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 نشرة صحفية

 نموذج تكلفة لالتحاد الدولي لالتصاالت للمساعدة في التوجيه التنظيمي
 لتحديد تعريفات التجوال المتنقل

 دليل تقني جديد ومجموعة أدوات إلكترونية جديدة لالتحاد
 التجوالمن أجل قياس عدالة رسوم 

لقطاع تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت من أجل هيئات التنظيم  جديد دليل تقنيسيصدر  – 2015ديسمبر  15، جنيف
لمساعدة هيئات التنظيم في مساعيها من أجل تهيئة بيئة تمكينية لتعريفات عادلة وميسورة للخدمات الصوتية  (NRA) الوطنية

لخدمات الصوتية اتوفر نموذجًا لحساب تكاليف توفير  مجموعة أدوات إلكترونيةالتجوال الدولي المتنقل. وسيصاحب الدليل التقني  في
 في التجوال المتنقل للمشغلين.

وقد وضع الدليل التقني الجديد ومجموعة األدوات المصاحبة له استجابًة لنداءات من أعضاء االتحاد من أجل زيادة التوضيح بشأن 
سي من نموذج ى إصدار أساإلى أي مدى تتكافأ األسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل خدمات التجوال مع تكلفتها. وبعد تجربة عل

التكلفة اإللكتروني، تم توسيعه لتزويد هيئات التنظيم بأداة أكثر شمولية لتوجيه عمليات تحليل التدخالت المحتملة المتعلقة بفرض 
 أسقف على تعريفات التجوال المتنقل.

وقال السيد هولين جاو، األمين العام لالتحاد "لالتحاد شراكة متفردة ألعضاء من القطاعين العام والخاص". وأضاف "ويعمل أعضاؤنا 
على عائدات عادلة من االستثمارات تمكن عمالءهم من التجوال وتمكن المستعملين النهائيين معًا من أجل ضمان حصول المشغلين 

 بل خدمات التجوال".من دفع أسعار عادلة مقا
وقال السيد تشيساب لي، مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد "يتواصل االهتمام المتزايد بالتجوال المتنقل على كل من المستوى 
الوطني واإلقليمي والدولي". والدليل التقني الجديد لقطاع تقييس االتصاالت من أجل هيئات التنظيم الوطنية ومجموعة األدوات 

لكترونية المصاحبة له سيحددان القضايا محل المناقشات المتعلقة بالتجوال المتنقل، مما يوفر قاعدة مشتركة ألعضاء االتحاد من اإل
 أجل المضي قدمًا بهذه المناقشات".

عن الجوانب  لاالتحاد المعني بالتقييس المسؤو  وتعتبر دراسة التجوال الدولي المتنقل أحد روافد العمل الرئيسية في فريق خبراء
 .قطاع تقييس االتصاالتل 3 لجنة الدراسات، (ICT) االقتصادية والسياساتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ايدة من أجل مناقشة أفضل أساليب العمل وقد بذل االتحاد جهودًا مكثفة من أجل تزويد جميع أصحاب المصلحة بمنصة مح
يتعلق بالتوجيه التنظيمي لخدمات التجوال المتنقل. والدليل التقني الجديد ومجموعة األدوات اإللكترونية المصاحبة له كانا نتاج  فيما

جنة الدراسات العمل من . وتواصل للقطاع تقييس االتصاالت 3 دراسة لتكاليف التجوال استمرت ألكثر من سنتين في لجنة الدراسات
( لتحديد التدخالت التنظيمية القادرة على توجيه السوق نحو تعريفات للتجوال ITU-T أجل االتفاق على معيار دولي جديد )توصية
 المتنقل تكون منخفضة وعادلة بقدر اإلمكان.

 :بالمسؤول التاليولمزيد من المعلومات يرجى االتصال 

 سانجاي أشاريا
 مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة رئيس العالقات

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 5046 730 22 41+ الهاتف:

 4861 249 79 41+ الهاتف المحمول:
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد
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 لالتصاالتنبذة عن االتحاد الدولي 
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . ؤسسات األكاديميةالخاص والم

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
اًل عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو لم الفلك الراديوي ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى ع
 www.itu.int والتلفزيونية. تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، 
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