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اجتذبت الندوة العاملية التاسعة عشرة ملنظمي االتصاالت 
(GSR-19) اليت ُعقدت يف بورت فيال، فانواتو، من 9 إىل 
12 يوليو أكثر من 325 مشاركًا، منهم وزراء حكومات 

ورؤساء هيئات تنظيمية وكبار املسؤولني التنفيذيني يف 
الصناعة من أكثر من 64 بلدًا. ونظم الندوة االحتاد الدويل 

لالتصاالت (ITU) بالتعاون مع حكومة فانواتو. وكان 
موضوع الندوة اليت ُعقدت برئاسة السيد برايان وينجي، 

رئيس هيئة تنظيم االتصاالت واإلذاعة واالتصاالت الراديوية 
يف مجهورية فانواتو، "التوصيلية الشاملة: مستقبل التنظيم."

وقد نظمت جمموعة من الفعاليات قبل احلدث يوم 9 يوليو، 
مبا يف ذلك اجتماع الرابطات اإلقليمية للهيئات 

التنظيمية (RA) واجتماع كبار مسؤويل تنظيم االتصاالت 
من القطاع اخلاص (CRO) واملائدة املستديرة للرؤساء 
التنفيذيني للهيئات التنظيمية ودورة تدريبية لواضعي 

السياسات ومنظمي االتصاالت بشأن سياسات املنافسة يف 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت�االتصاالت املتنقلة.

وطوال برنامج الندوة املمتد ألربعة أيام، أقر املشاركون 
بأمهية وجود نـُُهج للتنظيم قائمة على النتائج تكون أكثر 

قابلية للتنفيذ وأكثر تعاونية وابتكارًا، وذلك إلطالق 
العنان لإلمكانات الكاملة للتكنولوجيات الرقمية وتسريع 

 (SDG) وترية التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
لألمم املتحدة.

وحدد منظمو االتصاالت من مجيع أحناء العامل واعتمدوا 
جمموعة من املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات 

التنظيمية من أجل سرعة دفع توفري التوصيلية الرقمية 
للجميع ومتكني الشعوب من مجيع املناطق اجلغرافية ومن 

مجيع املستويات االقتصادية واالجتماعية من االستفادة من 
التحول الرقمي واملشاركة يف االقتصاد الرقمي السائد يف 
هذه األيام. وحتث املبادئ التوجيهية املنظمني وأصحاب 
املصلحة على االنفتاح على األدوات واحللول التنظيمية 

اجلديدة والتصرف دومنا إبطاء.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2019/Documents/GSR19BestPracticeGuidelines_E.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2019/Documents/GSR19BestPracticeGuidelines_E.pdf
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حفل االفتتاح

تشرف حفل االفتتاح حبضور الضيوف املوقرين اآليت 
أمساؤهم:

سعادة السيد شارلو سالوي تابيمامساس، رئيس وزراء   •
مجهورية فانواتو

السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل   •
لالتصاالت

السيدة دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية   •
االتصاالت (BDT) يف االحتاد الدويل لالتصاالت

السيد برايان وينجي، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت   •
واإلذاعة واالتصاالت الراديوية (TRBR) يف مجهورية 

GRS-19 فانواتو ورئيس الندوة

وقد شدد السيد برايان وينجي يف كلمته االفتتاحية على 
أمهية التوصيلية الشاملة مع اإلشارة إىل ضرورة مواءمة 

النهج التنظيمية للتمكن من حتقيق إدماج مجيع املواطنني. 

ومع اإلقرار بأن األمر لن خيلو من حتديات يواجهها 
املنظمون من أجل توصيل غري املوصولني، أشار أيضًا إىل 

ضرورة التحلي بالشفافية والتعاضد عند اختيار النهج 
التنظيمية وتطبيقها. وقد قال: إن من املهم بالنسبة لنا 

كمنظمني، ال سيما بالنسبة إىل الدول اجلزرية الصغرية، 
أن نتعاون مع حكوماتنا من أجل هتيئة ورعاية بيئة تنظيمية 

ال توصل املتبقي من سكان العامل والبالغ عددهم 3,7 
مليار نسمة باإلنرتنت فحسب، بل تضمن أيضًا نزاهة 

البيئة السوقية وتشجيعها لالبتكار. وينبغي للبيئة السوقية 
أن تدعم املنافسة وأن توفر اخليار األمثل للمواطنني من بني 

اخلدمات الرقمية.

ويف كلمتها للحضور، شددت السيدة دورين بوغدان-
مارتن على أن التنظيم دخل عصرًا جديدًا وأن النـُُهج 
املبتكرة والتعاونية للسياسات والتنظيم أصبحت أكثر 
إحلاحًا من ذي قبل. ومع االعرتاف بأمهية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتحقيق االزدهار االقتصادي 
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جلميع البلدان، أشارت أيضًا إىل املدى الذي سيستفيد فيه 
مجيع املنظمني - من األسواق الكبرية والصغرية - من احلوار 

وتبادل املعلومات على الصعيد الدويل، وكيف وفرت 
الندوة هكذا منصة ملا يقرب من عشرين عامًا. وقالت: 

مل تعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمرد اتصاالت، 
وهو ما يعين أن للمنظمني يف هذه األيام دور حاسم يف 
حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة والشاملة 

للجميع. وإزاء هذه املعلومات األساسية، طلبت من 
املشاركني التحلي باجلرأة واستنباط أساليب جديدة لتنفيذ 
األعمال حتقق منافع سريعة للحكومات والصناعة وفوق 

كل ذلك األفراد.

وبعد توجيه الشكر إىل حكومة فانواتو وهيئة تنظيم 
االتصاالت واإلذاعة واالتصاالت الراديوية (TRBR) على 
حسن الضيافة وعلى استضافة الندوة، أكد السيد هولني 

جاو على أمهية التنظيم التعاوين يف اقتصاد اليوم الرقمي حيث 
يتزايد تالشي اخلط الفاصل بني قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والصناعات األخرى. وقال: إن العالقات بني 
املؤسسات واألطراف الفاعلة يف األسواق واألفراد آخذة يف 

التغري وأن التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء االصطناعي 
وسلسلة الكتل وإنرتنت األشياء وتكنولوجيا اجليل اخلامس 

تضع النماذج التنظيمية على احملك. وعلى احملك أيضًا قدرة 
املنظمني أيضًا على إطالق العنان لالستثمارات من أجل 

دعم النمو وتوفري الوظائف واالبتكار والتحول الرقمي عرب 
القطاعات واملناطق وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 

واإلمكانات الواعدة لالقتصاد الرقمي.

ورحب السيد شارلو سالوي تابيمامساس، رئيس وزراء 
مجهورية فانواتو باملشاركني ترحيبًا حارًا وشكرهم على 

احلضور وأشار إىل أن فانواتو هي أول دولة من دول جزر 
احمليط اهلادئ تستضيف الندوة. وعدم ختلف أحد عن 

الركب هو أحد بنود خطة التنمية املستدامة لعام 2030، 
وأن الكثري من الدول األعضاء يف األمم املتحدة وكذلك 

االحتاد الدويل لالتصاالت واحلكومات الوطنية واألطراف 
الفاعلة الرئيسية األخرى ملتزمون بالتعاون واالخنراط يف 
حوارات شاملة من أجل التوصل إىل حلول فّعالة وقابلة 

للتنفيذ من أجل التوصيلية الرقمية. وأكد أيضًا، أن الندوة 
GSR-19 توفر لفانواتو والبلدان األخرى يف منطقة احمليط 

اهلادئ فرصة فريدة للحوار وتبادل األفكار بشأن مستقبل 
البيئة السياساتية والتنظيمية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بغية االستفادة من الفرص العظيمة اليت توفرها 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتويل االقتصادات.
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دورة خاصة للجنة النطاق العريض�حوار القادة: 
توصيل اجلزء املتبقي من الناس البالغ عددهم 

3,7 مليار باإلنرتنت!

 

املنسقة: السيدة دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية 
االتصاالت، االحتاد الدويل لالتصاالت

الكلمة االستهاللية: السيد هولني جاو، األمني العام 
لالحتاد الدويل لالتصاالت ونائب الرئيس املشارك للجنة 

النطاق العريض.

املتحدثون:

السيد مارشن سيشي، رئيس مكتب االتصاالت   •
اإللكرتونية (UKE)، بولندا، وعضو جلنة النطاق العريض

السيد بوكار با، الرئيس التنفيذي ملجلس اتصاالت   •
جنوب آسيا والشرق األوسط ومشال إفريقيا وعضو 

جلنة النطاق العريض

السيدة نرييدا أولوغلني، رئيسة هيئة االتصاالت   •
واإلعالم األسرتالية (ACMA)، أسرتاليا

رت السيدة دورين بوغدان-مارتن بأن اللجنة انطلقت  ذكَّ
يف مايو 2010 كشراكة ألصحاب مصلحة متعددين من 

جانب االحتاد واليونسكو استجابًة لدعوة من األمني العام 
السابق لألمم املتحدة السيد بان كي-مون لالرتقاء باجلهود 

سعيًا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، املجموعة األوىل من 
أهداف التنمية العاملية. وقالت، إن اللجنة تنتقل يف خالل 
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عشر سنوات تقريبًا منذ انطالقها من جناح إىل جناح. وهي 
تضم حاليًا أكثر من 50 خبريًا عامليًا رفيع املستوى من 

طائفة واسعة من قطاعات األعمال. وأضافت أن اللجنة 
مثال ممتاز لنهج حقيقي ألصحاب املصلحة املتعددين يضم 
طائفة من الرؤى املختلفة ملواجهة التحدي املتمثل يف نشر 

شبكات النطاق العريض وخدماته، فضًال عن أهنا توفر 
هنجًا حيًا للتعاضد بني القطاع اخلاص واألمم املتحدة.

ويف كلمته، شكر السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد، 
السيد كاغامي، رئيس رواندا، والسيد كارلوس سليم من 
املكسيك، والسيدة أودري أزوالي من اليونسكو، على 

قيادهتم وتفانيهم من أجل توصيل النطاق العريض 
للجميع. وعرب أيضًا عن العرفان جلميع أعضاء اللجنة 

السابقني واحلاليني الذين مل يدخروا أي جهد من أجل 
نشر شبكات النطاق العريض وخدماته واستعماهلا من 
أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وأعلن أن أفرقة 

العمل اليت تشكلت حىت اآلن والبالغ عددها 26 فريقًا 
متخصصًا قدمت توصيات هامة يف جماالت متنوعة وهامة 

مثل النفاذ العاملي إىل التعليم وسد الفجوة الرقمية بني 
اجلنسني والصحة الرقمية وريادة األعمال الرقمية، وذلك 

ضمن جماالت أخرى. وذّكر أيضًا باألهداف العاملية 
السبعة اليت نادت هبا جلنة النطاق العريض (ترد أدناه).

وطرح املتحدثون آراءهم بشأن دور جلنة النطاق العريض 
وأمهيتها، ودور احلكومات يف عملية التحول الرقمي 

واحلاجة إىل هنج تعاوين بني الكيانات احلكومية ومع 
أصحاب املصلحة. ففي أسرتاليا، يقوم التأهب الرقمي 
على مزيج من استثمارات القطاع اخلاص والتدخالت 

احلكومية اهلادفة. وتدعم هذه التدخالت ترتيبات تنظيمية 
تسهل إدخال ونشر التكنولوجيات واخلدمات اجلديدة بني 

املستهلكني األسرتاليني، مبا يف ذلك شركات األعمال. 
وكان للحكومة أيضًا دور قوي يف التيسري والتنسيق 

والتثقيف من أجل مساعدة الصناعة واملجتمع املدين على 
التكيف مع التحول الرقمي السريع والعميق. ويف بولندا، 

وصلت توصيلية النطاق العريض ألكثر من 80% يف املائة. 
وُينظر إىل التعاون، ال سيما بينن رواد األعمال وكذلك 
بني السلطات احمللية واحلكومة، على أنه أمر حاسم من 

أجل توصيل من تبقى من غري املوصولني.

وسلط املتحدثون الضوء على احلاجة إىل القيادة والتعاون 
بني القطاعات. وقالوا، لقد أصبح النطاق العريض من 
األولويات بالنسبة إىل مجيع البلدان وأن بإمكان جلنة 
النطاق العريض القيام بدور يف هذا الصدد. وأشار 

املتحدثون أيضًا إىل احلاجة إىل أال يتم تناول النطاق 
العريض من منظور جتاري ولكن من منظور خدمة عامة. 

وعند التحدث إىل رؤساء الدول، جيب نقل مفهوم احلتمية 
فيما يتعلق باختاذ إجراءات ملموسة لكي تصبح البنية 

التحتية الرقمية عاملية الطابع. وينبغي أن يشكل التعاون 
واملساءلة األساس إلجراءات مشرتكة مع أصحاب 
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املصلحة كافة. وُينظر إىل املنظمني كشركاء طبيعيني يف 
هذه العملية. فإىل جانب الدعاية الضخمة بشأن 

التكنولوجيا، ميكن لتوسيع نطاق عملية توفري توصيلية 
النطاق العريض بأسعار ميسورة حبيث تصل إىل امليل 

األخري أن يدعم التنمية االقتصادية للدول. وأكد 
املتحدثون على أن وجود بنية حتتية تتسم باالعتمادية 

وميسورية األسعار يف مجيع املناطق يتيح للسكان حرية 
اختيار املكان الذين يعيشون فيه، مبا يف ذلك املناطق 

الريفية واملناطق النائية. وسيؤدي ذلك األمر بدوره إىل 
خفض االزدحام يف املراكز احلضرية. ويتمثل الغرض من 

السياسات الرقمية يف حتقيق التوازن السليم بني البنية 
التحتية واملهارات الرقمية وتوفري الوظائف. وهناك حاجة 

ملحة إىل زيادة الثقة يف اخلدمات واحملتويات اإللكرتونية 
وضمان أمهيتها وتعزيز تأهب البلدان للتهديدات الرقمية. 

والوعي مبوضوع محاية األطفال على اخلط من األمور 
اهلامة لتوفري توصيلية آمنة ذات قيمة. وهناك حاجة أيضًا 

إىل حمتوى هام حمليًا، خاصة باللغات احمللية. كما أن تغطية 
النطاق العريض ال تساوي النفاذ والنفاذ ال يساوي 

ميسورية األسعار. وجيب على مجيع أصحاب املصلحة 
وال سيما املنظمون التعامل مع مجيع هذه العناصر بطريقة 

متماسكة وتعاونية وأن يكونوا مبتكرين. واختتمت مديرة 
مكتب تنمية االتصاالت بالقول بإن النطاق العريض جيب 

أن يشكل أولوية لدى مجيع البلدان.
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اجللسة األوىل: السياسات والتنظيم فيما يتعلق بالبنية 
التحتية الرقمية: هنج تعاوين متعدد األبعاد

املنسق: دكتور كمال حسينوفيتش، رئيس دائرة البنية 
التحتية والبيئة التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية، االحتاد 

الدويل لالتصاالت.

املتحدثون:

السيد دان سجوبلوم، املدير العام هليئة الربيد   •
واالتصاالت يف السويد (PTS)، السويد

السيد جون أومو، األمني العام لالحتاد اإلفريقي   •
(ATU) لالتصاالت

السيدة آن-راشيل إنيه، املديرة التنفيذية للشؤون   •
احلكومية والسياسات العامة، املكتب األمريكي 

(ARIN) لتسجيل أرقام اإلنرتنت

السيد لني كايل، النائب األول للرئيس املعين   •
AT&T بالسياسات العامة العاملية، شركة خدمات

عرض املتحدثون أمثلة على اآلليات التعاونية اليت تطبقها 
اهليئات التنظيمية والتقنية يف مناطق خمتلفة. وتؤدي 

اسرتاتيجية سوق رقمية وحيدة لالحتاد األورويب دورًا 
هامًا هليئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية 
(BEREC) واليت تضم 40 هيئة تنظيمية من مجيع أحناء 

أوروبا، وتساهم يف تطوير وحسن سري سوق اإلنرتنت من 
أجل اخلدمات الرقمية. ويدعم املكتب األمريكي لتسجيل 
أرقام اإلنرتنت (ARIN)، بوصفه مكتب إقليمي لتسجيل 
أرقام اإلنرتنت (RIR)، تشغيل ومنو اإلنرتنت يف أمريكا 

الالتينية و26 جزيرة من جزر البحر الكارييب ومشال 
األطلنطي. وباملثل، من اختصاصات االحتاد اإلفريقي 

لالتصاالت حتفيز تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
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من خالل التعاون بشأن التنمية السياساتية والتنظيمية 
وتنمية املهارات والتنسيق يف املنتديات الدولية على 

الصعيد اإلقليمي.

وأشار املتحدثون إىل أنه يلزم لتوصيل النصف اآلخر من 
سكان العامل وجود هنج سياساتية مبتكرة. وجيب أن 

تستجيب هذه النهج أيضًا للحقائق والتطورات االقتصادية 
واالجتماعية والتقنية. وجيب أن تتوفر البنية التحتية الالزمة 

الزدهار االقتصاد الرقمي. وبالتايل، جيب أن تكون هذه 
البنية التحتية مؤمنة وقادرة على الصمود، خاصة فيما 

يتعلق ببيانات املواطنني. ويتعني االستمرار يف االنتقال إىل 
اإلصدار IPv6 مع توصيل أجيال جديدة من األجهزة. 
وال يزال الكثري من البلدان يكافح مع ما تتسم به هذه 
البلدان من افتقار إىل املوارد البشرية واخنفاض الوعي 

بشأن املسائل التقنية ذات الصلة بالبنية التحتية.

وشهدت إفريقيا منوًا هائًال يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مؤخرًا، وزادت فيها األمثلة على مناذج 

األعمال والنـُُهج التنظيمية املبتكرة. واعتمدت اخلدمات 
املالية الرقمية يف إفريقيا على مناذج أعمال وهنج تنظيمية 

مبتكرة إىل جانب التعاون بني املصارف املركزية ومنظمي 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما أدى إىل هتيئة بيئة 

متكينية للمشغلني وزيادة إدماج السكان يف االقتصاد 
الرقمي. ويف إطار التفكري غري التقليدي لتوصيل النصف 

اآلخر من السكان، اتفق املتحدثون، أنه ميكن إدراج نـُُهج 
للتنظيم غري املفرط وأدوات تنظيمية مبتكرة مثل جمموعات 

األدوات التنظيمية.

وأقر املتحدثون أيضًا بأن نشر النطاق العريض يتطلب 
قدرًا كبريًا من االستثمارات واتفقوا على أن التنظيم 

أضحى اليوم أكثر أمهية من أي وقت مضى. وبالتنبيه إىل 
أنه ال يوجد شيء واحد يصلح جلميع األمور، شدَّد 

املتحدثون على أن سياسات الطيف والسياسات الضريبية 

والسياسات التنظيمية وسياسات املنافسة هي احملركات 
األربعة الرئيسية لالستثمار يف األسواق الرقمية. وميكن 

لواضعي السياسات واملنظمني من خالل االستخدام 
السليم هلذه الروافع األربع املساعدة يف دفع االستثمار.

بالنسبة إىل سياسات الطيف الالزمة لتعزيز االستثمار، 
أعلن املتحدثون أن تكنولوجيا اجليل اخلامس ستكون من 

احملركات الرئيسية وأن سياسات الطيف وتنسيق 
السياسات من األمور بالغة األمهية. وينبغي لرتاخيص 
الطيف أن تكون حمايدة تكنولوجيًا وطويلة مبا يكفي 

لتشجيع االستثمار. وقال املتحدثون، إن تكنولوجيا اجليل 
اخلامس تكنولوجيا حتويلية مع قدرات تفاعل بني اآلالت 
تتسم بالكمون املنخفض والسرعة العالية والسعة الكبرية 
(إنرتنت األشياء وأجهزة االستشعار). ويف هذا السياق، 

سيكون من املهم التعاطي مع توفري نطاقات منخفضة 
ومتوسطة وعالية من الطيف نتيجة للخصائص املختلفة 

اليت متثل أمهية حلاالت االستعمال املختلفة.

ومن منظور النـُُهج التنظيمية، اقرتح املتحدثون خفض 
املعوقات التنظيمية وتشجيع املنافسة وتيسري نشر املرافق. 

وقالوا، إنه يف بيئة تنافسية، إن مل تكن جودة اخلدمة جيدة 
مبا فيه الكفاية، فإنه ميكن للمستهلكني التحول إىل موردي 
خدمة آخرين. وجيب أن يعاجل املنظمون إمكانية النفاذ من 
حيث توفري منتجات قابلة للنفاذ وزيادة الوعي على السواء.

واتفق املتحدثون على أن من احملتم أيضًا معاجلة الضرائب 
سواء بالنسبة إىل املشغلني أو املستهلكني (مثل الضرائب 

على األجهزة واخلدمات). وقال املتحدثون إن من األسئلة 
اهلامة بالنسبة إىل واضعي السياسات واملنظمني، ما إذا 
كانت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متثل فرصة 

لتحقيق إيرادات بالنسبة إىل احلكومات أم هي فرصة للنمو 
االقتصادي للبلدان.
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اجللسة الثانية: االستثمار والتمويل والنماذج التجارية 
اجلديدة لتوفري التوصيلية يف عامل رقمي يتمتع فيه أكثر 

من 50% من الناس بالتوصيلية

املنسق: السيد فالفيان باشايب، رئيس هيئة تنظيم 
االتصاالت اإللكرتونية والربيد (ARCEP)، بنن

املتحدثون:

السيد تشارلز ميلوغو، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت   •
اإللكرتونية والربيد (ARCEP)، بوركينا فاصو

السيد إدوارد زو، نائب الرئيس للشؤون العامة   •
Huawei العاملية، شركة

السيد راجيش سينغ، مدير املكتب اإلقليمي ملنطقة   •
آسيا واحمليط اهلادئ، مجعية اإلنرتنت

السيد بيرت ستيف، مستشار األعمال والتنظيم ملنطقة   •
Digicel احمليط اهلادئ، شركة

كيف يتسىن للمنظمني ضمان وجود أسواق تتسم بالنزاهة 
والتنافسية ويف نفس الوقت إنفاذ اللوائح التنظيمية املتعلقة 
بالنفاذ الشامل واخلدمة الشاملة وتقاسم البىن التحتية؟ وما 

املطلوب لتيسري االستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة؟ 
شّكل هذان السؤاالن أساس املناقشة.

وقد سلط املتحدثون الضوء على حتمية توصيل النصف 
اآلخر من سكان العامل الذين يقطنون على األغلب املناطق 
الريفية واملناطق النائية، حبيث يتسىن للجميع املشاركة يف 

االقتصاد الرقمي واالستفادة من الفرص اليت يوفرها. وقال 
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املتحدثون، إنه من جهة، ينشد مليارات السكان غري 
املوصولني احملرومني من اخلدمات توفري هذه اخلدمات. 

ومن اجلهة األخرى، يود املشغلون توصيل عدد أكرب من 
السكان ولكنهم يتلكؤون يف التوجه إىل مناطق غري مرحبة 

ونائية - حيث إهنا تتطلب استثمارات أكرب بينما حتوم 
الشكوك حول العائد من هذه االستثمارات غالبًا. وتوفري 

حوافز متوازنة من أجل زيادة االستثمار يف البىن التحتية 
مع التزامات بتوصيل غري املوصولني ضروري من أجل 

إطالق العنان إلمكانات السوق.

وأكد املتحدثون على أمهية وجود بيئة متكينية سليمة لزيادة 
ثقة املستثمرين. وجيب أن تكون للحكومات رؤية بشأن 

القطاع وأن تعمل على حتقيق أهداف ونتائج واضحة. 
وينشد املستثمرون االستقرار واليقني فضًال عن الكفاءة 
بالنسبة إىل العمليات احلكومية. وجيب أن حيدد التنظيم 

وعمليات صنع القرارات بوضوح وشفافية من أجل منح 
املستثمرين الثقة. وأقر املتحدثون بأن مناذج األعمال تغريت 
وأن الكثري من املنظمني يواجهون حتديات تتعلق باألطراف 

الفاعلة اجلديدة، مبا يف ذلك األطراف الفاعلة العاملية. 
وبالنسبة إىل إنفاذ التنظيم على موردي اخلدمات الرقمية 
اخلارجيني بدون أي حضور حملي فيما يتعلق بالضرائب 
وتسجيل األعمال ومنح الرتاخيص واملسامهة يف اخلدمة 
الشاملة - ال تزال هناك أسئلة كثرية تبحث عن إجابات 

وحتتاج إىل مزيد من النقاش. وأشارت مديرة مكتب تنمية 
االتصاالت إىل أن هناك قرار جديد بشأن اخلدمات املتاحة 

حبرية على اإلنرتنت اعتمده مؤمتر املندوبني املفوضني 
لعام 2018 ودعت املشاركني إىل مطالعة هذا القرار 

وأعمال االحتاد يف هذا الصدد. وقالت، إن جلنة النطاق 
العريض تناولت هذه املسائل أيضًا وحددت عددًا من 

توصيات السياسة العامة يف هذا الصدد.

ويتعني على املنظمني التعاون مع أصحاب املصلحة غري 
التقليديني من أجل تيسري نشر البىن التحتية. وسلط بعض 
املتحدثني الضوء على أنه ستكون هناك حاجة إىل مزيد 
من التعاون مع البلديات والوزارات املسؤولة عن تنمية 

األراضي والتنمية احلضرية نظرًا إىل احلاجة دائمًا إىل 
تراخيص أو تصاريح الستعمال األراضي العامة وحقوق 
االرتفاق من أجل نشر البىن التحتية. وتطرق آخرون إىل 

حالة الشبكات املجتمعية، اليت تتحول فيها املجتمعات 
نفسها إىل موردين الحتياجاهتا من التوصيلية ومتتلك فيها 
التكنولوجيا املوجودة. وهذه الشبكات مكملة للشبكات 
التجارية القائمة وميكنها تلبية احتياجات املناطق احملرومة 

من اخلدمات، مما ميكن السكان من االستفادة من االقتصاد 
الرقمي. ومن منظور تنظيمي، ينبغي مواءمة عملية منح 

الرتاخيص لتأمني حلول امليل األخري تلك.

وبالنسبة إىل آليات التمويل، أشار املتحدثون إىل أنه ينبغي 
للمنظمني النظر يف آليات خمتلفة - من صناديق اخلدمة 
الشاملة إىل اإلعانات العكسية. ودور القطاع اخلاص 

رئيسي هنا؛ ومع ذلك جيب أن تتواءم احلوافز التنظيمية 
مع اجلهود الواجب أن يبذهلا املستثمرون واملشغلون.

وعن جانب األعمال التجارية، أشار املتحدثون إىل حالة 
اخلدمات املالية الرقمية (DFS) وأشاروا إىل أن هذه 
اخلدمات حققت يف إفريقيا إيرادات كبرية ملشغلي 

االتصاالت وحولت جماالت كانت غري اقتصادية يف 
السابق إىل أسواق جمدية مع تزايد الطلب.

وأشار املتحدثون إىل أن التكنولوجيا اجلديدة والناشئة، 
ميكن أن توفر أيضًا حلوًال أكثر فعالية من حيث التكلفة 

لتنمية البىن التحتية. فيمكن مثًال، استعمال الذكاء 
االصطناعي أو الطائرات بدون طيار يف مرحلة بناء 

الشبكات خلفض التكاليف.

ويسهم التعاون بني املشغلني واملصنعني وموردي 
التكنولوجيا يف زيادة فعالية استعمال الشبكات. فمن 

خالل اجلمع بني موردي التكنولوجيا ومشغلي الشبكات، 
ميكن حتديد حاالت االستعمال بوضوح واستنباط حلول 

تكنولوجية مبتكرة مع فهم حاالت االستعمال اخلاصة هبا. 
وميكن أيضًا دعوة املنظمني لالخنراط يف املناقشات، خاصًة 

إذا كانت هناك حاجة إىل إعانات.

ويف اخلتام، أشار املنسق إىل الدور اهلام للمنظمني يف هتيئة 
البيئة التنظيمية السليمة لالستثمار ويف تعزيز التعاون بني 

أصحاب املصلحة املختلفني ويف مجع العناصر املختلفة معًا 
من أجل حتقيق التوصيلية الشاملة.
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اجللسة الثالثة: التوصيلية للجميع: هل ال زالت 
األساسيات صاحلة؟

املنسق: السيد مارتن ماكوير، الرئيس التنفيذي هليئة تنظيم 
االتصاالت يف بوتسوانا

املتحدثون:

السيدة دمياكاستو كوشا، املستشارة يف اهليئة املستقلة   •
لتنظيم االتصاالت يف جنوب إفريقيا

السيد رافائيل موينيت، رئيس جملس هيئة اإلشراف   •
على االستثمار اخلاص يف جمال االتصاالت 

(OSIPTEL)، بريو

السيد بيرت غريفان، نائب الرئيس، مقر منطقة آسيا   •
Viasat Inc.�GSC واحمليط اهلادئ، شركة

السيد إيريك هويرتا، عضو جملس مؤسسة   •
Rhizoma�ca Communica�ons

يف معرض التقدمي للجلسة، شدد املنسق على دور التدابري 
التنظيمية القائمة على احلوافز يف حتقيق التوصيلية للجميع. 

وعرض املتحدثون جتارهبم بشأن نشر توصيلية اإلنرتنت 

والنطاق العريض والسياسات اليت وضعتها بلداهنم، مع 
التأكيد على أن هذه املبادئ التنظيمية ال تزال سارية. وقد 

أقروا بأنه يتعني على املنظمني التكيف مع التغيري وأال 
حيصروا أنفسهم مبواجهة التحديات اجلديدة باستخدام 

النـُُهج القدمية. ففي جنوب إفريقيا، تركز األهداف 
االسرتاتيجية هليئة التنظيم على تيسري االستثمار يف البنية 

التحتية للنطاق العريض ومنح تراخيص طيف النطاق 
العريض من أجل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 
املستدامة مع تشجيع املنافسة والنفاذ الشامل خلدمات 

االتصاالت بتكلفة ميسورة. وقد أطلقت مبادرات عديدة 
مثل نشر الطيف التلفزيوين غري املستعمل واملنتدى الوطين 

لتكنولوجيا اجليل اخلامس.

ويواجه املنظمون العديد من التحديات املتعلقة مبسألة 
الطيف وتكنولوجيا اجليل اخلامس ونشر الشبكات، 

ويف بلدان مثل بريو، خوف السكان من اإلشعاع حول 
اهلوائيات الناشئ عن شواغل صحية. وللمنظمني دور 
يف التثقيف والتواصل مع السكان بشأن هذه املسائل. 
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وعلى جانب االتصاالت اخلطية، ال بد من نشر األلياف 
البصرية حول املدن وإىل املنازل. وهذه بعض املسائل 

اهلامة بالنسبة إىل حتديث املجتمعات ورقمنتها.

ولتوصيل النسبة املتبقية من السكان البالغة 49 يف املائة، 
يتطلب األمر توليفة من الشبكات وتعد السواتل 

والتكنولوجيات البديلة، مثل البالونات جزءًا من احلل، 
كما أشار ممثلو القطاع اخلاص. وجيري ضخ املليارات من 
الدوالرات من االستثمارات من جانب صناعة السواتل، 
وبالتايل من املهم هلا أن تتمكن من الثقة يف عملية توزيع 
الطيف يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية وأن يكون 
لديها اليقني يف نتائجه. وال تزال األسس سارية وال تزال 
االقتصاديات التجارية مطلوبة لتعزيز عملية النشر وتغطية 
السكان بالكامل. ويتعني على املنظمني النظر يف أشكال 
جديدة من عمليات توصيل اإلنرتنت مع التحلي باملرونة 

واالنفتاح من أجل اختبار وتوزيع نطاقات إلكرتونية 
للخدمات اجلديدة - مثل البالونات - تكمل اخليارات 

القائمة. ومن شأن خفض تكاليف التكنولوجيا ووجود 
أطر تنظيمية منفتحة أن يفسح املجال أمام حلول مثل 

الشبكات املجتمعية يف مناطق تعترب غري اقتصادية. ويظل 
السؤال عما إذا كان بإمكان التنظيم دعم الشركات 
الصغرية واملتوسطة واملشاريع االجتماعية حبيث تعمل 

بصورة مستدامة. وللسياسات التدرجيية واملراعية للسوق 
تأثري على املجتمعات احمللية وعلى متكينها اقتصاديًا، 

وبالتايل املسامهة يف احلد من الفقر. وميكن لتحفيز االبتكار 
من خالل إتاحة الفرصة لألطراف الفاعلة يف السوق 

إلجراء جتارب، أن خيدم األهداف التنظيمية واالقتصادية 
على حد سواء. ومن األمور اهلامة لتعزيز حتقيق التوصيلية 

للجميع زيادة التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين 
ووجود هنج غري مفرط يف التنظيم. ويظل تقاسم البىن 
التحتية من األمور الرئيسية لتفادي ازدواجية اجلهود 
واملوارد. حنن يف حاجة إىل حتويل أنفسنا وأن تكون 

عقولنا منفتحة وأن تقوم قياداتنا بتحويل جمتمعاتنا، هكذا 
قال أحد املتحدثني.
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اجللسة الرابعة: مترين حماكاة بشأن احلد بصورة شاملة 
من خماطر الكوارث يف أوقات الطوارئ

ميسرتا التنظيم:

السيدة هيليكوي كاشايل، منسقة فريق االتصاالت يف   •
حاالت الطوارئ (ETC)، مكتب منطقة احمليط اهلادئ 

(WFP) لربنامج األغذية العاملي

السيدة رايا سن، مسؤولة التأهب، شعبة التكنولوجيا   •
بفريق االتصاالت يف حاالت الطوارئ، برنامج 

األغذية العاملي

إن عدد األشخاص املتضررين من الكوارث آخذ يف 
االزدياد يف العامل. ويف هذا السياق، فإن توفري خدمات يف 

الوقت املناسب تكون قابلة للتنبؤ وفّعالة يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) ميثل ضرورة 

ُملحة إلنقاذ األرواح وتعزيز القدرة على الصمود. 
ويسمح ذلك بتحسني االستجابة والتنسيق بني املنظمات 

املعنية بعمليات التدخل، فضًال عن حتسني عملية اختاذ 
القرارات من خالل النفاذ إىل املعلومات بالغة األمهية يف 

الوقت املناسب.

ويبني هذا التمرين أنه يف حاالت الطوارئ، عند وقوع 
إعصار مثًال، فإن األحكام والتوجيهات التنظيمية - مبا يف 

ذلك ما يتعلق بالتجهيزات والرتددات الراديوية - متكن من 
مساعدات اإلنقاذ اللحظية للمجتمعات املتضررة.

ووجهت امليسرتان املشاركني من خالل سيناريو لكارثة 
عرب جمموعة من األسئلة ُطرحت عن طريق تصويت 

إلكرتوين مباشر يف الوقت الفعلي.
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اجللسة اخلامسة: بناء الثقة يف اقتصاد رقمي قائم على 
البيانات

املنسقة: السيدة ويندي كالس-جاب-أ-جو، القائمة 
(TAS) بأعمال مدير هيئة االتصاالت يف سورينام

الكلمة الرئيسية: السيد آالن هورن، مستشار، عرض 
ورقة نقاش الندوة GSR-19 "بناء الثقة يف اقتصاد قائم 

على البيانات من خالل ضمان إنصاف املستهلكني"

املتحدثون:

السيدة إيرين كاغاوا سيوانكامبو، املديرة املسؤولة   •
عن الشؤون اهلندسية والبنية التحتية لالتصاالت، جلنة 

االتصاالت األوغندية

السيد معني أمحد، مدير عام املنظمة الدولية   •
لالتصاالت الساتلية املتنقلة

السيد أنطوين شيغازيرا، األمني التنفيذي جلمعية   •
منظمي االتصاالت جلنوب إفريقيا

السيد انسورد هويت، مدير عام مكتب تنظيم املرافق   •
العامة، جامايكا

السيد جو باكوا لوي، مدير إدارة التجارة اخلارجية،   •
وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل والتجارة 

اخلارجية، فانواتو

أكد املتحدثون أن االقتصاد الرقمي يؤدي إىل توليد 
كميات ضخمة من البيانات وأن هناك دورًا ملنظمي 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل محاية 
املستهلكني وبناء الثقة يف اخلدمات الرقمية يتطلب التعاون 

داخل احلكومات وبني القطاع اخلاص واحلكومات 
واملشغلني الضالعني ومنظمي القطاعات الوطنية 

والقطاعات املتعددة فضًال عن الرابطات التنظيمية اإلقليمية 
والدولية. وهناك حاجة أيضًا إىل إجياد قنوات فّعالة 

للتعاون مع املستعملني.

ومت اإلقرار بشدة بفوائد التعاون؛ بيد أنه يتعني حتديد 
أفضل آليات التعاون الفّعال يف كل حالة باالستفادة من 

أصول أصحاب املصلحة كافة. ويواجه املنظمون حتديات، 
هكذا قالوا، يف هتيئة البيئة السليمة حلماية املستهلكني، 
واملقصود بياناهتم بالتأكيد. وقد حددت أوغندا، على 

سبيل املثال، مؤخرًا اسرتاتيجية ومبادئ توجيهية لتبادل 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2019/Documents/Consumer-Redress-digital-economy_GSR19.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2019/Documents/Consumer-Redress-digital-economy_GSR19.pdf
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بيانات االتصاالت تغطي املنافسة واالبتكار ومحاية 
املستهلكني. وتعمل جلنة االتصاالت األوغندية، هيئة 

تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع املصرف 
املركزي ووكالة محاية البيانات من أجل مواجهة 

التحديات اليت تنشأ. وأشار املتحدثون إىل احلاجة إىل 
مزيد من التعاون الداخلي واخلارجي لضمان إنفاذ القواعد 

وحتقيق الثقة يف األسواق الرقمية. ويتعني على واضعي 
السياسات واملنظمني حتديد املعايري األخالقية وضخها 

يف اآلليات احلكومية، مبا يف ذلك يف جمال أمن الشبكات 
ومحاية البيانات. ومع التطور السريع للتكنولوجيا، جيب 

حتديد املخاطر الناشئة يف وقتها ويعد القطاع اخلاص 
شريكًا طبيعيًا يف هذا الصدد. واحلوار الشامل والسلس 
ألصحاب املصلحة من األمور الرئيسية لدعم املنظمني 

يف اختاذ قرارات مستنرية.

وعالوًة على ذلك، هناك حاجة إىل أن يفهم املنظمون 
البيانات اليت جيب مجعها واجلهة اليت تقوم جبمع كل نوع 

واملصاحل احملددة ذات الصلة للمؤسسات احلكومية والصناعة 
واملستهلكني. ويف بعض البلدان، تقوم إدارات حكومية 

خمتلفة جبمع نفس البيانات نتيجة لالفتقار إىل التعاون 
واهلدف الواضح. وجيب أن يكون الغرض من البيانات اليت 

يقوم املنظمون جبمعها حتسني جودة اخلدمة وجودة 
التجربة، هكذا أشار املتحدثون، ومحاية مصاحل املستهلكني.

وتناول املتحدثون كذلك مسألة إنصاف املستهلكني، 
يف حالة الرسائل االحتيالية، على سبيل املثال، وأشاروا إىل 

أمهية حتديد القنوات املؤسسية املسؤولة عن اإلنصاف، 
ال سيما يف القضايا العابرة للحدود. وقالوا، يتضمن 

اإلنصاف يف الغالب أكثر من وكالة، مما يؤكد أمهية تبادل 
املعلومات ووجود آليات تعاونية للبث يف القضايا.

وعلَّق املتحدثون بأنه ينبغي للبلدان أن تعمل على أن 
يكون لديها هيئة خمتصة مستقلة تتوىل مسؤولية محاية 
ل  املستهلكني بوالية واضحة حتددها احلكومة وتشكَّ

مبوجب قانون وأن يوفر هلا التمويل الكايف. وينبغي هلذه 
اهليئة أن تكون قريبة من املستهلكني، هكذا قالوا، وجيب 

أن تتسم بالشفافية يف عملياهتا.

وينبغي أن تراعى إدارة البيانات يف التعاون وهنج أصحاب 
املصلحة املتعددين أيضًا. ومن شأن تبادل اخلربات 

وتصميم حلول مشرتكة أن يضمن إدارة أفضل للبيانات. 
ولدى البلدان لوائح خمتلفة بشأن تدفق البيانات عرب 

احلدود وينبغي وجود تعاون ومعايري دولية من أجل زيادة 
الثقة والطمأنينة يف اخلدمات الرقمية. ويفضل اتباع هنج 
إقليمي مشرتك للتعامل مع املنصات اإللكرتونية الكبرية 

وميكن للتعاون الثنائي والدويل أن يساعد كثريًا يف 
مواجهة القضايا اليت تضم واليات قضائية متعددة.
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اجللسة السادسة: االحتياجات من الطيف

املنسق: السيد توماس سوليفان، رئيس املكتب الدويل، 
جلنة االتصاالت الفيدرالية (FCC)، الواليات املتحدة

الكلمة الرئيسية: السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب 
االتصاالت الراديوية (BR)، االحتاد الدويل لالتصاالت

املتحدثون:

السيد جوناثان ويكس، املستشار العام املساعد ومدير   •
Intel أول، شركة

السيد كريستيان غوميز، مدير سياسات الطيف   •
والشؤون التنظيمية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، 

رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة

السيدة دونا بيثيا-مرييف، النائبة األوىل لرئيس الشؤون   •
Inmarsat/GSC التنظيمية العاملية، شركة

السيدة كاثي رينزفورد، أمينة مساعدة، فرع الطيف   •
واألمن، وزارة االتصاالت والفنون، أسرتاليا

سلط املنسق، عند افتتاح املناقشات، الضوء على أمهية 
الطيف يف حتقيق التوصيلية الشاملة وقدم أمثلة على 

مبادرات جلنة االتصاالت الفيدرالية من أجل سد الفجوة 
الرقمية، مع الرتكيز بشكل خاص على الطيف املطلوب 

لتكنولوجيا اجليل اخلامس. وقال، إن جلنة االتصاالت 
الفيدرالية عاجلت االحتياجات من الطيف للخدمات الثابتة 

واملتنقلة والساتلية، مع مراعاة احلاجة إىل تكنولوجيات 
األجيال املقبلة: وقد وضعت أحكام أيضًا من أجل توفري 

أكثر من GHz 20 من الطيف غري املرخص للمبتكرين 
لتطوير تكنولوجيات األجيال املقبلة.

وناقش السيد مانيفيتش يف كلمته للمشاركني أمهية الطيف 
بالنسبة إىل االقتصاد الرقمي ودور االحتاد. وقال، إن 

تنسيق الطيف يساعد على ضمان استعمال الطيف بكفاءة 
على الصعيد العاملي. وعندما يتعذر التنسيق على الصعيد 
العاملي، يساعد التنسيق اإلقليمي على ضمان عدم وجود 

تداخالت وعلى قابلية التشغيل البيين. وطرح السيد 
مانيفيتش أيضًا رؤاه بشأن تقاسم الطيف والطيف غري 
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املرخص، حميًال املشاركني إىل ورقة املعلومات األساسية 
للندوة GSR-19 "فهم القضايا بوضع االهتمام وأثر 

القرارات الواجب اختاذها". ويف اخلتام، قدم نظرة عامة 
عن األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت 

الراديوية لعام 2019 (WRC-19) وبنود جدول أعماله.

ومع اإلقرار بأن الطيف مكون حيوي من أجل توفري 
اخلدمات مثل تكنولوجيا اجليل اخلامس واألنظمة الساتلية 
غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وخدمات املنصات عالية 

االرتفاع (HAPS) وتعزيز التكنولوجيات غري املرخصة 
وتكنولوجيا Wi-Fi، سلط املتحدثون الضوء على دور 

املنظمني يف هتيئة البيئة التمكينية الالزمة الستعمال الطيف 
بكفاءة وفعالية. واتفق املتحدثون على أنه ينبغي للمنظمني 

أن يكونوا مدركني للحياد التكنولوجي واحلوافز يف 
لوائحهم احمللية وعمليات توزيع الطيف للتمكن من هتيئة 
بيئة تليب احتياجات أصحاب املصلحة كافة من الطيف، 

وذلك من أجل سد الفجوة الرقمية.

وتطرق املتحدثون أيضًا إىل احتياجات الدول اجلزرية 
الصغرية النامية من الطيف واتفقوا على أنه ال يوجد هنج 

واحد يصلح للجميع بالنسبة إىل االحتياجات من الطيف 
ونـُُهج استعماله.

وأشار املتحدثون أيضًا إىل أن الكثري من اإلدارات تتلقى 
خماوف من أصحاب املصلحة العموميني بشأن السالمة 

الكهرمغنطيسية مع ظهور التكنولوجيات املتقدمة. وقالوا، 
أن اإلدارات يف حاجة إىل احلصول على بيانات موثوقة 
من املنظمات والسلطات املناسبة من أجل دعم عملياهتا 

اخلاصة باختاذ القرارات التنظيمية.

ويف اخلتام، أشار املنسق إىل أنه مع تنوع التكنولوجيات 
وتطورها، ينبغي لواضعي السياسات واملنظمني اتباع هنج 

مرن إزاء املؤمتر WRC-19. وهذا النهج من شأنه أن 
يسمح بالتوصل إىل حلول تقنية وتنظيمية تسمح بنشر 
أكرب قدر ممكن من اخلدمات يف املستقبل مع االستمرار 

يف محاية اخلدمات احلساسة القائمة. وقال إن املؤمتر 
WRC-19 سيكون مهمًا لكل أصحاب املصلحة الذين 

يعملون على زيادة التوصيلية يف بلداهنم وجلب فوائد 
التكنولوجيات اجلديدة للمواطنني.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2019/Documents/Background_paper_Preparing%20for%20WRC19.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2019/Documents/Background_paper_Preparing%20for%20WRC19.pdf
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اجللسة السابعة: الناس حمور الرتكيز: محاية املستهلك 
والدور املتغري للمستهلك

املنسق: السيد مارسن سيشي، رئيس مكتب االتصاالت 
اإللكرتونية (UKE)، بولندا

املتحدثون:

السيدة أونوتوا فونويت، هيئة التنظيم، مكتب هيئة   •
التنظيم، ساموا

السيدة مونيكا ديساي، مديرة السياسات العامة، فيسبوك  •

السيد روبرت سوبري، مدير إدارة املبيعات   •
Intelsat/GSC بأوقيانوسيا، شركة

السيد كلي أيكن، كبري مستشاري املشاركة   •
االسرتاتيجية وبناء القدرات، مركز معلومات شبكات 

(APNIC) آسيا واحمليط اهلادئ

أشار املنسق عند افتتاح اجللسة إىل أن األسواق الوطنية 
والعاملية تتغري دائمًا وأن هناك منافسة متزايدة يف جمال 

اخلدمات الرقمية. ويف هذا النظام اإليكولوجي املتغري، فإن 

من األطراف الفاعلة الرئيسية املستهلكني ألهنم هم الذين 
يستعملون البيانات وينتجوهنا، مما ميكن املدن الذكية من 
االزدهار. وضمان محاية املستهلكني وأمن املستعملني يف 

االقتصاد الذكي القائم على البيانات وبناء الثقة كلها 
أمور أصبحت يف صميم والية أصحاب املصلحة كافة، 

هكذا أقر املنسق.

وشدد املتحدثون على أن األطراف الفاعلة األهم يف 
االقتصاد الرقمي هم األشخاص الذين يستخدمون املنصات 

الرقمية، املستهلكون. وال بد أن يضمن املنظمون توفري 
احلماية الكافية ملستهلكي اخلدمات واملنتجات الرقمية لكي 

يتسىن هلم جين فوائد الثورة الرقمية. وجيب أن يوفر 
املنظمون املعلومات ذات الصلة لتمكني املستهلكني من 

حتديد خياراهتم بصورة مستنرية متامًا. وعليهم التأكد من 
أن املستهلكني خيتارون اخلدمات استنادًا إىل ميسورية 

األسعار وإمكانية النفاذ واجلودة وكل ما يفضلونه.
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ومن شأن متكني املستهلكني وإشراكهم أن يدفع 
باالبتكار. وشدد املتحدثون على ضرورة التفكري بصورة 

غري تقليدية خبصوص توصيل النصف الباقي من سكان 
العامل باإلنرتنت عرب حلول جديدة ومزيد من التثقيف 

ومناذج األعمال والشراكات اجلديدة واالقتداء مببادرات 
التوصيلية اخلاصة بتوفري تكنولوجيا Wi-Fi باملجان مع 
شركاء حمليني. ومن املهم مواصلة احلوار بشأن أمهية 
اإلنرتنت وأساليب زيادة إدماج اجلميع يف االقتصاد 

الرقمي. واتفق املتحدثون على أن هناك حاجة إىل هنج 
مشرتك منسق. وقال أحد املتحدثني، إذا تسىن لنا حنن 

كمنظمني وصناعة أن نعمل معًا وقمنا بتوليد الطلب، فإن 

التوصيلية ستأيت. جيب أن نذهب ألبعد من التعاون املعتاد 
لبناء الوعي بشأن الطريقة اليت تعمل هبا األشياء على 

املستوى التقين على أرض الواقع مع املستعملني وعلى 
مستوى السياسات وعلى مستوى األعمال – من أجل 

بناء هنج متماسك ومستنري للتنظيم.

وجيب أن يتسم املنظمون باالستباقية وأن يسمعوا 
ألصحاب املصلحة اآلخرين وللمستهلكني. والتنظيم ما 

هو إال فهم األسواق واحتياجات املستهلكني. وهو أيضًا 
تثقيف املستهلكني وإشراكهم. جيب أن جنمع الناس معًا 

وأن نستنبط األدوات اليت متكن مجيع املستهلكني من النفاذ 
إىل اخلدمات واملنصات.
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(5G) اجللسة الثامنة: االستعداد للجيل اخلامس

املنسق: السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت 
الراديوية، االحتاد الدويل لالتصاالت

عرض رئيسي: السيد روالندو بالسيند، املدير السابق، 
شركة McKinsey، قدم عرضًا رئيسيًا عن نقطة التحول 

فيما يتعلق باجليل اخلامس من منظور املشغل.

املتحدثون:

السيد جايالين بونتار، نائب الرئيس التنفيذي، هيئة   •
صناعة تكنولوجيا اتصاالت املعلومات يف بروين دار 

(AITI) السالم

السيدة غيسا فياتاي بورسيل، القائمة بأعمال أمني   •
(CTO) عام منظمة اتصاالت الكومنولث

السيد كريستيان غوميز، مدير، سياسات الطيف   •
والشؤون التنظيمية بالرابطة GSMA، نيابًة عن 

GSA الرابطة

السيدة ميشيل فيليبس، املستشارة الرئيسية للعالقات   •
.Ericsson Inc باحلكومات والصناعة، شركة

السيد ديفيد ريدل، املدير السابق، إدارة االتصاالت   •
واملعلومات القومية، وزارة التجارة، الواليات املتحدة

يف معرض تقدميه للجلسة، عرض السيد مانيفيتش أعمال 
االحتاد بشأن معايري تكنولوجيا اجليل اخلامس، سواء من 
حيث حتديد الرتددات أو تعريف معايري السطوح البينية 

الراديوية. وذّكر بأن اجليلني األول والثاين من االتصاالت 
املتنقلة مل يكن هلما معيار مشرتك، بيد أن هذه املعايري 
وضعت للجيلني الثالث والرابع يف حني يعمل أعضاء 
االحتاد من أجل االنتهاء من معايري تكنولوجيا اجليل 
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اخلامس حبلول عام 2020. وذّكر كذلك بأنه مت حتديد 
النطاقات املنخفضة واملتوسطة يف املؤمترات العاملية السابقة 

لالتصاالت الراديوية ومن املتوقع أن حيدد املؤمتر العاملي 
لالتصاالت الراديوية لعام 2019 النطاقات العليا. وأفاد 

أيضًا بأن جتارب ما قبل اجليل اخلامس جارية وأن بعض 
البلدان بدأت يف ختصيص الطيف هلذه التكنولوجيا. وأشار 

السيد مانيفيتش إىل أن تكنولوجيا اجليل اخلامس تشكل 
جانبًا من اسرتاتيجيات توصيل السكان ودعا إىل توسيع 

نطاق املناقشة بشأن التوصيلية من أجل العصر الرقمي.

وعرض املتحدثون آراءهم معًا بشأن العمل الذي ميكن 
للمنظمني واملشغلني القيام به لدعم استخراج تراخيص 

تكنولوجيا اجليل اخلامس واالستثمار واملنتجات من أجل 
تعزيز الصناعة 4.0. وقد اقرتحوا بعض املجاالت اليت 
ميكن للمنظمني النظر فيها عند االستعداد لتكنولوجيا 

اجليل اخلامس، ومنها:

حتديد رؤية لالستثمار يف املجتمع الرقمي (مثل   •
توصيل املدينة الذكية والصناعة والسيارات واآلالت)؛

حتديد الطيف يف املديات الدنيا واملتوسطة والعليا؛  •

مراعاة احلاجة إىل زيادة تكثيف الشبكات، نظرًا إىل أن   •
تكنولوجيا اجليل اخلامس تتطلب حمطات قاعدة أكثر 
وبالتايل سرتتفع النفقات الرأمسالية والنفقات التشغيلية.

ومع التشديد على أمهية النماذج املختلفة لتسعري وتوزيع 
الطيف، عرض املتحدثون أمثلة اختارت فيها احلكومات 

إجراء منافسات الختيار األفضل بدًال من مزادات الطيف 
مع الرتكيز على االلتزامات االستثمارية. وتعلل آخرون 

بأن املزادات توفر حوافز سليمة حلائزي الرتاخيص للوفاء 
بااللتزامات االستثمارية. واقرتح أحد املتحدثني أنه ميكن 
للمزادات اجلديدة أن تأخذ يف االعتبار كم االستثمارات 
والزيادة يف التغطية أو استعمال الصناعات للتكنولوجيا. 

وسلط الضوء أيضًا على املثال اخلاص بأسرتاليا حيث 
يوجد نظام مكتمل النمو ملنح تراخيص الطيف ومبادرات 

مثل ترخيص للطيف مدته 15 عامًا فضًال عن التداول 
الثانوي، وهي أمور ينظر إليها على أهنا آليات تزيد من 

الثقة واحلوافز لدى املستثمرين.

وسلط متحدثون آخرون الضوء على أمثلة نشر تكنولوجيا 
اجليل اخلامس اليت تستفيد من شبكات االتصاالت املتنقلة 

الدولية-املتقدمة (IM-Advanced). وقالوا، إن من املهم عند 
االستعداد لتكنولوجيا اجليل اخلامس توفري الدعم بشأن بناء 

النظام اإليكولوجي الواسع الذي يضم وصالت التوصيل 
املباشر وتوصيلية الشبكة األساسية والطيف). وينبغي 

للمنظمني التحقق أيضًا من كيفية حتديد احلوافز لشركات 
االتصاالت من أجل االستثمار يف مجيع قطاعات السوق.

وعرب املتحدثون عن تقديرهم للمساعدة اليت يقدمها االحتاد 
بشأن االستعداد لتكنولوجيا اجليل اخلامس من منظور 

التكنولوجيا والسوق والتأهب التنظيمي، يف أربعة جماالت:

تقييم الطيف (أي النطاقات هي األفضل)  •

الوصول إىل البىن التحتية ليس فقط من جانب   •
شركات االتصاالت ولكن من جانب قطاع الطاقة 

أيضًا (أعمدة اإلنارة) والبىن التحتية اليت تديرها 
السلطات احمللية

 5G 4 قوية إىل شبكةG وصالت التوصيل املباشر (شبكة  •
خفيفة) من أجل األطراف الفاعلة الكبرية والصغرية.

شروط ترخيص الطيف (مدة الرتخيص، الرسوم)  •

وتناولت املناقشات أيضًا احلاجة إىل الطيف املنسق، مع 
اإلشارة إىل أن النطاقات األوىل لتكنولوجيا اجليل اخلامس 
ستكون MHz 700�600 وGHz 3,5 وGHz 26. واتفق 

املشاركون على أن التنظيم احملايد تكنولوجيًا سيمكن 
مشغلي االتصاالت املتنقلة من االنتقال من اجليل الثاين إىل 

اجليل الثالث أو اجليل الرابع بسالسة.

وستشكل تكنولوجيات خمتلفة جزءًا من توصيلية اجليل 
اخلامس ألن تكنولوجيا اجليل اخلامس ستكون عبارة عن 

شبكة من شبكات. وينبغي النظر يف تنظيم شامل غري 
حمدد بتكنولوجيا بعينها، حيث يتسىن استعمال أي 

تكنولوجيا لتوفري خدمات النطاق العريض، مبا يف ذلك 
حمطات املنصات عالية االرتفاع والسواتل. وميكن للساتل 

أن يوفر، على سبيل املثال، تغطية شاملة، حبيث تستفيد 
تكنولوجيا اجليل اخلامس من الشبكات الثابتة والساتلية 

من أجل التوصيل املباشر. وسيظل الكمون عامًال حرجًا 
لتطبيقات حمددة، ولكن ليس لغالبية تطبيقات إنرتنت 

األشياء. وتراوحت القضايا الرئيسية األخرى اليت نوقشت 
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بني كثافة احملطات القاعدة وإشعاعات املجاالت 
.(EMF) الكهرمغنطيسية

د السيد مانيفيتش على أن االحتاد واملنظمني يدركون  وشدَّ
أمهية التعايش بني التكنولوجيات ألن لكل تكنولوجيا منها 

أغراضها وإسهاماهتا من أجل حتقيق التوصيلية الشاملة. 

ومن املهم أن يكون لدى كل من املنظمني والصناعة 
خارطة طريق من أجل حتقيق هذا اهلدف املشرتك. واختتم 

السيد مانيفيتش بالقول بإن األمر يعود إىل كل بلد يف 
اختيار النموذج املناسب والوقت املناسب إلدخال 

تكنولوجيا اجليل اخلامس.
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اعتماد املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات

 GSR-19 عرض السيد برايان وينجي، رئيس الندوة
مشروع املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات للمنظمني، 
مع تسليط الضوء على العملية التشاورية اليت أفضت إىل 

صياغتها ووجه الشكر إىل املنظمني على ما قدموه من 
مدخالت ومسامهات. واعتمدت املبادئ التوجيهية ألفضل 

املمارسات بدون أي تعليقات أخرى.



الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2019 - تقرير الرئيس24

املضي قدمًا واخلتام

شكرت مديرة مكتب تنمية االتصاالت السيدة دورين 
بوغدان-مارتن، املشاركني على املناقشات املميزة والثرية 
أثناء الندوة مشرية إىل أن احلدث أتاح للجميع الفرصة 

لتبادل اآلراء وطرح التجارب. وتبني األفكار اليت نوقشت 
وأفضل املمارسات التنظيمية سبل املضي قدمًا من أجل 

توصيل النصف اآلخر من سكان العامل والتعاون من أجل 
بناء عامل رقمي أفضل وأكثر موثوقية وبأسعار ميسورة 
وأكثر أمنًا ومشوًال للجميع. ومتحدثة عن الندوة اليت 

وصلت إىل 20 عامًا تقريبًا يف العمر، أكدت على أمهية 
وفوائد الندوة كمصة للحوار العاملي بني املنظمني.

وشكرت السيدة بوغدان-مارتن السيد برايان وينجي على 
قيادته للتحضري للمبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات 

الصادرة عن الندوة. ومع اإلقرار بالوترية السريعة لتطور 
التكنولوجيا، أشار السيد وينجي إىل أن املبادئ التوجيهية 

تضع أدوات ودعائم للتعاون بني املنظمني وكذلك مع 

طائفة أوسع من أصحاب املصلحة. وقال، إن هذا التعاون 
ضروري للتغلب على التحديات اليت يواجهها املنظمون 
عند التعامل مع العامل الرقمي والتغيريات اليت تطرأ على 

التكنولوجيا ومناذج األعمال واهلياكل السوقية.

وقدمت السيدة أريوان هاورانغسي، األمني العامة جلماعة 
آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت (APT)، تقرير اجتماع 

رة املشاركني بالدور اهلام  رابطات اهليئات التنظيمية، مذكِّ
هلذه الرابطات وما تقوم به من أعمال، وشكرت السيد 
جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت والسيدة 
بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت على 

حضور االجتماع.

ومتطلعة إىل الغد، دعت السيدة بوغدان-مارتن املشاركني 
إىل عرض تعليقاهتم بشأن الندوة وإرسال اقرتاحاهتم بشأن 

املوضوعات املستقبلية للندوة.
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اجللسات املواضيعية واألحداث اجلانبية واجللسات 
اإلعالمية

االجتماع العاشر لكبار مسؤويل التنظيم (CRO) من 
القطاع اخلاص: شراكات جديدة من أجل توصيل 

غري املوصولني، 9 يوليو

ُعقد االجتماع العاشر لكبار مسؤويل التنظيم (CRO) من 
القطاع اخلاص حول موضوع "شراكات جديدة من أجل 

توصيل غري املوصولني" يوم 9 يوليو 2019 قبل الندوة 
 .(GSR-19) العاملية ملنظمي االتصاالت التاسعة عشرة

وترأس االجتماع السيد بوكار با وحضره 33 مشاركًا 
 ESOAو Digicelو ARINو AT&Tو APNIC ميثلون

 IMSOو ICANNو Huaweiو GSMAو Facebookو
 Lockheed Mar�nو KACIFICو ITUو ISOCو Intelو

 TRBRو SES World Skiesو OneWebو Loonو
.Viasatو Telkom South Africaو Vanuatu

ورحب السيد بوكار با، رئيس االجتماع باملشاركني 
وعرب عن امتنانه لالحتاد وحكومة فانواتو لتنظيم 

االجتماع واستضافته.

وشدد السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد، على أمهية 
مشاركة القطاع اخلاص يف أعمال االحتاد. وقال إن 
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التكنولوجيات اجلديدة، مثل تكنولوجيا اجليل اخلامس 
ميكن أن ينشأ عنها فرص وكذلك حتديات، وأن دور 

القطاع اخلاص يتسم باألمهية. وأردف، إن البيئة التمكينية 
السليمة ميكن أن تعزز االبتكار ومتكن ظهور واعتماد 

تكنولوجيات ومعايري جديدة وتقوي من حالة األعمال 
بالنسبة إىل االستثمار. وسيسهم ذلك بدوره يف حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة (SDG) لألمم املتحدة.

وأكدت السيدة دورين بوغدان-مارتن يف مالحظاهتا 
االفتتاحية على حتمية حتقيق التوصيلية الشاملة. وسلطت 

الضوء على التغيريات اليت تشكل النهج اخلاص بتنظيم 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االقتصاد الرقمي، مبا 
يف ذلك من خالل التعاون والتآزر بني أصحاب املتعددين. 

ومع تزايد اعتماد العامل على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة 

عشر، هكذا قالت، سيكون للشراكات دور أكرب من ذي 
قبل من أجل متكيننا من حتقيق هذه األهداف.

وسلط رئيس االجتماع الضوء على أمهية توصيل النصف 
اآلخر من سكان العامل وشدد على ضرورة اعتماد القطاع 

اخلاص لنـُُهج مبتكرة تعاونية وتشاركية، مبا يف ذلك مع 
احلكومات، للمساعدة على حتقيق التوصيلية الشاملة. 
وقال، إنه جيب أن يعمل القطاعان العام واخلاص معًا 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

وأشار السيد با أيضًا إىل أنه على الرغم من تيسر 
التكنولوجيات املختلفة اليت تعمل على دفع التوصيلية، فإن 
الوصول يف التوصيلية إىل نسبة 100 يف املائة يتطلب النظام 

اإليكولوجي السليم لدعم نشر التكنولوجيات واالرتقاء 
هبا. وميكن لالختيارات السياساتية والتنظيمية املختلفة أن 
حتقق التوازن املناسب بني التنظيم وإشراك القطاع اخلاص 

القوى السوقية املتنافسة.

وبعد املالحظات االستهاللية للرئيس بشأن إجنازات 
األطراف الفاعلة يف الصناعة ورؤيتها بشأن الشراكات من 

أجل توصيل النسبة املتبقية البالغة 49 يف املائة، ركزت 
املناقشات على التحديات والفرص اخلاصة بتحقيق توصيلية 

شاملة يف االقتصاد الرقمي وعلى ما يلي بوجه خاص:

احللول التجارية
ما هي احللول التجارية وأفضل النـُُهج السوقية واخلربات   •

امللموسة واستعمال شراكات التوصيلية املبتكرة من 
أجل توصيل النسبة املتبقية البالغة 49 يف املائة؟

ما هي األنواع املختلفة لنماذج االستثمار واألعمال   •
اليت ميكنها أن تدفع بتحقيق توصيلية هادفة وشاملة 

لنسبة 100 يف املائة؟

ما هي حلول الشراكات اليت ميكن توسيع نطاقها   •
يف بلدان خمتلفة؟ وما هي العناصر والعوامل 

املشرتكة؟ التمكينية 

ما هي أمثلة أفضل املمارسات التنظيمية والتعاونية اليت   •
ميكن للصناعة تبادهلا يف نظام إيكولوجي متقارب؟

احللول التكنولوجية
ما هي احللول واملشاريع امللموسة اليت تقرتحها الصناعة   •

للعمل مع االحتاد لدفع حلول التوصيلية املبتكرة 
وحتويل احللول الشمولية للتغطية اليت تضم مزجيًا من 

التكنولوجيات املختلفة إىل واقع عملي من أجل 
املناطق النائية أو لعمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ 
والبلدان ذات االحتياجات اخلاصة، على أجل قريب؟

ما هي اخلربات اليت ميكن تبادهلا واالستفادة منها واليت   •
تشكل احللول وتثريها من أجل املضي قدمًا؟

النتائج الرئيسية الجتماع كبار مسؤويل التنظيم من 
القطاع اخلاص لعام 2019

عند التعاطي مع األسئلة احلرجة واألساليب املقرتحة 
للمضي قدمًا، اتفق املشاركون يف االجتماع على البيان 

اخلتامي أدناه الذي قدمه رئيس االجتماع أثناء حوار 
.GSR-19 القادة يوم 10 يوليو، يف إطار الندوة
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الندوة GSR 2019 - اجتماع رابطات اهليئات 
9 يوليو  ،(RA) التنظيمية

ترأست السيدة أريوان هاورانغسي، األمينة العامة جلماعة 
آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت (APT) االجتماع السنوي 

لرابطات اهليئات التنظيمية لعام 2019. وقد رحبت 
برابطات اهليئات التنظيمية وباملشاركني وذكرهتم بأن 

الغرض من االجتماع توفري فرصة لرابطات اهليئات التنظيمية 
لتبادل املعلومات بشأن األنشطة والفرص والتحديات.

وأقرت السيدة دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية 
االتصاالت، يف مالحظاهتا الرتحيبية بالدور الرئيسي 

للهيئات التنظيمية اإلقليمية يف بيئة اليوم الرقمية املعقدة 
وسريعة احلركة. وأشارت كذلك إىل أن هذه اهليئات تعم 
كمورد حيوي ملنظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ملساعدهتم يف ترمجة املتطلبات التنظيمية املتطورة ويف تيسري 

التنسيق بشأن قضايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الرئيسية ويف املساعدة على تعزيز املوقف الدويل ملناطقهم 
يف األسواق العاملية. ومن شأن خرباهتا والتزامها املساعدة 

يف دفع االنتقال إىل املمارسة التنظيمية من "اجليل اخلامس" 
بني أعضائها، هكذا اختتمت مالحظاهتا، مشرية إىل 

املفهوم الراسخ حاليًا اخلاص بأجيال التنظيم الذي طوره 
يف األساس االحتاد الدويل لالتصاالت.

وأيد السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت 
الراديوية، اآلراء اليت طرحتها مديرة مكتب تنمية 

االتصاالت بشأن أمهية الدور التنسيقي لرابطات اهليئات 
التنظيمية. وشدد بشكل خاص على دور هذه الرابطات 
يف االخنراط مع هيئات التنظيم الوطنية ودعمها يف اختاذ 

القرارات السليمة لتيسري استعمال الطيف يف تعزيز التنمية 
االجتماعية–االقتصادية والتخطيط بشأن االحتياجات 

املستقبلية من الطيف. وشدد السيد مانيفيتش كذلك على 
أمهية اعتماد هنج منسق إلدارة الطيف، وهي قضية ستكون 

حمورية يف املناقشات اليت ستجري يف املؤمتر العاملي 
ر مدير  الوشيك لالتصاالت الراديوية لعام 2019. وذكَّ

 WRC-19 مكتب االتصاالت الراديوية احلضور بـأن املؤمتر
سُيعقد يف شرم الشيخ، مصر، يف الفرتة من 28 أكتوبر إىل 

22 نوفمرب 2019، وحث على املشاركة الفّعالة من قبل 

اهليئات التنظيمية كافة.
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وأقر السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد، بالدور 
احليوي لرابطات اهليئات التنظيمية واملنظمات اإلقليمية يف 

تعزيز التعاون والتآزر بني أصحاب املصلحة على 
املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

حضر االجتماع هذا العام أكثر من 50 مشاركًا من تسع 
 APT رابطات هليئات تنظيمية ومنظمات إقليمية، وهي

 PITAو FRATELو CRASAو BERECو ATUو ARCTELو
.SATRCو REGULATELو

الرئيسية لرابطات  عرض املشاريع واألنشطة 
التنظيمية اهليئات 

وقد سلطت رئيسة االجتماع الضوء على األنشطة 
واألعمال اجلارية جلماعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت. 
وقد قدمت رابطات اهليئات التنظيمية واملنظمات اإلقليمية 

األخرى مداخالت بعد ذلك حيث قدمت عروضًا 
تفصيلية بشأن هياكلها وعضويتها وآخر أنشطتها 

ومشاريعها. ومن بني جماالت العمل اليت ورد ذكرها 
كموضع تركيز لألنشطة اجلارية واملستقبلية: التحول 

الرقمي واالسرتاتيجيات الرقمية وتكنولوجيا اجليل اخلامس 
والطيف وجودة اخلدمة والتكنولوجيات اجلديدة (مثل 

الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء) ومحاية املستهلكني 
ومتكينهم واملهارات الرقمية والتوصيل البيين واألمن 

السيرباين والتجوال املتنقل. وأشار املشاركون إىل قيمة 

تبادل اخلربات واملعارف بشأن القضايا التنظيمية 
املوضوعية. ومت تسليط الضوء على أمثلة للتعاون بني 

رابطات اهليئات التنظيمية وهو ما بني اإلمكانات الواعدة 
هلذا التعاون بني هذه الرابطات.

وقدمت أمانة مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد نظرة عامة 
عن البوابة اإللكرتونية اليت مت تطويرها وتقدميها يف 2018 
واليت تعمل كمنفذ وحيد لرابطات اهليئات التنظيمية من 

أجل تبادل املعلومات والتعلم من أنشطة اآلخرين 
وتدفقات أعماهلم ومنتجاهتم (مثل املبادئ التوجيهية 

والتوصيات والتقارير). وتطرقت األمانة أيضًا إىل البوابات 
اإللكرتونية األخرى لالحتاد اليت هتم رابطات اهليئات 

التنظيمية مثل البوابات اليت تتناول التجوال الدويل املتنقل 
(IMR) واالقتصاد الرقمي وجودة اخلدمة وتقاسم البىن 

التحتية وبوابة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وللتأكد من أن املعلومات اليت تنشر على 

البوابة تظل ذات صلة ودقيقة، حتث رابطات اهليئات 
التنظيمية على تقدمي آخر معلوماهتا وتقاريرها إىل مكتب 

تنمية االتصاالت بصورة منتظمة. واقرتح أيضًا إنشاء 
صفحة لبيانات االتصال اخلاصة بالرابطات حبيث يتسىن هلا 

التواصل مع بعضها البعض بصورة أيسر.

ومجيع العروض اليت ُقدمت يف االجتماع متاحة على 
البوابة اإللكرتونية لرابطات اهليئات التنظيمية.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/RA_Portal/Home.aspx
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املائدة املستديرة للرؤساء التنفيذيني للهيئات 
التنظيمية، 9 يوليو

سعت املائدة املستديرة إىل البناء على املناقشات الصرحية 
اليت جرت بني رؤساء اهليئات التنظيمية وإداراهتا العليا من 
قبل أثناء مأدبة إفطار املديرة ضمن فعاليات الندوة. ونظرًا 

للتعليقات اإلجيابية من االجتماعات السابقة، نظمت 
جلسة مكتملة األركان إلتاحة مزيد من الوقت لتبادل 

املعلومات بشأن القضايا التنظيمية املواضيعية.

وبدأت املائدة املستديرة للرؤساء التنفيذيني بعرض من 
االحتاد ألداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لعام 2018 ملعرفة وضع البلدان بالنسبة إىل األجيال القادمة 

اخلاصة بالتنظيم. وقدم العرض أيضًا التنظيم التعاوين من 
اجليل اخلامس، وهو مفهوم أطلقه االحتاد للمرة األوىل 
يف 2016 ويقدم معلمة مرجعية جديدة للجيل اخلامس.

واستبق عدد من منظمي املائدة املستديرة املناقشات، 
خاصًة لطرح جتارهبم بشأن مسار االنتقال إىل اجليل الرابع 
من التنظيم (التنظيم املتكامل القائم على أهداف اجتماعية 

واقتصادية) ويف هناية األمر إىل اجليل اخلامس (التنظيم 
التعاوين للتحول الرقمي). وسلط املشاركون الضوء على 

احلقائق املتغرية وضرورة تكيف املنظمني، خاصًة بتبين 
نـُُهج أكثر تعاونية للتنظيم. واتفقوا على أن منظمي 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب أن يكونوا 
متعاونني نظرًا لتأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

الكثري من القطاعات والعديد من أصحاب املصلحة.

وركزت املناقشات على املسائل التالية:

عند االنتقال إىل التنظيم من اجليلني الرابع واخلامس،   •
تستمر عملية بناء الثقة بني أصحاب املصلحة 

يف تشكيل معضلة. وحتددت الشفافية كأحد العناصر 
الرئيسية للتغلب على هذا العائق.

النظراء الرئيسيون يف جهود التحول إىل تنظيم أكثر   •
انفتاحًا وتعاونية يشملون واضعي السياسات فضًال 
عن املنظمني من القطاعات األخرى اليت تؤثر فيها 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تنمية هذه 

القطاعات. ومت تسليط الضوء على قطاعات الطاقة 
والنقل واخلدمات املالية كقطاعات تتطلب التعاون 

بصورة حتمية. وإىل جانب ذلك، ُسلط الضوء على 
املنافسة ومحاية البيانات ووكاالت الطيف كمجاالت 

تتطلب تعاونًا مستمرًا.

واإلجراءات الثالثة األكثر أمهية اليت ميكن ألي هيئة   •
تنظيم اختاذها من أجل االنتقال إىل تنظيم أكثر 

http://www.itu.int/go/tracker
http://www.itu.int/go/tracker
http://www.itu.int/go/tracker
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2019/Documents/G5-Benchmark_atGSR19.pdf
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انفتاحًا وتعاونية تشمل زيادة وعي أصحاب املصلحة 
وتنسيق النهج التنظيمية وآليات التشاور الشفافة.

وفيما يتعلق بالتحديات املتعلقة بتحقيق توصيلية   •
وطنية كاملة، مت تناول مسأليت الضرائب والتعامل 

التنظيمي مع اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت 
نظرًا للتأكيد على أن القدرة على التنبؤ عنصر رئيسي 

من أجل تعزيز االستثمار املستمر.
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جلسة تدريبية لواضعي السياسات واملنظمني بشأن 
سياسات املنافسة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت�االتصاالت املتنقلة، 9 يوليو

 ،(GSMA) نظمت رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
ضمن إطار عمل أكادميية االحتاد، جلسة تدريبية "مصغرة" 
لواضعي السياسات واملنظمني بشأن سياسات املنافسة يف 

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت�االتصاالت 
املتنقلة تولت إدارهتا السيدة إميانويال ليتشي من رابطة 

GSMA. وتضمنت اجللسة مقدمة للموضوع استغرقت 

نصف اليوم، استنادًا إىل حمتوى من دورة مدهتا يومان 
معتمدة أكادمييًا لشركات االتصاالت باململكة املتحدة 
بعنوان "سياسات املنافسة يف العصر الرقمي"، ستقدم 

كدورة عرب اإلنرتنت لواضعي السياسات واملنظمني من 
خالل أكادميية االحتاد مؤخرًا يف عام 2019.

وتناولت اجللسة املصغرة العديد من املوضوعات:

تطبيق قانون املنافسة على قطاع االتصاالت، خاصًة   •
فيما يتعلق بإساءة استعمال اهليمنة والتحكم 

يف عمليات الدمج.

التفاعل بني قانون املنافسة والتنظيم، خاصًة فيما   •
يتعلق بالقوى السوقية الكبرية واهليمنة.

تطور قضايا املنافسة والبت فيها يف إطار قانون   •
املنافسة وتنظيم القطاع، يف قطاع االتصاالت مقابل 

النظام اإليكولوجي لالتصاالت األكثر اتساعًا.
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اجللسات اإلعالمية: من أول ميل إىل آخر ميل - 
التفكري غري التقليدي، 11 يوليو

املنسق: السيد بوكار با، الرئيس التنفيذي ملجلس 
اتصاالت جنوب شرق آسيا والشرق األوسط ومشال 

إفريقيا (SAMENA)، رئيس اجتماع كبار مسؤويل 
التنظيم من القطاع اخلاص.

املتحدثون:

السيدة روث بريتشارد-كيلي، نائبة رئيس   •
OneWeb/GSC للشؤون التنظيمية

Loon LLC ،السيدة جنيفر ميللر، املستشارة العامة  •

السيد جورج ساميسوين، رئيس رابطة اتصاالت جزر   •
(PITA) احمليط اهلادئ

Mozilla السيد ستيف سونغ، زميل مؤسسة  •

السيد نافيد هاك، مدير تنمية إقليمي، منطقة آسيا   •
واحمليط اهلادئ، مجعية اإلنرتنت

الدكتور روبرت بيرب، رئيس السياسات العاملية   •
للتوصيلية والتخطيط، فيسبوك

مع إدراك التحديات اليت يواجهها منظمو تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف التعامل مع األسواق 

والتكنولوجيات السريعة التغري، قدمت هذه اجللسة 
معلومات عن التكنولوجيات الناشئة والنـُُهج التنظيمية 

املبتكرة لتوصيل النصف اآلخر من سكان العامل.
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وتناولت اجللسة االبتكار يف حلول توصيلية امليل 
األول، متطرقة إىل: 

الصناعة الساتلية والدور الذي ميكن للسواتل أن تقوم   •
به، ال سيما بالنسبة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية

عمليات نشر الكبالت البحرية  •

حمطات املنصات عالية االرتفاع  •

وتناولت اجللسة اإلعالمية أيضًا حلول توصيلية امليل 
األخري والنـُُهج القائمة على املجتمعات يف املناطق قليلة 

السكان واملهمشة اقتصاديًا من أجل سد الفجوات فيما 
يتعلق بالتوصيلية. وتضمنت اجللسة مبادرات مبتكرة 

يف جمال التوفري املستدام للخدمات يف املناطق الريفية من 
شىت أحناء العامل. وتناولت املناقشات أيضًا أمهية قياس 

التقدم احملرز وحتديد الثغرات وتوصيل النسبة املقبلة من 
سكان العامل البالغ عددهم 3,7 مليار نسمة باإلنرتنت.





تقـريـر الـرئيس
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