
 المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالتنظيم التعاوني
)GSR-16( 2016 من أجل الشمول المالي الرقمي الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام

تنظيم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتغري باستمرار يتطلب املهارات والبصرية واالبتكار.
 إن تطوير أفضل املمارسات واستعماهلا هو أفضل طريقة حلفز جهودنا الرامية إىل التكيف مع التغيري

وتبين تكنولوجيات جديدة من أجل تعزيز التنمية واألعمال التجارية.

الشمول الرقمي هو أحد التحديات الرئيسية اليت أحدثها العصر الرقمي 
ويقتضي إجراء حوار شامل جلميع القطاعات. ويشكل توفري اخلدمات 
املصرفية للذين ليست لديهم حسابات مصرفية، على غرار توصيل غري 

املوصلني، معلماً رئيسياً حنو حتقيق النمو واالزدهار على الصعيد العاملي. 
وباالستفادة من التكنولوجيا واملالية، ميكن أن يكون الشمول املايل الرقمي 

من خالل التنظيم التعاوين حمركاً قوياً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

نُّظمت الندوة بمبادرة من
 السيد براهيما سانو،
مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد

وبالتنسيق مع
 سعادة الوزير ياسر القاضي،

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
يف مصر ورئيس جملس إدارة اجلهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت يف مصر

حنن ندرك يف مصر قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حتقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة، وعلى تغيري حياة مواطنينا 

لألفضل، وعلى إنشاء جمتمعات عاملية أكثر توصياًل بتوسيع نطاق النفاذ إىل 
املعارف واخلدمات املالية والرعاية الصحية، وتوفري فرص جديدة لألعمال 

وتوفري خيارات أكرب للمستهلكني بفضل سياسات ولوائح جديدة.



المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 
لعام 2016 فيما يخص التنظيم التعاوني من أجل تحقيق الشمول المالي الرقمي

مع تطور االقتصاد الرقمي، سيتضح على األرجح أن الشمول املايل 
الرقمي من أهم التطبيقات التحويلية اليت جيلبها. ويشكل توفري 

اخلدمات املصرفية للذين ليست لديهم حسابات مصرفية، على غرار 
توصيل غري املوصلني، معلماً رئيسياً حنو حتقيق النمو واالزدهار على 
الصعيد العاملي. وعند الربط بني التكنولوجيا واملالية، ميكن أن يكون 

الشمول املايل الرقمي حمركاً قوياً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
تتطور السوق الرقمية باستمرار مما يدعو إىل أطر تنظيمية جديدة. 

ويصل اجليل اخلامس لتنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل 
مرحلة النضج مما يطلق العنان إلمكانات التعاون من أجل هتيئة بيئة 
مؤاتية لالبتكار واالستثمار. والتعاون بني مجيع الوكاالت احلكومية 
املختلفة املعنية باإلشراف على االقتصاد الرقمي أمر ضروري للتأكد 

من وجود أطر تنظيمية متسقة وقابلة للتنبؤ وعادلة وفعالة. وميكن 
للتنظيم التعاوين أن يدفع الشمول املايل الرقمي إىل األمام واألعلى، بل 
وسيدفعه إىل ذلك، مما يعزز ريادة األعمال والتجارة اإللكرتونية ويتيح 

خدمات احلكومة اإللكرتونية وأمناط العيش املستدامة.
ون حن، املنظمني املشاركني يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 

لعام 2016، ندرك أن ما من منوذج واحد وشامل ألفضل 
املمارسات، ولكننا نتفق على أن جتارب البلدان ميكن أن تكون 

مفيدة وترشدنا حنو حتقيق التميز التنظيمي. ويف ظل النظام 
اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يتسم 

بالتعقيد والدينامية على حنو متزايد، من املهم االتفاق على مبادئ 
مشرتكة ووضع قواعد واضحة وبسيطة.

ولذا قمنا بتحديد هذه املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات 
التنظيمية وإقرارها لتيسري نفاذ اجلميع إىل اخلدمات املالية الرقمية 

وتنميتها.

إطالق العنان إلمكانات األسواق ذات الجانبين
نسّلم بأن إدخال املدفوعات املتنقلة يوفر فرصة كبرية لنشر خدمات 

مفيدة ومسؤولة للناس الذين ليست لديهم حسابات مصرفية أو 
للناس الذين يعانون من نقص اخلدمات املصرفية. ومتّكن املنصات 
املبتكرة ذات اجلانبني اخلدمات املالية الرقمية كاخلدمات املصرفية 

املتنقلة واخلدمات املالية املتنقلة والتمويل الصغري وخدمات التجارة 



املتنقلة وخدمات التحويالت املالية الدولية. وعلى الرغم من أن 
التنظيم ليس هدفاً يف حد ذاته، ميكن النظر يف العديد من التدابري 
التنظيمية لالستفادة من إمكانات هذه املنصات من أجل حتقيق 

الشمول املايل الرقمي.
يلزم سن أطر قانونية مشولية ومتوازنة حلماية اخلصوصية والبيانات وفقاً 

للمبادئ األساسية املتفق عليها دولياً. وبغية تعزيز الثقة يف اخلدمات 
املالية الرقمية اجلديدة، من املهم أيضاً توسيع صالحيات إنفاذ القانون 
لدى منظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشديد العقوبات يف 

حالة اخلطأ أو الغش أو إساءة االستعمال.
ينبغي تنفيذ قواعد وإجراءات واضحة وصرحية حلماية  

مستعملي اخلدمات املالية الرقمية، وخصوصاً فيما يتعلق بأحكام 
وشروط العقود املربمة على اخلط، واستعمال مقدمي اخلدمات للبيانات 

الشخصية، وحتديد تعريفات للخدمات وجودة اخلدمة. وينبغي وضع 
وتنفيذ آليات شفافة وسريعة وفّعالة للتعامل مع شكاوى املستهلكني.

من الضروري توفري قابلية التشغيل البيين للمشغلني وموردي اخلدمات 
من أجل جين فوائد اخلدمات املالية الرقمية. والتدابري التنظيمية املوجهة 

للتوصيل البيين والنفاذ إىل بيانات اخلدمات التمكينية غري اخلاضعة 
للتنظيم )USSD( واملسائل املتعلقة بالتعريفات ذات الصلة باملعامالت 

املالية الرقمية، من شأهنا أن متكن من توفري خدمات قابلة للتشغيل البيين 
على الصعيد الوطين وعاملياً.

ميكن وضع تدابري تنظيمية خلفض تكاليف املعامالت الرقمية 
واملدفوعات املتنقلة.

وبغية تقييم أثر القواعد التنظيمية احلالية ومن مث تنقيحها، نرى 
أن احلاجة تدعو إىل رصد وضع اخلدمات املالية الرقمية باستمرار 

وتقييمها دورياً. وباملثل، ينبغي مراعاة آراء وجتارب مجيع أصحاب 
املصلحة وتقييمها. وبعد ذلك ينبغي تنقيح السياسات التنظيمية 

تنقيحاً وافياً.

ابتكار نهج تنظيمية جديدة
نرى أن اعتماد أطر وسياسات تنظيمية مناسبة فيما يتعلق باخلدمات 

املالية الرقمية سيشجع مقدمي اخلدمات على الوصول إىل احملرومني من 
اخلدمات والذين يعانون من نقص اخلدمات.

ينبغي أن تستند القواعد التنظيمية اجلديدة املتعلقة باخلدمات املالية الرقمية 
إىل هنج وظيفي. ويتعني على اهليئات التنظيمية املعنية مبختلف جوانب 

هذه اخلدمات إعادة تقييم أهدافها التنظيمية وحبث  أفضل السبل 
لتحقيقها بغض النظر عن التكنولوجيا أو هياكل السوق التقليدية.

وعالوًة على ذلك، يبغي أال تسمح القواعد التنظيمية مبعاملة تنظيمية 
خمتلفة أو بنهج تنظيمي ذي مسارين فيما يتعلق باملشغلني احلاليني 

أو األطراف الفاعلة اجلديدة، من قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ومن القطاع املايل على السواء.



ميكن أن يكون نظام ترخيص أقل تشدداً مناسباً عموماً إلتاحة ازدهار 
اخلدمات املالية الرقمية. وميكن تصور خمططات ترخيص مبتكرة 

للدخول إىل السوق مبا يف ذلك تراخيص مؤقتة ومشروطة.
نؤكد جمدداً أنه ينبغي جلميع املنظمني النظر يف تنفيذ أفضل املمارسات 
واملبادئ التوجيهية الدولية من أجل حتقيق الشمول املايل الرقمي على 

الصعيد الوطين.

معالجة التداخل بين القطاعين
نرى أن احلاجة تدعو إىل تعاون خمتلف املنظمني ملعاجلة القضايا املتصلة 

بالشمول املايل الرقمي، من بدايتها إىل اعتمادها لضمان إنصاف 
املستهلك. وينبغي ملنظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليئات 

املعنية بتنظيم اخلدمات املالية وكذلك اهليئات املعنية باملنافسة ومحاية 
املستهلك أن تكون على علم بصالحياهتا ومسؤولياهتا وأن تضطلع هبا. 

وعند تداخل اختصاصاهتا، ميكن النظر يف وضع آليات حمددة لضمان 
التفاعل بينها )مثل مذكرات التفاهم أو اتفاقات ذات طابع رمسي أقل(. 
وينبغي االستفادة من مبادئ اإلدارة الرشيدة واحللول العملية لوضع هنج 

تعاوين حقاً للتنظيم.
إن وضع إطار وطين سليم من أجل التنظيم التعاوين يسمح إىل حد 
كبري بإحداث تآزر مالئم للعمل وإتاحة خدمات جديدة على حنو 

فّعال. وميكن أن يشمل هذا اإلطار ما يلي:
مواءمة قانون االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع 

التشريعات املالية والسياسات التنظيمية ذات الصلة ومع تلك املتعلقة 
مبجاالت حامسة شاملة لعدة قطاعات كحماية املستهلك واألمن 

السيرباين واخلصوصية ومحاية البيانات.
احلوار املستمر والتعاون التنظيمي فيما يتعلق باملنافسة بني مقدمي 

اخلدمات املالية وخدمات االتصاالت ومقدمي اخلدمات املتاحة حبرية 
عرب اإلنرتنت.

مشاورات واجتماعات دورية مفتوحة مع أصحاب املصلحة من 
القطاعني العام واخلاص لرصد تنفيذ السياسات العامة.

ميكن ملواءمة املتطلبات القانونية والتنظيمية فيما يتعلق باخلدمات املالية 
الرقمية على الصعيد اإلقليمي أو دون اإلقليمي أن يكون هلا تأثري 

مضاعف على االبتكار واالستثمار يف األسواق الوطنية. ويتعني طرح 
املسألة على جدول أعمال الرابطات التنظيمية واجلماعات االقتصادية 

اإلقليمية هبدف تسهيل انتشار الشمول املايل الرقمي وفوائده يف 
املناطق النامية.

www.itu.int/GSR16


