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  المذكرة اإليضاحية حول ترتيبات وحدود توفير خدمات اتصاالت الطوارئ

  

  

  مقدمة

المواطنين في الحفاظ على الصحة والسالمة العامة  خدمة اتصاالت الطوارئألهمية نظراً 

ن مسألة وأل تقليل فترة استجابة أجهزة خدمات الطوارئ في تقديم المساعدة للمواطنينوبهدف 

بشكل يكفل توفير كافة المعلومات  سابقاًتتم معالجتها  لمالخدمة تحديد ترتيبات وحدود 

لألجهزة األمنية المعنية، واستنادا إلى دور الهيئة بالشكل المالئم والضرورية المتعلقة بالمتصل 

وتعديالته والمادة  ١٩٩٥لسنة ) ١٣(من قانون االتصاالت رقم ) و/٢٩(بموجب أحكام المادة 

ترخيص بإقرار ترتيبات وحدود توفير خدمات اتصاالت الطوارئ من اتفاقيات ال) ٣.٤.٣(

بالتعاون مع الجهات ذات عالقة، واستكماالً لإلجراءات الهادفة إلى وضع اإلطار القانوني 

والتنظيمي لتوفير خدمات اتصاالت الطوارئ للمستفيدين التي بدأتها الهيئة خالل شهر تشرين 

إخطار استفساري تمهيداً إلصدار استشارة "وثيقة  بإصدار ٢٠٠٨الثاني من العام الماضي 
ومن ثم  "عامة حول الترتيبات والحدود التي ستقررها الهيئة لتوفير خدمات اتصاالت الطوارئ

في شهر أيار  "التعليمات المؤقتة لترتيبات وحدود توفير خدمات اتصاالت الطوارئ"باعتماد 

تعليمات القواعد اإلجرائية من ) ٢٤(دة مستندة في ذلك إلى الما ٢٠٠٩من العام الحالي 

أعلنت الهيئة عن مباشرة  ؛الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت إلصدار التعليمات

إجراءات إصدار التعليمات ذات عالقة بترتيبات وحدود توفير خدمات اتصاالت الطوارئ 

الموصوفة في  وفقاً لإلجراءات ٣٠/٦/٢٠٠٩بنشرها استشارة عامة بهذا الخصوص بتاريخ 

، وتضمنت تلك االستشارة مناقشة لبعض األمور القواعد اإلجرائية إلصدار التعليماتتعليمات 

ذات العالقة بتوفير خدمات اتصاالت الطوارئ مع بيان موقف الهيئة االبتدائي حول كل منها 

جميع ين موقف نهائي حول وهدفت الهيئة من خاللها إلى تكالعالقة وأسئلة مباشرة ألصحاب 

 ةوعملي ةواقعيإصدار تعليمات إلى المسائل المتعلقة بتوفير خدمات اتصاالت الطوارئ و

خدمات الطوارئ توفير  تساعد مركز اتصاالت الطوارئ التابع لمديرية األمن العام على

  .ااألعباء المترتبة على إنفاذهآخذة بعين االعتبار لطالبيها بفاعلية وكفاءة عالية 

 

يوماً لتقديم مالحظاتهم ومداخالتهم على تلك ) ٣٠(د منحت المعنيين فترة وكانت الهيئة ق

االستشارة استلمت خاللها الهيئة مالحظات من شركة االتصاالت األردنية والشركة األردنية 

لالتصاالت المتنقلة وشركة أمنية للهواتف  األردنيةلخدمات الهواتف المتنقلة وشركة البتراء 
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يوماً إضافية ) ١٥(تلك المالحظات على موقع الهيئة االلكتروني لفترة  المتنقلة حيث تم نشر

  .من االستشارة العامة إال أنه لم يتم تقديم أية مالحظات خالل تلك الفترة

 

وبعد دراسة كافة المالحظات المستلمة خالل فترات االستشارة العامة بدقة وعناية 

لطوارئ، تم إجراء التعديالت المناسبة واالجتماعات المتكررة مع ممثلي مركز اتصاالت ا

تعليمات ترتيبات وحدود توفير خدمات اتصاالت "على مواد التعليمات المؤقتة واعتماد 
 تمن تعليما) د/٢٤(نص المادة  علىبذلك واستناداً . من قبل مجلس مفوضي الهيئة "الطوارئ

لصادرة بموجب قرار مجلس القواعد اإلجرائية إلصدار التعليمات تعتبر التعليمات المؤقتة ا

  .غير نافذة )١٤/٥/٢٠٠٩(تاريخ ) ٦/٢٠٠٩- ١٥( مفوضي الهيئة رقم

 

 وكافة المسائل التي أثيرت من خاللتنشر الهيئة فيما يلي وبالتزامن مع تلك التعليمات تقريراً و

  ).١ملحق رقم ( تقديم المالحظات وموقف الهيئة منها
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  )١(ملحق رقم 

  

  وموقف الهيئة منهاعلى وثيقة االستشارة العامة حول ترتيبات وحدود توفير خدمات اتصاالت الطوارئ ئل التي أثيرت من خـالل تقـديم المالحظـات كافة المساتقريراً ب
  

 ردود الهيئة المالحظات المستلمة  السؤال

  :١س

تطلب الهيئة رأي جميع أصحاب 

العالقة بالمصطلحات المذكورة أعاله 

  .ل منهاوالتعريف المقترح لك

  :شركة أمنية

  .تفق مع الهيئةن
  

  :خلويالالخط شركة أورانج 

 قبل من المقدمة االتصاالت خدمة ):الخدمة( الطوارئ اتصاالت خدمةتعديل تعريف 

 تلك وإنهاء المستفيد قبل من صوتية مكالمة إنشاء وتشمل المستفيدين إلى لهم المرخص

  المتوفرةالمعلومات  كافة رخص له بتوفيروقيام المالمركز،  وأنظمة أجهزة على المكالمة

 لتقديم الضرورية المعلومات كافة ومعرفة المتصل مع التفاعل من المركز لتمكين والالزمة

  .الطوارئ حاالت في وكفاءة بسرعة له المساعدة
  

  :شركة زين

كافية وتغطي المواضيع المتعلقة بتقديم خدمة التعريفات الواردة في الفقرة المذكورة 
  .طوارئال
  

  :شركة أورانج الخط الثابت

 قبل من المقدمة االتصاالت خدمة :)الخدمة( الطوارئ اتصاالت خدمةتعديل تعريف 

 تلك وإنهاء المستفيد قبل من صوتية مكالمة إنشاء وتشمل المستفيدين إلى لهم المرخص

 الضرورية المعلومات كافة روقيام المرخص له بتوفيالمركز،  وأنظمة أجهزة على المكالمة

 كافة ومعرفة المتصل مع التفاعل من المركز لتمكين )في حال توفرها لديهم(والالزمة 

  .الطوارئ حاالت في وكفاءة بسرعة له المساعدة لتقديم الضرورية المعلومات
  

لمقترح تتفق الهيئة ما ورد في مالحظات شركة أورانج الخط الخلوي، حيث أن التعديل ا

ن المرخص له من إرسال معلومات المتصل بشكل منفصل عن  من قبلهم من شأنه تمكي

في (مكالمة الطوارئ، وال تتفق مع مالحظة شركة أورانج الخط الثابت في إضافة عبارة 

الصادر عن  ٢٠٠٨لسنة ) ٥(حيث يتطلب بموجب القرار رقم ) حال توفرها لديهم

ات الضرورية والالزمة الديوان الخاص بتفسير القوانين توفير الحد األدنى من المعلوم

ومعرفة كافة المعلومات الضرورية لتقديم لتمكين المركز من التفاعل مع المتصل 

المساعدة له بسرعة وكفاءة في حاالت الطوارئ، والحد األدنى من المعلومات المطلوب 

الجغرافي  ه، وموقعة صاحب االشتراكرقم المتصل، ومعلومات عن هوي: هيتوفيرها 

  .بدقة مناسبة
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 ردود الهيئة المالحظات المستلمة  السؤال

  :٢س

ما هو رأيكم بكل من المتطلبات 

الواردة في هذا البند ومدى جاهزية 

األجهزة  واألنظمة لتنفيذها وإمكانية 

تحول ) إن وجدت(تنفيذها وأية معيقات 

  .دون تنفيذ كل منها

  :شركة أمنية

على جميع المرخص لهم إجراء كافة الترتيبات الالزمة لتالفي خاصية "ب /بالنسبة لرقم ا
حتى لو كانت  Calling Line Identification Restriction (CLIR)ط الطالب حظر خ

 .هذه الخاصية مفعلة من قبل المتصل
إن شركة أمنية يمكنها توفير هذه الخاصية إذا توفرت هذه الخاصية لدى أجهزة مركز 

اتصاالت الطوارئ، وللعلم فان إظهار الرقم المخفي يستند لقرار التفسير والقوانين 
  .ساريةال
  

  :خلويالالخط شركة أورانج 

رقم  توافق الهيئة فيما خلصت إلية حول ضرورة التزام المرخص لهم بضرورة توفير
  .لجميع المكالمات الصادرة عن مشتركيهم باتجاه المركز األصلي CLIالطالب 

  

  :شركة زين

ي أنشاها لية التكل كافي من خالل الحلول الفنية الحالقد تمت معالجة هذا الموضوع بش
المرخصون لنقل مكالمات الطوارئ إلى المركز، علماً أنه وكما أشرنا سابقاً فإن 

إلى المركز هي خاصة بصاحب االشتراك والذي المعلومات المتوفرة والتي يتم تمريرها 
  .من المحتمل جداً أن ال يكون هو نفسه المتصل

  
  :شركة أورانج الخط الثابت

  .لوينفس مالحظات أورانج الخط الخ
  

   .اطلعت الهيئة على المالحظات الواردة وأخذت علماً بها

  :٣س

ما هو رأيكم في نوع المعلومات 

المطلوب توفيرها لتحديد هوية المتصل 

من حيث مدى توافرها في قاعدة 

بيانات المشتركين، وتقديم أي 

مالحظات أو مقترحات إضافية تساهم 

  :يةشركة أمن

إن تحديد هوية المتصل لألردنيين سيتم من خالل ما يتوفر من االسم والرقم الوطني 
وتعريف اسم " ولغير األردنيين من خالل ما يتوفر من االسم ومعلومات إثبات الشخصية

  .الخلية المستخدمة في أي اتصال بمركز الطوارئ
  

  :خلويالخط الشركة أورانج 

  .اردة وأخذت علماً بهااطلعت الهيئة على المالحظات الو
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 ردود الهيئة المالحظات المستلمة  السؤال

في التعريف بشكل واضح عن 

  .المتصل

 مدى حيث المتصل من هوية لتحديد توفيرها المطلوب المعلومات نوع توافق الهيئة في

  .مشتركي المرخص لهم بيانات قاعدة في توافرها
  

  :شركة زين

  .والواردة في النقطة الثانية أعاله) ٢(نفس المالحظة على السؤال رقم 
  

  :شركة أورانج الخط الثابت

  .نفس مالحظات أورانج الخط الخلوي
  

  :٤س

ما هو رأيكم بالمقترحات أعاله حول 

مدى الدقة المطلوب توفيرها في تحديد 

الموقع الجغرافي للمتصل بمركز 

اتصاالت الطوارئ ومدى جاهزية 

األجهزة واألنظمة لتنفيذها وإمكانية 

) إن وجدت(تحقيقها وأية معيقات 

  .تحول دون ذلك

  :شركة أمنية

كون هذه هي  (Cell)معلومات المتعلقة بتحديد الموقع على مستوى الخلية سيتم توفير ال
  .المعلومات المتوفرة لدى شركتنا

  
  :شركة أورانج الخط الخلوي

الخط الخلوي  تتحفظ على ما  Orangeفان : الالسلكية  االتصاالت خدمات في حال
نه من  غير الممكن أوردته الهيئة في هذا البند فيما يخص توفير نطاق التغطية، حيث أ

تحديد نطاق التغطية بشكل جغرافي محدد بسبب عبور الموجات الراديوية في األثير 
وتفاعلها مع البيئة التي تمر خاللها والذي من شأنه يؤدي إلى صعوبة تحديد مثل هذه 

وال بد من التنويه أنه . المزودةالمعلومات، وسيتم اقتصار المعلومات على موقع الخلية 
في شبكة ) in‐Bound Roamer(ل كان االتصال صادرا من قبل متجول دولي في حا

للوصول إلى المركز فمن الضروري استخدام رمز ) ترانزيت(تستخدم شبكة أخرى 
)Prefix (وذلك كي يتمكن المركز من تحديد الشبكة الصادر عنها االتصال.  

  

  :شركة زين

شائها لنقل مكالمات الطوارئ قد وفرت إن الحلول الفينة العملية التي قامت شركتنا بإن
الدقة المطلوبة لتحديد الموقع الجغرافي للمتصل وكما االتفاق عليه مع الهيئة ومسؤولي 

المركز، مع العلم بأنه ال يمكن من الناحية الفنية توفير دقة أكثر من إحداثيات الموقع 

بدقة ال حالياً تتفق الهيئة مع الردود الواردة بأن يتم تحديد الدقة المطلوبة لموقع المتصل 

موقع المحطة الراديوية المركزية للخلية التي يتصل المتصل من تقل عن إحداثيات 

  .خاللها مع المركز

  

لكية، تتفق الهيئة مع مالحظة شركة أورانج الخط أما في حال خدمات االتصاالت الس

، على موقع نقطة التوزيعالثابت بأنه من الضروري التدليل على موقع المتصل اعتماداً 

وتتفق كذلك معها بان معلومات العنوان النصية قد تكون عنواناً للمراسلة وال تعطي داللة 

لعنوان النصية للمشترك وفقاً لما لموقع المتصل إال أن الهيئة ترى بان توفر معلومات ا

مكمالً موجود لدى قاعدة بيانات المشتركين لدى مقدم خدمات االتصاالت السلكية يعتبر 

ة معلومات تفصيلية تمكن المركز من تقديم خدمفي تقديم  وضرورياًلموقع نقطة التوزيع 

  .ليماتلذا ال بد من أن يطلب ذلك بموجب التع الطوارئ للمتصل بأسرع وقت ممكن

  

الخط الثابت قد  أورانجاالستفساري، كانت شركة  اإلخطاروفي مالحظاتها السابقة على 

 ىمعلومات الموقع التي يمكن توفيرها حاليا هي موقع صندوق التوزيع وتعطبينت أن 

عناوين استضافة قاعدة بيانات  ، واقترحت الشركةن مترايلغاية عشر دقة المعلومةهذه 

تحديث و إنشاء وصلة ربط مع مركز الطوارئو الطوارئاتصاالت ز كفي مر مشتركيها

بشكل دوري لديها ين كوصلة مع قاعدة بيانات المشترال هذه المعلومات من خالل تلك

   .الصيانة المبرمجة واألعطال في حاالت إال) ساعة ٢٤ل ك(
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 ردود الهيئة المالحظات المستلمة  السؤال

  .الراديوي للخلية التي يتصل المتصل من خاللها
  

  :لخط الثابتشركة أورانج ا

الخط الثابت ترى أن إرسال معلومات  Orange السلكية فإن االتصاالت خدمات حال في
العنوان النصية للمشترك يكون حسب ما هو متوفر لدى المرخص لهم وحيث أن هذه 
المعلومات قد تكون عبارة عن عنوان للمراسلة وال يعطي داللة على موقع المتصل 

  .عتماد على أقرب نقطة توزيع لداللة على الموقعوعلية ترى أنه ال بد من اال

  

لتوزيع لما سبق، وبما أن نقطة التوزيع تعتبر النقطة النهائية التي تقع ضمن شبكة ا

وتوفر دقة لغاية عشرين متراً، ترى  السلكية التي يتم الربط منها إلى موقع المشترك

الهيئة أن اشتراط توفر نطاق تغطية تلك النقطة لمركز الطوارئ في غير محله وسيتم 

، ترى الهيئة أن من األنسب أورانج الخط الثابت أما فيما يتعلق باقتراح شركة. حذفه

ومركز الطوارئ وفقاً لإلمكانيات الفنية المتوفرة  همالتفاق فيما بينترك ذلك الترتيب ل

، حيث أشارت الهيئة في االستشارة العامة وفي التعليمات واحتياجات مركز الطوارئ

المؤقتة إلى ضرورة توفير معلومات المتصل إلى المركز من قبل المرخص لهم وبدقة 

  .مناسبة ولم تشترط حالً فنياً بعينه

  

ما يتعلق بمالحظة شركة أورانج الخط الخلوي حول تمييز المتجول في المملكة أما في

لدى إحدى شركات االتصاالت الالسلكية المتنقلة العامة، ترى الهيئة أن تتم معالجة ذلك 

ضمن مهام اللجنة الفنية حيث أن من إحدى مهام تلك اللجنة االتفاق على الشكل الذي 

لدى المركز وسيتم تعديل المادة  (Number Format)سيتم به إظهار رقم المشترك 

  .ذات العالقة لتتضمن ذلك

  

  :٥س

هو رأيكم حول إمكانية تنفيذ ما 

المقترح أعاله وأية معيقات تحول دون 

مع تقديم أية ) إن وجدت(ذلك 

مقترحات ترونها مناسبة فيما يتعلق 

بإنشاء وصالت الربط اإلضافية  مع 

  .المركز

  :شركة أمنية

م االتفاق بين شركتنا ومركز اتصاالت الطوارئ على جميع األمور المتعلقة لقد ت
في القسم الثالث من الوثيقة تحت ) أ،ب(بالترتيبات وبما يتفق على ما ورد في الفقرتين 

  .عنوان وصالت الربط بين المرخص لهم ومركز اتصاالت الطوارئ
  

  :شركة أورانج الخط الخلوي

 وليس ISDNبروتوكوالت تستخدم حاليا المتوفرة بطالر نود أن نذكر بأن وصالت

على  الخط الخلوي Orange كما تؤكد. كما ورد في االستشارة SS7 بروتوكوالت
المركز  إلى المطلوبة المشترك معلومات عليها تنقل إضافية ربط وصالت ضرورة إنشاء

وفر لدى الطوارئ وبما يتالءم مع بروتوكول التشوير المت مكالمة عن منفصل بشكل
  .المرخص له

لم تلزم الهيئة المرخص لهم باستخدام بروتوكول معين للتشوير وما ورد في االستشارة 

تفاق على نظام كان على سبيل المثال هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تركت الهيئة اال

  .كأحد مهام اللجنة الفنية التي تم تشكيلهاالتشوير 

  

أما بالنسبة للمالحظة الواردة من شركة زين، ونظراً إلمكانية نقل المعلومات المطلوبة 

قامت شركة زين بإنشائه، وبهدف عدم إلزام  مة الطوارئ وفقاً للحل الفني الذيمع مكال

نشاء وصالت الربط اإلضافية إلهيئة بترك خيار المرخص لهم بحل فني معين، ستقوم ا

لالتفاق فيما بين المرخص لهم والشركة المعنية وسيتم تعديل المواد ذات العالقة من 

  .التعليمات المؤقتة لتعكس ذلك

  

الهيئة بأن معلومات هوية المتصل وموقعه الجغرافي قد ال تتوفر للمركز في تضيف 
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  :شركة زين

لهم  رى عدم الحاجة إلى إلزام المرخصبالنسبة لوصالت الربط مع المركز، فإننا ن
بإنشاء وصالت ربط إضافية لنقل المعلومات إلى المركز، وذلك لكون الحلول الفنية 

وبة المنشأة حالياً لنقل المكالمات إلى المركز تقوم بنفس الوقت بنقل المعلومات المطل
  .وحسب ما تم االتفاق عليه مع الهيئة ومسؤولي المركز

  
  :شركة أورانج الخط الثابت

  .نفس مالحظات أورانج الخط الخلوي
  

 شتراكاتاال احد من الصادرة الطوارئ مكالمة يلوصبعض األحيان وذلك ألسباب مثل ت

 قبل من الطوارئ مكالمة نشاء، أو إآخر خلوي لمشغل عائدة شبكة باستخدام الخلوية

، وترى المعلومات تلك لديه تتوفر آخر له لمرخص عائدة شبكة باستخدام له مرخص

ن استخراج الهيئة انه في مثل تلك الحاالت يتوجب على المرخص لهم تمكين المركز م

(Pull)  المعلومات المطلوبة وغير المتوفرة مع مكالمات الطوارئ من أنظمة وأجهزة

   .المرخص له المعني

  :٦س

يرجى بيان الرأي باآللية المذكورة 

وبيان أية تعديالت ترونها مناسبة على 

تلك اآللية مع توضيح أية معيقات فنية 

أو تحول دون /أو تشغيلية تتعلق بها و

  .تنفيذها

  :شركة أمنية

نتفق مع ما ورد في القسم الثالث من الوثيقة تحت عنوان آلية ومراحل االتصال بمركز 
  .الطوارئ

  

  :شركة أورانج الخط الخلوي

 اتصاالت بمركز االتصال ومراحل الخط الخلوي مع الهيئة على آلية Orangeتتفق 

تفيد المرخص له ) ب(الطوارئ مع التأكيد على أن عبارة المرخص المعني الواردة في 
 هوية حظر خاصية الذي ينشأ عن شبكته االتصال وأن يلتزم بتوفير رقم المتصل وإبطال

مع األخذ بعين . المتصل قبل من مفعلة الخاصية تلك كانت حال في )CLIR(الطالب  خط
  ).in‐Bound Roamer(فيم يخص التجوال الدولي ) 4(االعتبار ما ورد في 

  

  :شركة زين

  .ة الحالية تضمن إرسال المكالمات والمعلومات بالشكل الكافيإن اآللي
  

  :شركة أورانج الخط الثابت

 اتصاالت بمركز االتصال ومراحل الخط الثابت مع الهيئة على آلية Orangeتتفق 

تفيد المرخص له ) ب( الطوارئ مع التأكيد على أن عبارة المرخص المعني الواردة في

تعني بالضرورة المرخص له الذي ينشأ ال " المرخص له المعني"تؤكد الهيئة أن عبارة 

له الذي تتوفر لديه  عن شبكته االتصال، وتضيف بأن تلك العبارة تدل على المرخص

عن شبكته أو باستخدام شبكة االتصال سواء نشأ  المعلومات المطلوبة كاملة أو جزء منها

  .مرخص له آخر

  

خط الثابت، ترى الهيئة أن توفير أما فيما يتعلق بالتعديل المقترح من قبل شركة أورانج ال

معلومات المتصل إلى المركز بأقل وقت ممكن ضروري لتوفير خدمة الطوارئ للمتصل 

صحة المتصل بسرعة وكفاءة عالية حيث أن التأخر في توفير تلك المعلومة قد يعرض 

  .أو سالمته أو ممتلكاته للخطر
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 هوية حظر خاصية ل وأن يلتزم بتوفير رقم المتصل وإبطالالذي ينشأ عن شبكته االتصا

  .المتصل قبل من مفعلة الخاصية تلك كانت حال في   )CLIR(الطالب  خط
وخالل  آلي.... لتصبح... ممكن  وقت وبأقل آلي... ونقترح تعديل الفقرة ج باستبدال 

  ....الممكن  الوقت
  

  :٧س

  :ما هو رأيكم بما يلي

من إنشاء لجنة فنية مشتركة   . أ

حيث المبدأ، ومهام تلك 

 .اللجنة

أية تعديالت، أو إضافات،   . ب

أو مالحظات، أو مقترحات 

فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية 

عليها فيما  قالمطلوب االتفا

بهدف بينهم وبين المركز 

توفير أكبر قدر من التنسيق 

لتوفير وتقديم فيما بينهم 

 .اتصاالت الطوارئ خدمة

تقديم أية بينات تفيد عدم   . ت

إمكانية تنفيذ أية من الشروط 

أعاله، وما هي مقترحاتهم 

بهذا الخصوص، وما هي 

  .البدائل المقترحة ألي منها

  :شركة أمنية

 .نرحب بإنشاء اللجنة الفنية وحصر مهامها بخدمات مركز اتصاالت الطوارئ -
متعلقة فقط بتسهيل نرحب بتبادل التفاصيل الفنية حول نقاط وأجهزة الربط وال -

 .وإدامة عمل مركز اتصاالت الطوارئ
حيث أوردت . ال نؤيد ما ورد في التعليمات المؤقتة من أمثلة حول التفاصيل الفنية -

التعليمات المؤقتة كأمثلة على المعلومات التي على جميع المرخص لهم توفيرها عن 
، الطراز، البرمجيات أسماء المقاسم، موقع المقاسم، الصانع"شبكاتهم دون الحصر 

لذا نطلب أن تنتهي . حيث أن هذه األمثلة ال عالقة لها بالخدمة مدار االستشارة
أن تنتهي الجملة بما هو مناسب لتمكين المركز من أداء ......الجملة بدون أمثلة أي

 .مهامه
نرى بان على المركز توفير المعلومات الفنية الالزمة عن نقاط الربط الخاصة  .١

وأجهزة الربط والبرمجيات المستخدمة في األجهزة ألغراض استالم  بالمركز
المكالمات وإعطاء الوقت الكافي للشركات عند إجراء أي تعديل على أجهزة 

المركز أو البرتوكوالت المستخدمة في األجهزة ونرى بان يتم االتفاق مع 
ات الشركات في الحاالت التي يتطلب إجراء أي تغيرات على أجهزة وبرمجي

 .الشركات مع األخذ باالعتبار الكلف التي ستتحملها الشركات
إن االلتزامات المذكور في وثيقة االستشارة قد وضعت قيوداً على شركات  .٢

االتصاالت مقتبسة من تعليمات الربط البيني واستثنت منها مركز اتصاالت 
 الطوارئ خاصة فيما ورد تحت عنوان التفاصيل الفنية العامة والتفاصيل

ذات عالقة بالترتيبات الزمنية، ونرى بان يتم إعادة صياغة هاتين الفقرتين 
بشكل بما يشابه تعليمات الربط البيني وخاصة بان األمر يتعلق باألمور الفنية 
للربط بين أجهزة شركات االتصاالت وأجهزة مركز اتصاالت الطوارئ وبما 

ت توافق الهيئة على عدم ضرورة اشتراط توفر معلومات معينة ومحددة عن شبكا

أداء المرخص لهم للمركز وستكتفي باشتراط ما هو مناسب وكاف لتمكين المركز من 

  .مهامه

  

ترى الهيئة أن جميع هذه المواضيع  ،)١(في البند أما بالنسبة إلى مالحظة شركة أمنية 

الرجوع وعليه، يرجى . كانت قد تمت معالجتها في مهام اللجنة الفنية وبيانها بالتفصيل

  .مالمهاتلك إلى 

  

 ، ترى الهيئة أن تلك االلتزامات وإن كان)٢(في البند ورداً على مالحظة شركة أمنية 

 أننها ال تنطبق على مركز الطوارئ حيث البيني فإمقتبس من تعليمات الربط بعضها 

الهيئة تداركت هذا  أن إال التعليمات الصادرة عن الهيئة ملزمة لشركات االتصاالت فقط

تضع على  أنالفنية دون للجنة الفنية  األمورت االتفاق على الموضوع من حيث جعل

ما هو متوفر لديهم من حتى تتم مراعاة ذلك و فنية محددة التزامات شركات االتصاالت

  .األجهزة واألنظمة عند تنفيذ الربط مع المركز بهدف عدم تحميلهم أية تكاليف إضافية

  

من قبل شركة أورانج إلى بعض بنود " فرةضمن اإلمكانيات الفنية المتو"إن إضافة عبارة 

المادة المتعلقة بالتفاصيل الفنية ذات العالقة بوصالت الربط ووصالت الربط اإلضافية 

غير ضروري، حيث أن تلك البنود جاءت لوضع التزامات ذات طبيعة عامة وتركت 

لربط مناقشة تفاصيلها كإحدى مهام اللجنة الفنية، وعليه، فإن تحديد عدد وصالت ا

متروك لالتفاق فيما بين المركز وشركة االتصاالت وتحديد نقاط الربط ومناقشة سعاتها 

أما فيما يتعلق بتوفير الربط مع المركز في أكثر من مقسم فهو أمر ضروري  .المعنية

مكالمات الطوارئ وتالفي االختناقات في الحركة وبهدف توفير الربط نقل لتوفير مرونة 
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في مركز اتصاالت أن الشركات ليس لها سيطرة على األجهزة المتواجدة 
تصاالت الطوارئ الطوارئ فيجب أن يتم وضع التزامات فنية على مركز ا

 .من الناحية الفنية بين المركز وشركات االتصاالت تخدم عملية الربط
  

  :شركة أورانج الخط الخلوي

توافق وتؤكد على ضرورة إنشاء اللجنة الفنية ومهام تلك اللجنة كما ورد في  -
 .االستشارة

 الربط بوصالت عالقة ذات تفاصيل فنية) ٣"(بعض ما ورد في البند تعديل  -

 :كما يلي" اإلضافية الربط ووصالت
المركز بما ينسجم مع حجم  مع الربط وصالت لعدد أعلى حد تحديد يجوز ال  . أ

 .الحركة واإلمكانيات الفنية المتوفرة
 إضافية ربط وصلة وأي ربط وصلة أي لسعة وأعلى أدنى حد تعريف يجوز  . ب

 .وضمن اإلمكانيات الفنية المتوفرة
 مرونة لتوفير مقسم من أكثر في المركز مع الربط توفير لهم المرخص على  . د

 .الخدمة وضمن اإلمكانيات الفنية المتوفرة
 مكالمات حركة بإدارة عالقة ذات فنية تفاصيل) ٤"(تعديل بعض ما ورد في البند  -

 :يكما يل" بالمتصل المتعلقة والمعلومات الطوارئ
 :ليصبح) أ(بند  -

 على الطوارئ مكالمات حركة مسؤولية مسار تحمل جزء من لهم المرخص على

 نقطة حتى المركز وبين بينهم فيما الربط وإدامة تراسل وتشغيل وتزويد شبكاتهم

 مالكين أنهم ويعتبروا إلى الحد الذي ال يندرج تحت الظروف القاهرةالربط 

  .الربط نقطة حتى تحتية تراسل وبنية أجهزة ألي
 :ليصبح) ب(بند  -

المركز          وبين بينهم فيما الحركة تمرير قواعد يحددوا أن لهم المرخص على
  .العادية وحسب اإلمكانيات الفنية المتوفرة العادية وغير في األحوال

 :ليصبح) ج(بند  -
ط الرب وصالت من عدد على المركز مع الربط حركة توزيع لهم المرخص على

وصالت الربط، وعلى شركات االتصاالت توفير ذلك ألهميته دون عند انقطاع إحدى 

اشتراط توفير اإلمكانيات الفنية لذلك حيث أن تقديم خدمة الطوارئ للمتصلين يستلزم 

  .الجاهزية واالعتمادية العالية في توفير تلك الخدمات لحماية أرواح وممتلكات المواطنين

  

 مكالمات حركة بإدارةلمادة ذات العالقة أما مالحظات شركة أورانج على بعض بنود ا

ترى الهيئة أن التعديل الذي أجرته الشركة على ، بالمتصل المتعلقة والمعلومات الطوارئ

منها منطقي ويمكن األخذ به، حيث ال يمكن تحميل المرخص له مسؤولية حركة ) أ(البند 

) ب(عديالت على البنود أما الت. القاهرةالقوة مكالمات الطوارئ على شبكاتهم في حاالت 

  .فلن يتم األخذ به لألسباب الواردة أعاله) ج(و

  

لحركة إعطاء األولوية الحاجة لتفعيل خصائص  موبالنسبة لمالحظة شركة أورانج بعد

مكالمات الطوارئ، ترى الهيئة أن توفير مسارات بديلة وتوزيع الحركة على أكثر من 

بجودة مناسبة، ولكنه من الضروري أن وصلة ربط كفيل بتوصيل مكالمات الطوارئ 

يتم إعطاء مكالمات الطوارئ على شبكاتهم أولوية بهدف توصيلها بجودة عالية وبأقل 

ألهميتها في الحفاظ على صحة وسالمة خاصة في أوقات الذروة وذلك وقت ممكن 

  .لهم بأقل وقت ممكن ومن الضروري توفر هذا الشرط المساعدةالمتصلين بتوفير 

  

التفاصيل الفنية العامة والتفاصيل ذات على مالحظات شركة زين ترى الهيئة أن  ورداً

ضرورية ويجب التي وردت في االستشارة والتعليمات المؤقتة  العالقة بالترتيبات الزمنية

اتخاذها من قبل المرخص لهم في الحد األدنى بهدف توفير أكبر قدر من التنسيق فيما 

وكمتطلبات أساسية في توفير تلك الخدمة، أما مسؤولية رئ بينهم ومركز اتصاالت الطوا

  .الفنية التي تم تشكيلها للجنةبحث ودراسة كيفية تنفيذها على أرض الواقع فقد تم إسنادها 

  

اإلبقاء على تلك ورداً على المالحظة الثانية التي وردت من شركة زين، ترى الهيئة 

ضمان وصول مكالمة الطوارئ افة إلى إضااللتزامات لنفس األسباب الواردة أعاله 

المساعدة ومعلومات المتصل إلى مركز اتصاالت الطوارئ بشكل سليم يمكنه من تقديم 

التي سيتم استخدامها لضمان أولوية حركة لطالبيها بشكل فعال، وتضيف بأن اإلجراءات 
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 على عطل حصل وأن حتى الخدمة تستمر بحيث الربط اإلضافية ووصالت

  .الوصالت وحسب اإلمكانيات الفنية تلك إحدى
حيث أنه ال يمكن تفعيل مثل هذه الخصائص ) د(في بند  ال تتفق مع ما ورد -

ضمن اإلمكانيات الفنية المتاحة حيث أن هذا االلتزام يعتمد بالدرجة األولى 
من ) د(ات، منوهين في هذا الصدد إلى أن ما ورد في البند على توفر المسار

  .يعتبر كاف لضمان حركة الخدمة) ٤"(من الفقرة ) ج(والبند ) ٣"الفقرة 
  
  :شركة زين

نرى أن يتم تحديد مسؤولية بحث ودراسة وتزويد التفاصيل الفنية العامة والتفاصيل  -
 .نية المشتركة فقطذات العالقة بالترتيبات الزمنية من خالل اللجنة الف

ن هذه اإلجراءات هي خاصة بشبكات المرخص لهم وال إدارة الحركة، فبالنسبة إل -
 .يوجد مبرر لجعلها متاحة للمركز أو الهيئة

  
  :شركة أورانج الخط الثابت

  .نفس مالحظات أورانج الخط الخلوي
  

أعاله متوفرة لألسباب المذكورة يجب أن تكون خاصة في أثناء فترات الذروة الخدمة 

متابعة االلتزام بتنفيذها ومتابعة أية شكاوى ذات أن تكون متاحة للهيئة للتأكد من يجب و

تصاالت الطوارئ المقدمة للمتصلين وال داعي بان تكون خدمة ابجودة وفعالية عالقة 

لهم التي تعتبر المنشأ والممر بشبكات المرخص متاحة للمركز حيث أنها خاصة 

بكفاءة عالية وبسرعة عالية خاصة توصيلها عليهم يتوجب تالي وباللمكالمات الطوارئ 

 .يعتبر المركز في تلك الحاالت مستقبالً لمكالمات الطوارئ فقطالذروة وأوقات أثناء 

  .المضمونهذا ليعكس بذلك وعليه، سيتم تعديل البند المتعلق 

  :٨س

  :ما هو رأيكم

مدى الحاجة لتوفير خدمة   . أ

اتصاالت الطوارئ 

من خالل تقنية  للمتصلين

VoIP في الوقت الحالي. 

ما هي المعلومات أو   . ب

الترتيبات الفنية التي يستلزم 

توفيرها وتنفيذها من قبل 

المرخص لهم لتقديم خدمة 

اتصاالت الطوارئ 

  :شركة أمنية

 .VoIPال يوجد حاجة لتوفير الخدمة من خالل تقنيات  -
 .VoIPال تتوفر خدمات اتصاالت الطوارئ للمتصلين من خالل تقنية  -
يوجد العديد من المعيقات الفنية واإلدارية وعدم وجود الجدوى التي تتناسب مع  -

 .يتهاالكلف باإلضافة للحاجة لهذه الخدمة وأهم
  

  :شركة أورانج الخط الخلوي

 الطوارئ اتصاالت خدمة أنه ال توجد حاجة لتوفير الخط الخلوي Orange ترى

الحالي وذلك لعدم انتشار هذه التقنية في  الوقت في )VoIP(تقنية  خالل من للمتصلين
الوقت الحالي إلى الحد الذي ال يستدعي الخوض في توفر خدمة اتصاالت الطوارئ 

والترتيبات والمستلزمات الفنية ، نوعية المعلومات ، على أن يتم دراسة توفيرها . خاللها

ليس هو  (VoIP)الهيئة أن االتصال مع مركز اتصاالت الطوارئ من خالل تقنية تدرك 

وذلك نظراً لمحدودية انتشار ) على األقل في الوقت الحالي(الخيار األول للمواطنين 

الخدمات الصوتية باستخدام تلك التقنيات داخل المملكة إضافة إلى توفر بدائل ذات درجة 

ة وجودتها وتوفرها مثل االتصاالت الخلوية الخدم ةأعلى من حيث استمراري

ذات حساسية وأهمية تعتبر خدمة اتصاالت الطوارئ إال أن  االتصاالت الثابتة األرضيةو

المستفيدين من خدمات توفيرها إلى كافة لذلك يتوجب عاليتين في حياة المواطنين 

بالتالي يتوجب و لهمخدمة البصرف النظر عن التقنية المستخدمة في تقديم االتصاالت 

تمكين االتصال بأرقام الطوارئ وتوفير  (VoIP)المقدمين لخدمة  كافة المرخص لهمعلى 

  .المعلومات للمركز لتقديم المساعدة في حاالت الطوارئ لطالبها بأسرع وقت

  

تتضمن  (VoIP)أن تقديم خدمات اتصاالت الطوارئ من خالل تقنيات كما وتدرك الهيئة 
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للمتصلين باستخدام تلك 

التقنيات بسرعة وكفاءة 

 عالية؟

أية معيقات تمنع تقديم   . ت

خدمات اتصاالت الطوارئ 

لتقنيات في من خالل تلك ا

  .الوقت الحالي

  .لذلك في حينه من قبل اللجنة الفنية
  
  

  :شركة زين

  .نرى أن يتم بحثها بشكل خاص بين مقدمي هذه الخدمة وبين الهيئة والمركز
  

  :شركة أورانج الخط الثابت

  .نفس مالحظات أورانج الخط الخلوي
  

الفنية تتمثل في تحديد موقع المتصل نظراً لخاصية الترحال  العديد من الصعوبات

(Nomadic) عدم توفر وسيلة لنقل معلومات المتصل فيما و التي تتوفر في هذه التقنيات

أحد إضافة إلى  ومزود خدمة االنترنت والمشغل الناقل للحركة VoIPبين مزود الخدمة 

إمكانية  وهيوارئ عبر هذه التقنيات المشاكل التي تواجه مشكلة خدمة اتصاالت الطأهم 

االتصال من خارج المملكة حيث تضيف المزيد من التعقيد على اإلمكانيات الفنية لتوفير 

  .الخدمة

  

وبهدف تقليل التكاليف على المرخص لهم وضمان توفر خدمة اتصاالت لما سبق، 

ا يحقق متطلبات بكفاءة عالية وبم (VoIP)الطوارئ لطالبيها من المشتركين في الخدمات 

ترى الهيئة أن تتم معالجة موضوع تقديم توفير معلوماته لمركز اتصاالت الطوارئ، 

  :خدمة اتصاالت الطوارئ من خالل تلك التقنيات وفقاً للشروط التالية

اشتراط توفر معلومات كاملة لدى المرخص له المزود للخدمة عن المشترك  .١

دنيين ومعلومات إثبات الشخصية لألرمن حيث رقمه الوطني واسمه الرباعي 

الذي يرغب في توصيل ومعلومات عنوانه التفصيلية والجنسية لغير األردنيين 

 .المساعدة إليه في حاالت الطوارئ

أن تتوفر خدمة اتصاالت الطوارئ من قبل كافة مزوديها المرخص لهم  .٢

 .لمشتركيهم المتصلين مع المركز من داخل حدود المملكة فقط

في حال  للمركز كاملة مع المكالمة (CLI)مات هوية خط الطالب توفير معلو .٣

 .الخدمةباشتراكه رقماً لدى لمشترك ا منحتم 

المذكورة في التفصيلية  المشتركتمكين المركز من معرفة معلومات عنوان  .٤

المتوفرة لدى التي قام بتسجيلها لدى اشتراكه بالخدمة أعاله ) ١(البند 

إما من حل فني يتم االتفاق عليه مع المركز أي وذلك باستخدام المرخص 

 .خالل إرسالها مع المكالمة أو من خالل وصالت ربط إضافية

  

  :٩س

يرجى بيان الرأي في مدى الحاجة 

لتنفيذ هذا الترتيب، وإمكانية تنفيذه، 

  :يةشركة أمن

لتوفير اتصال المستفيدين مع مركز اتصاالت الطوارئ في حال كان  إمكانيةال توجد 
  .الهاتف مفصوالً حسب تعريف الهيئة للخط الفعال

ترى الهيئة أنه من الضروري تمكين جميع المستفيدين من خدمات االتصاالت من 

االتصال مع مركز اتصاالت الطوارئ من خالل أرقام الطوارئ المخصصة لذلك 

ن تمييز بينهم، وعلى شركات االتصاالت المعنية توفير بصرف النظر عن ظروفهم ودو
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وأية معيقات فنية أو تشغيلية تحول 

دون ذلك، مع تقديم أية مقترحات بديلة 

  .ذات عالقة

  

  :شركة أورانج الخط الخلوي

  .الخط الخلوي ضرورة تنفيذ هذا الترتيب وهو ممكن من الناحية الفنية Orangeترى 
  

  :شركة زين

التعاون مع المرخص لهم ومسؤولي المركز دراسة الطريقة التي نرى أنه على الهيئة ب
سيتم فيها توفير خدمات الطوارئ في هذه الحاالت، حيث أن هذا الموضوع هام ويحتاج 

نه ال داعي لوضع التزام على المرخص افية بالسرعة الممكنة، وبرأينا فإإلى معالجة ك
عليها مع مسؤولي المركز ومع  لهم بدون حلول واضحة ومناسبة يتم بحثها واالتفاق

  .الهيئة
  

  :شركة أورانج الخط الثابت

  .نفس مالحظات أورانج الخط الخلوي
  

وبعد وتضيف الهيئة بأنه  .اإلمكانية الفنية لذلك بأسرع وقت ممكن ألهمية هذه الخاصية

يمكن حالياً لجميع مختلفة تبين لها بأنه المراجعة عقود االشتراك في خدمات االتصاالت 

ع أرقام الطوارئ في حاالت الفصل المشتركين في خدمات االتصاالت العامة االتصال م

إضافة  )االستقبالرسال واإل حجب(أو الفصل الكلي ) استقبال المكالمات فقط(الجزئي 

وعليه، سيتم تعديل البند . كز خدمات شركة االتصاالت المعنيةإلى االتصال مع مر

  . المتعلق بذلك ليعكس هذا المضمون

  

بأية جهة تتوقف نهائياً مع إلغاء اشتراك ن عدم القدرة على االتصال بأوتضيف الهيئة 

وبذلك من غير المنطقي أن يتمكن المشترك ألي من األسباب الواردة في تلك العقود 

ال تنوي الهيئة فرض ذلك االلتزام على وحالة تلك الاالتصال بالمركز في من المتصل 

  .المرخص لهم

  :١٠س

تطلب الهيئة من جميع المرخص لهم 

ى الحاجة لتنفيذ هذا بيان رأيهم في مد

الترتيب في الوقت الحالي، وإمكانية 

تنفيذه، وأية معيقات فنية أو تشغيلية 

تحول دون ذلك، مع تقديم أية 

  .مقترحات ذات عالقة

  :شركة أمنية

الطوارئ في حال كون رقم اتصاالت السماح التصال المشتركين مع مركز  يمكن ال
  .شبكةالمشترك خارج نطاق تغطية شبكته ومغطى ب

  
  :شركة أورانج الخط الخلوي

إن خاصية التجوال الوطني بالنسبة لمكالمات الطوارئ متوفرة فنيا لدى أورانج خلوي 
في حال عدم وجود تغطية من الشبكات األخرى في منطقة معينة ،وهنا فان المشترك في 

إظهار هذه الشبكات يستطيع إجراء االتصال على شبكة أورانج خلوي ولكن دون إمكانية 
إن المعايير الفنية لهذه الخدمة . أية معلومة تخص المشترك وكذلك موقع الخلية جغرافيا

على الجهاز الخلوي وليس على ) التجوال الوطني(استندت إلجراء مثل هذه المكالمات 
بالنسبة لخدمات الطوارئ، بمعنى أن المشترك وبغض النظر عن  SIMشريحة ال 

اء مكالمة الطوارئ من خالل جهازه الخلوي حتى مع عدم الشبكة المغطاة يستطيع إجر
أو من  SIMبوجود شريحة ال (خاصته، وفي كال الحالتين SIM وجود شريحة ال 

النفاذ إلى خدمة بتوصيل مكالمة الطوارئ الصادرة من احد ترى الهيئة أن توفر خاصية 

خدمات االتصاالت الالسلكية المتنقلة العامة باستخدام شبكة عائدة لمشغل  تاشتراكا

مهمة لضمان يعتبر أحد العناصر األساسية والخدمات اتصاالت السلكية متنقلة عامة آخر 

استمرارية توفر تلك الخدمة لجميع المواطنين في المملكة بصرف النظر عن موقعهم 

  . ويجب توفيرهاو ظروفهم الخاصة أالجغرافي 

  

تمكين االتصال في حال  وتتفق الهيئة مع مالحظة أورانج الخط الخلوي من حيث عدم

يتم االتصال منه على عدم وجود بطاقة لتعريف المستخدم داخل الجهاز الطرفي الذي 

األقل في الوقت الحالي، وذلك لعدم معرفة هوية المتصل في تلك الحالة أو رقم هاتفه 

إضافة إلى إمكانية إساءة استخدام هذه الخاصية في حال تفعيلها، ويؤيد موقف الهيئة هذا 

يكا، بعض الممارسات العالمية في هذا المجال ومثال ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلج

وستعمل الهيئة على مراجعة موقفها هذا في حال توفر الظروف المناسبة لذلك بالتنسيق 

  .واستشارة جميع المعنيين
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فان معلومات المتصل من الشبكات األخرى على شبكة أورانج خلوي لخدمة ) عدمه
 .لخليةالطوارئ لن تكون متوفرة سواء معلوماته الشخصية وكذلك الموقع الجغرافي ل

  
وهنا ترى أورانج خلوي بان تفعيل هذه الخاصية سوف يؤدي إلى احتمالية إساءة 

فإننا نقترح  استغاللها من قبل البعض، وانه وتالفيا لحدوث مكالمات إزعاج أو احتيالية
 :اآلتي

عدم تفعيل خدمة التجوال الوطني لمكالمات الطوارئ لمشتركي الشبكات  -
مات المتصل وكذلك موقع الخلية الجغرافي، األخرى وذلك لعدم توفر معلو

 .علما بأن معظم مناطق المملكة مغطاة من جميع الشبكات المحلية
عدم تفعيل خدمة االتصال مع مركز الطوارئ في حال عدم وجود شريحة ال  -

SIM  سواء لمشتركي نفس الشبكة أو الشبكات المحلية األخرى لألسباب
 .الواردة أعاله

  
  :شركة زين

  .أعاله) ٩(جابة على السؤال رقم نفس اإل
  

  


