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القـرار  - 93التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع
وشبكات االتصاالت المتنقلة الدولية 2020-وما بعدها

متهيـد
االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت .وقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tهو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل
لالتصاالت .وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة ،وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاالت على
الصعيد العاملي.
وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت ) (WTSAاليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس
االتصاالت وأن تُصدر توصيات بشأهنا.
وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم  1الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت.

ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت ،تعد املعايري الالزاة على أساس التعاون اع املنظاة الدولية
للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ).(IEC
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مجيع احلقوق حمفوظة .ال جيوز استنساخ أي جزء ان هذه املنشورة بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي اسبق ان االحتاد الدويل لالتصاالت.

القـرار ( 93احلاااات)2016 ،
التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع وشبكات
االتصاالت المتنقلة الدولية 2020-وما بعدها
(احلاااات)2016 ،
إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تدرك
أن اعظم اشغّلي االتصاالت يف العامل ينتقلون حالياً ان شبكات تبديل الدارات إىل شبكات تبديل الرزم وأن اعظاهم أنشأ
أ)
بالفعل شبكات قائاة على بروتوكول اإلنرتنت ) (IPلتقدمي خدااهتم باستخدام افهوم جديد هو "كل شيء عرب بروتوكول اإلنرتنت"؛
أن تكنولوجيا التطور طويل األجل ) (LTEاستخداة حالياً يف طبقة النفاذ يف شبكات املشغلني كواحدة ان تكنولوجيات
ب)
تقدمي خداات الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت )(VoLTE؛
أن اعااريات الشبكات وابادئ التجوال واسائل الرتقيم وآليات الرتسيم واألان ،اليت جيري استخدااها يف شبكات
ج)
تبديل الدارات ،ال تتناسب يف اعظم احلاالت اع التوصيل البيين للشبكات القائاة على بروتوكول اإلنرتنت (اثل شبكات اجليل
الرابع ) (4Gوشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT-2020) 2020-واا بعدها) الواجب استخدااها لتقدمي خداات
الصوت والفيديو؛
أنه يتعني على مجيع الدول األعضاء االتفاق بشأن التوصيل البيين للشبكات القائاة على بروتوكول اإلنرتنت ملنع ظهور
د)
اسائل جديدة اتصلة بالرتقيم والتجوال والرتسيم واألان ،على سبيل الذكر ال احلصر؛
أن التوصيل البيين لشبكات  VoLTEإضافةً إىل أنواع التوصيل البيين األُخرى للشبكات القائاة على بروتوكول اإلنرتنت
ه)
املعرف املشرتك للشبكات
املعرف املوحد للاورد ) (URIالذي يعترب ّ
يتطلب حتويل نسق الرقم وفق التوصية  ITU-T E.164إىل نسق ّ
القائاة على بروتوكول اإلنرتنت الواجب استعااله يف اتصاالت الصوت والفيديو؛
أن بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين ) (ENUMهو أحد احللول الواجب استعااهلا لتحويل النسق  ITU-T E.164إىل نسق
و)
املعرف  URIان أجل هذه األنواع ان التوصيل البيين؛
ّ

اجع يف احلاااات )2016 ،هلذه اجلاعية ،يكلّف جلنة الدراسات  2لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
ز)
أن القرار ( 49املر َ
بدراسة الطريقة اليت ميكن هبا لالحتاد أن يكفل سيطرته اإلدارية على التغيريات اليت قد تتصل مبوارد االتصاالت الدولية (مبا فيها
التساية والرتقيم والعنونة والتسيري) املستعالة يف بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين؛
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلّف األاني العام واديري املكاتب باختاذ كل
ح)
أن القرار ( 133املر َ
اا يلزم ان إجراءات لضاان احلفاظ الكاال على سيادة الدول األعضاء يف االحتاد فياا يتعلق خبطط الرتقيم ،وفق
التوصية  ،ITU-T E.164أياً كانت التطبيقات املستخداة فيها؛

اجع يف احلاااات )2016 ،هلذه اجلاعية ،يكلّف ادير اكتب تقييس االتصاالت أن يواصل إجراء
ط)
أن القرار ( 76املر َ
أنشطة استكشافية ،حسب احلاجة ،يف كل انطقة لتحديد املشاكل اليت تواجهها البلدان النااية 1وحتديد أولوياهتا فياا يتعلق
بتحقيق قابلية التشغيل البيين لتجهيزات وخداات االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت،
1

تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
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1

وإذ تضع يف اعتبارها
أ)
أن بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين ) (ENUMال يستخدم عاد ًة يف العامل للتحويل  E.164/URIوأن لدى بعض املشغلني حلوالً
خاصة هبم؛
أن بعض التحالفات بني املشغّلني هي بصدد وضع ابادئ توجيهية للتوصيل البيين للشبكات القائاة على
ب)
تكنولوجيا  VoLTEولكن ال يوجد حىت اآلن خيار اتفق عليه الستخدااه يف هذا التوصيل البيين؛
أن وضع إجراءات التوصيل البيين للشبكات القائاة على بروتوكول اإلنرتنت ،الواجب استعااهلا لتوفري خداات الصوت
ج)
والفيديو ،يلزم القيام به على أساس دويل؛
أن وضع اتطلبات املطابقة وقابلية التشغيل البيين لدعم اختبار الربوتوكوالت والتكنولوجيات املستخداة يف هذا التوصيل
د)
البيين يُع ّد ان العناصر األساسية لتطوير املعدات القابلة للتشغيل البيين استناداً إىل توصيات قطاع تقييس االتصاالت،

وإذ تأخذ يف احلسبان

أنه وفقاً لبيان اجتااع كبار اسؤويل التكنولوجيا ) ،(CTOالذي عقده قطاع تقييس االتصاالت يف بودابست
أ)
(أكتوبر " ،)2015يشجع كبار اسؤويل التكنولوجيا قطاع تقييس االتصاالت على بدء دراسات  -مبا يف ذلك دراسات بشأن

القدرة على النفاذ ،وأنساق البيانات ،وجوانب التحكم واإلدارة  -هبدف متكني قابلية التشغيل البيين هلذه اخلداات عالية اجلودة
على الصعيد العاملي ،ويدعون املشغلني واخلرباء املعنيني يف القطاع الصناعي فضالً عن املنظاات املعنية بوضع املعايري إىل املسامهة
يف هذه الدراسات"؛
أنه وفقاً للتقرير املوجز عن ورشة عال االحتاد بشأن قابلية التشغيل البيين للخداات الصوتية والفيديوية يف البيئات اهلجينة
ب)
الثابتة-املتنقلة ،مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية-املتقداة )( "(LTEجنيف ،ديسارب " )2015ينبغي أن تركز أنشطة التقييس

األُخرى يف االحتاد على نشر بروتوكوالت التشوير ان أجل التوصيل البيين لشبكات  ،VoLTEواكاملات الطوارئ على الشبكات
القائاة على تكنولوجيا  ،VoLTEواسائل الرتقيم"؛

أعاال جلنة الدراسات  11لقطاع تقييس االتصاالت بشأن "إطار للتوصيل البيين للشبكات القائاة على نقل الصوت باستعاال
ج)
تكنولوجيا التطور بعيد املدى ) (VoLTEواخلداة الفيديوية باستعاال تكنولوجيا التطور بعيد املدى ) "(ViLTEالذي يهدف إىل حتديد
املتطلبات املشرتكة املتعلقة بالتوصيل البيين للشبكات القائاة على تكنولوجيا VoLTE/ViLTE؛

أن وضع اعايري تتعلق بإطار للتوصيل البيين للشبكات القائاة على تكنولوجيا  VoLTE/ViLTEهو أحد املواضيع اليت
د)
أُدرجت يف اتفاق التعاون القائم بني جلنة الدراسات  11لقطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية املعنية باختبار املطابقة التابعة
للاعهد األورويب ملعايري االتصاالت )(ETSI TC INT؛

ه)

العال الناجح للفريق املتخصص املعين باالتصاالت املتنقلة الدولية 2020-التابع لقطاع تقييس االتصاالت،

تقرر
أن يتم يف أقرب وقت ممكن إحراز تقدم يف العال لوضع توصيات لقطاع تقييس االتصاالت تتناول اعااريات الشبكات وابادئ
التجوال واسائل الرتقيم وآليات الرتسيم واألان إضافةً إىل اختبار املطابقة وقابلية التشغيل البيين ان أجل التوصيل البيين لشبكات
اجليل الرابع ) (4Gوشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT-2020) 2020-واا بعدها،

تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
بأن يواصل إجراء أنشطة استكشافية ،حسب احلاجة ،بني اشغلي االتصاالت لتحديد املشاكل املتعلقة بتحقيق التوصيل
1
البيين لشبكات اجليل الرابع ) (4Gوشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية (IMT-2020) 2020-واا بعدها وحتديد أولوياهتا؛
2

بأن يقدم نتائج هذه األنشطة إىل جملس االحتاد لكي ينظر فيها ويتخذ اإلجراءات الالزاة،

2
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تكلف جلان الدراسات
بأن حتدد يف أسرع وقت ممكن توصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت يتعني وضعها واملرتبطة بالتوصيل بني شبكات اجليل
1
الرابع ) (4Gوشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية 2020-واا بعدها؛
بأن تتعاون ،حسب االقتضاء ،اع املهتاني باألار ان أصحاب املصلحة والتحالفات إلجراء الدراسات املثلى بشأن هذا
2
املوضوع حتديداً،

تكلف كذلك جلنة الدراسات

11

بأن تضع توصيات لقطاع تقييس االتصاالت حتدد اإلطار واتطلبات التشوير الواجب استخدااها إلقااة التوصيل البيين لشبكات
اجليل الرابع ) (4Gوشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية 2020-واا بعدها ان أجل حتقيق قابلية التشغيل البيين يف شىت أحناء العامل؛

تكلف كذلك جلنة الدراسات

2

بأن تضع توصيات لقطاع تقييس االتصاالت اليت حتدد اعاارية بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين الواجب استخدااه للتوصيل بني
شبكات اجليل الرابع ) (4Gوشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية 2020-واا بعدها ،مبا يف ذلك السيطرة اإلدارية اليت قد تتصل
مبوارد االتصاالت الدولية (مبا يف ذلك التساية والرتقيم والعنونة والتسيري)؛

تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
إىل املسامهة يف تنفيذ هذا القرار،

تدعو الدول األعضاء
إىل تشجيع اشغلي االتصاالت على اساعدة قطاع تقييس االتصاالت يف تنفيذ هذا القرار.
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