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معًا من أجل تحقيق 
تقييس شامل

بقلم هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

لقد أبرزت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت )WTSA-20( اليت ُعقدت يف الفرتة من 1 إىل 9 
مارس 2022، الدور الرئيسي الذي تضطلع به معايري االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( يف مجيع 

اقتصاداتنا وجمتمعاتنا، فضاًل عن األمهية اجلوهرية للتعاون الدويل.

وقد استعرضنا االجتاه االسرتاتيجي لقطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU-T( وهيكله وأساليب عمله. واألهم من ذلك، أننا أيضاً رحبنا ابألعضاء اجلدد يف أفرقة 

قيادة قطاع تقييس االتصاالت لفرتة الدراسة املقبلة.

وميثل مؤمتٌر مبكانة اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2020، مثله مثل معايري االحتاد، 
شهادًة على القيمة الدائمة للتعاون الدويل، ويسلط الضوء على اإلسهامات اليت قدمها مجيع 

املشاركني املنخرطني فيه وعلى اجلهود اليت بذلوها.

وكان لنا شرف االستماع، من خالل خمتلف اللجان وأفرقة العمل وأكثر من 90 فريقاً خمصصاً 
مّت تشكيلها على مدى أايم املؤمتر التسعة، إىل أعضاء االحتاد املتفانني الذين خدموا لفرتة طويلة 

والذين استثمروا جهودهم بعمق يف أعمال التقييس يف االحتاد من أجل تزويد العامل مبزيد 
من التكنولوجيات.

وأود أن أشكر خصوصاً السيد بروس غراسي من كندا، رئيس الفريق االستشاري لتقييس 
االتصاالت ابالحتاد )TSAG( خالل فرتيت الدراسة السابقتني ورئيس اجلمعية العاملية لتقييس 

االتصاالت لعام 2020، وقد منحته امليدالية الذهبية لالحتاد الدويل لالتصاالت إلسهاماته 
البارزة وقيادته املتميزة.

ويف الوقت الذي منضي فيه قدماً، أدعو أسرة االحتاد وشركاءه إىل مواصلة العمل معاً لتسريع 
التحول الرقمي للجميع.

ويسلط هذا اإلصدار من جملة أخبار االحتاد الضوء على املواضيع الرئيسية اليت نوقشت يف 
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2020، ويف الندوة العاملية للمعايري )GSS( اليت سبقتها.

كان لنا رشف االستامع 
إىل الخرباء املتفانني 

املخرضمني الذين 
ساعدونا يف استحداث 

معايري متميزة من أجل 
تزويد العامل مبزيد من 

التكنولوجيات 
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