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  مبادئ توجيهية ألفضل املمارسات بشأن استراتيجيات تقاسم البىن التحتية املبتكر
  للنهوض بتوفري النفاذ للجميع بتكلفة معقولة

 اتاالت طوال العقد املاضي يف شىت أحناء العامل موجة أوىل من موجات اإلصالح أفضت إىل إنشاء هيئشهد قطاع االتص
لغالبية العظمى من البلدان وإدراج عنصر املنافسة يف بعض جماالت اخلدمات وعملية خصخصة جزئية على يف اتنظيمية وطنية 

مثيل يف خدمات الصوت املتنقلة هلا  يسبق ملانت النتيجة طفرة وك). من بني تدابري أخرى(األقل لشركات االتصاالت القائمة 
ومع ذلك، ورغم هذه املكاسب الباهرة، ما زالت غالبية سكان العامل ال يتوفر هلا النفاذ حىت إىل خدمات . يف البلدان النامية

وتنظر هيئات تنظيم . يف اإلنترنتالصوت، وقلة قليلة من مواطين البلدان النامية تتمتع بالنفاذ إىل خدمات النطاق العريض 
سيما شبكات العمود الفقري اليت تعتمد  ، والالبىن التحتية كأداة للنهوض بنشرهاإمكانية تقاسم يف االتصاالت حول العامل 

  .أما اليوم فإننا نشهد ضرورة موجة ثانية من اإلصالحات التنظيمية. بروتوكول اإلنترنت وشبكات النفاذ عريض النطاق
مبادئ توجيهية ألفضل قد حددنا واقترحنا ، 2008اهليئات التنظيمية املشاركة يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام حنن، 

املمارسات من أجل تقاسم البىن التحتية املبتكر واستراتيجيات النفاذ املفتوح من أجل النهوض بالنفاذ عريض النطاق معقول 
  .التكلفة

  يةالنهوض ببيئة متكين  ألف
  إطار تنظيمي استباقي  1)

لتمكني تطوير املنافسة على أساس البنية إىل اإلنترنت  النطاق ي يعزز النفاذ عريضإننا ندرك احلاجة إىل إطار تنظيمي استباق
 دمة، ولتمكني نشوء جمموعة جديدة من اجلهات الفاعلة املبتكرة على الصعيداخلالتحتية، باإلضافة إىل املنافسة القائمة على 

  .الوطين
سيما من حيث ختفيض  وتنطوي بعض خيارات التقاسم على منافع معينة بينما تنطوي خيارات أخرى على بعض املخاطر، ال

  .مةءبد من موازنة هذه اخليارات بعناية لدى تصميم أكثر االستراتيجيات التنظيمية مال املنافسة، وال
اورات عمومية مع مجيع أصحاب املصلحة بشأن خمتلف االستراتيجيات وهلذه الغاية، تدرك اهليئات التنظيمية أمهية عقد مش

  .والتنظيمات اليت تتناول تقاسم البىن التحتية

  حوافز املنافسة واالستثمار  2)
املنافسة إننا ندرك املنافع الكامنة لتقاسم البىن التحتية، سواء أكان إلزامياً أم طوعياً، يف األحوال اليت ال تنال من حوافز 

 توفري تقاسم املرافق ينبغي أال مييل وإننا ندرك أن. االستثمارواملنافسة حوافز سبان احلاجة إىل محاية ستثمار، آخذين يف احلاالو
  .إىل صاحل أي مقدم خدمات بعينه أو أي أنواع بعينها من اخلدمات

ل املشاركة يف نشر بعض املرافق والعمل إننا نعتقد أن من املمكن ختفيض اإلنفاقات الرأمسالية واإلنفاقات التشغيلية من خال
 والنهوض نشر املسالكعلى إدارا وصيانتها، مما يوفر مثالً سعة إضافية يف متناول جهات فاعلة أخرى يف السوق كلما جرى 

املزيد ومن شأن عملية التقاسم هذه أن تعود بقدر من وفورات الكفاءة طويلة األجل واليت قد متكن بدورها . بتقاسم األبراج
  .من االستثمارات يف املنتجات واخلدمات املبتكرة اليت تعود باملنفعة على املستهلك يف اية املطاف
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 السياسة التنظيمية اجلهات الفاعلة املتنافسة يف السوق واليت تعمد إىل إقامة املرافق املستقلة أال تقيدإننا ندرك أمهية احلرص على 
  .املفتوح إىل املقدرة الدولية والبوابات الدوليةاخلاصة ا، وإىل تعزيز النفاذ 

إننا نعتقد أن إقامة نقاط التبادل على اإلنترنت من شأا أن تشجع أيضاً تقاسم النفاذ بتكلفة معقولة إىل قدرات النطاق 
  .العريض الوطنية والدولية أمام مقدمي خدمات اإلنترنت الراغبني يف الدخول إىل السوق

  بتقاسم البىن التحتيةللنهوض  التنظيمية املبتكرة ت والسياساتااالستراتيجي  باء
  :إننا ندرك أيضاً أن جناح تقاسم البىن التحتية قد يتيسر بفضل األخذ بالتزامات تنظيمية وسياسات تنظيمية، نذكر منها

  شروط معقولة  1)
ومع ذلك ال . ئمة يف البىن التحتية واخلدماتمن الضروري أن تأخذ عملية التقاسم يف احلسبان ضرورة محاية االستثمارات القا

  .ينبغي أن تكون مبثابة حاجز اصطناعي أمام التقاسم
  التسعري  2)

ينبغي أن ينطوي تسعري املرافق املتقامسة على الدالئل االقتصادية الصحيحة الالزمة للجهات الفاعلة يف األسواق، مما يساعدها 
من األقرب إىل احلكمة جتارياً التزود باملرافق أم استئجار هل أي " (البناء أو الشراء"قولة وجتارية بشأن ععلى اختاذ قرارات م

يف شكل (ويف الوقت ذاته، ينبغي أن يوفر التسعري احلوافز الصحيحة من أجل االستثمار يف البىن التحتية ). ؟املرافق القائمة
ولكن ينبغي أال تستعمل مبثابة حاجز اصطناعي أمام دخول جهات فاعلة جديدة إىل )  االستثماربالنسبة إىلعائدات معقولة 

  .سائدة جتارياً، سوى عندما تكون قوى السوق هوينبغي أن تكون القاعدة السائدة هي التسعري املتفاوض بشأن. السوق
   استعمال املواردكفاءة  3)

، مما نساخ، مثل األبراج وحقوق االرتفاق، من أجل املنشآت اليت ختدم غرضاً مماثالًمن املمكن تقاسم املوارد غري القابلة لالست
  . على أساس اخلدمة أوالً بأول رهناً باالتفاقات التجاريةستعمال األمثل، ومن املمكن تقدمي التقاسمميكّن من اال

  املوارد النادرة  4)
وميكن تقاسم الطيف على أساس اجلغرافيا أو . لتحكم بالتداخلمن املمكن النهوض بتقاسم استعمال النطاقات طاملا أمكن ا

  .الزمن أو الفصل بني الترددات
  الترخيص  5)

ميكن للهيئات التنظيمية أن تنظر يف إمكانية ترخيص اجلهات الفاعلة يف السوق اليت ال تقدم سوى العناصر املنفعلة يف 
  . مثل شركات أبراج اخلدمة املتنقلة والتوصيل بني الشبكات باأللياف، ولكنها ال تتنافس على املستعملني النهائيني،اتالشبك

  التوصيل بني الشبكات  6)
تدرك اهليئات التنظيمية أن تقاسم البىن التحتية ال ميكن أن يقوم إال على أساس احلياد والعدالة وعدم التمييز وأن أطر التوصيل 

يف التوصيل بينياً باإلضافة إىل تشجيع تقاسم املرافق األساسية مجيع املشغلني املرخص هلم حق البيين حترص على ضمان 
  .واحلرص على عدم تدهور أمن الشبكات ونوعية اخلدمة

  إقامة ترتيبات موحدة لتقاسم البىن التحتية  7)
 بني مقدمي خدمات االتصاالت من اخلنادق ومد املسالكمن شأن إقامة ترتيبات موحدة تيسري عملية تنسيق أعمال حفر 

  .جهة وبني مقدمي خدمات االتصاالت ومقدمي خدمات املرافق األخرى
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تدرك اهليئات التنظيمية الدور الرئيسي الذي تؤديه السلطات احمللية يف تشجيع نشر النفاذ إىل النطاق العريض وتعزيز املنافسة 
  .ئم إىل طلبات التماس تقاسم البىن التحتيةوأمهية التعاون الوثيق لتبسيط اإلجراءات اإلدارية وضمان االستجابة يف الوقت املال

   وتقاسم املعلوماتالشفافيةحتسني   8)
تدرك اهليئات التنظيمية ضرورة العمليات الشفافة لتيسري البىن التحتية كما تدرك حاجة اجلهات الفاعلة يف السوق ملعرفة ما 

لى مواقع الويب تفاصيل منشآت البىن التحتية وقد تشترط اهليئات التنظيمية أن تنشر ع. هو متوفر للتقاسم وبأي شروط
 القائمة املسالكالقائمة واملخطط هلا يف املستقبل املتاحة للتقاسم من جانب مقدمي اخلدمات اآلخرين، من قبيل احليز املتاح يف 

  .أو عمليات النشر املخطط هلا أو أعمال االرتقاء والتوصيل البيين
  آلية تسوية املنازعات  9)

تنظيم تقاسم البىن التحتية لوائح د أن اهليئات التنظيمية ينبغي هلا أن تضع أدوات اإلنفاذ الضرورية لضمان االمتثال إىل إننا نعتق
 ومبا أن عالقة تقاسم البىن التحتية بني مقدمي اخلدمات تتناول عناصر تنطوي على كل من التعاون والتنافس. وجناح اعتمادها

تدرك احلاجة إىل العمل أوالً على استكشاف آليات بديلة لتسوية املنازعات تتسم بالسرعة  فإن اهليئات التنظيمية معاً،
  . إذا دعت الضرورةقضائيوالبساطة لتشجيع احللول حصيلة التفاوض واالطمئنان يف الوقت ذاته إىل قرار 

  النفاذ الشامل  10)
اف النفاذ الشامل، أن تنظر يف إمكانية وضع حوافز ملقدمي ميكن للجهات التنظيمية، تشجيعاً لتقاسم البىن التحتية دعماً ألهد

. اخلدمات الذين يتقامسون البىن التحتية كجزء من جهودهم لنشر الشبكات حنو املناطق الريفية واملناطق اليت تفتقر إىل اخلدمة
  .تنظيمية أو إعانات مالية تقدم على أساس تنافسيشكل إعفاءات وقد تتخذ هذه احلوافز مثالً 

  التقاسم مع صناعات أخرى  11)
تكنولوجيا /تدرك اهليئات التنظيمية أيضاً ضرورة تشجيع التقاسم دون أن يقتصر ذلك داخل حدود صناعة االتصاالت

مثل مرافق الكهرباء والغاز واملاء (املعلومات واالتصاالت وصناعة اإلذاعة، بل أن يتعداه إىل صناعات بىن حتتية أخرى 
 البىن التحتية املشتركة مما يوفر إقامة ميكن تشجيع ،ويف سياق التنمية التكنولوجية. على حد سواء) كوااري، وغري ذل

لتوزيع تكاليف األشغال ) للمشاركة يف مد األلياف مثالً( والتمديدات املسالكالفرص الساحنة واملنظمة من أجل النفاذ إىل 
وينطوي ذلك أيضاً على أثر بيئي إجيايب . النسبة حلركة املرور يف املدنة بالعامة بني مقدمي اخلدمات وختفيف أسباب املضايق

  .سيما بتخفيض عدد الصواري واألبراج للخدمة املتنقلة ، وال)حىت من الناحية اجلمالية(
  تقاسم املمارسات التنظيمية  12)

لضمان انتشار أفضل ممارسات السياسات مة الدولية واإلقليمية ءتدرك اهليئات التنظيمية ضرورة توفري مستوى مالئم من املوا
ويتسم ذلك بقدر أكرب من األمهية يف املناطق اليت يكون فيها ملسألة تنظيمية معينة . التنظيمية بشأن التقاسم على أوسع نطاق

  .تأثري هام عرب احلدود، ومن مث ال ميكن أن تتناوهلا هيئة تنظيمية وطنية واحدة
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