
 2013 (GSR-13)لعام الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 
 المتطور الدورالمبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات بشأن 

0Fفي بيئة رقمية والمنظمينلكل من التنظيم 

1 

 
 وتقارب) التايل اجليل شبكات( املتقاربة العريض النطاق شبكات نشر إىلتعزى  هائلة تغريات االتصاالت قطاع يشهد
) األشياء إنرتنت( األشياء وتوصيلية السوق إىلجديدة  أطراف ووصول االتصاالت وخدمات واإلنرتنت اإلعالم وسائل

 املعلومات تكنولوجيا إىل فوريو  بنفاذ دائم الذين يطالبون املستهلكني سلوكيات وتغري الناستوصيلية  إىل باإلضافة
لتقدمي الفاعلة  األطرافمثل  والتطبيقات اجلدد، يقوم مقدمو احملتوى ذلك، إىل وباإلضافة. مكان كل يف واالتصاالت

 تدفق يف احلادة الزيادة كما أن. التجارية واملمارسات السوق وديناميات العمل قواعد بتغيري غري التقليدية،اخلدمات 
 اخلدمات مثل ديدة،اجل والتطبيقات للخدمات السريع والتطور املعلومات إىل النفاذ ولةسه الناتج عن البيانات

 تشكل ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستمرار ألسواق املتزايد التعقيد جانب إىل املتنقلة، التطبيقات أو السحابية
 رقمي.إيكولوجي  نظام يف للتنظيم التقليدية هجالنُ  يف النظر إعادة إىل وتدعو ،موواليته املنظمني لدور حتدياً 

 إىل احلاجة ندركإذ و  اليوم، الرقمي التمع يف اإللكرتونية االتصاالتالدور احلاسم الذي تؤديه  عتباراال وإذ نضع يف
اليت  املتغرية، السوق لتوقعات املناسب الوقت ويف بكفاءة لالستجابة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنظيم يفيتك

 ،االجتماعية والتنمية االجتماعي الشمول حتسني مع ،املستهلكني وسلوكيات والشبكات اخلدمات تقارب تعزى إىل
 التوجيهية املبادئ هذه أيدناو  2013 لعام االتصاالت ملنظمي العاملية الندوة يف نياملشارك نياملنظم حننفقد حددنا 

 تكنولوجيا لبيئة أفضل بشكل لالستجابة ذكيةالو  بتكرةامل تنظيميةال تدابريال تعزيزبدف  التنظيمية املمارسات فضلأل
 رقمية. بيئة يف ميعاجل مشول وتسهيل املتغرية واالتصاالت املعلومات

هج تنظيمية مبتكرة وذكية تسمح بتعزيز المساواة في معاملة األطراف الفاعلة في : نُ 4.0التنظيم  1
 المشغلين وموردي الخدمات السوق بدون فرض أعباء إضافية على

وميثل . رقمية بيئة يف لتنظيمالوطنية ل وعرب التحويلية اجلوانب ماعتباره يف يضعوا أن إىل حباجة املنظمني أن ندرك حنن
 بيئةال مع التكيف أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيابشأن  القائمة التنظيمية واألطر السياسات استعراض

 اً حامس اً دور  نو املنظميؤدي  وينبغي أن. املتعددين املصلحة أصحاب مع التنسيق تتطلب مستمرة عملية سرعةب املتغرية
 واالجتماعية االقتصادية التنمية من ملزيدلتحقيق ا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لقطاع ةالسلسالتنمية  ضمان يف

 الرعاية مثل جماالت يف الرقمية، لتكنولوجياتاألكثر فعالية ل ذوالتنفي ستخداممن شأن االو . اجلميع لصاحل املستدامة
 واإلنتاجية. العمالةعلى  أيضاً  ؤثريأن و  أفضل، حياة نوعية ضمنأن ي ،والنقل والبيئة الصحية

الذين  املشغلني حتديد أجل من متقاربة، بيئة يف السوق أحوال لتقييم السوق حتليل إجراء أمهيةنقر ب بذلك وإننا
 العادلة عاملةامل مبادئ أن تكون احلرص على ويتعني. السوق يف املنافسة وحتفيز (SMP) السوق يف كبرية قوةيتمتعون ب

 املتنافسني بني متكافئة فرصز وجود يحفلتاألطراف الفاعلة  مجيعباستمرار بني سائدة  تمييزيةال وغري تساويةاملو 
 نظيم.تاخلاضعني لل وغرياخلاضعني للتنظيم 

_______________ 
ال ند هذه املبادئ التوجيهية إىل مسامهات من بربادوس وبلغاريا وبوركينا فاسو ومصر واألردن ولبنان وليتوانيا ومولدوفا وبولندا والربتغتتس 1

 ورومانيا ورواندا وسانت لوسيا واململكة العربية السعودية وتونس وأوكرانيا وفانواتو.
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 اليت التنافسية أحكام إدراج ويكفل ،إىل السوق اجلدد الوافدين أمام احلواجز يزيل تنظيمي إطار اعتماد بأن نقرو 
غري التقليدية وما إىل  اخلدماتو ومقدم اإلنرتنت وومقدم نو املشغل( الفاعلة األطراف مجيع بني صحية عالقة تضمن

 عرب واخلدمات التطبيقات إىل والوصول التايل، اجليل من العريض النطاق شبكاتذلك)، من طرائق تعزيز نشر 
اخلدمة  سرعةمن  للتحقق على اخلط أدوات تطوير خالل من مستنري من اختاذ قرار املستهلكني متكنيو . اإلنرتنت
 املنافسة. حلفز نو منظاملميكن أن يتخذه  آخر تدبري عليها لاحلصو  وسعر وجودتا

عند استعراضهم  الراديوية الرتددات لطيف والفعال الكفء االستخدام ضمان املنظمنيعلى  أن أيضاً  ندرك وحنن
 املرونةة و العلني اتاملزاد من جديد جيلبوجود  السماح اخلاصة بم، وذلك من خالل الطيف إدارة ةسياسل

ميكن  حني يف النطاق، أثر النفاذ املتنقل عريض لتوسيع" الرقمية املكاسب" من طيف واالستفادة الطيف استخدام يف
 لنطاقلقوة  أكثر دماتمما يسمح خب بدون ترخيص لالستخداممتاحة " حملياً  املستخدمة غري الرتددات"تكون  أن

ستسهم  ةوحدامل رتاخيصال أو عامةالتصاريح ال مثل أبسط وأكثر مرونة ةإداري مناذج اعتماد أن نعتقد وحنن. العريض
 واالبتكار. املنافسة وحفز األسواق إىل الدخول تيسري سبل زيادة يف
لضمان  ركةاحل إدارة تقنيات استخدام لرصد تدابري تنفيذ إىل وايسع أن ينبغي السياسات وصانعي املنظمني أن نعتقدو 

 القائمة املنافسة قوانني استعراض أيضاً  وعلى املنظمني. السوق يف األطراف الفاعلة بني عادل غري بشكل متيز ال أ�ا
بشكل  تعاجل كانت إذا وما بالفعل، مطبقة املنافسة قانون أو التنظيم علىالقائمة  التدابري كانت إذا ما لتحديد
 .حيادية الشبكاتعلى  التأثري إىل متيل اليت املسائل مناسب

 احلاجةو  النفاذ تكاليف حتمل على القدرة ضمانل رقمية بيئة يف املشمولة املعلمات مجيع نو ملنظمأن يفهم ا بأمهية نقرو 
إمكانية واحلاجة إىل  ،)الوقتيف  لتأخريل ساسةاحل لالتصاالت خاصة( اخلدمة نوعية من معني مستوى ضمان إىل

 اخلدمات. ومقدمي املشغلني على إضايف عبء وضع دون ،البيين لتشغيلا
 واللوائحالسوق  بيانات  عن طريق إتاحةمثالً  واالنفتاح، الشفافية من مستوى أعلى ضمانعلى  املنظمني نشجعو 

 اليت والتنظيمية اتيةالسياس سائلامل بشأن املصلحة أصحاب متعددة مشاورات وإجراء للجمهور، الصلة ذات التنظيمية
 الرقمي. التمع تنمية على تؤثر

ويضمن  ،فقط الضرورة عند التنظيمي التدخل إىل يدعو ،خمفف تنظيمي �ج اعتماد ضرورة نأخذ بعني االعتباروحنن 
 مع ددةاحمل وطنيةال قانونيةال بيئةال يف إطار االبتكار وبطريقة تشجع على قيود دونب السوق قوى عمل نفسهيف الوقت 

 القدرة ضمان نو املنظم يواصل أن ينبغي ،وبصفة خاصة. واجلديدة التقليدية التنظيمية املفاهيم االعتبار بعني األخذ
 مجاعي بشكل داري تنظيمي حل اعتماد وتسهيل ،أمكن كلمااملشرتك   التنظيم حفزو  التنظيمية،باللوائح  التنبؤ على
 همميكن أساليب وتنفيذ اقرتاحعلى  اخلدمات ومقدمي املشغلني تشجيع أن بصفة خاصة ندركو . والصناعة املنظم بني
 أن ينبغيو . والصناعة الدولة من كليعود بالفائدة على   حالً  وفريو  االبتكار حيفز ميكن أن القطاع تنمية خالهلا من

 االستثمارات جلذب اً ضروري عتربي الذي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لقطاع املستدامة التنمية التنظيميضمن 
 .عاملية رقمية بيئة يف املطلوبة

 الخط على والتطبيقات الخدمات إلى والنفاذ الخدمات على اإلقبال حفز
 .مرنة ُ�ج تنظيمية حيتاج إىل إىل اخلدمات والتطبيقات على اخلطحفز اإلقبال على اخلدمات والنفاذ حنن ندرك أن 

أمهية رئيسية  ميثلأن فهم احتياجات الناس وكيف ميكن أن يستفيدوا من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ب نقرو 
 يقدمون حوافز لالبتكار.على السواء املستهلكني  وفرادىلالبتكار، بالنظر إىل أن الشركات التجارية 
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 ودعم لتسهيل املنظمنيو  الصناعة وخصوصًا مع املصلحة أصحاب مجيع مع بالتعاون العمل على احلكومات نشجعو 
واليت تعاين نقصاً  اخلدمات من احملرومةواملناطق  الريفية املناطق يف سيما ال اخلدمات، وتوفري التحتية البىن تنمية

 دفعو  الفعالة املنافسة على للحفاظ با التنبؤ وميكن ثابتة لوائح إىل حاجة هناك العرض، جانب منو . اخلدمات يف
 معدات على ةاصاخل أو الباهظة الضرائب جتنبتدابري من قبيل  فإن الطلب، جانب منو . مبتكرة خدمات تطوير

 األمية حمو لتحفيز اصةاخل ربامجال ودعم والتطوير البحث وتشجيع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وخدمات
. الوطين االقتصادمنو  يف واملسامهة أفضل اجتماعي وحتقيق مشول الطلب وزيادة االنتشارزيادة  من شأ�ا ونيةاإللكرت 

 با. الوعي وزيادة هاوفوائد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام تعزيز يف وللحكومات واملنظمني دور رئيسي

 االجتماعي والشمول للتنمية شريكاً  باعتباره المنظم: للمنظم المتطور الدور 2
 التنميةاملتعلقة ب السياسات إعداد عند احلكومات إىل املشورة إسداء يف اً حامس اً دور  أن يؤديميكن  املنظم أنب نقر حنن

 والشمول واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتنميةكشركاء  أيضاً  نو املنظميعمل  أن ميكنو . االجتماعي والشمول
، واخلاص العام القطاعني بني الشراكات مثل ،(واستحداثها أحياناً) شراكاتالإقامة  تسهيل طريقعن  االجتماعي،

 الشامل النفاذ أهداف تحقيقل خاصةو  األخرى، احلكومية غري واملنظمات والوزارات واحلكومات ةاملاحنمع اجلهات و 
 االحتياجات ذوي ألشخاصلو احملرومة من اخلدمات و  النائيةو  الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل

 توصيلية لتحسني مشاريع خالل من احمللية والتمعات املدارس معكذلك  الشراكات إقامة لمنظمنيل ميكنو . اخلاصة
 إمكانية توفري إىل إضافة واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا تطبيقات استخدام لتعزيز احمللية والتمعات املدارس
 االقتصادية. التنمية وتعزيز التكنولوجيا إىل الوصول

. ككل والتمع احلكومة ملصلحة منسق �ج لتقدمي خرىاأل عامةال وكاالتال مع شراكاتأيضًا على إقامة  نشجعو 
 احمللية. لتمعاتإىل ا والتعليمية االستشارية املساعدة من املزيد ميقدأيضاً أن  للمنظم وميكن

 القطاعاملعين ب وزيرال مع واضحة اتصاالتإبالغ و  خطوط وأن تكون له باالستقالل نظمامل متتع ضرورة على نشددو 
 للتحقيق. وقابلة منسقة الوطنية األهداف تكون لضمان أن

االستفادة من  فوائد تعزيز يف استباقي بدور لقيامل القطاعاملعنية ب وزارةال مع بالتعاون العمل أمهية كذلك ندركوحنن 
 مستوى ورفععلى استخدامها  هموتشجيعبا  هموإعالماملصلحة  أصحاب لدى لتكنولوجياوخدمات ا تطبيقات

 املتنقلة األجهزة على احلصول تسهيل واملنظمني للحكومات ميكن ،االستفادة من التكنولوجيا لتشجيعو . با هموعي
 تخطيب الويب تطبيقات إىل بالنفاذ للمواطنني يسمح مما ،التكلفة منخفضة العريض النطاق بتكنولوجيااملزودة احملمولة 
 باحلاسوب. اإلنرتنت إىل اليت تعرتض النفاذ) توافرالو  والتكلفة بعد املناطق مثل( احلواجز

 الحاجة إلى تكييف الهيكل والتصميم المؤسسي للمنظم لتطوير التنظيم المستقبلي 3
 التنظيمية املؤسسات يف حتقيق التقارب بني أيضاً  احلكوماتقد تنظر  واخلدمات، التكنولوجياه مع تقارب أن ندرك حنن
 لطبيعةلالستجابة ل ذلك، على وعالوة. اإللكرتونية االتصاالت أسواق يف التغريات لتتناسب مع هياكلها تكييف أو

 ونة.ومر  تفاعلية أكثر كونيل نظمامل هيكل تكييف يلزم املتقارب، الرقمي اإليكولوجي لنظامل رتابطةاملو  للحدود العابرة
 اختاذ يف ستقاللاالو  رونةاملمن  قدرًا كافياً  املنظم يتعني منح املستدامة، املستقبل والتنمية يف والنمو االبتكار لتشجيعو 

 والتنظيمية. القانونية الصكوك وإنفاذ القرار
 مسائل ملعاجلة التقنية التطورات حدثبأ على دراية ون العاملون لديهموظفاملو  نو ملنظماإىل أن يكون  اجةاحلب نقروحنن 

من بروتوكول  الرابعإلصدار واالنتقال من ا الشحن، وآليات اإلنرتنت بروتوكول وفق البيين التوصيل مثل
 .(IPv6)إلصدار السادس إىل ا (IPv4) اإلنرتنت
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 محايةمسائل  معاجلة خالل من اخلدمات أمن ومحاية املستهلك ثقة بناء يف ا دوراً و دأن يؤ  عليهم املنظمنيأن  نرى وحنن
 حكومية وكاالت مع التعاون تعزيز عن طريق ذلك يتم أن وميكن. السيرباين األمن مسائل وكذلك اخلصوصيةو  البيانات

نضع  وحنن. والدويل اإلقليمي الصعيدين على اآلخرين املنظمني مع التعاونعن طريق و  الوطين الصعيد على أخرى
 الرقمي اإليكولوجي النظام يف اجلديدة التحديات واجهةمل حيوي أمر واألفكار واملعارف اخلربات تبادل أن اعتبارنا يف

 املعتمدةذكية التنظيمية ال الُنهجعلى اخلط  أن تتاحجع على نش ذلك، على وعالوة. حدود بال املتصل بينياً  العاملي
 .ذات الصلة بالقطع واملعلومات
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