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َ    مراج ع يفال( 123القـرار   )8201، ديب    

البلدان المتقدمةو  1بين البلدان النامية التقييسيةسد الفجوة 

 ،)2018ديب، ( لالتصاالت الدويل لالحتاد املفوضني املندوبني مؤمتر إن
 يالحظإذ 

 13 (الرقم "يسهل تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي مع نوعية خدمة مرضية" االحتادأن  أ ) 
 )؛االحتاد من دستور 1 املادة يف

-ITU) اداالحت تذكر ضمن وظائف قطاع تقييس االتصاالت يف االحتادمن دستور  17 أن املادة ب)

T)  مراعاة االعتبارات اخلاصة  معاالحتاد الوفاء بشكل كامل بأهداف ... "وهيكله
 ؛."النامية.. بالبلدان

 71 اليت متت املوافقة عليها مبوجب القرار 2020-2023للفرتة  لالحتاداخلطة االسرتاتيجية أن  ج)
َ  املراج ع(  تشجيع"تشمل حتت أهداف قطاع تقييس االتصاالت وملحقاته، هلذا املؤمتر ) 2018ديب،  يف     

 قطاع توصيات( يزيةمتي غري دولية معايري حتديد يف النامية، البلدان وخاصة لألعضاء الفعّالة املشاركة
 ؛"التقييسية الفجوة سد بغيةواعتمادها ) االتصاالت تقييس

سد الفجوة الرقمية  :"الشمول 2020-2023للفرتة  لالحتادالغايات االسرتاتيجية إحدى أن  د )
 العريض للجميع"، النطاقوتوفري النفاذ إىل 

 كذلكيالحظ   وإذ
َ  (املراجع 54القرار  اعتمدت (WTSA) االتصاالت لتقييس العاملية اجلمعية أن ) أ  احلمامات،  يف      

 ملتقدمة؛ا والبلدان النامية البلدان بني ميدان التقييس يف الفجوة سد على للمساعدة) 2016

_______________
ا 1                    ً                                                                                      تشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا

مبرحلة انتقالية.
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َ  املراج ع( 47 القرار اعتمد (WTDC) االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر أن )ب  ،بوينس آيرس يف     
 تقييس قطاع لتوصيات ال    ّ الفع   والتطبيق املعارف لتعزيز بأنشطة االضطالع إىل يدعو الذي) 2017

َ  املراج ع( 37 وكذلك القرار النامية، البلدان يف (ITU-R) الراديوية االتصاالت وقطاع االتصاالت      
 ،النامية البلدان الذي يعرتف بضرورة إتاحة الفرص الرقمية يف) 2017بوينس آيرس،  يف

رو         ِّ إذ يذك 

 تمع عامليةال القمة عن الصادرين املعلومات جمتمع بشأن تونس عمل وبرنامج جنيف عمل خطة بأن
 الرقمية الفجوة على التغلب إىل الرامية اجلهودبذل  على يؤكدان (WSIS) املعلومات
 اإلمنائية، والفجوات

 اعتباره يضع يف وإذ

 الحتادلسرتاتيجية اال اخلطة التالية لقطاع تقييس االتصاالت الواردة يف النتيجة ) أ 
َ  املراج ع( 71 القرار املعتمدة يف 2020-2023 للفرتة  ) هلذا املؤمتر:2018ديب،  يف     

حضور  ذلك يف عملية التقييس داخل قطاع تقييس االتصاالت، مبا يف زيادة املشاركة 
 ش العمل،ور /االجتماعات وتقدمي املسامهات وشغل املناصب القيادية واستضافة االجتماعات

 ؛مشاركة البلدان النامية سيما ال

َ         (املراج ع يف ديب،  71اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة لالحتاد املعتمدة يف القرار أن  ب) ) تشمل 2018     
     ّ   الفعالة شاركةامل الرامي إىل تشجيع تقييس االتصاالت ) لقطاعسد الفجوة التقييسية( T.2-1 الناتج

 ،جان الدراسات)إقليمية للء أفرقة وإنشا   ِ   وامل نح                 ُ    (مثل املشاركة عن ب عد النامية  البلدان وخاصة لألعضاء

 كذلكاعتباره   يضع يف وإذ

 زالت هناك حاجة للرتكيز على األنشطة التالية: أنه ال

 االتصاالت)؛ وضع معايري دولية قابلة للتشغيل البيين وغري متييزية (توصيات قطاع تقييس •

 النامية؛ سد الفجوة التقييسية بني البلدان املتقدمة والبلدان املساعدة يف•



491 Res. 123

 بني اهليئات الدولية واإلقليمية املعنية بوضع املعايري؛ وتيسريه زيادة التعاون الدويل •

جتماعية سد الفجوة الرقمية من خالل حتقيق تنمية اجمال  يف تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية، •
 ،(ICT) واالتصاالت واقتصادية أمشل قائمة على تكنولوجيا املعلومات

 يعرتف وإذ

 عنه ينجم وما امية،الن البلدان يف التقييس ميدان يف املاهرة البشرية املوارد مستمر يف نقصب ) أ 
 قطاعو  االتصاالت تقييس قطاع اجتماعات يف النامية البلدان مشاركة مستوى اخنفاض من

 وضع عملية يف وبالتايل     ً  مؤخرا ، املشاركة هذه على طرأ الذي التحسن رغم ،الراديوية االتصاالت
 االتاالتص تقييس قطاعي توصيات تفسري عند صعوبات ظهور إىل يؤدي مما املعايري،

 الراديوية؛ واالتصاالت

 سرعة ضوء على النامية، البلدان يف وخاصة القدرات، ببناء املتعلقة املستمرة بالتحديات )ب
 ؛اخلدمات بني التقارب وزيادة التكنولوجية االبتكارات

يزانية على فيما يتعلق بالقيود الصارمة اليت تفرضها امل تواجهها البلدان الناميةبالصعوبة اليت  ج)
سيما االجتماعات املنتظمة للجان الدراسات واألفرقة االستشارية اليت  املشاركة يف أنشطة االحتاد، ال
 ميكن أن متتد حىت أسبوعني؛

واء نتيجة لالفتقار إىل س االحتاد تقييس يفأنشطة ال ملمثلي البلدان النامية يف املتواضعةباملشاركة  ) د
 املهارات تدريبأو لالفتقار إىل  لصعوبة احلصول على املعلوماتالوعي بشأن هذه األنشطة أو 

البشرية على املسائل املتصلة بالتقييس أو االفتقار إىل املوارد املالية الالزمة للسفر إىل مواقع 
 املعرفة؛ جمال يف احلاليةزيادة الفجوة  وكلها عوامل ذات تأثري على ،االجتماعات

متلك  الو  إىل آخر ومن منطقة إىل أخرىبأن االحتياجات واألوضاع التكنولوجية ختتلف من بلد  ) ه
 ؛عنها لإلفصاحاآلليات الالزمة أو حاالت كثرية الفرص  البلدان النامية يف
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 جديدة أو االنتقال إليها أن يكون لدىاملرحلة األوىل إلدخال تكنولوجيا  من املهم يف بأنه ) و
البلدان النامية مبادئ توجيهية للتكنولوجيا اجلديدة املعنية ميكن استعماهلا من أجل وضع معيار وطين 

 املناسب؛ الوقت يتيح إدخال التكنولوجيا اجلديدة أو االنتقال إليها يف

َ  املراج ع( 44بأنه عند تنفيذ أحكام ملحق القرار  ) ز َ  املراج ع( 54 ) والقرار2016احلمامات،  يف           
، من خالل قطاع تقييس االتصاالت، بتنفيذ إجراءات للمساعدة االحتاد)، قام 2016احلمامات،  يف
 ؛املتقدمة تقليص الفجوة التقييسية بني البلدان النامية والبلدان يف

َ  املراج ع( 44عمالً بالقرار  االحتادبأن وضع مبادئ توجيهية تتعلق بتنفيذ توصيات  )ح ، احلمامات يف     
َ  املراج ع( 47 ) والقرار2016  ؛لبلدان الناميةإىل ابالنسبة باألمهية ) يتسم 2017بوينس آيرس،  يف     

اجة إىل معايري دولية عالية اجلودة وحيكمها الطلب توضع بسرعة مبا يتماشى مع بأن احل )ط
 بيين واألمنواملوثوقية وقابلية التشغيل المبادئ التوصيلية العاملية واالنفتاح وميسورية السعر 

وتكتسي أمهية بالغة لتوليد الثقة من أجل مواصلة االستثمار خاصًة يف البنية التحتية لالتصاالت/ 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 يقاتوتطب خدمات الذي يتيح رئيسية تكنولوجيات ظهور من خالل بالتحول الرقمي )ي
 أعمال يف مراعاته وجيب املعلومات والتقدم حنو حتقيق التنمية املستدامة، جمتمع بناء ويعزز جديدة
 ؛االتصاالت تقييس قطاع

أن التعاون والتآزر مع هيئات التقييس األخرى وغريها من االحتادات واحملافل املعنية أمر أساسي ب )ك
 ؛لتفادي ازدواج األعمال والستعمال املوارد بكفاءة

لدان النامية ال تزال تنشئ فجوة تقييسية بني البلدان املتقدمة والبا سريعة التطور بأن التكنولوجي )ل
قتصاد تنمية اقتصادها، مبا يف ذلك اال         ً                            تشكل عائقا  حيول دون انتقال البلدان إىل أن هذه الفجوة و 

 ،الرقمي، بفضل النفاذ إىل تكنولوجيات ميسورة التكلفة وقابلة للتشغيل البيين
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 كذلكوإذ يعرتف  

بأن إجنازات قطاع تقييس االتصاالت يف جمال التكنولوجيات الرقمية التحويلية ستساهم يف حتقيق 
 ،2030 خطة التنمية املستدامة لعام

 احلسبان يف وإذ يأخذ

ا أ )   وتطبيقها؛ جمال وضع املعايري يف أن البلدان النامية ميكنها أن تستفيد من حتسني قدرا

يس االتصاالت واالتصاالت الراديوية وسوق االتصاالت/تكنولوجيا أن أنشطة قطاعي تقي ب)
وضع  يف املعلومات واالتصاالت ميكن هي األخرى أن تستفيد من حتسني إشراك البلدان النامية

 وتطبيقها؛ املعايري

 االحتادال صلب أعم يف تدخل التقييسيةأن املبادرات الرامية إىل املساعدة على سد الفجوة  ج)
 العالية؛ ومتثل إحدى أولوياته

ظل هناك الفجوة التقييسية، ت تقليصمن أجل  االحتاد اجلهود اليت يبذهلاأنه على الرغم من  د )
ا بني البلدان النامية والبلدان يف أوجه تفاوت  ؛املتقدمة املعارف املتعلقة باملعايري وإدار

َ  املراج ع( ITU-R 7-3القرار  ) ه "تنمية  بشأن (RA) جلمعية االتصاالت الراديوية) 2015 جنيف، يف     
يل لالتصاالت"، الدو  االحتاد ذلك االتصال والتعاون مع قطاع تنمية االتصاالت يف االتصاالت مبا يف

ومدير مكتب االتصاالت  (RAG) الذي يقرر أن يستمر رئيس الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية
ومدير مكتب  (TDAG) مع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالتالتعاون بنشاط  يف (BR)الراديوية 

أنشطة  حتديد وتنفيذ الوسائل اليت تيسر مشاركة البلدان النامية يف يف (BDT)تنمية االتصاالت 
 الدراسات؛ جلان
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احلمامات،  (املراَجعة يف 54و 44و 32أن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت اعتمدت القرارات  ) و
ية بني العمل على سد الفجوة التقييس )، واليت تتمحور مجيعها حول هدف واضح يتمثل يف2016

 البلدان النامية والبلدان املتقدمة عن طريق:

 قطاع اجتماعات يف (EWM) اإللكرتونية العمل لوسائل والقدرات واملرافق املنشآتتوفري  ‘1’
 أجل من النامية انإىل البلد بالنسبة     ً خاصة   التدريبية، ودوراته عمله وورش االتصاالت تقييس
 مشاركتها؛ زيادة

 النهوض أجل نم االتصاالت تقييس مكتب أنشطة يف لالحتاد اإلقليمية املكاتب إشراك تكثيف ‘2’
 وإلطالق قرارال هذا من الصلة ذات األجزاء لتطبيق مناطقها يف وتنسيقها التقييس بأنشطة
 قطاعات كأعضاء  ،االحتاد إىل النامية البلدان من جدد أعضاء انضمام تشجيع إىل ترمي محالت

 أكادميية؛ وهيئات ومنتسبني

 دراسات انجل إطار يف إقليمية أفرقة تشكيل إىل اجلدد األعضاء والدول اجلديدة املناطق دعوة ‘3’
 جلان مع كثب  عن للعمل مناظرة إقليمية تقييس هيئات وإنشاء االتصاالت تقييس قطاع

 االتصاالت. لتنمية االستشاري والفريق الدراسات

َ  املراج ع( 37القرار  )ز  ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن سد 2017 ،بوينس آيرس يف     
الفجوة الرقمية، الذي يرمي إىل استنباط أساليب وآليات دولية تعزز التعاون الدويل من أجل سد 

مشرتكة مع قطاع االتصاالت الراديوية الذي  الفجوة الرقمية عن طريق دراسات ومشروعات وأنشطة
يسعى إىل بناء القدرات من أجل استعمال موارد املدار الساتلي/الطيف بكفاءة لتوفري خدمات 

اطق ساتلية وتوفري نفاذ ميسور التكلفة إىل النطاق العريض الساتلي وتيسري توصيلية الشبكات بني املن
نس                     ً                              البلدان النامية، طبقا  خلطة عمل جنيف وبرنامج عمل تو                                ً   والبلدان واألقاليم املختلفة، خاصة  يف

تمع املعلومات   ؛(WSIS)للقمة العاملية 
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َ  املراج ع( 47القرار  )ح سني حت) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، بشأن 2017 ،بوينس آيرس يف     
ذلك اختبارات  يف ية، مباالنامالبلدان  يف ال             ّ وتطبيقها الفع   الدويل لالتصاالت االحتاداملعرفة بتوصيات 

، الذي يدعو الدول االحتادوقابلية التشغيل البيين للتجهيزات املصنعة مبوجب توصيات  املطابقة
وصيات األنشطة اليت ترمي إىل حتسني تطبيق ت األعضاء وأعضاء القطاعات إىل مواصلة املشاركة يف
تقييس  ان النامية، ويكلف مديري مكتبالبلد قطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية يف

لبلدان النامية ااالتصاالت ومكتب تنمية االتصاالت بالتعاون الوثيق من أجل تشجيع املشاركة من 
 الدورات التدريبية وورش العمل واحللقات الدراسية من خالل تقدمي املنح الدراسية، يف

 الثالثة املكاتب ومديري العام األمنيأن يكلف  يقرر

َ    (املراج عة  54و 44و 32والقرارات  القرار هذا تنفيذ ملتابعة بينهم فيما وثيق بشكل بالعمل 1      
َ     (املراج عني يف 47و 37) للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، والقرارين 2016احلمامات،  يف بوينس       

َ  (املراجع ITU-R 7-3 ) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، والقرار2017آيرس،  ) 2015جنيف،  يف      
 البلدان بني لتقييسيةا الفجوة تقليص إىل الرامية باإلجراءات التعجيلجلمعية االتصاالت الراديوية بغية 

 ؛املتقدمة والبلدانالنامية 

باحملافظة على آلية للتعاون الوثيق بني القطاعات الثالثة على الصعيد اإلقليمي لسد الفجوة  2
 الغرض؛ هلذا لالحتاداملكاتب اإلقليمية ا تقوم من خالل أنشطة  ،الرقمية

ذلك  لتقييس، مبا يفجمال ا بتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية لتعزيز بناء القدرات البشرية يف 3
 املعنية؛ التعاون مع املؤسسات األكادميية

تكون األولوية  أن النامية، مبا يف ذلك البلدان ممثلي ملشاركة الداعمة والوسائل السبل بتحديد 4
 ونشر ادلالحت الثالثة القطاعات اجتماعات نح ملن يقدمون مسامهات من أجل حضور  ِ امل تقدمي  يف

 ؛التقييس بشأن املعلومات

 امليدان؛ هذا بزيادة التعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة ودعم عملها يف 5
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َ  املراج ع( 44 قراربتنفيذ خطة العمل املقرتنة بالاملتعلقة  اآلليات إلعداد وتقدمي التقارير بتعزيز 6      
 املمتدة ألربع سنوات لكل مكتب؛اخلطط التشغيلية يراعي  مبا) 2016احلمامات،  يف

مبواصلة التعاون على الصعيد اإلقليمي إلعطاء مزيد من الزخم لتطوير برنامج "سد الفجوة  7
 املناطق؛" لدى قطاع تقييس االتصاالت يف هذه (BSG) التقييسية

خدام خدمة استبضمان النفاذ على قدم املساواة إىل االجتماعات اإللكرتونية لالحتاد من خالل  8
 ؛            ُ   املشاركة عند ب عد

ات قطاع الوقت املناسب للبلدان النامية على أساس توصي بتشجيع وضع املبادئ التوجيهية يف 9
ذلك  يف امبسيما قضايا التقييس ذات األولوية  االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت، وال

 حتاد؛اال إدخال التكنولوجيات اجلديدة أو االنتقال إليها، وكذلك إعداد وتطبيق توصيات

ة وأفضل مجيع املبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنيبتوحيد                  ّ   بالقيام على حنو فع ال  10
صاالت من تقييس االتقطاع االتصاالت الراديوية و  حاالت االستعمال اليت يعدها قطاعاملمارسات و 

لكفيلة اخالل استعمال أدوات االحتاد على شبكة اإلنرتنت، وبتحديد االسرتاتيجيات واآلليات 
 ،ل املعرفةمن املبادرة باستعماهلا لتسريع نق هاذه األدوات ومتكينهلالدول األعضاء  بتيسري استعمال

 يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات

تصاالت وإىل ميدان تقييس اال يف الفجوة سد صندوقإىل  (مالية وعينية) إىل تقدمي مسامهات طوعية
قطاعاته الثالثة ومكاتبه اإلقليمية  ومبادرات االحتادات إجراءلدعم  ملموسةاختاذ تدابري 

 ،الصدد هذا يف

 يدعو الدول األعضاء

طاع مع مراعاة املبادئ التوجيهية املقدمة من ق "أمانات تقييس وطنية"إىل دراسة إمكانية تنفيذ  1
 ؛سد الفجوة التقييسية خاصة يف البلدان الناميةتقييس االتصاالت يف إطار برنامج 

إىل اقرتاح مرشحني ملناصب رؤساء ونواب رؤساء جلان الدراسات يف قطاعات االحتاد الثالثة  2
 خاصة من البلدان النامية؛
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إىل مواصلة إنشاء هيئات تقييس وطنية وإقليمية، حسب االقتضاء، وتشجيع إشراك هذه  3
لقطاع تقييس  تابعةال ليميةالكيانات يف أعمال التقييس باالحتاد وتنسيق االجتماعات مع األفرقة اإلق

ا واحتاالتصاالت، وذلك بصفة رئيسية لتمكني البلدان النامية من  ا يفالتعبري عن أولويا جمال  ياجا
 ؛التقييس

ً                       إىل استضافة اجتماعات األفرقة اإلقليمية وجلان الدراسات فضال  عن األحداث الدولية أو  4                                                     
اصة يف البلدان الحتاد خلك) املتعلقة بأنشطة التقييس ذل إىل اإلقليمية (املنتديات وورش العمل وما

 النامية؛
واهليئات األكادميية واألطراف الفاعلة على  (SME) إىل حث الشركات الصغرية واملتوسطة 5

 املستوى الوطين من البلدان النامية على املشاركة يف أنشطة التقييس لالحتاد.

 -) 2010(املراجع يف غواداالخارا،  -) 2006(املراجع يف أنطاليا،  -) 2002مراكش، (
 )2018(املراجع يف ديب،  - )2014بوسان،  يف (املراجع
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