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 متهيـد
هو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل  (ITU-T)االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت. وقطاع تقييس االتصاالت 

ت عل  لالتصاالت. وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاال
 الصعيد العاملي.

املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع  اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 تقييس االتصاالت وأن ُتصدر توصيات بشأهنا.

 الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت. 1وتتم املوافقة عل  هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم 
ان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت، تعد املعايري الالزاة عل  أساس التعاون اع املنظاة الدولية ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ض

 .(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)للتوحيد القياسي 
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 (2016احلاااات،  )املراَجع يف 2رار ـقال

 قطاع تقييس االتصاالت واختصاصاتهامسؤوليات لجان دراسات 
  ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 اونرتيال، ؛1996 جنيف، ؛1993 هلسنكي،)

 (2016 احلاااات، ؛20163 ؛20152 ؛2012 ديب، ؛20091 ؛2008 جوهانسربغ،

 (،2016احلاااات، إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )

 انها إقراراً 
 املعنية، الدراسات جلان بأعاال يتعلق فياا عليها ارتتبة وآثار كثرية  تعلياات ان تتضانه واا اجلاعية هذه اعتادهتا اليت بالقرارات

 اعتبارها يف تضع وإذ
 وضاان بينها اجلهود يف االزدواجية لتجنب بوضوح الدراسات جلان ان جلنة كل  اختصاصات حتديد الضروري ان أن أ ( 

 عااة؛ بصفة االحتاد يف االتصاالت تقييس قطاع عال برنااج اتساق

 أعضائه؛ وملصاحل املتغرية االتصاالت لبيئة أمهيته عل  حيافظ لكي يتطور أن عليه االتصاالت تقييس قطاع أن (ب

 ازدواج لتجنب وسيلة أيضاً  يكون قد املقرِّرين أفرقة أو العال فرق أو الدراسات جلان اجتااعات عقد اكان توحيد أن (ج
 :إىل االجتااعات عقد اكان توحيد يؤدي العالية، الناحية وان. العال كفاءة  ولتحسني العال
 أعاال أكثر ان جلنة دراسات واحدة؛ اشاركة احلاضرين يف -
 تقليل احلاجة إىل تبادل بيانات االتصال بني جلان الدراسات املعنية؛ -
 توفري التكاليف عل  االحتاد وأعضائه واخلرباء اآلخرين؛ -

قد أسندت إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت سلطة القيام  22 قرارها يف االتصاالت لتقييس العاملية اجلاعية أن ( د
الفرتة الفاصلة بني مجعيتني بإعادة هيكلة جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وإنشائها استجابًة للتغريات احلاصلة  يف
 االتصاالت، سوق يف

 تالحظ وإذ
 الفرتة يف تعديلها جيوز االتصاالت لتقييس العاملية اجلاعية يف عليها املواَفق واختصاصاهتا واسؤولياهتا الدراسات جلان هيكل أن

 قطاع اوقع يف احلالية واختصاصاهتا واسؤولياهتا الدراسات للجان احلايل اهليكل عل  االطالع ميكن وأنه مجعيتني بني الفاصلة
 االتصاالت، تقييس اكتب ان عليها احلصول أو الويب ةشبك يف االتصاالت تقييس

                                                      
 لقطاع تقييس االتصاالت، وافق عليها الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 5اختصاصات جلنة الدراسات  يف تعديالت أجريت 1

 .2009 أبريل 30 يف
 .لقطاع تقييس االتصاالت 20جلنة الدراسات  2015يونيو  5 يف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت أنشأ 2
بصفتها جلنة  االتصاالت لقطاع تقييس 20الدراسات دور جلنة  يف تعديالت عل  2016 فرباير 5 يف وافق الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 3

 .رئيسية دراسات
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 تقـرر
 لتنظيم اللجنة تستخداه الذي األساس تكون وأن يلي، مما الدراسات جلان ان جلنة كل  اختصاصات تتألف أن 1

 :دراساهتا برنااج
إطاره بتعديل التوصيات  يف، وميكن للجنة الدراسات أن تقوم هبذا القرار A امللحق جمال عام للاسؤولية، ويرد يف -

 احلالية، بالتعاون اع اللجان اأُلخرى، حسب االقتضاء؛
جماوعة ان املسائل املتصلة مبجاالت دراسة اعينة، واليت تتوافق اع اجملال العام للاسؤولية واليت ينبغي أن تكون اوجهة  -

 ( هلذه اجلاعية(؛2016 احلاااات، )املراَجع يف 1 ان القرار 7 حنو حتقيق النتائج )انظر القسم
 واجتااعات الدراسات للجان العااة اجللسات)اثل  االجتااعات اكان توحيد يف النظر عل  الدراسات جلان تشجيع 2

 اجملاالت تعيني إىل املعنية الدراسات جلان وستحتاج العال؛ جماالت بعض يف التعاون لتحسني كوسيلة(  املقرِّرين أو العال فرق
 تقييس واكتب االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق وإبالغ اختصاصاهتا إىل استناداً  بينها فياا التعاون تتطلب اليت

 بذلك، االتصاالت
 االتصاالت تقييس اكتب تكلف

 .االجتااعات عقد أااكن لتوحيد التشغيلية اجلوانب وتسهيل بدعم

 

 

 A امللحـق
 ((2016)املراَجع يف احلاااات،  2)بالقـرار 

 اجملاالت العااة للدراسة - 1 اجلـزء
 االتصاالت تقييس لقطاع 2 الدراسات لجنة

 االتصاالت وإدارة الخدمات لتوفير التشغيلية الجوانب
 :يلي مبا املتصلة الدراسات عن اسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  2جلنة الدراسات  تكون

  ،ذلك اعايري وإجراءات حجز املوارد  وختصيص املوارد مبا يفاتطلبات الرتقيم والتساية والعنونة وحتديد اهلوية
 وختصيصها واستعادهتا؛

 اتطلبات التسيري والتشغيل البيين؛ 
 ابادئ تقدمي اخلداات وتعريفها واتطلباهتا التشغيلية؛ 
 التشغيل ذلك إدارة حركة الشبكات، والتسايات وإجراءات  اجلوانب التشغيلية واإلدارية للشبكات مبا يف

 بالنقل؛ املتصلة
 اجلوانب التشغيلية للتشغيل البيين لشبكات االتصاالت التقليدية والشبكات اجلديدة؛ 

  ان جهات التشغيل، وشركات التصنيع واملستعالني بشأن اجلوانب املختلفة لتشغيل الشبكات؛ الواردةتقييم املعلواات 
  ذلك دعم شبكات اجليل التايل بواسطة أنظاة اإلدارة مبا يفإدارة خداات االتصاالت وشبكاهتا وجتهيزاهتا (NGN) ،

-واالتصاالت املتنقلة الدولية (SDN)الشبكي املعرف بالربجميات  والتوصيلواحلوسبة السحابية وشبكات املستقبل 
2020 (IMT-2020)وتطبيق إطار شبكة إدارة االتصاالت ، (TMN) وتطوره؛ 
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  ة اهلوية ضاان اتساق نسق اعرفات إدار(IdM) وهيكلها؛ 
 ؛فياا بينها حتديد السطوح البينية ألنظاة اإلدارة لدعم توصيل اعلواات اهلوية ضان امليادين التنظياية أو 
   األثر التشغيلي لإلنرتنت، والتقارب )اخلداات أو البنية التحتية( واخلداات اجلديدة اثل اخلداات املتاحة حبرّية عل

   خداات وشبكات االتصاالت الدولية.، عل(OTT) اإلنرتنت

 االتصاالت تقييس لقطاع 3 الدراسات لجنة
 تكنولوجيا/باالتصاالت المتصلةاالقتصادية والسياساتية  قضاياالو  االقتصادية والقضايا والمحاسبة التعريفة مبادئ

 الدولي الصعيد على واالتصاالت المعلومات
 املتصلةوالسياساتية  االقتصادية القضايا ةدراس مجلة أاور انها عن اسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  3جلنة الدراسات  تكون

ذلك ابادئ  )مبا يف احملاسبةاملسائل املتعلقة بالتعريفة و و  عل  الصعيد الدويل /تكنولوجيا املعلواات واالتصاالتاالتصاالتب
. وحتقيقًا هلذه الغاية، تعال جلنة وانهجيات التكاليف( هبدف اإلبالغ عن تطوير النااذج واألطر التنظياية التاكينية

  اع يتفق مبا املاكنة املستويات أدىن يف األسعار وضع بقصد فيها املشاركني بني التعاون دعم عل  خاصة، بصفة ،3 الدراسات
وباإلضافة إىل ذلك،  .سليم أساس عل  لالتصاالت املالية اإلدارة استقالل عل  احملافظة ضرورة اراعاة عوا اخلداة كفاءة

اآلثار االقتصادية والتنظياية لإلنرتنت، والتقارب )اخلداات أو البنية التحتية( واخلداات اجلديدة اثل  3 ستدرس جلنة الدراسات
 ، عل  خداات وشبكات االتصاالت الدولية.(OTT) اخلداات املتاحة حبرّية عل  اإلنرتنت

 االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات لجنة

 اقتصاد التدويرو البيئة وتغير المناخ 
 جمال لقطاع تقييس االتصاالت اسؤولة عن دراسة اجلوانب البيئية للظواهر الكهراغنطيسية وتغري املناخ يف 5جلنة الدراسات  تكون

 .االتواالتص املعلواات تكنولوجيا
أيضًا القضايا املتعلقة بالقدرة عل  املقاواة، والتعرض البشري للاجاالت الكهراغنطيسية، واقتصاد  5وستدرس جلنة الدراسات 

 التدوير، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكيف اع تغري املناخ والتخفيف ان آثاره.
 :املتعلقة مبا يلي وتكون اسؤولة عن الدراسات

 يزات االتصاالت ان التداخل والصواعق؛محاية شبكات وجته 
 التوافق الكهراغنطيسي (EMC) ،للاجاالت  وتأثريات إشعاعات اجلسياات وتقييم التعرض البشري

 ذلك اهلواتف اخللوية ، مبا يفتكنولوجيا املعلواات واالتصاالتالناجتة عن انشآت وأجهزة  (EMF) الكهراغنطيسية
 ؛القاعدة طاتاحملو 

 هبا؛ اخلارجية للشبكات النحاسية القائاة واملنشآت الداخلية املرتبطةملنشآت ا 
 تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛ حتقيق كفاءة استخدام الطاقة والطاقة النظيفة املستدااة يف 

  باستخدام تكنولوجيا انهجيات تقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، ونشر املبادئ التوجيهية املتعلقة
)اليت تشال أيضًا األثر البيئي قضايا املخلفات اإللكرتونية  التعاال اعاملعلواات واالتصاالت بطريقة اؤاتية للبيئة و 

تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، مبا  ، وتعزيز إعادة تدوير املعادن النادرة وكفاءة استخدام الطاقة يف(ألجهزة الزائفةل
 التحتية. ذلك البىن يف

اساعدة  املعلواات واالتصاالت يف تتكنولوجيا استخدام كيفية  عن دراسات إجراء عن اسؤولة 5وتكون جلنة الدراسات 
ذلك تغري املناخ متاشيًا اع أهداف  التكيف اع آثار التحديات البيئية، مبا يف البلدان وقطاع تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت يف

 .(SDG) املستدااة التناية
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قطاع تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت  أيضاً احلاجة إىل ممارسات أكثر اتساقاً واقيسة واراعية للبيئة يف 5 جلنة الدراساتوحتدد 
 )اثل التوسيم وممارسات الشراء، وإادادات/اوصالت القدرة املقيسة، وخمططات التصنيف البيئي(.

 االتصاالت تقييس لقطاع 9 الدراسات لجنة

 النطاق عريضة المتكاملة الكبلية والشبكات والصوتي التلفزيوني اإلرسال
 :يلي مبا املتعلقة الدراسات عن اسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  9جلنة الدراسات  تكون

 ات خداات املسامهة والتوزيع األويل والثانوي لربااج اإلذاعة التلفزيونية والصوتية وخدا استعاال أنظاة االتصاالت يف
البيانات املتصلة هبا مبا فيها اخلداات والتطبيقات التفاعلية القابلة للتوسعة لتشال قدرات اتقداة ان قبيل التلفزيون 

 املدى الدينااي الواسع، واا إىل ذلك؛ يفائق الوضوح والتلفزيون ثالثي األبعاد والتلفزيون اتعدد املشاهد والتلفزيون ذ
 كات اهلجينة، وعل  األخص اا هو اصام انها لبث برااج اإلذاعة التلفزيونية استعاال شبكات الكبالت والشب

والصوتية إىل املنازل، باعتبارها شبكات اتكاالة عريضة النطاق تستخدم أيضًا فياا يقدَّم إىل جتهيزات اقار 
ت اأُلخرى اليت املنازل واملؤسسات ان اخلداات الصوتية واخلداات اتعددة الشاشات واخلداا يف (CPE) الزبائن

، اثالً( (OTT) )املتاحة حبرية عل  اإلنرتنت يكون عنصر الوقت فيها حرجاً، وخداات الفيديو حسب الطلب
 إىل ذلك. واخلداات التفاعلية، واا

 االتصاالت تقييس لقطاع 11 الدراسات لجنة

 الزائفةومكافحة المنتجات  االختبار ومواصفات التشوير وبروتوكوالت متطلبات
 وبروتوكوالت مبعاارية نظام التشوير ومبتطلبات املتصلة الدراسات مبسؤوليةلقطاع تقييس االتصاالت  11الدراسات  جلنة كلفت
والتاثيل  (SDN)والشبكات املعرفة بالربجميات  (FN) وشبكات املستقبلوالتكنولوجيات  جلايع أنواع الشبكات التشوير

والتوصيل البيين للشبكات القائاة عل   السحابية احلوسبةشبكات و  (NFV)االفرتاضي لوظائف الشبكة 
والوسائط املتعددة وشبكات اجليل  IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  والشبكات االفرتاضية ViLTE/VoLTE تكنولوجيا

الربط الشبكي وير ان أجل والتشوالشبكات املخصصة لألشياء الطائرة واإلنرتنت املستعالة باللاس والواقع املزيد  (NGN) التايل
 .التقليدية للشبكات

ذلك االتصاالت/تكنولوجيا  يف اسؤولة أيضًا عن الدراسات الرااية إىل اكافحة تزييف املنتجات، مبا 11وجلنة الدراسات 
 املعلواات واالتصاالت، وسرقة األجهزة املتنقلة.

لية التشغيل البيين جلايع أنواع الشبكات والتكنولوجيات ختبار املطابقة وقابأيضًا اواصفات ال 11وستضع جلنة الدراسات 
ان أجل املعلاات الشبكية املقيسة فياا يتعلق باإلطار اخلاص بقياس أداء وجماوعات اختبار  ،اختبار اتانهجيواخلداات، و 

 IoTو NFVو SDNواحلوسبة السحابية و FNs( والناشئة )اثل NGNان أجل التكنولوجيات القائاة )اثل  اإلنرتنت، وكذلك
والشبكات املخصصة لألشياء الطائرة واإلنرتنت املستعالة باللاس  IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  ViLTE/VoLTEو

 والواقع املزيد وغريها(. 
إىل جانب ذلك طريقة لتنفيذ إجراء لالعرتاف مبعاال االختبار داخل قطاع تقييس االتصاالت ان  11وستدرس جلنة الدراسات 

 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت. (CASC)خالل عال جلنة التوجيه املعنية بتقييم املطابقة 

 االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات لجنة

 (QoE) التجربة وجودة (QoS) الخدمة وجودة األداء

وجودة  (QoS) اخلداة وجودة باألداء اخلاصة التوصيات عن اسؤولةتقييس االتصاالت  لقطاع 12جلنة الدراسات  تكون
ان إرسال الصوت عرب الشبكات الثابتة القائاة  بدءاً والتطبيقات ان أجل مجيع املطاريف والشبكات واخلداات  (QoE) التجربة
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 التشغيلية اجلوانب اجملال هذا يف ويدخلعل  الدارات إىل التطبيقات اتعددة الوسائط عرب الشبكات املتنقلة والقائاة عل  الرزم. 
 الذاتية التقييم انهجيات وتطوير ،طرف إىل طرف ان البيين للتشغيل النوعية وجوانب التجربة؛ وجودة اخلداة وجودة لألداء

 .املتعددة طالوسائ لنوعية واملوضوعية

 االتصاالت تقييس لقطاع 13 الدراسات لجنة

والبنى  السحابية الحوسبةو  (IMT-2020) 2020 -االتصاالت المتنقلة الدولية مع التركيز على المستقبل شبكات
 التحتية للشبكات الموثوقة

باملتطلبات واملعااريات والقدرات والسطوح الدراسات املتعلقة  لقطاع تقييس االتصاالت اسؤولة عن 13تكون جلنة الدراسات 
اع الرتكيز بشكل  املتقاربةشبكات املستقبل  وكذلك جوانب املكونات الربجمية وتنسيق وظائف (API)البينية لربجمة التطبيقات 

ويشال ذلك أيضًا تنسيق إدارة اشروع  .(IMT-2020) 2020-خاص عل  األجزاء غري الراديوية ان االتصاالت املتنقلة الدولية
 وسيناريوهات التنفيذ. بقطاع تقييس االتصاالت وختطيط اإلصداراتمجيع جلان الدراسات  يف 2020-االتصاالت املتنقلة الدولية

وارد والتاثيل االفرتاضي وإدارة امل والبيانات الضخاةبتكنولوجيات احلوسبة السحابية الدراسات املتصلة  وتكون اسؤولة عن
وتكون اسؤولة عن الدراسات املتصلة بتقارب االتصاالت الثابتة  واجلوانب األانية ملعااريات الشبكة اليت يُنظر فيها.واالعتاادية 

ذلك جوانب  بشأن االتصاالت املتنقلة مبا يفوحتسني توصيات قطاع تقييس االتصاالت احلالية وإدارة التنقلية  (FMC) واملتنقلة
دراسات عن تكنولوجيات الشبكة الناشئة  13جلنة الدراسات اسؤولية  تتضانطاقة. وعالوًة عل  ذلك، ال يف توفريال

/التوصيل الشبكي املتاحور (ICN)التوصيل الشبكي املتاحور حول املعلواات  وشبكات املستقبل اثل IMT-2020 لشبكات
املفاهيم واآلليات الالزاة لتاكني تكنولوجيا املعلواات  بتقييسوتتحال أيضًا اسؤولية الدراسات املتعلقة  .(CCN) احملتوى حول

البىن التحتية املوثوقة للشبكات واملتطلبات واإلاكانيات واملعااريات وسيناريوهات تنفيذ  اإلطار ذلك ، مبا يفواالتصاالت املوثوقة
 .املعنية الدراسات جلانمجيع بالتنسيق بني واحللول السحابية املوثوقة 

 االتصاالت تقييس لقطاع 15 لدراساتا لجنة

 المنزلية والمنشآت والنفاذ النقل ألغراض التحتية والبنى والتكنولوجيات الشبكات

 ولشبكات البصرية النقل لشبكات التحتية البىنأجل  اناملعايري  وضع عنتقييس االتصاالت  قطاع يف اسؤولة 15جلنة الدراسات 
املرتبطة هبا  التقنياتيشال  هذا. و والكبالت البصرية واأللياف والتجهيزات واألنظاة الكهربائية، والشبكات املنزلية وللشبكات النفاذ

اجتاه شبكات النقل  للرتكيب والصيانة واإلدارة واالختبار واملعدات والقياس وتكنولوجيا طبقة التحكم ان أجل السااح بالتطور يف
  ذلك دعم تطبيقات الشبكات الذكية. الذكية مبا يف

 االتصاالت تقييس لقطاع 16 الدراسات لجنة

 وتطبيقاتها وأنظمتها المتعددة الوسائط تشفير

 اتعددة الوسائط الشاولية بالتطبيقات املتصلة الدراسات عن اسؤولةلقطاع تقييس االتصاالت  16جلنة الدراسات  تكون
. ويشال ذلك قابلية النفاذ املستقبل وشبكات القائاة الشبكات وتطبيقات خبداات يتعلق فياا الوسائط اتعددة واملقدرات

 والربوتوكوالت واملطاريف؛ األشخاص هااليت يستخدا دااتاخلوتطبيقاهتا؛ والسطوح البينية و واعااريات الوسائط املتعددة 
 والبوابات النقاط اتعددة املؤمترات ووحدات الشبكة إشارات اعاجلة اعدات)اثل  وأنظاتها الوسائط وتشفري اإلشارات واعاجلة
 (.البوابات وحراسة
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 االتصاالت تقييس لقطاع 17 الدراسات لجنة

 األمن
استخدام تكنولوجيا املعلواات  اسؤولة عن بناء الثقة واألان يف االتصاالت تقييس لقطاع 17جلنة الدراسات 

. ويشال ذلك الدراسات املتصلة باألان، مبا فيها األان السيرباين واكافحة الرسائل االقتحااية وإدارة اهلوية. (ICT) واالتصاالت
وأان التطبيقات واخلداات  (PII)ويشال ذلك أيضًا اعاارية وإطار األان وإدارته ومحاية املعلواات احملددة هلوية الشخص 

ّ            التوصيل الشبكي املعر ف بالربجميات الذكية واهلواتف الذكية و والشبكة  (IoT) إنرتنت األشياء ىلإبالنسبة                    (SDN) وتلفزيون 
والنظام املايل  ضخاةحتليالت البيانات الو وخداات الويب والشبكات الذكية واحلوسبة السحابية  (IPTV) اإلنرتنت بروتوكول

ذلك  لك عن تطبيق اتصاالت األنظاة املفتوحة مبا يفوهي اسؤولة كذباستخدام االتصاالت املتنقلة والبيانات البيوارتية عن بُعد. 
أنظاة االتصاالت  الدليل واعّرفات األشياء، واللغات التقنية وأسلوب استعااهلا واملسائل اأُلخرى املتعلقة جبوانب الربجميات يف

 ختبارات املطابقة لتحسني جودة التوصيات.لغات اواصفات االختبارات دعااً الو 

 االتصاالت تقييس لقطاع 20 الدراسات لجنة
 الذكية والمجتمعات المدنو  (IoT) األشياء إنترنت
املدن و وتطبيقاهتا  (IoT) لقطاع تقييس االتصاالت اسؤولة عن الدراسات املتصلة بإنرتنت األشياء 20جلنة الدراسات  تكون

 واجملتاعات واملدن األشياء نتإنرت  يف الضخاة البيانات جبوانباملتعلقة  دراساتالذلك  ويشال. (SC&C)واجملتاعات الذكية 
 .الذكية واجملتاعات املدن خيص فياا الذكية واخلداات اإللكرتونية وباخلداات الذكية،

 جماالت اعينة للدراسة جلان الدراسات الرئيسية لقطاع تقييس االتصاالت يف  2 اجلـزء
 والتساية والعنونة وتعرف اهلوية والتسيريجلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالرتقيم  2الدراسات  جلنة

 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتعريف اخلداات
 الشبكات وصاود املبكر/اإلنذار الكوارث حاالت يف اإلغاثة باتصاالت املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 التعايف عل  وقدرهتا

 االتصاالت بإدارة جلنة الدراسات الرئيسية املعنية
الرئيسية املعنية مببادئ التعريفة واحملاسبة املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت  جلنة الدراسات 3الدراسات  جلنة

 عل  الصعيد الدويل
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالقضايا االقتصادية املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت 

 عل  الصعيد الدويل
جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بقضايا السياسات العااة املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت 

 عل  الصعيد الدويل
 الكهراغنطيسية والتأثريات واحلااية ان الصواعق الدراسات الرئيسية املعنية بالتوافق الكهراغنطيسي جلنة 5الدراسات  جلنة

وتغري املناخ، وكفاءة ذات الصلة بالبيئة جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت 
 استخدام الطاقة والطاقة النظيفة
 ذلك املخلفات اإللكرتونية باقتصاد التدوير مبا يفجلنة الدراسات الرئيسية املعنية 

 ية بالشبكات الكبلية والتلفزيونية املتكاالة عريضة النطاقجلنة الدراسات الرئيسية املعن 9الدراسات  جلنة
ذلك اا خيص تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة  ، مبا يفوالربوتوكوالت بالتشوير املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 11الدراسات  جلنة

 (IMT-2020) 2020-الدولية
 البيين التشغيل وقابلية املطابقة واختبارجلنة الدراسات الرئيسية املعنية بوضع اواصفات االختبار 
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كل جلان الدراسات  جلايع أنواع الشبكات والتكنولوجيات واخلداات اليت تكون اوضع دراسة وتقييس يف
 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت

 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية مبكافحة تزييف أجهزة تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت
 الرئيسية املعنية مبكافحة استخدام أجهزة تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت املسروقة جلنة الدراسات

 وجودة التجربة اخلداة جبودة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 12الدراسات  جلنة
 السيارات اتصاالت يف بالصوت املتعلقة واجلوانب السائق بشرود املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 والتطبيقات الفيديوية بتقييم جودة االتصاالتجلنة الدراسات الرئيسية املعنية 

 (IMT-2020) 2020-االتصاالت املتنقلة الدولية اثل شبكات املستقبل بشبكات املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 13الدراسات  جلنة
 الراديوية( )األجزاء غري

  التنقلية بإدارة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
  الدراسات الرئيسية املعنية باحلوسبة السحابية جلنة
 بالبىن التحتية للشبكات املوثوقة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 النفاذ شبكة يف بالنقل املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 15الدراسات  جلنة
 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالشبكات املنزلية

 البصرية بالتكنولوجيا املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
 الذكية بالشبكة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 وتطبيقاهتا وأنظاتها املتعددة، الوسائط بتشفري املعنية الرئيسيةالدراسات  جلنة 16الدراسات  جلنة
 املتعددة الوسائط الشاولية بالتطبيقات املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 واالتصاالت املعلواات/تكنولوجيا االتصاالت إىل اإلعاقة ذوي األشخاص بنفاذ املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بالعواال البشرية

 (ITS) الذكية النقل أنظاة اتصاالت اجلوانب املتعددة الوسائط يفب املعنية الرئيسية الدراسات جلنة
 والالفتات الرقاية (IPTV) اإلنرتنت بروتوكول بتلفزيون املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 اخلداات اإللكرتونية  اجلوانب املتعددة الوسائط يفجلنة الدراسات الرئيسية املعنية ب

 باألان املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 17الدراسات  جلنة
 الدراسات الرئيسية املعنية بإدارة اهلوية  جلنة
 الوصف وتقنيات باللغات املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 وتطبيقاهتا (IoT) األشياء بإنرتنت املعنية الرئيسية الدراسات جلنة 20الدراسات  جلنة
 ذلك خدااهتا اإللكرتونية وخدااهتا الذكية ا يفمب (SC&C)املدن واجملتاعات الذكية ب املعنية الرئيسية الدراسات جلنة

 جلنة الدراسات الرئيسية املعنية بتعريف إنرتنت األشياء 
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 B امللحـق
 ((2016)املراَجع يف احلاااات،  2)بالقـرار 

 االتصاالت تقييس لقطاع الدراسات لجان إلى إرشادية نقاط
 2016أجل إعداد برنامج عمل لما بعد عام  من

1.B هذا امللحق عل  نقاط إرشادية اوجهة إىل جلان الدراسات فياا يتعلق بإعداد املسائل اليت ستجرى بشأهنا  يشتال
 التفاعل توضيح هو اإلرشادية النقاط هبذه واملقصود. للاسؤولية العااة واجملاالت املقرتح للهيكل طبقاً  ،2016دراسات بعد عام 

 تقدمي انها املقصود وليس اناسباً، ذلك يكون عنداا املشرتكة، املسؤولية جماالت ان اعينة جماالت يف الدراسات جلان بني فياا
 .املسؤوليات هبذه شاالة قائاة

2.B جلان بني فياا التفاعل لتسهيل امللحق هذا باستعراض اللزوم، عند االتصاالت، لتقييس االستشاري الفريق يقوم 
 .االتصاالت تقييس لقطاع العام العال برنااج يقوتنس اجلهود يف االزدواجية ان والتقليل الدراسات

 االتصاالت تقييس لقطاع 2 الدراسات لجنة

 (NNAI) للرتقيم والتساية والعنونة وحتديد اهلوية لقطاع تقييس االتصاالت هي جلنة الدراسات الرئيسية املعنية 2الدراسات  جلنة
(. وهذه اللجنة هي املسؤولة عن وضع ابادئ اخلداة املتنقلة دااتاخلاملستقبلية أو  اخلداات فيها)مبا  اخلداات وتعريفالتسيري و 

واتطلبات التشغيل ذلك الفوترة ونوعية تشغيل اخلداات/أداء الشبكات. وجيب وضع ابادئ اخلداة  واتطلبات التشغيل، مبا يف
 .واجلديدة بالنسبة إىل لتكنولوجيات احلالية

تعريفًا ووصفًا للخداات ان وجهة نظر املستعالني ان أجل تسهيل التوصيل البيين والتشغيل البيين عل   2جلنة الدراسات  حتدد
املستوى العاملي والعال، كلاا أاكن ذلك عالياً، عل  ضاان التوافق اع لوائح االتصاالت الدولية واالتفاقات الدولية احلكواية 

 .هبا املتصلة

 وتقدمي تشغيل لدى ينشأ قد اخلداات، مبا فيها اا دراسة اجلوانب املتصلة بالسياسات يف 2 الدراسات جلنة تواصل أن وينبغي
 .الواجب النحو عل  الوطنية السيادة اراعاة اعاإلقلياية،  /أوو العاملية واخلداات للحدود، العابرة اخلداات

 أنواع مجيع يف والتسيريالعنونة وحتديد اهلوية هي املسؤولة عن دراسة املبادئ العااة للرتقيم والتساية و  2الدراسات  وجلنة
 .هبا والتوصية وإعدادها الشبكات،

 ،2 جلنة الدراسات )أو املاثل الذي يفوضه، عند اللزوم(، بالتشاور اع املشاركني يف 2 الدراسات جلنة رئيس يقدم أن وينبغي
 والتسيرياملشورة التقنية إىل ادير اكتب تقييس االتصاالت فياا يتعلق باملبادئ العااة للرتقيم والتساية والعنونة وحتديد اهلوية 

 .الدولية الشفرات ختصيص عل  ذلك وتأثري

ختصيص  ة والتشغيلية يفادير اكتب تقييس االتصاالت باملشورة بشأن اجلوانب التقنية والوظيفي 2 الدراسات جلنة تزود أن وينبغي
 ITU-T E املوارد الدولية للرتقيم والعنونة وإعادة ختصيصها واستعادهتا، طبقًا للتوصيات ذات الصلة ان السلسلة

 اع اراعاة النتائج اليت تسفر عنها الدراسات اجلارية. ITU-T F والسلسلة

ذلك  األداء التشغيلي جلايع الشبكات )مبا يف باإلجراءات الواجب اختاذها لضاان 2أن توصي جلنة الدراسات  وينبغي
 .اخلداة وجودة اخلداة أثناءالشبكات  أداء( ان أجل تلبية اتطلبات الشبكات إدارة
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 خطة وحتديث إعداد عن كذلك  اسؤولة االتصاالت، بإدارة املعنية الرئيسية الدراسات جلنة بصفتها ،2 الدراسات جلنة وتكون
بالتعاون اع جلان  (OAM) والصيانة واإلدارة التشغيل وأنشطة وتشغيلها االتصاالت إدارة بشأن التقييس لقطاع اتناسقة عال

دراسات قطاع التقييس ذات الصلة. وسينصب تركيز خطة العال هذه بوجه خاص عل  األنشطة اليت تشال منطني ان السطوح 
 البينية:

 ارة األانسطوح بينية حلاالت اخللل والتشكيل واحملاسبة واألداء وإد (FCAPS)  بني عناصر الشبكة وأنظاة اإلدارة
 بني أنظاة اإلدارة؛ وفياا

 .السطوح البينية لإلرسال بني عناصر الشبكة 
أن حتدد  2 األسواق، ان شأن الدراسات اليت تضطلع هبا جلنة الدراسات املقبولة يف FCAPSحللول السطوح البينية  ودعااً 

اتطلبات اوردي اخلداات واشغلي الشبكات وأولويات إدارة االتصاالت وتواصل تطوير إطار إدارة االتصاالت القائم حالياً 
، وتعاجل إدارة شبكات (SDN)والشبكات املعرفة بالربجميات  وافاهيم شبكات اجليل التايل (TMN) عل  شبكة إدارة االتصاالت

االتصاالت املتنقلة و  (SDN)والشبكات املعرفة بالربجميات  (FN) شبكات املستقبلو سحابية احلوسبة الو  ،اجليل التايل
 .2020-الدولية
اليت تدرسها، تعاريف اعلواات اإلدارة القابلة إلعادة  FCAPS ان خالل حلول السطوح البينية 2جلنة الدراسات  وحتدد

اصل منذجة اعلواات اإلدارة فياا يتعلق بتكنولوجيات االتصاالت استعااهلا بواسطة تقنيات حمايدة ان حيث الربوتوكول، وتو 
 اع متاشياً  اإلدارة تكنولوجيا خيارات وتوسع اإلنرتنت بروتوكول عل  القائم الشبكي والربط البصري الشبكي الربطالرئيسية، اثل 

 .الناشئة الرئيسية التقنية والتوجهات صناعياً  هبا املعرتف والقياة السوق احتياجات
العالقات التعاونية اع املنظاات املعنية بوضع املعايري واحملافل  2لبلورة حلول السطوح البينية، تعزز جلنة الدراسات  ودعااً 

 واالحتادات املعنية وغريها ان اخلرباء حسب احلالة.
 الشبكة حركة إدارة دعم كذل يف مبا واخلداات، للشبكات التشغيلية واملتطلبات اإلجراءات تتناول إضافية دراسات جترى كاا
 .الشبكات اشغلي بني البينية التوصيالت أجل ان والتسايات ،(SNO) واخلداة الشبكة بعاليات املعين الفريق ودعم
 .3 اجتااعاهتا بالتعاقب اع اجتااعات جلنة الدراسات 2 الدراسات جلنة تعقدوس

واع  (IoT) فياا خيص إنرتنت األشياء 22عل  جوانب التعريف اهلااة بالتعاون اع جلنة الدراسات  2وستعال جلنة الدراسات 
 ، وفقاً الختصاصات كل ان هاتني اللجنتني.17 جلنة الدراسات

 االتصاالت تقييس لقطاع 3 الدراسات لجنة
لقطاع تقييس االتصاالت أن تقوم بدراسة وإعداد توصيات وورقات تقنية وكتيبات وغريها ان  3 ينبغي للجنة الدراسات

األسواق الدولية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات  املنشورات لكي يستجيب األعضاء بصورة إجيابية واستباقية للتطور احلاصل يف
ة اليت حتكم هذه األسواق ذات جدوى لفائدة املستخداني واالتصاالت، ان أجل ضاان أن تظل األطر السياساتية والتنظياي
 واالقتصاد العاملي، وان أجل هتيئة البيئة السياساتية للتحول الرقاي.

أن تضان أن تكون التعريفات والسياسات االقتصادية واألطر التنظياية تطلعية وتؤدي  3وبوجٍه خاص، ينبغي للجنة الدراسات 
عل  حنو  أن تكون هذه األطر ارنة  جمال الصناعة. وعالوًة عل  ذلك، يلزم بتكار واالستثاار يفإىل تشجيع تبين واستخدام اال

الضاانات الالزاة  كفالة اعومناذج األعاال التجارية،  ،، والتكنولوجيات الناشئةسريعة التطوراألسواق  للتكيف اعكاف 
 .للانافسة ومحاية املستهلكني واحلفاظ عل  الثقة

التكنولوجيات واخلداات اجلديدة والناشئة كي يساعد عالها  إطار عالها يف يف 3ق، ينبغي أن تنظر جلنة الدراسات ويف هذا السيا
 ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتناية املستدااة. خمتلف اجملاالت مبا يف عل  إتاحة الفرص االقتصادية اجلديدة وتعزيز اصاحل اجملتاع يف

أن تقوم بدراسة وتطوير أدوات االئاة ان أجل هتيئة بيئة سياساتية متكينية لتحول األسواق  3وينبغي للجنة الدراسات 
 والصناعات، ان خالل تشجيع اؤسسات افتوحة تقوم عل  االبتكارات وختضع للاحاسبة. 
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رّي اشهد االتصاالت وهناك خداات جديدة آخذة يف الظهور وستوفرها جماوعة ان املشغلني اجلدد والتقليديني. وهذا الواقع يُغ
أن تضع التوصيات والكتيبات واملبادئ التوجيهية لتعزيز تقدمي هذه اخلداات، اع  3الدولية وبالتايل، يتعني عل  جلنة الدراسات 

اراعاة تكلفة تشغيل الشبكات وتوفري اخلداات. وينبغي هلا أن تتناول اا يرتتب ان آثار االية هلذه اإلجراءات عل  احملاسبة 
 سوية بني اقداي اخلداات املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت عل  الصعيد الدويل.والت

أقرب فرصة ممكنة بأي تطورات قد يكون هلا تأثري عل   يف االتصاالت تقييس لقطاع 3مجيع جلان الدراسات جلنة الدراسات  تبلِّغ
االقتصادية وقضايا السياسات العااة املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات وعل  القضايا ابادئ التعريفة واحملاسبة، 

 .واالتصاالت عل  الصعيد الدويل

 االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات لجنة

 :التالية باملواضيع صلة ذات أخرى وانشورات وإضافاتتوصيات  االتصاالت تقييس لقطاع 5جلنة الدراسات  تعدّ 
 ؛الكهربائية وأعطال الطاقة شبكات تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وجتهيزاهتا ان التداخالت والصواعق محاية 
  التوافق الكهراغنطيسي(EMC)؛ 
  الكهراغنطيسيةتقييم التعرض البشري للاجاالت (EMF)  النامجة عن انشآت تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت

 ؛وأجهزهتا
 تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت بالطاقة واإلاداد بالطاقة عرب  اعدات نفيذ املتعلقة بإادادجوانب السالاة والت

 واملواقع؛ الشبكات
 املكونات واراجع التطبيق حلااية اعدات تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وشبكة االتصاالت؛ 
 أهداف التناية  حتقيقم الطاقة وتغري املناخ، بغية تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، واقتصاد التدوير، وكفاءة استخدا

 ، وأهداف التناية املستدااة، وغري ذلك(؛2020ذلك اتفاق باريس، وبرنااج التوصيل  املستدااة )مبا يف
 اعدات تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت للتقليل إىل أدىن حد  دراسة هنج دورة احلياة وإعادة تدوير املعادن النادرة يف

 ن اآلثار البيئية والصحية للاخلفات اإللكرتونية؛ا
  دراسة انهجيات لتقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، سواء ان حيث االنبعاثات الصادرة عنها

 قطاعات صناعية ُأخرى؛ واستخدام الطاقة والوفورات الناجتة عن تطبيقات تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت يف
  دراسة انهجيات للتغذية بالطاقة ان شأهنا أن حتد ان استهالك الطاقة واستخدام املوارد عل  حنو فّعال وزيادة السالاة

 وزيادة التقييس العاملي ان أجل حتقيق اكاسب اقتصادية؛
  املعلواات واالتصاالت دراسة انهجيات اثل إعادة التدوير ان شأهنا أن تقلل ان اآلثار البيئية ملرافق تكنولوجيا

 وأجهزهتا؛
 إنشاء بنية حتتية انخفضة التكلفة واستدااة لتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت بغية توصيل غري املوصولني؛ 

 املعلواات تكنولوجيا وقطاع البلدان اساعدة يف واالتصاالت املعلواات تكنولوجيا استخدام كيفية  عن دراسات إجراء 
 املناخ؛ تغري ذلك يف مبا ،وبناء القدرة عل  جتاوز هذه التحديات البيئية التحديات آثار اع كيفالت يف واالتصاالت

 ذلك  اإلدارة السلياة بيئيًا للاخلفات اإللكرتونية وتصايم تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت املراعي للبيئة، مبا يف
 التصدي لألجهزة الزائفة؛

 ات واالتصاالت ان حيث االستدااة ان أجل تعزيز أهداف التناية املستدااةتقييم تأثري تكنولوجيا املعلوا. 
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باجلوانب املتصلة بنشر خداات جديدة عل  شبكات األسالك النحاسية القائاة، كأن ترتادف  5تعىن جلنة الدراسات  كاا
اكونات احلااية ان عدة اكونات )اثل  ووضعالباقة الكبلية نفسها  أو يفنفس الكبل  خداات خمتلفة ان ازودين خمتلفني يف

 النحاسية األزواج كبالت  أداء اتطلبات استيفاء ضرورة أيضاً  ذلك يف مبا املركزية للبدالة الرئيسي التوزيع إطار داخل( التاّور
 .أوسع نطاق عرض لدعم املصااة اجلديدة
الداج املتواصل لأللياف البصرية اع األسالك ، و (LLU)الدراسات بشأن فك العروة احمللية  مبواصلةهذا النشاط  ويرتبط

اع إاكانية إتاحة مجيع احللول التقنية السلياة الضرورية لضاان سالاة الشبكة وقابلية تشغيلها البيين وسهولة استعاال  النحاسية،
 األحكام حتددها ليتا اخلداة جودة عل سلبًا سياق يستطيع املشغلون فيه التفاعل دون التأثري  التجهيزات وأان النفاذ يف

 .واإلدارية التنظياية
الوقت واملكان  نفس وفرق العال/املسائل املرتبطة هبا، كلاا أاكن ذلك عاليًا يف 5 الدراسات جلنة اجتااعات تنعقد أن وينبغي

واقتصاد التدوير وكفاءة دراسة البيئة  الذي تنعقد فيه االجتااعات اأُلخرى للجان الدراسات/فرق العال/املسائل املشاركة يف
 .ان أجل تلبية أهداف التناية املستدااة املناخ وتغرياستخدام الطاقة 

 االتصاالت تقييس لقطاع 9 الدراسات لجنة

 اخلاصة التوصيات وحتديث إعداد عن اسؤولة العااة، اسؤوليتها جمال إطار يف ،االتصاالت تقييس لقطاع 9جلنة الدراسات  تكون
 :يلي مبا
 الربوتوكوالت والربجميات الوسيطة اأُلخرى املناسبة لتقدمي اخلداات اليت يكون عنصر  استعاال بروتوكول اإلنرتنت، أو

اهلجينة،  الشبكات اخلداات التفاعلية عل  الشبكات الكبلية أو تقدمي خداات عند الطلب أو الوقت فيها حرجاً، أو
 م؛بالتعاون اع جلان الدراسات اأُلخرى عند اللزو 

 اإلجراءات الالزاة لتشغيل شبكات الربااج التلفزيونية واإلذاعية؛ 
 أنظاة الربااج التلفزيونية واإلذاعية لشبكات املسامهة وشبكات التوزيع؛ 
 ذلك تطبيقات اإلنرتنت عل   أنظاة اإلرسال اخلاصة بالربااج التلفزيونية واإلذاعية، واخلداات التفاعلية اأُلخرى، مبا يف

 كات املخصصة أساساً للتلفزيون؛الشب
  ي واليت تقيم صلة وصل اع الشبكات املنزلية.تلفزيون الكبلال النفاذ إىل شبكاتأجهزة توصيل االتصاالت إىل 

 املسائل املتصلة باإلذاعة. يف (ITU-R)باالحتاد  اسؤولة عن التنسيق اع قطاع االتصاالت الراديوية 9الدراسات  وجلنة
ملختلف جلان الدراسات  املشرتكة املقررينوأنشطة أفرقة املقررين املشرتكة بني القطاعات ملختلف القطاعات و/أو أنشطة أفرقة 

اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت  توقعاتإطار أي ان ابادرات املعايري العاملية أو أي ترتيبات ُأخرى( جيب أن جتري وفقًا ل )يف
 .التنسيقن و يتعلق بالتعاو  فياا

 االتصاالت تقييس لقطاع 11 الدراسات لجنة
 توصيات بشأن املواضيع التالية: 11جلنة الدراسات  تضع

 بيئات االتصاالت الناشئة )اثل الشبكات املعرفة  الشبكات يف املعااريات الوظيفية للتشوير والتحكم يف
واحلوسبة السحابية  (FN)شبكات املستقبل و  (NFV) والتاثيل االفرتاضي لوظائف الشبكة (SDN) بالربجميات

وتكنولوجيات  (VoLTE/ViLTE) خداات نقل الصورة والصوت باستعاال تكنولوجيا التطور بعيد املدىو 
 وغريها(؛ 2020-االتصاالت املتنقلة الدولية

 التطبيقات؛اخلداات و  وبروتوكوالت التحكم والتشوير يف اتطلبات 
 الدورة؛ والتشوير يف اتطلبات وبروتوكوالت التحكم 
 املوارد؛ يف والتشوير التحكم وبروتوكوالت اتطلبات 
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 بيئات االتصاالت الناشئة؛ اتطلبات وبروتوكوالت التشوير والتحكم لدعم التوصيل يف 
 ؛اتطلبات وبروتوكوالت التشوير والتحكم لدعم بوابات شبكات النطاق العريض 

  ؛خداات الوسائط املتعددة الناشئةاتطلبات وبروتوكوالت التشوير والتحكم لدعم 
 حاالت الطوارئ  اتطلبات وبروتوكوالت التشوير والتحكم لدعم خداات االتصاالت يف(ETS)؛ 
 عل  ذلك الشبكات القائاة  اتطلبات التشوير ان أجل حتقيق التوصيل البيين للشبكات القائاة عل  الرزم، مبا يف

 ؛واا بعدها IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  ViLTE/VoLTE التكنولوجيا
  ،انهجيات االختبار وجماوعات االختبار إضافة إىل اراقبة املعلاات احملددة لتكنولوجيات الشبكات الناشئة وتطبيقاهتا

لوظائف الشبكة وإنرتنت األشياء ذلك احلوسبة السحابية والشبكات املعرفة بالربجميات والتاثيل االفرتاضي  يف مبا
 ؛لزيادة قابلية التشغيل البيين IMT-2020وتكنولوجيات االتصاالت  ViLTE/VoLTE والتكنولوجيا

  ةانهجياختبار و اؤشرات ذلك  واختبار الشبكات واألنظاة واخلداات، مبا يفاختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين 
 ملواصفات اختبار فياا يتعلق باإلطار اخلاص بقياس أداء اإلنرتنت؛واعلاات شبكية اقيسة اختبار 

 اكافحة تزييف أجهزة تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت. 
تقارير تقنية وابادئ توجيهية عن نشر الشبكات القائاة عل   إعداد أن تساعد البلدان النااية يف 11 الدراسات جلنة وعل 

 شئة.أسلوب الرزم وكذلك الشبكات النا
 عل  النحو التايل: اتطلبات وبروتوكوالت التشوير واواصفات االختباروضع  وسيجري

 دراسة ووضع اتطلبات التشوير؛ 
 وضع بروتوكوالت لتلبية اتطلبات التشوير؛ 
 ديدة؛اجلتكنولوجيات الخداات و لل التشوير وضع بروتوكوالت لتلبية اتطلبات 
 ت القائاة؛وضع البيانات الوصفية للربوتوكوال 
 دراسة الربوتوكوالت القائاة لتحديد اا إذا كانت تليب املتطلبات والعال اع املنظاات املعنية بوضع املعايري (SDO) 

 أو التوسعات املطلوبة؛ التحسينات إلجنازالصلة ان أجل جتنب االزدواجية و  ذات
  حة دراسة الشفرات القائاة افتوحة املصدر ان مجعيات املصادر املفتو(OSC)  لدعم تنفيذ توصيات قطاع

 ؛االتصاالت تقييس
 اجلديدة ،التشوير لربوتوكوالت البيين العال اتطلبات التشوير وجماوعات االختبار ذات الصلة ان أجل وضع 

 ؛والقائاة انها
 الرزم عل  القائاة للشبكات البيين التوصيل أجل ان الصلة ذات االختبار وجماوعات التشوير اتطلبات وضع 

 ؛(بعدها واا IMP-2020 االتصاالتو  VoLTE/ViLTE القائاة عل  التكنولوجيات الشبكات )اثل
 .وضع انهجيات االختبار وجماوعات االختبار ان أجل بروتوكوالت التشوير ذات الصلة 

اثل  ،للشبكات واألنظاة التقليدية عل  حتسني التوصيات القائاة بشأن بروتوكوالت التشوير 11أن تعال جلنة الدراسات  ويتعني
إخل.  ،(DSS2و DSS1)للخط الرقاي للاشرتك  2 ونظام التشوير الرقاي 1 ونظام التشوير الرقاي (SS7) 7 نظام التشوير رقم

الشبكات  باستخداموخداات جديدة  ايزات عرض التجارية للانظاات األعضاء اليت ترغب يف االحتياجات تلبيةواهلدف هو 
 احلالية. ة إىل التوصياتاملستند

التنسيق اع نظام إصدار الشهادات التابع لقطاع تقييس االتصاالت/اللجنة الكهرتقنية  11ويتعني أن تواصل جلنة الدراسات 
الدولية الذي ان املقرر أن يضع إجراءات ان أجل تطبيق إجراء االحتاد لالعرتاف مبختربات االختبار وإقااة التعاون اع الربااج 

 املطابقة. ائاة لتقييمالق
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اختبار املؤشرات وعل  اواصفات  مبواصلة عالها عل  اواصفات االختبار اليت ُتستخدم يف 11ويتعني أن تقوم جلنة الدراسات 
 االختبار للاعلاات الشبكية املقيسة فياا يتعلق باإلطار اخلاص بالقياسات ذات الصلة باإلنرتنت.

عالها اع املنظاات واملنتديات ذات الصلة املعنية بوضع املعايري بشأن اجملاالت املواضيعية  11ويتعني أن تواصل جلنة الدراسات 
 اتفاق التعاون. احملددة يف

 جنيف. فياا يتعلق باالجتااعات املنعقدة يف 13 اجتااعاهتا بالرتادف اع اجتااعات جلنة الدراسات 11 الدراسات جلنة وتعقد

 االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات لجنة

 عند( العايل يدركها)حسباا  طرف إىل طرف ان بصفة خاصة عل  النوعية االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات جلنة تركز
 الطرفية املعدات)اثل  الشبكات وتكنولوجيات املطاريف بني اعقدة تفاعالت اتزايدة، حاالت يف يتضان، اسار استخدام
 (.اإلنرتنت بروتوكول عل  القائاة والشبكات والشبكات، البوابات إشارات اعاجلة واعدات اإلرسال، واعّددات املتنقلة،
فإهنا تنسق بني األنشطة  (QoE) وجودة التجربة (QoS) هي اللجنة الرئيسية املعنية جبودة اخلداة 12 الدراسات جلنة أن إىل ونظراً 

 (SDO) املعنية بوضع املعايري نظاات اأُلخرىامل، وأيضًا اع تصاالتتقييس االاملتعلقة جبودة اخلداة وجودة التجربة داخل قطاع 
 .التعاون واحملافل املعنية وتقوم بوضع األطر لتحسني

والفريق اإلقلياي ملنطقة إفريقيا  (QSDG)هي اللجنة الرئيسية اليت ينتاي إليها فريق تطوير جودة اخلداة  12 الدراسات جلنة إن
 .(SG12 RG-AFR) واملعين جبودة اخلداة 12 للجنة الدراسات التابع
 هبا اا يلي: للقيام 12 ختطط جلنة الدراسات اليت األعاال أاثلة وان
   ختطيط جودة اخلداة ان طرف إىل طرف اع الرتكيز عل  الشبكات الكاالة الرزم وأيضًا اراعاة املسريات القائاة عل

 الدارات الرقاية وبربوتوكول اإلنرتنت؛
 لتشغيلية جلودة اخلداة واإلرشاد وإدارة املوارد املتصلة بالتشغيل البيين لدعم جودة اخلداة؛اخلصائص ا 
 ،تبديل الوسم اتعدد  توجيه األداء اخلاص بتكنولوجيا اعينة )اثل بروتوكول اإلنرتنت، اإلثرنت

 (؛(MPLS) الربوتوكوالت
  ،إنرتنت األشياءتوجيه األداء اخلاص بتطبيق اعني )اثل الشبكة الذكية (IoT)االتصاالت ان آلة إىل آلة ، (M2M) ،

 املنزلية(؛ الشبكات
 اخلداات اتعددة الوسائط، وانهجيات التقييم املرتبطة هبا؛ تعريف اتطلبات جودة اخلداة وأهداف األداء يف 
 املنهجيات الذاتية لتقييم اجلودة ان أجل التكنولوجيات اجلديدة )اثل احلضور عن بُعد(؛ 
  )وضع مناذج للجودة )مناذج نفسية جسدية ومناذج املعلاات والطرائق التدخلية وغري التدخلية ومناذج استطالع الرأي

 ذلك النطاق العريض والنطاق الواسع جداً والنطاق الكاال(؛ للوسائط املتعددة والصوت )مبا يف
 لسائق؛بيئة املركبات اآللية وجوانب اتعلقة بشرود ا نوعية الكالم يف 
 ذلك النطاق العريض والنطاق الواسع جداً  مسات اعدات الكالم وأساليب القياس الكهرصويت )مبا يف

 الكاال(. والنطاق

 بقطاع تقييس االتصاالت 13لجنة الدراسات 

 :لقطاع تقييس االتصاالت اجملاالت الرئيسية التالية 13تشال اختصاصات جلنة الدراسات 
  2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةجوانب شبكات (IMT-2020) اتطلبات وقدرات شبكات: دراسات عن 

ويشال ذلك وضع توصيات  .IMT-2020االتصاالت  داة يفاخلاستنادًا إىل سيناريوهات  IMT-2020 التصاالتا
، عل  سبيل اتطلبات وقدرات عل  أساس اا ُحدد أعاله ان IMT-2020بشأن اإلطار وتصايم املعاارية التصاالت 
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ذلك  يف مبا ،2020-باالتصاالت املتنقلة الدولية املثال ال احلصر، وحتليل الثغرات اليت حددها الفريق املتخصص املعين
عل  ذلك، يشال األار  واألان. وعالوةً  (QoS)ان املوثوقية وجودة اخلداة  IMT-2020أيضاً اجلوانب املتعلقة بشبكة 

 ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية املتقداة، وغريها. مبا يف ،العال البيين اع الشبكات احلالية
  التوصيل الشبكي املعرَّف بالربجميات جوانب(SDN) التوصيل دراسات بشأن تقسيم وظائف الشبكة وتنسيقها: ، و

البيانات لدعم وظائف، اثل التاثيل االفرتاضي للشبكة وتقسيم  وقابلية برجمة استوى الشبكي املعرَّف بالربجميات
ووضع توصيات  وظائف الشبكة، تلزم لزيادة اخلداات وتنويعها اع اراعاة إاكانية التوسع واألان وتوزيع الوظائف.

 اكونات وظيفة الشبكة تنسيق الوظائف واا يتصل به ان قدرات/سياسات استارارية التحكم واإلدارة يف بشأن
 املوزع.التوصيل الشبكي ذلك تعزيز ودعم قدرات  واملكونات الربجمية للشبكة وشرائحها الوظيفية، مبا يف

  اجلوانب افتوحة املصدر: دراسة االستخدام والدليل احملتال ألنشطة الربجميات افتوحة املصدر املتعلقة بنطاق
 .13 جلنة الدراساتاختصاصات 

  التوصيل  )اثل، الناشئةتكنولوجيات االتصاالت واملعلواات املتقداة جوانب تطور شبكات اجليل التايل: استنادًا إىل
 ((CDN) وشبكة إيصال احملتوى (NFV)التاثيل االفرتاضي لوظيفة الشبكة و  (SDN)الشبكي املعرَّف بالربجميات 

ضفاء حتسينات عل  شبكات اجليل التايل ان حيث إجراء دراسات ان أجل إو وحاالت االستخدام ذات الصلة، 
 اتطلبات اإلاكانيات الداعاة واملعاارية الوظيفية ومناذج النشر.

 التوصيل الشبكي املتاحور حول املعلواات  جوانب(ICN)  :الدراسات وشبكة االتصاالت العاواية للبيانات بالرزم
 2020-االتصاالت املتنقلة الدوليةحور حول املعلواات عل  التوصيل الشبكي املتااملتعلقة بتحليل قابلية تطبيق 

(IMT-2020) للتوصيل  املعاارية الوظيفية واآللياتو  وشبكة املستقبل. ووضع توصيات جديدة بشأن املتطلبات العااة
اهلوية. ذلك اعرفات  واآللية واملعااريات اليت ختص حاالت استخدام حمددة مبا يفالشبكي املتاحور حول املعلواات، 

ووضع توصيات بشأن شبكة بيانات الرزم استنادًا إىل دراسة املتطلبات واألطر واآلليات املرشحة. ووضع توصيات 
شبكة املستقبل القائاة عل  املوارد والقضايا التقنية اأُلخرى ل املعاارية والتاثيل االفرتاضي للشبكة والتحكم يف بشأن
شبكة املستقبل القائاة الشبكات التقليدية القائاة عل  بروتوكول اإلنرتنت إىل  ذلك االنتقال ان يف مبا (FPBN)الرزم 
 .الرزم عل 

  جوانب التقارب بني االتصاالت الثابتة واملتنقلة(FMC)نواة غري اقتصرة عل  منط اعني ان ب : الدراسات املتعلقة
اعاارية الشبكات  ويشال ذلك وضع توصيات بشأن التحسينات الالزاة يف اتنقلة.نواة النفاذ جتاع بني نواة ثابتة و 

 لدعم تقارب االتصاالت الثابتة واملتنقلة وإدارة التنقلية بني النفاذ الثابت واملتنقل.
 ئف : الدراسات املتعلقة باملتطلبات والوظاالتوصيالت الشبكية واخلداات اجلديرة بالثقة واملتاحورة حول املعرفة جوانب

الوعي البيئي الالزاة لدعم بناء البىن التحتية املوثوقة لتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت. ووضع توصيات بشأن 
-IMT فيها شبكات ان أجل احلد قدر اإلاكان ان األثر البيئي لشبكات املستقبل مباواالقتصادي واالجتااعي 

 النظام اإليكولوجي للشبكات. ات الفاعلة املشاركة يف، وكذلك تذليل العقبات اليت تعرتض دخول خمتلف اجله2020
 تطلبات احلوسبة السحابية واعاارياهتا الوظيفية وإاكانياهتا ات مل: دراسوالبيانات الضخاة جوانب احلوسبة السحابية

فضاًل عن جوانب احلوسبة  يشال احلوسبة السحابية الداخلية واحلوسبة السحابية البينية وآلياهتا ومناذج نشرها مما
" اثل التاثيل (XaaS) . وتتضان هذه الدراسة تطوير التكنولوجيات اليت تدعم "أي شيء كخداةالسحابية املوزعة

ووضع توصيات بشأن املتطلبات اإلمجالية والقدرات العااة  واألان. االفرتاضي وإدارة اخلداات وإدارة املوارد واملوثوقية
 الضخاة. ذلك البيانات الضخاة القائاة عل  احلوسبة السحابية وإطار تبادل البيانات يفللبيانات الضخاة مبا 

حاالت الكوارث  أيضًا اآلثار التنظياية وانها تفحص الرزم املعاق واتصاالت اإلغاثة يف 13وستشال أنشطة جلنة الدراسات 
وعالوًة عل  ذلك، فإهنا تتضان األنشطة املتصلة  واتصاالت الطوارئ والشبكات اليت تساح باحلد ان استهالك الطاقة.

شبكة االتصاالت ذلك  بسيناريوهات اخلداة املبتكرة ومناذج النشر وقضايا االنتقال عل  أساس شبكة املستقبل، مبا يف
 والشبكة املوثوقة. (IMT-2020) 2020-املتنقلة الدولية
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شبكات  البلدان منوًا عل  تطبيقأقل قالية والبلدان النااية وخصوصًا وان أجل اساعدة البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انت
 13 جلنة الدراساتابتكرة ُأخرى، تواصل وتكنولوجيات  2020-تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية ذلك املستقبل مبا يف

اع ممثلي قطاع القيام مبشاورات ينبغي لك العال عل  اسألة خمصصة هلذا املوضوع وحتتفظ بفريقها اإلقلياي املعين بإفريقيا. ولذ
ان خالل األنشطة املؤاتية اليت تنظم لتقدمي هذه املساعدة هبدف حتديد أفضل السبل  (ITU-D) تناية االتصاالت باالحتاد
 االتصاالت. بالتعاون اع قطاع تناية

ويتعني أن تضع برناجمًا اكاالً.  عل  عالقات تعاون وثيقة اع انظاات تقييس خارجية وأن 13 وجيب أن حتافظ جلنة الدراسات
كاا يلزم أن تشجع االتصاالت اع انظاات خارجية ان أجل توفري اراجع يشال ذلك صراحًة مجعيات املصادر املفتوحة.

 نظاات.اعيارية تضيفها إىل توصيات قطاع تقييس االتصاالت عن اواصفات حددهتا تلك امل
، فياا يتعلق باالجتااعات اليت تعقد 11 اجتااعاهتا بالرتادف اع اجتااعات جلنة الدراسات 13 جلنة الدراسات وتعقد
 جنيف. يف

وجيب العال عل  أن تليب األنشطة املشرتكة ألفرقة املقررين ملختلف جلان الدراسات )يف إطار أي ان ابادرات املعايري العاملية 
 يتعلق بعقد االجتااعات بالرتادف. خرى( توقعات اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت فيااأي ترتيبات أُ  أو

 االتصاالت تقييس لقطاع 15 الدراسات لجنة

بالشبكات  قطاع تقييس االتصاالت لوضع املعايري اخلاصة هي النقطة املركزية يف االتصاالت تقييس لقطاع 15الدراسات  جلنة
ويشال ذلك وضع املعايري ذات الصلة اخلاصة بأااكن والتكنولوجيات والبىن التحتية ان أجل النقل والنفاذ والشبكات املنزلية. 

 العايل والنفاذ واألقسام احلضرية وأقسام االتصال البعيد ان شبكات االتصاالت.
احلاجة إىل اواصفات  اراعاة اع امليداين، والنشر الكبالت أداءو  األلياف نطاق كاال  الدراسات جلنة تتناول ،اإلطار هذا ويف

إضافية تتطلبها التكنولوجيات والتطبيقات اجلديدة لأللياف البصرية. وسيتناول النشاط بشأن النشر امليداين والرتكيب جوانب 
 الضوضاء وتوليد املرور حركة عل  ثرتؤ  اليت واملشاكل احلفر عاليات ان التقليل اثل االجتااعية القضايااالعتاادية واألان و 

ة تكاليفيًا وأكثر فّعالوسيشال دراسة وتقييس تقنيات جديدة تراي إىل تثبيت الكبالت، بصورة أسرع و  النامجة عن اإلنشاءات
وستتم دراسة حلول ان أجل حتسني  الناشئة التكنولوجيات ازايا املادية التحتية البنية وإدارةختطيط وصيانة  أاناً. وسرياع  يف

 .صاود الشبكات وتعافيها بعد الكوارث
وتتيح  (Terabit)سعة عالية  (OTN) تتيح للبنية التحتية لشبكات النقل البصريةلتوفري اعايري عاملية اهتاام خاص  ويوىل

(. ويشال ذلك األعاال املتصلة بوضع الثانية يغابت يفجلشبكات النفاذ والشبكات املنزلية سرعة عالية )عدة وحدات ايغابت و 
مناذج الشبكات واألنظاة وإدارة املعدات واعااريات شبكات النقل والتشغيل البيين للطبقات. ويوىل اهتاام خاص لبيئة 

وشبكات  (NGN) إطار شبكات اجليل التايل االتصاالت املتغرية واجتاهها حنو شبكات ان نوع شبكات بروتوكول اإلنرتنت يف
 .ذلك الشبكات الداعاة لالحتياجات املتطورة لالتصاالت املتنقلة يف ، مبااملتطورة (FN) قبلاملست

وتكنولوجيات  (PON) تكنولوجيا شبكات النفاذ اليت تتناوهلا جلنة الدراسات هذه بالدراسة الشبكات البصرية املنفعلة وتشال
ذلك  ان نقطة إىل نقطة والكبالت النحاسية، مبا يفاخلط الرقاي للاشرتك القائاة عل  التوصيل بالكبالت البصرية 

استعااالهتا  وحتظ  تكنولوجيات النفاذ هذه بالتطبيق يف. G.fastو SHDSLو HDSLو VDSLو ADSL تكنولوجيات
 التقليدية إضافة إىل شبكات التوصيل اخللفي واألاااي ان أجل خداات الطوارئ اثل النطاق العريض الالسلكي والتوصيل البيين

 الضيق والنطاق السلكي الضيق والنطاق السلكي العريض لنطاقل املنزيل الشبكي الربط تكنولوجيات وتشال ملراكز البيانات.
 .الذكية الشبكة تطبيقات ىلإ بالنسبة املنزيل الشبكي والربط النفاذ شبكات أيضاً  ويدعم. الالسلكي
اإلرسال والتوصيل  واعدداتراسة والتسيري والتبديل واألسطح البينية مسات الشبكات واألنظاة واملعدات اليت تشالها الد وتشال

اإلرسال القائاة عل  اإلضافة/اإلسقاط واملضخاات واملرسالت املستقبالت واملكررات واعيدات التوليد  واعدداتاملتقاطع 
سواء بالنسبة إىل  الشبكات وتزاان (OAM)والتبديل واالستعادة حلااية الشبكات اتعددة الطبقات، والتشغيل واإلدارة والصيانة 

بزيادة املرونة لشبكات النقل واستاثال املوارد  للسااح التحكم واقدرات النقل اوارد وإدارةالرتددات وإشارات التوقيت الدقيقة 
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 خمتلف أجل ان املواضيع هذه ان كثري  ويعاجل. شبكات النقل( والقدرة عل  التوسع )اثل تطبيق الشبكات املعرفة بالربجميات يف
 بتقسيم اإلرسال لتعدد البصرية واألنظاة/البحرية واألرضية املعدنية البصرية األلياف كبالت  اثل النقل، ووسائط تكنولوجيات

 OTN ذلك تطوير الشبكات مبا يف ،(OTN)وشبكة النقل البصرية  (CWDM) والتقرييب (DWDM) الكثيف املوجة طول
 واإلثرنت وغريها ان خداات البيانات القائاة عل  الرزم.، Gbit/s 100لتحقيق اعدالت تتجاوز 

االحتاد  جلان الدراسات اأُلخرى يف االعتبار عند القيام بعالها األنشطة ذات الصلة اجلارية يف يف 15 الدراسات جلنة وتأخذ
اجلهود وحتديد  تعاون اعها لتجنب االزدواج يفواحملافل واالحتادات املعنية وت (SDO)املعنية بوضع املعايري  نظاات اأُلخرىاملو 

 .العاملية وضع املعايري الثغرات يف

 االتصاالت تقييس لقطاع 16 الدراسات لجنة
 بشأن البنود التالية: االتصاالت تقييس لقطاع 16جلنة الدراسات  تعال

 تعددة الوسائط عل  الشبكات وضع إطار وخرائط طريق للقيام بطريقة انسقة واتسقة بتطوير تقييس االتصاالت امل
قطاع و  (ITU-T) تقييس االتصاالت قطاع السلكية والالسلكية بغية توفري اإلرشاد جلايع جلان الدراسات يف

لالتصاالت  6 تقييس االتصاالت وجلنة الدراساتقطاع ل 9 )وخاصة جلنة الدراسات (ITU-R) االتصاالت الراديوية
الراديوية( وبالتعاون الوثيق اع انظاات التقييس اإلقلياية والدولية اأُلخرى وحمافل الصناعة؛ وتشال هذه الدراسات 

االتصاالت التنقلية وبروتوكول اإلنرتنت وجوانب اإلذاعة التفاعلية، اع تشجيع التعاون الوثيق بني قطاعي تقييس 
 ستويات؛واالتصاالت الراديوية عل  مجيع امل

 وضع وحتديث قاعدة بيانات ملعايري الوسائط املتعددة القائاة واملخططة؛ 
 ذلك بيئات الشبكات املنزلية صياغة اعااريات الوسائط املتعددة ان طرف إىل آخر، مبا يف (HNE)  وبوابة اركبات

 ؛(ITS) ألنظاة النقل الذكية
 ذلك قابلية التشغيل البيين وإاكانية التدرج والربط الشبكي عل   تشغيل أنظاة وتطبيقات الوسائط املتعددة، مبا يف

 الشبكات؛ خمتلف
 ذلك تطبيقات تلفزيون  الطبقات العليا والربجميات الوسيطة ألنظاة الوسائط املتعددة وتطبيقاهتا مبا يف بروتوكوالت

 وخدااهتا ان أجل شبكات املستقبل؛ املتعددة الوسائط والتطبيقات الشاولية الالفتات الرقايةو بروتوكول اإلنرتنت 
 تشفري الوسائط واعاجلة اإلشارات؛ 
 املعدات الطرفية للوسائط املتعددة واألساليب املتعددة؛ 
 عاليات تنفيذ اعدات شبكات اعاجلة اإلشارات واطاريفها وبواباهتا وخصائصها؛ 
 جودة اخلداة (QoS) وجودة التجربة (QoE) األنظاة اتعددة الوسائط؛ واألداء ان طرف إىل طرف يف 
 املصطلحات ان أجل خداات الوسائط املتعددة املختلفة؛ 
 أان األنظاة واخلداات اتعددة الوسائط؛ 
 إاكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل األنظاة واخلداات اتعددة الوسائط؛ 
 ؛املتعددة الوسائط الشاولية التطبيقات 
 لخداات اإللكرتونية؛اجلوانب املتعددة الوسائط ل 
 اللغات غري الالتينية. دراسات حول أطقم احلروف املناسبة، ال سياا املتعلقة انها باحلروف أو 
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 االتصاالت تقييس لقطاع 17 الدراسات لجنة

ولوجيا املعلواات واالتصاالت. استخدام تكن الثقة واألان يف بناءاسؤولة عن  االتصاالت تقييس لقطاع 17الدراسات  جلنة
ذلك أيضاً  ويشالوإدارة اهلوية.  االقتحاايةواكافحة الرسائل  السيرباينويشال ذلك الدراسات املتصلة باألان، مبا فيها األان 

إنرتنت إىل وأان التطبيقات واخلداات بالنسبة  (PII)اعاارية وإطار األان وإدارته ومحاية املعلواات احملددة هلوية الشخص 
بروتوكول اإلنرتنت  وتلفزيون (SDN)تكنولوجيات الشبكات املعّرفة بالربجميات و األشياء والشبكة الذكية واهلواتف الذكية 

وخداات الويب والشبكات الذكية واحلوسبة السحابية والنظام املايل باستخدام االتصاالت املتنقلة والبيانات البيوارتية عن بُعد. 
ذلك الدليل واعّرفات األشياء، واللغات التقنية وأسلوب  ن تطبيق اتصاالت األنظاة املفتوحة مبا يفوهي اسؤولة كذلك ع

 أنظاة االتصاالت وعن اختبارات املطابقة لتحسني جودة التوصيات. استعااهلا واملسائل اأُلخرى املتعلقة جبوانب الربجميات يف
ية عن وضع التوصيات األساسية بشأن أان تكنولوجيا املعلواات جمال األان، باملسؤول يف ،17 جلنة الدراسات تضطلعو 

 وإدارةالسيرباين، هتديدات واواطن الضعف واملخاطر؛  األانواالتصاالت اثل املعااريات واألطر العااة لألان؛ وأساسيات 
 واكافحة ؛(PII)هلوية الشخص  ذلك إدارة املعلواات احملددة مبا يفاألان  إدارةواألدلة القضائية الرقاية؛ و  للحوادث التصدي
قطاع  بالتنسيق الشاال ألعاال األان يف 17 تضطلع جلنة الدراسات ،إىل ذلك . وإضافةً التقنية بالوسائل االقتحااية الرسائل

 تقييس االتصاالت.
 واخلداات للتطبيقات األانية باجلوانب تعلقةبوضع التوصيات األساسية امل 17 جانب ذلك، تضطلع جلنة الدراسات وإىل
 (SDN) تكنولوجيات الشبكات املعّرفة بالربجمياتو تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت والشبكة الذكية وإنرتنت األشياء  جماالت يف

 االتصاالت باستخدام املايل والنظام الذكية واهلواتفالبيانات الضخاة  وحتليالتاالجتااعية واحلوسبة السحابية  والشبكات
 .بُعد عن البيوارتية والبيانات املتنقلة
التوصيات األساسية املتعلقة ببلورة منوذج عام إلدارة اهلوية استقل عن تكنولوجيات  وضعاسؤولة كذلك عن  17 الدراسات وجلنة

الشبكة ويوفر التبادل اآلان ملعلواات اهلوية بني الكيانات. ويشال هذا العال أيضًا دراسة عالية اكتشاف املصادر املوثوقة 
ات اهلوية؛ واآلليات النوعية للتوصيل/للتشغيل بني جماوعة اتنوعة ان أنساق اعلواات اهلوية؛ وهتديدات إدارة اهلوية ملعلوا

النفاذ إىل هذه ب السااحووضع آليات لضاان  (PII) ومحاية املعلواات احملددة هلوية الشخص ؛ة هذه التهديداتوآليات اكافح
 .فقط االقتضاء املعلواات عند

 اجملاالت التالية: جمال اتصاالت األنظاة املفتوحة باملسؤولية عن التوصيات الصادرة يف يف 17جلنة الدراسات  وتضطلع
 السلسلتان  خداات وأنظاة الدليل، مبا يف( ذلك البنية التحتية للافاتيح العاوايةITU-T F.500 وITU-T X.500؛) 
 ال( سلسلتان اعرفات هوية األشياء وسلطات التسجيل املعنيةITU-T X.660/ITU-T X.670؛) 
  التوصيل البيين لألنظاة املفتوحة(OSI) 1 ذلك ترايز قواعد الرتكيب اجملردة رقم مبا يف (ASN.1)  سالسل التوصيات(

ITU-T F.400 وITU-T X.200 وITU-T X.400 وITU-T X.600 وITU-T X.800؛) 
  املعاجلة املوزعة املفتوحة(ODP)  السلسلة(ITU-T X.900.) 

 جمال اللغات باملسؤولية عن الدراسات بشأن وضع النااذج وتقنيات حتديد املواصفات والوصف يف 17 الدراسات جلنة تضطلع
 (MSC) ولوحة تتابع الرسائل (SDL) ولغة املواصفات والوصف (ASN.1) 1يشال اللغات اثل ترايز قواعد الرتكيب اجملردة  مما

 .(TTCN-3) االختبار ان ترايز االختبار والتحكم يف 3اإلصدار و  (URN)وراز اتطلبات املستعال 
 9 وجلنة الدراسات 2 وسيتم تطوير هذا العال متشيًا اع اتطلبات جلان الدراسات ذات الصلة وبالتعاون اعها اثل جلنة الدراسات

)لقضايا اتعلقة بأان  22نة الدراسات وجل 16 وجلنة الدراسات 15 وجلنة الدراسات 13وجلنة الدراسات  11 وجلنة الدراسات
 .األشياء واملدن واجملتاعات الذكية( إنرتنت

فياا خيص إنرتنت األشياء واع  22 عل  جوانب اهاة ان إدارة اهلوية، بالتعاون اع جلنة الدراسات 17وستعال جلنة الدراسات 
 ، وفقاً الختصاص كل ان هاتني اللجنتني.2 جلنة الدراسات
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 االتصاالت تقييس لقطاع 20 الدراسات لجنة

 لقطاع تقييس االتصاالت عل  البنود التالية: 20جلنة الدراسات  ستعال
 اإلطار العام وخرائط الطريق لتطوير إنرتنت األشياء (IoT) ذلك االتصاالت ان آلة إىل  عل  حنو انسق واتسق، مبا يف

إطار قطاع تقييس االتصاالت وبالتعاون  ااة، يفوشبكات االستشعار الشاولية واملدن الذكية املستد (M2M) آلة
-ITU) وقطاع تناية االتصاالت باالحتاد (ITU-R)االتصاالت الراديوية باالحتاد قطاع  الوثيق اع جلان الدراسات يف

D)  املعايري وانتديات الصناعة؛بواملنظاات اإلقلياية والدولية املعنية 
 ذلك املدن واجملتاعات الذكية هتا مبا يفاتطلبات وقدرات إنرتنت األشياء وتطبيقا (SC&C)؛ 
 تعاريف واصطلحات تتعلق بإنرتنت األشياء؛ 
 ذلك اإلطار واملتطلبات املتعلقة مبعاارية  مبا يف اخلداات والبنية التحتية إلنرتنت األشياء واملدن واجملتاعات الذكية

 ؛(SC&C) إنرتنت األشياء ان أجل تطبيقات املدن واجملتاعات الذكية
 املدن واجملتاعات الذكية ان أجل تقييم كيفية تأثري  كفاءة حتليل اخلداة واستخدام البنية التحتية إلنرتنت األشياء يف

 استعاال إنرتنت األشياء عل  "ذكاء" املدن؛
 ذلك املناطق الريفية  يف املبادئ التوجيهية واملنهجيات وأفضل املاارسات املتصلة باملعايري الرااية إىل اساعدة املدن )مبا

اعاجلة التحديات اليت  والقرى( عل  تقدمي اخلداات باستعاال إنرتنت األشياء، هبدف ابدئي يتاثل يف
 املدن؛ تواجهها

 املعاارية ان طرف إىل طرف إلنرتنت األشياء؛ 
  الختصاصات كل ان هاتني  ، وفقاً 17و 2جوانب التعريف املتعلقة بإنرتنت األشياء، بالتعاون اع جلنيت الدراسات

 اللجنتني؛
 ذلك املدن  يتعلق بالبيانات ملختلف القطاعات الرأسية، مبا يف جماوعات البيانات اليت ستاّكن ان التشغيل البيين فياا

 الذكية والزراعة اإللكرتونية وغري ذلك؛
 ذلك املدن واجملتاعات الذكية؛ قاهتا، مبا يفبروتوكوالت الطبقة العليا والربجميات الوسيطة ألنظاة إنرتنت األشياء وتطبي 
 الربجميات الوسيطة للتشغيل البيين لتطبيقات إنرتنت األشياء ان أجل القطاعات الرأسية املختلفة إلنرتنت األشياء؛ 
  جودة اخلداة(QoS) ذلك املدن  واألداء ان طرف إىل طرف فياا يتعلق بإنرتنت األشياء وتطبيقاهتا مبا يف

 الذكية؛ اعاتواجملت
 وخدااهتا وتطبيقاهتا؛واملدن واجملتاعات الذكية إنرتنت األشياء  فياا يتعلق بأنظاة 4والثقة 4واخلصوصيةان األ 
 ؛حتديث قاعدة بيانات اعايري إنرتنت األشياء احلالية واملخططة هلا 
 إنرتنت األشياء واملدن واجملتاعات الذكية؛ جوانب البيانات الضخاة يف 
 اخلداات اإللكرتونية واخلداات الذكية فياا يتعلق باملدن واجملتاعات الذكية؛ 
  حتليالت البيانات املتعلقة باملدن واجملتاعات الذكية والتحكم الذكي.إنرتنت األشياء و 

                                                      
 .الدولية االتصاالت تقييس اع يتفق مبا املصطلح هذا اسُتخدم وقد. األعضاء الدول باختالف املصطلح هذا ان اهلااة اجلوانب بعض إىل النظر خيتلف قد 4
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 C امللحـق
 ((2016)املراَجع يف احلاااات،  2)بالقـرار 

 الدراسات لجان من كل  مسؤولية تحت المندرجة التوصيات قائمة
 االتصاالت لتقييس االستشاري والفريق االتصاالت تقييس لقطاع

 2017-2020الدراسة  فترة في

 االتصاالت تقييس لقطاع 2 الدراسات لجنة

 جلنيتالتوصيات املندرجة حتت اسؤولية  أو 17 الدراسات جلنة اع املشرتكة التوصيات باستثناء ،ITU-T E التوصيات سلسلة
 16و 12 الدراسات

 17و 16و 13 الدراسات جلان اسؤولية حتت املندرجة التوصيات باستثناء ،ITU-T F سلسلة التوصيات

 ITU-T I.750و ITU-T I.250و ITU-T I.240و ITU-T I.230و ITU-T I.220 سالسل التوصيات

 ITU-T G.850 سلسلة التوصيات

 ITU-T M سلسلة التوصيات

 ITU-T O.220 سلسلة التوصيات

 ITU-T Q.940و ITU-T Q.849-ITU-T Q.800و ITU-T Q.513 التوصياتسالسل 

 ITU-T S سلسلة التوصيات استارار

 ITU-T V.51/M.729التوصية 

 ITU-T X.700و ITU-T X.170و ITU-T X.160 سالسل التوصيات

 ITU-T Z.300 سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 3 الدراسات لجنة

 ITU-T D سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 5 الدراسات لجنة

 ITU-T K سلسلة التوصيات

 L.71 T-ITUو L.33 T-ITUو L.32 T-ITUو L.18 T-ITUL.24 T-ITUو L.1 T-ITUL.9 T-ITU سالسل التوصيات
 1000L T-ITUو L.76 T-ITUو L.75 T-ITUو
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 االتصاالت تقييس لقطاع 9 الدراسات لجنة
 15و 12، باستثناء التوصيات اليت تندرج حتت اسؤولية جلنيت الدراسات ITU-T J سلسلة التوصيات

 ITU-T N سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 11 الدراسات لجنة
 20و 16و 15و 13و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت اسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T Q سلسلة التوصيات

 ITU-T U سلسلة التوصيات استارار

 ITU-T X.609  ITU-T X.600و( ITU-T X.292)باستثناء  ITU-T X.290 لة التوصياتسلس

 ITU-T Z.500 سلسلة التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 12 الدراسات لجنة
 ITU-T E.859 – ITU-T E.800 و ITU-T E.479 – ITU-T E.420التوصيات 

  ITU-T G.180و ITU-T G.160 سلسليت التوصياتباستثناء  ،ITU-T G.100 سلسلة التوصيات

 ITU-T G.1000 سلسلة التوصيات

 ITU-T I.378و ITU-T I.371و ITU-T G.820/I.351/Y.1501)ذلك  )مبا يف ITU-T I.350 سلسلة التوصيات
 ITU-T I.381و

  ITU-T J.340و ITU-T J.240و ITU-T J.140 سالسل التوصيات

 ITU-T P سلسلة التوصيات

 ITU-T Y.1560و ITU-T Y.1540و ITU-T Y.1530و ITU-T Y.1220 سالسل التوصيات

 االتصاالت تقييس لقطاع 13 الدراسات لجنة
 ITU-T F.600 سلسلة التوصيات

 ITU-T G.860 و ITU-T G.802و ITU-T G.801 سالسل التوصيات

والتوصيات ذات الرتقيم  15و 12و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت اسؤولية جلان الدراسات  ITU-T I سلسلة التوصيات
 السالسل اأُلخرى املزدوج/الثالثي يف

 ITU-T Q.1700والسلسلة  ITU-T Q.10xxوالسلسلة  اكرراً  ITU-T Q.933و ITU-T Q.933التوصيتان 

 ITU-T X.159-ITU-T X.90و ITU-T X.84-ITU-T X.60و ITU-T X.49-ITU-T X.28و ITU-T X.25-ITU-T X.1 التوصيات
 ITU-T X.300 السلسلةو  ITU-T X.272و ITU-T X.199-ITU-T X.180و

 20و 16و 15و 12باستثناء التوصيات املندرجة حتت اسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T Y سلسلة التوصيات
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 االتصاالت تقييس لقطاع 15 الدراسات لجنة

 16و 13و 12و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت اسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T G سلسلة التوصيات
 باستثناء ITU-T I.700و ITU-T I.600و ITU-T I.430 وسالسل التوصيات ITU-T I.414و ITU-T I.326التوصيتان 
 ITU-T I.750 السلسلة

 ITU-T J.192و ITU-T J.190التوصيتان 

 5باستثناء التوصيات املندرجة حتت اسؤولية جلنة الدراسات  ITU-T L سلسلة التوصيات
 جلنة اسؤولية حتت املندرجة التوصيات باستثناء( ITU-T O.41/ITU-T P.53ذلك  )مبا يف ITU-T O التوصياتسلسلة 
 2 الدراسات
  ITU-T Q.513 التوصية باستثناء ITU-T Q.500 وسلسلة التوصيات ITU-T Q.49/O.22التوصية 
 ITU-T R سلسلة التوصيات استارار

 ITU-T X.87/Y.1324و ITU-T X.86/Y.1323و ITU-T X.85/Y.1321والتوصيات  ITU-T X.50 سلسلة التوصيات
 ITU-T V.300 و ITU-T V.55/O.71و ITU-T V.38التوصيات 
 وسلسلة التوصيات ITU-T Y.1501و ITU-T Y.1320 – ITU-T Y.1399و ITU-T Y.1300 – ITU-T Y.1309التوصيات 

ITU-T Y.1700 
 االتصاالت تقييس لقطاع 16 الدراسات لجنة

 ITU-T وسالسل التوصيات ITU-T E.161( وITU-T E.129)باستثناء التوصية  ITU-T E.120 – ITU-T E.139التوصيات 

E.180 و ITU-T E.330 و ITU-T E.340 
 ITU-T F.900، والسلسلة 20 باستثناء التوصيات املندرجة حتت اسؤولية جلنة الدراسات ،ITU-T F.700 سلسلة التوصيات

 ITU-T G.760 والسلسلة( ITU-T G.712)باستثناء  ITU-T G.710 - ITU-T G.729و ITU-T G.160 سلسلة التوصيات
 ITU-T G.799.2و ITU-T G.799.1/Y.1451.1و ITU-T G.776.1و( ITU-T G.769/Y.1242 التوصية ذلك يف )مبا
 ITU-T G799.3و

 20 جلنة الدراساتباستثناء التوصيات املندرجة حتت اسؤولية  ITU-T H سلسلة التوصيات
 ITU-T T سلسلة التوصيات
 ITU-T Q.115 السلسلةو  ITU-T Q.50 سلسلة التوصيات
 15و 2الدراسات  يتجلن اسؤولية حتت املندرجة التوصيات باستثناء ،ITU-T V سلسلة التوصيات

 ITU-T X.27/V.11 و ITU-T X.26/V.10التوصيتان 

 االتصاالت تقييس لقطاع 17 الدراسات لجنة

 (2)باالشرتاك اع جلنة الدراسات  ITU-T E.409و ITU-T E.115و ITU-T E.104التوصيات 
 ITU-T F.500 - ITU-T F.549و ITU-T F.400 سلسلة التوصيات
 16و 15و 13و 11و 2باستثناء التوصيات املندرجة حتت اسؤولية جلان الدراسات  ،ITU-T X سلسلة التوصيات
 ITU-T Z.500والسلسلة  ITU-T Z.300باستثناء السلسلة  ITU-T Z سلسلة التوصيات
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 االتصاالت تقييس لقطاع 20 الدراسات لجنة

 ITU-T F.771و ITU-T F.748.0 - ITU-T F.748.5و ITU-T F.747.1 - ITU-T F.747.8و ITU-T F.744التوصيات 

 ITU-T H.642.3و ITU-T H.642.2و ITU-T H.642.1و ITU-T H.641و ITU-T H.623و ITU-T H.621التوصيات 

 ITU-T Q.3052التوصية 

 ITU-T Y.2070 - ITU-T Y.2060و ITU-T Y.2026و ITU-T Y.2016التوصيات و  ITU-T Y.4000 سلسلة التوصيات
 ITU-T Y.2291و ITU-T Y.2281و ITU-T Y.2238و ITU-T Y.2221و ITU-T Y.2213و ITU-T Y.2078 - ITU-T Y.2074و

 .Y.4000سلسلة التوصيات  املنقولة ان جلان دراسات ُأخرى هلا أرقام ازدوجة يف التوصيات - حظةاال

 االتصاالت لتقييس االستشاري الفريق
 .ITU-T A سلسلة التوصيات
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