
النھائينص ال

البنى بشأن أفضل ممارسات االستراتیجیات المبتكرة لتقاسم مبادئ توجیھیة 
التحتیة 

لنھوض بتوفیر النفاذ للجمیع بتكلفة معقولةوا
شھد قطاع االتصاالت طوال العقد الماضي في شتى أنحاء العالم موجة أولى من موجات اإلصالح 

لغالبیة العظمى من البلدان وإدراج عنصر المنافسة في بعض في ا تنظیمیة وطنیة اتأفضت إلى إنشاء ھیئ
من بین (مجاالت الخدمات وعملیة خصخصة جزئیة على األقل لشركات االتصاالت القائمة أو جمیع 
.  المتنقلة في البلدان النامیةیةخدمات الصوتالمثیل في لھا  یسبق لموكانت النتیجة طفرة ). تدابیرمجموعة 

خدمات ال المكاسب الباھرة، ما زالت غالبیة سكان العالم ال یتوفر لھا النفاذ حتى إلى ومع ذلك، ورغم ھذه
متعددة الوسائط ، وقلة قلیلة من مواطني البلدان النامیة تتمتع بالنفاذ إلى خدمات النطاق العریض یةالصوت

لبنى التحتیة كأداة اإمكانیة تقاسم في وتنظر ھیئات تنظیم االتصاالت حول العالم .  اإلنترنتبما فیھا
التي تعتمد بروتوكول اإلنترنت وشبكات النفاذ عریض األساسیة شبكات السیما ، الللنھوض بنشرھا

.أما الیوم فإننا نشھد ضرورة موجة ثانیة من اإلصالحات التنظیمیة. النطاق
د حددنا واقترحنا ق، 2008في الندوة العالمیة لمنظمي االتصاالت لعام منظمي االتصاالت المشاركین نحن، 

النفاذ المفتوح من المبتكرة لتقاسم البنى التحتیة وستراتیجیات االأفضل ممارسات بشأن مبادئ توجیھیة 
.أجل النھوض بالنفاذ عریض النطاق معقول التكلفة

النھوض ببیئة تمكینیةألف

مالئمإطار تنظیمي 1)
 ،إلى اإلنترنتبما في ذلك النفاذ  النطاق ریضیعزز النفاذ عمالئم إننا ندرك الحاجة إلى إطار تنظیمي 

، ولتمكین نشوء مجموعة في الخدماتالتحتیة، باإلضافة إلى المنافسة في البنى لتمكین تطویر المنافسة 
.جدیدة من الجھات الفاعلة المبتكرة على الصعید الوطني

سیما من لى بعض المخاطر، الوتنطوي بعض خیارات التقاسم على منافع معینة بینما تنطوي خیارات أخرى ع
من موازنة ھذه الخیارات لدى تصمیم أكثر االستراتیجیات التنظیمیة مالءمة بد حیث تخفیض المنافسة، وال

. في ضوء الظروف الوطنیة ذات الصلةبعنایة
ولھذه الغایة، تدرك الھیئات التنظیمیة أھمیة عقد مشاورات عمومیة مع جمیع أصحاب المصلحة بشأن 

. التي تتناول تقاسم البنى التحتیةالقواعد التنظیمیةف االستراتیجیات ومختل

حوافز المنافسة واالستثمار2)
إننا ندرك المنافع الكامنة لتقاسم البنى التحتیة، سواء أكان إلزامیًا أم طوعیًا، في األحوال التي ال تنال من 

وإننا . االستثماروالمنافسة حوافز  حمایة سبان الحاجة إلىاالستثمار، آخذین في الحوالمنافسة حوافز 
 توفیر تقاسم المرافق ینبغي أال یمیل إلى صالح أي مقدم خدمات بعینھ أو أي أنواع بعینھا من ندرك أن
.الخدمات

من الممكن تخفیض النفقات الرأسمالیة والنفقات التشغیلیة من خالل المشاركة في نشر بعض عندما یكون 
شأن عملیة التقاسم ھذه أن  فإن من ،) مثًالاألبراجمن خالل تقاسم (دارتھا وصیانتھا المرافق والعمل على إ

ن بدورھا المزید من االستثمارات في المنتجات تعود بقدر من وفورات الكفاءة طویلة األجل والتي قد تمّك
.تعود بالمنفعة على المستھلك في نھایة المطافووالخدمات المبتكرة 
 السیاسة التنظیمیة الجھات الفاعلة المتنافسة في السوق والتي تعمد أال تقیدحرص على إننا ندرك أھمیة ال

النفاذ المفتوح إلى المقدرة الدولیة ھذه السیاسة تعزز أن لى عإلى إقامة المرافق المستقلة الخاصة بھا، و
.)ة البحریةمثل خدمات التوصیل والمواقع المشتركة في محطات الھبوط الكبلی (والبوابات الدولیة

إننا نعتقد أن إقامة نقاط التبادل على اإلنترنت من شأنھا أن تشجع أیضًا تقاسم النفاذ بتكلفة معقولة إلى 
.قدرات النطاق العریض الوطنیة والدولیة أمام مقدمي خدمات اإلنترنت الراغبین في الدخول إلى السوق
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بتقاسم البنى التحتیةوض للنھ التنظیمیة المبتكرة ات والسیاساتاالستراتیجیباء
إننا ندرك أیضًا أن نجاح تقاسم البنى التحتیة قد یتیسر بفضل األخذ بالتزامات تنظیمیة وسیاسات تنظیمیة، 

:نذكر منھا

معقولةوأحكام شروط 1)
االستثمارات القائمة القیمة المتمثلة في من الضروري أن تأخذ عملیة التقاسم في الحسبان ضرورة حمایة 

تكون أال ینبغي  ،أن الشروط واألحكام، سواء تعلقت باألسعار أم بغیرھاغیر . بنى التحتیة والخدماتفي ال
.بمثابة حاجز اصطناعي أمام التقاسم

التسعیر2)
ینبغي أن ینطوي تسعیر المرافق المتقاسمة على الدالئل االقتصادیة الصحیحة الالزمة للجھات الفاعلة في 

من األقرب ھل أي " (البناء أو الشراء"قولة وتجاریة بشأن عى اتخاذ قرارات ماألسواق، مما یساعدھا عل
وفي الوقت ذاتھ، ینبغي أن یوفر ). ؟إلى الحكمة تجاریًا التزود بالمرافق أم استئجار المرافق القائمة
 ىبالنسبة إلفي شكل عائدات معقولة (التسعیر الحوافز الصحیحة من أجل االستثمار في البنى التحتیة 

. ولكن ینبغي أال تستعمل بمثابة حاجز اصطناعي أمام دخول جھات فاعلة جدیدة إلى السوق) االستثمار
 تجاریًا، سوى عندما تكون قوى السوق ھوینبغي أن تكون القاعدة السائدة ھي التسعیر المتفاوض بشأن

.سائدة

 استعمال المواردكفاءة3)
، من أجل العبوروحقوق والمسالك تنساخ، مثل األبراج من الممكن تقاسم الموارد غیر القابلة لالس

 على التقاسمأن یكون ستعمال األمثل، ومن الممكن ، مما یمّكن من االالمنشآت التي تخدم غرضًا مماثًال
. في ظل ظروف تسعیر عادلةرھنًا باالتفاقات التجاریةبحسب ورود الطلبات الخدمة تقدیم أساس 

الموارد النادرة4)
ویمكن تقاسم الطیف على . كن النھوض بتقاسم استعمال النطاقات طالما أمكن التحكم بالتداخلمن المم
. أو الفصل بین التردداتي أو زمنجغرافيأساس 

الترخیص5)
یمكن للھیئات التنظیمیة أن تنظر في إمكانیة ترخیص الجھات الفاعلة في السوق التي ال تقدم سوى 

ولكنھا ال تتنافس على المستعملین النھائیین، مثل شركات أبراج الخدمة ، اتالعناصر المنفعلة في الشبك
 ومقدمي توصیالت األلیاف  وشركات المرافق العامة التي تتمتع بالنفاذ بموجب حقوق العبورالمتنقلة

.البصریة

التوصیل بین الشبكاتشروط التقاسم و6)
والعدالة والشفافیة  أن یقوم إال على أساس الحیاد تدرك الھیئات التنظیمیة أن تقاسم البنى التحتیة ال یمكن

جمیع المشغلین المرخص لھم في التوصیل حق یمكن أن تكفل وعدم التمییز وأن أطر التوصیل البیني 
 أمن الشبكات ونوعیة تعرضبینیًا باإلضافة إلى تشجیع تقاسم المرافق األساسیة والحرص على عدم 

. للخطرالخدمة

وحدة لتقاسم البنى التحتیةإقامة ترتیبات م7)
بین مقدمي فیما  الخنادق ومد المسالكمن شأن إقامة ترتیبات موحدة تیسیر عملیة تنسیق أعمال حفر 

.بین مقدمي خدمات االتصاالت ومقدمي خدمات المرافق األخرىوكذلك  ،خدمات االتصاالت
ة في تشجیع نشر النفاذ إلى النطاق تدرك الھیئات التنظیمیة الدور الرئیسي الذي تؤدیھ السلطات المحلی

العریض وتعزیز المنافسة وأھمیة التعاون الوثیق لتبسیط اإلجراءات اإلداریة وضمان االستجابة في 
.الوقت المالئم إلى طلبات التماس تقاسم البنى التحتیة

 وتقاسم المعلوماتالشفافیةتحسین 8)
البنى التحتیة كما تدرك حاجة الجھات تقاسم لتیسیر تدرك الھیئات التنظیمیة ضرورة العملیات الشفافة 

موجب شروط وأحكام محددة بوضوح تفادیًا إلجراءات الفاعلة في السوق لمعرفة ما ھو متوفر للتقاسم ب
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وقد تشترط الھیئات التنظیمیة أن تنشر على مواقع الویب تفاصیل منشآت البنى التحتیة القائمة . مجحفة
 المتاحة للتقاسم من جانب مقدمي الخدمات اآلخرین، من قبیل الحیز المتاح في والمخطط لھا في المستقبل

.والتوصیل البینيتحدیث الشبكات  القائمة أو عملیات النشر المخطط لھا أو أعمال المسالك

آلیة تسویة المنازعات9)
لوائح  االمتثال إلى إننا نعتقد أن الھیئات التنظیمیة ینبغي لھا أن تضع أدوات اإلنفاذ الضروریة لضمان

وبما أن عالقة تقاسم البنى التحتیة بین مقدمي الخدمات تتناول . تنظیم تقاسم البنى التحتیة ونجاح اعتمادھا
 فإن الھیئات التنظیمیة تدرك الحاجة إلى العمل أوًال  معًا،عناصر تنطوي على كل من التعاون والتنافس
 تتسم بالسرعة والبساطة لتشجیع الحلول حصیلة التفاوض على استكشاف آلیات بدیلة لتسویة المنازعات

. إذا دعت الضرورةقضائيواالطمئنان في الوقت ذاتھ إلى قرار 

النفاذ الشامل10)
یمكن للجھات التنظیمیة، تشجیعًا لتقاسم البنى التحتیة دعمًا ألھداف النفاذ الشامل، أن تنظر في إمكانیة 

یتقاسمون البنى التحتیة كجزء من جھودھم لنشر الشبكات نحو وضع حوافز لمقدمي الخدمات الذین 
مع (تنظیمیة شكل إعفاءات وقد تتخذ ھذه الحوافز مثًال . المناطق الریفیة والمناطق التي تفتقر إلى الخدمة

تقید بال مبرر من اختیارات الحرص على أال تؤدي ھذه اإلعفاءات إلى إعادة احتكار السوق وأال
.المساس بالمنافسةالحرص على عدم  مع انات مالیةأو إع) المستھلك

صناعات أخرىجھات فاعلة أخرى في السوق ومع التقاسم مع 11)
داخل حدود على التقاسم تدرك الھیئات التنظیمیة أیضًا ضرورة تشجیع التقاسم دون أن یقتصر ذلك 

التقاسم مع أن یتعداه إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وصناعة اإلذاعة، بل /صناعة االتصاالت
على ) مثل مرافق الكھرباء والغاز والماء والمجاري، وغیر ذلك(تستعمل البنى التحتیة صناعات أخرى 

مع جھات فاعلة ( البنى التحتیة المشتركة إقامة یمكن تشجیع ،التطور التكنولوجيوفي سیاق . حد سواء
 المسالكسانحة والمنظمة من أجل النفاذ إلى مما یوفر الفرص ال) أخرى في السوق ومع صناعات أخرى

لتوزیع تكالیف األشغال العامة بین مقدمي الخدمات وتخفیف ) للمشاركة في مد األلیاف مثًال(والتمدیدات 
حتى من (وینطوي ذلك أیضًا على أثر بیئي إیجابي . ة بالنسبة لحركة المرور في المدنأسباب المضایق
.بتخفیض عدد الصواري واألبراج للخدمة المتنقلةسیما ، وال)الناحیة الجمالیة

تقاسم الممارسات التنظیمیة12)
االتساق على الصعیدین الدولي واإلقلیمي تدرك الھیئات التنظیمیة ضرورة توفیر مستوى مالئم من 

، وللمنظمات اإلقلیمیة دور ھام فضل ممارسات السیاسات التنظیمیة بشأن التقاسمواسع أللضمان انتشار 
ویتسم ذلك بقدر أكبر من األھمیة في المناطق التي یكون فیھا لمسألة . علیھا أن تؤدیھ في ھذا المجال

.تنظیمیة معینة تأثیر ھام عبر الحدود، ومن ثم ال یمكن أن تتناولھا ھیئة تنظیمیة وطنیة واحدة
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