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  يملخص تنفيذ

 الدويل لالتصاالت، واليت عقدت يف االحتاد، اليت يقيمها (GSR)اجتذبت الندوة العاملية السنوية السابعة ملنظمي االتصاالت 
 مقدميات و مشاركاً ومجعت هيئات تنظيمية وصانعي سياس471، 2007 فرباير 7 إىل 5ديب يف اإلمارات العربية املتحدة من 

 بلداً لوضع اخلطوط التوجيهية بشأن أفضل املمارسات اليت تؤدي إىل أطر تنظيمية تشجع االبتكار 111خدمات من 
وقد ترأس .  بتكلفة معقولة وتيسر عملية االنتقال إىل هذه الشبكات(NGN)واالستثمار والنفاذ إىل شبكات اجليل التايل 

التصاالت بالتعاون مع هيئة تنظيم االتصاالت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، السيد  الدويل لاالحتادالندوة، اليت نظمها 
  .دير العام هليئة تنظيم االتصاالتحممد الغامن امل

هل تستطيع اهليئات التنظيمية أن تشجع على االستثمار وأن : الطريق إىل شبكات اجليل التايلوركّز االجتماع هذه السنة على 
 كما تناول االجتماع بالدراسة القضايا التنظيمية امللحة كاالستثمار يف شبكات اجليل التايل والتنافس املفتوح؟حتقق النفاذ 

وكان اليوم األول مفتوحاً أمام اهليئات . والتوصيل البيين ومحاية املستهلك والنفاذ العاملي والتوصيل البيين دولياً لإلنترنت
وخصص اليومان الثاين .  وغريهم من املدعويناالحتادقطاع تنمية االتصاالت يف التنظيمية وصانعي السياسات وأعضاء 

  .والثالث للهيئات التنظيمية وصانعي السياسات

 إلتاحة فرص إضافية للمشاركني لالجتماع وتبادل اآلراء التبادل السريع بصفة جديدة هي عمليات 2007كما اتسمت ندوة عام 
 مناقشات مائدة مستديرة غري رمسية يديرها منسق اختصت كل واحدة منها مبوضوع ونظمت سلسلة من تسع. دون رمسيات

  .ودعي املشاركون إىل املشاركة يف مناقشة القضية اليت خيتاروا خالل عشرين دقيقة قبل انتقاهلم إىل مائدة مستديرة أخرى. خمتلف

 أفضل املمارساتوثيقة ناجتة عن االجتماع، عنواا ل إىل توافق يف اآلراء بشأن حدث يف الندوات السابقة مت التوصوكما 
تعرب عن رأي السلطات  وهي وجرى الرجوع على هذه الوثيقة على نطاق واسع،. (NGN)إىل شبكات اجليل التايل  لالنتقال

ر والنفاذ إىل شبكات يين أن يشجع االبتكار واالستثمامكالتنظيمية الوطنية املشاركة يف الندوة بأن من املمكن لإلطار التنظيمي الت
  :التمكيين، يف مجلة أمور أخرى، ما يليالتنظيمي ويتضمن هذا اإلطار . اجليل التايل وييسر االنتقال إىل هذه الشبكات

 إنشاء هيئة تنظيمية فعالة مستقلة عن املشغلني؛ •
 اعتماد إجراءات تنظيمية واضحة وشفافة؛ •
 بتكار التكنولوجي؛ االإتاحةمرونة تنظيمية وحياد تكنولوجي من أجل  •
 ، وذلك جتنباً خلنق االبتكار؛البدالء على السواء/واملنافسني اخلدمات احلاليني ملقدمي تنظيمي يقنيتوفري  •
 من أجل إزالة العوائق التنظيمية اليت ال داعي هلا واليت تقف يف وجه التنافس تقييم منتظمة لإلطارعمليات  •

ف متكني املستعملني ومقدمي اخلدمات من االنتقال إىل شبكات  وذلك إلتاحة تطور اإلطار دواالبتكار
 .األجيال التالية عندما تفرض السوق ذلك

وتحث اهليئات التنظيمية أيضاً على اعتماد تنظيم مؤات لالستثمار يعترب بالغ األمهية لنجاح نشر شبكات اجليل التايل، مع 
  .هلكنياحلفاظ على جمال متكافئ لألداء ومحاية مصاحل املست

وحيث إن نشر شبكات اجليل التايل لن حيدث بني عشية وضحاها، فإن أفضل املمارسات تشجع اهليئات التنظيمية على حتديد 
، واخلدمات الصوتية البديلة مثل نقل الصوت اإلنترنتسياسات تتيح التعايش بني الشبكات التقليدية وشبكات بروتوكول 

ما يسمى  (اإلنترنتات املترابطة اليت توفر النفاذ الصويت مع النفاذ التلفزيوين والنفاذ إىل ، واخلدماإلنترنت بروتوكول باستعمال
وعند القيام بذلك يتعني على اهليئات التنظيمية النظر يف تطبيق نفس القواعد على مجيع مشغلي ومقدمي ). أيضاً األداء الثالثي
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وتغطي اخلطوط التوجيهية . ستهلكني، يف إطار النهج التنظيمي املتناظراخلدمات اهلاتفية بصرف النظر عن كيفية تقدميها إىل امل
ألفضل املمارسات مجيع جوانب تقدمي اخلدمة مبا يف ذلك إصدار التراخيص والنفاذ والتوصيل البيين وقابلية التشغيل البيين، 

  .وعية املستهلك واألمن واحلمايةوأنظمة الترقيم وتعرف هوية شبكات اجليل التايل والنفاذ الشامل ونوعية اخلدمة وت

  .والنص النهائي للوثيقة مرفق ذا التقرير

وأصدرت الندوة سلسلة من ورقات املناقشة بشأن الطريق إىل شبكات اجليل التايل خلدمة التجمع العاملي من اهليئات التنظيمية وللتوصل 
وميكن االطالع على هذه الورقات يف موقع .  إىل شبكات اجليل التايلإىل فهم مشترك للقضايا التنظيمية األساسية اليت يثريها االنتقال

 )TREG( html.documents/07GSR/2007/Seminars/Events/treg/D-ITU/int.itu.www://http( (مركز املراجع التنظيمية
  .2007 مارس 1وكانت معروضة للتعليق حىت 

 من عامل اقترابناوتألفت ندوة هذا العام من ست جلسات عامة ركزت على جوانب متعددة لشبكات اجليل التايل مثل مدى 
اية شبكات اجليل التايل، والفرق بني عامل شبكات اجليل التايل وعامل االتصاالت، والتسعري والتوصيل البيين، واملنافسة، ومح

 ركما تضمنت الندوة أربع جلسات فرعية أتاحت للمشاركني اإلفادة من املناقشات األكث. املستهلك، والطريق إىل املستقبل
وعالوة على ذلك كانت هناك . الشامل والتوصيل البيين الدويل لإلنترنتتفصيالً بشأن االستثمار والتوصيل البيين والنفاذ 

  .ناقشات املوائد املستديرة للتبادل السريعتسعة مواضيع مت تناوهلا أثناء م

  مراسم االفتتاح

، وزير تنمية القطاع احلكومي يف اإلمارات العربية املتحدة، عن إميانه معايل السيد سلطان بن سعيد املنصوريأعرب 
االستفادة من  الناشئة من خالل تطبيق أفضل املمارسات وتباالقتصاداباالنفتاح االقتصادي العاملي ودوره يف النهوض 

وشدد على أمهية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وعلى اخلطوات . التجارب االقتصادية للبلدان األخرى على مر التاريخ
الواسعة اليت خطتها اإلمارات العربية املتحدة يف هذين القطاعني والدور األساسي هلذين القطاعني يف دفع عجلة التنمية 

  .والفكريةعية االقتصادية واالجتما

 االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة ترمي إىل دعم وتنمية القطاعات االقتصادية غري النفطية مبا فيها استراتيجيةوقال إن 
  .قطاعات التجارة واملبادالت التجارية واخلدمات املالية والتعليم والنقل وخدمات الرعاية الصحية بغية تنويع القاعدة االقتصادية

 يف املائة وإن احلكومة تدرس حالياً لوائح جديدة 125 جتاوز نسبة 2006ائالً إن استخدام اهلاتف املتنقل يف عام وأضاف ق
وختطط احلكومة الستخدام أفضل تكنولوجيا يف املائة  60 نسبة اإلنترنتوقد جتاوز استخدام . لزيادة خدمات النطاق العريض

  .يل التايل قريباًمتاحة للخطوط الربية الثابتة عرب شبكات اجل

 الدويل لالتصاالت وتشجع على تنفيذ أفضل االحتادواستطرد قائالً إن اإلمارات العربية املتحدة حترص على تعزيز دور 
ىل حتقيق تقدم التكنولوجيا يف إوتدعم احلكومة كل اخلطط واألنشطة الرامية . املمارسات لسد الفجوة الرقمية بني البلدان

ومع أنه كانت هناك ست ندوات قبل هذه الندوة، فإن هذه أول .  وأنشطتهاالحتادوال سيما خطط املتحدة، اإلمارات العربية 
واختتم كلمته باإلعراب عن ثقته يف أن الندوة ستحقق نتائج . االحتادينظمه مرة تعقد فيها الندوة باعتبارها اجتماعاً رمسياً 

  .وجيا املعلومات يف العاملمثمرة وستساهم يف تنمية قطاعي االتصاالت وتكنول

 األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، عن سروره ألن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد لعام ،توريه. إمحدون وأعرب السيد 
  على عقد الندوةاالحتادفهذا القرار يربز تصميم أعضاء .  بشأن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت138 اعتمد القرار 2006
 وبأمهية اإلصالح التنظيمي يف منو قطاع االحتادويعترف هذا القرار أيضاً بالدور الرئيسي ملنظمي االتصاالت داخل . سنوياً

  .االحتادفاإلصالح التنظيمي أمر حيوي ملهمة . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/2007/GSR07/documents.html
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 تلبلدان النامية فعالً يف حتسني النفاذ إىل تكنولوجياواإلصالح التنظيمي هو النقطة احملورية يف التقدم اهلائل الذي أحرزته ا
تب تنمية االتصاالت زاد عدد املشتركني يف اخلدمة املتنقلة من اء عمل الدكتور توريه مديراً ملكوأثن. املعلومات واالتصاالت

 يف املائة من 63انت نسبة وك. 2006 مليار مشترك بنهاية عام 2,5 إىل قرابة 1999 مليون مشترك يف عام 500أكثر قليالً من 
، من البلدان النامية 2006 مليار مشترك يف كل أحناء العامل يف عام 2,5جمموع املشتركني يف اخلدمة املتنقلة، البالغ عددهم 

  .والبلدان الناشئة مثل الربازيل والصني واهلند وباكستان وروسيا، وأعداد املشتركني متواصلة التزايد

 اخلدمات املتنقلة مثرة من مثار اإلصالح التنظيمي واملمارسات التجارية املبتكرة واالستفادة من التطورات وهذا النمو اهلائل يف
 عريض النطاق اإلنترنتوشجع األمني العام لالحتاد املشاركني على توسيع نطاق هذا النجاح ليشمل النفاذ إىل . التكنولوجية

ظرة من شبكات اجليل تناجلميع معاً لتوظيف املزايا املحظ احلاجة إىل أن يعمل وال. وشبكات اجليل التايل وخدماا وتطبيقاا
التايل من أجل كفالة الوفاء بأهداف القمة العاملية تمع املعلومات الرامية إىل توصيل مجيع قرى العامل بتكنولوجيا املعلومات 

  .2015واالتصاالت حبلول عام 

فمكتب تقييس االتصاالت يقوم .  بكل مكوناته سيقوم بدوره يف هذا الصددحتاداال أنوأكد الدكتور توريه للمشاركني 
وسوف يكفل مكتب االتصاالت الراديوية توزيع الطيف الالزم للخدمات . بصياغة املعايري التقنية لشبكات اجليل التايل

  .يل لكل سكان العاملأما مكتب تنمية االتصاالت فسوف يتأكد من حتقيق فوائد شبكات اجليل التا. الالسلكية

وسيكون التنظيم أمراً حيوياً لكفالة حتقيق فوائد . وأوضح أن الطريق إىل شبكات اجليل التايل قد يأخذ مسارات عديدة
ومع نشر شبكات جديدة سيكون من الضروري ضمان أن يظل باب التنافس . التطورات التكنولوجية جلميع سكان العامل

ويف املستقبل القريب ستركز هيئات تنظيمية كثرية على قضايا مثل النفاذ الشامل ونوعية . تمفتوحاً للتخلص من االختناقا
وقد حان الوقت أيضاً لتعزيز األمن السيرباين وقوانني مكافحة الرسائل .  الدوليةاإلنترنتاخلدمة والبيئة التمكينية وتوصيلية 

نون النموذجي ملكافحة الرسائل االقتحامية، الذي عرض يف الندوة وقال إن القا. االقتحامية وضمان تنفيذها تنفيذاً فعاالً
  .العاملية السابقة، منطلق جيد لبدء هذه املناقشات

وأشار إىل أن من املمكن . وأضاف قائالً إن االنتقال إىل شبكات اجليل التايل ميثل فرصة فريدة لتحليل وتطوير أطرنا التنظيمية
نطور أطرنا التنظيمية، هو أن نسأل أنفسنا عن الكيفية اليت نستطيع ا إنشاء أفضل إطار تنظيمي االسترشاد مببدأ توجيهي، وحنن 

  . املعلومات واالتصاالتتلتحقيق هدف القمة العاملية تمع املعلومات املتمثل يف كفالة نفاذ مجيع سكان العامل إىل تكنولوجيا

ملكتب تنمية ألن أول األنشطة الكربى  االتصاالت، عن سروره ، مدير مكتب تنمية املرشدسامي البشري السيدوأعرب 
 هيئة تنظيمية يف العامل، ومعظمها 145هناك اآلن وقال إن .  هو الندوة العاملية ملنظمي االتصاالتاالتصاالت حتت قيادته

ركيز األساسية يف الندوة وضح أن نقطة التوأ. لبنان وساموامن موجود هنا اآلن، مبا يف ذلك بعض أحدث اهليئات التنظيمية 
 وشجع على املشاركة النشطة .سيجري تقدميهاالعاملية هي احلوار، ومن مث فليس هناك سوى بضع حماضرات رمسية قليلة جداً 

  .جلميع املندوبني

تور توريه  املمارسات بشأن تنظيم شبكات اجليل التايل، اليت استهلها الدكأفضلوإذ سلّط الضوء على املشاورة اخلاصة بتعيني 
. ورةابصفته مدير مكتب تنمية االتصاالت سابقاً، فإنه أوضح أن تسعة وعشرين بلداً ومنظمة سامهت بنشاط يف هذه املش

ودعا مجيع . وقام رئيس الندوة، السيد الغامن، بتوحيد هذه املسامهات يف مشروع جمموعة خطوط توجيهية ألفضل املمارسات
ت إىل استعراض مشروع اخلطوط التوجيهية دف التوصل إىل اتفاق بشأن جمموعة منظمي االتصاالت وصانعي السياسا

  .ائية للخطوط التوجيهية ألفضل املمارسات قبل اختتام االجتماع

وعلى اعتزامه التأكد من أن مكتب تنمية . وشدد على أمهية اإلصالح التنظيمي لنمو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  . م أنواع املنتجات واخلدمات التنظيمية اليت يطلبها األعضاءاالتصاالت يقد
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. ويتنبأ البعض بأا سوف تغير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقال إن شبكات اجليل التايل موضوع ساخن جداً
وبالتأكيد فإن . لبلدانويعتقد البعض اآلخر أن نشر شبكات اجليل التايل لن يكون متوازناً أو أنه لن حيدث قط يف بعض ا

كما أن الطرق املؤدية إىل . االنتقال إىل شبكات اجليل التايل لن حيدث بني عشية وضحاها يف حالة نشر هذه الشبكات
بينما . شبكات اجليل التايل طرق كثرية، فسوف يستعمل البعض أسلوب االنتقال إىل شبكات اجليل التايل حتقيقاً ملصلحتهم

لقد حان الوقت لكي يقوم اتمع العاملي . ر شبكات اجليل التايل لزيادة فرص سد الفجوة الرقميةسيستعمل البعض اآلخ
ملنظمي االتصاالت وصانعي السياسات مبناقشة وتطوير إطار تنظيمي متكيين لكفالة توفر أفضل شبكات اجليل التايل أمام مجيع 

وشدد على وجوب أن يلتزم اتمع العاملي بصياغة إطار . دياتشعوب العامل وللتوصل إىل فهم كامل ومعاجلة شاملة ألي حت
  .لتحقيق مصلحة املستعمل النهائي ويف الوقت نفسه إقامة التوازن بني مصاحل مجيع الالعبني

العاملية ، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة، جبميع املشاركني يف الندوة السيد حممد الغامنورحب 
وأوضح أن الندوة ستناقش . احلدث الذي يضم شخصيات مرموقة برئاسة هذا وقال إنه يتشرفالسابعة ملنظمي االتصاالت 

 لوضع االستراتيجيات واإلجراءات التنظيمية لتنفيذ شبكات اجليل التايل وأنه يأمل يف حتقيق نتائج إجيابية األساليبأفضل 
  .لى حنو مطرد التزايد ملساعدة قطاعات االتصاالت النامية يف مجيع أرجاء العاملتشجع على استخدام هذه الشبكات ع

 وأنه منذ ذلك الوقت وضعت األطر التنظيمية إلجياد البيئة 2004وأشار إىل أن هيئة تنظيم االتصاالت أُنشئت يف منتصف عام 
الت جديد يف اإلمارات العربية املتحدة يف املناسبة للتنافس داخل القطاع، وهو ما يدل عليه توقع بدء عمل مشغل اتصا

  .غضون األيام القليلة القادمة

يف غريه و تؤدي املشاريع املنفّذة دوراً رئيسياً يف تعزيز التعاون اإلقليمي يف قطاع االتصاالت أنوأوضح أن لديهم آماالً كبرية يف 
، كان 2007 فرباير 4نظمي االتصاالت، الذي عقد يوم األحد وقال إن االجتماع الرابع للهيئات التنظيمية مل. من القطاعات أيضاً

  .خطوة إىل األمام على طريق تبادل اخلربات واآلراء خبصوص قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 اليت وسلّط الضوء على توقعاته من االجتماع، مبا يف ذلك حتقيق الوضوح والفهم املشترك ملوضوع شبكات اجليل التايل
ولكن بغض النظر عن الكيفية اليت ميكن أن تعرف ا هذه الشبكات يوجد شيء واحد . ختتلف معانيها من شخص إىل آخر

  .يتفق عليه اجلميع هو أن شبكات اجليل التايل قادمة

شار إىل مثال اإلمارات وأ. ومثّة أمر يقيين آخر هو أن شبكات اجليل التايل ستنشر يف بلدان متر مبراحل حترير وتنظيم خمتلفة
وقال إن مشغل االتصاالت الثاين سيبدأ عمله يف األيام املقبلة وإن هيئة تنظيم . العربية املتحدة اليت متر مبراحل التحرير األوىل
 ويف العام األول وحده وضعت اهليئة إطاراً تنظيمياً ومنحت ترخيصاً ملشغل ثان .االتصاالت متارس عملها منذ عامني فقط
وقد متكّنت اهليئة من القيام بذلك على حنو بالغ السرعة باالستفادة من اخلربة . واستهلت مفاوضات بشأن التوصيل البيين

فاإلمارات العربية املتحدة مل يكن عليها أن تعيد اختراع عجلة القيادة وإمنا كان عليها فقط أن حتقق . التنظيمية العاملية النطاق
  .توافقها مع ظروف الدولة

 إن ما يتعني علينا القيام به هو .قيادة جديدة لشبكات اجليل التايلوباملثل فإن اهليئات التنظيمية ال يتعني عليها استنباط عجلة 
ويتعني علينا، حنن اهليئات التنظيمية، أن . فقط التأكد أن عجلة القيادة اليت لدينا قادرة على العمل يف ظل الظروف اجلديدة

  .م ما سيتغري وكيفية تطويع عجلتنا للتوافق معهنتأكد من أننا نفه
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  ما مدى قربنا من عامل شبكات اجليل التايل؟: اجللسة األوىل
حممد الغامن، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة ورئيس الندوة العاملية السابعة  :مدير اجللسة

  2007  لعامملنظمي االتصاالت
  : ورقة مناقشة الندوة عن نظرة عامة على شبكات اجليل التايل :ةاحملاضر

 تراسي كوهني، مستشارة، هيئة االتصاالت املستقلة يف جنوب إفريقيا. د

  ، باكستان يةباكستانالشاهزادا علم مالك، هيئة االتصاالت ) متقاعد(لواء  :فريق املناقشة
  الت، ليتوانياتوماس الماناوسكاس، نائب مدير هيئة تنظيم االتصا

 ية، املكسيكاالحتادهكتور أوسونا، رئيس جلنة االتصاالت 

وباالستناد إىل .  اجللسة بتسليط الضوء على التعاريف املختلفة املستخدمة لوصف شبكات اجليل التايلمدير اجللسةافتتح 
ايل، الصادرة عن الندوة العاملية مسامهة كندا يف اخلطوط التوجيهية بشأن أفضل ممارسات االنتقال إىل شبكات اجليل الت

مزج حمكم للشبكة اهلاتفية "ملنظمي االتصاالت، أشار إىل أن شبكات اجليل التايل جرى تعريفها على حنو خياري بأا 
 "أو" العمومية والشبكة العمومية للمعطيات يف شبكة متعددة اخلدمات تدفع فيها وظيفية البدالة املركزية إىل حافة الشبكة

ة قائمة على الرزم من تكنولوجيات النقل املتعددة عريضة النطاق املدعومة جبودة اخلدمة، تتيح نفاذ املستعملني دون شبك
معمارية تبديل بالرزم تعزز تقدمي  "أو" قادرة على أداء أي تطبيق شبكة" أو"بكات ومقدمي اخلدمات املتنافسني عوائق إىل الش

  ."من خالل بنية حتتية طليقة االقتران ومفتوحة ومتقاربةالناشئة /اخلدمات القائمة واجلديدة

، مستشارة هيئة االتصاالت املستقلة يف جنوب إفريقيا، املواضيع والنتائج الرئيسية لورقة الدكتورة تراسي كوهنيوعرضت 
وبة يف هذه املرحلة وأن وأشارت إىل أن هناك مزيداً من األسئلة واألج. مناقشة الندوة عن نظرة عامة على شبكات اجليل التايل

وأوضحت أن املعمارية يف . الركائز التكنولوجية األساسية لشبكات اجليل التايلوأوجزت . املستقبل زاخر بتحديات تنفيذ عديدة
من )  أو شبكات نقلفقريةشبكات (توجد شبكات رئيسية  اخلدمة أو التطبيق وأنهبيئة شبكات اجليل التايل منفصلة عن 

وسلطت الضوء على أن معظم الشبكات اجلديدة اليت . لتايل وكذلك شبكات نفاذ من شبكات اجليل التايلشبكات اجليل ا
وقالت إن من املتوقع أن توجد بشكل كامل، يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف . اإلنترنتجتري إقامتها تستند إىل بروتوكول 

  .2020 وشبكات اجليل التايل املتنقلة حبلول عام 2012ول عام امليدان االقتصادي، شبكات اجليل التايل الثابتة حبل

ىل أنه مع الفصل بني البنية التحتية واخلدمات ميكن أن تعرف اخلدمات اجلديدة بشكل مباشر يف طبقة اخلدمة إوأشارت كذلك 
اخلدمات وأشكاهلا على امتداد البنية دون أخذ طبقة النقل يف احلسبان، مما يعين أن اختيار التكنولوجيا مل يعد يؤثر على أنواع 

  .كما سلطت الضوء على أنه ال يوجد بعد معيار واحد أو نقطة مرجعية واحدة للمقايسة الوظيفية لشبكات اجليل التايل. التحتية

. اإلنترنتوقد اتبعت اهليئات التنظيمية نهجاً خمتلفة فيما يتعلق بالشبكات اهلاتفية العمومية التبديلية وشبكات بروتوكول 
 على املستوى التقين، فإن النهج التنظيمي جيب أن يكون قادراً اإلنترنتوحيث إن شبكات اجليل التايل جتمع بني االتصاالت و

، ومن مث فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا اإلنترنتعلى تلبية متطلبات التعايش بني الشبكات التقليدية وشبكات بروتوكول 
إلطار اختيارياً بني جني تنظيميني خمتلفني، أم نظاماً هجيناً، أم منوذجاً جديداً متاماً؟ وردت قائلة إنه كان ينبغي اعتبار هذا ا

  .ال توجد إجابة قاطعة على هذا السؤال

كما أشارت أن إقامة شبكات اجليل . والحظت كذلك أن الكثري من التحديات ليس جديداً ولكنه يعرض بطريقة جديدة
 سياسات نطاق تفبلدان مثل اهلند وباكستان وماليزيا، اليت اعتمد. رتباط بسياسة البلد الوطنية للنطاق العريضالتايل وثيقة اال

وأضافت قائلة إن تطور شبكات . عريض تيسريية، جتعل هذه األسواق أسواقاً مرشحة مثالية لالنتقال إىل شبكات اجليل التايل
النفاذ والقدرة على حتمل التكاليف، حيث إن :  والبلدان النامية لسببني على األقلاجليل التايل قد خيتلف بني البلدان املتقدمة

  . هذين السببني يظالن يشكالن مسألتني ملحتني يف البلدان النامية
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وعرضت حتليالً ملا تنطوي عليه شبكات اجليل التايل من حمركات جانيب العرض والطلب العامة واخلاصة للجهات الفاعلة يف 
وسلطت الضوء على الفرص والتحديات اليت تطرحها شبكات اجليل التايل للمشغلني والوافدين اجلدد . للمستهلكنيالسوق و

وحتض شبكات اجليل التايل على . واملستخدمني النهائيني، واإلشكالية اليت يثريها هذا للهيئات التنظيمية وصانعي السياسات
ئل اخلاصة بتحديد ما ينبغي تنظيمه من اخلدمات اجلديدة، ودرجة التنظيم، إجراء تقييم للنهج التنظيمي وتثري كذلك املسا

  . واختتمت عرضها بتقدمي مبادئ توجيهية عامة. وتوقيته وتتابعه

  .وبعد ذلك فُتح باب تقدمي التعليقات واملناقشة مع فريق املناقشة واجلمهور
املكسيك، أن منوذج شبكات اجليل التايل، باملقارنة مع ية، االحتاد، رئيس جلنة االتصاالت السيد هيكتور أوسوناوأوضح 

ومثة حاجة إىل أن تسأل اجلهات التنظيمية أنفسها . النماذج التقليدية، يتغري كثرياً، وخاصة فيما يتعلق بكيفية تناول االستثمار
 إمكانية دخول األسواق املنعزلة ويلزم أن تتيح اجلهات التنظيمية للمشغلني. عن كيفية قيامها بالتنظيم وألي األغراض تقوم به

 بشأن كيفية ةوهناك حاجة إىل فهم مشترك بني املشغلني واهليئة التنظيمية وصانع السياس. حيث ال تقدم أي خدمة حالياً
  .وجيب أن توفر اهليئات التنظيمية للمستثمرين الثقة يف مستقبل مستقر وقابل للتنبؤ به. تناول هذه املسائل

، نائب مدير هيئة تنظيم االتصاالت، ليتوانيا، إىل أنه ينظر إىل شبكات اجليل التايل على اس الماناوسكاسالسيد توموأشار 
وأضاف قائالً إنه ينبغي للهيئات التنظيمية، عندما تتحدث عن شبكات اجليل التايل، أالّ تعادل شبكات اجليل التايل . أا فرصة

ها السوق واخلدمات اليت يطلبها املستخدمون ضغي هلا أن تتناول اخلدمات اليت تعر فقط وإمنا ينباإلنترنتبتلفزيون بروتوكول 
، اهليئات WIMAXوتزود التكنولوجيات اجلديدة، مثل . البلدان النامية تريد النفاذ إىل خدمات معقولة التكلفةف. النهائيون

 أمهية شبكات اجليل التايل تتمثل يف أنه ينبغي، وحنن وأشار أيضاً إىل أن. التنظيمية بزخم جديد إلمداد املواطنني مبا يطلبونه
تأمل الفرص اليت . ىل الثورة العاملية للخدمات يف بيئة شبكات اجليل التايلإ أن ننظر ،نواصل احلديث عن االستثمار حملياً

 وستعزز شبكات .شهدا بلدان نامية مثل اهلند لتقدمي خدمات مكتب خلفي وبرجمة بالتعاقد اخلارجي على أساس عاملي
  .اجليل التايل هذه الفرص، وبصفة خاصة حيثما يتعلم املواطنون كيفية االستفادة التامة من فوائد التكنولوجيات اجلديدة

، إىل أن السوق يف باكستان أزيلت عنها القيود يةباكستانالهيئة االتصاالت رئيس  ،شاهزادا علم مالك) متقاعد(اللواء أشار 
ونتيجة لذلك نشر الوافدون اجلدد شبكات اجليل . وافتتحت خدمات حملية وأسواق بعيدة. 2004يف عام التنظيمية وحررت 

. وشدد أيضاً على أنه ينبغي للهيئات التنظيمية، عند إصدار رخصة، أالّ تشترط توفري التكنولوجيا يف البداالت. التايل
وأضاف قائالً إن هذا . نشر الوافدون اجلدد بداالت قابلة للربجمةوباكستان ال تفرض التكنولوجيا الواجبة االستخدام، ولذلك ي

وأشار إىل أن شبكات اجليل التايل تنشر . سيفضي باملشغل الثابت إىل االستعاضة عن بداالت الدارات املوجودة لديهم بغريها
التكلفة وأنه تتبع مسارات خمتلفة،  فعالية بالقياس إىل والحظ كذلك أن التكنولوجيات اجلديدة أشد. بصفة رئيسية يف املركز

، بيد وشيكةومما ال شك فيه أن شبكات اجليل التايل غري موجودة بعد، ولكنها . ولذلك سيتفاوت االنتقال من بلد إىل آخر
فشبكات اجليل . ينبغي أالّ نشعر بكآبة شديدة"وشجع املشاركني بأن أبدى مالحظة قال فيها . أنه توجد اختناقات فعالً

  ".وإذا كانت لدينا البيئة املناسبة فإن االستثمار سيأيت. يل ممكنة البلوغالتا

  :وأثارت املناقشة التفاعلية عدداً من األسئلة والشواغل
 ما هي ااالت اليت ستتطلب التنظيم يف بيئة شبكات اجليل التايل؟ •
، وبصفة خاصة يف املناطق كيف ميكن للهيئات التنظيمية ضمان أن توفر شبكات اجليل التايل تغطية جيدة •

 الريفية واملناطق اليت ال حتظى خبدمات كافية؟
 كيف ميكن حتقيق مستويات نوعية اخلدمة احلالية وإمكانية محل أرقام اهلواتف املتنقلة؟ •
ما نوع وترية وطريقة االنتقال إىل شبكات اجليل التايل الذي ميكن للبلدان النامية توقعه، وخاصة قبل أن توافق  •

  التابعة لالحتاد على تعريف لشبكات اجليل التايل؟2ة الدراسات جلن
 كيف ميكن معاجلة قضايا األمن عندما توجد أنظمة خمتلفة لشبكات خمتلفة؟ •
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  :وأثارت املناقشة التفاعلية النقاط التالية
 األورويب، االحتادسيكون على البلدان اليت ال تستخدم ج تعريف سوقي، كالنهج الذي تستخدمه البلدان يف  •

وسيعتمد هذا إىل حد ما على املكان الذي . أن تقرر نوع النهج الذي ستستخدمه لتنظيم شبكات اجليل التايل
 .يلزم فيه تدخل تنظيمي لتجنب فشل السوق، كما سيعتمد على اإلطار القانوين والتنظيمي يف كل بلد

 .ذاب االستثمارتلزم أطر تنظيمية قابلة للتنبؤ ا وواضحة وشفافة من أجل اجت •
قد يتعني على اهليئات التنظيمية وضع أطر تنظيمية تطبق حيثما تتعايش الشبكات التقليدية وشبكات اجليل  •

 . التايل معاً
سيكون من الضروري وضع تنظيم للتوصيل البيين بغية تناول عامل شبكات اجليل التايل؛ ويتضمن هذا االنتقال  •

الوقت واملسافة إىل التوصيل البيين القائم على القدرة، كما حيدث يف بعض من املمارسات احلالية القائمة على 
 .البلدان

تعتمد بعض البلدان ج ترخيص حمايد من ناحية اخلدمة والتكنولوجيا يف سياق التقارب لالستعداد لعامل  •
خيص حبسب اخلدمة ويف سياق شبكات اجليل التايل يتزايد تسليم البلدان بأن أنظمة التر. شبكات اجليل التايل

والتكنولوجيا تقيد الطريقة اليت تستخدم ا التكنولوجيا وميكن أن حتول دون استفادة املشغلني من وفورات 
 وصانعيوحيثما تكون السياسة الوطنية غري ناضجة عضوياً بعد، ميكن للهيئات التنظيمية . احلجم الكبري

استخدامها ويف ما إذا كان هذا سيتطلب جمموعة معايري السياسات النظر يف فئات وأمناط الرخص اليت يتعني 
 . املعايري والشروط املوجودة ستكفيتوشروط ترخيص جديدة يتعني وضعها أم ما إذا كان

 .تشجع البلدان على إنشاء جلان خرباء معنية بشبكات اجليل التايل •
 النفاذ، مع حتقيق توافر النطاق تتضمن التحديات اليت تثريها شبكات اجليل التايل زيادة مدى تغطية شبكات •

 الشامل يف املناطق احلضرية النفاذالعريض وتيسريه بتكلفة معقولة ملعظم السكان يف البلدان النامية وكفالة 
 .والريفية

ال يوجد ج واحد مناسب لكل حاالت االنتقال إىل شبكات اجليل التايل، ميكن تطبيقه على مجيع املشغلني  •
ومن املرجح أن تكون هناك عدة مسارات خمتلفة . ذات حجم وطوبولوجيا خاصني األن لكل مشغل شبكة 

ومن شأن إدخال التنافس يف اخلطوط الثابتة أن يرغم املشغلني على نشر . لالنتقال إىل شبكات اجليل التايل
 . شبكات اجليل التايل يف شبكام

خفض تكاليف إقامة وتشغيل الشبكات املختلفة والدافع البارز لالنتقال إىل شبكات اجليل التايل هو هدف  •
مثل الشبكات املتنقلة املكرسة لتقدمي اخلدمات املتنقلة، وشبكات اخلطوط الثابتة املكرسة (للخدمات املختلفة 

ومع استمرار تناقص إيرادات اخلطوط الثابتة الصوتية، يشكل تطور ). لتقدمي خدمات اخلطوط الثابتة
. ت التقليدية املوجودة بصرف النظر عن البنية التحتية، مسألة ذات أولوية للمشغلنيالشبكات، مع دمج املعدا

وسيمكِّن هذا املشغلني من حتقيق الوضع األمثل ملوارد الشبكة بأداء تشكيلة من اخلدمات على شبكة 
يل املعاجلة نترنت متقاربة متعددة اخلدمات، وباستخدام أجهزة عقدية، ذات قدرات عالية يف جمااإلبروتوكول 

 .وتوفري السطح البيين الالزم للربط بني اخلدمات، من أجل الوصول ببنية الشبكات إىل الوضع األمثل
نتقال بشبكة مقدم وسيقوم ذا الوافدون اجلدد ألن اال. ميكن للبلدان النامية الوثوب بشبكات اجليل التايل •

 .االنتشار قد يستغرق وقتاً طويالً إذا كانت واسعة اخلدمة احلايل
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  فهم الفرق بني عامل شبكات اجليل التايل وعامل االتصاالت: خارطة الطريق لشبكات اجليل الثاين: الثانيةاجللسة 
، (TerreStar Networks)أبرناثي، نائبة رئيس جملس اإلدارة ومديرة، شركة ترييستار نيتوركس . كاثلني ك: اجللسةةمدير

  برمودا
  ندوة عن تقارب اخلدمتني الثابتة واملتنقلةورقة مناقشة ال :احملاضرة

  جينـز أرنباك، جامعة دلفت للتكنولوجيا، كلية اهلندسة الكهربائية والرياضيات واملعلوماتية، هولندا. د
 إيوان سزرالند، أخصائي اتصاالت، بلجيكا

يسكو سيستمز روبرت بيرب، املدير العام، السياسة املتقدمة العاملية، شركة س. د • :فريق املناقشة
(Cisco Systems)الواليات املتحدة ،  

  ، اليابان(NTT)يوجي إينوي، مسؤول التكنولوجيا الرئيسي، شركة إن يت يت . د •
توم فيليبس، مسؤول الشؤون احلكومية والتنظيمية الرئيسية، رابطة النظام العاملي  •

  ، اململكة املتحدة(GSM)لالتصاالت املتنقلة 
  ندس، وزارة صناعة املعلومات، الصنيباوهونغ هي، مه  •

  .، اجللسةكاثلني أبرناثيافتتحت مدير اجللسة، 

وأوضحت أن اجللسة ستركز على االنتقال إىل شبكات اجليل التايل . السيد سزرالندو أرنباك الدكتوروقدمت احملاضرين 
، والشبكات الرئيسية اإلنترنت بروتوكول تعمالباسوسيغطي احملاضران أيضاً نقل الصوت . وتقارب اخلدمتني الثابتة واملتنقلة

  .وشبكات النفاذ، واخلدمات اجلديدة، والفرص اجلديدة

 ما مدى سرعة -تغيريات التكنولوجيا، وداعاً لتبديل الدارات : شبكات اجليل التايل "ه موجزاً عنوان عرضاًجينـز أرنباكقدم 
الشبكات الرئيسية وشبكات النفاذ وما يتعلق ا من استثمارات على وبدأ بتحليل لالقتصاديات الكامنة وراء " حتقيق ذلك؟

ففي اية . وعند توضيح حتول اإليرادات يف الشبكات الثابتة استخدم املثال األورويب. مستوى تقاسم القنوات واملستوى احمللي
 دقيقة 12: يد االخنفاض كان متوسط االستعمال اليومي لكل مشترك للخط الواحد شد(1994 – 1997)عهد االحتكار 

 االحتاد األورويب إعادة التوازن، وكانت هولندا أول بلد يف االحتاد وفرض. مخس دقائق لالستعمال الدويللالستعمال الوطين و
  ، رسوم االشتراك بنسبة (KPN)ورفع مقدم اخلدمة، شركة كيه بيه إن . 1998األورويب أجنز إعادة التوازن وذلك يف عام 

 أدخلت هولندا خمططاً ذا كثافة مستعملني 1998ويف عام .  يف املائة27 وخفض سعر دقيقة االستعمال احمللي بنسبة ة يف املائ27
فقد كان من املتوقع أن ينضم عشرة يف املائة من جمموع املشتركني، ولكن يف اية العام مل . منخفضة وكانت التوقعات كبرية

كني، وأوضح العملية اليت اضطلع ا لتحقيق إعادة التوازن، ولكن العروض  يف املائة من املشتر1يكن قد انضم سوى 
وأوضح أن سعر املكاملات الدولية يف هولندا، . التنافسية اخلاصة باخلدمة املتنقلة املدفوعة مسبقاً أدت إىل احلد من هذه العملية

ا يتعلق باملكاملات الوطنية، يف السويد على سبيل وفيم. 2001 يف املائة حبلول اية عام 90على سبيل املثال، خفض بنسبة 
 BTوقدم عرضاً عاماً لتبديل الدارات ولتبديل الرزم وتناول بإجياز خمطط شركة .  يف املائة85املثال، خفضت األسعار بنسبة 

دمات متعددة، وتعدد لشبكات اجليل التايل، الذي يتألف من عقد حناسية للنفاذ إىل خدمات متعددة وعقد ليفية للنفاذ إىل خ
: واختتم قائالً إن. اإلنترنتإرسال بتقاسم طول املوجات، ونقاط تواجد، وهي أمور يتعني دعمها كلها عرب بروتوكول 

وينبغي أن . اإلنترنتشبكات اجليل التايل ينبغي أن تدعم أي تطبيق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قائم على بروتوكول 
لتوفري اإلمداد والدعم من جمموعة كبرية ") الالزانيا بدالً من السباغيتـي("لتايل الرئيسية بنية بسيطة تكون لشبكات اجليل ا

وشبكات النفاذ من اجليل التايل ينبغي أن توفر عرض . األطولولالقتصاد يف التكاليف ووقت الصيانة يف املدى من اخلدمات 
ات النفاذ التقليدية، اليت قلما ميكن التنظيمي مطلوباً من أجل اختناقل  ورمبا يظل التدخ؛)االقتصادي(النطاق عند الطلب 

وقد يغفلها، مع ذلك، النفاذ الالسلكي ) ميكن أن يكون هذا مربراً ملواصلة تفكيك العروة احمللية(تكرارها بطريقة اقتصادية 
  ).WiMaxمثل (عريض النطاق 
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وبدأ بتوضيح بعض املشاكل فيما يتعلق . رب اخلدمتني الثابتة واملتنقلة نتائج ورقة مناقشة الندوة عن تقاإيوان سزرالندوعرض 
مثل االتصاالت الالكبلية (فالثابتة، مثالً، قد ال تكون ثابتة دائماً . باملصطلحات وقال إن املصطلحات قد تكون مبهمة ومضللة

ورغم أن املهتفات ). اإلنترنت بروتوكول تعمالباس وإعادة تسيري النداء واخلدمة اجلوالة لنقل الصوت (DECT)الرقمية املعززة 
، فإا كثرياً ما تستعمل ألداء وظائف غري االتصاالت وميكن، على حنو أدق، "املتنقلة"الالسلكية اخللوية يطلق عليها اخلدمة 
بلدان النامية وأقل ويف كثري من ال. وهي تستعمل أيضاً على حنو متواتر يف املواقع الثابتة. اعتبارها أجهزة اتصاالت شخصية

  . الشبكات التقليدية ضيقة النطاقالبلدان منواً توجد معدالت كثافة هاتفية منخفضة، مع ضآلة احتمال زيادة االستثمار يف

 يف البلدان النامية، وإن كان ذلك مع زيادة التركيز اإلنترنتومع ذلك هناك تقدم حنو تقارب النفاذ الصويت والنفاذ إىل 
  . لى تقدمي اخلدمات عرب الشبكات الالسلكيةبدرجة كبرية ع

  :وأوضح أن هناك فئات تقارب خمتلفة ميكن تصنيفها كما يلي
 )اإلنترنتكل شيء حيمله بروتوكول (الرزم  •
 )كل شيء يف جهاز واحد(األجهزة  •
 )النفاذ من أجهزة كثرية إىل نفس التطبيقات والربامج وحمركات البحث(اخلدمات  •
 )ء على نفس الفاتورةكل شي(قوائم احلساب  •
 )كل شيء متتلكه جمموعة واحدة(الشركات  •
 )كل شيء متوافر يف كل مكان(العوملة  •
 )كل شيء خاضع لنفس القواعد(التشريعات  •

وفيما يتعلق بالشبكات املؤسسية أوضح أن سوق تزويد املؤسسات بالشبكات وخدمات الشبكات أقل تعرضاً إىل حد بعيد 
ومستويات اإلنفاق املرتفعة ختضع . واق االستهالكية، واالجتاهات فيها أقوى وأكثر قابلية للتنبؤ امن األس “املوضة”ألهواء 

وعلى الرغم من أن تقارب اخلدمتني الثابتة واملتنقلة . الختبارات شديدة الدقة مثل العائد على االستثمار وإمجايل تكلفة امللكية
 هذا األسعار املرتفعة  ومن أسباب.ت أن التقدم كان حمدوداً وبطيئاًقد ثبفيما يتعلق باملؤسسات نوقش على مدى سنوات، ف

إلاء املكاملات على الشبكات املتنقلة يف بلدان كثرية، والتكلفة البالغة االرتفاع خلدمة نقل البيانات اخللوية وعدم وجود 
التبديل بدالً من التقارب ستظل هذه املسائل وبينما يواصل مشغلو الشبكات املتنقلة التشديد على . اتفاقات مستوى اخلدمة

  .DSL وWi-Fiبال حل، مما سيدفع املؤسسات إىل البحث يف أماكن أخرى عن التنقلية أو الترحال إىل تكنولوجيات 

الشبكات الثابتة هي البنية التحتية للعوملة؛ حيث حيمل الصوت والبيانات على السواء على : وأشار على وجه اخلصوص إىل أن
 تستخدم تبديل اإلنترنت خاصة لربوتوكول ةبكات تقديرية خاصة، وهذه الشبكات هي، بشكل متزايد، شبكات تقديريش

ويتيح التبديل . وهي توفر للمؤسسات تكلفة منخفضة ومتناقصة لوحدة احلركة. (MPLS)الوسم متعدد الربوتوكوالت 
MPLSا يكفل إنفاذ السياسات املتعلقة بأولويات حركة معينة تشكيل الشبكة حبيث حتمل أمناط حركة خمتلفة كثرية، مم .

أولوية مالئمة لربجميات صوتية ومؤسسية تطبيقية، مع إتاحة املؤمترات واملراسالت وذه الطريقة ميكن للمؤسسات إعطاء 
  . الفيديوية أيضاً

يف كثري من مناطق آسيا الوسطى، وأضاف قائالً إن تقدمي خدمات االتصاالت التجارية يتسم بالضعف يف معظم إفريقيا و
وحىت يف املناطق الريفية يف أوروبا وأمريكا الشمالية يعاين . ىل البنية التحتية حمدود الطلب حمدود وحيث النفاذ العام إحيث

 من ااملشغلون العامليون من مشاكل يف تقدمي اخلدمات، حيث إم يعتمدون على إعادة بيع البنية التحتية املتحصل عليه
ومع ذلك سيليب مقدمو اخلدمات العامليون واإلقليميون متطلبات أعداد كبرية من الزبائن بغض . املشغلني احلاليني الوطنيني

النظر عن املوقع، حىت إذا اضطروا إىل استخدام بنية حتتية غري موثوق ا مقدمة من مشغل حملي غري راغب يف التعاون أو غري 
  .متعاون بشكل تام
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 الشبكات املتنقلة يقدمون عروضاً وطنية ويوفرون اخلدمات لكل بلد على وفمشغل. لوية املتنقلة خمتلفة متاماًواخلدمات اخل
وعلى الرغم من قيام عدد من اجلماعات املتسعة النطاق اجلغرايف بتوفري نطاقات تغطية من خالل احليازة وإقامة . حدة

ويف بعض األحيان يكون سبب هذا هو أن . على أم زبائن وطنيونالشبكات، فإن هذه اجلماعات تواصل معاملة زبائنها 
  . وكثرياً ما يتفاقم هذا الوضع بسبب عدم إدماج فرق اإلدارة الوطنية. نطاق التغطية نطاق مرقع غري مكتمل

والفنادق، باإلضافة وتزود التنقلية املؤسسية اآلن بتشكيلة كبرية من التكنولوجيات، وال سيما النفاذ عريض النطاق من املنازل 
  .، مع العودة إىل املراقمة حيثما ال يتوافر شيء آخرWi-Fiىل املناطق الساخنة للتكنولوجيا إ

وقد أعرب . اهتمامهم يف هذه األسواقوسلط الضوء على األسواق االستهالكية وأوضح أن بعض املشغلني يركزون 
وقد أبرمت . تفات وخدمات، ميكن النفاذ إليها من منصات خمتلفةاملستهلكون عن أفضليات واضحة تتعلق بعالمات جتارية مله

شركات حمركات البحث الرائدة مؤخراً صفقات مع مشغلي اخلدمة املتنقلة ومصنعي املهتفات لتوفري خدماا على املهتفات 
ن مع بعضها البعض نتيجة والشركات اليت كان ينظر إليها يف املاضي على أا تعمل يف أسواق منفصلة تتنافس اآل. املتنقلة

  .للتنافس والتقارب القائمني على املنصات يف جمال املهتفات

والتحدي على مستوى السياسات هو إتاحة تدفق العمل يف األسواق وكذلك، حيثما يكون مالئماً، إتاحة تقارب األسواق 
ني، وحتقيق كل هذه األمور دون اإلخالل ويعين هذا إزالة العوائق وتشجيع املنافسة ومحاية املستهلك. دون اختاذ مواقف

من اخلدمة الثابتة إىل اخلدمة : ويكمن أكرب حتد على صعيد السياسات يف جتنب تأثري القوى السوقية بني األسواق. بالنتائج
. التوزيع/ اإلذاعةاملتنقلة ومن اخلدمة املتنقلة إىل اخلدمة الثابتة؛ ومن اخلدمة الصوتية إىل اخلدمة التلفزيونية، ومن احملتوى إىل

وأشار إىل مشكلة أخرى هي . وهذه ليست مسائل اتصاالت تقليدية، ولكن ميكن التحكم فيها بأدوات قانونية حتكم املنافسة
  . السوقية يف ملكية الطيفتركز القوى 

يطة باالنتقال حنو وركّز على التحديات التنظيمية الرئيسية احمل. أن التوصيلية هي اهلدف النهائيـر بيب روبرت. دوأوضح 
كما أوضح فحص النماذج التنظيمية اليت نستخدمها حالياً وحتديد ما . الرئيسيةوشبكات اجليل التايل النفاذ إىل اجليل التايل 

وشدد على أمهية املرونة يف األطر . إذا كانت مناسبة للوضع الراهن أم أننا حنتاج إىل قواعد جديدة مالئمة للحقائق اجلديدة
  . يمية وأمهية حياد التكنولوجيا ووجود تراخيص واسعة النطاقالتنظ

جهده يف مواجهة وأوضح أن مقدم اخلدمة كثرياً ما يبذل قصارى .  عرضاً عاماً للوضع احلايل يف اليابانيوجي إينوي. دوقدم 
وهم يف اليابان يقدرون . الثابتة واملتنقلةوأشار إىل أن احلوار اجلاري اآلن يف اليابان يركز على تقارب اخلدمتني . املشغلني اآلخرين

ومن الناحية التنظيمية، جيب أن .  يف املائة20أم بنشر شبكات اجليل التايل سيستفيدون من حدوث اخنفاض يف التكلفة نسبته 
تشغيل البيين يل التايل للوشدد على أمهية حتقيق قابلية شبكات اجل. وهناك إجراءات موازنة بني املرونة واملنافسة. تكون اللوائح مرنة
  .وضرورة تناول املسائل اخلاصة باألمن واملعولية وجودة اخلدمة فيما يتعلق بشبكات اجليل التايل، على النطاق العاملي

، أمهية تناول التنظيم القائم لعامل تبديل الدارات وحتري (GSM)، رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة توم فيليبسكما أثار 
وشدد على الدور . وأوضح ضرورة حياد التكنولوجيا واخلدمة. كيفية انطباقه عند االنتقال إىل عامل شبكات اجليل التايل

الرئيسي الذي تؤديه اخلدمة املتنقلة للمستهلكني ويف الوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية ومرامي القمة العاملية تمع املعلومات 
 GSMAوأشار إىل العمل اجلاري الذي تضطلع به الرابطة . رقمية وإتاحة جمتمع معلومات للجميعفيما يتعلق بسد الفجوة ال

  . املتنقلة القابلية للتشغيل البيين والتوصيليةاإلنترنتلضمان أن تتوافر لشبكات وخدمات بروتوكول 

وأوضح احلاجة إىل تناول . ار سياسايت عرضاً عاماً لتطورات شبكات اجليل التايل يف الصني وخططها لوضع إطهي باوهونغوقدم 
مسائل تصنيف اخلدمات وكيفية تصنيف اخلدمات األساسية مقابل اخلدمات ذات القيمة املضافة، وأمهية تناول ترقيم شبكات اجليل 

ل تعديالت ومن الضروري أن يتوخى املنظمون ورامسو السياسات املرونة يف خططهم للترقيم وأن ينظروا يف إدخا. التايل وعنونتها
  .اإلنترنتعلى سياسات ولوائح الترقيم بغية استيعاب التقارب واالنتقال حنو شبكات اجليل التايل القائمة على بروتوكول 
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  :وأثارت املناقشة التفاعلية عدداً من األسئلة وسلطت الضوء على ما يلي
 .هل لدينا منوذج للمنافسة املوجهة؟ حدثت صعوبات مع االحتكارات الثنائية •
 .من الضروري أن تسأل اهليئات التنظيمية أنفسها عن من يريد الدخول إىل أسواقها ومن يريد االستثمار •
 لة هندسية؟أنه مسأ هل هو مسألة سياسية أم - االنتقال إىل شبكات اجليل التايل  •
م وجود شكل مع التسليم بأنه، فيما يتعلق باخلدمات ذات الصلة بالطيف، يلز(مىت حتتاج إىل الترخيص فعالً  •

 ؟)من أشكال التصريح
قد تطلب البلدان النامية مساعدة من هيئات تنظيمية أخرى عندما تبدأ تكييف سياساا مع عامل قائم على  •

 .اإلنترنتبروتوكول 
 .شبكات اجليل التايل جوالة وينبغي عدم ربطها خبدمة حمددة •
 .WiMaxد تكنولوجيا  هل حتتاج إىل معيار؟ مواءمة الطيف ستساع-  WiMaxتكنولوجيا  •
 .مصاحل املستهلكني بالغة األمهية لنشر شبكات اجليل التايل •
 من قضايا شبكات اجليل التايل مثل االلتزامات السابقة للنفاذ إىل شبكات اجليل ةينبغي تناول اموعة الكامل •

خدمات االتصاالت يف ، وقضايا املنافسة وقضايا اخلصوصية، واإلنترنتالتايل، والتوصيل البيين لربوتوكول 
حاالت الطوارئ، وإمكانية النفاذ إىل املستعملني املعاقني، وقضايا نوعية اخلدمة، وقضايا املراقبة واالمتثال 

، وال اإلنترنتلالعتراض املشروع، وقضايا التصريح، والترقيم، وتأثريات اخلدمات القائمة على بروتوكول 
 .ملةسيما اخلدمات الصوتية، على اخلدمات الشا

 . ينبغي أن حتدد اهليئات التنظيمية اشتراطات مالئمة وشفافة خبصوص نوعية اخلدمة •
ينبغي أن تنظر اهليئات التنظيمية فيما إذا كان عليها أن حتدد معلمات ومنهجيات مالئمة لقياس نوعية اخلدمة،  •

 .IPv6 وIPv4تنطبق على الشبكات الداعمة لكل من الصيغتني 
 معايري مالئمة لنوعية اخلدمة، االحتفاظ ببيئة يستطيع فيها املستهلكون اختيار اخلدمات من املهم، عند حتديد •

 .وفقاً الحتياجام احملددة
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  االستثمار يف عامل شبكات اجليل التايل: اجللسة الفرعية ألف
  تراسي كوهني، مستشارة، هيئة االتصاالت املستقلة يف جنوب إفريقيا. د: اجللسةةمدير

  (LADCOMM)دوروارد، رئيسة شركة الدكوم . لني أ :ناقشةفريق امل
  باسوكي يوسف إسكندر، مدير عام هيئة الربيد واالتصاالت، إندونيسيا

  ناصر سامل، نائب الرئيس، تنمية الشبكات، مؤسسة اتصاالت، اإلمارات العربية املتحدة

مثل (منتجات وخدمات وحدة اإلصالح التنظيمي ، أخصائية تنظيمية، عن  صندبرغنانسيبدأت اجللسة بعرض موجز قدمته 
إصالح االتصاالت، وموقع التبادل العاملي للمعلومات نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومنشورات االجتاهات يف 

(G-REX) وجمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،(ICT) الدويل لالتصاالت االحتاد املشتركة بني 
  : ركزت فيها علىمديرة اجللسة العرض مالحظات استهاللية من توأعقب. )(infoDev)رنامج املعلومات من أجل التنمية وب
  ىل شبكات اجليل التايل؛إمسارات االنتقال   -
  ؛)مثل العطالت التنظيمية، شرط االنقضاء، إخل(راسم السياسة يف ضمان عائدات االستثمار /دور اهليئة التنظيمية  -
  . الالئحة مبخاطر االستثمار وطلبات املستهلكني/بغي أن تسلم السياسةين  -

، مدير عام هيئة الربيد واالتصاالت، إندونيسيا، آراء هيئة تنظيمية بشأن ما ينبغي أن تفعله إسكندر. ي. السيد سوقدم 
ول سؤال يهم اهليئة التنظيمية يكون عما إذا وأشار إىل أن أ. اهليئات التنظيمية الجتذاب االستثمار يف شبكات اجليل التايل/احلكومة

وأوضح أن نشر الشبكات، يف إندونيسيا، غالباً ما يرتكز على العرض وال يقوم على . كان الزبائن جاهزين لشبكات اجليل التايل
. شار اخلدمة اهلاتفيةورغم أن إندونيسيا بلد كبري عديد اجلزر فإنه ال يزال يعاين حىت من شدة اخنفاض انت. احتياجات املستهلكني

وتكمن الصعوبة اليت تواجهها . ومثة حاجة إىل مشاورات عمومية وختطيط البنية االجتماعية. وبالتايل، مىت يكون الزبائن جاهزين
هلاتفية من سكان الريف إىل النفاذ إىل اخلدمة ايف املائة  99حتتاج نسبة (إندونيسيا يف اخنفاض الكثافة اهلاتفية يف املناطق الريفية 

. وتتمثل مشكلة رئيسية يف التوزيع ألن معظم اخلدمات، مبا فيها العريضة النطاق، غري متوافرة إالّ يف املناطق احلضرية). األساسية
 يف إندونيسيا، أحدمها نظامانويوجد . وميكن أن يبدأ نشر شبكات اجليل التايل من املناطق الريفية للوفاء بالتزامات اخلدمة الشاملة

ويشكل هذا حتدياً للهيئات التنظيمية من حيث قوانني التقارب والبنية التنظيمية ألن شبكات اجليل . تصاالت واآلخر لإلذاعةلال
ولضمان تنمية البنية التحتية لشبكات اجليل التايل يلزم التوصل . التايل متكّن مقدمي اخلدمة من عرض رزمة شاملة جلميع اخلدمات

  .وجتري اآلن مناقشة خارطة الطريق مع مجيع املشغلني يف إندونيسيا. سايت واضحإىل اتفاق بشأن توجه سيا

رئيسة شركة الدكوم، إىل أا ال ترى أي خطر حمدد يتعلق بشبكات اجليل التايل، نظراً ألنه ، دوروارد. أ. السيدة لوأشار 
. بشبكات اجليل التايل هو اخلطر التنظيميومثة خطر استثماري رئيسي يتصل . يوجد أيضاً خطر يرتبط بالشبكات التقليدية

، حىت فيما يتعلق بتكنولوجيا اجليل الثالث، هو حتسني "التطبيق املعجزة"و. والحظت أن هناك تطبيقات خمتلفة لألسواق املختلفة
لكثري من الشبكات ومن الناحية النظرية فإنه إذا بدأ بلد االنتقال إىل شبكات اجليل الثالث دون أن يكون لديه ا. نوعية الصوت

التقليدية دون تكاليف هالكة ميكن أن ينطوي التطبيق املعجزة مع شبكة أرخص على تطبيقات مرتفعة السعر كما هو احلال يف 
  .وينبغي تناول هذا على أساس كل بلد على حدة. ومن مث فإنه ال يوجد منوذج مناسب للجميع. بلدان متقدمة معينة

 العمل استراتيجيةئيس مؤسسة اتصاالت، اإلمارات العربية املتحدة، آراء هيئة تنظيمية بشأن ، نائب رسامل. السيد نوقدم 
وأشار إىل أن شبكات اجليل التايل، من الناحية التكنولوجية، ستقدم . التجاري فيما يتعلق باالستثمار يف شبكات اجليل التايل
يتيح االستثمار يف شبكات اجليل التايل حتقيق اخنفاض يف الشبكات  وس.مزيداً من اخلدمات وأن هذا هو القوة الدافعة الرئيسية

وأضاف قائالً إنه من املتوقع، حاملا يبدأ . املعقدة والتحرك حنو شبكة موحدة واحدة، مما سيؤدي إىل خفض التكاليف
 .ارات مالية كبريةوستحدث استثم. املشغلون االنتقال إىل شبكات اجليل التايل، أن يطلب الزبائن خدمات هذه الشبكات

وستحدث استثمارات مالية . كما الحظ أن املشغلني حيتاجون إىل بيان تنظيمي واضح قبل االنتقال إىل شبكات اجليل التايل
  .  يف العروة احمللية، ألن االستثمار سيكون ضخماً يف البداية، وبصفة خاصة لنشر الليف يف امليل األخري.كبرية



 تقرير الرئيس

14 

  :ة عدداً من األسئلة وسلطت الضوء على ما يليوأثارت املناقشة التفاعلي
ومن املمكن أن . يلزم أن يتوصل املشغلون إىل تطبيق معجزة من أجل حفز االستثمار يف شبكات اجليل التايل •

يتمثل هذا التطبيق املعجزة يف الرسوم املوحدة أو عروض األداء الثالثي والرباعي، ويتحرك عدد كبري من 
 .اه فعالًاملشغلني يف هذا االجت

 وما مل. يئات التنظيمية بصفة خاصةهلعند تسويق خدمات جديدة تلزم معايري دولية للمصنعني واملشغلني وا •
ويلزم توفري معايري عاملية . توفر هذه املعايري فإن تنفيذ خدمات شبكات اجليل التايل يكون أمراً بالغ الصعوبة

 .دةوتناسق عاملي للطيف من أجل تقدمي اخلدمات اجلدي
 .تعتمد االستثمارات على خصوصيات البلدان واألسواق •
ال ميكن تطبيق آليات التسعري التقليدية على شبكات اجليل التايل، حيث تتضمن اخلدمات الصوت واإلذاعة  •

 .وسيكون ضرورياً االنتقال من التسعري القائم على الوقت إىل التسعري القائم على احلجم. ، إخلاإلنترنتو
ب االستثمار خارطة طريق للسياسات احلكومية لالنتقال إىل شبكات اجليل التايل حتدد توجهات تلزم الجتذا •

 .واضحة يف هذا الصدد
ينبغي بوجه عام أن تكون األطر التنظيمية جذابة لالستثمار ولن يكون النهج التنظيمي التقليدي مالئماً عند  •

 .النظر يف سالسل قيمية جديدة
 .سياسي الذي يعطل التنفيذ يف بلدان كثريةتتضمن املخاطر التدخل ال •
ويف بلدان كثرية ال تشتمل الشبكة . من واجبات اهليئات التنظيمية موازنة املخاطر التنظيمية واحلد منها •

ما الذي ينبغي أن تفعله اهليئة التنظيمية إلدخال شبكات اجليل . التقليدية احلالية حىت على بداالت قابلة للربجمة
  سيجري تشغيلها على الشبكات التقليدية؟ التايل، اليت

إىل شبكات اجليل دور اهليئات التنظيمية ليس محاية املشغلني احلاليني ولكنه باألحرى تشجيعهم على االنتقال  •
 .التايل لصاحل الزبائن

 وهناك حاجة كذلك إىل. حاجة أيضاً إىل تناول قطاع وسائط اإلعالم املتعددة وتقاربه مع هذا القطاع مثة •
 .ىل ج مشترك ومنسق فيما بني خمتلف اهليئات التنظيمية داخل البلدإالتوصل 

كما أن صناعة احملتوى بالغة . لدى بلدان كثرية قوانني ومؤسسات منفصلة معنية باحملتوى واالتصاالت •
 .وهناك حاجة إىل حوافز من احلكومة موجهة إىل صناعة احملتوى. الضعف يف بلدان كثرية

. بيد أن هيئات تنظيمية كثرية تفتقر إىل اخلربة يف هذا الصدد. التنظيمية هو وضع خطة االنتقالدور اهليئة  •
وميكن لالحتاد إرشاد اهليئات التنظيمية إىل كيفية التعامل الفعال مع التكنولوجيات اجلديدة مثل شبكات اجليل 

 .التايل
يرادات فعلية من اخلدمات اجلديدة اليت تحقق إتوس. ستحقق شبكات اجليل التايل تدفقات إيرادات جديدة •

 .ميكن لشبكات اجليل التايل تقدميها
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  التوصيل البيين يف عامل شبكات اجليل التايل: اجللسة الفرعية باء
  املدير العام املعين هليئة تنظيم االتصاالت، البحرين آالن هورن، :مدير اجللسة
  ، أملانياWIK-Consult GmbHالستشاريني، معهد سكوت ماركوس، كبري اخلرباء ا. ج :فريق املناقشة

  ، اململكة املتحدة(GSM)جانني فوس، حمللة سياسات عامة، رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 
   لالتصاالتةحممد النواوي، نائب الرئيس، الشركة املصري

ن املنتجات واخلدمات اليت تقدمها وحدة ، عدورين بودغان، رئيسة وحدة اإلصالح التنظيميبدأت اجللسة بعرض قدمته 
مثل نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومنشورات االجتاهات يف إصالح االتصاالت، وموقع (اإلصالح التنظيمي 

 االحتاد املشتركة بني (ICT)، وجمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (G-REX)التبادل العاملي للمعلومات 
  .)(infoDev)لدويل لالتصاالت وبرنامج املعلومات من أجل التنمية ا

، فأشار إىل أن االستثمار يف شبكات اجليل التايل يدفعه قدماً املشغلون الذين يرغبون يف خفض مدير اجللسةوافتتح اجللسة 
 التايل متكن من تقدمي خدمات وقال إن شبكات اجليل. تكاليفهم التشغيلية، بسبب تصاعد املنافسة واخنفاض أسعار التجزئة

وقد . لتقليدية لشبكات النفاذوميكن لشبكات اجليل التايل استخدام أزواج الكبالت النحاسية ا. ذات قيمة مضافة ومتقاربة
ت اخلطوط الرقمية الالتناظرية للمشترك أجالً جديداً الزدواج الكبالت النحاسية، وستؤدي زيادة استخدام العروة احمللية أعط
وشبكات اجليل التايل أيضاً تتيح التنقلية داخل .  حتقيق إيرادات جديدة ميكن استخدامها للتعويض عن أي نقص يف النفاذإىل

تثري الشك يف صحة -- اليت تعين أن املستخدم النهائي ميكن أن يكون يف أي مكان-- والتنقلية. الشبكات وتنقلية اخلدمات
وم احملددة على أساس القدرة أنسب يف بيئة شبكات اجليل التايل، ولكن اهلياكل وتصبح الرس". الطرف الطالب يدفع"طرائق 

  .وسيظل هناك مشغلون هلم هيمنة على السوق. التكاليفية املختلفة ستتطلب طرائق حساب خمتلفة

  :حددت التعليقات االستهاللية لفريق املناقشة الشواغل الرئيسية التالية

ناول تنظيم شبكات اجليل التايل مع مراعاة أن شبكات اجليل التايل هي مزيج من  كيفية تالسيد سكوت ماركوسناقش 
وفيما يتعلق بالشبكات . ، اخلاضعة للتنظيم بقدر بسيط، والشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية، الشديدة اخلضوع للتنظيماإلنترنت

وسيكون من . يستند إىل الدقائق واملسافة" لب تدفعشبكة الطرف الطا"بتبديل الدارات على مستوى أسعار اجلملة، فإن نظام 
، على خالف ذلك، تستخدم معدالت اإلنترنتو. الصعب على حنو متزايد إدخال هذه الترتيبات يف بيئة شبكات اجليل التايل

دان النامية وستتوقف كيفية حتقيق ذلك يف البل. رسوم خاضعة للتفاوض التجاري، وهذا منوذج مرجح لعامل شبكات اجليل التايل
ومن املرجح أن البلدان النامية .  احلاليةاإلنترنتعلى ما إذا كانت األطراف حتقق التوصيل فيما بينها طوعاً كما تفعل يف بيئة 

النامية فرصة ملعرفة الكيفية اليت تقوم ا البلدان، اليت تواجه التوصيل وسيعطي هذا البلدان . ستعترب هذه مسألة تعاجل فيما بعد
ومثة حل ممكن . يين بشبكات اجليل التايل، مبعاجلة هذه املسائل يف األجل القريب، وللتعلم من جناحات تلك البلدان وإخفاقااالب

، ولكن مع إبقاء "شبكة الطرف الطالب تدفع"للبلدان النامية هو أن تعتمد النموذج املستخدم يف اهلند، أي أن تستخدم نظام 
  .ة املتنقلة شديدة االخنفاض لتحقيق نسبة تغلغل مستعملني مرتفعةمعدالت رسوم انتهاء املهاتف

وأشارت إىل . اإلنترنت على أمهية قابلية التشغيل لتطور الشبكات املتنقلة وفقاً لبيئة بروتوكول السيدة جانني فوسوشددت 
تحقيق التطور وفقاً للخدمات  أنشأت برنامج عمل واسع النطاق ل(GSMA)أن رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 

ويتضمن هذا بدالة .  على االنفتاح واجلودة وتدريج املدفوعات وصممت إطاراً قائماًاإلنترنتالقائمة على بروتوكول 
 مبحطة رئيسية مركزية اإلنترنت تتيح التوصيل البيين للشبكات الثابتة واملتنقلة وكذلك ملقدمي خدمات اإلنترنتبروتوكول 
اخلدمة الصوتية، على سبيل املثال، ميكن أن تتضمن مستويات ( اتفاق؛ ومواءمة نوعية اخلدمة مع خدمات معينة أو بناء على
 جتري جتارب GSMAكما أن الرابطة . )اإلنترنت خمتلفة عن املستويات اليت تتضمنها خدمة تلفزيون بروتوكول نوعية خدمة

  .اإلنترنتني وهلا مسار عمل مواز يتناول التوصيل البيين لربوتوكول لربوتوكول استهالل الدورة من أجل املشغلني والبائع
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أن مبادئ قانون املناقشة بشأن التسهيالت األساسية ورفض التعامل ميكن أن تتناول على إىل  حممد النواويالسيد  وأشار
ومن املهم تناول تتابع . احملليةأفضل وجه املسائل اخلاصة بتقاسم املواقع وأنه قد ال يكون من الضروري طلب تفكيك العروة 

  .التنظيم ومتكني املستهلكني

  :القاعةوأثارت املناقشة التفاعلية عدداً من األسئلة من 

 عن ماهية الترتيبات اليت ميكن النظر فيها لتحديد رسوم التوصيل البيين غري الرسوم القائمة على الدقائق أو بوتسواناسألت 
 أن تقرر ما يلزم هاه ميكن استخدام تشكيلة من الوسائل وإن الشركات اليت تتفاوض معاً ميكنإنوقال السيد ماركوس . املسافة

أو، حيثما تكون احلركة متوازنة، ال ميكن دفع مبالغ، مما . ومن املمكن حتديد الرسوم على أساس سعة احلركة. هذا الصدديف 
  . دفع املبلغ املقابل للخدمات اليت حيصلون عليهاوكبديل، ميكن لزبائن كل مشغل. يفضي إىل اخنفاض أسعار التجزئة

 وقالت السيدة فوس إن ؟اإلنترنتعن كيفية حتقيق وجود بيئة منصفة وشفافة لبدالة بروتوكول  ترينيداد وتوباغووسألت 
بوا يف  إذا رغاإلنترنت ستكون حمطة رئيسية مركزية ميكن فيها توصيل املشغلني ومقدمي خدمات اإلنترنتبدالة بروتوكول 

وميكن أيضاً للقائمني بالتوصيل البيين أن يتفقوا على نوعية اخلدمة فيما . ذلك وستتيح التوصل إىل اتفاقات متعددة األطراف
يتعلق باخلدمات املختلفة وعلى أن من املمكن إنشاء إطار معياري لضمان أن حيصل مجيع مقدمي اخلدمة على نوعية اخلدمة 

  .ل سلسلة القيمةاليت طلبوها مجيعاً من خال

 عن كيفية التفاوض على التوصيل بني مشغلي أحدث شبكات اجليل التايل والشبكات اجلمهورية الدومينيكيةوسألت 
ماركوس إىل أن من املمكن، حيثما ال تتفق األطراف وأشار السيد . التقليدية، وعن كيفية معاملة أحجام احلركة غري املتساوية

، أن يستخدم املشغلون مزجياً من التبادل بني األنداد والعبور ما دامت السوق ينشط فيها اثنان أو طواعية على التوصيل البيين
ويف بلدان نامية كثرية، . صول على خدمة العبور مبعدالت رسوم عادلة وتنافسيةاحلوميكن . أكثر من مقدمي اخلدمة احملتملني

وأضاف قائالً إن .  من املرجح أن تلزم بعض التدخالت التنظيميةحيث التفاوت بالغ الشدة بني اجلهات الفاعلة يف السوق،
التبادل بني األنداد ال يعين بالضرورة انعدام التعويض فترتيبات التبادل بني األنداد ميكن أن تتضمن التعويض وهي تتضمنه 

يثما تكون التكاليف واحلركة ونوعية  للغاية حيكون مناسباً" ة الصفرية املتبادلةاحملاسب"والحظت السيدة فوس أن نظام . فعالً
الطرف "وحيثما تكون للشبكة االنتهائية رسوم أكرب فإن الطرف البادئ هو الذي يدفع، أو قد يكون نظام . اخلدمة متوازنة
رسالة  التكلفة الكلية إلرسال يتحمل فيها املرسل والحظ السيد النواوي أن هناك بلداناً كثرية يف العامل. أنسب" املتلقي يدفع

. وقد يتعني على املستعملني أيضاً أن يدفعوا مقابل تلقي الرسائل، حىت إذا كانت الرسالة رسالة اقتحامية. بريد إلكتروين
  . األقل تقدماًاإلنترنت األكثر تقدماً وحيدث ثغرة ألسواق اإلنترنتوالتوصيل البيين الالتناظري لإلنترنت يزيد من ثراء أسواق 

 بعد بعض الوقت ال يرسل هنظام احملاسبة الصفرية املتبادلة يطبق عادة على الشبكات اجلديدة، ولكن  أنليتوانياوالحظت 
فهل سيكون نظام احملاسبة الصفرية ".  الطرف الطالب تدفعشبكة"لصحيحة، وعندئذ يطبق نظام اإلشارات االقتصادية ا

شبكة الطرف الطالب تدفع سيكون حالً مؤقتاً "س بأن نظام املتبادلة حالً مؤقتاً أم حالً طويل األجل؟ وتنبأ السيد ماركو
ونظام شبكة الطرف الطالب تدفع يرسل إشارات خاطئة . وسيظهر نظام احملاسبة الصفرية املتبادلة باعتباره حالً طويل األجل

 الصفرية املتبادلة إىل نظام وقد انتقلت البلدان األوروبية من نظام احملاسبة. ويشوه األسعار برفعها واالستخدام خبفض معدله
شبكة الطرف الطالب "ودفعت السيدة فوس بأن نظام . شبكة الطرف الطالب تدفع بسبب اإلطار التنظيمي لالحتاد األورويب

والحظت كذلك أن مطالبة الطرف البادئ بالدفع أدت إىل احلد من الرسائل . توزع التكاليف مبزيد من الكفاءة" تدفع
  . شبكات املتنقلةاالقتحامية على ال

 أن املشغلني مل يستثمروا على حنو مستقل يف شبكات النفاذ، ولكنهم استفادوا من االستثمارات Alcatelوالحظت شركة 
 يف البيوت إحدى نتائج االستثمار يف اإلنترنتوالنجاح يف زيادة النفاذ إىل . التارخيية يف الشبكات اهلاتفية العمومية التبديلية

فشبكة . والحظ السيد ماركوس أن جتربة النفاذ إىل امليل األخري خمتلفة حول العامل. تفية العمومية التبديليةالشبكات اهلا
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والحظ . يلنـز املاإلنترنتالتلفزيون الكبلي يف أمريكا الشمالية، على سبيل املثال، هي املقدم الرئيسي خلدمات النفاذ إىل 
 خدمة تفكيك العروة احمللية مبوجب األسعار التنظيمية يقضي على االبتكار وعلى السيد النواوي أن مطالبة املشغلني بتقدمي

  .والبلدان النامية تشهد منواً أفضل يف اخلطوط الثابتة يف غياب متطلبات تفكيك العروة احمللية. إرادة إقامة البنية التحتية

وإذا . دها املورد الرئيسي وتقرها اهليئة التنظيميةن مناذج عروض التوصيل البيين، يف بلدان كثرية، يعأ إندونيسياوالحظت 
كان التوصيل البيين بشبكات اجليل التايل سريتكز على املفاوضات اخلاصة، فما القدر الذي ينبغي أن تتدخل به اهليئة التنظيمية 

حاالت أخرى يف هذه املفاوضات؟ والحظ السيد ماركوس أن املفاوضات التجارية ستنجح يف بعض احلاالت، ولكن يف 
ووافقت . سيتعني أن تتدخل اهليئة التنظيمية، وبصفة خاصة عند سحب التوصيل البيين بالشبكات اهلاتفية العمومية التبديلية

فوس على أن اهليئات التنظيمية ينبغي أن تدع اجلهات الفاعلة تتفاوض، مث جتري تقييماً ملستوى املنافسة وتستخدم السيدة 
. وينبغي أالّ تتدخل اهليئة التنظيمية إالّ حيثما يكون هناك فشل سوقي. ون املنافسة ملعاجلة املشاكلاإلطار التنظيمي وقان

  . والحظ السيد النواوي أن قانون املنافسة ميكنه حتقيق ما هو أكثر من التنظيم املباشر

التوصيل البيين أو اتفاقات عما إذا كان ينبغي للهيئات التنظيمية أن تبتعد اآلن عن مناذج عروض موريشيوس وسألت 
ويؤيد السيد النواوي املفاوضات التجارية اليت تبدأ دون حمددات مسبقة، والحظ أن حجم املشغلني . التوصيل البيين املوحدة

والحظ مدير اجللسة أنه رمبا ال تزال هناك حاجة إىل مناذج عروض التوصيل البيين لضمان . التنافسيني آخذ يف التزايد
 األساسية ال تستخدم مناذج عروض التوصيل البيين، كما ال يستخدم اإلنترنتشبكات  والحظ السيد ماركوس أن .الشفافية

فهم كثرياً ما . هذه النماذج كل من مشغلي اخلدمة املتنقلة ومشغلي اخلدمة اخلطية الثابتة، غري املهيمنني، يف الواليات املتحدة
وأوصت السيدة فوس بتوفري االختيار . تبادلة، اليت ال تعين بالضرورة عدم دفع رسوميتفقون على ترتيبات احملاسبة الصفرية امل

  . واملنافسة

، (WTO)، املربم يف إطار منظمة التجارة العاملية (GATS)، وهي تالحظ أن االتفاق العام للتجارة يف اخلدمات عمانوسألت 
تطلب تفكيك العروة احمللية، عما إذا كان من احملتمل أن ختتفي هذه واتفاقات التجارة العادلة املربمة مع الواليات املتحدة ت

وأوضح السيد ماركوس أن تفكيك العروة احمللية مسألة تتعلق بالنفاذ، وليس مسألة . االلتزامات يف بيئة شبكات اجليل التايل
اللتزامات أمر ينطوي على افتراض أن فإزالة هذه ا. تتعلق بالتوصيل البيين، وأن من غري احملتمل أن ختتفي هذه االلتزامات

  .الشبكات األساسية متاحة على أساس تنافسي

أن من شأن إلغاء مناذج عروض التوصيل البيين يف بيئة االتصاالت أن يسبب مشاكل، وأن من املهم حتليل مصر والحظت 
ة جتارية جيدة سواء خضع للتنظيم أم ن منوذج عرض التوصيل البيين وثيقإوقال مدير اجللسة .  يف مصر(SMP)القوة السوقية 

  .مل خيضع

، وهي تشري إىل أن التجربة أظهرت أن تكلفة إاء املكاملة للدقيقة الواحدة أقل يف شبكة مشغل حايل منها أفغانستانوسألت 
ل تطبق  ه-  -يف شبكة مشغل جديد، عن معدل الرسم الذي ينبغي أن تطبقه هيئة تنظيمية عندما يتعني عليها أن تتدخل 

معدل املشغل احلايل األقل أم معدل الوافد اجلديد األعلى؟ وأشار مدير اجللسة إىل أنه على الرغم من أن هذا ميكن تركه 
للمفاوضات التجارية فإن اهليئات التنظيمية ينبغي أن تشعر باالنشغال إزاء مواجهة الوافدين اجلدد إىل السوق للمشغلني ذوي 

وقال السيد ماركوس إن نظام شبكة الطرف الطالب تدفع ينطوي على إعانة مالية على مستوى أسعار . القوة السوقية الكبرية
اجلملة لتصحيح أي اختالل على مستوى أسعار التجزئة، ولكن سيكون من الصعب اإلبقاء على هذا الوضع يف بيئة شبكات 

. فس األطراف املوجودة على مستوى أسعار اجلملةاجليل التايل ألن األطراف على مستوى أسعار التجزئة ليست بالضرورة ن
وأشار السيد النواوي إىل أن التدخل . وسيتعني على اهليئات التنظيمية معاجلة مسائل القوة السوقية الكبرية لفترة طويلة مقبلة

ت اخلطوط الثابتة مع التنظيمي ينبغي أن يستند إىل مبادئ املنافسة، ويف بيئة اليوم مل تعد املنافسة تنحصر يف تنافس شبكا
مشغلي اخلطوط الثابتة اآلخرين، وإمنا أصبحت تشمل مجيع الشبكات واملشغلني حيث تتنافس كل شبكة، ويتنافس كل 
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وقالت السيدة فوس إنه إذا مل تكن هناك قوة سوقية كبرية ال تكون هناك . مشغل، مع الشبكات األخرى واملشغلني اآلخرين
  .حاجة إىل التدخل التنظيمي

. ترحالل املختلفة ومعاجلة مسائل خدمة الطوارئ على ضوء قدرات ااألنظمة عن اجلوانب التقنية للتوصيل بني املغربوسألت 
واتفق فريق املناقشة على أنه توجد جمموعة منوعة من احللول التقنية ملعاجلة هذه املسائل، وأن من املرجح أن تواصل الشبكات 

الشبكات املتنقلة العاملة بتبديل الدارات التعايش لبعض الوقت مع شبكات اجليل التايل والشبكات اهلاتفية العمومية التبديلية و
  . ويف الوقت نفسه ستتعني معاجلة مسائل القوة السوقية. اإلنترنتاألخرى القائمة على بروتوكول 
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  (NGN)لتايل  اجليل ابيين يف عامل متعدد املنصات لشبكاتالتسعري والتوصيل ال: اجللسة الثالثة
   وكالة الشبكة الفدرالية، أملانيااياس كورث، رئيسمات :مدير اجللسة

  عن التوصيل البيين والنفاذلندوة العاملية اورقة مناقشة   :احملاضر
 ، أملانياWIK –Consul (GmbH)سكوت ماركوس، كبري اخلرباء االستشاريني، معهد . ج

  ، ماليزيا(MCMC)اليزية لالتصاالت والوسائط املتعددة  اهليئة املحليم شايف رئيس :فريق املناقشة
  ، اهلند(TRAI)رنولد، أمني السلطة التنظيمية لالتصاالت أراجيش كومار 

  مؤسسة الدومنيكية لالتصاالت، اجلمهورية الدومنيكيةللخوزيه ألفريدو رزك فيدال، املدير التنفيذي 
  ، رومانيا(ANRCTI)تصاالت وتكنولوجيا املعلومات دان جيورجيسكو، رئيس السلطة التنظيمية الوطنية لال

هريويا إيزومي، مدير شعبة الشؤون االقتصادية الدولية، دائرة الشؤون الدولية، مكتب االتصاالت، 
  ، اليابان)MIC(وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت 

  .عن التوصيل البيين والنفاذ لندوةاعرض ورقة مناقشة  اجللسةَ ودعا السيد ماركوس إىل  اجللسةمديرافتتح 

 (PSTN) متثّل زواج الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية NGN اجليل التايل  أن شبكاتسكوت ماركوس السيدالحظ 
ما هو اإلطار التنظيمي الذي ينبغي أن يطبق عند تصادم هذين العاملني باعتبار أن التوصيل البيين لإلنترنت يترك . اإلنترنتو

 ما برح خيضع للتدخل (PSTN)لشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية لمفاوضات التجارية يف حني أن التوصيل البيين لعادةً ل
 اجليل لكن شبكات. تأثريات كربى بالنسبة للتنظيم ألا تدخل أشكاالً جديدة من املنافسة اجليل التايل التنظيمي؟ لشبكات

  . التقليدية، بل هي حىت متكّن من ظهور اختناقات تنافسية جديدةال تقصي بالضرورة القوة السوقية التايل 

، الذي يتطلب رسم إاء يسدد (CPNP)على مستوى اجلملة، تتضمن الترتيبات احلالية نظام شبكة الطرف الطالب تدفع و
 عن اآلخرين، ال يوجد التزام ومبوجب ترتيب احملاسبة الصفرية املتبادلة الذي يتفاوض عليه مبعزل. للمشغل الذي يكمل املكاملة
وعلى مستوى التجزئة، ال يدفع متلقي املكاملة أي شيء مبوجب ترتيبات الطرف الطالب يدفع . تنظيمي بدفع رسم إاء

(CPP) . ستعمل ترتيب الطرف املتلقي يدفعونادراً ما ي(RPP) .احملاسبة الصفرية املتبادلة  وتسود الرسوم املوحدة يف بلدان
وتتمتع ترتيبات التجزئة ذات الرسم املوحد جباذبية مستمرة، فهي تعكس التكاليف بشكل . اإلنترنتخدمات ومن أجل 

 ذات ،CPNPمتيل ترتيبات و. تفضيالً كبرياًأفضل يف صناعة عالية التكاليف اهلالكة، كما يفضل املستهلكون الرسم املوحد 
مع لكن ، ونات من أجل تبين اخلدمة املتنقلة وتؤدي بالتايل إىل تغلغل سريع إىل أن تؤدي إىل إعا،رسوم اإلاء املتنقل العالية

رغم كون التغلغل السريع لترتيبات و.  العالية املستثناة أيضاً من خطط الرسم املوحدالتجزئة بسبب أسعار اخنفاض االستعمال
CPNP اجليل التايلتشبكا منطق اقتصادي يف عاملإىل  مفيداً، فإن األوجه األخرى ضارة وتفتقر .  

ن ذلك قد إ إذ CPNPالترويج لترتيبات مواصلة جوهرياً نشر اخلدمات املتنقلة والثابتة، فما من ميزة ترجى من  إذا اكتملو
كذلك فإن اإلعانات احملولة من الشبكات الثابتة إىل .  العالية واالستعمال املنخفضالتجزئةيضر املستهلكني بسبب رسوم 

الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية ميثّل االنتقال من و. تشوه تطور السوق وقد تثبط ارتقاء الشبكة الثابتةاملتنقلة الشبكات 
(PSTN) فرصةً للنظر يف االنتقال من ترتيبات  اجليل التايل شبكات إىلCPNPعلى أي حال و.  إىل احملاسبة الصفرية املتبادلة

. على األرجح، بينما ترتيب احملاسبة الصفرية املتبادلة مستدام ومنطقي اقتصادياً التقليدية غري مستدامة CPNPفإن ترتيبات 
  . إىل احلالة النهائية املفضلةوإذا مل يكن من التغيري بد بأي حال، فلعل األفضل االنتقال مباشرةً

وقد يكون التخلي الفوري . املستقبلسنوات يف  اجليل التايل شبكاتإىل  عظم البلدان النامية، سيستغرق االنتقالبالنسبة ملو
 لكن ،CPNPاحلفاظ على ترتيبات و.  ألوانه، خاصةً وأا تنمي التغلغل األسرع للخدمات املتنقلةاً سابقCPNPعن ترتيبات 
 ةاملتنقل اخلدمة توازناً مناسباً بني حتفيز تغلغل يوفّر ميكن أن ،) دوالر أمريكي0,02مثالياً أقل من  (أقل كثرياًبرسوم إاء 

  .رسوم اإلاء املنخفضة ستمهد الطريق لالنتقال الالحق إىل احملاسبة الصفرية املتبادلة. والتشجيع على استعمال اخلدمات
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  .  بنية حتتية متوازنة يف بيئة احملاسبة الصفرية املتبادلةحتقيق السيد ماركوس عن كيفية  اجللسةمديرسأل و

 اجليل التايل وأنه ال يسعنا إال االستقراء من الترتيبات شبكاتلة على التوصيل البيين ل بعدم وجود أمثالسيد ماركوسأفاد و
وال حاجة . ومثة طريقتان أو ثالث طرق ميكن إجناز التوصيلية ا. اإلنترنت و(PSTN)القائمة للشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية 

عامل اثنني، ميكن أن يكون هناك توصيل م يف حدودوية تقريباً،  احلركة متساوما دامت.  متطابقةألن تكون أحجام الشبكات
يستعمل مشغلو اخلدمة املتنقلة يف الواليات املتحدة احملاسبة الصفرية املتبادلة كما يفعل املشغلون املوصولون سلكياً غري و. بيين

ر تكلفة من التبادل بني األنداد حىت وإن والعبور ليس أكث. هناك ما يكفي من األندادما دام العبور هو حل آخر و. املهيمنني
  .العبور يعين عدم اضطرار مشغل لالستثمار يف البنية التحتية اخلاصة به كما يفعل يف التبادل بني األنداد. استلزِمت سدادات

اليت لديها  وCPNPاحملاسبة الصفرية املتبادلة يف سوقها اليت تستعمل ترتيبات   عن ماهية حوافزهونغ كونغ، الصنيسألت و
 حيث للمشغلني قوة سوقية، هل سيحل املشغلون القضايا ،فإن فُكَّت القيود التنظيمية عن سوق اجلملة. ةموحدجتزئة أسعار 

وقريبة، على املستوى االقتصادي، من احملاسبة   أن رسوم اإلاء هلونغ كونغ منخفضة جداًالسيد ماركوسبأنفسهم؟ الحظ 
 .لة احلقيقية هي املدى الذي ستقف فيه القوة السوقية عائقاًاملسأو. الصفرية املتبادلة

واليوم هناك أكثر . 2000 يف العام (VoIP) اإلنترنتبروتوكول باستعمال الصوت خدمة ننت مشغلي ا ق أماليزياأوضحت و
وزعت د وق.  وهم خاضعون لترخيص صنف(VoIP) اإلنترنت بروتوكول باستعمال مشغالً مرخصاً خلدمة الصوت 70من 

التبادل بني يؤدي أملت ماليزيا أن و. PSTN إىل IP  وIP إىل IP من أجل مكاملات (0154) منهم كتل ترقيم مثانية عشرعلى 
، قرر املنظم ترك التوصيل البيين 2005 يف العام عمومييف أعقاب استقصاء و.  األداءنيخفض التكاليف وحتسإىل األنداد 

، وأن تتدخل فقط التنظيم االستباقي بدالً من الالحقماليزيا التنظيم واختارت . ء وإصدارلقوى السوق وعدم فرض رسوم إا
ويعتقد .  والشبكات الثابتة واملتنقلة0154واكتشف املنظم انعدام التوصيل البيين بني مقدمي خدمة . يف حال وجود إساءات

وقد تكون رسوم . ب على املنظم أن يدخل تنظيماًحيثما تفشل السوق يف التشغيل، جيو. املنظم اآلن بوجوب فرض األسعار
  .  املنخفضة اليت اقترحها السيد ماركوس فكرة سديدةءاإلا

 وأن اخلدمة املتنقلة أُدخلت ببطء فقط، بالترخيص ملشغلني جدد بدايةً والحقاً 1997 أن التنظيم بدأ يف العام اهلندأوضحت و
لتسهيل النمو، بدأ املنظم مبوقف متصلب حول التعريفات مث أعاد و. ات متنقلة خدميقدموابتخويل املشغلني احلاليني كي 

 ألن املنافسة (PSTN)لشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية ا تنظيم تعريفاتإىل يف غضون أربع سنوات انتفت احلاجة و. التوازن
تقييم كيفية التحرك قدماً بالبلد اآلن ويقوم . اً ماليني توصيلة متنقلة شهري6اهلند اآلن تضيف أكثر من و. باتت سيدة املوقف

وقد شكّل جلنة من املشغلني ومجاعات املستهلكني والعلماء وآخرين لتحديد إطار التوصيل البيين مع حترك اهلند حنو بيئة 
مر كذلك، ، وإن كان األIP كانت رسوم اإلاء ستنطبق على شبكات فيما إذااللجنة هذه تنظر و. IP اإلنترنتبروتوكول 

  عند طلبها جيب أن تدفع، واجلهاتالبياناتأن اجلهات اليت تسحب هو أحد االحتماالت ولرسوم وملن؟ امن جيب أن يدفع 
  . عند طلبها جيب أن تدفعالبياناتاليت تدخل 

لة واجليل الثالث  أن لديها سوقاً دينامية للغاية تشتمل على خدمات اخلطوط الثابتة واملتنقية الدومينيكاجلمهوريةوأوضحت 
(3G) ا ستدخل تكنولوجياوأ WiMaxًمعاً مشغلني ذوي بداالت برجمية يف غاية  واجلمهورية الدومينيكية لديها.  قريبا بآن

 النامية نحتتاج البلداو. PSTNتعتمد ترتيبات التوصيل البيين اآلن على نظام و. احلداثة وآخرين ال يزالون على الدارات املبدلة
ن  مبن فيهم املستعملون الدافعونظر يف تكلفة إقامة ترتيبات توصيل بيين جديدة وأثر ذلك على املستعملني النهائينيلإىل ا
.  النامية، وستستعمل األنظمة القدمية واجلديدة على التوازيالبلدانفاالنتقال من نظام توصيل بيين إىل آخر خمتلف يف . مسبقاً
  .وإىل حترير أسواقها اجليل التايل شبكاتإىل رؤية نتائج ملموسة أوالً من حتتاج بلدان أمريكا الالتينية و

 رومانيا تشريعاً أصدرت األورويب، االحتادواستعداداً لالنضمام إىل . 2007 يناير 1 األورويب يف االحتادىل إ رومانياانضمت و
توصيل بيين عرض  منوذج وهي تستعمل .ل مشغ2000يف رومانيا اآلن أكثر من و.  يتضمن نظام ختويل عام2002يف العام 

(RIO)التكلفة املتزايدة الطويلة األجل ج وتطبق منوذ (LRIC)هناك وبالنظر إىل أن .  من أجل التوصيل البيين الثابت واملتنقل
  مبنافسة، التنظيمي نتيجةً إلطارها،تتمتع رومانياو. منافسة شديدة اآلن، حيتاج املشغل احلايل مزيداً من احلرية ليثبت تعريفاته

 اإلنترنت مشغلي تلفزيون كبلي أقوياء يقدمون خدمات ثالثية تشمل املهاتفة الصوتية ومع وجود ،على مستوى البنية التحتية



 تقرير الرئيس

21 

منذ البداية وهم ال يستعملون دارات  اجليل التايل شبكاتمشغلو التلفزيون الكبلي أدخلوا .  يورو شهريا9ًوالتلفزيون لقاء 
، مبا يف ذلك انتقال املشتركني إىل مشغلي التلفزيون  شديدة الوطأة الضغط التنافسي على املشغل احلايلانت نتيجةكو. مبدلة

ويعتزم املشغل احلايل أن يعرض خدمة تلفزيون بروتوكول .  اجليل التايلشبكات حتديث شبكته وتنفيذإىل الكبلي، مما دفع به 
  تقدميتتوقع رومانيا أيضاً أن يبدأ مشغلو اخلدمة املتنقلةو . يستثمر يف نشر شبكة جديدة يف العام القادم وأن(IPTV) اإلنترنت

  .HSDA وGPRS وDVB-Hإنترنت  خدمات توفرخدمات متنقلة ثالثية 

مع استثمارات كربى يف الليف ADSL  و(FTTH)زل ـ سوق عريضة النطاق دينامية تتضمن الكبل الليفي إىل املناليابانلدى و
 متلكها (FTTH)ة يالليف ويةنفاذ النحاساللكن غالبية كبالت . 2010ل حبلول العام نـز مليون م33ي يتوقع أن تصل إىل البصر

وستستمر اليابان . 2007 اجليل التايل موضع االستعمال يف النصف الثاين من العام ات اليت ختطط لوضع خدمة شبكNTTشركة 
  ) للخدمة الثابتة (NTTختضع شركتا و. SMPكبرية  القوى السوقية الذويتنظيم املشغلني يف 

ومن املهم احلفاظ . وال تعتزم اليابان أن تغير سياستها األساسية. لتنظيم التوصيل البيينفقط ) للخدمة املتنقلة (NTT DoCoMoو
جليل التايل أكثر تقييساً، ات اجليل التايل، مع التسليم بأن هيئات التشغيل لديها، نظراً لكون شبكات اعلى تنافس عادل يف شبك

مل حتسم اليابان أمرها بعد بشأن تسعري التوصيل البيين، لكنها تراقب ما و. تقدمي خدمات متكاملة عمودياًما حيفزها على 
لتعايش بني الشبكات تقييم كيفية معاجلة اباليابان أيضاً تقوم و. وستتدخل احلكومة إن طرأت مشكلة. يتفاوض عليه املشغلون

  .خالل بضع سنوات اجليل التايل شبكاتوتتوقع اليابان أجوبةً خبصوص التوصيل البيين ل.  اجليل التايلاثية وشبكاتالتر

  :خالل فترة األسئلة واألجوبة، أثريت النقاط الرئيسية التاليةو
 على ةاهليئات التنظيمي بوجوب بقاء مدير اجللسة اجليل التايل؟ قال هل ينبغي تأجيل االنتقال إىل شبكات •

ن يتم حتليل ميزات إنه ما أ: اهلندقالت و.  اهليمنة السوقيةيف غيابال حاجة للتنظيم و. احلياد التكنولوجي
  ، اإلنترنت خدمات الفيديو والصوت وتقارب اجليل التايل من حيث تكاليف التشغيل األرخص وشبكات

 ميكن لالنتقال أن جيري ببطء وسالسة لكن.  اجليل التايلال يكون من املستصوب تأجيل االنتقال إىل شبكات
. خارطة طريقهناك ومن املهم أن تكون . معرفة أننا سنصل إىل شبكات اجليل التايل يف اية املطافمع 

، ينبغي أن إىل شبكات اجليل التايلبالنسبة لالنتقال و.  جاً حمايداً تكنولوجياًاجلمهورية الدومينيكيةوأيدت 
. ارسهمت أن للهيئة التنظيميةلذي سيتمخض عن ضغط املنافسة، رغم النفوذ الذي ميكن حتدد السوق االنتقال ا

لقد .  املنافسة وتكافؤ الفرص، ستدعم السوق االنتقال إىل تكنولوجيات خمتلفةاهليئات التنظيمية تفإن ضمن
  .على املنافسةخبِرت االتصاالت ثورةً وقد نفّذ املشغلون احلاليون هذه التغيريات ليظلوا قادرين 

: املضمون؟ قال السيد ماركوسمقدمي  تتناول أن للهيئات التنظيميةباإلضافة إىل تكاليف الشبكة، هل ينبغي  •
  أنه هذا ال يعين فإن  املشترك، مقر بني مقر املشغل واملسافة األخرية على قضايا اهليئات التنظيميةرغم تركيز 

يف نفاذ الهناك أيضاً قضايا االعتراض القانوين وو. م اخلدمة على مستوى مقدال يوجد ما ينبغي القيام به
وقد يكون املشغلون مستقبالً أقل انشغاالً بتنظيم القوى السوقية وأكثر انشغاالً ذه . الطوارئ مثالًحاالت 
  . لن تلغى، لكن يرجح أن تتغري طبيعة التنظيماهليئة التنظيميةوظيفة و. القضايا

 اخلدمة؟ الحظ السيد ماركوس أن نوعية املختلفة من املستوياتملني أن يدفعوا لقاء  على املستعسيتعنيهل  •
وهذا أمر إجيايب عادةً ما مل تكن .  متفاضلة بأسعار خمتلفةQoS خدمة نوعيةورقة مناقشة الندوة تتناول عرض 

  .السوقهناك إساءات مردها قوى 

.  تنتظر اإلجابةةكثريأسئلة  اجليل التايل هو أمر جديد وال تزال  لشبكاتنويه إىل أن التوصيل البيين بالتاختتم مدير اجللسةو
اهليئات التنظيمية جاً حذراً إزاء هج بعض وتنت. ميكن اللجوء إىل العديد من مبادئ املنافسة األساسية إلرشادنا يف املستقبلو

تنظيم رسوم إىل  األورويب مثالً يسعى االحتاد(قياً  موقفاً استباتتخذ هيئات تنظيمية أخرى اجليل التايل يف حني تنظيم شبكات
 بعض املشغلني بوقف مؤقت يطالبو.  إطار توصيل بيين لتفادي ضياع االستثماراتاستنباطمن املهم و). التجوال املتنقلةخدمة 
 رسوم خمتلفة تبعاً تقاضيجهات فاعلة أخرى إىل سعى ت فيما ،قلق بشأن حيادية الشبكةوتشعر بعض اجلهات الفاعلة ب. للتنظيم

  .لإلرشاد خالل فترة االنتقال خارطة طريق لعل من املهم للهيئات التنظيمية أن تضعو.  اخلدمةمستويات نوعيةالختالف 
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  شبكات اجليل التايلاملنافسة يف عامل : اجللسة الرابعة
  إرنست ندوكوي، الرئيس التنفيذي، هيئة االتصاالت النيجريية :مدير اجللسة

  التمكينية لشبكات اجليل التايلالبيئة عن ورقة مناقشة لندوة   :راحملاض
 جانيت هرنانديز، نائب الرئيس األول، جمموعة إدارة االتصاالت 

(Telecommunication Management Group, Inc)الواليات املتحدة ،  
  ، فرنسا(ARCEP)رونية والربيد دارة، سلطة تنظيم االتصاالت اإللكتاإلنيكوال كوريان، عضو جملس  :فريق املناقشة

  ، إسبانيا(CMT)رينالدو رودريغيز إيلريا، رئيس هيئة تسويق االتصاالت 
، (IDA)تنفيذي، سلطة تنمية املعاجلة احلاسوبية للمعلومات الليونغ كينغ ثاي، املدير العام ونائب الرئيس 

  سنغافورة
  يم االتصاالت يف كولومبيازو فيليغاس كاراسكيال، املدير التنفيذي، هيئة تنظـلورين

واستهل السيد ندوكوي النقاش بالتنويه إىل وجود اتفاق على . مدير اجللسةبدأت اجللسة مبالحظات استهاللية أدىل ا 
وشدد . شبكات اجليل التايلرغم عدم وجود اتفاق على تعريف شبكات اجليل التايل  مكون التكنولوجيا الذي ترتكز عليه

ى أمهية الترويج ملنافسة ذات الكفاءة واحلاجة إىل أن تضمن اهليئات التنظيمية أن تشتغل الشركات يف بيئة فضالً عن ذلك عل
والحظ أيضاً أنه لئن مل تكن لدى العديد من البلدان النامية البنية التحتية األساسية لشبكات اجليل التايل فإنه . ميكن التنبؤ ا

  .واختتم بإثارة احلاجة إىل هيئات تنظيمية للوسائط املتعددة. أسباب ذلكينبغي تشجيع هذه البلدان على تقييم 

البيئة التمكينية لشبكات عن اليت أعدا لندوة اورقة مناقشة  النتائج اليت توصلت إليها جانيت هرنانديز السيدةوعرضت 
 املشتقة التكاليفيةتتضمن الكفاءات   اجليل التايلوبينت أن أسباب نشر مقدمي خدمات اخلط السلكي لشبكات. اجليل التايل

 واملنافسة من ، قياساً بالشبكات التقليدية، وطلب املستهلك للسرعة األعلىاإلنترنتمن شبكة واحدة قائمة على بروتوكول 
  ).البدالءدمة اخلالكبل ومرافق الكهرباء ومشاريع البلدية ومقدمي خدمات أي مقدمي (املقدمني املعتمدين على املرافق 

 هي حمصلة االرتقاء التكنولوجي الذي هو خطوة أخرى على طريق ،، مهما كانت األسباب أن شبكات اجليل التايلضافتوأ
 مهيأةث بيئةً ستحدت أن  ينبغي للهيئة التنظيميةبناًء عليهو. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/التقارب يف قطاع االتصاالت

ة التوازن الصحيح بني تشجيع املنافسة من جهة، واالستثمار واالبتكار الكفؤين من  اجليل التايل بإقاملالنتقال إىل شبكات
  .جهة أخرى، واحلفاظ على يقني تنظيمي يصاحب االنتقال

  :وسلطت الضوء على التعديالت املطلوبة يف اإلطار التنظيمي واليت تتضمن
 أسواق أخرى؛ السوقية اليت قد تعرقل دخول املشغلني إىل احلواجزإزالة أو تعديل  •
 ذات فئات تراخيص أوسع أو إىل ترخيص موحد؛مرنة التحول إىل أنظمة ترخيص  •
 االلتزام باحلياد التكنولوجي يف الترخيص؛ •
  الترخيص؛عملياتتبسيط  •
 ؛(VoIP) اإلنترنت باستعمال بروتوكولالصوت بنقل تنظيم خاص استحداث  •
  ج توصيل بيين تناظري؛دااعتم •
 للتكنولوجيا اجلديدة؛ختصيص موارد الترقيم  •
 الترويج لتقاسم نشر شبكات اجليل التايل بغية خفض التكاليف؛ •
 وخدمات نطاق عريض، حيثما يتطلب بياناتصوت إىل خدمة خدمة تعديل جمال تطبيق اخلدمة الشاملة من  •

لعريض  من قبيل النطاق ااإلنترنتالسوق ذلك، وتعديل موارد التمويل لتتضمن خدمات تقوم على بروتوكول 
 ؛(VoIP) اإلنترنت باستعمال بروتوكولالصوت نقل و

 ؛)احلياد التكنولوجي، التبادل، االنتقال ضمن النطاق(إدخال االستعمال املرن للطيف  •
 ؛ يف احلسبان دمج مسؤوليات اإلذاعة واالتصاالت ضمن كيان واحدأخذ •
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 للصناعة لتحديد الطريق إىل بيةالنسإشراك مجيع أصحاب املصلحة عرب محالت التوعية باستعمال امليزة  •
 . للهيئة التنظيمية اخلطوط اإلرشاديةيف حدوداملستقبل 

هناك و. VoIP تنظيم اعتمدت أن إسبانيا ،، إسبانيا(CMT)  هيئة تسويق االتصاالت،السيد رينالدو رودريغيز إيلريابين و
ين، واآلخر لالستعمال التجوايل غري املرتبط مبوقع أحدمها قائم على املوقع اجلغرايف الوط: VoIPمنطان من ترقيم مهاتفة 

  . نتيجةً للتقارباهليئات التنظيميةواجهها تالحظ أيضاً أن حيادية الشبكة هي أحد التحديات الرئيسية اليت سو. جغرايف

كومة  وجوب أن تقر احل،، سنغافورة(IDA)سلطة تنمية املعاجلة احلاسوبية للمعلومات ، السيد ليونغ كينغ ثايوأكد 
   ستجلب املزيد من املنافسة على مستوى اخلدمة، وهو اإلنترنتفكل شبكات بروتوكول . باختالف التقارب واملنافسة

. التوازن بني حوافز االستثمار يف البنية التحتية واملنافسةحتقيق  إىل اهليئات التنظيميةسعى تو. إىل حتقيقهما ترمي احلكومة 
  . حتتية جديدة وتثقيف املستهلكبنيةيف الوطأة، وتشجيع املنافسة والترويج إلطالق  استعمال التنظيم خفابإمكاو

شبكات  أن االنتقال إىل ،، فرنسا(ARCEP) سلطة تنظيم االتصاالت اإللكترونية والربيد، السيد نيكوال كوريانوالحظ 
  : يثري منطني من القضايااجليل التايل

  ،على نسخ اخلدمات تتعلق بالقدرة القائمة اليتالقضايا   -
  :القضايا اجلديدة اليت تتعلق مبا يلي  -
اجتناب االختناقات يف هذا إىل  احلاجة وكذلك للتوصيل البيين على مستوى الشبكة الذكية التكاليفيةالقضايا املادية و  -

 . مشغلون هلم قوة سوقية كبريةميكن أن يسببهااملستوى اليت 
  . وبنيتها التحتيةشبكات اجليل التايلرجيني إىل معلومات النفاذ العادل ملقدمي اخلدمة اخلا  -

 حاجة إىل توازن جيد الحظ أن هناكو.  القواعد املناسبة للمنتجات اجلديدةوضع يتمثّل يف اهليئة التنظيمية دور أضاف قائالً إنو
 توازن جيد يف االنتقال الرئيسية يلزم شبكات اجليل التايلعلى مستوى و. الالحقيف االنتقال من التنظيم االستباقي إىل التنظيم 

  . أن يصبح تناظرياًاإلنترنتلربوتوكول   البيينلتوصيللوميكن . من التوصيل البيين الالتناظري إىل التوصيل البيين التناظري

إىل فعلة باإلضافة لتنافس بني األمناط وتقاسم البنية التحتية املناإىل  حاجة توجد اجليل التايل مستوى نفاذ شبكاتوأوضح أنه على 
 سيتوافر هنإواختتم بالقول .  ديد التنظيم األشدإزالة التنظيم اخلفيف ال يعين اعتمادأن على ذلك ك وشدد. تعاون بني املشغلنيال
  .غري واضح املعامل املضمون واالتصاالت ن عاملإواجليل التايل لنفاذ إىل املضمون على شبكات مزيد من الفرص للمستهلكني ل

لوضع التنظيمي الراهن يف كولومبيا ل اماًععرضاً  ، تنظيم االتصاالت يف كولومبياهيئة،  فيليغاس كاراسكيالالسيدقدم و
  .حيث تنظم اإلذاعة واالتصاالت والكبل قوانني خمتلفة

  :أثارت املناقشة التفاعلية عدداً من املسائل وسلطت الضوء على ما يليو
 ازدياد املنافسة يف الزيادة احلاصلة يف عدد املشتركني يف اخلدمة املتنقلة تتبدى أمهية اليقني التنظيمي مع •

 . اليت ميكن مشاهدا يف بعض البلداناإلنترنتو
 . اجليل التايلعامة وخارطة طريق واضحة لشبكاتمن املهم أن تقدم احلكومة توجيهات  •
 .شبكة الذكية يف الحلايل شبكة النقل إلحداث اختناقينبغي أال يستعمل املشغل ا •
 ).على األقلالبنية التحتية املنفعلة ( على تقاسم البنية التحتية اهليئة التنظيميةشجع تينبغي أن  •
ينبغي على مقدمي املضمون أن و. إاماً) االتصاالت(تزداد احلدود الفاصلة بني مقدمي اخلدمة ومقدمي السعة  •

 . سينظروا يف االستثمار يف البنية التحتية والعكس بالعك
 .تطورية، مثة حاجة للنظر إليها بطريقة الكبريةمع تطور تعريف القوى السوقية  •
وهناك حتول من رسوم دخول . التراخيص املوحدة توفر مرونة أكربو. ينبغي أن يكون نظام الترخيص مرناً •

  ).اليت يدفعها املشغلون يف الرسوم ويسفر هذا عن اخنفاض(السوق إىل رسوم العملية 
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  ؟الذي ميكن عملهما .  اخلدمة واألمن السيربايننوعيةقضايا محاية املستهلك و: خلامسةاجللسة ا
  (infoDev) برنامج املعلومات من أجل التنمية ةفالريي داكوستا، مدير: اجللسةةمدير

   اجليل التايلدمة ومحاية املستهلك يف عامل شبكات اخلعن نوعيةورقة مناقشة لندوة   :احملاضر
  اململكة املتحدة، (Ofcom)مكتب االتصاالت سترومان، مديرة سياسة املستهلك، - ـزروزالني ستيفن

حممد علي حنفية حممد يونس، املدير العام لقسم أمن املضمون واملستهلك والشبكة، اهليئة املاليزية  :فريق املناقشة
  ، ماليزيا(MCMC)لالتصاالت والوسائط املتعددة 

  ، املغرب(ANRT)، الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ملنافسةاأمحد خوجة، مدير 
  ، كوستاريكا(ARESEP)السلطة التنظيمية للخدمات العامة  محاية املستهلك، دائرةزينيا هرييرا، مديرة 

  ، مصر(NTRA) اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت رئيس ة ألفت عبد املنصف، نائبةالدكتور

 يف للهيئات التنظيمية اجللسة مالحظةً أن محاية املستهلك هي إحدى املسؤوليات الرئيسية وستافالريي داكالسيدة افتتحت 
تغري العالقة بني يصل إليه املدى الذي وتتضمن قضايا محاية املستهلك، اليت جيب أن تتناوهلا اهليئات التنظيمية، . العامل أمجع

صة هلم مدى قدرة اهليئة التنظيمية على متكني املستهلكني، مع إتاحة الفروواملستهلك مع شبكات اجليل التايل اهليئة التنظيمية 
 يف عامل شبكات اجليل التايل؟ مثة سلسة حميرة من اخليارات  املنطقية(QoS)اخلدمة  نوعيةما هي معايري  .إلجراء اختيار مستنري

 ما حيصلون عليه؟ هل هناك ويف دفع مقابلمثنه يدفعون يف احلصول على ما هل سيبدأ املستهلكون التفكري . نيأمام املستهلك
 ينبغي تطبيقها من قبيل النفاذ إىل خدمات الطوارئ وضمان سالمة املستهلك؟ فسالمة املستهلك تتخذ بعداً جديداً دنياقواعد 

 تتصدى أن يةللهيئات التنظيمكيف ميكن .  حتديد السرقة وسرقة املعلومات الشخصية واستعماهلامثلمع التهديدات اجلديدة، 
  لكل هذه القضايا؟

ستهلك يف عامل شبكة اجليل  اخلدمة ومحاية املنوعيةعن  ورقة مناقشة الندوة سترومان-ـزروزالني ستيفن السيدةعرضت و
حتقق اهليئة  هو ضمان أن (Ofcom) االتصاالت مكتبماية املستهلك يف معنية حب، منوهةً إىل أن دورها كمديرة التايل

. هناك فرص جديدة لزيادة خيارات املستهلكو.  التوازن الصحيح بني محاية املستهلك ومتكني املستهلكةيطاني الربالتنظيمية
من النهج على طريف جمموعة هناك و.  أيضاً حتديات جديدة مثل ضمان حصول املستهلك على أفضل صفقة ممكنةوهناك
 حتددمتشدد تنفيذي  ج يقضي باتباعة كافية من املتانة،  إطاراً تنظيمياً على درجفنهج الطرف األول، الذي يتطلب. نقيض

 اخلدمة وتراقبها وتفرضها بنشاط، وتضمن كذلك أال تصبح املعايري عائقاً نوعية معايري (NRA)فيه السلطة التنظيمية الوطنية 
ض هذا النهج انعدام فشل يفترو.  اخلدمة للسوقالبت يف نوعيةترك أمر بالطرف اآلخر ويقضي ج . أمام الدخول إىل السوق

علومات مب فالصناعة تزود املستهلكني. هجت اململكة املتحدة جاً وسطياًوقد انت. السوق والتناظر التام بني السوق واملعلومات
هذه املعلومات، تقدمي  (PSTN) الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية مشغلي ويطلب من. قابلة للمقارنة QoS خدمة عن نوعية

اهليئة هذا إطار ذايت التنظيم مع إمكانية تدخل و.  هلذا الطلب فعل ذلك، واستجابواة املتنقّلاخلدمةطُلب من مشغلي قد و
  . الصناعة بفعل ذلكالتنظيمية ملطالبة

مستويات لكل من الصوت والفيديو والربيد اإللكتروين أن تكون شبكات اجليل التايل؟ ميكن مع  اخلدمة نوعيةهل ستتغري 
 فعالً إىل معرفتها الزبائن هذه االختالفات؟ أحد أمثلة املعلومات اليت حيتاج الزبائن املهم أن يعرفهل من .  خدمة خمتلفةنوعية
 حيدث أي انقطاع يف أالّنه ينبغي إاالتصاالت الربيطانية شركة وقالت .  اجليل التايلع اخلدمة أثناء االنتقال إىل شبكاتانقطا
 من ةاملائيف  واحد وتسعون ووافق.  توقعهيتعنيك موقع ويب إلعالن مىت سيحدث االنتقال وما مع ذلك هنا. اخلدمة

وقد ال يكون ذلك . خدمة الطوارئينبغي أن تقدم  أشكال خدمة نقل الصوت أن مجيعاملستعملني يف اململكة املتحدة على 
 أو قد تكون ،د خيتار البعض االمتناع عن ذلك، فيما قاإلنترنت بروتوكول باستعمالنقل الصوت مبقدور بعض تطبيقات 

  . هو نوع املعلومات اليت حيتاج املستهلكون معرفتهاوهذا. خدمة الطوارئ غري متوفرة أثناء انقطاع الكهرباء
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ما مدى استعداد املستهلك لدفع مبالغ .  قوة سوقيةبالتجزئة اخلدمة تكون ملقدمييادية حيثما وتنشأ الشواغل اخلاصة باحل
يتوقع املستهلكون عادةً و. متمايزة خدمة نوعية؟ منوذج شركات الطريان يقدم مقابل مستويات خمتلفة من نوعية اخلدمةلفة خمت

بيد أن املستهلكني يتقبلون عادةً التأخري على .  مع احنطاط اخلدمةزيل وقد ال يتساهلونـى هاتفهم املنأن تصل املكاملة عل
حنن ال نعرف بالضرورة و. لكتروين والرسائل الفورية، لكن ليس على خدمة املؤمتر الفيديويخدمات اهلاتف املتنقل والربيد اإل

فإن ذلك ميكّن  إطالع املستهلكني ت اهليئات التنظيميةلكن إن ضمن. مع الوقتا ستتغري اليت  يةكيفالتوقعات املستعمل و
  .  من تبديل املقدمني يف بيئة تنافسيةاملستهلكني

 فرص نعرف فعالً أنه توجدحنن و.  قضايا جديدة يف األمن السيرباينستظهركانت نقول على حنو يقيين ما إذا أن ال يسعنا و
 من االتفاقات وتوجد بالفعل جمموعة كاملة.  والتهديدات مع سرعات اإلرسال اجلديدة وشخصنة اخلدماتللضررجديدة 
 األشدالطريقة و.  الشخصيةالبياناتعلى التعدي األورويب حدود  االحتاد توجيهات تعنياجلرائم السيربانية، وبشأن الدولية 
 ملنابر الصناعة أن تتضمن خطاً ساخناً فمن املمكن.  ج تقوده الصناعةهي اتباعملكافحة املضمون الضار من غريها فعالية 
  .الضاراحملتوى  إلغالق اإلنترنت إىل مقدمي خدمة تبليغاتيصدر 

وا أن يبدأ يتوقع 2005ل التايل يف العام  اجلياملغاربة الذين منحوا تراخيص شبكاتملشغلني  أن االسيد أمحد خوجةالحظ و
 فيما يتحرك ؛ اجليل التايل حنو شبكاتتدرجيياًللخدمة الثابتة املشغل التارخيي يتحرك و. 2007 التجارية يف فرباير العمليات
ويطرح .  اجليل التايلاعتماد شبكاتيسارع املشغلون اجلدد إىل  و؛ اجليل التايلحنو شبكات ببطء ةاملتنقلاخلدمة مشغلو 

أكثر ديناميةً اآلن التوصيل البيين و.  اجليل التايل عدداً من حتديات إمكانية محل الرقم وختصيص الرقمالتحرك صوب شبكات
 يف التوصيل ا إذا كانت ستستمروجيب أن تقرر اهليئات التنظيمية م. الرسوم املوحدةنظراً لعروض كان عليه يف املاضي مما 

فإن تعنت أحد املشغلني .  بينياًاملوصلني اخلدمة بني املشغلني نوعيةضمان إىل مثة حاجة و.  اجليل التايلالتقليدي لشبكاتالبيين 
مستهلكني من املهم بالنسبة للو.  لضمان الوفاء بشروط الترخيصمتكنت اهليئة التنظيمية من التدخللن ينجح التوصيل إال إذا 
يستحق األمن السيرباين مزيداً من و. يف حالة طوارئالطالب  خاصةً لتحديد موقع الشخص ، وبصفةالتعرف على هوية رقم

 ، فرض غراماتوالقدرة على ، مراجعة اإلطار التنظيمييتضمن االجتاهات  متعددجهناك ينبغي أن يكون و. االهتمام
 مايو 17 الدويل لالتصاالت يوم االحتادهذا وأعلن . تثقيف املستهلكنيو ،اإلنترنتواستعمال املراشيح من قبل مقدمي خدمة 

  .واألمن السيرباين عملية متواصلة. املنصرم يوماً عاملياً لألمن السيرباين

تبع ت ،(MCMC) املاليزية لالتصاالت والوسائط املتعددة اهليئة، ة املاليزياهليئة التنظيمية أن السيد حممد علي حنفيةشرح و
 على أحكام 1998التصاالت والوسائط املتعددة للعام ل يشتمل قانون إنشاء اهليئة املاليزيةو. وزارة التعليم واملياه واالتصاالت

 املاليزية لالتصاالت والوسائط اهليئةوقد أرست .  واخلدمة الشاملة، مع املستهلكني، وتسوية املنازعات اخلدمةبشأن نوعية
.  واإلذاعةاحملتوى و(PSTN)التبديلية عمومية الاتفية اهلشبكة ال مبا فيها خدمات اخلدمة لسبع خدمات عيةنو املتعددة معايري

 نوعية صخيفيما و. وقت التركيب ومهلة إعادة اخلدمة إذا انقطعت والصبيب وعرض النطاقمثل تغطي هذه املعايري قضايا و
أحد و. املستهلكوعية ت لالتصاالت والوسائط املتعددة تركّز على ج  املاليزيةاهليئة اخلدمة على شبكة اجليل التايل، فإن

تتضمن بعض و.  البلدالنمو اليت بلغها املستهلك؟ يتوقف ذلك على مرحلة يف توعيةللبدء هو ما أفضل وقت  املطروحة األسئلة
دفعون مثنه، من حيث السرعة كان املستهلكون حيصلون على ما يما إذا  اجليل التايل كات اخلدمة على شبنوعية حتديات

ملهارات التقنية إىل ايفتقر املستهلكون قد خاصةً عندما البيانات، وبصفة وضمان محاية على سبيل املثال، وعرض النطاق 
 اجليل التايل مزيداً من تغطية اخلدمة وخدمات مرزومة برسوم على شبكات اخلدمة نوعية تتضمن مزاياو. لضمان محايتهم

ما زال و . اجليل التايلشبكاتفقد يلزم استبدال بعضها عند نشر .  حتدياً آخر(CPE)ل جتهيزات مقر الزبون وقد تشكّ. أقل
لتشمل اخلدمة السبعة اخلاصة ا نوعية معايري نطاق ميكن ملاليزيا أن توسع و. يتلقى دعماً حكومياًبعض هذه التجهيزات 

شبكات اجليل  إدخالفرض هذه املعايري عند إىل  لالتصاالت والوسائط املتعددة  املاليزيةاهليئةقد حتتاج و.  اجليل التايلشبكات
  . وتركها مفتوحة لقوى السوق(NGN) اجليل التايل شبكات، مث سحبها عند اكتمال تطور التايل

لتشمل دمة اخلاحلالية لنوعية  عايرينطاق امل يتمثّل يف توسيع أنه ميكن اتباع ج يف هذا الصدد  اجللسةةمدير تالحظو
  .خيار آخر يتمثل يف اعتماد ج تقوده الصناعةأنه يوجد  اجليل التايل وسحبها بعدئذ، وشبكات
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خاضعة كوستاريكا ألن االتصاالت ذا الوضع يف  أن فرض محاية املستهلك أوثق صلةً يراريالسيدة زينيا ه وأوضحت
جيدي التنظيم أو  ا اخلدمات ألن املستعملني ليسوس وشروطاً لتقدميوضعت اهليئة التنظيمية معايري ومقاييوقد .  العاملالحتكار
شجع على تشكيل مجاعات ت و،طلع املستعملنيت وهي. النوعيةط ساخن لنشر معايري خب وحتتفظ اهليئة التنظيمية. االطالع
  إىلاً مع الطالب سعياًعمل أيضتشروط النفاذ يف العقود، والنص على ضمن ت و،تصل بغرف التجارة والصناعةت و،مستعملني

تدخل عندما ال يستجيب املشغلون لشكاوى ت أن للهيئة التنظيميةكما ميكن .  املدارس عرب املسرح واملوسيقىتالميذتعليم 
  .فرض عقوباتت، وأن نياملستهلك

وضع  2003الت عام  االتصاقانونوأن . 1999 أن حترير االتصاالت بدأ يف مصر يف العام  ألفت عبد املنصفةالدكتور وأوضحت
يف التطلع قدماً إىل و. يف شروط الترخيصمدرجة محاية املستهلك و . وهو إطار استباقي بشكل صريح،إطاراً تنظيمياً يستعمل اليوم

 وتنظر. اليومالقائمة  شروط الترخيص تكون هلا نظرة مستقبلية، يف الوقت الذي تتناول فيه اجليل التايل حتاول مصر أن شبكات
، إال للتراخيص إىل حتقيق اخليار التكنولوجيوهي تسعى . املنافسة على قانون بغية إقامة تنظيمها األورويب االحتادمنوذج  يفمصر 

املشغل الثالث و.  العقبات أمام الدخولتقليلعندما يتعلق األمر بالطيف الترددي، وذلك باستعمال شروط الترخيص العامة وحماولة 
وقد نال أحد مشغلي .  اجليل التايل وهي اخلطوة األوىل باجتاه شبكات(3G)د إطالق شبكة اجليل الثالث للخدمة املتنقلة هو بصد

 ملشغل ثالث جتواالً (RFP) طلب تقدمي العطاءاتوقد استلزم .  من اخلدمة املتنقلة ترخيصاً من أجل اجليل الثالث(2G)اجليل الثاين 
هذا وقد أدخلت مصر تكنولوجيا . طلب تقدمي العطاءاتشغلون مذكرة تفاهم قبل إصدار وقد وقّع امل. وطنياً وإمكانية محل الرقم

Wi-Fi جري مشاورات مع الصناعة واملستعملني النهائينيإدخال تكنولوجيا بشأن وهي ت WiMax التراخيص القائمة، باستخدام 
وجتري مصر تقييماً إلطارها التنظيمي . جيات اجلديدةيف حني أا تنظر يف الطيف الترددي إلفساح اال أمام النمو والتكنولو

دعم االستثمارات إىل وتسعى مصر .  خمتلفة اإلعالم اليوم هليئة تنظيمية ووزارةختضع وسائط و. إطار مشتركوضعملعاجلة التقارب و
 أن اهليئة التنظيميةسيكون بوسع  فهل .وستنمو السوق املصرية بسرعة. املانعة للمنافسة ملعاجلة القضايا املنافسةوتستعمل قانون 

   كافية؟ أم أن قوى السوقإىل أن ننظم األسواق؟ هل حنن حباجة تطورواكب سرعة ت

  . التطوراتاهليئة التنظيميةاري إىل أن جتاحلاجة على   اجللسةةمدير وشددت

  : فترة األسئلة واألجوبة، أثريت النقاط الرئيسية التاليةوخالل

 يف بعض اهليئات التنظيميةلكن . بالضرورة مع وكاالت محاية املستهلكال تعمل كلها البلدان النامية  يف اهليئات التنظيمية
ماية حل معينة رابطات مهنية  بأن هذه اهليئات تفوضبالتايلوفعل كل شيء، ال ميكنها  احلكومة تدرك أن ، مثل املغرب،البلدان

للهيئات  كما ميكن . سنوية للمستهلكنياستقصاءاتري جت أن ميةللهيئات التنظيعالوة على ذلك، ميكن و. املستهلكني
  . مع وكاالت محاية املستهلكتعمل على حنو متضافر أن التنظيمية

من الضروري كذلك فإن  يف معاجلة قضايا املستهلك، على قوى السوق االعتماد شدد على زيادةويف حني أن فريق املناقشة كله 
  .تعاقب املشغلني الذين ال يوفرون خدمة جيدة النوعية أن اهليئات التنظيميةقد يقتضي ذلك من و. ني اخلدمة بني املشغلنوعيةضمان 

.  اخلدمة للمستعملني النهائينينوعيةضمان بغية دمة مستمرة لنوعية اخلأخذ قياسات ب  تقوم اهليئات التنظيميةيف بعض البلدانو
   النداء معدل انقطاع يتجاوز ماحيثما مت تقاضيه من مبالغ املستهلكني  إىل بأن يردواوهم يلزمون مشغلي اخلدمة املتنقلة 

 اخلدمة يف نوعية املناطق املزودة بالتغطية لضمان مجيع يف QoS اخلدمة نوعية قياس للهيئات التنظيمية أيضاًميكن و.  املائة يف2
  ما وحيث.  خدمة على املشغلنيومستوىدمة  خنوعية اتفاقيات تفرض أن اهليئات التنظيميةوبوسع . كل منطقة دون استثناء

املشغلون يف نشر أبطأ  ما حيث،يف بلدان أخرىو.  هذه السلطةتطلب ختويلها أن ميكنها سلطة لفعل ذلك، ال تكون هلا
ويفرض . ها على شبكة الويب اخلدمة يف موقعنوعيةنشر معلومات قامت اهليئات التنظيمية ب اخلدمة الصوتية، نوعيةمعلمات 

أكثر فعالية وعية املستهلكني تكون تميكن أن و.  اخلدمة اخلاصة منوعية على املشغلني ليحسنوا ضغطاًشفافية ال ذا النوع منه
. ط مساعدة ملعاجلة الشكاوى اليت ال يستجيب هلا املشغلخب حتتفظ أيضاً أن اهليئات التنظيميةستطيع وت. من وضع املعايري

  .كني حبيث يعرفون حقوقهمل أيضاً تثقيف املستهويلزم
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 عن القلق من أن تكلفة لشبكات اخلط الثابت وأعربت إمكانية محل الرقم أمراً معقداً وباهظ الاهليئات التنظيمية بعض توجدو
الوطين على الصعيد  مصر قواعد التجوال قد وضعتو.  اجليل التايلأيضاً يف شبكاتتنطوي إمكانية محل الرقم على صعوبة 

يف حال و.  أربعة أشهرائياً ينقضي بعدموعداً لذلك  باتفاق جتاري، لكنها حددت هذه القواعدحت بالتوصل إىل  ومس.سلفاً
  .دد مسبقاً رسوم إمكانية محل الرقمحت اهليئة التنظيميةأي أن . دد القيمةحت أن للهيئة التنظيميةعدم التوصل التفاق، ميكن 

يف حني أن حقوق محاية املستهلك قد ال ختتلف، بني املناطق الريفية واحلضرية؟ حقوق محاية املستهلك ينبغي أن ختتلف هل 
فماليزيا مثالً .  يف البداية خدمات صوت فقطتريدفالعديد من املناطق الريفية قد . فإن اخلدمات املعروضة ميكن أن ختتلف

ومن . ل اخلدمة عن معدالت التغلغل الوطنيةتغلغمعدالت  اليت تقل فيها إىل املقاطعات العموميةتركّز على جلب اهلواتف 
ض شار مندوب املغرب إىل أمهية استعراأو.  يف تلك املناطق أيضاًاإلنترنت خدمات املرجح أن جيري يف املستقبل إدخال

ات إعانيقدم املغرب و. ، تراجع تعاريف اخلدمة الشاملة كل مخس سنواتيف فرنساو.  دورياًاخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل
مقدمة  خدمة ال توجد فيهااليت " البيضاء" يف املناطق اإلنترنتو (GSM)دعم خلدمات النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 

  .امل إىل أن يتحقق النفاذ الشاملخيطط املغرب أيضاً للتقليص التدرجيي ملسامهات املشغل يف صناديق النفاذ الشو. جتارياً

بالترافق مع اإلنترنتمن الشبكة؟ يف اململكة املتحدة تقع هذه املهمة على عاتق مؤسسة مراقبة وكاالت تتصدى لقضايا أال أي 
 عاملياً اإلنترنتنظراً لكون و. هناك مبادرات أيضاً على املستويني الدويل واإلقليميو. إجراءات طوعية ملقدمي اخلدمة

 التعاون لتعزيزدولية البادرات املن الضروري أيضاً تشجيع  اجليل التايل، فمل من قبل املزيد من الناس مع شبكاتوسيستعم
  . القضايا األمنيةبشأن اإلنترنتبني مقدمي خدمة 

أن األمن إىل فيما أشار املغرب .  تقوده الصناعةتفضل جاًفاململكة املتحدة . هج تنوع الن اجللسةةمدير تيف اخلتام الحظو
 اهليئات التنظيمية إىل إجراء تقييم لتحديدتاج وحت. إىل دور مستمر للهيئات التنظيميةوأن هناك حاجة السيرباين عملية متواصلة 

هل ينبغي .  اجليل التايلفاهليئة التنظيمية متهد السبيل لشبكاتأما يف مصر، .  اجليل التايللبدء تناول شبكاتالوقت املناسب 
   املبادرات الوطنية واإلقليمية والعاملية؟نخرط اهليئات التنظيمية يفأن تالنظر إىل األمن السيرباين على أساس عاملي؟ أم هل ينبغي 
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   اجليل التايلاخلدمة يف عامل شبكات/لنفاذ الشاملا: يماجللسة الفرعية ج
  وليام جون ويذرز، الرئيس التنفيذي، هيئة املرافق العامة ألنغويال :مدير اجللسة

  :  والنفاذ الشامل(NGN)لتايل  اجليل اشبكات ندوة عنلورقة مناقشة   :ةاحملاضر
   باالحتاد، مكتب تنمية االتصاالت تنظيمية، وحدة اإلصالح التنظيميسوزان شور، موظفة

  ، األرجنتني(CNC) اهليئة الوطنية لالتصاالت سيفريينو نامونكورا، رئيس :فريق املناقشة
  (CRC)بولدباتار، رئيس مركز حبوث االتصاالت . ب

  (CRASA) اإلفريقيجلنوب يف ا منظمي االتصاالت رابطة التنفيذي، ألمنياسيلفا،  إيزيدورو دا

 شبكات حول (GSR)السيدة شور لعرض ورقة مناقشة الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت  اجللسةَ ودعا مدير اجللسةافتتح 
  . والنفاذ الشامل(NGN)اجليل التايل 

ات النفاذ الشامل للبلدان يأيت يف وقته يف ضوء األهداف  أن مراجعة سياسات وممارسالسيدة سوزان شورالحظت و
، وكذلك بسبب 2015 قرى العامل حبلول العام مجيع لتوصيل (WSIS)املوضوعة من قبل القمة العاملية تمع املعلومات 

. دوات النفاذ الشاملوتلمس البلدان على حنوٍ متزايد توسع أ.  اجليل التايلية املرتبطة بشبكات والسوقالتكنولوجيةالتطورات 
 اجليل التايل تعين فصل النقل عن شبكات أن فبالنظر إىل:  اجليل التايل عدداً من قضايا النفاذ الشاملشبكاتتطرح و

 توسعها لتشمل اخلدمات؟ هل ينبغي اه البنية التحتية للنقل حصراً أملبلدان أن توجه سياساا باجتلاخلدمات، هل ينبغي 
؛ اإلنترنت النفاذ إىل خدمات لديهم باملائة من سكان العامل فقط 16؟ اليوم، الشاملنفاذ التعريف يف ض  النطاق العرينيتضم

 التكنولوجية املترافقة مع االبتكاراتوقد بدأت . النفاذ إىل خدمات النطاق العريضميلكون )  باملائة3,3(وأقل من ذلك بكثري 
يف البلدان  النائيةاملناطق الريفية وإىل النفاذ الشامل مد نطاق لطريقة اليت يتم ا اتغري فعالً  اجليل التايل شبكاتاالنتقال إىل 

 والنفاذ الالسلكي عريض النطاق Wi-Fi مثلسلكية جديدة   والنامية على حد سواء، وخاصةً بإدخال تكنولوجيات الاملتقدمة
(BWA) . وجيري نشر خدماتBWA وجناح التكنولوجيات اجلديدة يف . كذلكاملدن د  وعلى امتداالنائيةريفية الناطق امل يف
 باستعمالالصوت نقل  إدارة الطيف وختويل خدمات ، مبا يف ذلك أهداف النفاذ الشامل يتوقف على اإلطار التنظيميحتقيق

لنظر إىل باويكتسب اإلصالح القطاعي أمهية متزايدة . عادل للتوصيل البيينالتنظيم لل الترويج و(VoIP) اإلنترنتبروتوكول 
 الشكوك ا أثارالرسوم احملاسبية وأفول جنم نظام (VoIP) اإلنترنتبروتوكول باستعمال الصوت خدمة نقل  صعود جنم أن

قد عزلت صناديق النفاذ و. الشاملة ورسوم تدارك قصور النفاذ اإلعانات مثلحول جدوى ممارسات النفاذ الشامل التقليدية 
لكن املمارسات يف استعمال الصناديق آخذةٌ . ة النفاذ الشامل التقليدياتة عن خسارة إيرادالشامل العديد من البلدان النامي

 من أعلى إىل أسفل بنهج حيركّه العرض حيث يقع تنفذكثرياً ما كانت املشاريع األوىل كبرية احلجم و. يف التطورأيضاً 
معيارية من اخلدمات باستعمال جمموعة ضيقة من االختيار على مقدم واحد، هو املشغل احلايل غالباً، ليقدم جمموعة 

 ،Wi-Fi وBWA مثل ، اجليل التايلبشبكاتإدخال تكنولوجيات ذات صلة و. التكنولوجيات عرب منطقة جغرافية واسعة
ر أو  من املقدمني الصغاأكرب موعة وفورات احلجم يف البنية التحتية وقطاع اخلدمة كليهما مفسحاً اال بدرجة كبريةقلّص 

 القروض الصغرية فجوة التمويل متيحةً تسدكما .  الطلببنهج حيركهاحملليني لتوسيع النفاذ الشامل من أسفل إىل أعلى 
واسع  جمال هناكويظل .  خدمات يكثر الطلب عليهاتقدمي الصغرية احلصول على التمويل حبيث تتمكن من واملشاريعلألفراد 
 االحتادويعمل . اإلنترنت النفاذ إىل نوعيةشر البنية التحتية الطرفية واألساسية لتحسني نعلى حلكومات أيضاً كي تشجع أمام ا

أدوات تنظيم  وحدة جديدة موعة استنباط على (infoDev)  وبرنامج املعلومات من أجل التنمية(ITU)الدويل لالتصاالت 
  . هذه االجتاهاتالنفاذ الشامل ستستقصيبشأن  (ICT)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

منتدى هيئات تنظيم  (Regulatel أعده منتدىصناديق اخلدمة الشاملة ل حتليالً حديثاً السيد سيفريينو نامونكوراعرض و
 األمم املتحدة االقتصادية جلنةوالبنك الدويل والربنامج العاملي للمعونة القائمة على النتائج و) االتصاالت يف أمريكا الالتينية

على  Regulatelاملنتدى  موقع يفاإلنكليزية واإلسبانية متاحة باللغتني الدراسة و. يـالبحر الكاريبمنطقة التينية وألمريكا ال
  .htm.2ppiaf/miembros/org.regulatel.www://http شبكة الويب على



 تقرير الرئيس

29 

اسية اليت مت تسليط التوصيات األسو.  عشرة التسعالنفاذ لدى أعضاء املنتدىحبثت الدراسة يف سياسات وممارسات وقد 
  :الضوء عليها يف الدراسة هي

  تعريف مفاهيم وأهداف برامج النفاذ الشامل واخلدمة الشاملة؛إىل إعادةهناك حاجة  •
 حات قانونية وتنظيمية ومؤسساتية؛إصالإىل مثة حاجة  •
 ؛ الشبكة والسوقبأحوال يتعلق البيانات وحتليلها فيمامجع إىل  املزيد من اجلهد توجيهيلزم  •
 صناديقها؛ل احتتاج صناديق اخلدمة الشاملة أن تسرع وتبسط وتنوع من كيفية استعماهل •
ينبغي أن يركّز جيل جديد من برامج النفاذ الشامل على البنية التحتية واخلدمات اليت تستعمل منصات  •

 . املتقاربة(IP) اإلنترنتبروتوكول 

سي للتحسن يف تغلغل االتصاالت والتغطية والنفاذ يف أمريكا الالتينية خالل  أن الدافع الرئيRegulatelاملنتدى تظهر دراسة و
أظهرت الدراسة أيضاً أن و. التحريرالعقد املاضي كان استثمارات القطاع اخلاص اليت أطلقت عناا مبادرات اخلصخصة و

يقدر و. املتنقلة يف أمريكا الالتينيةباخلدمة ة من التغطيكثرياً من شأا أن حتسن الفعالة  واملمارسات التنظيمية يةقوى السوقال
املائة من السكان يف يف  75 ما يربو على لتغطية إشارات خلوية على أساس جتاري تقدميالتقرير أن بوسع القطاع اخلاص 
التكنولوجية وقية والسيف بعض البلدان، تعيق احلواجز التنظيمية استعمال ونشر االبتكارات و. معظم البلدان يف أمريكا الالتينية

تكنولوجيا إىل نفاذ ال أن ختفض التكلفة وحتسن ميكن والتكنولوجيات الالسلكية األخرى اليت WiMAX وWi-Fi وVoIP مثل
 مشاةوجدت الدراسة أيضاً أن التغطية احلالية لشبكات النطاق العريض و.  يف املناطق الريفية(ICT)املعلومات واالتصاالت 

النفاذ  كلما سعت برامج ترتفعالنفاذ الشامل حتقيق  تكاليف من غري املستغرب أنو. يف أوائل التسعيناتلتغطية اهلاتفية ل
النطاق العريض إىل نفاذ العلى سبيل املثال، تقدر الدراسة أن التصدي لفجوة و. لوصول إىل البلدات الصغرىالشامل إىل ا
 297 ولكنه سيتكلّف تقريباً لكل شخص، اً دوالر26كلف تيس  نسمة300البلدات اليت يتجاوز عدد سكاا ب فيما يتعلق

  .تغطية السكان مجيعهمإىل  للشخص الواحد يف حال السعي اًدوالر

 ويف االستفادة من اهلواتف نفاذ اتمع إىل تزايديعزو التقرير أيضاً الفضل إىل صناديق النفاذ الشامل يف النجاح الكبري يف و
بيد . ذبت اإلعانات الذكية عموماً ما بني نظريها إىل أربعة أضعافها من استثمارات القطاع اخلاصوقد اجت. االستثمار اخلاص

 وتنفق األموال بشكل تعوزه الكفاءة ألسباب متنوعة يستقصيها غري مستخدمة بشكل كاملأن بعض صناديق النفاذ الشامل 
  .التقرير

 مبا فيها حتفيز البناء األسرع للبنية التحتية وتوسيع النفاذ الشاملنوعة لتحسني برامج توصي الدراسة خبطوات وابتكارات متو
سلكية جديدة عالوة على استعمال   تكنولوجيات الواستنباطالشبكات األساسية إىل ما وراء املناطق احلضرية الكربى 

  . واملنطلقة من جانب الطلبأعلى - ات التوجه من أسفلبادرات ذاملصناديق النفاذ الشامل لدعم املشاريع الرائدة فضالً عن 

 الرابطة اإلقليمية وهي ،(CRASA) اجلنوب اإلفريقي منظمي االتصاالت يف رابطة أن سيلفا السيد إيزيدورو دا وأوضح
حتديات هائلة مثل انعدام البنية تواجه  البلدان يف إقليمه وقال إن.  سنوات اآلن10 تبلغ من العمر ،فريقياإاألوىل للمنظمني يف 

 متباينة،وتنقسم الشبكة إىل جزر . حلواسيب واملعدات الطرفيةإىل ا CRASAالرابطة وحيتاج أعضاء . ية يف املناطق الريفيةالتحت
 املنافسة من املستحيل على مقدمي االحتكارات السابقني أن يشتغلوا يف الظروف وجتعل. استثمارات جديدةإىل وهناك حاجة 
  .السابقة للسوق

 البلدان األعضاء CRASA الرابطة تساعدو.  مبا فيها جلنة تعىن بالنفاذ الشاملاملواضيعية،من اللجان  عدد CRASAوللرابطة 
 بشأن خطوطاً توجيهية منوذجية ، وقد وضعت الرابطة املمارسات التنظيميةاستنباط أفضل االستراتيجيات الوطنية وحتديديف 

إىل وحيثما تفشل السوق، حتتاج البلدان .  تطوير الشبكةلتحقيقسة  املنافإىل تعزيز CRASA الرابطةتسعى و. النفاذ الشامل
  . بديلة من قبيل الصناديق املكرسة للنفاذ الشاملآلية
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 مليون نسمة فحسب، 2,5 حتديات حتقيق نفاذ شامل يف بلد مترامي األطراف وله من السكان بولدباتار. السيد بناقش و
وقد أنشأت منغوليا صندوق خدمة شاملة على مستوى . ارحتايلون منط حياة يعيش الكثري منهم يف مناطق ريفية ويلتزم

وسيمول . تنفيذ الصندوقعن  مسؤولة (CRC)وستكون اهليئة التنظيمية، مركز حبوث االتصاالت  الربملان أقرهاحلكومة و
 بدعم من البنك الدويل سيستهدف رائداًكما تنفّذ منغوليا مشروعاً . اتالصندوق بأرباح املشغل وليس بنسبة من اإليراد

الطيف وتعطي منغوليا . 2010 إىل خدمات الصوت حبلول العام ويتوقع البلد متاماً أن ينجز النفاذ الشامل. السكان الرعاة
  .يف املناطق الريفية اإلنترنتإىل  بغية حتسني النفاذ Wi-Fi وWiMax من أجل التكنولوجيات جماناً الريفية للمناطق

  :رة األسئلة واألجوبة، أثريت النقاط الرئيسية التالية فتوخالل
ميكن استعمال هذه و.  االختيار بني أنواع اخلدمات اليت ستمول بصناديق اخلدمة الشاملةيتعنيكثرياً ما  •

، وبإمكان احلكومة أن تنسق استعمال اإلنترنت إىل تمعاالصناديق لتركيب اهلاتف العمومي ونقاط نفاذ 
 .الصناديق

 . املشغلون خدماتأداة تستخدم عندما ال يقدمصناديق اخلدمة الشاملة ليست حالً سحرياً، بل  •
 . لتسهيل االستثمارطويلة األجلحتتاج املناطق الريفية إىل مشاريع  •
 تقدمي بغية طلبات تقدمي عطاءات تنافسيةينبغي توزيع اإلعانات اليت توفرها صناديق اخلدمة الشاملة عرب  •

 .تدامةخدمات مس
 ، نشرهااليت يتعني بعدم اختيار التكنولوجيا ،عانات على أساس حمايد تكنولوجياًميكن للحكومات أن توفّر اإل •

 . بل بتعيني أنواع اخلدمات الواجب تقدميها
ال يقدرون  أمراً اجليل التايل ستجعل من توفري النفاذ الشامل شبكاتقد يدعي بعض املشغلني أن تكلفة نشر  •

وأن بعض املشغلني، املناطق مجيع  أن شبكات اجليل التايل قد ال تصل إىل نضع يف االعتبار املهم أن منو. عليه
ميكن استعمال تكنولوجيات أخرى أيضاً لتحقيق النفاذ الشامل مثل و وليسوا كلهم، سينتقلون إليها؛

 أرخص بكثري من البداالت ويف الوقت نفسه فإن البداالت الربجمية. التكنولوجيات الالسلكية عريضة النطاق
ميكن و. تقدمي خدمات أرخصمن  املشغلني متكن ة التنافسيوالضغوطالتطورات التكنولوجية و ،التقليدية

 تقاسم كما أن.  التكنولوجيات لتقدمي اخلدمات الثابتة واملتنقلة معاًكل استعمال تضمن أن للهيئات التنظيمية
 . اخلدماتتقدميكلفة  من ختفيض تميكن أن يزيدالبنية التحتية 
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  التوصيل البيين الدويل: دالاجللسة الفرعية 
  ويليام فاغان، املدير التنفيذي، الس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات :مدير اجللسة

  الدويل لإلنترنت التوصيل البيينعن ندوة لورقة مناقشة   :ةاحملاضر
   اتصاالت، سنغافورةأخصائييل، إيريك 

  ، اإلمارات العربية املتحدة(TRA)االتصاالت هيئة تنظيم ث، مدير الشؤون التقنية، احممد غي :املناقشةفريق 
  ملديف االتصاالت يف هيئة، الرئيس التنفيذي، حممد أمري

   االتصاالت، زامبياهيئة التنفيذي، الرئيسريتشارد موانزا، نائب 

 مبا فيها ترتيبات التبادل ،لمواضيع املزمع تغطيتها يف اجللسةل  عرضاً عاماًموقد اجللسة ويليام فاغان السيدافتتح مدير اجللسة 
 باإلضافة إىل الكيفية اليت ،واآلليات املبتكرة األخرى، اإلنترنت ونقاط النفاذ إىل شبكة ،اإلنترنت ونقاط تبادل ،بني األنداد

  .  للبلدان النامية أن تفاوض على ترتيبات قائمة على التكلفةاميكن 

بدأ السيد يل و. الدويل لإلنترنت  التوصيل البيينعنورقة مناقشة الندوة العاملية عرض إىل  السيد إيريك يلمدير اجللسة ودعا 
البلدان النامية يف  على، وسلط الضوء على أن النظام كان يعود بإيرادات هامة الرسوم احملاسبيةمبقدمة حول كيفية عمل نظام 

 التسوية من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية مدفوعات الدويل لالتصاالت أن التدفقات الصافية من حتاداالقدر و. التسعينيات
 أوضح السيد يل أنه منذ تلك الفترةو. 1998 و1993 خالل الفترة الواقعة ما بني  مليار دوالر أمريكي تقريبا40ًقد بلغت 

 أدت موجة حترير قطاع االتصاالت اليت بدأت يف أواخر التسعينيات إىل وقد. الرسوم احملاسبية لضغط متواصلتعرض نظام 
وأتاح ذلك لشركات االتصاالت يف بلدان أخرى أن تتعامل مع أكثر من وسيط . دخول شركات اتصاالت جديدة تنافسية

 أدىن بكثري من  أيضاً لشركات االتصاالت أن تعرض أسعاراًاملراجحةومسحت فرص . واحد يف إيصال املكاملات الدولية
ويف الوقت نفسه تعرض .  الدولية حىت من أجل مكاملات إىل بلدان ال توجد فيها أسواق اتصاالت حمررةالرسوم احملاسبية

 (FCC)األمريكية  ية بالواليات املتحدةاالحتاد االتصاالت جلنة، أقدمت 1997يف العام و. النظام أيضاً لضغط تنظيمي متزايد
 يف الواليات املتحدة من دفع أسعار تفوق املوجودة مبنع شركات االتصاالت الرسوم احملاسبيةختفيض  على ،من جانب واحد

  .اخلاصة ااملنشورة  املعيارية املستويات

 قد زاد ، الدوليةالرسوم احملاسبية نظام يتجنب  الذي،(VoIP) اإلنترنتبروتوكول  باستعماللصوت لنقل ااالستعمال املتزايد و
 ال تزال تشكل حصةً متواضعة من حركة الصوت الدولية VoIPحني أن حركة ويف . الرسوم احملاسبيةأمهية نظام من تقويض 

 قد الرسوم احملاسبية نظام وبوجه عام فإن.  اجليل التايلشبكاتفإا يف تزايد مع انتقال املزيد من شركات االتصاالت إىل 
 بداالت إلكترونية متكّن من االجتار ظهرتو. عليها مباشرةً إلاء احلركة اآلن إىل حد كبري بأسعار يتفاوض استعيض عنه

هذه البداالت يف معظم احلاالت فإن أسعار إاء احلركة حول العامل عند و.  واخلدمة املتنقلةالبياناتبالسعة الدولية للصوت و
 الرسوم احملاسبيةوبينما ال يزال نظام . (FCC) يةاداالحت االتصاالت احملددة يف الرسوم املعيارية للجنة من تلك أقل كثرياً حىت
 الدويل لالتصاالت أن االحتاديقدر و.  أكثر تواضعاً بكثري مما كان عليه منذ عقد مضىنطاقعلى يستخدم موجوداً فإنه 

  .الرسوم احملاسبية باملائة فقط من احلركة الدولية ال تزال تستعمل نظام 20حوايل 

 إمعان فإن من املهم، الرسوم احملاسبية اجليل التايل نظام الدويل لشبكات أن يشابه التوصيل البيين حملتملغري اباعتبار أنه من و
بالتوصيل إىل حد كبري،  ،اإلنترنتيقوم مقدمو خدمة و. الدويل لإلنترنت النظر يف املمارسات احلالية يف جمال التوصيل البيين

الصوت نقل  ويف حني يتم تبديل حركة. ألنداد والعبور كما يف األسواق احمللية التبادل بني انفس أساسالبيين دولياً على 
خرى للحركة األشكال األالعبور كما يف  وأ التبادل بني األنداد ذاا على نفس أساس (VoIP) اإلنترنت بروتوكول باستعمال
 (PSTN)مع الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية  اإلنترنت بروتوكول باستعمالفإن التوصيل البيين خلدمة نقل الصوت  ،املرزمة

ظل ضرورة قائمة نظراً ألن الغالبية العظمى من مستعملي ي ،(IP) اإلنترنتركة بروتوكول حل على خالف األشكال األخرى
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 بروتوكول باستعمالالصوت خدمة نقل مشغلي كبار يف معظم احلاالت فإن و. االتصاالت ما زالوا يستعملون األخرية
من خالل  (PSTN) ينهون احلركة على الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية (Skype)ي ـ الدوليني مثل سكايب(VoIP) نترنتاإل
  .ات إاء مع مشغلي االتصاالتاتفاق

ورغم .  آخرينVoIP الدخول يف ترتيبات التبادل بني األنداد اخلاصة م مع مشغلي VoIPيف السنوات األخرية، بدأ مشغلو و
 خفض التكاليف عرب تبادل بني األنداد ال تسوية فيه، فإن مثل هذه الترتيبات من شأا أيضاً و من هذه الترتيبات هاهلدفن أ

ختلفة املخدمات للخمتلفة نوعية ويات تساخلاصة بتوفري مهذه اإلمكانية و.  من طرف إىل طرفVoIP خدمة نوعيةأن حتسن 
كفاية نظام ممارسات التوصيل إىل التشكك يف هي اليت دفعت بعدد من مشغلي الشبكة  (IP) اإلنترنتقائمة على بروتوكول ال

  ". أفضل اجلهود"إيصال حركة تتطلب ما هو أحسن من ب األمر يتعلقالبيين احلايل لإلنترنت عندما 

 (Skype)ي ـل سكايب مث،احملتوى من مقدمي اخلدمة واً رد فعل قوياخلاصة بتقاضي رسوم متفاوتةهذه اإلمكانية وقد أثارت 
يف خدمات الشبكة  إىل متييز عند دخول مقدمي إمكانية أن يؤدي هذا التفاوت الذين خيشون من ،(Google)وغوغل 

  .النهائية خلدمامسواق األ

يدور حول املعاملة املنصفة نقاش ، وهو "حيادية الشبكة "النقاش بشأن من ات املتحدة، تشكل هذه القضية جزءاًيف الوالي
 ال بد وأن يدخل السوق الدولية مع سعي املزيد فإنه، النقاش ال يزال اآلن حملياً إىل حد بعيدومع أن هذا . تطبيقات الشبكةل

مشغلي كبار فقد أبدى عدد من . على الصعيد الدويلضمانات أمن وجودة مشمولة بخدمات إىل تقدمي من مشغلي الشبكة 
استعدادهم لفتح طبقات اخلدمة وتطبيقات التحكم لشركاء  (France Telecom) وفرانس تيليكوم BT  وNTTالشبكة مثل 

صغار تثري اتفاقات كهذه قلق و.  خدمة وأمن من طرف إىل طرفنوعيةدوليني خمتارين للتوصيل البيين بغية إتاحة ضمانات 
  . املشغلني الذين ال يتمتعون بالوزن نفسه يف السوق

سنوات األخرية أسفرت عن هبوط حاد يف تكلفة التوصيلية الدولية لإلنترنت للعديد من  يف الاإلنترنتالتغيريات على ساحة و
 أو NAPs)(للتبادل العام بني األنداد يف نقاط النفاذ العامة إىل الشبكة اجلديدة وكان عامل رئيسي يف ذلك الشعبية . البلدان
أن وخارجها  داخل الواليات املتحدة 2-الطبقة من اإلنترنت حيث يستطيع مقدمو خدمة (IXPs) اإلنترنت تبادلنقاط 

  .يقيموا التبادل بني األنداد مع بعضهم البعض

   من اإلنترنت يف الواليات املتحدة مع ارتفاع عدد مقدمي خدمة اخلدمة املنافسة على تزويد ويف الوقت نفسه زادت
واألهم . تكاليف اإلرسال الدويليف كبري  اخنفاض إىل البصرية العالية السعة ف طفرة صناعة كبالت األلياأدتكما . 1-الطبقة

رغم أن أكرب زيادات يف السعة كانت على و. من ذلك هو أن كبالت األلياف البصرية نشرت بشكل أكثر تساوياً عرب العامل
أيضاً بني آسيا  متوافرة، فإن الكبالت البحرية ذات األلياف البصرية أصبحت احمليطني األطلسي واهلادئغرب عرب ال-شرقالطرق 

  .فريقيا إىل أوروباوأوروبا عرب الشرق األوسط وبني أمريكا اجلنوبية وأمريكا الشمالية وعلى طول الساحل الغريب إل

أي حنو  عليها جتارياً املتفاوض حتول أساسي عن اتفاقات التوصيل البيين لإلنترنت ويبدو مرجحاً إىل حد بعيد أنه لن حيدث
 ودعم مبادرات إقامة تعزيزحتول التركيز إىل وبدالً من ذلك .  يف املستقبلوذلك لبعض الوقتالتنظيم أشكال شكل من 

  .ية الدولية على البلدان النامية عالية السرعة كوسيلة خلفض تكلفة التوصيل(IXPs) تبادل إنترنت ونقاط فقريةشبكات 

 دوراً كبرياً يف تؤدي اإلنترنت و(PSTN)عمومية التبديلية االجتاهات الراهنة يف التوصيل البيين الدويل للشبكة اهلاتفية الو
يف عن ذلك  الناتج والتناقص التسوية ملدفوعاتاالجتاه اهلابط وقد أدى .  أسواق اتصاالت التنمية يف البلدان الناميةتشكيل

استخدمت إىل حد ما و. النامية بشأن االستثمار يف البنية التحتية يف البلدان املشغلني احلاليني إىل إثارة شواغلإيرادات 
  . التسوية لتمويل مبادرات اخلدمة الشاملةاحملقّقة من مدفوعاتاإليرادات 

عن  عموماً إىل التعويض عرب املهاتفة والنطاق العريض اإلنترنتالطلب املتزايد على النفاذ إىل أدى يف الدول املتقدمة، و
ويف حني أن قصة النجاح .  التسوية وأسعار املكاملات الدولية املرتفعةوعاتمدف سابقاً من حتقق اليت كانت نيإيرادات املشغل
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، إىل ، فإن األمروشرق أوروبا آسياهذه قد تكررت يف العديد من البلدان النامية، كما أظهرت األمثلة يف العديد من بلدان 
االرتفاع بسبب جمموعة بالغة  اإلنترنتفاذ إىل تبقى تكلفة النففي هذه البلدان . منواًالبلدان أقل  مل يكن كذلك يف حد بعيد،

لكن يف هذه احلاالت ال يبدو احلل كامناً يف احلفاظ على و. من العوامل اليت تتضمن التكلفة العالية للتوصيلية الدولية لإلنترنت
إمنائية مبساعدة املصحوبة  ، بل يف جهود إصالح القطاع احملليأداة إمنائية قط تعترب اليت مل ،التسويةمدفوعات اإلعانات عرب 

  .دولية ال تشوه السوق

.  الدويل لالتصاالتاالحتادرية يف  ال تزال جاالرسوم احملاسبيةإلصالح وحتسني نظام املبذولة وعلى اهلامش، فإن اجلهود 
. ياا احلالية منهجيات حساب التكلفة وإجراءات التسوية املستندة إىل توصحتسني اآلن على 3الدراسات جلنة عمل ويركّز 

   .املكاملات الدوليةفيما يتعلق ب اخلدمة املتنقلة رسوم انتهاء أيضاً باجتاه تدقيق هايتحول تركيزو

 قد هبط بشدة خالل األعوام القليلة املاضية فإن عدداً من البلدان النامية ما برح اإلنترنترغم أن متوسط سعر عرض نطاق و
عادةً يف احلاالت اليت يعتمد فيها على ( يف البلدان املتقدمة التكاليف ضعف تلك 100ينوء بتكاليف عرض نطاق قد تصل إىل 

، يف معظم البلدان النامية، اإلنترنتئة من تكاليف مقدم خدمة املايف  30 إىل 25تبين الدراسات أن حوايل و). الساتلينفاذ ال
  . منواًفيما يتعلق بأقل البلدانكثرياً أعلى ئوية  هذه النسبة املعادة ما تكونو.  الدوليةاإلنترنتتأتى من توصيلية 

وقد كان لتوسيع البنية التحتية بشكل .  الدولية يف البلدان الناميةاإلنترنت عدد من احللول خلفض تكلفة توصيلية بيد أنه يوجد
ية وصالت الساتلحمل العة  فيها الوصالت األرضية عالية السحتل يف احلاالت اليت ، وال سيماخاص أثره العميق على التكاليف

  .لى تكلفةاألع

التسهيالت كي حتدث هذه متطلب أساسي لكالكبالت البحرية بأسعار تنافسية تسهيالت  النفاذ إىل ومن ناحية أخرى فإن
 وتتضمن هذه.  بيئة تنافسيةالصدد هناك دور كبري للهيئات التنظيمية يتعني عليها القيام به لضمان وجوديف هذا و. فرقاً
  .كما يف جمال الترخيصالدولية، التسهيالت الدخول إىل أسواق خفض احلواجز التنظيمية أمام جراءات اإل

والشروط األقل أن األسعار مالحظة  الدولية، من املهم اإلنترنتعبور لتوصيلية خدمة  شراء تشمليف املفاوضات اليت و
 يف اإلنترنتمقدمو خدمة يولّد وعادة ما . ة بأحجام كبرية الذين يشترون السعاإلنترنتاألفضل تتيسر عادةً ملقدمي خدمة 

غياب البنية التحتية احمللية واإلقليمية كما أنه يف . فرصهذه الالنامية كميات منخفضة من احلركة مما حيرمهم من البلدان 
مقابل العبور الدويل إليصال وا أن يدفعالبلدان النامية  يف اإلنترنت على مقدمي خدمة يتعني، كثرياً ما اإلنترنتلتبادل حركة 

  .ن ذلك تكاليف إضافية وكمون زائدنتج عوت. "املرور بدارة أخرى"ظاهرة تسمى احمللية واإلقليمية، وهو احلركة 

 إقليمية وحملية كطريقة جيدة لتجميع احلركة وتسهيل (IXPs) إنترنت تبادل نقاط ونتيجة لذلك أُعرب عن تأييد قوي إلنشاء
 يف كثرياًوقد ساعد هذا النهج .  الدولية وإحداث حتسني يف اخلدمةاإلنترنتبغية خفض تكاليف توصيلية تبديل احلركة 

 البلدان النامية يف آسيا، وعلى وجه اخلصوص يف فيما يتعلق ببعض الدولية اإلنترنت يف تكاليف توصيلية اخنفاض هائلإحداث 
 تبادلمع ذلك فإن إنشاء نقاط . ألسباب لغوية وثقافيةإىل حد بعيد ة غالباً  حملياإلنترنت اليت تكون فيها حركة البلدان النامية

  .تتعلق يف أحوال كثرية مبوضوع الثقة بني املتنافسنياليت إنترنت كثرياً ما ينطوي على عدد من التحديات 

أن أوضح و. تعاون اخلليجيلتطورات يف اإلمارات العربية املتحدة ويف بلدان جملس العرضاً عاماً ل السيد حممد غياثقدم و
 الواليات املتحدة وبلدان أخرى،  العريب يتم تبادله خارج املنطقة العربية عرب نقاط نفاذ إىل الشبكة يفاإلنترنتمعظم نشاط 

  بعض، باإلضافة إىلبني مقدمي اخلدمة، الذي جيري اخلاص يف القطاع بعض التبادل املباشر لنشاط التبادل بني األنداد باستثناء
أوجه  هلا املنطقةنقاط التوصيل عرب نقاط نفاذ إىل الشبكة خارج و.  عرب نقاط النفاذاإلنترنتالتجارب األخرية على تبديل 

 والوقوع احملتمل ،حتميل التطبيقاتو والتأخري يف نقل املعلومات ، االفتقار إىل االستعمال األمثل للسعاتقصورها مثل
سلّط الضوء على دراسة هامة و.  ورفع التكاليف؛اجلودةي إىل تقويض األمن؛ وخفض ، مما يفضللمشاكل وانقطاعات اخلدمة

 العربية حبيث متر احلركة بني البلدان اإلنترنتربط شبكات ل نقاط نفاذ لتوفري الدويل لالتصاالت االحتادمع  باالشتراكجريت أُ
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 لبلدان جملس (NAP)ة املتحدة نقاط النفاذ إىل الشبكة بأن تستضيف اإلمارات العربيتوصي الدراسة و. العربية عرب هذه النقاط
جيب على هذا و.  البلدان املشاركةاملعنية عن NAPنقاط التوصي الدراسة أيضاً بتشكيل احتاد لتشغيل و. التعاون اخلليجي

كات االتصاالت  وشراإلنترنتنقاط تبادل  (عمالئه وإطنابية ومرنة إىل عالية اجلودةخدمة تقدمي  أن يركّز على االحتاد
فائدة عامة مستمرة إذا رأى أا ذات وأن يدخل يف عالقات تبادل بني األنداد )  بالبلدان املشاركةاإلنترنتومقدمي خدمة 

  .عمالئهلالحتاد و

  . يف هذا الصددلتعاونل مثال ممتاز (NAP)الشبكة نقاط النفاذ إىل   مشروعشدد على أنو

 وقال إنه توجد. مأهولة بالسكانجزيرة  200منها  جزيرة، 1200 من ملديف املؤلفبلده ل عرضاً عاماً حممد أمريقدم السيد و
.  الدولية تارخيياً بطيئة وباهظة التكلفةاإلنترنتوقد كانت توصيلية . تتناقصاألسعار إن  و100%تغطية خدمة متنقلة بنسبة 

إحدى ومتثّلت .  بدرجة كبريةض الكمون واألسعارمؤخراً إىل الكبالت البحرية عالية السعة خفّحدث لكن النفاذ الذي و
، وستؤدي يف خدمات االتصاالتاملنافسة إدخال يف  2001ت ضمن سياسة االتصاالت للعام دالسياسات الرئيسية اليت أُع

  .جديدةخدمات النوعية واستحداث اخلدمات وحتسني نطاق إىل خفض رسوم االتصاالت وتوسيع هذه املنافسة 

 وتشدد. ارتفاع تكلفة اخلدمات واخنفاض وترية التوسع فيها أفضى إىل قطاع االتصاالت غياب املنافسة يف إنأضاف قائالً و
  .الدور اهلام للمنافسةعلى  2001سياسة العام 

تناثرة املتمعات بني اربط ال يف أداء دور حيوي ميكن لالتصاالت على أنه 2006-2010لألعوام العامة  وثيقة السياسة تشددو
االتصاالت دوراً كبرياً يف كما ستؤدي . ملديف اجلزرية املادي القائم بني جمتمعات واالنعزالوالتقليل من أثر العزلة اجلغرافية 

ستسهل هذه السياسة التنمية املستدامة و. لديف مل2020 يف رؤية العام املتوخاةحتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية 
  .األعوام اخلمسة القادمةخلدمات االتصاالت يف 

ن احلكومة يف إن نسبة األمية عالية وإقال و.  نسمةماليني 10 يبلغ حنوزامبيا عدد سكان  أن ريتشارد موانزا السيد أوضحو
 عملية الترخيص مفتوحة وحيادية وأضاف قائالً إن .تصاالتاالعلومات واملتكنولوجيا جديدة ل سياسة وضعخضم 
 .الرسوم احملاسبية بسبب املشاكل إىل بعض (VSATs) املطاريف ذات الفتحات الصغرية جداًستعمال  اوقد أدى. اًتكنولوجي

 كيلومتر 3000 قرابة بتركيب ، نظام السكك احلديديةمع ،ويقوم املشغل احلايل. 60% إيرادات املشغل احلايل بنسبة اخنفضتو
 وتعرب احلركة احمللية كلها من خالل مقدمي خدمة . خدمات النطاق العريضعرض تقدمي األلياف البصرية وكبالتمن 

 إىل تكاليف عالية اليت أدت VSATs املطاريف يتبادلون احلركة دولياً باستعمال اإلنترنتوكان مقدمو خدمة  .اإلنترنت
.  بشكلٍ كافليس مرتفعاً ألن حجم حركتهم 1طبقة ال يتمكنوا من أن يصبحوا مشتركني منمل و. وتأخريات يف احلركة

 احملليون من (ISPs) اإلنترنتتبادل إنترنت حبيث يتمكن مقدمو خدمة إنشاء نقطة ، وقع اختيارهم على دراسة دقيقةبعد و
ولن  .املشغل احلايلاآلن يستضيفها و ،IXPتبادل إنترنت نقطة  أول (CISCO) شركة سيسكو أنشأتو. تبادل احلركة احمللية
يف  وللجهات التنظيمية دور هام يتعني أن تؤديه.  معقولةالعبور الداخليانت تكاليف  ك إالّ إذااإلنترنتتنجح نقطة تبادل 

  .(IXP)نقاط تبادل اإلنترنت 

  : فترة األسئلة واألجوبة، أثريت النقاط الرئيسية التاليةوخالل
 .جنحت املنافسة يف ملديف ألن اإلطار كان واضحاً وشفافاً •
 أماموإزالة احلواجز " تيسريي/تروجيي "أداء دور هو اإلنترنتتبادل نقاط ب يتعلق فيما اجلهة التنظيميةدور  •

 .الدخول
 وجود حركة كافية من أجل إجراء ترتيبات يف الدول العربية بسببمشروع نقاط النفاذ إىل الشبكة استهل  •

 .1التبادل بني األنداد أو التواجد يف الطبقة 
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مت تقدمي سلسلة من تسع و. ني كي يلتقوا بشكل غري رمسي ويتبادلوا اآلراء فرصاً إضافية للمشاركجلسة التبادل السريعوفّرت 
 كل منها قضية خمتلفة ودعي املشاركون كي ميضوا عشرين دقيقة على مائدة من تناولتمناقشات مائدة مستديرة مدارة، 

يف ثالث مناقشات مائدة مستديرة متكن املشاركون من املشاركة و. اختيارهم قبل االنتقال إىل مناقشة مائدة مستديرة أخرى
 العديد من املشاركني عن رأيهم بوجوب تضمني التبادالت السريعة يف  أعرببعد اجللسةو. خمتلفة خالل جلسة التبادل السريع

.  على أن تستمر املناقشات لفترة أطول من عشرين دقيقة لكل جلسة تبادل، ولكنملنظمي االتصاالتاملستقبلية الندوات العاملية 
ملنظمي االتصاالت وليس فقط التالية  الندوة العاملية خالل مرات عدةاقترح بعض املشاركني إمكانية عقد التبادالت السريعة و

  :مديرو جلسات هذه املناقشات، كما يليو واضيع مناقشات املائدة املستديرةوكانت م. أثناء جلسة واحدة
 اجليل  وإقامة منابر لصناعة شبكات(NGN)يل التايل  اجلبشأن شبكاتما الغاية من إجراء مشاورات عامة  •

 )، جمموعة إدارة االتصاالت، الواليات املتحدةاألولجانيت هرناندز، نائب الرئيس  (؟(NGN)التايل 
 اجليل شبكات إاء احلركة يف عامل بأن يعوض كل منهم عناملشغلني تلزم  أن للهيئات التنظيميةهل ينبغي  •

 )، أملانياWIK-Consult GmbH معهد، اخلرباء االستشارينيركوس، كبري سكوت ما. ج (التايل؟
رنباك، جامعة دلفت للتكنولوجيا، كلية اهلندسة الكهربائية أ جينـز(  إزاءها؟ وما ميكنكم فعلهاالختناقات •

 )، هولندايةوالرياضيات واملعلومات
 )اتصاالت، بلجيكاأخصائي ، سزرالندإيوان (التجوال املتنقل  •
، مكتب االتصاالتسترومان، مديرة سياسة املستهلكني، - ـزروزالني ستيفن ( اخلدمةونوعية املستهلك محاية •

 )اململكة املتحدة
 هيئة كوهني، تراسي( اإلنترنت  بروتوكولباستعماللصوت لنقل ا القانونية والتنظيمية التأثريات •

 )، بنك جنوب إفريقياإفريقيا يفاالتصاالت املستقلة 
 )يل تايل، منظمة التجارة العاملية (ماذا بعد؟: صاالت يف منظمة التجارة العامليةمفاوضات االت •
 )، البنك الدويلكبري األخصائيني التنظيمينيراجيندرا سينغ،  (لتقاربلتنظيمية القضايا ال •
 وجياثقة واألمن يف استعمال تكنولبناء ال: القمة العاملية تمع املعلوماتالذي حددته  5جيم عمل الخط  •

  ) الدويل لالتصاالتاالحتادروبرت شو، (املعلومات واالتصاالت 
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  الطريق إىل املستقبل: السابعةاجللسة 
اإلمارات العربية املتحدة ورئيس الندوة العاملية هليئة تنظيم االتصاالت يف حممد الغامن، املدير العام  :مدير اجللسة

  (2007)ملنظمي االتصاالت 
  ، تونسسلطة الوطنية لالتصاالت يف تونسالغضباين، رئيس علي  :فريق املناقشة

  تنـزانيانكوما، املدير العام للسلطة التنظيمية لالتصاالت يف . جون س
   تايالند، االتصاالت الوطنيةجلنة، املفوض، ارناألستاذ براسيت برابينمونغولك

  وانيايت، لاالتصاالت هيئة تنظيم، نائب مدير الماناوسكاستوماس 
منتدى هيئات تنظيم االتصاالت يف أمريكا الالتينية كوينونيس، األمني العام، -فو بنياغوستا

(REGULATEL)  
   الدويل لالتصاالتاالحتادمكتب تنمية االتصاالت يف مدير سامي البشري املرشد، 

ة اخلطوط التوجيهية وذكّر املشاركني بأن مسود. أفضل املمارساتخبصوص  عملية التشاور بشرح هذه اجللسة الرئيسافتتح 
 اخلطوط التوجيهية لتقدمي وجهات نظرهم خبصوصفريق املناقشة ألعضاء أعطى الكلمة و، تشاوريةهذه هي مثرة عملية 

  .أفضل املمارساتبشأن املقترحة 

ة العاملية الندوهذه  أثناء إىل أن مجيع اجلوانب اليت تناقشسلطة الوطنية لالتصاالت يف تونس ال رئيس ،السيد غضباينوأشار 
 اجليل التايل والحظ أن أهداف شبكات. ط التوجيهيةاخلطو مشمولة يفبالغة األمهية وأن مجيع ااالت ملنظمي االتصاالت 

 هذه اهليئات التنظيمية جوهري لتحقيق دور قال إنو. نفاذ سهل إىل اخلدمات استجابةً حلاجات املستعملنيتوفري هي 
تنسيق التكنولوجيات إىل وهناك حاجة .  العوامل األخرىمهمان شأما يف ذلك شأن لشفافية واالستقراروا. األهداف

الالزمة النوعية ال توفر أن البلدان النامية لديها بنية حتتية قائمة للخدمة املتنقلة غالباً ما على  كذلك شددو. وتقييمها ومراقبتها
 اإلجراءات التالية املتخذة أشار إىلو.  اجليل التايلملسار إىل شبكاتإىل حتديد امثة حاجة و.  اجليل التايللالنتقال إىل شبكات

ن هذه إواختتم بالقول . تركيب شبكة أساسية من األلياف البصرية وتفكيك العروة احمللية وتقاسم البنية التحتية: يف تونس
  .األمتتة والرقمنةاالنتقال إىل ملاضي مع يف اأيضاً لقد حدث ذلك . ليست املرة األوىل اليت مير فيها القطاع مبرحلة انتقالية

 اجليل التايل موجودة شبكات  أن، إىل تايالند، االتصاالت الوطنية، جلنة، املفوضرنااألستاذ براسيت برابينمونغولكوأشار 
يضاً بل أفحسب االتصاالت االحتياجات األساسية إىل والحظ أا تليب . يف تايالند منذ ثالث أو أربع  سنوات تقريباً

 فضالً عن برامج احلكومة اإللكترونية والتعليم اإللكتروين والصناعة البياناتالفيديو واالحتياجات األساسية إىل خدمات 
 وأا ستمنح WiMax طيفاً للتكنولوجيا وزعتقد   االتصاالت الوطنيةجلنة نقائالً إوأردف . اإللكترونية واحلياة اإللكترونية

  .G 3.5اجليل  ورمبا (3G)لث الثايل اجلرخصاً ملشغلي 

تثريها  عدداً من التحديات التنظيمية اليت طرحو. أفضل املمارسات شاملة جداًبشأن مسودة اخلطوط التوجيهية   أنأشار إىلو
 فيما اخلدمة نوعيةمعاجلة إىل التقارب، واحلاجة حدوث لتكييفها مع اللوائح تغيري إىل  اجليل التايل، مبا فيها احلاجة شبكات
للخطوط لخدمات التقليدية ل ال تكون مساوية اليت قد (VoIP) اإلنترنتبروتوكول  باستعمالالصوت نقل دمات يتعلق خب
ل هذه حت أن ميكن ةالتقنياملشورة أضاف أن و. لخدماتل الناجم عن التنوع الواسع وااللتباس احملاسيب، ة أو املتنقلةالثابت

خدمات نقل أن تطلب من مقدمي   االتصاالت الوطنيةميكن للجنةهر من التشغيل  بعد بضعة أشوأضاف أيضاً أنه. املشاكل
  .ني النهائينياخلدمة للوفاء حباجات املستعملمستوى نوعية  أن حيسنوا اإلنترنت بروتوكول باستعمالالصوت 

تتقارب إلذاعة واالتصاالت أن  لاهليئات التنظيمية على يتعني أيضاً مع تقارب التكنولوجيا وتغير العامل،  إنهواختتم قائالً
  .وتصبح هيئة تنظيمية حمكمة التكامل
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بشأن ، الضوء على ثالث نقاط تتعلق باخلطوط التوجيهية REGULATEL تدى، منكوينونيس-السيد غوستافو بنياوسلط 
  :أفضل املمارسات

بعض البىن التنظيمية و.  الطيف، مثلمجيع القضاياعن سؤولية املمؤسسات تنظيمية قوية تنهض بإىل احلاجة  •
 ؛ةشاملبطريقة العمل اهليئات التنظيمية املستعملة يف أمريكا الالتينية تصعب على 

البلدان النامية يف حتقيق الذي شهدته نجاح ال تكرار اجليل التايل فرصة لتحسني النفاذ الشامل وشبكاتتقدم  •
ال حدد تقرير ميتالند أهداف كثافة هاتفية وقد  .شبكات املتنقلةال إىل خدمات الصوت عرب  النطاقالنفاذ الواسع
خدمات الصوت تقدمي لكن كولومبيا متكنت من حل مشكلة . ة الثابتوط من خالل شبكات اخلطميكن بلوغها

 .جلميعإىل ا اخلدمات تقدمي اجليل التايل من وينبغي أن متكننا شبكات. بفضل اخلدمات املتنقلة املسبقة الدفع
 هذه قد أثارو. يةنشطة السوقاألالشبكات وب يتعلقمجع معلومات إحصائية جيدة فيما  إىلمثة حاجة أيضاً  •

 املوقع االطالع عليه يف الذي ميكن ، برامج النفاذ الشامل يف أمريكا الالتينيةعن Regulatelاملسألة تقرير 
org.regulatel.www://http.  

 مبا فيها املعلومات السليمة ،باألدوات الالزمة للتنظيم اجليداهليئات التنظيمية تزويد ضرورة  على ته بالتشديدكلمواختتم 
  . يء إىل أمريكا الالتينيةاملشاركني إىل اودعا مجيع . اوإمكانية تبادل املعلومات فيما بينه

 ا تنـزانيا لشبكات تستعد الكيفية اليت تنـزانيا،صاالت يف  املدير العام للسلطة التنظيمية لالت،نكوما. سالسيد جون وأوضح 
 من جتميع االتصاالت واإلذاعة والربيد أنشئت (2003 هيئة تنظيمية جممعة يف العام أنشأت وقال إن تنـزانيا. اجليل التايل

يتنافس و .ت يف تنـزانيا تنافسيةبيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالو).  املعلومات واالتصاالتوالترقيم وتكنولوجياوالطيف 
وقد ازداد عدد املشتركني بسرعة يف السنوات القليلة ،  اجليل التايللشبكاتن ة، أربعة منهم جاهزوستة مشغلي خدمة متنقّل

نظام  تنـزانيا السلطة التنظيمية لالتصاالت يف استحدثتو.  مليون نسمة35السكان البالغ عددهم  ماليني من 6املاضية إىل 
أفضل بشأن  اخلطوط التوجيهية وفقاً ملا هو مبني يفاليقني التنظيمي قضية هامة و.  أربعة أمناط من الرخصرخيص جممعاً ذات

يرتقي أحد أن  تنـزانيايف وعلى سبيل املثال حيدث . املرونة للمشغلنييوفر حياد اخلدمة والتكنولوجيا أمر مهم ألنه : املمارسات
نظام النفاذ املتعدد بالتقسيم الشفري  وآخر إىل (3G)اجليل الثالث  إىل (GSM)ي لالتصاالت املتنقلة النظام العاملاملشغلني من 

(CDMA) ما فعل ذلك دون احلاجةالتوصيل البيين و. طلب رخصة إضافية ألن رخصتهما حمايدة تكنولوجياًإىل  وبإمكا
 التوصيل البيين اليت ستطبق يف السنوات القادمة نظمماهية بشأن اً  حبثتنـزانياتجري و. والتشغيل البيين يشكالن حتديني كبريين

ويهتم املستهلكون  أيضاً، مهمةمحاية املستهلك و. خطة ترقيم مفتوحة بالتشاور مع املشغلنيعلى وقد توصلت إىل اتفاق 
األلياف األرضية تنـزانيا متد و .زانياـنصندوق نفاذ شامل يف توال يوجد .  والنوعية اجليدة والتغطية يف املناطق الريفيةباالختيار
  .فريقياإللساحل الشرقي من أجل ا حبرية دولية بديلة بتوفري كبالت و(EASSy) شروع الكبل البحري إلفريقيا الشرقيةوتم مب

ت جديدة،  عند مناقشة تكنولوجياأنه، إىل  هيئة تنظيم االتصاالت يف ليتوانيا، نائب مديرالماناوسكاسالسيد توماس  وأشار
كما ال يوجد تعريف .  اجليل التايليبدي كثريون رغبتهم يف البدء بوضع تعريف، ولكن ال يوجد تعريف ثابت لشبكات

حبلول الوقت الذي يتفق فيه فإن التكنولوجيا، على كل حال و. ثابت للنطاق العريض، لكن ذلك مل حيل دون حديثنا عنه
سيصمد يف  للتنظيم، وما تريدهعما تتحدث  أن ، بدالً من ذلكللهيئات التنظيمية، ينبغيو.  يف التطورعلى تعاريف، ستستمر

متكينية بيئةً نوجد أن وينبغي .  وماهية األشياء القابلة للتكيف من أجل أي تطورات تكنولوجية قد تطرأمواجهة املستقبل،
أن ينبغي و. خل، إاً إلكترونياًوتوكول إنترنت أو تعليمحيتاجونه سواء كان صوتاً أو تلفزيون برما يريده املستهلكون ولتوفري ما 
 قائالً إن اهليئات التنظيمية، عندما تتحدث عن البيئة التمكينية، حتتاج إىل أن يكون وأضاف. متكينية لالبتكار البيئة تكون

تكنولوجياً يدة حما وأطر  ترخيص واضح وبسيط؛نظامو لديها إطار تنظيمي يقيين وواضح وصامد يف مواجهة املستقبل؛
أالّ تتدخل اهليئات التنظيمية إالّ حيثما يف أي مكان وأي وقت، وإمكانية املتوافرة وطيف كاف للخدمات املتنقلة املتيسرة 

وأشار كذلك إىل أنه سيتعني على اهليئات .  يتزايد أمهيةن تنظيم االختناقاتإوأردف قائالً .  قضايا قوة سوقية واضحةتوجد
  . الرأسي املضمون والتكاملوأن تعاجل أيضاً أكثر من األنابيب، تشمل بعملها التنظيمي ما هوالتنظيمية أن 

http://www.regulatel.org/
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. أفضل املمارسات جيدة ملناقشات السياسة الوطنيةبشأن التوجيهية للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت  وال حظ أن اخلطوط
 متثّل أفضل ول بأن آراءها كسب القبغالباً ما يصعب عليهاالوطنية، سياسة اليف مناقشات اهليئات التنظيمية نخرط توعندما 

أفضل بشأن التوجيهية للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت  يف اخلطوطاهليئات التنظيمية شترك تلكن عندما و. املمارسات
. متثّل الرأي الدويل اآلراء ليست آراءها وحدها وإمنا هي آراءأن  جلميع أصحاب املصلحة تشرح أن فإا تستطيعاملمارسات 

  . التنظيمي الوطينإىل احلصول على الدعم لوضعها عاً يف سعيهاوهذا ما جيعلها أكثر إقنا

أن تتناول التكنولوجيات فقط بل ملنظمي االتصاالت مستقبلية ندوة عاملية تتناول  أال الماناوسكاسيف اخلتام اقترح السيد و
 منواً واملناطق الريفية، املواطنني يف أقل البلدانأن ختدم املستعملني النهائيني وخاصةً للتكنولوجيا أيضاً الكيفية اليت ميكن ا 

يف تقدمي وأورد كمثال استعمال اهلند للتكنولوجيات اجلديدة . يف حتقيق ذلكاملساعدة ا لإلطار التنظيمي ميكن اليت  والكيفية
  .بيطريةالدمات اخل

 متسقة مع اخلطوط التوجيهية قال إا و.من اخلرباءالتنظيمية  تعلمته اهليئاتة تعكس ما  إىل أن اخلطوط التوجيهيالرئيسنوه و
على حنو  على تناول قضايا التحرير والترمجة وشجعلتعليقات ا فتح باب تقدميو.  وتغطي النقاط الرئيسيةالعامليةملنظمة التجارة 

  .منفصل

أعضاء ما استقبل  نذيلحسن الضيافة والترحيب احلار العلى السيد الغامن شكرت البلدان التالية اإلمارات العربية املتحدة و
اململكة العربية السعودية : تنظيم هذا احلدثل  مضنيةعلى ما بذله من جهود الدويل لالتصاالت االحتاد وشكرت أيضاً ،الوفود

  .واجلزائر وصربيا واجلمهورية الدومينيكية ونيجرييا

  . بشأن أفضل املمارسات2007لعام لندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ل  التوجيهيةطوط اخلرتوأُق

التنفيذ موجهة إىل خدمات ومنتجات ن مكتب تنمية االتصاالت، وهم يتطلعون إىل املستقبل، أن يستنبط طلب املشاركون مو
اهليئات مع البلد املضيف و بالتشاور ،مكتب تنمية االتصاالت واقترح الرئيس أن يقرر. العملي هلذه اخلطوط التوجيهية

واحلوار بشأن موضوع الندوة العاملية التالية ملنظمي االتصاالت  .ملنظمي االتصاالتالتالية الندوة العاملية   موضوعالتنظيمية،
  .ميكن أن يستمر بعد اختتام هذه الندوة

  .قبلة ملنظمي االتصاالتالعاملية املندوات السريع يف مناقشات تبادل تنظيم إىل الرئيس على احلاجة وشدد 

السيد  أعرب، وملنظمي االتصاالتالتالية الندوة العاملية  استضافة على السواءمهورية الدومينيكية وتايالند وعرضت اجل
وأنه سيتشاور معهما  استعراضه يسيجروأشار إىل أن اقتراحهما .  استضافة الندوةلعرضهماللبلدين  عن امتنانه رشداملالبشري 

  .وقال إن هناك سنوات عديدة مقبلة وإن هذا ميكن تنظيمه بالتناوب حول العامل.  بالقرار الرمسيسيبلغهماو

وعلى لندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ل املمتازة على قيادته ، السيد حممد الغامن،يف اية اجللسة هنأ مجيع املشاركني الرئيسو
  .ما لقيه كل املشاركني من حفاوة وكرم ضيافة
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  اسم اخلتاممر

 منحت للجهات اليت متيزت بأكرب  اليتG-REXجوائز ،  سامي البشري املرشد،BDTمدير مكتب تنمية االتصاالت قدم 
. )grex/int.itu.www( الدويل لالتصاالت االحتادب على بدالة املنظمني العامليني قدر من النشاط يف طرح األسئلة والرد عليها

 ،، من أجل املنظمني وصانعي السياساتمي بكلمة سرعلى شبكة الويب، احمل الدويل لالتصاالت االحتاد هو موقع G-REXو
ميكن للمشاركني أن يطرحوا أسئلة على و .(GSR) هلم مواصلة حوارهم بعد الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت والذي يتيح

 .وبة منهمحول العامل ويتلقوا أجنظرائهم 

  :النشاط ابتداًء باألكثر نشاطاًمستوى وفق ترتيب  2007 لعام G-REXوقد منحت جوائز 
  اهليئة التنظيمية لتليكوم يف اهلند؛ •
  هيئة االتصاالت الباكستانية؛ •
  هيئة اإلشراف على خصخصة االتصاالت يف بريو؛ •
  اهليئة التنظيمية لتليكوم يف أفغانستان؛ •
  طنية يف سان فنسنت وغرينادين؛جلنة تنظيم االتصاالت الو •
  الس الوطين لالتصاالت يف إكوادور؛ •
  اللجنة الوطنية لالتصاالت يف فنـزويال؛ •
  السودانية؛الوطينة شركة االتصاالت  •
  مكتب هيئة االتصاالت يف هونغ كونغ، الصني؛ •
  وكالة االتصاالت اإلثيوبية؛ •
  .هيئة االتصاالت يف نيبال •

 الذي أى خدمته مؤخراً يف االت جائزة تكرمي الرئيس للسيد كوثربت موشي لوكوكومنح مدير مكتب تنمية االتصو
هيئة اتصاالت بوتسوانا اعترافاً خبدماته للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت، مبا يف ذلك ترؤسه ألول ندوة ودوره القيادي يف 

 الندوة كاجتماع منتظم يف قطاع التنمية وكذلك  يف مؤمتر املندوبني املفوضني والذي تأسست مبوجبه138اعتماد القرار 
  .اللتزامه بالتنظيم كأداة فعالة

 مشاركاً، 470أكثر من مكتب تنمية االتصاالت أن الندوة اجتذبت مدير  الحظ ،يف ختام الندوة العاملية ملنظمي االتصاالتو
 اً، بلد60 السلطة التنظيمية من رؤساء فيهم مبن بلد تقريباً 100 ومقدمي اخلدمة من ومجعت بني املنظمني وصانعي السياسات

العاملية  منظمة التجارة يف ذلك مبا ، وغري احلكومية الدوليةواحلكوميةعالوة على العديد من املنظمات اإلقليمية والدولية 
 برنامج ،تصاالت تكنولوجيا املعلومات واال الدويل لالتصاالت يف جمموعة أدوات تنظيماالحتادوالبنك الدويل وطبعاً شريك 

  ).يف اليوم األول( الدويل لالتصاالت االحتادب عضواً قيماً من قطاع التنمية 31، مع (infoDev) يةماملعلومات من أجل التن

لتنظيم املمتاز الذي ، على ا وبشكل خاص حملمد الغامن،(TRA) هليئة تنظيم االتصاالتالسيد البشري عن جزيل شكره وأعرب 
وكرر مدير مكتب تنمية االتصاالت . اليت أبداها اجلميع يف اإلمارات العربية املتحدة والضيافةحلفاوة او ، موظفوهوفره

كما أعرب عن ثنني،  مساء اإلاتصاالت مؤسسةالتصاالت وهيئة تنظيم  ا الذي نظمته حلفل العشاءتقديره اإلعراب عن 
 (TMG)موعة إدارة االتصاالت و القهوة ووجبات الغذاء،  لرعايتها مجيع استراحات(TRA)التصاالت تقديره هليئة تنظيم ا

 حلفل االستقبال الذي (Cisco)شركة سيسكو ل إفطار النساء، ووهيئة تنظيم االتصاالت لرعايتها CompasRoseوشركة 
 دي ورقاتمع املناقشة واحملاضرين وةفرقأ اجللسات وأعضاء يريمجيع مدإىل  أيضاً أزجى الشكرو. أقامته مساء الثالثاء

http://www.itu.int/grex
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   مناقشة الندوةعلى ورقات تعليقام بتلقي ، وذكّر املشاركني بأنه يرحب  إلطالق هذا احلوار املثمراملناقشة يف الندوة
  .int.itu@07GSR  إرساهلا إىل عنوان الربيد اإللكتروينيطلب منهم و2007 مارس 1 حىت

مية املمارسات التنظيبشأن أفضل املمارسات، اليت أُقرت وتتناول ن اخلطوط التوجيهية إية االتصاالت  مدير مكتب تنموقال
أطر تنظيمية تنمي االبتكار واالستثمار والنفاذ ميسور التكلفة إىل شبكات العتماد  تروج ، اجليل التايللالنتقال إىل شبكات

لمواطنني ل حقيقية بتحقيق فوائداملمارسات هذه أفضل تبشر و. شبكات التلكاجليل التايل على حنوٍ يسهل االنتقال إىل 
إىل أعتقد حقاً أن لدينا الكثري لنتطلع . "معقولةخدمات وتكنولوجيات مبتكرة جديدة بأسعار ذلك توفري ، مبا املستهلكنيو

  ".حتقيقه يف املستقبل

مواكبة : القضايا األساسية اليت تواجه القطاعهي من تصاالت املواضيع اليت بحثت يف الندوة العاملية السابعة ملنظمي االو
 ومحاية ، وضمان التنافس،توصيل بيين مرنة وعادلةنظم  واستنباط ، وتشجيع االستثمار يف الشبكات،التطورات التكنولوجية

اطلع مجيع املشاركني وقد . ت والتوصيل البيين الدويل لإلنترن، والنفاذ الشامل، واألمن السيرباين،اخلدمةونوعية  ،املستهلك
مناقشة هذه القضايا يف السنني القادمة مع تبلور التايل، وسيواصلون  اجليل شبكاتعلى الفرص والتحديات اليت تطرحها 

 مواصلة مدير مكتب تنمية االتصاالت مجيع املشاركني على مواصلة العمل معاً ووشجع.  اجليل التايل حول العاملشبكات
 اإلقليمية املنتدياتنظمني عرب املبادرات اإلقليمية لالحتاد الدويل لالتصاالت وعرب اجلمعيات التنظيمية اإلقليمية واحلوار بني امل

دراسات جلان  ويف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت وG-REXاملوقع األخرى املعنية بالتنظيم، وعلى املستوى العاملي عرب 
وأعرب عن .  اجليل التايل والتوصيل البيين والنفاذ الشامل املعنية باالنتقال إىل شبكات،االحتاديف االتصاالت قطاع تنمية 

زود مكتباً جديداً يمكتب تنمية االتصاالت اليت جتعل نماذج الأحد هي أن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت باعتقاده 
  . احلاجة إليهاهم يف أمس مبنتجات وخدمات ، بفعالية وكفاءة،أعضاءنا

mailto:GSR07@itu.int
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  امللحق ألف
  

  2007الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 
   املمارسات بشأن أفضلاخلطوط التوجيهية 

  النتقال إىل شبكات اجليل التايلل
 

، قمنا بتعيني واقتراح اخلطوط التوجيهية 2007حنن منظمي االتصاالت املشاركني يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 
وهدفنا هو تشجيع األطر التنظيمية اليت من شأا تعزيز االبتكار . مارسات لالنتقال إىل شبكات اجليل التايلبشأن أفضل امل

ونعتقد أن أفضل . واالستثمار والنفاذ بتكلفة حمتملة إىل شبكات اجليل التايل ومبا يسهل االنتقال إىل شبكات اجليل التايل
 حتقيق هذا اهلدف ووضع الفوائد احلقيقية يف متناول املواطنني واملستهلكني، مبا املمارسات املعروضة أدناه ميكن أن تسهم يف

  .يف ذلك اخلدمات والتكنولوجيات اجلديدة املبتكرة

إطار تنظيمي متكيين يعزز االبتكار واالستثمار والنفاذ بتكلفة حمتملة إىل شبكات اجليل التايل ويسهل االنتقال إىل 
  شبكات اجليل التايل

ع الدعم السياسي من أعلى املستويات احلكومية إلنشاء بيئة متكينية تستشرف املستقبل من أجل تطوير نشج  .1
  .شبكات اجليل التايل واإلعراب عن هذا الدعم يف أهداف السياسة العامة على الصعيد الوطين أو اإلقليمي

 اهليئات التنظيمية على تعزيز فعاليتها وحنث أيضاً. ونشجع على إنشاء هيئة تنظيمية فعالة ومستقلة عن املشغل  .2
الوظيفية باعتماد عمليات تنظيمية واضحة وشفافة، مبا يف ذلك العمليات املتصلة باعتماد وإنفاذ القواعد 

  .الالزمة للقطاع

ونشجع اهليئات التنظيمية على اعتماد ج متماسك لتنظيم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي   .3
وميكن أن يكون أحد النهج يف سبيل ذلك هو إنشاء سلطات تنظيمية لتكنولوجيا املعلومات . تقاربيتسم بال

  .واالتصاالت املتقاربة

ونعتقد أن السياسة احلكومية ينبغي أيضاً أن تعزز ومتكّن إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص لدعم   .4
سيما حيث  منة دون تكلفة باهظة ودعم التقدم يف هذا السبيل، التطوير البنية التحتية لشبكات اجليل التايل اآل

  .حيتمل أن تؤدي االستثمارات من القطاع اخلاص وحده إىل نشر شبكات اجليل التايل  ال

ونشجع اهليئات التنظيمية على إقامة أطر تنظيمية تستشرف املستقبل وأن تعود بانتظام إىل تقييم هذه األطر   .5
 فيها من حواجز تنظيمية ال داعي هلا تعترض املنافسة واالبتكار وللسماح أيضاً بتطوير إلزالة ما قد توجد

اإلطار التنظيمي دف متكني املستعملني ومقدمي اخلدمات من االنتقال إىل األجيال املتعاقبة من الشبكات 
  .تم السوق هذا االنتقالحتعندما 

وجي أمران مطلوبان للسماح باالبتكار التكنولوجي ولدعم التطور ونعتقد أن املرونة التنظيمية واحلياد التكنول  .6
  .ال ينبغي أن حيدث تشويه ال داعي له يف املنافسة أو يف انتظام وكفاءة السوقأنه التقين واخلدمي، و
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ونشجع اهليئات التنظيمية على تصميم أطر تنظيمية متكن من وجود آليات لتحديد الرسوم التنظيمية على   .7
تكاليف، وتوفري الشبكات املتنافسة، وإقامة البىن التحتية املتنافسة والسيطرة على احلاالت اليت يعمد أساس ال

مشغلو شبكات اجليل التايل إىل تقييد املنافسة يف مستوى اخلدمة الكتساب مزايا خاصة دون /فيها مقدمو
 إىل كفالة قيام مقدمي ومشغلي شبكات وينبغي أيضاً توجيه هذه األطر. مربر، مما يتطلب اختاذ تدابري تنظيمية

  .حوافز لإلبداع واالبتكار على صعيدي التكنولوجيا والسوقتوفري اجليل التايل على 

ن إقامة تنظيم ييسر االستثمار مع االحتفاظ يف الوقت نفسه بتساوي الفرص أمام الالعبني ومحاية أونعتقد   .8
  .يل نشر شبكات اجليل التايليتسم بأمهية قصوى يف تسهأمر مصاحل املستهلكني 

ونشجع اهليئات التنظيمية على مواصلة تعريف املستهلكني باالنتقال إىل شبكات اجليل التايل وباخلدمات   .9
  .اجلديدة اليت قد تعرضها هذه الشبكات، لكي تكون لديهم املعرفة الالزمة للتوصل إىل اختيارات مستنرية

 التنظيمي بني مقدمي اخلدمات اليقني باهلا احلاجة إىل إشاعة  يغرب عنأالّونشجع اهليئات التنظيمية على   .10
ونوصي بأن تقيم اهليئات التنظيمية توازناً بني . ، حىت ال تؤدي إىل خنق االبتكارالبدالء/ واملتنافسنياحلاليني

  .رئهذا اهلدف من ناحية وبناء أسواق نشطة متنافسة من ناحية أخرى مع إعداد خطط ملواجهة الطوا

ونشجع اهليئات التنظيمية على أن ترصد عن كثب التطورات يف شبكات النفاذ الراديوي عموماً والتطورات يف   .11
ية الالزمة اليت متكّن يف املستقبل اتأسواقها الداخلية للخدمة املتنقلة واخلدمة عريضة النطاق لتصل إىل القرارات السياس

  .ت بني أوضاع اخلدمة الثابتة واملتنقلة يف بيئة شبكات اجليل التايلمن نشر أنظمة تستوعب االنتقال دون ثغرا

 لتعزيز نشر البنية التحتية وزيادة تغلغل استراتيجيسايت واخيار سيونعتقد أن تعزيز تنوع شبكات النفاذ هو   .12
لتلفزيون  التنوع يف شبكات النفاذ مثل الشبكات الالسلكية وشبكات اتعزيزالنطاق العريض واملنافسة وأن 

  .  تتجه إىل حتقيق منافسة نشطة بني خمتلف الوسائطاستراتيجيةالكبلي هو 

ونشجع اهليئات التنظيمية على رصد التطورات احمللية واإلقليمية والدولية املتعلقة بقضايا شبكات اجليل التايل   .13
 ذلك أنظمة حتديد اهلوية من اجليل مبا يف( والتقييس والترقيم اإلنترنتمثل التوصيل البيين باستعمال بروتوكول 

واملشاركة قدر اإلمكان يف هذه املبادرات حبضور االجتماعات وتقدمي املدخالت والتعليقات يف هذه ) التايل
ل قدر ما تستطيع أفضل املمارسات الدولية املتصلة دخاهليئات التنظيمية على أن تأيضاً ونشجع . األنشطة

  .  أطرها التنظيميةبقضايا شبكات اجليل التايل يف

  جيب صياغة سياسات تنظيمية مبتكرة لتسهيل شبكات اجليل التايل
نعتقد يف موضوع تطور شبكات اجليل التايل أنه ينبغي للهيئات التنظيمية أن حتلل بدقة وأن حتدد عند االقتضاء   .1

تفية العمومية التبديلية وشبكات فيما يتعلق مثالً بتواجد الشبكات اهلا(السياسات االبتكارية يف األجل القصري 
وأن حتلل يف )  والتشغيل الثالثي، إخلاإلنترنتبروتوكول باستعمال الصوت نقل  بالتوازي، وخدمات اإلنترنت

  :قضايا منها) مع زيادة اكتمال بيئة شبكات اجليل التايل(األجل الطويل 
زاء نشر شبكات اجليل التايل وصياغة ج متقاربة املقارنة بني ج اخلدمات الثابتة واملتنقلة واإلذاعية إ   ) أ 

للتعامل مع شبكات اجليل التايل وخاصة فيما يتعلق بالنفاذ والتوصيل البيين ونوعية اخلدمة واألمن 
  والتعريفات

  التكنولوجيا األساسية وتطورهامنو القضايا املتصلة بالنفاذ و   )ب
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  جليل التايل لصاحل املستهلكتعايش الشبكات املوروثة واملختلطة وشبكات ا    )ج
  ) مبا يف ذلك احملتوى(الطابع املتغري للعالقة بني الشبكات واخلدمات والتطبيقات     )د 
اخلدمات اجلديدة الناشئة والتحديات ذات الصلة باستمرار املنافسة والقدرة على تقدمي خدمات     )ه 

  مبتكرة من طرف إىل طرف عرب شبكات اجليل التايل املتنافسة
  اإلنترنتالترابط بني شبكات اجليل التايل و    )و 
  أن تكون شبكات اجليل التايل حمركاً للتقاربا  ميكن الكيفية اليت    )ز 
  قضايا التقييس والتوصيل البيين والتشغيل البيين    )ح
  احلفاظ على مستويات مقبولة من نوعية اخلدمةا  ميكن الكيفية اليت    )ط
  كفالة النفاذ الشامل من خالل شبكات اجليل التايل والنفاذ عريض النطاقا  ميكن الكيفية اليت    )ي
أن تعزز خدمات شبكات اجليل التايل اخلدمات املقدمة إىل املستعملني ذوي ا ميكن الكيفية اليت     )ك

  .االحتياجات اخلاصة

عزز الوعي ا من خالل خمتلف ونوصي بأن تبدأ اهليئات التنظيمية مشاورات بشأن شبكات اجليل التايل وأن ت  .2
العمليات واملبادرات التنظيمية، مبا يف ذلك التعاون الوثيق مع صناعة االتصاالت وأن جيري النظر يف تدابري 

  .التنظيم الذايت والتنظيم املشترك يف إطار هذه اإلجراءات

ع قضايا شبكات اجليل التايل  وأصحاب املصلحة مجياهليئات التنظيميةونوصي بأن يشمل احلوار القائم بني   .3
مثل االلتزامات السابقة بشأن النفاذ إىل شبكات اجليل التايل والتوصيل البيين على شبكات بروتوكول 

 اخلصوصية وخدمات االتصاالت يف حاالت قضايا وقضايا املنافسة وقضايا املستهلك مبا يف ذلك اإلنترنت
 املراقبة قضايا جودة اخلدمة وقضاياي االحتياجات اخلاصة، والطوارئ وإتاحة إمكانية النفاذ للمستعملني ذو

 التشغيل والترقيم وعواقب تصاريحوتطبيق االعتراض القانوين لالتصاالت واالمتثال للمواصفات، وقضايا 
  .، وخاصة الصوت، على اخلدمات الشاملةاإلنترنتبروتوكول القائمة على دمات اخل

تطبيق قواعد تنظيمية متماثلة على مجيع النظر يف يئات التنظيمية على ودف محاية املستهلك، نشجع اهل  .4
 التشغيل البيين والتوصيل البيين وجودة اخلدمة مثلسيما يف جماالت  مشغلي ومقدمي اخلدمات اهلاتفية، ال

  .الشبكات وسالمتها ومحاية املعلومات ومحاية املستهلكوالترقيم والتنقل وأمن 

نظيم متكيين من أجل االنتقال صوب بيئة شبكات اجليل التايل حنث أيضاً اهليئات التنظيمية إلقامة ت: املنافسة  .5
بيئة ا استناداً إىل ظروف أسواق حمددة، وبصفة خاصة كيفية القيام على أفضل وجه بتشجيع على حتليل القضاي

احلاليني ومقدمي اخلدمات العقبات اليت يتعني معاجلتها الستدامة املنافسة بني املشغلني حتديد تنافسية و
  .املتنافسني/البدالء

  : التشغيلتصاريح  .6
نشجع اهليئات التنظيمية على تطبيق أطر للترخيص تتسم باملرونة واحلياد التكنولوجي، مع االعتراف    ) أ 

 بأمهية حيوية لالنتقال صوب عامل شبكات اجليل التايل الذي يتسم هاتني الصفتني تتسمانبأن 
  .التطبيقات، من ناحية، والبنية التحتية األساسية من ناحية أخرى/قة بني تقدمي اخلدماتبتفكيك العال
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نشجع اهليئات التنظيمية على تبسيط املتطلبات اإلجرائية للحصول على ترخيص وذلك بإدخال و   )ب
  وللفوز بأولوية حق العمل من أجل،عمليات التسجيل والتبليغ، ويف بعض احلاالت إزالة القواعد

الفاعلة وسيسمح ذلك يف اية املطاف ألطراف السوق . تسهيل إقامة شبكات نفاذ اجليل التايل
باالستفادة من شبكات اجليل التايل للنفاذ إىل األسواق العاملية كما سيسمح للمستهلكني باالستفادة 

  .من هذه املنافسة العاملية يف تقدمي اخلدمات
  :النفاذ  .7

التنظيمية ميكنها أن تنظر يف تعزيز املنافسة من خالل إتاحة النفاذ إىل األصول اليت نعتقد أن اهليئات    ) أ 
  .متثل اختناقات اقتصادية دائمة

نشجع اهليئات التنظيمية على أن حتلل بدقة ما إذا كان ينبغي تعزيز فك الترابط بني الشبكات و   )ب
  .غلنياألساسية وشبكات النفاذ أو تقاسم البنية التحتية بني املش

نشجع اهليئات التنظيمية وصانعي السياسات على النظر يف تعزيز تنوع شبكات النفاذ كخيار من و    )ج
 استراتيجيات لتعزيز نشر البنية التحتية وزيادة تغلغل اعتمادخيارات السياسة العامة وأن تنظر يف 

  .النطاق العريض واملنافسة
أن تأخذ يف االعتبار وجود طبولوجيات خمتلفة للشبكات ومع ذلك فقد ترغب اهليئات التنظيمية يف     )د 

  . على السواءتتسم بفاعلية التكاليف ألغراض التطبيقات يف املناطق احلضرية والريفية

  :التوصيل البيين والتشغيل البيين  .8
التنظيمية على االنتقال إىل بيئة جديدة فإننا حنث اهليئات جناح اعترافاً بأن التوصيل البيين ميثل مفتاح    ) أ 

تشجيع، وعند االقتضاء تصميم، مناذج توصيل بيين تتصف باملرونة والدقة لتسمح باالنتقال السلس 
  .إىل شبكات اجليل التايل

نشجع اهليئات التنظيمية على أن حتلل مجيع القضايا املتصلة باالنتقال إىل شبكات اجليل التايل، مبا و   )ب
سواق االقتصادية أو ذات الصلة، وتغيري مناذج رسوم التوصيل البيين، حتديد األ: فيها على سبيل املثال

 والتوصيل اإلنترنتوالنوعية من طرف إىل طرف من ناحية اتصاهلا بالتوصيل البيين يف بيئة بروتوكول 
  .البيين للبيانات أو اخلدمات مقابل التوصيل البيين للصوت

فنادق "ت تنظيمية تؤدي إىل جماالت جتارية جديدة مثل نشجع اهليئات التنظيمية على اعتناق مبادراو    )ج
مكاناً يستطيع فيه مقدمو خدمات " صاحب الفندق"للتوصيل البيين حيث يعرض " شركات التشغيل

االتصاالت والشبكات والعمالء إقامة مفرعام ومعدات الشبكات والتخزين اخلاصة م يف جوار 
  .بعضهم البعض

صيل أي شيء بأي شيء جلميع اخلدمات مل تعد قضية واضحة يف بيئة نعترف بأن قضية توو    )د 
 التقنية اليت املعلمات وأن التشغيل البيين للخدمات يتوقف على عدد كبري من اإلنترنتبروتوكول 

يتعني االتفاق عليها بني األطراف، كما يتوقف على سياسات تشكيل ترتيبات األنداد ومتطلبات 
 ونشجع اهليئات التنظيمية على متابعة وحتليل التطورات وأن حتدد عند .القبول اخلاصة احملتملة

  .االقتضاء السياسات التنظيمية املالئمة املتعلقة باخلدمات اإللزامية
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  :أنظمة الترقيم وهوية شبكات اجليل التايل  .9
تعديل سياسات والنظر يف اخلاصة ا نشجع اهليئات التنظيمية على توخي املرونة يف خطط الترقيم    ) أ 

ولوائح الترقيم الستيعاب التقارب واالنتقال إىل خدمات شبكات اجليل التايل القائمة على بروتوكول 
 باستعماللصوت لنقل ا، ومعاجلة قضايا مثل ما إن كان يتعني ختصيص موارد ترقيم اإلنترنت

 التقليدية على مقدمي  وما إن كان ينبغي فرض التزامات مشغلي اخلدمة اهلاتفيةاإلنترنتبروتوكول 
  .اإلنترنتبروتوكول باستعمال الصوت نقل خدمة 

وقواعد بياناته  (ENUM) الترقيم اإللكتروين بروتوكولنعتقد أنه ينبغي للهيئات التنظيمية، نظراً ألن و   )ب
 ،اإلنترنتمتثل عنصراً رئيسياً يف توجيه االتصاالت يف التوصيل البيين على شبكة بروتوكول وخدماته 

أن تتابع عن كثب تطورات خمتلف مفاهيم الترقيم اإللكتروين واملسامهة فيها وتشجيع تنفيذها على 
  .الصعيدين الوطين واإلقليمي

  :النفاذ الشامل  .10
يتضح من التجارب يف أحناء العامل أن زيادة املنافسة تؤدي إىل اخنفاض األسعار وتوسيع تغلغل    ) أ 

 العميل حتويلدم التكنولوجي واالختيار الصحيح للتكنولوجيا إىل وميكن أن يؤدي التق. اخلدمات
  .الريفي يف منطقة نائية إىل مصدر للربح

يف احلاالت اليت ال تزال يوجد فيها تدابري حمددة لتعزيز النفاذ الشامل نشجع اهليئات التنظيمية على و   )ب
ت اجليل التايل وتصميم سياسات مراعاة الفصل بني إقامة الشبكات وتقدمي اخلدمات يف بيئة شبكا

عترب السوق فيها غري تللخدمة الشاملة تتسم باحلياد من ناحية املنافسة وحتدد بدقة تلك املناطق اليت 
 على توفري اخلدمات بتكلفة حمتملة وتطبيق هذه السياسات على تلك املناطق وحدها، وبذلك ةقادر
  .ل إعانة العرض على تنفيذ تدابري تعزيز الطلب مقابالتشديديتم 

  :جودة اخلدمة  .11
نعتقد أن حتديد متطلبات مالئمة وشفافة جلودة اخلدمة ميكن أن يساعد الشركات القائمة على    ) أ 

  .التشغيل يف االقتصادات النامية حبيث ميكنها توفري خدمات من نوعية جيدة وبتكاليف حمتملة
 اجليل التايل فيما يتعلق بشبكاتائل جودة اخلدمة نوصي بأن حتلل اهليئات التنظيمية بدقة مجيع مسو   )ب

  .مثل حتديد أولويات احلركة وتنظيمها
 واملنهجيات املالئمة لقياسات املعلماتنوصي بأن تنظر اهليئات التنظيمية فيما إذا كان ينبغي حتديد و    )ج

  .نتاإلنتر من بروتوكول 6 و4 اخلدمة املنطبقة على الشبكات اليت تدعم الصيغتني جودة
 احلفاظ على بيئة يتمكن فيها ، عند حتديد معايري جودة اخلدمة املالئمةونعتقد أن من املهم أيضاً،    )د 

  .املستهلك من اختيار اخلدمات حسب احتياجاته

  :وعي املستهلك وأمنه ومحايته  .12

ات اجليل التايل نعتقد أنه ينبغي للهيئات التنظيمية أن تركز على زيادة وعي املستهلك بفوائد شبك   ) أ 
للسوق وللمستهلكني والقيام يف الوقت نفسه بدراسة دقيقة للقضايا املتصلة باألمن ومحاية املستهلك 
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 ومحاية املستعملني النهائيني من اقتحام رالقصمثل محاية املعلومات الشخصية ومحاية البيانات ومحاية (
ترونية وإنفاذ القانون وإتاحة احلصول على حيام اخلاصة وكذلك القضايا املتصلة بالتجارة اإللك

  ).خدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ

نعتقد أن أمن االتصاالت سيتزايد أمهية يف بيئة االتصاالت اجلديدة اليت تقوم على بروتوكول و   )ب
ئمة  ولذلك نشجع اهليئات التنظيمية على متابعة تطورات قضايا األمن وتنفيذ التدابري املال،اإلنترنت

  .مثل النظر يف اقتضاء تقدمي تقارير من مقدمي اخلدمات املعنيني بشأن احلوادث واإلخفاقات األمنية

نوصي بأن تقوم اهليئات التنظيمية أيضاً بتحديد طرق لتعريف املستهلكني باملخاطر األمنية واملخاطر و    )ج
بحث عن طرق لزيادة وعي شبكات اجليل التايل وال/اإلنترنتعلى اخلصوصيات يف بيئة بروتوكول 

املستهلك بأساليب احلماية، مبا يف ذلك مثالً احلمالت اإلعالمية ومنتديات االتصاالت واحللقات 
  .الدراسية يف هذا اال

___________  

مشروع هذه الوثيقة يقوم على أساس مسامهات مقدمة من األرجنتني وبوتسوانا وبلغاريا والكامريون وكندا وكوستاريكا 
ت ديفوار وفنلندا وفرنسا وإندونيسيا واليابان واألردن وكينيا وليتوانيا واملغرب ونيبال وباكستان وبريو وبولندا ورومانيا وكو

وقد علق عليها أيضاً كل من هيئة . وتنـزانيا وتايالند وتونس واإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة والواليات املتحدة
  . والبنك الدويل (OOCUR)منظمي املرافق 
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  امللحق باء
  

  االجتماع السنوي الرابع 
  للرابطات اإلقليمية للهيئات التنظيمية 

  

  2007 فرباير 4ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 
  مركز ديب التجاري العاملي

  تقرير الرئيس
  مقدمة

، وكان 2007 فرباير 4يف اإلمارات العربية املتحدة عقد االجتماع السنوي الرابع للرابطات اإلقليمية للهيئات التنظيمية يف ديب ب
وشارك أكثر من سبع رابطات . دور الشبكة العاملية للرابطات اإلقليمية للهيئات التنظيمية: موضوعه متكني اهليئات التنظيمية

ورأس . ات وطنيةكما حضرت االجتماع منظمات إقليمية وإدار. إقليمية للهيئات التنظيمية من أرجاء العامل يف االجتماع
 اهليئات التنظيمية ارات العربية املتحدة ورئيس شبكةاالجتماع السيد حممد الغامن، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلم

  .العربية

  املالحظات االفتتاحية

الدويل لالتصاالت، والسيد  االحتادأدىل ببيانني افتتاحيني موجزين السيد سامي البشري املرشد، مدير مكتب تنمية االتصاالت ب
حممد الغامن، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة ورئيس شبكة اهليئات التنظيمية العربية، عقب 

  . تعيينه رئيساً لالجتماع

  العروض واملناقشات

ا وخططها املستقبلية وبصفة أثناء االجتماع قدمت الرابطات التنظيمية اإلقليمية عروضاً لبيان إجنازاا يف العام السابق وحتديا
الشبكة العربية للهيئات التنظيمية لالتصاالت، : وقدمت اجلهات التالية العروض. خاصة يف إطار املبادرات اإلقليمية لالحتاد

نوب شرق آسيا ، وجملس منظمي االتصاالت يف رابطة أمم ج(WATRA)ورابطة هيئات تنظيم االتصاالت يف غرب إفريقيا 
(ARTC) وجملس منظمي االتصاالت يف جنوب آسيا ،(SATRC) ورابطة منظمي االتصاالت يف اجلنوب اإلفريقي ،

(CRASA) والشبكة الفرانكفونية لتنظيم االتصاالت ،(FRATEL) ومنتدى هيئات تنظيم االتصاالت يف أمريكا الالتينية ،
(Regulatel).  

 اآلن على وضع معايري منسقة وأطر  العربيةشبكة اهليئات التنظيمةتعمل : البارزة التاليةوأحاط املشاركون علماً بالنقاط 
أفضل  عن اعتماد اخلطوط التوجيهية بشأن  آسياقجملس منظمي االتصاالت يف رابطة أمم جنوب شرتنظيمية؛ وأعلن 

 أن اخلطوط التوجيهية بشأن أفضل يقيارابطة هيئات تنظيم االتصاالت يف غرب إفر وأعلنت املمارسات للمشاورات العامة؛
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املمارسات إلنشاء سوق مشتركة منسقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف غرب إفريقيا حولت إىل مقررات واعتمدت 
جملس منظمي ؛ وأجرى 2007 يناير 19 يف  لدول غرب إفريقياةاجلماعة االقتصاديمن جانب رؤساء دول وحكومات 

 دراسة استقصائية عن الطيف الالسلكي عريض النطاق وجيري اآلن دراسة استقصائية عن اجليل  آسيااالتصاالت يف جنوب
 عن حلول الذكرى العاشرة إلنشائها وحددت بناء القدرات رابطة منظمي االتصاالت يف اجلنوب اإلفريقيالثالث؛ وأعلنت 

منتدى هيئات تنظيم االتصاالت يف نظيمية مؤاتية؛ وأجرى يف املؤسسات التنظيمية باعتباره التحدي الرئيسي يف تنفيذ بيئة ت
 أا ستعقد ورشة عمل عن تنظيم الشبكة الفرانكفونية لتنظيم االتصاالت وأعلنت ؛دراسة عن النفاذ الشامل أمريكا الالتينية

ويسرا يف نوفمرب  يف الكامريون وأن اجتماعها السنوي سيعقد يف س2007شبكات اجليل التايل يف النصف األول من عام 
  .  وسريكز على محاية املستهلك وجودة اخلدمة2007

 إلفريقيا وآلسيا واحمليط اهلادئ املبادرات التنظيمية اإلقليمية اليت يتعني االضطالع ا ني اإلقليمياالحتادوعرض رئيسا مكتيب 
  . تهما وسلطا الضوء على جماالت التعاون والتعاون املستقبلي مع الرابطاييف منطقت

 الدويل إلقامة مركز  الدويل لالتصاالت والبنكاالحتادوأثناء اجللسة الثانية قُدم عرضان، أحدمها عن املشروع املشترك بني 
، والعرض اآلخر قدمه البنك الدويل عن 1لتبادل املعلومات بشأن القرارات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وكان الغرض من العرضني السعي إىل احلصول على . لق باملسائل التنظيمية بشأن التقارباخلطوط العريضة للتقرير املتع
وأبدى املشاركون اهتماماً كبرياً وتعهدت بعض الرابطات بتقدمي . مالحظات على التقرير من أجل اهليئات التنظيمية

  .علومات واالتصاالتمالحظات خبصوص مركز تبادل املعلومات بشأن القرارات التنظيمية لتكنولوجيا امل

 حيث يتوافر (G-Rex) أيضاً الرابطات اإلقليمية على مواصلة احلوار بشأن موقع التبادل العاملي للمعلومات االحتادوشجع 
  .م املقبليد موضوع اجتماع العاوعلى حتد) html.index/grex/D-ITU/int.itu.www://http(منتدى نقاش مكرس 

  

                                                      
مركز تبادل املعلومات بشأن القرارات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو مورد رائد على اخلط يوفر نقطة نفاذ يف خطوة    1

ت التنظيمية لالتصاالت وأمناء واحدة إىل املقررات الصادرة عن هيئات اختاذ القرارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل اهليئا
وهو يشتمل أيضاً على برنامج حبث وصفي . املظامل املعنيني بتسوية النـزاعات يف الصناعة واحملاكم املتخصصة املعنية بتسوية املنازعات

)meta crawler( ولالطالع على مزيد من املعلومات انظر. ةالبحث عن قرارات بشأن مواضيع معين يتيح :org.ictdec.www://http.  

http://www.itu.int/ITU-D/grex/index.html
http://www.ictdec.org/
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