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املسألة 1/1: اجلوانب السياساتية 
والتنظيمية والتقنية لالنتقال من 
الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق 
العريض يف البلدان النامية

مبا يف ذلك شبكات اجليل التايل 
واخلدمات املتنقلة واخلدمات املتاحة حبرية 
على اإلنرتنت (OTT) وتنفيذ اإلصدار 
السادس من بروتوكول اإلنرتنت
التقرير النهائي



مقدمة
توفر جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت (ITU-D) منصة حمايدة تقوم على املسامهات املقدمة وجيتمع فيها اخلرباء من 
احلكومات والصناعة واهليئات األكادميية إلنتاج أدوات عملية ومبادئ توجيهية وموارد مفيدة ملعاجلة قضايا التنمية. ومن 
خالل أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، يقوم أعضاء القطاع بدراسة وحتليل مسائل موجهة حنو مهمة حمددة 

يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف التعجيل بإحراز تقدم بشأن األولويات اإلمنائية الوطنية.

تتيح جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت فرصة جلميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لتقاسم اخلربات وطرح األفكار 
وتبادل اآلراء والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن االسرتاتيجيات املالئمة لتناول أولويات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وتتوّىل جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت مسؤولية إعداد التقارير واملبادئ التوجيهية والتوصيات استنادًا 
إىل املدخالت أو املسامهات املقدمة من األعضاء. ويتم جتميع املعلومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات 
احلالة مث تتاح كي حيصل عليها األعضاء بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر الشبكي. ويرتبط عمل اللجان 
مبختلف برامج ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت من أجل توفري أوجه التآزر اليت يستفيد منها األعضاء من حيث املوارد 

واخلربات املتخصصة. ويلزم التعاون مع األفرقة واملنظمات األخرى اليت تضطلع بأعمال تتعلق باملواضيع ذات الصلة.

لتنمية  العاملية  املؤمترات  أربع سنوات يف  االتصاالت كل  تنمية  قطاع  تدرسها جلان دراسات  اليت  املواضيع  وتتحدد 
االتصاالت (WTDC) اليت تضع برامج العمل واملبادئ التوجيهية من أجل حتديد مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وأولوياهتا يف السنوات األربع التالية.

ويتمثل نطاق عمل جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف دراسة "البيئة التمكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت"، أما جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت فيتمثل نطاق عملها يف دراسة "تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتكيف مع تغري املناخ".

تولت قيادة جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف فرتة الدراسة 2014-2017 رئيسة اللجنة السيدة روكسان 
ماكيلفان (الواليات املتحدة األمريكية) ونواهبا الذين ميثلون املناطق الست: السيدة رجيينا فلور أسومو-بيسو (كوت 
ديفوار)، والسيد بيرت نغوان مبينجي (الكامريون)، والسيدة كالميري كارودزا رودريغيز (فنزويال)، والسيد فيكتور مارتينيز 
(باراغواي)، والسيد وسام الرماضني (األردن)، والسيد أمحد عبد العزيز جاد (مصر)، والسيد ياسوهيكو كاواسومي 
تيلينباييف (مجهورية  أملاز  والسيد  (أوكرانيا)،  فادمي كابتور  والسيد  (فيتنام)،  نغوين كوي كويني  والسيد  (اليابان)، 

قريغيزستان)، والسيدة بالنكا غونزاليس (إسبانيا).
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مقدمة  '1'
التنمية  تيسري حتقيق  بتكلفة ميسورة يف  العريض وخدماته وتطبيقاته  النطاق  النفاذ إىل شبكات  أن يسهم  ميكن 
االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك األولويات الوطنية املتمثلة يف تعزيز التعليم والعمالة والسالمة العامة والصحة 
واحلكم الرشيد، وهو ما يؤدي بالتايل إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة احملددة يف إطار األمم املتحدة. وقرر املؤمتر 
العاملي لتنمية االتصاالت (WTDC-2014) الذي عقد يف ديب (اإلمارات العربية املتحدة) تشجيع إتاحة البنية التحتية 
للنطاق العريض وخدماته وسهولة النفاذ إليها وموثوقيتها واحلصول عليها بتكلفة ميسورة يف البلدان النامية وذلك 
عن طريق متكني أعضاء االحتاد من إعداد سياسات واسرتاتيجيات تنفيذ وطنية استنادًا إىل تقييم دقيق للعرض من 

النطاق العريض والطلب عليه.1

ويأيت هذا التقرير تتوجيًا للعمل املنجز يف إطار املسألة 1/1 والذي يتناول القضايا السياساتية والتنظيمية والتقنية 
املقرتنة باالنتقال من شبكات النطاق الضيق إىل النطاق العريض، وذلك اسرتشادًا بالقرار 77 الصادر عن املؤمتر 
العاملي لتنمية االتصاالت 2014. ويعرض هذا التقرير خربات البلدان التقنية واملبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات 
املتعلقة بتشجيع شبكات النطاق العريض وخدماته وتطبيقاته بتكلفة ميسورة، مبا يف ذلك تلك اليت تعمل على حفز 
الطلب على النطاق العريض مثل التعليم اإللكرتوين، واخلدمات الصحية اإللكرتونية، واخلدمات املصرفية املتنقلة، 
والتجارة املتنقلة، وحتويل األموال بالوسائل املتنقلة، واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT). كما يشمل 
العام واخلاص،  الفعالة، واالستثمار  املنافسة  العريض من خالل  النطاق  تعزيز نشر  الرامية إىل  السياسات  التقرير 
واملنافسة بني املنصات، وخطة حتفيز النطاق العريض، وصناديق اخلدمة الشاملة. وترد كذلك أمثلة على التجارب 
والسياسات اليت تفضي إىل تيسري االنتقال من شبكات النطاق الضيق إىل شبكات النطاق العريض مبا يف ذلك 

االنتقال من اإلصدار الرابع (IPv4) إىل اإلصدار السادس (IPv6) من بروتوكول اإلنرتنت ومن خالل نشره. 

اخللفية  '2'
ُيعتقد أن عددًا من السياسات يعمل على التشجيع الفعال لنشر خدمات النطاق العريض وإتاحتها واحلصول عليها 
بتكلفة ميسورة واعتمادها، وعلى خفض األسعار والفجوة الرقمية بني البلدان واجلنسني واألجيال2، 3 وداخلها. 
الدورة االستثنائية للجنة  الدويل لالتصاالت ألغراض  العمل اليت كلف بإعدادها االحتاد  ووفقًا إلحدى ورقات 
النطاق العريض بشأن التنمية املستدامة 2016، فإن هتيئة بيئة تنظيمية على حنو تدرجيي تؤثر تأثريًا إجيابيًا على تغلغل 
النطاق العريض واستعماله.4 وباإلضافة إىل ذلك، حدد التقرير اخلتامي الصادر عن جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية 

القرار77 (ديب، 2014) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014 (WTDC-2014) بشأن "تكنولوجيا وتطبيقات النطاق العريض من أجل   1

حتقيق منو وتطوير أكرب خلدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وللتوصيلية عريضة النطاق".
السابقة (2010-2014)، ال سيما  الدراسة  فرتة  من  الدراسة  مسائل  من  مستمدة  عناصر  املتوقعة  1/1 وخمرجاهتا  الدراسة  مسألة  تربز   2

املسألة 19-2/1، بشأن "تنفيذ خدمات االتصاالت القائمة على بروتوكول اإلنرتنت (IP) يف البلدان النامية"، واملسألة 26/2، بشأن "االنتقال 
من الشبكات احلالية إىل شبكات اجليل التايل يف البلدان النامية: اجلوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية".

الوثيقة 1/343، الواليات املتحدة األمريكية.  3

االحتاد الدويل لالتصاالت، تقرير عن الدورة االستثنائية للجنة األمم املتحدة املعنية بالنطاق العريض ألغراض التنمية املستدامة يف االجتماع   4

السنوي للمنتدى االقتصادي العاملي: العمل سويًا من أجل توصيل 1,5 مليار شخص التاليني حبلول 2020، دافوس، سويسرا، 2016.
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االتصاالت بشأن قضايا النطاق العريض من فرتة الدراسة 20105-2014 عددًا من العوامل اليت تؤثر على املعروض 
من شبكات النطاق العريض ونشرها، مبا يف ذلك إصالح األسواق من أجل تعزيز املنافسة واخلدمة الشاملة وصناديق 
التحفيز األخرى وخفض الضرائب. وباملثل، أشار التقرير إىل العوامل اليت تسهم يف تعزيز الطلب على خدمات 
النطاق العريض وبالتايل حفز اعتماده واستعماله: على سبيل املثال تطبيقات من قبيل الزراعة اإللكرتونية، والتعليم 
اإللكرتوين، واخلدمات الصحية اإللكرتونية، والصريفة املتنقلة، والتجارة املتنقلة، واحملتوى احمللي، واخلدمات احمللية. 
وال تزال هذه العوامل جمتمعة تضطلع بدور حموري يف االنتقال إىل شبكات النطاق العريض القادرة على دعم صفيف 
واسع من اخلدمات والتطبيقات. وتوفر هذه الشبكات األساس القتصاد قائم على التكنولوجيا الرقمية من شأنه أن 

يؤدي إىل زيادة الفرص وحتسني تقدمي اخلدمات وزيادة الكفاءة.

اهلدف  '3'
قرر املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (ديب، 2014) أن يسعى قطاع تنمية االتصاالت، باملشاركة النشطة للدول 
األعضاء وأعضاء القطاعات، للمساعدة يف زيادة إتاحة خدمات النطاق العريض بتكلفة ميسورة عن طريق التحليل 
الدقيق للقضايا السياساتية والقضايا التقنية املرتبطة بنشر النطاق العريض واستعماله. وُيقصد بقرار دراسة سياسات 
النفاذ إىل النطاق العريض وتنفيذه وتطبيقاته جمتمعة إزالة التشتت بني هذه القضايا املتصلة وتوفري خارطة طريق 
واضحة للبلدان النامية بشأن اخليارات املتاحة لكي تتمكن من تقييم واختيار أنسب وسيلة لتحقيق النطاق العريض 

املستدام.

املنهجية  '4'
عمد فريق املقرر (RG) إىل دراسة املسألة من خالل املسامهات ودراسات احلالة املقّدمة من األعضاء ومن خالل 
تقارير خمتلفة (جلنة النطاق العريض، الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت، وما إىل ذلك). ولدراسة املسألة، اضطلع 

فريق املقرر باملهام التالية:

املهمة 1: دراسات احلالة وقصص النجاح والدروس املجمعة واملعلومات املستمدة من الفعاليات اليت ينظمها االحتاد؛

املهمة 2: تلقي معلومات من املكاتب اإلقليمية عن حالة السياسات والتنظيم وكذلك عن حالة االنتقال إىل شبكات 
اجليل التايل (NGN) وتنفيذها يف األقاليم، وتلقي املخرجات من املشاريع اجلارية واملقبلة؛

املهمة 3: مجع النواتج واملعلومات من املشاريع املنفذة املتاحة بالفعل؛

تقييس  قطاع  أجنزها  اليت  اجلديدة  (املواصفات  التايل  اجليل  شبكات  تكنولوجيات  تطوير  فحص   :4 املهمة 
االتصاالت (ITU-T) يف االحتاد بشأن جوانب اخلدمات واألجهزة الطرفية وقدرات شبكات اجليل التايل).

املسألة 3/1-7 للجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت: تنفيذ النفاذ الشامل إىل خدمات النطاق العريض، التقرير اخلتامي (2014) متاح   5

.http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG01.07.3-2014-PDF-E.pdf :على الرابط اإللكرتوين التايل

http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG01.07.3-2014-PDF-E.pdf
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املسألة 1/1: اجلوانب السياساتية والتنظيمية والتقنية لالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق العريض يف البلدان النامية

الفصل األول – خارطة الطريق بشأن النطاق العريض ميسور التكلفة  1

التحديات: توصيل غري املوصولني  1.1

يشري تقرير جلنة النطاق العرض الذي صدر مؤخرًا، إىل أنه على الرغم من أن البلدان قطعت أشواطًا كبرية يف 
توصيل سكاهنا بشبكات النطاق العريض، فإن جزء كبريًا من السكان ال يزال غري موصول يف العديد من البلدان 
النامية يف إفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ. وُيزعم أن ستني يف املائة تقريبًا من سكان العامل يفتقرون إىل النفاذ عريض 
النطاق إىل اإلنرتنت.1 وُتظهر بيانات االحتاد أنه على الرغم من أن 84 يف املائة من سكان العامل يعيشون ضمن 
تغطية بشبكات اجليل الثالث (3G) ويعيش 53 يف املائة ضمن تغطية بشبكات اجليل الرابع (4G)، وعلى الرغم من 
أن 66 يف املائة من سكان العامل يعيشون ضمن مدى 100 كيلومرتًا من شبكات اإلرسال باأللياف البصرية، فإن 
39 يف املائة فقط من جمموع عدد سكان العامل لديهم توصيالت من اجليل الثالث (3G) أو اجليل الرابع (4G) و11 

يف املائة فقط لديهم اشرتاكات يف النطاق العريض الثابت. ونتيجة لذلك، ال توجد فجوة يف البنية التحتية أو يف النفاذ 
فحسب، بل وهناك فجوة أيضًا يف استخدام اإلنرتنت. ويف حني أن أسباب االفتقار إىل التغطية بالنطاق العريض 
ختتلف من بلد إىل آخر، تفّرق التكاليف العالية لنشر النطاق العريض املقرتنة بالتضاريس الصعبة (مثل مجهورية الو 
النطاق  (تقرير جلنة  الريفية  واملناطق  الوسطى)3  إفريقيا  مجهورية  (مثل  السكانية  املراكز  الشعبية)2  الدميقراطية 
العريض)4 وغالبًا ما ُيذكر االفتقار إىل إصالح السوق واإلصالحات التنظيمية هبذا الشأن. وفيما يتعلق بالقدرة على 
حتمل التكاليف، فإن 57 يف املائة من سكان العامل ال يستطيعون حتمل تكاليف اإلنرتنت حاليًا نظرًا ألن تكاليف 
أجهزة املستعمل النهائي واخلدمات والنفاذ والتكاليف اإلضافية (مبا يف ذلك الضرائب املفروضة على االستخدام 
واألجهزة) ال تزال عالية جدًا بالنسبة للكثري. وفيما يتعلق باألمهية، مثة عدد كبري من األفراد الذين ال يقومون 
بالتوصيل ألهنم ال يرون أي فائدة من استعمال اإلنرتنت أو ال يثقون فيها أو ليست لديهم أي مصلحة يف استعماهلا. 
وُمينع آخرون من استعمال اإلنرتنت نظرًا لعدم وجود احملتوى أو اخلدمات أو التطبيقات ذات الصلة أو ألسباب 
ثقافية أو بسبب االفتقار إىل املهارات الالزمة. وفيما يتعلق بالقدرة، هناك حاليًا 44 يف املائة فقط من سكان العامل 

الذين التحقوا بالتعليم الثانوي، وهو حمدد رئيسي الستعمال اإلنرتنت.5

الكفاءة والقدرة على دعم األجهزة  التكاليف وزيادة  تام فوائد من قبيل خفض  وال ميكن أن تتحقق على حنو 
واخلدمات اجلديدة بدون هتيئة بيئة متكينية تشجع االستثمار يف شبكات النطاق العريض. وعلى مر السنني، حاولت 
البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء استعمال عدد من أدوات السياسة العامة لتعزيز نشر شبكات النطاق 
العريض والنفاذ إليها. وعلى الرغم من أن كل بلد لديه مصاحل وطنية فريدة، أظهرت التجربة السابقة أن النشر 
الناجح لشبكات النطاق العريض يعتمد على هتيئة بيئة متكينية تشجع املنافسة واالستثمار وتيّسر االنتقال من الشبكات 
احلالية إىل شبكات النطاق العريض، وتعزز زيادة الكفاءة والقدرة على دعم األجهزة واخلدمات اجلديدة. وبشكل 
أكثر حتديدًا، قامت البلدان ذات مستوى عاٍل من حيث انتشار النطاق العريض واستخدامه بتنفيذ إصالح السوق 
وإصالحات تنظيمية وحوافز لالستثمار مبا يف ذلك إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص واستعمال تكنولوجيات 
النفاذ اجلديدة إىل النطاق العريض. وباإلضافة إىل ذلك، يشمل االستثمار يف النطاق العريض ونشره بنجاح قابلية 

التوسع واالستدامة والنفاذ املفتوح واملرن لتمكني االبتكار.

الوثيقة 1/384، "مبادرة التوصيل العاملية"، الواليات املتحدة األمريكية.  1

الوثيقة SG1RGQ/180، "نظرة عامة على قطاع االتصاالت يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية"، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية.  2

إفريقيا  الوسطى"، مجهورية  إفريقيا  العريض يف مجهورية  النطاق  لنشر شبكات  والتقنية  والتنظيمية  السياساتية  "اجلوانب   ،1/298 الوثيقة   3

الوسطى.
استنادًا إىل "تقرير حالة النطاق العريض لعام 2015"، جلنة النطاق العريض.  4

جلنة النطاق العريض، "توصيل غري املوصولني"، جلنة النطاق العريض وتقرير املنتدى االقتصادي العاملي، دافوس، 2017.  5

http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0384
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0180/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0298/en
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 املسألة 1/1: اجلوانب السياساتية والتنظيمية والتقنية لالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق العريض يف البلدان النامية

ويرد يف امللحق 1 بعض املبادرات العمومية لتطوير شبكات النطاق العريض/شبكات اجليل التايل يف بلدان خمتلفة.

السياسات االقتصادية والتنظيمية تعزز نشر شبكات النطاق العريض  2.1

سيعتمد نشر شبكات النطاق العريض على الظروف احمللية والوطنية. ومع ذلك، اختذت البلدان خطوات ملعاجلة 
نقص البنية التحتية عريضة النطاق من خالل اعتماد خطة وطنية للنطاق العريض تشمل مبادرات لنشره6. وتشمل 
خطة وطنية للنطاق العريض عمومًا، من بني مسائل أخرى، األهداف اليت ينبغي معاجلتها والوسائل الالزمة لتنفيذ 
األهداف والكيانات املشاركة وأدوارها وهيكل الصناعة والتدابري التنظيمية لتحفيز املشاركة ومناذج متويل التنفيذ 
واحلياد التكنولوجي. وتشمل خطط أو مبادرات النطاق العريض اليت اعتمدها عدد من البلدان النفاذ الشامل إىل 
شبكات النطاق العريض. وبغية حتقيق النفاذ الشامل، طلبت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، على سبيل املثال، 
أن يقوم كل مشغل مرخص له من مشغلي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو مقدمي اخلدمات بتقدمي اخلدمات 
العام للمسامهة يف حتقيق األهداف الوطنية للنفاذ الشامل كشرط للرخصة أو التصريح احلاصل عليه.  للجمهور 
وأدخلت بلدان أخرى مبا فيها غامبيا املنافسة يف أسواق املهاتفة والبيانات باإلضافة إىل إدخال إصالحات تنظيمية7.

ومشل حتقيق االنتشار الواسع لشبكات النطاق العريض أيضًا اسرتاتيجيات االستثمار لتمويل أهداف النفاذ الشامل. 
ويرد أدناه وصف موجز السرتاتيجيات االستثمار يف النطاق العريض يف عدد من البلدان.

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص

اختذ املسؤولون احلكوميون والقادة احملليون يف عدد من املجتمعات اليت مل يتم فيها تلبية الطلب على النفاذ إىل 
النطاق العريض، إجراءات للتأكد من نفاذ املواطنني إىل البنية التحتية عريضة النطاق. وُيقِيم عدد من البلدان أو 
يدعم شراكات النطاق العريض لتحقيق شبكات النطاق العريض املنتشرة يف كل مكان بأسعار ميسورة واملتاحة 
بسهولة8. فبعض البلدان، خاصة تلك اليت تضم مناطق ريفية كثرية، قد تواجه تكاليف أعلى كثريًا يف عملية النشر 
بسبب الكثافة املنخفضة للسكان أو زيادة طول شبكات امليل األوسط أو التضاريس الوعرة. وميكن للشراكات 
التصدي هلذه التحديات االقتصادية من خالل التشارك يف التكاليف الرأمسالية و/أو زيادة إمكانيات حتقيق إيرادات. 
ويف حاالت أخرى، تقيم البلدان الشراكات من أجل تعزيز حلول النطاق العريض ذات السرعات العالية واألسعار 
العريض  النطاق  الفعالة يف  امليسورة للمرافق احلكومية واملجتمعية (مثل املدارس واملكتبات). وتوزع الشراكات 
املخاطر والتكاليف املرتبطة باالستثمارات الرأمسالية املطلوبة وحتديات التنفيذ ومعوقات االعتماد بني القطاعني العام 

واخلاص.

واعتربت حكومة الواليات املتحدة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص أداة حيوية تشجع بناء البنية التحتية 
عريضة النطاق. وحتقيقًا هلذه الغاية، نشرت اإلدارة الوطنية لالتصاالت واملعلومات التابعة لوزارة التجارة األمريكية 
(NTIA) منشورًا يف يناير 2015 بعنوان "النطاق العريض يف الواليات املتحدة األمريكية: مقدمة إىل الشراكات 

 ،SG1RGQ/300نظرة عامة على قطاع االتصاالت يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية"، مجهورية الو الدميقراطية؛ و" ،SG1RGQ/180 الوثائق  6

"اسرتاتيجية   ،SG1RGQ/257أفغانستان؛ و أفغانستان"،  العريض يف  والنطاق  البصرية  األلياف  لقطاعي  التنافسية  والتهيئة  املفتوح  "النفاذ 
شبكات النطاق العريض يف فيتنام"، مجهورية فيتنام االشرتاكية؛ وSG1RGQ/148، "االنتقال من اجليل الثاين (G2) إىل النطاق العريض، جتربة 
غامبيا"، مجهورية غامبيا؛ وSG1RQ/299، "استعراض اسرتاتيجية السنغال الرقمية يف 2025 (Sénégal Numérique 2025) اليت مت إقرارها 
واعتمادها يف 2016"، مجهورية السنغال؛ و1/383، "تطور شبكات النطاق العريض يف إيران"، جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا (مجهورية 
إيران اإلسالمية)؛ وSG1RGQ/56، "جمموعة أدوات النطاق العريض"، الواليات املتحدة األمريكية؛ و1/402، "نشر شبكات النطاق العريض 

يف إسبانيا لضمان سد الفجوة الرقمية"، إسبانيا.
الوثيقة SG1RGQ/148،"االنتقال من اجليل الثاين (G2) إىل النطاق العريض، جتربة غامبيا"، مجهورية غامبيا.  7

الوثيقة SG1RGQ/57،"الشراكات الفّعالة بني القطاعني العام واخلاص من أجل استثمارات النطاق العريض" الواليات املتحدة األمريكية.  8

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0300/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0180/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0257/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0148
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0299/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0383
http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0402/es
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0056
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0148
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0057
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الفعالة بني القطاعني العام واخلاص من أجل استثمارات النطاق العريض"9. وعلى الرغم من أن الشراكة ينبغي أن 
جتسد احتياجات املجتمعات احمللية، فإهنا تتبع عمومًا أحد النماذج الثالثة التالية:

حتت قيادة القطاع اخلاص: يف هذه احلالة، يقوم مشغل جتاري (مؤسسة خاصة أو غري هادفة للربح) بإنشاء   -
التنمية  املجتمع احمللي (CAI) وسلطات  املؤسسات احليوية يف  الشبكة وامتالكها وتشغيلها يف حني تدعم 

االقتصادية العملية التجارية من خالل املسامهة يف التخطيط والدعم املايل والتنظيمي.
حتت قيادة احلكومة وبدعم من القطاع اخلاص: كيان عام (مثل دولة أو مقاطعة أو مدينة أو مؤسسة كهربائية   -
حملية أو تعاونية ريفية) ميلك الشبكة، ومع ذلك، سيقوم شركاء من القطاع اخلاص ببناء وتشغيل و/أو صيانة 
الشبكة مقابل دعم مايل وعيين. وقد خيتار الكيان العام استعمال منظمة قائمة أو إنشاء منظمة جديدة متامًا.

منوذج امللكية املشرتكة: يقوم مشغل جتاري (مؤسسة خاصة أو غري هادفة للربح) واملؤسسة العامة باالشرتاك   -
يف االستثمار يف الشبكة وتقاسم السعة. ويتقاسم كال الشريكني الدعم العيين وأي دعم آخر لتمويل املشروع10.

شبكات النطاق العريض البلدية

النطاق يف نشر  التحتية عريضة  البنية  إىل  النفاذ  لتيسري  املسؤولون احلكوميون  اعتمده  يتمثل أسلوب آخر   -
شبكات النطاق العريض البلدية اخلاصة هبم. ويف الواليات املتحدة، استثمر القطاع اخلاص مليارات الدوالرات 
لتحديث الشبكات اخلاصة به، ومع ذلك، ال تزال احلوافز املالية غري كافية لنشر الشبكات التنافسية للقطاع 
اخلاص يف بعض احلاالت11. وبغية التغلب على هذا التحدي، اعتمدت العديد من البلدات واملدن يف الواليات 
املتحدة شبكات النطاق العريض اخلاصة هبا اليت سامهت يف حتقيق منو اقتصادي هائل وجلب فوائد أخرى 
التعليمية.  الفرص  العمل واالحتفاظ هبا وزيادة  املستهلك واستحداث فرص  واختيارات  املنافسة  كزيادة 
ويكتسي التخطيط املتأين الذي يأخذ يف االعتبار تكاليف اخليارات املختلفة وفوائدها فيما يتعلق بنشر شبكات 
النطاق العريض أمهية حامسة لتحقيق النجاح، ال سيما فيما خيص الشبكات القائمة على مستوى البلدية أو 

املجتمع احمللي حيث يتحمل املجتمع احمللي التكاليف املتعلقة بتشغيل الشبكة.
ومع ذلك، ال تتطرق املناقشات أعاله بشأن اسرتاتيجيات االستثمار يف جمال النطاق العريض إىل مىت وأين يتعني 
االستثمار. وبشكل عام، ركزت احلكومات على االستثمار يف املناطق اليت تفتقر إىل اخلدمات أو تعاين من نقص 
اخلدمات. ومع ذلك، تشري دراسة حالة أجرهتا الربازيل إىل كيفية تعظيم فوائد االستثمار يف البنية التحتية عريضة 
النطاق. وعلى وجه التحديد، ُقسمت البلديات املوجودة يف الربازيل والبالغ عددها 5565 بلدية إىل جمموعات 
وُصنفت حسب أولويات االستثمار. وتشري النتائج إىل أن البلديات اليت تقع يف ضواحي املناطق احلضرية املوزعة 
بالتساوي يف مجيع أحناء البالد وذات مؤشر التنمية البشرية املنخفض نسبيًا والكثافة السكانية املرتفعة تصدرت 

الوجهات املرغوبة لالستثمار12.

وباإلضافة إىل اسرتاتيجيات االستثمار، وضع عدد من البلدان أيضًا سياسات اقتصادية وتنظيمية للمساعدة يف نشر 
النطاق العريض تشمل تعزيز النفاذ إىل الشبكة وتقاسم البنية التحتية وحقوق املرور واحملاسبة والفصل الوظيفي 

والتوصيل البيين.

.http://www2.ntia.doc.gov/Broadband-Resources#introduction انظر  9

.http://www.strategyand.pwc.com/reports/joint-ownership-approach-public-private :انظر  10

الوثيقة 1/177، "دراسات حاالت: شبكات النطاق العريض (البلدية) املجتمعية يف الواليات املتحدة"، الواليات املتحدة األمريكية.  11

الوثيقة 1/333، "توسيع انتشار النفاذ إىل اإلنرتنت بالنطاق العريض يف الربازيل: دراسة احلالة بشأن تسوية بديلة للمنازعات املتعلقة باإلجراءات   12

اإلدارية يف الربازيل" اجلمهورية االحتادية الربازيلية.

http://www2.ntia.doc.gov/Broadband-Resources#introduction
http://www.strategyand.pwc.com/reports/joint-ownership-approach-public-private
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0177/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0333/en
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النفاذ املفتوح

تعتمد العديد من البلدان سياسات تتيح هتيئة بيئة متكينية للنفاذ املفتوح. ففي أفغانستان، على الرغم من النمو 
املستمر على مدى عقد من الزمن، شهد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أفغانستان اخنفاضًا من حيث 
اإليرادات والتوصيلية والتطور التكنولوجي13. والبنية التحتية احلالية غري قادرة على التعامل مع متطلبات حركة 
البيانات املتزايدة ملستعملي الشبكات الالسلكية من اجليل الثالث واجليل الرابع وتكنولوجيا النطاق العريض الثابت، 
اليت ارتفعت إىل ما يقرب من 10 يف املائة من حيث االنتشار واليت تشكل 15 يف املائة تقريبًا من إيرادات الصناعة. 
ونتيجة لذلك، كان االنتقال من الصوت إىل البيانات بطيئًا يف أفغانستان وما زال النفاذ إىل النطاق العريض غري 
منتشر بشكل واسع. وبغية التغلب على هذا التحدي وتيسري التزام أفغانستان بتوصيل 15 مليون أفغاين باإلنرتنت 
حبلول 2020 وهدفها طويل األجل املتمثل يف أن تكون مبثابة مسري عبور رئيسي للبيانات من جنوب إىل وسط 
آسيا وما بعد، اعتمد املجلس االقتصادي األعلى ورئيس أفغانستان السياسة بشأن النفاذ املفتوح والتوفري التنافسي 

("سياسة") يف 28 أغسطس 2016.

وتشجع السياسة العامة مالكي البنية التحتية لالتصاالت على تقاسم مواردهم لضمان متتع شركات تشغيل االتصاالت 
الكبرية والصغرية ومقدمي خدمات اإلنرتنت بالنفاذ إىل هذه الشبكات على قدم املساواة والعمل يف سوق تنافسية 
حرة وعادلة، وتقدمي خدمات أفضل وميسورة التكلفة للمستعملني ذوي احلد األدىن من رأس املال. ويوجد حاليًا 
ست شركات تشغيل رئيسية يف أفغانستان، من بينها مخس شركات لتشغيل االتصاالت GSM املتنقلة اليت متلك 
نسبة 20 يف املائة على األقل من حصة السوق. وهناك أيضًا ما جمموعه 51 مقدمًا من مقدمي خدمات اإلنرتنت 
الذي يعرضون خدمات اإلنرتنت يف مجيع أحناء البالد ومقدمان خلدمات WiMAX. ومتّكن السياسة العامة أيضًا 
الشركات اخلاصة والعامة والشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أن تكون معتمدة ومرخصة من هيئة تنظيم 
االتصاالت لبناء وامتالك وتشغيل شبكات األلياف البصرية والبنية التحتية لإلنرتنت عريضة النطاق، فضًال عن 
البوابات الدولية ونقاط تبادل اإلنرتنت. وعالوة على ذلك، تشجع السياسة العامة إيالء االعتبار الواجب لتحرير 
تكنولوجيات اجليل التايل عندما تصبح متوفرة يف السوق. وأخريًا، تتطلب أن يكون قطاعا األلياف البصرية والنطاق 
العريض خاليْني من االحتكارات سواء اخلاصة أو العامة. ويسمح هذا النفاذ الشفاف وغري التمييزي إىل البنية التحتية 

للشبكات مبنافسة فّعالة.

وواجهت مجهورية كوريا أيضًا حتديات تتعلق باالستثمار يف الشبكات واعتمدت سياسة بشأن حيادية الشبكة 
لضمان نفاذ أفضل إىل الشبكات مبا يف ذلك النفاذ املفتوح. وبعد فرتة قصرية من اعتماد األجهزة الذكية يف كوريا 
يف 2009، تطورت حركة اإلنرتنت اليت كانت تركز سابقًا على حركة الرسائل النصية، تطورًا سريعًا إىل حركة 
تركز على التدفق الفيديوي، مما تسبب يف ازدحام كبري يف احلركة14. وتشمل بعض الشواغل املثارة الضرورة امللحة 
لتحديث الشبكة من خالل تقاسم التكاليف بني مقدمي خدمات اإلنرتنت ومقدمي اخلدمة السحابية باإلضافة إىل 
 (KCC) إدارة احلركة غري املعقولة ملقدمي خدمات اإلنرتنت. ويف ديسمرب 2011، أعلنت جلنة االتصاالت الكورية
عن "املبادئ التوجيهية حليادية الشبكة وإدارة احلركة" اليت تقدم هنجًا منسقًا بني بيئة عادلة ملستعملي الشبكات 
تسمح بالنفاذ املفتوح إىل اإلنرتنت والتنمية املستدامة لالستثمار يف الشبكة من أجل مقدمي خدمات اإلنرتنت. 
وتشمل اخلطوط التوجيهية مبادئ أساسية تسلط الضوء على حقوق املستعمل والشفافية واإلدارة املعقولة للحركة 

واخلدمات اخلاضعة لإلدارة والتعاون بني مجاعات املصاحل واملشاورة العامة.

الوثيقة SG1RGQ/300، "النفاذ املفتوح والتهيئة التنافسية لقطاعي األلياف البصرية والنطاق العريض يف أفغانستان"، أفغانستان.  13

الوثيقة 1/53، "حياد الشبكة يف مجهورية كوريا"، مجهورية كوريا.  14
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سياسات أخرى تشجع املنافسة وتعزز البيئة التمكينية

تشمل أمثلة أخرى لإلصالحات السوقية والتنظيمية اليت تشجع املنافسة حالة غامبيا حيث اقرتحت احلكومة الفصل 
الوظيفي بني كيانات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة للمشغل القائم ومنوذجًا يقوم على التكاليف من أجل توصيلية 

اجلملة.

وبغية تسريع نشر النطاق العريض من خالل تشجيع املنافسة، تنوي مصر تنفيذ نظام ترخيص موحد يسمح للمشغلني 
احلاليني األربعة بتوفري مجيع خدمات االتصاالت للمستعملني (اخلدمات الثابتة/املتنقلة/البيانات)، وإصدار رخصة 
ثانية ملشغل البنية التحتية تسمح للمرخص له بإنشاء البنية التحتية وتشغيلها يف مصر، ومنح الطيف وتراخيص اجليل 
الرابع15. وباإلضافة إىل ذلك، حققت مصر جناحًا حمدودًا مع تفكيك العروة احمللية، وهي أداة تنظيمية ُتستخدم 
عادة لتحسني النفاذ وتشجيع املنافسة وخفض تكاليف نشر النطاق العريض على املستوى احمللي. وقام واضعو 
السياسة املصريون يف اآلونة األخرية أيضًا ببحث إمكانية تشجيع املنافسة بني تكنولوجيات النفاذ املختلفة للحد 

من تكاليف نشر النطاق العريض وحتسني تيسر شبكات النطاق العريض16.

وتستعمل بعض البلدان تقاسم البنية التحتية كأداة لتعزيز املنافسة وتشجيع نشر شبكات النطاق العريض ال سيما 
يف األماكن اليت تكون فيها البنية التحتية املادية املتنافسة غري جمدية اقتصاديًا. واقرتحت كوت ديفوار عدة مبادئ 
لتقاسم البنية التحتية تشمل وضع معايري لتحديد تقاسم البنية التحتية املنفعلة والنشطة على السواء؛ والرتكيز على 
املناطق اليت تكون فيها قوة سوقية كبرية للمشغلني واملناطق اليت ينعدم فيها ذلك؛ وتعريف منهجية إطار التعريفات؛ 

وحتديد متطلبات جودة اخلدمة.17

وال يتطلب نشر شبكات النطاق العريض بنجاح النفاذ إىل البنية التحتية عريضة النطاق فحسب بل ويتطلب أيضًا 
النفاذ إىل حقوق املرور إىل البنية التحتية العامة اليت تشمل الطرق وخطوط اإلرسال الكهربائية والسكك احلديدية 
وخطوط األنابيب. وُذكر أن عدم وجود حقوق واضحة للمرور وامللكية، ميثل أحد العوائق الرئيسية اليت حتول 
دون نشر األلياف إىل املنازل (FTTH) يف إندونيسيا.18 ومتكن أحد حتالفات الصناعة يعمل مع وزاريت االتصاالت 
والشؤون الداخلية يف إندونيسيا من تنفيذ سياسات مسحت بتخفيض التكاليف اخلاصة بنشر النطاق العريض من 
خالل تقصري عملية املوافقة على حقوق املرور والسماح بنشر شبكات االتصاالت على طول الطرق السريعة املنشأة 

حديثًا. 

(IXP) نقاط تبادل اإلنرتنت

النفاذ إىل البنية التحتية عريضة النطاق مبا يف ذلك النفاذ إىل الشبكة األساسية لإلنرتنت وحمطات اإلرساء وبوابات 
اإلنرتنت الدولية ونقاط تبادل اإلنرتنت (IXP) أمر أساسي لنشر شبكة النطاق العريض. وبشكل أكثر حتديدًا، أدت 
نقاط تبادل اإلنرتنت دورًا هامًا يف حتسني التوصيلية وخفض التكاليف مما جعل اإلنرتنت عريضة النطاق ميسورة 

التكلفة على حنو متزايد.19

وتعد التوصيالت البينية بني الشبكات ومقدمي احملتوى واملستعملني ضرورية إلنشاء "شبكة الشبكات" اليت متثل 
اإلنرتنت. وتكتسي نقاط تبادل اإلنرتنت أمهية يف بناء النظم اإليكولوجية لإلنرتنت على املستويات الوطنية واإلقليمية 
والدولية. وتسهم يف اإلبقاء على احلركة احمللية يف املستوى احمللي، وحتسني جودة اخلدمة (QoS)، وخفض تكاليف 

الوثيقة SG1RGQ/63، "اخلطة الوطنية للنطاق العريض ’eMisr‘: االنتقال من التخطيط إىل التنفيذ"، مجهورية مصر العربية.  15

الوثيقة SG1RGQ/75، "النفاذ إىل اجليل التايل للنطاق العريض"، مجهورية مصر العربية.  16

الوثيقة 1/163، "إعداد مبادئ توجيهية بشأن تقاسم استعمال البىن التحتية املنفعلة"، مجهورية كوت ديفوار.  17

الوثيقة 1/277، "إنشاء حتالف صناعي حملي يعزز تطوير النطاق العريض من خالل تضافر اجلهود"، مجهورية الصني الشعبية.  18

الوثيقة SG1RGQ/119، "نقاط تبادل اإلنرتنت (IXP): اخللفية وبعض أفضل املمارسات"، مجعية اإلنرتنت.  19

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0063
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0075/
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0163/
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0277/
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0119
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تبادل  البلد املعين. ونقاط  القدرات احمللية يف  بناء  التحتية احمللية لإلنرتنت، واملساعدة يف  البنية  اإلرسال، وتعزيز 
اإلنرتنت هي مواقع مادية يتم توصيل الشبكات املختلفة هبا لتبادل حركة اإلنرتنت عرب بىن حتتية تبديلية مشرتكة. 
وتنشئ نقاط تبادل اإلنرتنت نقاطًا للتوصيل البيين تتسم بالكفاءة حيث يشجع مشغلو الشبكة على التوصيل يف 
نفس املوقع سعيًا إلبرام ترتيبات نظراء مفيدة، وتبادل احلركة بتكلفة أقل وجبودة أفضل، وغريها من خدمات القيمة 
تبادل  البيين واإلرسال والتشغيل، تساعد نقاط  التوصيل  املضافة. واألهم من ذلك، من خالل ختفيض تكاليف 
اإلنرتنت يف ختفيض تكاليف النفاذ إىل اإلنرتنت اليت يتحملها املستعمل مما جيعل النفاذ إىل اإلنرتنت ميسور التكلفة 

على حنو متزايد بالنسبة لعدد أكرب من مستعملي اإلنرتنت احملليني.

وال تقتصر فوائد نقاط تبادل اإلنرتنت على املستعملني النهائيني ومقدمي خدمات اإلنرتنت (ISP) الذين يتبادلون 
حركة عمالئهم مع بعضهم البعض بل متتد لتشمل مقدمي احملتوى الذين ميكنهم استخدام نقطة تبادل البيانات 
لتحقيق الكفاءة يف توزيع حركتهم على مجيع مقدمي خدمة اإلنرتنت يف البلد. وهو ما يؤدي إىل اخنفاض ملحوظ 
يف تأّخر النفاذ إىل احملتوى، الذي يؤدي إىل زيادة االستعمال، كما خيفض من التكلفة اليت يتكبدها مقدمو خدمة 

اإلنرتنت من أجل النفاذ إىل احملتوى.

وطلبت مجعية اإلنرتنت إجراء العديد من الدراسات اليت أظهرت الفوائد الكبرية اليت تنطوي عليها نقاط تبادل 
اإلنرتنت يف كينيا ونيجرييا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب. وتبني هذه الدراسات أن نقاط تبادل اإلنرتنت أدت 
إىل ختفيض تكاليف االتصاالت والسعة الدولية وحتسني تبادل البيانات وتطوير السعة التقنية احمللية وحتسني جودة 

اخلدمة وتوليد إيرادات إضافية للمشغلني.

ويف حني أن الفوائد اليت تنطوي عليها نقاط تبادل اإلنرتنت واضحة، هناك حتديات عملية أيضًا تتعلق بتنظيم تلك 
العديد منها  التعاون بني األطراف،  الثقة يف إنشاء نقطة تبادل اإلنرتنت  التآزر وبناء  النقاط وإنشائها. ويتطلب 
متنافسون يتبادلون احلركة يف نقاط تبادل اإلنرتنت. وأظهرت التجارب السابقة أنه ينبغي جلميع املشاركني يف نقاط 
تبادل اإلنرتنت أن يتفقوا بشأن مواقع حيادية لنقاط تبادل اإلنرتنت وإدارهتا. فعلى سبيل املثال، يف كوت ديفوار 
كان مقر املبادرة "نقطة تبادل اإلنرتنت يف كوت ديفوار" (CI-IXP) يوجد يف شركة التشغيل القائمة اليت اسُتخدمت 
أيضًا بوصفها العقدة الرئيسية لتبادل احلركة احمللية والدولية.20 ولكن النقاط CI-IXP عجزت عن حتقيق اهلدف املعلن 
فيما يتعلق بالتنفيذ، مما أدى إىل وقف عمليات نقاط تبادل اإلنرتنت. وأدت جهود جمددة هليئة تنظيم االتصاالت/

الرقمي والربيد (MENUP) من أجل إنشاء نقطة  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ARTCI) ووزارة االقتصاد 
وطنية لتبادل اإلنرتنت مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة إىل إنشاء املنصات CIVIX اليت لديها نقطتا وجود، إحدامها 
يف شركة اتصاالت أورانج كوت ديفوار (OCIT)، واألخرى مع شركة MTN-CI. واعتبارًا من 2016، مت توصيل 

.CIVIX سبعة كيانات باملنصات

االنتقال إىل شبكات النطاق العريض  3.1

ختتلف التكنولوجيا واهليكل املعماري لشبكات النطاق العريض من بلد إىل آخر. وُميثل اختيار منوذج معماري حمدد 
لبناء شبكات النفاذ عريض النطاق مهمة كبرية تتطلب حتليل املؤشرات التقنية واالقتصادية ذات الصلة. وتتمثل 
العوامل الرئيسية لتحديد مدى مالءمة بناء شبكة نفاذ حديثة والنهج املتبع إزاء إنشائها يف منطقة معينة يف املعلمات 
(اخلصائص) االجتماعية واالقتصادية واجلغرافية لتلك املنطقة21. وبالتايل من الطبيعي أن جند بلدانًا تعتمد أساسًا 

الوثيقة 1/321، "جتربة كوت ديفوار مع نقاط تبادل اإلنرتنت"، مجهورية كوت ديفوار.  20

الوثيقة 1/21، "منهجية اختيار حلول تكنولوجية إلنشاء شبكات النفاذ إىل النطاق العريض"، األكادميية الوطنية لالتصاالت يف أوديسا،   21

أوكرانيا، أكادميية ألكسندر ستيبانوفتش بوبوف الوطنية لالتصاالت (أوكرانيا). انظر أيضًا امللحق 2 ملزيد من التفاصيل بشأن املنهجية 
املقدمة يف هذه املسامهة.

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0321
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0021/
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على الشبكات السلكية بينما تعتمد بلدان أخرى على التكنولوجيا الساتلية للنفاذ إىل الشبكات22. وعلى الرغم من 
اختالف البلدان من حيث تكنولوجيا شبكات النفاذ اخلاصة هبا، فإن معظمها ينتقل إىل شبكات اجليل التايل اليت 

تعتمد على بروتوكول اإلنرتنت (IP) لتوفري جمموعة متنوعة من اخلدمات والتطبيقات.

وسيناقش هذا القسم كيفية انتقال بعض البلدان إىل شبكات النطاق العريض أو كيفية نشرها.  -
وجاء تطور الشبكات إىل شبكات اجليل التايل نتيجة تقارب خمتلف أنواع شبكات االتصاالت ونقلها عرب بروتوكول 
اإلنرتنت مع توفري منصة خدمة موحدة خلدمات االتصاالت.23 وتدفع قوى التكنولوجيا وقوى السوق مشغلي 
الشبكات ومقدمي اخلدمات إىل نقل شبكاهتم التقليدية إىل شبكات تقوم على بروتوكول اإلنرتنت بالكامل يشار 
إليها أحيانًا باسم "شبكات اجليل التايل". وقد ُنفذت بعض الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت وأصبحت 
تعمل كشبكة كساء عرب الشبكات احلالية أو كشبكة منفصلة. ومع خطوات تطورية بسيطة على ما يبدو، هناك 
اجتاه عام العتبار أن هذا التطور حنو بروتوكول اإلنرتنت سيكون له أثر ضئيل على التنظيم. ومع ذلك، نظرًا لتوفري 
يتسبب  أن  االتصاالت، ميكن  ملنصة خدمة موحدة خلدمات  الرزم  القائمة على  اإلنرتنت  بروتوكول  شبكات 
يثري حتديات ملنظمي  بأكملها خلدمة االتصاالت اإللكرتونية مما  القيمة  تغيريات كبرية يف سلسلة  هذا التطور يف 
االتصاالت. فعلى سبيل املثال، تتمثل إحدى القضايا الرئيسية يف حتديد أنسب منوذج للتوصيل البيين الذي ميكن 
أن يقوم على منوذج توصيل بيين وفق بروتوكول اإلنرتنت مثل التبادل بني النظراء والعبور؛ أو يكون يف شكل 

توصيل بيين عرب شبكة هاتفية عمومية تبديلية (PSTN) معّدلة ونظام تعريفة.

وتقوم جهات التنظيم أيضًا بتقييم كيفية تأثري عمليات انتقال التكنولوجيا على العمالء. ويف الواليات املتحدة، 
تركز اللجنة الفيدرالية لالتصاالت (FCC) على ثالث عمليات انتقال رئيسية للتكنولوجيا هلا أثر بالغ على العمالء. 
أوًال، االنتقال إىل شبكات النقل اجلديدة لألغراض العامة، وثانيًا، عملية انتقال جارية على مستوى طبقة التطبيق 
حيث يقوم مقدمو اخلدمات وكيانات األطراف الثالثة بتحويل خدمات العمالء من الشبكات املخصصة الغرض 
إىل تطبيقات جديدة ميكن أن تنقل عرب شبكات نقل عريض النطاق أكثر عمومية. وثالثًا، الطبقة املادية لتكنولوجيا 
احملورية  والكبالت  البصرية  األلياف  متزايد حاليًا عرب كبالت  على حنو  االتصاالت  ترسل  األخري حيث  امليل 
والتكنولوجيات الالسلكية من أجل اإلرساالت الثابتة اخلاصة بالصوت والبيانات للمستعملني النهائيني. وأعلنت 
اللجنة الفيدرالية لالتصاالت أن جناح عمليات انتقال التكنولوجيا سيعتمد على االلتزام ببعض املبادئ اليت طاملا 
حددت العالقة بني موردي الشبكات واملستهلكني. وهذه املبادئ - يشار إليها عادًة باسم "ميثاق الشبكات" - 

تشمل املنافسة ومحاية املستهلكني واخلدمة الشاملة والسالمة العامة واألمن الوطين.24

ويعترب مقدمو خدمات االتصاالت شبكات اجليل التايل، من جهة، كوسيلة لكي خيفضوا إىل حد كبري تكاليف 
تشغيل شبكتهم وطبيعتها املقعدة، ومن جهة أخرى، ترى األطراف الفاعلة يف السوق من عامل تكنولوجيا املعلومات 
أن شبكات اجليل التايل قادرة على تغيري وإحداث ثورة يف النموذج التنظيمي لشبكة االتصاالت بالكامل. وهناك 
اجتاه عاملي ينطوي على قبول شبكات اجليل التايل كتكنولوجيا هنائية لالتصاالت، ويف السياق الوطين، يتجه املشغلون 

املتنافسون فعًال حنو اخلدمات القائمة على شبكات اجليل التايل.

وإيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  (اململكة  إمنارسات  الساتلية"، شركة  العريض  النطاق  تكنولوجيات  "تطور   ،SG1RGQ/313 الوثيقة   22

الشمالية).
 ،(NTA) يف نيبال" هيئة تنظيم االتصاالت يف نيبال (NGN) وضع إطار تنظيمي يف سياق شبكات اجليل التايل" ،SG1RGQ/90 الوثيقة  23

مجهورية نيبال.
الشبكات"،  الفيدرالية لالتصاالت و"ميثاق  اللجنة  املتحدة: إجراءات  الواليات  التكنولوجيا يف  انتقال  SG1RGQ/58، "عمليات  الوثيقة   24

الواليات املتحدة األمريكية.

http://www.itu.int/md/D14-SG01.rgq-C-0313
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0090/
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0058


8

 املسألة 1/1: اجلوانب السياساتية والتنظيمية والتقنية لالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق العريض يف البلدان النامية

وبدأت الكامريون عملية االنتقال من الشبكة اهلاتفية احلالية إىل شبكات اجليل التايل يف 2010 وتتوقع االنتهاء من 
الكامريون حتقيق هدفني رئيسيني: (أ) الوفاء مبتطلبات  عملية االنتقال حبلول 2017. ومشلت عملية االنتقال يف 
التشغيلية  والقدرات  أكثر مرونة من حيث اخلدمات  للمشرتكني؛ و(ب) تنفيذ شبكة  السرعة  االتصاالت عالية 
اجلديدة. ولالستفادة من االستثمارات اجلارية بالفعل لنشر األزواج النحاسية والشبكات املتنقلة (شبكة النفاذ املتعدد 
أساس  ُتبىن على  النفاذ سوف  أن شبكة  إىل  الكامريون  أشارت  التطور طويل األجل)،  بتقسيم شفري وشبكة 
النقل كلية على  للمشرتك xDSL. وسيعتمد  الرقمي  انتهاء (FTTX) واخلط  أي  إىل  األلياف  توصيل  تكنولوجيا 
بروتوكول اإلنرتنت وتبديل الوسم بعدة بروتوكوالت (IP-MPLS) لتسريع التسيري. وستكون الشبكة األساسية 
هي النظام الفرعي متعدد الوسائط القائم على بروتوكول اإلنرتنت (IMS)، حبيث يطبق نظام يف دواال ونظام آخر 
ُيتوقع أن يكون للمشغل احلايل يف الكامريون شبكة بروتوكول  يف ياوندي. وعند االنتهاء من عملية االنتقال، 
اإلنرتنت/شبكة تبديل الوسم متعدد الربوتوكوالت (IP/MPLS) مع ُعقد للنفاذ متعددة اخلدمات قادرة على التوصيل 

البيين مع مشغلني وطنيني ودوليني آخرين إىل جانب شبكات نفاذ تشمل كًال من الشبكتني الثابتة واملتنقلة.25

ويف حالة مجهورية الصني الشعبية، بدأت عملية استكشاف نشطة تركز على تشجيع االنتقال إىل معدات تعدد 
اإلرسال بتقسيم الزمن (TDM) على حنو معقول ومنظم وفعال التكلفة، إىل جانب تطور الشبكة، وذلك بإطالق 
فرع شركة تيليكوم الصني يف مقاطعة سيشوان يف مطلع عام 200526. واعتربت الصني أن معدات تعدد اإلرسال 
بتقسيم الزمن واسعة من حيث التغطية بصورة عامة وعالية من حيث استهالك الطاقة ولذلك اختذت ترتيبات خلروج 
معدات تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن على حنو معقول من الشبكة يالئم الظروف احمللية لتيسري تطور الشبكة والوفاء 
أيضًا مبتطلبات توفري الطاقة. وأسفر استحداث تكنولوجيا شبكات اجليل التايل عن فوائد اقتصادية هائلة يف عملية 
اخلروج من الشبكة، كما أسهم يف حتقيق وفورات كبرية يف الطاقة. ومتثل شبكات اجليل التايل والنظام الفرعي 
املتعدد الوسائط القائم على بروتوكول اإلنرتنت مرحليت انتقال شبكة تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن إىل شبكة قائمة 
املرحلة األوىل ومتثل شبكة تعدد  التايل  بالكامل على بروتوكول اإلنرتنت يف املستقبل، حيث متثل شبكة اجليل 
اإلرسال بتقسيم الزمن مرحلة أكثر تطورًا وتقدمًا على أساس شبكة اجليل التايل. وحددت الصني اخلصائص التالية 

املرتبطة باملراحل املختلفة لتطور الشبكة:

املرحلة األوىل: تشّكل بداالت اخلدمة يف شبكة تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن التقليدية والتحكم فيها ومحل   -
األمحال عالقة اقرتان شديدة للغاية.

والتطور  املوزع  التشبيك  لتيسري  األمحال  التحكم عن حتميل  التايل  اجليل  تفصل شبكات  الثانية:  املرحلة   -
املستقل، وهو ما يشكل خطوة رئيسية تنطوي على تغيري جذري لتبسيط الشبكات وخفض التكاليف.

املرحلة الثالثة: حيقق النظام الفرعي املتعدد الوسائط القائم على بروتوكول اإلنرتنت مزيدًا من التقدم على   -
أساس شبكة اجليل التايل وحيقق الفصل التام بني حتميل األمحال والتحكم واخلدمة. ويتيح اعتماد السطح البيين 
املعياري لربوتوكول استهالل الدورة (SIP) التجميع والنقل بني اخلدمات، مما جيعل التقارب بني اخلدمات 

الثابتة واملتنقلة (FMC) ممكنًا.
وتشتمل الصعوبات التقنية الرئيسية لبداالت تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن يف طبقة النفاذ للخروج من شبكة على 
إرث خدمات الصوت األصلية واحلاجة املستمرة إىل توفري مناذج متنوعة لنفاذ املستعمل. ومن الضروري حتليل 
قاعدة العمالء بعناية وتوفري حلول خمتلفة للنفاذ إىل شبكة اجليل التايل ملختلف العمالء. وخيطط فرع شركة اتصال 

الوثيقة 1/311، "االنتقال من الشبكة اهلاتفية التبديلية (STN) لشركة اتصاالت الكامريون (Camtel) إىل شبكات اجليل التايل يف الكامريون"،   25

مجهورية الكامريون.
الوثيقة 1/160، "تيسري االنتقال من شبكات تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن إىل شبكات اجليل التايل وتطوير الشبكة واحلد من استهالك   26

الطاقة"، مجهورية الصني الشعبية.

https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0311/
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0160/
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الصني يف سيشوان خلروج مجيع معدات طبقة النفاذ لتعدد اإلرسال بتقسيم الزمن من الشبكة حبلول عام 2016، 
وهو ما يتوقع أن يوفر أكثر من 50 مليون kWh من الكهرباء سنويًا وحتقيق فوائد اجتماعية واقتصادية كبرية.

االنتقال إىل النطاق العريض

كانت هناك عمليات انتقال من شبكات اجليل الثاين إىل شبكات اجليل الثالث أيضًا. فعلى سبيل املثال، سلطت 
شركة إريكسون الضوء يف مسامهتها على حتول الشبكات املتنقلة من بنية حتتية لنقل الصوت فقط إىل خدمات 
رقمية حيث يشكل الصوت حاليًا نوعًا آخر من البيانات. ويف البلدان النامية، توفر الشبكات املتنقلة خدمات 
النطاق العريض بنجاح للمناطق الريفية والنائية اليت غالبًا ما تواجه حتديات جغرافية واقتصادية. ونشر شبكات 
متنقلة جديدة عريضة النطاق سيساعد اإلدارات أيضًا يف دعم الطلب املرتفع على احلركة يف املستقبل القريب. 
الثالث  الثاين واجليل  اجليل  تكنولوجيات  املتنقلة ذات  الشبكات  أن ختدم  املتوقع  إريكسون، من  لشركة  ووفقًا 

9,2 مليار مشرتك متنقل حبلول 2019 باملقارنة مع 6,7 مليار مشرتك يف 27.2013

ويف حالة غامبيا مثًال، فإن حمطة إرساء ACE مقرتنة مع بنية حتتية أساسية وطنية وضعت البلد يف موقع اسرتاتيجي 
يتيح هلا توفري النطاق العريض للمواطنني.28 ومشل إطالق غامبيا للكبل ACE العديد من التغيريات السياسية والتنظيمية. 
ويف 2013، أصدرت حكومة غامبيا رخصة خلدمات البيانات ملشغلي االتصاالت املتنقلة ومقدمي خدمات اإلنرتنت 
من أجل تشغيل بوابات البيانات اخلاصة هبم. ومشلت التغيريات التنظيمية الرئيسية وضع خطة عمل تنظيمية من 
خالل إجراء دراسات كدراسة بشأن النفاذ املفتوح ودراسة بشأن الرسوم والضرائب. وقبل هذه اإلجراءات، كان 
املشغل احلايل GAMTEL حيتكر بوابات الصوت والبيانات. ومن خالل سياسات حكومية وبيئة تنظيمية واضحة 
تستجيب الحتياجات الصناعة يف الوقت املناسب، تأمل غامبيا تعزيز أعلى معدالت االنتشار يف املنطقة الفرعية 

خالل السنوات اخلمس املقبلة.

العريض من خالل  النطاق  إىل  االنتقال  أو تشجيع عملية  لكيفية دعم  مثاًال آخر  بوركينا فاصو  وتشكل حالة 
املبادرات احلكومية.29 وباإلضافة إىل القواعد التنظيمية لالتصاالت، اعتمدت بوركينا فاصو مدونة استثمار لتقدمي 
نظام معاملة تفضيلية لشركات اخلدمات، مبا يف ذلك شركات تشغيل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
واستفاد مشغلو االتصاالت مرارًا من هذا النظام يف سياق مشاريع التنمية املختلفة اخلاصة هبم، ال سيما إلنشاء 
البىن التحتية. ويف عام 2012، وللمساعدة يف توفري خدمات املهاتفة املتنقلة لشبكات اجليل الثالث، حددت احلكومة 
الشروط املالية حلصول شركات التشغيل الثالثة العاملة يف السوق على الرخص مبوجب مرسوم. وُخفِّضت املسامهة 
املالية، اليت بدأت بنحو 10 ماليني دوالر أمريكي، لتصل إىل حنو ثالثة ماليني دوالر أمريكي. ومسح هذا اخلفض 
الكبري املمنوح من احلكومة، والذي مت االتفاق عليه بالتشاور مع املشغلني، الثنني من املشغلني القائمني باحلصول 
على الرخص اليت ختوِّل هلم احلق يف تشغيل شبكات اجليل الثالث املتنقلة. وحبلول 30 سبتمرب 2014، بلغ عدد 

املشرتكني املسجلني يف اإلنرتنت 1,4 مليون مشرتك.

 Evolution in mobile broadband networks, for its consideration in the reports”، Telefon AB - LM” ،1/189 الوثيقة  27

Ericsson (السويد).

الوثيقة Moving from 2G to Broadband, the Gambian experience” ،SG1RGQ/148“، مجهورية غامبيا.  28

 Aperçu des initiatives publiques pour le développement des réseaux large bande, y compris” ،SG1RGQ/70 الوثيقتان  29

les réseaux de prochaine génération“، و1/172، "استعراض املبادرات العامة لتطوير شبكات النطاق العريض، مبا فيها شبكات 

اجليل التايل" بوركينا فاصو.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0189/
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0148
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0070
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0172/
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ووفقًا ألحدث تقرير نشره ديوان وزارة الدولة ملجتمع املعلومات والربنامج الرقمي30 عن تغطية النطاق العريض يف 
إسبانيا، يستفيد 94 يف املائة من سكان إسبانيا من تغطية اجليل الرابع (4G) للنطاق العريض املتنقل، ويستفيد 90 يف 

.Mbps 30 ويستفيد 75 يف املائة من نفاذ إىل اإلنرتنت بسرعة ،Mbps 10 املائة من نفاذ إىل اإلنرتنت بسرعة

وجاءت هذه الزيادة يف التغطية مقارنة باألعوام السابقة31 نتيجة تنفيذ مبادرات شىت أطلقتها احلكومة اإلسبانية فيما 
يتعلق بنشر شبكات النطاق العريض يف إطار برنامج إسبانيا الرقمي (DAS)32 الذي أقره جملس الوزراء يف اجتماعه 
يف 15 فرباير 2013. وتشمل أهداف الربنامج الرقمي الستة الرئيسية ما يلي: تعزيز نشر الشبكات واخلدمات لضمان 
التوصيلية الرقمية؛ وتطوير االقتصاد الرقمي؛ وحتسني اإلدارة اإللكرتونية واخلدمات العامة الرقمية؛ وبناء الثقة يف 
اخلدمات الرقمية؛ وتعزيز البحث والتطوير واالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ودعم اإلدماج 

الرقمي وتدريب املهنيني اجلدد يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

قانون عام جديد لالتصاالت، ووضع خطة لالتصاالت  إعداد  السياق:  املتخذة يف هذا  املبادرات  أهم  وتشمل 
والشبكات فائقة السرعة، واملوافقة على مرسوم ملكي بشأن تنسيق املعونة العمومية لنشر النطاق العريض وإتاحة 

املكاسب الرقمية.

التشغيل يف  الوطنية ووضعتها موضع  احلكومة  اختذهتا ونفذهتا  اليت  العريض  النطاق  نشر  مبادرات  وتفي خمتلف 
التكنولوجية  التحتية  البىن  لتدارك غياب  إسبانيا  احملددة يف  االقتصادية واالجتماعية  باملتطلبات  األخرية  السنوات 

اجلديدة من أجل تعزيز تنمية االقتصاد الرقمي للبلد والتمكن من سد الفجوة الرقمية. 

وأخريًا، فقد سامهت أنظمة االتصاالت الساتلية أيضًا مسامهًة هامًة يف االنتقال إىل شبكات اجليل التايل يف البلدان 
النامية والبلدان املتقدمة على السواء. وتتيح االتصاالت الساتلية توصيلية املناطق الريفية والنائية، وهي ال زالت 
تستخدم كبنية حتتية احتياطية لدعم االتصاالت احلرجة يف أوقات الكوارث أو يف حاالت أخرى مثل حدوث 
انقطاع لشبكات االتصاالت األرضية السلكية والالسلكية. وبينما تستمر أنظمة االتصاالت الساتلية يف االضطالع 
تكنولوجيا  االبتكارات يف  والنامية على حد سواء، سيكون ألحدث  املتقدمة  البلدان  إىل  بالنسبة  هامة  بأدوار 

االتصاالت الساتلية أيضًا دور رئيسي يف االنتقال إىل شبكات اجليل التايل33.

 (HTS) فعلى سبيل املثال، يستخدم جيل جديد من السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض تسمى السواتل عالية الصبيب
معماريات احلزمة النقطية يف إتاحة سرعة أكرب للنطاق العريض وإعادة استعمال الطيف بكفاءة أكرب، وهو ما يزيد 
بشكل كبري من السعة اإلمجالية للنظام. وبفضل سرعات النقطة الواحدة اليت تتجاوز يف الذروة Gbit/s 1، تتيح 
األنظمة الساتلية احلالية واملقبلة حًال صاحلًا للتطبيق يف كثري من الظروف، مبا يف ذلك املناطق احلضرية والريفية 
والنائية. وقد حققت اخلدمات الساتلية املتنقلة (MSS)، مبا فيها اخلدمات املتنقلة فائقة السرعة اليت تستخدم أجهزة 
بصالحية خدمة ممتدة وأحجام مصغرة ومنخفضة الطاقة، وتكنولوجيا اإلذاعة الساتلية للبيانات، تقدمًا حمفزًا على 

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/ العريض يف إسبانيا يف منتصف عام 2016.  النطاق  تغطية   30

cobertura/Documents/Cobertura-BA-Mediados2016.pdf

يف عام 2015، كان 76 يف املائة من اإلسبان يستفيدون من تغطية النطاق العريض املتنقل بشبكات اجليل الرابع (G4)، مقابل 48 يف املائة   31

يف عام 2014. وباإلضافة إىل ذلك، كان 85 يف املائة من اإلسبان يف عام 2015 يستفيدون من تغطية النفاذ إىل اإلنرتنت بسرعة 10 ميغابت 
يف الثانية مقابل 60 يف املائة يف عام 2014. وكان 65 يف املائة من اإلسبان يستفيدون من تغطية بسرعة 30 ميغابت يف الثانية يف عام 2015 
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/ .2014 مقابل 60 يف املائة يف عام

Cobertura-BA-Mediados2016.pdf

_http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/recursos/Recursos/1.%20Versi%C3%B3n%20definitiva/Agenda  32 

Digital_para_Espana.pdf

استنادًا إىل الوثيقة SG1RGQ/313، "تطور تكنولوجيات النطاق العريض الساتلية"، شركة إمنارسات (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   33

وإيرلندا الشمالية)

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-Mediados2016.pdf
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-Mediados2016.pdf
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-Mediados2016.pdf
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-Mediados2016.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/recursos/Recursos/1.%20Versi%C3%B3n%20definitiva/Agenda_Digital_para_Espana.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/recursos/Recursos/1.%20Versi%C3%B3n%20definitiva/Agenda_Digital_para_Espana.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/recursos/Recursos/1.%20Versi%C3%B3n%20definitiva/Agenda_Digital_para_Espana.pdf
http://www.itu.int/md/D14-SG01.rgq-C-0313
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االبتكار يف تطبيقات اخلدمات من آلة إىل آلة وإنرتنت األشياء (IoT) والسيارات املوصولة. ومع استمرار تطور 
التكنولوجيا الساتلية، فإن التوصيلية الساتلية - سواء كحل للتوصيل أو النفاذ – سيكون هلا دور رئيسي يف بلوغ 

أهداف األداء والتغطية واملوثوقية اليت تقتضيها شبكات اجليل التايل.
اعتبارات اجليل اخلامس فيما يتعلق بشبكات النطاق العريض34

إن مليارات األجهزة الذكية واملوصولة على حنو متزايد واخلدمات الشخصية الغنية بالبيانات والتطبيقات السحابية 
تؤدي إىل زيادة احلاجة إىل شبكات أكثر ذكاًء وقوًة. وستوفر شبكات اجليل اخلامس تطبيقات وخدمات جديدة 
لكل من البلدان املتقدمة والنامية. وستحظى بعض تطبيقات اجليل اخلامس بأمهية أكرب بكثري يف البلدان النامية مثل 

أنظمة النقل الذكية والصحة اإللكرتونية والتعليم والشبكات الذكية والزراعة وإدارة املياه والزراعة.35

جيمع االنتقال إىل اجليل اخلامس بني االتصاالت واحلوسبة وهو حتول أساسي بالنسبة إىل الصناعة. وهتتم الصناعة 
 (IoT) وكمون أقل والسعة الالزمة لتمكني إنرتنت األشياء (Gbit/s 20-1) باجليل اخلامس لتوفري معدالت بيانات أعلى
ومناذج اخلدمات اجلديدة وجتارب املستعمل الغامرة. وسيتطلب ذلك معاجلة هائلة وقدرة اتصاالت تتيحها حلول 
السيليكون املتطورة. والتكنولوجيا املتقدمة ضرورية لدفع التوصيل البيين السلس من طرف إىل طرف من اجليل 
اخلامس املطلوب لتمكني إقامة عامل ذكي وموصول. ويشمل ذلك تركيبًا فريدًا من احلوسبة والتوصيل الشبكي 
واخلربة يف جمال االتصاالت الالسلكية لتطوير حلول اجليل اخلامس اليت تدمج الذكاء يف الشبكة بالكامل من اجلهاز 

إىل مركز البيانات.

ومثة اختالف واحد كبري بني اجليل اخلامس واألجيال السابقة للمعايري الالسلكية. وكانت شبكات اجليل الرابع 
واجليل الثالث واجليل الثاين مبثابة ابتكارات السلكية ينصب تركيزها إىل حد كبري على حتسني سرعة التوصيل 
وكفاءته بني النقطة A (هوائي شبكة خلوية) والنقطة B (هاتف خلوي أو جهاز آخر). ويتعلق اجليل اخلامس أيضًا 
بتوصيلية السلكية أسرع وأكثر كفاءة، بل ويتعلق أيضًا بقدرة احلوسبة. وجيب أن تكون شبكات اجليل اخلامس 
بالبيانات  الغنية  الشخصية  املوصولة واخلدمات  األجهزة  املقبلة من  املليارات  لدعم  أكثر ذكاًء وسرعًة وكفاءًة 
وتطبيقات احلوسبة اليت من شأهنا أن متّكن من خوض جتارب جديدة يف حياتنا اليومية (مثل الطب عن ُبعد والسيارات 

ذاتية القيادة).

وكان تركيز الشبكات الالسلكية من اجليل األول واجليل الثاين ينصب على اخلدمات الصوتية بينما حتّول تركيز 
شبكات اجليل الثالث واجليل الرابع إىل البيانات والنطاق العريض املتنقل. وعلى الرغم من أن الرتكيز على النطاق 
العريض املتنقل سيستمر مع اجليل اخلامس، من املتوقع تقدمي الدعم ملجموعة أوسع من سيناريوهات االستعمال 

املتنوعة.

وتشمل سيناريوهات االستعمال الرئيسية ما يلي: (1) تعزيز النطاق العريض املتنقل؛ و(2) االتصاالت فائقة املوثوقية 
ومنخفضة الكمون؛ و(3) االتصاالت الغزيرة بني اآلالت.

أفضل املمارسات واالستنتاجات  4.1

ال يوجد حل واحد يناسب اجلميع لتحقيق االستثمار يف النطاق العريض ونشره. فلكل بلد مصاحله الوطنية الفريدة 
وينبغي أن ينظر صانعو القرارات يف مجيع اخليارات املتاحة هلم على مستوى االستثمار والنشر - مبا يف ذلك النفاذ 

يف الفقرات الالحقة، مصطلح اجليل اخلامس "5G" مرادف لالتصاالت املتنقلة الدولية-2020 (القرار 93 لقطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد   34

والقرار 65 لقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد)
الوثيقة 1/359، "أمهية اجليل اخلامس للبلدان النامية"، شركة إنتل (الواليات املتحدة األمريكية).  35

https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0359/en
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املفتوح وتقاسم البنية التحتية والشراكات بني القطاعني العام واخلاص وشبكات النطاق العريض البلدية - لدى 
حتديد كيفية تلبية احتياجات النطاق العريض ملواطنيهم بطريقة تتسم بالكفاءة من حيث التكاليف.

السياسات االقتصادية والتنظيمية لتعزيز نشر شبكات النطاق العريض

النفاذ إىل الشبكات مبا يف ذلك النفاذ املفتوح

إن النفاذ الشفاف وعلى أساس غري متييزي إىل البنية التحتية للشبكة أمر حاسم لتوفري خدمات تنافسية وبأسعار 
ميسورة للمستعملني النهائيني. وميكن أن تساعد املبادئ التوجيهية التالية يف احلفاظ على النفاذ املفتوح واملنافسة 

وتقاسم التكاليف وأخريًا تعزيز نشر شبكات النطاق العريض:36

عدم التمييز - ينبغي أال يعطي مالكو البنية التحتية لالتصاالت األفضلية ملشغل على حساب مشغل آخر عند   -
توزيع أو توفري النفاذ إىل هذه الشبكات يف السوق.

الشفافية - ينبغي ملالكي البنية التحتية لالتصاالت توفري اإلفصاح التام واملتسق واملفتوح للمشرتكني/مقدمي   -
الطلب يف السوق. وينبغي للمالكني أيضًا أن يقدموا معلومات قابلة لالستعمال وسهلة الفهم.

التسعري - جيب أن تتسم الشبكات باالنفتاح واملرونة لتمكني مقدمي اخلدمات من االبتكار مبستويات سعر   -
تنافسية وعادلة، وهو ما من شأنه أن يشجع مقدمي خدمات متنافسني حمتملني ليصبحوا عمالء مجلة لشبكة 
النفاذ من اجليل التايل (NGA) بدًال من إنشاء شبكة منفصلة. وينبغي ملالكي البنية التحتية أن حيددوا األسعار 
وقد يكون ذلك حتت إشراف هيئة تنظيم االتصاالت. وينبغي أن تتماشى األسعار أيضًا مع املبادئ املقبولة 
دوليًا مع إيالء اعتبار خاص للمعلومات اليت يتم احلصول عليها خالل املشاورات العامة. وينبغي أن يكون 

تسعري البنية التحتية املنفعلة موجهًا حنو التكاليف وأن يستند تسعري البنية التحتية النشطة إىل السوق.
تبادل احلركة والبوابات الدولية - ينبغي أن يكون مقدمو خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مؤهلني   -
إلبرام عقود مع كيانات خاصة أو حكومية دولية للتوصيل بني املرافق وتبادل احلركة أو إبرام أي عقود جتارية 

أخرى متصلة باأللياف البصرية األرضية أو املوجات الصغرية أو املرافق الساتلية.
النفاذ املعقول وحق الرفض - جيب أن يكون النفاذ عادًال ومعقوًال؛ وينبغي تلبية طلبات النفاذ على أساس   -
غري متييزي ويف الوقت املناسب. ويتعني أيضًا تقاسم البنية التحتية املتاحة مع املشرتكني/مقدمي الطلب يف 

السوق على أساس أسبقية الطلبات املقدمة. وينبغي أال حيدث رفض طلب النفاذ إال إذا:
طلب مقدم الطلب خدمات ذات مواصفات تتجاوز القدرة التقنية ملقدم اخلدمة ومل حتقق املفاوضات   (1

الرامية إىل تدارك املشكلة النتيجة املرجوة؛
كانت البنية التحتية املطلوبة لالتصاالت قد ُوزعت بالفعل ومل يكن لدى مقدم اخلدمة سعة إضافية.  (2

الوثيقة SG1RGQ/300، "النفاذ املفتوح والتهيئة التنافسية لقطاعي األلياف البصرية والنطاق العريض يف أفغانستان"، أفغانستان.  36

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0300/en
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االستفادة من الشراكات بني القطاعني العام واخلاص

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص أداة فعالة من حيث التكلفة ميكن استعماهلا للتعجيل بنشر النطاق العريض. 
وتشمل بعض املبادئ التوجيهية إلقامة مثل هذه الشراكة ما يلي37:

إشراك جمموعة كاملة من الشركاء - العمل مع جمموعة واسعة من الشركاء تتألف من قادة املجتمع وموظفني   -
عموميني وكيانات جتارية. وتشمل الفوائد القدرة على االضطالع مبشاريع صعبة وضمان االستدامة.

اختاذ تدابري مبكرة لتيسري التنسيق - حتديد وتوثيق دور ومسامهة كل شريك.  -
إنشاء شبكة ذات سعة إضافية - يف حالة شبكة األلياف البصرية، تكون التكلفة اهلامشية لرتكيب ألياف   -
إضافية صغرية باملقارنة مع النشر. وتصبح السعة اإلضافية أحد األصول احلامسة اليت ميكن لشركاء االستثمار 
استخدامها ملصلحة شركاء جدد أو لتطوير مناذج جتارية جديدة يف حال أخفق النموذج األصلي يف حتقيق 

األهداف املنشودة.
شبكة النطاق العريض البلدية

ميكن لشبكة حسنة اإلدارة للنطاق العريض تليب احتياجات املجتمع احمللي أن تسهم إىل حد كبري يف النمو االقتصادي 
وتؤدي إىل فوائد أخرى من قبيل زيادة املنافسة وخيارات املستهلكني واستحداث الوظائف واالحتفاظ هبا وزيادة 
فرص التعليم والصحة38. وستشمل شبكة النطاق العريض البلدية الناجحة التخطيط الدقيق الذي يراعي تكاليف 

وفوائد اخليارات املختلفة للنطاق العريض.

السياسات األخرى اليت تشجع املنافسة وتعزز البيئة التمكينية

تؤدي املنافسة دورًا هامًا يف ختفيض التكاليف اخلاصة بنشر النطاق العريض وحتسني توفر شبكات النطاق العريض 
واستعماهلا. وتسمح املنافسة وجمموعة كبرية من التدابري السياسية مبا يف ذلك النفاذ إىل البنية التحتية وحقوق املرور 
والفصل الوظيفي، كحل أخري فقط، وتقاسم البنية التحتية خبفض التكاليف وتقليل االختناقات اليت ُتصادف يف 

نشر شبكات النطاق العريض.

(IXP) نقاط تبادل اإلنرتنت

تسمح نقاط تبادل اإلنرتنت بتحسني التوصيلية وختفيض التكاليف وجتعل تكاليف اإلنرتنت عريضة النطاق منخفضة 
بصورة أكرب. وجيب أن تتمتع نقاط تبادل اإلنرتنت الفعالة وجيدة األداء بسياسات ولوائح تنظيمية شفافة تشجع 
الكيانات اإلقليمية والدولية على املشاركة يف التوصيل البيين احمللي وبيئة تبادل احلركة بني النظراء وخفض التكاليف 
املرتبطة بالتوصيل بنقاط تبادل اإلنرتنت وتشجيع فرص االستثمار احمللي يف نقاط تبادل اإلنرتنت املشرتكة عن طريق 

منح إعفاءات ضريبية مؤقتة، وخفض اجلمارك على املعدات الالزمة إلنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت.

االنتقال إىل شبكات النطاق العريض

ينبغي أن حيدث االنتقال إىل شبكات النطاق العريض تدرجييًا حبيث يعود بالنفع على كل من املستهلكني   -
ومشغلي الشبكات. وعلى الرغم من عدم وجود سياسات حمددة لتوجيه االنتقال إىل شبكات النطاق العريض، 

http://www.ntia.doc.gov/report/2015/broadbandusa-introduction-effective-public-private-partnerships انظر   37 

.http://www2.ntia.doc.gov/Broadband-Resources#introduction أو
الوثيقة 1/177، "دراسات حاالت: شبكات النطاق العريض (البلدية) املجتمعية يف الواليات املتحدة"، الواليات املتحدة األمريكية.  38

http://www.ntia.doc.gov/report/2015/broadbandusa-introduction-effective-public-private-partnerships
http://www2.ntia.doc.gov/Broadband-Resources#introduction
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0177/en
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العامة واألمن الوطين أن  ميكن للمبادئ اليت تشمل املنافسة ومحاية املستهلكني واخلدمة الشاملة والسالمة 
تساعد يف توجيه واضعي السياسات ملعاجلة القضايا املتصلة بانتقال التكنولوجيا.

وبغية اختيار منوذج االستثمار الصحيح لبناء النطاق العريض أو شبكات اجليل التايل واالنتقال إليهما، ميكن النظر 
يف املسائل التايل:

القدرة على توسيع النطاق  -
تسهم البدائل التكنولوجية اجلديدة اليت تتيحها شبكات اجليل الرابع يف التغلب على بعض العوائق املالية احلالية. ومع 
استمرار تزايد الطلب على النفاذ إىل خدمات البيانات تزايدًا كبريًا، ميكن استيعاب أي خطوة لزيادة سرعات 

التحميل يف املناطق الريفية والنائية، حىت يف املناطق اليت ال تقارن اخلدمات فيها بتلك املتاحة يف املناطق احلضرية.

االستدامة  -
من منظور االستدامة، من اإلجيايب أن نرى بعض شركات التشغيل الوطنية املرخصة تشارك يف التنفيذ. وهذا هو 
احلال حتديدًا إذا كانت تشارك يف توفري خدمات مجلة متثل امتدادًا للخدمات اليت توفرها يف مناطق أخرى من البلد.

املنظور طويل األجل  -
ميكن أن حتمل شبكة النفاذ من اجليل التايل جاذبية خاصة للمستثمرين الذين يتطلعون إىل عائد سنوي حذر ولكن 
آمن نسبيًا خالل فرتة طويلة من أحد األعمال التجارية بتدفق نقدي ثابت. ومن أجل اجتذاب مستوى االستثمار 
الالزم لتحقيق األهداف، سيكون من الضروري استكمال االستثمارات العامة باستثمارات كبرية يف القطاع اخلاص.

التدابري  العريض من خالل  النطاق  العامة أيضًا يف عملية االنتقال وتطوير شبكات  وميكن أن تساهم السلطات 
التالية:39

تيسري شروط النفاذ إىل األسواق (الرخص والتصاريح) وإىل الطيف؛  -
اعتماد حوافز، مبا يف ذلك حوافز مالية، للمشغلني؛  -

نشر مشاريع البىن التحتية اخلاصة بالنطاق العريض، حسب االقتضاء، باعتبارها مبادرة حكومية: من شأن   -
وجود البىن التحتية األساسية ذات اجلودة العالية أن يساعد على التطّور صوب اجليل املستقبلي من الشبكات 

اليت ال تكون دائمًا ذات تكلفة معقولة بالنسبة إىل املشغلني يف القطاع اخلاص؛
تطويع التنظيم ليناسب متطلبات بيئة ذات توصيلية عالية.  -
اعتبارات اجليل اخلامس فيما يتعلق بشبكات النطاق العريض

يشمل اجليل اخلامس العديد من التكنولوجيات ونظامًا إيكولوجيًا أوسع بكثري مما لوحظ سابقًا يف التكنولوجيا 
الالسلكية وصناعات االتصاالت. ولكن، بغية توصيل مليارات الناس واآلالت، حنن حباجة إىل شبكات أسرع 
وأكثر كفاءة. وإن القدرة على توصيل بعضنا ببعض والتوصيل بآالتنا وباحلوسبة السحابية واستخالص رؤى قابلة 
للتنفيذ من كمية هائلة من البيانات، كلها أمور ستجلب خربات جديدة حلياتنا اليومية وستحّول أعمالنا. وتكتسي 

املجاالت الثالثة التالية أمهية لتيسري اجليل اخلامس:

تطوير الشراكات مع جهات الصناعة؛  -
تطوير العتاد والربجميات املتصلة باجليل اخلامس من طرف إىل طرف؛  -

انظر الوثيقة 1/172، "استعراض املبادرات العامة لتطوير شبكات النطاق العريض، مبا فيها شبكات اجليل التايل"، بوركينا فاصو.  39

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0172
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دعم معايري اجليل اخلامس اليت من شأهنا إجياد حلول من طرف إىل طرف من اجلهاز إىل الشبكة إىل السحاب.  -
وكجزء من جهود الصناعة الرامية إىل تطوير النفاذ الراديوي الالسلكي وتكنولوجيات معاجلة األجهزة فيما يتعلق 
اللوحية واألجهزة اليت ميكن ارتداؤها والعديد من األجهزة  باحلواسيب الشخصية واهلواتف الذكية واحلواسيب 

املستقبلية املوصولة وأجهزة االستشعار، ُتقرتح املبادئ التوجيهية التالية:

توفري منصة مفتوحة ذات أغراض عامة ملشغلي الشبكات؛  -
االستثمار يف الشبكة فيما خيص أربعة جماالت رئيسية: النهوض باملصادر واملعايري املفتوحة، ومتكني منصات   -

التواصل املفتوحة، وبناء نظام إيكولوجي مفتوح والتعجيل بالتجارب والنشر.
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الفصل الثاين - تطوير اخلدمات املتنقلة ونشرها  2
تتطور األموال املتنقلة بصورة مستمرة كخدمة تساهم يف التمكني االقتصادي والتخفيف من حدة الفقر يف البلدان 
النامية. وبدءًا من توفري الوقت الذي يستغرقه املستهلك يف السفر من املناطق الريفية إىل املصارف احلضرية إىل 
مساعدته يف جتنب دفع تكلفة التحويالت، تستخدم األموال املتنقلة كوسيلة سريعة وفعالة لتحويل األموال. ورمبا 
األهم من ذلك أهنا تسمح بالنسبة إىل البلدان النامية بتقدمي اخلدمات املالية للمواطنني الذين قد ال يتمتعون عادة 
بالنفاذ إىل اخلدمات املصرفية أو يشاركون على حنو تام يف االقتصاد الرمسي. وعلى الرغم من املزايا العديدة اليت 
جتلبها اخلدمات املالية املتنقلة، هناك العديد من احلواجز اليت تعرتض تطويرها ونشرها مبا يف ذلك القيود اليت يفرضها 
الفصل دراسات حالة وحملة عامة عن  باخلصوصية واألمن. ويقدم هذا  املتعلقة  املخاطر  املايل فضًال عن  القطاع 
التنظيمية والتقنية اليت تعوق تطوير  التحديات واملبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات للتغلب على احلواجز 

اخلدمات املالية املتنقلة ونشرها.

اجلوانب التنظيمية  1.2

االتصاالت  تنمية  مكتب  أطلق   ،(GSR-15)40 االتصاالت تنظيم  هليئات  عشرة  اخلامسة  العاملية  الندوة  خالل 
استعمال  اعتماد  لتيسري  املمارسات  أفضل  بشأن  التوجيهية  املبادئ  لتحديد  يف االحتاد (BDT) عملية مشاورات 
التطبيقات واخلدمات املتنقلة على نطاق واسع من خالل التنظيم املوجه. واستنادًا إىل املسامهات املقّدمة، مت إعداد 

جمموعة من املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات واعُتمدت خالل تلك الفعالية.

حفز الطلب أ. 
إقرارًا مبا تنطوي عليه اخلدمات والتطبيقات املالية املتنقلة من إمكانيات يف حتسني شفافية اخلدمات العمومية وكفاءهتا، 
للسماح  اسرتاتيجيات شاملة  املصلحة يف صياغة  معارف وخربات أصحاب  تستفيد من  أن  للحكومات  ميكن 

للمستعملني باستعمال اخلدمات والتطبيقات املتنقلة. 

(CIS) بلدان كومنولث الدول املستقلة

انضمت أكادميية أوديسا الوطنية لالتصاالت A.S. Popov (أوكرانيا) إىل املبادرة اإلقليمية لبلدان كومنولث الدول 
املستقلة (CIS) بشأن "إعداد التوصيات وإنشاء جزء جترييب يف نظام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لدعم نظم مدفوعات التجزئة من ُبعد اآلمنة وإدارة احلسابات املصرفية باستعمال شبكات االتصاالت الالسلكية". 
ومتثلت نتيجة هذا العمل يف سلسلة من احملاضرات والتوصيات بشأن تنظيم دورة خمتربية حول موضوع "التصميم 

والتشغيل التقين واعتبارات األمن ألنظمة املدفوعات املتنقلة."41

واستندت التوصيات املتعلقة هبيكل املناهج ونصوص احملاضرات والشرائح البصرية وعروض الوسائط املتعددة، إىل 
 EMPS ويعمل نظام .(EMPS) جانب التوصيات املتعلقة بالدورة املختربية، إىل نظام املدفوعات املتنقلة التعليمي
على تزويد الطلبة باألساس الالزم من املعارف العملية ويوفر هلم الفرصة لتقليص الوقت الالزم للتعلم باستعمال 
منصات أخرى موجودة قائمة على حقوق امللكية. ويتم تصميم التوصيات حبيث تساعد جامعات االتصاالت يف 

الوثيقة 1/174 (Rev.1)، "اجلوانب التنظيمية للتطبيقات واخلدمات املتنقلة"، مجهورية الكونغو الدميقراطية.  40

الوثيقة SG1RGQ/18، "مناهج بشأن "التصميم والتشغيل التقين واعتبارات األمن ألنظمة املدفوعات املتنقلة""، األكادميية الوطنية لالتصاالت   41

يف أوديسا، أوكرانيا، أكادميية ألكسندر ستيبانوفيتش بوبوف الوطنية لالتصاالت (أوكرانيا).

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0174/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0174/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0018
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منطقة كومنولث الدول املستقلة على املسامهة يف بناء القدرات البشرية يف جمال خدمات املدفوعات املتنقلة ومن مث 
املسامهة يف تعزيز الثقة يف هذا التوجه الواعد لتنمية جمتمع معلومات حديث.

تيسري إتاحة اخلدمات والتطبيقات املتنقلة والنفاذ إليها واستعماهلا ب. 
من املهم أن يدرك صانعو السياسات واهليئات التنظيمية أمهية تصميم أطر سياساتية وتنظيمية تتسم باملرونة وقائمة 
على احلوافز وموجهة حنو السوق. وميكن مواصلة تطوير أسواق جديدة وتطوير صناعة األجهزة املتنقلة عن طريق 

اختاذ تدابري تنظيمية مالئمة.

وقد يكون من الضروري، حسب االقتضاء، مراجعة واستعراض السياسات احلكومية احلالية للتأكد من استمرار 
سرياهنا ومالءمتها للبيئة اجلديدة وكفالة اخلصوصية واألمن للبيانات احلكومية وبيانات األعمال التجارية واملستهلكني. 
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن وضع أطر تنظيمية مفتوحة للجميع وتعاونية لتشجيع تنمية اخلدمات الشاملة مثل التجارة 

اإللكرتونية والصريفة املتنقلة واخلدمات املالية املتنقلة إىل جانب اخلدمات الصحية املتنقلة.

مصر

ال تزال تنمية سوق اخلدمات املالية املتنقلة يف مصر حىت تارخيه جترى على نطاق صغري نسبيًا، وإن كانت إمكانيات 
التسويق على نطاق واسع هائلة.42

وبني عامي 2013 و2014، أطلقت املؤسسات املالية ومشغلي الشبكات املتنقلة يف مصر أربع حوافظ متنقلة خمتلفة. 
غري أن عدد مستعملي اخلدمة يظل أقل من العدد الذي توقعه السوق.

وتتصل معظم احلواجز اليت حتول دون اعتماد اخلدمات املالية املتنقلة على نطاق واسع باملبالغة يف تنظيم القطاع 
املصريف.

ويتمثل أحد الشواغل يف الشرط املتعلق حبضور املستعملني شخصيًا يف املصرف أو يف مقار شركة التشغيل املتنقلة 
للتوقيع على االتفاق أو الطلب. وحيول ذلك دون استعمال املستهلكني اخلدمة بشكل فوري نظرًا الضطرارهم 
لتحديد موعد أوًال لزيارة الفرع بدًال من التسجيل على اإلنرتنت أو عرب تطبيقات اهلاتف. كما تطبق قيود بشأن 
قنوات التوزيع إذ ال ميكن توزيع اخلدمة إال عرب فروع املصارف أو حمال االتصاالت املتنقلة، يف حني ال يزال االعتماد 
على الوكالء حمدودًا للغاية ويتطلب احلصول على موافقات. وُتفرض هذه القيود التشريعية ملنع غسل األموال، غري 

أن ذلك يؤدي أيضًا إىل تقييد وظائف هذه اخلدمة.

وعلى الرغم من هذه القيود، تتسم مصر مبيزة تنظيمية مهمة: إذ يكفل وجود نظام مفتوح ببدالة مركزية إجراء 
البيع. ويكفل ذلك تقدمي  الشراء يف نقاط  املعامالت بني أي طرفني بسالسة، مثل حتويالت األموال وعمليات 
خدمات قابلية التشغيل البيين من قبل مقدمي اخلدمات املالية املتنقلة يف النظام اإليكولوجي. غري أنه، حىت اآلن، 

هناك منصة واحدة فقط (Phone Cash) تتيح إجراء معامالت بني الشبكات املتنقلة. 

الطريق إىل األمام والفرص احملتملة

أدت اللوائح احلالية اليت أصدرها البنك املركزي املصري (CBE) لتنظيم خدمات املدفوعات املتنقلة، منذ إصدارها، 
إىل خلق بيئة تقييدية للغاية. وقد أعلن البنك املركزي املصري أن القيود احلالية لن تطبق إال يف املرحلة األوىل فقط؛ 

فإن مل تظهر أي مشكالت، سيسمح بإطالق خدمات أخرى طاملا روعيت حقوق العميل.

الوثيقة 1/218، "اخلدمات املالية املتنقلة يف مصر"، مجهورية مصر العربية.  42

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0218/
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وتشمل جماالت التحسني الرئيسية ما يلي:

زيادة حدود املعامالت اليومية والشهرية؛  -
توسيع معايري اختيار الوكالء، مبا يسمح بقيام مزيد من شركات التوزيع بدور الوكيل؛  -

زيادة الوظائف داخل اخلدمة للسماح بإجراء املعامالت من العميل إىل الشركة (C2B) ومدفوعات احلكومة   -
إىل األشخاص (G2P)؛

تغيري مفهوم التحويالت املالية املتنقلة باعتبارها وديعة فريدة من نوعها ال حيصل العميل على فائدة عليها إىل   -
وديعة مستحقة الفائدة ويتم توزيعها على عمالء التحويالت املالية املتنقلة.

وهناك فرصة رائعة للسوق املصري ميكن تلخيصها على النحو التايل:

االستفادة من احلوافظ املتنقلة ألغراض احلواالت الدولية. فمن شأن ذلك أن ميّكن ماليني املصريني الذين   -
يعيشون ويعملون خارج البلد من استعمال خدمات حتويل األموال بواسطة االتصاالت املتنقلة يف إرسال 

احلواالت إىل أسرهم داخل البلد.
إجراء خدمات االئتمان عن طريق النظام اإليكولوجي للخدمات املالية املتنقلة. ويعين ذلك توفري مبالغ ائتمانية   -
معقولة لعمالء التحويالت املالية املتنقلة كحافز الجتذاب مزيد من املشرتكني. ومتشيًا مع أفضل املمارسات 
الدولية، ميكن استعمال نسبة كبرية من مبالغ االئتمان، ضمن أمور أخرى، هبدف استهالل مشاريع جتارية 

صغرية.
محاية املستهلكني ومقدمي اخلدمات ج. 

ينبغي للهيئات التنظيمية النظر فيما يلي:

تشجيع اعتماد تدابري هتدف إىل تعزيز أمن اخلدمات والتطبيقات املتنقلة؛  -
إنشاء هويات رقمية موثوقة؛  -

استعمال تعريف هوية املشرتك وبيانات تسجيله حلماية املستهلكني؛  -
محاية البيانات الشخصية للمستهلكني؛  -

محاية الُقّصر والفئات اهلشة؛  -
تعزيز شفافية االتصاالت واملعامالت على اإلنرتنت على وجه اخلصوص.  -

ولذلك، ميثل التعاون بني أصحاب مصلحة متعددين عامًال ضروريًا لضمان توفري احلماية حلقوق كل من املستهلكني 
ومقدمي اخلدمات ومصاحلهم الفضلى.

تشجيع بيئة متكينية بني أصحاب املصلحة املعنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت د. 
تطوير شبكات  لتشجيع  تنظيمية موجهة  تدابري  اعتماد  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  تنظيم  هليئات  ينبغي 
وخدمات النطاق العريض وتوفري نفاذ ميسور التكلفة وواسع االنتشار للمستهلكني إىل األموال املتنقلة، وضمان 

منافسة صحية بني األطراف الفاعلة يف األسواق مع تشجيع االبتكار، وضمان محاية املستهلكني.

وينبغي ملقدمي اخلدمات والتطبيقات املالية املتنقلة السعي إىل االبتكار وتنويع طائفة اخلدمات والتطبيقات املعروضة 
وحمتواها، وتوفريها بتكلفة ميسورة وبطريقة سهلة لقطاعات كبرية من السكان.
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وتضطلع رابطات املستهلكني كذلك بدور يف حتديد إطار للحوار مع أصحاب املصلحة اآلخرين، عن طريق إجراء 
حبوث مستقلة، واالخنراط يف محالت التوعية لإلسهام يف إعداد سياسات واسرتاتيجيات عاملية لالقتصاد الرقمي.

بنن

عند تنفيذ املادة 31 من القانون رقم 14 لعام 2014 بشأن االتصاالت اإللكرتونية والربيد، وضعت حكومة بنن 
اإلجراءات والشروط الالزمة لتشغيل خدمات القيمة املضافة.43 وينص هذا القانون بوجه خاص على اإلجراءات 

املتعلقة بتقدمي اإلقرارات والتشغيل التجاري.

ووفقًا هلذه األحكام، ميكن ألي كيان اعتباري، يقدم للسلطة التنظيمية إقرارًا بنيته لتسويق تلك اخلدمات، أن تكون 
له حرية إجراء التشغيل التجاري خلدمات القيمة املضافة اليت ترد يف قائمة تصدر بناًء على قرار من السلطة التنظيمية.

وجيب أن تقوم اخلدمة، عن طريق اإلجيار، باستعمال قدرات التوصيل اخلاصة بشبكة اتصاالت عمومية قائمة أو 
أكثر، ما مل يكن لدى مقدم اخلدمة رخصة إلنشاء وتشغيل شبكات اتصاالت عمومية مفتوحة للجمهور العام، 

ويرغب يف استعمال قدرات التوصيل اليت تغطيها هذه الرخصة، وفقًا للمواصفات.

ومت حتديد اخلدمات املالية املتنقلة باعتبارها خدمات تندرج حتت والية هيئتني تنظيميتني ومت بالتايل إيالء اهتمام 
خاص هلا. ويغطي مصطلح "اخلدمات املالية املتنقلة" مجيع اخلدمات املالية اليت يتم النفاذ إليها عرب مطراف هاتفي 
أو متنقل، سواء حبساب مصريف أو بدونه، مبا يف ذلك بعض املعامالت احملددة. وخيضع هذا النوع من خدمات 
القيمة املضافة لتدابري خاصة، حيث ميكن أن يشرع أي كيان اعتباري بكل حرية يف التشغيل التجاري للخدمات 
املالية املتنقلة بعد تقدمي إقرار للسلطة التنظيمية مبوجب الشروط احملددة. وتتعلق هذه الشروط حتديدًا بالتشغيل البيين 

ملنصات اخلدمات املالية املتنقلة اليت تعد إلزامية مبوجب اللوائح التنظيمية، جلميع مقدمي تلك اخلدمات.

وتتحدد ترتيبات التشغيل البيين التقين واملايل، إضافة إىل شروط تنفيذها، بقرار من السلطة التنظيمية. وال ميكن 
رفض التشغيل البيين إال إذا كان تنفيذه غري ممكن تقنيًا. ويتعني تضمني أسباب الرفض وإخطار مقّدم الطلب بالقرار 

وإبالغ السلطة التنظيمية به.

املستهلك

لضمان توفري احلماية للمستهلك، يشرتط على مشغلي ومقدمي اخلدمات املالية املتنقلة توفري معلومات شفافة وعادلة. 
وجيب أن ُتعرض املصروفات والرسوم بوضوح على مجيع املواد السمعية البصرية والتسويقية. وجيب عرض األسعار 

خبط بارز وحبجم يساوي على األقل نصف حجم أكرب حرف طباعي يف املواد التسويقية. 

اهليئات التنظيمية

على مقدم اخلدمات املالية املتنقلة تقدمي تقرير عن أنشطته خالل السنة السابقة.

خدمات الدفاع واألمن

جيب أن ميتثل مقدم اخلدمات املالية املتنقلة ألوامر السلطات القضائية والتنظيمية وجلميع طلباهتا بتوفري معلومات 
بشأن عمالئه ومشرتكيه. كما عليه التعاون مع السلطات يف مكافحة اجلرمية السيربانية وغسيل األموال يف بنن.

الوثيقة SG1RGQ/163، "اإلطار السياسايت والتنظيمي لتوفري خدمات ذات قيمة مضافة وال سيما اخلدمات املالية املتنقلة يف بنن"، مجهورية   43

بنن.
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 (CIS) بلدان كومنولث الدول املستقلة

بواسطة  الدفع  أنظمة  قانونية مالئمة الستحداث  أطرًا  املستقلة وجورجيا  الدول  بلدان كومنولث  يطّبق معظم 
االتصاالت املتنقلة وتشغيلها. إال أن لكل بلد إطار له مسات خاصة نظرًا الختالف األنظمة القانونية واالقتصادات.44

ففي أذربيجان وتركمانستان، على سبيل املثال، ال توجد قوانني تتناول نظام الدفع حتديدًا، وترد املفاهيم والتعاريف 
األساسية يف هذا الشأن يف عدد من القوانني األخرى. ويف تركمانستان، على وجه اخلصوص، ال يوجد أي تعريف 
قانوين بشأن "البطاقة املدفوعة مسبقًا"، على الرغم من وجود مفهوم "بطاقة التداول التجاري" اليت ينحصر استخدامها 

يف دفع مثن بضائع من بائع معني، وُحيظر السحب النقدي باستخدام هذه البطاقة.

ففي  باملدفوعات.  بإبالغ عمالئهم  املشغلني  إلزام  أيضًا من حيث  البلدان  باختالف  التنظيمية  اآلليات  وختتلف 
م هذه املعلومات وفقًا لقواعد  م هذه املعلومات يف شكل وثيقة ورقية. ويف بيالروس، يتعني أن تقدَّ أذربيجان، تقدَّ
نظام املدفوعات، إذ ال توجد أي أحكام يف هذا الشأن على مستوى الدولة. ويف جورجيا وكازاخستان، ُتدرج 
الشروط اخلاصة بتوفري املعلومات يف االتفاق بني العميل واجلهة ال ُمصِدرة للنقود اإللكرتونية. ويف مولدوفا وأوكرانيا، 
ُتلَزم املصارف بإعالم املستعملني بتسوية املعامالت اليت تتضمن وسائل دفع إلكرتونية، ولكن ال ُينص على أي 

شروط حمددة.

للنقود  تعريف واضح  ألذربيجان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان على  التشريعية  األطر  تنص  وال 
اإللكرتونية، على الرغم من أن مفهوم النقود اإللكرتونية ُيستخدم بدرجات متفاوتة يف عدد من النصوص القانونية.

اإلنرتنت  عرب  مدفوعات  ألداء  الشخصية"  "غري  مسبقًا45  املدفوعة  البطاقات  استخدام  جورجيا، ال جيوز  ويف 
أو للتحويل املايل الذي ال ينطوي على شراء سلع أو خدمات.

ويف االحتاد الروسي، يعرِّف القانون االحتادي رقم FZ-161 بشأن نظام املدفوعات الوطين (NPS) هذا املفهوم، 
ويضع األسس القانونية والتنظيمية هلذا النظام وجماالته، وحيدد الرتتيبات اخلاصة بتقدمي خدمات الدفع، مبا يف ذلك 
إجراء التحويالت املالية اإللكرتونية وممارسة اإلشراف. وتعرِّف الوثيقة مبفهوم "أنظمة املدفوعات الكبرية"، وحتدد 
مجيع املشاركني يف عملية نظام املدفوعات الوطين، وتنص على مهامهم ومسؤولياهتم. كما توضح إجراءات تقدمي 
املستفيد  بناًء على طلب  األموال  لتحويل  احملددة  والرتتيبات  األموال؛  لتحويل  العامة  القواعد  الدفع:  خدمات 
األموال  مبا يف ذلك عند حتويل  اإللكرتونية،  الدفع  استعمال وسائل  اإللكرتونية؛ وإجراءات  املالية  وللتحويالت 
و"وسائل  اإللكرتونية"  "النقود  مثل  مفاهيم  األوىل  للمرة  الوثيقة  وحتدد  العميل.  هوية  وحتديد  اإللكرتونية؛ 

الدفع اإللكرتونية".

ويرد تعريف الدفع بواسطة االتصاالت املتنقلة يف التشريعات األوكرانية، اليت تنص على أن "أداة الدفع املتنقلة هي 
وسيلة دفع إلكرتونية مدجمة ضمن بيئة عتاد وبرجميات هاتف متنقل أو غريه من األجهزة املتنقلة للمستعمل". ويف 
مولدوفا، يشري تعريف مفهوم الدفع بواسطة االتصاالت املتنقلة إىل أن "أداة الدفع هي وسيلة شخصية (مثل بطاقة 
الدفع، اهلاتف املتنقل) و/أو جمموعة من اإلجراءات (تقنية: شفرات رقم التعرف الشخصي (PIN)، وشفرات رقم 
استيقان املعامالت (TAN)، وأنواع أخرى من الشفرات، واسم املستعمل/كلمة املرور، وما إىل ذلك؛ أو وظيفية: 
التحويالت الدائنة واخلصم املباشر) يتم تنسيقها بني مستعمل خدمات الدفع ومقدم خدمات الدفع، واستعماهلا 

بواسطة مستعمل خدمات الدفع إلجراء أمر دفع".

الوثيقة 1/141، "اجلوانب االسرتاتيجية والتنظيمية والتقنية لتطوير أعمال الدفع بواسطة االتصاالت املتنقلة"، شركة Intervale (االحتاد   44

الروسي) وأكادميية ألكسندر ستيبانوفتش بوبوف الوطنية لالتصاالت، (أوكرانيا).
بطاقة مسبقة الدفع حيث ال ُيذكر على البطاقة اسم حامل البطاقة وال على الرقاقة اإللكرتونية الصغرية/الشريط املغنطيسي للبطاقة.  45
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باراغواي

يف 2016، قدم مشغالن من مشغلي االتصاالت املتنقلة باالقرتان مع كيانات املدفوعات املتنقلة حوايل 000 6 نقطة 
املستعملني  وثقة  العديدة  البيع  ونقاط  املتنقلة  االتصاالت  بدعم من مشغلي  الوطين وذلك  الصعيد  معاملة على 
املتزايدة46. ويف 2016 استعمل حوايل 000 650 2 شخص خدمات املدفوعات اإللكرتونية مرة واحدة على األقل 
(حوايل 54 يف املائة من السكان البالغني). ويف 2016، كانت سوق املدفوعات اإللكرتونية متثل 6 يف املائة تقريبًا 
من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد. ويتمثل حجر الزاوية الذي تقوم عليه اخلدمات املالية املتنقلة يف حتويل األموال املادية 

إىل أموال متنقلة والعكس بالعكس.

وفيما يلي اخلدمات اليت يقدمها اثنان من مشغلي االتصاالت املتنقلة باالقرتان مع كيانات املدفوعات املتنقلة يف 
باراغواي:

حتويالت األموال؛  -
احملفظة اإللكرتونية؛  -

دفع الفواتري؛  -
االئتمانات الصغرية.  -

وتطورت سوق املدفوعات اإللكرتونية بدون لوائح يف البداية، ولكن املصرف املركزي لباراغواي أصدر يف 2014 
اللوائح اخلاصة بوسائل الدفع اإللكرتوين اليت تنظم تقدمي األموال اإللكرتونية والتحويالت اإللكرتونية غري املصرفية 

واملتطلبات اليت يتعني أن تفي هبا الكيانات اليت تقدم هذه اخلدمات عرب خدمات االتصاالت.

وتنص هذه اللوائح على ما يلي:

جيب أن تكون املعامالت النقدية مدعومة بالثقة يف مجيع األوقات.  -
جيب على الشركات اليت ترغب يف تقدمي خدمات املدفوعات اإللكرتونية أن حتصل على إذن من املصرف   -
املركزي. وللحصول على هذا اإلذن، تكون الشركات مطالبة بأن تقدم إىل املصرف املركزي شهادة صادرة 

عن اجلهة املنظمة لالتصاالت.
جيب أن حترتم اتفاقات تقدمي اخلدمة مبادئ احليادية وعدم التمييز والنفاذ العادل.  -

جيب أن يتمثل الغرض الوحيد لكيان الدفع اإللكرتوين يف توفري خدمات املدفوعات اإللكرتونية عرب خدمات   -
االتصاالت ومن مث ال ميكن ملقدمي خدمات االتصاالت توفري هذه اخلدمات.

ويف 2016، أصدرت جلنة االتصاالت الوطنية اللوائح املتعلقة بتوفري خدمات االتصاالت كوسائل الدفع اإللكرتونية. 
والغرض من هذه اللوائح وضع شروط تقنية واقتصادية وقانونية تنطبق على توفري خدمات االتصاالت كدعم ألداء 

املدفوعات اإللكرتونية عرب شبكاهتا.

الوثيقة 1/400، "تطوير سوق للخدمات املالية املتنقلة يف باراغواي"، مجهورية باراغواي.  46
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اجلوانب التقنية  2.2

السبل التكنولوجية الواعدة يف جمال املدفوعات بواسطة االتصاالت املتنقلة  1.2.2

حلماية املدفوعات بواسطة االتصاالت املتنقلة من اعرتاض البيانات تفعيًال ملبدأ "وقِّع على ما تراه"47، 48، جيري حاليًا 
تطوير معاجلات تعمل فيما يسمى بيئة التنفيذ املوثوق (TEE)، وهي بيئة معزولة حممية بالعتاد ضمن معاجل اجلهاز.

للبيانات احلساسة  التخزين اآلمن  املوارد األساسية وسريتها مما يكفل  املوثوق (TEE) سالمة  التنفيذ  بيئة  وحتمي 
والتطبيقات املوثوقة ومعاجلتها. وميكن للتطبيقات اليت تعمل يف منطقة حممية النفاذ إىل موارد املعاجل الرئيسي والذاكرة، 
بينما حيميها العتاد املعزول من التطبيقات اليت يقوم املستعمل بتثبيتها أو من التطبيقات اليت يدسها مهاجم، والعاملة 
التطبيقات  املوثوق على محاية  التنفيذ  بيئة  التشفريي داخل  الربجميات والعزل  الرئيسي. وتعمل  التشغيل  يف نظام 
املوثوقة املتضمنة يف هذه البيئة من بعضها البعض. وباإلضافة إىل ذلك، توفر بيئة التنفيذ املوثوق حاليًا أعلى مستوى 

من احلماية املادية والربجمية للبيانات.

ويف الوقت ذاته، يتمثل أحد املبادئ املعتمدة على نطاق واسع يف احلفاظ على البيانات املخزنة يف جهاز املستعمل 
إىل أدىن حد ممكن من خالل استخدام تأشريات مؤقتة. ويشكل هذا املبدأ ركيزة هنج آخر ُيعرف مبضاهاة بطاقة 
املضيف (HCE). ويتمثل النوعان الرئيسيان ملضاهاة بطاقة املضيف يف "احلل القائم على احلوسبة السحابية"، و"احلل 

القائم على التأشرية".

ويتوفر أعلى مستوى من احلماية عن طريق احلل اهلجني، حيث حيتوي العنصر اآلمن على حد أدىن من البيانات 
الرئيسية التشفريية أو بيانات االستيقان من جهة نظرية، مع ختزين كل البيانات احلرجة املتبقية يف السحابة.

وهناك منحى واعد آخر للتنمية تتجه املساعي اآلن الستخدامه بدًال من كلمات املرور، وهو االستيقان البيومرتي. 
وتشمل املعلمات البيومرتية بصمات األصابع، والتعّرف على األشخاص من أوردهتم، ونبضات القلب الكهربائية، 

وقسمات الوجه، ومسح شبكية العني، وحىت القياسات البيومرتية السلوكية.

ُعمان

البنية التحتية الرئيسية العمومية يف ُعمان (PKI) هي مبادرة وطنية إلنشاء البنية التحتية الالزمة للكيانات احلكومية 
اخلاصة لتوفري اخلدمات املتنقلة يف ُعمان.49 وتسمح بتبادل املعلومات بشكل آمن مع مستوى مرتفع من السرية 
باستعمال هوية إلكرتونية أو هوية متنقلة أو تأشرية على مفتاح USB. وهتدف مبادرة ُعمان إىل توفري تكنولوجيا 
آمنة لتوثيق املعلومات واملصداقية اإللكرتونية وحتديد هوية املستعمل واستيقانه وإىل التوقيع على مجيع املعامالت 

عرب اإلنرتنت باستعمال اهلوية اإللكرتونية.

واملبادرة مسؤولة عن: 

تقدمي خدمات إصدار الشهادات نيابة عن احلكومة؛  -

الوثيقة 1/141، "اجلوانب االسرتاتيجية والتنظيمية والتقنية لتطوير أعمال الدفع بواسطة االتصاالت املتنقلة"، شركة Intervale (االحتاد   47

الروسي) وأكادميية ألكسندر ستيبانوفتش بوبوف الوطنية لالتصاالت (أوكرانيا).
يطلق على مبدأ "وّقع على ما تراه" أيضًا اسم "توقيع بيانات املعاملة" (TDS). وهذا يسمح للمستعمل باستيقان املعاملة مع حتٍد صادر عن   48

املؤسسة واستجابة استنادًا إىل تفاصيل املعاملة. وتصبح االستجابة النامجة، التوقيع الرقمي الوحيد الذي يسمح، عند معاجلته، باملضي قدمًا 
يف املعاملة.

استنادًا إىل الوثيقة 1/351، "البنية التحتية للمفاتيح العمومية (PKI) يف ُعمان"، هيئة تنظيم االتصاالت، سلطنة ُعمان.  49
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توفري إمكانية االنضمام ملبادرة ُعمان الوطنية بشأن البنية التحتية العمومية يف السلطة الوطنية أو السلطة الفرعية   -
إلصدار الشهادات؛

تأمني االتصاالت (من املخّدمات إىل املخّدمات) أو (من العمالء إىل املخّدمات).  -
وتوفر املبادرة مخس مبادرات أساسية:

االستيقان؛  -
التوقيع اإللكرتوين؛  -

التجفري؛  -
جتفري الربيد اإللكرتوين؛  -

التوقيع عرب الربيد اإللكرتوين.  -

التحدي التقين  2.2.2

(CIS) بلدان كومنولث الدول املستقلة

إن التخلف الواضح لبلدان كومنولث الدول املستقلة من حيث انتشار التكنولوجيا الراقية يف أسواقها املالية يؤثر 
تأثريًا سلبيًا بالغًا على وترية تطور نظام الدفع بواسطة االتصاالت املتنقلة. وال تكمن املشكلة يف جمرد االخنفاض 
النسيب ملا تستأثر به األجهزة املتنقلة اليت تدعم التكنولوجيات املتقدمة من حصة يف هذه السوق، بل أيضًا، وبدرجة 
أكرب بكثري، يف عدم وجود بنية حتتية متطورة الستالم املدفوعات املسددة باستعمال مثل هذه األجهزة. ويتعني إيالء 
عناية خاصة للفجوة الرقمية القائمة بني معظم البلدان املتقدمة وبلدان منطقة كومنولث الدول املستقلة فيما يتعلق 

بدرجة تغطية االتصاالت املتنقلة عالية اجلودة.

بنن

كما هو احلال يف كثري من البلدان، مل يدم طويًال وضع بنن على هامش التطور التكنولوجي.50 فقد شهدت بنن 
دخول اخلدمات املالية سوق االتصاالت املتنقلة. وقد وفرت شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة وشركة اتصاالت 
بنن وشركة سبيس تل على التوايل هذه اخلدمة ملشرتكيها يف شكل خدمة "Mobile Money" و"Flooz". وتوفر 
هذه اخلدمة لبنن ميزة تتمثل يف زيادة اإلدماج املايل، مبا يف ذلك إدماج الطبقات املستبعدة من اخلدمات املصرفية 
التقليدية وحتسني نوعية معيشة املواطنني. وإضافة إىل ذلك، ُتستخدم شبكات شركات تشغيل االتصاالت يف دعم 
النشاط املصريف التقليدي. وعلى الرغم من أنه ال يوجد إطار تنظيمي حمدد رمسيًا لتوفري اخلدمات املالية املتنقلة يف 

بنن، فإن التنفيذ يستند إىل ما يلي:

توقيع شركات تشغيل اهلاتف اتفاقات شراكة مع املصارف احمللية؛  -
إصدار تصريح من البنك املركزي إىل املؤسسة املصرفية الشريكة لشركة تشغيل االتصاالت؛  -

قيام مشغل اتصاالت بإصدار تقرير يعده خبري يف أمن احلاسوب يتيح هليئة التنظيم التأكد من مستوى أمن   -
املعامالت املالية على الشبكة.

الوثيقة SG1RGQ/72، "دراسة بعض التحديات املرتبطة بتوفري اخلدمات املالية املتنقلة يف بنن"، مجهورية بنـن.  50
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وحتصل شركة تشغيل االتصاالت على أول تصريح مؤقت ملدة ستة أشهر من هيئة تنظيم االتصاالت. وبعد انقضاء 
األشهر الستة وطبقًا للتقرير املرحلي املقدم من شركة تشغيل االتصاالت وشريطة عدم اإلبالغ عن أحداث خطرية 

خالل املرحلة التجريبية، يتحول التصريح املؤقت إىل تصريح هنائي.

وممارسة هذا النشاط حتت رعاية البنك املركزي وتنظيم الشريك املصريف لشركة تشغيل االتصاالت، يساعد على 
توفري الضمانات لالمتثال للوائح املصرفية. ويف الواقع، تتحكم اللوائح املصرفية، من حيث املبدأ، يف جوانب سالمة 

العمليات وإمكانية تتبعها واملبالغ القابلة للتحويل وجداول الرسوم بغية مكافحة غسل األموال.

الكامريون

يتمثل منتج اخلدمات املالية املتنقلة الذي استحدثته شركات التشغيل املتنقلة بدعم من مصارف معتمدة يف احلوافظ 
اإللكرتونية اليت ميكن شحنها من نقاط البيع أو من احلسابات املصرفية يف أحد املصارف الشريكة، أو عن طريق 

حتويل األموال من مستعمل آخر51.

ويستلزم االشرتاك يف اخلدمة توفر رقم هاتف نشط لدى شركة التشغيل وطريقة لتعّرف اهلوية.

وتوفر خدمة األموال املتنقلة اخلدمات التالية، على سبيل املثال ال احلصر:

حتويل األموال بني حساب مايل متنقل لدى نفس شركة التشغيل ومستفيد ليس لديه حساب؛  -
متويل حساب مايل متنقل من حساب ما إىل مصرف شريك؛  -

التحويل من حساب مايل متنقل إىل حساب مصريف لدى مصرف شريك؛  -
سداد: الفواتري املنتظمة (كهرباء، ومياه، ورزم تلفزيونية، وما إىل ذلك)؛ الرسوم اجلامعية للطالب؛ الوقود   -
يف حمطات التزود بالوقود؛ سداد الفواتري يف املتاجر الكربى وبعض املطاعم؛ والسلع والبنود القائمة على بعض 
منصات التجارة اإللكرتونية احمللية؛ الرسوم والضرائب وأقساط التأمني والرواتب وتذاكر النقل (اخلطوط 

اجلوية، القطار، احلافلة، وما إىل ذلك)؛
حتويل األموال إىل رصيد لالتصاالت.  -

ويبدو أن اخلطر الرئيسي على املستعملني يتمثل يف األمن، فنظرًا ألن شفرة األمن تتكون من أربعة أرقام، لوحظ 
أنه عند فتح احلساب، يتم اقرتاح شفرة متثل سنة ميالد املشرتك.

وقد بدأ سكان الكامريون يف اعتماد اخلدمات املالية املتنقلة بأعداد كبرية، مما يدل على أن هذه املنتجات اجلديدة 
تليب حاجة حقيقية لكل من األعمال التجارية واجلمهور العام، ألسباب ليس أقلها أهنا تؤدي إىل خفض تكدس 
املواطنني على طوابري االنتظار لسداد الفواتري على نوافذ معينة. إال أنه من املهم لشركات التشغيل أن تتوقع بعض 
املشكالت اليت ستطل برأسها عما قريب، ومنها: أمن احلسابات واملعامالت؛ ومعاجلة احلسابات املالية املتنقلة يف 

سياق إمكانية نقل األرقام؛ والرتابط بني اخلدمات املالية املتنقلة.

مصر

ُأطلقت اخلدمات املالية املتنقلة يف مصر52 يف منتصف 2013. ومتثل اهلدف من إطالقها، بدعم من البنك املركزي 
املصري واجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت، يف توفري اخلدمات املالية لكل مصري ومتكينهم من استعمال خدمات 

الوثيقة SG1RGQ/157، "تطوير احملفظة اإللكرتونية يف الكامريون"، مجهورية الكامريون.  51

الوثيقة 1/218، "اخلدمات املالية املتنقلة يف مصر"، مجهورية مصر العربية.  52
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املدفوعات بصورة آمنة ومالئمة عن طريق هواتفهم اخللوية. ومنذ ذلك التاريخ، مت إطالق أربع حوافظ متنقلة 
.PhoneCashو MobiCashو Flousو Vodafone Cash :وهي

وميكن للعمالء تسجيل اخلدمة بإبراز بطاقات هويتهم الوطنية يف حمال اهلاتف احملمول أو فروع البنوك، مث إيداع 
النقد مقابل احلصول على أموال إلكرتونية ميكنهم إرساهلا إىل أسرهم أو أصدقائهم. ومبجرد تسجيلهم يف اخلدمة، 
يتم إجناز مجيع املعامالت بشكل آمن عن طريق إدخال رقم التعرف الشخصي (PIN). ويتسلم الشخص املتلقي 
احلوالة املالية اإللكرتونية يف الزمن الفعلي وحيصل عليها نقدًا بعد ذلك من أي متجر للهواتف احملمولة أو من فروع 

البنوك.

وفيما يتعلق بالتفاعل مع املستعملني النهائيني عن طريق السطح البيين، هناك طريقتان الستعمال هذه اخلدمة: من 
خالل تطبيقات اهلواتف الذكية وبروتوكول بيانات اخلدمات اإلضافية غري املنظمة (USSD)، اللذين يتم توصيلهما 
دون أي عائق ببوابات املدفوعات املتنقلة اآلمنة. وتقوم ثالث حوافظ مالية متنقلة باستعمال تطبيق USSD يف حني 

ن احلافظة الرابعة املستعملني من االستفادة من خدماهتا عن طريق التطبيق املتنقل. متكِّ

ويف املرحلة األوىل، تشمل اخلدمات املالية املتنقلة ما يلي: حتميل األموال النقدية على اهلاتف اخللوي أو سحب 
بعض النقود من خالل بنوك مشاركة، ومشغلي شبكات اهلاتف احملمول، وأفرع جتميع اخلدمات يف مجيع أحناء 
مصر؛ وإرسال األموال إىل عمالء آخرين مشاركني يف اخلدمة (حتويل األموال من نقطة إىل أخرى)؛ وسداد الفواتري 
عرب اهلواتف اخللوية وزيادة شحن اخلطوط املتنقلة املسبقة الدفع؛ والتربع للمنظمات اخلريية؛ واالستفسار عن آخر 

العمليات ورصيد احلوافظ.

وبعد ذلك، وحتديدًا يف نوفمرب 2014، زادت اخلدمات للسماح للمشرتكني بسداد أسعار السلع واخلدمات يف 
املواقع التجارية املختلفة يف مجيع أحناء البلد، واستعمال اخلدمة إلجراء مدفوعات التجارة اإللكرتونية على نطاق 

.(VCN) العامل عرب نظام رقم البطاقة االفرتاضي

مجهورية الصني الشعبية

بلغ جمموع إيرادات صناعة االتصاالت الصينية يف عام 2015 ما مقداره 1,12 تريليون يوان، منها 31,02 مليون 
يوان من األعمال التجارية يف جمال البيانات املتنقلة، بزيادة مبقدار 30,9 يف املائة عن السنة السابقة، مبا ميثل 27,6% 
من جمموع إيرادات صناعة االتصاالت.53 وتزايدت حركة النفاذ إىل اإلنرتنت املتنقل بوترية سريعة، حيث بلغت 

حركة النفاذ الشهرية إىل اإلنرتنت املتنقل لكل أسرة 389,3 ميغابايت، مرتفعة بنسبة 90 يف املائة.

ومع سرعة التنمية، أصبحت التجارة اإللكرتونية املتنقلة األسلوب األساسي للشراء على اإلنرتنت. ويف عام 2015، 
وصل نطاق معامالت التجارة اإللكرتونية املتنقلة يف الصني 2,1 تريليون يوان، بزيادة قدرها 123,2 يف املائة خالل 
السنة السابقة، مبا ميثل 55 يف املائة من إمجايل حجم معامالت التجزئة على اإلنرتنت، الذي جتاوز حجم معامالت 

التجارة اإللكرتونية القائمة على احلاسوب الشخصي للمرة األوىل.

ويف الربع الثالث من عام 2015، جتاوز إمجايل حجم معامالت املدفوعات املتنقلة يف الصني 80 تريليون يوان، بزيادة 
أكثر من 600 يف املائة، وهو ما يدل على زخم لنمو هائل.

وأطلقت التنمية النشطة لإلنرتنت املتنقل يف الصني جولة جديدة من االزدهار الريادي واالبتكاري، وفتحت فضاًء 
واسعًا للتنمية، وشكلت سوقًا قيمتها أكثر من تريليون دوالر. وال ميكن أن يتحقق ذلك بدون التنمية االبتكارية 

للمشاريع، كما استفاد ذلك أيضًا من األساس اإلمنائي اإلجيايب وبيئة النمو اليت أنشأهتا احلكومة الصينية.

الوثيقة SG1RGQ/235، "نظرة عامة على تطوير اإلنرتنت املتنقلة يف الصني"، مجهورية الصني الشعبية.  53
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وبغية تنمية البيئة، أولت احلكومة الصينية اهتمامًا كبريًا لالبتكار والتنمية يف صناعة اإلنرتنت املتنقل، وأصدرت 
سلسلة من السياسات واملبادرات مثل اآلراء التوجيهية ملجلس الدولة بشأن تشجيع "اإلنرتنت +" أفعال وآراء 
جملس الدولة بشأن التجارة اإللكرتونية املتطورة بقوة والتعجيل بتنمية قوى الدفع اجلديدة، اليت تواصل زيادة جهودها 
بشأن تبسيط اإلدارة وتفويض السلطة إىل املستويات األدىن، واالستمرار يف حتقيق املستوى األمثل ألساليب اخلدمة 

القائمة يف احلكومة، وتسريع وترية هتيئة البيئة السياساتية دعمًا للريادية واالبتكار يف اإلنرتنت املتنقل.

اليابان

تعد خدمة ”Smart Pass“ خدمة قائمة على االشرتاكات. وباستعمال تطبيق اخلدمة هذا، ميكن للعميل النفاذ إىل 
منصة تزويد احملتوى والتطبيق54.

ويوفر هذا التطبيق مزايا هائلة، مثل النفاذ غري احملدود إىل حمتوى املعلومات والتطبيقات والتخزين السحايب والقسائم 
واألمن والدعم ومزايا العضوية املتاحة ملشرتكي اخلدمة بسعر شهري ثابت يبلغ حوايل 3,70 دوالرات أمريكية 
(372 ينًا يابانيًا). وتشمل خدمات احملتوى الرتفيهي يف تطبيق "Smart Pass" الكتب واألغاين ومقاطع الفيديو 

وحمتوى ديزين والرسوم املتحركة.

وتوفر شركة KDDI (اليابان) خدمات أخرى متاحة عرب املطاريف املتنقلة.

اخلدمة املصرفية (حتويل األموال إىل احلساب املقصود (أو إىل رقم اهلاتف املتنقل)؛ وإعادة شحن "بطاقة مسبقة   -
الدفع")؛

خدمات التأمني (التأمني على احلياة؛ والتأمني على املمتلكات والتأمني ضد اإلصابات)؛  -
القروض (القروض السكنية)؛  -

WALLET au (أنواع من أنواع البطاقات املسبقة الدفع وبطاقات االئتمان)؛  -
التسوق داخل املدينة؛ والتجارة اإللكرتونية.  -

ويف هذه األنواع من اخلدمات "املوجهة إىل املشغل املتنقل"، ميكن للمشرتكني التمتع بنظام الفواتري املجمعة من 
شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة. وميكن أيضًا لشركات توفري املعلومات االستفادة من منصة شركة تشغيل 
االتصاالت املتنقلة وهو ما يسمح جلهات توفري املعلومات خبفض تكلفتها التشغيلية، مثل تكلفة إرسال الفواتري 

وحتصيل األموال.

الوثيقة 1/289، "اخلدمات املتنقلة (احملتوى والتطبيق) بواسطة شركةKDDI "، مؤسسة KDDI (اليابان).  54
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الفصل الثالث - تطوير ونشر اخلدمات والتطبيقات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت   3
((OTT) اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت)

يتمثل الغرض من هذا الفصل يف ما يلي:55

اإلنرتنت،  بروتوكول  القائمة على  والتطبيقات  اخلدمات  توفري  لتيسري  الالزمة  السياساتية  األدوات  حتديد   -
ما يسمى "اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت (OTT)" للمستهلكني على الصعيدين احمللي والوطين؛

حتديد الرتتيبات التجارية الناجحة البديلة اليت ُجيرى استعماهلا للوفاء بالطلب املتنامي والتغريات األخرى يف   -
السوق؛

على  القائمة  والتطبيقات  اخلدمات  لالستثمار يف  توفر حوافز  اليت  والسياسات  املمارسات  أفضل  حتديد   -
بروتوكول اإلنرتنت؛

تقييم التحديات مع توفري نظرة عامة على أفضل املمارسات واملبادئ التوجيهية بشأن اُألطر القانونية.  -
ومع التطور الكبري لشبكات النطاق العريض واإلنرتنت املتنقل، ُتستعمل التطبيقات على نطاق واسع يف صناعيت 
االتصاالت واإلعالم. وميكن أن يسهم مقدمو اخلدمة على اخلط (OSP) يف إضفاء القيمة إىل السوق واالقتصاد 
 ،(SaaS) والربجمية كخدمة ،(PaaS) بتوفري عمليات جتميع احملتوى، وحمركات حبث، وتطبيقات املنصة كخدمة
الشبكة،  الطلب، وحمتوى  والفيديو عند  االجتماعية،  والشبكات  املعامالت،  اإللكرتونية، وغريها من  والتجارة 

وتطبيقات املراسلة، وتطبيقات نقل الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرتنت (VoIP) وغريها.

ويعّرف االحتاد الدويل لالتصاالت خدمات الوسائط املتعددة على أهنا خدمات تتكون فيها املعلومات املتبادلة من 
أكثر من نوع (مثل، الفيديو والبيانات والصوت والرسومات).

وباإلضافة إىل ذلك، يعّرف االحتاد املراسلة الفورية على أهنا نقل الرسائل بني املستعملني يف الوقت الفعلي تقريبًا. 
وال يوجد أي تعريف معياري صادر عن االحتاد أو دوائر الصناعة للخدمات املتاحة على اإلنرتنت. وميكن أن تقسم 
 ،(VOD) هذه اخلدمات إىل عدة فئات، تشمل نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت، والفيديو عند الطلب
وتطبيقات املراسلة، وحمركات البحث، والتجارة اإللكرتونية، والربجمية كخدمة واملنصة كخدمة، من بني فئات 

أخرى.

ويرتبط مشغلو االتصاالت ومقدمو اخلدمات األخرى بعالقة تكافلية، حيث يؤدي كل واحد منهم دورًا مهمًا يف 
النظام اإليكولوجي لإلنرتنت. ويعتمد االقتصاد الرقمي على هذه األطراف الفاعلة بوصفها وسائل لتسهيل حتقيق 
الفوائد االجتماعية واالقتصادية املالحظة يف مجيع أحناء العامل يف العديد من القطاعات مبا فيها التكنولوجيا والصحة 
واملالية والتعليم وغريها. وإذ نواصل تبين االقتصاد الرقمي، هناك فرصة لتحديث وحتيني األطر التنظيمية من أجل 
تقليل القيود التنظيمية وتشجيع ودعم زيادة االبتكار واملنافسة يف اخلدمات مع توفري أقصى قدر من املرونة لنمو 

وتنمية مجيع األطراف الفاعلة يف املستقبل يف النظام اإليكولوجي لإلنرتنت.

الوثيقتان SG1RGQ/26، "تعريف اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT) وفئاهتا"، سلطنة ُعمان، و1/51، "تطور اخلدمات املتاحة   55

حبرّية على اإلنرتنت (OTT) يف الصني وتأثريها واقرتاحات حبثية بشأهنا"، مجهورية الصني الشعبية.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0051
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اجلوانب السياساتية: أثر حيادية الشبكة على اخلدمات املتاحة على اإلنرتنت  1.3

يعد مفهوم حيادية الشبكة مفهومًا آخذًا يف التطور، وقد أدى هذا املفهوم إىل نقاشات حمتدمة. وامتد النقاش بشأن 
حيادية الشبكة مبرور الوقت ليتجاوز حدود النقاشات األولية حول حجب احملتوى على اإلنرتنت.56 ويف البداية، 
كان مفهوم حيادية الشبكة يتعلق بانفتاح اإلنرتنت وحقوق املواطنني يف االتصال بالشبكات. وقد اتسع نطاق هذا 
املعقدة  التجارية  العالقات  نقاشًا أوسع بكثري يغطي  ليشمل  اتساعًا كبريًا  الشبكة  إدارة  الرئيسي حول  الشاغل 
والقضايا االقتصادية األساسية اليت يرتكز عليها منوذج أعمال اإلنرتنت. واآلن، حتول الرتكيز حنو مشروعية اسرتاتيجية 

إدارة شبكات مشغلي االتصاالت ال سيما أن ذلك يؤثر على اخلدمات املتاحة على اإلنرتنت.

اآلونة  الشبكة يف  الرتكيز بشأن مسألة حيادية  اإلنرتنت (OTT) حمل  املتاحة حبرّية على  اخلدمات  تطور  وأصبح 
األخرية. ويف هذه املرحلة، أسهم مبدأ "عدم احلجب" ومبدأ "عدم اإلبطال"، رهنًا باإلدارة املعقولة للشبكة، يف 
التوصل إىل توافق نسيب يف معظم صناعات االتصاالت، ويركز النقاش الرئيسي حاليًا على "االمتناع عن حتديد 
األولويات لقاء مدفوعات"، ما يعين أنه ينبغي أال يقوم مقدمو الشبكة بتقدمي أي خدمات متمايزة على أساس رسوم 
جودة اخلدمة. وُيقصد بذلك أن مقدمي الشبكة ينبغي أال يفرضوا مزيدًا من املال على شركات اإلنرتنت نظري 
ارتفاع جودة خدمات النطاق العريض، ال سيما تلك اليت توفر خدمات االتصاالت والفيديو. ويتمثل النقاش احلايل 
فيما إذا كان ينبغي ملقدمي اخلدمة فرض رسوم على شركات اإلنرتنت مقابل استهالك عرض النطاق املطلوب 
واملستعمل من جانب عمالء مشغلي الشبكة خبالف رسوم االشرتاك وغريها من الرسوم اليت يفرضها مشغلو الشبكة 

بالفعل على مشرتكيها مقابل خدمات النفاذ إىل اإلنرتنت.

ويستدعي بروز نقاش حيادية الشبكة، مع ظهور التحدي اجلديد واملطالب اجلديدة اليت يفرضها اقتصاد اإلنرتنت 
العريض النطاق اجلديد. وحىت اآلن، يتحرى معظم اهليئات التنظيمية حول العامل احلذر يف اعتماد لوائح تنظيمية 
جديدة للغاية نظرًا ألن حيادية الشبكة لن تؤثر على االستثمار يف اإلنرتنت واالبتكار فيه وحيويته فحسب، بل إهنا 
ستؤثر أيضًا على إنشاء البىن التحتية وحتديثها أيضًا. ويف ضوء ما تقدم، نشري إىل أن سياسة سليمة من شأهنا أن 

تتيح يف احلالة املثلى:

-  توفري احلوافز الستثمارات الشبكات يف البىن التحتية للنطاق العريض والرتتيبات االقتصادية اجلديدة اليت توفر 
مزيدًا من الفرص للمستعملني.

التطبيقات  الشبكات إىل  النظام اإليكولوجي لإلنرتنت من  مواصلة تشجيع االبتكار على مجيع مستويات   -
واخلدمات، مبا يف ذلك اخلدمات OSP اجلديدة.

تشجيع مبدأ اإلنرتنت املفتوحة.  -
األخذ بعني االعتبار أنه سيكون من األفضل كثريًا حل التناقض كلما أمكن ذلك وكان مناسبًا عن طريق   -
تعزيز السوق واملنافسة حىت يتسىن جلميع أصحاب املصلحة إجياد طريق لضمان ازدهار تنمية الصناعة يف 

السوق بشكل تلقائي. 
الربازيل

57.(MTR) طبقت الربازيل منذ عام 2012، خفضًا إلزاميًا ألسعار انتهاء املكاملات اهلاتفية املتنقلة

الوثيقة 1/186، "تأثري حياد الشبكة على خدمات OTT ونظام االبتكار الالسلكي من اجليل اخلامس من أجل التشغيل الدينامي لالتصاالت   56

بامليغا (WISDOM)"، مركز Teleinfrastruktur (CTIF) التابع جلامعة آلبورغ (الدامنرك).
الوثيقة SG1RGQ/85،"اسرتاتيجيات جتارية جديدة بشأن سوق اخلدمات املتنقلة كاستجابة من أجل خفض أسعار إهناء املهاتفات املتنقلة   57

واملنافسة مع اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت"، مجهورية الربازيل االحتادية.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0186/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0085
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وأدت هذه السياسة إىل بعض التغيريات يف سوق االتصاالت املتنقلة يف الربازيل، حيث أثر بداية على صايف اإلضافات 
وتاله انتقال املشرتكني بشكل ملحوظ من خطط الدفع املسبق إىل خطط الدفع الالحق. ويبني اخنفاض أسعار انتهاء 
املكاملات اهلاتفية املتنقلة تأثري تيسري املتطلبات التنظيمية على مشغلي االتصاالت التقليديني، أمام زيادة استخدام 

تطبيقات اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت ال سيما تلك اليت توفر خدمات الصوت والرسائل.

ومن املتوقع أن يؤدي حتول املشرتكني من خطط الدفع املسبق إىل خطط الدفع الالحق، مبا يف ذلك باقات خدمة 
الرسائل القصرية إىل احلد من خسائر اإليرادات يف هذه اخلدمة. وبالنظر إىل أن التطبيقات OTT حتتاج عادة نفاذًا 
إىل اإلنرتنت، توقع املشغلون أن يسفر انتقال املشرتكني إىل خطط الدفع الالحق اليت تتضمن خطط بيانات أفضل 
عن تعويض اخلسائر يف اإليرادات النامجة عن خدمات الصوت والرسائل التقليدية. بيد أن هذه التغيريات مل حتدث 
يف الربازيل. ففي حني حافظت شركات TIM وClaro وOI على منو قاعدة مشرتكي الدفع الالحق مبا يقل عن 
مليوين مشرتك يف السنة يف الفرتة من 2011 إىل 2014، خططت شركة Vivo فقط لزيادة قاعدة الدفع الالحق 
بأربعة ماليني يف السنة خالل الفرتة ذاهتا، مما زاد من حصتها يف السوق يف هذه الشرحية مبقدار 10%. وشجعت 
شركة Vivo بشدة االنتقال إىل خطط الدفع الالحق، مبا يف ذلك توفري خطط أكثر جاذبية من حيث عروض البيانات 

مقارنة بغريها من اخلطط.

مجهورية إفريقيا الوسطى

نشأت عن السرعة املذهلة اليت تطورت هبا اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT) حتديات مالية واجتماعية 
واقتصادية وقانونية جسيمة. فمع ارتفاع معدل انتشار اخلدمة اهلاتفية املتنقلة، واجهت مجهورية إفريقيا الوسطى 

حتديات فيما يتعلق خبدمات OTT املقدمة يف البلد. وتشمل هذه التحديات ما يلي:58

خسائر فادحة يف اإليرادات الضريبية؛  -
خسائر يف اإليرادات املتأتية من رسوم وضرائب الرتاخيص؛  -

تدين جودة اخلدمات نتيجة تراجع االستثمار يف الصيانة و/أو التطوير؛  -
اضطراب سوق االتصاالت الدولية؛  -

غياب محاية حقوق املستهلك؛  -
عدم االمتثال للتشريعات واللوائح الوطنية؛  -

 (OTT) حماوالت إقامة شراكات غري قانونية ومرجتلة بني بعض مشغلي اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت  -
واملشغلني املؤَسسني قانونيًا، مبا خيالف اللوائح السارية؛

اللوائح التقليدية مل تعد مالئمة؛  -
حماوالت فاشلة لعرقلة األمور من الناحية التقنية؛  -

أمن البيانات ألن بعض اخلدمات OTT تتيح خيارات لتنزيل عناوين اهلاتف احملمول وغريها من املعلومات اليت   -
تعترب ذات طابع خصوصي.

وإزاء هذا الوضع، تفضل مجهورية إفريقيا الوسطى عدم التدخل، وأن تلجأ بدل ذلك إىل الشراكة بني املشغلني 
الوطنيني ومشغلي اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT). وقد مت تأكيد ذلك خالل ورشة عمل االقتصاد 
الرقمي الوطين لعام 2016. وخلصت ورشة العمل هذه إىل أنه، يف غياب لوائح تنظيمية، لكل مشغل حرية اختيار 

الوثيقة 1/429، "اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT)"، مجهورية إفريقيا الوسطى.  58

https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0429/en
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التالية تظهر يف سوق االتصاالت يف  التعاون مع مقدمي اخلدمات OTT. ونتيجة لذلك، بدأت االجتاهات  نوع 
مجهورية إفريقيا الوسطى:

يسعى بعض مشغلي االتصاالت املتنقلة إىل التعاون مع مشغلي اخلدمات OTT على إنشاء تطبيقات الرسائل   -
الفورية والتطبيقات الصوتية؛

خيطط البعض اآلخر منهم إلطالق بطاقات هوية املشرتك (SIM) بالتعاون مع مقدمي خدمات OTT هبدف   -
توسيع نطاق جمموعة خدماهتم؛

يعتمد املشغلون الذين مل ينشروا بعُد شبكات اجليل الثالث (3G) على شبكة WiMAX املتنقلة حىت ال يفوتوا   -
.OTT الفرصة اليت يتيحها ظهور اخلدمات

اجلوانب التنظيمية  2.3

تواجه اهليئات التنظيمية احلاجة إىل التكيف مع االنتقال من سوق اتصاالت حيث كان موردو اخلدمات يقدمون 
خدمات االتصاالت، إىل سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث يقوم مشغلو االتصاالت وموردو خدمات 
اإلنرتنت بتقدمي اخلدمات، وحيث ال زالت خدمات االتصاالت التقليدية خاضعة للتنظيم خالفًا للخدمات القائمة 
على اإلنرتنت59. وموردو خدمات اإلنرتنت الذين يقدمون خدمات من قبيل نقل الصوت عرب اإلنرتنت وخدمات 
الرسائل والفيديو، يفرضون حتديات على مشغلي االتصاالت والنقل اإلذاعي التقليديني. وباإلضافة إىل ذلك، تفرض 
املشكلة ذات الصلة بالعالقة بني منو الدخل واحلركة ملشغلي االتصاالت كثريًا من التحديات. ويتعرض مشغلو 
االتصاالت لضغوط متزايدة لتوسيع استثماراهتم، وتسهم ضغوط األسواق النامجة عن التقارب يف حتفيز بعض مشغلي 
االتصاالت على أن يطلبوا من اهليئات التنظيمية السماح هلم بوضع أسعار متمايزة أو فرض رسوم إضافية على 
مقدمي اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت (OTT). وينبغي للهيئات التنظيمية أن تسعى جاهدة لتطبيق النظام 

التنظيمي ذاته على اخلدمات ذاهتا.

وعالوة على ذلك، يرى البعض أن خماطر أمن الشبكات واملعلومات آخذة يف التزايد. فبعض اخلدمات املتاحة على 
اإلنرتنت تتسم بالقدرة على حتميل دفرت عناوين بالكامل على هاتف خلوي أو مجع معلومات املستعملني. واستنادًا 
إىل كيفية القيام بذلك، مبا يف ذلك احلصول على املوافقة من عدمه واإلجراءات األمنية املطبقة، فقد يؤدي ذلك 
إىل انتهاك اخلصوصية الشخصية وقد يؤدي إىل كشف غري مرغوب عن املعلومات. ويف الوقت ذاته، مىت وجدت 
بالفعل لوائح تنظيمية ذات طابع عام تغطي مسألة السرية، وتطّبق على نطاق واسع، فقد يكون من احلذر االعتماد 

بدًال من ذلك على قوانني تطبق على حنو أعم وأوسع نطاقًا. 

قائمة على بروتوكول  التشغيل باالستجابة ملقدمي خدمات اإلنرتنت عن طريق توفري خدمات  وتقوم شركات 
اإلنرتنت، وتطبق النـُُهج التالية:60

االستعمال العادلحجب اخلدمة
تشري الدراسات اليت أجريت يف االحتاد األورويب إىل أن بعض 

مشغلي الشبكات يقومون بالتمييز ضد حركة اخلدمات املتاحة 
حبرّية على اإلنرتنت (OTT): فيواجه واحد من كل أربعة 

مستعملني لإلنرتنت حجب حمتوى اإلنرتنت أو إبطاءه.

يطبق بعض مشغلي الشبكات سياسة االستعمال العادل اليت 
تفرض حدودًا على استعمال البيانات والصوت واملراسلة.

الوثيقة 1/51، "تطور اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت (OTT) يف الصني وتأثريها واقرتاحات حبثية بشأهنا"، مجهورية الصني الشعبية.  59

الوثيقة 1/129، "تقدمي عرض عن اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT)"، سلطنة ُعمان.  60
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تطبيقات اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت 
اخلاصة

الشراكات

أقدم مشغلو اتصاالت آخرون على تصميم خدماهتم اخلاصة 
لتعزيز جتربة العمالء مثل تطبيق املهاتفة عرب بروتوكول اإلنرتنت 

واملراسلة ”TU go“ (لشركة أورانج) و”Libon“ (لشركة 
تيليفونيكا).

بالعمل مع مقدمي اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت مثل 
 Hutchison يف أملانيا، وشراكة WhatsApp مع E-Plus شراكة

مع Spotify يف النمسا.

التجميعالتسعري
استحدث بعض مشغلي الشبكات مناذج أسعار جديدة، سواء 

للحد من استعمال العمالء للخدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت 
– مثًال بربط األسعار باستعمال خدمات معينة.

عن طريق جتميع خدماهتم اخلاصة مع عروض أخرى، ميكن 
ملشغلي االتصاالت وضع مقدمي اخلدمات املتاحة حبرّية على 

اإلنرتنت يف وضع غري مميز.

قضايا التنظيم الرئيسية  3.3

السياساتية  النقاشات  أن تأيت يف صلب  اليت يرجح  الرئيسية  العناصر واملسائل  ص  تلخِّ اليت  النقاط  يلي  فيما  ترد 
والتنظيمية إىل جانب األسئلة احلرجة:61

حيادية الشبكة - مبدأ حيادية شبكة اإلنرتنت املفتوحة، الذي يدعو املشغلني إىل معاملة مجيع البيانات على   (1

املنافسة هلا، يتالءم أيضًا مع سياسات إدارة  قدم املساواة، وعدم تعمد حجب أو إبطاء حركة اخلدمات 
احلركة. والتسعري الصفري (عندما ال ُتفرض رسوم على العمالء النهائيني مقابل البيانات املستخدمة لتطبيقات 
أو خدمات إنرتنت حمددة يف خطط البيانات احملددة بسقف) هو أحد املواضيع اليت تناقش بني هيئات التنظيم.

التسعري الصفري - ممارسة تتبعها بعض شركات تشغيل االتصاالت بعدم فرض رسوم على العمالء النهائيني   (2

للبيانات اليت تستعملها تطبيقات أو خدمات إنرتنت معينة يف خطط البيانات احملددة بسقف. فهل ينبغي أن 
تتاح هذه املمارسة ملشغلي الشبكات املتنقلة؟ وهل ينبغي للهيئات التنظيمية مواصلة اتباع هنج عدم التدخل 
إزاء ممارسات األعمال واالتفاقات التجارية بني مشغلي الشبكات املتنقلة والشركاء اآلخرين؟ وهل هناك 
ظروف معينة ينبغي تشجيع التسعري الصفري يف إطارها – مثًال، الربامج اليت ال حيصل فيها مقدمو خدمة 
اإلنرتنت على مقابل من مقدم احملتوى وال على رسوم نفاذ املستهلك إىل احملتوى، والربامج املفتوحة ألي 
حمتوى يستويف نفس املعايري التقنية، أو تلك املصممة لتلبية حاجة اجتماعية حمددة (مثًال توصيل اجلمهور العام 

باخلدمات احلكومية)؟
استعراض السوق - عندما تعترب املنافسة غري فعالة، ميكن أن تفرض السلطات التنظيمية الوطنية (NRA) على   (3

الشركات املهيمنة تدابري تنظيمية هتدف إىل التصدي إلخفاق السوق بعد إجراء استعراض شامل للسوق. 
حقوق املستهلكني - من الصعب بالتأكيد على العمالء فهم تأثري إدارة احلركة على استعماهلم لإلنرتنت مع   (4

زيادة تعقيده واستعماله على نطاق واسع.
اجلدوى - تراعي استدامة مناذج أعمال شركات االتصاالت تناقص اإليرادات واالستثمارات املستمرة لزيادة   (5

عرض النطاق. فعلى سبيل املثال، يتضمن جدول األعمال (الرقمي) السياسي لالحتاد األورويب أهدافًا كثرية 
املتطلبات.

املنافسة - ضمان املساواة بني مشغلي االتصاالت ومقدمي اخلدمات على اإلنرتنت، ومنع السلوك املخّل   (6

باملنافسة، مع مراعاة القوة السوقية.

الوثيقة 1/129، "تقدمي عرض عن اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT)"، سلطنة ُعمان.  61

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0129
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م مقدمو اخلدمات على اإلنرتنت خدمات ابتكارية للمستهلكني. ويهدد ارتفاع مستوى التنظيم  االبتكار - يقدِّ  (7

تدمري هذه الفوائد.
خفض العبء التنظيمي على مشغلي االتصاالت التقليدية - ينبغي للهيئات التنظيمية خفض العبء التنظيمي   (8

على شركات تشغيل االتصاالت إذا مل تكن قوانني محاية املستهلك العامة أو غريها من القوانني تغطي بالفعل 
السلوك حمل النقاش.

القضايا التنظيمية وقضايا املنافسة املتعلقة باخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT) يف   4.3

املستقبل
الشراكات مع شركات تقدمي اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت:  -

يرى البعض أن املستهلكني يستفيدون من نظام التسعري الصفري. يف حني يرى البعض اآلخر أن السماح   •
بالتسعري الصفري خياطر بتقييد احملتوى. وستحتاج اهليئات التنظيمية إىل اتباع هنج قائم على األدلة لتقييم 

فوائد هذه الربامج مقابل أي مزاعم بضررها.
يرى البعض أن الشركات البادئة الصغرية االبتكارية لن يتسىن هلا النفاذ إىل السوق، أو سيتم االستحواذ   •

عليها من قبل أطراف أكرب.
ميكن أن تتيح هذه الشراكات فرصًا يف السوق؛ سيتطلب هذا األمر إجراء املزيد من البحث والتحليل.  •
هل ينبغي منح تراخيص ملوردي خدمات اإلنرتنت؟ يرى العديد من األطراف الفاعلة أنه ال يوجد سبب   -
وجيه للرتخيص، طاملا أهنم ال يقدمون خدمات النفاذ إىل اإلنرتنت. وإن األطر التنظيمية لالتصاالت التقليدية 

وهنجها رمبا مل تعد كافية أو مالئمة هلذه النـُُهج والتكنولوجيات اجلديدة.
اإلدماج:  -

موجة اإلدماج احلالية: معركة عروض احلجم والتشغيل املتعدد.  •
فهل ميكن أن يشكل توفري البيانات مبفرده مصدر اإليرادات الرئيسي التايل ملشغلي االتصاالت املتنقلة ومن   -

مث حيل حمل التطبيقات الكربى التقليدية للصوت واملراسلة احملققة للتدفقات النقدية؟
اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت (OTT) كحافظة خدمات:  -

ليست كتلة وظيفية واحدة مثل الصوت أو املراسلة؛  •
تتكون من عشرات التطبيقات اجلديدة.  •

شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة كجهة متكني ملقدمي اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت أو كمقدم   -
لتلك اخلدمات؟ ميكن أن تكون االثنني معًا، وسيحسم السوق هذا األمر.
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اإلشراف على اخلدمات املتاحة على اإلنرتنت  5.3

تولد التطورات السريعة يف خدمات اإلنرتنت وقائع جديدة وتطرح حتديات جديدة هليئات تنظيم االتصاالت. 
واستنادًا إىل مسات وتأثريات تصميم اخلدمات على اإلنرتنت، فإننا نرى أن اإلشراف على أهداف توفري اخلدمات 

على اإلنرتنت يف الفرتة اجلديدة تتمثل أساسًا فيما يلي:62

تشجيع االبتكار واالستثمار يف النظام اإليكولوجي لالتصاالت الرقمية بأكمله؛  (1

مراعاة تنمية اجلهات الفاعلة القدمية واجلديدة يف السوق؛  (2

محاية حقوق املستهلكني املشروعة ومصاحلهم.  (3

أدت خدمات اإلنرتنت اليت شهدت تكامًال يف اآلونة األخرية إىل طمس احلدود التنظيمية. وقد أدى هذا التطور 
إىل ظهور حتديات جديدة أمام تنظيم صناعة االتصاالت. فأوًال، ثبت أن مناذج تنظيم االتصاالت التقليدية حباجة 

إىل إعادة تقييم ملراعاة تطور السوق وتعزيز االستثمار واالبتكار.

التدابري اليت اختذتها احلكومة الصينية لإلشراف على اخلدمات املتاحة حبرّية على   1.5.3

(OTT) اإلنرتنت
يف يوليو 2013، نشرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات الصينية "اللوائح التنظيمية بشأن محاية املعلومات 
اخلاصة ملستعملي االتصاالت واإلنرتنت"، اليت تضع قواعد تشغيلية يف بعض جماالت أعمال حمددة ذات صلة جبمع 
بيانات املستعملني وتبادهلا والكشف عنها، وتبحث احلدود بني استكشاف املعلومات اخلاصة للمستعملني وتطبيقات 

وابتكارات اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت.

ويف أغسطس 2014، أطلقت إدارة الفضاء السيرباين يف الصني "اللوائح التنظيمية املؤقتة بشأن إدارة تنمية اخلدمات 
اإلعالمية العمومية ألدوات املراسلة الفورية" اليت تعمل على تنظيم اخلدمات اليت يقدمها مقدمو أدوات املراسلة 
الفورية وتنظيم سلوك املستعملني ملواصلة تشجيع توفري اخلدمات اإلعالمية العمومية لتلك األدوات على حنو صحي 
ومنظم. وتشرتط "اللوائح التنظيمية" على مقدمي خدمات املراسلة الفورية احلصول على املؤهالت املناسبة لتوفري 
اخلدمات اإلعالمية العمومية؛ وضرورة حصول مستعملي خدمات املراسلة الفورية على استيقان اهلوية الفعلية قبل 
استكمال عملية تسجيل احلساب؛ وضرورة أن يقوم مقدمو اخلدمة ومستعملوها بالتعهد باحرتام "اخلطوط األساسية 
للمواطنني  املشروعة  واحلقوق  القومية،  واملصاحل  االشرتاكي،  والنظام  واللوائح،  القوانني  ذلك  مبا يف  السبعة"، 

ومصاحلهم، والنظام العام، واألخالقيات االجتماعية، وصحة املعلومات.

اقرتاحات بشأن األنشطة الالحقة  2.5.3

استنادًا إىل أهداف اإلشراف على اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت (OTT) وما تواجهه من حتديات، نقرتح 
أن تتخذ اهليئات التنظيمية تدابري للمتابعة:

ابتكار  املنسق بني مقدمي خدمات اإلنرتنت ومشغلي االتصاالت. فمن جانب، تشجيع  التطوير  أوًال، تشجيع 
خدمات اإلنرتنت لتلبية الطلبات املتنوعة على اخلدمة اإلعالمية يف مجيع قطاعات املجتمع، إىل جانب تعزيز وحتسني 
التمكينية ملشغلي االتصاالت من أجل تسريع وترية  البيئة  الناشئة؛ ومن اجلانب اآلخر، تيسري  التجارية  األعمال 
االبتكار يف اخلدمات اإلعالمية املتكاملة وحتويل مناذج تشغيل بيانات احلركة لتوفري استجابات نشطة للتأثري الناتج 

عن تراجع خدمات الصوت والرسائل النصية التقليدية.

.الوثيقة 1/208، "أهداف وحتديات وممارسات اإلشراف على اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت (OTT)"، مجهورية الصني الشعبية.  62

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0208/
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وثانيًا، حتسني اإلشراف القائم على التعاون بني الوكاالت القطاعية املناسبة. وينبغي، عندما وحيثما يكون ذلك 
مناسبًا، تعزيز التنظيم الذايت للصناعة، مبا يف ذلك مشاركة املشاريع، ووعي املستهلكني، وتشكيل منط لإلشراف 

مبشاركة أصحاب مصلحة متعددين.

النظام اإليكولوجي اجلديد لالتصاالت  6.3

يف النظام اجلديد لالتصاالت، تظل التوصيلية واحملتوى واخلدمات شديدة االعتماد على بعضها البعض، وإن مل تعد 
اخلدمات  بني  التكافلية  العالقات  تعزيز  إىل  املادية  الشبكات  اخلدمات عن  أدى فصل  وقد  ببعضها.63  مربوطة 
والشبكات. فالتطبيقات تعتمد على الشبكات يف توفري التوصيلية من أجل النفاذ إىل التطبيقات واستعماهلا. وبالعكس، 
تعتمد الشبكات على الطلب على التطبيقات واحملتوى لدفع الطلب على مزيد من التوصيلية وحتسينها. ويقوم مقدمو 
احملتوى واخلدمات على اإلنرتنت حبفز االستثمار يف كثري من الشبكات املادية والتجهيزات والبىن التحتية اليت تكّون 
شبكة الشبكات أال وهي اإلنرتنت.64 وأثبتت دراسة أجرهتا مؤسسة WIK-Consult مؤخرًا أن شبكات النطاق 
العريض يف أوروبا تستفيد كثريًا من زيادة الطلب على عرض النطاق الذي حيركه استعمال التطبيقات ال سيما وأن 
"ارتفاع الطلب (ورمبا االستعداد للدفع) يعد عامًال رئيسيًا يف حتقيق استثمارات مرحبة ملقدمي خدمات االتصاالت 

وخفض املخاطر عليهم".65

ونادرًا ما يتطور التنظيم بنفس وترية التقدم التكنولوجي. والرؤية االستشرافية ضرورية لتحديد ما إذا كانت اللوائح 
احلالية مفيدة، وما إذا كانت اللوائح التنظيمية اجلديدة ضرورية. فأي لوائح تنظيمية – سواًء املطبقة على خدمات 
االتصاالت التقليدية أو على اخلدمات اجلديدة ملقدمي اخلدمات على اإلنرتنت – يتعني أن تراعي األساس املنطقي 
للتنظيم (على سبيل املثال، محاية املستعملني النهائيني واملنافسني من التأثريات احملتملة املخّلة باملنافسة للنفوذ السوقي 
بتدمري  يهدد  التنظيم  العريض)، وعدم فرض مستوى مرتفع من  النطاق  النفاذ إىل  بالسيطرة على مرافق  املرتبط 

االبتكار.

اجلوانب التقنية  7.3

املبادئ التوجيهية ودراسات احلالة  1.7.3

1.1.7.3 تطور اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت (OTT) يف الصني وتأثريها واقرتاحات حبثية بشأنها

يؤثر النمو بالغ السرعة للخدمات OTT تأثريًا كبريًا على صناعة االتصاالت، وهو ما ينعكس بشكل أساسي على 
اجلانبني التاليني. من جانب، تشجع اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT) التصميم االبتكاري من طرف 

األمريكية)؛ مؤسسة  املتحدة  (الواليات   Facebook االتصاالت"، مؤسسة  لتنظيم خدمات  استشرايف  1/377 (Rev.1)، "هنج  الوثيقة   63 

Microsoft (الواليات املتحدة األمريكية).

انظر االستثمار يف الشبكات واملرافق والتجهيزات بواسطة مقدمي احملتوى والتطبيقات، تقرير ماسون التحليلي (سبتمرب 2014)، متاح على   64

االبتكار  لدفع  هائلة  إمكانيات  الكيانات  http://www.analysysmason.com/CAP-Internet-Sept2014. هلذه  اإللكرتوين  الرابط 
والنشاط االقتصادي؛ ففي عام 2009، على سبيل املثال، لكل دوالر أمريكي إيرادات حققته مؤسسة Microsoft، حقق شركاؤها إيرادات 
 Microsoft، "Study Reveals Microsoft Partner Ecosystem Revenues of $580 حملية بلغت 8,70 دوالر أمريكي. مركز أنباء
http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2011/mar11/03-24idcpartnereco- .(2011 24 مارس) "Billion in 2010

.systempr.aspx

 Applications and Networks: The Chicken or the Egg, the Role of Digital Applications" ،WIK-Consult انظر تقرير مؤسسة  65

http://www.wik. :2 مارس 2015، متاح على الرابط اإللكرتوين ،"in Supporting investment and the European Economy

.org/fileadmin/Studien/2015/Microsoft_Cloud_framework.pdf

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0377/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0377/en
http://www.analysysmason.com/CAP-Internet-Sept2014
http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2011/mar11/03-24idcpartnerecosystempr.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2011/mar11/03-24idcpartnerecosystempr.aspx
http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2015/Microsoft_Cloud_framework.pdf
http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2015/Microsoft_Cloud_framework.pdf
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مقدمي احملتوى. فعلى سبيل املثال، قام مقدمو احملتوى، خالل السنوات الست املاضية، بتصميم 1,2 مليون تطبيق 
ألغراض منصة App Store اخلاصة بشركة Apple، مما حقق ازدهارًا يف صناعة تطوير احملتوى بأكملها. ووفقًا 
للتوقعات66، ستبلغ أحجام مبيعات منصة App Store لشركة Apple ما قيمته 45 مليار دوالر أمريكي حبلول 
عام 2020. وتطور تطبيق WeChat تدرجييًا وأصبح منصة متكاملة خلدمات املعلومات ميكن أن جتمع بني وظائف 
خمتلفة، مثل مركز لأللعاب ومنصة لطلب سيارات األجرة وإدارة األموال وحتديد أماكن املطاعم. وتؤدي هذه 

الوظائف املتنوعة إىل احلفاظ على مستوى مرتفع لنشاط املستعملني.

مشغلي  إيرادات  على  تأثريًا كبريًا   (OTT) اإلنرتنت على  املتاحة حبرّية  اخلدمات  تؤثر  آخر،  من جانب   -
االتصاالت. ففي الصني، ازدادت مدة االتصاالت الصوتية املتنقلة وارتفع دخل الشركات مبقدار 5 يف املائة 
و1,9 يف املائة فقط على التوايل يف عام 2013، حيث سجلتا اخنفاضًا مبقدار 6 يف املائة و4 يف املائة، على 
التوايل، بفضل اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT). وطبقًا لتقرير مؤسسة Mobile Squared البحثية 
الربيطانية، ختسر شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة يف العامل 100 مليون دوالر أمريكي يوميًا بسبب خدمات 
االتصاالت قليلة التكلفة املقّدمة عرب Skype وغريها من خدمات نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت 
واخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت (OTT) األخرى. وملواجهة هذا الوضع اخلطري، نشط بعض مشغلي 
االتصاالت يف إجراء التحول، مثل شركة االتصاالت الصينية اليت تعاونت مع شركة NETEASE لتنفيذ خدمة 

املراسلة الفورية املتنقلة.

2.1.7.3 العالقة بني مشغلي االتصاالت ومقدمي اخلدمات OTT يف الصني

تأثري متزايد على خدمات   (OTT) املتاحة حبرّية على اإلنرتنت بالغ السرعة الذي تشهده اخلدمات  للنمو  أصبح 
الصوت التقليدية وخدمات الرسائل القصرية يف صناعة االتصاالت. وقد ازدادت مدة االتصاالت الصوتية املتنقلة67 
يف الصني مبقدار 1 يف املائة فقط يف 2014، وهو اخنفاض مقداره 4 نقاط مئوية عن السنة اليت سبقتها، كما اخنفضت 
القيمة اإلمجالية لألعمال التجارية املتعلقة خبدمة الرسائل القصرية مبقدار 14,4 يف املائة يف 2014 مرتاجعة مبقدار 
13,8 نقطة مئوية خالل 2013. وعالوة على ذلك، بدأت خدمات االتصاالت الصوتية املتنقلة الدخول يف فرتة 

ركود حيث حتولت مسامهة هذه اخلدمات يف صناعة االتصاالت إىل أرقام سالبة ألول مرة يف 2014. وملواجهة 
آثار وتأثري اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت (OTT)، عّجل مشغلو االتصاالت يف الصني من عملية التحول 

اخلاصة هبم.

وتعاونت شركة االتصاالت الصينية (China Telecom) مع شركة Netease يف إطالق تطبيق جديد للمراسلة 
 YiXin وحقق نتائج جيدة. وبنهاية عام 2014، بلغ عدد مستعملي التطبيق ،YiXin الفورية املتنقلة ُأطلق عليه اسم
أكثر من 150 مليون مستعمل مسجل وأصبح واحدًا من ثالثة تطبيقات حتتل القمة بني تطبيقات املراسلة الفورية 

املتنقلة يف الصني. وقد أطلق آخر إصدار من التطبيق YiXin وظيفة للنداء املجاين أيضًا.

وتعاونت شركة China Unicom لالتصاالت مبقاطعة غوانغدونغ مع شركة Tencent يف إطالق بطاقة جديدة 
 WeChat للتطبيق MB 500 ووفرت حركة بيانات متنقلة بسعة ،“WeChat Wo” للهاتف اخللوي أطلق عليها اسم
مقابل 10 يوانات فقط. وقد أدى أسلوب االبتكار هذا إىل تشجيع مبيعات بطاقة اهلاتف اخللوي اجلديدة لتصل 
قرب 1 مليون بطاقة يف شهر واحد. وبناًء على ذلك، يربهن أسلوب التعاون هذا على حتقيق وضع يفوز فيه اجلميع 

.(OTT) من بني مشغلي االتصاالت ومقدمي اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت

.http://go.appannie.com/report-forecast0516 ،2016 10 فرباير ،App Annie شركة  66

الوثيقة SG1RGQ/98، "أحدث التطورات يف اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت (OTT) والتعاون واملنافسة؟ العالقة بني مشغلي االتصاالت   67

ومقدمي اخلدمات OTT يف الصني"، مجهورية الصني الشعبية.

http://go.appannie.com/report-forecast0516
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0098/en
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 Qihoo 360 مثل ،(OTT) باالشرتاك مع مقدمي اخلدمات املتاحة حبرّية على اإلنرتنت China Mobile وقامت شركة
وSina مبحاولة تطبيق أسلوب الرتسيم املرتتب (الرتسيم العكسي)،68 حيث يتحمل مقدمو اخلدمات املتاحة حبرّية 
 360 استخدام مستعملي شركة China Mobile خدمات  عند  املستعمل  تكلفة حركة   (OTT) اإلنرتنت على 
assistant أو micro-blog على موقع Sina. ويف نفس الوقت اخنرطت شركة China Mobile بنشاط مع بعض 

اجلهات املصنعة مثل Samsung وHuawei يف حماولة الختبار مشروع اتصاالت متقاربة. وستعمل هذه الوظيفة 
على رفع كفاءة النداءات والرسائل وبيانات االتصال التقليدية حبيث ميكن أن ترسل الرسائل والصور وتسجيالت 

.OTT مباشرة دون تثبيت أي من التطبيقات (OTT) الفيديو كخدمات متاحة حبرية على اإلنرتنت

3.1.7.3 شبكات توزيع احملتوى 

تتألف شبكات توزيع احملتوى (CDN) من جمموعات خمّدمات ُعقدية موزعة يف مناطق خمتلفة، وجتري توزيع موارد 
احملتوى يف الوقت الفعلي بكفاءة وبصورة مستقرة على مواقع الشبكة القريبة من املستعملني النهائيني – على أساس 
املعلومات املتاحة بشأن حالة الشبكة وطلبات العمالء69. ووفقًا لبحوث مستشارين مهنيني وتنبؤاهتم، قدمت شبكات 
 Amazon توزيع احملتوى خدمات معّجلة ملشاريع حملية ودولية خمتلفة ذات صلة باإلنرتنت (مبا يف ذلك شركات
وYoutube وTencent وTaobao)، وستمثل بنية حتتية مهمة للشبكات، مع احتمال منوها بثالثة أضعاف أو أكثر. 
وتقرتح الدراسة احلالية وضع طرائق لنماذج أعمال شبكات توزيع احملتوى من منظور مشغلي االتصاالت. واستنادًا 
إىل هذه الطرائق، تصاغ مناذج األعمال التجارية من عناصر تشكل قيمة النشاط التجاري وشكل النشاط، ومتايز 

اخلدمات، ودعم فوترة اخلدمات بغية استيفاء متطلبات عمليات شبكات توزيع احملتوى.

الرتسيم العكسي (REV) خدمة تكميلية تسمح بفرض رسوم على املستعمل املخّدم (املطلوب) مقابل النداء بأكمله أو جزء منه وال ميكن   68

فرض الرسوم القائمة على االستعمال إال على املستعمل املطلوب.
الوثيقة 1/161، "حتليل موجز عن منوذج أعمال لشبكات توزيع احملتوى لشركات تشغيل االتصاالت"، مجهورية الصني الشعبية.  69

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0161/
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الفصل الرابع - االنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس من بروتوكول   4
اإلنرتنت

تشتمل أهداف هذا الفصل على ما يلي70:

جتميع أسئلة واحتياجات البلدان النامية املتعلقة بانتقاهلا إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت (IPv6)؛  -
توحيد اجلهود وتنسيقها لتيسري االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت (IPv6)؛  -

استقصاء اإلجراءات والوسائل واألطر الزمنية املتاحة لالنتقال بشكل فّعال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول   -
اإلنرتنت (IPv6) مع مراعاة بشكل خاص جتربة الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات املشاركني يف 

جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت.
وأصبح اإلنرتنت اليوم شبكة عاملية من الشبكات اليت ختدم مليارات املستعملني يف مجيع أحناء العامل وقد حتقق ذلك 
بفضل القبول الواسع لربوتوكول اإلنرتنت (IP). واإلصدار احلايل من بروتوكول اإلنرتنت هو اإلصدار IPv4 الذي 
يبلغ عمره 35 عامًا ويتسم بالكثري من التقييدات غري املتوقعة. والتقييد األكرب هو حيز العناوين اخلاص به املكّون 
من 32 بتة والذي أدى إىل 4,3 مليار عنوان IP. ويف حني قد يبدو هذا الرقم كبريًا، فإن النمو السريع لإلنرتنت 
املتنقلة أدى إىل تسارع استهالك عناوين IP مما أدى إىل استنفاد مجيع  العريض ومشرتكي االتصاالت  والنطاق 

عناوين اإلصدار IPv4 يف مجيع أحناء العامل.

وللتغلب على هذه املشكلة، مت استنباط IPv6 الذي حيّسن سعات العنونة باإلصدار IPv4 باستعمال عناوين من 
128 بتة بدًال من 32 بتة، وبالتايل أمكن من الناحية العملية توفري جمموعة غري منتهية تقريبًا من عناوين IP. كما 

أن لإلصدار IPv6 الكثري من التحسينات فيما يتعلق باألمن والتسيري والتشكيل األوتومايت والتنقلية وجودة اخلدمة 
وغريها، وبالتايل توفري خصائص أفضل ومزيد من األمن للمستعملني النهائيني. وسيكون اإلصدار IPv6 من العوامل 

.(IoE) وإنرتنت كل شيء (M2M) واالتصاالت من آلة إىل آلة (IoT) التمكينية إلنرتنت األشياء

أمثلة على عمليات االنتقال الُقطرية  1.4

االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت يف اهلند  1.1.4

ميثل اعتماد اإلصدار IPv6 وتنفيذه يف اهلند مهمة كربى تشمل العديد من أصحاب املصلحة وموثقة يف خارطيت 
طريق أصدرهتما احلكومة اهلندية.71

واستندت النسخة األوىل من خارطة الطريق، وهي خارطة الطريق الوطنية لنشر اإلصدار IPv6 (I-v) (الصادرة يف 
عام 2010) إىل التوصيات التالية:

يسعى مجيع كبار مقدمي خدمات اإلنرتنت إىل تداول حركة اإلصدار IPv6 ويقدمون خدمات اإلصدار IPv6؛  -
مجيع وزارات وهيئات احلكومة املركزية وحكومات الواليات، مبا يف ذلك ما يتبعها من كيانات القطاع   -

العام (PSU)، جيب أن تبدأ استعمال خدمات اإلصدار IPv6؛
.IPv6 تشكيل فريق مهام اهلند املعين باإلصدار  -

الوثيقة SG1RGQ/33، "االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت يف اهلند: ما وصلت إليه الرحلة حىت اآلن"، مجهورية اهلند.  70

الوثيقة 1/193، "االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت يف اهلند: ما وصلت إليه الرحلة حىت اآلن"، مجهورية اهلند.  71

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0033
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0193/
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وعلى أساس التحديات اليت ووجهت خالل عملية تنفيذ خارطة الطريق األوىل – واسرتشادًا بسياسة االتصاالت 
الوطنية (NTP) لعام 2012، اليت توصي باالنتقال الواسع إىل اإلصدار IPv6 يف البلد بطريقة تدرجيية وحمددة زمنيًا، 
أعدت خارطة طريق ثانية (II-v) وصدرت يف مارس 2013، وتركز على جتهيز النظام اإليكولوجي بالكامل يف 
البلد حبلول 2017. وبناء على مناقشات يف خمتلف االجتماعات وحلقات العمل واحللقات الدراسية واملنتديات 
األخرى ورغبة يف االنتقال إىل اإلصدار IPv6 حبلول عام 2020، قررت احلكومة حتديد جداول زمنية جلميع أصحاب 

املصلحة.

الوطنية لإلصدار IPv6 يف اهلند عرب خمتلف أصحاب  الطريق  الثانية من خارطة  النسخة  وفيما يلي حالة إطالق 
املصلحة:

أعدت خمتلف املنظمات احلكومية خطة انتقال مفصلة لالنتقال الكامل إىل اإلصدار IPv6 (الكدسة املزدوجة)   -
حبلول ديسمرب 2017 وفقًا ملدى تعقيد الشبكات ودورة حياة املعدات/التكنولوجيا. وُطلب منهم أيضًا حتديد 

خمصصات يف امليزانيات املدرجة يف طلبات املنح املقدمة لالنتقال إىل اإلصدار IPv6؛
ُطلب من مجيع املنظمات احلكومية يف البلد توفري مجيع اخلدمات اجلديدة القائمة على بروتوكول اإلنرتنت   -
(مثل احلوسبة السحابية ومراكز البيانات وما إىل ذلك) املقرر تنفيذها للمنظمات احلكومية ومن قبل املنظمات 

نفسها على أساس الكدسة املزدوجة72 اليت تتوافق مع حركة اإلصدار IPv6 وبأثر فوري؛
ُطلب من مجيع املنظمات احلكومية يف البلد نقل مجيع السطوح البينية العامة للمشاريع احلكومية املخصصة   -

لتقدمي خدمات للمواطنني إىل العمل بأسلوب الكدسة املزدوجة اليت تتوافق مع اإلصدار IPv6؛
للعمل  اجلاهزة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  معدات  شراء  احلكومية  املنظمات  مجيع  من  ُطلب   -
(الكدسة   IPv6 باإلصدار للعمل  إىل نشر شبكات جاهزة  تتجه  املزدوجة) وأن  (الكدسة   IPv6 باإلصدار

املزدوجة) بتطبيقات من طرف إىل طرف تعمل باإلصدار IPv6؛
ُطلب من مجيع املنظمات احلكومية اليت تتعامل مع اجلمهور بدء مشاريع جتريبية استنادًا إىل تطبيقات مبتكرة   -
قائمة على اإلصدار IPv6 باستعمال تطبيقات إنرتنت األشياء/االتصاالت من آلة إىل آلة مثل القياس الذكي 

والشبكات الذكية واملباين الذكية واملدن الذكية وما إىل ذلك؛
ُطلب من مجيع املنظمات احلكومية تنمية مهارات املوارد البشرية ذات الصلة باإلصدار IPv6 يف املنظمة من   -
خالل تدريب دوري على فرتة من سنة إىل ثالث سنوات لتحقيق انتقال بدون انقطاع وبأقل قدر ممكن من 

اإلعاقة؛
أصبح مجيع مقدمي خدمات اإلنرتنت تقريبًا يف البلد مستعدين اآلن لتقدمي خدمات اإلصدار IPv6 يف هذه   -

الشرحية.
وبالنسبة إىل عمالء الشركات غري اجلاهزين لإلصدار IPv6، ُطلب من مقدمي خدمات اإلنرتنت تثقيف عمالئهم 
وتشجيعهم على االنتقال إىل اإلصدار IPv6 (الكدسة املزدوجة). وعلى الرغم من إصدار احلكومة اهلندية خلارطيت 

الطريق لالنتقال إىل اإلصدار IPv6 يف البلد فإن استعماله غري مشجع. 

إدماج اإلصدار IPv6 يف االسرتاتيجية االقتصادية يف زميبابوي  2.1.4

تعمل حكومة زميبابوي على حتقيق عملية انتقال بدون انقطاع من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس من بروتوكول 
اإلنرتنت. وعند القيام بذلك، يضع البلد يف اعتباره البيئة االجتماعية واالقتصادية احلالية يف البلد من أجل ضمان 

.IPv6و IPv4 شبكة بكدسة مزدوجة هي شبكة تكون فيها مجيع العقد مدعومة باإلصدارين  72
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أن يكون هناك استعداد وقدرة بني أصحاب املصلحة الرئيسيني73. وقد نظرت زميبابوي بعناية يف مسألة كيفية 
االنتقال إىل اإلصدار IPv6 بدون التأثري بشكل سليب على األعمال والتجارة، ووضعت اسرتاتيجيات ما يلي:

الصلة  املعلومات ذات  تشكيل فريق مهام معين باإلصدار IPv6 يكون مسؤوًال عن تقصي احلقائق ونشر   -
واملساعدة يف وضع خارطة طريق؛

مواءمة اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع االسرتاتيجية االقتصادية للبلد؛  -
تنفيذ شراكات بني القطاعني العام واخلاص؛  -

ضمان أن تراعي مشاريع البنية التحتية احلالية التكنولوجيات املستقبلية حبيث ميكن حتقيق منافع اجتماعية من   -
خالل مفاهيم التلفزيون القائم على بروتوكول اإلنرتنت واملدينة الذكية؛

ضمان أن تكون أي أنظمة مستقبلية من املقرر استعماهلا يف زميبابوي متوافقة مع اإلصدار IPv6، وبالتايل   -
احليلولة دون التخلص من املعدات املتقادمة يف زميبابوي؛

ضمان أن يكون بوسع األعمال والفئات االجتماعية يف زميبابوي االتصال باملواقع األخرى يف العامل اليت   -
تستعمل اإلصدار IPv6؛

احلصول على مساعدة من االحتاد إلجراء اختبارات بشأن اإلصدار IPv6 للجنوب اإلفريقي وزميبابوي؛  -
وتشجيع التعاون بني مقدمي املعدات ومطوري التطبيقات ومقدمي خدمات اإلنرتنت.  -

ختصيص وتوزيع املوارد لالنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس من بروتوكول   2.4

اإلنرتنت

(RIR) سجالت اإلنرتنت اإلقليمية  1.2.4

توفر السجالت RIR خدمات إلدارة وتسيري وتوزيع وتسجيل موارد أرقام اإلنرتنت وحتديدًا عناوين اإلصدارين 
IPv4 وIPv6 وأرقام ُمغفلة اهلوية لألنظمة كل داخل منطقته. وتقوم اخلدمات، من جهة، على السياسات اليت تضعها 

املجتمعات الواقعة حتت والية كل سجل RIR من خالل هنج تصاعدي يستند إىل مفهوم أصحاب املصلحة املتعددين 
يكون مفتوحًا للجميع. وعملية وضع السياسات املطبقة (PDP) يف كل منطقة من مناطق السجالت RIR حتدد 
األسلوب املّتبع يف وضع هذه السياسات واتباعها. واخلدمات الرئيسية اليت توفرها السجالت RIR هي إدارة موارد 
أرقام اإلنرتنت لضمان التفّرد واإلشراف يف توزيعها على من حيتاج إىل هذه املوارد من األرقام والنشر على الصعيد 

العاملي لسجل مجيع التخصيصات.

ويعمل كل سجل إقليمي لإلنرتنت (RIR) يف منطقته اخلاصة به باعتباره مجعية غري رحبية لألعضاء طبقًا للقوانني 
السارية يف البلد املوجود فيه. وسجالت اإلنرتنت اإلقليمية اخلمسة هي:74

املركز اإلفريقي ملعلومات الشبكات (AFRINIC) - تأسس يف 2005، وخيدم إفريقيا ويوجد يف موريشيوس؛  -
مركز معلومات شبكة آسيا واحمليط اهلادئ (APNIC) - تأسس يف 1993، وخيدم منطقة آسيا واحمليط اهلادئ   -

ويوجد يف أسرتاليا؛

الوثيقة SG1RGQ/231، "إدماج اإلصدار IPv6 يف االسرتاتيجية االقتصادية"، مجهورية زميبابوي.  73

الوثيقة SG1RGQ/55، "أساسيات اإلنرتنت اإلقليمي"، السجل األمريكي ألرقام اإلنرتنت (ARIN)، (الواليات املتحدة األمريكية).  74

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0231
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0055
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السجل األمريكي ألرقام اإلنرتنت (ARIN) - تأسس يف 1997، وخيدم الواليات املتحدة األمريكية وكندا   -
وأجزاء من جزر البحر الكارييب ومشال األطلسي وأنتارتيكا، ويوجد يف الواليات املتحدة؛

مركز معلومات شبكة أمريكا الالتينية والكارييب (LACNIC) - تأسس يف 2002 وخيدم منطقة أمريكا الالتينية   -
وأجزاء من البحر الكارييب ويوجد يف أوروغواي؛

مركز تنسيق الشبكات األوروبية العاملة بربوتوكول اإلنرتنت (RIPE NCC) - تأسس يف 1992، وخيدم أوروبا   -
وآسيا الوسطى والشرق األوسط ويوجد يف هولندا.

وجمتمعات السجالت RIR اليت تضع السياسات وتتوىل إدارة كل سجل من هذه السجالت تتألف من جمموعة 
متنوعة من املنظمات، مبا يف ذلك:

مقدمو خدمات اإلنرتنت مبختلف أشكاهلم؛  -
احلكومات على مجيع املستويات؛  -

اجلامعات؛  -
املجتمع املدين؛  -

املؤسسات الرحبية وغري الرحبية من مجيع األحجام ويف مجيع قطاعات األعمال.  -
السياسات وما يصاحبها من  املشاركة يف عملية وضع  يوّد  فرد  مفتوحة ألّي  RIR هذه  السجالت  وجمتمعات 
مناقشات. وتقوم هذه املجتمعات بوضع السياسات من خالل عمليات مفتوحة وشفافة وتصاعدية يف املجتمع. 
وبوسع احلكومات ومن ميثلوهنا املشاركة، بل هي تشارك يف هذه العملية، ولكن ليس هلا دور متييزي. ومع ذلك، 
ونظرًا ألمهية دور احلكومات يف حتديد شكل السياسة العامة فيما خيص اإلنرتنت، فإن مسامهتها يف عملية وضع 
السياسات للسجالت RIR بالغة األمهية، كما تشارك السجالت RIR كل على حدة يف طائفة من أنشطة التوعية 

من أجل تشجيع مشاركة احلكومات يف املناطق اخلاصة هبا.

وللمشاركة يف املناقشات وعملية وضع السياسات اخلاصة بالسجالت RIR، يشرتك املهتمون يف قوائم بريد عمومية 
للمشاركة  للجميع  أيضًا  مفتوحة  السجالت RIR وهي  مناقشات يف اجتماعات  تنشأ هلذا الغرض. كما جتري 
الشخصية أو عن ُبعد. ولكي يتحول مقرتح سياسات إىل سياسة عامة للسجل RIR (أو تعديل سياسة عامة قائمة)، 
جيب التوصل إىل توافق يف اآلراء. ويعين ذلك أنه ال ينبغي وجود أي نزاع أو اعرتاض مل يتم تناوله. وتقع على 
عاتق قيادة اهليئات (مثل رؤساء أفرقة العمل وأعضاء املجالس االستشارية) تقييم وحتديد ما إذا كان قد مت تناول 
 RIR مجيع أوجه اخلالف وأن هناك دعم كاف إلعالن توافق يف اآلراء بشأن التغيريات املقرتحة. وبدوره، كل سجل
ملزم طبقًا لقواعده التشغيلية بتنفيذ السياسات اليت وضعتها هذه اهليئات عرب عمليات مفتوحة وشفافة وتصاعدية. 

وهذا االلتزام يرد بالتفصيل يف االتفاقات اليت يوقعها كل سجل RIR مع اجلهات التابعة له.
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اجلوانب التقنية - دراسات حالة  3.4

اختبار اخلدمة وحتليل تكنولوجيا DS-Lite لالنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول   1.3.4

اإلنرتنت يف الصني
عند إدخال تكنولوجيا اإلصدار IPv6 الالزمة لشبكات اجليل التايل، من املهم تأمني التشغيل العادي للخدمات/
التطبيقات (استنادًا إىل تكنولوجيا اإلصدار IPv4) اليت تنقلها الشبكات القائمة75. وللتغلب على هذه املشكلة، 
السلس  التطور  الشبكات لضمان  للبحوث وجتارب نشر تكنولوجيا  الصلة  التنفيذ ذات  البلدان مشاريع  طبقت 

للشبكات. وDS-Lite من تكنولوجيات االنتقال الرئيسية لإلصدار IPv6 املستعملة هلذا الغرض.

وDS-Lite عبارة عن كدسة مزدوجة خفيفة الوزن، تدمج اإلصدار IPv4 يف مسريات اإلصدار IPv6 وتكنولوجيات 
 .IPv6 بإمكانية النفاذ إىل اإلصدار IPv4 لتزويد مطاريف املستعملني العاملة وفق اإلصدار (NAT) حتويل عنوان الشبكة

ويستند منوذج DS-Lite إىل مسري من اإلصدار IPv4 إىل اإلصدار IPv6، ويتسم باخلصائص التالية:

تكنولوجيا DS-Lite تتيح ملستعملني متعددين تقاسم IP واحد بطريقة تسمح بتقاسم عناوين الشبكات العامة   -
لإلصدار IPv4 وزيادة استعمال عناوين اإلصدار IPv4؛

 IPv6 البحت والكدسة املزدوجة واإلصدار IPv4 يتيح استعمال ثالثة أنواع من املطاريف، وهي اإلصدار  -
البحت؛

معمارية تكنولوجيا DS-Lite ميكن أن تؤدي إىل جتنب التحديثات أو "الثانية" للشبكة؛  -
هناك اختناق يف األداء؛ ومنوذج DS-Lite ميثل تكنولوجيا لالنتقال من حالة إىل حالة.  -

وتبني التجارب اليت أجريت على أساس شبكة جتارية جتريبية أن جهاز DS-Lite ميكن أن يقوم بالفعل بشكل مطرد 
احلسابات وحتديد  والتحقق من   (DNS) امليادين أمساء  نظام  العناوين وتشغيل  إصدار  مثل  األساسية  بالوظائف 
الشبكات  نشر  متطلبات  واستيفاء  القائمة  الشبكات  لتحديث   DS-Lite تكنولوجيا استعمال  السرعات. وميكن 

اخلاصة باملشغل.

وال ميكن فصل النتائج املرجوة للمؤشرات الفنية اليت يتم احلصول عليها من اختبارات التكنولوجيا DS-Lite، خبالف 
التكنولوجيا الناضجة نسبيًا، عن النشر الكايف لقدرات معدات الشبكات. وخالل مرحلة النشر الواسعة فيما بعد، 
ينبغي أن يضع القائمون بإنشاء الشبكة يف االعتبار مسألة إطناب املعدات الرئيسية للتغلب على اختناقات األداء 

احملتملة للتكنولوجيا.

مبادئ توجيهية ودراسات حالة  4.4

االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت يف اهلند: ما وصلت إليه الرحلة حىت   1.4.4

اآلن
الرابع إىل اإلصدار السادس من  بدأت اجلهود يف اهلند مبكرًا يف 2004 عندما مت إدراج "االنتقال من اإلصدار 
بروتوكول اإلنرتنت يف اهلند" ضمن بنود الربنامج املؤلف من 10 نقاط الذي أعلنه وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

الوثيقة 1/162، "اختبار اخلدمة وحتليل تكنولوجيا DS-Lite لالنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت يف الصني"، مجهورية   75

الصني الشعبية.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0162/
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املعلومات.76 وبعد املداوالت الالزمة، مت تشكيل جلنة برئاسة مستشار هيئة االتصاالت (DoT) وكلفت بإعداد 
خارطة طريق مناسبة لتحقيق االنتقال من اإلصدار الرابع إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت (كما أشري 

أعاله)، حتدد بوضوح اخلطوات املتضمنة يف العملية (امللحق 5).

تنفيذ اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت يف الكامريون  2.4.4

طبقت الكامريون77 يف 2014 اسرتاتيجية وطنية لتنفيذ اإلصدار IPv6، وشكلت جلنة مراقبة تقدم تقاريرها إىل رئيس 
الوزراء وتتألف من خمتلف أصحاب املصلحة الوطنيني. ورؤية هذه االسرتاتيجية هي أن يكون املجال السيرباين 
للكامريون حبلول 2018 جماًال ميكن فيه لألفراد والشركات النفاذ إىل مجيع اخلدمات الشبكية وخدمات اإلنرتنت 

يف كل من اإلصدار IPv4 واإلصدار IPv6. وفيما يلي األهداف االسرتاتيجية: 

أن تكون مجيع البنية التحتية الوطنية لإلصدار IPv6 جاهزة حبلول ديسمرب 2015؛  -
إنشاء بيئة الختبار اإلصدار IPv6 حبلول ديسمرب 2015؛  -

تنظيم محالت لتوعية الشركات واألفراد وبناء قدرات املوظفني فيما يتعلق باإلصدار IPv6 طوال مدة املشروع؛  -
وضع خطط النتقال مجيع الكيانات العامة واخلاصة حبلول ديسمرب 2016؛  -

تيسري النفاذ إىل مجيع اخلدمات اإللكرتونية بواسطة الربوتوكولني حبلول ديسمرب 2017؛  -
اعتماد أحكام (تقنية وتنظيمية) حتظر استعمال ترمجة عنوان الشبكة (NAT) يف مجيع شبكات االتصاالت   -

حبلول 2018؛
وضع إطار تنظيمي حيظر استرياد معدات "غري متوافقة مع اإلصدار IPv6" إىل الكامريون.  -

وتشتمل خطة عمل احلكومة االسرتاتيجية ذات األولوية على:

مراجعة اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل وضع اإلصدار IPv6 يف مركز مجيع البنية   -
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلكومة؛

أن يكون التوافق مع اإلصدار IPv6 شرطًا إلزاميًا يف مجيع عقود شراء اخلدمات ومعدات تكنولوجيا املعلومات   -
واالتصاالت اليت تطرحها احلكومة؛

حظر استرياد معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري املتوافقة مع اإلصدار IPv6 إىل الكامريون؛  -
اشرتاط توفري اإلصدار IPv6 يف مجيع مبادرات توصيل اإلنرتنت اليت تتخذها املؤسسات العامة؛  -

دعوة اإلدارات إىل ضمان إمكانية النفاذ إىل اإلصدار IPv6 واإلصدار IPv4 جلميع املواقع الشبكية واخلدمات   -
املتاحة على اإلنرتنت املقدمة إىل األفراد والشركات؛

تعبئة اجلامعات بصفة عامة وجامعات القطاع العام بصفة خاصة لتكون من بني أوىل اجلهات اليت تشغل   -
اإلصدار IPv6 يف بنيتها التحتية، وتوفري اخلدمات عن طريق اإلصدار IPv6 وتقدمي برامج أكادميية للتدريب 

على اإلصدار IPv6؛
تنظيم محالت تدريب مجاعية لصناع السياسات ومديري الشبكات واألنظمة واملهندسني؛  -

.IPv4 كما هو احلال حاليًا مع اإلصدار ،IPv6 بناء وإدارة شبكات اإلصدار  -

الوثيقة SG1RGQ/33، "االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت يف اهلند: ما وصلت إليه الرحلة حىت اآلن"، مجهورية اهلند.  76

الوثيقة SG1RGQ/146، "تنفيذ اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت (IPv6) يف الكامريون"، مجهورية الكامريون.  77

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0033
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0146
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وعلى وجه التحديد، تشتمل خطة عمل احلكومة االسرتاتيجية ذات األولوية ملشغلي االتصاالت على ما يلي:

تقييم املتطلبات من العناوين يف اإلصدار IPv6؛  -
ختطيط انتقال شبكاهتا إىل اإلصدار IPv6؛  -

طلب فدرات من عناوين اإلصدار IPv4 واإلصدار IPv6 هبدف التحضري هلذا االنتقال واحلد من استعمال   -
ترمجة عنوان الشبكة؛

إجراء اختبارات وإطالق مرحلة االنتقال جلميع بنياهتا األساسية؛  -
تنظيم محالت التوعية باالنتقال من اإلصدار IPv4 إىل اإلصدار IPv6 بني عمالء كل منها؛  -

ختصيص عناوين بروتوكول IP لكل وصلة إنرتنت، بصرف النظر عن دعم الشبكة أو التوصيلة؛  -
توفري تدريب بشأن اإلصدار IPv6 للموظفني الفنيني ومديري الشبكات ومهندسي األنظمة.  -

العوامل اليت تؤثر على تبين اإلصدار IPv6 استنادًا إىل مسامهات من اهلند وأوكرانيا  5.4

يشجع النمو السريع لتبادل احلركة من ناحية واستنفاد عناوين اإلصدار IPv4 من الناحية األخرى شبكات االتصاالت 
على العمل على عملية مستمرة لوضع أمثل آليات اتصال مستعملة إلرسال املعلومات.78

وعند حماولة مالكي الشبكات نشر اإلصدار IPv6، فإهنم عادة ما يريدون إعطاء املشرتكني إمكانية النفاذ إىل موارد 
اإلصدار IPv6 اخلارجية أو إعطاء املستعملني اخلارجيني إمكانية النفاذ إىل موارد اإلصدار IPv6 الداخلية. وبالتايل، 
 IPv6 يسعى معظم املالكني إىل حل املشكلتني. ولألسف، ال تكون معظم الشركات يف عجلة لالنتقال إىل اإلصدار

لعدد من األسباب املختلفة هي:

الطلب - حسب فئة الشبكة، ميكن أن تكون عوامل داخلية أو خارجية أو اإلثنني. وميكن إجراء التقييم   -
الكمي هلذا العامل من خالل مسح للمشرتكني (من حيث االهتمام باالنتقال إىل اإلصدار IPv6) أو تقدير 

نسبة املوارد املتاحة.
السوق - توافر عتاد وبرجميات معتمدة يف سوق بلد معني (عامل خارجي). وال تتوافر يف كل البلدان معدات   -

.IPv6 و/أو برجميات (موافق على استعماهلا على شبكة البلد) تتوافق مع اإلصدار
القدرات البشرية (توافر مهنيني ماهرين) – ميكن أن تكون عوامل خارجية و داخلية. وجدير بالذكر أن   -

.IPv6 هذا العامل ميكن أن يؤثر تأثريًا كبريًا على اجلدوى االقتصادية لتبين اإلصدار
البيئة (املشغلون اخلارجيون ومقدمو اخلدمة يف البلد) - عامل خارجي ميكن أن يكون بالغ األمهية ملالك   -
الشبكة. فإذا مل يستطع كبار املشغلني توفري نقل حركة اإلصدار IPv6، فقد تكون القدرات الداخلية لالنتقال 

إىل اإلصدار IPv6 منخفضة إىل حد ما.
البنية التحتية اململوكة (توافر املعدات وهياكل الشبكات وحمطات التشغيل وما إىل ذلك) - عامل داخلي.  -

الوثيقتان SG1RGQ/149، "حتليل العوامل املؤثرة يف عملية انتقال شبكات االتصاالت من اإلصدار IPv4 إىل اإلصدار IPv6"، وأكادميية   78

ألكسندر ستيبانوفتش بوبوف الوطنية لالتصاالت (أوكرانيا)، وSG1RGQ/33، "االنتقال إىل اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنرتنت يف 
اهلند: ما وصلت إليه الرحلة حىت اآلن"، مجهورية اهلند.

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0149
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0033


44

 املسألة 1/1: اجلوانب السياساتية والتنظيمية والتقنية لالنتقال من الشبكات القائمة إىل شبكات النطاق العريض يف البلدان النامية

 IPv6 أجهزة املستعملني (املشرتكني) - عامل داخلي. من الضروري أن يكون العمل عن طريق اإلصدار  -
متوافقًا مع أجهزة املستعملني – حمطات التشغيل واملسريات املنزلية وغريها – وليس مع معدات املشغلني 

فقط.
السياسات والتنظيم (سياسة احلكومة بشأن االنتقال إىل اإلصدار IPv6) - عامل خارجي. حيدد توافر   -

.IPv6 إىل اإلصدار IPv4 الربامج لتنسيق العمل من أجل تيسري االنتقال من اإلصدار
وقبل إعداد خارطة طريق ملموسة لالنتقال إىل اإلصدار IPv6، على البلدان أن تراعي كل العوامل اليت ميكن أن 

تؤثر على اختيار أكثر الطرق فعالية لالنتقال.

ولتحديد أنسب تكنولوجيات شبكات االتصاالت من منظور استشراف االنتقال من اإلصدار الرابع لربوتوكول 
اإلنرتنت (IPv4) إىل اإلصدار السادس منه (IPv6) يف الظروف احملددة، ينبغي تقسيم هذه العوامل إىل جمموعتني. 

.IPv6 املجموعة األوىل - العوامل اليت ستؤثر على اختيار مسار االنتقال التقين إىل كدسة

وتشمل هذه املجموعة: السوق (وجود عتاد وبرجميات معتمدة يف سوق بلد معني)؛ البنية التحتية اململوكة (احلالة 
الراهنة للبنية التحتية الداخلية)؛ أجهزة املستعملني (املشرتكني)؛ والقدرات البشرية (وجود موظفني ذوي مهارات).

وتشمل املجموعة الثانية العوامل اليت حتدد عمومًا قابلية التنفيذ العملي لالنتقال اليت ال ترتبط بالطرق التقنية: الطلب 
(ضرورة التوصيل بالشبكات اخلارجية)؛ والبيئة (بيئة مقدمي اخلدمات وحالة البنية التحتية اخلارجية)؛ والسياسات 

والتنظيم.

واستنادًا إىل إجراءات التقدير، ُوضعت صيغة مبسطة لطريقة حتليل الرتاتبيات باستخدام مؤشر مرجح على أساس 
نتائج عدد من العوامل وُمعامالت ترجيحها اليت حتتسب عن طريق املقارنة الزوجية. ومن مزايا هذه الطريقة املختارة 
أن اخلرباء خالل دورة اخلرباء أدلوا بآرائهم وأحكامهم بشأن املعايري (العوامل) اليت مت إعدادها وأجروا تقييمًا كميًا 
للعوامل. وإثر هذا التفاعل بني اخلرباء، يتم جتميع أفكارهم مث يقدم تقييم عام للعامل فيما يتعلق مبوضوع املقارنة.

وضّم فريق اخلرباء خرباء من شركات رائدة يف أوكرانيا مسؤولة عن نقل شبكاهتا إىل اإلصدار السادس لربوتوكول 
اإلنرتنت (IPv6). وأظهرت نتائج احلساب أن العامل البشري كان أهم عامل من العوامل اليت قد تؤثر على اختيار 

مسار االنتقال التقين إىل كدسة IPv6 (املجموعة األوىل).

ومن بني العوامل اليت حتدد بوجه عام قابلية التنفيذ العملي لالنتقال اليت ال ترتبط بالطرق التقنية، كان الطلب هو 
العامل الذي سجل أعلى ُمعامل ترجيح.79

الوثيقة 1/448، "تقدير مستوى استعداد مشغلي االتصاالت إلدخال اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت (IPv6) يف شبكاهتم"، أكادميية   79

ألكسندر ستيبانوفتش بوبوف الوطنية لالتصاالت، (أوكرانيا).

https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0448/en
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الفصل 5 - تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم (جوانب السياسة   5
العامة والتمويل)

ستستفيد احلكومات يف مجيع أحناء العامل اليت تنفق مليارات الدوالرات األمريكية سنويًا على التعليم من االنتقال 
إىل أنظمة التعليم اليت تقوم بشكل متزايد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت80. واستخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف جمال التعليم عامل رئيسي أيضًا لزيادة استخدام النطاق العريض يف املجتمع األوسع. وسيستعمل 
الطالب واملعلمون أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بل وسيستعملها أيضًا أعضاء أسرهم يف املنزل. ويعترب 

استخدام املدارس كمراكز جمتمعية للنفاذ إىل االتصاالت من العوامل األخرى املهمة أيضًا.

تستعمل احلكومات حول العامل برامج التعلم اإللكرتوين إلجياد أفضل البيئات التعليمية لطالهبا وذلك بغية جلب 
مهارات القرن احلادي والعشرين هلم. وجتمع هذه الربامج بني عناصر احلل - التكنولوجيا والتوصيلية واحملتوى الرقمي 
وأساليب التعليم احملّسنة بفضل التنمية املهنية - واالعتبارات األخرى الالزمة لتحقيق النجاح: السياسة واسرتاتيجيات 

التمويل واملقاييس/التقييم والنظام اإليكولوجي التجاري لتحقيق ذلك.

السياسة العامة  1.5

هناك أربعة عوامل مهمة لنجاح برامج "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم":

دعم سياسي على أعلى مستوى من رؤساء الدول وغريهم من كبار صناع القرار؛  (1

خطط وطنية مع أهداف موقوتة وقابلة للقياس؛  (2

التنسيق بني الوزارات أو اإلدارات (خاصة وزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم)؛  (3

استعمال صناديق اخلدمة الشاملة أو آليات التمويل األخرى.  (4

توصيات من أجل برامج حتويل التعليم الوطين:

توصيل مجيع املدارس والفصول الدراسية بالنطاق العريض؛  -
توفري لوحات ذكية تفاعلية يف الفصول الدراسية؛  -

توفري حواسيب مدعومة للطالب واملعلمني؛  -
تدريب مجيع املعلمني والطالب يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك إعداد و/  -

أو إدماج منهج دراسي حملو األمية بوسائط اإلعالم الرقمية؛
توفري احملتوى الرقمي فيما خيص التعليم؛  -

توفري توصيلية عريضة النطاق مدعومة يف املنازل لفائدة الطالب واألسر ذوي الدخل املنخفض؛  -
توفري النفاذ العام إىل اإلنرتنت يف املدارس (مراكز جمتمعية للنفاذ إىل االتصاالت)؛  -

لصياغة  منتظم  واتباع هنج  فعالة.  تكون  لكي  احلاجة  باستمرار حسب  وتعديلها  السياسات  تقييم  ينبغي   -
السياسات من شأنه أن يؤدي إىل وضع سياسات واقعية يف فرتات زمنية معقولة.

الوثيقة 1/89، "الفصل 9: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم"، شركة إنتل (الواليات املتحدة األمريكية).  80

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0089/
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مصادر التمويل واسرتاتيجياته  2.5

من املهم حتديد كيفية متويل الربامج املشار إليها أعاله. وميكن أن يأيت التمويل من جمموعة كبرية من املصادر - سواء 
من احلكومات أو الشراكات بني القطاعني العام واخلاص أو الشركات احمللية أو من املشاركني أنفسهم. وينبغي أن 

توفر مصادر التمويل احملتملة اليت نوقشت يف هذا القسم أفكارًا للربامج املستقبلية.

التمويل الصادر من احلكومة والوكاالت  (1

احلكومات والوكاالت احلكومية هي مصادر التمويل الرئيسية عادة فيما يتعلق باملبادرات الوطنية الواسعة. وميكن 
القيمة  ضرائب  إىل  الفائدة  منخفضة  وقروض  مباشرة  إعانات  أشكال - من  عدة  يف  التمويل  هذا  يكون  أن 
املضافة (VAT) والرسوم اليت تطبق عائداهتا على أحد برامج التعلم اإللكرتوين، وختفيض ضرائب القيمة املضافة 
والرسوم على السلع واخلدمات اليت يتم اقتناؤها يف إطار برامج التعلم اإللكرتوين. وتبعًا للتسلسل اهلرمي (جيري 
يف بعض احلاالت وضع السياسة على املستوى الوطين وتتاح امليزانية على مستويات أدىن)، تكون احلكومات على 

مجيع املستويات - الوطنية أو احلكومية أو اإلقليمية أو احمللية - مرشحة لتوفري الدعم املايل.

صناديق اخلدمة الشاملة  (2

تستعمل الكثري من البلدان أيضًا صناديق اخلدمة الشاملة (صناديق أنشئت أصًال لضمان نشر معدات وخدمات 
اهلاتف األساسية يف كل مكان) من أجل برامج "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التعليم" اليت تشمل 
جمموعة من احلواسيب الشخصية واألجهزة الرقمية األخرى وتوصيالت عريضة النطاق وحمتويات وخدمات حملية 
التعليمية  الفرص  من  أفضل  مستوى  على  احلصول  سبل  والنائية  الريفية  املناطق  يف أكثر  للمواطنني حىت  تتيح 

واالقتصادية.

الوكاالت غري احلكومية  (3

هناك العديد من املنظمات غري احلكومية (NGO) والوكاالت احلكومية وغريها من املنظمات اخلريية اخلاصة مثل 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID) وفيلق الرمحة والبنك الدويل ومعهد الواليات املتحدة للتدريب يف جمال 
االتصاالت (USTTI)، اليت غالبًا ما متول برامج وأنشطة يف بلدان خمتلفة. وتركز هذه الربامج واألنشطة يف كثري من 
احلكومية  املنظمات غري  تعمل  احلاالت،  االقتصادية. ويف بعض  والتنمية  الصحية  والرعاية  التعليم  األحيان على 
كشركاء يقدمون متويًال مباشرًا؛ وميكن أن يقدموا يف حاالت أخرى املوارد البشرية الالزمة ألداء التدريب وتنمية 

القدرات أو توفري بعض عناصر برامج التعلم اإللكرتوين مثل احملتوى الرقمي.

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص  (4

متثل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص (PPP) شراكات بني احلكومة (أو منظمة أو وكالة حكومية) وشركة 
أو أكثر من شركات القطاع اخلاص. وميكن لشركات القطاع اخلاص أن تقدم نوعًا من أنواع االستثمار يف رأس 
املال و/أو الدعم العيين يف حني تقدم احلكومة األموال املقابلة واخلدمات احلكومية الداعمة واملسامهة العينية أو رمبا 

توفر عقودًا لشركات القطاع اخلاص.

شركات االتصاالت  (5

العام واخلاص االستفادة من حوافز متويل األعمال مع شركات  القطاعني  الشراكات بني  يشمل نوع حمدد من 
االتصاالت (telcos). وتقدم شركات االتصاالت فرصًا خاصة ألن الكثري من مستعملي تكنولوجيا التعلم اإللكرتوين 
يف املستقبل هم عمالء بالفعل. فعلى سبيل املثال، ميكن أن تقدم شركات االتصاالت ختفيضات على برامج احلواسيب 
الشخصية للمعلمني كجزء من العقد اخلاص بالتوصيلية. وغالبًا ما تكون شركات االتصاالت مستعدة الستخدام 
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لشركات  تقدمي ختفيضات للمعلمني. وميكن  والتسويق يف  العمالء  اكتساب  اليت كانت ستنفقها على  األموال 
االتصاالت أن تقيم شراكة مع وزارة التعليم يف بلد ما لنشر الوعي وتعزيزه من خالل توجيه رسائل إىل املعلمني 
أكثر جاذبية  املنتجات واخلدمات  أن جتعل حزمة  بالتايل  إىل ذلك. وميكنها  للمدرسني وما  اجتماعات  وتنظيم 

للمعلمني من خالل تقدمي ختفيضات أو تثبيت جماين كما هو احلال يف تركيا.

املصارف  (6

على غرار شركات االتصاالت، غالبًا ما تكون املصارف مستعدة الستخدام األموال اليت كانت ستنفقها على 
اكتساب العمالء للحصول على شروط متويل مناسبة للحواسيب الشخصية لفائدة املعلمني والطالب. وعالوة على 
ذلك، تستفيد املصارف من خالل إقامة شراكات مع املدارس علمًا بأن املدارس ال متثل وسائل تروجيية فعالة فحسب 
بل ومتثل أيضًا أرباب عمل ومراكز جمتمعية. ونظرًا للدور الفريد الذي تؤديه املدارس مع املعلمني وأولياء األمور 
(القدرة على حجز كشوف املرتبات أو الشهادات الدراسية مثًال)، ميكن أن يكون هناك خطر أقل يف التخلف عن 

السداد أمام املصارف يف تعاملها مع املدارس.

التمويل املقدم من املعلمني والطالب واآلباء  (7

يف كثري من احلاالت، ميكن لطلبات التمويل املوجهة إىل املستعملني النهائيني - اآلباء والطالب واملعلمني - أن تتيح 
متويل برامج التعلم اإللكرتوين يف املدرسة أو يف احلي، إما من جهات مجع التربعات أو التمويل اجلماعي أو أساليب 
أخرى. وبطبيعة احلال، يعتمد جناح اسرتاتيجية التمويل هذه على اهتمام هذه املجموعات بربامج التعلم اإللكرتوين 
وقدرهتم على التمويل. ولكن، جيب أال ُيرفض هذا اخليار بسرعة، حيث تنطوي برامج التعلم اإللكرتوين بني اآلباء 
واملعلمني على قدر كبري من االهتمام غري الفوري. وغالبًا ما يكون خيار الدفع املشرتك بني احلكومة واملستعملني 

النهائيني ناجحًا. والرابطة الوطنية لآلباء واملعلمني يف الواليات املتحدة خري مثال هلذا النوع من التمويل.81

املبادرات اإلقليمية  3.5

مبادرة الدول العربية بشأن التعلم الذكي املقدمة إىل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014   1.3.5

(ARB-4)
هتدف هذه املبادرة إىل االنتقال من األساليب التقليدية للتدريس يف املدارس واجلامعات – باستعمال الكتب واملصادر 
القائمة على الورق – إىل أساليب تعلم ذكية باستعمال احلواسيب اللوحية وأحدث الربجميات وتقنيات االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعاصرة فضًال عن توفري النفاذ إىل جمموعة من املعلومات واملوارد واملوضوعات 
األكادميية. وبالتايل، من أجل حتقيق هذه األهداف، خطط االحتاد وشركاء املشروع تنفيذ املشاريع الثالثة التالية 

يف الفرتة 2017-2015:

املشروع األول: اعتماد اسرتاتيجيات وطنية للتعلم الذكي وحمو األمية الرقمية؛  (1

املشروع الثاين: تشجيع نشر احلواسيب اللوحية يف املدارس باملنطقة العربية؛  (2

املشروع الثالث: تشجيع املوارد التعليمية املفتوحة.  (3

.http://www.pta.org :ميكن االطالع على التفاصيل يف العنوان التايل  81

http://www.pta.org
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التنفيذ

منتدى التعلم الذكي  (1

نظم املكتب اإلقليمي لالحتاد للمنطقة العربية مع االحتاد واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (ALECSO) منتدى 
التعلم الذكي يف ديب باإلمارات العربية املتحدة من 14 إىل 16 ديسمرب 2015 واستضافته حكومة اإلمارات العربية 

82.Millennium@EDUاملتحدة بالتعاون مع شركة إنتل و

املبادئ التوجيهية لصياغة االسرتاتيجيات الوطنية بشأن التعلم الذكي  (2

اهلدف من هذه املبادئ التوجيهية هو أن تعمل مبثابة أداة عملية لتيسري عملية تنفيذ مبادرات التعلم اإللكرتوين. 
وهي موجهة إىل احلكومات الوطنية اليت تسعى إىل وضع اسرتاتيجيات وسياسات لتبين التعلم الذكي على نطاق 
أوسع. وُأعد هذا الدليل خالل تنفيذ مبادرة االحتاد اإلقليمية للمنطقة العربية بشأن التعلم الذكي، اليت اعتمدت 
خالل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014 (WTDC-2014). وعالوًة على ذلك، فإن الشركاء الذين أعدوا 
 83.Millennium@EDUهذه املبادئ التوجيهية هم االحتاد واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وشركة إنتل و

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/SL/Forumfinalenglish- :الوصلة  82

report-clean.pdf

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/SL/Advanced%20 الوصلة:   83

Draft%20of%20Guidelines%20to%20formulate%20national%20strategies%20on%20Smart%20Learning.pdf

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/SL/Forumfinalenglishreport-clean.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/SL/Forumfinalenglishreport-clean.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/SL/Advanced%20Draft%20of%20Guidelines%20to%20formulate%20national%20strategies%20on%20Smart%20Learning.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2015/SL/Advanced%20Draft%20of%20Guidelines%20to%20formulate%20national%20strategies%20on%20Smart%20Learning.pdf
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Abbreviations and acronyms
Various abbreviations and acronyms are used through the document, they are provided here.

Abbreviation/acronym Description

AFRINIC African Network Information Center

APNIC Asia-Pacific Network Information Centre

ARIN American Registry for Internet Numbers

ARTCI Telecommunication/ICT Regulatory Authority (Côte d’Ivoire)

C2B Customer-to-Business

CAIs Community Anchor Institutions

CBE Central Bank of Egypt

CDMA Code Division Multiple Access

CDN Content Delivery Network

CI-IXP Internet eXchange Point

DSL Digital Subscriber Line

EMPS Educational Mobile Payment System

FCC Federal Communications Commission (United States)

FMC Fixed–Mobile Convergence

FTTH Fiber to the Home

FTTX Fiber to the x

G2P Government-to-person

GAMTEL Gambia Telecommunications Services Company

GSM global system for mobile communication

GSR-15 15th Global Symposium for Regulators

HCE Host Card Emulation

IAP Internet Access Provider

ICT Information and Communications Technology

IMS Internet Protocol Multimedia Subsystem

IoT Internet of Things

IP Internet Protocol

IPv4 Internet Protocol version 4

IPv6 Internet Protocol version 6

ISP Internet Service Provider
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http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bA7468C76-8209-4CD8-8CE5-7AD77EE0EB1B%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bD33412B0-E954-452D-BA90-6A0645CFA05B%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b2756C955-5CBF-4F5D-8469-0B28D39F9C5B%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b9470921A-5261-41EC-B72B-3DE97D6A330C%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b81748967-5D6A-4B94-A8C7-8F47F6614718%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=827413
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bC8C5D354-3125-45F8-B28C-B11691727F24%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bFF38118C-0FF8-4740-B9DF-06A268D0FFC9%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b42AA741E-A0A7-48C4-905B-AAAFDA29E5F2%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b2AA50D62-0436-4285-9B0B-BABFF4F11296%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bE6744ECE-173E-4F47-9563-4BAA139DAC17%7d
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Abbreviation/acronym Description

ITU International Telecommunication Union

IXP Internet Exchange Point

KCC Korea Communications Commission

LACNIC Latin America and Caribbean Network Information Centre

LTE Long-Term Evolution

M2M Machine-to-Machine

MENUP Ministry of Digital Economy and Posts (Côte d’Ivoire)

MFS Mobile Financial Services

MTR Mobile Termination Rates

MVNO Mobile Virtual Network Operator

NAT Network Address Translation

NGA Next Generation Access

NGN Next Generation Network

NPV Net Present Value

NTIA United States Department of Commerce’s National Telecommunications and 
Information Administration

OCIT Orange Côte d’Ivoire Télécom

OSP Online service providers

OTT Over-the-Top

PaaS Platform as a Service

PDH Plesiochronous Digital Hierarchy

PKI Oman’s Public Key Infrastructure

QoS Quality of Service

RIPE-NCC Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

RIR Regional Internet Registry

RoI Return on Investment

SaaS Software as a Service

SDH Synchronous Digital Hierarchy

SIP Session Initiation Protocol

SMS Short Message Service 

SS7 Signalling System No. 7

http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=821954
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bD16FFF57-6EC7-48B5-A30C-980310C224DA%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b12295AA2-6EA2-4A58-88AE-E2789A788716%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b07DBFAD3-CB71-49FC-9ADB-EC8084627362%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bF0E7DBDD-559C-4A0E-BA0F-8DB02563E464%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b085C6854-12FB-47AF-AA59-35C2921CA535%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bC3BA4C74-C9E5-48FF-9487-7829C7980742%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=45605
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b4BCC4171-1A44-4279-8C6E-9EA16D0A54BE%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b4CA82654-E07C-4379-A22B-60E3490136B7%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b5777E16A-3F68-4A96-B07F-6FA913FD1CAB%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b9933A2AB-F5DD-4184-87ED-29C96208E2E6%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=824870
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=63223
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bFE730D6D-0F79-4F50-89B8-206B761A08EE%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b92BCFE3F-0167-48F5-B571-612D6B6C3577%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bAE29B1B2-08D6-4291-BC1D-A0A5CC6BF7C0%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b067BBE39-A21A-4E4C-B9C7-4DFD388BAA01%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b5CABB051-5A55-4711-A231-43D81B492CF1%7d
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Abbreviation/acronym Description

STN Switched Telephone Network

TAN Transaction Authentication Number

TDM Time-Division Multiplexing

TEE Trusted Execution Environment

USSD Unstructured Supplementary Service Data

VAT Value-Added Tax

VCN Virtual Card Number

VoD Video on Demand

VoIP Voice over Internet Protocol

VPN Virtual Private Network

WTDC World Telecommunication Development Conference

http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bF4F2C8A0-F8CC-4950-A1BE-8931FB66FB68%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b40D5463F-F8FD-48AD-8F44-BD3F820E3840%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b492A761A-8A8D-4856-BCEC-0EFB6329E857%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bEC30CEBA-C246-4D03-AD4D-FBDB605F9570%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=19166
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b500567EF-987E-498F-8A70-907E6E9F1AA8%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b66E5DA06-F6F4-43A8-AC49-82C7504908F3%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7b41D5F5DE-F226-4F08-B044-09D612229BC4%7d
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Annexes

Annex 1: Overview of public initiatives to develop broadband/NGN 
networks
The Global Connect Initiative

In today’s world, access to, and use of, the Internet for the world’s citizens and businesses is an 
essential part of development – similar to roads, ports, electricity, and other infrastructure. With 
this in mind, the United States’ Department of State has launched the Global Connect Initiative to 
promote and support action from key stakeholders, including governments, industry, civil society, and 
the technical community, to help bring an additional 1.5 billion people online by 2020. Under this 
initiative, every partner country or stakeholder contributes what they can to bring us towards these 
goals, be it infrastructure technology, good regulatory practices, or financial or technical support.1

Specifically, the objectives include: (1) encouraging all countries to integrate Internet connectivity 
as a key part of their national development strategy; (2) encouraging international development 
institutions, such as multilateral development banks and development agencies, to prioritize 
digital access; (3) promoting dialogue and action on how to harness, deploy, and enable innovative 
technologies to support affordable and sustainable connectivity for the unconnected, particularly in 
power-deficient communities. 

Overall, Global Connect also aims to create the policy environments around the world to encourage 
investment in infrastructure and innovative technical solutions that expand connectivity.

The United States has already built a broad coalition of countries, industry members, NGOs and 
technical experts who are supporting the Global Connect Initiative (GCI). Participating stakeholders 
announced actions in support of GCI’s goals, amounting to 65 new and ongoing initiatives that 
accounted for over $20 billion in planned and recent investments. 

Policy regulatory aspects toward migration to broadband in India

Many positive steps have been and are being taken in India by the Indian government and other 
stakeholders to analyze the reasons for slow penetration and create an ecosystem to accelerate 
connectivity, penetration, and the use of broadband to deliver the benefits of the same to all sections.2

Though consultative processes launched by the Indian Telecom Regulatory Authority (TRAI), 
departments of telecommunication and information technology along with others have taken a 
leading role in policy, planning, and implementation with other agencies. One of the major initiatives is 
the National Optical Fiber Network (NOFN) as the national infrastructure project to reach the last mile 
of every part of India, even in remote and rural areas. The same framework is being implemented for 
service delivery platforms with many stakeholders as well. The aim of this project is to bring 250,000 
villages (gram panchayats) on the broadband network so that society at large can benefit from the 
fruits of broadband in fast-track mode.

Broadband connectivity and services, if designed appropriately and innovatively in addition to 
implemented effectively, can be a key driver for several socio-economic gains, such as economic 
growth and employment generation; education; health; governance; and citizen empowerment 

1 Document 1/384, “The Global Connect Initiative”, United States of America.
2 Document 1/90, “Policy regulatory and technical aspects towards migration to broadband – Accelerating broadband”, 

Republic of India.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0384/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0090/
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required to achieve these economic goals for all citizens, including the rural population that cannot 
be covered effectively using traditional brick and mortar solutions.

The major issues that are retarding the growth of broadband in India include: the right of way for 
faster fiber laying; target demography and prioritization; insufficient digital literacy and awareness; 
regional content and people awareness; stakeholder incentive and funds for such incentives; and 
business cases for the industry.

Technology and policy to accelerate broadband development in the People’s Republic of China

China’s national broadband network has experienced rapid growth over recent years3. In 2014, the 
Chinese government also announced an ambitious plan to expand full broadband coverage across 
the nation’s rural and urban areas. In order to realize the deployment for broadband coverage, there 
are several key points to consider: technology to support Gigaband while still using the existing media 
and telecommunications resources; investment-friendly regulatory policy to encourage investments; 
and easy access to non-telecommunications infrastructure for effective rollout.

Fiber technology lays the foundation for Gigaband access. While gigabit-capable passive optical 
networks (GPONs) provide 2.5Gbit/s of downstream bandwidth that can be distributed among 
multiple users, 10G PON technology is popular for its 10Gbit/s increased bandwidth, and in the 
future, 40G TWDM PON (time- and wavelength-division multiplexed passive optical network) will 
provide the bandwidths of multiple 10G PONs on multiple wavelengths.

For copper lines, Giga Copper technologies will make Gigaband access a reality. With the newly 
released G.fast standard, copper networks now achieve 500 Mbit/s to 1 Gbit/s bandwidth, and a pair 
of copper lines is projected to eventually reach a 5 Gbit/s access rate.

Over coaxial cables, Giga Coax technologies help to achieve Gigaband access. Compared to traditional 
telephone lines, coaxial cables feature better frequency performance and higher working frequencies. 
The 32-channel DOCSIS 3.0 provides 1.6 Gbit/s shared bandwidth, but in the future, DOCSIS 3.1 will 
support multiple frequency bands and can provide 10 Gbit/s bandwidth. 

The whole coverage area should be separated as two main parts. The first is a focus on the urban area 
and can be driven by the market as telecoms can easily earn revenue to balance the investment. The 
second is for rural areas and should be driven by policy, as in this area telecoms do not easily able 
to generate income to withdraw the cost. Thus, governments should give greater policy and funding 
support to telecoms to reduce their investment risks.

The government has implemented a universal service obligation and compensation scheme with its 
“Broadband Countryside Project” and direct investment from the Finance Ministry to boost broadband 
universal coverage. 

The Gigaband City project in Chinese cities

In 2013, the Broadband China strategy was upgraded to a national strategy4. Meanwhile, the country 
has put forward a new bandwidth standard in the new era: to deliver a bandwidth of 20 Mbps to 
more than 80 per cent of the subscribers; to provide urban residential subscribers with the 1 Gbit/s 
service; and to unveil the first benchmark Gigaband City project in Shenzhen.

In the process of deployment, the Gigaband City project will focus on service, network and technology 
applications. The top priority of the project is to achieve urban coverage in line with the urban 
development strategy.

3 Document 1/192, “In Gigaband era, technology and policy to accelerate broadband development”, People’s Republic 
of China.

4 Document 1/279, “The Gigaband City project heralds the ultra-wideband deployment in Chinese cities”, People’s 
Republic of China.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0192
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0279
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The service scenarios cover residential subscribers, corporate private lines (e.g., hotels) and the 
private network applications for government interconnection. Among them, residential subscribers 
will be provided with premium quality video experience, with 4K video as a flagship service offering 
and the introduction of VR video technology as part of the development of video services, e.g., the 
first release of VR video episodes. Enterprises and governments will be provided with a “one-stop” 
gigabit business solution, including such new services as all-optical parks, Gigabit hotels, “optical + 
cloud” government-enterprise packages and so forth.

The government has a vital role and a great leverage in all the echelons of the business and the society. 
The deployment of the Gigaband City project will include multiple aspects, such as funding, pipeline 
sharing, deployment access, experience assurance, etc. The government should enact friendly industrial 
policies to encourage the sharing of non-telecom pipeline infrastructures, formulate legislations to 
ensure the accessibility of residential quarters, improve the FTTH standard by implementing Gigabit 
wiring standards in newly-completed buildings, create and authorize a third party to publish status 
reports on broadband speed and service experience, and provide tax incentives and the Universal 
Service Fund (USF) support to help operators reduce their costs and stimulate their willingness in 
rolling out networks and earmarking investments.

National broadband strategy of the Sultanate of Oman

The Government of Oman developed a national broadband strategy (NBS) for the Sultanate.5 The 
NBS is designed to ensure that:

1) Every resident in Oman has access to high-speed broadband at affordable prices.

2) All businesses in Oman have access to world-class broadband services which make them globally 
competitive.

3) Rural and remote communities have access to broadband connectivity that closes the digital.

The strategy is based on the below stated principles which need to be considered during implementation 
of all initiatives and projects under this strategy:

– Compatibility: To be aligned with the objectives of the national vision 2020 and its updates.

– Acceleration: To speed-up broadband take-up beyond that which market players would provide 
commercially with minimum distortion of the competitive market.

– Integration: To supplement government investment with operators and other private investments 
in broadband.

– Selectiveness: To invest only when the generated social and economic benefits will exceed the 
cost of supply.

– Cost-efficiency: To reduce the capital cost of broadband rollout and to offer the service at 
affordable price for all customers.

Broadband development in Iran

According to Iran National Development Plan and related policies the broadband networks should 
be rapidly deployed to provide affordable e-services in Iran.6 This vision has prepared lots of 
facilities for operators including tax reduction and incentive programs by support them financially 
and motivates them by giving different amenities. In provision of broadband services in Iran, during 
recent years, deploying modern ICT infrastructure in all part of country (both rural and urban) has 
been targeted. Moreover to the activity of private sector, this policy is applied by government to 

5 Document 1/296, “National Broadband Strategy of Sultanate of Oman”, Oman Telecommunications Regulatory 
Authority (TRA), Sultanate of Oman.

6 Document 1/383, “Broadband development in Iran”, Iran University of Science and Technology, Islamic Republic of 
Iran.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0296/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0383/en
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provide communication infrastructure in unattractive areas for private sector mainly caused due to 
low profitability.

By considering incentives for cooperating in broadband technologies, updating policies for regulation 
and implementing national developing plan by government, the broadband access has been improved 
during past years in all area of Iran.

In past years, by using new technologies in the cellular networks, the share of active operators in 
providing high speed internet and new technologies have been increases that results in implementation 
of 3G and 4G networks. Significant progress has been made in regulation and policy level in Iran. 
As result, the development of national broadband infrastructure can be addressed in Iran through 
increased roll out of fiber infrastructure, creation of the necessary enabling policy and regulatory 
environment and ensuring that the network is optimized by creating the internet exchange points. 
The main target is obtaining affordable e-services that result in sustainable development.

eMisr: The transition from planning to execution in Egypt

eMisr is the national broadband plan of Egypt that aims for the diffusion of broadband services in 
Egypt.7 eMisr is a two-staged plan (the first stage ending by 2018, and the second stage – 2020). The 
key strategic objectives of the plan aim to develop telecom infrastructure, creating job opportunities, 
increasing productivity of governmental entities through up-to-date ICT platforms, and using innovative 
ICT applications.

By 2018 it is envisaged to increase households fixed broadband coverage by up to 80 per cent and 
increase fixed broadband penetration to 40 per cent of the households. Moreover, it is targeted to 
cover 85 per cent of the population with mobile coverage through 4G and a population penetration 
of 25 per cent for mobile broadband services. Lastly, it aims to connect 50 per cent of Egyptian 
communities (government entities like schools, hospitals etc.) to high speed (50 Mbps or more) 
connections.

To achieve these objectives, the national broadband initiative will focus on fostering both supply 
and demand sides. Supply-side will be encouraged through the focus on the rollout of up-to-date 
broadband networks; regulatory intervention will be the catalyst for speeding up the networks rollout. 
Regulatory intervention will be in the form of implementing a unified license regime allowing the four 
incumbent operators to provide all telecommunications services to users, the issuance of a second 
infrastructure operator license allowing the licensee to build and operate infrastructure in Egypt, and 
awarding 4G spectrum and licenses.

Another catalyst for both supply and demand is direct governmental contributions by implementing 
a series of government-funded projects to connect governmental sectors, such as education, health, 
justice, etc., with high-speed broadband access and taking the necessary measures to ensure service 
usage and sustainability. The final pillar is a demand stimulation through promoting e-content, 
e-commerce, and the use of ICTs to develop a digital economy and society, transparent government, 
and efficient public administration.

Policy, regulatory and technical aspects of the deployment of broadband networks in the Central 
African Republic

The Central African Republic (CAR), in its endeavors to strengthen its digital economy, has developed 
legislation and public policies that are geared to the situations described here8. This has also been 
behind its decision to conclude an agreement with the Chinese Government on funding the National 

7 Document SG1RGQ/63, “The national broadband plan ‘eMisr’: Transition from planning to execution”, Arab Republic 
of Egypt.

8 Document 1/298, “Policy, regulatory and technical aspects of the deployment of broadband networks in the Central 
African Republic”, Central African Republic.

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0063
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0298/en
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Fibre-Optic Project, while will be implemented to create the National Broadband ICT Network 
Infrastructure, in three phases as follows:

– International backbone (Cameroon – Bangui) crossing six sites, metropolitan network (Bangui), 
NGN, FTTx, hotspots, deployment of 4G in Bangui;

– National backbone to serve 16 prefectures in the CAR;

– International outgoing backups with certain adjacent countries, making the CAR an African hub.

The feasibility study is being reviewed for approval. Once that is done the Government will negotiate 
with the Chinese Government for funding on the basis of a bilateral agreement. Once funding is 
obtained, it will call for bids with a view to hiring companies to implement the project and supervise 
the work.

Within the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) directive established the 
legal framework for protecting the rights of users of electronic networks and services. Regulation 
CEMAC strengthens this further and defines the key areas of harmonization of regulation and 
regulatory policy governing electronic communications in this region. The goals of these subregional 
regulations include the following:

– Establishing universal services;

– Bringing about full liberalization of the sector with good QoS and affordable prices;

– Ensuring non-discriminatory access to high-quality ICT services;

– Meeting the needs of vulnerable social groups and in particular the disabled;

– Strengthening the rights and obligations of consumers;

– Ensuring sustainable consumer protection.

In addition, the Extraordinary Plenary Assembly of Ministers of the Conference of Posts and 
Telecommunications of Central Africa (COPTAC) also adopted a series of Recommendations regarding 
the deployment of subregional fibre-optic interconnection infrastructure and on the policy of 
constructing and operating landing points for fibre-optic submarine cables on the coastline of COPTAC 
countries. 

Review of the current state of regional initiatives related to broadband access and adoption of 
broadband in all regions

– Africa (AFR3): Development of broadband access and adoption of broadband

Objective: To assist Member States in the development of broadband infrastructure and access thereto 
in urban and rural areas, with particular emphasis on subregional and continental interconnection.

– Americas (AMS3): Development of broadband access and adoption of broadband

Objective: To provide assistance to Member States in the development of policies to increase 
broadband access and uptake.

– Americas (AMS4): Reduction of telecommunication service prices and Internet access costs 

Objective: To provide assistance to Member States in defining and coordinating policies, ways and 
means to reduce the cost of access and interconnection, and the prices of telecommunication and 
Internet services as well as Internet for users through necessary investments.

– Arab States (ARB1): Development of broadband access and adoption of broadband

Objective: To assist Arab States (particularly least developed countries) in the implementation and 
development of broadband infrastructure in urban and rural areas, and to develop, facilitate, and 
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spread access to broadband networks and services in the Arab States, including issues related to 
conformity and interoperability.

– Asia-Pacific (ASP3): Harnessing the benefits of new technologies

Objective: To assist Member States in utilizing new technologies and address human and technical 
capacity challenges related to issues such as those identified in the expected results, among others.

– Asia-Pacific (ASP4): Development of broadband access and adoption of broadband

Objective: To assist Member States in the development of broadband access in urban and rural 
areas as well as support system construction to resolve social issues leveraging the benefits of 
telecommunications and ICT applications.

– CIS (CIS4): Development of broadband access and adoption of broadband

Objective: To assist interested Member States in the Commonwealth of Independent States (CIS) in 
developing broadband access, including in rural and remote areas, using energy-efficient technologies.

– Europe (EUR2): Development of broadband access and adoption of broadband

Objective: Due to significant differences that exist among European countries, there is an urgent 
need to take steps and assist administrations in every aspect of the practical implementation and 
development of high-speed networks. This action may also comprise the establishment of local/
regional broadband roll-out plans. The development of communication networks would be boosted 
by using the experience in infrastructure-sharing with the energy sector (smart grids) and should 
aim to benefit from cross-sectoral synergies. The degree of progress in this field varies considerably 
between Member States in the region; therefore, sharing best practices and regulatory policies in 
addition to providing assistance would help to maximize the effective use of resources. 

Infrastructure sharing for optical broadband roll-out in the rural areas of the People’s Republic 
of China

In order to implement the government’s “Broadband China” strategy, Sichuan as the one of the 
pilot provinces in the national “Broadband Village” project, worked out an innovative solution that 
shares existing rural infrastructure to overcome the challenges of poor network infrastructure, weak 
foundation and large investment.9 The innovations have effectively reduced the project cost and 
significantly speeded up the progress of projects.

Deploying broadband in the vast rural areas requires huge investment to build new roads with new 
poles. Therefore, how to minimize the need to set up new poles is key to rapid roll-out of broadband 
service in rural areas. Non-metallic self-supporting optical cable with insulated metallic fittings is used 
to share existing power transmission poles has reduced the demand for new poles, lowered the cost, 
and hence accelerated the pace of roll-out. This innovative solution is particularly suitable for areas 
inaccessible by the poles.

Compared to the traditional solution which requires more poles, the new solution is notable for cost 
saving. With the ease of implementation, the new solution has simplified the procedure and speeded 
up the progress. Under the traditional mode, building new poles requires a group of 5 people working 
for 7 days for each kilometer of optical cable in rural area, while the new scheme shortens the cycle 
to 2 days. The new solution can be widely deployed to address the complicated conditions in rural 
areas. With the new solution, the average cost of a single village has dropped, and the average project 
cycle has been shortened from 15 days to 10 days for each village.

9 Document 1/284, “Innovative sharing of infrastructure to facilitate the optical broadband roll-out in the rural areas”, 
People’s Republic of China.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0284/en
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Lao P.D.R telecommunications sector overview

Telecommunications sector of Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) is essential to the 
country’s overall social and economic growth and development. The Government of Lao PDR had 
designed new telecommunications sector policy frameworks to guide the sustained growth and 
development of the Laotian telecommunications sector and to facilitate the delivery of modern and 
efficient services to meet demands of users, businesses, and government. The main purposes of this 
policy framework are to:

– Increase access to telecommunications services, especially in rural areas; 

– Encourage foreign direct investment;

– Create an enabling environment for the migration to new technologies;

– Ensure efficient use of resources;

– Develop skills and competencies in government and in the sector;

– Remove obstacles to competition and anti-competitive practices;

– Increase the deployment of national telecommunications infrastructure, especially in regional 
and remote areas of the country;

– Ensure a financially viable telecommunications sector conducive to sustainable investment in 
telecommunications infrastructure and services by the private and public sector as well as aid 
agencies;

– Improve the efficiency and effectiveness of telecommunications service delivery to end users;

– Cost effectively satisfy end user demand for telecommunications services at affordable prices; 
and

– Strengthen regulatory capabilities and skill sets within the government so as to ensure a high 
standard of sector governance and oversight of market participants.

Every licensed ICT operator or service provider in Lao PDR that provides services to the public are 
obligated to contribute to the achievement of national Universal Access objectives as a condition of 
its license or authorization. The government also specifies these obligations in the course of exercising 
their licensing and regulatory responsibilities.10

ICTs in Guinea

11The first submarine cable to cross the Guinean coast was constructed in 1975. After Dakar, Senegal, 
the cable laying survey had planned for a landing at Conakry, the capital of Guinea. Given the 
contentious relations between Guinea and its neighbors, the cable landing at Conakry was seen 
more as a means of destabilizing Guinea’s revolutionary regime than as a badly needed means of 
communication and way to break the isolation of the country.

The second submarine cable on the coast of Guinea was laid in 1987. During the same year, the new 
authorities launched a broad program of economic and social reforms, which affected every area of 
national life. With other priorities to consider, and because of a failure to perceive the importance of 
such a submarine cable project, Guinea missed this second opportunity.

Within the framework of improving and strengthening the offer of transport and access services, 
Guinea subscribed to a commitment to land the ACE submarine cable at Conakry in June 2010. It 
was brought into service during the first quarter of 2013. With the arrival of the ACE cable, most of 

10 Document SG1RGQ/180, “Lao P.D.R Telecommunications Sector overview”, Lao People’s Democratic Republic.
11 Documents SG1RGQ/61, “Accessibility of broadband in Guinea”; 1/271, “Enabling environment for the development 

of telecommunications/ICTs”; SG1RGQ/282, “Current situation and evolution of the telephony sector in Guinea”, 
Republic of Guinea.

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0061
https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0271/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0282/en
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the mobile operators and Internet access providers (IAPs) switched their international traffic to the 
submarine cable. This has resulted in a significant improvement in Internet speed for Guinean users. 
There has been a significant increase in the availability of international bandwidth, from 0.15 Gbit/s 
when the ACE cable was brought into service in 2012, to 8 Gbit/s at the end of the first half of 2014.  

The retail price of Internet services fell from USD 1,200 per Mbit/s per month in 2010 to USD 800 by 
the end of the first half of 2014. The positive effects on the profitability of small and medium-sized 
companies and the performance of the private sector in general are already apparent, reflected in 
investment in new equipment and infrastructure as well as the launch of new services.

Despite the cessation, in 2012, of the activities of the incumbent operator SOTELGUI (Société des 
télécommunications de Guinée), with the establishment of Guinea’s four telephony operators the 
offers are multiplying at all levels and consumers are increasingly able to access the various products 
and services available.

This in turn is providing the sector with significant earnings, and hence the State with increasing 
revenues through taxes, duties, charges and fees.

The mobile telephony sector in Guinea is experiencing very significant progress, in terms of service 
penetration and quality of service. From 2014 to 2015, the penetration rate for mobile telephony 
rose from 88.5 to 99.1 per cent, while Internet penetration rose from 17 to 21.2 per cent. 

The number of mobile users is rising rapidly in 2016 by comparison with previous years. In the first 
quarter of 2016, it stood at 10 907 156 users as against 10 764 958 users in the fourth quarter of 
2015, an increase of one per cent. 

Prepaid mobile and postpaid mobile subscriptions numbered 10 857 692 (99.5 per cent of the total) 
and 49 464 (0.5 per cent of the total), respectively, in the first quarter of 2016, as against 10 712 460 
and 52 498 subscriptions in the fourth quarter of 2015.

In Guinea, in the latter part of 2010, the three leaders in the telecommunication sector began providing 
fixed and mobile Internet access in order to satisfy the goods and services requirements of their main 
users. The various Internet offers have evolved from GPRS/EDGE to WIMAX, 3G and 3G+ connections.

In the first quarter of 2016, the total number of Internet users rose by 3.42 per cent to 2 521 000 from 
2 438 000 in the fourth quarter of 2015. The mobile Internet penetration rate was 23 per cent in the 
first quarter of 2016 as against 22.4 per cent in the fourth quarter of 2015, an increase of 0.6 per cent.

Broadband strategy of Viet Nam

The Government of Vietnam has carried out the national broadband strategy with specific targets 
and action plans.12 Principles of strategy implementation:

– Building up and developing modern, safe, high-capacity, high-speed and national wide service 
coverage broadband telecommunication infrastructure;

– Providing diversified broadband telecommunications services with good quality and reasonable 
rates according to the market mechanism;

– Applying the telecommunications technology which is modern, energy saving, environmentally 
friendly, appropriate with the general development trend in the world; 

– Efficiency of using telecommunication resources: Using effectively the telecommunication 
resources, frequency resources, domain names, IP internet addresses, satellite orbit resources 
to serve modern broadband telecommunications infrastructure and providing diversified 
broadband-based services with high quality and reasonable cost;

12 Document SG1RGQ/257, “Broadband strategy of Viet Nam”, Socialist Republic of Viet Nam.

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0257/en
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– Carrying out the synchronization of technology and network to increase the data download 
speed.

Specific objectives of the strategy toward 2020 include: 

– Broadband for family. At least 40% of households (or individual subscribers) across the country 
can access to and use the fixed broadband services, in which at least 60% of the subscribers are 
connected to the minimum downlink speed at 25Mb/s.

– Broadband for the public telecommunications access points. 100% of public telecommunications 
access points across the country can use the fixed broadband services in which at least 50% of 
the points applying fixed broadband access with minimum speed downlink at 50Mb/s. 

– Broadband for public library location. Over 99% of public library points across the country can 
use the fixed broadband services in which at least 50% of the points apply the fixed broadband 
access with minimum speed downlink at 50Mb/s.

– Mobile Broadband. Ensuring at least 95% of residential areas are covered with 3G / 4G with 
average downlink speed at greater than 4Mb/s in urban and 2Mb/s in rural areas.

– Broadband for educational institutions. More than 99% of educational institutions have 
broadband connections in which at least 60% of higher education institutions such as colleges, 
universities and institutes use broadband services with minimum downlink speeds at 1Gb/s; at 
least 60% of general educational establishments, vocational schools, vocational training centers 
can access to broadband with minimum speed downlink at 50Mb/s.

– Broadband for clinics and treatment. More than 99 per cent of health care facilities across the 
country have broadband connections in which at least 20 per cent of facilities with broadband 
access applying minimum speed downlink at 100Mb/s; from 40 per cent to 60 per cent of 
connections to minimum downlink speed at 25MB/s.

– Broadband for administrative authorities and enterprises. 100 per cent of agencies and units 
of the Party, the Government, political organizations - social and enterprises have broadband 
connections in which at least 30 per cent  minimum downlink speed connection at 100Mb/s; 
from 40 per cent to 60 per cent  minimum downlink speed connection at 25MB/s. 100 per cent 
of websites of the agencies and units of the Party, the Government, political organizations - 
social; the public administrative services portal, public professional services supports IPv4 and 
IPv6 Internet protocols at the same time.

The experience of Senegal

Through the Plan for an Emerging Senegal (PES), Senegal has set a new course towards the structural 
transformation of its economy in pursuit of strong, sustainable and lasting growth. 13 The PES focuses on 
the development of new drivers in the areas of agriculture, agro-business, social housing, mining and 
tourism, as well as on consolidation of the traditional growth drivers such as the telecommunication 
sector, which constitutes the powerhouse of the digital economy. This is the context within which 
the Digital Senegal 2025 strategy was elaborated.

The Digital Senegal 2025 strategy is a long-term vision (from 2016 to 2025). It is made up of strategic 
prerequisites and priorities that hinge around the slogan: “Senegal in 2025: digital for all and for use 
in everything, with a dynamic and innovative private sector within an effective ecosystem”.

For Senegal, access to high- and very-high-speed connectivity constitutes an opportunity to boost 
growth and make the country a vital services hub. The priority here is to achieve national fibre-optic 
coverage and implement appropriate infrastructures whereby all areas of the country have guaranteed 
access to high-quality, secure, affordable and competitive telecommunication service offers.

13 Document SG1RGQ/299, “Overview of the Digital Senegal 2025 (Sénégal Numérique 2025) Strategy validated and 
adopted in 2016”, Republic of Senegal.

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0299/en
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In the interests of enhancing efficiency and synergy in public services, the administration is connected 
in order to better serve user requirements, with the virtualization of administrative procedures 
resulting in higher productivity at lower cost and shorter transaction times. The overall objective is 
to bring the administration closer to users in their respective localities.

Significant reforms will be adopted to improve the environment within which support is provided 
to the local digital private sector in the interests of enabling it to secure optimum benefit from the 
potential and opportunities offered by digital development. Senegal’s ambition is to build the first 
and biggest regional digital platform in order to foster investment and the exportation of services.

The aim here is to promote innovative uses of digital technology to boost the productivity and 
competitiveness of key sectors of the national economy, thereby improving agricultural efficiency 
and access to quality healthcare, education and training, trade and public services. Sustainable 
development goals will also be taken into account.

To handle strategic management, there is an inter-ministerial committee headed by the Prime Minister, 
together with a technical committee headed by the minister responsible for digital technologies and 
comprising representatives from the ministries involved in implementing the strategic action plan 
and other national stakeholders.
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Annex 2: Methodology for selecting appropriate technologies for 
constructing telecommunication access networks
Selecting a specific architectural model for constructing an access network is a considerable task, 
and is based on an analysis of the relevant technical and economic indicators.14 The key factors in 
determining the suitability of and approach to constructing a modern access network in a given locality 
are the locality’s socio-economic and geographic parameters (characteristics). In order to systematize 
these parameters, parametric model of a locality was developed by A.S. Popov ONAT, Ukraine.

All parameters in the proposed model can be divided into classes. Examples of classes might 
include: “Geography”, “Building”, “Infrastructure”, “Electricity Supply”, “Population and Demand”, 
“Competition”. The approach for determining the optimal access technology for a given locality (or 
a number of localities) is based on imitation modeling of the network construction and operating 
processes. The purpose of such modeling is to determine the following elements: cost and duration 
of network construction; network operating costs; and expected revenues from the provision of 
services. Modeling is done in two stages. 

The first involves verifying the technical feasibility of using different options to construct a network 
in a given locality. 

In the second stage, the relevant quantitative and economic indicators are calculated. Calculating 
quantitative and economic indicators include modelling the process of developing and converting the 
location chosen for siting access equipment, installing and tuning access equipment, and the process 
of installing subscriber lines.

In essence, modeling involves calculating the quantitative indicators (e.g., quantity of equipment, 
number of sites, number and extent of communication channels, number of potential subscribers) 
and subsequent determination of the overall investment required (e.g., costs of design, equipment, 
installation work, licenses), expected operating costs (salaries, electrical energy costs, etc.), and 
expected revenues from the provision of services to potential subscribers. The results of the modeling, 
presented in the form of a single integrated assessment (based on the “net cash flow” indicator), 
are used to compare to identify the most promising technology. The most promising technology is 
considered to be the one with the highest net present value (NPV), while the suitability of constructing 
a network in the locality using a given technology is assessed on the basis of the established NPV 
boundary value.

14 Document 1/21, “Methodology for the selection of technological solutions of telecommunication access networks”, 
Odessa National Academy of Telecommunications n.a. A.S. Popov (Ukraine). See also: http://www.itu.int/en/ITU-D/
Regional-Presence/CIS/Documents/Events/Regional%20Initiatives/RI4%20broadband/BANC_Recommendations_Rev8.
pdf.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0021/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/Regional%20Initiatives/RI4%20broadband/BANC_Recommendations_Rev8.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/Regional%20Initiatives/RI4%20broadband/BANC_Recommendations_Rev8.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/Regional%20Initiatives/RI4%20broadband/BANC_Recommendations_Rev8.pdf
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Annex 3: Case studies about IXPs development
Assessment of the impact of IXPs – An empirical study of Kenya and Nigeria

The importance and role of IXPs: This study highlights the importance and role of IXPs in developing 
local Internet infrastructure and the economic role they play in two African countries: Kenya and 
Nigeria.15 As the Internet increasingly globalizes, the interconnection between networks, content 
providers, and users is more and more critical to creating the ‘network of networks’ that constitutes the 
Internet. At the center of this globalization IXPs, facilities where all Internet players can interconnect 
directly to each other. IXPs have already played a key role in the development of an advanced Internet 
ecosystem across North America, Europe, and Asia. This section details the impact that such IXPs have 
had in two emerging markets in sub-Saharan Africa: Kenya and Nigeria.

Lifting barriers to Internet development in Africa

Suggestions for improving connectivity: This study examines the factors that are obstructing the 
further development of the Internet ecosystem in Africa and the implications of those obstructions. 
It goes on to explore the possible remedies that can assist in resolving them. It follows up from a 
previous study on the impact of IXPs in Kenya and Nigeria, which found that IXPs can and do improve 
the quality of Internet services and save African operators millions of dollars per year in connectivity 
fees – but that a key factor in the success of IXPs is the availability of good domestic connectivity.

Connectivity in Latin America and the Caribbean

The role of IXPs: This study continues the work that the Internet Society (ISOC) has conducted to 
demonstrate the far-reaching economic and social benefits of establishing IXPs in emerging markets. 
The study, commissioned by ISOC and conducted by Professor Hernan Galperin of the Universidad 
de San Andrés in Argentina, examined the critical cost and performance benefits of IXPs in Argentina, 
Brazil, Colombia, and Ecuador – countries on the leading edge of Internet growth in Latin America. The 
study also identifies the positive impact that IXPs have made, including reduced telecommunications 
costs, faster and better local data exchange, and local technical capacity development.

IXP Toolkit and Best Practices Guide

The IXP Toolkit and Best Practices Guide16 highlights the role of IXPs, institutional and operational 
models, IXP best practices, economics, and a methodology for assessing IXPs. The toolkit also provides 
numerous examples and robust data on IXPs in various countries. A complimentary “portal” provides 
additional data and information.

15 Document 1/37, “Studies related to enabling local infrastructure and recommendations for lifting barriers to connec-
tivity”, Internet Society.

16 IXP Toolkit and Best Practices Guide at http://ixptoolkit.org.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0037
http://ixptoolkit.org
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Annex 4: Mobile payments – problems and prospects
In October 2014, the ITU, in cooperation with CJSC Intervale (Russian Federation) and the A.S. Popov 
Odessa National Academy of Telecommunications (Ukraine), with support from the international not-
for-profit organization Mobey Forum and at the kind invitation of the Ministry of Communications 
and High Technologies of the Azerbaijani Republic, held a regional seminar for the CIS countries titled 
“Mobile Payments: Problems and Prospects”. The seminar was the final stage in the implementation 
of the CIS regional initiative “Development of recommendations and creation of a pilot segment of 
telecommunication / ICT system to support secure remote retail payments and the management 
of bank accounts using wireless communication networks,” initiated by the Intervale company and 
adopted by the World Telecommunication Development Conference (Hyderabad, 2010). 17

The seminar focused on such topical issues as the activities of the ITU and the Bank for International 
Settlements aimed at promoting services based on mobile payments; the evolution of mobile payments 
in the different regions of the world; experience of CIS countries in the development of mobile 
payments; defining the range of tasks that can be accomplished using the mobile payment system 
and the main requirements vis-à-vis that system; and issues involved in the training of specialists 
to develop and support the operation of mobile payment systems. The seminar also generated 
recommendations for the development of mobile payments in CIS countries.

The seminar was attended by 68 representatives of ministries and agencies, telecommunication 
and financial regulators, banking and financial institutions, telecommunication operators, higher 
education institutions, telecommunication equipment manufacturers, mobile payment software 
developers, international organizations and other interested organizations from 14 ITU Member 
States (Azerbaijan, Belarus, France, Greece, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, the Russian Federation, 
Spain, Switzerland, Tajikistan, Ukraine, the United Kingdom, and the United States), of which eight 
are countries from the CIS region.

The seminar participants noted:

– The substantial contribution made by the Intervale company to the process of implementing 
the regional initiative “Development of recommendations and creation of a pilot segment of 
telecommunication / ICT system to support secure remote retail payments and the management 
of bank accounts using wireless communication networks;”

– The importance of the work being done by ONAT to develop human potential in the CIS region 
with respect to the design and operation of modern mobile payment systems;

– The timeliness and relevance of the themes covered by the seminar;

– The practical relevance of the presentations given and the opportunities for participants to put 
them to good use in the context of their work;

– The usefulness of the exchange of opinions and experience during the course of the seminar; 
and

– The need to maintain the practice of holding regular ITU seminars on mobile payment issues, 
with the active participation of experts and stakeholders.

17 Document SG1RGQ/30, “Mobile payments: problems and prospects”, Intervale (Russian Federation).

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0030
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Annex 5: National IPv6 deployment roadmap in India
The DoT adopted a consultative approach, and based on the input received from different stakeholders, 
it released the “National IPv6 Deployment Roadmap, v-I” in July 2010. India was the first country where 
any government around the world has released such a roadmap. The policy decisions it detailed were 
aimed at sensitizing the ecosystem and enabling it to take the first step for a smooth IPv6 transition. 
The plan stipulated:

– All major service providers (having at least 10,000 Internet customers or synchronous transport 
module level-1 (STM-1) bandwidth) will target handling IPv6 traffic and offer IPv6 services by 
December 2011;

– All central and state government ministries and departments, including its PSUs, will being using 
IPv6 services by March 2012; and

– An IPv6 task force should be formed

In order to facilitate government organizations, a 16-point activity sheet was prepared by the DoT, 
and IPv6 nodal officers were appointed in all central government ministries/departments as well as 
states and union territories (UTs). On request of government organizations, a group of consultants 
was also recruited through an open request for proposal (RFP) to ensure smooth IPv6 implementation 
in the government sector. As a result of the policy guidelines of the abovementioned roadmap, the 
majority of the major service providers in India became ready to handle IPv6 traffic and offer IPv6 
services. The central and state government ministries and departments, including their PSUs, were 
sensitized to and trained in the transition to IPv6. An India IPv6 task force headed by Secretary (T) 
with a three-tier structure consisting of an oversight committee, a steering committee, and working 
groups was constituted. Thus, the prime objectives envisaged in the first roadmap were achieved.

The National Telecom Policy (NTP)-2012, released in 2012, also recognizes futuristic roles of IPv6 and 
its applications in different sectors of the Indian economy. It aims to achieve a substantial transition to 
new IPv6 in the country in a phased and time-bound manner by 2020 and encourage an ecosystem for 
the provision of a significantly large bouquet of services via an IP platform. As far as service providers 
are concerned, the majority of them are ready in the enterprise segment, while some are ready in the 
retail segment whereas others are in the process. The IPv6 adoption milestone was received from all 
(84/84) central government ministries/departments and all (36/36) states/UTs.

All major mobile handset manufacturers (e.g., Samsung, Microsoft, Apple, HTC, Lava, Sony, Micromax, 
Intex, Karbonn, etc.) support IPv6 on all newly launched devices (w.e.f. 01-07-2014) in accordance 
with the Roadmap, v-II. The National Informatics Centre (NIC) is working to transition websites of 
government organizations to IPv6 (dual stack). The websites of around 12 scheduled commercial banks 
are already using IPv6, and the payment gateways are underway to be ready on IPv6.

Since, IPv6 is not backward compatible with IPv4, the transition to IPv6 is likely to be a complex, 
mammoth, and long-term exercise during which both IPv4 and IPv6 will coexist. The vast geographic 
area, legacy networks, and financial constraints, along with the multitude of stakeholders involved, 
makes the task even more challenging. Even though a lot has been achieved in terms of IPv6 transition 
in India, the journey has only just begun, with IPv6 traffic in India significantly below the world average 
of about of 5 per cent.

http://www.nic.in/
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