
 المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات 
 2019 لعام (GSR) والصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت

 "حّث الخطى نحو تحقيق التوصيلية الرقمية للجميع"

 

الحاجة ، فإن 2030لألمم المتحدة في مجتمعنا بحلول عام  (SDG)إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 اآلن. ونتصرفعلى األدوات والحلول التنظيمية الجديدة  تدعونا إلى أن نكون منفتحين

األثر فلمجاالت، تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع ال ا  كون التوصيلية الرقمية نموذجويمكن أن ت
 مع أن الفرص في المتناول، فإن من غيروالتقدم في مختلف مسارات التنمية. سيعزز التحويلي للرقمنة 
 من المسلَّمات.الممكن اعتبارها 

لدخول من ابدءا  والتكنولوجية ونماذج األعمال تحديا  أمام األنماط واألطر التنظيمية الحالية.  النماذجوتطرح 
سحابية ات الإلى وفرة الخدموصوال  و إلى األسواق إنترنت األشياءوالخامس  تكنولوجيات الجيللالوشيك 

 وسيتطلب إطالق. جديد التنظيمية منظور أصبح من الالزم أن يكون لالستجابةوالذكاء االصطناعي، 
على  ا  وقائم ا  ومبتكر ا  يوتعاون ا  للتنفيذ ومرن قابال  إزاء التنظيم يكون اإلمكانات الرقمية الكاملة اتباع نهج 

ع ، من المهم االتفاق على مبادئ مشتركة ووضالرقمي الذي يزداد تعقيدا  وحيوية   التحول سياقوفي النتائج. 
 .واتباعها في المستقبل قواعد واضحة وبسيطة

مخطط بأنه ال يوجد ، نقر 2019ونحن، المنظمين المشاركين في الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 
للتحول الرقمي ستول ِّدها الظروف المحلية عند  واحد شامل ألفضل الممارسات وبأن األنماط التنظيمية

 أن نستنير ونسترشد من التجارب بإمكاننامواجهة التحديات اإلقليمية والعالمية. ومع ذلك، نتفق على أن 
 لجميع.منفعة اتحقيقا  لفي سعينا إلى التميز التنظيمي القُطرية 

قد حددنا وأقررنا هذه المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات التنظيمية لحث الخطى نحو تحقيق لو
تذكيرا  والتوصيلية الرقمية للجميع وتمكينهم من المشاركة في االقتصاد الرقمي واالستفادة من التحول الرقمي. 

نذ ن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت مبسلسلة المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات الصادرة ع
بة والمختبرة،  2003 عام  نا علىركيزت ينصبوالتي تتجل ى فيها الحكمة التنظيمية الراسخة والممارسات المجرَّ

 .للجميع شاملةرقمية  بنية تحتية وخدماتالنُُهج واألدوات واآلليات الجديدة والمبتكرة من أجل تحقيق 

 األساسية للتنظيم التعاونيمبادئ التصميم  1

دة لنماذج التكنولوجية الجديل فهمبلورة على من أجل مساعدتهم لمنظمين لالسياسات تصميم مبادئ تتاح 
وتوجيههم نحو التنظيم المناسب. واسترشادا  بهذه المبادئ، يمكن للمنظمين صقل استجابتهم التنظيمية 

 وضمان التأثير األمثل على السوق.

 وتنبثق لفي االستجابة لنماذج التكنولوجيا الجديدة ونماذج األعما تساعدتصميم للسبعة مبادئ حددنا لذلك، 
 :عن التنظيم التعاوني

يمكن أن  .أكثر شمولية والتنظيمالسياسة العامة  تكونينبغي أن  بغية تحقيق التحول الرقمي، ‘1’
ظيم شكال جديدة من التنالنُهج التنظيمية المراَجعة إلى أ فضال  عنالتعاون بين القطاعات  يؤدي

 .مثل الصالح االجتماعي واالقتصادي واالبتكاراستنادا  إلى أهداف مشتركة التعاوني 

 تولوجياالتكن تتخللمثلما  .التشاور والتعاون على والتنظيم تقوم السياسة العامةينبغي أن  ‘2’
ضع و تشمل عملية، ينبغي أن ةالجغرافي والمناطقواألسواق  االقتصاديةالقطاعات  الرقمية
 اعلةوالجهات الف، رات جميع أصحاب المصلحة في السوقالتنظيمي توقعات وأفكار وخبالقرار 

 وعلماء البياناتاألكاديمية والمجتمع المدني ورابطات المستهلكين  والهيئاتفي السوق 
 .ذات الصلة من مختلف القطاعات والمستعملين النهائيين والوكاالت الحكومية

تكتسي األدلة أهمية لبلورة فهم سليم  :األدلة إلى والتنظيمالسياسة العامة أن تستند ينبغي  ‘3’
ويمكن أن يسترشد المنظمون  للقضايا المطروحة وتحديد الخيارات المستقبلية وآثارها.

 لىإفي وضع القواعد وإنفاذها، مما يؤدي المناسبة الموثوقة  والمقاييسبالمعايير المرجعية 
 تحسين جودة القرارات التنظيمية.
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القضايا  لجةمعايتعين على المنظمين  :النتائجإلى أن تستند السياسة العامة والتنظيم ينبغي  ‘4’
قي األساس المنط يستندحواجز السوق وتمكين فرص التآزر. وينبغي أن مثل األكثر إلحاحا  

التأثير على المستهلكين والمجتمعات  إلىاستجابة تنظيمية للتكنولوجيات الجديدة ي أل
 .وكذلك إلى التنمية الوطنية ككل والجهات الفاعلة في السوق وتدفقات االستثمار

هي  محركة للتنظيم التعاونيالعوامل ال: الحوافز على والتنظيمالسياسة العامة  تقومينبغي أن  ‘5’
لذا، ينبغي أن يكون في متناول المنظمين مجموعة واسعة من الريادة والتحفيز والمكافئة. 

حوافز االستثمار لتزويد األسواق بالزخم الالزم لالبتكار والتحويل مع تحقيق أقصى حد ممكن 
 من الفوائد للمستهلكين.

وضع ق يتعل: بالغرض افيالتوازن ويبالتكيف و موالتنظيالسياسة العامة  تتسمينبغي أن  ‘6’
ييفها. وصقلها وتكاالستمرار في تحسين الممارسات التنظيمية  - القواعد التنظيمية بالمرونة

قت من أي و صعوبة  وأصبح تحقيق التوازن في التعامل التنظيمي مع الخدمات الجديدة أكثر 
رابط قريب ومستمر باألسواق والمستهلكين لوضع التكنولوجيات  إقامة. ومن المهم مضى

 جتماعية واالقتصادية.المؤدي إلى تحقيق األهداف االالصحيح  على الطريقالرقمية 

عاوني : يتيح التنظيم التعلى بناء الثقة والمشاركة والتنظيمالسياسة العامة  تركزينبغي أن  ‘7’
عود بالنفع على الجميع، والعمل على تحقيق األهداف للمشاركة في إنشاء مقترحات تالمجال 

م نمو الذي يدعأساس العملية التنظيمية الثقة التنظيمية مع زيادة مشاركة الصناعة. وأصبحت 
 .التكنولوجيات الرقمية

 المعايير المرجعية للتميز التنظيمي وأداء السوق 2

 اذهاوإنفإلى أن تنظيم أفضل الممارسات أمر مهم وأن تصميم األطر التنظيمية  قويةأدلة تشير بحوث و
يطرح التحول الرقمي تحديات أمام المنظمين، ويمكن و. األسواق الرقمية الزدهارالفعال أمران ضروريان 

ة لتوليد الوسيلة فع   ومفسَّرة تفسيرا  دقيقا   ومتعددة األوجه قويةأن يكون دعم القرارات التنظيمية بأدلة 
حفز  المستنيرة إلى هلكالمست خيارات ومن ديناميات إيجابية في السوق على المديين القصير والطويل.

 عددا  خدم أن تاتخاذ القرارات استنادا  إلى األدلة عملية لكفاءة السوق لتحسين العائد على االستثمار، يمكن 
 .األسواقى االضطالع بدور قيادي في علقدرات المنظمين  وتعززمن األهداف التنظيمية  كبيرا  

 :لمنظمينلونوصي بخمس مجموعات رئيسية من المعايير المرجعية 

ة يعملالبنية التحتية الرقمية أن يزود ال مختلف أنواع : يمكن لتتبع نشررسم خرائط التوصيلية ‘1’
لسوق وأصحاب المصلحة في اثغرات الويسمح للمنظمين بتحديد ت مستنيرة التنظيمية بمعلوما

 لتحويلهم إلى فرص لالستثمار والنمو. -

: تسمح المقاييس للمنظمين بتقييم أداء قطاعات السوق الخاصة بالخدمات أداء السوق مقاييس ‘2’
نسبة بالوتحديد مجاالت العمل ذات األولوية  ،األهداف االجتماعية واالقتصاديةب مقارنة  الرقمية 

 .تنظيمللسياسة العامة وال

الة ح: تحدد المعايير المرجعية التنظيمية التنظيم التعاونيمستويات التنظيمي و لنضجا قياس ‘3’
األطر السياساتية والتنظيمية المتعلقة باألسواق الرقمية. وتساعد هذه المعايير المرجعية تقدم 

 مواصلة برريمما التنظيمية على تتبع تقدم األطر التنظيمية وتحديد االتجاهات والثغرات فيها، 
 .صناعات رقمية حيوية وشاملة إنشاء من أجل ةالتنظيمي اتاإلصالح

 الكمية والنوعية المستندة إلىاالقتصادية القياسية مزيج من الدراسات : من شأن تقييم األثر ‘4’
 من استكشاف وفهم وتقدير الطريقة التي يمكن بهابيانات موثوقة أن يمك ن المنظمين 

اديا  في اقتص للتكنولوجيات الرقمية أو الجهات الفاعلة في السوق الرقمية أو التنظيم اإلسهام
 وسع نطاقا  وجعله أكثر شمولية .األ إنماء النظام اإليكولوجي

يمكن لخرائط الطريق التنظيمية المستندة إلى مقاييس موثوقة : خرائط الطريق التنظيمية ‘5’
 .رعة  وأكثر سهادفة بطريقة  ةالرقمي التوصيليةأن توجه المنظمين نحو تحقيق أهداف  وراسخة

منظمين متاحة للالحجم ونوعية البيانات تعين زيادة يالمستندة إلى األدلة،  األدواتبغية االستفادة من هذه و
 .وتنويع مصادرها

ى االقتصاد عل لتفكير في أدائها والتأثيرمن االسوق  ويمكن لهذه األدوات أيضا  أن تمك ن األطراف الفاعلة في
 .التنظيم الذاتي في والمشاركةوالتنمية 
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تعاوني. إلى ظهور التنظيم الأدى التغيير التنظيمي الناجم عن التكنولوجيات الجديدة ونماذج األعمال الجديدة 
مستوى التالي ال تتبنىأن البلدان  يتعين علىالتقدم السريع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،  ومن أجل

الدور المزدوج للمنظمين كضامنين و مجموعة أدوات جديدة.واستخدام جديد  موقف اتخاذمع من التنظيم 
على الصمود أمام عامل القادرة  األسواق الرقمية مشرفين علىكوجهة،  منوحماية المستهلك  للشمول
 .ال يمكن المغاالة فيهأخرى،  جهةمن  الزمن

الية ق الرقمية، نقر بأن األدوات التنتائج السوفي تحسين  أن تساهمالتي يمكنها  العديدة األدوات وفي جملة
 تشكل جوهر أفضل الممارسات في مجال التنظيم التعاوني:

ئفة من األدوات والتقنيات، بدءا  من يمكن استخدام طا: إتاحة المجال للتجربة الرقمية -
لتكنولوجيات الجديدة في مجال ا التجريبيةووصوال  إلى المشاريع التراخيص المؤقتة 

 خفاقات السوقيكون إل حيث ةدينامي ةتنظيمي إلنشاء بيئةمجموعات األدوات التنظيمية، و
ويمكن استخدام هذه مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. ل مجال ومرونة رصهاالرقمية وفُ 

 التطبيقات والمهارات الرقمية.تعزيز  من أجلتصميم استراتيجيات المنهجيات أيضا  ل

عة للمنافسةطر التحول الأُ  - في زيادة طول سالسل  ينبغي أن تنظر هذه األطر: رقمي المشّجِّ
والشراكات مع أصحاب المصلحة  والخدمات واألجهزة القيمة وتنوع الجهات الفاعلة في السوق

سواق ذلك على األكل الرقمية، وتنظر في نهاية المطاف في تأثير  البنية التحتية ومستويات
 .المفرط وغير العمليومع ذلك، ينبغي تجنب التنظيم  .وحيادية اإلنترنت والمستهلكين

يمكنها إحداث دينامية إيجابية في السوق وتحسين نتائج السوق مع بذل جهد : الحوافز التنظيمية -
 تنظيمي أقل.

: من قبيل جلسات االستماع العامة والموائد المستديرة الرفيعة أصحاب المصلحة إشراكوسائل  -
وهي تسمح بتجميع الموارد والخبرة التي حداث هاكاثون وأ، المستوى وورش عمل الخبراء

  تستنير بها القرارات التنظيمية الرئيسية.

قة مجموعة من القواعد المتعل بما في ذلك: حماية المستهلكمتينة وقابلة للتنفيذ من أجل  آليات -
جبر إليها ل النفاذآليات يمكن  وكذلك وإمكانية نقل البيانات خصوصيةبحماية البيانات وال

الت المجا سائرضرورية لدعم التحول الرقمي في القطاعات االقتصادية في  ، وهيالمستهلك
 .وضمان حماية مصالح المستهلكين

تسمح باستخدام الترددات أن يمكن : قائمة على السوق من أجل إدارة الطيفو دينامية آليات -
ولوجي وتشجيع الحياد التكن، استخداما  يتسم بالمرونة والبساطة والشفافيةالراديوية الشحيحة 

 .أيضا  

ز بالمعايير المرجعية الجديدة يسمح تقييم األثر التنظيمي، المعزَّ : (RIA) تقييم األثر التنظيمي -
ذ اوتحليل البيانات، بصنع القرارات بطريقة أفضل، وينبغي إدراجه كممارسة عادية قبل اتخ

 .كذلكوطيلة حياة التنظيم  رات التنظيمية الرئيسيةالقرا

: يمكن لهذه الحلول المستندة إلى معايير قابلية تشغيل لمراقبة القائمة على البياناتلمرنة حلول  -
ل  ها بين المنظمينأنظمة البيانات وأدوات ي مراقبة السوق فوالجهات الفاعلة في السوق أن تسه ِّ

 وجودة التجربة واالمتثال التنظيمي.مجاالت من قبيل جودة الخدمة 

ح تضاعف المدخالت التنظيمية وتسم: همتلقي تعليقاتو المستهلكينإلشراك اآلليات المتنوعة  -
 .السياسات التنظيمية وتنفيذها بصقل

 هيئات تنظيم تكنولوجيا: مثل للتعاون الدينامي بين الهيئات التنظيميةالقنوات الفعالة  -
إنفاذ القانون والنظام فضال  عن وكاالت  ،واالتصاالت والقطاع المالي والمنافسةالمعلومات 
في جميع القطاعات  ورشيدةتنظيمية متسقة  لوائحوهي ضرورية لضمان  ،القضائي

 اضنة  ح منظمين متعددينالتنظيمية التي تشمل  أن تكون مجموعات األدواتيمكن و. االقتصادية
 . الرقميوالمالي  الشمول، مثل المشتركة بين القطاعاتالرئيسية  للقواعد التنظيمية
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: عند تحديد القواعد التنظيمية المتعلقة بالقضايا العابرة للحدود، يمكن التعاون اإلقليمي والدولي -
شر ناتساق األسواق الرقمية وإمكانية التنبؤ بها ومرونتها، وسيحفز أن يضمن هذا التعاون ل

الصعيدين اإلقليمي والعالمي، بدءا  من شبكات األلياف البصرية  البنية التحتية الرقمية على
 األساسية، مرورا  بالكبالت البحرية، وصوال  إلى الشبكات المتنقلة والتوصيلية الساتلية.

ة والكفاءات والمهارات الجديد التكنولوجياتلدمج  باستمرار هايجب تطوير: الخبرة التنظيمية -
 .مة على البيانات واألدلةقائ صنع قرارات والتمكن من

ة بأنها ، وإننا على ثقواالستناد إليهاهذه المبادئ التوجيهية  تطبيق بالشروع اآلن في نعرب عن التزامناو
 .2030ستقودنا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتنا بحلول عام 

___________ 


