
  الندوة العاملية العاشرة ملنظمي االتصاالت
  أفضل املمارسات
 1لتمكني النفاذ املفتوح

 
  

الدرجات املختلفة من القواعد  النظر يفمع تزايد تعقد بيئة سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقوم احلاجة إىل إعادة 
متعدد اجلوانب، وهو بالنطاق العريض حول مفهوم  املتصلةاالستراتيجيات واألطر التنظيمية الوطنية  إلرساءالتنظيمية الالزمة 
 املنافسة الفعالة مع كفالة توفر خدمات للمستهلكني يسمح بتحقيق، والذي من خالهلا، سواء إىل الشبكات أو النفاذ املفتوح

  .يسهل الوصول إليها بتكلفة معقولة وميكن االعتماد عليها
على صعيد نافسة املاخلدمات وعلى صعيد نافسة املوقد يتطلب األمر اآلن سلماً جديداً من التنظيم إلقامة التوازن الصحيح بني 

كفالة النفاذ  ويشمل ذلك .النطاق عريضة دماتاخلشبكات والالنفاذ إىل  ينطوي عليهاتحديات اليت لل للتصديالتحتية  البنية
التمتع  منمتنع املستعملني النهائيني  ميكنها أناالختناقات احملتملة اليت  وإزالةعلى قدم املساواة وبدون متييز إىل الشبكات 

ي مقدم أماكن وجود بغض النظر عن ووقت يف كل مكان تدفعه سرعة النفاذ املتاحبالفوائد الكاملة للعيش يف عامل رقمي 
  .واملستعملنيالشبكات 

التوجيهية التالية بشأن  نقدم املبادئ، 2010 وحنن منظمي االتصاالت املشاركني يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
  .ةأفضل املمارسات لتمكني الشبكات املفتوح

  توضيح املفاهيم املختلفة: تعريف النفاذ املفتوح  أوالً
 يعين إمكانية قيام األطراف الثالثة باستعمال بنية حتتية موجودة املفتوح، من منظور مقدمي اخلدمات، نالحظ أن النفاذ 1

سيما يف   ال يف حالة التفكيك  ماك( املنظمالنفاذ املفتوح : رئيسيني شكلني النفاذ املفتوح كن أن يأخذميو .للشبكات
  .التجاري  املفتوح والنفاذ) وجود مشغل مهيمن

شريطة  النفاذ إىل مجيع اخلدمات والتطبيقات اليت حتملها هذه الشبكات) مستهلك(تاح لكل مستعمل ينبغي أن ي 2
 اجلهة اليت نوع الشبكة أو بغض النظر عن أن تكون هذه اخلدمات والتطبيقات متاحة للجمهور وقانونية؛ وذلك

نطاق اختيارات املستعمل ينبغي عدم تضييق و. ، وبطريقة شفافة وغري متييزيةأو تستعملها هذه الشبكات توفر
النفاذ وخاصة عرب البنية التحتية يف  خدمات بدون داع بسبب عدم قدرة املنافسني على احلصول على

  .األخرية املرحلة

____________________ 
ريا وموريشيوس والربتغال  مجهورية الكونغو وفرنسا واهلند ولبنان وليبي: استناداً إىل مدخالت مقدمة منأعدت املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات   1

 .األمريكية واململكة العربية السعودية والسنغال وسورينام وسويسرا وتايالند والواليات املتحدة
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لتمكني فتح  الالزمة هي األدوات السياسية والتنظيمية  ما: النفاذ املفتوح إىل الشبكات  ثانياً
أو املرافق  "عنق الزجاجة"مرافق أي شبكات األلياف الدولية، (ت النفاذ إىل مرافق الشبكا

  بدون اإلضرار باالستثمار واالبتكار؟) ، الشبكات األخرى"اجلوهرية"
الشفافية، مع ومبادئ عامة بشأن النفاذ املفتوح وعدم التمييز والفعالية  إلرساءنؤكد أمهية التشريعات الالزمة  1

يف  -شبكات االتصاالت اإللكترونية  استعمالإلجيايب والسليب للبنية التحتية يف التشديد على أمهية التقاسم ا
   .أخرى شركة تشغيل أو كيانات خاصة أو هيئات عامة، حىت لو كانت تعمل يف قطاعات ألي ممتلكات تابعة

اإلنترنت  ونالحظ أنه هبدف تشجيع نشر النطاق العريض واحلفاظ على طابع االنفتاح والتواصل الذي تتميز به 2
 النطاق املوردين املهيمنني لشبكاتميكن ملنظمي االتصاالت النظر يف تكليف املتاحة للجمهور وتعزيز هذا الطابع، 

النفاذ املفتوح على أساس منصف وغري متييزي إىل بالت بتوفري حمطات إقامة الكيف ذلك  مبا العريض الوطنية
  .مستويات الشبكاتشبكاهتا وتسهيالهتا اجلوهرية أمام املنافسني يف خمتلف 

 اجلوهرية للنفاذ إىل املرافقبنشر العروض املرجعية  يف ذلك االلتزام مبا ،باجلملة تنظيم التوريدونعترف بأمهية  3
  .املفتوح لكفالة النفاذ يلةكوس ،واألسعار املوجهة حنو التكاليف

حتديد القواعد الالزمة لكفالة النفاذ ياف البصرية يف املباين األل تستعملبأنه على املنظمني يف البلدان اليت  ُنقروحنن  4
شركة التشغيل األوىل للبنية التحتية يف ، ومنع السلوك التمييزي واالحتكار من جانب املتقاسم على قدم املساواة

  .املباينهذه 
نظام معلومات مركزي  أن يوجد الفائدة الكربى جلميع األطراف الفاعلة يف السوق،بأنه من األمور ذات ونعترف  5

وعن املرافق التحتية اململوكة للهيئات العامة ومشغلي االتصاالت اإللكترونية  عن البىنيتضمن سجالت بيانات 
التحتية  بالتقاسم السليب للبنيةمعلومات تتعلق  إعدادلني على ونشجع املشغ. ميكن تقامسها العامة األخرى اليت

وإتاحة ) واملساحات املتاحة املمراتيف ذلك  امب(اليت ميكن تقامسها، ) العناصر املدنية مثل األنفاق واألبراج أي(
ذات الصلة  األسعار كونتعلى أن ، املتاحة للجمهورهذه املعلومات يف قواعد بيانات مفتوحة من خالل اإلنترنت 

  .التكاليف قائمة على أساس
من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغريه من ( ونعترف بأمهية التنسيق بني مجيع أصحاب املصلحة  6

نؤكد  كما .شبكات النطاق العريض انتشارأي حواجز تعترض  من أجل منع يف نشر األشغال املدنية) القطاعات
  .للنمو السريع للنطاق العريضحتديد قواعد مرنة للنفاذ املفتوح مالئمة  أمهية

ونوصي ببلورة استراتيجية إلدارة التغيري ملساعدة املنظمني يف إصالح ممارساهتم التنظيمية من أجل التكيف على حنو   7
  .مالئم مع متطلبات هياكل السوق واالبتكارات والنماذج التجارية اجلديدة

كيف يتحقق النفاذ لكل مواطن للتمتع بفوائد شبكات النطاق العريض : كات املفتوحةالشب  ثالثاً
واالنتقال إىل أي من خالل سياسات النفاذ الشامل إىل النطاق العريض (يف كل مكان 

  )الرقمية املكاسبواالستفادة من  شبكات اجليل التايل
ستؤدي إىل فوائد اجتماعية واقتصادية ميكن أن  املكاسب الرقميةإننا نعترف بأن كفاءة توزيع وختصيص طيف  1

  .منخفضة التكلفة، وخاصة يف املناطق الريفية والنائية توفري اتصاالت وخدماتحتفز االبتكار لصاحل 
اخلدمة الشاملة مع تطور االحتياجات لكفالة حيادية التكنولوجيا  تعريفونشري بأن تقوم احلكومات بتحديث  2

  . نطاقوإدراج النفاذ عريض ال
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وطنية ملموسة حلفز نشر شبكات النطاق العريض، وخاصة يف  خطط واستراتيجيات وضعالحظ ضرورة ون  3
وفضالً عن ذلك، ونظراً إىل التحديات اليت ينطوي عليها جذب االستثمارات ملشاريع التنفيذ كبرية  .البلدان النامية

يف  يف متويل البنية التحتية الوطنية للنطاق العريض مبااالستراتيجيات يف دور الدولة ينبغي أن تنظر هذه  ،احلجم
  .مشاركة البلديات أو املدن تشجيعوشراكات بني القطاعني العام واخلاص  ذلك من خالل

كيف تعاجل إدارة احلركة يف شبكات تتزايد اختناقاً مع تطبيق : واحليادية اإلنترنت املفتوحة  رابعاً
  قواعد منصفة يف الوقت نفسه؟

الطريقة اليت جتري هبا  يف احلاالت املربرة موضوعياً يف إالنوصي بعدم التمييز  احلركة يف اإلنترنتيتعلق بإدارة  امفي  1
 نوع احملتوى أو اخلدمة أو التطبيق أو اجلهاز أو عنوان منشأ أو، سواء وفق املختلفةات البيانات معاجلة تدفق

  .التدفق مقصد
، لدى استخدامهم آلليات إدارة احلركة لضمان توفري النفاذ إىل اإلنترنت يف أي (ISP)ونوصي موردي خدمات اإلنترنت   2

  .يتعلق باملالءمة والتناسب والكفاءة وعدم التمييز بني األطراف والشفافية  نقطة من الشبكة، بأن يتقيدوا باملبادئ العامة فيما
  :يتطلب من املنظمني اختاذ تدابري مثلإدارة احلركة  ضمان اتباع ممارسات رشيدة من أجلونعترف بأن   3

تؤدي مبوردي خدمات اإلنترنت إىل إعالن املعلومات اخلاصة بإدارة الشبكات وجودة النظر يف تنفيذ تدابري   •
  ؛اخلدمة وغري ذلك من املمارسات املعقولة اليت حيتاجها املشتركون وموردو احملتوى والتطبيقات واخلدمات

  ؛عقودهم بسرعة بدون حتمل تكاليف انتقال عاليةعمالء بإهناء للالسماح   •
  ؛إىل اإلنترنت خدمة النفاذباملطالبة باحلد األدىن من نوعية  السماح للعمالء  •
حقوق املستهلكني يف النفاذ إىل أي حمتويات وتطبيقات وخدمات قانونية  توجيهات سياسة عامة تعلنصياغة   •

  .توصيلهم باإلنترنتعرب 
أن حتد   من موردي خدمات اإلنترنت وال التزام من التزامات أي ميكن هلذه املبادئ أن حتل حمل أي الونالحظ أنه   4

تلبية احتياجات إنفاذ القانون وسالمة اجلمهور أو  من قدرته على توفري االتصاالت يف حاالت الطوارئ أو
  .يتفق مع القوانني السارية احتياجات سلطات األمن القومي، مبا

لزيادة وتيسري  (IXP)ظمني النظر يف تيسري إنشاء حمتوى حملي وإقامة نقاط حملية للتبادل عرب اإلنترنت وميكن للمن  5
  .تدفق البيانات على الصعيد الدويل

مثل احلكومة (املنظمني يف تقدمي اخلدمات العامة على اخلط  دورهو   ما: النفاذ املفتوح إىل احملتوى  خامساً
  اخلدمات؟  طلب على هذهالوخلق ) اإللكترونية والتعليم اإللكتروين والصحة اإللكترونية

شروط مسبقة تتصل باجلوانب التنظيمية والقانونية والتقنية والتقييسية  بوضعأمهية القيام، من ناحية،  علىنشدد  1
بإنشاء  ،أخرى من ناحية ،ين حبيث تستطيع السلطات العامة أن تعرض خدماهتا إلكترونياً، والقياموبالتشغيل البي

 للمبادئمواقع عامة يف شبكة الويب وتشغيلها على أن تكون سهلة االستعمال ومفتوحة أمام اجلميع وفقاً 
  .التوجيهية واملعايري ذات الصلة

يف مجيع املدارس واملراكز الصحية واملستشفيات حبيث  عريضة النطاققد يرغب املنظمون أيضاً يف كفالة التوصيلية  2
  .من خالل عرض نطاق كبريعند التوصيل  من هذه اخلدمات ميكن أن يستفيد املواطنون

كني واختاذ التدابري الالزمة مؤكدة إىل زيادة الوعي مبخاطر التقدم التكنولوجي بني املستهل حاجةونالحظ وجود  3
  .وحقوق املستهلك ومحاية صغار السن والشرائح الضعيفة من اجملتمع واخلصوصية حلماية البيانات
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مثل التهديدات السيربانية واجلوانب غري املتوقعة (التحديات اليت تواجه الشبكات املفتوحة   سادساً
): واالتساق عرب اخلدمات والشبكاتيف جمتمع املعلومات واملنازعات والكفاءة التنظيمية 

  هي االستراتيجيات الالزمة؟ ما
ية واملرونة العملية أن الشبكات املفتوحة تشكل حتديات من ناحية استقرار الشبكة واالستمرارية التجار نالحظ 1

ترنت تستند ناإلونظراً ألن شبكات بروتوكول . وخصوصية البيانات ومنع اجلرائم األساسيةة التحتية ومحاية البني
تعقد التحديات يتطلب و. إىل معمارية مفتوحة وبروتوكوالت معروفة للجميع فإهنا معرضة للهجمات السيربانية

شكل عمليات جتمع أصحاب املصلحة املتعددين من ناحية وتعزز تعاون خمتلف السلطات املعنية  هجاً شاملة يفُن
  .على صعيد اخلدمات املختلفة من ناحية أخرى

اخلارجة  يتعلق باحلركة فيما ممارسات معتدلة إلدارة الشبكات مقدمو اخلدمة يطبقظ أنه من اجلوهري أن ونالح  2
من املنبع وبالتايل توقف انتشارها  تقضي على اهلجمات من شأن هذه املمارسات أنإذ . كذلك احلركة الداخلةو

  .الشبكات لالختناق تعريضبدون 
توحيدها هبدف إضافة طبقة أمنية جديدة إىل التدابري احلالية اليت  احلركة اخلارجة مثونوصي بوضع تدابري ملراقبة   3

  .يطبقها أصحاب املصلحة
وميكن للمنظمني النظر يف تنفيذ تدابري متنع موردي خدمات اإلنترنت من توصيل أجهزة املستعملني بالشبكات إذا   4

  .كانت هذه األجهزة غري قانونية
من موقف رد الفعل  يف الفضاء السيرباين عليها االنتقالاألمن  تيجيات الرامية إىل استتباباالسترا ونعترف بأن  5

من خالل تضييق نوافذ التعرض وحتسني زمن رد الفعل وختفيف اهلجمات  متزايد اإلجيابيةالتقليدي إىل موقف 
وتنفيذ احلوائط  للمخاطر ضةونشدد أيضاً على أن منع اهلجمات من خالل سد ثغرات األنظمة املعر. بصورة فعالة
تكنولوجيات مراقبة النفاذ األخرى، والرصد من خالل أنظمة اكتشاف التطفل واالستجابة للتهديدات  النارية أو

  .، قد أصبح أمراً حامساً يف تشغيل الشبكات بفعاليةالفعلييف الوقت 
 أصحاب املصلحةحوار واسع بني مجيع  وإقامةاملناطق خمتلف ونؤكد على أمهية وجود إطار تنظيمي منسق داخل  6

  .حبيث ميكن مواصلة مناقشة هذه القضية املركزية، أي قضية شبكات النفاذ املفتوح، واختاذ التدابري املالئمة بشأهنا

  ـــــــــــ


