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مناقشات وقرارات يف ديب
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تحديد شكل المستقبل

الدكتور محدون توريه،
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

إننا نتطلع إلى رؤية مشاركة جميع أعضائنا بنشاط في ثالثة أحداث عالمية ستعقد جنباً إلى جنب في
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

الندوة العالمية للمعايير

احلدث األول هو الندوة العاملية
للمعايري ،يوم  19نوفمرب ،اليت ستجمع
وزراء ،ومنظمني ،ورؤساء للهيئات املعنية
بوضع املعايري ،وقادة الصناعة ملناقشة
التحديات اليت متثلها املعايري العاملية
—وخصوصاً كيف يتداخل قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع
قطاعات رأسية مثل الرعاية الصحية،
واملرافق والنقل.

الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

وسيأيت بعد ذلك مباشرة اجتماع اجلمعية
العاملية لتقييس االتصاالت )،(WTSA-12
اليت ستحدد برنامج وأولويات قطاع
تقييس االتصاالت خالل السنوات
األربع املقبلة .ويلقي هذا
العدد اخلاص من جملة
أخبار االحتاد الضوء على

اإلجنازات اليت حققها االحتاد يف جمال التقييس منذ اجلمعية األخرية
اليت عُ ِقدت يف جوهانسربغ ،جنوب إفريقيا ،يف .2008

المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية

ويف أعقاب اجتماع اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام
 ،2012سيأيت اجتماع املؤمتر العاملي لالتصاالت
الدولية ) ،(WCIT-12يف الفرتة من  3إىل 14
ديسمرب ،وهو االجتماع الذي سيقوم مبهمة
شديدة األمهية هي إعادة النظر يف لوائح
االتصاالت الدولية ) .(ITRولقد كانت هذه
اللوائح استشرافية عند اعتمادها يف ملبورن
يف  ،1988وهيأت الظروف لثورة االتصاالت
املتنقلة وجمتمع املعلومات.
ومن املوضوعات املقرر مناقشتها يف املؤمتر
العاملي لالتصاالت الدولية ،بناء على طلب
أعضائنا ،خفض تكاليف التجوال املتنقل
الدويل؛ ومنع االحتيال؛ وإساءة استعمال
نظام الرتقيم؛ ومتكني املستهلكني؛ ورمبا
أيضاً — وهذا هو األهم — إجياد
World Conference on International
Telecommunications
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وببساطة ،خيتص املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية
سبل التوصيل باإلنرتنت لثلثي سكان العامل الذين ما زالوا ال
بتدفق املعلومات؛ وتشجيع النفاذ املنصف بتكلفة معقولة للجميع،
يستطيعون التمتع مبزايا اإلنرتنت.
ولن تُقبَل أي مقرتحات ال يكون قد متت املوافقة عليها بتوافق مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة؛ ومواصلة تنمية النطاق العريض
اآلراء — وهذه هي الطريقة اليت يتبعها االحتاد ،واليت أثبتت جناحاً —مبا يف ذلك زيادة الرتكيز على كفاءة استهالك الطاقة؛ ومواصلة
منقطع النظري طوال تاريخ االحتاد الذي ميتد  150سنة تقريباً.
االستثمار يف الشبكات واخلدمات والتطبيقات؛ ومواصلة الرتويج
وقد جذب املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية بالفعل اهتماماً لبيئة دولية متوافقة ومواتية تساعد على االبتكار .واملؤمتر العاملي
كبرياً وتغطية إعالمية واسعة — وإن مل يكن ذلك على الدوام لالتصاالت الدولية هو املكان الذي ميكن فيه إجراء حوار صريح
ألسباب سليمة .وامسحوا يل بأن أغتنم هذه الفرصة لتلخيص بشأن هذه التحديات األساسية حبثاً عن حلول يقبلها اجلميع.
وقد ظهرت أيضاً يف الصحف بيانات مضللة تزعم أن عملية
القضايا الرئيسية وأن أبدد بعض اخلرافات اليت ما زالت حتيط
اختاذ القرارات يف االحتاد مغلقة وتفتقر إىل الشفافية بدرجة كبرية.
هبذا املؤمتر.
فعلى خالف بعض املزاعم الصادمة اليت نشرهتا الصحف ،من ومع ذلك ،فإن االحتاد ليس أكثر أو أقل من أعضائه 193 :دولة
املؤكد أن الغرض من املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية ليس فرض وحنو  700عضو يف القطاعات — من بينهم هيئات تابعة للقطاع
السيطرة على اإلنرتنت ،وخصوصاً من حيث إدارة موارد اإلنرتنت اخلاص ومؤسسات أكادميية — ومجيعهم يستطيعون النفاذ إىل وثائق
شديدة األمهية ،مثل األمساء والعناوين .كذلك فإن املؤمتر ال يقيد االحتاد ال سيما أن معظم الدول األعضاء جتعل وثائق االحتاد متاحة
حبال من األحوال حرية الناس يف التعبري أو حرية احلديث.
ملواطنيها .وآلية نشر املعلومات مرتوكة متاماً ألعضاء االحتاد — فهم
فالغرض من املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية هو وضع املعايري الذين يقررون كيف ومىت ينبغي إعالن هذه الوثائق.
اليت تكفل القدرة على التوصيل على املستوى العاملي — وليس إدارة
وقد وافق جملس االحتاد يف دورته السنوية يف يوليو  2012على
أن تكون الوثائق التحضريية الرئيسية للمؤمتر العاملي لالتصاالت
اإلنرتنت على املستوى العاملي.
وما زالت لوائح االتصاالت الدولية ) (ITRلعام  1988تتضمن الدولية ) (WCIT-12متاحة للجمهور ،وفوضين بتنظيم مشاورة عن
املبادئ احلقيقية الوحيدة املتفق عليها عاملياً فيما يتصل باالتصاالت طريق الويب جلمع وجهات نظر اجلمهور وآرائه .ومع ذلك ،كانت
الدولية — اليت يلتزم هبا رمسياً  178بلداً .وعندما نادينا بتحرير التعليقات اليت ُو ِضعت على موقع الويب الذي أنشئ هلذا الغرض
األسواقَ ،وضعت لوائح االتصاالت الدولية احلالية األسس الالزمة قليلة جداً.
واآلراء العقيمة والطنانة واملثرية للذعر بشأن املؤمتر العاملي
لنمو اإلنرتنت واالتصاالت اهلاتفية املتنقلة .وقد اخرتع الباحثون
يف أمريكا وأوروبا اإلنرتنت ،وساعدت لوائح االتصاالت الدولية لالتصاالت الدولية تشبه تلك اليت أثريت حول مؤمتر  1988الذي
اإلنرتنت على حتقيق هذا النمو اهلائل — بأن وضعت مبادئ وضع لوائح االتصاالت الدولية احلالية .وقد تبني بعد ذلك أن هذه
املخاوف ال أساس هلا على اإلطالق ،ألن لوائح االتصاالت الدولية
واضحة عليها اتفاق متبادل ملا أصبح نظاماً عاماً عاملياً.
وينحصر دوري كأمني عام لالحتاد — وكذلك دور أمانة االحتاد هي اليت كانت وما تزال حترك نظاماً إيكولوجياً متناسقاً للسوق من
—يف جمرد تيسري احلوار ،فنحن منثل منتدى حمايداً ميكن فيه مناقشة أجل االستثمار واالبتكار.
مجيع القضايا األساسية.
)(WCIT-12
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ويبدو واضحاً من املنظور التنظيمي — يف جمتمع مربوط
بالشبكات — أن أعضاءنا ال يريدون قواعد تنظيمية صارمة أو
العودة إىل األيام اخلوايل ألسعار احملاسبة واالتصاالت اليت تتحكم
فيها احلكومات .ولكن يبدو أهنم متفقون على ضرورة وضع مبادئ
جديدة على أعلى مستوى ،وعلى ضرورة وجود تنسيق بني األجهزة
على املستويني الوطين والدويل وتوحيد مواقف هذه األجهزة.
ويستطيع املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية جعل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف متناول مجيع سكان الكرة األرضية،
الذين يبلغ عددهم سبعة مليارات نسمة ،بتكلفة معقولة؛ وأن
جيعل التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة ممكنة يف كل بلد
ويف كل قارة؛ وأن يفتح سبالً جديدة أمام زيادة اإليرادات اليت

حتققها أنشطة األعمال التجارية؛ وأن يشجع على استحداث مناذج
جتارية جديدة.
ِ
وقد أرست لوائح االتصاالت الدولية اليت ُوضعت يف 1988
األسس الالزمة لتحقيق منو هائل يف االتصاالت ،مبا يف ذلك
ما يُسمى “معجزة االتصاالت املتنقلة” ،ووضعتنا على الطريق
املؤدي إىل جمتمع املعلومات الذي نعيش بني جنباته اليوم .وأعتقد
اعتقاداً راسخاً أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام 2012
سوف خيلق الظروف املناسبة ملا ميكن أن يكون “معجزة النطاق
العريض” ،وسوف يضعنا على طريق جمتمع املعرفة الذي نتطلع إليه
يف املستقبل.
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حديث صحفي مع مونيك جان مورو
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هذا املنشور ،مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب
عن أي رأي على اإلطالق من جانب االحتاد الدويل
لالتصاالت فيما يتعلق باملركز القانوين ألي بلد أو
إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما يتعلق بتحديدات
ختومها أو حدودها .وذكر شركات بعينها أو منتجات
معينة ال يعين أهنا معتمدة أو موصى هبا من جانب
االحتاد الدويل لالتصاالت تفضيالً هلا على سواها مما
مياثلها ومل يرد ذكره.
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تعزيز النظام اإليكولوجي للمعايير

بقلم مالكومل جونسون ،مدير مكتب تقييس
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت

التحدي الذي تواجهه الجمعية
العالمية لتقييس االتصاالت
لعــام 2012

سيكون من بني الواجبات املهمة
أمام اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
لعام  2012تقييم مدى التقدم يف تنفيذ
اإلجراءات اليت بدأت يف اجلمعية السابقة يف
جوهانسربغ ،جنوب إفريقيا ،يف  ،2008وهي
اجلمعية اليت اختذت قرارات حمورية يتعني اآلن
تنقيحها وتعزيزها.
وإنين على ثقة من أن اجلمعية العاملية
لتقييس االتصاالت لعام  2012سوف
حتدد جماالت عمل جديدة لقطاع تقييس
االتصاالت باالحتاد عن طريق تقييم نطاق
وحجم االجتاهات املستجدة يف صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومن
األمثلة الواضحة على ذلك ضرورة التجاوب

6

أخبار االحتاد   2012 | 9 نوفمرب

2012

مع التقارب املتزايد يف الصناعة نتيجة
للتغريات التكنولوجية .وسوف تستفيد
“األسوق الرأسية” مثل قطاع الرعاية
الصحية من انتقال املعلومات واملهارات
عرب احلدود بفضل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؛ كما ستستفيد صناعة
السيارات بفضل أنظمة النقل الذكية اليت
تراعي البيئة وحتقق مزيداً من األمان؛ كما
ستستفيد املرافق العامة ،مثل مرافق الكهرباء
واملياه من الوفورات اليت حتققها زيادة الكفاءة
بفضل شبكات الكهرباء الذكية وإدارة املياه
الذكية.
ويعتمد مستقبل هذه االبتكارات على
وجود معايري دولية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت موضوعة لغرض حمدد هو تلبية
احتياجات األسواق الرأسية .وسوف تركز
ندوة املعايري العاملية ) ،(GSSاليت ستسبق

مالكومل جونسون

اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام
 ،2012على هذا املوضوع وحتيل استنتاجاهتا
إىل اجلمعية..

االجتماعات الجانبية

ستكون الصحة اإللكرتونية ،واالبتكار،
ومرونة الشبكات من املوضوعات اليت
ستتناوهلا ثالثة اجتماعات جانبية ستُعقد أثناء
انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
لعام  .2012وسوف يبىن االجتماع اخلاص
بالصحة اإللكرتونية على التعاون اجلديد بني
قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ومنظمة
الصحة العاملية .وسوف يساعد املضي يف
تنفيذ املعايري الدولية اخلاصة خبدمات الصحة
اإللكرتونية والطب عن �بُْعد يف التغلب على
مشكالت التشغيل البيين.

ITU/P.M. Virot

أتطلع إلى الترحيب بأعضائنا في دبي في حدث ينبئ بأن يكون مثيراً ومثمراً بدرجة
كبيرة ،وأنا على ثقة من أن الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  2012سوف تدعم
مركز قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد باعتباره الجهاز العالمي الحقيقي الوحيد لتقييس
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :جهاز تتمتع فيه جميع البلدان وجميع الشركات
بحقوق متساوية ،بغض النظر عما إذا كانت كبيرة أو صغيرة؛ ويستطيع وضع المعايير
بسرعة لتلبية احتياجات جميع البلدان ،سواء كانت في مناطق نائية أو في مناطق
حضرية؛ ويمكن استخدام منتجاته وخدماته التي تلبي معايير قطاع تقييس االتصاالت
في أنحاء العالم؛ ويمكن أن يعتمد أعضاؤه المتنوعون على نهج شامل يقوم على التوافق
إزاء التقييس الدولي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

نظرة عامة على الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام
ياعملل يجولوكيإلا ماظنلا زيزعت
2012

دور الجمعيات العالمية
لتقييس االتصاالت
تُع َقد الجمعيات العالمية لتقييس
االتصاالت ( )WTSAكل أربع
سنوات .وهي تجمع بين أعضاء
قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد
( )ITU–Tلتقييم هيكل القطاع
وطرائق العمل ،وتنتخب رؤساء
األفرقة االستشارية ولجان
الدراسات ،وتحدد المسار
االستراتيجي لقطاع تقييس
االتصاالت باالتحاد.
وتسمح الجمعيات العالمية
لتقييس االتصاالت ألعضاء
الشراكات العالمية بين القطاعين
العام والخاص باستعراض النشاط
الجاري في صناعة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ودور
قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد
فيها .وبهذه الطريقة ،نستطيع أن
نضمن تلبية أعمال التقييس التي
يقوم بها القطاع الحتياجات
الصناعة واحتياجات البلدان
األعضاء في أنحاء العالم.

وسوف تكون العالقة املتبادلة بني
االبتكار والتقييس حمل تركيز يف االجتماع
اجلانيب اخلاص باالبتكار يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وهو االجتماع
الذي سيناقش كيف ميكن لقطاع تقييس
االتصاالت باالحتاد أن يشجع االبتكارات
املثرية اليت تنشأ من العامل النامي.
أما االجتماع اجلانيب اخلاص مبرونة
الشبكات وعودهتا إىل العمل فسوف يتيح
للخرباء فرصة لإلعراب عن آرائهم بشأن
خمتلف السبل املتاحة لدعم مرونة البنية
التحتية احلرجة لالتصاالت يف مواجهة
الكوارث الطبيعية.
كما سيتم تنظيم معرض يلقي الضوء
على أحدث املنتجات اليت تليب معايري قطاع
تقييس االتصاالت باالحتاد.

التحضير للجمعية العالمية لتقييس
االتصاالت لعام 2012

لقد عملنا جبد للتحضري للجمعية
العاملية لتقييس االتصاالت لعام .2012

وحنن نعرف أن متطلبات التقييس ختتلف
من منطقة ألخرى ،وبالتايل عقدنا عدداً من
االجتماعات التحضريية اإلقليمية إلعداد
مسامهات منسقة تعكس االهتمامات
اإلقليمية .وباإلضافة إىل ذلك ،عقد الفريق
االستشاري املعين بتقييس االتصاالت
) (TSAGاجتماعاً حتضريياً خاصاً يف يوليو
.2012
وهناك اهتمام كبري بقيادة أنشطة التقييس
حتت رعاية االحتاد الدويل لالتصاالت ،وقد
تلقينا ترشيحات من  37بلداً 17 :منها
خاصة بتويل رئاسة جلان الدراسات و89
لتويل مناصب نواب الرؤساء.

الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت
لعام  ،2008تحقق إنجازات مهمة

ستبىن اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت لعام  2012على اإلجنازات اليت
حققتها اجلمعية السابقة ،وهي اجلمعية اليت
عُ ِقدت يف جوهانسربغ يف  2008وكانت
مثمرة بشكل استثنائي .وقد أدخلت تلك
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اجلمعية تغيريات كبرية على هيكل قطاع
تقييس االتصاالت باالحتاد واستحدثت
الكثري من جماالت الدراسة .ومشلت تلك
انعقاد اجتماع جانيب مهم شارك فيه 768
مشاركاً من  99بلداً — وهو عدد أكرب
من أي مجعية سابقة — كما كانت أول
مجعية تسبقها ندوة عاملية تُع َقد ألول مرة
يف إفريقيا بشأن املعايري ،وأول ندوة ترأسها
سيدة ،وأول ندوة ِ
اختذت فيها إجراءات
خاصة الستيعاب اهليئات األكادميية.
وقد دعت اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت لعام  2008إىل زيادة االهتمام
مبجاالت مثل األمن السيرباين ،ونشر اإلصدار
السادس لربوتوكول اإلنرتنت ) ،(IPv6واختبار
التطابق وإمكانية التشغيل البيين ،وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ ،وزيادة
قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على احلصول
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،كما
أهنا استحدثت إنشاء فئة جديدة للعضوية يف
االحتاد للهيئات األكادميية ،وخفَّضت رسوم
العضوية يف قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
بالنسبة للشركات من البلدان النامية.
ولقد كانت القرارات اليت اختذهتا
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام
 2008وراء القوة الدافعة اليت ساعدت
قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد على
اخلروج بنواتج مهمة خالل السنوات
األربع املاضية .وقد مشلت هذه النواتج
مجيع طبقات االتصاالت :معايري النقل
بالكبالت البصرية؛ ومعايري توصيل املنازل
بشبكات اجليل التايل؛ والشبكات الذكية؛
واحلوسبة السحابية؛ والربط بني األجهزة؛
والصحة اإللكرتونية؛ وأنظمة النقل الذكية؛
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والوسائط السمعية والبصرية والقدرة على
النفاذ إىل االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؛
واالتصاالت يف
حاالت الطوارئ؛
وطرائق قياس
أثر تكنولوجيا
املعلومات
واالتصاالت على
تغري املناخ؛ واملعايري العاملية
املتغرية؛ ومعايري األمن السيرباين،
مثل إطار تبادل معلومات األمن
السيرباين )(CYBEX؛ وأجهزة أو
برجميات ضغط أو فك الفيديو
الرقمي ،وفقاً لتوصية قطاع تقييس
االتصاالت رقم  H.264احلائزة على
جائزة .Primetime Emmy Award

تضييق فجوة التقييس

أولت اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت لعام  2008اهتماماً خاصاً لزيادة
مشاركة البلدان النامية يف أعمال التقييس
الدولية .وقد أدى ذلك إىل إصدار قرار مؤمتر
املندوبني املفوضني الذي عُ ِقد يف ،2010
يف غواداالخارا باملكسيك،
جبعل “تضييق فجوة
التقييس” أحد األهداف
الرئيسية الثالثة لقطاع
تقييس االتصاالت يف
االحتــاد.
وقد حتقق تقدم
طيب يف تلبية هذا

نظرة عامة على الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام
ياعملل يجولوكيإلا ماظنلا زيزعت
2012

Cisco Pics

اهلدف بإنشاء ثالث فرق إقليمية ،واستحداث
برنامج للتوجيه ،وتنظيم جلسات توعية
للمندوبني اجلدد ،والتوسع يف عقد
االجتماعات يف البلدان النامية ،وجعل
تسهيالت “املشاركة عن �بُْعد” متاحة ملن
ال يستطيعون السفر حلضور مؤمتراتنا ،وتقدمي
منح دراسية — يف حدود ما هو ممكن يف
إطار القيود املفروضة على امليزانية.
وقد سامهت هذه اإلجراءات بقدر كبري
يف حتقيق املهمة اليت أخذها االحتاد على
عاتقه من أجل “توصيل العامل” .فمنذ سنة

 ،2007استطاع أكثر من  40بلداً من البلدان
اليت مل يسبق هلا املشاركة يف أعمال قطاع
تقييس االتصاالت باالحتاد املشاركة للمرة
األوىل ،ويف سنة  2011وحدها استقبلنا 16
بلداً جديداً كمشاركني نشطني يف أعمال
قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد.

العضوية

يسرين أن أعلن أن عدد أعضاء القطاع
ومسامهاهتم املالية تكشف اآلن عن اجتاه
إجيايب للمرة األوىل منذ سنوات طويلة .ومما

يبعث على االرتياح أن نالحظ أنه ،يف
أعقاب املبادرة اليت أقدمت عليها اجلمعية
العاملية لتقييس االتصاالت لعام ،2008
أصبحت عضوية اهليئات األكادميية يف قطاع
تقييس االتصاالت باالحتاد متثل أحد جماالت
النجاح ،حيث انضمت  35مؤسسة أكادميية
جديدة إىل عضوية القطاع منذ استحداث
هذه الفئة يف .2011
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حديث صحفي مع مونيك جان مورو

كبرية املسؤولني املعنيني بالتكنولوجيا بقطاع شركة سيسكو لتقدمي اخلدمات يف آسيا
مونيك جان مورو هي كبرية املسؤولني املعنيني بالتكنولوجيا بقطاع الربوتوكوالت على الشبكة االفرتاضية اخلاصة” )(MPLS-VPN؛
شركة سيسكو لتقدمي اخلدمات يف آسيا ،وحتمل لقب مهندسة و“تكنولوجيا تبديل الوسم متعدد الربوتوكوالت وشبكات اجليل
استشارية بارزة مبجموعة البحوث والتنمية املتقدمة بشركة سيسكو .التايل – أسس شبكات اجليل التايل والتمثيل االفرتاضي للشركات”.
وقد سبق للسيدة مورو أن عملت يف شركات أخرى بالواليات املتحدة وهي أيضاً عضو هبيئة احملررين الضيوف للعديد من األعداد اخلاصة
وأوروبا .ومتتد خربهتا ألكثر من  20سنة يف األعمال املتصلة بربوتوكول من جملة االتصاالت اليت يصدرها معهد املهندسني الكهربائيني
اإلنرتنت ) ،(IPوقامت بتصميم وتطوير وتنفيذ خدمات الشبكات واإللكرتونيني ،اليت تغطي موضوعات مثل “التشغيل واإلدارة والصيانة
اخلاضعة لإلدارة ،مثل النفاذ عن �بُْعد وتبديل شبكات املنطقة احمللية (OAM) ،يف الشبكات القائمة على تكنولوجيا تبديل الوسم متعدد
يف بيئة تقدمي اخلدمات.
الربوتوكوالت” ،و“التحديات اليت تواجه املوردين فيما يتعلق جبودة
وقد عُنِيت بنشر إحدى شبكات تكنولوجيا تبديل الوسم متعدد اخلدمة على اإلنرتنت” و“التكنولوجيا العامة لتبديل الوسم متعدد
كرمتها الصناعة إلجنازها يف الربوتوكوالت – إمكانيات مستوى التحكم يف شبكات اجليل التايل
الربوتوكوالت ) (MPLSاألوىل يف العامل ،و ّ
جمال تكنولوجيا تبديل الوسم متعدد الربوتوكوالت – وهي إحدى البصرية”.
والسيدة مورو نشطة داخل كل من االحتاد الدويل لالتصاالت
آليات شبكات االتصاالت عالية األداء توجه البيانات من عقدة
شبكة واحدة إىل العقدة التالية استناداً إىل األوسام قصرية املسار بدالً وفريق مهام هندسة اإلنرتنت ) .(IETFوهي تشارك يف أنشطة جلنة
من العناوين الطويلة للشبكات ،مما ساعد على تاليف البحث املعقد الدراسات  13التابعة لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد اليت تركز
يف جدول التسيري.
على العمليات والتنظيم واإلدارة ،كما تقوم بدور حلقة االتصال
وتُستعمل تكنولوجيا تبديل الوسم متعدد الربوتوكوالت يف بني أعمال قطاع تقييس االتصاالت املتصلة بشبكات اجليل التايل
ضمان تسيري مجيع الرزم يف تدفق معني يف نفس املسار على الشبكة وجملس معمارية اإلنرتنت التابع لفريق مهام هندسة اإلنرتنت ).(IETF
األساسية .وتوفر هذه التكنولوجيا جودة اخلدمة الالزمة لدعم نقل وكانت نائبة لرئيس الفريق املتخصص املعين باحلوسبة السحابية التابع
الصوت والصورة يف الوقت الفعلي وكذلك االتفاقات اخلاصة مبستوى لقطاع تقييس االتصاالت ،وتشغل اآلن منصب رئيس نشاط التنسيق
اخلدمة ) (SLAاليت تضمن عرض النطاق .كما تَستعمل املشروعات املشرتك املعين باحلوسبة السحابية التابع لقطاع تقييس االتصاالت
الكبرية تكنولوجيا تبديل الوسم متعدد الربوتوكوالت يف شبكاهتا ) ،(ITU–T JCAكما تشغل منصب نائب رئيس الفريق املتخصص
الوطنية اخلاصة.
املعين بطبقة اخلدمة من جهاز آلخر ،ومنصب رئيس جملس الشبكات
والسيدة مورو من قدامى أعضاء معهد املهندسني الكهربائيني الليفية إىل املنازل يف آسيا واحمليط اهلادئ.
واإللكرتونيني ) ،(IEEEكما أهنا عضو مدى احلياة برابطة صناعة
وحتمل السيدة مورو درجة ماجستري العلوم يف إدارة االتصاالت،
أجهزة احلاسوب ،وشاركت يف تأليف العديد من الكتب ،منها :ودرجة املاجستري يف إدارة األعمال .وهي تتحدث اإلنكليزية،
“تصميم اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت – حلول جلهات والفرنسية واألملانية ،وتدرس لغة املاندرين.
البيع ومقدمي اخلدمات”؛ و“أمن تكنولوجيا تبديل الوسم متعدد
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مجلة أخبار االتحاد تلتقي مع السيدة مونيك قبيل انعقاد
الجمعية العالمي لتقييس االتصاالت في دبي ،الستطاع رأيها
في التكنولوجيا ومسيرة حياتها العملية
بماذا تصفين عملك ،وماذا يعود عليك منه؟
مونيك جان مورو :إنين أستمتع كثرياً بعملي اآلن ألنه يتضمن
دراسة إمكانيات التكنولوجيا – وميكنك أن تسميها تكنولوجيا القرن
الواحد والعشرين .بيد أن هذه التكنولوجيا لن تكون مفيدة إال إذا
كان الناس يرغبوهنا .ومن أمثلة ذلك االتصال بني جهاز وآخر،
واستعمال ذلك يف جمال الصحة اإللكرتونية ،وكيف ميكنه أن خيدم
املواطنني .ويوجد جانب من ذلك خاص بالصناعة ،كما يوجد حوار
مع احلكومات .وهذه التكنولوجيا وكذلك التطبيقات حتيط مثرية
مونيك جان مورو
لالهتمام ،وأعتقد أن هذا هو ما حيركين.
وأنا أيضاً معجبة باجلوانب املتصلة بالتوجيه والتدريب فيما أقوم به.
ويف الواقع ،فإن التوجيه أشبه ما يكون بالشراكة ،ألنين أتعلم من
الناس – وأتعلم من الشباب .وأنت تعرض وجهة نظرك ،ولكن ينبغي
أن تكون منفتحاً على وجهات النظر األخرى اليت يبديها اآلخرون واسعة االنتشار .وعلى سبيل املثال ،ماذا ميكن عمله السرتجاع
يف البلدان املختلفة.
البيانات من السحاب؟
ماذا ترين بالنسبة للحوسبة السحابية من منظور كونك نائبة
لرئيس الفريق المتخصص المعني بالحوسبة السحابية التابع
لقطاع تقييس االتصاالت؟
مونيك جان مورو :لقد انتهى هذا الفريق من عمله يف ديسمرب
 ،2011وأنا اآلن رئيسة نشاط التنسيق املشرتك املعين باحلوسبة
السحابية ) ،(JCA Cloudوأعمل مع زمالئي ليس فقط يف قطاع تقييس
االتصاالت بل وكذلك يف صناعة احلوسبة السحابية .وسوف يؤدي
التمثيل االفرتاضي من خالل احلوسبة السحابية إىل تقليل تكاليف
البنية التحتية ،وهذا له تأثري على الربجميات .ويتمثل التحدي الشديد
– والفرصة العظيمة – فيما ينبغي عمله بشأن األمن واخلصوصية.
وجيب علينا يف الواقع أن هنتم هباذين اجملالني ألن البيانات أصبحت

إذا نظرنا إلى شبكات الجيل التالي وإنترنت األشياء ،ما هي
المجاالت األكثر إثارة اآلن؟
مونيك جان مورو :ميكننا يف الواقع أن نسميها إنرتنت كل شيء،
ألنك عندما تتمعن فيها جتد أهنا كل شيء .وباعتبارها مثاالً على
االتصاالت من جهاز آلخر ،ميكنك أن تفكر يف أجهزة االستشعار.
وستوضع تطبيقات للصحة .وميكن أن حتمل أجهزة استشعار وتكون
لديك تطبيقات للحياة اليومية أو لألفراد املسنني .وهناك شعور
باإلثارة إزاء أنظمة النقل الذكية ،واملدن الذكية ،والرعاية الصحية.
وميكن أن تكون أجهزة االستشعار يف كل مكان ،يف احمليطات ،ويف
ما نسميه كوكب ذكي ،وهذا له آثار بالنسبة لوضع الربوتوكوالت.
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وحنن اآلن أمام فكرة الوقت الفعلي .فما نفعله يف جمال الشبكة الذكية
والقياس ،وما نفعله يف جمال الشبكات املتنقلة يندرج بكل تأكيد
ضمن فكرة الوقت الفعلي.

فهذه التطبيقات تليب تفضيالتك .ولقد بدأنا نرى ما لذلك من
بصمات – ومن املؤكد أهنا ستتطور.
ويف الواقع ،ستكون شبكات اجليل التايل أكثر من شخصية ،فعلى
الرغم من أهنا تقوم على فكرة احلوسبة الشاملة ،فإن طابع احلوسبة
الشاملة يف سبيله إىل أن يصبح أكثر شخصنة ومن السهل استعماهلا.

ما هي شبكات الجيل التالي على وجه التحديد؟
مونيك جان مورو :مصطلح “شبكات اجليل التايل” ليس
جديداً ،ولكنه يعكس تطور الشبكات يف سياق التكنولوجيات ما هي الفرص التي أتيحت لك أثناء تعليمك وتدريبك ومكنتك
املستجدة اليت قد يكون هلا أثر على البنية التحتية واخلدمات .ومن من العمل كمهندسة اتصاالت؟
مونيك جان مورو :لقد بدأت داخل األسرة .فأسرتك تشجعك.
أمثلة ذلك تكنولوجيا تبديل الوسم متعدد الربوتوكوالت )(MPLS
والشبكات اليت تركز على احملتوى ).(NDN
ولقد شجعتين أسريت على متابعة أحالمي .أعرف أن ذلك قد يبدو
وأعتقد أن فكرة شبكات اجليل التايل سوف تتمحور حول كيف مثالياً ،ولكنه حقيقي .إذ ينبغي أن تتابع أحالمك يف اجملال الذي يثري
وجهوين على طول الطريق .فقد شجعين
ميكننا التعامل مع تطبيقات الويب اليت تليب احتياجاتك الشخصية .فضولك .ولقد كان لدي من َّ

Shutterstock
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أحد زمالئي على االهتمام باالتصاالت يف منتصف مثانينيات القرن
املاضي ،عندما كان هذا اجملال يهيمن عليه الذكور ،قائالً إن األمر ال
يتعدى حل املشكالت .وتعد أنظمة الدعم أساسية – ولقد وافاين
احلظ يف هذا اجملال.

ما هي العقبات المهنية والشخصية التي واجهتك في حياتك
العملية ،وكيف استطعت التغلب عليها؟
مونيك جان مورو :تعاين النساء من عقبات خاصة هبن – ليس
من حيث كوهنن نساء بل أيضاً من حيث حماولة حل املشاكل .لقد
كانت العقبات الشخصية مصدراً للتحدي ،وبالطبع ينبغي عليك
أن تأخذ خطوة إىل الوراء وتقول ال بأس من التحرك خبطى بطيئة.
ومن الطبيعي أننا كنساء نريد أن نفعل كل شيء ،وأن نبني أننا
قادرات على االضطالع بكل شيء .وال يتعلق األمر هنا بالكمية
بقدر ما يتعلق بالنوعية .وأحياناً تكون مطراً إىل أن ختطو خطوة إىل
الوراء ،وأن تقول ال! وينبغي أن تقول هذا جمال ال بد أن أديل فيه
بدلوي وأن أحقق قيمة إضافية فيه .ويف أحيان كثرية كنت أنا املرأة
الوحيدة يف الغرفة ،ويتساءل أحد احلاضرين “من الذي سيسجل

حمضر االجتماع؟” – وتتجه األنظار إيل .وأفضل طريقة للتعامل مع
هذا املوقف هي ،إن من دعا إل االجتماع هو الذي ينبغي أن يقوم
بتسجيل احملضر .وال يتصل األمر هنا بكوين امرأة ،بل يتصل بطريقة
التعامل مع مشكلة أو فرصة ،وما إذا كنت قادراً على وضع حدود
لنفسك .وهذا يستغرق وقتاً .وال فرق بني اجلنسني عندما يتعلق األمر
بتضافرمها معاً يف حل املشاكل.

أنت أيضاً كاتبة .فمن هو الكاتب أو الفيلسوف الذي أثر في
رؤيتك للعالم؟
مونيك جان مورو :مارسيل بروست ،وآرسل رميبو ،وألربت
أينشتاين.
إنين استمتع كثرياً باجلوانب متعددة األبعاد للمكان والزمان يف كتاب
بروست بعنوان “ .”Le Temps Retrouvéوأستشهد منه بعبارة “إن
رحلة االستكشاف ليست سعياً وراء رؤية اجلديد بل رؤية املاضي
بعيون جديدة”.
أما كتاب رميبو بعنوان “ ”Le Bateau Ivreفهو استكشاف للحياة
ذاهتا والتنقل يف ربوعها.
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وأفضل ما أستشهد به من رميبو“ :لقد استطعت توسيع مالبسي من
برج كنسية آلخر ،وتعليق أكاليل الزهور على النوافذ ،وكسر السالسل
الذهبية بني النجوم ،وأن أرقص”.
وأخرياً وليس آخراً ،فإن أفضل ما أستشهد به من أينشتاين“ :إن أي
ساذج ذكي ميكنه أن جيعل األشياء أكرب وأكثر تعقيداً .وهذا يتطلب
شيئاً من العبقرية – والكثري من الشجاعة لالنتقال إىل العكس”.
والربط بني وجهات النظر متعددة األبعاد والشجاعة يف متابعة سريك
يف املسار األساسي الذي حددته لنفسك هي اليت حتدد من أنت.

ما هو اليوم المعتاد في حياة مونيك جان مورو؟
مونيك جان مورو :يف بعض األيام تكون حركيت شديدة السرعة،
حيث أبدأ يومي يف اخلامسة صباحاً .ونظراً ملسؤولييت العاملية ،ينبغي
أن يكون من املمكن الوصول إيل من أحناء العامل ،ولكن ينبغي أيضاً
أن أخصص وقتاً لنفسي .ورمبا أقوم بتدريبات ملدة  40–35دقيقة،
يعقبها ختصيص وقت هادئ للقراءة .وبطبيعة احلال ،يوجد الكثري
من االجتماعات ،وبعدها أكون يف حاجة إىل فرتة هادئة ملمارسة
األعمال الفكرية – مثل كتابة براءة أو حبث .وكثرياً ما أكون على منت
طائرة .وتسري األمور يف ما يشبه الدورة .واخلطوات شديدة السرعة يف
هذا الوقت من السنة .ويعترب وضع حد يف حياتنا من ضرورات احلياة،
وهذا ما جيب أن نفعله.
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ما هي النصيحة التي توجهينها إلى الفتيات الالتي يبدأن اليوم
حياة عملية مماثلة لحياتك العملية؟
مونيك جان مورو :بغض النظر عن أينما كننت تقمن يف العامل،
فال تتخلني عن حب االستطالع والرغبة يف املعرفة وعن شغفكن
بكل ما هو جديد .والتكنولوجيا تنطوي على الكثري من املتعة.
وال بد أن حترصن وأننت تتابعن تعليمكن على حب االستطالع
والرغبة يف املعرفة وحماولة االبتكار ،وتشكيل جمموعات تضم
احلريصات على معرفة ما جيري يف اجملاالت التكنولوجية ،مبشاركة
من يوجهونكن ويدربونكن .وال تتخلني عن نظام الدعم املتبادل.
وفكرن يف األسباب اليت جتعلكن حتاولن تعلم شيء جديد .ويبدو
أن الناس ينظرون إىل التعليم نظرة غري موضوعية .ولكن عليهم اآلن
أن يغريوا هذه النظرة .فكيف تعملن على إضافة قيمة إىل اجملتمع؟
ال توجد حواجز .وأنا أكرة عبارة “خارج الصندوق” ،ألنه ال يوجد
صندوق .فال تسمحن ألنفسكن بأن يُدخلكن أحد يف الصندوق.
وأقدمن على املخاطر ،وال تسمحن ألحد بأن يوقفكن ،فهاذا هو
أسوأ ما ميكن أن حيدث .وإذا قال أحد كلمة “ال” – فال تأخذهنا
على حممل شخصي ،وليكن السؤال “ملاذا”.

Thinkstock
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زي ــادة الـعـضـوي ــة
شهد قطاع تقييس االتصاالت ( )ITU–Tزيادة في عضويته منذ  ،2011وتصادف ذلك مع إطالق
استراتيجية وخدمة استباقية .وقد أدى ذلك إلى تغيير االتجاه نحو االنخفاض الذي استمر عشر
سنوات .واألعداد واالتجاهات مبينة في الجدول  1والرسم البياني .1

قبول الهيئات األكاديمية

يف أعقاب مبادرة اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت لعام  ،2008وافق مؤمتر املندوبني
املفوضني الذي عُ ِقد يف غواداالخارا،
املكسيك ،يف  2010على القرار رقم 71
بالسماح باستحداث فئة عضوية جديدة
حتت اسم “اهليئات األكادميية” لتمكني
اجلامعات ومؤسسات البحوث املرتبطة هبا
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من االنضمام إىل قطاعات االحتاد الثالثة*
برسوم منخفضة.
وقد حتددت هذه الرسوم مببلغ 3975
فرنك سويسري بالنسبة ملؤسسات البلدان
امل ـتـقـدمــة؛ و 1987,50فـرن ــك ســوي ـس ــري
بالنسبة ملؤسسات البلدان النامية — وهي
تشمل أقل البلدان منواً ،والبلدان النامية
اجلزرية الصغرية ،والبلدان النامية غري املطلة

	*قطاع االتصاالت الراديوية
وقطاع تقييس االتصاالت )،(ITU–T
وقطاع تنمية االتصاالت ).(ITU–D
)(ITU–R

ةـ ـيوـضـعـلا ةداـــيز

على السواحل ،والبلدان اليت متر اقتصاداهتا تحسين خدمات التي يحصل عليها
مبرحة انتقالية.
األعضاء
وقد استفاد االحتاد الدويل لالتصاالت
من فئة العضوية اجلديدة هذه ،اليت اجتذب
 34من بني  48جامعة انضمت إىل االحتاد
منذ .2011

واستجابة للقرارات اليت اختذها مؤمتر
املندوبني املفوضني بزيادة عضوية االحتاد،
أطلق األمني العام لالحتاد اسرتاتيجية
استباقية على نطاق االحتاد “جلذب
األعضاء واالحتفاظ هبم” .وأنشئت إدارة
موحدة جديدة خلدمة قطاعات االحتاد،
تتألف من موظفني من مكاتب االحتاد

الثالثة ،وهي مكتب تقييس االتصاالت،
ومكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تنمية
االتصاالت ،واألمانة العامة .وقد أدى
ذلك إىل تسهيل جهود التنسيق جلذب
أعضاء جدد ،وحتسني قدرة االحتاد على
خدمة األعضاء عن طريق دمج اخلدمات،
مع السماح يف نفس الوقت باتباع هنج
خاص يعكس احتياجات كل قطاع.

الجدول  – 1أعضاء قطاع تقييس االتصاالت ،واألعضاء المنتسبون والهيئات األكاديمية من  31ديسمبر  2002إلى  31أكتوبر
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وقد عُ ِرضت اسرتاتيجية االحتاد
اخلاصة بالعضوية على اجتماع الفريق
االستشاري لتقييس االتصاالت يف .2011
وهذه االسرتاتيجية مبينة يف تقرير بعنوان
“اسرتاتيجية قطاع تقييس االتصاالت
باالحتاد الدويل لالتصاالت :جذب
األعضاء واالحتفاظ هبم” .ويتضمن
النهج احلايل زيادة وترية االتصال باألعضاء
ومتابعة حالة العضوية بدقة؛ وتعزيز املنافع
واخلدمات اليت حيصل عليها األعضاء؛
والتوسع يف جهود التواصل مع الصناعة
إلقناعها باالنضمام إىل عضوية االحتاد .ويف
نفس الوقت ،مت اعتماد هنج أكثر توجهاً
حنو العمالء ،من أجل حتسني اخلدمات اليت إصالح هيكل العضوية
حيصل عليها املندوبون ،مع الرتويج النشط
يوفر استقرار العضوية يف قطاع تقييس
لقطاع تقييس االتصاالت خارجياً.
االتصاالت باالحتاد أساساً إجيابياً ميكن
البناء عليه عند النظر يف إدخال حتسينات
جديدة يف مؤمتر املندوبني املفوضني التايل،
جذب أعضاء جدد
يتزايد عدد األعضاء اجلدد الذي املقرر انعقاده يف مجهورية كوريا يف .2014
ينضمون إىل االحتاد الدويل لالتصاالت وقد طلب مؤمتر غواداالخارا من جملس

كل سنة ،فقد بلغ عدد األعضاء اجلدد
 67عضواً يف ( 2011منهم  25عضواً من
اهليئات األكادميية) مقابل  35عضواً يف
 .2010وقد تعزز هذا االجتاه اإلجيايب يف
 2012بانضمام  51عضواً جديداً إىل قطاع
تقييس االتصاالت اعتباراً من  31أكتوبر
 .2012ويف نفس األثناء ،أمكن حتقيق نتائج
ملحوظة فيما يتعلق باالحتفاظ باألعضاء
احلاليني .وقد اخنفض عدد االنسحابات
بدرجة ملموسة ،من  50انسحاباً يف كل من
 2009و ،2010إىل  35انسحاباً يف 2011
و 24انسحاباً فقط يف .2012
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االحتاد أن يعيد النظر يف هيكل العضوية
احلايل ،مبا يف ذلك إمكانية تغيري الرسوم،
وفئات العضوية ،بغية حتسني املنافع اليت
حيصل عليها أعضاء القطاع واملنتسبون.
ويف  ،2011كلف اجمللس فريق العمل
املعين باملوارد املالية والبشرية املعين باملوارد
املالية والبشرية باستعراض الوضع احلايل
وإعداد توصيات .وبناء على ذلك ،نظّم
فريق العمل مشاورة مفتوحة مع الدول
األعضاء ،وأعضاء القطاعات ،واملنتسبني
واهليئات األكادميية يف يونيو .2012
وكان الغرض من ذلك هو متكني مجيع
فئات األعضاء من تقاسم األفكار وتقدمي
مدخالت .وسوف ينظر فريق العمل كما
سينظر اجمللس يف هذه األفكار واملدخالت
الواردة من أعضاء االحتاد يف .2013

الم ِ
حقوق ِ
لكية الفكرية
ا عضو قايس يف ةيركفلا ةيِكلِملا قوقحو راكتبالا نيب ةنزاوملا

Shutterstock

الم ِ
الموازنة بين االبتكار وحقوق ِ
لكية
الفكرية في سياق وضع المعايير
الم ِ
ما هي الصلة بين حقوق ِ
لكية الفكرية وعمل االتحاد الدولي لالتصاالت ،وخصوصاً قطاع تقييس
االتصاالت ( ،)ITU–Tوماذا يفعل االتحاد للمحافظة على فعالية النظام اإليكولوجي للمعايير؟
حقوق املِ ِ
لكية الفكرية هي احلقوق
اليت حتمي اإلبداع أو االبتكار الناتج
عن نشاط فكري يف جماالت الصناعة،
أو العلوم ،أو األدب أو اإلنتاج الفين.
وتعد الرباءات ،وحقوق التأليف والنشر،
والعالمات التجارية ،وأسرار املهنة بعض
أكثر حقوق املِ ِ
لكية الفكرية شيوعاً .ومن
الضروري ،على وجه اخلصوص ،محاية
التكنولوجيا اليت تقوم عليها براءات املعايري

األساسية ) (SEPمن أجل تنفيذ املعايري اليت
تعتمدها املنظمات املعنية بوضع املعايري،
مثل االحتاد الدويل لالتصاالت .ففي هذه
احلاالت ،يتعني على أي طرف ثالث يريد
تنفيذ املعيار أن حيصل على ترخيص من
أصحاب براءات املعايري األساسية املشار
إليها يف املعيار.
وألن والية االحتاد الدويل لالتصاالت
تعتمد على وجود نظام إيكولوجي للمعايري

صحي وقوي ،كان هدفه على الدوام إجياد
توازن عملي بني مصاحل أصحاب براءات
املعايري األساسية ) (SEPوالقائمني على
تنفيذ هذه املعايري ،عن طريق ضمان ما
حيفز أصحاب املِ ِ
لكية الفكرية على جعل
تكنولوجياهتم احملمية برباءات اخرتاع متاحة
لعملية وضع املعايري وأن تبقي املعايري اليت
تتناول هذه التكنولوجيات متاحة على
نطاق واسع للقائمني على التنفيذ .وقد
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الم ِ
حقوق ِ
لكية الفكرية
ِ
ا عضو قايس يف ةيركفلا ةيِكلملا قوقحو راكتبالا نيب ةنزاوملا

أدت احلاجة إىل هذه املوازنة إىل وضع
سياسات معتدلة وغري متييزية )(RAND
لرباءات االخرتاع اليت تتضمنها معايري
االحتاد الدويل لالتصاالت – واليت يلتزم
أصحاب براءات املعايري األساسية )(SEP
مبوجبها بالتصريح جلميع اجلهات املهتمة
بالتنفيذ باستعمال هذه الرباءات ،مبوجب
السياسات املعتدلة وغري التمييزية )(RAND
لرباءات االخرتاع.
وقد أصبحت السياسات املعتدلة وغري
التمييزية ) (RANDلرباءات االخرتاع هي
القاعدة وأصبحت تنظم كيفية التعامل
مع حقوق املِ ِ
لكية الفكرية – وخصوصاً
الرباءات األساسية بالنسبة للمعايري – يف
معظم املنظمات املعنية بوضع املعايري.
ويف الواقع ،فمع التقارب املتزايد بني
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت،
بدأت املنظمات الدولية الثالث املعنية
بوضع املعايري – وهي االحتاد الدويل
لالتصاالت ،ومنظمة التقييس الدولية
) ،(ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية )(IEC
– مناقشة كيفية مواءمة معاجلة السياسات
العامة حلقوق املِ ِ
لكية الفكرية من خالل
التعاونية العاملية للمعايري القياسية .ويف
مارس  ،2007مت االتفاق على سياسة
مشرتكة للرباءات بالنسبة .IEC/ISO/ITU
وقد سار النظام احلايل بشكل جيد،
وأنتج يف هدوء العديد من املعايري العاملية
النطاق اليت كان تنفيذها أساسياً يف حتقيق
منو هائل يف صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ومع ذلك ،فنظراً للنزاعات
األخرية اليت نشأت بسبب الدعاوى اليت
رفعها أصحاب براءات املعايري األساسية
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) (SEPضد القائمني على التنفيذ يف قطاع
االتصاالت املتنقلة ،وكذلك بسبب اآلراء
املتباينة اليت أعربت عنها جهات رئيسية
يف الصناعة بشأن احلقوق والواجبات اليت
تنص عليها التزامات الرتخيص موجب
السياسات املعتدلة وغري التمييزية )،(RAND
قد يكون من الضروري إعادة النظر فيما
إذا كان هناك جمال آخر للتحسني.

“املعايري والرباءات تعد
مؤشرات حامسة على
التطور التكنولوجي والقوة
املركزية الدافعة للنمو
يف االقتصادات احلديثة
للمعلومات واملعرفة .ومع
ذلك ،ينشأ التعقيد نظراً
ألن املعايري الدولية هتدف
إىل إتاحة التكنولوجيات
عاملياً … ”

يف حماولة للتوصل إىل حل متفق
عليه عاملياً بشأن املخاوف اليت أعربت
عنها اهليئات التنظيمية وعدد من أعضاء
الصناعة من أن بعض ممارسات ترخيص
براءات املعايري األساسية ) (SEPقد ال
تكون متوافقة مع االلتزامات اليت تنص
عليها السياسات املعتدلة وغري التمييزية
) ،(RANDاستضاف االحتاد الدويل
لالتصاالت اجتماع مائدة مستديرة بشأن
براءات االخرتاع يف  10أكتوبر .2012
وقد عقد االحتاد هذا االجتماع متاشياً
مع واليته الواسعة باعتباره وكالة األمم
املتحدة املتخصصة املعنية بتوصيل العامل،
وكذلك حبكم املهمة املنوطة بقطاع تقييس
االتصاالت وهي وضع معايري دولية عالية
اجلودة حيركها الطلب ،تتناول مبادئ
التوصيل العاملي ،واالنفتاح ،والقدرة على
حتمل التكاليف ،وإمكانية التشغيل البيين،
واألمــن.
وقد أتاح اجتماع املائدة املستديرة
مكاناً حمايداً للصناعة ،وأجهزة التقييس

الدكتور كنوت باليند،
من معهد روتردام لإلدارة

االتحاد الدولي لالتصاالت
يستضيف مائدة مستديرة بشأن
البراءات

واهليئات األكادميية لتبادل اآلراء بغية
توجيه املناقشات حول ما إذا كانت
السياسات املعتدلة وغري التمييزية املعمول
هبا حالياً واملمارسات احلالية من جانب
الصناعة تليب بالدرجة الكافية احتياجات
خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة.
وقال الدكتور توريه“ :من الواضح أن
حاالت التقاضي احلالية بشأن براءات
املعايري األساسية سيكون هلا أثر سليب
على قدرتنا على الوفاء مبهمتنا” .وأضاف
“إننا حبكم تركيبة عضويتنا الفريدة – اليت
تشمل  193دولة عضواً وحنو  700عضو يف
القطاعات ،من بينهم هيئات تابعة للقطاع
اخلاص ومؤسسات أكادميية – مؤهلون
تأهيالً جيداً لتوفري منصة عاملية تستطيع

الم ِ
حقوق ِ
لكية الفكرية
ا عضو قايس يف ةيركفلا ةيِكلِملا قوقحو راكتبالا نيب ةنزاوملا

ITU/R. Farrell

درست املائدة املستديرة فعالية سياسات براءات االخرتاع
املعقولة وغري التمييزية

فيها مجيع اجلهات صاحبة املصلحة أن
تلتقي ملناقشة مثل هذه القضية املهمة”.
وقد شارك يف اجتماع املائدة املستديرة
رفيعة املستوى عدد كبري وحضره ممثلون
من شركات االتصاالت املتنقلة والعديد
من األطراف الفاعلة الرئيسية يف الصناعة،
وكذلك السلطات املعنية باملنافسة،
ومكاتب الرباءات ،وممثلون للحكومات،
وخرباء يف قانون املِ ِ
لكية الفكرية.
وناقش املشاركون الرتتيبات احلالية
ذات الصلة القائمة على سياسات الرباءات
مبوجب السياسات املعتدلة وغري التمييزية
) ،(RANDوأقروا بأن هذه السياسات متثل
حىت اآلن طريقة فعالة إلدارة التوترات
الطبيعية بني أصحاب الرباءات ،والقائمني
على تنفيذ املعايري واملستعملني النهائيني.

ومع ذلك ،فقد الحظوا أن تعريف
السياسات “املعتدلة” ،وما إذا كان حيق
ألصحاب براءات املعايري األساسية )(SEP
االنتصاف القضائي أم ال حيق هلم ذلك.
وقد دفع بعض املشاركني بأنه لو أن
واحداً فقط من أصحاب براءات املعايري
األساسية ) (SEPsقرر املطالبة باحلصول
على رسوم غري معقولة مقابل استعمال
التكنولوجيا اليت ميلكها ،فإن تكلفة اجلهاز
للم ِ
الذي خيضع ِ
لكية الفكرية ميكن أن
تكون باهظة .وعالوة على ذلك ،ذكر
ممثلو اهليئات التنظيمية وعدد من املشاركني
من الصناعة أن التهديد اخلاص باالنتصاف
القضائي قد يُزيد من القوة التفاوضية
ألصحاب براءات املعايري األساسية ،وقد
يؤدي بالتايل إىل زيادة الرسوم إىل مستوى

ما كان ألصحاب براءات املعايري األساسية
) (SEPأن حيصلوا عليه يف حالة عدم مشول
املعيار للرباءة.
وقد علق الدكتور كنوت باليند،
من معهد روتردام لإلدارة ،بأن “املعايري
والرباءات تعد مؤشرات حامسة على التطور
التكنولوجي والقوة املركزية الدافعة للنمو يف
االقتصادات احلديثة للمعلومات واملعرفة.
ومع ذلك ،ينشأ التعقيد نظراً ألن املعايري
الدولية هتدف إىل إتاحة التكنولوجيات
عاملياً يف حني أن الرباءات تفرض قيوداً
على استعمال التكنولوجيات .ونتيجة
لذلك ،تنشأ يف بعض األحيان خالفات
بني القائمني على وضع املعايري وأصحاب
الرباءات ،ولذلك أشكر االحتاد على
الدعوة إىل عقد هذه املائدة املستديرة
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الم ِ
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لكية الفكرية
ِ
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ملناقشة سياسات حقوق املِ ِ
لكية الفكرية
القائمة على مبادئ معتدلة وغري متييزية،
وهي سياسات ينبغي أن تستمر يف أداء
دور توفيقي يف هذه العالقة العنيفة وإن
كانت مثمرة بشكل عام”.
وقال السيد جونسون يف ختام
مناقشات املائدة املستديرة“ :إن تزويد
األطراف الرئيسية يف السوق بسياسات
واضحة وشفافة وفعالة وحديثة عن الرباءات
يؤدي إىل فائدة الصناعة ككل” .واالحتاد
الدويل لالتصاالت له تاريخ طويل يف إجياد
حلول للمشاكل العاملية – مثل االستعمال
املشرتك لطيف الرتددات الراديوية .واختتم
السيد جونسون بقوله “لقد أثبتنا اليوم
أننا نستطيع إقناع اجلميع باجللوس حول
نفس املائدة .فدعونا ننظر إىل هذا احلوار
القيم كبداية لعملية تنتهي بنا إىل قدر
من الوضوح وتعيد الثقة يف النظام” .ويف
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“إن تزويد األطراف
الرئيسية يف السوق
بسياسات واضحة وشفافة
وفعالة وحديثة عن الرباءات
يؤدي إىل فائدة الصناعة
ككل” .
مالكومل جونسون
مدير مكتب تقييس
االتصاالت باالحتاد

هذا السياق قرر السيد جونسون توجيه
الفريق املخصص التابع للمجلس واملعين
حبقوق املِ ِ
لكية الفكرية إىل وضع توصية
تستهدف وضع مبادئ رفيعة املستوى
توضح طبيعة وحدود االلتزامات مبوجب
السياسات املعتدلة وغري التمييزية
) ،(RANDوخصوصاً فيما يتصل
باالنتصاف القضائي اخلاص
برباءات املعايري األساسية
) (SEPومعىن كلمة “معتدلة”
يف شروط الرتخيص القائمة
على السياسات املعتدلة وغري
التمييزية.

الفريق المخصص التابع للمجلس
الم ِ
والمعني بحقوق ِ
لكية الفكرية
يناقش االنتصاف القضائي في حالة
براءات المعايير األساسية ()SEP

عقد الفريق املخصص التابع للمجلس
واملعين حبقوق املِ ِ
لكية الفكرية اجتماعاً يف
الفرتة  12–11أكتوبر  ،2012حضره عدد
كبري ممن شاركوا يف املائدة املستديرة .وقد
أفاد الفريق املخصص أعضاء االحتاد ملدة
تتجاوز  20سنة بتقدمي تعليقات متبصرة
والعديد من االقرتاحات اليت أدت إىل
تعديل سياسة االحتاد ومبادئه التوجيهية
اخلاصة بالرباءات .وعلى الرغم من أن
املشاركة يف الفريق املخصص تكون عادة
مقصورة على الدول األعضاء وأعضاء
قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ،كان
هذا االجتماع بصفة خاصة مفتوحاً أمام
مجيع األطراف املعنية.
وقد بدأ الفريق املخصص ،يف اجتماعه
الذي عقده يف شهر أكتوبر ،إجراء
مداوالت استناداً إىل تعليمات مدير
مكتب تقييس االتصاالت باالحتاد ،واتفق
على خريطة طريق للتعامل مع الظروف
اليت جيوز فيها للشركات اليت قطعت على
نفسها التزامات معتدلة وغري متييزية طلب
االنتصاف القضائي ،وتوضيح معين كلمة
“معتدلة” يف هذا السياق .وسوف يعقد
الفريق اجتماعاته التالية مبقر االحتاد الدويل
لالتصاالت يف الفرتة  25–24يناير ،والفرتة
 26–25أبريل .2013

لاعلا ريياعملا عضو

Shutterstock

وضع المعايير العالمية

اإلجنازات اليت حتققت خالل السنوات األربع املاضية

يلتقي مئات الخبراء من مختلف األقاليم في االجتماعات التي يعقدها االتحاد الدولي لالتصاالت كل سنة،
حيث يساهمون بوقتهم ومعارفهم وخبراتهم في أعمال لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
باالتحاد ( ،)ITU–Tوهي اللجان التي تضع وتثبـِّت المعايير الدولية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
المعروفة باسم توصيات قطاع تقييس االتصاالت .ويقود لجان الدراسات أكثر من  150رئيساً ،باإلضافة إلى
أكثر من  250مقرراَ ،وتتولى هذه اللجان
عملية التقييس القائمة على التوافق في
مجموع عدد النصوص التي تمت الموافقة عليها في فترة الدراسات 2009–2012
*2012
2011
2010
2009
اآلراء والتي تحركها المساهمات التي المنتّج
86
172
148
137
يتلقاها القطاع .وتتضمن تقاريرها إلى توصيات
28
41
46
63
الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت تعديالت
20
44
8
21
لعام  2012في دبي نظرة عامة على تصويبات
9
17
18
13
اإلنجازات الرئيسية خالل فترة الدراسات مالحق
2
8
8
4
 .2009–2012وهذه المقالة تلقي وثائق فنية ومواد تدريبية
الضوء على بعض هذه اإلنجازات.
* يف  14يونيو .2012
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شبكات النفاذ وربط المنازل
بالشبكات
ربط المنازل بشبكات الجيل التالي
وافقت جلنة الدراسات ( 15النقل والنفاذ)
عـلــى مـعـايـيـر جـديــدة تـتـيــح تطبيقات فعالة من
حيث التكلفة للشبكة الذكية مثل أمتتة التوزيع،
والعدادات الذكية ،واألجهزة الذكية ،وأنظمة
إعادة الشحن املتقدمة للمركبات الكهربائية.
وتشمل هذه املعايري التوصيتني G.9955
و G.9956لقطاع تقييس االتصاالت
) (G.hnemاللتني تتضمنان جمموعة معايري
االتصاالت ضيقة النطاق عرب خطوط الكهرباء.
وهاتان التوصيتان تعززمها خمتلف أمناط
وخواص شبكات الكهرباء يف أحناء العامل،
وسوف توفران الربط بطريقة “ذكية” بني
شبكات الكهرباء وشبكات االتصاالت من
خالل دعمهما الستعمال خطوط الكهرباء
كوسيلة لالتصاالت.
وجيري حالياً توسيع املعيار  G.hnemيف
مشروع للنفاذ الالسلكي يُسمى G.wnb
(نطاق ضيق ال سلكي) يضم مكوناً بروتوكولياً
يف التوصية  G.9959لقطاع تقييس االتصاالت
ومكوناً راديوياً صيغ حتت اسم G.wnb freq
للنظر يف إصدارهكتوصية من قطاع االتصاالت
الراديوية .وتشمل املعايري األخرى سلسلة
توصيات  G.9960لقطاع تقييس االتصاالت
( G.hnسابقاً) ملرسالت مستقبالت للجيل
التايل من الشبكات املنزلية عريضة النطاق.
نظرة عامة على معمارية الجيل التالي من
الشبكات المنزلية
تتضمن التوصية  Y.2291لقطاع تقييس
االتصاالت نظرة عامة على معمارية اجليل
التايل من الشبكات املنزلية ،مع بيان السمات

24

أخبار االحتاد   2012 | 9 نوفمرب

2012

والوظائف العامة للشبكات املنزلية .وقد
وضعت هذه التوصية جلنة الدراسات 13
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت (شبكات
املستقبل).

مواصفات جهاز فك تشفري كبلي هجني
لالستخدام يف شبكات تلفزيون الكبل.

نوعية الفيديو
وضعت جلنة الدراسات  9توصيات لقياس
نوعية الفيديو يف تلفزيون الكبل الرقمي ،مبا يف
آثار الصواعق على الشبكات المنزلية
المرَّكبة في مقر العميل
ذلك التلفزيون عايل الوضوح (J.249، J.340،
تعرض التوصية  ،ITU–T K.85اليت وضعتها  ،J.341و.(J.342
جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت (البيئة وتغري املناخ) املتطلبات
اخلاصة مبعدات الشبكات املنزلية وتركيباهتا يف
مقر العميل.
أنظمة النقل

معلمات أداء الشبكات المنزلية
تعرض التوصية  ITU–T Y.1565معلمات
األداء للشبكات املنزلية العامة وأسطحها البينية
إىل شبكات املشغلني للنفاذ عريض النطاق.
ويقع كل من اإلصدارين الرابع والسادس من
بروتوكول اإلنرتنت  )IPv4و ( IPv6ضمن جمال
اختصاصها إضافةً إىل إمكانية تنفيذ ترمجة
عناوين ومنافذ الشبكات ،مما يتيح استعمال
مساحة العناوين اخلاصة يف الشبكة املنزلية.
وقد وضعت هذه التوصية جلنة الدراسات
 12التابعة لقطاع تقييس االتصاالت (األداء،
وجودة اخلدمة ونوعية اخلربة).
البوابة المنزلية في جهاز فك التشفير
تتيح بوابة منزلية ،مدجمة يف جهاز فك
التشفري الكبلي املتقدم ،استخدام شبكة
وتعرف التوصية  ITU–T J.295املتطلبات
منزليةِّ .
الوظيفية جلهاز فك التشفري الكبلي املتقدم
لتمكني مشغلي تلفزيون الكبل من تقدمي
وجهت
خدمات متقدمة ملشرتكيهم .وقد َّ
املعمارية واملتطلبات املتفق عليها األعمال
املتعلقة بالتوصية  ITU–T J.296اليت حتدد

أنظمة النقل البصرية
تتوىل جلنة الدراسات  15مسؤولية إجراء
دراسات عن البىن التحتية لشبكات النقل
البصرية وشبكات النفاذ ،وتوفر بذلك
توصيات بشأن النفاذ عريض النطاق بسرعات
أعلى والنقل على الشبكات األساسية،
وهي توصيات الزمة للشبكات القائمة
على بروتوكول اإلنرتنت وشبكات املستقبل
وشبكات اجليل التايل .وتتضمن هذه األعمال
الرتكيز على التوقيت والتزامن والقياس واألداء
والسرعة واملوثوقية والرتكيب والصيانة.
تكنولوجيا تبديل الوسم متعدد
البروتوكوالت — خصائص النقل
تشري تكنولوجيا تبديل الوسم
متعدد الربوتوكوالت – خصائص النقل
) (MPLS-TPإىل إضافات إىل بروتوكول تبديل
الوسم متعدد الربوتوكوالت ) (MPLSالذي
وضعته جلنة الدراسات  15التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت بالتعاون مع فريق مهام
هندسة اإلنرتنت ) .(IETFويتوقع الكثري
من مشغلي الشبكات أن تعمل تكنولوجيا
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MPLS-TP

وفق نفس املبادئ اليت يطبقها تشفير الوسائط

االحتاد منذ أمد بعيد بشأن تكنولوجيات
شبكات النقل مثل الرتاتب الرقمي املتزامن
) (SDHوشبكة النقل البصرية ) .(OTNوقد
دارت مناقشات موسعة بني خرباء قطاع تقييس
االتصاالت وفريق مهام هندسة اإلنرتنت )(IETF
على مدى السنوات القليلة املاضية .ووجهت
جلنة الدراسات  15إىل اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت لعام  ،2012مشروع معيار مهم
) (ITU–T G.8113.1للحصول على موافقتها،
وهو ينطوي على بروتوكول قائم على اإلثرنت
للتشغيل واإلدارة والصيانة ) (OAMعلى أساس
تكنولوجيا  ،MPLS-TPومشروع التوصية
“( ITU–T G.8113.2آليات التشغيل واإلدارة
والصيـانــة من أجــل شبكــات تكـنـولــوجيــا
مواصفة النقل بتبديل الوسم بعدة بروتوكوالت
) (MPLS-TPباستعمال األدوات احملددة تبديل
الوسم متعدد الربوتوكوالت”).

تتقدم جلنة الدراسات  16يف عملها بشأن
تشفري وسائط جمموعة واسعة من التطبيقات،
مبا يف ذلك إرسال احملتوى عرب اإلنرتنت
وشبكات بروتوكول اإلنرتنت اخلاضعة
لإلدارة .وجتدر اإلشارة إىل العمل املشرتك
بني جلنة الدراسات  16التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت واللجنة اخلاصة /29فريق العمل
 11التابع للجنة التقنية املشرتكة )MPEG( 1
التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/
اللجنة الكهرتقنية الدولية ،لوضع برنامج جديد
لضغط وسائط الفيديو يف إطار فريق التعاون
املشرتك املعين بتشفري الفيديو ) .(JCT-VCومن
مؤشرات اهتمام الصناعة باملوضوع أن العمل
يف اجتماع فريق التعاون املشرتك املعين بتشفري
الفيديو يف نوفمرب  2011على التوصية اليت
ستخلف التوصية ( ITU–T H.264معيار تشفري
الفيديو احلائز على جائزة إميي) جذب أكثر

من ألف مسامهة مقارنة بسبعمائة مسامهة يف
االجتماع السابق الذي عقد يف يوليو .2011
ومن املتوقع املوافقة يف أوائل عام  2013على
املعيار اجلديد الذي حيمل بصفة مؤقتة اسم
“.”H.HEVC
وقد وافقت جلنة الدراسات  16خالل
اجتماعها األخري الذي عقد يف أبريل-مايو
 2012على إنشاء فريق تعاوين آخر مع
 MPEGبغية تطوير متديدات تشفري للفيديو
ثالثي األبعاد ذات كفاءة وقابلة للتطبيق على
التوصيتني القائمتني  ITU–T H.262وITU–T
 ، H.264والتوصية املستقبلية .H.HEVC
واستمر تعاون جلنة الدراسات  16بشأن
تشفري الصور مع ( JPEGاللجنة اخلاصة /29
فريق العمل  1للجنة التقنية املشرتكة  1التابعة
للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة
الكهرتقنية الدولية) على توسيع جمموعة
 JPEGو JPEG 2000من معايري تشفري الصور
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الناجحة ،وكذلك على تعريف طرائق الضغط
 JPEG XRاجلديدة ضمن السلسلة .T.830
وتابعت جلنة الدراسات  16توسيع برنامج
ضغط الوسائط السمعية القائمة وتفكيكها
مبا يسمح بزيادة دقة ضغط الوسائط السمعية
باإلضافةً إىل دعم تطبيقات االسرتيو.

الدراسات  ،)16وإحالل البتات حمل الذرات،
وتقييس األجهزة املنخفضة القدرة (جلنة
الدراسات  )15وأنظمة املشاركة عن �بُْعد (جلنة
الدراسات  )16وتقييم املؤمترات واالجتماعات
البُعدية (جلنة الدراسات .)12
كما انتهت جلنة الدراسات  16التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت من العمل على
التوصية  F.747.2اليت تتضمن مبادئ توجيهية
لنشر تطبيقات وخدمات شبكات االستشعار
واسعة االنتشار للتخفيف من آثار تغري املناخ.

كان القرار  73الصادر عن اجلمعية العاملية
لتقييس االتصاالت (جوهانسربغ)2008 ،
أول صك أساسي يعتمده األعضاء بشأن
هذا املوضوع املهم ،وهو تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتغري املناخ .مث تبعه ٍ
منذئذ الرأي
( 3املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت
لعام ( ،2009لشبونة ،)2009 ،والقرار 1307
الصادر عن اجمللس ( )2009والقرار 66
(املراجع يف حيدر آباد )2010 ،الصادر عن
املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2010
( )WTDC 10والقرار ( 182غواداالخارا،
 )2010الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني
لعام  2010والقرار .ITU–R 60
وجتري معظم أنشطة قطاع تقييس
االتصاالت املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتغري املناخ داخل جلنة الدراسات
 5التابعة لقطاع تقييس االتصاالت .وتجُ ري
جلان دراسات أخرى تابعة للقطاع دراسات
بغية وضع معايري بشأن استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف حتقيق خفض كبري
يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف
جماالت مثل العمل عن �بُْعد (جلنة الدراسات
 ،)16والفيديو ومؤمترات الفيديو (جلنة

جهاز الشحن الموحد
حظيت توصية االحتاد ITU–T L.1000
املتعلقة باملعيار اخلاص جبهاز شحن موحد
باملوافقة عام  ،2009و ِ
أدخلت عليها
حتسينات أخرى عام  2011لتعظيم الفوائد
اليت تعود على املستخدمني عن طريق توسيع
استخدامها لتشمل نطاقاً أوسع من األجهزة
ولزيادة كفاءة استهالك الطاقة .كما وافقت
جلنة الدراسات  5بصفة مبدئية على معيار
تقين بشأن جهاز شحن موحد ( )UPAجلميع
األجهزة مثل أجهزة املودم ،ووحدات فك
التشفري ،ومعدات الشبكات املنزلية واهلواتف
الثابتة .وحتدد التوصية  ITU–T L.1001املعايري
اخلاصة مبتطلبات “حلول جهاز الشحن
املوحد اخلارجي ملعدات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املخصصة لالستعمال الثابت”.
وسوف تمُ ِّكن هذه التوصية من حتقيق وفورات
يف الطاقة ،واحلد من النفايات وزيادة راحة
املستهلك عن طريق توسيع مفهوم التوصية
 ITU–T L.1001لتشمل الغالبية العظمى من
أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وتغير المناخ
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التخفيف من آثار تغير المناخ
تعكف جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت على وضع جمموعة من
املنهجيات املشرتكة لتقييم أثر دورة احلياة
لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من
حيث االنبعاثات اليت يتسبب فيها ومن حيث
الوفورات اليت ميكن أن تتحقق من خالل
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف قطاعات صناعية أخرى .وقد اعتمدت
التوصيات التالية:
 التوصية “ ،ITU–T L.1400استعراض
شامل واملبادئ العامة ملنهجيات تقييم
اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت” ،اليت حتدد طرق تقييم
اآلثار البيئية لكل من :سلع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وشبكاهتا
وخدماهتا؛ ومشروعات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت؛ وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت داخل املنظمات؛
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل
املدن؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
داخل البلدان أو جمموعات البلدان.
 التوصية “ ITU–T L.1410منهجيات
تقييم اآلثار البيئية لسلع تكنولوجيا
الـمـعـلـومــات واالتـص ــاالت وشبـكــاتـها
وخـدمــاتـهــا” ،استن ــاداً إىل مـنـهـجـي ــة
تقييم دورة احلياة املعيارية يف املعيارين
 ISO 14040و .ISO 14044
 التوصية “ ITU–T 1420:منهجية تقييم
آثار استهالك الطاقة وانبعاثات غازات
االحتباس احلراري لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املنظمات”.
كما جيري العمل على مشاريع
توصيات أخرى مثل “L.methodology
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رجل يقدم شاحن موحد موصول إىل هاتف متنقل
خالل عرض يف املؤمتر العاملي لالتصاالت املتنقلة،
برشلونة ،إسبانيا ،فرباير 2012

 ”ICTprojectsو“ ”L.methdology ICT citiesموارد الترقيم

و“ ”L.methodology ICT countriesاليت
جيري إعدادها بالتعاون مع اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ.
وقد ِ
اعتمدت يف عام  2011التوصية
“ ITU–T L.1300أفضل املمارسات ملراكز
البيانات املراعية للبيئة” ،وهي تتضمن أفضل
املمارسات الستخدام مراكز البيانات وإدارهتا
وختطيطها وملعدات التربيد والتغذية بالطاقة
وللتصميم األمثل ملباين مراكز البيانات ولرصد
مراكز البيانات بعد إنشائها.

الرموز الدليلية على البلدان والمناطق،
والترقيم المحلي
أصبح سوء استخدام موارد الرتقيم من
املشاكل املتزايدة .وقد متت املوافقة على إضافة
جديدة للتوصية  ITU–T E.156استناداً إىل
مسامهة من الدول اجلزرية الواقعة يف احمليط
اهلادئ .وحتدد هذه اإلضافة اإلجراءات
املمكنة املتاحة للدول األعضاء وأعضاء
القطاع جملاهبة سوء استخدام موارد الرتقيم.
وقد افقت جلنة الدراسات ( 2اجلوانب
التشغيلية) على التوصية اجلديدة ITU–T
 E.157بشأن إظهار رقم الطرف الطالب،
وعلى إضافة جديدة للتوصية ITU–T E.156
بشأن سوء استخدام الرتقيم.
واستناداً إىل مسامهة من منتدى مكافحة
االحتيال يف رابطة النظام العاملي لالتصاالت
املتنقلة (ِ ،)GSMA
اتفق على حتليل عدد كبري

من بالغات سوء االستخدام اجلديدة وإصدار
تعميم اللتماس معلومات من الدول األعضاء.
واستناداً إىل مسامهة من اهلند ،أصدرت
جلنة الدراسات  2بيان اتصال وتعميماً بشأن
إمكانية اإللزام بتكوين مجيع رموز E.212
للشبكات املتنقلة اجلديدة من ثالثة أرقام بدالً
من املمارسة احلالية القائمة على ختصيص
رموز من رقمني .ومن شأن هذا التغيري أن
يزيد عدد الرموز املتاحة ،مما قد يلزم من أجل
دعم خدمات “من جهاز آلخر” (.)M2M
وسوف تجُ رى دراسات أخرى إثر تلقي الردود.
وقد خضعت عدة توصيات متعلقة
بالرتقيم للتحديث ،كما متت املوافقة على
توصية جديدة بشأن مواصفات مورد ترقيم
دويل لالستخدام يف توفري خطوط مساعدة
دولية .كذلك متت املوافقة على عدة توصيات
جديدة تتعلق بإدارة العمليات ،مبا يف ذلك
شبكات اجليل التايل ،وروجعت عدة توصيات
قائمة يف هذا اجملال.
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النشرة التشغيلية لالتحاد وقاعدة بيانات
موارد الترقيم الدولية
النشرة التشغيلية لالحتاد هي الوسيلة
املفضلة لتبادل املعلومات بني اإلدارات
ووكاالت التشغيل املعرتف هبا .وتُنشر الرموز
اليت خيصصها مكتب تقييس االتصاالت
واملراسالت الواردة من اإلدارات يف النشرة
التشغيلية لالحتاد لتعميمها على مجيع اإلدارات
ووكاالت التشغيل املعرتف هبا .وهذه النشرة اليت
بدأ صدورها يف  1966متاحة حالياً على اخلط
جماناً .وقد أصدر االحتاد  96عدداً من النشرة
التشغيلية خالل فرتة الدراسة 2012–2009
إضافةً إىل  50ملحقاً تتضمن قوائم بالرموز
واألرقام اليت يديرها مكتب تقييس االتصاالت.
وقد ُخصص رمز الدليلي  211جلنوب
السودان إثر استحداث هذا البلد مؤخراً.
ومكتب تقييس االتصاالت هو املسؤول
عن تسجيل اخلدمات العاملية مثل األرقام
العاملية للنداء الدويل اجملاين ) .(UIFNوقد تلقى
االحتاد خالل فرتة الدراسة هذه  4 500طلب
للحصول على أرقام من هذا النوع .ويبلغ عدد
املـُستخدم حالياً من هذه األرقام  35 150رقماً.
وقد نُ ِشرت يف  6يونيو  2012نسخة
جديدة من قاعدة بيانات موارد الرتقيم
الدولية على املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييس
االتصاالت .وهذا يسمح ألعضاء االحتاد
بالنفاذ إىل مجيع املوارد املتعلقة باملعيار
 :ITU–T E.212الرموز القطرية املتنقلة )،)MCC
ورموز الشبكات املتنقلة ،والرموز الدولية
املتنقلة املتقامسة ،والرموز القطرية املتنقلة
ورموز الشبكات املتنقلة املستخدمة خارج
األراضي اإلقليمية.
أما عن رموز نقاط التشوير الدولية
ورموز مناطق أو شبكات التشوير ،فمن
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املمكن البحث يف قاعدة البيانات هذه على
أساس الرموز أو البلدان أو املناطق واملشغلني
حسب احلالة .وميكن نقل نتائج البحث إىل
ملفات بنسق  MS Wordو ، Excelكما
ميكن حتديدها ضمن الصفحات املفضلة يف
برنامج التصفح.

األمور المتعلقة بالتعريفات
والمحاسبة

بالنسبة للمعنيني بتوفري القدرة على
التوصيل باإلنرتنت الدولية ،يوصي ملحق
التوصية  ITU–T D.50الذي متت املوافقة عليه
يف أبريل  2011بطرق التفاوض واالتفاق على
ترتيبات جتارية ثنائية تتيح التوصيل املباشر
لإلنرتنت الدولية .وجلنة الدراسات  3التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت (املسائل املتعلقة
باالقتصاد والسياسات العامة) هي اليت
وضعت هذا امللحق الذي ميثل خطوة إىل
األمام يف سبيل الوفاء بالوالية اليت أعطاها
لالحتاد مؤمتر املندوبني املفوضني مبوجب
القرار ( 101غواداالخارا .)2010 ،كما
خضع املعيار  ITU–T D.50اخلاص بالتوصيل
باإلنرتنت الدولية للمراجعة.
ومتت املوافقة عدة مالحق جديدة تتعلق
بتجنب النزاعات املتعلقة بالفوترة وتسويتها،
عالوًة على ملحق جديد يتعلق بفوترة خدمات
الرسائل القصرية ) .(SMSوروجعت التوصية
 ITU–T D.195اخلاصة بوضع إطار زمين لتسوية
حسابات خدمات االتصاالت الدولية .ومتت
املوافقة على التوصية اجلديدة ITU–T D.98
بشأن حتديد رسوم خدمة التجوال الدويل بعد
دراسات ومناقشات مستفيضة .كما متت

املوافقة على مالحق جديدة للتوصية
 D.156بشأن التأثريات اخلارجية للشبكات.

ITU–T

الخدمات القائمة على اإلثرنت

جلنة الدراسات  12التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت هي اليت وضعت املعيار ITU–T
 Y.1564الذي اكتسب بالفعل زمخاً يف عمليات
االختبار والقياس .وحيدد هذا املعيار طريقة
االختبار لتقييم سالمة تشكيل وأداء شبكة
اإلثرنت لتقدمي خدمات قائمة على اإلثرنت.

شبكات المستقبل وشبكات
الجيل التالي

اعتمد يف مايو  2011معيار أساسي حيدد
األهداف العامة وأهداف التصميم لشبكات
املستقبل ،كما أضيفت تفاصيل أخرى إىل
توصيات السلسلة  .ITU–T Y.3000وتتضمن
هذه التفاصيل أطر الشبكات االفرتاضية
والتوفري يف استهالك الطاقة .ونُشر كتيب
واحد بشأن شبكات املستقبل يف يونيو
 .2012وأضيفت إىل توصية أساسية عن
معمارية شبكات اجليل التايل عناصر جديدة
تتضمن القدرة على التنقل ،وإرسال احملتوى،
ونفاذ شركات تقدمي اخلدمات ،وخدمات
إدارة اهلوية .وعُقدت ورشة عمل بشأن تقييس
شبكات املستقبل يف يونيو  ،2012تناولت
أوجه االختالف والتشابه بني جهود التقييس
اليت تبذهلا جلنة الدراسات  13واللجنة اخلاصة
 6التابعة للجنة التقنية املشرتكة  1بني املنظمة
الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية
الدولية )(ISO/IEC JTC 1/SC 6يف هذا اجملال.

لاعلا ريياعملا عضو

Thinkstock

الحوسبة السحابية

أنشأت جلنة الدراسات  13يف أوائل
عام  2012فرقة عمل جديدة تعىن باحلوسبة
السحابية .وختتص فرقة العمل هذه بثالث
مسائل جديدة تتعلق باحلوسبة السحابية ،وقد
بدأ العمل يف وضع معايري للنظام اإليكولوجي
للحوسبة السحابية.
كما أنشئ يف أوائل عام  2012نشاط
التنسيق املشرتك املعين باحلوسبة السحابية
ووزعت خمرجات الفريق
(ِّ .)JCA Cloud
املتخصص املعين باحلوسبة السحابية على
جلان الدراسات حسب جمال اختصاص
كل منها وبدأ العمل حبسب خارطة طريق
احلوسبة السحابية.

إنترنت األشياء

تعزز مبادرة االحتاد للمعايري العاملية اخلاصة
بإنرتنت األشياء ) (IoT GSIهنجاً موحداً لوضع
معايري تقنية يف هذا اجملال.
وقد اشرتكت يف وضع املعيار ITU–T
“ Y.2060نظرة عامة على إنرتنت األشياء”
جلان الدراسات  ،11و 13و ،16ومتت املوافقة
عليه يف يونيو  .2012كما جيري وضع خطة
عمل إلنرتنت األشياء.
ويف يونيو  ،2012وافقت جلنة الدراسات
 13على معيارين أحدمها بشأن إطار االتصال
بني األشياء من أجل الربط الشبكي يف
كل مكان ) (ITU–T Y.2062واآلخر بشأن
متطلبات دعم تطبيقات االتصال بني األجهزة
( .)ITU–T Y.2061كما اتفقت اللجنة على
توصيتني جديدتني – إطار ويب األشياء
( ،)ITU–T Y.2063ومصطلحات وتعريفات
إلنرتنت األشياء ).(ITU–T Y.2069

ووضعت جلنة الدراسات  ،16يف نطاق
عملها اخلاص بأنظمة الوسائط املتعددة
وشبكات االستشعار الشمولية ،عدة توصيات
تنطبق على إنرتنت األشياء .وتشمل هذه
التوصيات جوانب األطر )(ITU–T F.744
وإدارة شبكات االستشعار )(ITU–T H.641
واسرتجاع معلومات األشياء على أساس الوسم
(السلسلة  )ITU–T H.642.xوالتطبيقات عرب
القطاعية لتطبيقات االستشعار يف الشبكات
الذكية ) ،(ITU–T F.747.1وتطبيقات التخفيف
من آثار تغري املناخ ).(ITU–T F.747.2
وأسس الفريق االستشاري لتقييس
االتصاالت يف فرباير  2011نشاط التنسيق
املشرتك املعين بإنرتنت األشياء ) (JCA-IoTالذي
كان يُعرف سابقاً باسم  .JCA-NIDوتشمل
أنشطة هذا الفريق تعهد “خارطة طريق معايري
إنرتنت األشياء” اليت تتضمن املعايري اليت متت
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املوافقة عليها (أو اجلاري وضعها) من املنظومة تلفزيون بروتوكول اإلنترنت

العاملية ملنظمات وضع املعايري.
وقد اجتمع الفريق املتخصص املعين
بطبقة اخلدمة من جهاز آلخر أربع مرات
حىت اآلن؛ يف أبريل ،ويونيو ،وأغسطس،
ونوفمرب .)2012

البروتوكوالت والتشوير

وضعت جلنة الدراسات  11التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت جمموعة من
اإلجراءات والتطبيقات لربوتوكوالت تدعم
شبكات اجليل التايل .وتغطي هذه املعايري
جماالت مثل التحكم يف املوارد (السلسلة
 ،)Q.33xxوالتحكم يف اجللسات واخلدمات
(السلسلة  )Q.36xxواتصاالت البث املتعدد
(السلسلة .)X.6xx
كما ُو ِضعت معايري تنظم إجراءات
التحكم يف قبول املوارد اخلاصة ببعض
الربوتوكوالت اليت وضعها فريق املهام
املختص هبندسة اإلنرتنت ،وكذلك تدفقات
وبروتوكوالت التشوير لدعم خدمات
تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ) .(IPTVوعالوةً
على ذلك ،عُنيت جلنة الدراسات  11التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت — باعتبارها
جلنة الدراسات الرائدة املعنية مبواصفات
االختبارات — بدراسة مواصفات اختبارات
قابلية التشغيل البيين للشبكات احلديثة
بغية تعزيز قابلية التشغيل البيين لشبكات
اجليل التايل على الصعيد العاملي (السلسلة
.)Q.39xx
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المشاركة عن �بُْعد

يعكف االحتاد على وضع معايري توفر
شهدت جمموعة معايري تلفزيون بروتوكول
اإلنرتنت يف قطاع تقييس االتصاالت منواً التشغيل البيين الكامل بني أنظمة املشاركة عن
هائالً خالل السنوات األربع األخرية ،خاصة �بُْعد .ومتثل املشاركة عن �بُْعد تطوراً مهماً يف
يف إطار السلسلة  .H.700وقد وضعت هذه سوق مؤمترات الفيديو .وسوف يكون بوسع
املعايري جلنة الدراسات  16التابعة لقطاع تقييس أي فرد يستخدم نظام املشاركة عن �بُْعد تقييم
االتصاالت ،وهي ال تغطي فقط تعاريف جودته – وقد وصفه البعض بأنه “يأيت يف
الشبكات واخلدمات ،بل وتشمل الوحدات املرتبة التالية بعد االجتماع وجهاً لوجه” .ومع
الطرفية (مثل وحدات فك التشفري) ،وخدمات ذلك ،فإن احللول احملمية ختنق السوق.
وقد حققت جلنة الدراسات  16التابعة
الدعم مثل قياس املشاهدين والالفتات
الرقمية .وقد أضيفت إىل جمموعة معايري لقطاع تقييس االتصاالت تقدماً يف جمال
تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت مواصفات جديدة تقييس التشغيل البيين الكامل بني أنظمة
و ِضعت مؤخراً ،و ِ
أعدت مواصفات الختبار املشاركة عن �بُْعد .وجيري حالياً التنسيق مع
ُ
املطابقة يف حاالت تنفيذ تلفزيون بروتوكول منظمات وضع املعايري لرفع مستوى التوافق
اإلنرتنت استناداً إىل توصيات قطاع تقييس يف بيئة متعددة املوردين .ومع تبلور مشاريع
االتصاالت ،وطُبِّقت وخضعت للتحسني النصوص ،من املخطط تنظيم فعاليات
خالل فعاليات عديدة.
للتشغيل البيين ألنظمة املشاركة عن �بُْعد.
وأعلن االحتاد يف يوليو  2011عن مسابقة
لتطبيقات تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ،وشجع
املطورين على تطوير تطبيقات مبتكرة لتلفزيون
بروتوكول اإلنرتنت تعمل طبقاً ملعايري االحتاد .التوافق الكهرمغنطيسي
وأعلن االحتاد عن الفائزين خالل معرض
وافقت جلنة الدراسات  5التابعة لقطاع
تليكوم العاملي لعام  2011الذي ينظمه االحتاد .تقييس االتصاالت يف أبريل — 2012باعتبارها
دعمت جهتان من اجلهات الراعية مها جلنة الدراسات الرائدة للتوافق الكهرمغنطيسي
وقد َّ
 Sumitomo Electric Networkو  Dentsuواآلثار الكهرمغنطيسية — على معيار يتضمن
احلدث واجلائزة النقدية بعشرة آالف دوالر توجيهات بشأن تقدير ،وتقييم ورصد تعرض
أمريكي لكل منهما .وأعلِن إثر جناح مسابقة البشر للمجاالت الكهرومغناطيسية الناجتة عن
تطبيقات تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت األوىل هذه الرتددات الراديوية ) .(ITU–T K.91وإدراكاً لدور
عن املسابقة الثانية حتت عنوان “نوعية حياة التكنولوجيات الالسلكية يف هتيئة جزء كبري
أفضل” يف يونيو  ،2012ومن املزمع إقامة حفل من البنية التحتية الالزمة لسد الفجوة الرقمية،
توزيع جوائزها خالل انعقاد اجلمعية العاملية ِ
أعد الدليل استجابةً لشواغل البلدان النامية
لتقييس االتصاالت لعام  2012يف ديب.
بشأن خماطر التعرض البشري للمجاالت
الكهرمغنطيسية الناجتة عن الرتددات الراديوية،
حيث توجد مقاومة متزايدة من جانب
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Shutterstock

اجملتمعات احمللية لنشر املنشآت الراديوية ( ،)CIRTsوتعد أداة أساسية للحيلولة دون  “آليات االكتشاف يف إطار تبادل
معلومات األمن السيرباين” (.(X.1570
انتشار اهلجمات السيربانية من دولة ألخرى.
يف حميطها.
وحتققت أيضاً إجنازات رئيسية بوضع
وقد أسفر العمل خالل الفرتة 2012-
 2009عن وضع سبع توصيات جديدة وتعديالً توصيات تعاجل معماريات األمن ،وإدارة
أمن معلومات االتصاالت (ITU–T X.1052،
واحداً وثالث إضافات جديدة ،من بينها:
األمن السيبراني واألمن
 “قدرات األمن السيرباين”  ،X.1057 – X.1055) (ITU–Tوجمموعة من التدابري
حققت جلنة الدراسات  17التابعة لقطاع
املضادة للرسائل االقتحامية (ITU–T X.1245
)X.1209؛
تقييس االتصاالت (األمن) تقدماً كبرياً فيما  “نظرة عامة على تقنيات تبادل معلومات ) ،– X.1242وجمموعة من املواصفات التقنية
يتعلق بكيفية حتقيق قدرات كبرية يف جمال
لتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت — (X.1195
األمن السيرباين ()CYBEX)” (X.1500؛
األمن السيرباين .ويوفر معيار “تبادل معلومات  “إجراءات تسجيل معرفات هوية ) ،ITU–T X.1191، X.1197وأمن شبكات
األمن السيرباين” ) (CYBEXأدوات لضمان
الكائنات لتبادل معلومات األمن االستشعار الشمولية (ITU–T X.1311،
االستجابة السريعة واملنسقة دولياً للتهديدات
السيرباين” ()X.1500.1؛
) ،X.1312وأمن القياسات احليوية عن
عليها
السيربانية .وجمموعة التقنيات اليت تنص
 “مواطن الضعف والتعرض الشائعة” �بُْعد (ITU–T X.1080.1، X.1086، X.1090،
التوصية  ITU–T X.1500 CYBEXهي جمموعة
()X.1520؛
) ،X.1091وإدارة اهلوية (X.1253 — ITU T
من أفضل املعايري اليت وضعتها األجهزة  “نظام تقييم مواطن الضعف” .)X.1250، X.1275
احلكومية والصناعة .وحتدد هذه التوصية سبالً
()X.1521؛
ومن النتائج البارزة األخرى مراجعة سلسلة
معيارية لتبادل معلومات األمن السيرباين اليت  “تـعــداد م ـواطـن الـضـعـف الشـائـعــة” التوصيات  ،X.500ومواصفات اجملموعة SDL
تطلبها أفرقة االستجابة حلوادث احلاسوب
 ،2010وجمموعة مواصفات ترميز االختبارات
()X.1524؛
).(TTCN 3

أخبار االحتاد   2012 | 9 نوفمرب

2012

31

لاعلا ريياعملا عضو

كذلك أطلِق نشاط تنسيق مشرتك جديد هذه اإلضافة مبادئ توجيهية بشأن إعداد أداء اإلرسال متعدد الوسائط

بشأن محاية األطفال على اخلط
لتنسيق أعمال قطاع تقييس االتصاالت
املتعلقة حبماية األطفال على اخلط بني جلان
الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
وللتواصل مع قطاع االتصاالت الراديوية
وقطاع تنمية االتصاالت ،وكذلك مع فريق
العمل التابع للمجلس املعين حبماية األطفال
على اخلط.
)(JCA COP

االتصاالت في حاالت الطوارئ

حققت عدة جلان دراسات تابعة لقطاع
تقييس االتصاالت تقدماً يف األعمال املتعلقة
باالتصاالت يف حاالت الطوارئ .وقد
واصلت جلنة الدراسات  2التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت ،باعتبارها جلنة الدراسات الرائدة
املعنية باملوضوع ،إعداد توصية تتضمن تعريف
متطلبات اخلدمة إلمكانيات إذاعة اإلنذارات
للخدمات املتنقلة لألرض ،وبدأت العمل يف
وضع مبادئ توجيهية للدول األعضاء املنخرطة
عرفات
حالياً يف عملية اختيار ختصيصات ُم ِّ
الرسائل لالستعمال يف هذه اخلدمات .وانتهى
قطاع تقييس االتصاالت من وضع توصية تبني
مسات وآليات شبكات اجليل التايل اليت ميكن
استعماهلا لتسهيل متطلبات االتصاالت يف
حاالت الطوارئ.
وأضافت جلان الدراسات  9و 11و13
و 16عناصر يف جمموعات توصياهتا اليت تعاجل
االتصاالت يف حاالت الطوارئ .ومتت املوافقة
يف يونيو  2012على اإلضافة  19اجلديدة
ضمن السلسلة  Yبعنوان “خدمة حتليل
املخاطر على شبكات اجليل التايل” وتتضمن
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نشطت جلنة الدراسات  12يف ميدان
حتليل للمخاطر من أجل خدمات شبكات
اجليل التايل مما يشمل املخاطر اخلارجية ذات دراسات أداء الوسائط املتعددة .ووضعت
الصلة بالكوارث الطبيعية والكوارث النامجة عن توصيات جديدة عديدة ،منها على سبيل
أنشطة بشرية (الزالزل واألعاصري والتسونامي املثال “منوذج شبكة لتقييم أداء اإلرسال
متعدد الوسائط باستعمال بروتوكول اإلنرتنت”
والفيضانات ،إخل.).
ونُظمت حلقات عمل خمتلفة مع املنظمة () ،ITU–T G.1050و”منوذج الرأي املتعلق
العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة حتسني معايري بتطبيقات املهاتفة املرئية” )(ITU–T G.1070
املعلومات املـُهيكلة ( )OASISمن أجل التوسع و”متطلبات نوعية اخلربة يف خدمات تلفزيون
يف نشر استعمال التوصية  ITU–T X.1303بروتوكول اإلنرتنت” )،(ITU–T G.1080
و”نقاط ملراقبة نوعية األداء من أجل تلفزيون
املتعلقة بتنفيذ بروتوكول اإلنذار املشرتك.
وميثل النطاق العريض عرب خطوط الكهرباء بروتوكول اإلنرتنت”)،(ITU–T G.1081
وسيلة أخرى لتوفري االتصاالت إثر وقوعكارثة .و”الطرق القائمة على القياس لتحسني قوة
وقد وضع قطاع تقييس االتصاالت معياراً أداء تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت”(ITU–T
لتكنولوجيا سلكية تعمل على أي وسيلة نقل ).G.1082
حناسية يف املنزل وعرب خطوط الكهرباء خارج
املنزل (يُعرف باسم ).ITU–T G.9960 (G.hn
وعلى الرغم من عدم اكتمال تعريف استعمال
هذا املعيار خارج املنزل يف الوقت الراهن فإنه نوعية الخدمة وأداء الشبكة
يوفر قاعدة صلبة لتكنولوجيا تساعد على للخدمات القائمة على بروتوكول
استعادة إمكانيات االتصال بعد وقوع كارثة اإلنترنت
من بني اإلجنازات األخرى للجنة الدراسات
ألنه من املمكن استعمال هذا املعيار مبجرد
نشر خطوط كهرباء أو أي وسيلة نقل حناسية  12التابعة لقطاع تقييس االتصاالت توصيات
أخرى لتمرير البيانات بسرعة عالية جداً جديدة ومراجعة ضمن السلسلة Y.1500
تسهيالً جلهود الطوارئ والكشف واإلخالء لقطاع تقييس االتصاالت ،حتدد منوذج األداء،
واألحداث املرجعية ،ومعلمات أداء اخلدمات
وإعادة األوضاع إىل ما كانت عليه.
وتعرف
وأنشأ الفريق االستشاري لتقييس القائمة على بروتوكول اإلنرتنتِّ .
االتصاالت التابع لقطاع تقييس االتصاالت يف التوصية  ITU–T Y.1566اليت متت املوافقة
يناير  2012فريقاً متخصصاً جديداً يُعىن بأنظمة عليها حديثاً جمموعة حمدودة من الفئات اليت
اإلغاثة يف حاالت الكوارث ومقاومة الشبكات توفر أساساً للعمل البيين بني خمتلف جممعات
وإعادهتا إىل ماكانت عليه .ويدرس هذا الفريق فئات احلركة ملختلف اجلهات القائمة على
املتخصص القضايا املتعلقة بأنظمة وتطبيقات تـوفـري اخلـدمــات ،مـع احلـفــاظ على الغــرض
اإلغاثة يف حاالت الكوارث ومقاومة الشبكات األصلي للـخدمة (على الرغم من احتمال تغري
عالمات الرزم).
وإعادهتا إىل ما كانت عليه.
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جهاز حماكاة لقيادة السيارات يف املؤمتر
العاملي التاسع عشر لنظم النقل الذكية،
فيينا ،النمسا ،أكتوبر 2012

االتصال حر اليدين أثناء قيادة
السيارات

وضعت جلنة الدراسات  12توصيتني
استناداً إىل األحباث اليت أجراها الفريق
املتخصص املعين باالتصال أثناء قيادة
السيارات مها “االتصال ضيق النطاق حر
اليدين يف املركبات اآللية” )(ITU–T P.1100
و”االتصال واسع النطاق حر اليدين يف
املركبات اآللية” ).(ITU–T P.1110

أنظمة النقل الذكية

أنظمة النقل الذكية موضوع يتقاطع مع
برامج العمل اخلاصة بالعديد من األنشطة
املختلفة يف االحتاد ،مثل الوسائط املتعددة،
وشبكات املستقبل ،واألمن ،وجودة اخلدمة،
والبيئة وتغري املناخ ،وإنرتنت األشياء .ويعكف

العديد من املنظمات املعنية بوضع املعايري على
دراسة موضوع أنظمة النقل الذكية.
وجيري حالياً العمل يف إطار “هيئة التعاون
املعنية بوضع معايري االتصاالت ألنظمة النقل
الذكية” ) ،(CICSوهي متثل نوعاً جديداً من
التعاون .والغرض من هذا التعاون هو وضع
جمموعة من معايري االتصاالت اخلاصة بأنظمة
النقل الذكية حبيث تكون مقبولة دولياً ومتسقة
عاملياً ،وذلك عن طريق تعزيز املعايري القائمة
ٍ
(مبعزل عن
وإخضاعها لإلحاالت املرجعية
املصدر) ،وتعديل وتوسيع املعايري القائمة
حيثماكان ذلك مناسباً ،ووضع معايري جديدة
إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وقد عقدت أربعة اجتماعات هليئة
التعاون كان أوهلا يف  14ديسمرب  2011يف
جنيف ،والثاين يف  3أبريل  2012يف تروي
بوالية ميتشغان األمريكية بدعوة من هيئة SAE
 ،Internationalوالثالث يف  26يونيو 2012

يف ميونخ ،أملانيا بدعوة من شركة ،BMW
والرابع يف  21أغسطس  2012يف طوكيو،
اليابان ،يف ضيافة جلنة تكنولوجيا االتصاالت
(.)TTC
وكان املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  (WRC-12) 2012قد قرر مبوجب
القرار  654وضع أنظمة النقل الذكية كأحد
بنود جدول أعمال املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  ،2015وكلّف األمانة العامة
لالحتاد “بإحاطة املنظمات الدولية واإلقليمية
املعنية ،مبا فيها املنظمة الدولية للتوحيد
القياسي ( )ISOوهيئة التعاون التابعة لالحتاد
املعنية بوضع معايري االتصاالت ألنظمة النقل
الذكية ،علماً هبذا القرار”.
وتويل هيئة التعاون تركيزاً خاصاً إلعداد
تقارير عن متطلبات االتصاالت لتطبيقات
أنظمة النقل الذكية عالية األولوية يف خمتلف
املناطق اجلغرافية.
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Measuring the Information Society

Edition of 2012
The 2012 edition of Measuring the Information Society features two
benchmarking tools to measure the information society: the ICT
Development Index (IDI) and the ICT Price Basket (IPB). The IDI captures
the level of ICT developments in 155 economies worldwide and compares
progress made during the past years. The IPB combines fixed-telephone,
mobile-cellular and fixed-broadband prices for around 160 economies
into one measure and compares these across countries and over time.
The Report also highlights the latest global market trends, takes a closer
look at recent revenue and investment trends in the ICT sector and
presents a new approach, which consists in measuring the information
society by looking at telecommunication capacity. The analytical report
is complemented by a series of statistical tables providing country-level
data for the indicators included in the two indices.
ENGLISH
Price: 83 CHF
For more information visit: http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/
index.html
Email: sales@itu.int
Voice: +41 22 730 6141 (English) / +41 22 730 6142 (French)
+41 22 730 6143 (Spanish)

Radio Regulations

Edition of 2012
The Radio Regulations, Edition of 2012, contains the complete texts of
the Radio Regulations as adopted by the World Radiocommunication
Conference (Geneva, 1995) (WRC-95) subsequently revised and approved
by the World Radiocommunication Conference (Geneva, 1997) (WRC-97),
the World Radiocommunication Conference (Istanbul, 2000) (WRC-2000),
the World Radiocommunication Conference (Geneva, 2003) (WRC-03), the
World Radiocommunication Conference (Geneva, 2007) (WRC-07) and
the World Radiocommunication Conference (Geneva, 2012) (WRC-12),
including all Appendices, Resolutions, Recommendations and ITU-R
Recommendations incorporated by reference.
ENGLISH, ARABIC, CHINESE, SPANISH, FRENCH, RUSSIAN
Price: 398 CHF
For more information visit: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en
Email: sales@itu.int
Voice: +41 22 730 6141 (English) / +41 22 730 6142 (French)
+41 22 730 6143 (Spanish)
(Online versions in all 6 languages will be free of charge)
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األفرقة المتخصصة

ما هي األفرقة املتخصصة وماذا تعمل
تُستعمل األفرقة املتخصصة على نطاق واسع
لدراسة احتياجات الصناعة كلما ظهرت،
يف اجملاالت اليت ال تغطيها جلان الدراسات
احلالية التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
باالحتاد ) .(ITU–Tوالفرق الرئيسي بني األفرقة
املتخصصة وجلان الدراسات هو أن األفرقة
املتخصصة تكون مفتوحة أمام غري األعضاء
يف قطاع تقييس االتصاالت وأهنا حرة يف
تنظيم ومتويل نفسها .وميكن إنشاء هذه األفرقة
املتخصصة بسرعة ،وعادة ما تكون مدة
عملها قصرية ،وميكنها اختيار طرائق العمل
اخلاصة هبا ،وقيادهتا ،ومتويلها ،وأنواع نواجتها.

وهذه املقالة تلقي الضوء على اثين
عشر فريقاً متخصصاً ،أنشئ عشرة منها
يف الفرتة ما بني  2009و .2012وسبعة من
األفرقة املتخصصة ما زالت متارس نشاطها
يف الوقت احلاضر ،بينما انتهت مخسة منها
من املهام املسندة إليها.

األعمال الجارية

تـلـفـزيــون الـكـبــل الــذكـي“ :الـفـريــق
املتخصص املعين بالكبل الذكي” ميارس
عمله منذ مايو  ،2012بدافع من صناعة
الكبل جلمع وحتليل املعلومات املستمدة

من واقع األنشطة احلالية ،والتوصل إىل
نواتج ميكن أن تساعد قطاع تقييس
االتصاالت يف وضع توصيات لدعم
تلفزيون الكبل الذكي .ويقدم هذا الفريق
تقاريره إىل جلنة الدراسات  9التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت (الكبل عريض النطاق
والتلفزيون).
طبقة الخدمة من جهاز آلخر :يقوم
“الفـريــق المتخصص المعنـي بـطـبـقــة
الخدمـة من جهـاز آلخـر ( ”)M2Mالذي
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ميارس عمله منذ يناير  ،2012بوضع تقارير
فنية لدعم التقدم يف واجهات وبروتوكوالت
برجمة تطبيق من جهاز آلخر مع الرتكيز يف
البداية على الصحة اإللكرتونية .ويفاخر
هذا الفريق بوجود مشاركة قوية من منظمة
الصحة العاملية ( )WHOوشركات الرعاية
الصحية باإلضافة إىل شركات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت التقليدية النشطة يف
قطاع تقييس االتصاالت .وتندرج اخلدمة
من جهاز آلخر حتت مظلة “إنرتنت
األشياء” ،وهي من جماالت التخصص
اليت تدفعها الصناعة يف قطاع تقييس
االتصاالت .ويقدم هذا الفريق املتخصص
تقاريره إىل جلنة الدراسات ( 11مواصفات
الربوتوكوالت واالختبارات).
تضييق الفجوة — من مرحلة االبتكار
إلى مرحلة وضع المعايير :يركز “الفريق
المتخصص المعني باالبتكار” األضواء
على ابتكارات البلدان النامية الناجحة يف
جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
عن طريق توثيقها وحتليلها .ويهدف الفريق
إىل حتديد فجوات التقييس ،مبا يفضي إىل
حتديد موضوعات جديدة لقطاع تقييس
االتصاالت لدراستها .وميارس هذا الفريق
نشاطه منذ يناير  ،2012ويقدم تقاريره إىل
الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت.
أنظمة اإلغاثة في حاالت الكوارث،
ومرونة الشبكات وعودتها إلى العمل:
ميارس “الفريق المتخصص في اإلغاثة
في حاالت الطوارئ ،ومرونة الشبكات
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وعودتها إلى العمل” نشاطه منذ يناير
 .2012وقد تشكل هذا الفريق استجابة
لتوصية من كبار املسؤولني التقنيني
يف أكتوبر  .2011ويقوم هذا الفريق
بتوثيق املعلومات واملفاهيم من منظور
االتصاالت ،بغية حتديد املتطلبات،
وكذلك حتديد املعايري اإلضافية اليت قد
يكون من الالزم وضعها ألنظمة وتطبيقات
اإلغاثة يف حاالت الكوارث ،ومرونة
الشبكات وعودهتا إىل العمل .ويقدم
الفريق تقاريره إىل الفريق االستشاري
لتقييس االتصاالت.

 12التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
(األداء ،وجودة اخلدمة ونوعية اخلربة).

االتصال أثناء قيادة السيارات :يتولى
“الفريق المتخصص المعني باالتصال
أثناء قيادة السيارات” وضع جمموعة
جديدة من املتطلبات واملواصفات ملساعدة
جلنة الدراسات  12التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت (اليت يقدم الفريق تقاريره
إليها) على التقدم يف عملها ولتشجيع
املشاركة يف هذا النشاط من جانب
أعضاء منظمات التقييس األخرى املعنية
بصناعات السيارات وتكنولوجيا املعلومات
النفاذ إلى الوسائط السمعية والبصرية :واالتصاالت .وتغطي أنشطة الفريق
الغرض من “الفريق املتخصص املعين متطلبات على مستوى األنظمة الفرعية،
بالنفاذ إىل الوسائط السمعية والبصرية” واالتصال أثناء قيادة السيارات ،ومتطلبات
هو جعل النفاذ إىل هذه الوسائط متاحاً واختبارات املقدمات والنهايات املستعملة
لألشخاص ذوي اإلعاقة .وميارس هذا يف التعرف على الصوت أثناء قيادة
الفريق نشاطه منذ مايو  ،2011ويقدم السيارات .وميارس هذا الفريق عمله منذ
تقاريره إىل جلنة الدراسات  16التابعة لقطاع نوفمرب .2009
تقييس االتصاالت (الوسائط املتعددة).

األعمال التي تم االنتهاء منها

تشتت انتباه السائقين :الغرض من
“الفريق المتخصص المعني بتشتت
االنتباه” هو احلد من اإلصابات والوفيات
عن طريق التقليل من الطلبات اإلدراكية
املرتبطة مبهام القيادة (مثل التوجيه وتاليف
املصادمات ،وكذلك املهام غري املتصلة
بالقيادة (مثل التحدث يف اهلاتف والتأكد
من املعلومات اخلاصة باالجتماعات).
وميارس هذا الفريق نشاطه منذ فرباير
 ،2011ويقدم تقاريره إىل جلنة الدراسات

الحوسبة السحابية :يقوم “الفريق
المتخصص المعني بالحوسبة السحابية”
جبمع وتوثيق املعلومات واملفاهيم الالزمة
لوضع توصيات لدعم احلوسبة السحابية.
وقد أحال الفريق سبعة تقارير فنية إىل
جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت للمضي يف تطويرها يف شكل
توصيات بواسطة الفريق العامل املنشأ
حديثاً واملعين باحلوسبة السحابية التابع
للجنة الدراسات  13التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت (شبكات املستقبل) واملسألة

صختملا ةقرفألا

Thinkstock

اجلديدة اخلاصة باألمن يف جلنة الدراسات
 17التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
(األمن) .وميكن للجمهور االطالع على
هذه التقارير بالرجوع إىل “نشاط التنسيق
املشرتك اخلاص باحلوسبة السحابية” ( JCA
 .)Cloudوقد أنشئ هذا الفريق يف فرباير
 ،2010وأهنى أعماله يف ديسمرب 2011؛
وقدم تقريره إىل الفريق االستشاري لتقييس
االتـصــاالت.
الشبـكــات الـذكـيــة :يـقــوم “الـفــريــق
االستشاري المعني بالشبكات الذكية”
جبمع وتوثيق املعلومات واملفاهيم الالزمة
لوضع توصيات لدعم الشبكات الذكية
من منظور االتصاالت .وقد أنتج الفريق
مخسة تقارير أرسلتها آلية “نشاط التنسيق
املشرتك املعين بالشبكات الذكية وربط

املنازل بالشبكات” ،وهي اآللية اليت أثناء قيادة السيارات” جمموعة من
أعقبت هذا الفريق املتخصص ،إىل مجيع املتطلبات واملواصفات بشأن االتصال
جلان الدراسات واألفرقة املتخصصة ،عريض النطاق من داخل السيارات.
بغية تشجيعها على االستفادة من هذه وتشمل جماالت االهتمام الرئيسية
التقارير يف وضع التوصيات .وقد وضعت َمعلمات جودة االتصال من داخل
جلنة الدراسات ( 15النقل والنفاذ) عدداً السيارات وطرائق االختبار؛ وتفاعل
من التوصيات بشأن النقل على خطوط أنظمة األيدي احلرة داخل السيارات
الطاقة دعماً للشبكات الذكية ،وسوف مع القناة الراديوية؛ واملتطلبات اخلاصة
تستحدث جلنة الدراسات  5التباعة لقطاع باأليدي احلرة على مستوى النظام الفرعي؛
تقييس االتصاالت (البيئة وتغري املناخ) ومتطلبات وتدابري االختبار بالنسبة
مسألة جديدة تركز على الشبكات الذكية .ألنظمة النطاق الواسع والنطاق الكامل،
وقد أنشئ هذا الفريق يف فرباير 2010وأهنى والتفاعل مع املكونات واألنظمة الراديوية
أعماله يف ديسمرب 2011؛ وقدم تقريره إىل األخرى يف السيارات؛ واملتطلبات وتدابري
االختبار اخلاصة ألنظمة التعرف على
الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت.
الصوت داخل السيارات ،ومناذج اجلودة
وكيف ميكن تطبيقها يف بيئة السيارات.
االتصال من السيارة أو إليها :حدد وقد أنشئ هذا الفريق املتخصص يف مايو
“الفريق المتخصص المعني باالتصال  2008وأهنى أعماله يف نوفمرب 2009؛
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وقدم تقريره إىل جلنة الدراسات  12التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت.
شبكات المستقبل :أنشأت جلنة
الدراسات  13التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت “الفريق المتخصص المعني
بشبكات المستقبل” يف يناير ،2009
مدفوعة إىل ذلك باحلوارات اليت جرت
يف مؤمتر كاليدسكوب األكادميي األول
( )Kaleidoscope academic conference
الذي عقده قطاع تقييس االتصاالت

يف  2008حتت عنوان “ابتكارات قطاع تـكـنـولــوجـيــا الـمـعـلــومــات واالتصـاالت
تقييس االتصاالت اخلاصة بشبكات وتغير المناخ :حدد “الفريق المتخصص
اجليل التايل” .وقد أشرك الفريق عدداً الـمـعنــي بـتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
من اخلرباء يف املناقشة اليت جرت بشأن واالتصاالت وتغير المناخ” أثر تكنولوجيا
شبكات املستقبل ،وعلى وجه التحديد املعلومات واالتصاالت على تغري املناخ من
كيفية ضمان وجود فهم عاملي مشرتك منظور التقييس .وقد أنشئ هذا الفريق يف
هلذه الشبكات .وقد أهنى الفريق يوليو  2008وأهنى أعماله يف أبريل 2009؛
أعماله يف ديسمرب  ،2010وأصدر ستة وقدم تقريره إىل الفريق االستشاري لتقييس
تقارير للعرض على جلنة الدراسات اليت االتصاالت .
ينتمي إليها توطئة إلصدار قطاع تقييس
االتصاالت توصيات بشأهنا.

Thinkstock
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يجولونكتلا دصرلا
وتأثريه على أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت

Alamy, Shutterstock, Michel Tcherevkoff, AFP

الرصد التكنولوجي

وتأثريه على أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت
أصدر االحتاد الدويل لالتصاالت  22تقريراً عن “الرصد التكنولوجي”
يف الفرتة ما بني أكتوبر  2007وسبتمرب  .2012وتتضمن هذه التقارير
تقييم التكنولوجيات اجلديدة كما تناقش اآلثار احملتملة على التقييس
يف املستقبل .وقد أرسيت وظيفة “الرصد التكنولوجي” رمسياً بقرار
من اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت اليت عُ ِقدت يف جوهانسربغ
يف .2008
وقد سامهت وظيفة وتقارير الرصد التكنولوجي يف حتديد
أنشطة جديدة لقطاع تقييس االتصاالت ( .)ITU–Tفقد نشأت
مسائل للدراسة استناداً إىل النتائج اليت توصلت إليها التقارير،
كما ساعدت هذه التقارير على إنشاء أفرقة متخصصة جديدة
تابعة للقطاع ،وأثارت مناقشات يف عدد من حلقات العمل داخل
االحتاد الدويل لالتصاالت.

وحتدثت جملة أخبار االحتاد عن هذه التقارير ،كما أعادت اجلريدة
الصادرة عن رابطة االحتاد الدويل لالتصاالت يف اليابان نشر بعض
هذه األعمال باللغة اليابانية .واستشهدت أوراق حبثية نشرها معهد
املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني ( )IEEEببعض هذه التقارير.
وتلقي هذه املقالة الضوء على بعض ما ميكن استخالصه.

الحوسبة الموزعة :المرافق والشبكات والحوسبة
السحابية

يوجد ربط بني املوارد املوزعة جغرافياً ،مثل أجهزة التخزين،
ومصادر البيانات واحلواسيب العمالقة ،وميكن للمستعملني يف
أحناء العامل استخدام أي منها أو استخدامها كمورد موحد .وحنن
بصدد ظهور مثال جديد تقوم يف إطاره أطراف ثالثة بتقدمي احلوسبة
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كمرفق للمنفعة العامة ،وتتم فوترة املستعملني مقابل اخلدمات اليت
تستفيد هبا.
ويصف تقرير “احلوسبة املوزعة :املرافق والشبكات واحلوسبة
السحابية” ،الذي نُ ِشر يف مارس  ،2009أشكاالً جديدة من احلوسبة
املوزعة ،وخصوصاً الشبكات واحلوسبة السحابية ،والتطبيقات اليت
توفرها ،وأثرها احملتمل على التقييس يف املستقبل .وقد أدت مناقشة
التقرير يف اجتماع كبار املوظفني التقنيني (جنيف ،أكتوبر )2009
إىل إنشاء الفريق املتخصص املعين باحلوسبة السحابية التابع لقطاع
تقييس االتصاالت.

إنترنت المستقبل

تطورت اإلنرتنت من جتربة صغرية إىل شبكة تعاونية يبلغ عدد
مستعمليها اليوم حنو  2,4مليار مستعمل .وعلى الرغم من أن
اإلنرتنت تواصل تطورها ،فهل تعد البنية املعمارية اليت تقوم عليها قوية
مبا فيه الكفاية حبيث تتحمل التكيف املتواصل مع الطلبات املتزايدة؟
ويستعرض تقرير “إنرتنت املستقبل” الذي نُ ِ
شر يف أبريل 2009
احلوار الذي جرى بشأن البنية املعمارية لإلنرتنت ،وحيدد االجتاهات
الرئيسية املستجدة ومالمح اإلنرتنت ،يف حماولة لتوفري مؤشرات للعمل
اخلاص باملعايري يف املستقبل.
وقد َّ
مكنت البنية املعمارية احلالية برامج ومواقع مثل eBay
و Googleو YouTubeو Skypeو Facebookمن النمو بقوة .وعلى
الرغم من بعض االنتقادات ،أثبتت التغيريات اليت ِ
أدخلت من أجل
تطوير التصميم األصلي للبنية املعمارية لإلنرتنت أهنا كافية لتلبية
معظم االحتياجات اجلديدة .ومع ذلك ،يطالب البعض باتباع هنج
اللوح النظيف بالنسبة لإلنرتنت ،وجاري العمل يف الوقت احلاضر
لتحديد مالمح مثل هذا التصميم .وحيدد هذا التقرير عدداً من
االجتاهات اجلديدة اليت سيكون من الالزم االهتمام هبا يف أي بنية
معمارية جديدة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألمن الغذائي

أدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والزراعية ونقصها ،وخصوصاً يف
كثري من البلدان النامية ،إىل شعور عاملي بالقلق بشأن األمن الغذائي.
وتُستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كثري من املنظمات
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الدولية يف رسم اخلرائط ورصد اإلمدادات الغذائية العاملية ،ونظم
اإلنذار املبكر ،وكذلك يف التصدي للكوارث حال وقوعها .وبالنسبة
للمزارعني وسكان الريف يف البلدان النامية ،يتيح توافر اهلواتف املتنقلة
مزايا جديدة للمشتغلني باإلنتاج الزراعي .فتحسن قدرة املزارعني
والصيادين على معرفة أحوال الطقس واحلصول على معلومات عن
األسواق واألسعار ميكن أن يؤثر على الدخول اليت حيققوهنا .ومع
ذلك ،فإن قدرة هذه التكنولوجيات على التصدي ملشكالت األمن
الغذائي مل تتحقق بالكامل حىت اآلن.
ويناقش تقرير “ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن
الغذائي” ،الذي نُ ِشر يف يوليو  ،2009بعض الطرق الرئيسية اليت
ميكن هبا استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حملياً أو عاملياً
يف التصدي ملشكالت األمن الغذائي واجلوع .ويعاجل قطاع تقييس
االتصاالت املسألة  23/5اخلاصة باستعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف متكني البلدان من التكيف مع تغري املناخ ،وينظر يف
كيف ميكن ملعايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساهم يف
حتقيق األمن الغذائي.

القياسات الحيوية والمعايير

الفئات الثالثة الرئيسية لتطبيقات القياسات احليوية قضائية،
وحكومية وجتارية .ويف كل حالة ،ال بد أن تكون أنظمة التعرف عن
طريق القياسات احليوية موثوقة ،ومأمونة ،وقابلة للتشغيل البيين ومن
السهل استخدامها .ومن الالزم أيضاً وجود معايري حلماية بيانات
القياسات احليوية ،للمحافظة على خصوصية األفراد ومنع اهلجمات
اليت قد تفتح الطريق للتدليس واالنتحال .واألهداف اليت تكمن وراء
التقييس هي تيسري تركيب أنظمة القياسات احليوية وخفض قيمة
تشغيلها وزيادة إمكانية االعتماد عليها.
ويُلقي تقرير “ القياسات احليوية واملعايري” ،الذي نُشر يف
ديسمرب  ،2009الضوء على تعريف القياسات احليوية باعتبارها شكل
أساسي من أشكال التحقق الذي يزداد استعماله يف جمموعة واسعة
من التطبيقات بفضل النمط املتقدم خلوارزميات التعرف املطبقة من
خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القوية .ويلقي التقرير الضوء
على عمل قطاع تقييس االتصاالت يف جمال القياسات احليوية عن
�بُْعد ،يف إطار املسألة .9/17
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AFP/ImageSource

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كعنصر تمكين
الحد من تشتت انتباه السائقين
يعد تبادل النصوص ،وإجراء املكاملات وغري ذلك من أشكال لإلدارة الذكية للمياه

التفاعل مع أنظمة املعلومات واالتصاالت داخل السيارات أثناء
القيادة من املصادر اخلطرية لتشتيت انتباه السائقني وزيادة خماطر
حوادث املرور.
وقد أعد التقرير إثر إصدار جملس االحتاد القرار  1318بشأن
“دور االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وحتسني السالمة على الطرق” يف أبريل  .2010وقد أدى
ذلك يف فرباير  2011إىل إنشاء الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس
االتصاالت املعين بتشتت انتباه السائقني.
ويتضمن التقرير نظرة عامة على التشتت الذي حيدث للسائقني
بسبب التكنولوجيا .ويستعرض التقرير املعايري ،واملبادئ التوجيهية
واملبادرات اليت تستهدف جعل أنظمة املعلومات واالتصاالت داخل
السيارات أقل تسبباً للتشتت.

لقد أصبح توصيل املياه العذبة للماليني من السكان يتعرض
لتهديد متزايد ،نتيجة للنمو االقتصادي ،والظروف املناخية وزيادة
السكان – ومجيعها من العوامل اليت تؤثر على توافر املوارد املائية.
ويزداد الوضع سوءاً نتيجة لآلثار املرتتبة على تغري املناخ.
وقد نُ ِشر تقرير “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعنصر متكني
لإلدارة الذكية للمياه” ،يف أكتوبر  .2010ويتضمن التقرير نظرة عامة
على كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساهم يف
سياسات إدارة املياه .ويستعرض التقرير معايري تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اجلاري وضعها للتمكني من اإلقدام على مبادرات ذكية
إلدارة املياه.

استعمال شبكات االتصاالت البحرية في رصد المناخ

تعد احمليطات أحد أهم العوامل اليت تؤدي إىل تغري درجات احلرارة
وتقلبية املناخ يف مجيع أحناء العامل ،وميكن للكبالت البحرية احلالية أن
توفر شبكة ملراقبة املناخ على املستوى العاملي يف الوقت الفعلي .وميكن
لألجيال املقبلة من الكبالت واملكونات املرتبطة هبا قياس املتغريات
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املناخية بطريقة مباشرة ،مثل درجة حرارة املياه وملوحتها والضغط
اجلوي على قاع احمليطات .وبتشجيع التقييس التقين ،ميكن لالحتاد
الدويل لالتصاالت تيسري تنفيذ هذه املهمة.
ويتضمن تقرير “استعمال شبكات االتصاالت البحرية يف
رصد املناخ” ،الذي نُ ِشر يف نوفمرب  ،2010نظرة عامة للكيفية
اليت ميكن هبا على مدى عشرات السنوات القادمة استخدام
الكبالت البحرية القدمية واجلديدة كمورد رئيسي وشبكة عاملية
لرصد تغري املناخ يف الوقت الفعلي وإصدار إنذارات قبل حدوث
أمواج تسونامي.
وقد أنشئ فريق مهام مشرتك بني االحتاد واليونسكو/اللجنة
األوقيانوغرافية احلكومية الدولية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
لدراسة االستخدام املقرتح للكبالت البحرية.

المعايير والصحة اإللكترونية

نُ ِشر تقرير “املعايري والصحة اإللكرتونية” يف يناير  .2011وهو
يستشرف مستقبل الصحة اإللكرتونية ويعرض لقطة ملشهد تقييس
الصحة اإللكرتونية احلايل ويصف بعض العوائق اليت جيب التغلب
عليها وحيدد فرص التقييس الناشئة واألنشطة اجلارية يف االحتاد اليت
ستسهم يف نشر أنظمة صحة إلكرتونية جتمع بني الكفاءة واألمن
على املستوى العاملي.

عالم الشبكات البصرية

وأجهزة احلوسبة .وقد ساهم التقرير يف مناقشة بنود العمل اجلديدة يف
جلنة الدراسات  15التابعة لقطاع تقييس االتصاالت.

االتجاهات الجديدة في مجال ألعاب الفيديو والتسلية

تعد ألعاب الفيديو من األنشطة العاملية سريعة النمو وتقدر قيمتها
بعدة مليارات من الدوالرات األمريكية .ويؤدي عدم إمكانية التشغيل
البيين إىل تقييد الالعبني بنظام أساسي معني ملمارسة ألعاب الفيديو
بالنسبة لأللعاب اليت تكون تكلفتها عالية نسبياً .وهناك ما يدل على
أن “حدائق حماطة بأسوار” مماثلة جيري إنشاؤها يف جمال األلعاب
على اهلواتف املتنقلة وشبكات التواصل االجتماعي.
وهناك اجتاه حنو حل يقوم على “صندوق واحد يناسب اجلميع”،
يوحد هذا
أضيف إىل أحدث تكنولوجيات أجهزة احلاسوب .وسوف ِّ
احلل بني تدفق الصوت والفيديو ،واأللعاب وغري ذلك من عناصر
التسلية ،وواجهات املستعملني الطبيعية وآليات الدفع املأمونة.
ويستعرض تقرير “االجتاهات اجلديدة يف جمال ألعاب الفيديو
والتسلية” ،الذي نُ ِشر يف سبتمرب  ،2011بعض أحدث املستجدات
ويلقي الضوء على أنشطة التقييس الالزمة لتزويد املستهلكني خبربة
أفضل يف جمال ممارسة األلعاب .وقد ساهم هذا التقرير يف مناقشة
بنود العمل اجلديدة يف جلنة الدراسات  16التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت ويف جمال خدمات ممارسة األلعاب حسب الطلب ،أو ما
يسمى األلعاب السحابية.

التكنولوجيات البصرية هي القوة الدافعة وراء منو عرض النطاق الالفتات الرقمية :المعلومة المناسبة في المكان
اخلاص باإلنرتنت .ويتطلب مفهوم الشبكات البصرية املوفرة للطاقة المناسب

مزيداً من الدراسة ،ألنه سيساهم يف احلد من بصمة الكربون الناجتة
عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسوف متثل املفاهيم
اجلديدة ،مثل توجيه املسار وتسيري احلركة بالشكل الذي يراعي
االقتصاد يف استهالك الطاقة ،حتوالً يف الطريقة املتبعة حىت اآلن يف
تصميم الشبكات ،وهندسة احلركة وهندسة الشبكات .وباملثل ،حتتاج
احلواسيب املعتمدة متاماً على املكونات البصرية إىل مزيد من الدراسة،
ألن هذا اجملال اجلديد سيصل إىل مرحلة النضج خالل مخس سنوات
أو حنو ذلك.
ِ
ويستعرض تقرير “عامل الشبكات البصرية” ،الذي نُشر يف يونيو
 ،2011املعايري واألحباث اليت ستؤدي إىل جيل جديد من اإلنرتنت
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قد يشاهد الناس أثناء انتظارهم ،أو أثناء وجودهم يف مكان
للتسوق أو أثناء مرورهم من مكان آلخر ،الفتات رقمية تتغري بسرعة.
وهذه الالفتات جزء من شبكة واسعة ختضع للتحكم املركزي ،وهي
وسيلة مستجدة إلرسال معلومات ،أو مواد للتسلية ،أو إعالنات عن
البضائع تستهدف فئات معينة ،وهي توصف بأهنا الفتات رقمية.
وتدعو احتادات صناعة اإلعالن ،وجهات التوريد الفنية،
واجملموعات الوطنية املهتمة وعدد من أجهزة وضع املعايري مثل االحتاد
الدويل لالتصاالت إىل حتقيق إمكانية التشغيل البيين لتيسري نشر
شبكات الالفتات الرقمية على نطاق واسع ،ودعم تطبيقات االبتكار
وإفساح اجملال أمام جهات البيع .وقد أقدمت جلنة الدراسات 16

يجولونكتلا دصرلا
وتأثريه على أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت

التابعة لقطاع تقييس االتصاالت على أول
خطوة مهمة بأن بدأت العمل يف وضع
“إطار خلدمات الالفتات الرقمية”.
وقد نُ ِشر تقرير “الالفتات الرقمية:
املعلومة املناسبة يف املكان املناسب”
يف نوفمرب  .2011ويتضمن التقرير نظرة
عامة على تكنولوجيات الالفتات الرقمية
وتطبيقاهتا الرئيسية ،ويطالب بوضع معايري
للتشغيل البيين ملنتجات الالفتات الرقمية.
وقد عقد االحتاد حلقة عمل بشأن الالفتات
الرقمية يف ديسمرب .2011

الخصوصية في الحوسبة السحابية

Getty Images

تزداد أمهية االهتمامات املرتبطة
باخلصوصية يف العامل اإللكرتوين ،وميثل
التجهيز اآلمن للبيانات الشخصية يف جمال
احلوسبة السحابية حتدياً كبرياً .وسوف يعتمد
املعززة للخصوصية يف
تطبيق التكنولوجيات ِّ
احلوسبة السحابية على وجود طرق موحدة
للتعامل مع البيانات الشخصية على املستوى
الدويل وكذلك على املعايري التقنية اليت ميكن
أن تساعد يف إظهار مدى التقيد باألطر
القانونية والتنظيمية.
ويتطلب البُعد العاملي للحوسبة السحابية
تكنولوجيات معيارية وحلوالً تقنية لتمكني
اجلهات صاحبة املصلحة من تقييم املخاطر
اليت تتعرض هلا اخلصوصية وتوفري مستويات
محاية كافية.
وقد نُ ِشر تقرير “اخلصوصية يف احلوسبة
السحابية” يف مارس  .2012وحيلل التقرير
التحديات اليت تنطوي عليها احلوسبة
السحابية وأعمال التقييس اليت تعكف عليها
خمتلف املنظمات املعنية بوضع املعايري.
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وقد اختذت جلنة الدراسات  17التابعة لقطاع تقييس االتصاالت
مبادرة ،من خالل عدد من املسائل املطروحة للدراسة ،للتعامل مع
موضوعات معينة مما يتصل باألمن يف احلوسبة السحابية.

معايير الصحة اإللكترونية وقابلية التشغيل البيني

ال يتمتع معظم املواطنني يف العامل اليوم بالقدرة على احلصول
على الرعاية الصحية الكافية بتكلفة معقولة .وميكن لتكنولوجيات
الصحة اإللكرتونية أن تساعد يف تضييق هذه الفجوة ،عن طريق
خفض تكاليف الرعاية الصحية من خالل حتقيق الكفاءة يف توصيل
املعلومات الصحية ،وكذلك عن طريق الوصول إىل املناطق النائية
وقليلة اخلدمات.
ومع ذلك ،تعد الصحة اإللكرتونية واحدة من أكثر اجملاالت
تعقيداً وحتدياً من منظور التقييس ألن صناعة الرعاية الصحية ورثت
قاعدة هائلة من األنظمة املوروثة القائمة على تكنولوجيات حممية.
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كذلك ،تقوم أنظمة الصحة اإللكرتونية بطبيعتها على “بيانات
ضخمة” وتتعامل مع مئات من جماالت التكنولوجيا.
وقد نُ ِشر تقرير “معايري الصحة اإللكرتونية وقابلية التشغيل
البيين” يف أبريل  ،2012واست ِ
خدم كمواد توضيحية يف حلقة العمل
ُ
املشرتكة بني االحتاد ومنظمة الصحة العاملية ،اليت عُ ِلقت يف أبريل
 ،2012بشأن معايري الصحة اإللكرتونية وقابلية التشغيل البيين.

ماذا بعد؟

يتعاون االحتاد الدويل لالتصاالت مع خرباء من داخل
الدول األعضاء وخارجها للمسامهة يف تقارير الرصد التكنولوجي
سواء بوضع هذه التقارير أو استعراضها .ويدعو االحتاد اخلرباء
من جماالت الصناعة والبحوث واهليئات األكادميية إىل اقرتاح
موضوعات أو تقدمي خالصات إلدخاهلا يف التقارير املقبلة يف
سلسلة الرصد التكنولوجي.

يجولونكتلا دصرلا
معايري التعلم مبساعدة التكنولوجيا

Shutterstock

الرصد التكنولوجي

معايري التعلم مبساعدة التكنولوجيا

يعد التعليم أحد المقتضيات األساسية الستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتستطيع التكنولوجيا
بدورها تيسير عمليات التعلم ،والخروج بالتعليم إلى ما يتجاوز الفصول الدراسية كما نعرفها .ويستعرض تقرير
عن الرصد التكنولوجي بعنوان “معايير التعلم باستخدام التكنولوجيا” ،نشره االتحاد الدولي لالتصاالت في
سبتمبر  ،2012التكنولوجيات المستجدة التي ستساهم ،في حالة تطبيقها في سياق التعليم ،في زيادة كفاءة
التعليم والتدريب للجميع وخفض تكاليفهما.

وتعكف أجهزة التقييس منذ عدد من السنني على حتديد املعايري تحسين الحصول على التعليم ،وتحقيق اإلنصاف
واملبادئ التوجيهية اخلاصة بالتعلم عن �بُْعد باالستعانة بتكنولوجيا والجودة في أنحاء العالم

املعلومات واالتصاالت .ويستعرض هذا التقرير ما انتهت إليه هذه
األجهزة بغية استعراض وحتديد التطبيقات واالجتاهات اجلديدة يف
هذا العمل.

التعليم حق من حقوق اإلنسان األساسية بالنسبة ألي فرد.
والتعليم أساسي لتنميتنا كأفراد وجمتمعات ،وهو يساعد على متهيد
الطريق ملستقبل ناجح ومثمر .والتعليم االبتدائي الشامل أحد
األهداف الثمانية لألهداف اإلمنائية لأللفية (“أن نكفل ،حبلول
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عام  ،2015أن يتمكن األطفال يف كل مكان ،الذكور أو اإلناث
منهم ،من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي”).
وال يعد الربط بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم
أمراً جديداً .ففي ثالثينيات القرن املاضي ،على سبيل املثال،
أنتجت مؤسسة جيم هاردي فيلماً للتدريب على تشغيل ناقل
احلركة للعاملني بشركة جنرال موتورز ،كما أن معهد تعليم الطريان
يذيع منذ  1951دروساً بالراديو ملن يدرسون الطريان يف املناطق
الصحراوية النائية يف أسرتاليا.
ويف الوقت الذي ما زالت فيه األفالم وأشرطة الفيديو تُستخدم
يف دعم التعلم والتدريس ،فمن الواضح أن التغيري االجتماعي،
والعوملة وجوانب التقدم التكنولوجي األخرية قد غريت كثرياً من دور
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم.
ويستعرض التقرير املعايري التقنية وأنشطة التقييس من منظور
إمكانية تطبيقها يف جمال التعلم القائم على التكنولوجيا .وعلى
الرغم من االعرتاف بالطبيعة املتغرية لالبتكار يف استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم ،ال يزعم التقرير أنه يغطي
مجيع التكنولوجيات التعليمية.

التعلم القائم على التكنولوجيا :األجهزة المتنقلة،
واألجهزة اللوحية ،والحواسيب المحمولة وغيرها

اخلطوط الفاصلة بني فئات األجهزة آخذة يف التالشي،
وال يوجد حتديد واضح ملا جيعل أي جهاز مناسباً يف السياق
التعليمي .ومن املؤكد أن أجهزة املذياع وأجهزة تشغيل أقراص
الفيديو الرقمية (  )DVDهلا قيمة تعليمية ،وينسحب هذا القول
على أجهزة تشغيل امللفات املوسيقية (  ،)MP3والكامريات
الرقمية ،ومعدات تشغيل ألعاب الفيديو ،وبطبيعة احلال ،األجهزة
التعليمية املخصصة هلا الغرض.

استدامة األجهزة التي تُ َّ
قدم في شكل هبات

هذه املعدات قد عفا عليها الدهر بالنسبة ملن كانوا يستعملوهنا
يف األصل ،كما مل يفكر أحد يف األمور اللوجستية مثل الرتكيب،
والصيانة ،واحملتوى احمللي واملتطلبات املعتادة األخرى.
وجيب االهتمام باألمور املتصلة باالستدامة االقتصادية (مثل،
تكلفة التوصيل) واالستدامة البيئية (مبا يف ذلك التخلص من
املعدات والنفايات اإللكرتونية) قبل شحن املعدات ،كما جيب أن
تكون البلدان املتلقية هلذه املعدات قادرة على بناء القدرات الالزمة
لالستفادة منها.
وقد مت توزيع ما يقرب من ثالثة ماليني حاسوب حممول منخفض
التكلفة وموفر للطاقة على مستوى العامل لتمكني األطفال من
صممت املعدات والربجميات واحملتوى مبا ييسر عملية
التعليم .وقد ُ
التعلم وجيعلها مثرية وذاتية.

الهواتف المتنقلة واألجهزة اللوحية

جتاوز عدد االشرتاكات يف االتصاالت اهلاتفية املتنقلة ستة
مليارات اشرتاك ،وبذلك تكون اهلواتف املتنقلة قد وصلت إىل
اجملتمعات احمللية اليت تندر فيها الفرص التعليمية .وتعد األجهزة
احملمولة متعددة األوجه من األدوات اليت تليب الكثري من االحتياجات
يف القرن الواحد والعشرين ،كما أهنا أصبحت من األدوات املعرتف
هبا يف التجارة واملعامالت املصرفية ،والرعاية الصحية ،والزراعة
والتعليم.
وقد فتحت اهلواتف الذكية باإلضافة إىل األجهزة اللوحية
(احلواسيب احملمولة املزودة بشاشات منبسطة تعمل باللمس)
والكتب الدراسية الرقمية (القراء اإللكرتونيون) األبواب أمام التعلم
املتنقل ،وبذلك تغلبت على حدود القدرات اليت توفرها أماكن
التعلم الثابتة .وميكن لربامج التعلم اإللكرتوين ،اليت ميكن النفاذ
إليها من أي مكان تقريباً ،أن تتضمن إمكانات تفاعلية إلبداء
التعليقات واملالحظات ،وأن تتضمن أيضاً حمتوى غنياً ومسلياً.

يف حماولة لنشر مزايا التعلم مبساعدة احلاسوب ،وهبت مجعيات التطبيقات التعليمية

املعرفة القائمة أو باعت إىل املناطق اليت تفتقر إىل احلصول على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معدات الستخدامها يف هذا
الغرض .ومع ذلك ،فكثرياً ما تكون التكنولوجيات اليت تقوم عليها
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يعمل املربجمون على الرتويج ملخازن التطبيقات اليت توجد هبا
تشكيلة واسعة من الربجميات التعليمية اليت تتناول خمتلف احتياجات
املراحل التعلمية .ويتجه االجتاه يف الفرتة األخرية إىل التطبيقات

يجولونكتلا دصرلا
معايري التعلم مبساعدة التكنولوجيا
سلمان خان (إلى اليمين) وبيل
غيتس عام  2011يناقشان مستقبل
التعليم والتكنولوجيا

Photo by Jurvetson (flickr), CC BY 2.0.

التعليمية اليت تعمل على اهلواتف الذكية ،واألجهزة اللوحية وغريها
من أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متعددة األغراض ،دون
أن تكون مقصورة على األجهزة التعليمية املصممة هلاذا الغرض.
ويساهم هذا االجتاه يف زيادة قدرة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على التواؤم واالستدامة يف األنشطة التعليمية .إذ ميكن
تركيب جمموعات جديدة من التطبيقات عندما ينتقل الدارسون
من مرحلة التعليم االبتدائي إىل مرحلة أعلى ،أو لتغطية اهتمامات
حمددة ،أو جوانب القوة والضعف.

التعلم للجميع

يوجد يف أحناء العامل الكثري من املؤسسات العامة واخلاصة،
واليت ال تبغي الربح واليت تسعى إىل الربح ،املعنية بتقدمي التعليم
عن بعد.
وقد أدرك عدد متزايد من اهليئات واجلامعات واألفراد أن النفاذ
إىل موارد التعلم الرقمية ال ينبغي أن يكون مقصوراً على فئة قليلة
حمظوظة ،ومن املالحظ أن العديد من الدورات التعليمية أصبح من
املمكن النفاذ إليها عن طريق اإلنرتنت.

ومن ذلك أن جامعة هارفارد “فتحت فصوهلا الدراسية أمام
العامل” ودعت مجهور الويب من العاملني بالفلسفة إىل اإلجابة على
األسئلة اليت ترتدد منذ وقت طويل من قبيل “ما هو الشيء السليم
الذي جيب عمله؟” .وأصبح احملاضرون ،وخصوصاً Michael J.
 ،Sandelأكثر شعبية يف الصني واليابان اللتني تنظم اجلامعات
فيهما دورات يف الفلسفة على نفس املنوال.
وقد اشرتكت جامعة هارفارد ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا
( )MITيف الفرتة األخرية يف إطالق مبادرة  edXاملشرتكة لتيسري
التعلم ألي فرد لديه وصلة إنرتنت .وقد انضمت جامعات أخرى
إىل هذه املبادرة منذ ذلك احلني ،وسوف يتم تدريس املقررات
باستعمال نظام أساسي تفاعلي مفتوح املصدر للتعلم على اخلط.
ومن بني املنصات واخلدمات ذات الصلة Academic Earth
(فيديوهات وحماضرات من حنو  30جامعة) ،وConnexions
(وهي مستودع مفتوح للموارد التعليمية يتضمن حنو  17 000مادة
تعليمية) ،و( Courseraحماضرات بالفيديو وتكليفات دراسية)،
و( OpenStax Collegeكتب دراسية رقمية يقوم األقران باستعراضها)،
و( Udacityحماضرات بالفيديو باإلضافة إىل اختبارات ذهنية
وواجبات منزلية).
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أشرطة الفيديو التعليمية

رمبا كان أكرب نظام أساسي للمحتوى التعليمي هو موقع تقاسم
أشرطة الفيديو.YouTube ،
واملعروف أن املعايري العاملية لتشفري الفيديو ،مثل التوصية H.264
الصادرة على قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد تيسر إنتاج ،وضغط
وتوزيع احملتوى متعدد الوسائط ،بغض النظر عن اجلهاز املستعمل،
ونظام التشغيل ومنصة التوزيع .وجاري إعداد معيار جديد وتوسيع
نطاق التوصية  H.264لدعم املشاهدة ثالثية األبعاد مبعدل ضغط
أكثر كفاءة .ونتوقع تنفيذ معايري الفيديو بطريقة مبتكرة يف كثري من
التطبيقات ،مبا يف ذلك التعليم والتعلم.
ويعد موقع ( TEDاملتخصص يف التكنولوجيا والتسلية
والتصميم) ،الشهري بأشرطة الفيديو املل ِهمة اليت يتضمن كل منها
حديثاً ملدة  18دقيقة ،من املصادر التعليمية يف حد ذاته .وقد
أطلق القائمون عليه مقاطع فيديو تعليمية ،تصحبها اختبارات
ذهنية ومواد حمفزة للتفكري.
كما تقوم شركة  Appleبدور قوي يف جمال احملتوى التعليمي.
وتوجد مبتجر  iTunesفئة من الوسائط الرقمية تركز على التعليم،
تتضمن حنو  500 000حماضرة فيديو ،والعديد من أشرطة فيديو
والكتب للراغبني يف التعليم جبميع أعمارهم .واملعلمون مدعوون
إىل حتويل حمتواهم إىل وحدات منطية من السهل النفاذ إليها من
األجهزة املتنقلة.
ومتثل األلعاب التعليمية نوعاً آخر من مصادر التعلم ،ويوضح
تـقـريــر عن الـرصد التـكـنـولـوجي يف جمـال ألـعـاب الفيـديـو مفهـوم
 gamificationالذي يقوم على استخدام عناصر األلعاب يف أغراض
أخرى خبالف األلعاب مثل جذب انتباه املستهلك ،ويف جماالت
التسويق ،واالبتكار ،والتدريب ،والصحة ،والتغيري االجتماعي،
ودور ألعاب الفيديو يف تنمية املهارات اخلاصة حبل املشاكل.

أكاديمية خان

نشأت أكادميية خان اليت ال تبغي الربح عندما قام سلمان خان
بتحميل عدد قليل من مقاطع الفيديو عن “التفاضل والتكامل”
على  YouTubeبغرض متكني بعض أقاربه وأصدقائه من التعلم عن
�بُْعد .وقد انتشرت هذه املقاطع إىل احلد الذي جعله يدرك أنه
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ميكن أن يساعد آخرين على التعلم ،وهذا ما فعله .وقد ساعدته
التغطية الواسعة من جانب وسائل اإلعالم ،وثناء بيل غيتس
وحديث موقع  TEDيف  2011على احلصول على متويل الستمرار
إذاعة احملاضرات بدون مقابل وتطوير أداة إلكرتونية لتدريب
الراغبني يف التعلم ،واآلباء واملعلمني ،على تقييم احملتوى وإبالغه
بآرائهم .وتقوم أكادميية خان بتغيري طرق التدريس التقليدية – إذ
جيري تقدمي الدروس على اخلط ،مع نقل “الواجبات املنزلية” إىل
الفصول الدراسية.

تكنولوجيا التدريس

يوجد العديد من األدوات لتقدمي ومتابعة احملتوى التعليمي،
ووضع املقررات التعليمية ،ورصد االلتحاق بالفصول الدراسية،
وتقييم عملية التعلم ومدى تقدمها.
وعل الرغم من أن الكثري من هذه األدوات يقوم على الويب،
ميكن استعمال الرسائل النصية القصرية اليت ال تتعدى  160حرفاً،
لدعم عملية التعلم والتقييم للمعلمني .ويعرض موقع Frontline
 ،SMSالذي يتضمن برجميات عامة مفتوحة املصدر قادرة على
حتويل احلاسوب املتنقل إىل مركز اتصاالت لنقل الرسائل القصرية،
مساعدة املدارس ،واملدربني واملعلمني على “حتسني نوعية التعليم
والتدريب يف امليل األخري”.
ويعد  Moodleنظاماً مفتوح املصدر إلدارة األنشطة التعليمية،
وهو يُستعمل على نطاق واسع يف برامج التعلم عن �بُْعد ،مبا يف
ذلك يف أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت .ويقوم النظام على
عناصر إلدارة التكليفات ،وحتديد الدرجات واختبارات ذهنية تيسر
التواصل بني املعلمني والتالميذ .وتعكف جمموعة من املربجمني على
تطوير وحدات جديدة لزيادة كفاءة النظام ،وتكيفه مع احتياجات
املستعملني.
وموقع  Piazzaموقع تفاعلي على الويب ميكن للتالميذ عن
طريقه توجيه أسئلة مما يتصل باملقررات الدراسية غري اإللكرتونية إىل
األقران واملعلمني للرد عليها .ويؤيد املعلمون أفضل الردود اليت تأيت
من األقران .وهذا املوقع الذي ينتمي إىل مواقع التواصل االجتماعي
يشجع التالميذ على املشاركة النشطة.

يجولونكتلا دصرلا
معايري التعلم مبساعدة التكنولوجيا

وجتمع السبورات البيضاء التفاعلية بني الربجميات واألجهزة
(شاشات كبرية تفاعلية ،وكشاف ضوئي ،وحاسوب) وقد حلت
حمل السبورات التقليدية اليت يُكتب عليها بالطباشري يف الكثري
من الفصول الدراسية بالعامل املتقدم .ويعد التعرف على مدخالت
املستعملني وتدوينها وخاصية التفاعل من بني اخلواص اليت تدعمها
السبورات البيضاء التفاعلية .وهذا يتحقق يف جانب منه من خالل
التكنولوجيات الكهرومغناطيسية ،والبصرية والصوتية الدقيقة اليت
ميكن أن توجد يف األجهزة اإللكرتونية األخرى لدى املستهلكني
(مثل الشاشات ووحدات التحكم).
وتعد  Open Sankoréمن برجميات السبورة البيضاء مفتوحة
املصدر ،وهي تُعرض جنباً إىل جنب مع نظام أساسي للموارد
املرتبطة هبا ،وقد ّروج هلا وفد فرنسا يف االجتماع الوزاري للتعليم
الرقمي يف إفريقيا .ويساعد توافر واجهات استعمال املعايري مفتوحة
املصدر على احلد من التكاليف ،وعلى التواؤم واالبتكار ،وميثل
عامالً مهماً لتحفيز اإلقبال على تكنولوجيات التعلم.

المعايير التقنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في التعليم

نشر قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت يف
 2005معياراً لدعم إطار للوسائط املتعددة خلدمات التعلم عن
�بُْعد .ويوضح هذا املعيار ،الذي تنص عليه التوصية ،ITU–T F.742
سيناريوهات تطبيق التعلم عن �بُْعد ويستخلص املتطلبات العامة
اليت ينبغي أن توفرها خدمات التعلم عن �بُْعد .وحيتفظ الفريق
املتخصص املعين باالبتكار بقائمة متجددة مبنتجات وخدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستجدة ،اليت يتناول بعضها
احتياجات التدريس وقطاع التعليم.

الطريق إلى األمام

Thinkstock

ال شك يف أن قيام موردي موارد التعلم ومستعمليها
باستعراضها وحتديثها يفيد املعايري احلالية اليت وضعها قطاع
تقييس االتصاالت باالحتاد يف شأن التعلم عن بعد .وتعد
املعايري والسياسات واالسرتاتيجيات املوضوعة بعناية من اجلوانب
األخرى للنجاح يف دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
النظام التعليمي ألي بلد.
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وجيب أن تقوم اإلدارات الوطنية ووزارات الرتبية يف بلدان
العامل النامية بدور رئيسي يف عملية التقييس إذا كنا نرغب حقيقة
يف التعامل مع الفصل احلايل بني تطوير التكنولوجيات التعليمية
وتنفيذها .ومن املؤكد أن املعايري التقنية تشكل جزءاً أساسياً من
السياسات الوطنية أو اإلقليمية اخلاصة بدور تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت يف التعليم .ومع ذلك ،فلكي ميكن حتقيق نتائج
إجيابية دائمة ،جيب أن تسري املعايري التقنية جنباً إىل جنب مع
أفضل املمارسات يف التدريب على تنفيذ تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت التعليمية ،واالستفادة منها وصيانتها.

تالميذ يتعلمون باستخدام لوح إلكتروني

SMART Technologies, http://smarttech.com/
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ةيسييقتلا ةوجفلا قييضت

Thinkstock

تضييق الفجوة التقييسية
يقود قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت الجهود الرامية إلى تحسين قدرة البلدان
النامية على المشاركة الكاملة في وضع وتنفيذ معايير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .فما زال
التفاوت بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة في قدرتها في مجال المعايير الوطنية تمثل أحد عوامل
استمرار الفجوة الرقمية .وهذا التفاوت يقلل من فرص التنمية االقتصادية واالبتكار التكنولوجي.
وقد حترك اهلدف اخلاص بتضييق
الفجوة التقييسية إىل أعلى على جدول
أعمال االحتاد الدويل لالتصاالت منذ
اعتماد مؤمتر املندوبني املفوضني الذي
عُ ِقد يف مراكش ،املغرب ،يف  ،2002القرار
 123الذي يدعو إىل مبادرات للمساعدة
يف تضييق هذه الفجوة .ويف أعقاب
ذلك ،اعتمدت اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت اليت عُ ِقدت يف فلوريانوبوليس

) ،(WTSA-04الربازيل ،يف  ،2004القرار 44
بشأن “سد الفجوة التقييسية بني البلدان
النامية والبلدان املتقدمة” .وقامت اجلمعية
العاملية لتقييس االتصاالت لعام  ،2008اليت
عُ ِقدت يف جوهانسربغ ،جنوب إفريقيا ،يف
 ،2008مبراجعة هذا القرار مبا يعطي قوة
دافعة أخرى لقطاع تقييس االتصاالت.
ويف أكتوبر  ،2010أقر مؤمتر املندوبني
املفوضني ،الذي عُ ِقد يف غواداالخارا،

املكسيك ،سد الفجوة التقييسية كأحد
ثالثة أهداف اسرتاتيجية لقطاع تقييس
االتصاالت يف الفرتة .2015–2012

لماذا االهتمام بسد الفجوة

جاء يف وثيقة عُ ِرضت على اجلمعية
العاملية لتقييس االتصاالت لعام  2012أن
“أعمال تقييس االتصاالت كانت دائماً
ذات أمهية كبرية لتقدم األمم كافة .ومع
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ذلك ،ففي السياق العاملي احلايل ،من فقط على األمن القومي ،بل يؤثر كذلك البلدان النامية أقل البلدان منواً ،والبلدان
األمهية اآلن أكثر من أي وقت مضى أن على خصوصية األفراد وهم على اخلط النامية اجلزرية الصغرية ،والبلدان اليت متر
تشارك مجيع البلدان يف وضع املعايري ابتداءً وعلى أمن املعامالت املالية.
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية .وتتضمن اخلطة
من اخلطوات األوىل للعملية وليس جمرد
وميكن لقطاع الصحة اإللكرتونية حتديد مخسة برامج رئيسية بشأن “تعزيز
االقتصار على مرحلة االعتماد” .ومتضي الناشئ أن يساعد على حتسني النفاذ إىل قدرات وضع املعايري” ،و”مساعدة
هذه الوثيقة اليت تقدمت هبا إدارات اخلدمات الطبية يف البلدان النامية .وسواءً البلدان النامية يف تعزيز اجلهود اخلاصة
الدول األعضاء يف جلنة البلدان األمريكية كان هناك نسق معياري للسجالت الطبية بتطبيق املعايري” ،و”بناء املوارد البشرية”
لالتصاالت ) (CITELلتقول إن “البلدان اإللكرتونية (أو غريها) فإن السجالت وتشكيل أفرقة رائدة ،وكذلك مجع أموال
النامية واجهت يف السنوات األخرية قيوداً تستطيع حتديد درجة إمكانية التشغيل من أجل سد الفجوة التقييسية.
صارمة يف احلصول على منح .ونتيجة البيين بني األنظمة ،ودرجة األمن،
وقد علّقت إدارات جمتمع االتصاالت
لذلك ،ازداد التفاوت بسبب حواجز واخلصوصية والقدرة على النفاذ إىل هذه آلسيا واحمليط اهلادئ ) (APTيف وثيقة إىل
مالية جسيمة مما أدى إىل عزل البلدان البيانات.
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام
وجعل أعمال االحتاد تتم دون أن تأخذ
 2012بأن “من بني أضخم املهام اليت
تواجه الدول األعضاء يف االحتاد الدويل
البلدان علماً هبا” .وانتهت الوثيقة بتوجيه االبتكار والقدرة على المنافسة
دعوة قوية إىل “اختاذ إجراءات وتصحيح
يعد النفاذ إىل معايري تكنولوجيا لالتصاالت أن ختتار املعايري الدولية
هذا الوضع لكي تستعيد البلدان النامية املعلومات واالتصاالت من العوامل املناسبة وأن تطبقها يف معايريها الوطنية.
مشاركتها الفعالة يف أنشطة قطاع تقييس األساسية يف قدرة أي بلد على املنافسة وتواجه الدول األعضاء يف االحتاد،
االتصاالت”.
االقتصادية على املستوى العاملي .إذ وخصوصاً البلدان النامية ،صعوبات
وتقتصر املنح اليت يقدمها االحتاد على ميكن هلذه املعايري أن توفر منصة مشرتكة يف التعامل مع جمموعة كبرية من املعايري
البلدان اليت ال يتجاوز نصيب الفرد فيها ميكن لالبتكار أن يتقدم عليها ،مما الدولية — ليس فقط توصيات قطاع تقييس
من الناتج احمللي اإلمجايل  2 000دوالر يعطي للبلدان النامية الفرصة على ابتكار االتصاالت باالحتاد بل وكذلك املعايري
اليت تضعها منظمات التقييس الدولية
أمريكي .وتقتصر هذه املنح على منحة منتجات تُطرح يف السوق العاملية.
واإلقليمية ”.ولذلك ،تقرتح إدارات جمتمع
واحدة كاملة أو منحتني جزئيتني حلضور
اجتماعات مجيع جلان الدراسات العشرة استعراض التقدم في تنفيذ
االتصاالت آلسيا واحمليط اهلادئ توسيع
خطة العمل التي وضعتها
الـبـرنـامــج ( 2مـســاع ــدة الـبـلــدان الـنـامـيــة
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت.
الجمعية العالمية لتقييس
يف تعزيز اجلهود اخلاصة بتطبيق املعايري)،
االتصاالت لعام 2008
وخصوصاً لتغطية استعراض وتقييم املعايري
السياسات العامة
وضعت اجلمعية العاملية لتقييس الوطنية القائمة بغية حتديد ما إذا كانت
القرارات اخلاصة بكيفية حتديد املعايري
ميكن أن تكون هلا آثار على جمموعة كبرية االتصاالت لعام  2008خطة عمل متوافقة وأهنا وفقاً لتوصيات قطاع تقييس
من قضايا السياسات العامة .وعلى سبيل للتصدي للتفاوت يف التقييس بني البلدان االتصاالت املطبقة.
املثال ،فإن تصميم تشفري املعايري ال يؤثر الـمتـقـدمــة والـبـلــدان الـنـامـيــة — وتـشـم ــل
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البرنامج  :1تعزيز قدرات البلدان
النامية على وضع المعايير

يف إطار املرحلة األوىل ملشروع
قطاع تقييس االتصاالت “سد الفجوة
التقييسية” من الربنامج  1من خطة العمل،
أجريت دراسة حبثية يف سبتمرب 2009
بشأن قدرة البلدان النامية واستعدادها
لوضع وتنفيذ املعايري .وكان اهلدف من
ذلك هو اقرتاح خطوات قابلة للتنفيذ
تساعد على حتسني قدرات التقييس يف
بلدان العامل النامية .وقد وردت ردود من
 16بلداً.
وبغية حتسني معدل الردود على
الدراسة البحثية ،أ ِ
ُرسل استبيان آخر يف
ديسمرب  2010إىل حنو  95دولة من دول
العامل النامية األعضاء يف االحتاد اليت مل
ترد على االستقصاء األول .ورد على هذا
االستبيان األخري  35بلداً أخرى .ولوحظ
أن ما يعوق مشاركة البلدان النامية يف
تقييس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
هو االفتقار إىل فهم أمهية معايري تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وهذا ناجم عن
التمويل غري الكايف ألعمال التقييس وعدم
التنسيق على املستوى الوطين للمشاركة يف
منتديات املعايري الدولية.
ًصنِّفت قدرات البلدان اليت مشلها
وقد ُ
املســح من حيث املعــايـيـر إىل منخفضــة،
أو أساسية ،أو متوسطة ،أو متقدمة (انظر

الرسم البياين) .ونُ ِشر يف املرحلة األوىل
تقريران بعنوان “قياس فجوات التقييس
وتضييقها” و”قدرات البلدان النامية
يف جمال تقييس تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت”.
وقد أجريت الدراسات بدعم سخي
من مجهورية كوريا ،من خالل هيئة
االتصاالت الكورية ورابطة تكنولوجيا
االتصاالت.
وكجزء من املرحلة الثانية من املشروع،
جتري حالياً صياغة دليل ملساعدة البلدان
النامية يف إنشاء وإدارة أمانة للتقييس،
ألن إنشاء أمانة من هذا النوع سوف يعزز

مشاركة البلدان النامية يف جلان الدراسات
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت.

المشاركة عن �بُْعد
وقد زاد االحتاد الدويل لالتصاالت من
عدد االجتماعات يف األقاليم ،وأنشأ جلان
دراسات إقليمية ،وعرض املشاركة عن �بُْعد
يف مجيع اجتماعات جلان الدراسات.
ونتيجة لذلك ،شارك أكثر من 40
بلداً ممن مل تشارك من قبل يف اجتماعات
قطاع تقييس االتصاالت .ويف سنة ،2011
شــارك  16بـلــداً يف اجـتـمـاعــات الـقـط ــاع
ألول مرة.

المستويات األربعة للقدرات الوطنية في مجال المعايير
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻘﺪرة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﺎﻳﲑ ﲞﻼف
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ

اﻟﻤﺴﺘﻮى :4
ﻗﺪرة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻗﺪرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

:3

اﻟﻤﺴﺘﻮى :2
ﻗﺪرة أﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻗﺪرة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

:1
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البرنامج  :2مساعدة البلدان
النامية في تنفيذ توصيات قطاع
تقييس االتصاالت
الكتيبات التقنية
تتضمن سلسلة الكتيبات التقنية اليت
صدرت يف الفرتة  2012–2009معلومات
إضافية للبلدان النامية بشأن أفضل
املمارسات يف تنفيذ توصيات قطاع تقييس
االتصاالت.
وقد نُ ِشر يف  2012كتيب بعنوان
“شبكات املستقبل” ،وهو كتيب واسع
النطاق ويغطي اجلوانب االجتماعية،
واالقتصادية ،والبيئية ،وكذلك اجلوانب
التكنولوجية.
نُ ِشر يف  2011كتيب بشأن “التدابري
العملية لالختبار الذايت” .ويستعرض هذا
الكتيب التدابري املطبقة يف قياس جودة
السماع يف حالة احلديث من طرف آلخر
وأنظمة االتصاالت السمعية.
ونُ ِشرت يف  2010أربعة كتيبات بشأن:
“التقارب بني الشبكات” ويتضمن
توصيات قطاع تقييس االتصاالت بشأن
شبكات اجليل التايل يف سياق التقارب
املستمر لصناعة االتصاالت والوسائط.
و”شبكات النقل البصرية من اإلرسال
املتعدد بتقسيم زمين ) (TDMإىل اإلرسال
بأسلوب الرزم” ،ويصف التكنولوجيات
اليت تغطيها توصيات قطاع تقييس
االتصاالت فيما يتصل الرتتيب الرقمي
املتزامن ) ،(SDHوشبكات النقل البصرية
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واإلثرنت عرب النقل ،وكذلك الشبكات
البصرية املبدلة أوتوماتيكياً.
وتتضمن “قصة خط املشرتك
الرقمي” ،اليت نُ ِشرت يف  ،2009نظرة عامة
على  18توصية لقطاع تقييس االتصاالت
تتناول تكنولوجيا  .xDSLوالتوصيات
اليت تتناول  xDSLمصنفة إىل تسع فئات
هي ،HDSL :و ،SHDSLومخس توصيات
بشأن خط املشرتك الرقمي الالتناظري
)( (ADSLهي  G.992.2وsplitterless ADSL
و ADSL2 reach extendedوsplitterless
 ADSL2و)ADSL2plus؛ وتوصيتان بشأن
خط املشرتك الرقمي عايل السرعة )VDSL1
و( .VDSL2ويعرض التقرير العمليات
ومبادئ التشوير اخلاصة بالفئات التسع
من أنظمة  ،xDSLمع تأكيد اجلوانب
املشرتكة بينها.
وأخرياً ،يصف كتيب “حمددات
األشياء وسلطات تسجيلها” هيكل
الشجرة الدولية حملددات األشياء،
واملنحنيات عالية املستوى والفروع
الرئيسية ،والرموز والشفرات املستعملة يف
التعبري عن قيم حمددات األشياء .ويغطي
الكتيب أيضاً االستعمال العملي حملددات
األشياء.
ِ
ومن بني الكتيبات الثالثة اليت نُشرت
يف  ،2009يتضمن كتيب بعنوان “نشر
الشبكات اليت تعمل بنظام الرزم” مبادئ
توجيهية جلهات التشغيل اليت ختطط
لالنتقال من خدمات  PSTN/ISDNإىل
الشبكات اليت تعمل بنظام الرزم يف

سياق االنتقال إىل شبكات اجليل التايل.
ويتضمن كتيب بعنوان “األلياف البصرية،
والكبالت واألنظمة” جتميع توصيات
جلنة الدراسات  15اخلاصة بالتكنولوجيا
البصرية حبسب وظائفها .ويتناول الكتيب
الثالث “األمن يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت”.

منتدى سؤال وجواب عن المعايير
يسمح منتدى سؤال وجواب عن
املعايري ،الذي أطلِق يف سبتمرب ،2011
ألي فرد بإرسال استفسارات فيما يتعلق
بتنفيذ توصيات قطاع تقييس االتصاالت
مباشرة إىل خرباء جلان الدراسات .ويتيح
هذا املنتدى فرصة فريدة ملخاطبة اخلرباء
الذين يقومون بوضع املعايري اخلاصة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،كما
يوفر منصة لتيسري تبادل املعلومات بني
البلدان النامية واملتقدمة يف شأن تطبيق
هذه املعايري.
برنامج التوجيه والتوعية
بدأ يف أغسطس  2011برنامج لتوجيه
وتوعية أعضاء جلان الدراسات التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت املنتمني للبلدان
النامية هبدف إبالغ املندوبني اجلدد
بقواعد اإلجراءات املطبقة يف اجتماعات
قطاع تقييس االتصاالت بغية حتسني
املسامهات اليت تقدمها هذه البلدان.
ويف اجتماع للفريق االستشاري لتقييس
االتصاالت يف يناير  ،2012أنشئت وظيفة

ةيسييقتلا ةوجفلا قييضت

Thinkstock

موجه جديدة يف جلان الدراسات .وينحصر
ِّ
املوجه يف التنسيق مع املشاركني من
دور ِّ
البلدان النامية ،وتقاسم املعلومات وأفضل
املمارسات املتصلة بتطبيق توصيات قطاع
تقييس االتصاالت.

البرنامج  :3بناء الموارد البشرية
حلقات العمل التقنية
تُعقد حلقات العمل يف البلدان النامية
لنشر املعلومات بشأن أفضل ممارسات
تنفيذ توصيات قطاع تقييس االتصاالت
وكيفية جذب مزيد من املشاركة من
البلدان النامية يف أعمال جلان الدراسات
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت .ويف
سنيت  2010و  ،2012مت تنظيم حنو 29
حلقة عمل يف البلدان النامية .وعُ ِقدت

يف  2011ثالث حلقات عمل إقليمية والتكنولوجيني ،ومديري اإلدارة الوسطى
بشأن “سد الفجوة التقييسية” يف واملنظمني يف تنفيذ األنظمة القائمة على
فيجي ،واجلزائر ومولدوفا .وتتضمن األلياف البصرية ،وقد أتاحت احللقتان
اخلطة تنظيم حلقيت عمل إقليميتني بشأن للمشاركني رؤى عميقة ملعايري االحتاد
“سد الفجوة التقييسية” يف  .2012وقد الدويل لالتصاالت اليت حددت شكل
عُ ِقدت بالفعل حلقة عمل يف مجهورية الو شبكات النقل البصرية يف العامل.
وعُ ِقدت أربع حلقات للتوعية بأمور
الشعبية الـديـمـقراطيــة يف يـولي ــو ،2012
وسـوف تُعقـد الثـانيــة يف اهلنــد يف الـفـتـ رة التقييس يف ماليزيا ،واهلند ،وفيجي
واجلزائر ،أتاحت جتربة تفاعلية للتعلم من
 18–17ديسمرب .2012
خالل املشاركة النشطة يف اجتماعات
جلان الدراسات.
التوعية التقنية بتوصيات قطاع تقييس
وأتاحت حلقات التوعية معلومات
االتصاالت والتقييس
عُ ِقدت يف رواندا يف  2010ويف املكسيك أساسية بشأن كيف ميكن ألعمال التقييس
يف  2011حلقتان للتوعية التقنية استناداً وكيف ميكن للمشاركني زيادة فعاليتهم يف
إىل كتيب “األلياف البصرية ،والكبالت اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت.
وباإلضافة إىل ذلك ،مت تنظيم حلقيت
واألنظمة” .وكان الغرض الرئيسي من
احللقتني مساعدة املهندسني ،والتقنيني ،توعية للمقررين واحملررين (واحدة يف 2011
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ةيسييقتلا ةوجفلا قييضت

واألخرى يف  )2012لزيادة كفاءة العمل يف
جلان الدراسات.

إقليمية لنوعية اخلدمة يف اإلقليم اإلفريقي
تابعة للجنة الدراسات .5

التعلم اإللكتروني
البرنامج  :5جمع األموال الالزمة
كذلك حيتضن االحتاد الدويل لتمويل سد الفجوة التقييسية

لالتصاالت قنوات للتعلم اإللكرتوين

من الطرق اجلديرة بالذكر ملساعدة

وطرائق العمل .ويف  ،2011أذيعت نشرات
عن طريق الويب تناولت شبكات النقل
البصرية أثناء انعقاد جلنة الدراسات 15
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت.

أعمال التقييس أن يكون ذلك من خالل
“صندوق سد الفجوة التقييسية” ،الذي
أنشئ بناء على اقرتاح اجلمعية العاملية
لتقييس االتصاالت اليت عُ ِقدت يف
فلوريانوبوليس.
ومنذ بدأ هذا الصندوق يف أغسطس
 ،2007أمكن زيادة عدد االجتماعات اليت
تُعقد يف البلدان النامية .ومن أمثلة ذلك
حلقتا التوعية التقنية يف رواندا واملكسيك
بشأن األلياف البصرية ،والكبالت
واألنظمة .كما است ِ
خدم الصندوق يف
ُ
تقدمي منح للمشاركني من البلدان النامية
لتمكينهم من حضور حلقات العمل.

وقد ساهم الصندوق حىت اآلن مبا
جمموعه  289 070فرنكاً سويسرياً .ومن
اجلهات املسامهة يف الصندوق شبكات
نوكيا سيمنز ،ومايكروسوفت ،وسيسكو
وهيئة االتصاالت الكورية.

للتوعية بتوصيات قطاع تقييس االتصاالت ممثلي البلدان النامية على املشاركة يف التطلع إلى المستقبل

البرنامج  :4األفرقة الرئيسية
واألفرقة اإلقليمية

أنشئت مخس جلان إقليمية جديدة تابعة
لقطاع تقييس االتصاالت أثناء الفرتة –2012
 ،2009هي جلنة الدراسات  2اإلقليمية
لشرق إفريقيا ،وثالث جلان إقليمية تابعة
للجنة الدراسات — 5إلقليم إفريقيا ،واإلقليم
العريب ،وأمريكا الالتينية والكاريبي — وجلنة
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توفر زيادة مشاركة البلدان النامية يف
أعمال التقييس فرصة إلبراز اهتمامات
البلدان النامية ومتطلباهتا عند وضع
معايري جديدة .وهذا يساعد يف تلبية
اهلدف الرئيسي الذي يتوخاه قطاع تقييس
االتصاالت وهو مواصلة ضمان قابلية
التشغيل البيين لالتصاالت على املستوى
العاملي كي تستطيع مجيع البلدان التمتع
بفرص أفضل بالنسبة للتنمية االقتصادية
واالبتكار التكنولوجي .ويف هذا الصدد،
ستُعرض اقرتاحات إقليمية بتعديل القرار
 44أثناء انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت لعام .2012

يبلا ليغشتلا ةيلباقو ةقباطملا تارابتخا

ITU–T

عرض اختباري لتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت عرب
القارات ،جنيف ،سويسرا ،فرباير 2012

اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني
كان من بني جوانب القلق الرئيسية اليت
أثريت يف اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
لعام  (WTSA-08) 2008أن املعدات اليت
تُعرض يف األسواق ،وخصوصاً يف أسواق
البلدان النامية ،ليست على الدوام مطابقة
للمعايري ،مما يتسبب يف مشكالت تتعلق
بقابلية التشغيل البيين مع املعدات األخرى.
وقد أدى ذلك باجلمعية إىل اعتماد القرار 76
بشأن الدراسات املتصلة باختبارات املطابقة
وقابلية التشغيل البيين ،ومساعدة البلدان
النامية ،والربنامج املستقبلي احملتمل اخلاص
ﺑ”عالمة االحتاد”.
وأسفرت الدراسات عن ظهور مقرتحات
بشأن القيام بأنشطة أخرى ،وحدد مؤمتر

املندوبني املفوضني (غواداالخارا،)2010 ،
مبوجب القرار  177اخلاص باملطابقة وقابلية
التشغيل البيين ،أربعة جماالت رئيسية للعمل
داخل االحتاد هي :أن يتوىل مكتب تقييس
االتصاالت قيادة برنامج تقييم املطابقة
واألحداث املتصلة بقابلية التشغيل البيين
(اجملاالن  1و ،)2بينما يتوىل مكتب تنمية
االتصاالت القيادة يف اجملالني اآلخرين ومها
بناء القدرات وإنشاء مراكز لالختبار يف
البلدان النامية (اجملاالن  3و.)4

برنامج تقييم المطابقة

جاري النظر يف إنشاء قاعدة بيانات
للمطابقة تسمح للشركات بأن تعلن على

اجلمهور أن منتجاهتا مطابقة للمتطلبات
اليت تنص عليها توصيات قطاع تقييس
االتصاالت يف االحتاد .وقد اختلفت اآلراء
بني أعضاء القطاع من حيث القناة اليت ينبغي
اتباعها للسماح بإدخال البيانات يف قاعدة
البيانات ،وعلى وجه التحديد االختبارات
اليت جتريها أطراف ثالثة (القناتان  1و ،2كما
يف حالة معايري تقييم املطابقة اليت تضعها
املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة
الكهرتقنية الدولية )(ISO/IECمقابل تدابري
التقييم الذاتية (القناتان  3و .)4وقد حظيت
بأكرب قدر من املناقشة القناة الرابعة ،وهي
القناة الوحيدة اليت يُسمح عن طريقها فقط
ألعضاء االحتاد بإدخال بيانات يف قاعدة
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يبلا ليغشتلا ةيلباقو ةقباطملا تارابتخا

البيانات من خالل اإلعالنات اليت ِ
يصدرها
املوردون بشأن املطابقة .وجيري النظر يف
إطالق مشروع جترييب.

األحداث المتصلة بقابلية التشغيل
البيني

قام االحتاد بتنظيم أو تيسري سبعة أحداث
بشأن قابلية التشغيل البيين أو ما يتصل هبا،
كانت ستة منها بشأن قابلية التشغيل البيين
لتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ) ،(IPTVوقد
عُ ِقدت الختبار و/أو إثبات قابلية التشغيل
البيين للمنتجات اليت تليب املعايري اليت وضعها
قطاع تقييس االتصاالت فيما يتعلق بتلفزيون
اإلنرتنت .وقد نُظِّمت هذه األحداث يف
جنيف (يوليو  2010وأكتوبر  ،)2011ويف
سنغافورة (سبتمرب  ،)2010وبيون ،اهلند
(ديسمرب  ،)2010وريو دي جانريو (يوليو
 )2011وديب (سبتمرب .)2011
وشارك االحتاد يف أول جتربة لتلفزيون
اإلنرتنت العابر للقارات أثناء احتفال اجلليد
الذي تنظمه اليابان سنويا مبدينة سابورو
) (Sapporo Snow Festivalيف فرباير .2012
وكانت هذه هي املرة األوىل اليت يتم فيها بث
تلفزيوين مباشر عرب القارات من طرف آلخر
باستعمال تكنولوجيا تلفزيون اإلنرتنت ،اليت
أقرها االحتاد .وقد شاركت يف هذه التجربة
هيئات من اليابان ،وسنغافورة وتايالند.
وباإلضافة إىل ذلك ،نظم االحتاد
مسابقتني لتطبيق تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت،
كان الغرض منهما هو تشجيع االبتكار يف
تطبيقات تلفزيون اإلنرتنت وتوسيع النظام

58

أخبار االحتاد   2012 | 9 نوفمرب

2012

اإليكولوجي لتلفزيون اإلنرتنت حبيث يشمل
تطبيقات الصحة اإللكرتونية وقابلية النفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية
حتسني الشمول الرقمي والرفاه االجتماعي.
وعرض أوائل الفائزين يف املسابقتني تطبيقاهتم
يف معرض تليكوم العاملي عام  2011ويف
مناسبات أخرى عديدة .وسوف تُعرض
التطبيقات الفائزة يف املسابقتني أثناء انعقاد
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام
 2012يف ديب ،كما سيبث احملتوى يف الوقت
الفعلي عرب عنوان حملي من عناوين اإلصدار
 IPv6باستعمال تكنولوجيا تلفزيون اإلنرتنت
من طرف آلخر ،اليت أقرها االحتاد.
ويف مايو  ،2011استضاف االحتاد أول
حدث الختبار قابلية التشغيل البيين على
أساس املعيار الذي تنص عليه التوصية
) G.9960 (G.hnلقطاع تقييس االتصاالت
بالنسبة للشبكات املنزلية .وكان هذا احلدث
جهداً مشرتكاً بني منتدى الشبكات املنزلية
) (HomeGrid Forumومنتدى النطاق
العريض ،مبساعدة خمترب القابلية للتشغيل
جبامعة نيو هامبشاير ،الذي انضم إىل
عضوية قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
كمؤسسة أكادميية.
وساند االحتاد احلدث اخلاص باختبار
قابلية التشغيل البيين على أساس سلسلة
املعايري  ITU–T Q.3900بالنسبة لشبكات
اجليل التايل ،وهو احلدث الذي مت تنظيمه
يف اليابان يف الفرتة  13–11يوليو  .2012وقد
أدى هذا احلدث إىل فكرة استطالع منوذج
جديد للتعاون تنظم يف إطاره هيئات وضع

املعايري اإلقليمية والوطنية أحداثاً الختبار
قابلية التشغيل البيين على أساس توصيات
قطاع تقييس االتصاالت .والغرض من ذلك
هو تشجيع تطبيق شبكات اجليل التايل يف
البلدان النامية.

بناء القدرات

نظّم االحتاد العديد من األحداث يف
جمال بناء القدرات .وقد أقيمت اتصاالت
مع وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف كولومبيا ) ،(CINTELوهيئة التقييس
اإللكرتوين واعتماد املعدات اإللكرتونية
باملكسيك ) ،(NYCEومركز البحوث والتنمية
يف الربازيل ) ،(CPqDومركز حبوث ودراسات
االتصاالت يف تونس ) ،(CERTوخمترب اختبار
قابلية التشغيل البيين يف سلوفينيا )،(Sintesio
للتحضري إلنشاء مراكز إلجراء اختبارات
قابلية التشغيل البيين يف األقاليم ووضع أسس
لالختبار استناداً إىل توصيات قطاع تقييس
االتصاالت باالحتاد.
ووقّع االحتاد مذكرات تفاهم مع كل من
مركز حبوث ودراسات االتصاالت يف تونس
) (CERTوخمترب اختبار قابلية التشغيل البيين
يف سلوفينيا ) (Sintesioإلجراء اختبارات
املطابقة وقابلية التشغيل البيين .وجاري
تقدمي التدريب الالزم للبلدان اإلفريقية
والعربية يف عام  ،2012وسوف تُن ّفذ دورات
تدريبية يف األقاليم األخرى يف 2013
و .2014وجاري وضع خطط للتوقيع على
مذكرة تفاهم مع مركز البحوث والتنمية يف
الربازيل ).(CPqD

يبلا ليغشتلا ةيلباقو ةقباطملا تارابتخا
حدث قابلية التشغيل البيين الذي أقامه االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن تلفزيون بروتوكول
اإلنرتنت ،ريو دي جانريو ،الربازيل ،يوليو 2011

ITU–T

مراكز االختبار

أصدر االحتاد جمموعة من املبادئ
التوجيهية بشأن إقامة خمتربات إلجراء
اختبارات املطابقة وقابلية التشغيل البيين
للمعدات واألنظمة يف البلدان النامية .وتغطي
هذه املبادئ عمليات إقامة املختربات،
وحتليل املواقع ،والتحليل االقتصادي ،وفرص
التمويل والتدريب ،وآليات التعاون ،وأفضل
املمارسات ،واملعايري املرجعية وتوصيات
االحتاد الدويل لالتصاالت.
كما يجُ ري االحتاد مباحثات مع منظمة
األمم املتحدة للتنمية الصناعية )،(UNIDO
واملخترب الدويل للتعاون يف جمال اعتماد
املعدات اإللكرتونية ) ،(ILACواملنتدى الدويل
العتماد املعدات اإللكرتونية ) (IAFحول

كيفية مساعدهتا يف إنشاء مراكز اختبار خطة العمل

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتنظر
مجيع هذه اجلهات يف كيفية تشجيع إقامة
بنية حتتية لتقييم املطابقة على املستويات
الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية.
وقد ُوقّعت مذكرة تفاهم مع كل من
املخترب الدويل للتعاون يف جمال اعتماد
املعدات اإللكرتونية ) (ILACواملنتدى الدويل
العتماد املعدات اإللكرتونية ) (IAFللتعاون
مع االحتاد يف تنفيذ برنامج تقييم املطابقة.
وتجُ رى اتصاالت مع النظام العاملي الختبار
املطابقة واعتماد املعدات اإللكرتونية
ومكوناهتا ،وكذلك مع جهاز اعتماد املعدات
اإللكرتونية يف كل من كولومبيا )(ICONTEC
والربازيل ).(INMETRO

وقع االختيار على شركة
االستشارية للقيام بالعمليات التحضريية
لوضع خطة عمل ،وأشارت تقديرات
الشركة إىل أن جمموع املوارد الالزمة ملدة
السنوات اخلمس  2016–2012يبلغ ما
بني  8–5ماليني فرنك سويسري ،اعتماداً
على السيناريو الذي سيقع عليه االختيار.
وال توجد اعتمادات لبند املطابقة وقابلية
التشغيل البيين يف ميزانية االحتاد خالل الفرتة
 ،2013–2012ويوجد حنو نصف مليون
فرنك سويسري للسيناريو األساسي خالل
الفرتة .2015–2014
KPMG
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ذافنلا ةيناكمإ

إمكانية النفاذ
تعد إمكانية النفاذ من المجاالت المهمة التي يتصدى فيها االتحاد الدولي لالتصاالت – الذي يدافع
منذ فترة طويلة عن مبدأي الشمول والتصميم العام – للتحديات من خالل الجهود التي يبذلها في مجال
التقييس .وعلى الرغم من وجود معدات وبرمجيات توفر في الوقت الحاضر دعماً مدهشاً لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،توجد حواجز كثيرة أمام العثور على أفضل المعدات المناسبة ،وال سيما المعدات التي تكون
أثمانها معقولة.
ولقد كان التأكد من حصول األشخاص
ذوي اإلعاقة على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من اجلوانب متزايدة األمهية
يف أعمال قطاع تقييس االتصاالت يف
االحتاد الدويل لالتصاالت منذ  ،2009وهي
األعمال اليت يقوم هبا القطاع تلبية ملا طالبت
به اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام
 ،(WTSA-08) 2008وما دعا إليه القرار
 70بشأن “إمكانية حصول األشخاص
ذوي اإلعاقة على تكنولوجيا االتصاالت/
املعلومات واالتصاالت” واتفاقية األمم
املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وفيما كان القرار  70الصادر عن اجلمعية
العاملية لتقييس االتصاالت لعام  2008هو
أول نص صادر عن االحتاد يتناول موضوع
إمكانية النفاذ ،أصدر قطاع تنمية االتصاالت
)(ITU–Dيف منتصف  2010القرارين  58و70
بشأن نفس املوضوع ،كما أصدر مؤمتر
املندوبني املفوضني (غواداالخارا)2010 ،
القرار  175الذي يؤكد األولوية اليت ينبغي أن
يعطيها االحتاد إلمكانية النفاذ.

تقديم الخدمات

أطلِقت يف يونيو  2009بوابة إلمكانية
النفاذ ،جتمع الكثري من موارد التقييس اخلاصة
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بإمكانية النفاذ يف مكان واحد .وتوجد أيضاً املتعددة) – وهي جلنة الدراسات الرئيسية
“جمموعة أدوات السياسات اخلاصة بإمكانية املعنية بإمكانية النفاذ؛ وجلنة الدراسات 2
النفاذ اإللكرتونية بالنسبة لألشخاص ذوي (اجلوانب التشغيلية) بالنسبة للجزء املتعلق
اإلعاقة” اليت اشرتك يف وضعها االحتاد بالعوامل البشرية.
وقد است ِ
و .G3ictوتغطي هذه األدوات اإللكرتونية
حدث “نشاط التنسيق املشرتك
ُ
جماالت من قبيل البث التلفزيوين ،والتعليم ،بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية”
والصحة ،والنقل ،وخدمات احلكومة ) (JCA-AHFيف ديسمرب  2007يف إطار جلنة
اإللكرتونية .وتعد جمموعة األدوات هذه الدراسات  2لقطاع تقييس االتصاالت.
مورداً مفيداً لصانعي السياسات يف تنفيذ ولتحقيق أهدافه فيما يتصل بتنشيط الوعي،
ْ
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتقدمي املشورة واملساعدة ،وتعزيز املشاركة
وقد طبق االحتاد إمكانية النفاذ يف والتعاون والتواصل ،عمل نشاط التنسيق
بعض اجتماعاته وحلقات عمله عن طريق املشرتك )(JCA-AHFعلى تعزيز التعاون مع
توفري خدمات إمكانية النفاذ مثل إدارة هذه القطاعات األخرى يف االحتاد ،وأعرب عن
االجتماعات على اخلط ،وإضافة تنظيم استعداده للتعاون مع كيانات أخرى يف
املؤمترات عن �بُْعد وتسهيالت العنونة وكذلك منظومة األمم املتحدة.
رحب املشاركون –
ويف نفس الوقت ،استمرت األعمال
تفسري لغة اإلشارة .وقد ّ
من ذوي اإلعاقة ومن غري ذوي اإلعاقة— التقنية اخلاصة بإمكانية النفاذ داخل
جلنة الدراسات ( 9كبل وتلفزيون النطاق
هبذه اخلدمات االفرتاضية ويف املوقع.
العريض) ،وجلنة الدراسات ( 12األداء،
وجودة اخلدمة ونوعية اخلربة) وجلنة الدراسات
زيادة إمكانية النفاذ
تقدمت أعمال التقييس التقين اخلاصة ( 13شبكات املستقبل).
وقد أنشئ فريق متخصص جديد بشأن
بإمكانية النفاذ داخل جلنيت الدراسات
الـرئـيـسـيـتـيـن الـتـابـعـتـيـن لـقـطــاع تـق ـيـيس إمكانية النفاذ إىل الوسائط السمعية والبصرية
االتصاالت اللتني تتناوالن هذا املوضوع ،يف مايو  2011لتمكني األشخاص ذوي
ومهــا :جلـنــة الــدراس ــات ( 16الــوســائــط اإلعاقة من النفاذ إىل الوسائط السمعية

ذافنلا ةيناكمإ

Thinkstock

والبصرية .ويشجع هذا الفريق مجيع اجلهات ائتالف نشط في مجال إمكانية
صاحبة املصلحة على املشاركة يف أعمال النفاذ واإلعاقة
إمكانية النفاذ اليت يقوم هبا االحتاد .ولذلك،
يرحب الفريق جبميع أجهزة وضع املعايري
العاملة يف هذا اجملال ،كما يشجع اخلرباء،
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واألكادمييني من
اجلامعات ومراكز البحوث ،وقادة الصناعة
على املشاركة.

استحدث االحتاد أثناء انعقاد منتدى
إدارة اإلنرتنت ،الذي عُ ِقد يف ريو دي
جانريو ،الربازيل ،يف “ ،2007االئتالف
املعين بتمكني ذوي اإلعاقة” )،(DCAD
الذي يستهدف تيسري تواصل ذوي اإلعاقة
واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين
مع املنتدى ،كي ميكن مساع أصواهتم يف
احلوارات الرئيسية بشأن إدارة اإلنرتنت.

ويقدم قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد
الدعم ملوقع االئتالف املعين بتمكني ذوي
اإلعاقة ) (DCADعلى الويب ،حبكم قيامه
بدور األمانة والتنسيق.
وقد وفّر االحتاد منحاً لتمكني عدد
كبري من أعضاء االئتالف املعين بتمكني
ذوي اإلعاقة” للمشاركة يف منتديات إدارة
اإلنرتنت .كما ق ّدم إرشادات ملساعدة ذوي
اإلعاقة على النفاذ إىل اجتماعات املنتدى
وموقعه على شبكة الويب.
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اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت

()IPv6

كان الضغط الناجم عن نضوب عناوين اإلصدار الرابع من بروتوكول اإلنترنت ( )IPv4في أذهان المشاركين
في الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام  ،)WTSA-08( 2008مما حدا بهم إلى اعتماد القرار 64
بشأن “تخصيص عناوين بروتوكول اإلنترنت وتشجيع نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت”.
وقد أدى هذا القرار إىل إقدام االحتاد
الدويل لالتصاالت على سلسلة من األنشطة،
كان من بينها ،على سبيل املثال ،أن أنشأ
مكتب تقييس االتصاالت ) (TSBباالحتاد
موقعاً على الويب لإلصدار  6من بروتوكول
اإلنرتنت ) (IPv6يف أوائل  2010إلتاحة
سهولة النفاذ إىل قائمة توضح األنشطة
العاملية اخلاصة هبذا اإلصدار ،والدورات
التدريبية ،ومواد التدريب واملناقشات.
وقد أجرى مكتب تقييس االتصاالت
استقصاءً يف الفرتة ما بني مارس — أغسطس
 2009عن ختصيص عناوين اإلصدار
السادس من بروتوكول اإلنرتنت وتشجيع
انتشاره .وكلف االحتاد جهات استشارية
خارجية بإجراء دراستني مستقلتني بشأن
املسائل املتصلة بتخصيص عناوين هذا
اإلصدار ،نيابة عنه .وأبلِغت نتائج هاتني
الدراستني ،اللتني تعرضتا لتخصيص عناوين
اإلصدار السادس وطرائق توزيعها ،وإمكانية
إدخال العوامل االقتصادية ،إىل جملس االحتاد
يف .2009
وكلّف اجمللس مدير مكتب تقييس
االتصاالت بأن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع مدير
مكتب تنمية االتصاالت )ٍ (BDTيف الدعوة
لعقد فريق ،يعرف باسم فريق االحتاد الدويل

62

أخبار االحتاد   2012 | 9 نوفمرب

2012

لالتصاالت املعين باإلصدار السادس من
بروتوكول اإلنرتنت ،وهو فريق مفتوح أمام
أعضاء قطاعي تقييس االتصاالت وتنمية
االتصاالت باالحتاد.
مث يف  ،2010اعتمد املؤمتر العاملي لتنمية
االتصاالت لعام  (WTDC-10) 2010القرار 63
بشأن “ختصيص عناوين اإلنرتنت وتشجيع
نشر اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت
يف البلدان النامية” .ويف أعقاب ذلك،
اعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني القرار 180
(غواداالخارا )2010 ،بشأن “تسهيل االنتقال
من اإلصدار الرابع لربوتوكول اإلنرتنت )(IPv4
إىل اإلصدار السادس منه ) .”(IPv6وُكلِّف
الفريق املعين باإلصدار السادس بالقيام مبزيد
من األنشطة يف سبيل تنفيذ هذين القرارين.
ويف نفس األثناء ،استكملت جلنة
الدراسات  13التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت عملها اخلاص بأثر اإلصدار
السادس من بروتوكول اإلنرتنت على
شبكات اجليل التايل .وكانت هذه املسألة
تغطي اجلوانب املتعلقة بتقسيم اهلوية/
املوقع ،واالنتقال ،وحتديد األشياء والنفاذ إىل
الشبكات والتشغيل البيين .وقد استُ ِ
كملت
أربع معايري (توصيات) جديدة يف فرتة
الدراسة .2012–2009

وواصلت جلنة الدراسات  17التابعة
لقطاع تقييس االتصاالت العمل على بندين
مها “املبادئ التوجيهية لألمن التقين بشأن
نشر اإلصدار  ”IPv6و”مبادئ توجيهية
إلدارة الشؤون األمنية بشأن تنفيذ بيئة
اإلصدار  IPv6يف منظمات االتصاالت”.

التقييس مع مراعاة اإلصدار
السادس من بروتوكول اإلنترنت

حترص جلان الدراسات التابعة لقطاع
تقييس االتصاالت يف أعماهلا يف جمال
التقييس على دراسة أثر نفاد عناوين
اإلصدار  IPv4ونشر اإلصدار  ،IPv6كلما
كان ذلك ممكناً .ويتناول كثري من توصيات
قطاع تقييس االتصاالت اإلصدار IPv4
واإلصدار IPv6معاً يف جمال تطبيقها.
وتشمل أمثلة املعايري اليت ميكن أن تطبق
على كل من اإلصدارين التوصيات اليت
تتناول موضوعات مثل متطلبات توفري
خدمات التلفزيون القائم على بروتوكول
اإلنرتنت (التوصية  ،)Y.1901واإلطار
املتعلق بتوفري حمتوى تلفزيون بروتوكول
اإلنرتنت القائم على البث املتعدد (التوصية
 ،)Y.1902ونظرة شاملة عن األجهزة
املطرافية  IPTVواألنظمة الطرفية (التوصية

اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت

)(IPv6

Shutterstock

 ،)H.720والنموذج األساسي لألجهزة
الطرفية اخلاصة بتلفزيون اإلنرتنت (التوصية
 ،)H.721ومعلمات أداء الشبكة املنزلية
(التوصية .)T Y.1565
وقد نُشر اإلصدار السادس من بروتوكول
اإلنرتنت داخلياً يف االحتاد — املقر الرئيسي
لالحتاد موصول باإلصدار  ،IPv6ومجيع
مواقع االحتاد اإللكرتونية ميكن النفاذ إليها
باستعمال هذا اإلصدار.

وقد جنح االحتاد يف عرض العديد من
األحداث املتصلة بالتلفزيون القائم على
بروتوكول اإلنرتنت باالستعانة بتسهيالت
التوصيل عن طريق اإلصدار  IPv6يف
االحتاد .كما شرع االحتاد يف تنفيذ
مشروع عاملي الختبار استعمال اإلصدار
 IPv6يف التلفزيون القائم على بروتوكول
اإلنرتنت لتوصيل أعضاء االحتاد املهتمني.
وسوف يساعد ذلك على تيسري تقييس

التلفزيون القائم على بروتوكول اإلنرتنت،
واختبار قابلية التشغيل البيين ،وتشجيع
نشر اإلصدار  IPv6على املستوى العاملي.
وسوف يجُ ري االحتاد بياناً عملياً على
عرض احملتوى يف الوقت الفعلي معتمداً
على اإلصدار  IPv6باستعمال تكنولوجيا
تلفزيون اإلنرتنت املعيارية من طرف
آلخر أثناء انعقاد اجلمعية العاملية لتقييس
االتصاالت لعام .2012

أخبار االحتاد   2012 | 9 نوفمرب

2012

63

نقتلا نيلوؤسملا رابك تاعامتجا

ITU–T

اجتماعات كبار المسؤولين التقنيين
دبي هي مكان انعقاد االجتماع الرابع (يوم  18نوفمبر  )2012لكبار التنفيذيين في الصناعة – وهم كبار
المسؤولين التقنيين .وهذا االجتماع للبناء على النجاح الذي حققته االجتماعات الثالثة السابقة.
وكان أول اجتماع لكبار املسؤولني
التقنيني قد عُ ِقد يف أكتوبر  2009أثناء
انعقاد معرض تليكوم العاملي الذي نظمه
االحتاد الدويل لالتصاالت يف  .2009وقد
أقر املشاركون بأن الوضع العام للتقييس
قد أصبح شديد التعقيد ومنقسماً ،حيث
تتنافس مئات املنتديات واجملموعات
التابعة للصناعة ،باإلضافة إىل املنظمات
واهليئات الوطنية واإلقليمية والدولية
املعنية بوضع املعايري يف القيام بدور يف
هذا اجملال .وأكدوا أن صناعة تكنولوجيا

64

أخبار االحتاد   2012 | 9 نوفمرب

2012

املعلومات واالتصاالت أصبحت تواجه
صعوبات متزايدة يف حتديد اجملاالت اليت
تركز فيها موارد التقييس .ولذلك ،دعا
كبار املسؤولني التقنيني إىل إعادة النظر
يف الوضع العام للتقييس لتحديد األسباب
اليت تدعوا إىل وضع املعايري وأنواع تلك
املعايري ،وحتديد خمتلف اهليئات املعنية
بوضع املعايري وأدوارها وقدراهتا ،وتنفيذ
حتسينات على البيئة احلالية للمعايري ،كي
تستطيع تلك اهليئات أن تتكامل بدالً من
أن تتنافس.

وعُ ِقد االجتماع السنوي الثاين يف
باريس يف  29أكتوبر  ،2010يف ضيافة
شركة أورانج .ودعا املشاركون إىل اختاذ
خطوات مباشرة لتنظيم وحتديث أوضاع
التقييس ،مؤكدين على ضرورة اتباع هنج
جديد للمشاركة والتعاون والتنسيق ،بغية
حتسني كفاءة العمل يف جمال التقييس،
واحلد من ازدواجية األنشطة وتاليف صياغة
معايري متضاربة .وكان اهلدف الذي يتوخاه
املشاركون يف هناية املطاف هو قيام شبكة
اتصاالت عاملية موحدة وقابلة للتشغيل

نقتلا نيلوؤسملا رابك تاعامتجا

المشاركون في ا الجتماع الرابع لكبار المسؤولين التقنيين

البيين يف املستقبل .وحدد املشاركون االحتاد
الدويل لالتصاالت على أنه هيئة تقييس
رئيسية ،باإلضافة إىل عدد من األجهزة
اإلقليمية والوطنية املعنية بوضع املعايري.
وعُ ِقد االجتماع السنوي الثالث يف
جنيف يف  25أكتوبر  ،2011أثناء معرض
تليكوم العاملي الذي ينظمه االحتاد .وكان
املشاركون ينتمون إىل كربيات شركات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد
عجل بأعمال التقييس
ناشدوا االحتاد أن يُ ِّ

التقنية يف جمال الصحة اإللكرتونية.
ويعتقد كبار املسؤولني التقنيني أن
أي مراجعة للوائح االتصاالت الدولية
ينبغي أن تُربز مبادئ حمايدة من الناحية
التكنولوجية ورفيعة املستوى وأن تكون
مستقرة بدرجة كافية لتقليل احلاجة إىل
حتديثها يف املستقبل .وبعد أن أحيطوا
ِعلماً باآلثار اليت تعرضت هلا الشبكات
من جراء الزلزال وأمواج التسونامي اليت
تعرضت هلا اليابان ،أوصى كبار املسؤولني

التقنيني بأن ينشئ الفريق االستشاري
لتقييس االتصاالت فريقاً متخصصاً
لدراسة ما حدث ووضع املعايري وأفضل
املمارسات اليت تكفل مرونة الشبكات يف
حالة حدوث كوارث مماثلة ،حبيث يسمح
نظام اإلغاثة يف حاالت الكوارث لألفراد
بإخطار أصدقاء الضحية أو أسرته أو رب
العمل ،مع وضع آلية ملساعدة الضحايا
على حتقيق سالمتهم.
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التعاون والمشاركة
قطاع تقييس االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITU–Tهو الذي يقود عملية التقييس على
المستوى العالمي ،ويتعاون مع جميع الكيانات الرئيسية المعنية بوضع المعايير في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ( )ICTلتحقيق أفضل النتائج بالنسبة للجهات المعنية بالتصنيع ،والتشغيل وتقديم
الخدمات والمستهلكين .وتحدد هذه المقالة اإلطار العام للتعاون والمشاركة بين قطاع تقييس االتصاالت
والجهات الشريكة له منذ عام .2009
الوطين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مؤتمرات كاليدوسكوب
) ،(NICTوجامعة واسيدا ،وكلها مؤسسات
والمؤسسات األكاديمية
اهلدف من مؤمترات كاليدوسكوب يابانية ،باإلضافة إىل معهد مهندسي الصور
األكادميية ،اليت ينظمها قطاع تقييس اإللكرتونية يف اليابان ) (IIEEJواألكادميية
االتصاالت ،هو حتديد االجتاهات األوروبية للتقييس ).(EURAS
املستجدة يف تكنولوجيا املعلومات
وقد عُ ِقد مؤمتر كاليدوسكوب الرابع
واالتصاالت وحتفيز وضع املعايري الدولية“( .اإلنسان املوصول كلياً بالشبكة؟
وسوف يُع َقد مؤمتر كاليدوسكوب التايل ابتكارات من أجل شبكات وخدمات
—وهو املؤمتر اخلامس — يف الفرتة  24–22املستقبل”) ،يف الفرتة  14–12ديسمرب
 2011يف كيب تاون جبنوب إفريقيا .وكانت
أبريل  2013يف كيوتو ،اليابان.
وسوف يكون مؤمتر كاليدوسكوب هذه املتابعة مفيدة بالنسبة لالحتاد .وعلى
عام  2013حتت عنوان “بناء جمتمعات سبيل املثال ،قدمت جامعة باسك اإلسبانية
مستدامة” ،وسوف تستضيفه جامعة —وهي إحدى اهليئات األكادميية األعضاء
كيوتو ،وسوف يشارك يف رعايته معهد يف قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد—
املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني ) (IEEEورقة بشأن “منصة اختبار تعاونية من أجل
وجمتمع االتصاالت ) (ComSocالتابع له ،سيناريوهات جتريب موسعة لنوعية اخلدمة”
ومعهد مهندسي اإللكرتونيات واملعلومات إىل جلـنــة الـدراســات  11الـتـابـعــة لـقطــاع
واالتصاالت باليابان ).(IEICE
تقييس االتصاالت.
وعقد مؤمتر كاليدوسكوب الثالث يف
وسوف تقدم شركة  Telkom SAدعماً
مالياً للمؤمتر .وسوف تشارك يف تنظيم املؤمتر بوين باهلند يف الفرتة  15–13ديسمرب 2010
وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت اليابانية ،وكان حموره “ما بعد اإلنرتنت؟ — ابتكارات
وجلنة تكنولوجيا االتصاالت ) ،(TTCواملعهد من أجل شبكات وخدمات املستقبل”.
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وقد استضاف املؤمتر “ركن املعايري” ،حيث
عُ ِرضت سلسلة من الدورات التدريبية عن
التقييس ،و”ركن جول فرين” .واجتذبت
فئة عضوية اهليئات األكادميية اليت
ِ
استحدثت مؤخراً اهتماماً بالغاً خالل
املؤمتر ،وكانت مؤسستان مشاركتان يف
املؤمتر من أوائل املنضمني إىل االحتاد ،ومها:
مجعية سنجاد للتعليم التقين ) (STESيف اهلند
وجامعة ألبورغ ،الدامنارك.
و”ركن جول فرين” خمصص ملؤلفي
اخليال العلمي – أي حميب التكنولوجيا
واملتحمسني هلا الذين لديهم اجلرأة على أن
يتخيلوا ما ميكن أن تصل إليه التكنولوجيا
احلالية ويضعون تصورات ملا ميكن أن يرتتب
عليها من آثار يف املستقبل.
وعقد االحتاد مؤمتر كاليدوسكوب الثاين
يف مار ديل بالتا باألرجنتني يومي 31
أغسطس –  1سبتمرب  2009حتت عنوان:
“ابتكارات من أجل الشمول الرقمي”.
وحلل املؤمتر التكنولوجيات واخلدمات
والتطبيقات اليت ستقوم على البنية التحتية
لشبكات اجليل التايل وتعزز الشمول الرقمي.

كراشملاو نواعتلا
املؤمتر األكادميي لالحتاد “كاليدوسكوب” ،كيب
تاون ،جنوب إفريقيا ،ديسمرب 2011

ITU–T

ويف يونيو  ،2009سلّطت جملة
االتصاالت اليت يصدرها معهد املهندسني
الكهربائيني واإللكرتونيني ) (IEEEالضوء
على أول مؤمتر كاليدوسكوب يعقده االحتاد
يف مايو  2008حتت عنوان “ابتكارات يف
شبكات اجليل التايل”.

التعليم في مجال المعايير

استضاف قطاع تقييس االتصاالت
حلقة دراسية بشأن تعليم املعايري يف 30
أبريل  2012الستعراض مناهج التقييس اليت
تقدمها حالياً خمتلف املؤسسات األكادميية،
وتشجيع املؤسسات األخرى على تقدمي
مقررات تعليمية مماثلة.
ويف أعقاب هذه احللقة االفرتاضية،
اشرتك االحتاد واملنتدى العاملي لتقييس
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للهند

) (GISFIيف تنظيم ورشة عمل يومي 9–8
أكتوبر  2012يف جامعة ألبورغ ،حيث عرض
أعضاء االحتاد من اهليئات األكادميية تفاصيل
مناهجهم املتعلقة بالتقييس إسهاماً يف إنشاء
مستودع املواد التعليمية املتصلة باملعايري التابع
لالحتاد.
ومن املستجدات األخرى اجلديرة بالذكر
إنشاء “الفريق املخصص املعين بالتعليم
املتعلق بالتقييس” التابع ملدير مكتب تقييس
االتصاالت يف يوليو  .2012ويدرس هذا
الفريق هنج اهليئات األكادميية فيما يتعلق
بوضع املعايري القياسية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ليس فقط بغية زيادة أمهية
املوضوع يف مقرراهتا الدراسية ،بل وكذلك
لتحديد اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها
قطاع تقييس االتصاالت ملساعدة أعضائه
من اهليئات األكادميية يف هذا اجملال.

ويضم الفريق خرباءً يف التقييس من
قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ،وممثلني
من اهليئات األكادميية وممثلني من األجهزة
األخرى املعنية بوضع املعايري .واملشاركة يف
الفريق مفتوحة أمام مجيع األطراف املعنية ،مبا
يف ذلك غري األعضاء يف االحتاد ،كما أهنا
بدون مقابل.
ويف هذا السياق ،ال يتعلق “التعليم
املتعلق بالتقييس” مبوضوعات التكنولوجيا،
بل يتعلق بتوفري معلومات لطالب
الدراسات اجلامعية والدراسات العليا بشأن
مجيع اجلوانب املتعلقة باملعايري الدولية،
مثل أنشطة وضع املعايري ،والتخطيط
االسرتاتيجي يف جمال املعايري ،ودراسات
حالة يف جمال األعمال تبني أمهية املعايري
بالنسبة للصناعة.
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التعاون مع المنظمات األخرى
التعاونية العالمية للمعايير القياسية
األكاديمية
نظّم االحتاد الدويل لالتصاالت باالشرتاك
مع املنظمتني املشاركتني يف التعاونية العاملية
للمعايري القياسية األكادميية ) – (WSCومها
املنظمة الدولية للتوحيد القياسي )(ISO
واللجنة الكهرتقنية الدولية ) – (IECأول أسبوع
أكادميي يف جنيف يف الفرتة  9–5يوليو 2010
لزيادة الوعي بأمهية إضافة التقييس إىل برامج
التعليم العايل .وقد تصادف هذا احلدث مع
حلقة العمل السنوية اليت ينظمها التعاون
الدويل للتعليم يف جمال التقييس ).(ICES
وكمتابعة لذلك ،نظّمت التعاونية العاملية
للمعايري القياسية األكادميية ) (WSCاليوم
األكادميي لعام  2011يف هاجنزهاو (الصني)
يوم  29يونيو  2011بالتزامن مع حلقة العمل
السنوية اليت ينظمها التعاون الدويل للتعليم يف
جمال التقييس ).(ICES
وقد عُ ِقد اليوم األكادميي لعام 2011
الذي نظمته التعاونية العاملية للمعايري القياسية
األكادميية ) (WSCيف بايل ،إندونيسيا ،يوم 11
مايو  ،2012يف أعقاب مؤمتر التعاون الدويل
للتعليم يف جمال التقييس ) (ICESالذي عُ ِقد
يوم  10مايو .وناقش املشاركون اإلجراءات
الرئيسية اليت ينبغي أن تتخذها املنظمة الدولية
للتوحيد القياسي ) ،(ISOواللجنة الكهرتقنية
الدولية ) (IECواالحتاد لتعزيز الربامج التعليمية
اخلاصة بالتقييس يف مجيع البلدان.
واتفق اجتماع للتعاونية العاملية
للمعايري القياسية ) (WSCيف فرباير 2012
على خطة متجددة لثالث سنوات الختاذ
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إجراءات مشرتكة فيما يتعلق باليوم العاملي
للمعايري ،وحلقات العمل اليت تنظمها
التعاونية العاملية للمعايري القياسية األكادميية
) ،(WSCواهليئات األكادميية ،والقدرة على
النفاذ ،والعالقات مع منظمة التجارة
العاملية ) ،(WTOوحقوق املِ ِ
لكية الفكرية،
وتقييم املطابقة ،والرتويج ،وتقاسم أفضل
املمارسات بشأن طرائق العمل.
ونظّمت التعاونية العاملية للمعايري القياسية
األكادميية ) (WSCأربع حلقات سنوية من
معرض السيارة املوصلة بالشبكات بالكامل
يف إطار معرض جنيف الدويل للسيارات
(Fully Networked Car@Geneva Motor
) ،Showويومني من أيام التعاونية العاملية

للمعايري القياسية األكادميية .كما أطلقت
التعاونية خالل عام  2011نشرة إلكرتونية.
ويواصل االحتاد املشاركة مع املنظمة
الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة
الكهرتقنية الدولية ) (IECيف الفريق االستشاري
االسرتاتيجي املعين باألمن ).(SAG-S

 1التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/
اللجنة الكهرتقنية الدولية من خالل إنشاء
فريق تعاوين مشرتك جديد يف يناير 2010
يعىن باجليل التايل لتشفري الفيديو )،(JCT-VC
بناءً على التعاون الذي حققه فريق الفيديو
املشرتك الذي تأسس تنفيذاً للتوصية
 ITU–T H.264اليت فازت جبائزة إميي .ومن
املتوقع أن يُستكمل املعيار اجلديد ،الذي
حيمل بصفة مؤقتة اسم  ،H.HEVCيف
عام .2013
ويف مايو  ،2012أنشئ فريق اخلرباء
املعين بالصور املتحركة ) (MPEGبغية العمل
على تطوير متديدات تشفري للفيديو ثالثي
األبعاد ذات كفاءة تقبل التطبيق على
التوصيتني  ITU–T H.262وITU–T H.264
والتوصية املستقبلية .H.HEVC
ويف يونيو  ،2012أنشأت جلنة الدراسات
 13التابعة لقطاع تقييس االتصاالت فريقني
جديدين للتعاون مع اللجنة اخلاصة /38فريق
العمل  3املنبثق عن اللجنة التقنية املشرتكة
 1التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/
اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC
) 1 SC 38/Working Group 3للعمل على
النصوص املشرتكة يف جمال مفردات احلوسبة
السحابية ومعماريتها املرجعية .وقد بدأ
العمل يف سبتمرب  ،2012ومن املتوقع أن تبدأ
عملية املوافقة يف هناية .2013

اللجنة التقنية المشتركة  1التابعة للمنظمة
الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة
الكهرتقنية الدولية ()ISO/IEC JTC 1
عُقد اجتماعان مشرتكان للمسؤولني
يف قطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية
املشرتكة  (JTC 1) 1التابعة للمنظمة الدولية
للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية،
يف جنيف ،يف الفرتة  5–4فرباير  ،2010ويف التعاون العالمي في مجال المعايير
يتألف التعاون العاملي بشأن املعايري
سان دييغو ،يوم  6نوفمرب .2011
وجددت جلنة الدراسات  16التابعة ) (GSCمن كيانات تقييس تكنولوجيا
لقطاع تقييس االتصاالت تعاوهنا مع اللجنة املعلومات واالتصاالت الرئيسية على
اخلاصة  29املنبثقة عن اللجنة التقنية املشرتكة الصعيدين اإلقليمي والوطين ،ومهمته دعم

كراشملاو نواعتلا
السيارة الموصلة بالشبكات بالكامل لعام
سيارة تيسال رودسرت خارج االحتاد الدويل
لالتصاالت ،جنيف ،سويسرا

2011

ITU–T

االحتاد .وقد نظّم التعاون العاملي بشأن
املعايري ثالثة اجتماعات يف الفرتة  31أكتوبر
 — 3نوفمرب  2011يف هاليفاكس (كندا)،
والفرتة  30أغسطس –  2سبتمرب  2010يف
بيجني (الصني) والفرتة  16–13يوليو 2009
يف جنيف (سويسرا) شارك يف كل منها حنو
 100مندوب.
وتواصل هيئة جمتمع االتصاالت
) (ComSocمبعهد املهندسني الكهربائيني
واإللكرتونيني ) (IEEEرعايتها التقنية لفعالية

كاليدوسكوب .وقد نشرت يف “جملة
االتصاالت” املرموقة اليت يُصدرها املعهد
مقاالت متنوعة تربز أعمال التقييس اليت
يقوم هبا قطاع تقييس االتصاالت ومؤمتري
كاليدوسكوب األكادمييني.
وعُقدت حلقتا عمل مشرتكتني بني
االحتاد واملعهد“ :مستقبل نقل اإلثرنت”
( 28مايو  ،2010جنيف) و” G 100وما
بعده يف قطاع تقييس االتصاالت ومعهد
املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني” (18

سبتمرب  ،2011جنيف) .ويتعاون املعهد
وقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد يف
تطوير اإلثرنت بسرعة  40و.Gbit/s 100
وبشكل عام ،حيدد قطاع تقييس االتصاالت
املتطلبات من منظور اجلهات املعنية بتشغيل
الشبكات إضافةً إىل مواصفات املستوى
الوظيفي ،بينما يضع معهد املهندسني
الكهربائيني واإللكرتونيني ) (IEEEمواصفات
التصميم التفصيلية اليت تتيح التنفيذ.
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منتدى إدارة اإلنترنت
يقود قطاع تقييس االتصاالت حتالفني
نشطني يف منتدى إدارة اإلنرتنت )(IGF
أحدمها معين بقابلية النفاذ واإلعاقة ،واآلخر
معين باإلنرتنت وتغري املناخ .وقد اجتمع
التحالفان أثناء انعقاد منتدى إدارة اإلنرتنت
لعام  29–26( 2011سبتمرب .)2011
ويف عام  ،2011مثل نائب مدير مكتب
تقييس االتصاالت قطاع تقييس االتصاالت
بصفته مسئول اتصال تقين يف جملس إدارة
مؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة
) .(ICANNوهو هبذه الصفة يشغل مقعداً
دون تصويت يتناوب عليه قطاع تقييس
االتصاالت واحتاد الشبكة العاملية )(W3C
واملعهد األورويب ملعايري االتصاالت ).(ETSI
كما كان لقطاع تقييس االتصاالت يف
 2011مقعد يف جلنة الرتشيحات مبؤسسة
اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة.
المنظمات اآلسيوية المعنية بوضع
المعايير
وقّع االحتاد مذكرة تفاهم مع املنظمات
اآلسيوية الرئيسية املعنية بوضع املعايري
—رابطة الصناعات ومشاريع األعمال
الراديوية ) ،(ARIBومركز البحوث الياباين،
ومجعية تقييس االتصاالت الصينية )(CCSA
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ومجعية تكنولوجيا االتصاالت جبمهورية
كوريا ) (TTAوجلنة تكنولوجيا االتصاالت
) – (TTCبغية اعتماد املعايري العاملية اليت
يضعها االحتاد الدويل لالتصاالت وما
يتصل هبا من معايري وطنية.
عُقد اجتماع مشرتك للمسؤولني يف فريق
املهام املعين هبندسة اإلنرتنت ) (IETFوقطاع
تقييس االتصاالت يف  2أغسطس .2010

منظمة التجارة العالمية
ُمنح االحتاد عام  2010وضع املراقب يف
اللجنة املعنية باحلواجز التقنية أمام التجارة
التابعة ملنظمة التجارة العاملية .ويشارك
مكتب تقييس االتصاالت يف االجتماعات
ذات الصلة ،خاصة ما يتعلق منها بأعمال
التجوال املتنقل الدويل.

المكتب األوروبي للبراءات
وقّع االحتاد اتفاقاً مع املكتب األورويب
المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت
ُوقِّعت يف يوليو  2012مذكرة تفاهم للرباءات يف مايو  2011لتقاسم املعلومات
منقحة بني االحتاد واملعهد األورويب ملعايري اليت تساعد على حتسني جودة الرباءات.
االتصاالت .وتنص هذه املذكرة على دمج
مذكرة التفاهم املوقعة بني املعهد وقطاع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واللجنة
تقييس االتصاالت يف  2000ومذكرة التفاهم األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة
املوقعة بني املعهد وقطاع االتصاالت الراديوية لليونسكو
يف عام .2002
تتعاون اللجنة التقنية املشرتكة بني
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة
األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة
مكتب األمم المتحدة المعني
ملنظمة اليونسكو ،واملعنية بعلم احمليطات
بالمخدرات والجريمة
وقَّع االحتاد يف مايو  2011مذكرة تفاهم واألرصاد اجلوية البحرية ،مع االحتاد
مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات يف دراسة إمكانية استعمال الكبالت
واجلرمية ) (UNODCتنص على مساعدة الدول البحرية يف رصد احمليطات واإلنذار بأمواج
األعضاء يف احلد من خماطر اجلرائم السيربانية التسونامي قبل وقوعها ورصد املناخ.
هبدف ضمان االستعمال اآلمن لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
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ITU

املشاركون يف فعاليات االحتاد الدويل لالتصاالت يف طشقند

االجتماعات التي نظمها االتحاد الدولي لالتصاالت في طشقند
كانت طشقند (أوزبكستان) هي المكان الذي نظم فيه االتحاد ثالثة أحداث إقليمية ،عُ ِقدت في الفترة
ما بين  6–2أبريل  ،2012للبلدان األعضاء في مجلس التعاون اإلقليمي ( .)RCCوشملت هذه األحداث
منتدى بشأن “سد الفجوة التقييسية بالنسبة للبلدان األعضاء في مجلس التعاون اإلقليمي” .وكان
الحدثان اآلخران في شكل اجتماعين إقليميين تحضيريين للجمعية العالمية لتقييس االتصاالت لعام 2012
( )WTSA-12والمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية لعام  .)WCIT-12( 2012وتلقي هذه المقالة الضوء
على وجهات النظر التي برزت في هذه االجتماعات.
وقد شارك يف هذه االجتماعات حنو
ممثالً للدول األعضاء يف االحتاد ،واملنتسبني
واهليئات األكادميية من كومنولث الدول
املستقلة ) ،(CISكان من بينهم خرباء من
أوزبكستان ،وأذربيجان ،وبلغاريا ،وأوكرانيا،
واالحتاد الروسي.
70

ويف بداية منتدى “سد الفجوة التقييسية
بالنسبة للبلدان األعضاء يف جملس التعاون
اإلقليمي” أشري إىل أن اإلمكانيات اليت
يتمتع هبا قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ميكن أن تسمح بأشكال
جديدة متاماً من التفاعل وتقاسم املعلومات،
وحتسني العمليات اإلدارية اليت تقوم هبا

الدولة ،ودفع عجلة اإلصالح االقتصادي
والتنمية االقتصادية.
وتتخذ أوزبكستان — وهي الدولة املضيفة
هلذه األحداث — خطوات لتشجيع التطبيق
الواسع للمعايري الدولية على املستوى الوطين،
وقد أعدت عدداً من املقرتحات لعرضها على
كل من اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت
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لعام  2012واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية
لعام .2012
وناقش املنتدى قضايا ترتاوح بني وضع
معايري دولية قابلة للتشغيل البيين ،وتضييق
الفجوة الرقمية بني البلدان املتقدمة والبلدان
النامية ،وتوسيع التعاون الدويل حتقيقاً هلذا
الغرض .وقد تناول هذه القضايا خمتلف
املتحدثني يف بياناهتم ،ومنهم مالكومل
جونسون ،مدير مكتب تقييس االتصاالت
باالحتاد ،ونور الدين موخيطندوف ،مدير
عام اللجنة التنفيذية جمللس التعاون اإلقليمي،
ويوري جرين ،نائب مدير مكتب تنمية
االتصاالت باالحتاد.
وكان من بني املوضوعات املهمة األخرى
جعل النفاذ عريض النطاق شامالً باعتباره
أحد جوانب النهوض بشبكات اجليل التايل
) (NGNيف أوزبكستان.
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وقد أعرب املشاركون يف املناقشات
عن آرائهم بشأن مراجعة لوائح االتصاالت
الدولية ) (ITRوتطور شبكات اجليل التايل.
وأوىل املشاركون اهتماماً خاصاً للتقارب
بني التطبيقات املكتبية والتطبيقات املتنقلة،
والنظم األساسية القائمة على بروتوكول
اإلنرتنت ،وشبكات النفاذ املتعدد ،ومناذج
العمل املتصلة بذلك.
وكان اهلدف الشامل لالجتماعات
اإلقليمية التحضريية ملؤمتري االحتاد هو تنسيق
اآلراء واملواقف بشأن القضايا ذات األمهية
اخلاصة ووضع مقرتحات إقليمية منسقة
وتقدميها إىل املؤمترين.
ويرى املشاركون أن عقد هذه
االجتماعات يف طشقند قد َّ
مكنهم من
االتفاق على مواقف مشرتكة إزاء عدد من
القضايا املتصلة بالتقييس ومواصلة الرتويج
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة،

وتقاسم اخلربات ،والتنسيق ،وخطط التعاون
الدويل يف املستقبل على اخلط .ومن املتوقع
أن تسفر هذه االجتماعات أيضاً عن بث
حياة جديدة يف اجلهود املبذولة للنهوض
بقطاع االتصاالت يف أوزبكستان.
وقد شهد اليوم الثاين من االجتماع
اإلقليمي الذي عقده جملس التعاون
اإلقليمي للتحضري للجمعية العاملية
لتقييس االتصاالت لعام  2012استعراض
النتائج الرئيسية اليت أسفرت عنها اجلمعية
العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2008
(جوهانسربغ ،)2008 ،وال سيما القرارات
والتوصيات بغرض حتديثها يف اجلمعية
العاملية لتقييس االتصاالت لعام .2012
وأوىل املشاركون اهتماماً خاصاً للقضايا
امللحة (من وجهة نظر اإلقليم) املتصلة
جبدول أعمال اجلمعية ،مبا يف ذلك تغيري
هيكل جلان الدراسات.
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طشقند في الليل

وخصص اليوم الثالث لالجتماع االحتاد ،وأعضاء من اللجنة التنفيذية جمللس
ُ
اإلقليمي التحضريي جمللس التعاون اإلقليمي التعاون اإلقليمي.
بشأن املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام
وعقدت اجتماعات إقليمية حتضريية
) ،2012 (WCIT-12وكان الغرض منه هو للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام
تنسيق املواقف وإعداد مقرتحات إقليمية  2012واملؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية
للعرض على املؤمتر .وقد اهتم االجتماع لعام  2012يف أوزبكستان ِّ
ميكنها من
أساساً بالنظر يف األعمال اجلارية الالزمة تشجيع االهتمام باجملاالت اليت يشملها
ملراجعة أو حتديث لوائح االتصاالت الدولية االحتاد الدويل لالتصاالت .فقد جرت
اليت اعتمدت يف  .1988ومن بني املهام مناقشات بشأن حتسني معايري االتصاالت
اهلامة ،إقامة عالقة بني لوائح االتصاالت وإدخاهلا يف اإلقليم ،واستطاع املشاركون
الدولية والنصوص األساسية لالحتاد دراسة جتربة أوزبكستان يف جمال التقييس
وتـقــاسم الـخـبـرات مــع الـبـل ــدان األخ ــرى
(الدستور واالتفاقية).
وقد شارك يف أعمال االجتماعات يف اإلقليم.
كــذل ــك استـط ــاع املـتـخـصـصــون
اإلقليمية التحضريية للجمعية العاملية لتقييس
االتصاالت لعام  2012واملؤمتر العاملي األوزبكستانيون ،مبن فيهم أعضاء يف هيئة
لالتصاالت الدولية لعام  60 ،2012خبرياً التدريس جبامعة طشقند لتكنولوجيات
من البلدان األعضاء يف كومنولث الدول املعلومات ،تقاسم خرباهتم مع كبار خرباء
املستقلة ) ،(CISومديرون وخرباء من قطاعات االحتاد الدويل لالتصاالت وخرباء كومنولث

الدول املستقلة يف خمتلف قضايا تنمية
االتصاالت والتقييس.

آراء المشاركين

ذكر السيد جونسون أن منتديات
كانت قد عُ ِقدت أيضاً يف طشقند منذ أربع
سنوات ،وأن أوزبكستان خطت خطوات
واسعة منذ ذلك احلني يف جمال تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وكان
من دواعي سروره أيضاً أن جامعة طشقند
لتكنولوجيا املعلومات قد أصبحت عضواً
أكادميياً يف االحتاد يف عام  ،2011وهذا يؤكد
متتعها بإمكانيات عظيمة.
ويف معرض إشارته إىل الرتاث التارخيي
والثقايف الثري يف أوزبكستان ،أشار إىل أن
مسرقند ،وخبارا وكييف تعد من دالالت األثر
الدائم هلذا الرتاث الذي تُربزه ضخامة ميدان
االستقالل يف قلب طشقند مبا ينطوي عليه

أخبار االحتاد   2012 | 9 نوفمرب

2012

73

االجتماعات اإلقليمية التحضيرية
 تالاصتالل يلودلا داحتالا اهمظن يتلا تاعامتجالا

من مالمح معمارية عظيمة جتمع بني الطابع
الشرقي وحداثة التصميم يف تطوير املناطق
احلضرية اجلديدة باملدينة.
وقال نظيم دزافاروف ،رئيس قطاع
االتصاالت بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات يف مجهورية أذربيجان ،إن مجيع
املشاركني يف املنتدى اعرتفوا بضرورة وضع
نهُ ج جديدة للتعامل مع قضايا تقييس
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وميكن لشبكات اجليل التايل أن
تسمح مبجموعة غري حمدودة من خدمات
االتصاالت اليت تضمن اجلودة وقدرة
املستعملني على التنقل على املستوى العاملي،
ومع ذلك توجد صعوبات يف الرتويج هلا.
ومن املتوقع التعبري عن هذه الصعوبات لدى
عرض املوقف اإلقليمي يف اجلمعية العاملية
لتقييس االتصاالت لعام .2012
ولقد كانت الفكرة الرئيسية وراء
شبكات اجليل التايل هي إقامة بنية حتتية
وحيدة للشبكات قادرة على توفري أي نوع
من اخلدمات ،وهذا يعين يف جوهره القدرة
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على التعامل مع أي شكل من أشكال
احلركة على تلك البنية التحتية .ومع ذلك ،ال
يتقدم االنتقال إىل هذه البنية الوحيدة خبطى
متساوية يف بلدان كومنولث الدول املستقلة
) – (CISفهو جزئي يف بعض األماكن وسريع
يف أماكن أخرى .كذلك يعتمد جانب كبري
من التقدم على مستوى تدريب العاملني.
وقد أعلن نظيم دزافاروف عن تأييده الكامل
لسياسة أوزبكستان اليت عُنيت بشكل خاص
بتدريب املتخصصني الالزمني يف املستقبل
من خالل إنشاء جامعة متخصصة هلا فروع
يف أحناء البالد .ومل يكن من قبيل املصادفة
أن حققت أوزبكستان يف السنوات األخرية
نتائج مهمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .فاالستثمارات الكبرية يف
القطاع ،والتعاون الدويل الفعال وهتيئة بيئة
تنافسية قد حفزت على تنمية البنية التحتية
اليت تعزز اليوم تقدمي خدمات عاملية املستوى.
وعلق فكتور كاتوك ،مدير إدارة
السياسات العلمية والتقنية بشركة
االتصاالت الوطنية األوكرانية )(Ukrtelecom

بقوله“ :هذه هي املرة الثانية اليت أزور فيها
أوزبكستان ،وقد شاهدت بعيين رأسي كيف
أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتطور
خبطى سريعة هنا”.
وأثىن على النمو اهلائل الذي حتقق يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
أوزبكستان ،حيث تنمو القدرة اإلنتاجية
للمشروعات بسرعة كما جيري إدخال
أحدث طرق وتكنولوجيات االتصاالت،
وأقيمت شبكات الكبالت الليفية البصرية
والوصالت الرقمية لنقل اإلشارات
الراديوية جنباً إىل جنب مع اخلطوط
األساسية لالتصاالت فيما بني املناطق
املختلفة ،واتخُِ ذت جهود للتحديث ،ومت
تركيب أحدث أجهزة اإلرسال التلفزيونية
والراديوية ،كما مت إدخال نظام النفاذ
عن طريق االتصاالت الراديوية الالسلكية
القائمة على معيار النفاذ املتعدد بالتقسيم
الشفري ) (CDMAيف بعض املناطق.

Join us in

to continue
the conversation
that matters
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المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية لعام  – 2102نظرة عامة

من ملبورن إىل ديب

ما هي لوائح االتصاالت الدولية — وما هي أسباب أهميتها؟

سوف يراجع املؤمتر العاملي لالتصاالت
الدولية لعام  ،(WCIT-12) 2012املقرر
انعقاده يف ديب من  3إىل  14ديسمرب ،2012
املعاهدة العاملية اليت يقوم عليها العامل املتصل
يف يومنا هذا :وهي لوائح االتصاالت الدولية
) .(ITRوهذه اللوائح هي األساس الذي ترتكز
إليه كيفية تواصلنا ببعضنا بعضاً باهلاتف أو

احلاسوب ،وبواسطة الصوت أو الصورة أو
البيانات ،وعرب العامل أمجع .وقد اُ ِ
عتمدت
لوائح االتصاالت الدولية يف املؤمتر اإلداري
العاملي للربق واهلاتف لعام  1988الذي انعقد
يف ملبورن ،أسرتاليا ،ودخلت حيّز التنفيذ
عام .1990

ميكن االطالع على النصوص الكاملة ملذكرات املعلومات األساسية اليت استُخلِصت منها
هذه األضواء بالرجوع إىل املوقع التايل على اإلنرتنت:

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx

وحتدد لوائح االتصاالت الدولية املبادئ
اليت تضمن إمكانية توصيل الشبكات ببعضها
البعض على حنو سلس ،وتقدمي اخلدمات
الدولية بطريقة منصفة وفاعلة .وتتضمن
هذه اللوائح عشر مواد تعاجل عدة مسائل
من قبيل التعاون بني اإلدارات الوطنية،
وإعطاء األولوية التصاالت الطوارئ ،وطريقة
حساب الرسوم املتعلقة باحلركة املتبادلة بني
املشغلني يف البلدان املختلفة .وكانت لوائح
االتصاالت الدولية قد أرست األسس اليت
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تقوم عليها عمليات اخلصخصة واملنافسة
وإزالة الضوابط اليت أوجدت الشروط الالزمة
لنمو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت
نعيشها اليوم ،مبا يف ذلك اإلنرتنت.
بيد أن البيئة شهدت تغرياً كبرياً منذ عام
 .1988ففي ذلك الوقت ،كانت الدعائم
الثالث اليت ارتكزت عليها أسس االتصاالت
هي الوقت واملسافة واملوقع .وقد أصبحت
هذه مجيعها أقل أمهية من حيث اخلدمات
العاملية يف يومنا هذا .فعمدت احلكومات
إىل إعادة تقييم لسياساهتا ومتت خصخصة
وحترير قسم كبري من قطاع االتصاالت.
وقد تزايد استعمال الشبكات
والتطبيقات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت
) ،(IPمما أدى إىل زيادة االهتمامات املتصلة
باألمن .فقد أدى التقارب التكنولوجي إىل
طمس الفوارق بني حركة اإلشارات الصوتية
وحركة البيانات ،حىت أن اهلواتف املتنقلة
الزهيدة التكلفة أصبحت يف الواقع عبارة عن
حواسيب متطورة .كما أن أحجام البيانات
املنقولة يف تزايد ويعتقد البعض أن منو مرافق
البنية التحتية الالزمة لنقلها غري ٍ
كاف.
فكيف يتم توسيع البىن التحتية لكي
تواكب حجم الطلب (وال سيّما يف البلدان
النامية) ،ومن يتحمل تكاليف توسيعها
واستخدامها؟
وقد تولىّ إدارة األعمال التحضريية
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية فريق
عمل تابع للمجلس مفتوح أمام مجيع الدول
األعضاء البالغ عددها  193دولة ،وأكثر من
 550عضواً يف قطاعات االحتاد الثالثة—
قطاع االتصاالت الراديوية ،وقطاع تقييس
االتصاالت ،وقطاع تنمية االتصاالت.
وباإلضافة إىل ذلك ،رحب االحتاد مبشاركة
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أكثر من  200منتسب ومؤسسة أكادميية فعالة هلذه التحديات وجعل صدمة الفاتورة
تشارك يف أنشطة االحتاد ،فضالً عن العديد من خملفات املاضي.
وتشمل املقرتحات اخلاصة بالتجوال
من اهليئات اليت شاركت يف سلسلة اجللسات
اإلعالمية واالجتماعات التحضريية اإلقليمية الدويل املتنقل إضافة أحكام تضمن مراعاة
اليت عقدت يف مجيع أحناء العامل عام  .2012الشفافية يف حتديد األسعار اليت يتحملها
وميـكـن تـلخـيـص مـعـظـم الـتغـيـيـرات املستعمل النهائي للخدمات املتنقلة الدولية،
أو اإلضافات املقرتح إدخاهلا على لوائح وتلقي املستعمل للمعلومات الكاملة على
االتصاالت الدولية حتت العناوين التالية :الفور عند عبوره للحدود .وأشري إىل أن
حق اجلمهور يف احلصول على االتصاالت؛ الشفافية ميكن أن تؤدي إىل زيادة املنافسة
واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات والفوائد اليت ميكن أن حيصل عليها املستهلك.
واالتصاالت؛ ومحاية املوارد الوطنية وميكن إضافة حكم آخر يكفل استناد
األساسية؛ واألطر الدولية؛ وقضايا حتديد األسعار إىل التكاليف الفعلية اليت تتحملها
الرسوم واحملاسبة مبا يف ذلك فرض الضرائب؛ اجلهة اليت تقدم اخلدمة ،أو إىل األسعار
والتوصيل البيين وقابلية التشغيل البيين؛ املفروضة يف البلد األصلي للمستعمل ،أو
األسعار املفروضة على املستهلك يف البلد
وجودة اخلدمة؛ والتقارب.
الذي يزوره.
وعلى املدى القصري ،ميكن أن تؤدي
التجوال الدولي المتنقل — كيفية
بعض املقرتحات إىل تقليل أرباح شركات
التعامل مع “صدمة الفاتورة”
عندما مت االتفاق على لوائح االتصاالت تشغيل االتصاالت املتنقلة اليت حتصل على
الدولية ) (ITRيف  ،1988كانت اهلواتف الكثري من اإليرادات من خدمات التجوال
احملمولة نادرة وكانت أجهزة من قبيل اليت ميكن استخدامها ليس فقط للبقاء يف
احلواسيب اللوحية احملمولة جمرد حلم .ومع جمال األعمال التجارية وإمنا أيضاً لتوسيع
ذلك ،نعيش اليوم يف عامل يسوده التوصيل البنية التحتية لتلبية الطلب املتزايد إىل حد
املتنقل الذي يقوم على استخدام اإلنرتنت كبري .ومع ذلك ،فنظراً إىل صدمة الفاتورة
وكذلك الشبكات التقليدية وإرسال صور قد يقرر املستهلك ترك هاتفه يف املنزل عند
الفيديو إىل جانب الصوت .والتساؤل السفر إىل اخلارج .ويعتقد البعض أن التدابري
املطروح هبذا الصدد :هل بإمكاننا أيضاً املقرتحة ميكن أن تؤدي إىل توسيع فرص
أن حنقق شيئاً أقرب إىل عامل بال حدود األعمال التجارية .وميثل جتوال البيانات بوجه
عندما يتعلق األمر بإدارة هذا التوصيل خاص سوقاً مزدهرة ومن املرجح أن تصبح
وحتديد أسعاره؟ وبعبارة أخرى ،هل سيكون أوسع مع انتشار خدمات احلوسبة السحابية.
واالنقسام بني اخلدمات الثابتة واملتنقلة
بإمكاننا “التجوال” عرب هواتفنا احملمولة
من بلد إىل آخر ببساطة وسهولة ودون آخذ يف التالشي شأنه يف ذلك شأن
أن نتعرض “لصدمة الفاتورة”؟ ويعد تعزيز خدمات الصوت والبيانات اليت بدأت متيل
التعاون الدويل ضروري للتوصل إىل حلول اآلن إىل نقلها على منصة واحدة .فاخنفاض
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أسعار املكاملات املتنقلة الدولية وكذلك
املكاملات عرب اخلطوط الثابتة سوف يربز هذه
التغيريات .وإذا كان اخنفاض األسعار سيؤدي
إىل زيادة استخدام خدمات التجوال ،فقد
ينتج عن ذلك ارتفاع يف اإليرادات اإلمجالية
من شأنه أيضاً أن يشجع االستثمار يف
شبكات االتصاالت وتطبيقاهتا اليت تعترب
عامالً رئيسياً لتحقيق التقدم االجتماعي
واالقتصادي يف الوقت احلاضر.

التقارب

عندما مت االتفاق على لوائح االتصاالت
الدولية عام  ،1988كان هناك متييز واضح
بني خمتلف اخلدمات (اهلاتف ،الفيديو وما
إىل ذلك) ،فضالً عن وسائل التزويد هبا.
فلم يكن يتسىن لك إال استقبال املهاتفات
الصوتية أو رسائل الفاكس عرب خط اهلاتف.
وكانت ألجهزة احلاسوب يف معظم األحوال

والزيادة العاملية الكبرية يف أعداد املشرتكني
شبكات خاصة هبا ،فيما كانت اإلذاعة عاملاً
آخر منفصالً .وفيما بعد ،أحدث التقارب يف خدمات اهلاتف املتنقل والنطاق العريض
بني التكنولوجيات وظهور اجلديد فيها تغيرياً املتنقل تدفع عجلة التنمية واإلصالح .وقد
كبرياً يف املسرح — ورمبا أصبح من احملتم تغيري حتول املستهلكون من مجيع أحناء العامل
بشكل كبري من النظر إىل أجهزهتم احملمولة
لوائح االتصاالت الدولية لتعكس ذلك.
وال يوجد تعريف وحيد ملعىن التقارب .باليد على أهنا جمرد هواتف يتحدثون من
ومع ذلك ،هناك ابتكار هام يتمثل يف خالهلا إىل أناس آخرين.
وسوف تُعرض مقرتحات بشأن التقارب
االنتقال من شبكات االتصاالت القائمة
على الدارات إىل الشبكات القائمة على يف سياق مراجعة لوائح االتصاالت الدولية.
الرزم باستخدام بروتوكول اإلنرتنت ) :(IPاليت وتتعلق بعض هذه املقرتحات مبجرد حتديث
يطلق عليها شبكات اجليل التايل ) .(NGNصياغة اللوائح ،فيما تسعى مقرتحات أخرى
وتطور اهليكل “الرأسي” للشبكات املستقلة إىل إدخال تغيريات جوهرية لتأمني التقارب
إىل هيكل “أفقي” يقوم على بروتوكول ولإلشارة إىل ضرورة إدراج مفهوم “احلياد
اإلنرتنت وميكنه تقدمي العديد من أشكال التكنولوجي” ضمن لوائح االتصاالت
احملتوى عرب منصة وحيدة .وكانت هلذا األمر الدولية ،مبعىن ،معاملة التكنولوجيات املختلفة
تداعيات عويصة بالنسبة للسوق وهيئات اليت تقدم خدمات مماثلة على قدم املساواة.
التنظيم وعلى اتساع االتصاالت يف هناية
األمر لتطال السكان يف أي مكان.
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حتديد قدرات حمددة لدى أطراف فاعلة
التوصيل البيني وقابلية التشغيل
بعينها فضالً عن جماالت التعاون بني الكثري
البيني
أحدثت املبادئ اليت حتددت يف لوائح من املصاحل – العامة والتجارية – املوجودة.
االتصاالت الدولية لعام ( 1988وخصوصاً يف وميكن أن يكون املؤمتر العاملي لالتصاالت
املادة  )3.1الكثري والكثري من الدالالت على الدولية لعام  2012هو املكان الذي سيتعزز
الصعيد العاملي ،حيث تطورت تكنولوجيا فيه هذا التعاون ،ورمبا يكون ذلك ببساطة
االتصاالت حبيث أصبحت أكثر تعقيداً بتحديث الصياغة احلالية للوائح.
وأكثر قدرة وتغلغلت بصورة أكرب يف كثري من
مناحي احلياة على الصعيد االجتماعي وعلى حماية البنية التحتية الوطنية
صعيد األعمال التجارية.
األساسية
ومن بني هذه املبادئ األساسية
ميتلك كل بلد موارد أساسية .وكما
“التوصيل البيين وقابلية التشغيل البيين” تشمل هذه املوارد أساسيات مثل احتياطيات
– مبا يضمن إمكانية توصيل وتشغيل الطاقة والغذاء ،فهي تشمل كذلك البنية
أنظمة وجتهيزات االتصاالت يف خمتلف التحتية اليت يعتمد عليها اجملتمع – واليت
البلدان مع بعضها البعض .بيد أنه يظهر ترتاوح بني خطوط الطاقة وإمدادات املياه
كل يوم اجلديد من التجهيزات واألنظمة .وطرق النقل .وتندرج نظم االتصاالت
وبسبب البيئة التكنولوجية والتشغيلية املتغرية ضمن هذه املوارد .ومع تزايد االعتماد على
باستمرار ،أصبح ضمان قابلية التشغيل الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت يف
البيين من املهام الثابتة.
مجيع شرائح االقتصاد ،دارت مناقشات يف
وتعزيز قابلية التشغيل البيين واحد الكثري من األجهزة التشريعية الوطنية حول
من األهداف االسرتاتيجية لالحتاد الدويل استحداث مصطلح جديد وهو “البنية
لالتصاالت .وهناك توافق يف اآلراء بني التحتية األساسية للمعلومات”.
أعضاء االحتاد بشأن األمهية الكبرية لقابلية
ويقر دستور االحتاد الدويل لالتصاالت
ّ
التشغيل البيين – بيد أن طريقة حتقيق واتفاقيته حبق البلد العضو يف محاية
ذلك مشوبة بالغموض ،وذلك من جراء اتصاالته والبنية التحتية املتصلة هبا ،مع
اخلليط املعقد املوجود حالياً من املعايري مراعاة آثار اإلجراءات اليت يتخذها البلد
التقنية اخلاصة باألنظمة والتجهيزات واليت على النظام العاملي.
تتسم بالشرعية والواقعية وامللكية .وحىت
وال تتضمن لوائح االتصاالت الدولية
عند توصيل شبكتني ،ال يوجد ضمان بأنه احلالية إشارة صرحية إىل محاية املوارد
سيكون مبقدور كل األجهزة أو اخلدمات األساسية أو البنية التحتية األساسية
العمل بسالسة على الشبكتني.
للمعلومات ،غري أهنا تتعرض هلذا املفهوم.
وتشمل عملية حتديد مدى قابلية إذ تنص املادة  9حتديداً على ضرورة
التشغيل البيين العديد من األطراف الفاعلة ،جتنب إحلاق “ضرر تقين” بتشغيل مرافق
اليت ختتلف احتياجاهتا وبراجمها .ويتعني االتصاالت للبلدان األخرى.
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وقد طُرح كثري من املقرتحات لتعديل
أو توسيع نطاق هذه األحكام يف لوائح
االتصاالت الدولية – حبيث تشمل مثالً
جتنب “الضرر املايل” – للنظر فيها
عند استعراض املعاهدة يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الدولية لعام  .2012وميكن أيضاً
اعتبار األحكام املقرتحة بشأن منع إساءة
استخدام موارد الرتقيم جزءاً من محاية البنية
التحتية األساسية للمعلومات.

األمــن

كان االستخدام العمومي لإلنرتنت
يف عام  1988ال يزال يف مراحله األوىل،
ومل تنص لوائح االتصاالت الدولية اليت مت
إعدادها يف تلك السنة على أحكام صرحية
بشأن األمن .غري أهنا تضمنت (يف املادة
 )9إشارًة إىل جتنب “الضرر التقين” ،كانت
قد أضيفت ملواجهة انتشار أحد األشكال
األوىل من الربجميات الضارة ،وهي “دودة
موريس” اليت كانت منتشرة يف ذلك الوقت.
ويف العقود اليت تلت منذ ذلك احلني ،تزايدت
أمهية محاية أمن الشبكات بصورة هائلة مما
يستدعي النظر فيها لدى استعراض لوائح
االتصاالت الدولية .وقد طرحت مقرتحات
بإضافة أو تعديل مواد يف املعاهدة حبيث
تتضمن عناصر تتعلق باألمن ،مبا يف ذلك
تدابري ملكافحة الرسائل االقتحامية.
ويف الوقت الذي يزداد فيه اعتمادنا
على اإلنرتنت وغريها من الشبكات
ألغراض اخلدمات واملعلومات األساسية،
يتزايد عدد اهلجمات السيربانية وتعقيدها.
إذ تشري شركة  McAfeeاملتخصصة يف جمال
األمن السيرباين إىل أن عام  2011شهد
أكرب عدد من التهديدات املكتشفة على
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اإلطالق .ويقال إن عدد الربجميات الضارة تحديد مصدر االتصاالت

املنتشرة يف مجيع أحناء العامل بلغ  70مليون
برجمية خمتلفة على األقل ،وأضحت اهلواتف
الذكية أداة لنشرها .ويقول احملللون إن
الرسائل االقتحامية متثل  %70على األقل
من رسائل الربيد اإللكرتوين.
ويف الوقت ذاته ،أصبحت شبكات
الطاقة الذكية ،ونظم احلوسبة السحابية،
وشبكات األمتتة الصناعية ،ونظم النقل
الذكية ،واحلكومة اإللكرتونية ،والصريفة
اإللكرتونية – على سبيل املثال على أنواع
البنية التحتية اجلديدة ال احلصر – أكثر
ترابطاً وتشابكاً .فأي فشل يف إحداها
ميكن أن يؤثر على غريها .ومع زيادة
املالءمة والكفاءة تزداد شدة التعرض
للهجمات السيربانية.

ميكن من خالل نظام حتديد مصدر
االتصاالت ) (TOIالتحقق ،على سبيل
املثال ،ممن ميكنه النفاذ إىل اخلدمة ،أو
حتديد مكان الطالب ،أو تعقب النداءات
الضارة .ويسمح هذا النظام بتقدمي خدمات
“معاودة النداء” ،وتدوين النداءات ألغراض
حماسبية .وتكتسب تكنولوجيا حتديد مصدر
االتصاالت أمهية يف توفري خدمات الطوارئ.
ومع ذلك ،يتعرض هذا النظام للتعويق ليس
فقط على يد الذين يرغبون يف إخفاء آثارهم،
بل أيضاً عندما يتم إخفاء مصدر الرسالة
ألسباب جتارية.
ومن املقرتح إضافة حكم إىل لوائح
االتصاالت الدولية لضمان إظهار شركات
الـتـشـغـيــل لـرقــم الـطــالــب قــدر اإلمـك ــان
ووفقاً للقوانني الوطنية املتعلقة بسرية

املعلومات .وقدر أصدر االحتاد معياراً
تقنياً ) (ITU–T E.157يتضمن مبادئ عامة
إلظهار رقم الطالب ومصدره.
وقد يسئ بعض مقدمي اخلدمة استخدام
أرقام اهلواتف هبدف زيادة إيراداهتم .ويتمثل
أحد األشكال الشائعة إلساءة االستخدام
يف حيلة “البرت” ،حيث يتم تسيري النداءات
عرب وجهة مرتفعة التكلفة خارج البلد ،يف
حني أنه يتم إهناؤها داخل بلد طالب النداء.
ومن مث ،يتحمل املستهلكون تكاليف مفرطة.
وإذا حاولت شركات التشغيل حجب هذه
املمارسة ،فمن املمكن أن يتداخل ذلك مع
النفاذ املشروع إىل أرقام اهلواتف يف البلد
األجنيب الذي جيري التسيري عربه .وهناك
بعض أنواع إساءة االستخدام اليت مل تجُ ّرم يف
مجيع البلدان بعد ،ومن املقرتح إضافة حكم
بشأهنا يف لوائح االتصاالت الدولية.
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أسعار المحاسبة

كان النظام التقليدي السائد عند
التفاوض يف لوائح االتصاالت الدولية
احلالية يف  ،1988يقوم على أنه عند تبادل
حركة اهلاتف بني شركات تشغيل يف بلدان
خمتلفة ،يتعني على شركة تشغيل اهلاتف
اليت ترسل حركة أكثر مما تستقبل سداد
“مدفوعات تسوية” إىل الشركة املستقبلة.
وكانت هذه املدفوعات تحُ سب على أساس
ثنائي باستخدام صيغة يطلق عليها “سعر
احملاسبة” ،حتدد وفقاً للمبادئ الواردة يف
لوائح االتصاالت الدولية اليت تُكملها معايري
االحتاد الدويل لالتصاالت (“التوصيات”).
وما زالت أسعار احملاسبة مطبقة يف بعض
أجزاء العامل ،وإن كانت ال تُستخدم على
نطاق واسع ،وتتم فوترة معظم احلركة اآلن
على أساس اتفاقات جتارية ثنائية تندرج حتت
أحكام “االتفاقات اخلاصة” (املادة  9من
لوائح االتصاالت الدولية).
ويف الواقع ،فقد أدت التطورات
التكنولوجية إىل أن أصبح قدر متزايد من
احلركة يتالىف النظام التقليدي عن طريق
استخدام اإلنرتنت (من خالل خدمات نقل
الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرتنت) ،أو
من خالل اختاذ أرخص مسار إلجراء نداء
دويل – وليس بالضرورة أكثرها مباشرة .وقد
كانت كيفية إصالح نظام احملاسبة حبيث
يعكس هذه التغيريات حمل دراسة يف االحتاد
منذ  ،1991شاركت فيها أطراف فاعلة من
الصناعة وممثلون من أكثر من  80بلداً.
ومت جتميع مقرتحات خمتلفة تتعلق مبسائل
احملاسبة لينظر فيها املؤمتر العاملي لالتصاالت
الدولية لعام  .2012ومن هذه املقرتحات،
ترك األحكام احلالية دون تغيري ،أو تعديل
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األحكام احلالية إلعطاء وزن أكرب لتوصيات
االحتاد ،أو االستعاضة عن األحكام
التفصيلية احلالية مببادئ عامة ذات صلة
بتلك املتفق عليها يف منظمة التجارة العاملية،
أو حذف األحكام احلالية على أساس أهنا مل
تعد مالئمة أو قابلة للتطبيق يف عامل حتررت
فيه االتصاالت.

الـض ـرائــب

حتتاج احلكومات إىل اإليرادات الضريبية
لكي تتمكن من تقدمي اخلدمات العامة
وإنشاء البنية التحتية – ولكن ما هي
اجلهات واجملاالت اليت ينبغي فرض ضرائب
عليها ،وبأي قدر؟ وكثرياً ما اعتُربت
االتصاالت قطاعاً نابضاً ميكن استغالله،
غري أن الدور احملوري الذي تؤديه الضرائب
يف دعم النمو االقتصادي يعين أن اإلفراط
يف الضرائب ميكن أن يرتك آثاراً سلبية على
البيئة األوسع .وتشري األدلة إىل أنه كلما
ازداد نفاذ اجملتمع إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ازداد ازدهاره.
وقد بدأ العديد من اإلدارات يف العمل
هبذا الرأي وشرعت يف خفض أو إلغاء
الضرائب املفروضة على املعدات (مثل
األجهزة اليدوية) أو أسعار اخلدمات ،مما
يؤثر على عدد األشخاص الذين ميكنهم
االتصال واالستفادة مما يتم تقدميه استفادة
كاملة .ومع ذلك ،طفقت بلدان أخرى يف
فرض الضرائب جمدداً.
وينبغي للسلطات القائمة على
الضرائب واهليئات التنظيمية وشركات
التشغيل العمل سوياً وحتديد أكثر
مستويات الضرائب جدوى .كما ميكن
أن تنظر يف مدى إمكانية استخدام احلوافز

املوجهة حلفز تقدمي خدمات أكثر تطوراً،
مثل النطاق العريض.
وفيما يتعلق باخلدمات الدولية ،سوف
يعيد املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية
لعام  2012النظر يف املادة  6اليت تتناول
الضرائب ،وسوف يقرر ما إذا كان ينبغي
تغيريها .ومثة مسألة ذات صلة وهي
ازدواجية الضرائب :ويقصد هبا التزام
شركات التشغيل بسداد الضرائب يف أكثر
من بلد عن نفس األصل أو اخلدمة نظراً
ملزاولتها لعمل جتاري أو نشاط استثماري
عابر للحدود .ورمبا جتد هذه الشركات أهنا
مطالبة بااللتزام بقواعد وتعاريف متضاربة
لسلطات ضريبية خمتلفة.
وتشمل املقرتحات املتعلقة هبذا املوضوع
مراجعة النص احلايل للوائح االتصاالت
الدولية لتوضيح أنه يهدف إىل منع ازدواجية
الضرائب ،أو مراجعته هبدف احلد من بعض
أنواع الضرائب ،وحتديداً املتعلقة باحلركة الدولية
الواردة .وهناك آراء أخرى ترتاوح بني ترك
النص احلايل دون تغيري أو حذفه بالكامل.

كفاءة استخدام الطاقة

قُدِّمت مقرتحات بإضافة أحكام إىل
لوائح االتصاالت الدولية تنص على أنه
ينبغي أن تتعاون البلدان لتشجيع شركات
التشغيل وصناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على تبين التدابري اليت تقلل
من استهالك شبكات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للطاقة واملوارد الطبيعية ،واحلد
من املخلفات اليت ينتجها القطاع .وتشمل
هذه التدابري اتباع أفضل املمارسات
واملعايري الدولية اخلاصة باستهالك املعدات
والشبكات للطاقة.

المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية لعام
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ويتضمن أحد هذه املقرتحات أمثلة على
أفضل ممارسات التعاون يف خطط اسرتداد
األجهزة ،ومرافق إدارة عمليات إعادة التدوير،
واإلفصاح (مثل ،مسؤولية شركة التصنيع عن
حتديد أصل املواد اليت تستخدمها) ،وكذلك
خطط العنونة اإليكولوجية.
ويتعني على مجيع القطاعات – واجملتمعات
– الصناعية أن تتجه حنو اإلنتاج واالستهالك
املستدامني .وعندما يعرتف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الدولية لعام  2012بكيف ميكن
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دعم هذا
التقدم ،فإنه ميكن أن يقدم مسامهة استشرافية
للجهود املبذولة على املستوى العاملي ملواجهة
هذا التحدي الكبري لعصرنا.

جودة الخدمة و”حيادية الشبكة”

جرت إدارة احلركة دائماً على إعطاء
األولوية بصفة خاصة لالتصاالت يف حاالت

الطوارئ .ولكن توجد شواغل حول بعض
األساليب اليت تؤثر على جودة اخلدمة
املقدمة للمستهلك .فعلى سبيل املثال ،قد
تكون بعض أنواع أو مصادر احلركة مفضَّلة
عن سواها.
وميكن للشركات املعنية بتقدمي خدمات
اإلنرتنت والشركات اليت تقدم التطبيقات
أو احملتوى أن تربم اتفاقات فيما بينها
لتقدمي جودة خدمة أفضل إلرساالهتا
عرب شبكة معينة ،مما يؤثر سلباً على
املستهلكني اآلخرين .مث هناك ما يسمى
خبدمات ) OTT (over the topاليت يتم
تشغيلها عرب الشبكات باإلضافة إىل توفري
النفاذ األساسي إىل اإلنرتنت .وقد تسعى
شركات التشغيل إىل فرض رسوم لالحتفاظ
بنسبة مئوية من السعة هلذه اخلدمات –
هذه السعة اليت لن تكون متاحة للنفاذ
العام إىل اإلنرتنت.

وميكن هلذه التطورات أن جتعل نفاذ
املستعملني إىل بعض املواقع أو اخلدمات
على اخلط أصعب وأبطأ .ولذا ،هل ينبغي
ملشغلي شبكات بروتوكول اإلنرتنت السعي
إىل احلصول على إيرادات من خالل توفري
جودة خدمة أعلى بسعر أعلى ،حىت وإن
كان لذلك تأثري على املستهلك املتوسط؟
وهناك مقرتحات ملراجعة لوائح
االتصاالت الدولية لالستجابة هلذه التغيريات
اليت تشهدها التكنولوجيا واألسواق .وعلى
وجه اخلصوص ،هناك اقرتاح باالستعاضة
عن عبارة “جودة خدمة دنيا” يف املادة
 4.3بعبارة “جودة خدمة مرضية” ،على أن
تكفل اإلدارات الشفافية يف هذا اجملال حبيث
يتسىن للمستهلك معرفة ما حيصل عليه من
خدمات بالضبط .ويف الوقت احلاضر ،ميكن
ملستعملي اإلنرتنت العاديني معرفة ما إذا
كانت التوصيالت اخلاصة هبم بطيئةً بسبب
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ازدحام حركة االتصال ،أو بسبب التقنيات
الدولية اليت تستخدمها شركة التشغيل أو
شركة تقدمي خدمة اإلنرتنت.

إتاحة النفاذ إلى تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت لفائدة
األشخاص ذوي اإلعاقة

تشري التقديرات إىل أن أكثر من مليار
شخص — أي حوايل  %15من جمموع
سكان العامل — يعانون من نوع من أنواع
اإلعاقة البدنية أو اإلدراكية .وتعيش نسبة
عالية منهم يف البلدان النامية ،يف حني أن
عدد السكان املسنني يتزايد بسرعة يف أماكن
أخرى .ولتحقيق جمتمع معلومات شامل حقاً،
جيب أن يكون كل فرد قادراً على استعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بكل ثقة.
وهذا يعين أن حتسني “إمكانية النفاذ” إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب أن
حيتل الصدارة يف جدول أعمال مقدمي
اخلدمات واألجهزة.
ومن املقرتح أن تُضاف إىل لوائح
االتصاالت الدولية مادة جديدة تتناول
هذه املسألة .وستشجع هذه املادة اجلديدة
احلكومات الوطنية على توفري اخلدمات
العاملية لالتصاالت وخدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت استناداً إىل املعايري
التقنية اليت تضمن إمكانية النفاذ.

االتصاالت باعتبارها حقاً من حقوق
اإلنسان

يعرف عدد من املعاهدات اإلقليمية
ّ
والدولية حرية التعبري على أهنا أحد حقوق
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اإلنسان ،ولكن هذه املعاهدات ال تحُ دِّد
النفاذ إىل خدمات االتصاالت كحق إنساين
يف حد ذاته ،وإن كانت تغطي العديد من
أبعاد االتصاالت ،ومنها وسائط اإلعالم،
والنفاذ إىل املعلومات ،وتأثري تكنولوجيات
عرف بعض
املعلومات واالتصاالت .كما تُ ّ
املعاهدات القيود املشروعة اليت تفرض على
االتصاالت .وينص العهد الدويل اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية ،وخصوصاً املادة
 ،19على أحكام بشأن مجيع هذه اجلوانب.
وقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة
هذا العهد يف  ،1966وهو جزء من اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان.
وفيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على وجه التحديد ،جاء يف
تعليق للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم
املتحدة على العهد يف عام  2011أنه ينبغي
للدول املوقعة عليه “أن تأخذ يف احلسبان
مدى تأثري التطورات اليت طرأت على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مثل
نظم نشر املعلومات اإللكرتونية القائمة
على خدمات اإلنرتنت واهلاتف النقال ،يف
إحداث تغيري كبري يف ممارسات االتصال
حول العامل .وتوجد اليوم شبكة عاملية
لتبادل األفكار واآلراء ال تعتمد بالضرورة
على الوسطاء التقليديني لوسائط اإلعالم
اجلماهريي .وينبغي للدول األطراف أن تتخذ
مجيع التدابري الضرورية لتعزيز استقالل هذه
الوسائط اإلعالمية اجلديدة وأن تضمن سبل
وصول األفراد إليها”.
وتتضمن لوائح االتصاالت الدولية
أحكاماً تتعلق باحلق يف االتصال .إذ تنص

املادة  4.3على وجه التحديد على أنه “شرط
التقيّد بالتشريع الوطين ،حيق لكل مستعمل له
نفاذ إىل الشبكة الدولية اليت أنشأهتا اإلدارة
(أو وكالة تشغيل خاصة معرتف هبا) أن يبث
حركة .وينبغي تأمني جودة خدمة مرضية إىل
أبعد حد ممكن”.
وحق اجلمهور يف النفاذ إىل خدمات
يقره أيضاً دستور االحتاد،
االتصاالت الدولية ّ
ب لوائح االتصاالت الدولية يف حالة
الذي جيُ ُ
وجود تعارض بينهما .وتتفق أحكام املادتني
 33و 34من دستور االحتاد مع أحكام املادة
 19من العهد الدويل لألمم املتحدة .ولذا،
ال ميكن للوائح االتصاالت الدولية أن تقيد
حرية االتصاالت بأكثر مما هو وارد يف املادة
 19من العهد الدويل لألمم املتحدة.
حان الوقت لتمهيد الطريق لعامل النطاق
العريض على اخلط – عامل املستقبل
لقدكان احلق يف االتصال من بني احلقوق
األساسية اليت ركز االحتاد الدويل لالتصاالت
عليها يف أعماله منذ تأسيسه يف .1865
ويشعر الكثريون بأن الوقت قد حان اآلن
للبناء على جناح معاهدة االتصاالت الدولية
احلالية ومتهيد الطريق جملتمع معلومات شامل
وموصول متاماً خالل العقد املقبل :جمتمع
يضمن أن يكون بوسع سكان العامل أمجع
التمتع بالقدرة على النفاذ بطريقة منصفة
وبتكلفة معقولة ،ليس فقط إىل اخلدمات
اهلاتفية التقليدية ،بل وكذلك لعامل النطاق
العريض على اخلط – عامل املستقبل.

مرال نوج روسفوربلا ىرــكذ يـف

نـعـي

فـي ذكــرى
البروفسور جون الرموث

يعلن االتحاد الدولي لالتصاالت بأسى عن وفاة البروفسور جون الرموث ) )2012–1941الذي كان من بين
كبار المساهمين في أعمال قطاع تقييس االتصاالت وممن أمضوا حياتهم في تسليط الضوء على فضائل
التقييس الدولي.
وقد بدأ الربوفسور الرموث حياته املهنية يف ميدان احلوسبة يف
جامعة كيبمربدج حيث حصل على شهادة الدكتوراه يف الرياضيات
الصرفة واحلوسبة .وبعد أن أمضى عشر سنوات أخرى يف هذه اجلامعة
كباحث وموظف تقين يعمل يف إدارة اخلدمات احلوسبية فيها ،انتقل
الربوفسور الرموث إىل جامعة سالفورد حيث أسس وأدار معهد
تكنولوجيا املعلومات ،مث تقاعد كربوفسور فخري للتيليماتية.
وإىل جانب مهنته اجلامعية فقد بدأ الربوفسور الرموث مشاركته
النشطة يف ميدان التقييس الدويل عام  1978وواصل هذا األمر
طوال حياته .ويف عام  2001أسس شركة الرموث خلدمات التدريب
وتصميم الربوتوكوالت ،وهي شركة استشارية متخصصة يف الرتميز
لقواعد الرتكيب اجملردة واحد (نظام  ،)ASN.1والقياس احليوي،
وتصميم الربوتوكوالت احلاسوبية باستخدام نظام .ASN.1
وعلى مدى السنوات األربع عشرة املاضية عمل الربوفسور
الرموث كمقرر للجنة الدراسات ( 17األمن) التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت ،واضطلع بدور حاسم يف تطوير وتنفيذ نظام ASN.1
بنجاح ،وال سيما يف دعم الرتميز يف لغة الوسم القابلة للتوسيع
) .(XMLوعمل كمحرر لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت ،واملنظمة
الدولية للتوحيد القياسي ،واملعايري الدولية للجنة الكهرتقنية الدولية،
مبا يف ذلك معيار قطاع تقييس االتصاالت  ،X.1082ومعيار اللجنة

الكهرتقنية الدولية  ، 80000–14وعدد من املعايري يف اللجنة الفرعية
( 73القياس احليوي) التابعة للجنة التقنية  1املشرتكة بني املنظمة
الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية .كما كان مقرراً
ومعرفات األشياء )(OID
ومنسقاً للعمل املشرتك بشأن نظام ِّ ،ASN.1
والتسجيل املصاحب يف جلنة الدراسات  17التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت واللجنة الفرعية ( 6تبادل االتصاالت واملعلومات بني
األنظمة) التابعة للجنة التقنية  1املشرتكة بني املنظمة الدولية للتوحيد
القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية .ومشلت قيادته هلذه اجلهود تأليفه
“معرفات األشياء” وسلطات تسجيلها الصادر عن االحتاد
لكتيب ِّ
الدويل لالتصاالت عام .2010
ويرجع النجاح الذي حققته سلسلة معايري نظام  ASN.1الصادرة
عن قطاع تقييس االتصاالت يف جانب كبري منه إىل براعة الربوفسور
الرموث ككاتب وحمرر للمعايري التقنية ،كما أن الفضل يف اعتماد
هذه السلسلة يُعزى بقدر واسع إىل دوره يف تعزيز وضوح الطبعات
املتالحقة .ويعترب كتابه املعنون “نظام  :ASN.1نظرة كاملة” مرجعاً
شامالً وموثوقاً عن هذه املسألة.
وقد ترك الربوفسور الرموث وراءه زوجته كارول ،والتوأمني ساره
جني وجيمس .وال شك بأن كل من سعدوا بالعمل معه سيشعرون
بعمق مبرارة فقده.
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زيارات الرمسية

زي ــارات رسميـة
خالل شهر سبتمبر  ،2012قام السادة السفراء لدى مكتب األمم المتحدة
والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ،والضيوف المهمون التالية أسماؤهم
بزيارات مجاملة للدكتور حمدون إ .توريه ،األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت.

لويس غاليغوس شيريبوغا ،سفير إكوادور
والدكتور حمدون إ .توريه

سيوكيوونغ شوي ،السفير الجديد لجمهورية كوريا
والدكتور حمدون إ .توريه

هولين جاو ،نائب األمين العام لالتحاد الدولي
لالتصاالت ،ممثالً األمين العام ،وأوغلييسا زفيكيش،
سفير صربيا

هولين جاو وورابات تيوثانوم ،نائب األمين الدائم
لوزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تايالند

مجيع الصور من إعداد رون فاريل/االحتاد الدويل لالتصاالت
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