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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 
الدولية  ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت، تعد املعايري الالزاة عل  أساس التعاون اع املنظاة

 .(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)للتوحيد القياسي 
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 (2016احلاااات،  )املراَجع يف 29رار ـقال
 إجراءات النداء البديلة على شبكات االتصاالت الدولية

 (2016 ،احلاااات ؛2012 ديب، ؛2008 جوهانسربغ، ؛2004 فلوريانوبوليس، ؛2000 اونرتيال، ؛1996 جنيف،)

 (،2016إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلاااات، 

 رإذ تُذك  
يتعلق بإجراءات النداء البديلة عل  شبكات االتصاالت  فياا 1996 عاملدورته  الذي اعتاده اجمللس يف 1099 بالقرار أ ( 

يتعلق بإجراءات  أقرب وقت ممكن، التوصيات املالئاة فياا الدولية الذي حث قطاع تقييس االتصاالت عل  أن يضع، يف
 البديلة؛ النداء
شبكات  عل إجراءات النداء البديلة بشأن  ؤمتر العاملي لتناية االتصاالت،( للا2014ديب،  )املراَجع يف 22 بالقرار ب(

 ؛وتوزيع إيرادات خداات االتصاالت الدولية املنشأاالتصاالت الدولية وحتديد 
عل  إجراءات النداء البديلة املتعلقة بالتدابري  بشأن ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014بوسان،  )املراَجع يف 21 بالقرار ج(

 ،شبكات االتصاالت الدولية

 وإذ تدرك
اساوح هبا و البلدان العديد ان  اساوح هبا يفغري  ،أن إجراءات النداء البديلة اليت قد تنطوي عل  أضرار أ ( 
 ُأخرى؛ بلدان يف
 قد تكون اغرية للاستعالني؛ ،إجراءات النداء البديلة قد تنطوي عل  أضرارأن ان  أنه عل  الرغم ب(
وكاالت  أو اشغلي االتصاالت الدوليةعل  إيرادات  سلباً  ؤثروقد ت راءات النداء البديلة قد تنطوي عل  أضرارأن إج ج(

ان أجل  1عوق بدرجة خطرية، عل  وجه اخلصوص، اجلهود اليت تبذهلا البلدان الناايةوت، املرخص هلا ان الدول األعضاءالتشغيل 
 ؛لديها صاالتحتقيق التناية السلياة لشبكات وخداات االت

ؤثر عل  تقد  ،إجراءات النداء البديلة اليت قد تنطوي عل  أضرار أشكال بعضأمناط احلركة ان جراء  أن التشوهات يف د (
 إدارة احلركة وختطيط الشبكات؛

 شبكات االتصاالت وجودهتا؛ أداء أن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد تؤدي إىل تدهور شديد يف ه (
جمال تقدمي خداات االتصاالت  ذلك اإلنرتنت، يف يف ، مبا(IP)أن انتشار الشبكات القائاة عل  بروتوكول اإلنرتنت  ( و

 أث ر عل  طرق ووسائل إجراءات النداء البديلة وأنه أصبح ان الضروري حتديد هذه اإلجراءات وإعادة تعريفها،

 اعتبارها وإذ تضع يف
 بشأن إجراءات النداء البديلة وحتديد املنشأ؛نتائج ورشة عال االحتاد  ( أ 
لقطاع تقييس االتصاالت  2 الدراسات جلنة عقدهتا اليتبشأن "انتحال هوية طالب النداء"  االحتادورشة عال  نتائج (ب

 ؛جنيف يف 2014 يونيو 2 يف (ITU-T) باالحتاد
                                                      

 غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية  1
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وجودة  (QoS) اخلداة ودةجلاستوى اقبول أن أي إجراء ان إجراءات النداء ينبغي أن يستهدف احلفاظ عل   ج(
 ،(OI) حتديد انشأ االتصال و/أو (CLI) هوية اخلط الطالب وكذلك ضاان إتاحة اعلواات عن، (QoE) التجربة

 وإذ تؤكد ان جديد
 ؛أن ان احلقوق السيادية لكل بلد أن ينظم اتصاالته أ ( 

 االجتااعية التناية ويف السلم عل  احلفاظ يف املتزايدة االتصاالت"أمهية اقداته يويل االنتباه إىل  أن دستور االحتاد يف ب(
 الدويل والتعاون السلاية العالقات تسهيل إىل انها"سعيًا وأن الدول األعضاء وافقت عل  الدستور  ،"الدول جلايع واالقتصادية

 ،"االتصاالت تشغيل ُحسن طريق عن الشعوب بني واالجتااعية االقتصادية والتناية

 وإذ تالحظ
 أنه لتقليل تأثري إجراءات النداء البديلة إىل أدىن حد:

التشغيل املرخص هلا ان الدول األعضاء أن تبذل قصارى جهودها، وكاالت  أو ملشغلي االتصاالت الدوليةينبغي  ‘1’
ان لوائح  1.1.6 فة اع اراعاة املادة                                                            ً          إطار قوانينها الوطنية، ان أجل حتديد استوى الرسوم احملصلة استنادا  إىل التكل يف

 ؛ITU-T D.5 االتصاالت الدولية والتوصية
أن تتبع املبادئ  كاالت التشغيل املرخص هلا ان الدول األعضاءو  أو الدولية االتصاالت وملشغليينبغي لإلدارات  ‘2’

إجراءات النداء البديلة عل  الدول أثر التوجيهية اليت تضعها الدول األعضاء بشأن التدابري الواجب تطبيقها ملنع 
 اأُلخرى، األعضاء

 تقـرر
أن يستار حتديد وتعريف مجيع أشكال إجراءات النداء البديلة ودراسة تأثريها عل  مجيع األطراف ووضع توصيات  1

 اناسبة بشأن إجراءات النداء البديلة؛
اإلاكان مجيع  بقدرالتشغيل املرخص هلا ان الدول األعضاء وكاالت  أو اشغلو االتصاالت الدوليةو أن تتخذ اإلدارات  2

 جودة تؤدي إىل تدهور شديد يفإجراءات النداء البديلة اليت أي شكل ان أشكال  وممارسات أساليبالتدابري لوقف 
 (CLI) تعرف هوية اخلط الطالب توفري اعلواات دون حتول أوشبكات االتصاالت  يف (QoE) وجودة التجربة (QoS) اخلداة

 ؛(OI) حتديد انشأ االتصال وأ
ينبغي أن تنهج أسلوباً  املرخص هلا ان الدول األعضاء كاالت التشغيلو  أو اشغلي االتصاالت الدوليةأن اإلدارات و  3

 ؛التعاون احرتام السيادة الوطنية لآلخرين واملبادئ التوجيهية املقرتحة املرفقة اخلاصة هبذا ان أجليقوم عل  التعاون 
ُ                            اجلوانب واألشكال األ خرى إلجراءات النداء البديلة  لقطاع تقييس االتصاالت بدراسة 2 تكلف جلنة الدراساتأن  4                 
تلك املرتبطة بالتشغيل البيين للبىن التحتية التقليدية وتلك القائاة عل  بروتوكول اإلنرتنت واا يرتتب عل  ذلك ان  فيها مبا

تطور إجراءات و  (CLI) تعرف هوية اخلط الطالب أو (OI) االتصال انشأ حتديدملعلواات انتحال  حجب أو حاالت تعطيل أو
ذلك استخدام تطبيقات اهلاتف املتاحة حبرية عل  اإلنرتنت اليت تسخدم أرقام اهلاتف، اليت قد تفضي إىل  يف النداء البديلة، مبا

 وجيهية املناسبة؛حاالت ان املاارسات االحتيالية، وإعداد التوصيات واملبادئ الت
تعرف  عدمالبديلة و النداء  جراءاتإلاآلثار االقتصادية  بدراسةلقطاع تقييس االتصاالت  3 الدراساتجلنة  أن تكلف 5

تطبيقات اهلاتف املتاحة حبرية عل  اإلنرتنت عل  جهود البلدان النااية لتحقيق تناية سلياة و انتحال اهلوية،  هوية املنشأ أو
 اناسبة؛ وبإعداد توصيات وابادئ توجيهية وخدااهتا الوطنية لالتصاالت،لشبكاهتا 

يتعلق باحلد األدىن لعتبة جودة اخلداة وجودة التجربة الذي  بوضع ابادئ توجيهية فياا 12 أن تكلف جلنة الدراسات 6
 ينبغي حتقيقه عند استعاال إجراءات النداء البديلة،
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 ادير اكتب تقييس االتصاالتتكلف 

ان  هذه الدراسات واالستفادة البلدان النااية يف اع ادير اكتب تناية االتصاالت ان أجل تسهيل اشاركة يواصل التعاون أنب
 نتائجها وان أجل تنفيذ هذا القرار،

 األعضاءتدعو الدول 

شغيل املرخص هلا ان إىل اعتااد أطر قانونية وتنظياية وطنية ملطالبة اإلدارات واشغلي االتصاالت الدولية ووكاالت الت 1
وجودة  (QoS) الدول األعضاء بأن جتتنب استخدام إجراءات النداء البديلة اليت تؤدي إىل تدهور استوى جودة اخلداة

، لوكالة (OI) وحتديد انشأ االتصال (CLI) توفري اعلواات بشأن تعرف هوية اخلط الدويل الطالبوأن تضان  (QoE) التجربة
 الصلة؛ األقل؛ وأن تضان الرتسيم املناسب، اع اراعاة توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات التشغيل عند املقصد عل 

 هذا العال. إىل املسامهة يف 2

 

 املرفق
 ((2016احلاااات،  )املراَجع يف 29رار ـ)بالق

 ومشغلي االتصاالت الدوليةالمبادئ التوجيهية المقترحة على اإلدارات 

 من الدول األعضاء المرخص لها ووكاالت التشغيل

 (ACP)إجراءات النداء البديلة  للتشاور بشأن

وكاالت التشغيل واشغلو االتصاالت الدولية أو أن تتعاون اإلدارات  املستصوبحتقيقًا للتناية العاملية لالتصاالت الدولية، ان 
ذلك أسلوبًا يقوم عل  التعاون. وينبغي أن يأخذ أي تعاون  يف هجتوأن تن خرىاع اجلهات األُ  املرخص هلا ان الدول األعضاء

 بإجراءات يتعلق فياااملبادئ التوجيهية التالية يوص  بتطبيق اليت تفرضها القوانني الوطنية. و  القيوداالعتبار  يف إجراءات الحقة، أو
إجراءات النداء  ( والبلد "ص" )اوقع اجلهة اليت توفرإجراءات النداء البديلة البلد "س" )اوقع استعال يف (ACP) النداء البديلة

نبغي احرتام السيادة الوطنية "ص"، ي اوجهة إىل بلد خبالف البلدين "س" أوإجراءات النداء البديلة (. وعنداا تكون حركة البديلة
 التنظياية. للبلد املوجه إليه النداء وأوضاعه
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 البلد "ص"
 (إجراءات النداء البديلة )موقع جهة توفير

 البلد "س"
 (إجراءات النداء البديلة )موقع مستعمل

 انتهاج أسلوب اعقول يقوم عل  التعاون ُيستصوب عاوااً  انتهاج أسلوب اعقول يقوم عل  التعاون ُيستصوب عاوااً 
إجراءات  حظر تقييد أو يف البلد "س"، الراغبة يف إلدارةلينبغي  

 السياسة اوقفها بوضوح إزاء هذهأن حتدد ، النداء البديلة
 اشغلي االتصاالت الدولية البلد "ص" انتباه يف ينبغي أن تسرتعي اإلدارة

 وجهات توفرياملرخص هلا ان الدول األعضاء وكاالت التشغيل أو 
أراضيها إىل هذه املعلواات استخداة  يف العاالة إجراءات النداء البديلة

 يتوافر لديها ان السبل الرمسية اا

 البلد "س" اوقفها الوطين يف اإلدارة تعلنينبغي أن 

البلد "ص"  يف املرخص هلا ان الدول األعضاءينبغي لوكاالت التشغيل 
إدخال أي تعديالت ضرورية عل  اتفاقات  يف النظر يف تتعاون أن

 الدولية التشغيل

املرخص هلا ان البلد "س" أن تبلِّغ وكاالت التشغيل  يف ينبغي لإلدارة
أراضيها مبوقفها إزاء هذه السياسة، وينبغي  يف العاالةالدول األعضاء و 
أن تتخذ اخلطوات  املرخص هلا ان الدول األعضاءلوكاالت التشغيل 

اليت تضان ااتثال اتفاقات التشغيل الدولية اليت هي طرف فيها 
 السياسة هلذه

املرخص هلا ان الدول وكاالت التشغيل  البلد "ص" و/أو يف ينبغي لإلدارة
 العاالة إجراءات النداء البديلة أن تتأكد ان أن جهات توفري األعضاء

 يلي: أراضيها عل  علم مبا يف

تكون بلد  يف توفريهاعدم ينبغي إجراءات النداء البديلة  أن أ ( 
 ،صراحةً  حمظورة فيه

 جودةؤدي إىل تدهور ت الجيب أ ات إجراءات النداء البديلةأن ترتيب ب(
 وأداء الشبكات اهلاتفية العاواية التبديلية الدولية

 

املرخص هلا ان البلد "ص" ووكاالت التشغيل  يف ينبغي أن تتخذ اإلدارة
 جهات توفري ملنعالبلد "ص" مجيع اخلطوات املعقولة  يف الدول األعضاء

 اخلداة: ن توفري هذهاأراضيها  يف العاالة إجراءات النداء البديلة

 احملظورة فيها؛ و/أو خرىالبلدان األُ  يف أ ( 
 .املستعالةعنداا تكون ضارة بالشبكات  ب(

 البلد "س" مجيع اخلطوات املعقولة يف ينبغي أن تتخذ اإلدارة
 استعاال نطاق اختصاصها واسؤوليتها لوقف تقدمي و/أو يف

 يكون: أراضيها، مما يف إجراءات النداء البديلة
  حمظوراً؛ و/أو أ ( 

 ضاراً بالشبكة. ب(
املرخص هلا ان الدول  البلد "س" يف وكاالت التشغيلل وينبغي

 تنفيذ هذه اخلطوات. يف األعضاء أن تتعاون

 هي ابينة "خداة ان خداات االتصاالت الدولية" كاا إجراءات النداء البديلة بني البلدان اليت تَعترب لعالقات فيااإىل ابالنسبة  - 1المالحظة 
توضح شروط  املرخص هلا ان الدول األعضاءبني وكاالت التشغيل املعنية  فياا ةاتفاقات تشغيل ثنائي إبرامتصاالت الدولية، ينبغي لوائح اال يف

 .إجراءات النداء البديلة تشغيل خداة
توصية اناسبة  يف لقطاع تقييس االتصاالت أن حتدد مجيع أشكال إجراءات النداء البديلة وأن توثقها 2 الدراسات للجنةينبغي  – 2 المالحظة

 وتغيري املنشأ واا إىل ذلك(. (OTT)لقطاع تقييس االتصاالت )اثل اعاودة النداء واخلداات املتاحة حبرية عل  اإلنرتنت 
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