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 نشرة صحفية

 نداءات لالتحاد الدولي لالتصاالت لتولي قيادة
 تقييس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين القطاعات

 تجمع بين قادة الحكومات والصناعة 2012الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام 

 19، (GSS-12) 2012اجتمع باألمس في الندوة العالمية للمعايير )الندوة العالمية للمعايير لعام  – 2012 نوفمبر 20 ،دبي
نوفمبر( وزراء حكومات ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وعالم التقييس، حيث ناشدوا االتحاد الدولي لالتصاالت بأن 

" اآلخذة في االعتماد بصورة متزايدة على تكنولوجيا المعلومات األسواق الرأسية لبية احتياجات "يستحدث آليات تقييس لت
كما حث المشاركون قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد بتولي القيادة في دفع عملية التثقيف بالمعايير واالبتكار  .واالتصاالت

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان النامية.
نولوجيا المعلومات واالتصاالت حاليًا في كافة الصناعات عن طريق المنصة الشائعة للشبكة القائمة على بروتوكول تك وتغلغل

القطاعات. ولتسريع االبتكار في مجاالت مثل الصحة مختلف التكنولوجيا تطبق بأساليب مختلفة من جانب  ناإلنترنت. بيد أ
االتحاد على استحداث آليات فعالة  GSS-12الذكية، حث المشاركون في الندوة اإللكترونية، وأنظمة النقل الذكية والشبكات 

ومرنة تتيح لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفرصة لكي يتعاون بصورة أكثر فعالية مع واضعي المعايير واألطراف 
 الفاعلة في الصناعة باألسواق الرأسية.

الفجوة التقييسية"، حيث يتم وضع معظم المعايير التقنية  التحاد في سد "لجهود ا المزيد من الدعم GSS-12كما قدمت الندوة 
في كنف أسواق ذات إمكانات تصنيعية عالية. ومن شأن تحسين قدرات التقييس لدى األسواق الناشئة أن يزيد من التأثيرات 

ر في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشبكية ألعداد كبيرة من السكان لتحفيز انتشار االبتكار الباعث على التغيي
 مناطق العالم النامي.

لى جانب مناشدة االتحاد بأن يعمل على أن تعكس المعايير الدولية أفضل االبتكارات التي ظهرت في البلدان النامية،  وا 
إنشاء أمانات تقييس وطنية بمقدورها تحديد احتياجات التقييس في كل بلد وتحقيق المشاركة في  GSS-12اقترحت الندوة 

 أعمال التقييس على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
، التي تفتتح (WTSA-12)مدخالت إلى الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت  GSS-12ويقدم التقرير الصادر عن الندوة 

نوفمبر(. والجمعية العالمية لتقييس االتصاالت التي تنعقد كل أربع  20-29ي، اإلمارات العربية المتحدة )أعمالها اليوم في دب
سنوات تجمع بين أعضاء قطاع تقييس االتصاالت على مستوى العالم لتقرير هيكل القطاع وطرائق عمله، وانتخاب رؤساء 

صدار قرارات لتوجيه أع  مال التقييس داخل القطاع خالل فترة الدراسة المقبلة.فريقه االستشاري ولجان دراساته وا 
تعد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت بمثابة  وقال السيد مالكولم جونسون، مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد: "

المعلومات الحالي  الفرصة المتاحة أمامنا لتبسيط هيكل أعمال التقييس التي تضطلع بها والتأكد من أنها تلبي طلبات مجتمع
المتسارع الوتيرة. واالتحاد الدولي لالتصاالت بوصفه المنظمة الدولية الحكومية الوحيدة في مجال المعايير سيكون ركنًا أساسيًا 
في توجيه تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الفترة القادمة، وخالل األسبوعين القادمين، سنحدد معًا أكثر المجاالت 

سنادها إلى أفرقة الخبراء المعنية".أه  مية للتركيز عليها وا 
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التحاد الدولي لالتصاالت: " تحتل المعايير موقع القلب بالنسبة لكافة دكتور حمدون إ. توريه، أمين عام اوقال ال
تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت. ومن منظور تقني، كان االتحاد دائمًا القوة الدافعة لدفع مجاالت إنترنت المستقبل 

نترنت األشياء الحديثة لألمام. وتشمل هذه المجاالت الجديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحوس بة السحابية وا 
والوسائط المتعددة المتقدمة وتلفزيون  (IPV6)واالنتقال إلى اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت وأنظمة النقل الذكية 
المساعدة على تحقيق الرؤية التي تنادي بمجتمع  . ويتمثل عمل قطاع تقييس االتصاالت في(IPTV) بروتوكول اإلنترنت

كليًا والعمل من خالل توجيهات الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت على أن تلبي توصيات قطاع تقييس موصول 
االتصاالت حاجات صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعيد العالمي ومن ثم توفير نفاذ المستعملين إلى 

 أي وقت ومن أي مكان وبأي جهاز". خدمات عالية السرعة في

 :ينالتالي نيول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمسؤولوللحص
 سارة باركس

 رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 باالتحاد الدولي لالتصاالت

 6039 730 22 41+ الهاتف:
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

 توبي جونسون
 كبير مسؤولي االتصاالت

 5877 730 22 41+الهاتف: 
 4868 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 toby.johnson@itu.int اإللكتروني: البريد

 
 

حاد لتتمكنوا من االطالع على التسجيالت األصلية  مالحظة لوسائط اإلعالم: يرجى التسجيل في مركز األخبار الفيديوي لدى االت
 .www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspxمجموعات اإلخبارية ذات جودة البث العالية في العنوان التالي:  وال

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل 

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي  145االتحاد على مدى 
تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية  في

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات  لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم
عريضة النطاق إلى أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك 

خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت  الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في
 www.itu.intوالتلفزيونية.  واإلذاعة الصوتية

 

mailto:sarah.parkes@itu.int
mailto:toby.johnson@itu.int
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed.xml

