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 نشرة صحفية

 أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت
 يعلنون عن بداية عهد جديد لقطاع تقييس االتصاالت باالتحاد

 تضع نصب أعينها 2012الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام 
 الشبكي المعرف بالبرمجياتالصحة اإللكترونية والتوصيل 

 والتعاون مع القطاعات الرأسية والمخلفات اإللكترونية

دعا أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالت قطاع تقييس االتصاالت التابع لالتحاد إلى توسيع نطاق  – 2012 نوفمبر 30 دبي،
ضافة إلى ذلك،  .ت اإللكترونيةأعماله بشأن الصحة اإللكترونية والتوصيل الشبكي المعرف بالبرمجيات والمخلفا وا 

في تلبية احتياجات  تقييس االتصاالتاألعضاء إلى إنشاء لجنة معنية باالستعراض لضمان استمرار هيكل قطاع  دعا
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتطورة والمتقاربة بصورة مستمرة، خاصة وأن التعاون مع األسواق الرأسية يزداد.عالم 

والصرافة من قبيل الصحة اإللكترونية وأنظمة النقل الذكية والشبكات الذكية في إطالق العنان البتكارات وسوف يساعد ذلك 
 المتنقلة والتعلم اإللكتروني.

التي تعقد كل أربع سنوات، قطاع التقييس أيضًا إلى ضمان أن  WTSA)-(12الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت ودعت 
 نشرة صحفية وهناكتكون معايير االتحاد )توصيات قطاع تقييس االتصاالت( الجديدة مشفوعة بمبادئ توجيهية بشأن التنفيذ. 

تمييزية من شأنها أن و/أو عن اتخاذ أي إجراءات أحادية اإلحجام قرارًا يدعو الدول األعضاء في االتحاد إلى  تتناول منفصلة
 تعوق النفاذ إلى اإلنترنت.

يجمع الذي الهام نوفمبر، هذا اللقاء  20-29دبي،  في WTSA-12ذه القرارات الجديدة ألعضاء االتحاد، الجمعية واعتمدت ه
وتحديد فريقه االستشاري ولجان دراساته، قيادات بين أعضاء قطاع التقييس لتقييم هيكل القطاع وأساليب عمله، وانتخاب 

 .توجهه االستراتيجي
كتب تقييس االتصاالت باالتحاد: "إنه خالل هذه الجمعية العالمية، والندوة العالمية للمعايير وقال مالكولم جونسون، مدير م

مع الهيئات األخرى المعنية بوضع المعايير والقطاعات الرأسية، مع والتعاضد جرى التشديد على أهمية التعاون التي سبقتها، 
. ويسرني أن يكون لدينا لجنة استعراض تقييس االتصاالتيواجهها قطاع االعتراف بالقوى التنافسية والتحديات الكثيرة التي 

، تقييس االتصاالتفية إسهام قطاع يجديدة كمحفل يتيح الوقت الكافي لمناقشة هذه المسائل بجدية وطرح اقتراحات بشأن ك
صاالت، في ضمان أن يظل هذا القطاع باعتباره الهيئة العالمية الوحيدة المعنية حقًا بوضع معايير تكنولوجيا المعلومات واالت

 المكان المناسب لوضع المعايير على الصعيد الدولي".
وقال الدكتور حمدون إ. توريه، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، "إن معايير االتحاد المتعلقة بالنطاق العريض عنصر 

بدون معايير لم تكن لتعمل نعتمد عليها، أصبحنا ق التي حيوي لمجتمع المعلومات. وفي الواقع، فإن الخدمات عريضة النطا
قطاع تقييس االتصاالت التي توفر تكنولوجيات النفاذ للمنازل واألعمال التجارية وآليات النقل لنقل المعلومات من مكان إلى 

 آخر في العالم."
مشارك من  000 1د على أفضل جمعية حتى اآلن من حيث الحضور، إذ اجتذبت ما يزي WTSA-12وكانت الجمعية 

تقييس أفرقة الخبراء التابعة لقطاع لرؤساء بلد. وعّينت الجمعية أربعة رؤساء جدد وأكثر من خمسين نائبًا جديدًا  101
 فريقًا من أفرقة العمل المختلفة. 30وثيقة في أكثر من  240من ألكثر المداوالت وتطرقت . االتصاالت

http://www.itu.int/en/itu-t/wtsa12/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/87.aspx#.ULcWk9Nevk0
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التطبيقات المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات مسابقة وأطلق حدث جانبي بشأن "ابتكارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" 
من حيث الذي ينتج أكثر التطبيقات ابتكارًا التطبيقات دوالر أمريكي لمطّور  000 5جائزة نقدية قدرها التي ستمنح واالتصاالت 
وباب المتنقلة أو التعلم اإللكتروني أو الحكومة اإللكترونية أو أنظمة النقل الذكية. رافة الصالصحة المتنقلة أو استهداف 

نشرة وكذلك الشركات؛ ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات بهذا الشأن في  المشاركة في هذه المسابقة مفتوح لألفراد
 سابقة لالتحاد. صحفية

لى جانب اعتماد ستة قرارات جديدة ومراجعة  التي  A قرارًا، راجعت اللجنة أيضًا سبع توصيات من توصيات السلسلة 49وا 
في تبديل بروتوكول النقل توجه أعمال قطاع التقييس، كما أنها وافقت على ستة معايير جديدة لالتحاد تشمل توصيتين بشأن 

المشغلون لتعزيز كفاءة الشبكة وخفض التكاليف. وتمت الموافقة أيضًا الذي يحتاج إليه  (MPLS-TP) الوسم بعدة بروتوكوالت
 أجهزة النفاذ إلى الشبكة. على توصية رئيسية بشأن إدارة

 :ينالتالي نيوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمسؤول
 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
 ./en/newsroom/Pages/videos.aspxwww.itu.intمجموعات 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
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