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 متهيـد
هو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل  (ITU-T)االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت. وقطاع تقييس االتصاالت 

ت عل  لالتصاالت. وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاال
 الصعيد العاملي.

املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع  اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 تقييس االتصاالت وأن ُتصدر توصيات بشأهنا.

 الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت. 1وتتم املوافقة عل  هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم 
ان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت، تعد املعايري الالزاة عل  أساس التعاون اع املنظاة الدولية ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ض

 .(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)للتوحيد القياسي 
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 (2016احلاااات،  )املراَجع يف 32رار ـقال

 أعمال في تعزيز وسائل العمل اإللكترونية
 قطاع تقييس االتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت

 (2016 ،احلاااات ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 اونرتيال، ؛1996 جنيف،)

 (،2016اااات، احلإن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 اعتبارها يف إذ تضع
 يرتتب عليه ان ضرورة حتسني وضع املعايري وسرعة وضعها؛ واا التطور التكنولوجيسرعة  أ ( 

أنشطة قطاع  يف تتيح التعاون املفتوح والسريع والسهل بني املشاركني (EWM)وسائل العال اإللكرتونية أن  ب(
 ؛(ITU-T) االتصاالت تقييس
والرتتيبات املرتبطة بذلك ستكون له انافع كبرية بالنسبة إىل أعضاء قطاع  أن تنفيذ قدرات وسائل العال اإللكرتونية ج(

الوقت  يف يساح هلذه اجلهات بالنفاذ ذلك األفراد واملنظاات والدول ان ذوي املوارد احملدودة، مبا يف تقييس االتصاالت، مبا
 واملوافقة عليها؛ املناسب وبشكل فّعال إىل املعلواات اخلاصة باملعايري وعالية وضع املعايري

بني  بني أعضاء قطاع تقييس االتصاالت وفياا حتسني االتصاالت فياا يفوسائل العال اإللكرتونية ستكون افيدة أن  د (
 سبيل وضع اعايري اتناسقة عل  الصعيد العاملي؛ يف املعنية واالحتاد الدويل لالتصاالت، خرىانظاات التقييس األُ 

 ؛تقدمي الدعم لقدرات وسائل العال اإللكرتونية يف (TSB) تقييس االتصاالتالدور الرئيسي ملكتب  ه (
 ؛( ملؤمتر املندوبني املفوضني2010غواداالخارا،  يف )املراَجع 66 القرارالقرارات اليت يتضانها  و (
االجتااعات احلضورية اليت ينظاها  يف للاشاركة الفّعالة 1الصلة بامليزانية اليت تواجهها البلدان النااية الصعوبات ذات ز (

 قطاع تقييس االتصاالت؛
( ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي ينص عل  أن يواصل االحتاد تطوير ارافقه 2014بوسان  يف )املراَجع 167 القرار (ح

لك اجتااعات أفرقة العال ذ يف اجتااعات االحتاد املناسبة، مبا يف وإاكاناته اخلاصة باملشاركة عن بُعد بالوسائل اإللكرتونية
 ،اجمللس اليت يشكلها

 وإذ تالحظ
الوقت املناسب، واحلاجة إىل التقليل ان الكايات املتزايدة  يف شكل إلكرتوين يف احلصول عل  الوثائق يف رغبة األعضاء أ ( 

 ان نسخ الوثائق الورقية اليت توزع أثناء االجتااعات وترسل بالربيد؛
قطاع تقييس االتصاالت، اثل تقدمي الوثائق  يف وسائل العال اإللكرتونية قد نـُفِّذت بالفعلأن الكثري ان أشكال  ب(

 إلكرتونياً وخداة املنتديات اإللكرتونية؛
  

                                                      
 غرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الص 1
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جودة اخلداة،  يف املؤقت إجراء اجتااعات إلكرتونية نظرًا للتدهور املتواصل أو يف تزال هناك بعض الصعوبات ال أنه (ج
 اليت توفَّر فيها الرتمجة الشفوية احلية؛ االجتااعات يف سياا ال
 إجراء اجتااعات إلكرتونية؛ يف رغبة أعضاء قطاع تقييس االتصاالت ( د
 غريها؛ ويف االجتااعات يف لألجهزة املتنقلة األعضاء استعاال تزايد ( ه

التوصيات واملوافقة عليها، وخصوصًا األعضاء إعداد  يف املزايا اليت تتاح لألعضاء بفضل تسهيل زيادة املشاركة إلكرتونياً  و (
 غريها؛ جنيف ويف يف اجتااعات جلان الدراسات يف غري القادرين عل  املشاركة

 البلدان النااية؛ يف سياا توفر عرض النطاق وغريها ان القيود، ال يف الصعوبات ز (

اسألة حمددة، واحلاجة إىل حل  جمال حمدد أو أوالصلة مبوضوع  البحث عن الوثائق و/أو املعلواات ذات يف الصعوبات (ح
 ذكي لتصنيف هذه الوثائق و/أو املعلواات والتنقيب فيها بسهولة؛

خفض  قطاع تقييس االتصاالت )اثل يف الوفورات اليت ميكن أن ترتتب عل  تعزيز قدرات وسائل العال اإللكرتونية (ط
 (؛ذلك إىل وااوتكاليف لوجستيات قطاع تقييس االتصاالت،  سفر،ال وتكاليفتكاليف توزيع النسخ الورقية ان الوثائق 

 عل  التعاون باستعاال وسائل العال اإللكرتونية؛ خرىانظاات تقييس االتصاالت األُ تشجيع  (ي
 ( جترى أساساً بالوسائل اإللكرتونية،ITU-T A.8)التوصية  (AAP) أن عالية املوافقة البديلة (ك

 تقـرر
 قطاع تقييس االتصاالت اا يلي: يف الرئيسية لوسائل العال اإللكرتونية أن تكون األهداف 1
 إعداد التوصيات باألساليب اإللكرتونية؛ يف أن يكون تعاون األعضاء •
أن يوفر اكتب تقييس االتصاالت بالتعاون الوثيق اع اكتب تناية االتصاالت تسهيالت وقدرات أساليب العال  •

ذلك املشاركة عن بُعد، والنفاذ  يف وورش العال والدورات التدريبية اليت ينظاها القطاع، مبا االجتااعات يف اإللكرتونية
 البلدان اساعدة أجل، وذلك عل  وجه اخلصوص ان LINUX اإللكرتوين ان خالل املنصات القائاة عل  نظام

 قيود؛ ان ذلك وغريتوفري عرض النطاق  يف تعاين ان اشكالت اليت النااية
اجتااعات قطاع تقييس االتصاالت بتوفري تسهيالت وابادئ توجيهية  يف املشاركة اإللكرتونية للبلدان الناايةتشجيع  •

 باإلنرتنت؛ رسوم التوصيل ابسطة وبإعفاء املشاركني ان حتال أي نفقات، خالف رسوم املكاملات احمللية أو
تناية االتصاالت، التسهيالت واإلاكانات الالزاة أن يوفر اكتب تقييس االتصاالت، بالتعاون الوثيق اع اكتب  •

اجتااعات قطاع تقييس االتصاالت وورش عاله ودوراته التدريبية، وأن يشجع  يف لتوفري وسائل العال اإللكرتونية
اشاركة البلدان النااية، وذلك ان خالل إعفاء هؤالء املشاركني ان حتال أي نفقات، خالف رسوم املكاملات احمللية 

 هبا؛ حدود االعتاادات اليت يكون اجمللس خموالً للسااح يف رسوم التوصيل باإلنرتنت، وذلك أو
 أن يوفر اكتب تقييس االتصاالت جلايع أعضاء قطاع تقييس االتصاالت النفاذ املناسب والسريع للوثائق اإللكرتونية •

 انية تعّقب الوثائق؛ذلك رؤية إمجالية اوّحدة وكاالة إلاك يف ألداء أعااهلم، مبا الالزاة
أن يوفر اكتب تقييس االتصاالت األنظاة والتسهيالت املالئاة لدعم تسيري أعاال قطاع تقييس االتصاالت  •

 اإللكرتونية؛ باألساليب
أن تُنشر املعلواات عن مجيع أنشطة جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت وإجراءاهتا ودراساهتا وتقاريرها  •

املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت بطريقة يسهل هبا تصفح املوقع للوصول إىل مجيع املعلواات عل  
 الصلة؛ ذات
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تطوير صيغة للاوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت تكون االئاة لألجهزة املتنقلة، وذلك لتيسري نفاذ  يف النظر •
 األجهزة املتنقلة الذكية إىل املعلواات؛

 بسيط البحث عن الوثائق و/أو املعلواات وتسهيل حتسني عالية البحث؛ت •
إطار خطة عال بشأن أساليب العال اإللكرتونية،  يف أن هذه األهداف ينبغي أن تكون اوضوعًا ملعاجلة انهجية 2

تقييس اكتب تقييس االتصاالت، وحيدد اكتب  تتضان بنود عال انفردة حيددها أعضاء قطاع تقييس االتصاالت أو
 ،(TSAG) االتصاالت أولوياهتا وينظاها مبشورة الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

 تكّلف
 يلي: ادير اكتب تقييس االتصاالت مبا 1
االحتفاظ خبطة عال حمّدثة ألساليب العال اإللكرتونية تتناول اجلوانب العالية واملادية لزيادة قدرات أساليب العال  •

 تقييس االتصاالت؛ قطاع يف اإللكرتونية
 فرتات انتظاة بتحديد تكاليف وانافع بنود العال وإعادة النظر فيها؛ يف القيام •
ذلك  يف تقدمي تقرير إىل كل اجتااع ان اجتااعات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عن حالة خطة العال، مبا •

 التكاليف واملنافع املنوه عنها أعاله؛ يف نتائج إعادة النظر
 املاكنة؛ اكتب تقييس االتصاالت، واملوارد الالزاة لتنفيذ خطة العال بالسرعة يف توفري السلطة التنفيذية، وامليزانية •
 االتصاالت؛ قطاع تقييس يف وضع ونشر خطوط توجيهية بشأن استعاال تسهيالت وقدرات أساليب العال اإللكرتونية •
املشاركة أو املتابعة اإللكرتونية املالئاة )اثل البث عل  الويب واملؤمترات  اختاذ اإلجراءات الرااية إىل توفري وسائل •

االجتااعات وورش العال  يف الساعية، واملؤمترات عل  الويب/تقاسم الوثائق عل  الويب واملؤمترات الفيديوية، وغريها(
تطيعون حضور الفعاليات شخصياً، يس والدورات التدريبية اليت ينظاها قطاع تقييس االتصاالت للاندوبني الذين ال

 الوسائل؛ توفري هذه يف والتنسيق اع اكتب تناية االتصاالت للاساعدة
توفري اوقع إلكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت يتايز بسهولة تصفحه للوصول إىل مجيع املعلواات ذات الصلة؛  •

 مبسألة حمددة؛ جمال حمدد أو مبوضوع أو الصلة ويشال خاصًة آلية تصنيف وأداة اتطورة للبحث عن الوثائق ذات
 توفري صيغة للاوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس االتصاالت تكون االئاة لألجهزة املتنقلة؛ •
 واصل:يالفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بأن  2
املسائل املتصلة  يف القيام بدور نقطة االتصال بني أعضاء قطاع تقييس االتصاالت واكتب تقييس االتصاالت •

يتعلق بتقدمي التعليقات واملشورة حول املضاون، وحتديد أولويات خطة  بأساليب العال اإللكرتونية، وخصوصًا فياا
 وتنفيذها؛ العال

 التجريبية؛ حتديد احتياجات املستعالني وختطيط اختاذ التدابري املناسبة ان خالل أفرقة العال الفرعية املالئاة والربااج •
 ليف رؤساء جلان الدراسات بتحديد جهات اتصال بشأن أساليب العال اإللكرتونية؛تك •
أعاال قطاع تقييس االتصاالت، وخصوصًا خرباء أساليب العال اإللكرتونية ان  يف تشجيع اشاركة مجيع املشاركني •

ب والدوائر املعنية الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت، وجلان الدراسات، واكتب تقييس االتصاالت واملكات
 االحتاد؛ داخل

عالها إلكرتونيًا خارج اجتااعات الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت عند اللزوم ان أجل  يف االستارار •
 أهدافها. حتقيق
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