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القـرار  - 95مبادرات قطاع تقييس االتصاالت إلذكاء
الوعي بشأن أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة
بجودة الخدمة

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 ( 95احلاااات)2016 ،
مبادرات قطاع تقييس االتصاالت إلذكاء الوعي
بشأن أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة بجودة الخدمة
(احلاااات)2016 ،
إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تضع يف اعتبارها
أنه طبقاً للرقم  13باملادة  1ان دستور االحتاد ،جيب على االحتاد بوجه خاص أن "يسهل تقييس االتصاالت على
أ)
الصعيد العاملي اع نوعية خداة ُارضية"؛
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر
ب)
أن اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة  ،2019-2016املوافَق عليها مبوجب القرار ( 71املر َ
املندوبني املفوضني حتدد ان بني األهداف االسرتاتيجية لالحتاد ،توفري ضاان التوصيلية وإاكانية التشغيل البيين يف العامل وحتسني
األداء والنوعية والقدرة على حتال تكاليف اخلداة وتقدمي اخلداة يف الوقت املناسب وحتقيق اردودية األنظاة بشكل عام يف جمال
االتصاالت الراديوية ،مبا يف ذلك ان خالل وضع املعايري الدولية؛
أن اخلطة االسرتاتيجية حت ّدد كذلك ان بني قيم االحتاد االلتزام بتقدمي خداات جبودة عالية وإرضاء املستفيدين وأصحاب
ج)
املصلحة إىل أقصى درجة،

وإذ ِّ
تذكر
بأن القرار ( 200بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني حيدد ضان الغايات واملقاصد الرااية إىل التناية العاملية
أ)
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت يف إطار برنااج التوصيل يف  ،2020اهلدف  :2الشاول  -سد الفجوة الرقاية وتوفري
النطاق العريض للجايع؛
أن القرار ( 196بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني يكلف ادير اكتب تناية االتصاالت بتوجيه عناية صانعي
ب)
القرار والسلطات التنظياية الوطنية إىل أمهية االستارار يف إطالع املستعالني واملستهلكني بشأن جودة اخلداات املختلفة اليت
يقداها املشغلون ،وآليات احلااية األُخرى املعززة حلقوق املستهلكني واملستعالني؛
أن القرار ( 196بوسان )2014 ،يدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات واملنتسبني إىل تقدمي اسامهات تساح بنشر
ج)
أفضل املاارسات والسياسات املتصلة جبودة اخلداة؛
أن القرار ( 196بوسان )2014 ،يدعو الدول األعضاء إىل تشجيع السياسات اليت تعزز توفري خداات االتصاالت على
د)
حن ٍو يوفر جودة اناسبة للاستعال؛
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني يقرر أنه ينبغي لالحتاد أن يعزز ان تنسيقه اع
ه)
أن القرار ( 131املر َ
املنظاات الدولية األُخرى املشاركة يف مجع البيانات عن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وأن يضع ،ان خالل الشراكة املعنية
املوحدة لتحسني توفر ونوعية البيانات واملؤشرات
بقياس تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ألغراض التناية ،جماوعة ان املؤشرات ّ
عن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ،مبا يدعم إعداد اسرتاتيجيات وسياسات عااة وطنية وإقلياية ودولية،
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وإذ تدرك
أن الشفافية والتعاون يف مجع ونشر املؤشرات واإلحصاءات عالية اجلودة اليت تقيس التقدم يف استعاال واعتااد تكنولوجيا
أ)
املعلواات واالتصاالت وتوفر حتليالت اقارنة بشأهنا ال زاال ميثالن عااالً أساسياً لدعم الناو االجتااعي واالقتصادي؛
أن اؤشرات اجلودة وحتليالهتا تزود احلكواات وأصحاب املصلحة بآلية لفهم الدوافع الرئيسية العتااد
ب)
االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت بشكل أفضل وتساعد يف اواصلة صياغة السياسات الوطنية،

وإذ تأخذ يف االعتبار
أ)

اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن الشبكات القائاة على بروتوكول اإلنرتنت؛
القرار ( 101املر َ

إعالن ديب املعتاد يف املؤمتر العاملي لتناية االتصاالت لعام  ،2014حتت اوضوع "النطاق العريض ان أجل
ب)
التناية املستدااة"؛
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن دور االحتاد يف تنفيذ نواتج القاة العاملية جملتاع
ج)
القرار ( 140املر َ
املعلواات واالستعراض الشاال للجاعية العااة لألام املتحدة لتنفيذها،

وإذ تالحظ
أن جلنة الدراسات  12لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ) (ITU-Tهي اللجنة الرئيسية املعنية جبودة اخلداة
أ)
وجودة التجربة ) ،(QoEواملكلفة بالتنسيق بني األنشطة املتعلقة جبودة اخلداة وجودة التجربة داخل قطاع التقييس ،وأيضاً اع
املنظاات األخرى املعنية بوضع املعايري ) (SDOواحملافل املعنية وتقوم بوضع األطر لتحسني التعاون؛
)(QoS

ب)

أ ن جلنة الدراسات

12

هي اللجنة الرئيسية اليت ينتاي إليها فريق تطوير جودة اخلداة )،(QSDG

وإذ تقر
بالعال ذي الصلة الذي جيريه فريق تطوير جودة اخلداة بشأن املناقشات التشغيلية والتنظياية جلودة اخلداة وجودة التجربة ودورها
اهلام يف تعزيز التعاون بني املشغلني واوردي احللول التقنية وهيئات التنظيم ان خالل اناقشة افتوحة بشأن االسرتاتيجيات اجلديدة
لتوفري اخلداات للاستعالني جبودة أفضل،

تقرر أن يقوم قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
1

مبواصلة وضع التوصيات الالزاة بشأن األداء وجودة اخلداة وجودة التجربة؛

بإطالق ابادرات إلذكاء الوعي بأمهية إطالع املستعالني باستارار على جودة اخلداات اليت يقداها إليهم املشغلون،
2
وذلك بالتعاون الوثيق اع قطاع تناية االتصاالت )(ITU-D؛
بتوفري اراجع تساعد البلدان النااية 1وأقل البلدان منواً يف وضع إطار وطين لقياس اجلودة يناسب إجراء قياسات جودة
3
اخلداة وجودة التجربة ،وذلك بالتعاون الوثيق اع قطاع تناية االتصاالت واملكاتب اإلقلياية لالحتاد؛
بتنظيم ورش العال وبرااج تدريبية وازيد ان املبادرات لتشجيع املشاركة األوسع هليئات التنظيم واملشغلني واملوردين
4
يف املناقشة الدولية بشأن جودة اخلداة وإذكاء الوعي بأمهية قياس جودة اخلداة وجودة التجربة،
1

2

تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
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تكلّف ادير اكتب تقييس االتصاالت
بأن يواصل ،تنفيذاً للفقرتني  2و 4ان "تقرر" أعاله ،دعم أنشطة فريق تطوير جودة اخلداة ) (QSDGان أجل إجراء اناقشات
تشغيلية وتنظياية افتوحة بني هيئات التنظيم واملشغلني واملوردين بشأن االسرتاتيجيات اجلديدة لتوفري جودة خداة وجودة جتربة
أفضل للاستعالني،

تكلّف ادير اكتب تقييس االتصاالت ،بالتعاون الوثيق اع ادير اكتب تناية االتصاالت
مبساعدة البلدان النااية وأقل البلدان منواً يف حتديد فرص بناء القدرات البشرية واملؤسسية ان أجل وضع أطر وطنية
1
لقياس اجلودة؛
بإجراء أنشطة يف كل انطقة لتحديد املشاكل اليت تواجهها البلدان النااية وأقل البلدان منواً ووضع أولوياهتا فياا يتعلق
2
بتوفري خداات جبودة اقبولة للاستعالني؛
استناداً إىل نتائج الفقرة  2ان "تكلف" أعاله ،مبساعدة البلدان النااية وأقل البلدان منواً يف حتديد إجراءات لتحسني
3
جودة اخلداة وتنفيذها وإطالع املستعالني باستارار على ذلك،

تكلّف جلان الدراسات لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد ،وفقاً الختصاصاهتا
بوضع توصيات توفر توجيهات هليئات التنظيم ان أجل اسرتاتيجيات وانهجيات اختبار ملراقبة وقياس جودة اخلداة
1
وجودة التجربة؛
بدراسة سيناريوهات تطوير جودة اخلداة وجودة التجربة واسرتاتيجيات قياسهاا وأدوات اختبارمها اليت يتعني على هيئات
2
التنظيم واملشغلني اعتاادها؛
بإجراء دراسات وتقدمي توجيهات هليئات التنظيم بشأن انهجيات االعتيان لقياسات جودة اخلداة على املستوى احمللي
3
والوطين والعاملي؛
بتوفري اراجع خبصوص اؤشرات األداء الرئيسية واؤشرات اجلودة الرئيسية ذات احلد األدىن ان الرضا لتقييم
4
جودة اخلداات؛
5

بتنفيذ اسرتاتيجيات لزيادة اشاركة البلدان النااية واملتقداة ان مجيع املناطق يف مجيع أنشطتها،

تدعو األعضاء
1

إىل التعاون اع قطاع تقييس االتصاالت يف تنفيذ هذا القرار؛

إىل املشاركة يف ابادرات جلنة الدراسات  12لقطاع تقييس االتصاالت وفريق تطوير جودة اخلداة ان خالل تقدمي
2
املسامهات واخلربات واملعارف والتجارب العالية املتعلقة بعال جلنة الدراسات .12
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