادإقليمية واألقاليمية والعاملية

سيما إجراءات قطاع  ال (JCA-AHF) النفاذ والعوامل البشرية إمكانيةنشاط التنسيق املشرتك بشأن مهمة وعمل  ج(
خصصة لألمم اليت تقوم هبا، ومع مجيع الوكاالت املتواألنشطة  خرىتقييس االتصاالت لتعزيز التعاون مع منظمات األمم املتحدة األُ 

املتحدة، من أجل إذكاء الوعي بشأن قابلية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن إطار التقييس، وتدابري قطاع تقييس 
 ؛نشاط التنسيق املشرتك بشأن قابلية النفاذ والعوامل البشريةاالتصاالت الرامية إىل دعم 

القضايا  ، بشأن(ITU-T) تقييس االتصاالتلقطاع  [16 للجنة الدراسات D/2]إطار املسألة  يف الدراسات اجلارية ( د
 اج العوامل البشريةإدر ، مع مراعاة احلاجة إىل أجل حتسني نوعية احلياة عن طريق االتصاالت الدولية املرتبطة بالعوامل البشرية من

 ؛قات التقنيةر التوصيات والو  يف
النفاذ إىل األنظمة واخلدمات  بشأن ،قطاع تقييس االتصاالت يف [26/16املسألة ]إطار  يف الدراسات اجلارية ( ه

السن واألشخاص ذوي  كبارالتوجيهية لنفاذ   املبادئ بشأن ITU-T F.790ذلك التوصية احلديثة  يف املتعددة الوسائط مبا
 ادإعاقة إىل االتصاالت؛

 األشخاص ذوي ادإعاقةنفاذ  ، بشأن(ITU-D) االتصاالتتنمية قطاع  يف 7/1إطار املسألة  يف الدراسات اجلارية ( و
 ؛/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإىل خدمات االتصاالتوذوي االحتياجات احملددة 

 جلمعية( 2015)جنيف،  ITU-R 67 للقرار وفقاً  (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية  يف العمل اجلاري ( ز
بشأن نفاذ األشخاص ذوي ادإعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة إىل االتصاالت/تكنولوجيا  ،(RA) الراديوية االتصاالت

 املعلومات واالتصاالت؛
مراعاة " بشأن ،االحتاد يف للجان الدراسات (TSAG)الدليل الذي أصدره الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  (ح

 ؛"إعداد التوصيات يف النهائينياحتياجات املستعملني 
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 التنسيق املشرتك بشأن النفاذ والعوامل البشرية ألغراض التوعية وتقدمي املشورةإطار نشاط  يف املهام املكلَّف هبا (ط
 الشبكي؛ والتوصيلواملساعدة والعمل املشرتك والتنسيق 

مدير مكتب تقييس  برعاية (DCAD) وادإعاقةمنتدى إدارة ادإنرتنت للتآلف الدينامي بشأن النفاذ نشاط  (ي
ليت االشراكة بني قطاع تقييس االتصاالت والتآلف الدينامي بشأن النفاذ وادإعاقة ألغراض تعظيم املنافع و (TSB) االتصاالت

 ؛ل ادإنرتنتن خالم املتوفرة على اخلطقطاعات اجملتمع العاملي نتيجة لالتصاالت ادإلكرتونية واملعلومات يستفيد منها مجيع 
 رتنتواملعين بقضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة بادإن للمجلسالعمل التابع األنشطة اليت يقوم هبا فريق  (ك

(CWG-Internet) إىل ادإنرتنتاحملددة االحتياجات وذوي ادإعاقة  بشأن نفاذ األشخاص ذوي، 
 اعتبارها يف وإذ تضع

يعانون من شكل ما من من سكان العامل  أكثر من مليار نسمة العاملية تشري إىل أنأن تقديرات منظمة الصحة  أ ( 
 اقاتحياهتم اليومية، وأن من املنتظر أن تزداد ادإع يف يواجهون صعوبة شديدة تقريباً مليون  200أشكال ادإعاقة؛ وأن من بني هؤالء 

 صفوف هذه الشرحية من السكان؛ يف ادإعاقة أكرباملستقبل بسبب ارتفاع أعداد السكان من كبار السن وألن خطر  يف
وي ذعلى حقوق ادإنسان يعرتف بأن األشخاص  هنج يقوممن منظور الصحة والرفاه إىل أن األمم املتحدة انتقلت  ب(

شاركة  ماألشخاص هؤالء هدف مشاركة  ويشملإعاقتهم،  حبكمهم أناس قبل كل شيء وأن اجملتمع يضع حواجز أمامهم ادإعاقة 
 ؛( ملؤمتر املندوبني املفوضني(2014بوسان،  يف املراَجع) 175)القرار  اجملتمع يف كاملة

أن تعظيم إمكانات النفاذ إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنتجاهتا ووحداهتا  (ج
ذوو  ألشخاصا ذلك يف ، مبااألشخاصمجيع  من جانبالطرفية واستخدامها من خالل التصميم العاملي سيزيد من استعماهلا 

 ادإيرادات؛ إىل زيادة ي، مما يؤدادإعاقة وكبار السن
الذي اعتمد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي ادإعاقة، طلب  A/RES/61/106أن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ( د

مم ية تتيح االستفادة من تسهيالت وخدمات منظومة األ( "... أن يطبق تدرجيياً معايري ومبادئ توجيه5الفقرة  األمني العام )يف من
 ؛إصالح املباين"بأعمال االضطالع  يف سيما مع مراعاة األحكام ذات الصلة من االتفاقية، ال ،املتحدة

 أمهية التعاون بني احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات ذات الصلة لرتويج إمكانيات النفاذ بتكلفة معقولة؛ ( ه
االحتياجات احملددة إىل  ادإعاقة واألشخاص ذوي نفاذ األشخاص ذويقرار مجعية االتصاالت الراديوية بشأن  ( و

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
 إىل األذهان تعيدوإذ 

(: "وسنسعى 2005املرحلة الثانية من القمة العاملية جملتمع املعلومات )تونس،  يف الصادر، من التزام تونس 18الفقرة  أ ( 
ذلك  يف نفاذًا شاماًل ومنصفًا ويسري التكلفة من أي مكان، مباواالتصاالت دون كلل لتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 

كنولوجيا املعلومات فوائد تلادإعاقة، لضمان التوزيع العادل ذوو جلميع البشر، خاصة  ،التصميمات العاملية والتكنولوجيات املساعدة
 ؛1واالتصاالت بني اجملتمعات، ..."

( الذي يؤكد على احلاجة إىل أنظمة 2007األشخاص املعوقني ملواجهة التسونامي )فوكت،  تأهبإعالن فوكت عن  ب(
، يالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلكوارث باستخدام تسهوإدارة التصدي لحاالت الطوارئ  يف شاملة لإلنذار

 مسجلة امللكية؛مفتوحة وغري عاملية استناداً إىل معايري 
 ،(ITR) من لوائح االتصاالت الدولية 12 املادة (ج

                                                      
؛ وبرنامج عمل 20و 18؛ والتزام تونس، الفقرتان 23و 12و و(و (ه 9؛ وخطة عمل جنيف، الفقرات 30و 13إعالن مبادئ جنيف، الفقرتان   1

 .(هو ج( 90تونس بشأن جمتمع املعلومات، الفقرتان 
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 احلسبان يف وإذ تأخذ
 ان املتقدمةالبلدان النامية والبلدسد الفجوة التقييسية بني بشأن ( هلذه اجلمعية، 2016احلمامات،  يف )املراَجع 44القرار  ( أ 

املسائل  يف قطاعات االحتاد الثالثةبشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بني هلذه اجلمعية،  (2016 احلمامات، يف )املراَجع 18والقرار 
 املشرتك؛ ذات االهتمام

الجتماع السابع عشر ا يف املتفق عليه ،احتياجات املستعملني واعتباراهتم ومشاركتهم )املراَجع( بشأن GSC 17/26القرار  (ب
 (؛2013كوريا، مجهورية   جيجو،املعايري )للتعاون العاملي بشأن 

والتابع للجنة  (ISO/IEC JTC1 SWG-Accessibility)العمل اخلاص املعين بالنفاذ الصادرة عن فريق املنشورات  (ج
بني املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، إضافة إىل عمل أفرقة املشاريع ذات الصلة  (JTC 1)التقنية املشرتكة 

ديد ة لتحإطار اجلهود اجلاري يف ، من أجل حتديد احتياجات املستعملني ووضع قائمة جرد شاملة باملعايري احلالية،376بالوالية 
 العمل لوضع معايري جديدة؛ اجملاالت اليت يلزم فيها إجراء البحث أو

 )تشفري الوسائط املتعددة وأنظمتها وتطبيقاهتا(، اليت هي جلنةلقطاع تقييس االتصاالت  16أنشطة جلنة الدراسات  ( د
وجلنة  ،االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتنفاذ األشخاص ذوي ادإعاقة إىل جمال إمكانية  يف الدراسات الرئيسية

 رية؛)اجلوانب التشغيلية لتوفري اخلدمات وإدارة االتصاالت( املعنية باجلزء املتعلق بالعوامل البشلقطاع تقييس االتصاالت  2 الدراسات
 ETSI TC HFو IEC TC 100و JTC1 SC35و ISO TC 159األنشطة املتعلقة بوضع معايري جديدة )مثل  ( ه
 مثاًل(؛ ISO 9241-171عيار امل(، وتنفيذ وحتديث املعايري القائمة )W3C WAIو
 ذلك يف مبا ،(G3ICT) املبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملةو  لالحتاد املشرتكة اجلهود ( و

 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ دإمكانية النموذجيةالسياسات وضع 
إصدار و (، 2014 )نوفمرب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ مكانيةالنموذجية دإ سياساتال عن التقرير ( ز

نفاذ  إتاحةبشأن " والتقرير، (2011 ديسمرب 3التقرير "تيسري النفاذ إىل التلفزيون" مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص ذوي ادإعاقة )
 ادإلكرتوين النفاذ إمكانية سياسات أدوات وجمموعة(، 2012 ادإعاقة إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة )أغسطس ذوياألشخاص 
 ؛"(2010 )فرباير ادإعاقة ذوي لألشخاص

ذوي ألشخاص التوجيهية واملعايري املتعلقة بنفاذ ا املبادئادإقليمية والوطنية دإعداد ومراجعة الدولية و اجلهود خمتلف  (ح
 إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومدى توافقها وإمكانية استخدامها بالنسبة إليهم،ادإعاقة 

 تقـرر
 ،املسائل ذات الصلة علىأولوية عالية للعمل  إعطاء االتصاالت تقييس لقطاع 16جلنة الدراسات  تواصلأن  1

فاذ إىل إمكانية الن خبصوصاملبادئ التوجيهية  بشأن ييس االتصاالتدليل جلان دراسات قطاع تقو  ،ITU-T F.790 والتوصية
 ؛مصطلحات وتعاريف بشأن إمكانية النفاذ: ITU-T F.791 والتوصية ،ادإعاقة ذوي واألشخاص السن كبارأجل   مناالتصاالت 

 املعايري صياغة ذلك يف عملها، مبا يف العامليقطاع تقييس االتصاالت جوانب التصميم لدراسات لتراعي جلان ا أن 2
 شاملة تدابري عم ،وكبار السن ادإعاقة ذوو األشخاص فيهم مبن ،األشخاص بكل اخلاصة وادإجراءات اخلدمة، ولوائح التمييزية، غري

 ؛املستعملني حلماية
من متك ن  ليتايس االتصاالت من القائمة املرجعية اخلاصة بالنفاذ إىل االتصاالت يتق قطاع دراسات جلان كل  تستفيد أن 3

 ؛مبادئ التصميم العاملي وإمكانية النفاذ تنفيذ
ما تبذله جلان الدراسات املسؤولة عن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا  يف عقد ورشة عمل لإلبالغ عن التقدم احملرز 4

 صاالت،املعلومات واالتصاالت من جهود وحتققه من نتائج قبل عقد اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االت
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 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
 بأن يرفع تقريراً إىل جملس االحتاد عن تنفيذ هذا القرار؛ 1
جمال  يف برنامج تدريب داخلي على مستوى االحتاد لألشخاص ذوي ادإعاقة من ذوي اخلربة وضع يف يسهمأن ب 2

 قطاعي داخلعملية وضع املعايري ودإذكاء الوع يف لبناء القدرات بني األشخاص ذوي ادإعاقة وذلكتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 بشأن احتياجات األشخاص ذوي ادإعاقة؛تقييس االتصاالت 

"مبادئ توجيهية لعقد اجتماعات تتيح إمكانية  FSTP-AM أن يستعمل قطاع تقييس االتصاالت الورقة التقنيةب 3
االجتماعات للجميع" حسب االقتضاء  يف "مبادئ توجيهية لدعم املشاركة عن بُعد FSTP-ACC-RemPart ةالنفاذ" والورقة التقني

 ،لتمكني األشخاص ذوي ادإعاقة من حضور اجتماعات االحتاد وأحداثه
 إىل تدعو مدير مكتب تقييس االتصاالت

ت لنشرها كنولوجيا املعلومات واالتصاالجمال االتصاالت/ت يف أن حيدد ويوثق أمثلة ألفضل املمارسات بشأن النفاذ 1
 االحتاد وأعضاء القطاع؛ يف بني الدول األعضاء

ضاء، طبقاً إجراء تغيريات عند االقت يف وأن ينظرأن يستعرض النفاذ إىل خدمات ومرافق قطاع تقييس االتصاالت،  2
، وأن يقدم تقريراً (UNCRPD)، اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي ادإعاقة 61/106لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 لس عن هذه املسائل؛اجملإىل 
سيما  صاالت، المكتب تنمية االتمدير مكتب االتصاالت الراديوية و مدير األنشطة املتعلقة بالنفاذ مع  يف أن يتعاون 3

قرير بالنتائج االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعميم هذه املعايري، وتقدمي تفيما يتعلق بنشر الوعي مبعايري النفاذ إىل 
 إىل اجمللس حسب االقتضاء؛

األنشطة املتعلقة بالنفاذ مع قطاع تنمية االتصاالت وأن يعد بوجه خاص برامج من شأهنا متكني  يف أن يتعاون 4
 باستخدام خدمات االتصاالت بصورة فّعالة؛ وي ادإعاقةذالبلدان النامية من إدخال خدمات تسمح لألشخاص 

األعمال  سباناحل يف لضمان أن تؤخذ، ال سيما خرىأن يعمل بالتعاون والتنسيق مع منظمات وكيانات التقييس األُ  5
 ل جتنب ازدواجية العمل؛جمن أ ، وذلكالنفاذإمكانية جمال  يف اجلارية

 ن تؤخذلضمان أ املناطقمجيع  يف املعنية باألشخاص ذوي ادإعاقةات نظماملأن يعمل بالتعاون والتنسيق مع  6
 مجيع مسائل التقييس؛ يف احلسبان احتياجات األشخاص ذوي ادإعاقة يف
، وسائر وظائف التنسيق (JCA-AHF) نشاط التنسيق املشرتك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية يواصلأن  7
 اعدة املديريتعلق بإمكانية النفاذ، ملس فيماداخل قطاع تقييس االتصاالت ووظيفة إسداء املشورة بشأن إمكانية النفاذ  خرىاألُ 
 ؛إعداد تقرير عن نتائج استعراض خدمات قطاع تقييس االتصاالت ومرافقه يف
مشاركة  عاالجتماعات اليت يعقدها قطاع تقييس االتصاالت بغية تشجي يف استخدام موارد إمكانية النفاذ يف أن ينظر 8

 عملية التقييس، يف األشخاص ذوي ادإعاقة
 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

 إعداد التوصيات"؛ يف مبراجعة دليل جلان دراسات االحتاد "مراعاة احتياجات املستعملني النهائيني 1
ة اليت متك ن الربجميات واخلدمات واملقرتحات اجلديد تنفيذجهودها املعنية  يف بالطلب إىل جلان الدراسات بأن تيسر 2

لة بالعمر، من أن يستخدموا بفعالية خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املتصادإعاقة ذوو ذلك  يف األشخاص ذوي ادإعاقة، مبامجيع 
احتياجات األشخاص  ديداً واملبادئ التوجيهية اخلاصة باحتياجات املستعملني النهائيني، لكي تشمل حت املعلومات واالتصاالت،
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جلان  منو الدليل على أساس منتظم، اعتمادًا على مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء القطاع هذا بتحديث و ذوي ادإعاقة، 
 ،، حسب االقتضاءقطاع تقييس االتصاالتدراسات 

 إىل تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
النفاذ إىل انية إمكتعزيز  من أجل ُأخرىآليات  توجيهية أو مبادئضع و  يف أطرها القانونية الوطنية، ضمن ،أن تنظر 1

 استخدامها؛ وإمكانيةوتوافقها ومطاريفها خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنتجاهتا 
لتمكني األشخاص الذين يعانون  2ذلك خدمات ترحيل االتصاالت يف ، مبابرامج خدمات أو إدخال يف أن تنظر 2

من الناحية الوظيفية خلدمات االتصاالت املقدمة  مكافئةمن استخدام خدمات اتصاالت  والكالمالسمع  يف صعوباتمن 
 ؛بفعالية ادإعاقة ذويلألشخاص غري 

االتصاالت وتنمية  تقييسو الراديوية قطاعات االتصاالت  يف الدراسات املتعلقة بالنفاذ يف أن تشارك بصورة فّعالة 3
ارهبم ووجهات نظرهم جت مراعاةعملية التقييس لضمان  يف االتصاالت، وأن تشجع وتنهض بالتمثيل الذايت لألشخاص ذوي ادإعاقة

 ؛مجيع أعمال جلان الدراسات يف همئوآرا
 ومراقبة تنفيذه؛ 70 تعيني جهات اتصال من أجل القرار يف أن تنظر 4
متمايزة ومعقولة التكاليف لألشخاص ذوي ادإعاقة لزيادة إمكانية نفاذهم واستخدامهم أن تشجع توفري خطط خدمة  5

 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
أن تشجع وضع تطبيقات ملنتجات ومطاريف االتصاالت لزيادة إمكانية النفاذ واالستخدام أمام األشخاص ذوي  6

 ها من ادإعاقات البدنية والعقلية؛ادإعاقات البصرية والسمعية والنطقية وغري 
جلان الدراسات  يف تنفيذ النتائج احملققة يف العمل والنظر يف أن تشجع منظمات االتصاالت ادإقليمية على املسامهة 7

 ؛وورش العمل بشأن هذا املوضوع
 .دماهتاأن تشجع دوائر الصناعة على مراعاة السمات القابلة للنفاذ عند تصميم أجهزة االتصاالت وخ 8
 

                                                      
ب والكالم( من التفاعل عن طريق إتاحة التقار  وادإشارةترحيل االتصاالت متكن مستخدمي خمتلف أساليب االتصاالت )مثل النص  خدمات 2

 بني خمتلف أساليب االتصال، من خالل التدخل البشري عادة.



133 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 72 رارـقال
 المتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية والتقييم مشاكل القياس

 (2016؛ احلمامات، 2012 ؛ ديب،2008)جوهانسربغ، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 اعتبارها يف إذ تضع

 الثقايف؛و  أمهية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التقدم السياسي واالقتصادي واالجتماعي أ ( 
تقدمة على سد الفجوة الرقمية بني البلدان املإطار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، املساعدة  يف أنه ب(

إطار التدابري  يف متنوعة ومنشآت احملطات القاعدة تكنولوجيات السلكيةالتحتية الالزمة لجزء كبري من البنية يضم  ،1والبلدان النامية
 املناسبة لضمان جودة اخلدمات؛

التأثريات  وحدود السالمة إىل جانب (EMF) اجملاالت الكهرمغنطيسيةأن هناك حاجة إىل إعالم اجلمهور مبستويات  ج(
 غنطيسية؛الكهرم احملتملة من جراء التعرض للمجاالت

أنه مت إجراء قدر كبري جدًا من البحوث بشأن األنظمة الالسلكية والصحة وأن الكثري من جلان اخلرباء املستقلة  د (
 البحوث؛ راجعت هذه

 (IEC) واللجنة الكهرتقنية الدولية (ICNIRP) أن اللجنة الدولية املعنية باحلماية من ادإشعاع غري املؤين ه (
ع جمال وض يف ، متثل ثالث هيئات من بني عدد من اهليئات الدولية البارزة(IEEE) اء وادإلكرتونياتمهندسي الكهرب ومعهد

منهجيات القياس لتقييم التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية وأهنا تتعاون مع الكثري من هيئات التقييس ومنتديات 
 االتصاالت؛ صناعة

نشرات حقائق بشأن قضايا اجملاالت الكهرمغنطيسية مبا فيها املطاريف أصدرت  (WHO) أن منظمة الصحة العاملية و (
 املؤين؛ طات القاعدة والشبكات الالسلكية تستند إىل معايري اللجنة الدولية املعنية باحلماية من ادإشعاع غرياحملاملتنقلة و 

التعرض البشري للمجاالت بشأن  ،املفوضني املندوبني ملؤمتر( 2014بوسان،  يف املراَجع) 176 القرار ( ز
 ؛وقياسها الكهرمغنطيسية

( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن مشاكل القياس املتعلقة بالتعرض البشري 2014، ديب يف املراَجع) 62القرار  (ح
 الكهرمغنطيسية، للمجاالت

 وإذ تدرك
سي انتشار املوجات الراديوية والتوافق الكهرمغنطي العمل املنجز داخل جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن أ ( 

 القياس؛ ذلك طرائق يف وغريها من اجلوانب ذات الصلة، مبا
 تقييمها؛و  الراديوية لقطاع تقييس االتصاالت بشأن تقنيات قياس الرتددات 5 العمل املنجز داخل جلنة الدراسات ب(

                                                      
 .ةالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليو  والبلدان النامية غري الساحلية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الناميةتشمل   1
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ن، عند وضع منهجيات خاصة بتقييم التعرض البشري لطاقة لقطاع تقييس االتصاالت تتعاو  5 أن جلنة الدراسات ج(
 املشاركة؛ الرتددات الراديوية، مع العديد من منظمات املعايري

 مولة،شكل تطبيق للهواتف احمل يف نسخته الرقمية متوفر أيضاً  يف (EMF) أن دليل االحتاد بشأن اجملاالت الكهرمغنطيسية ( د
 البحوث؛ وجيري حتديثه كلما استلم االحتاد الدويل لالتصاالت و/أو منظمة الصحة العاملية معلومات و/أو نتائج أسفرت عنها

لقطاع تقييس االتصاالت  5إطار جلنة الدراسات  يف أن الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية املستدامة الذي أنشئ (ه 
 ،"املدن الذكية املستدامة يف (EMF) باالحتاد نشر تقريراً تقنياً بشأن "االعتبارات اخلاصة باجملاالت الكهرمغنطيسية

 وإذ تدرك كذلك
ا يفاقم من مم أن بعض املنشورات اخلاصة بتأثريات اجملاالت الكهرمغنطيسية على الصحة تثري الشكوك بني السكان، أ ( 
 ؛صورهم للمخاطر اليت تنطوي عليهات

أن غياب التنظيم واملعلومات الكاملة الدقيقة، جيعل السكان متشككني من تعرضهم لفرتة طويلة للمجاالت  ب(
بإنفاذ  ايطالبو وأن  ،وارهمج يف الكهرمغنطيسية بسبب تصورهم للمخاطر وبالتايل من احملتمل أن يعارضوا نشر التجهيزات الراديوية

 ؛نشر الشبكات الالسلكيةتؤثر على لية تقييدية قواعد حم
لمجاالت لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد وضعت توصيات بشأن القياس التقين  يف خصوصاً  5أن جلنة الدراسات  ج(

 اليت تساعد على احلد من تصور املخاطر بني السكان؛الكهرتقنية 
وسائل من خالل ج النتائواالستفادة من تكلفة جتهيزات القياس  يف أن وضع هذه التوصيات قد مسح خبفض كبري د (

 االجتماعي؛التواصل 
د تكون تقييم التعرض البشري لطاقة الرتددات الراديوية باهظة وأهنا ق يف أن تكلفة التجهيزات املتقدمة املستعملة ( ه

 املتقدمة فقط؛ البلدان يف مناسبة
ن النامية، ملراقبة حدود البلدا يف سيما روري للكثري من اهليئات التنظيمية، الأن تنفيذ هذه القياسات والتقييمات ض (  

 املختلفة؛ التعرض البشري لطاقة الرتددات الراديوية، وأن هذه اهليئات مطالبة بضمان الوفاء هبذه احلدود من أجل الرتخيص للخدمات
 ،بعض البلدان يف السياساتأمهية تقييم انبعاثات اجملاالت الكهرمغنطيسية عند تنفيذ  ( ز

 وإذ تالحظ
 الوطنية وادإقليمية والدولية؛ خرىاألنشطة املماثلة اليت تقوم هبا منظمات وضع املعايري األُ  ( أ 

 كثري من البلدان النامية كي حتصل على معلومات بشأن منهجيات قياس يف احلاجة املاسة لدى اهليئات التنظيمية ب(
لوائح تنظيمية وطنية  تعزيز أو طيسية فيما يتعلق بالتعرض البشري لطاقة الرتددات الراديوية، من أجل وضعاجملاالت الكهرمغن وتقييم
 ،مواطنيها حلماية

 تقرر
هذا  يف ، إىل أن يوسع من نطاق عمله ودعمه وأن يواصل عمله5أن تدعو قطاع تقييس االتصاالت، وخصوصًا جلنة الدراسات 

 يلي: اجملال وذلك مثاًل من خالل ما
 نشر وتعميم تقاريره التقنية فضالً عن إعداد توصيات لقطاع تقييس االتصاالت من أجل معاجلة هذه القضايا؛ ‘1’
تطوير وتشجيع ونشر املعلومات واملوارد التدريبية املتعلقة هبذا املوضوع عن طريق تنظيم برامج تدريبية وورش عمل  ‘2’

 النامية؛ البلدان يف التنظيمية واملشغلني وأصحاب املصلحة املهتمنيومنتديات وحلقات دراسية للهيئات 
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ماهلا؛ خاصًة أع هذا املوضوع واالستفادة من تآزر يف العاملة خرىمواصلة التعاون والتنسيق مع املنظمات األُ  ‘3’
يما يتعلق مبنشآت ف سيما وضع املعايري ويف مراقبة االمتثال هلذه املعايري ال يف أجل مساعدة البلدان النامية من

 االتصاالت؛ ومطاريف
لقطاع  2 لقطاع االتصاالت الراديوية ومع جلنة الدراسات 6و 1 التعاون بشأن هذه املوضوعات مع جلنيت الدراسات ‘4’

 ؛7/2 إطار عمل املسألة يف (ITU-D)تنمية االتصاالت 
نشورات االت الكهرمغنطيسية حبيث تعمم أي ممشروع اجمل يف تعزيز التنسيق والتعاون مع منظمة الصحة العاملية ‘5’

 تتعلق بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية على الدول األعضاء مبجرد صدورها،
 املتاحة ارد املاليةحدود املو  تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مديري املكتبني اآلخرين ويف

بدعم إعداد تقارير حتدد احتياجات البلدان النامية املتعلقة بقضية تقييم التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية  1
بقطاع تقييس االتصاالت للنظر فيها واختاذ ما يلزم من إجراءات  5ورفع هذه التقارير بأسرع ما ميكن إىل جلنة الدراسات 

 الختصاصاهتا؛ وفقاً 
ا تقييس االتصاالت املعنية باألنشطة املتعلقة باجملاالت الكهرمغنطيسية بصورة منتظمة، ومنهبتحديث بوابة قطاع  2

 املواقع ادإلكرتونية والنشرات؛والروابط إىل على سبيل املثال ال احلصر دليل االحتاد للمجاالت الكهرمغنطيسية 
تقييم  يف استعمال املعدات املستخدمة البلدان النامية تقدم فيها عروض ودورات تدريبية عن يف بعقد ورش عمل 3

 التعرض البشري لطاقة الرتددات الراديوية؛
بتقدمي الدعم إىل البلدان النامية عند إنشائها املراكز ادإقليمية التابعة هلا واملزودة مبنصات االختبار ملواصلة مراقبة  4

ور بصورة شفافة، اجلمهور وتوفري بيانات للجمهشواغل املناطق املختارة اليت تثري  يف ال سيمامستويات اجملاالت الكهرمغنطيسية، 
الصادرين  [(2016 احلمامات، يف )املراَجع 76( و2016 احلمامات، يف )املراَجع 44القرارين ] يف جاء باختاذ عدة إجراءات منها ما

 ؛املفوضنياملندوبني  ( ملؤمتر2014بوسان،  يف )املراَجع 177 رسياق إنشاء مراكز االختبار ادإقليمية والقرا يف اجلمعية، عن هذه
 بتقدمي تقرير إىل اجلمعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت بشأن التدابري املتخذة من أجل تنفيذ هذا القرار، 5

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
 لقطاع تقييس االتصاالت من خالل تقدمي املعلومات ذات الصلة 5أعمال جلنة الدراسات  يف إىل املشاركة بنشاط 1
قييمات املتعلقة القياسات والت يف الوقت املناسب ملساعدة البلدان النامية على تقدمي معلومات وعلى التصدي ألوجه القلق يف

 الكهرمغنطيسية؛ بالتعرض البشري للرتددات الراديوية واجملاالت
التعرض ب املتعلقة قطاع تقييس االتصاالتللتأكد من االمتثال لتوصيات إىل إجراء استعراض دوري  2

 الكهرمغنطيسية؛ للمجاالت
إىل التعاون وتبادل اخلربات واملوارد بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية من أجل مساعدة ادإدارات احلكومية،  3

 ؛إطار تنظيمي مناسب حلماية الناس والبيئة من ادإشعاع غري املؤين تعزيز أو إنشاءالبلدان النامية، على  يف خصوصاً 
م مستويات تقييلقياس و وضع معايري وطنية من أجل توصيات قطاع تقييس االتصاالت  إىل تشجيع استخدام 4

 ،االمتثال هلذه املعايرياجملاالت الكهرمغنطيسية وإطالع اجلمهور على مدى 
 تدعو الدول األعضاء كذلك

تماد التدابري املناسبة لضمان االمتثال للتوصيات الدولية ذات الصلة حلماية الصحة من التأثريات الضارة إىل اع
 الكهرمغنطيسية. للمجاالت
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 73 رارـقال
 تغير المناخالبيئة و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و 

 (2016مامات، احل؛ 2012؛ ديب، 2008)جوهانسربغ، 

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 إذ تُذّكر

 ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغريُّ املناخ( بشأن 2014ديب،  يف )املراَجع 66بالقرار  أ ( 
 ؛"2030 لعام املستدامة: خطة التنمية للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن "حتويل عاملنا 70/1بالقرار  ب(
 جمللس االحتاد الدويل لالتصاالت، بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ؛( 2009)جنيف،  1307بالقرار  ج(
( ملؤمتر املندوبني املفوضني، عن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2014 بوسان، يف )املراَجع 182 بالقرار د (

 تغري املناخ ومحاية البيئة؛واالتصاالت بشأن 
أن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي عناصر ب( الذي يعرتف 2012 ،)جنيف 1353 اجمللس بقرار ( ه

لتحقيق التنمية املستدامة، ويكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب، بتحديد  1أساسية للبلدان املتقدمة والبلدان النامية
الل االتصاالت سبيل حتقيق التنمية املستدامة من خ يف األنشطة اجلديدة اليت ينبغي أن يضطلع هبا االحتاد لدعم البلدان النامية

 ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 اعتبارها يف وإذ تضع

 أن مسألة البيئة مبا فيها تغري املناخ تربز بسرعة بوصفها مصدر قلق عاملي وتتطلب تعاوناً عاملي النطاق؛ ( أ 
أن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ التابعة لألمم املتحدة قّدرت أن االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس  ب(

، مبا هلا من آثار على االحرتار العاملي وأمناط تغري الطقس وارتفاع 1970منذ عام  70%زادت بأكثر من  قد (GHC) احلراري
 منسوب البحار والتصحر وتقلص الغطاء اجلليدي وغريها من اآلثار على املدى الطويل؛

 ندونيسيا،إ بايل، يف املناخ بتغري املعين املتحدة األمم مؤمتر يف أوضح، لالتصاالت الدويل االحتاد أن (ج
 امساً ح وعنصراً  املناخ تغري أسباب أحد بوصفها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دور ،2007 ديسمرب 3-14 الفرتة يف
 واحد؛ آن يف له التصدي يف
العمل اجلاري عقب االتفاقات بشأن خريطة طريق بايل واتفاقات كانكون ومنهاج ديربان وأمهية التوصل إىل اتفاق  ( د

 ؛2012الفعلية ملا بعد عام  دويل بشأن النتائج
تنفيذ  يف ادإسهام يف به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالحتاد الدويل لالتصاالتالدور الذي ميكن أن تضطلع  ( ه

 االتفاقات؛ هذه
 ظيفة؛نأمهية تعزيز التنمية املستدامة واألساليب اليت متّكن هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حتقيق تنمية  ( و
 بعض املناطق؛ يف املبادرات املتخذة ( ز

                                                      
 ية.لتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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رناجمية إطار اتفاقية بازل )امللحقان الثامن والتاسع( هو مبادرة ب يف ادإلكرتونيةاملخلفات أن برنامج إفريقيا بشأن  (ح
قات الشراكة والشركات الالظروف االجتماعية واالقتصادية املؤاتية لع وهتيئةادإلكرتونية للمخلفات البيئية  ادإدارةشاملة لتعزيز 

 إفريقيا، يف قطاع إعادة التدوير يف الصغرية
 اعتبارها أيضاً  يف وإذ تضع

سلط االحتاد الذي ي يف عن رصد التكنولوجيا الصادر عن قطاع تقييس االتصاالت (2007) 3التقرير ادإعالمي رقم  ( أ 
 واالتصاالت؛الضوء على مسألة تغري املناخ ودور تكنولوجيا املعلومات 

بادإضافة إىل أعمال قطاع تقييس االتصاالت، مبادرات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت، الرامية  ب(
 إىل دراسة تغري املناخ ودور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 ؤدي دورًا حامساً اهتا ميكن أن تأن توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت اليت تركز على أنظمة توفري الطاقة وتطبيق ج(
 تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ يف
يد طيف الرتدد حتد يف الدور القيادي لقطاع االتصاالت الراديوية، بالتعاون مع أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت، ( د

بات تعاونية ذلك وضع ترتي يف وقوعها، مباحاالت  يف الراديوي الالزم لرصد املناخ والتنبؤ بالكوارث والكشف عنها وادإغاثة
 جمال تطبيقات االستشعار عن بُعد؛ يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مع
التقرير الذي حيمل عنوان "اسرتاتيجية من أجل أمم متحدة حمايدة مناخيًا" والذي أعده فريق إدارة البيئة،  ( ه

 لالسرتاتيجية اليت تلزم منظومة األمم املتحدة بتحقيق احلياد املناخي؛ 2007أكتوبر  يف جملس الرؤساء التنفيذيني وإقرار
أنشطة وضع املعايري اليت تضطلع هبا مثاًل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات  ( و

كانية والبيئية تسمح بالكشف عن املعلومات املاألعمال املتصلة بشبكات احملاسيس العمومية، اليت  يف واالتصاالت وتغري املناخ،
 اجملمعة من أجهزة احملاسيس املوصولة بشبكات االتصاالت وختزينها ومعاجلتها وإدماجها؛

 نواتج الندوات بشأن "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ"؛ ( ز
 ؛2009 حىت أبريل 2008 االت وتغري املناخ من يوليوأنشطة ونواتج الفريق املتخصص بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتص ح(
من أجل تيسري استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  مناسبةقادت عملية وضع معايري  5أن جلنة الدراسات  (ط

 ؛خرىالصناعات األُ  يف املنخفضة الكربون وتشجيع اعتمادها
وانب دراسة اجل يف االحتاد، وهي جلنة الدراسات الرائدة يف قطاع تقييس االتصاالتل 5مسؤوليات جلنة الدراسات  (ي

جيات التصميم للحد من اآلثار ذلك منه يف البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة بالظواهر الكهرمغنطيسية وتغري املناخ مبا
 صاالت، ومعداهتا، وما إىل ذلك؛البيئية مثل عمليات إعادة التدوير املتصلة مبرافق تكنولوجيا املعلومات واالت

 5 الدراسات إطار جلنة يف نشاط التنسيق املشرتك املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ يف العمل املبذول (ك
 ،لقطاع تقييس االتصاالت

 كذلك  اعتبارها يف تضع وإذ
املستقبل الذي نصبو إليه"، اليت تعكس جتدد االلتزام إزاء  ، املعنونة "+20الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها مؤمتر ريو ( أ 

 ؛املضي قدماً على طريق التنمية املستدامة وحتقيق االستدامة البيئية
، تسل م بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تيسر تدفق املعلومات بني احلكومات واجلمهور هذه الوثيقة اخلتاميةأن  ب(

سيما شبكات وخدمات النطاق العريض،  وهو ما يربز احلاجة إىل مواصلة العمل على تيسري الوصول إىل هذه التكنولوجيا، وال
 لصدد؛هذا ا يف وسد الفجوة الرقمية، مع إدراك مسامهة التعاون الدويل
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ا، وطلب منظومة األمم املتحدة بأسره يف دعا إىل مواصلة تعميم مراعاة أبعاد التنمية املستدامة الثالثة +20ريومؤمتر أن  ج(
مجيع  يف اختاذ التدابري املناسبة دإدماج األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف إىل الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة أن تنظر

 ؛التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة، وأن تدعم البلدان النامية، بناًء على طلبها، لتحقيق التنمية املستدامةاألنشطة 
اليت ديدة جلاضرية احلطة اخل يف كما ورداملراكز احلضرية،   يف أن هذا القرن سيشهد عيش أغلبية كبرية من الناس ( د

 ،2016أكتوبر  يف كيتو يف املعين بادإسكان والتنمية احلضرية املستدامةمؤمتر األمم املتحدة  يف اعُتمدت
 وإذ تالحظ

يقر بأن صناعة تكنولوجيا  2008لعام أن التقرير عن االستنتاجات اليت توصلت إليها الندوة العاملية للمعايري  ( أ 
ددة هلا أهداف واضحة للحد من إمجايل املعلومات واالتصاالت وأعضاءها ميكن أن تكون قدوة حسنة بااللتزام بربامج حم

استهالك أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للطاقة( وبضمان توسع شبكة  )مثل االحتباس احلراريانبعاثات غازات 
 ؛االتصاالت العاملية على حنو يراعي البيئة

 ؛(UNFCCC) باتفاقية األمم املتحدة ادإطارية بشأن تغرّي املناخ ةاألمم املتحدة املعني اتنتائج مؤمتر  ب(
 ؛التحالف الدينامي بشأن ادإنرتنت وتغرّي املناخ (ج
 ؛االقضايا املتعلقة بتغري املناخ، ينبغي لالحتاد التعاون معه تقوم بأعمال بشأن ُأخرىأن هناك منتديات دولية  ( د

 ،2011يئة اليت نُظمت منذ نتائج أسابيع املعايري املراعية للب ه (
 وإذ تدرك

 معها؛ التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف يف أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تساهم مسامهة كبرية ( أ 
غري املناخ، التصدي للتحديات البيئية من قبيل ت يف أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تلعب دورًا حيوياً  ب(

وإزالة الغابات، واالفتقار إىل القدرة على النفاذ إىل الطاقة، واستهالك الطاقة، والتنوع البيولوجي، واملخلفات ادإلكرتونية، 
لوعي وزيادة اامليدان العام  يف وذلك من خالل دعم البحوث العلمية األساسية اليت ساعدت على إدخال قضايا املناخ

 املستقبل؛ بتحديات
أن السعي إىل بناء جمتمع معلومات يستعمل عرض نطاق كبري ويطلق قدرًا أقل من الكربون يوفر جمااًل للتنمية  ج(

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية املستدامة؛
ة البلدان األكثر بطريقة غري متناسبأن اآلثار السلبية لتغري املناخ قد تكون متباينة من حيث آثارها وميكن أن متس  ( د

 تأثراً، خصوصاً البلدان النامية، نظراً لقدرهتا احملدودة على التكيف؛
املائة من االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس احلراري،  يف 2-2,5أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسهم بنحو  ( ه

 التكنولوجيا؛هذه النسبة قد ترتفع بازدياد انتشار هذه  وأن
تغري  ف مناجلهود املبذولة للتخفي يف أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن مع ذلك أن تكون عاماًل رئيسياً  ( و

تخدام وتطوير هناية األمر من خالل اس يف املناخ واحلد من االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس احلراري واستهالك الطاقة وخفضهما
 ت وشبكات تتسم بالكفاءة من حيث استهالك الطاقة؛أجهزة وتطبيقا

أن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها جزءاً رئيسياً من طرائق العمل اليت تتسم بالكفاءة من حيث  ( ز
د وغري ذلك، عورقية ومؤمترات افرتاضية والعمل عن بُ  استهالك الطاقة قد يشمل تقليص االنبعاثات من خالل تنظيم اجتماعات ال

 مما يعود بدوره بالنفع من حيث تقليل احلاجة إىل السفر؛



139 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

أن الندوة الدولية االفرتاضية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ اليت عقدت بتنظيم مشرتك بني  ح(
 ؛تشكل دراسة حالة فعلية (KCC)االحتاد وهيئة االتصاالت الكورية 

ومات واالتصاالت ضرورية لرصد املناخ ومجع البيانات والنقل السريع للمعلومات املتعلقة بأخطار تغري أن تكنولوجيا املعل (ط
 املناخ، وأن شبكات االتصاالت الكافية ضرورية من أجل ضمان وصول االتصاالت للسكان ومنظمات ادإغاثة املناسبة؛

 الشبكات الذكية، توفري الطاقة الكهربائية علىأن بإمكان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من خالل تطوير  (ي
 البلدان النامية، واالستفادة الكاملة من املصادر املتجددة؛ يف نطاق أوسع وحتسني إدارة توزيع الطاقة، خاصةً 

 التزايد، يف ادإنرتنت ومراكز البيانات واألجهزة املوصولة على مدار الساعة سيستمر يف أنه مبا أن استهالك الطاقة (ك
 الك الطاقة وإىل التعجيلاسته يف فإن احلوسبة السحابية من التكنولوجيات التمكينية احلامسة اليت ميكن أن تؤدي إىل زيادة الكفاءة

 انتقال البلدان والشركات إىل تبين اقتصاد ذي انبعاثات منخفضة من الكربون؛ يف
دة، حدوث عواصف عاتية، وموجات حرارة شدي يف تسببأن تغري املناخ يهدد جودة املاء والغذاء وتوافرمها، وأنه ي (ل

 وحاالت جفاف، وفيضانات، إىل جانب إضراره بنوعية اهلواء؛
أن النهوض بإدارة املياه اعتماداً على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يؤدي إىل حتسني الكفاءة الكلية الستخدام  ( م

 شد استدامة للموارد املائية؛املياه، وحيقق وفورات بالغة، ويكفل استخداماً أ
أن انتشار استعمال املعدات الكهربائية وادإلكرتونية زاد من الوعي العام بآثارها ادإجيابية مثل احلد من الفجوة  (ن

ئية االرقمية، ولكن بآثارها السلبية كذلك على البيئة والصحة واملرتبطة بادإدارة غري املالئمة للمخلفات الناجتة عن املعدات الكهرب
 وادإلكرتونية بعد هناية عمرها،

 تقـرر
بشأن تكنولوجيا املعلومات  2007ديسمرب  يف تطوير برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت الذي أطلق مواصلة 1

ناخ كجزء ف من تغري املاجلهود العاملية املبذولة للتخفي يف واالتصاالت وتغري املناخ باعتباره برناجماً عايل األولوية يستهدف ادإسهام
 من عمليات األمم املتحدة؛

ري الندوات الدولية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغ يف احلسبان التقدم الذي ُأحرز يف أن تأخذ 2
 من خالل نشر النتائج املنبثقة عنهما على أوسع نطاق ممكن؛ 2أحناء خمتلفة من العامل يف املناخ اليت عقدت

البوابة العاملية لقطاع تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ، مواصلة حتديث  3
وتوسيع خصائصها عن طريق تنظيم منتدى إلكرتوين وتفاعلي لتقاسم املعلومات ونشر األفكار واملعايري وأفضل املمارسات بشأن العالقات 

 دوير؛الستدامة البيئية، والتجارب واملمارسات لتبليغ املعلومات وخطط التوسيم ومرافق إعادة التبني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وا
تشجيع اعتماد توصيات من أجل تعزيز استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة فّعالة ومتعددة القطاعات  4

ة إىل أدىن حد استخدام للطاقة واملياه وخفض املخلفات ادإلكرتونيلتقدير انبعاثات غازات االحتباس احلراري وخفضها وحتقيق أمثل 
 خمتلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية واحلد من هذه االنبعاثات؛ يف وحتسني إدارهتا

                                                      
 ؛ واملنتدى االفرتاضي2009يوليو  10-8؛ وكيتو، إكوادور، 2008يونيو  18-17؛ ولندن، اململكة املتحدة، 2008أبريل  16-15كيوتو، اليابان،   2
؛ 2011 سبتمرب 19؛ وسيول، مجهورية كوريا، 2011يوليو  7-8؛ وأكرا، غانا، 2010نوفمرب  3و 2؛ والقاهرة، مصر، 2009سبتمرب  23سيول،  يف

ديسمرب  14؛ وناساو، جزر البهاما، 2014ديسمرب  15ند، ؛ وكوشي، اهل2013مايو  6-7؛ وتورينو، إيطاليا، 2012مايو  29-31ومونرتيال، كندا، 
 .2016أبريل  21المبور، ماليزيا،  ؛ وكواال2015
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ز االستدامة البيئية، تعزي يف العمل على زيادة الوعي وتشجيع تبادل املعلومات عن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 5
عن  إضافة إىل طرائق عمل أكثر كفاءة فضالً  3صة من خالل تشجيع استعمال أجهزة وشبكات أكثر كفاءة من حيث استهالك الطاقةخا

 هلا؛ كبديل تكنولوجيا معلومات واتصاالت ميكن استعماهلا لتحل حمل التكنولوجيات/االستعماالت األكثر استهالكاً للطاقة أو
ات االحتباس احلراري الناشئة عن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العمل على ختفيض انبعاثات غاز  6

 ؛(UNFCCC) التخفيض الالزم للوصول إىل أهداف اتفاقية األمم املتحدة ادإطارية بشأن تغري املناخ وهو
 واالتصاالت؛ يا املعلوماتتكنولوجمنتجات  يف العمل على خفض اآلثار البيئية الضارة للمواد غري املؤاتية للبيئة املستخدمة 7
من خالل توفري املساعدة التقنية للبلدان لوضع خطط عملها الوطنية املتعلقة بتكنولوجيا  التقييسيةالفجوة  سد 8

 تنفيذ تلك اخلطط؛ يف واستحداث آلية لإلبالغ من أجل مساندة البلدان ،املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة
 ،املناخ وتغري البيئةو  واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة التوصيات بشأن ادإلكرتوين مللتعلي برامج وضع 9

 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
 بتنسيق أنشطة جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق باستعراضها ألنشطة التقييس ذات الصلة اجلارية 1
لوضع املعايري وتيسري التعاون بني االحتاد وتلك املنظمات لتجنب ازدواج العمل أو تداخل املعايري الدولية  خرىاملنظمات األُ  يف
 خالل نشاط التنسيق املشرتك املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ؛ من

ومجيع  قطاع تقييس االتصاالتاحلالية ل باحلرص على قيام جلان الدراسات مبراجعة كل من التوصيات املناسبة 2
 ضوء محاية البيئة وتغري املناخ؛ يف التوصيات املستقبلية لتقييم آثارها وتطبيق أفضل املمارسات

يع نطاق استعمال ذلك توس يف إجراءات العمل بغية الوفاء هبدف هذا القرار، مبا يف التغيريات املمكنة يف بالنظر كذلك 3
 ذلك، إىل د من آثار تغري املناخ، مثل عقد االجتماعات الالورقية واملؤمترات االفرتاضية والعمل عن بُعد وماأساليب العمل ادإلكرتونية للح

 تكلف مجيع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت
وضع التوصيات املناسبة بشأن قضايا تكنولوجيا لقطاع تقييس االتصاالت من أجل  5بالتعاون مع جلنة الدراسات  1

ذلك شبكات االتصاالت  يف واالتصاالت والبيئة وقضايا تغري املناخ ضمن والية واختصاص قطاع تقييس االتصاالت، مبا املعلومات
االعتبار  يف املستعملة من أجل مراقبة تغري املناخ والتكيف معه، مثل قضايا االستعداد للكوارث والتشوير وجودة اخلدمة على أن تؤخذ

 البلدان ال سيما البلدان النامية؛أي آثار اقتصادية تنال مجيع 
بتحديد أفضل املمارسات والفرص اخلاصة بتطبيقات جديدة تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حلفز  2

 االستدامة البيئية وحتديد ادإجراءات املناسبة؛
لومات بشأن حاالت ل املعبتحديد أفضل املمارسات وتعزيزها لتنفيذ السياسات واملمارسات املؤاتية للبيئة، وتباد 3

 االستخدام وعوامل النجاح الرئيسية؛

 التكلفة؛ بتحديد املبادرات اليت تدعم الُنهج الناجحة دائماً واملستدامة واليت ينجم عنها تطبيق فعال من حيث 4

لطاقة مصادر ا يف بتحديد وتشجيع التكنولوجيات اجلديدة الناجحة من حيث كفاءة استخدام الطاقة واملستعملة 5
 مواقع االتصاالت احلضرية والريفية على السواء؛ يف البديلة واليت أثبتت فعاليتها املتجددة أو

 قطاعي االتصاالت الراديوية وتنمية االتصاالت وتشجيع االتصال مع يف باالتصال مع جلان الدراسات ذات الصلة 6
 العاملية، ريالعمل وحتقيق االستعمال األمثل للموارد وتعجيل توافر املعاي وذلك لتجنب ازدواج خرىاملنظمات واملنتديات لوضع املعايري األُ 

                                                      
أجهزة تكنولوجيا  يف احلسبان التشجيع على كفاءة استعمال املواد املستخدمة يف يتعلق بالكفاءة، ينبغي أن تشمل االعتبارات اليت تؤخذ فيما  3

 عناصر الشبكة. ويفاملعلومات واالتصاالت 
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 بالتعاون مع مديري املكتبني اآلخرين تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
بتقدمي تقرير عن التقدم احملرز بشأن تطبيق هذا القرار إىل جملس االحتاد سنويًا وإىل اجلمعية العاملية املقبلة  1

 االتصاالت؛لتقييس 
بتحديث اجلدول الزمين لألحداث املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ بناًء على اقرتاحات  2

 من الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت وبالتعاون الوثيق مع القطاعني اآلخرين؛
 البلدان النامية؛ يف قضايا االستدامة البيئية وخاصةً بإطالق مشاريع جتريبية هتدف إىل سد الفجوة التقييسية بشأن  3
دعم إعداد تقارير بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ مع مراعاة الدراسات ذات الصلة وخاصة ب 4

ة واملباين الذكية البيانات املراعية للبيئذلك قضايا تتعلق بأمور، منها اقتصاد التدوير ومراكز  يف ، مبا5جلنة الدراسات  يف األعمال اجلارية
ومشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة واحلوسبة السحابية وكفاءة استهالك الطاقة والنقل الذكي واللوجستيات 

يا املعلومات طاع تكنولوجالذكية والشبكات الذكية وإدارة املياه والتكيف مع تغري املناخ واالستعداد للكوارث، وكيفية إسهام ق
 لتنظر فيها؛ 5 ساترير بأسرع ما ميكن إىل جلنة الدراخفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري، وتقدمي التقا يف واالتصاالت

ذه هل خلاصةا حتياجاتاالحلقات دراسية وورش عمل للبلدان النامية لزيادة الوعي وحتديد منتديات و بتنظيم  5
 املناخ؛ البيئة وقضايا تغريب املتعلقةالبلدان والتحديات 

 بوضع وتشجيع ونشر معلومات وبرامج تدريبية بشأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والبيئة واقتصاد التدوير؛ 6
 الدولية ةاحلكومي وقيانوغرافيةاألفريق املهام املشرتك لالحتاد واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة  تقدمتقرير عن  بتقدمي 7

 الكوارث؛ االتصاالت البحرية ملراقبة احمليطات واملناخ والتحذير من كبالتإمكانية استخدام   حبث يف التابعة لليونسكو
بتشجيع البوابة العاملية لقطاع تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ  8

لتبادل ونشر األفكار واخلربات وأفضل املمارسات بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها كمنتدى إلكرتوين 
 املناخ؛ والبيئة وتغري

 أدناه، "األمني العام تدعو"فقرة  بتقدمي تقرير إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عن التقدم احملرز بشأن 9
 تدعو األمني العام

ة محاية البيئة بلورة اجلهود الدولية املستقبلية ملعاجل يف داخل منظومة األمم املتحدة خرىمع الكيانات األُ إىل مواصلة التعاون والتآزر 
 ،2030 لعام خطة التنمية املستدامةحتقيق أهداف  يف وتغري املناخ مما يساهم

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه
تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيا لقطاع  خرىوجلان الدراسات األُ  5 جلنة الدراسات يف إىل مواصلة املسامهة بنشاط 1

 املناخ؛ املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري
استهالل برامج عامة وخاصة تشمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ على أن  إىل مواصلة أو 2

 اع تقييس االتصاالت واألعمال ذات الصلة؛تراعى على النحو الواجب توصيات قط
إىل تقاسم أفضل املمارسات وإذكاء الوعي بالفوائد املرتبطة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية  3

 للبيئة طبقاً لتوصيات االحتاد املتعلقة هبذه املسألة؛
ي وتعزيز  ملناخ والبيئة والطاقة لتحسني األداء البيئإىل تشجيع إدماج سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وا 4

 كفاءة استهالك الطاقة وإدارة املوارد؛
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 خطط التكيف الوطنية الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف إىل إدماج استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 5
 واالتصاالت كأداة متكينية للتصدي آلثار تغري املناخ؛

العملية األوسع  يف تقدمي الدعم وادإسهام بالنظراء الوطنيني املسؤولني عن القضايا البيئية من أجلإىل االتصال  6
ملنظومة األمم املتحدة بشأن تغري املناخ عن طريق توفري معلومات وإعداد اقرتاحات مشرتكة تتعلق بدور االتصاالت/تكنولوجيا 

إطار اتفاقية  يف االعتبار يف ناخ والتكيف معها، حبيث ميكن وضعهاالتخفيف من آثار تغري امل يف املعلومات واالتصاالت
 .(UNFCCC) املتحدة ادإطارية بشأن تغري املناخ األمم
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 75 رارـقال
 ،لوماتالمع لمجتمع العالمية القمة نواتج تنفيذ في االتصاالت تقييس قطاع مساهمة

 2030خطة التنمية المستدامة لعام مع مراعاة 
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،)

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 اعتبارها يف إذ تضع
 ؛(WSIS)النواتج ذات الصلة ملرحليت القمة العاملية جملتمع املعلومات  أ ( 

 ؛"2030 بعنوان "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام املتحدة لألمم العامة للجمعية 70/1 القرار (ب
عامة الوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى للجمعية الالذي يتضمن  ،للجمعية العامة لألمم املتحدة 70/125 القرار (ج

 ؛بشأن االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات
 (WSIS+10) ان احلدث رفيع املستوى بشأن تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنواتبي (د 

 WSIS+10 رفيع املستوى اعتمدمها احلدثاللذين ، 2015 عام بعد جملتمع املعلومات العاملية يتعلق بالقمة فيماورؤية احلدث 
االستعراض الشامل  يف ، وتقدميهما كمسامهة(2014املندوبني املفوضني )بوسان،  ( الذي نسقه االحتاد وأقرمها مؤمتر2014 )جنيف،

 ؛للقمة الذي أجرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 القرارات واملقررات ذات الصلة املتعلقة بتنفيذ النواتج ذات الصلة ملرحليت القمة العاملية جملتمع املعلومات وتلك املتعلقة ( ه

دورته  يف ( وجملس االحتاد2014بقضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة بادإنرتنت اليت اعتمدها مؤمتر املندوبني املفوضني )بوسان، 
 :2016 لعام

 ( الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة2014بوسان،  يف )املراَجع 71القرار  ‘1’
 ؛2019-2016

( الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول 2014بوسان،  يف )املراَجع 101القرار  ‘2’
 ادإنرتنت؛

ق بقضايا يتعل ( الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد فيما2014بوسان،  يف )املراَجع 102القرار  ‘3’
 ناوين؛والع ذلك أمساء امليادين يف السياسات العامة الدولية املتعلقة بادإنرتنت وإدارة موارد ادإنرتنت، مبا

جمال بناء  يف مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تعزيز دور االحتاد( الصادر عن 2014بوسان،  يف )املراَجع 130القرار  ‘4’
 واالتصاالت؛ استخدام تكنولوجيا املعلومات يف الثقة واألمن

 تتكنولوجيا املعلومات واالتصاالبشأن قياس  ملؤمتر املندوبني املفوضني، (2014بوسان،  يف )املراَجع 131 رالقـرا ‘5’
 ؛مل للجميعشاجامع و لبناء جمتمع معلومات 

مساء إدارة أ يف ؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور إدارات الدول األعضاءمل( 2014بوسان،  يف )املراَجع 133القرار  ‘6’
 اللغات(؛ امليادين الدولية الطابع )متعددة
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 من أجل سد واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات بشأن استخدام  (2014بوسان،  يف املراَجع) 139القـرار  ‘7’
 ؛وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع الفجوة الرقمية

ج القمة تنفيذ نوات يف ( الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد2014بوسان،  يف )املراَجع 140 القرار ‘8’
 املتحدة لتنفيذها؛االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم  يفالعاملية جملتمع املعلومات و 

ب التقنية تنظيم العمل بشأن اجلوان يف ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االحتاد2010 )غواداالخارا، 178القرار  ‘9’
 ؛لشبكات االتصاالت من أجل دعم ادإنرتنت

من أجل التنمية العاملية  2020 يف بشأن برنامج التوصيل ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014)بوسان،  200 القرار ‘10’
 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 ؛(2013آراء املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت )جنيف،  ‘11’
تنفيذ االحتاد للنواتج ذات الصلة للقمة العاملية جملتمع املعلومات  يف (ITUT)دور قطاع تقييس االتصاالت  و (
 سيقي رياديذلك االضطالع بدور تن يف املعلومات، مبا سبيل بناء جمتمع يف معايري االتصاالت مواءمة دور االحتاد ووضع ويف
واملشاركة مع أصحاب املصلحة  6وجيم 5وجيم 2عملية تنفيذ نواتج القمة، كجهة توجيه/تيسري لتنفيذ خطوط العمل جيم يف

ومجيع خطوط العمل  11وجيم 9وجيم 8وجيم 7موجي 4وجيم 3وجيم 1تنفيذ خطوط العمل جيم يف اآلخرين، حسب االقتضاء،
 ، وذلك ضمن احلدود املالية اليت حددها مؤمتر املندوبني املفوضني؛خرىذات الصلة ونواتج القمة األُ  خرىاألُ 
جمال التوصيلية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعلى الرغم من ذلك  يف ادإجنازات اليت شهدها العقد املاضي ( ز
أشكال كثرية للفجوة الرقمية قائمة، بني البلدان وداخلها وبني النساء والرجال، وحتتاج إىل معاجلتها من خالل إجراءات منها تزال  ال

 ظتعزيز البيئات السياساتية املالئمة والتعاون الدويل لتحسني ميسورية التكلفة والنفاذ والتثقيف وبناء القدرات والتعدد اللغوي واحلفا
 واالستثمار والتمويل املناسب فضالً عن تدابري ترمي إىل حتسني املعارف واملهارات الرقمية وتشجيع التنوع الثقايف؛على الثقافات 

أن إدارة ادإنرتنت تشمل القضايا التقنية وقضايا السياسات العامة على السواء ومن مث ينبغي أن تضم كل أصحاب  (ح
تونس بشأن  من برنامج عمل (ه 35 إىل أ( 35 ت الدولية ذات الصلة طبقاً للفقراتاملصلحة واملنظمات الدولية احلكومية واملنظما

بشأن االستعراض  2015 من الوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة عام 57 الفقرةعن  فضالً  ،جمتمع املعلومات
 ،الشامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات

 اعتبارها كذلك يف وإذ تضع
 توفري منظور عاملي فيما يتعلق مبجتمع املعلومات؛ يف أن االحتاد الدويل لالتصاالت يقوم بدور حموري ( أ 

 أعضاء مجيع مفتوح أمام (CWG-WSIS)املعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات و  للمجلسأن فريق العمل التابع  (ب
 املستدامة لتنميةا نواتج القمة وخطةلمسامهات بشأن تنفيذ االحتاد  تقدمي األعضاءالدول  علىتسّهل  فعالةميثل آلية و  االحتاد
 ؛2016 دورته لعام الذي اعتمده اجمللس يف 1332والقرار  (2014 بوسان، يف املراَجع) 140 للقرار وفقاً  ،ذات الصلة 2030 لعام
، الذي (CWG-Internet) ة الدولية املتعلقة بادإنرتنتبقضايا السياسات العام املعينفريق العمل التابع للمجلس  ج(

من أجل  االحتاد، أعضاء مجيع أمامويكون مفتوحاً أمام الدول األعضاء فحسب، بالتشاور املفتوح  1336 أُنشئ وفقاً لقرار اجمللس
 نت؛الدولية املتعلقة بادإنرت معاجلة قضايا السياسات العامة  يف النهوض بالتعاونية املعززة ولتقوية مشاركة احلكومات

اجلهود عن طريق  يف حتاشي االزدواج ‘1’أن هناك إقرار باحلاجة إىل حتسني التنسيق والتعميم والتفاعل من خالل:  (  
تقنية لالتنسيق املركز بني جلان دراسات االحتاد ذات الصلة اليت تتناول قضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة بادإنرتنت واجلوانب ا

تعميم املعلومات ذات الصلة اخلاصة بالسياسات العامة الدولية املتعلقة بادإنرتنت  ‘2’ لشبكات االتصاالت من أجل دعم ادإنرتنت؛
اد اجملال التقين بني االحت يف النهوض بالتعاونية املعززة والتفاعل ‘3’على أعضاء االحتاد وأمانته العامة وعلى مكاتب االحتاد؛ 

 الصلة، ذات خرىوالكيانات الدولية األُ  واملنظمات
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 تدرك وإذ
 يتعلق بالقمة يمافلقمة العاملية جملتمع املعلومات ورؤية احلدث التزام االحتاد بتنفيذ النواتج ذات الصلة املنبثقة عن ا ( أ 

 ، كأحد أهم أهداف االحتاد؛2015 عام بعد جملتمع املعلومات العاملية
 هلا تأثريات جوهرية على أنشطة االحتاد، 2030 املستدامة لعامأن خطة التنمية  (ب

 وإذ تدرك كذلك
أنه ينبغي أن يكون للحكومات أدوار ومسؤوليات على قدم املساواة بالنسبة إىل ادإدارة الدولية لإلنرتنت ومن أجل   أ ( 

مع كل  احلكومات بوضع سياسات عامة بالتشاورالوقت ذاته بضرورة قيام  يف كفالة استقرار وأمن واستمرار ادإنرتنت مع ادإقرار
 تونس؛ من برنامج عمل 68 الفقرة يف ورد أصحاب املصلحة، على حنو ما

 ؛يةمتكني إحراز تقدم حنو حتقيق األهداف ادإمنائية لأللف يف زيادة التوصيلية واالبتكار والنفاذ أدت دوراً حامساً  (ب

 2030 املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعامادإمكانات اليت تنطوي عليها تكنولوجيا  ج(
 وغريها من األهداف ادإمنائية املتفق عليها دولياً؛

 املناقشات بشأن إدارة ادإنرتنت اليت جتريها احلكومات والقطاع يف احلاجة إىل تشجيع مزيد من املشاركة واالخنراط ( د
الصلة من  الدولية واألوساط التقنية واهليئات األكادميية ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين ذوي اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات

 البلدان النامية؛

 ةاملستقبل لتمكني احلكومات من تنفيذ أدوارها واالضطالع مبسؤولياهتا على قدم املساوا يف احلاجة إىل تعاونية معززة ( ه
تؤثر على مسائل  الشؤون التقنية والتشغيلية اليومية اليت ال يف قة بادإنرتنت، ولكن ليسمسائل السياسات العامة الدولية املتعل يف

 تونس؛ من برنامج عمل 69 الفقرة يف ورد السياسات العامة الدولية، كما
أنه بتسخري املنظمات الدولية ذات الصلة ينبغي هلذا التعاون أن يشمل وضع مبادئ تطبق عامليًا بشأن مسائل  (  

عن املهام  هذا الصدد من املنظمات املسؤولة يف السياسات العامة املرتبطة بتنسيق وإدارة املوارد احلرجة لإلنرتنت، حيث يطلب
 ورد هتيئة بيئة من شأهنا أن تيسر وضع هذه املبادئ املتعلقة بالسياسات العامة، كما يف األساسية املرتبطة بادإنرتنت أن تسهم

 تونس؛ ج عملمن برنام 70 الفقرة يف
أن العملية املؤدية إىل التعاون املعزز، واملقرر أن يبدأها األمني العام لألمم املتحدة، بإشراك مجيع املنظمات ذات  (  

ميكن  ، سوف تضم مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، كل حسب دوره، وستجرى بأسرع ما2006 الصلة بنهاية الربع األول من عام
راك  هذا اجملال؛ وستبدأ املنظمات ذات الصلة عملية مؤدية إىل تعاون معزز بإش يف ونية واستجابة للمبتكراتوفقًا لإلجراءات القان

الصلة  هذا اجملال؛ يُطلب من هذه املنظمات ذات يف ميكن وتستجيب للمبتكرات كل أصحاب املصلحة، على أن جترى بأسرع ما
 تونس؛ من برنامج عمل 71إىل  69الفقرات من  يف ورد تقدمي تقارير سنوية عن األداء، على حنو ما

 املبينةة املعززة حتقيق التعاونيأن مبادرات خمتلفة نـُف ذت وُأحرز بعض التقدم فيما يتعلق بالعملية الرامية إىل  (ح
إىل مواصلة احلوار  70/125القرار  يف من برنامج عمل تونس، وأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة دعت 71 إىل 69 من الفقرات يف

 من هذا القرار، 65وهو جيري بالفعل وفق الفقرة  ،والعمل على تنفيذ التعاون املعزز
 احلسبان يف وإذ تأخذ

 تنمية قطاع بشأن دور، (WTDC) الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (2014ديب،  يف )املراَجع 30القرار  أ ( 
 املعلومات؛ جملتمع العاملية القمة نواتج تنفيذ يف صاالتاالتصاالت لالحتاد الدويل لالت

 ةقطاع االتصاالت الراديوي بشأن مسامهة( الصادر عن مجعية االتصاالت الراديوية، 2015 )جنيف، ITU-R 61القرار  ب(
 ؛جملتمع املعلومات نواتج القمة العامليةتنفيذ  يف
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أجل  من 2014 وفقاً لقرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام الربامج واألنشطة واملبادرات ادإقليمية اجلارية ج(
 سد الفجوة الرقمية؛

األعمال ذات الصلة اليت أجنزها االحتاد بالفعل و/أو اليت سيقوم هبا بتوجيه من فريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة  د (
 ،(CWG-Internet)وفريق العمل التابع للمجلس املعين بقضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة بادإنرتنت  العاملية جملتمع املعلومات

 وإذ تأخذ بعني االعتبار
 تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات يف بشأن دور االحتاد 2016دورته لعام  يف الصادر عن اجمللس 1332القرار  أ ( 

 ؛2030خطة التنمية املستدامة لعام  ةمع مراعا 2015 حىت
االستعراض الشامل  يف بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت 2015 لعام دورته يف الصادر عن اجمللس 1334القرار  ب(

 ؛املعلومات لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع
العملية التشاورية املفتوحة لفريق العمل التابع إجراء بشأن  2015 دورته لعام يف الصادر عن اجمللس 1344 القرار (ج

 ؛(CWG-Internet)للمجلس واملعين مبسائل السياسات العامة الدولية املتصلة بادإنرتنت 
بشأن فريق العمل التابع للمجلس املعين بقضايا السياسات  2016دورته لعام  يف الصادر عن اجمللس 1336القرار  ( د

 ادإنرتنت،ب العامة الدولية املتعلقة
 وإذ تأخذ بعني االعتبار كذلك

وضع  يف أن األمني العام لالحتاد أنشأ فريق املهام التابع لالحتاد واملعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات والذي يتمثل دوره
مني العام يرتأس فريق املهام األاالسرتاتيجيات وتنسيق سياسات االحتاد وأنشطته املتعلقة بالقمة العاملية جملتمع املعلومات وأن نائب 

 ،2016دورته لعام  يف الصادر عن اجمللس 1332 القرار يف هذا، على النحو املشار إليه
 تقـرر

أن يواصل قطاع تقييس االتصاالت أعماله املتعلقة بتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات ورؤية احلدث  1
 واليته؛ وأنشطة املتابعة اخلاصة هبا ضمن 2015ملعلومات بعد عام العاملية جملتمع ا بالقمة يتعلق فيما

من خالل إطار  2030التنمية املستدامة لعام حتقيق أهداف خطة  يف أن قطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن يساهم 2
 ؛القمة العاملية جملتمع املعلومات وعلى حنو ينسجم معه

بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين  ،2و 1 تقـرر فقريت يف شار إليهااألنشطة امل أن ينفذ قطاع تقييس االتصاالت 3
 ذوي الصلة، حسبما يكون مالئماً؛

للمجلس  نتائج فريق العمل التابع يف أن تنظر جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة ضمن دراساهتا 4
 ،علقة بادإنرتنتبقضايا السياسات العامة الدولية املت املعين للمجلس التابع العمل وفريقالعاملية جملتمع املعلومات  بالقمة املعين

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
بتزويد فريق العمل املعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات مبلخص شامل عن أنشطة قطاع تقييس االتصاالت املتعلقة  1

 ؛2030لعام  مع مراعاة خطة التنمية املستدامةبتنفيذ نواتج القمة 
تدامة لعام مع مراعاة خطة التنمية املس بنواتج القمة بضمان حتديد أهداف ملموسة ومواعيد هنائية لألنشطة املتعلقة 2

 بوسان، يف )املراَجع 140اخلطط التشغيلية لقطاع تقييس االتصاالت وفقاً للقرار  يف وبضمان مراعاة هذه األهداف واملواعيد 2030
 ؛2016دورته لعام  يف الصادر عن اجمللس 1332 والقرار( 2014
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امة لعام مراعاة خطة التنمية املستدبإيالء اهتمام خاص إىل احتياجات البلدان النامية لدى تنفيذ نواتج القمة مع  3
 ؛قطاع تقييس االتصاالت باالحتاداختصاص ضمن  2030

 االتصاالت؛ تقييس قطاع أنشطة إىل استناداً  الناشئة االجتاهات عن معلومات بتقدمي 4
 القرار؛ باختاذ ادإجراءات املالئمة لتسهيل األنشطة املتعلقة بتنفيذ هذا 5
 ،ةهذه األنشط بشأنالتقارير السنوية ذات الصلة الصادرة عن األمني العام لالحتاد  يف تقدمي مسامهاتب 6

 واهليئات األكادميية واملنتسبنيتدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع 
تقدمي مسامهات إىل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة وإىل الفريق االستشاري لتقييس إىل  1

تعلق بتنفيذ نواتج القمة ي أعمال فريق العمل املعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات فيما يف االتصاالت، حسب االقتضاء، وادإسهام
 االحتاد؛ ضمن والية 2030مراعاة خطة التنمية املستدامة لعام  مع
املعلومات ذات  تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع يف إىل تقدمي الدعم ملدير مكتب تقييس االتصاالت والتعاون معه 2

 ؛االتصاالت قطاع تقييس يف 2030مراعاة خطة التنمية املستدامة لعام  معالصلة 
 ،بالقمة العاملية جملتمع املعلوماتفريق العمل التابع للمجلس املعين  إىل املسامهات تقدمي إىل 3

 تدعو الدول األعضاء
 ،نرتنتبادإ املتعلقة الدولية العامة السياساتفريق العمل التابع للمجلس املعين بقضايا  إىل املسامهات تقدمي إىل

 تدعو مجيع أصحاب املصلحة

ذلك أنشطة  يف املتعلقة بتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات، مباأنشطة االحتاد  يف إىل املشاركة بنشاط 1
 االقتضاء؛ ، حسب2030 التنمية املستدامة لعام تقييس االتصاالت، دعماً لتحقيق خطة قطاع

يا عين بقضاالعمل التابع للمجلس امل فريقلاملشاورات املفتوحة ادإلكرتونية واحلضورية  يف إىل املشاركة بنشاط 2
 .السياسات العامة الدولية املتعلقة بادإنرتنت
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 76 رارـقال
 الدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني 

 االتحاد والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعالمة 1ومساعدة البلدان النامية
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ،)

 (،2016احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 تذّكرإذ 
( ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلف األمني العام ومديري املكاتب الثالثة 2014بوسان،  يف املراَجع) 123 القرار بأن ( أ 

 ؛املتقدمة والبلدانالنامية  البلدان بني التقييسية الفجوة تقليص إىل الرامية بادإجراءات التعجيلغية بُ  بينهم فيما وثيق بشكلبالعمل 
 إقرار رؤية عاملية مشرتكة بشأن تنمية قطاع يتضمن( ملؤمتر املندوبني املفوضني 2014)بوسان،  200 القرار بأن ب(

ل و "جمتمع معلومات ميّكنه العامل املوصي مع توخ"، 2020 وفقًا لربنامج "التوصيل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
حيث تتيح االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت حتقيق وتسريع النمو والتنمية االجتماعيني واالقتصاديني املستدامني 

 ؛"بيئياً لكل فرد
 لالحتادرتاتيجية اخلطة االس يف على النحو املبنّي  يردم احملرز حنو حتقيق أهداف ونتائج أعمال كل قطاع التقدّ  أنب ج(

التنمية  ةخطتنفيذ  يف ملؤمتر املندوبني املفوضني، مما يسهم( 2014بوسان،  يف املراَجع) 71 بالقرار 2 امللحق يف 2016-2019 للفرتة
 ؛2030املستدامة لعام 

 جيب أن تفي (ITU-T) تنص على أن وظائف قطاع تقييس االتصاالت ، اليتمن دستور االحتاد 17 أن املادةب د (
 على أن أداء هذه الوظائف جيب أن يكون "مع مراعاة كذلك  كامل بأهداف االحتاد املتعلقة بتقييس االتصاالت، تنص  بشكلٍ 

 النامية"؛ االعتبارات اخلاصة بالبلدان
 ؛(GMPCS) ةالعاملي الشخصية املتنقلةعالمة االتصاالت الساتلية تنفيذ  يف لنتائج اليت حققها االحتادبا ه (
 11 حتت قيادة جلنة الدراساتلقطاع تقييس االتصاالت  (CASC) باجلهود اليت بذلتها اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة و (

 ؛والنتائج اليت حققتهالقطاع تقييس االتصاالت 

 لبيين؛ا التشغيل وقابليةاملطابقة ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن ( 2014 بوسان، يف املراَجع) 177 لقـراربا ( ز
 لعامل هيداً مت األشياء إنرتنت تيسريملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن  (2014بوسان،  يف املراَجع) 197 لقراربا ح(

 ؛بالكامل لو موص
 بتوصيات املعرفة حتسني، بشأن (WTDC)للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  (2014 ديب، يف املراَجع) 47 لقـراربا (ط

 املصنعةلألنظمة  البيين لتشغيلا وقابلية املطابقة اختبارات ذلك يف مبا النامية، البلدان يف الفّعال وتطبيقها لالتصاالت الدويل االحتاد
 ؛االحتاد توصيات مبوجب

                                                      
 .يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالوالبلدان النامية غري الساحلية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية تشمل   1
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الدراسات املتعلقة باختبارات ( جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن 2015جنيف،  يف )املراَجع ITU-R 62بالقرار  (ي
 ،وقابلية التشغيل البيين لتجهيزات وأنظمة االتصاالت الراديوية (ITU-R)املطابقة مع توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 

 تدركإذ و 
 1865 عام لربقلالسبب الرئيسي دإنشاء االحتاد الدويل  كانتأن قابلية التشغيل البيين لشبكات االتصاالت الدولية   أ ( 

 ؛الدويل لالتصاالت اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد يف األهداف الرئيسية وأهنا ما زالت من
 تكنولوجيات الناشئة متطلبات متزايدة فيما يتعلق باختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين؛لل أن (ب
سياق  يف ّتسم باألمهيةوأنه ما زال يمبعيار دويل  يلتزمأن تقييم املطابقة هو السبيل املقبول للربهنة على أن منتجاً ما  (ج

 التزامات التقييس الدويل ألعضاء منظمة التجارة العاملية مبوجب االتفاق املعين بالعوائق التقنية أمام التجارة؛
حتدد منهجية عامة الختبارات  ITU-T X.296إىل  ITU-T X.290 من أن توصيات قطاع تقييس االتصاالت ( د

 مطابقة التجهيزات لتوصيات هذا القطاع؛
أن اختبارات املطابقة ال تضمن قابلية التشغيل البيين ولكن من شأهنا أن تزيد من احتمال قابلية التشغيل البيين  ( ه

 االحتاد الدويل لالتصاالت؛ لتوصياتللتجهيزات املطابقة 
 مبا ،املطابقة متطلبات اختبارات قابلية التشغيل البيين أو حتدديس االتصاالت الراهنة أن قلة من توصيات قطاع تقي ( و
 ؛السواء علىاألداء إجراءات االختبار ومعايري إىل بالنسبة  ذلك يف
 من كجزء  لرئيسيةا األداء مؤشرات حتديدقد يقتضي  االتصاالت تقييس قطاع توصيات بعض مع املطابقة تقييم أن ( ز

 ؛االختبار مواصفات
 وجهة من ختباراال من هام نوع هو واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ملعدات البيين التشغيل قابلية اختبار أن (ح

 املستهلك؛ نظر
أن التدريب التقين وتنمية القدرات املؤسسية اهلادفة إىل إجراء االختبارات وإصدار الشهادات قضيتان جوهريتان بالنسبة  (ط

 ة؛وتعزيز نشر شبكات االتصاالت املتقدمة وزيادة التوصيلية العامليلديها لبلدان من أجل حتسني عمليات تقييم املطابقة إىل ا
 جمال إصدار الشهادات واختبارات التجهيزات يف بالذاتالحتاد الدويل لالتصاالت ا أن يدخلأن من غري املناسب  (ي

 اختبارات املطابقة؛ لوضع املعايري تقدم أيضاً  العديد من اهليئات ادإقليمية والوطنية وأنواخلدمات 
إجراء أُنشئت هبدف وضع  (ITU-T CASC)اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت  أن (ك

 ات االختبار؛تنفيذ إجراء لالعرتاف مبخترب قطاع تقييس االتصاالت ل يف إجراءات تفصيليةلالعرتاف خبرباء االحتاد ووضع 
لوضع  (IEC)تعمل بالتعاون مع اللجنة الكهرتقنية الدولية  (ITU-T CASC)أن اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة  (ل

دإصدار الشهادات من أجل تقييم مطابقة معدات تكنولوجيا  (IEC/ITU)خمطط مشرتك بني اللجنة الكهرتقنية الدولية واالحتاد 
 املعلومات واالتصاالت لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت؛

ل معدات تزويدها بتفاصي يف أن قطاع تقييس االتصاالت أطلق قاعدة بيانات ملطابقة املنتجات وأنه مستمر ( م
 ا يتعلق مبطابقتها لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت خضعت لالختبار فيم

 باستمرار؛ للتحديث خيضع أنهو ادإلكرتونية للمطابقة والتشغيل البيين اخلاصة باالحتاد  للبوابة إلكرتوينمت إنشاء موقع  أنه (ن
 بتحديث خطة عمل برنامج املطابقة والتشغيل البيين اليت وضعت بداية 2013 دورته لعام يف أن جملس االحتاد قام (س
بناء قدرات املوارد البشرية   3)أحداث قابلية التشغيل البيين و  2)تقييم املطابقة، و  1)واليت تتمثل دعائمها يف:  2012 يف
 البلدان النامية؛ يف يل البيينتقدمي املساعدة من أجل إنشاء مراكز اختبار وبرامج للمطابقة وقابلية التشغ  4)و
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وإىل مؤمتر  2016 إىل 2009 دوراته للفرتة من يف التقارير املرحلية املقدمة من مدير مكتب تقييس االتصاالت إىل اجمللس (ع
 (،2014املندوبني املفوضني )بوسان، 

 كذلك  تدركوإذ 
 ؛بلة لقطاع تقييس االتصاالتاملقيكون من االعتبارات اهلامة لدى وضع التوصيات أن توفري قابلية التشغيل البيين ينبغي أن  ( أ 

حة منتجات اجلهود املبذولة ملكاف يف مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن يساعد املطابقة تبارخا نأ (ب
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزيفة؛

تبار وتقييم لق بتقييم املطابقة واالختبار وتوفر املرافق الوطنية وادإقليمية لالخأن تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يتع (ج
 مكافحة أجهزة ومعدات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزيفة؛ يف املطابقة ميكن أن يساعد

 أن بإمكان اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين تسهيل قابلية التشغيل البيين لبعض التكنولوجيات الناشئة مثل ( د
 ،ُأخرى، ضمن تكنولوجيات 2020-/االتصاالت املتنقلة الدولية(5G) وتكنولوجيا اجليل اخلامس (IoT)إنرتنت األشياء 

 اعتبارها يف وإذ تضع
مع  تتسم بالقابلية الكاملة للتشغيل ًا من الشكاوى مفادها أن التجهيزات غالبًا ما الأن مثة عددًا متزايد أ ( 

 ؛ُأخرى جتهيزات
سيما البلدان النامية، مل تكتسب بعد القدرة على اختبار التجهيزات وتوفري الضمانات  أن بعض البلدان، ال ب(

 ؛لديها للمستهلكني
مطابقة جتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت  يف الثقةزيادة أن  ج(
 البلدان النامية أن تساعدو صنعني امل خمتلفقابلية التشغيل البيين من طرف إىل طرف بني جتهيزات  احتمالشأهنا أن تزيد  من
 ؛اختيار احللول يف
ابقة وقابلية برنامج املط تنفيذ يف اضطالع االحتاد، ال سيما بالنسبة إىل البلدان النامية، بدور ريادي أمهية ( د

وقطاع تنمية  2و 1 الدعامتنيبشأن  االتصاالت تقييس قطاع املسؤولية الرئيسية يتوىل أن على لالحتاد،التشغيل البيين 
 ؛4و 3 الدعامتنيبشأن االتصاالت 

بُعد للمعدات واخلدمات باستخدام املختربات االفرتاضية سيمكن مجيع البلدان، خاصة البلدان  أن االختبار عن ( ه
نفس  يف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية والبلدان النامية، من إجراء اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين، مع تسهيل،

روع التجرييب لالحتاد خبصوص تنفيذ املش يف اعاة النتائج ادإجيابية اليت حتققتالوقت، تبادل اخلربات بني اخلرباء التقنيني، مع مر 
 استحداث هذه املختربات؛

أنه إىل جانب توصيات قطاع تقييس االتصاالت، هناك عدد من املواصفات بشأن اختبار املطابقة وقابلية التشغيل  ( و
 ،ُأخرىالبيين وضعتها منظمات معنية بوضع املعايري ومنتديات واحتادات 

 اعتبارها كذلك يف وإذ تضع
)تقييم املطابقة( من خطة  1إىل أن تصل الدعامة  "ITU" دعالمة االحتافيما يتعلق بتأجيل تنفيذ  2012جملس االحتاد لعام  قرار

 ،من التنفيذ العمل إىل مرحلة أكثر نضجاً 
 وإذ تالحظ

لتشغيل لابلة قعناصر أساسية لتطوير جتهيزات  ،االختبارات من أجل ،قابلية التشغيل البيينو أن متطلبات املطابقة  أ ( 
 االتصاالت؛البيين تقوم على أساس توصيات قطاع تقييس 
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عملية هائلة لدى أعضاء قطاع تقييس االتصاالت فيما خيص وضع املعايري ذات الصلة لالختبارات  خربةمثة أن  ب(
 هذا القرار؛ يف وإجراءات االختبارات اليت تستند إليها ادإجراءات املقرتحة

خفض تكاليف شراء  يف أن تساعد ميكنيت للتشغيل البيين ال القابلةتسهيل احللول  يف ضرورة مساعدة البلدان النامية ج(
 ؛وسالمتها ملنتجاتا جودةالوقت ذاته على حتسني  يف البلدان النامية، والعمل يف األنظمة والتجهيزات من قبل املشغلني، ال سيما

 صورقاالختبارات اخلاصة بقابلية التشغيل البيين قد يعاين املستعملون من  أوحالة عدم إجراء التجارب  يف أنه د (
 ؛الواردة من مصن عني خمتلفني التجهيزاتالتشغيل بني  إمكانية

ن شأنه أن يوفر األساس ملتوصيات االحتاد بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين،  وفقاً اختبارها  جرىأجهزة توفر  أن ( ه
 ،وزيادة القدرة التنافسية وزيادة وفورات احلجملتوفري اختيار أكرب من احللول 

 تأخذ بعني االعتباروإذ 
ات لقطاع ذلك املشاريع التجريبية للجان الدراس يف مبا اختبار بأنشطة بانتظام يقومأن قطاع تقييس االتصاالت  أ ( 

 وقابلية التشغيل البيين؛ املطابقةلتقييم تقييس االتصاالت 
البيين تتطلب  املطابقة وقابلية التشغيلأن موارد االحتاد الدويل لالتصاالت اخلاصة بالتقييس حمدودة وأن اختبارات  ب(

 حمددة؛ بنية حتتية تقنية

ر جمموعات االختبارات، وتقييس اختبارات قابلية التشغيل البيين، وتطويدإعداد ضرورية خربات خمتلفة أن  ج(
 املنتجات واختبارها؛

 عملية التقييس نفسها يف يشرتكوا ذين ملال املعيار وباختبارات قابلية التشغيل البيين مستعمل األفضل أن يقوممن  أن د (
 خرباء التقييس الذين أعدوا مواصفات املعيار؛وليس 
ذلك االعتماد  يف اهليئات اخلارجية لتقييم املطابقة )مبا مع جمموعة من على ذلك، ضروري أن التعاون، بناءً  ه (

 ومنح الشهادات(؛

 ،قد أنشأت بالفعل برامج ملنح الشهادات خرىاألُ أن بعض احملافل واالحتادات التجارية واملنظمات  ( و
 تقـرر

أهتا بشأن إىل أن تواصل املشروعات التجريبية اليت بد جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالتتدعو أن  1
بتجهيزات اصة ختبارات املطابقة اخلالالضرورية  لتوصياتااملطابقة مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت وأن تواصل وضع 

 ممكن؛ وقت أقرب يف االتصاالت
قابلية املتصلة بربنامج االحتاد اخلاص باملطابقة و أنشطة القطاع لقطاع تقييس االتصاالت  11أن تنسق جلنة الدراسات  2

 التشغيل البيين على امتداد كل جلان الدراسات؛
طة القيام بأنش يف ،خرىالدراسات األُ فضاًل عن جلان لقطاع تقييس االتصاالت،  11جلنة الدراسات أن تستمر  3

 لية التشغيل البيين؛قابذلك مشاريع جتريبية بشأن اختبار املطابقة/ يف مبا ضمن برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين،

 :رمي إىلي، بوضع برنامج اً مناسب يكونأن يقوم قطاع تقييس االتصاالت، بالتعاون مع القطاعني اآلخرين حسبما  4
 اختبار مراكز إنشاء ويف( 3 )الدعامة البيين التشغيل وقابلية املطابقة بشأنالقدرات  بناء يف مساعدة البلدان النامية ‘1’

 ؛(4 )الدعامة البيين لالتشغي وقابلية للمطابقةالبلدان النامية من أجل تعزيز التكامل ادإقليمي والربامج املشرتكة  يف
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 التعاون تشجيعو  للمطابقة وقابلية التشغيل البيين إقليمية دون إنشاء مراكز إقليمية أو يف مساعدة البلدان النامية ‘2’
 لتفادي اداتالشه ومنح لالعتماد الدولية واهليئات وادإقليمية الوطنية احلكومية وغري احلكومية املنظمات مع
 ؛عليها تفرض أوواالتصاالت  املعلومات تكنولوجياعن معدات تداخل ينتج أي 

وتقنيات حتليل البيانات آليات و املطابقة وقابلية التشغيل البيين  اختباراالعرتاف املتبادل بنتائج نتائج وحتسني  تطوير ‘3’
 بني خمتلف مراكز االختبار ادإقليمية؛

 ية واملقبلة لقطاعالتوصيات احلال يف أن متطلبات اختبارات املطابقة جيب أن تنص على التحقق من املعلمات احملددة 5
تقييس االتصاالت على النحو الذي حتدده جلان الدراسات اليت تعد التوصيات الختبارات قابلية التشغيل البيين من أجل مراعاة 

 ؛األسواق حسب االقتضاء يف احتياجات املستخدمني والطلب
 رتاضية؛فاال املخترباتبشأن االختبار عن بُعد باستخدام  وادإجراءات املنهجياتأنه جيب وضع جمموعة من  6
أن االحتاد بإمكانه، بصفته هيئة عاملية معنية بوضع املعايري، التغلب على العقبات اليت تعوق مواءمة االتصاالت  7

ومنوها على الصعيد العاملي وزيادة ظهور معايري االحتاد )ضمان قابلية التشغيل البيين(: عن طريق إنشاء نظام اختبار ملنح عالمة 
 ،"تدرك ذإ"من  ي( اآلثار التقنية والقانونية، إن وجدت، و/أو أي إمكانية لتوليد إيرادات، مع مراعاة الفقرةاالحتاد، مع مراعاة 

 قطاع تنمية االتصاالت يف تدعو الدول األعضاء واألعضاء
البلدان  يف لبيين، خاصةً اإىل تقييم وتقدير املخاطر والتكاليف املختلفة الناجتة عن االفتقار إىل اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل 

 النامية، وتبادل املعلومات والتوصيات استناداً إىل أفضل املمارسات لتجنب اخلسائر،
 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

، حسب يةأنشطة استكشافإجراء  بالتعاون مع مكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تنمية االتصاالتبأن يواصل،  1
ين حديد املشاكل اليت تواجهها البلدان النامية ووضع أولوياهتا فيما يتعلق بتحقيق قابلية التشغيل البيكل منطقة لت يف احلاجة،

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛االتصاالت/ وخدمات لتجهيزات
 C14/24و C13/24و C12/48 )الوثائق يف بأن ينفذخطة العمل اليت وافق عليها اجمللس ونقحها فيما بعد 2
 (؛C16/24و C15/24و

لضمان التنفيذ التدرجيي والسلس للدعامات الثالث  ،"تقرر"من  7 ، مع مراعاة الفقرة1 بأن يعجل من تنفيذ الدعامة 3
 وإمكانية تنفيذ عالمة االحتاد؛ خرىاألُ 
ينفذ، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت، برنامج االحتاد اخلاص باملطابقة وقابلية التشغيل البيين  أنب 4

 ؛ومنشأها قاعدة بيانات حتدد مطابقة املنتجات الحتمال إدخال

 بأن ينشر خطة سنوية ألنشطة املطابقة وقابلية التشغيل البيين ميكنها اجتذاب مشاركة املزيد من األعضاء؛ 5
 بتسهيل وضع إجراءات االعرتاف مبختربات اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين وتنفيذها؛ 6
 ؛يكون مالئماً إشراك اخلرباء والكيانات اخلارجية حسبما ب 7
 ،اية بشأهنواختاذ ادإجراءات الضرور  إطار خطة العمل إىل اجمللس للنظر فيها يف برفع نتائج هذه األنشطة املنفذة 8

 جلان الدراسات تكلف
تقييس  طاعقمشاريع جتريبية تستهلها جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وحتديد توصيات إجناز  بتعجيل 1

 ،احلسبان يف األعضاء احتياجاتمع أخذ قابلية التشغيل البيين و  املطابقةتكون مرشحة الختبار  أنميكن اليت احلالية االتصاالت 



153 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

إضافة  على ،دعت احلاجة إذا والعملعلى تقدمي خدمات قابلة للتشغيل البيين من طرف إىل طرف على نطاق عاملي،  والقادرة
 إىل حمتواها؛ الشأن هذا يف متطلبات حمددة

، وذلك بغية إجراء أعاله "تكلف جلان الدراسات"من  1 الفقرة يف بإعداد توصيات قطاع تقييس االتصاالت احملددة 2
 يكون مناسباً؛ملطابقة وقابلية التشغيل البيين حسبما اختبارات ا

املعنية  نظماتامل ذلك يف مبامع أصحاب املصلحة املهتمني باألمر  ،حسب االقتضاء التعاون، وتعزيز مبواصلة 3
 بالتكنولوجيات لقيتع فيما سيما وال االختبار، مواصفات لوضع الدراسات أمثل دإجراءواملنتديات واالحتادات  بوضع املعايري

 األسواق يف الطلبو  املستخدمنياحتياجات  مراعاة مع ،أعاله "تكلف جلان الدراسات"من  2و 1 الفقرتني يف إليها املشار
 املطابقة؛ لتقييم برنامجعلى 

بقائمة بتوصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت ميكن أن تكون  (CASC) بتزويد اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة 4
 مرشحة لربنامج منح الشهادات املشرتك بني اللجنة الكهرتقنية الدولية واالحتاد، مع مراعاة احتياجات السوق،

 االتصاالت تقييس لقطاع التابعة املطابقة لتقييم التوجيهية اللجنة تكلف
اف مبختربات االختبار املؤهلة دإجراء االختبارات طبقًا لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت، بدراسة وحتديد إجراء من أجل االعرت 

 بالتعاون مع املخططات القائمة ملنح الشهادات مثل خمطط اللجنة الكهرتقنية الدولية،
 تدعو اجمللس

 ،أعاله مدير مكتب تقييس االتصاالت""تكلف من  8 الفقرة يف تقرير مدير مكتب تقييس االتصاالت املشار إليه يف النظرإىل 
 عو الدول األعضاء وأعضاء القطاعتد

 ، من خالل، على سبيل الذكر ال احلصر:تنفيذ هذا القرار يف إىل املسامهة 1
إىل تقدمي متطلبات أنشطة االختبار املتعلقة باملطابقة وقابلية التشغيل البيين من خالل تقدمي مسامهات إىل جلان  ‘1’

 ذات الصلة؛الدراسات 
 ؛املطابقة وقابلية التشغيل البييناألنشطة املستقبلية املتعلقة ب يف إمكانية التعاون يف النظرإىل  ‘2’
 ؛املنتجاتمطابقة  قاعدة بيانات يف املسامهةإىل  ‘3’
 القرار.فيذ هذا تن يف إىل تشجيع الكيانات الوطنية وادإقليمية لالختبارات على مساعدة قطاع تقييس االتصاالت 2
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 77القرار 
 (SDN) الشبكي المعّرف بالبرمجيات المتعلقة بالتوصيل أعمال التقييستعزيز 

 لالتحاد الدولي لالتصاالت في قطاع تقييس االتصاالت
 (2016؛ احلمامات، 2012)ديب، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 اعتبارها يف إذ تضع

تشارك منظمات وميلها لبلوغ مرحلة النضج،  (SDN) بالربجميات املعّرف الشبكي التوصيل تكنولوجيا لتطور نظراً  أنه ( أ 
 ؛املصدر ةمفتوح احللولتطور  اليت املنظمات ذلك يف مباالتوصيل الشبكي املعّرف بالربجميات  تقييس يف عديدة

جلان  يف زالت جارية ماأن عددًا كبريًا من أنشطة وضع املعايري املتعلقة بالتوصيل الشبكي املعّرف بالربجميات  (ب
 ؛دراسات خمتلفة تابعة لقطاع تقييس االتصاالت

 (ICT) االتصاالتمشهد صناعة تكنولوجيا املعلومات و  يف حدث تغيرياً عميقاً سيُ  بالربجميات فاملعرّ  الشبكي التوصيل أن (ج
 ؛فوائد متعددة لصناعة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وميكنه أن جيلب ،العقود القادمة يف
 صناعة يف بتطبيق التوصيل الشبكي املعّرف بالربجميات اهتمام عدد كبري من أعضاء االحتاد تزايد سرعة (  

 واالتصاالت؛ املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت
إطار الفريق االستشاري  يف (SDN-JCA) ف بالربجمياتاملشرتك بشأن التوصيل الشبكي املعرّ نشاط التنسيق  أن ( ه

بكي بالتوصيل الش املتعلقةأعمال التقييس  ينّسق وأنه ،2013 يونيو يف نشئأُ  قدلتقييس االتصاالت التابع لقطاع تقييس االتصاالت 
 تقييس قطاع دراسات انجل بني االتصالفضاًل عن  ،قطاع تقييس االتصاالت يف الصلة التقنية ذات واملواضيع بالربجميات املعّرف

 ؛اخلارجية واملنظمات االتصاالت
دعم التوصيل الشبكي تتكون  قدو  ،(NFV) ةوظائف الشبكلاالفرتاضي  التمثيلتكنولوجيات جديدة تظهر، مثل  أن (  

 ؛ف بالربجمياتوصيل الشبكي املعرّ التميكن أن تعمل عليها برجميات  اليتاملعّرف بالربجميات من خالل توفري البنية التحتية االفرتاضية 
يت تتيح سيوفر الرابط اهلام بني جمموعة واسعة من التكنولوجيات ال الشبكي املعّرف بالربجمياتمنّسق التوصيل  أن (  

 هبا ضطلعت اليت باألعمال الوقت نفس يف االعرتاف مع ،خدمات الشبكات القائمة على احلوسبة السحابية واالتصاالت
عايري التابع للمعهد األورويب مل ةوظائف الشبكلفريق املواصفات الصناعية للتمثيل االفرتاضي مثل  ُأخرىمنظمات 
 (MANO)املصادر املفتوحة للتنسيق وادإدارة  ومشروع (O-OPEN) التنسيق املفتوح ومشروع (ETSI NFV ISG) االتصاالت

 ؛(OSM ETSI)للتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة 
 ملعلوماتا/تكنولوجيا االتصاالت استخدام( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،  يف )املراَجع 139 القرار (ح

 للجميع؛ شامل معلومات جمتمع وبناء الرقمية الفجوة سدّ  أجل من واالتصاالت
 جمال يف القدرات بناء إىل الرامية باجلهود النهوض بشأن، ملؤمتر املندوبني املفوضني( 2014)بوسان،  199 القرار (ط
 ،البلدان النامية يف بالربجميات فاملعرّ الشبكي  توصيلال
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 وإذ تالحظ
 بكي املعّرف بالربجمياتالش تطوير نظام ملعايري التوصيل يف أن قطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن يضطلع بدور بارز أ ( 

 أعاله؛ القابلة للنشر املذكور
 صميمه، يف أنه ينبغي إنشاء نظام إيكولوجي للمعايري يكون قطاع تقييس االتصاالت ب(

 وإذ تعرتف
 تقييس االتصاالت يتمتع مبزايا فريدة من نوعها عندما يتعلق األمر باملتطلبات واملعايري اخلاصة باملعمارية؛ قطاعأن  أ ( 

الشبكي املعّرف  لق بالتوصيليتع أنه يلزم أساس متني ملواصلة تطوير وحتسني املتطلبات واملعايري اخلاصة باملعمارية فيما ب(
 جمموعة كاملة من املعايري من خالل التآزر على مستوى الصناعة،ليتسىن وضع  بالربجميات

 تقييس االتصاالت تقرر تكليف جلان دراسات قطاع
 مفتوحة الربجميات ومشاريعالصناعة  ومنتديات (SDO) املعايريوضع  منظمات خمتلف مع والتعاون التعاضد وتعزيز مبواصلة 1

 املفتوحة؛ املصادر بشأن االتاالتص لتقييس االستشاري الفريق أعمال نتائجمع مراعاة  ،الشبكي املعّرف بالربجميات بالتوصيل اخلاصة املصدر
الشبكي التوصيل شبكات  ةً ، وخاصالشبكي املعّرف بالربجمياتمبواصلة توسيع وتسريع العمل املتعلق بتقييس التوصيل  2

 ؛لشركات االتصاالت املعّرف بالربجميات
 وبرجميات (NFV) ةوظائف الشبكلاالفرتاضي  التمثيلراء حبوث بشأن تقدم التكنولوجيات الناشئة، مثل بإج 3

Docker/Container  ؛الشبكي املعّرف بالربجمياتلتطوير تكنولوجيا التوصيل 
 من االتصاالت تقييس والصادرة عن قطاع الشبكي املعّرف بالربجميات بالتوصيل املتعلقة املعايري وضع يف باالستمرار 4

 ؛التحكم أجهزة منتجات بني البيين التشغيل قابلية تعزيز أجل
ييس االتصاالت فيما عمل قطاع تقعلى  الشبكي املعّرف بالربجميات التوصيلمنسق  لطبقة احملتملة اآلثار يف بالنظر 5

 ،(OSS) بالنظام الداعم للتشغيليتعلق 
 13 الدراسات جلنة تكلف أن تقرر

ختطيط أعماله لضمان املضي  يف واملساعدة (JCA SDN) املعين بالتوصيل الشبكي املعّرف بالربجميات عمل نشاط التنسيق املشرتك مبواصلة
جلان الدراسات املعنية،  بتنسيق جيد وبكفاءة أكرب بني االتصاالت تقييس لقطاع الشبكي املعّرف بالربجميات تقييس التوصيل يف قدماً 

كة والشبكات املربمـجة ذلك التمثيل االفرتاضي لوظائف الشب يف )مبا الشبكي املعّرف بالربجميات ل املتعلقة بالتوصيلوبدراسة برامج العم
مهمة  يف ، الستعماهلاىخر وضع املعايري واملنتديات واالحتادات األُ  منظمات ويفجلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت  يف والشبكة كخدمة(

 طيط أعماهلا،خت خرى يفوتوفري معلومات عن هذا العمل لكي تستعملها جلان الدراسات املعنية األُ  هبا اليت تضطلعالتنسيق 

 الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت تكلف
واختاذ ادإجراءات الالزمة حسب االقتضاء هبدف اختاذ قرار بشأن  ،جلان الدراسات مدخالت يف ، والنظرهذه املسألة بدراسة

 التالية: ريالتداب مع اختاذقطاع تقييس االتصاالت  يف الالزمة الشبكي املعّرف بالربجميات التوصيلأنشطة تقييس 
لف جلان دراسات تقييس عرب خمت الشبكي املعّرف بالربجميات تقييس التوصيل يف مواصلة التنسيق وتقدمي املساعدة •

 وكفاءة؛ االتصاالت بفعالية
 ؛شبكي املعّرف بالربجمياتالاملتعلقة بالتوصيل  املعايري بوضع املعنية خرىاألُ  دياتتنواملالتعاون مع اهليئات  مواصلة •
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تنسيق العمل على املسائل التقنية للتوصيل الشبكي املعّرف بالربجميات بني مجيع جلان الدراسات، كل حسب  •
 جمال خرباهتا؛

لذي ينبغي لقطاع بالربجميات والدور النشيط اهلام االشبكي املعّرف  حتديد رؤية اسرتاتيجية واضحة لتقييس التوصيل •
 به، تقييس االتصاالت االضطالع

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
 لتبادل ة املعتمدةحدود امليزاني يف سيما اغتنام أي فرصة متاحة بتقدمي املساعدة الالزمة هبدف تسريع هذه اجلهود ال 1

موظفي كبار   اتاجتماعمن خالل وسائل منها  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااالتصاالت/ صناعة دوائر مع اآلراء
 الصناعة دوائر مشاركة تعزيز سيما وال( ( هلذه اجلمعية2016احلمامات،  يف )املراَجع 68)مبوجب القرار  (CTO) التكنولوجيا

 ؛قطاع تقييس االتصاالت يف الشبكي املعّرف بالربجميات التوصيلتقييس  أعمال يف
 الربجمياتالشبكي املعّرف بالتوصيل  جمال يف القدرات لبناء الصلة ذات خرىاألُ  املنظمات مع عمل ورش بتنظيم 2

مرحلة مبكرة من تنفيذ  يف الشبكي املعّرف بالربجمياتاعتماد البلدان النامية لتكنولوجيا التوصيل  يف للتمكن من سّد الفجوة
 لشبكي املعّرف بالربجمياتاورشة العمل السنوية بشأن التوصيل  تنظيمو  املعّرف بالربجمياتالشبكي  الشبكات القائمة على التوصيل

كي املعّرف الشباملتعلقة بالتوصيل  املعايري يف لتقدمي معلومات عن التقدم احملرز (NFV) ةوظائف الشبكوالتمثيل االفرتاضي ل
 ،احلالية لشركات االتصاالتالشبكات  يف قيقيةوالتجارب احل لوظائف الشبكة والتمثيل االفرتاضي بالربجميات

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية
 قطاع تقييس االتصاالت. يف الشبكي املعّرف بالربجميات تقييس التوصيل لتطويرإىل تقدمي مسامهات 
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف املراَجع) 78 القـرار
 واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات ومعايير تطبيقات

 الصحة اإللكترونية تحسين النفاذ إلى خدمات من أجل
 (2016 احلمامات، ؛2012 ديب،)

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 رذكّ تإذ 

 تكنولوجيا املعلومات/االتصاالت تطبيقاتبشأن ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2014بوسان،  يف املراَجع) 183 بالقرار ( أ 
 ؛من أجل الصحة ادإلكرتونية واالتصاالت

حتسني النفاذ إىل خدمات الرعاية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن  (2014ديب،  يف املراَجع) 65 بالقرار ب(
 ؛واالتصاالت الصحية باستعمال تكنولوجيا املعلومات

 "،2030 بعنوان: "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام املتحدة لألمم العامة للجمعية 70/1 بالقرار ج(
 تأخذ بعني االعتباروإذ 

 ؛األعمار مجيع يف ضمان متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهيةبشأن أهداف التنمية املستدامة  من 3 اهلدف ( أ 
 تساهم كثرياً  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بإمكاهنا أيضاً أن يف احملرزأن النُّهج املبتكرة اليت تستفيد من التقدم  ب(
 ؛1البلدان النامية يف ، خاصةً 3 تيسري تنفيذ اهلدف يف
ة تقدمي خدمات الرعاية الصحية من خالل تطبيقات الصح يف أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتدث حتوالً  ج(

 تسمح للفقراء بالوصول إىل خدمات الرعاية الصحية؛ادإلكرتونية منخفضة التكلفة اليت 
 أمهية محاية حقوق املرضى وخصوصيتهم؛ (د 
اجملال  ما جيري من مناقشات تشريعية وتنظيمية على الصعيد الوطين خبصوص الصحة ادإلكرتونية وتطبيقاهتا، وأن هذا ( ه

 يشهد تطوراً سريعاً،
 ااعتباره يف ضعتوإذ 

، أدرجت الصحة 2005ويف تونس  2003جنيف  يف العاملية جملتمع املعلومات اليت ُعقدت على مرحلتنيأن القمة  ( أ 
ادإلكرتونية ضمن خطة عمل جنيف بوصفها أحد التطبيقات اهلامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونصت على ما يلي: 

أجل  ية منل الصحي وسائر الوكاالت مبشاركة من املنظمات الدولاجملا يف "تشجيع اجلهود التعاونية للحكومات واملخططني واملهنيني
متناول  إقامة أنظمة للرعاية الصحية وأنظمة معلومات صحية ال تعاين من التأخري ويعتمد عليها وتكون ذات نوعية عالية ويف

االتصاالت مع احرتام  جيا املعلوماتاجلميع، ومن أجل تعزيز التدريب الطيب املتواصل والتعليم واألحباث الطبية باستخدام تكنولو 
اخلصوصية. ... وتشجيع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني أنظمة الرعاية الصحية  يف ومحاية حقوق املواطنني

                                                      
 نتقالية.اقتصاداهتا مبرحلة اتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر   1
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 ر املرأةدو اخلدمات وجمموعات السكان الضعيفة، مع االعرتاف ب يف واملعلومات الصحية وتوسيعها لتشمل املناطق النائية والفقرية
 ؛تقدمي الرعاية الصحية ألسرهتا وجمتمعها" يف

بشأن الصحة ادإلكرتونية  WHA58.28 قرارعلى ال 2005 عاممايو  يف وافقت (WHO)الصحة العاملية  منظمة أن ب(
ملعلومات ا"... أن الصحة ادإلكرتونية تعترب فّعالة من منظور التكلفة وتعد من االستعماالت اآلمنة لتكنولوجيا  ؤكدوالذي ي

فات ذلك خدمات الرعاية الصحية وادإشراف الصحي واملؤل يف يتعلق هبا، مبا جماالت الصحة وما يف واالتصاالت لتوفري الدعم
 الصحية"؛ الصحية والتعليم الصحي واملعارف والبحوث

مجيع  يف عنيةامل األطراف بني تعزيز التنسيق فيما يف أن ملنظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت دوراً رئيسياً  (ج
 الصحة ادإلكرتونية؛تطبيقات واستخدامات بروتوكوالت اجملاالت التقنية لتقييس 

استخدام تكنولوجيا ب الصحية اآلمنة والسريعة للمرضى واليت تتميز بالكفاءة والفعالية،رعاية الإىل توفري املاسة احلاجة  ( د
 ادإلكرتونية؛ الصحة يف تاملعلومات واالتصاال

أن تطبيقات الصحة ادإلكرتونية وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تدعمها مستفيضة بالفعل  ( ه
 ؛التام والتكاملالكمال  بعيدة عن ولكنها

قطاع  يف االتصاالتو احملتملة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  املزاياأمهية احملافظة على قوة الدفع حبيث يتم دعم  ( و
 والصحة، تكل من قطاعي االتصاال يف وآمنة الرعاية الصحية بواسطة أطر تنظيمية وقانونية ومتعلقة بالسياسات تكون مالئمة

 تالحظوإذ 
 3/2-14 من خالل املسألة (ITU-D) لقطاع تنمية االتصاالت 2 جلنة الدراسات يف اجلارية والدراسات األعمال ( أ 

 ألغراض الصحة ادإلكرتونية؛ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/املعلومات واالتصاالتبشأن 
 28/16 من خالل املسألة (ITU-T) االتصاالت قييسلقطاع ت 16 جلنة الدراسات يف اجلارية والدراسات األعمال ب(

 الصحة ادإلكرتونية؛تطبيقات  يف إطار الوسائط املتعددةبشأن 
الدورة  يف يا املعلومات واالتصاالت اخلاصة بالرعاية الصحية اعتربت موضوعًا له أمهية كبريةأن معايري تكنولوج ج(

 ؛(GSC-13) عشرة هليئة التعاون العاملي بشأن املعايري الثالثة
أن معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة بالرعاية الصحية يلزم تكييفها حسب احلاجة لتالئم ظروف   ( د

 من الدول األعضاء وأن هذا يستدعي تعزيز بناء القدرات وزيادة الدعم؛كل 
 ؛جمال الصحة ادإلكرتونية يف لسد الفجوة الرقمية (ITU-D) قطاع تنمية االتصاالت يف األعمال اجلارية ( ه
املتعلقة  (ITU-T) لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد 20 إطار جلنة الدراسات يف والدراسات اجلارية األعمال ( و

 بالصحة ادإلكرتونية؛
 التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي 215اللجنة التقنية  ذلك يف منظمات وضع املعايري، مبا يف األعمال اجلارية ( ز

(ISO TC 215)، جمال الصحة ادإلكرتونية، يف 
 كذلكتأخذ بعني االعتبار  وإذ 

يات املعلومات الكاملة لتكنولوج ادإمكاناتأمهية قابلية التشغيل البيين ألنظمة معلومات الرعاية الصحية لتحقيق  ( أ 
 تعزيز األنظمة الصحية؛ يف واالتصاالت

رب أساسية وبالغة املعلومات تعتالبيين ألنظمة مقدمي خدمات الرعاية الصحية فإن قابلية التشغيل إىل أنه بالنسبة  ب(
 ،تكاليفهاذات اجلودة وخفض الرعاية الصحية خدمات البلدان النامية، لتقدمي  يف سيما األمهية، وال
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بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت ومدير مكتب  االتصاالت، تقييس مكتب مدير تكلف أنقرر ت
 الراديوية االتصاالت

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض الصحة تعزيز مبادرات  يف بالنظر على أساس األولوية 1
 ادإلكرتونية، وبتنسيق أنشطة التقييس املتعلقة بذلك؛

مبواصلة وزيادة تطوير أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  2
 ؛ادإلكرتونية اجلهود العاملية األوسع خبصوص الصحة يف واالتصاالت ألغراض الصحة ادإلكرتونية من أجل املسامهة

مع منظمة الصحة ًة خاص عامًة وهبذا القرار يتعلق باألنشطة املتصلة بالصحة ادإلكرتونية بالعمل بشكل تآزري فيما 3
 الصلة؛ ذات خرىاألُ  واملنظمات األكادميية واهليئاتالعاملية 

لكرتونية للبلدان النامية، والوقوف على احتياجات بتنظيم حلقات دراسية وورش عمل حول الصحة ادإ 4
 النامية، حيث إهنا أكثر البلدان حاجًة إىل تطبيقات الصحة ادإلكرتونية، البلدان

منهما، بالتعاون مع جلان  كلٍ   اختصاصاتلقطاع تقييس االتصاالت، حسب  20و 16 الدراسات جلنيتَ  كلفت
 االتصاالت لقطاع تقييس 17و 11لدراسات الدراسات ذات الصلة وعلى األخص مع جلنيت ا

علومات االتصاالت/تكنولوجيا امل جمال يف فضل املمارسات بشأن الصحة ادإلكرتونيةأل أمثلةبتحديد وتوثيق  1
 القطاع؛ االحتاد وأعضاء يف بني الدول األعضاء واالتصاالت من أجل نشرها فيما

 خرىألُ جلان الدراسات واألفرقة املتخصصة واألفرقة ااملتصلة بالصحة ادإلكرتونية مع  والدراسات بتنسيق األنشطة 2
وعية سيما من أجل النهوض بالت وتنمية االتصاالت، والالراديوية  االتصاالتو  قطاعات تقييس االتصاالت يف ذات الصلة

 ونية؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة بالصحة ادإلكرت  مبعايري

بدراسة بروتوكوالت االتصال املتعلقة بالصحة ادإلكرتونية وخاصة بني الشبكات غري املتجانسة، لضمان نشر هذه  3
 اخلدمات على نطاق واسع ويف ظروف التشغيل املتباينة؛

من )اخلاصة ألإطار الوالية احلالية للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، إىل دراسة معايري ا يف بإيالء األولوية، 4
على سبيل املثال جبوانب االتصاالت واخلدمات والشبكات وسيناريوهات اخلدمة املتعلقة بقواعد البيانات وإدارة السجالت وتعرف 

 ،تأخذ بعني االعتبار"إذ و "من  د (اهلوية والسالمة واالستيقان( ذات الصلة بالصحة ادإلكرتونية، مع مراعاة الفقرة 

 دعو الدول األعضاءت
املبادئ التشريعات واللوائح واملعايري ومدونات السلوك و و/أو حتسني األطر اليت قد تشمل وضع  يف ، حسب االقتضاء،إىل النظر

خلاصة بالصحة اومنتجاهتا ومطاريفها لتعزيز تطوير خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة التوجيهية 
 ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2010غواداالخارا،  يف )املراَجع 130ار تطبيق القرار إط يف وتطبيقاهتا، ادإلكرتونية

 القطاع واهليئات األكادمييةشجع الدول األعضاء وأعضاء ت
املسامهات وغري ذلك  تقدمياالتصاالت من خالل تقييس قطاع  يف الدراسات املتصلة بالصحة ادإلكرتونية يف على املشاركة بنشاط

 املالئمة. لمن الوسائ
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MOD  

 (2016احلمامات،  يف )املراَجع 80القـرار 
 قطاع تقييس االتصاالت إعداد نواتج في الفّعالة لألعضاء مشاركةتقدير ال

 لالتحاد الدولي لالتصاالت
 (2016 احلمامات،؛ 2012ديب، )

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 إذ تدرك

 ةالعائد النشر حبقوق املساس بعدم يعرتف الذي ،(2014بوسان،  يف )املراَجع 66عتمد القرار ااملندوبني املفوضني  مؤمتر أن أ ( 
 منشوراته؛ على االحتاد إىل
 (،2012ديب،  يف )املراَجع 71 القرارأن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت اعتمدت  (ب

 اعتبارها يف وإذ تضع
 اجلامعات ومؤسساتو  األكادمييةاهليئات  مشاركةتشجيع وتسهيل  علىدأب  الحتادا يف تقييس االتصاالتقطاع  أن أ ( 

 املبتكرة؛ملناقشات بشأن التكنولوجيات الراسخة و ا إىل توسيع منرب ساعياً البحوث املرتبطة هبا، 
 املرتبطة هبا تقّيم باستمرار؛األكادميية واجلامعات ومؤسسات البحوث اهليئات  منإنتاجية املهنيني أن  ب(
ا يتخذ األكادميية واجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة هباهليئات  من وخصوصاً  ،عموماً  أن تقييم إنتاجية املهنيني ج(

عمومًا شكل تقييم بنود كالكتب وأوراق البحوث املنشورة ومشاريع البحوث املنجزة، وموافقة وكاالت التمويل على مقرتحات 
 هم، وبرامج تطورهم الوظيفي؛مشاريع

 خرىاألُ  النواتجو يات لتحرير التوص وال قطاع تقييس االتصاالتنواتج  يف سامهاتاملاعتبار يعطى حالياً لكتابة  أن ال ( د
 ؛ة هبااجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطو  األكادمييةاهليئات  منوخصوصاً  املهنيني، يةتقييم إنتاجعند  الدراسات جانلل
 أن ادإعراب عن التقدير للمسامهني يشجع على زيادة املشاركة وعضوية االحتاد؛ ( ه
 لقطاع تقييس االتصاالت، A.1، الذي وضعته التوصية عام حبيازة الرباءة ومنح الرتخيصالبيان ال ( و

 ررـتق
 أعمال االحتاد، يف أن من املهم ادإعراب عن التقدير للمسامهني البارزين

 تقييس االتصاالتتكلف مدير مكتب 
أنشطة  يف هبا، األكادميية واجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة اهليئاتسيما  الة ألعضاء االحتاد، والبتقدير قيمة املشاركة الفعّ 

ها لصياغة السياسات من قطاع تقييس االتصاالت وهيئات كل يف االحتاد من خالل التعاون الوثيق مع الدول األعضاء يف التقييس
قطاع  يف ان الدراساتنواتج جل يف إبراز أمهية املسامهات جماالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والتجارة، من أجل يف مةالعا

 ،االتصاالت تقييس
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 االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق تكلف
 سات،إعداد نواتج جلان الدرا يف لإلعراب بصورة جلية عن التقدير للمسامهنيبوضع معايري هتتدي هبا جلان الدراسات 

 جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالتتكلف 
إعداد نواتج جلان الدراسات، وخصوصاً اهليئات األكادميية واجلامعات ومؤسسات البحث املرتبطة هبا،  يف بتقدير مشاركة املسامهني

 استناداً إىل املعايري اليت وضعها الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت،
 الدول األعضاء تدعو

االعرتاف لى بلداهنا ع يف إىل التعاون مع قطاع تقييس االتصاالت وتشجيع منظمات متويل البحوث و/أو مؤسسات البحوث
باملعايري اليت وضعها الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عند تقييم إنتاجية املهنيني من اهليئات األكادميية واجلامعات ومؤسسات 

 طة هبا.البحوث املرتب
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [PLEN/1]ديـد اجلقـرار المشـروع 
 االتحاد الدولي لالتصاالت في االتصاالتدراسات قطاع تقييس 

 الزائفة واالتصاالت مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات بشأن

 (2016)احلمامات، 

 (،2016 )احلمامات،إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 تذّكر إذ

بشأن مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014 )بوسان، 188 بالقرار ( أ 
 الزائفة؛ (ICT) واالتصاالت

 ؛(C&I)ين التشغيل البي وقابلية بشأن املطابقة ،ملؤمتر املندوبني املفوضني( 2014 بوسان، يف )املراَجع 177 بالقرار ب(
ض البشري للمجاالت بشأن التعرّ  ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014 بوسان، يف املراَجع) 176 القرارب ج(

 ؛الكهرمغنطيسية وقياسها

بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014 )ديب، 79 بالقرار ( د
 ؛مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة والتصدي هلا يف (ICT) واالتصاالت

بشأن حتسني املعرفة بتوصيات االحتاد  ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014 ديب، يف )املراَجع 47 بالقرار ( ه
 االحتاد؛ املطابقة وقابلية التشغيل البيين لألنظمة املصنعة طبقاً لتوصياتذلك اختبارات  يف ، مبا1البلدان النامية يف وتطبيقها الفّعال

القياس املتعلقة بالتعرض البشري مشاكل  بشأن هلذه اجلمعية،( 2016، احلمامات يف املراَجع) 72 بالقرار ( و
 ؛(EMF) للمجاالت الكهرمغنطيسية

 ضالقياس املتعلقة بالتعرّ  مشاكل بشأن( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، 2014 ديب، يف املراَجع) 62 بالقرار ( ز
 ؛(EMF) البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن دور االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 2014 ،بوسان يف املراَجع) 182 بالقرار ح(
 ة البيئة؛يتعلق بتغري املناخ ومحاي واالتصاالت فيما

الدراسات املتعلقة باختبارات املطابقة بشأن  ،(2016 احلمامات، يف )املراَجع 76 قرارالاعتمدت بأن هذه اجلمعية  )ط
 ؛وقابلية التشغيل البيين ومساعدة البلدان النامية

 املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا  بشأن دور ،هلذه اجلمعية( 2016 ،احلمامات يف املراَجع) 79 بالقرار ي(
 ،إدارة املخلفات ادإلكرتونية الناجتة عن أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتحكم فيها وطرائق معاجلتها يف

 وإذ تدرك

األسواق،  يف النمو امللحوظ ملبيعات وتداول أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة واملغشوشة ( أ 
على حنو يؤثر سلباً على احلكومات والشركات املصن عة واملور دين واملشّغلني واملستهلكني من خالل: خسارة العائدات، وتديّن قيمة 

                                                      
 ية.لتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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، واخلطر احملتمل على الصحة (QoS) العالمة التجارية/حقوق امللكية الفكرية ومسعتها، وانقطاعات الشبكة، وتدين جودة اخلدمة
 ؛لسالمة، واآلثار البيئية للمخلفات ادإلكرتونيةالعامة وا

ن وعلى تؤثر سلبًا على األمميكن أن  واملغشوشة أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة ب(
 ملستعملني؛ا خصوصية

قانونية  ريمستويات غتتضمن غالبًا واملغشوشة أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة  ج(
 ؛يهدد املستهلكني والبيئة مقبولة من املواد اخلطرة، مما وغري

 وائح مطبقةتشمل ل وطّبقت حلواًل ناجحةوالغش أن بعض البلدان قد نّظمت محالت توعية بإشكاالت التزييف  ( د
  ُأخرىا بلدان ، وميكن أن تتخذهواملغشوشة لردع انتشار أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة أسواقها يف

 ؛كتجارب ودراسات حالة مفيدة
علومات االتصاالت/تكنولوجيا املجهزة أالتوصل إىل حلول فعالة ملكافحة  يف تواجه حتديات كبرية البلدانأن  ( ه

ذا النشاط غري املشروع ه يف لضالعونألساليب املبتكرة واخلالقة اليت يستعملها األشخاص ال نظراً ، واملغشوشة الزائفةواالتصاالت 
 للتملص من تدابري ادإنفاذ/التدابري القانونية؛

توضيح عمليات  يف نهااالستفادة م يُقصدالبيين وسد الفجوة التقييسية  أن برامج االحتاد للمطابقة وقابلية التشغيل ( و
 ملعايري الدولية؛مع ااملنتجات  توافقالتقييس و 

 ينبغي أن يكون هدفاً أساسياً لتوصيات االحتاد؛ وثوقيةلتشغيل البيين والسالمة واملأن توفري قابلية ا ( ز
تدرس اليت اد االحت يف لقطاع تقييس االتصاالت بصفتها جلنة اخلرباء الرئيسية 11 العمل املتواصل للجنة الدراسات ح(

 ؛شةواملغشو أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة مكافحة 

 ،أن مبادرات الصناعة قد أُطلقت لتنسيق األنشطة بني املشغلني واملصنعني واملستهلكني )ط
 وإذ تدرك كذلك

اهلوية الدولية  مثل ألجهزةلأن بعض البلدان اليت تنمو فيها أسواق األجهزة املتنقلة، تعتمد على معرفات اهلوية الفريدة  ( أ 
 للحد من انتشار األجهزة املتنقلة الزائفة واملغشوشة ولردعه؛ (EIR)املعدات  وسجل هوية (IMEI) للمعدات املتنقلة

اليت تستند إىل  ITU-T X.1255 التوصية( ملؤمتر املندوبني املفوضني، فإن 2014)بوسان،  188القرار  يف أنه كما ورد ب(
 ،اهلوية ، توفر إطاراً الكتشاف معلومات إدارةةمعمارية األشياء الرقمي
 تالحظوإذ 

 أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفةجمال تصنيع وجتارة  يف اجلهات العاملة أن األفراد أو ( أ 
األطراف  القانونية للتحايل على ما تبذله الدول األعضاء وغريها من تطور باستمرار وتعزز قدراهتا ووسائل أنشطتها غري واملغشوشة

 ة؛أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة واملغشوشونية وتقنية ملكافحة املنتجات و املتضررة من جهود قان
أن اقتصاد العرض والطلب بشأن منتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة واملغشوشة يعّقد  ب(

 توخي حل واحد هلا،يسهل  حماوالت التصدي للسوق السوداء/الرمادية العاملية، وال
 إىل تتنبهوإذ 

إجراء  يف املتمثلة (ITU-T)االحتاد  يف لقطاع تقييس االتصاالت 11 جنة الدراساتاألعمال والدراسات احلالية لل ( أ 
لوجيا /تكنو ذلك استخدام املعرفات اهلوية الفريدة ألجهزة االتصاالت يف دراسة للمنهجيات واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات، مبا

 ؛واملغشوشةالزائفة  املعلومات واالتصاالت، ملكافحة منتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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دارة إو  ،لقطاع تقييس االتصاالت من أعمال ودراسات حاليًا بشأن إنرتنت األشياء 20 ما تقوم به جلنة الدراسات (ب
 ؛أمهية أجهزة إنرتنت األشياء للمجتمع تزايدو  ،إنرتنت األشياء يف اهلوية
 2 "يكلف جلنة الدراساتلفقرة ، ا( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014)ديب،  79 العمل اجلاري وفقًا للقرار ج(

 ؛"االحتاد يف بالتعاون مع جلان الدراسات ذات الصلة لقطاع تنمية االتصاالت
، واملنظمة العاملية (WTO) املنظمات املعنية بوضع املعايري، ومنظمة التجارة العاملية أن التعاون متواصل مع ( د

، بشأن املسائل املتعلقة (WCO) ، ومنظمة اجلمارك العاملية(WHO) ، ومنظمة الصحة العاملية(WIPO) للملكية الفكرية
 باملنتجات الزائفة واملغشوشة؛

االت/تكنولوجيا أجهزة االتص املنتجات الزائفة  واملغشوشة مبا فيها مكافحة تصنيع يف أن احلكومات تؤدي دوراً هاماً  ( ه
 املعلومات واالتصاالت وتداوهلا دولياً وذلك بوضع االسرتاتيجيات والسياسات والتشريعات املناسبة؛

عالية احللول اليت لل فيقواالتصاالت أن التالعب مبعرفات اهلوية الفريدة ألجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  ( و
 ،البلدان تتبناها

 اعتبارها يف وإذ تضع
ات مكافحة أجهزة تكنولوجيا املعلوم االستنتاجات اليت خلصت إليها أحداث االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن ( أ 

 (؛2016يونيو  28و 2014 نوفمرب 17-18 )جنيف، واملغشوشة واالتصاالت الزائفة
 اعتمدتهوالذي زائفة التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معدات  إليها التقرير التقين بشأناالستنتاجات اليت خلص  ب(

 ؛(2015 ديسمرب 11 اجتماعها )جنيف، يف 11 جلنة الدراسات
 ة املطبقةمتتثل، بوجه عام، لعمليات املطابقة الوطني أن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ال ج(
شبكات  يف التشغيل سارية، ينبغي اعتبارها غري مرخصة للبيع و/أو ُأخرىألي شروط قانونية  ما وللشروط التنظيمية الوطنية أوبلد  يف

 ذلك البلد؛ يف االتصاالت
أن جهاز االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائف منتج ينتهك انتهاكًا واضحًا العالمات التجارية،  د (

احلقيقي، وبصفة  التعبئة والتغليف للمنتج األصلي أو العالمة التجارية أو الربجميات، وينتهك حقوق تصاميم األجهزة أووينسخ 
ابقة، أو اتفاقات الدويل، واملتطلبات التنظيمية أو عمليات املط عامة، فهو ينتهك املعايري التقنية املنطبقة على الصعيد الوطين و/أو

 ؛خرىتطلبات القانونية املنطبقة األُ امل ترخيص التصنيع، أو

أن املعّرف الفريد املوثوق به جيب أن يكون فريدًا من نوعه لكل من املعدات اليت يهدف إىل حتديد هويتها،  ( ه
 مرخص هلا بذلك؛ تغريه أطراف غري جهة إدارية مسؤولة، وينبغي أال ختص صه إال وأال
ات برجمي املعلومات واالتصاالت املغشوشة هي أجهزة تتضمن مكونات أوأن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا  و (
فعلياً دون موافقة صرحية  منتجات حتميها حقوق امللكية الفكرية أو عالمة جتارية تعرضت للتغيري مبدئياً أو معرفات هوية فريدة أو أو

 ممثلها القانوين؛ من اجلهة املصنعة أو
تدابري هتدف إىل ردع تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات أن بعض البلدان بدأت تنفيذ  ز (

ة تكنولوجيا ضبط أجهز  يف تكون فّعالة أيضاً  واالتصاالت والغش فيها على أساس آلية حتديد اهلوية، واليت ميكن أن
 املعلومات واالتصاالت املغشوشة؛

 ت، وخاصة ذلك الذي يستنسخ معرفًا مشروعاً،أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف أن الغش ح(
 للتزييف؛ قد يقلل من فعالية احللول اليت اعتمدهتا البلدان للتصدي
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أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا  مكافحة تزييف يف الكتشاف وإدارة معلومات اهلوية ميكن أن يساعد أن إطاراً  ط(
 والغش فيها؛ املعلومات واالتصاالت

اآلثار  لدراسةعنية بني األطراف امل تعزيز التنسيق فيما يف ةرئيسي أدواراً الصلة  ويذ أصحاب املصلحةحتاد و أن لال (ي
 ؛وإقليمياً  دولياً أساليب التصدي هلا  منها وحتديدوآلية احلد واملغشوشة على األجهزة الزائفة  املرتتبة
 ،أمهية احلفاظ على توصيلية املستعمل ك(

 تقرر

 ،أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والغش فيها تزييفاستكشاف ُسبل ووسائل مكافحة وردع  1
 ؛لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواملغشوشة حلماية الصناعة واحلكومات واملستهلكني من األجهزة الزائفة 

 ييس االتصاالتقطاع تق يف الرئيسيةن تكون جلنة الدراسات أ قطاع تقييس االتصاالت ينبغيل 11 أن جلنة الدراسات 2
 واملغشوشة، الزائفةأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  جمال مكافحة يف

 يقوم، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية االتصاالت بأنتكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت 
ملصلحة هذا اجملال وإشراك مجيع أصحاب ا يف مناطق االحتاد لتعزيز األعمالشىت  يف بتنظيم ورش عمل وفعاليات 1

 واملغشوشة؛الزائفة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  والتوعية بتأثري

ومات لأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املع إعداد املوارد البشرية الالزمة ملكافحة انتشار يف مبساعدة البلدان النامية 2
 من خالل تقدمي فرص بناء القدرات والتدريب؛ واملغشوشةالزائفة  واالتصاالت

واملنظمة العاملية للملكية (WTO)  منظمة التجارة العامليةمثل  ،مع أصحاب املصلحة املعنينيالوثيق بالعمل بالتعاون  3
أجهزة تزييف كافحة مب يتعلق ، فيما(WCO) املنظمة العاملية للجماركو  (WHO) ومنظمة الصحة العاملية (WIPO) الفكرية

علومات ذلك تقييد ادإجتار بأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا امل يف والغش فيها، مبااالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 ؛واالتصاالت وتصديرها وتداوهلا على الصعيد الدويل

من خالل  الغش فيهاو أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تزييفبتنسيق األنشطة املتعلقة مبكافحة  4
 ؛ذات الصلة خرىجلان الدراسات واألفرقة املتخصصة واألفرقة األُ 

قييس من توصيات قطاع ت الالزمة لتطبيق التوصيات ذات الصلة التدابريساعدة الدول األعضاء على اختاذ مب 5
ذلك استخدام نظم  يف ، مباوالغش فيها يف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتملكافحة تزي االحتاد يف االتصاالت

 ،املطابقة تقييم
 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت

 الربجميات ى صعيدعل، إعدادها املمكنالتقنية الصناعة واالحتادات واملنتديات لتحديد التدابري  رابطاتلتعاون مع با 1
 أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعمال األجهزة الزائفة واملغشوشة ونشرها؛ يف الغش، لردع واألجهزة

 يلزم من التدابري ذات الصلة؛ جملس االحتاد لكي ينظر فيها ويتخذ مانتائج هذه األنشطة إىل  بتقدمي 2
 اء،األمر حبسب االقتض يف بإشراك اخلرباء والكيانات اخلارجية 3
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مدير مكتب و  بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية االتصاالتبأن يقوم، تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت 
 ةاالتصاالت الراديوي

املزيفة  أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبيتعلق  فيماشواغلها  معاجلة يف ساعدة الدول األعضاءمب 1
 ذلك نظم تقييم املطابقة؛ يف العاملي، مبا املعلومات على املستوى ادإقليمي أو، من خالل تبادل واملغشوشة

 التدابرياختاذ  يف ،االحتاد يف لقطاع تقييس االتصاالت التوصيات ذات الصلةمع مراعاة ساعدة مجيع األعضاء، مب 2
التفاعل ب، نساخهااست و/أو املعلومات واالتصاالتجهزة االتصاالت/تكنولوجيا ألفريدة العرفات امل يف الغشكشف  الالزمة ملنع أو

 ،الشؤونهبذه  ذات الصلةعايري وضع املمنظمات سائر مع 
 املعنيةجلان الدراسات  سائرلقطاع تقييس االتصاالت بالقيام، بالتعاون مع  11 كلف جلنة الدراساتت

ا املعلومات واالتصاالت تكنولوجي أجهزةواملبادئ التوجيهية ملعاجلة مشكلة  التقنيةواصلة وضع التوصيات والتقارير مب 1
 التزييف؛أنشطة مكافحة  يف ودعم الدول األعضاء املزيفة واملغشوشة

والُسبل االت، قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتص يف والغشممارسات التزييف  بشأنمع وحتليل وتبادل املعلومات جب 2
 ملكافحة هذه املمارسات؛أداة  مبثابةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  خداماليت ميكن هبا است

تزييف مكافحة  يف ُتستخدمأن  ميكن، اليت واجلديدة وثوق هبا القائمةاملعرفات الفريدة الدائمة واآلمنة واملدراسة ب 3
 األمنمستوى ذلك نطاق تطبيقها و  يف مبا املزيفة والغش فيها، املنتجات وأجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات االتصاالت

 ؛لقطاع تقييس االتصاالت 20و 17و 2 بالتعاون مع جلان الدراساتوذلك  ها،استنساخإمكان تقليدها/سياق  يف
 ملعرفات؛ا هذهلتحقق من لو  تزييف املنتجاتاملستخدمة ألغراض مكافحة املعرفات تقييم ل بوضع طرائق 4
، وذلك لسرية/األمنا التقليد وملبية ملقتضيات عصية على، ومعرفات فريدة املنتجاتلتمييز وضع آلية مناسبة ب 5

 منظمات التقييس ذات الصلة؛ بإشراك
زة ، اليت ميكن أن تدعم مكافحة تزييف أجهاتمعلومات إدارة اهلوي كشفذلك أطر   يف دراسة احللول املمكنة، مباب 6

 لغش فيها؛وا االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
قييس االتصاالت توصيات قطاع تاملطابقة مع  خيص اختبار فيما املستخدمةالتكنولوجيات/املنتجات، بقائمة  بوضع 7

 ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تزييف منتجاتاجلهود املبذولة ملكافحة  يف من أجل املساعدة
 تدعو الدول األعضاء

، خرىذلك التعاون والتنسيق وتبادل اخلربات والتجارب مع الدول األعضاء األُ  يف ااختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبإىل  1
 العاملي؛ ، وكذلك على الصعيداملعنية /املنطقةاملعين البلد يف زييف أجهزة/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتملكافحة 

 ملكافحة تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ةوطني ةوتنظيمي ةقانوني أطراعتماد إىل  2
 فيها؛ والغش

ملزيفة ااسترياد وتداول وبيع أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحد من تدابري اختاذ  يف النظرإىل  3
 ؛السوق يف واملغشوشة

ألصلية/املستيقن اصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتمييز بني أجهزة االت ُتستخدمحلول،  يف لنظرإىل ا 4
 ؛لألجهزة املرخص هباإنشاء قاعدة بيانات مرجعية وطنية مركزية  مثل، املغشوشة منها واألجهزة املزيفة أو

االت جهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصألاآلثار السلبية  بشأنملستهلكني اتوعية لمحالت  إىل إجراء 5
 ،وثوقية وجودة اخلدمات وأداء هذه األجهزةامل ترّدي يف وأثرها املتمثلعلى البيئة وعلى صحتهم، املزيفة واملغشوشة 
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 تدعو أعضاء القطاع
مكافحة تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف لتعاون مع احلكومات وادإدارات وهيئات تنظيم االتصاالتإىل ا

 ،فيها والغش واالتصاالت
 تدعو مجيع األعضاء

 التصاالتتزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وادراسات االحتاد املتعلقة مبكافحة  يف املشاركة بنشاطإىل  1
 ؛فيها من خالل تقدمي مسامهات والغش

ملعلومات ااالتصاالت/تكنولوجيا املعرفات الفريدة ألجهزة  يف الغشكشف  الالزمة ملنع أو التدابرياختاذ إىل  2
 املستنسخة؛ أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيتعلق  سيما فيما ، والواالتصاالت

 .هذا اجملال يف بينها لتعاون وتبادل اخلربات فيماإىل ا 3
 



168 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

ADD  

 (2016)احلمامات،  [PLEN/2] مشروع القرار اجلديد
 مكافحة سرقة أجهزة االتصاالت المتنقلة

 (2016)احلمامات، 

 ،(2016)احلمامات،  اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالتإن 
 تذّكرإذ 

هزة مكافحة سرقة األج يف مساعدة الدول األعضاءؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن ( مل2014)بوسان،  189 قراربال أ ( 
 وردعها؛ املتنقلة
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات أجهزةمكافحة  بشأن املفوضني،ؤمتر املندوبني ( مل2014)بوسان،  188 قـراربال ب(

 واالتصاالت الزائفة؛
قضايا  يف الدويل لالتصاالت االحتاددور  بشأن، ؤمتر املندوبني املفوضنيمل (2014بوسان،  يف املراَجع) 174 قـراربال ج(

 ؛لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املشروعمبخاطر االستعمال غري  املتعلقة السياسة العامة الدولية
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  دور بشأنللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت،  (2014)ديب،  79 بالقـرار د (

 ؛والتصدي هلا االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة أجهزةمكافحة  يف واالتصاالت
محاية ودعم مستعملي/مستهلكي للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن ( 2014 ديب، يف )املراَجع 64 بالقرار ( ه

 ،خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 وإذ تعرتف

 ؛األجهزة املتنقلةبأن احلكومات ودوائر الصناعة قد نفذت إجراءات ملنع ومكافحة سرقة  أ ( 
اعة عملوا على إعداد طائفة من احللول التكنولوجية وأن احلكومات تضع بأن املصّنعني واملشّغلني ورابطات الصن ب(

 سياسات للتصدي ملشكلة سرقة األجهزة املتنقلة؛
بأن سرقة األجهزة املتنقلة اململوكة للمستعملني ميكن أن يؤدي إىل االستخدام ادإجرامي خلدمات االتصاالت/تكنولوجيا  ج(

 يؤدي إىل خسائر اقتصادية للمالكني واملستعملني الشرعيني؛ ااملعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا، مب
اهلوية  ثلبعض البلدان تعتمد على معرفات فريدة لألجهزة، م يف بأن تدابري مكافحة سرقة األجهزة املتنقلة املعتمدة ( د

 ل من فعالية هذه احللول؛ميكن أن يقل، وبالتايل فإن العبث باملعرفات الفريدة )تغيريها غري املرخص به( الدولية للمعدات املتنقلة
بأن بعض احللول ملكافحة تزييف أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تستخدم أيضاً  ( ه

ملكافحة استخدام أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املسروقة، وال سيما تلك األجهزة اليت تعرض معرفها الفريد 
 األسواق؛ يف عبث بغية إعادة طرحهالل
ذلك أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألنظمة  يف بأن الدراسات بشأن مكافحة التزييف، مبا ( و

 ،اليت تعتمد على أساس هذه الدراسات، ميكن أن تسّهل اكتشاف األجهزة وتعطيلها ومنع مواصلة استعماهلا
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 ااعتباره يف ضعتوإذ 

أن االبتكار التكنولوجي الناشئ عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد غرّي كثريًا من طرق نفاذ اجلمهور  (أ  
 االتصاالت؛ إىل
أن التأثري ادإجيايب لالتصاالت املتنقلة والتطور املتولد عن مجيع اخلدمات ذات الصلة قد زادا من انتشار أجهزة  ب(

 التصاالت املتنقلة؛االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات وا
 املتنقلة أن االستعمال واسع االنتشار لالتصاالت املتنقلة على مستوى العامل، رافقه أيضاً تفاقم مشكلة سرقة األجهزة ج(
 ؛1البلدان النامية يف
 باألمان؛ شعورهم أن سرقة األجهزة املتنقلة ميكن أن يكون هلا أحياناً أثر سليب على صحة املواطنني وسالمتهم وعلى د (
 ذه األجهزةيعاد بيع ه أن املشاكل املتعلقة بسرقة األجهزة املتنقلة أصبحت قضية عاملية حيث غالبًا ما ( ه
 األسواق الدولية؛ يف
فقدان إيرادات لدوائر  يف األجهزة املتنقلة املسروقة يشكل خطراً على املستهلكني ويتسبب يف أن االجتار غري املشروع و (

 سمعتها؛الصناعة ويضر ب
سرقة  حةملنع ومكافلوائح وإجراءات دإنفاذ القانون وسياسات وآليات تكنولوجية أن بعض احلكومات قد نّفذت  ز (

 األجهزة املتنقلة؛
، حة السرقةالتطبيقات اجملانية ملكافأن بعض مصنعي ومشغلي األجهزة املتنقلة يقدمون حلواًل للمستهلكني مثل  ح(

 األجهزة املتنقلة،هبدف ختفيض معدل سرقة 

 وإذ تدرك
 لقطاع تقييس االتصاالت بشأن مكافحة التزييف وسرقة األجهزة املتنقلة؛ 11 العمل اجلاري ذا الصلة للجنة الدراسات أ ( 

 لقطاع تقييس االتصاالت بشأن األمن، 17 العمل اجلاري ذا الصلة للجنة الدراسات ب(
 تقرر

ل باالحتاد ينبغي أن يدرس مجيع احللول القابلة للتطبيق ويضع توصيات للقطاع من أج قطاع تقييس االتصاالتأن  1
، مقدمًا جلميع األطراف املهتمة منتدى لتشجيع املناقشات وتعاون األعضاء، وتبادل أفضل األجهزة املتنقلةسرقة وردع مكافحة 

 ألجهزة املتنقلة؛ااملمارسات واملبادئ التوجيهية، ونشر املعلومات بشأن مكافحة سرقة 
ستنساخ ا أن يقوم قطاع تقييس االتصاالت بالتعاون مع منظمات وضع املعايري ذات الصلة بوضع حلول ملشكلة 2

 معرفات اهلوية الفريدة؛
ييس االتصاالت قطاع تق يف لقطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن تكون جلنة الدراسات الرئيسية 11 جلنة الدراساتأن  3

 ،شطة املتعلقة مبكافحة سرقة أجهزة االتصاالت املتنقلةاملعنية باألن
تقرر أن تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب االتصاالت الراديوية ومدير مكتب 

 االتصاالت تنمية
جمال  يف دةعاحلكومات واالجتاهات الوا مع املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات اليت تطورها دوائر الصناعة أوجب 1

 مكافحة سرقة األجهزة املتنقلة؛

                                                      
 قالية.اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان   1
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وجيهية تسهيل نشر التوصيات والتقارير التقنية واملبادئ التل مع منظمات الصناعة ومنظمات وضع املعايري بالتعاون 2
عن  املبلَّغ يتعلق بتبادل معرفات األجهزة املتنقلة وآثارها السلبية، وعلى وجه التحديد فيما األجهزة املتنقلة ملكافحة سرقة

 سرقتها/فقداهنا، ومنع األجهزة املتنقلة املفقودة/املسروقة من النفاذ إىل شبكات االتصاالت املتنقلة؛
بالتشاور مع جلان الدراسات ذات الصلة بالقطاعات ومصّنعي األجهزة املتنقلة ومصّنعي مكونات شبكات  3

علقة هبذه جمال االتصاالت ومطوري التكنولوجيات الواعدة املت يف عايرياملعنية بوضع امل خرىاألُ املنظمات االتصاالت واملشغلني و 
املسائل لتحديد التدابري التكنولوجية القائمة واملستقبلية، املتعلقة بالربجميات واألجهزة على السواء، للتخفيف من تبعات استخدام 

 األجهزة املتنقلة املسروقة؛
ارد املتاحة، املو و  إطار خربة قطاع تقييس االتصاالت يف طُلب ذلك، املساعدة إىل الدول األعضاء، إذا بتقدمي 4

الصلة، من أجل احلد من سرقة األجهزة املتنقلة ومن استخدام األجهزة املتنقلة  حسب االقتضاء، بالتعاون مع املنظمات ذات
 بلداهنم، يف املسروقة

ع جلان بالتعاون م إطار اختصاصاتـهما، يف ،االحتاد يف لقطاع تقييس االتصاالت 17و 11 الدراسات يتتكلف جلن
 خرىالدراسات املهتمة األُ 

 وضع توصيات وتقارير تقنية ومبادئ توجيهية ملعاجلة مشكلة سرقة أجهزة االتصاالت املتنقلة وآثارها السلبية؛ب 1
هوياهتا  يف غشلل دراسة احللول املمكنة ملكافحة استخدام أجهزة االتصاالت املتنقلة املسروقة اليت تعرضتب 2

 ؛ومنعها من النفاذ إىل الشبكة املتنقلة به( املرخص غري )تغيريها
 ؛دراسة أي تكنولوجيات ميكن استخدامها كأداة ملكافحة سرقة أجهزة االتصاالت املتنقلةب 3

 أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف بوضع قائمة مبعرفات اهلوية املستخدمة 4
 الدول األعضاء وأعضاء القطاعتدعو 

 ؛اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة سرقة أجهزة االتصاالت املتنقلة وآثارها السلبية إىل 1

 هذا اجملال؛ يف بينها إىل التعاون وتبادل اخلربات فيما 2
 املسامهات؛دراسات االحتاد املتعلقة بتنفيذ هذا القرار من خالل تقدمي  يف إىل املشاركة بنشاط 3
ريدة ألجهزة تغيري غري مرخص به للمعرفات الف يف املتمثل الغشاكتشاف وضبط  إىل اختاذ ادإجراءات الالزمة ملنع أو 4

 املتنقلة ومنع هذه األجهزة من النفاذ إىل الشبكات املتنقلة. االتصاالت
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [PLEN/3]القرار 
 التحادل تقييس االتصاالت قطاع في المصادر المفتوحة

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 إذ تذّكر
 ؛(WSIS) س( من خطة عمل جنيف للقمة العاملية جملتمع املعلومات23ه( والفقرة 10بالفقرة  أ ( 

 ؛من التزام تونس للقمة العاملية جملتمع املعلومات 29)بالفقرة  ب(
 ؛للقمة العاملية جملتمع املعلومات بشأن جمتمع املعلومات تونس برنامج عملمن  49)بالفقرة  (ج
، بشأن سد الفجوة التقييسية (WTSA)( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت 2012ديب،  يف )املراَجع 44بالقرار  ( د

 والبلدان املتقدمة؛ 1بني البلدان النامية
 األعضاء الدولالذي قرر فيه املؤمتر أن يدعو ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2014ديب،  يف )املراَجع 58بالقرار  (ه 

تعزيز البحث والتطوير واالضطالع به من أجل معدات وخدمات وبرجميات ميكن النفاذ إليها من خالل تكنولوجيا املعلومات إىل 
 التكلفة، واملفتوحة املصدر واملعدات واخلدمات ميسورة ، مع الرتكيز على الربجميات احلرةواالتصاالت

 تقرر
أن يواصل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت العمل بشأن مزايا وعيوب تنفيذ مشاريع املصادر املفتوحة فيما يتعلق بعمل قطاع 

 تقييس االتصاالت، حسب االقتضاء،
 املوارد املالية املتاحةحدود  يف ،تصاالتقطاع تقييس اال يف ذات الصلةجلان الدراسات  تكلف مجيع

 الستفسارات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن املصادر املفتوحة على النحواستجابة بتوفري مسامهات  1
 ؛2016، يوليو التقرير الثامن للفريق يف املدرج

يمة استخدام دراسة قمن أجل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن املصادر املفتوحة،  نواتج يف بالنظر 2
 صاالت، حسب االقتضاء؛تتطبيقات مرجعية لتوصيات قطاع تقييس اال تطوير يف صادر املفتوحةامل
املصادر املفتوحة جل مواصلة استخدام من أ أعاله "2 تكلف"الفقرة  يف نتائج الدراسات الواردة يف بالنظر 3

 االقتضاء؛ حسب
، عملها، مع مراعاة نتائج دراسة الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت يف املصادر املفتوحةمشاريع استخدام  بدعم 4

 ؛حسب االقتضاء
 ،املصادر املفتوحة مشاريعمع  العملواصلة مب 5

                                                      
 ية.لتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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 تكّلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
 لمشاركنيل )مثاًل املواد التعليمية واحللقات الدراسية وورش العمل( باملصادر املفتوحةفيما يتعلق بتوفري التدريب  1
اة هدف قطاع مع مراع أعمال قطاع تقييس االتصاالت بالتعاون مع جمتمعات املصادر املفتوحة ومكتب تنمية االتصاالت، يف

 د؛االحتا يزانيةود اخلاصة مبقيوالتقييس االتصاالت لسد الفجوة التقييسية: الفجوة الرقمية بني اجلنسني 
 ،تنفيذ هذا القرار يف تقدم احملرزبرفع تقرير إىل الفريق االستشاري سنوياً بشأن ال 2

 تكّلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
 مبواصلة تنفيذ نتائج التقرير الثامن للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن املصادر املفتوحة،

 العمل التابع للمجلس واملعين باملوارد املالية والبشريةفريق تدعو 
 تنفيذ هذا القرار،على تقييم اآلثار املالية احملتملة على االحتاد املرتتبة ىل إ

 تدعو أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت
 .هذا القرارتنفيذ  يف إىل املسامهة
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM3/1]مشروع القرار اجلديد 
 تقييم تنفيذ قرارات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 إذ تدرك

ت تتضمن العديد من املهام املكلف هبا الفريق االستشاري لتقييس االتصاالاجلمعية هذه  اعتمدهتاأن القرارات اليت  (   
 ؛تقييس االتصاالت ومن الدعوات املوجهة إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه واهليئات األكادمييةومكتب 

 ،قرارات اجلمعيةتنفيذ  يف سيادة الدول األعضاء (ب
 وإذ تالحظ

 أن من املصلحة املشرتكة ألعضاء قطاع تقييس االتصاالت أن تكون قرارات اجلمعية: (   
 ومعرتفاً هبا ومطبقة من اجلميع؛معروفة  ‘1’
 ؛1تنفَّذ من أجل تعزيز تنمية االتصاالت وسد الفجوة الرقمية، مع مراعاة شواغل البلدان النامية ‘2’

من اتفاقية االحتاد تنص على أن اجلمعية جيوز هلا إسناد أمور حمددة ضمن اختصاصاهتا إىل الفريق  13 أن املادة (ب
 االستشاري لتقييس االتصاالت،

 اعتبارها يف وإذ تضع
 س االتصاالت،قطاع تقيي يف أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت جيب أن يقدم مقرتحات لتحسني كفاءة سري العمل

 الدول األعضاء وأعضاء القطاع تقرر أن تدعو
 للجمعية؛ يةإطار االجتماعات التحضري  يف إىل وصف حالة تنفيذ القرارات اليت اعُتمدت لفرتة الدراسة السابقة، وذلك 1
 إىل تقدمي مقرتحات لتحسني تنفيذ القرارات، 2

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مديرْي املكتبني اآلخرين
 خلطوات الالزمة لتقييم تنفيذ قرارات اجلمعية من جانب مجيع األطراف املعنية،باختاذ ا

 مدير مكتب تقييس االتصاالت  تكلف
 االعتبار تنفيذ قرارات اجلمعية ويقدم تقريراً تقييمياً إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت. يف بأن يأخذ

 

                                                      
 ية.البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية و  1
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/1]اجلديد القرار مشروع 
 االتحاد الدولي لالتصاالت في قطاع تقييس االتصاالت في تقييسال أعمال

 على الحوسبة السحابيةالقائمة بيانات األحداث  تكنولوجيا بشأن

 (2016 احلمامات،)

 ،(2016)احلمامات، إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 إذ تُذّكر

يقوم االحتاد بالعمل على اعتماد تدابري ، اليت تنص على أن 17سيما الرقم  من دستور االحتاد، ال 1باألحكام ذات الصلة للمادة 
 ،خدمات االتصاالت من خالل تعاونن من تأمني سالمة احلياة البشرية متكّ 

 ااعتباره يف ضعتإذ و 
اعتبارها أدوات لزيادة ب (FDR)الطريان مسجالت بيانات /(CVR) القيادة مقصورة يف صوتالالت مسجّ أمهية  أ ( 

 الطريان؛ سالمة
اعات الصناعة، مجيع قط يف تزايد االهتمام مبسجالت بيانات األحداث لتحسني السالمة ونوعية احلياة البشرية ب(
املرافق )الشبكة  يف (DFR)وسائل النقل )القيادة اآللية(، ومسّجالت األخطاء الرقمية  يف (EDR)مسّجالت بيانات األحداث  مثل

 ولة(؛املوص الرعاية الصحية )األجهزة/املغروسات الطبية يف الذكية، ادإدارة الذكية للمياه(، ومسّجالت األحداث القلبية
ة من النفاذ الشبكي إىل جمموعة قابلة للزيادة ومرنة من املوارد املادي للتمكني دور اهلام للحوسبة السحابية كمصدرال ج(
 ؛حسب الطلبوالتزود هبا وإدارهتا على أساس اخلدمة الذاتية  االفرتاضية اليت ميكن تقامسها أو
 ،(IoT) احلوسبة السحابية وإنرتنت األشياء يف احلاجة إىل ضمان أمن املعلومات ( د

 تالحظإذ و 
وضع املعايري لتطبيق مسجالت  يف ينبغي أن يقوم بدور ريادي (ITU-T)أن قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  ( أ 

 ؛احلوسبة السحابية وإنرتنت األشياء يف األحداثبيانات 
 صميمه، يف ي إنشاء نظام إيكولوجي للمعايري يكون قطاع تقييس االتصاالتينبغأنه  ب(

 إذ تعرتفو 
بة السحابية للطريان من بتطبيقات احلوسباالختتام الناجح للفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت املعين  ( أ 

سياق الطريان وبث  يف الذي أجرى دراسة جدوى الستخدام احلوسبة السحابية (FG-AC) ت الرحالت اجلويةأجل رصد بيانا
 ؛اجلوية بيانات الرحالت

احلوسبة السحابية وحتليالت البيانات لقطاع تقييس االتصاالت ) 13لجنة الدراسات ]لذات الصلة بادإجنازات  ب(
الرعاية الصحية املوصولة/الصحة ادإلكرتونية( وجلنة وخدمات ، (ITS) الذكيةأنظمة النقل ) 16 (، وجلنة الدراساتالضخمة
مع الرتكيز مبدئيًا على املدن  وتطبيقاهتا (IoT) إنرتنت األشياء) 20 ( وجلنة الدراساتأمن احلوسبة السحابية) 17 الدراسات
 ؛[(الذكية واجملتمعات
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 ؛باملعمارية خلاصةبات واملعايري ايتعلق باملتطل فيماأن قطاع تقييس االتصاالت يتمتع مبزايا فريدة من نوعها ب ج(
 (EDR) يانات األحداثمبسّجالت بيتعلق  عمارية فيمااملأنه يلزم أوالً أساس متني من حيث املتطلبات واملعايري اخلاصة ب ( د

 ،التآزر على مستوى الصناعةوضع جمموعة من املعايري من خالل  ليتسىن
 لقطاع تقييس االتصاالت 20و 17و 16و 13 الدراسات انتقرر تكليف جل

ا بيانات األحداث بتكنولوجي فيما يتعلقوالتوصيات اجلديدة  والتوصيات قيد ادإعداد تقييم التوصيات القائمةب 1
 ؛القائمة على احلوسبة السحابية

واضيع اليت تقع خارج بشأن كيفية تناول امل (TSAG) االستشاري لتقييس االتصاالتتقدمي توصيات إىل الفريق ب 2
 ،الدراسات اناختصاص جل

 كلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالتت
األحداث القائمة ات بيان تكنولوجيا بالعمل على بذل جهود منسقة بني جلان الدراسات ذات الصلة لتسريع أعمال التقييس بشأن

 ،السحابية سبةاحلو على 
 كلف مدير مكتب تقييس االتصاالتت

 حلوسبة السحابيةااألحداث القائمة على بيانات  تكنولوجيا بشأنبتقدمي املساعدة الالزمة لتسريع أعمال التقييس  1
 سيما من البلدان النامية؛ وتشجيع مشاركة وإسهام الدول األعضاء ال

هذا املوضوع من جمموعة واسعة من خمتلف واملدخالت بشأن جلمع املتطلبات أو أكثر بتنظيم ورشة عمل  2
 املصلحة، أصحاب

 واملنتسبني واهليئات األكادميية القطاعدعو الدول األعضاء وأعضاء ت
 .احلوسبة السحابيةاألحداث القائمة على بيانات  لتكنولوجيا إىل تقدمي مسامهات من أجل وضع معايري
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/2]اجلديد القرار مشروع 

 دراسات تتعلق بحماية مستعملي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 إذ تذك ر

 بشأن محاية مستعملي/مستهلكي خدمات االتصاالت؛ ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014 )بوسان 196 بالقرار أ ( 
مكافحة أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات بشأن ، ( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014)بوسان،  188 بالقرار ب(

 ؛الزائفة واالتصاالت
هزة مكافحة سرقة األج يف مساعدة الدول األعضاءبشأن  ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014)بوسان،  189 بالقرار ج(

 ؛وردعها املتنقلة
محاية ودعم مستعملي/مستهلكي بشأن  ،االتصاالت( للمؤمتر العاملي لتنمية 2014ديب،  يف )املراَجع 64 بالقرار (  

 ؛خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ،(ITR)بلوائح االتصاالت الدولية  ( ه

 وإذ تأخذ بعني االعتبار
 ؛املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن محاية املستهلك أ ( 

شىت  يف أن االحتاد، كي حيقق األهداف اخلاصة به، جيب أن يقوم ضمن مجلة أمور بتشجيع تقييس االتصاالت ب(
 ؛أحناء العامل مع ضمان مستوى مرٍض من جودة اخلدمة

علومات اليت تنص على أنه ينبغي للحكومات مواصلة من خطة عمل جنيف للقمة العاملية جملتمع امل (ه 13 الفقرة ج(
 حتديث قوانينها احمللية املتعلقة حبماية املستهلكني لالستجابة للمتطلبات اجلديدة جملتمع املعلومات،

 اعتبارها يف وإذ تضع
مات وجودهتا اخلدأن أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة ميكن أن تؤثر بالسلب على أمن  ( أ 

 ؛إىل املستعملني بالنسبة
النزيهة،  أن القوانني والسياسات واملمارسات املتعلقة باملستهلك حتد من املمارسات التجارية االحتيالية واملضللة وغري (ب

/تكنولوجيا تصاالتجمال اال يف مفر منها لبناء ثقة املستهلك وإقامة عالقة أكثر إنصافًا بني رواد األعمال وأن هذه احلماية ال
 ؛املعلومات واالتصاالت واملستهلكني

خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استنادًا إىل  يف أن ادإنرتنت تتيح إدخال تطبيقات جديدة (ج
باستعمال  تتكنولوجيتها بالغة التقدم، مثل اعتماد احلوسبة السحابية والربيد ادإلكرتوين واملراسالت النصية وتبادل الصو 

( عرب شبكة ادإنرتنت، تواصل تسجيل (IPTV) الوقت الفعلي )تلفزيون بروتوكول ادإنرتنت يف ادإنرتنت والفيديو والتلفزيون بروتوكول
 ؛وعدم التيقن من املصدر (QoS)مستويات مرتفعة من االستعمال حىت مع وجود حتديات خبصوص جودة اخلدمة 
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 املعرتف هبا؛ خرىالشبكات أن تتفق مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت واملعايري الدولية األُ أنه ينبغي جلودة خدمة  (  
ذلك سهولة  يف أن بإمكان االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توفري فوائد جديدة وكبرية للمستهلكني، مبا ( ه

 ؛ااخلدمات ومقارنته املعلومات بشأن هذه السلع و/أو اخلدمات، والقدرة على مجع النفاذ إىل طائفة واسعة من السلع و/أو
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتعزز من خالل التطوير املستمر آلليات شفافة  يف أن ثقة املستهلك (  

 ؛غري النزيهة املضللة أو وفّعالة حلماية املستهلك حتد من وجود املمارسات التجارية االحتيالية أو
ه جيب تشجيع التثقيف ونشر املعلومات بشأن استهالك واستعمال منتجات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات أن (  

 ؛واالتصاالت وخدماهتا
 ؛أنه جيب أن يكون النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مفتوحاً وميسور التكلفة (ح
االت وإجراءات لتقييم املطابقة استناداً إىل توصيات قطاع تقييس االتصأن هناك عدداً من البلدان تقوم بإدخال برامج  (ط

 ؛يؤدي إىل حتسني جودة اخلدمة/جودة التجربة، مع إمكانية أكرب لقابلية التشغيل البيين للمعدات واخلدمات واألنظمة السارية، مبا
ودة اخلدمة واجلوانب قاط التوصيل البيين وجالتايل سيؤثر على ن أن االنتقال من الشبكات التقليدية إىل شبكات اجليل (ي

 ، وهو ما سيؤثر بدوره أيضاً على التكلفة بالنسبة إىل املستعمل النهائي،خرىالتشغيلية األُ 
 وإذ تالحظ

أمهية إعالم املستعملني واملستهلكني باستمرار باخلصائص األساسية للخدمات املختلفة اليت يوفرها املشغلون وجودهتا  أ ( 
 ؛اليت حتفظ حقوق املستهلكني واملستعملني خرىوأسعارها وبآليات احلماية األُ  وأمنها

 اطق الساحلية؛املن يف الساحلية تتحمل تكاليف إمجالية للنفاذ أعلى مما حتمله البلدان اجملاورة أن البلدان غري (ب
تعتمد  ادلةع تكاليفوحتديد  تواالتصاال املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت خدمات إىل النفاذ قابليةأن مسألة  ج(

 خمتلفة، على عوامل
 تقرر

تعملي غية توفري حلول لضمان حقوق مستهلكي ومسوضع توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة بُ  مواصلة 1
 ؛لتعريفاتاوآليات حتديد جماالت اجلودة، واألمن،  يف سيما خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومحايتها وال

أن جلان الدراسات املعنية ينبغي هلا تسريع العمل بشأن التوصيات اليت ستوفر تفاصيل وتوجيهات إضافية بشأن  2
 ؛تنفيذ هذا القرار

، بالقطاع، ضمن نطاق اختصاصاهتا 17و 12و 2 مع جلان الدراسات ،لقطاع تقييس االتصاالت 3 جلنة الدراساتأن  3
خدمات  ذلك دراسات عن املعايري املتعلقة بتوفري احلماية ملستهلكي ومستعملي يف دراسات مباري ينبغي أن جتحسب االقتضاء، 

 االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
 مدير مكتب تقييس االتصاالت تدعو

 ؛ملؤمتر املندوبني املفوضني (2014 ،بوسان) 196 تنفيذ القرار يف إىل مساعدة مدير مكتب تنمية االتصاالت 1
حل قضايا محاية مستعملي  يف  املشاركة (SDO)املعنية بوضع املعايري  خرىمع املنظمات األُ العالقات  تعزيزإىل  2

 ،خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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 تدعو الدول األعضاء
 علوماتامل/تكنولوجيا تتصاالاال خدمات ملستعمليهم فيها يوفروا أن االتصاالت ملشغلي ميكن متكينية بيئة هتيئة يف النظر إىل
 مستعملي محاية أجل من وميسورة وعادلة تنافسية أسعار توفري وحتفز واألمن الثقة من مالئم مستوى مع مناسبة جبودة تصاالتاالو 

 عام، بوجهٍ  واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت خدمات
 واهليئات األكادميية واملنتسبني القطاعتدعو الدول األعضاء وأعضاء 

 حبمايةاملتعلقة  لملسائاهذا العمل بتقدمي مسامهات إىل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة بشأن  يف املسامهة إىل
 .القرار هذا تنفيذ أجل من والتعاون واالتصاالت املعلومات/تكنولوجيا االتصاالت خدمات مستعملي
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/3]مشروع القرار اجلديد 

 قطاع تقييس االتصاالت  في التقييس أنشطة تعزيز
 الدولية المتنقلة التصاالتلراديوية الجوانب غير البفيما يتعلق 

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 اعتبارها يف تضع إذ

 (IMT-2000) 2000-االتصاالت املتنقلة الدولية الذي يشمل اجلذرياالسم  يه (IMT)املتنقلة الدولية أن االتصاالت  (أ  
 جمتمعة )انظر القرار (IMT-2020) 2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةو  (IMT-Advanced) املتقدمة-االتصاالت املتنقلة الدوليةو 

ITU-R 56 ؛( جلمعية االتصاالت الراديوية2015جنيف،  يف )املراجع) 
أن الغرض و  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية على الصعيد العاملي يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية سامهت أن ب(

ع أو الشبكة عن املوق من أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية هو توفري خدمات االتصاالت على نطاق العامل أمجع، بصرف النظر
 املطراف املستعمل؛ أو

املستقبل القريب لبناء نظام إيكولوجي  يف على نطاق واسعسوف تستخدم  2020-أن االتصاالت املتنقلة الدولية ج(
 املتحدة؛ حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم يف للمعلومات يركز على املستعملني، وأهنا ستساهم مسامهة هامة وإجيابية

يواصل بنشاط دراساته بشأن التنقلية ومجيع جوانب شبكات االتصاالت  (ITU-T) االتصاالت تقييس قطاع أن ( د
 2020-راديوية لالتصاالت املتنقلة الدوليةالوانب غري اجلدراسة تقييس  يف 2015 عام يف شرعوأنه  ،(IMT) املتنقلة الدولية

 ؛ابعده وما
تزال تقيم  لقطاع االتصاالت الراديوية كانت وال 5 الدراسات االتصاالت وجلنة أن جلان الدراسات لقطاع تقييس ( ه

 كال القطاعني؛ يف ةيتعلق بإعداد التوصيات املتعلقة باالتصاالت املتنقلة الدولي تنسيقاً فّعاالً غري رمسي عن طريق أنشطة االتصال فيما
 ملتنقلةا التصاالتل املقبل التطور بشأنت الراديوية للمؤمتر العاملي لالتصاال 207 (Rev.WRC-15) أن التوصية ( و

احلاجة إىل معدالت بيانات أعلى من معدالت أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية  ا، من املتوقع أن تتناولوما بعده 2020-الدولية
 حالياً، تناسب احتياجات املستعمل، حسب االقتضاء؛ املستعملة

وقطاع االت الراديوية قطاع االتص يف املتصلة باالتصاالت املتنقلة الدوليةاملعايري خارطة طريق جلميع أنشطة وضع أن  ( ز
التجانس الكاملني و  واءمةلضمان املوينسقها أعماله اخلاصة باالتصاالت املتنقلة الدولية كل قطاع لكي يدير  تقييس االتصاالت، 

سهل تبليغ وأن مفهوم خارطة الطريق هذا ي، كل قطاع يف يلة فّعالة لتحقيق التقدموسيشكل  ،عمل ضمن إطار تكميلياللربامج 
 املنظمات خارج االحتاد باملسائل املتعلقة باالتصاالت املتنقلة الدولية؛

 الرتويج ضرورة استمرارقرر  (WTDC)( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 2014، ديب يف )املراَجع 43 أن القرار (ح
 ؛1النامية البلدان يف وخاصة العامل أحناء كل يف (IMT) الدولية املتنقلة االتصاالت ألنظمة

                                                      
 ية.لتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا 1
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 االتصاالت حيدد ةالدولي املتنقلة االتصاالت جمال يف العاملية االجتاهات بشأن الراديويةكتيب قطاع االتصاالت   أن (ط
 إدخالشأن وب الدولية نقلةاملت االتصاالت أنظمة بنشر املتعلقة القضايا بشأن املعنية لألطراف عامة توجيهات ويوفر الدولية املتنقلة

 ؛املتقدمة-واالتصاالت املتنقلة الدولية 2000-الدولية املتنقلة االتصاالت شبكات
أنشطة منسقة تنسيقًا وثيقًا مع  يف حالياً  تشارك (ITU-D) لقطاع تنمية االتصاالت لالحتاد 1 أن جلنة الدراسات (ي

االتصاالت الراديوية من أجل حتديد العوامل اليت تؤثر على لقطاع  5 جلنة الدراساتتقييس االتصاالت و  قطاعل 13 جلنة الدراسات
 ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية، لفائدة البلدان النامية؛ يف التنمية الفّعالة للنطاق العريض، مبا

يل النطاق سيناريوهات استخدام وتطبيقات متنوعة من قب أن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية تتطور حاليًا لتوفري ك(
 والكمون واالتصاالت اليت تتسم بقدر عاٍل من املوثوقية نوع االتصاالت اآلليةالعريض املتنقل احملّسن واالتصاالت اهلائلة من 

 ذلك؛ يف ، وعدد كبري من البلدان قد بدأاملنخفض
دراسة اجلوانب غري الراديوية لالتصاالت املتنقلة  يف لقطاع تقييس االتصاالت شرعت 13 أن جلنة الدراسات ل(

مع  النماذج األولية استكشاف عروض التوضيح أو  1) مكلف مبا يلي: FG-IMT2020بإنشاء فريق متخصص  2020-الدولية
لذي ا لطابع الربجمي على الشبكات والربط الشبكيتعزيز جوانب إضفاء ا  2)، املفتوحة ، وحتديداً جمتمع املصادرخرىاجملموعات األُ 

دراسة التقارب بني اخلدمات   4)، 2020-املتنقلة الدوليةمواصلة صقل وتطوير معمارية شبكة االتصاالت   3)، املعلومات حموره
حتديد مناذج جديدة للحركة   6)، شبكات التوصيل املباشر/غري املباشر إىلدراسة تقسيم الشبكة بالنسبة   5)، الثابتة واملتنقلة

املتنقلة  االتاليت ميكن تطبيقها على شبكات االتص واجلوانب املرتبطة هبا من جودة اخلدمة وعمليات التشغيل والتسيري وادإدارة
 ،2020-الدولية

 وإذ تالحظ
 بني قطاع االتصاالت هلذه اجلمعية، بشأن مبادئ وإجراءات توزيع العمل( 2016احلمامات،  يف )املراَجع 18 القرار أ ( 

 بينهما؛فيما  الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت والتنسيق
 بني يماف والتعاون التنسيق للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن تعزيز (2014 ديب، يف راَجعامل) 59 القرار (ب

 املشرتك؛ االهتمام ذات املسائل القطاعات الثالثة لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن
 التواصل بني قطاع تقييس االتصاالت واحملافل واالحتادات التجارية؛ ، بشأن عمليةITU-T A.4التوصية  (ج
اع توصيات قط خرى يفاملنظمات األُ  ، بشأن ادإجراءات العامة دإدراج مراجع إىل وثائقITU-T A.5التوصية  ( د

 االتصاالت؛ تقييس
التعاون وتبادل املعلومات بني قطاع تقييس االتصاالت ومنظمات وضع املعايري ، بشأن ITU-T A.6التوصية  ( ه

 وادإقليمية؛ الوطنية
املبادئ التوجيهية  :1 للتعديل 1 التذييل، و إنشاء األفرقة املتخصصة وإجراءات علمهابشأن  ITU-T A.7التوصية  ( و

 لكفاءة نقل نواتج فريق متخصص إىل فريقه األصلي،
 فريق االستشاري لتقييس االتصاالتالتقرر أن تدعو 

ة )وخاصة االتصاالت االتصاالت املتنقلة الدوليالصلة املتعلقة ب الراديوية ذات إىل تسهيل تنسيق أنشطة التقييس غري 1
 ( بني مجيع جلان الدراسات ذات الصلة واألفرقة املتخصصة وأنشطة التنسيق املشرتك وما إىل ذلك؛2020-املتنقلة الدولية

 املعايري وضع ومنظمات خرىوجلان الدراسات املعنية األُ  13 إىل تشجيع التعاون مع جلنة الدراسات 2
 ،2020-بشأن جمموعة واسعة من القضايا املرتبطة باجلوانب غري الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية (SDO) خرىاألُ 
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 تكلف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت
ة تنسيق بشأن أنشطة التقييس املتعلقة باالتصاالت املتنقلة الدولية )وخاصة االتصاالت املتنقلبتعزيز التعاون وال 1

( بروح إجيابية مرحبة للجميع لضمان احلل القياسي املثمر والعملي لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 2020-الدولية
 العاملي؛ الصعيد

 التكنولوجيات غري الراديوية للشبكات بكفاءة؛ بتعزيز أعمال البحث املتعلقة بتقييس 2
 ،دوليةالسنوية السرتاتيجية معايري قطاع تقييس االتصاالت بشأن االتصاالت املتنقلة ال التقاريرو  األحباثمسؤولية  تويلب 3

 لقطاع تقييس االتصاالت 13تكلف جلنة الدراسات 
تصاالت، اليت ينبغي أن قطاع تقييس اال يف االتصاالت املتنقلة الدوليةمبتابعة خارطة الطريق املتعلقة بأنشطة تقييس  1

بادل هذه املعلومات الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية، وت تتضمن بنود عمل هتدف إىل تقدم أعمال التقييس املتصلة باجلوانب غري
عنية االتصاالت بوصفها جلنة الدراسات الرئيسية املقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية  يف الصلة مع جلان الدراسات ذات

 ؛(2020-)وخاصة االتصاالت املتنقلة الدوليةباالتصاالت املتنقلة الدولية 

يم الشبكة، وانفتاح ، وتقسعلى الشبكات لربجميطابع االإضفاء و بتشجيع الدراسات بشأن متطلبات ومعمارية الشبكات،  2
كات الناشئة ، وتكنولوجيا الشبالتقارب بني االتصاالت الثابتة واملتنقلةبني وظائفها، و  والتنسيق فيماقدرات الشبكات، وإدارة الشبكة 

 إىل ذلك(؛ وما (ICN) التوصيل الشبكي املتمحور حول املعلومات)مثل 

االت باالتصقة وتنسيق أنشطة التقييس املتعل 2020-املتنقلة الدوليةاملعين باالتصاالت نشاط التنسيق املشرتك إنشاء ب 3
الصلة واألفرقة املتخصصة واملنظمات  ( بني مجيع جلان الدراسات ذات2020-)وخاصة االتصاالت املتنقلة الدوليةاملتنقلة الدولية 

 املعايري، املعنية بوضع خرىاألُ 

 لقطاع تقييس االتصاالت 15جلنة الدراسات تكلف 

اليت ينبغي أن تضع  االتصاالت املتنقلة الدولية، يف املباشر/غري املباشرشبكات التوصيل بتشجيع الدراسات بشأن أنشطة تقييس 
ومعماريتها ووظيفتها  ،شبكات التوصيل املباشر/غري املباشراهليكل وبنود العمل الضرورية ملواصلة العمل القياسي بشأن متطلبات 

 ،IMT-2020أنظمة  يف وأدائها وإدارهتا والتحكم فيها ومزامنتها،

 لقطاع تقييس االتصاالت 11الدراسات  جلنةتكلف 

 تبار،واالخ والربوتوكوالت بالتشوير املتصلة التقييس ألنشطة الراديوية غري اجلوانب بشأن الدراسات بتشجيع
 لقطاع تقييس االتصاالت 12جلنة الدراسات تكلف 

ة غري الراديوية خلدمة االتصاالت املتنقلة الدولية وجود باجلوانبالدراسات بشأن أنشطة التقييس املتعلقة  بتشجيع
 ،(QoE) التجربةوجودة  (QoS) اخلدمة

 لقطاع تقييس االتصاالت 17جلنة الدراسات تكلف 

 بتشجيع الدراسات بشأن أنشطة التقييس املتصلة بأمن تطبيقات وشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية،
 مدير مكتب تقييس االتصاالتتكلف 

 علماً هبذا القرار؛ ومكتب تنمية االتصاالت ي مكتب االتصاالت الراديويةبإحاطة مديرَ  1
احللول التقنية االسرتاتيجية والقياسية، وتطبيقات شبكات االتصاالت  بشأنورش عمل بعقد حلقات دراسية و  2

 وادإقليمي، الوطين الصعيدين على احملددة املتطلبات مراعاة مع(، 2020-املتنقلة الدولية )وخاصة االتصاالت املتنقلة الدولية
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 تشجع مديري املكاتب الثالثة
 ،يتعلق باالتصاالت املتنقلة الدولية على حبث طرق جديدة لتحسني كفاءة عمل االحتاد فيما

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية
ق باجلوانب يقوم هبا قطاع تقييس االتصاالت بشأن وضع توصيات تتعلأنشطة التقييس اليت  يف إىل املشاركة بنشاط 1

 ؛التصاالت املتنقلة الدوليةالراديوية ل غري
 ملتنقلة الدوليةا اسرتاتيجية املعايري وجتربة تطور الشبكات وحاالت التطبيق املتعلقة باالتصاالت يف إىل املشاركة 2
 صلة.ال أحداث احللقات الدراسية وورش العمل ذات يف
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/4]مشروع القرار اجلديد 
 (IMR) التجوال الدولي المتنقل

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 اعتبارها يف إذ تضع

 اليت ُعقدت قلبشأن التجوال الدويل املتن نتائج ورشة العمل الرفيعة املستوى اليت نظمها االحتاد الدويل لالتصاالت ( أ 
 ؛2013 سبتمرب 24و 23جنيف يومْي  يف

 جنيف يف الذي ُعقد (IMR)بشأن التجوال الدويل املتنقل الدويل لالتصاالت نتائج احلوار العاملي لالحتاد  ب(
 ؛2015 سبتمرب 18 يف
تشمل التوصيات وتقييم املطابقة واملسائل  (ITU-T)باالحتاد  أن املهام اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت (ج 

 التنظيمية؛ ية أواتذات اآلثار السياس
ة من حيث التكاليف والفعالي وثوقيةت املتنقلة اليت تتسم باملاعتمادًا على تكنولوجيا االتصاال يزداد االقتصادأن  ( د

 ؛العاملي على الصعيد وميسورية التكاليفوالتنافسية 
 غري مرتبطة بالتكاليف األساسية، ما من شأنه أن يؤثر على أسعار التجزئة، (IMR)لتجوال الدويل املتنقل ل اجلملةأن أسعار  (ه 
 ذلك وجود رسوم غري متسقة وعشوائية؛ يف مبا
سوق مح بوجود يس قد ال دولية للتجوال املتنقلبني األسعار احمللية واألسعار الكبرية اختالفات  استمرار وجود أن  ( و

 ؛اتصاالت دولية تنافسية
 التكاليف بني البلدان واملناطق، يف أن هناك اختالفات ( ز

 وإذ تالحظ
 ؛2012 يف قطاعاتالأُبرم بني الدول األعضاء وأعضاء  اً اتفاق متثل ITU-T D.98 التوصيةأن  ( أ 

أسعار التجوال املفرطة وتسلط الضوء على ضرورة  للحد منميكن اتباعها  اً نـُُهجتتضمن  ITU-T D.97 التوصيةأن  ب(
 ،التجوال سقف ألسعارأ اعتمادإجراءات تنظيمية مناسبة مثل  يف سوق التجوال وتثقيف املستهلكني والنظر يف تشجيع املنافسة

 تقرر
 املتنقل، دويللقطاع تقييس االتصاالت مواصلة دراسة اآلثار االقتصادية ألسعار التجوال ال 3 أن على جلنة الدراسات

 تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
ك بالتعاون املتنقل، وذل بتنظيم مبادرات دإذكاء الوعي بشأن استفادة املستهلك من خفض أسعار التجوال الدويل 1

 مع مدير مكتب تنمية االتصاالت؛
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، وخفض أسعار التجوال الدويل لقطاع تقييس االتصاالت D.97و D.98باقرتاح هُنج تعاونية لتعزيز تنفيذ التوصيتني  2
 الدولية، املتنقل بني الدول األعضاء، من خالل الرتويج لربامج بناء القدرات وورش العمل واملبادئ التوجيهية التفاقات التعاون

 تدعو الدول األعضاء
 ؛ITU-T D.97و ITU-T D.98إىل اختاذ تدابري من أجل تنفيذ التوصيتني  1
 ء.االقتضا خفض أسعار التجوال الدويل املتنقل باختاذ تدابري تنظيمية عندجهود  يف إىل التعاون 2
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/5]ديـد اجلقـرار المشـروع 

 خطط الترقيم عن  تحسين النفاذ إلى مستودع معلومات إلكتروني
  االتصاالت تقييس التي ينشرها قطاع

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 اعتبارها يف إذ تضع

 هلاتفية؛ا لألرقاممكتب تقييس االتصاالت قد أتاح النفاذ ادإلكرتوين إىل معلومات عن خطط ترقيم معينة  أن (   

شغيل على وكاالت الت أو االتصاالت مشغليأن حتسني النفاذ ادإلكرتوين سيعود بالفائدة على الدول األعضاء و  (ب
من أجل املساعدة على حتسني موثوقية شبكات االتصاالت واخلدمات اليت حتملها، واملساعدة على حتسني ضمان  ،الصعيد الدويل

 ،الدولية االتصاالتترقيم  موارددإيرادات، وقد يساعد على التصدي لسوء استخدام على ااملشغلني حصول 
 تالحظ وإذ

 املستودع ادإلكرتوينوصيانة  تطوير يف رائداً  دوراً  يؤديأن  جيب (ITU-T) باالحتاد االتصاالت تقييس قطاع أن (   
 ؛هذا القرار يف املشار إليه

 باملعلومات؛ ا املستودع ادإلكرتوينهذ لتزويدمتطلبات  وضعو  دراسة ضرورة (ب
ديها إعالم االحتاد خبطط الرتقيم الوطنية ل ىلإمجيع اهليئات التنظيمية الوطنية  وتدع ITU-T E.129لتوصية أن ا (ج

 ؛املوارد املعيَّنة واملوزَّعة( )أي
وتطبيقات ظهور تكنولوجيات بسبب  (NNAI)موارد الرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية ارتفاع الطلب على  ( د

 والشبكات واخلدمات العاملية املبتكرة(؛ (M2M)، واالتصاالت من آلة إىل آلة (IoT)وناشئة )مثل إنرتنت األشياء جديدة 
 (NNAI) وحتديد اهلوية والعنونةاحملجوزة واملخصصة واملوزعة للرتقيم والتسمية  املتعلقة باملوارد املوثوقةأن املعلومات  ( ه

 ة لضمان التوصيل البيين العاملي لالتصاالت،لكل بلد هي قضية هام
 االتصاالت تقييس لقطاع 2جلنة الدراسات  تكلفأن  تقرر

ل الالزم لتحديد العم وبتنظيمواملعلومات املقدمة من مكتب تقييس االتصاالت هذه املسألة على أساس املسامهات الواردة  بدراسة
 ت )قدر ادإمكان(ل/مقدم خدمااحملجوزة أو املخصصة أو املوزعة للرتقيم لكل مشغّ النفاذ ادإلكرتوين إىل مستودع للموارد  متطلبات

وموارد  ITU-T E.129 باالستناد إىل التوصية ITU-T E.164 لتوصيةوفق اذلك تقدمي خطط الرتقيم الوطنية  يف كل بلد، مبا يف
 االتصاالت، الرتقيم الدولية اليت خيصصها مدير مكتب تقييس



186 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

 مكتب تقييس االتصاالت مديرتكلف 

ألعضاء االحتاد من خالل تقدمي تفاصيل موارد املعلومات القائمة املتعلقة بتقدمي خطط بتقدمي املساعدة الالزمة  1
 الدولية؛ الرتقيم الوطنية وموارد الرتقيم

ودع تنظيم املستبقطاع تقييس االتصاالت، املذكورة أعاله، ل 2باالستناد إىل نتائج الدراسة اليت أجرهتا جلنة الدراسات  2
 ضمن امليزانية املخصصة، وإدارتهه ادإلكرتوين املوصوف أعال

 وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادمييةتدعو الدول األعضاء 

 هبدف ،االتصاالت لتقييس والفريق االستشاري االتصاالت تقييس قطاعل 2 الدراسات جلنة اجتماعات إىل مسامهات تقدم أن إىل
 ،مستودع إلكرتوين تنظيم

 تدعو الدول األعضاء

 الديها وتعديالهت نيةالوط الرتقيمتقدمي خطط  بشأن معلومات تتيح أنإىل  ،ذات الصلة االتصاالت تقييسقطاع  بتوصيات عمالً 
 .املستجدات آلخراملستودع ادإلكرتوين  مواكبة لضمانالوقت املناسب،  يف
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/6]ديـد اجلقـرار المشـروع 
  وشبكات الجيل الرابعلشبكات التوصيل البيني 

 بعدها وما 2020-المتنقلة الدولية االتصاالت
 (2016 ،احلمامات)

 (،2016، احلماماتإن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )
 تدركإذ 

العامل ينتقلون حاليًا من شبكات تبديل الدارات إىل شبكات تبديل الرزم وأن  يف أن معظم مشّغلي االتصاالت أ ( 
شيء  كلمعظمهم أنشأ بالفعل شبكات قائمة على بروتوكول ادإنرتنت لتقدمي خدماهتم باستخدام مفهوم جديد هو "

 ؛"ادإنرتنت بروتوكول عرب
شبكات املشغلني كواحدة من  يف طبقة النفاذ يف مستخدمة حالياً  (LTE) أن تكنولوجيا التطور طويل األجل ب(

 ؛(VoLTE) وتوكول ادإنرتنتتكنولوجيات تقدمي الصوت عرب خدمات بر 
شبكات  يف ومبادئ التجوال ومسائل الرتقيم وآليات الرتسيم واألمن، اليت جيري استخدامها أن معماريات الشبكات ج(

ل معظم احلاالت مع التوصيل البيين للشبكات القائمة على بروتوكول ادإنرتنت )مثل شبكات اجلي يف تتناسب تبديل الدارات، ال
بعدها( الواجب استخدامها لتقدمي  وما (5G/IMT-2020) 2020-وشبكات اجليل اخلامس/االتصاالت املتنقلة الدولية (4G) الرابع

 ؛خدمات الصوت والفيديو
ملنع  نتالتوصيل البيين للشبكات القائمة على بروتوكول ادإنرت أنه يتعني على مجيع الدول األعضاء االتفاق بشأن  د (

 ؛احلصر ظهور مسائل جديدة متصلة بالرتقيم والتجوال والرتسيم واألمن، على سبيل الذكر ال
 للشبكات القائمة على بروتوكول خرىإضافًة إىل أنواع التوصيل البيين األُ  VoLTE أن التوصيل البيين لشبكات ه (

الذي يعترب املعّرف املشرتك  (URI) ّرف املوحد للموردإىل املع ITU-T E.164 ادإنرتنت يتطلب ترمجة نسق الرقم وفق التوصية
 ؛اتصاالت الصوت والفيديو يف للشبكات القائمة على بروتوكول ادإنرتنت الواجب استعماله

إىل  ITU-T E.164 هو أحد احللول الواجب استعماهلا لرتمجة النسق (ENUM) أن بروتوكول الرتقيم ادإلكرتوين و (
 ؛األنواع من التوصيل البيين من أجل هذه URI املعّرف

لقطاع تقييس االتصاالت  2 يكّلف جلنة الدراسات، هلذه اجلمعية (2016احلمامات،  يف )املراَجع 49 أن القرار ز (
فيها  الطريقة اليت ميكن هبا لالحتاد أن يكفل سيطرته ادإدارية على التغيريات اليت قد تتصل مبوارد االتصاالت الدولية )مبابدراسة 

 بروتوكول الرتقيم ادإلكرتوين؛ يف املستعملة التسمية والرتقيم والعنونة والتسيري(
اختاذ  ب ف األمني العام ومديري املكاتبيكلّ  ( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  يف )املراَجع 133 أن القرار (ح

فق و يتعلق خبطط الرتقيم،  الحتاد فيماا يف يلزم من إجراءات لضمان احلفاظ الكامل على سيادة الدول األعضاء كل ما
 ؛فيها املستخدمة ، أيًا كانت التطبيقاتITU-T E.164 التوصية



188 

WTSA16/2000-A 

X:\SG\ITU-T WTSA\Parts 1 and 2 - Resolutions and Recs\A\2000A.docx 

راء أن يواصل إج مدير مكتب تقييس االتصاالتيكّلف ، جلمعيةهلذه ا( 2016احلمامات،  يف )املراَجع 76 أن القرار ط(
يتعلق  أولوياهتا فيما وحتديد 1املشاكل اليت تواجهها البلدان الناميةكل منطقة لتحديد  يف ، حسب احلاجة،أنشطة استكشافية

 ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالت/بتحقيق قابلية التشغيل البيين لتجهيزات وخدمات 
 اعتبارها يف وإذ تضع

لدى بعض املشغلني  وأن E.164/URI للتحويل العامل يف عادةً  يستخدم ال (ENUM) أن بروتوكول الرتقيم ادإلكرتوين أ ( 
 ؛حلوالً خاصة هبم

أن بعض التحالفات بني املشغّلني هي بصدد وضع مبادئ توجيهية للتوصيل البيين للشبكات القائمة على  ب(
 ؛هذا التوصيل البيين يف ولكن ال يوجد حىت اآلن خيار متفق عليه الستخدامه VoLTE تكنولوجيا

البيين للشبكات القائمة على بروتوكول ادإنرتنت، الواجب استعماهلا لتوفري خدمات أن وضع إجراءات التوصيل  ج(
 ؛الصوت والفيديو، جيب القيام به على أساس دويل

هذا  يف أن وضع متطلبات املطابقة وقابلية التشغيل البيين لدعم اختبار الربوتوكوالت والتكنولوجيات املستخدمة د (
 صاالت،اصر األساسية لتطوير املعدات القابلة للتشغيل البيين استناداً إىل توصيات قطاع تقييس االتالتوصيل البيين يُعّد من العن
 احلسبان يف وإذ تأخذ

(، 2015 ابست )أكتوبربود يف ، الذي عقده قطاع تقييس االتصاالتبيان اجتماع كبار مسؤويل التكنولوجياأنه وفقاً ل أ ( 
ى النفاذ، ذلك دراسات بشأن القدرة عل يف مبا -بدء دراسات  ع تقييس االتصاالت علىشجع كبار مسؤويل التكنولوجيا قطا "ي

ملي، هبدف متكني قابلية التشغيل البيين هلذه اخلدمات عالية اجلودة على الصعيد العا - جوانب التحكم وادإدارةوأنساق البيانات، و 
 ؛هذه الدراسات" يف عن املنظمات املعنية بوضع املعايري إىل املسامهةالصلة فضالً  القطاع الصناعي ذي يف ويدعون املشغلني واخلرباء

البيئات  يف ويةقابلية التشغيل البيين للخدمات الصوتية والفيديأنه وفقاً للتقرير امللخص عن ورشة عمل االحتاد بشأن  ب(
"ينبغي أن تركز أنشطة ( 2015" )جنيف، ديسمرب (LTE) املتقدمة-ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية يف املتنقلة، مبا-اهلجينة الثابتة

، ومكاملات الطوارئ على VoLTE االحتاد على نشر بروتوكوالت التشوير من أجل التوصيل البيين لشبكات خرى يفاألُ  التقييس
 ؛، ومسائل الرتقيم"VoLTE الشبكات القائمة على تكنولوجيا

إطار التوصيل بني الشبكات القائمة على نقل الصوت "لقطاع تقييس االتصاالت بشأن  11 جلنة الدراساتأعمال  ج(
الذي يهدف  "(ViLTE) واخلدمة الفيديوية باستعمال تكنولوجيا التطور بعيد املدى (VoLTE) دىباستعمال تكنولوجيا التطور بعيد امل

 ؛VoLTE/ViLTE القائمة على تكنولوجيا إىل حتديد املتطلبات املشرتكة املتعلقة بالتوصيل البيين للشبكات
هو أحد املواضيع  VoLTE/ViLTEالشبكات القائمة على تكنولوجيا أن وضع معايري تتعلق بإطار للتوصيل بني  د (

لتابعة االلجنة التقنية املعنية باختبار املطابقة لقطاع تقييس االتصاالت و  11 اتفاق التعاون القائم بني جلنة الدراسات يف اليت أُدرجت
 ؛(ETSI TC INT) للمعهد األورويب ملعايري االتصاالت

 التابع لقطاع تقييس االتصاالت، 2020-العمل الناجح للفريق املتخصص املعين باالتصاالت املتنقلة الدولية ه (
 تقرر

لشبكات ومبادئ معماريات ا قطاع تقييس االتصاالت تتناولالعمل لوضع توصيات ل يف إحراز تقدمأقرب وقت ممكن  يف أن يتم
شبكات لالتجوال ومسائل الرتقيم وآليات الرتسيم واألمن إضافًة إىل اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين من أجل التوصيل البيين 

 ،بعدها وما (5G/IMT-2020) 2020-املتنقلة الدولية اجليل اخلامس/االتصاالت وشبكات (4G) اجليل الرابع

                                                      
 .الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري  1
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 ب تقييس االتصاالتتكلف مدير مكت
بتحقيق  قةاملتعللتحديد املشاكل  بني مشغلي االتصاالتأن يواصل إجراء أنشطة استكشافية، حسب احلاجة، ب 1

 (5G/IMT-2020) 2020-وشبكات اجليل اخلامس/االتصاالت املتنقلة الدولية (4G) لشبكات اجليل الرابعالبيين  التوصيل
 ؛أولوياهتا بعدها وحتديد وما

 يقدم نتائج هذه األنشطة إىل جملس االحتاد لكي ينظر فيها ويتخذ ادإجراءات الالزمة،بأن  2
 تكلف جلان الدراسات

شبكات بني لتوصيل واملرتبطة باأسرع وقت ممكن توصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت يتعني وضعها  يف بأن حتدد 1
 ؛بعدها وما 2020-الدولية وشبكات اجليل اخلامس/االتصاالت املتنقلة (4G) اجليل الرابع

بأن تتعاون، حسب االقتضاء، مع املهتمني باألمر من أصحاب املصلحة والتحالفات دإجراء الدراسات املثلى بشأن  2
 هذا املوضوع احملدد،

 11كذلك جلنة الدراسات تكلف  
بكات شبأن تضع توصيات لقطاع تقييس االتصاالت حتدد ادإطار ومتطلبات التشوير الواجب استخدامها دإقامة التوصيل بني 

 التشغيل البيين قابليةمن أجل حتقيق بعدها  وما 2020-وشبكات اجليل اخلامس/االتصاالت املتنقلة الدولية (4G) اجليل الرابع
 ؛شىت أحناء العامل يف

 2نة الدراسات كذلك جلتكلف  
بأن تضع توصيات لقطاع تقييس االتصاالت اليت حتدد معمارية بروتوكول الرتقيم ادإلكرتوين الواجب استخدامه للتوصيل بني 

ذلك السيطرة ادإدارية  يف ، مبابعدها وما 2020-وشبكات اجليل اخلامس/االتصاالت املتنقلة الدولية (4G) شبكات اجليل الرابع
 ؛والتسيري( ذلك التسمية والرتقيم والعنونة يف مبوارد االتصاالت الدولية )مبااليت قد تتصل 

 عو الدول األعضاء وأعضاء القطاعتد
 تنفيذ هذا القرار، يف إىل املسامهة

 تدعو الدول األعضاء
 تنفيذ هذا القرار. يف إىل تشجيع مشغلي االتصاالت على مساعدة قطاع تقييس االتصاالت
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/7] ديـداجلقـرار المشـروع 
 فجوة الشمول المالي تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لسدّ  تعزيز استخدام

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 إذ تذّكر

اري شخص ما يصل إىل مليعاملياً  الفقر وتعزيز الرخاء. ويوجدالشمول املايل هو من العوامل األساسية للحد من بأن  أ ( 
يستفيدون من  أفقر األسر الذين ال يف من البالغني 50% احلصول على اخلدمات املالية الرمسية وأكثر مناحملرومني من  من

 املصرفية؛ اخلدمات
 40 أفقر يف أكثر من نصف البالغنييزال  ال العامل، يف لقاعدة بيانات البنك الدويل بشأن الشمول املايلبأنه وفقًا  ب(
، وعالوًة على ذلك، فإن الفجوة بني اجلنسني من 2014 عام يف بدون حسابات مصرفية 1البلدان النامية يف من األسر املائة يف

املائة  يف 47 ، بلغت نسبة النساء اللوايت ميلكن حسابات مصرفية2011 تضيق كثرياً: ففي عام حيث امتالك حسابات مصرفية ال
 65 املائة مقارنًة بنسبة يف 58، بلغت نسبة النساء اللوايت ميلكن حسابات مصرفية 2014 املائة للرجال، ويف عام يف 54مقابل 

ت نسبة النساء جنوب آسيا، حيث بلغ يف املائة للرجال. وعلى املستوى ادإقليمي فإن الفجوة بني اجلنسني هي أكرب حجماً  يف
 املائة للرجال؛ يف 55 املائة مقارنًة بنسبة يف 37 سابات مصرفيةاللوايت ميلكن ح

ى الطرق ، هو إحدسيما تكنولوجيات اهلواتف املتنقلة ، والتكنولوجيات املعلومات واالتصاالتاستخدام بأن  ج(
املائة  يف 10 نسبةها فيأبلغت املنطقة الوحيدة اليت  إفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وحالياً، تعترب فجوة الشمول الرقمي لسد
 لديها حسابات مالية متنقلة؛ أنبالبالغني  من
ة قطاع أنشط يف تعميم منظور املساواة بني اجلنسني( هلذه اجلمعية، بشأن 2016احلمامات،  يف )املراَجع 55القرار ب د (

 ؛لالتصاالت تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل
 التعاون بني األعضاء حتقيقاً النسجام تنمية االتصاالت وتبادل أفضل املمارساتأهداف االحتاد اليت تشمل تعزيز ب ( ه

 تكلفة ممكنة؛ من تقدمي اخلدمات بأقل ومتكيناً 
أن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي ب( الذي يعرتف 2012 ،)جنيف 1353جملس االحتاد قرار ب ( و

ن النامية لتحقيق التنمية املستدامة، ويكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب، عناصر أساسية للبلدان املتقدمة والبلدا
خالل  ستدامة منسبيل حتقيق التنمية امل يف األنشطة اجلديدة اليت ينبغي أن يضطلع هبا االحتاد لدعم البلدان النامية بتحديد

 ،االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وإذ تدرك
دراسة اخلدمات املالية املتنقلة من خالل فريق املقرر  يف لقطاع تقييس االتصاالت اخنرطت 3 أن جلنة الدراسات ( أ 

 ذات الصلة؛ (SDO) التابع هلا املعين باخلدمات املالية املتنقلة، وذلك بالتعاون مع املنظمات املعنية بوضع املعايري

                                                      
 تقالية.متر اقتصاداهتا مبرحلة انتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت   1
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ق االستشاري الفريمن جانب باخلدمات املالية الرقمية ين تشكيل فريق متخصص لقطاع تقييس االتصاالت مع ب(
عمليات  يف والذي ركزت واليته على االبتكارات،2014 يونيو 20 إىل 17من  جنيف، يف اجتماعه املنعقد يف لتقييس االتصاالت

 ؛السواءالبلدان املتقدمة والنامية، على  يف الدفع وتوصيل اخلدمات املالية عرب التكنولوجيات املتنقلة
 اللخ االتصاالت عرب املالية األنشطةجمال  يف بقطاع تقييس االتصاالت 2الذي قامت به جلنة الدراسات  العمل (ج
 األخرية، الدراسة فرتة

 اعتبارها يف وإذ تضع
 ؛يالعامل على الصعيدتطلب تعاوناً تو  احلصول على اخلدمات املالية هي من الشواغل العاملية مسألةأن  أ ( 

"حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة ، املعنون 2015سبتمرب  25 للجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 70/1 القرار ب(
يعرتف بأنه ينطلق من األهداف ادإمنائية لأللفية ويسعى إىل النهوض مبا مل يكتمل من أعماهلا، ويشدد على  ، الذي"2030 لعام

تماعية والبيئية صميمها وترمي إىل تعزيز األبعاد االقتصادية واالج يف يت تضع القضاء على الفقراخلطة الطموحة ال أمهية تنفيذ هذه
 للتنمية املستدامة؛

 اعتماد وتنفيذ سياسات ترمي إىل زيادة الشمول املايل من بينهابعدة أمور أن هذه اخلطة اجلديدة تتضمن التعهد  ج(
 ف التنمية املستدامة ووسائل تنفيذها؛عدة أهداف مرتبطة بأهدا يف وإدماجه بالتايل

تعاون وتبادل أفضل املمارسات بني اهليئتني التنظيميتني لقطاع االتصاالت وقطاع اخلدمات املالية ومع ضرورة ال د (
نظرًا إىل أن اخلدمات املالية الرقمية تشمل جماالت تقع ضمن  ضمن مجلة أطرافوزارات املالية وأصحاب املصلحة اآلخرين 

 اختصاص مجيع األطراف،
 شري إىلوإذ ت

وإىل أن هذا اهلدف سيتحقق على الصعيد العاملي  2020هدف النفاذ املايل الشامل الذي حدده البنك الدويل لعام  أ ( 
للبنة األساسية بوصفه ا موال وإرسال املدفوعات وتلقي الودائعالنفاذ إىل حساب أو جهاز إلكرتوين لتخزين األمن خالل توفري 

 لتمكني الناس من إدارة حياهتم املالية؛
 من خالل تدخالت حمددة األهداف؛ احلصول على حسابات جاريةأن البنك الدويل تعهد بتمكني مليار شخص من  ب(
ورة إجراء معامالت السداد ادإلكرتونية بطريقة سهلة وميس ، هو عنصر هام يتيحضمن مجلة أمور، التشغيل البيين أن ج(

توصل  وحيد، وإىل أن احلاجة إىل التشغيل البيين هي أيضاً أحد النتائج اليتالتكلفة وسريعة وسلسة وآمنة عن طريق حساب تعامل 
 (CPMI) التحتية للسوق والبىنملدفوعات للجنة املعنية باالتابع  (PAFI) الشمول املايل يف إليها فريق املهام املعين جبوانب الدفع

أنظمة وخدمات الدفع القائمة من أجل زيادة الشمول املايل، مع ادإقرار  يف الدويل، الذي حّدد التحسينات الالزمة لبنكوجمموعة ا
 عداد األولويات؛ يف بأن تنفيذ املعايري القائمة وأفضل املمارسات ينبغي أن يندرج

أوغندا، فإن اخلدمات وتنزانيا وباراغواي و  كينيا  بلدان مثل يف تنقلةاملصرفية امل نجاح اهلائل للخدمةأنه على الرغم من ال د (
لك تدعو احلاجة ، ولذخرىاألُ  كثري من االقتصادات الناشئة يف املالية الرقمية مل حتَظ بنفس القدر من النجاح وحجم االستعمال

 واألنظمة الداعمة للخدمات املالية الرقمية؛إىل مواصلة وتسريع اجلهود لنشر املعايري 
سيما لألشخاص من األسر ذات الدخل املنخفض من أجل  أمهية التكاليف املعقولة للخدمات املالية الرقمية وال ( ه

 ؛حتقيق الشمول املايل
سيقدم إىل الفريق  الذي (FG DFS) عين باخلدمات املالية الرقميةاملتخصص لقطاع تقييس االتصاالت املفريق عمل ال و (

 ؛2017االستشاري لتقييس االتصاالت عام 
 البلدان النامية، يف املتنقلة املالية اخلدمات باستخدام االهتمام زيادة ( ز
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 تقرر
وجلنة  2 ذلك العمل اجلاري للجنة الدراسات يف تطوير برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت، مبا مواصلة 1

 عمليات األمم املتحدة؛ من اجلهود العاملية املبذولة لتعزيز الشمول املايل، كجزء يف من أجل ادإسهام 3 الدراسات
وجودة  نياملستهلك ةومحاياملدفوعات  ورقمنةجماالت التشغيل البيين  يف معايري ومبادئ توجيهية وضعو دراسات  إجراء 2

التوجيهية  تؤدي مثل هذه الدراسات واملعايري واملبادئ حيثما ال الرقمية املالية اخلدمات يف املعامالت وأمناخلدمة والبيانات الضخمة 
 ؛وتكون متعلقة بوالية االحتاد ُأخرىمؤسسات  يف إىل ازدواجية اجلهود اجلارية

 تشجيع التعاون بني اهليئات التنظيمية لالتصاالت وسلطات اخلدمات املالية دإعداد وتنفيذ املعايري واملبادئ التوجيهية؛ 3
 االقتضاء لدفع عجلة الشمول املايل للجميع، حسباستخدام أدوات وتكنولوجيات مبتكرة تشجيع  4

 املكتبني اآلخرينتكّلف مدير مكتب تقييس االتصاالت بالتعاون مع مديري 
التصاالت ابتقدمي تقرير عن التقدم احملرز بشأن تنفيذ هذا القرار إىل جملس االحتاد سنوياً وإىل اجلمعية العاملية لتقييس  1

 ؛2020 لعام
 عتبار،اال يف الصلة ذات الدراسات أخذ مع املايل، الشمول خدمات بشأن املمارسات وأفضل تقارير إعداد دعمب 2

سات العمل الذي تضطلع مبسؤوليته املؤس يف حيثما يندرج ذلك بصورة واضحة ضمن والية االحتاد وال يؤدي إىل ازدواجية
 ؛املعنية بوضع املعايري خرىاألُ  املنظماتو 
اخلدمات  يف احلوار وتبادل اخلرباتبإنشاء منصة، أو التوصيل باملنصات القائمة حيثما أمكن، للتعّلم من األقران و  3

املنظمات و التنظيمية من قطاعي االتصاالت واخلدمات املالية الرقمية وخرباء الصناعة  املالية الرقمية بني البلدان واملناطق، واهليئات
 الدولية وادإقليمية؛

وضع املعايري املعنية ب خرىبتنظيم حلقات دراسية وورش عمل ألعضاء االحتاد بالتعاون مع املؤسسات واملنظمات األُ  4
البلدان  اليت تضطلع مبسؤولية رئيسية عن وضع املعايري املالية، والتنفيذ، وبناء القدرات، لزيادة الوعي وحتديد االحتياجات اخلاصة هلذه

 املتعلقة بتعزيز الشمول املايل، والتحديات
 لقطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة الدراسات جلان تدعو

 اجتماعها األول اعتباراً من الرقميةلتوسيع وتسريع العمل بشأن اخلدمات املالية  ةالالزمالعمل والدراسات  تنظيمإىل  1
 فرتة الدراسة املقبلة؛ يف

سية عن وضع املعنية بوضع املعايري اليت تضطلع مبسؤولية رئي خرىاملؤسسات واملنظمات األُ  مع والتعاون التنسيقإىل  2
 ،االحتاد يف معايري اخلدمات املالية، والتنفيذ، وأفرقة بناء القدرات

 تدعو األمني العام
جلهود من أجل بلورة ا خرىيانات املعنية األُ داخل منظومة األمم املتحدة والك خرىإىل مواصلة التعاون والتآزر مع الكيانات األُ 

 املايل بشكل فّعال، الدولية املستقبلية للتصدي للشمول
 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه

جلان دارسات قطاع تقييس االتصاالت بشأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  يف إىل مواصلة املسامهة بنشاط 1
 إطار والية االحتاد؛ يف ل املايل،لتعزيز الشمو 
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إىل تشجيع إدماج سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات املالية ومحاية املستهلكني لتحسني استخدام  2
 اخلدمات املالية الرقمية هبدف زيادة الشمول املايل،

 تدعو الدول األعضاء
علومات املايل كأمر ذي أولوية واالستفادة من تكنولوجيات امل اسرتاتيجيات وطنية لتحقيق الشمول وضع وتنفيذإىل  1

 يستفيدون منها؛ واالتصاالت لتوفري اخلدمات املالية إىل الذين ال

 واة بني اجلنسنيحتقيق املسا يف إىل االضطالع بإصالحات تكفل االستفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 2
 إطار أهداف هذا القرار؛ يف

زيادة التنسيق، حسب االقتضاء، بني السلطات التنظيمية الوطنية من أجل إزالة العوائق اليت متنع مقدمي اخلدمات إىل  3
غري املصرفية من النفاذ إىل البنية التحتية لنظام املدفوعات، ومقدمي اخلدمات املالية من النفاذ إىل قنوات االتصاالت وحتسني 

ن خالل حتسني ظروف ذلك م يف كلٍّ من بلد املصدر والبلد املستفيد، مبا يف لفة وأكثر أمناً الشروط دإجناز حتويالت معقولة التك
 السوق التنافسية والشّفافة.
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/8]ديـد اجلقـرار المشـروع 

 االتحاد الدولي لالتصاالت في تعزيز وتنويع موارد قطاع تقييس االتصاالت

 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 

 ااعتباره يف ضعتإذ 
 االحتاد؛ اللتني تتصالن مباليةمن اتفاقية االحتاد  33 من دستور االحتاد واملادة 28 املادة أ ( 

يدة العام بدراسة تدابري جد( ملؤمتر املندوبني املفوضني، الذي يكلف األمني 2014بوسان،  يف ع)املراجَ  158لقرار ا ب(
 ؛ممكنة لتوليد إيرادات إضافية لالحتاد

 ؛( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن املسامهات الطوعية2012 ،ديب يف )املراَجع 34القرار  ج(
البلدان املتقدمة و ( هلذه اجلمعية، بشأن سد الفجوة التقييسية بني البلدان 2016احلمامات،  يف )املراَجع 44القرار  ( د

 ، والذي يبني مصادر مجع األموال لغرض سد الفجوة التقييسية،1النامية
 تشري إىلإذ و 

حتديد ، و (INR) حول موارد الرتقيم الدولية 2016دورة جملس االحتاد الدويل لالتصاالت لعام  يف املداوالت اليت جرت أ ( 
ت، حيث أشارت األمانة إىل أنه سيكون من الصعب تقدمي ميزانية متوازنة لقطاع تقييس االتصاال ممكنة لإليرادات ُأخرىمصادر 

 ؛مل حُتدد مصادر جديدة لإليرادات ما 2018-2019 للفرتة
دراسة  2017 دورته لعام يف ، بأن تقدم إىل اجمللس2016دورته لعام  يف التوصيات اليت خُلص إليها جملس االحتاد ب(

 االحتاد، دون االقتصار على موارد الرتقيم الدولية، يف حتدد مجيع مصادر ادإيرادات املمكنة
 الحظتوإذ 

تزايد مستمر وأن املوارد املخصصة لقطاع تقييس االتصاالت  يف أن أنشطة وأعمال قطاع تقييس االتصاالت ( أ 
 ؛يقوم هبا قطاع تقييس االتصاالت على الوجه األكمل تكفي لتغطية مجيع األنشطة واألعمال والدراسات اليت ال قد
 مراً؛القطاعات شهدت اخنفاضاً مست أن ادإيرادات املالية لالحتاد اليت تستند إىل مسامهات الدول األعضاء وأعضاء (ب
 مصادر إيراداته، وتنويع من خالل زيادة قطاع تقييس االتصاالتاحلاجة إىل زيادة إيرادات  (ج

 تقييس االتصاالت مكتبير مد تقرر تكليف
افية لقطاع تدابري جديدة ممكنة لتوليد إيرادات إض بشأن "وإذ تشري إىل"من  ب(الفقرة  يف الدراسة املشار إليها يف باملشاركة

ذلك ادإيرادات اليت ميكن أن يتم حتصيلها من موارد الرتقيم الدولية ومن إجراء اختبارات املطابقة  يف تقييس االتصاالت مبا
 وقابلية التشغيل البيين.

 

                                                      
 قالية.متر اقتصاداهتا مبرحلة انتتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت   1
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/9]مشروع القرار اجلديد 
 تيسير تنفيذ إعالن إفريقيا الذكية

 (2016)احلمامات، 

 (،2016 )احلمامات،إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 إذ تذّكر

 الذكية؛ إفريقيا إعالن تنفيذ بشأن، ( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014 )بوسان، 195 بالقرار  ( أ 
 ؛األشياء متهيداً لعامل موصل بالكامل تيسري إنرتنت ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014 )بوسان، 197 بالقرار ب(
وضع معايري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف وُتساهم بنشاط 1النامية بأن من املهم جدًا أن تشارك البلدان ج(

 ،واالتصاالت
 اعتبارها يف وإذ تضع

 (LDC) اً اصة لصاحل أقل البلدان منو اخلتدابري ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن ال2014 بوسان، يف )املراَجع 30 لقـرارا ( أ 
 ؛انتقالية مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت البلدانو  (LLDC) الساحلية والبلدان النامية غري (SIDS) والدول اجلزرية الصغرية النامية

 الدعم تقدمي، يعمل قطاع تقييس االتصاالت على "2016-2019للفرتة  لالحتاد االسرتاتيجيةأنه طبقًا للخطة  (ب
 املعلومات لشبكات التحتية والبنية التقييس بأمور يتعلق ما كل يف التقييسية الفجوة سد أجل من النامية للبلدان واملساعدة

 ؛"النامية البلدان يف االتاالتص بيئة خصائصمراعاة  مع القدرات ببناء الصلة ذات التدريبية املواد وتوفري وتطبيقاهتا واالتصاالت
أن قطاعات صناعية متنوعة، كقطاعات الطاقة والنقل والصحة والزراعة وإدارة الكوارث وسالمة اجلمهور والشبكات  ج(

 املنزلية، تعتمد على شبكات وتكنولوجيات االتصاالت الناشئة؛
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عناصر أساسية /أن االتصاالتبيعرتف جمللس االحتاد  1353 قرارأن ال ( د

 لتحقيق التنمية املستدامة، ويكلف األمني العام، بالتعاون مع مديري املكاتب، بتحديد األنشطة النامية املتقدمة والبلدان للبلدان
االتصاالت  حتقيق التنمية املستدامة من خاللسعيها إىل  يف النامية د لدعم البلداناجلديدة اليت ينبغي أن يضطلع هبا االحتا

 ،واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 احلسبان يف وإذ تأخذ

 الذكية اليت تتوافق مع أهداف االحتاد من أجل البلدان النامية، والية أمانة إفريقيا
 تدركوإذ 

الذكية وشركاءها من الدوائر الصناعية واملنظمات العاملة على خمتلف املشاريع حباجة  إفريقيا يف أن الدول األعضاء ( أ 
 ؛معايري إىل
 أن قطاع تقييس االتصاالت مسؤول عن أعمال التقييس اليت تتعلق بالتكنولوجيات الناشئة، ( ب

                                                      
 الية.قتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انت  1
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 االتصاالت تقييس جلان دراسات قطاع تدعو أن تقرر
لى االت هتدف إىل تنفيذ التكنولوجيات الناشئة مع الرتكيز بوجه خاص عإىل وضع توصيات لقطاع تقييس االتص 1

 النامية؛ البلدان
شكل أكرب يتعلق باملعايري ذات الصلة بالتكنولوجيات الناشئة مع الرتكيز ب الذكية فيما إىل التعاون مع مكتب إفريقيا 2

 ينظم على الصعيد ادإقليمي من اجتماعات ومنتديات وورشالبلدان النامية من خالل ما  يف على حاالت وسيناريوهات االستخدام
 عمل وغري ذلك،

 بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت تكّلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
 ؛جمال وضع املعايري يف الذكية بإنشاء آليات تعاون وتآزر بني جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ومكتب إفريقيا 1
 (؛2014 )بوسان، 195 الذكية وفقاً للقرار إعالن إفريقيامبواصلة دعم  2
 ترمي جتريبية مشاريع دعملامليزانية املخصصة،  إطار يف ادإفريقية ادإقليمية واألفرقة الذكية إفريقيا إىل املساعدة بتقدمي 3
 ؛وتوصياته لالتصاالت الدويل االحتاد معايري تنفيذ تسريع إىل
 ناعية واملنظمات،إفريقيا الذكية، وشركائها من الدوائر الص يف وتوفري التوجيه للدول األعضاءبتعزيز الدورات التدريبية  4
 إطار اعتمادها ملعايري قطاع تقييس االتصاالت. يف
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/10]مشروع القرار اجلديد 

 ميةالعالمن أجل التنمية  تعزيز تقييس إنترنت األشياء والمدن والمجتمعات الذكية
 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 إذ تذّكر

 ؛لبشأن تيسري إنرتنت األشياء متهيداً لعامل موصل بالكام ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014)بوسان،  197بالقرار  أ ( 
( جلمعية االتصاالت الراديوية، بشأن الدراسات املتعلقة باألنظمة والتطبيقات الالسلكية 2015)جنيف،  66بالقرار  ب(

 ؛(IoT)لتطوير إنرتنت األشياء 
 البحث تعزيز إىلالذي يدعو الدول األعضاء  ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،  يف )املراَجع 58بالقرار  ج(

 ؛واالتصاالت وماتاملعل تكنولوجيا خالل من إليها النفاذ ميكن وبرجميات وخدماتمبعدات  فيما يتعلق به واالضطالع والتطوير
( ملؤمتر املندوبني 2014بوسان،  يف املراَجع) 71القرار  يف قطاع تقييس االتصاالت املنصوص عليهابأهداف  د (

لدولية التعاون وتيسريه مع هيئات التقييس ا بتوسيع الذي تفوض قطاع تقييس االتصاالت (T.5)سيما اهلدف  ، والاملفوضني
 وادإقليمية والوطنية؛

 ااألشياء بأهن ر ف إنرتنتتُع، اليت "األشياء نظرة عامة على إنرتنت" اليت تقدم ITU-T Y.4000/Y.2060 التوصيةب ( هـ
االفرتاضية( استنادًا إىل لألشياء )املادية و  نية حتتية عاملية جملتمع املعلومات، متّكن اخلدمات املتطورة عن طريق التوصيل البيينبُ "

 "؛القابلة للتشغيل البيينو القائمة واملتطورة  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
 دداليت حت ،األشياء" إنرتنت يف حول "املتطلبات والقدرات املشرتكة دإدارة األجهزة ITU-T Y.4702 التوصيةب ( و

 خمتلفة، بالنسبة إىل سيناريوهات تطبيق األشياء إنرتنت يف دإدارة األجهزةاملتطلبات والقدرات املشرتكة 
 اعتبارها يف وإذ تضع

 ،2020 عام لولحب بالشبكةمليارات األجهزة من توصيل  األشياء إنرتنت تكنولوجيات تطوير ميّكن أن املتوقع من أن أ ( 
 اليومية؛ احلياةجوانب  مجيع على تنعكس نتائج من ذلك يرافق ما مع
 ؛2030 حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام يف املسامهة يف األشياء أمهية إنرتنت ب(
 نرتنتإ تطبيقات وخدمات تطوير يف والزراعة والصحة والنقل الطاقة كقطاعات  متنوعة صناعية قطاعات تعاون ج(

 ؛خمتلف القطاعات يف (SC&C)املدن واجملتمعات الذكية و  األشياء
أن إنرتنت األشياء ميكن أن تكون من العوامل األساسية جملتمع املعلومات وأهنا تتيح الفرصة لتحويل البنية التحتية  د (

 تعمل جنبًا إىل ، اليتمياهلل الذكية ادإدارةو  الذكية، النقل وأنظمةالذكية  املبايناحلضرية مستفيدًة من مجلة أمور من بينها كفاءة 
 للمستهلكني؛ جنب مع خدمات توفر فوائد

 وتقدمي كشافواالستالعاملية  التنمية حتسني على يساعد أن مُيكن األشياء إنرتنتجمال  يف ريتطو البحث وال أن ( ه
 املختلفة؛ القطاعات يف وتقييمها الربامج ومراقبة األساسية اخلدمات
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 ؛والتعاون نسيقتال يتطلب ما واجملاالت، املصلحة أصحاب من العديد تشمل األشياء إنرتنت أن ( و
لفة، ونتيجة األهداف واملتطلبات املخت األشياء قد تطورت لتتحول إىل جمموعة واسعة من التطبيقات ذات أن إنرتنت ز (

أجل دمج  الصلة من ذات خرىاملعنية بوضع املعايري واملنظمات األُ  خرىلذلك من الضروري العمل بتنسيق مع اهليئات الدولية األُ 
 ة أفضل؛أطر التقييس بصور 

 ،األشياء إنرتنت لتنفيذ نيالالزموالتكلفة  الوقتتقلل  أنوالشراكة بني القطاعني العام واخلاص ينبغي  التقنية املعايري أن (ح
 الكبري؛ احلجم مع االستفادة من مزايا اقتصاديات

نرتنت األشياء واملدن إب الصلةوضع املعايري ذات  يف ينبغي أن يؤدي دوراً رائداً باالحتاد قطاع تقييس االتصاالت أن  ط(
 ؛الذكية واجملتمعات

 تقييم وتقييس قابلية التشغيل بني بيانات إنرتنت األشياء؛ يف أمهية التعاون ي(
أن إنرتنت األشياء قد تؤثر على جماالت عديدة، ما يتطلب املزيد من التعاون بني الكيانات الوطنية وادإقليمية  ك(

 ذات الصلة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من إنرتنت األشياء، اجلوانب يف والدولية املعنية
 تدرك وإذ

 مشاريع الشراكة بني منتديات الصناعة ومنظمات وضع املعايري تقوم بإعداد املواصفات التقنية دإنرتنت األشياء؛أن  أ ( 
 ؛2015 يوليو يف اختتمت أنشطتهااألشياء، اليت  املبادرة العاملية ملعايري إنرتنتإطار  يف العمل املضطلع به ب(
 (JCA-IoT and SC&C) نشاط التنسيق املشرتك بشأن إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكيةأن الغرض من  ج(

 جمال "إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية" يف لقطاع تقييس االتصاالت هو تنسيق العمل 20 حتت قيادة جلنة الدراسات
 كية؛ذ جمال إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات ال يف هيئات خارجية تعملوالسعي إىل طلب التعاون من ، داالحتاداخل 

 ؛خرىاألُ  واملنظمات االتصاالت تقييس قطاع بني التعاونمسعى  يف ُأحرزقد  اً كبري   اً تقدم أن (د 
املتصلة بإنرتنت وأعمال التقييس لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن الدراسات  20الدراسات  جلنة أن ( ه

 ؛(SC&C)املدن واجملتمعات الذكية ذلك  يف ، مباوتطبيقاهتا (IoT) األشياء
أيضًا منصة ميكن أن يكون فيها ألعضاء قطاع تقييس هي  لقطاع تقييس االتصاالت 20الدراسات  جلنة أن و (

 ،وتنفيذها ألشياءا دإنرتنت الدولية املعايري صياغة على ريتأثذلك ادإدارات وأعضاء القطاع واملنتسبني،  يف االتصاالت، مبا
 لقطاع تقييس االتصاالت 20تقرر أن تكّلف جلنة الدراسات 

ذلك،  يف بوضع توصيات لقطاع تقييس االتصاالت هتدف إىل تنفيذ إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية مبا 1
 بالتكنولوجيات الناشئة والصناعات الرأسية؛على سبيل الذكر ال احلصر، القضايا ذات الصلة 

جمال  يف منّسقةو متوائمة معايري دولية برتكيز خاص على وضع خارطة طريق و العمل  ، ضمن اختصاصها،أن تواصلب 2
 ؛وتعزيز بيئة تنافسية لتطوير إنرتنت األشياء، مع مراعاة احتياجات كل منطقةاالتصاالت 

اجلمعيات مثل املنتديات و املعنيني بإنرتنت األشياء التعاون مع منظمات املعايري وأصحاب املصلحة اآلخرين ب 3
الت، وأخذ العمل تقييس االتصاقطاع  يف املعنية، وكذلك جلان الدراسات املنظمات املعنية بوضع املعايريو  واالحتادات الصناعية

 ذي الصلة بعني االعتبار؛
ن أجل تبادل مبادل حاالت استعمال إنرتنت األشياء من منظور قابلية التشغيل البيين والتقييس تقييم وتجبمع و  4

 واملعلومات، البيانات
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 تكّلف مدير مكتب تقييس االتصاالت
 ليت تتسم باجلودةأعمال التقييس ا لتشجيع من كل فرصة ضمن امليزانية املخصصة الستفادةلاملساعدة الالزمة  بتقدمي 1
 التقييس أنشطة يف هامشاركت لتعزيز واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيااالتصاالت  عاتالتواصل مع دوائر صنااملناسب، و  الوقت يف
 ؛واملدن واجملتمعات الذكية األشياء إنرتنتبذات الصلة  االتصاالت تقييسقطاع  يف
 الذكية واجملتمعات املدن بأنشطة تقييمفيما يتعلق مدن  يف ، بالتعاون مع الدول األعضاء واملدن،جتريبيةمشاريع  بتنفيذ 2

 ؛مجيع أحناء العامل يف يةالذك واجملتمعات املدنو  األشياء إنرتنت معايري وتنفيذ نشر تسهيل هبدفبناًء على مؤشرات األداء الرئيسية، 
جلنة األمم  اليت أطلقها االحتاد بالتعاون مع "(U4SSC)متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة "مبواصلة دعم مبادرة  3

لقطاع تقييس  وغريها من جلان الدراسات املعنية 20جلنة الدراسات  وموافاة 2016مايو  يف (UNECE)املتحدة االقتصادية ألوروبا 
 نواتج هذه املبادرة؛االتصاالت ب

أجل  الصلة من اتذ خرىاملعنية بوضع املعايري واملنظمات األُ  خرىمبواصلة تشجيع التعاون مع املنظمات الدولية األُ  4
 ،شياءاأل جمال االتصاالت اليت تسّهل التشغيل بني خدمات إنرتنت يف وضع املزيد من املعايري الدولية والتقارير

 الراديوية تكلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية االتصاالت ومدير مكتب االتصاالت
 وتطبيقاهتا، اءاألشي إنرتنتبدراسات  يتعلق فيما النامية البلدان احتياجاتتراعي، بوجه خاص،  تقارير بإعداد 1

 التحتية؛ وبنيتها وخدماهتا االستشعار وشبكات

وحلقات ديات منتاالحتاد بشأن إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية، وكذلك تنظيم  منشورات إصدار مبواصلة 2
 دراسية وورش عمل عن املوضوع، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية بوجه خاص،

 تدعو أعضاء قطاع تقييس االتصاالت
 الدراسات ويف االتصاالت تقييس لقطاع 20 الدراسات جلنة عمل يف مواصلة املشاركة بفعاليةو  تقدمي املسامهات إىل 1

 لالحتاد؛ االتصاالت تقييس قطاع جيريها اليتواملدن واجملتمعات الذكية  األشياء بإنرتنت املتعلقة

إىل وضع خطط رئيسية وتبادل حاالت االستعمال وأفضل املمارسات لتعزيز املدن واجملتمعات الذكية واملستدامة  2
 وتشجيع التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي؛

 لة هبذا املوضوع؛إىل التعاون وتبادل اخلربات واملعارف املتص 3
جمال  يف والنموتنمية وال االبتكار تعززاألشياء و  بإنرتنتتتعلق منتديات وحلقات دراسية وورش عمل  وتنظيم دعم إىل 4

 األشياء؛ إنرتنت وحلول تتكنولوجيا

 .املعايري وضع قبيل من مبجاالت يتعلق فيما األشياء إنرتنت منو لتسهيل الضرورية التدابري مجيع اختاذ إىل 5
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/11]مشروع القرار اجلديد 
 مبادرات قطاع تقييس االتصاالت إلذكاء الوعي 

 بشأن أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة بجودة الخدمة
 (2016)احلمامات، 

 ،(2016، احلمامات) اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت إن
 اعتبارها يف تضعإذ 

"يسهل تقييس االتصاالت على من دستور االحتاد، جيب على االحتاد بوجه خاص أن  1 باملادة 13 أنه طبقاً للرقم أ ( 
 رضية"؛الصعيد العاملي مع نوعية خدمة مُ 

ملؤمتر ( 2014 بوسان، يف )املراَجع 71 ، املواَفق عليها مبوجب القرار2016-2019أن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  ب(
العامل وحتسني  يف املندوبني املفوضني حتدد من بني األهداف االسرتاتيجية لالحتاد، توفري ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين

جمال  يف الوقت املناسب وحتقيق مردودية األنظمة بشكل عام يف األداء والنوعية والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة
 ؛ذلك من خالل وضع املعايري الدولية يف ت الراديوية، مبااالتصاال

يدين بتقدمي خدمات جبودة عالية وإرضاء املستفمن بني قيم االحتاد االلتزام كذلك حتّدد  أن اخلطة االسرتاتيجية  (ج
 درجة، وأصحاب املصلحة إىل أقصى

رإذ و   تذك 
املفوضني حيدد ضمن الغايات واملقاصد الرامية إىل التنمية العاملية ( ملؤمتر املندوبني 2014 )بوسان، 200 أن القرارب أ ( 

سد الفجوة الرقمية وتوفري  -: الشمول 2 اهلدف، 2020 يف إطار برنامج التوصيل يف لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 النطاق العريض للجميع؛

 صانعي ه عنايةبتوجي( ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت 2014 ،)بوسان 196 أن القرار ب(
اليت املختلفة  بشأن جودة اخلدماتإطالع املستعملني واملستهلكني  يف االستمرار أمهية الوطنية إىل التنظيمية والسلطات القرار

 ؛لكني واملستعملنياملسته املعززة حلقوق خرىاألُ  احلماية آلياتو يقدمها املشغلون، 
يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني إىل تقدمي مسامهات تسمح ( 2014 ،)بوسان 196 أن القرار (ج

 بنشر أفضل املمارسات والسياسات املتصلة جبودة اخلدمة؛
إىل تشجيع السياسات اليت تعزز توفري خدمات االتصاالت  يدعو الدول األعضاء( 2014 ،)بوسان 196 أن القرار (د 

 على حنٍو يوفر جودة مناسبة للمستعمل؛
 مع تنسيقه نم يعزز ينبغي لالحتاد أن أنه ملؤمتر املندوبني املفوضني يقرر( 2014 بوسان، يف )املراَجع 131 أن القرار (ه 

 املعنية لشراكةا خالل من يضع، وأن املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا عن البيانات مجع يف املشاركة خرىاألُ  الدولية املنظمات
 واملؤشرات لبياناتا توفر ونوعية لتحسني املوّحدة املؤشرات من ألغراض التنمية، جمموعة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بقياس

 ودولية، وإقليمية وطنية ةعام وسياسات اسرتاتيجيات إعداد يدعم مبا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا عن
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 تدركإذ و 
 واعتماد ستعمالا يف التقدم تقيس اليت اجلودة عالية وادإحصاءات املؤشرات ونشر مجع يف والتعاون أن الشفافية أ ( 

 واالقتصادي؛ تماعياالج النمو لدعم أساسياً  عامالً  ميثالن زاال ال بشأهنا مقارنة حتليالت وتوفر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 تمادالع الرئيسية الدوافع لفهم بآلية املصلحة وأصحاب احلكومات تزود وحتليالهتا أن مؤشرات اجلودة ب(

 الوطنية، السياسات صياغة مواصلة يف وتساعد أفضل بشكل واالتصاالت املعلومات االتصاالت/تكنولوجيا
 االعتبار يف تأخذإذ و 

 ؛ادإنرتنت الشبكات القائمة على بروتوكول بشأن ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014 بوسان، يف )املراَجع 101 القرار أ ( 
"النطاق العريض من أجل  موضوعحتت ، 2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر يف املعتمد ديب إعالن (ب

 "؛املستدامة التنمية
ة العاملية تنفيذ نواتج القم يف دور االحتاد ، بشأناملندوبني املفوضني( ملؤمتر 2014 بوسان، يف )املراَجع 140 القرار ج(

 ،جملتمع املعلومات واالستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة لتنفيذها
 تالحظإذ و 

وجودة  (QoS) هي اللجنة الرئيسية املعنية جبودة اخلدمةلقطاع تقييس االتصاالت  12 أن جلنة الدراسات أ ( 
بني األنشطة املتعلقة جبودة اخلدمة وجودة التجربة داخل قطاع التقييس، وأيضًا مع منظمات ، واملكلفة بالتنسيق (QoE) التجربة

 ؛التعاون واحملافل املعنية وتقوم بوضع األطر لتحسني خرىالتقييس األُ 
ودة اليت ينتمي إليها فريق تطوير جهي اللجنة الرئيسية لقطاع تقييس االتصاالت  12 ن جلنة الدراساتأ (ب

 ،(QSDG) اخلدمة
 وإذ تقر

الصلة الذي جيريه فريق تطوير جودة اخلدمة بشأن املناقشات التشغيلية والتنظيمية جلودة اخلدمة وجودة التجربة ودورها  بالعمل ذي
االسرتاتيجيات اجلديدة  مناقشة مفتوحة بشأن تعزيز التعاون بني املشغلني وموردي احللول التقنية وهيئات التنظيم من خالل يف اهلام

 ،لتوفري اخلدمات للمستعملني جبودة أفضل
 أن يقوم قطاع تقييس االتصاالت تقرر

 مبواصلة وضع التوصيات الالزمة بشأن األداء وجودة اخلدمة وجودة التجربة؛ 1
شغلون، اخلدمات اليت يقدمها إليهم امل الوعي بأمهية إطالع املستعملني باستمرار على جودة دإذكاءبإطالق مبادرات  2

 ؛(ITU-D) وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع تنمية االتصاالت
واملكاتب ادإقليمية لالحتاد، بتوفري مراجع تساعد البلدان  D)-(ITU بالتعاون الوثيق مع قطاع تنمية االتصاالت 3

 ؛يناسب إجراء قياسات جودة اخلدمة وجودة التجربةوضع إطار وطين لقياس اجلودة  يف وأقل البلدان منواً  1النامية
 ورش العمل وبرامج تدريبية ومزيد من املبادرات لتشجيع املشاركة األوسع هليئات التنظيم واملشغلني واملوردينبتنظيم  4
 الوعي بأمهية قياس جودة اخلدمة وجودة التجربة، وإذكاءاملناقشة الدولية بشأن جودة اخلدمة  يف

                                                      
 ية.لتشمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا  1
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 مكتب تقييس االتصاالت تكّلف مدير
من أجل إجراء مناقشات  (QSDG)أعاله، دعم أنشطة فريق تطوير جودة اخلدمة  "تقرر"من  4و 2بأن يواصل، تنفيذًا للفقرتني 

تشغيلية وتنظيمية مفتوحة بني هيئات التنظيم واملشغلني واملوردين بشأن االسرتاتيجيات اجلديدة لتوفري جودة خدمة وجودة جتربة 
 ،للمستعملني أفضل

 تكّلف مدير مكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية االتصاالت

 ةوطنيأطر ل وضع من أجحتديد فرص بناء القدرات البشرية واملؤسسية  يف وأقل البلدان منواً  ساعدة البلدان الناميةمب 1
 ؛اجلودة لقياس

يتعلق  أولوياهتا فيما ووضع وأقل البلدان منواً  اليت تواجهها البلدان الناميةكل منطقة لتحديد املشاكل  يف أنشطةإجراء ب 2
 ؛بتوفري خدمات جبودة مقبولة للمستعملني

حسني حتديد إجراءات لت يف أعاله، مبساعدة البلدان النامية وأقل البلدان منواً  "تكلف"من  2استناداً إىل نتائج الفقرة  3
 املستعملني باستمرار على ذلك،جودة اخلدمة وتنفيذها وإطالع 

 ، وفقاً الختصاصاهتاتكّلف جلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت
بوضع توصيات توفر توجيهات هليئات التنظيم من أجل اسرتاتيجيات ومنهجيات اختبار ملراقبة وقياس جودة اخلدمة  1

 ؛التجربة وجودة
لى ربة واسرتاتيجيات قياسهما وأدوات اختبارمها اليت يتعني عبدراسة سيناريوهات تطوير جودة اخلدمة وجودة التج 2

 ؛هيئات التنظيم واملشغلني اعتمادها
بإجراء دراسات وتقدمي توجيهات هليئات التنظيم بشأن منهجيات االعتيان لقياسات جودة اخلدمة على املستوى  3

 احمللي والوطين والعاملي؛
سية ومؤشرات اجلودة الرئيسية ذات احلد األدىن من الرضا لتقييم بتوفري مراجع خبصوص مؤشرات األداء الرئي 4

 ؛اخلدمات جودة
 ا،مجيع أنشطته يف بتنفيذ اسرتاتيجيات لزيادة مشاركة البلدان النامية واملتقدمة من مجيع املناطق 5

 تدعو األعضاء
 ؛تنفيذ هذا القرار يف التعاون مع قطاع تقييس االتصاالتإىل  1
لقطاع تقييس االتصاالت وفريق تطوير جودة اخلدمة من خالل تقدمي  12 مبادرات جلنة الدراسات يف املشاركةإىل  2

 .12 املسامهات واخلربات واملعارف والتجارب العملية املتعلقة بعمل جلنة الدراسات
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ADD  

 (2016)احلمامات،  [COM4/12] ديـداجلقـرار المشـروع 

 دوريا   تهاومراجع لوائح االتصاالت الدولية استعراض في مشاركة قطاع تقييس االتصاالت
 (2016)احلمامات، 

 (،2016إن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلمامات، 
 إذ تذّكر

 ؛(WCIT) من دستور االحتاد بشأن املؤمترات العاملية لالتصاالت الدولية 25 باملادة ( أ 
 ؛خرىمن اتفاقية االحتاد، بشأن املؤمترات واجلمعيات األُ  3 من املادة 48 بالرقم ب(
 الدولية؛ ( للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية، بشأن االستعراض الدوري للوائح االتصاالت2012)ديب،  4 بالقرار ج(
ت ئح االتصاالاستعراض ومراجعة لوا( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2014بوسان،  يف )املراَجع 146 بالقرار د (

 دورياً؛ الدولية
 ،(EG-ITR) الدولية االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء فريق للمجلس، بشأن 1379 بالقرار ( ه

 وإذ تدرك
 (ITU-T) (، فإن عمل قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد2014بوسان،  يف )املراَجع 146 القرار يف أنه كما ورد ( أ 

 االتصاالت الدولية؛األقرب صلة بلوائح  هو
ق عملية قطاع التقييس القائمة على املسامهات إىل فري يف أمهية مدخالت جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ب(

 ،اخلرباء املعين بلوائح االتصاالت الدولية، حسب االقتضاء وحيثما يلزم
 اعتبارها يف وإذ تضع

 ة املتغريةالعاملي البيئة عن والناشئة الناجتة اجلديدة القضايا حل يف أن لقطاع تقييس االتصاالت دورًا هاماً  ( أ 
 الدولية؛ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت

عجلة العمل  دفع يف أنه ينبغي أن يُتاح جلميع الدول األعضاء وأعضاء قطاع تقييس االتصاالت فرصة ادإسهام (ب
 بشأن لوائح االتصاالت الدولية،
 مدير مكتب تقييس االتصاالتتقرر أن تكلف 

بوسان،  يف )املراَجع 146 من أجل التنفيذ الكامل للقراراختصاص املدير جمال  يف باالضطالع باألنشطة الضرورية 1
 للمجلس؛ 1379 ملؤمتر املندوبني املفوضني والقرار( 2014

 ،الدولية االتصاالت بلوائح املعين اخلرباء إىل فريقهذه األنشطة بأن يقدم نتاج  2
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 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت
 الصادر عن اجمللس، 1379 ( والقرار2014 بوسان، يف )املراَجع 146 بتقدمي املشورة إىل مدير مكتب تقييس االتصاالت وفقاً للقرار

 تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
 تنفيذ هذا القرار. يف إىل املشاركة واملسامهة
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MOD  

 ITU-T A.1 التوصيـة

 طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 
 لالتحاد الدولي لالتصاالت

 (2016؛ 2012؛ 2008؛ 2006؛ 2004؛ 2000؛ 1996)
 ملخص

صلة تتصف هذه التوصية عمومًا طرائق عمل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت. وهي توفّر املبادئ التوجيهية امل
بطرائق العمل من قبيل سري أعمال االجتماعات وإعداد الدراسات وإدارة جلان الدراسات وأفرقة التنسيق املشرتكة ودور املقررين 

 ومعاجلة املسامهات والوثائق املؤقتة اليت يعّدها القطاع.

 لجان الدراسات واألفرقة ذات الصلة 1
 وتيرة االجتماعات 1.1

تقييس  تعقد هذه االجتماعات إال مبوافقة مدير مكتب جتتمع جلان الدراسات لتسهيل املوافقة على التوصيات. وال 1.1.1
االتصاالت، ومع املراعاة الواجبة للقدرات املادية واملالية لقطاع تقييس االتصاالت. وينبغي بذل كل جهد حلسم املسائل عن طريق 

 من اتفاقية االحتاد(. 245ت الالزمة )الرقم املراسلة من أجل تقليل عدد االجتماعا
لدى وضع برنامج عمل االجتماعات جيب أن تراعي جداوهلا الزمنية الوقت الالزم لرد فعل اهليئات املشاركة وإعداد  2.1.1

ترية عقد ن و على النحو الواجب(. وينبغي أاّل تكو املرخص هلا  خرىمسامهاهتا )إدارات الدول األعضاء وغريها من الكيانات األُ 
لى توفري االعتبار قدرات مكتب تقييس االتصاالت ع يف االجتماعات أكثر مما هو ضروري لتحقيق تقدم فّعال وينبغي أن تؤخذ

الوثائق الالزمة. وأي اجتماع تكون الفرتة الفاصلة بينه وبني اجتماع سابق، يعتمد عليه، أقل من ستة أشهر قد يرتتب عليه احتمال 
 ق االجتماع السابق بأكملها.عدم توفر وثائ

اكل متشاهبة اليت تعاجل مش ينبغي، إن أمكن، ترتيب اجتماعات جلان الدراسات اليت تكون هلا اهتمامات مشرتكة أو 3.1.1
ذي ممثل واحد لتغطية عدة اجتماعات. وينبغي، بقدر ادإمكان، أن مُيك ن الرتتيب ال حبيث مُيكن للهيئات املشاركة إيفاد مندوب أو

يقع عليه االختيار جلان الدراسات اجملتمعة خالل الفرتة من تبادل املعلومات اليت قد تلزمها دون تأخري. وعالوة على ذلك، ينبغي 
اشر فيما بينهم، مجيع أحناء العامل، من االتصال املب يف املوضوعات املتصلة هبا، يف نفس املوضوعات أو يف أن مُيك ن املتخصصني

 اهنم.ة على املنظمات اليت ينتمون إليها. كذلك، ينبغي أن مُيك ن املتخصصني املعنيني من جتنب كثرة التغيب عن أوطمبا يعود بالفائد

دإتاحة  موعد مبكر قبل االجتماعات )سنة واحدة(، يف يُعد اجلدول الزمين لالجتماعات ويُبّلغ إىل اهليئات املشاركة 4.1.1
املسامهات ضمن احلدود الزمنية احملددة، ودإتاحة الوقت الالزم ملكتب تقييس االتصاالت لدراسة املشاكل وتقدمي  الوقت الكايف

د على املسامهات مقدماً، األمر الذي يساع يف لتوزيع املسامهات. وهكذا، تتاح لرؤساء جلان الدراسات وللمندوبني فرصة النظر
 اسات، بالتعاون مع مدير املكتب، التخطيط لعقد اجتماعاتزيادة كفاءة االجتماعات واحلد من طوهلا. وجيوز لرئيس جلنة الدر 

روع قرار، حسب مقتضى احلال، بشأن مش إقرار أو فرقة العمل بغرض التوصل إىل قبول أو إضافية قصرية للجنة الدراسات أو
 مراجعة. توصية جديدة أو
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تمر يكون عمل جلان الدراسات على أساس مس رهنًا بالقيود املادية واملالية وبالتشاور مع مدير املكتب، ينبغي أن 5.1.1
 عالقة له بالفرتات الفاصلة بني دورات انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت. ال

 تنسيق العمل 2.1

جيوز إنشاء نشاط تنسيق مشرتك يقوم بتنسيق األعمال املتصلة بأكثر من جلنة دراسات، ويكون دوره الرئيسي مواءمة  1.2.1
 (.2.2 الفقرة املقررة من حيث املوضوعات وادإطار الزمين لالجتماعات وأهداف النشر )انظر جهود العمل

 إعداد الدراسات واالجتماعات 3.1
بداية كل فرتة دراسة، يُِعد رئيس كل جلنة للدراسات، مبساعدة مكتب تقييس االتصاالت، اقرتاح تنظيم وخطة  يف 1.3.1

فريق االستشاري ترتيبات للتنسيق يكون قد أوصى هبا ال االعتبار أي أولويات أو يف خطة العملعمل لفرتة الدراسة. وينبغي أن تأخذ 
 قررهتا اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت. لتقييس االتصاالت أو

 املشاركون اوتتوقف كيفية تنفيذ خطة العمل املقرتحة على املسامهات الواردة من أعضاء قطاع تقييس االتصاالت واآلراء اليت يبديه
 االجتماعات. يف

يقوم مكتب تقييس االتصاالت، مبساعدة من الرئيس، بإعداد رسالة مجاعية تتضمن جدول أعمال االجتماع،  2.3.1
 االقرتاحات املقرر دراستها ضمن اجملاالت العامة للمسؤولية. ومسودة خطة العمل وقائمة باملسائل أو
وينبغي  رعة تقدم العمل.ضوء س يف املقرر دراستها كل يوم، ولكن جيب اعتبارها قابلة للتغيريوينبغي أن توضح خطة العمل البنود 

 للرؤساء أن حياولوا التقيد هبا بقدر ادإمكان.
الرسالة اجلماعية  قطاع تقييس االتصاالت هذه يف أنشطة جلان دراسات معينة يف ينبغي، بقدر ادإمكان، أن تتسلم اهليئات املشاركة

االجتماع.  يف ملشاركةا يف ين من بداية االجتماع. وتتضمن الرسالة معلومات تسجيل موجهة هلذه اهليئات دإبداء رغبتهاقبل شهر 
رسل إىل مكتب ت الدولية أن وينبغي لكل إدارة من إدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه واملنظمات ادإقليمية أو

مشاركيها قبل شهر واحد على األقل من بدء االجتماع. وإذا تعذر تقدمي األمساء، ينبغي بيان العدد  تقييس االتصاالت قائمة بأمساء
فراد الذين الوقت املناسب، ألن األ يف املتوقع للمشاركني. وسوف تسهل هذه املعلومات عملية التسجيل وإعداد مواد التسجيل

 ئق متأخرة.يعتزمون حضور االجتماع دون تسجيل مسبق قد تصلهم الوثا
 االجتماع. وإذا كان االجتماع غري خمطط له ومل حيدد له موعد، ينبغي استالم الرسالة اجلماعية قبل ثالثة أشهر على األقل من موعد

أمر إلغاء  يف يبلغ عن عدد كاف من املسامهات ينبغي إلغاء عقد االجتماع. ويبت مدير املكتب وإذا مل يقدم أو 3.3.1
 فرقة العمل املعنية. لتشاور مع رئيس جلنة الدراسات أواجتماع من عدمه با

 إدارة االجتماعات 4.1
 يدير الرئيس املناقشات أثناء االجتماع، مبساعدة من مكتب تقييس االتصاالت. 1.4.1
 عدم إجراء مناقشة بشأن املسائل اليت مل ترد بشأهنا مسامهات كافية. يف الرئيس مفوض بالبت 2.4.1
 ،جدول األعمال النهائي لالجتماع املسائل اليت مل تقدم بشأهنا أي مسامهات، وجيوز حذفها يف ال تدرج 3.4.1

 .االجتماعني السابقني للجنة الدراسات يف حالة عدم تلقي مسامهات بشأهنا يف للجمعية، 1 من القرار 1.4.7 طبقاً ألحكام الفقرة
عمل )تكون صغرية بقدر ادإمكان وختضع للقواعد املعتادة اليت جيوز للجان الدراسات وفرق العمل تشكيل جمموعات  4.4.1

 هذه. فرق العمل فرقة العمل( خالل اجتماعاهتا، لدراسة املسائل املسندة إىل جلان الدراسات أو تطبق على جلنة الدراسات أو
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، من أجل جلان الدراساتجيوز إعداد وثائق أساسية، بالنسبة إىل املشروعات اليت يشارك فيها أكثر من جلنة من  5.4.1
توفري األساس دإجراء دراسة منسقة بني خمتلف جلان الدراسات. وتشري عبارة "وثيقة أساسية" إىل وثيقة تتضمن عناصر االتفاق 

 أي فرتة زمنية معينة. يف املشرتك
استعماهلا  ت، قد يكونحبقوق تأليف برجميا كل اجتماع ما إذا كان لدى أي شخص معرفة برباءات أو يف يسأل الرئيس 6.4.1

 .جلنة الدراسات إىل جانب أي ردود بادإجياب تقرير فرقة العمل أو يف مطلوباً لتنفيذ التوصية قيد الدراسة. ويسجل السؤال
وصية وحتدد فيه املواعيد املستهدفة لالتفاق على كل مشروع ت بتحديثه وتقوم عمل برنامججلان الدراسات  تضع 7.4.1

بند  النسبة إىل كللجان الدراسات. وبل ادإلكرتوين وقعاملقاعدة بيانات ميكن إجراء حبث فيها من  يف رنامج العملحتديده. ويرد ب أو
 واألولوية والتوقيت رواحملر  واجملال والعنوان( املؤقت التذكريي الرقم أوعمل قيد ادإعداد، حتتوي قاعدة البيانات على رقم التوصية )

 وجيريقة. عملية املواف يف نص وعملية املوافقة وحالة الوثائق أحدث وموقع هلا خمصص حمرر وأي اتصال عالقات ألي وحتديد
 جديدة. العمل أو إكماله أو إعادة ختطيط البنود قيد ادإعداد أو إضافة بنود عمل يف لينعكس فيها التقدم البيانات قاعدةحتديث 

 .A امللحق يف تقرير االجتماع باستعمال النموذج املعياري الوارد يف وينبغي توثيق قرار إضافة بند عمل جديد لربنامج العمل
 وجدير بادإشارة أنه قد ال يكون من الضروري توثيق استمرار العمل اجلاري )مثل تعديل أو مراجعة توصية قائمة(.

تماعني السابقني الفاصلة بني االج الفرتة يف حيصل على أي مسامهة إلغاء أحد بنود األعمال من برنامج العمل إذا مل يف وميكن النظر
 الدراسات. للجنة

 بيانات االتصال 5.1
فريق  رقة العمل أوف اجتماعات جلنة الدراسات أو يف االتصال اليت يتم إعدادها تضاف املعلومات التالية إىل بيانات 1.5.1

يها رئيس بواسطة عملية مراسلة مالئمة يوافق عل املقرر. وجيوز إعداد بيانات اتصال، فيما بني االجتماعات املقررة، عند الضرورة،
 جلنة الدراسات بالتشاور مع فريق إدارة جلنة الدراسات.

 توضع أرقام املسائل املعنية لدى جلان الدراسات الصادرة عنها واملوجهة إليها. –
 التصال.فريق املقرر الذي مت خالله إعداد بيان ا فرقة العمل أو حيدد اجتماع جلنة الدراسات أو –
لى ع يوضع عنوان موجز مناسب للموضوع. وإذا كان ذلك ردًا على بيان اتصال، يوّضح ذلك جبالء، كأن يذكر "رد –

 بشأن...". )املصدر والتاريخ(بيان اتصال من 
ها ل إلياليت أرسِ  خرىمنظمات املعايري األُ  أو )إذا كانت معروفة(حتدد جلنة )جلان( الدراسات وفرقة )فرق( العمل  –

 .)ميكن إرسال بيان االتصال إىل أكثر من منظمة(البيان. 
اجتماع  يف يذكر أن املوافقة متت على بيان االتصال فرقة العمل، أو يوضح مستوى املوافقة، مثل جلنة الدراسات أو –

 قرر.امل فريق
 منظمة، نم أكثر إىل إرسالهحالة  )ويف. للعلم أو للتعليق أوما إذا كان بيان االتصال مرساًل الختاذ إجراء  يوضح –

 .(منها لكل ذلك يوضح
 إذا كان املطلوب اختاذ إجراء، يوضح التاريخ املطلوب الرد فيه. –
 يضاف اسم وعنوان جهة االتصال. –

 .املبهمةينبغي أن يكون نص بيان االتصال موجزاً وواضحاً، مع استخدام أقل قدر من العبارات االصطالحية 
 بيان االتصال. يف مثاالً للمعلومات املطلوب توافرها 1-1يتضمن الشكل 
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 1-1 الشكل
 بيان االتصال في مثال للمعلومات المطلوب توافرها

 ITU-R SG11/8، 3/4، 45/15 :المسائل

 (1997أكتوبر  2-6)لندن،  45/15، فريق املقرر للمسألة ITU-T SG 15 :المصدر

  5/4 فرقة العمل رد على بيان اتصال من - Object Identifier Registration))رقم التسجيل  :العنوان
 (1997فرباير  5-9)جنيف، 

_____________ 
 بيـان االتصـال

 :التخاذ إجراءات، موجه إلى

 :للتعليق، موجه إلى

 :ألخذ العلم، موجه إلى

ITU-T SG 4 – WP 5/ 

 

ITU-R SG 11 ،ISO/IEC JTC 1/SC 6 

 اجتماع فريق املقرر يف متت املوافقة عليه :الموافقة

  

 1998يناير  22 -آخر موعد لتلقي الرد  :آخر موعد للرد

 9987 980 576 1+ اتف:اهل 45/15 ، مقرر املسألةJohn Jones :جهة االتصال

 9956 980 576 1+ فاكس:ال ABCشركة  

 jj@abcco.com :الربيد ادإلكرتوين ، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكيةX البلدة 

أقرب وقت ممكن بعد االجتماع، مع إرسال صور منها  يف ينبغي توجيه بيانات االتصال إىل اجلهات املناسبة 2.5.1
 االتصاالت ملعاجلتها.رؤساء جلان الدراسات وفرق العمل ذات الصلة لإلحاطة علماً وإىل مكتب تقييس  إىل

 أنشطة المراسلة 6.1
اسلة بني االجتماعات. وينبغي أن يكون لكل نشاط مر  أنشطة املراسلة عن طريق الربيد ادإلكرتوين بتيسريميكن الرتخيص 

 اختصاصات حمددة. ويعني شخص بوصفه املسؤول عن تيسري املناقشة بالربيد ادإلكرتوين وإعداد تقرير لالجتماع الالحق.
 إليه. يتجاوز املوعد النهائي لالجتماع املقرر أن يقدم التقرير لتقدمي مسامهات موعد ال يف وينبغي عموماً أن خُيتتم نشاط املراسلة

 فرق العمل المشتركة، والتوصيات والمسائل الجديدة فرق العمل أو إعداد تقارير لجان الدراسات أو 7.1

 فرقة العمل املشرتكة. فرقة العمل أو راً عن العمل الذي مت أثناء اجتماع جلنة الدراسات أويُِعد مكتب تقييس االتصاالت تقري 1.7.1
رئيس االجتماع مسؤواًل عن إعداد تقارير االجتماعات اليت ال حيضرها مكتب تقييس االتصاالت. وينبغي أن يوضح  ويكون

االجتماع  يف ستهاموجزة وأن حيدد النقاط اليت ُترِكت ملتابعة درا صورة يف التقرير النتائج واالتفاقات اليت توصل إليها االجتماع هذا
التايل. وينبغي اختصار عدد امللحقات بالتقرير إىل أقصى احلدود عن طريق ادإحالة املرجعية إىل املسامهات والتقارير، وما إىل ذلك، 

ما مياثلها(  املرغوب فيه إعداد ملخص موجز للمسامهات )أوفرقة العمل. ومن  وثائق جلنة الدراسات أو يف وادإحالة إىل املواد الواردة
 مما كان موضع نظر االجتماع.

درت أثناء اجتماع الوثائق اليت ص أووإشارات إىل املسامهات و/ ؛تنظيم العمل :العناصر التالية يعرض التقرير باختصار وينبغي أن
هي اليت  أوحتديدها  وأة اليت مت االتفاق عليها املراَجع أواجلديدة و/ذلك حالة التوصيات  يف والنتائج الرئيسية مبا ؛ملخص هلا أو
 ؛قررواالجتماعات املقررة لفرق العمل، وفرق العمل الفرعية وأفرقة امل ؛املستقبل يف وتوجيهات خاصة بالعمل ؛الوضع قيد

 واردتعمل جدول حالة التوصيات الويس فرقة العمل. أووبيانات االتصال املوجزة اليت اعتمدت على مستوى جلنة الدراسات 
 (.7.4.1التقرير لتحديث قاعدة بيانات برنامج العمل )انظر الفقرة  يف

mailto:jj@abcco.com
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ندوبني بصياغة م تعهد إىلفرقة العمل أن  أومهمته، جيوز للجنة الدراسات  يف وملساعدة مكتب تقييس االتصاالت 2.7.1
ني ة هذه. وُيشكل االجتماع، عند الضرورة، فريقًا للصياغة لتحسكتب أعمال الصياغاملبعض أجزاء التقرير. وينبغي أن ينسق 

 نصوص مشروعات التوصيات باللغات الرمسية لالحتاد.
 يُقدم التقرير للموافقة عليه قبل هناية االجتماع، إذا أمكن، وإال يُقدم إىل رئيس االجتماع للموافقة عليه. 3.7.1
غي إرسال بعض أجزاء التقرير، ينب يف االتصاالت وسبقت ترمجتهاعند استخدام نصوص موجودة لقطاع تقييس  4.7.1

 تقييس االتصاالت، قطاع نسخة من التقرير إىل املكتب مشفوعة بإشارات إىل املصادر األصلية. وإذا كان التقرير يتضمن أشكاالً صادرة عن
 لت.ينبغي عدم حذف رقم ادإشارة املرجعية حىت وإن كانت األشكال قد ُعد  

ينبغي أن يكون بوسع املستعملني املعنيني االطالع على كل من تقارير االجتماعات على اخلط مبجرد أن تصبح  5.7.1
 النسخ ادإلكرتونية من هذه الوثائق متاحة لدى املكتب.

ي من لعمل إىل أفرق ا اهليئات املشاركة من قطاع تقييس االتصاالت خمولة بإرسال تقارير ووثائق جلان الدراسات أو 6.7.1
الوثيقة  التقرير أو فرقة العمل املعنية حتديداً معاملة اخلرباء الذين تستنسب هذه اهليئات التشاور معهم، وما مل تقرر جلنة الدراسات أو

 على أهنا سرية.
ينهم. فرتة الدراسة قائمة جبميع املقررين الذين مت تعي يف يتضمن تقرير جلنة الدراسات عن أول اجتماع هلا 7.7.1

 التقارير التالية، حسب مقتضى احلال. يف هذه القائمة ستحدثوتُ 

 تعاريف 8.1
 تعّرف هذه التوصية املصطلحات التالية:

 ُأخرىأماكن  في مصطلحات معّرفة 1.8.1

( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت: وصف ألحد جماالت العمل 2016احلّمامات،  يف )املراَجع 1 القرار :المسألة 1.1.8.1
 يت يتعني دراستها، وتؤدي عادًة إىل إنتاج توصية جديدة أو مراجعة واحدة أو أكثر.ال

 هذه التوصية في مصطلحات معّرفة 2.8.1

 قبل. إضافات لنص توصية صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت نشرت من يشمل تعديل توصية ما تغيريات أو تعديل: 1.2.8.1

فات. وإذا كان التعديل إضا شكل وثيقة منفصلة تتضمن أساساً تغيريات أو يف التعديلينشر قطاع تقييس االتصاالت  - مالحظة
 .وافق عليه جلنة الدراساتالتوصيات، وإال ت يف املوافقة عليه نفس إجراء املوافقة املتبعة يف يتجزأ من التوصية، يتبع يشكل جزءاً ال

لة ومفهومة تفسريات تقنية مثاًل( الالزمة لكي تكون التوصية كام يتضمن امللحق بتوصية ما املواد )تفاصيل أو ملحق: 2.2.8.1
 ولذلك فهو جزء ال يتجزأ من التوصية.

 .توصية على املوافقة يف إجراء املوافقة على امللحق نفس ادإجراءات املتبعة يف مبا أن امللحق جزء ال يتجزأ من التوصية، يتبع - 1المالحظة 
املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية،  النصوص املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت  في - 2المالحظة 

 ."العنصر "امللحق املتكامل يطلق على هذا
 فهمها. ية الكتماهلا أوأساس ترتبط مبوضوعها لكنها ليست توصية ما مواد تكمل التوصية أو يف يتضمن التذييل تذييل: 3.2.8.1

أن توافق  ال يعترب التذييل جزءاً أساسياً من التوصية وبالتايل ال يستلزم نفس إجراء املوافقة على التوصيات، ويكفي - 1المالحظة 
 .الدراسات عليه جلنة

 لدولية،ااملنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية  النصوص املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت  في - 2المالحظة 
 .العنصر "امللحق غري املتكامل" هذا يطلق على
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 : تستعمل كلمة فقرة لتعيني مقاطع نصوص مرقمة ترقيماً فردياً أو متعدداً.فقرة 4.2.8.1
تصاالت صادرة عن قطاع تقييس االيتضمن التصويب املدخل على توصية ما تصويبات على توصية تصويب:  5.2.8.1

الت أن شكل وثيقة منفصلة تتضمن التصويبات فقط. وجيوز ملكتب تقييس االتصا يف نشرت من قبل. وينشر القطاع التصويب
على التصويب نفس  املوافقة يف يصحح األخطاء الواضحة بإصدار تصويب رهناً مبوافقة رئيس جلنة الدراسات، خبالف ذلك، يتبع

 حالة التوصيات. يف وافقة املتبعةإجراء امل

 املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية، النصوص املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت  في - مالحظة
 على هذا العنصر "تصويب تقين". يطلق

 طبعيةدليل جهة التنفيذ وثيقة يسجل فيها مجيع العيوب اليت مت التعرف عليها )مثل األخطاء امل دليل جهات التنفيذ: 6.2.8.1
لتوصيات مبجموعة من ا األخطاء التقنية( املرتبطة بتوصية ما أو عدم االتساق أو السهو أو مواطن الغموض أو الصياغة أووأخطاء 

 ها بصفة هنائية.ووضعها من حيث التصويب، من وقت التعرف عليها حىت حسم

ريق عمل باالتفاق بعد موافقة ف يصدر قطاع تقييس االتصاالت دليل جهات التنفيذ بعد موافقة جلنة الدراسات عليه أو - مالحظة
الوقت الذي  يف دليل جهات التنفيذ مث تستعمل، يف املقام األول يف مع رئيس جلنة الدراسات. وبشكل عام، جتمع التصويبات

 ُتضمن كمراجعات لتوصية ما. دراسات مالئماً، دإصدار تصويب أوتعتربه جلنة ال

 ملرجع.الوثيقة اليت تشري إىل ا يف تتضمن أحكاماً تشكل، بادإشارة إليها، أحكاماً  ُأخرىوثيقة  مرجع معياري: 7.2.8.1
وثيقة حتتوي على مواد تكميلية ملوضوع توصية أو أكثر وترتبط هبا ولكنها ليست ضرورية لكمال التوصية  إضافة: 8.2.8.1

 أو فهمها وتنفيذها.
 .موضوع ادإضافات لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت ITU-T A.13تتناول التوصية  - مالحظة
رة )صور اختبار مشف بيانات مطبوعة أو نصاً و/أو يُفهم "نص" التوصيات مبفهومه الواسع. وميكن أن يتضمن نص: 9.2.8.1

 برجميات، وما إىل ذلك(. رسوم بيانية أو أو
: جزء خمصص من العمل، ميكن حتديد صلته بإحدى املسائل ولديه أهداف حمددة أو عامة، ويؤدي إىل بند عمل 10.2.8.1

 منتج للنشر، عادًة توصية، لقطاع تقييس االتصاالت.
 ببنود عمل خاصة بلجنة دراسات. قائمة مل:برنامج ع 11.2.8.1

 إدارة لجان الدراسات 2

 هيكل لجان الدراسات وتوزيع العمل 1.2
يكون رؤساء جلان الدراسات مسؤولني عن وضع هيكل مالئم لتوزيع العمل واختيار فريق مالئم من رؤساء فرق  1.1.2

قنية وادإدارية اجلوانب الت يف الدراسات وكفاءة املرشحني املؤكدة االعتبار املشورة اليت يقدمها أعضاء جلان يف العمل، ويأخذون
 السواء. على

إطار  يف بتحديث بعض التوصيات القائمة مبجموعة من املسائل، أو جيوز للجنة الدراسات أن تعهد مبسألة ما، أو 2.1.2
 النطاق العام ملسؤولية فرقة عمل.

 لجنة الدراسات أن تقرر تقسيم املهام املوكلة لفرقة عمل على فرق عمل فرعية.حيثما يكون نطاق العمل كبرياً، جيوز ل 3.1.2
فرق  لعمل أواملسائل بعناية. وينبغي جتنب تكاثر فرق ا يف تشكل فرق العمل وفرق العمل الفرعية إاّل بعد النظر ال 4.1.2

 غري ذلك من األفرقة الفرعية. العمل الفرعية أو
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مع مراعاة أي املعنية و  خرىجلان الدراسات األُ  حاالت استثنائية، وباالتفاق مع جلنة أو يف جيوز للجنة الدراسات، 5.1.2
أجزاء  مشورة من الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ومدير مكتب تقييس االتصاالت، أن تعهد لفرقة عمل مشرتكة باملسائل أو

ة العمل تقوم هذه اللجنة بدور جلنة الدراسات الرئيسية بالنسبة إىل فرقمن املسائل ذات االهتمام املشرتك للجان الدراسات املعنية. و 
فرقة العمل  يف املشرتكة وتنسق األعمال املعنية وتكون مسؤولة عنها. ويقتصر إرسال املسامهات اليت تتخذ أساسًا للمناقشات

 ات املعنية.جلان الدراس يف ت املشاركةاملشرتكة على اهليئات املسجلة بالفرقة، بينما تُرَسل التقارير إىل مجيع اهليئا
قطاع، ضعها الخطة التسويق اليت ي يف وملا كان الرتويج لألنشطة اليت تقوم هبا جلنة الدراسات من العناصر األساسية 6.1.2

 خرىالدراسات األُ اء جلان ذلك رؤس يف ُيَشجَّع رئيس جلنة الدراسات على وضع خطة للرتويج وعلى متابعتها واملشاركة فيها، ويسانده
املوضوع، على أن يقوم مكتب تقييس االتصاالت بتنسيق هذه اخلطة وأن تركز اخلطة على تعميم املعلومات اليت تتجمع  يف واخلرباء

لدى جلنة الدراسات على جمتمع االتصاالت. وينبغي أن تشمل عملية تعميم املعلومات اليت تتوالها جلنة الدراسات مبادرات العمل 
 دة وادإجنازات املهمة املتصلة بالتكنولوجيات واحللول التقنية دون أن تقتصر عليها.اجلدي

 (JCA)أنشطة التنسيق المشتركة  2.2
نشاط التنسيق املشرتك أداة دإدارة برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت عندما تكون هناك حاجة لتناول موضوع  1.2.2

حيث املوضوع  دراسات. وقد يساعد هذا النشاط على تنسيق األعمال املخطط هلا منواسع يغطي جمال اختصاص أكثر من جلنة 
ذلك، عند االقتضاء، التخطيط دإصدار  يف ومواعيد االجتماعات واالجتماعات املرتادفة حسب الضرورة وأهداف النشر مبا

 التوصيات الناجتة.
حد  يف القيام بالعمل يف التخطيط. وتستمر جلان الدراسات املعنيةاألساس إىل حتسني التنسيق و  يف ويهدف إنشاء نشاط تنسيق مشرتك

 ذاته وختضع النتائج لعمليات املوافقة االعتيادية داخل كل جلنة دراسات. وقد حيدد نشاط التنسيق املشرتك مسائل تقنية واسرتاتيجية ضمن
ل أيضاً تنسيق . وميكن لنشاط التنسيق املشرتك أن يتناو وضع توصيات نطاق دوره التنسيقي ولكنه ال يقوم بإجراء أي دراسات تقنية أو

خرجات. ذلك املناقشة الدورية خلطط العمل واجلداول الزمنية لتقدمي امل يف أنشطة مع منظمات ومنتديات وضع املعايري املعرتف هبا، مبا
 وتراعي جلان الدراسات عند قيامها بأعماهلا مقرتحات أنشطة التنسيق املشرتكة.

 ك.الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت( التقدم باقرتاح لتشكيل نشاط تنسيق مشرت  ميكن ألي فريق )جلنة دراسات أوو  2.2.2
ري اوجتري مناقشة االقرتاح أوالً ضمن فريق إدارة اجلهة صاحبة االقرتاح مث يُناقش بني رؤساء جلان الدراسات املعنية ورئيس الفريق االستش

 تُعقد مناقشات مع رؤساء منظمات وضع املعايري ورؤساء املنتديات.لتقييس االتصاالت. وقد 
النشاط ات اليت تقرتح إقامة جلنَة الدراستعيني  لتقييس االتصاالت الفريق االستشاري اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت أوقررت فإذا 

جلنة الدراسات هذه وضمن من مسؤولية ، وإذا كان املوضوع الصادر عن اجلمعية 1من القرار  2رائدة، طبقًا للقسم  جلنةً  املشرتك
ا. عماًل بالسلطة املخولة هل النشاط اللجنة الدراسات أن تقيم هذ عندئذ ميكن، الصادر عن اجلمعية 2القرار  يف حسبما جاءواليتها 

التنسيق  نشاطيقرتح  1شر تبليغ إلكرتوين، يُبادر إىل نالشهرين التالينيغضون  يف فإذا كان من املزمع عقد اجتماع جلنة الدراسات
اجتماع عة أسابيع من أربذلك نطاق التطبيق واألهداف والعمر املتوقع للنشاط( واسم الرئيس، وذلك قبل  يف االختصاصات )مبا وحيدد

ماع جلنة الدراسات، اجت االجتماع. فإذا مت ذلك قبل أربعة أسابيع على األقل من يف جلنة الدراسات لتمكني األعضاء من إبداء موقفهم
يكن  ا. أما إذا ملاجتماعه يف التنسيق املشرتك بتوافق اآلراء نشاطمالحظات، ميكن للجنة الدراسات إقامة  مراعاة ما قد يقدم منبعد 

عضاء ليعرّبوا يُرسل تبليغ إلكرتوين، كما ورد أعاله، إىل األعندئذ ، الشهرين التالينيغضون  يف جلنة الدراساتمن املزمع عقد اجتماع 
اجتماع  يف قرارأي ذ يُتخ فال، جلنة الدراساتإذا أرسل التبليغ قبل أقل من أربعة أسابيع من اجتماع و رد إلكرتوين.  يف موقفهم عن

رورة، يُعّدل الوقت الذي يستغرقه االجتماع. وعند الض باستثناء، وميكن اختاذ القرار بعد أربعة أسابيع من التبليغ، جلنة الدراسات
 افية.متناول األعضاء إلكرتونياً كي ُيصار إىل اختاذ قرار ضمن فرتة أربعة أسابيع إض يف االقرتاح مراعاًة للمالحظات الواردة ويوضع

                                                      
 يضاً أن ُيدرج كوثيقة مؤقتةأينبغي إرسال هذا التبليغ ادإلكرتوين إىل مركز مراسلة الربيد ادإلكرتوين ألعضاء جلنة الدراسات صاحبة االقرتاح، وينبغي   1
 االجتماع التايل للجنة الدراسات. يف
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ستعرضه، ورمبا يديل علماً به كي ي ستشارياال املشرتك. وحياط الفريق النشاطفإذا مل ترد مالحظات جوهرية، يعترب ذلك موافقة على 
تقييس  املشرتك ضمن سياق برنامج عمل قطاع النشاطاختصاصات  يف االستشاري ته عليه، ويقرّه. وقد ينظر الفريقامبالحظ

 االختصاصات. االتصاالت ككل، وقد يتقدم مبالحظات لتعديل
حيثما  يس االتصاالت، قد عني جلنَة دراسات رائدة بشأن املوضوع، أوالفريق االستشاري لتقي وحيثما ال تكون اجلمعية العاملية أو

 2 القرار يف كما جاء  ،يقع ضمن نطاق مسؤولية ووالية عدد من جلان الدراسات حيتمل أناملشرتك واسعًا  النشاطيكون موضوع 
 فريق االستشارين من املزمع عقد اجتماع المتناول األعضاء للنظر فيه. فإذا كا يف ، عندئذ يتعنّي وضع االقرتاحالصادر عن اجلمعية

ذلك من نطاق  يف االختصاصات )مبا نشاط التنسيق وحيدديقرتح  2، يُبادر إىل نشر تبليغ إلكرتوينالشهرين التالينيغضون  يف
تمكني األعضاء لاجتماع الفريق االستشاري أربعة اسابيع من التطبيق واألهداف والعمر املتوقع للنشاط( واسم الرئيس، وذلك قبل 

راعاة ما قد يقدم م، بعد االستشاري االجتماع. فإذا مت ذلك قبل أربعة أسابيع على األقل من اجتماع الفريق يف من إبداء موقفهم
زمع عقد اجتماعه. أما إذا مل يكن من امل يف التنسيق املشرتك بتوافق اآلراء نشاطإقامة  االستشاري مالحظات، ميكن للفريق من

 موقفهم عرّبوا عنيُرسل تبليغ إلكرتوين، كما ورد أعاله، إىل األعضاء ليعندئذ ، الشهرين التالينيغضون  يف الفريق االستشارياجتماع 
اجتماع الفريق  يف قراري أيُتخذ  فالرد إلكرتوين. أما إذا أرسل التبليغ قبل أقل من أربعة أسابيع من اجتماع الفريق االستشاري،  يف

رورة، يُعّدل االقرتاح الوقت الذي يستغرقه االجتماع. وعند الض باستثناءن اختاذ القرار بعد أربعة أسابيع من التبليغ، االستشاري، وميك
متناول األعضاء إلكرتونيًا كي ُيصار إىل اختاذ قرار ضمن فرتة أربعة أسابيع إضافية. فإذا  يف ويوضع مراعاًة للمالحظات الواردة

 الفريق املشرتك. ويشمل القرار تعيني اهليئة املسؤولة )جلنة دراسات أو النشاطعترب ذلك موافقة على ترد مالحظات جوهرية، ي مل
 ذلك نطاق التطبيق واألهداف والعمر املتوقع للنشاط( واسم الرئيس. يف ( واالختصاصات )مبااالستشاري

 واملوافقة عليه. (JCA) التنسيق املشرتك نشاطاقرتاح استحداث  يف خمططاً انسيابياً للبدائل 2-1يعرض الشكل 

                                                      
ينبغي أيضاً و  ينبغي إرسال هذا التبليغ ادإلكرتوين إىل مركز مراسلة الربيد ادإلكرتوين ألعضاء جلان الدراسات احملتمل مشاركتها والفريق االستشاري،  2

 ستشاري.االجتماع التايل للفريق اال يف أن يُدرج كوثيقة مؤقتة
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 2-1الشكل 
 تنسيق مشترك والموافقة عليه نشاطاقتراح استحداث  في البدائل

 

أنشطة التنسيق املشرتكة مفتوحة، ولكنها )تقييداً حلجمها( تقتصر أساساً على املمثلني الرمسيني عن جلان الدراسات  3.2.2
املسؤولة عن العمل الذي يشمله نطاق نشاط التنسيق املشرتك. وميكن هلذا النشاط أن يضم أيضاً خرباء وممثلني مدعّوين ذات الصلة 

هذا النشاط  يف ، حسب االقتضاء. وينبغي جلميع املشاركني أن يقصروا مسامهاهتمخرىمن منظمات وضع املعايري واملنتديات األُ 
 على الغرض منه.

 رسالة معممة ملكتب تقييس االتصاالت تتضمن اختصاصات النشاط يف حداث نشاط تنسيق مشرتكيعَلن عن است 4.2.2
تعمل أنشطة التنسيق املشرتكة أساساً باملراسلة ومن خالل االجتماعات  5.2.2ورئيسه وجلنة الدراسات املسؤولة عن النشاط.

 املبادرة 
 JCAباقرتاح 

 هل 
ضمن  SGتقع 

 والية 
 ؟2القرار 

 ال

 تبليغ إلكرتوين إىل مركز
 SGمراسلة 

 تبليغ إلكرتوين إىل مركز
 TSAGو SGمراسلة 

 نعم

 الوقت 
الباقي حىت اجتماع 

SG التايل؟ 

 الوقت 
الباقي حىت اجتماع 

TSAG التايل؟ 

 أسابيع، >4
 أسابيع <4 *أسابيع <8

 أسابيع، >4
 أسابيع <4 *أسابيع <8

 *أسابيع >8 *أسابيع >8
 مالحظات من 

 SGأعضاء 

 مالحظات من 
 SGأعضاء 

 مالحظات من 
 SGأعضاء 

 TSAGمالحظات من 
 SGومن أعضاء 

 TSAGمالحظات من 
 SGومن أعضاء 

 TSAGمالحظات من 
 SGومن أعضاء 

مراعاة املالحظات، 
 واملوافقة لدى 

 SGاجتماع 

مراعاة املالحظات، 
 إلكرتونيا **واملوافقة

 SGاجتماع  يف نقاش
 دون اختاذ قرار بعد

املالحظات، مراعاة 
  يف واملوافقة
 TSAGاجتماع 

مراعاة املالحظات، 
 إلكرتونيا **واملوافقة

اجتماع  يف نقاش
TSAG  دون اختاذ 

 قرار بعد

مراعاة املالحظات، 
 إلكرتونيا **واملوافقة

 املباشرة 
 JCAبنشاط 

 فرتة الوقت االمسية. *
ذلك موافقة على النشاط املشرتك. وإذا عدل اقرتاح النشاط وفق املالحظات الواردة، يعاد تعميمه ملراجعة يف حال عدم وجود مالحظات جوهرية، يعترب  **

 حال عدم وجود مالحظات جوهرية، يعترب ذلك موافقة على النشاط. يف تستغرق أربعة أسابيع.

مراعاة املالحظات، 
 إلكرتونيا **واملوافقة

A.1(12)_F2.1 
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إمكانات رئيس النشاط. وُتدعم االجتماعات الشخصية بادإلكرتونية. وأي اجتماعات شخصية يفرتض أهنا ضرورية تُعقد بواسطة 
أوقات  يف املؤمترات مىت كان ذلك ممكناً وينبغي حتديد مواعيد االجتماعات الشخصية وادإلكرتونية على السواء مىت كان ذلك ممكناً 

نة الدراسات اجتماعات جلتتيح أقصى فرصة للمشاركة الواسعة. ويتوقع انعقاد االجتماعات الشخصية كلما أمكن بالرتادف مع 
الرسالة املعممة للجنة الدراسات هذه(. ولكن إذا تقرر عقد اجتماع منفصل، فإنه يعلن عنه  يف هذه احلالة يبني ذلك املعنية )ويف

 قبل انعقاده بأربعة أسابيع على األقل برسالة دعوة معممة )إلكرتونية(.
 رتك إىل رئيس النشاط وإىل مستشار مكتب تقييس االتصاالت املعينتُرسل املسامهات اخلاصة بأعمال النشاط املش 6.2.2

 والذي يتيحها بدوره ألعضاء النشاط املشرتك.
وضع  يف إطار أنشطة التنسيق املشرتكة التقدم مبقرتحات إىل جلان الدراسات ذات الصلة لتحقيق االنسجام يف ميكن 7.2.2

من جلان الدراسات املختصة. كما ميكن لنشاط التنسيق املشرتك إصدار  التوصيات ذات الصلة وغريها من املخرجات املقدمة
 بيانات اتصال.

  النشاط والناجتة عنه ألعضاء قطاع تقييس االتصاالت. وتصدر التقارير بعد يف املسامهةتُتاح الوثائق والتقارير  8.2.2
 ارير.من خالل هذه التق التنسيقأنشطة  متابعةلنشاط. وميكن للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ذا ااجتماع هل كل

 حدود املوارد املتاحة. يف يوفر مكتب تقييس االتصاالت الدعم لنشاط التنسيق املشرتك 9.2.2
أي وقت إذا اتفقت جلان الدراسات املشاركة على أن هذا النشاط مل يعد مطلوبًا.  يف ميكن إهناء النشاط 10.2.2

الت من جانب الفريق االستشاري لتقييس االتصا أواملربرات، من جانب أي جلنة دراسات مشاركة  يانمع ب وميكن اقرتاح ادإهناء،
عن النشاط بدراسة هذا املقرتح الختاذ قرار بشأنه بعد التشاور مع جلان الدراسات املشاركة والفريق وتقوم جلنة الدراسات املسؤولة 

 لنشاطمواصلة ا ناك اجتماع وشيك للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت(. وميكالوسائل ادإلكرتونية إذا مل يكن هنباالستشاري )
ب اختاذ جلمعية. وجيأول اجتماع للفريق االستشاري يلي هذه ا يف ولكنه خيضع تلقائياً للمراجعةمجعية عاملية لتقييس االتصاالت  عرب

 تعديل االختصاصات. ، ورمبا على أساسالنشاط قرار حمدد بشأن استمرار

 دور المقررين 3.2

ذلك فرق العمل املشرتكة( على حتقيق أكفأ استفادة ممكنة  يف ُيَشجَّع رؤساء جلان الدراسات وفرق العمل )مبا 1.3.2
جمموعات صغرية  املوارد احملدودة املتاحة عن طريق تفويض املسؤولية إىل املقررين دإجراء دراسات تفصيلية عن مسائل منفردة أو من

إدخال تعديالت على توصيات قائمة. وتقع مسؤولية استعراض  املصطلحات، أو أجزاء من املسائل، أو املرتابطة، أومن املسائل 
 فرقة العمل. النتائج واملوافقة عليها على عاتق جلنة الدراسات أو

عن طريق  رىخمع املنظمات األُ  ميكن تسهيل االتصال بني جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أو 2.3.2
 بتعيني مقررين لالتصال. املقررين أو

ررين واملقررين فرقة عمل، لتحديد أدوار املق كل جلنة دراسات أو يف ينبغي استعمال املبادئ التوجيهية التالية كأساس، 3.3.2
وافقة جلنة الدراسات التغيري ومب املعاونني ومقرري االتصال؛ ومع ذلك، جيوز تعديل هذه املبادئ بعد مداوالت دقيقة بشأن احلاجة إىل

 فرقة العمل املعنية. أو
 اسات معينة،موضوعات در  ينبغي تعيني أشخاص حمددين كمقررين يكونون مسؤولني عن متابعة دراسة هذه املسائل، أو 1.3.3.2

وخصوصاً إذا كانت  ضوع،مو  يُرى أهنا ميكن أن تستفيد من هذه التعيينات. وجيوز تعيني نفس الشخص مقرراً ألكثر من مسألة أو
 تعديل التوصيات القائمة وثيقة الصلة فيما بينها. املصطلحات أو أجزاء منها أو املسائل أو

نة الدراسات حينما مبوافقة جل أي وقت مبوافقة فرقة العمل املختصة أو يف إهناء تعيينهم( جيوز تعيني املقررين )أو 2.3.3.2
دورات  لى فرقة عمل ما. وترتبط مدة التعيني بالعمل الالزم القيام به وليس بالفرتة الفاصلة بنياملسائل موزعة ع تكون املسألة أو ال

 للمقرر، حالة تعديل اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت للمسألة ذات الصلة، جيوز اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت. ويف
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االجتماع التايل  متابعة األعمال املتصلة بذلك حىت يف اجلديدة، أن يستمر توخياً لالستمرارية وحسبما يرتأي رئيس جلنة الدراسات
 للجنة الدراسات.

االتصال  مقرري أوأكثر من املقررين املعاونني  أوجيوز للمقرر، عندما يتطلب العمل ذلك، اقرتاح تعيني واحد  3.3.3.2
 يناتت( املختصة على هذه التعيينات. وجيوز كذلك، إجراء هذه التعيجلنة الدراسا احملررين وينبغي عندئذ أن ُتصدق فرقة العمل )أو أو
امل مع نقطة معينة التع يف أوأي وقت طبقًا ملقتضيات العمل. ويقوم املقرر املعاون مبساعدة املقرر، إما بصفة عامة  يف إهناؤها أو
طريق  عن ،خرىمع اللجان األُ  فّعالوجود اتصال  ضمان يف جمال معني من دراسة إحدى املسائل. ويساعد املقرر املعاون املقرر أو

بأي  أوللجان عن طريق املراسلة مع هذه ا أواملساعدة بصفته الرمسية،  أولتقدمي املشورة  خرىحضور اجتماعات األفرقة املعنية األُ 
 خرىع اللجان األُ م فّعالحالة عدم تعيني مقرر لالتصال، تقع مسؤولية ضمان وجود اتصال  يفيراها املقرر. و  ُأخرىوسيلة مالئمة 

 املنشورات. غري ذلك من أوإعداد نصوص مشروعات التوصيات  يف املقرر. ويساعد احملرر املقررعاتق على 
تفاصيل تنسيق الدراسات كثرية ال يف غىن عنه يؤدي املقررون ومعاونوهم ومقررو االتصال وكذلك احملررون دورًا ال 4.3.3.2

 املقام األول على خرباهتم يف واليت غالبًا ما تكون شديدة التعقيد من الناحية التقنية. وبالتايل، ينبغي أن يكون تعيينهم قائماً 
 املوضوع حمل الدراسة. يف

( وينبغي أيضاً ونية واالتصاالت اهلاتفيةذلك الرسائل ادإلكرت  يف وكمبدأ عام، من املفضل أن يتم العمل باملراسلة )مبا 5.3.3.2
ق أضيق احلدود، ومبا يتفق مع اجملال واخلطوات اليت وافقت عليها اللجنة األصلية. وينبغي تنسي يف ادإبقاء على عدد االجتماعات

ممكناً.  لكداخل جمال عمل واحد يشمله نشاط تنسيق مشرتك، عندما يكون ذ جماالت الدراسات املرتابطة أو يف االجتماعات
 كل األحوال، ينبغي أن يتقدم هذا العمل بشكل متصل فيما بني اجتماعات اللجنة األصلية. ويف

 تنحصر مسؤوليات املقرر فيما يلي: 6.3.3.2
 جلنة الدراسات(؛ طبقاً للمبادئ التوجيهية اليت تتقرر على مستوى فرقة العمل )أو التفصيليةتنسيق الدراسات  –
الذي حتدده جلنة الدراسات، يقوم بدور جهة االتصال وَمصدر اخلربة بشأن موضوع الدراسة، مع جلان  حدود التفويض يف –

املقررين  تنمية االتصاالت ومع التابعة لقطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع خرىالدراسات األُ 
 تصاالت؛تقييس اال مكتب )حسب مقتضى احلال( ومع خرىومنظمات التقييس األُ  خرىاآلخرين واملنظمات الدولية األُ 

 ،يس االتصاالتمكتب تقي يف معاجلة الوثائق إلكرتونياً  ذلك استعمال نظام يف تطبيق طرائق العمل )املراسالت، مبا –
 واجتماعات اخلرباء، وما إىل ذلك( على النحو الذي يراه مالئماً للمهمة؛

ق عليه ينبغي أن تواف الذي عملالموضوع الدراسة، برنامج  يف املتعاونني، بالتشاور مع استعراض وحتديث –
 (؛7.4.1 )انظر الفقرة دورياً  وتعيد النظر فيهاألصلية  اللجنة

عمال اليت الدراسة، وخصوصاً باأل يف بسري العمل جلنة الدراسات( األصلية يتأكد من متابعة إبالغ فرقة العمل )أو –
 خارج االجتماعات املعتادة للجنة الدراسات وفرقة العمل؛ ُأخرىبأي طريقة  يتم تسيريها باملراسلة أو

اللجنة  عمل احملرر( إىل كل اجتماع من اجتماعات يُقد م، بصفة خاصة، تقريراً عن تقدم سري العمل )تقرير املقرر أو –
موعد أقصاه  يف أقرب وقت ولكن يف شكل وثيقة مؤقتة تقدم يف (IIالتذييل  يف ملقرتحاألصلية )انظر النسق ا

ذ يشجع مراجعة، عندئ األول لالجتماع؛ وحينما تتضمن هذه الوثيقة املؤقتة مشروعات توصيات جديدة أو اليوم
 ؛تقدميها، قدر ادإمكان، قبل ستة أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة األصلية

ومكتب تقييس االتصاالت بالنية إىل عقد اجتماعات للخرباء األصلية  جلنة الدراسات فرقة العمل أوإبالغ  –
تكون هذه االجتماعات  ، أدناه( قبل موعد هذه االجتماعات بوقت كاف، وخصوصاً عندما ال10.3.3.2الفقرة  )انظر
 ؛برنامج العمل األصلي يف مدرجة

ب جلنة الدراسات( حسب مقتضى احلال، مع تزويد مكت  من فرقة العمل )أوتكوين فريق من "املتعاونني" النشطني –
 كل اجتماع من اجتماعات فرقة العمل؛ يف تقييس االتصاالت بقائمة مستحدثة بأمساء املتعاونني
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 مقرري االتصال باملهام ذات الصلة من القائمة السابقة، حسب اللزوم. تفويض املقررين املعاونني و/أو –

اَجعة املر  إعداد التوصيات اجلديدة أو يف فرقة العمل اهلدف األساسي لكل مقرر هو مساعدة جلنة الدراسات أو 7.3.3.2
يشعروا  لتلبية املتطلبات املتغرية لتقنيات وخدمات االتصاالت. ومع ذلك، جيب أن يكون من املفهوم بوضوح أن املقررين ال ينبغي أن

بأهنم مضطرين إىل إعداد هذه النصوص ما مل تكن الدراسة الدقيقة للمسائل قد أظهرت وجود ضرورة واضحة لذلك. وإذا تبني 
 يفيد بذلك.األصلية أن األمر ليس كذلك، ينبغي أن ينتهي العمل بتقرير بسيط إىل اللجنة 

 شاركونوي تقدميها إىل جلنة الدراسات للنشر،ادها و ن عن نوعية النصوص اليت يقومون بإعداملقررون مسؤولو  8.3.3.2
مع ضرورة مراعاة القيود  اللغة األصلية، يف ة النهائية للنصوص قبل تقدميها للنشر. وتشمل هذه املسؤولية فقط النصوصاملراَجع يف

 بشأن نشر توصيات قطاع تقييس االتصاالت.( ITU-T A.11 )انظر التوصية .الزمنية املطبقة
رية، توصيات أدخلت عليها تنقيحات كب ينبغي عادة أن يعتمد املقررون، لدى إعداد مشاريع توصيات جديدة أو 9.3.3.2

 مسامهات من أعضاء قطاع تقييس االتصاالت. على مسامهة أو
لدراسات نة ااملشروع وكذلك إبالغ جل املسألة أو يف إطار ختطيط عملهم، إبالغ املتعاونني يف جيب على املقررين، 10.3.3.2

لرسائل املعممة اواملكتب ليس مطالباً بتعميم  .( ومكتب تقييس االتصاالت مسبقاً بأي اجتماعات يرتبون هلا11.3.3.2 )انظر الفقرة
 رسائل الدعوة إىل اجتماعات املقررين )باستخدام النموذج لالجتماعات دون مستوى فرق العمل. ويقوم املكتب بنشراجلماعية 

ما هو على موقع جلنة الدراسات على الويب، ك تقييس االتصاالت( عادة قبل االجتماع بشهرين على األقل،الذي حيدده مكتب 
 مقرر من ِقبل جلنة الدراسات.

عني حبثها عقد اجتماعات للمقررين، فضالً عن تفاصيل للقضايا اليت يت يف ينبغي من حيث املبدأ االتفاق على النية 11.3.3.2
رقة العمل ف اجتماعات جلنة الدراسات أو يف مبكر بقدر ادإمكان )قبل شهرين على األقل عادة( وقت يف وادإعالن عنها

 ر األمر عادة علىيقتصذلك إىل تقاريرها( وعن طريق صفحة جلنة الدراسات على شبكة الويب، على سبيل املثال. وال  )دإضافة
قطاع تقييس االتصاالت يكونون قد أبدوا  يف عضاء آخرينإبالغ تأكيد موعد ومكان أي اجتماع إىل املتعاونني )وإىل أي أ

 هرينشتقدمي مسامهة إليه(، وإىل رئيس فرقة العمل املختصة وإىل مكتب تقييس االتصاالت قبل  اهتمامهم حبضور االجتماع أو
 خول.الدعم املتعلق بتأشريات الد أيضاً  موعد االجتماع، ولكن ينبغي أن يقدم مضيف االجتماع على األقل من

ينبغي أن يُِعد املقررون تقريرًا عن كل اجتماع يُعقدونه وتقدميه كوثيقة مؤقتة إىل االجتماع التايل للجنة الدراسات  12.3.3.2
 بشأن تقدمي الوثائق املؤقتة ومعاجلتها. 3.3 فرقة العمل. انظر الفقرة أو

ماع حلضور واجلهات اليت يتبعوهنا وجدول أعمال االجتوينبغي أن يتضمن هذا التقرير موعد ومكان االجتماع ورئيسه وقائمة ا
 .خرىوملخص باملسامهات التقنية وملخص بالنتائج وبيانات االتصال اليت أرِسلت إىل املنظمات األُ 

عماهلا حقوق تأليف لربجميات قد يلزم است كل اجتماع ما إذا كان هناك من لديه معلومات عن براءات اخرتاع أو يف يسأل املقررون
 تقرير االجتماع مع أي ردود بادإجياب. يف لتنفيذ التوصية حمل البحث. ويسجل السؤال

رين جلنة الدراسات. ومع ذلك، جيوز دعوة املقر  أواجتماعات املقررين أثناء اجتماعات فرقة العمل  أال تعقدينبغي  13.3.3.2
 هذه احلاالت، االت اليت تكون لديهم خربات خاصة فيها. ويفجلنة الدراسات اليت تتناول اجمل جوانب اجتماعات فرقة العمل أو لرئاسة

على مزيد  أن القواعد اليت تنطويسارية و جلنة الدراسات  أوالقواعد اليت حتكم اجتماعات فرقة العمل  أناملقررون  يدركجيب أن 
 .سارية مل تعداملشار إليها آنفاً، وبصفة خاصة القواعد املتصلة باملوافقة على الوثائق وحتديد املواعيد،  املرونةمن 

جلنة الدراسات( األصلية اختصاصات كل مقرر بوضوح. وينبغي أن تناقش اللجنة  جيب أن حتدد فرقة العمل )أو 14.3.3.2
 إعادة النظر فيه عند اللزوم واالتفاق عليه من حني آلخر.الدراسة، و  يف األصلية االجتاه العام الواجب اتباعه

عندما يتم ترتيب عقد اجتماعات خارج مقر االحتاد، ينبغي عدم حتميل املشاركني أي رسوم مقابل التسهيالت  15.3.3.2
تثنائية ت حالة اساملقدمة لالجتماع، ما مل تكن جلنة الدراسات قد وافقت على ذلك مقدماً. وينبغي أن تكون رسوم االجتماعا
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وُتطبق فقط إذا رأت جلنة الدراسات، على سبيل املثال، أن رسوم االجتماع ضرورية لتقدم العمل بالشكل املناسب. ومع ذلك، 
يف سداد الرسوم. وينبغي أن تكون اخلدمات ادإضافية اليت يقدمها املض يف ينبغي عدم استبعاد أي مشارك إذا مل تكن لديه رغبة

 رتتب أي التزام على املشاركني مقابل هذه اخلدمات ادإضافية.طوعية وأال ي

 تقديم المساهمات ومعالجتها 3

 تقديم المساهمات 1.3
جلان الدراسات  يف واملسجلة على النحو الواجبينبغي أن تقدم الدول األعضاء وغريها من الكيانات املرخص هلا  1.1.3

 ت اجلارية بالوسائل ادإلكرتونية طبقًا لتوجيهات مدير مكتب تقييس االتصاالتالدراسا يف ، مسامهاهتافرق العمل ذات الصلة أو
 (.ITU-T A.2 من التوصية 2 )انظر الفقرة

 ؤقتة،أي وقت بوصفها وثائق م يف جيوز لرؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات وأفرقة العمل أن يقدموا مسامهات 2.1.3
 ها.ومعاجلت بشأن تقدمي الوثائق املؤقتة 3.3 تؤدي إىل تعجيل املناقشات؛ انظر الفقرة ذلك بوجه خاص اقرتاحات من األرجح أن يف مبا

 هبا. الدراسات املتصلة يف نتائج للتجارب واالقرتاحات املوضوعة للمضي قدماً  أوتتضمن هذه املسامهات تعليقات معينة  3.1.3
من املرغوب فيه ادإفصاح عن املعلومات اخلاصة  ينبغي أال يغيب عن بال املسامهني عند تقدمي املسامهات أن 4.1.3

بيان السياسات املشرتكة للرباءات الصادر عن قطاع تقييس االتصاالت/قطاع االتصاالت  يف بالرباءات، كما هي واردة
التصاالت على ييس اموقع قطاع تق يف الراديوية/املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية )ميكن االطالع عليه

شبكة الويب(. وتقدم إعالنات الرباءات باستخدام "استمارة بيان الرباءات وإعالن الرتاخيص اخلاصة بتوصيات قطاع االتصاالت 
الراديوية/قطاع تقييس االتصاالت/خمرجات املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية" املخصص لذلك واملتاح على 

 ، أدناه.5.1.3ع تقييس االتصاالت على شبكة الويب. انظر الفقرة موقع قطا 
يقدم  أن إليه منتسب أوألي عضو قطاع  أواالحتاد  يف الرتخيص: جيوز ألي دولة عضومنح الرباءة و  عام حبيازة بيان 5.1.3

بكة الويب. والغرض يس االتصاالت على شذلك النموذج املتاح على موقع قطاع تقي يف ترخيص مستخدماً  ومنحبراءة  اً عاماً حبيازةبيان
مسامهاهتم.  يف والواردة املشمولة بالرباءةإصدار إعالن ترخيص عام باملواد  يف من هذا النموذج هو إعطاء أصحاب الرباءات اخليار

وصيات( قطاع ت أوإذا تضمنت توصية ) حالة ما يف ترخيص ملنحوعلى وجه التحديد، يعلن مقدم إعالن الرتخيص عن استعداده 
املسامهات املقدمة من املنظمة، وكان ذلك اجلزء  يف كل االقرتاحات الواردة أوأجزاًء( من أي اقرتاحات  أوتقييس االتصاالت جزءاً )

ستعماهلا مت تقدمي طلبات احلصول على براءات بشأهنا، وكان ا أوكانت تلك األجزاء تتضمن( بنوداً صدرت براءات بشأهنا  أويتضمن )
 توصيات( قطاع تقييس االتصاالت. أولوباً لتنفيذ توصية )مط

املتوقع أن  من إعالن ترخيص منفرد )لكل توصية( ولكنه وال يعد البيان العام حبيازة الرباءة ومنح الرتخيص بدياًل عن بيان براءة أو
عن قطاع تقييس  رتكة للرباءات الصادرةيؤدي إىل حتسني االستجابة وادإفصاح املبكر من صاحب الرباءة باالمتثال للسياسات املش

 االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية/املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية.
 س االتصاالت،عمل قطاع تقيي يف األشكال البيانية وما إىل ذلك املقدمة كمسامهة يفرتض االحتاد أن املواد، مثل النصوص أو 6.1.3

 جزئياً، ألي قيود حبيث ميكن توزيع هذه املواد بالطرق املعتادة للمناقشة داخل األفرقة املناسبة واحتمال استعماهلا، كلياً أو ختضع ال
أي توصيات تنجم عنها وينشرها قطاع تقييس االتصاالت. وتقدمي املسامهة إىل قطاع تقييس االتصاالت يعين اعرتاف أصحاهبا  يف

عماالت شروط خاصة على االست تقدمي. وبادإضافة إىل ذلك، جيوز ألصحاب املسامهات أن يضعوا أيهبذا الشرط املتعلق بال
 ملسامهتهم. خرىاألُ 
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مشروع توصية ما تقدمي استمارة بيان حقوق املؤلف للربجميات  يف يطلب من كل مساهم يقدم برجميات دإدخاهلا 7.1.3
 تصاالتالت على شبكة الويب. وجيب تقدمي االستمارة إىل مكتب تقييس االإعالن الرتخيص املتاح على موقع قطاع تقييس االتصا

 نفس الوقت الذي يقدم فيه املساهم الربجميات. يف
صاالت فرقة العمل إىل مكتب تقييس االت تصل املسامهات اليت من املقرر أن ينظر فيها اجتماع جلنة الدراسات أو 8.1.3

 األقل من موعد االجتماع.قبل اثين عشر يوماً تقوميياً على 

 معالجة المساهمات 2.3

ميكن ترمجة املسامهات اليت يتسلمها قطاع تقييس االتصاالت قبل شهرين على األقل من موعد االجتماع )انظر  1.2.3
االتصاالت  تقييس موقع قطاع يف وتنشر هذه املسامهة باللغة األصلية وباللغات اليت ترمجت إليها، إن وجدت، أدناه( 2.2.3الفقرة 

رين فقط الذين بداية االجتماع على املشاركني احلاض يف أقرب وقت ممكن عمليًا بعد تسلمها. وتطبع وتوزع يف على شبكة الويب
 يطلبون نسخاً ورقية.

على  هفرقة العمل( اليت يرأسها، أن جلنة الدراسات )أو يف إذا أعلن رئيس جلنة الدراسات، باالتفاق مع املشاركني 2.2.3
 استعداد الستعمال الوثائق بلغتها األصلية، ال ترتجم هذه الوثائق.

اً تقوميياً من يقل عن اثين عشر يوم ال ميكن ترمجة املسامهات اليت يتسلمها مدير املكتب قبل أقل من شهرين وما ال 3.2.3
 التاريخ احملدد لبدء االجتماع.

 .هلا األمانة استالم ختاري من األكثرثالثة أيام عمل على  عن يزيد موعد ال يف ادإلكرتويناملوقع  يف املسامهات نشر ينبغي 4.2.3
جدول أعمال االجتماع املسامهات اليت يتسلمها مدير املكتب قبل أقل من اثين عشر يوماً تقوميياً من موعد  يف ال تُدرج 5.2.3

و جتاوزت ير املكتب قبول املسامهات اليت تعترب ذات أمهية كبرية حىت لاالجتماع، وال توزع وُتسَتبقى لالجتماع التايل. وجيوز ملد
 العمل(. فرقة االجتماع للجنة الدراسات )أو يف هذه املسامهات يف احملددة. ويرتك القرار النهائي بشأن النظر املهلة

 نيوشكلها كما هو مب ينبغي أن حيرص املدير على أن يتقيد املسامهون بالقواعد املقررة لتقدمي الوثائق 6.2.3
 وينبغي أن يرسل تذكرياً كلما رأى ذلك مناسباً. .7.1.3الفقرة  يف والتوقيت الوارد ITU-T A.2 التوصية يف

تتقيد بالتوجيهات  الأي وثيقة  جيوز ملدير املكتب، باالتفاق مع رئيس جلنة الدراسات، أن يُعيد إىل اجلهة املسامهة 7.2.3
 لتعديلها طبقاً هلذه التوجيهات. ITU-T A.2 التوصية يف العامة املبينة

 ال ترفق املسامهات بالتقارير كملحقات، بل ينبغي ادإشارة إليها عند الضرورة. 8.2.3
تُقدم املسامهات، بقدر ادإمكان، إىل جلنة دراسات واحدة. ومع ذلك، فإذا تقدمت هيئة مشاركة مبسامهة تعتقد أهنا  9.2.3

ة تتضمن هذه احلالة تصدر صفحة واحد املقام األول؛ ويف يف ات، ينبغي هلا أن حتدد جلنة الدراسات املعنيةهتم عدة جلان دراس
لسلة . ويُعطى هلذه الصفحة الواحدة رقم ضمن سخرىعنوان املسامهة ومصدرها وملخص حملتواها لتوزيعها على جلان الدراسات األُ 

 ا.املسامهات املقدمة لكل جلنة دراسات ترسل إليه

 الوثائق المؤقتة 3.3

ثائق املؤقتة اليت صيغة إلكرتونية. وينشر املكتب الو  يف ينبغي تقدمي الوثائق املؤقتة إىل مكتب تقييس االتصاالت 1.3.3
أقرب  يف ية فتنشرشكل نسخ ورق يف شكل ملفات إلكرتونية عندما تصبح متاحة؛ أما الوثائق املؤقتة اليت يتلقاها يف يتلقاها
 .ممكن وقت

شكل  يف ةأفرقة الصياغ املقررين أو من تقارير الرؤساء أو تنشر مقتطفات من تقارير اجتماعات جلان الدراسات أو 2.3.3
 وثائق مؤقتة. وتطبع وتوزع فقط على املشاركني احلاضرين أثناء االجتماع الذين يطلبون نسخاً ورقية.
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فرقة  ملقدمة من أمانة االحتاد، قبل بداية اجتماع جلنة الدراسات أوذلك الوثائق ا يف ينبغي نشر الوثائق املؤقتة مبا 3.3.3
موعد  يف موعد أقصاه ثالثة أيام عمل من تسلم األمانة هلا، وذلك لضمان تيسرها يف العمل على الصفحة املناسبة باملوقع ادإلكرتوين

ارير بشأن األحداث التق ينطبق هذا املوعد النهائي على الوثائق ادإدارية أو يقل عن سبعة أيام تقوميية قبل بدء االجتماع. وال ال
على املقرتحات املقدمة من رؤساء ومنظمي اجتماعات األفرقة املخصصة،  يوماً تقوميياً، وال 21اليت تنعقد قبل بدء االجتماع بأقل من 

التقارير عادًة  على الوثائق اليت يطلبها االجتماع حتديداً. وينبغي نشر األمانة وال جتميعات املقرتحات اليت يعدها الرؤساء أو على وال
ة حة املناسبة باملوقع ادإلكرتوين قبل بدء مناقشفيوماً تقوميياً، على الص 21بشأن األحداث اليت تنعقد قبل بدء االجتماع بأقل من 

 االجتماع. يف يتم االتفاق على خالف ذلك مل ، مابيومني تقومييني على األقل االجتماع يف البند املعين
فرق العمل  ال يعيد املكتب إصدار الوثائق املؤقتة اليت تتضمن مقتطفات من تقارير اجتماعات جلان الدراسات أو 4.3.3

 االجتماع. رتقري يف رمبا تكون قد أدرجت أجزاء منهااالجتماع و  يف كمسامهات ألهنا تكون قد حققت عادة الغرض منها  خرىاألُ 
 ميكن تقدمي وثائق مؤقتة أثناء االجتماع. 5.3.3
يطلبون  بداية االجتماع )وأثناء االجتماع( على املشاركني احلاضرين الذين يف تقتصر طباعة الوثائق املؤقتة وتوزيعها 6.3.3
 ورقية. نسخاً 

 النفاذ اإللكتروني 4.3

 ذلك بيانات االتصال( يف كتب تقييس االتصاالت مجيع الوثائق املقدمة إلكرتونياً )املسامهات والوثائق املؤقتة، مباينشر م 1.4.3
 مبجرد توافر صيغ إلكرتونية هلذه الوثائق. وينبغي توفري تسهيالت البحث املالئمة للنفاذ إىل الوثائق املنشورة.
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 A امللحـق

 برنامج العمل في مقترحةنموذج معياري لوصف توصية جديدة 
 )يشكل هذا امللحق جزءاً ال يتجزأ من هذه التوصية(

 >تاريخ االجتماع< التوصية الجديدة المقترحة لقطاع تقييس االتصاالت /  المسألة:

 عنوان""ال <ITU-T <X.xxxالتوصية  المرجع والعنوان:

 >السنة-الشهر< التوقيت: <TD nnnn>أو  <C nnn> النص األساسي:

 >)عملية املوافقة البديلة( <AAP عملية الموافقة: >االسم، العضوية، عنوان الربيد ادإلكرتوين< المحرر )المحررون(:
 أو

TAP> )عملية املوافقة التقليدية( < 
 )حيدد املقصود من التوصية أو موضوعها واجلوانب اليت تغطيها، مما يشري بالتايل إىل حدود تطبيقها(: مجال التطبيق

 

 (:لعملهمبالتايل باحلكم على فائدهتا  للقراء )يوفر نظرة عامة خمتصرة على غرض التوصية وحمتوياهتا، مما يسمح ملخص

 

 )املوافق عليها أو قيد ادإعداد(: خرىطاع تقييس االتصاالت أو المعايير األُ قعالقتها بتوصيات 

 

 :لوضع المعايير خرىأو الهيئات األُ  خرىاالتصال مع لجان الدراسات األُ 

 

 :بند العمل هذا في األعضاء الداعمون الملتزمون بالمساهمة بنشاط

 >الدول األعضاء، أعضاء القطاعات، املنتسبون، اجلهات األكادميية<
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 I التذييـل

 المقرِّر يعدهنسق التقرير المرحلي الذي 

 يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية( )ال

 عنيهم األمر:النسق التايل بغية توفري القدر األعظم من املعلومات إىل مجيع من ي يف التقارير املرحلية اليت يعدها املقررون يُوَصى بوضع
 ملخص موجز حملتويات التقرير؛ أ ( 

 التوصيات املطلوب إقراره؛ االستنتاجات أو ب(
 ن ُوجدت؛ذلك الوثيقة األساسية إ يف حالة العمل مقارنة خبطة العمل، مبا ج(
 املراَجعة؛ مشروعات التوصيات اجلديدة أو د (
 لطلب اختاذ إجراءات من جانبها؛ أو خرىاملنظمات األُ  مسودة االتصال رداً على جلان الدراسات أو ه (
املقرر  اجتماعات فريق يف إشارة إىل املسامهات اليت تعترب جزءًا من الدراسة وملخص للمسامهات اليت ُدرست و (

 ملالحظة(؛ا )انظر
 ؛خرىإشارة إىل املسامهات اليت أسِندت إىل متعاونني من املنظمات األُ  ز (
 القضايا الرئيسية املطلوب حسمها ومشروع جدول أعمال االجتماع املقبل الذي متت املوافقة على عقده، إن ُوِجد؛ ح(
 ردود على السؤال اخلاص مبعلومات عن الرباءات؛ ط(
 ع االجتماعات اليت ُعِقدت منذ آخر تقرير مرحلي.مجي يف قائمة باحلضور ي(

 عنوانه إىل رقم املسألة، ومكان انعقاد االجتماع وتارخيه. ويكون العنوان، بشكل عام، يف يشري تقرير االجتماع بوضوح
 ".x/xشكل "تقرير املقرر، املسألة  يف

شكل مشروع التوصية  يف توصية(. ويكون عنوان الوثيقة املؤقتةتقدم أي مشاريع توصيات بوصفها وثائق مؤقتة منفصلة )وثيقة لكل 
 "،ITU-T X.x :abc"مشروع مراجعة التوصية  " هو عنوان مشروع التوصية، أوabc" حيث "ITU-T X.x :abcاجلديدة 

 " وما إىل ذلك.ITU-T X.x :abcللتوصية  1 "مشروع التعديل أو
 .حملددعالقة هلا مبجال الدراسة اتقدمي املسامهات اليت ال بغية النتهاك القواعد  وسيلةالتقرير املرحلي  جيب عدم استعمال

 .املعلومات يف االزدواجية ( لتاليف12.3.3.2جيوز أن يشري التقرير املرحلي إىل تقارير االجتماعات )انظر الفقرة  - مالحظة
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MOD  

 ITU-T A.12 التوصية

 تقييس االتصاالت وتنسيقهاتعريف التوصيات الصادرة عن قطاع 

 (2016؛ 2015؛ 2008؛ 2004؛ (2000
 ملخص

 التوصية معلومات بشأن إسناد حروف لسالسل توصيات قطاع تقييس االتصاالت. هذه تقدم

 مجال التطبيق 1
طاع قيستعرض الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت دوريًا طرائق تعريف التوصيات وتنسيقها وكذلك دليل صياغة توصيات 

تقييس االتصاالت، وهو الدليل الذي يعده وحيدثه مكتب تقييس االتصاالت والذي يتضمن مبادئ توجيهية تفصيلية بشأن شكل 
 يات وتنسيقها.تعريف التوص يف إعدادها. وتتضمن هذه التوصية املبادئ الواجب تطبيقها يف التوصيات واألسلوب املتبع

 تعريف التوصيات وتنسيقها 2

مجيع التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت. ويتكون رقم كل توصية من حرف يشري إىل السلسلة  تُرقم 1.2
ورقم لتعريف املوضوع داخل السلسلة. ويتم الرتقيم بطريقة تسمح بالتعرف على التوصيات بوضوح ودون لبس كما ُتسهل ختزين 

لى الغالف. وميكن ملوافقة على التوصية )السنة( جبوار رقم تعريف التوصية عاملعلومات املتصلة بالتوصيات إلكرتونياً. ويوضع تاريخ ا
 وضع الشهر إذا كان ذلك مطلوباً ملزيد من التحديد.

 يتم تعريف جمال تطبيق السلسلة بوضع حرف من احلروف التالية: 2.2
A قطاع تقييس االتصاالت يف تنظيم العمل 

B مل يتم ختصيصه حىت اآلن 
C  ختصيصه حىت اآلنمل يتم 
D  التعريفة واحملاسبة والقضايا السياساتية واالقتصادية الدولية املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات مبادئ

 واالتصاالت
E التشغيل العام للشبكات واخلدمة اهلاتفية وتشغيل اخلدمات والعوامل البشرية 
F خدمات االتصاالت غري اهلاتفية 
G  سائطه واألنظمة والشبكات الرقميةأنظمة ادإرسال وو 
H األنظمة السمعية املرئية واألنظمة متعددة الوسائط 
I الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات 
J  عددة الوسائطمت ُأخرىالشبكات الكبلية وإرسال إشارات الربامج ادإذاعية الصوتية والتلفزيونية وإشارات 

K احلماية من التداخالت 
L املعلومات واالتصاالت، تغري املناخ، املخلفات ادإلكرتونية، كفاءة الطاقة، إنشاء الكبالت  البيئة وتكنولوجيا

 وغريها من عناصر املنشآت اخلارجية وتركيبها ومحايتها
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M ،صيانة الشبكاتو ذلك شبكة إدارة االتصاالت  يف مبا إدارة االتصاالت 
N صوتية والتلفزيونيةالصيانة: الدارات الدولية دإرسال الربامج ادإذاعية ال 
O مواصفات جتهيزات القياس 
P نوعية ادإرسال اهلاتفي واملنشآت اهلاتفية وشبكات اخلطوط احمللية 
Q والقياسات واالختبارات املرتبطة هبما التبديل والتشوير 
R ادإرسال الربقي 
S التجهيزات املطرافية للخدمات الربقية 
T املطاريف اخلاصة باخلدمات التلماتية 
U التبديل الربقي 
V اتصاالت البيانات على الشبكة اهلاتفية 
W مل يتم ختصيصه حىت اآلن 
X شبكات البيانات واالتصاالت بني األنظمة املفتوحة واألمن 
Y  البنية التحتية العاملية للمعلومات واجلوانب اخلاصة بربوتوكول ادإنرتنت وشبكات اجليل التايل وإنرتنت األشياء

 واملدن الذكية
Z أنظمة االتصاالت يف اللغات واجلوانب العامة املتعلقة بالربجميات 

 أقسام حسب املوضوع. يف كل سلسلة يف يتم تصنيف التوصيات 3.2
ينبغي أن يكون عنوان كل توصية موجزاً )ومن األفضل أال يتجاوز سطراً واحداً( على أن يكون فريداً ومعرباً وخالياً  4.2

التفاصيل اليت توضح املقصود من التوصية على وجه التحديد وتغطيتها ضمن نص التوصية بقدر من الغموض. وينبغي وضع 
 ادإمكان )حتت عنوان "جمال التطبيق" مثاًل(.

يشار بوضوح إىل تاريخ املوافقة الرمسية على التوصية وجلنة )أو جلان( الدراسات املسؤولة عن املوافقة عليها  5.2
ا متساويًا عند ، يكون وضع التوصيات املوافق عليهاالحتاد التفاقيةوطبقًا  عملية املوافقة املطبقة. باملراجعات، إىل جانب وسجل

 .(TAP)عملية املوافقة التقليدية  أو (AAP)املوافقة البديلة  بعمليةاملوافقة عليها 
الرئيسية الواردة  وجمموعة من الكلماتيضع حمرر التوصية اجلديدة أو املراجعة قبل النص الرئيسي للتوصية ملخصاً هلا  6.2

 خرىأُ "دليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت". وجيوز حملرر التوصية أيضًا عرض عناصر أساسية  يف فيها، كما هو مبني
 الدليل. يف مثل املعلومات األساسية كما هو مبني

مراجعة التوصيات  يف وصيات اجلديدة، وكذلكصياغة الت يف يطبق "دليل صياغة توصيات قطاع تقييس االتصاالت" 7.2
 القائمة، كلما كان ذلك ممكناً.
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SUP  

 (2012ديب،  يف )املراَجع 33رار ـقال
 مبادئ توجيهية بشأن األنشطة االستراتيجية

 لالتحاد الدولي لالتصاالت لقطاع تقييس االتصاالت
 (2012 ؛ ديب، 2008؛ جوهانسربغ،2004؛ فلوريانوبوليس، 2000)مونرتيال، 

 

SUP  

 (2012ديب،  يف )املراَجع 38رار ـقال
 القطاعات الثالثة لالتحاد الدولي لالتصاالتالتنسيق فيما بين 

 األنشطة المتعلقة باالتصاالت المتنقلة الدولية في
 (2012؛ ديب، 2008؛ جوهانسربغ، 2004؛ فلوريانوبوليس، 2000)مونرتيال، 

 

SUP  

 (2012ديب،  يف )املراَجع 57رار ـقال
 القطاعات الثالثة لالتحاد الدولي لالتصاالتبين  فيما التنسيق والتعاون تعزيز

 ذات االهتمام المشتركالمسائل  في
 (2012 ؛ ديب،2008)جوهانسربغ، 

 

SUP  

 (2012ديب،  يف )املراَجع 71 رارـقال
 بالمشاركة 1السماح للهيئات األكاديمية

 لالتحاد الدولي لالتصاالت قطاع تقييس االتصاالت عمل في
 (2012؛ ديب، 2008)جوهانسربغ، 
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SUP  

 (2012)ديب،  81القـرار 
 تعزيز التعاون

 (2012)ديب، 

 

SUP  

 (2012)ديب،  82 رارـالق
 لقطاع تقييس االتصاالت استعراض استراتيجي وهيكلي

 (ITU-T)لالتحاد الدولي لالتصاالت 

 (2012، )ديب
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 الجـزء الثالث

 املعّينون الرؤساء ونواب الرؤساء

 (2017-2020يف قطاع تقييس االتصاالت )للفرتة 
الفريق /لجنة الدراسات

االستشاري لتقييس 
 (TSAG)االتصاالت 

 ُعيِّن في منصب /الشركةالبلد االسم

الفريق االستشاري لتقييس 
 (TSAG)االتصاالت 

 الرئيس Ericsson Canada بروس غراسي
 نائب الرئيس املكسيك اسغفيكتور مانويل مارتينيز فاني

 نائب الرئيس الصني ويلنغ سو
 نائب الرئيس الواليات املتحدة مونيك مورو

 نائب الرئيس االحتاد الروسي نكنييفالدميري م
 نائب الرئيس كينيا نداروماتانو 

 نائب الرئيس األردن عمر تيسري العودات
 نائب الرئيس أملانيا يبلرلراينر 
 نائب الرئيس تونس شريف-باحلسنيرمي 

 الرئيس اململكة املتحدة فيل روشتون 2 لجنة الدراسات
 نائب الرئيس مصر صقر املوىل حسام عبد

 نائب الرئيس الصني انغو  يانتشوان
 نائب الرئيس اإلمارات العربية املتحدة سيف بن غليطة

 نائب الرئيس اململكة العربية السعودية عبداهلل املبدل
 نائب الرئيس فرنسا فوكارفيليب 
 نائب الرئيس السودان عطية حممد تاج السرأمحد 
 نائب الرئيس تركيا كاندميريايسيل  
 الرئيسنائب  األرجنتني كليمنيتغيريمو  

 الرئيس اليابان سييشي تسوغاوا 3 لجنة الدراسات
 نائب الرئيس مصر أمحد سعيد

 نائب الرئيس كوت ديفوار بينجوي جوزفني آدو
 نائب الرئيس السنغال أميناتا درامي

 نائب الرئيس زانياتن رينولد كريسبني مفونغاهيما
 نائب الرئيس مجهورية كوريا بيونغنام يل

 نائب الرئيس البحرين حممد درويشعادل 
 نائب الرئيس الربازيل آبراو بالبني إسيلفا
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الفريق /لجنة الدراسات
االستشاري لتقييس 

 (TSAG)االتصاالت 
 ُعيِّن في منصب /الشركةالبلد االسم

 نائب الرئيس االحتاد الروسي أليكسي بورودين
 نائب الرئيس فرنسا دومينيك فورغيس

 نائب الرئيس تونس حمموديكرمية 
 نائب الرئيس السودان تاج السر التهامي املكي منري

 نائب الرئيس األردن محد املومينأحممد 
 نائب الرئيس األرجنتني بينيليليانا 

 الرئيس األرجنتني سوكينيكماريا فيكتوريا  5 لجنة الدراسات
 نائب الرئيس مصر نيفني توفيق

 نائب الرئيس اليابان كازوهريو تاكايا
 نائب الرئيس الصني كيوانغ  غشو 

 الرئيسنائب  الواليات املتحدة ليونيد رابينوفيتش
 نائب الرئيس مجهورية كوريا ساميونغ شونغ

 نائب الرئيس فرنسا كانيهجان مانويل  
 نائب الرئيس إفريقيا الوسطى منرونافنسنت أوربان 

 نائب الرئيس السودان فاروق حممود عثمان إميان
 نائب الرئيس أملانيا أوبيتزجوزيف 

 الرئيس اليابان ساتوشي مياجي 9 لجنة الدراسات
 نائب الرئيس الصني شنغ جيفان

 نائب الرئيس مجهورية كوريا تايكيون كيم
 نائب الرئيس إفريقيا الوسطى ممادو كورسريبليز  

 الرئيس االحتاد الروسي كوشرييايفأندري   11 لجنة الدراسات
 نائب الرئيس غانا إيساك بواتنغ

 نائب الرئيس الصني جيه زوشياو 
 نائب الرئيس مجهورية كوريا غاك كانغ-شن

 نائب الرئيس الربازيل يو زانونمونكاجواو الكسندر 
 نائب الرئيس تونس كرمي الوكيل
 نائب الرئيس فيتنام فانخوا نغوين 

 نائب الرئيس السودان موال محدعوض أمحد علي 
 نائب الرئيس األرجنتني فرجيرييوماريو 

 الرئيس غانا آشيمفيور-باهكوامي  12 لجنة الدراسات
 نائب الرئيس الصني يي غاوجيونغ

 نائب الرئيس السنغال فايتسيين ماالن 
 نائب الرئيس رواندا أوموتوينيفون إ
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الفريق /لجنة الدراسات
االستشاري لتقييس 

 (TSAG)االتصاالت 
 ُعيِّن في منصب /الشركةالبلد االسم

 نائب الرئيس الواليات املتحدة آل مورتون
 نائب الرئيس الربازيل تياغو سوسا براددو

 نائب الرئيس تونس أمين صاحل
 نائب الرئيس السودان حسن حممدحسن خمتار 

 نائب الرئيس نيجرييا اوجوه إيدوميي
 نائب الرئيس األردن زيد القاضي
 نائب الرئيس تركيا حممد أوزدمي

 نائب الرئيس األرجنتني راؤول بارودي
 نائب الرئيس مجهورية كوريا هو جيونغ-سيونغ

 الرئيس سويسرا ليو ليمان 13 لجنة الدراسات
 نائب الرئيس مصر الراجحيأمحد 

 نائب الرئيس اليابان يوشينوري غوتو
 نائب الرئيس الصني هيوان سو

 نائب الرئيس مجهورية كوريا هيونغسو كيم
 نائب الرئيس اململكة العربية السعودية حممد التميمي
 نائب الرئيس رواندا برايس مورارا

 الرئيس نائب Ericsson Canada سكوت مانسفيلد
 نائب الرئيس تونس شريف-باحلسنيرمي 

 نائب الرئيس نيجرييا فيديليس أوناه
 نائب الرئيس األرجنتني خوان كارلوس مينوتو

 الرئيس الواليات املتحدة ستيف تروبريدج 15 لجنة الدراسات
 نائب الرئيس الصني دان يل

 نائب الرئيس اليابان نورييوكي أراكي
 نائب الرئيس مجهورية كوريا ريوجيونغدونغ 

 نائب الرئيس اململكة العربية السعودية الفالجعبد اهلل فهد 
 نائب الرئيس الكويت خالد العازمي
 نائب الرئيس فرنسا هوبري ماريوت

 نائب الرئيس إفريقيا الوسطى سرييل فيفيني فيزونغادا
 نائب الرئيس Ericsson Canada غلني بارسونز
 نائب الرئيس إيطاليا إدواردو كوتينو
 نائب الرئيس اململكة املتحدة جون مسنجر

 الرئيس الصني جونغ لوو 16 لجنة الدراسات
 نائب الرئيس مصر مهند املغربل
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الفريق /لجنة الدراسات
االستشاري لتقييس 

 (TSAG)االتصاالت 
 ُعيِّن في منصب /الشركةالبلد االسم

 نائب الرئيس اليابان هيديكي ياماموتو
 نائب الرئيس الربازيل مارسيلو مورينو

 نائب الرئيس إفريقيا الوسطى تشارلز زوي بانغا
 نائب الرئيس تونس حمسن غمام مالك
 نائب الرئيس أوزبكستان خوسان إساييف

 نائب الرئيس األرجنتني هيبري مارتينيز
 الرئيس مجهورية كوريا هوينغ يول يوم 17 لجنة الدراسات

 نائب الرئيس اليابان يوتاكا مياكي
 نائب الرئيس الصني جاوجي لني
 نائب الرئيس الواليات املتحدة إينيت فيوري

 نائب الرئيس االحتاد الروسي فاسيلي دوملاتوف
 نائب الرئيس إفريقيا الوسطى باتريك كنيدي كيتني زانغا

 نائب الرئيس السودان معتز الصادق إسحاق
 نائب الرئيس تونس والء العرتوس
 نائب الرئيس تركيا غوخان إفرين

 نائب الرئيس األرجنتني هوغو داريو ميغيل
 الرئيس اإلمارات العربية املتحدة ناصر املرزوقي 20 لجنة الدراسات

 نائب الرئيس مصر رامي أمحد
 نائب الرئيس اليابان تاكافومي هاشيتاين
 نائب الرئيس كوت ديفوار غاي ميشيل كواكو

 نائب الرئيس الصني زيكني سانغ
 نائب الرئيس السنغال هاشم ماليك نديايي

 نائب الرئيس مجهورية كوريا هيونغجون كيم
 نائب الرئيس إسبانيا بالنكا غونزالز

 نائب الرئيس اململكة العربية السعودية عبد الرمحن احلسن
 نائب الرئيس االحتاد الروسي أولغ مريونيكوف

 نائب الرئيس تونس بالل شابو
 نائب الرئيس نيجرييا باكو وكيل
 نائب الرئيس إيطاليا فابيو بيجي

 نائب الرئيس األرجنتني هكتور ماريو كاريل
لجنة التقييس المعنية 

 (SCV)بالمفردات 
 نائب الرئيس الصني تونغ وو

 نائب الرئيس الواليات املتحدة بول ناجاريان
 نائب الرئيس االحتاد الروسي كونستنتني تروفيموف

 



 

 اجلزء الرابع
 المواَفق عليهاالمسائل 

 2016عناوين المسائل التي وافقت عليها الجمعية العامة لتقييس االتصاالت لعام 

 2لجنة الدراسات المواَفق عليها من أجل قائمة بالمسائل 

 المسألةعنوان  المسألة رقم

A/2 تطبيق خطط الرتقيم والتسمية والعنونة وخطط التعرف خلدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة 

B/2 خطة التسيري والتشغيل البيين للشبكات الثابتة واملتنقلة 

C/2 جوانب اخلدمة واجلوانب التشغيلية لالتصاالت، مبا يف ذلك تعريف اخلدمة 

D/2  والتخطيط إلدارة االتصاالت وتوصيات وظائف التشغيل واإلدارة والصيانةاملتطلبات واألولويات (OAM) 

E/2 معمارية اإلدارة وأمنها 

F/2 مواصفات السطوح البينية ومنهجية التوصيف 

 
 3لجنة الدراسات المواَفق عليها من أجل المسائل بقائمة 

 عنوان المسألة رقم المسألة

A/3  اجليل التايل تستعمل شبكات واحملاسبة/تسوية احلسابات يف خدمات االتصاالت الدولية اليتتطوير آليات الرتسيم 
(NGN)  يف ذلك مواءمة توصيات السلسلة اتطورات ممكنة يف املستقبل، مبوأي وشبكات املستقبل D  احلالية مع

 االحتياجات املتطورة للمستعملني 
B/3 طاار املدروسة يفسابات يف خدمات االتصاالت الدولية، خالف الآليات تطوير آليات الرتسيم واحملاسبة/تسوية احل 

 للمستعملني املتطورةاحلالية مع االحتياجات  D يف ذلك مواءمة توصيات السلسلة ، مبا1/3 املسألة
C/3 ذات الصلة بكفاءة توفري خدمات االتصاالت الدولية والسياساتية دراسة العوامل االقتصادية 
D/3  ذات الصلة السياساتيةاملسائل االقتصادية و و تكاليف الطعداد مناذج  من أجلدراسات طقليمية 
E/3 ذات  والسياساتيةصادية ملسائل االقتوا املصطلحات والتعاريف اخلاصة بالتوصيات املتعلقة بالتعريفات واملبادئ احملاسبية

 الصلة
F/3  بروتوكول اإلنرتنتانب ذات الصلة بتبادل احلركة وفق اجلو التوصيلية الدولية لإلنرتنت، مبا يف ذلك (IP) ، ونقاط تبادل

طىل طصداره السادس  (IPv4)اإلنرتنت  النتقال من اإلصدار الرابع لربوتوكولوأثر ا احلركة اإلقليمية، وتكلفة توفري اخلدمات
(IPv6) 

G/3 احلدودية( سبة وتسوية احلسابات والتجوال يف املنااققضايا التجوال الدويل املتنقل )مبا يف ذلك آليات الرتسيم واحملا 
H/3  طجراءات النداء البديلة وسوء استغالل وسوء استعمال املرافق واخلدمات مبا يف ذلك تبنين هوية اخلط الطالب(CLI) 

 (OI)وحتديد املنشأ  (CPND)وتوفري رقم الطرف الطالب 
I/3  والتقارب )اخلدمات أو البنية التحتية( واخلدمات اجلديدة مثل اخلدمات املتاحة األثر االقتصادي والتنظيمي لإلنرتنت

 وخدمات االتصاالت الدولية وشبكاهتا (OTT) حبرية على اإلنرتنت
J/3  تعريف األسواق ذات الصلة وسياسة املنافسة وحتديد املشغلني الذين يتمتعون بقوة كبرية يف السوق فيما يتعلق باجلوانب

 ية خلدمات االتصاالت الدولية وشبكاهتااالقتصاد
K/3  لية وشبكاهتاخدمات االتصاالت الدو اجلوانب االقتصادية والسياساتية ذات الصلة بالبيانات الضخمة واهلوية الرقمية يف 



 5لجنة الدراسات المواَفق عليها من أجل قائمة بالمسائل 

 عنوان المسألة رقم المسألة

A/5  التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من التمّور الكهرمغنطيسيمحاية البنية 

B/5  واملكونات الواقيةقدرة املعدات على املقاومة 

C/5 التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية النامجة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) 

D/5  مسائل التوافق الكهرمغنطيسي(EMC) الناشئة يف بيئة االتصاالت 

E/5  أمن وموثوقية أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(ICT) طزاء اإلشعاعات الكهرمغنطيسية وطشعاعات اجلسيمات 

F/5 حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة والطاقة النظيفة املستدامة 

G/5 ذلك التصدي نولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعي للبيئة، مبا يفاإلدارة السليمة بيئياً للمخلفات اإللكرتونية وتصميم تك 
 1الزائفة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جهزةأل

H/5  التكيف مع تغري املناخ، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(ICT) منخفضة التكلفة واملستدامة والقادرة على الصمود 

I/5  تعزيز أهداف التنمية املستدامةمن حيث االستدامة من أجل تقييم آثار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (SDG) 

J/5 األدلة واملصطلحات املتعلقة بالبيئة وتغرّي املناخ 

 

 9لجنة الدراسات  المواَفق عليها من أجلقائمة بالمسائل 

 عنوان المسألة رقم المسألة
A/9  ملسامهة والتوزيع األويل والتوزيع الثانويمن أجل اطرسال طشارات الربامج التلفزيونية والصوتية 
B/9  ملشروعةااألساليب واملمارسات املطبقة على النفاذ املشروط واحلماية من النسخ غري املشروع ومن طعادة التوزيع غري 

 الرقمي طىل املنازل( الكبلي لتلفزيونتوزيع ا)"مراقبة طعادة التوزيع" بالنسبة ل
C/9  تطبيقات الالسطوح البينية لربجمة(API) لخدمات لاألار ومعمارية الربجميات اإلمجالية و ، من أجل مكونات الربجميات

 9جلنة الدراسات اختصاص  ضمن نطاق املتقدمة لتوزيع احملتوى
D/9  اخلدمات املتقدمة لتوزيع احملتوىومفكك شفرة الستقبال  لبوابة سكنيةاملتطلبات الوظيفية 
E/9 و/أو  املضغواة اتالبت تدفقاتمي الربامج الرقمية ألغراض تعدد اإلرسال والتبديل واإلدخال يف قدوسائل التحكم يف ت

 تدفقات الرزم
F/9  رتنتاليت تستخدم البيانات القائمة على بروتوكول اإلن للتلفزيون الكبلي خلدمات والتطبيقات الرقميةاتقدمي (IP)  و/أو

 على الشبكات الكبلية الرزم
G/9  بروتوكول اإلنرتنت العاملة وفقتطبيقات وخدمات الوسائط املتعددة (IP)  اليت شبكات التلفزيون الكبلي من أجل

 املنصات املتقاربةتدعمها 
H/9 والسطوح البينية ملنصات اخلدمات املتقدمة للنهوض بتقدمي اخلدمات الصوتية والتلفزيونية  املتطلبات واألساليب

 الكبلي التلفزيونشبكات  لىاألخرى عالتفاعلية وخدمات الوسائط املتعددة 
I/9 بصريةفاذ الالقنوات على شبكات الن ةمتعدد مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ ونشر طرسال اإلشارات التلفزيونية الرقمية 
J/9 التنسيق والتخطيطو  برنامج العمل 

 

                                                      
 ملقلدة.ا أو/و الزائفة ومكوناهتا مبلحقاهتا والتجهيزات األجهزة تشمل الزائفة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أجهزة 1



 11لجنة الدراسات المواَفق عليها من أجل قائمة بالمسائل 

 عنوان المسألة لمسألةا رقم

A/11 يذواملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات التنف معماريات التشوير والربوتوكوالت يف بيئات االتصاالت الناشئة 

B/11  وبروتوكوالت التشوير للخدمات والتطبيقات يف بيئات االتصاالت الناشئةمتطلبات 

C/11  اتصاالت الطوارئ من أجلمتطلبات وبروتوكوالت التشوير 

D/11 بروتوكوالت التحكم يف موارد الشبكة وطدارهتا وتنسيقها 

E/11  اخلدمات اليت تقدمها بوابات شبكات النطاق العريض تدعمبروتوكوالت و طجراءات 
F/11  وشبكات بكات املستقبل شمبا يف ذلك التنقلية وطدارة املوارد فيما يتعلق بمتطلبات وبروتوكوالت التشوير لالرتباط بالشبكة

 -2020اجليل اخلامس/االتصاالت املتنقلة الدولية

G/11  واالتصاالت الزائفة واملسروقةمكافحة معدات تكنولوجيا املعلومات 

H/11  بروتوكوالت تدعم شبكات احملتوى املوزع والشبكات اليت تركز على املعلومات(ICN)  من أجل شبكات املستقبل
 مبا يف ذلك االتصاالت متعددة األاراف من ارف طىل ارف -2020وشبكات اجليل اخلامس/االتصاالت املتنقلة الدولية

I/11  اخلدمة والشبكات واالختبار عن بعد مبا يف ذلك قياسات األداء املتصلة باإلنرتنتاختبار مؤشرات 
J/11 األار واملنهجيات ؛مواصفات اختبار الربوتوكوالت والشبكات 

K/11 اختبار طنرتنت األشياء وتطبيقاهتا وأنظمة حتديد اهلوية 

L/11  لشبكات مبا ذلك احلوسبة السحابية وا الشبكات الناشئة املراقبة من أجل الربوتوكوالت املستعملة يفمعلمات
 (SDN/NFV) املعّرفة بالربجميات/التمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة

M/11  يف احلوسبة السحابيةاختبار قابلية التشغيل البيين 

N/11  الناشئة 2020-للجيل اخلامس/االتصاالت املتنقلة الدوليةاختبار تكنولوجيات 
O/11 بروتوكوالت تدعم تكنولوجيات التحكم واإلدارة فيما خيص شبكات اجليل اخلامس/االتصاالت املتنقلة الدولية-

2020 

 
 12لجنة الدراسات المواَفق عليها من أجل قائمة بالمسائل 

 عنوان المسألة رقم المسألة

A/12  التجربةجودة اخلدمة/ جودةبشأن تنسيق الو  12جلنة الدراسات برنامج عمل (QoS/QoE)  قطاع تقييس االتصاالتيف 
B/12 تعاريف وأدلة وأار متصلة جبودة اخلدمة/جودة التجربة (QoS/QoE) 

C/12  لشبكات ثابتة بتبديل الدارات وشبكات متنقلة تصاالتملطاريف اال السمعية صائصواخلاإلرسال الكالمي خصائص 
 (IP) وشبكات بتبديل الرزم باستعمال بروتوكول اإلنرتنت

D/12  اتبواإلشارة السمعية يف املرك اإلشارة الكالميةاألساليب املوضوعية لتقييم 

E/12  املهاتفة وأجهزة الرأس من أجل مطاريفمنهجيات قياس املهاتفة 

F/12  السمعيةم واجلودة جودة الكالارائق التحليل باستعمال طشارات قياس معقدة مبا يف ذلك تطبيقها يف تقنيات حتسني 

G/12  رئيةواجلودة السمعية واجلودة السمعية املالكالم الذايت لتفاعالت جودة  من أجل التقييمارائق وأدوات وخطط اختبار 

H/12 اخلدمة املوصى هبا لتقييم أداء الشبكة وجودةلتنفيذ األساليب االفرتاضي  التمثيل (QoS)  جودة التجربةو (QoE) 

I/12 االتصاالت خدمات الطرائق املوضوعية القائمة على اإلدراك لقياس جودة اإلرسال الصويت والسمعي واملرئي يف 

J/12  عن بُعدتقييم املؤمترات واالجتماعات اليت تُعقد 

K/12 املوصولة بينياً شبكات للألداء اعتبارات ا 



 عنوان المسألة رقم المسألة

L/12  خدمات شبكات االتصاالت جلودةاجلوانب التشغيلية 
M/12 جودة اخلدمة (QoS)  وجودة التجربة(QoE) املتعددة  وارائق للتقييم من أجل الوسائط ومتطلبات األداء 

N/12  يف اخلدمات الفيديوية القائمة على الرزم جودة الوسائط املتعددةلتقييم تطوير مناذج وأدوات 

O/12 ختطيط جودة الكالم يف احملادثة والتنبؤ هبا ومراقبتها على أساس املعلمات والنموذج E 

P/12 طاار لوظائف التشخيص 

Q/12  الشبكي األخرى التوصيلأداء الشبكات القائمة على الرزم وتكنولوجيات 
R/12  من ارف طىل ارف لتكنولوجيات التلفزيون املتقدمة، من حيازة الصورة طىل طخراجها، يف  اخلدمة جودةقياس ومراقبة

 التوزيع األويل والتوزيع الثانوي املسامهة و شبكات 
S/12 نطاق اختصاص  اجلودة السمعية املرئية املدركة يف خدمات الوسائط املتعددة يف األساليب املوضوعية والذاتية لتقييم

 9الدراسات  جلنة

 
 13لجنة الدراسات المواَفق عليها من أجل قائمة بالمسائل 

 عنوان المسألة رقم المسألة
A/13 2020-االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT-2020)متطلبات الشبكة ومعماريتها الوظيفية : 

B/13 تطور شبكة اجليل التايل (NGN) لتوصيل الشبكي املعرَّف بالربجميات لتكنولوجيات املبتكرة، مبا فيها امع ا(SDN) 
 (NFV)الشبكة  لوظائفالتمثيل االفرتاضي و 

C/13 الشبكة وتنسيقهاوظائف ، وتقسيم لتوصيل الشبكي املعرَّف بالربجمياتا 
D/13  جوانب جودة اخلدمة(QoS)  2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةمبا فيها شبكات (IMT-2020) 
E/13  2020-املتنقلة الدولية لالتصاالت الشبكات املقبلةتكنولوجيات (IMT-2020) وشبكات املستقبل 
F/13 2020-االتصاالت املتنقلة الدولية ذلك تقارب االتصاالت الثابتة واملتنقلة مبا يف (IMT-2020) 
G/13 التوصيالت الشبكية واخلدمات اجلديرة بالثقة واملتمحورة حول املعرفة 
H/13 اخلدمات املبتكرة، ومناذج النشر وقضايا االنتقال على أساس شبكات املستقبل سيناريوهات 

I/13 البلدان النامية تطبيق شبكات املستقبل واالبتكار يف 

J/13 بالبيانات الضخمة  املدفوع لتوصيل الشبكيا(bDDN)  تفحص الرزم املعمق و(DPI) 
K/13  والبيانات الضخمة للحوسبة السحابيةوالقدرات العامة النظام اإليكولوجي املتطلبات و 

L/13 املعمارية الوظيفية للحوسبة السحابية والبيانات الضخمة 
M/13 احلوسبة السحابية من ارف طىل ارف اإلدارة واألمن يف 

  



 15لجنة الدراسات المواَفق عليها من أجل قائمة بالمسائل 

 عنوان المسألة رقم المسألة
A/15 تنسيق املعايري املتعلقة بالنقل يف شبكات النفاذ والشبكات املنزلية 

B/15  شبكات النفاذ العاملة باأللياف البصرية يفاألنظمة البصرية 

C/15  تنسيق معايري شبكات النقل البصرية 

D/15 النفاذ عريض النطاق عرب املوصالت املعدنية 

E/15  خصائص وارائق اختبار الكبالت واأللياف البصرية 

F/15 خصائص األنظمة البصرية يف شبكات النقل لألرض 

G/15 خصائص املكونات واألنظمة الفرعية البصرية 

H/15 خصائص األنظمة الكبلية البحرية العاملة باأللياف البصرية 

I/15 محاية شبكات النقل واستعادهتا 

J/15  مواصفات السطوح البينية والعمل البيين والتشغيل واإلدارة والصيانة(OAM)  واملعدات يف شبكات النقل القائمة على
 الرزم

K/15 ي يف شبكات النقل البصريةى اإلشارات والسطوح البينية ووظائف املعدات والعمل البينبن 

L/15  معماريات شبكات النقل 

M/15  الشبكات وتوزيع طشارات التوقيتاألداء من حيث تزامن 

N/15 طدارة أنظمة ومعدات النقل ومراقبتها 

O/15  الشبكات الذكية  من أجلاالتصاالت 

P/15 البىن التحتية املادية البصرية 

Q/15 صيانة الشبكات الكبلية العاملة باأللياف البصرية وتشغيلها 

R/15 الشبكات عريضة النطاق داخل املباين 

S/15  زلية الكبلية عريضة النطاقلشبكات املنعلى امتطلبات مقدرات اخلدمة املتقدمة 
  



 16لجنة الدراسات المواَفق عليها من أجل قائمة بالمسائل 

 عنوان المسألة رقم المسألة

A/16  الوسائط املتعددةبشأن التنسيق 

B/16 أنظمة وخدمات جتربة االنغماس احلية 
C/16  متعددة الوسائط ومؤمترات البياناتوالبوابات األنظمة واملطاريف 
D/16  تطبيقات وخدمات متعددة الوسائططاار و 

E/16 منصات التطبيقات متعددة الوسائط واألنظمة الطرفية لتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت (IPTV) 

F/16 أنظمة وخدمات الالفتات الرقمية 

G/16  األنظمة واخلدمات متعددة الوسائططمكانية النفاذ طىل 

H/16 منصة بوابة العربات للخدمات/التطبيقات يف االتصاالت/أنظمة النقل الذكية (ITS) 

I/16  تطبيقات الصحة اإللكرتونيةمن أجل طاار الوسائط املتعددة 

J/16 التشفري املرئي 

K/16  ومطاريف الفاكس ومعاجلة اإلشارات على اساس الشبكةتشفري الكالم/اإلشارات السمعية ومودمات النطاق الصويت 

L/16 الدولية القضايا املرتبطة بالعوامل البشرية لتحسني نوعية احلياة عن اريق االتصاالت 

 
 17لجنة الدراسات المواَفق عليها من أجل قائمة بالمسائل 

 عنوان المسألة رقم المسألة
A/17  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأمن أنظمة االتصاالتتنسيق/ 

B/17 معمارية األمن وطااره 
C/17 طدارة أمن معلومات االتصاالت 
D/17 األمن السيرباين 

E/17  بالوسائل التقنية االقتحاميةمكافحة الرسائل 
F/17 االتصاالت  وشبكات اجلوانب األمنية خلدمات 

G/17 خدمات التطبيقات املأمونة 
H/17  احلوسبة السحابيةأمن 

I/17 يف االتصاالت ةاحليوي اتالقياس 

J/17 معمارية وآليات طدارة اهلوية 

K/17  البنية التحتية للمفتاح العمومي)الدليل،  العامةالتكنولوجيات (PKI) ، البنية التحتية إلدارة االمتيازات(PMI) ، قواعد
 لدعم التطبيقات املأمونة( (OID)، معرفات األشياء (ASN.1) 1 الرتكيب اجملردة

L/17 اللغات الشكلية لربجميات االتصاالت واالختبار 



 20لجنة الدراسات المواَفق عليها من أجل قائمة بالمسائل 

 عنوان المسألة رقم المسألة

A/20 البحوث والتكنولوجيات الناشئة مبا يف ذلك املصطلحات والتعاريف 

B/20  وحاالت استخدام طنرتنت األشياء متطلبات(IOT) 

C/20  نرتنت األشياءإلاملعمارية الوظيفية (IOT) التشوير والربوتوكوالت  مبا يف ذلك متطلبات 

D/20 تطبيقات طنرتنت األشياء (IOT) وخدماهتا مبا يف ذلك شبكات املستعملني النهائيني والتشغيل البيين 

E/20  متطلبات املدن واجملتمعات الذكية(SCVC) وتطبيقاهتا وخدماهتا 

F/20 املدن واجملتمعات الذكية (SCVC)البنية التحتية واإلاار : 
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