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مل يكــن دور منظمــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف أي وقــت مــن 
األوقــات أهــم ممــا هــو عليــه اآلن إذا نظرنــا إىل الــوراء علــى مــدى مــا يقــرب 
يف  واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا  وتقــع  النــدوة.  مــن  عامــاً   20 مــن 
صميــم اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر لألمــم 
املتحــدة، ومتثــل البنيــة التحتيــة القابلــة للنفــاذ وميســورة التكلفــة لتكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت مبثابــة شــرطاً مســبقاً للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
اجلاريــة لــكل بلــد. وســتمهد املبــادئ التوجيهيــة اجلديــدة الطريــق حنــو حتقيــق 
توصيليــة رقميــة شــاملة علــى الصعيــد العاملــي اســتناداً إىل مســامهات املنظمــن 

مــن مجيــع املناطــق واملعتمــدة بتوافــق اآلراء.
بوغدان-مارتن،  دورين  السيدة 
 مديرة مكتب تنمية االتصاالت )BDT(، االحتاد الدويل لالتصاالت

إن املشــهد التنظيمــي لألســواق الرقميــة ســريع احلركــة ومعقــد للغايــة. وال يــزال 
هنــاك الكثــر مــن العمــل الــذي يتعــن القيــام بــه وجيــب علــى املنظمــن يف مجيــع 
القطاعــات التصــدي للتحــدي املتمثــل يف توصيــل النصــف اآلخــر مــن ســكان 
العــامل. ومتثــل املبــادئ التوجيهيــة بشــأن أفضــل املمارســات الصــادرة عــن النــدوة 
GSR-19 والــي اعتمدناهــا أداة قّيمــة متّكــن املشــغلن مــن مواجهــة التحديــات 
املقبلــة واخلــوض يف التكنولوجيــات ومنــاذج األعمــال واهليــاكل الســوقية ســريعة 

التطــور الــي تؤثــر علــى االقتصــادات واجملتمــع والنــاس يف العــامل.
السيد برايان وينجي،

  )TRBR( منظم، مكتب االتصاالت، ومنظم االتصاالت الراديوية واإلذاعة 
GRS-19 يف فـانـواتـو ورئـيس النـدوة 

التوجيهية  المبادئ 
الممارسات بأفضل  المتعلقة 

والصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت )GSR( لعام 2019
للجميع الرقمية  التوصيلية  تحقيق  نحو  الخطى  حـّث 
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إذا أردنا حتقيق أهداف التنمية املستدامة )SDG( لألمم املتحدة يف جمتمعنا حبلول عام 2030، 
ونتصرف  اجلديدة  التنظيمية  واحللول  األدوات  على  منفتحن  نكون  أن  إىل  تدعونا  احلاجة  فإن 

اآلن.

التنمية املستدامة يف مجيع اجملاالت،  الرقمية منوذجًا لتحقيق أهداف  التوصيلية  وميكن أن تكون 
فاألثر التحويلي للرقمنة سيعزز التقدم يف خمتلف مسارات التنمية. ومع أن الفرص يف املتناول، 

اعتبارها من املسلَّمات. فإن من غر املمكن 

وتطرح النماذج التكنولوجية ومناذج األعمال حتديًا أمام األمناط واألطر التنظيمية احلالية. وبدءاً 
إىل  ووصواًل  األسواق  إىل  األشياء  وإنرتنت  اجليل اخلامس  لتكنولوجيات  الوشيك  الدخول  من 
التنظيمية  وفرة اخلدمات السحابية والذكاء االصطناعي، أصبح من الالزم أن يكون لالستجابة 
منظور جديد. وسيتطلب إطالق اإلمكانات الرقمية الكاملة اتباع هنج إزاء التنظيم يكون قاباًل 
للتنفيذ ومرنًا وتعاونيًا ومبتكراً وقائمًا على النتائج. ويف سياق التحول الرقمي الذي يزداد تعقيداً 
يف  واتباعها  وبسيطة  واضحة  قواعد  ووضع  مشرتكة  مبادئ  على  االتفاق  املهم  من  وحيويًة، 

املستقبل.

2019، نقر بأنه ال يوجد  العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  الندوة  وحنن، املنظمن املشاركن يف 
خمطط واحد شامل ألفضل املمارسات وبأن األمناط التنظيمية للتحول الرقمي ستولِّدها الظروف 
احمللية عند مواجهة التحديات اإلقليمية والعاملية. ومع ذلك، نتفق على أن بإمكاننا أن نستنر 

اجلميع. ملنفعة  التنظيمي حتقيقًا  التميز  إىل  الُقطرية يف سعينا  التجارب  من  ونسرتشد 

اخلطى  حلث  التنظيمية  املمارسات  بأفضل  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  هذه  وأقررنا  حددنا  ولقد 
الرقمي واالستفادة من  الرقمية للجميع ومتكينهم من املشاركة يف االقتصاد  التوصيلية  حنو حتقيق 
عن  الصادرة  املمارسات  بأفضل  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  بسلسلة  وتذكراً  الرقمي.  التحول 
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الراسخة  التنظيمية  العاملية ملنظمي االتصاالت منذ عام 2003 والي تتجّلى فيها احلكمة  الندوة 
واملبتكرة  اجلديدة  واآلليات  واألدوات  النـُُهج  على  تركيزنا  ينصب  واملختربة،  اجملرَّبة  واملمارسات 

رقمية شاملة للجميع. حتتية وخدمات  بنية  أجل حتقيق  من 

التعاوني للتنظيم  التصميم األساسية  1. مبادئ 

للنماذج  فهم  بلورة  على  مساعدهتم  أجل  من  للمنظمن  السياسات  تصميم  مبادئ  تتاح 
التكنولوجية اجلديدة وتوجيههم حنو التنظيم املناسب. واسرتشاداً هبذه املبادئ، ميكن للمنظمن 

السوق. على  األمثل  التأثر  التنظيمية وضمان  استجابتهم  صقل 

لذلك، حددنا سبعة مبادئ للتصميم تساعد يف االستجابة لنماذج التكنولوجيا اجلديدة ومناذج 
التعاوين: التنظيم  عن  وتنبثق  األعمال 

i . .شمولية أكثر  والتنظيم  العامة  السياسة  تكون  أن  ينبغي  الرقمي،  التحول  تحقيق  بغية 
أشكال  إىل  املراَجعة  التنظيمية  الُنهج  عن  فضاًل  القطاعات  بن  التعاون  يؤدي  أن  ميكن 
جديدة من التنظيم التعاوين استناداً إىل أهداف مشرتكة مثل الصاحل االجتماعي واالقتصادي 

واالبتكار.

ii . تتخلل مثلما  والتعاون.  التشاور  على  والتنظيم  العامة  السياسة  تقوم  أن  ينبغي 
تشمل  أن  ينبغي  اجلغرافية،  واملناطق  االقتصادية واألسواق  القطاعات  الرقمية  التكنولوجيات 
السوق،  املصلحة يف  أصحاب  وأفكار وخربات مجيع  توقعات  التنظيمي  القرار  عملية وضع 
واجلهات الفاعلة يف السوق واهليئات األكادميية واجملتمع املدين ورابطات املستهلكن وعلماء 

القطاعات. خمتلف  من  الصلة  ذات  احلكومية  والوكاالت  النهائين  واملستعملن  البيانات 

iii . فهم لبلورة  أمهية  األدلة  تكتسي  األدلة:  إلى  والتنظيم  العامة  السياسة  تستند  أن  ينبغي 
املنظمون  يسرتشد  أن  وميكن  وآثارها.  املستقبلية  اخليارات  وحتديد  املطروحة  للقضايا  سليم 
باملعاير املرجعية واملقاييس املوثوقة املناسبة يف وضع القواعد وإنفاذها، مما يؤدي إىل حتسن 

التنظيمية. القرارات  جودة 
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iv . القضايا معاجلة  املنظمن  على  يتعن  النتائج:  إىل  والتنظيم  العامة  السياسة  تستند  أن  ينبغي 
األكثر إحلاحًا مثل حواجز السوق ومتكن فرص التآزر. وينبغي أن يستند األساس املنطقي 
واجملتمعات  املستهلكن  على  التأثر  إىل  اجلديدة  للتكنولوجيات  تنظيمية  استجابة  ألي 

الوطنية ككل. التنمية  السوق وتدفقات االستثمار وكذلك إىل  الفاعلة يف  واجلهات 

v . هي التعاوين  للتنظيم  احملركة  العوامل  احلوافز:  على  والتنظيم  العامة  السياسة  تقوم  أن  ينبغي 
من  واسعة  جمموعة  املنظمن  متناول  يف  يكون  أن  ينبغي  لذا،  واملكافئة.  والتحفيز  الريادة 
حد  أقصى  حتقيق  مع  والتحويل  لالبتكار  الالزم  بالزخم  األسواق  لتزويد  االستثمار  حوافز 

للمستهلكن. الفوائد  من  ممكن 

vi . وضع يتعلق  بالغرض:  ويفيا  والتوازن  بالتكيف  والتنظيم  العامة  السياسة  تتسم  أن  ينبغي 
وتكييفها.  وصقلها  التنظيمية  املمارسات  حتسن  يف  باملرونة - االستمرار  التنظيمية  القواعد 
وأصبح حتقيق التوازن يف التعامل التنظيمي مع اخلدمات اجلديدة أكثر صعوبًة من أي وقت 
التكنولوجيات  لوضع  واملستهلكن  باألسواق  ومستمر  قريب  رابط  إقامة  املهم  ومن  مضى. 

االجتماعية واالقتصادية. األهداف  املؤدي إىل حتقيق  الصحيح  الطريق  الرقمية على 

vii . التعاوين التنظيم  يتيح  واملشاركة:  الثقة  بناء  على  والتنظيم  العامة  السياسة  تركز  أن  ينبغي 
اجملال للمشاركة يف إنشاء مقرتحات تعود بالنفع على اجلميع، والعمل على حتقيق األهداف 
يدعم  الذي  التنظيمية  العملية  أساس  الثقة  الصناعة. وأصبحت  زيادة مشاركة  التنظيمية مع 

الرقمية. التكنولوجيات  منو 

التنظيمي وأداء السوق  للتميز  المرجعية  المعايير   .2

التنظيمية  األطر  وأن تصميم  أمر مهم  املمارسات  أفضل  تنظيم  أن  إىل  قوية  وأدلة  تشر حبوث 
وإنفاذها الفعال أمران ضروريان الزدهار األسواق الرقمية. ويطرح التحول الرقمي حتديات أمام 
التنظيمية بأدلة قوية ومتعددة األوجه ومفسَّرة تفسراً  القرارات  املنظمن، وميكن أن يكون دعم 
ومن  والطويل.  القصر  املدين  على  السوق  يف  إجيابية  ديناميات  لتوليد  فّعالة  وسيلة  دقيقًا 
ميكن  االستثمار،  على  العائد  لتحسن  السوق  حفز كفاءة  إىل  املستنرة  املستهلك  خيارات 
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وتعزز  التنظيمية  األهداف  من  كبراً  عدداً  ختدم  أن  األدلة  إىل  استناداً  القرارات  اختاذ  لعملية 
قدرات املنظمن على االضطالع بدور قيادي يف األسواق.

للمنظمن: املرجعية  املعاير  من  رئيسية  ونوصي خبمس جمموعات 
i . العملية الرقمية أن يزود  التحتية  البنية  أنواع  لتتبع نشر خمتلف  التوصيلية: ميكن  رسم خرائط 

يف  املصلحة  وأصحاب  الثغرات  بتحديد  للمنظمن  ويسمح  مستنرة  مبعلومات  التنظيمية 
والنمو. لتحويلهم إىل فرص لالستثمار  السوق - 

ii . اخلاصة السوق  قطاعات  أداء  بتقييم  للمنظمن  املقاييس  تسمح  السوق:  أداء  مقاييس 
ذات  العمل  واالقتصادية، وحتديد جماالت  االجتماعية  باألهداف  مقارنًة  الرقمية  باخلدمات 

والتنظيم. العامة  للسياسة  بالنسبة  األولوية 

iii . حالة التنظيمية  املرجعية  املعاير  حتدد  التعاوين:  التنظيم  ومستويات  التنظيمي  النضج  قياس 
املرجعية  املعاير  هذه  وتساعد  الرقمية.  باألسواق  املتعلقة  والتنظيمية  السياساتية  األطر  تقدم 
التنظيمية على تتبع تقدم األطر التنظيمية وحتديد االجتاهات والثغرات فيها، مما يربر مواصلة 

رقمية حيوية وشاملة. إنشاء صناعات  أجل  التنظيمية من  اإلصالحات 

iv . تقييم األثر: من شأن مزيج من الدراسات االقتصادية القياسية الكمية والنوعية املستندة إىل
هبا  ميكن  الي  الطريقة  وتقدير  وفهم  استكشاف  من  املنظمن  ميّكن  أن  موثوقة  بيانات 
اقتصادياً  اإلسهام  التنظيم  أو  الرقمية  السوق  يف  الفاعلة  اجلهات  أو  الرقمية  للتكنولوجيات 

النظام اإليكولوجي األوسع نطاقًا وجعله أكثر مشوليًة. إمناء  يف 

v . موثوقة مقاييس  إىل  املستندة  التنظيمية  الطريق  خلرائط  ميكن  التنظيمية:  الطريق  خرائط 
وراسخة أن توجه املنظمن حنو حتقيق أهداف التوصيلية الرقمية بطريقة هادفة وأكثر سرعًة. 

البيانات  ونوعية  حجم  زيادة  يتعن  األدلة،  إىل  املستندة  األدوات  هذه  من  االستفادة  وبغية 
مصادرها. وتنويع  للمنظمن  املتاحة 

أدائها والتأثر  التفكر يف  الفاعلة يف السوق من  وميكن هلذه األدوات أيضًا أن متّكن األطراف 
الذايت. يف التنظيم  واملشاركة  والتنمية  االقتصاد  على 
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3. ما هي األدوات والُنُهج التنظيمية المتاحة لتمكين التجربة 
الرقمية؟

ظهور  إىل  اجلديدة  األعمال  ومناذج  اجلديدة  التكنولوجيات  عن  الناجم  التنظيمي  التغير  أدى 
على  يتعن  املستدامة،  التنمية  أهداف  حتقيق  حنو  السريع  التقدم  أجل  ومن  التعاوين.  التنظيم 
أدوات  واستخدام جمموعة  موقف جديد  اختاذ  مع  التنظيم  من  التايل  املستوى  تتبىن  أن  البلدان 
وكمشرفن  جهة،  من  املستهلك  ومحاية  للشمول  للمنظمن كضامنن  املزدوج  والدور  جديدة. 
ميكن  ال  أخرى،  جهة  من  الزمن  عامل  أمام  الصمود  على  القادرة  الرقمية  األسواق  على 

املغاالة فيه.

بأن  نقر  الرقمية،  السوق  نتائج  حتسن  يف  تساهم  أن  ميكنها  الي  العديدة  األدوات  مجلة  ويف 
التعاوين: التنظيم  املمارسات يف جمال  التالية تشكل جوهر أفضل  األدوات 

من 	  بدءاً  والتقنيات،  األدوات  من  طائفة  استخدام  ميكن  الرقمية:  للتجربة  اجملال  إتاحة 
التكنولوجيات اجلديدة وجمموعات  التجريبية يف جمال  املؤقتة ووصواًل إىل املشاريع  الرتاخيص 
الرقمية  السوق  إلخفاقات  يكون  حيث  دينامية  تنظيمية  بيئة  إلنشاء  التنظيمية،  األدوات 
وفُرصها جمال ومرونة ملواجهة التحديات احلالية واملستقبلية. وميكن استخدام هذه املنهجيات 

الرقمية. واملهارات  التطبيقات  تعزيز  أجل  من  اسرتاتيجيات  لتصميم  أيضًا 

تنظر هذه األطر يف زيادة طول سالسل 	  ينبغي أن  للمنافسة:  الرقمي املشجِّعة  التحول  ُأطر 
أصحاب  مع  والشراكات  واألجهزة  واخلدمات  السوق  يف  الفاعلة  اجلهات  وتنوع  القيمة 
على  ذلك  تأثر كل  املطاف يف  هناية  وتنظر يف  الرقمية،  التحتية  البنية  ومستويات  املصلحة 
وغر  املفرط  التنظيم  جتنب  ينبغي  ذلك،  ومع  اإلنرتنت.  وحيادية  واملستهلكن  األسواق 

لعملي. ا

السوق مع بذل 	  نتائج  السوق وحتسن  إجيابية يف  دينامية  التنظيمية: ميكنها إحداث  احلوافز 
أقل. تنظيمي  جهد 

املستديرة 	  واملوائد  العامة  االستماع  جلسات  قبيل  من  املصلحة:  أصحاب  إشراك  وسائل 
املوارد واخلربة  بتجميع  املستوى وورش عمل اخلرباء، وأحداث هاكاثون وهي تسمح  الرفيعة 

الرئيسية.  التنظيمية  القرارات  هبا  تستنر  الي 
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القواعد 	  من  جمموعة  ذلك  يف  مبا  املستهلك:  محاية  أجل  من  للتنفيذ  وقابلة  متينة  آليات 
املتعلقة حبماية البيانات واخلصوصية وإمكانية نقل البيانات وكذلك آليات ميكن النفاذ إليها 
سائر  يف  االقتصادية  القطاعات  يف  الرقمي  التحول  لدعم  ضرورية  وهي  املستهلك،  جلرب 

املستهلكن. اجملاالت وضمان محاية مصاحل 

باستخدام 	  تسمح  أن  ميكن  الطيف:  إدارة  أجل  من  السوق  على  وقائمة  دينامية  آليات 
احلياد  وتشجيع  والشفافية،  والبساطة  باملرونة  يتسم  استخدامًا  الشحيحة  الراديوية  الرتددات 

أيضًا. التكنولوجي 

املرجعية اجلديدة 	  باملعاير  املعزَّز  التنظيمي،  األثر  تقييم  التنظيمي )RIA(: يسمح  األثر  تقييم 
اختاذ  قبل  عادية  إدراجه كممارسة  وينبغي  أفضل،  بطريقة  القرارات  بصنع  البيانات،  وحتليل 

التنظيم كذلك. حياة  وطيلة  الرئيسية  التنظيمية  القرارات 

قابلية 	  معاير  إىل  املستندة  احللول  هلذه  ميكن  البيانات:  على  القائمة  للمراقبة  مرنة  حلول 
مراقبة  تسهِّل  أن  السوق  الفاعلة يف  واجلهات  املنظمن  بن  وأدواهتا  البيانات  أنظمة  تشغيل 

التنظيمي. التجربة واالمتثال  السوق يف جماالت من قبيل جودة اخلدمة وجودة 

اآلليات املتنوعة إلشراك املستهلكن وتلقي تعليقاهتم: تضاعف املدخالت التنظيمية وتسمح 	 
وتنفيذها. التنظيمية  السياسات  بصقل 

تكنولوجيا 	  تنظيم  هيئات  مثل  التنظيمية:  اهليئات  بن  الدينامي  للتعاون  الفعالة  القنوات 
والنظام  القانون  إنفاذ  وكاالت  عن  فضاًل  واملنافسة،  املايل  والقطاع  واالتصاالت  املعلومات 
القطاعات  مجيع  يف  ورشيدة  متسقة  تنظيمية  لوائح  لضمان  ضرورية  وهي  القضائي، 
متعددين  منظمن  تشمل  الي  التنظيمية  األدوات  جمموعات  تكون  أن  وميكن  االقتصادية. 
والرقمي.  املايل  الشمول  مثل  القطاعات،  بن  املشرتكة  الرئيسية  التنظيمية  للقواعد  حاضنًة 

للحدود، 	  العابرة  بالقضايا  املتعلقة  التنظيمية  القواعد  حتديد  عند  والدويل:  اإلقليمي  التعاون 
ميكن هلذا التعاون أن يضمن اتساق األسواق الرقمية وإمكانية التنبؤ هبا ومرونتها، وسيحفز 
األلياف  شبكات  من  بدءاً  والعاملي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  الرقمية  التحتية  البنية  نشر 
والتوصيلية  املتنقلة  الشبكات  إىل  وصواًل  البحرية،  بالكبالت  مروراً  األساسية،  البصرية 

الساتلية.
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اخلربة التنظيمية: جيب تطويرها باستمرار لدمج التكنولوجيات والكفاءات واملهارات اجلديدة 	 
البيانات واألدلة.    قائمة على  والتمكن من صنع قرارات 

وإننا على  إليها،  واالستناد  التوجيهية  املبادئ  تطبيق هذه  اآلن يف  بالشروع  التزامنا  ونعرب عن 
.2030 التنمية املستدامة يف جمتمعاتنا حبلول عام  ثقة بأهنا ستقودنا إىل حتقيق أهداف 


