
 المبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام
GSR-15) 2015( فيما يخص أفضل الممارسات المتعلقة بتيسير تبني التطبيقات 

والخدمات المتنقلة واستعمالها الواسع من خالل التنظيم الهادف

إن ضمان الشمول الرقمي وحصول مجيع املواطنني على الفرص اهلائلة اليت تتيحها التطبيقات 
واخلدمات املتنقلة مثل الصحة والتعليم والزراعة واإلدارة باستعمال الوسائل املتنقلة، فضاًل عن 

اخلدمات املالية والتجارية على اخلط، أصبح أولوية يف إطار االقتصاد الرقمي احلايل. وإنين واثق من 
أن هذه املمارسات التنظيمية الرشيدة ستساهم يف حفز نشر وتعميم هذه اخلدمات والتطبيقات 

بطريقة آمنة وموثوقة ومأمونة لفائدة اجلميع.

ينسقها:
السيد لني مومبو، رئيس اجمللس التنظيمي هليئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد )ARCEP(، غابون

 تُنظم مببادرة من:
 السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت )BDT(، االحتاد الدويل لالتصاالت

لنبادر إىل اختيار تبين تنظيم هادف يتيح تيسري االستعمال الواسع للتطبيقات واخلدمات املتنقلة. 
والنطاق العريض املتنقل هو إحدى الركائز اليت تقوم عليها تنمية االقتصاد الرقمي، وبالتايل فإنه 

يوجد يف صميم النمو والقدرة التنافسية للبلدان والشركات. وإنين واثق من أن إطاراً تنظيمياً متناسقاً 
ومرناً ومتوازناً ويكفل أمن املستعملني، سيمّكننا من التصدي للتحدي املاثل أمامنا لتحسني النمو 

االقتصادي يف بلداننا وحتقيق الرفاه االجتماعي لشعوبنا.



ال مبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة 
العال مية ل منظمي االتصاالت لعام 2014 
بشأن أفضل ال ممارسات من أجل ح ماية 

ال مستهلك في عالم رقمي

 أتاح االقتصاد الرقمي بوضوح فرصاً 
جديدة مثرية ولكنه طرح أيضاً حتديات 

أمام املستهلكني ستتطلب مزيداً من 
االهتمام من منظور تنظيمي. إذ يواجه 

املستهلكون قضايا جديدة نامجة عن توافر 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على 

نطاق أوسع من حيث خيارات أوسع 
لألجهزة واخلدمات والتطبيقات املتاحة 

على اخلط. ويلزم حتديد تدابري استباقية، 
سواء تدابري السياسة العامة والتدابري 

التنظيمية، إضافة إىل حلول التنظيم املشرتك 
والتنظيم الذايت واملبادرات املوجهة حنو 

تثقيف املستهلكني ومتكينهم، فهذا أمر 
ضروري حلماية حقوق مجيع املستعملني يف 

عامل رقمي مفتوح وشفاف وشامل.

حنن، املنظمني املشاركني يف الندوة العاملية 
ملنظمي االتصاالت لعام 2014، نعرتف 

بأن حقوق مجيع أصحاب املصلحة 
جيب أن تكون متوازنة لضمان استفادة 
املستهلكني ومؤسسات األعمال على 

السواء من الفرص الرقمية. ولذلك، قمنا 
بتحديد وإقرار هذه املبادئ التوجيهية بشأن 
أفضل املمارسات حلماية مصاحل املستهلك 
مع ضمان إتاحة فرص متكافئة لألطراف 
الفاعلة التقليدية واجلديدة يف السوق من 

خالل تعزيز هنج تنظيمي غري متشدد.

المبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة العالمية 
  )GSR-15) 2015 لمنظمي االتصاالت لعام

فيما يخص أفضل الممارسات المتعلقة 
بتيسير تبني التطبيقات والخدمات المتنقلة 

واستعمالها الواسع من خالل التنظيم الهادف



يوّلد النفاذ إىل اخلدمات املتنقلة لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )ICT( واستخدامها 
فرصاً اجتماعية ال حتصى وال تعّد، ويساعد 

على حتفيز النمو االقتصادي للبلدان مما يعود 
بالنفع على احلياة اليومية للمواطنني أمجعني. 

وبامتالكنا هذه التكنولوجيا القوية وهذه القدرات 
احلاسوبية اليت مل يسبق هلا، ال بّد من أن 

نستجيب للتحوالت الدينامية اجلارية يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف األسواق، 

وأن نصّمم مناذج تنظيمية جديدة، وأن نواجه 
التحديات املتعلقة بالبىن التحتية والطيف 

واخلصوصية. وسيهيئ “تنظيم اجليل الرابع” 
هذا بيئة تشحذ الطاقات بقدر أكرب من أجل 

استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع 
ضمان اليقني القانوين واالعتمادية التقنية معّززًة 

بذلك ثقة املستخدمني النهائيني، وسيسمح 
للناس يف كل أرجاء املعمورة باالستفادة من 

تنظيم قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املتغري باستمرار يتطلب 

املهارات وبُعد النظر واالبتكار.
وتطوير أفضل املمارسات واستعماهلا 

هو أفضل طريقة حلفز جهودنا 
الرامية إىل التكيف

مع التغيري وتبين تكنولوجيات 
جديدة من أجل تعزيز التنمية 

والنشاط االقتصادي.

الفرص الساحنة يف جمال الصحة والتعليم واإلدارة 
العامة والزراعة والتجارة واملالية ويف مجيع اجملاالت 

اليت ختدم اإلنسانية، وسيساعدنا على حتقيق 
التنمية املستدامة.

وحنن، اهليئات التنظيمية املشاركة يف الندوة 
العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2015، نقّر 
بأن تنظيم اجليل الرابع اهلادف، الذي يعتمد 

هنجاً مرناً يشّجع املنافسة السليمة )الفّعالة 
واملستدامة( واالبتكار ومحاية املستهلك ومتكينه، 

ميكنه أن يساهم مسامهة كبرية يف االستجابة 
للتحول الدينامي الذي تشهده أسواق تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ويف حتقيق األهداف 
االجتماعية واالقتصادية. وبالتايل، قمنا بصياغة 

وإقرار هذه املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل 
املمارسات التنظيمية لتيسري تبين اخلدمات 

والتطبيقات املتنقلة واستخدامها الواسع من أجل 
تدعيم الشمول الرقمي واملايل.



املتنقلة  والتطبيقات  اخلدمات  تطوير  تيّسر 
وتذكي الوعي بالسبل اليت ميكن أن تساهم 
زيادة  يف  والتطبيقات  اخلدمات  هذه  هبا 
اإلنتاجية االقتصادية. وعلى وجه اخلصوص، 
املخصصة  االجتماعية  التطبيقات  تستطيع 
لألشخاص األقل حظاً أو غري املوصولني أن 
حتّسن من نوعية حياهتم يف مجيع القطاعات 
مشرتكة  جهود  بذل  أن  كما  االقتصادية. 
مع الوكاالت احلكومية العاملة يف قطاعات 
للجميع  مرحبة  فرصاً  يوّلد  أن  ميكن  أخرى 
مما حيقق أغراضاً شىت منها النهوض بالتعليم 
واملهارات الرقمية والشمول املايل واإلدماج يف 

الربامج الصحية.

ونشّدد كذلك على أمهية احلث على إعداد 
وتوزيع حمتوى رقمي مناسب، مبا يف ذلك 
حمتوى بلغات متعددة وحمتوى بلغات حملية.

ويتعني االستمرار يف تنمية األسواق اجلديدة 
والصناعة من أجل األجهزة املتنقلة، وذلك 
املناسبة،  التنظيمية  التدابري  خالل  من 

خاصة يف البلدان النامية.

يف  النظر  إعادة  الضروري  من  يكون  وقد 
السياسات احلكومية املتبعة حالياً ومراجعتها، 
حسب االقتضاء، للتأكد من أهنا ما زالت 
ولضمان  اجلديدة،  للبيئة  ومناسبة  صاحلة 
سرية وسالمة البيانات املتعلقة باحلكومات 
وشركات األعمال واملستهلكني، ومثة حاجة 
مفتوحة  تنظيمية  أطر  إىل  نفسه  الوقت  يف 
خدمات  تطوير  على  للتشجيع  وتعاونية 
شاملة على غرار اخلدمات املتنقلة التجارية 

واملصرفية واملالية والصحية.

ونقّر بأن إنشاء إطار مرجعي متسم بالتقارب 
يرعى املنافسة والتوصيل البيين وقابلية التشغيل 
بني  العالقات  فعالً  ييّسر  أن  ميكنه  البيين 

I 
حفز الطلب

II
تيسير إتاحة الخدمات 
والتطبيقات المتنقلة 
والنفاذ إليها واستعمالها

املتنقلة  والتطبيقات  اخلدمات  بقدرة  إقراراً 
والكفاءة  واملساءلة  الشفافية  حتسني  على 
احلكومات  تستطيع  العامة،  اخلدمات  يف 
أصحاب  معارف وجتارب  من  تستفيد  أن 
شاملة  اسرتاتيجيات  لصياغة  املصلحة 
اخلدمات  باستعمال  للمستخدمني  تسمح 
والتطبيقات املتنقلة. كما ينبغي للحكومات 
أن تسعى إىل االبتكار يف هذا اجملال وأن 
فيه.  الرائدة  املستخدمة  تغدو من اجلهات 
قبيل توصيل  وميكن أن توّلد مبادراٌت من 
اإلدارات واملؤسسات العامة، مثل املدارس 
يف  مهمة  فرصاً  واملستشفيات،  واملكتبات 
فيما  والطلب  العرض  حتفز  وأن  األسواق 

خيص اخلدمات والتطبيقات املتنقلة.

ونسّلم بالدور الذي ميكن أن تؤديه اهليئات 
التنظيمية يف دعم وتشجيع الشراكات اليت 

تعد شبكات اجليل اجلديد أساس االبتكار 
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وحمرك تطوير اخلدمات والتطبيقات املتنقلة. 
لذا، نرى أن وجود قواعد موحَّدة تيّسر هتيئة 
البىن التحتية والنفاذ املفتوح إىل الشبكات 
أن  ميكن  واإلقليمي  الوطين  املستوى  على 
اخلدمات  تطّور  حتفيز  يف  كثرياً  يساهم 
بني  التعاون  ويُعترب  املتنقلة.  والتطبيقات 
املستوى  على  املعنية  العامة  اهليئات  مجيع 
عاماًل  واحمللي  والوطين  واإلقليمي  الدويل 
أساسياً يف التنفيذ السريع والسلس والفّعال.

وينبغي أال يغفل واضعو السياسات واهليئات 
التنظيمية عن أمهية تصميم سياسات وأطر 
إىل  وتتوجه  باملرونة  تتسم  حتفيزية  تنظيمية 
السوق فيما خيص توزيع الطيف وختصيصه 
مما  النطاق،  العريضة  املتنقلة  للخدمات 
الالزمة  الظروف  وهتيئة  الثقة  ببناء  يسمح 
الزدهار سوق اخلدمات والتطبيقات املتنقلة.



III
حماية المستهلكين 
والموردين

خمتلف موّفري البىن التحتية واخلدمات، وبني 
هؤالء وموفري التطبيقات واحملتوى. وميكن أن 
يتيح إطار ملنح الرتاخيص متسم بالتقارب، 
إزالة متطلبات منح  يعمل على ختفيف أو 
فرصاً  املتنقلة،  اخلدمات  يف  الرتاخيص 

ألعمال جتارية جديدة.

الشبكات  من  عناصر  تقاسم  بأن  وإقراراً 
أمراً جمدياً  بني موفري اخلدمات قد يكون 
بتفادي  يسمح  إذ  التجارية  الناحية  من 
إلتاحة  اجملال  وبفسح  التكاليف  ازدواجية 
مزيد من اخلدمات املتنقلة، ميكن للهيئات 
ممارسات  تشجيع  يف  تنظر  أن  التنظيمية 
مستويات  مجيع  يف  الشبكات  تقاسم 

الشبكات وسالسل القيمة.

جتديدية  تدابري  اختاذ  ينبغي  أنه  ونرى 
املتنقلة  اخلدمات  تبين  حلفز  إبداعية 
للواقع  املناسبة  التطبيقات  واستحداث 
والـريفيـة.  النـائيــة  املنـاطــق  يف  احملـلـي 
ميكن  اليت  األخـرى  التـدابري  بني  ومن 
للخدمة  اسرتاتيجيات  حتديـد  اختـاذها 
منـاسبــة  آليــات  واستخــدام  الشـاملــة 

املعلومات  لتكنولوجيا  حاضنات  إلنشاء 
احملليني  املطوِّرين  لتمويل  أو  واالتصاالت 

احمللي. للواقع  املناسبة  والتطبيقات 

وإطالق  تنظيمية  تدابري  اختاذ  إىل  وندعو 
مبادرات خاصة وإقامة شراكات لتخفيض 
من  املتنقلة  والتطبيقات  اخلدمات  تكلفة 

أجل ضمان النفاذ العادل والشامل.

الرقمية  املهارات  اكتساب  بأن  أيضاً  ونقّر 
للخدمات  الواسع  للتبين  أساسي  عنصر 
والتطبيقات املتنقلة واستخدامها استخداماً 
تدريبية  برامج  استحداث  وينبغي  فّعااًل، 

جامعة تستهدف شىت الفئات السكانية.

املبادئ  وقيمة  أمهية  على  التاكيد  ونعيد 
التوجيهية بشأن أفضل املمارسات الصادرة 
عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 
للتنظيم  املتطور  بالدور  يتعلق  فيما   2013

واملنظمني يف بيئة رقمية؛ واملبادئ التوجيهية 
بشأن أفضل املمارسات الصادرة عن الندوة 
العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2014 فيما 

يتعلق حبماية املستهلك يف عامل رقمي.

متعددة  تنظيمية  أطر  اعتماد  بأمهية  نقّر 
ومتطلبات  تتناول خصوصيات  القطاعات 
ضامنًة  املتنقلة،  والتطبيقات  اخلدمات 
االختيار  يف  املستهلك  حرية  محاية  بذلك 

واملمارسَة السليمة حلقوق املستهلك.

املستهلكني  ومتكني  تثقيف  بأمهية  ونقّر 
التدابري واملبادرات، مبا يف ذلك عن  بشىت 
مبقارنات  تقوم  اليت  املنصات  توفري  طريق 
إىل  تستند  اخلدمات  وأسعار  عروض  بني 
املستهلك  على  ويسهل  املستجدات  آخر 
إجراؤها؛ وإطالع املستهلك على األحكام 

الشكاوى/االنتصاف؛  وإجراءات  القانونية 
وتعزيز ثقافة األمن السيرباين. وعالوًة على 
ذلك، ال جيوز أن يتقيد املستهلكون مبوّفر 
واحد للخدمات املتنقلة أو بتطبيق واحد، 
االختيار  بإمكانية  حيتفظوا  أن  ينبغي  وإمنا 

والتنقل بني عدة موّفرين.

ونقر كذلك بضرورة قيام اهليئات التنظيمية 
الرامية  التدابري  اختاذ  على  بالتشجيع 
والتطبيقات  اخلدمات  أمن  تعزيز  إىل 
رقمية  هويات  باستحداث  وذلك  املتنقلة، 
هوية  على  التعرف  واستعمال  هبا،  موثوق 



IV
دور أصحاب 
المصلحة المعنيين 
بتكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصاالت

وواضعي  التنظيمية  للهيئات  ينبغي 
السياسات التعاون مع الوكاالت احلكومية 
احلكومية  غري  واهليئات  اخلاص  والقطاع 
إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
املتنقلة،  والتطبيقات  اخلدمات  وخاصة 
االجتماعية  الوطنية  اسرتاتيجياهتا  يف 
وقواعد  سياسات  ولوضع  واالقتصادية، 
شاملة كفيلة بتحقيق التآزر والتفاعل املثمر 
املتنقلة  والتطبيقات  اخلدمات  اقتصاد  بني 
الرتكيز يف هذه  القطاعات. وينبغي  وسائر 
بالرفاه  النهوض  على  والقواعد  السياسات 
يف  احلرص  مع  للمستهلكني  االجتماعي 
الوقت نفسه على تيسري التنسيق والشراكات 
اخلاص  والقطاع  احلكومية  الوكاالت  بني 

واهليئات غري احلكومية.

وينبغي أن تعتمد هيئات تنظيم تكنولوجيا 
تنظيمية  تدابري  واالتصاالت  املعلومات 
واخلدمات  الشبكات  تطوير  تعّزز  هادفة 
للمستهلكني  وتتيح  النطاق  العريضة 
النطاق  والواسع  التكلفة  امليسور  النفاذ 
وتضمن  املتنقلة  والتطبيقات  اخلدمات  إىل 
يف  الفاعلة  اجلهات  بني  السليمة  املنافسة 

محاية  وتكفل  االبتكار،  تعزيز  مع  السوق 
املستهلكني يف بيئة رقمية.

وينبغي ملوفري اخلدمات والتطبيقات املتنقلة 
أن يسعوا إىل جتديد وتنويع جمموعة اخلدمات 
والتطبيقات املعروضة وحمتواها، وإىل جعلها 
شرائح  حصول  وتسهيل  التكلفة  ميسورة 

كبرية من السكان عليها.

وعلى مجعيات محاية املستهلكني أن تؤدي 
مع  للحوار  إطار  حتديد  يف  دوراً  أيضاً 
إجراء  ويف  اآلخرين،  املصلحة  أصحاب 
محالت  يف  املشاركة  ويف  مستقلة،  حبوث 
سياسات  وضع  يف  تساهم  كي  التوعية، 

واسرتاتيجيات مستنرية لالقتصاد الرقمي.

للخدمات  الشاملة  الطبيعة  إىل  ونظراً 
عرب  التنسيق  فإن  اخلط،  على  والتطبيقات 
الصلة  ذات  التنظيمية  للسياسات  احلدود 
والتعاون املعزَّز بني الوكاالت احلكومية الوطنية 
ضروري  أمر  والعاملية  اإلقليمية  واملنظمات 
لتهيئة نظام بيئي رقمي شامل وإجياد ضمانات 

فّعالة ضد االحتيال واملمارسات املسيئة.

محاية  أجل  من  وتسجيلهم  املشرتكني 
ومحاية  للمستهلكني،  الشخصية  البيانات 
والنهوض  الضعيفة،  والفئات  القاصرين 
واملعامالت  االتصاالت  بشفافية  خصوصاً 
بني  التعاون  فإّن  وبالتايل،  اإلنرتنت.  عرب 
عنه  غىن  ال  املتعددين  املصلحة  أصحاب 
العليا  واملصاحل  احلقوق  محاية  لضمان 

للمستهلكني واملوردين على السواء.

وإضافًة إىل ذلك، نوصي باعتماد سياسة 
معزَّزة  تدابري  تتضمن  باخلصوصية  متعلقة 
التحكم  من  ومتكينهم  املستعملني،  لتنبيه 
عندما  بالبيانات  املتصلة  املمارسات  يف 
بالوظيفة  املمارسات  هذه  ترتبط  ال 
تتعلق  عندما  أو  للتطبيق  األساسية 

حساسة. مبعلومات 
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