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 تقييسلا العمل العربي لشؤونفريق لعشر الرابعاالجتماع 

 (10/10/2019-8): ياضالر

 
 أوال: تمهيد
التنساا الالاام لتااالباا  لافنًنااملال ن اامللنا اابلالاااالتا لالعااتالل ت ااً  لاالنع انااً  للبنااً على اا 
ه ئاااملتن ااا الا ت اااً  لننااال لللىبااا اللالنبااا  /لالشااا ا لالتس ااا بلالعتبااا للالعنااا لفت اااالاتئااا ب

العتب ملالنن كملاكملكلبنً على  لال ىاةلالكت نملن ل لاتسن ملالنع انً لبًلنن كملالعتب ملالسعا  م
ل ت االالعنا لالعتبا للشا ا للىشتلالتابعىس لا اتنًعلتال ل ستضًفملاىنً لا اتنًعالسعا  مل
ل(.10/10/2019-8 خ  لال تتةل) ًضالتللن  نمف للالتس  ب

(ل ا لا اااا ل) الااااملالنااااًتا لالعتب اااامل5ب اااادلىاااا  لالاااا ا لالعتب ااااملالنشااااًتكملفاااا ل اااامالا اتنااااًعل)
(لانهات املن اتلالعتب امل انهات ملالساا ا لالنن كملالعتب ملالسعا  م نن كملالبحت   لالنتح ة ل

افنًنااملال ن اامللنا ااابلال لل ت ااً   تحااً لالاا ال لىاا لنكتااالالتس ااا بلبًلننلاا لبًلضااًفملىلاا 
 تضاان لئًئنااملبءساانً لالنشااًتك  لفاا لل(1الملحققر م قق   الاااالتا لالعااتالل ت ااً  لاالنع انااً .ل

ل ب  لئًئنملبًلالًئالالنس نملىل لا اتنًع.ل(2الملحر م    ال  مالا اتنًع
بان ااااعلالافااااا لبك نااااملتحااااالف هااااًل لتئاااا بلال ت ااااالىباااا لاللالنباااا  /لالنهناااا بلاسااااته لا اتنااااًع

بًلنن كملالعتب مللا ت ً  لاتسن ملالنع انً لله ئماتس البخًلصلشكتهلالنشًتكملف لا اتنًع ل
اأكاا لى اا لأ ن ااملى اا لاستضااًفتهًلل اتنااًعلاى اا لح ااًاةلا سااتسبً لاكااتالالضاا ًفم لالسااعا  م ل

علتس ااااا بلالتعاااااًا لالعتبااااا لالنشاااااتتكلاى ااااا لأ ن اااااملالنشاااااًتكملال عًلاااااملل ااااا ا لالعتب اااااملفااااا لئ اااااً
أىضااً لال ت ااالاافنًنااملال ن اامللتئاا بلال ت ااالاالنااااا لاكااملك لكنااًلأشااً لبناهااا ا لا ت ااً  

لنا ابلالااالتا لالعااتالل ت اً  لاالنع انااً لل نهااضلبناااً لتس ا بلا ت ااً  لفا لالنن ساامل
لالعتب م.

فا لنس ناملاففتئاملال ت الالعتب لل تس  بلأك لالنهن ب/لىب اللالنب  لى  لأ ن ملاستنتاتلكنًلل
لالئ  ن ملن لح ثلالنشً لاالتءل تلف لناً لىن لئ ًعلالتس  بلبً تحً لال ال لل ت ً  ؛ل
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إ اتةلا ت اً  لاتسن املالنع اناً لباًنعاملالا ا لخب تلب ل .ت هًالأحن لالن  لالك نمل تنًاللال
ى اا لكاااتالالضاا ًفملاح اااًاةللعتب اااملالسااعا  مبتاا ااالالشااكتلىلااا لالنن كااملالل  لح ااثلئًناااالعتب اام

كنااًللا اتنااًع ل ااماللحضاااتلان ااعلالافااا للت ب ااتهالالاا ىاةبًلشااكتلىلاا لل ا سااتسبً  لكنااًلتااهاا
ل.لل اتلالناناىملالعتب ملف لئ ًعلالتس  ب لاالم لا بحل ل نك لتغًف اى  لل أك 

ل اااً لال تاساا مً تحااً لالاا ال لل ت ااً  لتئاا بلئسااالالئ ااًعلالتس اا بلبكنااًلتنااًا لالك نااملننلاا ل
العتباااا لل تس اااا بلاتااااءل تهلى اااا لساااا تلبً تحااااً لالاااا كتات/لباااا  لالاناساااا لاأشااااً لباااا اتلال ت ااااال

فىناً لال ت االخا  لال تاتةللالا ىاكًنا لا اتنًىً لاالانع ً  لاأبا  لاساتع ا لا تحاً للتسا  ال
للالسً نم.ل

 ثانيا: نتائج االجتماع
 على جدول أعمال االجتماع(:الثاني  البند االجتماع اعتماد جدول أعمال  .1

 تالاستعتاضلا ا لأىناً لا اتناًعلابعا لالن االاملاالننًئشاملتاالاىتناً هلكناًل االنبا  ل
 (.3الملحر م    ف ل

 

 البنققد الثالققى علققى جققدول  ( لفميققر اللمققل اللمبققي للققئوس التقيققي 13تقميققم االجتمققاع   .2
 أعمال االجتماع(:

 (لل  ت اااال13تست اااتلاتا ااا ً لا اتناااًعل)اساااتعتضلا/لىبااا اللالنبااا  ل)تئااا بلال ت اااا(ل
 بنًلاً لف ا.ل( للإلحً ملى نًعل20/12/2018)الكا  :ل

 استلماض ألبمز مخمجات مجل  االتحاد القدولي لتتاقاالت تات الاقلق بق قاع التقيقي  .3
  البند المابع على جدول أعمال االجتماع(

 بلا تحاً لالا ال لأباتاللنختااً لنا الحاا ال ساملالنن كملالعتب ملالساعا  مل لاستعتض
أباتاللالناضااىً لالتا لل ل امهلالال سامتضاننل ت ً  لما لال  ملبس ًعلالتس ا ب لال

لتن لننًئشتهًلخ  لنا بلا تحً  لالهًلى ئملبس ًعلالتس  ب لا  :
 :الدوليقلوائح االتااالت  (1

تالىنشً لفت ال  ًغمللتح   لنهًالالخبتا لابعا لن ًاضاً لأشًت لالال سملىل لأنال
ن الملف لفت الال  ًغم لاتالتح   لنهًالفت الالخبتا لف لالتًل ل"أ لُ عس لنا  اعل

تكاااا لالنشاااًتكملف اااالل(EG-ITR)فت اااالخباااتا لنعنااا لب ااااائحلا ت اااً  لال ال ااامل
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ضلشًن لل ااائحلن تاحمللان علال ا لافىضً لاأىضً لالس ًىً  للاتا لاستعتا
ا ت ااً  لال ال ااملبهاا قلتحس ااالتاافااالفاا لالتا لبشااء لسااب لالنضاا لئاا نًعلف نااًل

ل تع البهمهلال اائح".ل
 :المنتدى اللالمي لسياسات االتااالت وتقنيق المللومات (2

ساااقل عساا لالننتاا  لالسااً التحاا لشعًت:"س ًسااً لناا لأااا لأشااًت لالال سااملىلاا لأنااال
لنع انااااً لاا ت ااااً  لالا  اااا ةلاالنًشاااائملفغااااتاضلتعبئااااملا ت ااااً  /تكنالاا ًلا

ساا نًئالالننتاا  لك ااقلأ لالتكنالاا ااً لاا تاً ااً لالتئن ااملالالتنن ااملالنساات انم" ل
الا  ااا ةلاالنًشااائملتنلااا لىاانااا لتنك ن اااملل نتساااً لالعاااًلن لىلااا لا ئت اااً لالتئنااا .ل

نتAIاتشااان لالنااضااا علالتااا لسااا ات لالن اااتلف هاااًلالااامكً لا  ااا نًى ل) تنااا ل(لاا 
(لاالب ًنً لالضخنملاالخ نً لالنتًحملبحت مل5G(لاالا  لالخًنبل)IoTافش ً ل)

 (لاغ ت ً.OTTى  لالنتتن ل)

 :مبنى االتحاد الدولي لتتااالت الجديد (3

تناا لالناافسااملى اا لنشااتاعلالنبناا لفاا لالا سااملا سااتلنًئ مللنا اابلا تحااً لالاا ال ل
لا.2019سبتنبتلل27ل ت ً   لالت لىس  لف ل

 :حالق االحتيال في المكتب اإل ليمي األسيوي (4

تالا ت ًالى  لئتاتلخًصلبهمالالناضااعل سضا لبتك  اقلنتاااعلخاًتا لل تحس اال
اااتا لنتااعاملنحًسااب مل فا لالحً لاملبشااك لناساعلالأ املحاااا ثلنتع ساملبً حت اً لاا 
انًئ ااملل تحااً لالاا ال لل ت ااً  لناا لأااا لتس اا لأ لحًلااملاحت ااً لأالأ لسااا ل

ف لافناا لى  لن  لالساناا لالعشاتلافخ اتة لاتسا  الالتست اتلالنهاًئ لفا للت تق
؛لى اااا لأ ل تضااااان لتا ااااا ً لبشااااء لتعال ااااااللالضاااااااب ل2021 اتةلالنا اااابللعاااااًال

لال اخ  ملاالنسً لملال ات ملف لا تحً .لل
 الاغيمة والمتوس ق: عضويق اللمكات (5

ًلنشاًتكملفا لئ ًىااً لاافاالالنا ابلى ا لالساانًرلل شاتكً لال اغ تةلاالنتاساا ملب
ا تحااً لب اا ملننتسااب  .لاى اا ل اامهلالشااتكً لالح ااا لى اا لناافسااملال الااملالتاا ل
تنتنااا لىل هاااًلحتاااا لتكاااا لنسااااتاف معلل نعاااً تلالا ن اااملالنتع سااااملبًلشاااتكً لال ااااغ تةل
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نا  ااااًع لاأ لل250االنتاساااا م لاأ ل كااااا لىاااا  لنااااا   لت ااااكلالشااااتكً لأئاااا لناااا ل
ل ا لفتنكلسا ست .ن ل15 تاًااللى تا اتهًلالسنا مل

ئ لتنا لخا  لا اتناًعلننًئشاملنشاًتكملالناتائب  لفا لا اتنًىاً لالئ  ن املنا لال
لخًتجلالئ  الالم ل عس لا اتنًع لاتن لالشًتةلىل :

 ناااصلال ساااتاتلاا ت ًئ اااملى ااا لحاااالنشاااًتكملأ لىضاااالفااا لا تحاااً لفااا لأ ل
 ااتنًعل عس لتح لن  ملا تحً .

 (لل انع ااملالعًلن املل تس ا ب لاالخااًصل1 انصلالساتاتل)بًلن اًالالا اخ  للس ااًعل
أ لالااا ا لنااا لخاااًتجللتس ااا بلا ت اااً  لل تحاااً لالااا ال لل ت اااً   لى ااا 

ل اااً لال تاسااً لالئ اا ا للاا بلناا لحسهااًلالنشااًتكملفاا لا اتنًىااً لالئ  ن اامل
 ى لب ىاةلن لتئ بلال ت ا.بًلس ًعل

 كااملكلالال سااملTD577حااا لالااتأ لالسااًنان ل(لل  ت ااالا ستشااًت ل31فسااتةل)ل ل
بشااء للحساااالالنشااًتكملفاا لالناناىااً لالئ  ن ااملتاانصلى اا لأ لالاا ا لناا ل
خااااًتجلالئ اااا ا للاااا بلناااا لحسهااااًلالنشااااًتكملفاااا لا اتنًىااااً لالئ  ن ااااملل اااااً ل

 ال تاسً لبًلس ًعلى لب ىاةلن لالناناىملالئ  ن م.

 تائب  لتال ااا لنااا لالتكاااًل قلى ااا لال الاااملنشاااًتكملأىضاااً لنااا لخاااًتجلالئ ااا الكنااا
النستضاااا  ملات ساااا لا اتنااااًعل ا تااااالناااا لح ااااثلأنااااالخااااًصلبننًئشااااملافناااااتل

 لئ  ا.الخً ملبً

 ى اا لالاا ا لالعتب ااملتساا  النسااً نملحااا ل اامالالناضاااعلىلاا لالانع ااملالعًلن اامل
 ل تالخ لهًلى اً لآل مللنشًتكملالشتكً لWTSA 2020لتس  بلا ت ً  ل

 النتاس ملف لاىنً لئ ًعلالتس  بلبً تحً .ال غ تةلال

 :المؤتممات المستقبليق (6

 اافالنا بلا تحً لى  لال  بً لالنس نملن لك لن :

 الخ  لال تتةل2020لا ت ً  لالانع ملالعًلن مللتس  بتضًفملس الحكانملالهن  مل
 الف لن  نملح  تلأبً .2020نافنبتلل27-16ن ل

 ً ستضًفملالن تنتلالعًلن للتنن املا ت اً  للال  نستا  ملا تحً  ملانهات ملأل اب 
 الف لن  نملأ  بلأبًبً.2021نافنبتلل19ىل لل08الخ  لال تتةلن ل2021
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 الخا  لال تاتةل2022انهات املتانًن اًل ست ًضاملنا تنتلالننا اب  لالن اضا  لل عاًال
 ن ً.الف لن  نملباخًتس لبتان2022ًأكتابتلل14سبتنبتلىل لل26

 

 البنقد الخقام  علقى  استلماض أله  نتائج الفميقر االستلقامي لق قاع تقيقي  االتاقاالت .4
 جدول أعمال االجتماع(

 النن كااملالعتب ااملالسااعا  ملال سااملحااا لأ ااالنتااًئالال ت ااالا ستشااًت للس ااًعل لاستعتضاا
ُىسااا  لااتنًىاااً لال ت اااالا ستشاااًت لأنااااللتس ااا بلا ت اااً  ل لاتضااانن ل ااامهلالال سااام

ا لبنسااااتلا تحااااً لفاااا لن  ناااامل2019ساااابتنبتلل27-ل23لتس اااا بلا ت ااااً  لفاااا لال تااااتةل
تناا لننًئشاملالع  اا لناا لالناضااىً لخاا  لااتنًىااً لال اناملانخت ااقلفت ااال لالان اق

ل :النستت   لى لأنال نك لح تلأبتال ًلف لالتًل 
 التا اا ً بخ اااصل(A1 A5 A13 A25)لتااالالتا اا لىلاا لحاا ل ل س اا لنساا ن ل 

لً لن لأىضً لا تحً .النسً ن
 غا الال اتالالئ  ن ام ل نشاً لاا  تن لالناافسملى ا لتءا ا لالنسًشاً لبشاء لالنشاًتكملاا 

ل .2020خ  لا اتنًعلالسً الل انملف لفبتا تل
 ناااا ل الااااملال اااا  لحااااا لىنشااااً لفت ااااالنخ ااااصلالنس نااااملنسااااً نملالناافسااااملى اااا لال

ل.لناضاعلالحاسبملالكن م
 ناا لشااتكملشااملالنستااترلالنساا اتااالا ت ااًالىلاا لاسااتنتاتلننًئ (Xprize) حااا لىنشااً ل

خااااا  ل.فت اااااالنخ اااااصللننًئشاااااملناضااااااعلالااااامكً لا  ااااا نًى لاالب ًناااااً لالعًنااااام
ل .2020ا اتنًعلالسً الل انملف لفبتا تل

 ن لشتكمل ااا لحا لالب  لف ل تاسملح ل حت ًاً لالنس نملنسً نملس تالتعن الال
  لى  لى ةلاهً لفخملتأ هً.(IP) الساالالحًل ملن لىنًا  لا نتتن 

 

نتائج االجتماعات األخيمة للفمر اإل ليميق للمن قق اللمبيق التابلق للجاس الدماسات بق اع  .5
 التقيي   البند الساد  على جدول أعمال االجتماع(

 (:2المجموعق اال ليميق للجنق الدماسات   .1
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 (ل لغ   م لب  لس ق لالنهن ب/ لئ ا لالعتب م لالنًتا  لل اتنًعلالنتح ةن  لنااالا )
ف لالم لىس للن لالعتب لالتًبعلل انملال تاسً لاللًن مللس ًعلتس  بلا ت ً  ا ئ  

.لاتالىس لا اتنًعلبًلتالان ل2018  سنبتلل6-4ال تتةلخ  لانهات ملن تلالعتب مل
لتس  بل للس ًع لاللًن م لال تاسً  لل انم لالتًبع لاففت س  لالئ  ن  لال ت ا لااتنًع نع

اتخ  لا اتنًعلاتشملتعت   ملب انملال تاسً لاللًن مللس ًعلالتس  بلاأ الللا ت ً  .
ى لنختاً لااتنًعللانملال تاسً لت تسهًلاالنهًالالننا ملبهًلفض لللالت للالنسًئ 

ن لالنااض علما لاف ن مللالع   تال ترلال.ل2018اللًن ملافالاالم لىس لف ل ال ال
لف لا اتنًعلل  ت الالعتب لننهًل ى  لسب  لالنلً ل لالح ت:

ل 
 لتاافالأتئًالال ااتئلالافتئًالما لاف ن ملالناتنع مل
 لتح   لنائعلالنت  لى  لأتئًالال ااتئ
  ً لنعتفً لأنتتن لافش
 النكًلنااً لا حت ًل ااملائضااً ًلانتحااً ل ا ااملنعااتقلا ت ااً ل)النت اا (لالا حت ااً لل

لE.164لف لاستخ االناات 
  لاستخ االناات لافتئًالن لئب لالشتكً لغ تلنتخصللهًلف لال ا
 (التاافالب  لالشبكً لالنعتن ةلى  لبتاتاكا لIP)ل
 لكًلنً لآلملىل لآلمنااض علنخت ملبنس لافتئًالالنل
 لالتتئ الاللكتتان للENUMل
 التاافالب  لالت ب ساً لالنعتنا ةلى ا لبتاتاكاا لا نتتنا لاشابكً لالهاًتقلالنحناا ل

ل.االشبكً لافتض م
ل 
 الشًتةلف لا اتنًعلىل لأنالتالىضًفملبن لىن لا   لخًصلبابتانالخ نً لل كنًلتن

.لكنًلتال تالننًئشمل2أىنً للانملال تاسمل(لف لOTTا ت ً لى  لالنتتن لبحت مل)
اضعلىاتا ا لحاكنملىًنمللتسًى لى  لنعًلامل  بً لافتئًالال ال ملبشك لب عًل مل

.لكملكلتالمكتلال ا لافكلتلنسً نملف لااتنًىً لال انملNCTلأكبتلن لئب لفت ا
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لنل  لف  لاالحضات لالنسً نم لى   لالعتب م لال ا  لحثلان ع لاتا لافا  مهللال تاس م
لال اً .

لل
 لالتًبعلل لالئ  ن  لالعتب  لالئ  ن  لال ت ا لااتنًع لاحضات لل نشًتكم لالان ع ل ىاة تا

لف ل ب  لالنستتلىس ه لتس  بلا ت ً  لا للس ًع لال تاسً لاللًن م النًتا لل-ل انم
ل.2019أكتابتلل24-ل20العتب ملالنتح ةلف لال تتةلن ل

 (:3المجموعق اال ليميق للجنق الدماسات   .2
 ستجتمع خالل وأشار إلى أنها لجنة / عادل درويش موجزاً عن أعمال الالسيد قدم

 التالية: عالشهر الحالي في مدينة دبي والمقترح مناقشة المواضي

  خ نً لالتااا لال ال 

  خ نً لالتااا لال ال ل اخ  ئ  الالعتب 

 OTT Bypass 

 OTT MNO 

 تا  ملائ  ن ملل تعًن لنعلخ نً لالالOTT 

 MFS Consumer Protectionل
 (ا سااتع ا لل انع ااملالعًلن ااملل تس اا بلWTSAلاأ ااالالنااضاا علبًلنساابملل ناناىاامل )

 بس ًعلالتس  بل3العتب ملالتًبعملل انملال تاس مل

 نتااعاااملنساااًئ لالعنااا لخااا  لال اناااملال تاسااا ملاتفاااعلنستاااترلل ناناىاااملالعتب اااملحاااا ل
 بس ًعلالتس  بل3س ملنتئ ً لالناناىملالعتب ملالتًبعملل انملال تا

 (:20المجموعق اال ليميق للجنق الدماسات   .3
  قدددم المهندددب/ عبدددالرحمن ؛ل حسددنل رمدديب المجموعددة ااقليميددة مددوجزاً عددن أعمددال

، فدي الريددا ، 7/10/2019عقدددت اجتماعهدا ارخيدر يددوم المجموعدة وأشدار إلددى أنهدا 

 أهمها: وتمت خالل هذا االجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، ومن

 IoT end-to-end standards 

 SG20 structure 

 اتلال ت ااالا ستشااًت للس اااًعلالتس اا بل TSAGفااا لتس اا النختااااً للاااً لال تاساااملل
 بس ًعلالتس  ب.

 .ك   ملتسا مل اتلا تحً لف لئ ًعلالتس  ب 

 (:11المجموعق اال ليميق للجنق الدماسات   .4
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 :تمت مناقشة الموضوعات التالية 

 ITU mark 

 افاهالةلالنال  م 

ل
 تقميم   اع التقيي   البند السابع على جدول أعمال االجتماع( .6

  قددددم د/ بدددالل الجاموسدددي رمددديب اللجدددان الدراسدددية بقدددداع التقيددديب باالتحددداد الددددولي

 نشاد قداع التقييب، تناول فيه:لالتصاالت عرضا تقديميا حول 

 الننضاااان  لىلاااا لئ ااااًعللاال  ااااً لأىاااا ا لالس ااااًعلالخااااًصلاافكً  ن ااااً لاأىضااااً لالس ااااًع
 .ل2019النس  بلخ  لىًال

 النعااً  تلالا  اا ةلالتاا ل اا ت لىاا لئ ااًعلالتس اا بللتكنالاا ااً لح  لاام لاننهااً:لالناا  ل
اأنااا لالنع اناااً  لاانتتنااا لافشااا ً  لالاشاااعملن   نتااات لاااااا ةلالخ ناااملاااااا ةلالمك ااام ل

 الخبتةلااا ةلال ا .

 . السنملاللًللملل مكً لال  نًى 

 ةلالتس ساا م لكنااًلأشااًتلننلاا ل الااملالنااًتا لالعتب ااملالنتحاا ةلىلاا لانعسااً لاتشااملتأالال اااال
 بن  نمل ب .ل21/10/2019-20ىن لحا ل مالالناضاعل ان ل

 اتلناناىااً لالتتك اااللفاا لننًئشااملالع  اا لناا لالناضاااىً لالهًنااملاال  ااالناا لننل اا ل 
 ال ا لالعتب ملال ً ةلالنشًتكملف لىن ل مهلالناناىً .

 لالب ًنً .ى اتةلاتح    

 .العن  لالتئن م 

 تحا  ثلنعاً  تلالتعااتضلالبشات للإلشاعًعلالكهتانغنً  ساا لemf exposureلاأشااًتل 
ننلاا لالسااا ا لىلاا لضااتاتةلىنشااً لناناىااً لتتك اااللا ن اامللنتااعااملنختاااً لنن ناامل

ICNIRP. 

 البنقد الثقامس علقى جقدول  2016تقميم حول الجمليقق اللالميقق لتقيقي  االتاقاالت للقا   .7
 أعمال االجتماع(

  استعر  ممثل المملكة العربية السعودية عرضا تقديميا حول الجمعية العالميدة لتقيديب

 ، تناول فيه:WTSA- 16االتصاالت 

 (الانع ملالعًلن مللتس  بلا ت ً  لWTSA). 

   ً ل.الانع ً لالسًبسمللتس  بلا ت
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 لل.ا2016  ك لالانع ملالعًلن مللتس  بلا ت ً  ل
 ل.الانع مافتتًرل 

 أبتاللالناضاىً لالت لنائش لف لالانع م. 

 (60ا حت ً لبننًسبملنتاتلستا ل). 

 

 وبعد المناقشة، أوصى الفريق بما يلي:

تحديد الموضوعات التي يجب على الدول العربية تقديم مساهمات بشدننها إلدى الجمعيدة  .1

المقدمدة مدن ، وكدذل  تحديدد الموقدل العربدي حيدال المقترحدات WTSA2020القادمة 

المجموعدددات ااقليميدددة ارخدددرل حتدددى إن لدددم تكدددن هندددا  مسددداهمة عربيدددة فدددي م دددب 

 الموضوع.

)لجندة أسداليب عمدل قدداع  3الدلب من الدول العربية تقديم ترشديحات لرماسدة اللجندة  .2

)لجنددة برنددامل عمددل قددداع تقيدديب  4التقيدديب باالتحدداد الدددولي لالتصدداالت(، واللجنددة 

 ن لجان الجمعية.االتصاالت والتنظيم( م

 

حتققى عققا   2004مققس  الجمليققق اللالميققق لتقيققي  االتاققاالتدماسققق تحليليققق علققى  ققمامات  .7
  البند التاسع على جدول أعمال االجتماع( 2016

  استعر  ممثل المملكة العربية السعودية عرضدا تقدديميا يتضدمن دراسدة تحليليدة علدى

وقدد تدم خدالل  2016حتى عام  2004قرارات الجمعية العالمية لتقييب االتصاالت من 

 العر  استعرا  المواضيع التالية:

 انع ً ل4ىح ًئ ملى لالستاتا لالت لتالتع   هًلخ  لآختل. 

 انع ً ل4ىح ًئ ملى لالستاتا لالت لتالىضًفتهًلخ  لآختل. 

 انع ً ل4ىح ًئ ملى لالستاتا لالت لتالحمفهًلخ  لآختل. 

 التع   لى  هالخ  لالانع ملالسً نملاملكلبسبالئتاتلساقل تالل30ب ً لأنال اا لل
أنالتالالتع   لى  هًلخ  لآختلانع ت  ,لابًلتًل لفإنال االن لى  لال ا لالعتب مل

لتح   لنائ هًلح ً لالتع    لالت لساقلتت لى  لت كلالستاتا .
ل  البنقد اللالقم علقى جقدو2020موجز للتحضيمات للجمليق اللالميق لتقيقي  االتاقاالت  .8

 أعمال االجتماع(

  قددددم د/ بدددالل الجاموسدددي رمددديب اللجدددان الدراسدددية بقدددداع التقيددديب باالتحددداد الددددولي

لتحضدديرات للجمعيددة العالميددة لتقيدديب االتصدداالت لالتصدداالت عرضددا تقددديميا حددول ا

 ، تناول فيه:2020
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 ب اااً لبً اتنًىاااً لالسً ناااملل  ت اااالا ستشااااًت للس اااًعلالتس ااا بلحتااا لناىااا لانعسااااً ل
 :مالانع 

  .2020فبراير  24-28 (1

 .2020سبتمبر  21-25 (2

 ئتاتا لن تنتلالنن اب  لالن اض  لpp-18الت للهًلى ئملبس ًعلالتس  بل. 

 التس  بلئ ًعا  ك  تهًلف لىنشً لالناناىً لال تاس مل. 

 ننً التئًسملانااالتئ بلالناناىً لال تاس ملالت لانته لفتتاتها. 

اللالميق لتقيي  االتااالت البند الحادي علم علقى أفضل الممامسات للتحضيم للجمليق  .9
 جدول أعمال االجتماع(

  قددددم د/ بدددالل الجاموسدددي رمددديب اللجدددان الدراسدددية بقدددداع التقيددديب باالتحددداد الددددولي

تحضدير للجمعيدة العالميدة لتقيديب لالتصاالت عرضا تقديميا حول أفضدل الممارسدات لل

 ، وقد أوصى ال ريق بما يلي :2020االتصاالت 

 : االاتسً لالالًئالف لالائ لالننًساللك ل تالتتانتهًلئب لالانع ملبائ لكًف  

 ا  ااا على ااا لناائاااقلافئاااًل الافخااات لانحًالاااملتنسااا الالناائاااقلخااا  لا اتناااًعل
 .التحض ت للكًفملافئًل ا

 ضتاتةلالتنس النعلالناناىملاففت س م. 

 ًالناضاىً لالهًنملالت ل االىى ا لالًئالله: 

 ال ريق االستشاري وت عيل هذا الدوردور  -

 هيكلة اللجان  -

 ال رق ااقليمية وحمايتها -

أن تكون لديهم الك اءات الالزمة كي ية اختيار رؤساء اللجان مع ضمان أن يكون  -

 مع الخبرة في لوامح العمل.

- Open source 

- Quantum communication 

- AI&Big Data 

- IoT numbering 

- API 

 

المجموعق اللمبيق للجمليق القادمق  البند الثاني علم علقى جقدول أعمقال تحديد أولويات  .10
 االجتماع(
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  اسددتعر  ممثددل المملكددة العربيددة السددعودية وثيقددة تحديددد أولويددات المجموعددة العربيددة

 المواضيع التالية:الوثيقة بيان للجمعية القادمة وقد تم خالل استعرا  

 اضعالالحًل .أ ل كا لا تحً لف لنائقلتسن لأئا لن ل 

 أ ل تالا ت ًالى  لآل مللتس  النختاً لال اً لال تاس ملاناًلىمالكًنا لتخا الالس اًعل
 ال نًى لاالعًا.ل

 أ لتستنتلال تالالئ  ن ملف لخ نملاله قلالم لأنشئ لن لأا ا.ل 

 أ ل لتسقلالاتا ا لف لئ ًعلالتس  بلىًئسًعلأنًالال فعلئ نًلبءىنً لالتس  ب.ل 

 لال اااً لال تاساا ملنتاافسااًعلنااعلالت اااتا لالتسن ااملفاا لالس ااًعل)الن ااً تلأ ل كااا ل  كاا 
 الن تاحم لالخ نً لالنًل ملالتئن م لافن لاالخ ا  ملااللسم(.

  ًلتعال اللن ً تلال خ لل تح
 أ ل ااتالتعال اااللالتعااًا لنااعلالنن نااً لافخاات  لاأ ل  كااا لالتعااًا لسااببًعلفاا لى سااًقل

 أىنً لئ ًعلالتس  ب.ل

ممثل دولة اامارات العربية المتحدة إلى وجود وثيقة مقدمة من اليابان حول اشار  -

 .تحديد مؤشرات تقييم رداء اللجان الدراسية

 

منا لق المقتمحات اللمبيق المقدمق لهتا االجتماع  البند الثالى علقم علقى جقدول أعمقال  .11
 االجتماع(

سول يقددمون مسداهمات  لوية التيبين ممثل جمهورية السودان الموضوعات ذات ارو -

  :ننها خالل االجتماع القادم لل ريق وهيبش

 البيانات الضخمة 

 تدبيقات ارنترنت 

  ( الحدود اآلمنة للموجات الكهرومغناديسيةICNIRP) 

  45و  22وتحديث لبع  القرارات كقرار. 

الموضدوعات ذات ارولويدة التدي تم تقديم مسداهمة مدن جمهوريدة مصدر العربيدة بشدنن  -

 يقدمون مساهمات بشننها خالل االجتماع القادم لل ريق وهيسول 

  أساليب العمل وبرامل العمل 

 مقترح استراتيجي لتدوير قداع التقييب 

  76و 59، 35، 29تحديث لبع  القرارات كقرار 

 بشددنن تعددديالت علددى  مددن المجموعددات ااقليميددة ارخددرل بيددان وجددود مسدداهمات

 .45و22و73القرارات 
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وجز عددن مصددادر البيانددات الم توحددة مددن قبددل خبيددر مددن مجموعددة عددر  مددتددم تقددديم  -

 التركيز الخاصة بالجيل الخامب باالتحاد الدولي لالتصاالت.

 

علقى  والخام  علم  البند المابع علم منا لق خ ق عمل الفمير ختل الممحلق القادمق .12
 جدول أعمال االجتماع(

 الجمعية كالتالي:ات ق ال ريق على أن تكون خدة العمل حتى انعقاد  -

 باستضددافة كريمددة مددن جمهوريددة مصددر العربيددة لل ريددق  االجتماااع المااامس عشاار

 2020يناير  9-7وخالل ال ترة 

 باستضددافة كريمددة مددن دولددة االمددارات العربيددة لل ريددق  االجتماااع الدااادس عشاار

 2020أبريل  16-12المتحدة وخالل ال ترة 

 مددن المملكددة العربيددة السددعودية  باستضددافة كريمددةلل ريددق  االجتماااع الدااابع عشاار

 .2020سبتمبر  10-6وخالل ال ترة 

 نوفمبر  15في حيدر اباد بتاريخ  سيعقد قبيل الجمعيةلل ريق  االجتماع الثامن العشر

2020. 

 

 وبعد المناقشة، أوصى الفريق بما يلي:

 

 مصغره على النحو التالي: عمل فرقثالث  تشكل .1

مز مدن المملكدة المهندب/ عبددالعزيز ال دا ويترأسهببرامل العمل ال ريق المعني  .1

 العربية السعودية،

دب/ أحمد الراجحي من جمهوريدة المهن ويترأسهبنساليب العمل ال ريق المعني  .2

 مصر،

دولدة اامدارات ويترأسده ممثدل  وتديدر ارعمدال إعدادة الهيكلدةب ال ريق المعندي .3

 العربية المتحدة.

ي وتعقددد إجتماعاتهددا عددن بعددد وذلدد  لتسددريع بحيددث تعمددل هددذه ال ددرق بشددكل إلكتروندد

والتوصدل الدى  ومناقشدة المقترحدات العربيدة المزمدع تقدديمها للجمعيدة القادمدة، ارعمال

مخرجات ناضجه تمهيدا للخدروج بتوافدق نهدامي حولهدا اثنداء انعقداد إجتماعدات ال ريدق 

 .العربي لشمون التقييب

 

 البنقد السقاد  علقم  لتقيقي  االتاقاالتتمليحات المجموعق اللمبيق للجمليقق اللالميقق  .13
 على جدول أعمال االجتماع(

  أعربدددت المملكدددة العربيدددة السدددعودية عدددن ر بتهدددا فدددي الترشدددح لرماسدددة ال ريدددق

 االستشاري لل ترة القادمة، وقد رحب ال ريق العربي بالمقترح. 

  بقداع أعربت جمهورية مصر العربية عن ر بتها في الترشح لرماسة اللجنة الثالثة

 .التقييب، وقد رحب ال ريق العربي بالمقترح
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 الجلسق الختاميق: ثالثا:
 ت ً  لله ئملانهً ملا اتنًعلنكتتالشكتهللى ا اتنًعلالنهن ب/لىب اللالنب  لأى  لتئ بل

لحساااا لالىاااا ا لاالتن اااا الاك ااااً ةلى اتةل اااامهللالعتب ااااملالسااااعا  ملفاااا لالنن كااااماتسن ااااملالنع انااااً ل
اناا اخ تهالاننًئشااًتهالالاااً ةلللنسااً نًتهالالافااا لالنشااًتكملىلاا ال عًل ااً .لكنااًلتااااالبًلشااكتل

نااااالال ت ااا لكااملكلأىااتالىاا لشااكتهلل نًنااملال ن اامللنا اابلالاااالتا لالعااتاللىلاا االبنااً ةلاأ ضااًعل
 تحااً لالاا ال لل ت ااً  لتئاا بلئسااالال اااً لالننلاا لئ ااًعلالتس اا بلبًل ت ااً  لاالنع انااً  ل

 ال تاس ملبً تحً لال كتات/لب  لالاناس 

ىااا لتئًساااتالالحك ناااملل  ت اااا للل نهنااا ب/لىبااا لاللالنبااا  أىتبااا لالافاااا لالنشاااًتكملىااا لشاااكت ًلال
ى  لكتالله ئملا ت ً  لاتسن ملالنع انً لف لالنن كملالعتب ملالسعا  مللاكملكلتااهاالبًلشكت

لًفملاحس لالتن  ا.الض 
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 مماجع لما ت  منا لته في الفمير
 

1. Study Group Leadership Assembly TSAG TD578 

2. Legal Advice on Regional Groups TSAG TD577 

3. Conformance and Interoperability Program  

4. Conformity Database with products listed  

5. Who regulates the exposure to EMF? 

Countries (ITU Member States) are sovereign and set their own 

national standards for exposure to electromagnetic fields. Most 

countries draw on the ITU guidelines.  

Two main international bodies have issued radio frequency exposure 

guidelines: 

o           The International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP): see https://www.icnirp.org/  , 

o           The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE): 

see https://standards.ieee.org/standard/C95_1-2019.html  

7. ITU Role in EMF  

a. ITU publishes a guide on EMF on its website at 

http://emfguide.itu.int  and an app is available called ITU EMF Guide. 

Both are available in ITU’s 6 official languages. 

b. ITU Recommendations refer to the standards, guidelines and 

recommendations on the maximum levels for exposure to EMF, which 

are established by competent international bodies. 

c. ITU provides recommendations on the means for measuring and 

monitoring electromagnetic fields and mitigating exposure.          

i.      
[1]

 Recommendation ITU-T K.61, “Guidance on measurement and 

numerical prediction of electromagnetic fields for compliance with human 

exposure limits for telecommunication installations”; 

ii.      
[1]

 Recommendation ITU-T K.52, “Recommendation ITU-T K.52 (2018), 

Guidance on complying with limits for human exposure to electromagnetic 

fields”; 

iii.      
[1]

 Recommendation ITU-T K.70, “Recommendation ITU-T K.70 (2018), 

Mitigation techniques to limit human 

iv.      exposure to EMFs in the vicinity of radiocommunication stations”; 

v.      
[1]

 Recommendation ITU-T K.100, “Recommendation ITU-T K.100 (2018), 

Measurement of radio frequency electromagnetic fields to determine 

https://www.itu.int/md/T17-TSAG-190923-TD-GEN-0578/en
https://www.itu.int/md/T17-TSAG-190923-TD-GEN-0577/en
https://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/net/itu-t/cdb/ConformityDB.aspx
https://www.icnirp.org/
https://standards.ieee.org/standard/C95_1-2019.html
http://emfguide.itu.int/
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compliance with human exposure limits when a base station is put into 

service”; 

vi.      
[1]

 Recommendation ITU-R BS.1698, “Recommendation ITU-R BS.1698 

(2005), Evaluating fields from terrestrial broadcasting transmitting systems 

operating in any frequency band for assessing exposure to non-ionizing 

radiation”; 

 

8. ITU-T Objectives and Metrics are in PP Res 71 

9. Study Group Statistics TSAG TD470 

10. Indicators for Evaluating SG Activities:  

a. TSAG C88  

11. Study Group Metrics: 

 
  [ 87 ]   

  

ITU-T Industry participation metrics: Assessment and way forward     

  [ 86 ]   

  

ITU-T Industry participation: Detailed metrics     

  [ 85 ]   

  

ITU-T Industry participation statistics: Methodology and analysis     

  [ 84 ]   

  

ITU-T Industry participation metrics: Overall approach     

 

https://www.itu.int/en/council/planning/Documents/ITU_Strategic_plan_2020-2023.pdf
https://www.itu.int/md/T17-TSAG-190923-TD-GEN-0470/en
https://www.itu.int/md/T17-TSAG-C-0088/en
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T17-TSAG-C-0087
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T17-TSAG-C-0086
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T17-TSAG-C-0085
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T17-TSAG-C-0084

