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

ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت ،تعد املعايري الالزاة على 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 ( 68املر َ
الدور المتطور لدوائر الصناعة في قطاع تقييس االتصاالت
(جوهانسربغ2008 ،؛ ديب2112 ،؛ احلاااات)2112 ،
إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تدرك
اجع يف غواداالخارا )2010 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن الدور املتطور للجاعية العاملية لتقييس
أ ) أن القرار ( 122املر َ
االتصاالت يدعو كذلك إىل تنظيم الندوة العاملية للاعايري؛
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن سد الفجوة يف ايدان التقييس بني البلدان
ب) أهداف القرار ( 123املر َ
املتقداة والبلدان النااية1؛
أن قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد هو هيئة التقييس الدولية الوحيدة اليت تضم  193دولة عضواً وأكثر ان
ج)
 520عضو قطاع وانتسبني وهيئات أكادميية ان مجيع أحناء العامل؛

د)

االستنتاجات اهلااة للندوة العاملية للاعايري اليت انعقدت يف ديب  ،2012واليت تغطي القرارين املذكورين أعاله ،ال سياا:

-

تيسري تبادل وجهات النظر اع ممثلي الصناعة رفيعي املستوى بشأن سيناريو التقييس واراعاة تطور الصناعة
واحتياجات املستعال يف عال قطاع تقييس االتصاالت؛

-

القيام هبذا العال دون املساس باملركز الفريد الذي حيتله االحتاد باعتباره وكالة حكواية دولية تتبع األام املتحدة وجتاع
كيانات أُخرى متثل القطاع اخلاص والصناعة واملستعالني وغري ذلك ،أو بإجراءات العال التقليدية القائاة على تقدمي
املسامهات يف قطاع تقييس االتصاالت؛

أن ادير اكتب تقييس االتصاالت نظّم انذ  2009ستة اجتااعات للاديرين التنفيذيني رفيعي املستوى ان القطاع
ه)
اخلاص ملناقشة املشهد العام للتقييس وحتديد وتنسيق األولويات يف جمال التقييس والسبل الكفيلة بتلبية احتياجات القطاع اخلاص
على أكال وجه؛
أن استنتاجات اجتااعات كبار اسؤويل التكنولوجيا ُج ّسدت يف البيانات الرمسية لقطاع تقييس االتصاالت ،وأن الفريق
و)
االستشاري لتقييس االتصاالت ) (TSAGراعاها حيثاا كان ذلك االئااً،

وإذ تضع يف اعتبارها
أ ) أن البلدان النااية ال تشارك تقريباً إال يف أنشطة التقييس اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت وان احملتال
أال تستطيع املشاركة يف أنشطة انظاات وضع املعايري العاملية و/أو اإلقلياية املتجزئة بشكل اتزايد وال يف احملافل الصناعية
واالحتادات التجارية أو حضور اجتااعاهتا؛
1

تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
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اجع
ب) أن قطاع تقييس االتصاالت ينبغي له أن يستار يف تعزيز دوره وتطوره وفقاً ملا يقتضيه القرار ( 122املر َ
يف غواداالخارا ،)2010 ،وأن يكرر عقد اللقاء املكرس للاديرين التنفيذيني ان القطاع اخلاص ،على غرار الندوة العاملية للاعايري،
على أن يقتصر على القطاع اخلاص ،وذلك بغية تقوية دور قطاع التقييس ان خالل اختاذ تدابري االئاة لالستجابة لالحتياجات
اليت يعرب عنها املديرون التنفيذيون فياا يتعلق مبتطلباهتم وأولوياهتم اخلاصة بأنشطة التقييس يف إطار القطاع ،اع اراعاة احتياجات
وشواغل البلدان النااية أيضاً؛

ج)

أن قطاع تقييس االتصاالت ينبغي له أيضاً أن يشجع التعاون اع املنظاات األُخرى املعنية بوضع املعايري،

وإذ تالحظ
أ ) أن وضع املعايري يف قطاع تقييس االتصاالت ينبغي أن يستجيب بشكل االئم وعلى حنو انسق الحتياجات صناعة
تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ان أجل تشجيع اشاركة ممثلي الصناعة يف قطاع تقييس االتصاالت؛
ب) أن جزءاً أساسياً ان األعاال املتصلة بوضع املعايري التقنية (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) يضطلع به ممثلو صناعة
تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛
أن التوصيات املقرتحة استجابةً هلذه االحتياجات املنسقة ستؤدي إىل زيادة اصداقية قطاع التقييس وستفي باحتياجات
ج)
البلدان ان خالل نشر حلول تقنية اثلى واحلد ان تكاثر احللول مما يعود أيضاً بفوائد اقتصادية على البلدان النااية؛
أن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت اعرتف باحلاجة إىل وظيفة اسرتاتيجية يف قطاع تقييس االتصاالت وأن إسهام
د)
ٍ
الصناعة يف هذه االسرتاتيجية ارغوب فيه إىل حد كبري؛

ه)

أن اكتب تقييس االتصاالت ينظم أيضاً اجتااعات للرؤساء التنفيذيني (اجتااعات للاديرين التنفيذيني)،

تقـرر تكليف ادير اكتب تقييس االتصاالت
مبواصلة تنظيم اجتااعات للاديرين التنفيذيني ان الصناعة ،اثل اجتااعات فريق كبار اسؤويل التكنولوجيا )،(CTO
1
للاساعدة على حتديد وتنسيق األولويات واملواضيع يف جمال التقييس؛
بعرض احتياجات البلدان النااية يف هذه االجتااعات بالتشاور اعها قبل انعقاد هذه االجتااعات وتشجيع اشاركة
2
ممثلي الصناعة احملليني؛
بتشجيع املشاركة يف فريق كبار اسؤويل التكنولوجيا ان خالل متثيل واسع لدوائر الصناعة ان أعضاء قطاع تقييس
3
االتصاالت ان مجيع املناطق؛
فعالة لتنظيم اشاركة ممثلي الصناعة يف هذه االجتااعات (ان خالل تشكيل ثابت لفريق كبار اسؤويل
4
بوضع آليات ّ
التكنولوجيا واشاركة انتظاة ألعضاء الفريق أو ان ينوب عنهم ،على سبيل املثال)؛
5

مبواصلة إدراج استنتاجات اجتااعات فريق كبار اسؤويل التكنولوجيا يف البيانات الرمسية لقطاع تقييس االتصاالت؛

بأن يأخذ نتائج فريق كبار اسؤويل التكنولوجيا يف االعتبار يف عال قطاع تقييس االتصاالت ،وال سياا يف الوظيفة
6
االسرتاتيجية للفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ويف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت حسب االقتضاء؛
بإعداد تقرير بصورة انتظاة إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن اتابعة استنتاجات فريق كبار
7
اسؤويل التكنولوجيا؛
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بإعداد تقرير إىل اجلاعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت ان أجل تقييم نتائج فريق كبار اسؤويل التكنولوجيا خالل
8
هذه الفرتة ودراسة ادى احلاجة إىل االستارار يف أنشطته أو تعزيزها،

تشجع أعضاء القطاع ان البلدان النااية
على املشاركة ان خالل اسؤوليهم التنفيذيني يف اجتااعات كبار اسؤويل التكنولوجيا ،ورفع اقرتحاهتم بشأن جماالت التقييس
ذات األولوية بالنسبة إليهم ،وبشأن أولويات واحتياجات البلدان النااية يف جمال التقييس.
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