
  4/1املسألة 

  المتعلقة الخدمات تكاليف وطرائق تحديد االقتصادية السياسات
  الوطنية، واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بشبكات

  (NGN) التالي الجيل شبكات فيها بما

  المشكلةأو الحالة بيان   1
أنه سيتاح للمشغلني  4/1، سوف تراعي املسألة املراَجعة 3/1‐12فرتة الدراسة السابقة بشأن املسألة  اعرتافًا بالتقدم احملرز يف
إطار شبكات اجليل التايل النفاذ إىل شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا  وملقدمي اخلدمات يف

خدمات ذلك شبكات وخدمات البنية التحتية للنطاق العريض، ضمن سياق التقارب من أجل إتاحة تقدمي واستخدام  يف
وسائط اإلعالم املتعددة والتطبيقات اإللكرتونية (احلكومة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين والصحة اإللكرتونية والصريفة 

  اإللكرتونية). والتجارة اإللكرتونية
  ما يلي: 4/1عمل لتوجيه األنشطة املتصلة باملسألة البرنامج ويغطي 

 النشطني؛املعاونني حتديد   -

 املتوقعة للمسألة؛النواتج   -

 أساليب العمل؛  -

 برنامج العمل.  -

  للدراسةالمطروحة المسألة أو القضية   2
املقرر).  من فريق من اخلرباء الدوليني (فريق 4/1العمل املطلوب إجنازه بشأن املسألة  يف من املتوقع أن تأيت مسامهة مهمة

ام إىل فريق املقرر حىت يتسىن تقدم العمل بشكل مرٍض شامًال نطاق وبالتايل، يُدعى مجيع األطراف املهتمة باألمر إىل االنضم
  املسألة.
  ضمن إطار املسألة املواضيع الرئيسية التالية على وجه التحديد: وسُتدرس

الطرائق اجلديدة لتحديد الرسوم اليت تدفع لقاء اخلدمات املقّدمة على شبكات اجليل التايل (أو مناذج حتديدها عند   1)
  االقتضاء)

(أو مناذج بيئة شبكات اجليل التايل (أسعار اجلملة)   يف طرائق حتديد تكاليف النفاذ إىل االتصاالت  1.1
  حتديدها عند االقتضاء).

  :شروط التفاوض التجاريبالتقاسم  مبا فيها مناذج ،البنية التحتيةاملختلفة لتقاسم النماذج   2)
ذلك اجلوانب  يف اجلدد، مباالوافدين شبكات/البىن التحتية فيما خيص البىن التحتية والنفاذ إىل التقاسم   1.2

  .املتصلة بالتجوال على الصعيد الوطين



  .حوافز تطوير الشبكات  2.2
البنية التحتية على تكلفة االستثمار وتوفري خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات تقاسم أثر   3.2

  .واألسعار بالنسبة للمستهلكني: دراسات حاالت مع حتليل كمي ، واملنافسة،واالتصاالت
هذا  يف وأثره على استعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعلى االبتكار االستهالكيةتطور األسعار   3)

  املشغلني:اجملال، وعلى االستثمار فيه، وعلى إيرادات 
ذلك  يف بيئة شبكات اجليل التايل، مبا يف ص اخلدمات املقدمةمناذج األعمال اجلديدة واملبتكرة فيما خي  1.3

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأساليب تشجيع اعتماد واستخدام خدمات 
، مبا فيها التجوال املتنقل أسعار خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االجتاهات  2.3

  الدويل.
وعلى االستهالك  ،اعتماد واستعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأثر ختفيض األسعار على   3.3

  .اخلدماتاملشغلني ومقدمي واالبتكار واالستثمار وإيرادات 
املشغلني أو مقدمي طرائق حتديد تكلفة تراخيص تشغيل الشبكات و/أو توفري خدمات االتصاالت املقدَّمة إىل   4)

  :بيئة التقارب يف البلد املعين يف املتاحة هلا (الرتددات وأرقام اهلواتف، مثًال) اردذلك تكاليف املو  يف اخلدمات، مبا
  .طرائق حتديد رسوم الرتاخيص: دراسات حاالت وجتارب ُقطرية  1.4
  .)وأرقام اهلواتف مثالً ذلك رسوم املوارد األخرى (الرتددات  يف تغريُّ رسوم الرتاخيص وفقاً حلال السوق، مبا  2.4
ينفذ املشغلون اآلن شبكات اجليل التايل وقد يتطلب ذلك : املمارسات لتحديد رسوم الرتاخيص أفضل  3.4

ذلك فصل بعضها عن بعض، ملواصلة تعزيز عملية املنافسة وحتقيق  يف أدوات حماسبية تنظيمية، مبا يف تغيرياً 
ألساسية إىل شبكات فائدة طويلة األجل للمستعملني النهائيني. ومع حتول شبكات النفاذ والشبكات ا

املستقبل.  يف اجليل التايل، ستكون هناك حاجة إىل أدوات حماسبية للتعامل مع هذه اهلياكل من الشبكات
وبالنظر إىل وجود منصة واحدة فقط جلميع اخلدمات ستكون عملية حتديد التكاليف املشرتكة وتوزيعها 

ذه املسألة أن حي   دد ما يلي:أكثر صعوبة. ومن شأن العمل املتعلق 
  قضايا التصميم الرئيسية  •
  تفاصيل التنفيذ  •
  نوع املراجعة املطلوبة للنموذج  •
  اآلثار غري املقصودة احملتملة.  •

) 2014ديب،  (املراَجع يف 9 استخدام الرتددات بالتعاون مع الفريق املعين بالقرار: سوف تتم دراسة رسوم ترخيص مالحظة
  الدراسة. يف لتجنب االزدواج

 الناتج المتوقع  3

  كل من اجملاالت التالية: إعداد أفضل املمارسات يف
  دعم التقاسم املناسب للبنية التحتية  أ ) 



  من خالل املنافسة تشجيع ختفيض األسعار/التعريفات فيما خيص املستهلكني  ب)
  واستخدامها اخلدماتحتفيز النفاذ إىل هذه  ج)

 التوقيت  4

م تقرير ندما يقدَّ ع 2017 عام  يف هذه الدراسة ُتستكملويقرتح أن  .2015 عام يف 1 اساتسيقدم تقرير مؤقت إىل جلنة الدر 
ا ائي  .بشأ

 الجهات الراعيةجهات االقتراح/  5

 ا.مواصلة حبث هذه املسألة على النحو املعدل هن ،لقطاع تنمية االتصاالت 1جلنة الدراسات  اقرتحت

 دخالتمصادر المُ   6

جتارب الدول األعضاء وأعضاء القطاع بشأن قضايا حتديد التكاليف واألسعار.  للمدخالت يفيتمثل املصدر الرئيسي 
  وستكون املسامهات املقدمة من الدول األعضاء وأعضاء القطاع ضرورية لنجاح دراسة هذه القضية.

انات واملعلومات لوضع صيغة وينبغي أيضًا استعمال املقابالت والتقارير والدراسات االستقصائية املتوفرة من أجل مجع البي
  ائية جملموعة شاملة من اخلطوط التوجيهية بشأن أفضل املمارسات.

جمال االتصاالت واملصنعني وأفرقة  وينبغي أيضاً استعمال املواد املتوفرة لدى منظمات االتصاالت اإلقليمية ومراكز البحوث يف
  العمل. العمل، بغية تفادي االزدواجية يف

قطاع االتصاالت  تقدمي مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه، ومن جلان الدراسات يفومن املتوقع 
  الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت، ومن أصحاب املصلحة اآلخرين.

  فالجمهور المستهدَ   7
  ية.البلدان النامإىل هتمام خاص ، مع إيالء اأدناهفئات اجلمهور املستهدف املشار إليه مجيع 

 1البلدان النامية البلدان المتقدمة 

 نعم نعم واضعو سياسات االتصاالت

 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم /املشغلوناخلدماتمقدمو 

 نعم نعم املصنعون

 نعم نعم  برنامج قطاع تنمية االتصاالت

                                                            
والبلدان اليت  (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)يشمل هذا املصطلح أيضاً أقل البلدان منواً   1

ا مبرحلة  انتقالية. متر اقتصادا



 سيستخدم الناتجمن تحديداً الذي  - الجمهور المستهدف   أ ) 

مجيع واضعي سياسات االتصاالت ومنظمي االتصاالت ومقدمي اخلدمات واملشغلني على الصعيد الوطين، خصوصاً 
 البلدان النامية، إضافًة إىل املنظمات اإلقليمية والدولية. يف

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  ب)

ائية صادرة عن قطاع تنمية االتصاالت، مما يوفر وسيلة لتزويد اجلمهور توزع نتائج دراسة املسألة من خالل تقارير مرحلية  و
دوريًا مبعلومات حمدثة عن العمل املنجز ويسمح هلم بتقدمي مدخالت و/أو التماس توضيحات/مزيد من املعلومات من جلنة 

  عندما حيتاجون ذلك. 1  الدراسات

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية  8

ت الوطنية لتنظيم االتصاال اهليئاتأعضاء القطاعات و يع اإللكرتوين للتقرير واملبادئ التوجيهية على مجيع الدول األعضاء و التوز 
  املعنية واملكاتب اإلقليمية لالحتاد.

ت مية االتصاالملكتب تن ذات الصلةالدراسية  توزيع التقرير واملبادئ التوجيهية على املنتدى العاملي ملنظمي االتصاالت واحللقات
  ومكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت.

 ؟ما هي الطريقة  أ ) 
      :دراساتاليف إطار جلنة   1)

     )خالل فرتة دراسة متعددة السنواتة (مسأل

  تنمية االتصاالت العادية: إطار أنشطة مكتب يف  2)
      2اهلدف 

      : مبادرات إقليميةمشاريع
      خرباء استشاريون

 التنسيق والتعاون  9

ذه املسألة أن تقوم بالتنسيق مع:   سيتعني على جلنة الدراسات لقطاع تنمية االتصاالت املعنية 
  1/1املسائل ذات الصلة للجان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، وخصوصاً املسألة   -
  3 جلان الدراسات ذات الصلة لقطاع تقييس االتصاالت، وخصوصاً جلنة الدراسات  -
  مكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلقليمية لالحتاد جهات االتصال ذات الصلة يف  -
  هذا اجملال. اخلرباء واملنظمات ذات اخلربة يف  -



  مكتب تنمية االتصاالت الصلة ببرامج  10
 .تنمية االتصاالتلقطاع  2 اهلدف

 معلومات أخرى ذات صلة  11

وأفرقتها اإلقليمية  تقييس االتصاالت التابعة لقطاع 3 الدراساتمع جلنة  4/1إطار املسألة  سيقام اتصال مباشر يف
وأمريكا الالتينية  (SG3RG‐ARB)والدول العربية  (SG3RG‐AO)وآسيا وأوقيانوسيا  (SG3RG‐AFR) إلفريقيا
ة واإلقليمية األخرى واملنظمات الدولي قطاع تنمية االتصاالتل التابعتني 2و 1وجلنيت الدراسات  (SG3RG‐LAC) يوالكاريب

  .قطاع تنمية االتصاالت وبرنامج البيئة التمكينية يفاملعنية بالقضايا ذات الصلة بتكاليف وتعريفات خدمات االتصاالت 
  املسألة. تضح خالل دراسة هذهت ومجيع املعلومات األخرى اليت قد

 


