
 االحتـــــــاد الدولـــــي لالتصـــــاالت
 

 

 االتصاالت لمنظمي عشرة الثانية العالمية الندوة
(GSR) 

 2012 أكتوبر 2-4 النكا، سري كولومبو،

 

 

 سالرئي تقرير
 
 
 

 

 
 



 2  الرئيس تقرير

 

 

© ITU 
 2012أكتوبر 



 

GSR  2012     I 

 

 

 جدول المحتويات
 

 3   ..................................................................................................  تنفيذي ملخص
 4   .................................................................................................... االفتتاح حفل

 4   .......................................................ية العالميةالمناقشة االفتتاحية: عالم واحد: التنظيم في القر 
 6   ........................................................ التنظيم؟ عدم أم التنظيم: الشبكة حيادية: األولى الجلسة
 7   ...................................... المتنقل الرقمي العالم في بالطيف المتعلقة السياسات وضع: الثانية الجلسة

 8   ...................................................... الجلسة الثالثة: التجوال الدولي في اقتصاد النطاق العريض
 9   ... واإلقليمي العالمي الصعيدين على اإلنترنت بروتوكول لشبكات البيني التوصيل: الحدود طمس: الرابعة الجلسة
 10  السحابية بالحوسبة يتعلق فيما والتحديات الفرص: السحابية الحوسبة مجال في التنظيم توضيح: الخامسة الجلسة
 11   ..................... الشبكة على واألمن السالمة: السحابية الحوسبة في األهمية بالغة مسائل: السادسة الجلسة
 13   المتناول في العريض النطاق لجعل االبتكار استراتيجيات: (PPP) والخاص العام القطاعين بين الشراكات: السابعة الجلسة

 14   ..................................... الجلسة الثامنة: تعريف األسواق: سلم تنظيمي للتدخل في بيئة رقمية متقاربة
 16   ...................................................قطرية حاالت دراسات: العريض النطاق تنفيذ: التاسعة الجلسة
 17   ................................ والمستدام الشامل النمو تعزيز: الخالصة: التنظيمية المشاورات: العاشرة الجلسة
 18   .............................................................................. المستقبل آفاق – الختامية الجلسة
 20   ..................................................................................................... ألف الملحق

 
 

 
 

 

 





 

GSR  2012     3 

 

 ملخص تنفيذي
يف االحتاد الدويل  (BDT)اليت نظمها مكتب تنمية االتصاالت  (GSR-12)ملنظمي االتصاالت  الثانية عشرة عقدت الندوة العاملية

 4 إىل 2 يف كولومبو، سري النكا، يف الفرتة من (TRCSL)بالتعاون مع هيئة تنظيم االتصاالت يف سري النكا  (ITU)لالتصاالت 
 .2012 أكتوبر

تور ، رئيس مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية، مراسم االفتتاح وبصحبته الدككساوترأس فخامة السيد ماهندا راجابا 
محدون توريه، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت والسيد الليث ويراتونغا، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت 

 .(TRCSL) النكا سري يف
وأدار املناقشة االفتتاحية السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت. ومشل أعضاء فريق املناقشة الدكتور محدون توريه، 

، والسيد (TRCSL) النكا ام لالحتاد الدويل لالتصاالت، والسيد الليث ويراتونغا، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف سرياألمني الع
، (UKE)أوجني كاسبريسكي، املدير التنفيذي ملخترب كاسبريسكي، والسيدة ماجدالينا غاج، رئيسة مكتب االتصاالت اإللكرتونية 

هرة دردوري، رئيسة سلطة سياسة التكنولوجيا العاملية، سيسكو، والسيدة زُ ب املعين رئيسالبولندا، والدكتور روبرت بيرب، نائب 
 ، اجلزائر.(ARPT)الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية 

النكا. ويف  سري وترأس الندوة العاملية الثانية عشرة ملنظمي االتصاالت، السيد الليث ويراتونغا، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف
يف حني ُكّرس اليوم الثالث  (GRID)احلوار العاملي بني املنظمني ودوائر الصناعة  إىلالقطاع اخلاص  األول والثاين انضماليومني 

مشاركًا ومجع بني املنظمني وصانعي السياسات وممثلي دوائر الصناعة ومقدمي  446للمنظمني. وجذب احلدث هذا العام 
 وعشر منظمات إقليمية ودولية.بلداً  77اخلدمات من 

" وحبثت الندوة العديد من اجلوانب شبكياً؟ التنظيم يف جمتمع مرتابط ملِ  وكان موضوع الندوة العاملية الثانية عشرة ملنظمي االتصاالت "
ث متثل تكنولوجيا املنتظر أن يواجهها املنظمون يف عامل جديد مرتابط شبكيًا ومتقارب بشكل تام أو مييل إىل أن يكون كذلك، وحي

 املعلومات واالتصاالت الوسائل امليسرة الشاملة للعديد من القطاعات األىريف يف التمع مثل الصحة والشؤون املالية والتعليم والتجارة
 .الستخدامه حاجة متزايدة لعرض النطاق واالستثمارات الالزمة توجدوحيث وما إىل ذلك والزراعة والسياحة 

الذكية ملواجهة القضايا التقليدية مثل سياسة الطيف وحيادية الشبكة وتعريف السوق  احللولحبث أعضاء الفريق واملشاركون 
ع الساىنة مثل احلوسبة يوالتجوال فضًال عن املواض (PPP) وتنفيذ النطاق العريض والشراكات بني القطاعني العام واخلاص

لتبادل التنظيمية جلميع املنظمني الفرصة  املشاوراترتبطة با. ويف اجللسة األىرية، أتاحت السحابية ومشاكل السالمة واألمن امل
 حول املواضيع اليت تمهم. وجهات نظرهم بصراحة

. ويّسرت منصة تواصل إلكرتونية التفاعل بني املندوبني آفاق املستقبلومشلت الندوة هذا العام عشر جلسات عامة وجلسة بشأن 
 ع إىل جانب متكينهم من حجز القاعات إلكرتونياً. ىالل االجتما 

احلاضرة إىل  (NRA) جرت العادة يف مجيع الندوات العاملية السابقة ملنظمي االتصاالت، توصلت اهليئات التنظيمية الوطنية ماوك
 2012 العاملية ملنظمي االتصاالت لعاماملبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات للندوة  توافق يف اآلراء بشأن وثيقة نتائج: "

". ومرفق بذا التقرير النص هج التنظيمية لتعزيز االستفادة من الفرص الرقمية من ىالل ىدمات احلوسبة السحابيةبشأن النُ 
0Fالنهائي للمبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات (امللحق ألف).

1 

                                           
هذا التقرير  دت للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت. وورقات املناقشة هذه والعروض املشار إليها يفسلسلة من ورقات املناقشة اليت أُع صدرت 1

 .www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/documents.html العنوان التايل:متاحة يف املوقع اإللكرتوين للندوة يف 
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 حفل االفتتاح
 ، رئيس مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية.كساالسيد ماهندا راجابا فخامة  عندما وصلبدأ االجتماع 

، برئيس سري النكا ووزراء حكومة سري (TRCSL) النكا ، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف سريالسيد الليث ويراتونغارحب 
ئب األمني العام، السيد هولني جاو، ومدير مكتب النكا واألمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، الدكتور محدون توريه، ونا

 تنمية االتصاالت السيد براهيما سانو، وموظفي االحتاد واملشاركني.
، رئيس سري النكا حبرارة مشريًا إىل أن الندوة (ITU) األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت الدكتور حمدون إ. توريه،شكر 

مر السنني بني مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني املعنيني بتكنولوجيا املعلومات  علىالعاملية ملنظمي االتصاالت مجعت 
االجتماع االبتكاري للحوار العاملي بني املنظمني فضًال عن اجتماع الرابطات التنظيمية، إىل واسرتعى االنتباه واالتصاالت، 
 ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت. (CRO) واجتماع كبار مسؤويل اهليئات التنظيمية (GRID) ودوائر الصناعة

ذلك  يف امب 2012 (WCIT−12)وأشار إىل أن مناقشات الندوة هذا العام ستغطي مواضيع املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام 
بيئة دولية حتفز االبتكار، وىفض تكاليف التجوال الدويل املتنقل،  وتعزيز تيئةتغري املنا  وكفاءة ىدمات الشبكة وتطبيقاتا 

اهلدف النهائي لألمم املتحدة واالحتاد الدويل  وقال إنومنع االحتيال وإساءة استخدام أنظمة الرتقيم اهلاتفي، ومتكني املستهلك. 
يف ذلك األشخاص  ار معقولة لشعوب العامل مبيف إتاحة املعلومات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسعا يتمثل لالتصاالت

 ذوو اإلعاقة، واالنتقال من ثورة االتصاالت املتنقلة إىل ثورة النطاق العريض.
سري  وهنأ سري النكا على تيئة بيئة تنظيمية سليمة تتيح املنافسة والنمو واالبتكار يف القطاع. وشكر هيئة تنظيم االتصاالت يف

 واملرافق املتاحة وأعرب عن متنياته للجميع بنجاح باهر للندوة.النكا على حسن الضيافة 
، رئيس مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية، الدكتور توريه. وقال إن التكنولوجيات كساالسيد ماهندا راجابا  فخامةشكر 

أن يوليها اآلباء لألىطار  ينبغيولكنه شدد على األمهية اليت  ولتوسيع آفاقهم اجلديدة ميكن أن تكون مفيدة للغاية لألطفال
احملتملة. وأشار أيضًا إىل أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أدت دورًا هامًا يف عملية السالم يف اآلونة األىرية، وأصبحت 

املعلومات واالتصاالت والسياحة، وأوضح سري النكا اليوم بيئة واعدة للمستثمرين يف خمتلف القطاعات مثل الزراعة وتكنولوجيا 
أن البلد يهدف كذلك إىل وضع سياسة وىطة وطنية للنطاق العريض من شأ�ا أن تساعد على تطوير العديد من القطاعات 

 والفرصة امليزةاألىريف يف التمع مثل التعليم والصحة ووسائل اإلعالم والزراعة. وشكر الرئيس االحتاد على منح سري النكا 
 .أعماهلاالستضافة الندوة وأعرب عن متنياته بنجاح 

 

 : التنظيم في القرية العالميةعالم واحدالمناقشة االفتتاحية: 
االحتاد  يف (BDT) ، مدير مكتب تنمية االتصاالتالسيد براهيما سانواختذت املناقشة االفتتاحية شكل حلقة نقاش تفاعلية وأدارها 

الدكتور حمدون باملشاركني وقدم أعضاء الفريق الستة:  ورحب رئيس الندوةو ، الذي شكر رئيس سري النكا (ITU) الدويل لالتصاالت
، رئيسة السيدة ماجدالينا غاجو، الرئيس التنفيذي ملخترب كاسبريسكي، السيد أوجين كاسبيرسكيو، السيد الليث ويراتونغاو، توريه

سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ، رئيسة هرة دردوريالسيدة زُ و، بولندا، (UKE)مكتب االتصاالت اإللكرتونية 
(ARPT) ،سياسة التكنولوجيا العاملية،ب املعين رئيسال، نائب الدكتور روبرت بيبرو، اجلزائر Cisco Systems. 

أن تكون عامًال من عوامل التماسك الوطين ومتكني  ميكنهاأشار مدير اجللسة إىل أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكيف 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يشهد صعوبات  يزال والالسكان يف املناطق الريفية وتوفري مستقبل أفضل لألجيال الشابة. 

على  يف املائة 86متثل معدل انتشار يبلغ  اشرتاك مليارات 6متزايدة. فعلى سبيل املثال، مع وجود اشرتاكات يف االتصاالت تفوق 
 وإدارته. يف البلدان النامية، هناك ضغوط كثرية نظراً للطلب على الطيف يف املائة 78ونسبة انتشار تبلغ الصعيد العاملي 
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هيئة  154اهليئات التنظيمية البالغ عددها  إن اعتمدتللجميع حىت  ميكن توفري حل واحد مناسب أنه الوتريف إدارة االحتاد 
القوانني دون  احرتام على احلكم مراقبة يتعنيالقدم حيث  مببارات لكرةالعامل جمموعة مبادئ رئيسية مشرتكة. والوضع أشبه  يف

 .مجيعها احلرية واألمن واخلصوصية اعتبارات احلاجة إىل التدىل بإفراط نظراً ألن قواعد اللعبة واضحة. وجيب مراعاة
املعلومات واالتصاالت معقدة للغاية يف عصر التقارب. واآلن يتعني على الشبكة اهلاتفية العمومية أصبحت صناعة تكنولوجيا 

املهاتفة والتلفزيون واإلنرتنت. ويتعني على موردي ىدمات  متطلبات التبديلية اليت كانت مرتبطة باملهاتفة الصوتية استيعاب
ينصب تركيز اللوائح املتعلقة جبودة اخلدمة على شبكات التلفزيون  ال. و املهاتفة والتلفزيون متطلبات اإلنرتنت أيضًا استيعاب

الكبلي، ولكن قد تضطر إىل التقيد بذه اللوائح يف حال بدأت تقدم ىدمات قائمة على بروتوكول اإلنرتنت، ونظرًا للتقارب، 
 .جيب تغيري اللوائح لتحقيق أهداف املنافسة الفعالة وجودة اخلدمة ومحاية املستهلك

جيعلنا معرضني  ماومن الناحية األمنية، فإن العامل السيرباين شديد التأثر: فمئات احلواسيب تتحكم يف حياتنا اليومية وهذا 
للخطر، وميكن أن يؤدي عطب يف البنية التحتية احلاسوبية إىل أضرار كبرية. واملزج بني احللول التقنية والتنظيم الدويل أمر ضروري 

إجياد التوازن  يلزمأمهية حرية اإلنرتنت ولذلك  لإغفاه الضعف املالزمة للفضاء السيرباين، ومع ذلك، ينبغي عدم ملنع استغالل أوج
 الصحيح بني احلرية والتنظيم.

يزال هناك احتكار املشغل التقليدي ومن مث فإن دور املنظم  الاستثمار شركات التشغيل يف بولندا،  تنشيطيتعلق بكيفية  ماوفي
ضمن السوق عائدات معقولة ينبغي أن تصعب للغاية. جيب على املنظمني واملشغلني أن يتعاونوا ولكن باإلضافة إىل ذلك، 

سوق مهم للغاية. والتنظيم مع األطراف يف ال والتشاوروشفافاً  واضحاً الستثمارات املشغلني. وينبغي أن يكون النموذج التنظيمي 
 إبرام اتفاق بني املنظم واملشغل التقليدي لتفادي التمييز يف السوق. ويلزماملشرتك حاسم أيضاً. 

ه أثر إجيايب ديدة واإلنرتنت بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تغيريًا تاماً، وهذا األمر لاجلدمات اخلشبكات و الوقد غّريت 
قد حقق التعاون الدويل تقدمًا جيدًا بفضل ىدمات جديدة مثل الصحة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية وسليب على السواء. ف
أن إدىال اخلدمات اإللكرتونية أديف إىل اخنفاض التكاليف وزيادة النمو االقتصادي واستحداث فرص  ماوالتجارة اإللكرتونية. ك

عيدين الوطين والدويل. وتسبب االنتشار الكبري للرسائل االقتحامية يف هدر هائل على الص تنامتالعمل. بيد أن اجلرمية السيربانية 
 لذلك. إجياد احللولملوارد االقتصاد العاملي ومن الصعب 

 يعلم كيف ميكن الويتوقع القطاع اخلاص انفجارًا يف حركة البيانات مع وجود مليارات األجهزة واألشخاص املوصلني، ولكنه 
احلوسبة  على قائمة متقدمة يف املائة من احملتويف من ىالل ىدمات 70. وسُيقدم يف املستقبل العامل سكانتوصيل مجيع 

املائة يف اعتماد النطاق  يف 10يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل لكل زيادة بنسبة  3السحابية. وباعتبار أن هناك زيادة بنسبة 
 مليارات بالنطاق العريض؟ 5إىل  4اص غري املوصلني البالغ عددهم العريض يف بلد ناشئ، كيف ميكننا توصيل األشخ

اليوم، سُتستخدم ىالل  ىطراً ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أشري إىل أنه على الرغم من أن العامل السيرباين ميكن أن يشكل 
منصات أكثر أماناً، وعلى الرغم من أن هناك حاجة إىل التنظيم، ففرط التنظيم سيكون  القادمةالسنوات اخلمس أو العشر 

وينطبق  .تأثري سليب على االبتكار. وُدعيت املنظمات الدولية إىل التواصل مع القطاع اخلاص واإلنرتبول ملنع اجلرائم السيربانية له
. إن محاية البيانات والسرية يف عصر التقارب ضرورية وأصبحت دمةالتكنولوجيا املتققطاعات سيما  الذلك على مجيع البيئات، 

من الشواغل الوطنية والدولية والعاملية. وأشري أيضًا إىل احلماية من اآلثار السلبية للعوملة، إىل جانب احلاجة إىل إشراك مجيع 
 أصحاب املصلحة يف القرية العاملية.

االستثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  وسن القوانني حىت وإن كانظيم احلكومات دورها على التن تقصر ح أالّ واقرتُ 
واالتصاالت يأيت أساسًا من القطاع اخلاص. وأشري أيضاً إىل أمهية السياسة واالستقرار التنظيمي لتشجيع القطاع اخلاص (حسب 

أكتوبر) ونوقشت أيضًا احلاجة إىل إقامة شراكة وثيقة  1 أعرب عنه كبار املسؤولني التنظيميني يف اجتماع القطاع اخلاص يف ما
زالوا يفكرون وفقًا ملفاهيم الشبكة اهلاتفية العمومية  مابني احلكومات والقطاع اخلاص. وأشري أيضًا إىل أن املنظمني واملشغلني 

رز الفريق احلاجة إىل زيادة التعاون الدويل . وأباألساس هذا تعريفات علىالواملسافة وحيددون  االتصال الصويت واملدةالتبديلية مثل 
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اللوائح وضع  لديف ،واحلاجة أيضًا إىل احلياد التكنولوجي ،يف ذلك احلرية واألمن واالحرتام ابشأن قضايا الفضاء السيرباين، مب
 . التنظيمية الفعالة

 

 الجلسة األولى: حيادية الشبكة: التنظيم أم عدم التنظيم؟
 .(TRCSL) النكا ، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف سريالسيد أنوشا بالبيتاأدار اجللسة األوىل 

هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية  جملس إدارة ، عضو يفالسيد جاك سترنخيص هذه اجللسة هم:  مافي فريق النقاشأعضاء و 
السيد بابلو و، املدير العام، رابطة مشغلي االتصاالت اخللوية يف اهلند؛ السيد راجان س. ماتيوسو، فرنسا؛ (ARCEP)والربيد 
 ، مدير االسرتاتيجيات املؤسسية واخلدمات التنظيمية.بفوست
ورقة املناقشة للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت بشأن  الذي أعد" Web Henderson، شريك "ويب مالكومالسيد  تناول

"، مسألة حيادية الشبكة وإدارة احلركة وأعرب عن الصعوبات اليت تكتنف االستجابة التنظيمية تنظيميحيادية الشبكة: منظور "
ينبغي أن يضمن املنظمون املنافسة بني مقدمي اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، وينبغي أن تكون  إذالكافية. 

 . احلركة نرتنت بالشفافية من حيث تقنيات إدارةاملمارسات املتعلقة باحلركة شفافة وأن يتسم موردو ىدمات اإل
ومن وجهة نظر املنظم فإن البعض يريد شبكة إنرتنت حرة متاماً، يف حني يريف آىرون وجود احتقان بسبب احلركة املتزايدة على 

يقم بعض  ملالستثمار. و الشبكات؛ فاملستهلك يريد التمتع حبرية النفاذ إىل املعلومات وموردو اخلدمات يريدون حتقيق عائد على ا
املنظمني بفرض قواعد تنظيمية على حيادية الشبكة بل وضعوا جمموعة من املبادئ تشمل احلرية واجلودة وعدم التمييز، حبيث 

 وشفافة ومنصفة وغري متييزية. مناسبةتكون إدارة احلركة 
قانون. ويغطي هذا القانون عمومًا مبادئ مثل بشأن حيادية الشبكة أو هم بصدد وضع هذا ال وقد وضع منظمون آىرون قانوناً 
 . ويشمل أيضًا مبادئ حرية النفاذ وعدم التمييز بنيوإمكانية حجب احملتويف داىل الشبكاتحقوق املستعمل وجودة اخلدمة 

من اخلدمات حقوق النفاذ ذاتا إىل الشبكة: إذ ميكن للمشغل تقدمي رزم  املستعملنييعين أنه سيكون جلميع  ال. وهذا املشغلني
نقض العقد  تبعًا الحتياجات املستعمل، ولكن إذا غّري املشغل شروط العرض جيب أن خيطر املستعمل الذي يكون له احلق يف

 بدون حتمل أي رسوم.
رتفع ومن جهة املشغل، وىاصة يف البلدان النامية، يتمثل التحدي يف احلاجة إىل استثمارات رأمسالية ىاصة وأجنبية لتلبية الطلب امل

على البنية التحتية اجلديدة، باإلضافة إىل تكاليف الطيف. وهذا يسبب عبئًا غري متناسب على التكاليف اخلاصة بالنفاذ إىل الشبكة. 
معايري من حيث جودة  إنفاذوجيب الرتكيز على مقدمي احملتويف احمللي وىفض تكاليف أجهزة اهلاتف. ويتعني على املنظمني النظر يف 

 احملتويف. شبكات النفاذ ومقدمي مقدمي بني وينبغي احلد من التدىل احلكومي واتباع �ج متفق عليهاخلدمة؛ 
ويف البلدان املتقدمة، ميثل مشغلو االتصاالت الفئة الوحيدة يف جمال الصناعة اليت تعاين من فرط الطلب. وتسمح حرية األسواق 

ة، وعدم التمييز بني املشغلني ومقدمي احملتويف يسّهل هذا النفاذ. للمستهلكني من ذوي الدىل املنخفض بالنفاذ إىل الشبك
أن يكون املبدأ الذي حيكم حيادية الشبكة هو نفسه بالنسبة للشبكات الثابتة واملتنقلة، حىت ولو كانت األدوات  وينبغي

تشكل حاجزًا أمام النماذج  الجيب أاملستعملة إلدارة هذه الشبكات خمتلفة متاماً. ومثة حاجة إىل املرونة ألن حيادية الشبكة 
 التجارية اجلديدة اليت من شأ�ا استحداث أدوات تعاونية جديدة وحلول تعود بالنفع على اجلميع.
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 الجلسة الثانية: وضع السياسات المتعلقة بالطيف في العالم الرقمي المتنقل
 يف االحتاد الدويل لالتصاالت.، مدير مكتب االتصاالت الراديوية السيد فرانسوا رانسيأدار اجللسة 

، سويسرا؛ (OFCOM)املكتب الفيدرايل لالتصاالت ، نائب املدير العام، السيد فيليب متزغر هم: فريق النقاشأعضاء وكان 
 من كبار مديري، السيدة كريس بيريراو، الواليات املتحدة؛ (FCC)، عضو جلنة االتصاالت الفيديرالية السيدة مينيون كاليبرنو
مكتب سياسة مدير  ،السيد نوريفومي ياماغوشيو؛ GSMA رابطة احمليط اهلادئ،-سة الطيف والشؤون التنظيمية، آسياسيا

كبار مديري الشؤون التنظيمية والنفاذ من  ، السيد غي كرستيانسنوالرتدد الدويل، وزارة الشؤون الداىلية واالتصاالت، اليابان؛ 
 .(Inmarsat SA) إىل السوق، إمنارسات

العامل الرقمي  سياسة الطيف يفورقة املناقشة للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت بشأن  الذي أعد، السيد روبيرت هورتن وصف
والتنقلية  النطاق العريض، كيف أن قويف التقارب والرقمنة والعوملة واستعمال اإلنرتنت وزيادة الطلب على املتنقل فائق التوصيل

البيانات  تقتضي إعادة التفكري يف سياسة الطيف. وتواجه النماذج التجارية ومفاهيم التنظيم التقليدية حتديًا بسبب النمو السريع يف
ب سيما للبلدان النامية. ومن مث جي الاالتصاالت من آلة إىل آلة واخلدمات غري التقليدية. وهلذه التغريات آثار ضخمة بروز املتنقلة و 

نفعل شيئًا لتلبية الطلب املتزايد على الطيف، ستتوقف شركات االتصاالت املتنقلة عن  ملإعادة النظر يف سياسة الطيف. وإذا 
تزال  ال 2005 تونس يف العمل. وأشار إىل أن املبادئ رفيعة املستويف الصادرة عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت يف اجتماعها يف

حنتاجه اآلن هو تطوير �ج جديدة للتنفيذ ُتستمد من هذه املبادئ الدائمة رفيعة املستويف. ويقّيم املنظمون بشكل  ماصاحلة اليوم. و 
الثالث، يعد تقاسم  للجيلفيها إعادة استخدام الطيف وإعادة توزيعه. ويف سياق هذا التنظيم  امتزايد استخدامات بديلة للطيف مب

 الشبكة. ية شأنه يف ذلك شأن حياديةالشبكة والطيف أمراً بالغ األمه
وأشار املنظم من سويسرا إىل أن مجيع التوصيات الواردة يف ورقة املناقشة طُبقت فعًال يف سويسرا. وأسفرت عملية املزاد عن نتائج 

 2028 حىت خمصصة ملموسة من حيث دعم جمتمع املعلومات. وهناك ثالثة مشغلني لالتصاالت املتنقلة لديهم جمموعة ترددات
اليت  يسمح بتوفري أساس سليم للخدمات املتنقلة عالية اجلودة للمستعملني النهائيني وسوق تنافسية. واتسمت عملية املزاد امم

يتعلق مبنح تراىيص اهلواتف احملمولة باملهنية والشفافية  ماعلى أساس "دفعة واحدة" في نظمها مكتب االتصاالت السويسري
ه العمليات معقدة وتطلبت مشاورات مكثفة لضمان احلصول على نتائج موثوقة وشفافة. ويثري التطرق وعدم التمييز. وكانت هذ

االعرتاف والقبول. وأحدث تبين النطاق العريض املتنقل حتوًال جذرياً، واالقتصار  اإىل سياسات الطيف كلمتني إىل األذهان مه
أن احلصول على مزيد من الطيف  ماصلة يف استخدام الطيف. كيكفي للتصدي للزيادة ذات ال العلى إعادة توزيع الطيف 

يكفي أيضاً. وهناك حاجة إىل استخدام الطيف بكفاءة أكرب. وينبغي إتاحة الطيف الشاغر بني القنوات التلفزيونية ووضع  ال
ابتكارية أىريف  جتد �جاً اهليئات التنظيمية أمام هذه اآلليات وأن  تنفتحآليات لتوفري مزيد من الفرص لتقاسم الطيف. وجيب أن 

 لتمكني التكنولوجيا من أداء دورها األساسي يف مجيع البلدان.
جدًا استجابة  إجيابيةاختذ قرارات  WRC-12)( 2012ويريف مشغلو االتصاالت املتنقلة أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

من جدول  1.1يف إطار البند  WRC-12نتائج مناقشات املؤمتر  فقد كانتلناجم عن منو حركة البيانات املتنقلة. للطلب امللح ا
بشأن توزيع نطاق العائد الرقمي الثاين  2.1أعمال املؤمتر، بشأن النطاقات املستقبلية اليت ميكن حتديدها للخدمة املتنقلة والبند 

املتنقلة. وكان التوصل إىل اتفاق بشأن تنسيق مزيد من الطيف  لصناعة االتصاالتبا) إجيابية (إفريقيا وأورو  1لإلقليم  2015 بعد
 يف املستقبل من أجل اخلدمات املتنقلة من أكرب قصص النجاح.

ر . وحسب تقديMHz 700يبدأ بعد عمليات املزاد املتعلقة بالنطاق  ملأنه  الوص الطيف إصوقدم املنظم من اليابان نظام مزاد خب
 MHz 1 600و 2010يف  MHz 600حتتاج اخلدمات املتنقلة إىل قدر إضايف من الطيف يبلغ ، 2001 يف فريق مهام أنشئ

الطيف  أجزاء بعض يُفرض على املشغلني إىالء. ويبقى السؤال املطروح هو كيفية احلصول على هذا الطيف. وقد 2016 يف
 لتعويضهم عن املرحلة االنتقالية عند اللزوم.العقد املقبل، وستخصص احلكومة أمواًال  يف
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ومن وجهة نظر املشغل الساتلي، على الرغم من أن الصناعة الساتلية تعرضت لألزمة املالية، تكتسي السواتل أمهية حامسة بالنسبة 
 ن بإمكا�ا أنفإميكن للشبكات الساتلية أن حتل حمل شبكات األرض،  الألي سياسة أو ىطة وطنية للنطاق العريض. بينما 

. وكذلك، فالشبكات الساتلية هي وحدها اليت ميكن أن ختدم املنخفضةتكملها وىاصة يف املناطق الريفية وذات الكثافة السكانية 
 الطوارئ. الكوارث أو حاالتالسفن أو الطائرات وهي ضرورية يف  تلك القائمة على منت األجهزة املتحركة مثل

ورة اختاذ قرارات بسرعة واحلاجة إىل اتباع االجتاهات الدولية يف جمال إدارة الطيف. واقُرتح أن وناقش أعضاء الفريق أيضًا ضر 
املتوارثة مع البلدان الاورة إىل  مشكلة الشبكات. وأثريت أيضًا اليت سبق تنسيقهاُختصص بسرعة النطاقات غري املستخدمة 

ىيارًا حمتمًال ألي بلد، وهذا النهج ميكن اعتماده يف  جتار بالطيفواعترب اإلجانب احلاجة إىل التشاور مع أصحاب املصلحة. 
أي وقت. ودعا املتحدثون إىل مزيج من احللول املستندة إىل السوق اليت تشمل املزج بني املنافسة واالبتكار. وأكدوا على ضرورة 

 .من الناحية التكنولوجية واحلرص على جتنب مشاكل التداىل اإلجتار بالطيفحيادية 
 

 الجلسة الثالثة: التجوال الدولي في اقتصاد النطاق العريض
، مصر. وأشار إىل أن رسوم (NTRA)، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الدكتور عمرو بدويأدار اجللسة 

تطرح مشكلة بصورة دائمة، وأكد على أمهية ىدمة التجوال للمستهلكني وتساءل  إمتام االتصاالت الصوتية واتصاالت البيانات
 ؟تنظيم بالعمل بدونعن مديف ضرورة التنظيم ومىت يكون من األفضل السماح للسوق 

 Servei de Telecomunicacions، املدير التنفيذي، السيد جوم سلفاتخيص هذه اجللسة هم:  مافي فريق النقاشأعضاء 

d'Andorra (STA) األمني العام هليئة غوستافو بينيا السيدو؛ ،Regulatel التنفيذي، هيئة  ، الرئيسالدكتور كريس سيشيرانو؛
، مساعد نائب احملافظ املعين بشؤون املنافسة، هيئة االتصاالت السيد صديق الطيبو؛ (TATT) االتصاالت يف ترينيداد وتوباغو

 العربية السعودية.، اململكة (CITC)وتقنية املعلومات 
ورقة املناقشة للندوة العاملية  ، وقد أعدىرباء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من كبار، السيد ديميتري إبسيالنتيوأشار 

، إىل أن التجوال ليست مسألة استعراض سياسات أفضل املمارسات ىدمات التجوال الدويل:ملنظمي االتصاالت بشأن 
ختضع  الجديدة. وتتمثل املشكلة الرئيسية يف أنه على الرغم من أن اخلدمات املتنقلة تنافسية داىل البلدان، فإن ىدمة التجوال 

ل . واملسافة ليست عامًال من عوامالسلطةللمنافسة. ويف سوق االتصاالت املتنقلة الدولية، يتمتع املنظمون بقدر قليل من 
هي اإلجراءات اليت ميكن للمنظمني اختاذها؟ ميكن للمشغلني فتح  ماالتكلفة اهلامة، على ىالف مصدر احلركة ومقصدها. ف
بروتوكول اإلنرتنت  باستعمالأجنبية. وتعترب حيادية الشبكة واملهاتفة  SIMاهلواتف احملمولة للسماح للمستهلكني بشراء بطاقات 

اذ تدابري هيكلية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية وأسرع طريقة لتحقيق ذلك ميكن أن من احللول األىريف. وينبغي اخت
 مشوًال. تكون من ىالل استعمال االتفاقات الثنائية على الرغم من أن االتفاقات الدولية أكثر
التطبيقات بدًال من حجم احلركة، وأن سياسة  وأشار املنظمون إىل أن رسوم التجوال الدويل ينبغي أن ُحتسب استناداً إىل استعمال 

 فإن الكل بلد تؤثر على تكاليف اخلدمات اليت ختتلف تبعًا للموقع. وينبغي إجياد حل بشأن مسائل التجوال بسرعة وإ
 التكنولوجيا ستتوصل إىل حل يتجاوز الدور املؤسسي للمنظم وبالتايل قد تقل اإليرادات.

. 2012 العملية التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام ىاللوأشري إىل أن عدة مقرتحات بشأن التجوال ُقدمت 
وحددت العديد من منظمات االتصاالت اإلقليمية التجوال باعتباره من البنود ذات األولوية اليت ينبغي معاجلتها خلفض التكاليف 

 ي أن تتعلق التدابري األوىل املتخذة بتزويد املستعمل مبعلومات بشأن األسعار.اليت يتحملها املستعمل: ينبغ
وقد بدأ فعًال التعاون بشأن التجوال يف مناطق معينة مثل منطقة اخلليج، حيث بإمكان املواطن أن يعرف بشكل مسبق التكاليف 

يف  33التكاليف اليت يتحملها املستهلك بنسبة اليت سيدفعها مقابل ىدمات التجوال. ومسحت هذه التجربة حىت اآلن بتخفيض 
 املائة وجتري املفاوضات اآلن بشأن تعريفات البيانات أىذاً بعني االعتبار اهلواتف الذكية من اجليل اجلديد.
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ن مرافق ) اهلواتف احملمولة يف بعض املناطق من العامل، جمهزة ببطاقات مسبقة الدفع بدو 95%وجاء يف املناقشة أن أغلبية (حوايل 
خيص الصوت والبيانات باستعمال بطاقات مسبقة الدفع نظرًا ألن ذلك  ماالتجوال أو متطلباته. وتسمح بعض البلدان بالتجوال في

سيلجأ الناس إىل ىدمات أىريف. ومواءمة  المن مصلحة املشغل. وينبغي إجياد حل الحتواء ارتفاع التكاليف املرتبطة بالتجوال وإ
 التجوال. ىدمة تتعلق بتعريفات مات مسألة خمتلفة. ومت االعرتاف عموماً بضرورة الشفافية فياألسعار والتعريفا

 

 على الصعيدين العالمي واإلقليمي بروتوكول اإلنترنت لشبكات الجلسة الرابعة: طمس الحدود: التوصيل البيني
وأشار إىل أنه  (NCC)، نائب الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي للجنة االتصاالت يف نيجرييا هاالدكتور أوجين جو أدار اجللسة 

يزال غري منظم إىل حد بعيد، فإن أمهيته تتزايد بفعل تأثري التقارب.  العلى الرغم من أن التوصيل البيين وفق بروتوكول اإلنرتنت 
ملتنقلة للتنظيم ومن املتوقع أن تشمل هذه القواعد التنظيمية وقد ىضعت اخلدمات التقليدية مثل اخلدمة الصوتية وا

 املتقاربة. املنصات
، (NBTC) ، عضو جلنة اإلذاعة الوطنية واالتصاالتالدكتور سوتيبون تافيشاياغارنخيص هذه اجللسة هم:  مافي فريق النقاشأعضاء 

 وهي شركة تشغيل، Gulf Bridge International Group (GBI)، النائب األول لرئيس جمموعة سدراكالسيد خالد نجيب تايالند؛ و
، مدير اهليئة الوطنية لتنمية اتصاالت املعلومات عريضة النطاق من السيد هارندربال سنغ غروال؛ وألنظمة الكبالت البحرية ةجديد

 .AT&T شركة ية،الشؤون اخلارجية الدول ،رئيسال، نائب السيد إريك لوبو ،(IDA) اجليل التايل يف سنغافورة
ورقة املناقشة للندوة العاملية ملنظمي  ، وهو الذي أعدNavigant Economics، مستشار أول، مؤسسة السيد دنيس فيلير قال

، إن تطوير اإلنرتنت كان العامل الرئيسي للتنمية االقتصادية، االتصاالت بشأن التوصيل البيين العاملي وفق بروتوكول اإلنرتنت
بتوفري حماور حملية منخفضة التكلفة  (IXP) عرب املناطق. ومسحت الزيادة يف نقاط تبادل اإلنرتنت هي نفسهاتكن  ملولكن الفوائد 

حمورية  هذه احملاور احمللية نقاطاً تعترب  ماتبادل احلركة مع جتنب احلاجة إىل إرسال احلركة إىل نقاط تبادل بعيدة ك من ىالهلا ميكن
إىل  (CDN) لالستثمار يف أصول اإلنرتنت مثل خمدمات نظام أمساء امليادين أو املواقع اإللكرتونية. وأدت شبكات تقدمي احملتويف

وجلب احملتويف للمتلقي. وهناك طرق جديدة لتقدمي  االنتهائيةشبكات الرفع اجلودة من ىالل إتاحة النقل املباشر للمحتويف إىل 
السوق أساسية لنجاح  يف هذهالطوعية لالتفاقات  والطبيعةعلى ممارسات الرتسيم.  التبادلتفضل اتفاقات  مااحملتويف وغالبًا 

للتنمية يف البلدان النامية، التحرير  مؤاتيةتطوير اإلنرتنت. ومع ذلك، ينبغي أن تشمل جمموعة أفضل املمارسات لتعزيز دائرة 
عند االقتضاء، ودعم تطوير  احلكوميةولية ورسوم الرتىيص املنخفضة واالستثمارات وىفض احلواجز أمام النفاذ إىل البوابات الد
للمنافسة واالنفتاح على االستثمار األجنيب املباشر  ممارسات املشغل التقليدي املناوئةنقاط تبادل اإلنرتنت، وفرض قيود على 

 وتعزيز الطلب على اخلدمات عريضة النطاق.
وحاولت هيئة التنظيم اجلديدة يف تايالند حترير قطاع االتصاالت من ىالل إنشاء جلنة واحدة مستقلة تشمل قطاعات متعددة 
لكل من االتصاالت واإلذاعة، تضم مخسة أعضاء لإلذاعة ومخسة أعضاء لالتصاالت إىل جانب الرئيس. ويف منطقة اخلليج، 

فاوضات هيئات التنظيم والوكاالت املتصلة باحلكومة واملشغلني والوافدين اجلدد إىل يعمل مجيع أصحاب املصلحة معًا وتشمل امل
السوق وشركات الكبالت البحرية، ومقدمي نقاط تبادل اإلنرتنت واملشغلني اجلدد. وكان اجتماع كبار املسؤولني التنظيميني 

رًا ألنه أتاح للمشغلني الفرصة لإلعراب عن أفكارهم أكتوبر بالغ األمهية نظ 1الذي دعا إليه االحتاد الدويل لالتصاالت يف 
للمنظمني. وبالنسبة إىل املنظمني، من املهم اعتماد سياسات عاملية بدًال من حلول حملية حمضة. وأشري أيضاً إىل الثقة يف اتفاقات 

د. ففي سنغافورة مثًال هناك مشغل ذو خيص الوافدين اجلد ماتصلح دائماً في ال وأن هذه االتفاقات بني املشغلني القائمني التبادل
 توفريحركة العبور باعتباره املشغل الذي ميثل املالذ األىري. وبالتايل ليس له مصلحة يف  يضطر إىل توفرييف السوق،  مركز مهيمن
ة تبادل حركة . ولتدارك هذا الوضع، أنشأ املنظم نقطحتويل احلركةللمشغلني اجلدد الذين قد يعانون من تأثري  تبادل احلركة

بينهم. وقد مت تشجيع التوصيل  مايزالون بصدد التفاوض بشأن تبادل احلركة في الاإلنرتنت متعددة املشغلني وإن كان املشغلون 
 يُنفذ بعد. ملأنه  الالبيين وفق بروتوكول اإلنرتنت إ
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سنة،  20من  على مديف أكثرات الصلة، يف ذلك تدفقات احلركة ذ ايتعلق باملشغلني، تطور مفهوم التوصيل البيين، مب ماوفي
احمليط −يف األصل إىل الواليات املتحدة. ومع مرور الوقت اختذت احلركة طرقًا أىريف يف أوروبا ومنطقة آسيا حتّولبعدما كانت 

على الصعيد احمللي متطلبات احلركة حتديد . وينبغي قائمةزالت  مايف إفريقيا وأمريكا الالتينية  حتويل احلركةأن ظاهرة  الاهلادئ، إ
 .احمللي لتخفيض التكاليف وحتسني األداء وجعلها أكثر جاذبية للمحتويف

إذا كان الرقم يأيت من  مااملتعلقة بإمكانية تنقل األرقام لربوتوكول اإلنرتنت ورسوم االنتهاء املرتفعة ومبعرفة  القضاياأبرزت املناقشة 
شبكة عادية أو شبكة قائمة على بروتوكول اإلنرتنت نظراً لالفتقار إىل املعايري. وعلى الرغم من أن املزيد من املشغلني ينتقلون إىل 
ق. شبكات اجليل التايل، هناك شبكات مغلقة حيث ميكن أن تؤدي القرارات التنظيمية إىل احتكار إ�اء احلركة وإىفاقات السو 

سوق بروتوكول  يف يتكرر. واليوم، الحقاً وقد يقوم املنظم بوظيفة الوسيط يف إطار إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت وينبغي أن يتدىل 
 املهاتفة: معارضة املشغلني التقليديني دىول مشغلني آىرين إىل السوق. إطارحدث منذ سنوات يف  مااإلنرتنت 

 

يتعلق بالحوسبة  مامجال الحوسبة السحابية: الفرص والتحديات فيالجلسة الخامسة: توضيح التنظيم في 
 السحابية

، ووصفت ىدمات التنقل والنطاق العريض (CTO)، ممثلة منظمة الكومنولث لالتصاالت السيدة ماريان تريشوأدارت اجللسة 
اهلائل للبيانات الذي نشهده اليوم واحلوسبة السحابية باعتبارها دعامات للمجتمع املوصول بالشبكات وأشارت إىل أن النمو 

يتعلق باحملتويف  ماجعل تكنولوجيا احلوسبة السحابية من املتطلبات األساسية ولكنها أكدت على ضرورة مراقبة اجلودة واألمن في
 املعلومات. ونقل
السياسة العامة الدولية والشؤون  ،ديرامل، السيد ليسلي مارتينكوفيكسخيص هذه اجللسة هم:  مافي فريق النقاشأعضاء وكان 

 ،(UCC)أوغندا  ، املدير التنفيذي للجنة االتصاالت يفالسيد غودفري موتابازيو؛ .Verizon Communications Incالتنظيمية، 
النكا؛  ، سري(ICTA)كبار موظفي التكنولوجيا، هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  ، السيد سانجايا كاروناسيناوأوغندا؛ 

 وس.يموريش ،(ICTA)االتصاالت و  تكنولوجيا املعلوماتاملدير التنفيذي هليئة  الدكتور كريشنا ألون،و
االتصاالت، كوين ماري، جامعة و احلاسوب  قانون ، أستاذ قانون املعلومات واالتصاالت ورئيس معهدالدكتور إيان والدن قال

التنظيم يف جمال احلوسبة السحابية: الفرص  توضيحورقة املناقشة للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت بشأن  والذي أعدلندن، 
على  إن احلوسبة السحابية توفر نفاذًا مرنًا ومستقًال عن املوقع إىل موارد احلوسبة بناءً  .يتعلق باحلوسبة السحابية ماوالتحديات في

الطلب. وُختصص ىدمات احلوسبة السحابية عمومًا من جمموعة موارد مادية يتقامسها الزبائن، ولكن ميكن ختصيصها ملستعمل 
، ويقوم الرتسيم على أساس النفاذ بالتناسب مع املوارد املستخدمة. وتُقدم املوارد اآلن يف شكل التقاسمواحد أو على أساس 

ى موردي االتصاالت، ويسود نوع من عدم اليقني القانوين والتنظيمي بسبب االنتقال من مورد يعتمد عل تقدميهاىدمات ولكن 
إىل ىدمة. وقد يقع جزء كبري من سوق احلوسبة السحابية ىارج قانون االتصاالت، ولكن بإمكان احلكومات واهليئات التنظيمية 

وقانون  اتوتنقل البيانات والتطبيق واالحتكاراية املستهلك . وجيب مراعاة محةالقائمعن طريق إزالة احلواجز  اعتمادهاتيسري 
املشرتيات العامة والنفاذ املفتوح والشواغل املتعلقة بإنفاذ القانون والوالية القضائية يف بيئة ىدمات  وقواعداملنافسة واملعايري 

ها استعمال ىدمات احلوسبة السحابية. احلوسبة السحابية. ولكن يظل الشاغل الرئيسي هو أمن البيانات الشرحية اليت يولد
". PATRIOT Actومعايري اجلودة واملشاكل املتعلقة بقانون " إزالتها أوالبيانات  واحتجازاملسائل املتصلة باخلصوصية  أمهيةً  تقل الو 

لتحديد أفضل املمارسات، مثة حاجة إىل بنية حتتية عريضة  ةزال غري ناضجت الوعلى الرغم من أن سوق احلوسبة السحابية 
 النطاق مناسبة ومعايري للحوسبة السحابية واألمن والشفافية وشروط تعاقدية واضحة ومعاجلة تنظيمية مناسبة.
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ناطق احلوسبة السحابية أن نشر النطاق العريض أساسي لزيادة توافر احلوسبة السحابية. ويف معظم م ويريف مقدمو ىدمات
نية حتتية سحابية. وهناك حاجة إىل الطيف وبيؤثر على احلوسبة ال االعامل، جيري النفاذ إىل اإلنرتنت من ىالل األجهزة املتنقلة مم

تقدمًا كبريًا من ىالل  (WRC-12) 2012 لعام أساسية من أجل اهلواتف احملمولة وقد حقق املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
من أجل اخلدمات املتنقلة يف جدول أعمال املؤمتر املقبل. وينبغي أن يكون لتنقل البيانات  نطاقات جديدةنسيق إدراج مسألة ت

واملعايري الدولية الوقت الكايف لبلوغ مرحلة النضج قبل فرض القواعد التنظيمية على احلوسبة السحابية، وينبغي إتاحة الفرصة 
 للصناعة لكي جتد طريقها بذا الصدد.

تزال هناك شواغل تتعلق جبودة اخلدمة اليت تؤثر  ال، ولكن نشرهااهلواتف احملمولة تقدماً سريعاً نظراً لسهولة  انتشار إفريقيا، حقق ويف
يستطيعون حتمل تكاليف  العلى إدىال احلوسبة السحابية. وعالوة على ذلك، عدد كبري من الناس من ذوي الدىل املتوسط 

معظم البلدان اإلفريقية،  يُنظر بعد يف تنظيم احلوسبة السحابية يف ملتتاح هذه اخلدمة على نطاق واسع. و  الاهلواتف الذكية، ولذا 
 ولكن من الواضح أن األمن والثقة من املسائل ذات األولوية.

متلك  الأىريف  ويف بعض البلدان النامية، تتمتع بعض املنظمات ببنية حتتية جيدة لتكنولوجيا املعلومات، يف حني أن منظمات
حىت أجهزة حواسيب. وامليزة الفعلية لتكنولوجيا احلوسبة السحابية هي أ�ا توفر نفس البنية التحتية للجميع مع ىدمات موثوقة 
وآمنة وبأسعار معقولة. ومن وجهة نظر أمنية، فإن البيانات املخزنة يف احلوسبة السحابية ليست أقل أمانًا من البيانات املخزنة يف 

يتمتع مقدم ىدمة احلوسبة السحابية بالنفاذ إىل البيانات بل يكون على علم فقط  الرة تكنولوجيا املعلومات لشركة معينة. و دائ
يوجد منوذج  ال ماتقوم ىدمات احلوسبة السحابية على أساس حل واحد يناسب اجلميع ك البإرسال بعض البيانات االثنينية. و 

إضافة �ج تنظيمي رابع،  والتيسريية، يلزمالتنظيمية اإللزامية والوصفية  �ج القواعد جانب واحد ميكن تطبيقه بشكل دائم. وإىل
 حيث يصبح املنظمون شركاء على املستويف الوطين وجيري التنظيم على الصعيد العاملي.

. وينبغي أن يكون للجهة املعنية وكانت املرونة من العوامل الرئيسيةوأبرزت املناقشة أمهية إقامة التوازن بني التنظيم واالبتكار 
يتعلق مبسألة الوالية  ماعند الضرورة فقط. وفي التتدىل إ البالتنظيم مجيع األدوات املتاحة وأن تضطلع عمومًا بوظيفة الرصد وأ

، ومن مث يسود قانون بلد املستهلك على قانون بلد زاع النيف حاالت  املستهلكحيمي  ،القانون األورويب، مثالً فإن القضائية، 
، عندئذ، تقدم لتقدمي ىدمة معينة يف إطار والية قضائية معينةمقدم اخلدمة. وبصورة عامة، إذا اختذ مقدم اخلدمة ىطوات 

يتم ذلك. وجيب أيضاً مراعاة  ال ماولكن غالباً  سلفاً  القضائية. ويُفضل حتديد الوالية القضائية املطبقة الواليةتلك  حتت زاعات الن
االىتالف بني احلوسبة السحابية العامة واخلاصة، علمًا أن احلوسبة السحابية العامة تشمل بيانات يتم نقلها من مراكز البيانات 

شأن القائمة اخلاضعة فعًال لقواعد حمددة حتكم استخدام التكنولوجيا. وأثري تساؤل بشأن مديف ضرورة تغيري التشريع القائم ب
 واالبتكار. املعلومات الصحية أو املالية يف سياق احلوسبة السحابية. وأعيد التأكيد على ضرورة التوازن بني التنظيم

 

 الجلسة السادسة: مسائل بالغة األهمية في الحوسبة السحابية: السالمة واألمن على الشبكة
، (TRA) الرئيس وكبري املسؤولني التنفيذيني بيئة تنظيم االتصاالت، القائم بأعمال الدكتور عماد حب اهللاأشار مدير اجللسة، 

 إىل ظهور احلوسبة السحابية باعتبارها منوذجًا للتنمية االقتصادية وأ�ا تشكل فرصة ساحنة ىاصة للبلدان النامية اليت ،لبنان
ت الصحة اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية تستعمل ىدمات احلوسبة السحابية للتعجيل بالتنمية من ىالل توفري ىدما ميكنها أن

والتعليم اإللكرتوين واحلكومة اإللكرتونية. وميكن إلدىال أجهزة أقل تكلفة أن يعزز تشجيع التجارة. ومع ذلك، تثري احلوسبة 
اجة إىل التنظيم هناك ح أمالتنظيم الذايت لتشجيع االبتكار يكفي تتعلق باألمن وإدارة اإلنرتنت. هل  تساؤالتالسحابية عدة 

 احلكومي؟ وختتلف اآلراء بذا الشأن وإن كانت املرونة متثل أحد العناصر الرئيسية إلتاحة التغيري السريع.
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 Cyber Guardian Pty، املدير التنفيذي، شركة السيد ماكس توماسخيص هذه اجللسة هم:  مافي فريق النقاشأعضاء وكان 

Ltd. ،هليئة تنظيم االتصاالت والربيد ، املدير العام السيد تييرنو الحسن سالو(ARTP)يلالدكتور كالماهللا رامو ،، السنغال ،
 مستشار وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إندونيسيا.

ورقة املناقشة للندوة العاملية  ، وقد أعدتCharles Russellمستشاري شركة  وهي من كبار، السيدة ستيفاني ليستنأشارت 
"، إىل أن التحدي ?The Cloud: data protection and privacy: whose cloud is it anywayملنظمي االتصاالت بعنوان "

يتمثل يف محاية حق اخلصوصية املشروع بدون فقدان الفرص اليت توفرها ىدمات وتكنولوجيا احلوسبة السحابية. وتتطلب ثورة 
ات واإلنرتنت واحلوسبة السحابية إعادة تقييم القواعد التنظيمية والتشريعات القائمة. غري أن أفضل احللول العملية حلماية املعلوم

اآلراء التباع �ج عاملي بشأن احلوسبة السحابية  يف رفع التكاليف. وجيري بناء توافق عيباخلصوصية وتعزيز األمن تنطوي على 
 حتقيق التوازن بني محاية البيانات الشخصية وقضايا األمن الوطين. وينبغي ،وغريها من ىدمات اإلنرتنت
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة إىل البلدان  سحابية ميكن أن تكون يف صميم فرصوأشري إىل أن احلوسبة ال

التنمية. وميكن أن تشمل جمموعة حمتملة من التوصيات بذا  برامجوينبغي أن يكون تنظيم اخلصوصية الفعلي جزءًا من  النامية،
يلي: �ج املساءلة املفضل على �ج "مراقب البيانات/معاجل البيانات"؛ وينبغي مراجعة النهج القائم على اجلغرافيا الذي  ماالشأن 

وشهادات التنظيم  اخلصوصيةتعزيز  هو احلال يف االحتاد األورويب. ولتكنولوجيات مايقصر عمليات النقل على بلدان حمددة ك
أن حتديد القانون الذي ينبغي تطبيقه مهم جداً.  ماالذايت والرتتيبات الثنائية ومتعددة األطراف دور هام تؤديه بذا الصدد. ك

 ويتعني على املنظمني وصانعي السياسة إطالع املستهلكني على الفرص واملخاطر اليت تشكلها ىدمات احلوسبة السحابية.
. وينبغي تغيري القوانني اليت يستحيل رصدها أو وإسناد مسؤوليات واضحة ،التكنولوجيات لتتناسب معوينبغي حتديث القوانني 

إيكولوجي يتعلق باألمن يف جمال احلوسبة السحابية علمًا أن هذه التكنولوجيا نظام  ماإنفاذها. وأىرياً، جيب وضع �ج دويل في
 عاملي.رقمي 

بالنسبة  االستعمالأن تكون التكنولوجيا سهلة  ينبغياملعلومات حلماية األطفال على اخلط.  فرزيكفي  النولوجيا، ومع تطور التك
إىل اآلباء وأن تعمل عرب مجيع األجهزة والبيئات، وأن تكون متعددة الثقافات وتتكيف مع مجيع اللغات واألديان. ومجيع الذين 

أن يُؤىذ بعني  ينبغياألطفال إىل األشخاص ذوي اإلعاقة معرضون للخطر وهذا األمر يستخدمون اإلنرتنت للمرة األوىل، من 
 االعتبار.

داىل دولة  يظهر تديدتديدًا ألمنها. وعندما  ولكنها متثل أيضاً ويريف املنظمون أن اإلنرتنت متثل فرصة كبرية للبلدان النامية 
التهديد ىارج األراضي الوطنية، يكون التعاون  يكونلكن عندما معينة، يدىل ذلك ضمن الشؤون الداىلية لتلك الدولة، و 

الدويل أمراً ضرورياً. ففي قطاع الطريان على سبيل املثال، يعد التنظيم الصارم ضرورياً حلسن سري القطاع وتنميته. وينبغي أن يكون 
 اإلطار.، وميكن لالحتاد الدويل لالتصاالت تيسري إنشاء هذا أدىنيف كل بلد إطار تنظيمي 

ويف بعض البلدان، جيري التعامل مع احلوسبة السحابية على غرار قطاع النقل: يكون مورد اخلدمة مسؤوًال عن سالمة بيانات 
بيانات يف املناطق احلضرية، ولكن هناك أيضاً حاجة إىل تقدمي الدعم التقين يف ا. وهناك حاجة إىل إقامة مراكز املستهلك ومحايته
 والنائية.املناطق الريفية 

 سنواتالأبرزت املناقشة أنه جيري النظر حاليًا يف مسألة تنظيم اخلصوصية على الصعيد الوطين ولكن ستكون هناك حاجة ىالل 
إىل استجابة عاملية هامة. ويوجد فريق مهام تابع لقطاع تقييس االتصاالت للنظر يف اجلوانب التقنية للحوسبة  العشر القادمة

. وجيب وضع �ج دويل منسق، وتفادي فرض قيود على نقل البيانات التنظيمية للجوانب السحابية وميكن أيضًا إنشاء فريق مهام
التكاليف أو التنمية، وأنه بينما ينبغي تطبيق  اعتبارات يتعارض مع الإىل أن األمن  ووضع معايري أمنية للحوسبة السحابية. وأشري

وأثريت تساؤالت  منه. القواعد احلالية على معامالت احلوسبة السحابية، من الصعب حتديد الطرف اآلىر يف املعاملة أو التحقق
ويعتمد املادي للبيانات وتيسرها واألمن الذي يوفرونه.  بشأن الضمانات اليت ميكن ملوردي اخلدمة أن يقدمو�ا بشأن املوقع

ضمان أمن  على ثقة املستعمل وبالتايل لديهم مصلحة يف من القطاعني العام واخلاصىدمات احلوسبة السحابية  مقدمو
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لتعاون الدويل اخلدمات وموثوقيتها. وأشري إىل ضرورة إجياد التوازن بني التدفق احلر للمعلومات واخلصوصية واحلاجة إىل ا
 التنظيمي. والتحول

 

في : استراتيجيات االبتكار لجعل النطاق العريض (PPP)الجلسة السابعة: الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
 المتناول

، (NTA)هيئة االتصاالت يف نيبال  ،دير (القائم بأعمال رئيس املكتب)امل، أناندا راج كانال السيدافتتح هذه اجللسة وأدارها 
 .اجتماع الرابطات التنظيمية ورئيس ،نيبال
، نائب املدير التنفيذي، الشؤون احلكومية السيدة غابرييل غوتيخيص هذه اجللسة هم:  مافي فريق النقاشأعضاء وكان 

السيد محمد و، شركة إنتل؛ World Ahead برنامج ، املدير العام،السيد رالف كوريو؛ Alcatel-Lucent، والعالقات العامة
 .(MCMC)، رئيس جلنة االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا شاريل ترميزي

تقرير النطاق العريض لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن إقامة " ومؤلف Analysis Mason، شريك "ياردليمات  الدكتورقدم 
تقريرًا بشأن النتائج اليت  العاملية عريضة النطاق، شراكات ناجحة بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز االستثمار يف الشبكات

عامة؛ والنظر يف مناذج االستثمار  يف ذلك احلاجة إىل: إجراء مشاورات اتوصل إليها. وحدد جمموعة من أفضل املمارسات مب
واألهداف  للمراحلاملناسب املتعددة و�ج التمويل؛ وضمان حيادية التكنولوجيا؛ وتنظيم مشاريع منوذجية؛ وتوفري التمويل 

وازية حلفز الطلب. وعلى الرغم من عدم وجود منوذج تاملفتوح ورصد املطابقة والنظر يف إقامة مبادرات م والسماح بالنفاذالرئيسية؛ 
ميكن تقدمي النطاق العريض الشامل من ىالل استثمارات القطاع اخلاص وحدها.  الواحد لنشر النطاق العريض، من الواضح أنه 

 دىل صانعي السياسة واحلكومة. وجيب ت
، املدير التنفيذي للمبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة يف إطار اجليل الثالث السيد أكسيل لوبلواأوضح 

وثلثهم  ، أن السكان احملرومني من النطاق العريض ميثلون حوايل ثلث سكان العامل،(G3ict) لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون يف البلدان النامية. بيد أنه ميكن إتاحة عدد  80من األشخاص ذوي اإلعاقة، و

متزايد من التكنولوجيات لتلبية احتياجات معظم أنواع اإلعاقات بأسعار معقولة أو بالان، وقد اختذ العديد من املنظمني يف 
استعمل بعضهم صناديق اخلدمة الشاملة. وهناك حاجة إىل إقامة و لوصول إىل األشخاص ذوي اإلعاقة العامل ىطوات من أجل ا

شراكات بني القطاعني العام واخلاص لتشجيع إمكانية النفاذ اليت تشمل البنية التحتية واحملتويف واخلدمات وهناك حاجة إىل 
 مجيع الشركاء. إسهام

تطرقت املناقشة إىل ضرورة التعاون بني القطاعني العام واخلاص لتحسني إمكانات مجيع األطراف وتطوير التطبيقات. وميثل 
اهليئات التنظيمية ودوائر صناعة و السكان احملرومون من النطاق العريض واألشخاص ذوو اإلعاقة إمكانات غري مستغلة، 

 وىدمتهم. إليهمعن الوصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مسؤولة 
يتعلق  ماالقطاع اخلاص إىل أن النمو اهلائل يف البيانات ميثل حتديًا وفرصة على حد سواء. وهناك �ج خمتلفة في ممثلون عن أشار

 بتدىل القطاع العام؛ ولكن نظراً ألن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبحت حامسة للحكومات من أجل التنمية االقتصادية
واالجتماعية، من الطبيعي أن نريف ظهور توترات بني القطاعني اخلاص والعام عندما جيد السوق صعوبة يف تلبية احتياجات 
املناطق األقل منواً. وميكن للحكومات أن تتخذ ىطوات إلدارة املوارد النادرة مثل الطيف، وبعض احللول املبتكرة تظهر يف البلدان 

 سلطات العامة حلفز االستثمار اخلاص مع احلد من التمويل العام.النامية. وجيب أن تتدىل ال
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أن يتحقق من توفر ىطة  ،ويتعني على املستثمر اخلاص، قبل أن يقرر الدىول يف مشروع شراكة بني القطاعني العام واخلاص
لقياس وىطة تنفيذ فضًال عن وطنية شاملة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع وجود مهلة زمنية حمددة وأهداف قابلة ل

أن تتأكد من وجود برنامج لتوسيع السوق أو برنامج لسد  وينبغي للشركةاإلرادة السياسية رفيعة املستويف والتنسيق الوطين. 
. ومن الضروري أيضًا توفر منهجية منفتحة وشفافة تشمل مجيع أصحاب املصلحة. وبصفة عامة، من يف توفري اخلدماتفجوة ال

  ىدمات متعددة على نفس املنصة عريضة النطاق أن جيعل املشاريع مستدامة.شأن تقدمي
ومن املطلوب وضع إطار سياسي وتنظيمي واضح إلقامة شراكة ناجحة بني القطاعني العام واخلاص على النحو املشار إليه 

إعالن  اص من أجل تطوير البنية التحتية، ويفاملؤمتر الوزاري آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن إقامة شراكات بني القطاعني العام واخل يف
وحده جاكارتا. ويف بعض البلدان مثل ماليزيا، جنح منوذج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص نظرًا لعدم متكن القطاع اخلاص 

ني القطاعني العام خيص الشراكة ب مايوجد منوذج واحد يناسب اجلميع في المن متويل نشر النطاق العريض. و  احلكومة وحدها وال
واخلاص. وينبغي لكل بلد أن يدرس وضعه اخلاص وحيدد املسار الذي جيب اختاذه. ففي ماليزيا، جيري التعامل مع النطاق 

اليت تشمل املدن الكبرية  1العريض باعتباره مرفقًا من املرافق العامة مثل املاء أو الكهرباء. وينقسم البلد إىل مناطق، ويف املنطقة 
جيري متويل بعض املبادرات من  3و 2الكثافة السكانية العالية، ليس هناك حاجة إىل األموال العامة، بينما يف املنطقتني ذات 

على  حممولمليون حاسوب  1,5صندوق اخلدمة الشاملة. ويف الوقت ذاته، تقوم السلطات املاليزية حبفز الطلب حيث وّزعت 
 سنة. وأسفرت هذه املبادرات عن نتائج إجيابية ملموسة. 17و 14األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 

ويف املناقشة التالية، فحص املشاركون التجربة املاليزية مبزيد من العمق، مشريين إىل أن النموذج اخلاص بذلك البلد يشمل نشر 
اخلدمات إىل  مقدمييف املناطق الريفية والضواحي املشمولة بأحكام اخلدمة الشاملة، ودعوة من حيث املشغلني الشبكات احملايدة 

عمليات مناقصة. وتشارك التمعات احمللية يف كل مرحلة من مراحل املشروع. وعلى الرغم من أن مقدمي اخلدمات  املشاركة يف
ويف إطار نظام النفاذ، يُطلب من مجيع مقدمي اخلدمات  تزال املشاكل قائمة من حيث الدعم. اليتقامسون مرافق التجوال، 

يتعلق بربامج الشراكة بني القطاعني  مااألسعار للتنظيم. واعترب املشاركون أن دور املنظمني في بينهم وختضع بالنفاذ فيماالسماح 
يوجد  ال أيضاً هنا ني العام واخلاص، يتعلق بالشراكة بني القطاع ماالعام واخلاص يتمثل يف تعزيز احلوار وتشجيع االستثمار. وفي

 منوذج واحد وجيب مراعاة الظروف اخلاصة لكل بلد.
، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد، إذ خيتتم اجلزء األول من الندوة الذي يشكل احلوار العاملي السيد براهيما سانوأعرب 

 احلافلني مبناقشات مكثفة. ويكمن مفتاح النجاح هلذه املناقشة ، عن ارتياحه بشأن اليومني(GRID)بني املنظمني ودوائر الصناعة 
يف تعزيز احلوار بني مجيع أصحاب املصلحة. واملطلوب اآلن هو إجراء احلوار مع القطاعات األىريف اليت تستفيد من تكنولوجيا 

تنسيق مع الوزراء املسؤولني عن التخطيط املعلومات واالتصاالت مثل التعليم والصحة والزراعة والتجارة. وهناك أيضاً حاجة إىل ال
والتمويل. وأعرب عن أمله يف أن يكون اليومان اللذان مشال احلوار املفتوح مفيدين لكل من اهليئات التنظيمية والقطاع اخلاص. 

، فقد أعرب عن أمله يف أن يكون احلدث قد أتاح للناس فرصة لاللتقاء للشبكةمرادف " GRID"إىل أن احلوار العاملي ونظرًا 
والتواصل. وشكر مجيع اخلرباء على عروضهم عالية اجلودة اليت حفزت املناقشات وأعلن أن الندوة العاملية املقبلة ملنظمي 

 .2013يوليو  5إىل  3االتصاالت ستعقد يف بولندا يف الفرتة من 
 

 تعريف األسواق: سلم تنظيمي للتدخل في بيئة رقمية متقاربةالجلسة الثامنة: 
، جزر البهاما. (URCA)، هيئة املنافسة وتنظيم املرافق العامة ةالتنفيذي ة، الرئيسسميث-السيدة كاثلين ريفييريأدارت اجللسة 

عليهم التكيف واملضي قدمًا حنو إزالة  أمإذا كان ميكن للمنظمني التمسك بنماذجهم التقليدية  ماوتساءلت يف مالحظاتا ع
للسماح باالبتكار. ويتمثل هدف رئيسي للمنظمني وصانعي السياسة يف حتقيق املنافسة املستدامة مع إجياد  التنظيمية القيود

ملعنية ا هي نفسها السلطةالتنظيمية  السلطة ليست ،يف العديد من البلدان ،التوازن بني التنظيم املسبق والالحق، ومع ذلك
 لصاحلهم. الوضعيسبب أحياناً االرتباك من حيث االىتصاصات ويدفع املشغلني إىل استغالل هذا  اباملنافسة، مم
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 محمد السيدو، البحرين؛ (TRA)، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت السيد محمد بوبشيتاستفادت اجللسة من تدىالت 
، نائب املدير العام، السيد عمر سعيد كوليباليو ،، بنغالديش(BTRC)، عضو جلنة تنظيم االتصاالت يف بنغالديش عبد الصمد

 ، غينيا.(ARPT)هيئة تنظيم الربيد واالتصاالت 
تقرير النطاق العريض لالحتاد بشأن املنافسة ومؤلف  DotEcon، املؤسس املشارك لشركة الدكتور كريستيان كوبولدتأشار 

، إىل بعض النقاط الرئيسية حول التقارب وعالقته بتعريف السوق وتعيني القويف الفاعلة والتنظيم يف عامل متقارب عريض النطاق
بيئة  الطلب على النطاق العريض بشدة شأنه يف ذلك شأن الطيف. ويف وأشار إىل تزايد ،والسياسة التنظيمية (SMP) يف السوق

يقدم ىدمات خمتلفة، غري أن هذا التجميع يؤدي إىل تعقيد تعريف السوق. وأىرياً، هناك متقاربة، ميكن لنفس املشغل أن 
جمموعة من األنظمة اإليكولوجية عريضة النطاق املختلفة. وهذا يعين بالنسبة إىل تعريف السوق احلاجة إىل الرتكيز على 

ألسعار؛ ويعين أيضًا أن املنتجات املختلفة قد تكون ا حبسبميكنهم التبديل إىل منتجات خمتلفة  الذيناملستهلكني اهلامشيني 
فاخلدمة هي اليت حترك اىتيار  وميكن ألنواع خمتلفة من الشبكات أن تسمح باحلصول على نفس اخلدمة؛ متاحة يف نفس السوق.

سواق البيع بالتجزئة. البيع باجلملة قد ختتلف عن أ ومنتجات هو أن أسواق التقاربالتدىل التنظيمي يف بيئة  ومن نتاجالشبكة. 
القويف الفاعلة يف السوق واضحة. ويتطلب تزايد الطلب على عرض النطاق  تعينيوإن آثار املنافسة معقدة وتأثرياتا على 

وهكذا ينبغي توىي احلذر عند فرض البيع باجلملة أو أي نوع آىر من االلتزامات اليت ميكن أن تؤثر على  ،االستثمار
االستثمارات. وميكن للرتتيبات الرأسية وترتيبات التجميع أن تؤثر على تعيني القويف الفاعلة يف السوق: قد يكون مصدر القوة 

هذه احلالة،  تثبيط املنافسة. ويف مع الكفاءة ولكن زيادةميكن أن تؤدي إىل التجميع  اتفاقاتالسوقية ىارج السوق يف حني أن 
، منظمون خمتلفونتكون مناذج التكلفة التقليدية غري كافية، وتتطلب اخلدمات غري املشمولة بالتنظيم تقليديًا أو اليت يغطيها 

التنظيمية املختلفة واضحة  اهليئاتحلدود اليت تفرضها التعاون الوثيق بني املنظمني وسلطات املنافسة، وجيب أن تكون القواعد وا
 .به موصى واحد �ج تنظيمي واليناسب اجلميع  يوجد فيها منوذج واحد اليف سوق 

. وعند افتقار اهليئات اخلدمات فهو من الدوافع الرئيسية لإلقبال علىيتعلق باحملتويف الفيديوي، مثل الرياضة واألفالم،  ماوفي
 لتنظيماحملتويف اإلذاعي  وخيضعالقضائية احمليطة.  فإن تصرفها يتوقف على البيئةلوالية قضائية بشأن احملتويف الفيديوي،  التنظيمية

 من ىالل قانون منافسة يتسم بالكفاءة. الميكن التعامل مع ذلك إ الالنفاذ و  خيضع لتنظيم ااحملتويف أكثر مم
لديف أداء واجباتا. يف  عليهاتقلة وكاملة الصالحية بدون أي ضغوط سياسية وبادرت بعض البلدان إىل إنشاء هيئة تنظيمية مس

البحرين مثًال، تقوم هيئة تنظيم االتصاالت باستعراض السوق، وهو أمر حاسم بالنسبة إىل اهليئات التنظيمية يف املنطقة اليت 
بشأن كيفية حتديد  مستفيضةدئ توجيهية فهم آليات املنافسة والقضايا املستجدة بني املشغلني، وقد نشرت مبا ترغب يف

معنية باملنافسة يف البحرين، فإن هيئة تنظيم االتصاالت لديها  هيئةاألسواق واملساعدة على املنافسة. وعلى الرغم من عدم وجود 
 البهاما. يف جزر والوضع مماثليف قطاع االتصاالت.  الحقاً إنفاذ األحكام  صالحية

السوق اليت حتفز  مع االحتاد الدويل لالتصاالت دراسة بشأن القويف الفاعلة يف 2009نظيم االتصاالت يف ويف بنغالديش، أجرت جلنة ت
، كاسرتاتيجية لألجل يف السوق آليات املنافسة مع بعض احلدود التنظيمية مثل تنظيم األسعار لضمان استدامة األطراف الفاعلة الثانوية

 تنظيمية. املديف البعيد وجود سوق حرة مفتوحة بدون تدىالتاملتوسط، بينما اهلدف املنشود على 
. 2012 مشغلني يف 5ويف غينيا، ظلت اخلدمات الثابتة ختضع لالحتكار يف حني مت فتح املهاتفة املتنقلة أمام املنافسة مع وجود 

. وميكن تعريف املنطقةمقارنة ببقية منخفضًا نسبيًا  االنتشارواآلن حتل اخلدمات املتنقلة حمل اخلدمات الثابتة وإن كان مستويف 
صعبًا وإن كان مطلوباً   ا، أصبح تعريفهةمكانًا يلتقي فيه العرض والطلب. ومع النمو السريع للسوق املتقارب االسوق بوصفه

 إذا كانت هناك منافسة فعالة. ماهو احلال بالنسبة إىل تعريف "املشغل املهيمن" لتحديد  ماك
للهيئتني التعاون املعنية باملنافسة، ميكن  واهليئةالتنظيمية  اهليئةيتعلق بفصل االىتصاصات بني  ماوجاء يف املناقشة أنه في

تكون لبنية سوق جيدة دائمًا اآلثار املرجوة  الاملنظم وآثارها على السوق،  يتخذهاخيص التدابري املسبقة اليت  ما. وفيبينهما فيما
على العقبات أمام املنافسة  دليلسوق اجلملة. ويصعب حتديد  عنها يفسوق التجزئة وتكون التدابري املتخذة أكثر فعالية يف 

السوق.  مهيمن يف مركزيف حال وجود  اليتدىل املنظمون إ الومفهوم قويف السوق الفاعلة يف األسواق احملررة، ولكن جيب أ
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اخلدمات  مقدمي تشمل أنشطةوجاء يف املناقشة أيضًا أن قوانني املنافسة الوطنية تسري داىل حدود البلد الواحد يف حني 
بالنسبة إىل ىدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فيبدو أن األسواق وطنية. وينبغي  ما. أالدوليني عدة واليات قضائية
تعتربها  ينبغي أن قوي أن تعود بالنفع على املستهلك وبالتايل ىدمات دويل شغل تقليدي من مقدمملنافسة حمتملة يتعرض هلا م

 التنظيمية إجيابية. اهليئة
 

 حاالت قطريةالجلسة التاسعة: تنفيذ النطاق العريض: دراسات 
. واستهل اجللسة باإلشارة إىل التجارب ، اهلند(TRAI)، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند الدكتور راوول كوالرأدار اجللسة 

وإنشاء شبكة  األنظمة الكبلية والتلفزيونيةرقمنة لالدولية اجلارية يف تنفيذ النطاق العريض وحتدث عن جتربة اهلند. جيري تنفيذ برنامج 
. وأجريت بالفعل (USF) باستخدام أموال من صندوق اخلدمة الشاملة 2016 ألياف بصرية وطنية ومن املتوقع استكماهلا حبلول

اجليل الثالث ومن املقرر تنفيذ النطاق العريض  وخلدمات (BWA) للنفاذ الالسلكي عريض النطاق مناقصات بشأن الطيف الالزم
 املقبل. الالسلكي يف العام

البنية التحتية والبيئة التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية، مكتب تنمية  ة، رئيس دائر السيد ماريو مانيفيتشوتدىل يف هذا القسم 
، (TRSCL) النكا تنظيم االتصاالت يف سري، مدير جلنة السيد مهان جاياسيكيراالتصاالت/االحتاد الدويل لالتصاالت، و

، رئيسة السيدة ماغدالينا غاجصربيا، و، (RATEL)، مدير وكالة اجلمهورية لالتصاالت اإللكرتونية البروفسور ميالن يانكوفيتشو
 بولندا. ،(UKE)مكتب االتصاالت اإللكرتونية 

قدم االحتاد سلسلة دراسات احلالة القطرية التسع بشأن تنفيذ النطاق العريض اليت مت تنفيذها باالشرتاك بني مكتب تنمية 
ستعراضًا متعمقًا حلالة تنمية النطاق العريض. وتظهر االتصاالت باالحتاد وأمانة جلنة النطاق العريض، وتعرض هذه الدراسات ا

دورًا رئيسيًا يف تعزيز النفاذ والتوافر والقدرة على حتمل التكاليف، وأن  انالدراسات أن اعتماد االسرتاتيجيات والتنظيم الفعال يؤدي
حتية وتعزيز الشراكات بني القطاعني بعض احلكومات توفر عوامل حمفزة لتشجيع نشر الشبكة مثل ىفض الضرائب وتقاسم البىن الت

 املشغلني. إجيار مفتوح أمام مجيعوذلك استناداً إىل منوذج  واالستثمار يف البىن التحتية العمومية، العام واخلاص
اجليل الثالث واختاذ عدة مبادرات لتعزيز تنمية النطاق العريض.  للطيف الالزم خلدماتوتتميز حالة سري النكا بالتوزيع املبكر 

يف ذلك السياسات املتعلقة بشبكات اجليل  ا، اختذت مبادرات لتعزيز نشر شبكات اجليل التايل والنطاق العريض مب2010ومنذ 
النطاق العريض  ىدمات سرعة وزيادةاملنافسة  تعزيزالنطاق العريض إىل  ىدماتالتايل والنطاق العريض. وأديف رصد جودة 

النطاق العريض املقدمة للمشرتكني، وسوف تُعتمد معايري منفصلة بشأن جودة اخلدمة لكل من  ىدمات وختفيض أسعار
النكا أيضًا بتنظيم مشروع رائد يف إطار مبادرة "توصيل مدرسة  اخلدمتني املتنقلة والثابتة. وتقوم جلنة تنظيم االتصاالت يف سري

 لالتصاالت. تمع" بالتعاون مع االحتاد الدويلتوصيل جم –
بالتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو. وهناك  العريض النطاق تكنولوجيابشأن  دراسةمؤىرًا  تويف صربيا، أجري

ع املواطنني ، مع توصيل مجي2020حاجة إىل إقامة شركة حكومية للتعامل مع النطاق العريض، وذلك بدف توصيل البلد حبلول 
واملؤسسات يف شبكة واحدة وحيث تضمن الشركة احلكومية اخلدمة. ومت اعتماد قانون جديد لتيسري إمكانيات التمويل بني 

 القطاعني العام واخلاص. 
مة بني ويف بولندا، حيظى تنفيذ شبكات اجليل التايل بأولوية هامة من أجل التحديث والنمو االقتصادي، ويبدو أن االتفاقات املرب 

واملشغلني (مشغلو اخلدمتني الثابتة واملتنقلة) ومناذج االستثمار املشرتك وتقاسم البنية التحتية بني املشغلني  اهليئة التنظيمية
االتصاالت  مكتبالرئيسيني للخدمة املتنقلة على أساس تطبيق قواعد تنظيمية متماثلة، أثبتت فعاليتها. وتعد قاعدة بيانات 

يف ذلك من جانب املفوضية األوروبية واملستثمرين   اهامة أيضًا وتستخدم لعدة أغراض مب تبني البىن التحتية احلاليةيت اإللكرتونية ال
 كمصدر مهم للمعلومات.
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وأثناء املناقشة، أشار املشاركون إىل أمهية النطاق العريض يف تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، ومتويل النطاق العريض من 
االستثمار املشرتك، وتقاسم البنية التحتية واستخدام صندوق اخلدمة الشاملة فضًال عن أمهية حفز الطلب. وبذا الصدد  ىالل
على الظروف الوطنية  يتوقفيتعلق بنشر النطاق العريض علمًا أن هذا األمر  مايوجد حل واحد يناسب اجلميع في الأيضاً، 

 املالية. وتطور الشبكات والظروف
 

 الجلسة العاشرة: المشاورات التنظيمية: الخالصة: تعزيز النمو الشامل والمستدام
، ، ىبري أقدم يف جمال االتصاالت ورئيس الندوة العاملية احلادية عشرة ملنظمي االتصاالتليزكانوالسيد كريستيان اجللسة  أدار

املناقشة مشرياً إىل أن دور املنظم من الناحية التقليدية يتمثل يف تشجيع املنافسة واالستثمار ونشر النطاق العريض، ولكن  واستهل
تكنولوجيا املعلومات  إىل أثريف الوقت احلاضر ومع اعتماد احلكومات للخطط الوطنية بشأن النطاق العريض، تغري دوره نظرًا 

القطاعات األىريف مثل الصحة والتعليم والشؤون  والذي ميتد ليشملقتصادية والرعاية االجتماعية واالتصاالت على التنمية اال
يتعلق بذه القطاعات األىريف، ويف  ماهو الدور الذي ينبغي أن يقوم به املنظم في ماإخل. ويف هذه البيئة املتغرية،  ،املالية والتجارية

اربة، حيث يتزايد عدد األطراف الفاعلة والنماذج التجارية اجلديدة، هل ينبغي أن بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتق
 أو أن يبادروا إىل التدىل؟ بالكامل يسمح املنظمون بتحرير السوق

، فانواتو، (TRR)، منظم االتصاالت، هيئة تنظيم االتصاالت واالتصاالت الراديوية السيد أالن هورنوشارك يف هذه املناقشة: 
تشونغ -وونغكالسيد  و (HAKOM)، املدير التنفيذي، وكالة الربيد واالتصاالت اإللكرتونية يف كرواتيا الدكتور درازن لوتشيكو

 ، هونغ كونغ، الصني.(OFCA)، مساعد مدير مكتب هيئة االتصاالت الو
تزال هناك حاجة لتثقيف املواطنني  ال اآلن يدركون أمهية االتصاالت، ولكنوأشري إىل أن املواطنني يف اجلزر الصغرية، أصبحوا 

بشأن املنافع االجتماعية واالقتصادية لإلنرتنت. وللمنظمني دور هام يضطلعون به لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وجيب 
 االعرتاف مبقدمي احملتويف والتطبيقات بوصفهم قوة دافعة العتماد اإلنرتنت عريضة النطاق.

النطاق  تكافؤ يف معدل انتشارويف كرواتيا، يتمثل التساؤل الرئيسي يف كيفية حتقيق التوازن بني التنظيم واالستثمار. ويوجد عدم 
العريض وهذا حيول دون حتقيق التنمية. وتشجع هيئة التنظيم الكرواتية االستثمار يف املناطق الريفية ويتم حتفيز املشغلني من ىالل 

 النطاق. يف ذلك منح تراىيص حمايدة تكنولوجياً وإنشاء صندوق لتطوير بنية حتتية وتطبيقات عريضة امب املمكنة مجيع التدابري
ماليني نسمة، تسعى جاهدة لتحقيق التغطية الشاملة  7زالت هونغ كونغ، وإن كانت منطقة صغرية جدًا يبلغ عدد سكا�ا  ماو 

إىل  مابالنطاق العريض. ويقوم منظم االتصاالت بالتنسيق مع الوكاالت األىريف يف جماالت مثل التعليم والشؤون املالية والصحة و 
تيسري تنفيذ البنية التحتية ذلك، ولكن الدور الرئيسي للمنظم يتمثل يف تشجيع املنافسة العادلة يف السوق وتعزيز االستثمار و 

 عريضة النطاق.
فز وركزت املناقشة على الدور امليسر الذي ينبغي للمنظم أن يقوم به لتشجيع النفاذ إىل البنية التحتية يف املناطق الريفية وتوليد احلوا

اهليئات التنظيمية أن يتعني على  صناديق اخلدمة الشاملة. ويف الوقت نفسه،استعمال الصناعة إىل تلك املناطق النائية و  الجتذاب
اخلدمة الشاملة. ومن حيث احملتويف،  يف إطار صناديقالبنية التحتية القائمة  باستعمالهلذه الصناعة لتطوير احملتويف  توفر الدافع
إليها بناًء على اليت سيحتاج  السعة. وميكن للمشغل معرفة طرق التسيرييف التأكد من توفر اهلياكل/ اهليئات التنظيميةيتمثل دور 

. وناقش املشاركون أيضًا مسألة االنتقال من النظام التماثلي إىل النظام ومبقدمي اخلدمات الذين سيستضيفهم معرفته بالطلب
 الرقمي والفرص املتاحة إلعادة توزيع الطيف.
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أن تفرض التزام التغطية؟  نظيميةللهيئات التإن تقاسم البنية التحتية مهم جدًا لتشجيع األهداف االجتماعية ولكن هل ينبغي 
وأشري أيضًا إىل خمتلف اآلليات التنظيمية املستخدمة لتيسري تشجيع التغطية بالنطاق العريض مثل صناديق اخلدمة الشاملة وتوزيع 

أشري إىل أمهية  مااخلاص، ك املستثمرين من القطاعالطيف وتقاسم البنية التحتية ونشر البنية التحتية العمومية لتحفيز التعاون مع 
دور تكميلي يف إرساء قواعد السوق  وللهيئات التنظيميةمرونة القواعد التنظيمية املرتبطة بأشكال جديدة من احملتويف والتطبيقات. 

 وتشجيع آليات أفضل لتعزيز االبتكار.
 

 آفاق المستقبل –الجلسة الختامية 
 االتصاالت.، مدير مكتب تنمية السيد سانوأدار اجللسة اخلتامية 

ورئيس جملس تنظيم  (NTA) ، املدير والقائم بأعمال رئيس مكتب هيئة تنظيم االتصاالت يف نيبالراج كانالقدم السيد و 
، 2012أكتوبر  1ورئيس اجتماع الرابطات التنظيمية، معلومات حول االجتماع الذي عقد يف  (SATRC) االتصاالت جلنوب آسيا

مشاركًا من عشر رابطات تنظيمية. ودعا االجتماع مكتب تنمية االتصاالت إىل دعم أنشطة الرابطات  35والذي حضره 
أفضل املمارسات وجعل أسعار ىدمة التجوال ميسورة للمستعملني. وأعرب املشاركون يف االجتماع أيضًا عن  لتحديدالتنظيمية 
بشأن مسألة األجهزة املسروقة واملزيفة وتوفري مبادئ توجيهية  دراسات GSMأن جيري االحتاد بالتعاون مع رابطة  رغبتهم يف

 بني الرابطات. فيماوتوصيات، وأوصوا بتعزيز التعاون بني املنظمني من نفس الرابطة التنظيمية و 
املقدم من إن مديري املكاتب اإلقليمية لالحتاد احلاضرين يف الندوة سيأىذون علماً بالتقرير  مدير مكتب تنمية االتصاالتوقال 

بشأن  2012 االجتماع. وقدم السيد سانو املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
 كثافة استعمال ىدماتالنهج التنظيمية لتعزيز االستفادة من الفرص الرقمية من ىالل ىدمات احلوسبة السحابية، مشرياً إىل أن  

 مسامهاتم. بية حيتاج إىل التنظيم املناسب. وشكر السيد ويراتونغا على تنسيق عملية املشاورة ومجيع املنظمني علىاحلوسبة السحا
، ومتثل فرصة جلميع استثمارية كبريةأن احلوسبة السحابية تسمح بتحقيق وفورات كبرية يف التكاليف وعائدات  السيد ويراتونغاوأكد 

ىدمات املستهلكني ولنشر اخلدمات يف املناطق احملرومة من اخلدمات أو اليت تعاين من نقص اخلدمات، وأنه جيب إتاحة النفاذ إىل 
أكد على أمهية تنسيق الطيف يف عصر تقارب الشبكات واخلدمات. وتتمثل القضايا  مااحلوسبة السحابية على أساس غري متييزي. ك

 زاعات النيف اليت يواجهها مقدمو احملتويف والتطبيقات يف التحديات املتعلقة بقويف السوق وإنفاذ القانون ومحاية البيانات وتسوية األىر 
وشفافية احلوسبة السحابية وحيادية الشبكة وقانون املنافسة وجودة اخلدمات وإمكانية نقل البيانات والتطبيقات واألمن وإمكانية 

 مجيعها. معاجلة هذه املسائل وينبغيوالتعاون الدويل،  والتطويرلبحث التشغيل البيين وا
للمبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت   سفريًا جديداً السيد ويراتونغا  السيد سانوعّني 
مجيع املنتديات اليت يراها مناسبة. وأحاط السيد سانو  علىاملبادئ التوجيهية املتفق عليها  تعميموطلب منه  ،2012لعام 

الجتماعات  املزدحم ستعقد يف يوليو نظرًا للجدول الزمين 2013 الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام بأناملشاركني علمًا 
 .2013 االحتاد يف النصف الثاين من

اجلميع على إثراء االجتماع مشرية إىل أن العديد من البنود تتطلب املزيد من املناقشة ودعت مجيع املشاركني إىل  السيدة غاجشكرت 
 . 2013 يوليو 5إىل  3املزمع عقدها يف الفرتة من  2013 وارسو، بولندا، حلضور الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
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مجيع املندوبني على مشاركتهم الفعالة. وأشار إىل أن االحتاد شجع سري النكا كثرياً، وشكر االحتاد  السيد ويراتونغاشكر 
 .عملهم يف واملشاركني على مسامهاتم ولطفهم. وقال إن املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات املعتمدة ستساعد اجلميع

جاو والسيد رانسي إىل أن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت تولد مناقشات بالنيابة عن الدكتور توريه، والسيد  السيد سانوأشار 
بلدًا وعشر منظمات  77مشاركًا من  446متزايدة األمهية منذ أكثر من عشر سنوات. وأشار إىل أن الندوة هذا العام اجتذبت 
سهمت يف حتقيق نتائج باهرة. وأعرب عن إقليمية ودولية. وشكر سري النكا على حسن الضيافة وظروف العمل املمتازة اليت أ

التقنيني املوظفني امتنانه هليئة تنظيم االتصاالت يف سري النكا، والسيد ويراتونغا والسيد بالبيتا والسيد كارو واملرتمجني الفوريني و 
 االجتماع. اختتاماالحتاد الدويل لالتصاالت. مث أعلن عن  منالفندق وزمالئه  والعاملني يفوموظفي األمن 
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 الملحق ألف

 

 العالمية للندوة الممارسات بأفضل المتعلقة التوجيهية المبادئ
 لتعزيز التنظيمية النهج بشأن 2012 لعام االتصاالت لمنظمي

 الحوسبة خدمات خالل من الرقمية الفرص من االستفادة
1Fالسحابية

* 

التكاليف وحيقق الكفاءة واالبتكار للحكومات والشركات واألفراد ميكن لنمو احلوسبة السحابية أن يؤدي إىل وفورات هائلة يف 
يف مجيع أرجاء العامل. وبالنسبة ألصحاب املشاريع والشركات، الكبرية والصغرية منها، توفر احلوسبة السحابية منافع اقتصادية 

هور احلوسبة السحابية، أصبح من فريدة أي أن االستثمار ميكن أن يتحول إىل عائدات هائلة ووفورات يف التكاليف. ومع ظ
املمكن اآلن النفاذ إىل املوارد الرقمية عرب شبكات متعددة يف أي مكان ويف أي وقت. ومع ذلك، تتطلب االستفادة من 

اخلدمات  اإلمكانات الكاملة للحوسبة السحابية التعاون والتعاضد بني احلكومات ودوائر الصناعة واملستهلكني لبناء الثقة يف
ئمة على احلوسبة السحابية. ومن املهم كذلك أن منو احلوسبة السحابية سيعتمد على شبكات عريضة النطاق تتسم القا

 بالشمولية والفعالية من حيث التكاليف وميكن ملقدمي اخلدمات النفاذ إليها على أساس غري متييزي.

، نقر بأن التنظيم الفّعال والدينامي من شأنه تيسري 2012 حنن، املنظمني املشاركني يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
االستفادة من احلوسبة السحابية ويتيح هلا حتقيق النجاح أن تكون مبثابة عامل حمفز للنمو االقتصادي. ولذلك، قمنا بتحديد 

ار واملنافسة يف جمال البنية التحتية وإقرار هذه املبادئ التوجيهية التنظيمية املتعلقة بأفضل املمارسات لتشجيع االبتكار واالستثم
 للحوسبة السحابية وىدماتا ومحاية مصاحل املستهلك.

ينبغي متابعة وتشجيع ىدمات احلوسبة  إذكاء الوعي وتشجيع القطاع العام على اعتماد خدمات الحوسبة السحابية:
السحابية والفرص والوفورات اليت تتيحها للحكومات يف العامل على حنو فّعال. ومن شأن إذكاء الوعي بذه الفرص إتاحة فرص 

 اقتصادية وتوفري قيمة كبرية للمواطنني واملستهلكني والشركات.

لعمل على تقليل احلواجز اليت حتول دون نشر النطاق العريض وتسهيل بناء : يتعني على املنظمني االبنية التحتية عريضة النطاق
شبكات األلياف البصرية الوطنية ووصالت التوصيلية الدولية، مبا يف ذلك الكبالت البحرية، وتشجيع تقاسم البنية التحتية 

حلصول على حقوق العبور وإقامة البنية وتنسيق األشغال املدنية، مبا يف ذلك عرب القطاعات، إىل جانب وضع سياسات لتسريع ا
التحتية ملراكز البيانات. ومن شأن ذلك أن يوفر حوافز إلقامة شبكات تقدمي احملتويف وشركات مراكز البيانات على الصعيد 

ك ىدمات ذل يف احمللي. ومن الضروري أيضاً ضمان نشر اخلدمات يف املناطق احملرومة من اخلدمات أو اليت تعاين نقصاً منها، مبا
 الطوارئ وىدمات تعزيز إمكانية النفاذ.

                                           
/لبنان وبوركينا فاصو وكولومبيا ومصر وفرنسا وموريشيوس وبولندا AREGNETتستند املبادئ التوجيهية إىل املسامهات املقدمة من اجلزائر و *

 والواليات املتحدة وزميبابوي. النكا والسودان وسوازيالند وسويسرا وتايالند وسري
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: ينبغي أن يسعى املنظمون إىل ضمان حصول مجيع املستعملني على الفوائد التوصيل البيني باستعمال بروتوكول اإلنترنت
 القصويف من حيث اىتيارات اخلدمة وأسعارها وجودتا واحلد من أي إىالل باملنافسة أو تقييد هلا.

مستقبل ىدمات احلوسبة السحابية، ميكن اختاذ عدة إجراءات إلتاحة طيف إضايف تشتد احلاجة إليه من : من أجل الطيف
أجل النطاق العريض الالسلكي مبا يف ذلك إعادة توزيع الطيف، وإتاحة أجزاء من الطيف لالستخدام غري املرىص أو إجراء 

سات اليت تعزز عمومًا تنسيق الطيف على الصعيد الدويل مزادات على أساس احلوافز. وإضافة إىل ذلك، جيب تشجيع السيا
 االتصاالت. وإقرار أجهزة

: نظراً لتقارب الشبكات واخلدمات، وتشجيع االنتقال إىل شبكات تعريف السوق في ظل تقارب خدمات الحوسبة السحابية
ف الفاعلة اجلديدة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات اجليل التايل وتشجيع املنافسة، قد ينظر املنظمون يف اعتماد �ج مرن إزاء األطرا

 السوق. يف واالتصاالت مثل مقدمي احملتويف والتطبيقات، مع التقييم الدقيق آلثار قراراتم على مجيع األطراف الفاعلة

السحابية  : يلزم أن يكفل املنظمون عدم تبين مقدمي ىدمات االتصاالت لسلوك يقّيد توفري ىدمات احلوسبةالنفوذ في السوق
 ألسباب غري شفافة وموضوعية متييزية وتناسبية.

: يلزم أن يضع املنظمون وسيلة لتحديد االنتهاكات لضمان قدرتم على االستجابة بشكل فّعال. وميكن حتقيق ذلك من اإلنفاذ
تعديل  (2)تهاكات األمنية، وآليات التنظيم الذايت، وقيام مقدمي ىدمات احملتويف بإىطار هيئة التنظيم املختصة باالن (1)ىالل 

الواقع،  جوانب معينة من التشريعات املتعلقة حبماية البيانات اليت يستحيل مراقبتها واليت تكون بالتايل غري قابلة لإلنفاذ يف
واملالءمة زاهة  آليات ملعاجلة الشكاويف وتسوية املنازعات مبا يف ذلك آليات بديلة لتسوية املنازعات، تتسم بالفعالية والن (3)و

 وحتمي حقوق مجيع أصحاب املصلحة وتشجعهم على التعاون فيما بينهم.

ميكن أن ينظر املنظمون يف تشجيع مقدمي ىدمات احلوسبة السحابية أو تطبيق التزامات حمددة شفافية الحوسبة السحابية: 
السحابية. ويتعني على املنظمني أيضاً تتعلق بإىطار املستعملني بسلسلة مقدمي اخلدمات اليت تدعم توفري ىدمات احلوسبة 

ضمان أن يتيح مقدمو ىدمات اإلنرتنت شفافية أكرب للعمالء فيما يتعلق مبمارسات إدارة احلركة اليت تتبعها الشركات 
 شبكاتم. يف

السوق بشأن  يلزم أن يتشاور املنظمون مع مقدمي ىدمات احلوسبة السحابية واألطراف الفاعلة األىريف يف العملية االستشارية:
املعاجلة التنظيمية املناسبة لبعض ىدمات احلوسبة السحابية وتصنيفها بغية إصدار توجيهات توفر اليقني القانوين للوافدين إىل 
السوق ومستعملي ىدمات احلوسبة السحابية، وذلك من ىالل مثًال تنظيم منتديات متعددة أصحاب املصلحة إلعداد أفضل 

 ماية املستهلك.املمارسات املتعلقة حب

: من الضروري تأمني مستويف معني من إدارة احلركة للحد من ازدحام الشبكة. وينبغي أن يسعى املنظمون حيادية الشبكة
بني إىل متييز غري منصف  وواضعو السياسات إىل تنفيذ تدابري لإلشراف على استعمال تقنيات إدارة احلركة لضمان أال تؤدي

 السوق.األطراف الفاعلة يف 

وقد حيتاج املنظمون أيضًا إىل إعادة النظر يف قوانني املنافسة القائمة لتحديد ما إذا كانت األدوات التنظيمية، مثل القوانني 
 اللوائح التنظيمية املناهضة للتمييز واملطبقة فعًال تعاجل بشكل مالئم قضايا املنافسة اليت متيل إىل التأثري على حيادية الشبكة. أو
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يفرض عدد من املنظمني حدًا أدىن من متطلبات جودة اخلدمة لضمان توفري ىدمات موثوقة  :(QoSE)الخدمة والخبرة  جودة
ومتواصلة للعمالء ومقدمي ىدمات الشبكات، مبا يف ذلك النفاذ إىل املعلومات الشخصية عرب ىدمات احلوسبة السحابية. 

شروط وأحكام شفافة وواضحة يف العقود اليت يوقع  ات واخلدمات ضمانوبغية تقدمي هذه اخلدمات، يتعني على مقدمي الشبك
نشر معلومات قابلة للمقارنة بشأن توفر اخلدمة وجودة اخلدمة واخلربة.  عليها املستهلك. ويتعني على املنظمني كذلك ضمان

 للعمالء. ر مستويف اجلودة املقدماخلدمة واخلربة لتفادي تدهو  يقوموا عند الضرورة بفرض احلد األدىن من متطلبات جودة وأن

: جيب على واضعي السياسات ضمان متكني املستهلكني من مراقبة بياناتم الشخصية ومحاية ىصوصيتهم تمكين المستهلك
ىالل تسهيل اإلملام خبدمات احلوسبة السحابية. ومستعملو ىدمات احلوسبة السحابية حباجة إىل التأكد من أن املعلومات  من

 و املعاجلة يف إطار احلوسبة السحابية لن ُتستخدم أو لن تُعلن بطرق ضارة أو غري متوقعة.املخزنة أ

: يتعني على الوكاالت الدولية وواضعي السياسات الوطنية واملنظمني العمل معًا لوضع قوانني تتسم الخصوصية وحماية البيانات
صوصية يف احلدود املعقولة اليت يتوقعها املستهلك. وينبغي أيضًا نقل بالكفاءة والفعالية وتكون متناسبة ويسهل إنفاذها حلماية اخل

املسؤولية إىل أصحاب املصلحة الذين يتبعون التنظيم الذايت، ويضعون مثًال سياسات اخلصوصية اليت تتسم بالشفافية وتكون 
أي كيان واحد للوائح بشأن مناسبة للخدمات اليت يقدمو�ا. كما ينبغي للحكومات أن تواصل العمل لضمان عدم تبين 

اخلصوصية تكون مرهقة للغاية لدرجة أ�ا تقيد التدفق احلر للمعلومات أو متنع مقدمي ىدمات احلوسبة السحابية من تعظيم 
 وفورات التكاليف اليت تتميز با هذه اخلدمات.

ى األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية : هناك حاجة إىل تطوير معايري تقنية وتنظيمية مناسبة علمعايير الحوسبة السحابية
واعتمادها بشكل واسع ملعاجلة جمموعة من الشواغل بني مقدمي ىدمات احلوسبة السحابية واملستعملني إىل جانب إدماج 

 األنظمة القدمية والسطوح البينية للحوسبة السحابية وإمكانية نقل البيانات والتطبيقات وأمنها.

اخلاضعة حلقوق امللكية أن حتد من قدرة  (API) ميكن للسطوح البينية لربجمة تطبيقات احلوسبة السحابية: إمكانية نقل البيانات
املستهلك على االنتقال إىل مقدم ىدمة آىر (تأثري االحتجاز). ومن شأن توحيد معايري السطوح البينية لربجمة التطبيقات تيسري 

 الوظائف. نفسأداء بملقدمني متعددين خلدمات احلوسبة السحابية السماح من ىالل زيادة املوثوقية و إمكانية نقل البيانات 

: قابلية التشغيل البيين أمر أساسي ملستهلكي ىدمات احلوسبة السحابية نظرًا إىل أ�ا تسهل تدفق قابلية التشغيل البيني
حلكومات أن تدعم تطوير املعايري والتدابري اليت املعلومات مع توفري احلماية املناسبة لألمن واخلصوصية. ولذلك يتعني على ا

لكية سلسة. كما أن إزالة القيود غري س شأ�ا تسريع وصول أجهزة االتصاالت إىل السوق وضمان توصيلية وىدمات ال من
 الضرورية املفروضة على تدفق البيانات عرب احلدود تكتسي أمهية ىاصة.

دور رائد يف اعتماد احلوسبة السحابية. وباإلضافة إىل ذلك، جيب بذل اجلهود : يتعني على احلكومات أن تقوم بحفز الطلب
الصغرية  للتغلب على احلواجز اليت تعرتض اعتماد النطاق العريض وتنفيذ املبادرات املتعددة اليت تستهدف املستهلكني والشركات

 على السواء.

القاطرات الرئيسية لنمو االقتصادات الرقمية يف املستقبل، ميكن مع توقع أن تكون احلوسبة السحابية واحدة من  بناء القدرات:
للمنظمني وواضعي السياسات املسامهة بنشاط يف إعداد جيل جديد من قوة العمل املثقفة وامللمة بالتكنولوجيا من ىالل كفالة 

د ودوائر األعمال يف مواصلة تكوين السرعة والفعالية يف إدىال ونشر منتجات جديدة وحمسنة يف االقتصاد، وتعزيز قدرة األفرا
 الثروات، وإضفاء مزيد من القيمة على مجيع أشكال التعلم مع املراعاة الكاملة للمعارف األصلية ونقل املعرفة.
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تشجيع أنشطة البحث والتطوير يف جمال احلوسبة السحابية أداة أساسية إلقامة اقتصادات رقمية  :(R&D)البحث والتطوير 
 أيضاً. بًال. وينبغي تشجيع التعاون اإلقليمي والدويل الوثيق مع اهليئات الدولية ذات الصلة ومع اجلامعاتمستدامة مستق

: تؤثر ىدمات احلوسبة السحابية على جمموعة من الاالت التنظيمية، سواء ضمن الواليات القضائية التعاون التنظيمي
التعاون والتنسيق يف جمال صنع القرارات التنظيمية اليت تستهدف مقدمي إطار واليات قضائية متعددة. وينبغي للمنظمني  يف أو

 ىدمات احلوسبة السحابية.

وعلى الصعيد الدويل، يلزم أن تتعاون احلكومات لزيادة القدرة على التنبؤ التنظيمي فيما يتعلق باحلوسبة السحابية ووضع مبادئ 
ىدمات احلوسبة السحابية واعتمادها مع تفادي إقامة حواجز تنظيمية أمام السياسة األساسية املشرتكة اليت ستساعد على تطوير 

 الدىول إىل السوق.

: متثل احلوسبة السحابية على الصعيد اإلقليمي فرصة فريدة من نوعها لموعة من الحوسبة السحابية على الصعيد اإلقليمي
واالستفادة من فوائدها مع احلد من الشواغل املتعلقة باألمن والسرية البلدان للتعاون من أجل تشجيع ىدمات احلوسبة السحابية 

 واملستهلكني. وغريها من الشواغل احليوية من ىالل وضع أطر تنظيمية إقليمية وغريها من تدابري احلماية لألعمال التجارية

ع من ىالله اجلهود الرامية إىل تنسيق وبغية حتقيق ذلك، ميكن تشجيع اتباع �ج إقليمي فرعي ميكن لرابطات املنظمني أن تشج
 الصكوك التنظيمية فيما بني بلدا�ا األعضاء.


