
لتقـــارب ا
عندما مت االتفاق على لوائح االتصاالت الدولية عام 1988، كان هناك متييز واضح بني خمتلف اخلدمات 

)اهلاتف، الفيديو وما إىل ذلك(، فضاًل عن وسائل التزويد هبا. فلم يكن يتسىن لك إال استقبال املهاتفات 
الصوتية أو رسائل الفاكس عرب خط اهلاتف. وكان ألجهزة احلاسوب يف معظم األحوال الشبكات اخلاصة هبا، 

فيما كانت اإلذاعة عاملاً آخر منفصاًل. وفيما بعد، أحدث التقارب بني التكنولوجيات وظهور اجلديد فيها 
تغيرياً كبرياً يف املسرح - ورمبا أصبح من احملتم تغيري لوائح االتصاالت الدولية لتعكس ذلك.

ال يوجد تعريف وحيد ملعىن التقارب. ومع ذلك، هناك ابتكار هام يتمثل يف االنتقال من شبكات 
االتصاالت القائمة على الدارات إىل الشبكات القائمة على الرزم باستخدام بروتوكول اإلنرتنت )IP(: واليت 

يطلق عليها شبكات اجليل التايل أو NGN. وتطور اهليكل “االفرتاضي” للشبكات املستقلة إىل هيكل 
“أفقي” يقوم على بروتوكول اإلنرتنت وميكنه تقدمي العديد من أشكال احملتوى عرب منصة وحيدة. وكان هلذا 

األمر تداعيات عويصة بالنسبة للسوق وهيئات التنظيم وعلى اتساع االتصاالت يف هناية األمر لتطال السكان 
يف أي مكان.

والزيادة العاملية الكبرية يف أعداد املشرتكني يف خدمات اهلاتف املتنقل والنطاق العريض املتنقل تدفع بالتنمية 
واإلصالح. وقد حتول املستهلكون من مجيع أحناء العامل بشكل كبري من النظر إىل أجهزهتم احملمولة باليد على 

أهنا جمرد هواتف يتحدثون من خالهلا إىل أناس آخرين.
وتزداد بصورة كبرية التوقعات من قدرة أي من موردي اخلدمات على تقدمي أي خدمة من خدمات 

االتصاالت ألي فرد، يف أي مكان باستخدام أي منط من التكنولوجيات املتاحة. وقد أفرز هذا األمر حتديات 
أساسية بالنسبة هليئات التنظيم - ويف كثري من الواليات الفضائية، أصبح التقارب يعين أن أوجه التمييز القدمية 

بني اخلدمات مل تعد موجودة عملياً.
وجيري تقدمي مقرتحات بشأن التقارب إىل عملية مراجعة لوائح االتصاالت الدولية يف املؤمتر العاملي 

لالتصاالت الدولية لعام 2012. وتتعلق بعض هذه املقرتحات مبجرد حتديث صياغة اللوائح. فيما تسعى 
مقرتحات أخرى إىل إجراء تغيريات جوهرية لتأمني التقارب ولإلشارة إىل ضرورة إدراج مفهوم “احلياد 

التكنولوجي” ضمن لوائح االتصاالت الدولية، مبعىن، معاملة التكنولوجيات املختلفة اليت تقدم خدمات مماثلة 
على قدم املساواة.

وتتطلب مواجهة حتديات التقارب وحتقيق االقتصاد الرقمي والتعاون بني مجيع القطاعات. فلم يعد بوسع 
هيئات التنظيم الرتكيز بصورة ضيقة على خدمات االتصاالت املعرفة تقليدياً، ولكن يتعني عليها فهم النظام 

اإليكولوجي األوسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وهناك منظور أوسع، رمبا يتمثل يف االنتقال من هنج 
حموره الشبكة إىل هنج يضم اخلدمات واحملتوى وحقوق املستهلكني ومسؤولياهتم.
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