االتحــاد الـدولــي لالتصــاالت

ITU-T
قطـاع تقييس االتصـاالت
يف االحتاد الدويل لالتصاالت

الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

احلـاااات 25 ،أكتوبر  3 -نوفارب

2016

القـرار  - 11التعاون مع مجلس العمليات البريدية
لالتحاد البريدي العالمي في دراسة الخدمات المتصلة
بقطاعي البريد واالتصاالت

متهيـد
االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت .وقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tهو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل
لالتصاالت .وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة ،وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاالت عل
الصعيد العاملي.
وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت
تقييس االتصاالت وأن تُصدر توصيات بشأهنا.

)(WTSA

اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع

وتتم املوافقة عل هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم  1الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت.

ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ض ان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت ،تعد املعايري الالزاة عل أساس التعاون اع املنظاة الدولية
للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ).(IEC
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مجيع احلقوق حمفوظة .ال جيوز استنساخ أي جزء ان هذه املنشورة بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي اسبق ان االحتاد الدويل لالتصاالت.

اجع يف احلاااات)2016 ،
القـرار ( 11املر َ
التعاون مع مجلس العمليات البريدية لالتحاد البريدي العالمي
في دراسة الخدمات المتصلة بقطاعي البريد واالتصاالت
(االقة-طوراولينوس1984 ،؛ هلسنكي1993 ،؛ جنيف1996 ،؛ اونرتيال2000 ،؛
فلوريانوبوليس2004 ،؛ جوهانسربغ2008 ،؛ ديب2012 ،؛ احلاااات)2016 ،
إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تضع يف اعتبارها
أ ) أن االحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITUواالحتاد الربيدي العاملي ) ، (UPUبوصفهاا انظاتني اتخصصتني يف جمال
االتصاالت ضان انظواة األام املتحدة ،يتعاونان ان أجل حتديد أوجه التآزر بُغية حتقيق أهداف القاة العاملية جملتاع
املعلواات ) ،(WSISكل يف جمال اختصاصاته احملددة؛
ب) أن إدارات الربيد واالتصاالت ،ووكاالت التشغيل ذات الصلة املرخص هلا ان الدول األعضاء ،واقداي اخلداات
يف حاجة إىل أن يكونوا عل علم بالتقدم التقين الذي ميكن أن يؤدي إىل حتسني أو تنسيق اخلداات القائاة يف قطاعي
الربيد واالتصاالت؛
فائدة أن تُدرس عل أساس اشرتك اآلثار املرتتبة عل أي توصيات جديدة أو أي تعديالت يتم إدخاهلا عل
ج)
التوصيات احلالية اليت تصدر يف هذا الشأن،

وإذ تدرك
أ ) أن التعاون القائم بني املنظاتني املتعلق بأاور انها استخدام قطاع الربيد لتكنولوجيات جديدة وتعزيز دوره يف اشاريع
بشأن إدخال احلركة عالية السرعة واستخدااها املستدام واألان السيرباين وحتويل العاالت باستخدام املهاتفة املتنقلة؛
ب) أن التغريات اليت شهدهتا خداات الربيد وخداات االتصاالت يف السنوات األخرية أدت إىل زيادة أوجه التآزر
بني القطاعني وبالتايل احلاجة إىل املزيد ان التنسيق واألعاال املشرتكة بني املنظاتني،

وإذ تذ ّكر
أنه مبوجب الرقم  9ان دستور االحتاد ،يتاثل أحد أهداف االحتاد يف "الرتويج عل الصعيد الدويل العتااد هنج أوسع مشوالً
يف تناول اسائل االتصاالت نظراً للطابع العاملي الذي يتسم به اقتصاد املعلواات وجمتاع املعلواات ،وذلك عن طريق التعاون اع
املنظاات الدولية احلكواية األُخرى ،اإلقلياية انها والعاملية ،واع املنظاات غري احلكواية املهتاة باالتصاالت"،

وإذ تالحظ
الفعال ملواردمها،
أنه ان الضروري حتديث املواضيع اليت حتظ باالهتاام بُغية إقااة أنشطة تعاونية بني املنظاتني واالستخدام ّ
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1

تقـرر
أن تواصل جلان الدراسات املعنية التابعة لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ) (ITU-Tالتعاون اع جملس العاليات
الربيدية ) (POCوجلانه كلاا كان ذلك ضرورياً ،عل أساس املعاالة باملثل وبأقل قدر ان الشكليات ،خاصةً ان خالل دراسة
القضايا ذات االهتاام املشرتك اثل جودة اخلداة ) (QoSوجودة التجربة ) (QoEواخلداات اإللكرتونية واألان واخلداات املالية
الرقاية وتكاليف املعااالت لعاليات الدفع باستخدام االتصاالت املتنقلة،

تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
1

بأن يشجع التعاون بني املنظاتني ويساعد عليه؛

بالتشاور اع االحتاد الربيدي العاملي بشأن إنشاء فريق عال اشرتك بني االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد الربيدي
2
العاملي يُعىن باخلداات املالية الرقاية ان أجل تقاسم الدروس املستفادة ان خالل تنفيذ اشاريع يف جمال الشاول املايل الرقاي
لدفع أنشطة التقييس يف كلتا املنظاتني.

2
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