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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.
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(احلاااات)2016 ،
إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تضع يف اعتبارها
نتائج ورشة العال الرفيعة املستوى اليت نظاها االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن التجوال الدويل املتنقل ) (IMRاليت
أ)
يواي  23و 24سبتارب 2013؛
عُقدت يف جنيف ْ
نتائج احلوار العاملي لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن التجوال الدويل املتنقل
ﺏ)
يف  18سبتارب 2015؛

)(IMR

الذي عُقد يف جنيف

أن املهام اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ) (ITU-Tتشال إعداد التوصيات وتقييم املطابقة واملسائل
ج)
ذات اآلثار السياساتية أو التنظياية؛
أن االقتصاد يزداد اعتااداً على تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة اليت تتسم باملوثوقية والفعالية ان حيث التكاليف والتنافسية
د)
وايسورية التكاليف على الصعيد العاملي؛
أن أسعار اجلالة للتجوال الدويل املتنقل ) (IMRغري ارتبطة بالتكاليف األساسية ،اا ان شأنه أن يؤثر على أسعار التجزئة ،مبا
ه)
يف ذلك وجود رسوم غري اتسقة وعشوائية؛
أن استارار وجود اختالفات كبرية بني األسعار احمللية واألسعار الدولية للتجوال املتنقل قد ال يساح بوجود سوق
و)
اتصاالت دولية تنافسية؛

ز)

أن هناك اختالفات يف التكاليف بني البلدان واملناطق،

وإذ تالحظ
أ)

أن التوصية  ITU-T D.98متثل اتفاقاً أُبرم بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف 2012؛

أن التوصية  ITU-T D.97تتضان نـُ ُهجاً ميكن اتباعها للحد ان أسعار التجوال املفرطة وتسلط الضوء على ضرورة
ب)
تشجيع املنافسة يف سوق التجوال وتثقيف املستهلكني والنظر يف إجراءات تنظياية اناسبة اثل اعتااد أسقف ألسعار التجوال،

تقرر
أن على جلنة الدراسات  3لقطاع تقييس االتصاالت اواصلة دراسة اآلثار االقتصادية ألسعار التجوال الدويل املتنقل،

تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
بتنظيم ابادرات إلذكاء الوعي بشأن استفادة املستهلك ان خفض أسعار التجوال الدويل املتنقل ،وذلك بالتعاون اع
1
ادير اكتب تناية االتصاالت )(BDT؛
باقرتاح ُهنج تعاونية لتعزيز تنفيذ التوصيتني  ITU-T D.98و ،ITU-T D.97وخفض أسعار التجوال الدويل املتنقل بني
2
الدول األعضاء ،ان خالل الرتويج لربااج بناء القدرات وورش العال واملبادئ التوجيهية التفاقات التعاون الدولية،
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1

تدعو الدول األعضاء
1

إىل اختاذ تدابري ان أجل تنفيذ التوصيتني  ITU-T D.98وITU-T D.97؛

2

إىل التعاون يف اجلهود الرااية إىل خفض أسعار التجوال الدويل املتنقل باختاذ تدابري تنظياية عند االقتضاء.

2
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