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، ذات (ITU)واالحتاد الدويل لالتصاالت (IEC)واهليئة الدولية الكهروتقنية ( ISO)الدولية مثل تلك اليت تصدر  من املنظمة الدولية للتقييس تعترب املواصفات القياسية  
على أن املنظمات تواجه حتديات لتحقيق  لقد حضرت هذه املسألة اىل الواجهة كما التحديات العاملية مثل االستدامة وعدم االستقرار املايل مبا يدل. أمهية حامسة لزيادة الكفاءة

 .أفضل النتائج مع هدٍر أقل 

حد من اهلدر، أوالنفقات ، أو أدىن مع  أفضل خدمات ذات جودة أو تطوير منتجات عمليات من خالل تنفيذ األهداف تدل على القدرة على إجناز كفاءةال بكل بساطة،
 .التنافسيةو  االقتصادية الصعبة بيئة اليوم لتحقيق النجاح يفأمر بالغ األمهية و هي حتقيق أهدافها، و  أرباحهاتعظيم ل املنظمات هنا تساعدإ. اجلهد غري الضروري

من التدابري ثر كفاءة عرب جمموعة واسعة يف عامل اليوم التنافسي املعقد يُنظر إىل قضية االستدامة من وجهة نظر إقتصادية وبيئية واجتماعية، مبا حيتم على الشركات أن تكون أك
 .والقضايا

وقد مت تطويرها من قبل خرباء من مجيع أحناء العامل، كما أهنا . املواصفات القياسية  الدولية هي أدوات قوية ملساعدة املنظمات يف االستفادة من إمكانياهتا يف السوق العاملية
 .مقارنة وزيادة الكفاءة وتقليل اهلدرحتتوي على أفضل املمارسات املنسجمة دوليا ، واليت ميكن استخدامها لقياس و 

وردين لكي تتناسب معاً كما هو احلال يف على سبيل املثال، عن طريق توفري املواصفات املشرتكة، متكِّن املواصفات القياسية الدولية املنتجات واخلدمات والتقنيات من خمتلف امل
إهنا . وافقية والتشغيل البيين ، موفرًة قاعدة صلبة لتطوير االبتكارات ومسهلًة لوصول منتجات جديدة إىل األسواقإهنا تدعم الت. تناسب القطع املستخدمة يف تركيب لعبة الذكاء

 .أخرى تؤكد  للدول واملنظمات واهليئات التنظيمية والباحثني، أهنم ال حيتاجون إلعادة اخرتاع العجلة، وميكن أن يستثمروا جهودهم يف أولويات

 مواردهم البشرية و من االستفادة املثلى، مساعدًة هلم على البلدان النامية، مبا يف ذلك يف متناول اجلميع الدوليةاملواصفات القياسية  يف  ربات الواردةلقد أصبحت أحدث اخل
 .بتكلفة أقل أكثر ألسواق أسرع مع إنتاج نافسة عامليا،امل الشركات منن ، متك  املواصفات القياسية بسبب  ، واليت تيسرت كثر كفاءةإن العمليات الصناعية والتجارية األ. املادية

استخدام اهليئات التنظيمية تستطيع  كما. وحتسينها مةاملنظ   مع الرتكيز على عمليات تلبية احتياجات العمالءيف  مات  املنظ  املواصفاُت القياسيُة   تساعد وهبذه الطريقة،
تعزز  الدولية القياسية املواصفات أن يطمئنوا إىل أنميكن للمستهلكني و . املستهلكو  لسوقل صديقةكقاعدة ألنظمة و  ،املطابقة لعرض كوسيلة الدوليةاملواصفات القياسية  

 .المةالس   أو م املنتجاتوس   مثل، اليت هتمهم القضايايف  الكفاءة

 ليست فقط( ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت و  ( ISO)، واملنظ مة الدولية للتقييس  IECاهليئة الدولية الكهرتقنية من  الدولية؟ إن  املواصفاُت القياسيُة  وخالصة القول
 .أكثر استدامة عامل، واملسامهة يف موارده االستفادة بشكل أفضل من اجملتمع على يساعد قدر أكرب من الكفاءة، ولكن إلجياد جتاري جيد لصنع توجه

 


