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  نشرة إخبارية

   المسابقة الثانية يطلق االتحاد الدولي لالتصاالت
  اإلنترنتتلفزيون بروتوكول  اتلتطبيق

  الحياة الذكيةالبحث عن حلول 
بموضوع  التي أطلقها االتحادتلفزيون بروتوكول اإلنترنت  اتلتطبيق تتعلق المسابقة الثانية - 2012 يونيو 1، جنيف

لحلول مبتكرة لتلفزيون بروتوكول اإلنترنت متوسطة الاألفراد والشركات الصغيرة و إلى تقديم  وتدعو"، حياة أفضل نوعية"
اإللكترونية  الت مثل الصحة اإللكترونية والحكومةاتحسين الرعاية االجتماعية من خالل توفير خدمات في مجمن أجل 

  .والتعلم اإللكتروني وٕامكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وجميع جوانب الحياة الذكية
 دوالر أمريكي. 000 3متوسطة على جائزة نقدية قيمتها الوسيحصل التطبيق الفائز في فئة األفراد/الشركات الصغيرة و 

 (WTSA-12) الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت خاللن عن الفائزين لوسُيع المؤسسات. لمدخالتوهناك فئة منفصلة 
. والجمعية العالمية حدث يعقد كل أربع سنوات ويجمع بين حوالي نوفمبر 20-29المزمع عقدها في دبي في 

ممثل من صانعي السياسات األكثر نفوذًا في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمنظمين  000 1
في هذا الحدث وفي األحداث أكثر من غيرها وستعرض التطبيقات الفائزة والواعدة  القطاعين العام والخاص. وشركات

  .الالزمة لتطويرهاالكثيرة الالحقة لالتحاد مما يسمح بتعظيم الرؤية العالمية وجذب االستثمارات 
عايير االتحاد الخاصة بتلفزيون بروتوكول اإلنترنت م وقال حمدون توريه، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت: "إن

 بمثابة هذه التطبيقات ومسابقاتتوفر حلوًال آمنة ومن طرف إلى طرف للهيئات اإلذاعية ومقدمي الخدمات في العالم. 
العالم. وٕانني  في المهندسين األفكار النيّرة لدىواالستفادة من  التكنولوجيالهذه المبتكر  االستعمال ثابتة لتشجيعمنصة 

  ."الممتازة أتطلع إلى بعض النتائج
المزيد من الزخم لسوق تلفزيون  المسابقة الثانيةضيف ت، س2011 في وبعد النجاح الباهر الذي تكللت به المسابقة

مليون مشترك في تلفزيون بروتوكول   60بروتوكول اإلنترنت النابض بالحياة اليوم من خالل خدمة ما يزيد على 
 بالمائة سنويًا. 25بحوالي نموًا نشر الشبكات عريضة النطاق عالية السرعة بالصناعة المدعومة  وتشهد. اإلنترنت

 زيادة المكاسب التي تحققها خدماتمستعمل مما يشير إلى  مقابل كلوباإلضافة إلى ذلك، يتزايد متوسط اإليرادات 
خالل في  اتساعهاللشركات التي تخدم سوقًا من المتوقع أن يتضاعف  لتوليد إيراداتفرص هائلة ٕاتاحة و  IPTV التلفزيون

  .2011-2014 الفترة الزمنية
المعايير سيوفر مزيدًا  تبنيزيادة  كما أن IPTV في السوق العالمية للتلفزيون يجري تنفيذهاإن الحلول المعيارية لالتحاد 

تلفزيون بروتوكول اإلنترنت توصيات االتحاد بشأن المنصات المعيارية التي توفرها  وتوفرلنمو السوق.  الحوافزمن 
بتحقيق انتشار تسمح للتطبيقات والخدمات و  الخاصة من حيث التكلفة والمرونة بالمقارنة مع حلول الملكية أكبرفعالية 
  .ملحوظ عالمي
  على: تقومتطبيقات  المسابقة وضعمن المشاركين في  يرجى

  "IPTV فيما يتعلق بخدمات التلفزيون Ginga-NCLو (NCL)"لغة السياق المتداخل  ITU-T H.761التوصية   •
  على أو
  "IPTV  فيما يتعلق بخدمات التلفزيون (LIME)خفيفة ال"بيئة الوسائط المتعددة التفاعلية  ITU-T H.762التوصية   •
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  المواعيد الرئيسية:
  2012أغسطس  15 -يونيو  15فترة التسجيل:   •
  2012سبتمبر  7 -أغسطس  13فترة التقديم:   •

  T/challenges/pages/iptv.aspx-www.itu.int/en/ITUويرد المزيد من المعلومات في: 

  :تاليبالمسؤول الوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
  جونسون توبي

  االتصاالت كبير مسؤولي
  toby.johnson@itu.int اإللكتروني: البريد

  5877 730 22 41+ الهاتف:
  4868 249 79 41+ المحمول:  الهاتف

  الدولي لالتصاالت؟ما هو االتحاد 
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  145على مدى 
ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة المدارات الساتلية 

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة  التوصيل
ة البحرية إلى علم الفلك الراديوي أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالح النطاق إلى

واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة 
 www.itu.int والتلفزيونية. الصوتية
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