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املسألة 9/2: حتديد مواضيع الدراسة 
اليت تتناوهلا جلان دراسات قطاع 
تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت 
الراديوية واليت تتسم بأمهية خاصة 
للبلدان النامية
التقرير النهائي



مقدمة
توفر جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت (ITU-D) منصة حمايدة تقوم على املسامهات املقدمة وجيتمع فيها اخلرباء من 
احلكومات والصناعة واهليئات األكادميية إلنتاج أدوات عملية ومبادئ توجيهية وموارد مفيدة ملعاجلة قضايا التنمية. ومن 
خالل أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، يقوم أعضاء القطاع بدراسة وحتليل مسائل موجهة حنو مهمة حمددة 

يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف التعجيل بإحراز تقدم بشأن األولويات اإلمنائية الوطنية.

تتيح جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت فرصة جلميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لتقاسم اخلربات وطرح األفكار 
وتبادل اآلراء والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن االسرتاتيجيات املالئمة لتناول أولويات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وتتوّىل جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت مسؤولية إعداد التقارير واملبادئ التوجيهية والتوصيات استنادًا 
إىل املدخالت أو املسامهات املقدمة من األعضاء. ويتم جتميع املعلومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات 
احلالة مث تتاح كي حيصل عليها األعضاء بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر الشبكي. ويرتبط عمل اللجان 
مبختلف برامج ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت من أجل توفري أوجه التآزر اليت يستفيد منها األعضاء من حيث املوارد 

واخلربات املتخصصة. ويلزم التعاون مع األفرقة واملنظمات األخرى اليت تضطلع بأعمال تتعلق باملواضيع ذات الصلة.

لتنمية  العاملية  املؤمترات  أربع سنوات يف  االتصاالت كل  تنمية  قطاع  تدرسها جلان دراسات  اليت  املواضيع  وتتحدد 
االتصاالت (WTDC) اليت تضع برامج العمل واملبادئ التوجيهية من أجل حتديد مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وأولوياهتا يف السنوات األربع التالية.

ويتمثل نطاق عمل جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف دراسة "البيئة التمكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت"، أما جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت فيتمثل نطاق عملها يف دراسة "تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتكيف مع تغري املناخ".

وتوىل إدارة جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت يف فرتة الدراسة 2014-2017 رئيس اللجنة السيد أمحد رضا 
شرفات (مجهورية إيران اإلسالمية) ونوابه الذين ميثلون املناطق الست: السيدة أميناتا كابا-كامارا (مجهورية غينيا)، 
السيد كريستوفر كيمي (مجهورية كينيا)، والسيدة سيلينا ديلغادو (نيكاراغوا)، والسيد ناصر املرزوقي (اإلمارات العربية 
املتحدة)، والسيد نادر أمحد جيالين (مجهورية السودان)، والسيدة كي وانغ (مجهورية الصني الشعبية)، والسيد أناندا 
أسيبوفيتش (مجهورية  هينادز  والسيد  الروسي)،  (االحتاد  بوندارينكو  يوجيين  والسيد  نيبال)،  راج كانال (مجهورية 

بيالروس)، والسيد بيتكو كانتشيف (مجهورية بلغاريا).
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مقدمة  '1'
تدعو املسألة 9/2 اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014 (WTDC-14) إىل: "االستمرار يف تعيني 
مواضيع الدراسة اليت تتناوهلا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية واليت تتسم بأمهية 

خاصة للبلدان النامية". وتعود هذه املسألة بالفائدة على جلنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت.

للمرة اخلامسة  لتنمية االتصاالت لعام 1994 وأعيد جتديدها  العاملي  واعُتمدت هذه املسألة ألول مرة يف املؤمتر 
يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014. ويستند اختيار هذه املواضيع إىل جمموعة من املبادئ التوجيهية املتفق 

عليها اليت عادة ما ُتعتمد يف االجتماع األول للجنة الدراسات على أساس مقرتحات يقدمها املقررون.

ملخص تنفيذي  '2'
الراديوية لالحتاد (ITU-R) وتقييس االتصاالت لالحتاد  التقرير دراسات وأنشطة قطاعي االتصاالت  يعرض هذا 
النامية. وجتري جلان الدراسات لقطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس  (ITU-T) اليت تتسم بأمهية خاصة للبلدان 
االتصاالت كثريًا من الدراسات بشأن مواضيع تتباين أغراضها ونواجتها وجماالت تركيزها. ويتسم، أو ميكن أن 
يتسم، كثري منها بأمهية ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت، وال سيما البلدان النامية.1 وكثريًا ما تفتقر البلدان النامية 
إىل املوارد ملتابعة أعمال ولو عدد حمدود من جلان الدراسات يف القطاعني اآلخرين وال تكون على دراية باملسائل 
املشاركة  النامية  البلدان  بوسع عدد من  اآلن  تنفيذها. وبدون شٍك أصبح  أو حالة  بأغراضها  عليها وال  املتفق 
يف األعمال املتعلقة ببعض املسائل اليت يتناوهلا القطاعان اآلخران ومن املرجح أن تستفيد هذه البلدان يف الوقت 

نفسه من نواتج هذه الدراسات.

وُعقدت مخسة اجتماعات يف إطار املسألة 9/2 لقطاع تنمية االتصاالت خالل فرتة الدراسة احلالية. ونظرًا لطبيعة 
املسألة، مل تقّدم سوى مسامهات حمدودة للنظر فيها. وُدعي ممثلو مكتب االتصاالت الراديوية (BR) ومكتب تقييس 

االتصاالت (TSB) حلضور اجتماعات املسألة 9/2، كما ُدعي ممثلو األمانة العامة لالحتاد.

وعمدت هذه املسألة إىل تصميم استقصاء عام لصاحل جلنيت الدراسات لقطاع تنمية االتصاالت. ومتّثل الغرض من 
البلدان  استفادة  لتحديد مدى  االتصاالت  تنمية  قطاع  أعضاء  وتعليقات من  معلومات  االستقصاء يف مجع  هذا 
األعضاء، ال سيما البلدان النامية، من نواتج دراسات جلنيت الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية االتصاالت. وستقّدم 

نتائج االستقصاء إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2017 حتضريًا لفرتة الدراسة املقبلة.

ومن املتوقع أن تنهى املسألة 9/2 خالل فرتة الدراسة املقبلة إذا اسُتحدثت آلية بديلة لتقدمي تقارير مكتب تقييس 
العامة إىل جلنيت الدراسات لقطاع تنمية االتصاالت. وخالل  الراديوية واألمانة  االتصاالت ومكتب االتصاالت 
االجتماع األخري للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت يف فرتة الدراسة، مت التشديد على أمهية هذا املوضوع. 
ولكن ينبغي إعادة النظر يف اآللية مع مراعاة التنسيق الوثيق مع فريق التنسيق املشرتك بني القطاعات والتعاون الوثيق 

مع قطاعي تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية واألمانة العامة.

تشمل أقل البلدان منوًا والبلدان النامية الصغرية اجلزرية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.  1

ملخص تنفيذي
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وقد تقوم آلية مستقبلية بدعوة ممثلي القطاعني واألمانة العامة إىل حضور اجللستني العامتني االفتتاحيتني للجنيت 
الدراسات لقطاع تنمية االتصاالت من أجل عرض أنشطتها ونواجتها اليت ُتعترب مفيدة ليس للبلدان النامية فحسب 
تنمية االتصاالت مجع  لقطاع  الدراسات  يتوىل أحد نواب رئيسي جلنيت  أيضًا. وميكن أن  املتقدمة  للبلدان  وإمنا 
العروض يف تقرير. وينبغي إجراء مشاورات إضافية الستكشاف آليات بديلة ممكنة لضمان إمكانية مواصلة العمل 
الذي يضطلع به الفريق املسؤول عن املسألة 9/2 يف شكل خمتلف. وينبغي أيضًا النظر يف الفائدة من عقد اجتماعات 
متعلقة باملسألة 9/2. وال زال ينبغي إعداد تقرير لكي يستفيد منه الذين ال ميكنهم املشاركة يف االجتماعات الفعلية. 

ومن املهم النظر يف هذا الصدد يف كيفية إعداد التقرير يف حال عدم وجود مسألة دراسة مكرسة.

املبادئ التوجيهية  '3'
مت حتديد أنواع املواضيع التالية للمسألة 9/2:

املجاالت العامة للدراسات اليت جيريها قطاعا تقييس االتصاالت واالتصاالت الراديوية واليت تشغل اهتمام   -
البلدان النامية، وحتّدد حسب األولويات واملوارد املتاحة؛

الصلة  الراديوية ذات  االتصاالت واالتصاالت  تقييس  لقطاعي  التابعة  الدراسات  املتناولة يف جلان  املسائل   -
باملسائل اجلاري دراستها يف جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت؛

املسائل اإلضافية األخرى ذات الصلة استنادًا إىل الطلبات اليت يقدمها أعضاء جلنة الدراسات خالل الفرتة   -
اجلديدة لدراسة هذه املسألة؛

أي موضوع جديد مل تغطه أي مسألة من املسائل اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014   -
للجنة الدراسات 1 أو جلنة الدراسات 2.
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الفصل 1 - املسائل والتوصيات والكتّيبات اليت يتناوهلا قطاع االتصاالت الراديوية   1
اليت تتسم بأمهية خاصة للبلدان النامية

قطاع االتصاالت الراديوية

يتمثل دور قطاع االتصاالت الراديوية (ITU-R) يف ضمان االستخدام الرشيد والعادل والفّعال واالقتصادي لطيف 
الرتددات الراديوية يف مجيع خدمات االتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك اخلدمات اليت تستخدم املدارات الساتلية 

وجيري دراسات دون حتديد ملدى الرتددات ُتعتمد التوصيات على أساسها.1

ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائف التنظيم والسياسة العامة من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت 
الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية مبساعدة من جلان الدراسات.

ويتخصص قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد يف تيسري التعاون الدويل لضمان االستخدام الرشيد واملنصف والكفء 
واالقتصادي لطيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية عن طريق:

عقد مؤمترات إقليمية وعاملية لالتصاالت الراديوية لنشر واعتماد لوائح الراديو واالتفاقات اإلقليمية اليت تتناول   (1

استعمال طيف الرتددات الراديوية؛
املوافقة على توصيات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تضعها جلان دراساته ضمن اإلطار الذي حتدده مجعيات   (2

االتصاالت الراديوية بشأن اخلصائص التقنية واإلجراءات التشغيلية خلدمة وأنظمة االتصاالت الراديوية؛
تنسيق األنشطة للقضاء على التداخل الضار بني احملطات الراديوية يف البلدان املختلفة؛  (3

رعاية السجل األساسي الدويل للرتددات (MIFR)؛  (4

توفري األدوات واملعلومات وعقد احللقات الدراسية للمساعدة يف إدارة طيف الرتددات الراديوية على الصعيد الوطين.  (5
(WRC) املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

تعقد املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية (WRC) كل أربع سنوات. ومن وظائف هذه املؤمترات استعراض لوائح 
الراديو واملعاهدة الدولية اليت تنظم استخدام طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية املستقرة وغري املستقرة 
بالنسبة إىل األرض وتنقيحها عند الضرورة. وتتم التنقيحات على أساس جدول أعمال حيدده جملس االحتاد الذي 

يضع يف اعتباره توصيات املؤمترات السابقة لالتصاالت الراديوية.

وُحيدد املجال العام جلدول أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية من أربع إىل ست سنوات قبل االجتماع 
ويقر جملس االحتاد جدول األعمال النهائي ويفّضل سنتني قبل املؤمتر، مبوافقة أغلبية الدول األعضاء.

ومبوجب الشروط املنصوص عليها يف دستور االحتاد، ميكن أن تقوم املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية مبا يلي:

مراجعة لوائح الراديو وأي خطط لتوزيع وختصيص الرتددات مرتبطة هبا؛  -
التصدي ألي مسائل خاصة باالتصاالت الراديوية ذات طبيعة عاملية؛  -

تقدمي التوجيه إىل جلنة لوائح الراديو ومكتب االتصاالت الراديوية ومراجعة أنشطتهما؛  -
حتديد املواضيع اليت تدرسها مجعية االتصاالت الراديوية وجلان الدراسات التابعة هلا، فضًال عن املسائل املتعلقة   -

مبؤمترات االتصاالت الراديوية القادمة.

.http://www.itu.int/itu-r :للحصول على مزيد من املعلومات، يرجى االطالع على  1

http://www.itu.int/itu-r
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وعلى أساس املسامهات املقدمة من اإلدارات وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واملصادر األخرى املتصلة 
باملسائل التنظيمية والتقنية والتشغيلية واإلجرائية اليت ستنظر فيها املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية، 
يقوم االجتماع التحضريي للمؤمتر (CPM) بإعداد تقرير موحد الستخدامه لدعم أعمال هذه املؤمترات. وُعقد 

املؤمتر العاملي األخري لالتصاالت الراديوية يف جنيف من 2 إىل 27 نوفمرب 2015.

مجعيات االتصاالت الراديوية

مجعيات االتصاالت الراديوية (RA) مسؤولة عن تنظيم دراسات االتصاالت الراديوية ووضع براجمها واملوافقة عليها. 
وتعقد مجعيات االتصاالت الراديوية عادة كل ثالث أو أربع سنوات وقد ترتافق مكانًا وزمانًا مع املؤمترات العاملية 

.(WRC) لالتصاالت الراديوية

وتقوم مجعيات االتصاالت الراديوية مبا يلي:

توزيع األعمال التحضريية للمؤمتر واملسائل األخرى على جلان الدراسات؛  -
الرد على الطلبات األخرى اليت تتقدم هبا مؤمترات االحتاد؛  -

اقرتاح مواضيع مناسبة جلدول أعمال املؤمترات العاملية القادمة لالتصاالت الراديوية؛  -
املوافقة على توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ومسائل القطاع اليت تعدها جلان الدراسات وإصدارها؛  -

وضع برنامج عمل للجان الدراسات وإلغاء أو إنشاء جلان دراسات حسب احلاجة.  -
وُعقدت مجعية االتصاالت الراديوية األخرية يف جنيف من 26 إىل 30 أكتوبر 2015. وأبقت مجعية االتصاالت 

الراديوية لعام 2015 على هيكل جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بدون تغيري.

هيكل قطاع االتصاالت الراديوية

أبقت مجعية االتصاالت الراديوية (جنيف، 2015) على هيكل جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية الذي 
يشمل ست جلان دراسات.

ورش عمل قطاع االتصاالت الراديوية

ينظم مكتب االتصاالت الراديوية (BR) حلقات دراسية عاملية كل سنتني يف جنيف بشأن إدارة الطيف، فضًال عن 
للحلقات  الرئيسية  األهداف  وتتمثل  النامية.  البلدان  احتياجات  تستهدف بصفة خاصة  إقليمية  حلقات دراسية 
الدراسية وورش العمل اليت ينظمها مكتب االتصاالت الراديوية يف: تقدمي مساعدة إىل الدول األعضاء يف أنشطة 
التدريب واجتماعات إعالمية وحلقات دراسية وإعداد كتيبات وتوفري أدوات لإلدارة  الطيف من خالل  إدارة 
التلقائية للطيف؛ وتوسيع املساعدة املقدمة إىل الدول األعضاء يف تنسيق وتسجيل ختصيصات الرتددات وتطبيق 

لوائح الراديو، مع إيالء اهتمام خاص بالبلدان النامية والدول األعضاء اليت انضمت مؤخرًا إىل االحتاد.

وينظم مكتب االتصاالت الراديوية أيضًا، عند الطلب، دورات تدريبية فردية يف جنيف. وعادة ما يعقد هذا التدريب 
بالتزامن مع اجتماعات قطاع االتصاالت الراديوية اهلامة وحياول املكتب جتميعها على مدى أسبوع واحد.

 وللمزيد من املعلومات، يرجى االطالع على موقع الويب التايل:  
.http://itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&rlink=seminars

http://itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&rlink=seminars


3

املسألة 9/2: حتديد مواضيع الدراسة اليت تتناوهلا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية واليت تتسم بأمهية 
خاصة للبلدان النامية

توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

متثل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية جمموعة من املعايري التقنية الدولية اليت يعدها هذا القطاع. وهي نتيجة 
دراسات تضطلع هبا جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية بشأن:

استعمال جمموعة واسعة من اخلدمات الالسلكية، مبا يف ذلك تكنولوجيات االتصال املتنقلة اجلديدة الشهرية؛  -
إدارة طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية؛  -

استعمال مجيع خدمات االتصاالت الراديوية لطيف الرتددات الراديوية بكفاءة؛  -
إذاعة االتصاالت الراديوية لألرض وللسواتل؛  -

انتشار املوجات الراديوية؛  -
األنظمة والشبكات األرضية والساتلية؛  -

التشغيل يف الفضاء وسواتل استكشاف األرض وسواتل األرصاد اجلوية وخدمات علم الفلك الراديوية.  -
وتعتمد الدول األعضاء يف االحتاد توصيات قطاع االتصاالت الراديوية. وال يكون تنفيذها إلزاميًا، باستثناء تلك 

املضمنة باإلحالة يف لوائح الراديو.

.http://www.itu.int/pub/R-REC :وتُنشر أحدث الصيغ لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية السارية وتتاح يف

تقارير قطاع االتصاالت الراديوية

ميثل أي من تقارير قطاع االتصاالت الراديوية بيانًا تقنيًا أو تشغيليًا أو إجرائيًا من إعداد إحدى جلان الدراسات 
يف قطاع االتصاالت الراديوية بشأن موضوع معني يتعلق مبسألة من املسائل اليت يعاجلها القطاع حاليًا أو نتائج 

.http://www.itu.int/pub/R-REP :دراسات القطاع. وُتنشر تقارير قطاع االتصاالت الراديوية وتتاح يف

كتيبات قطاع االتصاالت الراديوية

للدراسات  احلايل  الوضع  أو  للمعرفة  الراهنة  احلالة  عن  بيانًا  يوفر  نص  الراديوية  االتصاالت  قطاع  كتيب  إن 
أو املمارسات التشغيلية أو التقنية اجليدة يف بعض جوانب االتصاالت الراديوية املوجهة إىل مهندس راديوي أو 
خمطط أنظمة أو مسؤول تشغيل خيطط أو يصمم أو يستعمل اخلدمات أو األنظمة الراديوية، مع إيالء اهتمام خاص 
http://www.itu.int/ :مبتطلبات البلدان النامية. وُتنشر كتيبات قطاع االتصاالت الراديوية السارية وتتاح يف

.pub/R-HDB

(RAG) الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية

يكلَّف الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية مبا يلي:

استعراض االسرتاتيجيات واألولويات ذات الصلة بأنشطة قطاع تقييس االتصاالت؛  -
رصد تقدم عمل جلان الدراسات؛  -

تقدمي توجيه لعمل جلان الدراسات؛  -
التوصية بتدابري حلفز التعاون والتنسيق مع املنظمات األخرى وقطاعي االحتاد اآلخرين.  -

http://www.itu.int/pub/R-REC
http://www.itu.int/pub/R-REP
http://www.itu.int/pub/R-HDB
http://www.itu.int/pub/R-HDB


4

 املسألة 9/2: حتديد مواضيع الدراسة اليت تتناوهلا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية واليت تتسم بأمهية 
خاصة للبلدان النامية

 .(BR) ويقدم الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية مشورة بشأن هذه املسائل إىل مدير مكتب االتصاالت الراديوية
وقد حتيل مجعيات االتصاالت الراديوية مسائل حمددة تقع ضمن اختصاصها إىل الفريق االستشاري لالتصاالت 

الراديوية. وقد ُيرخص للفريق العمل بالنيابة عن اجلمعية بني انعقاد مجعيتني.

(CCV) جلنة تنسيق املفردات

تتوىل جلنة تنسيق املفردات املسؤولية عن أعمال التنسيق واملوافقة، بالتعاون الوثيق مع جلان دراسات قطاع االتصاالت 
الراديوية واألمانة العامة (دائرة املؤمترات واملنشورات) ومنظمات أخرى معنية (على رأسها اللجنة الكهرتقنية الدولية 

(IEC))، فيما يتعلق مبا يلي:

املفردات، مبا يف ذلك املختصرات واحلروف االستهاللية؛  -
املواضيع ذات الصلة (الكميات والوحدات، والرموز البيانية ورموز األحرف).  -

(CPM) االجتماع التحضريي للمؤمتر

عادة ما يعقد االجتماع التحضريي للمؤمتر دورتني خالل الفرتة الفاصلة بني مؤمترين من املؤمترات العاملية لالتصاالت 
الراديوية. وتقوم الدورة األوىل بتنسيق برامج عمل جلان الدراسات املعنية التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية وإعداد 
مشروع هيكل لتقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر، استنادًا إىل جدول أعمال املؤمترين التاليني لالتصاالت الراديوية 

مع مراعاة أي توجيهات قد تكون صادرة عن املؤمتر السابق.

وتعد الدورة الثانية تقريرًا موحدًا الستعماله لدعم عمل املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية، استنادًا إىل:

املسامهات املقدمة من اإلدارات وجلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية واملصادر األخرى فيما يتصل   -
باملسائل التنظيمية والتقنية والتشغيلية واإلجرائية اليت ستنظر فيها تلك املؤمترات؛

إدراج، قدر اإلمكان، التوفيق بني االختالفات يف الُنهج الواردة يف مواد املصدر، أو يف حالة تعذر التوفيق   -
بني الُنهج، إدراج اآلراء املختلفة ومسوغاهتا.

جلنة الدراسات 1 لقطاع االتصاالت الراديوية – إدارة الطيف  1.1

جمال االختصاص

وضع مبادئ وتقنيات من أجل إدارة الطيف، ومبادئ عامة للتقاسم ومراقبة الطيف، واسرتاتيجيات طويلة األجل 
الستخدام الطيف، وهُنج اقتصادية لإلدارة الوطنية للطيف، وتقنيات أوتوماتية، وتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية 

بالتعاون مع قطاع تنمية االتصاالت.

اهليكل

تقوم ثالث فرق عمل (WP) بإجراء الدراسات بشأن املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات 1:
:(WP 1A) 1A تقنيات هندسة الطيففرقة العمل

:(WP 1B) 1B منهجيات إدارة الطيف واالسرتاتيجيات االقتصاديةفرقة العمل

:(WP 1C) 1C مراقبة الطيففرقة العمل

وتتمثل أهداف فرق عمل االتصاالت الراديوية 1A و1B و1C يف وضع ورعاية توصيات وتقارير وكتيبات قطاع 
االتصاالت الراديوية ذات الصلة بتقنيات هندسة الطيف وأسس إدارة الطيف ومراقبة الطيف على التوايل.
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املسائل ذات الصلة
اسرتاتيجيات طويلة األمد الستخدام الطيفاملسألة 205-2/1:

أساليب بديلة لإلدارة الوطنية للطيفاملسألة 208-1/1:

إعادة توزيع الطيف كطريقة لإلدارة الوطنية للطيفاملسألة 216-1/1:

الطرائق والتقنيات املستخدمة يف املراقبة الراديوية الفضائيةاملسألة 232-0/1:

تطور مراقبة الطيفاملسألة 235-0/1:

اخلصائص املتعلقة باستعمال الضوء املرئي من أجل االتصاالت عريضة النطاقاملسألة 238-0/1:

http://www.itu.int/ :وُتنشر مجيع مسائل قطاع االتصاالت الراديوية املسندة إىل جلنة الدراسات 1 وتتاح يف
.pub/R-QUE-SG01/

التوصيات ذات الصلة

السلسلة SM: إدارة الطيف  -
:SM.1047-2 اإلدارة الوطنية للطيف

:SM.1049-1طريقة إلدارة الطيف ُتستخدم لتسهيل عملية ختصيص الرتددات للخدمات األرضية يف املناطق احلدودية

:SM.1131-0العوامل اليت جيب أخذها يف االعتبار لدى توزيع الطيف على أساس عاملي

:SM.1133-0استعمال الطيف بواسطة خدمات تنوعية

:SM.1265-1طرائق بديلة لتوزيع الطيف الوطين

:SM.1370-2(ASMS) تصميم مبادئ توجيهية لوضع أنظمة مؤمتتة إلدارة الطيف

:SM.1392-2املتطلبات األساسية حملطة مراقبة الطيف للبلدان النامية

:SM.1413-3قاموس معطيات االتصاالت الراديوية ألغراض التبليغ والتنسيق

:SM.1447-0مراقبة الغطاء الراديوي للشبكات املتنقلة الربية للتحقق من امتثاهلا للرخصة املمنوحة

:SM.1603-2إعادة انتشار الطيف كطريقة إلدارة الطيف على الصعيد الوطين

:SM.1682-1طرائق إلجراء قياسات يف إشارات اإلذاعة الرقمية

:SM.1708-1قياسات شدة املجال على طول طريق ما مع تسجيالت اإلحداثيات اجلغرافية

:SM.1792-0 واإلذاعة  (T-DAB) لألرض الرقمية  السمعية  اإلذاعة  مرسالت  يف  اجلانيب  النطاق  إرساالت  قياس 
الفيديوية الرقمية لألرض (DVB-T) ألغراض املراقبة

:SM.1880-1قياسات َشغل الطيف وتقييمه

:SM.1896-0 على (SRD) مديات الرتدد املوصى باستخدامها لتنسيق تشغيل أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى
صعيدين عاملي أو إقليمي

:SM.2039-0تطور مراقبة الطيف

وُنشرت كل الصيغ احلديثة من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية السارية يف السلسلة SM وميكن االطالع عليها 
.http://www.itu.int/rec/R-REC-SM/ :على املوقع اإللكرتوين

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01/en
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG01/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM/en
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التقارير ذات الصلة
:SM.2012-5اجلوانب االقتصادية إلدارة الطيف

:SM.2015-0طرائق لتحديد االسرتاتيجيات الوطنية طويلة األجل الستعمال الطيف

:SM.2093-2توجيه بشأن اإلطار التنظيمي إلدارة الطيف على الصعيد الوطين

:SM.2130-0تفحص احملطات الراديوية

:SM.2153-5املعلمات التقنية والتشغيلية واستعمال الطيف ألجهزة االتصاالت القصرية املدى

:SM.2255-0 وفرص (RFID) اخلصائص التقنية واملعايري والنطاقات الرتددية لتشغيل حتديد اهلوية بالرتددات الراديوية
التنسيق املمكنة

:SM.2256-1قياسات إشغال الطيف وتقييمه

:SM.2257-3إدارة الطيف ومراقبته أثناء األحداث الرئيسية

:SM.2303-1اإلرسال الالسلكي للقدرة باستخدام تكنولوجيات مغايرة حلزمة الرتددات الراديوية

:SM.2351-1أنظمة إدارة مرفق الشبكة الكهربائية الذكية

:SM.2353-0 التحديات والفرص أمام إدارة الطيف جراء االنتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاقات
(UHF) املوجات الديسيمرتية

:SM.2356-0VHF/UHF إجراءات التخطيط والتهيئة املثلى لشبكات مراقبة الطيف يف املدى الرتددي

وُنشرت كل الصيغ احلديثة من تقارير قطاع االتصاالت الراديوية القائمة يف السلسلة SM وميكن االطالع عليها 
.http://www.itu.int/pub/R-REP-SM/ :على املوقع اإللكرتوين

الكتيبات

الطيف وختويل  الطيف وهندسة  الطيف وختطيط  إدارة  الكتيب أسس  الوطنية للطيف: يغطي هذا  اإلدارة   -
الرتددات واستعمال الطيف والتحكم يف الطيف وأمتتة أنشطة إدارة الطيف. ويصف الكتيب العناصر الرئيسية 

إلدارة الطيف ومت وضعه لكي تستعمله إدارات البلدان النامية واملتقدمة، على السواء (طبعة عام 2015).
مراقبة الطيف: يغطي هذا الكتيب كل السمات األساسية لتقنيات وأنشطة مراقبة الطيف، مبا يف ذلك إقامة   -
مرافق املراقبة. وتظهر املبادئ اليت حتكم هذا الكتيب أن مراقبة الطيف حتتاج إىل معدات وأفراد وإجراءات. 
النامية  البلدان  العامل يف  الطيف يف  مراقبة  اإلدارات ووكاالت  إضافة ضرورية جلميع  مبثابة  الكتيب  ويعد 

واملتقدمة، على السواء. (طبعة عام 2011).
تقنيات إدارة الطيف الراديوي مبساعدة احلاسوب: يتضمن هذا الكتيب املواد األساسية وكثريًا من النماذج   -

الالزمة لوضع مشاريع فّعالة من شأهنا أن تساعد يف تنفيذ اإلدارة املؤمتتة للطيف. (طبعة عام 2015).
مالحظات

استجابًة للقرار 9 الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (املراَجع يف ديب، 2014)، يواصل الفريق املشرتك بني 
قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت املعين بالقرار 9، الذي يشارك فيه ويرتأسه خرباء من جلنة 
الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت وجلنة الدراسات 1 لقطاع االتصاالت الراديوية، مساعدة البلدان النامية يف 
أداء وظائفها الوطنية يف جمال إدارة الطيف. وحتقيقًا هلذا اهلدف، بدأ الفريق يف إعداد تقرير جديد لرفعه إىل املؤمتر 

العاملي القادم لتنمية االتصاالت استجابة للقضايا اجلديدة املذكورة يف ذلك القرار.

http://www.itu.int/pub/R-REP-SM/en
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جلنة الدراسات 3 لقطاع االتصاالت الراديوية – انتشار املوجات الراديوية  2.1

جمال االختصاص

انتشار املوجات الراديوية يف األوساط املؤينة وغري املؤينة وخصائص ضوضاء الراديو وذلك لتحسني أنظمة االتصاالت 
الراديوية.

وتنتج جلان الدراسات توصيات (يف السلسلة P لقطاع االتصاالت الراديوية) حتتوي على: '1' معلومات عن خصائص 
االنتشار األساسية للغالف اجلوي السفلي وغالف التأين اليت تؤثر على انتشار املوجات الراديوية و'2' طرائق توقع 

االنتشار الستعماهلا يف خمتلف خدمات االتصاالت الراديوية.

اهليكل

تقوم فرق العمل (WP) األربع التالية بتنفيذ دراسات بشأن املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات 3:
:(WP 3J) 3J املبادئ األساسية لالنتشارفرقة العمل

:(WP 3K) 3K االنتشار من نقطة إىل منطقةفرقة العمل

:(WP 3L) 3L االنتشار األيونوسفريي والضوضاء الراديويةفرقة العمل

:(WP 3M) 3M االنتشار من نقطة إىل نقطة ومن األرض إىل الفضاءفرقة العمل

املسائل ذات الصلة
بيانات األرصاد اجلوية الراديوية الالزمة للتخطيط بشأن أنظمة اتصاالت األرض واالتصاالت الفضائية املسألة 201-5/3:

وتطبيقات األحباث الفضائية

طرائق التنبؤ باالنتشار فيما يتعلق باخلدمة اإلذاعية لألرض واخلدمة الثابتة (نفاذ عريض النطاق) واخلدمة املسألة 203-6/3:
MHz 30 املتنقلة اليت تستعمل ترددات فوق

معطيات االنتشار وطرائق التنبؤ الالزمة للخدمتني الثابتة الساتلية واإلذاعية الساتليةاملسألة 206-4/3:

لالتصاالت املسألة 208-5/3: الفضائية  اخلدمات  يف  تؤثر  واليت  الرتدد  نطاقات  تقاسم  مبسائل  املتعلقة  االنتشار  عوامل 
الراديوية وخدمات األرض

بيانات االنتشار ومناذج االنتشار يف مدى الرتددات من MHz 300 إىل GHz 100 اليت تستعمل لتصميم املسألة 211-6/3:
(WLAN) أنظمة االتصاالت الراديوية الالسلكية قصرية املدى والشبكات الالسلكية احمللية

http://www.itu.int/ :وُتنشر مجيع مسائل قطاع االتصاالت الراديوية املسندة إىل جلنة الدراسات 3 وتتاح يف
.pub/R-QUE-SG03/

التقارير ذات الصلة
P.227-3الطرائق العامة لقياس شدة املجال ومعلمات ذات صلة

P.228-3(الديسيمرتية) اإلذاعية، مبا فيها التلفزيون UHF(املرتية) و VHF قياس شدة املجال خلدمات

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03/
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03/
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التوصيات ذات الصلة

سلسلة التوصيات P: انتشار املوجات الراديوية  -
:P.452-16 الرتددات عند  األرض  سطح  على  احملطات  بني  املوجات  يف  التداخل  بتقدير  اخلاص  التنبؤ  إجراء 

فوق GHz 0,1 تقريبًا

:P.453-12دليل االنكسار الراديوي: الصيغ الرياضية وبيانات االنكسارية

:P.618-12بيانات االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة لتصميم أنظمة االتصاالت أرض-فضاء

:P.620-6GHz 105 إىل MHz 100 بيانات االنتشار املطلوبة لتقدير مسافات التنسيق يف مدى الرتددات

:P.679-4بيانات االنتشار الضرورية لتصميم األنظمة اإلذاعية الساتلية

:P.837-6خصائص اهلواطل لنمذجة االنتشار

:P.1144-7دليل تطبيق طرائق االنتشار للجنة الدراسات 3 اخلاصة باالتصاالت الراديوية

:P.1406-2 (VHF) املرتية املوجات  نطاقات  يف  لألرض  واإلذاعية  الربية  املتنقلة  باخلدمتني  املتعلقة  االنتشار  آثار 
(UHF) والديسيمرتية

:P.1410-5 بيانات االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة لتصميم أنظمة النفاذ الراديوي لألرض يف نطاق الرتدد من 3 إىل
GHz 60 تقريبًا

:P.1411-8 بيانات االنتشار وطرائق التنبؤ لتخطيط أنظمة االتصاالت الراديوية قصرية املدى املعدة للعمل خارج
GHz 100و MHz 300 املباين والشبكات احمللية الراديوية يف مدى الرتددات املرتاوحة بني

:P.1546-5 MHz 30 طريقة التنبؤ باالنتشار من نقطة إىل منطقة بالنسبة إىل خدمات األرض يف مدى الرتددات بني
MHz 3 000و

:P.1812-4 (VHF) طريقة تنبؤ بانتشار خاصة مبسري خلدمات األرض من نقطة-إىل-منطقة يف نطاقات املوجات املرتية
(UHF) واملوجات الديسيمرتية

:P.2001-2GHz 50 إىل MHz 30 منوذج انتشار واسع املدى لألرض لألغراض العامة يف مدى الرتددات من

الكتيبات  -
منحنيات من أجل انتشار املوجات الراديوية فوق سطح األرض  •

األرصاد اجلوية الراديوية: يقدم هذا الكتيب معلومات عامة عن األرصاد اجلوية الراديوية ويغطي املواضيع   •
التالية: اخلصائص املادية للغالف اجلوي واالنكسار اجلوي وانتثار اجلسيمات والتوهني الغازي اجلوي 
واجلوانب  املََناحي  والَتَباين  املتقاطع  واالستقطاب  الراديوية  والبثية  اجلوية  الرطوبة  وتوهني  وانتشاره 

اإلحصائية للعمليات اجلوية.
معلومات عن انتشار املوجات الراديوية من أجل التنبؤات لالتصاالت يف املسري من األرض إىل الفضاء:   •
يقدم هذا الكتيب معلومات أساسية وتكميلية عن آثار االنتشار من األرض إىل الفضاء من أجل املساعدة 

يف تصميم خمتلف أنظمة االتصاالت من األرض إىل الفضاء.
بتخطيط  القائمني  إىل  الكتيب  يقدم هذا  الراديوية:  املوجات  انتشار  وتأثرياهتا على  األيونوسفري  طبقة   •
فيها من أجل  االنتشار  وآثار  األيونوسفري  دليًال بشأن خواص طبقة  الراديوية ومستخدميها  املوجات 

املساعدة يف تصميم أنظمة االتصاالت الراديوية ذات الصلة.
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انتشار املوجات الراديوية للخدمة املتنقلة الربية لألرض يف نطاقي املوجات املرتية (VHF) والديسيمرتية   •
(UHF): يقدم هذا الكتيب األساس التقين للتنبؤ بانتشار املوجات الراديوية يف الشبكات املتنقلة لألرض 

من نقطة إىل نقطة ومن نقطة إىل منطقة ومن نقطة إىل نقاط متعددة.
معلومات عن انتشار املوجات الراديوية من أجل تصميم وصالت األرض من نقطة إىل نقطة: يقدم هذا   •
الكتيب معلومات أساسية وتكميلية عن آثار انتشار املوجات الراديوية ويعمل مبثابة جملد رفيق ودليل 
لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية اليت وضعتها جلنة الدراسات 3 لقطاع االتصاالت الراديوية للمساعدة 

يف تصميم أنظمة االتصاالت لألرض.
طرائق قطاع االتصاالت الراديوية للتنبؤ باالنتشار من أجل دراسات التداخل والتقاسم: يقدم هذا الكتيب   •
املعلومات التقنية والتوجيهات الالزمة إلجراء دراسات التقاسم وتقييمات التداخل باستخدام جمموعة 
من النماذج وطرائق التنبؤ النتشار موجات الرتددات الراديوية خمتارة من السلسلة P لقطاع االتصاالت 
الراديوية. واملراد استعمال هذا الكتيب باالقرتان مع توصيات السلسلة P الصادرة عن قطاع االتصاالت 
الراديوية لإلعانة على إجراء حتليالت التداخل وطرائق التنبؤ به على أنظمة خدمات االتصاالت الراديوية.

كتيب انتشار املوجات األرضية يكتسي هذا الكتيب أمهية خاصة ألغراض االتصاالت، ال سيما اإلذاعة،   •
يف الرتددات األدىن حيث ُيستعمل أسلوب االنتشار ألكثر من 90 عامًا. ويتناول الكتيب األساسيات 
واجلوانب النظرية واالعتبارات واسعة النطاق وطرائق التنبؤ املستعملة يف تقييمات التوافق وإجراءات 
التخطيط. ويتناول الكتيب أيضًا التغري األصغر نطاقًا، الذي ميكن أن يكون بالغ األمهية يف تقييم جودة 

اخلدمات. وجيرى كذلك تناول مواضيع القياسات واألطوار.

جلنة الدراسات 4 لقطاع االتصاالت الراديوية – اخلدمات الساتلية  3.1

جمال االختصاص

الساتلية وخدمة  اإلذاعية  الساتلية واخلدمة  املتنقلة  الساتلية واخلدمة  الثابتة  اخلدمة  أجل  والشبكات من  األنظمة 
االستدالل الراديوي الساتلية.

اهليكل

تقوم ثالث فرق عمل (WP) بتنفيذ الدراسات بشأن املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات 4:
:(WP 4A) 4A فرقة العمل(BSS) واإلذاعية الساتلية (FSS) كفاءة استخدام املدار/الطيف يف اخلدمتني الثابتة الساتلية

:(WP 4B) 4B واإلذاعية فرقة العمل  (FSS) الساتلية الثابتة  للخدمة  والتيسر  األداء  وأهداف  الراديوية  البينية  والسطوح  األنظمة 
على بروتوكول  القائمة  التطبيقات  ذلك  يف  مبا   ،(MSS) الساتلية املتنقلة  واخلدمة   (BSS) الساتلية

(SNG) اإلنرتنت ومجع األخبار بواسطة السواتل

:(WP 4C) 4C الراديوي فرقة العمل االستدالل  وخدمة   (MSS) الساتلية املتنقلة  اخلدمة  يف  املدار/الطيف  استخدام  كفاءة 
(RDSS 4 تعاجل أيضًا املسائل املتعلقة باألداء فيما يتصل باخلدمةC فرقة العمل) (RDSS) الساتلية

املسائل
اخلصائص التقنية والتشغيلية التصاالت الطوارئ يف اخلدمة املتنقلة الساتليةاملسألة 227/4:

االتصاالت املسألة 286/4: يف حتسني  ساتلية  خدمات  من  هبما  يرتبط  وما  اهلواة  وخدمة  املتنقلة  اخلدمة  مسامهات 
يف حاالت الكوارث
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الوسائل اإلذاعية الساتلية لتحذير اجلمهور وختفيف أثر الكوارث واإلغاثةاملسألة 290/4:

http://www.itu.int/ :وُتنشر مجيع مسائل قطاع االتصاالت الراديوية املسندة إىل جلنة الدراسات 4 وتتاح يف
.pub/R-QUE-SG04/

التوصيات

السلسلة S: اخلدمة الثابتة الساتلية  -
:S.1001-2 استعمال األنظمة يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف حالة الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة من

أجل عمليات اإلنذار واإلغاثة

:S.1782-0 الثابتة إمكانيات توفري النفاذ إىل اإلنرتنت عريض النطاق على الصعيد العاملي بواسطة أنظمة اخلدمة 
الساتلية

:S.1783-0(HDFSS) املالمح التقنية والتشغيلية اليت تتسم هبا التطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة الساتلية

السلسلة BO: البث الساتلي  -
:BO.1774-2 استعمال البىن التحتية لإلذاعة الساتلية واإلذاعة لألرض من أجل إنذار اجلمهور وختفيف حدة الكوارث

(ITU-R BT.1774-2 مماثلة للتوصية) واإلغاثة

السلسلة M: اخلدمات املتنقلة وخدمات االستدالل الراديوي وخدمات اهلواة واخلدمات الساتلية ذات   -
الصلة
:M.1850-2 2000-الدولية املتنقلة  لالتصاالت  الساتلي  للمكّون  الراديوية  البينية  للسطوح  التفصيلية  املواصفات 

 (IMT-2000)

:M.1854-1يف االستجابة للكوارث واإلغاثة عند وقوعها (MSS) استعمال اخلدمة املتنقلة الساتلية

:M.2014-1(IMT) التداول العاملي للمطاريف الساتلية لالتصاالت املتنقلة الدولية

:M.2047-0 الدولية-املتقدمة املتنقلة  يف االتصاالت  الساتلية  الراديوية  البينية  للسطوح  لة  مفصَّ مواصفات 
(IMT-Advanced)

التقارير
:M.2149-1 الكوارث وقوع  اإلغاثة يف حال  عمليات  عنها، يف  وأمثلة  الساتلية،  املتنقلة  اخلدمة  أنظمة  استعمال 

الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة

:M.2176-1الرؤية واملتطلبات للسطوح البينية الراديوية الساتلية يف االتصاالت املتنقلة الدولية املعززة

:S.2151-1 استعمال األنظمة يف اخلدمة الثابتة الساتلية وأمثلة على االستعمال يف حالة الكوارث الطبيعية وحاالت
الطوارئ املماثلة من أجل عمليات اإلنذار واإلغاثة

:S.2278-0(VSAT) استعمال املطاريف ذات الفتحات الصغرية جدًا

:S.2361-0النفاذ إىل النطاق العريض بواسطة أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية

الكتيبات

االتصاالت الساتلية: يقدم هذا الكتيب وصفًا شامًال جلميع املسائل املتعلقة بأنظمة االتصاالت الساتلية اليت   -
.(FSS) تعمل يف اخلدمة الثابتة الساتلية

مواصفات أنظمة اإلرسال للخدمة اإلذاعية الساتلية.  -

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG04/
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG04/
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اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض والساتل يف حالة االستقبال باملستقبالت املثبتة على مركبات واملتنقلة والثابتة   -
النظام  متطلبات  الكتيب  (UHF)، يصف هذا  الديسيمرتية  واملوجات   (VHF) املرتية  املوجات  يف نطاقات 
واخلدمة لإلذاعة الصوتية الرقمية (DSB) يف حالة االستقبال باملستقبالت املثبتة على مركبات واملتنقلة والثابتة 
وينظر يف معلمات  الرقمية  الصوتية  اإلذاعة  أنظمة  املستخدمة يف  والتقنيات  الصلة  االنتشار ذات  وعوامل 

التخطيط وظروف التقاسم ذات الصلة.
اخلدمة املتنقلة الساتلية (MSS)، يقدم هذا الكتيب مسحًا موجزًا ملجال اخلدمة املتنقلة الساتلية ومقدمة عنها.  -

اإلضافات 1 و2 و3 و4 للكتيب بشأن اخلدمة املتنقلة الساتلية:  -
اإلضافة 1: جوانب أنظمة احملطات األرضية املتنقلة الرقمية.  •

اإلضافة 2: طريقة كشف معايري التداخل والتقاسم للخدمات املتنقلة الساتلية.  •
اإلضافة 3: مشاكل التداخل والضوضاء لألنظمة املتنقلة الساتلية البحرية باستعمال الرتددات يف املجالني   •

.GHz 1,61,5 و

اإلضافة 4: اجلوانب التقنية للتنسيق بني األنظمة املتنقلة الساتلية باستعمال املدارات الساتلية املستقرة   •
بالنسبة إىل األرض.

جلنة الدراسات 5 لقطاع االتصاالت الراديوية – خدمات األرض  4.1

جمال االختصاص

األنظمة والشبكات من أجل اخلدمة الثابتة واخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة وخدمة اهلواة 
الساتلية.

اهليكل

:(SG) بدراسة املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات (WP) تقوم أربع فرق عمل
:(WP 5A) 5A (باستثناء االتصاالت املتنقلة الدولية)؛ والنفاذ الالسلكي يف اخلدمة فرقة العمل MHz 30 اخلدمة املتنقلة الربية فوق

الثابتة؛ وخدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية

(WP 5B) 5B ؛ واخلدمة املتنقلة فرقة العمل(GMDSS) اخلدمة املتنقلة البحرية مبا فيها النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر
للطريان وخدمة االستدالل الراديوي

:(WP 5C) 5C واخلدمة فرقة العمل الثابتة  اخلدمة  يف   (HF) الديكامرتية باملوجات  العاملة  واألنظمة  الثابتة؛  الالسلكية  األنظمة 
املتنقلة الربية

:(WP 5D) 5D فرقة العمل(IMT) أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية

املسائل
خصائص جتهيزات اخلدمة املتنقلة الربية العاملة يف النطاقات بني 30 وMHz 6 000املسألة 7-7/5:

التقنيات والرتددات املستعملة يف خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتليةاملسألة 48-7/5:

النظر يف احتياجات البلدان النامية يف تطوير وتنفيذ االتصاالت املتنقلة الدوليةاملسألة 77-7/5:

استعمال اخلدمة املتنقلة وخدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية يف دعم االتصاالت الراديوية يف حاالت املسألة 209-5/5:
الكوارث
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أنظمة النفاذ الالسلكي اجلوال مبا فيها الشبكات الراديوية احملليةاملسألة 212-4/5:

الثابت املسألة 215-4/5: الالسلكي  النفاذ  بأنظمة  فيما يتعلق  التشغيلية  واملتطلبات  التقنية  واخلصائص  الرتدد  نطاقات 
يف اخلدمات الثابتة و/أو املتنقلة الربية

تطور املكون األرضي يف االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT) يف املستقبلاملسألة 229-4/5:

معايري احلماية يف أنظمة الطريان واألنظمة البحريةاملسألة 235/5:

األنظمة املتنقلة للنفاذ الالسلكي عريض النطاقاملسألة 238-2/5:

األنظمة الراديوية اإلدراكية يف اخلدمة املتنقلةاملسألة 241-3/5:

ترتيبات الرتدد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتةاملسألة 247-1/5:

اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة يف اخلدمة الثابتة املستخدمة لتخفيف تأثري الكوارث ولعمليات اإلغاثةاملسألة 248/5:

و/أو أجهزة املسألة 250-1/5: االستشعار  أجهزة  من  كبري  لعدد  االتصاالت  توفر  اليت  املتنقل  الالسلكي  النفاذ  أنظمة 
التشغيل اآليل الشمولية املنتشرة عرب مناطق واسعة واالتصاالت من آلة إىل آلة يف اخلدمة املتنقلة الربية

استعمال اخلدمة الثابتة واالجتاهات املستقبليةاملسألة 253/5:

اخلصائص التقنية والتشغيلية للخدمة املتنقلة الربية يف مدى الرتدد GHz 1 000-275املسألة 256/5:

اخلصائص التقنية والتشغيلية للمحطات يف اخلدمة الثابتة يف مدى الرتدد GHz 1 000-275املسألة 257/5:

املبادئ التقنية والتشغيلية من أجل حمطات االتصاالت العاملة على املوجات األيونوسفريية يف نطاقات املسألة 258/5:
املوجات الديكامرتية (HF) بغية حتسني بيئة الضوضاء االصطناعية يف هذه النطاقات

http://www.itu.int/ :وُتنشر مجيع مسائل قطاع االتصاالت الراديوية املسندة إىل جلنة الدراسات 5 وتتاح يف
.pub/R-QUE-SG05/

التوصيات

السلسلة M: اخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة  -
:M.819-2يف خدمة البلدان النامية (IMT-2000) 2000-االتصاالت املتنقلة الدولية

:M.1036-5 (IMT) الدولية املتنقلة  من االتصاالت  باألرض  اخلاص  اجلزء  تنفيذ  ألغراض  الرتددات  ترتيبات 
(RR) يف النطاقات احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف لوائح الراديو

:M.1041-2(FARS) أنظمة راديو اهلواة املستقبلية

:M.1042-3االتصاالت يف حاالت الكوارث يف خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية

:M.1043-2استعمال خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية يف البلدان النامية

:M.1044-2معايري تقاسم الرتددات يف خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية

:M.1457-12(IMT-2000) 2000-املواصفات التفصيلية للسطوح البينية الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدولية

:M.1579-2(IMT-2000) 2000-التنقل العاملي واملطاريف األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية

:M.1580-5 الراديوية البينية  السطوح  تستعمل  اليت  القاعدة  فيه يف حمطات  املرغوب  غري  للبث  العامة  اخلصائص 
لألرض ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية-2000

:M.1581-5 اخلصائص العامة للبث غري املرغوب فيه يف احملطات املتنقلة اليت تستعمل السطوح البينية الراديوية لألرض
ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية-2000

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05/
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05/
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:M.1637-0التنقل العاملي عرب احلدود لتجهيزات االتصاالت الراديوية يف الطوارئ واإلغاثة يف حاالت الكوارث

:M.1826-0 خطة قناة تردد متناسقة يف النطاق العريض ألغراض محاية الناس وعمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث
يف النطاق MHz 4 990-4 940 يف اإلقليمني 2 و3

:M.2009-1 معايري السطوح البينية الراديوية لالستعمال يف عمليات احلماية العامة واإلغاثة يف حاالت الكوارث يف
(WRC-12) 646 بعض أجزاء نطاق املوجات الديسيمرتية طبقًا للقرار

:M.2012-2املواصفات التفصيلية للسطوح البينية الراديوية لألرض يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة

:M.2015-1 ترتيبات الرتددات اخلاصة بأنظمة االتصاالت الراديوية للحماية العامة وعمليات اإلغاثة أوقات الكوارث
(WRC-12) 646 طبقًا للقرار (UHF) يف نطاقات املوجات الديسيمرتية

:M.2070-1 الراديوية البينية  السطوح  تستعمل  اليت  القاعدة  يف حمطات  فيه  املرغوب  غري  للبث  العامة  اخلصائص 
لألرض ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة

:M.2071-1 الراديوية البينية  السطوح  تستعمل  اليت  املتنقلة  يف احملطات  فيه  املرغوب  غري  للبث  العامة  اخلصائص 
لألرض ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة

:M.2083-0 رؤية بشأن االتصاالت املتنقلة الدولية - اإلطار واألهداف العامة للتطوير املستقبلي لالتصاالت املتنقلة
الدولية لعام 2020 وما بعده

السلسلة F: اخلدمة الثابتة  -
:F.701-2 مشغلة متعددة  نقاط  إىل  نقطة  من  ورقمية  متاثلية  راديوية  ألنظمة  الراديوي  الرتدد  قنوات  ترتيب 

و2,4  و2,2  و2,0  و1,8   GHz 2 690 (1,5 إىل   1 350 من  املدى  داخل  الرتددات  من  يف نطاقات 
(GHz 2,6و

:F.755-2أنظمة من نقطة إىل عدة نقاط مستعملة يف اخلدمة الثابتة

:F.757-4 املتطلبات األساسية واألهداف اخلاصة بأداء النفاذ الالسلكي الثابت باستعمال تكنولوجيات مشتقة من
أنظمة متنقلة توفر خدمات املهاتفة واتصاالت البيانات

:F.1098-1MHz 2 300-1 900 ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة يف النطاق

:F.1105-3األنظمة الثابتة الالسلكية للتخفيف من عواقب الكوارث وعمليات اإلغاثة

:F.1111-1(HF) احملسن لدارات املهاتفة الراديوية على املوجات الديكامرتية Lincompex نظام

:F.1242-0MHz 1 530-1 1350 ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي لألنظمة الراديوية الرقمية املشغلة يف املدى

:F.1243-0MHz 2 670-2 290 ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي لألنظمة الراديوية الرقمية املشغلة يف املدى

:F.1335-0 طريقة االنتقال التدرجيي للتخصيصات يف النطاقات اليت تتقامسها اخلدمة املتنقلة الساتلية واخلدمة الثابتة
يف النطاق GHz 2: االعتبارات التقنية والتشغيلية

:F.1399-1املصطلحات املتعلقة بالنفاذ الالسلكي

:F.1400-0خصائص وأغراض األداء والتيسر بشأن النفاذ الالسلكي الثابت إىل الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية

:F.1401-1 التقاسم ودراسات  الثابت  الالسلكي  للنفاذ  املمكنة  الرتدد  نطاقات  هوية  لتعرف  أساسية  معلومات 
ذات الصلة

:F.1402-0 معايري تقاسم الرتددات بني نظام النفاذ الالسلكي املتنقل الربي ونظام نفاذ السلكي ثابت يستخدم نفس
منط التجهيزات مثل نظام النفاذ الالسلكي املتنقل

:F.1488-0MHz 3 800-3 400 ترتيبات فدرات الرتدد اخلاصة بأنظمة النفاذ الالسلكي الثابت يف املدى
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:F.1490-1متطلبات تنوعية ختص أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت

:F.1500-0 وتعمل االرتفاع  عالية  منصات  تستخدم  اليت  الثابتة  اخلدمة  يف  لألنظمة  املفضلة  اخلصائص 
GHz 48,2-47,9و GHz 47,5-47,2 يف النطاقني

:F.1501-0 (HAPSS) اليت تستخدم حمطات منصات عالية االرتفاع (FS) مسافة التنسيق لألنظمة يف اخلدمة الثابتة
تتقاسم نطاقي الرتددات GHz 47,5-47,2 وGHz 48,2-47,9 مع أنظمة أخرى يف اخلدمة الثابتة

التقارير
:M.1155-0تكييف تكنولوجيا االتصاالت الراديوية املتنقلة وفقًا الحتياجات البلدان النامية

:M.2074-0اجلوانب الراديوية ملكونة األرض يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية-2000 وما بعدها

:M.2079-0 املتنقلة لالتصاالت  املستقبلي  للتطور  لألرض  املكّونة  طيف  لتحديد  والتشغيلية  التقنية  املعلومات 
الدولية-2000 واالتصاالت املتنقلة الدولية-املتقدمة

:M.2085-1دور خدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية دعمًا للتخفيف من آثار الكوارث ولعمليات اإلغاثة

:M.2117-1الراديو املعرَّف بالربجميات يف اخلدمة الربية املتنقلة وخدمة اهلواة وخدمة اهلواة الساتلية

:M.2242-0األنظمة الراديوية اإلدراكية اخلاصة بأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية

:M.2243-0تقييم لعمليات النشر والتنبؤات املتعلقة بالنطاق العريض املتنقل من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية

:M.2291-1 يف تطبيقات النطاق العريض اخلاصة حبماية اجلمهور (IMT) استعمال أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية
(PPDR) واإلغاثة يف حاالت الكوارث

:M.2320-0اجتاهات التكنولوجيا يف املستقبل فيما خيص أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية لألرض

:M.2330-0يف اخلدمة املتنقلة الربية (CRS) األنظمة الراديوية اإلدراكية

:M.2373-0القدرات السمعية البصرية والتطبيقات املدعومة بأنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية لألرض

:M.2376-0GHz 6 اجلدوى التقنية ألنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاقات فوق الرتدد

:M.2377-0(PPDR) أهداف ومتطلبات االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبماية اجلمهور واإلغاثة عند وقوع الكوارث

:M.2378-0 على العاملة  احمللية  للتغطية  النطاق  عريضة  الالسلكي  النفاذ  أنظمة  لنشر  التشغيلية  التوجيهية  املبادئ 
GHz 6 الرتددات دون

:M.2395-0التعريف بأنظمة اتصاالت السكك احلديدية يف بعض البلدان

الكتيبات

التصميم  األساسية ومعلمات  للمبادئ  الكتيب موجزًا شامًال  ميثل هذا  الرقمية:  الراديوية  الرتحيل  أنظمة   -
واملمارسات احلالية بشأن تصميم وهندسة أنظمة الرتحيل الراديوية الرقمية.

املتنقلة الربية (مبا يف ذلك النفاذ الالسلكي): يوفر هذا الكتيب نظرة عامة على املبادئ والُنهج اليت يتعني النظر   -
فيها يف االنتقال إىل األنظمة احلالية والناشئة حنو االتصاالت املتنقلة الدولية-2000.

املجلد 1: النفاذ الالسلكي الثابت  •
املجلد 2: مبادئ وهُنج بشأن التطور إىل االتصاالت املتنقلة الدولية-2000/أنظمة االتصاالت العمومية   •

.(FPLMTS) املتنقلة الربية املستقبلية
نشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية-2000.  -
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املتنقلة الربية (مبا يف ذلك النفاذ الالسلكي): الغرض من هذا الكتيب هو املساعدة على صنع القرار الذي   -
يشتمل على ختطيط وهندسة ونشر األنظمة املتنقلة الالسلكية، وخاصة يف البلدان النامية.

املجلد 1: النفاذ الالسلكي الثابت.  •
املجلد 2: مبادئ وهُنج بشأن التطور إىل االتصاالت املتنقلة الدولية-2000/أنظمة االتصاالت العمومية   •

.(FPLMTS) املتنقلة الربية املستقبلية
املجلد 3: اإلرسال واألنظمة املتقدمة لتبادل الرسائل.  •

املجلد 4: أنظمة النقل الذكية.  •
املجلد 5: نشر أنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق.  •

خدمات اهلواة وخدمات اهلواة الساتلية: يقدم هذا الكتيب معلومات عامة عن خدمات اهلواة وخدمات اهلواة   -
الساتلية. ويتضمن أيضًا جتميعًا لنصوص االحتاد ذات الصلة خبدمات اهلواة وخدمات اهلواة الساتلية.

نظام وشبكات اتصاالت بتكييف الرتدد يف نطاقات املوجات اهلكتومرتية والديكامرتية (MF/HF): ُنِشر هذا   -
الكتيب ملساعدة القائمني بالتخطيط وصناع القرار يف نشر أنظمة بتكييف الرتدد يف املوجات اهلكتومرتية 
والديكامرتية (MF/HF) يف اخلدمة الثابتة، للمستعملني التجاريني واحلكوميني يف البلدان املتقدمة وبصفة خاصة 

البلدان النامية.
االجتاهات العاملية يف االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT): حيّدد هذا الكتيب االتصاالت املتنقلة الدولية ويوفر   -
معلومات عامة عنها، مثل متطلبات اخلدمة واجتاهات التطبيق وخصائص األنظمة ومعلومات جوهرية عن 
الطيف واملسائل التنظيمية واملبادئ التوجيهية للتطور واالنتقال وتطور الشبكة األساسية. كما يتناول هذا 

الكتيب جمموعة متنوعة من املسائل املتعلقة بنشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية.

جلنة الدراسات 6 لقطاع االتصاالت الراديوية – اخلدمة اإلذاعية  5.1

جمال االختصاص

اإلذاعة باالتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك خدمات الصورة والصوت والوسائط املتعددة والبيانات واليت تستهدف 
أساسًا عامة الناس.

وتعتمد اإلذاعة على أنظمة توصيل املعلومات من نقطة إىل كل مكان إىل أكرب عدد من أجهزة االستقبال لدى 
املستهلك. وعندما حيتاج األمر إىل ِسعة قناة العودة (للتحكم يف النفاذ والتفاعلية مثًال)، فإن اإلذاعة تستخدم عمومًا 
بنية حتتية لتوزيع التناظري توفر سعة عالية من توصيل املعلومات إىل اجلمهور بينما تكون وصلة العودة مع مقدم 
اخلدمة أقل ِسعة. ويشمل ذلك إنتاج الربامج وتوزيعها (الصورة والصوت والوسائط املتعددة والبيانات وغريها) 
ودارات مسامهة بني االستوديوهات ودارات جتميع املعلومات (الصحافة اإللكرتونية وغريها)، والتوزيع األويل إىل 

عقد التوصيل والتوزيع الثانوي إىل املستهلكني.

وإذ تدرك جلنة الدراسات أن إذاعة االتصاالت الراديوية متتد من إنتاج الربامج إىل توصيلها إىل عامة الناس على 
النحو الوارد وصفه أعاله، فإهنا تدرس اجلوانب املتصلة باإلنتاج واالتصاالت الراديوية من طرف إىل طرف، مبا يف 

ذلك التبادل الدويل للربامج وكذلك النوعية اإلمجالية للخدمة.
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اهليكل

أنشئت جلنة الدراسات 6 مبوجب قرار مجعية االتصاالت الراديوية لعام 2000، دمج جلنة الدراسات 10 السابقة 
(إذاعة الصوت) وجلنة الدراسات 11 السابقة (إذاعة التلفزيون) يف جلنة دراسات واحدة. وقررت مجعية االتصاالت 
الراديوية لعام 2007 نقل طيف الرتددات الراديوية وجوانب أنظمة اخلدمة الساتلية لإلذاعة إىل جلنة الدراسات 4.

وتقوم ثالث فرق عمل (WP) بدراسة املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات 6:
:(WP 6A) 6A البث اإلذاعي لألرضفرقة العمل

:(WP 6B) 6B اخلدمة اإلذاعية: التجميع والنفاذفرقة العمل

:(WP 6C) 6C إنتاج الربامج وتقييم اجلودةفرقة العمل

املسائل

http://www.itu.int/ :وُتنشر مجيع مسائل قطاع االتصاالت الراديوية املسندة إىل جلنة الدراسات 6 وتتاح يف
.pub/R-QUE-SG06/

التوصيات
:BT.1774-2 استعمال البىن التحتية لإلذاعة الساتلية واإلذاعة لألرض من أجل إنذار اجلمهور وختفيف حدة الكوارث

واإلغاثة

:BT.2036-1خصائص نظام استقبال مرجعي لتخطيط ترددات أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض

التقارير
:BT.2140-9االنتقال من اإلذاعة التماثلية لألرض إىل نظريهتا الرقمية

:BT.2301-2 التقارير امليدانية الوطنية عن إدخال االتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاقات بدون توزيع على أساس أويل
مشرتك لإلذاعة واخلدمات املتنقلة

:BT.2343-2(DTT) جتميع التجارب امليدانية للتلفزيون فائق الوضوح على شبكات التلفزيون الرقمي لألرض

:BT.2382-1(DTT) وصف التداخل يف مستقِبل التلفزيون الرقمي لألرض

:BT.2383-1 لتحليالت MHz 862-470 يف نطاق الرتدد (DTTB) خصائص أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
تقاسم/تداخل الرتددات

:BT.2389-0مبادئ توجيهية بشأن قياسات من أجل أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

الكتيبات

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض.  -
أنظمة التلفزيون املستخدمة حول العامل.  -

كتاب خمططات اهلوائيات.  -
إشارات التلفزيون الرقمي، التشفري ومقابلة السطح البيين داخل االستوديو.  -

منهجية التقييم الذايت يف التلفزيون.  -

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/en
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG06/en
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جلنة الدراسات 7 لقطاع االتصاالت الراديوية – خدمات العلوم  6.1

جمال االختصاص

تشري "خدمات العلوم" إىل إشارات الرتدد والتوقيت القياسية وخدمة األحباث الفضائية (SRS) وخدمة العمليات 
الفضائية وخدمة استكشاف األرض الساتلية (EESS) وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية (MetSat) وخدمة مساعدات 

.(RAS) وخدمة الفلك الراديوي (MetAids) األرصاد اجلوية

وتستعمل األنظمة املرتبطة بلجنة الدراسات 7 يف أنشطة تشكل جزءًا هامًا من حياتنا اليومية مثل:

مراقبة البيئة العاملية - اجلو (مبا يف ذلك انبعاثات غازات االحتباس احلراري) والبحار واليابسة والكتلة األحيائية،   -
وما إىل ذلك؛

التنبؤات اجلوية ومراقبة تغري املناخ والتنبؤ به؛  -
الكشف عن الكثري من الكوارث الطبيعية واالصطناعية (الزالزل والتسونامي واألعاصري وحرائق الغابات   -

والتسربات النفطية وغريها) وتتبعها؛
توفري معلومات اإلنذار/التحذير؛  -

تقييم األضرار وختطيط عمليات اإلغاثة.  -
وتشمل جلنة الدراسات 7 كذلك أنظمة لدراسة الفضاء اخلارجي:

سواتل لدراسة الشمس والغالف املغنطيسي وكل عناصر نظامنا الشمسي؛  -
أنظمة الفلك الراديوي األرضية والساتلية لدراسة الكون وظواهره.  -

وتضع جلنة الدراسات 7 توصيات وتقارير وكتيبات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تستعمل يف تطوير وضمان 
تشغيل خاٍل من التدخل ألنظمة العمليات الفضائية واألحباث الفضائية واستكشاف األرض واألرصاد اجلوية (مبا 
يف ذلك االستعمال املرتبط بذلك لوصالت يف خدمة ما بني السواتل) والفلك الراديوي والفلك الراداري وخدمات 
ونشر واستقبال وتنسيق الرتدد املعياري وإشارات التوقيت (مبا يف ذلك تطبيق التقنيات الساتلية) على صعيد عاملي.

اهليكل

تقوم أربع فرق عمل (WP) بدراسة املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات 7:
:(WP 7A) 7A إشارات فرقة العمل لنشر  وساتلية)  (أرضية  وتطبيقات  أنظمة  املعيارية:  والرتددات  التوقيت  إشارات  إرساالت 

التوقيت والرتددات املعيارية

:(WP 7B) 7B والتّتبع فرقة العمل ُبعد  عن  التحكم  بيانات  إلرسال/استقبال  أنظمة  الفضائية:  الراديوية  االتصاالت  تطبيقات 
الستكشاف  الساتلية  واخلدمات  الفضائية  والبحوث  الفضائية  العمليات  خلدمات  ُبعد  عن  والقياس 

األرض واخلدمات الساتلية لألرصاد اجلوية

:(WP 7C) 7C أجهزة االستشعار عن ُبعد: تطبيقات االستشعار عن ُبعد النشطة واملنفعلة يف اخلدمة الساتلية الستكشاف فرقة العمل
األرض وأنظمة خدمات املساعدات اخلاصة باألرصاد اجلوية، إىل جانب أنظمة االستشعار للبحوث 

الفضائية، مبا يف ذلك أنظمة االستشعار اخلاصة بالكوكب

:(WP 7D) 7D علم الفلك الراديوي: أنظمة االستشعار عن ُبعد اخلاصة بعلم الفلك الراديوي والفلك الراداري، سواًء فرقة العمل
على األرض أو يف الفضاء، مبا يف ذلك أنظمة القياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل جدًا
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املسائل

ال توجد مسائل نتيجة جمال االختصاص احملدد للجنة الدراسات هذه.

http://www.itu.int/ :وُتنشر مجيع مسائل قطاع االتصاالت الراديوية املسندة إىل جلنة الدراسات 7 وتتاح يف
.pub/R-QUE-SG07/

التوصيات

السلسلة RS: أنظمة االستشعار عن ُبعد  -
:RS.1859-0 استعمال أنظمة االستشعار عن ُبعد جلمع البيانات اليت يتعني استخدامها يف حال وقوع كوارث طبيعية

وحاالت طوارئ مماثلة

الكتيبات

علم الفلك الراديوي: يتناول هذا الكتيب جوانب علم الفلك الراديوي ذات الصلة بتنسيق الرتددات، أي   -
إدارة استعمال الطيف الراديوي من أجل خفض التداخل بني خدمات االتصاالت الراديوية إىل أدىن حد. 
الراديوي ونطاقات الرتدد املفضلة وتطبيقات علم  الفلك  ويغطي الكتيب جماالت من قبيل خصائص علم 
الفلك الراديوية اخلاصة والعرضة للتداخل من قبل اخلدمات األخرى، فضًال عن املسائل املرتبطة بتقاسم الطيف 

الراديوي مع اخلدمات األخرى.
اختيار أنظمة الرتددات والتوقيت الدقيقة واستعماهلا: يصف هذا الكتيب مفاهيم أساسية والرتددات ومصادر   -
التوقيت وتقنيات القياس وخصائص خمتلف معايري الرتددات والتجربة التشغيلية واملشاكل واآلفاق يف املستقبل.

اتصاالت حبوث الفضاء: يصف هذا الكتيب املتطلبات التقنية والطيفية األساسية للعديد من برامج وبعثات   -
وأنشطة حبوث الفضاء املختلفة. ويناقش وظائف حبوث الفضاء وتنفيذها تقنيًا والعوامل اليت تنظم اختيار 

الرتددات لبعثات حبوث الفضاء ومحاية حبوث الفضاء واعتبارات تقاسم البحوث.
استعمال الطيف الراديوي يف جمال األرصاد اجلوية ومراقبة الطقس واملياه واملناخ والتنبؤ هبا: أعد هذا الكتيب   -
 (WMO) العاملية لألرصاد اجلوية الراديوية للمنظمة  التوجيهية املعنية بتنسيق الرتددات  اللجنة  بالتعاون مع 
ويعرض معلومات تقنية شاملة بشأن استعمال األجهزة واألنظمة الراديوية، مبا يف ذلك سواتل استكشاف 
األرصاد اجلوية واألرض واملسابري الراديوية ورادارات الطقس ورادارات ترّصد الرياح واالستشعار عن ُبعد 

يف الفضاء ملراقبة الطقس واملناخ والتنبؤ هبما.
نقل الزمن والرتددات الساتلية ونشرها: يوفر هذا الكتيب معلومات تفصيلية عن الطرائق والتكنولوجيات   -
واخلوارزميات املطبقة وهياكل البيانات واالستعمال العملي للرتددات وإشارات التوقيت اليت توفرها األنظمة 

الساتلية.
 (EESS) األرض  الساتلية الستكشاف  اخلدمة  الكتيب  األرض، يصف هذا  الساتلية الستكشاف  اخلدمة   -
وخصائصها التقنية وتطبيقاهتا ومتطلباهتا من الطيف، فضًال عن فوائدها ويوفر معلومات كاملة وشاملة بشأن 
تطورات أنظمة EESS. وعلى وجه التحديد، يوفر الكتيب تعريفات أساسية ويلقي الضوء على املبادئ التقنية 
اليت يرتكز عليها تشغيل األنظمة ويعرض تطبيقاهتا الرئيسية ملساعدة اإلدارات يف ختطيط الطيف وهندسة 

الطيف هلذه األنظمة وجوانب نشرها.

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07/en
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG07/en
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الفصل 2 - مسائل قطاع تقييس االتصاالت اليت تتسم بأمهية خاصة للبلدان النامية  2
مهمة قطاع تقييس االتصاالت

قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد (ITU-T) من بني القطاعات الرئيسية الثالثة يف االحتاد وأقدمهم.2 وعلى القطاع 
الوفاء بأغراض االحتاد املتعلقة بتقييس االتصاالت وذلك بدراسة املسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية واعتماد توصيات 

ذات صلة بشأهنا بغية حتقيق التوحيد القياسي يف جمال االتصاالت على الصعيد العاملي.

وتشتمل جماالت العمل ذات األولوية اآلن على ضمان وضع احتياجات البلدان النامية يف االعتبار يف أدوار قطاع 
التقييس؛ وإمكانية النفاذ؛ واعتماد معايري دولية لضمان اتصاالت عاملية بدون انقطاع والتشغيل البيين لشبكات 
اجليل التايل (NGN)؛ وبناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ واالتصاالت يف حاالت 
الطوارئ لتطوير أنظمة اإلنذار املبكر وتوفري النفاذ إىل االتصاالت أثناء الكوارث وبعدها؛ وخفض أثر تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على تغري املناخ وكذلك إتاحة فهم أفضل لكيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

أن ختفف آثاره.

هيكل قطاع تقييس االتصاالت

أبقت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلمامات، 2016) على هيكل جلان الدراسات يف قطاع تقييس االتصاالت 
الذي يتألف من 11 جلنة دراسات وألغت جلنة االستعراض يف القطاع.

منشورات قطاع تقييس االتصاالت

.http://itu.int/en/ITU-T/publications :ميكن االطالع على قائمة كاملة مبنشورات قطاع تقييس االتصاالت يف

توصية من قطاع تقييس االتصاالت: توصيات قطاع تقييس االتصاالت نصوص معيارية حظيت باملوافقة مبقتضى 
عملية املوافقة التقليدية (TAP) املنصوص عليها يف القرار 1 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت (املراَجع يف احلمامات، 

.ITU-T A.8 املنصوص عليها يف التوصية (AAP) 2016) أو عملية املوافقة البديلة

إضافة من قطاع تقييس االتصاالت: اإلضافة نص غري معياري يضم مواد مضافة ملوضوع توصية واحدة أو أكثر 
ومقرتنة به دون أن تكون ضرورية الستيفائه أو فهمه وتنفيذه.

كتيب من قطاع تقييس االتصاالت: الكتيب منشور من منشورات قطاع تقييس االتصاالت يوفر توجيهات عملية 
بشأن تطبيق وصية واحدة أو أكثر من توصيات قطاع تقييس االتصاالت تربط بينها عالقة مواضيعية.

ورقة تقنية وتقارير تقنية من قطاع تقييس االتصاالت: الورقات التقنية وكذلك التقارير التقنية لقطاع تقييس 
االتصاالت هي منشورات غري معيارية حتظى مبوافقة جلان دراسات ، وحتتوي على معلومات تقنية تتيح نفاذًا عامًا 
مبكرًا إىل دراسات جارية يف جلنة الدراسات، أو تكمِّل بعض توصيات قطاع تقييس االتصاالت القائمة لتعزيز 

فهمها.

.http://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل  2

http://itu.int/en/ITU-T/publications
http://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx
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(WTSA) اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت

تعقد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت (WTSA) كل أربع سنوات وحتدد مالمح فرتة الدراسة التالية لقطاع تقييس 
االتصاالت. وترد واجبات اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت يف املادة 18 من دستور االحتاد. وتنص املادة 13 من 
اتفاقية االحتاد على أن تعقد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت "للنظر يف مسائل حمددة متعلقة بتقييس االتصاالت".

وتستعرض اجلمعية أيضًا أساليب عمل جلان الدراسات، مبا يف ذلك عمليات املوافقة اخلاصة هبا وبرامج عملها 
وهيكلها.

وُعقدت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2016 (WTSA-16) يف مدينة احلمامات، تونس، يف الفرتة من 
25 أكتوبر إىل 3 نوفمرب 2016. وأجريت األعمال التحضريية للجمعية طوال عام 2016 وخباصة يف شكل اجتماعات 

حتضريية إقليمية. وأبقت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2016 على جلان الدراسات اإلحدى عشر يف قطاع 
تقييس االتصاالت ووافقت على الواليات املسندة إليه.

ورش عمل قطاع تقييس االتصاالت

ينظم قطاع تقييس االتصاالت منذ عام 2001 جمموعة من ورش العمل واحللقات الدراسية ذات القيمة الكبرية 
 (ICT) املعلومات واالتصاالت املواضيع يف جمال تكنولوجيا  النامية. وتغطي األحداث طائفة واسعة من  للبلدان 

وجتذب كبار اخلرباء كمتكلمني واحلضور من املهندسني إىل كبار موظفي اإلدارة من مجيع القطاعات الصناعية.

وباإلضافة إىل ذلك، ينظم قطاع تقييس االتصاالت حلقات دراسية على الويب قائمة بذاهتا ويوفر مرافق للمشاركة 
عن ُبعد للعديد من ورش عمله. وهبذه الطريقة، ميكن للمشاركني عن ُبعد االستفادة من شرائح العرض الصوتية 
والفيديوية وتلك املقدمة على برنامج Power Point وميكنهم توجيه أسئلة إىل املتكلمني. كما تتاح حمفوظات هذه 

األحداث.

وللمزيد من املعلومات، يرجى االطالع على مواقع الويب التالية:

http://itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars  -
http://itu.int/en/ITU-T/techwatch  -

https://www.itu.int/ITU-T/climatechange/publications.html  -
(TSAG) الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

تقييس  للجان دراسات وأعضاء وموظفي قطاع  استشارية  لتقييس االتصاالت كهيئة  الفريق االستشاري  يعمل 
االتصاالت، وهو يضع يف اعتباره احتياجات مجيع األعضاء من البلدان املتقدمة والنامية والصناعة واحلكومات. 
تقييس  برامج عمل قطاع  التوصيات A وتنظيم  العمل احملددة يف سلسلة  الفريق املسؤولية عن إجراءات  ويتوىل 
االتصاالت. ويؤدي الفريق وظيفة هامة جدًا داخل القطاع يف متابعة تنفيذ برنامج العمل وإسداء املشورة إىل مدير 

أمانة القطاع.

جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت

تقوم جلان الدراسات (SG) التقنية بأعمال التقييس اليت يضع فيها ممثلو أعضاء قطاع تقييس االتصاالت توصيات 
(معايري) ملختلف جماالت االتصاالت الدولية.

http://itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars
http://itu.int/en/ITU-T/techwatch
https://www.itu.int/ITU-T/climatechange/publications.html
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ويكون عمل جلان الدراسات أساسًا يف شكل مسائل للدراسة. وتتناول كل مسألة من هذه املسائل دراسات تقنية 
يف جمال معني من جماالت تقييس االتصاالت. ولدى كل جلنة دراسات رئيس وعدد من نواب الرئيس تعينهم اجلمعية 

العاملية لتقييس االتصاالت.

ونتيجة للجمعية العاملية األخرية لتقييس االتصاالت (احلمامات، 2016)، مت اإلبقاء على جلان الدراسات اإلحدى 
عشرة لقطاع تقييس االتصاالت.

جلنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت – اجلوانب التشغيلية لتوفري اخلدمات وإدارة   1.2

االتصاالت
جمال االختصاص

جلنة الدراسات 2 هي جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتعريف اخلدمات (مبا يف ذلك مجيع أنواع اخلدمات املتنقلة) 
وبتحديد األرقام واألمساء والعناوين وتعريف اهلوية والتسيري. وتتوىل جلنة الدراسات 2 مسؤولية استحداث مبادئ 
اخلدمة واملتطلبات التشغيلية، مبا يف ذلك الفوترة واجلودة التشغيلية ألداء اخلدمات/الشبكات. وتعد جلنة الدراسات 
2 أيضًا مبادئ اخلدمة واملتطلبات التشغيلية للتكنولوجيات احلالية واملتطورة. كما أن جلنة الدراسات 2 هي جلنة 
الدراسات الرئيسية املعنية باالتصاالت يف جمال اإلغاثة يف حاالت الطوارئ/اإلنذار املبكر وقدرة الشبكات على 

الصمود وتعافيها وإدارة االتصاالت.

تكون اللجنة مسؤولة عن الدراسات املتعلقة مبا يلي:

متطلبات الرتقيم والتسمية والعنونة وحتديد اهلوية، وختصيص املوارد مبا يف ذلك معايري وإجراءات حجز املوارد   -
وختصيصها واستعادهتا؛

متطلبات التسيري والتشغيل البيين؛  -
مبادئ تقدمي اخلدمات وتعريفها ومتطلباهتا التشغيلية؛  -

اجلوانب التشغيلية واإلدارية للشبكات مبا يف ذلك إدارة حركة الشبكات، والتسميات وإجراءات التشغيل   -
املتصلة بالنقل؛

اجلوانب التشغيلية للتشغيل البيين لشبكات االتصاالت التقليدية والشبكات اجلديدة؛  -
تقييم املعلومات الواردة من جهات التشغيل، وشركات التصنيع واملستعملني بشأن اجلوانب املختلفة لتشغيل   -

الشبكات؛
اجليل  دعم شبكات  ذلك  مبا يف  اإلدارة  أنظمة  بواسطة  االتصاالت وشبكاهتا وجتهيزاهتا  إدارة خدمات   -
 (SDN) والتوصيل الشبكي املعرف بالربجميات (FN) واحلوسبة السحابية وشبكات املستقبل ،(NGN) التايل

واالتصاالت املتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020)، وتطبيق إطار شبكة إدارة االتصاالت (TMN) وتطوره؛
ضمان اتساق نسق معرفات اهلوية (IdM) وهيكلها؛  -

حتديد السطوح البينية ألنظمة اإلدارة لدعم توصيل معلومات اهلوية ضمن امليادين التنظيمية أو فيما بينها؛  -
األثر التشغيلي لإلنرتنت، والتقارب (اخلدمات أو البنية التحتية) واخلدمات اجلديدة مثل اخلدمات املتاحة حبرية   -

على اإلنرتنت (OTT)، على خدمات وشبكات االتصاالت الدولية.
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جماالت معينة للدراسة

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالتقييم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية والتسيري؛  -
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتعريف اخلدمات؛  -

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية باتصاالت اإلغاثة يف حاالت الكوارث/اإلنذار املبكر وصمود الشبكات وقدرهتا   -
على التعايف؛

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بإدارة االتصاالت.  -
اجلوانب اليت تتسم بأمهية خاصة للبلدان النامية:

تتسم املواضيع التالية بأمهية خاصة للبلدان النامية:

عرض رقم الطرف الطالب (CPND) وتعرف هوية اخلط الطالب وحتديد منشأ املكاملة (OI)؛  -
الرموز الدليلية املشرتكة للبلدان من الفئة E.164 (املوارد غري اجلغرافية) ورموز تعّرف اهلوية؛  -

الرموز الدليلية املتنقلة املشرتكة للبلدان من الفئة E.212 (املوارد غري اجلغرافية) ورموز الشبكات املتنقلة؛  -
األرقام املنسقة عامليًا؛  -

إساءة استعمال األرقام؛  -
توافر معلومات التسيري؛  -

رسم خرائط أرقام اهلواتف (ENUM)؛  -
خدمة االتصاالت يف حاالت الطوارئ واإلذاعة اخللوية؛  -

االتصاالت لإلغاثة يف حاالت الكوارث وصمود الشبكات وتعافيها؛  -
توزيع عناوين بروتوكول اإلنرتنت وتسهيل االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت ونشره   -

عمًال بالقرار 64 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛
متويل تليكوم.  -

هيكل جلنة الدراسات 2

 إن هيكل جلنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت متاح يف العنوان التايل: 
.http://www.itu.int/net4/ITU-T/lists/sgstructure.aspx?Group=2&Period=16

املسائل
تطبيق خطط الرتقيم والتسمية والعنونة وخطط التعرف خلدمات االتصاالت الثابتة واملتنقلة (استمرار املسألة 1/2:

املسألة 1/2)

خطة التسيري والتشغيل البيين للشبكات الثابتة واملتنقلة (استمرار املسألة 2/2)املسألة 2/2:

جوانب اخلدمة واجلوانب التشغيلية لالتصاالت، مبا يف ذلك تعريف اخلدمة (استمرار املسألة 3/2)املسألة 3/2:

واإلدارة املسألة 5/2: التشغيل  وظائف  وتوصيات  االتصاالت  إلدارة  والتخطيط  واألولويات  املتطلبات 
والصيانة (OAM) (استمرار املسألة 5/2)

http://www.itu.int/net4/ITU-T/lists/sgstructure.aspx?Group=2&Period=16
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معمارية اإلدارة وأمنها (استمرار املسألة 6/2)املسألة 6/2:

مواصفات السطوح البينية ومنهجية التوصيف (استمرار املسألة 7/2)املسألة 7/2:

تعليقات عامة

عمًال بالقرار 182 (غواداالخارا، 2010) املتعلق بتغري املناخ ومحاية البيئة، اتفق على أن تعقد اجتماعات جلنة   -
الدراسات 2 بدون ورق.

عمًال بالقرار 2 (املراَجع يف احلمامات، 2016) الذي وجه كل من جلنة الدراسات 2 وجلنة الدراسات 3 إىل   -
عقد اجتماعاهتما يف تعاقب، وافقت جلنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت على عقد اجتماعها مباشرًة 

بعد اجتماع جلنة الدراسات 3 لقطاع تقييس االتصاالت.
وافقت جلنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت على إنشاء فريق خمصص معين بقضايا البلدان النامية.  -

وافقت جلنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت على إنشاء فريق خمصص وفريق عمل باملراسلة مرتبط به   -
بلجنة  الصلة  ذات  االتصاالت  لتقييس  العاملية  للجمعية   64 القرار  من  أجزاء  وتنفيذ  الدراسات  ملواصلة 

الدراسات 2.
ترد قائمة بالتوصيات الصادرة عن جلنة الدراسات 2 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف امللحق 1.

األفرقة ذات الصلة

.(SG2-RG-ARB) الفريق اإلقليمي للجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت للمنطقة العربية  -
.(SG2-RG-EA) الفريق اإلقليمي للجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت لشرق إفريقيا  -
.(SG2-RG-AMR) الفريق اإلقليمي للجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت لألمريكتني  -

.(JRG-CCM) فريق املقرر املشرتك املعين باإلدارة يف احلوسبة السحابية  -
الكتيبات

تعليمات بشأن خدمة املهاتفة الدولية.  -
جودة اخلدمة وأداء الشبكة.  -

جلنة الدراسات 3 لقطاع تقييس االتصاالت - مبادئ التعريفة واحملاسبة مبا يف ذلك القضايا   2.2

االقتصادية وقضايا السياسات املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
جمال االختصاص

توفر جلنة الدراسات 3 منتديًا عامليًا فريدًا لتحسني فهم اجلوانب املالية واالقتصادية املرتبطة بنمو تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وخاصة فيما يتعلق باالنتقال إىل الشبكات القائمة على اإلنرتنت وشبكات اجليل التايل/الشبكات 
املستقبلية والزيادة املطردة يف االتصاالت الالسلكية املتنقلة. واالختصاصات التقليدية الرئيسية للجنة الدراسات 3، 
اليت ترجع إىل األيام األوىل من عمر االحتاد، تشتمل على التوصيل البيين وحتسني العمليات اليومية وتسوية احلسابات.
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تكون اللجنة مسؤولة عن الدراسات املتعلقة مبا يلي:

جلنة الدراسات 3 لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن الدراسات املتعلقة مببادئ التعريفة واحملاسبة اخلاصة خبدمات 
االتصاالت الدولية ودراسة القضايا االقتصادية وقضايا السياسات املتصلة باالتصاالت. وكلفت جلنة الدراسات 3 
بالعمل على الدعم والتعاون بني أعضائها بقصد وضع األسعار يف أدىن املستويات املمكنة مبا يتفق مع كفاءة اخلدمة 
ومع مراعاة ضرورة احملافظة على استقالل اإلدارة املالية لالتصاالت على أساس سليم. وفضًال عن ذلك، ستتوىل 
جلنة الدراسات 3 دراسة األثر االقتصادي والتنظيمي لإلنرتنت والتقارب (اخلدمات أو البنية التحتية) واخلدمات 
اجلديدة، مثل اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT)، على خدمات وشبكات االتصاالت الدولية. وتعترب 
الفريق املخصص املعين بقضايا  النامية من جماالت الرتكيز اهلامة للجنة. وبصفة خاصة، عقد  البلدان  احتياجات 
البلدان النامية اجتماعات متكررة خالل فرتة الدراسة. وباإلضافة إىل ذلك، تؤدي األفرقة اإلقليمية دورًا رئيسيًا 
للجنة  تابعة  إقليمية نشطة  أفرقة  إقليمية: هناك 5  العامل إلعداد سياسات تعريفية ومناذج تكاليف  يف مجيع أحناء 
الدراسات 3، وهي الفريق اإلقليمي للجنة الدراسات 3 للمنطقة اإلفريقية (SG3RG-AFR) والفريق اإلقليمي للجنة 
 (SG3RG-ARB) والفريق اإلقليمي للجنة الدراسات 3 للمنطقة العربية (SG3RG-AO) الدراسات 3 آلسيا وأوقيانوسيا
اجتماعًا  األفرقة  والكارييب (SG3RG-LAC). وتعقد هذه  الالتينية  الدراسات 3 ألمريكا  للجنة  اإلقليمي  والفريق 
واحدًا على األقل يف السنة وتسبقها منتديات تقييس إقليمية لسد الفجوة الرقمية يف جمال التقييس أو حلقات دراسية 

بشأن التكاليف والتعريفات، بالتعاون مع قطاع تنمية االتصاالت.

هيكل جلنة الدراسات 3

مت تأكيد هيكل جلنة الدراسات 3 لقطاع تقييس االتصاالت خالل اجتماعها األول الذي عقد يف الفرتة من 5 إىل 
13 أبريل 2017 يف جنيف.

املسائل
تطوير آليات الرتسيم واحملاسبة/تسوية احلسابات يف خدمات االتصاالت الدولية اليت تستعمل شبكات املسألة 1/3:

اجليل التايل (NGN) وشبكات املستقبل وأي تطورات ممكنة يف املستقبل، مبا يف ذلك مواءمة توصيات 
السلسلة D احلالية مع االحتياجات املتطورة للمستعملني

اآلليات املسألة 2/3: خالف  الدولية،  االتصاالت  خدمات  يف  احلسابات  واحملاسبة/تسوية  الرتسيم  آليات  تطوير 
االحتياجات  مع  احلالية   D السلسلة توصيات  مواءمة  ذلك  مبا يف  املسألة 1/3،  إطار  يف  املدروسة 

املتطورة للمستعملني

دراسة العوامل االقتصادية والسياساتية ذات الصلة بكفاءة توفري خدمات االتصاالت الدوليةاملسألة 3/3:

دراسات إقليمية من أجل إعداد مناذج التكاليف واملسائل االقتصادية والسياساتية ذات الصلةاملسألة 4/3:

املصطلحات والتعاريف اخلاصة بالتوصيات املتعلقة بالتعريفات واملبادئ احملاسبية واملسائل االقتصادية املسألة 5/3:
والسياساتية ذات الصلة

بروتوكول املسألة 6/3: وفق  احلركة  بتبادل  الصلة  ذات  اجلوانب  ذلك  يف  مبا  لإلنرتنت،  الدولية  التوصيلية 
اإلنرتنت (IP)، ونقاط تبادل احلركة اإلقليمية، وتكلفة توفري اخلدمات وأثر االنتقال من اإلصدار الرابع 

(IPv6) إىل إصداره السادس (IPv4) لربوتوكول اإلنرتنت

والتجوال املسألة 7/3: احلسابات  وتسوية  واحملاسبة  الرتسيم  آليات  ذلك  يف  (مبا  املتنقل  الدويل  التجوال  قضايا 
يف املناطق احلدودية)

إجراءات النداء البديلة وسوء استغالل وسوء استعمال املرافق واخلدمات مبا يف ذلك تبنيُّ هوية اخلط املسألة 8/3:
(OI) وحتديد املنشأ (CPND) وتوفري رقم الطرف الطالب (CLI) الطالب
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التحتية) واخلدمات اجلديدة مثل املسألة 9/3: البنية  األثر االقتصادي والتنظيمي لإلنرتنت والتقارب (اخلدمات أو 
اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT) وخدمات االتصاالت الدولية وشبكاهتا

كبرية املسألة 10/3: بقوة  يتمتعون  الذين  املشغلني  وحتديد  املنافسة  وسياسة  الصلة  ذات  األسواق  تعريف 
يف السوق (SMP) فيما يتعلق باجلوانب االقتصادية خلدمات االتصاالت الدولية وشبكاهتا

اجلوانب االقتصادية والسياساتية ذات الصلة بالبيانات الضخمة واهلوية الرقمية يف خدمات االتصاالت املسألة 11/3:
الدولية وشبكاهتا

ترد قائمة بالتوصيات الصادرة عن جلنة الدراسات 3 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف امللحق 1.

األفرقة ذات الصلة

الفريق اإلقليمي آلسيا وأوقيانوسيا  -
الفريق اإلقليمي إلفريقيا  -

الفريق اإلقليمي للمنطقة العربية  -
الفريق اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكارييب  -

الفريق اإلقليمي للكومنولث اإلقليمي يف ميدان االتصاالت-كومنولث الدول املستقلة  -
الكتيبات

منهجيات حتديد التكاليف  -
ورقة تقنية - دليل من أجل هيئات التنظيم الوطنية بشأن حتليل تكلفة التجوال الدويل املتنقل  -

(OTT) ورقة تقنية (قيد اإلعداد) حول األثر االقتصادي للخدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت  -

جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت – البيئة وتغري املناخ واقتصاد التدوير  3.2

جمال االختصاص

ت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلمامات، 2016) اسم ووالية جلنة الدراسة 5 ليصبح "البيئة وتغّري املناخ  غريَّ
واقتصاد التدوير".

وتكون جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن دراسة اجلوانب البيئية للظواهر الكهرمغنطيسية 
وتغري املناخ يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وستدرس جلنة الدراسات 5 أيضًا القضايا املتعلقة بالقدرة على املقاومة، والتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية، 
واقتصاد التدوير، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره.

وتكون مسؤولة عن الدراسات املتعلقة مبا يلي:

محاية شبكات وجتهيزات االتصاالت من التداخل والصواعق؛  -
للمجاالت  البشري  التعرض  وتقييم  اجلسيمات  إشعاعات  وتأثريات   ،(EMC) الكهرمغنطيسي التوافق   -
الكهرمغنطيسية (EMF) الناجتة عن منشآت وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك اهلواتف 

اخللوية واحملطات القاعدية؛

http://www.itu.int/ITU-T/othergroups/tas/index.asp
http://www.itu.int/ITU-T/othergroups/taf/index.asp
http://www.itu.int/ITU-T/othergroups/teurem/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/othergroups/tal/index.asp
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املنشآت اخلارجية للشبكات النحاسية القائمة واملنشآت الداخلية املرتبطة هبا؛  -
حتقيق كفاءة استخدام الطاقة والطاقة النظيفة املستدامة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  -

منهجيات تقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ونشر املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام   -
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة مؤاتية للبيئة والتعامل مع قضايا املخلفات اإللكرتونية (اليت تشمل 
أيضًا األثر البيئي لألجهزة الزائفة)، وتعزيز إعادة تدوير املعادن النادرة وكفاءة استخدام الطاقة يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك البىن التحتية؛
إجراء دراسات عن كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مساعدة البلدان، وقطاع تكنولوجيا   -
املعلومات واالتصاالت يف التكيف مع آثار التحديات البيئية، مبا يف ذلك تغري املناخ متاشيًا مع أهداف التنمية 

املستدامة (SDG)؛
وكذلك حتديد االحتياجات لتطبيق ممارسات مراعية للبيئة أكثر اتساقًا وموحّدة لقطاع تكنولوجيا املعلومات   -
التصنيف  القياسية، وخمططات  الطاقة  الشراء، وإمدادات/موصالت  الوسم، وممارسات  (مثل  واالتصاالت 

البيئي).
جماالت دراسة معينة

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالتوافق الكهرمغنطيسي واحلماية من الصواعق والتأثريات الكهرمغنطيسية؛  -
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة بالبيئة وتغري املناخ، وكفاءة   -

استخدام الطاقة والطاقة النظيفة؛
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية باقتصاد التدوير مبا يف ذلك املخلفات اإللكرتونية.  -

هيكل جلنة الدراسات 5

سيؤكد هيكل جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت خالل اجتماعها األول املقّرر عقده يف الفرتة من 15 
إىل 24 مايو 2017 يف جنيف.

املسائل

وافقت اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2016 على املسائل التالية:
محاية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) من التمّور الكهرمغنطيسياملسألة 1/5:

قدرة املعدات على املقاومة واملكونات الواقيةاملسألة 2/5:

التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية (EMF) النامجة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT)املسألة 3/5:

مسائل التوافق الكهرمغنطيسي (EMC) الناشئة يف بيئة االتصاالتاملسألة 4/5:

الكهرمغنطيسية املسألة 5/5: اإلشعاعات  إزاء   (ICT) واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  وموثوقية  أمن 
وإشعاعات اجلسيمات

حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة والطاقة النظيفة املستدامةاملسألة 6/5:

اإلدارة السليمة بيئيًا للمخلفات اإللكرتونية وتصميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) املراعية املسألة 7/5:
للبيئة، مبا يف ذلك التصدي ألجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة
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التكيف مع تغري املناخ، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) منخفضة التكلفة واملستدامة والقادرة املسألة 8/5:
على الصمود

التنمية املسألة 9/5: أهداف  تعزيز  أجل  من  االستدامة  حيث  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  آثار  تقييم 
(SDG) املستدامة

األدلة واملصطلحات املتعلقة بالبيئة وتغّري املناخاملسألة 10/5:

توصيات جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت

ميكن االطالع على القائمة التفصيلية للتوصيات الواقعة يف إطار مسؤولية جلنة الدراسات 5 على املوقع اإللكرتوين 
.https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=05 :التايل

السلسلة K: احلماية من التداخالت.  -
السلسة L: البيئة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تغري املناخ، املخلفات اإللكرتونية، كفاءة الطاقة، إنشاء   -

الكبالت وغريها من عناصر املنشآت اخلارجية وتركيبها ومحايتها.
ميكن االطالع على التوصيات الرئيسية املتعلقة مبسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة على املوقع 

.https://www.itu.int/net/ITU-T/lists/standards.aspx?Group=5&Domain=28 :اإللكرتوين التايل

وميكن االطالع على التوصيات الرئيسية املتعلقة مبسائل املجاالت الكهرمغنطيسية على املوقع اإللكرتوين التايل: 
.https://www.itu.int/net/ITU-T/lists/standards.aspx?Group=5&Domain=40

األفرقة ذات الصلة

(SG5 RG-AFR) فريق جلنة الدراسات 5 اإلقليمي إلفريقيا  -
(SG5 RG-ARB) فريق جلنة الدراسات 5 اإلقليمي للمنطقة العربية  -

(SG5 RG-AMR) فريق جلنة الدراسات 5 اإلقليمي لألمريكتني  -
(SG5 RG-AP) فريق جلنة الدراسات 5 اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  -

الكتيبات

توجيهات اللجنة االستشارية الدولية للربق واهلاتف (CCITT) املتعلقة حبماية خطوط االتصاالت من اآلثار   -
الضارة خلطوط نقل الكهرباء واخلطوط احلديدية الكهربائية، وجملداهتا.

كتيب عن تدابري التخفيف ملنشآت االتصاالت.  -
كتيب التأريض والربط.  -

تطبيق أجهزة الوقاية من التمّور.  -
دليل إرشادي الستعمال منشورات قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد الصادرة عن جلنة الدراسات 5 هبدف   -

حتقيق التوافق الكهرمغنطيسي والسالمة.
تقنيات قياس التداخل.  -

كتيب املصطلحات.  -
احلفاظ على األعمدة اخلشبية اليت حتمل خطوط االتصاالت.  -

https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=05
https://www.itu.int/net/ITU-T/lists/standards.aspx?Group=5&Domain=28
https://www.itu.int/net/ITU-T/lists/standards.aspx?Group=5&Domain=40
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/05/sg5rgafr/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/05/sg5rgafr/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/05/sg5rgarb/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/05/sg5rgarb/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/05/sg5rgamr/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/05/sg5rgamr/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/05/sg5rgap/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/05/sg5rgap/Pages/default.aspx
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دليل احلماية من فرط الفولطية.  -
الورقات التقنية

التقرير بشأن رصد مستويات املجاالت الكهرمغنطيسية يف أمريكا الالتينية.  -
اإلدارة املستدامة ملخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية يف أمريكا الالتينية.  -

الشراكة بشأن استنباط حلول: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلدارة الذكية للمياه.  -
دروب الصمود: تكييف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع تغري املناخ.  -

احلالة العلمية واالجتماعية إلدماج أجهزة االستشعار البيئية يف كبالت االتصاالت البحرية اجلديدة.  -
أفضل املمارسات يف البنية التحتية للشبكة.  -

دراسة حالة خفض طاقة تكييف اهلواء بقياس احلرارة القائم على األلياف البصرية.  -
األساس املنطقي للحد األدىن من جمموعة البيانات الالزمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة والتحكم يف معدات   -

مركز البيانات لتحقيق وفورات يف القدرة.
إمكانية التوفري األويل يف الطاقة يف مراكز االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل التربيد   -

جمانًا.
اختبار التحقق من أسلوب تربيد مركز بيانات باستخدام الطاقة املتجددة يف منطقة باردة.  -

جتارب التحقق ذات الصلة بزيادة كفاءة تكنولوجيات تكييف اهلواء والتحكم يف مركز البيانات.  -
اختبار حتقق ودراسة جدوى ألنظمة تربيد تستخدم الطاقة واملكان بكفاءة يف مراكز بيانات جمهزة بأجهزة   -

تكنولوجيا معلومات واتصاالت عالية الكثافة.
حالة كوريا: التقدير الكمي آلثار خفض غازات االحتباس احلراري الذي حتقق من خالل تكنولوجيا املعلومات   -

واالتصاالت.
دراسات جتريبية للوحات واملجاري املثبتة يف مداخل وخمارج املعدات.  -

جمموعة أدوات بشأن االستدامة البيئية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  -
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستدامة يف اهلياكل التنظيمية للشركات.  -

املنتجات املستدامة.  -
املباين املستدامة.  -

إدارة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعد انتهاء عمرها التشغيلي.  -
املواصفات العامة ملؤشرات األداء الرئيسية.  -

إطار تقييم اآلثار البيئية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  -
مراعاة البيئة يف سالسل اإلمداد بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - استقصاء ملبادرات العناية الواجبة بشأن   -

املعادن املؤججة للصراع.
استقصاء - مبين على املعرفة باحتياجات الطاقة - لوحدات اإلمداد بالطاقة الكهربائية يف أجهزة تكنولوجيا   -

املعلومات واالتصاالت.
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استعراض خمططات التصنيف البيئي ألجهزة اليد للهاتف املتنقل.  -
إرشادات بشأن مشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة.  -

تعزيز كفاءة استهالك الطاقة من خالل شبكات الكهرباء الذكية.  -
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - حالة غانا.  -

استخدام الكبالت البحرية ملراقبة املناخ واإلنذار بالكوارث - الفرص والتحديات القانونية.  -
استخدام الكبالت البحرية ملراقبة املناخ واإلنذار بالكوارث - اسرتاتيجية وخارطة طريق.  -

استخدام الكبالت البحرية ملراقبة املناخ واإلنذار بالكوارث - دراسة جدوى هندسية.  -
اإلضافات

K Suppl. 1 ITU-T K.91 - دليل بشأن املجاالت الكهرمغنطيسية والصحة.  -
التوصية  يف  املوضح  النحو  على  املكافئة  املتناحية  املشعة  للقدرة  احلاسب   -  K Suppl. 2 ITU-T K.52  - 

.ITU-T K.52

K Suppl. 3 ITU-T K.20 وK.21 وK.45 وK.82 - معايري إضافية حلماية كبالت االتصاالت خالل واقعة   -
تشابك مع خط قدرة كهربائية.

K Suppl. 4 ITU-T K.91 - اعتبارات املجال الكهرمغنطيسي يف املدن الذكية املستدامة.  -
K Suppl. 5 ITU-T K.81 - أمثلة على تقدير التهديد الكهرمغنطيسي عايل القدرة ومواطن الضعف يف أنظمة   -

االتصاالت.
K Suppl. 6 ITU-T K.115 - قياس فعالية التدريع باستخدام توهني موقع مقيَّس يف الفضاء الطلق.  -

L Suppl. 1 ITU-T L.1310 - إضافة بشأن الكفاءة يف استهالك الطاقة ملعدات االتصاالت.  -
L Suppl. 2 ITU-T L.1410 - دراسات حاالت.  -

L Suppl. 3 ITU-T L.1430 - إرشادات بشأن التطبيق العملي للتوصية ITU-T L.1430 على خدمة التصفح   -
يف الوقت الفعلي.

L Suppl. 4 املبادئ التوجيهية لتطوير نظام مستدام إلدارة املخلفات اإللكرتونية.  -
L Suppl. 5 إدارة دورة حياة سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  -

L Suppl. 6 ITU-T L.1300 - إضافة بشأن اختبار التحقق من أسلوب تربيد مركز بيانات باستخدام الطاقة   -
املتجددة يف منطقة باردة.

L Suppl. 7 ITU-T L.1300 - إضافة بشأن األساس املنطقي للحد األدىن من جمموعة البيانات الالزمة لتقييم   -
كفاءة استخدام الطاقة والتحكم يف معدات مركز البيانات لتحقيق وفورات يف القدرة.

L Suppl. 8 ITU-T L.1300 - إضافة بشأن إمكانية التوفري األويل يف الطاقة يف مراكز االتصاالت/تكنولوجيا   -
املعلومات واالتصاالت من خالل التربيد جمانًا.

L Suppl. 9 ITU-T L.1300 - إضافة بشأن دراسة حالة خفض طاقة تكييف اهلواء بقياس احلرارة القائم على   -
األلياف البصرية.
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L Suppl. 10 ITU-T L.1300 - إضافة بشأن جتارب التحقق ذات الصلة بزيادة كفاءة تكنولوجيات تكييف   -
اهلواء والتحكم يف مركز البيانات.

L Suppl. 11 ITU-T L.1300 - إضافة بشأن اختبار حتقق ودراسة جدوى ألنظمة تربيد تستخدم الطاقة   -
واملكان بكفاءة يف مراكز بيانات جمهزة بأجهزة تكنولوجيا معلومات واتصاالت عالية الكثافة.

L Suppl. 12 ITU-T L.1300 - إضافة بشأن دراسات جتريبية للوحات واملجاري املثبتة يف مداخل وخمارج   -
املعدات.

L Suppl. 13 ITU-T L.1410 - دراسة حالة: حتليل مقارن قائم على هنج هجني للتأثري البيئي ملركز بيانات   -
أساسي يقاَرن به ومركز بيانات يستخدم الطاقة بكفاءة.

L Suppl. 14 ITU-T L.1500 - حتليل الفجوة التقييسية من أجل اإلدارة الذكية للمياه.  -
L Suppl. 15 ITU-T L.1500 - متطلبات أنظمة االستشعار باملياه واإلنذار املبكر بشأهنا.  -

ITU-T L.1500 - اإلدارة الذكية للمياه يف املدن (تسري اآلن كاإلضافة 36   *L Suppl. 16 Superseded  -
.(Y.4699-Y.4550 لسلسلة التوصيات

ITU-T L.1600 - تعريف للمدينة الذكية املستدامة (تسري اآلن كاإلضافة 37   *L Suppl. 17 Superseded  -
.(Y.4099-Y.4050 لسلسلة التوصيات

اآلن  (تسري  للتعاريف  املستدامة: حتليل  الذكية  املدن   -  ITU-T L.1600  *L Suppl. 18 Superseded  -
.(Y.4099-Y.4050 كاإلضافة 38 لسلسلة التوصيات

ITU-T L.1600 - تعاريف مؤشرات األداء الرئيسية يف املدن الذكية املستدامة   *L Suppl. 19 Superseded  -
.(Y.4900 تسري اآلن كاإلضافة 39 للتوصية)

L Suppl. 20 مشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املراعية للبيئة.  -
L Suppl. 21 توجيهات بذل العناية الواجبة يف سالسل توريد املعادن من املناطق املتضررة من الصراعات   -

إىل مؤسسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصغرية واملتوسطة.
L Suppl. 22 ITU-T L.1700 - االتصاالت املستدامة منخفضة التكلفة من أجل االتصاالت الريفية يف البلدان   -

النامية باستخدام كبل األلياف البصرية.
L Suppl. 23 ITU-T L.1700 - االتصاالت املستدامة منخفضة التكلفة من أجل االتصاالت الريفية يف البلدان   -

النامية باستخدام الوصالت الراديوية امليكروية وامليلليمرتية.
L Suppl. 24 ITU-T L.1500 - نظرة عامة على اآلثار والتأثريات احملتملة لتغري املناخ.  -

L Suppl. 25 ITU-T L.1502 - أفضل املمارسات يف تكييف البنية التحتية لتغري املناخ.  -
L Suppl. 26 ITU-T L.1410 - دراسة حالة: تقييم انبعاثات غازات االحتباس احلراري من نظام ساتلي   -

هجني عريض النطاق خالل دورة حياته.
L Suppl. 27 التجارب الناجحة يف إدارة املخلفات اإللكرتونية.  -

L Suppl. 28 اقتصاد التدوير يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تعريف النـُُهج واملفاهيم واملقاييس.  -
L Suppl. 29 ITU-T L.1700 - االتصاالت املستدامة منخفضة التكلفة من أجل االتصاالت الريفية يف البلدان   -

النامية باستخدام التكنولوجيات الراديوية اخللوية.
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L Suppl. 30 ITU-T L.1700 - االتصاالت املستدامة منخفضة التكلفة من أجل االتصاالت الريفية يف البلدان   -
النامية باستخدام شبكة خلوية مزوَّدة بنقل السعة.

L Suppl. 31 ITU-T L.1700 - إقامة شبكة اتصاالت مستدامة منخفضة التكلفة من أجل االتصاالت الريفية   -
يف البلدان النامية باستخدام األنظمة الساتلية.

L Suppl. 32 إضافة بشأن املواصفات ومعايري التصنيف البيئية يف برامج التصنيف البيئي للهواتف املتنقلة.  -
L Suppl. 33 تقييم استهالك الطاقة يف خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  -

عة من املرتبة  L Suppl. 34 ITU-T L.1700 - مثال على تقييم ذي أساس هجني لدورة حياة املؤثرات املجمَّ  -
الثانية ملجموعة خمتارة من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وميكن االطالع على القائمة الكاملة إلضافات جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت على املوقع اإللكرتوين 
.https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=5 :التايل

جلنة الدراسات 9 لقطاع تقييس االتصاالت - اإلرسال التلفزيوين والصويت والشبكات الكبلية   4.2

املتكاملة عريضة النطاق
جمال االختصاص

الربامج  االتصاالت إلذاعة  أنظمة  استعمال  بشأن  االتصاالت دراسات  تقييس  لقطاع   9 الدراسات  جتري جلنة 
التلفزيونية والصوتية وكذلك استعمال شبكات األنظمة التلفزيونية العاملة هبوائي مجاعي (CATV) لتقدمي خدمات 
فيديوية تفاعلية وخدمات مهاتفة وبيانات، مبا يف ذلك النفاذ إىل اإلنرتنت. وستستفيد البلدان النامية من توصيات 

جلنة الدراسات 9 يف تنفيذ شبكاهتا الكبلية.

تكون اللجنة مسؤولة عن الدراسات املتعلقة مبا يلي:

استعمال أنظمة االتصاالت يف خدمات املسامهة والتوزيع األول والثانوي لربامج اإلذاعة التلفزيونية والصوتية   -
وخدمات البيانات املتصلة هبا مبا فيها اخلدمات والتطبيقات التفاعلية القابلة للتوسعة لتشمل قدرات متقدمة 
من قبيل التلفزيون فائق الوضوح والتلفزيون ثالثي األبعاد والتلفزيون متعدد املشاهد والتلفزيون ذي املدى 

الدينامي الواسع، وما إىل ذلك؛
استعمال شبكات الكبالت والشبكات اهلجينة، وعلى األخص ما هو مصمم منها لبث برامج اإلذاعة التلفزيونية   -
م إىل جتهيزات مقار  والصوتية إىل املنازل، باعتبارها شبكات متكاملة عريضة النطاق تستخدم أيضًا فيما يقدَّ
الزبائن (CPE) يف املنازل واملؤسسات من اخلدمات الصوتية واخلدمات متعددة الشاشات واخلدمات األخرى 
 (OTT) اليت يكون عنصر الوقت فيها حرجًا، وخدمات الفيديو حسب الطلب (املتاحة حبرية على اإلنرتنت

مثًال)، واخلدمات التفاعلية، وما إىل ذلك.
جماالت معينة للدراسة

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالشبكات الكبلية والتلفزيونية املتكاملة عريضة النطاق.  -

https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=5
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هيكل جلنة الدراسات 9

املسائل
إرسال إشارات الربامج التلفزيونية والصوتية من أجل املسامهة والتوزيع األويل والتوزيع الثانوياملسألة 1/9:

األساليب واملمارسات املطبقة على النفاذ املشروط واحلماية من النسخ غري املشروعة ومن إعادة التوزيع املسألة 2/9:
غري املشروعة ("مراقبة إعادة التوزيع" بالنسبة لتوزيع التلفزيون الكبلي الرقمي إىل املنازل)

تدفقات املسألة 3/9: يف  واإلدخال  والتبديل  اإلرسال  تعدد  ألغراض  الرقمية  الربامج  تقدمي  يف  التحكم  وسائل 
البتات املضغوطة و/أو تدفقات الرزم

مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ ونشر إرسال اإلشارات التلفزيونية الرقمية متعددة القنوات على شبكات املسألة 4/9:
النفاذ البصرية

الربجميات املسألة 5/9: ومعمارية  واألطر  الربجميات،  مكونات  أجل  من   (API) التطبيقات لربجمة  البينية  السطوح 
اإلمجالية للخدمات املتقدمة لتوزيع احملتوى ضمن نطاق اختصاص جلنة الدراسات 9

املتطلبات الوظيفية لبوابة سكنية ومفكك شفرة الستقبال اخلدمات املتقدمة لتوزيع احملتوىاملسألة 6/9:

القائمة على بروتوكول املسألة 7/9: البيانات  اليت تستخدم  الكبلي  للتلفزيون  الرقمية  تقدمي اخلدمات والتطبيقات 
اإلنرتنت (IP) و/أو الرزم على الشبكات الكبلية

تطبيقات وخدمات الوسائط املتعددة العاملة وفق بروتوكول اإلنرتنت (IP) من أجل شبكات التلفزيون املسألة 8/9:
الكبلي اليت تدعمها املنصات املتقاربة

الصوتية املسألة 9/9: اخلدمات  بتقدمي  للنهوض  املتقدمة  اخلدمات  ملنصات  البينية  والسطوح  واألساليب  املتطلبات 
والتلفزيونية وخدمات الوسائط املتعددة التفاعلية األخرى على شبكات التلفزيون الكبلي

برنامج العمل والتنسيق والتخطيطاملسألة 10/9:

توصيات جلنة الدراسات 9 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت

السلسلة ITU-T J (الشبكات الكبلية وإرسال إشارات الربامج اإلذاعية الصوتية والتلفزيونية وإشارات ُأخرى   -
متعددة الوسائط)، باستثناء تلك اليت تندرج حتت مسؤولية جلنة الدراسات 12 وجلنة الدراسات 15.

السلسلة ITU-T N (الصيانة: الدارات الدولية إلرسال الربامج اإلذاعية الصوتية والتلفزيونية).  -
 توجه مجيع توصيات جلنة الدراسات 9 لصناعة التصنيع. وميكن االطالع عليها يف: 

.http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=9

(TR) التقرير التقين

التقرير التقين للفريق املتخّصص املعين بالتلفزيون الكبلي الذكي.  -
األفرقة ذات الصلة

.(VQEG) فريق اخلرباء املعين باجلودة الفيديوية  -
فريق املقرر املشرتك (IRG) بني القطاعات املعين بتقييم اجلودة السمعية املرئية (IRG-AVQA) [جاري إنشاء   -

الفريق].
.(IRG-AVA) فريق املقرر املشرتك بني القطاعات املعين بإمكانية النفاذ إىل الوسائط السمعية والبصرية  -

.(JCA-IoT-SC&C) نشاط التنسيق املشرتك بشأن إنرتنت األشياء واملدن واملجتمعات الذكية  -

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=9
http://www.vqeg.org/
http://www.vqeg.org/
https://www.itu.int/en/irg/ava/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/jca/iot/Pages/default.aspx
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جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت - متطلبات وبروتوكوالت التشوير ومواصفات   5.2

االختبار ومكافحة املنتجات املزيفة
جمال االختصاص

جلنة الدراسات 11 هي جلنة 'التشوير والربوتوكوالت' يف قطاع تقييس االتصاالت. وتنتج اللجنة توصيات القطاع 
اليت حتدد كيفية تناول املكاملات اهلاتفية واملكاملات األخرى مثل مكاملات البيانات يف الشبكة. وجلنة الدراسات 11 
هي موطن نظام التشوير 7 (SS7) الذي مهد الطريق لتشغيل شبكات االتصاالت الدولية بكفاءة وتعمل حاليًا على 

.(SDN) تقييس التوصيل الشبكي املعرف بالربجميات

ويتمثل أحد جماالت الرتكيز احلديثة للجنة الدراسات 11 يف التصدي للمشكلة املتزايدة املتعلقة باملنتجات وأجهزة 
املعنية يف جمال  األطراف  يؤثر سلبًا على مجيع  ما  املزيفة، وهو  واالتصاالت  املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (جهات البيع واحلكومات واملشّغلني واملستهلكني). وسيكون التعاون بني جلان 
الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت، وبني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت، ومع اهليئات 
من خارج االحتاد كذلك (ال سيما هيئات وضع املعايري) مطلوبًا جلمع معلومات كاملة يف هذا الشأن. وملزيد من 

املعلومات، يرجى الرجوع إىل صفحة الويب ذات الصلة.

وتنطوي حبوث جلنة   .(C&I) البيين  التشغيل  وقابلية  املطابقة  بدراسات  الدراسات 11 بشكل كبري  وهتتم جلنة 
الدراسات 11 يف جمال املطابقة وقابلية التشغيل البيين على إعداد املتطلبات وجمموعات االختبار ذات الصلة ملختلف 
املجاالت مثل: شبكات اجليل التايل (NGN) وشبكات االستشعار الشمولية (USN) وإنرتنت األشياء (IoT) وجودة 
تكنولوجيا  وخدمات  املرجعية  املعايري  وحتديد   (NP) األرقام نقل  التجربة (QoE)/قابلية  اخلدمة (QoS)/جودة 
املعلومات واالتصاالت وما إىل ذلك. وفضًال عن ذلك، تشارك جلنة الدراسات 11 يف إعداد توصيات للسماح 
بقياس واختبار سرعة اإلنرتنت. وبناًء على نتائج وأنشطة جلنة الدراسات 11 األخرية يف جمال االختبار، عينت 
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2012 جلنة الدراسات 11 بوصفها جلنة الدراسات الرئيسية يف جمال مواصفات 
االختبار واختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين واللجنة املسؤولة عن برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين يف االحتاد. 

.www.itu.int/go/citest :وميكن االطالع على مزيد من املعلومات على املوقع اإللكرتوين

وتعمل اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة (ITU-T CASC) حتت رعاية جلنة الدراسات 11 اليت أنشأهتا يف أبريل 2015 
من أجل وضع إجراءات مفصلة لتنفيذ إجراء االعرتاف مبختربات االختبار يف قطاع تقييس االتصاالت. وتعمل 
اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة وفق املبدأ التوجيهي للجنة الدراسات 11 "إجراء االعرتاف مبختربات االختبار" 
تقييس  قطاع  توصيات  لالختبار وفق  االختصاص  لديها  اليت  االختبار  االعرتاف مبختربات  إجراء  الذي يصف 

االتصاالت. وملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل صفحة الويب ذات الصلة.

النامية يف تشغيل معدات  وتوجه نتائج جلنة الدراسات 11 بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين ملساعدة البلدان 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيدين الوطين والدويل بطريقة تتوافق مع البىن التحتية احلالية للمشغلني 
وستمتثل متامًا لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت. وتقوم جلنة الدراسات 11 بتحديث جمموعة دائمة التجدد من 
التكنولوجيات الرئيسية املناسبة الختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين، وتنظر أيضًا يف عدة مشاريع بشأن املطابقة 

مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت.

وستوزع مجيع املعلومات ذات الصلة على مجيع األطراف املهتمة باألمر عن طريق بوابة املطابقة وقابلية التشغيل 
البيين مبا يف ذلك قواعد بيانات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة (قاعدة بيانات TL وقاعدة بيانات مطابقة 

منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت).

https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/counterfeit.aspx
http://www.itu.int/go/citest
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Documents/Guideline-TL-rec-pro.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/CASC.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/CI-living-list-table.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/CI-projects-table.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/CI-living-list-table.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/default.aspx
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تكون اللجنة مسؤولة عن الدراسات املتعلقة مبا يلي:

ُكلفت جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت مبسؤولية الدراسات املتصلة مبعمارية نظام التشوير ومبتطلبات 
املعرفة  والشبكات   (FN) املستقبل وشبكات  والتكنولوجيات  الشبكات  أنواع  جلميع  التشوير  وبروتوكوالت 
البيين  والتوصيل  السحابية  احلوسبة  الشبكة (NFV) وشبكات  لوظائف  االفرتاضي  والتمثيل   (SDN) بالربجميات
 IMT-2020 والشبكات االفرتاضية وتكنولوجيات االتصاالت VoLTE/ViLTE للشبكات القائمة على تكنولوجيا
والوسائط املتعددة وشبكات اجليل التايل (NGN) والشبكات املخصصة لألشياء الطائرة واإلنرتنت املستعملة باللمس 

والواقع املزيد والتشوير من أجل الربط الشبكي للشبكات التقليدية.

وجلنة الدراسات 11 مسؤولة أيضًا عن الدراسات الرامية إىل مكافحة تزييف املنتجات، مبا يف ذلك االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وسرقة األجهزة املتنقلة.

الشبكات  أنواع  جلميع  البيين  التشغيل  وقابلية  املطابقة  الختبار  مواصفات  أيضًا  الدراسات 11  جلنة  وستضع 
والتكنولوجيات واخلدمات، ومنهجيات اختبار، وجمموعات اختبار من أجل املعلمات الشبكية املقيسة فيما يتعلق 
 FN والناشئة (مثل (NGN مثل) القائمة التكنولوجيات  أداء اإلنرتنت، وكذلك من أجل  بقياس  باإلطار اخلاص 
والشبكات   IMT-2020 االتصاالت وتكنولوجيات   VoLTE/ViLTEو  IoTو  NFVو  SDNو السحابية  واحلوسبة 

املخصصة لألشياء الطائرة واإلنرتنت املستعملة باللمس والواقع املزيد وغريها).

وستدرس جلنة الدراسات 11 إىل جانب ذلك طريقة لتنفيذ إجراء لالعرتاف مبعامل االختبار داخل قطاع تقييس 
االتصاالت من خالل عمل جلنة التوجيه املعنية بتقييم املطابقة (CASC) التابعة لقطاع تقييس االتصاالت.

جماالت معينة للدراسة

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالتشوير والربوتوكوالت، مبا يف ذلك ما خيص تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة   -
الدولية-2020 (IMT-2020)؛

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بوضع مواصفات االختبار واختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين جلميع أنواع   -
الشبكات والتكنولوجيات واخلدمات اليت تكون موضع دراسة وتقييس يف كل جلان الدراسات التابعة لقطاع 

تقييس االتصاالت؛
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية مبكافحة تزييف أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  -

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية مبكافحة استخدام أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املسروقة.  -
هيكل جلنة الدراسات 11

يشمل هيكل جلنة الدراسات 11 ثالث فرق عمل واللجنة الدائمة لتقييم املطابقة والفريقني اإلقليميني:
:(WP 1/11) 1/11 فرقة العمل

(املسائل 1 و2 و3 و4 و5)
متطلبات وبروتوكوالت التشوير لشبكات االتصاالت الناشئة

:(WP 2/11) 2/11 فرقة العمل
(املسائل 6 و7 و8)

(IMT-2020) -2020بروتوكوالت التحّكم واإلدارة لالتصاالت املتنّقلة الدولية

:(WP 3/11) 3/11 فرقة العمل
(املسائل 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15)

اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين، ومكافحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الزائفة وسرقة األجهزة املتنقلة

(CASC) اللجنة الدائمة لتقييم املطابقةاللجنة الدائمة لتقييم املطابقة

https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/Pages/CASC.aspx


35

املسألة 9/2: حتديد مواضيع الدراسة اليت تتناوهلا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية واليت تتسم بأمهية 
خاصة للبلدان النامية

للجنة  التابع  إلفريقيا  اإلقليمي  الفريق 
تقييس  لقطاع   11 الدراسات 

(SG11RG-AFR) االتصاالت

الفريق اإلقليمي إلفريقيا التابع للجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت

التابع  الكومنولث  لبلدان  اإلقليمي  الفريق 
للجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت 
االتصاالت  يف جمال  اإلقليمي  الكومنولث   -

(SG11RG-RCC)

الفريق اإلقليمي لبلدان الكومنولث - الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت التابع 
للجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت 

املسائل
معماريات التشوير والربوتوكوالت يف بيئات االتصاالت الناشئة واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات املسألة 1/11:

التنفيذ

متطلبات وبروتوكوالت التشوير للخدمات والتطبيقات يف بيئات االتصاالت الناشئةاملسألة 2/11:

متطلبات وبروتوكوالت التشوير من أجل اتصاالت الطوارئاملسألة 3/11:

بروتوكوالت التحكم يف موارد الشبكة وإدارهتا وتنسيقهااملسألة 4/11:

إجراءات وبروتوكوالت تدعم اخلدمات اليت تقدمها بوابات شبكات النطاق العريضاملسألة 5/11:

بروتوكوالت تدعم تكنولوجيات التحكم واإلدارة لالتصاالت املتنقلة الدولية-2020املسألة 6/11:

فيما يتعلق املسألة 7/11: املوارد  وإدارة  التنقلية  ذلك  يف  مبا  بالشبكة  لالرتباط  التشوير  وبروتوكوالت  متطلبات 
بشبكات املستقبل واالتصاالت املتنقلة-2020

أجل املسألة 8/11: من   (ICN) املعلومات على  تركز  اليت  والشبكات  املوزع  احملتوى  تدعم شبكات  بروتوكوالت 
شبكات املستقبل واالتصاالت املتنقلة-2020 مبا يف ذلك االتصاالت متعددة األطراف من طرف إىل 

طرف

اختبار مؤشرات اخلدمة والشبكات واالختبار عن بعد مبا يف ذلك قياسات األداء املتصلة باإلنرتنتاملسألة 9/11:

اختبار تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 الناشئةاملسألة 10/11:

مواصفات اختبار الربوتوكوالت والشبكات؛ األطر واملنهجياتاملسألة 11/11:

اختبار إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا وأنظمة حتديد اهلويةاملسألة 12/11:

السحابية املسألة 13/11: احلوسبة  ذلك  مبا  الناشئة  الشبكات  املستعملة يف  الربوتوكوالت  أجل  من  املراقبة  معلمات 
(SDN/NFV) والشبكات املعّرفة بالربجميات/التمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة

اختبار قابلية التشغيل البيين يف احلوسبة السحابيةاملسألة 14/11:

مكافحة معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة واملسروقةاملسألة 15/11:

ترد قائمة بتوصيات جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت يف امللحق 1.

التقارير التقنية

تقرير تقين بشأن معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الزائفة (2015)  -
الورقات التقنية

تأثريات االتصاالت من آلة إىل آلة (M2M) وتطبيقات البيانات املتنقلة من غري M2M على شبكات االتصاالت   -
املتنقلة

https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/sg11rgafr/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/sg11rgafr/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/sg11rgrcc/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/sg11rgrcc/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/sg11rgrcc/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q1.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q1.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q2.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q2.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q3.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q3.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q4.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q4.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q5.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q5.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q6.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q6.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q7.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q7.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q8.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q8.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q9.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q9.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q10.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q10.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q11.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q11.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q12.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q12.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q13.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q13.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q14.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q14.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q15.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/q15.aspx
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-CCICT-2015
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IOT-2012-M2M
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IOT-2012-M2M
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IOT-2012-M2M


36

 املسألة 9/2: حتديد مواضيع الدراسة اليت تتناوهلا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية واليت تتسم بأمهية 
خاصة للبلدان النامية

األفرقة ذات الصلة

(ITU-T CASC) جلنة التوجيه املعنية بتقييم املطابقة  -
(SG11 RG AFR) الفريق اإلقليمي إلفريقيا التابع للجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت  -
(SG11 RG-RCC) الفريق اإلقليمي لبلدان الكومنولث - الكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت  -

(JCA-SDN) نشاط التنسيق املشرتك بشأن التوصيل الشبكي املعرف بالربجميات  -
(JCA-IoT SC&C) نشاط التنسيق املشرتك بشأن إنرتنت األشياء  -

(JCA-IdM) نشاط التنسيق املشرتك بشأن إدارة اهلوية  -
األفرقة ذات الصلة اليت اختتمت أنشطتها

(IPTV-GSI) مبادرة التقييس العاملية لتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت  -
(FG M2M) ص املعين باالتصال من آلة إىل آلة الفريق املتخصِّ  -

(JCA-CIT) نشاط التنسيق املشرتك بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين  -
املواضيع اخلاصة

مكافحة التزييف  -
قياسات سرعة اإلنرتنت  -

(SIP-IMS) تقييم املطابقة القائم على بروتوكول استهالل الدورة  -
بوابة املطابقة وقابلية التشغيل البيين  -

(SDN) الشبكات املعّرفة بالربجميات  -
الكتيبات

نشر الشبكات القائمة على أساس الرزم.  -
كتيب عن االختبار.  -

مبادئ توجيهية من أجل إعداد وإجراء جتارب ميدانية ملعدات التبديل الرقمية.  -
مبادئ توجيهية لتجربة شبكة ISDN يف امليدان.  -

جلنة الدراسات 12 لقطاع تقييس االتصاالت – األداء وجودة اخلدمة (QoS) وجودة التجربة   6.2

(QoE)
جمال االختصاص

 (QoS) تكون جلنة الدراسات 12 لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن التوصيات اخلاصة باألداء وجودة اخلدمة
وجودة التجربة (QoE) من أجل مجيع املطاريف والشبكات واخلدمات والتطبيقات بدءًا من إرسال الصوت عرب 
الشبكات الثابتة القائمة على الدارات إىل التطبيقات متعددة الوسائط عرب الشبكات املتنقلة والقائمة على الرزم. 

https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/CASC.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/sg11rgafr/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/sg11rgafr/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/sg11rgrcc/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/jca/sdn/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/jca/iot/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/ITU-T/jca/idm/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/gsi/iptv
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/m2m/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/jca/cit/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/11/Pages/counterfeit.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/IM/Internet-speed.aspxhttp:/www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/IM/Internet-speed.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/SIP/IMS.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/sdn/Pages/default.aspx
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ويدخل يف هذا املجال اجلوانب التشغيلية لألداء وجودة اخلدمة وجودة التجربة؛ وجوانب النوعية للتشغيل البيين 
من طرف إىل طرف؛ وتطوير منهجيات التقييم الذاتية واملوضوعية لنوعية الوسائط املتعددة.

ومييل مندوبو البلدان النامية إىل إيالء اهتمام خاص باملسائل املتعلقة باجلوانب التشغيلية جلودة خدمات شبكات 
االتصاالت (املسألة 12/12)، واعتبارات األداء للشبكات املوصولة (املسألة 11/12)، وأداء الشبكات القائمة على 

الرزم وتكنولوجيات الشبكات األخرى (املسألة 17/12).

 ITU-T G.1028 وتشمل النواتج األخرية للجنة الدراسات 12 ذات األمهية بالنسبة للبلدان النامية املوافقة على التوصية
بشأن "جودة اخلدمة من طرف إىل طرف للشبكات املتنقلة من اجليل الرابع القائمة على نقل الصوت" (اضغط هنا 
لالطالع على املزيد)، وقبول التوصية ITU-T E.847 بشأن "معايري جودة اخلدمة للتوصيل البيين القائم على تعدد 
اإلرسال بتقسيم الزمن (TDM) بني شبكات االتصاالت"، وقبول التوصية ITU-T Y.1545.1 بشأن "إطار ملراقبة 
جودة خدمات الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت"، وقبول التوصية ITU-T E.811 بشأن "قياس اجلودة 
التوصية ITU-T E.802 بشأن  الرياضية الدولية، وقبول إدخال تعديل على  الفعاليات الكربى" مثل الدورات  يف 
"إطار ومنهجيات لتحديد معلمات جودة اخلدمة وتطبيقها". ويوفر التعديل توجيهات بشأن اختيار العينات التمثيلية 
يف قياس معلمات جودة اخلدمة. كما تراعي التوجيهات هذه الظروف التقنية (اإلحصائية) والتشغيلية (مجع بيانات 

جودة اخلدمة العملية) عن طريق اقرتاح منهجية اعتيان عشوائية بسيطة.

جماالت معينة للدراسة

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية جبودة اخلدمة وجودة التجربة؛  -
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بشرود السائق واجلوانب املتعلقة بالصوت يف اتصاالت السيارات؛  -

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتقييم جودة االتصاالت والتطبيقات الفيديوية.  -
هيكل جلنة الدراسات 12

PLEN إجراء الدراسات املتعلقة باملسائل املسندة إىل جلنة الدراسات 12. وترفع (WP) تتوىل ثالث فرق عمل
تقارير مسألتني منها إىل اجللسة العامة للجنة الدراسات 12

قطاع املسألة 1/12: (QoS/QoE) يف  التجربة  اخلدمة/جودة  بشأن جودة  والتنسيق   12 الدراسات  جلنة  برنامج عمل 
تقييس االتصاالت

تعاريف وأدلة وأطر متصلة جبودة اخلدمة/جودة التجربة (QoS/QoE)املسألة 2/12:

التقييم الذايت للمطاريف والوسائط املتعددةفرقة العمل 1/12

الدارات املسألة 3/12: بتبديل  ثابتة  لشبكات  االتصاالت  ملطاريف  السمعية  واخلصائص  الكالمي  اإلرسال  خصائص 
(IP) وشبكات متنقلة وشبكات بتبديل الرزم باستعمال بروتوكول اإلنرتنت

األساليب املوضوعية لتقييم اإلشارة الكالمية واإلشارة السمعية يف املركباتاملسألة 4/12:

منهجيات قياس املهاتفة من أجل مطاريف املهاتفة وأجهزة الرأساملسألة 5/12:

طرائق التحليل باستعمال إشارات قياس معقدة مبا يف ذلك تطبيقها يف تقنيات حتسني جودة الكالم واجلودة املسألة 6/12:
السمعية

طرائق وأدوات وخطط اختبار من أجل التقييم الذايت لتفاعالت جودة الكالم واجلودة السمعية واجلودة املسألة 7/12:
السمعية املرئية

تقييم املؤمترات واالجتماعات اليت ُتعقد عن ُبعداملسألة 10/12:

http://newslog.itu.int/archives/1475
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q1.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q1.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q2.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q2.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q3.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q3.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q4.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q4.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q5.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q5.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q6.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q6.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q7.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q7.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q10.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q10.aspx
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النماذج واألدوات املوضوعية جلودة الوسائط املتعددةفرقة العمل 2/12

واملرئي املسألة 9/12: والسمعي  الصويت  اإلرسال  جودة  لقياس  اإلدراك  على  القائمة  املوضوعية  الطرائق 
يف خدمات االتصاالت

تطوير مناذج وأدوات لتقييم جودة الوسائط املتعددة يف اخلدمات الفيديوية القائمة على الرزماملسألة 14/12:

ختطيط جودة الكالم يف احملادثة والتنبؤ هبا ومراقبتها على أساس املعلمات والنموذج Eاملسألة 15/12:

إطار لوظائف التشخيصاملسألة 16/12:

األساليب املوضوعية والذاتية لتقييم اجلودة السمعية املرئية املدركة يف خدمات الوسائط املتعددة املسألة 19/12:

جودة اخلدمة وجودة التجربة يف الوسائط املتعددةفرقة العمل 3/12

وجودة املسألة 8/12:  (QoS) اخلدمة  وجودة  الشبكة  أداء  لتقييم  هبا  املوصى  األساليب  لتنفيذ  االفرتاضي  التمثيل 
(QoE) التجربة

اعتبارات األداء للشبكات املوصولة بينيًااملسألة 11/12:

اجلوانب التشغيلية جلودة خدمات شبكات االتصاالتاملسألة 12/12:

جودة اخلدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) ومتطلبات األداء وطرائق للتقييم من أجل الوسائط املتعددةاملسألة 13/12:

أداء الشبكات القائمة على الرزم وتكنولوجيات التوصيل الشبكي األخرىاملسألة 17/12:

قياس ومراقبة جودة اخلدمة من طرف إىل طرف لتكنولوجيات التلفزيون املتقدمة، من حيازة الصورة إىل املسألة 18/12:
إخراجها، يف شبكات املسامهة والتوزيع األويل والتوزيع الثانوي

ترد قائمة بتوصيات جلنة الدراسات 12 لقطاع تقييس االتصاالت يف امللحق 1.

الورقات التقنية

التقييم املوضوعي للجودة الفيديوية املدركة: تلفزيون املرجع الكامل.  -
كيفية زيادة جودة اخلدمة/جودة التجربة للمنصة (املنصات) القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ملعايري متفق   -

عليها إقليميًا.
األفرقة ذات الصلة

فريق تطوير جودة اخلدمة (QSDG). يتمثل اهلدف األساسي من هذا الفريق يف حتسني جودة اخلدمة الدولية   -
لصاحل املشرتكني واإلدارات على حد سواء. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات هنا.

الفريق اإلقليمي للجنة الدراسات 12 املعين جبودة اخلدمة للمنطقة اإلفريقية. تشمل اختصاصات الفريق اإلقليمي   -
ما يلي:

تشجيع املشاركة النشطة من جانب اإلدارات وهيئات التنظيم وشركات التشغيل اإلفريقية يف أعمال   •
قطاع تقييس االتصاالت؛

تشجيع املناقشات بشأن حتديات جودة اخلدمة اليت تواجه اإلدارات واملشغلون وهيئات التنظيم يف القارة؛  •
للجنة  األخرى  العمل واألحداث  املقررين وورش  اجتماعات  اإلفريقية يف  البلدان  تشجيع مشاركة   •

الدراسات 12 لقطاع تقييس االتصاالت؛
تشجيع البلدان اإلفريقية على املسامهة يف التوصيات اجلديدة/املراجعة اليت يعدها قطاع تقييس االتصاالت؛  •

http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q9.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q9.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q14.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q14.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q15.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q15.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q16.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q16.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q19.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q19.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q8.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q8.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q11.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q11.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q12.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q12.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q13.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q13.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q17.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q17.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q18.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/12/Pages/q18.aspx
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-OPAVQ-2004-FRT
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-QOS-2013
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-QOS-2013
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/12/Pages/QSDG.aspx
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تشجيع البلدان اإلفريقية على املشاركة بشكل فّعال يف اجتماعات الفريق QSDG وغريها من االجتماعات   •
املتصلة جبودة اخلدمة؛

ضمان قيام قطاع تقييس االتصاالت بتوفري املعلومات ذات الصلة بشأن معايري جودة اخلدمة املنطبقة   •
على شبكات االتصاالت، مبا يف ذلك أجهزة االختبار ملراقبة جودة اخلدمة وقياسها واملساعدة يف تنفيذها؛

التصرف كهيئة اتصال بني اإلدارات/مشغلي/منظمي االتصاالت يف إفريقيا وقطاع تقييس االتصاالت   •
فيما يتعلق باملسائل املتصلة مبعايري جودة اخلدمة؛

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات هنا.  •
الكتيبات

جودة اخلدمة وأداء الشبكة  -
إجراءات عملية لالختبار املوضوعي  -

كتيب بشأن قياس املهاتفات  -

جلنة الدراسات 13 لقطاع تقييس االتصاالت - شبكات املستقبل مع الرتكيز على االتصاالت   7.2

املتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020) واحلوسبة السحابية والبىن التحتية للشبكات املوثوقة
جمال االختصاص

تقود جلنة الدراسات 13 عمل االحتاد املتعلق مبعايري شبكات اجليل التايل (NGN) وإدارة التنقلية وشبكات املستقبل 
واحلوسبة السحابية وإقامة الشبكات املعرفة بالربجميات.

وتشتمل األعمال اليت تتسم بأمهية خاصة للبلدان النامية على العمل املتعلق بسيناريوهات االنتقال إىل شبكات اجليل 
املتنقلة وخدمة تعدد وسائط بروتوكول اإلنرتنت والتجارة  الدولية  التايل وتعزيزاهتا األخرى وتنفيذ االتصاالت 

املتنقلة وحلول احلوسبة السحابية وكفاءة استعمال الطاقة يف الشبكات واالتصاالت يف حاالت الطوارئ.

تكون اللجنة مسؤولة عن الدراسات املتعلقة مبا يلي:

تكون جلنة الدراسات 13 لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن الدراسات املتعلقة باملتطلبات واملعماريات والقدرات 
البينية لربجمة التطبيقات (API) وكذلك جوانب املكونات الربجمية وتنسيق وظائف شبكات املستقبل  والسطوح 
 .(IMT-2020) 2020-املتقاربة مع الرتكيز بشكل خاص على األجزاء غري الراديوية من االتصاالت املتنقلة الدولية (FN)
ويشمل ذلك أيضًا تنسيق إدارة مشروع االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 يف مجيع جلان الدراسات لقطاع تقييس 
بتكنولوجيات  املتصلة  الدراسات  التنفيذ. وتكون مسؤولة عن  اإلصدارات وسيناريوهات  االتصاالت وختطيط 
احلوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتمثيل االفرتاضي وإدارة املوارد واالعتمادية واجلوانب األمنية ملعماريات 
الشبكة اليت ُينظر فيها. وتكون مسؤولة عن الدراسات املتصلة بتقارب االتصاالت الثابتة واملتنقلة (FMC) وإدارة 
التوفري  مبا يف ذلك جوانب  املتنقلة  االتصاالت  بشأن  احلالية  االتصاالت  تقييس  قطاع  توصيات  التنقلية وحتسني 
الناشئة  يف الطاقة. وعالوًة على ذلك، تتضمن مسؤولية جلنة الدراسات 13 دراسات عن تكنولوجيات الشبكة 
القائم على املعلومات (ICN)/التوصيل الشبكي  التوصيل الشبكي  لشبكات IMT-2020 وشبكات املستقبل مثل 
القائم على احملتوى (CCN). وتتحمل أيضًا مسؤولية الدراسات املتعلقة بتقييس املفاهيم واآلليات الالزمة لتمكني 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املوثوقة، مبا يف ذلك اإلطار واملتطلبات واإلمكانيات واملعماريات وسيناريوهات 

تنفيذ البىن التحتية املوثوقة للشبكات واحللول السحابية املوثوقة بالتنسيق بني مجيع جلان الدراسات املعنية.

http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/12/sg12rgafr/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-QOS.01-2004
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-QOS.02-2011
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-MES.2-1993
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جماالت معينة للدراسة

 (IMT-2020) 2020-جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بشبكات املستقبل مثل شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية  -
(األجزاء غري الراديوية)؛

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بإدارة التنقلية؛  -
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية باحلوسبة السحابية؛  -

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالبىن التحتية للشبكات املوثوقة.  -
هيكل جلنة الدراسات 13

تتوىل ثالث فرق عمل (WP) إجراء الدراسات بشأن املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات 13 على النحو التايل:
فرقة 
املسائلالعنوانالعمل

أنظمة شبكات 1
االتصاالت املتنقلة 

الدولية-2020

املسألة 6/13: جوانب جودة اخلدمة (QoS) مبا فيها شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 
(IMT-2020)

املسألة 20/13: االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020): متطلبات الشبكة 
ومعماريتها الوظيفية

املسألة 21/13: التوصيل الشبكي املعرَّف بالربجميات، وتقسيم وظائف الشبكة وتنسيقها

 (IMT-2020) 2020-املسألة 22/13: تكنولوجيات الشبكات املقبلة لالتصاالت املتنقلة الدولية
وشبكات املستقبل

املسألة 23/13: تقارب االتصاالت الثابتة واملتنقلة مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 
(IMT-2020)

احلوسبة السحابية 2
والبيانات الضخمة

املسألة 7/13: التوصيل الشبكي املدفوع بالبيانات الضخمة (bDDN) وتفحص الرزم 
(DPI) املعمق

املسألة 17/13: املتطلبات والنظام اإليكولوجي والقدرات العامة للحوسبة السحابية والبيانات 
الضخمة

املسألة 18/13: املعمارية الوظيفية للحوسبة السحابية والبيانات الضخمة

املسألة 19/13: اإلدارة واألمن يف احلوسبة السحابية من طرف إىل طرف

تطور الشبكات 3
والثقة

املسألة 1/13: سيناريوهات اخلدمات املبتكرة، ومناذج النشر وقضايا االنتقال على أساس 
شبكات املستقبل

املسألة 2/13: تطور شبكة اجليل التايل (NGN) مع التكنولوجيات املبتكرة، مبا فيها التوصيل 
(NFV) والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة (SDN) الشبكي املعرَّف بالربجميات

املسألة 5/13: تطبيق شبكات املستقبل واالبتكار يف البلدان النامية

املسألة 16/13: التوصيالت الشبكية واخلدمات اجلديرة بالثقة والقائمة على املعرفة
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املسائل
سيناريوهات اخلدمات املبتكرة، ومناذج النشر وقضايا االنتقال على أساس شبكات املستقبلاملسألة 1/13

تطور شبكة اجليل التايل (NGN) مع التكنولوجيات املبتكرة، مبا فيها التوصيل الشبكي املعرَّف بالربجميات املسألة 2/13
(NFV) والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة (SDN)

تطبيق شبكات املستقبل واالبتكار يف البلدان الناميةاملسألة 5/13

جوانب جودة اخلدمة (QoS) مبا فيها شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020)املسألة 6/13

التوصيل الشبكي املدفوع بالبيانات الضخمة (bDDN) وتفحص الرزم املعمق (DPI)املسألة 7/13

التوصيالت الشبكية واخلدمات اجلديرة بالثقة والقائمة على املعرفةاملسألة 16/13

املتطلبات والنظام اإليكولوجي والقدرات العامة للحوسبة السحابية والبيانات الضخمةاملسألة 17/13

املعمارية الوظيفية للحوسبة السحابية والبيانات الضخمةاملسألة 18/13

اإلدارة واألمن يف احلوسبة السحابية من طرف إىل طرفاملسألة 19/13

االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020): متطلبات الشبكة ومعماريتها الوظيفيةاملسألة 20/13

التوصيل الشبكي املعرَّف بالربجميات، وتقسيم وظائف الشبكة وتنسيقهااملسألة 21/13

تكنولوجيات الشبكات املقبلة لالتصاالت املتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020) وشبكات املستقبلاملسألة 22/13

تقارب االتصاالت الثابتة واملتنقلة مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020)املسألة 23/13

ترد قائمة بتوصيات جلنة الدراسات 13 لقطاع تقييس االتصاالت يف امللحق 1.

الورقات التقنية

متطلبات شبكات االتصاالت يف إفريقيا (2015).  -
تطبيقات شبكات احملاسيس الالسلكية (2014).  -

سيناريوهات االنتقال من الشبكات التقليدية إىل شبكات اجليل التايل يف البلدان النامية (2013).  -
كيفية زيادة جودة اخلدمة وجودة التجربة يف املنصات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت (2013).  -

إدارة التنقلية يف قطاع تقييس االتصاالت: تطورها احلايل واخلطوات القادمة حنو شبكات املستقبل (2013).  -
التوصيل املتعدد (2012).  -

األفرقة ذات الصلة

الفريق اإلقليمي للجنة الدراسات 13 للمنطقة اإلفريقية (SG13RG-AFR) الذي أنشأته اجلمعية العاملية لتقييس   -
االتصاالت لعام 2012 (ديب).

.(JCA-IPTV) نشاط التنسيق املشرتك بشأن تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت  -
.(JCA-IdM) نشاط التنسيق املشرتك بشأن إدارة اهلوية  -

.(IPTV-GSI) تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت - مبادرة املعايري العاملية  -
.(JCA-SDN) التنسيق املشرتك بشأن التوصيل الشبكي املعرف بالربجميات  -
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نشاط التنسيق املشرتك لالتصاالت املتنقلة الدولية-2020.  -
الكتيبات

شبكات املستقبل (2012).  -
نشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية-2000 (2003 وإصداره الثاين قيد الدراسة).  -

جلنة الدراسات 15 لقطاع تقييس االتصاالت - الشبكات والتكنولوجيات والبىن التحتية   8.2

ألغراض النقل والنفاذ واملنشآت املنزلية
جمال االختصاص

تبني املعايري الدولية (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) الصادرة عن جلنة الدراسات 15 املواصفات التقنية التفصيلية 
اليت تشكل البنية التحتية العاملية لالتصاالت. وحتدد معايري اللجنة التكنولوجيات واملعماريات اخلاصة بشبكات النقل 
البصري اليت ُمتّكن التبادالت العاملية البعيدة للمعلومات، وشبكات النفاذ القائمة على األلياف أو النحاس اليت يتصل 

املشرتكون عن طريقها؛ وتوصيل األجهزة املنزلية بالشبكات املنزلية والربط بالعامل اخلارجي.

النقل  التحتية لشبكات  بالبىن  املعايري اخلاصة  تقييس االتصاالت مسؤولة عن صياغة  لقطاع   15 الدراسات  جلنة 
البصرية  واأللياف  والتجهيزات  واألنظمة  الكهربائية،  والشبكات  املنزلية  وللشبكات  النفاذ  البصرية ولشبكات 
والكبالت والتقنيات املرتبطة هبا للرتكيب والصيانة واإلدارة واالختبار واملعدات والقياس وتكنولوجيا طبقة التحكم 
من أجل السماح بالتطور يف اجتاه شبكات النقل الذكية مبا يف ذلك دعم تطبيقات الشبكات الذكية. وهذا يشمل 
وضع املعايري املتصلة بأماكن العميل والنفاذ، واألقسام احلضرية وأقسام االتصال البعيد من شبكات االتصاالت إىل 

جانب الشبكات الكهربائية وبناها التحتية من اإلرسال إىل التحميل.

http://www.itu.int/en/ITU-T/ اإللكرتوين:  املوقع  على  املعلومات  من  مزيد  على  االطالع  ميكن 
.studygroups/2017-2020/15/Pages/default.aspx

جماالت معينة للدراسة

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالنقل يف شبكة النفاذ (انظر خطة عمل معايري النقل يف شبكة النفاذ واستعراض   -
معايري النقل يف شبكة النفاذ لالطالع على التفاصيل)؛

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالشبكات املنزلية (انظر استعراض عام معايري النقل يف الشبكات املنزلية وخطة   -
عملها لالطالع على التفاصيل)؛

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالتكنولوجيا البصرية (انظر خطة عمل شبكات النقل البصرية وتكنولوجياهتا   -
لالطالع على التفاصيل)؛

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالشبكة الذكية (انظر خطة عمل الشبكة الذكية لالطالع على التفاصيل).  -
هيكل جلنة الدراسات 15 (سيؤكد خالل اجتماع اللجنة األول املقّرر عقده يف يونيو 2017)

تتوىل ثالث فرق عمل (WP) إجراء الدراسات بشأن املسائل املسندة إىل جلنة الدراسات 15:
اجلوانب املتعلقة بالنقل يف شبكات النفاذ والشبكات املنزلية والشبكات الذكية (املسائل 1 و2 و4 و15 فرقة العمل 1/15:

و18 و19)

http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/15/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/15/Pages/default.aspx
http://handle.itu.int/11.1002/sg15/docs/ant-overview
http://handle.itu.int/11.1002/sg15/docs/ant-workplan
http://handle.itu.int/11.1002/sg15/docs/ant-overview
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/15/Pages/hnt.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/15/Pages/hnt.aspx
http://handle.itu.int/11.1002/sg15/docs/otn-workplan
http://handle.itu.int/11.1002/sg15/docs/smartgrid-workplan
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التكنولوجيات البصرية والبىن التحتية املادية (املسائل 5 و6 و7 و8 و16 و17)فرقة العمل 2/15:

خصائص شبكات النقل (املسائل 9 و10 و11 و12 و13 و14)فرقة العمل 3/15:

املسائل
اجلوانب املتعلقة بالنقل يف شبكات النفاذ والشبكات املنزلية والشبكات الذكيةفرقة العمل 1/15

تنسيق املعايري املتعلقة بالنقل يف شبكات النفاذ والشبكات املنزليةاملسألة 1/15:

األنظمة البصرية يف شبكات النفاذ العاملة باأللياف البصريةاملسألة 2/15:

النفاذ عريض النطاق عرب املوصالت املعدنيةاملسألة 4/15:

االتصاالت من أجل الشبكات الذكيةاملسألة 15/15:

الشبكات عريضة النطاق داخل املبايناملسألة 18/15:

متطلبات مقدرات اخلدمة املتقدمة على الشبكات املنزلية الكبلية عريضة النطاقاملسألة 19/15:

التكنولوجيات البصرية والبين التحتية املاديةفرقة العمل 2/15

خصائص وطرائق اختبار الكبالت واأللياف البصريةاملسألة 5/15:

خصائص األنظمة البصرية يف شبكات النقل لألرضاملسألة 6/15:

خصائص املكونات واألنظمة الفرعية البصريةاملسألة 7/15:

خصائص األنظمة الكبلية البحرية العاملة باأللياف البصريةاملسألة 8/15:

البىن التحتية املادية البصريةاملسألة 16/15:

صيانة الشبكات الكبلية العاملة باأللياف البصرية وتشغيلهااملسألة 17/15:

خصائص شبكات النقلفرقة العمل 3/15

تنسيق معايري شبكات النقل البصريةاملسألة 3/15:

محاية شبكات النقل واستعادهتااملسألة 9/15:

البيين والتشغيل واإلدارة والصيانة (OAM) واملعدات يف شبكات املسألة 10/15: البينية والعمل  مواصفات السطوح 
النقل القائمة على الرزم

بىن اإلشارات والسطوح البينية ووظائف املعدات والعمل البيين يف شبكات النقل البصريةاملسألة 11/15:

معماريات شبكات النقلاملسألة 12/15:

األداء من حيث تزامن الشبكات وتوزيع إشارات التوقيتاملسألة 13/15:

إدارة أنظمة ومعدات النقل ومراقبتهااملسألة 14/15:

ترد قائمة بتوصيات جلنة الدراسات 15 لقطاع تقييس االتصاالت يف امللحق 1.

من  مزيد  على  لالطالع   http://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/recs.aspx أيضًا  انظر 
املعلومات.

http://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/recs.aspx
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الورقات التقنية

تقرير تقين بشأن األلياف والكبالت واألنظمة البصرية (2015)  -
تشغيل تكنولوجيا G.hn عرب وسط النفاذ ويف وسط خطوط اهلاتف داخل املباين (2015)  -

دليل استعمال توصيات السلسلة L لقطاع تقييس االتصاالت (2014)  -
شبكات النفاذ السلكي عريض النطاق والربط الشبكي املنزيل (2011)  -

تطبيقات مرسالت مستقبالت التوصية ITU-T G.9960 والتوصية ITU-T G.9961 الداعمة لتطبيقات الشبكة   -
الذكية: بنية حتتية متقدمة للقياس وإدارة الطاقة يف املنزل واملركبات الكهربائية (2010)

األفرقة ذات الصلة

https://www.itu.int/md/T17- الرابط اإللكرتوين  15 (SG15-C.1) عرب  الدراسات  للجنة   1 املسامهة  انظر 
SG15-C-0001/en لالطالع على الفرق ذات الصلة بكل مسألة.

الكتيبات

شبكات النقل البصري من اإلرسال املتعدد بتقسيم الزمن إىل الرزم (2010)  -
(DSL) (2010) قصة اخلط الرقمي للمشرتك  -

األلياف الضوئية والكبالت واألنظمة (2009)  -
محاية مباين االتصاالت من احلريق (2001)  -

كتيب ختطيط اإلرسال (1993)  -
تكنولوجيات املنشآت اخلارجية للشبكات العمومية (1992)  -

دليل ختطيط أنظمة األلياف البصرية (1989)  -

جلنة الدراسات 16 لقطاع تقييس االتصاالت – تشفري الوسائط املتعددة وأنظمتها وتطبيقاتها  9.2

جمال االختصاص

 (MM) جلنة الدراسات 16 هي جلنة قطاع تقييس االتصاالت الرئيسية املعنية بالعمل على تشفري الوسائط املتعددة
ومطاريفها وأنظمتها وتطبيقاهتا، مبا يف ذلك تنسيق الدراسات بني خمتلف جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت. 
كما أهنا جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالتطبيقات الشمولية "كل شيء إلكرتوين" مثل الصحة اإللكرتونية واألعمال 

التجارية اإللكرتونية) وإمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

واملعمارية  املطاريف  مبا يف ذلك  املتعددة،  الوسائط  تقييس  بنشاط يف مجيع جوانب  الدراسات 16  وتعمل جلنة 
والربوتوكوالت واألمن والتنقلية والتشغيل البيين وجودة اخلدمة. وتركز اللجنة دراساهتا على أنظمة احلضور عن 
ُبعد واملؤمترات عن ُبعد وتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت وخدمات الدليل وتشفري الكالم والتشفري الصويت والبصري 
ومودمات الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية (PSTN) وسطوحها البينية ومطاريف أجهزة الفاكس وإمكانية النفاذ 

إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما إىل ذلك.

http://www.itu.int/pub/T-TUT-HOME-2015-OFCS
http://www.itu.int/pub/T-TUT-HOME-2015-OFCS
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HOME-2015
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HOME-2015
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-L-2008-GLR
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-L-2008-GLR
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HOME-2011
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HOME-2011
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HOME-2010
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HOME-2010
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HOME-2010
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HOME-2010
https://www.itu.int/md/T17-SG15-C-0001/en
https://www.itu.int/md/T17-SG15-C-0001/en
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-IMPL.08-2010
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-IMPL.08-2010
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-IMPL.06-2010
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-IMPL.06-2010
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-OUT.10-2009-1
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-OUT.10-2009-1
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-OUT.08-2001
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-OUT.08-2001
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-PLN.01-1993
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-PLN.01-1993
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-OUT.05-1992
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-OUT.05-1992
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ومع زيادة استقاللية اخلدمات واألنظمة عن النقل، يتم تعريف عدد متزايد منها على الطبقات لألعلى للشبكات، 
وهذا هو جمال التقييس للجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس االتصاالت. وهذا األمر ذو أمهية خاصة بالنسبة ملواضيع 

التقييس املشرتكة بني القطاعات مثل إنرتنت األشياء والصحة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية.

تكون اللجنة مسؤولة عن الدراسات املتعلقة مبا يلي:

تكون جلنة الدراسات 16 لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن الدراسات املتصلة بالتطبيقات الشمولية واملقدرات 
متعددة الوسائط خلدمات وتطبيقات الشبكات القائمة وشبكات املستقبل. ويشمل ذلك قابلية النفاذ ومعماريات 
الوسائط املتعددة وتطبيقاهتا؛ والسطوح البينية واخلدمات اليت يستخدمها األشخاص؛ واملطاريف والربوتوكوالت 
ومعاجلة اإلشارات وتشفري الوسائط وأنظمتها (مثل معدات معاجلة إشارات الشبكة ووحدات املؤمترات متعددة 

النقاط والبوابات وحراسة البوابات).

جماالت معينة للدراسة

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتشفري الوسائط املتعددة، وأنظمتها وتطبيقاهتا؛  -
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالتطبيقات الشمولية املتعددة الوسائط؛  -

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  -
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالعوامل البشرية؛  -

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية باجلوانب املتعددة الوسائط يف اتصاالت أنظمة النقل الذكية (ITS)؛  -
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت (IPTV) والالفتات الرقمية؛  -

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية باجلوانب املتعددة الوسائط يف اخلدمات اإللكرتونية.  -
هيكل جلنة الدراسات 16

تتوىل ثالث فرق عمل إجراء الدراسات بشأن املسائل املسندة من جلنة الدراسات 16 على النحو التايل:
تقدمي حمتوى متعدد الوسائطفرقة العمل 1/16:

اخلدمات اإللكرتونية متعددة الوسائطفرقة العمل 2/16:

بيئات التشفري واالنغماس متعددة الوسائطفرقة العمل 3/16:

املسائل
PLENاجللسة العامة

التنسيق بشأن الوسائط املتعددةاملسألة 1/16:

تقدمي حمتوى متعدد الوسائطفرقة العمل 1/16:

األنظمة واملطاريف والبوابات متعددة الوسائط ومؤمترات البياناتاملسألة 11/16:

منصات التطبيقات متعددة الوسائط واألنظمة الطرفية لتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت (IPTV)املسألة 13/16:

أنظمة وخدمات الالفتات الرقميةاملسألة 14/16:

إطار وتطبيقات وخدمات متعددة الوسائطاملسألة 21/16:
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اخلدمات اإللكرتونية متعددة الوسائطفرقة العمل 2/16:

القضايا املرتبطة بالعوامل البشرية لتحسني نوعية احلياة عن طريق االتصاالت الدوليةاملسألة 24/16:

إمكانية النفاذ إىل األنظمة واخلدمات متعددة الوسائطاملسألة 26/16:

منصة بوابة العربات للخدمات/التطبيقات يف االتصاالت/أنظمة النقل الذكية (ITS)املسألة 27/16:

إطار الوسائط املتعددة من أجل تطبيقات الصحة اإللكرتونيةاملسألة 28/16:

بيئات التشفري واالنغماس متعددة الوسائطفرقة العمل 3/16:

التشفري املرئياملسألة 6/16:

تشفري الكالم/اإلشارات السمعية ومودمات النطاق الصويت ومطاريف الفاكس ومعاجلة اإلشارات على املسألة 7/16:
أساس الشبكة

أنظمة وخدمات جتربة االنغماس احليةاملسألة 8/16:

ترد قائمة بتوصيات جلنة الدراسات 16 لقطاع تقييس االتصاالت يف امللحق 1.

الورقات التقنية

إمكانية النفاذ إىل االتصاالت  -
FSTP-TACL - القائمة املرجعية اخلاصة بإمكانية النفاذ إىل االتصاالت  •

FSTP-ACC-RemPart - مبادئ توجيهية لدعم املشاركة عن ُبعد يف االجتماعات للجميع  •
FSTP-AM - مبادئ توجيهية من أجل اجتماعات قابلة للنفاذ  •

FSTP-UMAA - حاالت االستعمال ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة من مستعملي التطبيقات املتنقلة  •
(AMS) األنظمة متعددة الوسائط املتقدمة  -

(AMS) متطلبات األنظمة متعددة الوسائط املتقدمة - HSTP-AMSR  •
التشفري السمعي والصويت  -

GSTP-ACP1 - نتائج اختبار مرحلة االنتقاء للتوصية G.718 األساسية ونتائج اختبار مرحلة التأهيل   •
G.729.1 للتوصية

ITU-T G.729.1 أداء التوصية - GSTP-G7291  •
GSTP-GSAD - كاشف نشاط صوت نوعي  •
ITU-T G.718 أداء التوصية - GSTP-GVBR  •

اجلودة  أدوات حتسني  ITU-T G.711 (صندوق  التوصية  III يف  التذييل  أداء   -  GSTP-G.711AppIII  •
السمعية)

الصحة اإللكرتونية والطب عن ُبعد  -
FSTP-RTM – خارطة الطريق للطب عن ُبعد  •

ITU-T H.810 على التوصية Continua إدخال املبادئ التوجيهية لتصميم التحالف - HTSP-H810  •

http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-FSTP-2006-TACL
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-FSTP-2006-TACL
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-FSTP-2015-ACC
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-FSTP-2015-ACC
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-FSTP-2015-AM
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-FSTP-2015-AM
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-FSTP-2016-UMAA
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-FSTP-2016-UMAA
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-AMS-2011-AMSR
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-AMS-2011-AMSR
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2010-GSTP
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2010-GSTP
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2010-GSTP
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2010-GSTP
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2009-GSTP
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2009-GSTP
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2012
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2012
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2010
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2010
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2011-G.711
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2011-G.711
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ASC-2011-G.711
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-EHT-2006-RTM
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-EHT-2006-RTM
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-EHT-2014-H810
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-EHT-2014-H810
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 Continua لتصميم  التوجيهية  املبادئ  معمارية  البيانات يف  تبادل  أساسيات   -  HTSP H810-XCHF  •
ITU-T H.810 بالتوصية

H.323 يف أنظمة التوصية NAT مشاكل جدار احلماية والعبور  -
H.323 يف أنظمة التوصية NAT مشاكل جدار احلماية والعبور - HSTP-FNTP  •

 H.323 املتطلبات املتعلقة مبرتجم عنوان الشبكة وعبور جدار احلماية يف أنظمة التوصية - HSTP-NFWT  •
متعددة الوسائط

H.323 تنقلية األنظمة متعددة الوسائط وفق التوصية  -
HSTP-H.510M - استعمال بروتوكول التوصية H.510 لدعم اخلدمات متعددة الوسائط القائمة على   •

GPRS/IMT2000 داخل شبكات H.323 التوصية
HSTP-MMSM - ورقة تقنية عن تنقلية اخلدمة يف املعمارية اجلديدة للخدمات متعددة الوسائط  •

أنظمة النقل الذكية  -
HSTP-CITS-Regs - متطلبات عاملية التصاالت أنظمة النقل الذكية  •

تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت  -
اإلنرتنت: كودكات  بروتوكول  لتلفزيون  املتعددة  الوسائط  تشفري  أدوات  - صندوق   HSTP-MCTB  •

الوسائط السمعية والفيديوية
H.701 مواصفة اختبار املطابقة للتوصية - HSTP-CONF-H.701  •
H.721 مواصفة اختبار املطابقة للتوصية - HSTP-CONF-H721  •

H.761 مواصفة اختبار املطابقة للتوصية - HSTP-CONF-H.761  •
H.762 مواصفة اختبار املطابقة للتوصية - HSTP-CONF-H762  •
H.770 مواصفة اختبار املطابقة للتوصية - HSTP-CONF-H770  •

HSTP-IPTV-AISC - النفاذ إىل احملتويات يف موارد اإلنرتنت  •
HSTP-IPTV-AM101 - مقدمة للسلسلة H.741 - معيار جديد لقياس مشاركة اجلمهور يف الفيديو  •

القائم على  بالتلفزيون  املتعلقة  املتعددة  الوسائط  - مسرد مصطلحات خدمات   HSTP.IPTV-Gloss  •
بروتوكول اإلنرتنت

HSTP-IPTV-ISPF - منوذج مقدم خدمات IPTV التجزئة  •
IPTV بروتوكوالت التنفيذ والتحكم اليت تتعامل هبا أجهزة مطاريف - HSTP-IPTV-PITD  •

األفرقة ذات الصلة

(JCA IoT and SC&C) نشاط التنسيق املشرتك بشأن إنرتنت األشياء واملدن واملجتمعات الذكية  -
فريق املقرر املشرتك بني القطاعات املعين بإمكانية النفاذ إىل الوسائط السمعية والبصرية  -

فريق املقرر املشرتك بني القطاعات املعين بتقييم جودة الوسائط السمعية والبصرية   -

http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-EHT-2015
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-EHT-2015
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-EHT-2015
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-EHT-2015
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HSTP-2006-FNTP
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HSTP-2006-FNTP
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HSTP-2005-RNAT
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HSTP-2005-RNAT
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-HSTP-2005-RNAT
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-H323-2005-UHPS
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-H323-2005-UHPS
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-H323-2005-UHPS
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-H323-2005-UHPS
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-H323-2008-MMSM
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-H323-2008-MMSM
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ITS-2014-REQS
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-ITS-2014-REQS
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2009
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2009
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2009
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2011-H701
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2011-H701
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2011-H721
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2011-H721
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2012-H761
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2012-H761
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2011-H762B
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2011-H762B
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2010-H770
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2010-H770
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2011-AISC
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2011-AISC
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2013-PITD
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2013-PITD
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2014-GLOSS
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2014-GLOSS
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2014-GLOSS
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2010-ISPF
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2010-ISPF
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2011-PITD
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-IPTV-2011-PITD
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فريق املقرر املشرتك بني القطاعات املعين بأنظمة النطاق العريض لإلذاعة املتكاملة  -
الكتيبات

(GSAD) منهجية اختبار كشف النشاط الصويت النوعي  -

جلنة الدراسات 17 لقطاع تقييس االتصاالت – األمن  10.2

جمال االختصاص

تنسق جلنة الدراسات 17 داخل قطاع تقييس االتصاالت العمل املتعلق باألمن عرب مجيع جلان الدراسات. وجلنة 
الدراسات 17 هي اللجنة الرئيسية املعنية باألمن وإدارة اهلوية (IdM) واللغات وتقنيات الوصف.

تكون اللجنة مسؤولة عن الدراسات املتعلقة مبا يلي:

تكون جلنة الدراسات 17 لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت (ICT). وهذا يتضمن الدراسات املتصلة باألمن السيرباين وإدارة األمن ومكافحة الرسائل االقتحامية 
التعرف على هوية  العام ومحاية املعلومات اليت متكن  وإدارة اهلوية. ويتضمن ذلك أيضًا معمارية األمن وإطاره 
أصحاهبا شخصيًا وأمن التطبيقات واخلدمات بالنسبة إلنرتنت األشياء والشبكة الذكية وتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت 
واهلواتف الذكية وخدمات الويب والشبكات االجتماعية واحلوسبة السحابية والنظام املايل باستخدام اخلدمات 
املتنقلة والبيانات البيومرتية عن ُبعد. وتكون مسؤولة أيضًا عن تطبيق اتصاالت األنظمة املفتوحة، مبا يف ذلك الدليل 
ومعرفات األشياء، وعن اللغات التقنية وأسلوب استعماهلا والقضايا األخرى املتصلة جبوانب الربجميات يف أنظمة 

االتصاالت وكذلك عن اختبارات املطابقة لتحسني جودة التوصيات.

جماالت معينة للدراسة

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية باألمن؛  -
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بإدارة حتديد اهلوية (IdM)؛  -
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية باللغات وتقنيات الوصف؛  -

اجلوانب اليت تتسم بأمهية خاصة للبلدان النامية

يف حني أن مجيع أنشطة جلنة الدراسات 17 ميكن أن تكون ذات أمهية للبلدان النامية، ُيرى أن املواضيع التالية 
ذات أمهية خاصة:

معمارية األمن؛  -
األمن السيرباين؛  -

مكافحة الرسائل االقتحامية؛  -
أمن احلوسبة السحابية؛  -

إدارة حتديد اهلوية؛  -
محاية الطفل على اخلط.  -
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هيكل جلنة الدراسات 17

سيؤكد هيكل جلنة الدراسات 17 لقطاع تقييس االتصاالت خالل اجتماعها األول املقّرر عقده يف الفرتة من 22 إىل 
30 مارس يف جنيف.

املسائل
تنسيق أمن أنظمة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (استمرار املسألة 1/17)املسألة 1/17:

معمارية األمن وإطاره (استمرار املسألة 2/17)املسألة 2/17:

إدارة أمن معلومات االتصاالت (استمرار املسألة 3/17)املسألة 3/17:

األمن السيرباين (استمرار املسألة 4/17)املسألة 4/17:

مكافحة الرسائل االقتحامية بالوسائل التقنية (استمرار املسألة 5/17)املسألة 5/17:

اجلوانب األمنية خلدمات وشبكات االتصاالت (استمرار املسألة 6/17)املسألة 6/17:

خدمات التطبيقات املأمونة (استمرار املسألة 7/17)املسألة 7/17:

أمن احلوسبة السحابية (استمرار املسألة 8/17)املسألة 8/17:

القياسات احليوية يف االتصاالت (استمرار املسألة 9/17)املسألة 9/17:

معمارية وآليات إدارة اهلوية (استمرار املسألة 10/17)املسألة 10/17:

التكنولوجيات العامة لدعم التطبيقات املأمونة (استمرار املسائل 11/17 و12/17 و15/17 وجزء املعاجلة املسألة 11/17:
املوزعة املفتوحة (ODP) من املسألة 13/17)

اللغات الشكلية لربجميات االتصاالت واالختبار (استمرار املسألة 13/17 وجزء من املسألة 14/17)املسألة 12/17:

ترد قائمة بتوصيات جلنة الدراسات 17 لقطاع تقييس االتصاالت يف امللحق 1.

الكتيبات

(CHILL) 1993 مقدمة للغة شيل  -
(CHILL) 1986 دليل املستخدم للغة شيل  -

1982 التعريف الرمسي للغة شيل (CHILL) – املجلد األول، األجزاء 1 و2 و3  -
1982 التعريف الرمسي للغة شيل (CHILL) – املجلد الثاين، اجلزء 4  -

2010 معرفات األشياء (OID) وهيئات تسجيلها  -
2012 األمن يف االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  -
2009 األمن يف االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  -
2006 األمن يف االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  -
2004 األمن يف االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  -
2003 األمن يف االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  -

http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-LNG.1-1993
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-LNG.1-1993
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-LNG.2-1986
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-LNG.2-1986
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-LNG.3.1-1982
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-LNG.3.1-1982
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-LNG.3.2-1982
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-LNG.3.2-1982
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-LNG.4-2010
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-LNG.4-2010
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-SEC.05-2011
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-SEC.05-2011
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-SEC.04-2009
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-SEC.04-2009
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-SEC.03-2006
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-SEC.03-2006
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-SEC.02-2004
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-SEC.02-2004
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-SEC.01-2003
http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-HDB-SEC.01-2003
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جلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت - إنرتنت األشياء (IoT) واملدن واملجتمعات   11.2

(SC&C) الذكية
جمال االختصاص

وافق املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2016 على اسم ووالية جلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت. 
."(SC&C) واملدن واملجتمعات الذكية (IoT) وأصبح عنوان جلنة الدراسات 20 "إنرتنت األشياء

وتكون جلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت مسؤولة عن الدراسات املتصلة بإنرتنت األشياء (IoT) وتطبيقاهتا 
واملدن واملجتمعات الذكية (SC&C). ويشمل ذلك الدراسات املتعلقة جبوانب البيانات الضخمة يف إنرتنت األشياء 

واملدن واملجتمعات الذكية، وباخلدمات اإللكرتونية واخلدمات الذكية للمدن واملجتمعات الذكية.

جماالت معينة للدراسة

جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بإنرتنت األشياء (IoT) وتطبيقاهتا؛  -
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية باملدن واملجتمعات الذكية (SC&C) مبا يف ذلك خدماهتا اإللكرتونية وخدماهتا   -

الذكية؛
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتعريف إنرتنت األشياء.  -

هيكل جلنة الدراسات 20

يشمل هيكل جلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت فرقيت عمل (WP) وأربعة أفرقة إقليمية.

املسائل

يشمل هيكل جلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت فرقيت عمل (WP) وأربعة أفرقة إقليمية:
فرقة العمل 1/20

البيانات املسألة 1/20: وجوانب  طرف  إىل  طرف  من  التحتية  والبىن  البيين  التشغيل  وقابلية  والشبكات  التوصيلية 
(SC&C) واملدن واملجتمعات الذكية (IoT) الضخمة املتصلة بإنرتنت األشياء

املتطلبات والقدرات وحاالت االستعمال يف القطاعات الرأسيةاملسألة 2/20:

املعماريات واإلدارة والربوتوكوالت وجودة اخلدمةاملسألة 3/20:

تطبيقات إنرتنت األشياء (IoT) وخدماهتا مبا يف ذلك شبكات املستعملني النهائيني والتشغيل البييناملسألة 4/20:

فرقة العمل 2/20

األحباث والتكنولوجيات الناشئة، مبا يف ذلك املصطلحات والتعاريفاملسألة 5/20:

األمن واخلصوصية والثقة وتعرف اهلويةاملسألة 6/20:

حتليل وتقييم املدن واملجتمعات الذكية املستدامةاملسألة 7/20:

:SG20RG-AFRالفريق اإلقليمي إلفريقيا التابع للجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت

:SG20RG-ARBالفريق اإلقليمي للدول العربية التابع للجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت

https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/20/sg20rgafr/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/20/sg20rgarb/Pages/default.aspx
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:SG20RG-EECAT الفريق اإلقليمي ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وما وراء القوقاز التابع للجنة الدراسات 20 لقطاع
تقييس االتصاالت

:SG20RG-LATAMالفريق اإلقليمي ألمريكا الالتينية التابع للجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت

توصيات جلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت

ميكن االطالع على قائمة التوصيات الواقعة يف إطار مسؤولية جلنة الدراسات 20 عرب الرابط اإللكرتوين التايل: 
.https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=20

األفرقة ذات الصلة

(JCA-IoT and SC&C) نشاط التنسيق املشرتك بشأن إنرتنت األشياء واملدن واملجتمعات الذكية  -
(FG-DPM) فريق متخصص معين مبعاجلة البيانات وإدارهتا  -

اإلضافات
Y Suppl. 27 

ITU-T Y.4400 السلسلة
املدن الذكية املستدامة - وضع إطار املعمارية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

Y Suppl. 28 
ITU-T Y.4550 السلسلة

املدن الذكية املستدامة - اإلدارة املتكاملة

Y Suppl. 29 
ITU-T Y.4250 السلسلة

املدن الذكية املستدامة - بنية حتتية للخدمات املتعددة يف جماالت تطوير جديدة

Y Suppl. 30 
ITU-T Y.4250 السلسلة

املدن الذكية املستدامة - نظرة عامة على البىن التحتية للمدن املستدامة الذكية

Y Suppl. 31 
ITU-T Y.4550 السلسلة

املدن الذكية املستدامة - املباين املستدامة الذكية

Y Suppl. 32 
ITU-T Y.4000 السلسلة

املدن الذكية املستدامة - دليل لقادة املدن

Y Suppl. 33 
ITU-T Y.4000 السلسلة

املدن الذكية املستدامة - خطة رئيسية

Y Suppl. 34 
ITU-T Y.4000 السلسلة

املدن الذكية املستدامة - إفساح املجال إلشراك أصحاب املصلحة

Y Suppl. 42 
ITU-T Y.4100 السلسلة

(UCS) حاالت استعمال خدمة مكان العمل القائم على املستعمل

اعُتمد القرار 98 - تعزيز تقييس إنرتنت األشياء واملدن واملجتمعات الذكية من أجل التنمية العاملية، خالل اجلمعية 
العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2016.

https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/20/sg20rgeecat/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/20/sg20rglatam/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=20
https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/iot/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/iot/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dpm/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dpm/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/pub/T-RES-T.98-2016
https://www.itu.int/pub/T-RES-T.98-2016
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(U4SSC) مبادرة متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة  12.2

أطلق االحتاد بالتعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا (UNECE) مبادرة متحدون من أجل مدن ذكية 
مستدامة (U4SSC) يف مايو 2016، "جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 
ومستدامة". وهي مبادرة عاملية تدعو إىل أن تشجع السياسات العامة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لتسهيل االنتقال إىل املدن الذكية املستدامة. واالنضمام إىل املبادرة مفتوح أمام مجيع وكاالت األمم املتحدة واهليئات 

األكادميية وأصحاب املصلحة ذوي الصلة.

وحاليًا، حتظى املبادرة بدعم 16 من وكاالت وبرامج األمم املتحدة. وتشمل وكاالت األمم املتحدة الداعمة هلذه 
املبادرة ما يلي: 1) االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU)، 2) اللجنة االقتصادية ألوروبا (UNECE)، 3) اتفاقية التنوع 
 ،(FAO) والزراعة  األغذية  5) منظمة   ،(ECLAC) والكارييب  الالتينية  االقتصادية ألمريكا  4) اللجنة  البيولوجي، 
6) هيئة األمم املتحدة للمرأة، 7) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر (UNCCD)، 8) واللجنة االقتصادية إلفريقيا، 

9) برنامج األمم املتحدة للبيئة – مبادرة التمويل (مبادرة متويل برنامج األمم املتحدة للبيئة)، 10) برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي (UNEP)، 11) اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (UNFCCC)، 12) برنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، 13) منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، 14) وجامعة 
.(WTO) 16) منظمة التجارة العاملية ،(WMO) 15) املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،(UNU-IAS) األمم املتحدة

ويف إطار مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة"، أنشئ جملس استشاري للمدن الذكية املستدامة الستعراض 
وحتسني مؤشرات األداء الرئيسية للمدن الذكية املستدامة والصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت واللجنة االقتصادية 
ألوروبا. وُجترى حاليًا عدة مشروعات جتريبية لتقييم ذكاء املدن واستدامتها باستعمال مؤشرات األداء الرئيسية 
املشار إليها ألغراض املدن الذكية املستدامة وذلك يف مجيع أحناء العامل (مثل ديب وسنغافورة ووكسي وغوانغشان 

وفالنسيا ومانيزاليس وبوينس آيرس ومونتفيديو وسانتياغو يف شيلي، ومدن أخرى كثرية).

 وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن املبادرة على املوقع اإللكرتوين التايل:  
.https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx

األفرقة املتخصصة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت  13.2

إن األفرقة املتخصصة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت أداة أنشأها القطاع للنهوض بربنامج عمل جلان الدراسات 
عن طريق توفري بيئة عمل بديلة إلعداد املواصفات بسرعة يف جماالهتا املختارة. وترد إجراءات هذه األفرقة يف التوصية 
ITU-T A.7. وتستخدم حاليًا األفرقة املتخصصة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت بشكل كبري لتلبية احتياجات 

الصناعة حسبما تنشأ وعندما ال تكون تتناوهلا جلنة دراسات قائمة. والفرق الرئيسي بني جلان الدراسات واألفرقة 
املتخصصة هي احلرية اليت تتمتع هبا يف تنظيم ومتويل أعماهلا. وميكن إنشاء األفرقة املتخصصة بسرعة كبرية وعادة 

ما يكون عمرها قصريًا وختتار أساليب عملها وقيادهتا ومتويلها وأنواع خمرجاهتا.

وال ينظر يف إنشاء أفرقة متخصصة جديدة يف الوقت احلايل.

 وحتتوي الصفحة التالية على معلومات عن األفرقة املتخصصة اليت أكملت أنشطتها:  
.http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/Pages/concluded.aspx

http://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/Pages/concluded.aspx
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(FG DFS) الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين باخلدمات املالية الرقمية

ُعقد يف جنيف  الذي  اجتماعه  االتصاالت، يف  تقييس  لقطاع  التابع  االتصاالت  لتقييس  الفريق االستشاري  قام 
 .(FG DFS) يف يونيو 2014، بإنشاء الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين باخلدمات املالية الرقمية

وعقد الفريق املتخصص اجتماعه األول يف 5 ديسمرب 2014 وأجنز أعماله يف ديسمرب 2016.

ويهدف الفريق املتخصص إىل ما يلي:

تشجيع التعاون وتعزيز احلوار بني اخلدمات املالية وهيئات تنظيم االتصاالت، وتوضيح األدوار واملسؤوليات   -
يف جمال اخلدمات املالية الرقمية للحد من خماطر املراجحة التنظيمية أو الفراغ القانوين؛

التصدي لبعض القضايا الرئيسية على مستوى التنظيم والسياسات اليت حتول حاليًا دون تصميم نظام إيكولوجي   -
للخدمات املالية الرقمية يتسم باالنفتاح واألمن وقابلية التشغيل البيين مع تركيز خاص (وإن مل يكن حصريًا) 

على املجاالت اليت تتداخل فيها أنشطة اخلدمات املالية وهيئات تنظيم االتصاالت؛
االستفادة من صوت وخربات عدد كبري من األطراف الرئيسية يف سلسلة قيمة اخلدمات املالية الرقمية؛  -

تزويد صانعي السياسات ومتخذي القرار يف البلدان النامية بأدوات إضافية للنهوض جبدول أعمال الشمول   -
املايل وتسريع وترية إصالح السياسات.

وقد أصدر الفريق املتخصص 28 تقريرًا تقنيًا و85 توصية توفر حلوًال للتغلب على التحديات اليت تواجه صانعي 
السياسات ومقّدمي اخلدمات املالية الرقمية. وقد ُنشر يف األصل 23 تقريرًا تقنيًا ونشرت بقية التقارير بنهاية فرباير 

2017. وتشمل التقارير التقنية اليت مت نشرها حىت اآلن ما يلي:

منظور اهليئات التنظيمية عن التوقيت املناسب حلفز قابلية التشغيل البيين  -
السمات اخلاصة مبنصة موّردي اخلدمات املالية الرقمية  -

مسرد مصطلحات اخلدمات املالية الرقمية  -
استعراض اتفاقات مستعملي اخلدمات املالية الرقمية يف إفريقيا: منظور محاية املستهلك  -

(DFS) اجلوانب األمنية للخدمات املالية الرقمية  -
اهلوية واالستيقان  -

املعامالت غري املدرجة: هل هتدد األنظمة املالية اإليكولوجية أم تيّسرها؟  -
أثر الشبكات االجتماعية على السيولة الرقمية  -

النظام اإليكولوجي من مؤسسة أعمال إىل أخرى والنظام اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية  -
املدفوعات اجلماعية والنظام اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية  -

قابلية التشغيل البيين واإلشراف على أنظمة املدفوعات: الُبعد الدويل  -
قابلية التشغيل البيين واإلشراف على أنظمة املدفوعات  -

أثر سالسل القيمة الزراعية على السيولة الرقمية  -
بيانات التجار واإلقراض  -

دور الشبكات الربيدية يف اخلدمات املالية الرقمية  -

http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/201702/ITU_FGDFS_Report-Right-Timing-for-Inducing-Interoperability.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/201702/ITU_FGDFS_Report-DFSVendorPlatform.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/201701/ITU_FGDFS_DFS-Glossary.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/01_2017/ITU_FGDFS_Report-on-Review-of-DFS-User-Agreements-in-Africa.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/09/Documents/ITU_FGDFS_SecurityReport.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/09/Documents/ITU_FGDFS_Report_IdentityandAuthentication.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/12_2016/ITUFGDFS_REPORT%20ON%20OTC%20_11-2016.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/10_2016/ITUFGDFS_REPORT-ON-Impact-of-Social-Networks-on-Digital-Liquidity-11-2016.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/10_2016/ITUFGDFS_REPORT%20ON%20B2BandDFSEcosystem-11-2016.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/10_2016/ITUFGDFS_REPORT%20ON%20Bulk%20Payments_11-2016.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/10_2016/ITUFGDFS_REPORT%20ON%20Payment%20System%20InteroperabilityandOversightThe%20InternationalDimension-11-2016.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/10_2016/ITUFGDFS_REPORT%20ON%20Payment%20System%20Oversight%20and%20Interoperability.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/10_2016/10.Impact_of_Agricultural_Value_Chains_on_Digital_Liquidity.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/10_2016/ITUFGDFS_REPORT_ON_Merchant%20Data_And_Lending-10-2016_final.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/10_2016/The%20Role%20of%20Postal%20Networks%20in%20Digital%20Financial%20Services_Formatted.pdf
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النفاذ إىل البىن التحتية للمدفوعات  -
أطر التعاون بني السلطات واملستعملني ومقدمي اخلدمات لتصميم النظام الوطين للمدفوعات  -

استعراض برامج اهلوية الوطنية  -
تطبيق نظام قبول مدفوعات التّجار يف األنظمة اإليكولوجية املالية الرقمية   -

جوانب جودة اخلدمة وجودة التجربة للخدمات املالية الرقمية  -
التنظيم يف النظام اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية  -

موضوعات محاية املستهلك الشائعة خلدمات التمويل الرقمي  -
النظام اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية  -

وقّدمت التقارير والتوصيات التقنية إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت خالل اجتماعه املقّرر عقده يف الفرتة 
من 1 إىل 4 مايو 2017 لتنظر فيه جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت. وميكن االطالع على مزيد من 

 املعلومات بشأن اخلدمات املالية الرقمية للفريق املتخّصص على املوقع اإللكرتوين التايل: 
.http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Pages/default.aspx

(FG IMT-2020) 2020-الفريق املتخصص املعين باالتصاالت املتنقلة الدولية

أنشئ الفريق املتخّصص املعين جبوانب الشبكات لالتصاالت املتنقلة الدولية-2020 يف مايو 2015 لتحليل كيفية 
تفاعل تكنولوجيات اجليل اخلامس الناشئة يف الشبكات املستقبلية كدراسة أولية للنظر يف ابتكارات الشبكات الالزمة 
لدعم تصميم أنظمة اجليل اخلامس. واختذ الفريق منظور النظام اإليكولوجي لبحوث التنمية من اجليل اخلامس ونشر 

التحليل يف تقرير رفعه إىل فريقه الرئيسي، أي جلنة الدراسات 13 لقطاع تقييس االتصاالت.

ويف ديسمرب 2015، مت متديد والية الفريق املتخصص. ووفقًا لالختصاصات اجلديدة، ُدعي الفريق إىل املشاركة مع 
يتعني على  اليت  بالتحديات  تعريفهم  به عن طريق  والتأثري على عملها واالستفادة  املصدر،  املفتوحة  املجتمعات 
األطراف الفاعلة يف جمال االتصاالت أن تتغلب عليها عند تصميم النظام اإليكولوجي من اجليل اخلامس. ويف هناية 
عام 2016، قّدم الفريق 9 مشاريع توصيات وتقارير تقنية إىل جلنة الدراسات 13 لقطاع تقييس االتصاالت، وهي:

.(O-040) مشروع مصطلحات وتعاريف لالتصاالت املتنقلة الدولية-2020 يف قطاع تقييس االتصاالت  -
.(O-041) 2020-مشروع تقرير تقين: تطبيق حتويل الشبكات إىل برجميات على االتصاالت املتنقلة الدولية  -

.(O-042) مشروع توصية: متطلبات االتصاالت املتنقلة الدولية-2020 من منظور الشبكات  -
.(O-043) 2020-مشروع توصية: إطار معمارية الشبكات يف االتصاالت املتنقلة الدولية  -

الدولية-2020  املتنقلة  االتصاالت  يف  والثابتة  املتنقلة  الشبكات  بني  التقارب  متطلبات  توصية:  مشروع   - 
.(O-044)

والثابتة  املتنقلة  الشبكات  التقارب بني  املوحدة ألغراض  الشبكة  متكاملة يف  تقين: سحابة  تقرير  مشروع   - 
.(O-045)

.(O-046) 2020-مشروع توصية: متطلبات إدارة شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية  -
.(O-047) 2020-مشروع توصية: إطار إدارة الشبكات لالتصاالت املتنقلة الدولية  -

.(O-048) 2020-مشروع تقرير تقين: تطبيق الشبكات القائمة على املعلومات على االتصاالت املتنقلة الدولية  -

http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/09_2016/Access%20to%20Payment%20Infrastructures.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/09_2016/Cooperation%20frameworks%20between%20Authorities%2c%20Users%20and%20Providers%20for%20the%20development%20of%20the%20National%20Payments%20System.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/09_2016/Review%20of%20National%20Identity%20Programs.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/09_2016/FINAL%20ENDORSED%20Enabling%20Merchant%20Payments%20Acceptance%2030%20May%202016_formatted%20AM.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/09_2016/FGDFSQoSReport.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/09_2016/Regulation%20and%20the%20DFS%20Ecosystem.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/09_2016/ConsumerProtectionThemesForBestPractices.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/09_2016/FINAL%20ENDORSED%20ITU%20DFS%20Introduction%20Ecosystem%2028%20April%202016_formatted%20AM.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/13/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/13/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/imt-2020/Documents/T13-SG13-151130-TD-PLEN-0208%21%21MSW-E.docx
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/imt-2020/Documents/ToR-IMT-2020-Phase-2.pdf
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ومت جتميع النواتج التسعة وتقرير الرئيس يف هذا امللف املضغوط.

وسيقوم نشاط التقييس يف قطاع تقييس االتصاالت القائم على نتائج الفريق املتخصص مبنح األولوية ملواءمة نواتج 
اجليل اخلامس مع نواتج قطاع االتصاالت الراديوية، عن طريق ضمان اسرتشاد أعمال التقييس املتعلقة جبوانب 

شبكات اجليل اخلامس بتطور أنظمتها لإلرسال الراديوي.

 وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن الفريق املتخّصص على املوقع اإللكرتوين التايل: 
.http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/imt-2020/Pages/default.aspx

FG AC - الفريق املتخصص املعين بتطبيقات احلوسبة السحابية للطريان من أجل مراقبة بيانات الرحالت اجلوية

أنشأ الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت الفريق املتخّصص املعين بتطبيقات احلوسبة السحابية للطريان من أجل 
رصد بيانات الرحالت اجلوية (FG-AC) يف يونيو 2014 استجابة لالجتماع اخلاص حول التتبع العاملي لرحالت 
الطريان الذي نّظمته منظمة الطريان املدين الدويل (ICAO)، وحوار للخرباء بشأن مراقبة بيانات الرحالت اجلوية يف 

الوقت الفعلي، يّسره االحتاد الدويل لالتصاالت.

ومتثل اهلدف من هذا الفريق املتخّصص يف استكشاف كيفية دعم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك 
احلوسبة السحابية وحتليالت البيانات الضخمة، لتطبيقات الطريان، مثل مراقبة بيانات رحالت الطريان يف الوقت 

الفعلي، وحتديد متطلبات معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت ذات الصلة.

وعقد الفريق املتخّصص مخسة اجتماعات مباشرة من ديسمرب 2014 إىل ديسمرب 2015. واعتمد الفريق االستشاري 
لتقييس االتصاالت النواتج األربعة للفريق املتخصص يف فرباير 2016. وتنّظم النواتج على النحو التايل:

[PDF ملف] التكنولوجيات القائمة والناشئة للحوسبة السحابية وحتليالت البيانات  -
[PDF ملف] حاالت ومتطلبات االستعمال  -

[PDF ملف] أنظمة إلكرتونيات الطريان داخل الطائرات واتصاالت الطريان  -
[PDF ملف] النتائج والتوصيات الرئيسية من أجل اختاذ اخلطوات املقبلة واألعمال املستقبلية  -

 وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن فريق املتخّصص على املوقع اإللكرتوين التايل: 
./http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ac

(FG SmartCable) الفريق املتخصص املعين بالتلفزيون الكبلي الذكي

 (FG SmartCable) أنشأت جلنة الدراسات 9 لقطاع تقييس االتصاالت الفريق املتخصص املعين بالتلفزيون الكبلي الذكي
يف اجتماعها املعقود يف جنيف من 30 أبريل إىل 4 مايو 2012. ويتمثل هدف هذا الفريق املتخصص يف مجع وحتليل 
معلومات من األنشطة ذات الصلة القائمة فضًال عن إعداد خمرجات من شأهنا أن تساعد يف إعداد توصيات قطاع 
تقييس االتصاالت يف املستقبل لدعم "التلفزيون الكبلي الذكي" مبا يف ذلك املتطلبات وحاالت االستعمال والطرائق 
http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ :يف بالفريق  اخلاصة  الويب  صفحة  وترد  ذلك.  إىل  وما  التقنية 

.smartcable

(FG Innovation) الفريق املتخصص املعين بسد الفجوة: من االبتكار إىل املعايري

إىل  االبتكار  من  الفجوة:  بسد  املعين  املتخصص  الفريق  االتصاالت  لتقييس  االستشاري  الفريق  أنشأ 
املعايري (FG Innovation) يف اجتماعه املعقود يف جنيف من 10 إىل 13 يناير 2012. ويتمثل هدف هذا الفريق يف 

http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/imt-2020/Documents/FG_IMT-2020_Deliverables_2016.zip
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/imt-2020/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/ccsg/expdial/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/ccsg/expdial/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/ccsg/expdial/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/pub/T-FG-AC-2016-1
http://www.itu.int/pub/T-FG-AC-2016-2
http://www.itu.int/pub/T-FG-AC-2016-4
http://www.itu.int/pub/T-FG-AC-2016-5
http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ac/
http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ac/
http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/smartcable
http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/smartcable
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توثيق وحتليل احلاالت الناجحة من ابتكارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديد الفجوات التقييسية ذات 
الصلة اليت ميكن أن تؤدي إىل بنود دراسة جديدة لقطاع تقييس االتصاالت. وترد صفحة الويب اخلاصة بالفريق 

.http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/innovation :يف

 (FG-DR&NRR) الفريق املتخصص املعين بأنظمة اإلغاثة يف حاالت الكوارث وصمود الشبكات وتعافيها

أنشأ الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت الفريق املتخصص املعين بأنظمة اإلغاثة يف حاالت الكوارث وصمود 
الشبكات وتعافيها (FG-DR&NRR) يف اجتماعه املعقود يف جنيف من 10 إىل 13 يناير 2012. ويتمثل هدف هذا 
الفريق يف مجع وتوثيق وحتليل املعلومات واملفاهيم اليت ميكن أن تكون مفيدة للعمل املتعلق بأنظمة/تطبيقات اإلغاثة 
يف حاالت الكوارث وصمود الشبكات وتعافيها من منظور االتصاالت. وقد تقرر يف االجتماع الذي ُعقد يف 
جنيف يف الفرتة 7-4 يونيو 2013 حتويل تبعية الفريق املتخصص من الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت إىل جلنة 
 http://www.itu.int/en/ :بالفريق يف اخلاصة  الويب  االتصاالت. وترد صفحة  تقييس  لقطاع   2 الدراسات 

.ITU-T/focusgroups/drnrr

(FG M2M) الفريق املتخصص املعين بطبقة اخلدمة من آلة إىل آلة

 (FG M2M) أنشأ الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت الفريق املتخصص املعين بطبقة اخلدمة من آلة إىل آلة
يف اجتماعه املعقود يف جنيف من 10 إىل 13 يناير 2012. ويتمثل هدف هذا الفريق يف إعداد تقارير تقنية لدعم 
التقدم بشأن السطوح البينية لربجمة تطبيقات من آلة إىل آلة وبروتوكوالهتا لدعم خدمات وتطبيقات اآللة إىل آلة. 

.http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/m2m :وترد صفحة الويب اخلاصة بالفريق يف

(FG AVA) الفريق املتخصص املعين بقابلية النفاذ إىل الوسائط السمعية املرئية

اقرتحت جلنة الدراسات 16 لقطاع تقييس االتصاالت إنشاء الفريق املتخصص املعين بقابلية النفاذ إىل الوسائط 
السمعية املرئية (FG AVA) (جنيف، 25-14 مارس 2011) وأنشئ بعد مشاورات جلان دراسات قطاع تقييس 
االتصاالت وأعضاء القطاع. ويتمثل هدف هذا الفريق يف إتاحة إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل الوسائط 

.http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ava :السمعية املرئية. وترد صفحة الويب اخلاصة بالفريق يف

(FG-DPM) الفريق املتخصص املعين مبعاجلة البيانات وإدارتها

أنشأت جلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت الفريق املتخصص املعين مبعاجلة البيانات وإدارهتا لدعم إنرتنت 
األشياء واملدن واملجتمعات الذكية خالل اجتماعها يف ديب يف الفرتة 13-23 مارس 2017.

وأهداف الفريق املتخصص هي:

البيانات  دراسة واستعراض واستقصاء التكنولوجيات واملنصات واملبادئ التوجيهية واملعايري احلالية ملعاجلة   -
وإدارهتا مبا يف ذلك نسق البيانات دعمًا لوالية جلنة الدراسات 20؛

تعرف وإبراز اآلفاق املختلفة ملستقبل البيئات اإليكولوجية املوجهة حنو البيانات؛  -
تعزيز األمن والثقة يف أطر إدارة البيانات؛  -
حتديد تقنيات محاية البيانات ودراستها؛  -

تيسري مسائل قابلية التشغيل البيين للبيانات الشاملة لعدة قطاعات وحتديد السبيل إىل وضع هُنج فّعالة وتدرجيية   -
إلدارة أنظمة البيانات؛

http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/innovation
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Pages/default.aspx
http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/m2m
http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ava
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دراسة البيانات الشرحية؛  -
دراسة الثقة يف أطر إدارة البيانات مبا يف ذلك حتديد اهلوية الرقمية والتصديق؛  -

البحث يف دور التكنولوجيات الناشئة لدعم إدارة البيانات واالجتاهات الناشئة مبا يف ذلك سالسل الكتل؛  -
حتديد التحديات يف أنشطة تقييس معاجلة البيانات وإدارهتا؛  -

إقامة اتصاالت وعالقات مع املنظمات األخرى اليت ميكنها املسامهة يف أنشطة تقييس معاجلة البيانات وإدارهتا.  -
وميكن االطالع على صحفة جلنة الدراسات يف العنوان التايل:

.http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dpm/Pages/default.aspx

وميكن االطالع على قائمة منشورات الفريق املتخّصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت يف امللحق 2.

http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dpm/Pages/default.aspx
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Abbreviations and acronyms
Various abbreviations and acronyms are used through the document, they are provided here for simplicity.

Abbreviation/acronym Description

AMS Americas Region

AO Asia and Oceania

API Application Programming Interface

APP Alternative Approval Process

ARB Arab Region

ASN.1 Abstract Syntax Notation One

bDDN Big Data Driven Networking

BDT Telecommunication Development Bureau

BR Radiocommunication Bureau

BSG Bridging the Standardization Gap

BSS Broadcasting-Satellite Service

C&I Conformance and Interoperability

CAP Common Alerting Protocol

CATV Cable Television

CCIT International Telegraph and Telephone Consultative Committee, now ITU-T

CCN Content Centric Networking

CCV Coordination Committee for Vocabulary

CHILL A high-level programming language for programming SPC telephone exchanges, 
developed by CCITT.

CIS Commonweath of Independent States

CLI Calling Line Identification

CORBA Common Object Request Broker Architecture

CPE Customer Premises Ee=quipment

CPM Conference Preparatory Meeting

CPND Calling Party Number Delivery

CPRI Common Public Radio Interface

CRS Cognitive Radio Systems

DPI Deep Packet Inspection



59

املسألة 9/2: حتديد مواضيع الدراسة اليت تتناوهلا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية واليت تتسم بأمهية 
خاصة للبلدان النامية

Abbreviation/acronym Description

DSB Digital Sound Broadcasting

DTT Digital Terrestrial Television

EA East Africa

ECELAC Economic Commission for Latin America and the Caribbean

EECAT Eastern Europe, Central Asia and Transcaucasia

EESS Earth Exploration-Satellite

EMC Electromagnetic Compatibility

EMF Electromagnetic Fields

ENUM Telephone Number Mapping

ETS Emergency Telecommunications Service

FAO Food and Agriculture Organization

FG Focus Group

FG AC Focus Group on Aviation Applications

FG AVA Focus Group on Audiovisual Media Accessibility

FG DFS Focus Group on Digital Financial Services

FG DPM Focus Group on Data Processing and Management

FG DR&NRR Focus Group on Disaster Relief Systems, Network Resilience and Recovery

FG OCAF Open Communications Architecture Forum Focus Group

FG SSC Focus Group on Smart Sustainable Cities

FG SWM Focus Group on Smart Water Management

FMC Fixed Mobile Convergence

FN Future Networks

FS Fixed Service

FSS Fixed-Satellite Service

GHG Greenhouse Gas

GHz Gigahertz

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System

GPON Gigabit-capable Passive Optical Networks

HAPSS High Altitude Platform Stations

HF High Frequency
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Abbreviation/acronym Description

IC Identification Code

ICAO International Civil Aviation Organization

ICN Information Centric Network

ICT Information and Communication Technologies

IDL Interface Definition Language

IdM Identity Management

IEC International Electrotechnical Commission

IEPS International Emergency Preference Scheme

IMT International Mobile Telecommunications

IoT Internet of Things

IP Internet Protocol

IPTV Internet Protocol Television

IPTV-GSI IPTV Global Standards Initiative

IPv4 Internet Protocol version 4

IPv6 Internet Protocol version 6

IRG Intersectoral Rapporteur Group

IRG-AVA Intersector Rapporteur Group Audiovisual Media Accessibility

IRG-AVQA Intersectoral Rapporteur Group on Audiovisual Quality Assessment

ISDN Integrated Services Digital Network

ITS Intelligent Transport System

ITU International Telecommunication Union

ITU-D ITU Telecommunication Development Sector

ITU-R ITU Radiocommunication Sector

ITU-T ITU Telecommunication Standardization Sector

ITU-T CASC ITU-T Conformity Assessment Steering Committee

JCA-CIT Joint Coordination Activity on Conformance and Interoperability Testing

JCA-IdM Joint Coordination Activity on Identity Management

JCA-IoT and SC&C Joint Coordination Activity on Internet of Things and Smart Cities and 
Communities

JGR-CCM Joint Rapporteur Group on Cloud Computing Management
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Abbreviation/acronym Description

KPIs Key Performance Indicators

LAC Latin America and the Caribbean

LATAM Latin American Region

LTE Long Term Evolution

M2M Machine to Machine

MetAids Meteorological Aids

MetSat Meteorological-Satellite

MHz Megahertz 

MIFR Master International Frequency Register

MM Multimedia

MPLS Multi-Protocol Label Switching

MSC Message Sequence Chart

MSS Mobile-Satellite Service

NFV Network Function Virtualization

NGN Next Generation Networks

NPI Number Plan Interworking

OAM Operations, Administration and Maintenance

OI Origin Identification

OIDs Object Identifiers

OTT Over-The-Top

PON Passive Optical Networks

PPDR Protection and Disaster Relief

QoE Quality of Experience

QoS Quality of Service

QSDG Quality of Service Development Group

RA Radiocommunication Assemblies

RAG Radiocommunication Advisory Group

RAS Radio Astronomy

RCC Regional Commonwealth in the field of Communications

RDSS Radiodetermination-Satellite Service
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Abbreviation/acronym Description

RF Radio-Frequency

RFID Radio-Frequency Identification

RG Regional Group

RoF Radio-Over-Fibre

RR Radio Regulations

SC&C Smart Cities and Communities

SDGs Sustainable Development Goals

SDN Software-Defined Networking

SG Study Group

SMP System Management Population

SNG Satellite News Gathering

SRD Short-Range Device

SS7 Signalling System 7

TAP Traditional Approval Process

TDM Time-Division Multiplexing

TMN Telecommunication Management Network

TR Technical Report

TSAG Telecommunication Standardization Advisory Group

TSB Telecommunication Standardization Bureau

TTCN-3 Testing and Test Control Notation version 3

U4SSC United for Smart Sustainable Cities

UCS User-Centric work Space

UHDTV Ultra-High Definition Television

UHF Ultra-High Frequency

UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification

UNECE United Nations Economic Commission for Europe

UNEP United Nations Environment Programme

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

UNIDO United Nations Industrial Development Organization

UNU United Nations University
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Abbreviation/acronym Description

UPT Universal Personal Telecommunications

URN User Requirements Notation

USN Ubiquitous Sensor Network

VHF Very High Frequency

VLBI Very Long Baseline Interferometry

VoLTE Voice over LTE

VQEG Video Quality Experts Group

VSAT Very Small Aperture Terminals

WDM Wavelength Division Multiplexing

WLAN Wireless Local Area Networks

WMO World Meteorological Organization

WP Working Party

WRC World Radiocommunication Conference

WTDC World Telecommunication Development Conference

WTO World Trade Organization

WTSA World Telecommunication Standardization Assembly

XML Extensible Markup Language
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Annexes

Annex 1: ITU-T Recommendations

ITU-T Study Group 2 Recommendations

– E series: Overall network operation, telephone service, service operation and human factor

E.101: Definitions of terms used for identifiers (names, numbers, addresses and other identifiers) 
for public telecommunication services and networks in the E-series Recommendations

E.106: International Emergency Preference Scheme (IEPS) for disaster relief operations

E.107: Emergency Telecommunications Service (ETS) and interconnection framework for national 
implementations of ETS

E.117: Terminal devices used in connection with the public telephone service (other than telephone)

E.118: The international telecommunication charge card

E.129: Presentation of national numbering plans

E.152: International free phone service

E.153: Home country direct

E.154: International shared cost service

E.155: International shared cost service

E.156: Guidelines for ITU-T action on reported misuse of E.164 number resources

E.156: Suppl1: Best practice guide on countering misuse of E.164 number resources (Approved 
2007)

E.156: Suppl2: Possible Actions to counter misuse (Approved 2011)

E.157: International Calling Party Number Delivery

E.161.1: Guidelines to select Emergency Number for public telecommunications networks

E.162: Capability of seven digit analysis for international E.164 numbers at time T

E.164: The international public telecommunication numbering plan (and Supplements 1,2,3,4,5,6) 
(amended and approved in 2010)

E.164.1: Criteria and procedures for the reservation, assignment and reclamation of E.164 country 
codes and associated Identification Codes (ICs)

E.164.2: E.164 numbering resources for trials

E.164.3: Principles, criteria and procedures for the assignment and reclamation of E.164 country 
codes and associated identification codes for groups of countries

E.161: Use of escape code ‘0’ within the E.164 numbering plan during the transition period to 
implementation of number plan interworking (NPI) mechanism
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E.166/ 
X.122:

Numbering plan interworking for the E.164 and X.121 numbering plans

E.168: Application of E.164 numbering plan for UPT

E.168.1: Assignment procedures for universal personal telecommunications (UPT) numbers in the 
provisioning of the international UPT service

E.169: Application of E.164 numbering plan for universal international numbers for international 
telecommunications services using country codes for global service

E.169.1: Application of Recommendation E.164 numbering plan for universal international free-
phone numbers for international freephone service

E.169.2: Application of Recommendation E.164 numbering plan for universal international premium 
rate numbers for the international premium rate service

E.169.3: Application of Recommendation E.164 numbering plan for universal international shared 
cost numbers for the international shared cost service

E.190: Principles and responsibilities for the management, assignment and reclamation of E-Series 
international numbering resources

E.191: B-ISDN addressing

E.191.1: Criteria and procedures for the allocation of the ITU-T International Network Designator 
addresses

E.193: E.164 country code expansion

E.195: ITU-T international numbering resource administration

E.212: Network operational principles for future public mobile systems and services

– F series: Non-telephone telecommunication services

F.16: Global virtual network services

F.902: Interactive services design guidelines

F.910: Procedures for designing, evaluating and selecting symbols, pictograms and icons

– M series: Telecommunication management, including TMN and network maintenance

M.60: Maintenance terminology and definitions

M.2100: Performance limits for bringing-into-service and maintenance of international PDH paths, 
sections and transmission systems

M.2101: Performance limits for bringing-into-service and maintenance of international multi-opera-
tor SDH paths and multiplex sections

M.2110: Bringing-into-service of international PDH paths, sections and transmission systems and 
SDH paths and multiplex sections

M.3000: Overview of TMN Recommendations

M.3010: Principles for a Telecommunications Management Network

M.3013: Considerations for Telecommunication Management Network
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M.3600: Principles for the management of ISDNs

M.3610: Principles for applying the TMN concept to the management of B-ISDN

M.3020: Management interface specification methodology

ITU-T Study Group 3 Recommendations

Recommendations

– D series: General tariff principles

D.000: Terms and definitions for the D-series Recommendations (Approved in 2010)

D.50: International Internet connection (Amended and approved in 2011)

D.50 Supp1: General Considerations for traffic measurement and options for International Internet Con-
nectivity (approved in 2011)

D.50 Supp2: Guidelines for reducing the costs of international internet connectivity (approved, 2013)

D.52: Establishing and Connecting Regional IXPs to reduce the costs of International Internet Con-
nectivity  (Approved in 2016)

D.53: International Aspects of Universal Service (Approved in 2016)

D.97: Methodological principles for determining international mobile roaming rates (Approved in 
2016)

D.98: Charging in International Mobile Roaming Service (Approved in 2012)

D.120: Charging and accounting principles for the automated telephone credit card service

D.140: Accounting rate principles for international telephone services

D.155: Guiding principles governing the apportionment of accounting rates in the intercontinental 
telephone relations

D.170: Minimum amounts recommended for queries relating to monthly accounts, in the absence 
of a specific agreement (and Supplements 1,2,3 & 4) (Approved in 2010)

D.170 
Supp5:

Guidelines for Fraud Mitigation (Approved in 2013)

D.190: Exchange of international traffic accounting data between Administrations using electronic 
data interchange (EDD) techniques

D.195: Time-scale for settlement of accounts for international telecommunication services 
(approved in 2012)

D.195 
Supp1:

Credit Management Guidelines (approved in 2013)

D.195 
Supp2:

DSO Management Guidelines (approved in 2013)

D.195 
Supp3:

Prepayment Guidelines (approved in 2013)

D.201: General principles regarding call-back practices

http://www.itu.int/rec/T-REC-D/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-D.52
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D.211 
Supp1:

Guidelines for international short message service interconnection (Approved in 2010)

D.261: Regulatory principles for market definition and identification of operators with significant 
market power – SMP  (Approved in 2016)

D.271: Charging and accounting principles for NGN (Revised in 2016)

D.280: Principles for charging and billing, accounting and reimbursements for universal personal 
telecommunication

D.285: Guiding principles for charging and accounting for intelligent network supported services

D.286: Charging and accounting principles for the global virtual network service

D.300R: Determination of accounting rate shares in telephone relations between countries in Europe 
and the Mediterranean Basin

D.301R: as D.300R, but for telex

D.302R: as D.300R, but for telegrams

D.303R: as D.300R, but for circuits of sound and television programme transmission

D.306R: as D.300R, but for public-switched data transmission network

D.307R: Remuneration of digital systems and channels used in telecommunication relations between 
the countries of Europe and the Mediterranean Basin

D.310R: Determination of rentals for the lease of international programme (sound and television) 
circuits and associated control circuits for the private service in relation between countries 
in Europe and the Mediterranean basin

D.400R: Accounting rates applicable to direct traffic relations in voice telephony between countries 
in Latin America and the Caribbean

D.500R: Accounting rates applicable to telephone relations between countries in Asia and Oceania

D.501R: The same as D.500R, but for telex

D.600R: Determination of accounting rate shares and collection charges in telephone relations 
between countries in Africa (revision)

D.601R: The same as D.600R but for telex relations

D.602R: The same as D.600R but for application of “sender pays transit” principle in transit relations

D.603R: Minimizing collection charges on inter African calls

D.604R: Preferential rates in telecommunication relations between countries in Africa

– E series: Overall network operation, telephone service, service operation and human factors

E.231/ 
D.103:

Charging in automatic service for calls terminating on a recorded announcement stating the 
reason for the call not being completed

E.232/ 
D.104:

Charging for calls to subscriber’s station connected either to the absent subscriber’s service 
or to a device substituting a subscriber in his absence

http://www.itu.int/rec/T-REC-D/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-D.261
http://www.itu.int/rec/T-REC-D/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-D.271
http://www.itu.int/rec/T-REC-D/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-D.280
http://www.itu.int/rec/T-REC-D/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-D.285
http://www.itu.int/rec/T-REC-D/recommendation.asp?lang=en&parent=T-REC-D.286


68

 املسألة 9/2: حتديد مواضيع الدراسة اليت تتناوهلا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية واليت تتسم بأمهية 
خاصة للبلدان النامية

ITU-T Study Group 5 Recommendations

ITU-T Study Group 5 Recommendations can found at: https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/
index_sg.aspx?sg=05.

ITU-T Study Group 9 Recommendations

ITU-T Study Group 9 Recommendations can be found at: http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/
index_sg.aspx?sg=9.

ITU-T Study Group 11 Recommendations

– Q series: Switching and signaling, and associated measurements and tests

Q.9: Vocabulary of switching and signalling terms

Q.13: International telephone routing plan

Q.500: Digital local, combined, transitional international exchanges – introduction and field of 
application

Q.55: Transmission – characteristics of digital exchanges

Q.601: Interworking of signalling systems – general

Q.700-
Q.799-
series:

Specifications of Signalling System No. 7

Q.933: Digital subscriber signalling

Q.1000: Structure of the Q.1000 – series Recommendations for public land mobile networks

Q.1200-
Series:

Intelligent Network

Q.1900-
Series:

Bearer Independent Call Control

Q2931: Digital subscriber signalling system

Q.3900-
Q.4099-
series:

Testing specifications

Q.3900-
Q.3999-
series:

Testing specifications for next generation networks

Q.4000-
Q.4039-
series:

Testing specifications for SIP-IMS

Q.4040-
Q.4059-
series:

Testing specifications for cloud computing

https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=05
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=05
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=9
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=9
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=11
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ITU-T Study Group 12 Recommendations

– E series: Overall network operation, telephone service, service operation and human factors

E.420-E.479: Checking the quality of the international telephone service

E.800-E.809: Terms and definitions related to the quality of telecommunication services

E.810-E.844: Models for telecommunication services

E.845-E.859: Objectives for quality of service and related concepts of telecommunication services

E supplements: Supplements to the Series E Recommendations

– G series: Transmission systems and media, digital systems and networks

G.100-G.199: International telephone connections and circuits

G.1000-G.1999: Multimedia Quality of Service and performance – Generic and user-related aspects

– I.350-series (including ITU-T G.820/I.351/Y.1501), ITU-T I.371, ITU-T I.378, ITU-T I.381

– J.140-, ITU-T J.240- and ITU-T J.340-series

– P series: Telephone transmission quality, telephone installations, local line networks

– Y series: Global information infrastructure, Internet protocol aspects and next-generation 
networks

Y.1200-Y.1299: Architecture, access, network capabilities and resource management

Y.1500-Y.1599: Quality of service and network performance

ITU-T Study Group 13 Recommendations

– Y series: Global information infrastructure, Internet protocol aspects and next-generation 
networks, Internet of Things and smart cities

Y.1271: Framework(s) on network requirements and capabilities to support emergency telecom-
munications over evolving circuit-switched and packet-switched networks

Y.2001: General overview of NGN

Y.2011: General principles and general reference model for next generation networks

Y.2085: Distributed Service Networking Service Routing

Y.2262: PSTN/ISDN emulation and simulation towards NGN

Y.2205: Next Generation Networks Emergency Telecommunications – Technical Considerations

Y.2111: Resource and admission control functions in next generation networks

Y.2112 A: QoS control architecture for Ethernet-based IP access networks

Y.2171: Admission control priority levels in Next Generation Networks

Y.2172: Service restoration priority levels in Next Generation Networks

Y.2174: Distributed RACF architecture for MPLS networks

Y.2175: Centralized RACF architecture for MPLS core networks

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=E
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=G
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=I
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=J
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=P
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=Y
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=Y
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Y.2320: Requirements for virtualization of control network entities in next generation network 
evolution

Y.2321: Functional Architecture for supporting Virtualization of Control Network Entities in Next 
Generation Network evolution

Y.2330: Requirements of Next Generation Network evolution for supporting Freedata service

Y.2340: Overview of Next Generation Network evolution phase 1

Y.2617: QoS guaranteed mechanisms and performance model for Public packet Telecommunica-
tion Data Network (PTDN)

Y.2705: Minimum security requirements for the interconnection of the Emergency Telecommu-
nications Service (ETS)

Y.2723: Support for OAuth in next generation networks

Y.2724: Framework for supporting OAuth and OpenID in next generation networks

Y.2725: Support of OpenID in next generation networks

Y.3001: Future Networks: Objectives and Design goals

Y.3000: family Recommendations

Y.3301: Cloud computing - Framework and high-level requirements

Y.3302: Functional architecture of software-defined networking

Y.3322: Functional architecture for NICE implementation making use of software-defined net-
working technologies

Y.3504: Functional Architecture for Desktop as a Service

Y.3522: End-to-end Cloud Service Lifecycle Management Requirements

– Supplement 66 to Q.1740-series: Supplement on scenarios and requirements in terms of services 
and deployments for IMT and IMS in developing countries.

– Supplement 21 to Y.2000-series: NGN requirements for interworking with legacy IP-based 
networks.

– Supplement 26 to Y.2600-series: Scenario and requirements of reconfigurable networking based 
on minimum network functions & network polymorphism in future packet based network.

ITU-T Study Group 15 Recommendations

See http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=15 for detailed information about 
ITU-T Study Group 15 Recommendations.

– G series: Transmission systems and media, digital systems and networks

G.984.x 
series:

Gigabit-capable passive optical networks (GPON) related Recommendations

G.987.x 
series:

10-Gigabit-capable passive optical network (XG-PON) related Recommendations

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=15
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G.989.x 
series:

40-Gigabit-capable passive optical network (NG PON2) related Recommendations

G.992.x 
series:

ADSL related Recommendations

G.993.x 
series:

VDSL related Recommendations

G.9700: Fast access to subscriber terminals (G.fast) – Power spectral density specification

G.9701: Fast access to subscriber terminals (G.fast) – Physical layer specification

G.9901- 
G.9904:

Narrowband orthogonal frequency division multiplexing power line communication 
transceivers

G.996x 
series:

Unified high-speed wireline-based home networking transceivers related Recommendations

G.650  
series:

Optical fibre cables

G.680- 
G.699:

Characteristics of optical systems including wavelength division multiplexing (WDM)

G.970  
series:

Optical fibre submarine cable systems

G.709: Interfaces for the optical transport network

G.709.1: Flexible OTN short-reach interface

G.8000 
series:

Packet over Transport aspects including Ethernet, MPLS-TP and synchronization

G.Suppl.55: Radio-over-fibre (RoF) technologies and their applications

G.Suppl.56: OTN transport of CPRI signals

– O series: Specifications of measuring equipment

O.201: Q-factor test equipment to estimate the transmission performance of optical channels

O.211: Test and measurement equipment to perform tests at the IP layer

– L series: Construction, installation and protection of cables and other elements of outside 
plant

L.38: Use of trenchless techniques for the construction of underground infrastructure for tele-
communication cable installation

L.51: Passive node elements for fibre optic networks, General principles and definitions for char-
acterization and performance evaluation

L.92: Disaster Management for outside plant facilities

L.100-L.199: Optical fibre cables

L.200-L.299: Optical infrastructures

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12010
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12090
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12789
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=13082
javascript:__doPostBack('ctl00$content_result$treeview','s15/-1\\\\15/107\\\\15/594')
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12575
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12838
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=6300
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=8628
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=4758
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=4758
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=6139
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=6139
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11819
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L.300-L.399: Maintenance and operation

L.380-L.399: Disaster management

L.392: Disaster management for improving network resilience and recovery with movable and 
deployable ICT resource units

L.400-L.429: Passive optical devices

L.430-L.449: Marinized terrestrial cables

ITU-T Study Group 16 Recommendations

• ITU-T E.120 – ITU-T E.139 (except ITU-T E.129), ITU-T E.161, ITU-T E.180-series, ITU-T E.330-
series, ITU-T E.340-series

• ITU-T F.700-series, except those under the responsibility of Study Group 20, and ITU-T F.900-
series

• ITU-T G.160-series, ITU-T G.710 − ITU-T G.729 (except ITU-T G.712), ITU-T G.760-series 
(including ITU-T G.769/Y.1242), ITU-T G.776.1, ITU-T G.799.1/ Y.1451.1, ITU-T G.799.2, ITU-T 
G.799.3

• ITU-T H-series, except those under the responsibility of Study Group 20

• ITU-T T-series

• ITU-T Q.50-series, ITU-T Q.115-series

• ITU-T V-series, except those under the responsibility of Study Groups 2 and 15

• ITU-T X.26/V.10 and ITU-T X.27/V.11

– F series: Non-telephone telecommunication services

F.700: Framework Recommendation for audiovisual/multimedia services

F.721: Videotelephony teleservice for ISDN

F.723: Videophone service in the Public Switched Telephone Network (PSTN)

F.742: Service description and requirements for distance learning services

F.743: Requirements and service description for visual surveillance

F.745: Functional requirements for network-based speech-to-speech translation services

F.746: Requirements of multimedia optimization control components

F.749.1: Functional requirements for vehicle gateways

F.790: Telecommunications accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities

F.791: Accessibility terms and definitions

– H series: Audiovisual and multimedia systems

H.222.0: Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio informa-
tion: System

H.310: Broadband audiovisual communication systems and terminals

H.320: Narrow-band visual telephone systems and terminal equipment

http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12837
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12837
http://itu.int/rec/T-REC-F
http://itu.int/rec/T-REC-H
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H.321: Adaptation of H.320 visual telephone terminals to B-ISDN environments

H.323: Packet-based multimedia communications systems

H.248  
series:

Media gateway protocol (80+ Recommendations)

H.262: MPEG2 Video compression

H.264: Advanced Video Coding for for generic audiovisual services

H.265: High-efficiency video coding

H.700 
series:

IPTV multimedia services and applications for IPTV

H.810-H.850 
series:

on personal health systems

H.860: Multimedia e-health data exchange services: Data schema and supporting services

H Series 
supplement 
1:

Requirements on video communication for sign language and lip reading

– T series: Terminals for telematic services

T.30 series: for fax protocol (PSTN and IP)

T.80 series: for JPEG and JBIG image compression

T.140: General presentation protocol for text conversation

T.134: Text conversation in the T120 data conferencing environment

T.800 
series:

for JPEG 2000 image compression

T.830 
series:

for JPEG XR image compression

– V series: Data communication over the telephone network

V.18: Harmonization of text telephony

V.151: Procedures for the end-to-end connection of analogue PSTN text telephones over 
an IP network utilizing text relay

V.152: Procedures for supporting voice-band data over IP networks

ITU-D Question 2/2 will continue to cover all relevant activities, in particular for e-Health applications.

ITU-T Study Group 17 Recommendations

Recommendations

– E series: Overall network operation, telephone service, service operation and human factor

E.115: Computerized directory assistance

http://itu.int/rec/T-REC-T
http://itu.int/rec/T-REC-V
http://www.itu.int/rec/T-REC-e
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– X series: Data networks, open system communications and security

X.500: Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Overview of con-
cepts, models and services

X.501: Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Models

X.509: Information technology – Open systems interconnection – The Directory: Public-key and 
attribute certificate frameworks

X.511: Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Abstract service 
definition

X.518: Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Procedures for 
distributed operation

X.519: Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Protocols

X.520: Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Selected attribute 
types

X.521: Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Selected object 
classes

X.525: Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Replication

X.660: Information technology – Procedures for the operation of object identifier registration 
authorities: General procedures and top arcs of the international object identifier tree

X.667: Information technology – Procedures for the operation of Object Identifier Registration 
Authorities: Generation of universally unique identifiers and their use in object identifiers

X.672: Information technology – Open systems interconnection – Object identifier resolution 
system (ORS)

X.674: Procedures for the registration of arcs under the Alerting object identifier arc

X.1032: Architecture of external interrelationships for a telecommunication IP-based network secu-
rity system

X.1034: Guidelines on extensible authentication protocol based authentication and key manage-
ment in a data communication network

X.1052: Information security management framework

X.1054: Information technology – Security techniques - Governance of information security

X.1057: Asset management guidelines in telecommunication organizations

X.1080.1: e-Health and world-wide telemedicines - Generic telecommunication protocol

X.1081: The telebiometric multimodal model – A framework for the specification of security and 
safety aspects of telebiometrics

X.1090: Authentication framework with one-time telebiometric templates

X.1091: A guideline for evaluating telebiometric template protection techniques

X.1092: Integrated framework for telebiometric data protection in e-health and telemedicines

http://www.itu.int/rec/T-REC-x
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X.1101: Security requirements and framework for multicast communication

X.1153: Management framework of a onetime password-based authentication service

X.1154: General framework of combined authentication on multiple identity service provider 
environments

X.1156: Non-repudiation framework based on a one time password

X.1164: Use of service providers’ user authentication infrastructure to implement public key infra-
structure for peer-to-peer networks

X.1192: Functional requirements and mechanisms for the secure transcoding of IPTV

X.1193: Key management framework for secure internet protocol television (IPTV) services

X.1194: Algorithm selection scheme for service and content protection descrambling

X.1195: Service and content protection interoperability scheme

X.1196: Framework for the downloadable service and content protection system in the mobile Inter-
net Protocol television environment

X.1197: Guidelines on criteria for selecting cryptographic algorithms for IPTV service and content 
protection

X.1198: Virtual machine-based security platform for renewable IPTV service and content protection

X.1209: Capabilities and their context scenarios for cybersecurity information sharing and exchange

X.1243: Interactive gateway system for countering spam

X.1245: Framework for countering spam in IP-based multimedia applications

X.1252: Baseline identity management terms and definitions

X.1253: Security guidelines for identity management systems

X.1254: Entity authentication assurance framework

X.1255: Framework for discovery of identity management information

X.1275: Guidelines on protection of personally identifiable information in the application of RFID 
technology

X.1303: Common Alerting Protocol (CAP1.1)

X.1311: Information technology – Security framework for ubiquitous sensor networks

X.1312: Ubiquitous sensor network middleware security guidelines

X.1313: Security requirements for wireless sensor network routing

X.1500: Overview of cybersecurity information exchange

X.1500.1: Procedures for the registration of arcs under the object identifier arc for cybersecurity infor-
mation exchange

X.1520: Common vulnerabilities and exposures

X.1521: Common vulnerability scoring system
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X.1524: Common weakness enumeration

X.1526: Open Vulnerability and Assessment Language

X.1528: Common platform enumeration

X.1528.1: Common platform enumeration naming

X.1528.2: Common platform enumeration name matching

X.1528.3: Common platform enumeration dictionary

X.1528.4: Common platform enumeration applicability language

X.1541: Incident object description exchange format

X.1544: Common attack pattern enumeration and classification

X.1570: Discovery mechanisms in the exchange of cybersecurity information

X.1580: Real-time inter-network defence

X.1581: Transport of real-time inter-network defence messages

– Z series: Languages and general software aspects for telecommunication systems

Z.100: Specification and Description Language – Overview of SDL-2010

Z.101: Specification and Description Language – Basic SDL-2010

Z.102: Specification and Description Language – Comprehensive SDL-2010

Z.103: Specification and Description Language – Shorthand notation and annotation in SDL-2010

Z.104: Specification and Description Language – Data and action language in SDL-2010

Z.105: Specification and Description Language – SDL-2010 combined with ASN.1 modules

Z.106: Specification and Description Language – Common interchange format for SDL-2010

Z.107: Specification and Description Language – Object-oriented data in SDL-2010

Z.109: Specification and Description Language – Unified modeling language profile for SDL-2010

Z.120: Message Sequence Chart (MSC)

Z.150: User Requirements Notation (URN) – Language requirements and framework

Z.151: User Requirements Notation (URN) – Language definition

Z.161: Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 core language

Z.161.1: Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 language extensions: Support of inter-
faces with continuous signals

Z.161.2: Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 language extensions: Configuration and 
deployment support

Z.161.3: Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 language extensions: Advanced 
parameterization

http://www.itu.int/rec/T-REC-z
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Z.161.4: The Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 Language Extensions: Behaviour 
Types

Z.164: Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 operational semantics

Z.165: Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 runtime interface (TRI)

Z.165.1 Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 extension package: Extended TRI

Z.166: Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 control interface (TCI)

Z.167: Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 mapping from ASN.1

Z.168: Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 mapping from CORBA IDL

Z.169: Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 mapping from XML data definition

Z.170: Testing and Test Control Notation version 3: TTCN-3 documentation comment specification

ITU-T Study Group 20 Recommendations

ITU-T Study Group 20 Recommendations can found at: https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/
index_sg.aspx?sg=20.

https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=20
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index_sg.aspx?sg=20
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Annex 2: ITU-T Focus Group publications

FG-SSC – Smart Sustainable Cities

2014 – Technical Report on “An overview of smart sustainable cities and the role of information 
and communication technologies”

2014 – Technical Report on “Smart sustainable cities: an analysis of definitions”

2015 – Technical Report on “Smart sustainable cities: a guide for city leaders”

2015 – Technical Report on “Master plan for smart sustainable cities”

2015 – Technical Report on “Setting the stage for stakeholders’ engagement in smart sustainable 
cities”

2015 – Technical Report on “Overview of smart sustainable cities infrastructure”

2015 – Technical Specifications on “Setting the framework for an ICT architecture of a smart 
sustainable city”

2015 – Technical Specifications on “Multi-service infrastructure for smart sustainable cities in new-
development areas”

2015 – Technical Report on “Cybersecurity, data protection and cyber resilience in smart sustainable 
cities”

2015 – Technical Report on “Intelligent sustainable buildings for smart sustainable cities“

2015 – Technical Report on “Smart water management in cities”

2015 – Technical Report on “Information and communication technologies for climate change 
adaptation in cities”

2015 – Technical Report on “Electromagnetic field (EMF) considerations in smart sustainable cities”

2015 – Technical Report on “Integrated management for smart sustainable cities”

2015 – Technical Report on “Anonymization infrastructure and open data in smart sustainable cities”

2014 – Technical Specifications on “Overview of key performance indicators in smart sustainable 
cities”

2015 – Technical Specifications on “Key performance indicators related to the use of information 
and communication technology in smart sustainable cities”

2015 – Technical Specifications on “Key performance indicators related to the sustainability impacts 
of information and communication technology in smart sustainable cities”

2015 – Technical Report on “Key performance indicators definitions for smart sustainable cities”

2015 – Technical Report on “Standardization roadmap for smart sustainable cities”

2015 – Technical Report on “Standardization activities for smart sustainable cities”

FG SWM – Smart Water Management

2015 – Technical Report on “Requirements for water sensing and early warning systems”

2015 – Technical Report on “Smart water management – Global initiatives and key stakeholders”

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0029-r14-overview_role_of_ICT.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0029-r14-overview_role_of_ICT.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0100-r9-definitions_technical_report.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0315-r6-city_leaders_guide.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0314-r5-ssc_framework.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0113-r9-SSC-stakeholders.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0113-r9-SSC-stakeholders.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0097-r8-Technical_Report_on_Smart_Sustainable_Cities_Infrastructure.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0345-r5-ssc_architecture.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0345-r5-ssc_architecture.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0347-r5-Multi-service-infrastructure-for-SSC-in-new-development-areas.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0347-r5-Multi-service-infrastructure-for-SSC-in-new-development-areas.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0090-r7-technical_report_on_ICT_infrastructure_for_resilience_security.doc
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0090-r7-technical_report_on_ICT_infrastructure_for_resilience_security.doc
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0136-r6-smart-buildings.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0122-r7-smart_water_management_in_cities.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0107-r7-ICTs-for-climate-change-adaptation.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0107-r7-ICTs-for-climate-change-adaptation.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0089-r10-technical_report_on_EMF.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0210-r5-technical_report_integrated_management_for_ssc.doc
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0234-r9-technical_report_anonymization_infrastructure_open_data_in_ssc.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0267-r7-Overview_of_Key_Performance_Indicators_in_Smart_Sustainable_Cities.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0267-r7-Overview_of_Key_Performance_Indicators_in_Smart_Sustainable_Cities.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0268-r5-KPIs_ICT.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0268-r5-KPIs_ICT.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0269-r4-KPIs_impact.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0269-r4-KPIs_impact.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0270-r3-KPIs_definitions.docx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0274-r4-technical_report_standardization_roadmap.doc
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0275-r5-technical-report-standardization-activities.doc
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2015 – Technical Report on “Standardization gap analysis for smart water management”

2015 – Technical Report on “The role of ICTs in water resource management”

FG Cloud – Cloud computing Focus Group

2012 – Technical Report: Part 1: Introduction to the cloud ecosystem: definitions, taxonomies, use cases and 
high-level requirements

2012 – Technical Report: Part 2: Functional requirements and reference architecture

2012 – Technical Report: Part 3: Requirements and framework architecture of cloud infrastructure

2012 – Technical Report: Part 4: Cloud Resource Management Gap Analysis

2012 – Technical Report: Part 5: Cloud security

2012 – Technical Report: Part 6: Overview of SDOs involved in cloud computing

2012 – Technical Report: Part 7: Cloud computing benefits from telecommunication and ICT perspectives

FG Distraction – Driver Distraction Focus Group

2013 – Report on Situational Awareness Management

2013 – Report on Use Cases

2013 – Report on User Interface Requirements for Automotive Applications

2013 – Report on Vehicle-to-Applications Communications Interface

2013 – Final Report

FG DR&NRR – Focus Group on Disaster Relief Systems, Network Resilience and Recovery

2013 – Technical Report on Telecommunications and Disaster Mitigation

FG FS-VDSL – Full-Service VDSL Focus Group

2002 – Technical Specifications: Part 1: Operator Requirements

2002 – Technical Specifications: Part 2: System Architecture

2002 – Technical Specifications: Part 3: Customer Premises Equipment

2002 – Technical Specifications: Part 4: Physical Layer Specification for Interoperable VDSL Systems

2002 – Technical Specifications: Part 5: Operations, Administration and Maintenance & Provision aspects for 
FS-VDSL Services

FG IPTV – IPTV Focus Group

2008 – Proceedings

FG OCAF – Open Communications Architecture Forum Focus Group

2005 – Carrier Grade Open Environment Reference Model

http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-CLOUD-2012-P1
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-CLOUD-2012-P1
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-CLOUD-2012-P2
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-CLOUD-2012-P3
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-CLOUD-2012-P4
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-CLOUD-2012-P5
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-CLOUD-2012-P6
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-CLOUD-2012-P7
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-DISTRACTION-2013-1
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-DISTRACTION-2013-2
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-DISTRACTION-2013-3
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-DISTRACTION-2013-4
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http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-FSVDSLTS-2002-P2
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-FSVDSLTS-2002-P3
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-FSVDSLTS-2002-P4
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-FSVDSLTS-2002-P5
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-FSVDSLTS-2002-P5
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-IPTV-2008-1
http://www.itu.int/pub/T-FG/publications.aspx?lang=en&parent=T-FG-OCAF-2005-CGOERM
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