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توفِّر معايري قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت )توصياته( املستند 
األساسي لالتصاالت على الصعيد العاملي، إذ توسِّع مطال الشبكات الدولية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت )ICT( وتعزِّز منو السوق الالزم إلنتاج تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت امليسورة التكاليف.

ولوال معايري قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد:
ملا أمكنك إجراء مكاملة هاتفية من أحد أطراف املعمورة إىل طرفها اآلخر  •

وملا أمكنك اإلحبار يف مي مواقع شبكة اإلنرتنت  •
بل ملا كان لالتصاالت احلديثة اليت نعرفها أن توَجد  •

 قطاع تقييس االتصاالت 
)ITU-T( يف االحتاد الدويل لالتصاالت 

 يضع املعايري التقنية الدولية
 اليت تضمن سالسة التوصيل

بني الشبكات والتكنولوجيات.
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بصفيت األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، أشرفت 
على املنظمة خالل فرتة استثنائية من فرتات التطور 

التكنولوجي. وإين لفخور بالقول إن العمل التقييسي 
الذي اضطلع به االحتاد واكب هذا التطور وإن كثرياً من 

التوصيات اليت أصدرها االحتاد يف هذه الفرتة غدت عناصر 
حمدِّدة للبنية األساسية لالتصاالت العاملية املعاصرة.

إن األسواق تنظر إىل املعايري باعتبارها لبنات يف صرح بيئة 
األعمال التنافسية. فاملعايري، إذ جتسِّد االبتكار واملمارسات 

اجليدة املختَبة، متنح الشركات إمكانية النفاذ إىل املزيد 
من املشرتين والبائعني والشركاء، موسِّعة نطاق الفرص اليت 

يتمتع هبا كل من تتألف منهم السوق.
ويؤدي التقييس التقين الذي يضطلع به االحتاد دوراً تكوينياً 
يف سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتتسم املعايري 
بأمهية حامسة فيما خيص قابلية التشغيل البيين لتكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت، كما أهنا متكِّننا، سواء أكنا نتبادل 

الرسائل الصوتية أم الرسائل الفيديوية أم رسائل البيانات، 
من إقامة االتصاالت العاملية النطاق بضمان كون شبكات 

وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان 
’تتكلم اللغة نفسها‘.

وتوسِّع املعايري الدولية مطال الشبكات الدولية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مسهِّلة منو السوق الالزم إلنتاج 

تكنولوجيا معلومات واتصاالت ميسورة التكاليف. 
فاملعايري، إذ حتفِّز املزيَد من التنافس وإدخاَل التحسينات 
على شبكات وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

من حيث توافقها وإمكانية تشغيلها البيين، تؤدي دوراً هاماً 
يف توسيع نطاق ما ميكن اختياره من منتجات وخدمات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتوفِّرة للمستهلكني.
إن املعايري الدولية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تتيح تفادي املعارك املكلفة يف السوق بشأن التكنولوجيات 
املفضَّلة، إذ حتد من قدرة األطراف الفاعلة يف السوق على 

إقامة ’حدائق مسيَّجة‘ للحلول املندرجة ضمن إطار امللكية 
اخلاصة على حنو يقيِّد املستهلكني من جرّاء تعذر التشغيل 

البيين مع احللول اليت يوفِّرها سائر األطراف.
كما أن املعايري متثل عوناً أساسياً للبلدان النامية على 

إقامة بنيتها التحتية وحث التنمية االقتصادية فيها، وتوفِّر 
املعايري الدولية لألطراف الفاعلة يف السوق يف البلدان ذات 

االقتصاد الناشئ سبياًل للنفاذ إىل أسواق جديدة.
وجَتَْمع اجتماعات قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد بني 

آالف من اخلباء املتخصصني – من احلكومات، ومن 
القطاع اخلاص، ومن اهليئات األكادميية، ومن اجملتمع املدين 
– لكي يضعوا هذه املعايري من أجل مجيع أهايل املعمورة. 
إهنم أشخاص متميِّزون يضعون وقتهم وخبهتم يف خدمة 

املصلحة العامة.
وبصفيت األمني العام، اضطلع مبسؤولية التكفل بتزويد 

هؤالء الناس، أي تزويد أعضاء احتادنا املوقَّرين، بأفضل 
املرافق واإلجراءات والبيئات لتدعيم مهمة االحتاد املتمثلة 

يف توصيل العامل. أؤكد لكم أنين سأثابر على القيام بذلك.

تـوصيل الـعـالــم

الدكتور حمدون إ. توريه
األمني العام

لالحتاد الدويل لالتصاالت
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مثة اليوم أكثر من أربعة آالف معيار من املعايري السارية اليت 
وضعها قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد، منها مواصفات 
لتعريف نظام الرتقيم يف االتصاالت الدولية؛ وأجهزة التشفري/
فكِّه )أجهزة الكودك( اليت تشفِّر وتضغط الرسائل الصوتية 

والرسائل الفيديوية ورسائل البيانات؛ وشبكات األلياف البصرية 
والبوتوكوالت اليت تصل بني شىت شبكات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل؛ وتكنولوجيات النفاذ 
القائمة على استخدام الكبالت النحاسية واأللياف البصرية 

وتكنولوجيات النفاذ الالسلكي اليت يتصل عبها املستعملون 
النهائيون ويسهمون يف جمتمع املعلومات.

فتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متثِّل اليوم األساس جلميع 
عمليات الصناعة ويكاد يقوم عليها كل جانب من جوانب 
حياتنا اليومية. إن التحوُّالت اهلائلة اليت أحدثتها تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف ممارسة األعمال وتصرفات 
املستهلكني آتت كذلك تطوراً بارزاً يف النظام اإليكولوجي 

لتقييس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
أما ’القطاعات الرأسية‘ اليت ال تندرج تقليدياً ضمن قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فهي تتطلَّب اليوم معايري 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مصممة لتتناسب مع 

احتياجاهتا الفريدة، وهكذا يرسي قطاع تقييس االتصاالت 
يف االحتاد، استجابًة منه هلذا التقارب بني الصناعات 

والتكنولوجيات، عالقات جديدة رامية إىل حتقيق ابتكارات 
واسعة االنتشار يف جماالت من قبيل الصحة اإللكرتونية والتعلم 

اإللكرتوين وأنظمة النقل الذكية والعملة املتنقلة والشبكات الذكية.
وتكمن قوة قطاع تقييس االتصاالت يف مجعه بني أعضائه بني 

القطاعني العام واخلاص ضمن إطار شراكة فريدة، ويف اتّباعه 
بشأن وضع املعايري يقوم على املسامهات ورائده التوافق. إن 

احلقوق يف التأثري يف وضع توصيات قطاع تقييس االتصاالت يف 

االحتاد تتاح على قدم املساواة جلميع البلدان ومجيع الشركات، 
بغض النظر عن مدى كبها أو صغرها.

ويظل أعضاء قطاع تقييس االتصاالت يستمّدون من بناء 
التوافق أجوبة عن األسئلة اليت حتظى باهتمام مشرتك على 

الصعيد العاملي. ويقطع القطاع أشواطاً كبرية على طريق سد 
الفجوة التقييسية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، متناواًل 
تغري املناخ؛ وحمسِّناً كفاءة استخدام الطاقة وإدارة املخلفات 

اإللكرتونية؛ ومعززاً إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

إن قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد، انطالقاً من بداياته يف 
عام 1865 بصفته هيئة لتقييس التبادل التلغرايف الدويل، مروراً 
بدوره األساسي يف جمال االتصاالت ويف النظام اإليكولوجي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقاربة، هيأ أفضل ما يف 
العامل من مرافق جملتمع التقييس العاملي، وهو يظل يف العامل 

اهليئة الوحيدة العاملية حقاً بني اهليئات املعنية مبعايري تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

وتتيح العضوية يف قطاع تقييس االتصاالت فرصاً منقطعة النظري 
للتواصل مع أكب مواهب الصناعة اليت يتمتع هبا ممثلو أكثر 

من 700 كيان من كيانات القطاع اخلاص واهليئات األكادميية، 
باإلضافة إىل ممثلي 193 حكومة وهيئاهتا التنظيمية.

وسيسعد أمانة قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد أن جتيب 
عن كل ما قد يكون لديكم من أسئلة بشأن ُسبل تلبية 

احتياجاتكم. إننا نتطلع إىل التواصل معكم.

أهالً بك في قطاع تقييس 
االتصاالت في االتحاد

مالكوم جونسون
مدير

مكتب تقييس االتصاالت
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متثل العضوية يف قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد 
فرصة للقطاع اخلاص واهليئات األكادميية للعمل 

مع اإلدارات الدولية يف صوغ مستقبل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف بيئة مفتوحة يكتنفها 

اإلنصاف والشفافية. وإىل جانب فرص “التواصل” 
والتأثري على استحداث املعايري العاملية، حيصل 

األعضاء على عائدات فريدة الستثمارهم بتمكنهم 
من السبق إىل تنفيذ التكنولوجيات، وإيصال منتجاهتم 

وخدماهتم إىل السوق على حنو أسرع ال يتسىن 
ملنافسيهم. كما أن البوز يف حمفل دويل يهيئ فرص 

تسويق منقطعة النظري.

وتقرتن صورة قطاع تقييس االتصاالت يف الساحة 
العاملية بصفة اجلودة والكفاءة اليت يكسبه إياها 
االحتاد، بصفته وكالة من وكاالت األمم املتحدة 

املتخصِّصة. وجيري العمل التقييسي ضمن إطار جلان 
دراسات قطاع تقييس االتصاالت. وحيق للدول 
األعضاء وأعضاء القطاعات واهليئات األكادميية 

املتمتعة بصفة العضو، بغض النظر عن حجمها، أن 
تشارك مشاركة غري حمدودة يف أي من جلان دراسات 

القطاع أو فيها كلها. وتتيح صفة العضو املنتسب اليت 
تتمتع هبا الشركات اليت حيدوها اهتمام خاص أن تتابع 

عمل جلنة معيَّنة من جلان الدراسات برسوم خمفَّضة.

الـعـضــويـــة

itu.int/go/ITU-T/membership  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/go/ITU-T/membership
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يسعى قطاع تقييس االتصاالت إىل تلبية احتياجات مجيع 
أصحاب املصلحة يف وضع معايريه، وهو قد أعد وسائل 

تتيح لغري أعضائه اإلسهام يف عمله.

ومتثل ورش عمل قطاع تقييس االتصاالت سبيالً حيظى 
باإلقبال من ُسبل حتقيق التقدم يف جماالت العمل احلالية 

واستكشاف جماالت عمل أخرى. وجرت العادة على أن 
تكون املشاركة يف فعاليات ورش العمل هذه جّمانية، وهي 

تزيد من عمل جلان الدراسات باقرتاح جماالت جديدة 
للعمل التقييسي وطلب آراء غري األعضاء وسائر واضعي 
املعايري. وميكن أن تعقد الفعاليات املعنية يف أي مكان يف 
العامل، ويُنظر إليها أكثر فأكثر باعتبارها وسيلة للتوعية يف 

البلدان النامية.

وقد تركزت ورش العمل املعنية على طائفة واسعة من 
املواضيع منها على سبيل الذكر ال احلصر األمن السيباين، 

وتغري املناخ واملخلفات اإللكرتونية، وإمكانية النفاذ، 
والطب عن بُعد، وأنظمة النقل الذكية )ITS(، وشبكات 

املستقبل، والشبكات الذكية، واحلوسبة السحابية، واإلغاثة 
يف حاالت الكوارث، وصمود الشبكات.

وهتيئ األفرقة املتخصِّصة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 
سبيالً إىل اإلسهام العملي بشكل أكب يف العمل التقييسي 

الذي يضطلع به هذا القطاع. وتتاح املشاركة يف هذه 
األفرقة لكل منظمة خارجية أو صاحب مصلحة خارجي، 

وهي تبّت بشأن أساليب عملها لكي تُرسي، بأسرع ما 
ميكن، أسس العمل اجلديد يف جلان دراسات القطاع 

والقيام يف هناية املطاف بنشر توصياته ذات الصلة.

وقد تناولت االجتماعات األخرية لألفرقة املتخصِّصة 
مواضيع منها الشبكات الذكية، واالتصاالت من آلة إىل 
آلة )M2M(، واالبتكارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، والصمود أمام الكوارث، والتلفزيون الكبلي 
الذكي، وإمكانية النفاذ، واإلدارة الذكية للمياه، واملدن 

الذكية املستدامة.

 itu.int/go/ITU-T/focusgroups  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

ُسبل أخرى للمشاركة

http://itu.int/go/ITU-T/focusgroups
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تدعى املؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث 
إىل املشاركة يف عمل االحتاد الدويل لالتصاالت من 
خالل فئة العضوية اخلاصة باهليئات األكادميية، اليت 

اسُتحدثت يف عام 2010.

ويتطلع قطاع تقييس االتصاالت إىل زيادة مشاركة 
اجلامعات وغريها من املؤسسات األكادميية يف أعمال 

التقييس اليت جيريها. ومثة أمثلة مجّة على أن هذه 
السياسة تؤيت مثارها، مع العلم بأن اهليئات األكادميية 

أثّرت تأثرياً كبرياً يف كثري من املعايري.

وقد ُشرِع يف عام 2008 يف جمموعة املؤمترات األكادميية 
املتعددة اجلوانب )Kaleidoscope(، وإذ يرى املشاركون يف 
هذه الفعاليات املتطلَّع هبا حنو املستقبل طيفاً واسعاً من 
البحوث يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 

خالل ’نسق متعدد اجلوانب‘، فإهنم يساعدون قطاع 
تقييس االتصاالت على حتديد مواضيع جديدة فيما 

خيص التقييس. ويف كل عام ُيْصِدر املعنيون مبجموعة 
الفعاليات دعوة إىل تقدمي ورقات أكادميية لتخضع 

لعملية مراجعة جيريها خباء من أجل انتقاء الورقات 
املراد تقدميها يف املؤمتر ونشرها يف املكتبة الرقمية ملعهد 
 IEEE املسماة )IEEE( مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات
Xplore. وحيصل أصحاب الورقات الفائزة على جائزة 

مالية ويُنظر يف نشر هذه الورقات يف جملة االتصاالت 
اليت يصدرها املعهد.

إن الفريق املخصَّص التابع ملدير مكتب تقييس 
االتصاالت واملعين بالتثقيف يف جمال التقييس يعمل 

للنهوض بتثقيف طلبة الشهادة اجلامعية األوىل وطلبة 
الدراسات العليا تثقيفاً نظامياً فيما يتعلق جبميع 

اجلوانب املتصلة باملعايري الدولية، من قبيل أنشطة 
وضع هذه املعايري، وختطيط االسرتاتيجية اخلاصة 

هبا، ودراسات حاالت األعمال مما يبني أمهية املعايري 
بالنسبة إىل الصناعة.

الهيئات األكاديمية

itu.int/go/ITU-T/academia للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/go/ITU-T/academia
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تُعتب املعايري أداة أساسية لسد الفجوة الرقمية. وتتطلع 
البلدان النامية إىل املعايري الدولية بغية االسرتشاد بشأن 
أفضل املمارسات إلقامة بنية االتصاالت التحتية اليت 

تتسم بأمهية حامسة فيما خيص التنمية االقتصادية.

وميكن تعريف ’الفجوة التقييسية‘ بأهنا التباين يف قدرة 
البلدان النامية – بالنسبة إىل قدرة العامل املتقدم – على 

االنتفاع باملعايري الدولية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
مثل توصيات قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد، وتنفيذ 

هذه املعايري، واإلسهام يف وضعها، والتأثري فيها.

سد الفجوة التقييسية

itu.int/go/ITU-T/bsg  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

وتُعتب املشاركة يف عملية التقييس وسيلة تسرِّع البلدان 
النامية من خالهلا نشر الشبكات واخلدمات اجلديدة.

ومن األنشطة اليت يضطلع هبا االحتاد من أجل سد 
الفجوة التقييسية إنشاُء أفرقة إقليمية ضمن شىت أفرقة 
اخلباء يف االحتاد، وعقُد اجتماعات ومنتديات بشأن 

التقييس يف املناطق النامية؛ وإعداُد مبادئ توجيهية 
ملساعدة البلدان النامية يف إنشاء أمانات وطنية معنية 

بالتقييس؛ وتنظيم دورات للتعلم اإللكرتوين معنية 
بتطبيق توصيات قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد؛ 
ووضُع أدوات تتيح ’املشاركة عن بُعد‘ عب اإلنرتنت؛ 

وتوفري املنح اليت تساعد على مشاركة بعض البلدان 
النامية يف عمل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد.

http://itu.int/go/ITU-T/bsg
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متاشياً مع اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، يعمل االحتاد من أجل زيادة إمكانية 

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت عن طريق إذكاء الوعي حبقوقهم يف النفاذ 

إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وتعميم تضمني معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

عناصر تتيح هذا النفاذ، وتوفري التثقيف والتدريب فيما 
يتعلق بأهم مسائل إمكانية النفاذ.

ويِعّد قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد معايري 
ومبادئ توجيهية خاصة بإمكانية النفاذ إىل الوسائط 

السمعية البصرية ومراعاة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت للعوامل البشرية، كما يعقد يف خمتلف 

املناطق ورش عمل وفعاليات على أساس منتظم 

بشأن هذا املوضوع. وينظم قطاع تقييس االتصاالت 
اجتماعات ألفرقة يقدِّم خالهلا خباء – وال سّيما 
من بني اخلباء ذوي اإلعاقة – إرشادات ملصمِّمي 

األنظمة، وموفِّري اخلدمات واملشغِّلني ملصلحة 
استحداث اتصاالت جامعة.

ويشتمل عمل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد 
لتحسني إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وحتقيق الشمول الرقمي على إشراك 
طائفة واسعة من املنظمات، وهو يسهِّل مشاركة 

اخلباء من ذوي اإلعاقة مشاركة فّعالة يف أنشطته، على 
حنو ميثل التعاون بني أصحاب مصلحة متعدِّدين من 
احلكومات، والصناعة، واجملتمع املدين، ومؤسسات 

البحوث، واهليئات األكادميية.

إمكـانـيــة الـنـفــاذ

 itu.int/go/ITU-T/accessibility للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/go/ITU-T/accessibility
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لقد حددت معايري قطاع تقييس االتصاالت املتعلقة 
بالنقل والنفاذ شكل البنية التحتية لالتصاالت العاملية 
وحررت تطوير اإلنرتنت. وتعرِّف هذه املعايري شبكات 

النقل باأللياف البصرية اليت تتيح تبادل املعلومات 
العاملي على مسافات بعيدة، وشبكات النفاذ القائمة 
على استعمال األلياف البصرية أو الكبالت النحاسية 

اليت يتم توصيل املشرتكني من خالهلا، والشبكات 
املن زلية اليت يتم هبا توصيل األجهزة املوجودة ضمن 

املباين والربط بينها وبني العامل اخلارجي.

إن شبكة النقل باأللياف البصرية )OTN( اليت عرَّفها 
قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد حتل سريعاً حمل 
األجيال السابقة من املعدات وذلك بفضل دعمها 

لتقنيات تعدد اإلرسال البصرية )تعدد اإلرسال بتقسيم 
طول املوجة )WDM(( والرقمية، اليت حتسِّن كفاءة 

الشبكة كثرياً وتتقبَّل األنظمة القدمية أيضاً.

 )DSL( وتتيح معايري تكنولوجيا اخلط الرقمي للمشرتك
توصيالت عريضة النطاق باإلنرتنت ألكثر من 

600 مليون أسرة يف شىت أحناء العامل، ويظل قطاع 

تقييس االتصاالت يف االحتاد يضع موضع التساؤل 
وجود سقف لسعة الشبكات يف ’امليل األخري‘ )بني 
الـَمْقَسم وحمالِّ املستهلكني( حيث هتيمن الكبالت 
النحاسية. ويُتوصل بتكنولوجيا اخلط الرقمي البالغ 

السرعة للمشرتك )VDSL2( إىل سرعات نفاذ تصل حىت 
Mbit/s  250، وسريفع التحديث التايل لتكنولوجيا 

 Gbit/s 1 هذا احلد إىل )G.fast( اخلط الرقمي للمشرتك
باجلمع بني أفضل جوانب شبكات األلياف البصرية 

وتكنولوجيا اخلط الرقمي للمشرتك.

كما يقوم قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد بتقييس 
تكنولوجيات تقاسم النفاذ بالتوصيل بني شبكات 
األلياف البصرية واملنازل )FTTH( املسماة شبكات 
األلياف البصرية املنفعلة )PON(، اليت متثل خطوة 

حامسة حنو الشبكات البصرية متاماً. وتُعتب سلسلة 
معايري )PON )XG-PON لسعة تصل إىل Gbit 10، واليت 
تسمح بسرعات نفاذ حىت Gbit/s 10، أحدث سلسلة 

يصدرها قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد من 
سالسل معايري التقنية املعنية.

النـقــل والنـفــاذ

 itu.int/tsg15 للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/tsg15
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الشبكـات الذكـيـة 
والشبكـات المن زليـة

جيري حتديث شبكات الكهرباء لكي جتسِّد متطلبات 
القرن احلادي والعشرين يف جمال الطاقة. وتضيف 

الشبكة الذكية إىل شبكة الكهرباء االتصاالت 
وبالتايل الرصد، وحتليل ومراقبة القدرات، فتزيد كفاءهتا 

وإمكانيَة التعويل عليها، وتقلِّص استهالكها للطاقة، 
وتقلِّل انبعاثات غازات االحتباس احلراري منها.

إن خبة قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد على 
صعيد تعظيم قدرات االتصاالت للبنية التحتية 

السلكية جتعله موئاًل طبيعياً للعمل التقييسي املنصّب 
على الشبكات الذكية. لقد أنتج قطاع تقييس 

االتصاالت طائفة من معايري اتصاالت خطوط الطاقة 
الضيقة النطاق )NB-PLC( القائمة على تعدد اإلرسال 

بتقسيم الرتدد التعامدي )OFDM( يعاد وفَقها استخدام 
الشبكة الكهربائية مبثابة وسيطة اتصاالت، وذلك 

بصورة رئيسية لرصد التزويد بالطاقة/استعماهلا، وحتليله، 
ومراقبته.

 G.hn ويستند هذا العمل إىل سلسلة التوصيات
)ITU-T G.996x-series( املتعلقة بالربط الشبكي املن زيل 

العريض النطاق على اخلطوط اهلاتفية السلكية وخطوط 
الكبالت املتحدة احملور وخطوط الطاقة السلكية.

itu.int/tsg15 للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/tsg15
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لقد هيمنت معايري االحتاد الدويل لالتصاالت على 
ميدان تكنولوجيا االنضغاط الفيديوي الرقمي منذ نشر 

أول معيار للتشفري الفيديوي/فكِّه )كودك( لقطاع 
تقييس االتصاالت يف االحتاد عام 1984.

ويظل معيار التشفري الفيديوي H.264/AVC، الذي 
 Emmy حاز به االحتاد الدويل لالتصاالت جائزة

لالمتياز، يؤيت نوعية ممتازة يف شىت أجزاء طيف عرض 
النطاق كله، بدءاً من التلفزيون العايل الوضوح وصواًل 
إىل املؤمترات الفيديوية وإىل الوسائط املتعددة املتنقلة 

من اجليل الثالث )3G(. فاملعيار H.264/AVC حاضر يف 
كل من عناصر الدائرة السمعية البصرية، مثل أقراص 
Blu-ray، وتكنولوجيا األلعاب، والبث التلفزيوين 

العايل الوضوح، والتطبيقات املتنقلة.

H.265/ املعيار H.264/AVC وحيل اآلن حملَّ املعيار
HEVC )التشفري الفيديوي العايل الكفاءة(. إن املعيار 

HEVC، الذي يتسم بقدرة مضاعفة على ضغط 

البيانات، يُتوقع أن يهيئ املنصة املشرتكة للعقد التايل 
لالبتكار يف جمال الفيديو وسيؤخذ به تدرجيياً ألن 

املنتجات واخلدمات اجلديدة تفوق يف منوها احلدود 
احلالية لتكنولوجيا الشبكات ووسائل العرض.

وجيري وضع معايري خاصة بأنظمة املؤمترات عن بُعد من 
اجليل الثالث لتهيئة ُسبل جتديدية من أجل تفاعل الناس 

واألنظمة مع أي كان يف أي مكان كان يف أي وقت كان.

وجتري مناقشة حامية يف موضوع تلفزيون بروتوكول 
اإلنرتنت )IPTV( وموضوع الالفتات الرقمية إذ يعرِّف 

اخلباء معايري متقدمة ستمكِّن من نشر خدمات 
تفاعلية جديدة يف جماالت من قبيل إنرتنت األشياء 

)IoT(، واملشاركة عن بُعد، والصحة اإللكرتونية، 

والبوابات احملمولة على منت مركبات من أجل أنظمة 
النقل الذكية )ITS(، نشراً عاملي النطاق.

الشبكـات الذكـيـة  
والشبكـات المن زليـة

itu.int/tsg16  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

الوسـائط المتعددة

http://itu.int/tsg16
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تتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إدخال 
حتسينات جديدة على تكنولوجيا اإلذاعة كما تتيح 
توفري جتربة ابتكارية يف اجملال السمعي البصري على 
شبكات الكبالت. وسريكز التلفزيون الكبلي الذكي 

على التلفزيون الفائق الوضوح والتلفزيون الثالثي 
األبعاد، وعلى االتصاالت الفيديوية القائمة على 
الكبالت، وعلى املشاركة عن بُعد، وعلى املراقبة 
والرصد القائمني على التفاعل بني املن زل والبيئة.

ويشمل عمل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد 
املتعلق بالتلفزيون الكبلي الذكي تكنولوجيات 

النقل املتقدمة مبا فيها اجلوانب املتصلة بالكبالت 
لالتصاالت من آلة إىل آلة )M2M( وإنرتنت األشياء 
)IoT(، وإيصال احملتوى والتطبيقات على حنو مصون 

األمن، والسطوح البينية اخلاصة باملستعملني، وإمكانية 
النفاذ، والتطبيقات القائمة على تعدد الشاشات 

واألجهزة املتنقلة.

التلفـزيـون الكبلي الذكي

itu.int/tsg09  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/tsg09
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أتاح تطور تقنيات االتصاالت الرقمية املتقدمة إعداد 
أنظمة متعددة الوسائط لدعم تطبيقات الصحة 
اإللكرتونية، وال سّيما يف جمال الطب عن بُعد.

ويشار بالصحة اإللكرتونية إىل استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت دعماً لالحتياجات الصحية، 
بينما يُعتب الطب عن بُعد جانَب الصحة اإللكرتونية 

الذي تتيح فيه أنظمة االتصاالت التوصيل بني 
األماكن النائية للتمكني من االنتفاع باملوارد واخلبات 

الطبية عن بُعد.

وسيستلزم اعتماد وجناح تطبيقات الصحة اإللكرتونية 
والطب عن بُعد التطابق مع املعايري لزيادة إمكانية 

تشغيل األنظمة بينياً وتقليص تكاليف األجهزة من 
خالل الوفورات اليت يؤتيها كب حجم األعمال.

ويقوم قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد بإعداد 
أنظمة وسائط متعددة مقيَّسة لدعم نشر تطبيقات 
الصحة اإللكرتونية على نطاق واسع، وهو يعمل 

على ذلك بالتعاون مع قطاع تنمية االتصاالت يف 
االحتاد )ITU-D( ومع منظمات منها منظمة الصحة 

العاملية، واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي، و”مستوى 

الصحة HL7( ”7(، وحتالف الرعاية الصحية املستمرة 
)Continua Health Alliance(، والتصوير واالتصاالت 

الرقمية يف جمال الطب )DICOM(، ورابطة شركات 
تشغيل االتصاالت املتنقلة )GSMA(، واحتاد أنظمة 

.)DAISY consortium( املعلومات الرقمية املتاحة

وقد أجِنزت مرحلة هامة يف جمال تقييس الصحة 
اإللكرتونية على الصعيد العاملي يف عام 2013 بإقرار 

التوصية ITU-T H.810 اليت يسبغ هبا قطاع تقييس 
االتصاالت يف االحتاد مسحته الرمسية على املبادئ 

التوجيهية املتعلقة بالتصميم اليت وضعها حتالف الرعاية 
الصحية املستمرة من أجل إمكان تشغيل أنظمة 

الصحة الشخصية بينياً.

وباإلضافة إىل املسائل التقنية يشمل ما جيري من 
مناقشات بشأن الصحة اإللكرتونية طائفة متنوعة من 
اجلوانب )مثل اجلوانب القانونية، واجلوانب األخالقية، 

واجلوانب الثقافية، واجلوانب االقتصادية، واجلوانب 
اإلقليمية( وبذلك هتيئ سريورات االحتاد الدولية اليت 
حيدوها توافق اآلراء البيئة الصحيحة لتوحيد وتنسيق 

إعداد جمموعة من املعايري العاملية املفتوحة اخلاصة 
بتطبيقات الصحة اإللكرتونية.

الصحـة اإللكـترونيـة

itu.int/tsg16  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/tsg16
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تقييس  اليت وضعها قطاع  الرتقيم  معايري  أدت 
االتصاالت يف االحتاد دوراً رئيسيًا يف حتديد شكل 
أرقام  بنية  توفِّر  إهنا  املعاصرة.  شبكات االتصاالت 
على  التواصل  أمكننا  ملا  ولوالها  اهلاتف ووظائفها، 

الدويل. الصعيد 

إن قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد خيصِّص 
بيانات  )INR(، ويتدبر قواعد  الدويل  للرتقيم  موارد 
تشغيلية  نشرة  ويصدر  املوارد،  مكينة خاصة هبذه 
التمكني من  لالحتاد مرة كل أسبوعني تسهم يف 

الدقيق. الدويل  االتصاالت  توصيل شبكات 

وقد ُعهد إىل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد 
خاصة  مببادئ  بالتوصية  املتمثلة  املعقدة  باملهمة 

قطاع  ويرمي  الدويل.  البيين  التوصيل  أسعار  بتنسيق 
تقييس االتصاالت يف االحتاد إىل إبقاء أسعار 

اخلدمة هذه على أقصى ما ميكن من اإلنصاف 
والتدين، دون أن يضر ذلك جبودة اخلدمات 

قلق  مبعث  البيين  التوصيل  أسعار  ومتثل  املعنية. 
هامًا فيما خيص أعضاء االحتاد، وال سّيما فيما 

النامي. العامل  خيص 

كما أن توصيات قطاع تقييس االتصاالت يف 
املتجوَّل هبا يف  املتنقلة  املطاريف  متييَز  تتيح  االحتاد 
شبكة  من  الالحق  واالستعالَم  األجنبية،  الشبكات 

الفواتري. ويعمل  املوطن عن االشرتاك وعن وضع 
تعزيز  تقييس االتصاالت يف االحتاد على  قطاع 

الدويل  التجوال  التعاون بني أعضائه بشأن رسوم 
هدفاً  ميثل  ما  الدولية،  اإلنرتنت  توصيلية  وتكاليف 

انتقال الصناعة  يغدو ذا درجة عالية من األمهية مع 
بروتوكول  القائمة على  التايل  اجليل  إىل شبكات 

املستقبل. وشبكات  اإلنرتنت 

الـترقـيـم والتـوصيـل البيني 

itu.int/tsg03و  itu.int/tsg02 للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/tsg03
http://itu.int/tsg02
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يضع قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد معايري بشأن 
األداء، وجودة اخلدمة، وجودة التجربة، تسري على 

شىت أجزاء كل طائفة مطاريف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وشبكاهتا وخدماهتا.

إن ضمان قدر كاف من جودة اخلدمة/جودة التجربة 
يف النظام اإليكولوجي املعاصر لالتصاالت القائمة 
على بروتوكول اإلنرتنت ميثل حتدياً جسيماً، متأتياً 

إىل حد كبري عن بروز خدمات وتطبيقات متعددة 
الوسائط جديدة. وبذا يُعمل مبعايري االحتاد الدويل 

لالتصاالت للتوصل إىل مستويات األداء الالزمة يف 
شىت املكوِّنات من طرف إىل طرف بغية النهوض 

بأود كفاية جودة اخلدمة/جودة التجربة يف بيئة قائمة 
على بروتوكول اإلنرتنت تتميَّز مبجموعة واسعة من 

التطبيقات اخلاصة باملستعملني.

جـودة الـخـدمــة
جـودة الـتـجـربــة

itu.int/tsg12  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/tsg12
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تتسم االتصاالت الوظيفية بأمهية أساسية عندما تقع 
كارثة. ويُدَعم نظام اإلنذار املبكر الذي قّيسه قطاع 

تقييس االتصاالت يف االحتاد مبواصفات لتحديد 
أولوليات النداءات، تضمن التحرك حيال الطوارئ يف 

الوقت املناسب وعلى حنو ناجع.

وتأيت تكنولوجيا الالفتات الرقمية اجلاري تقييسها يف 
االحتاد بفرص جديدة لتزويد األهايل املتضررين بالكوارث 

مبعلومات حامسة األمهية عّما قبلها وعّما بعدها. كما 
تتناول توصيات قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد إعادة 

الشبكات إىل وضعها املعتاد وإدارهتا خالل الطوارئ.

 االتـصاالت
في حــاالت الطـوارئ

ُكلِّف االحتاد الدويل لالتصاالت يف القمة العاملية جملتمع 
املعلومات )WSIS( بتعزيز الثقة واألمن يف استعمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وهتيئ املعايري للشركات هنجاً منتظماً فيما يتعلق بأمن 
املعلومات. ولالحتاد الدويل لالتصاالت من نطاق عمله 

الدويل، ومن كونه جيمع القطاع اخلاص واهليئات احلكومية 
معاً لتنسيق العمل بشأن املعايري، ما جيعله يف وضع فريد 

للتأثري على تنسيق األمن يف مجيع أحناء العامل.

إن معايري االحتاد القائمة على البنية التحتية للمفاتيح 
العمومية )PKI( أدت دوراً حمورياً يف ازدهار األعمال 

اإللكرتونية. واليوم تقدم جمموعة االحتاد املسماة “تبادل 
املعلومات املتعلقة باألمن السيباين” )CYBEX( وسائل 
موحَّدة لتبادل املعلومات املتعلقة باألمن السيباين اليت 

 .)CIRT( حتتاج إليها أفرقة التحرك إزاء احلوادث احلاسوبية
ويعمل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد بتعاون وثيق 
مع منظمات أخرى كثرية تتناول األمن السيباين وميسك 
خريطة طريق تنطوي على كل األنشطة املتصلة باملعايري.

األمـن الـسيبـراني

itu.int/go/ITU-T/emergency  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

itu.int/tsg17  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/go/ITU-T/emergency
http://itu.int/tsg17
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تأيت معايري احلوسبة السحابية يف قطاع تقييس 
االتصاالت يف االحتاد بتفاصيل املتطلبات واملرجع 

اإلطاريني واملعماريات الوظيفية للنظام اإليكولوجي 
للحوسبة السحابية، ما يشمل احلوسبة السحابية البينية 
واحلوسبة السحابية الداخلية والتكنولوجيات اليت تتقبل 

.)XaaS( ”ما يسمى “أي شيء مبثابة خدمة

ويشمل العمل املتعلق بالتقييس السحايب يف قطاع 
تقييس االتصاالت اجلوانب املتعلقة بالبىن التحتية 
لنماذج احلوسبة السحابية وبشبكاهتا، كما يشمل 
اعتبارات اإلعمال ومتطلبات قابلية التشغيل البيين، 

وإمكانية محل البيانات، وأمن البيانات. ومتثل 

’البيانات الضخمة‘ السحابية عنصراً آخر من العناصر 
اهلامة هلذا العمل.

وبالنظر إىل أن احلوسبة السحابية تعتمد على تداخل 
تأثريات طائفة متنوعة من موارد االتصاالت والبىن 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات، فإن قطاع تقييس 

االتصاالت يف االحتاد يضع معايري متكِّن من إدارة 
الُسُحب املتعدِّدة إدارًة متسقة من طرف إىل طرف 
كما متكِّن من رصد اخلدمات املعروضة عب ميادين 

وتكنولوجيات خمتلف موفِّري اخلدمات.

الحوسبة السحابية

itu.int/tsg13  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/tsg13
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بالنظر إىل نشر املوارد املتصلة باإلنرتنت وأجهزة 
املستعملني املوصولة باإلنرتنت إعمااًل واسعاً عاملي 

النطاق، يتزايد سداد تناول مسألة نفاد عناوين 
اإلصدار 4 من بروتوكول اإلنرتنت )IPv4( فيما خيص 

تنمية اإلنرتنت املستدامة يف املستقبل.

واالحتاد حريص على الرتويج إلعمال اجليل التايل 
 .)IPv6( من بروتوكول اإلنرتنت – اإلصدار 6 منه

فباإلضافة إىل مسات أخرى، يُرمى من هذا اإلصدار 
من بروتوكول اإلنرتنت )حبيز العنوان فيه البالغ 128 

bit( إىل معاجلة النقص القائم حالياً يف العناوين 

.)IPv4( العمومية لإلصدار 4 من بروتوكول اإلنرتنت

وتقوم جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت يف 
االحتاد بوضع مواصفات بشأن جوانب العمل البيين 

إلعمال اإلصدار 6 من بروتوكول اإلنرتنت يف شبكات 
اجليل التايل )NGN( واجلوانب املتعلقة بأمنه. أما التطبيق 

العملي لإلصدار 6 من بروتوكول اإلنرتنت فهو جمال 
دراسة أخرى لقطاع تقييس االتصاالت، مع مبادرات 
من قبيل حقل االختبار العاملي لتطبيق اإلصدار 6 من 
بروتوكول اإلنرتنت يف جمال تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت 

الذي يتيح ألعضاء االحتاد منصة لتطوير تطبيقات 
قائمة على بروتوكول تلفزيون اإلنرتنت قابلة للتشغيل 
البيين – تستهدف جماالت منها الصحة اإللكرتونية 

وإمكانية النفاذ – تعمل على شبكات لإلصدار 6 من 
بروتوكول اإلنرتنت ختضع جودهتا للتنظيم.

اإلصدار 6 من بروتوكول 
(IPv6) اإلنترنت

 itu.int/go/ITU-T/i3gtو itu.int/go/ITU-T/ipv6 للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/go/ITU-T/i3gt
http://itu.int/go/ITU-T/ipv6
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أيَّد أعضاء االحتاد من القطاع اخلاص العمل التقييسي 
الذي يقوم به قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد 

 )SDN( للتمكني من إقامة الشبكات املعرَّفة بالبجميات
نشداناً للمزيد من جناعة الشبكات. ويقوم قطاع تقييس 
االتصاالت بتقييس إطار الشبكات املعرَّفة بالبجميات، 

واملواصفات الرمسية وطرائق التحقق، واحللول العملية 
اليت هتيئها الشبكات املعرَّفة بالبجميات من أجل إدخال 

.)NGN( حتسينات على شبكات اجليل التايل

وتنظر األطراف الفاعلة يف سوق تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت إىل الشبكات املعرَّفة بالبجميات وإضفاء 

الطابع االفرتاضي على الشبكات باعتبارمها حامَسي 
األمهية يف مواجهة الزيادات يف درجة التعقيد اليت تعرتي 
الشبكات، وإدارهتا، والتكاليف التشغيلية املرتبطة تقليدياً 

باعتماد اخلدمات أو التكنولوجيات اجلديدة.

ويُقرتح بالشبكات املعرَّفة بالبجميات فصل مستوي 
املراقبة عن مستوي البيانات بالتمييز بينهما متييزاً جتريدياً 
مركزياً قابالً للبجمة. وسيفضي هذا التجريد إىل املزيد من 

السرعة واملرونة يف تسيري التعليمات وإدارة أمن وطاقة 
ات والبّداالت. معدات الشبكات مثل املسريِّ

إن الشبكات املعرَّفة بالبجميات متثل سبيالً واعداً إىل 
إضفاء الطابع االفرتاضي على الشبكات، ما يُعتب نقلة 

كبرية يف جمال تكنولوجيا إقامة الشبكات لتزويد اجلهات 
اليت تشغل الشبكات بالقدرة على إقامة وإدارة املوارد 

والشبكات االفرتاضية اجلديدة دون إعمال تكنولوجيات 
عتادية جديدة.

الشبكــات المعـرَّفــة 
بـالـبـرمـجـيــات

itu.int/go/ITU-T/sdn  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل
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شبكات املستقبل )FN( هي شبكات ما بعد شبكات 
اجليل التايل املتوقع أن تأيت بواكري حتقيقها حنو عام 2020 
على شكل عمليات إعمال جتريب ي أو مرحلي. وستهيئ 
شبكات املستقبل خدمات وقدرات وتسهيالت تتخطى 

ما ميكن حتقيقه بالتكنولوجيات احلالية.

ويعكف قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد على 
تقييس شبكات املستقبل واضعاً نصب عينيه األهداف 

املنشودة على صعيد اخلدمة وعلى صعيد البيانات 

وعلى صعيد البيئة وعلى صعيد الوعي االجتماعي 
االقتصادي. وستدعم توصيات قطاع تقييس 

االتصاالت اجلاري وضعها حتديد األطر، وتوفري 
الطاقة، وإضفاء الطابع االفرتاضي على الشبكات، 

وإقامة البنية املعمارية للشبكات البجمية من أجل 
االتصاالت املتنقلة، وشبكات التواصل االجتماعي، 
والشبكات املعرَّفة بالبجميات، وخمتلف أوجه الشبكة 

.)SUN( الشاملة الذكية

 شبكـات
المـستـقـبــل

itu.int/tsg13 للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إيل

http://itu.int/tsg13
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شغلت البيئة وتغري املناخ واملخلفات اإللكرتونية 
من زلة مركزية يف خطة التنمية العاملية، اليت متثل صناعة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جانباً حاسم 
األمهية فيها. ويقدَّر أن زهاء 2 إىل 3 يف املئة من 

جمموع انبعاثات غازات االحتباس احلراري تُعزى إىل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتُبذل جهود 

لتخفيف وطأة البصمة الكربونية هلذا القطاع. كما أن 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تُعتب ’تكنولوجيا 

متكينية‘ يف تقليص انبعاثات غازات االحتباس احلراري 
يف شىت جوانب القطاعات الصناعية األخرى من 

خالل تأثريات من قبيل تفادي السفر، والعمل عن 
بُعد، واالستغناء عن املادة.

إن حل الشحن العاملي الذي قّيسه االحتاد من أجل 
اهلواتف املتنقلة حيقق تقليصاً نسبته 50 يف املائة 

يف استهالك طاقة االستعداد باإلضافة إىل استبعاد 
شواحن زائدة يبلغ وزهنا املقدَّر 000 51 طن وما 

مقداره 13,6 مليون طن يف السنة من انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري.

ويقوم قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد بإعداد 
جمموعة منهجيات موحَّدة لتقييم اآلثار البيئية 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سواء من حيث 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري املتأتية عن 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن حيث ما 
يتحقق من وفورات متعلقة باالنبعاثات املتأتية عن 

التطبيقات املراعية للبيئة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف سائر قطاعات الصناعة. وجيري إعداد 

هذه املنهجيات بالتعاون مع أكثر من 60 منظمة 
منها منظمات كبرية من القطاع اخلاص لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، واتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ )UNFCCC(، وبرنامج األمم 

.)UNEP( املتحدة للبيئة

ويعمل االحتاد على تقليص بصمته الكربونية باعتماد 
أساليب عمل أجنع من حيث استهالك الطاقة، مبا يف 
ذلك عقد االجتماعات اليت ال ُتستخدم فيها وثائق 
ورقية واالجتماعات االفرتاضية، وإعداد األدوات اليت 

تتيح ’املشاركة عن بُعد‘ إلكرتونياً.

  
الـبـيـئـــة

itu.int/go/ITU-T/climate  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل
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حبلول عام 2020 ستكون إنرتنت األشياء )IoT( الناشئة 
اليوم قد تنامت لتضم ما يقدَّر عدده 50 مليار جهاز 
موصولة باإلنرتنت؛ حيث توَصل السيارات واآلالت 
وعّدادات الكهرباء بشبكات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت فتتبادل املعلومات كأداة لزيادة النجاعة.

ويعكف قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد على 
إعداد أنساق موحَّدة للمميِّزات الالزمة لتمكني إنرتنت 

األشياء والتكنولوجيات الكثرية اليت تتكون منها مثل 
ويب األشياء؛ وشبكات االستشعار الشمولية )USN(؛ 
وتعرف اهلوية بواسطة الرتددات الراديوية )RFID(؛ ومتييز 

وتنظيم العناصر املتنقلة )MIIM(؛ والتعرف األوتومايت 
والتقاط البيانات )AIDC(؛ واملعلومات اجلغرافية 
.)M2M( الفضائية؛ واالتصاالت من آلة إىل آلة

إنترنت األشياء

تعتب االتصاالت من آلة إىل آلة )M2M( أحد أهم 
عوامل متكني التطبيقات واخلدمات يف شىت عناصر 

طائفة القطاعات الرأسية مثل الرعاية الصحية، 
واإلمداد، والنقل، واملرافق.

ويعمل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد من أجل 
استحداث طبقة خدمات مشرتكة يف جمال االتصاالت 

من آلة إىل آلة متفق عليها على املستوى العاملي 
ُيْشَرك فيها أصحاب مصلحة من أوساط تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واألسواق الرأسية. وُيشدَّد يف 

عمل قطاع تقييس االتصاالت املتعلق باالتصاالت من 
آلة إىل آلة على سوق الرعاية الصحية، وعلى إعداد 
السطوح البينية لبجمة التطبيقات )API( والبوتوكوالت 

الداعمة لتطبيقات وخدمات الصحة اإللكرتونية.

االتصاالت من آلة إلى آلة
itu.int/go/ITU-T/iot للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إيل

itu.int/go/ITU-T/m2m للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إيل
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تتيح القدرات املعاصرة يف جمال االتصاالت إمكان أن 
تتوقع السيارات االصطدام فتتفاداه، وأن ختتار أسرع 

الطرق املؤدية إىل وجهتها، وأن تستعني بالتقارير املتعلقة 
حبركة املرور احمليَّنة باملستجّدات حىت آخر دقيقة، وأن 

متيِّز أقرب مكان غري مشغول يف مصف السيارات، وأن 
تقلِّل انبعاثات غاز الكربون منها، وأن هتيئ ملستعملها 

اتصاالت متعدِّدة الوسائط.

وبظهور أشكال جديدة من أشكال الدفع التحريكي، 
أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتسم بأمهية 

أساسية يف تدبر حال البطاريات، والشواغل املتعلقة 
بالضمانة وبسلوك السائق، مع العلم بأن تطوير شبكة 

الطاقة الذكية أتى بإمكانية استعمال السيارات الكهربائية 
مبثابة مرافق لتخزين الطاقة خالل تعطل شبكاهتا.

إن دراسات أنظمة النقل الذكية تتناول على حنو متكرر 
موضوع السالمة. وتتصدر قائمة األمور ذات األولوية يف 
وضع معايري أنظمة النقل الذكية مهمُة ضمان أن ال يزيد 

تضمني السيارات تكنولوجيات موصولة باإلنرتنت من 
شرود السائق.

فمن األساسي أن يعمل قطاع صناعة السيارات وقطاع 
صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معاً من أجل 
تفهم متطلبات أنظمة النقل الذكية حبيث يتفقان على 

احللول املراد أن هتيئها منصات الشبكات.

ويعمل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد مع اهليئات 
احلكومية، واألطراف الفاعلة يف القطاع اخلاص، واهليئات 
األكادميية وسائر اهليئات املعنية باملعايري، يف التعاون بشأن 

 )CITS( معايري االتصاالت اخلاصة بأنظمة النقل الذكية
– وذلك منتدى يهدف إىل إعمال جمموعة مقبولة دولياً 

ومنسَّقة عاملياً من معايري االتصاالت اخلاصة بأنظمة النقل 
الذكية بغية التمكني من القيام سريعاً بإعمال منتجات 

وخدمات ألنظمة النقل الذكية قابلة للتشغيل البيين.

ويضاف إىل ذلك أن الندوة املقبلة املعنية بالسيارات 
املوصولة شبكياً اليت سُتعقد يف معرض جنيف الدويل 
للسيارات جتمع بني خباء من قطاع صناعة السيارات 
وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكي حيدِّدوا 
االحتياجات إىل تقييس األنظمة على حنو يدمج بني 

السيارات وبني التكنولوجيات التجديدية يف جمال 
احلواسيب واالتصاالت.

أنظمة النقل الـذكـيــة

itu.int/go/ITU-T/cits  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل
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يوفِّر االحتاد الدويل لالتصاالت األطر التقنية لالضطالع 
على حنو مسؤول بإدارة أنظمة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اليت تقوم عليها االتصاالت الالسلكية.

وهتيئ توصيات قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد أطراً 
رفيعة من أجل قياس وتدبُّر تعرض البشر للمجاالت 

الكهرمغنطيسية الصادرة عن معدات االتصال )املبادئ 
التوجيهية التنظيمية املتعلقة بأفضل املمارسات على هذا 

الصعيد(، موفِّرة مبادئ توجيهية لتقييم تعرض البشر هلذه 
اجملاالت، والتحقق من التقيد حبدود تعرض البشر هلا اليت 
أوصت هبا منظمة الصحة العاملية وغريها من املنظمات 

الدولية املعنية بوضع املعايري.

وتوفِّر توصيات قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد 
املتطلبات واإلرشادات الالزمة حلماية شبكات 

ومعدات االتصاالت من التعطل والتداخل الناجم عن 
حاالت االضطراب، من قبيل االضطرابات النامجة 
عن أعطال الطاقة، وضربات الصواعق، وحاالت 

التوتر الكهربائي احملرَّض أو التماس املباشر بني خطوط 
الطاقة وخطوط االتصاالت.

وميثل التوافق الكهرمغنطيسي )EMC( مكوِّناً آخر من 
أهم مكوِّنات هذا العمل، إذ يضمن عدم تضرر 

وظائف معدات االتصاالت بالتداخل الكهرمغنطيسي 
الناجم عن اجملاالت الكهرمغنطيسية واالضطرابات 

الـُمحدثة املتأتية عن سائر األنظمة الكهربائية أو 
االتصالية. ويكتسب التوافق الكهرمغنطيسي أمهية 

خاصة يف ظل تقارب االتصاالت ومعدات تكنولوجيا 
املعلومات، ولضمان كفاءة تشغيل الشبكات املن زلية.

التأثيرات الكهرمغنطيسية

itu.int/go/ITU-T/emf للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إيل
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يقدَّر أن 70 يف املئة من أهايل املعمورة سيعيشون يف 
املدن حبلول عام 2050، ما جيعل التنظيم احلضري 

املستدام مسألة سياسية رئيسية لدى اإلدارات يف شىت 
أحناء العامل. وميكن أن تؤدي تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف هذا اجملال دوراً حاسم األمهية عن 

طريق زيادة النجاعة البيئية يف شىت قطاعات الصناعة 
والتمكني من ابتكارات من قبيل أنظمة النقل الذكية 

واملياه ‘الذكية’، وتدبر الطاقة والنفايات.

ويهيئ االحتاد الدويل لالتصاالت منصة ألصحاب 
املصلحة يف املدن الذكية – من قبيل البلديات، 
واملؤسسات األكادميية والبحثية، واملنظمات غري 

احلكومية، واملنظمات املعنية بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، ومنتديات الصناعة واحتاداهتا – لتبادل 

املعارف من أجل متييز األطر املوحَّدة الالزمة لدعم 
تكامل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

املدن.

ويعمل قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد على 
حتديد إسهام قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف املدن الذكية املستدامة عن طريق متييز ما يلزم 
من أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطوير 

املدن الذكية، وهتيئة التماسك يف تطوير وتطبيق 
التكنولوجيات واملعايري.

 المدن الذكية
المستدامة

itu.int/go/ITU-T/ssc  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل
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يؤيِّد االحتاد الدويل لالتصاالت النهج القائم على 
تعدد أصحاب املصلحة يف وضع أنظمة اإلدارة 

’الذكية‘ للمياه؛ يؤخذ ضمن إطاره بآراء وزارات الري 
والزراعة والبيئة واالتصاالت، وبآراء صناعة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واملنظمات احلكومية الدولية 

واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة.

ويعكف االحتاد على مجع معلومات عن مبادرات 
اإلدارة الذكية للمياه على املستوى الوطين وعلى 

املستوى اإلقليمي وعلى املستوى الدويل؛ حمدِّداً األدوار 
املراد أن تؤديها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

اإلدارة الذكية للمياه؛ وواضعاً مؤشرات األداء الرئيسية 
لتقييم األثر الذي يتم إحداثه من خالل استعمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أنظمة إدارة 
املياه؛ ومعداً جمموعة من املنهجيات الالزمة لتقييم 

تأثريات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 
صون املياه؛ ومتييز تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وخدماهتا ومعايريها اخلاصة بإدارة املياه 
واليت هتيئ إمكان التكفل بقابلية التشغيل البيين وحتقيق 

الفوائد املتمثلة يف الوفورات املتأتية عن كب حجم 
األعمال.

اإلدارة الذكية للـمـيــاه

itu.int/go/ITU-T/swm للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إيل
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إن لكبالت االتصاالت البحرية قدرة كامنة كبرية 
مبثابة أدوات لرصد املناخ واحمليطات ولإلنذار 

بالكوارث. وميكن جعل شبكة االتصاالت جزءاً من 
شبكة عاملية لرصد احمليطات يف الوقت الفعلي وذلك 
بتزويد املضخِّمات – وهي أجهزة تضخِّم اإلشارات 

البصرية، يوضع بعضها على تباعد متوسطه 100 
كم عن بعضها اآلخر على كبل اتصاالت حبري – 

مبحاسيس ملراقبة املناخ.

ويعمل االحتاد الدويل لالتصاالت، إىل جانب 
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية )WMO( واللجنة 

احلكومية الدولية لعلوم احمليطات )IOC( التابعة ملنظمة 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 

للتشجيع على تطوير التكنولوجيات واملعايري اجلديدة 
الالزمة إلنشاء الشبكة املنشودة، ووضع اسرتاتيجيات 
جتارية خاصة بشركات االتصاالت لكي تغدو أطرافاً 

فاعلة يف مراقبة تغري املناخ.

  فريق العمل املشرتك بني االحتاد الدويل لالتصاالت 
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة احلكومية 

الدولية لعلوم احمليطات )IOC( التابعة لليونسكو

يعكف فريق العمل املشرتك، بدعم من االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف جمال خدمات السكرتارية، 
على دراسة جدوى إقامة شبكة حبرية لرصد املناخ 

من منظورات العلم، واهلندسة، واألعمال، والقانون. 
ويعمل فريق العمل هذا لوضع اسرتاتيجية وخريطة 

طريق تفضيان إىل توفُّر مضخِّمات حبرية مزوَّدة 
مبحاسيس لرصد املناخ، كما حيلِّل إمكان إعادة 

هتيئة الكبالت اليت ُسحبت من اخلدمة الستعماهلا 
مبثابة بنية حتتية لرصد املناخ.

 رصد المناخ
بواسطة الكبالت البحرية

itu.int/go/ITU-T/greencable  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل
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تستقصي تقارير رصد التكنولوجيا اليت يعدها قطاع 
تقييس االتصاالت يف االحتاد بيئة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، مميِّزًة التكنولوجيات اجلديدة والناشئة، 
ومقيِّمًة األثر املرجَّح أن حتدثه على العمل املقبل يف 

جمال التوحيد القياسي.

وُتكتب تقارير رصد التكنولوجيا بلغة يسهل فهمها 
على غري املختصني، وتقيَّم يف هذه التقارير آثار 

التكنولوجيات اجلديدة على البلدان املتقدمة وعلى 
البلدان النامية.

ويتناول أحدث التقارير من جمموعة التقارير هذه 
مواضيع منها الصحة اإللكرتونية، واملدن الذكية، 

والعملة املتنقلة، واملعايري الفضائية، والبيانات الضخمة.

ويُدعى اخلباء من أوساط الصناعة ومؤسسات 
البحوث واهليئات األكادميية إىل اقرتاح مواضيع 

وتقدمي مقتطفات ُتدرج يف التقارير املقبلة من سلسلة 
تقارير رصد التكنولوجيا. فريجى االتصال بنا على 
tsbtechwatch@itu.int للحصول على التفاصيل 

واملبادئ التوجيهية ذات الصلة.

رصــد التكنـولـوجيـا

itu.int/go/ITU-T/techwatch للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إيل
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يُعتب التطابق مع املعايري الدولية، من قبيل توصيات 
قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد، واحداً من 

املبادئ األساسية اليت تقوم عليها قابلية التشغيل 
البيين لشبكات وأجهزة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال على الصعيد العاملي.

وقد اسُتهل برنامج االحتاد اخلاص باملطابقة وقابلية 
التشغيل البيين )C&I( بناًء على طلب أعضاء االحتاد 
على ضوء املصاعب اليت واجهتها البلدان النامية يف 

حتسني قابلية التشغيل البيين ومكافحة تزييف البضائع.

ويرسم برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين ذو 
الدعائم األربع حدود عمل االحتاد يف جمال املطابقة 
وقابلية التشغيل البيين ُمْدرِجاً إياها ضمن أربع فئات 

مرتابطة:

1.  تقييم املطابقة؛
2.  األحداث املتصلة بإمكانية التشغيل البيين؛

3.  املوارد البشرية وبناء القدرات؛
4.  املساعدة يف إقامة مراكز اختبار واستحداث برامج 

للمطابقة والتشغيل البيين يف البلدان النامية.

 المطـابقـة
وقـابليـة الـتـشـغـيــل الـبـيـنــي

itu.int/go/ITU-T/ci  للحصول على املزيد من املعلومات يرجى الرجوع أيضاً إىل

http://itu.int/go/ITU-T/ci


عناوين إلكرتونية ذات صلة
itu.int/ITU-T/  :الصفحة الرئيسية

 itu.int/net/ITU-T/info/  :نبذة عن قطاع تقييس االتصاالت
bit.ly/cm1d37  :التسجيالت الفيديوية
itu.int/ITU-T/membership/  :العضوية

اهلاتف:  5852 730 22 41+  
tsbmail@itu.int  :البيد اإللكرتوين

ISBN 978-92-61-14996-3

9 7 8 9 2 6 1 1 4 9 9 6 3

CHF 10 :رـعسلا

طبع يف سويسرا
جنيف، 2014

http://itu.int/ITU-T/
http://itu.int/ITU-T/
http://itu.int/net/ITU-T/info/
http://itu.int/net/ITU-T/info/
http://bit.ly/cm1d37
http://itu.int/ITU-T/membership/
http://itu.int/ITU-T/membership/
mailto:tsbmail%40itu.int?subject=

	قطاع تقييس الاتصالات  في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) 
	تـوصيل الـعـالــم
	أهلاً بك في قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد
	الـعـضــويـــة
	سُبل أخرى للمشاركة
	الهيئات الأكاديمية
	سد الفجوة التقييسية
	إمكـانـيــة الـنـفــاذ
	النـقــل والنـفــاذ
	الشبكـات الذكـيـة والشبكـات المنزليـة
	الوسـائط المتعددة
	التـلـفـزيـون الكبلي الذكي
	الصحـة الإلكـترونيـة
	الـترقـيـم والتـوصيـل البيني 
	جـودة الـخـدمــة جـودة الـتـجـربــة
	الأمـن الـسيبـراني
	الاتـصالات في حــالات الطـوارئ
	الحوسبة السحابية
	الإصدار 6 من بروتوكول الإنترنت (IPv6)
	الشبكــات المعـرَّفــة بـالـبـرمـجـيــات
	شبكـات المـستـقـبــل
	الـبـيـئــة
	إنترنت الأشياء
	الاتصالات من آلة إلى آلة
	أنظمة النقل الـذكـيــة
	التأثيرات الكهرمغنطيسية
	المدن الذكية المستدامة
	الإدارة الذكية للـمـيــاه
	رصد المناخ بواسطة الكبلات البحرية
	رصــد التكنـولـوجيـا
	المطـابقـة وقـابليـة الـتـشـغـيــل الـبـيـنــي

