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 الدول العربية تجتمع بالرباط: 1تقييس االتصاالت

 

 

نتائج الجمعية حول  ورشة عمل 2102شتنبر 6إلى  2من  بالرباطالمواصالت الوكالة الوطنية لتقنين احتضنت 

أشغال وكذا  ؛2102المنعقدين في نهاية  ،المؤتمر العالمي لالتصاالت الدوليةالعالمية لتقييس االتصاالت و

وهيئات تقنين دارات اإلالوزارات وبمشاركة عدد من ممثلي  ،لفريق العربي لشؤون التقييسالسابع ل االجتماع

 .االتصاالت بالدول العربية وخبراء دوليين

كل من جامعة الدول العربية  معبشراكة  من شهر شتنبر الجاري 2و 2فقد نظمت يومي  ،بالنسبة لورشة العمل

المؤتمر العالمي نتائج الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت ووقد اهتمت مواضيعها ب ،االتحاد الدولي لالتصاالتو

 .المتحدة مارات العربيةبدولة اإل 2102لمنعقدين في نهاية ا ،2102لسنة  لالتصاالت الدولية

المذكورتين  بالتظاهرتين الدوليتينة المرتبطوقد ناقش المشاركون خالل هذا الملتقى وتبنوا جملة من التوصيات 

خصوصا منها المرتبطة بالحد جراءات البديلة على صعيد المنطقة العربية كيفية تفعيلها من خالل اقتراح اإلو

برتوكول من الهوة التقييسية ومكافحة الرسائل االقتحامية وتطوير سبل االنتقال الى النسخة السادسة من 

 .قليمية متخصصةإحداث مجموعات عمل إومنهجية  IPv6) (االنترنت

مجموعة  أقرتهاالتي المقتضيات التوصيات وومنها بمناقشة لوائح االتصاالت الدولية ن، كذلك، كما تميز اليوما

 مخطط ىواالتفاق عل ،السالف ذكره المؤتمر العالمي لالتصاالت الدوليةالمغرب خالل من الدول العربية ومنها 

ة التشريعات الوطنية مع مءمالبحث سبل طار مؤسساتي لإإحداث يرمي الى  عمل بالنسبة للدول العربية

 .المقتضيات الجديدة التي تضمنتها هذه اللوائح

                                                           

 االتصاالتالتشغيل البيني لشبكات  تمكن من معايير موحدة عتقييس االتصاالت مجال يعنى بوض 1



 تانبثقشتنبر الجاري فقد  6الى  4انعقد من  الذيالجتماع السابع للفريق العربي لشؤون التقييس لبالنسبة أما 

 : منها عنه مجموعة من التوصيات

  نشطة االتحاد الدولي لالتصاالت باعتباره منظمة رائدة في قضايا تقييس االتصاالت وتكنولوجيا أدعم

 المعلومات؛

 ؛لالتحاد الدولي لالتصاالت التقييسلجن دراسات العربية في  المكثفة لإلدارات ضرورة المشاركة 

  ؛نها جودة الخدمة وأمن الشبكات وم قليميعلى الصعيد اإلحول قضايا التقييس تنظيم ورشات العمل 

  ودعم تبادل الخبرات بين  الدراسات والمجهودات الهادفة الى الحد من الهوة التقييسيةالمشاركة في

 الدول النامية والتي في طريق النمو؛

 وتوحيد المصطلحات  وضع وتقاسم قواعد المعطيات في مجال مؤشرات القطاع وجودة الخدمة

 .الالمستعملة في هذا المج

ويعد  .ق العربي لشؤون التقييسيلرئيس الفرنائبا خب خالل هذا االجتماع انتأن المغرب إلى شارة وتجدر اإل

 .الفريق مجموعة عمل دائمة ذات طبيعة تقنية محدثة في إطار جامعة الدول العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


