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القـرار  - 65توفير معلومات رقم الطرف طالب النداء
وتعرف هويّة الخط الطالب وتحديد منشأ االتصال
ّ

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
تقييس االتصاالت وأن تُصدر توصيات بشأهنا.

)(WTSA

اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع

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.

اجع يف احلاااات)2016 ،
القـرار ( 65املر َ
وتعرف هويّة الخط الطالب
توفير معلومات رقم الطرف طالب النداء ّ
وتحديد منشأ االتصال
(جوهانسربغ2008 ،؛ ديب2112 ،؛ احلاااات)2112 ،
إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تعرب عن القلق
أ ) ألن هناك اجتاهاً على اا يبدو لكبت نقل اعلواات اعرفات هوية رقم الطرف طالب النداء ) (CPNوتعرف هوية اخلط
الطالب ) (CLIوحتديد انشأ االتصال ) (OIعرب احلدود الدولية ،وبصفة خاصة الراز الدليلي للبلد والراز الدليلي
الوطين للاقصد؛

ب)

ألن هذه املاارسات هلا تأثري غري اؤات على القضايا األانية واالقتصادية وخاصة يف البلدان النااية1؛

ألن هناك زيادة هائلة يف عدد احلاالت املبلغ عنها اؤخراً إىل ادير اكتب تقييس االتصاالت ) (TSBفياا يتعلق بسوء
ج)
استعاال اوارد الرتقيم  ITU-T E.164وسوء استغالهلا ،واليت تعزى إىل إخفاء وتزييف رقم الطرف الطالب؛
ألن العال بشأن هذا املوضوع ضان جلنة الدراسات  2لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
ﺩ)
لتغري بيئة توفري اخلداات والبىن التحتية للشبكات ،مبا يف ذلك شبكات اجليل التايل )(NGN
االستعجال والتوسع فيه و ُّ
التأهب ُّ
وشبكات املستقبل )،(FN
)(ITU-T

يستدعي

وإذ تشري
أ)

إىل التوصيات ذات الصلة الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت ) ،(ITU-Tال سياا:

’‘1

التوصية  :ITU-T E.156املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلجراءات اليت يتخذها قطاع تقييس االتصاالت عند إبالغه بسوء
استعاال اوارد الرتقيم ITU-T E.164؛

’‘2

التوصية  :ITU-T E.157التسليم الدويل لرقم الطرف الطالب؛

’‘3

التوصية  :ITU-T E.164خطة الرتقيم لالتصاالت العاواية الدولية؛

’‘4

التوصية  :ITU-T I.251.3اخلداات اإلضافية لتعرف هوية الرقم :تقدمي هوية اخلط طالب النداء؛

’‘5

التوصية  :ITU-T I.251.4اخلداات اإلضافية لتعرف هوية الرقم :تقييد تعرف هوية اخلط طالب النداء؛

’‘6

التوصية  :ITU-T I.251.7اخلداات اإلضافية لتعرف هوية الرقم :تعرف هوية النداءات املسيئة؛

’‘7

السلسلة  :ITU-T Q.731.xأوصاف املرحلة  3للخداات اإلضافية لتعرف هوية الرقم باستخدام نظام التشوير رقم 7؛

’‘8

1

التوصية  :ITU-T Q.731.7وصف املرحلة
تعرف هوية النداءات املسيئة )(MCID؛

3

للخداات اإلضافية لتعرف هوية الرقم باستخدام نظام التشوير رقم :7

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

’‘9

التوصية  :ITU-T Q.764نظام التشوير رقم  - 7إجراءات تشوير جزء استعال الشبكة الرقاية اتكاالة اخلداات )(ISDN؛

’‘10

التوصية  :ITU-T Q.1912.5التشغيل بني بروتوكول استهالل اجللسة ) (SIPوبني بروتوكول التحكم يف النداء املستقل
عن احلاالة أو جزء استعال الشبكة الرقاية اتكاالة اخلداات؛

ب)

إىل القرارات ذات الصلة:

’‘1

اجع يف ديب )2012 ،للجاعية العاملية لتقييس االتصاالت ،بشأن سوء استغالل اوارد الرتقيم الدولية
القرار ( 61املر َ
لالتصاالت وسوء استعااهلا؛

’‘2

اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن التدابري الواجب اختاذها عند استعاال إجراءات
القرار ( 21املر َ
النداء البديلة على شبكات االتصاالت الدولية؛

’‘3

اجع يف احلاااات )2016 ،هلذه اجلاعية ،بشأن إجراءات النداء البديلة على شبكات
القرار ( 29املر َ
االتصاالت الدولية؛

إىل البند ( B31املادة  )6.3ان لوائح االتصاالت الدولية )( (ITRديب )2012 ،فياا يتعلق بتقدمي اعلواات بشأن
ج)
تعريف هوية اخلط الطالب الدويل ان قبل الدول األعضاء املوقعة على لوائح االتصاالت الدولية هذه،

وإذ تالحظ كذلك
أن بعض البلدان واملناطق اعتادت قوانني وطنية وتوجيهات وتوصيات تتعلق بإخفاء وتزييف رقم الطرف الطالب ،و/أو لضاان
الثقة يف حتديد انشأ االتصال ،وأن بعض البلدان هلا قوانني وطنية وتوجيهات وتوصيات حلااية البيانات وخصوصيتها،

وإذ تؤكد ان جديد
أنه ان احلقوق السيادية لكل بلد أن ينظم اتصاالته ،وبالتايل تنظيم توفري اعلواات تعرف هوية اخلط الطالب ) (CLIوتوفري رقم
الطرف الطالب ) (CPNوحتديد انشأ االتصال ) (OIاع اراعاة ديباجة دستور االحتاد واألحكام ذات الصلة ان لوائح
االتصاالت الدولية ) (ITRاملتعلقة بتوفري اعلواات حتديد هوية اخلط الطالب )،(CLI

تقـرر
أنه جيب توفري رقم الطرف طالب النداء على الصعيد الدويل وتعرف هوية اخلط الطالب وحتديد انشأ االتصال بناءً على
1
توصيات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة عنداا يكون ذلك ممكناً تقنياً؛
أنه جيب ،عنداا يكون ذلك ممكناً تقنياً ،وضع الراز الدليلي للبلد على األقل قبل األرقام املسلاة اخلاصة بالطرف
2
طالب النداء ،وذلك ليتاكن البلد الذي ينتهي فيه النداء ان حتديد البلد الذي نشأ فيه النداء أو حتديد املطراف الذي أصدر
النداء قبل تسيريه ان بلد انشأ النداء إىل بلد املقصد ،وهو اا يعرف مبعلواات حتديد انشأ االتصال؛
أنه جيب أن يتضان الرقم املسلم اخلاص بالطرف طالب النداء وتعرف هوية اخلط الطالب ،باإلضافة إىل الراز الدليلي
3
للبلد يف حال تسلياه ،الراز الدليلي الوطين للاقصد ،أو اعلواات كافية لتاكني الفوترة واحملاسبة لكل نداء؛
أنه جيب ،عنداا يكون ذلك ممكناً تقنياً ،أن تكون املعلواات اخلاصة بتحديد انشأ االتصال يف بيئة شبكية غري اتجانسة
4
اعرف هوية خمصص للاشرتك ان اورد خداة املنشأ ،أو أن يستعاض عنها مبعرف هوية افرتض يوفره اورد خداة املنشأ لتعرف
هوية انشأ النداء؛
أنه جيب إرسال املعلواات املتعلقة برقم الطرف طالب النداء وتعرف هوية اخلط الطالب وحتديد انشأ االتصال بشفافية
5
عرب شبكات العبور (مبا فيها احملاور)،
2
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تكلف
جلنيت الدراسات  2و 3لقطاع تقييس االتصاالت ،وجلنيت الدراسات  11و 17لقطاع تقييس االتصاالت إذا لزم األار،
1
بإجراء ازيد ان الدراسة للقضايا الناشئة املتعلقة بتوفري اعلواات رقم الطرف طالب النداء وتعرف هوية اخلط الطالب وحتديد
انشأ االتصال ،وخاصةً لبيئة شبكية غري اتجانسة ،مبا يف ذلك األساليب األانية وتقنيات التحقق احملتالة؛
جلان الدراسات املعنية بالتعجيل يف العال بشأن التوصيات اليت ان شأهنا توفري املزيد ان التفاصيل واإلرشادات لتنفيذ
2
هذا القرار؛
ادير اكتب تقييس االتصاالت بتقدمي تقرير عن التقدم الذي حترزه جلان الدراسات يف تنفيذ هذا القرار الذي يراي إىل
3
حتسني األان وتقليل االحتيال واألضرار التقنية إىل احلد األدىن اثلاا دعت إىل ذلك املادة  42ان الدستور،

تدعو الدول األعضاء
1

إىل املسامهة يف هذا العال والتعاون يف تنفيذ هذا القرار؛

2

إىل النظر يف وضع ابادئ توجيهية أو وسائل أُخرى لتنفيذ هذا القرار ضان أطرها التنظياية والقانونية الوطنية.
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