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  مبادئ توجيهية - ملنظمي االتصاالتالندوة العاملية التاسعة 
 املتعلقة بالنهج التنظيمية املبتكرةمارسات املبشأن أفضل 

 جمتمع معلومات عاملييف عامل التقارب من أجل تدعيم أسس 

ظهور تكنولوجيات و كات إثر تقارب الشبأدت التغيريات التكنولوجية والتغيريات يف السوق اليت حدثت مؤخراً يف القطاع
 احلدود اليت كانت تفصل بني عامل االتصاالت واإلنترنت ووسائل تالشي النطاق العريض، إىل وتطوراتبروتوكول اإلنترنت 

بني األسواق ويبدو التقارب .  فرصاً وحتديات جديدة أيضاًاإلعالم، ودفعت بأطراف فاعلة جديدة إىل الساحة، مما أتاح
 يف السوق الفاعلةفهو مناسب للمستهلك وواعد لألطراف  أمراً حتمياً، اليوموأجهزة املستعمل ت واخلدماوالتطبيقات 

 .ومصادر جديدة لإليرادات جديدة ينطوي عليه من فرص مبا
اً  أمراً حيوي لالستثماراتيةؤ بيئة مبتهيئة توقعات مجيع أصحاب املصلحة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تلبيةيعترب 

  تستلزم اختاذ إجراءات تنظيمية قدويتطلب ذلك زيادة إجراء اإلصالحات التنظيمية اليت. األسواق يف ظل التقاربحلفز منو 
 وأن تستعمل  للتنميةومع ذلك، تستطيع البلدان يف مجيع أرجاء العامل أن تتبع مسارات خمتلفة. متطلعة إىل املستقبلو مبتكرة

 . أسواقهااستناداً إىل مستوى تنميتها وطبيعةالتقارب استراتيجيات خمتلفة لتعزيز 
 بشأن يلي  ترد فيما، قمنا بتحديد مبادئ توجيهيةملنظمي االتصاالت يف الندوة العاملية منظمي االتصاالت املشاركنيحنن، 
 .عاملياللومات عامل جمتمع تدعيم أسس من أجل التقارب املبتكرة يف عامل املتعلقة بالنهج التنظيميةمارسات املأفضل 

 واإلذاعة أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لزيادة تطويرتعزيز التقارب  - أوالً
 .األسواقالتكنولوجيا وحنن ندرك أن التقارب عملية تدفعها  1)
زودي  ومإننا ندرك أن التقارب من املتوقع له أن يؤيت مثاره يف بيئة تسمح باملنافسة بني الشبكات عريضة النطاق 2)

 .البىن التحتية واخلدمات
ورغم ذلك، نالحظ أن اهليئات التنظيمية حتتاج إىل إيالء عناية خاصة للتحديات الناشئة عن التقارب، دف متهيد  3)

وحتفز نشر ، مؤاتية لالستثمار وللنمو، وتدفع املزيد من املنافسة الشريفة واالبتكار بيئة تنظيمية شفافة، لتهيئةالسبيل 
 .وتدرك أمهية األمن، وتسعى إىل محاية املستهلك وحتقيق فائدتهوتشجع تنمية خدمات جديدة، لتحتية البىن ا

 :يلي  القيام مبايبذلونه من جهود، عليهم فيما السياسات واهليئات التنظيمية أن رامسيإننا نؤمن،  4)
ومحاية إالّ عندما يلزم لتعزيز املنافسة وضع أهداف السياسة العامة املناسبة واالمتناع عن فرض قيود تنظيمية  )أ   

 . مع أهداف السياسة العامة املقررةيتناسب ومبااملستهلك 
 لتسهيل استعمال مجيع يف ذلك لدى توزيع وختصيص الطيف الترددي، ، مبااعتماد ج حمايد تكنولوجياً )ب 

 .ت اجلديدة والبازعة التكنولوجياسلكية وتشجيع استعمال ال كانت سلكية أم، سواء آليات النقل
 .تشجيع االبتكار والبحث والتطوير )ج 

يف ذلك التسعري، مع مراعاة  ، مبا بشأن التوصيل البيين والنفاذتنظيمية مناسبة لوائح ينبغي للهيئات التنظيمية اعتماد 5)
الشبكة يف ذلك نشر شبكات اجليل التايل على مستوى  التطورات ذات الصلة يف أسواق التكنولوجيات، مبا

 .(NGA) ومستوى طبقة النفاذ (NGN)األساسية 
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 بروتوكول اإلنترنت تتيح الفرصة هليئات التشغيل أن شبكات اجليل التايل واخلدمات القائمة علىإننا نالحظ  6)
يف نفاذ  يف احلني ذاته مع التوسع مصادر إيرادات جديدة واستحداثالقائمة لالستفادة من تقارب األسواق 

 .بتكاليف أقل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  خدمات إىلاملستهلكني
 يف وضع املعايري الدولية املتعلقة بالتقارب من أجل مشاركة فعالةأن اهليئات التنظيمية ينبغي أن تشارك إننا ندرك  7)

  واألجهزةمات واخلد والتطبيقاتبني الشبكات  فيماضمان املستوى األمثل لنوعية اخلدمة وزيادة التشغيل البيين
باستمرار، وذلك مع املراعاة الواجبة للدور اهلام الذي تؤديه دوائر   تتغري وسوقيةاملختلفة، يف بيئة تكنولوجية
 .الصناعة يف وضع معايري فعالة

 ة ترقيم مرنخطةمن ينبغي أن تستفيد  أن اخلدمات الصوتية، أياً كانت التكنولوجيا اليت تستخدمها، ونالحظ 8)
ومن شأن وضع ج منسق . على السواءالدويل و املستويني الوطين بسيطة على  ختصيص وحجزاءاتومن إجر

 أن يعزز دخول األطراف الفاعلة اجلديدة إىل السوق، وأن يوفر إمكانية نقل األرقام لترقيمل خطةإزاء تطوير 
 . الثابتة واملتنقلةاخلدمتني وحتقيق التقارب بني وفعالةبطريقة مرنة 

 ة واملتنقلةكن أن تنظر اهليئات التنظيمية يف إمكانية وضع أحكام مالئمة خلدمات النفاذ إىل اإلنترنت الثابتمي 9)
 .احلياد التكنولوجي وفعالية إدارة حركة اإلنترنتلضمان 

ة للنطاق عريض، وال سيما عن طريق وضع سياسإننا نعترف بأمهية تعزيز النفاذ الشامل إىل خدمات النطاق ال 10)
ويلزم مواءمة هذه  . والتعاون مع احلكومات واملنظمات الدولية مستهدفة للنفاذ الشاملواستراتيجيةالعريض 

، واحلكومة اإللكترونية، والصحة  اإللكتروينمثل التعليم (القطاعات األخرى مع سياسات وبرامج االستراتيجيات
 ).حسب االقتضاءاإللكترونية، والتجارة اإللكترونية، 

 تزايد اعتماد احلكومات واألعمال التجارية واتمع على اخلدمات املتقاربة لتكنولوجيا املعلومات ومع 11)
واالتصاالت، نقّر بأمهية العمل مع الوكاالت األخرى لضمان صالبة الشبكات واخلدمات وضمان وجود خطط 

 .لصعيد الوطينطوارئ حلماية البىن التحتية الوطنية احلامسة وكذلك خالل وقوع طوارئ على ا
إيالء عناية خاصة جلميع القضايا البيئية وإصدار مبادئ توجيهية حسب  ونقّر بأن اهليئات التنظيمية ينبغي هلا 12)

 . لدعم تلبية االلتزامات البيئية بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاحلاجة

 بناء مؤسسات تنظيمية فّعالة - نياًثا
ة أن تكون السلطات التنظيمية قادرة على القيام مبهام واليتها بكفاءة مع ضمان تناسق اللوائح إننا نقّر بأمهي 1)

 . واملساواة يف معاملة األطراف الفاعلة يف السوق ومساءلة القرارات التنظيمية وشفافيتهاالتنظيمية
نفاذ خمتلف القوانني والقواعد ونؤكد أمهية تزويد السلطات التنظيمية باألدوات املناسبة لتمكينها من ضمان إ 2)

 . واإلجراءاتالداخلية واللوائح التنظيمية
إننا نعترف بأن إنشاء هيئة تنظيمية للخدمات املتقاربة تكون مسؤولة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  3)

. ق يف بيئة التقاربواخلدمات اإلذاعية ميكن أن تكون مبثابة خطوة فعالة صوب التمكن من حتقيق تكامل السو
قطاعات ليكن ذلك ممكناً عملياً، فمن الضروري حتقيق تعاون وتنسيق وثيقني بني السلطات التنظيمية  وإذا مل
وكذلك السلطات املسؤولة ،  اإللكترونية اإلعالمووسائطاخلدمات اإلذاعية، و  االتصاالتسؤولة عناملحمددة 

 .عن املنافسة
نظيمية متقاربة سيتطلب توفري موارد بشرية تتمتع باملهارة وموارد مالية لكي تتمكن أن وجود هيئة تإننا ندرك  4)

 .املوسعة بنجاحمن أداء واليتها 
 من  املتقاربةإننا نؤكد أيضاً أمهية إدراج األنشطة االستراتيجية وأنشطة السياسة العامة يف والية اهليئة التنظيمية 5)

 .ر تنسيقي بني القطاعاتوأداء دوأجل بناء جمتمع املعلومات، 
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إننا نقّر بأمهية التعاون الوثيق مع الوكاالت األخرى املعنية لضمان توفري التدابري واألدوات املناسبة حلماية حقوق  6)
يغطي قضايا منها محاية األطفال من خماطر اإلنترنت واألنشطة   وأمن اإلنترنت مبا(IPR)امللكية الفكرية 

 .االحتيالية
بني السلطات التنظيمية على الصعيدين الوطين واإلقليمي من أجل بناء  ك كذلك أمهية التعاون الدويل فيماإننا ندر 7)

 .ج متوائم ومنسق لإلشراف على تطور األسواق املتقاربة

 التقارباستعمال األدوات التنظيمية حلفز االستثمار يف عامل  -ثالثاً 
 : كذلك مبا يليأن تقوملهيئات التنظيمية لية األسواق املتقاربة، ينبغي إننا ندرك، أنه من أجل حفز االستثمار لتنم

 ومرنبسيط إدارياً ونظام ترخيص  حمايد تكنولوجياً، ج وذلك باعتماد سهل التكيف،وضع إطار تنظيمي  1)
 متعددة  التصاريح العامة والتراخيصمثالً من خالللتمكني األطراف الفاعلة اجلديدة من دخول السوق بسهولة، 

 .املوحدة/اخلدمات
بوضع  وذلك )النائية اليت تفتقر إىل اخلدمات يف املناطق سيما ال (تشجيع نشر البىن التحتية عريضة النطاق 2)

وتسهيل احلصول على رسوم الطيف أو خفض الرسوم التنظيمية احلوافز الضريبية و مثل  مناسبة حوافزخمططات
 .حقوق الطريق

املتكاملة للطيف، و  الفعالة اخلدمات املتقاربة على الشبكات الالسلكية، عن طريق اإلدارةتشجيع املنافسة بني 3)
 الطيف بطريقة أكثر فعالية واالعتراف يف لتخصيصواستعمال األدوات القائمة على السوق مثل تنظيم املزادات 

 .احلني ذاته بأن الطيف سلعة عمومية
تجزئة إىل أسواق اجلملة، وذلك بضمان نفاذ هيئات التشغيل البديلة إىل حتويل االهتمام التنظيمي من أسواق ال 4)

 ، وفك جتميع العروة احمللية مثل تقاسم القنواتعن طريق التقاسم السليب (لألطراف الفاعلة املهيمنةالبنية التحتية 
من أجل توفري ) إىل ذلكوما وتقاسم الشبكات واملرافق، ، تدفق املعلومات، والنفاذ إىل والعروة الفرعية احمللية

 . متقاربة وبالتايل حتاشي االزدواجية غري الضرورية يف البىن التحتية وختفيض التكاليفخدمات تنافسية
 للتمكني من تنمية خدمات جممعة متقاربة وتعزيز املنافسة يف  وغري متييزيةتطبيق تدابري تنظيمية فعالة ومتناسبة 5)

 . وتوفري الفرص املتكافئة لصغار األطراف الفاعلة املتخصصةيف السوقالوقت ذاته بني األطراف الفاعلة 
إذكاء الوعي مبزايا وخماطر التقدم التكنولوجي بالنسبة لألسواق واملستهلكني والنظر يف وضع تدابري تنظيمية  6)

 ومحاية اتمع الضعيفة من  والشرائح، ومحاية األحداث األشخاص ومحاية البياناتملعاجلة قضايا من قبيل محاية
 .املستهلك النهائي

إجراء مشاورات عمومية والنظر يف إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف وضع السياسة العامة، وحتسني الشفافية، و 7)
أصحاب املصلحة، واستعمال سائر اآلليات التعاونية األخرى لتعزيز احلوار مع دوائر الصناعة واملستهلكني و

 .أقصى حد ممكن عملياًتدابري ذاتية التنظيم إىل 
، وإتاحة النواتج على نطاق  ميكن أن يتضمن تقدير اآلثار التنظيميةإجراء استعراض دوري للتنظيم ولألسواق 8)

 . السياسات واالستراتيجيات الوطنيةإلعادة توجيهتعماهلا اسواسع و

  وحتقيق فائدة املستهلكوصولني توصيل غري املهبدفالتطبيقات واألجهزة املبتكرة اخلدمات و حفز منو - رابعاً
 تؤديه يف حفز الطلب على خدمات تكنولوجيا دوراً أساسياًأن للحكومات وللهيئات التنظيمية ب نؤمنإننا  1)

  املؤسسات العامة توصيلاملعلومات واالتصاالت وتطبيقاا، وذلك يف إطار أهداف استراتيجية أوسع، مثل
واملستعملني يف املناطق السكنية ودوائر األعمال  ) واملكتبات واملستشفياتاملدارساإلدارات العاملة وسيما  ال(

 .وتكافؤ الفرصوالشمول الرقمي، والتالحم االجتماعي وتعزيز التنمية االقتصادية النطاق العريض،  بإمكانيات
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ات التوصيلية، ل حتدييل يف تذ وسائر الوكاالت املختصة الذي تؤديه اهليئات التنظيمية األساسيإننا ندرك الدور 2)
حملتوى باللغات ويف تشجيع تنمية اوزيادة اإلملام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإذكاء الوعي بقضايا األمن، 

تيسر األجهزة متعددة الوظائف منخفضة التكلفة، وتشجيع الشراكات املبتكرة بني القطاعني العام تعزيز احمللية، و
 لتوصيل املناطق اليت تفتقر إىل اخلدمات بسرعة اخلدمة الشاملة/ات النفاذ الشامل، واستعمال آلي(PPP)واخلاص 

 . أصحاب املصلحة مجيعبإشراكوأكرب 
 البىن التحتية يف املناطق اليت ال يكون فيها  نشرونقترح أن تنظر احلكومات يف استعمال األموال العامة لتمويل 3)

 .استثمار القطاع اخلاص كافياً
 وزيادة ترشيد استخدام (NGA) وشبكات النفاذ من اجليل التايل (NGN)رك أن نشر شبكات اجليل التايل إننا ند 4)

اخلدمات ، من شأنه أن حيفّز تطوير  واملوارد النادرةمثالً من خالل تقاسم البىن التحتية املشتركة املوارد،
 أن يكون  أيضاًاألرجحو، بل ر للمستهلك وأن يؤدي إىل ختفيض األسعا املتاحة للمستعملني اجلديدةوالتطبيقات

 . واالقتصاد بأسرهاألخرى لدفع القطاعاتله تأثري قوي 
 حنو التقارب يزيد أمهية محاية املستهلك وتثقيفه ليكون على علم بالفرص واالنتقالإننا ندرك أن زيادة املنافسة  5)

 .والتحديات اليت ينطوي عليها التوصيل باإلنترنت

_______________ 
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