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اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
http://itu4u.wordpress.com

هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

قطاع تقييس االتصاالت: وضع المعايير
حنن نقابل املعايري العاملية لالحتاد الدويل لالتصاالت يومياً دون العلم هبا. ومعايري االحتاد، وهي جزء غري 
ظاهر من شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأجهزهتا اليت نستعملها مجيعاً يومياً نادراً ما يدركها 

املستعملون غري أهنا حيوية لضمان قابلية التشغيل البيين السلس ملعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وأجهزهتا اليت تقوم بتصنيعها مئات اآلالف من الشركات املختلفة يف مجيع أحناء العامل. وتوفر معايري 

االحتاد للمطورين سوقاً عاملية تسمح باالستفادة من اقتصادات احلجم الكبري يف اإلنتاج والنشر وهو ما 
يرتجم بدوره إىل فوائد حقيقية تعود على املستعملني من منظوري التكلفة واألداء.

وحتتاج املعايري إىل جهات تتوىل وضعها. واالحتاد معرف به عاملياً كواحد من أبرز جهات وضع املعايري 
يف العامل لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويقوم قطاع تقييس االتصاالت )ITU-T( يف االحتاد 
وذراعه التنفيذية، مكتب تقييس االتصاالت )TSB(، بدور حاسم يف حتديد تكنولوجيات النقل والنفاذ 

األساسية اليت تقوم عليها شبكات االتصاالت يف مجيع أحناء العامل. والتكنولوجيات الالسلكية 
وتكنولوجيات النطاق العريض والوسائط املتعددة املتقدمة تدار مجيعها يف الوقت احلايل من خالل معايري 

االحتاد.
وبتحوهلا من جذورها املتمحورة حول املهاتفة إىل توفري املعايري لشبكات اجليل التايل املتقاربة وخدماهتا، 

تركز عملية التقييس داخل االحتاد على توصيلية حقيقية من طرف إىل طرف - وهي معايري من شأهنا أن 
“توصل العامل« حبق.

عـالــم مـتـنــام
أدى التقارب التكنولوجي إىل اكتساب عملية تقييس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألصحاب 
مصلحة جدد؛ ويقوم االحتاد باستحداث شراكات جديدة لدعم االبتكار يف جماالت مثل الصحة 

اإللكرتونية وأنظمة النقل الذكية واملعامالت النقدية املتنقلة والشبكات الذكية.
ترسخ التطبيق العاملي ملعايري االحتاد على هنج للتقييس قائم على املسامهات وتوافق اآلراء. ويقوم اخلرباء 

املتطوعون من القطاعني العام واخلاص من خالل االلتقاء ملرات عديدة يف السنة حتت إشراف جلان 
دراسات قطاع تقييس االتصاالت املتخصصة بوضع وحتديث مواصفات التجهيزات واإلرسال اليت تتحول 

إىل توصيات لقطاع تقييس االتصاالت.
والعضوية املتزايدة يف االحتاد الدويل لالتصاالت دليل على الدور الذي يقوم به بوصفه هيئة املعايري الدولية 
الرئيسية يف الصناعة؛ حيث يشارك ممثلو 193 دولة عضواً وأكثر من 700 من األطراف الفاعلة يف القطاع 

اخلاص واهليئات األكادميية ومعاهد البحوث بفعالية يف أعمال قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.

تبسيط المعايير من أجل الشبكات المتقاربة
يواصل االحتاد تبسيط عملياته حبيث يواكب دينامية الصناعة اليت خيدمها. وتتم املوافقة على ما يرتاوح 

بني 200 و300 معيار جديد لقطاع تقييس االتصاالت سنوياً، تضاف إىل أكثر من 000 4 توصية سارية 
حالياً لقطاع تقييس االتصاالت.

ويتسم النظام اإليكولوجي لتقييس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالتعقيد مما يتطلب التزاماً قوياً 
بالتعاون مع جمموعة كبرية من هيئات وضع املعايري اليت تتعامل مع اجلوانب التكميلية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

كيف يتم وضع معيار…
يلقي االحتاد بعبء أعمال وضع 
املعايري على كاهل جمموعة من 
جلان الدراسات. ومبقدور أي جلنة 
دراسات جلب مدخالت من 
طائفة واسعة من أصحاب املصلحة 
تضم حكومات، ولكن يف األساس 
أعضاء من القطاع اخلاص - وهي 
مسة فريدة يتسم هبا االحتاد. وتقوم 
عملية صنع القرار واملوافقة على 
إعداد معايري )يطلق عليها االحتاد 
توصيات( على توافق اآلراء وجتري 
بصورة دميقراطية، وهي مصممة 
حبيث تكون سريعة ومرنة وشفافة 
وتكون مصحوبة بسياسات واضحة 
وثابتة بشأن حقوق امللكية الفكرية. 
واستقاللية االحتاد وهنج توافق 
اآلراء يعين أنه ميكن صياغة املعايري 
واستمثاهلا بصورة هادفة. وختضع 
مجيع املعايري للفحص إزاء اعتبارات 
االستدامة البيئية، خاصة، النهوض 
بالكفاءة يف استهالك الطاقة، فضاًل 
عن قابلية النفاذ والتداعيات األمنية 
احملتملة. ومتوسط املدة املستغرقة 
يف وضع معيار عاملي لقطاع تقييس 
االتصاالت 18 شهراً فقط.

 معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت

http://itu4u.wordpress.com
http://www.itu.int/en/ITU-T/about/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/Pages/default.aspx
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يف عامل تعمل فيه أكثر من 800 هيئة بشكل من األشكال يف جمال معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
يوفر االحتاد الرتكيز والوضوح والقيادة. وقد أدى برنامج للتعاون االستباقي مع جمموعات التقييس األخرى 

البارزة إىل تعزيز القدرات التقنية لقطاع تقييس االتصاالت، بتوفري النفاذ إىل خربات وموارد جديدة. 

دفع التطورات الجديدة في الوسائط المتعددة
معيار االحتاد للتشفري الفيديوي احلائز على جائز Primetime Emmy، AVC/ITU-T H.264 )التشفري الفيديوي 

املتقدم(، منتشر بشكل شامل يف عامل الوسائط السمعية البصرية، حيث يوفر جودة ممتازة خالل طيف عرض 
النطاق بالكامل بدءاً من التلفزيون عايل الوضوح وصوالً إىل الوسائط املتعددة املتنقلة من اجليل الثالث.
وجيري حالياً استكمال التوصية ITU-T H.264 خبليفتها HEVC/ITU-T H.265 )التشفري الفيديوي عايل 

الكفاءة(. ومع ما تتسم به من قدرة انضغاط مضاعفة، يتوقع أن توفر التوصية H.265 املنصة املشرتكة 
للعقد املقبل من االبتكار يف عامل الفيديو واليت ستنتشر تدرجيياً مع جتاوز املنتجات واخلدمات للحدود 

احلالية لتكنولوجيا الشب كات وشاشات العرض.
التوصية ITU-T H.323 - معيار االحتاد لقابلية التشغيل البيين يف إرساالت الصوت والفيديو والبيانات عرب 

 .)VoIP( بروتوكول اإلنرتنت - وهو بروتوكول أساسي يف أنظمة تبادل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت
وجيري تطوير معايري من أجل أنظمة املؤمترات الفيديوية من اجليل الثالث من أجل توفري أساليب مبتكرة 

لكي يتفاعل األفراد واألنظمة مع أي شخص يف أي مكان ويف أي وقت.
وتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت )IPTV( ولوحات اإلعالنات الرقمية موضوعان آخران حمل اهتمام، حيث يقوم 
اخلرباء بتحديد معايري متقدمة ستمكن من النشر العاملي خلدمات تفاعلية جديدة يف ميادين مثل إنرتنت 
.)ITS( واملشاركة عن بُعد والصحة اإللكرتونية وبوابات املركبات من أجل أنظمة النقل الذكية )IoT( األشياء

ومتكن معايري االحتاد من قابلية التشغيل البيين عرب الشبكات واألسواق يف مجيع أحناء العامل. ومن بني 
اإلجنازات األخرية يف تقييس تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت اشرتاك االحتاد واللجنة الكهرتقنية الدولية يف وضع 

معيار جديد للبيانات الشرحية، التوصية ITU-T H.751 | IEC 62698، الذي يوفر إطاراً مشرتكاً إلرسال بيانات 
مثل البيانات املصاحبة للمواد اخلاضعة حلقوق النسخ، لضمان إمكانية تبادل حمتوى الوسائط املتعددة عاملياً 

عرب منصات خمتلفة. ويسهل املعيار تبادل حقوق احملتوى بني موردي اخلدمات لتفادي “حصر” املستهلك. 

الشبكة األساسية التي توصل العالم
تشري التقديرات إىل أن أكثر من 95% من احلركة الدولية جتري عرب شبكات األلياف البصرية. ويقوم 

االحتاد بتقييس معماريات شبكات النقل البصرية واخلصائص الفيزيائية والتشغيلية للتكنولوجيات 
املكونة هلا.

وتأخذ شبكات النقل البصرية )OTN( ذات معدالت التريابته سريعاً مكان سابقتها، الرتاتب الرقمي 
املتزامن )SDH(، والذي ظل الربوتوكول املهيمن للنقل خالل العشرين سنة املاضية. وتعد تكنولوجيا تعدد 
اإلرسال بتقسيم طول املوجة )WDM( من التكنولوجيات الرئيسية اليت جيري تقييسها يف االحتاد يف إطار 
شبكات النقل البصرية، حيث تزيد من سعة محل احلركة يف األلياف البصرية بالسماح بالتشغيل املتزامن 

عرب أطوال موجات متعددة..

توصيل البيانات إلى عتبة بابك 
يف ميدان النفاذ، ينتج االحتاد معايري اخلط الرقمي للمشرتك )DSL( اليت توفر توصيالت اإلنرتنت عريضة 

النطاق ألكثر من 600 مليون أسرة حول العامل. ويستمر خرباء االحتاد يف العمل على القضاء على 

 والعضوية املتزايدة يف االحتاد
 الدويل لالتصاالت دليل على
 الدور الذي يقوم به بوصفه
 هيئة املعايري الدولية الرئيسية
 يف الصناعة؛ حيث يشارك
 ممثلو 193 دولة عضواً وأكثر
 من 700 من األطراف الفاعلة
 يف القطاع اخلاص واهليئات
 األكادميية ومعاهد البحوث
 بفعالية يف أعمال قطاع تقييس
االتصاالت باالحتاد.

http://itu4u.wordpress.com
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وجود سقف لسعة الشبكة يف امليل األخري من الشبكة والذي يكون غالباً من الكبالت النحاسية )بني 
البدالة ومنشآت املستعمل(. وحيقق توجيه اإلصدار VDSL2 سرعات نفاذ تصل إىل Mbit/s 250، وسيزيد 

التحديث املقبل لتكنولوجيا اخلط الرقمي للمشرتك )G.fast( السرعة إىل Gbit/s 1 باجلمع بني أفضل 
جوانب الشبكات البصرية وتكنولوجيا اخلط الرقمي للمشرتك.

كما يقوم االحتاد بتقييس تكنولوجيات توصيل األلياف إىل املنازل )FTTH( للنفاذ املشرتك املعروفة 
بالشبكات البصرية املنفعلة )PON(. وتعد هذه الشبكات خطوة حامسة حنو حتقيق الشبكات البصرية 

بالكامل واالستغناء عن العناصر الشبكية النشطة غالية الثمن، وهو ما جيعلها متكن شركات االتصاالت 
 )XG-PON( من حتقيق وفورات كبرية. والشبكة البصرية املنفعلة القادرة على توفري سرعات حىت 10 غيغابتة

تعترب السلسلة األحدث من سالسل قطاع تقييس االتصاالت ملعايري الشبكات البصرية املنفعلة حيث 
حتقق سرعات نفاذ تصل إىل 10 غيغابتة يف الثانية.

ضمان أمن الشبكات
تقدم السلسلة CYBEX )تبادل معلومات األمن السيرباين( لالحتاد وسيلة مقيسة عاملياً لتبادل املعلومات 

.)CIRT( احلامسة لألمن السيرباين اليت حتتاج إليها أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية
ولقد كانت معايري االحتاد للبنية التحتية للمفاتيح العمومية )PKI( من العوامل األساسية لزيادة األعمال 
التجارية اإللكرتونية. حيث تقف تكنولوجيا جتفري املفاتيح العمومية وراء أنظمة استيقان اهلوية الضرورية 

لتبادل البيانات ذات االمتياز على اخلط. وبتحديد مواصفات أنساق قياسية لشهادات املفاتيح العمومية، 
أصبحت التوصية ITU-T X.509 العالمة األبرز يف الصناعة املستخدمة آلياً بالنسبة لشهادات البنية التحتية 

للمفاتيح العمومية.
وقواعد الرتكيب اجملردة رقم ASN.1( 1( إىل جانب قواعد التشفري املقيسة اخلاصة هبا، تعترب لغة مقيسة 

لالحتاد تستخدم لتمثيل البيانات وتشفريها وفك تشفريها يف شبكات االتصاالت واحلاسوب، مبا 
ميكن من التبادل اآلمن للمعلومات يف جماالت واسعة التنوع مثل االتصاالت الثابتة واملتنقلة؛ والطريان؛ 

والرحالت الفضائية؛ والرعاية الصحية والبيانات الوراثية؛ والبيانات البيومرتية، والبطاقات والشارات 
اإللكرتونية؛ وتتبع الطرود الربيدية؛ وتوزيع الطاقة؛ واألعمال املصرفية؛ والنقل وغريها.

جلب قدرة التكنولوجيا إلى عالمنا اليومي
أدى تقييس الصحة اإللكرتونية إىل بروز عدد كبري من الشركاء اجلدد يف أعمال قطاع تقييس االتصاالت. 
حيث يوفر قطاع تقييس االتصاالت أنظمة الوسائط املتعددة املقيسة الالزمة لدفع تبين ابتكارات الصحة 

اإللكرتونية على نطاق واسع.
وحتققت إحدى العالمات الفارقة اهلامة يف جمال التقييس العاملي للصحة اإللكرتونية عام 2013 باملوافقة 

على التوصية ITU-T H.810، املبادئ التوجيهية بشأن التصميم اليت وضعها حتالف كونتينوا، كمعيار 
لقطاع تقييس االتصاالت. وستمكن هذه املبادئ التوجيهية من قابلية التشغيل البيين بشكل أفضل عاملياً 
بني أجهزة الصحة الشخصية املوصولة. وميكن ألجهزة مثل أجهزة قياس ضغط الدم املعصمية الالسلكية 
واملوازين وجمموعة واسعة من وسائل مراقبة النشاط أن تقوم بدور حاسم يف الوقاية وحتسني إدارة األمراض 

املزمنة مثل أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
وهناك حنو 32 معياراً جديداً من معايري االحتاد قيد اإلعداد لدعم التوصية ITU-T H.810. فبالنسبة 

للمصنعني، ستقلل املعايري من زمن وصول املنتجات إىل األسواق وحتد من تكلفة التطوير وتزيد من 
الكفاءة. فهي ستمكن على حنو خاص من االندماج األسرع واألقل كلفة ضمن السجالت الطبية 

.)HIE( اإللكرتونية أو منصات تبادل املعلومات الصحية

 يف عامل تعمل فيه أكثر من
 800 هيئة بشكل من األشكال
 يف جمال معايري تكنولوجيا
 املعلومات واالتصاالت،
 يوفر االحتاد الرتكيز والوضوح
 والقيادة. وقد أدى برنامج
 للتعاون االستباقي مع
 جمموعات التقييس األخرى
 البارزة إىل تعزيز القدرات
 التقنية لقطاع تقييس
 االتصاالت، بتوفري النفاذ إىل
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اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
http://itu4u.wordpress.com

هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

تتيح أنظمة النقل الذكية )ITS( للمركبات إمكانية االتصال باملركبات األخرى والبنية التحتية احمليطة لتوقع 
االصطدامات وتفاديها واختيار أسرع مسار للمقصد واالستفادة من تقارير حركة السري احملدثة كل دقيقة 

وحتديد أقرب مكان متاح لالنتظار وتدنية انبعاثات الكربون الصادرة عنها.
وقد وضع االحتاد جمموعة من املعايري لتمكني أنظمة النقل الذكية وأصبح التقييس من أجل دعم القيادة 

اآللية سريعاً يف صميم هذا العمل. وكعنصر منتظم يف معرض جنيف الدويل للسيارات، أحد أكرب 
معارض جتارة السيارات يف العامل، تعد ندوة االحتاد “سيارة املستقبل املوصولة شبكيًا” حدثاً فريداً للجمع 

بني صناعيت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والسيارات من أجل الرتكيز على املعايري اليت يتفق اخلرباء 
على أهنا ستوجه السوق ألنظمة النقل الذكية.

تدفع ابتكارات الشبكات الذكية بتحديث شبكات الطاقة الكهربائية حبيث تعكس الطلب على 
الطاقة يف القرن احلادي والعشرين. وقام قطاع تقييس االتصاالت بتقييس عائلة من معايري االتصاالت 

ضيقة النطاق عرب خطوط اإلمداد بالطاقة )NBPLC( القائمة على تعدد اإلرسال بالتقسيم املتعامد للرتدد 
)OFDM( اليت تعيد استعمال شبكات الطاقة الكهربائية كوسط لالتصاالت، اليت تستعمل يف األساس من 

أجل مراقبة وحتليل التحكم يف اإلمداد/استعمال الطاقة.
وتزيد املعايري NB-PLC باالشرتاك مع معايري الربط الشبكي املن زيل عريض النطاق لقطاع تقييس 

االتصاالت )G.hn( من كفاءة واعتمادية شبكات الطاقة الكهربائية وحتد من استهالك الطاقة مع تدنية 
.)GHG( انبعاثات غازات االحتباس احلراري

متكن الحوسبة السحابية من النفاذ إىل أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة بوصفها خدمة. 
ويشمل عمل قطاع تقييس االتصاالت يف جمال تقييس احلوسبة السحابية البنية التحتية وجوانب الربط 

الشبكي لنماذج احلوسبة السحابية وكذلك اعتبارات النشر ومتطلبات قابلية التشغيل البيين وإمكانية محل 
البيانات واألمن. و«البيانات الضخمة« القائمة على احلوسبة السحابية من العناصر اهلامة يف هذا العمل.

وتعتمد احلوسبة السحابية على التشغيل البيين جملموعة متنوعة من موارد االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات. وقد وضع قطاع تقييس االتصاالت معايري متكن من خدمات إدارة ورصد متسقة من طرف 

إىل طرف متعددة السحب معروضة عرب ميادين وتكنولوجيات خمتلف موردي اخلدمات.
توىل رعاية تقييس الشبكات المعرفة بالبرمجيات )SDN( أعضاء االحتاد من القطاع اخلاص سعياً إىل 
زيادة كفاءة الشبكات. ويقوم قطاع تقييس االتصاالت بتقييس متطلبات التشوير والربوتوكوالت حللول 

الشبكات SDN من أجل إجراء حتسينات على شبكات اجليل التايل. وتعد الشبكات SDN توجهاً 
واعداً من أجل افرتاضية الشبكات، وهو ما يعد خطوة رئيسية يف تكنولوجيا الشبكات لتمكني مشغلي 

الشبكات من توليد وإدارة موارد وشبكات افرتاضية جديدة دون نشر تكنولوجيات عتاد جديدة.
تعد حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل زيادة الكفاءة في استهالك الطاقة ومكافحة 

تغير المناخ حامسة يف عامل يعتمد فيه كل قطاع من القطاعات الصناعية على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وتشمل معايري قطاع تقييس االتصاالت من أجل »تكنولوجيا معلومات واتصاالت مراعية 

للبيئة« حلول أجهزة الشحن العاملية لألجهزة املتنقلة؛ وأساليب حتسني استهالك الطاقة يف الشبكات 
ومراكز البيانات؛ وطرائق إعادة تدوير مكونات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من املعادن النادرة؛ 

وإجراءات اإلدارة السليمة للمخلفات اإللكرتونية.
والعمل جار لوضع خمططات تقييم إيكولوجية ألجهزة اليد املتنقلة ومنهجيات لتقييم اآلثار البيئية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوفورات املتحققة يف االنبعاثات بواسطة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف القطاعات الصناعية األخرى.
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