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االفتتاحية

وضع قواعد تنظيمية ذكية
لعامل النطاق العريض

ITU/V. Martin

ال توجد خطة واحدة ألفضل املمارسات الواجب اتباعها يف
اخلطط الوطنية للنطاق العريض ،واألعمال املصرفية املتنقلة،
وحقوق املِ ِ
لكية الفكرية ،والنفاذ املفتوح ،ولكننا ميكننا أن نتعلم
من اخلربات اليت مرت هبا البلدان .وهذا العدد من جملة أخبار
االحتاد يلقي الضوء على التفكري الراهن واخلربات احلالية يف
ما يتصل هبذه املوضوعات ،باإلضافة إىل كثري من املوضوعات
األخرى املطروحة على جدول أعمال الندوة العاملية ملنظمي
االتصاالت ،اليت عُ ِقدت يف الفرتة  23-21سبتمرب  ،2011مبدينة
أرمينيا يف كولومبيا .وإنه من دواعي سروري أن أرى تنظيم هذه
الندوة يف األمريكتني للمرة األوىل.
وميثل النمو السريع لالقتصاد الرقمي فرصاً هائلة بالنسبة
للتنمية ،إذ يؤدي إىل خلق أسواق عاملية للتطبيقات واخلدمات،
واحلد من تكاليف األنشطة التجارية والصناعية ،وإطالق العنان
لالبتكار واإلبداع .وسوف يؤدي توسيع نطاق الشبكات عريضة
النطاق إىل تسريع هذا االجتاه.
ففي عصر يعد فيه النطاق العريض بشكل متزايد حقاً لكل
مواطن ،سيتعني على القواعد التنظيمية الذكية أن تواصل تطورها
على مسار يؤدي إىل مزيد من االنفتاح ،وتوفري احلوافز مع حتويل
التحديات إىل فرص .وسوف تساعد املشاورات العامة الواسعة
النطاق ،لدى صياغة اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات
الوطنية اخلاصة بنشر وتبين النطاق العريض ،على ضمان استناد
االستثمارات املقبلة على قرارات تشارك يف اختاذها احلكومة
وصناعة االتصاالت واجملتمع.
وتعد السياسات العامة الداعمة واإلدارة الرشيدة من العناصر
األساسية للنجاح يف نشر وتبين النطاق العريض .وحيثما ال
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الدكتور محدون إ .توريه،
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

يكون العائد كافياً إلغراء االستثمارات اخلاصة ،ميكن تعبئة
األموال العامة من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.
وميكن لصانعي السياسات واهليئات التنظيمية توفري حوافز
لالستثمار من جانب القطاع اخلاص عن طريق تبين سياسات
متكينية ،وتبسيط أنظمة إصدار الرتاخيص ،والتقليل من
االلتزامات ،ومنح التخفيضات الضريبية .ويصبح توفري طيف
الرتددات الراديوية خلدمات النطاق العريض الالسلكية حجر
الزاوية بالنسبة لنمو االقتصاد الرقمي يف املستقبل.
وميكن لرتتيبات النفاذ املفتوح أن تُزيد إىل أقصى حد من
املنافع االقتصادية للبنية التحتية عريضة النطاق لقاعدة واسعة
من املستخدمني والشركات املعنية بتقدمي اخلدمات .وينبغي أن
حترص هيئات تنظيم االتصاالت وصانعو السياسات على حتقيق
الشمول الرقمي – ومبعىن آخر ،توفري اخلدمات عريضة النطاق
جلميع املواطنني.
والبلدان اليت تتمتع مبستويات مرتفعة من املعارف األساسية
الرقمية تكون أقدر على االبتكار واإلنتاج ،كما أهنا تستحوذ
على نصيب أكرب من التجارة العاملية واالستثمار وتوفري فرص
عمل أفضل .ويتعني على اهليئات التنظيمية وصانعي السياسات
الرتويج ألنظمة التدريب الراقي يف مجيع البلدان لضمان أن
يصبح مواطنوها قادرين على االستفادة الكاملة من املنافع املرتتبة
على الفرص اليت يتيحها عامل النطاق العريض.
وإننا نتطلع إىل الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
 ،2011لتحديد املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الالزمة
للمضي يف نشر النطاق العريض ،وتشجيع االبتكار وحتقيق
الشمول الرقمي للجميع!
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طبع يف جنيف ،دائرة الطباعة والتوزيع
يف االحتاد .جيوز استنساخ املواد من هذا
املنشور كلياً أو جزئياً شرط أن يكون
االقتباس مشفوعاً باإلشارة إىل املصدر:
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت

االتحاد الدولي لالتصاالت تحت األضواء

__صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تدعم المعايير المراعية للبيئة
__اجتماع كيغالي بشأن النطاق العريض يبرز دور الشباب ويناقش استراتيجيات
توصيل إفريقيا باإلنترنت

 11الحوار بشأن النطاق العريض

تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا
املنشور هي آراء املؤلفني وال تُلزم االحتاد
الدويل لالتصاالت .والتسميات املستخدمة
وطريقة عرض املواد الواردة يف هذا املنشور،
مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب عن أي
رأي على اإلطالق من جانب االحتاد الدويل
لالتصاالت فيما يتعلق باملركز القانوين ألي
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما
يتعلق بتحديدات ختومها أو حدودها .وذكر
شركات بعينها أو منتجات معينة ال يعين أهنا
معتمدة أو موصى هبا من جانب االحتاد
الدويل لالتصاالت تفضيالً هلا على سواها
مما مياثلها ومل يرد ذكره.

احلاجة إىل السرعة؟

 16الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت

رسالة من براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت

 17ما الذي ينبغي أن تقوم عليه خطة وطنية للنطاق العريض؟
وضع خطة للنطاق العريض (الصفحات )23-22
شجرة اختاذ القرارات

 24توصيل األرجنتين

مكتب التحرير/معلومات اإلعالن:
هاتـف+41 22 730 5234/6303 :
فاكـس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :

اتصاالت في حاالت الطوارئ في األمريكتين (الصفحة )28
براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت

العنوان الربيـدي:

International Telecommunication
Union
Place des Nations
)CH–1211 Geneva 20 (Switzerland

االشتـراكات:
هاتف:
فاكس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :
+ 41 22 730 6303
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االحتاد الدويل لالتصاالت حتت األضواء

ITU/V. Martin

ITU/V. Martin

ITU/V. Martin

© Eric Flogny

الدكتور محدون إ .توريه
األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

هولني جاو
نائب األمني العام
لالحتاد الدويل لالتصاالت

مالكومل جونسون
مدير مكتب تقييس االتصاالت
باالحتاد

فرانسوا رانسي
مدير مكتب االتصاالت
الراديوية باالحتاد

براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد

صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تدعم املعايري املراعية للبيئة
اختتم األسبوع األول لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن املعايري الكربون اخلاصة هبا ،ومنهجية لتقدير الوفورات الكبرية يف
املراعية للبيئة أعماله يف روما يف  9سبتمرب  2011بتوجيه نداء انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف العامل ويف استهالك الطاقة
إىل اهليئات الدولية واملنظمات غري احلكومية واهليئات املعنية واليت ميكن أن تتحقق يف قطاعات أخرى من خالل استخدام
بوضع املعايري واحلكومات واملنظمني ودوائر الصناعة واألوساط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وميكن ملنهجية وحيدة
األكادميية من أجل التعاون بشكل أوثق بشأن تطبيق وتطوير معرتف هبا عاملياً أن متنح املصداقية ملختلف املزاعم املطروحة
معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمساعدة يف مكافحة حالياً حول فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التصدي
تغري املناخ .وشهد االجتماع تركيزاً خاصاً على وضع منهجية لقضايا استهالك الطاقة وتغري املناخ.
وقال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت الدكتور
عاملية لتقييم األثر البيئي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واحلد من املخلفات اإللكرتونية واستعمال الكبالت البحرية محدون إ .توريه“ :إنه من خالل اعتماد معايري متفق عليها عاملي ًا
 معايري مراعية للبيئة  -سنساعد على إنشاء كوكب أكثر ذكاءلرصد املناخ واإلنذار بوقوع الكوارث.
ويعمل االحتاد مع أعضائه من احلكومات ودوائر الصناعة ورعاية للبيئة؛ كوكب سيكون مليئاً بالفرص واإلمكانات وسوف
هبدف التوصل إىل جمموعة من املنهجيات املتفق عليها دولياً يساعد اجليل القادم على جين مكاسب هائلة”.
وسلط املشاركون الضوء على زيادة املخلفات اإللكرتونية
إلقرارها قبل هناية  ،2011ومنها منهجية ميكن لشركات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعماهلا لقياس انبعاثات بسبب التوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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االحتاد الدويل لالتصاالت حتت األضواء
AFP/China Xtra

وتناقص العمر االفرتاضي لألجهزة ،باعتبارها مصدر قلق شديد ،يتعلق بتغري املناخ يف الفرتة اليت تسبق مؤمتر األمم املتحدة بشأن
كما هو احلال بالنسبة إىل تصدير املخلفات اإللكرتونية إىل تغري املناخ لعام  2011املقرر عقده يف دربان ،جنوب إفريقيا
البلدان النامية .وقال السيد مالكومل جونسون ،مدير مكتب يف هناية العام .وأسدت اجللستان املشورة بشأن الطريقة اليت
تقييس االتصاالت التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت“ :إن إنتاج ميكن هبا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساعد يف تنفيذ
أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب أن يقلل إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )(UNFCCC
أدىن حد ممكن من استخدام املواد السامة ،وجيب أن تصمم وبروتوكول كيوتو ،وكيف ميكن للحكومات أن حتدد أهدافاً
األجهزة حبيث يكون هلا عمر افرتاضي أطول .وتوحيد املعايري مناسبة وشفافة للسياسة العامة فيما يتعلق مبعايري تكنولوجيا
مهم لتحقيق ذلك .ويعد الشاحن العاملي لالحتاد مثاالً ممتازاً ملا املعلومات واالتصاالت والبيئة وكيف ميكن للحكومات وقطاع
ميكن حتقيقه بفضل التعاون الدويل .وإن املخلفات اإللكرتونية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التواصل والتعاون بفعالية من
اليت ال ميكن جتنبها جيب إعادة تدويرها بطريقة سليمة بيئياً أجل حتقيق هذه األهداف.
الستخراج مواد خام ثانوية قيّمة ”.ويعمل االحتاد حالياً بشأن
نظم االحتاد األسبوع املتعلق باملعايري املراعية للبيئة
هذه القضية مع أعضائه وجهات أخرى تشمل جامعة األمم باالشرتاك مع وزارة التنمية االقتصادية يف إيطاليا واستضافته
املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واتفاقية بازل ومركز البيئة مؤسسة  Telecom Italiaوعقد يف روما من  5إىل  9سبتمرب
والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا ) (CEDAREومبادرة حل مشكلة  .2011وحظي احلدث أيضاً بدعم من  HuaweiوResearch
املخلّفات اإللكرتونية؛ و) (StEPوهي مبادرة مشرتكة لعدة  in Motionو Alcatel Lucentو CiscoوVRM Italy
منظمات تابعة لألمم املتحدة هدفها العام هو حل مشكلة و .Microsoftوكان اهلدف منه إذكاء الوعي بدور تكنولوجيا
املخلفات اإللكرتونية.
املعلومات واالتصاالت لتعزيز االستدامة البيئية وخاصة الطريقة
وأتاحت جلستان رفيعتا املستوى الفرصة ألصوات بارزة اليت ميكن هبا للمعايري أن تساعد يف حتقيق ذلك.
من القطاعني العام واخلاص ملناقشة الطريقة اليت ميكن هبا تعزيز
ومشلت احملادثات الرئيسية ثالث ورش عمل“ :منهجيات
جدول أعمال صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما لتقييم اآلثار البيئية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” ،نُظمت
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باالشرتاك مع املفوضية األوروبية؛ و”االنتقال إىل اقتصاد أكثر
رعاية للبيئة من خالل معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”،
نظمت باالشرتاك مع  .Telecom Italiaونظمت ورشة العمل
الثالثة“ ،الكبالت البحرية من أجل رصد احمليطات/املناخ واإلنذار
بوقوع الكوارث :العلوم واهلندسة واألعمال التجارية والقانون”
باالشرتاك مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واليونسكو،
واقرتحت استخدام كبالت االتصاالت البحرية من أجل رصد
احمليطات/املناخ واإلنذار بوقوع الكوارث (انظر املقالة ذات الصلة
يف عدد يناير-فرباير  2011من جملة “ أخبار االحتاد”) .ودعا
املشاركون يف ورشة العمل االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل تشكيل وتنسيق فريق مهام
مشرتك يتألف من خرباء بارزين على الصعيد العاملي من أوساط
العلوم واهلندسة واألعمال التجارية والقانون لتكثيف الدراسة

بشأن استخدام الشبكات البحرية واستكشاف اإلمكانات
اهلندسية والتجارية يف هذا اجملال.
ومنح هذا األسبوع أيضاً جائزة للفائز مبسابقة االحتاد
للتطبيقات املراعية للبيئة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وهي مسابقة عاملية نظمها االحتاد ودعمها كل من Telefónica
و Research In Motionلتحديد تطبيقات مبتكرة ميكنها أن
تساعد على حتسني كفاءة استهالك الطاقة ومكافحة تغري املناخ.
ويهدف التطبيق “إعادة التدوير الذكية” الذي قام بتصميمه Lis
 Lugo Collsمن إسبانيا إىل مساعدة مستعملي اهلواتف احملمولة
يف معرفة مواقع برامج إعادة التدوير ورفض حاويات املخلفات
داخل منطقتهم وتقدمي املشورة للمستهلكني والسلطات احمللية
بشأن فعالية الربامج.

اجتماع كيغايل بشأن النطاق العريض يربز دور الشباب
ويناقش اسرتاتيجيات توصيل إفريقيا باإلنرتنت
اجتمع أعضاء جلنة النطاق العريض واملهتمون من ممثلي
احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين يف كيغايل عاصمة
رواندا يومي  8و 9سبتمرب  2011للرتكيز على التحديات
واألولويات واالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تساعد على توصيل
القارة اإلفريقية بالشبكات الفائقة السرعة.
وعُ ِقد االجتماع بناءً على دعوة من رئيس رواندا ،السيد بول
كاغامي ،الذي يشارك يف رئاسة جلنة النطاق العريض املعنية
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بالتنمية الرقمية مع السيد كارلوس سليم حلو ،الرئيس الفخري
لفريق كارسو ) .(Carsoوالرئيس كاغامي من أشد مناصري
مبدأ القدرة التحويلية للتكنولوجيا ،وقد أعطى األولوية إلقامة
شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إطار برناجمه
الوطين لإلعمار .والدكتور محدون توريه ،األمني العام لالحتاد
والسيدة إيرينا بوكوفا ،املدير العام لليونسكو ،مها نائبا رئيس
اللجنة املذكورة.

االحتاد الدويل لالتصاالت حتت األضواء
ITU/D. Court

من اليسار إىل اليمني :الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت؛ وبول كاغامي،
رئيس رواندا؛ وكارلوس سليم حلو ،الرئيس الشريف مدى احلياة جملموعة كارسو )،(Grupo Carso
يف االجتماع االستشاري للجنة النطاق العريض ،يف كيغايل ،رواندا 9-8 ،سبتمرب 2011

وقد بدأ االجتماع بالرتكيز على دور الشباب يف حتديد
خدمات جديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودفع هذه
اخلدمات قدماً .ولدى رواندا نسبة استثنائية من الشباب الذين
تقل أعمارهم عن  15عاماً قدرها  %42يف هذه القارة اليت يزيد
فيها عدد الذين مل يصلوا بعد إىل مرحلة البلوغ على النصف.
وسلّط الرئيس بول كاغامي الضوء على أن “الشباب
اإلفريقي ميتلك ما يلزمه من طاقة ومحاس وتفان الستعمال هذه
التكنولوجيات ملواجهة التحديات العاملية واالستفادة فعالً من
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومن واجبنا كقادة أن هنيئ
ونروج لتوظيف االستثمارات الالزمة لتمكينه
له البيئة املناسبة ّ
من استغالل طاقاته الكامنة بالكامل .ودعونا ال ننتظر قرناً آخر
من الزمن لالعرتاف بأن النطاق العريض فرصة أخرى ضاعت
على إفريقيا”.
ودرست مناقشتان رفيعتا املستوى من مناقشات املائدة
املستديرة السياسات الالزمة للمساعدة على ضمان تزويد
الشباب اإلفريقي خبدمات اإلنرتنت ،مثل التعليم والرعاية
الصحية ،ونظرتا يف السبل الكفيلة بتمكني احلكومة ودوائر
الصناعة من دعم االسرتاتيجيات الرامية إىل تشجيع الشباب
على إقامة املشاريع.

ومن بني املشاركني يف املناقشات السيد ماكس أهويكي،
وزير االتصاالت والتكنولوجيات اجلديدة ،بنن؛ والسيدة
كلوتيلد نيزيغاما ،وزيرة الشؤون املالية واالقتصاد والتعاون
والتنمية ،بوروندي؛ والسيد براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت ،االحتاد الدويل لالتصاالت؛ وكذلك أعضاء جلنة
النطاق العريض ،مثل إندراجيت بانريجي ،مدير شعبة جمتمع
املعلومات يف اليونسكو؛ والسيد شيخ سيدي ديارا ،وكيل األمني
العام ،املستشار اخلاص يف األمم املتحدة لشؤون إفريقيا واملمثل
السامي ألقل البلدان منواً؛ والربوفيسور جيفري ساكس ،املستشار
اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة واملعين باألهداف اإلمنائية
لأللفية؛ والسيد سونيل هباريت ميتال ،رئيس جملس إدارة شركة
هباريت إيرتل؛ واملوسيقار يوسو ندور ،وغريهم.
وحتدث الدكتور توريه لدى افتتاح اجتماع الشباب
وبينّ للمشاركني ،الذين كان من بينهم  135طالباً شاباً من
مؤسسات التعليم العايل الرائدة يف كيغايل ،وكذلك من بلدان
جماورة أخرى ،أن النطاق العريض هو األداة الوحيدة واألقوى
املتاحة لدفع عجلة التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية .وقال الدكتور توريه
“ينبغي أال يُرسل بعد اليوم أبداً أي شاب إفريقي إىل اخلارج
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ITU/D. Court

من أجل التمتع بفوائد احلصول على تعليم راق يف القرن أسعار النطاق العريض آخذة في الهبوط ولكن ال
احلادي والعشرين الذي أصبح قرن النطاق العريض” ،وأضاف تزال مناطق كثيرة في إفريقيا غير موصولة

قائالً إنه “إذا كان الفرد موصوالً فسيبقى موصوالً مبجتمع
تبينّ األرقام الصادرة عن االحتاد يف وقت سابق من هذا
املعلومات ،بصرف النظر عن عزلته اجلغرافية أو االجتماعية .العام أن املبالغ اليت يدفعها املستهلكون يف مجيع أحناء العامل
ولكنه إن مل يكن موصوالً ،فسيكون مقطوعاً  -مبعىن الكلمة عن التوصيل باإلنرتنت فائقة السرعة هي أقل بنسبة  %50يف
احلريف  -عن جزء كامل من ثروات العامل”.
عما كانت عليه قبل عامني اثنني .على أن هذا اهلبوط
املتوسط ّ
وأبرز الربنامج أيضاً مسابقة للمبتكرين عُ ِرض فيها  11تطبيقاً يُعزى أساساً إىل اخنفاض التكاليف الباهظة للغاية للتوصيل
جديداً ومثرياً من ابتكار مطورين شباب روانديني .وسيحظى بالنطاق العريض يف البلدان النامية .وظلّت يف عام  2010تكلفة
الفائزان الروانديان  M-AHWIIIو Oscaبالرعاية لكي ميثال بلدمها التوصيل هبذا النطاق يف  32بلداً مرتفعة إىل أكثر من  %50من
يف مسابقة املبتكرين الرقميني يف تليكوم العاملي لالحتاد  2011الدخل القومي اإلمجايل الشهري للفرد الواحد ،وال تزال نسبة
املبالغ اليت يدفعها الفرد شهرياً لقاء التوصيل باإلنرتنت السريعة
اليت من املرتقب أن تُقام يف شهر أكتوبر.
كما كانت الفعالية مبثابة اجتماع حتضريي لقمة القادة يف  19بلداً من هذه البلدان مرتفعة إىل ما يزيد على  %100من
العاملية بشأن النطاق العريض اليت يُرتقب أن تُعقد يف جنيف ،متوسط دخله الشهري.
سويسرا ،يومي  24و 25أكتوبر يف إطار تليكوم العاملي لالحتاد
وعلى الرغم من هذه االجتاهات املبشرة ،فإن بلدان إفريقيا ال
 .2011وستجمع القمة املذكورة رؤساء الدول ورؤساء الوزراء تزال تربز بأسعارها العالية نسبياً ،حيث يظل النفاذ إىل اإلنرتنت
والوزراء وكبار املديرين التنفيذيني من كربى الشركات ورؤساء الثابتة عريضة النطاق على حنو خاص بعيد املنال الرتفاع أسعاره.
الوكاالت التابعة لألمم املتحدة واملنظمني من خمتلف أحناء وحبلول عام  ،2010مل يُتح سبيل التوصيل باإلنرتنت يف إفريقيا
العامل ،وستم ّكن القادة من التواصل وتبادل املعارف وعقد إال لفرد واحد فقط من أصل تسعة أفراد ،ومل تبلغ نسبة انتشار
الصفقات وتبادل أفضل املمارسات واملساعدة على توسيع النطاق العريض الثابت فيها سوى  - %0,2باملقارنة مع ما
نطاق الفوائد االجتماعية واالقتصادية اجملنية من الشبكات نسبته  %24يف أوروبا و %26يف الواليات املتحدة األمريكية.
الفائقــة السرعـة.
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AFP/Imaginechina

احلوار بشأن النطاق العريض
احلاجة إىل السرعة؟

يوجد الكثري جداً من األدلة والقرائن اليت تشري إىل أن اإلنرتنت األطراف  -فهي مفيدة للمستهلكني الذين يتمتعون خبيارات
ميكن أن تساهم بشكل كبري يف االقتصاد ،والنمو االقتصادي ،أفضل للخدمات؛ ومفيدة للحكومات ولألطراف املتنافسة على
وخلق فرص العمل ،واالبتكار يف تطوير خدمات وتطبيقات املستوى الوطين يف جمال البنية التحتية لالتصاالت والقدرة على
جديدة .وعلى سبيل املثال ،أظهر حتليل أجراه معهد ماكنزي جذب االستثمارات اخلارجية املباشرة وخلق فرص العمل يف
العاملي ) (McKinsey Global Instituteيف  2011يف  13بلداً القطاعات املختلفة؛ ومفيدة لصناعة االتصاالت حيث تبيع
أن اإلنرتنت سامهت بنسبة  11يف املائة من النمو يف السنوات شركات التشغيل قدرة أسرع على النفاذ إىل اإلنرتنت وبذلك
اخلمس املاضية .وهذا املوضوع املهم يناقشه تقرير للجنة النطاق تكتسب مزايا تنافسية وحتظى بنصيب أكرب من السوق بأسعار
العريض املعنية بالتنمية الرقمية ،بعنوان “النطاق العريض :منطلق أعلى ،بل ورمبا يؤدي ذلك إىل توسيع هامش املنافسة أمامها
إلحراز التقدمي” ،نُ ِشر يف يونيو ( 2011انظر عدد يونيو ( 2011الحظ املنافسة يف اجليل الرابع ) ،(4Gعلى سبيل املثال).
ولكن ،ما هي السرعة الكافية؟ وما هي العوامل اليت ينبغي
من أخبار االحتاد).
واملعدالت األسرع يف نقل البيانات تعزز كثرياً جمموعة أن تؤخذ يف االعتبار يف حتديد األهداف بالنسبة للسرعة ونشر
اخلدمات اليت ميكن تقدميها عن طريق اإلنرتنت ونوعية هذه البنية التحتية؟ إن السرعة ال تعين على الدوام الفاعلية  -والعالقة
اخلدمات .ومن املؤكد أن البنية التحتية فائقة السرعة تفيد مجيع بني السرعة والفاعلية ليست سهلة على الدوام.
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وقد شرعت جملة أخبار االحتاد وجلنة النطاق العريض
املعنية بالتنمية الرقمية يف إطالق سلسلة من احلوارات لتشجيع
األهداف اليت تتوخاها اللجنة ،والتأكيد على أمهية البنية التحتية
للنطاق العريض يف املساعدة يف دفع عجلة التقدم يف سبيل
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .ويناقش هذا احلوار األول
احلاجة إىل السرعة.

هل يمكن االكتفاء بسرعة بطيئة
ولكنها ثابتة ومستقرة؟

أحياناً ،تكون القدرة األساسية على التوصيل هي الشيء اهلام،
بغض النظر عن سرعة التوصيل .وقد حقق النمو الضخم للقدرة
على التوصيل املتنقل باجليل الثاين يف بلدان العامل النامية الكثري
من حيث متكني من مل يكونوا متمتعني بالتوصيل من قبل ،سواء
تؤجرن
مبساعدة الناس على كسب رزقهم (مثل “النساء الاليت ّ
اهلواتف” يف إطار مشروع غرامني يف سري النكا وأوغندا) أو
ببساطة بتسهيل التواصل بني الناس وزيادة فرص العمل أمامهم.
ض ْعف البنية التحتية
ويف بلدان العامل النامية ،كثرياً ما يؤدي َ
إىل منع مسؤويل الصحة من تقدمي خدمات الرعاية الصحية بشكل
فعال للمرضى املعزولني يف املناطق الريفية .وميكن احلد من هذا
القصور يف نظم الرعاية الصحية احمللية باستخدام تكنولوجيات
االتصاالت اليت تناسب الظروف احمللية .ففي مالوي ،استخدم
نظام الرعاية الطبية املتنقلة الرسائل القصرية ومنصات املصدر
املفتوح املتنقلة (مبا يف ذلك برجميات شركة  Ushahidiاملعنية بتطوير
الربجميات مفتوحة املصدر ،وتطبيقات جوجل ونظام HealthMap
املعين برصد وتنظيم التقارير اخلاصة بانتشار األمراض على مستوى
العامل) وذلك لتعبئة اجملتمعات احمللية إلجراء محالت التطعيم،
ومجع البيانات ووضع خرائط اخلدمات الصحية .وقد استطاع
مستشفى  St. Gabrielيف مالوي ،باستخدام الرسائل القصرية
واهلواتف املتنقلة ،تتبع أعراض األمراض اجلديدة ومضاعفة عدد
املرضى الذين يعاجلون من مرض السل ،مع توفري آالف الساعات
يف السفر ووقت العمل .ويُستخدم نظام الرعاية الطبية املتنقلة
التكنولوجيا املتنقلة يف رصد خمزونات العقاقري يف املناطق الريفية
بإثيوبيا ،ومتابعة محالت التطعيم يف اهلند ،واملساعدة يف عدم
انتقال متالزمة نقص املناعة املكتسبة يف مالوي ،وتنظيم تسليم
نتائج االختبارات اخلاصة بسرطان عنق الرحم يف نيكاراغوا.
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ويف جمال الزراعة ،أطلق معهد بنغالديش لتسخري تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف حتقيق التنمية مبادرة  e Krishokاليت
وترّد على أسئلتهم
تستهدف تزويد املزارعني باملعلومات العامة ُ
احملددة من خالل بوابة على الشبكة العنكبوتية .وقد اتسع نطاق
هذا املشروع من عشرة مراكز يف أكتوبر  2008إىل مائة مركز مزودة
باإلنرتنت والنفاذ املتنقل يف فرباير  ،2010بعد أن أصبح نظام
 e-Krishokهو املصدر املفضل للمعلومات لكثري من املزارعني
الذي تصلهم هذه احلملة.
وتوضح هذه األمثلة املأخوذة من الواقع كيف أن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،حىت يف صورهتا األساسية ،ميكن أن حتقق
فرقاً حقيقياً يف معيشة الناس ،أو العمل أو احلصول على اخلدمات
الصحية .ويُعزى جانب من جناح هذه املشروعات إىل استخدام
التكنولوجيات القوية واألجهزة البسيطة املتاحة واليت ال حتتاج إىل
الكثري من الطاقة.

هل السرعة الكبيرة أفضل بشكل تلقائي؟

إذا كانت هذه هي املكاسب اليت ميكن حتقيقها من خالل
التطبيقات منخفضة السرعة ،فلنتصور مقدار املكاسب اليت ميكن
حتقيقها عن طريق الوصالت فائقة السرعة .وعلى الرغم من أن
التعريف الدقيق للنطاق العريض تعريف ُمراوغ (سرعة التحميل
مقابل سرعة التنزيل ،وما إذاكانت هذه السرعة ميكن اإلبقاء عليها
يف معدالت نقل البيانات إىل البداالت أو إىل املستخدم النهائي)،
فإن النطاق العريض مفهوم يشمل السرعة العالية ،والقدرة العالية،
والنفاذ املفتوح على الدوام إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت القادرة على توفري خمتلف اخلدمات (الصوت،
والفيديو والبيانات).
ويعرتف االحتاد الدويل لالتصاالت بأن خدمات النطاق
العريض تصبح متاحة عندما تكون االشرتاكات يف النفاذ فائق
السرعة لإلنرتنت العمومية (من خالل وصلة بروتوكول التحكم
يف اإلرسال/بروتوكول اإلنرتنت ) )(TCP/IPبسرعات التنزيل
مساوية ﻟ  .Kbit/s 256وتالحظ مؤسسة Booz & Company
االستشارية ،على سبيل املثال ،أن السرعات اليت تصل إىل
 Mbit/s 100مطلوبة لبعض تطبيقات الطب عن �بُْعد والتعلم عن
�بُْعد ،بينما تع ّد السرعات اليت ترتاوح بني  Mbit/s 6-4مطلوبة
لتطبيقات املؤمترات عن �بُْعد القائمة على الشبكة العنكبوتية.

يرعلا قاطنلا نأشب راوحلا

© Fredrik Skold/Alamy

ويرى مركز  Phoenixيف الواليات املتحدة أن القيمة احلقيقية اليت تضعها شركات التشغيل يف االعتبار احتياجات املستهلك
للنفاذ عريض النطاق للمجتمع تتغري وفقاً الستخدامه ،وسرعة وجغرافية املناطق ،وكذلك التكنولوجيا احملتمل استخدامها .وتعتمد
التوصيل وطريقة النفاذ .وقد حددت بعض البلدان (مثل الدامنارك) السرعة الكافية على هذه العوامل األكثر حتديداً.
أهدافاً وطنية حمددة لتحقيق مستويات معينة للتغطية بسرعات
ففي عصر يتطور فيه استخدام البيانات مبعدالت شديدة
حمددة يف تواريخ حمددة .وتسعى فرنسا واالحتاد األورويب إىل توفري السرعة ،تكون أحياناً على حساب نوعية اخلدمة ،يتعني على
التغطية الشاملة للنفاذ إىل اإلنرتنت بالنطاق العريض .أما خطة شركات التشغيل األخذ بالتكنولوجيات اليت تليب احتياجات أسواق
بريطانيا الرقمية يف اململكة املتحدة فتتضمن حتقيق التغطية بنسبة معينة أو ظروف جغرافية معينة يف مناطق معينة (مثل املناطق احلضرية
 100يف املائة للمناطق الريفية خبدمة سرعتها  ،Mbit/s 2كحد مقابل املناطق الريفية) ،وفقاً لتوزيع العمالء  -مثل اختيار شركة
أدىن للسرعة الالزمة ملشاهدة خدمة التلفزيون عرب اإلنرتنت اليت ( Clearwireاملتخصصة يف تقدمي خدمة اإلنرتنت الالسلكية فائقة
استحدثتها هيئة اإلذاعة الربيطانية ) (BBCواليت تُعرف اختصاراً السرعة) ألسواق جديدة لنشر النطاق العريض املتنقل يف مناطق
باسم  ،iPlayerعلى الرغم من أن بعض املراقبني يرون أن هذا معينة بالواليات املتحدة .وعدم التوافق بني السرعة واالستخدام قد
اهلدف متواضع .وتضيف بعض البلدان يف الوقت احلاضر اإلنرتنت يعين أن العمالء يف البلدان النامية جيدون أن تلك التكنولوجيات
ليست مناسبة الحتياجاهتم الفعلية يف الظروف احمللية .أما العمالء
عريض النطاق يف تعريفها للخدمة الشاملة.
وتُعد األهداف الوطنية للتغطية وسرعة اإلرسال من العالمات يف البلدان املتقدمة ،فريون أن كوابح تُستخدم للحد من سرعة نقل
اليت تعتمد عليها احلكومات يف إبراز التزامها بوضع األسس البيانات  -سواء بالنسبة للخدمة على اخلطوط الثابتة أو املتنقلة.
ويف الواليات املتحدة ،وضعت شركة  AT&Tحدوداً على استخدام
القتصاد حديث يقوم على بنية حتتية متقدمة.
املستهلكني لشبكتها فائقة السرعة (عن طريق فرض رسوم على
احلصول على سرعة إضافية) ،وتوجد ترتيبات مماثلة يفكندا ،وآسيا
ما هي السرعة الكافية؟
لكي ينجح النطاق العريض ،ولكي تنمو السوق بنجاح ،ينبغي وأوروبا .ويبدو أنه ال مناص يف املستقبل من التوفيق بني السرعة
أن تأخذ األهداف الوطنية وخطط نشر شبكات النطاق العريض واالحتياجات.
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“آخر األخبار”
الندوة العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت
لعام (GSR11) 2011
قائمة بالمشاركين التفاعليين في الندوة
شا ِرك في مناقشات االتحاد الدولي لالتصاالت
على الخط ضمن قائمة المشاركين المتفاعلين
لتيسير التواصل أثناء التحضير للندوة وخاللها.
وبانضمامك إىل هذه القائمة ،تستطيع:
_ _مشاهدة املشاركني اآلخرين
_ _التواصل مع اآلخرين
_ _تنظيم جدول اجتماعاتك
_ _طلب غرف لعقد اجتماعات.
وسرية البيانات مكفولة  -إذ ال يستطيع النفاذ إىل القائمة
إال املشاركون يف الندوة باستخدام شفرة للتسجيل وعنوان
بريد إلكرتوين يوفره االحتاد الدويل لالتصاالت .كما ميكن
الدخول على القائمة عن طريق األجهزة املتنقلة.
وميكن للمشاركني االتصال ببعضهم البعض باللغة اليت
خيتاروهنا ،على الرغم من أن اخلدمة ذاهتا باللغة اإلنكليزية.
وميكن االطالع على دليل االستخدام باللغات العربية،
واإلنكليزية ،والفرنسية ،والروسية ،واإلسبانية.

ولالنضمام ،يمكن الرجوع إلى الموقع التالي:
)(http://www.xeebee.org/

Shutterstock

رسالـ ــة
براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد الدويل لالتصاالت

الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
تستضيف السلطات الكولومبية الندوة العاملية احلادية عشرة
ملنظمي االتص ــاالت مبدينـ ــة أرمينيـ ــا ،كـولـومبيـ ــا ،يف الفــرتة
 23-21سبتمرب  .2011ويسرين يف املرة األوىل اليت أشارك فيها
يف هذه الندوة ،كمدير ملكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل
لالتصاالت ،أن أشاهد هذا االهتمام الكبري هبذا احلدث
على أعلى مستوى حكومي ،حيث تتضمن أعمال
الندوة شرحية رئاسية عن “النطاق العريض للجميع
ومستقبل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت” .ومما يبعث على الشعور بالغبطة
أيضاً أن أرى تلك املشاركة الكبرية يف املنتدى
العاملي الرابع لقادة الصناعة ،الذي يسبق الندوة
يوم  20سبتمرب.
وهاتان املناسبتان ينظمهما االحتاد الدويل لالتصاالت
بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهيئة تنظيم
االتصاالت يف كولومبيا .وسوف يناقش املشاركون يف املناسبتني
حتت موضوع “وضع قواعد تنظيمية ذكية لعامل النطاق العريض”
التدابري اليت ميكن أن تتخذها اهليئات التنظيمية لتوفري النطاق
العريض للجميع ،وتعزيز االبتكار والتصدي لتعقيدات وحتديات
وحتديات النظام البيئي للنطاق العريض.
وأمام الندوة جدول أعمال متخم يركز على خدمات األعمال
املصرفية املتنقلة ودور اهليئات التنظيمية؛ وتسعري طيف الرتددات
الراديوية الالزمة للنطاق العريض الالسلكي؛ وتنظيم اخلدمات
الساتلية؛ وتنظيم النفاذ املفتوح؛ ووضع سياسات واسرتاتيجيات
وخطط وطنية للنطاق العريض؛ ومتويل النفاذ الشامل/اخلدمة
الشاملة؛ وتدوير املخلفات اإللكرتونية؛ ودور اهليئات التنظيمية؛
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ومحاية حقوق مجيع أصحاب املصلحة يف النظام البيئي للنطاق
العريض؛ واملبادرات اإلقليمية لدعم القدرة على التوصيل بالنطاق
العريض .ولكي ميكن دعم األنشطة املشرتكة والتواصل بني
املشاركني يف الندوة ،يسرنا مجيعاً أن نعلن أننا نوفر منصة للتواصل
على اخلط للمرة األوىل.
ولقد قام  ،Cristhian Lizcano Ortízاملدير
التنفيذي هليئة تنظيم االتصاالت يف كولومبيا،
بتنسيق املسامهات الكثرية اليت تلقيناها هلذه
املناسبة .كذلك ،أعدت ورقات ملناقشة
املوضوعات املدرجة يف جدول األعمال .وقد
ألقي الضوء على بعض هذه الورقات يف هذا العدد
من أخبار االحتاد .وسوف تناقش األعداد املقبلة من
أخبار االحتاد املوضوعات املهمة األخرى اليت تتناول تنظيم
االتصاالت الساتلية العاملية عريضة النطاق ،واسرتاتيجيات متويل
النفاذ الشامل عريض النطاق ،واألطراف املسؤولة عن املخلفات
اإللكرتونية ،فضالً عن تقرير يتناول بالبحث التقييم االقتصادي
لطيف الرتددات الراديوية وقيمته االجتماعية.
ولضمان قدرة مجيع املوطنني على االستفادة من العيش يف عامل
النطاق العريض ،يتعني على صانعي السياسات واهليئات التنظيمية
أن يعززوا النفاذ بأسعار معقولة وأن يعملوا على حتفيز النمو .وأعتقد
أن أمام اهليئات التنظيمية فرصة فريدة لتوحيد جهودهم من أجل
تعزيز االلتزامات اليت حتددت يف القمة العاملية جملتمع املعلومات
واألهداف اإلمنائية لأللفية وقرارات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت
الذي عُ ِقد يف حيدر آباد ،اهلند ،يف مايو-يونيو .2010

Shutterstock

ما الذي ينبغي أن تقوم عليه خطة وطنية للنطاق العريض؟
إن أي خطة وطنية للنطاق العريض هي َع ْقد اجتماعي المالمح األساسية المميِّزة للخطة
بقدر ما هي خطة عمل لتطوير قاعدة صناعة االتصاالت.
ينبغي أن تكون خطة النطاق العريض استشرافية وأن
ويمكن أن تُفهم على أنها تُرسي أساساً أقوى للحوكمة تقوم على رؤية مفصلة ملدة مخس سنوات ،على سبيل املثال،
الفعالة ،واالستثمار الخاص ،ولمواطنة أكثر حيوية ،وأال تكون لفرتة طويلة جداً قد حتدث فيها تغريات جوهرية
مما يؤدي إلى مستقبل اجتماعي واقتصادي منشود *.يف احللول التكنولوجية ،ولكنها تغطي إطاراً زمنياً أطول من
وتناقش هذه المقالة االعتبارات الكثيرة التي يقوم عليها الدورات االنتخابية.
وضع خطة وطنية للنطاق العريض.
وينبغي أن تصبح اخلطة الوطنية للنطاق العريض من
*من املتوقع أن تؤدي ورقة مناقشة بعنوان “وضع سياسات
واسرتاتيجيات وخطط وطنية للنطاق العريض :هنج عملي
خطوة بعد خطوة” إىل تبادل مثمر لوجهات النظر يف الندوة
العاملية هليئات تنظيم االتصاالت املقرر أن يعقدها االحتاد
مبدينة أرمينيا ،كولومبيا ،يف الفرتة  23-21سبتمرب .2011
وقد أعد هذه الورقة الدكتور بوب هورتون ،اخلبري االستشاري
لقطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد.

العناصر الدائمة يف برنامج التنمية االقتصادية ويف تكوين
رؤية مشرتكة .وينبغي أن تكون اخلطة مرنة حبيث تتحمل
املراجعات واملوازنات اليت تأيت هبا املواقف السياسية .وينبغي
أن تنال تأييد مجيع صانعي السياسات لدى وضعها .وتعد
مجيع األدوار اخلاصة مبشاركة القطاعني العام واخلاص،
والشراكات احملتملة ،مهمةً.
وعموماً ،ينبغي أن يضطلع القطاع اخلاص مبسؤولية
رئيسية يف جمال االستثمار يف تطوير النطاق العريض .ومع
ذلك ،قد ال يكون هذا احلل على الدوام هو أفضل احللول،
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؟ضيرعلا قاطنلل ةينطو ةطخ هيلع موقت نأ يغبني يذلا ام

ولذلك قد يكون من الالزم أن يقوم القطاع العام بدور
رئيسي ،لفرتة مؤقتة على األقل .وسوف تظل معاجلة فشل
السوق واحلاجة إىل التدخل يف أهداف اخلدمة الشاملة من
األدوار املهمة اليت تقوم هبا احلكومة.
وملا كانت احلكومات أول وأبرز املستفيدين عموماً من
النطاق العريض ،فإهنا تستطيع أن تساهم يف زيادة الطلب
على النطاق العريض من خالل التوسع يف تقدمي اخلدمات
اإللكرتونية يف جماالت الصحة ،والتعليم ،واإلدارة العامة،
واألمن العام ،وإنشاء مراكز خربة لنشر اخلربات واملعارف
املتصلة بالنطاق العريض .جتميع الطلب من خالل تقدمي
اخلدمات احلكومية من على اخلط وبناء القدرات أو التدريب
من خالل املراكز اجملتمعية هي أمور هامة على حنو خاص
للبلدان النامية كما يتضح من مجهورية الدومينكان.

التعامل مع األهداف والغايات

ينبغي أن حتدد احلكومات األهداف املختلفة اليت ميكن
حتقيقها عن طريق خطة وطنية للنطاق العريض .وميكن أن
تشمل هذه األهداف :النفاذ الشامل وما يرتبط به من
ضمانات؛ وتقدمي حوافز لتشجيع املنافسة واالبتكار عن
طريق السياسات والقواعد التنظيمية؛ وإتاحة الفرصة لقيام
صناعات جديدة ،وزيادة الصادرات وفرص العمل.
كذلك ينبغي أن حتدد اخلطة أهدافاً واقعية .وينبغي أن
تكون أهداف النطاق العريض شفافة وقابلة للتحليل السوقي
واالجتماعي ،وأن يكون هلا ما يربرها من الناحية االقتصادية
عن طريق حتليل التكلفة واملنفعة ،وغري مرتبطة بالدورات
االنتخابية .وينبغي النظر إىل البنية التحتية للنطاق العريض
على أهنا مشروع طويل األجل.
وينبغي أن تكون الغايات املنشودة سليمة ،وواقعية
ومعقولة ،وأن تأخذ يف االعتبار الظروف الوطنية .وميكن
أن تستند هذه الغايات إىل مستويات النسبة املئوية النتشار
النطاق العريض ،كما هي يف الكثري من البلدان املتقدمة
والنامية ،أو إىل التطور التكنولوجي الذي ميكن حتمل تكلفته
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بدرجة معقولة ،أو الربط بني هذين اهلدفني ،أو – وهذا
هو األرجح – اتباع هنج مرحلي يأخذ يف االعتبار العوامل
اجلغرافية واستجابة السوق للعرض.
ومن الالزم إجراء دراسات لتقدير مستوى الطلب
باألسعار احملددة اليت جتتذب السكان وتغريهم .وميكن بعد
ذلك تقدير احلد األدىن من االستثمارات اليت تليب هذا
الطلب ،باإلضافة إىل تقدير معدالت العائد اليت ميكن أن
حيققها املستثمرون وشركات التشغيل.
ويف حالة البلدان النامية ،وخصوصاً يف املناطق الريفية،
توجد صعوبات أمام التوصل إىل تقديرات للطلب ميكن
التعـويــل عليهــا .وميكــن أن متثــل الصعوب ــات والتكــاليف
اليت تكتنف احلصول على بيانات أساسية عن اخلدمات،
وكذلك ندرة البيانات التارخيية الدالة على حجم احلركة،
مشكلة عويصة.
وللتغلب على هذه الصعوبات ،تطبق بعض اهليئات
التنظيمية – كما حدث يف بريو واجلمهورية الدومنيكية،
على سبيل املثال ،هنجاً عملياً يقوم على تطبيق منوذج عملي
معروف لالتصاالت الريفية واستعمال اإلنرتنت على التوزيع
اجلغرايف جلميع اجملتمعات الريفية يف أحناء البلد .كذلك ،تعد
دراسات احلالة اليت جتريها البلدان النامية األخرى  -اليت رمبا
تكون قد تقدمت يف تطوير النطاق العريض  -من األمور
عوض
عظيمة القيمة بالنسبة إىل البلدان النامية .وميكن أن تُ ِّ
هاتان األداتان نقص البيانات التارخيية عن احلركة واخلدمات
الالزمة إلجراء التحليل االقتصادي القياسي.

هيكل الصناعة والتدابير التنظيمية التي تساعد
على تنشيط األسواق

ما زال هيكل صناعة االتصاالت يفتقر عموماً إىل
التساوق واالنتظام ،مع وجود جهات مهيمنة قوية تعارض
دخول كيانات جديدة إىل السوق .وينحصر جوهر التحدي
التنظيمي يف إدخال ديناميكيات املنافسة يف السوق ألن
املتنافسني يف سوق قوية يعملون بالغريزة على منو النشاط،
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وزيادة التكامل الرأسي ليس للحد من التنوع ،وعلى االبتكار
املستمر ،واحملافظة على االستثمارات كلما نضجت احللول
التكنولوجية واحللول اخلاصة بالشبكات .فالبيئة التنافسية
القـويــة تضمــن لقــوى الســوق أن تقــوم بـدورهــا يف حتقيــق
هذه النتائج ،كما أن املنافع اليت تعود على املستهلكني
تتأتى نتيجة الختيار حقيقي قائم على السعر ،واجلودة
وجمال اخلدمة.
ويف كثري من البلدان ،مت إدخال أدوات لتنظيم النفاذ،
أع ِطيت هذه األدوات
والتوصيل البيين وسلوك السوق ،و ْ
جلهاز تنظيمي مستقل ليديرها ،وغالباً ما تكون إدارهتا
نتيجة خلطط تقوم على التفاوض أو التحكيم ووفقاً لشروط
تنظيمية أقل تشدداً مثل القواعد واملعايري.
ومع ذلك ،فنظراً للخدمات املوروثة اليت تأخذ شكل
احتكار وطين ،أخفق الكثري من اجلهود التمهيدية لتنظيم
سوق تنافسية ،األمر الذي ترتب عليه فشل السوق أو حتقيق
نتائج خميبة لآلمال .وقد استطاع عدد من الشركات املهيمنة
االستفادة مما لديها من مواهب خالقة يف محاية مراكزها
التارخيية وجتنب اإلقدام على استثمارات جديدة عن قصد،
األمر الذي قد يفيد يف حد ذاته الشركات اجلديدة اليت
حتاول دخول السوق.

ونتيجة لذلك ،جلأت بعض البلدان إىل فصل تشغيل
الشركات املهيمنة عن اهليكل احلكومي لكي تستطيع ترتيب
إطار صناعة االتصاالت .ومن األمثلة البارزة على ذلك ما
حدث يف اململكة املتحدة ،ونيوزيلندا ،وسنغافورة وأسرتاليا،
وفقاً الختيار سياسة قوية تقوم على توطيد اهليكل التنظيمي.
وبذلك تكون العصا قد حلت حمل اجلزرة – مبا قد يرتتب
على ذلك من التخل ــي عن فكـ ــرة النف ــاذ إىل الطي ــف،
أو هتديـ ــد الدخــول يف شراكــات يف املستقبــل يف تطويــر
شبكــات النطــاق الع ـريـض.
ومن الدروس املستفادة أخرياً يف هذا الصدد أن تنظيم
النفاذ ،والتوصيل البيين وسلوك السوق حيتاج إىل حوافز
منظمة لتشجيع حترك القادمني اجلدد صعوداً على سلسلة
القيمة .كذلك يتعني على القادمني اجلدد زيادة أصوهلم
الرأمسالية بالتدريج كلما ازداد عدد عمالئهم وارتفعت
إ ي ـرادا هتــم.

نماذج تمويل البنية التحتية للنطاق العريض

تتأثر النماذج املختلفة لتمويل تنفيذ البنية التحتية
للنطاق العريض بالبنية التحتية السابقة املوروثة ،وهذا حيدد
مدى املشاركة املباشرة من جانب احلكومة .ويف النهاية،
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فعلى الرغم من أن التمويل الرئيسي للنطاق العريض ينبغي
أن يقوم على القطاع اخلاص ،فإن أسواقاً كثرية مل تتطور
بالدرجة الكافية إلتاحة فرص سليمة لالستثمار املايل.
واحلكومة أمامها طريقان :الدخول املباشر يف السوق
كمقدم خدمة مث خصخصة اخلدمة بعد ذلك ،أو حتفيز
وحتمل جانب من املخاطرة من خالل ترتيبات
السوق ُّ
الشراكـ ــة.
وحيثما توجد منافسة بني شركات التشغيل اليت يوجد
بينها تكامل رأسي وتدير البنية التحتية لشبكاهتا وتتمتع
بقدرة كافية على االستثمار والتجديد ،يكون دور احلكومة
واهليئة التنظيمية حمدوداً فيما يتعلق بتيسري املنافسة العادلة
والسلوك املناسب يف السوق وكذلك االستفادة يف الوقت
املناسب وبطريقة حصيفة من املوارد العامة مثل الطيف
ِ
وملكية حقوق الطريق .وتقع على اهليئات التنظيمية مسؤولية
تشجيع تقاسم البنية التحتية بني الشركات املتنافسة (مثل
الشبكات األساسية واألبراج) .وهذا يقلل من ضغوط
التكلفة ،خصوصاً عندما ال يكون من املمكن احملافظة على
جمموع البنية التحتية للنطاق العريض.
وحيثما ترتدد االستثمارات اخلاصة يف دخول السوق،
ميكن للحكومة أن تتدخل وتُ ِ
قدم على املخاطرة وتدخل يف
شراكات بني القطاعني العام واخلاص .وميكن أن تكون هذه
الشراكات على شكل إبرام عقود مع الشركة املهيمنة أو مع
الشركات اجلديدة يف السوق ،وأن تقوم يف الواقع باحتكار
البيع باجلملة بصفة مؤقتة – على الرغم من أن ذلك ينبغي
أن يقوم على مبادئ النفاذ املفتوح اليت ختتلف عن احتكار
الشبكة اهلاتفية العمومية املبدلة – إىل أن تستقر املنافسة.
وقد أُب ِرم يف نيوزيلندا عقد شراكة مبتكر يعطي للحكومة
حق السيطرة الكاملة يف البداية ،على أن تقوم ببيع حصتها
تدرجيياً لشركاء جتاريني كلما تقدمت األوضاع .وهذه العملية
تُعيد إىل احلكومة رأس املال الذي ميكن إعادة استثماره يف
إنشاء شبكات للنطاق العريض فائقة السرعة .وهذا الرتتيب
أشبه ما يكون يف جوهره خبط ائتمان متجدد.
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ويفرض كثري من البلدان النامية يف الوقت احلاضر
ضريبة حلساب اخلدمة الشاملة ،وميكن االستفادة من املوارد
املرتاكمة من هذه الضريبة يف املستقبل يف مد شبكات النطاق
العريض إىل املناطق قليلة اخلدمات واملناطق احملرومة مبوجب
الشراكة التعاقدية مع احلكومة.

ضرورة مراعاة االعتبارات المشتركة
بين القطا عــات

يف سبيل الرتويج للنطاق العريض ،قد تتضمن سياسات
تشجيع جانب الطلب حمفزات ضريبية ،والنهوض مبختلف
خدمات احلكومة اإللكرتونية ،وإجياد بيئة مواتية للمشروعات
الصغرية واملتوسطة ،وحوافز للصادرات ،وتنمية القدرات
واملوارد البشرية.
وهذا يستدعي وضع اسرتاتيجية شاملة تتضمن النظر يف
مجيع التدابري املشرتكة بني القطاعات ،وتوعية قاعدة واسعة
من اجملتمع والصناعة لكي ميكن التمتع باملنافع الكاملة اليت
يتيحها النطاق العريض.
ومن املناسب عموماً أن تنظر البلدان النامية يف تشجيع
النطاق العريض املتنقل والالسلكي لتضييق الفجوة الرقمية.
ويبدو أن هناك زيادة مضطردة يف خدمات النطاق العريض
الالسلكية يف البلدان النامية ،مع انتشار أجهزة وخدمات
اجليل الثالث.
وتوجد يف بعض البلدان املتقدمة بالفعل منافسة قوية
بني املنصات املستخدمة يف نقل البيانات على شبكات
نظام تلفزيون الكبل القائمة ،وأنظمة شبكات األلياف
البصرية ،واألنظمة الالسلكية اليت تتجه إىل تطبيق أنظمة
اجليل الرابع مع تكنولوجيا التطور يف املدى البعيد )(LTE
أو تكنولوجيا  .WiMAXوهذا يشكل أساساً راسخاً لقيام
منافسة جيدة يف السوق .ومن املالحظات األخرى أنه على
الرغم من أن احملاوالت التنظيمية يف تلك البلدان قد احنازت
إىل املنافســة القائمــة على اخلدمات ،فـإن تأثريهــا على قيام
سوق تنافسية كان أقل من تأثري املنافسة القائمة على
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التسهيالت املوجودة بالفعل يف أسواقها (بل إهنا أدت يف
الواقع إىل إبطاء االستثمارات).
ومع ذلك ،فمن املسلَّم به يف بلدان متقدمة أخرى  -يُنظر
فيها إىل األلياف البصرية اليت يقوم عليها النطاق العريض
على أهنا متثل منصة للبيع باجلملة من أجل منو املنافسة يف
املستقبل  -أن التكنولوجيات الالسلكية ،والساتلية والقائمة
على الكبالت قد يكون من الالزم أن ختدم جزءاً من السوق
على األقل ،وهذا ينبغي أن يُرتك حتديده للطلب يف السوق.
وهذا يشري إىل ضرورة أن يتخذ صانعو السياسات
واملنظمون موقفاً حمايداً إزاء تطبيق التكنولوجيا .ومن
األفضل اختيار جهة تكنولوجية وطنية رئيسية واحدة لتنفيذ
النطاق العريض نظراً للمهارات الواسعة املطلوبة لتغطية مجيع
التكنولوجيات واإلملام هبا.
ويف املدى البعيد ،تكون أكثر األسواق نضجاً  -اليت
حيقق فيها املستهلكون أفضل املنافع  -هي تلك اليت
تسمح باملنافسة بني املنصات ،كما تسمح للعديد من
مقدمي خدمات الشبكات باستخدام تكنولوجيات منفصلة
ومتميزة .ويف البلدان اليت ظهرت فيها املنافسة بني املنصات،

مثل مجهورية كوريا ،وهولندا ،واليابان ،وأملانيا ،وإىل حد ما
الواليات املتحدة ،مل حيدث فشل ملحوظ للسوق فيما يتعلق
بالنهوض بالنطاق العريض.

من أين ينبغي أن تكون البداية؟

إن أي خطة وطنية للنطاق العريض هي َع ْقد اجتماعي
بقدر ما هي خطة عمل لتطوير قاعدة صناعة االتصاالت.
وميكن أن تُفهم هذه اخلطة على أهنا تُرسي أساساً أقوى
للحوكمة الفعالة ،واالستثمار اخلاص ،وملواطنة أكثر حيوية،
مما يؤدي إىل مستقبل اجتماعي واقتصادي منشود.
وهذا ال ميثل خمططاً كامالً ألفضل املمارسات ،ولكنه
ميثل طريقة منهجية الستخدام شجرة اختاذ القرارات (انظر
املقالة املنشورة على الصفحتني  )23-22للمساعدة يف ضمان
مراعاة مجيع العوامل ذات الصلة .ومن املمكن التعلم من
جتارب اآلخرين يف كل مستوى من مستويات اختاذ القرار.
وقد تساعد هذه املقالة بتقدمي بعض املؤشرات إىل ما ينبغي
النظر إليه لدى وضع خطة تناسب جمموعة من الظروف
الوطنية – لكل من البلدان املتقدمة والنامية على السواء.
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وضع خطة للنطاق العريض
البحث عن أفضل املمارسات؟

شجرة اتخاذ القرارات

يوجد الكثري من مستويات اختاذ القرارات اليت ميكن
تطبيقها على وضع خطة للنطاق العريض .وتوجد ثروة من
املعلومات من خمتلف البلدان اليت اختذت قرارات بالفعل على
عدد من هذه املستويات .وميكن أن يساعد وجود شجرة
الختاذ القرارات احلكومات يف حتديد أفضل املمارسات لوضع
خطة للنطاق العريض.
وتعد شجرة اختاذ القرارات من أدوات دعم
القرار ،وهي تستخدم منوذجاً الختاذ القرارات أشبه
بشجرة والنتائج اليت ميكن أن تؤدي إليها .وهي
تشمل ثالثة أنواع من نقط االلتقاء:
_ _نقط التقاء اختاذ القرارات (ومتثلها مربعات)؛
_ _ونقط التقاء الفرص املتاحة (ومتثلها دوائر)؛
_ _ونقط االلتقاء النهائية (ومتثلها مثلثات).
ومتثل املربعات بؤرة تركيز القرار األساسي
الذي ينبغي اختاذه ،بينما متثل املثلثات جمموعة
من اخليارات أو احللول املتاحة ملتخذ القرار .أما
الدوائر فرتبط يف العادة بني املربعات واملثلثات،
وتعرب عن احتماالت تقدمي مساعدة أخرى لصانع
القرار (حيثما يكون ذلك مناسباً).
ولدى تطبيق هذا املفهوم على وضع خطة وطنية للنطاق
العريض ،ميكن التعامل مع التحدي على ستة مستويات يف نقط
االلتقاء يف اختاذ القرار (انظر الرسم التوضيحي) .وال تتضمن
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شجرة اختاذ القرارات أي نقط التقاء للفرص وذلك لسببني،
أوهلما أن االحتماالت غري املوضوعية املرتبطة بأي نقطة التقاء
للفرص سوف ختتلف من بلد إىل آخر .والسبب الثاين هو أنه
على الرغم من أن أوزان الفرص ميكن عرضها على أساس عدد
البلدان اليت تتخذ القرار بناءً على خيارات معينة ،على سبيل
املثال ،قد ال يؤدي ذلك إىل حتديد أفضل املمارسات ،ولكنه
يدل فقط على عقلية القطيع.
وال يلزم لدى تسلق الشجرة التقيد الشديد
بالتتابع العددي املبني يف نقط التقاء اختاذ القرارات.
فقد اتبعت بلدان كثرية تتابعاً خمتلفاً .ومع ذلك ،فإن
املستويني األول والثاين ميثالن ،عموماً ،أكثر تتابع
منطقي للبدء ،كما أهنما أقل املستويات من حيث
املخاطر لوضع خطة وطنية تقوم على قدر مناسب من
املعلومات .ومن مزايا استخدام شجرة اختاذ القرارات
أن االطالع على خربات بلدان عديدة عند كل
مستوى حيث على التفكري املستنري.
وعلى الرغم من أن نقط االلتقاء النهائية املشار
إليها يف الرسم التوضيحي متثل اجملال األدىن للخيارات
املتاحة ألي بلد يف مستوى نقطة اختاذ القرار ،ميكن
يف بعض احلاالت اجلمع بني اخليارات .ففي كل
مستوى ،توجد خربات عدة بلدان على األقل ميكن االعتماد
عليها يف تكوين فكرة جيدة تستند إليها اخلطة.

ضيرعلا قاطنلل ةطخ عضو

شجرة اختاذ القرارات :ستة مستويات لنقط التقاء اختاذ القرارات

عقدة اختاذ القرار

6

6

هيكل الصناعة

5

5

االستثمار في البنية التحتية

4

4

آليات ومبادرات الدعم التنظيمي

3

3

الشكل المؤسسي للتنظيم

2

2

األهداف والغايات

1

 1األسـ ــاس

من الالزم وضع مفهوم للهيكل النهائي للصناعة ،أو اهليكل الذي حققته
بالفعل والذي يليب احتياجات النطاق العريض على أفضل وجه.

تدابري ملساعدة الصناعة وتشجيعها وتطوير اخلدمات ،مثل االستثمار املباشر
من جانب احلكومة ،واستثمار القطاع اخلاص الصناعي ،وخطط الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص.

اليت تناسب حتقيق أفضل احللول العملية لبلد معني لكي ينجح يف حتقيق
الرؤية والنتائج .ويف ذلك تكتسب ثقافة اهليئة التنظيمية وموقفها أمهية كبرية.

يتصل ذلك بشكل اهليئة التنظيمية ومسؤولياهتا .فهل تكون اهليئة التنظيمية هيئة
مستقلة ،تتميز اختصاصاهتا بالتقارب والتكامل (وتتعامل أيضاً مع تسعري اخلدمات
والقضايا املتصلة باملستهلكني) ،أو أن تكون متخصصة يف جانب معني للصناعة.

ال ينبغي التهوين أو املغاالة يف حتديد األهداف والغايات .إذ ميكن أن تبدو
بسيطة بشكل خادع ولكن التحديد املناسب هلا يتطلب فهماً شامالً وتطبيق
العديد من األبعاد ،باإلضافة إىل تعريف “النطاق العريض” على حنو مناسب.
إجراء الدراسات واملشاورات املبدئية إلحاطة أصحاب املصلحة وإشراكهم يف
حتديد الرؤية اخلاصة بالنطاق العريض يف املستقبل.

عقدة النهاية
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AFP

توصيل األرجنتني
تدرك حكومة األرجنتين أهمية النطاق العريض للتنمية
االجتماعية واالقتصادية .ولذلك فإنها أطلقت في السنة
الماضية خطة رئيسية لزيادة توصيل األفراد وشركات
األعمال والمؤسسات التعليمية والمكاتب الحكومية
عن طريق النطاق العريض في أنحاء البالد.

التطورات التي وقعت في مجالي النطاق العريض
والتلفزيون الرقمي

قدَّمت الرئيسة األرجنتينية
 ،Kirchnerاخلطة الوطنية لالتصاالت اليت حتمل عنوان “توصيل
األرجنتني” يف  18أكتوبر  .2010وتربط هذه اخلطة بني التوجه
الرئيسي لالستثمارات اليت ينفقها القطاع العام يف النهوض
بالبنية التحتية لالتصاالت وجتهيزاهتا وخدماهتا ،واجلهود العديدة
األخرى اجلاري تنفيذها بالفعل ،يف مبادرة واحدة لزيادة القدرة
على التوصيل .وتربط هذه اخلطة على وجه اخلصوص بني الربامج
اجلارية اليت تستهدف رقمنة البث اإلذاعي لألرض ،وتوفري معدات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتدريب لطلبة املدارس العامة،
وتوسيع نطاق القدرة على التوصيل ليشمل املناطق النائية ،وإنشاء
مراكز عمومية للنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
Cristina Fernández de
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ويتمثل التوجه االسرتاتيجي خلطة توصيل األرجنتني يف الشمول
الرقمي؛ واالستفادة املثلى من طيف الرتددات الراديوية؛ وتطوير
اخلدمة الشاملة؛ وتعزيز اإلنتاج الوطين وخلق فرص للعمل يف قطاع
االتصاالت؛ والتدريب والبحوث يف جمال تكنولوجيا االتصاالت؛
والبنية التحتية والقدرة على التوصيل؛ وبناء القدرات.
ولتنفيذ اخلطة ،أعلنت احلكومة أن عملية تطوير وتنفيذ
وتشغيل شبكة األلياف البصرية االحتادية املسندة إىل مؤسسة

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA
) - (AR-SATوهي إحدى املؤسسات اململوكة للحكومة –

مشروع من مشروعات املصلحة العامة.
وتقول الرئيسة  Cristina Fernándezبكل فخر“ :إن خطة
توصيل األرجنتني تعين فوق كل شيء إعطاء الطابع الدميقراطي
لنفاذ مجيع قطاعات جمتمعنا إىل تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت ”.وقد ُو ِضعت اخلطة على افرتاض أن النهوض
بالنطاق العريض ال يتطلب فقط توافر بيانات أساسية عن البنية
التحتية للنقل وخدمات التوصيل املعقولة التكلفة ،بل يتطلب
أيضاً توافر التطبيقات واحملتوى ،وقاعدة كبرية من املعدات
والتجهيزات ،وزيادة مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اليت يتمتع هبا مجيع املواطنني.

تنجرألا ليصوت

وتتمتع األرجنتني بتاريخ
طويل يف جمال املرافق العامة
املتطورة جداً ،وحتتل ترتيبا
مرتفعاً بني بلدان أمريكا
الالتينية يف جمال األخذ
بالنطاق العريض .وحبلول
شهر سبتمرب  ،2010كان
 4,5مليون نسمة قد مت
توصيلهم بالنطاق العريض
(أي بزيادة نسبتها  30يف
املائة مقارنة بسنة )2009
بينما يبلغ عدد السكان حنو
 40مليون نسمة.

حبوافز مالية لشركات التشغيل
احمللية لتشجيعها على توفري
امليل األخري من الوصالت
وإنشاء مراكز للنفاذ العمومي
يف أحناء البلد .واهلدف
من ذلك هو توسيع النفاذ
العريض النطاق ألكثر من
عشرة ماليني أسرة حبلول
سنة .2015

دور االتصاالت
الساتلية

قام الدكتور محدون
كارلوس ليساندرو ساالس ،وزير الدولة لالتصاالت يف األرجنتني،
توريه ،األمني العام لالحتاد
مع الدكتور محدون إ .توريه ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
الدويل لالتصاالت ،يف أبريل
مد شبكة من األلياف
 ،2011بزيارة مرافق شركة
البصرية على مدى
 – INVAPوهي شركة متخصصة يف تصميم وتركيب املعدات
 12 000كيلومتر
تتضمن اخلطة توجيه استثمارات تربو على مليار دوالر والتجهيزات اإللكرتونية شديدة التعقيد – مبدينة San Carlos
أمريكي ( 4,24مليون شلن أرجنتيين) خالل مخس سنوات  ،de Barilocheبوالية  ،Río Negroملشاهدة كيفية بناء الساتل
لتوسيع النفاذ عريض النطاق إىل اإلنرتنت وتوسيع نطاق البث األرجنتيين  Arsat-1الذي سيدور يف مدار مستقر بالنسبة إىل
التلفزيوين املفتوح لألرض ليشمل البلد بأكمله.
األرض .كما جتول الدكتور توريه يف حمطة  AR-SATاألرضية ويف
وسوف تُستخدم هذه االستثمارات يف مد شبكة من مركز التحكم واملتابعة مبنطقة  Benavídezيف بوينس أيرس .ومن
األلياف البصرية متتد على  12 000كم – تضاف إليها عدة املخطط إطالق الساتل  Arsat-1يف منتصف  ،2012الذي
كيلومرتات أخرى مت مدها يف إطار اتفاقات احليازة والتبادل سيوفر نقل البيانات واخلدمات اهلاتفية والتلفزيونية يف مجيع أحناء
اليت أب ِرمت مع شركات التشغيل اخلاصة والتابعة للمقاطعات – األرجنتني وشيلي وأوروغواي وباراغواي.
وقال الدكتور توريه يف “منتدى االتصاالت لعام :2011
وإقامة  47برجاً لإلرسال الرقمي توفر النفاذ إىل خدمة التلفزيون
ِ
الرقمي املفتوح لألرض لنسبة  75يف املائة من السكان ،على حد توصيل األرجنتني” الذي عُقد يف بيونس أيريس يف  27أبريل
قول الرئيسة األرجنتينية.
 ،2011والذي دعاه إىل حضوره الوزير االحتادي للتخطيط
وسوف تتوىل مؤسسة  AR-SATمد وتشغيل شبكة األلياف واالستثمارات واخلدمات العامة“ :إن السواتل توفر حلوالً قيِّمة،
البصرية اجلديدة .وينص املشروع على أن تليب املؤسسة طلبات وخصوصاً يف املناطق الريفية اليت يصعب الوصول إليها ولطاقة
التوصيل يف القطاع العام وأن تقوم بتشغيل الشبكة مبوجب الشبكات الرئيسية األساسية للتوصيل اليت حتتاجها شركات
مبادئ الشبكات املفتوحة يف سوق نقل البيانات على أساس التشغيل األخرى .وسوف نويل اهتماماً كبرياً للعملية بأكملها
البيع باجلملة .وقد ُو ِضعت ترتيبات الستكمال هذه االسرتاتيجية إىل أن يتم إطالق الساتل ”.ومضى يقول“ :إن جناح هذا
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املشروع سيؤكد أن البلدان النامية لديها من املعرفة واألدوات ما
ميكنها من املشاركة على قدم املساواة مع البلدان املتقدمة يف
األسواق التكنولوجية املتقدمة .ونأمل أن تقوم مؤسسة AR-SAT
 اليت تقوم بدور رائد يف تنفيذ هذا املشروع كما أهنا عضو يفقطاع التنمية باالحتاد الدويل لالتصاالت – يف القريب بتقاسم
خرباهتا مع بقية أسرة االحتاد الدويل لالتصاالت”.

األمريكتني .ويقول الدكتور توريه“ :نعرف بذلك أن األرجنتني
تتعاون مع مجيع البلدان األخرى اليت طبقت املعيار الدويل ISDB-T
يف اإلسراع بعملية االنتقال .واالحتاد الدويل لالتصاالت ،الذي متت
املوافقة فيه على هذا املعيار ،على استعداد لدعم االنتقال السلس
عن طريق حتديد آليات التحويل املناسبة؛ ووضع مبادئ توجيهية
شاملة؛ وتدريب املوارد البشرية وغري ذلك من األنشطة األخرى”.

دعم االتحاد الدولي لالتصاالت للشمول الرقمي
التلفزيون الرقمي المفتوح لألرض
سوف تعزز احلكومة الوطنية ،من خالل البث التلفزيوين في األرجنتين

الرقمي املفتوح ،النفاذ الدميقراطي إىل االتصاالت ،كأداة لتحقيق
الشمول االجتماعي ،وإتاحة الفرصة جلميع السكان للتمتع
بالتلفزيون الرقمي املفتوح لألرض ،باإلضافة إىل تنوع املعلومات
وجودة الصوت والصورة.
وعلى خالف ما حدث يف معظم البلدان اليت انتقلت من
التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي ،بدأت القفزة التكنولوجية
يف األرجنتني بأفقر األسر .فقبيل مباريات كأس العامل لكرة القدم
يف  ،2010وزَّعت احلكومة حموالت بدون مقابل لكي تستطيع
أفقر األسر استخدام التكنولوجيا اجلديدة على أجهزهتم التلفزيونية
القدمية.
ووفقاً ملا نشرته وكالة األنباء الوطنية يف األرجنتني )،(Télam
وزَّعت احلكومة حبلول مايو  2011ما جمموعه  400 000حمول
على اجملموعات منخفضة الدخل ،وبذلك يتمتع اآلن أكثر من
مليون مواطن أرجنتيين بالنفاذ إىل خدمة التلفزيون الرقمي املفتوح
لألرض.
وتغطي اإلشارة الرقمية يف الوقت احلاضر ما يربو على أربعة
ماليني من السكان .وتسمح أبراج اإلرسال الثمانية عشر اليت
أقيمت حىت اآلن بوصول  15إشارة حرة إىل املنازل اليت مل تكن
تستطيع مشاهدة التلفزيون أو تستطيع مشاهدة قناة واحدة قبل
ذلك .وقد ُو ِضعت خطط لتوزيع  120 000حمول خاص على
ض ْعف يف الرؤية أو السمع.
املواطنني الذي يعانون من َ
ِ
وقد اعترب املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ،الذي عُقد يف حيدر
آباد ،اهلند ،يف مايو-يونيو  ،2010االنتقال من البث التلفزيوين
التماثلي إىل الرقمي إحدى القضايا الرئيسية اليت تواجهها منطقة
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تعاون مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد منذ زمن بعيد مع
وزارة االتصاالت يف األرجنتني ) .(SECOMفمنذ  ،1998عمل
االحتاد مع الوزارة للمساعدة يف إنشاء املراكز التكنولوجية اجملتمعية
يف أحناء البلد .وقد مت التوقيع على مشروع للتعاون قيمته  3ماليني
دوالر أمريكي يف  ،2010يستهدف املساعدة يف تضييق الفجوة
الرقمية.
ومتاشياً مع خطة االتصاالت الوطنية ،وبالتعاون مع احلكومة
الوطنية وحكومات املقاطعات واجملالس البلدية ،يقوم االحتاد الدويل
لالتصاالت وبرنامج جمتمع املعلومات التابع لوزارة االتصاالت يف
األرجنتني ،بتجهيز  19مركزاً للنفاذ إىل املعارف ) (NACيف األماكن
العامة ،مثل املراكز اجملتمعية ،يف أحناء البلد .وسوف توفر هذه املراكز
نفاذ اجلمهور بدون مقابل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وبالتايل إىل املعارف ووسائل الرتفيه والتدريب ،مما يزيد من قدرة
الناس على التعلم ،وصقل مواهبهم ،وزيادة مشاركتهم يف الشؤون
اجملتمعية واملدنية.
وسوف يشتملكل مركز على خمترب للحاسوب وقاعة للتدريب؛
وقاعة لالتصال الالسلكي ) (Wi-Fiللراغبني يف التوصيل باحلواسيب
الشخصية واألجهزة املتنقلة؛ وقاعة لألدوات السمعية والبصرية ميكن
منها النفاذ إىل التلفزيون الرقمي املفتوح لألرض؛ وأحدث أجيال
معدات ألعاب التسلية .وقال براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد“ :يسرين غاية السرور وجود تعاون مستمر
بني االحتاد ووزارة االتصاالت األرجنتينية يف هذا املشروع الذي
يعكس متاماً التزامنا جبعل منافع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
متناول مجيع أعضاء اجملتمعكي ميكننا حتقيقكامل إمكانياهتا وحتقيق

تنجرألا ليصوت

مسامهتها القيِّمة للمجتمع .وسوف تتيح قمة توصيل األمريكتني،
املقرر أن تنعقد يف يوليو  2012يف بنما ،فرصة لدعم االستثمار
وتقوية الشراكات بالنسبة للمشروعات املماثلة يف املنطقة”.
ومن بني اسرتاتيجيات الشمول اإللكرتوين األخرى ،يتعاون
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت وبرنامج
جمتمع املعلومات التابع لوزارة االتصاالت يف األرجنتني ،على

منظر للهوائي الرئيسي الذي
ينقل إشا رات التلفزيون
الرقمي املفتوح بوضوح عال
أو معياري ،على سقف مبىن
وزارة التنمية االجتماعية
والصحة األرجنتينية يف
شكل جمسم من الصلب
إليفا بريون يف بوينس آيرس

وجه اخلصوص ،يف دعم الشمول الرقمي للنساء والشباب الذين
يعيشون يف اجملتمعات احمللية الفقرية أو الريفية أو املنعزلة.

الخدمة الشاملة ،أداة أساسية في تحقيق
الشمول الرقمي

تؤدي خدمة االتصاالت الشاملة دوراً رئيسياً كأحد
األهداف االسرتاتيجية اليت تتوخاها وزارة االتصاالت يف
األرجنتني ،كما أهنا متثل أداة رئيسية هليئة تنظيم االتصاالت
يف دعم النفاذ الشامل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويتمثل اهلدف الرئيسي لربامج خدمة النفاذ الشامل يف تشجيع
الشمول الرقمي جملموعات السكان احملرومة من النفاذ ألسباب
جغرافية أو اجتماعية أو اقتصادية .وترتاوح هذه الربامج بني
بناء البنية التحتية الالزمة وتوفري القدرة على التوصيل جملموعات
معينة من السكان وملؤسسات معينة مثل املدارس أو املكتبات
العامة .وعالوة على ذلك ،تعد اخلدمة الشاملة مفهوماً حيوياً
ميكن تعديل أهدافه مبا يواكب التغريات االجتماعية ومتطلبات
السياسات العامة اليت تؤدي إليها هذه التغريات يف ما يتصل
باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تنفيذ الخطة الوطنية لالتصاالت

AFP

جاء برنامج توصيل األرجنتني نتيجة لشهور من التعاون بني
الكثري من األجهزة احلكومية واملشاورات املستفيضة مع القطاع
اخلاص والدوائر األكادميية ومنظمات اجملتمع املدين األخرى.
وينعكس هذا النهج الذي يشارك فيه العديد من اجلهات صاحبة
املصلحة يف اسرتاتيجية تنفيذ اخلطة.
وسوف تكون جلنة التخطيط والتنسيق االسرتاتيجي هي
املسؤولة عن التنفيذ العام لربنامج توصيل األرجنتني ،حتت قيادة
الوزارة االحتادية للتخطيط واالستثمار العام واخلدمات العامة.
وسوف تنسق اللجنة جهود العديد من جمموعات العمل اليت
تربط بني العديد من األطراف الرئيسية احلكومية وغري احلكومية.
وسوف تركز هذه اجملموعات على األهداف االسرتاتيجية للخطة
وهي :الشمول الرقمي جلميع املواطنني؛ وحتقيق االستفادة املثلى
من طيف الرتددات الراديوية؛ واإلدارة املتكاملة للخدمة الشاملة؛
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تنجرألا ليصوت

وتوفري فرص العمل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وخصوصاً يف جماالت البحث والتطوير ،وتوفري احملتوى؛ ودعم
املنافسة يف تقدمي خدمات االتصاالت.
ومن الواضح أن احلكومة هلا دور رئيسي ينبغي أن تقوم به
يف تشجيع النمو املتوازن للنظام اإليكولوجي للنطاق العريض ويف
ضمان توزيع املنافع املرتتبة على هذا النمو عرب مجيع املقاطعات
يف الدولة ومجيع الفئات االجتماعية .وهذا هو بالضبط ما يرمي
إليه برنامج توصيل األرجنتني عن طريق:
_ _توجيه االستثمارات اخلاصة لضمان التغطية اإلقليمية الواسعة
باخلدمات املتقدمة؛

_ _التشجيع على أن تكون اخلدمات بأسعار معقولة ووضع
قواعد معيارية مناسبة جلودة اخلدمات؛
_ _حتفيز الطلب على النطاق العريض عن طريق االستثمارات
التكميلية يف حمو األمية الرقمية ،واحملتوى والتطبيقات،
والبحث والتطوير ،ومراكز النفاذ العمومية.
ويعد برنامج توصيل األرجنتني منوذجاً يقوم على عناصر
مؤاتية للبلدان املتقدمة والنامية على السواء .وتقوم هيئة تنظيم
االتصاالت بدور رئيسي ستتغري طبيعته ويتطور كلما تقدم
التنفيذ.

االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف األمريكتني
براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت
كان من دواعي سروري لدى مشاركتي في حلقة العمل التي
استضافتها حكومة األرجنتين عن االتصاالت في حاالت
الطوارئ ،بمدينة مار ديل بالتا الجميلة يوم  29أغسطس
 ،2011أن أرى عدداً كبيراً من الدول األعضاء في
االتحاد جاءوا الطالعنا على تجاربهم في مواجهة حاالت
الطوارئ .وقد شارك في تنظيم هذه المناسبة االتحاد الدولي
لالتصاالت ولجنة البلدان األمريكية لالتصاالت ).(CITEL
وميكن لالتصاالت يف حاالت الطوارئ أن تساهم كثرياً يف
احلد من املخاطر والتأهب ملواجهة الكوارث ،عن طريق اإلنذار
املبكر ومواجهة الكوارث .ولقد استطعت ،أثناء تويل مهام
وظيفتي ،حتديد أولويات االتصاالت يف حاالت الطوارئ ،مع
ربط جهودنا يف هذا اجملال بنشاطنا يف جمال التنمية.
وأعتقد أنه ال معىن ألعمال التنمية إذا هي مل تأخذ يف االعتبار
إدارة الكوارث بكفاءة من أجل سالمة اجلمهور .فقد أودت الزالزل
اليت وقعت يف كوستا ريكا ،وهايتي ،ونيكاراغوا ،وبريو ،وشيلي
حبياة اآلالف من البشر ،وأدت إىل تشتيت األسر بل وجمتمعات
28
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حملية بأكملها ،وإىل تدمري البنية التحتية األساسية .كما أسفرت
األمطار الغزيرة ،والفيضانات واألعاصري االستوائية اليت وقعت
يف كولومبيا ،وسورينام ،ويف منطقيت أمريكا الوسطى والكاريبي
بأكملهما عن الكثري من املعاناة البشرية واخلسائر االقتصادية.
وقد استطعنا ،بفضل مساعدة أعضاء االحتاد الدويل
لالتصاالت ،مساعدة البلدان يف املنطقة على مواجهة حاالت
الطوارئ بشكل أفضل .ومع ذلك ،فهناك الكثري مما ينبغي
عمله ،متاشياً مع مقررات املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ومؤمتر
املندوبني املفوضني الذي عُ ِقد يف غواداالخارا عام ،2010
لتهيئة البلدان ملواجهة الكوارث واحلد من آثارها .وميكن أن
يتحقق ذلك عن طريق وضع خطط وطنية لالتصاالت يف
حاالت الطوارئ ،واالستعانة بنظم اإلنذار املبكر بالعديد من
املخاطر ،ووضع خطط وطنية للتكيف مع تغري املناخ ،ووضع
برامج للتخلص من النفايات اإللكرتونية .والربط بني مجيع هذه
اجلهود يف خطة وطنية لالتصاالت من شأنه أن حيقق التنسيق يف
االستفادة منها ويعززها.

AFP

هونغ كونغ الصني
بعض املؤشرات املفيدة

يمكن أن تمثل هونغ كونغ الصين مختبر تجارب لبقية الطلب على املباين اليت تستوعب أعداداً كبرية من السكان.
العالم بالنسبة إلى التعامل مع ارتفاع الكثافة السكانية وتتميز املدينة بعمارهتا احلديثة الشاهقة االرتفاع مما جعل منها
أعلى مدينة يف العامل.
ونسبة انتشار النطاق العريض.
كذلك تتمتع هونــغ كونــغ الصني باقتصـاد يقـوم على
وهونغ كونغ هي أحد إقليمني خاضعني لإلدارة اخلاصة
من جانب الصني .ويبلغ عدد سكاهنا ،وفقاً لبيانات إدارة االتصـاالت اليت تقـوم بدورهـا علـى بنيــة حتتيــة من طـراز عاملي.
الــتعداد واإلحصــاء  7,1مليــون نسمــة ،بينما تبلــغ مساحتهــا وقد أ ِ
ُدخــل النظــام الـرقمــي يف هونــغ كونــغ يف  ،1995ومت
1 104كيلومرتاً مربعاً (تغطي جزيرة هونغ كونغ ،وشبه جزيرة متـديــد كبـالت األليـاف البصريــة علــى نطــاق واســع .والغالبيــة
كولون واألراضي اجلديدة املتصلة بالرب الصيين) .وهذا جيعل العظمــى من املنـازل تغطيهـا شبكــة النطــاق العريـض الواسعــة.
من هونغ كونغ الصني واحدة من أكثر مناطق العامل ازدحاماً ويقــول  ،Ha Yung Kuenنائب مديــر عــام هيئــة االتصـاالت يف
بالسكان .وطبقاً ملبدأ “بلد واحد يقوم على نظامني” يتمتع هونـغ كونــغ إن إقـامـة شبكـة األليـاف البصريــة متـيز باستخدام
إقليم هونغ كونغ اخلاضع إلدارة خاصة بنظام سياسي خمتلف مجيع أنـواع التكنولـوجيـات تقريبـاً .وتعــد هونــغ كونــغ بطبيعــة
عن النظام املطبق يف الرب الصيين ،وخيضع لسلطة قضائية مستقلة وضعهــا مرك ـزاً إقليمي ـاً رئيسي ـاً لالتصــاالت ،ممــا جيعلهــا نقطــة
تؤدي وظيفتها يف إطار النظام العام.
التقـاء لعدد كبري من الكبـالت البحريـة ذات األمهية االسرتاتيجية.
وتعد هونغ كونغ أحد املراكز املالية الدولية الرئيسية يف العامل ،وتعد سوق البث التلفزيوين من األسواق املهمة يف االقتصاد،
ويتميز اقتصادها اخلدمي بالضرائب املنخفضة والتجارة احلرة .حيث قُدِّرت قاعدة العمالء يف  2011مبا يتجـاوز  2,2مليون
وقد أدى ضيق مساحة هونغ كونغ وكثرة عدد سكاهنا إىل زيادة أسرة ( 99يف املائة من السكان).
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يصلا غنوك غنوه

خلفية تطبيق السياسات العامة

املبادئ العامة اليت تسرتشد هبا احلكومة بسيطة“ :سوق كبرية
يسر” .وينحصر
وحكومة صغرية” و “السوق تقود ،واحلكومة تُ ِّ
دور احلكومة يف توفري البيئة امليسرة وال تتدخل إال يف حالة وجود
أوجه قصور واضحة يف آليات السوق.
وتنطبق سياسة االقتصاد الكلي هذه على قطاع االتصاالت
الذي مت حتريره من تسعينات القرن املاضي ،مما أسفر عن قيام سوق
تعد من أكثر األسواق تنافسية يف العامل .ومل تقدِّم احلكومة أي
استثمارات مباشرة أو أي شكل من أشكال الدعم إلنشاء الشبكة
أو لتقدمي خدمات االتصاالت يف هونغ كونغ .ومع ذلك ،فلم
حيدث أي نقص سواء يف الطلب من جانب املستهلكني أو يف
استثمارات القطاع اخلاص.
وقد ساد هذا النهج حىت خالل األزمة املالية العاملية يف ،2009
على الرغم من األسئلة املـُحيـِّرة اليت أثريت يف ذلك الوقت عما إذا
كانت هونغ كونغ الصني ينبغي أن تتخلى عن سياستها املعتمدة
على قوى السوق ،وما إذاكان ينبغي اإلعفاء من القواعد التنظيمية
أو تقدمي حوافز مالية للبنية التحتية لالتصاالت.

دور التنظيـم

تقوم هيئة تنظيم االتصاالت يف هونغ كونغ بدور مركزي
يف تنفيذ سياسة احلكومة .فهي املسؤولة عن تنظيم املنافسة يف
جماالت االتصاالت ،والرتاخيص ،ووضع القواعد التنظيمية التقنية،
وطيف الرتددات ،واملسائل املتصلة باملستهلكني .وهكذا تكون
اختصاصات هيئة تنظيم االتصاالت متقاربة ومتكاملة.
ويف أكتوبر  ،2010أشارت ليزا يل ،مدير عام هيئة تنظيم
االتصاالت يف هونغ كونغ ،يف املنتدى الدويل هليئات تنظيم
االتصاالت إىل بعض األمثلة اليت توضح كيف واجهت اهليئة
األوقات العصيبة اليت ترتبت على األزمة املالية العاملية .وأشارت
إىل أنه يف ذروة االهنيار املايل ،يف يناير  ،2009أقدمت اهليئة
على تنظيم مزاد لتخصيص الطيف لضمان إدخال تكنولوجيا
التطور البعيد املدى ) ،(LTEوتكنولوجيا  WiMAXوغريمها من
تكنولوجيات النطاق العريض يف هونغ كونغ الصني .وأبقت اهليئة
على السعر االحتياطي دون تغيري وأجري املزاد طبقاً لقوى السوق.
وجنح املزاد بالفعل ،وحصلت ثالث شركات من الشركات اليت
تقدمت للمزاد على ما جمموعة  MHz 90يف النطاق ،GHz 2,5
وحقق املزاد  197مليون دوالر أمريكي.
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واستمرت االستثمارات اخلاصة ،وأقيم مركز لتكنولوجيا التطور
البعيد املدى ) (LTEوخمترب حديث جداً .وتزايدت فرص العمل.
وأعلنت إحدى الشركات اليت فازت يف املزاد عن نشر أول شبكة
مزدوجة النطاق يف العامل يف هونغ كونغ الصني يف أوائل .2011
وقد مهد املزاد الطريق لظهور فرص جديدة يف جمال األعمال
أمام الشركات املعنية بتطوير التطبيقات ،وشركات تقدمي احملتوى،
وشركات اإلعالن على اخلط .وسوف يؤدي ذلك بدوره إىل توسيع
آفاق صناعة االتصاالت وإىل زيادة تعزيز سوق االتصاالت.
ويتضح من استعادة األحداث أن اهليئة التنظيمية اليت تكون
اختصاصاهتا متقاربة ومتكاملة تستطيع هتيئة املسارات التكنولوجية
ملستقبل النطاق العريض .ويبدو أنه مع وجود درجة عالية من
املنافسة القائمة على التسهيالت ،ال حتتاج احلكومة إىل توفري
اعتمادات مالية لتمويل النهوض بالبنية التحتية للنطاق العريض.
ومع ذلك ،مل تكن النتائج مؤكدة خالل األزمة املالية ،وأثارت
اهليئة التنظيمية هذه املسألة مع الدوائر الصناعية .وقد أيد ممثلو
الصناعة استمرار السياسة املعتمدة على قوى السوق ،واتفق
الرأي على ضرورة االستمرار يف االستثمار ويف إنشاء شبكات
االتصاالت على أساس خطط عمل وقرارات جتارية من جانب
القطاع اخلاص .وساد رأي مؤداه أن ذلك سيتيح أعلى درجة من
املرونة الالزمة لألنشطة التجارية.
ويف ضوء ذلك ،سامهت اهليئة التنظيمية بعدد من التدابري
ملساعدة صناعة االتصاالت يف مواصلة نشر شبكات النطاق
العريض .وكان من بني هذه التدابري وضع خطة لتسجيل املباين
املوصولة بشبكات األلياف البصرية إىل املنازل ) (FTTHأو
بشكات األلياف البصرية إىل املباين ) (FTTBلكي ميكن زيادة
وعي اجلمهور بالتسهيالت القائمة على األلياف البصرية .وكان
من بني التدابري األخرى تكليف أحد املكاتب االستشارية بإجراء
دراسة عن التنسيق بني مواقع التقاء الكبالت البحرية بالرب يف
يسرت اهليئة التنظيمية نشر خدمات
هونغ كونغ الصني .كذلك َّ
النطاق العريض املتنقلة من خالل ختصيص طيف الرتددات يف
الوقت املناسب ،كما مسحت لشركات تشغيل االتصاالت املتنقلة
باستخدام املواقع الواقعة على قمم التالل وشبكات الربط.
وقد استمرت استثمارات القطاع اخلاص وتعاظم قبول
املستهلكني خلدمات النطاق العريض .وعلى سبيل املثال ،بلغ
عدد شركات التشغيل يف هونغكونغ الصني يف أكتوبر  2010سبع

يصلا غنوك غنوه

AFP/Imaginechina

شركات لتقدمي خدمات النطاق العريض الثابت باستعمال خمتلف
التكنولوجيات بسرعات تصل إىل .Gbit/s 1
كذلك ،فبحلول يناير  ،2011كان جمموع عدد املشرتكني
الذي يستخدمون خدمات النطاق العريض قد بلغ  2,1مليون
مشرتك ،وبذلك متثل نسبة االنتشار على املستوى املنزيل  83يف
املائة .وحنو  86يف املائة من املنازل ختدمهم شبكتان على األقل،
وما يقرب من  70يف املائة ختدمهم ثالث شبكات .ووفقاً لدراسة
استقصائية نشرها جملس الشبكات الليفية إىل املنازل يف فرباير
 ،2010كان ترتيب هونغ كونغ الصني يف املرتبة الثالثة بني مجيع
البلدان اليت نشرت شبكات األلياف البصرية إىل املنازل )(FTTH
أو شبكات األلياف البصرية إىل املباين ) ،(FTTBوبلغت نسبة
االنتشار على مستوى املنازل حنو  33يف املائة.
ولقد كان اهلدف من حترير هيئة االتصاالت لرسوم
االتصاالت باخلطوط الثابتة واملتنقلة يف أبريل  2009هو تيسري
املنافسة القائمة على املنصات يف عصر التقارب بني االتصاالت
الثابتة واملتنقلة .ومتثل قدرة اهليئة التنظيمية على التصرف يف هذا
اجملال ميزة أخرى من املزايا اليت تتمتع هبا اهليئات التنظيمية ذات
االختصاصات املتقاربة واملتكاملة اليت جتاري ما تشهده األسواق
وال تفرض أي خيارات تكنولوجية.
وقد دأبت شركات تشغيل االتصاالت الثابتة على فرض
رسوم توصيل على شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة ،ولكن
هيئة تنظيم االتصاالت رأت أن ذلك غري مقنِع واختذت
خطوات لوقف العمل هبذه الرسوم .ويف البدايةُ ،جن جنون

شركات تشغيل شبكات االتصاالت الثابتة وحاولت تطبيق فرتة
انتقالية طويلة للتقليل من أثر اخلسائر اليت ستتعرض هلا نتيجة
لضياع املدفوعات .ومع ذلك ،مضت هيئة تنظيم االتصاالت يف
خطتها ،واآلن أصبح بوسع معظم شركات تشغيل االتصاالت
الثابتة واملتنقلة التوصل إىل شكل أو آخر من أشكال التفاهم
بشأن رسوم التوصيل البيين استناداً إىل منوذج “تسجيل الفواتري
دون تقدميها للتحصيل” ،وذلك باستثناء حالة نزاع واحدة
بني الشركة املهيمنة على تشغيل شبكة اخلطوط الثابتة وإحدى
شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة.

اتباع نهج االعتماد على قوى السوق

مع ارتفاع الكثافة السكانية يف بيئة حضرية وارتفاع معدالت
االنتشار ،اختارت هونغ كونغ الصني التمسك بآليات االعتماد
على قوى السوق ،واملنافسة القائمة على التسهيالت ،واحلياد
التكنولوجي ،والتخفيف من القواعد التنظيمية ،واالعتماد الكامل
على االستثمار اخلاص يف االتصاالت .ونتيجة لذلك ،استطاعت
هونغ كونغ احملافظة على تناسق واستمرارية السياسات اخلاصة
بقطاع االتصاالت وكذلك مواصلة تشجيع االبتكار.
وعلى الرغم من أن هذه الظروف ال تتكرر يف معظم البلدان،
فإن هونغ كونغ الصني تتيح لنا قدراً من الفهم ملا ينطوي عليه
املستقبل كلما ازداد انتشار النطاق العريض وازدادت الكثافة
السكانية يف املناطق احلضرية.
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األعمال املصرفية املتنقلة
الحسابات التي يحتفظون بها لدى البنوك التقليدية.
ويزداد األخذ بهذه النظم بخطى سريعة ،وخصوصاً بعد
أن أصبحت الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب الصغيرة
واألجهزة المحمولة الوسيلة األساسية لتمكين األفراد
من الدخول على الخط .وعلى سبيل المثال ،أظهرت

تركز هذه المقالة أساساً على خدمات األعمال المصرفية
المتنقلة المطبقة في البلدان النامية .ولكن من المهم أن
نالحظ أنه توجد أيضاً نظم لألعمال المصرفية المتنقلة
ونظم للمدفوعات المتنقلة في البلدان المتقدمة.
وعموماً ،تميل هذه الخدمات إلى أن تكون معتمدة على
البنوك ،وتوفر للعمالء القدرة على النفاذ المتنقل إلى دراسة نُ ِشرت في مايو  2011أن  20مليون شخص ممن
*تستند هذه املقالة على ورقة بعنوان “األعمال املصرفية
املتنقلة” أ ُِعدت ملناقشتها يف الندوة العاملية ملنظمي
االتصاالت .والورقة املذكورة من إعداد السيدة جانيت هرناندز
رئيسة جمموعة إدارة االتصاالت
)(Telecommunicaitons Management Group, Inc.

وتناقش الورقة بعض طرق إدخال األعمال املصرفية املتنقلة يف
أحناء العامل ،كما تتناول القضايا التنظيمية اليت نشأت فيما
يتعلق باألعمال املصرفية املتنقلة وتحُ لل الطرق اليت ميكن هبا
للحكومات ،وخصوصاً هيئات تنظيم االتصاالت وهيئات
الرقابة املالية ،املساعدة يف الرتويج هلا يف البلدان اليت تطبقها.
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يستخدمون الهواتف المتنقلة في خمسة أسواق أوروبية
(المملكة المتحدة ،وفرنسا ،وإسبانيا ،وألمانيا وإيطاليا)،
يمثلون  8,5في المائة من مشتركي الهواتف المتنقلة في
تلك األسواق ،استطاعوا النفاذ إلى حساباتهم المصرفية عن
طريق األجهزة المتنقلة في مارس .2011
وقد جاء يف دراسة أجرهتا جمموعة  Telenor Groupأن 2,5
مليار شخص من البالغني يف بلدان العامل النامية “مستبعدون
مالياً” أو “ال عالقة هلم بالبنوك” .وهذا يعين أهنم ال يستطيعون
احلصول على خدمات مالية مثل احلسابات املصرفية.
واخلرب الطيب هو أن أكثر من  4مليارات مشرتك من مشرتكي
اهلواتف املتنقلة يف بلدان العامل النامية ميكنهم اليوم احلصول على
تشكيلة من اخلدمات املالية من خالل األجهزة املتنقلة (وهو ما

قنتملا ةيفرصملا لامعألا

يُسمى “األعمال املصرفية املتنقلة”) .وهذه اإلمكانية ميكن أن نموذج األعمال المصرفية القائمة على البنوك

تُغري الوضع العام ملن ال عالقة هلم بالبنوك ،كما تتيح ملن هلم
حسابات مصرفية بالفعل وسيلة بديلة للحصول على اخلدمات.
ويقول  ،Jon Fredrik Baksaasرئيس جمموعة Telenor
 Groupومديرها التنفيذي“ :تطور استخدام اهلواتف املتنقلة
لتصبح أداة رئيسية لتمكني السكان غري املتمتعني باخلدمات
املصرفية من احلصول على اخلدمات املالية .فهي تسمح
ملستخدميها بإجراء املدفوعات والتحويالت املالية األساسية،
وسهولة احلصول على اخلدمات املصرفية مثل االدخار
والقروض والتأمني”.
وتوجد جمموعة من مناذج األعمال املصرفية املتنقلة ،تندرج
حتت فئتني رئيسيتني :منوذج يقوم على البنوك وآخر ال يقوم على
البنوك .وغالباً ما يعتمد النهج أو النموذج الذي تقوم بتنفيذه
أي شركة لنشر خدمات األعمال املصرفية املتنقلة على القوانني
والقواعد املالية املعمول هبا يف البلد وعلى درجة املرونة اليت تسمح
هبا هيئات الرقابة املالية.
ويسمح عدد من البلدان لألفراد والكيانات القانونية بالعمل
كوكالء للبنوك .ففي اهلند ،على سبيل املثال ،ميكن أن تعمل
مكاتب الربيد وشركات تشغيل شبكات االتصاالت املتنقلة
كوكالء للبنوك .ويف كينيا ،ميكن ألي هيئة تستهدف الربح (مثل
أي حمل للبقالة أو أي مؤسسة حملية للبيع بالتجزئة) العمل كوكيل
مصريف .وتناقش هذه املقالة خمتلف أنواع خدمات األعمال
املصرفية املتنقلة ،ودور اهليئات التنظيمية يف األمور املتصلة هبا.

يف منوذج األعمال املصرفية املتنقلة القائمة على البنوك ،توافق
البنوك على إتاحة بعض خدماهتا من خالل استخدام األجهزة
املتنقلة .حيث يدخل البنك يف ترتيبات مع شركة لتشغيل
االتصاالت املتنقلة تقضي بتقدمي اخلدمات املالية إما من خالل
تبادل الرسائل النصية أو عن طريق تطبيقات أكثر تعقيداً على
اهلواتف الذكية .ويستطيع العمالء إجراء جمموعة من املعامالت
املالية دون احلاجة إىل الذهاب إىل مقر البنك .ويف هذه احلالة،
يرتبط العميل بعالقة تعاقدية مباشرة مع مؤسسة مالية ُمرخص
هلا وختضع لإلشراف املصريف ،على الرغم من أن الوكيل جيوز له
تقدمي خدمات للعمالء ،واالحتفاظ بسجالت ،والتعامل مع
احلسابات النقدية وإدارة السيولة.
وعموماً تستهدف مناذج األعمال املصرفية القائمة على البنوك
عمالء البنوك احلاليني ،وتتيح هلم طريقة مرحية إلدارة أمواهلم
دون التعامل بالنقد (باإلضافة إىل بطاقات االئتمان ،وماكينات
الصرف اآليل واإلنرتنت) .ومع ذلك ،فحيثما توجد قيود تنظيمية
على تقدمي اخلدمات املالية ،تستهدف بعض اخلدمات املصرفية
القائمة على البنوك األفراد الذين ال عالقة هلم بالبنوك .وهذا هو
الوضع القائم يف باكستان ،حيث تنص القواعد على أن تكون
املؤسسة املصرفية مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفري اخلدمة .وكلما
تطورت اخلدمات املصرفية املتنقلة ،سيزداد عدد الشركات الراغبة
يف تقدمي هذه اخلدمات ،ونكون أمام ترتيبات متنوعة للنموذج
القائم على البنوك (انظر اجلدول).

الترتيبات المختلفة التي تنظم نموذج األعمال المصرفية القائمة على البنوك
الترتيب

بيانــه

ترتيب بين طرفين

ترتيب حصري بني بنك وشركة لتشغيل االتصاالت املتنقلة.

)(One-to-one

ترتيب بين طرف وعدة
أطراف

)(One-to-many

يقدم البنك خدمات األعمال املصرفية املتنقلة من خالل شركات متعددة أو تقوم شركة لتشغيل االتصاالت
املتنقلة بتقدمي خدمات األعمال املصرفية املتنقلة من خالل العديد من شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة.

ترتيب بين أطراف متعددة تقوم البنوك وشركات تشغيل االتصاالت املتنقلة بتقدمي خدمات األعمال املصرفية املتنقلة ،على أال تكون
)(Many-to-many
احلقوق مقصورة على أي طرف.
املصدر.Telecommunications Management Group, Inc :
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خدمة “ ”easypaisaوشبكة عمالء “ ”Omniفي باكستان
أطلقت شركة تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة (Telenor
) Pakistanوبنك تامري لتمويل املشروعات شديدة ِ
الصغَر
) (Tameer Microfinance Bankخدمة ( easypaisaومعناها
تسهيل املدفوعات) ،وهي خدمة إلجناز األعمال املصرفية املتنقلة
يف باكستان يف  2009يف إطار ترتيب بني طرفني (one-to-one
) .arrangementوتشمل اخلدمات سداد الفواتري ،والتحويالت
احمللية والدولية .وجيري تنفيذ أكثر من  1,5مليون معاملة كل
شهر عن طريق خدمة  ،easypaisaاليت تستهدف السكان
الذين ال تربطهم عالقة بالبنوك.
وميكن للعمالء التسجيل للحصول على حساب متنقل من
أي وكيل مرخص له من شركة  ،Telenorأو من بنك ،Tameer
أو مراكز املبيعات واخلدمات التابعة لشركة  Telenorأو التابعة
لبنك  .Tameerويقوم ممثل العمالء بتسجيل املعلومات اخلاصة
هبم يف النظام ،ويأخذ صورة فوتوغرافية وصوراً ضوئية لبصمات
العميل ،ويقوم بطبع إيصال برسوم فتح احلساب .ويتلقى العميل
مكاملة هاتفية من البنك تؤكد له فتح احلساب اخلاص به خالل
ثالث ساعات ،وبعد ذلك يُفتح احلساب للعميل.
وتسمح بعض البنوك لعمالء أي شركة لتشغيل االتصاالت
املتنقلة بالتمتع خبدمات األعمال املصرفية املتنقلة ،يف ترتيب
بني طرف وعدة أطراف .وعلى سبيل املثال فإن البنك املتحد
احملدود ) - (UBLوهو أحد أكرب البنوك التجارية يف باكستان -
الذي بدأ كذلك عرض هذه اخلدمات (يف  ،)2009أقام شبكة
عمالئه حتت اسم “ ”Omniوميكن أن خيدم عمالء أي شركة
لتشغيل االتصاالت املتنقلة عن طريق حساب ميكن الدخول
عليه عن طريق هاتف أو بطاقة.
الحقوق غير القصرية في غانا وبنغالديش
تعزز املبادئ التوجيهية اليت أصدرها بنك غانا يف 2008
منوذج األعمال املصرفية القائمة على البنوك باالعتماد على
وكالء جتزئة خبالف البنوك (مثل احملالت التجارية ،وحمطات
الوقود ،أو مكاتب الربيد) ،ولكنها حتظر الشراكات القصرية
يف تقدمي هذه اخلدمات .وتستطيع البنوك وشركات تشغيل
االتصاالت املتنقلة ،مبوجب الرتتيبات اليت جتمع بني أطراف كثرية
)“ (many to-many arrangementsاالهتمام بشؤون عمالء
بعضهم البعض” ،مع وجود حسابات العمالء يف البنوك .واآلن،
تقوم ثالث شركات لتشغيل االتصاالت املتنقلة MTN Mobile -
Money؛ وAirtel Money؛ و - Tigo Cashبتقدمي خدمات
األعمال املصرفية املتنقلة يف شراكة مع عدد من البنوك.
34
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ويف بنغالديش ،تقدم ثالثة بنوك خدمات األعمال املصرفية
املتنقلة .فقد أدخل بنك ،Dutch-Bangla Bank Limited
خدمات األعمال املصرفية املتنقلة من خالل شركتني لتشغيل
االتصاالت املتنقلة مها  Banglalinkو ،Citycellمعتمداً يف ذلك
يف املقام األول على منافذ التجزئة ووكالء شركات التشغيل .وقد
دخل بنك بنغالديش اإلسالمي (Islami Bank Bangladesh
) Limitedيف اتفاق مع Software Shop Limited Wireless
لتوفري خدمات األعمال املصرفية املتنقلة لعمالئه احلاليني .ويف
 22يوليو  ،2011أطلق بنك  BRAC Bankما أمساه “أول خدمة
مالية متنقلة كاملة” يف بنغالديش ،تقدم ملشرتكي االتصاالت
املتنقلة جمموعة من اخلدمات املصرفية واملالية عن طريق اهلواتف
املتنقلة ،بغض النظر عما إذا كانت هلم حسابات مصرفية
أم ال .وهذه اخلدمة تقدمها شركة  ،bKash Ltdوهي إحدى
الشركات التابعة لبنك  ،BRAC Bankيف شراكة مع شركة
) Robi (Axiata Bangladeshاملعنية بتشغيل االتصاالت املتنقلة.
وتقوم شركة  bKash Ltdبتزويد عمالء شركة  Robiحبساب
حمفظة متنقلة أنشئ على أساس منصة تكنولوجيا  ،VISAوهذا
احلساب ُمشفَّر بالكامل لتأمني املعامالت .وميكن إيداع أموال
إلكرتونية يف حسابات العمالء ،مثل مرتب أو قرض أو حتويل
حملي .وميكن بعد ذلك نقل هذه األموال اإللكرتونية إىل أي من
وكالء صرف األموال النقدية الذين حتددهم شركة .bKash

النموذج غير القائم على البنوك

يف النموذج غري القائم على البنوك ،يقوم البنك الرمسي يف
املعتاد حبفظ الودائع فقط ،بينما يتوىل كيان غري مصريف  -هو
يف العادة شركة لتشغيل االتصاالت املتنقلة  -إدارة العالقة مع
العمالء .والعمالء ال تربطهم عالقة تعاقدية مباشرة باملؤسسة
املالية اخلاضعة للتنظيم ،ويقومون بإجراء معامالهتم عن طريق
سجل
مؤسسة للتجزئة ينحصر دورها يف كوهنا وكيل خدمة .وتُ ّ
“أموال” العمالء يف حسابات افرتاضية على جهاز اخلدمة
اإللكرتوين التابع للكيان غري املصريف.
والنماذج غري القائمة على البنوك تستهدف يف العادة من
ليس هلم عالقة بالبنوك .ويستطيع العمالء إصدار تعليمات بدفع
أموال ألي فرد مشارك يف النظام وميكن أن يتلقى مدفوعات منهم.
ويستطيع العمالء حتويل األموال بني احلسابات وسداد الفواتري.
ويف العادة تُستخدم آليتان يف إجراء املعامالت ،مها :شبكة
من نقاط البيع ونظام قائم على اهلواتف .ويف حالة شبكة نقاط
البيع ،جيب أن يقوم العمالء بزيارة أحد وكالء التجزئة املشاركني يف
كل مرة يريدون فيها إجراء معاملة مالية .أما يف النظام القائم على
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اهلواتف ،فينبغي على العمالء زيارة وكيل جتزئة إليداع أي نقدية
أو حتويل القيمة االفرتاضية اليت حيتفظ هبا النظام إىل أموال نقدية.
خدمة “ ”GCASHفي الفلبين
توفر شركة االتصاالت املتنقلة  Globe Telecomيف الفلبني
خدمة األعمال املصرفية املتنقلة املسماة  ،GCASHاليت تسمح
باستخدام اهلاتف املتنقل كمحفظة متنقلة إلرسال األموال إىل
أشخاص آخرين من مستخدمي  GCASHأو تلقي حتويالت
منهم .ويُشرتط على وكالء التجزئة القائمني الراغبني يف القيام
مبهام التحويالت تسجيل أنفسهم لدى البنك املركزي الفلبيين
وإرسال موظفيهم للتدريب على املمارسات املناهضة لغسيل
األموال .ويف الوقت الذي يقوم فيه البنك املركزي مبراقبة األعمال
املصرفية املتنقلة واإلشراف على شركات االتصاالت ،تكون هذه
الشركات مسؤولة فقط عن وكالئها.

خدمة  M-PESAفي كينيا
رمبا كانت أجنح خدمة لألعمال املصرفية املتنقلة اليت تقوم هبا
جهات أخرى غري البنوك هي خدمة استخدام اهلواتف املتنقلة
يف حتويل األموال ) ،(M-PESAاليت أطلقتها يف كينيا شركتا
 Safaricomو Vodafoneعلى أساس جترييب يف أكتوبر ،2005
مث أُطلِقت جتارياً يف مارس  .2007وقد ُو ِضع أساس حسابات
القيمة الدفرتية اليت حتتفظ هبا  M PESAبعناية حبيث ال متثل
“نشاطاً مصرفيا” طبقاً لقانون البنوك يف كينيا .ولتبديد املخاوف
اخلاصة حبدود املسؤولية ،تستثمر شركة اتصاالت - Safaricom
بالتشاور مع البنك املركزي الكيين  -مبلغاً يساوي صايف ودائع
 M-PESAيف البنوك التجارية لضمان سالمة ودائع العمالء.
وتستهدف  M-PESAمشرتكي اهلواتف املتنقلة املدفوعة
مقدماً الذين ال عالقة هلم بالبنوك .وبعد عملية تسجيل بسيطة
إلنشاء حساب  ،M-PESAيستطيع العميل إيداع ،أو حتويل أو

النموذج غير القائم على البنوك
شركة تشغيل الشبكة المتنقلة
باعتبارها الجهة الرئيسية

االنتقال من شركة ألخرى
القيود التنظيمية وقيود
التراخيص

ال يوجد احتمال لالنتقال
من شركة ألخرى ألن مجيع
شركات تشغيل الشبكات
املتنقلة ميكنها تقدمي اخلدمة
ال تأثري هلا

شركة تشغيل الشبكة المتنقلة
باعتبارها الجهة التي تتولى التطبيق

ميكن االنتقال من شركة
ألخرى

االنتقال من شركة ألخرى
أمر مؤكد

تأثريها منخفض ،لتوافقها مع
صناعة بطاقات الدفع

تقوم البنوك يف املعتاد بتيسري الشروط التنظيمية وشروط
التوافق مع القواعد التنظيمية احلصول على الرتخيص
مشددة
العالمة التجارية اخلاصة بشركة العالمة التجارية اخلاصة بشركة
تشغيل الشبكة املتنقلة
تشغيل الشبكة املتنقلة
متطلبات البنية التحتية عالية
بعضها مطلوب

غري مستخدمة

غري مستخدمة

تطبيق النظم المصرفية

غري مطلوب

التحويل املايل فقط

العالمة التجارية

مشروع مشترك بين شركة تشغيل
الشبكة المتنقلة والبنك

شركة تشغيل الشبكة المتنقلة
تقوم بدور البنك

االنتقال من شركة ألخرى
أمر مؤكد

سلسلة التوزيع للتعامل مع
النقدية ،إلخ

غري مستخدمة

غري مستخدمة

شركة تشغيل الشبكة املتنقلة
والبنك

شركة تشغيل الشبكة املتنقلة
فقط

مخاطر المعامالت

ال توجد

بعض املخاطر

نصف املخاطر

مجيع املخاطر

التكاليف اإليرادات

هامشية
منخفضة

بعض التكاليف
جيدة

تكاليف مرتفعة
مرتفعة

تكاليف مرتفعة جداً
مرتفعة

أخبار االحتاد   2011 | 7 سبتمرب

2011

35

قنتملا ةيفرصملا لامعألا

سحب األموال النقدية لدى أي وكيل من وكالء التوزيع الكثريين
التابعني لشركة  .Safaricomوعمالء شركة  Safaricomهم فقط
الذين يستطيعون التسجيل لالستفادة من خدمات ،M-PESA
ولكن من يتلقون التحويالت ال يُشرتط أن يكون هلم حساب
مع  M-PESAأو أن يكونوا من مشرتكي .Safaricom
وقد تأكد للبنك املركزي الكيين أن عدد احلسابات املصرفية
الرمسية قد ارتفع بنسبة تقرتب من  150يف املائة يف الفرتة ما
بني هناية  2005وهناية  .2008ويعزو البنك جانباً كبرياً من
هذه الزيادة إىل أن العمالء الذين مل تكن هلم عالقة بالبنوك يف
املاضي تعرفوا على املفاهيم املصرفية عندما استفادوا من خدمة
 M-PESAاليت تقدمها شركة اتصاالت  .Safaricomأما فيما
يتعلق باإليرادات ،فقد بلغت العموالت من خدمة M-PESA
يف هناية مارس  2010نسبة  9يف املائة من جمموع اإليرادات أو
حنو  94,26مليون دوالر أمريكي (حنو  7,56مليار شلن كيين).

الجوانب التنظيمية

تُعد خدمة  M-PESAلتحويل األموال استثنائية من حيث
أهنا ال تتطلب احلصول على ترخيص لتقدمي خدماهتا .فلما
كانت  M-PESAمن أوائل اجلهات اليت دخلت جمال األعمال
املصرفية املتنقلة ،يُقال إهنا كانت قادرة على التمتع مبزيد من
االنفتاح واملرونة من اإلطار التنظيمي .ففي كثري من النظم
القضائية األخرى ،ختضع خدمات األعمال املصرفية املتنقلة
لشروط الرتخيص .إذ جيب يف الفلبني وبنغالديش أن حتصل
الشركات غري املصرفية اليت تعرض خدمات األعمال املصرفية
املتنقلة على ترخيص من البنك املركزي يف البلدين.
إذ تنص القواعد املعمول هبا يف بنغالديش على ضرورة حصول
وكالء خدمات املدفوعات على ترخيص إلجراء التسويات
بني املشاركني ،على أن يكون املشارك الرئيسي بنك حيتفظ
باحتياطيات نقدية كافية يف حساب يف أحد بنوك بنغالديش.
وجيب أيضاً أن يكون لشركة تقدمي خدمة املدفوعات حساب يف
بنك تنطبق عليه الشروط اخلاصة باالحتياطي النقدي .ويتخذ
البنك تدابري تصحيحية وعالجية للحماية ضد أي انتهاك لشروط
وأحكام الرتخيص .ومن سلطة البنك وقف العمل بالرتخيص أو
إلغاؤه ،وفرض غرامات وإصدار أوامر بالتعويض.
وميكن أن تندرج التدابري اخلاصة باملسؤولية ومكافحة
االحتيال ضمن اختصاصات اهليئات املعنية بإنفاذ القوانني ،أو
هيئة الرقابة على القطاع املايل أو هيئة تنظيم االتصاالت ،أو أي
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ترتيب آخر يربط بني هذه األجهزة .ومع ذلك ،فإن الوقاية من
االحتيال تندرج ضمن مسؤولية شركة تقدمي خدمات األعمال
املصرفية املتنقلة ،بغض النظر عن منوذج األعمال املصرفية املتنقلة
املطبّق .وتعد هيئة االتصاالت يف كينيا من أمثلة هيئات تنظيم
االتصاالت اليت تضطلع مبسؤولية كبرية يف جمال احليلولة دون
حدوث التزوير واالحتيال.

هيئات تنظيم االتصاالت

أعلنت رابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة )،(GSMA
يف يوليو  ،2011عن وجود  122جهة لتقدمي خدمات األعمال
املصرفية املتنقلة .وكلما ازداد عدد هذه اجلهات ،سيكون على
هيئات تنظيم االتصاالت أن حتدد التغيريات اليت ينبغي إدخاهلا
على القواعد القائمة .ونظراً الرتباط شركات تقدمي اخلدمات
اهلاتفية املتنقلة بتحويل األموال واالحتفاظ هبا ،تؤدي خدمات
األعمال املصرفية املتنقلة إىل زيادة مسؤولية هيئات تنظيم
االتصاالت يف ضمان أمن البنية التحتية لالتصاالت.
وميكن أن تكون هيئات تنظيم االتصاالت مسؤولة عن
اإلشراف على خدمات األعمال املصرفية املتنقلة أو تيسريها.
وقد تشمل جماالت املسؤولية األخرى محاية املستهلك ،والتشغيل
البيين ،والشروط احملاسبية ،والتزامات اخلدمة الشاملة ،وتنظيم
التعريفات ،وتسجيل شرحية تعريف املشرتك .ولكن ،هل
تتحمل هيئة تنظيم االتصاالت مسؤولية ضمان سالمة األموال
اإللكرتونية وسهولة احلصول عليها؟
إن هيئات تنظيم االتصاالت ،وهيئات الرقابة املالية وهيئات
محاية املنافسة تكون أمامها أحياناً قضايا متداخلة ينبغي التعامل
معها ،بينما جيب أن تطبق شركات تقدمي خدمات األعمال
املصرفية املتنقلة الشروط التنظيمية اليت حتددها مجيع اهليئات
التنظيمية الثالث لضمان تطابق خدماهتا مع مجيع القوانني
والقواعد املعمول هبا.
ويتعني على هيئات تنظيم االتصاالت أن تعمل مع هيئات
الرقابة املالية الستيضاح أنواع نظم األعمال املصرفية املتنقلة
املسموح هبا مبوجب القواعد التنظيمية واملالية املعمول هبا .وعلى
سبيل املثال ،تتعاون هيئة تنظيم االتصاالت يف باكستان مع
البنك املركزي الباكستاين يف مراجعة املبادئ التوجيهية اخلاصة
بتشغيل منوذج األعمال املصرفية القائمة على البنوك.
ومن املرجح أيضاً أن يكون هليئات محاية املنافسة دور يف
نوعني رئيسيني من األعمال املصرفية املتنقلة ،مها :حدود التعاون
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CharlesSturge/GSMA

املقبولة يف البنية التحتية للمدفوعات؛ واملخاطر املرتبطة بعدم
التزام خدمة معينة بقواعد املنافسة.
التشغيل البيني
يؤدي عدم وجود اتفاقات لتنظيم التشغيل البيين بني شركات
تقدمي خدمات األعمال املصرفية املتنقلة إىل ممارسات غري مناسبة،
كما حيدث يف كينيا حيث يقوم العمالء بتحويل األموال بني
خدمات األعمال املصرفية املتنقلة عن طريق زيارة وكيل لصرف
املبلغ املطلوب من اخلدمة األوىل ،مث الذهاب باملبلغ املصروف
إىل اخلدمة الثانية إليداعه .ومع اتساع نطاق خدمات األعمال
املصرفية املتنقلة ،سوف تزداد أمهية مسألة التشغيل البيين  -أو
القدرة على حتويل األموال إلكرتونياً من خدمة لألعمال املصرفية
املتنقلة إىل أخرى.
وميكن هليئات الرقابة املالية وهيئات تنظيم االتصاالت
تشجيع التشغيل البيين بني نظم األعمال املصرفية املتنقلة ،ولكن
يتعني عليها أن تزن املنافع املرتبة على ذلك مقابل خطر خنق
االبتكار واالستثمار.
ويف نفس الوقت ،اختذت صناعة االتصاالت املتنقلة
ِ
وجـهات تقدمي اخلدمات املالية خطوات لتيسري التشغيل البيين
دون تفويض من اجلهة التنظيمية .وعلى سبيل املثال ،نفذت
رابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة ) (GSMAمبادرة عاملية

لتحويل األموال املتنقلة ) (MMTملعاجلة مسألة التشغيل البيين
وتبادل الرسائل وحتويل األموال من خالل “نقطة مركزية” دولية
متعددة األطراف .ويف إطار هذا النظام القائم على الشبكات،
تستطيع أي جهة لتشغيل األعمال املصرفية املتنقلة متصلة بنقطة
مركزية متعددة األطراف إجراء حتويل إىل أي مستخدم هلاتف
متنقل يف العامل على أي شبكة أخرى مشاركة.
التحويالت الدولية
ميكن للتحويالت املرسلة عن طريق خدمات األعمال املصرفية
املتنقلة الوصول إىل األشخاص الذين تربطهم أو ال تربطهم صلة
حمدودة بالقنوات الرمسية لتحويل األموال .ومع ذلك ،ففي حالة
عدم وجود قدر أكرب من القدرة على التشغيل البيين ،ستكون
اخليارات حمدودة نسبياً أمام إرسال حتويالت دولية إىل حساب
خلدمات األعمال املصرفية املتنقلة ميلكه أحد املستخدمني.
وقد دخلت بعض جهات تشغيل خدمات األعمال املصرفية
املتنقلة ،مثل  Globeو SMARTيف الفلبني و M-PESAيف كينيا،
يف ترتيبات مع شركة  Western Unionلتحويل األموال لتوفري
قناة إلجراء التحويالت .وتسمح هذه اخلدمة ملن يريدون إرسال
أموال يف بعض البلدان باستخدام وكالء  Western Unionيف
إرسال األموال مباشرة إىل حسابات األعمال املصرفية املتنقلة
اخلاصة مبشرتكي االتصاالت املتنقلة.
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حقوق املِ ِ
لكية الفكرية يف االقتصاد الرقمي املعاصر
تؤدي سرعة منو االقتصاد الرقمي بفضل انتشار النطاق اإلبداع في مواجهة القرصنة

العريض ،واقرتان ذلك بزيادة قوة أجهزة احلاسوب وقدرهتا
على التخزين ،إىل خلق أسواق عاملية للمحتوى وأصحاب
احلقوق .ومع ذلك ،فإنه خيلق أيضاً هتديداً بأنه ما مل تتوافر
ضوابط كافية فإن القرصنة سوف تؤدي إىل تدمري الصناعات
اإلبداعية .وتستند هذه املقالة إىل ورقة مناقشة بعنوان “حقوق
املِ ِ
لكية الفكرية يف االقتصاد الرقمي املعاصر” ،وهي تركز بصفة
خاصة على كيف ميثل االقتصاد الرقمي املتزايد تعدياً على
حقوق املِ ِ
لكية.

*تستند هذه املقالة إىل ورقة بعنوان “حقوق املِ ِ
لكية الفكرية
يف االقتصاد الرقمي املعاصر” ،أعدها أ .دينتون ،اخلبري
يف االتصاالت ،ملناقشتها يف الندوة العاملية هليئات تنظيم
االتصاالت.
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متثل حقوق املِ ِ
لكية الفكرية األساس الذي جيري مبوجبه تقاسم
اإلبداع ،وتشجيع القدرة على اإلبداع وتعزيز شعور املستهلك
بالثقة .بيد أن العامل الرقمي ميثل حتدياً جديداً – إذ كيف ميكن
إدارة التوازن عندما يكون املستهلك هو املبدع ،وعندما تكون
النسخ ضئيلة ،وعندما يكون إنفاذ القوانني املعمول هبا
تكلفة ْ
شديد الصعوبة ،وعندما يرى الكثريون أن من حقهم النفاذ “دون
مقابل” إىل املعلومات واحملتوى اإللكرتوين.
وتدل التقديرات اليت وضعتها مؤسسة Frontier Economics
االستشارية حلساب الغرف التجارية الدولية على أن قيمة القرصنة
الرقمية بلغت حنو  75مليار دوالر أمريكي يف  ،2008ومن املتوقع
أن تصل إىل  215مليار دوالر أمريكي يف  .2015وتأيت القرصنة
على التسجيالت املوسيقية يف مقدمة هذا النشاط ،ومع ذلك فإن
شبكات الند للند اليت يعززها النطاق العريض فائق السرعة أصبحت
تُستخدم بشكل متزايد يف تقاسم الربامج التلفزيونية واألفالم.
ولقــد كــان مسلس ــل “الضائع ــون” – املــوسم اخلــامس
) (Lost Series 5أكثر الربامج تعرضاً للقرصنة يف  ،2010حيث
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جتاوزت عمليات التحميل  2مليون عملية حتميل يف األسبوع  Nortelالكندية ،مما أدى إىل ضياع عرض قيمته  4,5مليار دوالر
األول كما أشارت التقارير إىل أن أكثر من  100 000فرد قد أمريكي من جمموعة من الشركات كان من بينها  ،Appleو،RIM
شاهدوا املسلسل يف صورة ملف بيانات وصفية بطريقة التقاسم و ،Ericssonو Sonyو.Microsoft
على شبكات الند للند .وتشري األنباء إىل أنه خالل عشرين دقيقة
وميكن إساءة استعمال قوة احلماية اليت توفرها براءات
من إذاعة احللقة األخرية من املسلسل ،ظهرت نسخة عليها ترمجة االخرتاع .فقد ذكرت  Googleيف تعليقها على العرض الذي
باللغة الربتغالية على موقع للقرصنة على شبكة الويب.
تقدمت به لشراء براءات اخرتاع شركة  Nortelأن “نظام براءات
وقد أصبح االنتهاك املتزايد حلقوق املِ ِ
لكية الفكرية اعتماداً االخرتاع ينبغي أن يكافئ أولئك الذين أوجدوا هذه االبتكارات
على البنية التحتية للنطاق العريض جيتذب اجلماعات املعنية املفيدة للمجتمع ،وليس أولئك الذين يتقدمون بادعاءات زائفة
باالتصاالت واإلنرتنت بشكل متزايد إىل إجراء حوار بشأن أو يرفعون دعاوى قضائية مريبة” .وهذا القلق إزاء سوء استعمال
حقوق املِ ِ
لكية الفكرية .ومتارس صناعات األفالم ،واملوسيقى ،براءات االخرتاع منتشر .فقد علّق ائتالف الدفاع عن عدالة براءات
والنشر والتلفزيون ضغوطاً على الشركات الناقلة لإلنرتنت االخرتاع (الذي يضم شركات  ،Appleو ،Googleو ،Ciscoو
وشركات تقدمي اخلدمات لكي تقوم بدور أكثر نشاطاً يف  ،Verizonو ،Dellو Intelو )SAPعلى قانون إصالح عيوب
التصدي النتهاك حقوق املِ ِ
لكية الفكرية من جانب الكيانات براءات االخرتاع الذي أصدرته الواليات املتحدة يف  2009بقوله
التجارية وكذلك انتهاك املستهلكني هلا.
إن اإلصالح أصبح ضرورياً حلماية “املخرتعني واملبتكرين من
وقد بدأت األوساط املعنية تنظر بشكل متزايد إىل هيئات القضايا اليت ال مربر هلا وإتاحة الفرصة هلم ملواصلة ابتكار املنتجات
تنظيم االتصاالت باعتبارها اهليئات املنوط هبا تنفيذ القواعد اليت واخلدمات اليت ستساعد على منو االقتصاد األمريكي” .ويف مايو
حتمي حقوق املِ ِ
لكية الفكرية ،يف الوقت الذي حتمي فيه حقوق  ،2011أصبحت مؤسسة  Microsoftعضواً يف جمموعة للخدمة
املستهلك وتعمل على تشجيع االستثمار واالبتكار يف تقدمي العامة مصممة للتصدي لظاهرة براءات االخرتاع املريبة اخلاصة
اخلدمات يف االقتصاد الرقمي.
بالربجميات وإبطاهلا وجتنب تكاليف التقاضي أمام احملاكم.
والنمو السريع يف حجم تطبيقات براءات االخرتاع يكتنفه
الكثري من الغموض واملشاكل اليت حتدث عندما تؤدي براءات
براءات االختراع
استطاعت بعض الشركات العاملة يف قطاع التكنولوجيا االخرتاع املرتابطة واملتداخلة إىل عدم وضوح الطرف الذي ميلك
تطوير مناذج أعمال تقوم متاماً على اخرتاع تكنولوجيات جديدة ،براءة االخرتاع ،وبالتايل ،إىل أي طرف ينبغي التوجه للحصول
وتسجيل هذه االخرتاعات مث التصريح باستغالل احلقوق دون أن على الرتخيص .وقد أصبح قطاع التكنولوجيا مياالً للمشاكسة
تقوم بإنتاج سلع تقوم على هذه التكنولوجيات .وقد وضعت شركة والتقاضي ،األمر الذي يتحول إىل مشكلة عندما يؤدي ذلك إىل
 Qualcommاألمريكية  -اليت تبلغ قيمتها السوقية  96مليار خنق االبتكار أو ميثل حائالً أمام دخول أطراف جديدة يف السوق.
للم ِ
دوالر أمريكي – منوذج عمل يقوم على خلق حقوق ِ
وقد نشط قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل
لكية
الفكرية والتصريح باستخدامها .وجاء تقييم الشركة نتيجة لتقدير لالتصاالت ،باالشرتاك مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي )(ISO
قيمة استثماراهتا يف البحث والتطوير منذ تأسيسها يف  1985مببلغ واللجنة الكهرتقنية الدولية ) (IECيف وضع سياسات عامة لرباءات
 12مليار دوالر أمريكي .وقد ظهرت قيمة براءات االخرتاع أخرياً االخرتاع ،مصممةً لضمان تشجيع براءات االخرتاع املستخدمة
عندما تقدمت مؤسسة غوغل بعرض قيمته  900مليون دوالر يف وضع املعايري التكنولوجية ألصحاب هذه الرباءات على تقاسم
أمريكي مقابل احلصول على  6 000براءة اخرتاع متلكها شركة حقوق املِ ِ
لكية ،مع محاية مصاحلهم.
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حقوق التأليف والنشر – نظرة متعمقة

كان لالستنساخ غري القانوين للمواد اليت حتميها حبقوق
التأليف والنشر وتوزيعها أثر مدمر للغاية على جمموعة من
األنشطة اليت حتميها هذه احلقوق ،مبا يف ذلك املوسيقى،
واألفالم ،والربامج التلفزيونية ،والنشر ،واأللعاب والربجميات.
والتكنولوجيات الرقمية ،والشركات اليت تستفيد منها ،ومناذج
العمل اليت تساعد هذه التكنولوجيات على تيسريها تتألف كلها
حبقوق التأليف والنشر .ويصدق هذا القول أيضاً على احملتوى
الذي يُولِّده املستخدمون.
مواقع التواصل االجتماعي
والمحتوى الذي يُولِّده المستخدمون
تُستخدم مواقع التواصل االجتماعي على نطاق واسع
يف نشر وتقاسم احملتوى الذي يُولِّده املستخدمون .واحتمال
قيام املستخدمني بنشر املواد احملمية حبقوق التأليف والنشر –
سواء عن غري قصد أو عمداً – احتمال كبري .وعلى سبيل
املثال ،يوجد اآلن  750مليون مستخدم ملوقع ،Facebook
ويبلغ عدد االتصاالت املتبادلة بني مستخدمي موقع Twitter
حنو مليار اتصال يف األسبوع ،كما أن أكثر من  48ساعة
من التسجيالت الفيديوية يتم حتميلها كل دقيقة على موقع
 ،YouTubeويستضيف موقع  Flickrأكثر من مخسة مليارات
صورة ،ويف يوليو  2011أعلن متجر تطبيقات  Appleأن عدد
التطبيقات اليت مت حتميلها منذ بداية املتجر لعمله يف  2008بلغ
 15مليار تطبيق.
وأمام ضغط من الصناعات اإلبداعية ،قامت مؤسسة
 Googleبتنفيذ عدد من السياسات يف ديسمرب 2010
للمساعدة يف إقناع اجلمهور بالعدول عن حماولة احلصول على
املواد احملمية حبقوق التأليف والنشر بطرق غري مشروعة .وأدخل
موقع  MySpaceخدمة ال تزيل فقط التسجيالت الفيديوية
والتسجيالت الصوتية غري املناسبة املنشورة على املوقع ،بل إهنا
تضع عليها أيضاً “عالمات” رقمية للحيلولة دون إعادة نشرها
حتت أمساء خمتلفة .ويطبق موقع  YouTubeنظاماً مماثالً للتعرف
على احملتوى ال يقوم فقط بغربلة احملتوى بل يتيح أيضاً ألصحابه
احلقيقيني فرصة حتصيل مقابل احلصول على احملتوى.
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الموسيقى
يرجع جانب كبري من التعدي على حقوق التأليف والنشر إىل
القرصنة التجارية على املوسيقى (حتقيق دخل من املبيعات غري
املرخص هبا) وقيام األفراد باحلصول على نسخ من التسجيالت
املوسيقية .وتشري تقديرات االحتاد الدويل لصناعة الصوتيات إىل
أن عدد امللفات اليت مت تقامسها بطريقة غري قانونية جتاوز 40
مليار ملف يف  ،2008وأن نسبة القرصنة بلغت حنو  95يف املائة.
واستناداً إىل أرقام صناعة التسجيالت املوسيقية بالنسبة ألسعار
التجزئة وحجم عمليات التنزيل غري املشروعة ،قدَّرت مؤسسة
 Frontier Economicsجمموع القيمة التجارية للقرصنة الرقمية
على التسجيالت املوسيقية مبا بني  17و 40مليار دوالر أمريكي
يف  ،2008متثل خسائر جتارية ترتاوح بني  3,5و 8مليار دوالر
أمريكي سنوياً.
األف ــالم
يدل النجاح التجاري خلدمات مشاهدة األفالم على اخلط
بشكل قانوين ،مثل  ،Netflixو ،LOVEFiLMوInternet Movie
 ،Databaseو ،iTunesو ،Blinkboxعلى قدرة التكنولوجيا على
عرض األفالم على اإلنرتنت .وعالوة على ذلك ،فإهنا تغري القراصنة
أيضاً .ففي يوليو  ،2010أغلقت حكومة الواليات املتحدة تسعة
مواقع على شبكة الويب لعرض األفالم بدون مقابل .وكان عدد
املشرتكني يف هذه املواقع – اليت كان بعضها يعرض األفالم بعد
عرضها الرمسي يف دور السينما بعدة ساعات – يبلغ ما يقرب من
سبعة ماليني مشرتك كل شهر .وكانت هذه املواقع – شأهنا شأن
الكثري من مواقع التعدي على حقوق نشر التسجيالت املوسيقية –
حتقق أمواالً من إيرادات اإلعالنات والتربعات .ويف مايو ،2011
أشارت التقارير إىل أن شركة إنتاج  Voltage Picturesتقاضي 24
 583من مستخدمي برنامج  ،BitTorrentمعظمهم يف الواليات
املتحدة ،لقيامهم بتنزيل فيلم “ ”The Hurt Lockerبشكل غري
قانوين .وتشري تقديرات جملس األفالم الكوري إىل أن  50يف املائة
من األسر يف مجهورية كوريا قاموا بتنزيل أفالم بشكل غري قانوين،
متثل خسارة لصناعة األفالم ،وخصوصاً سوق أقراص الفيديو ،قد
تصل إىل مليار دوالر أمريكي.
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Nokia

صناعة البث اإلذاعي والتلفزيوني
أجرت شركة  Screen Digestدراسة حلساب املنظمة العاملية
للم ِ
ِ
لكية الفكرية ألقت الضوء على أربعة أشكال من “النفاذ غري
املرخص به إىل إشارات البث اإلذاعي” :القرصنة الفعلية؛ والنفاذ
غري املرخص به القائم على املعدات؛ وإعادة البث غري املرخص
به؛ والنفاذ إىل الربامج التلفزيونية من خارج احلدود اإلقليمية .وميثل
إعادة البث غري املرخص به يف آسيا والدول العربية مشكلة كبرية.
ويعد البث التجاري للمناسبات الرياضية “احلية” من اجملاالت
املثرية لقلق متزايد بالنسبة للدوائر الصناعية ،ألن احتماالته تزداد
بالنسبة للقراصنة .فبوسع القراصنة اآلن نقل املباريات الرياضية
بإتقان يف الوقت الفعلي ،باستعمال تكنولوجيا البث من الند
للند – اليت متكنهم من الدخول يف منافسة مباشرة مع أصحاب
احلقوق .وبالنسبة للمستهلكني ،ميكن أن يكون من الصعب
التفرقة بني اخلدمات املشروعة وغري القانونية.
النشر
يتيح منو مجهور القراءة اإللكرتونية قناة جديدة لتوزيع الكتب
وغريها من املواد املنشورة ،وإن كان يفتح إمكانية تقاسم املواد
احملمية حبقوق التأليف والنشر على نطاق واسع .ويبدو أن تأثري
القرصنة هنا أقل قسوة مما هو يف الوسائط األخرى .وقد قال Nigel
 ،Newtonمؤسس شركة  Bloomsburyللنشر ورئيسها التنفيذي

مؤخراً“ :جيب أن نعرتف بأننا حمظوظون باالنتصار يف هذه احلرب
وأن اجلمهور يقبل بضرورة دفع شيء ما مقابل االطالع على
الكتب اإللكرتونية ”.ومع ذلك ،ففي الفرتة من يناير إىل يونيو
 ،2011الحظت رابطة الناشرين التعدي على حقوق النشر على
اخلط وأن ذلك مشل مؤلفات يبلغ عدها  31 000مؤلف على
أكثر من  80 000صفحة على شبكة الويب.
البرمجيات
تعاين صناعة الربجميات من القرصنة الفعلية والرقمية .وقد
أصدر حتالف صناعة وجتارة الربجميات  7,5مليون إنذار إىل
مواقع الند للند ومستخدمي برنامج  BitTorrentيف  ،2009فيما
يتصل بتوزيع الربجميات على اخلط بشكل غري قانوين ،وذكر أن
القرصنة متثل ما يقرب من  40يف املائة من السوق العاملية .ومعظم
الربجميات املستخدمة يف بعض البلدان قد مت احلصول عليها بطرق
غري مشروعة .ويعد قيام الشركات بشراء عدد حمدود من تراخيص
االستخدام مث تركيب املنتَج على عددكبري من احلواسيب الشخصية
تزويراً وقرصنة رقمية ،وميثل حتدياً لصناعة الربجميات.
األلع ـ ــاب
أثبتت برجميات األلعاب والتسلية قدرة معقولة على الصمود
أمام القرصنة ،لسبب رئيسي هو أن من الصعب من الناحية التقنية
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اخرتاق برجميات األلعاب .وقد وضعت صناعة برجميات األلعاب
مناذج عمل يصعب على القراصنة التالعب فيها ،بأن حددت
اشرتاكات شهرية وخدمات للقيمة املضافة بالنسبة لأللعاب.

أثر ذلك على الهيئات التنظيمية

العالمات التجارية
يتيح فتح قنوات جديدة للتسويق جماالً أوسع أمام االقتصاد الرقمي
بالنسبة لالستخدام املشروع للعالمات التجارية وتزويرها .ومن
األمور اليت تتصل اتصاالً وثيقاً حبماية العالمات التجارية إدارة أمساء
امليادين .فامليدان هو نقطة نفاذ العالمة التجارية الرئيسية إىل السوق
وبيع خدماهتا على املستوى العاملي .وتعد القدرة على محاية أمساء
امليادين وحتسينها بالشكل املناسب من اجلوانب متزايدة األمهية يف
حقوق املِ ِ
لكية الفكرية.
ويف  ،2010رفع أصحاب العالمات التجارية  2696قضية تعدي
على العالمات التجارية أمام مركز التحكيم والوساطة باملنظمة
للم ِ
العاملية ِ
لكية الفكرية تغطي  4370امساً من أمساء امليادين من
 57بلداً ،وميثل هذا العدد زيادة بنسبة  28يف املائة على مستوى
عام  2009و 16يف املائة على عام  2008اليت بلغ فيها عدد
القضايا رقماً قياسياً .ومنذ عام ُ ،1999رفِعت  20 000قضية تغطي
 35 000اسم من أمساء امليادين ،ثبت أن نسبة  91يف املائة منها
تعد تعدياً على العالمات التجارية.
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يُعد جمال حقوق التأليف والنشر جديداً على هيئات تنظيم
االتصاالت .ومستويات القرصنة السائدة على اإلنرتنت متثل
ضغوطاً كبرية على مناذج العمل القائمة ،واألطر القانونية والبيئات
التنظيمية.
وقد خلّصت  ،Neelie Kroesعضو املفوضية األوروبية يف
نوفمرب  ،2010التحديات املتصلة حبقوق التأليف والنشر يف
الظروف األوروبية بقوهلا“ :إن نظام حقوق التأليف والنشر غري
املتكامل الذي نطبقه اليوم ال يتفق مع اجلوهر احلقيقي هلذا الفن
الذي ال حدود له .وبدالً من ذلك ،انتهى األمر هبذا النظام إىل
إعطاء دور أكثر أمهية للوسطاء بدالً من الفنانني .وهذا يضايق
اجلمهور الذي ال يستطيع يف الغالب معرفة ما يعرضه الفنانون
ويرتك فراغاً ميأله احملتوى غري القانوين ،مما حيرم الفنانني من احلصول
على مدفوعات هم جديرون هبا .وغالباً ما يقع إنفاذ حقوق
التأليف والنشر يف شراك قضايا حساسة تتعلق بالقرصنة ،ومحاية
البيانات بل وكذلك حياد الشبكات ”.ونظراً للطبيعة العاملية
لالقتصاد الرقمي ،أصبح الكثري من هذه التحديات يواجه صانعي
السياسات واهليئات التنظيمية بشكل متزايد يف األسواق يف مجيع
أحناء العامل.
وتوفري بيئة تعزز اإلبداع واالبتكار ،وتفسح اجملال للمنافسة،
وحتمي حرية التعبري وتستفيد من قدرة التكنولوجيا الرقمية على
إحداث حتول شامل ،يعين حتقيق توازن دقيق حيفز مجيع اجلهات
املختلفة صاحبة املصلحة وحيميها.
ويتعني على هيئات تنظيم االتصاالت أن تضمن أن تكون
مجيع جوانب االقتصاد الرقمي قادرة على النمو واالزدهار ،كي
ميكن حتقيق املنافع اجملتمعية .ومع ذلك ،يبدو اآلن أن مراعاة
الكياسة يف العمل على تعزيز االقتصاد الرقمي متثل خياراُ تنظيمياً
أسلم من التدخل بقوة.

AFP/Imaginechina

تنظيم النفاذ املفتوح يف االقتصاد الرقمي
تلقي هذه المقالة الضوء على أهمية تنظيم النفاذ المفتوح ما هو النفاذ المفتوح؟
في االقتصاد الرقمي ،وتناقش القضايا الرئيسية التي
النفاذ املفتوح هو “إمكانية استخدام األطراف األخرى للبنية
ينبغي أن تتعامل معها الهيئات التنظيمية ،وخصوصاً في التحتية لشبكة قائمة” ،وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت حتدد أفضل
البلدان النامية .وتتضمن المقالة توضيح عدد من المناهج املمارسات اخلاصة بالنفاذ املفتوح ،اليت اعتمدهتا الندوة العاملية هليئات
التنظيمية ،بالنظر إلى مختلف الطبقات في نموذج تنظيم االتصاالت يف  .2010وتوجد تعاريف أخرى للنفاذ املفتوح،
التوصيل البيني المفتوح لألنظمة ،بما في ذلك النظر في يشري كل منها إىل مساحة خمتلفة من االنفتاح .ومع ذلك ،يبدو أن
التمويل العمومي للشبكة الوطنية الجديدة عريضة النطاق هناك اتفاقاً على أن النفاذ املفتوح ينطبق على البنية التحتية ،ويعين أن
في أستراليا ،ولوائح تقاسم البنى التحتية في موزامبيق ،يكون باستطاعة مجيع اجلهات املعنية بتوفري اخلدمات النفاذ إىل مرافق
والفصل الهيكلي والتشغيلي في سنغافورة ،والخطوات الشبكة على قدم املساواة .وعلى الرغم من أن النموذج التنظيمي
الجاري اتخاذها في عدد من البلدان اإلفريقية لضمان وشروط النفاذ سوف ختتلف ،فإن النفاذ املفتوح يعد أساسياً إذاكان
النفاذ المفتوح إلى الكبالت البحرية الدولية.
لالقتصاد الرقمي اجلديد أال يرتاجع إىل وضع االحتكار.
*تستند هذه املقالة إىل ورقة مناقشة حول تنظيم النفاذ املفتوح
يف االقتصاد الرقمي ،أعدها السيد م .روجرسون ،مدير شركة
 Incyte Consultingاحملدودة ،وعرضت على الندوة العاملية
ملنظمي االتصاالت.

وقد تقرر يف بلدان كثرية أن تكون ِم ِ
لكية شبكات االتصاالت
ِم ِ
لكية عامة ،وذلك على وجه اخلصوص إلتاحة الفرصة أمام
إنفاق استثمارات كبرية يف إنشاء الشبكات الالزمة لتوفري خدمات
االتصاالت يف كل مكان بتكلفة معقولة .وقد حتقق حترير األسواق
خالل السنوات اخلمس عشرة أو العشرين املاضية عن طريق
تيسري النفاذ املفتوح لشبكات الشركات املهيمنة ،وبالتوازي مع
ذلك تشجيع منو شبكات االتصاالت املتنقلة .وقد جنحت هذه
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الشكل  - 1حصة الشركة املهيمنة على شبكة اخلطوط الثابتة
من السوق حبسب اإليرادات والبلدان
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املصدر :قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف العامل ،2010 ،االحتاد الدويل لالتصاالت.

كي ميكن االستفادة من وفورات احلجم واحلصول على أسعار
تفضيلية يف احلصول على القروض.
وحتاول بلدان أخرى (يف أوروبا ،على سبيل املثال) إجياد طرق
لتحسني حوافز االستثمار اليت تُقدَّم إىل شركات تشغيل الشبكات،
مع اإلبقاء على املنافسة يف جمال توفري اخلدمات .وهذا يتضمن
إلغاء بعض القواعد التنظيمية اليت ُوضعت للتعامل مع شركات
التشغيل املهيمنة (اليت تتمتع بقوة كبرية يف السوق) من أجل دعم
النهوض بشبكات النطاق العريض يف كل مكان.
والبلدان النامية ،مثل تنزانيا وموزامبيق ،ال تفتقر فقط إىل
األموال العامة الالزمة لتمويل الشبكات الوطنية للنطاق العريض،
بل إهنا تفتقر أيضاً إىل البنية التحتية لشبكات اخلطوط الثابتة.
ولذلك تسعى هذه البلدان إىل تطبيق حلول هجينية تتضمن يف
العادة إنفاق استثمارات عامة (بقروض منخفضة الفائدة عموماً)
إلقامة شبكات أساسية من األلياف البصرية ،جنباً إىل جنب مع
أشكال خمتلفة من الدعم والتشجيع لشبكات النفاذ اليت ميوهلا
القطاع اخلاص وتستخدم تشكيلة من التكنولوجيات.

االسرتاتيجية إىل الدرجة اليت فقدت معها االحتكارات السابقة  -القواعد المنظِّمة لتقاسم البنية التحتية في موزامبيق

اليت متت خصخصة الكثري منها اآلن  -أكثر من نصف نصيبها
حتول منو احلركة إىل املنصات
يف األسواق يف كثري من البلدان ،مع ُّ
املتنقلة أو غريها من املنصات .والصورة يف البلدان املتقدمة ال
ختتلف عنها يف البلدان النامية (انظر الشكل .)1
وال تستطيع الشبكات القدمية مواكبة منو التطبيقات اليت حتتاج
إىل نطاق عريض ،ولذلك فمن الالزم إنفاق استثمارات ضخمة.
وعلى الرغم من وضوح املنافع املرتتبة على املنافسة ،فمن املطلوب
اآلن وجود نوع جديد من التفكري التنظيمي لكي ينجح االنتقال
إىل االقتصاد الرقمي.
وقد شرع عدد من البلدان (منها أسرتاليا ،وقطر ،وماليزيا
وسنغافورة) يف إنشاء شبكات وطنية للنطاق العريض جديدة
متاماً ،ونشر تكنولوجيا األلياف البصرية يف الشبكة الرئيسية،
وخصوصاً يف شبكات النفاذ اليت تصل إىل املستخدمني النهائيني.
واالستثمارات الالزمة هلذه الشبكات ضخمة (تكلفت الشبكة
يف أسرتاليا ،على سبيل املثال 45 ،مليار دوالر أمريكي) وقد
دفع ذلك بعض البلدان إىل إعادة النظر يف ترشيد البنية التحتية

44

أخبار االحتاد   2011 | 7 سبتمرب

2011

غالباً ما يقتصر النفاذ املفتوح اخلاضع للتنظيم على البنية التحتية
غري اإللكرتونية (قنوات التوصيل األرضي ،واألعمدة ،واألبراج،
والبداالت ،وغريها) .ويعد تقاسم البنية التحتية يف موزامبيق من
األمثلة النموذجية.
ففي ديسمرب  ،2010نشرت هيئة تنظيم االتصاالت يف
موزامبيق القواعد املنظِّمة لتقاسم البنية التحتية ،وهي تشرتط على
مجيع شركات تشغيل الشبكات توفري النفاذ املفتوح إىل البنية التحتية
غري اإللكرتونية .ويتمثل الشرط األساسي يف نشر عرض مرجعي
خاص بالتقاسم ،مث التفاوض مع الشركات صاحبة الرتاخيص اليت
تطلب التقاسم من أجل التوصل إىل اتفاقات مع كل منها بشأن
التقاسم .وتوجد أيضاً اشرتاطات بشأن السعة ونوعية اخلدمة،
لضمان املساواة يف معاملة مجيع شركات التشغيل .وينبغي أن
يكون التسعري عادالً ومعقوالً ،وأن يقوم على مبادئ حمددة لتحديد
التكلفة .واملطلوب أن تأخذ شركات التشغيل احلالية يف االعتبار
احتياجات الشركات اجلديدة اليت تدخل السوق ،لتمكينها من بناء
قدراهتا ،على سبيل املثال.

رلا داصتقالا يف حوتفملا ذافنلا ميظنت
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أهمية النفاذ المفتوح بالنسبة لشبكات النطاق
العريض الوطنية

يعد النفاذ املفتوح أساسياً يف حالة شبكات النطاق العريض
الوطنية اليت ميوهلا القطاع العام ،وهو مطلوب عموماً حيثما يكون
هناك احتمال حبدوث اختناقات اقتصادية حتول دون تقدمي
اخلدمات القائمة على املنافسة .ومع ذلك ،فإذا كانت القواعد
التنظيمية توفر حوافز كافية لتشجيع االستثمار يف البنية التحتية،
وإذا كان النفاذ املفتوح قائماً يف الطبقات الدنيا لنموذج التوصيل
البيين القائم على األنظمة املفتوحة ) ،(OSIكما هو مبني يف
الشكل  ،2عندئذ تتناقص أمهية اشرتاط النفاذ املفتوحكلما ارتفعت
طبقات التوصيل البيين.
وقد ركزت اجلهود األخرية يف جمال النفاذ املفتوح يف االحتاد
األورويب على احلاجة إىل ضمان النفاذ العادل والشفاف إىل
البنية التحتية لشبكات النطاق العريض .والحظت جمموعة
اهليئات التنظيمية األوروبية ) (BERECاستخدام مصطلح النفاذ
املفتوح يف سياق “تيسري نشر النطاق العريض ،وخصوصاً فيما
يتصل بنشر النفاذ إىل شبكات احليل التايل” و“فيما يتصل
بتوفري خدمات إضافية للنطاق العريض يف شبكات اجليل احلايل
يف املناطق قليلة اخلدمات”.
وقد بدأ ظهور توافق يف اآلراء التنظيمية مؤداه أن النفاذ
املفتوح ينبغي أن يشمل البنية التحتية الوطنية للنطاق العريض.
وحىت يف األسواق اليت حققت مستوى عال من التطور ،مييل جمال
ومدى االستثمارات الالزمة لشبكات النطاق العريض إىل خلق
شركة هتيمن على تقدمي اخلدمات .ومتثل خطوط النفاذ بالكبالت

البصرية مرفقاً أساسياً ،كما أن ازدواج البنية التحتية ال يكون مناسباً
سواء من الناحية التجارية أو االقتصادية  -باستثناء املناطق املزدمحة
بالسكان.
ويبدو أن احتكار البنية التحتية ،وخصوصاً يف املناطق الريفية
والبلدان النامية أمر معقول .ولذلك ،ينبغي أن تركز اإلجراءات
التنظيمية اخلاصة بشبكات النطاق العريض على ضمان أن يكون
النفاذ بشروط عادلة ومعقولة وغري متييزية ،بدالً من تشجيع املنافسة
يف البنية التحتية.

النفاذ المفتوح يحتاج إلى حوافز استثمارية

ٍ
يعد النفاذ املفتوح مهماً ٍ
أساسية حيثما يكون النطاق
بدرجة
العريض ونشر النفاذ إىل شبكات اجليل التايل بدعم متويلي من
القطاع العام .ففي مثل هذه الظروف ،ميكن أن يعزز النفاذ املفتوح
املصرح به االستثمار يف الشبكات ،ومينع التكرار غري االقتصادي
للمرافق ،ويعزز املنافسة.
وتنص القواعد األوروبية اخلاصة باملساعدات اليت تقدمها
الدولة على أن يرتبط التمويل العام ملشروعات البنية التحتية للنطاق
العريض بالتزام بتوفري النفاذ املفتوح .وتعترب املبادئ التوجيهية ذات
الصلة أن النفاذ املفتوح يعين النفاذ الفعال والشفاف وغري التمييزي
على أساس البيع باجلملة إىل الشبكة املدعومة .وباإلضافة إىل
التزامات النفاذ املفتوح ،تشمل شروط احلصول على املساعدات
وضع خرائط تفصيلية للبنية التحتية التابعة للقطاع اخلاص ،وتطبيق
عمليات العطاءات املفتوحة ،ومراعاة احلياد التكنولوجي وآليات
االسرتداد .وتستهدف هذه الضمانات تشجيع املنافسة وتاليف
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الجدول – 1الجهود التنظيمية في سبيل تقاسم البنية التحتية
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عزوف االستثمارات اخلاصة ،مع تعزيز نشر شبكات النطاق
العريض على نطاق واسع وبسرعة.
وميكن أن يكون تقاسم البنية التحتية هو األساس الذي تقوم
عليه املنافسة يف تقدمي اخلدمات ،بشرط أن تتمتع مجيع الشركات
املنافسة بنفس شروط وأحكام النفاذ .وتُبذل يف الوقت احلاضر
جهود كبرية إلجازة النفاذ املفتوح إىل البنية التحتية غري اإللكرتونية
كما يتضح يف اجلدول.

ال يُعد النفاذ المفتوح على الدوام
األداة التنظيمية السليمة

إذا مل يستطع رأس املال اخلاص توفري مجيع االستثمارات
املطلوبة ،عندئذ يكون املستثمرون (مبا يف ذلك الدولة) يف حاجة
إىل دعم ،وينبغي موازنة ذلك مع الرغبة يف حتقيق النفاذ املفتوح.
وعلى النقيض من ذلك ،فحيثما تتطور املنافسة يف األسواق ،تكون
التدخالت التنظيمية الوحيدة املطلوبة يف جمال املنافسة ،وذلك على
سبيل املثال ملنع عمليات االندماج أو االستحواذ املنافية للمنافسة،
أو منع التواطؤ .ويف ما بني هذين النموذجني املتطرفني ،يتطلب
التدخل التنظيمي إجراء حتليالت وإعمال القدرة على التمييز.
وميثل توفري خدمات النطاق العريض سلسلة قيمة معقدة،
وميكن تيسري املنافسة على مستويات أعلى بإخضاع شركة واحدة
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لتقدمي اخلدمات لرتتيبات النفاذ املفتوح على مستويات أدىن.
ولذلك ،ينبغي للهيئات التنظيمية أن تبدأ حتليالهتا على أدىن
مستويات الشبكة ،وأن تقوم بتنفيذ اإلجراءات العالجية الالزمة،
مث تتقدم إىل املستويات األعلى ،آخذة يف االعتبار التأثري احملتمل
لإلجراءات العالجية اليت ِ
أدخلت على املستويات األدىن.

أدوات السياسات العامة واألدوات التنظيمية

حيقق النفاذ املفتوح أعلى قدر من الفعالية يف الطبقة  1من
النموذج املبني يف الشكل  .2وميكن للشروط التنظيمية املطبقة أن
تتفادى ضرورة وضع قواعد تنظيمية على املستويات األعلى.
وقد مت بالفعل تنفيذ الكثري من أدوات السياسات العامة
واألدوات التنظيمية اخلاصة بالنفاذ املفتوح ،وتوجد تشكيلة من
اإلجراءات العالجية اليت حتد من املمارسات املناهضة للمنافسة.
وهذا ما ميثله اإلطار التنظيمي املطبق يف االحتاد األورويب ،الذي
مت استنساخه وتعديله يف بلدان أخرى كثرية .وتشمل اإلجراءات
العالجية ،مرتَّبة حبسب تزايد شدهتا ما يلي:
_ _الشفافية ،مبا يف ذلك تقدمي عرض مرجعي؛
_ _عدم التمييز ،مبا يقتضيه ذلك من تطبيق شروط مماثلة يف
الظروف املماثلة؛

رلا داصتقالا يف حوتفملا ذافنلا ميظنت

_ _االلتزامات اخلاصة بتوفري النفاذ ،مع تطبيقها بصفة خاصة على اجملمعة ،والنفاذ إىل جمرى البتات ،على أن يقرتن ذلك بتسهيالت
التسهيالت اجملمعة مبا يف ذلك العروة احمللية ،وشرط املوافقة شبكة التوصيل بني البدالة احمللية ونقطة تواجد شركة التشغيل.
على تقاسم املواقع؛
“سلم
ويتحدث اخلرباء االقتصاديون التنظيميون عن ُ
_ _فرض ضوابط على األسعار ،قد يكون من بينها فرض حدود االستثمار” الذي يُسهل على شركات تقدمي اخلدمات اليت تسعى
على اسرتداد التكاليف استناداً إىل طرق واضحة لتحديد إىل النفاذ إىل العمالء الصعود على السلم درجة بعد أخرى .إذ
حتصل شركات تقدمي اخلدمات أوالً على جمرى البتات باإلضافة
التكلفة؛
_ _وااللتزامات اخلاصة باحملاسبة على أساس التكاليف ،مبا يف إىل استخدام شبكة الربط ،مث تقوم هذه الشركات بعد ذلك بإنشاء
ذلك شرط إخضاع احلسابات للمراجعة اخلارجية وتقدمي البنية التحتية لشبكة الربط ،لالستغناء عن خدمة شبكة الربط.
وتقوم بعد ذلك بنشر الكبالت اخلاصة هبا إىل البدالة احمللية،
حسابات منفصلة سنوياً.
ومثل هذه اإلجراءات العالجية تعزز النفاذ املفتوح وتيسر وحيثما يكون بوسعها تقاسم املواقع تقوم هذه الشركات بتوفري
املنافسة يف جمال تقدمي اخلدمات .ويعد ذلك مهماً بصفة خاصة يف األجهزة اإللكرتونية اخلاصة هبا ،وتشرتي فقط حق استخدام العروة
البلدان النامية اليت يؤدي فيها الطلب املنخفض واخليارات احملدودة احمللية اجملمعة ،بل قد تصبح من شركات توفري اخلدمات على
اخلاصة بتوفري اخلدمات إىل زيادة احلاجة إىل النفاذ املفتوح .وعلى أساس البيع باجلملة ،مما يؤدي إىل حتسني مستويات استخدام
سبيل املثال ،تنص القواعد التنظيمية اخلاصة بتقاسم البنية التحتية شبكتها وزيادة إمجايل عائد االستثمار.
وهذا كله ال غبار عليه ،ولكن الرتتيبات التنظيمية قد تكون
يف موزامبيق على قواعد فعالة تستند إىل هذه اإلجراءات العالجية.
يف صاحل خط املشرتك الرقمي غري التماثلي إىل الدرجة اليت تؤدي
إىل خلق حاجز أمام االنتقال إىل شبكات األلياف البصرية .وهذا
مواءمة أدوات السياسات العامة واألدوات التنظيمية
مع العصر الرقمي
يصدق بصفة خاصة على العروات احمللية اجملمعة ،حيث غالباً
الصعوبة الكربى اليت تواجه الشركات املتنافسة يف تقدمي ما تكون نقطة تقاسم املواقع يف حدود الشبكة النحاسية .وقد
خدمات النطاق العريض على أساس التجزئة هي النفاذ إىل العميل .تكون قدرة شركة التشغيل املهيمنة على حتديث قدراهتا مبا يتفق مع
وتغطي االستجابة املعتادة من جانب اهليئة التنظيمية العروات احمللية تكنولوجيا النفاذ يف اجليل التايل مقيدة ،أو قد تكون شركة التشغيل
املنافسة مضطرة إىل نشر املزيد من البنية التحتية لكي
تستطيع االحتفاظ بقاعدة العمالء احلالية .وقد بدأت
الشكل  – 2النفاذ املفتوح ومنوذج التوصيل البيين لألنظمة املفتوحة
بعض اهليئات التنظيمية (كما حيدث يف هونغ كونغ،
الصني ،على سبيل املثال) تنسحب من العروات احمللية
اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج
اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻔﺘﻮح
اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
اجملمعة ،هلذا السبب على وجه التحديد.
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 7اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ورمبا يؤدي النفاذ املفتوح إىل تثبيط االستثمار
اﻟﻄﺒﻘﺔ :3
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺤﺘﻮى
اخلاص .ولذلك ،فليس من قبيل املفاجأة أن بعض
 6اﻟﺘﻘﺪﱘ
ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻣﻊ ﻗﻠﺔ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ
احلكومات هي اليت تقوم باالستثمار (كما حدث يف
ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻔﺎذ اﳌﻔﺘﻮح
 5اﻟﺪورة
نيوزيلندا وأسرتاليا ،على سبيل املثال) أو توفر قروض ًا
اﻟﻄﺒﻘﺔ  :2اﻟﻨﻘﻞ
 4اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻨﻔﺎذ اﳌﻔﺘﻮح ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻨﻘﺎش
ميسرة للقطاع اخلاص الطيع عموماً (كما حدث يف
 3اﻟﺸﺒﻜﺔ
كوريا واليابان ،على سبيل املثال) .وال تستطيع البلدان
اﻟﻄﺒﻘﺔ  :1اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻨﻔﺎذ اﳌﻔﺘﻮح ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﻮﻣﺎً،
النامية حتمل أعباء هذه النهج ،ولذلك فهي حتتاج
 2وﺻﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﳑﻮﻻ
ﻟﺔ
و
اﻟﺪ
ﻣﻦ
إىل توفري حوافز ومكافآت أكرب لالستثمار من خالل
 1اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺎدي
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ترتيبات التسعري املرتبطة بالنفاذ املفتوح.

أخبار االحتاد   2011 | 7 سبتمرب

2011

47

رلا داصتقالا يف حوتفملا ذافنلا ميظنت

تنـزانيـ ــا

تنـزانيـ ــا

التدابري التنظيمية اخلاصة بالتكنولوجيات املستقبلية

رضوخاً للحقائق االقتصادية ،قد تضطر هيئات تنظيم االتصاالت
إىل قبول االحتكار يف سبيل توفري النفاذ املفتوح إىل البنية
التحتية غري اإللكرتونية ،على الرغم من أهنا تستطيع التوصل إىل
ترتيب أعدل بالنسبة للتسعري ،يكون انعكاساً للتكلفة احلقيقية
لالستثمار يف البنية التحتية – ويوجد ترتيب من هذا النوع يف
تنزانيا .وينبغي أن يقوم ترتيب النفاذ املفتوح على حدود زمنية،
وأن ينص على مواعيد إلعادة النظر يف االتفاق تسمح للهيئة
التنظيمية بتغيري شروط االتفاق عند اللزوم.

إدارة الشبكة األساسية الوطنية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في تنزانيا

بدأت تنزانيا ،يف  ،2009يف إنشاء شبكة وطنية عريضة
النطاق للربط ،بقروض من احلكومة الصينية .ويتضمن ذلك مد
شبكة وطنية للربط يبلغ طوهلا  7 000كيلومرت يف أربعة مناطق -
الشمال ،واجلنوب ،والغرب ،باإلضافة إىل العاصمة دار السالم.
وتقوم شبكة الربط على شبكة من األلياف البصرية ،جتري إدارهتا
وتشغيلها حبيث توفر نطاقاً عريضاً فائق السرعة يف أحناء البلد
بأسعار معقولة .وترتبط شبكة الربط الوطنية هذه أيضاً بالكبلني
البحريني الدوليني ( SEACOMو )EASSyيف دار السالم ،وتوفر
التوصيل األرضي مع جريان تنزانيا.
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وشركة االتصاالت التنزانية ) - (TTCLوهي الشركة الوطنية
املهيمنة على شبكة اخلطوط الثابتة  -هي اليت تدير شبكة الربط
على أساس النفاذ املفتوح .وتتمتع مجيع شركات تقدمي اخلدمات
حبق النفاذ املفتوح وحتصل مجيعها (مبا يف ذلك شركة االتصاالت
التنزانية) على نفس األسس .وحتتفظ شركة االتصاالت التنزانية
برسوم اإلدارة اليت يتم حتديدها على أساس تكلفة رأس املال
املستثمر يف املرفق وفرتة السرتداد التكاليف تقررها احلكومة.
والعوامل اليت تضمن الشفافية يف إدارة وتشغيل شبكة الربط هي:
_ _فصل بنود احملاسبة  -حيث يتم االحتفاظ حبسابات إيرادات
ونفقات تشغيل شبكة الربط ،وكذلك تكلفة رأس املال
املستثمر بشكل منفصل عن حسابات العمليات األخرى
اليت تقوم هبا شركة االتصاالت التنزانية؛
_ _إخضاع حسابات تشغيل شبكة الربط للمراجعة اخلارجية؛
_ _نشر حسابات تشغيل شبكة الربط وشهادة املراجع اخلارجي؛
_ _نفاذ مجيع عمالء شبكة الربط على أساس البيع باجلملة
بالتساوي ،مبا يف ذلك شركة االتصاالت التنزانية ،طبقاً
لنفس شروط وأحكام االستخدام؛
_ _تقوم شركة االتصاالت التنزانية بإعداد عرض مرجعي لشبكة
الربط حتدد فيه شروط وأحكام النفاذ واستخدام مرفق شبكة
الربط وخدماهتا ،حبيث يطبّق على مجيع عمالء البيع باجلملة؛
_ _ونشر الرتتيبات والعمليات اليت تضمن سرية معلومات
عمالء شبكة الربط ومعامالهتم التجارية.

سنغافورة رلا داصتقالا يف حوتفملا ذافنلا ميظنت

StockXpert

سنغافورة

شبكة النطاق العريض الوطنية يف سنغافورة

تعد سنغافورة مثاالً على النشاط والتمويل احلكومي الواسع لتطوير
شبكات النفاذ للجيل التايل ،مستهدفة يف آخر األمر توفري النطاق
العريض فائق السرعة للجميع .ومن الالزم وجود درجة كبرية من
الفصل بني املشاركني يف صناعة االتصاالت لضمان متتع شركات
التشغيل األخرى بالنفاذ املفتوح الفعال إىل البنية التحتية .وبعد
مشاورات مستفيضة ،اختذ هذا الفصل الشكل املبني يف الشكل
البياين.
ويقوم هيكل توفري اخلدمات على ما يلي:
_ _الفصل التشغيلي بني شركات تقدمي اخلدمات بالتجزئة
وشركات التشغيل (شركات البيع باجلملة)؛
_ _الفصل اهليكلي بني شركات التشغيل وشركات شبكات
األلياف البصرية؛
_ _والفصل اهليكلي بني ملكية البنية التحتية (الشركة املالكة
لألصول) وإدارة شبكة األلياف البصرية.
ويف إطار هذا اهليكل ،تكون شبكة األلياف البصرية (اليت
متلكها  SingTelو AXIAو SPHو )SPTهي املسؤولة عن تصميم
وبناء وإدارة البنية التحتية غري اإللكرتونية .ولكي ميكن جعل

السرعة املوعودة وهي  100ميغابت يف الثانية متاحة ،يتعني على
شركة األلياف البصرية أن تنشر شبكة جديدة من األلياف البصرية
تربط مجيع املنازل يف سنغافورة ،مع االستفادة من البنية التحتية غري
اإللكرتونية اليت متلكها الشركة املالكة لألصول ).(AssetCo
وشركة التشغيل (اليت متلكها بالكامل شركة  ،StarHubولكن
منفصلة من حيث التشغيل عن بقية أنشطة الشركة األخرى)
هي املسؤولة عن إدارة املعدات اإللكرتونية .وتوفر شركة التشغيل
خدمات الشبكات على أساس البيع باجلملة لشركات تقدمي
اخلدمات بالتجزئة ،اليت تقوم بدورها بتقدمي اخلدمات للعمالء على
أساس البيع بالتجزئة.
ولتحقيق رؤيتها اخلاصة بالنطاق العريض ،قامت احلكومة
بتمويل نسبة  28يف املائة من االستثمار يف شركة التشغيل )(OpCo
و 36يف املائة من االستثمار يف شركة شبكة األلياف البصرية
) .(NetCoوسوف تتأتى األموال املتبقية  -وهي أكثر من 1,4
مليار دوالر أمريكي – من القطاع اخلاص .وتتضمن عملية تقدمي
العروض من كل من شركة شبكة األلياف البصرية وشركة التشغيل
شرطاً للتمويل ميثل جزءاً من معايري االختيار.
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رلا داصتقالا يف حوتفملا ذافنلا ميظنت

مشروع الكبل البحري الذي يربط إفريقيا بأوروبا

الرسم البياين – الفصل اهليكلي يف سنغافورة
اﻟﻌﻤﻴﻞ

حيول دون تطبيق هذا النهج يف
وقد اختارت سنغافورة فصل
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اهليكل واملِ ِ
أماكن أخرى.
لكية لضمان النفاذ
ﻓﺼﻞ ﻫﻴﻜﻠﻲ
وتطرح حالة سنغافورة بعض
غري التمييزي إىل مرافق البنية
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺗﻮﺟﺪ
ﻗﺪ
النقاط املثرية لالهتمام ،من
التحتية غري اإللكرتونية .ويبدو
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ )(OpCo
بينها أنه حىت يف مدينة موسرة
أن هيئة تنظيم االتصاالت
تتمتع بظروف مواتية من حيث
يف سنغافورة قد خلصت إىل
ﻓﺼﻞ ﻫﻴﻜﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺒﻜﺔ
التشغيل (نسبة مرتفعة من املباين
أن توفري البنية التحتية غري
"اﺣﺘﻜﺎر"
اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
السكنية الضخمة) ،يكون من
اإللكرتونية الالزم لنشر النفاذ
)(NetCo
ﻫﻴﻜﻠﻲ
ﻓﺼﻞ
الالزم أن توفر احلكومة نسبة
بالنطاق العريض فائق السرعة
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ
"اﺣﺘﻜﺎر"
كبرية من التمويل .وهذا ينم عن
ليس من املتوقع أن يقوم على
اﻟﺒﻨﻴﺔاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻏﲑ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
أن التمويل احلكومي قد يكون
املنافسة وميكن أن خيلق عقبة
)(AssetCo
يف السوق .وبفصل ِم ِ
الزماً يف معظم البلدان .وهناك
لكية
نقطة أخرى وهي أن السوق
هذه املرافق عن مجيع األطراف
قد تكون راضية عن السرعات
الفاعلة يف السوق (مبا يف ذلك
شركة  ،)SingTelيؤدي هذا النهج إىل تاليف مشكلة التكامل احلالية أو غري راغبة يف دفع مقابل خدمة أسرع .وهذا ميثل خماطرة
الرأسي ،على الرغم من أنه من غري الواضح يف أي نقطة للتكلفة سوقيةكبرية بالنسبة للحكومة ومستثمري القطاع اخلاص .كذلك،
فإذاكانت الشركة املالكة لألصول مستقرة وحمتكرة منذ عهد بعيد،
التشغيلية استطاعت شركة  SingTelحتقيق ذلك.
يعرض للخطر مستوى الكفاءة ،وتوجهات العمالء
وملا كانت سنغافورة دولة صغرية وموسرة ،فإهنا ال تعد منوذجاً فإن ذلك قد ِّ
لتقدمي اخلدمات للمناطق الريفية .ومع ذلك ،فقد اختارت نيوزيلندا والقدرة على االبتكار.
يف الفرتة األخرية الفصل اهليكلي ،وليس هناك من األسباب ما

مشروع الكبل البحري الذي يربط إفريقيا بأوروبا

الكبل البحري الذي يوفر النفاذ املفتوح بني الساحل اإلفريقي وأوروبا

الكبل البحري الذي يربط إفريقيا بأوروبا هو شبكة من الكبالت
البحرية اليت تربط غرب إفريقيا ،تتبعها حمطات أرضية يف عشرين
بلداً متتد من فرنسا إىل جنوب إفريقيا .وقد أقيمت يف كل من
هذه البلدان حمطة هنائية لتشغيل التقاء مرافق الكبل باألرض ،وهي
متلك أجزاء الكبل الواقعة ضمن أراضيها وتتوىل صيانتها .وتشمل
احملطة النهائية واحدة أو أكثر من حمطات التقاء الكبل البحري
باألرض ،وكل منها يرصد حداً أدىن من االستثمارات احملددة
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لنقطة التقاء الكبل البحري باألرض يف هذا البلد .وتعتمد هذه
االستثمارات على عدد من املستثمرين ،وهي ترتاوح بني  25مليوناً
و 50مليون دوالر أمريكي .وعموماً ،أقيم مرفق لغرض خاص يقوم
بدور احملطة النهائية ،وميكن أن تأيت االستثمارات يف هذا املرفق من
عدد من املصادر ،منها شركات التشغيل ،واحلكومات ووكاالت
التنمية الدولية .وعلى سبيل املثال ،يأخذ هذا املرفق يف سان تومي
وبرينسيبي شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة تشرتك يف ملكيتها

مشروع الكبل البحري الذي يربط إفريقيا بأوروبا

رلا داصتقالا يف حوتفملا ذافنلا ميظنت

AFP

احلكومة والشركة املهيمنة على االتصاالت ،وتوجه احلكومة إليها
اعتمادات مالية مصدرها البنك الدويل لإلنشاء والتعمري حلساب
مشروع الكبل البحري الذي يربط إفريقيا بأوروبا.
ويتمتع املرفق اخلاص مبيزة النفاذ إىل القدرات الدولية ،وحيتكر
هذه القدرات أحياناً  -وخصوصاً عندما ال يكون هناك نفاذ
دويل آخر عن طريق الكبل البحري ،وعندما يكون النفاذ الساتلي
مكلفاً وحمدود القدرة .وهذا يُعطي للمرفق قوة كبرية يف السوق،
مع إمكانية التصرف بشكل مستقل عن املنافسني ومبا يتعارض
مع مصاحل العمالء .ولذلك ،يتعني على السلطات الوطنية تنظيم
املرفق (وقد نشرت هيئة تنظيم االتصاالت بغرب إفريقيا مبادئ
توجيهية هلذا الغرض).
ويف ليبرييا ،أصدرت اهليئة تنظيم االتصاالت تكليفاً يف الفرتة
األخرية بتنفيذ مشروع يستهدف:
_ _حتديد سوق القدرات الدولية اليت يوفرها الكبل البحري الذي
يربط إفريقيا بأوروبا؛
_ _حتديد ما إذا كان االحتاد املايل الليبريي املالك للكبل (احملطة
النهائية للكبل البحري الذي يربط إفريقيا بأوروبا) يتمتع بقوة
كبرية يف السوق؛
_ _وإدخال قواعد تنظيمية لضمان النفاذ املفتوح إىل مرافق االحتاد
املايل الليبريي املالك للكبل ،وبالتايل إىل الكبل البحري الذي
تعوض املستثمرين بدرجة كافية
يربط إفريقيا بأوروبا ،بطريقة ِّ
وتضمن قيام منافسة فعالة يف اخلدمات الدولية.

وهذا النهج يقتدي باإلطار التنظيمي املطبق يف االحتاد األورويب
ويعد مثاالً علىكيف ميكن للقواعد التنظيمية يف البلدان النامية أن
توائم أفضل ممارسات القواعد التنظيمية املطبقة يف أماكن أخرى
لكي تتالءم مع ظروفها.
ومن التحديات اليت تواجه هيئة تنظيم االتصاالت يف ليبرييا،
وهيئات تنظيم االتصاالت األخرى اليت تعمل يف ظروف مماثلة،
قياس الطلب على املرفق اجلديد يف املستقبل .ويعد حتديد التكاليف
اإلمجالية ميسوراً نسبياً :اإلنفاق الرأمسايل  -مع إهالكه خالل
 20سنة متثل العمر االفرتاضي للكبل  -زائد عائد االستثمار
ونفقات التشغيل .ومع ذلك ،فلكي ميكن حتديد األسعار ،جيب
تقسيم التكاليف اإلمجالية على الطلب .وتكمن الصعوبة يف أن
الطلب ال ميكن التنبؤ به ،وقد يرتفع خبطى سريعة .وسوف تكون
األسعار اليت يتم حتديدها على أساس التوقعات قصرية األجل
شديدة االرتفاع وقد تؤدي إىل احلد من منو الطلب يف املستقبل.
أما األسعار اليت يتم حتديدها على أساس التوقعات طويلة األجل
فسوف تكون يف البداية أقل من التكلفة ،ولن يكون من املمكن
اسرتداد االستثمارات اليت ِ
أنف َقت يف املرفق إذا ثبت أن التوقعات
كانت مفرطة يف التفاؤل .ولذلك ،قد تتضمن الرتتيبات املناسبة
وضع حد أقصى لألسعار ،مع إعادة النظر فيه سنوياً ،فهذا يسمح
برتحيل االسرتداد الناقص أو الزائد لالستثمارات إىل مرحلة تالية
وسوف يؤثر على أسعار السنة التالية. .

أخبار االحتاد   2011 | 7 سبتمرب

2011

51

تقييم نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات

كولومبيـا

تزويد املدارس بأجهزة احلاسوب “سبيل إىل املعرفة”*

يف كولومبيا ،يساعد برنامج تزويد املدارس بأجهزة احلاسوب على التعليم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

احلد من التفاوت االجتماعي وحتسني نوعية التعليم عن طريق
دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم األساسي
واملتوسط .وقد خضع هذا الربنامج االجتماعي ،الذي استحدثته
وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووزارة التعليم ،للتقييم يف
دراسة أجرهتا جامعة األنديز يف  .2010وكانت نتائج الدراسة
واضحة وهي أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هلا تأثري إجيايب
على نوعية التعليم والتحصيل األكادميي .وإذا كان املعلمون
مدربني تدريباً مناسباً ،فمن املرجح أن يكون الطالب أقدر على
التقدم يف التعليم العايل ،واحلد من التفاوت االجتماعي.
وخطة التوسع الرقمي ) (Plan Vive Digitalاليت تتناول
التوسع يف تكنولوجيا النطاق العريض ،واليت وضعتها وزارة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،تواجه اآلن التحدي املتمثل
يف زيادة تغطية برنامج تزويد املدارس بأجهزة احلاسوب وزيادة
تأثريه .ويقول املعلم “ :Héctor José López Quinteroمنذ
وصل الربنامج إىل مدرستنا ،حدثت بعض التغريات امللحوظة:
إذ يشعر التالميذ بالسعادة وهم يأتون إىل الفصول كما أن املعلم
جيد أن من السهل نقل املعرفة إليهم”.

*تستند هذه املقالة إىل تقرير “تقييم نتائج القمة العاملية جملتمع
املعلومات :قصص جناح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”،
الذي نشره االحتاد الدويل لالتصاالت يف مايو .2011
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وجد برنامج تزويد املدارس بأجهزة احلاسوب خالل السنوات
العشر املاضية سبالً لتعديل منوذج اإلدارة على أرض الواقع،
ليس فقط جلعل الربنامج أكثر كفاءة ولتحسني نسبة التكلفة إىل
العائد ،بل وكذلك لزيادة مشول الربنامج واستمراريته بالنسبة إىل
اجملتمع .وقد حقق ذلك أيضاً منافع بيئية واقتصادية ،من خالل
إعادة جتهيز أجهزة احلاسوب القدمية وصيانتها ،وحسن التعامل
مع النفايات اإللكرتونية.
وقد قدَّم الربنامج ،خالل الفرتة من  2000إىل  ،2010ما
جمموعه  291 261جهاز حاسوب لعدد  20 673مدرسة عامة
(أكثر من  53يف املائة من جمموع عدد املدارس يف كولومبيا)،
توفر النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لنحو  6ماليني
تلميذ ( 65يف املائة من جمموع التالميذ املقيدين يف املدارس
العامة) .وأمكن توفري التدريب التعليمي يف  11 135مدرسة ،مما
ساعد على زيادة كفاءة  43 986معلماً ( 15يف املائة من جمموع
عدد املعلمني يف كولومبيا) .وقد أمكن إعادة جتهيز ما جمموعة
 78 327حاسوباً ،وبذلك أمكن تاليف التخلص من أكثر من
 4 000طن من النفايات اإللكرتونية.
ويبلغ جمموع االستثمارات االجتماعية اليت قدمها الربنامج
للمجموعات احملتاجة يف كولومبيا حنو  172مليون دوالر أمريكي
على مدى عشر سنوات .وقد ولَّدت هذه االستثمارات عائداً
اجتماعياً يعادل  2,4مرة مقارنة باملبلغ األصلي.

تقييم نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات

اـيبمولوك

MICT/Colombia

القضاء على التهميش االجتماعي

تستهدف خطة التوسع الرقمي القضاء على التهميش
االجتماعي يف كولومبيا عن طريق ضمان النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت جلميع العاملني يف قطاع التعليم حبلول
سنة  .2014وتسعى اخلطة إىل توفري القدرة على التوصيل،
باإلضافة إىل سرعة االستخدام كي ميكن تعزيز البيئات التعليمية،
وإىل إجياد أشكال جديدة من النفاذ إىل املعرفة ،واملسامهة يف
إنتاج املعرفة .وسوف تُفيد اخلطة املؤسسات التعليمية العامة
وكذلك املراكز الثقافية واملكتبات العامة يف أحناء البلد.

حماية البيئة

توفر خطة التوسع الرقمي ،من خالل تزويد املدارس
بأجهزة احلاسوب ،منوذجاً لإلدارة املتكاملة للنفايات
اإللكرتونية ،وتعد استكماالً السرتاتيجيتها اخلاصة بإعادة
جتهيز أجهزة احلاسوب وجتميعها .وقد أمكن إنقاذ آالف
األطنان من أجهزة احلاسوب واألجهزة الطرفية القدمية بدالً
من أشكال التخلص منها برتكها يف العراء أو إلقائها يف مواقع
دفن النفايات ،مبا يرتتب على ذلك من نتائج بيئية خطرية
نظراً للنفايات اخلطرة اليت حتتوي عليها.

الصيانة والدعم

تكون أجهزة احلاسوب لدى تسليمها للجهات املستفيدة
مشمولة بضمان ملدة سنة .ويوفر الربنامج خدمة للصيانة
واإلصالح إلطالة العمر االفرتاضي للمعدات وضمان استمرارية
العمليات التعليمية اليت بدأت بإدخال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وتقوم الفكرة على خلق ثقافة استخدام أجهزة
احلاسوب والعناية هبا.
ومع ذلك ،فال يكفي جمرد تسليم األدوات التعليمية
للمدارس .فمن الالزم وجود عملية متكاملة للتدريب والدعم
لضمان استخدام هذه األدوات بكفاءة .ومن الالزم وضع
اسرتاتيجيات لدمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأجنع
الطرق يف العمليات التعليمية لكل مؤسسة من املؤسسات
على حدة.

التكنولوجيا تعزز جهود المعلمين التقليديين

يعزز إدماج استخدام أجهزة احلاسوب يف العمليات التعليمية
التحصيل القائم على املشاركة ،واإلبداع ،واألفكار اجلديدة،
والتطور الشخصي للتالميذ والتطور املهين للمعلمني .وهذا له
تأثري إجيايب على تطور اجملتمعات احمللية وقدرهتا على اإلنتاج.
ومع ذلك ،فإن جمرد توفري النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ال يضمن حتقيق حتسن حقيقي يف نوعية التعليم.
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اـيبمولوك

MICT/Colombia

إنقاذ عناصر النفايات اإللكرتونية واالستفادة منها كمواد خام

ولذلك ،بدأ مشروع تزويد املدارس بأجهزة احلاسوب منذ ست قياس النجاح

سنوات تدريب املعلمني ومديري املدارس من أجل حتسني
قدراهتم التكنولوجية ومهاراهتم األساسية .ويدعم هذا املشروع
على وجه اخلصوص تدريس العلوم الطبيعية ،والرياضيات والعلوم
االجتماعية .ويقول املعلم :Héctor José López Quintero
“لقد دبت احلركة وتوثقت العالقات الشخصية بيننا وبني
التالميذ ألننا جعلنا غرفة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مكاناً للتعايش والنهوض بالقيَم”.
وتدريب املعلمني على استخدام التكنولوجيات اجلديدة
هو الذي يحُ ِّول املعلم إىل عنصر نشط قادر على بث القدرات
اخلالقة وروح االبتكار بني التالميذ باستخدام األدوات
التكنولوجية .ويف الواقع ،فإن التكنولوجيا تزيد من قيمة عملية
التدريس التقليدية.
كذلك فإن اخلطة تعزز تطوير اجملتمع احمللي ،ألن إنتاج
نواتج مفيدة خيلق ثروة للسكان املقيمني يف املناطق احمليطة
باملدارس حيث تستفيد هي األخرى من برنامج تزويد املدارس
بأجهزة احلاسوب.
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وفقاً لبحث أجراه مركز دراسات التنمية االقتصادية التابع
جلامعة األنديز ،حيقق برنامج تزويد املدارس بأجهزة احلاسوب
تأثرياً إجيابياً ميكن قياسه على التالميذ يف املدارس .فليس من
احملتمل أن يتسرب من املدارس التالميذ املنتمون إىل الفئات
الفقرية ،بل ومن املرجح أن حيققوا نتائج أفضل وأن يواصلوا
دراستهم وااللتحاق بالتعليم العايل ،وبذلك فمن املتوقع أن حيققوا
مستويات أعلى من الدخل عندما ينتقلون إىل ساحة العمل.
ويشري البحث إىل أن استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف التعليم يقلل من الفجوات املعرفية بني تالميذ
الريف وتالميذ احلضر ،كما أنه يفيد أفقر التالميذ والتالميذ
الذين مل حيصل آباؤهم إال على أدىن املستويات التعليمية .ويعد
ذلك دليالً على أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف العملية التعليمية يزيد من إمكانية وصول أفقر الفئات إىل
التعليم العايل.
وميكن أن تكون السياسة التعليمية من العوامل احلامسة
يف حتقيق الشمول االجتماعي واحلراك االجتماعي .ويتمتع
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم ،باإلضافة
إىل توفري الدعم والتدريب املناسبني ،بإمكانية احلد من التفاوت
االجتماعي والتفاوت اإلقليمي.

MICT/Colombia

األطفال يصنعون أجهزة إلكرتونية من النفايات

مواجهة تحدي التغطية الكاملة

إن برنامج تزويد املدارس بأجهزة احلاسوب جاهز للتعميم
على مجيع املدارس العامة يف كولومبيا .ومع ذلك ،يوجد سببان
رئيسيان حيوالن دون حتقيق ذلك على الفور.
السبب األول هو وجود أكثر من  11 500مدرسة ،يدرس هبا
ما يقرب من مليون تلميذ ،يف أكثر املناطق حرماناً يف كولومبيا.
وتكمن الصعوبة يف أن تالميذ هذه املدارس مل تُتح هلم الفرصة
لرؤية احلاسوب أو ملسه .ومثة صعوبة أشد من ذلك وهي أن 89
يف املائة من هذه املدارس ال يتجاوز عدد التالميذ فيها عن 20
تلميذاً ،وأن نسبة  70يف املائة منها ليس فيها تيار كهربائي.
ويتمثل السبب الثاين يف مشكلة أعم وهي أن  60يف املائة
من املعلمني يف املدارس العامة ال يعرفون كيفية حتقيق أفضل
استفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة تعليمية.
وبالتايل ،فمن الالزم التوسع يف تدريب املعلمني على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
وقد أكد البحث الذي أجرته جامعة األنديز أن استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم ،عندما يقرتن

تقييم نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات

اـيبمولوك

باسرتاتيجية الدعم والتدريب اليت وضعها الربنامج ،سيكون
له تأثري إجيايب ميكن قياسه يف احلد من التفاوت االجتماعي
واإلقليمي عن طريق املسامهة يف حتسني جودة التعليم ،كما
أنه سيقلل من معدالت التسرب من التعليم ويزيد من إمكانية
التحاق تالميذ املدارس العامة بالتعليم العايل.
ويكمن التحدي الذي تواجهه كولومبيا خالل السنوات
األربع املقبلة يف تعميم برنامج تزويد املدارس بأجهزة احلاسوب
بنسبة  100يف املائة من املدارس العامة البالغ عددها 43 000
مدرسة .ويف الواقع ،يكمن التحدي الرئيسي يف الوصول إىل
 11 500مدرسة مل يُقدَّر هلا حىت اآلن االستفادة من تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتوفري التدريب التكنولوجي جلميع
املعلمني الذين يتعاملون مع القدرات الرقمية .وسوف يرتفع تأثري
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كولومبيا بشكل ملموس
إذا أمكن توسيع املنافع املرتتبة على الربنامج لتشمل مجيع
املدارس يف البلد.
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التوفيق بني سياسات وتشريعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف بلدان الكارييب

مشروع التوفيق بين سياسات وتشريعات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في بلدان الكاريبي – “تعزيز
المنافسة في منطقة الكاريبي من خالل مشروع التوفيق
بين السياسات والتشريعات والتدابير التنظيمية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت” – هو واحد من ثالثة مشروعات
إقليمية في إطار مبادرة عالمية واسعة يقوم بتنفيذها
االتحاد الدولي لالتصاالت في شراكة مع المفوضية
األوروبية .وتبلغ تكلفة المشروع  3ماليين دوالر أمريكي،
مول المفوضية األوروبية نسبة  95في المائة منها ،ويقوم
تـُ ِّ
االتحاد بدور الوكالة ِّ
المنفذة ،ويقوم اتحاد االتصاالت
لبلدان الكاريبي بدور االستشاري للمشروع.

وما الغرض من هذا المشروع؟

أطلِق هذا املشروع أثناء اجتماع شاركت فيه العديد من
اجلهات صاحبة املصلحة يف غرينادا يف ديسمرب  ،2008استجابة
لطلبات من جمموعة الكارييب ) (CARICOMوبعض بلدان
الكارييب بصفتها الفردية إىل االحتاد الدويل لالتصاالت واملفوضية
األوروبية ،للمساعدة يف تنسيق سياساهتا وتشريعاهتا وعملياهتا
وتدابريها التنظيمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
من أجل هتيئة بيئة تشجع على املنافسة وتعزز االستثمار والتنمية
االجتماعية واالقتصادية يف املنطقة .وتصرح السيدة كامال
بريساد-بيسيسار ،رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو بأن املشروع
“يرمي إىل سد فجوة كبرية يف جمال السياسات داخل جمموعة
الكارييب عن طريق بدء حوار بشأن اجملاالت الكثرية لسياسات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقد أصدرت معظم بلدان الكارييب قوانني لالتصاالت،
وأنشأت هيئات لتنظيم االتصاالت ،وألغت االحتكارات .ومع
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ذلك ،فإن عدداً قليالً من بلدان الكارييب هي اليت حررت سوق
االتصاالت بالكامل ،وإن كان مستوى التحرير خيتلف من بلد
إىل آخر يف املنطقة .والغرض من املشروع هو مساعدة هذه البلدان
يف حتسني قدرهتا على املنافسة عن طريق تنسيق توجهاهتا بشأن
السياسات والتشريعات والقواعد التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مع مراعاة الفروق بينها وأفضل املمارسات يف
املنطقة ويف أحناء العامل .ويقول دارسي بويس ،وزير الدولة ،وزارة
املالية واالتصاالت والطاقة يف بربادوس“ ،إن تشريعاتنا وسياستنا
جيب أن تتوجه حنو حتسني املنافسة بني بلداننا” ،ويضيف قائالً
إن املنافسة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب
أن توضع يف مركز متقدم على جداول أعمالنا الوطنية.
ويستفيد من هذا املشروع  15بلداً هي أنتيغوا وبربودا ،والبهاما،
وبربادوس ،وبليز ،ودومينيكا ،واجلمهورية الدومنيكية ،وغرينادا،
وغُيانا ،وهاييت ،وجامايكا ،وسانت كيتس ونيفيس ،وسانت
لوسيا ،وسان فينسنت وغرينادين ،وسورينام ،وترينيداد وتوباغو.
وهذا املشروع جزء أساسي من اجلهود اليت تبذهلا املنطقة
إلقامة سوق واحدة واقتصاد واحد يف منطقة الكارييب من
خالل التحرير التدرجيي لقطاع خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املنطقة .وهو يعزز جدول أعمال جمموعة
الكارييب فيما يتعلق بالتوصيلية وااللتزامات اليت تعهدت هبا
املنطقة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات ،واالتفاق العام للتجارة
يف اخلدمات الذي أبرمته منظمة التجارة العاملية ،واألهداف
اإلمنائية لأللفية ،وله أيضاً صلة مباشرة بتشجيع املنافسة وتعزيز
احلصول على اخلدمات يف سياق االلتزامات التعاهدية مثل
اتفاق الشراكة االقتصادية الذي أبرمته دول منتدى الكارييب
) (CARIFORUMمع االحتاد األورويب.

مش ــروع
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AltoPress/AFP

األولــوي ــات

لدى إطالق املشروع ،وافق أصحاب املصلحة  -الذين كان
من بينهم مشاركون من البلدان املستفيدة ،واملنظمات اإلقليمية،
والرابطات اليت متثل شركات التشغيل ،وشركات تقدمي اخلدمات
والقطاع اخلاص – على تسع أولويات ،تندرج حتت جمايل العمل
الرئيسيني التاليني:
_ _سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلطار
التشريعي الخاص بقضايا مجتمع المعلومات :التجارة
اإللكرتونية (املعامالت) ،والتجارة اإللكرتونية (حقائق
وبراهني) ،ومحاية اخلصوصية والبيانات ،واعرتاض
االتصاالت ،واجلرمية السيربانية ،والنفاذ إىل املعلومات العامة
(حرية املعلومات)؛
_ _سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلطار
التشريعي لالتصاالت :اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل،
والتوصيل البيين والنفاذ ،والرتخيص.
كذلك وافق أصحاب املصلحة على تشكيل جلنة توجيهية
تضطلع مبراقبة املشروع وتوجيه املشورة للمشروع عموماً.
ويرأس هذه اللجنة احتاد االتصاالت لبلدان الكارييب )،(CTU
وتتكون عضويتها من :االحتاد الدويل لالتصاالت؛ وممثلني
ألمانة جمموعة الكارييب )(CARICOM؛ وهيئة اتصاالت شرق
الكارييب )(ECTEL؛ والرابطة الكاريبية هليئات االتصاالت الوطنية
)(CANTO؛ واجملتمع الكارييب االفرتاضي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ).(CIVIC

الـتـنفـيــذ

خالل املرحلة األوىل من املشروع ) ،(2010 – 2009قامت
فرق من اخلرباء اإلقليميني والدوليني بتقييم التشريعات املعمول
هبا يف البلدان املستفيدة مقارنة بأفضل املمارسات الدولية ،يف
سياق عملية التنسيق عرب املنطقة .وقد تعاونت هذه الفرق مع
جمموعات العمل للعديد من اجلهات صاحبة املصلحة ووضعت
تشريعاً منوذجياً ومبادئ توجيهية منوذجية لسياسات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف مجيع جماالت األولويات التسع املشار
إليها آنفاً.
ومتثل نصوص السياسات والتشريعات النموذجية أفضل
املمارسات الدولية واإلقليمية .وقد صيغت بلغة ومصطلحات
عمومية ومرنة مبا فيه الكفاية للسماح بإدخال التعديالت عليها
وفقاً الحتياجات كل بلد.
وحرصت جمموعات العمل على احلصول على مسامهات
مستفيضة من اجلهات صاحبة املصلحة وأن تكون األعمال
مفيدة لكل بلد .وكان تعيني أعضاء هذه اجملموعات بقرارات
من حكومات بلدان الكارييب .ويشمل األعضاء :أخصائيني
من الوكاالت املسؤولة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
وخرباءً من قطاع القضاء والشؤون القانونية وهيئات القطاع العام
األخرى؛ وممثلني للهيئات التنظيمية الوطنية؛ ونقاط االتصال
املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فرادى البلدان .كما
شاركت فيها شركات التشغيل واألوساط األكادميية واملنظمات
اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين .وقد أتاحت هذه القاعدة

أخبار االحتاد   2011 | 7 سبتمرب

2011

57

مشروع

HIPCAR

الواسعة لتمثيل خمتلف أطياف القطاع العام توليفة شاملة من إدماج المبادئ التوجيهية للسياسات ونصوص
اآلراء واالهتمامات.
التشريعات النموذجية في األطر التشريعية الوطنية
وقد نُظِّمت مخس ورش عمل إقليمية الستعراض التقييمات
اليت أجريت يف البلدان املستفيدة اخلمسة عشر وكذلك نصوص
السياسات والتشريعات النموذجية ،وإقرارها بتوافق اآلراء  .وقد
عُ ِقدت هذه الورش يف ترينيداد وتوباغو (أكتوبر  ،)2009وسانت
لوسيا (مارس )2010؛ وسورينام (أبريل  ،)2010وسانت كيتس
ونيفيس (يوليو )2010؛ وبربادوس (أغسطس  .)2010وباإلضافة
إىل ذلك ،عُ ِقدت ورشة عمل عن التكاليف النموذجية بالتعاون
مع مركز التميز التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت جبامعة وست
إنديز يف كنغستون ،جامايكا (أكتوبر .)2010
ويف نوفمرب  ،2010عُ ِرضت املبادئ التوجيهية للسياسات
النموذجية ونصوص التشريعات النموذجية على املؤمتر العام الثالث
عشر لوزراء احتاد االتصاالت لبلدان الكارييب ،الذي عُ ِقد يف ترينيداد
وتوباغو ،كما عُ ِرضت على االجتماع اخلامس للجنة التوجيهية
اإلقليمية املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبجموعة
الكارييب ،الذي عُ ِقد يف بربادوس ،وعلى االجتماع اخلاص السادس
والثالثني جمللس التجارة والتنمية االقتصادية ) (COTEDالتابع ألمانة
جمموعة الكارييب – الذي عُ ِقد يف غرينادا ،يف مايو  ،2011ملناقشة
األمور املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقد اتفقت اللجنة التوجيهية يف اجتماعها اخلامس يف بربادوس
يف يونيو  2011على أن تطلب من أمانة جمموعة الكارييب بصفة
رمسية عرض النتائج اليت حيققها املشروع على رؤساء احلكومات
وعلى اللجنة القانونية اإلقليمية .وتعد هذه خطوة مهمة للتمكني
من دمج املبادئ التوجيهية على مستوى جمموعة الكارييب ويف
التشريعات الوطنية واألطر التنظيمية بعد تنقيحها وحتديثها.

*ميكن االطالع على املبادئ التوجيهية للسياسات ونصوص
التشريعات النموذجية بالرجوع إىل موقع مشروع التوفيق بني
سياسات وتشريعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بلدان
الكارييب على صفحة االحتاد الدويل لالتصاالت يف العنوان التايل:
.http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/

58

أخبار االحتاد   2011 | 7 سبتمرب

2011

واآلن ،وبعد أن دخل املشروع مرحلته الثانية (منذ بداية
 ،)2011بدأ املشروع يعرض تقدمي مساعدات للبلدان يف إطار
التعاون التقين ملساعدهتا على إدماج املبادئ التوجيهية للسياسات
النموذجية اإلقليمية ونصوص التشريعات النموذجية يف األطر
التشريعية الوطنية .والبلدان املستفيدة اليت طلبت حىت اآلن احلصول
على مساعدات هي :بربادوس ،واجلمهورية الدومنيكية ،وغرينادا،
وجامايكا ،وسانتكيتس ونيفيس ،وسانت لوسيا ،وسان فينسنت
وغرينادين ،وسورينام ،وترينيداد وتوباغو ،كما أعربت بلدان أخرى
عن اهتمامها باملساعدات.
وبلدان منطقة الكارييب متر مبراحل خمتلفة من التنمية التشريعية.
ولذلك ،يلزم تعديل النصوص النموذجية اليت يضعها املشروع يف
كل حالة مبا يتفق مع ظروف كل بلد ،وتكييف عملية اإلدماج مبا
يتفق مع الظروف احمللية .ومع ذلك ،تظل عملية التوفيق والتنسيق
هدفاً أساسياً هلذه العملية.
ويعد بناء القدرات جزءاً أساسياً من املشروع ملواجهة املوارد
البشرية والتقنية احملدودة يف أحناء املنطقة .وقد ُو ِضعت خطة لتنظيم
مشاورات وورش عمل تدريبية مبا يسمح بإشراك اجلهات صاحبة
املصلحة على نطاق واسع على املستوى ال ُقطري .ويهدف هذا
التدريب إىل زيادة الوعي باإلطار القانوين بعد حتديثه لكي ميكن
زيادة اإلملام بأدوار ومسؤوليات املعنيني بتنفيذ التشريعات.
وقد مت حىت اآلن تنظيم مشاورات وورش عمل لبناء القدرات
يف أربعة بلدان – ومن املقرر تنظيم املزيد من هذه املشاورات وورش
العمل .وتشمل موضوعات جمتمع املعلومات اليت تغطيها املرحلة
الثانية من املشروع حىت اآلن التجارة اإللكرتونية (املعامالت) يف
ترينيداد وتوباغو ،والتجارة اإللكرتونية (حقائق وبراهني) ،واعرتاض
االتصاالت ،واجلرمية السيربانية يفكل من بربادوس ،وسانتكيتس
ونيفيس.
وقد مشلت املساعدات اليت قُدِّمت إىل سانت لوسيا اعرتاض
االتصاالت ،والنفاذ إىل املعلومات العامة (حرية املعلومات)،
ومسائل االتصاالت املتصلة بالنفاذ الشامل واخلدمة الشاملة،
والتوصيل البيين والنفاذ ،والرتخيص .ويوضح السيد بارميور
فليسيان ،رئيس شعبة املرافق العامة يف وزارة االتصاالت واألشغال،

مشروع

قائالً “إننا نسعى إىل حتديث تشريعاتنا مبا يتالءم مع املمارسات
احلديثة الراهنة كي نتمكن يف سانت لوسيا من التصدي على حنو
أفضل للتحديات التكنولوجية اليت نواجهها”.

المشروع كجزء من مبادرة عالمية

مشروع التوفيق بني سياسات وتشريعات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف بلدان الكارييب هو مشروع واحد من
ثالثة مشروعات إقليمية يف إطار مبادرة عاملية أوسع للتعامل
مع التحديات السياسية والتنظيمية اليت تواجهها جمموعة بلدان
إفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ ،هبدف هتيئة بيئة متكينية للتوسع
يف االستثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ويف تطبيقاهتا .واملشروعان اآلخران مها“ :دعم تنسيق سياسات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إفريقيا جنوب الصحراء”
)(HIPSSA؛ و “دعم بناء القدرات وسياسات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واألطر التنظيمية والتشريعية يف بلدان جزر
احمليط اهلادئ” ).(ICB4PAC

HIPCAR

ويف ديسمرب  ،2007وافق االحتاد الدويل لالتصاالت واملفوضية
عرف
األوروبية على االشرتاك يف تنفيذ مبادرة عاملية واسعة النطاق تُ َ
باسم “دعم وضع سياسات متناسقة لسوق تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف بلدان إفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ” ،يف الوقت
الذي جيري فيه بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف جمال السياسات
والتشريعات يف هذه املناطق الثالث.
كذلك تسعى املبادرة العاملية إىل إجياد تكافل بني املناطق
من أجل تشجيع تبادل احللول وأفضل املمارسات .ولتاليف
االزدواجية وزيادة الكفاءة ،تُؤخذ يف االعتبار بقدر اإلمكان
املبادرات السابقة واحلالية اليت تنفذها اهليئات األخرى مثل
املفوضية األوروبية ووكاالت األمم املتحدة والبنك الدويل.
واإلطار الزمين لتنفيذ املبادرة العاملية هو الفرتة من يناير
خصصت هلا ميزانية تبلغ 8
 2008إىل سبتمرب  ،2013وقد ُ
ماليني يورو بتمويل من املفوضية األوروبية ،باإلضافة إىل ميزانية
تكميلية مقدارها  500 000دوالر أمريكي مقدَّمة من االحتاد
الدويل لالتصاالت.

ITU
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من اليسار إىل اليمني ،Luiz Novaes :الشريك يف شركة Advisia؛ وبراهيما
سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد؛ والسفري ،Ronaldo Sardenberg
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت الربازيلية ،بعد التوقيع على العقد

ل

مقدَّمة من املكتب اإلقليمي لألمريكتني ومنطقة الكارييب

هيئة تنظيم االتصاالت الربازيلية ) (ANATELتستعني باحتاد مايل
يف وضع منوذج لتكاليف خدمات االتصاالت
ترى احلكومة الربازيلية أن معدالت وأسعار االتصاالت وتوافر
عناصر شبكة االتصاالت ينبغي أن تقوم على منوذج للتكاليف يف
املدى الطويل .وهكذا ،فبناءً على طلب هيئة تنظيم االتصاالت
الربازيلية ) ،(ANATELأدار مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد
) (BDTعملية عطاءات انتهت باختيار احتاد شركات استشارية
(كونسورتيوم) لتقدمي الدعم هليئة تنظيم االتصاالت الربازيلية يف
وضع منوذج لتحديد تكاليف خدمات االتصاالت.
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ويف  25اغسطس  ،2011كان براهيما سانو ،مدير مكتب
تنمية االتصاالت ،موجوداً يف الربازيل للتوقيع على عقد قيمته
 8,22مليون دوالر أمريكي مع شركة  Advisiaالستشارات
اإلدارة ،اليت فازت يف عملية العطاءات ،وهي الشركة اليت ستتوىل
تنفيذ املشروع يف شراكة مع Analysys Mason and Grant
 .Thorntonوقد أكد براهيما سانو على أمهية العمل الذي
سيتم تنفيذه ،وفقاً لشروط العقد مع هيئة تنظيم االتصاالت،

لل تالاصتالل يلودلا داحتالا ةدعاسم نع ةحمل

للسوق الربازيلية وملواطين الربازيل الذين يستخدمون تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت .وقال“ :إن االحتاد الدويل لالتصاالت
فخور بكونه جزءاً من هذه العملية املهمة ،وبثقة الربازيل
يف أعمالنا”.
وسوف يجُ ري احتاد الشركات الذي وقع عليه االختيار دراسة
تستهدف تزويد هيئة تنظيم االتصاالت باملعارف ،والنماذج،
والتطبيقات والربجميات الالزمة لتحديد القيم القائمة على
التكاليف ،وكذلك باألسعار املرجعية خلدمات االتصاالت املتنقلة؛
وتشغيل اخلطوط املؤجرة؛ والتوصيل البيين للخدمات الثابتة.
وكان من الشخصيات اليت حضرت أيضاً حفل التوقيع على
العقد ،Ronaldo Sardenberg ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت؛

و ،Simone Scholzeاملدير التنفيذي هليئة تنظيم االتصاالت؛ و
 ،Luiz Novaesالشريك يف شركة  Advisiaالستشارات اإلدارة؛
و ،Hector Huertaاملدير اجلديد للمكتب اإلقليمي لألمريكتني
ومنطقة الكارييب التابع لالحتاد.
وشركة  Advisiaالستشارات اإلدارة أمامها سنتان لالنتهاء
من هذا العمل .وسوف يتوىل املكتب اإلقليمي لألمريكتني
ومنطقة الكارييب يف تعاون وثيق مع ُشعبة املشرتيات وشعبة
التنظيم وبيئة األسواق التابعة ملكتب تنمية االتصاالت ،تقدمي
الدعم يف صورة أخصائيني يف وضع مناذج التكاليف .كما
ستقدم دائرة خدمات املعلومات يف االحتاد الدعم من خالل
موظف متخصص يف أنظمة املعلومات والتكنولوجيا.

أنشطة بناء القدرات من خالل مركز التميز اخلاص مبنطقة األمريكتني
كان مركز التميز ملنطقة األمريكتني يف البداية آلية إقليمية
لتبادل املعارف وبناء القدرات اخلاصة بالشبكات ،وقام بتوحيد
اختصاصاته املتنوعة وبرامج التدريب األساسية اليت يقدمها.
وحبلول هناية  ،2010كان املركز قد استطاع حتقيق القدرة على
االستمرار فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف املنطقة وكذلك من حيث القدرة على التمويل.
ويوفر املركز والوحدات التابعة له التدريب على اخلط من
خالل أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت ،يف إطار مشروع

جديد (املشروع رقم  )9RLA11009بدأ تنفيذه يف أبريل
 2011ومن املتوقع أن ينتهي يف ديسمرب  .2012وقد
نظم املركز ،يف الفرتة من أبريل إىل يوليو  ،2011دورات
تدريبية على اخلط يف جماالت اسرتاتيجيات التفاوض يف
قطاع االتصاالت؛ والفرص واملزايا اليت متثلها التكنولوجيات
اجلديدة؛ والتجارة اإللكرتونية .كما نظَّم املركز املؤمتر الرابع
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،الذي
اجتذب  134مشاركاً للمشاركة فيه.
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دعم هيئة تنظيم االتصاالت يف بريو
قدَّم االحتاد مساعدة للهيئة التنظيمية يف بريو )،(OSIPTEL
يف إطار مشروع معدَّل مت التوقيع عليه يف  .2011وباإلضافة إىل
ذلك ،قدم االحتاد عرضاً أثناء انعقاد مؤمتر كبري نظمته اهليئة يف
إطار االحتفال باليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات،
حتت عنوان “حياة أفضل يف اجملتمعات احمللية الريفية بفضل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”.
وقد وقعت اهليئة واالحتاد على املشروع األصلي (املشروع
رقم  ،)9-PER/04/026الذي يهدف أساساً إىل املسامهة يف
التدريب املهين ملوظفي اهليئة ،من خالل أنشطة بناء القدرات
اليت تنظمها املنظمات الدولية ،باإلضافة إىل املساعدة يف تنظيم

وتنفيذ دورات تدريبية يف جمال االتصاالت .وكان من املتوقع
من املشروع أيضاً لدى التوقيع عليه أن يشجع مشاركة اهليئة
يف الفعاليات الدولية الرئيسية ذات الصلة باالتصاالت ،وعلى
تعاوهنا يف تنظيم املناسبات الوطنية والدولية يف جماالت تنظيم
خدمات االتصاالت وتطوير األسواق يف بيئة تنافسية.
ونظراً للتغريات اليت شهدهتا السلطات يف بريو ،واألولويات
املختلفة اليت وضعتها اهليئة التنظيمية ،قررت اهليئة وضع أولويات
جديدة وتنفيذ املشروع .وبعد النجاح الذي حققه املؤمتر ،جتري
مناقشة أنشطة أخرى.

تدريب املهنيني يف جمال االتصاالت يف الربازيل
يف مشروع آخر للتعاون التقين ،ساعد مكتب تنمية
االتصاالت يف االحتاد يف الفرتة األخرية هيئة تنظيم االتصاالت
يف الربازيل ) (ANATELيف تدريب عدد من موظفيها ،وكذلك
يف تدريب عدد من موظفي وزارة االتصاالت واملؤسسات العامة
األخرى.
وقد استند التدريب على برنامج متقدم خاص قام بوضعه
وتنفيذه املعهد الوطين لالتصاالت ) (INATELيف تنسيق وثيق
مع االحتاد الدويل لالتصاالت وحتت إشرافه .وقد ركز الربنامج
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على :منظور تارخيي لقطاع االتصاالت يف الربازيل ويف العامل؛
واملوضوعات ذات الصلة بتنظيم االتصاالت؛ واإلدارة االقتصادية
خلدمات االتصاالت ،مبا يف ذلك محاية حقوق املستهلك.
صمم الربنامج لتدريب  200فرد 190 ،فرداً منهم من
وقد ُ
موظفي هيئة تنظيم االتصاالت يف الربازيل ) .(ANATELوقد أمت
 196من املتدربني مجيع أقسام التدريب ،وبذلك يكون تنفيذ
الربنامج قد تكلل بالنجاح.
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