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  تنفيذي ملخص
هليئات  مشاركاً، كان من بينهم ممثلون 536ند،  االتصاالت، اليت ُعِقدت يف باتايا، تايالملنظميالثامنة الندوة العاملية اجتذبت 

يف بتقاسم وقد استعرض املشاركون جمموعة من اخليارات املتصلة . بلداً 97تنظيمية، وصانعو سياسات ومقدمو خدمات من 
مبادئ توجيهية بشأن أفضل ممارسات االستراتيجيات املبتكرة ووضعوا ، التقاسمالبنية التحتية والعديد من استراتيجيات 

وقد نظم الندوة االحتاد الدويل لالتصاالت بالتعاون مع . فري النفاذ للجميع بتكلفة معقولة التحتية والنهوض بتوالبنيةلتقاسم 
 برومفراسيد ، حتت رعاية اجلنرال تشوشارتندوزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واللجنة الوطنية لالتصاالت يف تايال

)General Choochart Promphrasid(ندالت يف تايال، رئيس اللجنة الوطنية لالتصا.  
البنية التحتية واستراتيجيات لتقاسم املبتكرة االستراتيجيات : الستالتقاسم درجات "وكان موضوع اجتماع هذه السنة هو 

وتقاسم األساسية لشبكات اتقاسم وقد تدارس االجتماع ". النفاذ املفتوح من أجل تشجيع النفاذ أمام اجلميع بتكلفة معقولة
الفصل مثل تقاسم األنشطة يف مرافق البنية التحتية، والنفاذ املفتوح إىل القدرات الدولية، وخيارات روين اإللكت العناصر غري

 تقاسم، و الترددات ومرافق خدمات اهلواتف املتنقلةطيفوتقاسم التجوال الدويل باهلواتف املتنقلة،  وتنظيم الوظائفبني 
موضوع مبا يف ذلك القضايا التنظيمية اليت أثارها  ،والقواعد التنظيميةالسياسات واءمة القضايا املتصلة مب، ونيطرفيالني لمعاملست

وكان . الشامل، والنفاذ استقبال البث اإلذاعي على اهلواتف املتنقلة و)IPTV (بروتوكول اإلنترنت نقل اإلرسال التلفزيوين عرب
عضاء قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل اليوم األول مفتوحاً أمام اهليئات التنظيمية، وصانعي السياسات، وأ

صص اليومان الثاين وُخ.  وغريهم من الضيوف املدعويناملنتدى العاملي لقادة صناعة االتصاالتمن ومشاركني لالتصاالت، 
  . ملمثلي اهليئات التنظيمية وصانعي السياساتوالثالث
 جلستنيكما مشلت الندوة . ديث على الطريق إىل األمام جلسات عامة وجلسة للحهذه السنة على مثاينالندوة وقامت 

  .للتبادل السريع لآلراء
بشأن أفضل ممارسات مبادئ توجيهية "وكان قد مت التوصل إىل اتفاق يف الرأي يف الندوات السابقة على إخراج وثيقة بعنوان 

وقد أجريت مشاورات واسعة ". .يع بتكلفة معقولة التحتية والنهوض بتوفري النفاذ للجمالبنيةاالستراتيجيات املبتكرة لتقاسم 
التنظيمية الوطنية املشاركة يف الندوة من أن تقاسم البنية التحتية ميكن أن اهليئات  وهي تعرب عن وجهة نظر ،على هذه الوثيقة

ووجود .  النطاقيعزز انتشار البنية التحتية، وخصوصاً يف الشبكات األساسية لربوتوكول اإلنترنت وشبكات النفاذ عريضة
هيكل تنظيمي يستطيع توفري ذلك ميكن أن يعزز االبتكار، واالستثمار والنفاذ بتكلفة معقولة، كما ميكن تيسري حتقيق النجاح 

  .يف تقاسم البنية التحتية عن طريق إدخال التزامات وسياسات تنظيمية
  .والنص النهائي للمبادئ التوجيهية مرفق هبذا التقرير

    الثامنةةالعامليالندوة للعرض على املناقشة بشأن خيارات تقاسم البنية التحتية أوراق  سلسلة من وقد مت إصدار
   وذلك كبداية إلجياد فهم مشترك للقضايا التنظيمية الرئيسية اليت أثارهتا استراتيجيات ،ملنظمي االتصاالت
ITU/int.itu.www- ( شبكة الويبعلى TREGهذه الوثائق من موقع وميكن احلصول على . التقاسم املبتكرة

html.papers/08GSR/GSR/Seminars/Events/treg/D( أبريل   13، وكانت هذه األوراق معروضة للتعليق عليها حىت
2008.  

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/papers.html
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/papers.html
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  االفتتاحية اجللسة
 باملشاركني وشكر وزارة تكنولوجيا املعلومات ، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالته توريالدكتور محدونب رّح

وقال إن تبادل وجهات النظر واخلربات . واالتصاالت واللجنة الوطنية لالتصاالت يف تايالند على استضافة هذا احلدث
 التحديات اليت تفرضها املستجدات التكنولوجية هو السبيل الوحيد ملواجهةوأفضل املمارسات بني اهليئات التنظيمية 

 وتوقعات وأكد على أن التطورات التكنولوجية حتمل يف طياهتا آماالً. والتطورات اليت تشهدها األسواق يف الوقت احلاضر
وسيلة لتحقيق  على أهنا ، بشكل متزايد،ففي البلدان النامية، أصبح ُينظر إىل التكنولوجيات الالسلكية عريضة النطاق. كبرية

وأضاف أن تطوير الشبكة األساسية الوطنية . إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عل املستوى احملليالشامل النفاذ 
 البحرية عالية السرعة، يعد ت، شأهنا شأن شبكات الكبالالرئيسيةشبكات اللربوتوكول اإلنترنت على النطاق العريض و

فالبيئة . ها ليست كافية لضمان النجاحدومع ذلك، فإن التكنولوجيا مبفر. ذ بالنطاق العريضأساسياً لنجاح تكنولوجيات النفا
  .ميكن إجيادها من خالل اإلصالح التنظيمي فقط الويتقامسوهنا اليت متكن التكنولوجيات اجلديدة اليت يستخدمها اجلميع 

رعة اليت تضمن إمكانية حتقيق هدف توصيل العامل معاً فقط ميكن وضع تلك السياسات واملمارسات الذكية والباوبالعمل 
وأضاف أن كل خيار من خيارات التقاسم املطروحة يف الندوة له دور . 2015 بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبلول سنة

  .يف ضمان حتقيق البلدان لألهداف اإلمنائية لأللفية
اليوم العاملي : ، وهي2008 عام االحتاد الدويل لالتصاالت يف  إىل األحداث املهمة على جدول أعمالهوأشار الدكتور توري

 مايو؛ وتليكوم آسيا 15- 12، القاهرة، مصر، 2008 لعام إفريقيا مايو؛ وتليكوم 17جملتمع االتصاالت واملعلومات، وهو يوم 
، إفريقياجوهانسربج، جنوب ، 2008 لعام سبتمرب؛ واجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت  5-2، بانكوك، تايالند، 2008لسنة 

  .2008 أكتوبر  30-21
 صوته إىل صوت الدكتور السيد سامي البشري املرشد، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالتوضم 
 . إىل املضيفني على حفاوهتم وتعاوهنم الوثيق مع االحتاد الدويل لالتصاالت يف تنظيم هذا احلدث يف توجيه الشكرهتوري

مثل اهلواتف املتنقلة، وأجهزة  – طرفيونوحتدث عن موضوع الندوة، فأوضح أن األجهزة اليت يستعملها املستعملون ال
وأضاف أن مشتركي . األساسيةالتقاسم تعد مجيعها من أدوات  – احلاسوب احملمولة، وأجهزة األلعاب متعددة الوسائط

تبلغ اآلن املتنقلة  باليني مشترك يف السنة املاضية، وأن نسبة انتشار اهلواتف 3يف أحناء العامل جتاوز عددهم املتنقلة اهلواتف 
 بليون مستعمل لإلنترنت يف أحناء العامل 1,3وباإلضافة إىل ذلك، يوجد أكثر من . يف املائة من سكان العامل  30
وقد أدى هذا النمو . 2003 امعني يف ي مال104 مشترك يف الشبكات عريضة النطاق، بعد أن كان عددهم ليونم  300 وحنو
ومع ذلك، فإن بعض عمليات .  هيئة لتنظيم االتصاالت149 وجد بالعاملتواليوم، . كاء املنافسة واألطر التنظيمية الفعالةذإىل إ

اإلنترنت فلم يفتح الكثري من البلدان النامية بواباهتا الدولية أمام املنافسة حىت اآلن، مبا يسمح حلركة . اإلصالح مل تنته بعد
تقاسم العناصر وأضاف أن . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسعار معقولة/بالنمو وبتقدمي خدمات النطاق العريض

أيضاً يف تقليل تكلفة نشر شبكات تكنولوجيا املعلومات ُيستخدم التحتية ميكن أن اإللكترونية للبنية   اإللكترونية وغري
  .القمة العاملية جملتمع املعلوماتددهتا واالتصاالت لتحقيق األهداف اليت ح

بتخفيض تكاليف نشر الشبكات، مما جيعل استخدام النطاق العريض أقل تكلفة يف بشر ُيالبنية التحتية تقاسم وأضاف أن 
وتستطيع شركات تقدمي . من اخلدمات الصوتية فقطتستفيد  أو اليت ،توصيلها بأي شبكة حىت اليوميتم املناطق اليت مل 

ومن الالزم إحداث موجه ثانية من . تكاليف نشر الشبكات مع استمرار املنافسة يف تقدمي اخلدماتتقاسم دمات اخل
املبتكرة يف القواعد التقاسم وتعد تدابري . اإلصالحات التنظيمية يف كثري من البلدان مبا يسمح لقوى السوق بأداء دورها

  .جة الثانية من اإلصالحات التنظيميةالتنظيمية والسياسات من املقومات األساسية للمو
، رئيس اللجنة الوطنية لالتصاالت يف تايالند، ورئيس الندوة العاملية الثامنة برومفراسيدتشوشارت اجلنرال ورحب 
 استضافة اللجنة الوطنية لالتصاالت يف تايالند، باملشاركني وشكر االحتاد الدويل لالتصاالت ملوافقته على  االتصاالتملنظمي
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 درجاتوقال إن .  يف تنظيم هذا احلدثفعال، كما شكر وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تعاوهنا الهلذه الندوة
وأضاف أن . من شأهنا أن تساعد يف إجياد بيئة مواتية من خالل املواءمة احلديثة للقواعد التنظيمية والسياسات ستالالتقاسم 

تنظيمية الوطنية من البلدان النامية واملتقدمة سوف يعزز التبادل املوضوعي لآلراء واخلربات من اجلمع احلايل لرؤساء اهليئات ال
  .خالل حوار مفتوح بني ممثلي اهليئات التنظيمية

، نيابة عن ، وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تايالند)Mun Patanotai (معايل السيد مون بتانوتايوحتدث 
زت على تنمية ، رئيس وزراء تايالند، فقال إن حكومة تايالند ركّ)Samak Sundaravej (ك سوندارافيجماامعايل السيد س

وأضاف أن شبكات االتصاالت فائقة السرعة املتسعة والكافية واليت تقدم . مرافق البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا املعلومات
ثابة الشبكة الرئيسية اليت تعزز االرتقاء بتايالند إىل جمتمع قائم على  ستكون مبخدماهتا بأسعار مناسبة ومعقولة وتنافسية

  .على املستوى الوطيناملنافسة املعرفة، وتقلل من التفاوت بني احلضر والريف وتعزز 
 أن مون باتانوتايويف معرض تأكيده على دعم تايالند لعمل االحتاد الدويل لالتصاالت وتعاوهنا معه، أعلن معايل السيد 

  .افتتاح االجتماعمث أعلن . 2008 سبتمرب 2-5 سيعقد للمرة األوىل يف بانكوك من 2008 عامتليكوم آسيا ل
  .وشهد ختام حفل االفتتاح عرضاً ثقافياً موسيقياً راقصاً أثار إعجاب احلاضرين

  األساسية التحتية البنية تقاسم على عامة نظرة :األوىل اجللسة
رئيس شركة ، و)GILF(رئيس املنتدى العاملي لقادة صناعة االتصاالت ، )Sanjiv Ahuja (السيد ساجنيف أهوجاعرض 

، نتائج املنتدى العاملي األول لصناعة اململكة املتحدة، )Augere(والرئيس التنفيذي لشركة أوجريي ) Orange(أورانج 
تقليدياً يف بيئة حيكمها التنظيم، تدرك وأكد أن صناعة االتصاالت، اليت تعمل . 2008 مارس 10االتصاالت، الذي ُعِقد يف 

الوقت   يف، وكذلك احتياجات اجلهات صاحبة املصلحة،أن مسؤوليتها هي تلبية احتياجات اجلمهور، واملتعاملني واملوظفني
نتدى وقد تناقش قادة صناعة االتصاالت أثناء امل. الذي تتوقع فيه الدعم من اهليئات التنظيمية يف حتقيق النتائج املرغوبة

اخلدمة الشاملة، : وحددوا ثالثة جماالت رئيسية يلزم فها توثيق التعاون بني صناعة االتصاالت واهليئات التنظيمية، وهي
  .االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوحتفيز واالتصاالت يف حاالت الطوارئ، 

ُتستخدم حىت اآلن، وقال إن صناعة  لشاملة واليت مل الدوالرات املرصودة لصناديق اخلدمة ا منبالينيعدة وأشار إىل 
املنتدى وقد أوصى .  الصوتية والتوصيل على النطاق العريضةاالتصاالت تتوقع االستفادة من هذه األموال يف حتسني اخلدم

ق اخلدمة  بالشروع يف إجراء دراسة عن صنادي، بصفة خاصة، االحتاد الدويل لالتصاالتالعاملي لقادة صناعة االتصاالت
وأضاف أن املشاركني سوف يؤيدون عموماً تقاسم البنية التحتية بشرط .  تركز على كيفية االستفادة من هذه األموالالشاملة

وأكد على أنه لكي ميكن .  لضمان املنافسة والتغطية ونوعية اخلدمة واألسعار العادلة للبنية التحتيةوضع قواعد أساسية واضحة
كذلك توصي صناعة االتصاالت بأن تنظر اهليئات التنظيمية يف إعادة . لزم وجود إطار تنظيمي مستقرحتفيز االستثمارات ي

املنتدى العاملي لقادة صناعة  ويف اخلتام، أكد رئيس .يكون مستخدماً بالشكل املناسب عندما الالترددات ختصيص طيف 
كنولوجيا أو استثمار، ولكنه قضية تتصل باملشاركة املنصفة يعد قضية ت املتمتعني باالتصال ال  على أن توصيل غرياالتصاالت

  .واملتوازنة من جانب القطاع العام
الربوفيسور سيثابورن كوزربيتوك، ، افتتح املنتدى العاملي لقادة صناعة االتصاالتويف أعقاب التقرير الذي قدمه رئيس 

)Prof. Sethaporn Cusripituck (االجتماع بإلقاء الضوء  يف تايالند ورئيس اجللسةرئيس اهليئة الوطنية لالتصاالت ،
يتطلب تعاوناً وثيقاً  – تقاسم البنية التحتية – على أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما أشار إىل أن موضوع الندوة

  .بني جهات التشغيل واهليئات التنظيمية
األسواق مبكتب تنمية بيئة  لشعبة التنظيم وةؤقت املة، الرئيس)Ms. Susan Schorr (السيدة سوزان شوروقدمت 
جاءت بإهلام قائلة إن هذه الورقة " الستالتقاسم درجات "، ورقة معلومات عامة تتضمن نظرة عامة على االتصاالت
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وأوضحت أن أهم سبب منفرد ). Prof. Martin Cave(اليت حتدث عنها الربوفيسور مارتن كاف " درجات الفصل الست"
من أجل تشجيع انتشار خدمات النطاق العريض العريض  النطاقبنية التحتية هو خفض تكاليف نشر شبكات لتقاسم ال

 بل يشمل أيضاً يف بعض احلاالت تقاسم أجزاء من ،وال يقتصر التقاسم على جهات تشغيل االتصاالت. بأسعار مناسبة
كذلك تقاسم تكاليف أعمال اهلندسة يشمل لغاز وغريها، والشبكة مع املرافق العامة األخرى مثل، مرافق املياه والكهرباء وا

  .ويعد التقاسم مهماً للبلدان املتقدمة والنامية على السواء. املدنية عند شق الطرق ألغراض أخرى
ثري فطاملا توافرت اإلرادة السياسية، أصبح الك. سياسية وبيئة تنظيمية مواتيةإرادة ومع ذلك، فإن تنفيذ التقاسم يتطلب توافر 

. نافسة يف الوقت احلاضرمن األدوات التنظيمية الالزمة لتنفيذ استراتيجيات التقاسم موجود بالفعل يف أطر التوصيل البيين وامل
. قد انتهت يف كثري من البلداناليت تنفرد فيها جهة واحدة بالعمل فترات الوعالوة على ذلك، فقد أصبح الوقت مناسباً ألن 

إتاحة الفرصة أمام  الدولية والبوابات من بينها فتح النفاذ إىل ،اب أمام استراتيجيات جديدة للتقاسموهذا ميكن أن يفتح الب
.  الرئيسيةةيالبصراأللياف شبكات وفري قادرة على تنفيذ أعمال يف جمال أبراج االتصاالت املتنقلة أو ت ةديأطراف جد
يعين تطبيق مبادئ املنافسة والتوصيل البيين األساسي يف ، ألن التقاسم ريناحملتكيعين إعادة البنية التحتية إىل أيدي  والتقاسم ال

جزء أساسي من إطار املنافسة، وبوسعه أن يعزز استخدام قوى السوق يف حتقيق أهداف النفاذ فالتقاسم . تشجيع املنافسة
  .الشامل أكثر مما هو ممكن اليوم

قد تضمنت قواعد وعلى سبيل املثال، ف. تلفة من نفس اخلياراتوبعض خيارات التقاسم ليست يف الواقع إالّ درجات خم
إال  ويبدو أن البعض منها ليس). ، واألعمدة، وغري ذلكالتوصيل األرضيقنوات (العديد من ممارسات التقاسم  البيين التوصيل

ويف ختام . فتح عرواهتا احمللية قد يرغم جهات التشغيل املترددة على يةفيالوظاملهام والفصل بني . الوجه اآلخر لنفس العملة
  . من اخلربات التنظيمية اليت ميكن البناء عليها يف جمال تقاسم البنية التحتية هائالًاًكلمتها، أشارت إىل أن هناك قدر

، نتائج ، اململكة املتحدةBalancing Act الرئيس التنفيذي لشركة )Russell Southwood(اوثود سراسل م السيد وقّد
القائمة على األلياف الوطنية األساسية  اليت عرضت يف الندوة وتناولت توسيع النفاذ املفتوح ليشمل الشبكات اقشةورقة املن
  .يف البلدان النامية ةيالبصر

، ذات السعة الكبريةاوثود الضوء على أن اخلدمات اجلديدة سوف تأيت إىل البلدان النامية مبجرد بناء الشبكات سوألقى السيد 
وأن جيعلها يف متناول الكافة، وإن كان يتطلب إزالة بعض العقبات، هذه الشبكات من شأنه أن يقلل من التكاليف ألن نشر 

، والنفاذ إىل اليت تنفرد فيها جهة واحدة بتقدمي اخلدمةفترات ال – اليت يرتبط أمهها بالقضايا املتصلة بالشركات املهيمنة
 اوثود إىل أن دور الشركات املهيمنة قد تغريسوقد أشار السيد . لثقة واالستثمارتسهيالت التغلب على االختناقات، وقضايا ا

فريقية اليت إلألن بعض الشركات اجلديدة قد أصبحت هتيمن على نصيب أكرب من السوق، مثل احلالة يف بعض البلدان ا
  ".الشركات املهيمنة اجلديدة"أصبحت فيها شركات تشغيل اهلواتف املتنقلة هي 

إذا كان تقاسم البنية التحتية   احلوار يتركز على ما وأند يقول إن احلكومة لعبت على الدوام دوراً يف توسيع النفاذ،واستطر
يتصل بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص، وتقاسم البنية  ماوفي. ينبغي النظر إليه على أنه خيار استراتيجي أو تكتيكي

 وأوغندا، أقدمت على تأجري إدارة شبكاهتا العمومية إىل شركات خاصة، وأن هذا النوع التحتية، فإن بعض البلدان مثل كينيا
  .نيجرييا من الشراكة بني القطاعني حمل مناقشة أيضاً يف

، وهذا أبسط ةيالبصراأللياف تقاسم الطيف وتقاسم شبكات عن كذلك خيتلف نطاق ودرجة تعقيد التقاسم اختالفاً كبرياً 
 – وهناك أيضاً إمكانيات إلنشاء مشاريع مشتركة لدراسة عمليات البناء الرئيسية. يةفيالوظاملهام ني باألعمق من الفصل 

ألياف  اليت قد تكون لديها أيضاً شبكات يةيف ذلك العمليات اليت تشارك فيها شركات الطاقة وشركات السكك احلديد مبا
 وقويعترب النفاذ إىل حق. املشاركة يف هذه العمليةأيضاً اع اخلاص يستطيع القطو. ميكن إتاحتها بطريقة تنافسية مفتوحة ةيبصر

يوجد هبا شركات مرشحة إلدارة البنية التحتية  يف البلدان اليت قد الو. من قضايا التقاسم األخرى اليت ميكن تبسيطها الطريق
  .حوافز ماليةتقدمي ، ميكن )مثل شركات التشغيل اجلديدة(
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تقاسم قنوات التوصيل األرضي :  هيةيالبصر األليافأمثلة على املبادرات اخلاصة بتقاسم شبكات  ثالثة اوثودسوقدم السيد 
سية املشتركة بني القطاعني العام واخلاص باملناطق الريفية من سااأل ةيالبصراأللياف ؛ وشبكات )Stockab(يف السويد 

من البلديات  التجزئة، وحتصل على النفاذ إىل حقوق الطريقسوق تتنافس يف  فرجينيا، يف الواليات املتحدة األمريكية اليت ال
اخلدمات نقاط نفاذ وتوفر لشركات تقدمي  للبلديات مقابل حقوق الطريق، ةي البصرفايلألاك سالأعن طريق تقدمي جدائل 

اوثود أن سيد وكرر الس. يف أيرلندا) SERPANT(، وتقاسم اخلنادق )مثل تعاونية منتصف األطلسي للنطاق العريض(مشتركة 
  .جائزة بناء الشبكات عريضة النطاق وكبرية السعة هي الرفاهية االقتصادية واالجتماعية اليت حتققها مثل هذه الشبكات للبلد

  . أعضاء هيئة املستشارينوفُِتح باب املناقشة بعد ذلك مع
 عن  اإللكترونية والربيد يف فرنسا، عضو جملس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت)Joëlle Toledano(ل توليدانو ي جوتحتدث

 إن قطاع االتصاالت يتميز بدورات توقال. ةيالبصر األليافالتجربة الفرنسية يف االنتقال إىل السوق العامة لشبكات 
النفاذ إىل الشبكات على أساس شبكات اجليل التايل دورة جديدة لالستثمار يفتح واليوم . لالبتكار تعقبها دورات لالستثمار

حمل الشبكات النحاسية يف العروة احمللية استجابة للطلب على احملتوى ومنو عرض  ةيالبصراأللياف شبكات يز بإحالل تتم
.  وجود عدد كاف من شركات التشغيل املشاركة يف دورة االستثمار هذهومن الضروري لضمان املنافسة. النطاق
 األمر الذي شجع شركات التشغيل على ،ل العروات احملليةركزت التنظيمات اخلاصة بعرض النطاق يف فرنسا على فص وقد

اخلاصة هبا على املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي، مما عزز املنافسة يف هذه اجملاالت باستثناء  ةيالبصراأللياف نشر شبكات 
  . احمللية، ميكن توسيع نطاق املنافسة لتشمل العروةةيالبصرومع انتشار شبكات األلياف . العروة احمللية

وقد ساعدت مشاركة السلطات احمللية يف .  العروات احملليةلتفكيكنتيجة يف املائة من السكان   68وقد أمكن تغطية نسبة 
األعمال املدنية تغيري اقتصاديات الشبكات حيث يف شاركة املوميكن ب. تشجيع النطاق العريض عن طريق استثمار بليوين يورو

وتستخدم شركات التشغيل هذه القنوات يف مد شبكات . يف املائة من التكاليف  50 نسبة متثل قنوات التوصيل األرضي
  .للجميع بدون متييز وقد التزمت شركة االتصاالت الفرنسية بتوفري االستفادة من قنوات التوصيل. ةيالبصر األلياف

 يعين للمنازل ةيالبصرشبكات األلياف متديد و .وتعد القدرة على االستفادة من األبنية من املعوقات الرئيسية يف فرنسا اليوم
 يعد أمراً ضرورياً نظراً ةيالبصروأضافت أن تقاسم اجلزء الطريف من شبكة األلياف . ةيالبصر توصيل املنازل بكبالت األلياف

وهذا يعين . حدةللجوانب االقتصادية املترتبة على ذلك وعدم رغبة املالك يف السماح بدخول املبىن ألكثر من شركة تشغيل وا
ومن املأمول أن . وتسمح للشركات األخرى باستخدامها ةيالبصرأن شركة تشغيل واحدة سوف متد شبكات األلياف 

  .تتعاون يف ذلك السلطات احمللية أيضاً
، بالواليات )Cisco(بشركة سيسكو الشؤون احلكومية  ، كبري مديري)Robert Pepper( السيد روبرت بيرب وقال

ن السبب الرئيسي لدراسة تقاسم البنية التحتية هو توسيع نطاق الشبكات ليشمل الكافة، مبا يف ذلك املستهلكني  إاملتحدة
وعلى الرغم . اليت متثل العائق الرئيسي أمام دخول السوق  - فتقاسم البنية التحتية يقلل من التكاليف. ذوي الدخل املنخفض

يف املائة يف حالة تقاسم البنية التحتية، فإن ذلك   70و 50بني سبة تتراوح من أن تكاليف بناء الشبكات ميكن ختفيضها بن
 تتمثل املعضلة احلقيقية يف كيفية احملافظة على االبتكار واملنافسة ،ومن هنا. ينبغي أن يؤدي إىل التخلي عن املنافسة  ال

الستثمارات، ينبغي أن نتحدث حنن م اقد حتدث عن سلّ) Martin Cave(وجود شبكة واحدة؟ وإذا كان مارتني كيف  رغم
ويف أوروبا، أجريت مقارنة بني التكاليف اليت تتحملها شركة تشغيل واحدة لبناء الشبكة اخلاصة هبا . م التنظيمعن سلّ

.  الواحديورو للمتر  65يورو للمتر و  175وتبني أن تغريات األسعار تتراوح بني . لبناء الشبكة وتقاسم بعض أجزائها أو
حدث يف نيويورك بالواليات املتحدة، حيث مسحت  مثلة على تقاسم البنية التحتية مان من بني أقدم األوأوضح أ
طرق لتنفيذ تقاسم عدة وتوجد . األخرية 117 بتقاسم أجزاء من شبكتها على امتداد السنوات الـVerizon شركة
  .التحتية البنية

عد أمراً أساسياً لتاليف ازدواجية البنية  التقاسم ُي أنتصاالت يف تونس، السيد علي الغضباين، رئيس اهليئة الوطنية لالوأوضح
تفكيك فقد ثبت، على وجه اخلصوص، أن . يف هذه اجملالطيبة وأضاف أن جتربة البلدان النامية قد أظهرت نتائج . التحتية
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الند حيث يوجد استخدام مشترك ألعمدة وقال إن تقاسم البنية التحتية قد جنح يف تاي. العروة احمللية كان مفيداً يف فرنسا
. ويف تونس، حاولت السلطات التنظيمية تشجيع دخول الشركات اجلديدة على مستوى الكبل البحري. األسالك الكهربائية

وقد مت تعديل قانون . ةيالبصر الثابتة وشبكات األليافاخلطوط وأضاف أن تونس تسعى من أجل التوسع يف شبكات 
وقال إن املبادئ التنظيمية األساسية التالية من . النفاذ عن طريق تفكيك العروة احملليةمن  شركات التشغيل االتصاالت لتمكني

وضع مبادئ توجيهية واضحة ينبغي التقيد هبا يف وضع املعايري، ومطالبة شركات التشغيل : الالزم تأكيدها يف سياق التقاسم
تلف األطراف الرئيسية يف السوق، ووضع قاعدة بيانات جغرافية مشتركة، بتطبيق مبادئ املساءلة، وإجراء مشاورات بني خم

  .وتشجيع الشفافية، وإنشاء آلية واضحة لتسوية املنازعات
، مدير، السياسات العامة والشؤون التنظيمية الدولية، )Anastacio A. Ramos(  أناستاشيو راموسالسيدأشار 
 مهم من وجهة نظر شركة رأماإللكترونية  غري النفاذ إىل عناصر الشبكة  إىل أن،، الواليات املتحدةVerizon بشركة

وقد وضعت جلنة . وأضاف أنه يوجد تاريخ طويل لتقاسم قنوات التوصيل األرضي يف الواليات املتحدة. التشغيل اجلديدة
وتستطيع شركات الكبل . ت بعد أن ازدادت املتطلبا1996 سنة  وكذلك يف1978 يف سنةلذلك قواعد االتصاالت الفيدرالية 

كذلك وضعت جلنة االتصاالت الفيدرالية صيغة . وكذلك الشركات اجلديدة اليت تدخل السوق النفاذ إىل هذه التسهيالت
وأضاف أن الشركة املهيمنة . تبع يف تقدمي الشكاوىوحيدد التشريع أيضاً األطر الزمنية واإلجراءات اليت ُت. لتحديد األسعار
ون وأن تنفذ اإلجراءات اإلدارية وأن تستجيب لطلبات الشركات اجلديدة دون إبطاء، وأن أي شركة جديدة ينبغي أن تتعا

. ينبغي إخطارها بأي تعديالت يف وقت مبكر مع التأكيد هلا بأنه يف حالة ظهور منازعات، فسوف ُتحسم دون إبطاء
  . عملية تشجيع املنافسةوبتقاسم البنية التحتية على هذا النحو، تسهم الشركة املهيمنة يف
  : منها،وقد أثارت املناقشة التفاعلية عدداً من القضايا واالهتمامات

القضايا مراعاة ، مثل خفض التكاليف، والتيسري على الشركات اجلديدة، ومبزايا تقاسم البنية التحتية رغم االعتراف 
ازعات تؤدي إىل إضاعة وقت وطاقة شركة  أن التقاسم ميكن أن يؤدي إىل منموريتانياالبيئية، أوضحت جتربة 

 .يتعلق بأمن احلركة كما أن البنية التحتية املشتركة ختلق قضايا فيما التشغيل؛ وأن التقاسم من الصعب تنفيذه؛
البلدان متر خمتلف ومع ذلك، فمع االعتراف بأن .  مقبول عاملياً كأمر واجب خلفض التكاليفتقاسم البنية التحية 

 هيئة تنظيم أوصت ففي اهلند، .الدخول يف تفاصيل التوصيف من املنافسة، من املناسب جتنب مبراحل خمتلفة
البنية عناصر  وتقاسم. اإللكترونية  اإللكترونية وغريالتحتيةالبنية عناصر االتصاالت احلكومة بأن توافق على تقاسم 

لتقاسم يف اهلند على أساس جتاري وخيضع ذ اتفاقات اوتنفّ.  املسموح به اآلنهو فقطاإللكترونية  التحتية غري
ومن املهم أن ندرك أن شركات التشغيل املختلفة اليت . إلجراءات التقاسم يف الوقت احلاضرمنها يف املائة   25 حنو

ومن هنا، فمن الضروري أن يكون منطق التدخل مقبوالً . تدخل السوق يف األوقات املختلفة هلا أهداف خمتلفة
 .وقابالً للتنفيذ

  الدولية البوابات حترير :الدويل التقاسم :ةالثاني ةسلاجل
  اجللسة،، رئيس جلنة االتصاالت الفيدرالية، الواليات املتحدة)Kevin Martin(كيفني مارتني السيد رئيس اجللسة افتتح 

وأضاف أن طريقة . األخريةمؤكداً أن التقاسم الدويل يعد يف غاية األمهية كما اتضح من انقطاع الكبالت الدولية يف الفترة 
  . تؤثر على األسعار واخلدماتالبواباتالتعامل مع تنظيم 

، مدير القطاع الدويل، هيئة تنمية )Muhammad Hanafiah Abdul Rashid( السيد حممد حنفيه عبد الرشيد مقّد
. جتربة سنغافورة: الدولية البواباتير ربتحالنقاط الرئيسية يف ورقة املناقشة اخلاصة  ،االتصاالت واملعلومات يف سنغافورة
وقال إن .  حمور جتاري إقليمي ولكن االتصاالت الدولية مكلفة جداً،1999  منذ سنة،وأضاف أنه يوجد يف سنغافورة بالفعل

ثمار من أجل تشجيع االست، وهي اهليئة التنظيمية، قررت حترير البوابة الدولية هيئة تنمية االتصاالت واملعلومات يف سنغافورة
وقد قامت طريقة هيئة تنمية . شركة دولية تعمل يف سنغافورة يف هذا الوقت 000 7نظراً لوجود أكثر من  - يف سنغافورة
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تقدير النواتج؛ اللجوء إىل التنظيم فقط يف حالة : االتصاالت واملعلومات يف سنغافورة يف حترير البوابة الدولية على ما يلي
وكان . يتحقق من تقدم  مع اجلمهور؛ وإجراء عمليات الرصد واالستعراض لتقييم مدى ماإخفاق السوق؛ وإجراء مشاورات

اهلدف الذي ترمي اهليئة إىل حتقيقه هو خلق سوق نابضة بالنشاط، وحتقيق زيادة ملموسة يف القدرات املتاحة وتقليل أسعار 
يف الوقت  البيين  للتوصيل البيين يسمح بسرعة التوصيلووضعت اهليئة نظاماً مرجعياً. النداءات احمللية على بروتوكول اإلنترنت

التقاء الكبل البحري باألرض حمطة  منرئيسية  بإقامة وصالت كذلك تسمح هذه البيئة لشركات التشغيل األخرى. املناسب
  .للشركات املهيمنة املرخص هلاتشاركية وُسمح بإقامة مواقع . إىل نقط التواجد

لتنظيمية اليت ُنفِّذت، أدركت هيئة تنمية االتصاالت واملعلومات يف سنغافورة وجود اختناق يف خدمة وعلى الرغم من التدابري ا
، بعد حساهبا  البيينوللتغلب على ذلك، حددت اهليئة التنظيمية تكاليف التوصيل. التوصيل، يؤدي إىل زيادة كبرية يف التكلفة

 مسحت اهليئة لشركات التشغيل ،ن مشاركة القطاع اخلاصاولضم.  املتوسط الطويل األجل للتكاليف التراكميةعلى أساس
لألطراف األخرى بينما كانت اهليئة مبثابة إحدى اجلهات اليت ميكن للشركات اليت تطلب الرئيسية الشبكة بتوفري خدمات 

الكبالت البحرية، شأهنا شأن العديد من اهليئات احلكومية مثل هيئة (املوافقة على شبكة كبالت أرضية اللجوء إليها 
وقد حققت هذه اخلطوات زيادة ملموسة يف القدرات ويف احلركة كما قللت من أسعار النداءات ). البيئة، وغريمها وهيئة
؛ واخنفضت أسعار الدارات الدولية اليت Gbit/s 000 28  إىل53سعة عرض نطاق الكبالت البحرية من وارتفعت . الدولية

يف املائة؛ وارتفع عدد دقائق املهاتفة الدولية الصادرة  90 أسعار االتصال الدويل املباشر بنسبةيديرها القطاع اخلاص وكذلك 
يف املائة وارتفعت  77 يف املائة إىل 5مليون دقيقة؛ وارتفع النفاذ بالنطاق العريض من أقل من   581 مليون إىل 64شهرياً من 

  .بليون  13,2 ري إىلبليون دوالر سنغافو 4,4من إيرادات الشركة املهيمنة 
  .وفُِتح باب املناقشة بعد ذلك مع أعضاء هيئة املستشارين

، األستاذ املساعد، ورئيس اهليئة الوطنية )Sudharma Yoonaidharma( السيد سودهارما يونيدهارما حتدث 
واهليئة . رير البوابة الدولية عن بعض التجارب اليت مرت هبا تايالند، وخصوصاً التحديات املتصلة بتحلالتصاالت يف تايالند،

وقد فُتحت البوابة الدولية أمام املنافسة . 2005  عامالوطنية لالتصاالت يف تايالند هي هيئة تنظيم االتصاالت، وقد أنشئت يف
ترخيصاً   12 وخالل السنة األوىل بعد التحرير، صدر.  تراخيص لتشغيل البوابة الدوليةةوصدرت بعد ذلك بوقت قصري ثالث

. ميكن لضمان إحداث التأثري األمثل وقد أكد على أمهية املضي يف عملية التحرير بأسرع ما. دارة البوابة الدوليةإل
استخدمت هيئة تنظيم االتصاالت تراخيص تشغيل البوابة الدولية لتحديد حقوق وواجبات شركات التشغيل،  وقد

  .تقيدها بالقواعد التنظيمية القائمة ولضمان
هج العام الذي تطبقه هيئة تنظيم االتصاالت يف تنظيم قطاع االتصاالت يقوم على تقييم تأثري القواعد التنظيمية النوأضاف أن 

وقال إن من الالزم توضيح وتبسيط املمارسات التنظيمية املطبقة لضمان إحداث . بدالً من التقييم املسبق) بعد املراجعة(
تكن هناك حواجز أمام املنافسة، ميكن أن تنخفض  فإذا مل. عاملة يف السوقالتحرير لتأثري إجيايب على مجيع الشركات ال

وقد شهدت تايالند زيادة يف عدد املستعملني . األسعار بسرعة أكرب وبدرجة ملموسة كما تزداد املزايا اليت تعود على الزبائن
مضيفاً أن حترير البوابة "  نتقدم إىل األمامإننا"وقال .  عددهم السابق خالل السنوات القليلة األوىلأمثالبأكثر من ثالثة 

  .عد من اخلطوات الرئيسية إلصالح قطاع االتصاالت ككلالدولية ُي
وحتدث عن . توضيح السياسات على ضرورة ، أمني هيئة االتصاالت يف كينيا،)John Omo (السيد جون أومووأكد  

، قررت احلكومة دعم مشروع 2006 ويف سنة. اتصال بكبالت حبريةيربطها  جتربة كينيا قائالً إن كينيا بلد ساحلي، ولكن ال
يف املائة   85وهذا الكبل متلك شركة حكومية كينية نسبة . ملد كبل حبري يربط بني ممباسا ودولة اإلمارات العربية املتحدة

وأضاف أنه كان من املتوقع يف . ةيف املائ  15 منه، بينما متلك شركة اتصاالت باإلمارات العربية املتحدة النسبة املتبقية وهي
لت احلكومة يف البداية نسبة وقد مّو. البداية أن ينضم القطاع اخلاص يف بلده أو يف اإلقليم، ولكن ذلك مل حيدث

 كرانشاء ومن املرجح أن يبدأ اإلنشاء يف القريب، ومن املتوقع أن يشاإلوقد مت توقيع اتفاق . املائة من الكبل يف  85الـ
وأضاف أن األنظمة الساتلية اليت كانت كينيا تعتمد عليها يف املاضي مكلفة فضالً عن أهنا قد .  يف مرحلة تاليةاصالقطاع اخل

  .يكون من املمكن االعتماد عليها  ال
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. االتصاالت مبشاركة مباشرة من احلكومةاملعلومات ووأضاف أن اهلدف الذي تتوخاه كينيا اليوم هو إقامة حمور لتكنولوجيا 
وجتري مباحثات من أجل الربط مع مشاريع . عترب شرحية البوابة الدولية يف كينيا حمررة بالكامل، من وجهة النظر التنظيميةوُت

 هو ضمان التقاء الكبل البحري باألرضطة حمعلى مستوى الشرط الواجب تطبيقه و. الكبالت البحرية األخرى يف اإلقليم
ة واحدة اللتقاء الكبل البحري باألرض أو اثنتان، ومن الالزم زيادة حمط وسوف تقام .النفاذ املفتوح إىل املواقع التشاركية

  .املنافسة يف هذا القطاع من أجل زيادة حتسني أداء القطاع
، الوضع االحتكاري الدوليةماليزيا شركة تليكوم ، مدير عام، )Ms. Rema Devi Nair( السيدة رميا ديفي نري تصفو 

عد هذا ُي وتساءلت، هل. نه آخر األوضاع الشاذة املتبقية يف قطاعي االتصاالت الداخلية والدولية احملررينللبوابة الدولية بأ
يف املائة من البلدان  36الوضع قابالً لالستمرار، وملاذا؟ وأوضحت أن إحصاءات االحتاد الدويل لالتصاالت قد بينت أن نسبة 

  :، ومنهااملنافسة ضوء على التحديات العديدة اليت تصادف فتح القطاع أماموألقت ال. حترر البوابة الدولية حىت اآلن مل
 هل يكون التحرير جذرياً أو مؤقتاً؟  - هو النهج الذي ينبغي اتباعه إزاء التحرير ما 

 كيف ميكن توضيح املقاصد السياسية، ووضع إطار تنظيمي صلب؟ 

 .ينبغي االعتراف باجتاهات السوق واملستجدات التكنولوجية 

هل تكون إحدى الشركات احمللية لتشغيل : هي اجلهة اليت تقدم خدمة التجزئة ما: اختيار منوذج النفاذ بالتجزئة 
هذا االختيار سيحدد التدفقات النقدية، وهيكل اإليرادات، وعمليات االنتشار يف املستقبل، وأمناط االتصاالت؟ 

 .ذلك  االستعمال، وغري

أن  ، علىعضو جملس اإلدارة املنتدب، هيئة االتصاالت النيجريية، )Ernest Ndukwe(السيد إيرنست ندوكوي أكد  
مى بالنسبة للهيئات التنظيمية وواضعي السياسات هو استخدام القواعد التنظيمية كأداة إلجناز خدمات جيدة يف اهلدف األْس

اعد على إحداث اخنفاض ملموس يف وأوضح أن حترير البوابة الدولية قد س. قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  .، استفاد منه املشتركون كما استفادت احلكومات، مبا ترتب على ذلك من تسهيل إجناز األعمالاألسعار

يساعد  إذ. وكانت التجربة إجيابية جداً. 2006 عام، وحتقق التحرير الكامل 2001 عاموقد مت تنفيذ حترير جزئي يف نيجرييا 
وقد . اجلميع يف السوق الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتحتقق مصلحة ة على خلق أوضاع حترير البوابة الدولي

يف املائة،   90 ، اخنفضت أسعار اخلطوط الثابتة بنسبة2006 عامأوضحت جتربة نيجرييا أنه يف أعقاب حترير البوابة الدولية 
املستفيدون األساسيون من  اليوماملستعملون الطرفيون هم و. وازدادت احلركة بدرجة ملموسة كما ارتفعت إيرادات القطاع

، التجاريلقطاع لوقد نشأت فرص جديدة . ويستطيع مشتركو القطاع اخلاص إجراء اتصاالهتم مبزيد من الكفاءة. التحرير
ك شعرت كذل. التجاريقطاع ال وأنشطة جديدة يف يراداتاإلتحقق جديدة لسبل إجياد كما ساعد حتسني االتصاالت على 

  .هبذا التأثري احلكومات املسؤولة عن توفري الفرص أمام مواطنيها
متعددة اللتقاء الكبل البحري حمطات ويف ما يتعلق باملواقع التشاركية، تشجع سياسة االتصاالت احلالية يف نيجرييا وجود 
ض، ألن عدم وجود مشاركة يؤدي إىل باألرض كما تشجع املشاركة يف الكبالت القائمة وحمطات التقاء الكبل البحري باألر

وأكد على أن التحرير مهم جلميع . يشجع على االستثمار ازدواجية البنية التحتية، مما قد تترتب عليه آثار بيئية غري مواتية، وال
  . الشركة املهيمنة فقطيقتصر على خدمة مصاحل األطراف العاملة يف السوق وال

  القانوين، شركةاملكتب عضو ) Kathleen Abernathy(السيدة كاثلني أبرناثي  أوضحت 
Akin Gump Strauss Hauer & Feld،الشبكات وإقامة الربط بني يكفكت أنه على الرغم من أن ، الواليات املتحدة 

 طبيعيبشكل حيدث   السماقوأضافت أن الت. ليس من السهل تنفيذمهالكن  ،املواقع التشاركية قد يبدوان من األمور البسيطة
رية يف البنية التحتية، وأن االختناقات قد تنشأ نتيجة لعدم توافر إمكانية بعلى الدوام بالنسبة ألولئك الذي أنفقوا استثمارات ك

تفكيك ، مثل سماقتنشأ من أجل الت  يف البنية التحتية اليت ملسماقومن الالزم اللجوء إىل االبتكار لكي ميكن حتقيق الت. سماقالت
وعلى الرغم من أن التشارك . ةعادلوهناك حاجة إىل االبتكار يف إقامة املواقع التشاركية وحتديد األسعار ال. العروات احمللية
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واإلطار . حوافز كبرية على االستثماراستمرار وجود يستهان هبا، ينبغي أن تضمن اهليئة التنظيمية  يسفر عن فوائد ال ميكن أن
 الفعالة والشفافية، وذلك لضمان متتع مجيع اجلهات العاملة يف السوق بأكرب سماق التالتنظيمي املناسب من شأنه أن يوفر آليات

  .املنافع قدر من
فمن املهم للشركات اجلديدة اليت تدخل السوق أن حتقق أمواالً، وللشركات املهيمنة أن حتقق احلركة الالزمة، وللمستعملني 

ظهر أيضاً بعض القضايا املتصلة بالتراخيص، مثل من هو الطرف الذي وهنا ت. الطرفيني أن يستفيدوا من األسعار املنخفضة
الكبل البحري التقاء  حمطاتهل ينبغي على اهليئة التنظيمية أن ُتصدر تراخيص إلدارة   - سيقوم بالتشغيل الفعلي للبوابات

  .األرض أو هل ميكن للشركات اليت توفر اخلدمات الساتلية أن تقوم أيضاً بتشغيل بوابةب
زال  ففي الواليات املتحدة، ما. نشأ يف هذا الصدد، من بينها مشاكل يف البلدان املتقدمةتقد كثرية أشارت إىل أن مشاكل و

ومن اخليارات اجلاري دراستها . تتمتع خبدمة كاملة هناك الكثري من املشاكل فيما يتعلق بالتكلفة املرتفعة أو املناطق اليت ال
وهي حمايدة من الناحية التقنية وُيمنح ترخيصها للشركة اليت تطلب أقل مبلغ لتقدمي اخلدمات يف استخدام املزادات العكسية، 

  .وميكن النظر يف بعض احلوافز لتلبية احتياجات اجلمهور. 1املناطق عالية التكاليف
  .لحاضرين للتعليق واملناقشةأعِطيت الفرصة بعد ذلك لو

 البوابات حترير م املغتربني، يعاين العمال املهاجرون، يف حالة عديف البلدان اليت توجد هبا أعداد كبرية من 
ويف احلالة األخرية، . طرون إىل جتاوز البوابة التابعة للشركة املهيمنةض من سداد أسعار مرتفعة أو ي،الدولية

 كبرياً من كذلك تصبح التحويالت، اليت متثل جانباً. تفقد الشركة املهيمنة احلركة كما تضيع عليها اإليرادات
 .ل شكاإليرادات، حم

 .ينبغي أن يسري حترير البوابة الدولية جنباً إىل جنب مع حترير السوق احمللية من أجل حتقيق الفوائد الكاملة 

استيعاب الطلب يف إطار على أن يؤكد  فهناك ما. ينبغي أن يوجد بالضرورة تناقض بني التحرير والتقاسم  ال 
ومع ذلك، ومن . ضرورة له وحيول يف نفس الوقت دون التكرار الذي التنظيمي قائم على املنافسة 

أخرى، فإن القدرات الزائدة عن احلاجة ميكن أن توفر قدرات احتياطية يف حالة حدوث كوارث  ناحية
 .ضخمة طبيعية

طريقة منوذجاً عملياً للوصول إىل املناطق احملرومة من اخلدمة ومواجهة التحديات بميكن أن يوفر التشارك  
لتقاء الكبل البحري الوقد أعلنت إحدى الشركات اهلندية الناقلة اليت تتبعها إحدى احملطات الفرعية . أفضل

وميكن . باألرض، عن استخدام شبكتها احمللية يف نقل حركة مجيع شركات التشغيل اليت حترص على ذلك
 . مجيع األطرافقق مصلحةحيباعتباره يف البلدان األخرى أيضاً تكرار هذا النموذج 

ففي تايالند، تستخدم التسهيالت األرضية تسهيالت كل من . ميكن تقاسم البنية التحتية على أساس إقليمي 
 . الصنيمع سماق يوجد بعض التاكم. ماليزيا وسنغافورة

اورة هلا الساحلية، اليت ال توجد هبا حمطات اللتقاء الكبل البحري باألرض، على البلدان اجمل  تعتمد البلدان غري 
وميكن . رب متر بكل من اهلند ونيبال وبوتانوكحل بديل، هناك حماوالت إلقامة شبكة مْع. يف التوصيل الدويل

 .النظر يف أن تتدخل اهليئات التنظيمية حلل هذه القضية

يف كينيا، اختذت احلكومة خطوات للشروع يف إقامة شبكة عمومية بعد املبادرة اليت أطلقها األمني العام 
ويعد التعاون . والفكرة اليت يقوم عليها ذلك هي تقاسم القدرة مع البلدان اجملاورة. لالحتاد الدويل لالتصاالت

  .اإلقليمي مهماً وينبغي تعزيزه

                                               
مليون دوالر أمريكي   500 وقدمت احلكومة مبلغ. Gbps 1يف حالة سنغافورة، استخِدم املزاد العكسي بالنسبة للشبكة عالية السرعة    1

  .كمبلغ ابتدائي جلذب االستثمارات، وتقدم العديد من املستثمرين
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 التعامل يوينبغ.  الساتليةالبواباتالقضايا املتصلة بتحرير شبكات الكبالت البحرية ختتلف عن القضايا املتصلة ب 
 .ل املناسب، تبعاً للسياق القائم يف البلدانمع القضيتني بالشك

فمن الالزم وجود بيئة تنظيمية مناسبة لتيسري . أهداف التوصيلحتقيق  الدولية مبفرده البواباتميكن لتحرير   ال 
والنتيجة . ني وضمان احلصول على اخلدمات بتكاليف معقولةطرفيحق املنافسة بالنسبة ملستوى املستعملني ال

 الدولية هي أهنا تزيل احلواجز أمام الشركات اجلديدة اليت تدخل السوق وتفتح مجيع البواباتير احلقيقية لتحر
ومن الالزم . ومن الالزم إجراء إصالحات أوسع لضمان حتقيق أعلى قدر من التأثري. الشرائح أمام املنافسة

 .نأن حتصل مجيع اهليئات التنظيمية على املعلومات املتاحة يف هذا الشأأيضاً 

وقد طبقت .  إىل إعاقة املنافسة بدرجة كبرية، مبا يف ذلك تقاسم البنية التحتيةاالنفراديةقد تؤدي االتفاقات  
 املبادئ التوجيهية اخلاصة بتأجري املرافق، مما حيول دون اشتمال أي اتفاق قانوين على نصوص إفريقياجنوب 
كذلك تنظر نيجرييا يف اختاذ تدابري .  اخلاصة باالتصاالت فيما يتعلق بالتعامل مع الوسائل اإللكترونيةانفرادية

 .نفراديةقانونية ملناهضة اال

يف توسيع نطاق التوصيل وتشجيع حصول اجلميع على تستفيد اهليئات التنظيمية من األدوات التنظيمية  
كات بني ميكن للشرا إذ.  هناك أدوات أخرى ميكن االستفادة منها،ومع ذلكاخلدمات بتكاليف معقولة، 

ففي سنغافورة، على سبيل املثال، سوف تساهم احلكومة مببلغ  .القطاعني العام واخلاص أن حتقق نتائج إجيابية
 سوم بتشغيلها على أساقعشرة ماليني دوالر أمريكي يف شركة تشغيل خاصة على استعداد لبناء بنية حتتية مث ت

 .النفاذ املفتوح

وقد تأثر . م خالل السنوات القليلة األخرية قضية سرقة الكبالت النحاسيةومن القضايا اليت كانت تظهر بانتظا 
وقد أثارت شركات التشغيل هذه . حنو مليون ونصف مليون مشترك يف أحناء العامل من سرقة هذه الكبالت

 .القضية لدى االحتاد الدويل لالتصاالت طلباً للمشورة

 املتنقلة االتصاالت وخدمة التشغيلية/الوظيفية املهام بني الفصل :النشاط يف التشارك :ةالثالث ةسلاجل
  اجلوالة

، رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية للكهرباء، والغاز، )Matthias Kurth( السيد ماتياس كورث رأس هذه اجللسة
  .واالتصاالت، والربيد والسكك احلديدية، يف أملانيا

كداً على أن موضوعي الفصل بني املهام الوظيفية والتجوال الدويل وافتتح السيد كورث اجللسة بأن حدد إطار املناقشة، مؤ
  .من املوضوعات املفتوحة اليت تنتظر التوصل إىل حلول هلا

جمال   لالستشارات القانونية يفMGF Webbوهو شريك يف شركة ، )Malcolm Webb(السيد مالكومل ويب قدم  
 اليت قام لورقة املناقشة اخلاصة بالفصل بني املهام الوظيفيةالرئيسية ، النتائج التكنولوجيا واالتصاالت، يف نيوزيلندا

  .بإعدادها هو
عرض السيد ويب هنج الصناديق الثالثة الذي كانت اململكة املتحدة رائدة يف تنفيذه، وأعقبتها نيوزيلندا، كما ينظر االحتاد 

ختلفة يف الشركة املهيمنة والشركات املنافسة هلا من خالل وحيدد هذا النهج العالقة بني األقسام امل. األورويب يف األخذ به
وشرح العالقة بني . إنشاء قسم جتاري جديد يكون منفصالً عن العمليات التجارية األخرى اليت تقوم هبا الشركة املهيمنة

 تفكيكمثل خدمة (حيث يقوم قسم خدمة النفاذ ببيع النفاذ لقسم خدمات اجلملة . األقسام املختلفة والشركات املنافسة
وميكن للشركات املنافسة أيضاً شراء حق . ، ويقوم قسم التجزئة بشراء حق النفاذ من قسم خدمات اجلملة)العروات احمللية

من قسم  ،وحيصل قسم خدمات اجلملة أيضاً). قطار البتات عريض النطاقمثل خدمات (النفاذ من قسم خدمات اجلملة 
ويقوم بتطوير منتجات للبيع باجلملة  ،يت يكون الطلب عليها أكثر من العرضىل األصول العلى حق النفاذ إخدمات النفاذ، 
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واستعرض بإجياز . ميكن عندئذ بيعها إىل الشركات املنافسة وإىل أقسام التجزئة بالشركة املهيمنة ذاهتا على أساس عدم التمييز
الشبكات نحاسية وبعض أصول النفاذ الوالذي يتضمن شبكة منوذج الوصول املفتوح الذي نفذته شركة االتصاالت الربيطانية 

  .الداكنة البصرية واأللياف قنوات التوصيل األرضيمثل  البصريةوكذلك أصول شبكة األلياف الرئيسية 
ومع ذلك، فكوسيلة للعالج، ميكن أن . كأداة لتحفيز املنافسة يف النطاق العريضوميكن استخدام الفصل بني املهام الوظيفية 

واألهم من ذلك، أن عمليات . مؤكد النتائج كما أنه ميكن أن يتسبب يف إضاعة الوقت يكون الفصل بني املهام الوظيفية غري
  .التصميم والتطوير والتنفيذ واإلدارة والتطبيق ميكن أن تكون مكلفة

يمنة، مع وجود تكامل رأسي؛  أنه فصل افتراضي لنشاط الشركة امله،لفصل بني املهام الوظيفيةومن املزايا الرئيسية ل
الذي حتصل الشركة املهيمنة والشركات املنافسة مبوجبه على نفس اخلدمة ونفس العملية بنفس األسعار؛ " املدخالت تكافؤ"و

  .ورصد سلوك الشركة املهيمنة لضمان تقيدها بالتزامات الفصل والتكافؤ، وتنفيذها بفاعلية
 يف البلدان املتقدمة من أن ذلك قد يعوق االستثمار يف شبكة اجليل التايل، إذ تشعر إىل وجود شعور بالقلقالسيد ويب أشار و

حدث يف كل من اململكة املتحدة  ومع ذلك، فمن واقع ما. الشركات املهيمنة بأن ذلك من شأنه أن يقلل من االستثمار
زالت هناك حاجة إىل  ومع ذلك، ما. لوظيفيةبني املهام االشركة املهيمنة فصل ونيوزيلندا، حدثت زيادة يف االستثمار بعد 

  . كان ذلك قد حدث نتيجة للفصل بني املهام الوظيفية أو خالف ذلكإذا توضيح ما
فإذا كانت زيادة .  ختتلف عما هي يف البلدان املتقدمةالفصل بني املهام الوظيفيةأما يف البلدان النامية، فإن القضايا املتصلة ب

ففي البلدان . مى، عندئذ قد يكون الفصل بني املهام الوظيفية هو األداة لتحقيق ذلكدف األْسكثافة االتصاالت هي اهل
يف ظروف  - املتقدمة، كانت القضية الرئيسية اليت استدعت الفصل بني املهام الوظيفية هي املنافسة يف جمال النطاق العريض

  .ميثل ذلك قضية بالنسبة لبعض البلدان النامية وقد ال. قائمةكان فيها السلوك التمييزي يعوق فعالية األدوات التنظيمية ال
ويف النهاية، إذا كان هناك تشخيص واضح مؤداه . أكثر وضوحاًمن بني البدائل املطروحة النظر يف استعمال أدوات تنظيمية و

ل بني املهام الوظيفية ، عندئذ قد يكون من األفضل صرف النظر عن الفصالفصلأن القضايا التنظيمية سوف ُتحل عن طريق 
  .واالجتاه مباشرة إىل الفصل اهليكلي

عد استجابة حديثة من جانب اهليئات التنظيمية واحلكومات للمشاكل اخلطرية  ُيالفصل بني املهام الوظيفيةوخالصة القول أن 
عد عالجاً ل بني املهام الوظيفية ُيويبدو أن الفص. املترتبة على سلوك الشركات املهيمنة املناهض للمنافسة والقائم على التمييز

  .حيل مجيع املشاكل التنظيمية فهو ال - ميثل عالجاً شافياً عاماً تنظيمياً سليماً من الناحية النظرية، ولكنه ال
  . واحلاضرينهيئة املستشارينأعِطيت الفرصة بعد ذلك للتعليق واملناقشة مع و

 ،، باململكة املتحدةOfcomاالتصاالت الدولية بشركة قطاع  رئيس )Vincent Affleck( السيد فينسنت أفليك ألقى  
نص على يوأشار إىل أن نظام املفوضية األوروبية . الفصل بني املهام الوظيفيةالضوء على جتربة اململكة املتحدة يف تنفيذ 

وأضاف أنه بينما . كة التمييزومع ذلك، فحيثما توجد شركة تشغيل متكاملة، يكون من احملتمل أن متارس الشر. التمييز عدم
  .يوصف الفصل بأنه عالج ينطوي على التدخل، فإن الفصل بني املهام الوظيفية يعد أكثر تدخالً
كانت ففي اململكة املتحدة، . وأكد على وجوب إجراء حتليل متعمق للتكاليف واملنافع قبل اختيار أي العالجني ينبغي تطبيقه

زال  واآلن يوجد أكثر من أربعة ماليني عروة مفصولة وما. الفصل بني املهام الوظيفيةبل ة فقط هي املفصولة قوعر  000 10
إذا كان الفصل ميكن أن ميتد  وبقي أن نرى ما. وأشار إىل أن حدود الفصل بني املهام الوظيفية ميكن حتريكها. العدد يف تزايد
يف  ةيالبصريوجد طلب على األلياف  تصاالت الربيطانية، الوطبقاً لشركة اال. ومىت ميكن أن يتم ذلك ةيالبصرإىل األلياف 
، هل سنظل يف حاجة إىل الفصل بني املهام الوظيفية؟ ةيالبصروعالوة على ذلك، فعند االنتقال إىل األلياف . الوقت احلاضر

  . حدةتطبيق أفضل عالج تبعاً لكل حالة علىعلى األطراف الرئيسية يف السوق وضرورة أن تستثمر وأكد على 
يف البلدان اليت توجد هبا شركات تشغيل يوجد بينها تكامل رأسي، فإن التمييز حىت وإن كان طفيفاً ميكن أن حيول دون  أما

  .دخول شركات جديدة إىل السوق
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، ، نائب رئيس، هيئة تنظيم االتصاالت)Bat-Erdene Jalavsuren(ين جاالفسورين دإير-باتالسيد  شرح  
وأضاف أن من بني التحديات نشر شبكة .  مناسباً للبلدان الناميةالفصل بني املهام الوظيفيةاليت قد جتعل  األسباب وليا،غمن

  .اتصاالت على نطاق البلد، وضمان اخلدمة الشاملة، وتاليف االزدواجية وتنفيذ التسهيالت على أساس سياسة املنافسة
لشركة املسؤولة عن تشغيل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا/، فصلت منغوليا شركة االتصاالت2006 عاموأضاف أنه يف 

وهكذا أصبحت .  ومت يف نفس األثناء فصل املهام الوظيفية، واجلوانب القانونية واحملاسبية.إىل شبكة وشركة خدمة
  .اخلدمة لشركةالبداالت معدات وجتهيزات اإلرسال تنتمي إىل الشركات التابعة للدولة، بينما تنتمي  مجيع

وقد واجهت منغوليا العديد من املشاكل يف تنفيذ الفصل بني املهام الوظيفية، كما اتضح لدى مناقشة الورقة اليت ُعرِضت 
ني املهام الوظيفية ينبغي تطبيقه على شركات التشغيل التابعة بكان الفصل  إذا واخلطوة التالية اليوم هي البت فيما. على الندوة

  .اً على شركات تشغيل اهلواتف املتنقلةال، وخصوص للقطاع اخلاص أم
كن أن ميظ اآلن أن مستوى املخاطر يتغري كثرياً وأن القيمة ولكن يالَح. ولقد كان من املعتقد أن القيمة تتأثر سلباً بالفصل

  .ففي اهلند، أدى الفصل اهليكلي إىل زيادات كبرية يف القيمة. ترتفع يف واقع األمر
عن  ، نائب مدير عام، هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين،)Tomas Lamanauskas ( توماس المانوسكاسوحتدث  

 ىعلى الرغم من أن أوروبا هي اليت بدأت بوضع قواعد متشددة للتجوال الدويل علف. قواعد التجوال الدويل يف املنطقة العربية
ويعتمد تنظيم التجوال .  ميكن نقله إىل البلدان العربيةبية هو الذيواملستوى اإلقليمي، فإن جانباً واحداً فقط من التجربة األور

ل يف الفترة األخرية يف املنطقة العربية  أنه حدث حتّوحأوضو. على مستوى التكامل االجتماعي والثقايف واالقتصادي يف املنطقة
نقلة، وهو األمر الذي ميثل اليوم أسعار التجوال الدويل باهلواتف املتحنو مواءمة التنظيمات املتصلة بالقضايا الرئيسية، مثل 

  .حائالً أمام االتصاالت املتنقلة يف املنطقة
هي بل  مسألة تنظيم فقط، تعدمل هي ف. وأضاف أنه نظراً للتأثري االجتماعي ألسعار التجوال، أصبحت القضية قضية سياسية

 املنطقة العربية قد اختارت منوذج تكلفة وقال إن. تتجاوز املنافسة، وتتعلق حبماية املستهلك وعوملة أسواق االتصاالت
عد هذا من شروط ضمان انتقال د هبا جهاز للمواءمة مثل املفوضية األوروبية، ُيجيو  ويف املناطق اليت ال).proxy(الوسيط 

  .يتم تلقائياً  ال فوائد اجلملة إىل املستهلكني؛ بيد أن ذلك قد
، GSMرابطة  املسؤولني عن الشؤون احلكومية وشؤون التنظيم، ، كبري)Tom Phillips(بس يالسيد توم فيلوقال   

 جدول أعمال التنظيم، ومن وجهة نظر.  إن تنظيم التجوال الدويل يرتبط مبستوى التماسك يف اإلقليم،اململكة املتحدة
حق على املستهلكني والنقطة األساسية هي النظر إىل التأثري الال. اختالف كبري يف اجلوانب االقتصادية من بلد آلخر يوجد

عد من األدوات التنظيمية القوية، فإنه وعلى الرغم من أن تنظيم أسعار التجزئة ُي). إىل ذلك نوعية اخلدمة واألسعار، وما(
  .ينبغي استخدامه إال كملجأ أخري  ال
دة أن تعكس األسعار  جاهGSMوحتاول ربطة . يكن موقف شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة يف املاضي يتسم بالشفافية  ومل

وقد أكد على ضرورة املراقبة وتقدمي معلومات عن األسعار، وإن كان قد أوضح أنه ليس من الضروري . بوضوح وشفافية
تستطيع تنظيم احلركة بطريقة أفضل من تنظيم  فاهليئة التنظيمية ال. اللجوء إىل التدخل التنظيمي للتحكم يف احلركة

  .هلا السوق
  :قشة التفاعلية النقاط التاليةوقد أثارت املنا
يوجد وضوح كامل يف ما يتعلق بوالية واختصاصات اهليئة  مدى دقة تعريف التنظيم؟ ففي أحيان كثرية ال ما 

 .التنظيمية وكذلك اهليئات األخرى، مثل هيئة تنظيم املنافسة، وغريها

ونغ كونغ، الصني، على تنفيذ  يف هPCCWفقد أقدمت شركة . ن يكون الفصل الطوعي مسألة تكميليةأميكن  
ذت ويف بلدان أخرى مثل أيرلندا، نفّ. عد السوق تنافسية جداً، واليوم ُت2001  يفالفصل بني املهام الوظيفية

وقد يكون للتمويل اجلزئي دور يف ذلك، وإن كان ينبغي دراسته . الشركة املهيمنة آليات للفصل ثبت جناحها
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ميتطي ظهر شركات تقدمي اخلدمات دون أن يكون  املهام الوظيفية أن لفصل بنيلومع ذلك، ميكن . بعناية
حافزاً للسوق، ولذلك جيب على البلدان إجراء تقييم دقيق للمنافع اليت ميكن أن تترتب عليه ومدى كوهنا أكرب 

 .من التكاليف املترتبة عليه

بدو يف الواقع أن باإلمكان خلق قيمة  يدمر القيمة، ولكن يالفصل بني املهام الوظيفيةمن املعتقد عموماً أن  
 .ولذلك، فمن الالزم وضع قواعد جتارية تتضمن متكني خمتلف النماذج التجارية. وأصول جتارية أيضاً

الشبكات تفكيك العروات احمللية، ولكنه يشمل أيضاً قدرات يقتصر على   الالفصل بني املهام الوظيفية 
 .ينبغي أن ميثل ذلك أي عائق  الشبكة األساسية، والوكلما اتسعت السوق اتسع نطاق. الرئيسية

ميكن استخدام أدوات تنظيمية أخرى لتقليل أسعار اخلدمات، مثل إصدار إنذارات لشركات التشغيل  
 .اجلزاءات املالية تطبيقو

 .والعاملية يةمن الالزم اللجوء إىل آليات تنظيمية لإلنفاذ أسعار التجوال الدويل على املستويات الوطنية، واإلقليم 

.  هو األنسب لتحديد أسعار التجوال الدويل"اتركه يعمل "تزعم بعض دوائر صناعة االتصاالت أن منهج 
 .املهم النظر إىل أفضل املمارسات ومواءمتها بعناية مع الظروف الوطنية ومن

 .ينبغي أن تراعي شركات التشغيل الشفافية وأن تأخذ باخليارات اخلاصة بإبالغ املستهلك 

يكون يف حدود عشر مرات  الفرق بني أسعار النداءات الدولية وأسعار التجوال باهلواتف املتنقلة كثرياً ما 
اليت تطبق أحياناً تعريفات (مت حتديد حد أقصى للمغاالة يف األسعار لشركات التشغيل ففي األردن، . أكثر أو

وكان هذا اإلجراء يف .  لشكاوى املستهلكني، وكان ذلك نتيجة)يف املائة  700تتجاوز تكاليف اخلدمة بنسبة 
ميكن تنظيمها فقط بشكل مسبق، بل ميكن أيضاً مراقبتها لضمان   الوتعريفات التجوال. صاحل املستهلكني
 .محاية املستهلك

 .أسعار نقل البيانات باهلواتف املتنقلة أكثر ارتفاعاً من أسعار نقل الصوت باهلواتف اجلوالة 

نافسة تعد جيدة بالنسبة للمستهلكني ألهنا تؤدي إىل ختفيض أسعار اخلدمات، فإن التجزئة على الرغم من أن امل 
سوق  يفويعتمد العدد األمثل للشركات العاملة . الشديدة لألسواق ميكن أن ختلق حتديات بالنسبة للمستهلكني

 .املختلفة  البلدان شرحية االتصاالت، ومستوى النضج، وهيكل االتصاالت يفاخلدمات املتنقلة على حجم

  اتبيانلل السريع التبادل

  تقاسم البنية التحتية وتشجيع املنافسة  :1 اجلدول
  حترير البوابات الدولية  :2 اجلدول
  الفصل بني املهام الوظيفية  :3 اجلدول
  تقاسم شبكات االتصاالت املتنقلة  :4 اجلدول
   يف البلدان الناميةاألساسية ةيالبصرالنفاذ املفتوح لشبكات األلياف   :5 اجلدول
  تقاسم الطيف الترددي  :6 اجلدول
  املستعملني الطرفينيتقاسم   :7 اجلدول
  )اجللسة األوىل) (باللغة اإلسبانية(التلفزيون عرب بروتوكول اإلنترنت   :8 اجلدول

 اتف املتنقلةومشاهدة البث املباشر لقنوات التلفزيون على اهلو عرب بروتوكول اإلنترنت التلفزيويننقل اإلرسال     
  )اجللسة الثانية(

  النفاذ الشامل  :9 اجلدول
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  )اجللسة األوىل(بناء القدرات التنظيمية   :10 اجلدول
  )اجللسة الثانية) (باللغة الفرنسية(تعزيز القدرات البشرية يف جمال التنظيم 

  القضايا املتصلة بإصدار التراخيص  :11 اجلدول
  ماذا ميكن للهيئات التنظيمية عمله؟: نقلة حتسني نوعية اخلدمات املت  :12 اجلدول
  كيف ميكن للهيئات التنظيمية استخدام وسائل اإلعالم  :13 اجلدول
  حتقيق التقارب بني اهليئات التنظيمية  :14 اجلدول
  تقوية اهليئة التنظيمية اجلديدة  :15 اجلدول
  توصيل املناطق الريفية بأسعار معقولة  :16 اجلدول
  جوال الدويل باهلواتف املتنقلةتنظيم الت  :17 اجلدول

 أوالمها يف اليوم األول والثانية يف ،ات املوضوعات السابقة يف جلستنيبيانتناولت املائدة املستديرة اخلاصة بالتبادل السريع لل
  .اليوم الثاين، بعد ختفيض عدد املواضيع واجلداول

  الترددات طيف وتقاسم املتنقلة اخلدمات تقاسم  :الرابعة اجللسة
 بعدد من املالحظات ، الواليات املتحدةجلنة االتصاالت الفيدراليةرئيس ) Kevin Martin(السيد كيفني مارتني أدىل 

وأكد على أن التقاسم هو أفضل سبيل لتحقيق النفاذ بأسعار . اخلاصة بتجربة الواليات املتحدة يف إدارة طيف الترددات
عد مفيداً جداً  االتصاالت ُيملنظمي  الثامنةات يف منتديات مثل الندوة العامليةوأضاف أن تبادل وجهات النظر واخلرب. معقولة

وقال السيد مارتني إن املنصات الالسلكية واملنصات عريضة النطاق يتزايد عددها . للمجتمع التنظيمي الذي يتزايد اتساعاً
الواليات املتحدة، حيث ارتفع عددهم من فلقد حدث منو كبري يف عدد مشتركي االتصاالت الالسلكية يف . بسرعة شديدة

وأضاف أن من الصعب التكهن بالشكل الذي ستكون عليه االتصاالت يف . 2007مليون يف   243 إىل 1997 مليون يف  48
  .املستقبل، وإن كان من املؤكد أن االجتاه احلايل سيواصل منوه

 ددوح. بد من تقامسها نظراً للنمو السريع للنظام الالسلكي الاألرباح اليت حيققها النظام الرقمي أن وأكد السيد مارتني على 
ثالثة أهداف قال إهنا ضرورية لنجاح نشر وتوسيع الشبكات الالسلكية بأسعار معقولة، وهي ختصيص مقدار كاف من 

خالل السنوات وأوضح أنه . الطيف الترددي لشبكات اجليل التايل الالسلكية، ووجود قواعد مرنة، ومحاية حقوق املستهلكني
وقد مت توفري املزيد من .  مقدار الطيف املخصص للتكنولوجيات الالسلكيةجلنة االتصاالت الفيدراليةالثالث املاضية ضاعفت 

البث طيف الترددات للنطاقات الراديوية الصناعية والعلمية والطبية، كما ُينظر يف توفري املزيد من الطيف أيضاً لنطاقات 
. مارتني أن هناك فرصة طيبة أمام اجليل التايل من الشبكات الالسلكيةالسيد وأضاف . ات املختلفةلالستخدام اإلذاعي
بليون دوالر أمريكي يف املزاد األخري،  19,5فقد حققت جلنة االتصاالت الفيدرالية . مزادات الطيف جناحاً كبرياً وحتقق
كما أكد على ضرورة وجود . لطيف ينبغي استخدامه بكفاءةوأكد على أن ا.  كان متوقعاًيكثر من ِضْعف املبلغ الذأ أي

ميكن استخدامها على أي منصة للنفاذ الالسلكي املفتوح لتيسري االبتكار وضمان قدرة الباعة على تطوير التطبيقات اليت 
ى كيفية توزيع الطيف  يف الواليات املتحدة مثاالً علMHz  700والنماذج التجارية املفتوحة هي اليت تطبق، وميثل مزاد . جهاز

  .بطريقة مرنة ومفتوحة لتشجيع النفاذ املفتوح
، هيئة يملدير العام ونائب الرئيس التنفيذارئيس اجللسة و، )Leong Keng Thai( تاي غ كينغونيالسيد لوافتتح اجللسة 

  .، ودعا احلضور إىل تقدمي عروضهمتنمية االتصاالت واملعلومات يف سنغافورة
 املستشار القانوين يف مكادو، ميري، لشركة) Camila Borba-Lefevre(يال بوربا ليفيفر  السيدة كامعرضت

Sendacz & Opiceوأوضحت أن . ، نتائج ورقة املناقشة اخلاصة بتقاسم خدمات اهلواتف املتنقلة، سان باولو، الربازيل
 من تكنولوجيا النطاق العريض الالسلكية االستفادةتقاسم هذه اخلدمات ميكن أن يقوم بدور حيوي يف تشجيع القدرة على 
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وينبغي على اهليئات التنظيمية أن تدرس أي التدابري . وتوجد عدة أنواع من تقاسم شبكات اهلواتف املتنقلة. بأسعار معقولة
تقاسم اإللكترونية  العناصر غريويشمل تقاسم . تعد أنسب من غريها لتحقيق األهداف اليت ترمي إليها السياسات

وتشري التقديرات إىل . ، والكبالت، والبطاريات االحتياطية، واملالجئ وكبائن الدعمأبراج األسالكواري وصاملادي، وال زاحلي
وتدل التجربة . لبيئةالنسبة ل بارضريقلل األيف املائة من التكاليف كما أنه   60خيفض نسبة اإللكترونية  العناصر غريأن تقاسم 

 ميثل قضايا مماثلة للقضايا املتصلة بالتوصيل البيين، ومن الضروري إعداد قائمة بشروط وأحكام على أن تقاسم البنية التحتية
وهي ترى أن تشجيع التنظيم الذايت ميثل أفضل ممارسة ميكن أن حتقق جناحاً كبرياً عندما تربط .  يف املواقعسماقاتفاقات الت

هليئات التنظيمية يف القضايا املتصلة مبناهضة املنافسة اليت ميكن ومع ذلك، ينبغي أن تنظر ا. شركات التشغيل مصاحل مشتركة
وأشارت إىل أن تقاسم . أن تترتب على التقاسم، كما ينبغي أن تنظر يف النماذج اليت تعد سليمة من الناحية االقتصادية

 سماق التنظيمية أن تنظر يف ت، ولذلك قد يتعني على اهليئاتيكون كافياً يف بعض احلاالت قد الاإللكترونية  العناصر غري
  .يف الشبكاتالعناصر اإللكترونية  سماقوتوجد عدة طرق لت. يف الشبكاتالعناصر اإللكترونية 

 تراخيص للجيل الثالث ةوعلى سبيل املثال، طُرِحت يف الربازيل ثالث. وتتضمن الورقة عدة أمثلة على تقاسم اخلدمات املتنقلة
 يف املناطق اليت يقل عدد سكاهنا عن ياسة الرقمية، إلدخال شركات اهلواتف املتنقلةيف املزاد، كجزء من تنفيذ الس

. ووِضعت شروط لاللتزامات املتصلة بتغطية البلد بأكمله بواسطة مجيع الشركات اليت ُمنِحت هلا تراخيص. نسمة  000 30
خلاصة بالتشارك يف األبراج يعززها صندوق وذكرت أيضاً أن جتربة تقاسم البنية التحتية يف اهلند توضح أن املمارسات ا

  .التزامات اخلدمة الشاملة
 وكندا .McLean Foster & Co، شركة ، أحد الشركاء املؤسسني)Adrian Foster( السيد أدريان فوستر موقد
الستجابة وأكد أن القضية معقدة، وأشار إىل ضرورة النظر فيها ل. املناقشة اخلاصة بالتشارك يف الطيف الترددي ورقة

وتنحصر األهداف . الوقت، واملكان، والنطاق اجلغرايف: وميكن التشارك يف الطيف يف عدة أبعاد. الحتياجات املستقبل
فالطيف الترددي من املوارد القليلة، ولذلك قد تكون هناك حاجة إىل . الرئيسية يف التخطيط لتلبية االحتياجات يف املستقبل

ومن االعتبارات . ي لصاحل االستخدامات احلكوميةـتناسب ، يف حالة وجود ختصيص غريالطيفإجراء مراجعة مستقلة لتوزيع 
األخرى يف تقاسم الطيف تقدير الطلب، وتقدير مدى قلة الطيف املتاح، والسيولة يف السوق، والكفاءة التكنولوجية 

  .الطيف وازدحام
  :وتقترح الورقة اخلطوات العملية التالية

 ة إدارة الطيفاستعراض استراتيجي •

 ختطيط استخدام الطيف •

  الطيفحتريرخطة  •

 . إصدار التراخيصحريةإصالح التفويض باستخدام الطيف ليشمل مناذج  •

 منها الربازيل، واالحتاد األورويب، وموريشيوس، :وأخرياً، ذكر أن الورقة تتضمن اإلشارة إىل أمثلة ناجحة لتقاسم الطيف
  .واملكسيك، والواليات املتحدة

  .ِتح باب املناقشة بعد ذلك مع أعضاء هيئة املستشارينوفُ
، ، مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت)Valery Timofeev(السيد فالريي تيموفيف قدم 

 2007 لعاموية  واملؤمتر العاملي لالتصاالت الرادي2007 لعاماليت خلصت إليها مجعية االتصاالت الراديوية النتائج الرئيسية 
واسترعى انتباه املشاركني إىل ورقة املناقشة اخلاصة بنتائج . والتحضريات اخلاصة باملؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية

.  والتوافق يف اآلراءيةرونة اللفظامل بت، موضحاً أن نتائج االجتماعني اتسم2007 ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعاما
املؤمتر فتح الباب أمام وأوضح أن . على ضرورة إجياد توازن مناسب بني األولويات الوطنية وتقدمي خدمات جديدةوأكد 
 إجراء دراسات إضافية لعرضها على املؤمتر العاملي يوينبغ. ةالتوافق بني االتصاالت الدولية املتنقلة واإلذاعة الرقمي: املستقبل
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الربجميات اليت متيز بني قنوات  و،الراديوية اليت حتددها الربجمياتترددات اً يف جماالت الاملقبل لالتصاالت الراديوية، وخصوص
إىل  أهم القضايا يف التحضري للمؤمتر املقبل وتشري .شغولةامل  وتتجه إىل القنوات غري،املشغولة االتصال املشغولة وغري

وأوضح أن هذا البند . دارة الطيف على املستوى الدويلإلي تركيز املناقشة على القرار املمكن أو الضرورإىل  و951 القرار
حيل   وتأجيل هذا األمر لن.وسوف ُيدرج على جدول أعمال املؤمتر املقبلكان مدرجاً على جدول أعمال املؤمتر السابق 

املهام املهمة األخرى ومن .  آخر فرصة للبت يف أمر اإلبقاء على هذا البند أو تأجيله إىل املستقبل2011 عد سنةاملشكلة، وُت
 وجاري العمل يف هذا ،بالنسبة ملكتب االتصاالت الراديوية إنشاء قاعدة بيانات عن الترددات املتاحة لالتصاالت الطارئة

  .وينتظر الرد عليهاإىل اإلدارات اخلصوص وقد أرسل االحتاد تعميمات 
، مفوض اهليئة الوطنية لالتصاالت )Prasit Prapinmongkolkarn(كولكارن ناألستاذ الدكتور براسيت برابنمووناقش 

وأوضح أن هناك ميل إىل االنتقال من .  للطيفنيتعلق باالستخدام املر القضية اليت تتسبب يف قلق كبري فيما يف تايالند،
وأحد .  إىل قوى السوق، وأشار إىل وجود ثالثة أو أربعة عوامل جناح يف االستخدام املرن للطيفتحكممنوذج األوامر وال

.  قانون االتصاالت يف الواليات املتحدة أيد االستخدام املرن للطيفإن ، وعلى سبيل املثال.العامل التشريعيهو هذه العوامل 
ومن الضروري لذلك وجود أدوات ملراقبة وإدارة .  جتنب مشاكل التداخلوباإلضافة إىل ذلك، الحظ أن من املهم أيضاً

 يف الطيف يف نفس سماقكما أكد على احلاجة إىل تشجيع الت. قليل من التداخل بطرقة فعالةالطيف بكفاءة، وبذلك ميكن الت
 النطاقات غري املرخصة، وأن أفضل طريقة هي االستفادة من البلدان اليت استطاعت حترير أسواقها يفالنطاقات، كما هو احلال 
 حدث يف اململكة املتحدة يعد أفضل وأكثر الطيف كموعلى سبيل املثال، فإن التحرير التدرجيي ل. بإدخال آليات السوق

  .استجابة حلقوق مستخدمي الطيف
 تتوخاه اهلند ي، أن اهلدف الذ، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت اهلندية)Nripendra Misra(السيد نريبيندرا مسرا وذكر 
عد سلعة شحيحة، فمن الالزم إدارته وألن الطيف ُي. 2010 مليون عميل حبلول سنة  500 يتعلق بالتوصيل هو تغطية فيما

يف العناصر اإللكترونية جمال التشارك وينبغي مراعاة الشرطني التاليني يف . بطريقة مبتكرة لكي ميكن مواصلة التقدم
  :للبنية التحتيةاإللكترونية  وغري

أهنا  قامة األبراج لوالتزامات اخلدمة الشاملة إلميكن أن تكون شركة التشغيل مؤهلة للحصول على دعم من صندوق  -
 وافقت على تقاسم األبراج مع ثالث شركات أخرى من شركات تقدمي اخلدمات؛

يف املائة من األرقام املستهدفة لتغطية املناطق الريفية ستكون مطالبة بسداد نسبة  75أي شركة تشغيل تصل إىل نسبة  -
 .التزامات اخلدمة الشاملةصندوق يف املائة فقط من حصتها يف   50

وهو يرى أن الربازيل . وسوف تبدأ املزادات خبدمات اجليل الثالث. يتم تنظيم أي مزادات لتخصيص الطيف حىت اآلن  ومل
  .شبكات اجليل الثالثتوفري عد من األمثلة املثرية جداً للتشارك يف ُت

، رأيه يف  مبصريم االتصاالترئيس قسم الشؤون التنظيمية واالقتصادية باجلهاز القومي لتنظالسيد حممود اجلويين، أبدى 
البنية التحتية يوفر تقاسم وأضاف أن . البنية التحتيةتقاسم أنواع الضمانات املختلفة اليت ميكن أن تقدمها اهليئات التنظيمية ل

طار وقد أِخذ ذلك يف االعتبار يف إ. صول بالتكاليف إىل املستوى األمثل، وسرعة التنمية، واحملافظة على البيئةوفرصاً لل
املرافق مثل تقاسم  يشجع اجلهاز ،كذلك. البنية التحتيةتقاسم  بشأن تنظيمي أخري أصدره اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت

وباإلضافة إىل ذلك، يشجع اجلهاز الشركات اجلديدة اليت تدخل . السكك احلديدية والكهرباء من أجل سرعة تنفيذ اخلطط
تقاسم ولتشجيع . ستوى الوطين، والتشارك يف املواقع ويف إمكانية نقل أرقام اهلاتفالسوق على استخدام التجوال على امل

قام اجلهاز بدور الوسيط ونظم اجتماعاً جلميع شركات اهلواتف املتنقلة، أسفر عن إبرام اتفاقات بني  ،ةاتف املتنقلوشبكات اهل
زالت الشركة الثالثة  وما. د أوجد ذلك بيئة تتسم بالثقةوق.  السوق أخرياًتالشركتني املهيمنتني والشركة الثالثة اليت دخل

وسوف ُتنفذ نفس اخلطة بالنسبة للترخيص اجلديد . تشارك يف املواقع، وأبرمت اتفاقات للتجوال مع الشركتني األوليني
تتم مالحظاته واخ. اخلاص باخلطوط األرضية، وسوف يشجع اجلهاز التشارك يف شبكات املرافق األخرى مثل الكهرباء والغاز

  .بأن التشارك يف البنية التحتية يعد يف الواقع أداة مهمة الجتذاب االستثمارات
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، إىل أن املؤمتر العاملي ، مدير عام، الوكالة الوطنية للترددات، فرنسا)François Rancy(السيد فرانسوا رانسي وأشار 
ومع ذلك، فإن الصعوبة . WiFiتقنية  لنشر اإلنترنت وGHz 5 كان قد قرر استخدام النطاق 2007 لالتصاالت الراديوية لعام

وقد أجريت مناقشات مستفيضة عل املستوى األورويب . اليت تكتنف هذا النطاق هي أن الرادارات العسكرية تستخدمه
ك، فقد حدث ومع ذل. لتقاسم هذا النطاق باستخدام االختيار الديناميكي للتردد، مبا يسمح بتصنيع املعدات يف أحناء أوروبا

القدرة  وأكد أن التداخل شديد، وأن. تداخل ليس فقط مع الرادارات العسكرية بل وكذلك مع رادارات األرصاد اجلوية
كان من املمكن بالنسبة لفرنسا تنفيذ  على منع حدوث التداخل ترتبط مبدى التقيد باملعايري يف تصنيع املعدات، فبدون ذلك ما

املؤشرات  وتدل. إخراجها من األسواقتتقيد باملعايري و اجة إىل حتديد نوع املعدات اليت الوهناك ح. التشارك يف الطيف
  . التحكم يف التداخليلزم هيف الطيف على أن املستقبلي اخلاصة بالتشارك

  :، منهاوقد أثارت املناقشة التفاعلية عدداً من القضايا واالهتمامات
ر السيد اجلويين أنه يف حالة مصر كان هناك اتفاق بني الشركتني املهيمنتني ذك : ودور اهليئة التنظيميةآليات التعويض 

ويف البداية مل تنظر .  على التشارك يف املواقع، وأن ذلك مت على أساس جتاري لفترة معينة من الوقتوالشركة الثالثة
. ترتبة على التشارك بعد ذلكالشركات إىل اجلوانب اإلجيابية للتشارك، ولكن الشركة اجلديدة اكتشفت املزايا امل

ويف بادئ األمر، مل يكن هناك ترحيب مبفهوم تشارك الشركة الثالثة يف البنية التحتية للشركتني القائمتني والتنافس 
 .يرام بعد ذلك معهما يف نفس الوقت، ولكن األمور سارت على ما

ولذلك، يعد التشارك يف الطيف حمدوداً .  هناك تعليق مؤداه أن كتلة الطيف إمنا هي خمصصة لشركات التشغيلناك 
 .التعويضتتعلق بيف الكثري من البلدان ألسباب 

 ميكن استخدامها يف تعويض نشر صندوق التزامات اخلدمة الشاملةوكان هناك تأكيد على أن اإلعانات من 
  .توجد أمثلة ملموسة على ذلك الشبكات يف املناطق الريفية، وإن كانت ال

  البصرية األلياف شبكات تقاسم  :ةاخلامس ةسلاجل
، املدير العام، للهيئة الوطنية للربيد واالتصاالت )Marianne Treschow ( ماريان تريشوةالسيد،  اجللسةةرئيس تأكد

لكي ميكن  داينبغي أن يقوم على مبدأ املنافسة واحلي ةيالبصرشبكات األلياف م تقاُسيف مالحظاهتا االفتتاحية أن  ،يف السويد
  .فعالة والكفاءةالنافسة امليق اهلدف املنشود وهو حتق
، (ICASA) إفريقيااهليئة املستقلة لالتصاالت يف جنوب  ةمستشار، )Tracy Cohen( تراسي كوهني ةالدكتور تمقّد

سية يف األساالوطنية  البصريةبتوسيع نطاق النفاذ املفتوح ليشمل شبكات األلياف  لورقة املناقشة اخلاصةالنتائج الرئيسية 
. واالفتراض األساسي هو أن أفضل سبيل لتحقيق املنافسة وجذب االستثمارات هو تقاسم البنية التحتية. البلدان النامية

إذ ينبغي أن يأخذ املنهج التنظيمي يف االعتبار .  العديد من التحدياتحتقيق هذه األهدافيواجه وأشارت إىل أنه مع ذلك 
ويف هذا اخلصوص، من املهم أيضاً أن .  حمددة تناسب ظروف البلد وسياساتهضع حلوالًيأن  و،الظروف القائمة يف البلد

إذا  وضع سياسة واضحة؛ وحتديد مواقع البنية التحتية شديدة األمهية؛ وحتديد ما: يلي تتضمن االعتبارات اخلاصة بالتنفيذ ما
ن االستثناءات التنظيمية، أو توفري املزيد من ذلك م ، أو ختفيض رسوم الترخيص أو غريإعانات من الضروري تقدمي كان

اشتراط نشر مواصفات منشآت البنية التحتية، والتمييز والشفافية،  مثل عدم ذلك؛ وتنفيذ بعض التدابري الطيف، وغري
مدى قوة الشركة يف (عدل العائد معقوالً، وحتليل جوانب اجلدوى التقنية، وإطار املنافسة ميسمح بأن يكون  مبا

 ، على سبيل املثال،وألقت الضوء على التوصيات العملية اليت تشمل. املنازعاتتسوية ؛ وضمان اإلنفاذ و)هاتهيمن/قالسو
. تسهيالت التغلب على االختناقات وغريهاضرورة التشاور، وخلق حوافز على التحسني املتواصل، والترخيص بالنفاذ إىل 

وسوف يضمن وجود . ة هلا دور ينبغي أن تقوم بهيالصناعالدوائر لية والسلطات احمل وأكدت على أن الكيانات األخرى، مثل
، وزيادة الشفافية وتشجيع تعاون وثيق بني احلكومة والسلطات احمللية وجود سياسات واضحة بالنسبة حلقوق الطريق

  .املفاوضات التجارية
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  .وفُِتح باب املناقشة بعد ذلك مع أعضاء هيئة املستشارين
، ، رئيس هيئة سوق االتصاالت يف إسبانيا)Reinaldo Rodriguez Illera(لدو رودرجييز إلريا السيد ريناعرض 

 االعتبار االختالفات بني املناطق الريفية واملناطق يف، آخذاً ةيالبصر شبكات األليافتقاسم وجهات نظره يف شأن تشجيع 
ة الجتذاب االستثمارات وحتسني اخلدمة للمستعملني وأضاف أن هناك حاجة إىل املوازنة بني االبتكارات كوسيل. احلضرية

وأكد على . وهناك الكثري من األوضاع املختلفة يف األسواق ولذلك فمن الالزم حتليل املالمح االجتماعية. وتغطية الشبكات
 شبكات نشره من الالزم لوأوضح أن. لبنية التحتيةلاألخرى التقاسم  الطوعي ومجيع إمكانيات سماقضرورة تشجيع الت

  .أن تؤخذ يف االعتبار اخلصوصيات واملتطلبات اجلغرافية لشركات التشغيل اجلديدة ةيالبصراأللياف 
إذا كان ينبغي تشجيع  ماعلى االتصاالت يف أندورا، الرئيس التنفيذي هليئة ، )Jaume Salvat(السيد جومي سالفات ق وعلّ

إىل وأشار أيضاً . على ذلك إذا كان ذلك بوسعهاتشجيعها  ينبغي هوأوضح أن. احلكومات والسلطات البلدية على بناء شبكات جديدة
.  اختاذ تدابري احتياطية لتركيب العناصر اإللكترونية وتقامسهافمن الالزم، عند جتديد الشوارع،أنه بالنسبة للجزء اخلاص بالنفاذ، 

عد ذلك من الصواب يف املناطق الريفية ألن ديد، بينما ُييكون من الصواب بناء نفاذ ج املناطق ذات الكثافة العالية، قد ال ويف
ينبغي أن تدخل السوق بعرض خدمات االتصاالت  وأوضح أن اإلدارات العمومية ال. ن النفاذ الشاملؤمِّاحلكومات ينبغي أن ُت

قل والشبكات األساسية ينبغي وأكد على أن شبكات الن.  وميكنها أن جتد شركة تابعة للقطاع العام للقيام بذلك،ك الشبكاتمتلّ أو
  . املقيمون منهم يف املناطق قليلة اخلدماتهم فينتوفريها جلميع املواطنني، مب

 عن رأيه يف السياسات اليت ميكن ،التصاالت يف لبنان، ومديرها التنفيذيل ةنظمامليئة اهلرئيس السيد كمال شحادة، ر وعبَّ
ذلك،  توجد صيغة موحدة تناسب مجيع السياسات؛ ومع وقال إنه ال. ةيالبصر أن تشجع املنافسة ونشر شبكات األلياف

وينبغي تشجيعها يف املناطق . ينبغي إدخال سياسة التقاسم يف البنية التحتية بعد حترير سوقي اخلطوط الثابتة واهلواتف املتنقلة
 ه ينبغي أن تتحدد بوضوح وأن األهدافوأضاف أن. تراعى فيها االعتبارات البيئيةاالقتصادية وكذلك يف املناطق اليت  غري

وعندما تقول الشركات املهيمنة إن التقاسم يقلل من احلافز لديها على االستثمار، يكون دور . تدابري وقائيةينبغي اختاذ 
  .املوازنة بني الشركات املهيمنة وشركات التشغيل البديلةهو اهليئات التنظيمية 

عناية تقاسم البنية التحتية يف سوق اخلدمات اهلاتفية املتنقلة، وأال تستبعد إمكانية إجراء وينبغي أن تدرس اهليئات التنظيمية ب
 من شروط إصدار كجزءوعلى سبيل املثال، . وهناك طرق عديدة ميكن هبا تنفيذ التقاسم يف البنية التحتية. مفاوضات جتارية

عد قوة الشركة يف السوق تو. يتعلق مبد الشبكات ت فيماشترط على شركات التشغيل التزامايأن فيها التراخيص اليت ميكن 
ويعد الفصل اهليكلي واحداً من .  ولتاليف ذلك، ينبغي اشتراط املساواة يف النفاذ،من القضايا اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار

ظ أن والَح. ةيالبصر اف ملد شبكات األليقنوات التوصيل األرضياحللول املمكنة، مثل ضمان نفاذ الشركات املنافسة إىل 
، على ةيالبصر  شبكات األليافة يف مدركااهليئة املنظمة لالتصاالت يف لبنان أقامت مكتباً لتقاسم البنية التحتية لتنسيق املش

 ةيالبصرشبكات األلياف  وميكن أن تشمل التدابري األخرى يف سياق تقاسم. سبيل املثال، عند تنفيذ أعمال اهلندسة املدنية
  .التنسيق املنازعات، وتشجيعلتسوية ة تدابري التقاسم يف كود البناء، وحتسني الشفافية، وإنشاء آليات إضاف

، ، كبري املديرين، هيئة االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا)Zamani Zakariah(السيد زاماين زكريا وألقى 
 العام واخلاص وقال إن مفهوم الشراكة بني القطاعني. يف ماليزياالنطاق عامة على خطة السنوات اخلمس للنفاذ عريض  نظرة
، من أجل نشر الشركة املهيمنةهي  و،)TM( شركة تليكوم ماليزيا الدوليةعد من املفاهيم األساسية اليت تشمل احلكومة وُي

ب الطلب يف جمال ضح أن ذلك يتطلب دراسة شاملة لتحفيز جانب العرض وتشجيع جانووأ. النطاق العريض يف ماليزيا
يتطلب  وهذا. Mbit/s 2  وMbit/s 10أن نوفر النطاق العريض لعامة اجلمهور يف حدود وهدفنا هو . اخلدمات عريضة النطاق

هيئة وأوضح أن . أن تتوصل اهليئة التنظيمية إىل املوازنة بطريقة سليمة بني احلوافز واستمرار املنافسة يف جمال الشبكات
ومع ذلك، يكمن . زال أمامها تنفيذ الفصل احملاسيب الذي يعد أمراً أساسياً  ما املتعددة يف ماليزيااالتصاالت والوسائط

ذلك النشر احملتمل  جنباً إىل جنب، مبا يف ةيالبصرالتحدي يف تواجد شبكة الكبالت النحاسية وشبكة كبالت األلياف 
ينبغي  وقال إنه ال.  جنباً إىل جنب مع الكبالت النحاسيةلللمناز ةيالبصرشبكات األلياف متديد  مع +ADSL 2لتكنولوجيا 

يتم متديدها حىت اآلن، وإن كان قد ذكر أهنا قد  متثل عقبة يف املراحل األولية، حيث مل ةيالبصرافتراض أن شبكة األلياف 
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التابعة للشركة  ةيلبصراويوجد العديد من اآلليات لتشجيع النفاذ العادل لشبكات األلياف . تصبح عقبة يف املدى البعيد
التكلفة احلدية يف ذلك تنظيم أسعار النفاذ إىل شبكات النطاق العريض اجلديدة عالية السرعة وتنفيذ منهجية  يف ، مبااملهيمنة

  .املدى البعيد يف حتديد أسعار النفاذ
  :، منهاوقد أثارت املناقشة التفاعلية عدداً من القضايا واالهتمامات

تصحيح الوضع؟ قال السيد شحادة إنه جيب املوازنة بني االحتياجات قبل اختاذ قرارات، كما يلزم ماذا ميكن عمله ل 
ويف لبنان، حتصل الدولة على نسبة . ويتمثل التحدي الرئيسي يف توصيل الرسالة إىل السياسيني. تدابري وقائيةاختاذ 

 .يف املائة من جمموع إيرادات االتصاالت  95

 يف املناطق اجلغرافية الصغرية وتقامسها أمر سهل، وهذا يعزز للمنازل ةيالبصرياف شبكات األلقيل إن مد  
 .أهداف اخلدمة الشاملة حتقيق

على نشر شبكات اجليل  ةيالبصر اهلندية تعليقات على تأثري تقاسم شبكات األلياف  االتصاالتتنظيم هيئة طلبت 
لشبكات سيقوم على تقاسم العناصر بني االتكامل الرأسي  إن رودرجييز إلريا ورداً على ذلك، قال السيد. التايل
اإللكترونية للشبكات، وأن احلاجة تستدعي اتباع طرق للتقاسم تتسم مبزيد من التعاون، وإىل املوازنة بني  غري

 .املنافسة والتعاون

وسوف . نافسة فعالةنه ينبغي أن تدرس اهليئات التنظيمية بعناية الشروط املناسبة خللق مإ، كوهنيقالت السيدة  
ترك للشركات اجلديدة قليلة اخلربة أم أن هناك إمكانية الستعمال  كان األمر سُيإذا يعتمد النهج التنظيمي على ما

وقال ممثل لبنان يف هيئة املستشارين إنه إذا أصدرت اهليئات التنظيمية إشارة واضحة لشركات . البنية التحتية القائمة
أكثر من التنظيم الضرر املترتب على وأحياناً ميكن أن يكون . جد سبالُ خلفض التكاليفالتشغيل فإن الشركات ست

 .نيطرفيوينبغي أن تنتقل الوفورات إىل املستعملني ال. فائدةال

  نيطرفيال املستعملني تقاسم :السادسة اجللسة
تليكوم يف االحتاد الدويل رض ؤمتر ومع املدير التنفيذي مل)Fernando Lagragna(السيد فريناندو الجرانيا ه وّج

 املقرر عقده يف القاهرة، مصر، إفريقياتليكوم معرض مؤمتر و، دعوة خاصة جلميع اهليئات التنظيمية للمشاركة يف لالتصاالت
وأوضح أن هذه هي املرة األوىل ). 0820AFRICA/int.itu.www/وموقعه على شبكة اإلنترنت هو  (2008مايو   15-12من 

بني اهليئات التنظيمية، وصناعة اجلمع برنامج إلقامة شبكة تضم كبار املشاركني كي ميكن اليت سيتم فيها تنظيم يف هذه السنة 
قليمية، وسوف تكون هذه املناسبة اإل. شراكة فعالة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلبناء  اتاالتصاالت واإلدار

  .بشكل استثنائي، مفتوحة أمام املشاركني من مجيع األقاليم
، املمثل املناوب ملنظمة اتصاالت الكومنولث لشؤون إقليم احمليط )Bob Horton( السيد بوب هورتون  رئيس اجللسةمقّد

. ني يف البلدان الناميةطرفيل، اجللسة بالتأكيد على أن التركيز فيها سيكون على تقاسم املستعملني ااهلادئ والشرق األقصى
، وإن )غريمها  أوWiMax  أو بنظامWi-Fi هل ينبغي أن نأخذ بنظام(أما يف البلدان املتقدمة، فإن تأثري السلطة أكرب من ذلك 

  .تتركز عليها األضواء يف املناقشات على املستوى الدويل كانت التحديات يف البلدان املتقدمة قليالً ما
 جديدة، فقد بدأت املناقشات بشأن أشكال التفاوت القائمة يف القدرة على التوصيل بني الشمال وهذه القضية ليست

وأوضح . وكان لالحتاد الدويل لالتصاالت دور قيادي يف تشجيع التنظيم الفعال يف الفترة األخرية. 1982 واجلنوب يف
 االتصاالت بالفعل باألمهية الكبرية للتنظيم املستقل ملنظمي  الثامنةهذه هي املرة األوىل اليت ُتعىن فيها الندوة العاملية أن

  .الشامل والنفاذ
ففي البلدان املتقدمة، أسيء فهم اخلدمة الشاملة، حيث . ني من اخلدمة الشاملةطرفيوقد نشأ مفهوم تقاسم املستعملني ال

وعلى العكس من . التجارية ريغناطق افُترِض أن توفري خدمات االتصاالت يكون على أساس كل حالة على حدة حىت يف امل

http://www.itu.int/AFRICA2008/
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 من خالل تعظيم تأثري النماذج ذلك، ففي البلدان النامية، يسمح تقاسم املستعملني الطرفيني بتوسيع القدرة على االتصال
  .التجارية املبتكرة سواء من حيث األرباح التجارية أو نصيب املستهلكني من الوفورات

، النتائج الرئيسية ، من معهد جورجيا للتكنولوجيا، الواليات املتحدة)Michael L. Best (الدكتور مايكل بستم وقّد
وقال إن مصطلح . ني، اليت قام بإعدادهاطرفيلورقة املناقشة اليت ُعرِضت على الندوة واخلاصة بتقاسم املستعملني ال

 ُتستخدم اآلالت احلاسوبية على أساس ومنذ البداية متاماً، كان من املتصور ضمناً أن. واسع وفضفاض" املستعملني تقاسم"
 اإلثرنت وتقوم.  على أساس تقاسم الوقت، ولكن التسهيالت مت تقامسها أيضاPDP11ً  واسُتخدم بعضها، مثل- التقاسم

ت قني يف الوطرفياملستعملني ال ومع ذلك، فإن تقاسم. مجيع البيانات على كبالت مشتركةنقل نفسها على التقاسم، حيث ُت
  .واالستعمال يف جمال اهلواتف واحلواسيب له دور ملموس يف توسيع القدرة على االتصالاحلاضر 

 ،خفض تكاليف تقدمي اخلدمات واالنتفاع هبا:  ومنهاني عظيمةطرفيواملنافع اليت ميكن أن تترتب على تقاسم املستعملني ال
مات املبتكرة من أجل تعظيم القدرة على النفاذ وميكن تشجيع التطبيقات اجلديدة واخلد. وكذلك زيادة القدرة على النفاذ

  .وحتسني نتائج التعلم
ندرة املوارد فقط، ولكنه يتعلق أيضاً باجملتمع، والثقافة، وتقاسم املشاريع التجارية، إىل ني طرفيتقاسم املستعملني الرجع ي وال

ي الواسع، وألنه ميكن أن يقود إىل وضع يستفيد ، نظراً لتأثريه االجتماعسماقوهذا نوع مهم من الت. ذلك إىل واخلربات، وما
وتسهم االتصاالت اليت حتايب الفقراء والقائمة على . عد الدخل فيها شديد االخنفاضمنه اجلميع، حىت يف اجملتمعات احمللية اليت ُي

ر لعدد كبري ُيقّد ت، لنيف جمال االتصاالقاسم مل يكن هناك ت فما. ني يف توسيع القدرة على النفاذطرفيتقاسم املستعملني ال
ك مستعملي اهلواتف املتنقلة يف اهلند ومن أمثلة ذلك تشاُر. أن يصبحوا مستعملني لالتصاالت على اإلطالقاملواطنني من 
  .إفريقيايف أجهزة احلاسوب يف  أو

أدت إىل تنشيط ة، حيث ني عن جناحات يف مجيع األقاليم الناميطرفي املستعملني السماقوباإلضافة إىل ذلك، أسفرت مناذج ت
ني ثبت جناحه بكثري من األشكال طرفي املستعملني السماقوالحظ أن ت. املشاريع الصغرية يف اجملتمعات احمللية منخفضة الدخل

 يف اخلدمات الصوتية، وامتد سماقني التطرفي املستعملني السماقوقد تعدى ت. املختلفة وساعد على حتقيق منافع للمستعملني
كما تساعد خدمات . املواقع، واألموال، واألجهزة احملمولة باليدتقاسم  يف نقل النصوص، والبيانات، وسماق التأيضاً إىل

 على ةاتف املتنقلوالقيمة املضافة، مثل خدمات املعلومات الزراعية، وإجناز املعامالت املصرفية والعمليات التجارية باستخدام اهل
  . العمل، وفتح فرص أمام األنشطة التجارية وحتقيق األرباحتعزيز االقتصاد احمللي، وزيادة فرص

وكخطوة أوىل، ميكن . نيطرفيوللهيئات التنظيمية دور مهم ينبغي أن تقوم به لضمان توفري البيئة املواتية لتقاسم املستعملني ال
ني، وذلك لكي ميكن طرفيعملني الللهيئات التنظيمية أن تضمن قيام األسواق على التكامل وعدم إعاقتها من جراء تقاسم املست

وبناء القدرات البشرية وتوفري البنية التحتية املواتية من شأنه أن يساعد على تعزيز تقاسم . حتقيق أهداف اخلدمة الشاملة
فيز عد إزالة احلواجز املنخفضة أمام دخول املستثمرين يف جمال التقاسم هو االفتراض األساسي الذي يقوم عليه حتوُت. املوارد

 فإن شروط تقاسم اإليرادات هلا أمهية كبرية يف ضمان جناح مناذج املشاريع منخفضة التكلفة ،كذلك. القدرة على النفاذ
وباإلضافة إىل ذلك، فإن التقاسم . وينبغي محاية املستهلكني الذين حيصلون على أدىن مستوى من اخلدمة. القائمة على التقاسم

  .املتصلة باألمن واخلصوصيةحيمل معه على الدوام القضايا 
  .وفُِتح باب املناقشة بعد ذلك مع أعضاء هيئة املستشارين

، نظرة عامة على خربة ، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف بنغالديش)Manzurul Alam( علم لمنظور السيدم قّد
وقد تطورت مناذج التقاسم مثل اهلاتف . ليدني يتصل اتصاالً وثيقاً بالثقافة والتقاطرفيوقال إن تقاسم املستعملني ال. بنغالديش

اتف وهمشروع وقد جنح .  يف اجملتمعات اليت تربطها تقليدياً شبكات تضامن واسعةيةاهلاتفتقدمي اخلدمة القروي وسيدات 
ن مم، اليت أطلقها الربوفيسور يونس يف ربط عدد كبري )Grameen banking(الفقراء وبنوك ) Grameen phone(الفقراء 

الصغر، شديدة وميكن أيضاً اعتبار استراتيجية القروض . نيطرفينوا يفتقرون إىل االتصال بفضل منوذج تقاسم املستعملني الكا
  .اتف، شكالً من أشكال تقاسم املواردونت صغار أصحاب األعمال من شراء هاليت مكّ
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أثراً اجتماعياً كبرياً، وخصوصاً يف ، ة الفقراءمبادرة مساعدوقد أحدثت املبادرات القائمة على التقاسم يف بنغالديش، مثل 
أصبح مشروع صغار املستثمرين القائم على استخدام اهلاتف استراتيجية رئيسية للتعلم، والتواصل،  فسرعان ما. متكني النساء
يد الدخل، يكون مبثابة أنشطة إضافية لتول لالذي ُصمم ،هذا املشروع القائم على استخدام اهلاتفانتشر وقد . والكسب

دوالراً،  30 أو  20وتبلغ تكلفة اهلاتف العادي . يف املائة من بنغالديش  80 يف حنو أيمقاطعة،   439 قرية يف 000 50حنو  يف
 يف العادة احلصول على يواخلدمات املقدمة ه. وتسدد النساء القرض على أقساط سنوية، مبا يسمح هلن بتحقيق ربح معقول

وقد جنحت يف ذلك احلوانيت احمللية ألهنا تقدم ). داخل البلد وخارجه(تصال باألسرة واألصدقاء معلومات عن األسواق، واال
عد نشاط النساء يف جمال تقدمي اخلدمات اهلاتفية مغرياً الرتباطه بوضع اجتماعي وُي. اخلدمة يف احلال، كما أهنا مرحية ورخيصة

 أنشطتهن ن على أهنن تنتمني إىل جمتمعات وأسر أفضل من غريها، ألنالنساء الاليت تزاولن هذا النشاط ُينظر إليهف  - معني
النساء العامالت يف  وحتقق. حتقق هلن دخالً فضالً عن أهنا حتقق هلن مزايا اجتماعية من بينها زيادة االعتراف هبن واحترامهن

اط يربط بني اجملتمع وتكنولوجيا املعلومات بنغالديش تأثرياً اجتماعياً إجيابياً على أرض الواقع كما أهنن توفرن منوذجاً لنش
  .واالتصاالت بشكل فعال

يوجد حىت اآلن تنظيم  وال. يتعلق بتقاسم أجهزة احلاسوب، فمن الالزم وضع خطة مبدئية توفر إطار التقاسم وأدواته مايوف
فكار اليوم إىل تشجيع مناذج األ تجهتو. حمدد يساند ذلك خبالف مساندة استراتيجيات أوسع تساعد على قيام بيئة مواتية

األسواق  وقد يكون حترير. تتمتع باالتصاالت وتزويدها خبدمات الصوت والبيانات التقاسم املبتكرة للوصول إىل القرى اليت ال
  .االتصال وتقدمي احلوافز املالية من اخلطوات املناسبة لتحسني الوضع الراهن ومتكني الريف يف بنغالديش من القدرة على

 على أمهية التصدي ،اجلمهورية الدومينيكية، مدير هيئة تنظيم االتصاالت، )Jose Rizek(ق يالسيد خوسيه رزد وأكّ
وينبغي أن يستهدف االستثمار يف قطاع االتصاالت حتقيق منافع . جملموعة من القضايا األعم املتصلة بالتكنولوجيا واإلنسان

وتعد الفجوة الرقمية . مل خيدم الناس يف حياهتم اليومية  لن يكون ذا جدوى ماني، ألن التقدم التكنولوجيطرفيللمستعملني ال
وقد بدأت هيئة تنظيم االتصاالت .  واحدة من الفجوات االجتماعية اليت متثل قيداً على التنميةاجلمهورية الدومينيكيةيف 

)INDOTEL(ومن املهم أن .  استراتيجية للنفاذ الشامل وضع خرائط للفجوة الرقمية والفجوة االجتماعية األوسع توطئة لوضع
يتعلق بالفجوة الرقمية بل وكذلك لوضع ذلك يف سياق شامل لتوفري  يستند اختاذ القرارات إىل عملية ختطيط ليس فقط يف ما

  .أفضل قةالطاقة والغذاء، وغريمها، من أجل حتديد االحتياجات القائمة على أرض الواقع وحتديد أولوياهتا والتصدي هلا بطري
 مركز نفاذ جمتمعي تقدم تشكيلة من اخلدمات 300 1وأضاف أن برنامج النفاذ الشامل الذي وضعته اهليئة يقوم على إنشاء 

ل ثالثة أرباع هذه املراكز على إعانات من الصندوق الوطين لتنمية وحتُص. القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ولقد كان من . صبح قادرة على االستمرار مبواردها اخلاصة أو بدعم من األنشطة التجارية احملليةاالتصاالت، ومن املتوقع أن ت

ومنذ حنو عشر سنوات، أي يف .  التصدي لألمية احلاسوبية وتغري منط املستعملنيبني التحديات اليت واجهتها هذه املراكز
د الدويل لالتصاالت مساعدة يف إصالح قطاع االتصاالت يف م مكتب تنمية االتصاالت يف االحتارن املاضي، قّدقتسعينات ال

، وإصدار )INDOTEL(تنظيم االتصاالت الوطنية ليئة اهل كما ساعد يف إنشاء ، من أجل تقوية القطاعاجلمهورية الدومينيكية
  .يلمث استمرت العملية بعد ذلك بدعم من البنك الدو. أول سلسلة من التشريعات املنظمة لقطاع االتصاالت

وعالوة على ذلك، . ناسب خمتلف اجملموعات املستهدفةتو األمية األساسية حملوكانت اخلطوة األوىل هي إطالق برامج 
جملد   000 100توفري املزيد من املوارد املتنوعة اليت تناسب قدرات املستعملني، أقيمت مكتبة افتراضية حتتوي على وهبدف 

 االقتصادات احمللية من خالل االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مت ولدعم. ميكن االطالع عليها إلكترونيا
تنظيم دورات لتعلم اللغة اإلنكليزية يف مجيع املراكز تقريباً، تضمنت مناذج خاصة بالسياحة، ألن معظم عمليات التنمية 

ملائة من العاملني يف قطاع اخلدمات يتحدثون لغتني، أو يف ا 90واليوم، أصبحت نسبة . االقتصادية احمللية تعتمد على السياحة
  .ثالث لغات، بفضل التدريب الذي حصلوا عليه يف املراكز التابعة هليئة تنظيم االتصاالت

وغري ذلك، من خالل  وباإلضافة إىل ذلك، يستفيد اجملتمع الزراعي من تقاسم املعلومات اخلاصة بالزراعة، والتنمية الزراعية،
اجملتمعية النفاذ وقد حصلت مراكز .  املتنقلة القائمة على تلقي املشتركني لرسائل قصرية وقدرهتم على النفاذ إىل اإلنترنتاخلدمات
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لنجاحها يف تنظيم دورات للتدريب على  2006 عامإىل اإلنترنت على جائزة دولية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
  .Cisco  شركةوالنساء والفئات األخرى على أساس حمتوى متخصص وبدعم منطفال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لأل

. اجلمهورية الدومينيكيةهيئة تنظيم االتصاالت اليوم إىل جتاوز النفاذ الشامل واملساعدة يف توفري اخلدمة الشاملة يف وتطمح 
  .ي أن يقوم بهولكي تستطيع اهليئة حتقيق ذلك، قد يكون لصندوق اخلدمة الشاملة دور ينبغ

 جمموعة من األمثلة ، نائب مدير هيئة تنظيم االتصاالت يف الفلبني،)Jorge Sarmiento( السيد جورج سارمينتو مقّد
إجناز املعامالت املصرفية ث عن دور اهليئة التنظيمية يف حتفيز وحتّد. ني يف الفلبنيطرفياملفيدة ملنصات تقاسم املستعملني ال

، مبا خيدم مصاحل اجملتمعات باستخدام اهلاتف املتنقل وغريها من اخلدمات املالية األخرى املبتكرة ،والعمليات التجارية
  .الفقرية احمللية

، وإجناز املعامالت التجارية القائمة على تكنولوجيا املعلومات  باستخدام اهلواتف املتنقلةوأضاف أن إجناز املعامالت املصرفية
 تكن هلا معامالت راً الرتفاع نسبة مشتركي اهلواتف املتنقلة، وألن شرحية كبرية من السكان ملواالتصاالت قد شاع كثرياً نظ

  . من قبلمصرفية
بعض األمثلة على التطبيقات التجارية سوى وليست اخلدمات املصرفية الكاملة وأداء املدفوعات البسيطة، وإجراء التحويالت 

وبالنسبة للمشتركني، . يستفيد منها عدد متزايد من مستخدمي اهلواتف املتنقلةاملبتكرة باستخدام اهلواتف املتنقلة، اليت 
إجناز املعامالت التجارية باستخدام اهلواتف املتنقلة طريقة رخيصة، ومباشرة ومرحية وشخصية إلجناز املعامالت  يوفر
  .وق وخفض التكاليفكذلك فإهنا توفر لألنشطة التجارية طريقة لتوسيع نطاق الس. جيريها املستهلك اليت
 اتخدمإحدى  كانت بطاقة األموال الذكية هي البطاقة األوىل يف الفلبني املتصلة باهلاتف املتنقل الذكي، اليت قُدمت كولقد
حيث مت إصدار بطاقة مصرفية لكل مشترك يف البطاقة الذكية لتمكينهم من . ضافة جلميع املشتركني يف البطاقة الذكيةاملقيمة ال

بشكل تلف عمليات الدفع، والسحب النقدي من اآلالت التابعة للمصارف، وحتويل األموال أو تلقي التحويالت إجراء خم
ح بعدد من مسسهل على املستعمل التعامل معه، يويرجع جناح هذه اخلدمة إىل قيامها على نظام متكامل من ال. مباشر

ذكية متاحة للعمالء الذين يدفعون قيمة املكاملات مقدماً والبطاقة ال. االستخدامات بلمسة بسيطة على اهلاتف املتنقل
مؤخراً، وهذا يسمح هلم بالسداد املريح، ويوفر منطاً مرحياً جداً لالستخدام بالنسبة للمجتمعات احمللية ذات الدخل  أو

النظام الشامل   - الفلبنياليت أطلقت على مستوى جتاري يف   - وتشمل احللول املالية القائمة على اهلواتف املتنقلة. املنخفض
جراء املعامالت إل إلجراء املعامالت املالية بدون اتصال وبدون بطاقةنقدية الذي يقوم على حافظة  للمدفوعات النقدية

  .التجارية املتنقلة وجمموعة أخرى من اخلدمات املتاحة من أي مكان ويف أي وقت
 ساري- خدماهتا إىل املناطق الريفية؟ لقد بدأت حمالت ساريعمن توسين شركات تشغيل اهلواتف املتنقلة الذي مكَّ واآلن، ما

)sari-sari stores(  - ابتداًء من نصف   تبيع باجلملة والتجزئة جمموعة كبرية جداً من السلعفرع  500 اليت تضم أكثر من
وقد بلغ . قلة باملناطق الريفية منذ عدة سنوات خدمة لتوفري خدمات اهلواتف املتنقدمت - زجاجة زيت إىل املعدات الزراعية

مثانية ماليني مشترك من العمال املغتربني أسر ، منهم 2008مليون مشترك يف   35 عدد مشتركي اهلواتف املتنقلة يف الفلبني حنو
 بليون دوالر أمريكي سنوياً يف شكل حتويالت من اخلارج عرب القنوات التقليدية  12، يتلقون أكثر من العاملني يف اخلارج

يف املائة من السكان يعمل أحد أبناء   45وهناك حنو . املبتكرة، مثل إجناز املعامالت املصرفية باستخدام اهلواتف املتنقلة أو
، وتعترب املعامالت القائمة على استخدام اهلاتف املتنقلة أحد أشكال االتصاالت الشائعة بني األسر يف أسرهم يف اخلارج

وباإلضافة إىل ذلك، تنقل شبكات اهلواتف املتنقلة يف الفلبني . النائيةويف املناطق الريفية  ويف الداخل، وخصوصاً اخلارج
ن من إجناز املعامالت التجارية ومن العوامل الرئيسية اليت متكِّ. بليون رسالة قصرية يومياً، وهو رقم شديد الضخامة  1,5 حنو

وهيئة تنظيم االتصاالت يف الفلبني ملتزمة . استعمال اهلواتف املتنقلةيف املائة من سكان الريف ميكنهم  90إلكترونيا أن نسبة 
ولتحقيق هذا اهلدف، اسُتخدمت األساليب التنظيمية الفعالة جنباً إىل . سوق االتصاالت إىل مرحلة النضج بلووصالبضمان 

  .ة املواتية للمنافسةجنب مع الشراكات االستراتيجية، واالستثمارات الكبرية والتدابري األوسع لتحفيز البيئ
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  :وقد أثارت املناقشة التفاعلية النقاط التالية
ينبغي تصميم القواعد التنظيمية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألسواق ذات الدخل  

. املستهلكنيمناذج واملبتكرة التجارية األنشطة مناذج املنخفض بالشكل الذي يشجع حتقيق النفاذ من خالل 
 .تقاسم له دور رئيسي ينبغي أن يقوم به يف حتقيق النفاذ الشامل وأهداف اخلدمة الشاملةوال

ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن حتقق الكثري يف املناطق اليت حققت فيها األدوات اإلمنائية األخرى  
ومات واالتصاالت اليت حتقق إذ ينبغي أن يعزز التنظيم تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعل – قدراً من النجاح
النماذج على وينبغي أن يقوم التنظيم على أساس أفضل السياسات، والقواعد التنظيمية، و. األهداف اإلمنائية

فريقية مبساندة إلوقد شرعت جمموعة من البلدان ا. املالية والتجارية لتحقيق الربط بني السكان بكفاءة وفعالية
بذل جهود مشتركة الستخالص أفضل املمارسات ووضع التوصيات يف جمال فريقية يف  إمثانية بلدان غري

يف  80 نسبة إنحيث : ومن الضروري قيام شراكات على مجيع املستويات لتغيري الوضع الراهن. السياسات
 . حمرومة اليوم من االتصاالت جنوب الصحراء الكربىإفريقيااملائة من سكان 

ت االتصاالت املتنقلة وتلفزيون الكبل يف مالديف استراتيجيات لتقاسم وضعت الشركات املعنية بتقدمي خدما 
 .جداًاملرافق والتسهيالت وكانت جتربتها إجيابية 

من املمكن يف حاالت كثرية تكرار أفضل املمارسات يف جمال التنظيم، ومع ذلك، فإن األوضاع اخلاصة بكل  
 ذلك، ُينظر إىل الدور ىلإوباإلضافة .  على ذلكات بناًءبلد ينبغي دراستها بعناية وينبغي تطويع االستراتيجي

 .الذي ينبغي أن تقوم به اهليئات التنظيمية من منظور خمتلف يف البلدان املختلفة

  بالتقاسم يتعلق فيما التنظيمية والُنهج السياسات ُنهج :ةالسابع ةسلاجل
ير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف البحرين، ورئيس ، املد)Alan Horne(السيد أالن هورن  رئيس اجللسة افتتح اجللسة

 أنه يف جمال التجوال الدويل باهلواتف املتنقلة مازال هناك ، مؤكداً)ARAGNET (الشبكة العربية هليئات تنظيم االتصاالت
ية أمام مستخدمي موات   مرتفعة، وهذا خيلق بيئة غريتكون فالتعريفات كثرياً ما. عدد من القضايا اليت ينبغي التصدي هلا

وأكد على ضرورة التعاون العاملي، بل على . وأضاف أن هذه القضية يتم التعامل معها بطرق خمتلفة تبعاً لألقاليم. التجوال
  .ضرورة مواءمة املمارسات التنظيمية على املستوى العاملي

 اليت  بالتجوال الدويلورقة املناقشة اخلاصةنتائج ) Vaiva Lazauskaite( )ITU/RME( فيفا الزوسكيت ةالسيد تموقّد
يع أحناء وأوضحت أن اهلدف الرئيسي للورقة هو تقدمي حتليل عن التجوال الدويل باهلواتف املتنقلة يف مج. مت بإعدادهااق

جيري عمله علي املستوى التنظيمي وتوضيح أن أسعار التجوال الدويل تعد من القضايا املهمة اليت ينبغي أن  العامل لتفصيل ما
  .تعاجلها اهليئات التنظيمية

اء العامل، ولكن، ملاذا تعد قضية التجوال الدويل مهمة اليوم؟ يوجد أكثر من ثالثة باليني مشترك يف اهلواتف املتنقلة يف أحن
وهذا ميثل سوقاً ضخمة حىت وإن كان أقل من نصف املسافرين . وأكثر من أربعة باليني نسمة يسافرون بالطائرات سنوياً
  .يستخدمون خدمة التجوال بالفعل على هواتفهم املتنقلة

ليف املتصلة بالتجوال؟ ورداً على  ذلك إىل التكاعالتجوال الدويل باهلواتف املتنقلة مكلفاً جداً؟ هل يرججيعل  الذي ولكن، ما
 أوضحت أنه إذا كان السبب هو التكاليف، عندئذ يكون الفرق بني النداء الدويل والنداء باستعمال اهلاتف املتجول ،ذلك
وأضافت أنه .  وليس من املرجح أن تكون هذه الرسوم يف مستويات تضاهي األسعار الفعلية،الرسوم اخلاصة بالتجوال وه

ديرات املفوضية األوروبية، تتراوح التكاليف املرتبطة بالتجوال من بني سنت واحد وسنتني من اليورو أو حنو طبقاً لتق
  .املائة من القيمة القصوى احلالية لتعريفة التجزئة يف 2

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/discussion_papers/international_roaming_web.pdf


  26   الرئيس تقرير   
 

ت دولية وهل يرجع ارتفاع األسعار إىل التعاون بني شركات تشغيل االتصاالت اهلاتفية املتنقلة؟ يعد التوصل إىل اتفاقا
املقتضيات األساسية للتجوال الدويل، حبيث تتضمن هذه االتفاقات وضع تعريفات تتفق عليها شركات تشغيل شبكات  من

تفتقر إىل الشفافية وأن القليل من هيئات تنظيم االتصاالت  وأضافت أن آليات حتديد التعريفات كثرياً ما. اهلواتف املتنقلة
وهذا الوضع يؤدي إىل حالة من االفتقار إىل التناسق بني شركات التشغيل . راليت تعرف حقيقة هذه األسعا هي

  .التنظيمية واهليئات
  :ماذا ميكن للهيئات التنظيمية عمله؟ أمامها أربعة خيارات استراتيجية على األقل ملواجهة قضية أسعار التجوال الدويل

 لتحدد أكثر األسعار إنصافاً؛تنظيم أسعار التجوال الدويل، وترك املسألة لقوى السوق  عدم 

 تنظيم تعريفات اجلملة؛ 

 تنظيم تعريفات التجزئة؛ 

 .تنظيم تعريفات كل من اجلملة والتجزئة 

واختتمت مالحظاهتا بأن أوضحت أن االختيار سوف يعتمد على األهداف اليت تتوخاها اهليئات التنظيمية وما تتمتع به من 
ة األوروبية الذي أشارت إليه والتدابري اليت تعكف الدول العربية على ياملفوضتوجد أمثلة كثرية خبالف مثال  وال. قوة

وسوف يتوقف النجاح إىل حد كبري على مدى تعاون اجلهات صاحبة املصلحة ومدى صراحتها يف مناقشة هذه . دراستها
 وميكن للتعاون بني اهليئات التنظيمية .ومن املهم جداً تقاسم املمارسات التنظيمية واألفكار املشتركة. القضية واحلوار بشأهنا

  .تكاليف التجوال الدويلخفض على املستوى اإلقليمي أن يؤدي دوراً مهماً يف 
، ورقة املناقشة اخلاصة بنقل ، نائبة رئيس جمموعة إدارة االتصاالت)Janet Hernández( السيدة جانيت هرينانديز متقّد

. )mobile TV (ومشاهدة البث املباشر لقنوات التلفزيون على اهلواتف املتنقلةت اإلرسال التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترن
وأوضحت أن نقل اإلرسال التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنت تقوم به إىل حد كبري الشركات املهيمنة املعنية بتقدمي خدمات 

وهذا يسمح لشركات تشغيل االتصاالت بالدخول . ضاًاالتصاالت يف مجيع البلدان املتقدمة تقريباً ويف بعض البلدان النامية أي
وميكن . زم جتمع بني استقبال الصوت، والبيانات والفيديوحيف منافسة مباشرة مع شركات تشغيل تلفزيون الكبل يف تقدمي 

اإلذاعة يف  من خالل شبكات اهلواتف اخللوية وشبكات مشاهدة البث املباشر لقنوات التلفزيون على اهلواتف املتنقلةتقدمي 
احلي، ومشاهدة الفيديو بناء على الطلب، وسداد  التلفزيويناإلرسال وتشمل اخلدمات املمكن تقدميها قنوات . اجتاه واحد

  .رسوم مقابل كل مشاهدة، وتسجيل الفيديو الشخصي والوظائف املتعددة الوسائط
 ومشاهدة البث املباشر لقنوات  بروتوكول اإلنترنتنقل اإلرسال التلفزيوين عربوأشارت إىل التحديات التالية املرتبطة ب

  :التلفزيون على اهلواتف املتنقلة
 ومشاهدة البث نقل اإلرسال التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنتكيف ميكن تصنيف هذه اخلدمات؟ هل يندرج  

ملطروحة معاملتها على  حتت خدمات االتصاالت؟ من بني الُنهج ااملباشر لقنوات التلفزيون على اهلواتف املتنقلة
وهذا من شأنه أن يضمن معاملة تنظيمية متساوية جلميع اجلهات . أساس أهنا ذات وضع حمايد بالنسبة للتكنولوجيا

 . تيسري نشرها وتشغيلهااملعنية بتقدمي مجيع اخلدمات، وبالتايل

نقل ئة منفصلة من التراخيص لتوجد فمثالً  يف باكستان وكوريا، . جيري اتباع هنج خمتلفةهو نوع الترخيص؟ ما 
، بينما تشترط بلدان أخرى إصدار أكثر من ترخيص لتقدمي هذه بروتوكول اإلنترنت اإلرسال التلفزيوين عرب

جزءاً من  بروتوكول اإلنترنت نقل اإلرسال التلفزيوين عرببويف بعض البلدان األخرى، يعترب الترخيص . اخلدمات
 .لناقلةالترخيص القائم املمنوح للشركة ا

هو اإلطار الذي تندرج حتته هذه اخلدمات؟ األطر احلالية مصممة لبيئة منصة منفردة، وقد تتسبب يف حدوث  ما 
نقل اإلرسال بعض االختناقات بالنسبة للشركات املهيمنة على تقدمي خدمات االتصاالت اليت تسعى لنشر خدمة 

لكي ميكن تعزيز املنافسة وتاليف تركيز السوق، جلأت بعض على سبيل املثال، . التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنت
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 إىل تقييد قدرة شركات التشغيل املهيمنة على تقدمي خدمات الكبل أو حظرت ، مثل األرجنتني والربازيل،البلدان
 فالقيود املفروضة على. وترى بعض اهليئات التنظيمية أن هذه القيود ينبغي تغيريها. عليها امتالك شركة كبالت

 احلدود القصوى املختلفة ِمللكية األجانب املفروضة على شركات مثل(لكية األجانب ميكن أن تعوق االستثمار ِم
وعالوة على ذلك، ميكن أيضاً فرض القواعد التنظيمية اخلاصة باحملتوى ). االتصاالت مقابل شركات البث اإلذاعي

وباملثل، ميكن .  التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنتنقل اإلرسالاملطبقة على شركات البث اإلذاعي على شركات 
 حتت الوالية القانونية لسلطات خمتلفة نقل اإلرسال التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنتأن تندرج شركات 

. وأن تكون حمل اشتراطات خمتلفة) واجلهات املعنية بوضع القواعد التنظيمية اخلاصة باحملتوى االتصاالت، واإلذاعة،(
تعرضها  أسفر ذلك عن تأخري يف نشر هذه اخلدمات أو عن فرض قيود على عدد من اخلدمات اليت ميكن أن وقد

 ).يف مجهورية كوريا وكولومبياكما حدث (شركات تقدمي اخلدمات 

مشاهدة البث املباشر لقنوات خدمة  ونقل اإلرسال التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنتكذلك يوفر نشر خدمة 
 فرصاً هائلة بالنسبة لقطاع االتصاالت، وخصوصاً يف ما يتعلق حبصول املستهلكني  على اهلواتف املتنقلةالتلفزيون

على خيارات أكثر وخدمات أكثر، مما يعزز املنافسة بني شركات تقدمي خدمات االتصاالت وشركات الكبل، 
الت جيب أن تطور قدراهتا يف جمال سيزيد من تطوير خدمات النطاق العريض ألن شركات تقدمي خدمات االتصا مما

  .النطاق العريض لدعم خدمات الفيديو، األمر الذي ييسر حتقيق أهداف النفاذ بالنطاق العريض يف كثري من البلدان
  .وفُِتح باب املناقشة بعد ذلك مع أعضاء هيئة املستشارين

، مالحظات مفيدة التصاالت يف الكامريون، هيئة تنظيم ا)Jean-Louis Beh Mengue (غ السيد جان لويس بيه مينمقّد
وأضاف أن التجوال الدويل إلزامي جلميع . وذكر أن التجوال الدويل منصوص عليه يف قانون االتصاالت. عن جتربة بلده

 بغض النظر عن شركة تقدمي اخلدمة اليت ،شركات تشغيل اهلواتف املتنقلة لضمان قدرة املستهلكني على التواصل حبرية
ومع ذلك، . عت السلطات اتفاقات جتوال مع كثري من شركات التشغيل وتعد رسوم التجوال معقولةوقد وقّ. ن معهايتعاملو

وجود قواعد واضحة، تتلقى اهليئة التنظيمية بعض الشكاوى من الشركات احمللية لتشغيل اهلواتف املتنقلة ومن  فنظراً لعدم
 املنظمات اإلقليمية وشبه اإلقليمية ينبغي أن تناقش وأكد على أن. وال الدويلاملستهلكني فيما يتعلق بشدة ارتفاع أسعار التج
 االتصاالت ميكن أن ملنظمي  الثامنةوأضاف أن منتديات، مثل الندوة العاملية. وتواجه هذه املسألة اليت تكتسب أمهية متزايدة

  .اعد واضحة وشفافةم جدوالً باألسعار ميكن استخدامه يف تسوية املنازعات على أساس قوتقدِّ
وكبديل . وميكن تطبيق مبادئ قائمة على التكلفة على التجوال الدويل. والتنظيم هو لب قضية التجوال باهلواتف املتنقلة

وميكن حتسني القدرة على النفاذ من خالل وضع . لذلك، ميكن توسيع نطاق قواعد التجوال احمللية لتشمل التجوال الدويل
  .االستراتيجيات التنظيمية على املستويني اإلقليمي وشبه اإلقليميقواعد واضحة ومواءمة 

 يسمح نوباإلضافة إىل ذلك، ميكن للتجوال احمللي أ. وإنشاء بوابات دولية ميكن أن يسمح بتسيري احلركة الدولية بتكلفة أقل
 التبديل يسمح، أو يعوق كذلك فإن عدد نقاط. ق مع الشركات األخرى من أجل خفض التكاليفيتنسباللشركات التشغيل 

  .تقاسم البنية التحتية القائمة
هيئة تنظيم االتصاالت يف ، )Syed Nasrul Karim Ahmed Ghazvani(السيد سيد نصر الكرمي أمحد غازفاين وحتدث 
خدمات تشمل جمموعة من اخلدمات، منها اليت الضوء على طبيعة التجوال الدويل العابرة للحدود، وفألقى ، (PTA) باكستان

  .الصوت، ونقل البيانات، وغريها نقل
. وأضاف أن الُنهج املختلفة اليت تطبقها اهليئات التنظيمية يف البلدان املختلفة تتعامل بشكل خمتلف مع أسعار التجوال املرتفعة

 هيئة  قرار بالتصدي هلذه املشكلة، وكذلك إىل)ARAGNET(الشبكة العربية هليئات تنظيم االتصاالت  مبادرة إىلر أشاو
تشجيع املنافسة ومحاية املستهلك يف أستراليا مبراقبة األسعار بدالً من إدخال قواعد تنظيمية مقيِّدة، وإىل القواعد التنظيمية اليت 

ضمن جمموعة درج وأضاف أن عدداً من األدوات التنظيمية، اليت تتفاوت درجة تدخلها، ُم. أدخلتها املفوضية األوروبية
  .يمية، وللهيئة التنظيمية أن ختتار من بينها أنسب أداة للتعامل مع كل قضية تنظيمية التنظاألدوات
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ن يكون اخليار األول على أوميكن . وأكد على وجوب التعاون واحلوار ملواجهة قضية التجوال الدويل باهلواتف املتنقلة
ر ومع ذلك، فقد حذّ.  يف اآلراء فيما بني األقاليماملستوى اإلقليمي، مث االنتقال بعد ذلك إىل اتفاق عاملي حال وجود اتفاق

واخليار الثاين، هو العمل داخل جمموعات من البلدان اليت جتمع . من أن ذلك قد يكون صعباً نظراً لتنوع املواقف واألوضاع
 األهداف التنظيمية، ويف احلاالت الثالث، تتشابه. واخليار الثالث، هو االعتماد على التنظيم الذايت. بينها أفكار متشاهبة

  .النطاق الوطينولذلك، من الالزم وجود مواءمة على املستوى الذي يتجاوز . ختتلف االحتياجات كثرياً ما بينما
،  ومشاهدة البث املباشر لقنوات التلفزيون على اهلواتف املتنقلةنقل اإلرسال التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنتيتعلق ب وفيما

وقد حفزت اخلدمات . دمي اخلدمات يف باكستان كانت تلزمها يف العادة تراخيص خبدمات حمددةأوضح أن شركات تق
  ومشاهدة البث املباشر لقنوات التلفزيون على اهلواتف املتنقلة،نقل اإلرسال التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنتاجلديدة، مثل 

وقد قام عدد من جهات . رخيص لتطويعه وتيسري النفاذ إىل السوقعلى إعادة النظر يف إطار التاهليئات التنظيمية كثرياً من 
أما يف البلدان اليت توجد هبا . االختصاص القضائي باجلمع بني اجلهات التنظيمية، مما جيعل من املمكن إصدار ترخيص واحد

  .د من التحديجهات تنظيمية منفصلة للبث اإلذاعي واالتصاالت، مثل باكستان، فإن هذه القضية تنطوي على مزي
. يتصل باخلدمات املبتكرة، ينبغي أن تتصدى احلكومات لقضايا مثل املعايري املشتركة، وجودة اخلدمة، واِمللكية وفيما
  . من بني القضايا اليت تنطوي أيضاً على حتدياتتفكيكتكون إدارة طيف الترددات وال وقد

 حترك االحتاد األورويب ، أن يف سويسرا(ComCom) التهيئة تنظيم االتصارئيس ، )Marc Furrer (مارك فوريروذكر 
تنطبق على شركات التشغيل  لتخفيض تعريفات التجوال الدويل كان ناجحاً، ولكنه أوضح أن قواعد االحتاد األورويب ال

يفات احمللية،  إال أن ذلك قد يدفع شركات التشغيل إىل تعويض االخنفاض يف أسعار التجوال الدويل إما برفع التعر.السويسرية
املقبول أن   يعترف بأنه من غريهويف نفس الوقت، فإن. أو بالتمييز بني مستخدمي التجوال من البلدان أو األقاليم املختلفة

 إسبانيا وتكون تكلفة االتصاالت املتجولة اليت يتحملوهنا أكرب من قيمة يذهب مستخدمو اهلواتف املتنقلة السويسريون إىل
، قد يكون تنظيم خدمات اجلملة من بني احللول لةواصرة يف سويسرا تفوق احلركة الداغنظراً ألن احلركة املو.تذكرة الطائرة

. ذلك، فإن ذلك لن يكون من املمكن تطبيقه على شركات التشغيل اليت يكون مستوى احلركة فيها منخفضاً ومع. املمكنة
وأوضح أن هذه . اثلة بدأت تظهر اآلن بالنسبة لنقل البياناتوهناك مشكلة مم. ومثة خيار آخر وهو تنظيم خدمات التجزئة

تتمتع املنظمات الدولية مثل االحتاد الدويل لالتصاالت  وال. القضايا نوقشت وُبحثت على كل من املستويني الوطين والدويل
ن مبثابة منتديات ومنابر للتعاون تستطيعه هو أن تكو ومنظمة التجارة العاملية بسلطة قانونية لفرض القواعد التنظيمية؛ وكل ما

  .بني اهليئات التنظيمية
ومن الدالئل اإلجيابية جداً أن . وأكد على أن املنافسة القائمة على البنية التحتية تعد جيدة لكل من السوق واملستهلكني
وجد تراخيص ت ويف سويسرا، ال. تستطيع شركات تشغيل االتصاالت الدخول يف جمال البث اإلذاعي والعكس بالعكس

ومع ذلك، ختضع شركات تقدمي هذه اخلدمة لقانون البث اإلذاعي، وتوجد ضوابط تطبق على احملتوى . أو احملتوى  للنقل
  ).اإلعالنات، وغري ذلك وقت(

، فمن الالزم احلصول على ترخيص لتقدمي هذه شاهدة البث املباشر لقنوات التلفزيون على اهلواتف املتنقلةيتعلق مب وفيما
، لنقل مباريات بطولة كرة القدم 2008 يف الربع األول من سنة جتارياخلدمة على مستوى وسوف يتم إطالق هذه . دمةاخل

 سيكون من الالزم حتديده أو على األقل البث املباشر لقنوات التلفزيون على اهلواتف املتنقلةوأضاف أن حمتوى . األوروبية
  .تنجح  املعتادة قد التكييفه هلذا الغرض، ألن برامج التلفزيون

،  مدير عام هيئة الربيد واالتصاالت يف إندونيسيا،)Basuki Yusuf Iskandar(باسوكي يوسف اسكندر  السيدقال و
ففي . والتصدي هلذه القضية شديد التعقيد نظراً لطبيعتها العابرة للحدود. خيضع للتنظيم يف إندونيسيا ن التجوال الدويل الإ

فيه املستهلكون تعريفات أكثر إنصافاً، تزداد فيه احلركة باستمرار على الرغم من أن األسعار مرتفعة الوقت الذي يتوقع 
واخلطوة األوىل هي تعزيز الشفافية . وأوضح أن اتباع هنج إقليمي بالنسبة لتنظيم التجوال قد يكون الطريقة األنسب. نسبياً

اء مع األطراف الرئيسية يف صناعة االتصاالت وميكن  قيام حوار بّنوينبغي. وضمان املساواة يف معاملة مستخدمي التجوال
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القواعد التنظيمية ة أفضل من تشددامل  غرييةالتنظيمالقواعد وقد تكون . لالحتاد الدويل لالتصاالت أن ييسر هذا األمر
. هذا النوع من القضايا املعقدةطاؤها االختصاصات املناسبة للتعامل مع ومن املهم متكني اهليئات التنظيمية وإع. املتشددة

وهذه القضية ميكن أن تعاجلها منظمة التجارة العاملية من أجل . املدى البعيد، ميكن بل وينبغي التوصل إىل حل عاملي ويف
  .التوصل إىل حل مقبول، ألن التجوال الدويل جزء من عملية التكامل االقتصادي األوسع وعملية العوملة

توجد قواعد تنظيمية حيث  تان، منفصلتان تنظيمينات، توجد جهرسال التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنتنقل اإلوفيما يتعلق ب
واعترافاً باحلاجة إىل التقارب، فمن الالزم مواءمة القانونني . ايالبث اإلذاعي يف إندونيسأخرى بشأن بشأن االتصاالت و

  .ودجمهما يف قانون واحد
بعض املقارنات بني ، لشؤون الفنية، هيئة تنظيم االتصاالت، اإلمارات العربية املتحدةحممد غياث، مدير ا السيد أجرى

وقال إن هناك حاجة إىل التصرف السريع ملواجهة تعريفات . اخلربات والتجارب األوروبية والعربية يف جمال التجوال الدويل
وقد أقدمت اجملموعة العربية على . ُتبدي تعاوناً كامالً  الالتجوال املرتفعة يف املنطقة العربية وأن شركات التشغيل أثبتت أهنا

  .مبادرة جديدة على مستوى جملس الوزراء، وسوف ُتناقش هذه القضية يف االجتماع الوزاري املقبل
 ومع ذلك، فإن مثل هذه املبادرات. GSMAوتعريفات التجوال يف املنطقة العربية ُتنشر اآلن على موقع للويب تستضيفه هيئة 

وهناك توافق عام على أنه من الضروري وجود التزام تنظيمي بإبالغ . يف املنطقة ينبغي أن تقودها الشركات العاملة يف املنطقة
  . وهذا هو الوضع بالفعل يف اإلمارات العربية املتحدة.املستهلكني بالرسوم املطبقة على التجوال

 ومشاهدة البث نقل اإلرسال التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنت مثل ، تعد اخلدمات اجلديدةاإلمارات العربية املتحدةفي ف
ولضمان تقدمي أفضل . مهمة وميكن استيعاهبا ضمن خدمات االتصاالت املباشر لقنوات التلفزيون على اهلواتف املتنقلة

نبغي أن يلقى نشر هذه وي. اخلدمات للمستهلكني، ينبغي زيادة التعاون بني شركات تقدمي اخلدمة وشركات تقدمي احملتوى
وأكد على أن . اخلدمة التعزيز من جانب هيئات تنظيم االتصاالت وكذلك الشركات املعنية بإنتاج احملتوى وشركات التشغيل

يتعلق  والوضع التنظيمي فيما. يكون ممكناً بدون وجود حمتوى جيد نقل اإلرسال التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنت لن
تأخذ يف االعتبار مثل هذه  فزيوين عرب بروتوكول اإلنترنت معقد ألن القواعد التنظيمية احلالية لالتصاالت الاإلرسال التل بنقل

وقد ُمنِحت بالفعل .  جزءاً من قانون االتصاالتاإلرسال التلفزيوين عرب بروتوكول اإلنترنت وينبغي أن يكون نقل. اخلدمات
  .اصة بذلكاخلتنظيمية القواعد ال وجاري إعداد ول اإلنترنتاإلرسال التلفزيوين عرب بروتوك نقلتراخيص ل

، أن قضية التجوال باهلواتف املتنقلة معقدة ألن العديد من السيد سامي البشري املرشد، مدير مكتب تنمية االتصاالتأكد 
 من تكلفة اخلدمات املائة  يف700-800بني  ومن الصعب قبول تعريفات تصل إىل ما. العوامل ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار

وينبغي أن تبحث صناعة االتصاالت واهليئات التنظيمية عن حلول، وأن تنظر يف اخليارات اخلاصة خبفض . املتنقلة الدولية
 الثامنة ملنظميالندوة العاملية وافقت عليها وأضاف أن املبادئ التوجيهية اخلاصة بأفضل املمارسات اليت . أسعار اخلدمات

وهذه املبادئ . حل أن تكون مبثابة وسيلة للبدء يف املناقشة، وأن تساعد اهليئات التنظيمية يف التوصل إىلاالتصاالت ميكن 
  .مفيدة التوجيهية ليست ُملزِمة قانوناً، ولكنها تقوم على أفضل املمارسات وميكن أن تترتب عليها توصيات

  :وقد أثارت املناقشة التفاعلية النقاط التالية
األورويب على التعريفات املطبقة، وهذا هو التحرك األول والوحيد خلفض أسعار التجوال اعترض االحتاد  

 .ميكن تطبقها عاملياً ولكن جتربة االحتاد األورويب ال. الدويل

 - شرحية واحدة (باإلضافة إىل احللول التنظيمية املمكنة ألسعار التجوال الدويل املرتفعة، توجد حلول جتارية  
 .واملقصود من التنظيم هو مساعدة صناعة االتصاالت على التقدم إىل األمام. )بأرقام متعددة

 .ميكن أيضاً أن يوفر التنظيم الذايت للمستهلكني أسعاراً تقوم على الشفافية 

حتليل ظاهرة ميكن  إدارات االتصاالت جبمع بيانات عن التعريفات لكي أعضاء هيئة املستشارينطالب  
 .اذ القرارات ووضع القواعد التنظيمية عن ِعلْمالتجوال بطريقة أفضل واخت
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يرجع ارتفاع أسعار التجوال الدويل إىل املمارسات املتصلة بدعم األسعار احمللية على حساب أسعار  كثرياً ما 
 .التجوال الدويل

زادات تكون امل وكثرياً ما. رمبا تكون رسوم الترخيص املرتفعة من بني العوامل املؤدية إىل ارتفاع األسعار 
وقد يساعد االنتقال إىل التقييم الشامل للعطاءات . مفضلة لغرض الشفافية، ولكنها تؤدي إىل أسعار مرتفعة

)beauty contests (يف خفض األسعار. 

 ألسعار التجوال الدويل من الالزم تنسيق اجلهود على املستويني اإلقليمي والدويل لكي ميكن التوصل إىل حلول 
 .األقاليماملفرطة يف مجيع 

  واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا الشامل النفاذ تشجيع :األطراف مجيع بني اجلمع :الثامنة اجللسة
، ، مدير عام مكتب تنظيم املرافق العامة يف جامايكا)J. P. Morgan(ان، غمور. ب.السيد جرئيس اجللسة افتتح اجللسة 
 تقدمي جمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ، إىل)Sonja Oestmann( سوجنا أوستمان ةودعا السيد
  .من أجل التنمية برنامج املعلومات  االحتاد باالشتراك معوضعها

، وحدة قياس النفاذ الشامل، وهي أحدث  االستشارات وحبوث االتصاالت يف كندا سوجنا أوستمان، مديرةالسيد تمقّدو
 من أجل التنميةبرنامج املعلومات يم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وحدة تضاف إىل جمموعة أدوات تنظ

)ITU-infoDev .(ضحت أن صناديق أموال النفاذ الشامل قد مت مجعها ووأ. وألقت الضوء على هيكل الوحدة وتكاملها
 القليل فقط من هذه وأوضحت أن. ُتستخدم خالل فترة من الوقت وأن البعض أعربوا عن قلقهم من أن هذه الصناديق ال

املبالغ اليت ُجِمعت من إعادة النظر يف وأضافت أنه قد يكون من املفيد . الصناديق يواجه صعوبات يف استخدام املوارد
فمن املمكن ختفيض نسبة اإليرادات اليت تساهم هبا شركات التشغيل عندما يزداد عدد الشركات . شركات التشغيل املسامهة

بصناديق النفاذ الشامل مراعاة احلياد التكنولوجي، والشفافية،  يتعلق من بني أفضل املمارسات فيماوذكرت أن . املسامهة
واإلنصاف، والتمكني من املراجعة العامة، واستخدام املزادات التنافسية بالنسبة لإلعانات، واستخدام الصناديق كملجأ أخري، 

من صناديق النفاذ الشامل وعرضت بعض أمثلة .  شركات التشغيلوالتركيز على االستدامة، ومجع املبلغ الالزم فقط من
  .أوغندا ومنغوليا وشيلي

والحظت أن من املمكن . النفاذ الشاملواستراتيجية وشرحت كيف أن تقاسم البنية التحتية ميكن أن يكون جزءاً من سياسة 
وعلى . لة استخدام صناديق النفاذ الشاملأن تنظر هيئات تنظيم االتصاالت يف التفويض بتقاسم البنية التحتية يف حا

  :املثال سبيل
 ؛) إلزامياقررت موزامبيق جعل التقاسم مع اآلخرين(متديد الشبكات األساسية إىل املناطق الريفية  
 ؛)اهلند(دعم إقامة األبراج  
رى صناعة ت استخدام صناديق النفاذ الشامل يف دعم شبكات النفاذ املفتوح اليت يشملها التقاسم حيثما ال 

 ؛)كندا(االتصاالت ضرورة لالستثمار التجاري يف الشبكات عريضة النطاق 
 ).بريو(ذات الصلة املعلومات إعالن متويل مشروعات جتريبية بشرط  

وفيما يتعلق بفرصة متويل النطاق العريض من صناديق النفاذ الشامل، أوضحت أنه يتعني على البلدان توخي احلذر لكي 
تتمتع بالنفاذ  ويه األسواق، إذ درجت العادة على استخدام صناديق النفاذ الشامل يف متويل الفئات اليت التؤدي إىل تش  ال

 استبعاد خدمات النطاق العريض من اخلدمات اليت ميكن متويلها 2006وقد قرر االحتاد األورويب يف . املتاح لألغلبية
ن الواجب استبعاد النطاق العريض، ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار إذا كان م وعند النظر فيما. صناديق النفاذ الشامل من

  :التاليتني القضيتني
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زلية، بينما يركز النفاذ الشامل على   اخلدمات املنأن االحتاد األورويب نظر إىل خدمات النطاق العريض من منظور 
 نفاذ اجملتمعات احمللية؛

 .منائية لأللفيةضرورة تشجيع النطاق العريض من أجل حتقيق األهداف اإل 

اإلصالح على ومن الالزم أن تركز سياسات النفاذ الشامل اليت تشجع النطاق العريض على تنفيذ القطاع الضروري و
ومع ذلك، ينبغي أن ). مثل النفاذ املفتوح إىل البنية التحتية عريضة النطاق(التنظيمي الذي يوفر حوافز لتنمية النطاق العريض 

  . النفاذ الشامل على دراسة دقيقة وعلى دراسات اجلدوىيقوم استخدام صناديق
  .وفُِتح باب املناقشة بعد ذلك مع أعضاء هيئة املستشارين

، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت، )Ronaldo Mota Sardenberg(سعادة السفري رونالدو موتا ساردنربج أوضح 
يتصل بانتشار االتصاالت يف  فيمانها توضيح نتيجة جهودها ع خبربة ألكثر من عشر سنوات وميكت، أن الربازيل تتمالربازيل
 قد أمكن حتقيق الكثري هوأضاف أن. فالقواعد التنظيمية مستقرة وتقوم على التنسيق بني شركات التشغيل والدولة. الربازيل

 اهليئة النظر يف إلزام وأوضح أن أهداف النفاذ الشامل قد تغريت يف الفترة األخرية، ونتيجة لذلك أعادت. عن طريق احلوار
وغريته إىل التزام ببناء البنية التحتية  مركز اتصاالت يف أحناء البلد 500 8الشركات املهيمنة على اخلطوط الثابتة ببناء 

 مدرسة بالنطاق 000 55كذلك تتعاون احلكومة مع القطاع اخلاص لتزويد . 2010للشبكات الرئيسية من اآلن وحىت سنة 
 بلدية 500 5 أن تغطي بنية الشبكات الرئيسية حنو 2010ومن املستهدف، حبلول سنة . بدون مقابل) Mbp/s 1(العريض 

. يشمل ذلك املناطق الريفية يف الوقت احلاضر، ولكنها ستعاجل بطرق أخرى وال. حبيث تكون سعتها متناسبة مع عدد السكان
عريض ميكن أن يوفر عدداً كبرياً من اخلدمات، مثل احلصول واملزايا اليت ميكن أن تترتب على ذلك واضحة، ألن النطاق ال

  .على اخلدمات الطبية عن ُبْعد، وغري ذلك
 – وأوضح أن عدد مشتركي اهلواتف املتنقلة ازداد بدرجة جوهرية نتيجة للمنافسة يف سوق االتصاالت باهلواتف املتنقلة

يل الثالث يف السنة املاضية ملدة  وقد طُرحت تراخيص اجل.2007 مليون مشترك يف 122 إىل 2002 مليون مشترك يف 1,7 من
. وأضاف أن الترخيص يشمل أيضاً شروط تقاسم البنية التحتية. باليني دوالر أمريكي 3سنة وحققت إيرادات بلغت   15

وسوف تقام . وسوف تقوم أربع شركات تشغيل بتوفري اخلدمات يف كل إقليم، وهذا يعين أن املنافسة سوف تعم مجيع األحناء
وعالوة . مزادات أخرى هذه السنة، ومن املتوقع أن تقوم شركات اجليل الثالث باستكمال اجلهود يف جمال اخلطوط الثابتة

  ).موحد(على ذلك، تتجه الربازيل حنو املوافقة على ترخيص واحد 
األموال اليت قبات يف استخدام املستخدمة، أوضح أن الربازيل واجهت ع  ق النفاذ الشامل غريوصندأموال وفيما يتعلق ب

وُتبذل جهود يف . موال على شبكة اخلطوط الثانية فقطهذه األينص على إنفاق نتيجة لقرار قضائي صندوق الجتمعت يف 
  .الوقت احلاضر لتوسيع نطاق الصندوق

 أن اليابان بان،، مدير عام معهد سياسات املعلومات واالتصاالت، اليا)Issei Yamamoto(إيسي مياموتو  السيدذكر 
تعد يف الوقت احلاضر واحدة من أكثر البلدان تقدماً يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخصوصاً يف خدمات النطاق 

 2005 مليون مشترك فقط، وحبلول سنة 0,85، مل يكن عدد مشتركي النطاق العريض يتجاوز 2001ففي سنة . العريض
 للمنازل ةيالبصرشبكات األلياف وتنتشر , 2007 مليون مشترك يف سنة  27ك، وبلغ  مليون مشتر20ارتفع هذه العدد إىل 

وقد اخنفضت رسوم االستعمال إىل الثلث، أي من . بشكل سريع جداً حيث وصلت اآلن إىل عشرة ماليني مشترك
ملرتبة األوىل من حيث أسرع ويأيت ترتيب اليابان يف ا. 2005دوالراً يف سنة  20 إىل حنو 2001دوالراً يف الشهر يف سنة   70

  .العامل وأرخص اخلدمات يف
  :ويرجع جناح هذه السياسة إىل عاملني رئيسيني مها

حتديد هدف وطين الستراتيجية املعلومات واالتصاالت اليت تقودها احلكومة، وهي ربط اليابان  
 اإللكترونية؛ باخلدمات
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 .ةاستحداث وتنفيذ برنامج يقوم على سياسة مناسبة للمنافس 

 واالستراتيجية الثانية اخلاصة 2005 وشرح دور السياسة الوطنية اليت تستهدف ربط اليابان إلكترونيا اليت ُوِضعت يف سنة
ق يربط اليابان إلكترونيا، وهي االستراتيجية اليت شجعت االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل التنسب

 القائمة على مفهوم اجملتمع الذي يتمتع بوجود u-Japan أعقب ذلك إدخال سياسة وقد.  احلكومة والقطاع اخلاصبني
 تستهدف 2006وأضاف أن استراتيجية اجليل التايل للنطاق العريض اليت بدأ تنفيذها يف . شبكات االتصاالت يف كل مكان

 ةيالبصرشبكات األلياف (لسرعة كذلك فإن اخلدمات فائقة ا. 2010 تعميم النطاق العريض يف مجيع املناطق حبلول سنة
  .2010 يف املائة من املنازل حبلول سنة 90سوف تنتشر يف ) للمنازل
، إن هيئة تنظيم ، عضو اجمللس الوطين، هيئة تنظيم االتصاالت يف موريتانيا)Mbaké Fall(السيد مباكي فول وقال 

اع واحد، مث أصبحت هيئة تنظيمية لقطاعات متعددة  كهيئة تنظيمية خمتصة بقط1999 االتصاالت أنشئت يف البداية يف سنة
وذكر أنه باإلضافة إىل . فباإلضافة إىل االتصاالت، أصبحت اهليئة مسؤولة أيضاً عن قطاعي الربيد والكهرباء. 2001 يف سنة

الشامل ملختلف وهذه اهليئة مسؤولة عن ضمان النفاذ . ذلك، أنشئت يف موريتانيا هيئة للنفاذ الشامل ختدم قطاعات متعددة
وأوضح أن . وهذا يسمح باالستفادة من اخلربات يف القطاعات املختلفة. اخلدمات العامة مثل االتصاالت، واملياه، والكهرباء

  .اهليئة مستقلة من حيث التمويل وأن اهليئتني ستعمالن على زيادة الكفاءة والفعالية
، أن احلياد التكنولوجي وحترير زانيا ة تنظيم االتصاالت يف تن عام هيئ، مدير)John S. Nkoma(السيد جون نكوما وأكد 

كذلك . زانيا وتوجد أربع بوابات دولية وأضاف أن البوابات الدولية حمررة يف تن. البوابات الدولية من املبادئ املهمة للتنظيم
، وبذلك تصبح زانيا وفريها يف تنجاري ت) HSPDA(أوضح أن خدمات اجليل الثالث اخلاصة بالنفاذ فائق السرعة لنقل الرزم 

وأوضح أن املزايا الرئيسية لتقاسم البنية التحتية هي القدرة على . إفريقيازانيا الدولة الثانية اليت تقدم هذه اخلدمة بعد جنوب  تن
ترتب عليه  ومع ذلك، فإن ذلك ت.خفض التكاليف، وتيسري الدخول إىل السوق، وجتنب االزدواجية، ومراعاة القضايا البيئية

  .بعض املساوئ مثل املنازعات والقضايا املتصلة بأمن احلركة
 علىواستشهد .  جاري حلها بنجاح كبريإفريقيايتصل بقضية التجوال باهلواتف املتنقلة، أوضح أن هذه القضية يف  وفيما

يون نسمة، قد دخلت يف اتفاقات مل  400ذلك بأن شركات تشغيل اهلواتف املتنقلة يف اثين عشر بلداً، يبلغ عدد سكاهنا حنو 
، أوضح أن تعليقاتهويف ختام . خاصة بالتجوال، تعرض مبوجبها على عمالئها التمتع خبدمة التجوال بأسعار التجوال الوطنية

 اليت ميكن االستفادة منها  وأن جلسات الندوة تنطوي على الكثري من الدروس،زانيا قانون النفاذ الشامل جاري إصداره يف تن
  .الصدد  هذايف

، حيث أكد على أن طيف الترددات شحيح، وأنه ملا كان ميثل مورداً  يف اهلندITU-APT مؤسسةوقدم آخر التعليقات ممثل 
أوالً، ينبغي تشجيع : وقدم اقتراحني مها. مهماً يتزايد الضغط عليه، فمن الالزم بذل جهود كبرية فيما يتصل بتقاسم الطيف

ت املتوافقة اليت حددها قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد فيما يتعلق باألنظمة الالسلكية، البلدان على نشر النطاقا
وينبغي أن تضع هذه . ينبغي أن يزيد قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد من تركيز أنشطة جلان الدراسات التقنية وثانياً،

  .خليتصل بقضايا التدا مااللجان مبادئ توجيهية، خصوصاً في

  الندوة واختتام األمام ىلإ الطريق
بأن أعطى الكلمة للسيد مانيويز  ،السيد سامي البشري املرشد، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتادافتتح اجللسة 

)Maniewicz( مكتب تنمية االتصاالت، والسيدة فالريي داكوستا /دائرة السياسات واالستراتيجيات، رئيس
)Valerie D’Costa(والبنك الدويل واالحتادربنامج ال لتقدمي املشروع املشترك بني من أجل التنميةبرنامج املعلومات رة  مدي 
)ITU-infoDev-World Bank project(تنظيم تكنولوجيا  أدوات ، واملبادرة العاملية لبناء القدرات، وتقرير جمموعة

). html.index/en/org.ictregulationtoolkit.www://http( واالحتادربنامج الاملعلومات واالتصاالت اليت وضعها 

http://www.ictregulationtoolkit.org/en/index.html
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الربنامج العاملي لتبادل املعلومات بني هيئات تنظيم االتصاالت، وعرض املبادئ التوجيهية اليت جوائز مبناقشة اجللسة واستمرت 
  .سات، ومناقشة املوضوعات اليت ستعرض على الندوة املقبلةالندوة ألفضل املمارأقرهتا 

يقوم التنظيمية  هو وضع برنامج كامل لبناء القدرات املبادرة العاملية لبناء القدرات أن اهلدف من السيد مانيويزوقد أوضح 
ق املناقشة اليت ُعرِضت على واملواد املرجعية األخرى، مثل أوراجمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 

وأضاف أن هناك فجوة يف بناء القدرات ينبغي العمل على سدها، . الندوة، واملبادئ التوجيهية اخلاصة بأفضل املمارسات
وأوضح أن اآلراء اإلجيابية اليت أبدهتا اهليئات التنظيمية املشاركة . املبادرة العاملية لبناء القدراتوهذا هو املقصود من 

مارس، سوف   10ت يف دُعِق الرمسية، اليت معيات اإلقليمية هليئات تنظيم االتصاالت يف مناقشة املائدة املستديرة غريواجل
  . مبا يليب احتياجات اهليئات التنظيميةاملبادرة العاملية لبناء القدراتصياغة على  من أجل التنميةبرنامج املعلومات تساعد 

االستدامة يف املدى البعيد، :  تقوم على ثالث دعائم أساسية هيرة العاملية لبناء القدراتاملباد أن السيدة داكوستاوأضافت 
من أجل برنامج املعلومات ودعت املشاركني إىل إبالغ االحتاد و). اجملال والنطاق(العمالء، وعاملية الوصول مراعاة مصلحة و

موعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جموأضافت أن . باحتياجاهتم ومقترحاهتم) ITU-infoDev( التنمية
وذكّرت . شديدة األمهية من أجل التنميةبرنامج املعلومات ت أساساً لشراكة يعتربها ناك من أجل التنميةبرنامج املعلومات 

عت املشاركني على كما شج. املشاركني بأن الفصول األوىل من وحدة النفاذ الشامل ميكن اآلن االطالع عليها إلكترونياً
هت الشكر إىل واختتمت مالحظاهتا بأن وّج. جمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقدمي آرائهم بشأن

  .، وجلميع اهليئات التنظيميةواللجنة الوطنية لالتصاالت يف تايالندمكتب تنمية االتصاالت باالحتاد، 
وُمنحت . لتايل وقدم جوائز الربنامج العاملي لتبادل املعلومات بني هيئات تنظيم االتصاالت إىل البند ا املرشدانتقل السيد البشري

يتصل بالربنامج العاملي لتبادل  نشاطاً، سواء من حيث طرح األسئلة أو اإلجابة عليها فيمااهليئات التنظيمية اجلوائز ألكثر 
وموقع الربنامج العاملي لتبادل املعلومات بني هيئات تنظيم ). grex/int.itu.www(املعلومات بني هيئات تنظيم االتصاالت 

 احلوار فيما بينهم ةاالتصاالت حممي بكلمة مرور وخمصص هليئات تنظيم االتصاالت وصانعي السياسات لتمكينهم من مواصل
  .ها من أقراهنم يف أحناء العاملي علللمشاركني طرح أسئلة وتلقي إجابات وميكن.  الندوةبعد

 بني هيئات تنظيم االتصاالت حبسب مستوى النشاط لكل 2008 لعام وقد ُمنِحت جوائز الربنامج العاملي لتبادل املعلومات
  :من

 باكستان  - هيئة تنظيم االتصاالت الباكستانية 

 بريو  - )Osiptel(اهليئة العليا لتنظيم االتصاالت يف بريو  

 سان فنسنت وغرينادينوطنية لتنظيم االتصاالت يف اهليئة ال 

 كوستاريكا  - هيئة تنظيم املرافق العامة 

 زويال فن-  )Conatel(اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت  

 السودان - اهليئة القومية لالتصاالت 

 ، الصنيهيئة تنظيم االتصاالت يف هونغ كونغمكتب  

 لتوانيا - هيئة تنظيم االتصاالت 

ع مجيع اهليئات التنظيمية وواضعي السياسات على املشاركة يف  وشّج،عن فائق تقديره جلميع الفائزينسيد البشري الوأعرب 
  .احلوار العاملي اإللكتروين املباشر

http://www.itu.int/grex
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   االتصاالت الثامنة ملنظمياليت اعتمدهتا الندوة العاملية  فضل املمارساتألاملبادئ التوجيهية 

 الثامنة ملنظميالندوة العاملية اعتمدهتا  اليت فضل املمارسات مناقشة املبادئ التوجيهية ألإىلاملرشد انتقل السيد البشري 
 على تنسيق وإدماج املبادئ التوجيهية وأعطي الكلمة للربوفيسور اللجنة الوطنية لالتصاالت يف تايالنداالتصاالت، فشكر 

  .ندسيثابورن كوزربيتوك، رئيس اهليئة الوطنية لالتصاالت يف تايال
 املبادئ التوجيهية املقترحة بشأن االستراتيجيات املبتكرة لتقاسم البنية التحتية من الربوفيسور سيثابورن كوزربيتوكعرض 

وشكر اهليئات التنظيمية على مسامهاهتا وتعليقاهتا املفيدة قبل انعقاد الندوة وأثناءها، . أجل تشجيع نفاذ اجلميع بأسعار معقولة
  .مث فتح الباب أمام إبداء التعليقات. ن تتعاون البلدان األعضاء يف االحتاد يف ذلكوأكد على ضرورة أ

 واالحتاد الدويل اهليئة الوطنية لالتصاالت يف تايالندشكرت كل من نيجرييا والبحرين وبوتسوانا ولتوانيا والسنغال 
وأعربوا عن تأييدهم للمبادئ . ية لتبادل املعلوماتندوة اليت أتاحت الفرصة أمام اهليئات التنظيملالتصاالت على تنظيم هذه ال

وأوضح ممثل وزارة االتصاالت املاليزية أهنم بدأوا . التوجيهية ألفضل املمارسات اليت يعتربوهنا أداة مفيدة للهيئات التنظيمية
فاملنافسة . فيذ شديد الصعوبةة على الورق فإن التنسهلعملية تقاسم البنية التحتية، ولكنه قال إهنا على الرغم من أهنا تبدو 

اهليئة  وجامايكا منظمة اتصاالت الكومنولثكما شكرت كل من . تؤدي على الدوام إىل خفض التكاليف يف املدى البعيد  ال
واقترحت جامايكا إضافة دور املنظمات اإلقليمية إىل املبادئ التوجيهية وأشارت .  واالحتادالوطنية لالتصاالت يف تايالند

 أن هذه التعليقات ستؤخذ يف  املرشدوأوضح السيد سامي البشري.  إىل أمهية حوافز االستثمارتصاالت الكومنولثمنظمة ا
  .2008 اليت تعتمدها الندوة يف عام ومت التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات. االعتبار

   االتصاالتنظميمل املوضوعات اليت ستعرض على الندوة املقبلة

.  من املشاركني عرض اقتراحاهتم بشأن املوضوعات اليت ستعرض على الندوة املقبلة املرشدوأخرياً، طلب السيد البشري
بعد النفاذ  ما" )1: ( املوضوعات الثالثة التالية)AREGNET(الشبكة العربية هليئات تنظيم االتصاالت واقترحت البحرين و

يف ضوء املناقشات اليت ضمان نفاذ اجلميع إىل خدمات املعلومات واالتصاالت اليت حيتاجوهنا، ، مناهج مبتكرة ل"لماالش
: يكون التنظيم يف حدود الدولة كافياً حيثما ال" )2(ني يف اجللسة السادسة، طرفيتعرضت ملوضوع تقاسم املستعملني ال

احلدود، مثل محاية املستعملني والتجوال الدويل  مية عرب هذا املوضوع القواعد التنظيش يناقميكن أنو، "احلدود التنظيم عرب
وشكر الكومنولث اإلقليمي . "ميكن للهيئات التنظيمية أن تعمله القضايا البيئية املتصلة باالتصاالت وما" )3(باهلواتف املتنقلة، 

وإلتاحة فرصة أكرب للهيئات . دمةيف جمال االتصاالت تايالند واقترح مناقشة القضايا املتصلة حبماية املستهلك ونوعية اخل
تنمية االتصاالت املشاركني إىل تقدمي أي مكتب التنظيمية للتفكري يف املوضوعات اليت ستعرض على الندوة املقبلة، دعا مدير 

  .، مؤكداً هلم أن االحتاد سيبلغهم بالنتائج2008 بريل أ13يتجاوز  مقترحات إضافية كتابة يف موعد ال
باعتباره اجتاهاً حتركه التكنولوجيا يف ات دمبني اخلوة، قدمت لتوانيا اقتراحاً إضافياً بالتركيز على التقارب وبعد انتهاء الند

تقاسم  ويعد. سبيله إىل حتديد بيئة جديدة سيكون من الالزم فيها مراعاة األهداف العامة وطلبات املؤسسات العامة واخلاصة
 االتصاالت، من العوامل اليت تيسر وتشجع التقارب بني اخلدمات ملنظمياملية الثامنة نوقش يف الندوة الع البنية التحتية، كما

. واألنشطة التجارية، وزيادة تنويع اخلدمات، وتسهيل النفاذ وختفيض تكاليف خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لى التقارب يف جدول األعمال اليومي للهيئات كيف ستعامل النتائج املترتبة ع: ومع ذلك، فإن األسئلة اليت تطرح نفسها هي

التنظيمية؟ وهل ستكون اهليئات التنظيمية مضطرة إىل إدارة الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنترنت وعالقتها بالشبكات 
التقليدية؟ وهل ستكون قادرة على ذلك؟ هل يؤدي التوسع يف الشبكات األساسية إىل ضمان النفاذ للجميع على قدم 

هي نظرة اهليئات التنظيمية إىل املشاركة النشطة من جانب املستعملني يف حتقيق خدمات جمتمع املعلومات؟  ملساواة؟ وماا
اهليئات التنظيمية أفضل املمارسات  هو االرتباط بني احلياد التكنولوجي وحياد اخلدمات؟ من بني الطرق املمكنة أن تطبق وما

 عن االنفتاح على النموذج احملاسيب البسيط القائم على إعداد الفواتري الشاملة بداية بفكرهتااملترتبة على استخدام اإلنترنت، 
، مع اإلبقاء على أفضل العناصر املستنبطة من األطر التنظيمية )Bill and Keep accounting model(واالحتفاظ هبا 

يقضي بالضرورة على قوة السوق التقليدية  ول اإلنترنت الالتقليدية، مثل مراعاة أن االجتاه حنو الشبكات القائمة على بروتوك
استخدامه  فالتقارب خيلق الكثري من الفرص، ولكن. وإن كان ميكن أن يؤدي إىل ظهور معوقات جديدة يف جمال املنافسة
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وعية بالشكل املناسب يف ضمان حصول مجيع املستعملني على أقصى قدر من املنافع من حيث االختيار، واألسعار، ون
  . ينبغي أن خيضع ملزيد من املناقشةللمنافسةأو القيود اخلدمة، وأقل قدر من التشويه 

وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واللجنة الوطنية لالتصاالت لكل من شكره احلار عن   املرشد السيد البشريأعربو
.  احلفاوة االستثنائية اليت أبداها اجلميع يف تايالندىفيهما، وعلتايالند على التنظيم املمتاز الذي قام به املوظفون العاملون  يف

ر مدير مكتب تنمية االتصاالت اإلعراب عن تقديره العميق حلفل العشاء الذي أقامته اللجنة الوطنية لالتصاالت وكّر
. طقة لالسترخاءتايالند مساء يوم الثالثاء، وتنظيم فترات االستراحة وتقدمي وجبات الغداء وكذلك توفري من يف

على حفل االستقبال  Cisco لرعايتها لألنشطة اخلاصة بالسيدات، كما شكر شركة Iridium and TOT شركة وشكر
  للشركات اليت شاركت يف املعرض التكنولوجي، وهيه وجه شكرك كذل.الثالثاء ليلة أقامته الذي

Nokia/Nokia Siemens Networksو WiMax Forumو Shin Satellite  وومايكروسوفتGSM Association 
  .Rhode & Schwartzو

كما وجه الشكر جلميع املشاركني، ورؤساء اجللسات، وأعضاء هيئة املستشارين، واملتحدثني ومؤلفي أوراق املناقشة اليت 
 االحتاد يرحب أنبوذكّر املشاركني . ُعرِضت على الندوة إلثارهتم مثل هذا احلوار املثمر، واملسامهة يف إجناح هذه املناسبة

 واختتم مالحظاته بأن شكر موظفي مكتب تنمية .2008 أبريل 13بتلقي تعليقاهتم على أوراق املناقشة من اآلن وحىت يوم 
االتصاالت واملترمجني الفوريني جلهودهم يف إجناح الندوة، وأضاف أن االحتاد يثق ثقة كاملة يف تايالند بينما ينتقل االحتاد من 

  .ة إىل معرض تليكوم آسيا، الذي تأكد له أنه سيحقق جناحاً ضخماًأعمال الندو
كذلك شكر الربوفيسور سيثابورن كوزربيتوك االحتاد الدويل لالتصاالت، ووزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

 PCO وشركةيف تايالند، واملتحدثني، وأعضاء هيئة املستشارين، ومؤلفي أوراق املناقشة، وموظفي اللجنة الوطنية لالتصاالت 
، كما شكر املشاركني على مسامهاهتم )اليت نظمت احلفل الذي أقامته اللجنة الوطنية لالتصاالت يف تايالند(للعالقات العامة 

واختتم مالحظاته بأن أكد على أمهية الدور الذي ميكن أن يقوم به التقاسم يف ختفيض تكاليف نشر الشبكات، . مةالقيِّ
وذكر أن اللجنة الوطنية لالتصاالت يف تايالند تشكلت منذ ثالث سنوات ونصف، . الفجوة الرقميةتضييق اذ والنف وتوفري

املنتدى العاملي مث ُعرِض على املشاركني شريط فيديو يلقي الضوء على . تقاسم املعلومات واملعارفبوأهنا هتتم كثرياً جداً 
  الثامنة االتصاالت، وميكن مشاهدته بالرجوع إىل موقع الندوة العامليةملنظمي نة الثام والندوة العامليةلقادة صناعة االتصاالت

  ).08gsr/int.itu.www( االتصاالت على الويب ملنظمي

 

http://www.itu.int/gsr08
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  ألف امللحق
 :التايل املوقع إىل جوعبالر الرمسية الست باللغات املمارسات ألفضل التوجيهية املبادئ على االطالع ميكن

html.bestpractices/treg/D-ITU/int.itu.www.  
  

 

 االتصاالتملنظمي  الثامنة العاملية الندوة

 لتقاسم املبتكرة االستراتيجيات ممارسات أفضل بشأن توجيهية مبادئ
  معقولة بتكلفة للجميع النفاذ بتوفري نهوضوال التحتية البنية

  
 ئاتهي إنشاء إىل أفضت اإلصالح موجات من أوىل موجة العامل أحناء شىت يف املاضي العقد طوال االتصاالت قطاع شهد

 خصخصة ةيوعمل اخلدمات جماالت مجيع أو بعض يف املنافسة عنصر وإدراج البلدان من العظمى الغالبية يف وطنية تنظيمية
 اخلدمات يف ليمث اهل سبقي مل طفرة جةيالنت وكانت ).ريتداب جمموعة نيب من( القائمة االتصاالت لشركات األقل على ةيزئج

 حىت النفاذ اهل توفري ال العامل سكان ةيغالب زالت ما ،الباهرة املكاسب هذه ورغم ذلك، ومع .ةيالنام البلدان يف املتنقلة ةيالصوت
 يهاف مبا الوسائط متعددة ضيالعر النطاق خدمات إىل بالنفاذ تتمتع ةيالنام البلدان مواطين من لةيقل قلةو ة،يالصوت اخلدمات إىل

 مايس ال ،هابنشر هوضللن كأداة ةيالتحت البنية تقاسم ةيإمكان يف العامل حول االتصاالت ميتنظ ئاتهي وتنظر .اإلنترنت
 ةيثان موجة ضرورة هدنش فإننا وميال أما .النطاق ضيعر النفاذ بكاتوش اإلنترنت بروتوكول تعتمد اليت ةياألساس الشبكات

  .ةيميالتنظ اإلصالحات من
 بشأن يهيةتوج مبادئ واقترحنا حددنا قد االتصاالت، ملنظميالثامنة  ةيالعامل الندوة يف ةاملشارك االتصاالتهيئات تنظيم  حنن،
 معقول النطاق ضيعر بالنفاذ هوضالن أجل من املفتوح والنفاذ ةيلتحتا البنية لتقاسم املبتكرة اتيجياالسترات ممارسات أفضل
 .التكلفة

  
  متكينية ببنية النهوض - ألف

  مالئم مييتنظ إطار .1
 املنافسة ريتطو نيلتمك اإلنترنت، إىل النفاذ ذلك يف مبا النطاق ضيعر النفاذ عززي مالئم مييتنظ إطار إىل احلاجة ندرك إننا
 على املبتكرة الفاعلة اجلهات من دةيجد جمموعة نشوء نيولتمك اخلدمات، يف املنافسة إىل باإلضافة ة،يالتحت البنية يف

  .الوطين ديالصع
 ضيختف ثيح من مايس ال املخاطر، بعض على أخرى اراتيخ تنطوي نمايب نةيمع منافع على التقاسم اراتيخ بعض وتنطوي
 ةيالوطن الظروف ضوء يف ةيبعنا اراتياخل هذه موازنة من مالءمة ةيميالتنظ اتيجياالسترات أكثر ميتصم لدى بد وال املنافسة،
  .الصلة ذات
 اتيجياالسترات خمتلف بشأن املصلحة أصحاب عيمج مع ةيعموم مشاورات عقد أمهية ةيميالتنظ اهليئات تدرك ة،يالغا ذهوهل

  .ةيالتحت البنية تقاسم تتناول اليت ةيميالتنظ والقواعد

http://www.itu.int/ITU-D/treg/bestpractices.html
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  واالستثمار افسةاملن حوافز .2
 املنافسة حوافز من تنال ال اليت األحوال يف اً،يطوع أم اًيإلزام أكان سواء ة،يالتحت البنية لتقاسم الكامنة املنافع ندرك إننا

 ليمي أال نبغيي املرافق تقاسم ريتوف أن ندرك وإننا .واالستثمار املنافسة حوافز ةيمحا إىل احلاجة احلسبان يف نيآخذ واالستثمار،
  .اخلدمات من هانيبع أنواع أي أو ةنيبع خدمات مقدم أي صاحل إىل

 والعمل املرافق بعض نشر يف املشاركة خالل من ةيليالتشغ والنفقات ةيالرأمسال النفقات ضيختف املمكن من كوني عندما
 الكفاءة وفورات من بقدر عودت أن هذه التقاسم ةيعمل شأن من فإن ،)مثالً األبراج تقاسم خالل من( هاانتيوص اإدارهت على
 يف هلكاملست على باملنفعة وتعود املبتكرة واخلدمات املنتجات يف االستثمارات من دياملز هابدور متكّن قد واليت األجل لةيطو
 .املطاف هناية
 املرافق إقامة إىل تعمد واليت السوق يف املتنافسة الفاعلة اجلهات ةيميالتنظ اسةيالس ديتق أال على احلرص أمهية ندرك نناإ

 ليالتوص خدمات مثل( ةيالدول والبوابات ةيالدول املقدرة إىل املفتوح النفاذ اسةيالس هذه تعزز أن وعلى ،اهب اخلاصة املستقلة
  .) التقاء الكبل البحري باألرضاتحمط يف املشتركة واملواقع
 النطاق قدرات إىل معقولة بتكلفة النفاذ تقاسم ضاًيأ تشجع أن اشأهن من اإلنترنت على التبادل نقاط إقامة أن نعتقد إننا
 .السوق إىل الدخول يف نيالراغب اإلنترنت خدمات مقدمي أمام ةيوالدول ةيالوطن ضيالعر
  
 ةيالتحت البنية بتقاسم وضهللن املبتكرة ةيميالتنظ اساتيوالس اتيجياالسترات - باء
 :هامن نذكر ة،يميتنظ اساتيوس ةيميتنظ بالتزامات األخذ بفضل سريتي قد ةيالتحت البنية تقاسم جناح أن ضاًيأ ندرك إننا
  معقولة وأحكام شروط .1
 ةيالتحت البنية يف القائمة االستثمارات يف املتمثلة مةيالق ةيمحا ضرورة احلسبان يف التقاسم ةيعمل تأخذ أن الضروري من

 اصطناعي حاجز مبثابة تكون أال نبغيي ،هاريغب أم باألسعار تعلقت سواء واألحكام، الشروط أن ريغ .واخلدمات
 .التقاسم أمام

  ريالتسع .2
 هاساعدي مما األسواق، يف الفاعلة هاتللج الالزمة حةيالصح ةياالقتصاد الدالئل على املتقامسة املرافق ريتسع نطويي أن نبغيي

جديدة  مرافقإقامة  اًيجتار احلكمة إىل األقرب منهل  أي "الشراء أو البناء" بشأن ةيوجتار معقولة قرارات اختاذ على
 ةيالتحت البنية يف االستثمار أجل من حةيالصح احلوافز ريالتسع وفري أن نبغيي ،هذات الوقت ويف القائمة؟ املرافق استئجار أم
 فاعلة تهاج دخول أمام اصطناعي حاجز مبثابة تستعمل أال نبغيي ولكن )االستثمار إىل بالنسبة معقولة عائدات شكل  يف(

 قوى تكون عندما سوى اً،يجتار هبشأن املتفاوض ريالتسع يه السائدة القاعدة تكون أن نبغييو .السوق إىل دةيجد
  .سائدة السوق

  املوارد استعمال كفاءة .3
 يتال املنشآت أجل من ،طريقال حقوقو قنوات التوصيل األرضيو األبراج مثل ،تكرارلل القابلة غري املوارد تقاسم املمكن من
 ورود حبسب اخلدمة ميتقد أساس على التقاسم كوني أن املمكن ومن األمثل، االستعمال من مكّنُي مما مماثالً، غرضاً ختدم

  .عادلة ريتسع ظروف ظل يف ةيالتجار باالتفاقات ناًهر الطلبات
  النادرة املوارد .4
 أو جغرايف أساس على فيالط تقاسم كنميو .خلبالتدا التحكم أمكن طاملا النطاقات استعمال بتقاسم وضهالن املمكن من
  .الترددات نيب الفصل أو زمين
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  صيالترخ .5
 يف اإللكترونية غري العناصر سوى تقدم ال اليت السوق يف الفاعلة اجلهات ترخيص إمكانية يف تنظر أن التنظيمية للهيئات ميكن

 تتمتع اليت العامة املرافق وشركات املتنقلة اخلدمة أبراج شركات مثل ني،طرفيال املستعملني على تتنافس ال ولكنها الشبكات،
 .البصرية األلياف توصيالت ومقدمي العبور حقوق مبوجب بالنفاذ

 الشبكات نيب ليوالتوص التقاسم شروط .6
 وأن زييالتم موعد والعدالة ةيوالشفاف ادياحل أساس على إال قومي أن كنمي ال ةيالتحت البنية تقاسم أن ةيميالتنظ ئاتياهل تدرك
 املرافق تقاسم عيتشج إىل باإلضافة اًينيب ليالتوص يف مهل املرخص نياملشغل عيمج حق تكفل أن كنمي ينيالب ليالتوص أطر

 .للخطر اخلدمة ةيونوع الشبكات أمن تعرض عدم على واحلرص ةياألساس

 ةيالتحت البنية لتقاسم موحدة باتيترت إقامة .7

 مقدمي نيب مايفقنوات التوصيل األرضي  ومد اخلنادق حفر أعمال قيتنس ةيعمل ريسيت دةموح باتيترت إقامة شأن من
  .األخرى املرافق خدمات ومقدمي االتصاالت خدمات مقدمي نيب وكذلك االتصاالت، خدمات

 املنافسة زيوتعز ضيرالع النطاق إىل النفاذ نشر عيتشج يف ةياحملل السلطات يهتؤد الذي سييالرئ الدور ةيميالتنظ ئاتياهل تدركو
 .ةيالتحت البنية تقاسم التماس طلبات إىل املالئم الوقت يف االستجابة وضمان ةياإلدار اإلجراءات طيلتبس قيالوث التعاون ةمهيوأ

 املعلومات وتقاسم ةيالشفاف نيحتس .8
 السوق يف الفاعلة هاتاجل حاجة كتدر كما ةيالتحت البنية تقاسم ريسيلت الشفافة اتيالعمل ضرورة ةيميالتنظ ئاتياهل تدرك
 أن ةيميالتنظ ئاتياهل تشترط وقد .جمحفة إلجراءات اًيتفاد بوضوح حمددة وأحكام شروط مبوجب للتقاسم متوفر هو ما ملعرفة

 مقدمي جانب من للتقاسم املتاحة املستقبل يف اهل واملخطط القائمة ةيالتحت البنية منشآت ليتفاص بيالو مواقع على نشرُت
 ثيحتد أعمال أو اهل املخطط النشر اتيعمل أو القائمةقنوات التوصيل األرضي  يف املتاح زياحل ليقب من ن،ياآلخر خلدماتا

  .ينيالب ليوالتوص الشبكات
 املنازعات ةيتسو ةيآل .9

 ةيالتحت البنية تقاسم ميتنظ لوائح إىل االمتثال لضمان ةيالضرور اإلنفاذ أدوات تضع أن اهل نبغيي ةيميالتنظ ئاتياهل أن نعتقد إننا
 والتنافس التعاون من كل على تنطوي عناصر تتناول اخلدمات مقدمي نيب ةيالتحت البنية تقاسم عالقة أن ومبا .هااعتماد وجناح
 بالسرعة تتسم املنازعات ةيلتسو لةيبد اتيآل استكشاف على أوالً العمل إىل احلاجة تدرك ةيميالتنظ ئاتياهل فإن معاً،
 .الضرورة دعت إذا قضائي قرار إىل هذات الوقت يف واالطمئنان التفاوض لةيحص احللول عيلتشج بساطةوال

  الشامل النفاذ .10
 حوافز وضع ةيإمكان يف تنظر أن الشامل، النفاذ افهدأل دعماًو ةيالتحت البنية لتقاسم عاًيتشج ة،يميالتنظ تهاللج كنمي

 إىل تفتقر اليت واملناطق ةيفيالر املناطق حنو الشبكات لنشر همدهوج من كجزء ةيالتحت البنية تقامسوني نيالذ اخلدمات ملقدمي
 احتكار إعادة إىل اإلعفاءات هذه تؤدي أال على احلرص مع( ةيميتنظ إعفاءات شكل مثالً احلوافز هذه تتخذ وقد .اخلدمة
 .باملنافسة املساس عدم على احلرص مع ةيمال إعانات أو ،)كهلاملست اراتياخت من مربر بال ديتق وأال السوق

 أخرى صناعات ومع السوق يف أخرى فاعلة تهاج مع التقاسم .11

 /االتصاالت صناعة حدود داخل التقاسم على ذلك قتصري أن دون التقاسم عيتشج ضرورة ضاًيأ ةيميالتنظ ئاتياهل تدرك
 ةيالتحت البنية تستعمل أخرى صناعات مع التقاسم إىل تعداهي أن بل اإلذاعة، وصناعة واالتصاالت املعلومات ايتكنولوج

 كنمي التكنولوجي، التطور اقيس ويف .سواء حد على )ذلك ريوغ ،الصحي الصرف هايوامل والغاز رباءهالك مرافق مثل(
 الساحنة الفرص وفري مما )أخرى صناعات ومع السوق يف أخرى فاعلة تهاج مع( املشتركة ةيالتحت البنية إقامة عيتشج

 فيتكال عيلتوز )مثالً البصرية افياألل مد يف للمشاركة( داتيوالتمدقنوات التوصيل األرضي  إىل النفاذ أجل من واملنظمة
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 أثر على ضاًيأ ذلك نطوييو .املدن يف املرور حلركة بالنسبة قةياملضا أسباب فيوختف اخلدمات مقدمي نيب العامة األشغال
 .املتنقلة خلدمةا وأبراج صواري عدد ضيبتخف مايس وال ،)ةيلاجلما ةيالناح من حىت( ايبجيإ ئييب

 ةيميالتنظ املمارسات تقاسم .12

 واسع انتشار لضمان مييواإلقل الدويل نيديالصع على االتساق من مالئم مستوى ريتوف ضرورة ةيميالتنظ ئاتياهل تدرك
 تسميو .اجملال هذا يف يهتؤد أن يهاعل مها دور ةيمياإلقل وللمنظمات التقاسم، بشأن ةيميالتنظ اساتيالس ممارسات ألفضل
 اتتناوهل أن كنمي ال مث ومن احلدود، عرب هام ريتأث نةيمع ةيميتنظ ملسألة يهاف كوني اليت املناطق يف ةمهياأل من أكرب بقدر ذلك
 .واحدة ةيوطن ةيميتنظ هيئة
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