
 

         

 

 

 
سعود بن ناصر الخصيبي /األستاذسعادة كلمة   

 األمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للمواصفاتبمناسبة اليوم العاملي   

2019أكتوبر  14  

 "تصنع منصة عاملية ..مواصفات الفيديوشعار " تحت
 

 
 
يس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهيئات واملؤسسات املماثلة في دول يشارك هيئة التقت

، الذي يصيييييييادع الرامن ششييييييير من شيييييييهر أكتوبر من    للمواصيييييييفات الخمسييييييي نالعالم االحتفال باليوم العاملي 

اختيار  م، وقد تم1947أكتوبر  14اليييييييييييي   أ ش ت في ، (ISO)شام، وهو ذكرى تأسيس املنظمة الدولية للتقييس 

 ل" ليكون شعار مواصفات الفيديو تصنن منصة شاملية "
ً
 هذا العام.ا

(، واللجنييية اليييدوليييية ISOللتقييس ) اليييدوليييية أشضييييييييييييييييا  املنظمييية يحتفييي  ،مثييي  هيييذا اليوم في شيييام و ييي 

 لإلشيييييييييادة كمبادرة جماشية للمواصيييييييييفات العاملي ( باليومITU) لالتصييييييييياالت الدولي واالتحاد (،IECالكهروتقنية )

لمساهمة ل العالم أنحا  جمينمن واملتخصصون  الخبييييرا  هيئات التقييس وآالع تبذلها ال   املشتركة بالجهود

 .شلى أحد املجاالت املهمة ذات العالقة بالتقييس الدولية، ويركز وتطوير املواصفات القياسية في إشداد

مواصيييييفات الفيديو وبهذه املناسيييييبة أصيييييدرت املنظمات الدولية الثالت  لمة سيييييلطت   ها الضيييييو  شلى 

 في  تغي ال   أحييدثييتالفيييديو تقنيييات و 
ً
 كب را

ً
التواصيييييييييييييي  ب ن التر ييي ، ورب  مجيياالت ثورة في  وحققييتشيياملنييا، را

ومكنت  ،ي مجال االتصييييييييييياالتفوإثرا  تجارب وخبرات األشيييييييييييخا  األصيييييييييييدقا  والعا الت في جمين أنحا  العالم، 

 من صناشة 
ً
 والتعليم.الرشاية الطبية مجال تحسينات ر يسية في مشك  كب ر جدا

. املرئي قفزة هييا ليية إلى األمييام في جودة الفيييديو الحييديثيية التطوراتو في العقود األخ رة حقق االبتكييار و 

 
ً
األشييخا  في جمين أنحا   ةسيياشدمسيياهم في بشييك  و جودة شالية مسييتويات وبللجمين  وأصييبا الفيديو متاحا

 ، ب  وص  األمر إلى شرض مقاطن الفيديوصور حية متحركةفي شرض وتجاربهم العالم شلى مشاركة قصصهم 

تقنيييات تطور في ، و يي  هييذه الفوا ييد D3، وكييذلييق بتقنييية البعييد الثيياليي  درجيية 360بزاوييية بييالواقن اال ترايييييييييييييي   

 ة.الدولي املواصفات القياسيةشلى ساس باأل  تعتمدإمكانية الوصول إلي   وأالفيديو 



ة يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالهيئ الفيديو بالتعاون منحجم خوارزميات ضغ  الجهود ال   تمت لتوحيد تم تكريم  وقد

ييي( واملنظمة الدوليIEC) ة الكهروتقنيةيالدولي ييي( واالتحاد الدولي لالتصISOة للتقييس )ي ي ي إيم   بجا زتي( ITU) االتي

 بأهمية املواصيفات القياسيية في دشم (Primetime Emmy برايم تايم
ً
وتطوير التقنيات قدرة الصيناشة (، إدرا ا

ال   تعم  شبر الشيييييييييييييبكات و تطبيقات كثا ة الأحد أكثر   املرئي شلى الفيديوللسيييييييييييييو  شلى تلبية الطلب املتزايد 

 .العاملية

املرئي في جمين أنحا  العالم يعن  أن الفيديو  ومعمول بهامعترع بها  مواصيييييفات قياسييييييةوجود  كما أن

 .نوع الجهاز املستخدممغض النظر شن  بواسطة جهاز آخر،ترم زه لى جهاز واحد يمكن  ق الذي يتم ترم زه ش

 سييييتطين شرضيييي  مسييييهولة في جهاز كمبيوتر أو هات  متنق ، بتنسيييييق مع ن  الكام را ال   تصييييور مقطن  يديو 

ومن ثم  يق هيذا الترم ز، لتمك ن  ةمضيييييييييييييغوطي ةز تيد ق البييانيات وتحويلهيا الي صييييييييييييييغيترم إضييييييييييييييا ية إلى إمكيانيية 

ومختل   ةوسييعات التخزين املحدوداملختلفة االسييتخدام الفعال في وروع سييرشات الشييبكات األشييخا  من 

ي الثقة لالسييييي ثمار ف املطورينيمنا وبما  ،تسييييياشد شلى نمو السيييييو   ولتقديم مقاييس اقتصييييياديةأنواع األجهزة، 

 املرئي. لفيديولوخدمات جديدة  وتقنيات تطبيقات

. كما أنها تقنيات ضييييغ  الفيديوطلب الصييييناشة شلى شلى تلبية الدولية  وتعم  املواصييييفات القياسييييية 

شلى التقنية  اتمن تقنية ضيييييغ  الفيديو، مما يسييييياشد الصيييييناشاملطور ت يا االنتقال السيييييلس إلى الجي  التالي 

  .االس ثمارهذا من  العوا دزيادة 

 من االحتفيييال بهيييذا
ً
 عييياليييية أسيييييييييييييبوع أكتوبر  17 -14خالل الفترة اليوم.. تنظم هيئييية التقييس  وتزامنيييا

التعاون لدول األم ن العام ملجلس  شبد اللطي  بن راشد الزيا ي /الدكتور عالي م رشايةالتقييس الخليجي تحت 

حماية صيييييييييييييحة وسيييييييييييييالمة املسيييييييييييييتهلق في لفة، وأهميتها بأ شيييييييييييييطة التقييس املخت لتعري بهدع االخليج العربية، 

وتنمية  الوطنية دشم الصييييناشةتسييييهي  التبادل التجاري و دورها في كذلق واالقتصيييياد الوطن ، و ، ودشم والبيئة

للهيئة لعام  ةإطال  شدد من املشيييييييييييييار ن ا لكتروني الفعالية ، كما يتم خاللألربعة أياموتسيييييييييييييتمر الصيييييييييييييادرات، 

 م.2019

ي تبذلها املنظمات الدولية يييييييييييييييييييييييوفي الختام.. ال يسييييييييييعن  بهذه املناسييييييييييبة إال أن أشيييييييييييد بالجهود الكب رة الت

في مجال التقييس، كما أتوج  في هذه املناسيييييييييييبة بالشيييييييييييكر والعر ان إلى جمين العامل ن في وا قليمية والوطنية 

وللتقييس بكيا ة أ شيييييييييييييطتي  الدول األشضيييييييييييييا ، و   الداشم ن للهيئية لتقييس وأ شيييييييييييييطتي  املختلفية في مجياالت ا

 ومجاالت .

 والسالم شليكم ورحمة هللا وبر ات .

 
 

 


