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تمهيد

تكاد تعمل التقنيات الرقمية المعاصرة على تحويل كل قطاع من قطاعات االقتصاد من خالل تقديم نماذج 
أعمال جديدة، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة - وفي نهاية المطاف، تعمل على تغيير الطريقة التي تسخر بها 
البلدان في جميع أنحاء العالم التنمية االجتماعية االقتصادية. والتقنيات الرقمية، وما تجلبه من فوائد، قادرة على 
توصيل المواطنين بالخدمات والفرص، ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل. ومع ذلك، ولكي تعمل األسواق 

على نحو فعال، يجب أن تكون هذه التقنيات مصحوبة بسياسة تمكينية وبيئة تنظيمية.

لقد أصبح االقتصاد الرقمي - وهو يشمل البنى التحتية والمنصات والخدمات واألعمال والمهارات الرقمية - 
وسيلة أساسية للحد من الفقر وتحسين معيشة الفقراء والمستضعفين. وتعمل التقنيات والبنى التحتية الرقمية 
لالتصاالت على إطالق حلول مبتكرة للتحديات المعقدة عبر طائفة واسعة من القطاعات، بما فيها قطاعات الطاقة 
والصحة والتعليم والنقل والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث. ولإلنترنت والتقنيات الرقمية أثر بالغ على سير عمل 
الحكومات وتفاعلها مع مواطنيها، مما يؤدي إلى زيادة الشفافية وكفاءة تقديم الخدمات، ويتطلب بدوره مزيداً 
من التعاون عبر القطاعات ونهجاً تعاونياً في مجال التنظيم. وتنطوي موجة االبتكار المستمرة على إمكانية إزالة 

العديد من الحواجز التي تقف بين الناس والفرص، وال سيما بالنسبة للسكان في المجتمعات األفقر حاالً.

وإذ تواصل التقنيات الرقمية تحويل األسواق من خالل التقارب وإعادة تنظيم مختلف قطاعات االقتصاد، ما 
زالت هناك فجوات هامة في السوق ومسائل يتعين التصدي لها، مثل حماية حقوق المواطنين وبيانات األفراد 
عبر اإلنترنت، واستكشاف السبل الكفيلة بتوفير خدمات توصيلية النطاق العريض عالي السرعة بأسعار معقولة 

في كل مكان، بما في ذلك المناطق النائية.

وهذا اإلصدار الثالث من كتيـّب التنظيم الرقمي هو بمثابة كتيـّب أساسي لمساعدة الهيئات التنظيمية وواضعي 
السياسات في اتخاذ قرار بشأن التنظيم الرقمي المناسب، وتقييم فعاليته. والهدف من هذا اإلصدار الجديد من 
الكتيـّب هو توفير موارد وتحليالت عبر اإلنترنت لمساعدة الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في شتى أنحاء العالم على بناء القدرات فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية المعاصرة وأفضل الممارسات في مجال 

االقتصاد الرقمي.

ويسّر البنك الدولي واالتحاد الدولي لالتصاالت إتاحة كتيـّب التنظيم الرقمي ومنصة التنظيم الرقمي الجديدة عبر 
المعلومات واالتصاالت. ويمكن استخدام هذه  اإلنترنت لتحديث ومراجعة مجموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا 
الرقمية كامل  للتقنيات  التحويلية  القوة  الموارد كمراجع ومنصات تعاونية لتوفير بيئة يمكن أن تحقق فيها 

إمكاناتها، وكأداة تمكين قوية لدعم االبتكار وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

 بثينة غويرمازي 
مديرة قسم التنمية الرقمية، البنك الدولي

 دورين بوغدان-مارتن 
مديرة مكتب تنمية االتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت
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مقدمة

يسّر البنك الدولي واالتحاد الدولي لالتصاالت تقديم كتيـّب التنظيم الرقمي، وهو ثمرة تعاون مستمر بين الهيئتين 
على مدى عقدين من السنين. والهدف من الكتيـّب هو توفير مبادئ توجيهية عملية وأفضل ممارسات لصالح 
واضعي السياسات والهيئات التنظيمية في شتى أنحاء العالم المهتمين بوضع فوائد االقتصاد والمجتمع الرقميين 
تكنولوجيا  تنظيم  أساسيات  تحديث  المحتوى على  يقتصر  وال  بلدانهم.  في  والمنشآت  المواطنين  متناول  في 
المعلومات واالتصاالت في ضوء التحول الرقمي الشامل عبر القطاعات فحسب، بل يشمل أيضاً جوانب وأدوات 
تنظيمية جديدة لفائدة الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكي تنظر فيها عند اتخاذ قراراتها 
التنظيمية. وسيكون الكتيـّب أيضاً مرجعاً مفيداً ألصحاب المصلحة اآلخرين من دوائر الصناعة ووكاالت التنمية 

ورابطات المواطنين والمستهلكين واألوساط األكاديمية.

إلى جانب كتيـّب التنظيم الرقمي، يجري استحداث منصة تنظيم رقمية جديدة عبر اإلنترنت لتحديث ومراجعة 
مجموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتعتمد المنصة على الكتيـّب وتعمل على توسيع نطاقه 
من خالل توفير إرشادات أكثر تفصيالً ودراسات حالة ألفضل الممارسات في تنظيم االقتصاد الرقمي. والغرض 
من ذلك هو أن يوفر الكتيـّب صورة شاملة للحالة الراهنة في عام 2020، بينما تتسم المنصة بصفة الدينامية 

بحكم تحديثها باستمرار خالل السنوات القادمة لتكون صورة حية للعالم الرقمي سريع التغير.

وقد بدأ العمل في الكتيـّب األصلي في عام 2000 على خلفية االتجاهات الناشئة نحو خصخصة أسواق االتصاالت 
وتحريرها، حيث الهدف األساسي هو تعزيز وضمان المنافسة العادلة، والمحتوى الرئيسي هو الترخيص والتوصيل 
بين الشبكات وتنظيم األسعار والخدمة الشاملة. وبعد عقد من الزمان، في عام 2010، تجسدت في طبعة السنة 
العاشرة من الكتيـّب األهمية المتزايدة لالتصاالت بالنسبة لالقتصادات الوطنية وتحديد معالم البيئة التنظيمية 
بحكم سرعة اإلقبال على استخدام اإلنترنت واالتصاالت الخلوية المتنقلة في جميع أنحاء العالم، مع التركيز من 
لتنظيم  األساسية  الجوانب  أهمية  بينما ال تخفى  واليوم،  المضافة.  القيمة  الطيف وخدمات  إدارة  جديد على 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فإن أكبر التحديات التنظيمية تنشأ من ظهور اقتصاد البيانات الذي 
تقوده التقنيات والتطبيقات الجديدة، مثل البيانات الضخمة وإنترنت األشياء وما يصاحبها من نماذج األعمال 

الجديدة.

إلى  النفاذ  المستعملين من  اليوم جميع جوانب االقتصاد والمجتمع، مما يمكّن  الرقمية  التطبيقات  وتتخلل 
إلى الموسيقى،  الجوال، وممارسة األلعاب، واالستماع  الهاتف  الدفع عبر  الخدمات الحكومية، وإجراء عمليات 
ومشاهدة األفالم، والسفر على نحو أكثر كفاءة، وما إلى ذلك. وفي هذا العالم الرقمي، من الواضح جداً أن استخدام 
البيانات هو القوة الدافعة. ومن ثم فإن التحدي األكبر الذي نواجهه اآلن يتعلق بالطريقة التي ننظم بها من هو 

المسؤول عن البيانات وكيف يتم جمعها وتخزينها ومعالجتها وتبادلها.

وبما أن التحول الرقمي يؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا، فإنه يطرح أيضاً تحديات جديدة للهياكل التنظيمية 
التي تم تنظيمها تقليدياً على أساس القطاع أو المجال. فحماية البيانات، مثالً، ليست حكراً على قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، وعندما نتطلع إلى المستقبل نتبين الحاجة إلى نهج أكثر مرونة يتضمن إما التعاون بين 
الناشئة عن  القضايا  إلى  أو إنشاء وكاالت مخصصة جديدة لالستجابة  القطاعات  التنظيمية لمختلف  الهيئات 
االقتصاد الرقمي. ويتناول كتيـّب التنظيم الرقمي هذه القضايا وغيرها بغية دعم واضعي السياسات والهيئات 

التنظيمية في مواجهة التحديات الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي.

وتبعاً لذلك، جرى تبويب الكتيـّب على النحو التالي:

الفصل 1 - "الحوكمة التنظيمية واالستقاللية"، يقدم تحليالً تطلعياً لكيفية تغير الحوكمة التنظيمية لتكنولوجيا 
التنظيم وتنفيذ السياسات من بيئة  الرقمي. وهو يستعرض تطور  التطور  المعلومات واالتصاالت الستيعاب 
االتصاالت التقليدية، من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إلى التقنيات الرقمية. ويتناول الدور والتصميم 
المؤسسي للهيئة التنظيمية الهياكل التنظيمية المشتركة القائمة في كل أنحاء العالم والمجاالت التقليدية للتنظيم، 
بما في ذلك كيف يمكن أن تتحول والية الهيئة التنظيمية في البيئة الرقمية. ويتناول الفصل عنصراً أساسياً في 
التنظيم المستقبلي - التعاون التنظيمي - الذي يتضمن التنسيق بين مختلف الوكاالت القطاعية والمؤسسات 

الحكومية. كما يناقش أيضاً النماذج البديلة للتنظيم، مثل التنظيم الذاتي أو التعاون بين الصناعة والحكومة.

الفصل 2 - "المنافسة واالقتصاد"، يقدم لمحة عامة عن موقع القوة في السوق واالضطراب التنظيمي الناجم 
الرقمي، وينظر في القضايا  بالتنظيم  الراهنة المتعلقة  الرقمي. وهو يستعرض القضايا االقتصادية  التحول  عن 
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المتعلقة بتنظيم األسواق، والتوصيل بين الشبكات، وتقاسم البنى التحتية، وتنظيم األسعار، وتسوية المنازعات، 
والترخيص والتفويض، وعمليات الدمج واالستحواذ، وفرض الضرائب.

الفصل 3 - "النفاذ للجميع"، يناقش التحديات والسياسات الرئيسية لتحقيق أهداف النفاذ الشامل في سياق 
التحول الرقمي. وتركز المناقشة على ثالث ركائز: التوصيلية، التي تتناول التحديات المرتبطة بتمويل توسيع 
البنى التحتية للنطاق العريض؛ والتسعير، الذي يتعامل مع حواجز معقولية األسعار التي تحول دون اإلقبال 
على الخدمات الرقمية وأجهزة المستعمل النهائي؛ والشمولية، التي تغطي سياسات تطوير المهارات الرقمية، 
المحتوى  الخدمات، وتعزيز استحداث  إلى  المعاقين  الجنسين، وإمكانية نفاذ  التفاوت بين  واالستجابة ألوجه 

الرقمي المحلي.

الفصل 4 - "شؤون المستهلك"، يناقش إطار دعم المستهلك الذي تعمل من خالله هيئات تنظيم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، وضمن هذا اإلطار، اإلجراءات التي تستهدف المستهلكين والتي من المحتمل أن تقع 
على عاتق منظمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويحدد الفصل قضايا المستهلك الرئيسية التي نشأت 

فعالً في االقتصاد الرقمي، ويحدد مجاالت االستهالك واالحتياجات المتغيرة.

الفصل 5 - "حماية البيانات والثقة"، يتناول طبيعة أنظمة حماية البيانات، ويركز بشكل خاص على جوانبها 
التنظيمية. وهو يبحث في المدى الذي ينبغي أن تتأثر فيه التكنولوجيا والخدمات الناشئة والذي يمكن أن تتأثر 
فيه، فضالً عن الضوابط المفروضة على تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود واآلثار التجارية الناجمة عن ذلك. 
وتتداخل شواغل حماية البيانات والخصوصية بشكل خاص عند النظر في الحاجة إلى قواعد خاصة تحكم أنشطة 

االتصال. وينظر الفصل أيضاً في التقاطع المعقد بين حماية البيانات وأمن المعلومات.

الفصل 6 - "إدارة الطيف"، يتألف من جزأين. األول يوفر إرشادات عامة بشأن اإلطار التنظيمي لإلدارة الوطنية 
للطيف بدءاً من تحديد السياق والعمليات الدولية. ويناقش الجزء الثاني التطبيقات الرئيسية واالعتبارات التنظيمية 
الهيئات  ُيدعى  التي  الرئيسية  النقاط  الضوء على بعض  للطيف، ويسلط  المستقبلي  التي تدفع االستعمال 
التنظيمية للنظر فيها على المستوى الوطني، بناًء على التجربة ذات الصلة المستقاة من أمثلة بلدان شتى. وهو 
يعرض بعض آليات توزيع الطيف وترخيص أجزاء جديدة منه، مع مراعاة تطور التكنولوجيا. كما يبحث أيضاً في 
تعزيز استخدام الطيف لهذه التطبيقات الرئيسية، وكذلك نماذج األعمال التي من شأنها أن تعزز النهج القائمة 

والجديدة لنشر النطاق العريض الالسلكي.

الفصل 7 - "االستجابات التنظيمية للتكنولوجيا المتطورة"، يناقش االتجاه العام في إعادة تحديد أدوار مختلف 
الضخمة  والبيانات  الفدرات  االصطناعي وسلسلة  والذكاء  السحابية  للحوسبة  استجابًة  التنظيمية  السلطات 
وإنترنت األشياء. وبينما تبقى النتائج المرجوة - المنافسة العادلة، وحماية المستهلك، والتنمية االقتصادية - كما 
هي، فإن النهج اآليلة إلى تحقيقها تتغير بمرور الوقت وتختلف من بلد لآلخر. ويتوخى هذا الفصل توفير إطار 

لتحديد نهج تنظيمي مناسب استجابة ألشكال التكنولوجيا الناشئة.

وتعرف  والعنونة  والتسمية  والترقيم   )QoS) الخدمة جانبين: جودة  يغطي  التقني"،  "التنظيم   -  8 الفصل 
الهوية (NNAI(. وفيما يتعلق بجودة الخدمة، يشرح الفصل دور الهيئة التنظيمية في إعالم المستعملين، وتقييد 
التحتية  البنية  النادرة، وتقييم  الموارد  الذين هم في مواقع تنافسية قوية، وضمان كفاءة استخدام  المشغلين 
الوطنية. وهو يستكشف أنشطة الهيئات التنظيمية المتعلقة برصد جودة الخدمة ومنها: اختيار المؤشرات؛ وتحديد 
التطورات.  التحسينات؛ واستعراض  القياسات وتدقيقها ونشرها؛ وتحفيز  القياسات؛ وتحديد األهداف؛ ووضع 
وفي مجال الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية، يشرح الفصل أهمية هذا المجال، ويحدد األهداف الرئيسية 

إلدارته، ويستكشف أثر التقنيات الجديدة عليه ويصف األدوات التي هي في متناول الهيئات التنظيمية.

الفصل 9 - "اتصاالت الطوارئ"، ينظر في دور الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بمختلف أنواع الكوارث، التي تشمل 
الزالزل وفوران  الجيولوجية، مثل  المتعلقة بالطقس، مثل األعاصير والفيضانات والجفاف، والمخاطر  األخطار 
العالمية أيضاً. ويبحث  المتوطنة، وفي اآلونة األخيرة األوبئة  التي تشمل األوبئة  البيولوجية  البراكين والمخاطر 
التخفيف والتأهب واالستجابة والتعافي - ودور تكنولوجيا  الكوارث -  إدارة  المراحل األربع لعملية  الفصل في 

المعلومات واالتصاالت في التواصل في كل مرحلة من هذه المراحل.
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الفصل 1. الحوكمة التنظيمية واالستقاللية

مقدمة  1.1
اإلطار التنظيمي، وكذلك الحوكمة التنظيمية واستقاللية المؤسسة، من العناصر األساسية للتنظيم الفعال. واليوم، 
تواجه الهيئات التنظيمية وواضعو السياسات تحديات متعددة: إذ عليهم معالجة الجوانب التقليدية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت (ICT( وتقييم أدوارها المناسبة في معالجة القضايا التنظيمية والسياسات الناشئة عن 

التكنولوجيا والخدمات الرقمية الجديدة.

النظر في  الرقمية  البيئة  التحتية، تستدعي  البنى  التوصيلية وتطوير  وباإلضافة إلى القضايا األكثر تقليدية، مثل 
طائفة أوسع من القطاعات خارج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل الصحة، والتمويل، والتعليم، والنقل، 
والطاقة. وتشمل القضايا التي يتعين معالجتها تنظيم المحتوى والخصوصية وحماية المستهلك والمنافسة 
والذكاء االصطناعي (AI(، من بين أمور أخرى. وتبعاً لما تتمتع به من كفاءات وقدرات، قد تكون الهيئات التنظيمية 
التقليدية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أقل دراية بهذه الموضوعات، أو لديها موارد محدودة لمعالجتها، أو 

تفتقر إلى سلطة واضحة لتغطيتها أو التنسيق مع الكيانات األخرى بشأن هذه القضايا بموجب والياتها الراهنة.

وعموماً، ال تزال هذه المناقشات في مراحلها األولى في مختلف بقاع العالم. ولئن كان بعض البلدان تسعى بالفعل 
إلى استيعاب التقنيات الرقمية في أطرها التنظيمية، فإن العديد من البلدان األخرى لم تشرع بعد في هذه العملية. 
ومن ثم، هناك مجال واسع أمام البلدان لالبتكار والتكيف والتطور. ونظراً لعدم وجود مسار واضح للمضي قدماً 
يمكن تطبيقه بسهولة عبر الواليات القضائية، فإن التوعية والمشاورات المفتوحة تتسم بأهمية حاسمًة إلشراك 
أصحاب المصلحة وفي الوقت ذاته فإن عمليات صنع القرار القائمة على األدلة ضرورية لكل بلد لكي يتمكن من 

التوصل إلى حلول عملية ومعقولة ومرنة.

وإذ يأخذ هذه القضايا بعين االعتبار، يقدم الفصل 1 من كتيـّب التنظيم الرقمي تحليالً استشرافياً لكيفية تغير 
الحوكمة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية استيعاب التطورات الرقمية. ويبدأ الفصل باستعراض 
تطور التنظيم وتنفيذ السياسات انطالقاً من بيئة االتصاالت التقليدية، عبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إلى 
التكنولوجيا الرقمية. ويتناول الدور والتصميم المؤسسي للهيئة التنظيمية الهياكل التنظيمية الشائعة في مختلف 
أنحاء العالم كما يتناول المجاالت التقليدية للتنظيم. ثم يركز هذا التحليل على الكيفية التي يمكن بها أن تتحول 
والية الهيئة التنظيمية في البيئة الرقمية، مع التركيز على أهمية اتخاذ القرار الفعال بإشراك ذوي الشأن. بعد 
ذلك، يتناول هذا الفصل عنصراً رئيسياً في التنظيم المستقبلي - التعاون التنظيمي - الذي يتضمن التنسيق بين 
مختلف الوكاالت القطاعية والمؤسسات الحكومية. كما تناقش النماذج البديلة للتنظيم، مثل التنظيم الذاتي أو 
التعاون بين الصناعة والحكومة. وأخيراً، يسلط الفصل الضوء على بعض العوامل الرئيسية لبناء األطر الرقمية، 
القائمة على  المبتكرة  المتعلقة بترخيص الشبكات والخدمات، وترخيص الطيف، والنهج  بما في ذلك القضايا 

األدلة لتنظيم القطاع.1

لمزيد من التفصيل في بحث المواضيع التي يغطيها هذا الفصل، راجع األقسام الموضوعية ذات الصلة في منصة التنظيم الرقمي.  1
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السياسة العامة والتنفيذ  2.1

تطور التنظيم
تطّور التنظيم القطاعي على مدى العقود الثالثة الماضية، بدءاً من تطوير األطر التنظيمية لالتصاالت، عندما بدأت 
البلدان في فتح أسواقها للمنافسة. ثم توسع التنظيم ليشمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولكي يتناول 
التكنولوجيا والخدمات الجديدة التي تتمكن بفضل اإلنترنت. واآلن، يجري التحول من تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت إلى المجال الرقمي، مما يدفع واضعي السياسات والهيئات التنظيمية إلى دراسة اآلثار االجتماعية 
 ،)IoT) 5، والحوسبة السحابية، وإنترنت األشياءG واالقتصادية بعيدة المد ى للمنصات على اإلنترنت، وشبكات

من بين أشكال التكنولوجيا األخرى الناشئة التي تشارك فيها جميع قطاعات االقتصاد.

من بيئة االتصاالت التقليدية إلى البيئة الرقمية
التنظيم (انظر  التنظيمي، وهو يتتبع أجياالً من  التطور  لتقييم  الدولي لالتصاالت نموذجاً شامالً  وضع االتحاد 
الشكل 1.1(. حيث يعرض الجيل G1) 1( إلى الجيل G4) 4( التطور في تنظيم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، بدءاً من نظام القيادة والتحكم المرتبط عادًة باالحتكارات التي تملكها الدولة، عبر الخصخصة والتحرير، 
والحاجة إلى تشجيع االستثمار، والتحول إلى تلبية األهداف االجتماعية االقتصادية. ويعتبر الجيل G5) 5( على أنه 
الجيل األحدث، ولكن "ُينظر إليه على أنه مكمل لألجيال السابقة"، مما يسلط الضوء على األهمية المتزايدة لألطر 
التنظيمية األكثر مرونة وتعاونية والقادرة على معالجة اآلثار الواسعة لالقتصاد الرقمي عبر مختلف القطاعات 

(االتحاد الدولي لالتصاالت 2020، 26(.

G5 إلى G1 :الشكل 1.1. أجيال التنظيم

 المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2018، 
؛؛ االتحاد الدولي لالتصاالت 2020. https:// www .itu .int/ net4/ itu -d/ irt/ #/ generations -of -regulation

.G5 مالحظة: تقاس األجيال من 1 إلى 4 بواسطة أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويقاس الجيل 5 بالقياس المقارن

وعلى نفس المنوال، توصي منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (OECD( "بضرورة تنسيق سياسات 
التحول الرقمي بين جميع مجاالت السياسة والجهات الفاعلة التي تؤثر على التحول الرقمي (وتتأثر به(" (منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 2019، 147(. وتدرك هذه الهيئة التنظيمية أيضاً أنه ال يوجد هناك حل 
واحد وحيد للحوكمة، بل ينبغي تكييفه بناًء على المؤسسات والثقافة التنظيمية والقدرات في كل بلد، باإلضافة 

إلى اإلدراك بأن هذه الهياكل سوف تستمر في التغير بمرور الزمن.

ومن األدوات الهامة في االنتقال إلى أطر الجيل G5 تنمية التنظيم الرشيق. ويستلزم ذلك وضع تشريعات ولوائح 
الدولي لالتصاالت 2019؛  قطاعية مرنة لالستجابة للتكنولوجيا والخدمات واألسواق المتغيرة بسرعة (االتحاد 
البنك الدولي واالتحاد الدولي لالتصاالت 2021 (يصدر قريباً((. ويمكن لواضعي السياسات اعتماد نهج تنظيمي 
رشيق يعمل مع الجهات الفاعلة في الصناعة لالستفادة من معارفهم وخبراتهم، حيث يمكن للهيئات التنظيمية 

ر. أن تنهض بدور تعاوني أو بدور الميسِّ

وإلى جانب التسليم بأهمية التحول الجديد في المنظور التنظيمي، ال تزال األطر التنظيمية لدى العديد من البلدان 
تفتقر إلى العناصر األساسية. ومن شأن هذه القيود أن تعرقل تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد 
أشار تقرير حالة النطاق العريض لعام 2019 الصادر عن لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة إلى أن 72 
بلداً ال تزال إما في المستوى األساسي G1 للسياسة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أي احتكارات 
عامة منظمة ونظام قيادة وتحكم، أو إنها تدخل مستوى G2 مع بداية تحرير السوق أو التحرير الجزئي أو الخصخصة 
التنمية، مما يؤدي بها إلى  البلدان فرص  (لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة 2019(. وقد تفوت هذه 

https://www.itu.int/net4/itu-d/irt/#/generations-of-regulation؛
https://www.itu.int/net4/itu-d/irt/#/generations-of-regulation؛
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التخلف عن بلدان G3 وG4 التي مكنت االبتكار ودمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السياسة االجتماعية 
االقتصادية. ويعتبر اعتماد استراتيجيات رقمية شاملة، كما هو موضح أدناه، من األدوات الرئيسية، ولكن إصالح 

األنظمة والهياكل األساسية قد يحتاج إلى التحديث أيضاً.

تنفيذ استراتيجيات رقمية شاملة ومحددة التكنولوجيا
تساعد االستراتيجيات والخطط وخرائط الطريق الرقمية في تحديد أغراض السياسة ووضع األهداف المرحلية. 
وقد اعتمد ما ال يقل عن 73 بلداً استراتيجية أو خطة رقمية (االتحاد الدولي لالتصاالت 2020(، ومنها كولومبيا 
وأوروغواي والنيجر وكينيا. ففي كولومبيا مثالً، أصدرت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (MINTIC( خطة 
جديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2018-2022، المستقبل الرقمي للجميع (وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات في كولومبيا 2018(. وكذلك األمر في أوروغواي، يسعى البرنامج الرقمي 2020 إلى تعزيز التحول 
الرقمي للبلد بطريقة شمولية ومستدامة، حيث "حكومة الجوار" واحدة من األهداف الرئيسية. وتشجع حكومة 
الجوار اتباع أساليب مختلفة للتعامل مع العالقة بين المواطنين والدولة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة 
والمشاركة وتحسين جودة الخدمات. والغرض من هذا هو إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين المواطنين والحكومة 
 .)2017 )AGESIC) وتحسين جودة الخدمات المقدمة (وكالة الحكومة اإللكترونية ومجتمع المعلومات والمعرفة
وفي اإلقليم اإلفريقي، أصدر العديد من البلدان أيضاً خططاً رقمية. وفي عام 2017، اعتمدت الحكومة النيجيرية 
مشروع االقتصاد الرقمي النيجيري الذكي الذي يهدف إلى تحسين الفرص االقتصادية والقدرة التنافسية. ويتضمن 
هذا المشروع المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل توسيع مدى توصيلية النطاق العريض، 
مع التركيز أيضاً على الحلول الرقمية، مثل زيادة الحكومة اإللكترونية، وإشراك الشباب النيجيريين في االبتكار، 
وتدريب المهندسين في تطوير البرمجيات، وتعزيز التجارة اإللكترونية (البنك الدولي 2019(. واعتمدت كينيا أيضاً 
مخططاً لالقتصاد الرقمي في عام 2019، كخارطة طريق لرحلة التحول الرقمي، حرصاً على أن تصبح فوائد االقتصاد 
الرقمي حقيقة واقعة (جمهورية كينيا 2019(. ويقترح المخطط خمس ركائز كأساس لنمو االقتصاد الرقمي: 
الحكومة الرقمية؛ األعمال الرقمية البنية التحتية؛ ريادة األعمال المدفوعة باالبتكار؛ والمهارات والقيم الرقمية. 
وإلى جانب المجال الرقمي المحدد، لدى ما ال يقل عن 118 بلداً استراتيجية تنمية وطنية أو برنامج رقمي أو 

استراتيجية تحفيز اقتصادي تشمل النطاق العريض (انظر الشكل 2.1(.

الشكل 2.1. البلدان التي لديها أو ليس لديها استراتيجية تنمية وطنية شاملة أو برنامج رقمي أو 
استراتيجية تحفيز اقتصادي تشمل النطاق العريض

مالحظة: يقتصر الشكل على البلدان التي توفرت عنها المعلومات.
المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، بيانات من مسح عالمي بشأن سياسات وحوافز النطاق العريض.

قد ال يحتوي بعض هذه االستراتيجيات الرقمية على مكونات رئيسية معينة، مثل التطبيق عبر قطاعات متعددة 
تنفيذ خطط شاملة تضم جميع  البلدان تعكف على  ما فتئت  الدولية، ومع ذلك  التنمية  أهداف  أو مراعاة 
القطاعات. وعالوة على ذلك، فإن هذه الخطط هي آليات رئيسية لوضع مرامي وأهداف التوصيلية، وتعزيز أهمية 
التنظيم  إلى  أنها أدوات قّيمة للدعوة  للبلد. كما  الرقمي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية الشاملة  الفضاء 

التعاوني وإشراك العديد من أصحاب المصلحة، وتعزيز نهج شمولي للتنمية الرقمية والتخطيط لها.
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وهناك اتجاه آخر حديث العهد وهو أن تعتمد البلدان استراتيجيات مصممة خصيصاً لتقنيات أو قضايا معينة، 
مثل األتمتة والروبوتية وشبكات 5G والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء. وفي عام 2017، مثالً، اعتمدت وزارة 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (MOSTI( الماليزية خارطة طريق استراتيجية وطنية إلنترنت األشياء تركز على ثالثة 
أهداف رئيسية: إنشاء نظام بيئي مالئم لصناعة إنترنت األشياء؛ تعزيز قدرات رواد أعمال التكنولوجيا؛ التحول 
إلى مركز إقليمي تنموي إلنترنت األشياء (وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 2017(. وقد نشر العديد من البلدان، 
المتحدة  والمملكة  وألمانيا  أستراليا  واعتمدت  االصطناعي.  الذكاء  بخصوص  استراتيجيات  ألمانيا،  ومنها 
وسنغافورة، من بين بلدان أخرى، سياسات أو وثائق استراتيجية بشأن شبكات 5G. وفي عام 2015، أصدرت 
حكومة اليابان استراتيجية روبوتية جديدة، والتي تتضمن تدابير "لتحقيق الثورة الروبوتية"، باإلضافة إلى خطة 
في  االقتصادي  للتنشيط  الرئيسي  (المقر  المحددة  والقطاعية  الشاملة  القضايا  تتناول  السنوات  خماسية 

اليابان 2015(.

تقييم الحاجة إلى التحديث والتبسيط
عندما يبدأ واضعو السياسات في تنفيذ خططهم الرقمية وتكييف أطرهم التنظيمية مع االقتصاد الرقمي، من 
األهمية بمكان تجنب مجرد االستقراء أو التوسع في القوانين واللوائح الحالية التي تجاوزها الزمن لتشمل جهات 
فاعلة أو موضوعات جديدة. وبدالً من ذلك، ينبغي لواضعي السياسات اعتماد تدابير - قد تشمل التحرر من 
التنظيم الملزم أو اعتماد التنظيم الذاتي أو التنظيم الجمعي - من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من االبتكار، ونشر 

أسهل للتكنولوجيا الجديدة والناشئة، وتحفيز االستثمار، والتركيز على الشمولية والتعاون.

وال يستلزم ذلك اتباع نهج لتقييم األثر التنظيمي في اتخاذ القرار فحسب، بل ينبغي أيضاً مراجعة مجموع المخاطر 
السابقة والحالية والناشئة من حيث مدى نجاحها في تلبية أهداف البلد. ومن شأن ذلك أن يضع الهيئات التنظيمية 
في موقع أفضل لوضع سياسات مرنة تدعم االستثمار واالبتكار، وبذلك تعمل على ترويج اقتصاد رقمي قوي 

.)2016 )ICC) الغرفة التجارية الدولية)

ومن هذا المنطلق، ينبغي للحكومات التحول من النهج القائم على القواعد إلى النهج القائم على المبادئ. وفي 
العصر الرقمي، تكون اإلرشادات من خالل المبادئ عالية المستوى "أكثر مالءمة إليجاد حلول متوازنة وسليمة، 
ال سيما في المجاالت المعقدة" (االتحاد الدولي لالتصاالت 2020، 7(. فقد اقترح مثالً مجلس اللوردات في المملكة 
المتحدة في عام 2019 عشرة مبادئ للتنظيم في العالم الرقمي، بما في ذلك التكافؤ والمساءلة والخصوصية 

والتصميم األخالقي (مجلس اللوردات 2019(.

دور الهيئة التنظيمية وتصميمها المؤسسي  3.1

الهيكل المؤسسي للهيئة التنظيمية
التي تشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات  التنظيمية  أولية للهيئات  هناك ثالثة نماذج تصميم مؤسسي 
واالتصاالت – الهيئة التنظيمية الخاصة بالقطاع، والهيئة التنظيمية متعددة القطاعات، والهيئة التنظيمية المتقاربة. 
وكانت الهيئات التنظيمية وحيدة التركيز المحددة القطاع شائعة تقليدياً في قطاع االتصاالت. وفي بيئة تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت والبيئة الرقمية اليوم، فإن الهيئات التنظيمية المكلفة فقط باإلشراف على االتصاالت أقل 
إلى  شيوعاً من الهيئات التنظيمية المتقاربة أو متعددة القطاعات. وتميل الهيئات التنظيمية لالتصاالت أيضاً 
في  االتصاالت  تنظيم  هيئة  أن  ذلك  مثال  الطيف.  إدارة  عن  مسؤولة  تكون  أن  أو  البريدية  الخدمات  إدارة 

أفغانستان (ATRA( وهيئة االتصاالت (TU( في بربادوس تدير مسائل االتصاالت والطيف على السواء.2

وباإلضافة إلى ذلك، غالباً ما تنشأ الهيئات التنظيمية متعددة القطاعات، التي تضم عادة سلطة تنظيمية قائمة 
على المرافق، قبل تحرير قطاع االتصاالت. ومن األمثلة على ذلك مكتب تنظيم المرافق (OUR( في جامايكا، الذي 
يشرف على قطاعات االتصاالت والطاقة والمياه والنقل، مع أن الطيف والبث اإلذاعي تتوالهما وكالتان منفصلتان.3 
بالذكر أن جامايكا صاغت، بين عامي 2014 و2016، مشروع قانون إلنشاء هيئة تنظيمية متقاربة  والجدير 
 Angus) )MSET) لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وال يزال هذا الجهد هدفاً لوزارة العلوم والطاقة والتكنولوجيا
2014(.4  ومن البلدان األخرى التي لديها هيئات تنظيمية متعددة القطاعات الدانمارك (وكالة الطاقة الدانماركية(، 

وجزر الباهاما (هيئة تنظيم المرافق والمنافسة(، وبليز (هيئة المرافق العامة(.

.https:// www .itu .int/ en/ ITU -D/ Statistics/ Pages/ links/ nta .aspx ،االتحاد الدولي لالتصاالت، هيئات االتصاالت الوطنية  2

المرجع نفسه.  3

.https:// www .mset .gov .jm/ invest -in -technology/  ،استثمْر في التكنولوجيا ،)MSET) وزارة العلوم والطاقة والتكنولوجيا  4

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/links/nta.aspx
https://www.mset.gov.jm/invest-in-technology/
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ويتماشى مسار جامايكا نحو إنشاء هيئة تنظيمية متقاربة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع االتجاه المستمر 
منذ عقود نحو الهيئات التنظيمية المتقاربة، حيث تكون إحدى الهيئات التنظيمية مسؤولة عن االتصاالت والطيف 
الهياكل المؤسسية على  المتقاربة حوالي ثلث  التنظيمية  الهيئات  والوسائط اإلذاعية. وفي عام 2007، شكلت 
مستوى العالم (االتحاد الدولي لالتصاالت 2018a(. وبحلول عام 2017، تم تقارب أكثر من 70 في المائة من 
الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. ومن البلدان التي أنشأت هيئات تنظيمية متقاربة منذ عدة سنوات 
بوتسوانا وسنغافورة. وفي حالة سنغافورة، أدى إنشاء هيئة تنظيمية متقاربة إلى تحسين التنقل بين "مجاالت 
التقدم التكنولوجي التي طمست التمييز بين الخدمات اإلذاعية واالتصاالت" (وزارة االتصاالت والمعلومات في 
سنغافورة (MCI( 2016(. وكذلك انبثقت، في عام 2013، هيئة تنظيم االتصاالت في بوتسوانا (BOCRA( من 
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الوطنية لمعالجة جميع المسائل  هيئة االتصاالت وهيئة اإلذاعة 

والبث واإلنترنت والطيف والخدمات البريدية (بوتسوانا 2012(.

المجاالت التقليدية للمسؤوليات
في إطار األجيال الثالثة األولى من التنظيم (G3-G1(، وإلى حد ما في الجيل G4، تركز مجاالت مسؤوليات هيئة 
تنظيم االتصاالت أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على وضع وإنفاذ قواعد صارمة نسبياً تعتبر ضرورية لحماية 
الزاوية  الترخيص حجر  البلدان من أسواق االتصاالت االحتكارية. وكان  المنافسة والمستهلكين عندما تنتقل 
لمسؤولية الهيئة التنظيمية، وغالباً ما يتضمن عمليات تطبيق مكثفة لضمان أن الوافدين الجدد يمتلكون القدرة 

التقنية والمالية الالزمة للنجاح.

وقد درجت الهيئات التنظيمية أيضاً على فرض طائفة من االلتزامات. إذ تتطلب اشتراطات تقديم التعريفات، 
مثالَ، من مقدمي الخدمات تقديم األسعار والمعدالت للحصول على الموافقة التنظيمية، والتي تهدف إلى حماية 
المستهلكين من الرسوم غير العادلة. كما فرضت التزامات التوصيل البيني ومعدالت اإلنهاء لضمان أن المشغلين، 
وخاصة الوافدين الجدد، يمكنهم النفاذ إلى شبكات بعضهم البعض. وقد أدى ذلك أيضاً إلى حماية المستهلكين 
من خالل التأكد من أنه يمكنهم التواصل بأي شخص آخر، بغض النظر عن المشغل الذي يقدم لهم الخدمة. 
وغالباً ما تصبح الهيئات التنظيمية هيئات لتسوية المنازعات في الحاالت التي يتعذر فيها على األطراف التوصل 

إلى اتفاق توصيل بيني، وكذلك لحل شكاوى المستهلكين.

الممكن استضافة هذه  الطيف والبث اإلذاعي، مع أن من  إدارة  التقليدية األخرى  التنظيم  وتشمل مجاالت 
المسؤوليات في إطار هيئات منفصلة خارج الهيئة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويعتبر تنظيم 
الطيف ضرورياً للحماية من التداخل الضار ولتعزيز كفاءة استخدام موارد الطيف بينما يركز البث بشكل عام 

على قضايا المحتوى.

تحّول اختصاصات/أدوار الهيئات التنظيمية وواضعي السياسات في العصر الرقمي
من المتوقع أن تستمر مجاالت المسؤوليات التقليدية للهيئات التنظيمية وتصميمها المؤسسي إلى حد كبير في 
البيئة الرقمية. ومع ذلك، ينبغي أن يصبح تنفيذ اللوائح أقل صرامة وأكثر مرونة. وكذلك، قد يحتاج األمر إلى 
تعديل واليات الهيئات التنظيمية وأدوارها الستيعاب الوقائع الرقمية الجديدة بالكامل، كما بدا واضحاً بدءاً من 

.G4 الجيل

في ضوء تزايد انتشار الخدمات الرقمية، تجد الهيئات التنظيمية لزاماً عليها أن تعالج طائفة كبيرة من القضايا 
الجديدة ومجاالت المسؤولية الجديدة المحتملة. ويركز الكثير من هذه القضايا على الخدمات عبر اإلنترنت، مثل 
نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنترنت (VoIP( أو الفيديو عبر اإلنترنت، والمنصات الرقمية األخرى، باإلضافة 
إلى التنقل عبر إنترنت األشياء، والذكاء االصطناعي، وخصوصية البيانات، والمنافسة، واألمن السيبراني، والتحديات 

التكنولوجية األخرى.

وال يتم دوماً إدراج هذه المجاالت الجديدة بشكل واضح في األطر التنظيمية القائمة. ويناقش العديد من البلدان 
إذا كانت هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبث لديها تتمتع بالسلطة القضائية لمعالجة  ما 
الخدمات الرقمية، والمنصات الرقمية، وغيرها من أشكال التكنولوجيا الناشئة. وعندما تبدأ البلدان في تقييم ما 
إذا كان ينبغي لها تكييف تنظيم االتصاالت أو المحتوى مع الخدمات الرقمية، فإن تحديد نطاق سلطة الهيئة 

التنظيمية قد يكون مسألة معقدة دون توجيه تشريعي واضح، كما هو موضح في اإلطار 1.1.
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اإلطار 1.1. تحديات الوالية القضائية بشأن الخدمات الفيديوية المتاحة بحرية على اإلنترنت 
في الهند

في الهند، تعكف محاكم مختلفة على دراسة ما إذا كان الفيديو عبر اإلنترنت يخضع لقانون التصوير 
السينمائي، ومن ثم يقع ضمن النطاق التنظيمي لوزارة اإلعالم واإلذاعة، ال سيما فيما يتعلق بمتطلبات 
االعتماد/الترخيص. وفي أغسطس 2019، رفضت المحكمة العليا في والية كارناتاكا قضية ضد العديد 
من مقدمي الخدمات الفيديوية المتاحة بحرية على اإلنترنت (OTT( على أساس أن الفيديو OTT ال 
واإلذاعة  اإلعالم  وزارة  تنظيمي، صرحت  إطار  اعتماد  من  السينمائي. وبدالً  التصوير  لقانون  يخضع 
في مارس 2020 أن صناعة الفيديو OTT ينبغي لها أن تضع مدونة لقواعد السلوك وسلطة تحكيمية 

بحلول منتصف عام 2020 (انظر قسم "نماذج التنظيم الذاتي"(.

.Oka 2019 ،Dutta 2020 :المصدر

تتبع الحكومات مناهج مختلفة للتأكد من أن الهيئات التنظيمية لديها سلطة قضائية. ويعمد بعض البلدان إلى 
إصالح األطر التشريعية لديها الستيعاب الخدمات الرقمية الجديدة بشكل واضح، كما فعل االتحاد األوروبي في 
قانون االتصاالت اإللكترونية األوروبي (EECC( (انظر قسم "وجهات نظر مقدمي الخدمة: إدارة االمتثال التنظيمي"(. 
وثمة خيار آخر هو مراجعة كفاءات الهيئات التنظيمية لتحديد ما إذا كان من المناسب توسيع واليتها أو إنشاء 

هيئة تنظيمية رقمية جديدة. ويتضح ذلك بمزيد من التفصيل في قسم "الهيئات التنظيمية الرقمية".

وسواء عمد البلد إلى توسيع الوالية القضائية للهيئة التنظيمية لديه أم اختار دمج سلطات تنظيمية مختلفة، 
فمن المهم التأكد من أن الهيئة التنظيمية تمتلك الموارد الكافية للقيام بدورها. وهذا يشمل اعتبارات التوظيف 
الحالية في هيئة تنظيمية  إداريين مؤهلين وموظفين مدربين. ويعني دمج السلطات  من أجل الحصول على 
متقاربة أنه يمكن تجميع الموظفين ذوي الخبرة في مجاالت مختلفة، مثل البث وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
بسهولة نسبية. ويعتبر دمج الموظفين أمراً ضرورياً للمساعدة في تكوين فريق متماسك. وعندما يتم توسيع 
والية الهيئة التنظيمية، يكون التدريب وبناء القدرات أمراً حيوياً لضمان فهم الموظفين لمختلف مواقف أصحاب 
المصلحة والقضايا القانونية األساسية والمتعلقة بالسوق. ويعتبر تنظيم المشاورات المفتوحة، والتواصل مع 
أصحاب المصلحة، وغير ذلك من آليات التعاون في صنع القرار القائمة على األدلة من المكونات الرئيسية لبناء 
أفرقة تنظيمية سليمة وفعالة. وعندما يتعذر توسيع والية الهيئة التنظيمية، فقد تكون آليات التعاون لتنفيذ 

العمل المشترك مع الوكاالت األخرى بديالً لتعزيز المعارف والموارد.

النهوض بالمهارات واالستقاللية والمساءلة في إطار الهيئة التنظيمية
التنظيمية لالتصاالت  الهيئة  البلدان، أن  80% من  الدولي لالتصاالت، يالحظ في أكثر من  لبيانات االتحاد  وفقاً 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مستقلة عن الوزارة القطاعية من حيث التمويل والهيكل وصنع القرار، وذلك 
اعتباراً من نهاية عام 5.2018  ومن شأن مصادر تمويل الهيئة التنظيمية أن تؤثر كثيراً على مستوى استقالليتها. 
التشريعية  المخصصات  المباشر من خالل  التمويل  على  المستقلة مالياً  التنظيمية  الهيئة  وعموماً، تحصل 
والمخصصات في الميزانية، مما يسمح لها بتحديد متطلبات ميزانيتها على نحو شفاف. وباإلضافة إلى مخصصات 
الميزانية المباشرة، يمكن تمويل الهيئات التنظيمية من خالل الترخيص والرسوم األخرى. وإذا كانت الرسوم من 
الرسوم  التنظيمية، فإنها تواجه تحدي تحديد  الهيئة  الوحيد لتمويل  المرخص لهم بوجه خاص هي المصدر 
المناسبة السترداد التكاليف التي توازن التمويل الكافي دون فرض رسوم عالية ال داعي لها على المرخص لهم. 
وثمة آلية ثالثة هي تخصيص االعتمادات الحكومية للوزارة التي تشرف على الهيئة التنظيمية، وتعمد الوزارة 
الهيئة  أنها تنال من استقاللية  التنظيمية. ولكن من محذور هذه اآللية  الهيئة  التمويل على  إلى توزيع  بدورها 

التنظيمية من حيث تعزيز أثر واضع السياسة في عمليات صنع القرار لدى الهيئة التنظيمية.

لتعزيز  وفي البيئات التنظيمية التقليدية والمتقاربة والرقمية، يعتبر وجود هيئة تنظيمية مستقلة أمراً حاسماً 
عملية صنع القرار الموضوعية والمنطقية والقابلة للتنبؤ. وفي العصر الرقمي، تتسم الهيئة التنظيمية المستقلة 
بأهمية خاصة لضمان قدرتها على التعاون بفعالية مع الوكاالت األخرى عبر القطاعات، فضالً عن إجراء مشاورات 

االتحاد الدولي لالتصاالت، مرقاب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: أهم بيانات وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام   5

.https:// www .itu .int/ net4/ itu -d/ icteye/ Topics .aspx ?TopicID = 12 ،2018

https://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/Topics.aspx?TopicID=12
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مفتوحة. وُتبحث هذه األمور بمزيد من التفصيل في قسم "صنع القرار ووضع القواعد في بيئة أصحاب المصلحة 
المتعددين".

وباإلضافة إلى االستقاللية، ينبغي أن تخضع الهيئات التنظيمية للمساءلة بأن تبقى في منأى عن التأثير السياسي 
التوجيهية  القوانين والقواعد والمبادئ  المساءلة هو نشر جميع  تأثير السوق دون داع. ومن أحد عناصر  أو 
والنصوص القانونية األخرى - سواء في شكل مسودة أو في شكلها النهائي. وفي البيئة الرقمية، من المرجح أن 
لتعزيز  الرئيسية  اآللية  اإلنترنت  النشر عبر  القطاعات، مما يجعل  المصلحة من طائفة من  يشارك أصحاب 

الشمولية والتعاون في صنع القرارات.

ولتحقيق كامل إمكانات هيئة تنظيمية مستقلة وخاضعة للمساءلة، ينبغي أن يتمتع موظفوها بالمهارات الالزمة. 
ويتعين على الهيئات التنظيمية األخذ بآليات لمواكبة التطورات القطاعية، على الصعيدين المحلي والعالمي على 
السواء، لفهم البيئة المالية والقانونية واالجتماعية والتقنية التي تعمل فيها. وعالوة على ذلك، يجب أن تكون 
هذه المعرفة متأصلة في التجربة التي تتناول هذه القضايا لتكون بمثابة دراسات حالة - وليس مخططات دقيقة 
- لكيفية االستجابة للتحديات الجديدة. ويتعين عليها بعدئذ استخدام هذه المعرفة من خالل القيادة الفعالة. 
وتعني هذه القيادة توفر القدرة على اختيار المسار الذي يعزز االبتكار واألخذ بتقنيات جديدة تفيد المستهلكين 

من خالل صنع القرار ووضع القواعد في بيئة أصحاب المصلحة المتعددين، كما يرد تفصيله أدناه.

الهيكل المؤسسي المناسب للبيئة الرقمية
شرع عدد من الحكومات في تقييم ما إذا كانت هيئاتها التنظيمية الحالية مجهزة بشكل مناسب للتعامل مع 
التحليل  المبكرة عموماً، فإن  المناقشات ما زالت في مراحلها  الرقمية. ومع أن هذه  بالبيئة  المتعلقة  القضايا 
يتضمن تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى هيئة تنظيمية منفصلة جديدة مخصصة فقط للقضايا الرقمية، وما 
إذا كان يتعين توسيع وظائف/والية الهيئة التنظيمية القائمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و/أو ما إذا كان 
النموذج األفضل هو وجود هيئة لتنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى جانب سلطات حكومية أخرى 
مسؤولة عن كل من حماية المستهلك والخصوصية واألمن السيبراني. ومن األمثلة على ذلك أستراليا وأيرلندا 
والمملكة المتحدة، كما هو موضح في اإلطار 2.1. وقد يتغير هذا االتجاه خالل السنوات القادمة حيث يبدأ المزيد 

من البلدان في مراجعة والية الهيئة التنظيمية الحالية بالنظر إلى التحول الرقمي.

1 ل 
فص

ال
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اإلطار 2.1. استعراض الهيئات التنظيمية الرقمية في أستراليا وأيرلندا والمملكة المتحدة
أستراليا. في عام 2018 أطلقت هيئة المنافسة وشؤون المستهلك األسترالية (ACCC( استقصاًء عن 
المنصات الرقمية تناول قضايا القوة السوقية للمنصات الرقمية، بما في ذلك الوسائط االجتماعية 
المستهلك  وشؤون  المنافسة  اإلنترنت (هيئة  عبر  األخرى  المحتوى  ومنصات  البحث  ومحركات 
المذكورة على عاتقها  الهيئة  النهائي الصادر في يوليو 2019، أخذت  التقرير  األسترالية 2018(. وفي 
والوسائط  االتصاالت  هيئة  إلى  وأسندت  الرقمية  المنصات  في سياق  المنافسة  قضايا  معالجة 
األسترالية (ACMA( العديد من األدوار الرئيسية (هيئة المنافسة وشؤون المستهلك األسترالية 2019(.

أيرلندا. في يناير 2020، قدمت الحكومة األيرلندية إلى الهيئة التشريعية مشروع قانون لضمان السالمة 
 )DCCAE) على اإلنترنت وتنظيم وسائط اإلعالم (دائرة االتصاالت والعمل في مجال المناخ والبيئة
2020(. وبدالً من إنشاء هيئة تنظيمية جديدة لإلشراف على المحتوى الرقمي، كان أحد المقترحات 
الرئيسية في مشروع القانون هو استبدال هيئة اإلذاعة الحالية في أيرلندا (BAI( بهيئة وسائط جديدة. 
ويقع على عاتق هيئة وسائط اإلعالم تنظيم البث واالضطالع بدور إضافي لتنظيم قطاع وسائط اإلعالم 

المسموعة والمرئية، بما في ذلك الفيديو عبر اإلنترنت.

واإلعالمية  والثقافية  الرقمية  الشؤون  وزارة  أطلقت   ،2019 أبريل  في  المتحدة.  المملكة 
والرياضية (DCMS( في المملكة المتحدة استشارة بخصوص إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لتنفيذ 
إطار تنظيمي جديد مقترح واإلشراف عليه وإنفاذه لمعالجة المحتوى غير القانوني أو الضار عبر اإلنترنت 
(وزارة الشؤون الرقمية والثقافية واإلعالمية والرياضية 2019(. وفي فبراير 2020، استجابت الوزارة 
للتعليقات التي تمخضت عنها االستشارة، ووجدت أن هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
القائمة، Ofcom، هي الهيئة التنظيمية الوحيدة المشار إليها كمرشح محتمل لهيئة تنظيم األضرار عبر 
اإلنترنت. ورأت الوزارة أن توسيع سلطة مكتب االتصاالت - بدالً من إنشاء وكالة جديدة – سيمكن 
المكتب من االستفادة من خبرتها، وتجنب تجزئة البيئة التنظيمية، وتمكين التقدم السريع في القضايا 

قيد البحث (وزارة الشؤون الرقمية والثقافية واإلعالمية والرياضية 2020(.

 المصدر: هيئة المنافسة وشؤون المستهلك األسترالية 2018؛ هيئة المنافسة وشؤون المستهلك األسترالية 2019؛
 Department of Communications, Climate Action and Environment )DCCAE), General Scheme Online Safety Media

Regulation Bill 2019 
https:// www .dccae .gov .ie/ en -ie/ communications/ legislation/ Pages/ General -Scheme -Online -Safety -Media 

 Regulation .aspx-؛
 وزارة الشؤون الرقمية والثقافية واإلعالمية والرياضية 2019؛

،Online Harms White Paper: Initial Consultation Response ،وزارة الشؤون الرقمية والثقافية واإلعالمية والرياضية 
https:// www .gov .uk/ government/ consultations/ online -harms -white -paper/ public -feedback/ online -harms -white 

.-paper -initial -consultation -response

والمفوضية األوروبية أيضاً هي في المراحل األولى من النظر في التنظيم الرقمي. وفي برنامج العمل لعام 2020، 
أواخر  في  الجمهور  مع  للتشاور  المقترح   )DSA) الرقمية الخدمات  قانون  لنشر  خطتها  المفوضية  أعلنت 
عام 2020 (المفوضية األوروبية 2020(. وسيعمل القانون المقترح على تحديث توجيهات التجارة اإللكترونية 
لالتحاد األوروبي ومن المتوقع أن يشمل تنظيم المنصات الرقمية. ووفقاً لتقارير وسائط اإلعالم في أغسطس 
2019، نظرت المفوضية األوروبية على األقل في أنماط مختلفة من السلطات الرقمية "لضمان الرقابة وإنفاذ 
القواعد"، والتي يمكن أن تكون بمثابة "هيئة تنظيمية مركزية، أو نظام المركزي، أو امتداد الختصاصات هيئات 
التنظيم الحالية" (Fanta 2019(. ومن السابق ألوانه معرفة كيف تنوي المفوضية األوروبية بناء هيكل الهيئة 

في قانون الخدمات الرقمية، ومع ذلك فيه تسلط الضوء على الخيارات المختلفة المتاحة.

صنع القرار ووضع القواعد في بيئة أصحاب المصلحة المتعددين

صنع القرار على أساس األدلة، تحليل األثر التنظيمي، المشاورات المفتوحة
تحرص الهيئات التنظيمية الفعالة على أن تكون قراراتها سليمة وأن يتم التوصل إليها بشكل موضوعي قدر 
اإلمكان لتعزيز اليقين التنظيمي وفي الوقت ذاته تقليل التحديات القانونية. وقد يكون من الممكن غرس ثقة 
أصحاب المصلحة في القرارات التنظيمية من خالل مختلف المكونات الرئيسية، بما في ذلك صنع القرارات القائمة 
المقترحة،  اآلثار اإليجابية والسلبية المحتملة للقاعدة  التي تقّيم   )RIA) التنظيمي على األدلة، وتحليالت األثر 

https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/legislation/Pages/General-Scheme-Online-Safety-Media-Regulation.aspx؛
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/legislation/Pages/General-Scheme-Online-Safety-Media-Regulation.aspx؛
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/legislation/Pages/General-Scheme-Online-Safety-Media-Regulation.aspx؛
https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper/public-feedback/online-harms-white-paper-initial-consultation-response
https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper/public-feedback/online-harms-white-paper-initial-consultation-response
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الميدان  في  والتنمية  التعاون  التمييز (منظمة  وعدم  بـالشفافية  وااللتزام  الجمهور،  مع  والمشاورات 
للهيئات  يوفر  وتحليلها، مما  البيانات  إلى جمع  معاً  الممارسات  وتستند هذه   .)2020 )OECD) االقتصادي
التنظيمية معلومات كبيرة وعالية الجودة من طائفة واسعة من األطراف المهتمة لكل تتمكن من بناء قراراتها 
على أسس سياسة منطقية سليمة. وعلى النقيض من ذلك، من شأن القرارات التي ُتتخذ على عجل أو من 
خالل إجراءات مغلقة أن تنال من مصداقية الهيئة التنظيمية وتوحي بوجود أثر ال مبرر له. ويوضح الشكل 3.1 

العمليات الفعالة المعتمدة في البرازيل وكولومبيا وقطر وسنغافورة.

الشكل 3.1. أمثلة على عمليات صنع القرار في البرازيل وكولومبيا وقطر وسنغافورة

 المصدر: وكالة االتصاالت الوطنية (ANATEL(، القرار 612/2013،  
 https:// www .anatel .gov .br/ legislacao/ resolucoes/ 2013/ 450 -resolucao -612؛

 وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كولومبيا  (MINTIC(، المرسوم رقم 2696 لعام 2004،  
 https:// www .mintic .gov .co/ portal/ inicio/ 14705: Decreto -2696 -de -2004؛

 ،)CRA) هيئة تنظيم االتصاالت 
 https:// www .cra .gov .qa/ en/ Regulatory -Framework/ Public -Consultations؛

 ،)IMDA) هيئة تطوير وسائل اإلعالم المعلوماتية 
.https:// www .imda .gov .sg/ regulations -and -licensing/ Regulations/ consultations

يعتبر إشراك المجموعة الكاملة من أصحاب المصلحة من خالل المشاورات المفتوحة أمراً هاماً بصفة خاصة 
عند اعتماد التنظيم الرقمي ألن األطراف المتأثرة تتجاوز مقدمي االتصاالت التقليديين. ويشمل أصحاب المصلحة 
التمويل والنقل  التجارية في قطاعات أخرى، مثل  الرقمية واألطراف  في هذا السياق المستهلكين والمنصات 

والصحة، باإلضافة إلى الوكاالت الحكومية األخرى ذات المصالح والواليات القضائية المتداخلة.

منظور الهيئة التنظيمية: إدارة اإلجراءات الداخلية والمراقبة
ثمة جزء هام من عملية صنع القرار هو تحديد كيفية تنفيذ النتائج. إذ يجب على الهيئات التنظيمية الفعالة إدارة 
أو  المنتظم  اإلبالغ  متطلبات  تحقيقه من خالل  يمكن  الذي  األمر  االمتثال،  لتقييم مدى  الداخلية  اإلجراءات 
االستفسارات األخرى. وينبغي للهيئات التنظيمية أيضاً مراقبة التقدم المحرز في التنفيذ. ويشمل ذلك مراقبة 
الكيانات الخاضعة للتنظيم للتأكد من امتثالها للقواعد ويغطي االستعراض الدوري للقواعد لتحديد ما إذا كانت 

فعالة وتخدم الغرض المقصود منها.

وقد تصعب المراقبة على العديد من البلدان، ال سيما عندما يكون للجهة التنظيمية ميزانية أو موظفين أو موارد 
العديد من أصحاب  إدارة ومراقبة  التحديات في بيئة رقمية يتعين فيها  أخرى ضرورية محدودة. وتزداد هذه 

المصلحة. ولذلك فإن بناء القدرات عنصر حاسم في هيئة تنظيمية فعالة.

1 ل 
فص

ال

https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2013/450-resolucao-612
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/14705:Decreto-2696-de-2004
https://www.cra.gov.qa/en/Regulatory-Framework/Public-Consultations
https://www.imda.gov.sg/regulations-and-licensing/Regulations/consultations
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منظور مقدمي الخدمات: إدارة االمتثال التنظيمي
قد تمثل إدارة االمتثال التنظيمي عبئاً، من منظور مقدمي الخدمات، ال سيما بالنسبة للوافدين الجدد الذين لم 
يألفوا درجة التنظيم العالية في قطاع االتصاالت. ومما يزيد األمر تعقيداً التعاريف الموسعة لخدمات االتصاالت. 
مثال ذلك عندما قام االتحاد األوروبي بإعادة بناء إطار االتصاالت لديه في 2018 باعتماد المدونة األوروبية لالتصاالت 
اإللكترونية (االتحاد األوروبي 2018(. فقد أعادت المدونة األوروبية تعريف خدمات االتصاالت اإللكترونية لتشمل 
العامة، وكذلك لتشمل خدمات اإلرسال  الهواتف  أرقام  جميع االتصاالت الصوتية، حتى لو لم تكن تستخدم 
إلنترنت األشياء، واالتصاالت من آلة إلى آلة، والسيارات الموصولة، واألنشطة الرقمية األخرى خارج النطاق التقليدي 
األوروبي  االتحاد  الدول األعضاء في  اإلطار 3.1(. ويتعين على  (انظر  المعلومات واالتصاالت  لقطاع تكنولوجيا 
استيعاب المدونة األوروبية في قانونها الوطني بحلول نهاية عام 2020. وسيكون من الضروري للجهات الفاعلة 

الرقمية تحديد ما إذا كانت هذه القواعد الجديدة ستؤثر عليها - وكيف يكون ذلك.

اإلطار 3.1. التعريف الموسع لخدمات االتصاالت اإللكترونية في المدونة األوروبية لالتصاالت 
اإللكترونية 

أنها:  المدونة األوروبية لالتصاالت اإللكترونية خدمة االتصاالت اإللكترونية على  2 من  المادة  ُتعرِّف 
باستثناء  والتي تشمل،  اإللكترونية،  االتصاالت  عبر شبكات  أجر  مقابل  عادًة  تقديمها  يتم  "خدمة 
الخدمات التي تقدم أو تمارس الرقابة التحريرية على المحتوى المرسل باستخدام شبكات وخدمات 

االتصاالت اإللكترونية، أنواع الخدمات التالية:

"خدمة النفاذ إلى اإلنترنت"؛ ( أ ( 

خدمة االتصاالت بين األشخاص؛ (ب( 

الخدمات التي تتكون كلياً أو غالباً من نقل اإلشارات مثل خدمات اإلرسال المستعملة لتوفير  (ج( 
الخدمات من آلة إلى آلة وألغراض اإلذاعة ".

أنها  العامة على  الهواتف  أرقام  التي ال تستخدم   )ICS) وتصنف خدمات االتصاالت بين األشخاص
خدمات اتصاالت مستقلة عن األرقام (NI-ICS(. ومع أن االتصاالت المستقلة عن األرقام تخضع للوائح 
أخف مما تخضع له االتصاالت بين األشخاص القائمة على األرقام (فخدمات االتصاالت المستقلة عن 
األرقام مثالً ال تتطلب الحصول على إذن عام(، فإن العديد من موفري خدمة نقل الصوت بواسطة 
التنظيمي الذي لم  الوفاء بمتطلبات االمتثال  بروتوكول اإلنترنت (VoIP( يواجهون احتمال ضرورة 

يواجهوه من قبل.

المصدر: االتحاد األوروبي 2018.

باإلضافة إلى توسيع تعريف أنشطة الهيئة التنظيمية، يجب أن تمتثل الكيانات الخاضعة للتنظيم الحالية والجديدة 
اإليرادات وبيانات  المعلومات ذات الصلة، مثل  لطائفة واسعة من متطلبات االمتثال. ويمثل الحصول على 
المشتركين وبيانات نشر الشبكات، دوراً هاماً لدى الهيئة التنظيمية من أجل فهم تطورات السوق، ومع ذلك 
ينبغي أن تدرك الهيئات التنظيمية التكاليف التي تفرضها متطلبات اإلبالغ الذي ال داعي له على مقدمي الخدمات. 
ومن ثم ينبغي أن تكون متطلبات اإلبالغ مبسطة وأن تستند إلى حاجة مسوغة وواضحة للمعلومات. وعالوة 
على ذلك، ينبغي أن تكون التزامات اإلبالغ واالمتثال األخرى مناسبة للغرض وأن تستهدف الكيانات المناسبة. 
مثال ذلك، في عام 2017، ألغت هيئة االتصاالت الفيدرالية األمريكية (FCC( التزاماً مرهقاً باإلبالغ السنوي يتطلب 
الفيدرالية  االتصاالت  (هيئة  والحركة  اإليرادات  بيانات  تقديم  الدوليين  االتصاالت  خدمات  مقدمي  من 
لمراقبة  الزمن  البيانات طوال عقود من  تستخدم هذه  الفيدرالية  االتصاالت  هيئة  وكانت  األمريكية 2017(. 
المنافسة بين شركات االتصاالت الدولية. ورأت هيئة االتصاالت الفيدرالية أن جمع هذه المعلومات من كل شركة 
اتصاالت دولية "لم يعد ضرورياً ألن تكاليف جمع البيانات هذه تتجاوز اآلن فوائدها" (هيئة االتصاالت الفيدرالية 
البيانات  وتطلب جمع  تجارياً  المتاحة  البيانات  اآلن على  الهيئة  تعتمد  من ذلك،  وبدالً   .)2 األمريكية 2017، 

المستهدفة من مقدمي خدمات محددين، إذا لزم األمر.

ويتعين أيضاً على أصحاب المصلحة الجدد في البيئة التنظيمية الرقمية إدارة االمتثال على أساس ربما يكون 
عالمياً. وخالفاً لما هو حال مقدمي االتصاالت التقليديين الذين ينشئون شبكات في البلدان التي يوجدون فيها 
محلياً، غالباً ما تعمد األطراف الفاعلة الرقمية إلى إتاحة خدماتها عبر اإلنترنت، مما يمكّن أي شخص لديه توصيل 
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باإلنترنت في أي مكان في العالم من النفاذ إلى الخدمات. ويكمن التحدي في احتمال خضوع مقدمي الخدمات 
الرقمية للقانون المحلي إذا قرر البلد أن إتاحة خدمة عبر اإلنترنت للمستعملين في البلد كافية لذلك. ويواجه هؤالء 
الوافدون الجدد تحدياً إضافياً يتمثل في التنقل في مزيج متباين من اللوائح حيث تعتمد مختلف الواليات القضائية 
قواعد مختلفة أو ربما متناقضة. وهذا يؤكد أهمية التعاون والتآزر بين الحكومات لضمان االتساق والقدرة على 

التنبؤ بالنسبة للقطاع الخاص.

اإلنفاذ والعقوبات في البيئة الرقمية
ينبغي أن تتعامل الهيئات التنظيمية مع مسألة اإلنفاذ على غرار عملية وضع القواعد - أي، ينبغي أن تكون 
إال بعد تحقيق شامل. وينبغي أن تكون أي عقوبات  منهجية وموضوعية وأال تحدد بوضوح أسباب قراراتها 
النفاذ في الوقت المناسب إلى  متناسبة مع االنتهاك وينبغي أن تتمتع األطراف الخاضعة للعقوبات بإمكانية 
عمليات المراجعة واالستئناف للتمكن من مساءلة الهيئات التنظيمية أيضاً. وتنطبق هذه المبادئ أيضاً على 

آليات تسوية المنازعات التي تشرف عليها الهيئة التنظيمية.

ويسهم واضعو السياسات بدور هام في عملية اإلنفاذ، حتى لو لم يشاركوا مباشرة في إصدار العقوبات. وهذا 
يستلزم التأكد من أن الهيئات التنظيمية لديها سلطة إنفاذ كافية إلجراء التحقيقات الالزمة الكتشاف المخالفات، 
فضالً عن الصالحيات الالزمة لمعالجة المخالفات بشكل فعال. وقد يحتاج كل من واضعي السياسات والهيئات 
التنظيمية إلى توضيح اإلجراءات مع الهيئات التنظيمية األخرى، وأحياناً مع المحاكم، حيث يكون هنالك تداخل 
قطاعي، مثل خصوصية البيانات، أو األمن السيبراني، أو إنفاذ القانون، أو التمويل، أو النقل، أو سلطات المنافسة. 
ويمكن أن يساعد هذا التعاون عبر القطاعات في الحماية من النتائج المتضاربة بين الهيئات التنظيمية، كما هو 

موضح في اإلطار 4.1.

اإلطار 4.1. هولندا: التعاون عبر القطاعات في مجال اإلنفاذ
تتمتع هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الهولندية، وهيئة المستهلكين واألسواق، وهيئة 
حماية البيانات (DPA(، بأن لديها ترتيب تعاوني طويل األمد إلنفاذ مسائل خصوصية البيانات. وبموجب 
توجيه االتحاد األوروبي بشأن الخصوصية اإللكترونية، تم تكليف هيئة المستهلكين واألسواق بفرض 
قواعد "بصمات المصدر" (cookies(. وهيئة حماية البيانات مسؤولة عن تنفيذ األجزاء غير المتصلة 
باالتصاالت من توجيه الخصوصية اإللكترونية، فضالً عن قانون حماية البيانات. وفي عام 2017، مثالً، 
نسقت هيئة المستهلكين واألسواق وهيئة حماية البيانات إجراء تحقيق بشأن مسؤول موقع ويب 
فيما يتعلق باستخدام بصمات المصدر اإلعالنية (هيئة حماية البيانات 2017(. ولئن لم تفرض أي 
عقوبات، فقد استخدمت هيئة المستهلكين واألسواق سلطتها اإلنفاذية بأن أمرت مسؤول موقع 
الويب بإزالة استخدام بصمات المصدر دون الحصول على موافقة المستعمل. ونظراً ألن مسؤول 
موقع الويب قام أيضاً بمعالجة بيانات متعلقة بالتفضيالت السياسية لمستعمليه، فقد أمرت هيئة 

حماية البيانات بأال تعالج هذه البيانات لألغراض اإلعالنية إال بموافقة صريحة من المستعملين.

المصدر: هيئة حماية البيانات 2017.

التعاون التنظيمي  4.1
يتطلب تغلغل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عبر جميع القطاعات مزيداً من التعاون التنظيمي بين الوزارات 
والهيئات التنظيمية القطاعية والمتعددة القطاعات، وعدد كبير من أصحاب المصلحة من أجل معالجة اآلثار 
التعاوني في ظل األجيال  الدولي لالتصاالت للتنظيم  الرقمنة. يوفر مفهوم االتحاد  على نحو فعال وتعزيز تقدم 
الخمسة من نموذج التنظيم آليات وأهدافاً لتنفيذ التعاون التنظيمي على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.

وفي الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام GSR-16) 2016(، قدم االتحاد الدولي لالتصاالت مفهوم التنظيم 
الذي يسمح ألصحاب المصلحة بتشكيل  التنظيم  الجيل G5، لوصف نهج عابر للقطاعات تجاه  أو  التعاوني، 
مستقبل رقمي مشترك (االتحاد الدولي لالتصاالت 2016(. وكما لوحظ سابقاً، ال يعني تنظيم الجيل G5 مزيداً 
من التنظيم، ولكنه بدالً من ذلك يتضمن تنظيماً أكثر شموالً وقائماً على األدلة وموجهاً التخاذ القرار بين هيئة 

تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والوكاالت القطاعية األخرى.

1 ل 
فص

ال
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اإلطار 5.1. تعريف الجيل الخامس )G5( من التعاون التنظيمي
يشير التعاون التنظيمي إلى الهيئة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تعمل بشكل 

وثيق مع نظرائها من الهيئات التنظيمية في القطاعات األخرى. ويتسم تعريفه بما يلي:

اتساع نطاق التعاون - ما إذا كانت الهيئة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتعاون   )1
مع الهيئات المسؤولة عن المنافسة وحماية المستهلك والتمويل والطاقة والبث وإدارة الطيف 

وقضايا اإلنترنت؛

عمق التعاون – ما إذا كانت الهيئات التنظيمية ضالعة في تعاون غير رسمي ورسمي، أم أنها   )2
أنشأت آليات هجينة أخرى.

.129 ،2018a المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت

التعريف، ينبغي للحكومات أن تسعى جاهدة إلقامة تعاون تنظيمي هادف ومستدام بين  وتماشياً مع هذا 
هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهيئات التنظيمية األخرى.

التعاون الرسمي وغير الرسمي الذي يحدث عبر الحكومات
يمكن للمؤسسات الحكومية أن تعمل معاً عبر طيف من آليات التعاون غير الرسمية وشبه الرسمية والرسمية. 
وينتج التعاون غير الرسمي من التواصل بين الهيئات التنظيمية بحكم المصالح المشتركة وبناء القدرات بدالً 
من أن ينتج عن إطار مؤسسي مزمع. وعلى النقيض من ذلك، فإن التعاون الرسمي "... ينطوي على جهود 
الدولي  التشريعية (االتحاد  الوسائل  أو  التفاهم  للتعاون ولتحديد شروط المشاركة..."، مثل مذكرات  منهجية 
لالتصاالت 2018a(. ويتضمن التعاون شبه الرسمي عناصر من كليهما وغالباً ما يكون جزءاً من التطور من 
هيكل غير رسمي إلى هيكل رسمي. ويقدم الشكل 4.1 لمحة عامة عن حالة التعاون التنظيمي بين هيئة تنظيم 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والوكاالت المسؤولة عن األمور األخرى في البلدان حول العالم، وترد تفاصيل 
هذه العالقات فيما يلي أدناه. وتستند هذه البيانات إلى المعلومات المبلغ عنها ذاتياً من االستقصاء التنظيمي 
الدولي  (االتحاد  و2018   2017 لعامي  لالتحاد  واالتصاالت  المعلومات  لالتصاالت/تكنولوجيا  العالمي 

.)2018b لالتصاالت
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4.1. حالة التعاون التنظيمي بين الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الشكل 
والهيئات األخرى في حاالت وجود اإلثنين في كيانات منفصلة، على مستوى العالم، 2018

.150-130 ،2018a المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت

مالحظة: حجم عينة البلد بالترتيب من األعلى إلى األسفل: 48، 22، 92، 116، 172، 72، 101، 92.

المنافسة
غالباً ما يكون لهيئات المنافسة وهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ترتيبات تنسيق طويلة األمد 
لمعالجة مجاالت تداخل الواليات القضائية، وال سيما عمليات االندماج أو الهيمنة على السوق في قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. والتعاون الرسمي هو القاعدة بين العديد من الهيئات التنظيمية، كما في 
ناميبيا وصربيا والمملكة المتحدة.6  وتعتبر أيرلندا ورومانيا والمملكة العربية السعودية من بين البلدان التي 
المعلومات  تنظيم تكنولوجيا  المنافسة وهيئات  تنظيم  بين هيئات  أو لجنة مشتركة  برنامج مشترك  لديها 

واالتصاالت.7

حماية المستهلك
نظراً ألن هيئات حماية المستهلك ال تهتم عادًة بقطاع واحد معين، فقد اعتمدت أدوارها عموماً على التعاون و/

أو الدعم مع الهيئات التنظيمية القطاعية األخرى. وقد مهدت االتجاهات، في مجاالت خصوصية البيانات وحمايتها 
وحياد الشبكة واستفادة المستهلك من خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الطريق للتعاون بين هيئات 
تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئات حماية المستهلك. واعتباراً من عام 2018، يتعاون ثلثا الهيئات 
التنظيمية الحالية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحماية المستهلك بطريقة ما - نصفهم يفعل ذلك في إطار 
غير  العربية وإيران ومولدوفا تعاوناً  الدومينيكية وجمهورية مصر  غير رسمي.8  وتمارس كرواتيا والجمهورية 

رسمي، بينما لدى أرمينيا وجامايكا والنرويج وتايالند، مثالً، ترتيبات رسمية.9

في المملكة المتحدة، أدخلت ترتيبات التزامن في شكلها الحالي من خالل قانون إصالح المؤسسات والتنظيم لعام 2013 ودخل حيز   6

النفاذ اعتباراً من 1 أبريل 2014. وهي عبارة عن إطار يمكن من خالله لهيئة المنافسة واألسواق (CMA( والهيئات التنظيمية القطاعية 
أن تكون أكثر فعالية بالعمل معاً لتحسين المنافسة وإنفاذ قانون المنافسة في القطاعات الخاضعة للتنظيم.

يرد تفصيل هذه القضايا في الفصل 2 - "المنافسة واالقتصاد" والفصل 8 - "التنظيم التقني".  7

االتحاد الدولي لالتصاالت، المقتفي التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2018،   8 

.https:// www .itu .int/ net4/ itu -d/ irt/ #/ generations -of -regulation
الفصل 4 - "شؤون المستهلك" يتعمق في هذه القضايا.  9
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https://www.itu.int/net4/itu-d/irt/#/generations-of-regulation
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حماية البيانات
تعتمد الرقمنة على تدفق البيانات. وسواء كان ذلك ألغراض تجارية أو حكومية أو صحية أو غيرها من األغراض 
المؤسسية، فإن ضمان إمكانية جمع المعلومات ومعالجتها أمر بالغ األهمية لالقتصاد الرقمي ولكن يجب موازنة 
البيانات في جميع جوانب االقتصاد  الذي تؤديه  للدور  ذلك مع حماية حقوق خصوصية المستعملين. ونظراً 
الرقمي، فإن التعاون بين هيئات حماية البيانات والهيئات التنظيمية األخرى الخاصة بموضوع/قطاع محدد أمر 
د بشكل صحيح. وقد اعتمدت البلدان طائفة واسعة من أطر  بالغ األهمية إلنشاء تنظيم رقمي منسق ومحدَّ
حماية البيانات، حيث يعتمد نموذج االتحاد األوروبي على الالئحة العامة لحماية البيانات (GDPR( التي تحدد 
االتجاه الدولي (االتحاد األوروبي 2016(. وبموجب الالئحة العامة لحماية البيانات، التي دخلت حيز النفاذ في مايو 
2018، تحدد هيئة مستقلة لحماية البيانات القواعد وتعمل على إنفاذها. وتتمتع هيئة حماية البيانات عموماً 
بوالية واضحة دون تداخل تشريعي يذكر مع هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد يتعاون بعض 
هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئات حماية البيانات، إال أن الغالبية ليس لديها آليات رسمية 
للتعاون، كما هو موضح في الشكل 3.1. وحيثما يمارس التعاون، يكون عادة غير رسمي. وفي العديد من الواليات 
القضائية، تكون أي هيئة مستقلة لحماية البيانات جديدة إلى حد ما، ولذا ال يزال هذا المجال قابالً لقدر أكبر من 

التعاون.10

القطاعات األخرى
وال يقل أهميًة التعاون بين هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئات تنظيم القطاعات األخرى. 
ومن شأن االبتكار الذي تسرعه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يفضي إلى تعطيل وإعادة تشكيل جميع 
القطاعات واألسواق. وينبغي للحكومات أن تنظر بعناية في األدوار التي تؤديها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في كل قطاع وما هو مستوى التعاون المطلوب بين الهيئات التنظيمية. ويعرض الجدول 1.1 بعض الموضوعات 
العديدة التي ينبغي لهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تنظر فيها للتعاون مع الهيئات التنظيمية 

األخرى.11

الجدول 1.1. أمثلة على نقاط التعاون بين هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والوكاالت 
األخرى

ICT هيئة تنظيم غيرICT موضوعات تعاون محتمل مع هيئة تنظيم

ضرائب رقمية، خدمات رقمية على الخطتجارة/تبادل

استعمال البيانات، أجهزة المستعمل النهائي، إنترنت األشياءأمن سيبراني

حماية األطفال على الخط، الفجوة الرقميةتعليم

ذكاء اصطناعي، سلسلة الكتل، إنترنت األشياءطاقة

سلسلة الكتل، أمن سيبراني، شمول مالي، خدمات تمويل متنقلة، خصوصيةمالية

أمن سيبراني، إنترنت األشياء، خصوصيةنقل

.2020 )TMG) المصدر: مجموعة إدارة االتصاالت

عززت سنغافورة مؤخراً الجهود التعاونية بين هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئة حماية البيانات 
من أجل تعزيز الجهود ذات الصلة المتبادلة فيما يتعلق بالذكاء االصطناعي، كما هو موضح في اإلطار 6.1.

لمزيد من المعلومات، انظر الفصل 5 - "حماية البيانات والثقة".  10

ُتبحث هذه القضايا بتعمق في الفصل 7 - "االستجابات التنظيمية للتكنولوجيا المتطورة".  11
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اإلطار 6.1. حكومة سنغافورة تتعاون في مجال الذكاء االصطناعي
 )IMDA) وهيئة تطوير وسائط المعلومات واالتصاالت )PDPC) شاركت هيئة حماية البيانات الشخصية
في اإلصدار األول من اإلطار النموذجي لحوكمة الذكاء االصطناعي في يناير 2019، بهدف تأطير المناقشات 
اإلطار  ويسعى  مسؤول.  نحو  على  االصطناعي  الذكاء  لتسخير  الممكنة  والحلول  التحديات  حول 
النموذجي إلى جمع طائفة من المبادئ، وتنظيمها حول مواضيع رئيسية، وتجميعها في هيكل سهل 
للذكاء  المسؤول  االستخدام  تعزز  التي  التدابير  بشأن  إرشادات  يوفر  وهو  للتطبيق.  وقابل  الفهم 
االصطناعي والتي ينبغي للمؤسسات اعتمادها في أربعة مجاالت رئيسية وهي: هياكل وتدابير الحوكمة 
الداخلية، وتحديد نموذج صنع القرار بشأن الذكاء االصطناعي، وإدارة العمليات، وإدارة عالقات العمالء.

.2020 )TMG) المصدر: مجموعة إدارة االتصاالت

نماذج التنظيم الذاتي
من شأن نموذج التنظيم الذاتي أن يمكّن الحكومة من تحويل الكثير من مسؤوليتها التنظيمية إلى األطراف األكثر 
إذا لم تنظم الصناعة نفسها بطريقة مرضية فإن  إنذار حكومي:  ما تنبع هذه األطر من  بالتنظيم. وغالباً  تأثراً 
الحكومة سوف تتدخل. ففي الهند، على سبيل المثال، تفضل وزارة اإلعالم واإلذاعة نموذج التنظيم الذاتي لمحتوى 
خدمات التدفق الفيديوي عبر اإلنترنت. واستجابة لذلك، يقوم بعض أعضاء جمعية اإلنترنت واالتصاالت المتنقلة 
الرقمي الذي يعمل  الهند (IAMAI( بإعداد مدونة سلوك طوعية يشرف عليها مجلس شكاوى المحتوى  في 

بمثابة هيئة تحكيم في مسائل المحتوى الرقمي.

التعاون بين الصناعة والحكومة
يمثل نموذج التعاون بين الهيئة التنظيمية ودوائر الصناعة جسراً بين التنظيم الذاتي والتنظيم التقليدي الكامل، 
الحفاظ على استقاللية الصناعة. مثال ذلك، سلطت جائحة  التحكم مع  وهو بذلك يمنح للحكومات بعض 
COVID-19 الضوء على أهمية التعاون بين دوائر الصناعة والهيئات التنظيمية. وللحفاظ على استقرار الشبكة 
في الوقت الذي يعمل فيها عدد لم يسبق له مثيل من األفراد، يتعلمون وهم يتمتعون بالحماية في منازلهم، 
عملت الحكومات على زيادة مرونة أطرها التنظيمية واالعتماد على الجهود التي تبادر بها دوائر الصناعة. ففي 
 )BEREC) 19 مارس 2020، مثالً، أصدرت المفوضية األوروبية وهيئة المنظمين األوروبيين لالتصاالت اإللكترونية
 .COVID-19 بياناً مشتركاً بشأن كيفية التعامل مع الطلب المتزايد على شبكة النطاق العريض نتيجة جائحة
الالزمة  التدابير  اتخاذ  المنظمين والمفوضية األوروبية أن مقدمي خدمات اإلنترنت يرخص لهم  وذكرت هيئة 
لتخفيف ازدحام الحركة - مما يمثل تحوالً نحو نهج تنظيمي أكثر تعاوناً (هيئة المنظمين األوروبيين لالتصاالت 
 Netflix اإللكترونية 2020، المفوضية األوروبية 2020(. وفي الوقت نفسه، اتخذ مقدمو الخدمات الرقمية، مثل
وFacebook وMicrosoft وGoogle، خطوات لتقليل مقدار عرض النطاق الذي تستهلكه خدماتهم من تلقاء 
أنفسهم وبناًء على طلب الهيئات التنظيمية. والجدير بالذكر أن االتحاد الدولي لالتصاالت بدأ في انتقاء أمثلة أخرى 

12.Reg4Covid من هذه اإلجراءات وتسهيل المناقشات التعاونية من خالل مبادرته المعروفة باسم

بناء األطر من أجل التنظيم الرقمي  5.1
من شأن انتشار الخدمات الرقمية أن يؤثر على كيفية تعريف خدمات االتصاالت وتنظيمها. وقد يؤدي تعديل 
تعريف االتصاالت ليشمل الخدمات الرقمية الجديدة إلى توسيع نطاق أنواع األنشطة التي تخضع للتنظيم. فقد 
أثارت مسألة ما إذا كان ينبغي وكيف ينبغي تنظيم مختلف أنواع خدمات VoIP نقاشاً حول هذه السياسات 
على صعيد العالم. وقد تختار الحكومات نهجاً تنظيمياً خفيفاً، إال أن التغييرات بخصوص من يخضع للتنظيم 

وكيف لها آثار أوسع على الترخيص والمنافسة والتزامات االمتثال األخرى.13

االتحاد الدولي لالتصاالت، https:// reg4covid .itu .int/  ،Reg4Covid (شوهد في 13 مايو 2020(.  12

ورد تفصيل هذه القضايا في الفصل 2 - "المنافسة واالقتصاد" والفصل 7 - "االستجابات التنظيمية للتكنولوجيا المتطورة".  13
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https://reg4covid.itu.int/
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أطر الترخيص للشبكات والخدمات والتطبيقات
يعتبر إطار الترخيص ونهج الترخيص من العوامل الرئيسية التي تحدد مدى سهولة أو صعوبة دخول السوق 
الترخيص من خالل قرارات سياسية رفيعة  بأنظمة ونهج  المتعلقة  الخيارات  تحديد  في بلد ما. ويتم عموماً 

المستوى ثم تعتمد في تشريعات االتصاالت، ويجري تنفيذها بعد ذلك من خالل القواعد واللوائح.

تراخيص الشبكات/الخدمات
يمكن أن يؤثر نوع إطار الترخيص الذي يختاره البلد بشكل مباشر على النمو في القطاع. ومن شأن الترخيص 
الخاص بالخدمة أن يقيد دخول السوق من حيث إنه يشترط على المرخص له الحصول على ترخيص جديد في 
كل مرة يريد فيها إضافة شبكة أو خدمة إلى عروضه. وبينما ال يزال الترخيص المحدد بالخدمة يستخدم في شتى 
أنحاء العالم، ظهرت أطر ترخيص الخدمات المتعددة والموحدة كأفضل ممارسة دولية ألنها تفضي إلى تبسيط 
المنافسة. ويسلط الشكل 5.1 الضوء على  التكنولوجي، وتشجع  التقارب  الترخيص على نحو أفضل، وتعزز 

خصائص هذه األطر.

الشكل 5.1. ثالثة أنواع رئيسية من أطر الترخيص

.)TMG) المصدر: مجموعة إدارة االتصاالت

مثال ذلك، عمدت ميانمار، بين عامي 2013 و2015، إلى إصالح قطاع االتصاالت لديها باالنتقال من نظام محدد 
بالخدمة إلى إطار متعدد الخدمات يتضمن ثالث فئات ترخيص رئيسية، مع التمييز بين ما إذا كان النشاط قائماً 
على المرافق أم ال (Seint Seint Aye 2015(. وأدت هذه اإلصالحات إلى ازدهار رقمي في ميانمار، حيث زادت 
معدالت تغلغل االتصاالت المتنقلة بشكل كبير من 13 في المائة في عام 2014 إلى 124 في المائة في عام 2019 

.)2019 Liu)

وأطر الترخيص هذه تستهدف بيئة اتصاالت أكثر مما تستهدف بيئة رقمية. وكما بُحث في القسم "تغيير والية/
أدوار الهيئات التنظيمية وواضعي السياسات في العصر الرقمي"، تعتمد كيفية مالءمة الخدمات الرقمية لخطط 
الترخيص على خصائصها وعما إذا كان تنظيمها يقع ضمن والية هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

أم ال.

ترخيص الطيف
هناك أساليب متعددة للترخيص باستخدام الطيف: ترخيص إفرادي للطيف بحسب ورود الطلبات؛ أو أمر إداري؛ 
أو آلية تنافسية، مثل المزاد أو المسابقة؛ أو ترخيص فئوي أو شامل يسمح لعدد كبير من األجهزة (مثل المطاريف 
للنطاق العريض أو هوائيات التلفزيون الساتلية(؛ أو تحديد نطاقات تردد معينة على أنها معفاة من الترخيص 
أو غير مرخصة. وفي يونيو 2019 مثالً، أصدر المؤتمر األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت (CEPT( توصيات للهيئات 
التنظيمية األوروبية للسماح باالستخدام غير المرخص للنطاق GHz 60 لخدمات الجيل 5G في ظل ظروف تقنية 

محددة (المؤتمر األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت 2019(.14

وبصفة عامة، يلجأ واضعو السياسات إلى إجراءات المنح التنافسي للطيف عندما يتجاوز الطلب العرض. إذ 
ُيمنح طيف االتصاالت المتنقلة عادًة عن طريق المزاد أو المسابقة ألنه ذو قيمة عالية والطلب عليه مرتفع. وفي 

يبحث الفصل 6 - "إدارة الطيف" مختلف اآلليات للترخيص باستخدام الطيف، فضاًل عن مزايا وعيوب كل نهج.  14
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ضوء ما تعد به تقنيات 5G، تمنح البلدان في جميع أنحاء العالم قدراً كبيراً من الطيف للجيل 5G، ومنها ألمانيا 
واليابان وسنغافورة وجمهورية كوريا (ووزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت (MIC( 2019، هيئة تطوير وسائط 

15.)2018 )MSIT) 2020، وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )IMDA) المعلومات واالتصاالت

النهج البديلة للترخيص
باإلضافة إلى إطار الترخيص، فإن النهج المتبع في الترخيص والتنظيم يؤثر على دخول السوق، والمنافسة، وتوفر 
الشبكات والخدمات. وينبغي أن يستند النهج المختار إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية، وتلبية االحتياجات 
التنظيمية دون فرض متطلبات مرهقة تعوق الدخول بال داع. وحتى في ظل أطر الترخيص الموحدة وسرعة 
الموافقة عليها خالل أسبوع واحد أو أقل، قد تفرض متطلبات المعلومات المرهقة على الوافدين الجدد إنفاق 

كميات كبيرة من الموارد – من حيث الوقت والمال - لمجرد إعداد استمارات الطلب.

وفي بعض الحاالت، يمكن اعتماد نُُهج أكثر صرامة لتحقيق أهداف محددة للسياسة العامة، مثل التزامات التغطية 
في تراخيص االتصاالت المتنقلة. ومع ذلك، ُيفضل عموماً اتباع نهج غير متشدد لتشجيع نمو قطاعي أكبر، على 
أن يتم تنفيذ أي تدخالت تنظيمية بطريقة هادفة ومعقولة. وهكذا، فإن الهدف العام هو اعتماد أقل التدابير 
التنظيمية صرامة لتحقيق أهداف السياسة. ويحدد الشكل 6.1 عدة نهج ألطر الترخيص وآليات الترخيص ودخول 

السوق من أقل المتطلبات صعوبة إلى أكثرها صعوبة.

الشكل 6.1. نهج الترخيص: من أيسرها إلى أصعبها

النهج المبتكرة لتنظيم القطاع
إن مجرد تطبيق اللوائح التنظيمية الحالية - والتي تقادمت على األغلب - على التقنيات والخدمات الجديدة قد 
يؤدي إلى خنق االبتكار. ولمواكبة التطورات التكنولوجية على نحو أفضل، يقوم واضعو السياسات بفحص تدابير 
مختلفة لتوفير قواعد واضحة ومرنة وُمطبقة بشكل موضوعي تتجنب إعاقة التقدم. وتتضمن أنماط التنظيم 

الرقمي هذه أساليب مبتكرة الستخدام الطيف، وترخيص التقنيات الجديدة، وتسهيل النفاذ الشامل.

قواعد استخدام الطيف المبتكرة
في سياق دخول التقنيات الالسلكية الجديدة إلى الميدان إلى جانب الخدمات الحالية، هناك طلب متزايد على 
الطيف، بما في ذلك الجيل 5G التجاري، والخدمات الساتلية، والشبكات الالسلكية الثابتة، باإلضافة إلى تزايد 
احتياجات الطيف لالستخدام الحكومي. وهناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قواعد لضمان كفاءة استخدام 

 .2019 Frequenzauktion .)BNetzA) Bundesnetzagentur  15 

https:// www .bundesnetzagentur .de/ DE/ Sachgebiete/ Telekommunikation/ Unternehmen _Institutionen/ 
وسائط  تطوير  هيئة  ؛؛  Breitband/ MobilesBreitband/ Frequenzauktion/ 2019/ Auktion2019 .html ?nn = 267664
https:// www .imda .gov .sg/ news -and -events/ Media  ،Close of 5G Call for Proposal ، )IMDA) المعلومات واالتصاالت

.-Room/ Media -Releases/ 2020/ Close -of -5G -Call -for -Proposal
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Breitband/MobilesBreitband/Frequenzauktion/2019/Auktion2019.html?nn=267664؛
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Breitband/MobilesBreitband/Frequenzauktion/2019/Auktion2019.html?nn=267664؛
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Breitband/MobilesBreitband/Frequenzauktion/2019/Auktion2019.html?nn=267664؛
https://www.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2020/Close-of-5G-Call-for-Proposal
https://www.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2020/Close-of-5G-Call-for-Proposal
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موارد الطيف النادرة. ويصف الجدول 2.1 بإيجاز بعض هذه النهج اإلبداعية، بما فيها تقاسم الطيف، والطيف 
غير المرخص، وتراخيص االستخدام الخاص إلنترنت األشياء.16

الجدول 2.1. النهج اإلبداعية لقواعد استخدام الطيف

 قواعد
التحدياتالفوائدالوصفاستعمال الطيف

مستعملون متعددون لمختلف تقاسم الطيف
التطبيقات/التقنيات يتقاسمون 

نفس النطاق

استيعاب العديد من 
المستعملين لتعزيز كفاءة 

استعمال الطيف

يتطلب سوية ما من اإلدارة مع 
إمكانية التداخل

ال حدود على عدد المستعملين طيف غير مرخص
في النطاق على أساس إعفاء من 

الترخيص

تمكين النفاذ الميسور إلى 
الطيف من أجل استعماالت 

جديدة ومتنوعة

عدم إدارة الطيف يعني ارتفاع 
إمكانية التداخل

استعماالت خاصة 
إلنترنت األشياء

تمكين استعمال الشبكة 
المحلية لوظائف صناعية 

محددة، مثل التعدين أو الموانىء 
أو الرعاية الصحية

دعم إنترنت األشياء لطائفة من 
القطاعات مع انخفاض خطر 

التداخل نسبياً بحكم االستعمال 
الموضعي

يمكن أن يحد من تيسرية طيف 
5G الستعمال تجاري أ,سع

.LVM 2020 ،Bedi 2018 ،Sayed 2019 :المصدر

الترخيص اإلبداعي لتحفيز نشر التقنيات الناشئة
تسعى الحكومات للحصول على نماذج ترخيص جديدة لتشجيع الجهات الفاعلة في السوق، بما في ذلك من غير 
االختبار  "صندوق  النماذج  هذه  وتشمل  وتطويرها.  التكنولوجيا  الختبار  وذلك  التقليدية،  االتصاالت  مشغلي 
التنظيمي" وتبسيط تراخيص العرض التوضيحي أو التراخيص التجريبية. وقد تطورت صناديق االختبار التنظيمي 
في قطاع االتصاالت، نقالً عن صناعة التكنولوجيا المالية، وهي تمكن من اختبار التقنيات ونماذج األعمال لفترة 
محددة من الزمن. وال يخضع المرخص لهم في إطار صندوق االختبار التنظيمي بشكل عام للنظام التنظيمي 
الكامل ولكنهم قد يتلقون إرشادات تنظيمية أكثر مما يتلقاه المرخص لهم االعتياديون. وقد تكون مرونة نهج 
من هذا القبيل أيضاً ذات قيمة في أوقات األزمات بمثابة تدابير مؤقتة الختبار الحلول المبتكرة لضمان التوصيلية. 
وقد تعمد الهيئات التنظيمية أيضاً إلى تخفيض الرسوم أو إلغائها لتشجيع الجهات الفاعلة. ومن البلدان التي 

تتبع هذا النهج فرنسا وتايالند، كما هو موضح في الشكل 7.1.

الشكل 7.1. عناصر نموذج صندوق االختبار التنظيمي في فرنسا وتايالند

https:// www .arcep .fr/  ،)Regulatory Sandbox) Bac à sable réglementaire .)ARCEP) المصدر: هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية والبريد
.2019 )NBTC) ؛ الهيئة الوطنية لإلذاعة واالتصاالتprofessionnels/ startups -entrepreneurs/ bac -a -sable -reglementaire .html

يبحث الفصل 7 - "االستجابات التنظيمية للتكنولوجيا المتطورة" والفصل 6 - "إدارة الطيف" بالتفصيل هذه المسائل وغيرها من   16

مسائل الطيف.

https://www.arcep.fr/professionnels/startups-entrepreneurs/bac-a-sable-reglementaire.html
https://www.arcep.fr/professionnels/startups-entrepreneurs/bac-a-sable-reglementaire.html
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آليات إبداعية لتسهيل النفاذ الشامل
الرقمية، تواصل الحكومات استخدام برامج الخدمة الشاملة  التقنيات والخدمات  إلى  النفاذ  رغبة في تسهيل 
التقليدية التي تدفعها صناديق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة (UASF( إلى جانب آليات التمويل األخرى. ومع 
ذلك، ونظراً لصعوبات المساءلة أو اإلشراف في تنفيذ هذه الصناديق في العديد من البلدان، ُيفضل استخدام آليات 

مالية أخرى، مثل ترتيبات "الدفع أو المشاركة" ]pay-or-play[ أو اإلعانات الذكية.

وهكذا، يمكن استكمال المبادرات القديمة القائمة على صناديق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة أو استبدالها 
بحلول قائمة على السوق، مثل المساهمات العينية، لتعزيز الطلب وخفض تكاليف المشغل. مثال ذلك، يتعين 
التغطية  الذي عقد في عام 2019 االمتثال اللتزامات  ألمانيا  الفائزين في مزاد 5G في  العطاءات  على مقدمي 
الشاملة، بما في ذلك شرط إقامة 500 محطة قاعدة في المناطق الريفية المفتقرة إلى الخدمة، والتي تسمى البقع 
البيضاء (BNetzA 2019(. ويتعين على المرخص لهم توسيع نطاق المحطات القاعدة لتشمل البقع البيضاء 

بحلول نهاية عام 2022.

وأثناء أزمة COVID-19، تقوم بعض البلدان بتخصيص طيف متنقل مرتفع الطلب على أساس مؤقت لضمان 
النفاذ. فقد أعلنت مثالً هيئة االتصاالت المستقلة في جنوب إفريقيا (ICASA( في أبريل 2020 أنها تخصص الطيف 
االتصاالت  شبكات  لمشغلي   MHz 3 500و  MHz 2 600و  MHz 800و  MHz 700 نطاقات  في  مؤقتاً 
المتنقلة (MNO( الحاليين "طوال مدة حالة الطوارئ الوطنية من أجل تخفيف ازدحام الشبكة، والحفاظ على 

جودة خدمات النطاق العريض، وتمكين المرخص لهم من خفض تكلفة نفاذ المستهلكين ".17

الفصل 3 - "النفاذ للجميع"، يعرض بالتفصيل آليات أنظمة األجهزة الطائرة (UAS(، ويحلل كذلك االتجاهات 
وأفضل الممارسات لتوصيل غير الموصولين.

االستنتاجات الرئيسية  6.1

وضع االستراتيجيات الرقمية الوطنية وخرائط الطريق
تعتبر السياسات واالستراتيجيات الرقمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المنفذة في العديد   •
من البلدان، آليات رئيسية لتحديد مرامي التوصيلية وأهدافها، وتعزيز أهمية الفضاء الرقمي في المجاالت 
االقتصادية واالجتماعية الشاملة ألي بلد. وهي كذلك أدوات قّيمة للدعوة إلى التنظيم التعاوني وإشراك 

العديد من أصحاب المصلحة – مما يؤدي إلى تعزيز نهج شمولي للتنمية الرقمية والتخطيط.

الهيكل المؤسسي ودور الهيئة التنظيمية
تتطلب الهيئة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بغض النظر عن الهيكل المؤسسي، االستقالل   •
المناسب من حيث التمويل والعمليات اليومية وصنع القرارات، ولكن ينبغي أن يراعي إطار الهيئة ويشجع 

كونها تنهض بدور تعاوني، أحياناً أساسي وأحياناً ثانوي، في وضع اإلطار المناسب للبيئة الرقمية.

نظراً ألثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاعات متعددة والمجموعة الواسعة من القضايا التي   •
التنظيمية  الهيئة  الرقمية تتوقف على بيئة تعاونية ومترابطة بين  البيئة  الرقمي، فإن  يجلبها االقتصاد 

والهيئات الحكومية األخرى ذات الصلة والصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين.

يتعين على الحكومات إنشاء آليات - رسمية وغير رسمية - للتعاون مع الصناعة ورابطات المستهلكين   •
في وضع السياسات والقواعد والمبادئ التوجيهية. والعديد من التقنيات واالبتكارات التي يتم نشرها حديثة 
العهد وتستحق بيئة تنظيمية معتدلة من أجل تقييم أفضل للمسار المناسب لتعزيز االبتكار وفي الوقت 

ذاته حماية المستهلك من أي ضرر.

كلما أمكن، ينبغي للهيئات التنظيمية أن تشجع الصناعة على وضع مبادئها التوجيهية وقواعد السلوك   •
الخاصة بها قبل اتخاذ تدابير قابلة لإلنفاذ، ألن الصناعة غالباً ما تكون مجهزة على نحو أفضل للتعامل مع 

القضايا الدينامية والجديدة.

 Emergency Release of Spectrum to Meet the Spike in ،)ICASA) الهيئة المستقلة لتنظيم االتصاالت في جنوب إفريقيا  17

https:// www .icasa .org .za/ news/ 2020/ emergency -release -of  ،Broadband Services Demand due to COVID-19
.-spectrum -to -meet -the -spike -in -broadband -services -demand -due -to -covid -19

1 ل 
فص

ال

https://www.icasa.org.za/news/2020/emergency-release-of-spectrum-to-meet-the-spike-in-broadband-services-demand-due-to-covid-19
https://www.icasa.org.za/news/2020/emergency-release-of-spectrum-to-meet-the-spike-in-broadband-services-demand-due-to-covid-19
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ينبغي لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية أن تعتبر هذه البيئة الرقمية بمثابة فرصة إلعادة تقييم   •
الحاجة إلى القوانين واللوائح القائمة، وربما المتقادمة، وينبغي أن تعتمد تدابير - قد تشمل نهج التحرر 
التنظيمي أو التنظيم الذاتي أو التنظيم المشترك – من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من االبتكار، وتيسير نشر 

التقنيات الجديدة والناشئة، وتحفيز االستثمار، والتركيز على الشمولية والتعاون.

التنظيم G5 أو التنظيم التعاوني هو مكونة رئيسية في وضع سياسات شمولية للبيئة الرقمية، ومع ذلك   •
فإن بعض األدوات التنظيمية األساسية تبقى في مجال االختصاص األولي لهيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، مثل وضع اللوائح لتسهيل التوصيلية وتطوير البنية التحتية وتعزيز المنافسة في القطاع.

ينبغي أن تستمر الهيئات التنظيمية في اتخاذ قرارات تستند إلى األدلة بعد إجراء المشاورات مع الجمهور.   •
وتعتبر المشاورات الجدية ضرورية للتنظيم الرقمي الذي يشمل أنواعاً متعددة من أصحاب المصلحة، 

الذين قد يأتون من قطاعات خارج الجهات الفاعلة التقليدية في مجال االتصاالت.

أو  الكيانات الخاضعة للتنظيم للقواعد  التنظيمية أمر هام، سواء لضمان امتثال  اللوائح  تنفيذ ومراقبة   •
لضمان أن القواعد نفسها تحقق الغرض المقصود منها. وينبغي النظر بعناية في توسيع القواعد لتشمل 

الخدمات الرقمية، بما في ذلك األثر المحتمل لفرض مزيج متنوع من التنظيم.

ينبغي أن يخضع اإلنفاذ لتحقيق منهجي وموضوعي قبل فرض العقوبات كما ينبغي أن تكون تدابير   •
االنتصاف متناسبة مع المخالفة. والتعاون مع الوكاالت القطاعية األخرى مفيد لضمان اتساق النتائج. 

بناء األطر من أجل التنظيم الرقمي
ينبغي تبسيط أطر الترخيص للشبكات والخدمات قدر اإلمكان والتركيز على تسهيل دخول السوق من   •
خالل ترخيص موحد أو متعدد الخدمات يمثل أفضل الممارسات. وبالنسبة لموارد الطيف، هنالك آليات 

ترخيص مختلفة يخدم كل منها احتياجات سياسة مختلفة.

بصرف النظر عن إطار الترخيص، ينبغي للجهات التنظيمية اعتماد نُُهج الترخيص التي تحقق األهداف   •
التنظيمية دون فرض متطلبات مرهقة من شأنها أن تعيق دخول السوق والنمو. وعموماً، ُيفضل اتباع 

نهج تنظيمي لّين، خاصة للتنظيم الرقمي الذي يشمل اآلن طائفة واسعة من الجهات الفاعلة.

يمكن تعزيز التقنيات والخدمات الناشئة من خالل نهج مبتكرة للتنظيم، مثل تقاسم الطيف، أو صناديق   •
الخدمة الشاملة.  النفاذ الشامل والخدمة الشاملة لتحقيق  آليات صندوق  أو بدائل  التنظيمي،  االختبار 
والهيئات التنظيمية في وضع يسمح لها باعتماد قواعد واضحة ومرنة ومطبقة بشكل موضوعي لتعزيز 

االبتكار.



21

كتّيب التنظيم الرقمي

المراجع
ACCC )Australian Competition and Consumer Commission). 2018. Digital Platforms Inquiry: Issues 

Paper. Canberra: ACCC. https:// www .accc .gov .au/ focus -areas/ inquiries -ongoing/ digital 
-platforms -inquiry/ issues -paper. 

AGESIC )Electronic Government and Information and Knowledge Society Agency). 2017. Digital 
Agenda 2020. Montevideo: AEGSIC. https:// uruguaydigital .uy/ wps/ wcm/ connect/ 
urudigital/ 44f1500c -6415 -4e21 -aa33 -1e5210527d94/ Download+Digital+Agenda+ 
%28English+Version %29 .pdf ?MOD = AJPERES & CONVERT _TO = url & CACHEID = 44f1500c 
-6415 -4e21 -aa33 -1e5210527d94. 

ANATEL )National Agency of Telecommunications). 2013. Resolution 612/2013. Brazil: ANATEL. 
https:// www .anatel .gov .br/ legislacao/ resolucoes/ 2013/ 450 -resolucao -612. 

Angus, Garfield. 2014. “Laws Far Advanced to Modernize ICT Sector”. Jamaica Social Investment 
Fund. June 11. https:// jis .gov .jm/ laws -far -advanced -modernize -ict -sector/ 

Bedi, Iqbal. 2018. Setting the Scene for 5G: Opportunities and Challenges. Discussion Paper. Geneva: 
International Telecommunication Union. https:// www .itu .int/ en/ ITU -D/ Conferences/ GSR/ 
Documents/ GSR2018/ documents/ DiscussionPaper _Setting %20the %20scene %20for %20
5G _GSR18 .pdf.

BEREC )Body of European Regulatory for Electronic Communications), European Commission. 2020. 
Joint Statement from the Commission and the Body of European Regulators for Electronic 
Communications )BEREC) on coping with the increased demand for network connectivity 
due to the Covid-19 pandemic. March 19. https:// berec .europa .eu/ eng/ document _register/ 
subject _matter/ berec/ download/ 0/ 9236 -joint -statement -from -the -commission -and - _0 .pdf. 
)Accessed: April 16, 2020) 

Botswana Government. 2012. Communications Regulatory Authority Act 2012. https:// www .bocra 
.org .bw/ sites/ default/ files/ documents/ COMMUNICATIONS %20REGULATORY %20ACT 
%2C %202012 .pdf.

Broadband Commission for Sustainable Development. 2019. State of Broadband Report 2019. 
Geneva: International Telecommunication Union and United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. https:// www .itu .int/ dms _pub/ itu -s/ opb/ pol/ S -POL -BROADBAND .20 
-2019 -PDF -E .pdf. 

CEPT )European Conference of Postal and Telecommunications Administrations). 2019. ERC 
Recommendation 70-03 Relating to the Use of Short-Range Devices )SRD). Copenhagen: 
CEPT. https:// cept .org/ DocumentRevisions/ srd/ mg - - -short -range -devices/ 11630/ 
SRDMG)17)153 _Rec %2070 -03 %20October %202017. 

DCCAE )Department of Communications, Climate Action and Environment). 2020. General Scheme 
Online Safety Media Regulation Bill 2019. Ireland: DCCAE. https:// www .dccae .gov .ie/ en -ie/ 
communications/ legislation/ Pages/ General -Scheme -Online -Safety -Media -Regulation .aspx. 

DCMS )Department for Digital, Culture, Media and Sport). 2019. Online Harms White Paper: 
Consultation. DCMS: London. https:// www .gov .uk/ government/ consultations/ online -harms 
-white -paper/ online -harms -white -paper. 

DPA )Authority for Personal Data). 2017. “Toezichthouders ACM en AP treden op tegen StemWijzer.nl”. 
Press Release. February 8. https:// autoriteitpersoonsgegevens .nl/ nl/ nieuws/ toezichthouders 
-acm -en -ap -treden -op -tegen -stemwijzernl. 

1 ل 
فص

ال

https://www.accc.gov.au/focus-areas/inquiries-ongoing/digital-platforms-inquiry/issues-paper
https://www.accc.gov.au/focus-areas/inquiries-ongoing/digital-platforms-inquiry/issues-paper
https://uruguaydigital.uy/wps/wcm/connect/urudigital/44f1500c-6415-4e21-aa33-1e5210527d94/Download+Digital+Agenda+%28English+Version%29.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=44f1500c-6415-4e21-aa33-1e5210527d94
https://uruguaydigital.uy/wps/wcm/connect/urudigital/44f1500c-6415-4e21-aa33-1e5210527d94/Download+Digital+Agenda+%28English+Version%29.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=44f1500c-6415-4e21-aa33-1e5210527d94
https://uruguaydigital.uy/wps/wcm/connect/urudigital/44f1500c-6415-4e21-aa33-1e5210527d94/Download+Digital+Agenda+%28English+Version%29.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=44f1500c-6415-4e21-aa33-1e5210527d94
https://uruguaydigital.uy/wps/wcm/connect/urudigital/44f1500c-6415-4e21-aa33-1e5210527d94/Download+Digital+Agenda+%28English+Version%29.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=44f1500c-6415-4e21-aa33-1e5210527d94
https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2013/450-resolucao-612
https://jis.gov.jm/laws-far-advanced-modernize-ict-sector/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2018/documents/DiscussionPaper_Setting%20the%20scene%20for%205G_GSR18.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2018/documents/DiscussionPaper_Setting%20the%20scene%20for%205G_GSR18.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2018/documents/DiscussionPaper_Setting%20the%20scene%20for%205G_GSR18.pdf
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/9236-joint-statement-from-the-commission-and-_0.pdf
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/9236-joint-statement-from-the-commission-and-_0.pdf
https://www.bocra.org.bw/sites/default/files/documents/COMMUNICATIONS%20REGULATORY%20ACT%2C%202012.pdf
https://www.bocra.org.bw/sites/default/files/documents/COMMUNICATIONS%20REGULATORY%20ACT%2C%202012.pdf
https://www.bocra.org.bw/sites/default/files/documents/COMMUNICATIONS%20REGULATORY%20ACT%2C%202012.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.20-2019-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.20-2019-PDF-E.pdf
https://cept.org/DocumentRevisions/srd/mg---short-range-devices/11630/SRDMG(17)153_Rec%2070-03%20October%202017
https://cept.org/DocumentRevisions/srd/mg---short-range-devices/11630/SRDMG(17)153_Rec%2070-03%20October%202017
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/legislation/Pages/General-Scheme-Online-Safety-Media-Regulation.aspx
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/legislation/Pages/General-Scheme-Online-Safety-Media-Regulation.aspx
https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper/online-harms-white-paper
https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper/online-harms-white-paper
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/toezichthouders-acm-en-ap-treden-op-tegen-stemwijzernl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/toezichthouders-acm-en-ap-treden-op-tegen-stemwijzernl


22

 كتّيب التنظيم الرقمي

Dutta, Sweta. 2020. “Curb your OTT Instincts: Government Gives 100 days to Set Up an Adjudicatory 
Body and Finalize a Code of Conduct”. Mumbai Mirror March 3. https:// mumbaimirror 
.indiatimes .com/ mumbai/ cover -story/ curb -your -ott -instincts/ articleshow/ 74449516 .cms.

European Commission. 2020. Commission Work Programme 2020. Brussels: European Commission. 
https:// eur -lex .europa .eu/ resource .html ?uri = cellar %3A7ae642ea -4340 -11ea -b81b 
-01aa75ed71a1 .0002 .02/ DOC _1 & format = PDF.

European Union. 2016. Regulation )EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC )General Data 
Protection Regulation). Brussels: EU. https:// eur -lex .europa .eu/ legal -content/ EN/ TXT/ ?qid 
= 1528874672298 & uri = CELEX %3A02016R0679 -20160504. 

European Union. 2018. Directive )EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council 
of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code. Brussels: 
Official Journal of the European Union.

Fanta, Alexander. 2019. “Leaked Document: EU Commission Mulls New Law to Regulate Online 
Platforms”. Netzpolitik, July 16. https:// netzpolitik .org/ 2019/ leaked -document -eu 
-commission -mulls -new -law -to -regulate -online -platforms/  .

FCC )Federal Communications Commission). 2017. In the Matter of Section 43.62 Reporting 
Requirements for U.S. Providers of International Services. Washington, DC: FCC. https:// 
transition .fcc .gov/ Daily _Releases/ Daily _Business/ 2017/ db1024/ FCC -17 -136A1 .pdf.

Headquarters for Japan’s Economic Revitalization. 2015. New Robot Strategy: Japan’s Robot 
Strategy – Vision, Strategy, Action Plan. https:// www .kantei .go .jp/ jp/ singi/ keizaisaisei/ pdf/ 
robot _honbun _150210EN .pdf. 

ICC )International Chamber of Commerce). 2016. Regulatory Modernization in the Digital Economy: 
Developing an Enabling Policy Environment for Innovation, Competition, and Growth. Paris: ICC. 
https:// iccwbo .org/ content/ uploads/ sites/ 3/ 2016/ 05/ ICC -Digital -Economy -Commission 
-Policy -Statement -on -Regulatory -Modernization -in -the -Digital -Economy -1 .pdf. 

IMDA )Infocomm Media Development Authority). 2020. Internet of Things )IoT) Cyber Security Guide. 
https:// www .imda .gov .sg/ -/ media/ Imda/ Files/ Regulation -Licensing -and -Consultations/ ICT 
-Standards/ Telecommunication -Standards/ Reference -Spec/ IMDA -IoT -Cyber -Security -Guide 
.pdf. 

ITU )International Telecommunication Union). 2018a. Global ICT Regulatory Outlook 2018. http:// 
handle .itu .int/ 11 .1002/ pub/ 81234575 -en.   

ITU )International Telecommunication Union). 2018b. ITU World Telecommunication/ICT Regulatory 
Survey 2018. Geneva: ITU. https:// www .itu .int/ en/ ITU -D/ Regulatory -Market/ Documents/ 
ITU _Telecommunication -Regulatory -Survey -2018 _E .pdf. 

ITU )International Telecommunication Union). 2019. Digital Infrastructure Policy and Regulation 
in Asia-Pacific Region. Geneva: ITU. https:// www .itu .int/ en/ ITU -D/ Regional -Presence/ 
AsiaPacific/ SiteAssets/ Pages/ Events/ 2019/ RRITP2019/ ASP/ ITU _2019 _Digital 
_Infrastructure _5Sep2019FNL .pdf. 

ITU )International Telecommunication Union). 2020. Global ICT Regulation Outlook 2020. Geneva: 
ITU. https:// www .itu .int/ dms _pub/ itu -d/ opb/ pref/ D -PREF -BB .REG _OUT01 -2020 -PDF -E 
.pdf. 

Liu, John. 2019. “Telecom Sector Fuels Myanmar’s Economy.” Myanmar Times, December 18. https:// 
www .mmtimes .com/ news/ telecom -sector -fuels -myanmars -economy .html.

https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/cover-story/curb-your-ott-instincts/articleshow/74449516.cms
https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/cover-story/curb-your-ott-instincts/articleshow/74449516.cms
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://netzpolitik.org/2019/leaked-document-eu-commission-mulls-new-law-to-regulate-online-platforms/
https://netzpolitik.org/2019/leaked-document-eu-commission-mulls-new-law-to-regulate-online-platforms/
https://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2017/db1024/FCC-17-136A1.pdf
https://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2017/db1024/FCC-17-136A1.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/robot_honbun_150210EN.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/robot_honbun_150210EN.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/05/ICC-Digital-Economy-Commission-Policy-Statement-on-Regulatory-Modernization-in-the-Digital-Economy-1.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/05/ICC-Digital-Economy-Commission-Policy-Statement-on-Regulatory-Modernization-in-the-Digital-Economy-1.pdf
https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulation-Licensing-and-Consultations/ICT-Standards/Telecommunication-Standards/Reference-Spec/IMDA-IoT-Cyber-Security-Guide.pdf
https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulation-Licensing-and-Consultations/ICT-Standards/Telecommunication-Standards/Reference-Spec/IMDA-IoT-Cyber-Security-Guide.pdf
https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulation-Licensing-and-Consultations/ICT-Standards/Telecommunication-Standards/Reference-Spec/IMDA-IoT-Cyber-Security-Guide.pdf
http://handle.itu.int/11.1002/pub/81234575-en
http://handle.itu.int/11.1002/pub/81234575-en
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/ITU_Telecommunication-Regulatory-Survey-2018_E.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/ITU_Telecommunication-Regulatory-Survey-2018_E.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_Infrastructure_5Sep2019FNL.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_Infrastructure_5Sep2019FNL.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_Infrastructure_5Sep2019FNL.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.REG_OUT01-2020-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.REG_OUT01-2020-PDF-E.pdf
https://www.mmtimes.com/news/telecom-sector-fuels-myanmars-economy.html
https://www.mmtimes.com/news/telecom-sector-fuels-myanmars-economy.html


23

كتّيب التنظيم الرقمي

LVM )Ministry of Transport and Communications). 2020. “More Frequencies for 5G – Consultation 
Round on the Terms of the Spectrum Auction Launched”. Press Release, February 2. https:// 
www .lvm .fi/ en/ -/ more -frequencies -for -5g -consultation -round -on -the -terms -of -the 
-spectrum -auction -launched -1032878.

Maddens, Sofie. 2016. Building Blocks for Smart Societies in a Connected World: A Regulatory 
Perspective on Fifth Generation Collaborative Regulation. GSR-16 Discussion Paper. Geneva: 
ITU. https:// www .itu .int/ en/ ITU -D/ Conferences/ GSR/ Documents/ ITU _BuildingBlocksReg 
_GSR16 .pdf )Accessed: April 22, 2020).

Mathew, R., 2020. “Netflix to Slash Traffic Across Europe to Relieve Virus Strain on Internet Providers”. 
Reuters, March 22. https:// uk .reuters .com/ article/ us -health -coronavirus -netflix/ netflix -to 
-slash -traffic -across -europe -to -relieve -virus -strain -on -internet -providers -idUKKBN21906P 
)Accessed April 22, 2020).

MCI )Ministry of Communications and Information). 2016. “MCI Restructures IDA and MDA to Seize 
New Opportunities”. Press Release, January 18. https:// www .mci .gov .sg/ pressroom/ news 
-and -stories/ pressroom/ 2016/ 1/ formation -of -infocomm -media -development -authority 
-and -government -technology -organisation ?page = 25. 

MIC )Ministry of Internal Affairs and Communications). 2019. Approval of specific base station 
opening plan for introduction of 5th generation mobile communication system. Japan: Mobile 
Communications Division of MIC. https:// www .soumu .go .jp/ menu _news/ s -news/ 01kiban14 
_02000378 .html. 

MINTIC )Ministry of Information Technology and Communications). 2018. Plan TIC 2018-2022: El 
Futuro Digital es de Todos )ICT Plan 2018-2022: The Digital Future is for Everyone). https:// 
www .mintic .gov .co/ portal/ 604/ articles -101922 _Plan _TIC .pdf. 

MOSTI )Ministry of Science, Technology and Innovation). 2017. National Internet of Things )IoT) 
Strategic Roadmap. Kuala Lumpur: MOSTI. https:// www .mestecc .gov .my/ web/ wp -content/ 
uploads/ 2017/ 02/ IoT -Strategic -Roadmap -1 .pdf. 

MSIT )Ministry of Science and ICT). 2018. Final Result of 5G Mobile Communication Frequency 
Auction. Seoul: MSIT. https:// www .msit .go .kr/ cms/ www/ policyCom/ report/ _ _icsFiles/ 
afieldfile/ 2018/ 06/ 18/ 180618 %20 %EC %A6 %89 %EC %8B %9C %20) %EB %B3 %B4 
%EB %8F %84) %205 %EC %84 %B8 %EB %8C %80)5G) %20 %EC %9D %B4 %EB %8F 
%99 %ED %86 %B5 %EC %8B %A0 %EC %9A %A9 %20 %EC %A3 %BC %ED %8C %8C %EC 
%88 %98 %20 %EA %B2 %BD %EB %A7 %A4 %20 %EC %B5 %9C %EC %A2 %85 %20 %EA 
%B2 %B0 %EA %B3 %BC .pdf. 

NBTC )National Broadcasting and Telecommunications Commission). 2019. Compliance Guide 
regarding the criteria for granting the use of radio frequency for the development and testing 
of innovations in a specific regulatory area )Regulatory Sandbox). Bangkok: NBTC. http:// 
www .nbtc .go .th/ getattachment/ spectrum _management/ 38995/ 02 - %E0 %B8 %84 %E0 
%B8 %B9 %E0 %B9 %88 %E0 %B8 %A1 %E0 %B8 %B7 %E0 %B8 %AD - %E0 %B8 %81 
%E0 %B8 %B2 %E0 %B8 %A3 %E0 %B8 %9B %E0 %B8 %8F %E0 %B8 %B4 %E0 %B8 %9A 
%E0 %B8 %B1 %E0 %B8 %95 %E0 %B8 %B4 %E0 %B8 %95 %E0 %B8 %B2 %E0 %B8 %A1 
%E0 %B8 %9B %E0 %B8 %A3 %E0 %B8 %B0 %E0 %B8 %81 %E0 %B8 %B2 %E0 %B8 %A8 
-Sandbox .pdf .aspx. 

OECD )Organisation for Economic Co-operation and Development). 2019. Going Digital: Shaping 
Policies, Improving Lives. Paris: OECD Publishing. https:// www .oecd -ilibrary .org/ docserver/ 
9789264312012 -en .pdf ?expires = 1587947608 & id = id & accname = guest & chec ksum = 
B0115274823F0FB61E9045106E89E38B.

1 ل 
فص

ال

https://www.lvm.fi/en/-/more-frequencies-for-5g-consultation-round-on-the-terms-of-the-spectrum-auction-launched-1032878
https://www.lvm.fi/en/-/more-frequencies-for-5g-consultation-round-on-the-terms-of-the-spectrum-auction-launched-1032878
https://www.lvm.fi/en/-/more-frequencies-for-5g-consultation-round-on-the-terms-of-the-spectrum-auction-launched-1032878
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/ITU_BuildingBlocksReg_GSR16.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/ITU_BuildingBlocksReg_GSR16.pdf
https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netflix/netflix-to-slash-traffic-across-europe-to-relieve-virus-strain-on-internet-providers-idUKKBN21906P
https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netflix/netflix-to-slash-traffic-across-europe-to-relieve-virus-strain-on-internet-providers-idUKKBN21906P
https://www.mci.gov.sg/pressroom/news-and-stories/pressroom/2016/1/formation-of-infocomm-media-development-authority-and-government-technology-organisation?page=25
https://www.mci.gov.sg/pressroom/news-and-stories/pressroom/2016/1/formation-of-infocomm-media-development-authority-and-government-technology-organisation?page=25
https://www.mci.gov.sg/pressroom/news-and-stories/pressroom/2016/1/formation-of-infocomm-media-development-authority-and-government-technology-organisation?page=25
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000378.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000378.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-101922_Plan_TIC.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-101922_Plan_TIC.pdf
https://www.mestecc.gov.my/web/wp-content/uploads/2017/02/IoT-Strategic-Roadmap-1.pdf
https://www.mestecc.gov.my/web/wp-content/uploads/2017/02/IoT-Strategic-Roadmap-1.pdf
https://www.msit.go.kr/cms/www/policyCom/report/__icsFiles/afieldfile/2018/06/18/180618%20%EC%A6%89%EC%8B%9C%20(%EB%B3%B4%EB%8F%84)%205%EC%84%B8%EB%8C%80(5G)%20%EC%9D%B4%EB%8F%99%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%9A%A9%20%EC%A3%BC%ED%8C%8C%EC%88%98%20%EA%B2%BD%EB%A7%A4%20%EC%B5%9C%EC%A2%85%20%EA%B2%B0%EA%B3%BC.pdf
https://www.msit.go.kr/cms/www/policyCom/report/__icsFiles/afieldfile/2018/06/18/180618%20%EC%A6%89%EC%8B%9C%20(%EB%B3%B4%EB%8F%84)%205%EC%84%B8%EB%8C%80(5G)%20%EC%9D%B4%EB%8F%99%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%9A%A9%20%EC%A3%BC%ED%8C%8C%EC%88%98%20%EA%B2%BD%EB%A7%A4%20%EC%B5%9C%EC%A2%85%20%EA%B2%B0%EA%B3%BC.pdf
https://www.msit.go.kr/cms/www/policyCom/report/__icsFiles/afieldfile/2018/06/18/180618%20%EC%A6%89%EC%8B%9C%20(%EB%B3%B4%EB%8F%84)%205%EC%84%B8%EB%8C%80(5G)%20%EC%9D%B4%EB%8F%99%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%9A%A9%20%EC%A3%BC%ED%8C%8C%EC%88%98%20%EA%B2%BD%EB%A7%A4%20%EC%B5%9C%EC%A2%85%20%EA%B2%B0%EA%B3%BC.pdf
https://www.msit.go.kr/cms/www/policyCom/report/__icsFiles/afieldfile/2018/06/18/180618%20%EC%A6%89%EC%8B%9C%20(%EB%B3%B4%EB%8F%84)%205%EC%84%B8%EB%8C%80(5G)%20%EC%9D%B4%EB%8F%99%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%9A%A9%20%EC%A3%BC%ED%8C%8C%EC%88%98%20%EA%B2%BD%EB%A7%A4%20%EC%B5%9C%EC%A2%85%20%EA%B2%B0%EA%B3%BC.pdf
https://www.msit.go.kr/cms/www/policyCom/report/__icsFiles/afieldfile/2018/06/18/180618%20%EC%A6%89%EC%8B%9C%20(%EB%B3%B4%EB%8F%84)%205%EC%84%B8%EB%8C%80(5G)%20%EC%9D%B4%EB%8F%99%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%9A%A9%20%EC%A3%BC%ED%8C%8C%EC%88%98%20%EA%B2%BD%EB%A7%A4%20%EC%B5%9C%EC%A2%85%20%EA%B2%B0%EA%B3%BC.pdf
https://www.msit.go.kr/cms/www/policyCom/report/__icsFiles/afieldfile/2018/06/18/180618%20%EC%A6%89%EC%8B%9C%20(%EB%B3%B4%EB%8F%84)%205%EC%84%B8%EB%8C%80(5G)%20%EC%9D%B4%EB%8F%99%ED%86%B5%EC%8B%A0%EC%9A%A9%20%EC%A3%BC%ED%8C%8C%EC%88%98%20%EA%B2%BD%EB%A7%A4%20%EC%B5%9C%EC%A2%85%20%EA%B2%B0%EA%B3%BC.pdf
http://www.nbtc.go.th/getattachment/spectrum_management/38995/02-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-Sandbox.pdf.aspx
http://www.nbtc.go.th/getattachment/spectrum_management/38995/02-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-Sandbox.pdf.aspx
http://www.nbtc.go.th/getattachment/spectrum_management/38995/02-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-Sandbox.pdf.aspx
http://www.nbtc.go.th/getattachment/spectrum_management/38995/02-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-Sandbox.pdf.aspx
http://www.nbtc.go.th/getattachment/spectrum_management/38995/02-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-Sandbox.pdf.aspx
http://www.nbtc.go.th/getattachment/spectrum_management/38995/02-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-Sandbox.pdf.aspx
http://www.nbtc.go.th/getattachment/spectrum_management/38995/02-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-Sandbox.pdf.aspx
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264312012-en.pdf?expires=1587947608&id=id&accname=guest&checksum=B0115274823F0FB61E9045106E89E38B
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264312012-en.pdf?expires=1587947608&id=id&accname=guest&checksum=B0115274823F0FB61E9045106E89E38B
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264312012-en.pdf?expires=1587947608&id=id&accname=guest&checksum=B0115274823F0FB61E9045106E89E38B


24

 كتّيب التنظيم الرقمي

OECD )Organisation for Economic Co-operation and Development). 2020. OECD Best Practice 
Principles for Regulatory Policy: Regulatory Impact Assessment. Paris: OECD Publishing. 
https:// www .oecd .org/ gov/ regulatory -policy/ regulatory -impact -assessment -7a9638cb -en 
.htm.

Oka, Abhay. 2019. Writ Petition No. 6050 of 2019 )C) PIL. High Court: Karnataka. http:// judgmenthck 
.kar .nic .in/ judgmentsdsp/ bitstream/ 123456789/ 292918/ 1/ WP6050 -19 -07 -08 -2019 .pdf.  

Republic of Kenya. 2019. Digital Economy Blueprint: Powering Kenya’s Transformation. Nairobi: 
Republic of Kenya. https:// www .ict .go .ke/ wp -content/ uploads/ 2019/ 05/ Kenya -Digital 
-Economy -2019 .pdf .

Sayed, Tamer. 2019. “Spectrum Management: Strategic Planning and Policies for Wireless Innovation”. 
Presentation at ITU-D meeting on Spectrum Management: Strategic Planning and Policies 
for Wireless Innovation, Algeria, December 1-5, https:// www .itu .int/ en/ ITU -D/ Regional 
-Presence/ ArabStates/ Documents/ events/ 2019/ SPP4WI/ Session %2013 %20Spectrum 
%20policies %20for %20wireless %20Innovation %20Spectrum %20and %20infrastructure 
%20sharing .pdf.

Seint Seint Aye. 2015. Telecommunication Licensing Framework in Myanmar. Myanmar: Posts 
and Telecommunications Department of the Ministry of Transport and Communication. 
https:// www .itu .int/ en/ ITU -D/ Regulatory -Market/ Documents/ Myanmar/ Session6 _2 %20
SeintSeintAye _Myanmar %20licensing .pdf.

Select Committee on Communications. 2019. Regulating in a Digital World. 2nd Report of Session 
2017–19, HL Paper 229. London: House of Lords. https:// publications .parliament .uk/ pa/ 
ld201719/ ldselect/ ldcomuni/ 299/ 299 .pdf. 

SSEACP )State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy). 2019. 2019 Procedure on the 
Provision of Information by ACM. The Hague: SSEACP.  https:// www .acm .nl/ sites/ default/ 
files/ documents/ 2018 -01/ procedure -on -the -provision -of -information -by -acm .pdf. 

TMG )Telecommunications Management Group). 2020. Overview of AI Policies and Development in 
Latin America. Arlington, VAS: TMG. https:// www .tmgtelecom .com/ publications/ overview -of 
-ai -policies -and -developments -in -latin -america/ .

World Bank. 2019. Nigeria Digital Economy Diagnostic Report. Washington, DC: World Bank. 
http:// documents .worldbank .org/ curated/ en/ 387871574812599817/ pdf/ Nigeria -Digital 
-Economy -Diagnostic -Report .pdf. 

World Bank and ITU. 2021 )forthcoming). Regulatory Watch Initiative. 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-impact-assessment-7a9638cb-en.htm
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-impact-assessment-7a9638cb-en.htm
http://judgmenthck.kar.nic.in/judgmentsdsp/bitstream/123456789/292918/1/WP6050-19-07-08-2019.pdf
http://judgmenthck.kar.nic.in/judgmentsdsp/bitstream/123456789/292918/1/WP6050-19-07-08-2019.pdf
https://www.ict.go.ke/wp-content/uploads/2019/05/Kenya-Digital-Economy-2019.pdf
https://www.ict.go.ke/wp-content/uploads/2019/05/Kenya-Digital-Economy-2019.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2019/SPP4WI/Session%2013%20Spectrum%20policies%20for%20wireless%20Innovation%20Spectrum%20and%20infrastructure%20sharing.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2019/SPP4WI/Session%2013%20Spectrum%20policies%20for%20wireless%20Innovation%20Spectrum%20and%20infrastructure%20sharing.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2019/SPP4WI/Session%2013%20Spectrum%20policies%20for%20wireless%20Innovation%20Spectrum%20and%20infrastructure%20sharing.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2019/SPP4WI/Session%2013%20Spectrum%20policies%20for%20wireless%20Innovation%20Spectrum%20and%20infrastructure%20sharing.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Myanmar/Session6_2%20SeintSeintAye_Myanmar%20licensing.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Myanmar/Session6_2%20SeintSeintAye_Myanmar%20licensing.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldcomuni/299/299.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldcomuni/299/299.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-01/procedure-on-the-provision-of-information-by-acm.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-01/procedure-on-the-provision-of-information-by-acm.pdf
https://www.tmgtelecom.com/publications/overview-of-ai-policies-and-developments-in-latin-america/
https://www.tmgtelecom.com/publications/overview-of-ai-policies-and-developments-in-latin-america/
http://documents.worldbank.org/curated/en/387871574812599817/pdf/Nigeria-Digital-Economy-Diagnostic-Report.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/387871574812599817/pdf/Nigeria-Digital-Economy-Diagnostic-Report.pdf


كتّيب التنظيم الرقمي

25

2 ل 
فص

ال

الفصل 2. المنافسة واالقتصاد

مقدمة: التحول التنظيمي في االقتصاد الرقمي  1.2
على مدى السنوات العشر الماضية، حدث اضطراب كبير في األسواق والتنظيم بسبب التحول الرقمي. ويمتد 
هذا االضطراب، الذي من المنتظر أن يستمر، ليشمل جميع جوانب االقتصاد تقريباً، وهو في األساس نتيجة لالنتقال 

.)2020a إلى نماذج األعمال التي تركز على البيانات القائمة على المنصات الرقمية (االتحاد الدولي لالتصاالت

وتعمل المنصات الرقمية على استيعاب قوى السوق وهي تؤدي، في سباق على مستوى الحجم والنطاق، إلى 
 1.)NRA) أسواق عبر وطنية. وهذا يعني أن التنظيم يتجاوز على نح متزايد نطاق فرادى الهيئات التنظيمية الوطنية
وفي أماكن أخرى، يتعين على الهيئات التنظيمية الوطنية أن تعمل في تعاون إقليمي إذا كان لها أن تكون فعالة. 
ويمكن أن يتم ذلك من خالل الهيئات عبر الوطنية والهيئات اإلقليمية (مثل المفوضية األوروبية( أو من قبل 
فرادى الهيئات التنظيمية الوطنية انطالقاً من عمل الهيئات األخرى التي أخذت زمام المبادرة فيما يتعلق بتنظيم 
المنصات والمحتوى. وتواجه الهيئات التنظيمية في الدول الصغيرة تحديات خاصة2  حيث تفتقر السوق الوطنية 
إلى الحجم الالزم للحفاظ على نماذج العرض التنافسية، وقد تفتقر إلى الموارد (ال سيما من حيث االستعداد 

والقدرة البشرية( لتنظيم الموّرد المهيمن.

وال تزال الخدمات الوطنية القديمة موجودة، وسول يستمر التنظيم التقليدي للخدمات واألسعار لبعض الوقت، 
ولكن الحاجة إلى هذا التنظيم داخل الحدود الوطنية آخذة في االنخفاض. وذلك ألن الخدمات التقليدية مقيدة 
بتطبيقات OTT على المنصات الرقمية عبر الوطنية. وتتعرض النهج التقليدية للتنظيم على أي حال لضغوط 

متزايدة بسبب التحول الرقمي:

أصبح تحديد وتحليل السوق أكثر صعوبة بسبب التقارب بين الخدمات الثابتة/المتنقلة والصوت/البيانات   •
والخدمات التقليدية/OTT. وتستغرق العملية التنظيمية النموذجية أيضاً وقتاً طويالً بحيث ال تكون فعالة 
الهيئات  العديد من  التي تتطور بسرعة، كما أن عملية تحليل السوق بأكملها ترهق موارد  في األسواق 
التنظيمية. وثمة حاجة ماسة إلى تبسيط عملية تحليل السوق بحيث يمكن تنفيذها في الوقت المناسب 

وتكون قوية بما فيه الكفاية لمواجهة أي تحدٍّ قانوني.

هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو نظراؤها في مواقع أخرى في الحكومة (مثل الوزارات أو هيئات المنافسة(.  1

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "التحديات المحددة للمنافسة والتنظيم في الدول الصغرى".  2



26

 كتّيب التنظيم الرقمي

يبقى التوصيل البيني أمراً حيوياً حيث تتعايش شبكات متعددة، ولكن من الممكن تبسيط معدالت اإلنهاء   •
- عند الصفر أو بالقرب منه - غالباً دون الحاجة إلى تطبيق منهجيات ونماذج تقدير التكاليف.

يتحقق الترخيص على نحو متزايد من خالل التفويض العام لتقديم الخدمة والتنظيم الالحق التناظري،   •
أي القواعد التي تنطبق على جميع مقدمي الخدمات وليس فقط أولئك الذين يتمتعون بقوة سوقية 
التي تحد من  التحقق من ممارسات ترزيم الخدمات  التنظيمية  للهيئات  إذ ينبغي مثالً   .)SMP) كبيرة
المنافسة، والحد من عمليات االندماج واالستحواذ التي التي تنطوي على إمكانية تقليل المنافسة إلى حد 
كبير. وثمة حاجة إلى كفاءات جديدة وربما وكاالت منافسة جديدة إذا أريد لهذا التحول التنظيمي أن يكون 

فعاالً.

ومع أن جميع المنصات والخدمات الرقمية تعمل كأسواق عبر وطنية فإنها ال تزال بحاجة إلى النفاذ إلى البنية 
التحتية الوطنية لتوفير الخدمة ومشاركة العمالء. ولذلك ينبغي أن يكون تركيز الهيئات التنظيمية الوطنية على 

ضمان إتاحة هذا النفاذ بقدرة كافية وبجودة خدمة (QoS( مقبولة وبشروط عادلة.

ويؤدي الطلب المتزايد باستمرار على البيانات إلى الضغط على البنية التحتية للشبكات الوطنية، وال سيما شبكات 
النفاذ. وقد تكون متطلبات االستثمار لتوفير عرض نطاق مناسب غير متوافقة مع المنافسة (ال سيما في أقل 
البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك في المناطق الريفية والمعزولة(، 
وفي هذه الظروف تكون متطلبات وشروط الترخيص المرتبطة بتمويل الدولة أمراً بالغ األهمية لتحقيق النجاح. 
وينبغي للهيئات التنظيمية الوطنية أيضاً استكشاف نماذج الشراكة التي تتقاسم فيها المنصات الرقمية تكلفة 
البنية التحتية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (مع الحاجة إلى إعادة النظر في استخدام مفهوم ومبادئ 

العوامل الخارجية للشبكة(.

التكلفة وتحليل خطة العمل لنشر  النفاذ على المستوى الصحيح نمذجة  ويتطلب تحديد متطلبات شبكات 
الشبكة (االتحاد الدولي لالتصاالت 2019a(. والغرض من التنظيم هو مراقبة التقدم إزاء مؤشرات األداء الرئيسية 
ليست  الغرامات  أن  من  الرغم  على  تبقى ضرورية،  العقوبات  فرض  على  والقدرة  المحددة مسبقاً.   )KPI)

مرضية أبداً.

وعموماً، يتطلب استخراج القيمة من المنصات الرقمية على المستوى الوطني تكييف السياسات الضريبية - 
التي تستند ضمناً إلى أعداد المشتركين واإليرادات بدالً من األرباح. وينبغي استخدام األموال التي تجمع لتمويل 
نشر الشبكة وتحسين النفاذ - إما مباشرة أو من خالل آلية تمويل بديلة للتنمية الرقمية - من أجل المضي في 

تطوير االقتصاد الرقمي.

التنظيم في العصر الرقمي  2.2

مقاربة تاريخية
قبل حدوث االضطراب الرقمي، كانت شبكات االتصاالت والخدمات واألسواق وطنية في نطاقها بالدرجة األولى 
وهي ترمي إلى توفير مجموعة محدودة وموحدة قياسياً من خدمات االتصاالت للمستعملين النهائيين. وقد 
تجاوز معظم البلدان حدود العرض االحتكاري، وقدمت قدراً ما من المنافسة واختيار المستهلك. ومع ذلك، 

وحتى عهد قريب، كان توفير خدمات االتصاالت إلى حد كبير معاملة أحادية االتجاه في سوق وحيدة الجانب.

وتحت رعاية الهيئات التنظيمية الوطنية، التي تتحكم في سوق شبه تنافسية، تم تقسيم سلسلة التوريد إلى 
مكونات البيع بالجملة والتجزئة. وكان تجار الجملة خاضعين للتنظيم االقتصادي خاصة عندما كانوا يتحكمون 
في مرافق االختناق أو كان لديهم قوة كبيرة في السوق. ولم يخضع تجار التجزئة للتنظيم عموماً أو لقدر لّين من 
التنظيم (باستثناء حماية المستهلك3(، ألن المنافسة الفعالة يمكن أن تنشأ على أساس تكافؤ النفاذ إلى مدخالت 

البيع بالجملة.

التطورات حديثة العهد
لقد ظهرت منصات رقمية ثنائية الجوانب ومتعددة الجوانب (مثل Facebook وGoogle( ونمت بسرعة. وتستند 
جاذبيتهم للعمالء إلى تقديم خدمات مبتكرة يبدو أنها ال تكلفهم شيئاً (أو تكلفهم القليل جداً(. وهذا صحيح تماماً 
الرقمية يعتمد على بيانات العمالء (وإن كانت غالباً مغفلة  من حيث السعر، لكن نموذج األعمال للمنصات 

انظر الفصل 4 - "شؤون المستهلك".  3
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وتجميعية( الستحداث قيمة يمكن تسويقها في جانب آخر من المنصة (للمعلنين أو موفري المحتوى مثالً(. 
وهكذا، تعمل المنصات الرقمية بمثابة سوق، حيث تجمع وتقلل من تكاليف المعامالت بين مجموعات متميزة 

من العمالء.

ويالحظ وجود عوامل خارجية قوية للشبكة.4  وتصف عوامل الشبكة أثر أي مستعمل إضافي للخدمة على قيمة 
تلك الخدمة بالنسبة لآلخرين. وقد تكون هذه العوامل الخارجية في جانب واحد من المنصة أو عبر المنصة؛ وقد 
تكون إيجابية أو سلبية. إوذا كانت المنصة تعاملية (أي تمكّن المعامالت بين العمالء في أي من جانبي المنصة(، 

فإن هذا يعزز العوامل الخارجية.

الشكل 1.2. آثار الشبكة للمنصات الرقمية

.2018a المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت

وإجماالً، أدت المؤثرات الخارجية اإليجابية القوية للمنصات الرقمية عبر المجموعات إلى ما يلي:

سباق على التوسع. التوسع عنصر هام لتحسين الخدمة وخفض التكاليف. وهناك مزايا قوية لصاحب   •
المبادرة األولى، وكثيراً ما تستحوذ المنصات القائمة المنافسين الجدد لحماية موقعها المهيمن.

تركيز قوة السوق. يصعب على المنصات األصغر التنافس نظراً الرتفاع تكاليفها وألنه ال يمكنها بسهولة   •
مضاهاة القيمة االستهالكية للمنصات األكثر انتشاراً.

األسواق عبر الوطنية والعالمية. كلما زاد انتشار المنصة عالمياً، زادت آثار العوامل الخارجية للشبكة.  •

تمزق تنظيم شبكات االتصاالت التقليدية. تعمل المنصات الرقمية خارج المجال التقليدي للهيئة التنظيمية   •
وعبر الحدود الوطنية، ولكنها تتنافس مع مقدمي خدمات شبكات االتصاالت وتضعفهم في بعض الحاالت 

(فقد أثر مقدمو خدمات OTT مثالً بشكل كبير على اإليرادات التقليدية لمقدمي شبكات االتصاالت(.

وكل من هذه النواتج قد يكون مشكلة للتنظيم االقتصادي. وقد أدت إلى حالة تتسم بما يلي:

المنصات الرقمية عديمة الحدود: كبيرة جداً وواسعة جداً بحيث يتعذر تنظيمها؛  •

تركيز السوق مفرط: المنافسة محدودة لدرجة أن هناك احتكارات بحكم الواقع؛  •

بيانات المستهلك تمول النظام بأساليب غير شفافة وربما ضارة؛  •

المنصات الرقمية ال تقدم مساهمة متسقة ومتناسبة في البنية التحتية الوطنية التي تعتمد عليها.  •

لكن المستهلكين ال يتذمرون عموماً. فهم يحبون الخدمات المقدمة والسعر المنخفض أو المجاني. وحتى لو 
كان لدى المستهلكين شواغل بشأن كيفية استخدام بياناتهم الشخصية، فهم على استعداد (بشكل عام دون 

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "شرح العوامل الخارجية في المنصات الرقمية".  4
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قراءة( لقبول أي شروط وأحكام يفرضها مقدمو خدمات المنصة. وهنا يجب أن يتدخل التنظيم: لتوفير الضمانات 
ومراقبة العمليات وإنفاذ العقوبات إذا لزم األمر.5

وحيادية الشبكة هي أحد مجاالت التنظيم التي حظيت بالكثير من الدعاية. ويشير مصطلح "حيادية الشبكة" 
إلى التكافؤ في معاملة جميع رزم البيانات، بغض النظر عن التطبيق أو المستعمل أو السعر. ويمكن تلخيص 

المبادئ الرئيسية (هيئة االتصاالت الفيدرالية األمريكية 2015( على النحو التالي:

ال يجوز لمشغلي الشبكات حجب النفاذ إلى المحتوى القانوني أو التطبيقات أو الخدمات  عدم الحجب:   •
أو األجهزة غير الضارة؛

عدم اإلعاقة: ال يجوز لمشغلي الشبكات إفساد أو تعطيل حركة اإلنترنت القانونية القائمة على المحتوى   •
أو التطبيقات أو الخدمات أو األجهزة غير الضارة؛

عدم إيالء األولوية لقاء أجر: ال يجوز لمشغلي الشبكات محاباة جزء مشروع من حركة اإلنترنت على أجزاء   •
مشروعة أخرى من الحركة مقابل تعويض من أي نوع – بعبارة أخرى "ال مسارات سريعة". وتمنع هذه 

القاعدة أيضاً مقدمي خدمات اإلنترنت من إيالء األولوية للمحتوى والخدمات لدى الفروع التابعة لهم.

ويتمثل التحدي المستمر لمشغلي شبكات االتصاالت في توفير عرض نطاق كاٍف لدعم جميع التطبيقات التي 
توفرها اإلنترنت ويطلبها المستعملون. وهي مقيدة بشدة في سعر المستعمل النهائي الذي يمكنهم تحديده، 
بحيث يمكنهم التماس الدفع من الجانب اآلخر من السوق. بيد أن القوة السوقية للمنصات الرقمية كبيرة اآلن 
لدرجة أن مشغل الشبكة قد ال يتمكن من جني المزيد من اإليرادات. وهكذا، بسبب الحرمان من المال في جانبي 
السوق، فقد يسعى بدالً من ذلك إلى حظر المحتوى أو خنق الطلب أو إيالء األولوية للحركة المدفوعة لمجرد 

تغطية التكاليف.

 ،)2018 )FCC) ومع أن هيئة االتصاالت الفيدرالية األمريكية عكست قرارها الحقاً (هيئة االتصاالت الفيدرالية األمريكية
فإن المبادئ التي اعتمدتها في عام 2015 ما زالت ترشد هيئات تنظيمية في أماكن أخرى. مثال ذلك، تتطلب 
الالئحة األوروبية المكافئة (االتحاد األوروبي (EU( 2015( أن "يتعامل مقدمو خدمات النفاذ إلى اإلنترنت مع كل 
الحركة على قدم المساواة، عند تقديم خدمات النفاذ إلى اإلنترنت، دون تمييز أو تقييد أو تدخل، وبغض النظر 
عن المرسل والمستقبل، أو المحتوى موضوع النفاذ أو التوزيع، أو التطبيقات أو الخدمات المستهلكة أو المقدمة، 

أو المعدات المطرافية المستعملة"، مع أن ذلك ال يمنع من تنفيذ "أي تدابير معقولة إلدارة الحركة".6

وفي الواقع، وضعت مبادئ حيادية الشبكة ال كتنظيم مسبق، وإنما كدليل للتدخل الالحق على أساس كل حالة 
على حدة حسب اللزوم. وتوضح إحدى المواد7 ما يلي:

"هناك عالقة تكافلية بين مقدمي خدمات النطاق العريض ومقدمي محتوى اإلنترنت - كل يستفيد من اآلخر، 
ويتطلب منه مساعدته في تحقيق اإليرادات واألرباح. ومن المنظور االقتصادي، فإن وجود مقدمي محتوى اإلنترنت 
ذوي القوة المتزايدة يوفر القوة الشرائية المقابلة الالزمة للحد من هيمنة مقدمي النفاذ الحاليين في األسواق 
القوة  استغالل  بوسعهم  ليس  المحتوى  مقدمي  أن  الجانبين  ذات  السوق  متطلبات  تعني  بينما  الوطنية، 
االقتصادية على حساب المنظمات التي تربطهم بالمستعملين النهائيين الذين هم مصدر تلك القوة. ولسوف 
يكون الدور المستقبلي للهيئة التنظيمية عبارة عن مراقبة االتفاقات أكثر من التدخل لتحديد األسعار أو تحديد 
المقام األول مبادئ توجيهية للحل الالحق  سويات جودة الخدمة. ولذلك فإن قواعد حيادية اإلنترنت هي في 

للنزاعات - وهو بالضبط ما اقترحه األمر المتعلق باإلنترنت المفتوحة الصادر عن هيئة االتصاالت الفيدرالية ".

وفي أوروبا، أصدرت هيئة المنظمين األوروبيين لالتصاالت اإللكترونية إرشادات للهيئات التنظيمية الوطنية بشأن 
تنفيذ قواعد حيادية الشبكة (هيئة المنظمين األوروبيين لالتصاالت اإللكترونية (BEREC( 2016( وأبلغت الحقاً 
يتعلق  الناشئة فيما   5G تقنيات التركيز بشكل خاص على  التوجيهية، مع  المبادئ  تطبيق  في كل عام عن 

بحيادية الشبكة.

انظر الفصل 4 - "شؤون المستهلك" والفصل 5 - "حماية البيانات والثقة".  5

انظر االتحاد األوروبي (EU( 2015، 8 (المادة 3(.  6

.9 ،2016 Seixasو Holmesو Rogerson انظر  7
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االستنتاجات الرئيسية
بمقدمي  مقارنة  أصغر  الشبكات  كان حجم مشغلي  وإن  التقليدية –  الشبكات  تنظيم  يستمر  سوف   •
المنصات الرقمية، فهم ما زالوا يتحكمون في النفاذ إلى العمالء - ولكن يتعين أن يكون تركيز التنظيم بشكل 

متزايد على النفاذ المفتوح وغير التمييزي إلى البنية التحتية إذا أريد له استمرار الصلة والفعالية.

ينبغي أن تحترس الهيئات التنظيمية من السماح لمقدمي المنصات الرقمية بإنشاء بنية تحتية للشبكة   •
البحث عن وسائل لضمان مساهمة  إلى الشبكة، ولكن ينبغي  للنفاذ  الهيمنة في السوق  لتجنب نفوذ 

المنصات الرقمية في تكاليف نشر وصيانة البنية التحتية للنفاذ.

ينبغي إجراء التنظيم بشكل متزايد مسبقاً، والتركيز على اتفاقات المراقبة وحل النزاعات بين مقدمي   •
شبكات االتصاالت والمنصات الرقمية، بناًء على مبادئ واضحة مثل مبادئ حيادية الشبكة.

التنظيم  المنافسة لضمان  الوطنية أن تتعاون فيما بينها ومع سلطات  التنظيمية  الهيئات  يتعين على   •
الهيئات اإلقليمية/الدولية، مثل االتحاد  الرقمية. وفي هذه األمور، من شأن  المتسق والفعال للمنصات 
الدولي لالتصاالت واالتحادات التنظيمية اإلقليمية8،، أن تنهض بدور رائد لضمان التنظيم المنسق والمتزامن. 
ويمكن للهيئات التنظيمية الوطنية في البلدان النامية أيضاً أن تبني على عمل اآلخرين الذين أخذوا زمام 
المبادرة فيما يتعلق بتنظيم المنصات والمحتوى، بشأن نهج تنظيم المنصات الرقمية مثالً الذي اتبعته 
 OTT 9  والعمل في مجال تنظيم خدمات)ACCC) هيئة المنافسة وشؤون المستهلك األسترالية في أستراليا

في الهند.10

تنظيم األسواق  3.2

مقاربة تاريخية
يقوم التنظيم االقتصادي تقليدياً على إجراء لتحليل السوق يتكون من ثالثة أجزاء:11

تعريف األسواق. من منظور تنظيمي، يتم تحديد األسواق على أساس إمكانية استبدال العرض والطلب،   •
وتكون حدود السوق على أساس االستجابات السلوكية لزيادة صغيرة ولكنها هامة غير انتقالية في األسعار 
(SSNIP( من قبل محتكر افتراضي يقدم منتجاً واحداً موضع االهتمام في هذه السوق. وتم تحديد األسواق 

بالتغيب عموماً على المستوى الوطني (مع بدائل إقليمية أحياناً(.

تقييم الهيمنة أو القوة السوقية الكبيرة )SMP(. على الرغم من أن العديد من العوامل االقتصادية تشارك   •
في إنشاء أو الحفاظ على مركز مهيمن في السوق، فقد ركز الكثير من التشريعات والممارسات التنظيمية 
على تقييم حصة السوق (تكون قائمة على اإليرادات عادًة( حيث أن هذا هو اإلجراء األسهل في القياس 
والتحقق من صحته. وتقوم الهيئات التنظيمية أحياناً بتقييم مجموعة من العوامل األخرى ذات الصلة، 
مثل تركيز السوق، والنفاذ إلى التمويل، واقتصاديات الحجم، والتميز التكنولوجي، واحتمال توفر قوة شرائية 

تعويضية.

فرض تدابير عالجية متناسبة. ُتفرض تدابير عالجية مسبقاً على مقدمي الخدمات ذوي القوة السوقية   •
ُيتوقع منهم بشكل معقول  المنافسة، والتي قد  التي تعرقل  الممارسات  الكبيرة لمنعهم من مزاولة 
ممارستها، في غياب التنظيم. وينبغي أن تكون التدابير العالجية المختارة أقل التدابير تدخالً والتي تعالج 
بشكل مناسب شواغل المنافسة المحددة. والفئات الرئيسية للتدابير العالجية التي تفرض بشكل شائع 

هي:

واجب التوريد  o

عدم التمييز  o

الشفافية (مثل نشر العروض المرجعية(  o

انظر موقع االتحاد الدولي لالتصاالت:   8 

.https:// www .itu .int/ en/ ITU -D/ Regulatory -Market/ Pages/ RA _Portal/ Home .aspx
انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "استعراض الهيئة األسترالية للمنافسة وشؤون المستهلك لتنظيم المنصات   9

الرقمية".
انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "تنظيم الخدمات OTT في الهند".  10

لالطالع على وصف كامل، انظر Blackman و32ff ،2011 Srivastava؛ واالتحاد الدولي لالتصاالت 2016.  11
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التسعير على أساس التكلفة.  o

وتتوفر أيضاً تدابير عالجية الحقة عندما يتم تحديد ممارسات معينة مانعة للمنافسة (مثل التسعير الكيدي، 
العملية الخاصة  اتباعها  التي يتعين  والسلوك االستبعادي، والربط والترزيم(.12  وتشبه عملية تحليل السوق 
بالتنظيم المسبق: الهدف هو فرض تدابير عالجية متناسبة على مقدمي الخدمات ذوي القوة السوقية الكبيرة. 
ومع ذلك، فإن التنظيم الالحق يتطلب من الهيئة التنظيمية إثبات أن بعض السلوك كان له تأثير أو نية مانعة 

للمنافسة، ومن ثم فرض تدابير عالجية من شأنها إزالة أي ضرر ناتج عن ذلك والتعويض عنه.

وتقدم مولدوفا مثاالً جيداً لتحليل السوق، وهو يوضح كيف تمكنت هيئة التنظيم الوطنية من البناء على األسس 
الصلبة التي أرسيت في جولتها األولى من تحليل السوق بحيث اتبعت التحديثات الالحقة عملية مبسطة، ولكنها 

متينة.13

التطورات حديثة العهد
أدى ظهور المنصات الرقمية، وما أعقبه من زيادة في المنافسة من مقدمي الخدمات المستقلين عن مشغلي 
شبكات االتصاالت، إلى تغيير جذري في البيئة التي تحاول فيها الهيئات التنظيمية تحليل السوق. وعلى وجه 

الخصوص:

بالنسبة  النطاق؛ وتحليل السوق أصعب  الممكن االفتراض بأن األسواق وطنية من حيث  لم يعد من   •
للهيئات التنظيمية الوطنية التي ال تستطيع أن تطلب أو تحصل بسهولة على البيانات ذات الصلة من 

الجهات الفاعلة على المستوى العالمي.

تعريف السوق معقد بسبب وجود منصات رقمية ثنائية الجانب14  - هل هناك سوق واحدة تغطي كال   •
جانبي المنصة أم سوقين مختلفتين؟

يصعب استخدام اختبار رفع األسعار بمقدار بسيط، ولكنه مهم وغير مؤقت (SSNIP( في األسواق التي   •
غالباً ما تكون الخدمات فيها مجانية أو مرزومة أو ذات أسعار مستقلة عن االستخدام. فما هو السعر الذي 

ينبغي رفعه؟ ما الذي يشكل اختبار SSNIP عندما يكون السعر األساسي صفراً؟

قد ال يكون وجود جهة فاعلة واحدة مهيمنة في السوق حالة غير مرغوب فيها (أو يمكن تجنبها(. وقد تكون   •
أثر الشبكة  للرفاهية والذي يمثل  المعزز  منصة واحدة تتمتع بحصة سوقية عالية هي هيكل السوق 
المضاعف. وقد يكون االنفجار في الطلب على البيانات، الذي يؤدي إلى االستثمار في الشبكة على نطاق 

واسع، في كثير من األحوال غير متوافق مع نماذج السوق التنافسية.

لذا يتعين أن يستند تعيين القوة السوقية الكبيرة (والتدابير العالجية التنظيمية( إلى طيف أوسع بكثير   •
الدخول،  البيانات، واالبتكار، والحواجز أمام  إلى  الخدمات، واالزدحام، والنفاذ  المؤشرات (مثل تمايز  من 

والحواجز أمام التوسع(.

أصبح العديد من أشكال السلوك التي كانت تعتبر في الماضي مناهضة للمنافسة جزءاً ال يتجزأ من نماذج   •
األعمال المشروعة، مثال ذلك أن بعض األسعار أقل من التكلفة الهامشية وبعض ربط الخدمات هي 
والسلوك  الكيدي  التسعير  بشأن  حقيقية  هناك شواغل  وستظل  الرقمية.  للمنصات  شائعة  سمات 

االستبعادي، ولكن سيكون من الصعب اكتشافها وإثباتها.

االستنتاجات الرئيسية
التدابير العالجية،  القائم على تعريف السوق والهيمنة وتحديد  التقليدي المسبق،  التنظيم  سوف يظل   •

يتسم باألهمية، ال سيما لتنظيم النفاذ إلى البنى التحتية للشبكات.

عموماً، سيكون هناك إعادة تركيز على تنظيم المنافسة في معرض االنتقال إلى التنظيم التناظري الالحق   
(تطبيق نفس القواعد على جميع الموردين( حيث يستهدف التدخل التنظيمي حاالت محددة من الضرر 

التنافسي، مصحوباً بمستويات عالية من التعاون التنظيمي عبر القطاعات.

.38ff ،2011 Srivastavaو Blackman لالطالع على وصف كامل، انظر  12

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "تحليل السوق في مولدوفا".  13

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "نهج لتعريف السوق في بيئة منصة رقمية ".  14
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هذه التغييرات ضرورية لألسباب التالية:  •

كان القصد من التركيز التقليدي على التنظيم القائم على القوة السوقية الكبيرة هو تمكين اآلخرين   o
من التنافس بشكل عادل، ولكن قد يكون من األفضل اآلن في بعض األحيان تقديم المنصات الرقمية 

وشبكات النفاذ وحتى شبكات النطاق العريض الوطنية بأكملها باعتبارها احتكارات افتراضية؛

حتى في حالة وجود منافسة، من الصعب بشكل متزايد تحديد األسواق، وتحديد عتبات القوة السوقية   o
الكبيرة SMP، وتحديد وتطبيق التدابير العالجية المناسبة؛

أكبر من أن  أكبر من أن يفشلوا و/أو  الحالي، نجد أن بعض المشغلين عبر الحدود  النظام  في ظل   o
يخضعوا للمساءلة - إذ يمكنهم أن يتصرفوا، بل ويفعلون ذلك، دون مراعاة القواعد التنظيمية.

سوف يقوم التنظيم التناظري على مبادئ تنظيمية واسعة مثل النفاذ العادل والمعقول وغير التمييزي   •
إلى الموارد.

لكي يكون التنظيم الالحق فعاالً، يتعين على البلدان إنشاء هيئات منافسة منفصلة تتمتع بالموارد الكافية   •
(أو تفويض اختصاصات مكافئة للهيئة التنظيمية الوطنية(.

التوصيل بين الشبكات  4.2

مقاربة تاريخية
المتحررة حديثاً، مما يضمن  أساسياً في أسواق االتصاالت  إلى أي نقطة مطلباً  التوصيلية من أي نقطة  كانت 
إمكانية توصيل جميع المستعملين فيما بينهم بغض النظر عن مشغل الشبكة.15  ولذلك كان التوصيل بين 
الشبكات المتنافسة أمراً ضرورياً، ونظراً الختالل توازن القوى بين المشغلين القائمين والوافدين الجدد، ال يمكن 

للمفاوضات التجارية أن تسفر عن نتائج عادلة ومعقولة ومشجعة للمنافسة.

وقد تم توسيع مبدأ التوصيل البيني المنظم ليشمل النفاذ بالجملة إلى أي مكون ممكن تقنياً أو تجارياً في شبكة 
مشغل قائم أو في شبكة مشغل يتمتع بقوة سوقية كبيرة. وكان الهدف هو توفير "شروط متكافئة" يمكن فيها 
للوافدين الجدد االختيار، دون ضرار، بين بناء البنية التحتية الخاصة بهم أو استئجارها من مشغل قائم، إما من 
خالل النفاذ أو التوصيل البيني. وبالنظر إلى هذا النفاذ المنظم إلى مدخالت البيع بالجملة الضرورية، يمكن للوافدين 

الجدد محاكاة عروض البيع بالتجزئة من جانب مقدم خدمة يتمتع بقوة سوقية كبيرة.

ولكي يكون قرار الوافد الجديد في البناء أو الشراء محايداً، يتعين أن تستند رسوم النفاذ والتوصيل البيني المنظم 
إلى التكلفة. وقد بذل الكثير من التفكير والجهد في تحديد معيار التكلفة األكثر كفاءة الذي يتعين استخدامه، 
واستقر األمر تدريجياً على استخدام التكاليف المتزايدة على المدى الطويل مع زيادة التكاليف الثابتة المشتركة 
(+LRIC(. وقامت معظم الجهات التنظيمية ببناء نماذج التكلفة الخاصة بها من أسفل إلى أعلى (أي محاكاة 
الشبكات الفعلية بناًء على الممارسات االقتصادية والهندسية المتسمة بالكفاءة(، مما أدى إلى استخدام المختصر 
+BU-LRIC باعتباره معيار التكلفة المعتمد على نطاق واسع. ومع ذلك، استخدمت في بعض األماكن (وأبرزها 
االتحاد األوروبي16( معدالت أقل، على أساس "LRIC الصافية"، إلنهاء النداء. وتمثل LRIC الصافية الفرق في إجمالي 

التكاليف مع توفير خدمة اإلنهاء وبدونه، مقسوماً على عدد دقائق إنهاء النداء.

.119ff ،2011 Srivastavaو Blackman لالطالع على وصف كامل، انظر  15

ورد وصف التطور التاريخي لمعدالت التوصيل البيني في االتحاد األوروبي في القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "تراجع   16

وانخفاض معدالت إنهاء االتصاالت المتنقلة في أوروبا".
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الشكل 2.2. كيف تحدد أسعار التوصيل البيني على أساس التكلفة

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت.

التطورات حديثة العهد
ال يزال التوصيل البيني للصوت وخدمات الرسائل القصيرة SMS هاماً، خاصة للبلدان في إفريقيا حيث تكنولوجيا 
الجيل الثاني 2G هي األكثر استخداماً سواء للشبكات و/أو لألجهزة والخدمات. ومع ذلك، فإن الشبكات التي 
تركز على البيانات، القائمة على بروتوكول اإلنترنت قد غيرت بشكل جذري سلسلة توريد الخدمات، مما أثر على 
التكاليف واألسعار، ومما يتطلب إعادة التفكير في الممارسات التنظيمية التقليدية. ويتمثل االتجاه في شبكات 
بروتوكول اإلنترنت بوجود عدد أقل من عقد الشبكة ووظائف خدمة مركزية ومسارات إرسال متعددة مستعملة 
لنفس االتصال. وكل هذا يؤدي إلى تكاليف ثابتة عالية وتكاليف منخفضة متغيرة، مما يجعل الرسوم المستندة 

إلى االستخدام نظرية إلى حد ما.

التكلفة، ال سيما  القائم على  للتنظيم  اإلنترنت على االشتراط األساسي  إلى شبكات بروتوكول  االنتقال  ويؤثر 
لخدمات التوصيل البيني. وتهيمن حركة البيانات على عالم بروتوكول اإلنترنت: الصوت جزء متناقص ضئيل من 
سعة الشبكة اإلجمالية، ولذا فإن إنهاء الصوت على أساس التكلفة ذو أهمية هامشية.17  وقد ال تدعو الحاجة على 
اإلطالق إلى نماذج تكلفة تنظيمية لشبكة بروتوكول اإلنترنت األساسية؛ وكلما ازدهرت المنافسة تضاءلت القوة 

السوقية الكبيرة وتضاءلت معها الحاجة للتنظيم المسبق.

وإذ تنخفض الحاجة إلى التوصيل البيني المنظم المستند إلى التكلفة، تتزايد الحاجة إلى النفاذ المنظم المستند 
إلى  النفاذ  إذ ال يمكنهم  الرقمية،  التحتية  البنية  إلى  المفتوح  النفاذ  إلى  التطبيقات  التكلفة. ويحتاج مقدمو  إلى 
عمالئهم إال من خالل هذه البنية التحتية. وفي كثير من الحاالت، وخاصة بالنسبة للتطبيقات كثيفة االستهالك 
لعرض النطاق مثل الفيديو، يحتاجون إلى النفاذ إلى بنية تحتية عالية السعة. وهذا يتطلب استثماراً من جانب 
مقدم خدمة النفاذ (مثل نشر األلياف للشبكات الثابتة أو تقنية الخدمة المتنقلة 5G/4G( يتعين استرداده إما 

مباشرة من العميل أو من خالل مقدم خدمة التطبيقات.

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "كيف يؤثر نمو البيانات على رسوم التوصيل البيني".  17
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الشكل 3.2. ينبغي أن تركز نماذج التكلفة التنظيمية على أسعار النفاذ

.2019b ،المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت

االستنتاجات الرئيسية
مع االستمرار في دعم التوصيل البيني للشبكات التقليدية القائمة على تبديل الدارات، يتعين على سياسة   •
جداً  السعة  كبيرة  شبكات  لنشر  السبيل  تمهد  أن  الفعالة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وتنظيم 
(VHCN( مثل األلياف، ومواصفة واجهة خدمة نقل البيانات عبر الكبل (DOCSIS(، وخدمة 5G المتنقلة. 

ويختلف توقيت النشر من بلد آلخر.

هناك نموذجان أساسيان لتحقيق ذلك:  •

شبكة نطاق عريض وطنية وحيدة إما تملكها الدولة أو تعمل بموجب شراكة بين القطاعين العام   o
والخاص (مثل الشبكة المشتركة في المكسيك18(

بيئة تنظيمية توفر حوافز لنشر تدفعه السوق لشبكات النطاق العريض عالية السرعة (مثل مدونة   o
االتصاالت اإللكترونية األوروبية19(.

 VHCN أياً كان النموذج المستعمل، يتعين تنظيم أسعار النفاذ بحيث يضمن مكافأة االستثمار في شبكات  •
وكذلك لتشجيع إعادة استخدام البنية التحتية السلبية وتقاسمها حيثما أمكن (انظر قسم "تقاسم البنى 

التحتية" أدناه والمرجع االتحاد الدولي لالتصاالت 2018c( وضمان القدرة على تحمل التكاليف.

يظل التسعير على أساس +BU-LRIC سارياً، ولكن ينبغي التركيز أكثر على النفاذ إلى البنية التحتية وبدرجة   •
أقل على إنهاء النداءات الصوتية. وفي االتحاد األوروبي، على سبيل المثال، يجري اآلن تحديد رسوم إنهاء 
الصوت على أساس "معدالت أوروبية" – وهي معدالت قياسية قائمة على التكلفة سارية في جميع الدول 

األعضاء.20

تقاسم البنى التحتية  5.2

مقاربة تاريخية
في األيام األولى للتحرير كان هناك نقاش مستمر حول مزايا المنافسة القائمة على المرافق والمنافسة القائمة 
على الخدمات. األولى تعطي األولوية للعرض التنافسي للبنية التحتية، حتى لو أدى إلى تضييق اختيار المستهلك 
من حيث مقدمي الخدمات. واعُتبرت تكلفة تكرار البنية التحتية صغيرة مقارنة بفوائد المستهلك في االختيار 
واالبتكار التي قد تتدفق من نماذج التوريد التنافسية. وكانت المملكة المتحدة والواليات المتحدة في الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضي مثالين رئيسيين للبلدان التي أعطت األولوية للمنافسة القائمة على المرافق.

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "الشبكة المشتركة".  18

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "مدونة االتصاالت اإللكترونية األوروبية".  19

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "تراجع وانخفاض معدالت إنهاء االتصاالت المتنقلة في أوروبا".  20

2 ل 
فص

ال



34

 كتّيب التنظيم الرقمي

وحتى في حالة تشجيع المنافسة القائمة على المرافق، سرعان ما أدركت الهيئات التنظيمية أن العائق أمام 
دخول السوق كان مرتفعاً، واقترحت نظرية "سلم االستثمار" (Cave 2006(. وكانت الفكرة أنه إذا أمكن النفاذ 
بأشكال مختلفة إلى البنية التحتية، فإن بإمكان المستثمرين اختيار نقطة دخولهم ثم زيادة استثماراتهم خطوة 
خطوة حتى يصبحوا مشغلين قائمين على المرافق بالكامل. وهذا يتطلب النفاذ إلى كل نقطة ممكنة تقنياً وتجارياً 
في الشبكة، لتوفير مجموعة كاملة من مختلف خيارات تقاسم البنية التحتية بما في ذلك األصول السلبية (الهندسة 

المدنية( واإللكترونيات النشطة وطيف التردد الراديوي.

التطورات حديثة العهد
أصبحت الحاجة إلى تقاسم البنية التحتية أكبر في ضوء زيادة االستثمار المطلوب لبناء وصيانة البنية التحتية 
الرقمية للنطاق العريض. ومثلما بدأ يتبلور التحول نحو االقتصاد الرقمي، قلصت األزمة المالية العالمية في الفترة 
2008-2009 من توفر أموال االستثمار؛ وبدأت تبرز دينامية مماثلة اليوم حيث اقترنت الحاجة إلى االستثمار في 

.COVID-19 بالركود العالمي الناشئ نتيجة ألزمة )IoT) 5 وإنترنت األشياءG الخدمة المتنقلة

لذلك من المحتمل أن يكون تقاسم البنية التحتية سمة دائمة لبيئة االتصاالت. وهناك اتجاه عالمي نحو السماح 
الحلقات  التوريد:  الحاالت، بتقاسم عناصر االختناق في سلسلة  التحتية والتوصية، في كثير من  البنية  بتقاسم 
الثابتة  والقنوات واألبراج والمواقع المحلية. وتقدم بروني دار السالم مثاالً جيداً حيث دمجت جميع الشبكات 
والمتنقلة في كيان واحد جديد، يتمتع جميع مقدمي الخدمات بتكافؤ النفاذ إليه.21  وعلى األغلب، لن تكون هناك 
ملكية مشتركة لألصول، ولكن تبقى الحاجة للنفاذ المفتوح وغير التمييزي إلى البنية التحتية المتقاسمة (إلى 

الكبل البحري في سيشيل، مثالً(.

في معظم الواليات القضائية، تتحدد شروط تقاسم البنية التحتية من خالل المفاوضات التجارية، ولكن الهيئات 
التنظيمية قد تعمد إلى نشر اإلرشادات وقد يطلب منها حل المنازعات (انظر القسم بخصوص "حل المنازعات" 

أدناه(. وتشمل مبادئ أفضل الممارسات للوائح تقاسم البنية التحتية ما يلي:22

ينبغي تطبيق اإلطار التنظيمي على جميع المشاركين في القطاع.  •

ينبغي السماح بجميع أشكال التقاسم طالما أنها ال تؤثر على المنافسة سلباً.  •

ينبغي أن يكون لجميع المشاركين في القطاع الحق في طلب تقاسم البنية التحتية المحددة للتقاسم.  •

يلتزم جميع المشاركين في القطاع، عند الطلب، بالتفاوض لتقاسم البنية التحتية (المحددة(.  •

يتعين على المشغلين المحددين على أنهم يمتلكون قوة سوقية كبيرة في سوق بنية تحتية منفعلة أو   •
نشطة نشر عرض مرجعي معتمد من قبل الهيئة التنظيمية الوطنية.

ينبغي أن تكون الشروط التجارية لتقاسم البنية التحتية شفافة وعادلة/اقتصادية وغير تمييزية.  •

ينبغي أن تتم عملية الموافقة على البنية التحتية الجديدة في الوقت المناسب وأن تكون فعالة وأن تشجع   •
على تقاسم البنية التحتية.

ينبغي أن تكون عملية حل المنازعات عبر القطاعات وموثقة وفي الوقت المناسب وفعالة.  •

ينبغي أن يأخذ اإلطار التنظيمي لتقاسم البنية التحتية في الحسبان الخطة الوطنية للنطاق العريض وسياسة   •
صندوق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة (UASF( وتطوير التكنولوجيا في المستقبل.

االستنتاجات الرئيسية
يتطلب االقتصاد الرقمي قدراً من االستثمار ونطاقاً جغرافياً يستبعد إمكانية المنافسة القائمة على المرافق   •

بالكامل. وهذا يجعل تقاسم البنية التحتية من صالحيات الهيئة التنظيمية.

أفضل طريقة لتحديد أسعار تقاسم البنية التحتية هي من خالل المفاوضات التجارية بحيث تنطوي على   •
معدل عائد تجاري على االستثمار، ولكن يتعين على الهيئات التنظيمية اإلشراف على الشروط واألحكام 

لمنع أصحاب البنية التحتية من استغالل مكانتهم المهيمنة في السوق.

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "شبكة نطاق عريض واحدة متكاملة للبيع بالجملة في بروناي".  21

مقتطف من ITU 2018b، 59، استناداً إلى المبادئ التوجيهية التي أعدها االتحاد الدولي لالتصاالت لرابطة منظمي االتصاالت في   22

جنوب إفريقيا (CRASA( في عام 2016.
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ينبغي لجميع مقدمي الخدمات، بما فيها المنصات الرقمية التي تتطلب بنية تحتية عالية السعة، المساهمة   •
بشكل متناسب مع تكلفة تلك البنية التحتية من خالل دفع األسعار المناسبة للنفاذ المنظم.23

تنظيم األسعار  6.2

مقاربة تاريخية
قبل تحرير األسواق، كانت الحكومات تحدد جميع أسعار خدمات االتصاالت كجزء من الميزانية السنوية.24  وكان 
مجال الخدمات محدوداً واألسعار تتفاوت قليالً من سنة ألخرى وكانت مرتفعة بشكل عام ألن االتصاالت كانت 

مصدراً لإليرادات.

بعد التحرير، سعت الحكومات إلى توسيع القطاع من خالل المنافسة وجمع اإليرادات من القطاع في المقام األول 
من خالل "الترخيص والتفويض" و"الضرائب" (انظر األقسام أدناه(. ثم كان تركيز ضوابط األسعار على مستوى 
البيع بالجملة (انظر قسم "التوصيل البيني"( بينما الن تنظيم أسعار التجزئة – ومقدار الليونة توقف على مدى 
المنافسة، ولكن التركيز كان عموماً على مقدمي الخدمة ذوي القوة السوقية الكبيرة. وكان االنضباط التنظيمي 

الرئيسي هو التسامح: التدخل فقط عند الضرورة لمنع األسعار المفرطة أو األسعار المناهضة للمنافسة.

وبصفة عامة، أخذت الهيئات التنظيمية بمعيارين لتنظيم أسعار التجزئة:

الموافقة على األسعار - حيث يلزم الحصول على موافقة رسمية من الهيئة التنظيمية قبل الذهاب إلى   •
الذين  الهامة للمرخص لهم  التعريفات  الموافقة على األسعار تنطبق فقط على  السوق. وأفضل تدابير 
يتمتعون بمركز مهيمن في السوق بالنسبة للخدمة المعنية. وما لم تكن هناك أسباب معقولة لالعتراض 
على التعريفة، ينبغي للهيئة التنظيمية الموافقة على التعريفات على وجه السرعة لكي ال تنال من سالمة 

أداء السوق.

التبليغ عن األسعار - حيث يتم تقديم التعريفات إلى الهيئة التنظيمية ألغراض أخذ العلم فقط. وهذا النهج   •
مناسب عندما ال يتمتع مقدم الخدمة بقوة كبيرة في السوق، وحيث تكون الخدمة المعنية ذات أهمية 

ضئيلة نسبياً وللعروض الترويجية قصيرة األجل.

ويقدم تنظيم التعريفات في إيران25 مثااًل جيداً على هذه اإلجراءات.

التطورات حديثة العهد
كان الهدف من تنظيم أسعار التجزئة تقليدياً هو قصر التدخالت على الحاالت التي قد يستغل فيها مقدمو الخدمة 
قوة وضعهم في السوق على حساب المستهلكين. ولكن في ضوء تزايد المنافسة المباشرة وغير المباشرة من 
المنصات الرقمية غير المنظمة، أصبحت تعريفات التجزئة لجميع مقدمي خدمات االتصاالت، حتى أولئك الذين 

لديهم قوة كبيرة في السوق، مقيدة بشدة.

ولذلك فإن دور تنظيم األسعار يتغير - فهو اآلن أكثر اهتماماً بضمان المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات 
المستندة إلى المرافق بدالً من حماية المستعملين النهائيين مباشرة. وال تكمن المخاطر التنظيمية في فرض 
أسعار مفرطة، وإنما في األسعار الكيدية التي تؤدي إلى نقص التمويل لتطوير الشبكات. وتسعير خدمة النطاق 
التنزيل والتحميل، وسقوف  الحد األدنى من سعة  أو  المتوسط  العريض مسألة معقدة (تتأثر بعوامل مثل 
االستخدام، ومدة العقد( وهذا يمنح الموردين المهيمنين مزيداً من الفرص لوضع ألسعار مناهضة للمنافسة 
(من خالل ربط العمالء بعقود طويلة األجل أو بالتقاعس باستمرار عن توفير معدالت سرعة التحميل/التنزيل 

المعلن عنها(.

وكذلك، من أجل التصدي للتحدي الذي يواجه مقدمي خدمات OTT، يلجأ مشغلو شبكات االتصاالت بشكل 
متزايد إلى استخدام التعريفات المجانية والتعريفات المرزومة (من قبيل "الخدمات الرباعية" التي تجمع بين 
النفاذ إلى إنترنت النطاق العريض والتلفزيون والهاتف الثابت والخدمات الالسلكية( واالستفادة بشكل أكبر من 
إيجابية  التطورات  هذه  من  والعديد  القديمة.  التنظيمية  األسعار  ضوابط  لتجنب  لألسعار  الترويج  عمليات 

.2019 Digicel انظر مثاًل، شركة  23

.150ff ،2011 Srivastavaو Blackman لالطالع على وصف كامل، انظر  24

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "إجراءات الموافقة على األسعار واإلبالغ عنها في إيران".  25
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للمستهلكين وال داعي ألن تؤدي إلى تدخالت تنظيمية. ومع ذلك، يتعين على الهيئات التنظيمية التحقق من 
الممارسات التي تقترب من السلوك المناهض للمنافسة.26

االستنتاجات الرئيسية
ينبغي للهيئات التنظيمية عموماً أن تتخذ موقف مراقبة نشطة أو "مراقبة عابرة" من تنظيم أسعار التجزئة:   •

يقوم التدخل على مبدأ ولكنه الحق.

التدخل التنظيمي الالحق استجابة لشكوى أو لشاغل قد يكون كافياً لمعظم المواقف (مثل التسعير   •
الكيدي أو عصر الهامش(.

ينبغي لمقدمي الخدمات تقديم بيانات بانتظام عن أعداد االشتراكات وتعريفات الخدمة والكميات، بحيث   •
يمكن للجهة التنظيمية التصرف بسرعة عند الضرورة.

ينبغي التركيز بشكل خاص على منتجات مستوى الدخول (خاصة النفاذ إلى اإلنترنت( لضمان القدرة على   •
تحمل التكاليف، بما في ذلك الخدمات المجانية حيثما ال تؤدي إلى تشويه ال داعي له في المنافسة على 

الخدمة.

السكانية  الكثافة  ذات  البلدان  (مثل  البلدان  بعض  في  اإلنترنت  إلى  النفاذ  توفير  تكاليف  الرتفاع  نظراً   •
 ،2018 )A4AI) التكلفة ميسورة  إنترنت  أجل  من  (التحالف  الساحلية(  غير  أو  الجزرية  أو  المنخفضة 
القسم 2.4(، من المهم اعتماد سياسات تساعد في تقليل هذه التكاليف (من خالل االستثمار العام، أو 
اإلعانات الهادفة، أو اإلعفاءات الضريبية( وذلك لتحسين النفاذ إلى اإلنترنت والقدرة على تحمل التكاليف.27

حل المنازعات  7.2
ومنازعات  البيني  التوصيل  على  بشكل خاص  التركيز  مع  المشغلين  بين  المنازعات  إلى  القسم  هذا  يشير 

التسعير.28

مقاربة تاريخية
غالباً ما تتحمل السلطة التنظيمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مسؤولية قانونية لحل المنازعات 
بين المرخص لهم، كما هو موضح في الفصل 1 - "الحوكمة التنظيمية واالستقاللية".29  وتتطلب اتفاقية منظمة 
التجارة العالمية (WTO( بشأن االتصاالت األساسية (منظمة التجارة العالمية 1996( من البلدان األعضاء إنشاء 
هيئة مستقلة لتسوية المنازعات، وتسند هذه المسؤوليات عادة إلى الهيئة التنظيمية. وبصفة عامة، وبدالً من 
فرض أحكام قد تكون عرضة للطعن القانوني، تسعى الهيئات التنظيمية للتوسط في المنازعات بين المشغلين 

للتوصل إلى نتيجة مقبولة لجميع األطراف.

الباهظة والنتائج غير  التكاليف  المنازعات في تجنب  آليات بديلة لتسوية  الرئيسية العتماد  وتتمثل األسباب 
الهيئة  اتخذته  التي يؤدي فيها قرار  الحاالت  المحكمة. وفي بعض  المتأصلة في إجراءات  المؤكدة والتأخيرات 
التنظيمية إلى نزاع، يكون الَحكَْم النهائي الفعال هيئة مستقلة (مثال ذلك، مجلس الطعون لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في بابوا غينيا الجديدة أو محكمة الطعون لالتصاالت والوسائط المتعددة في كينيا(.30  ومع ذلك، وفي 
بعض الحاالت، تكون العملية المنصوص عليها مشابهة جداً لمحكمة رسمية بحيث يكون هناك القليل من 

الوفورات، إن وجدت، من حيث التكلفة والوقت واليقين التنظيمي.

ولئن كان الحل البديل للنزاع أفضل من اإلجراءات القانونية الرسمية، فمن األفضل بكثير تجنب المنازعات تماماً. 
وقد ساعدت العمليات الشفافة (مثل المشاورات مع الجمهور( والبيانات المنطقية واالستعانة بالمستشارين 

الخارجيين في حل العديد من المنازعات.

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "كيفية تنظيم رزم األسعار".  26

هدف لجنة النطاق العريض التابعة لألمم المتحدة "1 مقابل 2" هو GB 1 بأقل من 2 في المائة من نصيب الفرد من الدخل القومي   27

اإلجمالي الشهري (انظر لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة 2019، 34(.
بالنسبة للنزاعات بين المشغلين (أو مقدمي الخدمة( والمستعملين النهائيين، انظر الفصل 4 - "شؤون المستهلك".  28

لالطالع على وصف كامل، انظر Blackman و147ff ،Srivastava 2011، وBruce وآخرون 2004.  29

هناك دوماً فرصة لالستئناف أمام المحاكم بشأن المسائل القانونية وما إذا كانت المحكمة قد فشلت في تحديد اختصاصها بشكل   30

صحيح.
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الشكل 4.2. كيفية التخفيف من احتمال المنازعات بشأن التوصيل البيني/التسعير

التطورات حديثة العهد
ينطوي قطاع االتصاالت على الكثير من المنازعات: وهناك العديد من المنازعات ذات القيمة العالية، لكن القليل 
منها نسبياً يدخل في أي شكل من األشكال الرسمية لتسوية المنازعات. ووجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة 
كوين ماري في لندن (جامعة كوين ماري في لندن (QMUL( 2016( أن المنازعات داخل قطاع االتصاالت كانت 
ذات تواتر أعلى وقيمة أكبر مما هي في القطاعات األخرى، وأن شركات االتصاالت تميل إلى تفضيل التقاضي بدالً 
من التحكيم لتسوية المنازعات. وتوضح قضية حديثة العهد في هولندا الميل إلى اللجوء إلى التقاضي في القضايا 
المتعلقة بالمنافسة وتسعير النفاذ. وشهدت القضية قيام أعلى محكمة في هولندا بإبطال قرار من الهيئة التنظيمية 
الثابتة  الشبكات  إلى مشغلي  التكلفة  أساس  على  النفاذ  واشترطت  المشتركة  الهيمنة  قررت  التي  الوطنية 

الرئيسيْين.31

وعلى الرغم من النزعة نحو التقاضي، فإن التحكيم يتسم بالعديد من الميزات الرئيسية التي تجعله مناسباً 
بصفة خاصة لتسوية المنازعات في قطاع االتصاالت:

قابلية اإلنفاذ - يتفق الطرفان منذ البداية على قبول نتيجة التحكيم أياً كانت؛  •

تجنب الوالية القضائية األجنبية - هذا مفيد بشكل خاص للمنازعات التي تدخل فيها شركات دولية، مثل   •
المنصات الرقمية؛

النفاذ إلى صانعي القرار الخبراء – في حالة التحكيم، تتخذ القرارات عموماً من قبل هيئة تعتبر مقبولة   •
لألطراف وتضم الخبرة القانونية واالقتصادية والتقنية المطلوبة؛

السرية - في بعض الحاالت، حتى وجود النزاع قد يعتبر سراً؛ وفي حاالت أخرى، قد تنشر النتيجة دون اإلعالن   •
عن جميع التفاصيل.

نتيجة لهذه الميزات، يتوقع 82 في المائة من هيئات الصناعة المشاركين في استطالع جامعة كوين ماري حدوث 
.)25 ،2016 )QMUL) زيادة في اللجوء إلى التحكيم الدولي في السنوات المقبلة (جامعة كوين ماري في لندن

لقد أدركت الهيئات التنظيمية أن لديها دوراً رئيسياً في التشجيع على استخدام التحكيم. ففي المملكة المتحدة 
مثالً، ال تتناول الهيئة التنظيمية إال المنازعات المتعلقة بمشغل لديه قوة كبيرة في السوق وتحيل جميع المنازعات 
األخرى إلى هيئة بديلة لحل للنزاع. وال تنظر الهيئة رسمياً في أي نزاع إال بعد االتفاق على نطاقه وبعد أن يقدم 

األطراف بيانات تشير إلى أن أفضل المساعي قد بذلت بالفعل لحل النزاع من خالل المفاوضات التجارية.

االستنتاجات الرئيسية
ينبغي وضع عملية رسمية للتحكيم كبديل للتقاضي، تغطي المسائل المتعلقة بالمنافسة والتوصيل   •
البيني والنفاذ والتعريفات. وفي بعض البلدان، قد تحال المنازعات مباشرة إلى هيئة التحكيم، بينما قد 
يفضل البعض اآلخر تقديم المنازعات أوالً إلى هيئة تنظيم االتصاالت. وفي كلتا الحالتين ينبغي أن تنظر 

هيئة التحكيم في الطعون ضد القرارات التي تتوصل إليها هيئة تنظيم االتصاالت.

ورد تفصيل القضية في القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "المحكمة تبطل قرار الهيئة التنظيمية الهولندية بشأن الهيمنة   31

المشتركة".
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تتسم إجراءات التحكيم بأهمية خاصة في البلدان النامية حيث قد تكون خبرة المحاكم (بل خبرة الهيئة   •
التنظيمية ذاتها( أقل من خبرة المشغلين أو مقدمي الخدمات األطراف في النزاع.

في األسواق األكبر واألكثر تطوراً، قد يكون من األفضل األخذ بإجراءات تحكيم وطنية، مما يعني أن التحكيم   •
نفسه سيخضع للتشريع الوطني ويمنح األطراف القدرة على الطعن في القرار أمام المحاكم المحلية إذا 
الرقمية،  المنصة  كيانات  الدولية، مثل  الشركات  تلَزم  أن  ينبغي  الوطني،  التحكيم  األمر. وفي حالة  لزم 

بالمشاركة في عملية التحكيم كشرط للنفاذ إلى السكان المحليين.

في البلدان األصغر والبلدان النامية، من المرجح أن يكون التحكيم الدولي هو األفضل ويمكن أن تتفق عليه   •
الشركات الدولية بسهولة أكبر. وفي هذه الحاالت، ينبغي الحرص على ضمان أن يكون "مقر" التحكيم في 
بلد صادق على اتفاقية نيويورك، وهي معاهدة دولية تنص على المعاملة بالمثل في إنفاذ قرارات التحكيم.

الترخيص والتصريح  8.2

مقاربة تاريخية
لقد اعتمد الترخيص على نطاق واسع في صناعة االتصاالت كوسيلة عقالنية الختيار الموردين لسوق عالية الحواجز 
ولكنها، خلف هذه الحواجز، تنافسية في جوهرها.32  ومن شأن ترخيص عدد محدود من الموردين تمكين الحكومات 
من اجتذاب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية والخدمات. وتوفر التراخيص اليقين التنظيمي الالزم 
لالستثمار، وهي توفر في الوقت ذاته وسيلة لتحقيق أهداف السياسة العامة (بشأن تغطية الشبكة أو جودة 

الخدمة أو األسعار، مثالً(.

ولكن أصبح ُينظر إلى الترخيص في بعض البلدان على أنه وسيلة بيد الحكومة لكسب اإليرادات، حيث تكاثر عدد 
التراخيص و/أو ارتفعت جداً أسعار التراخيص (مثل الرسوم لمرة واحدة والعائدات(. وقد يبدو أن مجموعة 
متنوعة من أنواع التراخيص (والرسوم( تعمل لصالح الحكومة فيما يتعلق بتحصيل اإليرادات، لكنها تقيد التقارب 
وتشوه المنافسة داخل الصناعة. وفي هذه الظروف ترتفع تكاليف الصناعة ارتفاعاً كبيراً ويميل هيكل الصناعة 

إلى التعقيد المفرط والتجزئة.

التطورات حديثة العهد
هناك اعتراف متزايد، في السنوات األخيرة، بأن قواعد الترخيص المعقدة والرسوم المفرطة تقيد القطاع وتهدد 
االقتصاد الرقمي بأكمله. وهذه ليست مجرد مسألة رسوم ترخيص تحّول االستثمار المحتمل في البنية التحتية؛ 
وإنما مسألة فرض هيكل سوق ساكنة دون المستوى األمثل على صناعة تتميز بالدينامية ووفورات الحجم 
والنطاق. وقد خلص تقرير رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة حديث العهد (رابطة النظام العالمي لالتصاالت 
المتنقلة (GSMA( 2016، 8( إلى أن "التنظيم الفعال يتطلب نهجاً شمولياً يتناول شتى أنواع المنصات ذات 
الصلة" و"ينبغي أن يمكّن، ال يثبط، تحقيق وفورات الحجم والنطاق التي تمثل وفورات حقيقية للمستهلكين ".

وقد أدت هذه االعتبارات إلى اتجاه نحو المنافسة المفتوحة (حيث ال يلزم أي ترخيص( أو التصريح العام (حيث 
يوضح  وكما  الفئة(.  داخل  الخدمات  مقدمي  جميع  على  بالتساوي  القواعد  من  محدودة  مجموعة  تنطبق 
الشكل 5.2، تستمر معظم البلدان في الحصول على بعض التراخيص المحددة بالخدمة، لكنها زادت بشكل كبير 
من عدد التراخيص متعددة الخدمات والتراخيص الموحدة، وفي بعض الظروف ألغت الحاجة إلى الترخيص كلياً 
من خالل إنشاء فئات معفاة من الترخيص.33  واالتجاه الموازي اآلخر هو تبسيط عملية الحصول على التصريح 
(يعرف أحياناً باسم ترخيص فئوي( - غالباً ما ينطوي على مجرد إجراء تسجيل بسيط، دون أي رسوم ترخيص. 
ويخلص تقرير التوقعات العالمية لتنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام 2020 (االتحاد الدولي لالتصاالت 

2020b، 26(34 إلى أن وجود نظام تصريح عام هو أحد القواعد الذهبية لتحرير قوة النطاق العريض.

لالطالع على وصف كامل للترخيص والتفويض، انظر Blackman و63ff ،2011 Srivastava. لمناقشة فئات الترخيص وأنواعه، انظر   32

الفصل 1 - "الحوكمة التنظيمية واالستقاللية".
في عام 2019، باإلضافة إلى األرقام الموضحة في الشكل 5.2، أبلغ 116 بلداً عن نظام إعفاء من الترخيص ألجهزة النطاق العريض   33

الالسلكية.
 SMP تشمل القواعد الذهبية األخرى المنافسة المفتوحة في الخدمات والبوابات الدولية، وتقاسم البنية التحتية، والتنظيم القائم على  34

والمشاركة/الملكية األجنبية.
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التقارب قطاع تكنولوجيا  المرافق. وقد دفع  القائمة على  للتراخيص  بالنسبة  ولكن هناك استثناءات، خاصة 
المعلومات واالتصاالت نحو عدد صغير من مشغلي الشبكات، وعاد بعض البلدان واألقاليم إلى احتكار الشبكات 

لتعظيم وفورات الحجم والنطاق وضمان الشمول االجتماعي واالقتصادي الوطني.35

الشكل 5.2. االتجاه نحو التراخيص الموحدة/التصريح العام

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت.

االستنتاجات الرئيسية
الهدف من الترخيص هو ضمان تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكفاءة وفعالية.  •

يختلف هيكل الترخيص األمثل وشروط وأحكام التراخيص من بلد آلخر. ولكن ينبغي أال يكون الهدف هو   •
تعظيم اإليرادات.

ُيفضل الحصول على ترخيص عام، وينبغي أن تكون الرسوم مهملة، لتغطي التكاليف اإلدارية فقط، حتى   •
ال تعيق االستثمار واالبتكار وإنما تعزز قدرة المستهلك على تحمل التكاليف.

لتجنب  التراخيص محدوداً  المرافق، ينبغي أن يكون عدد  القائمة على  التراخيص اإلفرادية  عند إصدار   •
االزدواجية التي ال داعي لها في االستثمار، ولكن ينبغي أن تخضع لشروط من شأنها أن توفر النفاذ المفتوح 

إلى البنية التحتية الرئيسية بشروط عادلة ومعقولة36 مما يفضي إلى إنشاء، سوق خدمات تنافسية.

اعتبارات سياسة  بمراعاة  فقط  رهناً  واالندماج،  التحتية  البنية  بتقاسم  لهم  للمرخص  السماح  ينبغي   •
المنافسة.

انظر مثاًل القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "شبكة واحدة متكاملة للنطاق العريض بالجملة في بروناي".  35

انظر مثاًل القسمين المواضيعيين في منصة التنظيم الرقمي - "تقاسم الشبكة، المكسيك" و"شبكة واحدة متكاملة للنطاق العريض   36

بالجملة في بروناي".

2 ل 
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عمليات االندماج واالستحواذ  9.2

مقاربة تاريخية
تعتبر عمليات االندماج واالستحواذ (M&A( جزءاً ال يتجزأ من سوق تنافسية تعمل على نحو صحيح. وال تقل 
أهمية مسارات خروج الجهات الفاعلة الحالية من السوق على نحو سلس عن أهمية التغلب على الحواجز أمام 

دخول السوق.

 :)SLC) وال تطعن الهيئات التنظيمية بنشاط االندماج واالستحواذ إال إذا كان يؤدي إلى انخفاض هام في المنافسة
وقد يحدث هذا عادًة عندما يستحوذ مورد له قوة كبيرة في السوق على منافس له، أو يندمج منافسان أصغر 
المنافسة تخميني  الهام في  لتشكيل موّرد مفترض ذي قوة سوقية كبيرة. ومع ذلك، فإن اختبار االنخفاض 
ويصعب تطبيقه ألنه ينطوي على تقييم القدرة التنافسية للسوق في المستقبل بموجب سيناريوهين مستقبليين 

- مع االندماج وبدونه - ثم تحديد ما إذا كان الفرق هاماً.

وتشمل الممارسة الجيدة جميع عمليات االندماج التي تفي بمعايير عتبة معينة تقدم للموافقة عليها من قبل 
السلطة المختصة (سلطة منافسة وطنية، إن وجدت، تعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات 
 )CMA) واالتصاالت(. وفي المملكة المتحدة مثالً، يخضع االندماج عادًة للتحقيق من قبل هيئة المنافسة واألسواق
إذا كان رقم أعمال المؤسسة التي يتم االستحواذ عليها في المملكة المتحدة يزيد عن 70 مليون جنيه إسترليني 
(حوالي 86 مليون دوالر أمريكي( أو كان مجموع رقم األعمال أكثر من 25 في المائة من حصة السوق. وتوضع 
معايير الحد األدنى هذه لتجنب االضطرار إلى حل صفقة ما الحقاً - وهي عملية مرهقة أكثر بكثير من مجرد منع 

االندماج أو االستحواذ في المقام األول.

التطورات حديثة العهد
أصبحت عمليات اندماج مشغلي الشبكات المرخصين أمراً شائعاً حيث تسعى الشركات إلى توسيع المجال 
وتوفير تغطية شاملة وتمكين االستثمار في شبكات 4G/5G وشبكات األلياف. وهذا يثير شواغل بشأن التركيز 

وأسواق احتكار القلة والهيمنة المشتركة.

كثيراً ما استحوذت المنصات الرقمية الرئيسية (مثل Google وFacebook وAmazon( على منافسين أصغر 
(مثل YouTube وWhatsApp وInstagram( من أجل حماية هيمنتها على السوق.37  وغالباً ما يكون السعر 
الرئيسية، وAmazon على وجه الخصوص، على  المنصات  بالقيمة السوقية. وتعمل  المدفوع مفرطاً مقارنة 
القيمة(، بحيث تتنافس مع  التوريد (أو  الرأسي نحو األمام والخلف على السواء على طول سلسلة  التكامل 
الموردين والعمالء وتستغل الهيمنة المركزية في األسواق الجديدة. وعلى مر الزمن، أدت هذه األنشطة إلى تحجر 
األسواق الرقمية، مما أدى إلى إنشاء ما يسمى "منطقة هالك" حول الشركات الكبيرة ال يمكن فيها البقاء للوافدين 

الجدد.

لم يعد اختبار االنخفاض الهام في المنافسة يعمل كما يجب في تحديد ما إذا كان ينبغي للهيئات التنظيمية التدخل 
المنصات  أم ال.38  وعموماً، فإن أنشطة االندماج واالستحواذ لمقدمي خدمات  في نشاط االندماج واالستحواذ 
الرقمية تجتاز بسهولة اختبار SLC (ليس لها سوى تأثير تدريجي على الحصة السوقية للمستحوذ( ولكنها مع 
ذلك تضمن عدم تمكن أي شركة "جنينية" من الوصول إلى الحجم الالزم لمنافسة تأثيرات الشبكة لدى المستحوذ. 
وثمة حاجة إلى نهج جديدة. وعلى وجه الخصوص، يتعين أن تنظر هذه األساليب إلى القوة السوقية ال من حيث 
اإليرادات والمشتركين فحسب، وإنما من حيث النفاذ إلى بيانات المستهلك والخوارزميات الالزمة لتحليل هذه 

البيانات واستخدامها أيضاً، بما في ذلك احتمال أن تكون ألغراض مناهضة للمنافسة.

االستنتاجات الرئيسية
ينبغي تحديث اإلطار القانوني إلعطاء مجال أكبر لمنع عمليات االندماج واالستحواذ والسماح بها (كما حدث   •

مؤخراً في ألمانيا مثال39ً(.

انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "نشاط االندماج واالستحواذ لمقدمي المنصات الرقمية الرئيسيين".  37

 Vodafone/TPG لالطالع على دراسة حالة حديثة، انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "الدمج التشغيلي لشركة  38

- اختبار SLC لم يعد يعمل على ما يرام".
انظر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "ألمانيا تعدل نهجها في تنظيم عمليات االندماج واالستحواذ".  39
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توفير الموارد للهيئة التنظيمية بشكل مناسب، من حيث عدد الموظفين ومهاراتهم، من أجل معالجة أنواع   •
جديدة من تحليل عمليات االندماج واالستحواذ.

إذا كانت الموافقة على عمليات االندماج واالستحواذ خاضعة لشروط، ينبغي استيفاء هذه الشروط قبل   •
إجراء االندماج أو االستحواذ.

تعزيز صالحيات هيئة المنافسة بحيث تتعدى الغرامات (التي يسهل استيعابها بمثابة تكلفة ممارسة   •
األعمال التجارية( وفرض مجموعة أكبر من الشروط (التي ال يمكن تجاهلها بسهولة(.

التأكد من أن تحليل عمليات االندماج واالستحواذ يشمل وكاالت متعددة عبر جميع القطاعات االقتصادية   •
األسواق  على  واالستحواذ  االندماج  لعمليات  الكامل  األثر  التنظيمي  القرار  يعكس  بحيث  المتأثرة 

والمستهلكين.

ينبغي أن تكون النتيجة التلقائية للتحقيق في أي منافسة (التي تنطلق عند استيفاء معايير الحد األدنى   •
ذات الصلة( هي منع عمليات االندماج واالستحواذ ما لم يثبت أنها تخدم مصالح المستهلك على المدى 

الطويل.

الضرائب  10.2

مقاربة تاريخية
صممت ضرائب الشركات بحيث تدفع جميع الشركات مساهمة عادلة لقاء الخدمات العامة التي تعتمد عليها 
(تماماً كما يفعل المقيمون من خالل ضرائب الدخل واالستهالك(. وكانت ضرائب الشركات، تاريخياً، تميل إلى 

أن تكون مبنية على الربح.

وغالباً ما يكون العبء الضريبي على شركات االتصاالت، وخاصة مشغلي الشبكات المتنقلة، أعلى بكثير، ال سيما 
في البلدان النامية. وتشمل الضرائب الخاصة بالقطاع ضرائب اإلنتاج، وضريبة القيمة المضافة (VAT( األعلى من 
الضرائب في قطاع  دراسة عن  الشاملة. وفي  الخدمة  والتزامات  الطيف،  الترخيص، ورسوم  المعتاد، ورسوم 
االتصاالت المتنقلة في عام 2017، وجدت رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة أن ضرائب االتصاالت المتنقلة 
على المستهلكين والصناعة تمثل 22 في المائة من إيرادات السوق، وأن ثلث هذه المدفوعات تقريباً في شكل 
ضرائب خاصة بالقطاع (رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة (GSMA( 2019، 5(. ويوضح الشكل 6.2 

المدى الكامل للضرائب المفروضة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

وكثيراً ما يكون األساس المنطقي لهذه الضرائب هو أن مشغلي الشبكات المتنقلة أقدر على تحصيل اإليرادات 
الخاضعة للضريبة من الحكومة في تحصيل الضرائب مباشرة. وربما يكون هذا صحيحاً في العديد من البلدان 
النامية؛ ولكن يترتب عليه أيضاً نتيجة غير مقصودة تتمثل في أن المساهمة في النفاذ إلى اإلنترنت ال يمكن تحملها 
االقتصادية  الفوائد  إلى فقدان بعض  يؤدي  العالم، مما  أنحاء  المستعملين في جميع  العديد من  من جانب 
واالجتماعية لالقتصاد الرقمي. وقد خلص تقرير صادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت (االتحاد الدولي لالتصاالت 2015، 
5( إلى أن السياسة الضريبية ينبغي أن "تستند إلى مقايضات في السياسات الخاصة بكل بلد بين توليد اإليرادات 
المعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  سوق  بيئة  وكذلك  الرقمي  القطاع  تنمية  على  المحتمل  السلبي  واألثر 
المستدامة  للتنمية  العريض  النطاق  لجنة  ذكرت   ،2019 عام  في  قريب  عهد  ومنذ  ذلك،  ومع  واالتصاالت". 
(2019، 63(: "أنه تم إيالء قدر أكبر من االعتراف لقضايا القدرة على تحمل تكاليف سلع وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، والدور الذي تؤديه الضرائب في تحسين القدرة على تحمل التكاليف، في بعض الحاالت، 
ومع ذلك كانت هنالك زيادات ملحوظة في الضرائب الخاصة بقطاع معين أثرت على اعتماد واستعمال خدمات 

التوصيلية".
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الشكل.6.2. أنواع الضرائب المطبقة على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، نسبة مئوية على 
مستوى العالم، 2019

مدى الضريبة

محتوى نمط الضريبة
خدمات

خدمات 
صوت دولية 

واردة

خدمات 
بيانات 
دولية

تجوال 
متنقل دولي

خدمات 
إنترنت

خدمات 
بيانات 
وطنية

تجوال 
متنقل 
وطني

خدمات 
صوت 
وطنية

خدمات 
محتوى 

OTT

خدمات 
صوت دولية 

صادرة 
)IDD(

بطاقات 
اتصاالت 
متنقلة 
مسبقة 

الدفع

ضريبة القية 
المضافة

%27 - %0%27 - %0%27 - %0%27 - %0%25 - %0%25 - %0%27 - %0%27 - %0%27 - %0%27 - %0%27 - %0

محددة 
بالقطاع

 %0,1
%17 -

 %0,1
%15 -

 %0,1
%13 -

 %0,1
%49,77 -

 %0,1
%40 -

 %0,1
%40 -

 %0,1
%26 -

 %0,1
%49,77 -

 %0,1
%13 -

 %0,1
%40 -

 %0,1
%49,77 -

1,5% 0% - 27%3% - 35%مبيعات
%27 -

27% - %4%35 - %3 %1,5
%35 -

%27 - %3 %1,5
%35 -

%25 - %5%27 - %3 %3,65
%35 -

رسوم 
استيراد

 %5
%40,55 -

 %5
%40,55 -

 %5
%40,55 -

%15 - %5 %5
%40,55 -

%15 - %5%15 - %5%15 - %5 %7,7
%15 -

%15 - %5%25 - %5

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت.

التطورات حديثة العهد
يمكن القول إن عالوة ضريبة االتصاالت المتنقلة أو اإلنترنت كانت مبررة عندما كانت هذه خدمات فاخرة ال يتمتع 
بها إال األثرياء. ويمكن اعتبار الضرائب المحصلة على هذا النحو بمثابة إعادة توزيع. ولكن ليس من المنطق اآلن 

أن يكون التركيز على تحقيق النفاذ في كل مكان وبأسعار معقولة.

وإذ تنتقل الحركة واإليرادات إلى مزودي خدمات OTT والتطبيقات المقدمة عبر المنصات الرقمية، فإن الضرائب 
المفروضة على الخدمات التقليدية، المتنقلة عادة، تشوه السوق بينما تحد ضرائب ورسوم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت األوسع من القدرة على تحمل تكلفة اإلنترنت وتعمق عدم المساواة الرقمية. والرسوم اإلضافية التي 
تفرض على المستعمل النهائي لخدمات OTT، مثلما حدث في العديد من البلدان اإلفريقية، تنطوي على الفشل 
إلى اإلنترنت ويكبح  النفاذ  القدرة على تحمل تكاليف  إلى تقليل  ألن فرض الضرائب على المستعملين يميل 

الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي وانخفاض اإليرادات من الضرائب إجماالً.

وكثيراً ما تدفع المنصات الرقمية عبر الوطنية مستويات ضريبية أقل بكثير مما تدفعه الشركات الوطنية - فهي 
تستخدم ممارسات تآكل القاعدة وتحويل األرباح (BEPS( التي تمكن من دفع الضرائب في الواليات القضائية 
منخفضة الضرائب بدالً من األماكن التي يحدث فيها النشاط االقتصادي. وُتبذل جهود متعددة األطراف (منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (OECD(( وأحادية (في فرنسا والهند( لوضع قواعد ضريبية أكثر عدالً 
للمنصات الرقمية بحيث تستند الضرائب إلى اإليرادات المتولدة داخل البلد أو على أساس األرباح بما يتناسب 

مع عائدات المنصة في كل بلد.40 ومن المزايا الهامة األخرى البساطة والقدرة على التنبؤ.

لالتصاالت  الدولي  (االتحاد  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  لتنظيم  العالمية  التوقعات  تقرير  في  ورد  وكما 
2018b(، فإن فرض الضرائب على االقتصاد الرقمي يمثل تحدياً على الصعيد العالمي، وهنالك مناهج مختلفة 
في هذا الصدد. وينبغي للحكومات أن تتعاون بشكل وثيق في األمور المتعلقة بفرض الضرائب على الخدمات 
الرقمية على المستويين اإلقليمي والدولي، وينبغي أال تفرط بالمزايا االقتصادية الوطنية طويلة األجل باستهداف 
اإليرادات قصيرة األجل. وباإلضافة إلى ذلك، من المفيد وضع آليات فعالة للتنظيم التعاوني، نظراً ألن القرارات 
الضريبية تقع على عاتق وزارات المالية والسلطات الضريبية وليس على عاتق هيئات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، بالعمل مثالً مع جميع األطراف قبل اتخاذ القرارات.

ُتبحث هذه االتجاهات بمزيد من التفصيل في القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "النهج األحادية والثنائية لحل تآكل   40

."BEPS القاعدة وتحويل األرباح
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االستنتاجات الرئيسية
إيراداتها (بدالً من األرباح( أمر منطقي  الرقمية على أساس  المنصات والخدمات  فرض الضرائب على   •
اقتصادياً بسبب المؤثرات الخارجية الكبيرة للشبكات وألن اإليرادات ال تخضع لسياسات تسعير التحويل 

الداخلي.

ينبغي أال تحول سويات الضرائب دون جعل النفاذ الشامل إلى الخدمات الرقمية ميسور التكلفة: ينبغي   •
تخفيف الضرائب القائمة على اإليرادات حيث يستثمر مقدم الخدمة في البلد (من قبيل نشر البنية التحتية، 

وتغطية المناطق الريفية والمعزولة، وإيجاد فرص العمل(.

الدولي لالتصاالت  التي من شأنها (االتحاد  الوطني، ينبغي للحكومات تعزيز السياسات  على المستوى   •
:)2018b

تشجيع الضرائب المتوازنة والمتناسقة؛  o

تجنب العبء المفرط على جميع أصحاب المصلحة؛  o

تعزيز كل من االبتكار والمنافسة الفعالة بين جميع الجهات الفاعلة في القطاع في النظام البيئي الرقمي؛  o

النظر في القدرة على تحمل التكاليف كأولوية.  o

2 ل 
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الفصل 3. النفاذ للجميع

مقدمة  1.3
أصبحت التكنولوجيا الرقمية على نحو متزايد جزءاً أساسياً من حياة الناس، فهي تعيد تشكيل أساليب العيش 
والعمل واللهو التي ألفناها وتخلق فرصاً جديدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية. وتعمد مؤسسات األعمال بدورها 
الكفاءة، وتطوير  المعلومات واالتصاالت (ICT( لتحويل عملياتها بشكل جذري، وزيادة  إلى تسخير تكنولوجيا 
منتجات جديدة، وتعزيز تجربة عمالئها. ومع ذلك، فإن التحول نحو اقتصاد رقمي متزايد يمكن أن يزيد من اتساع 
الفجوة الرقمية بين القادرين على االستفادة من التحول الرقمي وغير القادرين على ذلك - إما ألنهم في قطاعات 
السكان المحرومة اجتماعياً واقتصادياً أو في مناطق ال تتوفر فيها إمكانية النفاذ إلى التكنولوجيا والخدمات والفرص 

الرقمية.

إلى الشبكات واألجهزة  النفاذ  المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك  إلى تكنولوجيا   )UA) النفاذ الشامل ويمثل 
والخدمات الرقمية في النطاق العريض، مكوناً رئيسياً لكل الناس في كل مكان لتحقيق الفوائد الكاملة المستمدة 
من التحول الرقمي. وهو كذلك بمثابة "حبل النجاة" في حاالت الطوارئ، مثل جائحة COVID-19، حيث يوفر 
النفاذ إلى الخدمات التجارية والعامة األساسية، فضالً عن التواصل مع األصدقاء وأفراد األسرة، والعمل عن بعد، 
والحصول على الرعاية الصحية والتعليم. ووفقاً لذلك، واتساقاً مع الهدف 9ج من أهداف التنمية المستدامة 
لألمم المتحدة وأهداف لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة (انظر اإلطار 1.3(، يتعين على سياسات النفاذ 
الشامل أن تمكن من النفاذ إلى خدمات النطاق العريض ذات الجودة بتكلفة معقولة، وتسهيل الشمول الرقمي، 
بما في ذلك تطوير المهارات الرقمية، والنفاذ للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة، وتوفر المحتوى والتطبيقات ذات 

.)9c ،2015 الصلة (األمم المتحدة
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اإلطار 1.3.  أهداف لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة لعام 2025
بحلول 2025:

ينبغي أن يكون لدى جميع البلدان خطة أو استراتيجية نطاق عريض وطنية أو أن تدرج النطاق   1
)UAS) العريض في تعاريفها للنفاذ الشامل/الخدمة الشاملة

ينبغي أن تكون خدمات النطاق العريض األساسية ميسورة التكلفة في البلدان النامية بنسبة   2
أقل من 5 في المائة من نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي (GNI( الشهري 

ينبغي أن يصل معدل تغلغل مستعملي اإلنترنت إلى: ( أ ( 75 في المائة على مستوى العالم   3
و(ب( 50 في المائة في البلدان النامية و(ج( 15 في المائة في البلدان األقل نمواً

ينبغي أن يحقق 60% من الشباب والبالغين مستوى الحد األدنى على األقل من الكفاءة في   4
المهارات الرقمية المستدامة.

ينبغي أن تستعمل نسبة 40% من سكان العالم الخدمات المالية الرقمية  5

والصغيرة  الصغرى  المؤسسات  يخص  فيما  التوصيل  عدم  نسبة  تخفيض  ينبغي   6
والمتوسطة (MSME( بنسبة 50%، بحسب كل قطاع

ينبغي تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يخص جميع األهداف  7

وعلى الرغم من التقدم المستمر في تحقيق هذه األهداف، حيث الحظت األمم المتحدة أن حوالي 90 في المائة 
من سكان العالم يعيشون ضمن نطاق شبكة 3G المتنقلة (االتحاد الدولي لالتصاالت 2019، 8( وقدر االتحاد 
الدولي لالتصاالت (ITU( أن استخدام اإلنترنت ازداد، من 2005 إلى 2019، في المتوسط بنسبة 10 في المائة 
سنوياً (االتحاد الدولي لالتصاالت 2019(، ال يزال أكثر من 3,6 مليارات شخص، أو حوالي 46 في المائة من سكان 
العالم، ال يستخدمون اإلنترنت. ولكن ما يثير القلق أكثر هو أن معدالت نمو استخدام اإلنترنت قد تباطأت في 

السنوات األخيرة بحكم وصول السوق إلى درجة اإلشباع (انظر الشكل 1.3( (االتحاد الدولي لالتصاالت 2019(.

الشكل 1.3. األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت ومعدالت النمو

3 ل 
فص

ال
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المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت 2019.

وعند تفحص الفوارق في استخدام اإلنترنت بين البلدان المصنفة بحسب مستوى الدخل، يتجلى وجود فجوة 
رقمية مستمرة ولكنها متناقصة. ففي عام 2019 بلغ عدد مستعملي اإلنترنت في البلدان المتقدمة 3,6 أمثال 
عدد مستعملي اإلنترنت في البلدان النامية، وانخفض هذا التناسب إلى 1,8 في عام 2019. ولكن معدالت النمو 
في البلدان النامية انخفضت كثيراً في السنوات األخيرة. وإذا استمر معدل االنخفاض الحالي، من غير المرجح أن 
تحقق البلدان النامية أهداف لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة، وهي أن يبلغ عدد مستعملي النطاق 
العريض نسبة 65 في المائة بحلول عام 2025. وهذا يدعم الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات والنهج التي يجري 

تنفيذها حالياً بغية تحقيق النفاذ الشامل وبلوغ هذه األهداف.

ويناقش هذا الفصل التحديات والسياسات الرئيسية لتحقيق أهداف النفاذ الشامل في سياق التحول الرقمي. 
وتركز المناقشة على ثالثة محاور:

التوصيلية، التي تعالج التحديات المرتبطة بتمويل توسيع البنية التحتية للنطاق العريض؛  •

التسعير، الذي يتعامل مع حواجز التكلفة التي تحد من اإلقبال على الخدمات الرقمية وأجهزة المستعمل   •
النهائي؛

الشمول، الذي يغطي سياسات تطوير المهارات الرقمية، ويستجيب للتفاوتات بين الجنسين وإمكانية   •
نفاذ ذوي اإلعاقة (PWD( إلى الخدمات، ويشجع على إنشاء المحتوى الرقمي محلياً.

النفاذ الشامل لضمان صنع  وباإلضافة إلى ذلك، يناقش هذا الفصل الحاجة إلى دمج رصد وتقييم سياسات 
القرارات على أساس البيانات وتحديد حاالت الفشل التنظيمي وتصحيحها على الفور.1

تحديات تحقيق النفاذ الشامل إلى خدمات النطاق العريض والخدمات الرقمية  2.3
يسهم االستثمار الخاص بدور رائد في توسيع النفاذ إلى النطاق العريض والخدمات الرقمية في البلدان النامية، 
التنظيمية  المبتكرة. والهيئات  الالسلكية  التقنيات  المتنقلة وغيرها من  التكنولوجيا  وال سيما االستفادة من 
وواضعو السياسات مسؤولون عن تنفيذ السياسات التي تعزز االستثمار واالستفادة من التكنولوجيا ونماذج 

األعمال الجديدة (انظر اإلطار 2.3(.

ولكن قوى السوق وحدها غير قادرة على توسيع النطاق العريض والخدمات الرقمية تجارياً لتشمل مناطق 
معينة (مثل المناطق الريفية النائية( أو مجموعات معنية (مثل ذوي الدخل المنخفض(. ولحل هذه المسألة، 
يتطلب األمر سياسات للنفاذ الشامل مصممة وموجهة بدقة. ويلخص هذا القسم التحديات الرئيسية التي تواجه 
واضعي السياسات لتعزيز النفاذ الشامل. وفي البلدان النامية، التي تواجه قيوداً مالية واجتماعية واقتصادية 

لمزيد من التفصيل في بحث المواضيع التي يغطيها هذا الفصل، انظر األقسام الموضوعية ذات الصلة في منصة التنظيم الرقمي.  1
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وتعليمية كبيرة، يجب أن تركز االستراتيجيات الرقمية الوطنية على نهج تعاوني متعدد القطاعات لمواجهة تحديات 
النفاذ الشامل، والقدرة على تحمل التكاليف، والمهارات، واإلقبال.

اإلطار 2.3. تطور سياسات النفاذ الشامل والخدمات
تركز سياسات النفاذ الشامل والخدمات (UAS( تقليدياً على االتصاالت الصوتية األساسية، ال سيما 
في األسواق األكثر تطوراً. ولكن، خالل العقد الماضي من الزمن، توسعت السياسات واالستراتيجيات 
لتشمل النفاذ إلى اإلنترنت، والنطاق العريض بصفة خاصة. وبين عامي 2010 و2019، تجاوز عدد 
البلدان التي أدرجت النطاق العريض في سياسات النفاذ الشامل والخدمات الضعف، من 42 إلى 89 
بلداً. وفي عام 2019، مثل هذا العدد حوالي 60 في المائة من جميع البلدان التي أبلغت عن اعتماد 
سياسة النفاذ الشامل والخدمات. ويتجلى هذا االتجاه بشكل أوضح في بعض المناطق النامية، حيث 
يدرج حوالي 70 في المائة من بلدان إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ اآلن خدمة النطاق العريض في 
إلى اإلنترنت بمثابة حق في  النفاذ  تعريفها للنفاذ الشامل والخدمات. وباإلضافة إلى ذلك، أعلن عن 

العديد من البلدان وكذلك من قبل األمم المتحدة (األمم المتحدة 2016(.

الشكل B3.1.2. عدد البلدان التي تشمل النطاق العريض كجزء من تعريف النفاذ الشامل 
والخدمات الشاملة

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت 2020.

تتطلب معالجة "الفجوة الرقمية"، التي تعّرف بأنها "الفجوة بين األفراد واألسر والشركات والمناطق الجغرافية 
المعلومات  تكنولوجيا  إلى  النفاذ  في  بفرصهم  يتعلق  فيما  االقتصادية  االجتماعية  المستويات  مختلف  على 
واالتصاالت (ICT( وباستعمالهم لإلنترنت في مجموعة متنوعة واسعة من األنشطة" (األمم المتحدة 2018، 2(، 

سياسات واستراتيجيات مخصصة يمكنها التصدي للتحديات الموضحة في الجدول 1.3.

3 ل 
فص

ال
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الجدول 1.3. تحديات النفاذ الشامل الرئيسية التي تواجه البلدان النامية

السياسات/اإلجراءات الرئيسيةالوصفالتحدي

ية
يل

ص
تو

مصادر محدودة لتمويل نشر التوفرال
البنية التحتية للنطاق 

العريض

محدودية توفر البنية التحتية 
عبر سلسلة قيم النطاق 

العريض

تحديث أو إنشاء صناديق فعالة للنفاذ الشامل والخدمات 
الشاملة (UASF( لتوجيه األموال نحو المناطق والبرامج غير 

المجدية اقتصادياً

استخدام التمويل العام أو مساعدات التنمية أو المبادرات 
الحكومية والحوافز التنظيمية لتوفير النطاق العريض معقول 
التكلفة للمناطق والفئات السكانية المفتقرة إلى الخدمة (مثل 
التزامات التوصيلية ضمن تراخيص الطيف؛ والنفاذ إلى الطيف 

مقابل نشر البنية التحتية أو تقاسم البنية التحتية(.

تنفيذ االتفاقات التعاقدية (مثل الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص (PPP(( أو آليات مثل "الدفع أو المشاركة" في تمويل 

نشر البنية التحتية الرقمية.

تمكين استعمال نماذج األعمال المبتكرة والتقنيات البديلة (مثل 
)Wi-Fi السواتل واألجهزة الطائرة/المناطيد وشبكة

تعزيز نشر البنية التحتية عبر القطاعات (مثل النقل والنفط والغاز 
والكهرباء( وتقاسم البنية التحتية (المنفعل والنشط(

ضمان أن الرسوم والضرائب المفروضة على مقدمي خدمات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (بما في ذلك رسوم الطيف( 

معقولة، وتوازن بشكل مناسب بين تحصيل اإليرادات الحكومية 
وتمكين تطوير الخدمات الرقمية

ير
سع

لت
انخفاض القوة الشرائية معقولية التكلفةا

مقروناً بارتفاع أسعار 
الخدمات وأجهزة المستعمل 

النهائي

سياسات هادفة وإعانات وخطط دفع ورعاية بيانات لزيادة 
معقولية تكلفة لخدمة الرقمية وأجهزة المستعمل النهائي للفئات 

السكانية المستضعفة

تعزيز نقاط نفاذ الجمهور مجاناً إلى اإلنترنت، مثل مراكز النفاذ 
 Wi-Fi الرقمي في المدارس والمكتبات ومكاتب البريد وشبكات

العامة

تخفيض رسوم االستيراد والضرائب األخرى المفروضة على أجهزة 
المستعمل النهائي

ل
مو

ش
القدرة على استعمال نفاذ ذوي اإلعاقةال

الخدمات والتقنيات الرقمية 
بغض النظر عن التعليم 

واإلعاقة والعمر والجنس، 
من بين عوامل أخرى

وضع خطط لتحفيز الطلب مع التركيز على النساء والفتيات 
وذوي اإلعاقة

نقص المهارات والدراية المهارات
الرقمية الالزمة

تنفيذ مبادرات التدريب على المهارات الرقمية وبرامج التعلم 
مدى الحياة

الوعي المحدود بفرص الجدوى
 وفوائد تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت

محدودية توفر المحتوى 
والخدمات ذات الصلة 

باللغات المحلية

تشجيع اعتماد الحكومة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونشر 
خدمات وتطبيقات الحكومة اإللكترونية (بما فيها الصحة 

اإللكترونية والتعليم اإللكتروني(

وضع سياسات لتعزيز صناعات المحتوى الرقمي المحلي 
واستحداث المحتوى الرقمي

سياسات لتعزيز النفاذ الشامل إلى النطاق العريض والخدمات الرقمية  3.3
ال تغطي سياسات النفاذ الشامل التوصيلية فحسب، وإنما تغطي أيضاً تدابير لضمان القدرة على تحمل التكاليف 
والشمول. وترتبط الوسائل التي يمكن للحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية 
السكانية واإليرادات  الكثافة  من خاللها تحقيق هذه األهداف بشكل فعال وتعاوني مباشرة بمتغيرات مثل 
والتضاريس الجغرافية والخصائص السياسية واالقتصادية والموارد المتاحة، من بين أمور أخرى. وتبعاً لمالمح 
من هذا القبيل، اتبعت البلدان مناهج مختلفة لسد فجوات النفاذ. وعالوة على ذلك، وفي بعض الحاالت مثل 
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كينيا، يتم تضمين النفاذ الشامل في االستراتيجية الرقمية للبلد (جمهورية كينيا 2019(. ويستعرض هذا القسم 
سياسات ونهج النفاذ الشامل المعتمدة حول العالم.

سياسات تمويل النفاذ الشامل: معالجة تحديات إمكانية النفاذ
آليات التمويل لتحقيق أهداف النفاذ الشامل هي التحدي الرئيسي لضمان توفر النطاق العريض والخدمات 
 )UASF) الرقمية. وقد درجت الحكومة في كثير من الحاالت على استخدام صناديق النفاذ والخدمات الشاملة
التشغيلية  التمويل والتحديات  النفاذ الشامل. ومع ذلك، وبسبب  المالذ األخير لتحقيق أهداف  كآلية تمويل 
وغيرها، ظهرت على مدى السنوات العديدة الماضية مصادر تمويل واستراتيجيات بديلة. ويمكن االستفادة من 
هذه النهج، مجتمعة، لضمان مالءمة سياسات النفاذ الشامل بشكل أفضل لتوفير التوصيلية والبنية التحتية 

المالئمة والقدرة على تحمل التكاليف والمهارات الرقمية وإدماج الفئات المهمشة تقليدياً.

وتبحث فيما يلي أدناه خيارات التمويل الرئيسية:

صناديق النفاذ والخدمات الشاملة  •

استراتيجيات التمويل اإلضافية  •

التمويل الحكومي التكميلي المباشر، أو التمويل العام والخاص المشترك  •

التدابير التنظيمية الفعالة  •

سياسات "الدفع أو المشاركة".  •

صناديق النفاذ والخدمات الشاملة
صناديق النفاذ الشامل والخدمات الشاملة هي آليات تمويل أنشأتها الحكومات الوطنية لتعزيز النفاذ الشامل 
إلى خدمات االتصاالت. وهي توفر حوافز مالية لمشغلي خدمات االتصاالت لتقديم الخدمة في مواقع لن تكون 

 مجدية تجارياً خالف ذلك (اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ التابعة لألمم المتحدة 
(UN ESCAP( 2017، 10(. وقد درجت الحكومات على تخصيص إعانات محددة بالخدمة (لخدمات الهاتف 
الثابت العمومي، مثالً(. ومع ذلك، حدث تحول في اآلونة األخيرة للسماح بالمنافسة المحايدة من حيث الخدمة 
التكنولوجيا، للحصول على إعانات  الثابتة أو المتنقلة مثالً(، فضالً عن المنافسة المحايدة من حيث  (الخدمة 
صندوق UASF. وعالوة على ذلك، تشير اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي (ECLAC( إلى أن صناديق 
النفاذ الشامل والخدمات الشاملة هي مورد قّيم يمكن استخدامه لتمويل البرامج لمساعدة ذوي اإلعاقة في 
منطقة الكاريبي (Bleeker 2019(، وهذا يسري أيضاً بالنسبة للسكان المحرومين اآلخرين و في مناطق أخرى. 
وكذلك، في حاالت الطوارئ، مثل جائحة COVID-19، أشير إلى صندوق النفاذ الشامل والخدمات الشاملة كوسيلة، 
على المدى القصير، لتمويل الدعم المؤقت لقدرة الشبكة، وللحفاظ على تشغيل الشبكات. (النطاق العريض 

المعنية بالتنمية المستدامة 2020(.2

وكان للتحول في التركيز من الخدمات الصوتية إلى توصيلية النطاق العريض، وتعزيز القدرة على تحمل التكاليف 
النفاذ الشامل  للبلدان. لكن ذلك تطلب تغييرات قانونية وتنظيمية لمنح صناديق  والشمول، أهمية حاسماً 
والخدمات الشاملة المرونة لدعم المبادرات والبرامج لتنفيذ استراتيجيات النطاق العريض (التحالف من أجل 

إنترنت ميسورة التكلفة 2015، 17(.

الناجحة أن بعض متطلبات السعة ضرورية  النفاذ الشامل والخدمات الشاملة  ويوضح استعراض صناديق 
لتحقيق أهداف النفاذ الشامل. ويضطلع صندوق النفاذ الشامل والخدمات الشاملة بالعديد من الوظائف التي 
تضطلع بها أي مؤسسة مالية. فهو يدير كمية كبيرة من األصول الرأسمالية، ويقّيم ويحدد المشاريع لفرص 
االستثمار، ويوفر التمويل لمقاولي التنفيذ، الذين يجب اإلشراف على عملياتهم وتقييمها لضمان حسن إنفاق 

موارد صندوق النفاذ الشامل والخدمات الشاملة. ومن متطلبات السعة الضرورية ما يلي:

النفاذ  إلى رؤية جديدة لصندوق  الحاجة  سياسات ومعلمات يمكن تعديلها بسرعة وفعالية الستيعاب   •
الشامل والخدمات الشاملة واالستجابة بسرعة لألولويات المتغيرة والمتطورة؛

سياسة ورؤية محددتان بوضوح؛  •

أزمة COVID-19: برنامج لجنة النطاق العريض للعمل من أجل تعافي أسرع وأفضل،   2 

.https:// www .broadbandcommission .org/ COVID19/ Pages/ default .aspx 
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الشفافية والرؤية والمساءلة؛  •

قواعد تفصيلية للعملية وأهلية إلصدار أوامر الصرف؛  •

بناء القدرات واالستدامة والخدمات التكميلية؛  •

توفر الموارد والمعرفة؛  •

الهيئات التنظيمية كشركاء في التنمية والشمول االجتماعي؛  •

صناديق النفاذ الشامل والخدمات الشاملة مستقلة في مجال الميزنة اإلدارية وتخصيص الموارد.  •

ومع ذلك، فقد تعرضت صناديق النفاذ الشامل والخدمات الشاملة لتحديات موثقة جيداً. ومن هذه التحديات 
االفتقار إلى الشفافية في عمليات تخصيص الموارد، وانخفاض كمية األموال التي جمعت أو عدم صرفها، وجمع 
األموال، وعدم الربط غالباً بين جمع األموال واحتياجات تمويل/إعانة الخدمة الفعلية، والتدخل السياسي، ونقص 
 ،2013 )GSMA) الموظفين المدربين تدريباً كافياً، من بين أمور أخرى (رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة
261-262(. وللمضي قدماً، يتطلب التشغيل الفعال صناديق النفاذ الشامل والخدمات الشاملة تحديد هذه 

المشكالت وحلها إذا برزت (انظر اإلطار 3.3(.

اإلطار 3.3. أمثلة على صناديق النفاذ الشامل والخدمات الشاملة الفعالة
الناجحة كوستاريكا  الشاملة  والخدمات  الشامل  النفاذ  العهد على صناديق  األمثلة حديثة  تشمل 
ونيجيريا وباكستان. وقد حققت هذه البلدان قدرة كافية على إدارة األموال، حيث استخدمت بشكل 
إلى تكنولوجيا  النفاذ  النفاذ الشامل والخدمات الشاملة وتحقيق أهداف  فعال مساهمات صندوق 

المعلومات واالتصاالت (التحالف من أجل إنترنت ميسورة التكلفة 2015، 9(.

أطلق برنامج "كوستاريكا الرقمية" في عام 2015. ويهدف هذا البرنامج الوطني إلى توصيل البلد   •
بأكمله باإلنترنت في غضون عامين. وعلى الرغم من أن الهدف لم يتحقق في تلك الفترة، فقد 
400 مؤسسة  باإلنترنت وحصلت  أمكن، بحلول عام 2018، توصيل 000 40 أسرة إضافية 
تعليمية ريفية على توصيل باإلنترنت. كما أن 95 في المائة من األسر التي شاركت حتى اآلن 

تعولها نساء (التحالف من أجل إنترنت ميسورة التكلفة 2020(.

قام صندوق توفير الخدمة الشاملة في نيجيريا بتمويل مئات المحطات القاعدة الجديدة، ومراكز   •
بين  والتوصيلية  األساسية،  األلياف  وشبكة  المجتمعية،  الموارد  ومراكز  المدرسية  المعرفة 
إنترنت  أجل  (التحالف من  اإللكتروني  النفاذ  اإللكترونية وإمكانية  الصحة  وبرامج  الجامعات، 

ميسورة التكلفة 2015، 15(. أ 

2007، تديره شركة حكومية  تأسس صندوق الخدمة الشاملة المستقل في باكستان في عام   •
9(. ب ويركز هذا الصندوق على  التكلفة 2015،  إنترنت ميسورة  مستقلة (التحالف من أجل 
االتصاالت األساسية والخدمات المتقدمة، بما فيها النطاق العريض. وبحلول عام 2013، مّول 
الخدمة  كانت محرومة من  بلدة ومدينة  يقرب من 300  فيما  اإلنترنت  إلى  النفاذ  الصندوق 

وحوالي 100 1 مدرسة ثانوية وكلية ومكتبة.

مالحظة:  أ ( انظر صندوق توفير الخدمة الشاملة  /http:// www .uspf .gov .ng؛ ب( انظر صندوق الخدمة الشاملة 
.http:// www .usf .org .pk/ 

نهج بديلة لتمويل البنية التحتية للنطاق العريض
يجري أيضاً تنفيذ استراتيجيات تمويل إضافية لتحقيق أهداف النفاذ الشامل في كل أنحاء العالم. وتهدف هذه 
االستراتيجيات إلى تحسين االقتصاديات أو تقليل تكلفة المشاريع الرامية إلى نشر البنية التحتية لتلبية أهداف 
النفاذ الشامل التي قد ال تكون مجدية من الناحية المالية خالف ذلك. فقد تشمل مثالً تدابير ضريبية تعمل على 
تمكين سياسات الضرائب والتعريفات واالستيراد وتنظيم األعمال المصممة لتقليل المخاطر واألعباء المالية 

وتوفير الحوافز للمستثمرين والممولين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

وكذلك يجري توجيه التمويل الحكومي التكميلي المباشر، أو التمويل المشترك بين القطاعين الخاص والعام، 
لتسهيل االستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض واألنظمة اإليكولوجية الرقمية. وفي االتحاد األوروبي، تم نشر 

http://www.uspf.gov.ng/
http://www.usf.org.pk/
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سلسلة من آليات التمويل والمنح على مدى السنوات القليلة الماضية لتوسيع نشر شبكة النطاق العريض. 
إلى دعم وتحفيز االستثمارات في  مثال ذلك، يهدف مرفق توصيل أوروبا (CEF2( الرقمي الذي اعتمد مؤخراً 
 CEF2 البنى التحتية للتوصيلية الرقمية موضع االهتمام المشترك خالل الفترة 2021-2027. ويهدف المرفق
Digital إلى دعم المشاريع التي تعالج عجز السوق وال يقوم بمزاحمة أو زيادة االستثمارات المكافئة األخرى في 
المنطقة المستهدفة. ويمكن للمرفق CEF2 Digital، كأداة عامة للتمويل المشترك على مستوى االتحاد األوروبي، 
اجتذاب التمويل المشترك الخاص لمعالجة مواطن قصور السوق، شريطة أن تستهدف البنية التحتية المجاالت 
القادمة(  24 شهراً  الـ  الوظائف، (أو مخطط لها في  القدرات و/أو  التي ال توجد فيها شبكة مكافئة، من حيث 

(المفوضية األوروبية 2019، 5(.

ويمكن أن تسهم التدابير التنظيمية الفعالة أيضاً في تقليل تكاليف نشر الشبكات. ومن هذه السياسات تعزيز 
النفاذ إلى البنية التحتية المادية القائمة، بما في ذلك السياسات المشتركة بين القطاعات لمجاري النفاذ أو األعمدة 
أو البنية التحتية السلبية األخرى التي تنتمي إلى مرافق الطاقة والمرافق األخرى. وتهدف سياسات "الحفر مرة 
واحدة" أيضاً إلى تنسيق األعمال المدنية بين مختلف شركات المرافق لتقليل تكلفة بناء الشبكات. ومن شأن 
تبسيط متطلبات التصريح، مثل حقوق االرتفاق، أن يساعد في تقليص الوقت الالزم لنشر البنية التحتية وتكاليفها.

كما يجري تنفيذ سياسات " الدفع أو المشاركة" كبديل لتمويل أهداف النفاذ الشامل. وبموجب هذا النهج، في 
بلدان مثل فانواتو، قد يختار مقدمو الخدمات "المشاركة" من خالل الوفاء بحصتهم من التكاليف في نشر البنية 
التحتية إلى المناطق أو المجموعات المحرومة من الخدمة أو المنقوصة منها أو، بدالً من ذلك، يجب على مقدمي 
الخدمات غير المشاركين "دفع" ضريبة الصندوق UASF التي تحددها الهيئة التنظيمية. وبناًء على ذلك، إذا قرر 
مقدم الخدمة "المشاركة" في إطار مشروع نفاذ شامل، فلن تفرض الهيئة التنظيمية ضريبة للسنة ذات الصلة، 
بشرط أن يفي مقدم الخدمة بالتزامه. وتتوفر أموال المعونة في حالة تجاوز صافي التكاليف عتبة ضريبة النفاذ 
الشامل. وفيما بين 2015-2018، تم بنجاح تنفيذ مبدأ "الدفع أو المشاركة" هذا في فانواتو لتحقيق ترقيات في 
الشبكات المتنقلة لتقديم خدمات البيانات والتغطية بأكثر من 98 في المائة (هيئة تنظيم االتصاالت واإلذاعة 

.)8-7 ،2019 )TRBR) واالتصاالت الراديوية

سياسات لجعل خدمات النطاق العريض والخدمات الرقمية ميسورة التكلفة
ينبغي بحلول 2025، بموجب الهدف 2 من تقرير لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة، أن تكون 
خدمات النطاق العريض األساسية ميسورة التكلفة في البلدان النامية عند مستوى يقل عن 2 في المائة من 
بالتنمية  المعنية  العريض  النطاق  (لجنة  الشهري   )GNI) اإلجمالي  القومي  الدخل  من  الفرد  نصيب 
المستدامة 2019b، 32(. ورغم التقدم الكبير المحرز خالل العقد الماضي لتعزيز سوق المنافسة، ظلت األسعار 
في العديد من البلدان أعلى من العتبة المستهدفة للقدرة على تحمل التكاليف "1 مقابل 2" التي حددتها لجنة 
النطاق العريض، أي GB 1 من البيانات المتنقلة بسعر 2 في المائة أو أقل من نصيب الفرد من الدخل القومي 
اإلجمالي الشهري (لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة 2019a، 34(. وفي بعض البلدان، حيث 
يقترن انخفاض مستويات الدخل الفردي بانخفاض الكثافة السكانية، قد يتطلب األمر الدعم من القطاع العام 
أو الدعم المشترك بين القطاعين العام والخاص بحيث ال يتسبب ارتفاع تكاليف نشر الشبكة واألجهزة في استمرار 

صعوبة تحمل تكاليف النفاذ إلى اإلنترنت.

وانخفض متوسط السعر العالمي لسلة البيانات المتنقلة، التي ال تقل عن GB 1,5، من 20,4 دوالراً أمريكياً في 
عام 2013 إلى 13,2 دوالراً أمريكياً في عام 2019، وهو ما يكافئ معدل نمو سنوي مركب (CAGR( قدره 7 في 
المائة - دفعته أساساً الفترة من 2013 إلى 2015، تبعتها فترة استقرار نسبي على مدى السنوات األربع الماضية. 
وعلى مدى السنوات الست الماضية، كان هناك انفجار في عدد االشتراكات النشطة في البيانات المتنقلة، حيث 
الدولي  المائة (االتحاد  ارتفع من 27,4 إلى 83 لكل 100 نسمة، أو معدل نمو سنوي مركب بنسبة 20,3 في 

لالتصاالت 2019(.

وفي البلدان المتقدمة، بلغ سعر سلة البيانات المتنقلة، المكونة من GB 1,5، مقدار 17 دوالراً أمريكياً في عام 
2019، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 14 دوالراً أمريكياً، ومع ذلك، ونظراً ألن معظم الناس في البلدان 
المتقدمة سيكون لديهم رزمة بيانات وصوت، لن تكون خطة بيانات فقط شائعة جداً. وفي البلدان النامية، ظل 
السعر االسمي أقل بقليل من المتوسط العالمي، عند 13 دوالراً أمريكياً، بينما كانت التكلفة في أقل البلدان نمواً 
8 دوالرات أمريكية فقط خطة من هذا القبيل. وكان سعر سلة البيانات المتنقلة، مقدراً بالدوالر األمريكي، هو 
األدنى في منطقة كومنولث الدول المستقلة (CIS( (7 دوالرات أمريكية(، تليها إفريقيا (10 دوالرات أمريكية(، 
وآسيا والمحيط الهادئ (11 دوالراً أمريكياً( والدول العربية. (14 دوالراً أمريكياً(. وكانت أغلى منطقتين هما أوروبا 

.)ITU 2019) ًبسعر 16 دوالراً أمريكياً واألمريكتين بسعر 18 دوالراً أمريكيا
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وغالباً ما ُتستخدم السياسات واإلعانات وخطط السداد الهادفة لزيادة القدرة على تحمل تكاليف الخدمات الرقمية 
وأجهزة المستعمل النهائي بالنسبة للفئات السكانية المستضعفة. إذ يمكن مثالً االستفادة من السياسات الوطنية 
لتعزيز االبتكار المحلي والبحث والتطوير لألجهزة المتمكنة من اإلنترنت، مثل األجهزة المحمولة باليد، وكذلك 
أو  المحلية واألجنبية  الحكومية للمشاريع (بين الشركات  الدعم من خالل وكاالت االستثمار  أولويات  ترتيب 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص( التي تسعى إلى تقديم عروض ألجهزة منخفضة التكلفة في السوق 
(لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة 2019a، 19(. وكذلك، يعمل مشغلو الشبكات المتنقلة على 
تطوير خطط دفع لتسهيل اقتناء المستهلكين ذوي الدخل المنخفض لألجهزة الذكية. وفي كينيا، تسعى حملة 
Maisha Ni الرقمية التابعة لشركة Safaricom، والتي أطلقت بالشراكة مع Google، إلى توفير النفاذ إلى الهواتف 
الكينيات  النساء  الفجوة بين الجنسين - حيث يقل احتمال استخدام  الذكية األساسية (أجهزة Neon( لسد 
لإلنترنت المتنقلة بنسبة 34 في المائة عما هو بين الرجال. ومن خالل األجهزة المعروضة بأسعار مدعومة تتراوح 
من 32 دوالراً أمريكياً إلى 55 دوالراً أمريكياً، باعت Safaricom أكثر من 000 600 هاتف ذكي Neon في عام 
2019، مما جعل أجهزة الهاتف الذكية هذه األكثر رواجاً وبأسعار معقولة في متاجر البيع بالتجزئة في شتى أنحاء 
.)2020 )GSMA) 2019؛ رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلةb Safaricom 2019؛a Safaricom) البالد

اإلطار 4.3. النهج المختلفة لنشر شبكات Wi-Fi العمومية
تتيح شبكات Wi-Fi العمومية لألشخاص استخدام المزيد من البيانات بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة 
ذلك  تنفيذ  تم  وقد  التجزئة.  لمشغلي  اإليرادات  في  كبيرة  العامة، دون خسارة  األماكن  في  إضافية 
العالم  التعاونية حول  الحكومات والمنصات  باستخدام نهج مؤسسية وتمويلية مختلفة من قبل 

.)26 ،2019a التحالف من أجل إنترنت ميسورة التكلفة)

التمويل من الميزانية العامة: تدعم الحكومات في مختلف أنحاء العالم - من الوطنية إلى المحلية - 
عمليات نشر شبكات Wi-Fi العمومية المجانية. وفي االتحاد األوروبي، منح برنامج WIFI4EU إعانات 
بمبلغ 000 15 يورو دعماً إلى 000 6 بلدية لتغطية النفقات الرأسمالية لتوفير خدمة Wi-Fi العمومية 
لجميع  المجانية  العمومية   Wi-Fi لتوفير خدمة  برنامجاً  الحكومة  أطلقت  الفلبين،  المجانية.a وفي 
المواطنين في جميع األماكن العامة، بما فيها المتنزهات والساحات العامة والمكتبات ومراكز القرى 
العامة والجامعات والكليات  التعليم األساسي  الوطنية والمحلية ومؤسسات  والمكاتب الحكومية 
العامة  والمطارات  الريفية  الصحية  والوحدات  الصحية  والمراكز  العامة  والمستشفيات  الحكومية 
الجمهوري رقم  التشريع الصادر في عام 2017 (المرسوم  العام. ويكلف  النقل  والموانئ ومحطات 
10929( إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (DICT( بتنفيذ البرنامج، واعتباراً من أبريل 2020، 

تم تشغيل 735 3 موقعاً في برنامج Wi-Fi العمومية المجانية للجميع.

البلدان يتم تخصيص صناديق  التمويل من صندوق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة: في بعض 
العمومية. وفي ترينيداد وتوباغو، يتم توفير   Wi-Fi النفاذ الشامل والخدمة الشاملة لنشر شبكات
النفاذ الشامل والخدمة الشاملة إلعانة نشر شبكات Wi-Fi العمومية  األموال العامة عبر صندوق 
ورسوم الخدمة (هيئة االتصاالت في ترينيداد وتوباغو (TATT( 2016، 12(. وقد حققت هذه المبادرة 
نجاحاً محدوداً، حيث واجهت تحديات من حيث التنسيق وقبوالً محدوداً من الصناعة. وفي عام 2020، 

أعادت الحكومة إطالق المبادرة للتغلب على هذه التحديات.

برامج البيانات التي تحظى بالرعاية: يجري أيضاً تنفيذ نماذج أعمال مبتكرة للتغلب على تحديات 
القدرة على تحمل التكاليف لدعم نشر شبكات Wi-Fi العمومية. وفي كينيا ورواندا، أطلقت شركة 
كينية ناشئة، BRCK، بنجاح مشروع Moja WiFi، الذي يقدم خدمة مجانية للمستعملين النهائيين 
ويتم تمويله من خالل الرعاية واإلعالن. و"يدفع" المستعملون بوقتهم أو انتباههم أو تفاعلهم بدالً من 
المال. وقام مشروع Moja WiFi بنشر 300 1 نقطة ساخنة في المناطق الريفية والحضرية وهو يوفر 

.)2020 Loyce Chloe) النفاذ المجاني إلى اإلنترنت لحوالي مليوني مستعمل

 مالحظة: Wi-Fi – WiFi4EU مجاناً لألوروبيين، 
.https:// ec .europa .eu/ digital -single -market/ en/ wifi4eu -free -wi -fi -europeans

إن تعزيز نقاط النفاذ إلى اإلنترنت العمومية، حيث يتم توفير النفاذ إلى اإلنترنت مجاناً أو بتكلفة زهيدة، هو أيضاً 
سياسة يتبعها العديد من البلدان لتقديم خدمة ميسورة التكلفة لبعض أكثر األفراد أو المجموعات استضعافاً. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
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وهي تشمل مراكز النفاذ الرقمي في المدارس والمكتبات ومكاتب البريد وشبكات Wi-Fi العمومية التي تضمن 
الخصوصية واألمان. ومن شأن تصميم السياسات لمراكز االتصاالت المجتمعية المستدامة، التي توفر استخدام 
الحواسيب مجاناً أو بتكلفة منخفضة، وتوصيالت النطاق العريض، والخدمات اإللكترونية، والتدريب على المهارات 

الرقمية، أن يوسع النفاذ إلى النطاق العريض ويستهدف تحديات تحمل التكاليف (انظر اإلطار 4.3(

ومن العوامل الرئيسية األخرى للسياسات المحفزة لتعزيز النفاذ الشامل إلى النطاق العريض والخدمات الرقمية 
واألجهزة تخفيض الضرائب والرسوم الخاصة بالقطاع. ويجب على الحكومات أن توازن بين الحاجة إلى زيادة 
العريض واستخدامه، على  النطاق  الرسوم والضرائب، أي انخفاض اعتماد  اإليرادات والتأثير السلبي الرتفاع 
 )VAT) االقتصاد ككل وعلى عملية التحول الرقمي. ففي عام 2017، اختارت كولومبيا إلغاء ضريبة القيمة المضافة
على األجهزة المحمولة باليد والحواسيب منخفضة التكلفة وإعفاء الخطط منخفضة التكلفة والمستهلكين ذوي 
الدخل المنخفض من زيادة ضريبة القيمة المضافة. ونتيجة لهذه السياسات الهادفة، زادت مبيعات الهواتف 
المتنقلة في عام 2017، حتى بالنسبة لألجهزة التي تجاوزت اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة لألجهزة منخفضة 
القيمة  التكلفة. وأعاد بعض مصنعي األجهزة تسعير أجهزتهم لالنتقال من السوية مجرد فوق عتبة ضريبة 
المضافة إلى السوية مجرد دونها، مما يوفر للكولومبيين طائفة واسعة من األجهزة بأسعار معقولة (التحالف من 

.)2020b أجل إنترنت ميسورة التكلفة

سياسات تعزيز الشمول

السياسات عبر القطاعية: المهارات والمعارف الرقمية 
لقد تطورت سياسات النفاذ الشامل لتتعدى قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نفسه، وشملت على نطاق 
المعلومات واالتصاالت عبر قطاعات  التي يمكنها االستفادة من مزايا تكنولوجيا  القطاعات  الُنهج عبر  أوسع 
للتنمية المستدامة الضوء على فكرة "التوصيلية الشاملة  العريض  النطاق  اقتصادية متعددة. وتسلط لجنة 
الهادفة"، التي تشمل اعتماد النطاق العريض الذي "ال يقتصر على كونه متاحاً ويمكن النفاذ إليه ومالئماً وميسور 
التكلفة فحسب، ولكنه أيضاً آمن وموثوق به ويمكّن المستعملين ويؤدي إلى أثر إيجابي" (لجنة النطاق العريض 
المعنية بالتنمية المستدامة ix ،2019a(. ويمكن القول إن أفكار تمكين المستعملين التي تؤدي إلى إحداث أثر 
تكنولوجيا  استخدام  وتوسيع  إلى تحسين  تهدف  التي  القطاعات  عبر  للسياسات  النهائي  الهدف  إيجابي هي 

المعلومات واالتصاالت من أجل إحداث أثر أوسع.

ولعل المثال األبرز على هذا التفكير عبر القطاعات هو إدراج المهارات الرقمية في سياسات وخطط النفاذ الشامل. 
وقد حدد االتحاد الدولي لالتصاالت فوائد بناء المهارات الرقمية وتطبيقها في كل من جوانب العمل والجوانب 

الشخصية من حياة األفراد (االتحاد الدولي لالتصاالت 2018، 5(:

العمل: التأهيل للوظائف في القطاعات التقليدية؛ تمكين المشاركة في القطاعات الناشئة؛ االستفادة من   •
خطوات التقدم في التكنولوجيا والمنصات واألجهزة الرقمية؛ وهي ضرورية للطبيعة المتغيرة لبيئات العمل.

النفاذ إلى المعلومات: النفاذ اآلمن إلى األخبار والمعلومات؛ التواصل مع األصدقاء وأفراد األسرة؛ النفاذ إلى   •
الزراعية،  الرقمي، والتكنولوجيا  الرئيسية (الصحة اإللكترونية، والحكومة اإللكترونية، والتمويل  الخدمات 

والنقل(.

بناًء على وجهة نظر لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة بأن المهارات الرقمية تقع على امتداد طيف، حدد 
االتحاد الدولي لالتصاالت المهارات األساسية والمتوسطة والمتقدمة (لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية 
المستدامة 2017a، 4؛ االتحاد الدولي لالتصاالت 2018، 5-7(. وهذه التعاريف مفيدة كنقاط مرجعية لواضعي 

السياسات الذين يحددون المهارات الرقمية والمكونات عبر القطاعات لخطط النفاذ الشامل. باختصار:

المهارات األساسية ضرورية ألداء المهام األساسية، ما يشبه معارف القراءة والكتابة والحساب التقليدية،   •
وتشمل اإللمام باستخدام األجهزة والبرمجيات والعمليات األساسية عبر اإلنترنت مثل البريد اإللكتروني أو 

استكمال استمارة.

المهارات المتوسطة تمكّن من التقييم الناقد للتكنولوجيا والمحتوى وقد تتضمن حالياً وظائف متعلقة   •
بالعمل مثل النشر المكتبي وتصميم الرسوم البيانية الرقمية والتسويق الرقمي، مع أن التغيير التكنولوجي 

المستمر سوف يستلزم تغييرات في ما يعتبر مهارة متوسطة.

المهارات المتقدمة مطلوبة من متخصصي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحترفين، مثل البرمجة   •
الحاسوبية وإدارة الشبكات، فضالً عن القدرات األوسع مثل ريادة األعمال الرقمية.
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إلى إحداث أصداء مفيدة عبر اقتصادات  الرقمية،  المهارات  بناء  القطاعات، مثل  ويؤدي استخدام مكونة عبر 
بأكملها، بتوسيع الفرص االقتصادية وتعزيز االتصاالت بغض النظر عن القطاع الصناعي أو الموقع الجغرافي أو 
المجموعة السكانية. وتبرر فوائد تنمية المهارات الرقمية على مستوى االقتصاد التركيز على دمجها في البيئات 
التعليمية. وهذه الجهود، التي تندرج أحياناً تحت مظلة سياسة تعليمية أو مبادرة تعليم واتصاالت مشتركة، 
ضرورية جداً لتدريب الطالب في سن مبكرة على كيفية االستفادة من قدرات النطاق العريض والتكنولوجيا. وقد 
اعتمدت المفوضية األوروبية خطة عمل للتعليم الرقمي، حيث تكون توصيلية المدارس فيها مجرد البند األول 
من بين 11 بند عمل (المفوضية األوروبية 2018(. وبنود العمل منظمة بموجب ثالث أولويات، تشمل "االستفادة 
على نحو أفضل من التكنولوجيا في التدريس والتعلم" و"تطوير الكفاءات والمهارات الرقمية ذات الصلة للتحول 
الرقمي". وتشمل األولوية التي تركز على المهارات الرقمية بنود عمل تتناول إدراج التشفير في جميع مناهج 
المدارس األوروبية باإلضافة إلى زيادة الوعي على جميع المستويات (الوالد والمعلم والطالب( بالسالمة عبر 

اإلنترنت واألمن السيبراني واإللمام بالوسائط.

وال يقتصر هذا التعليم والتدريب على بيئة المدارس االبتدائية أو الثانوية. والمهارات المتوسطة والمتقدمة المحددة 
أعاله مرشحة لمزيد من بيئات التدريب الحرفي والمهني المتخصصة. وفي هولندا، أشار "ميثاق تكنولوجيا رقمية" 
إلى مبدأ تنفيذ التعليم التكنولوجي على نطاق واسع، بما في ذلك ال التعليم االبتدائي والثانوي فحسب، وإنما 
 )National Technology Pact) التعليم المهني، والتعليم العالي، والتنمية المهنية (الميثاق الوطني للتكنولوجيا
2016(. ويتضمن الميثاق التأكيد على التعاون بين األوساط األكاديمية وقطاع األعمال في محاولة لتعزيز المهارات 
التكنولوجية للعمال الهولنديين. ويجري أيضاً تقديم التدريب المستمر على المهارات الرقمية في بلدان مختلفة 

في شكل معسكرات تدريب وبيئات أخرى تركز على بناء المهارات للمهنيين.

وفيما عدا النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فإن ضمان تسخير فوائدها المحتملة عبر قطاعات متعددة 
النظر فيه  أو برنامج حديث للنفاذ الشامل، ويمكن  أثرها وينبغي أن يكون مكونة رئيسية لسياسة  يعزز من 

بالتعاون مع الوزارات أو الوكاالت الحكومية.

تعزيز المحتوى المحلي وصناعات المحتوى
يتمثل أحد االعتبارات الرئيسية األخرى لسياسات النفاذ الشامل الحديثة في زيادة الطلب على التوصيلية من 
خالل الترويج للمحتوى ذي الصلة. وفيما عدا توفير االتصال للمستعملين للنفاذ إلى المحتوى، ينبغي أن تراعي 
سياسة النفاذ الشامل التطلعية أيضاً الحاجة إلى توصيل الموصولين حديثاً باإلنترنت وتشجيعهم على االستفادة 

من التوصيل.

التوصيلية مدفوع بتوفر  العام والخاص، فإن الطلب على  وبينما تستضيف اإلنترنت قدراً هائالً من المحتوى 
باللغات ذات الصلة ومصمم وفقاً  المناسب للمستعملين. وهذا يشمل ضمان أن المحتوى متاح  المحتوى 
لالحتياجات واالهتمامات المحلية. وقد دعت لجنة النطاق العريض، منذ مراحلها األولى، إلى إتاحة المحتوى المحلي. 
بالتنمية  المعنية  العريض  النطاق  (لجنة  في أكتوبر 2011  أصدرته  الذي  العريض"  النطاق  "تحدي  وفي 
إنتاج المحتوى المحلي فضالً عن  2(، دعت اللجنة الحكومات والمجتمع المدني إلى "حفز  المستدامة 2011، 
تطوير خدمات وتطبيقات باللغات المحلية لعالم رقمي شمولي". وعند النظر في توليد الطلب من خالل المحتوى 
المحلي، يشير كتاب أبيض صادر عن شركة Intel في عام 2011 بشأن استخدام موارد صندوق الخدمة الشاملة 
والنفاذ الشامل لبرامج النطاق العريض إلى أن البرامج والتطبيقات باللغات المحلية تجعل النفاذ إلى التعليم 
.)2 ،Intel 2011 والخدمات المالية والرعاية الصحية والحكومة اإللكترونية والخدمات األخرى أكثر سهولة (شركة

ويتمثل دور سياسة النفاذ الشامل في هذا السياق في دعم الجهود التي تمكن من إنشاء المحتوى المحلي. وفي 
أحد األمثلة حديثة العهد لنهج من هذا القبيل، تتضمن الخطة الوطنية للنطاق العريض 2020-2025 في نيجيريا 
جهوداً لجلب المزيد من الشركات النيجيرية عبر اإلنترنت من خالل تسجيالت اسم الميدان .ng مجاناً لمدة عامين 
ومن خالل نهج متعددة الرقمية للمعرفة والتوعية الرقمية التي تهدف إلى تحفيز الطلب (حكومة نيجيريا 2020، 
61(. وكال النوعين من الجهود يعزز توفر المحتوى المحلي المتزايد. وتهدف مبادرة تسجيل اسم الميدان مجاناً 
إلى تعزيز تطوير المحتوى المحلي باإلضافة إلى خلق فرص العمل وتوسيع نطاق فرص األعمال التجارية عبر 
اإلنترنت للشركات النيجيرية من خالل خفض تكلفة إنشاء أعمال تجارية جديدة على اإلنترنت أو الوجود على 
اإلنترنت. والجدير بالذكر أن السياسة ال توجه األموال إلى مؤسسات أعمال أو صناعات معينة، بل تسعى إلى 
التي تسعى إلى تسجيل اسم ميدان، مما يسمح لها بتوجيه  النيجيرية  توفير فائدة شاملة لجميع الشركات 
الوكاالت  المبادرات بين مختلف  مواردها نحو جوانب أخرى من تطوير أعمالها. وتنتشر مسؤولية تنفيذ هذه 
الحكومية، مع مشاركة وزارة االتصاالت واالقتصاد الرقمي في جميع أنشطة تعزيز المعرفة الرقمية، بينما أسند 
الوطنية لتطوير تكنولوجيا  الوكالة  إلى رابطة تسجيل اإلنترنت في نيجيريا، وهي  الميدان  برنامج تسجيل اسم 
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المعلومات (NITDA(، وهيئة شؤون الشركات. وكما هو واضح في هذه الحالة، فإن نهج توسيع المعرفة الرقمية 
وإنشاء المحتوى تشمل طائفة من أصحاب المصلحة.

الحكومة ستدعم تطوير  أن  العريض، ورد فيها  للنطاق  الوطنية  الفلبين مكونة مشابهة في خطتها  وتتضمن 
المحتوى والتطبيقات المحلية لدفع الطلب على النطاق العريض (دائرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2017، 

44(. وعلى وجه التحديد، تتضمن الخطة التدابير التالية:

توفير الحوافز لمطوري المحتوى المحليين، بدءاً من والدة واحتضان وتسويق المحتوى أو التطبيق؛  •

السياسات الحكومية والتدخالت التنظيمية لتطوير بيئات مواتية إلنشاء المحتوى والتطبيق؛  •

النظر في تطوير محتوى وتطبيقات "غنية ومفيدة" لدعم تقديم الخدمات العامة وإنشاء منصات مشاركة   •
المواطنين لدفع الطلب؛ وكذلك ينبغي دعم هذه الموارد من خالل واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح 

بعرض مواقع الويب بلغات متعددة، تبعاً الحتياجات المستعمل أو تفضيالته.

وكذلك، تتضمن جهود نيجيريا المتعلقة بالمعارف الرقمية أيضاً تطوير المحتوى التعليمي والمهني ومحتوى 
ريادة األعمال باللغات المحلية. وتتوخى خطة نيجيريا أيضاً تطوير وتنفيذ مكتبة إلكترونية رقمية افتراضية وطنية 

معززة توفر طائفة من الموارد الرقمية وتتضمن ترجمة مواد بلغات أجنبية إلى اللغات المحلية.

ويمكن أن تتضمن النهج اإلضافية لتطوير المحتوى المحلي جهوداً لزيادة إتاحة الخدمات والمعلومات الحكومية 
عبر اإلنترنت. وبصفتها منتجاً رئيسياً للمعلومات ذات الصلة محلياً والمقدمة باللغة المحلية، فإن الحكومات 
الوطنية وحكومات الواليات والحكومات المحلية مناسبة مثالياً ألداء دور في تنفيذ سياسات النفاذ الشامل التي 

تنشئ موارد جديدة أو موسعة عبر اإلنترنت توفر معلومات مفيدة للمواطنين.

وعموماً، ينبغي أن تأخذ سياسات النفاذ الشامل في االعتبار الفائدة المحتملة لزيادة توفر المحتوى المحلي من 
حيث زيادة استخدام اإلنترنت. وعند صوغ األهداف أو بنود العمل الرامية إلى زيادة توفر المحتوى المحلي، ينبغي 

لواضعي السياسات النظر في أدوار كل من القطاعين الخاص والعام من أجل تعظيم أثر هذه الجهود.

سياسات مشاركة الجنسين ونفاذ ذوي اإلعاقة
بما أن مدى النفاذ إلى اإلنترنت أو استخدامها غير متساِو بين مختلف فئات السكان، ينبغي لواضعي السياسات 
النظر في كيفية تسخير سياسات النفاذ الشامل وصندوق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة لمساعدة تلك الفئات 
ذات المستويات المنخفضة نسبياً من حيث النفاذ واالستخدام. وعلى وجه الخصوص، حددت البحوث الحاجة 

إلى تحسين التوصيلية والنفاذ إلى الخدمات الرقمية للنساء وذوي اإلعاقة.

واستناداً إلى تقديرات االتحاد الدولي لالتصاالت لعام 2019، هناك اختالف بنسبة 17 في المائة في تغلغل اإلنترنت 
الدخل  المناطق ومستويات  النسبة تختلف باختالف  العالم، رغم أن هذه  الرجال والنساء على مستوى  بين 
(االتحاد الدولي لالتصاالت 2019، 3(. وجدير بالذكر أن هذا الفارق في البلدان النامية يبلغ 22,8 في المائة، بينما 
تبلغ الفجوة بين الجنسين في أقل البلدان نمواً ما يقرب من 43 في المائة. ولعل مصدر القلق األكبر هو أن الفجوة 
بين الجنسين اتسعت خالل السنوات القليلة الماضية. وتشير بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت إلى أن الفجوة بين 
النامية  البلدان  في  وكذلك  وإفريقيا،  العربية  والدول  الهادئ  والمحيط  آسيا  أقاليم  في  اتسعت  قد  الجنسين 

ومجموعات البلدان األقل نمواً بين عامي 2013 و2019.

وتالحظ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن الفجوة بين الجنسين، التي ُتعرف أحياناً بالفجوة 
الرقمية بين الجنسين، لها أسباب جذرية متعددة، بما فيها الحواجز التي تحول دون النفاذ والقدرة على تحمل 
 ،2018 )OECD) التكاليف والتعليم ونقص المعرفة التكنولوجية (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
22(. ولئن كانت هذه الجوانب ذات صلة بالفجوة الرقمية بين المجموعات، فإن منظمة التعاون والتنمية في 
إلى  التي تؤدي  الثقافية  الجنسانية واألعراف االجتماعية  التحيزات  إلى أهمية  الميدان االقتصادي تشير أيضاً 
االستبعاد الرقمي القائم على نوع الجنس. وقد يشمل ذلك التزامات أكبر نسبياً في العمل المنزلي ورعاية األطفال 

والتصورات االجتماعية السلبية الستخدام النساء والفتيات لإلنترنت.

واقترحت منظمات، ومنها لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة ومؤسسة شبكة الويب العالمية، اتباع نهج 
سياسية لسد الفجوة بين الجنسين. ومن بين التوصيات األربع التي قدمها فريق العمل المعني بالفجوة الرقمية 
بين الجنسين والتابع للجنة النطاق العريض، كان دمج منظور الجنساني في االستراتيجيات والسياسات والخطط 
والميزانيات (لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة 2017b(. وتنبع هذه التوصية من االعتراف بأن 
المعلومات  تكنولوجيا  أهمية  تدرك  قلما  الجنس  بنوع  المتعلقة  العمل  واالستراتيجيات وخطط  السياسات 

3 ل 
فص

ال
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واالتصاالت والنطاق العريض كأدوات تمكينية، وغالباً ما تغفل استراتيجيات وسياسات وخطط النطاق العريض 
تضمين الُبعد الجنساني. ولهذه الغاية، اقترح فريق العمل ثالثة إجراءات أولية لمعالجة هذا القصور:

تحديد أهداف المساواة بين الجنسين للنفاذ إلى اإلنترنت والنطاق العريض واستخدامهما؛  •

تقييم االستراتيجيات والسياسات والخطط والميزانيات لمراعاة المساواة بين الجنسين؛  •

استشارة ومشاركة النساء وكذلك المجتمعات المحلية المعنية والخبراء.  •

وتتسم هذه النهج بأهمية بارزة في وضع أو مراجعة سياسات النفاذ الشامل، مما يزيد من احتمال معالجة الفجوة 
بين الجنسين إلى جانب تحسين التوصيلية والنفاذ بشكل عام.

وقد حددت مؤسسة شبكة الويب العالمية أيضاً صناديق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة باعتبارها "مورداً غير 
مستغل" لمعالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين (Thakur وPotter 2018(. ولهذه الغاية، اقترحت المنظمة 
أربع توصيات رئيسية لتحسين كفاءة وفعالية صناديق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة على وجه التحديد لمعالجة 

الفجوة بين الجنسين:

اإلنترنت  إلى  المرأة  التي تستهدف نفاذ  المشاريع  المائة من األموال في  استثمار ما ال يقل عن 50 في   )1
واستخدامها.

جعل تصميم المشروع وتنفيذه أكثر استجابة لنوع الجنس.  )2

زيادة الشفافية في تمويل الصندوق، وأوامر الصرف، والعمليات.  )3

تحسين التنوع في حوكمة صندوق الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل وزيادة الوعي بقضايا النوع االجتماعي   )4
داخل الصندوق.

ومن األمثلة الحديثة على هذا النهج خطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2018-2022 في كولومبيا، والتي 
تتضمن قسماً عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لسد الفجوة بين الجنسين (وزارة تكنولوجيا 
المرأة إلى  72(. وتؤكد الخطة على أهمية تحسين نفاذ   ،2018 )MinTic) المعلومات واالتصاالت في كولومبيا
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واعتمادها، وتالحظ أيضاً الحاجة إلى معالجة المعايير والمعتقدات االجتماعية 
وراء وظائف متصلة  السعي  أو  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  النساء عن استخدام  تثني  التي  الثقافية 
إلى زيادة  المعلومات واالتصاالت. وتستمر خطة كولومبيا بتسليط الضوء على برنامجين يهدفان  بتكنولوجيا 

استخدام المرأة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألدوات ذات الصلة.

وباإلضافة إلى الفجوة بين الجنسين، هناك أيضاً تفاوتات في النفاذ تؤثر على ذوي اإلعاقة. ولئن كانت تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت تسهم بدور هام في التغلب على الحواجز التي تواجه ذوي اإلعاقة من حيث المشاركة 

الفعالة في المجتمع، فإن التقدم التكنولوجي ال يضمن المساواة في النفاذ إلى التقنيات الجديدة والمحسنة.

إلى تحسينات تشغيلية في صناديق النفاذ الشامل والخدمة  ومن بين مختلف بنود العمل التي تشير إجماالً 
الشاملة، تقترح اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عدة بنود عمل لسد فجوات النفاذ 

لصالح ذوي اإلعاقة. ومن هذه البنود:

التي تعمل مع ذوي اإلعاقة  الحكومية  المدني والمنظمات غير  التمويل للمجتمع  التمكين من صرف   •
وغيرهم من الفئات المهمشة؛

تضمين تكليف أقوى من أجل ذوي اإلعاقة، بما في ذلك االلتزام بتحديد أهداف سنوية للوفاء بأغراض   •
الصندوق؛

زيادة المشاركة مع ذوي اإلعاقة في كل مرحلة من مراحل المشروع، بما في ذلك عملية التحديد والتقييم   •
والتخصيص؛

زيادة تمثيل ذوي اإلعاقة في صناديق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة.؛  •

استثمار نسبة مئوية ثابتة من األموال في مشاريع لزيادة وصول ذوي اإلعاقة إلى التكنولوجيا.  •

وربما من الجدير بالمالحظة أن ثمة قدر ال بأس به من التطابق بين توصيات مؤسسة شبكة الويب العالمية 
لمعالجة الفجوة بين الجنسين وتوصيات اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتحسين 
نفاذ ذوي اإلعاقة. وقد يشير ذلك إلى نهج مشتركة لمعالجة فجوات النفاذ بين الفئات المهمشة األخرى من 

السكان.
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رصد وتقييم أثر سياسات النفاذ الشامل  4.3
باإلضافة إلى النظر في كيفية تطور سياسات النفاذ الشامل ومجاالت التركيز الرئيسية للخطط الحديثة، من المهم 
أيضاً أن تتوفر القدرة على تقييم ما إذا كانت سياسة ما أو مشروع ما قد حقق أهدافه المرجوة. وينبغي أن يكون 
اعتبار المساءلة هذا مكونة أساسية في نُُهج النفاذ الشامل، وتعتمد على أهداف واضحة وقابلة للقياس وعلى 
القدرة على قياس التقدم المحرز إزاءها. وهذا يوازن، لو صح التعبير. بين سياسات وخطط النفاذ الشامل والعديد 
من السياسات أو البرامج الحكومية األخرى، والتي يتعين على واضعي السياسات تصميم وتنفيذ آليات لرصد 
آثارها. وباإلضافة إلى صرف األموال بشفافية لدعم المشاريع التي يستهدفها الصندوق UASF، من المهم أيضاً 

بشكل خاص تقييم ما إذا كان هذا اإلنفاق استخداماً فعاالً لألموال التي جمعت.

وعلى هذا النحو، ينبغي النظر في نهجين لرصد وتقييم أثر سياسات النفاذ الشامل: "1" تقييم السياسة اإلجمالية، 
و"2" تقييم فرادى المشاريع التي يدعمها صندوق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة. وفي كلتا الحالتين، من شأن 

تحديد أهداف و/أو معالم واضحة أن يضع األساس لتقييم األثر في وقت الحق.

وبالنسبة لسياسات النفاذ الشامل، ينبغي للحكومات وضع أهداف محددة يمكن تحقيقها للجوانب الرئيسية 
للسياسة. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، ضمان التوصيلية باإلنترنت في الحد األدنى من عدد المواقع 
أو لنسبة مئوية دنيا من السكان، وضمان النفاذ إلى سوية معينة من التوصيلية دون تجاوز نسبة معينة من 
الدخل القومي للفرد، وضمان سوية دنيا من جودة الخدمة. ويسمح وضع أهداف أو معالم محددة بمراجعة 
الجهود المبذولة نتيجة لهذه السياسة. فإذا تضمنت سياسة النفاذ الشامل هدفاً يتمثل في زيادة النسبة المئوية 
للسكان الذين لديهم إمكانية النفاذ إلى توصيل إنترنت بمعدل Mbit/s 10 إلى 98 في المائة على األقل في غضون 
خمس سنوات، تكون المراجعة الالحقة قادرة على تقييم ما إذا كان هذا الهدف قد تحقق أم ال. وإذا سمحت 
الموارد، فإن التقييم المؤقت أو في منتصف المدة ألثر السياسة يعتبر أداة مفيدة بشكل خاص، مما يسمح 

بتصحيح المسار قبل الوصول إلى التاريخ المستهدف.

وكذلك األمر، ينبغي تصميم المشاريع الممولة من صندوق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة بحيث يكون لها 
مراحل تنفيذ محددة وأهدافاً يجب الوفاء بها، ومعايير واضحة يمكن قياس النجاح إزاءها. وغالباً ما يتم تنظيم 
المشاريع التقليدية التي تركز على الخدمة الصوتية والمدعومة من صندوق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة 
يوفر  مما  المشروع،  مراحل  تنفيذ  من  المناسب  الوقت  وفي  بنجاح  االنتهاء  عند  المدفوعات  تصرف  بحيث 
للمستفيدين حافزاً للوفاء بالجدول الزمني للتنفيذ واألهداف المحددة. وينطبق هذا النهج أيضاً على المشاريع 
المدعومة من صندوق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة لتوفير النفاذ إلى اإلنترنت والخدمات الرقمية على نطاق 
أوسع. وينبغي أن يكون المستفيدون من التمويل قادرين على إثبات أنهم حققوا األهداف التي قد ال تشمل 
أو  المتاحة  الخدمات  متنوعة من  ومجموعة  األسعار  التوسيع ومستويات  اعتماد  وإنما  التوصيلية فحسب 

الخدمات المتاحة للسكان المحرومين.

وتماشياً مع تلبية المراحل والجداول الزمنية المحددة، ينبغي أن تتضمن المشاريع الممولة من صندوق النفاذ 
الشامل والخدمة الشاملة متطلبات اإلبالغ التي قد تشمل تقييم التقدم، وتحليل أي ظروف غير متوقعة، والبيانات 
المالية، وأي تحليل آخر ذي صلة، ال سيما في حاالت االنحراف عن خطط المشروع األولية. وكما ورد أعاله، قد ال 
تختلف هذه المتطلبات بشكل ملحوظ عن متطلبات اإلبالغ عن مشروع يركز على االتصاالت الهاتفية ولكن ينبغي 
أن تكون مصممة خصيصاً للمشروع المحدد وأهدافه. وهكذا، يمكن أن تشمل متطلبات اإلبالغ اإلضافية، على 
أو تدابير  المتاحة، والنفاذ إلى خدمات رقمية معينة،  النطاق العريض  المثال، متوسط معدالت سرعة  سبيل 
لضمان نفاذ ذوي اإلعاقة. وينبغي أن تكون أهداف متطلبات اإلبالغ هي تمكين جميع أصحاب المصلحة من 
تقييم تقدم المشروع أو نجاحه، وكذلك لتكون بمثابة حافز للمستفيدين من التمويل لتخصيص الموارد المناسبة 

لتحقيق أهداف المشروع.

وتعتبر سياسة النفاذ الشامل ورصد المشاريع عنصراً رئيسياً في السياسة العامة لزيادة فرص النجاح. ولئن كان 
المفهوم يعود إلى أقدم نهج لسياسة النفاذ الشامل، فإنه يمكن بل ينبغي تكييفه ليالئم االحتياجات الحديثة 

للنفاذ الشامل والخدمة الرقمية.

3 ل 
فص

ال
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االستنتاجات الرئيسية  5.3
التالية مفيدة لواضعي  الرئيسية  القضايا المستعرضة في األقسام السابقة، قد تكون االستنتاجات  إلى  بالنظر 

السياسات وأصحاب المصلحة اآلخرين.

التركيز على النطاق العريض واألجهزة الموثوقة والميسورة التكلفة. في معرض قيام واضعي السياسات بوضع 
أو مراجعة سياسات النفاذ الشامل، يحتل توفر النطاق العريض الموثوق به والمعقول التكلفة دوراً مركزياً على 
التوصيلية، ويتم تمكينها، من توصيالت دولية وشبكات فقرية، وتوصيلية شبكية،  نحو متزايد. وتتألف هذه 
وتوصيالت الميل األخير. ويتيح هذا األساس التوصيلية التي تعزز بدورها التنمية االجتماعية االقتصادية األوسع. 

والقدرة على تحمل التكاليف مسألة أساسية، تستلزم نُُهجاً ونماذج أعمال مبتكرة، خاصة للنفاذ إلى األجهزة.

تحسين فعالية صندوق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة. تشير التحديات السابقة والحالية التي تواجه صناديق 
النفاذ الشامل والخدمة الشاملة والفئات السكانية المستهدفة في مشاريعها إلى الحاجة إلى استعراض، وإذا لزم 
األمر، إصالح نطاق وعمليات وفعالية هذه الصناديق. ويتعين التغلب على هذه التحديات لجعل هذه الصناديق 

أكثر كفاءة وأفضل وضعاً لتكون قادرة على تقديم توصيلية شاملة.

مصادر تمويل متنوعة ونهج بديلة. ينظر واضعو السياسات وأصحاب المصلحة في طائفة واسعة من النهج 
التقليدية والبديلة لتمويل المشاريع لتحقيق أهداف النفاذ الشامل على نحو أفضل. وكما بحث آنفاً، فقد يشمل 
ذلك التدابير واللوائح المالية التي تهدف إلى الحد من المخاطر، صناديق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة ونُهج 
التمويل الجديدة التي تستفيد من التمويل الخاص أو الخبرة الخاصة، أو التي تجمع بين المصادر العامة والخاصة، 

فضالً عن التبسيط التنظيمي

تنمية المهارات تمكن وتدفع اعتماد النطاق العريض. التوصيلية وحدها ال تكفي لدفع اعتماد النطاق العريض 
على نطاق أوسع. وإنما تتوسع خطط النفاذ الشامل لكي تتضمن مكونات الغرض منها تطوير المهارات الرقمية 

التي تمكن المستعملين من االستفادة من التوصيلية والعمل بفعالية في اقتصاد متزايد الرقمية.

التوصيلية واألهداف االجتماعية  تزايد تضمين الشمول وإمكانية النفاذ في خطط النفاذ الشامل. فيما عدا 
االقتصادية العريضة، تعمل خطط النفاذ الشامل بشكل متزايد على تضمين تدابير لضمان وصول التوصيلية 

وفوائدها إلى الفئات السكانية التي كانت مستبعدة تقليدياً، مثل النساء وذوي اإلعاقة.

استمرار الرصد والتقييم في أداء أدوار هامة. تتوقف آثار سياسة النفاذ الشامل على التنفيذ الذي يتسم بالكفاءة 
والفعالية. وهكذا، ال تزال سياسات النفاذ الشامل تتطلب آليات رصد وتقييم منظمة تهدف إلى ضمان تحقيق 

أهداف السياسة والبرامج واالستثمار.

وقد يساعد النظر في هذه االستنتاجات الرئيسية واضعي السياسات وأصحاب المصلحة في النظر في المسائل 
والقضايا التي ستفيد في تقييم وتطوير سياسة النفاذ الشامل لديهم.
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الفصل 4. شؤون المستهلك

مقدمة في حقوق المستهلك الرقمي  1.4

لماذا نهتم بالمستهلك؟
للتحول الرقمي لالقتصاد جوانب عديدة، بما فيها رقمنة المنتجات نفسها، وعمليات اإلنتاج، ووسائل اإلعالن عن 

المنتجات وتوزيعها، والمعامالت للحصول عليها، وبالطبع االتصاالت.

وللمستهلك اهتمامات هامة في كل جانب، ولكن ربما بشكل خاص في االتصاالت والمحتوى والمرافق األخرى 
التي يكون النفاذ إليها عبر شبكات وأدوات االتصاالت. ويغطي هذا الفصل القضايا التنظيمية المتعلقة بمصالح 

المستهلك في التوصيلية، ويحدد قضايا المستهلك المتعلقة بالمحتوى الرقمي والمعامالت واإلعالن والتوزيع.

وقد أصبح تمكين المستهلك وحمايته جزءاً أكثر أهمية من وظائف الهيئات التنظيمية لعدة أسباب، ومنها:

يعني اإلقبال واسع النطاق على االتصاالت الرقمية أن الناس أصبحوا يعتمدون عليها كخدمات أساسية،   •
وتكون الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مسؤولة عن ضمان توفرها الشامل والقدرة 

على تحمل تكاليفها.1

القائم على  التنظيم  التحول نحو  الرقمي وهو  التنظيم  بالمستهلك في  لزيادة االهتمام  هناك سبب آخر   •
النتائج (Hogg 2020(، حيث تنظر الهيئات التنظيمية في تجارب المستهلك الفعلية بدالً من مجرد التزام 

الشركات بالقواعد.2

انظر الفصل 3 - "النفاذ للجميع".  1

ينعكس هذا التأكيد على العدالة على األقل في جميع أنحاء أوروبا. انظر، مثالً، Ofcom (2020( وBEREC (2020(، حيث التشديد   2

على تمكين المستهلك جزء من برنامج العمل.
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شهدت العقود القليلة الماضية أيضاً تقدماً كبيراً في العلوم السلوكية، مما أدى إلى فهم أفضل لسلوك   •
المستهلك وكيف ينبغي أن تأخذ السياسات ذلك في االعتبار. إذ ال يتصرف األشخاص الحقيقيون دائماً 

مثل "المستهلك العقالني" الذي يفترضه االقتصاديون التقليديون.3

يعني التنوع الهائل للخدمات الرقمية أن اختيار المستهلك هو عامل حيوي في الحفاظ على سالمة المنافسة   •
في العديد من األسواق الموصولة.4

يمكّن االستخدام الواسع لإلنترنت والتطبيقات من "اإلنتاج االستهالكي"، حيث يكون المستهلك هو المنتج   •
والمستهلك للمحتوى الذي يولده المستعمل، ويمكنه التفاعل مباشرة على المنصات بين شخص وآخر، 

.Taobao أو eBay مثل

كل هذا يوضح الفوائد الجديدة المتاحة للمستهلك، والقدرة التي يشارك فيها المستهلك في تشكيل األسواق، 
في العصر الرقمي. وفي الوقت نفسه، تنطوي الطائفة الجديدة من الخدمات على تحديات ومخاطر جديدة، مع ما 
يقابلها من احتياجات لتمكين المستهلك وحمايته. ويشير البيان الصادر عن مجموعة الهيئات التنظيمية األوروبية 
لالتصاالت اإللكترونية (BEREC( في اإلطار 1.4 بوضوح إلى أن من المرجح أن يصبح تمكين المستعملين النهائيين 

أولوية للهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم في العقد القادم.

ويشدد االتحاد الدولي لالتصاالت أيضاً على شؤون المستهلك في مفهومه للجيل الخامس (التعاوني( للتنظيم:5

يضع التنظيم التعاوني تأكيداً جديداً على فوائد المستهلك وحمايته، ويستفيد من موارد المؤسسات الحكومية 
ودوائر الصناعة لتقديمها، من خالل التشاور والتعاون والمواءمة بين المؤسسات.

 )2018) Lyonsو Lunn2014( و) Lunnوآخرون (2019( و Dutta-Powell2003( و) Evans ًانظر مثال  3 

.https:// www .esri .ie/ news/ experiments -show -when -consumers -are -vulnerable -to -mistakes والموقع
انظر الفصل 2 - "المنافسة واالقتصاد".  4

.https:// www .itu .int/ en/ ITU -D/ Regulatory -Market/ Pages/ Policy - %26 -Regulatory -Frameworks .aspx :في الموقع  5

https://www.esri.ie/news/experiments-show-when-consumers-are-vulnerable-to-mistakes
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Policy-%26-Regulatory-Frameworks.aspx
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اإلطار 1.4. بيان استراتيجي لهيئة المنظمين األوروبيين لالتصاالت اإللكترونية بشأن تمكين 
المستهلك

تتضمن مسودة استراتيجية هيئة المنظمين األوروبيين لالتصاالت اإللكترونية (BEREC( للفترة من 
2021 إلى 2025 ثالث أولويات استراتيجية عالية المستوى: تعزيز التوصيلية الكاملة، ودعم األسواق 
الرقمية المستدامة والمفتوحة، وتمكين المستعملين النهائيين. وبخصوص هذه األولوية األخيرة، تقول 

الهيئة:

أصبح إشراك المستهلكين في النظام البيئي الرقمي سريع التطور أكثر تعقيداً. وقد أدى االبتكار الرقمي 
والمنافسة بين مقدمي الخدمات الرقمية إلى تحسين تمكين المستهلك، ومع ذلك ال يزال هناك دور 

هام تؤديه الهيئات التنظيمية في ضمان مستوى معين من شفافية المستهلك والمهارات الرقمية.

إن تعزيز التوصيلية الكاملة يمكن من الطلب على الخدمات عالية الجودة من جانب المستهلكين، 
والتي توفرها الشبكات ذات السعة العالية للغاية والتي يعتبر تطويرها أولوية رئيسية في خلق تفاعالت 

إيجابية.

وستواصل الهيئة عملها في تعزيز االختيار والتمكين للمستعملين النهائيين من خالل إيالء األولوية 
الخيارات  ولتمكين  الرقمية،  والخدمات  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  في  الثقة  لبناء  للعمل 

المستنيرة على نحو أفضل من جانب المستهلكين.

يقوم نهج الهيئة لتمكين المستعملين النهائيين على ركيزتين: رصد القطاع وتوفير المستوى المناسب 
برصد  الهيئة أيضاً  أداء مدونة االتصاالت اإللكترونية األوروبية، تقوم  من الشفافية. وكجزء من رصد 
أحكام المستعمل النهائي الجديدة مثل متطلبات توفير المعلومات، بما فيها نموذج ملخص العقد، 
النهائي. وفيما  المفوضية األوروبية فيما يتعلق باستعراض حقوق المستعمل  إلى  وتقدم مدخالت 
يتعلق بالشفافية، ستواصل الهيئة أيضاً عملها من أجل زيادة مشاركة أصحاب المصلحة، بما في ذلك 

ممثلي المستهلكين، وتنشر أعمالها عمالً بلوائح الهيئة.

االصطناعي  الذكاء  بشأن  المعرفية  قاعدتها  الهيئة  تبني  الشفافية،  مجال  في  عملها  من  وكجزء 
وتستكشف السبل لحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة. 

.2020 )BEREC) المصدر: هيئة المنظمين األوروبيين لالتصاالت اإللكترونية

يشمل هذا الفصل الموضوعات التالية:

المعلومات  التنظيمية لتكنولوجيا  الهيئات  الذي تعمل من خالله  إطار دعم المستهلك يناقش اإلطار   •
واالتصاالت. وفي هذا السياق، تحدد أدوار الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلجراءات 
الموجهة نحو المستهلك والتي من المحتمل أن تقع على عاتق الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت.

آفاق  وتحدد  اآلن،  حتى  نشأت  التي  الرئيسية  المستهلك  قضايا  المحددة  المستهلك  قضايا  تحدد   •
المستهلكين واحتياجاتهم المتغيرة.

أخيراً، تلخص االستنتاجات الرئيسية أهم الدروس المستخلصة من الفصل.  •

حقوق المستهلك ومسؤولياته في العالم الرقمي
في السياقات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يعني مصطلح "المستهلك" عادًة الشخص الذي 
يشتري الخدمات الستعماله الخاص أو الستعمال أسرته. وغالباً ما يمتد ليشمل الناس الذين يشترون الخدمات 

لالستعمال التجاري والشخصي على السواء، أو ألغراض الدراسة.6

ثمة مناقشة أكثر تفصيالً لهذا المصطلح والمصطلحات ذات الصلة (بما في ذلك المستعمل (النهائي(، والعميل (التجاري أو السكني(،   6

والمستهلك المحتمل والمواطن( في القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "حماية المستهلك بشكل عام".
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وهذا يعني أن معظم الناس في العالم مستهلكون لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.7  وهذه الحقيقة 
مفيدة للهيئات التنظيمية التي تواجه صعوبات في العثور على ممثلين للمستهلكين للتشاور معهم بشأن قضايا 
السياسات، أو الذين يتساءلون ما هي اإلجراءات التي من شأنها أن تخدم المستهلكين على أفضل وجه. ومع 
أن من األفضل استكشاف هذه األسئلة باستشارة المستهلك والبحوث، فمن الممكن تحقيق بداية جيدة بالنظر 
الذين  أفراد أسرته وأصدقائه ومعارفه - خاصًة عندما يشمل هؤالء األشخاص  في احتياجات المستهلك بين 

يعيشون في المناطق الريفية أو ذوي الدخل المنخفض أو خالف ذلك في ظروف من الحرمان.

وقد تم تحديد حقوق المستهلك األساسية عبر جميع القطاعات في الستينيات على النحو التالي: النفاذ، واالختيار، 
والمعلومات/التعليم، والسالمة، والتعويض، واالستدامة، والتمثيل.8  وأدرجت الندوة التنظيمية العالمية لالتحاد 
الدولي لالتصاالت لعام 2014 هذه الحقوق في المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات بشأن حماية المستهلك 
في عالم رقمي، وهي واردة بإيجاز في اإلطار 2.4. وهي تتطور مثالً في المجموعة األكمل الموضحة في الجدول 1.4، 
استناداً إلى البحوث بشأن المستهلكين في 23 بلدأ من البلدان النامية أساساً، مما يوضح كيف أصبحت األفكار 
بشأن حقوق المستهلك والمواطن أكثر تنوعاً وهي تتقارب لما يسمى اآلن الحقوق الرقمية، والتي تصبح من 

حقوق األشخاص دون تمييز األدوار.9

اإلطار 2.4. المجاالت التي تشملها المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات والتي وضعتها 
الندوة GSR-14 لحماية المستهلك في عالم رقمي

إطار  ضمن  تحديداً  وأفضل  أعلى  صورة  المستهلك  شؤون  يمنح  استراتيجي  اتجاه  رسم   1
سياسات تطلعي شامل يغطي السياقات الوطنية والدولية على السواء.

تعزيز تنافسية السوق على جميع المستويات، ومعاملة كل من مقدمي تكنولوجيا المعلومات   2
واالتصاالت ومقدمي خدمات OTT على قدم المساواة فيما يتعلق بحماية المستهلك.

الشراكة مع الصناعة، واالستفادة من رغبة مقدمي الخدمات في حماية المستهلكين من أي   3
ضرر محتمل.

توفير إطار سليم للخدمات التعاقدية يضمن الشفافية والتوازن بين الحقوق والواجبات.  4

تعدد قنوات االنتصاف بحيث يمكن للمستهلكين الدفاع عن حقوقهم بسرعة وبدون تكلفة أو   5
بأقل تكلفة.

إلى تكنولوجيا  جودة الخدمة وتجربة المستهلك، وإدخال تدابير لضمان نفاذ سهل وموثوق   6
المعلومات واالتصاالت ومحتوى الويب للجميع، بما في ذلك المستهلكين ذوي اإلعاقة.

حماية خصوصية المستهلك وبياناته، واشتراط قبول المستهلك لجمع البيانات عبر اإلنترنت،   7
الحاسوبية  وإيالء اهتمام خاص لحماية األطفال والشباب، وإنشاء أفرقة االستجابة للطوارئ 

.)CERT)

تمكين المستهلكين من خالل التثقيف والتوعية والمشاركة في الحوارات السياساتية باستخدام   8
وسائط اإلعالم الجديدة والقنوات التقليدية مثل المدارس.

حق المستهلك في الحصول على المعلومات، وضمان توفر معلومات واضحة وحديثة وقابلة   9
للمقارنة في شكل يدعم قرارات المستهلكين.

إعادة تحديد دور الهيئات التنظيمية، ربما بتضمين دعوة المستهلك، وتقديم األدلة، والخبرة   10
التقنية، واإلنفاذ الصارم للتأثير على األمور التي تهم المستهلكين.

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت 2014.

في كتيب ومنصة التنظيم الرقمي، يشير مصطلح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل عام إلى االتصاالت وما يرتبط بها من   7

المعدات والشبكات، بينما يشير مصطلح "رقمي" إلى اإلنترنت والمفاهيم المتعلقة بالتوصيل على الخط.
لالطالع على أحدث مجموعة من حقوق المستهلك األساسية، انظر األونكتاد (2016(.  8

يوفر القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "حقوق المستهلك في السياق الرقمي" مناقشة أكثر تفصيالً. ويحتوي تقرير   9

المستهلك الدولي الذي اقتبس منه الجدول 1.4 على مزيد من المعلومات عن الوضع في عام 2017 وكيف يمكن أن يتغير.
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وبالطبع، يختلف وجود الحقوق في القانون من بلد آلخر، كما يختلف تنفيذها. وتستتبع الحقوق مسؤوليات مقابلة. 
وتشمل مسؤوليات المستهلك ما يلي:

دفع رسوم الخدمة المتفق عليها.  •

مراعاة القوانين المعمول بها على اإلنترنت وخارج اإلنترنت، وعلى وجه الخصوص عدم مزاولة أي نشاط   •
احتيالي أو إجرامي.

التصرف عبر اإلنترنت وفقاً للقواعد والمعايير المعمول بها، مثل مراعاة قيود حقوق النشر والخصوصية،   •
واستخدام لغة مقبولة، وعدم تضليل اآلخرين عمداً.

العناية بكلمات السر ومواكبة التحديثات األمنية للتطبيقات والبرامج.  •

العناية باالستخدام من جانب أطفالهم ومن حولهم ممن قد يحتاجون إلى المساعدة.  •

الجدول 1.4. تقابل الحقوق الرقمية للمستهلكين والمواطنين

الحقوق الرقمية للناس بوصفهم...

مواطنينمستهلكين

1. النفاذ والشمول

نفاذ وأجهزة ميسورة التكلفة  •

توصيل موثوق يتسم بالجودة  •

محتوى ذو الصلة  •

حق في اإلنترنت دون حد   •

بنية تحتية للمناطق النائية   • 

عدم التعرض للمضايقات عبر اإلنترنت  •

مساواة وشمول  •

حرية االنتماء  •

شبكات مفتوحة  •

2. الكشف والشفافية

معلومات مفيدة ميسورة النفاذ والفهم  •

عقود عادلة  •

خيارات مستنيرة  •

نماذج أعمال وشروط استخدام شفافة   • 

حرية الصحافة وحرية اإلعالم  •

الحق في التواصل  •

حرية التعبير وإنهاء الرقابة  •

الترشيح/ضوابط المحتوى  •

3. األمن والسالمة

حماية البيانات/األمن من االحتيال/ الضياع  •

تعويض االنتهاكات  •

الحق في منتجات وخدمات رقمية آمنة ولخاصة، بما في ذلك   •
للمستهلكين المستضعفين

الشفافية في انتهاكات البيانات  •

األشخاص هم الذين يفصحون عن هويتهم (معرف هوية رقمي(   •

خدمات عامة آمنة ال سيما للبيانات الحساسة مثل   •
الصحة

مساحة آمنة للجميع على اإلنترنت: النساء، األقليات،   •
األطفال، خالية من خطاب الكراهية

األمن السيبراني  •

4. حماية البيانات والخصوصية عبر اإلنترنت

الخصوصية - نهاية المراقبة من الشركات  •

التحرر من التسويق الضاري  •

إنهاء التمييز في السعر/الجودة/الخدمة  •

أحكام خاصة للبيانات الحساسة والمستهلكين المستضعفين  •

الحق في النسيان  •

التحرر من رقابة الدولة  •

وضع حد للتحيز القائم على البيانات في القرارات   •
المتعلقة بالتوظيف والتعليم والعدالة والخدمة العامة، 

وما إلى ذلك

4 ل 
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الحقوق الرقمية للناس بوصفهم...

مواطنينمستهلكين

5. المنافسة والخيار

اختيار المزود والقدرة على التحول بسهولة  •

إنفاذ قانون المنافسة  •

االعتراف بميزة صاحب البيانات  •

عدالة الخيار بغض النظر عن الموقع  •

أسواق عادلة وشاملة  •

الحق في االنتصاف والمحاكمة العادلة  •

6. االستعمال المعقول والملكية الواضحة

حقوق اإلصالح  •

الحق في الرد/اتخاذ اإلجراءات القانونية الواجبة بشأن العقوبات   •
اآللية

عمر افتراضي ودعم معقول  •

أنظمة حقوف مؤلف عادلة  •

إدارة الحقوق الرقمية  •

استخدام معقول  •

النفاذ إلى المعرفة  •

7. االنتصاف والشكاوى

الحق في الوصول السهل والبسيط والفعال من حيث التكلفة إلى   •
سبل االنتصاف

الحق في االنتصاف والتعويض عن األضرار  •

8. التعليم والوعي الرقميان

الحق في تعليم المستهلك  •

أنظمة ومنتجات سهلة االستعمال  •

النفاذ إلى المحتوى  •

مصادر موثوقة ويمكن التحقق منها  •

الحق في التعليم إلدارة المخاطر وتعزيز الفرص عبر   •
اإلنترنت

حقوق توفير الدراية الرقمية  •

توفير المحتوى باللغة المحلية  •

9. اإلطار التنظيمي

حقوق إبداء الرأي في وضع السياسات الرقمية  •

عمليات الشركات لدى االستجابة للمستهلكين  •

عمليات شفافة  •

تنوع األصوات في حوكمة اإلنترنت  •

التصويت اإللكتروني  •

المشاركة المدنية والسياسية، واالحتجاج عبر اإلنترنت  •

حرية اإلعالم  •

10. الممارسة التجارية المسؤولة

إنهاء التمييز في السعر/الجودة/الخدمة  •

إخضاع اإلعالم/المحتوى للمساءلة  •

إنهاء المعايير المنخفضة للبلدان ذات الدخل المنخفض  •

وفاء الشركات بالتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان  •

سالسل توريد بيانات أخالقية  •

واجب الرعاية  •

ظروف العمل: معاملة عادلة، خالية من المراقبة  •

.2017a Consumers International المصدر: مقتطف من

الجدول 1.4. تقابل الحقوق الرقمية للمستهلكين والمواطنين )تابع( 
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قانون حماية المستهلك العام والخاص
القانون العام لحماية المستهلك له تاريخ طويل،10  وبمرور الوقت، جرى تفصيل مبادئه األساسية في القوانين 
التي توازن بين حقوق المستهلكين إزاء حقوق المنتجين. والتعديالت مطلوبة بحكم تغير هياكل القوة األساسية؛ 
القانونية  الحماية  من  مزيد  إلى  عموماً  التأخير(  من  قدر  (بعد  للمنتجين  المتزايدة  النسبية  القوة  أدت  فقد 

للمستهلكين.

وبالنظر إلى ماضي االتصاالت اإللكترونية االحتكاري وطبيعتها كخدمة أساسية وسلعة تجريبية (ال تعرف إال من 
خالل تجربتها(، فقد وضع العديد من اللوائح الخاصة لحماية المستهلك 11  في واليات قضائية مختلفة. فقد ُيشترط 
على مقدمي الخدمة مثالً جعل كل من خدمات الشبكة وخدمات العمالء قابلة لنفاذ ذوي اإلعاقة، وقد يتم تحديد 

المدة القصوى للعقد.12

يبررها ألن  ما  الحماية  ولهذه  اإللكترونية.  التجارة  لمعامالت  الخاصة  الحماية  توفير  ُيشترط  ما  غالباً  وكذلك، 
المستهلكين ال يمكنهم عادة فحص مشترياتهم قبل شرائها، ويمكن أن يخضعوا ألساليب بيع ضاغطة، مثل 
العروض "لمرة واحدة" ومكافآت القبول. من المرجح أن تكون السلطات العامة لحماية المستهلك مسؤولة 
المعلومات واالتصاالت، ولكن ينبغي أن تكون هيئات تنظيم  إنفاذها بدالً من هيئات تنظيم تكنولوجيا  عن 
 Google تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على دراية بوجودها. ويعتبر التنظيم األوسع للمنصات الرقمية، مثل
بالهيمنة على  ما تقترن  الوطنية، وغالباً  بحكم طبيعتها عبر  للنقاش حالياً  وAmazon وFacebook، موضوعاً 

السوق.

ويوضح الجدول 2.4 التباين على صعيد العالم في وجود مجموعة من القوانين التي تعتبر ضرورية لتطوير االقتصاد 
الرقمي بأساليب آمنة للمستهلك، وتحدد من هو المسؤول عن قضايا حماية المستهلك في االتصاالت/تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. ومن النقاط الرئيسية التي يتعين مالحظتها:

ال تزال هناك ثغرات كبيرة يتعين سدها في التشريعات األساسية، وأبرزها في قوانين حماية المستهلك   •
العامة وقوانين حماية البيانات13  في أقاليم إفريقيا والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وكومنولث الدول 

المستقلة.

التي لديها تشريعات/لوائح  البلدان  أكبر بكثير من  في جميع األقاليم، باستثناء األمريكتين، هنالك عدد   •
محددة لحماية المستهلك في مجال االتصاالت مما هو الحال في مجاالت عامة. وبعبارة أخرى، فإن هيئات 

تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سباقة في هذا الصدد.

في جميع األقاليم، تتحمل الغالبية العظمى من هيئات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مسؤولية التعامل   •
مع شكاوى المستهلكين. وحيث توجد سلطة منفصلة لحماية المستهلك، نادراً ما يكون لها والية قضائية 
المعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  بقطاع  المتعلقة  المستهلك  حماية  بقضايا  يتعلق  فيما  بها  خاصة 
واالتصاالت - وبدالً من ذلك، تنتمي هذه الوالية القضائية إما إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
فقط أو (ما هو أكثر شيوعاً( مشتركة بين االثنين. بعبارة أخرى، تميل هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت إلى التعاون مع هيئات حماية المستهلك.

ويوضح الشكل 1.4 النسبة المئوية للهيئات التنظيمية التي أبلغت عن مشاركتها في أنشطة معينة ذات صلة 
بشؤون المستهلك في استقصاءات االتحاد التي أجريت في عامي 2007 و2019. وهناك زيادة في جميع األنشطة 
بين هذين العامين. ويبدو، إجماالً، أن معظم هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ناشطة أصالً في 

شؤون المستهلك، أما الهيئات التي لم تنشط بعد فلديها الكثير من األمثلة لتتبعها.

 14)2018a ويحتوي تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت لعام 2018 بشأن التعاون التنظيمي (االتحاد الدولي لالتصاالت
على عرض أكثر تفصيالً لهذه االتجاهات وما يتصل بها.

اعتمدت المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك التي وضعتها األمم المتحدة، استناداً إلى المبادئ التي أوضحها الرئيس األمريكي   10

كينيدي في أوائل الستينيات، ألول مرة من قبل الجمعية العامة في القرار 248/39 المؤرخ 16 أبريل 1985، وتم توسيعها الحقأُ من 
قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي في القرار E/1999/INF/2/Add.2 المؤرخ 26 يوليو 1999، ونقحته الجمعية العامة في قرارها 

186/70 المؤرخ 22 ديسمبر 2015.
يشمل مصطلح "اللوائح" في هذا الفصل شروط الترخيص ذات الصلة.  11

ُتبحث هذه في القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "حقوق المستهلك في السياق الرقمي".  12

الموقع:  العالم، في  أنحاء  البيانات في جميع  القانونية DLA Piper وسيلة مفيدة لمقارنة قوانين حماية  توفر شركة االستشارات   13

.https:// www .dlapiperdataprotection .com/ #handbook/ world -map -section
انظر بشكل خاص الفصلين 4 و5، وضمن الفصل 4، القسم الخاص "بالتطورات في مجال حماية المستهلك (ص 53-55( وضمن   14

الفصل 5، القسم 3.5 بشأن" اقتران الطاقة: هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئة حماية المستهلك "(ص 134-133(.
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الجدول 2.4. المسؤولية عن قضايا مستهلكي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتشريعات ذات 
الصلة في مختلف أنحاء العالم

إفريقيا + 
الدول العربية

آسيا والمحيط 
الهادئ + 
كومنولث 

الدول 
المستقلة

أوروبااألمريكتان

65493546مجموع البلدان في اإلقليم

بيانات من استقصاء االتحاد الدولي لالتصاالت عام 2019 لقياسات االستهالك

والية قضائية تشمل قضايا حماية 
المستهلك المتصلة بقطاع االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (%(

هيئة تنظيم االتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

62293426

56209هيئة حماية المستهلك

17243148كلتا الهيئتين

31415772وجود هيئة منفصلة لحماية المستهلك (%(

91768385هيئة تنظيمية مسؤولة عن شكاوى المستهلكين (%(

65554683وجود تشريع/تنظيم محدد لحماية مستهلك االتصاالت (%(

بيانات من موجز األونكتاد العتماد تشريعات التجارة اإللكترونية على مستوى العالم

42318074وجود قانون عام لحماية المستهلك (%(

51457791وجود قانون لحماية البيانات/الخصوصية (%(

71699491وجود قانون للمعامالت اإللكترونية (%(

69678691وجود قانون بشأن الجرائم السيبرانية (%(

المصدر: بناء على بيانات من االتحاد الدولي لالتصاالت ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.

 مالحظة: أخذت بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في 21 مايو 2020 من الموقع: 
https:// unctad .org/ en/ Pages/ DTL/ STI _and _ICTs/ ICT4D -Legislation/ eCom -Global -Legislation .aspx (تخضع 

البيانات للتحديث المستمر(. "القانون موجود" يعني الرد المستلم إيجابي. بيانات االتحاد مأخوذة من الردود على االستقصاء الذي 
أجراه عام 2019.
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الشكل 1.4. هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي أبلغت عن األنشطة ذات الصلة 
بشؤون المستهلك، 2010 و2019

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت.

المستهلكون المتوسطون والمستهلكون المستضعفون
غالباً ما يوضع قانون حماية المستهلك من منظور المستهلك المتوسط الوهمي، الذي من المفترض أن يكون 
"حذراً إلى حد معقول" وقادراً على االعتناء بنفسه. ومع ذلك، فقد أعيد تركيز االهتمام التنظيمي بشكل متزايد 
على المستهلك المستضعف، الذي من المرجح أكثر من المتوسط أن يتعرض لألذى في سياق معين. ويختلف 
تعريف من ُيعتبر مستضعفاً. مثال ذلك، من المرجح أن يواجه الذين يعانون من ضعف السمع صعوبة في 
المحادثة الصوتية أكثر من المتوسط، وذوو الدخل المنخفض أكثر عرضة من المتوسط لعدم القدرة على الحفاظ 

على الخدمة عندما ترتفع األسعار. وقد يصبح أي شخص عرضة للخطر لفترة ما، بسبب البطالة أو مصيبة ما.

وغالباً ما تكون الكيفية التي ينبغي أن توازن بها الهيئات التنظيمية بين االهتمام المولى لمصالح المستهلكين 
المستضعفين مقارنة بالمستهلكين المتوسطين (أو ذوي االمتياز( مسألة سياسية. وكثيراً ما تشترط تشريعات 
للتكيف مع احتياجات ذوي اإلعاقة، وقد تقدم الحكومات إرشادات بشأن السياسة  المساواة تعديالً معقوالً 
االجتماعية في هذا الصدد. ويتطلب التحليل االقتصادي افتراضات بشأن إجمالي المنفعة أو الرفاهية، والتي قد 
ال تتطابق مع الحدس.15  ومهما كان النهج االقتصادي المعتمد، يجب على الهيئات التنظيمية أن تدرك بوضوح 
أن المستهلكين يختلفون اختالفاً كبيراً في سلوكهم العام والرقمي وفي رغباتهم ومواردهم، ويجب عليها تقييم 

آثار قرارات السياسة العامة على مختلف القطاعات، بما فيها الفئات المستضعفة أكثر من غيرها.16

التحول إلى البيانات عبر اإلنترنت
شهد العقد الماضي تغيراً كبيراً في إقبال المستهلكين على الخدمات الرقمية واستخدامها.17  وأصبحت البيانات 
تهيمن اآلن على السوق التي كانت تهيمن عليها المهاتفة الصوتية. وما زال الصوت وسيطة اتصاالت شائعة 
جداً، ولكن غالباً ما ينقل اآلن عبر بروتوكول اإلنترنت (IP( ويدفع أجره كجزء من رزمة اإلنترنت أو البيانات. وحماية 
مصالح المستهلكين في البيانات ليست سوى واحدة من مجموعة من السياسات الالزمة لتعزيز االقتصادات 

اآلمنة والمفيدة التي تعتمد على البيانات.18

نهج ترجيح الرفاهية، على أساس مبدأ أن ارتفاع السعر بمقدار دوالر واحد مهم للشخص الذي لديه 10 دوالرات أمريكية أكثر مما   15

.)1999) Gardinerو Cowell هو للشخص الذي لديه 100 دوالر أمريكي، موضح في
انظر على سبيل المثال Ofcom (2019( وUKRN (2020(. هذا األخير مثال جيد للتعاون التنظيمي واستخدام البيانات وكذلك   16

االهتمام بضعف المستهلك.
انظر مثاًل الفصل 3، الشكل 1.3 "األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت ومعدالت النمو".  17

انظر الفصل 5 - "حماية البيانات والثقة".  18
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اإللكترونية مشكالت مرتبطة بالخصوصية، تتعلق بكل من محتواها وظروفها (أي  أثارت االتصاالت  ولطالما 
البيانات الوصفية التي تتضمن عادًة أرقام جهتي االتصال والوقت والتاريخ والمدة والموقع(.

واليوم، ضاعف استخدام اإلنترنت (غالباً عبر التطبيقات( إلى حد كبير كمية ونوع البيانات التي يمكن لمقدمي 
الخدمات جمعها من المستعملين. وفي كثير من األحيان، يتضمن ذلك موقعهم واهتماماتهم وسجل التصفح 
والمعامالت - ومن هم في شبكتهم االجتماعية. واألكثر من ذلك، يمكن لألشياء الذكية، مثل المساعدين الصوتيين 
ونقل  التقاط  الشوارع،  في  الموصولة  والمركبات   )CCTV) المغلقة التلفزيونية  الدوائر  وكاميرات  المنازل  في 
معلومات عن األشخاص وهم ال يدركون أن هذه البيانات تجمع. وعندما توضع معاً، تصل هذه البيانات التي 
تعرف باسم البيانات الضخمة إلى وحدات لمعالجة البيانات ما فتئت تزداد قوة، والتي يمكنها اآلن من خالل 
تقنيات الذكاء االصطناعي تحري األنماط في البيانات والتوصل إلى استنتاجات احتمالية بخصوص الجماعات 

واألفراد.

2020 هو  المعاصرة في عام  الرئيسية أن تفيد المستهلكين وتؤذيهم.19  ومن األمثلة  التطورات  ويمكن لهذه 
استخدام البيانات استجابة لجائحة COVID-19 العالمية – إذ يمكنها أن تساعد في تتبع العدوى المحتملة، بينما 
أو تعزيز  البلدان، يجري وضع  التي ال داعي لها. وفي العديد من  المراقبة  تثير في الوقت نفسه شواغل بشأن 
التشريعات لحماية البيانات، كما يجري إنشاء أو توسيع هيئات متخصصة لتنظيم حماية البيانات.20  وفي موازاة 

ذلك، تجري مناقشات حول العالم بشأن االستخدام األخالقي للبيانات.

إطار دعم المستهلك  2.4

األدوار في حماية وتمكين المستهلكين الرقميين
البلدان المختلفة لديها ترتيبات مؤسسية مختلفة  الدولي لالتصاالت (2018a( بوضوح كيف أن  أظهر االتحاد 
للتعامل مع شؤون المستهلك، عموماً وفي قطاعات محددة، حيث القطاع الرقمي هو مجرد قطاع واحد (شامل(. 
ويقترح  األساسية  األدوار   3.4 الجدول  ويحدد  األدوار.  ببعض  القيام  ينبغي  المؤسسي،  الهيكل  كان  ومهما 
المنظمات النموذجية التي قد تكون مكلفة بالوفاء بها. وتضيف الرابطات المجتمعية والشبكات االجتماعية قيمة 
كبيرة في تقاسم الشواغل والمعلومات، ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر المعلومات الخاطئة والمضللة - مرة 

.COVID-19 أخرى نجد أمثلة في جائحة

الجدول 3.4. األدوار في شؤون المستهلك الرقمي

المنظمات النموذجية الضالعة في تنفيذ الدورالدور فيما يتعلق بالمستهلك الرقمي

الوزارات (التي تتمتع بمشاركة واسعة من الجمهور(، الهيئة المهتمة بالمنافسة المستهلك والسياسات القطاعية

منظمات المستهلكين، الهيئات التنظيمية، مقدمو الخدماتفهم احتياجات المستهلك

الفرع التنفيذي في الحكومة، هيئات المعايير القياسيةتشريعات حماية المستهلك

الهيئات التنظيمية، رابطات مقدمي الخدمات، هيئات وضع المعاييرتشريعات حماية المستهلك ومدونات الممارسة

مقدمو الخدمات، مواقع المقارنة واالستعراض، المنتديات عبر اإلنترنت، توفير المعلومات للمستهلك
منظمات المستهلكين، الهيئات التنظيمية

المدارس والمعاهد، هيئات اإلذاعة، الصحافة، الهيئات التنظيميةتثقيف المستهلكين

مقدمو الخدمات، الهيئات التنظيمية، الهيئة المهتمة بالمنافسةمراقبة سير األسواق

مقدمو الخدمات، الهيئات التنظيمية، الهيئات البديلة لفض المنازعات، معاملة الشكاوى
المحاكم

الهيئات التنظيمية، السلطات المحلية، الشرطة، المحاكماإلنفاذ

.)2019a) انظر البند الدولي  19

انظر االتحاد الدوي لالتصاالت (2018a(، الفصلين 4 و5، بصدد صالحيات وسلطات هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   20

وعالقاتها مع الهيئات التنظيمية األخرى.
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الضالعة في حماية مصالح  التنظيمية  الهيئات  إلى جميع  التنظيمية"  "الهيئات  3.4، تشير عبارة  الجدول  في 
المستهلكين عندما يتفاعلون مع مقدمي الخدمات رقمياً. ويشمل ذلك هيئات حماية المستهلك، وهيئات 
تنظيم حماية البيانات، وهيئات تنظيم الخدمات المالية، وربما آخرين أيضاً – من قبيل هيئات تنظيم الطاقة، إذا 
كان المستهلكون يتعاملون مع مزودي الطاقة عبر اإلنترنت. ويكون لهيئة نموذجية لتنظيم تكنولوجيا المعلومات 
بالتوصيلية وبعض مسائل المحتوى عبر اإلنترنت،  التنظيمية" أعاله فيما يتعلق  واالتصاالت جميع األدوار " 
ويتعين عليها العمل بشكل وثيق مع األنماط األخرى من التنظيم المذكورة في الجدول، بما في ذلك الهيئات 

التنظيمية األخرى.

العالقات بين المستهلك ومقدم الخدمات
التنظيمية على  الهيئات  إنها تفهم عمالئها الحاليين والمحتملين أفضل مما تفهمهم  غالباً ما تقول الشركات 
اإلطالق، لذلك ال حاجة لقيام الهيئات التنظيمية بإجراء أي بحوث بشأن المستهلك أو باستشارة المستهلكين. 
الجزء األول من المقولة صحيح: الشركات لديها الحوافز والموارد لفهم ما يرضي عمالئها. ولكن الجزء الثاني من 
المقولة ال يتبع منطقياً األول. إذ من المرجح أن تفهم الشركات عمالئها فقط (أو ربما عمالء منافسيها المباشرين(، 
وأن تركز الموارد على قطاعات السوق األكثر ربحية لها. وللوفاء بواجباتها، يتعين أن يكون للهيئات التنظيمية 
نظرة عامة على احتياجات جميع المستهلكين الحاليين والمحتملين، بمن فيهم أولئك الذين هم "في أسفل 

الهرم" الذين ال يهتم بهم كثيراً بعض مقدمي الخدمات.

وينبغي أال تقف الهيئات التنظيمية بين الشركات وعمالئها، إال إذا وصلت العالقات المباشرة إلى طريق مسدود 
(أو، استثناًء، ثمة ادعاء بحدوث مخالفة جسيمة(. المستهلكون الراضون هم أفضل قناة تسويقية لدى الشركات: 
إذ من شأن الترحيب بالشكاوى، ومعالجتها على المستوى الفردي، واستخدامها كمصدر الستخبارات السوق، 
أن يحسن خدمة العمالء ويعزز الميزة التنافسية. وينبغي للهيئات التنظيمية أن تشجع على ازدهار هذه العالقة 
مثل  الرقمية،  للوسائط  ويمكن  الخدمات.  ومقدمي  المستهلكين  من  كل  مع  الحوارات  خالل  من  البناءة 
نعلم من هم  أن  الضروري  ولكن من  المستهلكين،  الحوارات مع  في  أن تسهم  اإلنترنت،  عبر  االستطالعات 

المستهلكون المشاركون ومن هم المستهلكون المستبعدون.

أدوار الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ثمة أدوار محددة لهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مبينة أدناه. وكما نوقش أعاله، أصبحت هذه 
األدوار أكثر أهمية وهي تمتد اآلن في كثير من األحيان إلى جوانب المحتوى والبيانات وكذلك التوصيلية. وعالوة 
على ذلك، يمكن للوسائط الرقمية اآلن أن تساعد في تنفيذها بشكل جيد، مثالً من خالل االستعانة بالمصادر 

الجماعية لمعرفة آراء المستهلكين حول مستويات الخدمة.

تنظيم تعامل الشركات مع شكاوى العمالء حول خدماتها، ورصد االمتثال للوائح.  •

توفير أو تسهيل قنوات الشكاوى كمالذ أخير لحل القضايا العسيرة.  •

رصد الشكاوى الواردة في جميع القنوات ذات الصلة، لتقييم فعالية العمليات، وتتبع االتجاهات، واكتشاف   •
القضايا الجديدة عند ظهورها.

الويب الخاص بها، أو موقع ويب منفصل للمستهلك، مزود  توفير جزء موجه للمستهلكين من موقع   •
بخيارات تفاعلية لتمكين المستهلكين من الحصول على مشورة مخصصة لحاالتهم الخاصة. وقد يشمل 
ذلك، على سبيل المثال، قوائم مقدمي الخدمة الذين يقدمون الخدمة في مواقع محددة، أو يقدمون ميزات 
أو "أفضل  معينة من المحتمل أن تكون ذات أهمية متخصصة (مثل تقديم الخدمات لذوي اإلعاقة(، 

المشتريات" ألنماط استخدام معينة.

دعم القواعد الشعبية ورابطات المستهلكين اإلقليمية أو الوطنية لتنظيم نفسها، ودعم األفراد الذين لديهم   •
مشاكل وجمع آراء المستهلكين حول القضايا الرقمية.

العمل مع هذه المجموعات للمساعدة في توعية المستهلك والتعلم منها إلى أي مدى تعمل السياسات   •
الحالية على ما يرام.

إجراء بحوث هادفة للمستهلكين إللقاء الضوء على أولويات المستهلكين وتفضيالتهم؛ واتباع البحوث ذات   •
الصلة التي أجريت في مكان آخر، بما في ذلك الدراسات السلوكية.

العمل، بالتعاون الوثيق مع مجموعات المستهلكين و(حيثما وجدت( هيئات حماية المستهلك، على وضع   •
اللوائح وقواعد الممارسة لتمكين المستهلك وحمايته. 
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جعل المشاورات السياسية في متناول مجموعات المستهلكين والترحيب بمدخالتهم، ال سيما عندما تؤثر   •
السياسة المعنية بشكل مباشر على المستهلكين.

التعاون مع اآلخرين لمساعدة المستهلكين على إيجاد المكان المناسب للحصول على الدعم الذي يحتاجون   •
إليه.

الهيئات الدولية ذات الصلة
يمكن للهيئات الدولية أن تساعد الهيئات التنظيمية الوطنية في التعامل مع شؤون المستهلك بأساليب شتى، 

منها:21

الدوليين مصالح المستهلكين – من قبيل مؤتمر األمم  التجارة والتعاون  الحرص على أن تراعي أطر   •
.)TACD) المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد( وحوار المستهلكين عبر المحيط األطلسي

دعم جهود اإلنفاذ التي يبذلها كل طرف فيما يتعلق بالتجارة اإللكترونية عبر الحدود واألنشطة غير القانونية   •
– من قبيل الشبكة الدولية لحماية المستهلك وإنفاذ القانون (ICPEN( وشبكة إنفاذ االتصاالت االقتحامية 

.)UCENET)

وضع معايير دولية، من بين أمور أخرى، لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمنتجات والخدمات الرقمية   •
ذات الصلة – من قبيل االتحاد الدولي لالتصاالت، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO(، والرابطة 
األوروبية لتنسيق تمثيل المستهلك في التوحيد القياسي (ANEC( (صوت المستهلك األوروبي في مجال 

التقييس(.

توفير التدريب وأمثلة للممارسات الجيدة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشؤون المستهلك الرقمي،   •
في المقام األول للهيئات التنظيمية وغيرهم من المسؤولين - مثل االتحاد الدولي لالتصاالت.

وضع األطر القانونية والسياساتية لشؤون المستهلك التي تحظى بقبول ونفوذ واسع النطاق - مثل االتحاد   •
األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

توضيح وجهات نظر المستهلك بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقضايا الرقمية – مثل المنظمة   •
.)BEUC) الدولية للمستهلكين ومنظمة المستهلكين األوروبيين

تلعب العديد من الهيئات الدولية األخرى، وال سيما االتحادات اإلقليمية، أدواراً مفيدة.

قضايا المستهلكين المحددة  3.4

األسعار وجودة الخدمة
ما زال تسعير الخدمة عموماً هو الجانب األكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين، عند اختيار الخدمات واالستفادة 
منها. وتجتذب الباقات منخفضة السعر العديد من المستهلكين، حتى عندما يستتبع السعر المنخفض جودة 
أدنى. ويعمد الوافدون الجدد إلى السوق عموماً إلى خفض أسعارهم بمقدار بضع نقاط مئوية عن أسعار الشركات 
القائمة من أجل استمالة عمالئهم األوائل، وتكاد تكون المنافسة دائماً حول األسعار باإلضافة إلى ميزات الخدمة.

وُتبحث أدوار الهيئات التنظيمية في ضبط األسعار ورصدها في مكان آخر من هذا الكتيـّب.22  وينبغي للهيئات 
التنظيمية المضي في مساعدة المستهلكين بالحرص على سهولة النفاذ إلى معلومات التسعير لدى مقدمي 
الخدمات وكون هذه المعلومات مفهومة ودقيقة. ويمكن لمواقع المقارنة في شبكة الويب أن تساعد المستهلكين 
في اختيار أفضل مقدم خدمة ورزمة خدمات ألنفسهم، حيث يقتصر األمر عادة على مقارنة األسعار؛ وتوفر بعض 
الهيئات التنظيمية هذه المعلومات، بينما يشجع البعض اآلخر المنظمات االستهالكية أو التجارية على القيام 

التفاصيل  الدولية ذات الصلة بشؤون المستهلك" مزيداً من  الرقمي - "المنظمات  التنظيم  المواضيعي في منصة  القسم  يوفر   21

والروابط.
انظر الفصل 2 - "المنافسة واالقتصاد".  22
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بذلك.23  ويناقش فصل آخر من الكتيـّب كيف يمكن للهيئات التنظيمية مساعدة المستهلكين على تقييم جودة 
الخدمة التي ينبغي أن يتوقعوها.24

لقد ثبت أن موضوع "التصنيف الصفري" ]zero-rating[ للمحتوى، الذي يتم يوفره بعض مقدمي الخدمات 
للمستهلكين مجاناً، مثل Facebook في عرضها Free Basics، مثير للجدل.25  فمن جهة أولى، رحب بهذا العرض 
التي لها مخصصات بيانات محدودة، وفي  العديد من المستعملين، خاصة في الفئات ذات الدخل المنخفض 
بعض البلدان، يبدو أنه دعم زيادة اإلقبال على اإلنترنت وكذلك زيادة استخدام Facebook. ومن جهة أخرى، 
يعتبر بعض الهيئات التنظيمية مثل هذه العروض تمييزية وتتعارض مع مبدأ حيادية الشبكة؛ والهند هي أفضل 
مثال على بلد نام حظر المحتوى الصفري على هذه األسس. وخلصت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (2019a )OECD( إلى أن "آثار التصنيف الصفري 
يمكن أن تكون شديدة التنوع وتتوقف إلى حد كبير على ظروف كل بلد على حدة ... ويكاد يكون تحليل كل حالة 
على حدة أمر ال غنى عنه". وقد خلصت دراسة سابقة أجراها التحالف من أجل إنترنت ميسورة التكلفة (التحالف 
من أجل إنترنت ميسورة التكلفة (A4AI( 2016( إلى نتيجة مماثلة، ولكنها قدمت أيضاً مبادئ توجيهية للهيئات 

التنظيمية حول كيفية استخدام التصنيف الصفري لتوسيع مدى النفاذ مع الحفاظ على المنافسة.

العقود والدفع المسبق
في بادئ األمر، كانت العالقات بين مقدمي الخدمات وعمالئهم تتطلب اتفاقات مكتوبة صريحة، ُتعرف بالعقود. 
وال تزال هذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع، وغالباً ما يفضلها مزودو التوصيلية (CP( ألنها توفر تدفقات 
إيرادات يمكن التنبؤ بها. وهي تسمح للعمالء عادًة بدفع رسوم االستخدام في نهاية كل شهر مقابل الخدمة التي 

تلقوها، وهو ترتيب ُيعرف باسم االئتمان أو الدفع المؤجل.

وعقود الدفع المؤجل، حالما ُتبرم، قد تستمر إلى أجل غير مسمى (حتى يفسخها أحد الطرفين، بعد فترة إشعار 
عادًة(، أو قد تكون محددة المدة، سنة أو أكثر عادًة. وقد تعمد الهيئات التنظيمية إلى تحديد فترات العقود، ألن 

العقود الطويلة األمد جداً يمكن أن تضعف المنافسة وتربط المستهلكين بصفقات لم تعد تناسبهم.

ومنذ مجيء ممارسة الدفع المسبق لالتصاالت المتنقلة في التسعينيات، أصبحت شائعاً للغاية في شتى أنحاء 
وتمنح  التقليدية  العقود  نتجنب شكليات  المستهلكين مطلقاً،  مديونية  ألنها من خالل ضمان عدم  العالم، 
المستهلكين مزيداً من المرونة في إنفاقهم.26  ولئن كانت تحظى بإقبال المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، فإن 
حماية المستهلك في عالقات الدفع المسبق أقل تطوراً بكثير من نظيرتها التعاقدية للدفع المؤجل. وقد اتخذت 
الهند مثاًل من المشغلين  TRAI27 في  الهيئة  التنظيمية خطوات في هذا المجال؛ حيث تتطلب  الهيئات  بعض 
اعتماد ألوان مختلفة للقسائم مسبقة الدفع لتسهيل فهم تعريفاتهم على المستهلكين، وكذلك تتطلب تزويد 

المستهلكين بالسجالت الراهنة والسابقة التي تبين كيف يؤدي االستهالك إلى تقلص رصيدهم االئتماني.

وفي التجارة اإللكترونية على وجه الخصوص، كثيراً ما تكون الشروط واألحكام التعاقدية (متاحة غالباً عبر اإلنترنت( 
مصدراً لالنزعاج والشكوى. وهي غالباً طويلة ومعقدة إلى حد غير معقول، ونادراً ما يقرأها المستهلكون ويشعرون 
في كثير من األحيان أن ليس لديهم خيار سوى قبولها.28  وقد نشرت حكومة المملكة المتحدة مواد (فريق الرؤى 
السلوكية (Behavioral Insights Team( 2019( تقدم إرشادات عملية لتحسين هذا الوضع، وهناك معيار دولي 

قيد اإلعداد بناًء على هذا األساس.

إجراءات الفوترة والدفع
غالباً ما يمكن إجراء المدفوعات الرقمية عبر مزودي التوصيلية لقاء المحتوى الرقمي والخدمات. وقد يتم الدفع 
لعمليات الشراء داخل التطبيق مقابل استخدام عمالت افتراضية متخصصة، ولكن في نهاية المطاف قد يحتاج 

http:// www .anacom .pt/  من هيئة تنظيم االتصاالت في أيرلندا؛ ،https:// www .comreg .ie/ compare/ #/ services :انظر مثاًل  23

tarifarios/ PaginaInicial .do، من أناكوم في البرتغال؛ أو  /https:// www .meilleurtarif .be من BIPT في بلجيكا. وبما أن األسواق 
الهيئات  المقارنة تزداد صعوبة، وتركها بعض  المتنوعة، فإن مهمة  الرزم  المزيد من  المزيد من مقدمي الخدمات وتقدم  تجتذب 
 .https:// www .ctu .eu/ price -calculators التنظيمية لمقدمي الخدمات الخارجيين - انظر مثالً الهيئة التنظيمية التشيكية في الموقع

وقد يكون مرفق LetsCompare النموذجي سابقاً في www .consumerinfo .my قيد المراجعة.
انظر الفصل 8 - "التنظيم التقني"، الذي يغطي جودة الخدمة.  24

كما هو الحال بالنسبة للموضوع األوسع لحيادية الشبكة، الذي يشمل التصنيف الصفري (zero rating( والذي نوقش في الفصل 2.  25

راجع القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "أجهزة الدفع المسبق المتنقلة".  26

انظر هيئة تنظيم االتصاالت في الهند (TRAI( (2018(، الفصل 1.  27

.)2018) Which? انظر مثاًل  28
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حساب المستهلك إلى تمويل خارجي "بأموال حقيقية"، يتم تحويلها أوالً إلى ائتمان إلكتروني، عبر حساب دفع 
متنقل مثل M-Pesa في كينيا وأماكن أخرى. وتتضمن آليات الدفع المعمول بها النداءات والرسائل التي يتم 
تحصيلها بسعر أعلى، وبعضها يتم تمريره إلى مزود المحتوى. وقد تسببت هذه الوسائل والبدائل29 التي تمكّن 
الدفع عبر مزود التوصيلية في عدم رضا العديد من المستهلكين، غالباً ألن مزود المحتوى يمكن أن "يختبئ" 
وراء مزود التوصيلية بل ويختفي. وهنالك أنظمة مختلفة لحماية المستهلك،30  غالباً ما تنطوي على التنظيم 
المشترك، ولكن هناك إجماالً اتجاه بعيداً عن آليات الدفع غير المباشرة هذه ونحو تطبيقات الدفع المتنقلة، 

مثل mPay Walet الماليزية، والتي يتم تنظيمها عادًة ككيانات مالية.

ويمكن لخيارات المستهلكين بالنسبة لسداد المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات أن تحدث فرقاً كبيراً في جاذبية 
الخدمة. ومن الناحية المثالية، ينبغي قبول كل من الدفع النقدي واإللكتروني، دون رسوم دفع كبيرة. ويجب أن 
تكون المهلة الزمنية لتسوية فواتير الدفع اآلجل معقولة، مع مراعاة تأخيرات التسليم المحتملة (خاصة بالنسبة 

للفواتير الورقية(.

وفي حالة عدم سداد المبالغ المستحقة غير المتنازع عليها، أو عدم استعمال الخدمة لفترة طويلة، يجوز لمقدمي 
النهاية. وينبغي لهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات  الخدمة الشروع في إجراءات لتقييد الخدمة وفصلها في 
واالتصاالت التأكد من أن هذه اإلجراءات عادلة وواضحة للمستهلكين الذين تنطبق عليهم، وإعطاء المستهلكين 

فرصاً معقولة الستعادة الخدمة الكاملة.

وبالطبع، يجب أن تتوافق المبالغ التي ُتفرض على العمالء بدقة مع الرزمة المختارة والخدمات التي يتم النفاذ 
إليها من خاللها، مع أي رسوم استخدام إضافية تتطابق بشكل واضح مع االستخدام الفعلي. وثمة نسبة عالية 

من شكاوى المستهلكين ترتبط عادة بالفوترة الخاطئة.

خدمة العمالء والشكاوى والجبر
يتعين أن يكون المستهلكون قادرين على االتصال بمقدمي الخدمات وأن يتلقوا منهم ردوداً في الوقت المناسب. 
ومن الناحية المثالية، يمكّن مقدمو الخدمات عمالءهم من االختيار من بين مجموعة من قنوات االتصال، من 
قبيل المتاجر أو الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو الرسائل عبر اإلنترنت. وهذه الخيارات هامة 
بشكل خاص عندما يواجه المستهلك مشكلة مما يعني أنه ال يستطيع استخدام الخدمة الخاصة به، لإلبالغ مثالً 
عن خلل أو استعادة خدمة مفصولة. وتعتبر جودة خدمة العمالء بُعداً هاماً في مجمل جودة الخدمة، وكما هو 

الحال مع الجوانب األخرى لجودة الخدمة، قد تدخل الهيئات التنظيمية في األسواق بدرجات متفاوتة.

ومع ذلك، غالباً ما تتطلب معالجة الشكاوى تدخالً تنظيمياً، ذلك ألن حوافز السوق لدفع مقدمي الخدمات 
للتعامل بشكل مناسب مع شكاوى العمالء ضعيفة للغاية. وعموماً، تطلب الهيئات التنظيمية من مقدمي 
الخدمات اإلقرار باستالم الشكاوى والرد عليها خالل فترات محددة؛ وتوفير أو تنظيم أحكام احتياطية للشكاوى 
التي لم تحسم بما يرضي العمالء من قبل مقدمي الخدمة. ويمكن أن يتخذ الجبر أشكاالً مختلفة، بما فيها 

االعتذار وتصحيح األخطاء ودفع التعويض.31 

كما ذكر أعاله، غالباً ما تتسبب الفوترة والمدفوعات في معظم الشكاوى المرفوعة إلى الهيئات التنظيمية، تليها 
الناطقة باإلنكليزية، أصبحت  جودة خدمة الشبكة وخدمة العمالء. ولكن، ال سيما في بعض الواليات القضائية 
النداءات والرسائل التجارية االقتحامية مشكلة رئيسية طوال العقد الماضي - وهي تنتشر اآلن في المزيد من 
البلدان. وغالباً ما تكون هذه، أو تبدو، محاوالت تسويق عبر الهاتف، ولكن نسبة منها تنطوي على نوايا احتيالية 
صرف (من قبيل نداءات "wangiri" التي تصدر تقطع النداء قبل الرد عليه، مما يشجع نداء عودة مكلف يستفيد 

منه المحتال(.

مثال ذلك، آلية الدفع المتنقل في المملكة المتحدة Payforit، موضحة في الموقع:   29 

.https:// www .resolver .co .uk/ consumer -rights/ three _pay _monthly -payforit -complaints
من األمثلة الراسخة هيئة تنظيم خدمات األسعار المتميزة في المملكة المتحدة، هيئة خدمات الهاتف المدفوعة. نظرة عامة في عام   30

 2011 على الترتيبات التنظيمية في 20 بلداً متاحة في الموقع: 
https:// psauthority .org .uk/ -/ media/ Files/ PhonepayPlus/ Research/ Mason -International -Markets .pdf ?la = en & 

.hash = 3 AAF54A57288481AE77FA4727BF4226020033F47
يبحث القسم المواضيعي في منصة التنظيم الرقمي - "الجبر" ذلك بمزيد من التفصيل، وكذلك الشكاوى الجماعية والتعويض   31

الجماعي.

https://www.resolver.co.uk/consumer-rights/three_pay_monthly-payforit-complaints
https://psauthority.org.uk/-/media/Files/PhonepayPlus/Research/Mason-International-Markets.pdf?la=en&hash=3AAF54A57288481AE77FA4727BF4226020033F47
https://psauthority.org.uk/-/media/Files/PhonepayPlus/Research/Mason-International-Markets.pdf?la=en&hash=3AAF54A57288481AE77FA4727BF4226020033F47
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وغالباً ما تتخذ تدابير المكافحة المبكرة شكل قوائم "عدم االتصال"،32  حيث يمكن للمستهلكين الذين ال يرغبون 
في تلقي نداءات أو رسائل تجارية اقتحامية تسجيل أرقام هواتفهم في القائمة وُيمنع المسوقون عبر الهاتف 
الحقيقيون من االتصال بهم. وتعتبر النداءات اآللية (المعروفة أيضاً باسم "النداءات الروبوتية"( غير قانونية في 
العديد من الواليات القضائية. ومع ذلك، من السهل جداً على المخالفين انتهاك هذه القواعد، ويتعين تركيز 
أكثر فعالية. وتتخذ على نحو متزايد تدابير تقنية في الشبكات والتطبيقات  المتاحة حيث تكون  اإلنفاذ  جهود 

واألجهزة المطرافية لمنع النداءات االقتحامية من بلوغ أهدافها.33  

مساعدة المستهلكين على التجول في مجال االقتصاد الرقمي
قد تنطوي معاملة مستهلك رقمية واحدة (الدفع للوصول إلى مقطوعة موسيقية مثالً( سلسلة طويلة من 
مقدمي الخدمات (في هذا المثال، الفنان األصلي، واستوديوهات التسجيل، والوكاالت، ومجمعو المحتوى، والتجار 
عبر اإلنترنت، ومديرو حسابات المال عبر اإلنترنت، ومقدمو خدمة اإلنترنت(. وإذا كان المستهلك يلتمس مشورة 
قبل الشراء، أو إذا حدث خطأ ما، حدوث دفع مكرر مثالً، فمن الذي ينبغي أن يتعامل معه المستهلك وكيف 

يمكن العثور عليه؟ ومن المفيد هنا وجود "محطة واحدة" يمكنها توجيه المستهلكين إلى المكان الصحيح.

القطاعات وعلى مستويات  التنظيمية في مختلف  الهيئات  الدولي لالتصاالت34  أهمية تعاون  أبرز االتحاد  وقد 
مختلفة، وهذا هو الحال بصفة خاصة عند مساعدة المستهلكين على مساعدة أنفسهم. والصورة معقدة حتى 

بالنسبة للخبراء، ومعظم الناس ال يستطيعون تلمس طريقهم دون مساعدة.

وعلى األقل، ينبغي أن تتمتع جميع الهيئات التي تعرض مساعدة المستهلكين، سواء كانت تجارية أم حكومية 
النفاذ إلى قاعدة بيانات مشتركة ومحدثة، يتضح فيها من منها المسؤول وعن أي  أم غير حكومية، بإمكانية 
موضوع. ويمكن عادًة المشاركة فيها بسهولة عبر اإلنترنت، ويمكن توفير صيغة منها لنفاذ المستهلكين مباشرًة.35 
والدعم  المشورة  تقدم  التي  الهاتفية  المساعدة  وخطوط  للمنظمات  قّيماً  مصدراً  أيضاً  تشكل  أن  وينبغي 

للمستهلكين، مما يساعد على ضمان اتساق النهج.

من شأن البحث على الويب أن يساعد مستعملي اإلنترنت المهرة في العثور على ما يحتاجون إليه، ولكن ال يزال 
العديد من الناس يفضلون (أو يمكنهم فقط استخدام( الخدمات الصوتية. ومن الناحية المثالية، يتم توفير خط 
مساعدة هاتفي ُمعلن عنه جيداً مع رقم يسهل تذكره ويمكن االتصال به مجاناً لدعم المستهلك. ويمكن توجيه 
االستفسارات عبر استجابة صوتية تفاعلية واستخدام روبوتات المحادثة. ومن الناحية المثالية، ينبغي أيضاً أن 
يكون من الممكن للناس التحدث إلى عاملين بشر مطلعين ومتعاطفين يتحدثون لغتهم، ولكن من المرجح أن 
يرفع ذلك التكاليف. وللحد من الطلب على العاملين البشر، من الممكن توفير أرقام خاصة لألشخاص الذين 

هم في أمس الحاجة إلى مساعدتهم، مثل أولئك الذين يعانون من إعاقات معينة.

ولسوف تستفيد منشآت األعمال الصالحة من المستهلكين المطلعين الواثقين وقد تقدم مساهمات طوعية، 
نقداً أو عيناً، لتوفير دعم المستهلك. وقد تشترط الهيئات التنظيمية أيضاً مثل هذه المساهمات – حيث تشترط 
الهيئة التنظيمية الهندية، TRAI، مثالً من مقدمي الخدمات أن يسهموا في صندوق حماية المستهلك وتعليمه 
أي مبالغ مستحقة للعمالء، ولكن ال يمكن دفعها لهم.36  وقد تكون حماية المستهلك وتعليمه تطبيقاً آخر من 

تطبيقات النفاذ الشامل وتمويل الخدمة.37

توفير الخدمات للمستهلكين ذوي اإلعاقة
شيخوخة سكان العالم تجلب معها حتماً نسبة أعلى من األشخاص الذين يعانون من بعض اإلعاقات - الجسدية 
(مثل فقدان أحد األطراف(، أو الحسية (مثل العمى أو الصمم( أو اإلدراك (مثل عسر القراءة(. وتطالب اتفاقية 

ُيعرف أيضاً باسم "قوائم روبنسون"، نسبة إلى شخصية دانييل ديفو الخيالية "روبنسون كروزو" الذي عاش بمفرده على جزيرة   32

لسنوات عديدة.
بُحث هذا الموضوع في المرجع االتحاد الدولي لالتصاالت (2017b(، حيث أبلغ عن األنشطة من 2014 إلى 2017، وسوف ُيبحث على   33

.)2016) Milne نحو أوفى في المجلد الالحق. للوقوف على عرض تقديمي للوضع الدولي في عام 2016، انظر
في االتحاد الدولي لالتصاالت (2018a( مثاًل.  34

.https:// www .iwf .org .uk/ resources/ useful -links يمكن االطالع على مثال من المملكة المتحدة في الموقع  35

 ،https:// trai .gov .in/ sites/ default/ files/ PR _No .08of2020 .pdf في الموقع TRAI انظر البيان الصحفي الصادر عن الهيئة  36

بشأن تعديل في يناير 2020.
انظر الفصل 3 - "النفاذ للجميع".  37
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األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بمعاملة متساوية لهؤالء األشخاص،38  وغالباً ما تفسر القوانين 
واللوائح المحددة ما ينبغي أن يعني ذلك على صعيد الواقع.

وكان أول اعتراف ملموس من قبل هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باالحتياجات الخاصة لذوي 
بتنفيذ  أيضاً، على نحو متزايد،  التنظيمية  الهيئات  الشامل.39  وتقوم  النفاذ  اإلعاقة غالباً من خالل سياسات 
سياسات إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتي قد تتعامل، مثالً، مع المعدات المتخصصة 
وقابلية استخدام الموارد عبر اإلنترنت. وأظهر استقصاء أجراه االتحاد الدولي لالتصاالت في عام 2019 أن 29 في 
المائة فقط من أصل 195 هيئة تنظيمية استجابت لالستقصاء على مستوى العالم ليس لديها إطار بشأن إمكانية 
المتنقلة، وبرمجة  إيالء اهتمام منفصل لالتصاالت  المعلومات واالتصاالت، مع  إلى تكنولوجيا  المعاقين  نفاذ 
التلفزيون/الفيديو، وإمكانية نفاذ العموم إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والويب، فضالً عن جوانب أخرى. 
المائة  48 في  إلى  ارتفعت  المعاقين  التي ليس لديها إطار إلمكانية نفاذ  الهيئات  المئوية من  النسبة  غير أن 

في إفريقيا.

الهيئة التنظيمية في جنوب إفريقيا لديها لجنة استشارية للمستهلكين40  تضم ممثلين عن ذوي اإلعاقة. كما أن 
لديها مدونة شاملة بخصوص ذوي اإلعاقة،41  يدرج فيها العديد من المتطلبات الواجبة على المشغلين لتلبية 

االحتياجات الخاصة.

وقد شهدت أستراليا منذ أمد طويل حركة نشطة في مجال اإلعاقة ولديها نظام سريع االستجابة. وثمة موقع 
المعدات والخدمات  42  يوضح استعمال طائفة واسعة من  النفاذ"  الميسورة  الويب "لالتصاالت  خاص على 
ويشتمل على عرض تقديمي واضح ميسور النفاذ. وقد اعتمدت الهيئة التنظيمية لصناعة االتصاالت سلسلة 
من قواعد ممارسات نفاذ المعاقين.43  واالمتثال لمتطلبات المعلومات (لتمكين األشخاص من اختيار المعدات 

األنسب الحتياجاتهم المحددة( إلزامي.

وفيما عدا تكافؤ إمكانية النفاذ، يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تتجاوز اإلعاقات وتعمل على تيسير المعيشة، مع 
ما يشفع ذلك من فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة. مثال ذلك، أبرزت البحوث الحديثة في مجال تمكين ضعاف 
السمع من االستفادة من التكنولوجيا المنزلية الذكية أهمية تطوير التقنيات السائدة وتزويدها بواجهات مستعمل 

مرنة.44 مثال ذلك، ضرورة إمكانية التعبير البصري عن إشارات المستعمل المسموعة.

أجهزة المستهلك الذكية
لقد ركز تنظيم االتصاالت على الشبكات أكثر مما ركز على المعدات. واقتصرت المهام التنظيمية المتعلقة باألجهزة 
عادًة على ضمان امتثالها للمعايير المصممة لحماية المستعملين والشبكات ومكافحة التزييف. وتناقش أهمية 
الكهرمغنطيسي (EMF( في الفصل 6 - "إدارة الطيف". ويستحق المستهلكون  السالمة من إشعاع المجال 
.)5G) مشورة موثوقة ومستقلة بشأن االستخدام اآلمن لألجهزة الالسلكية، ال سيما بمجيء شبكات الجيل الخامس

ويثير وصول األجهزة الذكية مسألة توسيع مجال اختصاص الهيئات التنظيمية ليشمل جوانب أخرى من األجهزة 
ذات األهمية للمنافسة والمستهلكين. وقد نظرت الهيئة الفرنسية لتنظيم االتصاالت والبريد، كيف تقّيد األجهزة 
الملكية(،  التشغيل مسجلة  أنظمة  مع  متوافقة  التطبيقات  تكون  ألن  مثالً  الحاجة  (بسبب  اإلنترنت  انفتاح 
45.)2018 )ARCEP) واإلجراءات الموصى بها للتحكم في هذا المأخذ (الهيئة الفرنسية لتنظيم االتصاالت والبريد

ولكن الهواتف المتنقلة الذكية متعددة الوظائف منتشرة أصالً. فهي ال تعمل فقط كهواتف وإنما تتضمن أيضاً 
كاميرات وساعات وآالت حاسبة وأجهزة تلفزيون وراديو وأجهزة استدالل الطريق - وتوفر النفاذ إلى اإلنترنت، غالباً 
عبر التطبيقات. وتنضم إلى الهواتف الذكية اآلن الساعات الذكية ومكبرات الصوت الذكية واألجهزة الموصولة 

.https:// www .un .org/ development/ desa/ disabilities/ convention -on -the -rights -of -persons -with -disabilities .html  38

انظر الفصل 3 - "النفاذ للجميع".  39

.https:// www .icasa .org .za/ pages/ consumer -advisory -panel  40

.https:// www .icasa .org .za/ uploads/ files/ Code -for -People -Disabilities -2014 .pdf  41

ACCAN: https:// www .accessibletelecoms .ideas .org .au/  ومنظمة المستهلك ACMA بدعم من كل من الهيئة التنظيمية  42

telecom -home .html
https:// www .commsalliance .com .au/ Documents/ Publications -by  :باستضافة وإدارة تحالف االتصاالت في الصناعة  43

.-Topic/ accessibilty
.https:// petras -iot .org/ update/ people -with -hearing -loss -and -connected -home -technologies/  44

ثمة تقديم لهذه القضايا في شكل رسوم فكاهية في الموقع:   45 

.https:// en .arcep .fr/ uploads/ tx _gspublication/ comic -strip -devices -feb2018 -ENG .pdf

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.icasa.org.za/pages/consumer-advisory-panel
https://www.icasa.org.za/pages/consumer-advisory-panel
https://www.icasa.org.za/uploads/files/Code-for-People-Disabilities-2014.pdf
https://www.icasa.org.za/uploads/files/Code-for-People-Disabilities-2014.pdf
https://www.accessibletelecoms.ideas.org.au/telecom-home.html
https://www.accessibletelecoms.ideas.org.au/telecom-home.html
https://www.commsalliance.com.au/Documents/Publications-by-Topic/accessibilty
https://www.commsalliance.com.au/Documents/Publications-by-Topic/accessibilty
https://petras-iot.org/update/people-with-hearing-loss-and-connected-home-technologies/
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األخرى المستعملة في المنزل أو أثناء التنقل، والتي يزداد االقبال عليها من جانب المستهلكين في البلدان المتقدمة 
وتنتشر في جميع أنحاء العالم.

وتفتح هذه القدرات إمكانات جديدة للمستهلكين للبقاء على اتصال مع أفراد األسرة واألصدقاء والزمالء؛ للتعلم 
الوقت والمال،  أيضاً على مخاطر جديدة، من قبيل إضاعة  والربح واإلنفاق واالدخار واللعب. ولكنها تنطوي 
والتضليل أو الخداع أو اإلحباط. وفي الحاالت القصوى، يمكن أن تؤدي إلى اإلدمان، عادًة من خالل األلعاب أو 

المقامرة، أو بكل بساطة االستخدام المفرط لوسائط التواصل االجتماعي.

وتغطي هذه الوظائف المتطورة الجوانب المختلفة الموضحة في الفصل 7، والشكل 7.7، ويمكن للتطبيقات أن 
الرعاية الصحية والزراعة.46  وال يمكن لهيئات تنظيم تكنولوجيا  إلى مجاالت متنوعة مثل  ترشد المستهلكين 
المعلومات واالتصاالت، وال ُيتوقع منها، حماية ودعم المستهلكين في كل مكان قد يقودهم إليه الهاتف الذكي. 
بل يجب عليها أن تمارس الوظائف األساسية التي تم تكليفها بها في بلدها، فيما يتعلق بواليتها القضائية المعنية، 

وأن تتعاون مع الهيئات األخرى لتحقيق تغطية أوسع.

ويتعين على الهيئات التنظيمية أيضاً أن تتذكر أن النفاذ إلى األجهزة الذكية واستعمالها ما زال بعيداً عن متناول 
التكلفة في متناول  نطاق عريض ثابت ومتنقل معقول  التي لديها فعالً  المتقدمة  البلدان  الجميع. وحتى في 
الجميع، فإن نسبة من المستهلكين ال تستخدم اإلنترنت، سواء من باب االختيار أم بسبب حواجز من قبيل اإلعاقة 
أو انعدام الثقة. وفي البلدان األقل تقدماً، غالباً ما يكون التوفر ومعقولية التكلفة أقل والعوائق أكبر، مما يؤدي 
إلى عدد أكبر من السكان غير الموصولين باإلنترنت. واالستخدام بالوساطة (من خالل شخص أصغر سناً يساعد 
الخط".  البقاء "خارج  الرقمي مع  العالم  الناس من بعض فوائد  أكبر سناً( طريقة شائعة الستفادة  شخصاً 
والخدمات الوسيطة التي يمكن النفاذ إليها عبر الهواتف العادية وسيلة أخرى لتمكين المزارعين مثالً من معرفة 
أسعار المحاصيل الراهنة من خالل التفاعل الصوتي. ويمكن اعتبار هذه الخدمات رقمية حتى لو لم يكن النفاذ 

إليها كذلك.

الثقة تتطلب الجدارة بها
كما هو الحال في االقتصاد المادي، يتوقف ازدهار االقتصاد الرقمي على ثقة المستهلك - أي االطمئنان إلى أن 
اآلخرين سوف يتصرفون بأمانة وإخالص. والثقة بدورها تتوقف على تقييم جدارة اآلخرين بالثقة. ففي العالم 

المادي، يعتمد الناس على المعرفة الشخصية أو التوصيات التي تشهد بجدارة األفراد أو المنظمات بالثقة.

البعد، ألن  الرقمي أيضاً، تسهم المعرفة الشخصية والتوصيات في هذا الشأن، لكنها بعيدة كل  وفي االقتصاد 
العالم، وقد يكونون خالف ما يبدون. ويمكن أن تكون مواقع  اآلخرين كثيرون، وقد يكونون في أي مكان في 
مراجعات المستهلك مثل Trustpilot وTripadvisor قّيمة ولكنها محفوفة أيضاً بالمخاطر (منظمة التعاون 
التعليقات، ومن شأن قواعد  تزوير  الميدان االقتصادي (2019b )OECD(: ألن من السهل جداً  والتنمية في 
السلوك في الصناعة أن تجعلها أكثر موثوقية، ولكنها غير وافية بالغرض. ويعتبر بناء ثقة المستهلك في االقتصاد 
الرقمي تحدياً كبيراً، ألسباب ليس أقلها النكسات المتكررة عندما تسهم التجارب السيئة في تقويض الثقة. وقد 
البريد االقتحامي والتصيد االحتيالي، والفشل  التوصيلية (مثل مضايقات  التداخل في  التجارب السيئة  تشمل 
(مثل  اإلنترنت  عبر  والمعامالت  النشاط  إلى صعوبات  باإلضافة  والقرصنة(،  الضارة  البرمجيات  مثل  األمني 
التي ال وجود لها(. وثبت أن األمان وال سيما  المنتجات  أو  أو المحتوى المخيب لآلمال  المتكررة  المدفوعات 

الخصوصية يمثالن شواغل جديدة هامة في أذهان المستهلكين – حتى لو كان سلوكهم يوحي بخالف ذلك.47

ويمكن لهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساعد في تعزيز ثقة المستهلك من خالل اشتراط 
أو تحفيز ممارسة األعمال التجارية الجيدة التي تثبت الجدارة بالثقة. ويمكنها أيضاً المساعدة في تثقيف المستهلك 
ليكون متحفظاً إزاء أي ممارسة سيئة، مثل بيع بيانات المستهلك مما يؤدي إلى إعالنات هادفة غير مرغوب 
فيها. وحيثما أمكن عملياً، قد تتخذ إجراءات إنفاذ بحق المخالفين، وتتعاون عبر الحدود مع نظرائها في بلدان 

أخرى. وقد تصل النزاعات الكبرى إلى المحاكم، إن وجدت محكمة لديها االختصاص المناسب.

.)2017a) لمناقشة اإلمكانات االقتصادية للتطبيقات والتحدي المتمثل في تنظيمها، انظر االتحاد الدولي لالتصاالت  46

انظر نتائج بحوث Which? بشأن مواقف المستهلكين وسلوكهم في 2019 و2018 في الموقع:   47 

https:// consumerinsight .which .co .uk/ articles/ consumer -data -summary. ونتائج علم االقتصاد السلوكي ذات صلة هنا 
أيضاً.
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سالمة األطفال على الخط
غالباً ما يكون األطفال (الذين ُيعّرفون بأن أعمارهم تقل عن 18 عاماً( أكثر مهارة من آبائهم أو معلميهم في 
تشغيل الهواتف الذكية وغيرها من األجهزة الموصولة، وقد اعتمدوا في جميع أنحاء العالم التقنيات الجديدة 
بحماس بصفتهم من "الجيل الرقمي". وهم يتعلمون بسهولة ويتواصلون ويلعبون باستخدام هذه التقنيات. 
ومع ذلك، ال ما زالوا يفتقرون إلى تجربة الحياة، وقد يقعون فريسة لألذى. وتنقسم المخاطر عموماً إلى 4 فئات 

"4C" كما يلي:

مخاطر المحتوى (Content(: حيث يتعرض األطفال لمواد ضارة (مثل المواد اإلباحية وخطاب الكراهية   •
والعنف(؛

مخاطر التواصل (Contact(: حيث يشارك األطفال عادة في نشاط على اإلنترنت يبدأه الكبار (مثل االستمالة   •
والمطاردة واالستغالل الجنسي(؛

مخاطر السلوك (Conduct(: حيث يكون األطفال ضحايا أو جناة في عمليات التبادل بين األقران (مثل   •
التنمر، والتراسل الجنسي، واالنتقام بالمواد اإلباحية(؛

المخاطر التجارية (Commercial(: حيث يتعرض األطفال إلعالنات غير مناسبة أو مخططات تسويق أو   •
تكاليف خفية (مثل اإلعالنات الهادفة واالحتيال والخداع(.

ويمكن معالجة بعض هذه المخاطر بإصدار تشريعات لحماية البيانات ومكافحة الفحش مثالً، ولكن فائدة هذه 
التشريعات وغيرها من القواعد ال تتعدى حدود إنفاذها. وقد ثبت أن ضمان اإلزالة السريعة للمواد غير المشروعة 
صراحة من اإلنترنت يمثل تحدياً كبيراً، وأفضل طريقة للتعامل معه هو التعاون بين مزودي خدمة اإلنترنت في 
سياق حماية الطفل. وتضم شبكة الخط الساخن األوروبية، INHOPE، 46 عضواً وطنياً يتعاونون إلزالة المواد 

غير المشروعة.48

وبطبيعة الحال، فإن البالغين من حولهم حريصون على حماية األطفال من األذى، وهذا قد يؤدي إلى ضوابط 
صارمة أو حتى إلى حظر "وقت الشاشة". ومع ذلك، تظهر البحوث المكثفة التي أجريت في العديد من مختلف 
البلدان أهمية مساعدة األطفال على االستفادة من العديد من مزايا األنشطة عبر اإلنترنت،49  وأهمية اتباع نهج 
مدروس ومناسب للعمر للتحكم في استخدامهم لإلنترنت. والهدف من ذلك هو أن يبلغ األطفال سن الرشد 
كمستعملي إنترنت مؤهلين تماماً، يفهمون الفوائد التي يمكن أن تعود عليهم منها (في البحث عن عمل أو 
مواصلة التعليم مثالً( وكيفية تجنب التعرض للتضليل أو الخداع أو االستغالل. وكجزء من العمل الذي قام به 
في عام 2019 فريق العمل التابع للجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة بشأن سالمة األطفال على الخط،50 
اعتماد إعالن عالمي51  يحدد الخطوات التي يجب على الهيئات العامة والخاصة اتخاذها من أجل حماية األطفال 

على الخط وهو يكمل عمل االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن حماية األطفال على الخط.52

سالمة البالغين على الخط
يمكن أن يكون البالغون أيضاً عرضة ألشكال من األذى مماثلة لتلك التي يتعرض لها األطفال عبر اإلنترنت، 
خاصًة إذا كانوا يفتقرون إلى الخبرة أو ينتمون إلى فئة محرومة من الناس. وسرعان ما امتدت التحديات التي 

تواجهها المرأة في بيئة اإلنترنت لتشمل اإلساءة عبر األشياء الموصولة.53

وباإلضافة إلى ذلك، قد يعاني البالغون، بصفتهم مستهلكين، من خسارة مالية من خالل التجارة اإللكترونية أو 
الحماية  اإلنترنت، باستخدام األموال االفتراضية واإللكترونية (التي تستحق نفس  المعامالت عبر  غيرها من 
التي تتمتع بها األموال "الحقيقية"، ولكنها ال تتمتع بها في كثير من األحيان(. وكمواطنين، قد يتأثر  القانونية 

تصويتهم وغيره من سلوكهم السياسي بالرسائل عبر اإلنترنت، ال سيما عبر وسائط التواصل االجتماعي.

.https:// www .inhope .org/ EN  48

انظر مثاًل  /http:// globalkidsonline .net. يتوفر العديد من الموارد القّيمة األخرى عبر موقع االتحاد الدولي لالتصاالت الخاص   49

.http:// www .itu .int/ cop بحماية األطفال على الخط
.https:// www .broadbandcommission .org/ workinggroups/ Pages/ WG1 -2018 .aspx  50

.http:// www .childonlinesafety .org/  51

.https:// www .itu .int/ en/ cop/ Pages/ guidelines .aspx  52

 Gender" ومشروع بحوث المملكة المتحدة ،https:// cipesa .org/ ?wpfb _dl = 329 انظر ملخص تجارب المرأة األوغندية في الموقع  53

 and IoT" في الموقع 
.https:// www .ucl .ac .uk/ steapp/ research/ digital -technologies -policy -laboratory/ gender -and -iot
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وكما في حالة األطفال، ليس هنالك من إجابات سهلة. إذ بعد أن أصبحت اإلنترنت اآلن جزءاً ال يتجزأ من الحياة، 
لم يعد هناك ما يبرر منع النفاذ إليها. وقد يشمل النهج المتوازن والفعال مزيجاً من األنواع التالية من اإلجراءات 

الحكومية:

تحسين مهارات استخدام اإلنترنت والدراية بالوسائط، بحيث يتعلم الناس كيفية العثور على ما يريدون   •
عبر اإلنترنت وتقييم سالمته المحتملة وموثوقيته.

ضمان النفاذ غير المقيد للجميع عبر اإلنترنت إلى المحتوى المشروع وفقاً للقوانين الوطنية، مع االحترام   •
الواجب للمعايير االجتماعية.54

تعزيز الممارسات التجارية األخالقية،55  التي تضمن حسن تصرف منشآت األعمال عبر اإلنترنت وتسعى   •
لتحقيق األهداف االجتماعية، ألنها تدرك أن ذلك يرعى مصالح المساهمين والعاملين والعمالء، ويؤدي 

إلى إشراف تنظيمي أقل تدخالً.

إعطاء صالحيات لهيئة تنظيمية لتحفيز ومراقبة السلوك المسؤول من جانب المنصات وشركات التواصل   •
االجتماعي. وقد بدأ يحدث ذلك حقاً في بعض االقتصادات المتقدمة؛ ولما كانت الشركات المعنية غالباً ما 
تكون عالمية، فإن التحسينات المطبقة في جزء واحد من العالم يمكن محاكاتها بكل بسهولة في أي مكان 

آخر، مع تعديلها وفقاً للظروف المحلية.
والتطورات من هذا النوع، وخاصة األخيرة، جديدة، وال شك أن المزيد منها سيظهر في السنوات المقبلة.56

الهوية الرقمية واتخاذ القرار المؤتمت
 .)2018b قد يكون ألي شخص عدة هويات صالحة مرتبطة بجوانب مختلفة من حياته (االتحاد الدولي لالتصاالت
على سبيل المثال، قد تكون امرأة تدعى Meron Kabede "ماما" بالنسبة ألطفالها، و"Meron" بالنسبة ألصدقائها، 
و"Ms Kabede" بالنسبة لرئيسها - وبهذه األسماء تقترن هويات مختلفة، كما يراها الشخص بذاته واألشخاص 
من حوله. وينطبق ذلك أيضاً في المجال الرقمي، حيث من السهل أن يكون لديك ما تشاء من الهويات، ولكن 

من الصعب على شخص غريب ربط هويات متباينة مع نفس الشخص.

الماضي،  النامية، هي رقم هاتف متنقل. وفي  البلدان  الناس، خاصة في  وأول هوية رقمية يكتسبها كثير من 
وبموجب الدفع المسبق، ال يحدد رقم الهاتف هوية أي فرد، ولكن ما فتئت تدابير مكافحة الجريمة تفضي إلى 
اشتراط التسجيل لحسابات الدفع المسبق بموجب لوائح "اعرف عميلك" (KYC(، المتبعة بشكل شائع في 
القطاع المصرفي، بحيث يرتبط رقم الهاتف باسم واحد على األقل، وربما بتاريخ ميالد أيضاً وغالباً بعنوان، وهي 
الهواتف  أرقام  التطبيقات أيضاً تستخدم  العديد من  التسجيل. وأصبح  تحدد بشكل فريد هوية صاحب  معاً 

المتنقلة لتحديد الهوية الشخصية.

وتشمل األشكال األخرى للهوية الرقمية عناوين البريد اإللكتروني ومعّرفات هوية حسابات الوسائط االجتماعية، 
وعلى نحو متزايد المستندات الرسمية مثل رخص القيادة وبطاقات الرعاية الصحية وجوازات السفر.57  وتتضمن 
المستندات الرسمية بالطبع بيانات شخصية أخرى – إذ تتضمن رخصة القيادة شهادة اجتياز اختبار القيادة 
وسجالت أي مخالفات قيادة - وآلنها رقمية يصبح من السهل ربط أجزاء مختلفة من البيانات عن شخص ما. 
النهاية، قد تكون جميعها متاحة للمسؤولين الحكوميين من خالل نظام هوية رقمية مركزي، مثل نظام  وفي 
Aadhaar في الهند.58  وحتى اآلن، يبقى نظام Aadhaar نظاماً طوعياً، ولكن نظراً الستخدامه ألغراض رسمية 

هامة (مثل المطالبة بتعويضات( فمن المحتمل أن يصبح خيار عدم االنضمام نظرياً ال أكثر.

وتوفر أنظمة الهوية الرقمية الشمولية هذه مزايا كفاءة كبيرة، ولكنها تثير أيضاً مخاوف بشأن تجاوز سلطة الدولة 
مما يؤدي مثالً إلى فرض قيود على السفر أو الرعاية الصحية لألشخاص الذين لديهم آراء ال ترحب الحكومة بها. 
ويجري اآلن تطوير أنظمة الهوية الرقمية التي يتحكم فيها الفرد، والتي ال تكشف سوى عن الحقائق التي تكون 

تحالف الحرية على الخط،  /https:// freedomonlinecoalition .com، هو شراكة بين 31 حكومة تعمل على تعزيز حرية اإلنترنت.  54

للحصول على معلومات عن حركة دولية بشان أخالقيات التعامل التجاري، انظر مثاًل Hodges وSteinholtz (2018( للتطورات   55

.https:// bcorporation .net/  والمقترحات من المملكة المتحدة، و
انظر الفصل 2 - "المنافسة واالقتصاد"، الذي يتضمن مناقشة تنظيم المنصات الرقمية.  56

لمزيد من المعلومات عن اإلمكانات التحويلية ألنظمة تحديد الهوية الرقمية، انظر مبادرة ID4D للبنك الدولي،   57 

.https:// id4d .worldbank .org
.https:// uidai .gov .in/ my -aadhaar/ get -aadhaar .html  58
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بيان عمره، ولغرض  إلى  المتداول. مثال ذلك، لشراء مشروب كحولي قد يضطر الشخص  ضرورية للغرض 
االقتراض قد يضطر إلى إثبات الجدارة االئتمانية، وللحصول على عمل قد يتعين عليه بيان وضع اإلقامة.59

ويثير صنع القرار المؤتمت أيضاً الكثير من االهتمام والقلق في الوقت الحاضر. فاألنظمة التي تقوم بفحص الطلبات 
الذكاء االصطناعي لالستدالل على األداء  الكلية أو قرض( تستخدم تقنيات  (للحصول على عمل أو مكان في 
المحتمل للمتقدمين، بناًء على مقارنة هوياتهم الرقمية بهويات المتقدمين الناجحين السابقين.60  ومن المحتمل 
أن تكون الخوارزميات المدربة على البيانات التاريخية قادرة على توليد أنماط النجاح السابقة، بما يعزز استمرار 
بالتوصيات  المرء  االستهالك، قد يرحب  لتجنب ذلك. وفي مجال  تبذل جهود محددة  لم  المبطن، ما  التمييز 

المخصصة الهادفة بينما يأسف لفقدان السيطرة.61

االستنتاجات الرئيسية  4.4

تعريف بحقوق المستهلك الرقمية
خدمة مصالح المستهلكين والمستعملين اآلخرين هو الغرض األساسي لألسواق، واألسواق التنافسية   •
هي عادة أفضل وسيلة لتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين. ومع ذلك، ال تؤدي قوى السوق وحدها 
دائماً إلى أفضل النتائج الممكنة لصالح جميع المستهلكين، وللهيئات التنظيمية دور حيوي في معرفة أين 

يحدث ذلك والتدخل حسب االقتضاء.

المنتظرة  المنتظرة للمستهلكين والحقوق  الحقوق  النامية عن تقارب بين  البلدان  البحوث في  تكشف   •
للمواطنين، مما يؤدي إلى أفكار جديدة بشأن الحقوق الرقمية لجميع الناس.

تشمل جماعات المستهلكين ذوي االحتمال األضعف في الحصول على خدمة جيدة بفضل قوى السوق   •
إلى معدات  الحاجة  أو  البعيدة  المواقع  بحكم  الذين لديهم تكاليف عالية للخدمة - غالباً  وحدها أولئك 
متخصصة للتغلب على اإلعاقة - وأولئك الذين ال تسمح ميزانياتهم بالكميات المرغوبة من االستخدام. 
هذه الجماعات، وغيرها من الجماعات المستضعفة أو التي يمكن أن تصبح مستضعفة، تحتاج إلى اهتمام 

خاص من جانب الهيئات التنظيمية.

إطار خدمات دعم المستهلك
يمكن تقسيم المسؤولية التنظيمية عن شؤون المستهلك الرقمي بين وكاالت مختلفة، من قبيل هيئة   •
مخصصة لشؤون المستهلك، وسلطة منافسة، وهيئة تنظيمية لحماية البيانات، فضالً عن هيئة تنظيمية 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتبعاً لمرحلة التحول الرقمي ومعدل التحول الرقمي، ينبغي لواضعي 

السياسات البحث عن الهيكل التنظيمي لشؤون المستهلك األنسب لظروف بلدهم.

ينبغي أن تكون هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على دراية بجميع الوكاالت األخرى المعنية   •
بشؤون المستهلك الرقمي، وأن تضع معاً أساليب العمل المشترك لضمان تغطية جميع الجوانب بشكل 

صحيح.

غالباً ما تكون حماية المستهلك الرقمي األساسية منصوص عنها في القانون العام لحماية المستهلك.   •
التنظيمية  الهيئات  القانون من وقت آلخر، ويتعين على  التشريعية مراجعة هذا  الهيئات  ويتعين على 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التأكد من استكماله بوسائل حماية مناسبة محددة القطاع، مثالً في 

اللوائح التي يجب على مقدمي الخدمات االلتزام بها.

يقع على عاتق الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دور هام في تطبيق هذه اللوائح، وقد   •
يترتب عليها أيضاً واجبات مماثلة فيما يتعلق بانتهاكات القانون العام لحماية المستهلك من جانب مقدمي 

خدمات االتصاالت وأي كيانات أخرى خاضعة للتنظيم.

ضمان التعامل مع شكاوى المستهلكين بشكل عادل وسريع وفعال جزء هام من واجبات معظم هيئات   •
تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. يجب على المستهلكين عادة تقديم الشكوى أوالً إلى مقدمي 

مشروع الهويات،  /https:// www .identitiesproject .com، بناًء على تجربة الناس في الهند، مرتبط بالبنك الدولي (2019b(. انظر   59

https:// readymag .com/ u82923304/ refugee -id  الموقع الالجئ في  Consumer International (2017(. وقصة  أيضاً 
 /journey/ 8- سهلة القراءة وغنية بالمعلومات.

نوقش بمزيد من التفصيل في الفصل 7 - "االستجابات التنظيمية للتكنولوجيا المتطورة".  60

.)2019) Consumer International انظر  61
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الخدمة لديهم، الذين يتعين عليهم االستجابة وفقاً لقواعد تفصيلية. وإذا بقي المستهلك غير راض عن 
الحال يمكنه بعد ذلك أن يرفع شكواه إلى جهة أخرى، إما إلى الهيئة التنظيمية نفسها أو إلى وكالة بديلة 

مستقلة لتسوية النزاعات.

سواء كانت الهيئات التنظيمية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التعامل مع شكاوى المستهلكين التي   •
لم تحسمها الشركات أم ال، فإن هذه الشكاوى مصدر قّيم للمعلومات للهيئات التنظيمية بشأن ما يزعج 

المستهلكين.

المستهلكون أنفسهم، وممثلوهم، هم أفضل الجهات للتعبير عن احتياجات المستهلكين المتنوعة. ويدرك   •
أيضاً  التنظيمية تتحمل  الهيئات  البحوث في أسواقهم، لكن  إلى إجراء  الخدمات ذلك ويعمدون  مقدمو 
مسؤولية تسهيل التعبير عن احتياجات المستهلك، ال سيما تلك الخاصة بالفئات المستضعفة التي قد 

ال تلبيها األسواق.

يمكن لهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسهيل التعبير عن احتياجات المستهلك الرقمي   •
من خالل طائفة متنوعة من اإلجراءات، بما فيها:

دعم تكوين وتشغيل منظمات المستهلكين، المزودة بموظفين مؤهلين جيداً، تشمل خبراتهم قضايا   o
المستهلك الرقمي. وقد تمثل المنظمات المستهلكين بشكل عام أو فئات معينة فقط، مثل ذوي 

اإلعاقة.

بدء الحوار واستمراره مع ممثلي المستهلكين، من خالل الهياكل الدائمة (مثل جماعات ومنتديات   o
المستهلكين( والمناقشات غير الرسمية المخصصة بشأن قضايا محددة.

تشجيع مقدمي الخدمات أيضاً على التعامل مباشرة مع ممثلي المستهلكين.  o

إجراء بحوث المستهلك الخاصة بها.  o

قضايا المستهلكين المحددة
في هذه األسواق سريعة التغير، من المستصوب إجراء استعراضات دورية للحماية المقدمة لكل من عمالء   •
الدفع المسبق والدفع المؤجل لمقدمي خدمات االتصاالت، من حيث صحة وشفافية المبالغ المدفوعة، 
وإجراءات التعويض عند حدوث أخطاء، وقدرة المستهلكين على تبديل المشغل. وقد تظهر االستعراضات 

الحاجة إلى تطبيق أفضل للوائح القائمة، أو إلى لوائح جديدة أو معدلة.

مقارنات األسعار المراعية للمستهلك التي تقوم بها الهيئات التنظيمية تعتبر مساعدة قّيمة للمستهلك   •
عند اختيار مقدم الخدمة، ولكن توسع السوق يزيد من صعوبة إبقائها واسعة النطاق ودقيقة ومحدثة. 
وبدالً من مواجهة هذا التحدي بنفسها، يختار بعض الهيئات التنظيمية تكليف مقدمي خدمات خارجيين 

بإجراء المقارنات أو اعتمادها. 

يمكن لهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهيئات األخرى المسؤولة عن دعم المستهلكين   •
العمل معاً لمساعدة المستهلكين في التماس المشورة أو الدعم الذي يحتاجون إليه في هذا المجال المتزايد 

التعقيد، ربما من خالل "نافذة واحدة" عبر اإلنترنت أو خط مساعدة هاتفي.

قد يحتاج المستهلكون ذوو اإلعاقة إلى معدات أو خدمات مكيفة من أجل التمتع بالنفاذ الرقمي العادل،   •
والخيارات الرقمية لهذه الفئة من الناس تنطوي على إمكانية لتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية أوسع. 
ويمكن للهيئات التنظيمية تحفيز تطورات إيجابية لصالح ذوي اإلعاقة سواء من خالل التنظيم أو بتشجيع 

المبادرات الطوعية.

يمكن لهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساعد في تعزيز ثقة المستهلك، باشتراط أو   •
تحفيز الممارسة الصالحة لألعمال التجارية التي تبرهن على الجدارة بالثقة. ويمكنها أيضاً المساعدة في 
تثقيف المستهلك لكي يحترس من الممارسات السيئة، مثل بيع بياناته مما يؤدي إلى إعالنات هادفة غير 

مرغوب فيها.

المتعلقة  المستهلكين  المعلومات واالتصاالت على دراية بمخاوف  ينبغي أن تكون هيئات تكنولوجيا   •
الفصل. وإذا كانت  إلى بعضها في هذا  بياناتهم الشخصية، والتي أشير  الخط واستخدام  بالسالمة على 
المسؤولية المباشرة عن حماية البيانات وتنظيم الخصوصية، كما هو الحال في كثير من األحيان، تقع على 
العمل على نحو  المعلومات واالتصاالت  عاتق جهة تنظيم مختلفة، فينبغي لهيئات تنظيم تكنولوجيا 

متضافر مع تلك الهيئة التنظيمية األخرى لضمان التغطية الكاملة لجميع قضايا المستهلك.
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الفصل 5. حماية البيانات والثقة

مقدمة  1.5
توصف البيانات أحياناً بأنها "نفط االقتصاد الرقمي"1 بينما ُيشار إلى استخدامها في االقتصاد الرقمي أحياناً باسم 
"رأسمالية المراقبة."2  وفي حين أن الوصف األول له دالالت حميدة نسبياً، يثير االسم األخير مباشرة شواغل بشأن 
استخدام البيانات الشخصية.3 ويتناول هذا الفصل الجوانب التنظيمية للبيانات مع التركيز على البيانات الشخصية.

وقد ركزت عملية التحول الرقمي على االنتباه بالضرورة إلى مدى كفاية األطر القانونية والتنظيمية التي تحكم 
منتجات المعلومات وخدماتها ومنصاتها والحاجة إليها. وقد تعّين تنقيح قوانين الملكية الفكرية، وال سيما حقوق 
المؤلف، لتجسيد القيمة المتزايدة لألصول غير الملموسة. وكان من الضروري تعديل القوانين واإلجراءات الجنائية 
للتصدي للجرائم السيبرانية؛ وردع األشكال الجديدة من السلوك الضار وتمكين التحقيقات الفعالة. وبالمثل، بما 
أن البيانات الشخصية أصبحت من األصول التجارية االستراتيجية ذات القيمة المتزايدة، كان هناك طلب على 
قواعد تحمي هذه البيانات وتمنح األفراد القدرة على التحكم في جمع بياناتهم ومعالجتها واستخدامها وإساءة 
استخدامها. ومن المسلم به على نطاق واسع أن وجود نظام لحماية البيانات عامل رئيسي في تيسير التحول 
الرقمي (االتحاد اإلفريقي، 2020(. وتعتبر الرقابة أمراً حاسماً من حيث توليد الثقة في مواضيع البيانات المتعلقة 
بالعمل في بيئة إلكترونية، سواء كمواطنين أو مستهلكين أو أصدقاء، وهو ما يشجع في حد ذاته على االستخدام 

والمشاركة واالستهالك (االتحاد الدولي لالتصاالت، 2018(. 

يتناول هذا الفصل طبيعة أنظمة حماية البيانات، مع التركيز بوجه خاص على جوانبها التنظيمية - وهي خاصية 
تؤدي إلى أوجه تشابه مثيرة لالهتمام مع قطاع االتصاالت. ويبحث مدى تأثير التكنولوجيات والخدمات الناشئة، 
وإمكانية تأثرها، وكذلك الضوابط على تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود وما يترتب على ذلك من آثار تجارية. 
وتتداخل المخاوف بشأن حماية البيانات والخصوصية بشكل خاص عند النظر في الحاجة إلى قواعد خاصة تنظم 
أنشطة االتصاالت لدينا. ويجري أيضاً بحث التقاطع المعقد بين حماية البيانات وأمن المعلومات. وأخيراً، ُتعرض 

بعض االعتبارات الرئيسية للهيئات التنظيمية.

ربما تكون مقارنة البيانات (شيء ال حصر له وغير تنافسي( بالنفط (مورد محدود وتنافسي( خاطئة.  1

صاغت شوشانا زوبوف (زوبوف، 2019( مصطلح "رأسمالية المراقبة".  2

يشير هذا الفصل إلى حماية البيانات وليس إلى الخصوصية. ورغم ترابط هذه المفاهيم، فهي ليست مترادفة. انظر على سبيل المثال،   3

البنك الدولي، 2021 (سيصدر قريباً(. وُتستخدم أحياناً بشكل تبادلي، ويشار إليها أحياناً بطريقة مختلطة ("حماية الخصوصية وحماية 
البيانات"، أو "خصوصية البيانات"( ويتم التمييز بينهما هنا لوضع حماية البيانات في السياق التنظيمي بشكل راسخ.
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أنظمة حماية البيانات  2.5
على الرغم من أن حماية البيانات تتعلق بوضوح بالحق في الخصوصية وتتداخل معه، فإنها تتضمن أيضاً بعض 
الخصائص الفريدة التي تميزها عن مفاهيم قانون الخصوصية التقليدية. أوالً، تشكل حماية البيانات جزءاً ال يتجزأ 
 ،)ICT) البيانات بمختلف أشكالها بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمي، ومعالجة  من االقتصاد 
ومن ثم أهميتها بالنسبة لهذا الكتيب. وفي الوقت نفسه، تمتد قوانين الخصوصية إلى مجاالت حياتنا التي قد 
تكون بعيدة كل البعد عن التكنولوجيا. وثانياً، تنطبق أنظمة حماية البيانات عموماً على جميع البيانات المتعلقة 
بشخص ما، ويشار إليها باسم "البيانات الشخصية"، سواء كانت هذه البيانات ذات طابع خاص أو عام. وهكذا، 
فإن ما ينشره الشخص على صفحته على فيسبوك يستحق الحماية بموجب النظام على غرار ما يتم االحتفاظ 
به في ملف محمي بكلمة سر حتى وإن لم يكن بنفس المستوى. وثالثاً، ال يمكن معالجة البيانات الشخصية 
بشكل عام إال على أساس مشروع، مثل الموافقة، مما يلقي العبء على الشخص الذي يملك البيانات الشخصية 
لتبرير السيطرة عليها؛ بينما ركّز قانون الخصوصية التقليدي على السيطرة على الحاالت التي يتم فيها التدخل 
في حياة الشخص الخاصة، مما يؤدي إلى حدوث ضرر، سواء كان مالياً أو غير مالي ورابعاً، هناك حاجة عموماً إلى 
وجود سلطة إشرافية من أجل "مراقبة" االمتثال لقواعد حماية البيانات. وهذه الخاصية هي التي تحدد حماية 

البيانات كنظام تنظيمي، وهو نظام يتجاوز مفهومنا التقليدي لحق الخصوصية.

ظهرت حماية البيانات كمفهوم تنظيمي ألول مرة في اتفاقية مجلس أوروبا لعام 1981 بشأن حماية البيانات 
(المعروفة عموماً باالتفاقية 108(.4  وعلى الرغم من أنها تستند إلى الحق في الخصوصية في المادة 8 من االتفاقية 
للبيانات الشخصية". وتحول  "بالمعالجة األوتوماتية  األوروبية لحقوق اإلنسان (ECHR(، كانت تتعلق حصراً 
التركيز إلى االتحاد األوروبي (EU( في 1995 مع اعتماد التوجيه المتعلق بحماية البيانات.5  وسرعان ما أصبح هذا 
الصك الرائد الذي تم قياس معظم القوانين والمبادرات األخرى على أساسه. وفي مايو 2018، حل التوجيه محل 

الالئحة العامة لحماية البيانات (GDPR( ويعترف به عموماً بوصفه التدبير الرئيسي في هذا المجال.

وفي حين برزت حماية البيانات في أوروبا، اعُتمدت أنظمة حماية البيانات على نطاق واسع منذ ذلك الحين في 
 ،)2020 Greenleaf) جميع أنحاء العالم، حيث كان هناك نحو 140 بلداً لديها شكل من أشكال النظام القانوني
فضالً عن العديد من الصكوك اإلقليمية األخرى، بما فيها إطار الخصوصية للتعاون االقتصادي آلسيا والمحيط 
الهادئ6  واتفاقية االتحاد اإلفريقي بشأن األمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية (2014(.7  ولكن، على الرغم 
من هذه الصكوك والقوانين العديدة التي أشار إليها االتحاد الدولي لالتصاالت (ITU(، هناك "اتجاه نحو اعتماد 
قوانين على غرار "الخطوط األوروبية".8  وربما تكون الصين هي أحدث بلد يطرح مشروع قانون بشأن حماية 

البيانات.9

وفي حين أن هذه الصكوك القانونية المختلفة تختلف اختالفاً كبيراً من حيث النطاق والتفاصيل، فإن غالبية 
أنظمة حماية البيانات تقوم على أساس مجموعة مشتركة من "مبادئ حماية البيانات" التي يتوقع أن تمتثل 

لها الهيئات التنظيمية عند معالجة البيانات الشخصية. ويمكن تقسيم هذه المبادئ إلى فئتين:

مبادئ تركز على جودة المعلومات الشخصية وأنظمة المعلومات، مثل الحاجة إلى ضمان دقة البيانات   •
واألنظمة اآلمنة،

)2002 Bygrave) .المبادئ التي تنطبق على أولئك الذين تجري معالجة بياناتهم مثل اإلنصاف والشفافية  •

وعلى غرار االتصاالت، تنشأ الطبيعة التنظيمية لحماية البيانات من طبيعة االلتزامات المفروضة على الهيئات 
الخاضعة للتنظيم ودور السلطة اإلشرافية في ممارسة صالحيات الرقابة واإلنفاذ ضد الهيئات الخاضعة للتنظيم 

مجلس أوروبا هو هيئة حكومية دولية تضم 47 دولة عضواً مسؤولة عن االتفاقية األوروبية بشأن حقوق اإلنسان (ECHR( واتفاقية   4

حماية األفراد فيما يتعلق بالمعالجة األوتوماتية للبيانات الشخصية، ستراسبورغ، 28 يناير 1981 (االتفاقية 108(. وقد تم مؤخراً 
https:// www .europarl .europa . :تحديث االتفاقية 108 لمواءمتها مع اللوائح العامة لحماية البيانات وهي متاحة في العنوان التالي

..eu/ meetdocs/ 2014 _2019/ plmrep/ COMMITTEES/ LIBE/ DV/ 2018/ 09 -10/ Convention _108 _EN .pdf
 OJ L 281/31, "،95/46 بشأن "حماية األفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات/EC التوجيه  5

.23.11.1995
تم اعتماده ألول مرة في 2005، تم تنقيحه في 2015.  6

https:// au .int/ sites/ default/ files/ treaties/ 29560 -treaty -0048 _ - _african _union _convention _on _cyber  7

._security _and _personal _data _protection _e .pdf
الحاشية رقم 1 في الصفحة 35.  8

نشرت الصين لالستشارة مشروع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية يجسد في كثير من النواحي أحكام اللوائح العامة لحماية   9

https:// iapp .org/ news/ a/ a -look -at -chinas -draft -of -personal -data -protection -law/  ،البيانات، انظر على سبيل المثال
.

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2018/09-10/Convention_108_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2018/09-10/Convention_108_EN.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_e.pdf
https://iapp.org/news/a/a-look-at-chinas-draft-of-personal-data-protection-law/
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غير الممتثلة. وتصدر كل سلطة وطنية (وبعضها على المستوى اإلقليمي( أشكاالً مختلفة من اآلراء واإلرشادات 
للتنظيم.  الخاضعة  للهيئات  التنظيمي  إلزامية عموماً، فإنها تشكل جزءاً من اإلطار  والتوصيات، وإن لم تكن 
وباإلضافة إلى ذلك، هناك العديد من مبادرات التنظيم الذاتي للصناعة مثل مدونات قواعد السلوك، غالباً على 

المستوى القطاعي، التي تضع القواعد التنظيمية وتكّملها.

وأخيراً، أُدرجت مسائل حماية البيانات في معايير مثل معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO(،10 التي 
يمكن أن تشكل أيضاً جزءاً من النظام التنظيمي سواء من خالل اإلدماج الصريح أو جعلها من أفضل الممارسات 
أنظمة إصدار  البيانات، ظهرت  المتعلقة بحماية  الواقع. وفيما يتعلق بمدونات قواعد السلوك والمعايير  في 
الشهادات التي تمكّن المنظمات من الحصول على المراجعة الخارجية والتحقق من أن ممارساتها وإجراءاتها 

تفي بالمعايير المطلوبة، واإلعالن عن هذا االمتثال من خالل استخدام األختام أو العالمات أو التسميات.11

وهذه المجموعة من التدابير التي تتراوح بين قانون "صارم" وقانون "لين" تتألف من نظام تنظيمي لحماية 
أو  الذي يتصرف بمفرده  للتنظيم، يتركز االهتمام على "المراقب"  الخاضعة  بالهيئات  البيانات. وفيما يتعلق 
باالشتراك مع اآلخرين، بوصفه الشخص الذي يحدد الغرض ووسائل المعالجة. وفي معظم القوانين، هناك فئة 
ثانية من الهيئة الخاضعة للتنظيم، "المعالج" الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية نيابة عن المراقب. وتكون 
االلتزامات القانونية المباشرة المفروضة على المعالج عموماً أقل صرامة من االلتزامات المفروضة على المراقب، 
مثل االمتثال للمبادئ، على الرغم من وجود شرط في كثير من األحيان يقضي بإبرام عقد يحكم العالقة بين 
المعنيين. وتحديد دور الشخص كمراقب و/أو  الطرفين  المراقب والمعالج، مما قد يعيد توزيع مسؤوليات 
التزاماته التنظيمية، يمكن أن يكون في حد ذاته مسألة صعبة ومثيرة للجدل. ويكتسي ذلك  معالج، وبالتالي 
أهمية خاصة نظراً إلى تزايد تعقيد سالسل التوريد الرقمية واألسواق، كما هو الحال بالنسبة إلى إنترنت األشياء 

(IoT(، التي تمزج بين المنتجات والخدمات والبرمجيات.

الهيئات التنظيمية  3.5
كما ُذكر آنفاً، فإن إحدى الركائز التي تميز حماية البيانات كإطار تنظيمي وليس مجرد إطار قانوني هي إنشاء 
أنه بموجب ميثاق الحقوق  المخالفين. والواقع  أو تعيين مفوض لإلشراف على االمتثال واإلنفاذ ضد  سلطة 
األساسية لالتحاد األوروبي، ُتكرس الحاجة إلى وجود سلطة في إطار الحق ذاته: "يخضع االمتثال لهذه القواعد لرقابة 
سلطة مستقلة" (المادة 8 (3((. وعلى الرغم من أن بعض الصكوك الدولية لم تعترف في البداية بالحاجة إلى 

وجود سلطة، فقد أدرج هذا الشرط في تنقيحات الحقة.12 

األول  العنصر  واإلجرائي. ويشمل  الموضوعي  البيانات من حيث عنصريها  أنظمة حماية  تمييز  ولذلك يجب 
االلتزامات المفروضة على الهيئة الخاضعة للتنظيم والحقوق الممنوحة لفرادى أصحاب البيانات، في حين يتعلق 
العنصر الثاني بطبيعة السلطة وصالحياتها. وعند مقارنة األنظمة الوطنية، ينبغي اعتبار كال العنصرين متساويين 
في األهمية، وقد يكون لهما بالفعل عواقب تنظيمية. وفي إطار قانون االتحاد األوروبي، على سبيل المثال، عندما 
تقوم المفوضية األوروبية بتقييم ما إذا كان بلد ثالث يضمن "مستوى مناسب من الحماية" لتمكين نقل البيانات 

الشخصية، فإن مالءمة العناصر اإلجرائية جزء حاسم من التحليل.13 

وفيما يتعلق بالطبيعة والصالحيات، هناك أوجه تشابه واضحة بين السلطة الوطنية المعنية باالتصاالت والسلطة 
المعنية بحماية البيانات. وينبغي للسلطة أن تكون مستقلة عن الهيئة الخاضعة للتنظيم، والتي تشمل عموماً 
الحكومة والهيئات العامة. وعلى الرغم من أن المشغل الحالي قد يكون مملوكاً أو غير مملوك، كلياً أو جزئياً من 
الحكومة، ستكون الحكومة بالتأكيد طرفاً رئيسياً في تجميع البيانات الشخصية وفرزها. غير أن قوانين حماية 
البيانات في كثير من البلدان تكون إما محدودة التطبيق على القطاع الخاص، أو في حالة إشراك الهيئات العامة، 
يخضع القطاع العام الستثناءات غير متاحة لمراقبي القطاع الخاص. ويمكن أن يكون تحقيق االستقالل الفعلي 
للهيئات التنظيمية مشكلة، مع الحاجة إلى ضمان موارد مالية وقدرات وخبرة تقنية كافية. وبالنسبة للصالحيات، 
ُتمنح عموماً السلطات المعنية بحماية البيانات صالحيات سابقة للتدخل، كالتصريح بأنشطة معّينة، وكذلك 
التحقيق الالحقة، كالحق في طلب اإلفصاح عن المعلومات. وكهيئة عامة في حد ذاتها، فإن ممارسة  سلطات 

المعيار ISO، 2014 :27018 "مدونة القواعد لحماية المعلومات المحددة لهوية الشخص (PII( في الحوسبة السحابية العمومية   10

التي تعمل كوسائل معالجة لهذه المعلومات."
مثل معايير برنامج الخصوصية Truste، انظر الموقع التالي:   11 

.https:// trustarc .com/ consumer -info/ privacy -certification -standards/ 
 )OECD) على سبيل المثال، بروتوكول مجلس أوروبا اإلضافي لالتفاقية (2001(، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  12

.)2015) )APEC) 2013(، ورابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ)
فرقة العمل المنشأة بموجب المادة 29، وثيقة العمل 254 (المعدلة(، " Adequacy Referential"، نوفمبر 2017.  13

5 ل 
فص

ال

https://trustarc.com/consumer-info/privacy-certification-standards/
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السلطة لهذه الصالحيات على النحو المناسب تدخل في نطاق القانون اإلداري، مع الحرص على اتخاذ القرارات 
وأنواع السلوك األخرى بشكل صحيح.

ويمكن أن يتسبب دور سلطة حماية البيانات وأهميتها في مشاكل للبلدان وخاصة عندما يكون مفهوم وخبرة 
التنظيم المستقل أقل رسوخاً. بيد أن االفتقار إلى هيئة تنظيمية فعالة ومستقلة يمكن أن ينظر إليه المنظمون 
المعنيون بحماية البيانات في بلدان أخرى كسبب لحظر أو تقييد نقل البيانات الشخصية إلى ذلك البلد، لحماية 
أصحاب البيانات. ولمعالجة هذه المسألة، قد تكون هناك ُحجة تدعو للنظر في توسيع والية هيئة التنظيم الوطنية 
القائمة، مثل هيئة االتصاالت أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو هيئة المستهلكين، لتغطية قضايا حماية 
البيانات بدالً من إنشاء هيئة جديدة تماماً مع ما يرتبط بها من قضايا تتعلق بتوفير الموارد وبناء ثقافة االستقالل.

اإلطار 1.5. الجمعية العالمية للخصوصية

الجمعية العالمية للخصوصية (GPA( كيان دولي يجمع بين أكثر من 130 هيئة معنية بحماية البيانات 
والخصوصية باإلضافة إلى مراقبين من مختلف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وقد 
اجتمعت ألول مرة كمؤتمر دولي في 1979. وتعتمد الجمعية قرارات وبيانات مخصصة بما في ذلك 
دعوة أخيرة إلى زيادة التعاون بين السلطات المعنية بحماية البيانات وحماية المستهلكين والسلطات 
المعنية بالمنافسة. وتدير الجمعية عدداً من أفرقة العمل، بما في ذلك فريق واحد بشأن التعاون الدولي 
في مجال اإلنفاذ، يشمل النظر في الحلول القانونية. وكمحفل للتعاون، والتآزر وتبادل الخبرات والمعارف، 

يمكن للجمعية أن تقدم الدعم للسلطات الوطنية المعنية بحماية البيانات في أقل البلدان نمواً.

.https:// globalprivacyassembly .org :المصدر

التكنولوجيات والخدمات  4.5
البيانات والخصوصية في أن األول يتعلق فقط بالبيانات  كما أشير في السابق، يتمثل أحد الفروق بين حماية 
الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وألجل ذلك، ال يمكن القول بأن قانون حماية 
البيانات يتسم بالحياد من حيث التكنولوجيا، حيث إن الحوسبة هي التي أثارت القلق بشأن البيانات الشخصية 
في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كما أن األطر التنظيمية الحالية تركز في المقام األول على أنشطة 
المعالجة من جمع  واسعاً يشمل كامل دورة حياة  تعريفاً تشريعياً  المعالجة عموماً  المعالجة هذه. وُتعطى 
البيانات إلى حذفها في نهاية المطاف أو، كبديل، إخفاء الهوية، مما يمنعها من تحديد فرادى أصحاب البيانات. 
ونطاق واسع كهذا يوسع من تطبيق أنظمة حماية البيانات في المجال المادي؛ مثل تنظيم التجميع اليدوي 

للبيانات المعّدة للمعالجة الحقاً.

غير أنه في الوقت نفسه، ُوضعت مبادئ حماية البيانات التي تشكل أساس األنظمة الوطنية والدولية لحماية 
البيانات، على وجه التحديد، لتجنب أن تكون إلزامية للغاية بالنسبة ألنواع معينة من التكنولوجيات والخدمات 
سريعة التطور. ويهدف التنظيم القائم على المبادئ إلى المساعدة في تجنب أن تصبح القواعد واللوائح زائدة عن 

الحاجة من الناحية التكنولوجية، أو ما هو أسوأ من ذلك، أن تمنع االبتكار.

وعلى الرغم من أن االمتثال لمبادئ حماية البيانات "محايد من حيث التكنولوجيا"، يمكن أن يؤثر بشكل مباشر 
على تطوير أجهزة المراقبة لتكنولوجيات وخدمات معينة، وكذلك بشكل مباشر على تلك السابقة لإلنتاج في 

https://globalprivacyassembly.org


93

كتّيب التنظيم الرقمي

سلسلة التوريد، وإنتاج مكونات وتطبيقات تشكل جزءاً من التكنولوجيات والخدمات المنشورة. وينبغي تجسيد 
مبدأ تقليل البيانات، على وجه الخصوص، في تصميم التطبيقات واألنظمة.

اإلطار 2.5. دراسة حالة: تطبيقات تتبع جائحة كوفيد-19
منذ بداية جائحة كوفيد-19، كان من بين أكبر التحديات تعقب األشخاص الذين تظهر عليهم األعراض 
وأي شخص كانوا على اتصال وثيق به خالل فترة حضانة الفيروس لمنعهم من إصابة أشخاص آخرين 
بالعدوى. وللمساعدة في تحقيق ذلك، تم تطوير العديد من تطبيقات "تتبع االتصال" ليستخدمها 
الناس على هواتفهم المحمولة. وقد تختلف هذه التطبيقات بين جمع البيانات على أساس ال مركزي 
أو مركزي وكذلك أنواع البيانات التي يتم جمعها، مثل بيانات الموقع أو القرب. وتؤدي هذه القرارات 
المتعلقة بالتصميم إلى مفاضالت الحقوق التي قد تكون لدى المستعملين على بياناتهم واعتبارات 

الصحة العامة المقابلة:

يقوم نظام طورته شركتا Apple وGoogle على بروتوكول بلوتوث DP-3T الالمركزي، وهذا يعني   •
أن جميع عمليات معالجة وتخزين البيانات تجري على جهاز المستخدم. وتخزن البيانات المخزنة 

في الجهاز لمدة 14 يوماً فقط، وال يسمح النظام بجمع بيانات الموقع.

طورت بعض الحكومات أنظمة تستعمل نموذجاً مركزياً يمكّن المهنيين الطبيين من الحصول   •
على مزيد من البيانات التي يمكن أن تساعدهم على تتبع الناس بشكل أفضل، وكذلك توفير 

البيانات الالزمة للبحوث الجارية بشأن الفيروس وآثاره على الصحة العامة.

تقر القوانين الدولية والوطنية في الظروف االستثنائية بأنه في بعض الحقوق األساسية يمكن تقييد 
والضمانات  المبادئ  البيانات، شريطة ضمان  حماية  في  الحق  فيها  بما  األساسية  الحقوق  بعض 

الديمقراطية األساسية، وأن يكون التقييد مشروعاً ومحدوداً زمنياً وليس تعسفياً.1

انظر البنك الدولي 2021 (سيصدر قريباً(، محور التركيز 1.6.  1

وعلى الرغم من أن مبادئ حماية البيانات تنطبق على جميع التكنولوجيات والخدمات، فإن ذلك ال يمنع الواليات 
القضائية من تحديد أن تطورات تكنولوجية أو سوقية معينة تستحق قواعد إضافية لمعالجة االهتمامات العامة 
الواضحة وأهداف المصلحة العامة.14  وهناك مثاالن رئيسيان على ذلك هما ظهور الذكاء االصطناعي (AI( ووسائل 

التواصل االجتماعي.

يمكن  تمثيلية  نماذج  وبناء  الضخمة  البيانات  أنماط مجموعات  تحديد  اآلالت من  االصطناعي  الذكاء  يمكّن 
استخدامها في اتخاذ القرار اآللي – من توصيات الشراء للمستهلكين وتشخيص الحاالت الطبية، إلى قرارات إصدار 
األحكام فيما يتعلق بالمجرمين. ومن الواضح أن اتخاذ القرار اآللي هذا يمكن أن يكون له تأثيرات حقيقية على 
األفراد قد ال تكون دائماً موضع ترحيب أو استحقاق.  وتناولت قوانين حماية البيانات جانبين من جوانب عملية 
صنع القرار اآللي هذه: المعالجة العادلة والشفافة والقدرة على المطالبة بمراجعة القرار. وفيما يتعلق بالجانب 
األول، ُينظر إلى صاحب البيانات على أنه يحتاج إلى أن يكون على علم بثالثة أمور هي: (أ( وجود عملية آلية التخاذ 
القرار؛ و(ب( كيفية التوصل إلى هذا القرار، أي: المعلومات المفيدة عن المنطق المتجسد في الخوارزمية التي 
تحدد النتيجة؛ و(ج( النتائج الناجمة عن المعالجة بالنسبة لصاحب البيانات. والهدف من هذه الشفافية تمكين 
صاحب البيانات من ممارسة رقابة فّعالة على استخدام بياناته. وفيما يتعلق باالستعراض، يمكن منح أصحاب 
البيانات الحق، في بعض الظروف، في تدخل شخص في عملية اتخاذ القرار يشار إليه في كثير من األحيان باسم 
"العنصر البشري ضمن دائرة القرار" (Wang 2019(. ويعكس ذلك قلقاً واسعاً مفاده أنه ينبغي لنا أن نتمكن 
من الطعن في قرار تتخذه آلة لإلنسان، على الرغم من أن مسألة ما إذا كان ذلك سيجعل عملية صنع القرار 

أفضل، مسألة قابلة للنقاش.

تعّد شركات وسائل التواصل االجتماعي، مثل فيسبوك وواييبو، أمثلة أساسية على هذه الظاهرة التي اصطلح 
على تسميتها "رأسمالية المراقبة". ويحصل أصحاب البيانات على خدمة مجانية مقابل تمكين مقدمي الخدمات 
من استغالل بياناتهم الشخصية عن طريق بيعها لمعلنين، وهي سوق ذات وجهين. ومن بين الشواغل التي 

على سبيل المثال، المكسيك، المادة 52 "معالجة البيانات الشخصية في الحوسبة السحابية" في لوائح القانون الفدرالي بشأن حماية   14

البيانات الشخصية التي تحتفظ بها األطراف الخاصة (2011(.

5 ل 
فص

ال



94

 كتّيب التنظيم الرقمي

الخدمة الخاص به بسبب  التواصل االجتماعي إمكانية أن يصبح المستهلك "حبيس" مقدم  تثيرها وسائل 
صعوبات نقل المحتوى الذي نشره إلى موّرد بديل. ولمعالجة هذا الشاغل، منحت بعض أنظمة حماية البيانات 
األفراد حق إمكانية نقل البيانات، الذي يمكن أن يشمل الحق في المطالبة بنقل بياناتهم مباشرة من مقدم الخدمة 
الحالي إلى البديل الذي يختارونه.15  ويمكن اعتبار ذلك مماثاًل اللتزامات قابلية نقل األرقام في قطاع االتصاالت، 
التي تمكّن العمالء من تغيير مقدمي الخدمة بسرعة، وبسهولة وتكلفة منخفضة، دون الحاجة إلى تغيير أرقامهم.16 
ومن خالل تقليل تكاليف التبديل التي ينطوي عليها نقل مقدمي الخدمات، يصبح احتمال التبعية أقل. وعلى 
الرغم من أن تحقيق ذلك ممكن من خالل قانون حماية البيانات، يمكن أيضاً اعتبار تمكين المستخدمين هذا 

تدبيراً من تدابير المنافسة على جانب الطلب، فضالً عن أنه عنصر من عناصر أنظمة حماية المستهلك.17

ويمكن أن تولد التكنولوجيات المبتكرة وتكنولوجيات التحوالت الجذرية األخرى شواغل تتعلق بحماية البيانات، 
وإن لم تعالج من خالل تدابير تنظيمية محددة، قد تتطلب من المنظمين إيالء اهتمام خاص إلى كيفية استخدامها 
البيانات، عند نشرها باستخدام معمارية  البيانات.. فعلى سبيل المثال، تثير كتل  بطريقة متوافقة مع حماية 

موزعة، شواغل بشأن أدوار األطراف المعنية وقدرة أصحاب البيانات على ممارسة حقوقهم.18

وُيالحظ في كثير من األحيان أن القانون يميل إلى التخلف عن التكنولوجيات، وهو نتيجة حتمية للبيئات المختلفة 
البيانات محاولة تقليص هذه الفجوة من خالل  التي يعمل فيها كل منها. ويمكن للسلطات المعنية بحماية 
إرشادات وتوصيات القانون غير الملزم، استناداً إلى تطبيق مبادئ حماية البيانات على حاالت المعالجة الجديدة. 
ويمكن لمثل هذا التدخل التنظيمي أن يضمن إيالء االعتبار المناسب لحقوق ومصالح أصحاب البيانات بينما ال 

يتم تقييد االبتكار بقواعد غير مرنة دون مبرر.

التحويالت واآلثار التجارية  5.5
االقتصاد الرقمي ذو طبيعة عابرة للحدود، مع إمكانية إرسال البيانات عبر الحدود وفقاً للمعلمات الفعالة لتصميم 
العالمي  الطابع  بالنسبة للمستعملين. كما أن  ما تكون غير شفافة  التي كثيراً  الموارد  الشبكات وتخصيص 
للشبكات يوفر فرصاً اقتصادية لمن هم قادرين على معالجة البيانات في بلد ما للوصول إلى األسواق في بلدان 
أخرى. بيد أن تدفقات البيانات عبر الحدود هذه، من منظور حماية البيانات، تمثل سبيالً الحتمال تآكل الحماية 
الممنوحة ألصحاب البيانات بموجب القانون الوطني. وعلى هذا النحو، تشمل أنظمة حماية البيانات عموماً قواعد 

تحكم تدفق البيانات الشخصية خارج الوالية القضائية.

يمكن لضوابط نقل البيانات عبر الحدود أن تتخذ أشكاالً متنوعة، ولكنها تستند عموماً إلى وضع أو تحقيق بعض 
معايير الحماية بين الواليتين القضائيتين، التي توفر بوابة يتم من خاللها التحكم في عمليات نقل البيانات. ويمكن 
التعبير عن المعيار الذي يجب الوفاء به لتسهيل تدفقات البيانات عبر الحدود بمصطلحات مختلفة، مثل "مكافئ" 

و"مالئم" و"مناسب" و"قابل للمقارنة" و"غير كاٍف" ويمكن أن يتحقق من خالل آليات مختلفة.

االتفاق الدولي: يجوز للبلدان إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف لتنظيم تدفقات البيانات بوجه عام،19   •
أو فئات محددة من البيانات الشخصية أو ألغراض محددة (مثل إنفاذ القانون(.

تحديد الوالية القضائية: قد يتوصل بلد ما إلى قرار بأن اإلطار القانوني لبلد أجنبي مناسب، سواء بشكل   •
عام أو على مستوى قطاعي، وبالتالي، ال حاجة إلى أية قيود أخرى.20

نظام منح التراخيص/التصريح الوطني: يجوز للهيئة التنظيمية الوطنية الترخيص أو التصريح بعمليات   •
النقل إما على أساس كل فرد أو صنف معين

آليات القانون الخاص: قد تكون الكيانات الخاصة قادرة على إبرام اتفاقات قانونية ملزمة وقابل للتنفيذ،   •
مثل العقود التي تحكم التعامل مع البيانات عند نقلها بين الواليات القضائية.

الالئحة العامة لحماية البيانات (GDPR(، المادة 20.  15

في االتحاد األوروبي، انظر التوجيه EC/2002/22 بشأن "الخدمة الشاملة وحقوق المستعملين المتعلقة بشبكات االتصاالت اإللكترونية   16

وخدماتها" (OJ L108/51, 24.2.2002(، في المادة 30. اعتباراً من ديسمبر 2020، المادة 106 من قانون االتصاالت اإللكترونية 
األوروبي (سيكون توجيه (االتحاد األوروبي( OJ L 17.12.2018 ،2018/1972( الحكم المعمول به.

لمزيد من التفاصيل، انظر الفصل 4 بشأن "شؤون المستهلك".  17

.2018 )CNIL) انظر، على سبيل المثال، اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات  18

 )APEC) لمنظمة التعاون االقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ )CBRP) على سبيل المثال، نظام قواعد الخصوصية عبر الحدود  19

الذي يمكن بموجبه اعتماد الشركات.
على سبيل المثال، المادة 45 من الالئحة العامة لحماية البيانات لالتحاد األوروبي؛ مثل القرار التنفيذي للمفوضية (االتحاد األوروبي(   20

2019/419، يناير 2019 فيما يتعلق باليابان.
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وتنص معظم األنظمة أيضاً على حاالت عدم التقيد أو االستثناء من آليات الرقابة هذه في ظروف معينة، مثل 
عندما يكون النقل نادراً أو ال يشمل سوى عدد محدود من أصحاب البيانات.

وال يزال تحقيق قابلية التشغيل البيني بين قوانين حماية البيانات المختلفة يشكل تحدياً مستمراً في اقتصادنا 
العالمي، مع وجود ثقافات وأنظمة مختلفة تحدد أولويات مختلفة للمصالح العامة المتنافسة، التي ال تمثل 
حماية البيانات سوى واحدة منها. وفي الواقع فإن القدرة على إرسال المعلومات وتلقيها عبر الحدود تنطوي على 

حقوق األفراد بقدر ما تنطوي على حماية البيانات والخصوصية.

ومن الواضح أن طبيعة هذه الضوابط على تدفقات البيانات الشخصية عبر الحدود قد تكون لها آثار تجارية. وفي 
إطار االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (GATS( لمنظمة التجارة العالمية (WTO(، يمكن للدول األعضاء 
التي تلتزم بتحرير قطاع الخدمات مثل االتصاالت أو "خدمات توريد المعلومات"،21  أن تواصل االعتماد على 
استثناء عندما يتعلق األمر "بحماية خصوصية األفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ونشرها وحماية 
سرية األفراد.22  ويمكن لهذا الحكم أن يضفي الشرعية على البلدان التي تفرض قواعد لتحديد موقع البيانات في 
إطار حماية البيانات على معالجة جميع أو فئات معينة من البيانات الشخصية، مثل البيانات الصحية أو المالية. 
وقد تحظر هذه الضوابط معالجة البيانات الشخصية خارج األراضي أو تقيد هذه التدفقات وتفرض شروطاً مثل 
أنه ينبغي  الوالية القضائية األصلية. غير  البيانات الشخصية ضمن  البيانات، تتطلب االحتفاظ بنسخ من  مقر 
لقوانين حماية البيانات أن تعمل، من حيث النطاق والتطبيق، بطريقة ال تقيد التجارة الدولية إال بالقدر الالزم 

والمتناسب لحماية مصالح األفراد، بدالً من استخدامها كأداة إلخفاء الحواجز التجارية غير التعريفية.

أصبحت قوانين حماية البيانات جزءاً متزايد األهمية من سياسات ومفاوضات التجارة الدولية. ونظراً إلى تعدد 
أصحاب المصلحة والمصالح المجتمعية المعنية، فإن تحقيق قدر أكبر من التوافق وقابلية التشغيل البيني بين 
البيانات، بل سيخفض تكاليف  البيانات لن يساعد فقط في حماية مصالح أصحاب  الوطنية لحماية  األنظمة 
التجارة واالستثمار على الصعيد  التجارية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسهل  االمتثال لألعمال 

الدولي (األونكتاد، 2016(.

خصوصية االتصاالت  6.5
يشتمل قانون االتصاالت على قواعد قطاعية، في حين تميل قواعد حماية البيانات إلى أن تكون قابلة للتطبيق 
أفقياً في قطاع الصناعة. وعلى هذا النحو، قد تتداخل هذه القواعد في بعض المجاالت، مثل األمن. وفي الواقع، قد 
يكون قانون االتصاالت في بعض البلدان المصدر الوحيد لقواعد حماية البيانات أو قد يتضمن قواعد إضافية 

محددة لحماية البيانات للجهات الفاعلة في الصناعة.

البيانات ألول مرة، تم استكماله بتدبير قطاعي ينطبق على  اقُترح توجيه حماية  وفي االتحاد األوروبي، عندما 
الخصوصية واالتصاالت اإللكترونية.23  ويشير هذا التدبير إلى الخصوصية وليس إلى حماية البيانات اعترافاً بأن 
أنشطة االتصال التي نقوم بها تعتبر تقليدية كجزء من الحق األساسي في الخصوصية.24  ويمكن تقسيم األحكام 

إلى أربع عالقات خصوصية متميزة موجودة في بيئة االتصاالت.

الواضح أن  أو المستعمل. لدى تقديم خدمات االتصاالت، من  أوالً، العالقة ما بين مقدم الخدمة والمشترك 
المشغل في موقف مميز محتمل فيما يتعلق بمناولة بيانات المستعمل سواء من حيث محتوى االتصاالت أو 
بيانات االتصاالت المرتبطة بها، أي "َمن" المعني باالتصاالت و"متى" و"أين" و"كيف". وفي كثير من األحيان 
يجعل قانون االتصاالت من غير القانوني للموظفين داخل شركات التشغيل استغالل هذا المنصب، سواء ألغراض 
تجارية أو غير ذلك.25   ومع التحول الرقمي، نمت البيانات التي تولدها االتصاالت من حيث القيمة والحجم بشكل 
القضائية قواعد قطاعية تحد من قدرة المشغلين على معالجة  الواليات  كبير. ونتيجة ذلك، اعتمدت بعض 

التصنيف المركزي للمنتجات، اإلصدار 1.2.(2015(، القسم 8، الشعبة 48: "خدمات توفير المعلومات.".  21

االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، المادة الرابعة عشرة (ج("2".  22

اعُتمد التدبير األولي في 1997، ولكن ُعّدل الحقاً واسُتعيض عنه بالتوجيه EC/02/58 الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي   23

بشأن "معالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع االتصاالت اإللكترونية". OJ L 201/37، 2002.07.31 (توجيه بشأن 
الخصوصية اإللكترونية(.

في  على سبيل المثال، تنص المادة 12 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (1948( على ما يلي: "ال يجوز تعريُض أحد لتدخُّل تعسُّ  24

في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه 
القانوُن من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحمالت."

على سبيل المثال، قانون كينيا للمعلومات واالتصاالت، الفصل 411A، الفقرة 30، "التعديل وما إلى ذلك، الرسائل"، والفقرة 31،   25

"االعتراض واإلفصاح".
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البيانات الشخصية للمستعملين باستثناء ألغراض محدودة، مثل فواتير المستخدم النهائي ومدفوعات التوصيل 
البيني أو تخضع لشروط تقييدية مثل تلك القائمة على الموافقة فقط. ويتمثل أحد مجاالت الخالف الجاري في 
قطاع االتصاالت في أن المجال التنظيمي الحالي ليس متكافئاً، إذ يخضع مشغلو االتصاالت التقليديون في بعض 
الشخصية، في حين ال يخضع مقدمو خدمات  للبيانات  القضائية لضوابط صارمة على استخدامهم  الواليات 
االتصاالت المتاحة بحرية على اإلنترنت (OTT(، مثل Skype وGmail، لهذه الضوابط وبالتالي فهم أحرار في إضفاء 
قيمة نقدية على بيانات عمالئهم. وكانت هناك دعوات لمواءمة النهج وإزالة هذا التباين التنظيمي، حيث اقترح 

االتحاد األوروبي التحرك في اتجاه فرض قيود على جميع مقدمي خدمات االتصاالت.26

وعالقة الخصوصية الثانية هي العالقة بين مشترك في خدمة اتصاالت ومستعمل تلك الخدمة. ومن األمثلة التي 
قد يثير فيها هذا السيناريو مخاوف، العالقة بين صاحب العمل والموظفين، حيث قد يرغب األول في مراقبة 
وتسجيل االتصاالت الخاصة بالموظفين أو مستعملي األنظمة اآلخرين، مثل العمالء الذين يتصلون بمركز اتصال، 
بينما قد يكون لدى هؤالء المستعملين توقع مشروع بأنه يمكنهم إجراء مكالمات خاصة أو يتم إخطارهم عند 
حدوث مثل هذه المراقبة. ولذلك، لحماية خصوصية المستعملين، قد يتطلب القانون أال تسجل الفواتير المفصلة 

المرَسلة إلى المشتركين المكالمات التي ال تستوجب تحمل رسوم، مثل الرقم المجاني.

وعالقة الخصوصية الثالثة هي العالقة بين الطرفين في االتصال، يشار إليهما تقليدياً بالطرف المتصل والطرف 
المتلقي لالتصال. والقواعد التي تحكم استعمال تعرف هوية الخط الطالب (CLI( وحظر الرسائل غير المرغوبة 
هي أمثلة على التدابير المصممة لحماية خصوصية متلقي اتصال الُمرسل، على الرغم من أن هذا األخير قد 
يكون مصمماً أيضاً لحماية الشبكة من الممارسات الضارة.27  وإن الرغبة في تنظيم عالقة الخصوصية هذه هي 
التي أدت إلى انتشار ما يسمى بشعارات "تعريف االرتباط"، السائدة في بيئتنا اإللكترونية، والمصممة لضمان 
إلكتروني يتفاعل معه المستخدم وضع "تعريف  إبالغ المستعملين (وإعطاء موافقتهم( عندما يحاول موقع 

ارتباط" في جهاز المستخدم، سواء كان ذلك ألغراض خاصة به أو ألغراض أخرى.

وعالقة الخصوصية األخيرة هي العالقة بين المستعمل والدولة. وُتفرض ضوابط على الظروف والشروط التي 
يمكن للدولة بموجبها أن تشارك في مراقبة االتصاالت ألغراض إنفاذ القانون؛ وال سيما اعتراض االتصاالت وحيازة 
بيانات االتصاالت، على الرغم من أنها تمتد أيضاً لتشمل متطلبات االحتفاظ بالبيانات المفروضة على المشغلين.28  
والعالقة بين المستعمل والدولة هي مصدر قلق أساسي للخصوصية والسبب في أن "المراسالت" كانت دائماً 

عنصراً من عناصر الحق الدستوري في الخصوصية.29 

وستختلف كل من عالقات الخصوصية هذه وكيفية حكمها بين الدول، وسيتم تناولها أحياناً كجزء من النظام 
العام لحماية البيانات، على المستوى القطاعي في إطار االتصاالت بموجب قانون العمل، باعتباره عنصراً من 

عناصر قوانين حماية المستهلك و/أو اإلجراءات اإلجرامية.30 

حماية البيانات وأمن المعلومات  7.5
إذا اعُتبرت حماية البيانات والخصوصية وأمن المعلومات مخطط Venn، سُترسم على شكل ثالث مجموعات 
متميزة ولكن متداخلة. ويتمثل أحد المبادئ األساسية المعترف بها على نطاق واسع لحماية البيانات في الحاجة 
إلى تنفيذ تدابير أمنية تقنية وتنظيمية "مناسبة" عند معالجة البيانات الشخصية، للحماية من السلوك العرضي 
والمتعمد الذي يؤدي إلى فقدان البيانات أو تغييرها أو الكشف عنها أو إتالفها. وما يشكل أمناً "مالئماً" يختلف 
اعتماداً على البيانات الشخصية المعالجة، حيث تتطلب البيانات الشخصية "الحساسة" حماية أكبر. وما يشكل 
أن  بيانات شخصية "حساسة" يمكن تحديده في التشريع، مثل البيانات الصحية والمالية، ولكن ينبغي أيضاً 
يجسد طبيعة نشاط المعالجة، ألن العواقب الضارة، مثل فقدان البيانات الشخصية أو الكشف عنها بشكل غير 
مقصود، ستختلف وفقاً للسياق المحدد.  وينبغي أيضاً استعراض طبيعة تدابير األمن المتخذة وتطويرها مع 
مرور الوقت بحيث تجسد التطورات التكنولوجية وما يترتب عليها من مخاطر وتهديدات. وجدير باإلشارة أيضاً 
إلى أن االلتزامات األمنية ينبغي أال ُينظر إليها على أنها ثنائية بمعنى أن أي خرق يؤدي إلى انتهاك ومسؤولية 

.2017.01.10 ،COM)2017) 10 final ،اقتراح الئحة بشأن احترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية في االتصاالت اإللكترونية  26

انظر االتحاد الدولي لالتصاالت، لوائح االتصاالت الدولية (دبي، 2012(، المادة 7، "االتصاالت اإللكترونية غير المرغوبة المرسلة بالجملة."  27

على سبيل المثال، روسيا، القانون االتحادي FZ-374، 2016، يتطلب من مقدمي الخدمات تخزين المحتوى وبيانات االتصاالت لمدة   28

ستة أشهر.
قرار األمم المتحدة رقم 167/68: " الحق في الخصوصية في العصر الرقمي،" 18 ديسمبر 2018.  29

لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل 4 بشأن "شؤون المستهلك."  30
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محتملة، ألن الجهة التنظيمية قد تجد أن كل التدابير "المالئمة" قد اتخذها المراقب كهيئة خاضعة للتنظيم، 
ولكن الخرق ال يزال يحدث.

وتعتبر العالقة بين حماية البيانات وأمن المعلومات بشكل رئيسي عالقة مكملة من حيث طبيعتها. وتميل 
قوانين ومتطلبات أمن المعلومات إلى فرض التزامات الحماية والشفافية على مشغلي األنظمة:

التزامات الحماية التي تتطلب تنفيذ التدابير األمنية المناسبة وال سيما من جانب تلك الكيانات التي تشّغل   •
الخدمات أو تقدمها للبنية التحتية الوطنية الحاسمة؛

التزامات الشفافية، التي تتخذ عادة شكل متطلبات اإلبالغ عن الخرق األمني، سواء إلى السلطة المعنية   •
أو إلى فرادى أصحاب البيانات، حيث ُيحتمل أن يتعرضوا للضرر، ويمكنهم اتخاذ خطوات للتخفيف من 

حدته.

المراقبين والمعالجين. وفي حين أن مثل هذا  التزامات مماثلة على  البيانات  ما تفرض قوانين حماية  وغالباً 
الزمنية لإلبالغ عن  المعنية، مثل الحدود  التي تفرضها األنظمة  المعايير  المهم أن تكون  إيجابي، من  التكامل 
االنتهاكات، مّتسقة بطريقة ال تؤدي إلى حاالت عدم يقين قانونية وأعباء امتثال إضافية للهيئات الخاضعة للتنظيم.

اإلطار 3.5. تكلفة خرق البيانات

في يناير 2019، أفادت مجموعة فنادق ماريوت أن القراصنة تمكنوا من النفاذ إلى حسابات حوالي 339 
مليون ضيف من نظام قاعدة بيانات الحجز في قسم ستاروود التابع لها والذي حصلت عليه في 2016. 
البريد اإللكتروني وتفاصيل  الهاتف وعناوين  البيانات المسروقة األسماء والعناوين وأرقام  وشملت 
بطاقة االئتمان وأرقام جواز السفر وتفاصيل السفر. ومع ذلك، من بين 25 مليون تفاصيل جواز سفر، 
تم تجفير 20 مليوناً، لذلك توقع ماريوت أن تظل محمية. وفيما يتعلق بالتكاليف، من المتوقع أن 
تدفع ماريوت حوالي 500 مليون دوالر أمريكي لعمالئها المتضررين، وخاصة أولئك الذين أصبحوا فيما 
بعد ضحايا االحتيال. وقد حققت في هذا الخرق هيئة حماية البيانات في المملكة المتحدة، وهي مكتب 
مفوض المعلومات، الذي فرض غرامة قدرها 99 مليون جنيه إسترليني فيما يتعلق بسبعة ماليين 

ضيف من المقيمين في المملكة المتحدة.

النفاذ إلى  البيانات. ويمكن اعتبار  المتعلقة باألمن والسالمة مع قوانين حماية  المخاوف  وقد تتعارض أيضاً 
المعلومات أو تقاسمها، تدبيراً ضرورياً لحماية أمن مجتمع ما من األذى، وهو ما قد يتعارض مع ممارسات 
حماية البيانات التي تركز على حقوق األفراد. وهناك مجاالن رئيسيان يولّدان مناقشات بشأن السياسات في كثير 

من البلدان وهما السالمة على اإلنترنت وجائحة "كوفيد-19 الحالية.

السالمة على اإلنترنت: يتمثل الجانب المظلم لإلنترنت كبيئة في أنه يمكن أن يسهل السلوك غير القانوني والضار؛ 
من أنظمة القرصنة إلى تعريض األطفال لمواد إباحية وأخبار "مزيفة." وإن اإلنفاذ ضد السلوك غير القانوني في 
التكنولوجية  الزائلة لألنشطة اإللكترونية والتعقيدات  الطبيعة  الفضاء السيبراني محفوف بالصعوبات، بسبب 
وطبيعتها العابرة للحدود (انظر، عموماً، Walden 2016(. والعمل لمكافحة السلوك الضار (وإن كان قانونياً( 
يؤدي إلى مشاكل أكبر بالنسبة لواضعي السياسات والمشرعين والمنظمين. وعلى الرغم من االعتراف على 
نطاق واسع بأن اإلجراءات الفعالة تتطلب مساهمات من األطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص، بما فيها 
مقدمو الخدمات، فإن تحديد األدوار والمسؤوليات التي ينبغي أن تضطلع بها كل جهة من هذه الجهات موضع 
نقاش شديد ومحتدم في كثير من البلدان. ويتعلق أحد عناصر هذا النقاش بالمدى الذي ينبغي أن تستخدم به 
البيانات الشخصية في التحقيق في السلوك غير القانوني والضار ومنعه وكشفه. وإخفاء الهوية على اإلنترنت، الذي 
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توفره الشبكات االفتراضية الخاصة (VPN( والتجفير من طرف إلى طرف، سيحميان المنشق السياسي أو المبلغ 
عن المخالفات للمصلحة العامة بنفس القدر الذي يحميان به المعتدي جنسياً على األطفال أو اإلرهابي.

جائحة كوفيد-19: كما ُذكر في اإلطار 2.5، أدت الجائحة إلى توترات بين الحاجة إلى حماية صحة المجتمع والحد 
من استخدام البيانات الشخصية وإساءة استخدامها. وقد ال تؤدي البيانات التي يتم جمعها من األفراد إلى وقف 
االنتشار الحالي للمرض فحسب، بل وقد يؤدي تجميعها وتحليلها مع مرور الوقت إلى زيادة فهم الفيروس مما 
يمكن أن يمكّن السلطات العامة من التعامل بشكل أفضل مع حاالت الطوارئ الصحية العامة في المستقبل. 
ويتعين على البلدان أن تحدد مجموعة من األشياء التي لها آثار مباشرة على أصحاب البيانات وبياناتهم الشخصية: 
أنواع البيانات التي يمكن جمعها من الفرد (مثل بيانات الموقع(؛ وما إذا كان الكشف إلزامياً أو طوعياً؛ وما إذا 
الوطنية(؛ ومدى  الهوية  الفرد (مثل  الموجودة عن  البيانات األخرى  البيانات المجمعة مع  كان يمكن تجميع 
الزمنية  المدة  البحث( وطول  أو  الرعاية واإلدارة  البيانات (مثل  التي يمكن أن تستعمل من أجلها  األغراض 

لالحتفاظ بالبيانات.

للبيانات  المستعار  االسم  تقنيات  استخدام  يتمثل في  البيانات  للنقاش في مجال حماية  رئيسي  ثمة مجال 
الشخصية أو إخفاء هويتها باستخدام تقنيات مثل التجفير. وفيما يتعلق بالتقنية األولى، ففي حين أن االسم 
المستعار يمكن أن يحمي البيانات الشخصية، يبقى خاضعاً لالئحة حماية البيانات، حيث يمكن عكس العملية 
وإعادة تحديد هوية البيانات. وعلى النقيض من ذلك، ينبغي أن يأخذ إخفاء الهوية الفعلي البيانات خارج نظام 
حماية البيانات، ألنها لم تعد بيانات شخصية. ويدور النقاش حول ما إذا كانت بعض تقنيات إخفاء الهوية فعالة 
حقاً في منع شخص من إعادة تحديد هوية األفراد، في ظل عدم وجود دافع كاٍف، وقدرة تقنية، والقدرة على ربط 
البيانات بمجموعات أخرى من البيانات (Ohm 2010(. وتعد كل من تقنيات االسم المستعار وإخفاء الهوية من 
أدوات أمن المعلومات الفعالة، ولكن يمكن اعتبارها أيضاً بمثابة "أسلحة" محتملة لها تطبيق مدني وعسكري 
على حد سواء، كما أنها تجعل اإلنترنت "مظلمة" وتثبط التحقيقات المشروعة إلنفاذ القانون. ويمثل تحقيق 

التوازن بين هذه المصالح المتعددة والمتضاربة خيارات سياسية صعبة للحكومات والمشرعين.
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الفصل 6. إدارة الطيف

مقدمة  1.6
في المجتمع الرقمي المتزايد اليوم، يعتبر النفاذ إلى الطيف وعمليات إدارة الطيف الكافية أمراً أساسياً لتوسع 
نطاق نشر شبكات االتصاالت وتغطيتها والوصول إليها مما يوفر فرصاً كبيرة للتنمية االجتماعية واالقتصادية. 
التطبيقات اإللكترونية في مختلف قطاعات  وإن زيادة الطلب على هذه الشبكات لدعم مجموعة متنوعة من 
االقتصاد، مثل الصحة والنقل والتعليم والزراعة والعمالة والحكومة والخدمات المالية، تتطلب استخدام الطيف 

بكفاءة، وتنفيذ عمليات فعالة إلدارة الطيف.

الراديوية في االتحاد إرشادات عامة بشأن اإلطار  الذي أعده مكتب االتصاالت  الجزء 1 من هذا الفصل  ويقدم 
 ITU-R التقرير الدولية. وهو مقتطف من  بتحديد السياق والعمليات  الوطنية للطيف بدءاً  التنظيمي لإلدارة 

SM.2093-3، إرشادات بشأن اإلطار التنظيمي لإلدارة الوطنية للطيف، وأعيد طبعه هنا بإذن من االتحاد.

ويناقش الجزء 2 التطبيقات الرئيسية واالعتبارات التنظيمية التي تقود استخدام الطيف في المستقبل، ويسلط 
الضوء على بعض النقاط الرئيسية التي تدعى الهيئات التنظيمية إلى النظر فيها على الصعيد الوطني، استناداً 
إلى الخبرة ذات الصلة ألمثلة قطرية مختلفة. ويعرض بعض آليات توزيع الطيف وترخيص الطيف الجديد مع 
إيالء االعتبار الواجب لتطور التكنولوجيا. كما ينظر في تعزيز استخدام الطيف لهذه التطبيقات الرئيسية، وكذلك 

نماذج األعمال التي يمكن أن تعزز النهج القائمة والجديدة لنشر النطاق العريض الالسلكي.

الجزء 1. توجيه بشأن اإلطار التنظيمي لإلدارة الوطنية للطيف  2.6
إن تزايد استخدام المجتمع للتكنولوجيات الراديوية، والفرص الهائلة للتنمية االجتماعية واالقتصادية التي تتيحها 
هذه التكنولوجيات، يبرزان أهمية طيف الترددات الراديوية وعمليات إدارة الطيف على الصعيد الوطني. وما فتئ 
التقدم التكنولوجي يفتح األبواب أمام مجموعة متنوعة من تطبيقات الطيف الجديدة التي أثارت اهتماماً أكبر 
بموارد الطيف المحدودة المتاحة والطلب عليها. ويتطلب الطلب المتزايد كفاءة استخدام الطيف وتنفيذ عمليات 

إدارة الطيف الفعالة.
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إدارة الطيف هي مجموع اإلجراءات اإلدارية والتقنية الالزمة لضمان استخدام طيف الترددات الراديوية بكفاءة 
من ِقبل جميع خدمات االتصاالت الراديوية المعّرفة بلوائح الراديو وتشغيل األنظمة الراديوية دون التسّبب في 

تداخالت ضارة.

يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد (ITU-R( بدور في مجال إدارة الطيف على الصعيد الدولي يتمثل في 
تأمين الترشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات االتصاالت 
الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات 

والتقارير واعتمادها.

واإلقليمية  العالمية  المؤتمرات  والسياساتية من خالل  التنظيمية  الراديوية وظائفه  االتصاالت  ويؤدي قطاع 
لالتصاالت الراديوية وجمعيات االتصاالت الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

يقدم هذا الفصل إرشادات بشأن اإلطار التنظيمي إلدارة الطيف على الصعيد الوطني.1

السياق الدولي
يتم تنظيم قطاع االتصاالت، بما في ذلك االتصاالت الراديوية، دولياً في إطار االتحاد الدولي لالتصاالت (ITU(، الذي 
يوفر اإلطار األساسي لتنسيق وإدارة طيف الترددات الراديوية على الصعيد العالمي (انظر الفقرة 1.2.1(. ويشارك 
المنظمات،  من  آخران  نوعان  الوطنية  واإلدارات  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  فيما بين  الطيف  إدارة  في  أيضاً 

وهما منظمات إقليمية ومنظمات دولية متخصصة، على الصعيدين اإلقليمي أو العالمي.

فعلى الصعيد اإلقليمي، نشأت منظمات تجمع اإلدارات معاً في بعض الحاالت المرتبطة بالصناعة أو بالهيئات 
المنظمات هو تشكيل مواقف مشتركة عند إعداد مقررات  الراديوية. والغرض من هذه  المشغلة لالتصاالت 
االتحاد الدولي لالتصاالت لتنسيق توزيعات الترددات الوطنية في اإلطار المرن نسبياً الذي وضعه االتحاد تيسيراً 
لإلدخال المنسق للخدمات الجديدة وتوحيد معايير وإجراءات ترخيص التجهيزات بغرض توزيعها واستعمالها 

بحرية في البلدان المعنية.

وعلى الصعيدين العالمي واإلقليمي، توجد أيضاً منظمات دولية متخصصة في قطاعات األنشطة التي تستخدم 
االتصاالت الراديوية والتي تعتمد بالتالي على تيسر الطيف: مثل الطيران المدني والقطاع البحري واألرصاد الجوية 

واإلذاعة وهواة الراديو والفلك الراديوي والبحوث. 

وتعمل منظمة التجارة العالمية، في إطار االتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات (GATS(، مع اإلقرار بالحقوق 
السيادية للدول في إدارة طيف الترددات من منظور األهداف الخاصة بكل منها، على وضع الصكوك الالزمة بحيث 

ال ينتج عن ممارسة هذه الحقوق عوائق أمام تجارة الخدمات بين أعضائها.

المبادئ الدولية التي تحكم استخدام الطيف 
وتقر االتفاقات الدولية لالتحاد الدولي لالتصاالت بأن استخدام طيف الترددات الراديوية مسألة تتعلق بسيادة 
الدول، ولكن لكي يكون هذا االستخدام فعاالً، يجب تنظيمه. وتمثل هذه االتفاقات الصكوك العالمية األساسية 
التي تقوم الدول بموجبها إبان التصديق على عمل كهذا باحترام القواعد المشتركة لتقاسم واستعمال طيف 

الترددات، على أن يكون الهدف أمام الجميع هو االستخدام الفعال والنفاذ المنصف.

 )CV) واتفاقيته )CS) وصكوك االتحاد الدولي لالتصاالت ذات الصلة بإدارة طيف الترددات هي دستور االتحاد
الراديو (RR(. وتعد هذه الصكوك ملزمة للدول األعضاء فقط  المتمثل في لوائح  الرئيسي  إلى الصك  إضافة 

فيما بينها.

البلدان وفي  الراديوية مورداً طبيعياً غير مستنفد وإن كان محدوداً في تيسره في جميع  الترددات  يعتبر طيف 
الفضاء الخارجي. ونظراً ألن أي محطة إرسال راديوية يمكن أن تتسبب في تداخل ضار على استعماالت الطيف 
على األرض أو في الفضاء، يعد طيف الترددات بمثابة مورد مشترك لكل البشر يحتاج إلى إدارة رشيدة من خالل 
اتفاق على مستوى معاهدة بين جميع البلدان. ومن هذا المنطلق، قام االتحاد الدولي لالتصاالت عبر قرن من 

الجزء 1 من هذا الفصل مقتطف من منشور االتحاد الدولي لالتصاالت (2018b(. وهذا التقرير هو واحد من سلسلة من المنشورات   1

بشأن إدارة الطيف التي أُعدت في قطاع االتصاالت الراديوية. وتضم قائمة المراجع الواردة في نهاية هذا الفصل عينة من منشورات 
االتحاد األخرى ذات الصلة بشأن إدارة الطيف.
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التالية  األساسية  المبادئ  على  خاللها  من  الترددات  طيف  استعمال  يقوم  قانونية  صكوك  بصياغة  الزمان 
المنصوص عليها في دستور االتحاد الدولي.

وتشكل لوائح الراديو (RR( الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت اإلطار التنظيمي األساسي التي تقوم الدول 
الترددات. ولهذه  الدولي لطيف  الراديوية واألداة األساسية لالستعمال  من خالله بتشغيل خدمات االتصاالت 
اللوائح صفة المعاهدة الدولية وتراجع دورياً (كل ثالث سنوات تقريباً( من قبل المؤتمرات العالمية لالتصاالت 

الراديوية (WRC(، والتي تحضرها غالبية الدول األعضاء باالتحاد الدولي لالتصاالت.

وتحدد لوائح الراديو، ضمن جملة أمور أخرى، نطاقات التردد الموزعة للخدمات الراديوية والشروط واإلجراءات 
التنظيمية التي يجب على اإلدارات اتباعها من أجل تنفيذ محطات االتصاالت الراديوية التي توفر هذه الخدمات. 
ويتمثل المبدأ التوجيهي الذي يهيمن على أحكام لوائح الراديو في أن االستخدامات الجديدة يجب أن تتفادى 
للوائح  التي تقدمها محطات تستعمل ترددات مخصصة لها طبقاً  التسبب في تداخالت ضارة على الخدمات 

.)MIFR) الراديو ومسجلة كخدمات مواتية في السجل األساسي الدولي للترددات

وتهدف لوائح الراديو كما صاغتها المؤتمرات العالمية المتعاقبة لالتصاالت الراديوية في السنوات الماضية إلى 
أن تتيح لكل بلد أكبر قدر ممكن من المرونة فيما يتعلق باستعمال طيف الترددات. وعلى نحو خاص، يرخص 
جدول توزيع نطاقات التردد (المادة 5 من لوائح الراديو( العديد من خدمات االتصاالت الراديوية في كل نطاق؛ 
وال يستلزم بالضرورة أن تكون هذه الخدمات متوافقة محلياً، ولكن يمكن لكل بلد أن يختار الخدمات التي يرغب 
في أن يطبقها في أراضيه. وتمكّن األحكام واإلجراءات التنظيمية للوائح الراديو بعد ذلك كل بلد من تنسيق، إذا 
لزم األمر، المحطات التي توفر الخدمات المختارة مع نظيرتها في البلدان األخرى التي يمكن أن تتأثر بها، مما يعظم 

من االستخدام الفعال لطيف الترددات.

ولهذا اإلطار المرن نسبياً ميزة تتمثل في مراعاة الكم الكبير من حاجات البلدان من طيف الترددات والحق السيادي 
لكل بلد في تلبية هذه الحاجات طالما ال تشكل قيوداً غير مبررة على البلدان األخرى. في حين أن لهذا اإلطار عيباً 
في أنه يحد من وفورات الحجم الكبير وقدرات التشغيل البيني الالزمة لتنمية االتصاالت الراديوية، ال سيما داخل 
المتنقلة واإلذاعة  المهاتفة  العامة (مثل  أو تلك الخدمات المصممة من أجل جمهور  العالمية  إطار الخدمات 
الساتلية(. ولهذا السبب، بذلت جهود كبيرة لتنسيق استعمال طيف الترددات على الصعيد اإلقليمي، بل حتى 
على الصعيد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالمهاتفة المتنقلة. وتمثل النشاط األساسي للتنسيق في تحديد نطاقات 
تردد محددة للتطبيقات، تقابلها معايير محددة. والغرض من هذا التنسيق هو زيادة وفورات الحجم الكبير والحد 

من التداخل وأوجه عدم التوافق.

مبادئ االستعمال الوطني للطيف
يقع طيف الترددات الراديوية ضمن الملكية العامة للدولة. ولذلك فهو يخضع لسلطة الدولة ويجب إدارته بصورة 
فعالة بحيث ُتجنى منه الفائدة القصوى لجميع السكان. وتتم إدارة الطيف هذه عادة في إطار تنظيمي يتشكل 

من التشريعات واللوائح واإلجراءات والسياسات.

ويستمد المستعملون المخولون للطيف فوائد الحق في النفاذ إلى طيف الترددات واستعماله وما يصاحبه من 
التزامات من حق الدولة في إدارة الطيف.

ويعود للدولة أو ألي سلطة تنظيمية معتمدة توزيع نطاقات التردد ألغراض االستخدامات الحكومية أو اإلدارية 
واإلذاعة واالتصاالت في القطاع الخاص الصناعي والتجاري على أن يراعى جدول توزيع نطاقات التردد لالتحاد 

الدولي لالتصاالت (المادة 5 من لوائح الراديو( مع احترام التعهدات الدولية.

المدرج فيه  الوطني  الترددات  التردد وسجل  الوطني لتوزيع نطاقات  الجدول  تقوم السلطة اإلدارية بصياغة 
تخصيصات الترددات مع تحديثهما باستمرار.

وتقع على عاتق السلطة اإلدارية مسؤولية تنسيق إقامة المحطات الراديوية على األراضي الوطنية بحيث تضمن 
االستخدام األمثل للمواقع المتاحة بغية الحصول على أفضل توافق كهرمغنطيسي ممكن.

ويمكن للدولة أن تدرج في إطارها التنظيمي أحكاماً تهدف إلى حماية المراكز الراديوية المرسلة والمستقبلة من 
العوائق وحماية المراكز الراديوية المستقبلة من التداخالت الكهرمغنطيسية. ويمكن للدولة، أو السلطة اإلدارية 

فرض االستعمال الفعال والمناسب لطيف الترددات مع مراعاة التكنولوجيا المتاحة وتنمية المجتمع. 
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وضماناً لالستعمال األمثل لطيف الترددات، يمكن أن تعمل السلطة اإلدارية على التأكد من أن هذا الهدف يمكن 
تحقيقه إما من خالل الممارسة المباشرة للسلطة أو من خالل عملية تفاوضية تضم االعتبارات المالية أو من 

خالل إجراء يضم كال النهجين. فمثالً، يمكن للسلطة اإلدارية استخدام عملية إعادة نشر الطيف.

وبالنسبة للملكية العامة، يمكن للسلطة اإلدارية وضع ترتيبات، بما في ذلك من خالل إجراء أحادي (مثل إلغاء 
أو  العام  بالصالح  الخاصة  لألعمال  األمثل  التنفيذ  المخصصة(، لضمان  الترددات  استخدام  لعدم  الترخيص 

الخدمات العمومية.

استخدام الطيف ألغراض اإلذاعة وألغراض االتصاالت في القطاع الخاص التجاري والصناعي
يخضع استخدام الترددات على األراضي الوطنية سواء في إرسال اإلشارات أو إرسالها واستقبالها لتخويل إداري 
(الترخيص(. وتقوم الدولة أو السلطة اإلدارية المعتمدة (والتي قد ال تكون بالضرورة في بعض الدول هي نفس 
الهيئة التنظيمية المذكورة في القسم أعاله( بمنح تراخيص إفرادية باستعمال الطيف على األراضي الوطنية من 

خالل تخصيص ترددات محددة.

وفي حالة المحطات الراديوية المقامة في منطقة خارج األراضي الوطنية (في البحر أو في الفضاء(، يمكن أيضاً للدول 
أو السلطات اإلدارية المعتمدة منح هذه التراخيص طبقاً للوائح الراديو أو أي اتفاقات دولية وثيقة الصلة.

وفي حاالت استثنائية، وفي الظروف المحددة في اللوائح الوطنية، يمكن إقامة منشآت اتصاالت راديوية منخفضة 
القدرة وقصيرة المدى ومنشآت ال تستخدم ترددات مخصصة تحديداً لمستعمليها بال أي قيود. وقد تلزم الدولة 
هيئات تشغيل معتمدة بدفع تعويض من أجل حق استعمال الطيف. وينبغي أن يتناسب هذا التعويض مع 

القيمة المقدرة للموارد.

ويمكن للدولة، أو السلطة اإلدارية المعتمدة فرض شروط ومقتضيات الصالح العام على هيئات التشغيل المعتمدة.

ويجب أن تحدد السلطة المختصة المعايير التقنية والشروط الضرورية بالنسبة لما يلي:

الصحة العامة؛  •

التوافق الكهرمغنطيسي؛  •

االستخدام الفعال لطيف الترددات الموزع لمحطات األرض أو المحطات الفضائية وللموارد المدارية من   •
أجل تفادي التداخالت الضارة.

المعايير  بهذه  تتقيد  أن  الوطنية  األراضي  على  باستعمالها  المرخص  الراديوية  التجهيزات  على  ويجب 
والشروط األساسية.

منع التداخل وإزالته
يجب أن تضمن الدولة أو سلطاتها المعتمدة أن طيف الترددات يستخدم طبقاً للشروط المفروضة في اللوائح 
الوطنية والدولية، خاصة المادة 15 من لوائح الراديو. حيث يجب أن تضمن عدم بيع التجهيزات إال في حال التزامها 
بالمعايير والشروط األساسية المحددة في اللوائح الوطنية. ويجب أن تتخذ أيضاً الخطوات التي تمنع االستخدام 

غير المرخص لطيف الترددات من خالل طرائق على غرار ما يلي:

مراقبة طيف الترددات وتعقب المحطات الراديوية غير المرخصة؛  •

إدارة التراخيص التي تمنح النفاذ إلى طيف الترددات ومراقبة الشروط التقنية والتشغيلية للمحطات الراديوية؛  •

تحديد مصادر التداخالت استجابة للشكاوى.  •

ويجب أن تضع الدولة أو سلطاتها اإلدارية حداً ألي تداخل ضار ذي بال يتم رصده.

وطبقاً للقانون الوطني، تتحمل الدولة مسؤوليتها القانونية في حال انتهاك مصلحة ما. حيث يمكن ألي شخص 
التقدم بالشكوى، حتى وإن كان أجنبياً، يكون قد تعرض للضرر. ويمكن توجيه االتهام للدولة في حالة الكثير من 
األخطاء المختلفة: عدم القدرة على العمل، وسائل غير كافية، عدم الكفاءة، أعمال متأخرة، خطورة انتهاك مصلحة 

عامة، إلى آخره، ويجب أن يتطابق هذا االنتهاك مع تشريعات هذا البلد.
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حقوق والتزامات المستعملين المخولين
ال يمنح التخويل (أو الترخيص( ملكية جزء من الطيف ولكن يعطي فقط حق استعماله لفترة من الزمن تحدد 

في التخويل طبقاً للقواعد المتضمنة في المقتضيات والشروط الملحقة به.

ويمكن للدولة أو السلطة اإلدارية المعتمدة أن تحد من عدد التراخيص التي تمنح النفاذ إلى الطيف بسبب القيود 
التقنية المتأصلة بالنسبة لتيسر الترددات. وال يمكن نقل الترخيص ما لم ينص على ذلك في اإلطار التنظيمي الوطني.

وتعمل الدولة أو السلطة المعتمدة على توفير مستوى من الحماية للمستعملين من التداخالت الضارة. ويجب 
على المستعملين المخولين احترام القواعد العامة وتلك المتضمنة في المقتضيات والشروط وأن يستخدموا 

الترددات المخصصة لهم فقط.

ويمكن للشروط والمقتضيات المفروضة على مشغلي االتصاالت المرخص لهم إقامة شبكة عمومية أن تتضمن 
أيضاً التزامات ذات طبيعة عامة، مثل:

حد أدنى من التغطية للسكان أو ألراضي الدولة؛  •

حد أدنى لعدد الخدمات المقدمة للمستهلكين وحد أدنى لعتبة الجودة؛  •

ضمان حماية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للمستعملين مع تبادالت إلكترونية آمنة.  •

ويعتبر المستعمل المخول في حالة خرق للترخيص إذا ما فشل في االمتثال اللتزاماته. وطبقاً لمدى خطورة عدم 
االمتثال، تكون العقوبة أياً مما يلي:

تعليق كامل أو جزئي للترخيص أو خفض فترته أو سحبه؛  •

عقوبة مالية إذا لم يشكل عدم االمتثال جريمة جنائية.  •

ويمكن سن عقوبات جزائية (السجن و/أو الغرامة( من خالل القوانين الوطنية للجرائم األكثر خطورة مثل:

القيام بأعمال بناء أو صيانة غير مرخصة مخالفة لقرار بتعليق أو سحب الترخيص؛  •

التداخل مع خدمة مرخصة عبر االستخدام غير المرخص لتردد أو عبر استخدام منشأة راديوية ال تفي   •
بالشروط األساسية المطبقة؛

بالنسبة لإلذاعة، مخالفة األحكام الخاصة بقدرة المرسل أو موقعه.  •

الشفافية في اإلدارة الوطنية للطيف
في مجال إدارة الطيف، يعتبر من بين المهام الرئيسية لكل إدارة تحديد فئات المستعملين الخاضعين لعملية 
إدارية محددة وصياغة جدول توزيع نطاقات التردد بتقسيم استخدام طيف الترددات فيما بين فئات المستعملين 

مع الحقوق وااللتزامات ذات الصلة.

ويختلف شرط الشفافية حسب نمط المستعمل المقصود. وكما ذكر آنفاً، تعد الشفافية طريقة مستحسنة جداً 
في اإلدارة في األسواق التنافسية؛ بيد أنه في مجاالت أخرى يعد فيها التكتم والسرية أمرين حاسمين، تكون الشفافية 
غير مطلوبة وغير مرغوبة. وبالطبع، فإنه حتى عند تنظيم األسواق المفتوحة للمنافسة، يحد الشفافية حق حماية 

حاجات جمهور العامة واألسرار التجارية.

الدفاع  المتأصلة مثل  الحكومية  الترددات للوظائف  وكمثال على ذلك، يوزع عادة جزء ال بأس به من طيف 
والشرطة واألمن. وتحتاج هذه األنشطة إلى حماية خاصة ومن ثم فإن الشفافية في إدارة هذه األنشطة ليست 
قاعدة. ويمكن تطبيق شفافية مقيدة على األنشطة األخرى التي يعد األمن فيها عنصراً هاماً، مثل االستخدامات 
البحرية واستخدامات الطيران. ومع ذلك، ينبغي أن يستفيد استخدام الطيف من اإلدارة بشفافية باستثناء تلك 

الحاالت المذكورة آنفاً.

ويمكن تطبيق الشفافية على نحو خاص في المجاالت التالية:

توزيع الترددات للخدمات وتخطيط الترددات (المشاركة في وضع األجزاء ذات الصلة من الجدول الوطني   •
لتوزيع نطاقات التردد(؛

إصدار التراخيص وتخصيص الترددات للمحطات وتقديم البالغات إلى االتحاد الدولي لالتصاالت؛  •
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وضع شروط تقاسم الترددات؛  •

عمليات تركيب/تصنيف المحطات؛  •

العالمية  المؤتمرات  (خاصة  الطيف  بإدارة  المتعلقة  الدولية  المعاهدات  بشأن  للمفاوضات  التحضير   •
لالتصاالت الراديوية التي تقوم بتعديل لوائح الراديو(. وفي الواقع، على الرغم من أن الحكومات هي التي 
تتفاوض بشأن المعاهدات، يمكن لهذه المعاهدات تعديل اللوائح الوطنية المطبقة على أطراف فاعلة 

أخرى، يكون بمقدورها بالتالي المشاركة في التحضيرات الوطنية، متى استلزم األمر ذلك.

الربط بين اللوائح الدولية والوطنية
كما هو الحال في كل المجاالت، توضع التشريعات الوطنية بحيث تراعى تعهدات الدولة في إطار أنشطتها الدولية. 
الدول  الراديو في األساس حقوق  الراديوية والمدارات المصاحبة، تحكم لوائح  بالترددات  وعندما يتعلق األمر 
والتزاماتها، حيث تشترط أن يتم استعمال هذه المدارات والترددات استعماالً رشيداً وفّعاالً واقتصادياً بحيث 

يكون للبلدان نفاذ منصف إليها.

وتكمل لوائح الراديو دستور االتحاد واتفاقيته. وتتسم لوائح الراديو بوضع المعاهدة الدولية ومن ثم يجب على 
التشريعات الوطنية التقيد بأحكامها. ويعد هذا بالطبع قاعدة أساسية عند وضع التشريعات الوطنية. ومع ذلك 
يجب أن يوضع في االعتبار أن لوائح الراديو تراجع في المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية التي تعقد كل ثالث 

سنوات في المتوسط. ومن ثم يجب وضع حكم يقضي باعتماد اللوائح الوطنية بنفس األسلوب.

ويمكن أن تلتزم الدولة بالتزامات أخرى في إطار تعهداتها تجاه منظمة إقليمية أو طبقاً التفاقات ثنائية أو متعددة 
األطراف.

وينبغي أن تغطي اللوائح الوطنية المجاالت الموصوفة أدناه.

مراقبة الطيف
لضمان أن استعمال الطيف يتطابق مع اللوائح القائمة والتراخيص الممنوحة، يتعين وجود نظام مراقبة للطيف 

يتألف من تجهيزات ثابتة ومتنقلة.

للتراخيص الممنوحة. ويمكن أن تستعمل  وتستخدم هذه التجهيزات للتأكد من أن الترددات تستعمل طبقاً 
أيضاً للكشف عن مصادر التداخالت.

والوسائل المتضمنة أساسية ومن ثم ينبغي استعمالها بصورة مترابطة، كلما أمكن. ويمكن استخدامها إلجراء 
التحقيقات الدولية التي يطلبها قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت أو أي إدارة أجنبية في حال 

وجود تداخل.2

أفضل الممارسات في اإلدارة الوطنية للطيف
مع المراعاة الواجبة لدستور واتفاقية االتحاد الدولي لالتصاالت، يتناول هذا القسم أفضل الممارسات المتعلقة 
بأنشطة اإلدارة الوطنية للطيف.3  وال ترد في هذا القسم الممارسات الدولية. إال أن بعض أفضل الممارسات الواردة 
الدولية، أي تلك  الممارسات  إلى هذه  االنتقال  أو  الدولية  الممارسات  البيني مع  التداخل  فيما يلي تستهدف 
المتعلقة إما بالتعاون مع الزمالء في البلدان األخرى أو بالتنسيق معهم، على غرار تلك المتوقع حدوثها أثناء 
مشاورة ثنائية أو متعددة األطراف تسبق انعقاد مؤتمر عالمي لالتصاالت الراديوية، أو اجتماع دولي لتنسيق 
السواتل. باإلضافة إلى ذلك، تستهدف هذه الممارسات مواءمة سياسات إدارة الطيف على الصعيد العالمي، 

قدر اإلمكان، وذلك بمواءمة الممارسات بين اإلدارات الوطنية.

أفضل الممارسات:

إقامة منظمة وطنية إلدارة الطيف والحفاظ عليها، على أن تكون إما مستقلة أو تشكل جزءاً من سلطة   •
تنظيم االتصاالت المسؤولة عن إدارة الطيف الراديوي للمصلحة العامة.

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات في االتحاد الدولي لالتصاالت (2011(.  2

محتويات هذا القسم مقتطفة من منشور االتحاد الدولي لالتصاالت (2015b(، الملحق 2.  3
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تشجيع سياسات تستهدف إدارة الطيف بطريقة تتسم بالشفافية واإلنصاف والكفاءة والفعالية االقتصادية،   •
التداخالت  الواجبة لضرورة تجنب  المراعاة  وهذا يعني تنظيم االستعمال الكفء والمالئم للطيف، مع 

الضارة وإمكانية فرض قيود تقنية لكي يتسنى صون المصلحة العامة.

نشر الخطط الوطنية لتوزيع التردد والبيانات المتعلقة بتخصيص التردد، حيثما كان ذلك ممكناً عملياً،   •
لتشجيع االنفتاح، وتسهيل وضع أنظمة راديوية جديدة، أي تنظيم مشاورات عمومية بشأن التغييرات 
المقترحة في خطط التوزيع الوطنية لتخصيص التردد وبشأن قرارات إدارة الطيف التي من شأنها أن تؤثر 

على مقدمي الخدمات بحيث تتمكن األطراف المهتمة من المشاركة في عملية اتخاذ القرارات.

الحفاظ على عملية اتخاذ القرارات مستقرة وبحيث تسمح بمراعاة المصلحة العامة في إدارة طيف التردد   •
الراديوي، وبعبارة أخرى إعطاء ضمانات قانونية وذلك عن طريق عملية منصفة وشفافة لمنح التراخيص 

الستعمال الطيف، وباستعمال آليات المنافسة عند الضرورة.

النص في العملية الوطنية، بالنسبة للحاالت الخاصة التي لها ما يبررها، على استثناءات أو تنازالت للقرارات   •
المتخذة بشأن إدارة الطيف.

النص على عملية إلعادة النظر في القرارات في مجال إدارة الطيف.  •

تقليل اللوائح غير الالزمة إلى أدنى حد ممكن.  •

تشجيع سياسات االتصاالت الراديوية التي تؤدي إلى استعمال الطيف بمرونة، إلى الحد الممكن عملياً،   •
بحيث تسمح بتطوير الخدمات4 والتكنولوجيات باستعمال طرائق محددة بوضوح، مثل:

إزالة الحواجز التنظيمية وتخصيص الترددات بطريقة تسهل للمنافسين الجدد بدخول السوق،  o

تشجيع الكفاءة في استعمال الطيف بتقليل أو إزالة القيود غير الالزمة على استعمال الطيف، وبالتالي   o
تشجيع المنافسة وبحيث يكون العائد على المستهلكين إيجابياً،

تشجيع االبتكار وإدخال تطبيقات وتكنولوجيات راديوية جديدة.  o

التي قد تحول دون  الحواجز  المفتوحة والعادلة في أسواق األجهزة والخدمات، وإزالة  المنافسة  ضمان   •
المنافسة المفتوحة والمنصفة.

عملياً،  الممكن  بالقدر  والدولي،  المحلي  المستويين  على  الكفؤة  الطيف  استعمال  سياسات  مواءمة   •
بما في ذلك استعمال التردد الراديوي، وخدمات الفضاء، والموقع المداري المرتبط بمدار الساتل المستقر 

بالنسبة إلى األرض وأي خصائص مرتبطة بالسواتل على المدارات األخرى.

العمل بالتعاون مع الزمالء على المستويين اإلقليمي والدولي بغية وضع ممارسات تنظيمية منسقة، أي   •
العمل بالتعاون مع السلطات التنظيمية في األقاليم والبلدان األخرى لتجنب التداخالت الضارة.

إزالة أية حواجز تنظيمية أمام الحركة الحرة والتنقل العالمي للمطاريف المتنقلة وسائر أجهزة االتصاالت   •
الراديوية المماثلة.

استعمال أنساق البيانات وعناصر البيانات الموصى بها دولياً من أجل تبادل المعلومات والتنسيق، وعلى   •
الراديوية االتصاالت  قطاع  وفي توصية  الراديو،  لوائح  من  في التذييل 4  الواردة  تلك  المثال   سبيل 

(التوصية ITU-R SM.1413( بعنوان قاموس معطيات االتصاالت الراديوية.

استعمال "معلم" خطوات وأطوار اإلدارة للمراقبة والتحكم في تطبيق أنظمة االتصاالت الراديوية الطويلة.  •

اعتماد قرارات ُتعتبر محايدة تكنولوجياً تسمح بتطوير تطبيقات راديوية جديدة.  •

تسهيل اعتماد تطبيقات جديدة وتكنولوجيات جديدة في حينها، وفي الوقت ذاته حماية الخدمات القائمة   •
من التداخالت الضارة، بما في ذلك، عند االقتضاء، وضع آلية للتعويض من أجل األنظمة التي يتعين إعادة 

نشرها لتلبية االحتياجات الجديدة من الطيف.

الناتجة عن الخدمات  دراسة وضع سياسات فعالة للتخفيف من حدة اآلثار الضارة على المستعملين   •
القائمة عند إعادة توزيع الطيف.

حيثما ُيستعمل تعبير "خدمات" في هذا الكتيب، فهو يعني خدمات وتطبيقات االتصاالت الراديوية المعَترف بها.  4
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الزمنية، الفضائية،  المتيسرة (التردد،  التقنيات  وعندما يندر الطيف، تشجيع تقاسم الطيف باستعمال   •
التداخالت والحوافز  التخفيف من حدة  تشفير التشكيل، المعالجة، إلخ(، بما في ذلك استعمال تقنيات 

االقتصادية، إلى المدى الممكن عملياً.

استعمال آليات التنفيذ، عند االقتضاء، وتطبيق العقوبات في حالة عدم التقيد بااللتزامات أو االستعمال   •
غير الفعال لطيف التردد الراديوي وذلك بموجب عمليات الطعن.

تطبيق المعايير اإلقليمية والدولية حيثما أمكن، وحسب االقتضاء، ومراعاتها في المعايير الوطنية.  •

االعتماد قدر اإلمكان على معايير الصناعة بما في ذلك تلك المدرجة في توصيات االتحاد الدولي لالتصاالت،   •
بدالً من اللوائح الوطنية.

استخدام  تقود  التي  التنظيمية  واالعتبارات  الرئيسية  التطبيقات   .2 الجزء   3.6
الطيف في المستقبل

مقدمة
أساسياً في توسيع نطاق نشر شبكات االتصاالت  إلى الطيف عامالً  الكافي  النفاذ  في بيئة رقمية متزايدة، يعد 
وتغطيتها ومعالجة الطلب المتزايد باستمرار على خدمات البيانات. وتدعم هذه الشبكات مجموعة متنوعة من 
التطبيقات اإللكترونية، مما يوسع نطاق تأثير إدارة الطيف ليشمل عدة قطاعات في االقتصاد من خالل تحويل 
طريقة حصول الناس على الموارد في مجاالت الصحة والنقل والتعليم والزراعة والعمالة والحكومة والخدمات 
نادراً، اإلدارة السليمة من الهيئات التنظيمية لضمان النفاذ المنصف  المالية. ويتطلب الطيف، باعتباره مورداً 
وتهيئة بيئة خالية من التداخل بين مختلف المستعملين والخدمات، فضالً عن إدخال تكنولوجيات جديدة. وبناًء 
وتحمي  اليقين  توفر  التي  التنظيمية  المتطلبات  بين  الصحيح  التوازن  تحقيق  إلى  حاجة  هناك  ذلك،  على 

المستهلكين، والحاجة إلى ضمان المرونة الالزمة لتطوير تكنولوجيات السلكية جديدة.

ويناقش هذا الفصل التطبيقات الرئيسية التي تقود استعمال الطيف في المستقبل، ويسلط الضوء على بعض 
النقاط الرئيسية التي ُتدعى الهيئات التنظيمية إلى النظر فيها على الصعيد الوطني، استناداً إلى الخبرة ذات الصلة 
ألمثلة قطرية مختلفة،5  ويعرض بعض اآلليات الالزمة لتوزيع الطيف وترخيص الطيف الجديد، مع إيالء االهتمام 
الواجب لتطور التكنولوجيا. ويعرض بعض آليات توزيع الطيف وترخيص الطيف الجديد مع إيالء االعتبار الواجب 
لتطور التكنولوجيا. كما ينظر في تعزيز استخدام الطيف لهذه التطبيقات الرئيسية، وكذلك نماذج األعمال التي 
يمكن أن تعزز النهج القائمة والجديدة لنشر النطاق العريض الالسلكي. وهناك جانب آخر تجري مناقشته وهو 
تنفيذ السياسات التي تمكّن أصحاب المصلحة من االستفادة من هذه التكنولوجيات الناشئة، مثل التكنولوجيات 

المتنقلة من الجيل الخامس (5G( وإنترنت األشياء.

االتجاهات الرئيسية في إدارة الطيف للتكنولوجيات الناشئة
تحدد إدارة الطيف توزيعات خدمات االتصاالت الراديوية والمواصفات التقنية، وتحدد أنواع الخدمات والتكنولوجيات 

التي يمكن أن تعمل في بلد ما. وبذلك يمكن أن تحدد وتيرة نشر مثل هذه التكنولوجيات.

أصبحت التكنولوجيات الالسلكية أكثر الطرق شيوعاً للنفاذ إلى اإلنترنت في جميع أنحاء العالم، باستخدام نطاقات 
الطيف المرخصة وغير المرخصة على السواء، ومن خالل مجموعة متنوعة من األجهزة. وقد ساهمت الحاجة إلى 
استخدام المزيد من تطبيقات العمل عن بعد والتعلم اإللكتروني وتزايد شعبية الترفيه عبر اإلنترنت (مثل األفالم 
والموسيقى واأللعاب(، في زيادة حركة البيانات، ال سيما باستخدام الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية. وفي نهاية 
المتنقل، مما يبرز أهميته في توفير  النطاق العريض  2019، كان لدى حوالي 5,3 مليار شخص اشتراكات في 
التوصيلية (االتحاد الدولي لالتصاالت 2019c(. ويمكن النفاذ إلى النطاق العريض الالسلكي بطرق مختلفة، بما 
الطائرات بدون طيار والبالونات.  في ذلك الشبكات المتنقلة، وبؤر التوصيل بشبكة Wi-Fi، والسواتل، ومؤخراً 

وفي سياق االبتكار المستمر للتكنولوجيا، ُيقصد بسياسة الطيف الفعالة تعزيز نشر الخدمات المختلفة.

 ،)IMT) ويتطلب النطاق العريض المتنقل طيفاً كافياً ليتم تحديده من أجل استعمال االتصاالت المتنقلة الدولية
المعروفة عموماً باسم الجيل الثالث (3G( والجيل الرابع (4G( والجيل الخامس (5G(، بينما تتطلب التكنولوجيات، 

لالطالع على مزيد م التفاصيل عن المواضيع التي يتناولها هذا الفصل، انظر األقسام المواضيعية ذات الصلة بشأن منصة التنظيم   5

الرقمي.
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التي تستفيد من الطيف غير المرخص، طيفاً كافياً غير مرخص/معفياً من التراخيص. ونتيجة لذلك، يجب على 
الحكومات أن تحدد أفضل السبل الممكنة لتخطيط وتوزيع وتخصيص الطيف لتلبية االحتياجات المستقبلية 
للمشغلين والمستهلكين، مع ضمان كفاءة استعمال موارد الطيف القّيمة وتعزيز المنافسة. وبما أن الطيف 
يؤدي دوراً حاسماً في تحقيق المدى الكامل للنفاذ إلى قدرات النطاق العريض، فإن كفاءة استخدامه لها تأثير 

اجتماعي واقتصادي مباشر في قطاعات متعددة من المجتمع.

وقد تم مؤخراً تطوير تكنولوجيات وتطبيقات جديدة بهدف تعزيز وتوسيع النفاذ إلى التوصيلية عريضة النطاق. 
وينبغي للهيئات التنظيمية أن تأخذها في االعتبار عند النظر في مستقبل خططها الوطنية إلدارة الطيف مع ضمان 
تطوير التكنولوجيات القائمة. وعلى سبيل المثال، باإلضافة إلى شبكات الجيل الخامس لألرض، تطورت أيضاً 
تطبيقات مثل محطات المنصات عالية االرتفاع (HAPS( والسواتل العاملة في المدار غير المستقر بالنسبة إلى 
التطبيقات  القائمة. وعالوة على ذلك، تتألف  األرض (NGSO( لدعم توسيع نطاق تغطية خدمات االتصاالت 
الرقمية بشكل عام والنظام اإليكولوجي إلنترنت األشياء على وجه الخصوص، من تطبيقات مختلفة مع مجموعة 

واسعة من متطلبات الطيف.

االبتكارات الرقمية تؤدي إلى طلب جديد على الطيف 
يتزايد الطلب على النفاذ إلى العديد من أجزاء الطيف حيث تسمح التكنولوجيات الجديدة لمجموعة متنوعة من 
التطبيقات باالستفادة من مدى أوسع من نطاقات التردد. فعلى سبيل المثال، تتنافس تطبيقات االتصاالت 
المتنقلة الدولية التي تستعمل الجيل الخامس حالياً مع الخدمات القائمة في طيف النطاق المنخفض والمتوسط 

والمرتفع.

المنخفضة  النطاقات  طيف  على  اآلن  حتى  المتنقلة  للشبكات  شيوعاً  األكثر  التردد  نطاقات  ركزت  وبينما 
المليمترية  الموجة  مثل  الخامس،  الجيل  أجل  من  العالية  النطاقات  باستعمال  االهتمام  فإن  والمتوسطة، 
(mmWave(، بين GHz 24 وGHz 86، وضعها موضع التركيز أيضاً. وهذه الزيادة في الطلب تجعل كفاءة استعمال 
االرتفاع والسواتل غير  المنصات عالية  إلى ذلك، أدت تطبيقات مثل محطات  أكثر أهمية. وباإلضافة  الطيف 
المستقرة بالنسبة إلى األرض إلى زيادة الضغط على النفاذ إلى الطيف في نطاقات مختلفة. وفي الوقت نفسه، 
انتشرت األجهزة الموصولة بينياً التي تعمل من خالل تطبيقات مثل بلوتوث وWi-Fi مما زاد المنافسة على 

الطيف القّيم والمحدود (انظر الشكل 1.6(.

الشكل 1.6 التكنولوجيات التي تقود الطلب على الطيف
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المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت (ال يوجد تاريخ(؛ االتحاد الدولي لالتصاالت 2016؛ Mercer 2019؛ هيئة Wi-Fi Alliance 2020؛ 2020a Ofcom؛ 
.2020c 2020؛ هيئة االتصاالت الفيدراليةb )FCC) هيئة االتصاالت الفيدرالية

إدارة التغييرات في الطلب على الطيف من أجل التكنولوجيات الناشئة
على الرغم من أن األمثلة الواردة في القسم السابق تبين كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة لنطاقات تردد 
جديدة، تجدر اإلشارة إلى أن هذه التكنولوجيات تؤدي أيضاً إلى أوجه تقدم تقنية توفر استخداماً أكثر كفاءة للطيف 
القائم. وهناك حلول صناعية مختلفة، ومن المهم فهم وظائفها وآثارها على األطر الوطنية. وتتمثل إحدى الطرق 
في الحصول على المعلومات من خالل عمليات التشاور من أجل استعراض كيفية تنفيذ تنظيم تخصيص الطيف. 

وهذا يتيح الفرصة للصناعة لبيان إمكانية معالجة مسائل التداخل أو التقاسم.

وعالوًة على ذلك، ينبغي للهيئات التنظيمية أن تعترف بالحاجة إلى أطر مرنة تعزز نشر الطيف للتطبيقات الجديدة. 
وإن اإلدارة الفعالة للطلبات المتنافسة على الطيف ضرورية لتعظيم استخدام موارد الطيف المحدودة وتحقيق 
الفوائد المحتملة للمستهلكين من هذه التكنولوجيات الجديدة فضالً عن تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية 
األوسع نطاقاً مع تحقيق الهدف العام المتمثل في توسيع إمكانية النفاذ إلى التوصيلية. ويمكن أن يساهم تقاسم 
الطيف من أجل االستخدامات المرخصة وغير المرخصة على السواء في توسيع السوق، وزيادة المنافسة بين 
مقدمي الخدمات، وتفريغ البيانات لشبكات االتصاالت (García Zaballos وFoditsch 2015، 21(. وتزيد هذه 
الفوائد من خيارات المستهلكين وتتيح للمستعملين االستفادة من تكنولوجيات االتصاالت الجديدة واألكثر كفاءة.  
وحالما يتم توزيع نطاقات التردد، من المهم أن يستفيد المنظمون من المرونة التنظيمية لتعظيم الكفاءة بين 

الخدمات المتنافسة في هذه النطاقات.

إدارة الطيف ومعايير التكنولوجيات الناشئة

عناصر إدارة الطيف
إدارة الطيف أداة مهمة للحكومات من أجل االستخدام األمثل لمورد عام محدود. ومع تزايد الطلب على الطيف 
باستمرار، سيتصبح المنافسة على نطاقات تردد معينة أكبر وستصبح كفاءة استخدام هذا الطيف أكثر أهمية.

وهناك حاجة إلى إدارة الطيف الفعالية من أجل:

حماية الترددات التي تستخدمها الخدمات الحرجة من خالل منع التداخل الضار؛  •

تحديد الفرص المتاحة لتعظيم الكفاءة؛  •

السماح للتكنولوجيات الجديدة بالتطور ونشرها ضمن أطر مرنة؛  •
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تقليل تكاليف معدات االتصاالت.  •

لمواكبة تطور الطلب على الطيف واستخدامه، ينبغي للهيئات التنظيمية أن تنفذ أفضل الممارسات في مجال 
تخطيط الطيف وهندسته وترخيصه. وهذا يعني اإلبقاء على اطالع على كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة 
والقائمة للطيف. ومن الجوانب الرئيسية لهذه العملية مراقبة االستعمال الحالي للطيف لتحديد المجاالت التي 
يمكن تحسين الكفاءة فيها. وتمكّن مراقبة الطيف الهيئات التنظيمية من ضمان امتثال مستخدمي الطيف 
للوائح الحالية، وتحديد قضايا التداخل ومعالجتها، وقياس استخدام نطاقات التردد المختلفة. وبما أن التكنولوجيات 
 Lu) الجديدة تتنافس مع الخدمات القائمة عبر الطيف، فهناك حاجة متزايدة إلى نهج استباقي ومحدث للمراقبة
وآخرون 2017(. ويمكن أن يطرح تقييم كفاءة استخدام الطيف تحديات نظراً ألنه قد يكون من الصعب مقارنة 
الفوائد النسبية التي تقدمها الخدمات المختلفة. وينبغي للحكومات أن تنظر في تعزيز الكفاءة من خالل تحفيز 
أو  مستعملي الطيف على نشر تكنولوجيات أكثر كفاءة، وكذلك من خالل السماح بتقاسم الطيف أو تأجيره 
المتاجرة به. فعلى سبيل المثال، طلبت هيئة تنمية وسائط المعلومات واالتصاالت في سنغافورة (IMDA( من 
المشغلين أن يتخلصوا تدريجياً من شبكات الجيل الثاني الخاصة بهم لصالح تكنولوجيات متنقلة أكثر كفاءة في 
الجهود مهمة لتعزيز كفاءة الطيف على الصعيد  إطار جدول زمني محدد (IMDA 2017(. وهذه األنواع من 
الوطني. ويتيح التعاون على الصعيد الدولي المزيد من الفوائد والفرص لتحقيق الكفاءة من حيث تجنب التداخل.

ومن شأن تنسيق توزيعات التردد على المستويين العالمي واإلقليمي أن يعود بفوائد كبيرة على المستهلكين، 
حيث يمكن للمصنعين إنتاج األجهزة والمعدات على نطاق أوسع، مما يقلل من تكاليفها، ويمكن للمستهلكين 
استخدام أجهزتهم في بلدان مختلفة، مما يسمح باستعمال التجوال على نحو فعال. وتؤدي القرارات المتخذة 
الراديوية (WRC( التي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت (ITU( إلى تحقيق  في المؤتمرات العالمية لالتصاالت 
تنسيق دولي طويل األجل وتوزيع الطيف بشكل متوازن بين الخدمات المتنافسة. ومن أجل تنفيذ هذه القرارات 
على المستوى الوطني وازدهار الخدمات الجديدة، يجب على الحكومات الوطنية أن تدمج بشكل استباقي قرارات 

المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية في أطرها التنظيمية الوطنية.

وعلى سبيل المثال، تضمنت نتائج المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 العديد من القرارات الهامة 
بشأن الطيف ال سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة، مثل توزيعات التردد الجديدة لمحطات المنصات 
عالية االرتفاع واألنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض. كما حدد المؤتمر نطاقات تردد إضافية كي 
تستخدمها االتصاالت المتنقلة الدولية لتعزيز نشر تطبيقات الجيل الخامس (5G(. وفي إطار التحضير للمؤتمر 
العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2023، تشمل الدراسات الجديدة تحديد ترددات جديدة للنطاقات المنخفضة 
والمتوسطة لالتصاالت المتنقلة الدولية والعديد من المقترحات بشأن الشبكات الساتلية غير المستقرة بالنسبة 
إلى األرض في النطاقات القائمة للخدمة الثابتة الساتلية (FSS(. وستواصل هذه الدراسات جهود إدارة الطيف 
النادر للسماح بتشغيل خدمات متعددة ويمكن أن توجه التخطيط طويل األجل لمبادرات إدارة الطيف الوطنية.

دور الهيئات التنظيمية في القضايا الوطنية للطيف
من المهم أن تنظر اإلدارات في كيفية تناول قضايا الطيف ضمن الهيكل الحكومي الوطني. ونظراً للطبيعة التقنية 
لوظائف إدارة الطيف، كثيراً ما يكون هناك ضغط في تصميم الهياكل التنظيمية واإلجراءات الداخلية من أجل 
االستخدام األمثل للموارد المتاحة وزيادة كفاءتها. ويتضح ذلك بشكل أكبر عند دعم نشر التكنولوجيات الجديدة.

ومن المهم إنشاء هيئة إدارية أو تنظيمية توفر القيادة واإلشراف لتنفيذ تخطيط الطيف، ألن التخطيط على المدى 
الطويل هو دائماً من المهام األساسية على مستوى اإلدارة، وال يمكن تفويضه، بسبب عواقب وأهمية القرارات 
التي يتعين اتخاذها (االتحاد الدولي لالتصاالت 2019a، 4(. وتشمل معظم البلدان وظائف إدارة الطيف كفرع 
داخل الهيئة التنظيمية أو الوزارة المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (ICT(، وحوالي بلد واحد من كل 
خمسة بلدان لديه وكاالت منفصلة مكرسة إلدارة الطيف (االتحاد الدولي لالتصاالت 2019d(. ومن المهم أيضاً 
الفصل بوضوح بين الطيف ومناقشات المحتوى، ال سيما في الحاالت التي تتعامل فيها كيانات منفصلة داخل 

الحكومة مع قضايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلذاعة ووسائل اإلعالم.
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الشكل 2.6. كيان إدارة الطيف

 مشغل

أو هيئة حكومية أخرى وزارة  

كثر من كيان هيئة أخرى/واحد أ  

 وزارة القطاع

 هيئة تنظيمية

.2019d المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت

فيما يتعلق بتخطيط الطيف، يمثل التخطيط طويل األجل تحديات كبيرة بالنسبة لمديري الطيف إذ يتطلب 
منهم توقع الطلب على الطيف في المستقبل البعيد لفترات تمتد عموماً من 10 سنوات إلى 20 سنة. وهذا يبرز 
أهمية وجود هيكل راسخ لتحقيق الشفافية في العملية مما يؤدي إلى بيئة تنظيمية أكثر استقراراً. وعلى الرغم 
من أهمية ذلك ألي بلد، فهو مهم بصفة خاصة للبلدان النامية التي تحتاج إلى اجتذاب االستثمار لتطوير البنية 
األعمال  الطيف وجداول  إصدار مشاورات عامة وخرائط طريق  الشفافية  آليات  أن تشمل  ويمكن  التحتية. 
التنظيمية والنفاذ العمومي إلى جرد مخزون الطيف وتوفره، فضالً عن خطط الطيف لخدمات محددة. وعلى 
سبيل المثال، تنشر بانتظام هيئة االتصاالت واإلعالم األسترالية (ACMA(، وهي هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في البالد، مشاورات عامة مفصلة بشأن قضايا الطيف، باإلضافة إلى توقعات الطيف السنوية لمدة 
خمس سنوات التي تحدد خطة العمل واألولويات التنظيمية (ACMA 2019(. ويصدر التقرير ذاته للتعليق العام 
قبل نشره رسمياً، في محاولة أخرى لزيادة الشفافية والمساهمة العامة. وتحتفظ الهيئة أيضاً بتقرير مرحلي عبر 

.)ACMA 2020) اإلنترنت للسماح لألطراف المعنية بتتبع تنفيذ خطة عملها الحالية

أهمية المعايير التقنية للنطاق العريض المتنقل والتطبيقات األخرى
إن تبني التكنولوجيا على نطاق واسع على الصعيد العالمي يعتمد على توافق قوي في اآلراء بشأن المعايير 
التقنية. ويتم االتفاق على المعايير التقنية من خالل المناقشات في االتحاد، وكذلك مع مختلف المنظمات المعنية 
بوضع المعايير (SDO( في مجال االتصاالت ومن أمثلة ذلك مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP( وهو مجموعة 
تنشر مواصفات التكنولوجيات المتنقلة.6  ويتعين على الهيئات التنظيمية أن تأخذ في االعتبار العمل المنجز في 
هذه المنظمات من أجل توقع التطورات الجديدة واالستعداد لها على نحو أفضل والتي قد تتطلب تغييرات في 

أطر الطيف الخاصة بها.

.https:// www .3gpp .org/ about -3gpp  6
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اإلطار 1.6 مبادئ توجيهية بشأن الحد من التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية
التعرض  التوجيهية بشأن الحد من  الدولية االمتثال للمبادئ  الهامة األخرى للمعايير  الجوانب  من 
الجديدة، خاصة مع نشر  التكنولوجيات  الكهرمغنطيسية (EMF(. ويؤدي تقدم  البشري للمجاالت 
شبكات الجيل الخامس، إلى تكثيف شبكات االتصاالت. ويجري نشر المزيد من الخاليا الصغيرة، مما 
إلى ذلك، فإن  الكثافة. وباإلضافة  الصغيرة عالية  المناطق  العالية في  السعة  الشبكات ذات  يدعم 
الطبعات السابقة للمعايير الخاصة بحساب الحدود القصوى المقبولة، التي كثيراً ما يشار إليها في 

اللوائح الوطنية، لم تتضمن مديات تردد لنطاقات الموجات الميليمترية.

 )ICNIRP) المؤين المعنية بالحماية من اإلشعاع غير  الدولية  اللجنة  ولمعالجة هذا الوضع، قامت 
بتحديث مبادئها التوجيهية بشأن الحد من التعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية من أجل حماية البشر 
 GHz 300 إلى kHz 100 في المدى من )RF) المعرضين للمجاالت الكهرمغنطيسية للترددات الراديوية
(ICNIRP 2020(. وحتى يونيو 2020، لم تعتمد أي بلدان رسمياً المبادئ التوجيهية الجديدة حتى 
العالم، ومعظم بلدان آسيا وأوروبا وأمريكا  أنحاء  البلدان في جميع  الرغم من أن معظم  اآلن، على 
الجنوبية تقريباً، اعتمدت المبادئ التوجيهية لعام 1998 وأدمجتها في اللوائح الوطنية بشأن المجاالت 
الكهرمغنطيسية (رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة (GSMA( 2019(. وتطبق بعض البلدان 
حدوداً أكثر صرامة من تلك الواردة في المبادئ التوجيهية للجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع 
غير المؤين، عند إدراجها في اإلطار التنظيمي الوطني. وكما جاء في دراسة أجراها االتحاد، وحتى 2022، 
لن تتم تلبية ما يصل إلى 63 في المائة من طلبات حركة البيانات المتنقلة في البلدان والمناطق التي 
تكون فيها حدود المجاالت الكهرمغنطيسية أكثر صرامة بكثير من تلك المحددة في المبادئ التوجيهية 
للجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير المؤين. وهذا يؤكد ضرورة مواءمة حدود التعرض 
للمجاالت الكهرمغنطيسية في جميع أنحاء العالم (االتحاد الدولي لالتصاالت 2019e(. وينبغي للهيئات 
التنظيمية أن تراعي المبادئ التوجيهية للجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير المؤين وأن 
تحّدث أطرها التنظيمية الوطنية لمعالجة الحدود عند استخدام التكنولوجيات الجديدة مثل الجيل 

الخامس والخاليا الصغيرة.

 )ICNIRP) 2019؛ اللجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير المؤين )GSMA) المصدر: رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة
.2019e 2020؛ االتحاد الدولي لالتصاالت

ترخيص الطيف الوطني
الطيف مورد طبيعي محدود تديره اإلدارات الوطنية وتخصصه، مع مراعاة القرارات المتخذة على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي. ويمكن أن تيسر االتفاقات اإلقليمية عملية ترخيص الطيف في منطقة محددة وخاصة للتنسيق 
بشأن القضايا المحتملة العابرة للحدود. كما أن لوائح الراديو (RR( الصادرة عن االتحاد هي المعاهدة الدولية 

التي تتناول إدارة الطيف.

وُيستخدم الطيف لدعم الكثير من التطبيقات المختلفة، بما فيها الخدمات المتنقلة والثابتة والساتلية واإلذاعية 
التداخل الضار، تصدر  الهواة. وإلدارة مجموعة متنوعة من الخدمات المختلفة والتخفيف من  وخدمات راديو 
البلد.  للترخيص تحكم كيفية منح الطيف في  الترددات وتضع أطراً  التنظيمية جداول وطنية لتوزيع  الهيئات 

وبشكل عام، يرخَّص الطيف من خالل إحدى اآلليات المبينة في الشكل 3.6.
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الشكل 3.6. آليات ترخيص الطيف

يتم تخصيص الرخص الفردية للطيف عادة من خالل التخصيص اإلداري أو نهج "المسابقة" أو نهج المزاد أو 
نهج هجين يتضمن عناصر من التخصيص المباشر والمزاد. ويصدر الطيف المتنقل عادة بموجب ترخيص طيف 

فردي إما عن طريق التخصيص المباشر أو المزاد، أو نهج هجين.

وتصدر رخص األجهزة عادة عن طريق التخصيص المباشر، على أساس أسبقية الطلبات المقدمة. وتخّول رخص 
األجهزة تشغيل جهاز فردي أو نمط من األجهزة لتقديم خدمة معتمدة في موقع محدد. وُتستخدم غالباً في الوصالت 
الثابتة من نقطة إلى نقطة وفي النطاقات التي يتوفر فيها الطيف الكافي لتلبية طلبات المستعملين المختلفين. 

فعلى سبيل المثال، تأذن أستراليا بوصالت ثابتة في إطار ترخيص لألجهزة.

الطيف غير المرخص هو نطاقات تردد معفاة من الترخيص تستعمل عادة لتشغيل أجهزة منخفضة القدرة 
وقصيرة المدى. وينبغي لألجهزة العاملة في نطاقات غير مرخصة أن تعمل في ظروف تقنية محددة لضمان عدم 
تسببها في تداخالت ضارة لمستعملي االتصاالت الراديوية اآلخرين. وتتيح النطاقات غير المرخصة االستعمال 

واسع النطاق لمختلف التكنولوجيات، بما في ذلك بلوتوث وWi-Fi وإنترنت األشياء.

وتؤدي أنواع التراخيص الثالثة جميعها أدواراً هامة في أطر تراخيص الطيف الوطنية، فضالً عن مفهوم الحياد 
التكنولوجي في شروط الترخيص. وتؤدي رخص أجهزة الوصلة الثابتة لخدمات الوصالت الوسيطة دوراً رئيسياً 
في دعم الشبكات المتنقلة. فعلى سبيل المثال، أدخلت الواليات المتحدة نموذج ترخيص غير متشدد للوصالت 
 )FCC) الثابتة من نقطة إلى نقطة. وفي إطار نموذج الترخيص غير المتشدد، ُتصدر لجنة االتصاالت الفيدرالية
 ،GHz 95-92و GHz 86-81و GHz 76-71 تراخيص غير حصرية على الصعيد الوطني تنطبق على النطاقات
.)2003 FCC) ويجب على المرخص له بعد ذلك تسجيل كل وصلة من خالل مدير قاعدة بيانات خاص بطرف ثالث

ونظراً للصعوبة العامة في الحصول على الطيف بموجب ترخيص طيف فردي مقارنة بأنواع الرخص األخرى، 
كثيراً ما تتوخى الهيئات التنظيمية الحذر عند تصميم عمليات التخصيص لمراعاة ظروف السوق وتعزيز بيئة 
تمكينية لالستثمار. وتسعى الهيئات التنظيمية إلى زيادة اليقين التنظيمي وتشجيع االستثمار من خالل منح 
التراخيص لفترات أطول. وعلى الرغم من أن شروط الترخيص يمكن أن تختلف من 25 عاماً، فإنها تصدر عادة 
النهج  المثال، فإن  الدولي لالتصاالت 2019d(. وعلى سبيل  لمدد تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة (االتحاد 
المفضل عموماً في المملكة المتحدة هو إصدار ترخيص لمدة غير محددة مع مدة أولية وبعد ذلك الوقت، سيكون 
بإدارة الطيف مع إخطار  إلغاء الطيف بموجب أسباب محددة تتعلق  مكتب االتصاالت (Ofcom( قادراً على 
المرخص له (Ofcom 2005(. وتتجه كولومبيا أيضاً نحو شروط ترخيص أطول مع إقرار قانون تحديث تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت الجديد، الذي مدد شروط الترخيص من 10 سنوات إلى 20 سنة، مع إمكانية تجديد تصل 
المادة 12(. وينص قانون االتحاد األوروبي بشأن  المؤرخ 25 يوليو 2019،  (القانون رقم 1978  إلى 20 سنة 
االتصاالت اإللكترونية األوروبية على شروط ترخيص مدتها 20 عاماً، على الرغم من أن بعض الدول األعضاء 
فسرت المبادئ التوجيهية من خالل منح تراخيص لمدة 15 عاماً وإمكانية تجديد لمدة خمس سنوات (التوجيه 
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1972/2018، المادة 49(.7  وفي البرازيل أيضاً، تسمح التعديالت الجديدة لقانون االتصاالت لديها بتجديد تراخيص 
 )Anatel) الطيف إلى أجل غير مسمى لمدة تصل إلى 20 عاماً، رهناً بالقواعد التي تحددها وكالة االتصاالت الوطنية
(القانون رقم 13879 المؤرخ 3 أكتوبر 2019، المادة 167(. وال تزال معظم البلدان اإلفريقية تستخدم تراخيص 

محددة المدة تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة من أجل التكنولوجيات المخصصة.

وتبين هذه األمثلة كيف يوازن المنظمون بشكل متزايد بين اليقين التنظيمي للمشغلين مع قدر من المرونة 
للمنظم من أجل التكّيف مع ظروف السوق. وفي األمثلة الواردة أعاله، يضمن المشغلون الطيف لفترة محددة، 
في حين يحافظ المنظمون على بعض الرقابة والمرونة أثناء تجديد التراخيص. ويسمح ذلك لهيئات التنظيم 
بمواءمة حيازات الطيف لتناسب السوق ولضمان االستخدام األكثر فعالية للمورد، األمر الذي يمكن أن يتضمن 

قراراً بإعادة توزيع النطاق نتيجًة لطلب السوق.

وباإلضافة إلى شروط الترخيص األطول من أجل زيادة اليقين التنظيمي للمشغلين، يدرك المنظمون أيضاً أعباء 
التكاليف  التكاليف، إلى جانب  التي تقع على المشغلين لتحسين الشبكات، وقد تؤثر هذه  االستثمار والنشر 
العامة األخرى مثل رسوم استخدام الطيف، على قدرة المشغلين على االستثمار. وقد أظهرت التخصيصات 
إيرادات الطيف وتحقيق أهداف  المفاضلة بين تعظيم  النهج اإلدارية والمزادية والهجينة،  الحديثة، من خالل 

السياسة األخرى، مثل ضمان إمكانية النفاذ إلى التوصيلية لجميع السكان.

االتجاهات الحديثة في عمليات التخصيص اإلداري
التخصيصات اإلدارية شائعة ألنواع كثيرة من الخدمات مثل الوصالت الثابتة ومحطات البوابات األرضية وغيرها 
من تراخيص األجهزة، كما أنها تمثل نهجاً لترخيص طيف الخدمات المتنقلة. وبالنسبة لالستخدامات المشتركة 
للطيف، مثل الوصالت الثابتة لخدمات الوصالت الوسيطة، تكون عملية التخصيص واضحة ومحددة بشكل عام. 
وبما أن معظم الهيئات التنظيمية قد أصدرت بالفعل هذه التراخيص، فإن التوجيهات ونماذج الطلبات ذات 
الصلة تكون متاحة عادة وتتم معالجة الطلبات وتخصيصها على أساس متجدد. أما بالنسبة ألنماط أخرى من 
التراخيص التي ال ُتطلب عادة أو التراخيص المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة، فقد ال تكون أطر وإجراءات الترخيص 
للتكنولوجيات  المحتملين  الطلبات  التنظيمي لمقدمي  اليقين  الوضوح. وهذا يزيد من عدم  المطبقة بنفس 
الجديدة أو نماذج األعمال التجارية، حيث غالباً ما يكون اإلجراء ووقت المعالجة، واحتمال نجاح الطلب غير معروف.

وتقوم الهيئات التنظيمية أيضاً بتخصيص طيف الخدمة المتنقلة عن طريق التخصيص المباشر. وعلى عكس 
الهيئة  الخدمات األخرى، ال تصدر التخصيصات لطيف الخدمات المتنقلة عادة على أساس متجدد، بل تفتح 
التنظيمية دعوة إلى تقديم طلبات إلصدار كل الطيف المتاح أو جزء منه في نطاق معين في وقت واحد. ولدى 
تخصيص الطيف، يمنح الكثير من الهيئات التنظيمية الطيف وفقاً لمعايير تتوافق مع أهداف السياسة العامة. 
وفي حين أن بعض مزادات الطيف لشبكات الجيلين الثالث (3G( والرابع (4G( كانت تقوم على تعظيم اإليرادات 
الحكومية، مما قد يؤدي إلى فشل نتائج المزاد، فإن المزيد من البلدان تركز في اآلونة األخيرة على متطلبات النشر 
مثل توسيع التغطية، والنفاذ إلى النطاق العريض المتنقل األسرع في المناطق المحرومة من الخدمات. وقد 
شجعت التكاليف العالية المتوقع من الجيل الخامس (5G( بعض الهيئات التنظيمية على خصم الطيف أو 
عرضه مقابل التزامات االستثمار في الشبكات ونشرها لتشجيع شبكات الجيل الخامس في البالد. واليابان والصين 
مثاالن حديثان على البلدان التي اتبعت هذا النهج (وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت في اليابان (2019a )MIC؛ 
2019b MIC؛ رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة (GSMA( 2020، 44(. وقامت هيئات تنظيمية أخرى، 
الخامس والوفرة  الجيل  الزخم السياسي لنشر شبكات  بالتفكير في  في هونغ كونغ والصين وأوروغواي مثالً، 
النسبية لطيف الجيل الخامس وقررت عرض الطيف أو إعادة توزيعه بدون رسوم (مكتب هيئة االتصاالت في 

.)2019 )URSEC) 2019؛ وحدة تنظيم االتصاالت في أوروغوايb )OFCA) الصين

وعند تخصيص الطيف إدارياً، ينبغي أن تكون الهيئات التنظيمية واضحة وشفافة بخصوص معايير التخصيص 
وإجراءاته والوثائق ذات الصلة والجدول الزمني بصرف النظر عن الخدمة التي ُيخصص لها الطيف. وفيما يتعلق 
بالتخصيصات التي تكون ذات عدد محدود، مثل طيف الخدمات المتنقلة، ينبغي للهيئات التنظيمية أن تفتح 
العملية أمام الوافدين الجدد إلى السوق من خالل نشر القواعد واإلعالنات علناً وأن تتجنب العمليات المغلقة. 
التنظيمية تشجيع  المباشر تتيح للهيئات  وكما هو مبين في األمثلة المذكورة أعاله، فإن عمليات التخصيص 
أهداف معينة في مجال السياسة العامة وتوجيهها، مثل تسهيل نشر شبكات الجيل الخامس أو زيادة التغطية 
للمناطق المحرومة من الخدمات أو التي تعاني من نقص الخدمات في البلد. وإن استخدام عمليات التخصيص 
بهذه الطريقة، يمنح الهيئات التنظيمية أداة فعالة لتحقيق أهداف السياسة العامة. كما أن السماح بتداول الطيف 

.https:// eur -lex .europa .eu/ legal -content/ EN/ TXT/ PDF/ ?uri = CELEX: 32018L1972 & from = EN  7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN
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بشروط الترخيص، بما في ذلك شروط الخدمات المتنقلة، يمكن أن يساعد على تحقيق التوازن بين الطلب على 
الطيف والعرض من خالل السماح للمشغلين ببيع الطيف غير المستعمل إلى طرف آخر يقّدر هذا الترخيص 
أكثر كفاءة  القابلة للتداول حوافز للمرخص لهم الستخدام الطيف بطريقة  بدرجة أعلى. وتوفر حقوق الطيف 

.)2018a االتحاد الدولي لالتصاالت)

وبغض النظر عن الخدمات المتنقلة، يجري تطوير العديد من الخدمات الجديدة والتكنولوجيات الناشئة التي 
التنظيمية أن تصدر بشكل استباقي توجيهات بشأن نظام  العمل. وينبغي للهيئات  تتطلب الطيف من أجل 
الترخيص المطبق، وال سيما بالنسبة للخدمات التي يتم تعيينها لالستعمال على المستوى اإلقليمي أو الدولي. 
وينبغي للهيئات التنظيمية التواصل بشكل علني مع مقدمي الخدمات الجدد لضمان أال يعوق التنظيم عن غير 
التنظيمية في تبسيط  الهيئات  قصد الخدمات أو نماذج األعمال المبتكرة. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تنظر 
عملية التخصيص لبعض الطلبات التي ال تتطلب سوى قدر ضئيل من التنسيق واإلشراف، وذلك مثالً عند 
أكبر  التنسيق بسهولة  إدارة  يمكن  االتجاهية، حيث  عالية  الثابتة  الوصلة  للحصول على طيف  التقدم بطلب 
والتخفيف من التداخل الضار. وينبغي أن تكون أوقات المعالجة الفورية لطلبات الطيف المقبولة على أساس 
نشر  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  نطاقها.  وتوسيع  الخدمات  إلى  النفاذ  في تسهيل  المتمثل  الهدف  متجدد هي 
المعلومات علناً بشأن توفر النطاقات ذات الصلة سيكون مفيداً للطلبات التي تلتمس الطيف الذي ُيخصص 

على أساس أسبقية الطلبات المقدمة، في نطاق مزدحم.

ممارسات إدارة الطيف وسط أحداث استثنائية
ينبغي بشكل عام أن يكون المنظمون على علم بالطلبات المختلفة بشأن الطيف في أسواقهم وإتاحة الطيف 
الجودة، خاصة في حالة األحداث االستثنائية.  التي تسمح بتوصيلية ومشاهدة عالية  التطبيقات  الكافي لدعم 
وكمثال على ذلك، عالجت العديد من الهيئات التنظيمية في 2020 قضايا الطيف استجابة للطلب المتزايد على 
شبكات االتصاالت، مدفوعة بأوامر اإلغالق في العديد من البلدان في العالم لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا 

المستجد (كوفيد-19(.8

االتجاهات الحديثة في عمليات المزادات والعمليات الهجينة
تمثل مزادات الطيف تقييم الطيف في السوق، وهي وسيلة شائعة لمنح الطيف. ويتمتع المنظمون بقدر من 
المرونة في تصميم المزاد، مما يتيح لهم تضمين أهداف محددة تناسب أهداف السياسة الفريدة للبلد وظروف 
السوق. وينبغي للهيئات التنظيمية، عند اتخاذ قرار بشأن االلتزامات التي يتعين إدراجها، النظر في إجراء مشاورات 
عامة بشأن المبادئ التوجيهية المقررة لضمان أن يكون نطاق االلتزامات وإطارها الزمني واقعيْين وال يثبطان 
عن غير قصد مقدمي العطاءات المحتملين من المشاركة. ولتشجيع الوافدين الجدد، يمكن للمبادئ التوجيهية 
للمزادات أن تميز بين التزامات المشغلين الحاليين والوافدين الجدد. وبالمثل، فوضع أسقف أو متطلبات الطيف 
لكي يوفر مقدمو العطاءات الفائزون النفاذ بالجملة هي إجراءات إضافية يمكن أن تدعم األطراف الفاعلة األصغر 
حجماً، وذلك لتشجيع المنافسة في السوق في نهاية المطاف. والمزادات التي تستند إلى قواعد "االستعمال أو 
الفقدان" هي التزامات سليمة من شأنها أن تمنع تخزين الطيف وتعزيز استعماله الفعال، على الرغم من أنه 
ينبغي للهيئات التنظيمية أن تراعي على النحو الواجب الفترة الزمنية الفعلية التي يحتاجها المشغلون الستعمال 

الطيف، خاصة إذا كانت هناك حاجة إلى تحديث الشبكات أو نشرها.

تركز المزادات، في أبسط معانيها، على استعداد المشغل للدفع كعامل محدد لتلقي الطيف. بيد أن الهيئات 
التنظيمية تقوم على نحو متزايد بتصميم مزادات تأخذ في االعتبار معايير أخرى. والستمرار نشر شبكات الجيل 
الرابع (4G(، ومؤخراً شبكات الجيل الخامس (5G(، أدرجت العديد من البلدان بنوداً في شروط الترخيص ُتلزم 
المرخص له بالوفاء بمتطلبات معينة تتعلق بالتغطية، أو النشر أو السرعة أو غيرها من متطلبات جودة الخدمة 

أو دعم المنافسة في السوق.

وقد وضعت عدة مزادات تدابير لتحسين التغطية والخدمات بما في ذلك في ألمانيا، والجمهورية السلوفاكية، 
البريد في  اإللكترونية وخدمات  التنظيمية لالتصاالت  الهيئة  التشيكية، وغيرها (BNetzA 2019؛  والجمهورية 
سلوفاكيا (RU( 2020؛ مكتب االتصاالت التشيكي (CTU( 2020(. وتهدف العناصر المشتركة األخرى للمزادات 
على وجه التحديد إلى تعزيز المنافسة، مثل وضع أسقف الطيف، التي تتطلب من المرخص لهم تقديم النفاذ 
بالجملة أو توفير التجوال الوطني. وباإلضافة إلى ذلك، تشمل العديد من شروط الترخيص سياسات "االستعمال 

.https:// reg4covid .itu .int/  :يرد تجميع مباشر لهذه المبادرات المختلفة في الموقع التالي  8

6 ل 
فص

ال

https://reg4covid.itu.int/


116

 كتّيب التنظيم الرقمي

أو الفقدان" التي تتطلب استخدام الطيف قبل تاريخ معين لضمان االستخدام الفعال للطيف ومنع تخزين 
الطيف.

التغطية لتشجيع  التزامات  المدفوعة الستخدام الطيف مقابل  البلدان األسعار  الحاالت، خفضت  وفي بعض 
تضييق الفجوة الرقمية في المناطق الريفية. وفي السويد، حصل مقدم العطاء الفائز لمجموعة الطيف في النطاق 
MHz 700 مع متطلبات التغطية والنشر على اعتماد بقيمة 000 300 كرونة سويدية على سعر الطيف مقابل 
في  واالتصاالت  البريد  (هيئة  الخدمات  إلى  تفتقر  التي  المناطق  في  الخدمة  وتحسين  المتطلبات  بهذه  الوفاء 
السويد (PTS( 2018(. وفي الواليات المتحدة، بالنسبة للمزاد المخطط للنطاق 3,5GHz ، يحق للمشغلين الذين 
يقدمون الخدمة للمناطق الريفية في الغالب الحصول على خصم بنسبة 15 في المائة على سعر العطاء الفائز 
(لجنة االتصاالت الفيدرالية (2020a )FCC(. ويسمح قانون تحديث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كولومبيا 
للمشغلين بدفع مبالغ عينية من حيث نشر الشبكات لتغطية جزء (يصل إلى 40 في المائة( من تكلفة تراخيص 
التردد (القانون رقم 1978 المؤرخ 25 يوليو 2019(. وفي مزاد علني مؤخراً، التزم مقدمو العطاءات الفائزون 
بنشر الخدمة في مناطق ريفية محددة على مدى السنوات الخمس المقبلة كمدفوعات عينية (وزارة تكنولوجيا 

.)2020 MinTIC ،2019 )MinTic) المعلومات واالتصاالت في كولومبيا

كما أن العمليات الهجينة، التي تشمل عناصر لكل من التخصيصات المباشرة والمزادات، تدمج أيضاً األهداف 
الرامية إلى زيادة التغطية وتشجيع نشر الشبكات وضمان المنافسة في السوق. ويعد إجراء تخصيص فرنسا 
إال  المباشر"، ال يحق  المرحلة األولى من "التخصيص  لعملية هجينة. وفي  للنطاق MHz 3 800-3 400 مثاالً 
 MHz لمقدمي العطاءات الذين يلتزمون بالتزامات اختيارية الحصول على واحدة من أربع مجموعات ترددية من
العطاءات تقديم عروض من أجل مجموعات إضافية من  الثانية، يمكن لمقدمي  9.50  وفي مرحلة "المزاد" 
MHz 10 في الجوالت الالحقة، بحد أقصى من الطيف يبلغ MHz 10 لكل مشغل. ووضعت الهيئة التنظيمية 
أيضاً حداً أدنى قدره MHz 40 على مرحلتي المزاد، وُيفترض أن يضمن ذلك جزءاً من الطيف لجميع المشغلين 
الفائزين اللتزامات تتعلق بنشر  العطاءات  الخامس (5G(. وسيخضع جميع مقدمي  الجيل  لتقديم خدمات 
شبكات الجيل الخامس (5G( وتغطيتها وسرعتها. وُيلزمون أيضاً بجعل الشبكات المتنقلة متوافقة مع اإلصدار 
السادس من بروتوكول اإلنترنت واستعمال تقسيم الشبكة (الهيئة التنظيمية لالتصاالت اإللكترونية والبريد في 

.)2019 )ARCEP) توغو

وبغض النظر عن االلتزامات المحددة، يجب أن يكون لدى الهيئات التنظيمية الوسائل الالزمة لمراقبة االمتثال 
اللتزامات الترخيص بفعالية، مثل التغطية وعمليات النشر في الوقت المناسب، إلحراز التقدم في نهاية المطاف 

نحو تحقيق أهداف السياسة العامة.

ترخيص الشبكات المحلية والخاصة
على خالف أجيال االتصاالت المتنقلة الدولية األخرى، غالباً ما تناقش الفرص التي تتيحها شبكات الجيل الخامس 
(5G( من حيث حاالت االستعمال الجديدة والتطبيقات التي تمكنها. والستخدام الطيف بكفاءة، يقدم بعض 
المنظمين الطيف إلى جهات فاعلة غير التقليدية لدعم تطبيقات الجيل الخامس المحلية. ويسمح الطيف المحلي 
للمشغلين بتصميم الشبكات الخاصة وفقاً الحتياجاتهم الخاصة، وخاصة بالنسبة للتطبيقات التي تتطلب درجة 
النشر في المنطقة المحلية الصغيرة أقل بكثير ويمكن نشرها  الدقة والكمون المنخفض. وتكاليف  عالية من 
انتظار أن يقوم مقدم خدمة وطني بإنشاء خدمة وطنية عالية الجودة وموثوقة لدعم  بوتيرة أسرع بكثير من 

تطبيقاتها المتوقعة من الجيل الخامس.

تهتم الجهات الفاعلة الصناعية بإمكانيات الطيف المعين لدعم التطبيقات الصناعية المختلفة داخل شبكات 
الجيل الخامس الخاصة، مثل المصانع الذكية. ويتيح الطيف المعين لألطراف الفاعلة الصناعية تكييف شبكاتها 
وفقاً الحتياجاتها وتطبيقاتها التي ترغب في دعمها، وربما أكثر مما لو اضطرت إلى االعتماد على شبكة مشغل 
خدمة متنقلة. فعلى سبيل المثال، فتحت ألمانيا MHz 100 في النطاق GHz 3,8-3,7 لتراخيص الطيف المحلي 
من أجل الجيل الخامس ألغراض "الصناعة 4.0". وتسمح التخصيصات المحلية لعدد أكبر من المستعملين 
بالحصول على عرض نطاق كبير للترددات في مناطق مختلفة من البلد، مما يعني أن المستعملين المحليين 
 .)2020 BNetzA) من الطيف فقط لدعم احتياجاتهم الخاصة MHz 100 يمكن أن يكون لديهم ما يصل إلى
المستقبل  في  بذلك  للقيام  تخطط  أو  المحلية  للشبكات  الطيف  التنظيمية  الهيئات  من  العديد  حررت  وقد 

(الجدول 1.6(.

تشمل االلتزامات االختيارية إجراءات لتعزيز االبتكار من خالل توفير حلول مخصصة للجهات الفاعلة االقتصادية أو تخصيص ترددات   9

محلياً، وتوفير التغطية داخل المباني، وتقديم منتجات النفاذ الثابت على شبكات االتصاالت المتنقلة، وتحسين استضافة مشغلي 
.)2019 Arcep) وزيادة الشفافية ،)MVNO) الشبكات االفتراضية المتنقلة
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الجدول 1.6. أمثلة لترخيص الشبكات المحلية والخاصة

االستعماالت المتوخاةالنطاقالبلد

GHz 3,8-3,7 (متاح( وGHz 27,5-24,25 ألمانيا
(محتمل(

الصناعة 4.0، والزراعة، والحراجة؛ وتطبيقات الجيل 
الخامس المحلية (الصناعية، النطاق العريض المتنقل، 

النفاذ الالسلكي الثابت(

MHz 1 800 وMHz 2 300 وGHz 4,2-3,8 المملكة المتحدة
وGHz 26,5-24,5 (متاح على أساس أسبقية 

الطلبات المقدمة(

الشبكات الخاصة، أو لتوفير التغطية الريفية أو 
الداخلية، أو النفاذ الالسلكي الثابت

الشبكات المحلية الخاصةGHz 3,8-3,75 (مخطط(شيلي

الشبكات المحلية الخاصةGHz 3,8-3,75 (استشارة(البرازيل

MHz 2 595-2 575 وGHz 28,3-28,2 اليابان
(ممنوح(

الشبكات الخاصة (ُيستخدم لنظام أمن عالي الوضوح 
ر بالذكاء االصطناعي( وميسَّ

 GHz 28,35-27,95(متاح على أساس هونكونغ، الصين
أسبقية الطلبات المقدمة(

تقديم خدمات ال سلكية محلية في مناطق محددة ال 
تزيد مساحتها عن 50 كيلومتراً مربعاً

GHz 28,1-26,5 (مخطط لمنحه على أساس ماليزيا
أسبقية الطلبات المقدمة(

الشبكات المحلية/الخاصة من أجل الخدمات 
المؤسسية والصناعية

 المصدر: BNetzA 2020؛ Ofcom 2019؛ شيلي، القرار 2400 المؤرخ 18 نوفمبر 2019 
(https:// www .leychile .cl/ Navegar ?idNorma = 1139171(؛ الوكالة الوطنية لالتصاالت (Anatel( 2020؛ Fujitsu 2020؛ مكتب هيئة االتصاالت 

.2019 )MCMC) 2019؛ الهيئة الماليزية لالتصاالت والوسائط المتعددةa )OFCA)

الخامس، ال سيما  الجيل  يتيحها  التي  االستعمال  المحلية بسيناريوهات  التراخيص  االتجاه نحو منح  يرتبط 
التطبيقات الصناعية التي تتطلب توفر عرض نطاق كبير وكمون منخفض عبر منطقة تغطية صغيرة. ويشجع 
هذا النهج نشر حاالت استخدام شبكات الجيل الخامس الصناعية بينما يجري نشر شبكات الجيل الخامس 
الوطنية بوتيرة أكثر قياساً، وهو هدف تدعمه مختلف الهيئات التنظيمية. وتصدر العديد من الهيئات التنظيمية 
هذه التراخيص على أساس أسبقية الطلبات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف السياسة العامة الرامية إلى 

تعزيز الحصول على الطيف من أجل النشر السريع لتطبيقات الجيل الخامس الجديدة واعتمادها.

أنظمة التقاسم: النفاذ المتقاسم المرخص والمعفى من الترخيص
يمكن أن تكون أنظمة النفاذ المتقاسم إما جزءاً من نظام مرخص أو غير مرخص (انظر الشكل 4.6(. وفي إطار 
النفاذ المتقاسم المرخص (LSA( يرخص باالستخدام بموجب ترخيص لمجموعة من أنواع مختلفة من الخدمات 
أو بين المستعملين وفقاً للشروط المحددة في الترخيص. وتتم إدارة الطيف بين الخدمات لتجنب التداخل الضار. 
ويمكن إدارة ذلك بشكل ثابت، حيث ال ُيسمح باالستعمال بموجب شروط محددة أو بشكل دينامي، حيث يمكن 
أن يختلف استعمال الطيف عند النظر في االستعمال على تردد معين، في منطقة معينة في نقطة زمنية محددة. 
وعادة ما يكون عدد المستعملين المسموح بهم بموجب نظام النفاذ المتقاسم المرخص محدوداً، وتحدد شروط 
لنظام اإلعفاء من  الحاليين. وطبقاً  النطاق، حيث تتم حماية المستعملين  أولوية المستعملين في  االستخدام 
المستعملين. ومع ذلك، يجب على  المنظم من عدد  الحصول على ترخيص، وال يحّد  الترخيص، ال يشترط 
المستعملين عادة االلتزام بالقيود التقنية (مثل حدود القدرة فيما يخص أجهزة االستقبال واإلرسال، والمستويات 

القصوى لإلرساالت خارج النطاق، وغير ذلك(.

أنظمة النفاذ المتقاسم هي إحدى الطرق التي يمكن بها للمنظمين فتح الطيف أمام المزيد من المستعملين 
وتيسير كفاءة استعمال نطاقات الطيف. وأثبتت نطاقات الطيف المعفاة من الترخيص أنها أرض خصبة لالبتكار، 
كما يتضح من أهمية تكنولوجيات الواي فاي والبلوتوث في تمكين التطبيقات الجديدة وأهمية الواي فاي في 
أنظمة إدارة حركة مشغلي االتصاالت المتنقلة في تفريغ الحركة. ومع ذلك، يجب على المنظمين، في بعض األحيان، 
إدارة االستخدام المتقاسم لتجنب التداخل الضار، مما يجعل النفاذ المتقاسم المرخص خياراً أكثر جاذبية لفتح 

طيف إضافي وحماية الخدمات القائمة في الوقت ذاته.

6 ل 
فص

ال

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1139171
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الشكل 4.6. أنظمة تقاسم الطيف

(LSA)النفاذ المتقاسم المرخص  الطيف المعفى من الترخيص

 ترخيص إضافي مع اتفاقات تقاسم حصرية•

رير النفاذ المتقاسم المرخص ضروري عندما يتعذر تح•

كانالطيف في غضون فترة زمنية معقولة، أو في كل م

تداول الطيف وتأجيره

استعمال مشترك بين تكنولوجيات متعددة•

ى، مثالي من أجل النفاذ المحلي، واألجهزة قصيرة المد•

واالستخدام االنتهازي للنطاق العريض المتنقل

 يسمح بسوق ثانوية للطيف•

يسمح للمشغلين بتداول أو تأجير حقوق استعمال الطيف المخصصة لهم حصراً لآلخرين•

تحقيق هدف زيادة كفاءة استعمال الطيف•

ترتيبات النفاذ المتقاسم المرخص

استفادت أنظمة النفاذ المتقاسم المرخص من التطورات التقنية، مثل قواعد بيانات تحديد الموقع الجغرافي 
 )OECD) واالستشعار، التي تمكن من إدارة الطيف بمزيد من الدينامية (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

.)25 ،2014

وإن إطار النفاذ المشترك المقترح في الواليات المتحدة للنطاق GHz 3,5 يدير بشكل دينامي استعمال الطيف 
بين المستعملين الحاليين وحاملي تراخيص النفاذ ذوي األولوية ومستعملي النفاذ المرخص لهم عموماً. ويتمتع 
المستعملون الحاليون بأكبر قدر من الحماية من التداخل الضار في حين أن المستعملين العاديين ال يتلقون أي 
حماية من المستعملين اآلخرين. وقد اعُتمد نهج ثالثي المستويات إلدارة استخدام الطيف بين المستعملين 
االتحاديين وغير االتحاديين القائمين للنطاق والخدمة الراديوية عريضة النطاق للمواطنين من أجل استيعاب 

.)2020a )FCC) تطبيقات جديدة، بما في ذلك الجيل الخامس وإنترنت األشياء (لجنة االتصاالت الفيدرالية

الطبيعة  المتنقلة بسبب  الترخيص المحلي لطيف الخدمة  المتقاسم المرخص هو  للنفاذ  اتجاه حديث  وثمة 
المحلية لشبكات الجيل الخامس الخاصة وإمكانية التعايش مع الشبكات الوطنية المتنقلة. واعتمدت المملكة 
المحلية (Ofcom 2019؛ مكتب هيئة  لتراخيصهما  المتحدة وهونغ كونغ، الصين نهج نفاذ مشترك مرخصاً 
االتصاالت (2019a )OFCA(. ويظهر النفاذ المشترك المحلي في أشكال أخرى أيضاً. فعلى سبيل المثال، أذنت 
الصين ألربعة مشغلين لالتصاالت المتنقلة باستخدام الطيف على أساس مشترك، ولكن لالستخدام الداخلي 

.)2020 )MIIT) فقط (وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات

وتوفر هذه الترتيبات المشتركة أداة للمنظمين الذين يسعون إلى تخصيص الطيف لخدمات جديدة في نطاقات 
موزعة بالفعل للخدمات القائمة. ويمكن لهذا النهج أن يستفيد أيضاً من الطيف الذي قد يكون غير مستخدم 
الذين  المناطق. وينبغي للمنظمين  الحاليين في بعض  المرخص لهم  أو غير مستخدم من قبل  بشكل كاٍف 
يتطلعون إلى إقامة نفاذ مشترك مرخص به في مناطق معينة أن يضعوا آليات واضحة لتقاسم الطيف تحمي 

المستعملين الحاليين مع تعظيم مقدار الطيف المتاح والتأكد من استعماله من جانب مستعملين آخرين.

وقد تكون اإلدارة الثابتة واألكثر دينامية للطيف ذات صلة، حسب ظروف االستخدام الحالي في النطاق. وتختلف 
تكاليف إدارة الطيف لتنفيذ هذه الحلول اختالفاً كبيراً، وينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ترتيبات 

الترخيص.

الطيف المعفى من الترخيص

باإلضافة إلى التراخيص الصادرة لالستعمال الحصري أو المشترك للطيف، يعّد الطيف المعفى من الترخيص 
مهماً أيضاً في أطر إدارة الطيف. وتعمل العديد من التطبيقات في نطاقات معفاة من الترخيص، بما في ذلك تقنية 
البلوتوث، والواي فاي، وتحديد الترددات الراديوية (RFID( والمعدات الصناعية والعلمية والطبية (ISM( وغيرها 
من األجهزة قصيرة المدى. ومن المتوقع أن تستمر هذه النطاقات في أداء دور هام في المستقبل، بالنظر إلى أن 
تطبيقات الواي فاي وإنترنت األشياء غالباً ما تعمل في نطاقات معفاة من الترخيص. وفتحت بعض البلدان في 
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العالم بعض النطاقات لالستخدام غير المرخص، معترفًة بفوائدها الكبيرة وبالمجموعة الواسعة من التطبيقات 
التي تعمل فيها.

إن العبء التنظيمي الخفيف لنطاقات الطيف هذه يدعم االبتكار. ويكتسي االستعمال غير المرخص له بأهمية 
خاصة عند النظر في الدور الهام الذي تقوم به تكنولوجيا الواي فاي في تفريغ حركة الشبكات المتنقلة والزيادة 
المتوقعة في استخدام إنترنت األشياء واتساع تطبيقات إنترنت األشياء في شبكات الجيل الخامس. وقد حررت 
كل من المملكة المتحدة والواليات المتحدة أو تنظران في تحرير نطاقات إضافية لالستخدام غير المرخص في 
 )FCC) 2020؛ لجنة االتصاالت الفيدراليةb Ofcom 2020؛a Ofcom) GHz 100 وما فوق GHz 6 النطاقين
2020b؛ 2019b FCC(. وتنظر بلدان أخرى في االستخدام غير المرخص كحل ممكن لتوصيلية النطاق العريض 
في المناطق الريفية. فعلى سبيل المثال، أجرت األرجنتين مشاورة بشأن مقترح للسماح باالستخدام غير المرخص 
على أساس ثانوي في المناطق الريفية التي يقل عدد سكانها عن 000 100 نسمة (القرار 2019/21(.10  ونظرت 
باسم  المعروفة  المستخدمة،  غير  التلفزيوني  البث  قنوات  من  أجزاء  في استخدام  كينيا،  مثل  أخرى،  بلدان 

"المساحات التلفزيونية البيضاء" لتوفير النطاق العريض في المناطق الريفية.11

ينبغي للهيئات التنظيمية أن تنظر في دور الطيف المعفى من الترخيص وإمكانيات منح طيف إضافي على أساس 
اإلعفاء من الترخيص في بعض النطاقات لدعم الشبكات والتطبيقات المستقبلية التي تستخدم الطيف. وينبغي 
للهيئات التنظيمية بذل العناية الواجبة لضمان التعايش مع المستخدمين اآلخرين ووضع مبادئ توجيهية واضحة 

ومعلمات تشغيل لالستعمال غير المرخص لتجنب التداخل الضار المحتمل.

تداول الطيف وتأجيره

المرخصين بتداول حقوق  ثانوية للطيف يسمح فيها للمشغلين  الطيف وتأجيره سوقاً  يتيح مفهوم تداول 
استعمال الطيف المخصص لهم مع مستعملين آخرين. وحوالي واحد من كل ثالثة بلدان يسمح بالتداول الثانوي 

.)2019d للطيف، ومعظمها في أوروبا (االتحاد الدولي لالتصاالت

نماذج األعمال الجديدة وابتكارات استخدام الطيف

تقاسم البنى التحتية النشطة: الشبكات المشتركة
التحتية واالستثمار، خاصة فيما يتعلق  البنية  لتقاسم تكاليف  المشغلين مع منافسين  المزيد من  يتعاون 
بالشبكات المتنقلة. وقد بدأ هذا االتجاه بسبب الحاجة إلى تكثيف الشبكات في المراكز الحضرية وكذلك للوفاء 
بالتزامات التغطية في المناطق األقل كثافة سكانية. وإن تقاسم البنية التحتية الذي يتم تنفيذه على نطاق واسع 
في شبكات الجيلين الثالث والرابع، أمر مهم بشكل خاص لخفض تكاليف نشر شبكات الجيل الخامس. وفي 
حين أن التعاون أكثر تركيزاً على البنية التحتية المنفعلة، هناك بعض الحاالت التي يجري فيها تقاسم البنية 
التحتية النشطة، بما في ذلك موارد الطيف. وفي السويد، اتفقت Tele2 وTelenor على تنفيذ شبكة وطنية مشتركة 
المشتركة، Net4moility، بما في ذلك  الخامس وتقاسم الطيف من خالل شركتهما  الجيل  لتقديم خدمات 
MHz 10x2 في النطاق MHz 700. وقد تعاون المشغالن في الماضي لنشر وتشغيل شبكة وطنية من الجيلين 
لبناء شبكة الجيل الخامس المشتركة بسرعة (Tele2 2018(. ومن  اتفاقاتهما  الثاني والرابع، وقاما بتحديث 
األمثلة األخرى على تقاسم موارد الطيف االتفاقات بشأن شبكات النفاذ الراديوي (RAN(، حيث يتفق المشغلون 
على تقاسم شبكاتهم وفقاً لشروط محددة. وقد أبرمت شركات تشغيل االتصاالت المتنقلة في فرنسا، وفنلندا، 
ما تكون مشروطة بأحكام تحدد  الرغم من أن هذه االتفاقات غالباً  اتفاقات تقاسم، على  والدانمارك، وبولندا 
لالتصاالت  األوروبية  التنظيم  (هيئات  التقاسم  التفاق  الزمني  اإلطار  و/أو  للتقاسم  الجغرافية  المنطقة 

.)11-10 ،2018 )BEREC) اإللكترونية

وتسمح ترتيبات التقاسم هذه للمشغلين بتقاسم عبء االستثمار في الشبكات وتقليص الوقت الالزم لنشر 
الشبكات الوطنية. ويؤيد العديد من المنظمين اإلجراءات التي تشجع على نشر الشبكات واالستثمار، وهو ما 
يتماشى مع أهداف نماذج تقاسم الطيف. غير أن هذا النموذج ينطوي على مخاطر محتملة على المنافسة، 
اعتماداً على شروط اتفاقات التقاسم، ومدى األنشطة المشتركة، والقدرة التنافسية للسوق. ومع ذلك، يمكن 
إدارة هذه المخاطر من خالل اإلشراف التنظيمي. فعلى سبيل المثال، ال يمكن السماح بتقاسم الطيف إال لفترة 
محددة أو إلى حين تحرير طيف كاٍف لتجنب نشر شبكة وطنية واحدة فقط في منطقة محددة ولتشجيع إطناب 

.https:// www .boletinoficial .gob .ar/ detalleAviso/ primera/ 221017/ 20191111  10

https:// ca .go .ke/ public -consultation -on -the -draft -dynamic -spectrum -access -framework -for -authorisation -of  11

.-the -use -of -tv -white -spaces/ 
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الشبكة والمنافسة في السوق. ويمكن اتخاذ تدابير أخرى لمنع األطراف من التصرف ككيان مدمج أو كسب 
الهيمنة في السوق مقارنة بالمنافسين اآلخرين. وقد ينظر المنظمون في السماح بتقاسم البنية التحتية النشطة 

لتشجيع نشر الشبكات بسرعة وتقاسم عبء االستثمار بين المشغلين.

تقسيم الشبكة
باإلضافة إلى االتجاهات الجديدة في ترخيص الهيئات التنظيمية للطيف، تسّهل أنواع جديدة من االبتكارات استخدام 
الطيف بشكل أكثر كفاءة. وتقسيم الشبكة، وهو شكل من إضفاء الطابع االفتراضي على الشبكات الذي أصبح 
ممكناً من خالل الشبكات المعّرفة بالبرمجيات والتمثيل االفتراضي لوظائف الشبكة، على سبيل المثال، يسمح 
التعاون االقتصادي  المادية (منظمة  التحتية  البنية  أو الشرائح بنفس  الخدمات  العديد من شبكات  بتقديم 
والتنمية (OECD( 2019، 28-29(. وهذا يمكّن المشغلين من تقديم أنواع مختلفة من الخدمات لكل شريحة 

شبكة، مصممة خصيصاً لخصائص الخدمة الالزمة، مثل الكمون أو السرعة أو األمن أو الموثوقية.

ومع انتقال مشغلي االتصاالت المتنقلة من شبكات الجيل الرابع إلى شبكات الجيل الخامس، يمكن أن يساعدهم 
تقسيم الشبكة على استخدام الطيف والشبكات بكفاءة لتلبية احتياجات الشبكة مع بدء دعم المزيد من تطبيقات 
الجيل الخامس كثيفة البيانات. ومن المتوقع أن يكون لتقسيم الشبكة تأثير كبير بمجرد نشر شبكات الجيل 
الخامس بالكامل، عندما تترسخ سيناريوهات استخدام شبكات الجيل الخامس المختلفة، ويمكن تطبيق تقسيم 

التوصيل الشبكي على نطاق واسع.

إعادة تخصيص الطيف وإعادة توزيعه
لتعظيم استخدام للطيف وبالتالي تلبية أصحاب المصلحة المعنيين للطلب على الطيف بشكل أفضل، تقوم 
الهيئات التنظيمية باتخاذ تدابير إدارية ومالية وتقنية السترداد الطيف وإعادة تخصيصه لالستخدامات الجديدة. 
وإعادة تخصيص الطيف وإعادة توزيعه ليس مفهوماً جديداً، ولكنه يكتسي أهمية أكبر فيما تسعى البلدان إلى 
توفير مزيد من الطيف لتلبية الطلب على الطيف للخدمات والتكنولوجيات الجديدة. وقد أخذت هذه النهج في 
االعتبار الطيف المستخدم في التكنولوجيات المتنقلة الحالية والطيف المستخدم في خدمات أخرى على السواء. 
وتتمثل النقطة الرئيسية في االستفادة المثلى من استخدام الطيف نفسه من خالل االنتقال من التكنولوجيات 
القديمة (الجيل الثاني( إلى التكنولوجيات األحدث (مثل الجيل الرابع أو الجيل الخامس(. فعلى سبيل المثال، 
إن شبكات الجيل الرابع أكثر استمثاالً في استعمال الطيف بمقدار 15 إلى 30 مرة تقريباً من شبكات الجيل 
 GHz 900و GHz 850 الثاني، مثل الثاني، ويمكن تنفيذها في نطاقات التردد المصممة أصالً لشبكات الجيل 

.GHz 1 800و

ومن المبادئ الشاملة التي يمكن تطبيقها على جميع أنواع التراخيص مفهوم الحياد التكنولوجي. ومن شأن 
ذلك أن يسهل االنتقال من تكنولوجيا إلى تكنولوجيا أخرى ويزيل العوائق التنظيمية.

التماثلي إلى  التلفزيونية من اإلرسال  انتقال اإلذاعة  الدافع وراء أحد أهم األهداف إلعادة التخصيص هو  وكان 
اإلرسال الرقمي، مما يتيح توفير خدمات تلفزيونية محسنة مع استخدام قدر أقل من الطيف. وقد خصص 
العديد من واضعي السياسات الطيف الذي يمكن إعادة تخصيصه من اإلذاعة التماثلية إلى استعماالت أخرى، 
والمشار إليه باسم العائد الرقمي، لتوفير خدمات النطاق العريض المتنقلة. وفي الواقع، كان إنشاء العائد الرقمي 
محركاً رئيسياً لالنتقال إلى اإلذاعة الرقمية في جميع أنحاء العالم، حيث قام حوالي ثلثي البلدان بالفعل بإعادة 

.)2019d توزيع طيف المكاسب الرقمية للخدمات المتنقلة الخلوية (االتحاد الدولي لالتصاالت

النتائج الرئيسية  4.6
ترد أدناه النتائج الرئيسية لهذا االستعراض ألفضل الممارسات المتعلقة بالتطبيقات واالعتبارات التنظيمية التي 

تقود استعمال الطيف في المستقبل.

في سياق االبتكار التكنولوجي المستمر، ينبغي أن تكون سياسة الطيف الفعالة مرنة بما يكفي لتعزيز نشر   •
مختلف الخدمات. ومع تطوير التكنولوجيات والتطبيقات الجديدة، ينبغي للهيئات التنظيمية أن تأخذها 
بعين االعتبار عند النظر في مستقبل خططها الوطنية إلدارة الطيف. وال بد من إدارة فعالة للطلبات المتنافسة 
على الطيف من أجل إدارة زيادة الطلب على حركة البيانات. كما تحقق تماماً الفوائد المحتملة التي يمكن 
أن يجنيها المستهلكون المحتملون من التكنولوجيات الجديدة، فضالً عن األهداف االجتماعية واالقتصادية 

األوسع، مع تحقيق الهدف العام المتمثل في تعزيز النفاذ إلى التوصيلية وتوسيعه.
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ينبغي لإلدارات أن تنظر بعناية في أهمية إدارة الطيف عند تحديد كيفية معالجتها داخل الهيكل الحكومي.   •
ومن المهم وجود هيكل راسخ لتحقيق الشفافية في هذه العملية، مما يؤدي إلى بيئة تنظيمية أكثر استقراراً.

باإلضافة إلى شروط الترخيص األطول التي تزيد من اليقين التنظيمي للمشغلين، ينبغي أن تدرك الهيئات   •
التنظيمية االستثمارات وأعباء النشر التي تتحملها شركات التشغيل لتحسين الشبكات، نظراً ألن رسوم 
استخدام الطيف قد تؤثر على قدرة المشغلين على االستثمار. وعالوة على ذلك، ينبغي للهيئات التنظيمية 
أن تنظر في تبسيط عملية تخصيص بعض التطبيقات التي تتطلب القليل من التنسيق واإلشراف، والتي 
يمكن أن تيسر النفاذ وتوسع الخدمات في البلد. كما أن نشر المعلومات مع سجل حديث لتخصيصات 

الطيف للخدمات والنطاقات المختلفة يسهل النفاذ إلى نطاقات التردد المختلفة.

هناك اتجاه نحو الترخيص المحلي المرتبط بسيناريوهات االستعمال التي تتيحها شبكات الجيل الخامس،   •
ال سيما تلك المتعلقة بالتطبيقات الصناعية التي تتطلب توفر عرض نطاق كبير وكمون منخفض عبر 
منطقة تغطية صغيرة. ويشجع هذا النهج نشر حاالت استخدام شبكات الجيل الخامس الصناعية بينما 

يجري نشر شبكات الجيل الخامس الوطنية بوتيرة أكثر قياساً.

أنظمة النفاذ المشتركة بمثابة وسيلة تسمح للهيئات التنظيمية بفتح الطيف الذي تستعمله حالياً الخدمات   •
القائمة للمستعملين الجدد. وأثبتت نطاقات الطيف المعفاة من الترخيص أنها أرض خصبة لالبتكار، كما 

يتضح من أهمية تكنولوجيات الواي فاي والبلوتوث في تمكين التطبيقات الجديدة.

من المبادئ الشاملة التي يمكن تطبيقها على جميع أنواع التراخيص مفهوم الحياد التكنولوجي. وقد اعتمد   •
العديد من الجهات التنظيمية هذا النهج لتعزيز االبتكار وتقليل القيود التنظيمية.

الدولية من حيث تراخيص  الممارسات  التنظيمية باستعراض ألفضل  وأخيراً، ينبغي أن تقوم الجهات   •
الطيف. ويشمل ذلك االلتزام بالقرارات الدولية واإلقليمية المتعلقة بتخصيص الترددات، وبالمعايير التقنية 

العالمية، وتعظيم التنسيق. وهذا يدعم خفض تكاليف المعدات، ويمكّن التجوال بشكل فعال.
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الفصل 7. االستجابات التنظيمية للتكنولوجيات 
المتطورة

مقدمة  1.7
البيانات. والرقمنة تدفعها زيادة وسرعة  المجتمعات واالقتصادات تولد باستمرار كميات قياسية من  رقمنة 
التوصيلية بين الناس واألشياء. وتوفر األلياف إلى المنازل (FTTx( والشبكات المتنقلة السريعة الفرصة للمشاركة 
في األنشطة الرقمية، وتوفر وسائط التواصل االجتماعي والمحتوى الذي يولده المستخدمون الدافع لذلك. وفي 
الوقت نفسه، تصبح المزيد من األشياء "ذكية"، أي موصولة باإلنترنت لتلقي البيانات وإرسالها. ونتيجة لهذا الكم 
الهائل من البيانات، تطورت تكنولوجيات جديدة تساعد على فرز البيانات واستخالص القيمة من الجمع بين 
الذكاء  التكنولوجيات بمصطلحات شاملة مثل  ما توصف هذه  وكثيراً  وتحليلها.  الكبيرة  البيانات  مجموعات 

االصطناعي (AI( والبيانات الضخمة.

تتطلب التكنولوجيات الجديدة أن تعيد الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النظر في األدوات 
التي تستخدمها لتسهيل المنافسة العادلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحماية المستهلكين. كما 
أن التكنولوجيات الجديدة تشكل تحديات قانونية وأخالقية وتحديات في مجال االقتصاد الكلي. وتكافح المصارف 
المعلومات  التنظيمية لالتصاالت/تكنولوجيا  المنافسة والهيئات  المستهلك ولجان  المركزية ووكاالت حماية 
واالتصاالت من أجل تقييم اآلثار المترتبة على مجاالت مسؤوليتها. ويعزى ذلك إلى أن أدوار الهيئات التنظيمية 
الخاصة بالقطاعات، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمياه والكهرباء والمصارف، والهيئات التنظيمية 
التي تتناول مواضيع محددة مثل وكالة حماية المستهلك أو لجنة المنافسة، قد تحتاج إلى إعادة رسمها، وقد 

يلزم في بعض الحاالت إنشاء هيئات تنظيمية أكثر تخصصاً.

يبين الشكل 1.7 كيف أن منظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاص بقطاع معين تكمله وكاالت تنظيمية 
وظيفية لها مسؤوليات في جميع قطاعات االقتصاد.
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الشكل 1.7. النظام اإليكولوجي التنظيمي الرقمي

يناقش هذا الفصل االتجاه العام في إعادة تحديد أدوار مختلف الهيئات التنظيمية استجابة للحوسبة السحابية، 
والذكاء االصطناعي، وسلسلة الكتل، والبيانات الضخمة، وإنترنت األشياء (IoT(. وبينما تظل النتائج المرجوة - 
المنافسة العادلة وحماية المستهلك والتنمية االقتصادية – كما هي، تتغير النهج المتبعة لتحقيقها عبر الزمن 
وتختلف من بلد إلى آخر. ويهدف هذا الفصل إلى توفير إطار لتحديد نهج تنظيمي مناسب استجابة للتكنولوجيات 
الناشئة. ويوضح القسم التالي التكنولوجيات المختارة في سياق سلسلة قيمة اإلنترنت ونماذج األعمال المتطورة 
لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويناقش القسم األخير البيئة التنظيمية المتطورة والخيارات المتاحة 

لتوزيع المسؤوليات التنظيمية على الجهات التنظيمية القطاعية و/أو الوظيفية.

التكنولوجيات المتطورة  2.7
تشترك سلسلة الكتل، والذكاء االصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وإنترنت األشياء في أنها 
تتعامل كلها بطريقة أو بأخرى مع البيانات وأنها تسّهل نماذج األعمال الجديدة التي يمكن أن تغير إنشاء القيمة 
داخل قطاعات سلسلة القيمة وفيما بينها. وتولد إنترنت األشياء البيانات (االستشعار والجمع(، وتخزن الحوسبة 
السحابية البيانات وتعالجها، وتستمد البيانات الضخمة البيانات من خالل الجمع بين مجموعات البيانات الكبيرة، 
ويتعلم الذكاء االصطناعي من البيانات، بما في ذلك البيانات الضخمة، وسلسلة الكتل هي آلية اللتقاط سجل 

معامالت البيانات بشكل موثوق وبطريقة موزعة (انظر الشكل 2.7(.

7 ل 
فص

ال



128

 كتّيب التنظيم الرقمي

الشكل 2.7. ربط التكنولوجيات المشمولة بهذا الفصل

هذه التكنولوجيات مختلفة من حيث إن إنترنت األشياء تخضع للوائح قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
في حين أن التكنولوجيات األخرى ال تخضع لها حالياً. وعلى الرغم من أن التطبيقات القائمة على هذه التكنولوجيات 
قد تخضع للهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو للهيئات التنظيمية المعنية بموضوع محدد، 
مثل الهيئات التنظيمية المعنية بحماية البيانات وحماية المستهلك والكيان المسؤول عن األمن السيبراني، فإن 
التكنولوجيات نفسها ال تخضع لها. فعلى سبيل المثال، تستخدم العمالت المشفرة تكنولوجيا سلسلة الكتل 

وتقع المسؤولية التنظيمية على عاتق المصارف المركزية.

الحوسبة السحابية
تحّول الحوسبة السحابية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات إلى خدمات، يتم تسليمها عبر اإلنترنت 
العام، بما في ذلك المخدمات والتخزين والربط الشبكي والبرمجيات وتحليل البيانات. وتسمح الحوسبة السحابية 
للشركات برفع مستوى قدرة الحوسبة والربط الشبكي المتاحة لها وتخفيضه في غضون دقائق قليلة. وتشمل 
الحوسبة السحابية الباعة الذين يقدمون خدمات التخزين كخدمة، مثل صندوق Dropbox وiCloud، والشركات 
 YouTubeو Netflix وتستعمل خدمات البث المتواصل مثل .WeTransfer التي تركز على نقل الملفات مثل
وتطبيقات وسائل التواصل االجتماعي مثل TikTok وFacebook البنية التحتية القائمة على الحوسبة السحابية.

يعّرف االتحاد الدولي لالتصاالت (2018b( الحوسبة السحابية على أنها "نموذج للتمكين من النفاذ الشبكي إلى 
مجموعة قابلة للزيادة ومرنة من الموارد المادية أو االفتراضية التي يمكن تقاسمها والتزود بها وإدارتها على 

أساس الخدمة الذاتية حسب الطلب".

الرئيسية  المركزية بالحواسيب  ومن منظور ما، أصبحت الحوسبة السحابية دائرة كاملة. وقد بدأت الحوسبة 
والحواسيب  الشخصية  الحواسيب  مع   )PC) الفردية  الحوسبة  إلى  وانتقلت  البسيطة،  والمطاريف  الكبيرة 
المحمولة، وعادت اآلن إلى البنية التحتية المركزية (الحوسبة السحابية( مع المطاريف واألجهزة الذكية، بما في 
ذلك الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية. والحوسبة السحابية هي جزء من سلسلة قيمة اإلنترنت وترتبط القضايا 

التنظيمية أساساً بحماية البيانات والمستهلك في واليات قضائية متعددة.
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إنترنت األشياء
 )Ofcom) إنترنت األشياء مصطلح شامل للتكنولوجيات التي تسمح لألشياء بالتواصل. ويعّرف مكتب االتصاالت
إنترنت األشياء بأنها التوصيل البيني عبر اإلنترنت ألجهزة الحوسبة المدمجة في األشياء اليومية، مما يمكّنها من 
المنفعل على  التعرف  القريب، مثل  إنترنت األشياء تكنولوجيات المدى  البيانات.1  وتشمل  إرسال واستقبال 
الترددات الراديوية (RFID( واتصاالت المجال القريب (NFC(؛ والتكنولوجيات التي تغطي مسافات كبيرة مثل 
االتصاالت من آلة إلى آلة (M2M(. وتستعمل االتصاالت من آلة إلى آلة بطاقات وحدة تعّرف هوية المشترك 
 SIM لتحديد الهوية واالستيقان منها على الشبكات المتنقلة. ويعرض الشكل 3.7 عدد بطاقات )SIM) القياسية
المستخدمة من أجل توصيلية إنترنت األشياء في العالم. وتشير تقديرات تقرير التنقلية الصادر عن شركة إريكسون 

(Ericsson, 2019( إلى أنه سيكون هناك 25 مليار جهاز إلنترنت األشياء في 2025.

الشكل 3.7. االتصاالت العالمية، إنترنت األشياء الخلوية المرخصة )بالماليين(

.GSMA Intelligence :المصدر

سلسلة قيمة إنترنت األشياء أقصر من سلسلة قيمة اإلنترنت، وتتكون من ثالثة إلى أربعة مقاطع (هيئات التنظيم 
.)2016 )BEREC) األوروبية لالتصاالت اإللكترونية

مقدم خدمة إنترنت األشياء هو شركة تدمج إنترنت األشياء في منتجاتها أو خدماتها، مثل شركة تصنيع   •
السيارات أو مزود الكهرباء.

 )ISP) يمكن أن يكون مقدم توصيلية إنترنت األشياء مشغل االتصاالت المتنقلة أو مقدم خدمة اإلنترنت  •
.Apple Watch أو Amazon لدى شركة Alexia الذي ُيستخدم توصيل اإلنترنت لديه عبر الواي فاي مثل

الجمع بين  إنترنت األشياء. ويمكن  المدمجة في  الخدمة  أو  المنتج  مستعمل إنترنت األشياء  يشتري   •
المنتجات والخدمات أو شراؤها بشكل منفصل. ويمكن أن يكون لدى شركة تصنيع السيارات خدمة تتبع 

مجانية مدرجة لفترة زمنية محددة أو لفترة حياة السيارة أو تفرض رسماً عليها بشكل منفصل.

ينطوي استخدام إنترنت األشياء على العديد من المتطلبات التنظيمية:

يلزم تنظيم استخدام الطيف إلنترنت األشياء. وبخالف استخدام بطاقات SIM، يمكن لألشياء الممكّنة   •
بإنترنت األشياء التواصل على ترددات مختلفة باستعمال الواي فاي، أو اتصاالت المدى القريب أو تعرف 
مدى  تستعمل  أن  القريب  المدى  التصاالت  ويمكن  الراديوية.   الترددات  بواسطة  الهوية 

https:// www .ofcom .org .uk/ manage -your -licence/ radiocommunication -licences/  ،)IoT) إنترنت األشياء تعريف   1

internet -of -things. تقدم توصية االتحاد ITU-T Y.2060 لمحة عامة عن إنترنت األشياء (IoT( وتعريفاً أكثر تفصالً: "ُتعّرف إنترنت 
األشياء على أنها بنية تحتية عالمية لمجتمع المعلومات، تمكّن الخدمات المتطورة عن طريق التوصيل البيني لألشياء (المادية 

واالفتراضية( استناداً إلى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت القابلة للتشغيل البيني القائمة والمتطورة.
 إلتاحة الخدمات لجميع أنواع التطبيقات، مع ضمان الحفاظ عىل الخصوصية المطلوبة.

ً
 كامال

ً
نت األشياء استخداما المالحظـة 1 - من خالل استغالل إمكانيات تعّرف الهوية ونقل البيانات ومعالجتها واتصاالتها، تستخدم إن�ت

.https:// www .itu .int/ ITU -T/ recommendations/ rec .aspx ?rec = y .2060 ".نت األشياء، من منظور واسع، باعتبارها رؤية تنطوي عىل آثار تكنولوجية ومجتمعية المالحظـة 2 - يمكن النظر إىل إن�ت

7 ل 
فص

ال

https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radiocommunication-licences/internet-of-things
https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/radiocommunication-licences/internet-of-things
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=y.2060
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الطيف GHz 3-MHz 300، على سبيل المثال. ويمكن استعمال تعرف الهوية بواسطة الترددات في نطاق 
تردد منخفض يبلغ kHz 134-125 أو عند MHz 13 (التحاد الدولي لالتصاالت 2016(.

قضايا المنافسة التي تدور حول حصر خيارات العمالء الناجمة عن بطاقات SIM الثابتة في أجهزتهم. يمكن   •
أن تكون تكاليف قابلية نقل األرقام من حيث تبديل مقدمي الخدمات المتنقلة لألشياء الممكّنة بإنترنت 
إلى أن   )2016) )BEREC) التنظيم األوروبية لالتصاالت اإللكترونية األشياء باهظة. ويشير تقرير هيئات 

اللوائح الحالية لقابلية نقل األرقام قد ال تكون مناسبة ويجب تطوير نهج مرنة جديدة.

حماية البيانات أمر بالغ األهمية بالنسبة إلنترنت األشياء. َمن يملك البيانات التي يتم إنشاؤها وما هي   •
انتهاكات  والمسؤولية عن  وتخزينها  البيانات،  استخدام  البيانات من حيث  لمالك  القانونية  االلتزامات 

البيانات؟

قد يحتاج األمر إلى معالجة مسألة التجوال لنشر إنترنت األشياء باستخدام بطاقات SIM. وقد تتطلب أجهزة   •
إنترنت األشياء التجوال الدائم عبر واليات قضائية متعددة (مثل السيارات المزودة بأجهزة تتبع مدمجة(. 
والسؤال هو ما إذا كانت لوائح التجوال تنطبق على األشياء الممكّنة بإنترنت األشياء. وبالنسبة إلى االتحاد 
األوروبي (EU(، مثالً، هل ينبغي أن تخضع األشياء الممكنة بإنترنت األشياء لمبدأ "التجوال بأسعار محلية"؟

يشير تقرير هيئات التنظيم األوروبية لالتصاالت اإللكترونية (BEREC( (2016( إلى أنه إذا تضاعف عدد   •
توصيالت التجوال فجأة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل تتعلق بالنفاذ.

يمكن حل قضايا العنونة والترقيم عن طريق اعتماد بطاقات eSIM التي تحدد هوية األجهزة من خالل هوية 
.GSMA وتسمح بالتبديل اإللكتروني للموردين. وقد أنتجت رابطة )IMSI) المشترك في الخدمة المتنقلة الدولية

eSIM2. معياراً لبطاقات

ستجلب بطاقات eSIM فرصاً جديدة للبيع بالجملة، بما في ذلك للشركات التي ال تعمل في مجال التوصيلية. 
ويمكن للشبكات الخاصة، في المناجم أو المنافذ مثالً، أن يكون لها بطاقات eSIM خاصة بها، مما يزيد من األمن 
والتحكم في استعمال البيانات في تطبيقات محددة. ويمكن لسالسل الفنادق والمستشفيات أن توفر لزبائنها/
مرضاها بطاقات eSIM مع توزيع بيانات محددة. ويمكن لمقدمي خدمات إنترنت األشياء عرض منتجاتهم بما 
في ذلك البيانات المضمنة ويمكن للعمالء زيادة رصيدهم بسهولة عبر اإلنترنت، أو تغيير موّردهم أثناء العطلة 

أو عند االنتقال إلى مدينة أخرى.

البيانات الضخمة
يمكن تلخيص البيانات الضخمة كاشتقاق قيمة من الجمع بين مجموعات البيانات الكبيرة. والبيانات الضخمة 
 )2015) UNSTATS بيانات مختلفة وبيانات ذات خصائص مختلفة. ويصف تقرير هي مزيج من مصادر 
المتغيرات والصحة واالنتقائية والهيكل والتواتر  البيانات من حيث الحجم والسرعة والتنوع وعدد  خصائص 
(استناداً إلى حدث أو على أساس االستمرار(. وغالباً ما توصف البيانات الضخمة من حيث النعوت "V" هذه 

(االتحاد الدولي لالتصاالت 2014(:

الحجم )Volume(: يمكن أن تأتي مجموعات البيانات الكبيرة من عدد كبير من المصادر مثل سجالت   •
مقصد المكالمات (CDR( من المكالمات الهاتفية المتنقلة واألجهزة الذكية (إنترنت األشياء(.

السرعة )Velocity(: تشير السرعة إلى سرعة توليد البيانات. ويكون للتقارير المالية السنوية المراجعة   •
سجل جديد بعد 12 شهراً. ويمكن أن تحدث سجالت مبيعات األسواق الكبرى لمنتج ما عدة آالف المرات 

في اليوم.

التنوع )Variety(: تأتي البيانات في أشكال وأنواع مختلفة. ويمكن أن تكون بيانات منظمة من أسواق   •
الفيديو  ومقاطع  اإللكتروني  البريد  ورسائل  النصية  الوثائق  من  منظمة  غير  بيانات  أو  المالية  األوراق 

والتسجيالت الصوتية وما إلى ذلك.

الصحة )Veracity(: تشير الصحة إلى جودة البيانات حيث تكون بعض البيانات أكثر موثوقية من غيرها.   •
وأحد األمثلة على صحة البيانات هو الفرق بين استطالعات اآلراء االنتخابية والبيانات االنتخابية، إذ تتسم 

األخيرة بدرجة أعلى من الصحة.

القيمة )Value(: للبيانات قيمة جوهرية ال تتحقق إال بعد اكتشاف القيمة واستخدامها.  •

https:// www .gsma .com/ iot/ embedded -sim/  ،)eUICC) مدمجة أو بطاقات الدارة المتكاملة الشاملة المدمجة.SIM بطاقات  2

https://www.gsma.com/iot/embedded-sim/
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الجدول 1.7 مصادر البيانات الضخمة

األمثلةأنواع البيانات

البيانات اإلدارية هي البيانات التي تجمعها الدولة، مثل المدفوعات الضريبية وشهادات الميالد البيانات اإلدارية
وأرقام الضمان االجتماعي والمساهمات.

تجري الدولة مجموعة من الدراسات االستقصائية على مدار السنة وبعضها في دورات من بيانات االستقصاء
خمس أو عشر سنوات. ومن األمثلة على ذلك، التعداد، والدراسات االستقصائية للقوى 

العاملة، والدراسات االستقصائية الصحية، والدراسات االستقصائية األسرية متعددة األغراض.

يجمع القطاع الخاص مجموعة واسعة من البيانات عالية التردد. وتشمل األمثلة ما يلي:بيانات عالية التردد

سجل مقصد المكالمات من مشغلي االتصاالت المتنقلة  •

المشتريات من األسواق الكبرى وعبر اإلنترنت  •

المعامالت المصرفية وبطاقات االئتمان  •

المعامالت من أسواق األوراق المالية والسلع  •

أجهزة استشعار الطرق وحركة المرور  •

محطات الطقس  •

أجهزة تتبع النظام العالمي لتحديد المواقع  •

البحث على اإلنترنت وأنشطة وسائل التواصل االجتماعي ومشاهدات الصفحات  •

الوثائق النصية ومقاطع الفيديو والصور هي أمثلة على البيانات المنظمةبيانات غير منظمة

والمدونات والمنشورات والمحتويات اإللكترونية األخرى المؤلفة وغير المؤلفة

البيانات الجغرافية المكانية 
المستمدة من السواتل

التصوير باألشعة تحت الحمراء لتقدير عدد السكان، على سبيل المثال

يمكن استخدام البيانات الضخمة لتقدير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لرصد أهداف التنمية في 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويمكن لمشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة (MNO( أيضاً استعمالها 

للحد من فقدان العمالء وتحقيق المستوى األمثل للشبكات وتوفير دعم أفضل للعمالء:

العمالء.  للحد من فقدان  أدوات مكتبية  الفردية والمكافئات هي  التعبئة  العمالء وحزم  التنبؤ بفقدان   •
والحصول على عميل أكثر تكلفة من االحتفاظ بعميل حالي. ويمكن للبيانات الضخمة، من خالل مزيج من 
استهالك العمالء، والشكاوى، والمعامالت، ووسائل التواصل االجتماعي، وتقسيم العمالء، أن تساعد في 
تحديد العمالء الذين من المحتمل أن يغادروا وتصميم المنتجات/الخدمات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة 

.)2015 Deloitte)

استمثال الشبكة: تمثل النفقات التشغيلية تكلفة كبيرة بالنسبة للمشغلين. ويمكن أن تتطلب الترقية   •
إلى الجيل الخامس أيضاً المزيد من المحطات القاعدة وستكون إدارة الشبكة أكثر تعقيداً. وفي نيجيريا، تبلغ 
المائة تقريباً. ويمكن استخدام  التحتية لشركة التشغيل MTN 52 في  تكاليف صيانة الشبكات والبنية 
تحليالت البيانات الضخمة لتحسين أداء الشبكات، من خالل مقارنة البيانات في الوقت الفعلي مع البيانات 

.)2020 MapR) التاريخية

العالم لدعم  أنحاء  الدردشة على نطاق واسع في جميع  المتنقلة روبوتات  يستخدم مشغلو االتصاالت   •
العمالء. ويمكن أن تحسن روبوتات الدردشة خدمة العمالء.

وبما أن البيانات الضخمة تنطوي على الجمع بين مجموعات مختلفة من البيانات، فمن المرجح على نحو متزايد 
أن تتمكن البيانات الناتجة من التعرف على هوية األفراد. وقد يكون لمجموعات البيانات المختلفة مستويات 
مختلفة من الموافقة وااللتزامات بالنسبة لمالكي البيانات، مما يزيد من الحاجة إلى قوانين صارمة لحماية البيانات.

سلسلة الكتل
سلسلة الكتل هي تكنولوجيا تربط سجالت ُتسمى الكتل، في تسلسل يستخدم التجفير. ويحتوي كل سجل على 
مجموعة من المعلومات بما في ذلك الختم الزمني، الذي يشارك في المعاملة، وشفرتان فريدتان لتعّرف الهوية 
يطلق عليهما اسم التجزئة. ويحتوي السجل على تجزئة السجل السابق باإلضافة إلى تجزئة للسجل الحالي، مما 
ينشئ سلسلة (انظر الشكل 4.7(. وهو نوع من السجالت الموزعة يتألف من بيانات مسجلة رقمياً مرتبة كسلسلة 

7 ل 
فص

ال
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متزايدة تباعاً من الكتل مع كل كتلة موصولة تجفيرياً ومحصنة ضد التالعب والمراجعة (االتحاد الدولي لالتصاالت 
2019a(. وتجعل عملية التحقق الموزعة سالسل الكتل قادرة على الصمود ومن المستحيل تقريباً العبث بها 
نظراً لعدم وجود نقطة تعطل واحدة. واألفضل من ذلك، أنه يصبح من الصعب على نحو متزايد تغييرها مع 

إضافة المزيد من الكتل إلى السلسلة.

هناك تمييز هام بين سالسل الكتل الخاصة والعامة. ويشار أيضاً إلى سلسلة الكتل العامة بأنها مفتوحة أو بدون 
 .)2018 Michels) ترخيص وتسمح ألي شخص باالنضمام إلى الشبكة كعقدة وتخزين نسخة محلية من السجل
وعلى النقيض من ذلك، تقتصر معالجة البيانات في سالسل الكتل الخاصة (المأذونة(، على مجموعة مغلقة 

من العقد.

التي ال تخضع بها تكنولوجيا بروتوكول نقل  الطريقة  الكتل ألي تنظيم بنفس  وال تخضع تكنولوجيا سلسلة 
النصوص الترابطية (HTTPS( أو الطباعة ثالثية األبعاد للتنظيم. وسلسلة الكتل هي تكنولوجيا يمكن استخدامها 
للتطبيقات في مجموعة واسعة من القطاعات ومع خصائص ووظائف مختلفة. وقد تكون هناك حاجة إلى استجابة 

تنظيمية اعتماداً على القطاع واستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل.

الشكل 4.7. سلسلة الكتل

البيتكوين (Bitcoin(، على سبيل المثال، هي عملة رقمية ال مركزية تستخدم تكنولوجيا سلسلة الكتل. ويطرح 
استخدامها تحديات فيما يتعلق بمنع غسل األموال واالحتيال. وبما أن السجل موزع عبر شبكات الحاسوب في 
جميع أنحاء العالم، فسيكون من الصعب وقف المعامالت و/أو فحصها ضمن والية قضائية واحدة فقط. وبالتالي، 

فإن التعاون بين الواليات القضائية مهم.

وكان البيتكوين التطبيق األول لتكنولوجيا سلسلة الكتل كعملة رقمية. ومنذ ذلك الحين، تم إطالق العديد من 
العمالت المشفرة األخرى ولكن يجري أيضاً اختبار التطبيقات غير المرتبطة بالعمالت. ويلخص تقرير صادر عن 
االتحاد (2019b( بشأن السجالت الموزعة أكثر من 50 حالة استخدام لسلسلة الكتل، بما في ذلك التطبيقات في 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتشمل األمثلة الحديثة على تنفيذ سلسلة الكتل في قطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت ما يلي:

تقضي الهيئة التنظيمية لالتصاالت في الهند (TRAI 2018( بأن تستخدم االتصاالت التكنولوجيات القائمة   •
على سلسلة الكتل في إنشاء سجل "عدم اإلزعاج" لمنع الرسائل االقتحامية. وفي الالئحة التنظيمية، تشير 

.DLT وسلسلة الكتل كنوع واحد من السجالت )DLT) الهيئة إلى تكنولوجيا السجالت الموزعة

أجهزة  مليارات  بين  واألمن  الثقة  على  للحفاظ  الكتل  استخدام سلسلة  يمكن  والبيانات:  الهوية  إدارة   •
االستشعار التي سُتوصل بالشبكة (مثل الثالجات الذكية ومسّيرات الواي فاي والساعات الذكية، وما إلى 

ذلك.(

المتحدة باستخدام  المملكة  الهواتف األرضية في  أرقام  يقوم مكتب االتصاالت (Ofcom( بتجربة إلدارة   •
تكنولوجيا سلسلة الكتل.3  وتجري تجربة سلسلة الكتل لتحسين عملية نقل األرقام. ويمكن إنشاء إدارة 
ملكية األرقام وتسيير المكالمات الصوتية عن طريق التقاط األطراف لمنفذ األرقام ومبادلة الوقت في سجل 

(أو كتلة(.

Ofcom، كيف يمكن لتكنولوجيا سلسلة الكتل أن تساعد في إدارة أرقام الهواتف في المملكة المتحدة،    3 

https:// www .ofcom .org .uk/ about -ofcom/ latest/ features -and -news/ blockchain -technology -uk -telephone 
.-numbers

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/blockchain-technology-uk-telephone-numbers
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/blockchain-technology-uk-telephone-numbers
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..إلى تطوير نموذج عالمي جديد لتصميم وتمويل وتنفيذ حلول وتكنولوجيات  ID20204 يهدف التحالف  •
الهوية الرقمية. ويجري حالياً بحث سلسلة الكتل إلى جانب القياسات البيومترية لهذا الغرض.5

أصدرت Deloitte (2016( تقريراً يعرض الفرص التجارية المتاحة لمشغلي االتصاالت المتنقلة وموّردي   •
أداء الشبكة على  التطبيقات هو تخزين  الكتل. وأحد  إلى تكنولوجيات سلسلة  خدمات اإلنترنت استناداً 

مستوى الخلية في سالسل الكتل لتحليل أداء الشبكة.

وفي حين تختلف الشواغل التنظيمية لكل تطبيق من تطبيقات سلسلة الكتل، سُتطبق بعض القضايا مثل 
حماية البيانات عبر معظم تطبيقات سلسلة الكتل. وتتيح سالسل الكتل العمومية ألي شخص رؤية تاريخ 
الكتل. وتثير  إلى المعلومات المسجلة في  البيانات استناداً  آثار على حماية  المعاملة بأكمله، مما قد يكون له 

سالسل الكتل الخاصة تساؤالت حول ملكية البيانات والتزامات مالكي البيانات.6

وقد تكون هناك حاجة إلى تنظيم خاص بقطاع معين لتطبيقات معينة. والمصارف المركزية مسؤولة عن العمالت 
المشفرة وسيتعين عليها أن تضمن االمتثال للوائح غسل األموال. 

وقد يكون أحد األمثلة على ضرورة تدخل هيئة تنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هو عندما يسيء 
المشغل استخدام قوته السوقية من خالل فرض أسعار مرتفعة بناًء على قوته السوقية لخدمات مستمدة من 
مزيج من الهويات الرقمية والبطاقات eSIM وحسابات المعامالت المالية المتنقلة القائمة على سلسلة الكتل. 
ويجب أن يكون التركيز على إساءة استخدام القوة السوقية. وتحظر التشريعات واللوائح القائمة بالفعل إساءة 
استخدام قوة السوق من جانب المشغلين المهيمنين. وفي هذه الحالة، فإن األدوات الالزمة للتدخل في السوق 

موجودة بالفعل وال تحتاج إلى إعادة اختراع.

الذكاء االصطناعي
تعّرف جمعية اإلنترنت (2017( الذكاء االصطناعي بأنه "ابتكار اصطناعي لذكاء شبيه بذكاء اإلنسان يمكنه تعلم 
اللغة الطبيعية أو التفكير بها أو تخطيطها أو إدراكها أو معالجتها". ويشير على األنظمة المصممة لتقليد قدرات 
اإلنسان لفهم المشاكل وحلها. وللذكاء االصطناعي العديد من التطبيقات بما في ذلك الصيانة التنبؤية للسيارات 

وروبوتات الدردشة لدعم العمالء.

يشير االتحاد (2018a( إلى أن الذكاء االصطناعي يشمل خمس "تكنولوجيات:" هي الرؤية الحاسوبية، ومعالجة 
اللغة الطبيعية، والتعلم العميق، والروبوتات، وأنظمة األتمتة األخرى. وتدور قيود نشر الذكاء االصطناعي حول 
الذكاء  النتائج من أنظمة  الكفاية، والقدة على شرح وتعميم  بيانات كبيرة بما فيه  الحصول على مجموعات 

.)2018a االصطناعي، وخطر التحيز (االتحاد الدولي لالتصاالت

وأدوات الذكاء االصطناعي هي التي تجعل معالجة البيانات الضخمة ممكنة. وبالتالي، ترتبط المتطلبات التنظيمية 
ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات البيانات الضخمة. ولكن قد تدعو الحاجة إلى مزيد من التنظيم بسبب خطر التحيز الذي 
البيانات والخوارزميات المستخدمة (McKinsey 2018(. وقد يلزم اتخاذ خطوات إضافية لحل  قد ينجم عن 

مخاطر التحيز التي تتجاوز البيانات والخوارزميات.

وهناك خطر أن يكون للبيانات المجمعة تحيز في االختيار أو أن تعبِّر عن التحيزات المجتمعية وبالتالي ترسيخ 
أوجه الظلم في النظام. ومن األمثلة الشهيرة في هذا الصدد حالة خوارزمية عن تصنيف اإلدارة اإلصالحية الجنائية 
في الواليات المتحدة للعقوبات البديلة (COMPAS( التي توقعت أن يكون الجناة السود أكثر عرضة إلعادة ارتكاب 
الجرائم بنسبة 77 في المائة من البيض، مع تشابه جميع العوامل األخرى.7  وبمعرفة التحيز األساسي في المجتمع، 
كان من الممكن تجنب ذلك عن طريق حذف العرق كأحد المتغيرات المستخدمة لتغذية خوارزمية التعلم. ولكن 
األهم من ذلك هو كيفية اكتشاف هذا التحيز. وتَطلّب ذلك تنظيماً يهتم بالنتائج وآلية لطلب البيانات األساسية، 
وهو ما تم من خالل طلب حرية المعلومات. وتصبح القدرة على كشف التحيزات أكثر صعوبة بمرور الوقت حيث 

تصبح الخوارزميات أكثر تعقيداً.

.https:// id2020 .org/ alliance  4

https:// www .accenture .com/ us -en/ insight -blockchain  ،الهوية الرقمية مع سلسلة الكتل والقياسات البيومترية :ID2020  5

.-id2020
يقدم تقرير صادر عن االتحاد (2019b( المزيد من التفاصيل عن اآلثار التنظيمية لتطبيقات محددة لتكنولوجيا سلسلة الكتل.  6

.https:// www .propublica .org/ article/ how -we -analyzed -the -compas -recidivism -algorithm  7
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ويتعين على الهيئات التنظيمية أن تنظر في سبل معالجة مشكلة "الصندوق األسود"، حيث تتخذ الخوارزميات 
قرارات أو تقدم توصيات، وال يكون لدى األشخاص المتأثرين بها أي طريقة لفهم كيفية استنتاج هذه القرارات 
والتوصيات (2018b Deloitte(. واستجابًة لهذه القضايا، وضع االتحاد األوروبي سبعة متطلبات رئيسية لتنظيم 

الذكاء االصطناعي في ورقة بيضاء تتضمن عدم التمييز واإلنصاف (المفوضية األوروبية 2020(.

العامة (GDPR( لالتحاد األوروبي، تمنح المستهلكين "الحق في عدم  البيانات  22 من الئحة حماية  المادة  إن 
الخضوع لقرار يستند فقط إلى المعالجة اآللية، بما في ذلك التصنيف الذي ينتج عنه آثار قانونية تتعلق بالمستهلك 
البيانات واألساس  كبيراً عليه على نحو مماثل.8  وهذا يعني أن لكل مستهلك الحق في معرفة  تأثيراً  أو تؤثر 
آلياً. فعلى سبيل المثال، إذا تم رفض منح أحد المستهلكين قرضاً على  المنطقي التخاذ القرار، إذا كان قراراً 

أساس ملف تعريف آلي، يمكن للمستهلك طلب األساس المنطقي للبنك.

غير أن تطبيق حماية البيانات والذكاء االصطناعي يفتح الباب أمام مجموعة من التحديات. وفي االتحاد األوروبي، 
تقضي الالئحة GDPR بأال يستخدم معالج البيانات سوى الحد األدنى من البيانات الالزمة التخاذ القرار. ويحاول 
االتحاد األوروبي أن يضع حدوداً على كمية البيانات المستخدمة والحد من انتهاك الخصوصية. وهذا األمر أكثر 
تعقيداً مما يبدو ألن االتحاد األوروبي لم يحدد بوضوح ما يشكل الحد األدنى المطلوب. وفي الوقت نفسه، ال يوجد 
هذا القيد في الواليات القضائية األخرى بحيث يمكن للشركات استعمال أكبر قدر من البيانات كما تشاء، مما قد 

يضع شركات االتحاد األوروبي في وضع غير مؤات ويقلل من االبتكار في قطاع الذكاء االصطناعي.

وبالمثل، يحق لكل مواطن في االتحاد األوروبي االطالع على البيانات األولية قبل التوصيف وكذلك النتائج بعد 
نتائج  الحصول على  المستهترة  للشركات  العامة(. ويمكن  البيانات  (المادة 15 من الئحة حماية  التوصيف 
التوصيف وعكس هندسة الخوارزميات التي استخدمتها الشركة األولية. وتبين هذه التحديات أنه يتعين القيام 
الذكاء االصطناعي  التكنولوجيات مثل  التقليدية لمعالجة تعقيدات  التنظيمية  بعمل كبير لتحسين األدوات 

وتأثيرها على قضايا من قبيل حماية البيانات.

والسؤال الرئيسي المطروح بالنسبة إلى االتحاد األوروبي والهيئات التنظيمية، بشكل عام، هو ما إذا كان اإلطار 
الحالي لحماية البيانات يمكن أن ينشئ الثقة بين الموردين والمستهلكين ويحافظ عليها. وقد تكون القواعد األكثر 
صرامة بمثابة عيب تنافسي على مستوى واحد، ولكن من خالل الثقة التي يجري بناؤها، تحقق ميزة تنافسية 

على مستوى آخر.

القدرات الذكية وحماية البيانات
تتيح تكنولوجيات مثل إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة تطوير قدرات جديدة للمنتجات 
البيانات إلى  والخدمات. وفي الشكل 5.7، ترصد أجهزة استشار إنترنت األشياء استخدام المنتج، وترسل تلك 
الشركة المصنعة لمعالجة التحديثات أو التحسينات. ولدى الشركات المصنعة مستوى من التحكم في ميزات 
المنتج. ويمكن لشركة Tesla على سبيل المثال أن تغير بطارية السيارة من خالل تحديث البرمجية، كما فعلت 
بالنسبة للسائقين الذين وقعوا في إعصار إيرما في Liptak) 2017 2017(. والجمع بين التحكم والمراقبة يعني 
أنه يمكن تحسين أداء المنتج أو استمثاله. وتمكّن المراقبة والتحكم والتحسين من التشغيل اآللي، الذي يعتمد 

على قدرات التعلم لدى الذكاء االصطناعي.

الشكل 5.7. نهج القدرة

المصدر: معّدل من بورتر 2014.

.https:// gdpr -info .eu/ art -22 -gdpr/   8

https://gdpr-info.eu/art-22-gdpr/
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إلى معالجة أهداف متعددة  للتعاون ستحتاج  الذكية للمنتجات والخدمات نماذج جديدة  القدرات  ستنشئ 
متناقضة أحياناً: حماية الخصوصية الفردية مقابل فوائد تبادل المعارف عبر الحدود والصناعات. 

وهناك بالفعل مبادرات لتعزيز التعاون عبر سلسلة القيمة. وتتعاون خدمات االتصاالت والخدمات المالية بشأن 
تنظيم األموال المتنقلة. وبالمثل، أعلنت Google وApple مؤخراً بأنهما ستتشاركان في تطوير تكنولوجيا مفتوحة 
 )COVID-19) المصدر قائمة على أساس البلوتوث لتتبع االتصال فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد
ستتطلب التعاون بين سلطات الصحة العامة وهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووكاالت حماية 

البيانات، والحكومات.

ونقل البيانات عبر الواليات القضائية له عواقب على كيفية حماية تلك البيانات وتقاسمها. فلنأخذ على سبيل 
بالكامل عبر اإلنترنت، متجاوزًة شبكة وكالء السيارات  التي تبيع سياراتها   Tesla المثال شركة سيارات مثل
التقليدية. بمجرد تسليم السيارة إلى العميل يمكن لشركة Tesla أن تراقب حالة السيارة ويمكن للسيارة إما أن 
تتصل عن بعد بشركة Tesla لتحديد مواعيد اإلصالح أو أن ترسل إشعاراً إلى العميل. وليس من الصعب تصور 
سيناريو يمكن فيه التقاط بيانات االستعمال لتقديم منتجات مصممة خصيصاً للمالكين. ويمكن أن يكافأ سلوك 
القيادة الحريص والهادئ بخصومات أكبر على تأمين السيارة. ويمكن أن يترتب على ضغط السائق بقوة على 

دواسة البنزين زيادة في أقساط التأمين بسبب زيادة خطر وقوع حادث (انظر الشكل 6.7(.

الشكل 6.7. مثال توضيحي لبيع شركة Tesla.عبر الحدود واستخدام الطرف الثالث للبيانات

الواليات المتحدة

العميل

Tesla model S

تأمين السيارة

المراقبة،

وما إل� ذلك التحديثات

دواسة البن�ين

البيانات

كندا

قسط التأمين

في هذا السيناريو، تتطلب حماية البيانات وآثار الخصوصية في العديد من الشرائح المختلفة لسلسلة القيمة، 
التعاون بين الهيئات التنظيمية المختلفة. فكيف ينبغي حماية البيانات عند جمعها باستخدام شبكات االتصاالت 
المتنقلة (التي تشرف عليها الهيئة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(، وتقاسمها مع شركات التأمين 
(التي يشرف عليها منظم الخدمات المالية(، وتقاسمها مع شركات تصنيع السيارات (التي تنظمها سلطات 
النقل والسالمة(؟ وما هو سبيل االنتصاف المتاح لدى المستهلكين إذا كانوا ال يريدون تقاسم بيانات استخدام 
سياراتهم مع أطراف ثالثة مثل شركات التأمين؟ ويزداد هذا التعقيد بشكل كبير في سيناريو حيث يطلب مقيم 

كندي سيارة Tesla من الواليات المتحدة عبر اإلنترنت.

حماية البيانات كقاسم مشترك
يتطلب كل من الذكاء االصطناعي، والبيانات الضخمة وإنترنت األشياء من المنظمين اإلجابة على خمسة أسئلة 

(2018b Deloitte( كاآلتي:

من يملك البيانات التي يتم جمعها؟  •

ما هي االلتزامات التي يتحملها مالك البيانات من حيث تخزين تلك البيانات وحمايتها؟  •

هل يمكن لمجّمعي أسعار البيانات التمييز بين المستخدمين الذين يوافقون على إمكانية استخدام بياناتهم   •
وأولئك الذين لم يقدموا موافقتهم على ذلك؟

هل يحق للمواطنين أال يتم تقييمهم بواسطة الخوارزميات؟  •

هل يمكن أن يطلب المواطنون النفاذ إلى البيانات التي اسُتخدمت الستنباط قرار أو توصية تؤثر عليهم؟  •

7 ل 
فص

ال



136

 كتّيب التنظيم الرقمي

تتعلق حماية البيانات أساساً بالخصوصية، إذ تعتبر بلدان كثيرة الحق في الخصوصية حقاً أساسياً من حقوق 
اإلنسان.9.. واألهم من ذلك أن االفتقار الفعلي أو المتصور للخصوصية يؤدي إلى مقاومة المستهلكين لألشياء 
الجديد (مثل األجهزة الذكية القابلة لالرتداء كالساعة الذكية( والسلوك الذي يتجنب المخاطرة بشكل عام. ووجدت 
Accenture (2016( أن 47 في المائة من المستهلكين لديهم مخاوف بشأن الخصوصية واألمن تمنعهم من 
شراء األجهزة الذكية. وطمأنة المستهلكين بأن بياناتهم الشخصية تخصهم ويمكنهم التحكم في استخدامها شرط 
أساسي لكي يثق المستهلكون في المعامالت عبر اإلنترنت. وعندما يتعلق األمر بحماية البيانات، فإن الشرط 

األول هو ضرورة وجود المبادئ التالية رفيعة المستوى في شكل من األشكال:

يجب تعريف المعلومات الشخصية بأنها تتعلق بأي معلومات عن شخص طبيعي حي يمكن التعرف   •
عليه.

يجب أن تكون المنظمات10 مسؤولة عن المعلومات الشخصية التي تجمعها.  •

يجب أن تبّين المنظمات الغرض الذي ستستخدم المعلومات الشخصية من أجله وأن هذه االستخدامات   •
معقولة.

يجب أن تستخدم المنظمات المعلومات الشخصية التي تحتاج إليها، وليس المعلومات الشخصية التي   •
تريدها.

يجب أن يعرف المستهلكون11  متى وأيّ المنظمات التي تجمع المعلومات الشخصية عنهم ويجب أن   •
يوافقوا على ما تفعله المنظمات بهذه البيانات.

يجب أن تتخذ المنظمات خطوات معقولة للتأكد من سالمة المعلومات الشخصية، وإذا حدث خرق أمني،   •
فعليها إبالغ المستهلكين والمساعدة في الحد من الضرر.

يجب أن تفعل المنظمات ما بوسعها لضمان جودة المعلومات الشخصية التي يحق لها الحصول عليها.  •

أكثر  األطفال،  عن  الشخصية  والمعلومات  البيومترية  المعلومات  مثل  الشخصية،  المعلومات  بعض   •
حساسية ويجب أن تخضع لحماية إضافية.

يتكون النظام البيئي لحماية البيانات من القوانين والمؤسسات ودوائر الصناعة ومنتديات المستهلكين. ويقدم 
الجدول 2.7 إطاراً لتقييم النظام اإليكولوجي لحماية البيانات في بلد ما. وأي أسئلة تم اإلجابة عليها بـ "ال" تتيح 

الفرصة لتحسين اإلطار.

وكما تبرز القائمة المرجعية لحماية البيانات، فإن وجود تشريعات مناسبة أمر ضروري، ولكن غير كاٍف. ويتطلب 
تنفيذ التشريعات واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التمويل من أجل التثقيف بشأن تشريعات حماية البيانات 
وإنفاذها. وهذا تحد كبير في البلدان النامية. والفوائد االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تحققها التكنولوجيات 

الجديدة مبنية على ثقة المستهلكين في أن بياناتهم محمية وأن لديهم مستوى معين من التحكم.

انظر الصل 5 بشأن "حماية البيانات والثقة" بخصوص فحص الجوانب التنظيمية لحماية البيانات.  9

يمكن للمنظمات واألفراد جمع البيانات. ومن الناحية القانونية، يشار إلى المنظمات/األفراد الذين يجمعون البيانات باسم مراقبي   10

البيانات. ويأتي مصطلح "مراقب البيانات" من الئحة حماية البيانات العامة لالتحاد األوروبي وُيعرف بأنه "شخص، أو شركة، أو هيئة 
أخرى تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية ووسائلها (يمكن تحديد ذلك بمفرده، أو باالشتراك مع شخص/شركة/هيئة("، 

.)https:// www .atinternet .com/ en/ glossary/ data -controller/ )
من الناحية القانونية، ُيعّرف المستهلك باسم "موضوع البيانات". ويأتي مصطلح موضوع البيانات من الئحة حماية البيانات العامة   11

لالتحاد األوروبي وُيعّرف بأنه "أي شخص يمكن التعرف عليه بشكل مباشر أو غير مباشر" عن طريق معرف هوية مثل االسم أو 
رقم الهوية أو بيانات الموقع أو عن طريق عوامل خاصة بهوية الشخص الجسدية أو الفسيولوجية أو الجينية أو العقلية أو االقتصادية 

 أو الثقافية أو االجتماعية. وبعبارة أخرى، فإن موضوع البيانات هو مستعمل نهائي يمكن جمع بياناته الشخصية" 
.)https:// www .atinternet .com/ en/ glossary/ data -subject/ )

https://www.atinternet.com/en/glossary/data-controller/
https://www.atinternet.com/en/glossary/data-subject/
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الجدول 2.7. النظام اإليكولوجي لحماية البيانات

النعمقائمة مرجعية لحماية البيانات

هل لدى بلدكم قانون لحماية البيانات؟

قانون حماية 
البيانات

هل يشمل تعريف المعلومات الشخصية جميع الجوانب؟ هل البيانات البيانات الشخصية
الشخصية للمنظمات مشمولة؟ هل البيانات الشخصية لألشخاص الموتى 

مدرجة؟

هل من الواضح َمن هم مراقبو البيانات وما هي مسؤوليتهم؟المساءلة

هل تتفق قوائم األغراض المقبولة مع البلدان األخرى؟الغرض

هل المنظمات (أو مراقبو البيانات( مجبرة على استخدام المعلومات الحد األدنى
الشخصية التي تحتاجها فقط؟

هل يتم إخبار المستهلكين (موضوعات البيانات( باستخدام بياناتهم اإلخطار/االنفتاح
ومنحهم فرصة لالعتراض على استخدامها؟ ما هي إجراءات اإلخطار في 

حالة حدوث خروقات أمنية؟

هل األمن مطلب قياسي وهل تم شرح حلقة األمن المتكررة؟األمن

هل يجب أن يكون لدى المنظمات (مراقبو البيانات( استراتيجية لضمان الجودة
جودة بياناتها؟

هل يتم التعامل مع البيانات الشخصية الحساسة بعناية أكبر؟البيانات الشخصية الحساسة

هل هناك هيئة مستقلة محددة مكلفة بإنفاذ حماية البيانات وهل لديها ما سلطة حماية البيانات
يكفي من التمويل والقدرات؟

هل ينص القانون على ضرورة التعاون مع السلطات الدولية لحماية التعاون الدولي
البيانات

هل ينظم القانون التسويق المباشر دون وقفه تماماً؟التسويق المباشر

هل هناك آليات للعمل مع دوائر الصناعة وجماعات المجتمع المدني مدونات السلوك
المعنية للسماح بالتنظيم الذاتي عند االقتضاء؟

هل قانون حماية البيانات كاٍف للتعامل مع الطريقة التي تستخدم بها التكنولوجيات المتطورة البيانات؟ 

هل لدى الهيئة التنظيمية ما يكفي من الخبرة والتمويل إلرشاد وتمويل قانون حماية البيانات؟

هل لدى الهيئة التنظيمية ما يكفي من السلطة القضائية والتعاون الدولي للعمل في بلدان متعددة مع 
هيئات تنظيمية متعددة؟

هل توجد آلية لطلب حرية المعلومات؟

سلسلة قيمة اإلنترنت المتطورة  3.7
الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي وتحليالت البيانات الضخمة وسلسلة الكتل كلها جز من سلسلة قيمة 
اإلنترنت. وقد قامت شركة Kearny12 بجمع تحليل لسلسلة قيمة اإلنترنت في 2010.وتم تحديث الدراسة في 
 GSMA اإلنترنت الدراسة بين خمسة أجزاء من سلسلة قيمة  الرابطة GSMA13  وقد مّيزت  2016 من أجل 
(2016a(. وألغراض هذا الكتّيب، تم توسيع سلسلة قيمة اإلنترنت لتشمل الطلب على الخدمات الرقمية، التي 
تشمل النفاذ إلى اإلنترنت. وال ُينظر اآلن إلى سلسلة قيمة اإلنترنت كمجموعة تقليدية من المكونات المتتابعة، 

بل كدائرة ذاتية التعزيز (انظر الشكل 7.7(.

https:// www .kearney .com/ communications -media -technology/ article ?/ a/ internet  ،اقتصادات سلسلة قيمة اإلنترنت  12

.-value -chain -economics
https:// www .gsma .com/ publicpolicy/ wp -content/ uploads/ 2016/ 09/ GSMA2016 _Report  13

._TheInternetValueChain .pdf
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https://www.kearney.com/communications-media-technology/article?/a/internet-value-chain-economics
https://www.kearney.com/communications-media-technology/article?/a/internet-value-chain-economics
https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2016/09/GSMA2016_Report_TheInternetValueChain.pdf
https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2016/09/GSMA2016_Report_TheInternetValueChain.pdf
https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2016/09/GSMA2016_Report_TheInternetValueChain.pdf
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الشكل 7.7. دائرة قيمة اإلنترنت

وفيما يلي المكونات الستة:

ينشئه  الذي  المحتوى  أيضاً  وتشمل  مهنياً.  منتج  مع محتوى  أولية  حقوقاً  تشمل  المحتوى:  حقوق   •
 Instagramو Twitterو YouTube المستخدم والذي يتاح عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي مثل

وVimeo وFacebook وغيرها.

الخدمات اإللكترونية: تشمل مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة عبر اإلنترنت بما في ذلك التجارة   •
والمرجعية  البحثية  والخدمات  والنشر(  والموسيقى  والفيديو  والمقامرة  (األلعاب  والترفيه  اإللكترونية 

(ويكيبيديا، غوغل، ياهو(؛ ووسائل التواصل االجتماعي والخدمات السحابية.

التكنولوجيات التمكينية: تشمل الخدمات األساسية من أجل حسن سير شبكة اإلنترنت مثل تصميم   •
المواقع اإللكترونية واستضافتها؛ ومنصات الدفع (بطاقات االئتمان، MPESA ،PayPalK( ومنصات تمكين 
الخدمات القائمة على االتصاالت من آلة إلى آلة (M2M(؛ ومنصات اإلعالنات (تبادل اإلعالنات والوسطاء(.

التوصيلية: يمكن تمييز جزء التوصيلية بين األميال األولى والمتوسطة واألخيرة وغير المرئية. ويشير الميل   •
األول إلى التوصيلية الدولية للبيانات، أي كيفية توصيل البلد ببقية العالم عبر اإلنترنت. ويتضمن الميل 
المتوسط التوصيلية الوطنية للبيانات بما في ذلك شبكات األلياف ومراكز البيانات. ويمثل الميل األخير 
نفاذ المستعمل النهائي الالسلكي أو السلكي. ويستوعب الميل غير المرئي العوامل التنظيمية والتشريعية 

التي تؤثر على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

السطح البيني للمستعمل: تشمل األجهزة التي يستخدمها المستعمل النهائي للنفاذ إلى اإلنترنت الهواتف   •
الذكية والهواتف المميزة؛ والحواسيب الشخصية، والحواسيب المحمولة، والحواسيب اللوحية، فضالً عن 
أجهزة التلفزيون الرقمية أو أجهزة فك التشفير الرقمية. ويقع برنامج التشغيل (OS( لهذه األجهزة أيضاً 

في هذا الجزء وكذلك التطبيقات التي ُتنفذ فوق برنامج التشغيل.

الرقمية على مهارات المستعملين ومدى  الخدمات  الطلب على  استعمال الخدمات الرقمية: يعتمد   •
استحسان المحتوى والوظائف، بصرف النظر عن الدخل المتاح وتوافر التوصيلية.



139

كتّيب التنظيم الرقمي

وفي الماضي، كان تدفق البيانات يأتي من مالكي المحتوى إلى المستعمل النهائي عبر شبكة اإلنترنت العامة. 
واليوم، يقوم المستعملون بإنشاء المحتوى من خالل تطبيقات الوسائط االجتماعية وطرق أخرى لتحميل البيانات 

وبالتالي المساهمة في المحتوى الذي يتم استهالكه.

تجمع سلسلة القيمة الخاصة باإلنترنت بين مختلف الصناعات التي لم تكن ذات صلة من قبل على منصة 
واحدة، ليس فقط داخل البلد بل على الصعيد العالمي. فيما يلي بعض األمثلة:

إثراؤها بالنصوص، وأصبحت اآلن مكالمات فيديوية عبر  المهاتفة كمكالمات صوتية، وتم  بدأ استخدام   •
شبكة اإلنترنت العمومية.

بدأ التسوق في بوابات المزرعة، وانتقل إلى األسواق المحلية، واآلن إلى األسواق اإللكترونية.  •

بدأت العروض والمسرحيات على خشبة المسرح، وانتقلت إلى التلفزيون واألقراص DVD، وهي اآلن متاحة   •
حسب الطلب.

تجري إدارة الحسابات عن طريق التطبيقات المتنقلة والخدمات اإللكترونية على نحو متزايد.  •

وتقليدياً، كان لمحتوى التلفزيون واألفالم قناة تسليم خاصة به. واليوم، فإن اإلنترنت هي المنصة الموحدة لتسليم 
المحتوى. ويظل النموذج التجاري للبث اإلذاعي واحداً، على أساس االشتراكات أو اإلعالنات، في حين أن 
أسلوب التسليم يتحول أكثر فأكثر إلى منصة بروتوكول اإلنترنت. وينطوي ذلك على مزايا للمستهلكين الذين 
أصبحوا اآلن قادرين على التحكم فيما يشاهدون ومتى وأين، بدالً من االضطرار إلى تخطيط وقت الترفيه 

الخاص بهم حول جدول برمجة المذيعين.

تتيح الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وسلسلة الكتل، والذكاء االصطناعي إنشاء قيمة من دائرة قيمة 
اإلنترنت ذاتية التعزيز. ويمكن لهذه التكنولوجيات توصيف المستعملين من حيث المحتوى الذي يستهلكونه 
توفير  القدرة على  وتتيح  اإللكترونية بشكل فردي.  الخدمات  ينتجونه، مما يتيح استهداف  الذي  والمحتوى 
محتويات وخدمات وإعالنات هادفة فرصاً للحصول على تجربة استعمال مخصصة وخدمات جديدة ونماذج 
أعمال جديدة. وينطبق ذلك أيضاً على جزء التوصيلية لسلسلة القيمة، وال سيما بالنسبة لشركات تشغيل الخطوط 

الثابتة والمتنقلة التي سُتناقش في القسم التالي.

نماذج األعمال التجارية المتطورة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  4.7
تؤثر الرقمنة المتزايدة لطريقة عملنا وعيشنا على طريقة تواصلنا أيضاً. فبدالً من إجراء مكالمات صوتية تقليدية 
وإرسال رسائل نصية قصيرة تحتوي على 160 حرفاً، يمكن للناس التواصل بشكل أكثر مالءمة من خالل فيديو 
كامل وفي مجموعات باستخدام تطبيقات اإلنترنت. وتشهد الخدمات التي كان يقدمها مشغلو الشبكات المتنقلة 
منافسة من اإلنترنت العامة. ويجب أن تتنافس المكالمات الصوتية والرسائل القصيرة مع تطبيقات الخدمات 
تتنافس  اإلنترنت (OTT(، مثل Skype، وWhatsApp، وFacebook Messenger. وقد  المتاحة بحرية على 
العمالت المشفرة القائمة على سلسلة الكتل مع األموال المتنقلة. ويتعين على نماذج األعمال التجارية لموردي 
التوصيلية المحلية أن تتكيف مع هذه الخدمات الجديدة، كما هو الحال بالنسبة إلى المنظمين الذين يتعين 

عليهم إعادة النظر في نطاق مسؤولياتهم.

الرئيسي لإليرادات.  المتنقلة والبيانات هي المصدر  المتنقلة هم موردو خدمات اإلنترنت  ومشغلو الشبكات 
وسيتبع نموذج األعمال التجارية المتنقلة نموذج مشغلي الخطوط الثابتة، الذين بدأوا كمقدمي خدمات صوتية، 
ولكنهم يكسبون اآلن أموالهم في الغالب من توصيلية البيانات، سواء بالتجزئة أو بالجملة. وعلى مدى العقدين 
الماضيين، ذهبت غالبية استثمارات مشغلي الشبكات المتنقلة إلى شبكات البيانات. وال مفر من االنتقال من 
الصوت والرسائل القصيرة إلى نموذج األعمال القائم على البيانات (انظر الشكل 3.7(. وسيصبح مشغلو الشبكات 
بالكامل، حيث يمّيزون منتجاتهم حسب سرعة  المتنقلة  المتنقلة في نهاية المطاف مزودي خدمات اإلنترنت 
الخدمة وجودتها، ويتنافسون مع أشكال أخرى من النفاذ، مثل شبكة Wi-Fi العامة والتوصيلية في أماكن العمل 
والدراسة والمنزل. ولن يفرض مشغلو الشبكات المتنقلة رسوماً على الخدمة الصوتية وخدمة الرسائل القصيرة، 

ولكن فقط على استهالك عرض النطاق و/أو البيانات. ويوضح الشكل 8.7 هذا االنتقال.

7 ل 
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الشكل 8.7. اتجاهات توضيحية نحو نماذج األعمال المتنقلة الرقمية

البيانات خدمة الرسائل القصيرة+ الخدمة الصوتية 

.2019 ،Storkو Esselaar :المصدر

بصرف النظر عن ضغوط المنافسة، يعتمد االتجاه الموصوف في الشكل 8.7 أيضاً على انتشار الهواتف الذكية 
وتغطية شبكة الجيل الثالث وما فوق. وسوف يستغرق االنتقال إلى نموذج األعمال التجارية المتنقلة الرقمية 
وقتاً أطول في البلدان التي ال تحظى إال بتغطية قليلة بشبكات الجيل الثالث والجيل الرابع وشبكة Wi-Fi العامة 
الثالث وما فوقها أحد  الجيل  التغطية بشبكة  الذكية. ويعد عدم كفاية  الهواتف  انتشار  الخاصة وانخفاض  أو 
األسباب الرئيسية التي تدفع بعض مشغلي الشبكات المتنقلة إلى الكفاح من أجل توليد ما يكفي من إيرادات 

البيانات للتعويض عن انخفاض إيرادات الخدمات الصوتية وخدمات الرسائل القصيرة.

الجدول 3.7 نموذج األعمال الرقمية المتطورة أمر ال مفر منه

خدمة متنقلة رقميةخدمة متنقلة تماثلية

التوصيليةالخدمةنموذج األعمال

عرض النطاق أو الصبيبدقائق ورسائل قصيرةالمقياس

غير حساسة للوقت والمسافة والموقعمسألة المسافة والمدة والموقعحساسية التكاليف

فوترة النفاذ واالستعمال: أنظمة الفوترة الفوترة
المفصلة لخدمات الصوت والرسائل 

القصيرة التي يمكن أن تميز بين خارج 
الشبكة/على الشبكة، الذروة/خارج الذروة

فوترة النفاذ البسيط

مراقبة مفصلة للحركة كجزء من نظام مراقبة الحركة
الفوترة

مراقبة االستخدام تقتصر على استعمال البيانات

فحص مفصل للحد من المخاطر أو مشتركو الدفع اآلجل
خسارة اإليرادات والنفقات التي تنشأ عن 

إنهاء المكالمات واألجهزة اليدوية 
المدعومة

خطر الدفع اآلجل يقتصر على إيرادات دورة فوترة   •
واحدة

ال توجد مخاطر نفقات خارجية  •

ال يلزم تمييز الدفع المسبق والدفع اآلجل عن طريق   •
التسعير

يمكن تمديد الدفع اآلجل دون فحص كبير  •

الجيل 1 والجيل 2 للنظام العالمي البنية التحتية للشبكة
لالتصاالت المتنقلة

5G ،4G ،3G ،2.5G

.2019 ،Storkو Esselaar :المصدر

يتمحور نموذج األعمال الرقمية حول معرفة العميل. والمعركة الفعلية ليست مزاحمة منتج ما بالنسبة لمنتج 
آخر، أي استبدال الصوت والرسائل القصيرة بإيرادات البيانات، ولكنها معركة الحفاظ على المعلومات بشأن 
قيادة المشترك. ولسنوات، كان مشغلو الشبكات المتنقلة في الصدارة، يعرفون أين يوجد عمالؤهم من حيث 
المكان والزمان، ومع من يتواصلون. وفي حين أن هذه المعلومات ال تزال متاحة لمشغلي الشبكات المتنقلة، 
توفر وسائل التواصل االجتماعي والتسوق عبر اإلنترنت مصدراً أكثر فعالية وتفصيالً للمعلومات. ومن المرجح 
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أن تكون المعلومات التي تملكها Facebook وAmazon بشأن العميل أكثر قيمة من الناحية االقتصادية من 
المعلومات التي يملكها مشغلو الشبكات المتنقلة حول نفس العميل. والدخول إلى السوق قرار تجاري، وليس 

قراراً تنظيمياً.

تظهر هوامش EBITDA على طول سلسلة قيمة اإلنترنت أن نفاذ المستخدم النهائي ال يزال عمالً تجارياً مربحاً. 
واألهم من حجم كل قطاع من حيث اإليرادات، هو ربحية الجهات الفاعلة الرئيسية في كل قطاع من قطاعات 
 )EBIDTA) سلسلة القيمة. ويعرض الجدول 4.7 هامش األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك الدين
لجهات فاعلة مختارة لكل قطاع من قطاعات سلسلة القيمة. وفي المتوسط، تكون هوامش EBIDTA للتوصيلية 
أعلى من األجزاء األخرى في سلسلة القيمة. وسيكون من الصعب القول بأن مشغلي الشبكات المتنقلة يواجهون 
ظروفاً أكثر سلبية من القطاعات األخرى. ويظهر تباين هوامش EBITDA بين القطاعات أيضاً أن كل قطاع له 

.Disney مثالً، أكثر ربحية بكثير من شركة ،Netflix قيمة مقترحة ومعايير استثمار وعوائد خاصة به. فشركة

المالية  البيانات  إلى  اإلنترنت استناداً  EBITDA على طول سلسلة قيمة  4.7. هوامش  الجدول 
المراجعة

201620172018الشركةالقطاع

Netflix606159حقوق المحتوى

Warner Media——18

Disney303029

 Fox Corporation——22

Amazon9912الخدمات عبر اإلنترنت

Alphabet333026

Facebook535752

التكنولوجيات 
التمكينية

Cisco303031

Akamai413740

Airtel Group353837التوصيلية

Etisalat505049

Maroc Telecom Group484950

MTN Group353335

Ooredoo414241

Sonatel494745

Safaricom424848

Vodacom Group383838

Average Connectivity424343

السطح البيني 
للمستعمل

Apple333131

Samsung243135

.2019 ،Storkو Esselaar :المصدر

مع انتقال مشغلي الشبكات المتنقلة إلى نموذج قائم على البيانات بالكامل، يمكنهم توقع انخفاض هوامش 
أرباحهم إلى مستويات األجزاء األخرى في سلسلة القيمة. ويعني االنتقال إلى نموذج قائم على البيانات أيضاً حاجة 
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الراديوي، سيصبح تنظيم  المعلومات واالتصاالت. وباستثناء الطيف  إلى تنظيم خاص بقطاع تكنولوجيا  أقل 
االتصاالت أقل تحديداً للقطاع مع مرور الوقت.

ملخص  5.7
تعني نماذج األعمال المتطورة والتقدم التكنولوجي أنه قد يتعين تغيير األدوات التنظيمية والترتيبات المؤسسية، 
وقد تنتقل الرقابة التنظيمية إلى منظمات جديدة أو مختلفة (انظر الشكل 9.7(. وفي حين أن الوزارة التنفيذية 
كانت هيئة إشرافية كافية الحتكارات الخطوط األرضية، كانت هناك حاجة إلى هيئات تنظيمية خاصة بقطاعات 
محددة بمجرد دخول مقدمي خدمات اإلنترنت ومشغلي الشبكات المتنقلة إلى السوق. ويعني االنتقال إلى عالم 
رقمي بالكامل، وقائم على بروتوكول اإلنترنت بالكامل، أن القوانين والسياسات واللوائح يجب أن تتطور للحفاظ 
على المنافسة العادلة. ويترتب على ذلك عواقب على المؤسسات التنظيمية الوطنية بما فيها هيئات تنظيم 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلذاعة، ولجان المنافسة، والوكاالت المعنية بحماية المستهلك. وتقود البيانات 
الضخمة، والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء الحاجة إلى إعادة تصميم المشهد التنظيمي ألن هذه التكنولوجيات 
قادرة على الجمع بين مصادر البيانات المتباينة وتحليلها واستخدامها، مما يوفر رؤى ال تنطبق فقط على قطاع 
إلى  العديد منها. وهناك حاجة متزايدة  القطاعات وليس على والية واحدة، بل وعلى  واحد، بل تشمل جميع 
مؤسسات تنظيمية عالية التخصص للتعامل مع القضايا الناشئة عن عولمة البيانات الشخصية، ال سيما فيما 

يتعلق بحماية البيانات الشخصية وحل النزاعات بين المستهلكين.

الشكل 9.7. تغيير النهج التنظيمية بمرور الوقت

يخضع أي تطبيق يستند إلى التكنولوجيات المذكورة في هذا الفصل للتنظيم األفقي من قبل الوكاالت المسؤولة 
عن حماية المستهلك وحماية البيانات والمنافسة والجريمة السيبرانية وما إلى ذلك. ويعتمد ما إذا كان هناك 
التطبيقات وكيفية  المعلومات واالتصاالت على وظائف  الخاصة بقطاع تكنولوجيا  التنظيمية  الرقابة  يبرر  ما 
استخدامها في قطاع ما. ويجب أن تكون األولوية وجود نظام إيكولوجي تنظيمي أفقي قوي. وقد يتطلب ذلك 

تحديث القوانين وإنشاء وكاالت جديدة. 

ونظراً للطبيعة العابرة للحدود لسلسلة قيمة اإلنترنت، وال سيما الخدمات اإللكترونية، فإن التعاون والتنسيق 
بين الواليات القضائية أمر أساسي لتيسير رقمنة االقتصادات والمجتمعات واالستفادة من النمو االقتصادي 

والتنمية االجتماعية التي يحققها ذلك.
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الفصل 8. التنظيم التقني

التقني من جزأين: جودة الخدمة (QoS(، والترقيم والتسمية والعنونة  بالتنظيم  المتعلق  يتألف هذا الفصل 
وتحديد الهوية (NNAI(. ففيما يتعلق بجودة الخدمة، يشرح الفصل دور الجهة التنظيمية في إعالم المستعملين، 
وتقييد المشغلين في المواقف التنافسية القوية، وضمان االستخدام الفعال للموارد النادرة، وتقييم البنية التحتية 
الوطنية. ويجري استكشاف أنشطة هيئات التنظيم المتعلقة بمراقبة جودة الخدمة بما في ذلك: اختيار المؤشرات؛ 
وتحديد القياسات؛ وتحديد األهداف؛ وإجراء وتدقيق ونشر القياسات؛ وتحفيز التحسينات؛ ومراجعة التطورات. 
ويوضح الجزء الثاني أهمية الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية، ويحيل إلى مواردها الموضحة في توصيات 
وتأثير  الرقمي  العصر  ظهور  تناول  ويتم   .NNAI إلدارة  الرئيسية  األهداف  ويحدد  االتصاالت،  تقييس  قطاع 

التكنولوجيات الجديدة على NNAI، مع وصف األدوات الموجودة تحت تصرف هيئات التنظيم.

الجزء 1. جودة الخدمة  1.8

مقدمة

ما المقصود بجودة الخدمة؟
يعتمد الناس في كل مكان على خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وإذا لم تكن هذه الخدمات جيدة بما 
فيه الكفاية، يحتاج األشخاص إلى االتصاالت وجهاً لوجه إلجراء محادثات، وإرسال واستقبال الرسائل، والحصول 
على األخبار، وتحويل األموال، وممارسة األلعاب، ومراقبة اآلالت والتحكم فيها، والمشاركة في األسواق، واالجتماعات، 

والدروس، والترفيه، وما إلى ذلك. ويستمر نطاق الخدمات في النمو.

يعتمد معنى مصطلح "جيد بما فيه الكفاية" على العديد من العوامل، مثل إحساس المستعمل وتوقعاته، 
والتي تختلف في حد ذاتها باختالف التطبيقات والبيئات. ولكي تكون الخدمات جيدة بما فيه الكفاية، يجب أال 
تكون مستهجنة، حتى لو لم تكن مستحسنة. وعلى حد تعبير التوصية ITU-T P.10/G.100، فإن جودة التجربة 

.)ITU-T 2017) "هي "درجة استحسان أو استهجان مستعمل تطبيق أو خدمة )QoE)

وتكتشف تقييمات الجودة درجة االستحسان أو االستهجان في ظل ظروف معينة. ومثلما يستمر نطاق الخدمات 
في النمو، فإن نطاق تقييمات الجودة يتزايد كذلك؛ فعلى سبيل المثال، توجد اآلن معايير لتقييم جودة بث الوسائط 
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الذكية  والهواتف  التلفزيون  أجهزة  إلى كل من   )OTT) اإلنترنت المتاحة بحرية على  الخدمات  المتعددة عبر 
.)ITU-T 2020c؛ وITU-T 2020b) ولتصميم اختبارات جودة الخدمات المالية الرقمية

تقيد جودة الخدمة (QoS( إدراك بعض العوامل التي تعتمد عليها جودة التجربة؛ وهي ُتعرَّف بأنها "مجموع 
خصائص خدمة االتصاالت التي تؤثر على قدرتها على تلبية االحتياجات المحددة والضمنية لمستعمل الخدمة" 

.)ITU-T 2017)

التجربة وجودة الخدمة بكل من تكنولوجيات المعلومات وتكنولوجيات االتصاالت. فعلى سبيل  ترتبط جودة 
المثال، يهتم مستعملو األنظمة التفاعلية بالسرعة التي تستجيب بها األنظمة، وليس بكيفية إنتاج الردود، وقد 
تكون أجزاء من األنظمة "في السحابة"، وليس على مطاريف المستعملين (فيما سبق كانت المصطلحات عبارة 

عن عالقات بين الفرعيين(: وتتسم كل من سرعة نقل المعلومات وسرعة معالجة المعلومات باألهمية.

لقد تم استخدام مصطلح "جودة الخدمة" والمصطلحات المماثلة بعدة طرق على مدار سنوات عديدة. وفي بعض 
الوثائق (مثل مواصفات تكنولوجيا WiMAX(، تشير "جودة الخدمة" إلى تقنيات إدارة الحركة التي لها أنماط 
معينة، مثل الصوت أو الفيديو؛ وفي وثائق أخرى، يستخدم مصطلحا "صنف الخدمة" و"نوع الخدمة" لهذا الغرض، 
إلى اإلعداد الناجح للنداء. وعند استخدام مصطلح QoS لوصف  بينما يشير مصطلح "درجة الخدمة" تحديداً 
تقنيات إدارة الحركة فقط، يلزم استخدام QoE لتقييم مدى استهجان أو استحسان خدمات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت.

ترتبط جودة الخدمة المتناولة هنا ارتباطاً وثيقاً بجودة التجربة وترتبط بشكل غير مباشر فقط بتقنيات إدارة 
الحركة. ومع ذلك، تتضمن جودة التجربة جوانب تحديد خصائص المستعمل التي تستبعدها جودة الخدمة، كما 

هو مفهوم بشكل متكرر.

وُيولى مزيد من االهتمام لجودة التجربة هنا ألنها أقل شهرة من جودة الخدمة. ومع ذلك، تظل جودة الخدمة ذات 
صلة بما إذا كان الناس يستخدمون خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولماذا وكيف.

ما الذي ينبغي لهيئة التنظيم القيام به؟
يقوم المشغلون بإجراء العديد من تقييمات جودة الخدمة بأنفسهم، في أنشطتهم الهندسية المعتادة وردودهم 
على شكاوى العمالء. وإذا كان لديهم منافسون، فإنهم يريدون االحتفاظ بحصصهم في السوق، لذلك يبحثون عن 
أفضل توليفات الجودة واألسعار ويتحققون بالضرورة من جودة الخدمة. وبالطبع، قد ال يفعلون ذلك إذا لم تكن 
هناك منافسة أو إجبار. وحتى في حال وجود منافسة، يمكن أن يكون هناك أجزاء من السكان ال يتم خدمتها 

بشكل جيد واحتياجات وطنية ال يتم تلبيتها.

وبوجه عام ينبغي لهيئة التنظيم التدخل بغرض:

إعالم المستعملين. يجب أن يقوم آخرون بأي عمليات تحقق بشأن ادعاءات المشغلين. وينبغي أن   •
تستخدم أي مقارنات للجودة بين المشغلين قياسات قابلة للمقارنة، والتي ال يمكن ألي مشغل توفيرها 
العمالء  المعلومات بين  التحقق والمقارنات هذه في تصحيح توازن  بمفرده. يمكن أن تساعد عمليات 

والمشغلين إذا تم اإلعالن عنها بشكل مناسب.

تقييد المشغلين في المواقف التنافسية القوية. قد يقلل هؤالء المشغلون من الجودة لزيادة اإليرادات،   •
خاصة إذا كان لديهم قوة سوقية كبيرة أو تم تعيينهم لتقديم خدمة شاملة. وهذا هو الحال بالنسبة للبيع 
بالجملة وكذلك للبيع بالتجزئة؛ فعلى سبيل المثال، يكون المشغل الذي يتحكم في بداالت البوابة الدولية 

في بلد ما في وضع يسمح له بإمالء اتفاقات مستوى الخدمة الخاصة بالتوصيل البيني.

ضمان كفاءة استخدام الموارد النادرة. يحق للناس معرفة كيفية استخدام الممتلكات العامة، مثل الطيف   •
الراديوي وحقوق الوصول إلى األراضي. فهذه "موارد نادرة": قد يتم استغاللها بشكل أكثر أو أقل كفاءة 
ولكنها ال تنمو. ويمكن أن يؤدي استخدامها بشكل جيد إلى خدمة مجتمعات متنوعة بشكل كامل في جميع 

أنحاء البالد.

تقييم البنية التحتية الوطنية. ينبغي أن تكون البنية التحتية مرضية لدعم حاالت الطوارئ، واالستثمار   •
البشرية والخدمات الحكومية. وال يوجد مشغل واحد مسؤول عن هذا؛ حيث يمكن  التجاري، والتنمية 
للهيئة التنظيمية أن تأخذ نظرة شاملة. وبدون مساعدة، قد ال تسد السوق التنافسية الفجوات في البنية 

التحتية بل ربما قد تؤدي إلى انخفاض الجودة حيث يحاول جميع المشغلين خفض التكاليف.
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ويمكن أن تحدد هذه األهداف نطاق مشاركة الهيئة المنظمة ولكنها ال تحدد المدى. وقد تختلف جودة الخدمات 
كثيراً في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة. والخدمات نفسها تتنوع بشكل كبير؛ وتقييمها ليس دائماً مجرد 
مسألة حساب معدالت إتمام النداءات. فقد يتعين على هيئة التنظيم تحديد مجاالت المشاركة بعناية أو إيجاد 
أساليب لجعل اآلخرين يقومون بإجراء التقييمات، إما عن طريق العمل مع المشغلين أو عن طريق التعهيد 

الجماعي.

ويعتمد مدى مشاركة الهيئة التنظيمية على عدة عوامل، مثل نضج السوق والقيود المالية والمواقف السياسية 
والترتيبات المؤسسية. وحتى إذا لم تقم الهيئة التنظيمية بإجراء قياسات جودة الخدمة أو تدقيقها أو نشرها، 

فهناك أساليب يمكن من خاللها للهيئة التنظيمية والمشغلين معاً القيام بشكل ما من أشكال المراقبة.

يمكن للوائح التنظيمية لجودة الخدمة أن توجد على الورق ولكن يتم تجاهلها في الممارسة العملية. وقد ال تتلقى 
الهيئات التنظيمية نتائج القياسات وقد ال تفرض االمتثال. وفي هذه الظروف، قد يصل المشغل إلى األهداف 
ولكنه ال يشعر بالحاجة إلى اإلبالغ عن النتائج1.. والبلدان الصغيرة حيث توجد شركات تابعة لمشغلين كبار من 

المرجح أن تعاني منها بشكل خاص.

ما هي المعلمات واألهداف؟
ُتقيم جودة الخدمة من خالل إجراء القياسات والتحقق مما إذا كانت نتائج القياسات مرضية. وتتعلق نتائج 

القياسات بما يلي:

المعلمات. كميات يمكن قياسها لتقييم جودة بعض جوانب الخدمة. وقد يطلق عليها في وثائق أخرى   •
"مؤشرات" أو "مقاييس" أو "محددات". ومن األمثلة على ذلك "نسبة إقامة النداءات الناجحة" (أو "نسبة 
عمليات إقامة النداءات الناجحة"( و"متوسط وقت البت في الشكوى" (أو "متوسط األوقات المستغرقة 

للبت في الشكاوى"(.

األهداف. هي قيم المعلمات التي يعتبر جانب معين من الخدمة بالنسبة لها "جيد بما فيه الكفاية"؛ وقد   •
ُيقصد الوصول إليها على الفور أو في غضون إطار زمني معين. وقد يطلق عليها في وثائق أخرى "أهداف" 
أو "معايير" أو "عتبات". األمثلة هي "97 في المائة" (لنسبة ما، مثل نسبة إقامة النداءات الناجحة( و"6 

ساعات" (لفترة زمنية، مثل متوسط وقت البت في الشكوى(.

وعادًة ما تحدد المعايير الدولية لجودة الخدمة (QoS(، الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت (ITU(، والمعهد 
األوروبي لمعايير االتصاالت (ETSI(، ومشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP( ومنظمات أخرى، المعلمات وتصف 
طرائق القياس ولكنها عادًة ال تحدد األهداف. كما أنه في العديد من البلدان، ُتحدد المعلمات ولكن ال ُتحدد األهداف.

ومن بين المنظمات اإلقليمية، تعتبر هيئة اتصاالت شرق الكاريبي (ECTEL( ومنظمة اتصاالت شرق إفريقيا 
(EACO( استثناًء في تحديد المعلمات لدولهما األعضاء. والمعلمات مخصصة لخدمات الصوت والبيانات، ففي 
منظمة اتصاالت شرق إفريقيا، بالنسبة للخدمات المالية الرقمية التي تستخدم بعض بيانات الخدمة التكميلية 
الترابطية اآلمن  النصوص  القصيرة (SMS( ورسائل بروتوكول نقل  الرسائل  المنظمة (USSD( وخدمة  غير 

.)EACO 2017) )HTTPS)

وقد أصدر االتحاد الدولي لالتصاالت دليالً بشأن تنظيم جودة الخدمة مخصص بشكل أساسي للهيئات التنظيمية 
(ITU-D 2017(. ويتضمن هذا الدليل العديد من األمثلة على المعلمات من بلدان في جميع أنحاء العالم، فضالً 
عن مناقشات للعديد من الموضوعات األخرى ذات الصلة. ويمكن العثور على وصف أقصر للبعض من هذه 

الموضوعات في السلسلة (E.800 Supplement 9 )ITU-T 2013a من توصيات قطاع تقييس االتصاالت.

ما الذي تضمنه مراقبة جودة الخدمة؟
المتعلقة بمراقبة جودة الخدمة، في شكل بتصرف بسيط من  التنظيمية  الهيئات  يوضح الشكل 1.8 أنشطة 

مخطط انسيابي واسع االنتشار.

تم توضيح أوجه القصور في القسم المواضيعي لمنصة التنظيم الرقمي حول "تجربة هيئة اتصاالت شرق الكاريبي في تنظيم جودة   1

الخدمة".

8 ل 
فص

ال
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الشكل 1.8. األنشطة التي ُتنفذ أثناء مراقبة جودة الخدمة

"؟FRT)(هل ينبغي قياس وقت إصالح العطل "

الح وقت إصالح العطل هو متوسط الوقت المستغرق في إص"
."األعطال

."يوم 1,5ينبغي أال يتجاوز وقت إصالح العطل "

."يوم 1,375تم قياس وقت إصالح العطل وبلغ "

"هل قيس وقت إصالح العطل بشكل سليم؟"

."يوم 1,4تم قياس وقت إصالح العطل وبلغ "

هل هناك إجراءات أخرى يلزم اتخاذها لكي يكون وقت إصالح "
"العطل جيداً بما فيه الكفاية؟

"هل تنبغي مواصلة قياس وقت إصالح العطل؟"

 تتكرر في كل

فترة إبالغ

تتكرر في كل

فترة مراجعة

اختيار المؤشرات

تحديد القياسات

تحديد األهداف

إجراء القياسات

مراجعة القياسات

نشر القياسات

تحفيز التحسينات

مراجعة التطورات

.ITU-D 2006 المصدر: بتصرف من

تتضمن الحلقة الخارجية لألنشطة، والتي تتكرر في كل فترة مراجعة، ما يلي:

اختيار المعلمات. ينبغي أن ترتبط المعلمات المختارة للقياس بجوانب تجربتها األكثر أهمية للمستعملين.  •

تحديد القياسات. ينبغي تحديد القياسات بحيث يمكن مقارنة المشغلين المختلفين من النواحي التي   •
لها آثار كبيرة على المستعملين.

تحديد األهداف. ينبغي تحديد أي أهداف يتم ربطها بالمعلمات بمعرفة مسبقة بالتحسينات في الجودة   •
التي يمكن توقعها بشكل معقول.

مراجعة اإلنجازات. ُتستعرض اإلنجازات في نهاية فترة المراجعة لمعرفة ما إذا كانت أهداف مراقبة جودة   •
الخدمة قد تحققت.

تتضمن الحلقة الداخلية لألنشطة، والتي تتكرر في كل فترة إبالغ، ما يلي:

إجراء القياسات. يتولى إجراء القياسات المشغلون أو هيئة التنظيم أو كالهما. وإذا تولى المشغلون إجراء   •
القياسات، فإنها ُتسجل وُتبلغ الى الهيئة التنظيمية في نهاية فترة اإلبالغ.

مراجعة القياسات. قد تقوم هيئة التنظيم بمراجعة القياسات. فإذا تولى المشغلون إجراء القياسات، فغالباً   •
لدى  المديرين  كبار  (عندما يصدق  المشغلين  قبل  الذاتي من  التصديق  التنظيم على  هيئة  تعتمد  ما 
المشغلين على صحة القياسات( والفحوصات العرضية أو السنوية، وربما يتم دمجها مع اختبارات القيادة 

والمشي أو اختبارات التعهيد الجماعي.

نشر القياسات. ُتنشر القياسات من قبل المشغلين أو هيئة التنظيم أو كليهما. ويمكن بعد ذلك أيًضا   •
نشرها من قبل الصحفيين عبر شبكة اإلنترنت وخارجها.

تحفيز التحسينات. يمكن تحفيز التحسينات في الجودة بطرق مختلفة، تتراوح بين اقتراح خطط التحسين   •
وفرض الغرامات. وفي بعض الظروف، قد توفر الدعاية الضعيفة من القياسات المنشورة حافزاً كافياً.
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في الحلقة الداخلية على وجه الخصوص، يمكن أن تكون هناك دفعات من األنشطة ال تتوافق بدقة مع فترات 
اإلبالغ ذات المدد والترددات الثابتة. فعلى سبيل المثال، قد تقوم هيئات التنظيم بإجراء قياسات في أماكن معينة 
تم إهمالها في توسيع الشبكة أو كانت مسؤولة عن العديد من الشكاوى، وعند القيام بذلك قد تحتاج إلى التخلي 

عن إجراء قياسات في أماكن أخرى.

غالباً ما تتطلب التحسينات في الخدمات، بخالف خدمة العمالء، تحسينات في الشبكات. وبالتالي، يجب تقييمها 
فقط على نطاق زمني كذلك المتعلق بإدخال التحسينات؛ ويمكن ألي شيء آخر أن يفرض أعباء ال داعي لها 
على المشغلين الذين يقومون بإجراء القياسات واإلبالغ عنها وعلى هيئات التنظيم التي تقوم بمراجعة النتائج 
أو نشرها. ويشير هذا إلى ترك ثالثة أشهر على األقل بين تقييمات جودة الخدمة. ووفقاً لذلك، غالباً ما تلزم هيئات 
التنظيم المشغلين باإلبالغ عن القياسات كل ثالثة أشهر. ومع ذلك، قد تقوم بإجراء القياسات سنوياً بنفسها، 

للتحقيق في الظروف في أماكن معينة أو للتحقق من تقارير المشغلين.

وهناك مناقشة أخرى لهذه األنشطة في دليل االتحاد بشأن تنظيم جودة الخدمة (ITU-D 2017(. كما يتم تناولها 
بشكل أكبر في التوصية (ITU-T E.805 )ITU-T 2019a. ويتم تناولها واحداً تلو اآلخر في األقسام التالية هنا، 

بالترتيب الذي تحدث به.

اختيار المعلمات
يمكن لهيئات التنظيم الحصول على نظرة أولية حول كيفية تركيز مراقبة جودة الخدمة الخاصة بهم من التقارير 
للمشغلين  المقدمة  والشكاوى  المستهلكين  واالتصاالت مع منظمات  الجمهور  واالجتماعات مع  الصحفية 
والمناقشات مع المشغلين. ويمكن أن يكون تحليل منشورات وسائل التواصل االجتماعي مفيداً ولكنه يتسم 

بالتعقيد بسبب المبالغة المحتملة أو المعلومات المضللة.

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لهيئات التنظيم إجراء استقصاءات للمستهلكين وجهاً لوجه أو عبر المكالمات الهاتفية 
أو عبر اإلنترنت، والتي ال يجب أن تكون باهظة التكلفة أو مرهقة. وحتى اإلجابات على األسئلة العامة، مثل "ما 
مدى رضاك عن جودة الخدمات التي تتلقاها؟"، يمكن أن تكون مفيدة. ويمكن لمثال بسيط أن يعطي إجابات 

.)CICRA 2019) العمالء على تسعة أسئلة حول ثالث خدمات من ثالثة مشغلين في جزيرتين

ويتضمن أحد النهج الشاملة بشكل خاص مطالبة األشخاص بتسجيل أنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الخاصة بهم في مذكرات يومية. وتشير المذكرات اليومية إلى األهمية النسبية لألنشطة، والتي يمكن أن تؤثر على 
أولويات مراقبة جودة الخدمة. ويمكن تفصيل النتائج، مع ما يصل إلى ثالثين نشاطاً مختلفاً لتكنولوجيا المعلومات 

.)Ofcom 2016) واالتصاالت لمختلف الفئات العمرية والفئات االجتماعية والجنس في حالة واحدة

وينبغي استيفاء المعايير التالية عند اختيار المعلمات:

أن تكون ذات صلة بالمستعملين. تهتم مراقبة جودة الخدمة بتجربة المستعمل أكثر من اهتمامها بأداء   •
الشبكة. وقد يتعين للمشغلين دراسة معلمات أداء الشبكة عند تصميم شبكاتهم، بيد أن هيئات التنظيم 
التي ال تقوم بتصميم الشبكات، ال يتعين عليها القيام بذلك. فعلى سبيل المثال، ال تلزم هيئات التنظيم 
المشغلين باإلبالغ عن معلمات حول عمليات التمرير الالسلكية: قد تكون هذه المعلمات مهمة لمصممي 
النداءات  نسبة  معرفة  إال  يريدون  ال  الذين  بالمستعملين  مباشرة  ذات صلة  ليست  ولكنها  الشبكات 
التي حققها  إلى تقييم جودة الخدمة  التنظيم من وراء مراقبة جودة الخدمة  المستمرة. وتهدف هيئات 
المشغلون مقابل جودة الخدمة التي ينشدها المستعملون.2   باختصار، ينبغي لمعلمات جودة الخدمة 

التي تتم مراقبتها من قبل هيئات التنظيم ذات صلة مباشرة بتجربة المستعمل.

أن تكون مهمة للمجتمع. قد تكون هناك بعض المعلمات التي ال تهم المستعملين األفراد بشكل مباشر   •
ولكنها ذات أهمية للمجتمع ككل. فعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تكون البنية التحتية الوطنية مرضية 
لتوفير الدعم في حاالت الطوارئ، واالستثمار التجاري، والتنمية البشرية، والخدمات الحكومية. وقد يلزم 
عند تقييم البنية التحتية الوطنية، على سبيل المثال، معرفة سعة النداءات على مسيرات الشبكة الحاسمة 
لضمان إمكانية إجراء قدر كاف من النداءات بعد الكوارث. وينبغي أن ينظر فريق العمل المعني بتخطيط 

االتصاالت في حاالت الطوارئ في أي احتياجات لمثل هذه المعلمات.

القواسم المشتركة بين الخدمات. ألغراض مراقبة جودة الخدمة، تقوم هيئات التنظيم المختلفة بتصنيف   •
الخدمات بأساليب مختلفة؛ فقد تقوم، على سبيل المثال، بتجميع النطاق العريض الثابت مع النطاق 

يرد وصف أشكال التقييم المناسبة في القسم المواضيعي لمنصة التنظيم الرقمي بشأن "العالقة بين جودة الخدمة وجودة التجربة".  2
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الحالة  المتنقل (في هذه  العريض  النطاق  الثابت عن  العريض  النطاق  أو قد تفصل  المتنقل  العريض 
سيتجاهلون غالباً النطاق العريض المتنقل(. وتعكس المجموعات الظروف الخاصة للبلدان ولكنها تجعل 
المقارنات بين البلدان صعبة. ومع ذلك، يجوز أن تكون بعض المعلمات واحدة لخدمات مختلفة، خاصًة 

إذا كانت تتعلق بخدمة العمالء.

استقاللية التكنولوجيا. ينبغي أال تعتمد المعلمات على التكنولوجيا إال إذا اعتبر المستعملون التكنولوجيا   •
من سمات الخدمات التي تتم مراقبتها. فعلى سبيل المثال، تظل النداءات الصوتية نداءات صوتية، بغض 
المهاتفة مشتركة في  ثابتة أم متنقلة، لذلك قد تكون معلمات  إذا كانت الشبكات األساسية  النظر عما 
الخدمات الثابتة والمتنقلة (والخدمات التقليدية والخدمات المتاحة بحرية على اإلنترنت OTT(. ويتماشى 
ذلك مع زيادة إحالل الخدمات المتنقلة محل الخدمات الثابتة، عندما تكون احتياجات المستعمل وتوقعاته 

من المهاتفة مستقلة إلى حد كبير عن تكنولوجيا الشبكة.

وعلى النقيض من ذلك، قد تكون معلمات توريد الخدمة مشتركة بين الخدمات الالسلكية والسلكية التي   
تحتاج إلى نفاذ ثابت (ألنها معقدة بشكل أساسي من خالل زيارة مباني العمالء( ولكن يتم تجاهلها بالنسبة 

للخدمات التي تحتاج إلى نفاذ متنقل.

الحد األدنى من المتطلبات. قد تكون مراقبة جودة الخدمة مرهقة لكل من هيئات التنظيم والمشغلين.   •
وينبغي الموازنة بين تكاليفها وفوائدها. وهناك العديد من المعلمات التي يمكن مراقبتها: تم إدراج ثماني 
وثمانين معلمة لخدمة العمالء في التوصية (ITU-T E.803 )ITU-T 2011. ومع ذلك، فإن شكاوى العمالء 
واستقصاءات العمالء ال تظهر الحاجة إلى معظمها: فعلى سبيل المثال، في المملكة المتحدة، بالنسبة ألربع 
خدمات (النطاق العريض الثابت، والهاتف الثابت، والنطاق العريض المتنقل والمهاتفة المتنقلة، والتلفزيون 
باالشتراك( "ال تعمل كما ينبغي" (غالباً بسبب فقدان الخدمة، أو سوء التوصيل، أو عدم دقة اإلعالنات( 

.)Ofcom 2019) وتتسبب الفوترة في 75-95 في المائة من الشكاوى

بمجرد تحديد المعلمات فإنها تميل إلى االستمرار حتى عند عدم الحاجة إليها؛ فعلى سبيل المثال، يتواصل   
اإلبالغ عن وقت إقامة النداء الصوتي في بلدان مختلفة والذي نادراً ما يكون مرتفعاً. وإذا أصبحت المعلمات 

متقادمة أو غير ضرورية، ينبغي تجاهلها. وقد نُفذ ذلك في البرازيل، على سبيل المثال.3

ويمكن االطالع على مزيد من النصائح بشأن اختيار المعلمات في التوصية (ITU-T E.802 )ITU-T 2007. وهي 
تناقش العالقات بين الجوانب المختلفة للجودة والمعلمات التي يمكن أخذها في االعتبار عند قياس تلك الجوانب 

من عدة وجهات نظر.

تحديد القياسات
من المرجح أن يكون المشغلون قد وضعوا بالفعل ونفذوا خططاً للمراقبة المنتظمة لجودة الخدمة. ويمكن 
للمناقشات معهم، ومع األطراف الثالثة التي تقوم بمراقبة جودة الخدمة لآلخرين، أن تعزز فهم فائدة معلمات 

بعينها، وإمكانية إجراء القياسات ومراجعتها عملياً، وواقعية األهداف المحتملة.

وتتعلق المبادئ التوجيهية التالية بتفاصيل كيفية إجراء القياسات:

أن تقابل االستعمال. يجب إجراء القياسات في األوقات واألماكن التي تتوافق مع تجربة المستعمل قدر   •
اإلمكان. فينبغي أن تستخدم، وجه الخصوص، بيانات حول النشاط الفعلي للمستعمل، وليس البيانات 
المواقع  المأخوذة من  البيانات  القياسات  التخطيط. وبالمثل، ينبغي أن تستخدم  المستقاة من أدوات 
المحتملة للمستعملين، وليس البيانات المأخوذة من المحطات القاعدة، عندما تختبر أنشطة مثل إقامة 

نداء التي قد تفشل قبل تحقيق االتصاالت مع المحطات القاعدة.

الوعي بالزمان والمكان. قد تحدث تباينات كبيرة في الجودة في أوقات مختلفة من اليوم، حتى خالل يوم   •
العام. وقد يكون هذا أحد أعراض عدم وجود عدد كاٍف من مستعملي  العمل، وفي فترات مختلفة من 
الخدمة حتى يكون تعدد اإلرسال اإلحصائي فعاالً: من الصعب تبرير توزيع المزيد من عرض النطاق عندما 
يكون هناك عدد قليل من المستعملين، وبالتالي فإن التباين في الطلب يمثل نسبة عالية من عرض النطاق 

الموزع.

لذا، هناك ثمانية من بين أربعة عشر مدخالً من مدخالت البيانات تم التطرق إليها في الجدول الوارد في القسم المواضيعي لمنصة   3

التنظيم الرقمي بشأن "نهج أناتيل في مراقبة جودة الخدمات المتنقلة".
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وقد تحدث تباينات كبيرة في الجودة أيضاً بين األماكن القريبة من بعضها البعض والتي تتسم باختالف   
الكثافات السكانية، واستخدامات األراضي، والحركة، والبيئة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التحرك 

بسرعة أو التواجد في الداخل إلى توهين شدة اإلشارة بمقدار dBm 15 (مارينا وآخرون 2015(.

التباينات في الجودة كبيرة في أوقات وأماكن مختلفة، فستكون هناك حاجة إلى نتائج قياس  فإذا كانت   
مختلفة. ويتعين أن تحدد هيئات التنظيم والمشغلون معاً ما الذي ينبغي أن تكون عليه هذه النتائج 
(عادًة بعد الفصل بين النتائج داخل المباني، والقيادة خارج المباني، والمشي خارج المباني(. وفي كل األحوال، 

ينبغي أن تتلقى هيئة التنظيم قياسات محددة بأوقاتها وأماكنها.

إمكانية المقارنة بين المشغلين. ال يمكن مقارنة القياسات التي تم إجراؤها من قبل المشغلين المختلفين   •
والهيئة التنظيمية بشكل كامل مع بعضها البعض إال إذا تم إجراؤها بطرائق متماثلة من جميع النواحي 
التي لها آثار كبيرة على المستعملين. وقد يصعب تحقيق ذلك: حيث ال يقوم المشغلون المختلفون فقط 
بإجراء قياسات في أوقات وأماكن مختلفة، بل لديهم أيضاً ممارسات ومعدات مختلفة. ونادراً ما تحدد 
تسمية المعلمات فقط (كما هو الحال في العديد من اللوائح التنظيمية والتراخيص( طرق القياس بدقة: 
حيث يمكن أن تحتوي المعايير على العديد من الخيارات، فقد يستخدم موردو المعدات نفس األسماء 

لعدادات عناصر الشبكة المختلفة.

القيمة  (أو  "المتوسط"  بحساب  عادًة  اعتيانها،  تم  قيم  من  القياس  نتائج  تتشكل  ما  غالباً  التمثيل.   •
المتوسطة( للقيم. بيد أن هناك دائماً خطأ في أخذ العينات. ويتم تقليله من خالل الحصول على عينة كبيرة 
بما يكفي إلعطاء الثقة في أن نتيجة القياس المتكونة منها قريبة من القيمة التي تمثل تجربة المستعمل.4 
ومن الناحية النموذجية، تكون العينة كبيرة بدرجة كافية بحيث تمثل نتائج القياس المختلفة التجارب 
المدركة من قبل مستعملين مختلفين. ويتم تجاهل هذه النقطة بشكل متكرر في التقارير الخاصة باختبارات 
القيادة والمشي التي تجريها الهيئات التنظيمية، والتي تعطي نتائج لألحياء الصغيرة دون تحديد عدد 

االختبارات التي تم أُجريت في كل منها.

إدراك المستعملين. يمكن القول إن التباينات بين نتائج القياس التي ال تمثل اختالفات مدركة بين تجارب   •
المستعملين أقل من العتبة، وهو "التباين الملحوظ فقط". والعتبة ليست مستقلة عن نتائج القياس: في 
كثير من األحيان، بالنسبة لتباينات محددة في نتائج القياس، يمكن فهم التباينات بين تجارب المستعملين 
بسهولة أكبر إذا كانت نتائج القياس أصغر (مثلما يمكن مالحظة الفرق بين 2 و3 في المائة بسهولة أكبر 

من ذلك بين 97 و98 في المائة(.

والقيم المتوسطة ال تلخص دائماً كل شيء مفيد؛ فعلى سبيل المثال، قد تنتج القيمة المتوسطة لوقت   
اإلصالح عن العديد من اإلصالحات السريعة وبعض اإلصالحات البطيئة. ومن ثم، فإن المعلمة األنسب في 
بعض األحيان ليست القيمة المتوسطة للعينة ولكن الحد األقصى في "كمية"، وهي النسبة (مثل 80 أو 
90 أو 95 أو 99 في المائة( من أصغر القيم التي تم اعتيانها. ويمكن بأخذ القيمة المتوسطة والحد األقصى 
معاً في كمية مناسبة أن يفعال الكثير في تحديد خصائص العينة؛ وإذا ما تقرر تم نشر واحدة منهما فقط، 

فعادة ما تكون القيمة المتوسطة، لزيادة احتمال فهمها من قبل المستعملين.5

تحديد األهداف
ال تحتاج المعلمات دائماً إلى أهداف، كما هو مذكور في التوصية (ITU-T E.805 )ITU-T 2019a. ويظهر انتشار 
الخدمات الصوتية المتاحة بحرية على اإلنترنت أن العديد من المستعملين على استعداد للتضحية بالجودة من 
أجل التوفير: فهم يفضلون األسعار المنخفضة مع الجودة المنخفضة عن الجودة العالية مع األسعار المرتفعة. 
وينبغي أال تمنع متطلبات جودة الخدمة المستعملين من اختيار مستويات جودة معينة أو مشغلين من تقديم 
على  بحرية  متاحة  خدمات  أو  تقليدية  خدمات  لديهم  كان  إذا  عما  النظر  بغض  معينة،  جودة  مستويات 

.)OTT) اإلنترنت

العالقة بين مستويات الثقة وأحجام العينات موضحة في القسم المواضيعي لمنصة التنظيم الرقمي بشأن "اإلحصائيات األساسية   4

لتقييم جودة الخدمة". ويمكن االطالع على موضوع آخر، يركز على كيفية تقييم المشغلين وترتيبهم مقابل بعضهم البعض، في 
.ITU-T E.840 )ITU-T 2018) التوصية

ترد أوصاف القيم المتوسطة والكميات في القسم المواضيعي لمنصة التنظيم الرقمي بشأن "اإلحصاءات األساسية لتقييم جودة   5

الخدمة". ويمكن االطالع على مزيد من األوصاف، مصحوبة بتفاصيل حول العديد من التوزيعات المفيدة، في مواصفة تقنية للمعهد 
.)ETSI 2019) األوروبي لمعايير االتصاالت
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ويمكن لهيئات التنظيم تقديم المشورة بشأن مستويات الجودة (للمستعملين والمشغلين، على السواء( دون 
تحديد أهداف. ومع ذلك، يمكن لتحديد األهداف أن يساعد في حماية المستهلكين عندما ال يكون هناك خيار 

عملي بين مستويات الجودة. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب:

وجود احتكار من جهة واحدة (أو حتى في بعض األحيان احتكار قلة مع منافسة ضعيفة(، ربما تقدم "خدمة   •
شاملة".

وجود منافسة ولكن تكاليف التبديل تثبط التبديل وانخفاض مستويات الجودة دون انخفاض األسعار   •
لتتناسب مع هذا االنخفاض في مستويات الجودة.

يمكن االطالع على نصائح مفيدة بشأن تحديد األهداف في التوصية (ITU-T E.802 )ITU-T 2007. غالباً ما 
يصعب تحديد األهداف الواقعية والمطلوبة. وال تقدم إال بعد قياس ما يمكن تحقيقه؛ يمكن جعلها أكثر طلباً بعد 

كل فترة مراجعة يتم تحقيق هذه األهداف فيها.

ويجب التعامل مع األهداف المحددة في البلدان األخرى بحذر ألن البيئات مختلفة وقد تتجاهل الهيئات التنظيمية 
قواعدها الخاصة.

إجراء القياسات
 6.ITU-T E.802 )ITU-T 2007) التوصية النحو الموصوف في  القياسات ذاتية أو موضوعية، على  قد تكون 
الثمن ويصعب تصميمها  الذاتية باهظة  القياسات  القياسات الموضوعية، حيث إن  التركيز هنا على  وينصب 

لعينات تمثيلية من المستعملين.

ويمكن إجراء قياسات لشبكة حقيقية في الشبكة أو في الميدان. وهناك تصنيف آخر لها كالتالي:

قراءات األنظمة. يتم الحصول عليها في الشبكة من عقد الشبكة وأنظمة الدعم. وقد تتطلب زيارات إلى   •
موقع خارجي، لكنها تعتمد في أغلب األحيان على جمع البيانات مركزياً في الشبكة وأنظمة الدعم (على 
الرغم من أنه ال يزال بإمكانها إشراك معدات العمالء في االختبارات، إذا كانت المعدات تعمل ومفتوحة 
لتدخالت المشغلين(. وقد يتم جمع البيانات من قبل المشغل وإرسالها إلى الهيئة التنظيمية؛ وبدالً من 
ذلك، قد تقوم الهيئة التنظيمية بجمعها مباشرة من مخدم مدمج في شبكة المشغل. ومع ذلك، قد ال تمثل 
النداءات  في عدد محاوالت  ُتحتسب  لن  المثال،  تماماً؛ فعلى سبيل  المستعمل  تجربة  دائماً  البيانات 

الالسلكية لعنصر الشبكة محاوالت النداء التي فشلت ألنها ال تصل أبداً إلى المحطة القاعدة.

حمالت االختبار. ُتنفذ في الميدان وفقاً لخطط في أوقات وأماكن معينة. وينبغي أن تستخدم معدات االختبار   •
توصيالت سلكية أو السلكية بالشبكات مثل تلك التي يحتاجها العميل. غالباً ما ُتنظم حمالت االختبار 
المنازل  إلى  الدخول  إلى  الحاجة  لتجنب  للمشغلين،  الخارجية  أو في المنشآت  المباني  في  الثابت  للنفاذ 
والمكاتب؛ وغالباً ما تكون حمالت االختبار للنفاذ المتنقل اختبارات للقيادة والمشي، والتي يتم إجراؤها 
في المركبات أو األماكن العامة (مثل المحالت التجارية ومراكز التسوق( باستخدام مجموعات من الهواتف 
المنازل  النتائج بحيث تغطي  افتراضات حول توسيع نطاق  الخاصة، مع  االختبار  أو معدات  المتنقلة 
والمكاتب. وعلى الرغم من أن اختبارات القيادة والمشي تنطلق من قبل األشخاص جنباً إلى جنب مع 
المأهولة" عن بُعد عندما تتطلب أماكن  المعدات، فقد يتم إجراء اختبارات مماثلة عبر "المسابير غير 

معينة المراقبة.

وتعد اختبارات القيادة والمشي باهظة التكلفة. ولكي تتمتع بالثقة، يحتاج األمر إلى مئات االختبارات، والتي   
ينبغي أن تتكرر في كل مكان مطلوب فيه نتائج مميزة. ولتقليل التكاليف، قد تختار الهيئة التنظيمية أو 
المشغلون وكيالً إلجراء االختبارات لجميع المشغلين معاً. وفي أبسط ترتيب، تختار الهيئة التنظيمية الوكيل 
وتسترد التكاليف من المشغلين في رسومهم العادية (أو بما يتناسب مع عدد االختبارات لكل مشغل، 
على سبيل المثال(. وفي ترتيب مقابل، يختار المشغلون الوكيل؛ ويمكن للهيئة التنظيمية المساعدة وتقليل 
فرص التأخير من خالل عقد اجتماعات للمشغلين واقتراح أساليب لتقاسم التكاليف. وفي أي من الترتيبين، 
يجب أن يكون الوكيل مستعداً إلجراء اختبارات لجميع المشغلين على قدم المساواة، حتى يتمكن كل 

منهم من التمتع بنفس وفورات الحجم والنطاق.

ُتناقش أغراض التقييمات الذاتية والموضوعية للجودة في القسم المواضيعي لمنصة التنظيم الرقمي بشأن "العالقة بين جودة   6

الخدمة وجودة التجربة".
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اختبارات الجمهور. يتم تنفيذها في الميدان عن طريق التعهيد الجماعي. وتقوم مطاريف المستعملين، أو   •
معدات االختبار الموزعة على المستعملين، بإجراء قياسات تشير مجتمعة إلى تجربة المستعمل. وال تتم 
يتواجد فيه  مطابقة مثل هذه االختبارات لمشغلين مختلفين: فهي ُتجرى في أي مكان وفي أي وقت 
المستعملون، وقد يتم إجراؤها أو ال يتم إجراؤها من قبل المستعملين. وتتطلب اختبارات الجمهور للنفاذ 
الهواتف  المتنقل  للنفاذ  الثابت أجهزة حاسوب شخصية أو معدات اختبار؛ وتتطلب اختبارات الجمهور 
الذكية (ما لم تعتمد فقط على الرسائل النصية فيما بين المستعملين(. وعلى الرغم من أن االختبارات 
قد تبدأ من قبل المستعملين، فمن المرجح أن تعكس النتائج الموقف العام إذا تم استهاللها تلقائياً، 

وليس من جراء مشاعر المستعملين المؤقتة.

 Fratel ؛Fratel 2019) وهناك وصف مفيد لهذه التقنيات يقدم أمثلة من البلدان الناطقة بالفرنسية في إفريقيا
2020(. ويورد أيضاً إجراء تقديرات للجودة من بيانات حول التغطية (عادًة كما هو معروض على الخرائط(. وإذا 
كانت البيانات المتعلقة بالتغطية مستمدة فقط من المعلومات الجغرافية والديموغرافية، فإن هذه التقديرات 
ليست بدائل للقياسات. ومع ذلك، يمكنها التأثير على القرارات المتعلقة بالمكان الذي ينبغي إجراء القياسات فيه.

وفي الماضي، كانت قياسات النفاذ الثابت عادًة عبارة عن قراءات األنظمة بينما كانت قياسات النفاذ المتنقل في 
لها. وُتناقش هذه التقنيات لتقييم  الغالب اختبارات القيادة والمشي، ولكن التعهيد الجماعي يوفر اآلن بديالً 
جودة الخدمة في الشبكات المتنقلة في التوصية (ITU-T E.806 )ITU-T 2019b. وهي توفر مبادئ توجيهية 
بشأن االختيار بين القياسات النشطة والمنفعلة، وقياس معلمات بعينها، وخصائص أنظمة المراقبة (باستثناء 
 .ITU-T E.812 )ITU-T 2020a) بالتوصية العينات. وُتستكمل  البيانات، وأخذ  التعهيد الجماعي(، ومعالجة 
وتتضمن هذه التوصية المزيد من النصائح حول العديد من هذه الموضوعات (وخصائص مخدمات االختبار 

ألغراض التعهيد الجماعي(.7

مراجعة القياسات
النتائج بدقة مع  عندما يقوم مشغلون مختلفون بإجراء قياسات في أوقات وأماكن مختلفة، ال يمكن مقارنة 
بعضها البعض. ويمكن خفض التكاليف مع تحقيق إمكانية المقارنة من خالل إجراء قياسات لجميع المشغلين 
في وقت واحد. ومع ذلك، قد ال يكون المشغلون مستعدين إلجراء اختبارات القيادة والمشي الخاصة بهم بواسطة 

وكيل مشترك. وفي هذه الظروف، يجب فحص النتائج من قبل الهيئة التنظيمية.

وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي لكل مشغل االحتفاظ بسجالت لقياساته ربما لمدة عام بعد إجرائها. وينبغي لهذه 
السجالت أن تتضمن تفاصيل المالحظات والحسابات وأي تقارير عن األعطال أو شكاوى من الخدمة، والتي 
تعتمد عليها نتائج القياسات. وُتقدم للهيئة التنظيمية لمقارنتها بالقياسات األخرى التي أجرتها الهيئة التنظيمية 

أو المشغلون اآلخرون. وستحدد المقارنات:

مدى احتمال أن تكون نتائج القياسات صحيحة.  •

ما إذا كانت القياسات في حاجة إلى تعريفات أكثر دقة نتيجة تفسير المشغلين لها كل على هواه.  •

فإذا استخدم المشغلون التعهيد الجماعي، فقد يكون لديهم مجمعو بيانات مختلفون لجمع البيانات ومعالجتها 
إلى نتائج للقياسات. وللتحقق من مدى قابلية المقارنة بين نتائج القياسات لمختلف المشغلين، تقوم الهيئة 

التنظيمية بفحص جمع البيانات بالتفصيل ومعالجتها لكل مشغل وتطلب إجراء تغييرات إذا لزم األمر.

وفي التعهيد الجماعي، يختبر كل مستعمل من األفراد شبكة واحدة فقط في كل مرة. ومع ذلك، يمكن أن يكون 
هناك الكثير من المستعملين بحيث ُتجرى اختبارات كافية لكل خدمة. وإذا كانت هناك حاجة الختبارات إضافية، 
يمكن للهيئة المنظمة ترتيب إجراء النداءات على هواتف ذكية متعددة (واحد لكل شبكة( في أوقات وأماكن 

معينة.

وحتى إذا لم يكن التعهيد الجماعي هو الطريقة الرئيسية لقياس جودة الخدمة، فإنه يمكن أن يكون مفيداً في 
مراجعة النتائج، عندما تتسنى مقارنة نتائج القياسات التي ذكرها المشغلون بالنتائج التي تم الحصول عليها 

من خالل التعهيد الجماعي.

يمكن االطالع على مناقشة ذات صلة في القسم المواضيعي لمنصة التنظيم الرقمي بشأن "تقنيات التعهيد الجماعي في تقييم جودة   7

الخدمة".

8 ل 
فص

ال
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نشر القياسات
يعد نشر معلومات جودة الخدمة أمراً مهماً إذا كان على العمالء اتخاذ خيارات مستنيرة. ويمكن أن يتم النشر 
من قبل الهيئة التنظيمية أو المشغلين. ويتم تنفيذه بثمن زهيد وبصورة دائمة من قبل منظمة واحدة؛ وعالوة 
على ذلك، تتمتع الهيئة التنظيمية بوضع أفضل من المشغلين لتقديم أرقام مقارنة محايدة جنباً إلى جنب. ومع 
ذلك، غالباً ما يكون لدى المشغلين موارد أكثر من الهيئة التنظيمية، لذلك يحتاجون إلى نشر معلومات جودة 

الخدمة الخاصة بهم على النحو المعتمد من قبل الهيئة، بأنساق موافق عليها من الهيئة.

وعند توفير المعلومات للمستعملين، يجب تحقيق توازن: فال ينبغي تحميل المستعملين فوق طاقتهم ولكن 
يجب أن يكون لديهم معلومات كافية يستندون إليها في قراراتهم على. خاصه:

يمكن عرض نتائج القياسات في شكل ترتيب أو جداول أو مخططات شريطية أو مخططات نجمية (ربما   •
القياس "جيدة بما  نتائج  إذا كانت  إلى ما  أو عالمات أخرى لإلشارة  المرور"  ألوان "إشارات  باستخدام 
يكفي"(.8  وقد تكون مصحوبة بتفسيرات من قبل المشغلين أو من قبل الهيئة التنظيمية ألسباب أي قيم 

قياسات غير مرضية.

ينبغي أن تستخدم نتائج القياسات نفس االصطالحات الرقمية مثل بعضها البعض، بقدر اإلمكان. وبالتالي،   •
ففي جميع الحاالت أو كلها تقريباً، ينبغي أن تشير القيمة العالية أو المنخفضة إلى جودة مرضية؛ فعلى 
سبيل المثال، إلى جانب نسبة النداءات التي يتم إسقاطها، ستكون نسبة إقامة النداءات غير الناجحة، 
وليس نسبة إقامة النداءات الناجحة. وحيث إن المستعملين يجدون األرقام الصغيرة أسهل في التقييم 
من األرقام الكبيرة، فمن المحتمل أن تشير القيم المنخفضة إلى جودة مرضية، على األقل بالنسبة للمعلمات 
التي تمثل نسباً مئوية. ومع ذلك، فإن القيمة المتوسطة لدرجات الرأي (MOS( تعامل القيم العالية على 

أنها جيدة.

ينبغي كتابة نتائج القياسات برقمين مهمين على األكثر. ونادراً ما تعبر األرقام اإلضافية عن الفروق في   •
الجودة التي قد يثمنها المستعملون.

يمكن تقديم نتائج القياسات في طبقات، حيث توفر كل طبقة مؤشرات لطبقة أكثر تفصيالً. ومن المرجح   •
أن يهتم المستعملون بأجزاء معينة من معلومات جودة الخدمة، وليس كلها؛ فعلى سبيل المثال، قد يكون 
أحدهم مهتماً بجودة الكالم على الطرق الرئيسية، بينما يهتم آخر بتوفير النطاق العريض في األماكن النائية.9 
ويحتاج األشخاص المختلفون إلى عروض تقديمية مختلفة بمستويات مختلفة من التفصيل. فعلى سبيل 
المثال، قد يرغب واضعو السياسات ومشكلو الرأي وموردو الخدمات والشركات الكبيرة في بيانات على 
صفحات الويب وفي الصحف، لكن المستهلكين من القطاع الخاص والشركات الصغيرة يفضلون النشرات 
الموجزة واإلعالنات في الفواتير ومحتويات الوسائط االجتماعية واإلعالنات اإلذاعية والتلفزيونية والرسائل 

الهاتفية المجانية واالجتماعات المجتمعية.

ينبغي عرض نتائج القياسات بنزاهة. فعلى سبيل المثال، قد ُتعرض النتائج الخاصة بمشغل ما يحتاج   •
إلى استخدام شبكة مشغل آخر مع توضيحات إذا ساءت بسبب أوجه القصور في تلك الشبكة.

تحفيز التحسينات
الجودة، فقد تكون هناك حاجة لالستثمارات وقد يؤدي فرض  إلى إجراء تحسينات في  إذا كانت هناك حاجة 
الغرامات إلى نتائج عكسية، كما هو مذكور في توصية االتحاد (ITU-T E.805 )ITU-T 2019a. فمثالً، بعد أن 
الحظت الهيئة التنظيمية في تشاد أن الغرامات المفروضة على مدى عدة سنوات لم يكن لها أي تأثير، استبدلت 
الشبكات في غضون ستة أشهر  الغرامات في تحسين  الغرامات بمتطلبات تتمثل في استثمار مبالغ تعادل 

.)ARCEP 2020)

وربما يساعد وضع وتنفيذ خطط لتحفيز التحسينات المشغلين والهيئات التنظيمية على العمل معاً في المهمة 
المرتبطة بتطوير وتعديل المعلمات واألهداف بحيث تظل مناسبة. إن تزويد المستعملين بمعلومات تقارن بين 

المشغلين يسمح للمنافسة بأن تكون حافًزا للتحسين، خاصة إذا كان تغيير المشغلين أمراً سهالً.

يرد توضيح معظم هذه االحتماالت في القسم المواضيعي لمنصة التنظيم الرقمي بشأن ”أمثلة على عرض جودة الخدمة من قبل   8

المنظمين".
أناتل في مراقبة جودة  البرازيل في القسم المواضيعي لمنصة التنظيم الرقمي بشأن "نهج  ُيعرض مدى المعلومات المقدمة في   9

الخدمات المتنقلة".
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للهيئة  يمكن  المثال،  التحسينات. فعلى سبيل  لتحفيز  كأساليب  والسيئة  الجيدة  الدعاية  تعمل  أن  ويمكن 
التنظيمية اإلعالن عن المشغلين الذين يقدمون أداًء أفضل بكثير من اآلخرين (أو مما تتطلبه األهداف( ومنحهم 
ألقاب مثل "مشغل النطاق العريض للعام" (أو على األقل لفترة المراجعة(. ويفعل هذا الشيء عدد قليل من 
الهيئات التنظيمية؛ وفي الواقع، ال يذكر الكثير أسماء المشغلين الذين يعانون من خلل أو يوبخونهم أو ينشرون 

أرقاماً منفصلة للمشغلين المنفصلين.

هناك مجموعة واسعة من التقنيات المتاحة لتحفيز الجودة، كما هو موضح في الشكل 10.2.8  وينبغي أن يكون 
لتطبيقها مبررات منطقية؛ وإال في نهاية المطاف قد يتم تجاهل سيادة القانون (من قبل المواطنين أو الحكومة(. 
ويمكن إخراجها لتناسب المدى الذي يحاول فيه المشغلون تحسين الجودة دون رفع األسعار. كما ينبغي أن 
تكون متناسبة ومؤاتية، على النحو المتناول في التوصية (ITU-T E.805 )ITU-T 2019a. فعلى سبيل المثال، 

ينبغي أن ترتبط العقوبات بمدى استمرار وشدة حاالت اإلخفاق في االمتثال للوائح والتراخيص.

الشكل 2.8. تقنيات تحفيز التحسينات في الجودة

تشجيع إنفاذ

مكافأة السلوك نصح العمالء توجيه االستثمارات مقاومة التوسع تقليص األرباح إعمال القوانين

عن  تنظيم احتفاالت لإلعالن

المكافآت

نشر جميع القياسات 

واألهداف
الحاجة إلى قياسات 

وأهداف إضافية

رفض طلبات بالحصول

على موارد نادرة إضافية

فرض عقوبات إدارية إصدار مذكرات رسمية

نشر إنجازات المشغلين نشر مقارنات بين 

المشغلين

مراقبة خطط التحسين حظر المبيعات للعمالء حجب الحصول على 

عقود حكومية

طلب عقوبات قضائية

الحد من متطلبات اإلبالغ نشر أوجه الخلل لدى 

المشغلين
اإللزام بدفع تعويضات 

للعمالء

التحكم ف� األسعار حسب 

الجودة
سحب تراخيص التشغيل طلب عقوبات بالحبس

ITU-D 2006 المصدر: بتصرف من

يتحمل المشغلون الصغار تكاليف قياسات جودة الخدمة بشكل أكبر، ألن عدد القياسات المطلوبة للحصول 
على نتائج دقيقة بما فيه الكفاية ال يرتبط بحجم المشغل. لذا، هناك حالة إلعفاء المشغلين من إجراء قياسات 
التي يشكل فيها عمالؤهم نسبة صغيرة من السكان (أقل من  التنظيمية في األماكن  جودة الخدمة للهيئات 
5 في المائة، على سبيل المثال(، كما هو الحال في البرازيل (Anatel 2020(. ومع ذلك، قد يختار المشغلون إجراء 
هذه القياسات، بسبب الدعاية المفيدة التي يمكن أن تحققها نتائج االختبار الجيدة، خاصًة إذا كانوا عازمين على 

بناء حصصهم في السوق.

وإذا لم يتم إعفاء المشغلين الصغار من إجراء قياسات جودة الخدمة للهيئة التنظيمية، فقد يظلون معفيين من 
اإلنفاذ الكامل. فقد يتم إعفاؤهم، بشكل خاص، من الغرامة، حتى عندما ال يتم إعفاؤهم من مطالبتهم بتنفيذ 
خطط التحسين. ويتماشى ذلك مع الرأي القائل بأن اإلنفاذ ينبغي أن يكون متناسباً ومتجاوباً، على النحو المتناول 

.ITU-T E.805 )ITU-T 2019a) في التوصية

مراجعة اإلنجازات
عند مراجعة مراقبة جودة الخدمة مقابل أهدافها، فإن التغييرات التي تحدث خالل فترة المراجعة في بيئة السوق، 

وكذلك التغييرات في جودة الخدمة، تعتبر مهمة. فعلى سبيل المثال:

يمكن تجاهل المعلمات إذا لم تعد مهمة.  •

يمكن تجاهل األهداف واإلعفاءات من مراقبة جودة الخدمة للمشغلين الصغار إذا نمت المنافسة بقوة   •
كافية.

قد يلعب التعهيد الجماعي دوراً أكبر في مراقبة جودة الخدمة إذا توفرت الهواتف الذكية على نطاق واسع.  •

يرد ذكر العديد من هذه التقنيات في القسم المواضيعي لمنصة التنظيم الرقمي بشأن "أمثلة على عرض جودة الخدمة من قبل   10

الهيئات التنظيمية".

8 ل 
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قد تتم إطالة فترات اإلبالغ إذا استغرق تحسين النتائج الجيدة وقتاً أطول من تحسين النتائج السيئة.  •

إلى  التي تحتاج  التراخيص  إذا تم ذكره في  إلى أن يكون من الصعب تغييره  يميل إطار مراقبة جودة الخدمة 
الهيئات  العديد من  المرور عبر  إلى  التي تحتاج  التنظيمية  اللوائح  أو في  العديد من المشغلين  التفاوض مع 
الحكومية قبل دخولها حيز التنفيذ. ويمكن في بعض األحيان تجنب مثل هذه العمليات لمتطلبات مراقبة جودة 
الخدمة التي تتوافق مع سياسات الحكومة وغير المثيرة للجدل؛ فعلى سبيل المثال، قد يتم ذكر المتطلبات في 
جداول أو خطابات مفتوحة للمشغلين. ومع ذلك، فإن تجنب مثل هذه العمليات يحد بشكل عام من صالحيات 
الهيئة التنظيمية: فبعض أساليب تشجيع التحسينات في جودة الخدمة تفتقد إلى أسسها القانونية، لذلك يجب 

أن يحل اإلقناع محل اإلكراه.

)NNAI( الجزء 2. الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية  2.8

لماذا ُتعد عمليات الترقيم والتسمية والعنونة مهمة؟
ُصممت أرقام الهواتف منذ أكثر من قرن لتوفير طريقة لتحديد مقاصد النداءات الهاتفية بصورة متفردة.  وأصبحت 
تستخدم بعد ذلك لتحديد مصادر النداءات الهاتفية، عند تحديد هوية الخط الطالب (CLI(. وقد تحتوي على 
معلومات عن التعريفات والمحتويات ذات القيمة المضافة. وتستخدم اآلن بشكل عام أكبر كمعرفات فريدة 
 ،)IoT) وأجهزة إنترنت األشياء ،)OTT) للهوية، وفي تحويل األموال، ورسائل الخدمات المتاحة بحرية على اإلنترنت

وما إلى ذلك. وفي الواقع، تم توسيع نطاق "المقصد" ليشير إلى األشخاص واألشياء بشكل عام.

وقد اختفت األقراص الدوارة المستخدمة في األصل إلدخال األرقام منذ فترة طويلة (على الرغم من أن "المراقمة" 
ال تزال تستخدم إلدخال رقم الهاتف(. وغالباً ما يرسل األشخاص اآلن رسائل عن طريق لمس الشاشات أو نطق 
األوامر؛ فعند القيام بذلك، ال يرون أو ينطقون أرقام الهواتف عادة، ولكن يتم االحتفاظ باألرقام في قوائم جهات 

االتصال الخاصة بهم.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، تطورت موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI( لتلبية المتطلبات 
الناشئة واالبتكار التكنولوجي. وال يختلف العصر الرقمي في ذلك. وفي الواقع، لم يكن من الممكن أن يحدث تطور 
الرقمي لوال  العصر  لها في  الهوية  الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد  التي ُتخصص موارد  في االستخدامات 

الخطوات الثورية المبكرة.

ما هي موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية؟
مصطلح "موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية" هو إشارة عامة إلى الموارد الموصوفة في توصيات 
قطاع تقييس االتصاالت والتي ُتستخدم لتوفير خدمات االتصاالت. ومن بين ما تم توصيفه في هذه التوصيات، 

تم تناول ثالثة منها في هذا القسم لفائدتها في العصر الرقمي:

.)ITU-T 2010) )خطة ترقيم االتصاالت العمومية الدولية ،ITU-T E.164 أرقام الهواتف (التوصية  •

معّرفات الهوية الدولية لالشتراكات في االتصاالت المتنقلة (التوصية ITU-T E.212، الخطة الدولية لتعّرف   •
.)ITU-T 2016) )هوية الشبكات واالشتراكات العمومية

.)ITU-T 2006a) )بطاقة رسوم االتصاالت الدولية ،ITU-T 118 أرقام تعّرف هوية جهة اإلصدار (التوصية  •

وقد استخدمت أرقام الهواتف في األصل بواسطة الشبكة لتحديد مقصد النداءات، ولتسيير النداء عبر الشبكة 
بين نقطتين ثابتتين. وتعد كل نقطة من هاتين النقطتين الثابتتين معروفة للمشغل، وبناًء على هاتين النقطتين 
الثابتتين، يستطيع المشغل ترسيم العميل. ويتطلب إدخال التنقلية آليات أخرى يجب تطويرها من شأنها تحديد 
التوصيلة التي يمكن إنشاؤها، والرسوم التي يمكن تحصيلها. ومعّرفات الهوية الدولية لالشتراكات في االتصاالت 
المتنقلة (IMSI( هي الوسيلة التي يمكن من خاللها تزويد المستعمل بالخدمة خارج شبكته الوطنية التي يختارها 
إلجراء المكالمات واستالمها. ويستخدم رقم تعّرف هوية جهة اإلصدار (IIN( لتحديد الرسوم التي تتراكم من 
النداءات في سيناريو لالتصاالت المتنقلة. وينصب تركيز األقسام التالية على رقم الهاتف ألنه المورد األكثر وضوحاً.
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إدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية
تقع مسؤولية إدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية بشكل عام على عاتق مدير خطة الترقيم. 
ويمكن أن تحدث مثل هذه اإلدارة داخل وزارة معينة، أو في إطار تفويض من هيئة التنظيم. ونطاق مسؤوليات 
الكيان الذي يتحمل هذه المسؤولية هو مسألة وطنية. وفي بعض الحاالت، قد تقوم سلطة وطنية رسمية بهذا 
الدور، أو قد يقوم وكالء بذلك نيابة عن السلطة (كما يحدث مع بعض البلدان في خطة الترقيم ألمريكا الشمالية(. 

ويمكن إلدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية من قبل هيئة التنظيم تحقيق األهداف التالية:

الترقيم والتسمية  أرقام موارد  تحديد األشخاص واألشياء بشكل فريد. من خالل كونها مسؤولة عن   •
والعنونة وتحديد الهوية، يمكن لهيئة التنظيم ضمان أن األرقام لها استخدامات فريدة، على الصعيدين 
الوطني والدولي. وقد يتم التصريح لمنظمة أخرى بتوفير األرقام التي قدمتها لها هيئة التنظيم، على أن 

تظل هيئة التنظيم المصدر األصلي.

مساعدة األشخاص على استخدام األرقام. يفضل المشغلون تحديداً الحصول على أرقام قصيرة ذات   •
معاني تناسب الخدمات الخاصة بهم. ويجوز لهيئة التنظيم الحفاظ على األرقام قصيرة وموحدة في الطول 
وسهلة الفهم. وتتسم األرقام التي تستخدمها خدمات الطوارئ والخدمات األخرى ذات القيمة االجتماعية 
(مثل خطوط المساعدة( بأهمية خاصة؛ حيث يمكن لهيئة التنظيم أن تضمن استقالليتها عن المشغلين 

ويمكن النفاذ إليها من خالل جميع الشبكات الوطنية.

إذا احتفظ  الترقيم هي مورد محدود.11  ويمكن إهدارها  تجنب النقص المستقبلي في األرقام. مساحة   •
المشغلون باألرقام بدالً من إعادة تدوير األرقام التي لم تعد مستخدمة. وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن 
هناك أرقاماً كافية متاحة، فقد تكون هناك حاجة إلى المزيد في النهاية. وفي النهاية، قد يعني هذا أنه سيتم 
االستعاضة عن األرقام الحالية بأرقام أطول، مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف وإزعاج أثناء عملية التغيير 
وصعوبات في التكيف مع األرقام األطول بعد ذلك. ويمكن لهيئة التنظيم منع الهدر والتخطيط بوقت كاٍف 

مسبًقا لتجنب النقص، عادًة دون الحاجة إلى تغيير األرقام التي تم تخصيصها بالفعل.

إنشاء أسواق منظمة في مجال االتصاالت. قد يجعل المشغلون من الصعب توفير األرقام بشكل عادل،   •
خاصًة إذا كانت لديهم قوة سوقية كبيرة أو أرقام ُمدارة قبل تعيين هيئة التنظيم. فعلى سبيل المثال، 
العديد من  أو نشر األرقام المستخدمة على نطاق واسع عبر  التي ال يحتاجونها،  يمكنهم تخزين األرقام 
المجموعات، أو االستمرار في تخصيص أرقام قديمة أقصر بدالً من أرقام أطول جديدة. ويمكن لهيئة التنظيم 
أن تتولى مسؤولية توفير واستخدام األرقام، لضمان توفر األرقام للوافدين الجدد إلى السوق، وأن العمالء 

يمكنهم الحصول على الخدمات من هؤالء الوافدين الجدد إلى السوق دون الحاجة إلى تغيير أرقامهم.

أرقام  الخدمات، يتم تخصيص  أرقام فردية للعمالء بواسطة المشغلين وموردي  الرغم من تخصيص  وعلى 
للمشغلين وموردي الخدمات في مجموعات بواسطة مدير خطة الترقيم. ومدير خطة الترقيم هو الكيان المسؤول 
عن تخصيص األرقام. وفي األصل يكون المدير هو المشغل الرئيسي، ولكن مع إدخال التنظيم والمنافسة انتقلت 
هذه المسؤولية إلى الوزارة ذات الصلة أو إلى هيئة التنظيم المستقلة، أو وكيلها (كما هو الحال بالنسبة لبعض 
أعضاء خطة الترقيم في أمريكا الشمالية(. ويختلف حجم المجموعة وفقاً الستعماالت األرقام داخل تلك المجموعة.

تم تحديد ارتباط األفراد برقم الهاتف واإلحجام عن تغيير أرقام الهاتف للحصول على خدمة بديلة عند اإلدخال 
المبكر للمنافسة كعائق أمام قبول الخدمات البديلة. ولقد أدى إدخال قابلية نقل األرقام، وقدرة المستهلكين 
إدارة  العائق بشكل كبير. وتختلف  إلى تذليل هذا  بأرقام هواتفهم،  على تغيير موردي الخدمات مع االحتفاظ 
 ،12)ITU-T 2010) ITU-T E.164 إمكانية نقل األرقام وآليات تنفيذها باختالف البلدان. واإلضافة 2 للتوصية
التي تخضع للتحديث باستمرار في لجنة الدراسات SG2) 2( التابعة لقطاع تقييس االتصاالت، والمسؤولة عن 
الجوانب التشغيلية، بما في ذلك موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية، تعّرف المصطلحات المعيارية 
بغية تحقيق فهم مشترك لمختلف جوانب إمكانية نقل األرقام ضمن خطة ترقيم التوصية ITU-T E.164. وهي 
تحدد أنساق الترقيم والعنونة وتدفقات النداءات ومعماريات الشبكة ونُُهج التسيير التي ستوفر وسائل بديلة 
الالزمة لنجاح تنفيذ إمكانية  العمليات اإلدارية والتشغيلية  للتنفيذ. وتعرض اإلضافة أيضاً بعض األمثلة عن 

نقل األرقام.

.ITU-T E.164 الحد األقصى هو 15 رقماً وهو محدد في التوصية  11

تعّرف اإلضافة 2 إلى التوصية ITU-T E.164 المصطلحات المعيارية بغية تحقيق فهم مشترك لمختلف جوانب إمكانية نقل األرقام   12

ضمن خطة ترقيم التوصية ITU-T E.164. وهي تحدد أنساق الترقيم والعنونة وتدفقات النداء ومعماريات الشبكة ونُُهج التسيير 
التي ستوفر وسائل بديلة للتنفيذ. وتعرض اإلضافة أيضاً بعض األمثلة عن العمليات اإلدارية والتشغيلية الالزمة لنجاح تنفيذ إمكانية 

نقل األرقام.

8 ل 
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موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية العالمية
ظلت موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية ُتستخدم لدعم تقديم الخدمات حتى فترة التسعينيات 
التي تم التركيز فيها على البيئة الوطنية. وكان توزيع الموارد المحددة حتى ذلك الحين وتخصيصها للمشغلين 
يتم بشكل غير مباشر من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت (ITU(، أي أن االتحاد الدولي لالتصاالت يقوم بتوزيع 
الموارد للدول األعضاء، بناًء على القواعد التي وافقت عليها تلك الدول األعضاء. ونتيجة لذلك، كانت القواعد 
التي تحكم هذه الموارد مسألة وطنية. ومع ذلك، تغير هذا خالل التسعينيات مع إدخال الموارد العالمية (أو 

الموارد التي ُتخصص مباشرة(.

تقييس  التي ُتخصص مباشرة محددة في توصيات قطاع  الهوية  والعنونة وتحديد  والتسمية  الترقيم  موارد 
االتصاالت. وكانت ُتستخدم في األصل للخدمات، مثل الخدمات المجانية، وخدمات اإليرادات المشتركة، والخدمات 
ذات األسعار المميزة، ولكن للعمالء ذوي الطبيعة العالمية، على سبيل المثال سالسل الفنادق الكبرى وخطوط 
المساعدة وما إلى ذلك. ولهذه الخدمات العالمية الرموز الدليلية القطرية الخاصة الموزعة لها، ويديرها االتحاد 
الدولي لالتصاالت بشكل مباشر حتى يومنا هذا لموردي الخدمات والمشغلين. فعلى سبيل المثال، تم تخصيص 

 )ITU-T E.152 أو العالمية (التوصية )IFS) الرمز القطري 800+ لخدمة الهاتف المجاني الدولية 
(ITU-T 2006b(. واستمر استخدام الموارد المخصصة مباشرة في التطور.

بزوغ العصر الرقمي
تستمر أهمية موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية حتى مع تطور طبيعة االتصاالت نفسها. فلقد 
باسم تبديل  التكنولوجيا لدعم الصوت (المعروف عموماً  الذي استخدم  التقليدي لالتصاالت،  النموذج  تغير 
الدارة(، إلى نموذج توجد فيه أنواع أخرى من االتصاالت، إلى جانب الصوت، (ُيعرف عموماً باسم تبديل الرزم(. 

وتغير نموذج االتصال يعني أيضاً تغييرات في استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية.

وقد تغيرت البيئة التي توجد فيها موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية لتعكس ما المقصود من 
يتم تشغيل  الوطنية حيث  البيئات  وتنوعاً. وهناك بعض  تعقيداً  أكثر  البيئة  وأصبحت  االتصاالت.  مصطلح 
االتصاالت من قبل الحكومة؛ وهناك بيئات وطنية أخرى قائمة على المنافسة بالكامل، بوجود العديد من موردي 
الخدمات وهيئة تنظيم مستقلة، أو في طريقها إلى االنتقال نحو مثل هذه البيئة. حتى النهج المتمثل في وضع 
القواعد التي تحكم استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية، فإنه يختلف، حيث تقوم بعض 
الحكومات بفحص الكيانات التي ترغب في تشغيل خدمات االتصاالت، وبالتالي توزع لها موارد الترقيم والتسمية 
والعنونة وتحديد الهوية، في حين ال تطلب حكومات أخرى من هؤالء المشغلين إال الموافقة على االلتزام بالقواعد. 

والنظام األول هو نظام ترخيص، واألخير هو نظام تخويل عام.

البيئات الوطنية، والتغيرات في االتصاالت نفسها وكذلك ظهور تكنولوجيات جديدة، يستمر  وفي سياق انتقال 
التطور في استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في العصر الرقمي. وتطور استخدامات موارد 
الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في العصر الرقمي يستغل خطوات التطوير السابقة في استخدام موارد 

الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية.

تأثير التكنولوجيات الجديدة
لقد أدى ظهور تكنولوجيات جديدة إلى ظهور خدمات وإمكانيات جديدة أيضاً والتي بدورها وضعت متطلبات 
جديدة بشأن توافر ونشر موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية، ليس فقط لتلبية هذه المتطلبات 
الجديدة ولكن أيضاً لالستخدام من قبل موردي خدمات جدد. وقد أثر هذا التطور أيضاً على تطور البيئة التي 

توجد فيها موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية والطريقة التي يتواصل بها المستهلكون.

وتستند االتجاهات التي ظهرت في السنوات األخيرة، والتي تستمر في دفع تطور موارد الترقيم والتسمية والعنونة 
المتزايد  االستخدام  وينعكس  الناس.  التكنولوجيا في جميع جوانب حياة  زيادة استخدام  إلى  الهوية،  وتحديد 
للتكنولوجيا بهذه الطريقة في استمرار الحاجة إلى موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية. ومع ذلك، 
فقد تغير االستخدام السائد لالتصاالت من استخدام يعتمد بالكامل على الصوت إلى الوضع الحالي حيث يعتمد 

االستخدام السائد على البيانات المرتبطة بالخدمات الرقمية.

وأحد هذه المجاالت التي ظهرت هو الخدمات المتاحة بحرية على اإلنترنت (OTT(. وقد ظهرت هذه الخدمات 
كبديل لالتصاالت الصوتية التقليدية. وتستفيد بعض خدمات OTT من رقم الهاتف لالتصال المباشر في إطار 
إحدى الخدمات OTT. وهذا مسموح به ضمن الشروط واألحكام التي يوافق عليها المستهلك (ولكن غالباً ال 
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يقرأها( عند االشتراك في البداية في خدمة OTT. ويستخدم بعض موردي الخدمات OTT األحرف الهجائية وبالتالي 
.OTT ال يحتاجون إلى استخدام أرقام الهاتف لالتصال المباشر في إطار إحدى الخدمات

غالباً ما يتم اتخاذ القرار المتعلق بكيفية استخدام رقم الهاتف بمنأى عن أيدي المستعملين في النداء، ويتم 
تحديده بواسطة برمجية الخدمة OTT كما هو مشمول في الشروط واألحكام التي وافق عليها المستخدم عند 
تلقي الخدمة. وقد يؤدي ذلك إلى أن يقوم الطرف المنادي بمراقمة رقم هاتف ما، ويتلقى الطرف المنادى النداء 
لقطاع   2 الدراسات  لجنة  في  الصلة  ذات  المماثلة  والقضايا  القضية  هذه  مناقشة  وتجري   .OTT عبر خدمة

تقييس االتصاالت.

إن إعادة استخدام أرقام الهواتف في أي خدمة OTT هي بمثابة معرفات هوية وليست أرقام هواتف، وغالباً ما 
ُيجرى تقابل لهذه المعرفات مع عناوين IP داخل التطبيق. وتتمثل إحدى المشكالت التي تظهر من استخدام 
 OTT أرقام الهواتف كمعرفات في إعادة تخصيص رقم الهاتف لعميل جديد يقوم بالتسجيل بعد ذلك في الخدمة

نفسها. وفي مثل هذه الظروف، قد يتسنى للعميل الجديد الوصول إلى بيانات العميل األصلي.

وتتطور خصائص االتصاالت ولهذا عواقب تتجاوز استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية من 
حيث الترتيبات التجارية. وأصبحت االتصاالت للخدمات الرقمية، مثل االتصاالت من آلة إلى آلة (M2M( وإنترنت 
األشياء، تتميز باتصال قصير المدة للغاية، وهو زمن كمون منخفض ربما أقل تواتراً من مدة وحدوث الصوت أو 
من النداءات من إنسان إلى إنسان. كما يتم استخدام الخدمات الرقمية كبديل لالتصاالت التقليدية. والتطبيقات 
OTT متاحة بسهولة ويتم استخدامها من قبل المستهلكين بجزء زهيد من التكلفة، وإن كان على حساب الجودة، 

في بعض األحيان.

وتؤثر اتصاالت الخدمات الرقمية على اإليرادات التي يمكن أن يتوقعها المشغلون مقابل رسوم االتصاالت لكل 
اتصال على حدة المرتبطة باالتصاالت الصوتية. ويقوم العديد من المشغلين بتغيير الترتيبات التجارية للخدمات 
الصوتية التقليدية، واالنتقال إلى إضافة قيمة للنداءات بدالً من االتصال فقط. فعلى سبيل المثال، من بين تطورات 
األعمال التي برزت هو أن موردي التوصيلية من آلة إلى آلة (M2M(/إنترنت األشياء (IoT( من المرجح أن يقدموا 
حالً إدارياً كامالً للعملية التجارية بدالً من عنصر االتصاالت فحسب. وهناك مثال آخر على تنمية األعمال المتطورة 
يتمثل في الطريقة التي سعى بها موردو خدمات االتصاالت الصوتية التقليدية، من أجل التنافس مع الخدمات 
OTT، إلى مواجهة إجراءات إدخال الخدمات OTT من خالل االنتقال إلى رسوم شهرية بدالً من الرسوم على كل 

نداء على حدة.

البيني لعالمي االتصاالت القديمة والجديدة للمستهلكين إلى ظهور العديد من  وقد أدى االتجاه إلى التوصيل 
المناقشات. وتتضمن هذه المناقشات المدى الذي يمكن أن يساهم فيه التوصيل البيني في تجاوز االحتيال، أو 
قد ُينظر إليه على أنه تطور لالتصاالت. وفي بعض البلدان، تعتبر خدمات OTT الصوتية، سواء كانت متصلة بينياً 
بالتنفيذ التقليدي للخدمات الصوتية أم ال، بمثابة تجاوز للشبكة. ومن منظور موارد الترقيم والتسمية والعنونة 
وتحديد الهوية، بغض النظر عن مراعاة مثل هذا التوصيل البيني من عدمه، يجب وجود ترتيبات تجارية وتصريح 
قانوني وتنظيمي لوجود هذا التوصيل البيني. ويمثل هذا التوصيل البيني تطوراً للسياق الذي يتم فيه استخدام 
موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية. وتستخدم النداءات الواردة من الخدمات الجديدة أرقام الهواتف 
المستخدمة بالفعل. وتتطلب النداءات إلى الخدمات الجديدة أن يتمكن المشغلون الجدد والناشئون من توزيع 

موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية، وهو ما حدث في العديد من الواليات القضائية.

ما هي الصكوك التي يمكن للجهة التنظيمية استخدامها؟
تعمل هيئة التنظيم من خالل الحفاظ على ثالثة صكوك رئيسية مع تغييرها حسب الحاجة. ويمكن لهيئة التنظيم، 

باستخدام هذه الصكوك، إدارة الترقيم بفعالية وكفاءة. وهذه الصكوك هي:

سجل الترقيم. يوثق هذا السجل مجموعات األرقام التي تم توزيعها للمشغلين ومجموعات األرقام المتاحة.   •
ويمكن أن يكون جدول بيانات يسرد المشغلين الذين تم تزويدهم بمجموعات أرقام معينة (على الرغم 
من أن نظام إدارة قاعدة البيانات البسيط قد يوفر تقنيات تحليلية وسطوح بينية للمستعملين أفضل(. 
لتزويد المشغلين بمجموعات األرقام والتدقيق  اليومية  الترقيم األعمال  الحفاظ على سجل  ويتضمن 
الدوري لسجل الترقيم مقابل السجالت التي يحتفظ بها المشغلون. ويخضع سجل الترقيم للتغيير بشكل 
الذين يتقدمون بطلب للحصول عليها.  التنظيم مجموعات األرقام للمشغلين  متكرر، عندما توفر هيئة 

ويحدث التغيير أيضاً عندما تستعيد هيئة التنظيم مجموعات األرقام التي تم تقديمها.

8 ل 
فص

ال
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الالئحة التنظيمية للترقيم. تحدد القواعد واإلجراءات التي تضطلع بموجبها هيئة التنظيم بدورها، والقواعد   •
التي يمكن لهيئة التنظيم أن تحددها للمشغلين. وينصب تركيز هذه الالئحة على أهداف هيئة التنظيم، 
بما في ذلك تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلك والقواعد التي يمكن تطبيقها إلدارة استخدام موارد 
الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية. فعلى سبيل المثال، قد تحدد هذه الالئحة الشروط التي يمكن 
بموجبها فرض رسوم على المشغلين مقابل موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية. ونادراً ما 
يحدث تغيير الالئحة التنظيمية للترقيم عند مراجعة القواعد واإلجراءات. وعادًة، ال ُتجرى التغييرات إال بعد 

إجراء مشاورة عامة.

خطة الترقيم. تشير إلى األرقام التي قد تكون متاحة لالستخدام وبأي طرق. وقد تكون في شكل جدول   •
يسرد الخدمات أو مناطق المراقمة المحلية التي يمكن ربطها بأرقام أولية وأطوال أرقام بعينها، باإلضافة 
إلى عناصر أخرى، مثل األرقام الوطنية. وُتشجع هيئات التنظيم على نشر خطط األرقام الوطنية الخاصة بها 
الدولي  االتحاد  إلى  المعلومات  الدول األعضاء األخرى عن طريق إرسال  الهيكل على  أو  الرابط  وعرض 
الترقيم  ارتباط خطة  للتوصية (ITU-T E.129 )ITU-T 2013b. ويتضمن تطوير مدى  لالتصاالت وفقاً 
والتسمية  الترقيم  التي تتطلب استخدامات موارد  االتجاهات  الناشئة ومراقبة  االستجابة لالحتياجات 
والعنونة وتحديد الهوية التي يجب أن تنعكس في خطة الترقيم. ويسمح هذا النهج لهيئات التنظيم بالوفاء 
أرقام وطنية كافية دون تعطيل االستخدامات  المنافسة والتأكد من توفر  الخاصة بتشجيع  بمتطلباتها 
الحالية لألرقام. وتخضع خطة الترقيم للتغيير بشكل نادر نسبياً (ربما عندما تصبح األرقام متاحة ألول مرة 
لتزويد المشغلين بها(. ومرة أخرى، ال يجوز إجراء التغييرات إال بعد مشاورة عامة، خاصة إذا كانت تنطوي 
على استرداد األرقام التي تم توفيرها واستخدامها بالفعل. وقد تكون التغييرات التي يتم إجراؤها على 
خطة الترقيم معطلة، ال سيما عند تغيير أرقام الهواتف قيد االستخدام، وينبغي أن ُينظر إليها على أنها إجراء 
أخير من قبل هيئة التنظيم. وبالنسبة لإلجراءات األخرى، مثل فرض رسوم على األرقام، يمكن لهيئة التنظيم 

المساعدة في تجنب تغيير األرقام.

االستخدامات الجديدة تفرز مشكالت جديدة
يعد استخدام االتصاالت في إدارة التكنولوجيا، على سبيل المثال في المركبات، مثاالً واضًحا على االتجاهات التي 
الهوية. ومع ذلك، فإن هذه االتجاهات المستمرة تجلب  الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد  تؤثر على موارد 
الهوية. ومن األمثلة على ذلك  الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد  مشكالت جديدة مرتبطة باستخدام موارد 
شركات تصنيع السيارات التي نشرت القدرة على مراقبة أداء سيارة الفرد عن بُعد، وإذا لزم األمر، إدارة هذا األداء 
عن بُعد. وتتطلب هذه القدرة التمكن من جمع البيانات عن بُعد. ويتم أيضاً نشر نداءات الطوارئ من داخل 
السيارة، أي القدرة على االتصال من السيارة وفي بعض األحيان إليها في حاالت الطوارئ. ويتطلب ذلك عنصر 
اتصال صوتي بين السيارة ونقطة نفاذ للسالمة العامة (PSAP(. ومع ذلك، تستخدم اإلمكانيتان موارد الترقيم 

والتسمية والعنونة وتحديد الهوية.

وهناك مشكلة إضافية مرتبطة بنداءات الطوارئ من داخل السيارة وهي مشكلة التسيير. ومن المشكوك فيه 
ما إذا كان االستخدام المستمر لموارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية من بلد الشركة المصنعة للسيارة 

.PSAP المستخدمة في بلد ثالث سيسهل دائماً الوصول إلى النقطة

وفي بعض استخدامات نداءات الطوارئ من داخل السيارة، مثل النداءات الصوتية عبر النظام eCall في االتحاد 
األوروبي، يمكن بدء هذه النداءات إما من السيارة أو من مركز خدمة طوارئ. ومع ذلك، فإن أكثر شيء قد يكون 
مطلوباً هو أن يتسنى بدء النداءات الصوتية عبر النظام eCall من السيارات فقط إلى مجموعات المستعملين 
إلى  التي لم يتم تنفيذها بعد، إرسال نداءات  إنترنت األشياء األخرى،  المغلقة. وبالطبع، قد تتطلب خدمات 
مجموعات مغفلة الهوية (كل المستخدمين في نطاق كيلومتر واحد، على سبيل المثال(. وقد تكون أرقام االتصاالت 
من آلة إلى آلة (M2M( مخصصة أساساً لحركة البيانات (في أنظمة اإلنذار المحلية، على سبيل المثال(. وبالنسبة 
الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية لنفس  لنداءات الخدمات OTT، ينبغي أن يخضع استخدام موارد 
القواعد مثل استخدام أرقام أخرى مماثلة حيث تختار هيئة التنظيم السماح باستخدام أرقام مماثلة لخدمات 
مخصص  محدد  أرقام  نطاق  استخدام  التنظيم  هيئة  تختار  حيثما  محددة  قواعد  تطبيق  يمكن  أو   ،OTT

.OTT لخدمات

ومع ذلك، فإنه خالفاً لالتصاالت المتنقلة، حيث إن استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية 
خارج أي والية جغرافية قد يكون مؤقتاً، فإن استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية عند 
ارتباطها بمركبة يكون دائماً عندما يتم تصدير السيارة نهائياً إلى بلد ثالث. وللتأكد من إمكانية استخدام موارد 
الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية لهذه القدرات، أصبحت هيئات التنظيم الوطنية على دراية بالمشكالت 

وتقوم بتكييف اللوائح وفقاً لذلك.
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ومثال السيارة التي يتم تصديرها بشكل نهائي ما هو إال مثال واحد. ويمكن أن تشمل األمثلة األخرى إدارة حاويات 
الشحن، أو أجهزة االتصاالت من آلة إلى آلة/إنترنت األشياء التي تتطلب توصيالً السلكياً من أجل االتصال، مثل 
أنظمة اإلنذار. وهناك مشكلتان لبلدان المنشأ التي قد يتم تصدير موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد 
الهوية الخاصة بها بشكل نهائي. األول هو أن تتأكد، عند نشر موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية 
بشكل نهائي في الخارج، من وجود موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية الكافية الستخدامها الوطني. 
والثاني هو التأكد من أنه أينما ُتستخدم مواردهم في الخارج، فإن مثل هذا االستخدام يتوافق مع اللوائح الوطنية 

للبلدان الخارجية.

وبالنسبة للبلدان التي تفرض وقف التجوال الدائم لموارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية داخل واليتها 
القضائية بعد فترة من الزمن، تبرز مشكالت أخرى. وتتطلب إحدى هذه المشكالت االستعاضة عن موارد الترقيم 
والتسمية والعنونة وتحديد الهوية من بلد المنشأ بموارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية من البيئة 
الوطنية. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في "إعادة" موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية األصلية إلى 
البلد المنشأ. ويمكن استبدال موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية، ولكن ال يوجد حالياً حل إلعادة 

موارد بلدان المنشأ.

كما تطورت وسائل إدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية وساهمت في تغيير استخدام موارد 
الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية. وحالياً، سمح تطور جهاز االتصاالت المتنقلة، الذي كان يتطلب في 
األصل وحدة تحديد هوية للمشترك (SIM( مادية، بإصدار إلكتروني أو افتراضي من الوحدة SIM. ولهذا األمر 
مشاكله الخاصة. فعلى سبيل المثال، قد تتحمل الشركة المصنعة للسيارات التي تصدر المركبات إلى سوق 
خارجي، والتي تستخدم وحدات SIM مادية، تكاليف استبدال وحدات SIM هذه إذا كانت اللوائح الوطنية تتطلب 
ذلك. وطورت الصناعة القدرة على تحديث الوحدات eSIM عبر الموجات الراديوية (OTA( ولكن هذا له تكاليفه 
الخاصة. ومع ذلك، قد ترى هيئات التنظيم في تنفيذ الوحدات eSIMs واستخدام تكنولوجيا OTA وسيلة لتعزيز 
المنافسة في تلك األسواق التي قد تواجه عوائق أمام المنافسة مع الحاجة إلى استبدال وحدات SIM مادياً. وقد 
ُتواجه بمثل هذا الظرف المؤسسات التي تستخدم العدادات الذكية لعمالئها والذين يستخدمون قابلية موارد 
المؤسسات ترغب في تبديل  إذا كانت هذه  للتنقل في االتصاالت  الهوية  الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد 

موردي االتصاالت.

موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية العالمية
ومن ُسبل تجنب بعض هذه المشكالت الناشئة تجنب استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية 
الوطنية. ولقد كانت هناك زيادة في السنوات القليلة الماضية في المشغلين وموردي الخدمات، القدامى والجدد 
على السواء، الراغبين في التوزيع المباشر لموارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية من االتحاد الدولي 
الهوية تعالج بعض  الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد  العالمية لموارد  التوزيعات  لالتصاالت. ففي حين أن 
التحديات  المباشر يجلب معه مجموعة من  التخصيص  الخارج، فإن  الوطنية في  الدائم للموارد  النشر  قضايا 
الخاصة به. ويتمثل التحدي الرئيسي المرتبط باألرقام العالمية للمشغلين وموردي الخدمات في الحصول على 
االعتراف بموارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية الموزعة مباشرة، والموجودة خلف الرمز الدليلي للبلد، 
للسماح بالتسيير والترسيم. وبالنسبة لهيئات التنظيم، يثير استخدام الموارد العالمية في سياق وطني مشكلة 
ضمان االمتثال للوائح الوطنية. وضمان امتثال استخدام هذه الموارد العالمية للوائح الوطنية وعدم توفيرها على 
سبيل المثال، ميزة تنافسية، يمثل تحدياً ألن استخدام هذه الموارد تحكمه توصيات قطاع تقييس االتصاالت 
باالتحاد الدولي لالتصاالت وليس اللوائح الوطنية. ومع ذلك، فإن السماح باستخدام مورد عالمي في سياق وطني 
قد يؤدي إلى تجنب االستنزاف غير الضروري لموارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية الوطنية، وبالتالي 
يضمن توفير إمدادات جاهزة من الموارد الوطنية للمستقبل. وبالنسبة للكيان الذي لديه مورد من موارد الترقيم 
والتسمية والعنونة وتحديد الهوية العالمية كي يستخدمه في واليات قضائية متعددة، هناك فائدة تتمثل، على 
سبيل المثال، في أنه تتم إدارة نطاق ترقيم واحد فقط بدالً من عدد ال يحصى من هذه الموارد. والقواعد التي 
تحكم استخدام هذه الموارد منصوص عليها في توصيات قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت التي 

وافقت عليها الدول األعضاء.

التحديات المستقبلية لموارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية
يعد تطور موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية الستخدامها في الخدمات الجديدة استمراراً لألحداث 
التي بدأت منذ أكثر من 60 عاماً. ومع ظهور خدمات جديدة وتكنولوجيات جديدة، تستمر موارد الترقيم والتسمية 
والعنونة وتحديد الهوية الحالية في أداء دور ما. وذلك بسبب تاريخ المرونة والتطور الذي بدأ في الستينيات، سواء 
من حيث استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية والبيئة التنظيمية والقانونية التي توجد فيها 
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الترقيم والتسمية  الرقمي ال يمثل خطوة تغيير في استخدام موارد  هذه الموارد. وهذا يعني أن ظهور العصر 
والعنونة وتحديد الهوية، بل هو، باألحرى، استمرار للتطور. والطريقة التي تم بها تحديد موارد الترقيم والتسمية 

والعنونة وتحديد الهوية وإدارتها والتي تطورت توفر أساساً سليماً الستمرار استخدامها في العصر الرقمي.

ما الذي يمكن لهيئة التنظيم فعله لمواجهة تحديات موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية؟

فعلى سبيل المثال، لمساعدة األشخاص على استخدام األرقام، يمكن لهيئة التنظيم:

كلما حدثت  انتظاماً  أكثر  أرقام  التحرك نحو أطوال  التذكر والمراقمة، من خالل  جعل األرقام أسهل في   •
تغييرات.

جعل المعاني في األرقام بسيطة، من خالل التمييز بين الخدمات في الغالب حسب التعريفة والوجهة (ُيفهم   •
أنها تشمل نوع المحتوى ذي القيمة المضافة(.

مساعدة األشخاص الذين يعتمدون على أكثر من مشغل واحد أو الذين يغيرون المشغلين عن طريق   •
جعل جميع المشغلين يستخدمون نفس الرموز القصيرة مثل بعضهم البعض لخدمات الشبكات العامة 

(مثل التحقق من الرصيد واإلبالغ عن األعطال(.

جعل األرقام ُتكتب وُتراقم بنفس الطرق في جميع أنحاء البالد، من خالل إلغاء أنساق األرقام المحلية التي   •
ال ُتستخدم إال قليالً (إذا كانت النداءات تتم بشكل أساسي من الشبكات المتنقلة، مثالً(.

أدخال رموز قصيرة للخدمات ذات القيمة االجتماعية (مثل خطوط المساعدة لألطفال(، إذا كانت هناك   •
منظمات يمكنها تقديم الدعم المناسب للمتصلين.

.)ITU-T 2001) )ITU-T E.123 تشجيع استخدام الطرق القياسية لكتابة األرقام (انظر التوصية  •

جعل األرقام محمولة بين مختلف المشغلين.  •

وإلى جانب ذلك، ولتجنب النقص المستقبلي في األرقام، يمكن لهيئة التنظيم:

أن تكون قابلة للتكيف إبان توفير موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية الوطنية الستخدامها   •
في المتطلبات الناشئة الستخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية.

سحب األرقام غير المستخدمة إلى المجمعات للتزويد المستقبلي.  •

توفير األرقام بمضاعفات بسيطة ألحجام مجموعات معينة (مثل 1000(، واحتفظ باألرقام المزودة قريبة   •
بشكل مرتب من بعضها البعض، لترك مساحات فارغة كبيرة للتطورات المستقبلية غير المعروفة.

االحتفاظ بسجالت محدثة لجميع مجموعات األرقام المزودة، وفحص السجالت مقابل المعلومات التي   •
يحتفظ بها المشغلون من وقت آلخر (ربما كل عام(.

(ربما كل عام(،  المتاحة من وقت آلخر  األرقام  األرقام مقابل  المستقبلي على  الطلب  توقعات  مقارنة   •
والتخطيط االستباقي بوقت كاف لتجنب أي نقص.

الخدمات  لدعم  الهوية  والعنونة وتحديد  والتسمية  الترقيم  الطلب على موارد  يتراجع  أن  المرجح  ومن غير 
والتكنولوجيات الجديدة والناشئة على المدى من القصير إلى المتوسط. ومن المرجح أن تصبح التحديات التي 
تجب مواجهتها في إدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية أكثر تعقيداً. وتشمل التحديات وجود 
موارد كافية متاحة، والقدرة على تكييف القواعد التي تحكم تخصيص موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد 
الهوية لتلبية احتياجات السوق (كجزء من مسؤولية تعزيز المنافسة( على أن ُينفذ ذلك بطريقة تضمن حماية 

المستهلك وتفي باللوائح القانونية الوطنية.

لتلبية  الوطنية  الهوية  والعنونة وتحديد  والتسمية  الترقيم  استخدام موارد  التي تحكم  القواعد  وقد تطورت 
المتطلبات التي نشأت. ففي حين أن هذه المتطلبات كانت هي نفسها في العديد من الواليات القضائية، إال أن 
الطريقة التي تستخدم (وتدار( بها موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية تعكس بيئات وطنية مختلفة. 

وينطبق هذا أيضاً على العصر الرقمي.
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الفصل 9. االتصاالت في حاالت الطوارئ

مقدمة  1.9
المعلومات واالتصاالت( حاسمة في  المعلومات واالتصاالت (االتصاالت/تكنولوجيا  تعد االتصاالت وتكنولوجيا 
الكوارث والحد من المخاطر حيث ُتستخدم لرصد األخطار األساسية وتوفير المعلومات الحيوية لجميع  إدارة 
أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر. وتعتمد اإلدارة الفعالة لمخاطر الكوارث على 
مستوى التأهب واالتصاالت وتبادل المعلومات عبر جميع مستويات الحكومة وداخل المجتمعات وبين المنظمات 
العامة والخاصة. وبهذا المعنى، يمكن للخطط الوطنية لالتصاالت في حاالت الطوارئ (NETP( صياغة استراتيجية 
التخفيف والتأهب واالستجابة  الكوارث:  األربع إلدارة  المراحل  االتصاالت خالل جميع  لتمكين وضمان تيسر 
والتعافي. ويسمح تنفيذ أي خطة NETP ألي بلد بتدنية الخسائر االقتصادية، وتخفيف اآلثار السلبية على الرفاه 

.)ITU-D 2020a) العام، وقبل كل شيء، تقليل الوفيات البشرية

لماذا تعد االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حاالت الطوارئ مهمة؟
أصبحت االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لنا جميعاً، وهي 
أوالً، يمكن أن تساعد االتصاالت/ التي تتيحها.  المختلفة  الكوارث بسبب اإلمكانات  إدارة  المقدمة في  تأتي في 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مراقبة البيئة واألخطار الكامنة وراءها، فضالً عن تحليل المعلومات والبيانات 
المعلومات  التخفيف والتأهب، ُتستخدم االتصاالت/تكنولوجيا  المحتملة. وخالل مرحلتي  بالكوارث  المتعلقة 
واالتصاالت في تسهيل تنفيذ االستراتيجيات والتكنولوجيات والعمليات التي يمكن أن تقلل من الوفيات واألضرار 
التي تلحق بالممتلكات في الكوارث المحتملة. كما أنها أساسية لتسهيل نشر التحذيرات واإلنذارات حتى يكون 
الجمهور على دراية باإلجراءات التي يجب عليهم اتخاذها أثناء حالة الطوارئ. ثانياً، أثناء مرحلتي االستجابة والتعافي، 
أي أثناء وبعد وقوع كارثة، يمكن أن توفر خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلذاعة قدرات 
اتصاالت قابلة للتشغيل البيني ومستمرة للجهات المعنية باالستجابة من خالل توفير معلومات حيوية لتنسيق 
المتضررة  المناطق  المساعدة في تقييم األضرار واحتياجات  جهود االستجابة (ITU-D 2020a(. يمكنها أيضاً 
والسكان المتضررين، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى مساعدات التعافي، وتتبع إجراءات التعافي وتنسيق أنشطة 

إعادة اإلعمار، والمساعدة في توصيل األشخاص المتضررين بأصدقائهم وعائالتهم.
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وفي حالة طوارئ مثل جائحة COVID-19، يمكن أن تساعد االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تقييم تأثير الفيروس والحد من انتشاره من خالل تسهيل التباعد الجسدي مع إبقاء الناس على اتصال، على 
سبيل المثال، من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو نشرات األخبار والعمل عن بُعد والتعليم عن بُعد، وذلك 

من بين إمكانات أخرى.

وفعالية. ومن  وأماناً  ذكاًء  أكثر  لتصبح  الناشئة  التكنولوجيات  الطوارئ من  إدارة  أنظمة  أن تستفيد  ويمكن 
التكنولوجيات ذات األهمية الخاصة إلدارة الكوارث تعلم اآللة والنمذجة الموسعة باستخدام البيانات الضخمة؛ 
أو أجهزة االستشعار والمفعالت في الروبوتات وأجهزة إنترنت األشياء (IoT(؛ أو الذكاء االصطناعي (AI( وسلسلة 
إدارة  بالطوارئ ومساعدة موظفي  المتعلقة  البيانات  التكنولوجيات قراءة ومعالجة ونقل  الكتل. يمكن لهذه 

الطوارئ في عملية صنع القرار أثناء األزمات.

وبهذا المعنى، من المهم أن تنظر السلطات التي تخطط إلدارة الطوارئ في نهج متعدد التكنولوجيات، أي إدراج 
جميع التكنولوجيات المكتملة والناشئة الممكنة المتاحة، من أجل تسهيل تدفق المعلومات الحيوية في الوقت 

المناسب إلى جميع الوكاالت والمواطنين المشاركين في العملية.

ما هي أنواع األخطار المختلفة؟
هناك أنواع مختلفة من الكوارث التي يمكن أن تنشا من عدد من األخطار، والتي تشمل األخطار المتعلقة بالطقس 
مثل األعاصير والفيضانات والعواصف والجفاف واالنهيارات األرضية وما إلى ذلك، واألخطار الجيولوجية مثل 
الزالزل وثورات البراكين واألخطار البيولوجية التي تشمل األوبئة والجوائح أو تلك الناتجة عن ظواهر خارج كوكب 

األرض، وذلك على سبيل الذكر وليس الحصر (انظر الشكل 1.9(.

ويمكن للكوارث الناتجة عن األخطار الطبيعية أن تقع بغض النظر عن النشاط البشري، لذلك من المرجح أن 
يتم تخفيفها أكثر من تجنبها.

الشكل 1.9. أنواع الكوارث الطبيعية

الزالزل

 االنهيارات األرضية

)الجافة(

األنشطة البركانية

جيولوجية هيدرولوجية

الفيضانات

 االنزالقات األرضية

حركة األمواج

تتعلق باألحوال الجوية

العواصف

قيم درجة الحرارة 

المتطرفة

الضباب

مناخية

الجفاف

ديةتفّجر البحيرات الجلي  

حرائق الغابات

بيولوجية

 حوادث الحيوانات

 

 األوبئة

 

 

تفشي الحشرات

من خارج األرض

 اآلثار

 

الطقس الفضائي

Guha-Sapir and others، 2016 :المصدر

يتقلب عدد وشدة الكوارث التي تسببها األخطار الطبيعية من سنة إلى أخرى، كما هو مبين في الشكل 2.9، الذي 
يغطي العقود الثالثة الماضية. وتظهر بعض السنوات عدداً كبيراً من الكوارث باإلضافة إلى خسائر كبيرة في األرواح 
أو عدد كبير من المتضررين. ويتبين ذلك في عامي 2002 و2015، عندما تم اإلبالغ عن 532 و440 كارثة، على 
التوالي، تضرر منها أكثر من 650 مليون شخص في عام 2002 وما يقرب من 270 مليون شخص في عام 2015، 

ونتج عنها وفاة ما يقرب من 330 ألف شخص.

ومن ناحية أخرى، تبين بعض السنوات أنه ال يوجد بالضرورة ارتباط بين عدد األحداث وعدد الوفيات أو عدد 
أكثر من 500 كارثة  المثال، عندما حدثت  2000، على سبيل  الحال في عام  المتضررين. وهذا هو  األشخاص 

طبيعية، ولكن تم اإلبالغ عن ما يزيد قليالً عن 000 16 حالة وفاة.
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a2020-1990 ،الشكل 2.9. حاالت الكوارث الطبيعية في العالم أجمع

إجمال� الوفيات )باآلالف( إجمال� المتضررين )المحور األيمن(عدد األحداث 

مالحظة: a. حتى 2 يوليو 2020.
.https:// www .emdat .be ،)EM-DAT) المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، بناًء على بيانات مأخوذة من قاعدة بيانات أحداث الطوارئ

توضح األرقام السابقة مدى اختالف تأثيرات األنواع المختلفة من الكوارث على السكان، ومدى تذبذب اآلثار 
حسب السنة. وفيما يلي بعض األمثلة لكوارث مختلفة وقعت في العقدين الماضيين:

في عام 2010، تسبب زلزال في هايتي في مقتل 570 222 شخصاً (66,7 في المائة من إجمالي الوفيات في   •
ذلك العام(، في حين بلغت نسبة األشخاص المتضررين من نفس الكارثة األرضية (3,4 مليون( 1,3 في 
المائة فقط من إجمالي السكان المتأثرين بالكوارث في ذلك العام. ومن ناحية أخرى، تسبب فيضانان حدثا 
أيضاً في عام 2010 في الصين (فيضان نهري( وباكستان (فيضان مفاجئ(، على التوالي، في 676 3 حالة 
وفاة (1,1 في المائة من إجمالي الوفيات في ذلك العام(، لكن تضرر منهما ما يقرب من 150 مليون شخص، 

وهو ما يمثل 56,1 في المائة من جميع األشخاص المتضررين في عام 2010.

في عام 2015، أثر الجفاف الناجم عن عدم انتظام هطول األمطار في العديد من المقاطعات1 في الهند على   •
330 مليون شخص (77,1 في المائة من إجمالي السكان المتضررين في عام 2015(، لكنه لم يسفر عن 

أي وفيات تم اإلبالغ عنها.

في عام 2020، تتضرر من جائحة COVID-19 حالياً أو تضررت بالفعل كل دولة تقريباً في جميع أنحاء العالم.   •
ويصعب حتى اآلن تقدير عدد القتلى والمتضررين، ولكن من المرجح أن يكون له تأثيرات كبيرة على سكان 

العالم وسيؤدي إلى تداعيات اقتصادية شديدة تتجاوز الخسائر في األرواح البشرية.

قد تظهر أنواع مختلفة من الكوارث تأثيرات مختلفة على السكان. ومع ذلك، فإن أحد العناصر المشتركة التي 
تشترك فيها جميعاً هو الدور الهام لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مراحل التخفيف والتأهب 
واالستجابة والتعافي من عملية إدارة الكوارث. فمن ناحية، حتى عندما ال يكون للكوارث مثل الفيضانات والجفاف، 
على سبيل المثال، آثار كبيرة على البنية التحتية لالتصاالت، فإن االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
هي أداة رئيسية لتحذير أو تنبيه السكان من الظروف الجوية السيئة القادمة، أو لتسهيل تنسيق جهود االستجابة، 
مثل البحث واإلنقاذ أو توزيع المواد الغذائية وإعادة توطين السكان في المالجئ. ومن ناحية أخرى، أثناء أحداث 
الكوارث مثل الزالزل، والتي يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات 
المعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  االعتماد على  المتضررة  للمناطق  الوفيات، يمكن  واالتصاالت والعديد من 
واالتصاالت في تقديم معلومات حيوية ألوائل الجهات المستجيبة والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنسيق 
االستجابة وكذلك في تقييم األضرار أو تحديد المواقع التي تحتاج إلى مساعدات التعافي، وذلك من بين فوائد 
أخرى. وأخيراً، قد تستفيد أحداث مثل الوباء العالمي الحالي أيضاً من االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

مقاطعات تاميل نادو وراجستان وجارخاند وآسام وأندرا براديش وهيماشال براديش وناغاالند؛ وماهاراشترا وبيهار وماديا براديش   1

وتشهاتيسجاره وتيالنجانا وجاركاند وأوديشا.

9 ل 
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https://www.emdat.be
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لتسهيل التفاعل االجتماعي والعمل عن بُعد والتعليم من خالل المنصات اإللكترونية وكل نشاط آخر يقوم به 
األشخاص على أساس يومي، مع الحفاظ على مسافة مادية لتجنب استمرار انتشار المرض.

وبناًء على ذلك، فكما أن من المهم إدراج جميع التكنولوجيات الممكنة المتاحة من أجل تسهيل تدفق المعلومات 
الحيوية في الوقت المناسب أثناء وضع خطة NETP (أي نهج متعدد التكنولوجيات(، فمن المناسب أيضاً النظر 
في نهج متعدد األخطار عند تطوير أو تخطيط االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدارة الطوارئ، ومراعاة 

جميع أنواع الكوارث المحتملة التي قد تحدث.

ما الذي ينبغي لهيئة التنظيم القيام به؟
تضطلع هيئات تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمسؤوليات رئيسية في جميع المراحل األربع 
إلدارة الكوارث. فكنقطة انطالق فإنه فيما يتعلق بالقانون الوطني أو مجموعة القوانين التي تصف سياسات 
االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت رفيعة المستوى والعامة وطويلة األجل فيما يتعلق باحتياجات 
إدارة الكوارث، يجب على هيئات التنظيم إصدار القواعد واللوائح المناسبة لتنفيذ تلك القوانين الوطنية. ويجب 
أن تصف هذه القواعد واللوائح بالتفصيل المسؤوليات والبروتوكوالت واالستراتيجيات التي يجب أن ينفذها كل 
صاحب مصلحة الستخدام أو توفير أو تسهيل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حاالت 
الطوارئ أثناء الكوارث الوطنية بكفاءة وفعالية. وبالنظر إلى أن هذه القواعد واللوائح تنطبق أيضاً على مشغلي 
السلطات منفتحة على التفاهم وتتسم  أن تكون  المهم  المعلومات واالتصاالت، فمن  االتصاالت/تكنولوجيا 

.)ITU-D 2020a) بالمرونة في مواجهة تحديات الصناعة

يجب وضع هذه اللوائح قبل الحدوث الفعلي للكارثة خالل مرحلة التأهب، مع وجود جهات اتصال وإجراءات 
تشغيل معيارية عامة معروفة على نطاق واسع لجميع أصحاب المصلحة. وفي مرحلة االستجابة، ينبغي أن 
تبسط اللوائح العملية إلتاحة خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أقرب وقت ممكن. لذلك، 
ينبغي لهيئات التنظيم النظر، على سبيل المثال، في تسريع أو تسهيل استخراج التراخيص المؤقتة، وإصدار 
الذين يمكنهم  الحركة للخبراء  المعدات، والسماح بحرية  اإلعفاءات، وتقليل أي حواجز أمام استيراد/تصدير 
المساعدة في استعادة الشبكات، أو منح تصاريح الطيف المؤقتة وتعليق تحصيل رسوم الطيف/الترخيص، 

.)ITU-D 2020a) وذلك ضمن إجراءات أخرى

من المهم مراعاة أن هيئات التنظيم، بصرف النظر عن المسؤوليات المذكورة أعاله، يجب أن تساهم بنشاط 
أيضاً في – أو حتى قيادة – تطوير وتنفيذ الخطة الوطنية لالتصاالت في حاالت الطوارئ (NETP(، والتي يجب أن 
تتضمن وصفاً للتشريعات واللوائح والسياسات، فضالً عن مسؤوليات جميع السلطات ذات الصلة باالتصاالت/
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدارة الكوارث. وينبغي أيضاً مواءمة هذه الخطة مع الهيكل اإلداري المتبع في 
الدولة ونموذج الحوكمة إلدارة مخاطر الكوارث وينبغي تطويرها بناًء على نهج أصحاب المصلحة المتعددين 

(انظر اإلطار 1.9(.
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اإلطار 1.9. خطوات وضع خطة وطنية لالتصاالت في حاالت الطوارئ
والبيانات  الحالي  الدولي  بالتعاون  المتعلقة  المعلومات  وتحليل  لجمع  مكتبي  بحث  إجراء   1
المعلومات  الخاصة باالتصاالت/تكنولوجيا  الحكومية رفيعة المستوى والسياسات واللوائح 
 NETP واالتصاالت إلدارة الكوارث. وتحديد أصحاب المصلحة وإدارة عملية تطوير وقبول الخطة

(ITU-D 2020a، األقسام 3 و4 و6(.

 ،ITU-D 2020a) إجراء بحث مكتبي حول أحداث الكوارث التاريخية، وملفات تعريف المخاطر  2
االتصاالت/تكنولوجيا  اللحظي، وشبكات وخدمات  المبكر واإلنذار  اإلنذار  2(، وأنظمة  القسم 

المعلومات واالتصاالت المنشورة حالياً (ITU-D 2020a، القسم 5(.

تنظيم ورشة عمل من أجل (أ( عرض االحتياجات الشاملة واالستراتيجية والمنهجية لصياغة   3
الخطة NETP، بما في ذلك تطوير القدرات والتدريبات، ودعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
(ITU-D 2020a، القسمان 7 و8(؛ و(ب( عرض النتائج األولية للبحث المكتبي؛ و(ج( مناقشة 
القطاع  المصلحة من  الحكومية وأصحاب  الهيئات  التعليقات. وينبغي دعوة  النتائج وتلقي 

الخاص المعنيين بإدارة الكوارث وتوفير االتصاالت لحضور ورشة العمل.

التماس المدخالت و/أو عقد اجتماعات خاصة مع كل صاحب مصلحة لمزيد من المناقشة حول   4
االتصاالت/تكنولوجيا  شبكات  جرد  المثال  سبيل  على   ،NETP الخطة من  محددة  أقسام 
المعلومات واالتصاالت مع موردي الخدمات، أو اللوائح المحددة مع هيئات التنظيم الوطنية، 

وما إلى ذلك.

وضع مشروع أولى للخطة NETP، بما في ذلك إجراءات التشغيل القياسية، باستخدام المدخالت   5
المذكورة أعاله واتباع المبادئ التوجيهية الموضحة في هذه الوثيقة.

تنظيم ورشة عمل ثانية لعرض مشروع الخطة NETP الذي تم وضعه في الخطوة 5. وتلقي   6
تعليقات إضافية وتعديل مشروع الخطة NETP حسب الحاجة.

المجال. وكذلك دعوة  الخبراء في هذا  الخطة NETP من  النظراء لمشروع  استعراض  طلب   7
 NETP الكيانات الحكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص إلى استعراض مشروع الخطة

والتعليق عليه.

استعراض التعليقات التي تم إبداؤها على مشروع الخطة NETP وإجراء أي تعديالت ضرورية   8
.NETPالستكمال الخطة

مراجعة وتحديث الخطة NETP بشكل دوري بعد كل تمرين وعملية لدمج الدروس المستفادة،   9
أو على األقل كل ثالث سنوات في حالة عدم حدوث تمارين أو عمليات.

المصدر: ITU-D 2020a، القسم 4.2.

ما هي عملية إدارة الكوارث؟
تتكون عملية إدارة مخاطر الكوارث المعتمدة دولياً من قبل مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
(UNDRR( من أربع مراحل (ITU-D 2020a(: التخفيف والتأهب واالستجابة والتعافي، كما هو موضح أدناه 

(انظر الشكل 3.9(.

9 ل 
فص

ال
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الشكل 3.9. مراحل إدارة الكوارث

التأهب
التخفيف

الكارثة

االستجابة
التعا��

مراحل إدارة 

الكوارث

المصدر: ITU-D 2020a، الشكل 3.

التخفيف: تسعى هذه المرحلة إلى تنفيذ إجراءات من شأنها أن تقلل من احتمال وقوع كوارث في المستقبل   •
أو من شدة آثارها. وتتضمن مرحلة التخفيف أنشطة مثل تحديد المخاطر الحالية، وإجراء تقييمات لمواطن 

الضعف، وإنشاء أو صيانة البنية التحتية لالتصاالت الالزمة للتخفيف من الكوارث المحتملة.

التأهب: تشمل هذه المرحلة وضع واختبار خطط إلنقاذ األرواح وتدنية أضرار الكوارث، وضمان جاهزية   •
األشخاص والمواد الالزمة لالستجابة للكوارث، وإصدار تحذيرات بشأن الكوارث الوشيكة. وتشمل اإلجراءات 
التشغيلية، ووضع وتنفيذ خطط  المبكر، والتدريب، والعمليات  اإلنذار  أنظمة  المرحلة إنشاء  خالل هذه 

.NETP وإجراءات مكتوبة، مثل الخطة

االستجابة: تهدف هذه المرحلة إلى تقديم المساعدة في حاالت الطوارئ، وتحقيق االستقرار للوضع بمجرد   •
الكارثة، وتقليل فرص حدوث أضرار ثانوية. وتشمل أنشطة مثل عمليات البحث واإلنقاذ، وإخالء  وقوع 
المناطق المتضررة، وفتح المالجئ، وتوزيع المواد الغذائية، وذلك ضمن أمور أخرى. ويعد دور االتصاالت/
أثناء االستجابة  لتوصيل أصحاب المصلحة  المرحلة حيوياً  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل هذه 
للطوارئ، ال سيما بالنظر إلى أن العديد من الكيانات تنفذ مجموعة متنوعة من األنشطة واإلجراءات على 

المستويات المحلية والوطنية والدولية.

للسالمة  األساسية  المستويات  إلى  للعودة  الالزمة  المساعدة  توفير  التعافي على  مرحلة  تركز  التعافي:   •
والوظائف التي كان المجتمع عليها قبل الكارثة. وتشمل األنشطة خالل هذه المرحلة إزالة األنقاض، وإعادة 
بناء البنية التحتية، واستعادة عمليات القطاع العام، وذلك من بين أمور أخرى. ويجب أن تشمل عملية 
االستعادة وإعادة البناء هذه البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، خاصة بسبب 

الدور األساسي الذي يلعبه هذا القطاع داخل المجتمع.

مرحلة التخفيف  2.9
لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دور خالل هذه المرحلة في نشر المعلومات حول كيفية التخفيف 
من آثار كارثة محتملة، ودعم تنفيذ االستراتيجيات والتكنولوجيات والعمليات التي يمكن أن تقلل من تلك اآلثار 
السلبية (ITU-D 2020a(. ومن هذا المنطلق، تعد هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الحيوية على الصمود،  المعلومات واالتصاالت  التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا  البنية  لزيادة قدرة  جهة محورية 
ولتيسير اإلجراءات مثل الحفاظ على قاعدة بيانات محدثة دورياً تنتج خرائط بجميع شبكات االتصاالت/تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت القائمة؛ أو تتولى تحليل مواطن الضعف والمخاطر لجميع شبكات االتصاالت/تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت. وإلى جانب ذلك، ينبغي للوائح االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تراعي 

:)ITU-D 2020a) أثناء مرحلة التخفيف اإلجراءات التنظيمية مثل اإلجراءات التالية

أطر الترخيص المؤقتة لكل من خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والترددات الراديوية   •
لإلغاثة في حاالت الكوارث.
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تعليق تحصيل رسوم الترخيص للخدمات المؤقتة لإلغاثة في حاالت الكوارث.  •

عملية لإلعفاء من الموافقة على النوع/إقرار األجهزة لمعدات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   •
أثناء االستجابة للكوارث.

االتصاالت/تكنولوجيا  خدمات  مشغلي  على  للشبكات  الصمود  على  والقدرة  االحتياطي  توفير  فرض   •
المتنقلة والثابتة وخدمات األرض والخدمات الساتلية  المختلفة، أي االتصاالت  المعلومات واالتصاالت 

والخدمة اإلذاعية، بما في ذلك خطط الطوارئ.

السماح بتسيير النداءات ذات األولوية.  •

الطوارئ األخرى (مثل  الكوارث (PPDR( واحتياجات  العامة واإلغاثة في حاالت  توزيع ترددات للحماية   •
خدمات األرض والخدمات الساتلية(.

ضمان المرونة التنظيمية، على سبيل المثال اإلبالغ الطوعي عن الكوارث من موردي خدمات االتصاالت/  •
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الترخيص المؤقت.

تعزيز التقييم المتأني لمواطن الضعف في شبكات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناًء على   •
تقييمات المخاطر الوطنية أو خرائط مواطن الضعف التي وضعتها الكيانات المقابلة.

تسهيل إبرام االتفاقات بين المشغلين وبين المشغلين ومنظمات خدمات الطوارئ للتشارك في البنية   •
التحتية وإعطاء األولوية للحركة، ال سيما في حاالت الطوارئ.

إزالة الحواجز أمام استيراد ونشر األفراد والمعدات بعد الكوارث.  •

خالل مرحلة التخفيف، ينبغي وجود خريطة محدثة للمخاطر ومواطن الضعف لشبكات االتصاالت/تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في البالد. وينبغي تنفيذ ذلك بناًء على تقييمات المخاطر الوطنية أو خرائط مواطن الضعف 
في البالد، وينبغي إعداد هذه الخريطة لكل خطر ولكل منطقة قد تكون عرضة للمخاطر. ومن الضروري معرفة 
أو  التشغيل المستمر للشبكات  حالة االتصاالت، بما في ذلك ما تحتاجه شركات تشغيل االتصاالت لتمكين 
استعادتها واتخاذ التدابير المناسبة مسبقاً لدعم قدرة شركات تشغيل االتصاالت على تنفيذ خطط استمرارية 

.)ITU-D 2020a) األعمال في حالة وقوع كارثة

وفًقا للبنك الدولي، يمكن أن يكون لألنواع المختلفة من المخاطر مستويات مختلفة من التأثيرات على البنية 
التحتية لالتصاالت. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون للزالزل تأثيرات سلبية كبيرة على الكبالت البحرية والكبالت 
األرضية المدفونة، وتأثيرات متوسطة على الكبالت األرضية الممدودة على السطح ومراكز البيانات وهوائيات 

اإلرسال الالسلكي، كما هو موضح في الجدول 1.9.

ومن ناحية أخرى، تعد جائحة COVID-19 نوعاً من الكوارث التي ال تلحق أضراراً مباشرة بالبنية التحتية المادية، 
ولكن يمكن أن تتسبب في تأثيرات غير مباشرة مثل ازدحام الشبكة بسبب زيادة حركة البيانات على كل من 
الشبكات السلكية والالسلكية حيث تتسبب تدابير العزل في زيادة الطلب على االتصاالت عبر اإلنترنت. ونتيجة 
لذلك، يمكن اعتبار مستوى التأثير على البنية التحتية لالتصاالت لهذا الخطر منخفضاً أو متوسطاً في كل حالة 

اعتماداً على شدة ومدة التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة.

الجدول 1.9. تأثيرات األخطار على البنية التحتية لالتصاالت

البنية التحتية
فيضانات 

داخلية 
وساحلية

التسوناميالزالزل
ارتفاع 

مستوى 
سطح البحر

درجات حرارة 
ندرة المياهمرتفعة

رياح 
وعواصف 

عاتية

الكبالت البحرية 
(أعماق البحار(

LHMLLLL

الكبالت البحرية 
(قرب الشاطئ(

LHHLLLL

محطات توصيل 
الكبالت البحرية 
بالشبكة األرضية

HHHHLLL

الكبالت األرضية 
(تحت األرض(

MHLLLLL
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البنية التحتية
فيضانات 

داخلية 
وساحلية

التسوناميالزالزل
ارتفاع 

مستوى 
سطح البحر

درجات حرارة 
ندرة المياهمرتفعة

رياح 
وعواصف 

عاتية

الكبالت األرضية 
(فوق سطح األرض(

LMLLLLM

HMLLMMLمراكز البيانات

هوائيات اإلرسال 
الالسلكي

LMLLLLH

مالحظة: H: مرتفع؛ M: متوسط؛ L: منخفض.
المصدر: Hallegatte, Rentschler, and Rozenberg 2019، الجدول 1.4.

كما ينبغي أن تتطلب هذه المرحلة النظر في ازدواجية البنى التحتية. ويتطلب إنشاء شبكات قادرة على الصمود 
مخدمات  مثل  الحيوية  والمعدات  األساسية  للكبالت  بالنسبة  خاصًة  الفردية،  األعطاب  نقاط  من  التخلص 
االستيقان. يمكن خفيض التكاليف عن طريق التأكد من أن المشغلين المتنافسين لديهم شبكاتهم المجهزة 
والمسيرة بشكل منفصل ولكنهم يتفقون على أنه بعد وقوع أي كارثة سيتيحون شبكاتهم لبعضهم البعض. 
وتحتاج مثل هذه الترتيبات إلى عناية، ألنها قد تضعف المنافسة وألن المسيرات المفككة في طبقة واحدة من 
الشبكة يمكن أن تتشارك في طبقة أقل. ومع ذلك، ال يكفي وجود شبكات مسيرة بشكل منفصل: ينبغي أن 
يكون هناك بالفعل مسيران من أي نقطة إلى أي نقطة أخرى (باستثناء نفاذ "الميل األخير" الالسلكي للعمالء(. 
ولهذا الغرض، ينبغي لكل شبكة توفر خدمات التوصيل البيني أن توفر نقطتي توصيل بيني للشبكات التي ال 

تحتوي على نقاط توصيل بيني خاصة بها.

التساهل التنظيمي. فغالًبا ما تكون هناك حاجة إلى خبراء ومعدات  وأخيراً، ينبغي أن يشمل التخفيف أيضاً 
خارجية (بما في ذلك لإلحالل أو المعدات المتخصصة( بشكل عاجل بعد وقوع كارثة. لذلك، قبل وقوع الكارثة، 
من المهم أن يكون هناك تشريع محدد يمكّن من وصول معدات االتصاالت األجنبية وتركيبها في الوقت المناسب 
في البالد، فضالً عن وصول األفراد الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حاالت الطوارئ أثناء 
الكوارث. ويمكن تحقيق بعض هذه األهداف من خالل االعتماد الوطني التفاقية تامبيري بشأن توفير موارد 
إلى  الدولية  المعاهدة  الكوارث وعمليات اإلغاثة (ITU-D 1998(. وتهدف هذه  االتصاالت للتخفيف من حدة 
تسهيل استخدام موارد االتصاالت أثناء مرحلتي االستجابة والتعافي من مراحل إدارة الكوارث من خالل إنشاء 
إطار للتعاون الدولي بين الدول والكيانات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية. وتقر اتفاقية تامبيري 
بأهمية إحجام البلدان بشكل مؤقت عن تطبيق التشريعات الوطنية على الواردات والترخيص واستخدام معدات 
االتصاالت أثناء وبعد الكوارث، من أجل تسهيل استخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل 
أفرقة االستجابة لحاالت الطوارئ. كما تضمن الحصانة القانونية لألفراد الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في حاالت الطوارئ أثناء الكوارث. وعند القيام بذلك، تضمن اتفاقية تامبيري أيضاً احترام سيادة الدولة 
التي تتلقى المساعدة من خالل منح الدولة المتلقية السيطرة الكاملة على إطالق المساعدات وإنهائها، فضالً 

.)ITU-D 2020a) عن سلطة رفض كل أو جزء من المساعدة المقدمة

مرحلة التأهب  3.9
تعد االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذه المرحلة من عملية إدارة الكوارث ضرورية لتسهيل نشر 
المعلومات واإلنذارات بحيث يكون الجمهور على دراية باإلجراءات التي يجب عليهم اتخاذها أثناء حالة الطوارئ. 
بين األشخاص  والتواصل  التنسيق  أيضاً على تسهيل  المعلومات واالتصاالت  االتصاالت/تكنولوجيا  وتعمل 
المشاركين في إدارة الكوارث في هذه المرحلة من االستجابة. فعلى وجه الخصوص، تتمثل االستخدامات الرئيسية 
لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذه المرحلة في توفير التنبيهات واإلنذارات المبكرة وتطوير أو 
تعزيز آليات االتصاالت. وخالل مرحلة التأهب، من المهم تطوير قدرات األفراد المسؤولين عن االتصاالت من خالل 
المتعلقة باالتصاالت من خالل وضع خطط  التشغيلية  العمليات  التدريبية، وتطوير  الدورات والتمارين  تنفيذ 

.)ITU-D 2020b ؛ITU-D 2020a) وإجراءات مكتوبة، مثل الخطة الوطنية لالتصاالت في حاالت الطوارئ

ينبغي للتدريبات والتمارين أن تشمل، على وجه الخصوص، أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة المختلفين 
من الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية (NGO(، ألنها تمكن أصحاب المصلحة من التمرين على 
اإلجراءات، وتحديد الثغرات، واختبار الخطط التي ستدخل حيز التنفيذ خالل االستجابة الفعلية لحاالت الطوارئ. 

الجدول 1.9. تأثيرات األخطار على البنية التحتية لالتصاالت )تابع( 



173

كتّيب التنظيم الرقمي

كما أنه خالل هذه المرحلة، يجب النظر في مدى وصول المعلومات المقدمة، حيث ينبغي أال يشمل فقط بعض 
ُيتوقع من موردي خدمات االتصاالت، على سبيل  العام أيضاً. ويمكن أن  الرئيسيين ولكن الجمهور  الفاعلين 
المثال، أن يخبروا عمالءهم عن منتجاتهم، ولكن ليس بالضرورة عن االتصاالت بشكل عام. ومن هذا المنطلق، 
بخطة  بإبالغ، ليس موظفوهم فحسب، بل وعمالئهم أيضاً  التنظيم أن تلزم مشغلي االتصاالت  ينبغي لهيئة 
المعلومات تفسيرات لرسائل اإلنذار وأرقام هواتف  الكوارث وبعدها. ويجب أن تتضمن هذه  االتصاالت قبل 
الطوارئ الوطنية والقواعد واالتفاقيات التي سيتم تطبيقها بعد الكوارث. وباإلضافة إلى ذلك، يجب تكرار هذه 
المعلومات لكل جيل، ونشرها من قبل العديد من وسائل اإلعالم المختلفة (مثل النصوص الشفوية، والملصقات، 
والصحف، والبث التلفزيوني، والبث اإلذاعي، وصفحات الويب ووسائل التواصل االجتماعي(، حيث ينبغي أن 

تصل إلى المنازل والنوادي وأماكن العمل والمدارس والمجتمعات الريفية.

إلى جانب ما سبق، تشتمل مرحلة التأهب على مراقبة األخطار والتنبؤ بها. ولطالما كانت مراقبة الظروف البيئية 
باستخدام معدات متخصصة جزءاً ضرورياً من التأهب. وفي هذا الصدد، من المهم العلم بأن المعدات آخذة في 
االنخفاض في التكلفة مع زيادة قدراتها، وهناك اآلن العديد من أجهزة االستشعار والمفعالت الرخيصة والمحمولة 
المتوفرة في أجهزة إنترنت األشياء التي يمكن تشغيلها باستخدام ألواح الطاقة الشمسية أو البطاريات طويلة 
للمواقع المحفوفة  أنها مناسبة تماماً  العمر التي يمكنها االتصال عبر الشبكات الالسلكية بعيدة المدى. كما 
بالمخاطر والنائية. وفيما يتعلق بالتنبؤ باألخطار، والذي يمكن أن يثبت أن الخطر يزداد سوءاً ويساعد في تحديد 
الطاقة  الرخيصة، وألواح  إنذارات، فهناك اآلن إمكانيات الستغالل أجهزة االستشعار  إذا كان ينبغي إطالق  ما 
الشمسية، والشبكات الالسلكية من إنترنت األشياء. وفيما يتعلق بنشر هذه اإلنذارات، يمكن النظر في بروتوكول 
اإلنذار المشترك (CAP(، ألنه آلية راسخة لضمان إرسال اإلنذارات العادية واإلنذارات المبكرة عبر وسائط مختلفة 

(المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 2012(.

مرحلة االستجابة  4.9
يعد دور االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل هذه المرحلة حيوياً لتوصيل أصحاب المصلحة الذين 
يقدمون المساعدة في حاالت الطوارئ، وكذلك للمساعدة في استقرار الوضع بمجرد وقوع الكارثة، وتقليل فرص 

حدوث أضرار ثانوية.

وبعد وقوع أي كارثة، قد تحتاج الشبكات إلى اإلصالح واستكمالها بعناصر أخرى. وقد يلزم نقل المعدات االحتياطية 
من مواقع آمنة نسبياً أو حتى استيرادها إلى البالد. وللمحطات القاعدة المتنقلة المؤقتة، والتي تحتوي أحياناً 
على صواري قابلة للتمدد، مثل الخاليا المحمولة على عجالت (COW( والخاليا المحمولة على الشاحنات الخفيفة 
(COLT(، استخدامات تجارية متنوعة وهي متوفرة بشكل كبير في حاالت الكوارث (GSMA 2020(. وإذا كانت 
التوصيلية األرضية ضئيلة للغاية، يمكن استخدام الشبكات الساتلية بدالً منها؛ بينما في الظروف التي ال تتوفر 
 )UAV) فيها المحطات القاعدة المتنقلة أو الشبكة الساتلية، يمكن أن تكون بعض المركبات الجوية غير المأهولة
ومحطات المنصات عالية االرتفاع (HAPS( مفيدة، حيث يمكنها ترحيل الحركة على نطاق واسع ومراقبة المواقع 

.)Li 2017) من أعلى

وخالل هذه المرحلة، قد تكون االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مفيدة أيضاً في تقييم األضرار. ويجب 
الكارثة على األشخاص واألصول ونشرها ومعالجتها. وقد تظل معدات االستشعار  تأثير  البيانات حول  جمع 
القائمة قادرة على العمل وتوصيل قراءات مفيدة. ويمكن لطائرات المسح الجوي والسواتل والمركبات الجوية 
غير المأهولة المحلقة على ارتفاعات عالية أن تعطي صوراً واسعة؛ كما يمكن للطائرات بدون طيار، وهي مركبات 
جوية غير مأهولة منخفضة االرتفاع، تقديم مزيد من التفاصيل عند تزويدها باألضواء والكاميرات. كما أن معرفة 
مكان تواجد األشخاص أمر مهم بشكٍل خاص كي تتسم جهود اإلغاثة بالفعالية والكفاءة. ولهذا الغرض، عندما 
ترسل الهواتف المتنقلة إلى المحطات القاعدة القريبة، يمكن تقييم تحركات السكان من خالل تتبع الهواتف 
التي تستخدم المحطات القاعدة (Bengtsson and others 2011(. وتوفر سجالت تفاصيل مكالمات الهواتف 
المتنقلة المعلومات المطلوبة. وفيما يتعلق بأعمال البحث واإلنقاذ، يمكن أن تكون الروبوتات المجهزة بأجهزة 

استشعار والطائرات بدون طيار وسائل مكملة مفيدة لإلنسان والكالب.

وبعد الكوارث الكبرى مباشرة، تقوم العديد من المنظمات الوطنية والدولية بجمع وتحليل المعلومات من أجل 
الطوارئ، وفي حالة االتصاالت/ البلدان خططاً وطنية إلدارة  المناسب أن تضع  التخطيط لالستجابة. لذا، من 
المصلحة  أصحاب  نهج  مع  الطوارئ  حاالت  في  لالتصاالت  وطنية  واالتصاالت، خططاً  المعلومات  تكنولوجيا 
المتعددين، تأخذ في االعتبار جميع الوكاالت واألشخاص المشاركين في عملية إدارة حاالت الطوارئ، سواء كانوا 

من الفاعلين الوطنيين أو الجهات من جهات فاعلة دولية.
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مرحلة التعافي  5.9
تركز مرحلة التعافي على أنشطة مثل إزالة األنقاض، واستعادة عمليات القطاع العام، وإعادة بناء البنية التحتية، 
بما في ذلك البنية التحتية لالتصاالت. وينبغي استخدام شبكات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
المتضررين،  المتضررة والسكان  المناطق  المرحلة للمساعدة في تقييم األضرار واحتياجات  وخدماتها في هذه 

 وتحديد المواقع التي تحتاج إلى مساعدات التعافي، وتتبع أنشطة التعافي، وتنسيق أنشطة إعادة اإلعمار 
.)ITU-D 2020a)

وبعد وقوع الكارثة، يعد استعراض الدروس المستفادة المتاحة ضرورياً لتقليل آثار الكوارث التالية. لذلك، يمكن 
التي تحتاج إلى  التي نجحت بشكل جيد واإلجراءات  أن تكون عمليات االستعراض مفيدة لمعرفة اإلجراءات 

تحسين على المستويين الوطني والمحلي.

ينبغي أن تتم إعادة بناء البنية التحتية لالتصاالت بعد وقوع الكارثة بفترة وجيزة، وينبغي النظر في إعادة بناء بنية 
تحتية لشبكات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكثر قدرة على الصمود، وأن تشمل عمليات نشر 
شبكات احتياطية حيثما أمكن ذلك لالستعداد للكوارث المستقبلية. وينبغي أن تستغل الحكومات والقطاع 
الخاص أيضاً الفرصة إلعادة بناء البنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات الصلة، وحيثما 

.)ITU-D 2020a) أمكن، نشر تكنولوجيات أكثر قدرة على الصمود وأعلى وكفاءة وأقل تكلفة

أنهم يستطيعون مراقبة عقد الشبكة  للتأكد من  الفرصة  ويمكن للمشغلين، عند إعادة بناء شبكاتهم اغتنام 
والتحكم فيها واإلشراف على أجهزة االستشعار بسهولة. ويمكنهم، على وجه الخصوص، تركيب أجهزة استشعار 
في المنشآت الخارجية، لإلبالغ عن خواص مثل درجة الحرارة والرطوبة، وإبالغ الموظفين باألولويات الملحة. وفي 

قطاعات المرافق العامة غير االتصاالت، مثل الكهرباء والمياه، قد يقوم المشغلون بتحفيز المفعالت أيضاً.

ومن ناحية أخرى، البد أن تراقب هيئة التنظيم التحسينات حتى تتم "عملية إعادة بناء البنية التحتية بشكل 
أفضل". وعلى وجه الخصوص، يجب أن تتسم البنية التحتية ككل (وليس بالضرورة شبكة أي مشغل فردي( 

بالقدرة الكافية على الصمود للتعامل مع الكوارث التالية، على أن توضع ترتيبات للتنسيق مع ممارستها.
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