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توسيع نطاق أعمالنا في 
مجال التقييس بعد جائحة 

فيروس كورونا
بقلم تشيساب لي، مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد 

الدولي لالتصاالت

إن التطبيقات املبتكرة لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمموعة متنامية من الصناعات 
والقطاعات تستلزم معايري تقنية حمدثة ابستمرار، خمصصة الغرض أو مكّيفة لتلبية 

أحدث املتطلبات..

وسرَّعت جائحة فريوس كوروان هذا االجتاه، إذ ربطت اآلمال العاملية بشأن املستقبل ابلتحول 
الرقمي الناجح واملستدام.

هنا يف االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، هندف إىل إاتحة الفرصة للجميع من أجل التأثري على 
كيفية تشكيل حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سريعة التطور لعاملنا وحياتنا.

التصدي لتحديات اليوم

يف ندوتنا العاملية األخرية للمعايري )GSS(، تبادل واضعو السياسات وقادة الصناعة طموحاهتم 
وشواغلهم بشأن مستقبل يتسم ابلتحول الرقمي. وحبثوا أيضاً كيف ميكن أن تدعم املعايري 

التقنية التنمية املستدامة، سواء يف جمال تغري املناخ والعمل البيئي، أو كفاءة استهالك الطاقة، 
أو الصحة، أو الشمول املايل، أو السالمة على الطرق، أو املدن واجملتمعات الذكية - مجيع 

املواضيع اليت تشكل حصة متزايدة من أعمال التقييس لالحتاد.

وأكدت الندوة أمهية املعايري الدولية يف سياق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر )SDG( اليت 
حددهتا األمم املتحدة لعام 2030. كما أن التقييس من أجل االقتصادات واجملتمعات املستدامة 

هو حمط تركيزان يف اليوم العاملي للمعايري يف 14 أكتوبر، وهو تركيز سنحافظ عليه يف السنوات 
القادمة حىت عام 2030.

هنا يف االتحاد الدويل 
 ،)ITU( لالتصاالت

نهدف إىل إتاحة الفرصة 
للجميع من أجل التأثري 

عىل كيفية تشكيل 
حلول تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 
رسيعة التطور لعاملنا 

وحياتنا. 

تشيساب يل

ITU News MAGAZINE No. 02, 20227 رسالة من المدير

https://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx
https://gss.itu.int/about/
https://sdgs.un.org/goals


ابإلضافة إىل ذلك، دعم أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت يف اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت 
)WTSA( لالحتاد، وهي املؤمتر الذي ينظم قطاع التقييس يف االحتاد )قطاع تقييس االتصاالت(، 
بعض التوجيهات اجلديدة البارزة، اليت تطلب من االحتاد الدويل لالتصاالت: )أ( النظر يف إنشاء 

“مرصد لتكنولوجيا اجليل اخلامس )5G(” من أجل تبادل الدروس املستفادة من انتشار الشبكات 
املتنقلة من اجليل اخلامس حول العامل؛ )ب( مساعدة البلدان اإلفريقية على اعتماد رقمي الطوارئ 

املشرتكني 911 و/أو 112 اللذين أوصى هبما االحتاد.

وساعدت روح التعاون بني أعضاء االحتاد يف اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت على التمهيد 
بشكل بناء ملؤمترات االحتاد الناِظمة األخرى، مبا يف ذلك املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
)WTDC( يف يونيو، ومؤمتر املندوبني املفوضني الذي ميثل اهليئة العليا لالحتاد يف سبتمرب 

وأكتوبر، واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف هناية العام القادم.

تصور المستقبل ورسم معالمه

معايري االحتاد أساسية لرؤية عامل مستدام للجيل اخلامس )5G( - تدعم فيه بيئة رقمية عالية 
األداء ومتعددة االستخدامات إنرتنت األشياء )IoT( الواسعة النطاق واألهم من ذلك أن تكون 
جديرة ابلثقة. وأصبح بناء الثقة يف هذه التكنولوجيات اجلديدة أولوية رئيسية لالحتاد قبل عام 

2020، عندما شكلت معايري االحتاد خلدمات االتصاالت املتنقلة بداية العصر العاملي 
للجيل اخلامس.

وعالوة على ذلك، يبقى التقدم العاملي املستمر يف هذا الصدد على رأس جدول أعمال االحتاد 
يف جمال التقييس اليوم. وقد أكدت التجارب العاملية النامجة عن اجلائحة على ضرورة االستمرار 

يف توصيل غري املوصولني، ومواصلة تعزيز الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، واالستثمار حبكمة وطموح يف مستقبلنا الرقمي اجلماعي.

وال بد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أن تليب احتياجات الناس بشكل هادف، وأن 
تصبح أكثر وضوحاً للمستخدمني العاديني. وحسبما أظهره العامان املاضيان، فإن األمن 

والوصول إىل املعلومات املوثوقة مها ابلتأكيد من مسائل السالمة العامة.

ويعتمد الناس يف مجيع أحناء العامل، دون أن يعرفوا ذلك ابلضرورة، على معايري االحتاد للتوصيل 
ومزاولة األعمال، والتعبري عن األفكار، وتبادل اخلربات كل يوم. ففي الواقع، جتري 95 يف 

املائة من حركة البياانت الدولية عرب شبكات األلياف البصرية القائمة وفقاً ملعايري االحتاد. 
تاحة بواسطة خوارزميات االنضغاط الفيديوي احلائزة على جائزة 

ُ
وتشكل خدمات الفيديو- امل

 ،)IEC( واليت شاركت يف تطويرها اللجنة الكهرتقنية الدولية Primetime Emmy Award
واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي )ISO(، واالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( - أكثر من 

80 يف املائة من حركة اإلنرتنت اآلن.

لقد ختطينا حدوداً جديدة يف السنوات األخرية، حيث شكلت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت حلقة وصل بني جمموعة متزايدة من دوائر األعمال والوالايت القضائية التنظيمية، 

فاكتسب تقييس االحتاد نتيجة لذلك جمموعة من أصحاب املصلحة اجلدد. وتؤدي معايري 
االحتاد اآلن إىل تعزيز الزراعة والنقل إىل جانب قطاعات رئيسية أخرى، مما يساعدها مجيعاً 

على االستفادة من التطورات يف جمال الذكاء االصطناعي )AI( والتعلم اآليل.

قد أكدت التجارب العاملية 
الناجمة عن الجائحة عىل 

رضورة االستمرار يف توصيل 
غري املوصولني، ومواصلة 

تعزيز الثقة واألمن يف 
استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، واالستثامر 
بحكمة وطموح يف مستقبلنا 

الرقمي الجامعي. 

يف الواقع، تجري 95 يف املائة 
من حركة البيانات الدولية عرب 

شبكات األلياف البرصية 
القامئة وفقاً ملعايري االتحاد. 
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كيف نقوم بذلك؟

متثل املعايري الدولية التزامات طوعية وأوسع مشاركة ممكنة. ويساعد احلوار الشامل على 
توضيح كيف ميكن للجميع املسامهة يف تطوير معايري مؤثرة وهتيئة الظروف لذلك.

وتساعد منصات مفتوحة من قبيل األفرقة املتخصصة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد 
على حتديد سبيل املضي ُقُدماً، يف حني تُِعّد جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد، 
اليت يقودها األعضاء املعايري الدولية اليت تتيح للجميع فرصة للمضي قدماً معاً. وجتمع األطر 
التعاونية مثل الذكاء االصطناعي من أجل الصاحل العام، ومبادرة “ متحدون من أجل املدن 
الذكية املستدامة”، واملبادرة العاملية للشمول املايل، واملبادرة العاملية للعملة الرقمية، ومبادرة 

الذكاء االصطناعي اجلديدة للسالمة على الطرق، وجهات نظر متعددة بشأن التحدايت العاملية 
الراهنة املتعلقة ابلصناعة والسياسات العامة.

وهبذا النهج الشامل، ميكننا حتديد اجملاالت اليت تشتد فيها احلاجة إىل اختصاصاتنا وابلتايل زايدة 
أتثري خربتنا اجلماعية إىل أقصى حد.

إنين فخور برؤية الدعم الشامل الذي تقدمه معايري االحتاد لشبكات اجليل اخلامس وشبكات 
2030 وإنرتنت األشياء وبناء الثقة. لقد تشرفت برائسة قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد 

عندما استحوذ الذكاء االصطناعي على اخليال يف مجيع أحناء العامل - إذ أصبح رمزاً لآلمال 
واملخاوف بشأن مستقبل التكنولوجيات املتقدمة لدينا - يف حني عقد االحتاد شراكات واسعة 

ومتنامية لضمان إثبات قوة الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام.

إننا نرحب بك لالنضمام إلينا، إذا مل تكن قد قمت بذلك بعد.

المعايير المستدامة المطلوبة

تستمر التطورات اجلارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إاتحة إمكانيات جديدة 
للمضي قدماً. وجيب أن تفي معايري االحتاد أبحدث املتطلبات على النطاق العاملي. لذلك، 

سيتواصل النمو يف الطلب العاملي على أعمال التقييس.

وفيما نتطلع إىل عام 2030، سنحتاج إىل خربات متنوعة بشكٍل متزايد لفهم اآلاثر الكاملة 
لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة يف خمتلف القطاعات.

وأود أن أعرب عن أعمق امتناين ألعضاء االحتاد لتفانيهم، وال سيما على تصميمهم خالل 
العامني املاضيني على التصدي للتحدايت النامجة عن اجلائحة. فقد استمر عملنا يف جمال 

التقييس عرب اإلنرتنت، ورحبنا أبعضاء وشركاء جدد، وواصلنا بناء التوافق يف اآلراء.

وال ميكننا حتقيق ذلك إال معاً، على طريقة االحتاد الدويل لالتصاالت، الذي ُيستمع فيه إىل كل 
اآلراء وحُتدَّد كل خطوة إىل األمام بصورة شاملة.

األفرقة المتخصصة لقطاع 
تقييس االتصاالت باالتحاد

تعزز األفرقة املتخصصة برانمج عمل 
جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت 
ابالحتاد من خالل توفري بيئة عمل بديلة 

لإلعداد السريع للمواصفات يف 
اجملاالت املختارة.

احتادات منصات اختبار االتصاالت  	
املتنقلة الدولية-2020 وما بعدها

الذكاء االصطناعي )AI( وإنرتنت  	
األشياء )IoT( للزراعة الرقمية

الذكاء االصطناعي من أجل إدارة  	
الكوارث الطبيعية

الشبكات املستقلة 	

الذكاء االصطناعي ألغراض القيادة  	
املستقلة واملساعدة

الكفاءة البيئية للذكاء االصطناعي  	
والتقنيات الناشئة األخرى

الذكاء االصطناعي من  	
أجل الصحة

الوسائط املتعددة للمركبات 	
انظر جميع األفرقة المتخصصة.
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