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  ملخص تنفيذي
يف مركز املؤمترات يف فندق حبتور غراند أوتيل يف بريوت، لبنان،  (GSR) الندوة العاملية التاسعة ملنظمي االتصاالتعقدت 

الذي ُعقد قبل الندوة العاملية ملنظمي  (GILF) لرواد الصناعةاملنتدى العاملي باالقتران مع  2009 نوفمرب 12إىل  10من 
بني املنظمني وصانعي  ومجعت مامشاركاً  648 ستقطبت الندوة أكثر مناو. يف نفس املكان 2009نوفمرب  9 االتصاالت يف

من رئيس هيئة تنظيم ووزراء وغريهم  50 بلداً، وضمت أكثر من 89 السياسات وموردي خدمات االتصاالت من
وناقش املشاركون حتديات ظاهرة التقارب . عضواً من قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد 95الشخصيات البارزة فضالً عن 

وقد نظم االحتاد الدويل لالتصاالت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت بالتعاون . وتغري دور املنظمني يف بيئة اتصاالت متقاربة
يف اجلمهورية اللبنانية برئاسة الدكتور كمال شحادة، رئيس اهليئة  (TRA)املنظمة لالتصاالت  مع وزارة االتصاالت واهليئة

  .ومديرها التنفيذي
قطاع  حتوُّل، ودرست آثار "التدخل أم عدم التدخل؟ حفز النمو من خالل التنظيم الفّعال"موضوع  2009وتناولت ندوة 

ويف هذا اإلطار حيتاج . لتطورات التكنولوجية والتجارية والتنظيميةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفعل مزيج من ا
املنظمون يف مجيع أرجاء العامل إىل ضمان وجود جو منافسة حرة ومفتوحة أمام مجيع القوى الفاعلة يف سوق تكنولوجيا 

اليت تثريها ظاهرة  وسعياً لدراسة نتائج السياسات. على حساب أخرى ما ت واالتصاالت دون متييز تكنولوجياملعلوما
مواضيع متنوعة ذات صلة مشلت على سبيل املثال خلق ومتكني بيئة مالئمة لالستثمار  GSR-09 التقارب تناولت الندوة

والتوصيل البيين لربوتوكول اإلنترنت ومحاية املستهلك وتنظيم أسعار إهناء اخلدمة املتنقلة واملهاتفة باستعمال بروتوكول 
وم األول مفتوحاً للمنظمني وصانعي السياسات وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد واملشاركني يف وكان الي. اإلنترنت

اليومان الثاين والثالث فخصصا للمنظمني وصانعي  أما. رواد الصناعة وغريهم من الضيوف املدعوينيلاملنتدى العاملي 
  .السياسات حصراً

املبادئ "السابقة ملنظمي االتصاالت جرى التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن سلسلة من جرت العادة يف الندوات العاملية  وكما
". أسس جمتمع معلومات عاملي التوجيهية ألفضل املمارسات املتعلقة بالنهج التنظيمية املبتكرة يف عامل التقارب من أجل تدعيم

موضوع مشاورات واسعة، وجاءت تعبرياً عن توافق اآلراء الذي توصلت إليه هيئات تنظيمية  وكانت هذه املبادئ التوجيهية
  .التقرير مرفقاً هبذاويرد النص النهائي للمبادئ التوجيهية . وطنية عديدة مشاركة يف االجتماع
وعرضت هذه . من أوراق املناقشة بشأن تأثري ظاهرة التقارب على تغيري دور املنظمني وعةموقد جرى قبل الندوة إعداد جم

وأوراق املناقشة هذه . األوراق يف االجتماع هبدف إعالم املشاركني واستكشاف املسائل األساسية وإطالق املناقشات بشأهنا
  .D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/papers.html-http://www.itu.int/ITU: متاحة يف العنوان

  2009نوفمرب  9 - حفل االفتتاح املشترك
  .2009  نوفمرب 9  يف (GILF)واملنتدى العاملي لرواد الصناعة  (GSR)أقيم حفل افتتاح مشترك للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 

عبَّر فيها عن امتنانه العميق ، كلمة استهاللية السيد سامي البشري املرشد، مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتادوألقى 
وقال إن الندوة العاملية . جلمهورية لبنان ولفخامة العماد ميشال سليمان رئيس اجلمهورية الذي شرف املؤمتر برعايته السامية

ميثالن فرصة فريدة لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا تنظيمية  2009 العاملي لرواد الصناعة لعام ملنظمي االتصاالت واملنتدى
وشدد على ضرورة العمل . حيوية، وإن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت دعامة أساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية

ا إال من خالل التنظيم اجليد، األمر الذي يفترض توازناً حساساً يف ميكن اجنازه لتحقيق البيئة الالزمة لتنمية االتصاالت اليت ال
. احتياجات التنمية املستدامة عند استحداث البيئة املشجعة على االستثمار إغفالهنج التدخل وعدم التدخل توخياً لعدم 

إىل التأكد من أن مجيع  وحرصاً على حتقيق ذلك فإننا حباجة. هو اليوم أكثر أمهية من أي وقت مضى الذكي والتنظيم
  .هي احتياجات القطاع وصناعة االتصاالت األطراف املعنية تدرك ما

   

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/consultation.html
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/consultation.html
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/papers.html
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ومديرها التنفيذي ورئيس الندوة العاملية التاسعة  (TRA)رئيس اهليئة املنظمة لالتصاالت  ،كمال شحادةالدكتور وأكد 
 2007 وقال إن اهليئة بذلت منذ إنشائها عام. االتصاالت، على أمهية القطاع اخلاص يف تنمية قطاع ملنظمي االتصاالت

وأضاف أن لبنان مستعد لتحرير االتصاالت . جيدة من خالل التشاور املثمر مع القطاع اخلاصجهوداً كبرية لتحقيق نتائج 
املهاتفة املتنقلة بطريقة وتعمل اهليئة على منح التراخيص وتلتزم خبصخصة . املتنقلة والدولية ومعاجلة االختناقات يف االتصاالت

  .شفافة لترسي يف األعوام القادمة دعائم صناعة تنافسية تضمن الشرعية واإلنصاف والشفافية
إن املهاتفة املتنقلة  ،(GILF)الدكتور سعد الّرباك، املدير التنفيذي جملموعة زين ورئيس املنتدى العاملي لرواد الصناعة وقال 

وأضاف أن أصحاب املصلحة مجيعاً . الكماليات، وهي دعامة رئيسية للتنمية االقتصادية تعد من اآلن ضرورة أساسية ومل
مسؤولون عن تنمية قطاع االتصاالت حيث بوسع احلكومات أن تعمل جنباً إىل جنب مع القطاع اخلاص لضمان تدفق 

للخروج من هذه األزمة  سوياًن نعمل أ من بد وال وقال إننا اآلن يف أزمة وأوقات عصيبة بسبب تغري املناخ،. االستثمارات
وهنالك حاجة إىل . ضرورة يعد خياراً بل والنطاق العريض هام جداً ومل. من خالل خفض التعريفات وتعزيز منح التراخيص

  .معايري ومقاييس واضحة تتيح للمشغلني أن يعملوا يف بيئة سليمة ومتكنهم من استعمال ترددات واضحة للنطاق العريض
فخامة رئيس مجهورية لبنان العماد سليمان على ، الدكتور محدون توريه، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالتوشكر 

وقال إن الندوة العاملية . رعايته السامية والدكتور كمال شحادة ومضيفيه اللبنانيني يف اهليئة املنظمة لالتصاالت على دعمهم
. يف احلوار، وإن موضوع هذه السنة مناسب جداً يف املناخ االقتصادي احلايلملنظمي االتصاالت فرصة ممتازة للدخول 

وأضاف الدكتور توريه قائالً إنه لسعيد برؤية منظمي االتصاالت يأتون من أحناء العامل قاطبة وجيتمعون ملناقشة قضايا 
قال إن تكنولوجيات املعلومات و. رئيسية منها تغري املناخ ومحاية األطفال على شبكة اإلنترنت واألمن السيرباين

واالتصاالت حيوية للتنمية االجتماعية واالقتصادية ولتوصيل الشعوب، وإهنا تشكل يف كل أزمة تواجهها جزءاً من احلل، 
ذكر الدعوة اليت وجهها السيد الّرباك إىل هتيئة بيئة متكينية وطلب من املنظمني   كما. فهي معنية مباشرة خبلق فرص العمل

  .جهوا هذا التحديأن يوا
، رؤيته لبيئة االتصاالت اليت تعمل احلكومة على تصميم السيد جربان باسيل، وزير االتصاالت يف مجهورية لبنان عرضمث 

وأردف قائالً . املشغل على بنائها واملنظم على إدارة حركتها ومراقبتها ومعاقبة من ينتهك قواعدهايعمل أطرها وسياساهتا، و
تنفذ  د الفجوة الرقمية بني لبنان والدول العربية من جهة والفجوات داخل لبنان، وقد وضعت لذلك سياسةإننا نسعى إىل س

املرحلة الثانية فهي اإلصالح  أما. ثالث مراحل، ولبنان حالياً يف املرحلة األوىل اليت تتلخص يف تصحيح األخطاء السابقةعلى 
. قدماً لضمان االستقرار وااللتحاق بركب الطليعة يف جمال االتصاالت يف العاملوحنن ملتزمون باملضي . والثالثة مرحلة التنمية

ولقد حقق لبنان جناحاً عظيماً يف السنوات األخرية إذ ضاعف معدل اختراق اهلاتف املتنقل وازداد التوصيل باإلنترنت مبقدار 
أكرب يف املستقبل القريب، وحتقيق هذه األهداف  ولبنان يتهيأ إىل وثبات. 40%ثالثة أضعاف، واخنفضت تكلفة اخلدمة بنسبة 

  .أمر هام لضمان القدرة على التواصل جلميع اللبنانيني
  2009نوفمرب  10 - مالحظات افتتاحية

كلمة ترحيب عّبر فيها عن امتنانه الصادق  السيد سامي البشري املرشد، مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتادألقى 
للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت وملعايل وزير سليمان، رئيس مجهورية لبنان، على رعايته السامية  لفخامة العماد ميشال

وشكر . االتصاالت سابقاً السيد جربان باسيل، ومعايل الوزير اجلديد على دعمهما للندوة وهنَّأ لبنان على تشكيل احلكومة
بلداً أنشأ  153 والحظ أن. 2009 ادة على قبوله رئاسة الندوة لعاماهليئة املنظمة لالتصاالت يف لبنان والدكتور كمال شح

التدخل أو عدم التدخل؟ حفز النمو من خالل "مث قدم موضوع الندوة  ،هيئات لتنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اء أسواق تكنولوجيات املعلومات وقال إن التنظيم هام جداً للتنمية وإلبق". التنظيم الفّعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وقال إن املنتدى العاملي لرواد الصناعة بدأ باألمس . واالتصاالت يف البلدان النامية، جذابةً على الرغم من االنكماش العاملي
أن تواجه  واملنظمون مكلفون بتغيري مناهج التنظيم سعياً خللق بيئة تشجيعية من شأهنا. حواراً مثمراً بني املنظمني واملصنعني

  .حتديات التقارب يف الوقت الذي تيسر فيه النفاذ الشامل إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ملصلحة مجيع املواطنني
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عن افتتاح الندوة العاملية التاسعة  شحادة، رئيس اهليئة املنظمة لالتصاالت يف لبنان ومديرها التنفيذي لالدكتور كماوأعلن 
ثقته ودعمه، وشكر الدكتور توريه والسيد سامي  علىأعرب عن امتنانه لالحتاد الدويل لالتصاالت ملنظمي االتصاالت، و

ولكن االقتصاد  ،وقال إن العامل يشهد تغريات كربى، وأن األزمة املالية قد هزت كيانه. البشري مدير مكتب تنمية االتصاالت
وأردف أن على  .على االتصاالت اللحاق بالركب وحتقيق تغرياتأن وتقدماً سريعاً، و 7-8% اللبناين منيع ويسجل منواً قدره

أن يعيدوا حتديد دورهم يف وضع تنظيم مالئم على أرضية سوية تفضي إىل جين مكاسب التقارب، على احلكومات واملنظمني 
فة وأن نتعامل مع األطر املألوفاملنظمون يواجهون عدم استقرار هائل وعلينا أن نفكر خارج . الرغم من صعوبة احللول

  .وقال إنه يتطلع قدماً إلجراء مزيد من املناقشات برؤية منفتحة. التغريات املفاجئة
وقال . ، موضوع الندوةالسيد ماريو مانيفيتش، رئيس شعبة السياسات واالستراتيجيات يف مكتب تنمية االتصاالتوقدم 

يئة بيئة تشجع االبتكار يف الوقت الذي تؤمن فيه محاية املستهلك إن التنظيم مهم لضمان األرضية السوية، وتعزيز الشفافية وهت
تراخيص حمددة اخلدمة، فإن قواعد رقمية وبينما تتواصل اخلدمات مبوجب . والتقارب يلغي احلدود. وتعزز النفاذ الشامل

تطورت خدمات خمتلفة وقد . مثالًجديدة متكن موردي اخلدمات من االنطالق يف أسواق جديدة كعروض اخلدمات املتفرقة 
ويعين ذلك بالنسبة إىل املنظمني اليوم مواجهة التحدي الكبري املتمثل يف احلد من تشوه األسواق . عموماً يف أطر تنظيم خمتلفة

سيما وأن الفوائد املنتظرة كبرية وقد زادت الشبكات املفتوحة من  ال. ويف متكينها من التطور واعتماد أفضل التكنولوجيات
ثات املرتبطة باخلصوصية واألمن فأرغمت املنظمني على التكيف، ويف نفس الوقت على احملافظة على توازن مناسب التحدي

واستعرض املتحدث الربنامج وأوراق املناقشة وسبل االطالع على جمريات دورات الندوة العاملية . بني التدخل وعدم التدخل
وقد أسهم . طلق مشاورات بني أصحاب املصلحة لوضع أفضل املمارساتوقال إن االحتاد أ. ملنظمي االتصاالت ونتائجها
املبادئ التوجيهية ألفضل جبمع مشروع جمموعة وشكر املتحدث الدكتور شحادة الذي قام . عشرون بلداً يف هذا اجلهد

  .، ودعا سائر املشاركني إىل دراسة هذا املشروعارساتاملم
  جلسة تقدمي التقارير عن جلسة املنتدى العاملي لرواد الصناعة وعن االجتماع غري الرمسي لرابطات املنظمني اإلقليمية

عن اجتماع املنتدى تقريراً  الدكتور سعد الّرباك، املدير التنفيذي جملموعة زين ورئيس املنتدى العاملي لرواد الصناعةقدم 
وأكد على تركيز مناقشات ذلك اليوم على الطيف واحلاجة إىل بيئة تنظيمية مستقرة . الذي ُعقد يف اليوم السابق 2009  عام

والحظ ضرورة جتنب فرض ضرائب من شأهنا أن تصد املستثمرين، وقال إن . وإىل تنظيم خفيف ومرن  ميكن التنبؤ هبا
وأكد على احلاجة إىل مزيد من . صاالت تشكل جزءاً من احلل لتخفيف آثار تغري املناختكنولوجيات املعلومات واالت

 اجليش  يف الطيف حيظى هبا" مقدسة اًحقوق" متارستزال   الطيف وضرورة حتسني توزيعه مالحظاً أن العديد من البلدان ما
ذاهتا مفهوم جيد لكنها حتتاج إىل مزيد   حبد (USFs)وأشار إىل أن صناديق اخلدمة الشاملة . باسم األمن على سبيل املثال

يكرروا أخطاء   ينبغي على املنظمني أالّ  ودعا إىل مزيد من احلياد التكنولوجي، إذ. من االلتزام من جانب الصناعة يف التنفيذ
نظمني وخلص إىل القول إن الصناعة مستعدة وجاهزة للعمل مع امل. املاضي، ودعا إىل وضع مناذج جتارية أكثر استدامة

والوزارات، وإهنا تلتمس التزاماً بالتعاون يف جماالت املصلحة املشتركة إلنشاء قطاع ينبض بالنشاط للمساعدة على توصيل 
وسلط النقاش الذي تلى كلمة الدكتور الّرباك الضوء على احلاجة إىل التوصيلية والتشجيع على . املناطق غري املوصولة

فيه مصلحة   وعلى ضرورة أن يعمل املشغلون الرئيسيون بالتعاون مع املشغلني اجلدد مبااالستثمار يف األسواق البازغة 
  ".املنافسة التعاونية"اجلميع مشرياً إىل مفهوم 

، ورئيس رابطة ، مجهورية الرأس األخضر(ANAC)السيد ديفيد غوميز، املدير العام للوكالة الوطنية لالتصاالت أما 
لرابطة اهليئات التنظيمية تقريراً عن االجتماع غري الرمسي فقدم  (ARCTEL-CPLP)االتصاالت للبلدان الناطقة بالربتغالية 

فذكر أن االجتماع ُعقد برئاسة الدكتور عبد الرمحن بن أمحد اجلعفري، مدير جلنة االتصاالت وتكنولوجيا . اإلقليمية
وناقش مثانية . ، وبإدارة السيد ديفيد غوميزAREGNETملكة العربية السعودية ورئيس شركة يف امل (CITC)املعلومات 

التنظيم يف : وعشرون مشاركاً من سبع هيئات إقليمية قضايا ملّحة وتبادلوا وجهات نظرهم وخرباهتم وعاجلوا املواضيع التالية
والحظت . التنظيم يف املستقبل: لتقارب والتكامل اإلقليميهل من سبيل إىل التنظيم اإلقليمي؟، ا: القرن احلادي والعشرين

وقد . الرابطات أهنا تواجه نفس املشاكل وتنشد نفس األهداف املتمثلة يف احلاجة إىل مزيد من التنسيق والتعاون اإلقليميني

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/consultation.html
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/consultation.html
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دوة العاملية ملنظمي تنظيم اجتماعات سنوية بالتوازي مع الن: برزت اإلجراءات التالية الواجب اختاذها مستقبالً وهي
إنشاء شبكة أمانة الرابطات اإلقليمية بالتعاون مع االحتاد؛ استعمال املنتدى العاملي للتبادل بني هيئات االتصاالت؛ 

وقد رحب السيد سامي البشري املرشد مدير مكتب تنمية . كقاعدة لشبكة أمانات الرابطات اإلقليمية (G-REX) التنظيم
  .راتاالتصاالت هبذه املباد

، نيابةً عن األمني العام لالحتاد بالتربعات السخية اليت السيد سامي البشري املرشد، مدير مكتب تنمية االتصاالتوأشاد 
مليون دوالر أمريكي واليت أعلن عنها يف حفل توقيع يف أبو ظيب يف الثامن من  2 بقيمة قدمتها دولة اإلمارات العربية املتحدة

ور توريه األمني العام لالحتاد لدعم إنشاء متحف جديد خيطط االحتاد لبنائه يف مقره يف جنيف، حضره الدكت 2009 نوفمرب
وسيسلط الضوء على ماضي وحاضر ومستقبل تكنولوجيات  .وهو متحف استكشايف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

م هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية وجه الشكر إىل السيد حممد الغامن، املدير العا كما .املعلومات واالتصاالت
  .أن االحتاد يتطلع قدماً للعمل مع إدارة اإلمارات العربية املتحدة على هذه املبادرة علىاملتحدة وأكّد 

تعزيز وأعربت هيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة عن اعتزازها بدعم االحتاد يف مجيع مبادراته الرامية إىل 
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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  حتديات جديدة ملنظمي االتصاالت: التنظيم الفّعال يف عامل التقارب: 1 اجللسة
رئيس اهليئة املنظمة لالتصاالت يف لبنان ومديرها التنفيذي ورئيس الندوة العاملية ملنظمي  الدكتور كمال شحادةأدار اجللسة 
، عرضاً ملخصاً لورقة املناقشة اليت Macmillan Keck، الشريك املؤسس لشركة ماكميالنالسيد روري وقدم . االتصاالت

وذكر أن املنظمني اليوم يوازنون . التحديات اليت يواجهها املنظمون: التوصيلية واالنفتاح ومواطن الضعفقدمها للندوة بشأن 
ال إن االتصاالت من طرف واحد إىل طرف واحد وق. بني توقعات خمتلف األطراف املعنية، مشغلني ومستهلكني وحكومات

وعلى املنظمني أن يوازنوا . تصبح اتصاالت من أطراف عديدة إىل أطراف عديدة بفضل التغريات يف معمارية الشبكة
التوصيلية بني االنفتاح ومواطن الضعف عند تسخري املنافسة ألغراض التوصيلية واستمثال استعمال الطيف ومعاجلة مشاكل 

يزيد من احتماالت التنازع ولكن الشفافية تبقى احلل الرئيسي، هلذا ينبغي على  وأضاف أن املكاسب كبرية مما. قالسو
  .املنظمني التشاور مع األطراف املعنية بصراحة ونزاهة

رئيس شركة ( السيد هيكتور أوسوناوشدد . وتناول املشاركون قضايا من قبيل فصل البنية التحتية عن احملتوى
COFETELعلى ضرورة أن تنتقل احملتويات جماناً يف البنية التحتية، وأن على املنظمني أن يظهروا حيادية ) ، املكسيك
عليهم أن يتحلوا باالنفتاح والقدرة على االستشراف ليستبقوا التغري وأن يلتزموا   كما. يتيحوا حتقيق ذلك  وانفتاحاً كيما

  .بإطار ثابت وشفاف للتقارب
جيعل  أن االبتكارات التكنولوجية تسبق تغري التنظيم على حنو قد) ، مصرNTRAرئيس شركة ( بدوي. أالدكتور وأوضح 

وهنالك حاجة إىل . وجيب تطوير بيئة التنظيم بنفس سرعة تطور التكنولوجيا من أجل جين منافع التقارب. التنظيم غري فّعال
ويتطلب التقارب تنظيماً على . دويل واحتياجات للهيئات املكونةقوانني حيادية تكنولوجياً تراعي املستجدات على الصعيد ال

وينبغي أن يتعاون املنظمون على وضع معايري على أساس . أساس الناتج وعلى أساس اخلدمات إضافة إىل منح التراخيص
  .الناتج ألغراض التشغيل البيين

ظيمية يف فرنسا اليت تضم فريقني منفصلني من عن البنية التن) ، فرنساARCEPعضو اللجنة، ( كوريان. السيد نوحتدث 
لفريقي أن وأشار إىل أن الفائض الرقمي مسألة أساسية، و. املنظمني واحد لالتصاالت السمعية املرئية وآخر لالتصاالت

 .وسينشأ جملس تنسيق رقمي هبدف توزيع ترددات رقمية جديدة بأكرب فعالية ممكنة. بشأهنااملنظمني وجهات نظر خمتلفة 
  .جيعل التنسيق مهماً ، مماحمتويات إنترنت أيضاً تعد مسعية مرئية فحسب بل وشدد على أن احملتويات مل

يف كل مكان يف شبكات  يكمن يف الطرف وحده بل إن الذكاء ال) GSMAمدير التنظيم، اهليئة ( مانتاين. السيد روقال 
ومشل النقاش قضايا املراقبة وملكية مشتركي . ليست بالبيئة املغلقةبروتوكول اإلنترنت الذكية احلالية وإن اإلنترنت املتنقلة 

حراس البوابات إىل افتتاح قنوات متنقلة مفتوحة  االنتقال من وضع مغلق شبه احتكاري حيث املشغلون هم(اخلدمة املتنقلة 
  .، وإعادة ترتيب الطيف وبنية التعريفات)لالتصاالت بسبب طلب املستعملني لذلك

  الدروس املستفادة - آثار األزمة املالية على التنظيم :2 اجللسة
أن قطاع تكنولوجيا  ،)رئيس اللجنة الفدرالية لالتصاالت، الواليات املتحدة( جناشوفسكي. السيد جذكر مدير اجللسة، 

تكاليف عدم التوصيل تظهر ) 1: وهو يرى ثالث قضايا رئيسية هي. املعلومات واالتصاالت بوسعه أن خيرج العامل من األزمة
صانعو السياسات يتعاملون مع قضايا عسرية بأدوات من العامل ) 3التكاليف الباهظة لبناء البنية التحتية؛ ) 2اآلن أكثر حدة؛ 

  :هي (FCC)وهنالك مخسة أهداف تنشدها اللجنة الفدرالية لالتصاالت . التماثلي
  لتيسر الشامل؛توسيع النفاذ إىل النطاق العريض سعياً ل  (1)
  اخلدمة املتنقلة بالنطاق العريض هي مستقبل اخلدمة املتنقلة، واخلدمة املتنقلة هي األساس بالنسبة للنطاق العريض؛  (2)
  ؛تعزيز التنافس أمر حاسم لتعزيز االستثمار واالبتكار (3)
  احملافظة على شبكة اإلنترنت جمانية ومفتوحة وقوية؛  (4)
  .اللجنة الفدرالية لالتصاالت وشفافيتها والتزامها مع أصحاب املصلحة واجلمهور العريضحتسني انفتاح   (5)
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: تأثري التنظيم الفّعال على االستثمارورقتها بعنوان  ،، رئيسة دائرة البحوث يف جمموعة زينالسيدة لني دورواردوقدمت 
ويستثمر املستثمرون يف تكنولوجيات . توفر لالستثماروقالت إن األزمة املالية قلصت من رأس املال امل. وجهة نظر املستثمر

املخاطر  أما. املعلومات واالتصاالت هبدف النمو وإجياد مصادر جديدة لإليرادات ومزيد من املستهلكني واستجابةً للتنافس
ين وضمانات التنافس املتوقعة ونظام منح التراخيص ونظام التوصيل البي/الشفافية وقوانني االتصاالت القائمة: الرئيسية فهي

. وهنالك حالياً مزيد من التركيز على رأس املال االستراتيجي. واألسواق ذات طابع دوري. ورسوم التنظيم والضرائب
يتغري هو كيفية استيعاب خطر التنظيم يف  يبدو أن توافر رأس املال يؤثر على كيفية رؤية املستثمرين ملخاطر التنظيم، وما وال

  ).ن املصارف أصبحت اليوم أكثر تشدداًأل(عملية القرار 
" خطة التحفيز: "التنظيم الفّعال، املديرة اإلدارية ملؤسسة بيغما لالستشارات، ورقتها بشأن السيدة مانديال مسيمانغوقدمت 

. ، اليت تدرس فيها دور التنظيم يف تدعيم الثقة وتقليص املخاطر وتشجيع االستثمارلقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مثل آليات ملشاركة القطاع العام (واقترحت هنجاً من شقني للحصول على ردود تنظيمية لألزمة من خالل إقراض دعم مايل 

وينبغي . لشركات التجارية وتعزيز الكفاءاتاوتدابري خلفض تكاليف إنشاء ) (PPPs)والشراكات بني القطاعني العام واخلاص 
تغري األزمة العاملية املالية مفاهيم التنظيم اجليد لقطاع  ومل. أن يفكر املنظمون يف سبل كفيلة بتشجيع التنافس يف القطاع

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
، dot.comالتصاالت قد جتاوزت أزمة أن صناعة ا) رئيس هيئة الشبكة الفدرالية، أملانيا( كورث. السيد موالحظ 
وينبغي عدم استعمال . ليست أزمة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بل أزمة مالية تؤثر على قطاع هذه التكنولوجيا وهي

فهنالك خطر  تقوى األسواق على العمل بصورة صحيحة، وإالّ عندما ال عند نضوب األموال اخلاصة أو  األموال العامة إالّ
  .حنتاجه هو التنظيم الفّعال واملوجه ما  بل ،حباجة إىل أكثر أو أقل إذا كنا نناقش ما وينبغي أالّ. ه السوقّوتش

إن ) ، ورئيسها التنفيذي، األردنTRCرئيس جملس املفوضني هليئة تنظيم قطاع االتصاالت، ( الدكتور أمحد حياصاتوقال 
القرارات التنظيمية والتراخيص فتبىن على أساس آفاق زمنية تتراوح  وسنتني، أماتدوم ملدة تتراوح بني سنة  األزمات عادة ما

يتعلق بعمليات الدمج ذكر الدكتور حياصات الدعم املايل غري املباشر مثل تأجيل املدفوعات،  وفيما. سنة 20و 15 بني
وميكن أن تشمل االستثناءات . ملخاطروالتحول من الرسوم املرتفعة للحيازة إىل مناذج تقاسم اإليرادات هبدف احلد من ا

وأن توفري الطيف بأسعار أقل ميكن أن يسهل دخول . بالنسبة إىل املستثمرين تقليص التزامات التوسع اليت تفرضها التراخيص
  .قد يفوق حىت هذا أمهيةً أكرب من األطراف الفاعلة لكن إتاحة تيسري الطيف هنا إىل عددالسوق 
إن أحد أسباب األزمة املالية كان غياب ) مدير املكتب الدويل، شركة تليفونكا، إسبانيا( نكوبال- لوبيز. السيد سوقال 
ناعة بامل يتمتع الوأضاف أن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يقاوم األزمة ومعاناته منها أقل من غريه، لكنه  .التنظيم

  .كاملة ضدهاال
 (OCDE)ومجيع البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  وذكر املشاركون أن بلداناً متقدمة عديدة

أما البلدان النامية فإن قلة منها قد اتبعت مع ذلك خططاً حتفيزية رغم تأثرها باألزمة، وأن . تقريباً اعتمدت حزماً حتفيزية
مليار دوالر أمريكي  مبائةتنمية متعددة األطراف خص مصارف ال 2009 اجتماع جمموعة الدول الصناعية العشرين يف أبريل

وقد اقترح بعض املشاركني يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت أن تستخدم أموال جمموعة . لدعم اإلقراض إىل البلدان النامية
لصاحل مشاريع تكنولوجيا  (USF)الدول الصناعية العشرين إضافة إىل األموال غري املخصصة يف صندوق اخلدمة الشاملة 

  .املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية
  تلبية توقعات املستعملني: محاية املستهلك: 3اجللسة 

يفعله املنظمون   إن الكثري مما) ، أستراليا(ACMA)رئيس هيئة االتصاالت واإلعالم االسترالية ( شّيا. السيد سقال مدير اجللسة 
وتعترب . يأيت ترتيب االتصاالت يف استقصاءات املستهلكني يف موقع متدٍن مقارنةً بالقطاعات األخرىو .موجه حلماية املستهلك

تهلكني ذوي فقد انتقلنا من املشتركني إىل املس هو املستهلك؟ منولكن، أوالً، . جتربة املستهلكني مثاالً جيداً عن تطبيق التقارب
وعالقة التبادل هي تقدمي االبتكار لألذكياء . م واملستهلكني العارفني األذكياءعن خياراهت يكشفونالذين االحتياجات األساسية 
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كانت مواضيع املاضي االحتيال والتزوير والفوترة،   فاملواضيع تزداد، إذ ماذا؟وهنالك أيضاً مسألة . العارفني واألمن لألقل ثقة
  .السيربانية وإدارة اهلوية واألمن اإللكتروينمواضيع اليوم الساخنة فهي الربيد االقتحامي والسالمة   أما

تلبية توقعات : محاية املستهلكوهي من كبار خرباء االتصاالت، ورقتها بشأن  ستيفنـزالسيدة روزاليند وقدمت 
وقالت إن هنالك عدداً . ، واستعرضت فيها تغري احتياجات وتوقعات مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملستعملني

يف ذلك توفري معلومات عن األسعار ونوعية  مبا ،اليت يستطيع املنظمون مبوجبها تلبية هذه االحتياجات والتوقعات الطرائقمن 
املعلومات، فحماية املستهلك  اختاللومن غري الكايف ضمان معاجلة مسائل . ىاخلدمة أو تعليم املستعملني أو معاجلة الشكاو

رب حتٍد للمنظمني هو املخاطر األمنية املباشرة على اخلط، ونظراً لتزايد اخلدمات املقدمة وأك. أمر أساسي ألي منهج استباقي
وقد يكون اإلفراط يف حتميل املعلومات . عرب اإلنترنت فإن التأكد من أمن وموثوقية التوصيالت اليت تشكل الشبكة أمر حيوي

  .جلة مسأليت الثقة واألمنمصدراً لاللتباس، وحيتاج املنظمون إىل إجياد أفضل السبل ملعا
إن التكنولوجيا احلديثة تتغري بوترية ) ، كينيا(CCK)املدير العام هليئة االتصاالت يف كينيا، ( نيوروجي. السيد سوقال 

املنظمون يف  وشدد على إبراز األنشطة اليت يقوم هبا. متسارعة ومن الصعب على املستهلك أن يلتقط املعلومات الصحيحة
وشرح املعلومات حبيث تصل ) عرب عروض يف الشوارع ويف وسائط اإلعالم(جمال تعليم املستهلك ونشر املعلومات كينيا يف 

  .إىل كل الناس
عضو جملس اإلدارة ورئيسة وحدة اإلعالم وشؤون املستهلكني، اهليئة املنظمة لالتصاالت ( السيدة حماسن عجموأوضحت 

وقد أصدرت اهليئة . أقصى درجات األولوية هو محاية املستهلكاملنظمة لالتصاالت ة أن أحد األهداف الذي توليه اهليئ) لبنان
بشأن خدمات القيمة  مشاوراتوقد أفضى ذلك إىل . ، وستستكمل نتائج هذا التشاور قريبا2007ً ورقة تشاور يف مطلع عام

وأقيم خط اتصال مباشر . لتجارة واالقتصادوقد وقعت اهليئة مذكرة تفاهم مع وزارة ا. املضافة والعمل على معاجلة الشكاوى
. لتلقي الشكاوى وهنالك مشاورات بني القطاعني العام واخلاص من جهة وموردي خدمات املعلومات من جهة أخرى

  .لتعريف املستهلكني حبقوقهم 2010 ختطط اهليئة حلملة توعية وطنية يف عام كما
وبصرف النظر . أن الوضع معقد جداً يف الواليات املتحدة) Willy Rein LLPشريك يف شركة ( غروس. السيد دوالحظ 

عن املدن واملقاطعات والواليات بالغة النشاط، هنالك جمموعات حمددة االتصاالت وجمموعات متنوعة وحمامون وجلنة التجارة 
راد املستهلكني ومصاحل اجملتمع وحتاول مجيع هذه اجملموعات أن توازن بني مصاحل األف. الفدرالية واللجنة الفدرالية لالتصاالت

يف الوقت الذي تزداد فيه اخلدمات تعقيداً، وإن على املنظمني أن يضمنوا  يف االزديادوقال إن عدد الشكاوى آخذ . ككل
  .وجود جو كاٍف من املنافسة يتيح للمستهلكني اخليار بني موردين خمتلفني للخدمة

إن املفوضية ) ، بنغالديش(BTRC)مفوض يف مفوضية تنظيم االتصاالت يف بنغالديش ( الرمحن حمبوبالسيد حممد وقال 
  .قامت بفرض غرامات

ويف بعض احلاالت كانت املسؤولية األولية تقع . فهنالك العديد من املنظمني الذين وضعوا قواعد تنظيمية أو قوانني حمددة
أن موردي اخلدمات يشاركون أيضاً بتحمل  كما. حتملها مع وكالة حمددةويف بعضها اآلخر كان يتم تقامسها أو على املنظم؛ 

بّد للمستهلكني من معرفة مسؤولياهتم  لكن ال. املسؤولية مع اهليئة التنظيمية لالتصاالت يف إطار تنظيم ذايت وقواعد ممارسة
، من )مثل كينيا( معظم البلدان النامية يف يتم وتعليم املستهلكني أمر حيوي. وحتملها يف اختيار املورد واألمن على الشبكة

شدد بعض املشاركني على  قدو. مراقبة نقل احملتويات الضارة عمالً صعباً للمنظمني ومتثل. خالل محالت لزيادة التوعية
  .يعرف احلدود ضرورة التعاون على الصعيد الدويل من أجل إنفاذ القوانني يف عامل اإلنترنت الذي ال

وكان املشاركون مهتمني . وذكر مركز النداءات يف مصر. كومات على أن تنشط يف مالحقة اجملرمنيوحث املشاركون احل
وأكدت إدارة البحرين أن اجلرمية السيربانية هي أكرب خطر يواجه مستعملي . حبجم حركة الشكاوى اليت عاجلها املركز

وأضافت إدارة البحرين أن تنفيذ ذلك غاية . ض العقوباتاإلنترنت وأن على هيئات إنفاذ القوانني أن تنقص هذه اجلرائم وتفر
. بالنسبة إىل اهلند فاجلرمية السيربانية مسألة تتطلب حمكمة وشرطة أما. يف الصعوبة، بسبب غياب احلدود يف الفضاء السيرباين
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استعماهلا لتقييم موضوعي على الصعيد العاملي إلجراءات محاية املستهلك اليت ميكن  جردعملية  وقد يكون من املفيد إقامة
  .ألجنع السبل اليت متكن املنظمني من مواجهة حتديات البيئة املتقاربة للوسائط املتعددة

  سياسات النفاذ الشامل يف القرن احلادي والعشرين: 4اجللسة 
إن مفاهيم النفاذ وقالت . هذه اجللسة) ، الربازيلANATELكبرية املشرفني التنفيذيني يف شركة ( شولزي. السيدة سأدارت 

وأضافت أن االندماج الرقمي هو حتقيق نفاذ اجلميع . تواكب هذا التغري الشامل قد تغريت تغرياً كبرياً، لكن األطر الدولية مل
وتساءلت عن . وجود إلجابات قاطعة بشأن األولويات أو للنموذج األفضل لكن ال. إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

ات أو عن وجود سبل أخرى لتعزيز النفاذ الشامل، وعن التكنولوجيات مهاتفة أو نطاق عريض؟ ما هو مسؤولية احلكوم
القدر األفضل من التنظيم؟ هل ميكن استعمال صندوق اخلدمة الشاملة بطريقة أفضل من أجل تعزيز اختراق التكنولوجيا 

وأردفت أن جهود القطاع العام أساسية لكن مشاركة للمناطق املكتظة بالسكان أو توصيل املناطق اليت تفتقر للخدمات؟ 
، وأدرجت االلتزامات باخلدمة الشاملة PPPمدرسة بالربوتوكول  000 65توصيل  ففي الربازيل مت. قطاع الصناعة حيوية أيضاً

(USOs)  يف مزاد اجليل الثالث، وسيعلن الرئيس لوال عن اخلطة الوطنية للنطاق العريض يف الربازيل(Brazil Digital).  
جلب النطاق العريض إىل ، من كبار خرباء االتصاالت يف بريو، ورقة معلومات رئيسية عن رومان سان .إالسيد وقدم 

، وشرح التجربة اجلمهورية الدومينيكية يف توصيل القرى باملراكز اجملتمعية لتكنولوجيا النهج التدرجيي: املناطق الريفية
التأثري االقتصادي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت هو أكرب قدراً يف املناطق الريفية،  وقال إن. املعلومات واالتصاالت

وإنه ميكن لشبكة اإلنترنت أن حتل حمل املهاتفة يف اجملتمعات ذات النفاذ احملدود أو املعدوم، وإن املهاتفة املتنقلة قد تصل إىل 
وأضاف أن مئات من األطفال اآلن يف القرى يتمتعون بالنفاذ إىل . ةمن الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان النامي %4,5

  .ينتج عن ذلك من تغري يف احلياة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع كل ما
 )، اململكة العربية السعودية(CITC)كبري املستشارين يف هيئة االتصاالت وتنمية املعلومات ( قاضي. األستاذ الدكتور إوأبرز 

وإالّ فهنالك خطر ينذر بعواقب  ،احلاجة امللّحة يف اجملتمعات الريفية للتوصيلية واالتصاالت يف سبيل دعم االقتصادات احمللية
وقال إن أراضي اململكة العربية السعودية واسعة وكثافة سكاهنا منخفضة . اجتماعية وهجرة إىل املدن حبثاً عن العمل

تبحث  CITCوأضاف أن هيئة االتصاالت . يف هذه املساحات الشاسعة املتوزعنيلسكان والتحدي هو كيفية توصيل هؤالء ا
فخدمات املهاتفة سهلة التركيب . إذا كان يتوجب العمل بواسطة خدمات النطاق العريض أو خدمات املهاتفة اآلن فيما

ليف وحدات دقائق اخلدمة املتنقلة مبالغ طائلة الريفية فقراء حبيث متثل تكاومعظم املستعملني يف املناطق . بفضل اخلطوط الثابتة
وشدد على ضرورة توسيع نطاق صندوق اخلدمة الشاملة ليشمل اجملتمعات الريفية، بيد أنه اعترف أيضاً بصعوبة . بالنسبة هلم
  .حتقيق ذلك

الالتينية عن تنظيم منتدى أمريكا  الدراسة اليت قام هبا) REGULATEاألمني العام لشركة ( السيد غوستافو بينياوشرح 
االتصاالت والنفاذ الشامل إىل خدمات االتصاالت، واليت موهلا البنك الدويل واللجنة األوروبية واللجنة االقتصادية ألمريكا 

فالنفاذ إىل . وكيفية متكن السوق من سد الفجوات وضع اخلدمة الشاملة يف أمريكا الالتينية وحتلل الدراسة. (ECLA)الالتينية 
تبقى يف شبكة اإلنترنت والنطاق فالنفاذ الواسعة جداً  فجوة أما ،يف معظم البلدان من خالل اخلدمة املتنقلة تفة قد متاملها

. ة ودعمها غري كافينيإن مشاركة الدول العريض، ومن غري املمكن سد هذه الفجوة من خالل آليات السوق الراهنة إذ
بلداً من بلدان أمريكا الالتينية، لكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق أكثر فعالية وهنالك صناديق خدمة شاملة يف اثين عشر 

  .ويتعني على املوارد أن تتوزع من األسفل إىل األعلى على مستوى القواعد
وقال إن . جتربة تونس يف حتديد النفاذ الشامل وتوفريه) ، تونسINTTنائب رئيس شركة ( السيد حمسن جزيريوعرض 

وأضاف أن مثة . احلد األدىن من اخلدمات األساسية ويعنيعلى حقوق املواطنني بالنفاذ إىل االتصاالت  املنظم يؤكد
سكاناً مستهدفني هلم احتياجات حمددة من النفاذ الشامل كاألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة واألشخاص /جمموعات

  .املعوقني على سبيل املثال
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. عرضاً ملنظمة اتصاالت الكومنولث) (CTO)الكومنولث التنفيذي ملنظمة اتصاالت  املدير( غاربراه-سبيو. الدكتور إوقدم 
. تكون مفككة، وجيب أن يصب الدعم السياسي يف إطار سياسي رئيسي للنفاذ الشامل وقال إن األطر السياسية غالباً ما

صة وافية لترتيبات النفاذ الشامل، تقدم خال (COMARSI)وأضاف أن مبادرة الكومنولث لتوصيل املناطق الريفية اإلفريقية 
وأن التكنولوجيا والتمويل ليسا يف احلقيقة مشكلة كربى وأن السعر املعقول والتيسر أمران حيويان على حد سواء، 
لالستثمار يف البنية التحتية األساسية وشبكات  تزداد محاساًفاحلكومات واملؤسسات متعددة األطراف ووكاالت املساعدة 

وليست املناطق الريفية . مليارات دوالر 10 مشاريع يف إفريقيا تفوق قيمتها 5-6وهنالك حالياً على سبيل املثال األلياف، 
بد من أطر  وال. بالضرورة مناطق فقرية بل قادرة على إتاحة إيرادات جيدة على الرغم من أن متوسط دخل الفرد منخفض

  .االحتياجات اخلاصة سياسية متسقة خلدمة الشباب والنساء واألشخاص ذوي
وأبرزت النقاشات أمهية النفاذ اجلماعي إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومشاركة اجملتمع وملكيته لصيانة 

وتوخياً لالستدامة جيب أن يكون للمشاريع وضع جتاري جيد يتيح هلا موقع الصدراة بني قوى . اخلدمات والبنية التحتية
وقد تبني أن تباين الدخل يف قربص هو العائق األكرب للنفاذ الشامل . على مساعدات احلكومةأن تعتمد فقط   السوق، ال

وشدد النقاش على أن النفاذ إىل النطاق العريض سيتزايد أمهية يف املستقبل أكثر من . وليس االختالف اجلغرايف حبد ذاته
  .االستثمارات يف النطاق الضيق

  عامل متباين - االت بروتوكول اإلنترنت واالتصاالت التقليديةالتوصيل البيين بني اتص: 5اجللسة 
هذه اجللسة، وقدم بإجياز حملة عامة عن تطور  )، البحرين(TRA)املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت ( هورن. أالسيد أدار 

خر عرب أي شبكة، وأن أن يكون مجيع املستهلكني قادرين على االتصال بعضهم بالبعض اآل ويرى ضرورةالتوصيل البيين، 
وأضاف أنه من الضروري أيضاً ضمان عدم . تتناسب أسعار اجلملة للتوصيل البيين مع التكاليف واالستعمال ونوعية اخلدمة

" فوتر واحتفظ"فنموذج اإلنترنت مبين على أسلوب . وجود تصرفات خللق املنافسة أو اتفاقات قائمة على أساس متييزي
املشغلني احلاليني إىل خفض التكاليف من خالل شبكات اجليل التايل القائمة  PSTNفعت الشبكات وقد د. وأسلوب األنداد

أن تعاجل  (VoIP) خدمة نقل الصوت باستعمال بروتوكول اإلنترنتوقد تطلبت . على بروتوكول اإلنترنت واألكثر فعالية
  .مسائل نوعية اخلدمة يف ضوء النموذج املستقبلي للتوصيل البين

ورقة مناقشة بشأن  )رئيسة شعبة الشبكات والنفاذ لدى هيئة تنظيم االتصاالت، ليتوانيا( السيدة نتاليا غلفانوفسكاوقدمت 
األسس التقنية للتوصيل  فيها التعايش بني التوصيل البيين التقليدي والتوصيل البيين القائم على بروتوكول اإلنترنت عرضت

. هج تنظيم التوصيل البيين وسلطت الضوء على مسائل التنظيم املتعلقة بالتوصيل البيينواستعرضت االجتاهات يف ُن. البيين
ويتعايش اآلن منوذجان خمتلفان للتوصيل البيين وهنالك إمكانية وضع مزيد من التنظيم املتناظر للتوصيل البيين من أجل ضمان 

  .تيسره عند احلاجة
النهج املتبع يف كولومبيا لتنظيم ) ، كولومبيا(CRC)يذي هليئة تنظيم االتصاالت املدير التنف( أورتيز ليزكانو. السيد سوشرح 

واستصدر منذ ثالثة . حلظة تدخل املنظم لتعزيز التنافسية/اعتمد إطار تنظيمي لتحديد ضرورة 2009  ففي عام. الشبكات املتقاربة
ك املواطنني هلذه التكنولوجيات واستعماهلم أشهر قرار جديد بشأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت جيعل من امتال

وسعياً لتعزيز تنمية شبكات اجليل التايل، هنالك ثالثة مبادئ أساسية هي احلياد والتعامل على أساس غري . سياسة الدولة  هلا
بني موردي احملتويات التفاعل  (3) ؛أمن الشبكة (2) ؛نوعية اخلدمة (1)وهلذه املبادئ الثالثة عناصر مخسة هي . متييزي والشفافية

يف تنمية  دوراً حامساً للمنظمنيوقال املتحدث إن . عمليات الدفع يف الشبكات (5) ؛كفاءة املستعملني (4) ؛وموردي التطبيقات
  .شبكات اجليل التايل، وعليهم أن يتوصلوا إلقامة توازن للمنافسة بينها، وإن إنشاء هذه الشبكات أمر ضروري للتنمية

رؤيته عن التوصيل البيين يف ) ديفوار ، كوت(ATCI)األمني العام هليئة تنظيم االتصاالت ( مبو. أ. السيد سوقدم 
اآلن عامة حتيل إىل التوصيل البيين بصورة عامة وليس إىل التوصيل البيين القائم على  حىت القوانني تزال حيثماديفوار  كوت

وأضاف أن بروتوكول  .وتعريفية للتوصيل البيين مع احلد األدىن من التنظيم وقال إن مثة جوانب مادية. بروتوكول اإلنترنت
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سعى هيئة تنظيم االتصاالت يف ساعة، لكن ينبغي أن يكون كذلك وستديفوار حالياً ليس موضوع ال اإلنترنت يف كوت
  .ديفوار على االلتزام بذلك كوت
، (MIC)االتصاالت، وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت مدير شعبة التعريفات، مكتب ( السيد هريوهيسا فوريوشيوقدم 
وقال إن اليابان أدخل النفاذ إىل الشبكات املفككة خلدمات اخلط . جتربة اليابان واستعرض قواعد التوصيل البيين فيها) اليابان
DSL لقواعد اجلديدة للتوصيل البيين دون شك يف وقد سامهت هذه ا. 2001 وشبكات النفاذ املفكك عام 2000 عام

مع حتٍد رئيسي  2008 وأضاف أن قواعد التوصيل البيين بشأن شبكات اجليل التايل أدخلت عام. استعمال النطاق العريض
وتتاح كل خدمة شبكة جيل تايل . لتقسيم تكاليف الشبكة على خدمات شبكات اجليل التايل وحساهبا على هذا األساس

بد من وضع قواعد جديدة حلساب التكاليف من أجل  وال. شبكة بروتوكول اإلنترنت بنوعية خدمة خمتلفة داخل نفس
قدرة  إىليستند ذلك يف اليابان (تقسيم تكاليف الشبكة على خدمات شبكة اجليل التايل وحساهبا وتوزيعها لكل خدمة 

وقال إن هنالك مسألة أخرى هي معاجلة نقاط التوصيل البيين  .)احلركة املمكنة واملتغرية تبعاً الختالف مستوى نوعية اخلدمة
(PoIs)، إن عدد نقاط التوصيل اخلاصة بشبكات اجليل التايل يف اليابان كان حمدوداً جداً، وقد طلبت وزارة املعلومات  إذ

شغلني أن يقيموا توازناً بني ويتعني على امل. أن يزيدوا عدد هذه النقاط نيواالتصاالت من هيئات التشغيل واملشغلني الرئيسي
  .املنافسة القائمة على املرافق واملنافسة القائمة على اخلدمات

وتأثريه على التعريفة احلالية للمستعمل واخلدمات اليت توفرها " فوتر واحتفظ"وركزت املناقشة على ميزات إدخال نظام 
قد يتيح جلهات النقل املهيمنة " فوتر واحتفظ"فنظام  .(CPP)جهات النقل احلالية القائمة على نظام الطرف الطالب يدفع  له

ونوه املشاركون . يفوض فعالية رسوم التوصيل البيين القائمةتضع أسعار التوصيل البيين على أساس التكاليف وقد  أالّالقائمة 
ومراكز  IXP اليابان وجود نقاطعزز : مثال(بضرورة مراقبة نوعية اخلدمة واختاذ التدابري ملنع االزدحام وعدم توازن احلركة 

، مع أن نوعية )ملعاجلة االزدحام P2Pجتارب استعملت فيها تقنيات  وأجريتوخمدمات لبيانات اإلنترنت يف مناطق خمتلفة 
  .تعود مشكلة كربى، نظراً إلمكانية تسوية عدد اخلالفات وإجناز هتيئة احلركة من خالل تفحص الرزم بالعمق  ال اخلدمة قد

التكلفة  توزيعها على الشبكات، اختيار موجهاهلام يف جمال وضع النماذج لتكاليف شبكات اجليل التايل وحساهبا وومن 
مثال يتيح اليابان حركة (الصحيح لتقسيم تكاليف الشبكة على كل مرفق من مرافق التزويد خلدمة شبكات اجليل التايل 

وأكد  ).يغري توزيع تكاليف الشبكة تبعاً الختالف نوعية اخلدمة مث NGNالبوابة عند طرف شبكة اجليل التايل لكل خدمة 
  .املشاركون على ضرورة إعادة النظر يف قواعد التوصيل البيين لشبكات اجليل التايل وحتديثها باستمرار

النسبة إىل القواعد فب. يتعلق بالتوصيل البيين املتناظر وغري املتناظر، إن اليابان يطبق قواعد األسلوبني وقال املتحدث فيما
أما بالنسبة إىل القواعد غري . املتناظرة فإن مجيع جهات النقل القائمة على املرافق ملزمة بالتوصيل بعضها إزاء البعض اآلخر

املتناظرة فإن وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت تويل اهتماماً بالغاً الختناقات الشبكات يف سبيل منع جهات النقل املهيمنة 
 ISPيتعلق بالقواعد التناظرية، تراقب الوزارة حيادية الشبكة ألن أي جهة ناقلة أو نقطة  وفيما. فرض هيمنتها على السوق من

الوزارة قواعد واضحة لتشكيل الرزم من أجل وقد وضعت . اأو احلد منه ااإلنترنت أو اعتراضه شبكة بوسعها منع استعمال
وجهات النقل أن حتد عندها االستعمال هبدف احلفاظ على تشغيل مستقر للشبكة دون  ISPمداراة املسافة اليت ميكن للنقاط 

  .منع استعمال لشبكة قائم على عدم احلياد أو على سرية االتصاالت
وكان على املنظمني يف عامل . إىل عدم وجود مشغلني رئيسيني لإلنترنت  وأشار مدير اجللسة يف معرض تلخيصه هلا

وهؤالء املشغلون يستخدمون شبكات اجليل التايل مع احملافظة . االتصاالت أن يراقبوا كيفية تشغيل القائمني على الشبكات
ر للمنظمني وحاجة إىل زال هنالك دو  ماوعلى قوة كربى يف السوق، حىت بعد مضي أعوام عديدة على إلغاء القيود، 

  .مواصلة تفحص التكاليف
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  جلسة غداء تعارف وتبادل للمعلومات
  :تناولت جلسة غداء التعارف وتبادل املعلومات املواضيع التالية

  هو الضار؟ هو املفيد؟ وما ما: بناء ثقة املستهلك يف االتصاالت اإللكترونية  .1
  .ملاذا وكيف؟ جتارب البلدان :إعادة تعريف النفاذ الشامل يف بيئة التقارب  .2
  هل هناك دور يؤديه املنظم يف تنظيم األمن السيرباين؟  .3
  .توظيف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز تنمية النطاق العريض يف املناطق الريفية  .4
  .تبادل اخلربات: السيء أو عدم التنظيم على تطورات السوق/فهم تأثري التنظيم اجليد  .5
  .هيئات التنظيم الوطنية ولوائح الراديو الدولية  .6

  هل يتطلب وضع أحكام تنظيمية أم ال؟: التوصيل النهائي للخدمة املتنقلة: 6اجللسة 
وبينت أن أسعار التوصيل . هذه اجللسة) املدير العام للهيئة الوطنية للربيد واالتصاالت، السويد( تريشو. الدكتورة مأدارت 

وقالت إن االنتقال إىل . األسواق املتقاربة" تقاطع طرق"نظراً ألننا نقف يف النهائي يف اخلدمة املتنقلة تشكل مسألة حيوية، 
وإن تقنية نقل الصوت بربوتوكول اإلنترنت . يئات التشغيل التنافسيةشبكات اجليل التايل من شأنه خفض تكاليف اإلنتاج هل

وأوضحت املتحدثة توصيات االحتاد األورويب بشأن أسعار التوصيل النهائي، . وسكايب ستؤثر على خدمات املهاتفة املتنقلة
دت على ضرورة توحيد هذه وأك. وشرحت جتربة السويد املتعلقة بتطوير سوق اخلدمة املتنقلة وأسعار التوصيل النهائي

بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب نظراً للتقليل إىل أبعد حد من احلاجة إىل تدخل تنظيمي من خالل مزيد  األسعار فيما
وأشارت إىل ضرورة جعل عائدات شركات االحتكار أقل من خالل تضييق الفجوة بني أسعار التوصيل . من املنافسة الفعالة

حتفيز هذه العملية  يكون أنوأضافت أن هدف التنظيم ينبغي . خدمة املتنقلة وأسعار التوصيل النهائي للخدمة الثابتةالنهائي لل
  .وإزالة حواجز السوق

هل : التوصيل النهائي للخدمة املتنقلة، احملللة االقتصادية يف االحتاد ورقة مناقشة بشأن وسكيتزالدكتورة فايفا الوقدمت 
؟ اليت خلصت نتائج االستقصاء العاملي الذي قام به االحتاد من رسوم التوصيل النهائي ال تنظيمية أم وضع أحكاميتطلب 

املشغلون أسعار  حيددففي العديد من البلدان . بني البلدان واملناطق تبايناً كبرياً فيما أظهروالذي  (MTRs)للخدمة املتنقلة 
 حتديدشغل بدور الوسيط أو احلكم يف وقد يقوم امل ،التوصيل البيين للخدمة املتنقلة من خالل التفاوض واالتفاقات التجارية

ختضع لألحكام التنظيمية يف بعض البلدان  MTRواألسعار . أسعار التوصيل البيين عندما خيفق األطراف يف التوصل إىل اتفاق
وقالت ). مثل الربازيل وسلفادور وغواتيماال(ويف بعضها اآلخر تركت األسعار للسوق ). لربتغال وكوبامثل النمسا وا(

املتحدثة إن األسواق تتغري بسرعة يف العديد من البلدان بفعل دخول أطراف جديدة، وإن النـزاعات بني املشغلني على أسعار 
  .البيين للتوصيلدة مسبقاً أسعار حمد بفرضة يعاجلون ذلك التوصيل البيين أضحت عادية وإن بعض املشغلني األفارق

جتربة ) سنغافورة ،(IDA)نائب املدير العام، االتصاالت والربيد، هيئة تنمية املعلومات واالتصاالت ( هري. السيد أوعرض 
ل أي قرار يتخذه منظم وشكك يف تعريف التنظيم الذي يكاد يشم. سنغافورة يف وضع أسعار التوصيل النهائي للخدمة املتنقلة

فأوالً تنظم هيئة تنمية . وقال إن سنغافورة وضعت إطاراً لسوق تنافسية قبل عشر سنوات .يفعل شيئاً أالّيف ذلك قراره  مبا ما
. ما األطراف اليت حتظى بقوة سوق كربى، واألطراف اليت هتيمن على اختناق اقتصادي (IDA)املعلومات واالتصاالت 

والتوصيل البيين . القدرة على النفاذ إىل الشبكة والتجول عرب الشبكة واخلروج من الشبكة: ت أبعاد ثالثة هيوملفهوم االتصاال
ومع أن . أكثر تعقيداً من ذلك، وأسعار التوصيل النهائي للخدمة املتنقلة يتصل بالبعد الثالث املتمثل يف اخلروج من الشبكة

حددت سعر التوصيل النهائي ) جداًيف سوق تنافسية ( IDAار مرتفعة فإن اهليئة مشغلي اخلدمة املتنقلة يرغبون يف وضع أسع
يغذي ) حيث بروتوكول اخلدمة املتنقلة(وألن مستوى البيع باجلملة ". فوتر واحتفظ"يعادل أسلوب  يقارب الصفر أي ما مبا

فقد ) يح للمشغلني توصيل هنائي حرتت(مستخدماً بذلك حوافز للتحكيم ) حيث بروتوكول الطرف املطلوب(مستوى التجزئة 
وتعكف سنغافورة حالياً على استكمال شبكتها الوطنية للنطاق العريض من خالل دمج  .بد من مشاركة املنظم كان ال
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وهتدف هيئة تنمية املعلومات واالتصاالت إىل إنشاء إطار للتوصيل . شبكات اجليل التايل وشبكة اخلدمة املتنقلة واإلنترنت
  .فتوح بالكاملالبيين م
، اململكة (CITC)نائب احملافظ للسياسات التنظيمية والتراخيص، هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ( الفهيد .أالسيد وقال 

فالتنظيم يتغري يف اململكة مع شبكات . يكون ضرورياً بعد بلوغ السوق مرحلة النضج  إنه يرى أن التنظيم لن) العربية السعودية
واململكة العربية السعودية تتيح فترة . ويتعني إعادة النظر بالتنظيم بصورة كاملة لدى مواجهة أي تغري تكنولوجي. اجليل التايل

  .اق يتدخل املنظم بشأن قضايا التسعري والتعريفاتجراء مفاوضات، ويف حال عدم التوصل إىل اتفٌإلإمهال مدهتا شهران 
إنه يرى ضرورة مراقبة األسواق بدالً من ) (STA)املدير التنفيذي خلدمة االتصاالت يف أندورا ( سالفات. السيد جوقال 

ضد تنظيم أسعار التوصيل النهائي  وأضاف أن أندورا. هي احلال يف أوروبا وصلت مرحلة النضج كما تنظيمها، خاصة إذا ما
والسوق يف حالة أندورا على . للخدمة املتنقلة وترى ضرورة ترك ذلك للمشغلني يف السوق ليضعوا الترتيبات أو االتفاقات

  .حتتاج إىل أكثر من مشغل واحد سبيل املثال، صغرية لدرجة أهنا ال
يضعوا أحكاماً  ينبغي للمنظمني أن يقوموا بدور احلكم وأالورأت كولومبيا أنه . وركزت املناقشات على دور املنظمني

يتوجب عمله يف حال وقوع نزاعات،  وقالت ليبرييا إن لديها اتفاقات جتارية وتود معرفة ما. األسواق هتبطعندما  تنظيمية إالّ
قد تترتب على املستهلكني وإن منظمي البلد كانوا شديدي احلماس الستعمال هنج عدم التدخل، لكنهم خيشون التبعات اليت 

إىل " التدخل"وهنالك أمثلة حديثة تدل على أن املنظمني رمبا أخذوا يتنقلون من هنج . ما أوقف مشغلو الشبكة خدمة إذا ما
أعلن املكتب  2009 ويف أبريل. كونغ، الصني يف هونغ (OFTA)يف التنظيم، مثل مكتب هيئة االتصاالت " عدم التدخل"هنج 

OFTA مبوجب للمشغلني ألحكام التنظيمية اخلاصة برسوم التوصيل بني اخلدمتني الثابتة واملتنقلة وترك أمر حتديدها إلغاء ا
  .اتفاقات جتارية

. اليت تتطلب موارد كبرية TDMAومربر رسوم التوصيل النهائي للخدمة املتنقلة هو أهنا كانت قائمة على تكنولوجيات النفاذ 
ومن املهم اإلبقاء على الوضع الراهن إىل أن . سوق يف بعض البلدان من أجل حتديد قوة السوقوينبغي إجراء تقدير أويل لل

وقد يؤدي التقارب إىل ". عدم التدخل"أو " التدخل"حيصل توازن بني املشغلني، وعندئذ ميكن للمنظم أن يقرر اتباع هنج 
. لتنظيمي األفضل للتوصيل النهائي للخدمة املتنقلةحاالت معقدة ومن العسري حالياً إطالق حكم هنائي لتحديد النموذج ا

  .وينبغي للمنظمني مستقبالً أن يبنوا هنجهم على أساس محاية مصاحل املستهلكني
  دخول األسواق يف عامل التقارب: 7اجللسة 

نة يف ظاهرة ونوه بالقدرة الكام. هذه اجللسة) (TRAI)رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند ( سارما. الدكتور جأدار 
وقال إنه جيب على املنظمني أن يولوا اهتماماً بتعزيز التنافس، وإن . التقارب على خلق فرص جديدة وعلى خفض التكاليف

وحيتاج . التوصيل البيين ومنح التراخيص وترتيب الطيف والتزامات اخلدمة الشاملة والترقيم واألمن كلها أمور آيلة للتغري
وأضاف أن ظاهرة التقارب تؤثر أيضاً على التصنيف وجتعل منح الرخص بالطريقة . ه التحدياتاملنظمون إىل مواجهة هذ

اعتماد مفاهيم جديدة ملرافق الشبكات وموردي تطبيقات وخدمات وموردي حمتويات وخدمات  وقد مت. التقليدية صعباً
  .الفرص الساحنة كهذه الفرصة تبادل وجهات نظرنا وتتيح لنا. جديدة

التابعة لقطاع تنمية االتصاالت، مشروع  1 للجنة الدراسات 2/1-10، مقررة املسألة توري ال دي سيدة ميندلالوقدمت 
عن تنظيم منح التراخيص والتصاريح للخدمات  ،2/1-10لقطاع تنمية االتصاالت، املسألة  1 تقرير من جلنة الدراسات

وقالت . بشأن االجتاهات يف منح التراخيص 1 به جلنة الدراساتوعرضت نتائج االستقصاء العاملي الذي اضطلعت . املتقاربة
إن األطر التقليدية متنح رخصاً منفصلة للخدمات املختلفة، وإن البلدان اآلن تنتقل إىل رخص الشبكات واخلدمات أو منح 

ألن التحرير من القيود وقد قلصت املتطلبات الرمسية لدخول السوق أو ألغيت نظراً . هو احلال يف اهلند ترخيص موحد، كما
بلداً منح ترخيص مورد لبعض  11 واستناداً إىل االستقصاء اعتمد. االمتيازات بالكامل/ألغى احلاجة إىل العديد من الرخص

بلدان تستثين بعض اخلدمات من  10لديها الرخص العامة، و بلداً 28بلداً أبقت على الترخيص اإلفرادي و 81اخلدمات، و
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مشلت أنظمة منح التراخيص يف (وعرضت املتحدثة بعض دراسات احلالة مبزيد من التعمق ). عاريف ختتلفلكن الت(الترخيص 
  ).ماليزيا وتنـزانيا

أن القواعد التنظيمية هي خالصة عملية تقارب ) رئيس هيئة سوق االتصاالت، إسبانيا( رودريغز ايللريا. السيد روالحظ 
وهذه اجملاالت الثالثة اليت كانت شديدة االختالف يف األصل تقدم اآلن عقداً واحداً . إلنترنتاخلدمات الثابتة واملهاتفة املتنقلة وا

  .من املستعملني يف إسبانيا جيمعون حالياً اخلدمات وتساءل عن تأثري ذلك على نظام منح التراخيص 15-20%وقال إن . للمستهلك
جتربة تنـزانيا يف إدخال النظام ) (TCRA)املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف تنـزانيا ( نكوما. الربوفسور جوشرح 

معظم التراخيص طويلة املدة وتوجب على  والحظ أن التحدي احلقيقي هو االنتقال، إذ إن. 2005 املوحد ملنح التراخيص عام
وقد حددت اهليئة مناذج انتقال وانتقلت . درة على االنتقالأن تقدم حوافز للتراخيص القدمية جلعلها قا TCRAهيئة التنظيم 

الشبكة وباحلياد التكنولوجي  ملرافقفظ بالبيانات واخلطوط الثابتة مجيع تراخيص اخلدمة املتنقلة إىل النظام اجلديد بينما احُت
  .الذي يتيح تعايش مجيع هذه التراخيص

، (TRA)وحدة تكنولوجيا االتصاالت، اهليئة املنظمة لالتصاالت  عضو جملس اإلدارة ورئيس( اهللا  حب .إالدكتور وعرض 
فقال إن اهليئة بذلت جهوداً حثيثة يف سبيل الوفاء مبسؤولياهتا . احلالة الراهنة للسوق ومنح التراخيص يف لبنان) لبنان

دماً، وتأمل اهليئة املنظمة واإلدارة التقنية هي اليوم اختصاص اقتصادي واقتطاع الطيف هو طريقة للتطلع ق .والتزاماهتا
ار التكنولوجيا تراخيص تترك الباب مفتوحاً الختي وقال إن اهليئة أصدرت مؤخراً. لالتصاالت الوصول إىل التراخيص املوحدة

  .ضمن ترخيص شبكة النقل الوطنية عريضة النطاق
، (ANRCETI)نائب مدير هيئة التنظيم الوطنية لالتصاالت اإللكترونية وتكنولوجيا املعلومات ( أورسو. السيد إواستعرض 
يف جمال تعديل أنظمة التنظيم ومنح التراخيص من أجل خفض التكاليف وتعزيز املنافسة  األخريةجتربة بلده ) مولدوفا

التراخيص أصدرت قبل دخول نظام منح التراخيص وقال إن اهليئة واجهت مشاكل نتيجة أن مجيع . واستقطاب االستثمارات
ولكن اهليئة تراقب عن كثب . تصدر بالسرعة اليت كانت تريدها اهليئة أن التراخيص اجلديدة مل اجلديد حيز النفاذ، كما

  .لتقدير التكاليف (LRIC)الوضع وحتافظ على مبادئها يف عدم التمييز وعلى مبدأ تزايد التكلفة لألجل الطويل 
ورأت . ت املناقشات يف القاعة على أمهية حيادية التكنولوجيا وإدارة احملتوى يف بيئة متقاربة خاصة نظراً للتبديل الرقميوركز

أن مجيع أجهزة التلفزيون ستصبح رقمية، ولن تستخدم   ، مباالتحوُّلتبقى ضرورية بعد  إسبانيا أن حيادية التكنولوجيا قد ال
لكن بلداناً كثرية أخذت تتحول اآلن إىل منح  ،دان عديدة تتبع مبدأ منح التراخيص العامةومثة بل. تكنولوجيا واحدة إال

  .التراخيص املوحدة
  (VoIP)عامل املهاتفة باستعمال بروتوكول اإلنترنت : 8اجللسة 

والحظ . موضوعها إدارة اجللسة وقدم) ، أوغندا(UCC)املدير التنفيذي هليئة االتصاالت األوغندية ( ماسامبو. السيد بتوىل 
وأضاف أن القضايا الرئيسية املتعلقة باملهاتفة باستعمال . أنه ميكن للمنظمني أن يتبعوا هنجاً سلبياً أو أن يكونوا استباقيني

بروتوكول اإلنترنت تشمل ترخيص الترقيم والنفاذ إىل خدمات الطوارئ واخلدمات الشاملة، غري أن مسألة نوعية اخلدمة 
  .اً رئيسياً يف الوقت احلاضرتعترب موضوع  ال

املهاتفة باستعمال "، األخصائية يف االقتصاد، من االحتاد الدويل لالتصاالت ورقتها بشأن بيغزالسيدة فيليبا وقدمت 
. ونقلها VoIPيتعلق بتوفري خدمات املهاتفة  ، واستكشفت مشهد التنظيم املتغري فيما"؟عدو أم حليف: بروتوكول اإلنترنت

بلداً من  191يف  VoIPوعرضت املتحدثة االستقصاء السنوي لالحتاد عن التنظيم واالستقصاء العاملي لتطور تنظيم املهاتفة 
 2009 عام ويشهد استخدام املهاتفة باستعمال بروتوكول اإلنترنت تزايداً كبرياً، فبحلول منتصف. 2009 إىل عام 2004 عام

 املذكور بلداً يسمح هبذه املهاتفة أو يغض الطرف عنها إجيابياً بعد أن كان العدد 191لدان البالغ جمموع الب مقدار ثلثيكان 
وبعد املشاكل األولية املتعلقة بنوعية اخلدمة والتيسر لقيت اآلن هذه املهاتفة  .2004 عام يف منتصف يتجاوز نصف العدد  ال

بيد أن مشاكل التنظيم . كني والشركات التجارية على حد سواءقبوالً واسعاً يف السوق لدى موردي اخلدمات واملستهل
  .زالت قائمة وإدارة حيادية الشبكة وإدارة الشبكة ما  VoIPاملتصلة بقابلية انتقال الرقم وأمن املهاتفة
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لالستشارات اإلدارية، ورقة مناقشة بشأن  ، مستشار يف اإلدارة يف مؤسسة لوجيكابرغ دير السيد رودولف فانوقدم 
وقال إن . ، درس فيها كيف تغري هذه املهاتفة التوصيل البيينمستقبل التوصيل البيين للمهاتفة باستعمال بروتوكول اإلنترنت

ت البحث فيها عمليا املهاتفة باستعمال بروتوكول اإلنترنت قادرة على توفري مجيع عمليات التوصيل البيين التقليدية مبا
ألغراض البحث قد يفسح  ENUMوأضاف أن استعمال بروتوكول الترقيم اإللكتروين . والتشوير وحتويل التشفري والنقل

يف الشبكات  E.164أن تتيح طرائق مماثلة للتوصيل البيين لألرقام املوزعة حسب املعيار  VoIPوميكن للمهاتفة . جماالً لالبتكار
وهو  VoIPميثل آلية حبث جديدة خلدمات املهاتفة  ENUMوقال إن الربوتوكول . خدمات جديدةالثابتة واملتنقلة وأن توفر 

إىل  VoIPويرجح انتقال موردي املهاتفة . وقاعدة لقابلية نقل األرقام E.164بيانات وطنية باألسلوب قادر على دعم قاعدة 
حيتاج التشوير وحتويل  كما. تحق إيالء االهتمام البالغبالنسبة إىل املنظمني فإن البحث يس أما. قواعد توصيل بيين متخصصة

  .الشفرة والنقل إىل اهتمام تنظيمي موسع
جتربة بوتان ) ، بوتانصاالت واملعلومات ووسائط اإلعالمرئيس قسم االتصاالت، هيئة االت( دورجي. السيد ووعرض 

تدرس كيفية  (BICAM)ووسائط اإلعالم يف بوتان وقال إن هيئة االتصاالت واملعلومات . واإلصالحات التنظيمية األخرية
وتأثريها على اخلطة الوطنية للترقيم  2008 وإجرائها يف يونيو VoIPإضفاء الصفة القانونية على املشاورات بشأن املهاتفة 

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  BICAMغيَّرت اهليئة  2006 عام ويف). تستند إىل املعايري اجلغرافية ال كي(
جعل اهليئة أيضاً هيئة تنظيم خدمات متقاربة مسؤولة  امم ،خالل االنتقال من تنظيم خاص بالقطاع إىل تنظيم خدمات تقارب

مشاكل مع سبب  تزال غري قانونية يف بوتان، مما مافاحمللية  VoIPاملهاتفة  أما. عن اإلعالم املكتوب واإلذاعة واالتصاالت
  .الدولية اخلارجية VoIPاملشغل الرئيسي الذي أوقف عمل بطاقات املكاملة 

) ، لبنان(TRA)عضو جملس اإلدارة، رئيس وحدة السوق واملنافسة، اهليئة املنظمة لالتصاالت ( السيد باتريك عيدوعقد 
وقال إن . (VoIP)باستعمال بروتوكول اإلنترنت  واملهاتفة (PSTN)مقارنةً بني شبكات االتصاالت العمومية التبديلية 

يف  نقصاًوقد يشهد املشغلون الرئيسيون . لتوصيل البييننفس اهلدف لكنهما ختتلفان بأساليب النقل والتشوير وا اخلدمتني هلما
 .ة وحتويل الشفرةالداخلة غري أنه من املمكن التعويض عن ذلك باقتصاد البنية التحتية وتوحيد التوصيليإيرادات النداءات 
واهليئة املنظمة لالتصاالت بصدد دراسة كيفية منح . غري قانونية حالياً يف لبنان لكنها حتظى بالتسامح VoIPوخدمات املهاتفة 

  .وتنظيمها VoIPتراخيص خدمات املهاتفة 
لتجربة صربيا  عرضاً موجزاً) ، صربيا(RATEL)املدير التنفيذي، وكالة اجلمهورية لالتصاالت ( جانكوفيتش. الدكتور موقدم 

وضعت شروطاً على  (RATEL)وقال إن وكالة اجلمهورية لالتصاالت . وتوصيلها البيين VoIPخلدمة املهاتفة يف منح التراخيص 
. ةبشأن نوعية اخلدمة والترقيم والتوصيل البيين من أجل جتنب حتويل حركة االتصاالت الدولية الداخل VoIPخدمات املهاتفة 

باعتبارها إحدى اخلدمات  VoIPالنطاق العريض وشبكات اجليل التايل تؤدي إىل تزايد يف املهاتفة والحظ أن النمو يف شبكات 
فاملستعمل . اجملتمعية، وأن مستقبل هذه اخلدمات يتطلب تلبية طلبات املستعمل النهائي من مجيع اخلدمات وليس من املهاتفة فقط

  .يع هذه اخلدمات وينبغي إعالمه باملسائل املتعلقة بنوعية اخلدمة مسبقاًالنهائي هو األساس يف مج
إن أنظمة منح التراخيص على أساس حيادي تكنولوجياً  أمهية احلياد التكنولوجي، إذ يف القاعة وتناولت املناقشات

وعلى  VoIPدمة يف املهاتفة وسلَّط املشاركون الضوء على مراقبة نوعية اخل. VoIPتتعرف بالضرورة على املهاتفة  ال قد
وقد استمرت اإليرادات . عند القيام خبدمات الطوارئ VoIPالترقيم ومعلومات املوقع يف حتديد مكان مستعملي املهاتفة 

نظراً ألن سوق االتصاالت نشيط  VoIPبشأن املهاتفة الدولية يف بعض البلدان باالزدياد على الرغم من وضع تشريعات 
وموثوقية  (VoIP)وأثار املشاركون مسألة تعريف خدمة نقل الصوت باستعمال اإلنترنت ). مثال، البحرين(ومتنامي 

إىل حاسوب  شخصيمن حاسوب اجملمعة واخلدمات  VoIPاإلحصاءات املتعلقة هبذه اخلدمة، اليت قد تغفل اخلدمات 
  .نظراً لصعوبة قياسها شخصي
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  آفاق املستقبل واختتام االجتماع
، وشكر "املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات"مشروع  مدير مكتب تنمية االتصاالت، السيد سامي البشري املرشدقدم 

  .الكلمة للدكتور شحادة ، مث أعطىن على عملهااهليئة املنظمة لالتصاالت يف لبنا
الدكتور كمال شحادة، رئيس اهليئة املنظمة لالتصاالت يف لبنان ومديرها التنفيذي ورئيس الندوة العاملية ملنظمي وعرض 

. لتنظيم، مشروع املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات واضعاً إياها يف سياق التغريات اليت تطرأ على السوق وااالتصاالت
واستعرض املبادئ التوجيهية الرامية إىل تعزيز التقارب وبناء مؤسسات تنظيم فّعالة باتباع سبل تنظيمية هتدف إىل تشجيع 

  .االستثمار والنمو واالبتكار
امجة عن وذكر ضرورة أن يتنبه املنظمون للتحديات الن. وشكر املشاركني على تقدمي مسامهاهتم للتشاور بشأن املبادئ التوجيهية

  ).مثال، معايري بشأن قابلية التشغيل البيين(التقارب وضرورة تكييفهم للبيئة التنظيمية وأداء دور فّعال يف وضع املعايري للتقارب 
وتعهدت اململكة العربية السعودية بتقدمي الدعم للمبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات، وذكرت أن التقدم التقين سيسرع 

اقترحت ليتوانيا  كما. وأعربت سويسرا ولبنان عن امتناهنما العميق واقترحتا بعض التعديالت. باالستجابةاملنظمني مطالبة 
  .، واعتمدت املبادئ التوجيهية ألفضل املمارساتاجملتمعنيمث أعلن الدكتور شحادة توافق آراء . بنداً إضافياً

املركز العاملي للتبادل بني ، واالستراتيجيات ملكتب تنمية االتصاالتالسيد ماريو مانيفيتش، رئيس دائرة السياسات مث قدم 
وخلص املواضيع الرئيسية اليت تناولتها الندوة العاملية ملنظمي . ، وشرح وظائفه واستخداماته(GREX)منظمي االتصاالت 

، وحثّ سائر املنظمني على 2009 نشاطاً خالل العام GREXحدث بأكثر مستعملي املركز وعرَّف املت. 2009 االتصاالت
  .املشاركة الفّعالة يف هذا املركز

وعبَّر عن اهتمامه باستضافة . احلار وعملهم الدؤوب لترحيبهم 2009 عن امتنانة العميق ملضيفي الندوة لعام السنغالوأعرب 
  .ميع املشاركني للقدوم إىل السنغالووجه الدعوة جل 2010 الندوة يف عام

شكره الصادق للسنغال على دعوته الكرمية وأعرب عن  السيد سامي البشري املرشد مدير مكتب تنمية االتصاالتووجه 
فتح  كما. يف السنغال وقال إن القرار سيتخذ قريباً 2010 قبول املشاركني احلار لعقد الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام

مث طلب الدكتور شحادة مقترحات املشاركني بشأن املوضوع وقال إن . 2010 للمشاركني باب املناقشة حول موضوع ندوة
وقال إن لبنان مكان حيظى . 2009 وعبَّر السيد البشري عن ارتياحه لندوة عام. املسألة مفتوحة خالل األسابيع القليلة القادمة

  .كانوا غاية يف الفعاليةاً من املشاركني، وإن املضيفني يبشعبية بالغة وقد استقطب عدداً قياس
عن شكره العميق لفخامة العماد ميشال سليمان رئيس مجهورية لبنان على رعايته السامية وملعايل  الدكتور شحادةوأعرب 

ة بالشكر خص الدكتور شحاد كما. رئيسي الوزراء فؤاد سنيورة وسعد احلريري وملعايل وزير االتصاالت السيد باسيل
والزمالء يف اهليئة املنظمة لالتصاالت يف  IFP وفريقتوريه والسيد سامي البشري من االحتاد الدويل لالتصاالت . إ. الدكتور ح

  .لبنان
مث وجه شكره احلار إىل الدكتور شحادة وفريق . عرب عنه الدكتور شحادة شكره إىل ما السيد سامي البشري املرشدوأضاف 

وأكد مدير مكتب تنمية . لالتصاالت يف لبنان ومعايل وزير االتصاالت يف لبنان على التنظيم املمتاز هلذا احلدثاهليئة املنظمة 
وجه  مث. الرائع الذي أقامته اهليئة املنظمة لالتصاالت يف لبنان وشكر ممويل اهليئة ت على امتنانه العميق حلفل العشاءاالتصاال

جللسات واملتحدثني وأصحاب أوراق مناقشة الندوة وشكر أخرياً موظفيه واملترمجني الشكر إىل مجيع املشاركني ومديري ا
  .وارتياحه ملقترحات العمل القادم 2009 أعرب عن اعتزازه بندوة عام كما. الفوريني
  .اختتام االجتماع الدكتور شحادةوأعلن 

   

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/consultation.html
http://www.itu.int/ITU-D/grex/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/grex/index.html
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  قائمة املختصرات
ACMA  هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية (Australian Communications and Media Authority)  

ANATEL  الوكالة الوطنية لالتصاالت يف الربازيل (Agência Nacional de Telecomunicações or National 

Telecommunications Agency of Brazil)   
ARCEP  هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية ومكاتب الربيد (Autorité de Régulation des Communications 

Electroniques et des Postes)   
ANRCETI  الوكالة الوطنية لتنظيم االتصاالت اإللكترونية وتكنولوجيا املعلومات يف مولدوفيا (National Regulatory 

Agency for Electronic Communications & IT of Moldova)   
ATCI  ديفوار وكالة االتصاالت يف كوت (Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire)  
BDT   لالحتاد الدويل لالتصاالت(مكتب تنمية االتصاالت( (Telecommunication Development Bureau (of ITU))  

BICMA  هيئة املعلومات واالتصاالت واإلعالم يف بوتان (Bhutan InfoComm and Media Authority)  
BTRC  بنغالديش جلنة تنظيم االتصاالت يف (Bangladesh Telecommunications Regulatory Commission)  
B&K  فوتر واحتفظ (Bill & Keep)  
CCK  جلنة االتصاالت يف كينيا (Communications Commission of Kenya)  
CEO  املدير التنفيذي (Chief Executive Officer)  

CITC  العربية السعودية جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة (Communications and Information 

Technology Commission of Saudi Arabia)   
CMT  جلنة سوق االتصاالت يف إسبانيا (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones of Spain)  

COFETEL  اللجنة الفدرالية التصاالت املكسيك (Comisión Federal de Telecomunicaciones of Mexico)  
COMARSI  مبادرة الكومنولث لتوصيل املناطق الريفية اإلفريقية (Commonwealth African Rural Connectivity Initiative)  

CPP  الطرف الطالب يدفع (Calling Party Pays)  
CRC   كولومبيا(جلنة تنظيم االتصاالت( (Comisión de Regulación de Comunicaciones (of Colombia))  
CRO  مدير دائرة البحوث (Chief Regulatory Officer)  
CTO  منظمة اتصاالت الكومنولث (Commonwealth Telecommunications Organization)  
DSL  خط رقمي للمشترك (Digital Subscriber Line)  
FCC اللجنة الفدرالية لالتصاالت يف الواليات املتحدة األمريكية (Federal Communications Commission of 

the United States of America)   
FTRs  أسعار التوصيل النهائي للخدمة الثابتة (Fixed Termination Rates)  
GILF  املنتدى العاملي لرواد الصناعة (Global Industry Leaders’ Forum)  

GSMA  رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة (GSM Association)  
GSR  الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت (Global Symposium for Regulators)  
ICT  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (Information and Communication Technology)  
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IDA  اهليئة الوطنية لتنمية املعلومات واالتصاالت يف سنغافورة (InfoComm Development Authority of Singapore)  
INTT  اهليئة الوطنية لالتصاالت يف تونس (Instance Nationale des Télécommunications of Tunisia)  

IP  بروتوكول اإلنترنت (Internet Protocol)  
ITU  االحتاد الدويل لالتصاالت (International Telecommunication Union)  
IXP  نقطة تبادل اإلنترنت (Internet Exchange Point)  

MIC  وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت حلكومة اليابان (Ministry of Internal Affairs and 

Communications of the Government of Japan)    
MTRs  أسعار التوصيل النهائي للخدمة املتنقلة (Mobile Termination Rates)  
NGN  شبكة اجليل التايل (Next-Generation Network)  

NPTA  الوكالة الوطنية للربيد واالتصاالت يف السويد (National Post and Telecom Agency of Sweden)  
NRA  اهليئة الوطنية للتنظيم (National Regulatory Authority)  

NTRA  اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت يف مصر (National Telecom Regulatory Authority of Egypt)  
OECD  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (Organisation for Economic Cooperation and Development)  

PoI  نقطة توصيل بيين (Point of Interconnection)  
PPP  شراكة القطاعني العام واخلاص (Public-Private Partnership)  

PSTN  شبكة هاتفية عمومية تبديلية (Public Switched Telephone Network)  
P2P  من ند إىل ند (Peer to Peer)  
QoS  نوعية اخلدمة (Quality of Service)  

RATEL  الوكالة الوطنية لالتصاالت يف صربيا (Republic Telecommunication Agency of Serbia)  
REGULATEL  منتدى أمريكا الالتينية ملنظمي االتصاالت (Latin American Forum of Telecom Regulators)  

SMP  قوة كربى يف السوق (Significant Market Power)  
STA  خدمة اتصاالت أندورا (Servei de Telecomunicaciones d’Andorra or Telecommunications 

Service of Andorra)   
ICRA  زانيا ن اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت يف ت (Tanzania Communications Regulatory Authority)  
TRA   لبنان(اهليئة املنظمة لالتصاالت( (Telecommunications Regulatory Authority (of Lebanon))  

TRAI  هيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند (Telecommunications Regulatory Authority of India)  
TRC  جلنة تنظيم االتصاالت يف األردن (Telecommunications Regulatory Commission of Jordan)  
UCC  جلنة االتصاالت يف أوغندا (Uganda Communications Commission)  
USF  صندوق اخلدمة الشاملة (Universal Service Fund)  

VoIP  نقل الصوت باستعمال بروتوكول اإلنترنت (Voice over Internet Protocol) 
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