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عجلة التغيري التنظيمي: التنظيم من أجل التحول الرقمي

مع احتفال الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت بدورهتا 
العشرين، احتفى املجتمع العاملي ملنظمي تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بعشرين عامًا من األطر التنظيمية املتطورة. 
وركز حدث هذه الذكرى على توفري توجيهات ملموسة من 

أجل حتقيق توصيلية مفيدة يف عصر التحول الرقمي. 

وباإلضافة إىل حلقات النقاش رفيعة املستوى بشأن 
مسائل موضوعية ومتطورة تتعلق بالسياسات والتنظيم، 

 (GSR-20) 2020 ستتضمن ندوة منظمي االتصاالت لعام
جلسات وتدريبات تفاعلية، جتمع منظمي االتصاالت 
وواضعي السياسات من مجيع أحناء العامل، وتوفر منصة 

عاملية للمناقشات.

وستوفر الندوة GSR-20 الفرصة ألعضاء االحتاد لتبادل 
اخلربات واملعارف والتعاون وحتديد أدوات وهنج تنظيمية 

متطورة من أجل توفري التوصيلية والنفاذ إىل اإلنرتنت 
واستخدامها لفائدة الناس يف كل مكان بأسعار ميسورة 

وبطريقة آمنة ومأمونة وموثوق هبا.

وقد حضر الندوة GSR-20 عدد 609 من املشاركني 
املتفردين من 120 بلد يف اجللسات األساسية 

www .itu .int� gsr20

http://www.itu.int/gsr20
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التنظيمية التنفيذيني للهيئات  املائدة املستديرة للرؤساء 

الكلمة الرئيسية

السيد أجيت باي، رئيس اللجنة الفيدرالية   •
لالتصاالت (FCC)، الواليات املتحدة

مقدمو املداخالت

السيد تشارلز ميلوغو، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت   •
اإللكرتونية والربيد (ARCEP)، بوركينا فاصو

السيد كارلوس لوغو، املدير التنفيذي للجنة تنظيم   •
االتصاالت (CRC)، كولومبيا

السيد املهندس حسام اجلمل، الرئيس التنفيذي   •
للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت (NTRA)، مصر

األستاذ أمرييكو موشانغا، رئيس جملس إدارة املعهد   •
الوطين لالتصاالت يف موزمبيق (INCM)، موزمبيق

السيد أوليغ بيكوس، النائب األول لوزير تنمية   •
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أوزبكستان

وحتدث السيد أجيت يف كلمته عن النطاق العريض 
كشريان حياة ال غىن عنه. فباستثناء التأثريات السلبية 

العديدة لوباء فريوس كورونا (COVID-19)، فقد سرع 
الوباء أيضًا من حتول إجيايب يف جمال السياسة العامة – فقد 

أهنى بفعالية اجلدل حول أمهية النفاذ إىل اإلنرتنت. فهو 
ينظر إليه اآلن بأغلبية ساحقة على أنه أمر بالغ األمهية 
حبيث ميكن للمواطنني أن يكونوا جزءًا من املجتمع 

واالقتصاد الرقميني. وردد املتحدثون هذا البيان مبقارنة 
النطاق العريض باملرافق العامة للمياه والكهرباء.

وبالرغم من األثر الدراماتيكي للوباء يف كثري من املجاالت 
وما سببه من تفاقم يف أمناط عدم املساواة النظامية، فقد 
بني أيضًا أمهية قطاع االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. لقد أطلقت األزمة العاملية فرصًا جديدة 
وينبغي للمنظمني وواضعي السياسات السعي بشكل 
استباقي إلطالق العنان هلذه الفرص. ولقد عجل وباء 
فريوس كورونا (COVID-19) من عملية الرقمنة ونشر 
اخلدمات اإللكرتونية يف جماالت رئيسية مثل التعلم عن 
ُبعد والصحة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية. وينبغي 

استمرار اجلهود اجلماعية ألصحاب املصلحة كافة لتيسري 
التعايف االقتصادي واالجتماعي يف مجيع املناطق.
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وقد أثبت منوذج االحتاد الدويل لالتصاالت لوضع لوائح 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أنه حموري يف تقييم 

القدرات التنظيمية الوطنية وتوفري توجيهات بشأن تعزيز 
األطر التنظيمية بالقدرة على الصمود والكفاءة واالنفتاح من 

أجل سد الفجوة الرقمية وإعادة بناء العامل بشكل أفضل.

وطرح املتحدثون الدروس املهمة املستفادة من الوباء:

التكنولوجيا الرقمية من األمور األساسية للقدرة على   •
الصمود.

توفري النطاق العريض للجميع أمر حتمي. وينبغي   •
للحكومات والقطاع اخلاص أن يدعم كل منهما 
اآلخر يف جهود توصيل مجيع املواطنني باخلدمات 

العامة اإللكرتونية وبشبكات االتصاالت.

هناك حاجة إىل تسريع اعتماد اجليل التايل من   •
السياسات العامة ومواصلة اإلصالح التنظيمي. وتعد 
الرشاقة واملرونة التنظيميتني مبثابة املعيارين اجلديدين. 
ومن شأن احلد من العوائق التنظيمية أن يوفر حوافز 

لالستثمار يف شبكات اجليل التايل.

التوصيلية املفيدة أساس االقتصاد واملجتمع الرقميني.   •
وينبغي بذل قصارى اجلهود لتوسيع نطاقها لتصل إىل 
املناطق الريفية واملناطق النائية واملجموعات املهمشة 

واملجتمعات احمللية واألشخاص ذوي اإلعاقة.

دعم املشاريع املبتدئة أمر أساسي ألهنم يتواجدون   •
كما هو احلال يف كثري من األحيان يف اخلطوط 

األمامية لتقدمي اخلدمات والتطبيقات احمللية للمجتمع.

القنوات واآلليات  سيسمح وجود مزيد من   •
والتوصل  اخلربات  بتبادل  الدويل  للتعاون  السلسة 

إىل حلول مشرتكة. 

ناقشت املائدة املستديرة للرؤساء التنفيذيني للهيئات 
التنظيمية واعتمدت طبعة الذكرى العشرين من أفضل 

املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 
"املعيار الذهيب للتنظيم الرقمي".

واملبادئ التوجيهية متاحة على اخلط باللغات الرمسية 
 الست لالحتاد الدويل لالتصاالت:  

h�ps:�� www .itu .int� en� ITU -D� Conferences� 
GSR� 2020� Pages� default .aspx

وال تزال هناك أسئلة رئيسية يف حاجة إىل إجابات جديدة 
يف أعقاب الوباء: كيف ميكننا إضفاء صفة االعتمادية 

على اخلدمات؟ كيف حنسن جودة التجربة؟ كيف نوفر 
خدمات بأسعار ميسورة للجميع؟ كيف ميكننا مساعدة 
املشغلني يف توفري خدمات بأسعار ميسورة للجميع؟ هل 

ميكننا توفري الطيف بسعر أقل من املعتاد؟

واصلت جلسات الندوة GSR-20 هذه املناقشات، حيث قدم 
املتحدثون إجابات مفيدة هلذه األسئلة وأسئلة هامة أخرى.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Policy-%26-Regulatory-Frameworks.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Policy-%26-Regulatory-Frameworks.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Pages/default.aspx
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حفل افتتاح الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 
(GSR-20) 2020

املتحدثون

السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل   •
لالتصاالت

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

السيد دان سجوبلوم، املدير العام هليئة الربيد   •
واالتصاالت يف السويد (PTS) ورئيس هيئة املنظمني 
األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية (BEREC) ورئيس 
الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2020، السويد

وافتتح السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل 
لالتصاالت، حدث االحتفال بالذكرى العشرين للندوة 

العاملية ملنظمي االتصاالت (GSR) مشريًا إىل دورها اهلام 
منذ انطالقها يف عام 2000. وصاحبت الندوة العاملية 
ملنظمي االتصاالت املجتمع العاملي ملنظمي تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف الرخاء والشدة. وأصبح لدى 

املنظمون منصة شاملة لعرض رؤاهم وخرباهتم – البعض 
منها مثري والبعض اآلخر حمبط. وقد استمرت الندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت من خالل توفري رؤى قيمة وعملية 
ومفيدة والدعم املتعلق باالستماع. ويف الندوة العاملية 
ملنظمي االتصاالت، قام املنظمون معًا بصياغة املبادئ 
التوجيهية ألفضل املمارسات ومناقشة قضايا الساعة. 

ويكتسب التنظيم التعاوين زمخًا مطردًا، حيث يعكس 
عاملًا قائمًا على البيانات تزايدت فيه إىل حد كبري ضبابية 

اخلط الفاصل بني قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والصناعات األخرى. وقد شهد االحتاد الدويل لالتصاالت 
هذا التحول الرقمي بشكل مباشر، بانضمام أطراف فاعلة 

جديدة من قطاعات خمتلفة يف االقتصاد ملنظمتنا بأعداد 
كبرية حبيث أصبحت هذه األطراف جزءًا ال يتجزأ من 

مداوالتنا ومناقشاتنا.
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وأشارت السيدة دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب 
تنمية االتصاالت، يف مالحظاهتا االفتتاحية إىل أن أزمة 

وباء فريوس كورونا (COVID) سلطت الضوء بشدة على 
التكنولوجيات الرقمية. ففي أعقاب األزمة، ومع احتالل 

التوصيلية الرقمية مكاهنا الصحيح يف هناية املطاف على 
قمة برامج األمم كافة، مل يكن عمل املنظمني وواضعي 
السياسات هبذه األمهية من قبل. واحلصول على املزيج 
السليم للسياسات لتمكني النمو السريع يف الشبكات 
واخلدمات مل يكن هبذا القدر من األمهية من قبل. ويف 
العامل النامي بأكمله، ميكن للتكنولوجيات الرقمية أن 

تعمل كمحفز حتويلي لتذليل عقبات التنمية املزمنة، ومن 
مث توصيل اخلدمات احليوية كالتعليم والرعاية الصحية 

والنفاذ إىل املعلومات للمليارات من السكان. 

وأشارت السيدة بوغدان-مارتن إىل أن التدابري واألدوات 
التنظيمية التعاونية من اجليل اخلامس يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت أصبحت احلدود التنظيمية اجلديدة 
للمنظمني وواضعي السياسات الذين يعملون يف سبيل 
تعظيم الفرص اليت يتيحها التحول الرقمي. وسيساعد 

استخدام هذه التدابري واألدوات على ضمان جين مزيد من 
السكان يف مزيد من البلدان لفوائد االقتصاد الرقمي، مما 
حيسن من معيشة السكان بوترية ومستوى غري مسبوقني.

وهنأ السيد دان سجوبلوم، رئيس الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت، االحتاد الدويل لالتصاالت لتنظيمه أحداث 

الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت بنجاح على مدار 20 عامًا 
واعرتف بأن الندوة GSR-20 تعد احتفاًال بعقدين من الزمان 

من األطر التنظيمية املتطورة واملناقشات املفيدة بني القادة 
وأصحاب املصلحة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. وستواصل الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 
مصاحبة املنظمني يف مواجهة التحديات احلالية وإعادة بناء 

 .(COVID-19) العامل بشكل أفضل بعد وباء فريوس كورونا

وكرر السيد سجوبلوم، رئيس هيئة املنظمني األوروبيني 
لالتصاالت اإللكرتونية (BEREC)، التأكيد على أمهية 

الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت كمنصة عاملية ملنظمي 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل صياغة هنج 
تنظيمية جديدة لتسريع وترية النمو الشامل لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت حول العامل. وأيد السيد سجوبلوم 
املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن الندوة 

العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2020 اليت تستند إىل 
املسامهات املقدمة من املنظمني ومن أصحاب املصلحة 

اآلخرين وإىل احلكمة املستمدة من الندوات السابقة واليت 
متتد على مدى عقدين من الزمن إللقاء الضوء على 
الطريق حنو التحول الرقمي. وشدد على أن املبادئ 

التوجيهية للندوة GSR-20 ستساعد املنظمني وواضعي 
السياسات على خوض ميادين جمهولة أمامنا يف أعقاب 

هذا االضطراب غري املسبوق.
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اجللسة 1: األطر املؤسسية اليت تفي باألهداف من 
أجل التحول الرقمي: تبديد الغموض عن مفهوم 
هيئة التنظيم التعاونية يف نظام إيكولوجي ملا بعد 

(COVID) وباء كورونا

مديرة اجللسة

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

املتحدثون

السيدة نرييدا أولوغلني، رئيسة هيئة االتصاالت   •
واإلعالم األسرتالية، أسرتاليا

السيد لويس-مارك ساكاال، مدير عام وكالة تنظيم قطاع   •
الربيد واالتصاالت اإللكرتونية (ARPCE)، الكونغو

السيدة بييت إيشاتو هابيبو أوماين، رئيسة جملس إدارة   •
هيئة تنظيم االتصاالت والربيد، النيجر

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

(OSIPTEL)، بريو

السيدة إيرين كاغوا سيوانكامبو، املديرة العامة للجنة   •
(UCC) االتصاالت األوغندية

السيد فابريزيو هوتشيلد، املستشار اخلاص املعين   •
باألعمال التحضريية لالحتفال بالذكرى اخلامسة 

والسبعني لألمم املتحدة، أمانة األمم املتحدة

السيد كيفني مارتن، نائب الرئيس املعين بالسياسة   •
العامة األمريكية، فيسبوك 

السيد آالن كوريشيفيتش، نائب الرئيس املعين   •
SES Techcom باهلندسة، شركة
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وسلط الوباء الراهن الضوء على مدى األمهية احلامسة 
للتكنولوجيات الرقمية يف مجيع مناحي حياتنا. وسيزداد 
اعتمادنا على التكنولوجيات الرقمية أكثر خالل العقود 
القادمة. وإذا أخفقنا يف جعل التوصيلية شاملة ومفيدة، 
فإن أوجه عدم املساواة ستتجذر أكثر وهؤالء الذين ال 

ميلكون وسيلة للنفاذ سيتخلفون عن الركب أكثر.

وحدد أمني عام األمم املتحدة خارطة طريق طموحة لتشجيع 
توفري التوصيلية الشاملة حبلول عام 2030. وهي تضمن هيئة 

تعاونية ألصحاب املصلحة املتعددين ومنصة استثمارية 
ألصحاب املصلحة املتعددين لتحقيق التوصيلية العاملية.

وأشارت السيدة بوغدان-مارتن إىل أن التحوالت املزلزلة 
اليت وقعت يف األشهر الستة املاضية ستجلب حتديات 

جديدة لواليات املنظمني وأدوارهم. ومع ذلك، فهي ترى 
أن اجليل اخلامس من التنظيم سيكون اإلطار الذي "يفي 
باألهداف" والذي سيمكننا من اإلحبار يف املياه املجهولة 
اليت أمامنا. وقالت أيضًا، أنه يف هذه األوقات اليت تتسم 

بالضبابية، ميكن للمبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات اليت 
وضعت أثناء الندوة GSR-20 أن تثبت أهنا خارطة الطريق 

األكثر أمهية اليت حددها املجتمع العاملي للمنظمني من 
أجل النظام اإليكولوجي الرقمي.

الرئيسيون لالقتصاد  البناة  املنظمون هم  وسيكون 
املوسع. الرقمي 

سيكون هلم دور خاص يف سد الفجوات بني   •
األسواق والفجوات الرقمية بتمكني املنافسة خلفض 

أسعار اخلدمات وحتويل التوصيلية ذات التكلفة 
امليسورة إىل أمر واقع.

جيب أن تكون العملية التنظيمية قائمة على النتائج   •
ومركزة على املستقبل وحمايدة تكنولوجيًا.

سيكون التعاون من األمور الرئيسية ملواجهة   •
التحديات التنظيمية – عرب القطاعات االقتصادية 

واحلدود الوطنية ومستويات النضج التنظيمي. وميكن 
للمسؤوليات املشرتكة والتفكري اجلماعي متهيد الطريق 

لتحويل األزمة إىل عدد ال حيصى من الفرص.

جيب االرتقاء بالقدرات التنظيمية للبلدان النامية   •
للتمكن من االستفادة من التحول الرقمي.

جيب أن يتحلى املنظمون بالذكاء وأن يتكيفوا مع   •
الضرورات االجتماعية واالقتصادية اجلديدة. وعليهم 
التوصل إىل استجابات سليمة للتحديات غري املسبوقة 
والوفاء بوعد التحول الرقمي على الرغم من الصعاب.

حيتاج املنظمون إىل القيادة واالستماع والتعلم يف   •
األوقات اليت تتسم بالضبابية والتغيري عرب القطاعات 

االقتصادية وعرب احلدود.

مل يضع الوباء حدًا لالبتكار؛ لقد حفز أفكارًا جديدة 
وفتح آفاقًا جديدة للتكنولوجيا واألعمال والتنظيم. إن 

عملية شاملة ومتكررة لتحديد األدوار والقواعد يف 
االقتصاد الرقمي ستقطع شوطًا طويًال حنو حتقيق األولويات 

احلكومية مع توفري مساحة ديناميكية ألصحاب املصلحة 
من القطاع اخلاص لتحقيق االزدهار. ويعد إبقاء قنوات 

احلوار مفتوحة جلميع أصحاب املصلحة أمرًا ضروريًا 
لتحديد نغمة تنظيم اجليل التايل واالستفادة من نقاط قوهتم.

https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
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اجللسة 2: املنافسة يف العصر الرقمي: هنج تعاوين 
وتعاضدي

مدير اجللسة

السيد أمري عظيم باجوا، رئيس هيئة االتصاالت   •
(PTA) الباكستانية

املتحدثون

السيد سريج أبيتيبول، عضو جملس إدارة هيئة تنظيم   •
االتصاالت اإللكرتونية والربيد (ARCEP)، فرنسا

السيد ماريو فرومو، املفوض عن االحتاد الفيدرايل   •
لالتصاالت (IFT)، املكسيك

السيدة آن ماري سيبكيس، مديرة خدمات   •
االتصاالت والنقل والربيد، هيئة املستهلكني والسواق 

(ACM)، هولندا

السيد أمري اجلربين، نائب رئيس جمموعة   •
التنظيمية،  للشؤون   (STC) السعودية  االتصاالت 

السعودية العربية  اململكة 

السيد غوران ماريب، الرئيس واملدير التنفيذي ملؤسسة   •
(ICANN) اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة

السيد أتيليو زاين، املدير التنفيذي ملشروع البنية   •
(TIP) التحتية لالتصاالت

السيد كرمي أنطونيو ليسينا، النائب األول لرئيس   •
شركة AT&T للشؤون اخلارجية والتنظيمية الدولية

مقدمو املداخالت

السيدة جويل كريين، رئيسة الشؤون التنظيمية،   •
Loon LCC شركة

 SpaceX السيدة باتريشيا كوبر، نائبة رئيس شركة  •
للشؤون احلكومية الساتلية

أظهرت البنية التحتية الرقمية قدرهتا على الصمود إىل حد 
ما أثناء الوباء وجيب منح املنظمني يف مجيع أحناء العامل 

التقدير الواجب لعملهم على زيادة التوصيلية على مدى 
العقود املاضية.
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وباستثناء التوصيلية، يفوق عدد التحديات التنظيمية اليوم 
عدد التحديات يف فجر هذا القرن، أضعافًا مضاعفة. وقد 
أدى ظهور املنصات الرقمية العاملية إىل تغيري قواعد اللعبة 

لكل من املستهلكني واملنظمني. لقد شكلت أمناط التحول 
الرقمي يف العديد من املجاالت، واستفادت من التوصيلية 
وحققت الفوائد للمستهلكني يف مجيع املناطق. وأعادت 

املنصات الرقمية أيضًا رسم حدود األسواق الرقمية 
وأنتجت ظواهر اجتماعية جديدة. ولقد اختذت 

ديناميكيات األسواق وتنوعها هي األخرى مسارًا 
جديدًا. وكان خيار "التدخل أو ترك األمور على أعنتها" 

– واحدًا من أصعب املعضالت التنظيمية.

وظل املنظمون يراقبون النمو السريع للمنصات الرقمية 
بعقل منفتح. وقد واجهوا خالل هذه العملية أسئلة هامة 

واعتمدوا هنجًا جديدة.

إعادة النظر يف املنافسة: ال تزال املنافسة أحد أفضل   •
السبل لتحفيز منو األسواق واالستثمارات. وجيب 

لليقني التنظيمي واملساءلة والشفافية أن حتدد مجيعها 
شكل املنافسة يف األسواق الرقمية.

التنظيم يذلل العقبات: ينبغي أال يكون هناك أي   •
من أصحاب املصلحة يف السوق يف وضع ميكنه من 

منع األطراف الفاعلة األخرى يف السوق أو 
املستهلكني من النفاذ إىل اخلدمات أو االتصاالت أو 

احملتويات اإللكرتونية.

التنظيم كوسيلة لتحقيق التكافؤ: ينبغي أن حتكم   •
التعامل التنظيمي مع كل األطراف الفاعلة يف السوق 

نفس املبادئ – بيد أنه ال بد من تكييف األدوات 
والقواعد امللموسة حسب طبيعة األطراف الفاعلة يف 

السوق وأحجامها، مع مراعاة ما يعرتض هذه 
األطراف من مزايا وعيوب تنافسية.

مت تطبيق التنظيم القائم على البيانات يف بعض   •
البلدان كاستجابة للوترية الديناميكية للعامل الرقمي. 

للبيانات ميزتان أساسيتان: فمن جهة تكون 
املعلومات يف الوقت الفعلي مفيدة للمستهلكني 

ومتكنهم من حتديد االختيارات األفضل؛ ومن جهة 
أخرى ميكن للمنظمني بالتايل اكتشاف املشكالت 

مبكرًا والتصرف مبزيد من التفاعل واملرونة.

جيمع التنظيم التعاوين القدرات الذهنية املؤسسية معًا   •
لتصميم مسارات تنظيمية مواكبة للمستقبل. والتفكري 

عرب اجلوانب املختلفة للتكنولوجيات واخلدمات 
واستعمال املستهلكني هلا ميكن من هتيئة بيئة متكينية 

لالستثمار وتوفري حوافز تنظيمية لالبتكار والتوصيلية.

ميكن أن يكون للمزيج املتوازن من التنظيم املسبق   •
والتنظيم الالحق تأثري مضاعف على االستثمار يف البنية 
التحتية جنبًا إىل جنب مع املنافسة عرب األسواق الرقمية.

ميكن ألي نهج تنظيمي قائم على االمتثال للمعايري أن   •
يوفر إطارًا واضحًا وشفافًا لزيادة توصيلية الشبكات. 

ومن شأن هنج كهذا أن يوفر جماًال لنماذج أعمال 
جديدة وأن حيفز املنافسة مع احلفاظ على االبتكار.

املشاركة يف إنشاء اللوائح التنظيمية والشراكات   •
هي طريقة مهمة لتوفري النفاذ يف املناطق اليت هي يف 

أمّس احلاجة إليه. وميكن أن يكون التعاون بني 
القطاعني العام واخلاص حمركًا قويًا لتحديث وتنسيق 

االسرتاتيجيات التنظيمية.

ميكن للتعاون الرقمي عرب احلدود أن يطلق العنان   •
إلمكانات اإلنرتنت وحيل املشكالت الوطنية. ومن مث 

ميكنه توليد زخم من أجل جهود متجددة لتوسيع 
نطاق التوصيلية.

أصبح البحث االستباقي عن أساليب جديدة   •
لتوصيل السكان مسألة ملحة. وجيب إدخال أدوات 

وأفكار جديدة يف املداوالت السياساتية والتنظيمية 
للتنسيق بني احتياجات املوصولني وغري املوصولني، 

وحتقيق أقصى استفادة من األصول املتاحة.

أيًا كان النهج املختار، ستستمر التكنولوجيات ومناذج 
األعمال يف التطور وهو ما ينبغي أن ينطبق ايضًا على 

األطر التنظيمية والتفكري التنظيمي.
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اجللسة 3: آليات تقييم الطيف وتوزيعه (بالنسبة إىل 
اخلدمات اجلديدة مثل تكنولوجيا اجليل اخلامس) 

ما بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
(COVID) 2019 ووباء كورونا

مدير اجللسة

السيد ليوناردو أولري دو مورايس، رئيس الوكالة   •
الوطنية لالتصاالت (ANATEL)، الربازيل

املتحدثون

السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت   •
الراديوية، االحتاد الدويل لالتصاالت

السيد برندان كار، عضو جلنة االتصاالت الفيدرالية   •
(FCC)، الواليات املتحدة

األستاذ كونستانتينوس ماسيلوس، رئيس اللجنة   •
اليونانية لالتصاالت والربيد (EETT)، اليونان

الدكتور مهندس إمساعيل، مدير عام إدارة الطيف   •
والربيد وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

وزارة االتصاالت واملعلوماتية، إندونيسيا

السيدة جينفر مانري، النائبة األوىل لرئيس الشؤون   •
Hughes Network Systems ،التنظيمية

السيدة يان ستانكافاج، املديرة التنفيذية للسياسة   •
العامة لالتصاالت، شركة إنتل

السيد ستيفن بنتالند، رئيس شؤون الطيف والسياسة   •
العامة، جمموعة فودافون
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مقدم املداخلة

السيد مصطفى بيسي، رئيس شعبة إدارة الطيف   •
الرتددي، الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت 

(ANRT)، املغرب

"تقع االتصاالت الراديوية وما حتتاج إليه من طيف يف 
القلب من التحول الرقمي، ويتعني وجود إطار صلب 
لضمان توفري الطيف واستعماله بأقصى قدر ممكن من 

التعقل والكفاءة". 

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

وقد ساعد وباء كورونا (COVID-19) يف إبراز األمور 
األكثر أمهية: سد الفجوة الرقمية وتعزيز قدرة 

الصمود. الشبكات على 

ووفًقا للمتحدثني، ستلتقي لوائح الطيف اجلديدة واملراجعة 
يف أربعة أهداف تنظيمية رئيسية يف السنوات القادمة:

خفض تكاليف البىن التحتية  •

تيسري آليات إدارة الطيف القائمة على األسواق    •

توسيع نطاق البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات   •
واالتصاالت لتصل إىل املناطق اليت ال توجد فيها 

حاليًا دراسة جدوى بشأن التوصيلية الرقمية 

حتفيز االستثمار من خالل التنظيم غري املتشدد.  •

مت وضع العديد من االسرتاتيجيات املختلفة للعمل من 
أجل حتقيق هذه األهداف يف خضم االستجابة حلالة 

.(COVID-19) الطوارئ املتعلقة بوباء كورونا

جتديد وحتديث السياسات والقواعد التنظيمية اليت   •
حتكم البىن التحتية: فمثًال، األسواق الثانوية للطيف، 
اليت تسمح مبقايضة الطيف وتقاسم الطيف، ميكن أن 

توفر استجابة سريعة وفعالة وقت األزمات.  

إجراء مشاورات عامة مكثفة بشأن دمج   •
التكنولوجيات اجلديدة يف أسواق الطيف الوطنية.

ضمان تيسر الكميات الكافية من الطيف يف الوقت   •
املناسب لتمكني توفري نطاق عريض عايل اجلودة 

وواسع االنتشار وميسور التكلفة للجميع.

منح األولوية للعوائد متوسطة وطويلة األجل على   •
العوائد املالية قصرية األجل: ميكن لتقنيات تقييم 

الطيف املوجهة حنو أهداف اجتماعية واقتصادية أوسع 
املقرتنة بربامج سداد مرنة ومدد أطول للرتاخيص 

(20-15 سنة)، أن توفر حوافز إضافية لالستثمار. 

وضع حوافز جديدة للمشغلني لتغطية املناطق غري   •
االقتصادية أو خلدمة الفئات املهمشة

منحص تراخيص للطيف حمايدة تكنولوجيًا لتيسري   •
اعتماد ونشر خدمات جديدة أثناء حاالت الطوارئ. 

االستفادة من التكنولوجيات ومناذج التوصيلية   •
املتعددة ومن جمموعة متنوعة من موردي الشبكات 
واخلدمات لتوفري شبكة تضم العديد من الشبكات، 

ألن تكنولوجيا واحدة فقط ال ميكنها تقدمي احلل 
لتوفري التوصيلية العاملية.

فيما يتعلق برتاخيص الطيف لتكنولوجيا اجليل   •
اخلامس، جيب أن ينظر املنظمون إىل املشهد بأكمله 

والتعلم من التجارب السابقة من خمتلف البلدان. 
وينبغي أال تؤدي مزادات الطيف إىل اإلخالل باملنافسة 
يف أسواق االتصاالت املتنقلة. وميكن ملنظمي الطيف، 
من خالل فرض النفاذ املفتوح على مشغلي الشبكات 

االفرتاضية املتنقلة (MVNO)، تعزيز املنافسة واالستفادة 
من اخلدمات املبتكرة واألسواق املتخصصة.

إعادة النظر يف آليات ختصيص التمويل املتاح   •
لتحقيق أهداف التوصيلية: ميكن من خالل فتح 

قنوات جديدة والنظر يف فئات جديدة من املستفيدين 
إطالق ديناميات تنافسية جديدة ويسهل حتقيق 

األهداف التنظيمية بشكل أسرع.

النظر يف مراجعة الضرائب والرسوم بغية احلد من   •
املعوقات اليت حتول دون نشر الشبكات. 
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اجللسة 4: السالمة واألمن الرقميان: ما هو القادم يف 
(COVID) عامل ما بعد وباء فريوس كورونا

مدير اجللسة

األستاذ أمرييكو موشانغا، رئيس جملس إدارة املعهد   •
الوطين لالتصاالت يف موزمبيق (INCM)، موزمبيق

املتحدثون

السيدة هانيا فيغا، عضوة جملس إدارة هيئة اإلشراف   •
على االتصاالت (SUTEL)، كوستاريكا

السيد ذو القرنني موهد ياسني، كبري مسؤويل   •
االمتثال، جلنة االتصاالت والوسائط املتعددة يف 

ماليزيا (MCMC)، ماليزيا

السيد جو هول، النائب األول لرئيس برنامج   •
(ISOC) اإلنرتنت القوية، مجعية اإلنرتنت

السيدة ناتاشا جاكسون، رئيسة شؤون السياسات   •
العامة واملستهلكني، رابطة النظام العاملي لالتصاالت 

(GSMA) املتنقلة

السيد ديريك أو هالوران، رئيس تشكيل مستقبل   •
االقتصاد الرقمي وحتقيق قيمة جديدة، املنتدى 

االقتصادي العاملي

BitSight السيد ستيف هاريف، املدير التنفيذي لشركة  •

مقدم املداخلة

السيد جاك فرانكور، كبري العلماء واملؤسس لشعبة   •
السياسات السيربانية وسياسات االتصاالت 

 (CIP) واملعلومات الدولية

أمجع املتحدثون على أن الطريقة اليت نستخدم هبا 
التكنولوجيا قد تغريت متامًا خالل األشهر القليلة املاضية، 

مما وضع النقاش حول األمن السيرباين يف سياق جديد.

ويستغل ذوو النوايا اخلبيثة هذا الوضع اجلديد. فطريقة 
عمل األشرار عرب اإلنرتنت مماثلة ملا كانت عليه من قبل؛ 

بيد أننا شهدنا زيادة كبرية يف هجمات اهلندسة 
االجتماعية منذ بداية الوباء.
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ولبناء نظام إيكولوجي مأمون وموثوق، اعتمدت 
احلكومات وأصحاب املصلحة من القطاع اخلاص طائفة 

واسعة من النهج – البعض منها تكميلي ويتضمن التنظيم 
على مستويات خمتلفة.

يؤدي منو اإلنرتنت إىل تقوية اإلنرتنت. وال يوجد   •
أمن مطلق – ال سيما يف الفضاء اإللكرتوين. وجيب 
على مجيع أصحاب املصلحة بذل جهود متواصلة 
لتهيئة الظروف املناسبة لزيادة قدرة اإلنرتنت على 

الصمود يف مواجهة األنشطة اخلبيثة املتزايدة.

يربز التعاون بني املنظمني والوكاالت الوطنية املسؤولة   •
عن األمن الوطين أو األمن السيرباين كسمة رئيسية 

لنهج يشمل احلكومة بأكملها لضمان السالمة واألمن 
الرقميني. وينبغي أن يكون التعاون رأسيًا - عرب 

التدرجات اهلرمية وأفقيًا - عرب الوكاالت، من أجل 
حتقيق أفضل النتائج ومحاية مصاحل مجيع أصحاب 

املصلحة يف األسواق الرقمية، وعلى رأسهم 
املستهلكون. وبرغم مزاياه، فقد حذر بعض املتحدثني 

من أن التعاون الذي يركز على اإلنسان ويستغرق وقتًا 
طويًال قد حيتاج إىل أن يقرتن حبلول أكثر مرونة وقائمة 

على التكنولوجيا ملواكبة هتديدات العامل الرقمي.

لن يضمن املزيد من التنظيم بالضرورة أمانًا أفضل   •
على اإلنرتنت. وقد أعرب أصحاب املصلحة يف جمال 

اإلنرتنت عن خماوفهم من أنه يف حالة التسرع يف 
التنظيم، قد يدمر واضعو السياسات واملنظمون 
اإلنرتنت كما نعرفها. وبالتايل ينبغي أن تكون 
التدابري التنظيمية اليت تهدف إىل تعزيز األمن 

السيرباين موجهة حنو احلفاظ على االنفتاح وقابلية 
التشغيل البيين وإمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت.

وينبغي للصناعة أن تقود املسرية حنو دمج السالمة   •
واألمن واخلصوصية من خالل التصميم يف 

املنتجات واخلدمات اإللكرتونية. وهذا املفهوم ليس 
جديدًا؛ بيد أن األزمة الصحية العاملية احلالية ضاعفت 

من أمهية حلول الصناعة احمللية وآثارها االجتماعية 
واالقتصادية. وميكن للحوافز التنظيمية جنبًا إىل جنب 

مع متطلبات املساءلة أن تساعد الشركات على دمج 
احللول األمنية من خالل التصميم.

ويف سياق وباء كورونا (COVID-19)، اكتسب نهج   •
الشفافية الراديكايل زمخًا، حيث كانت الشركات 

منفتحة متامًا على عمالئها وشركائها بشأن 
التحديات اليت يواجهوهنا. وينبغي للمنظمني وواضعي 

السياسات دعم وتعزيز هذا النوع من االنفتاح 
واحلوار بغية تقاسم املعلومات اهلامة.

وميكن للحكومات أن تنشئ مراكز لتبادل بيانات   •
الثغرات األمنية على اإلنرتنت لضمان وصول 

أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص إىل 
املستوى الصحيح من املعلومات حول التهديدات 

واحلوادث عرب اإلنرتنت، يف الوقت املناسب. ويعد 
عدم تناسق املعلومات أحد أكثر املشكالت اليت 

تضعف األمن السيرباين، خاصة يف أوقات األزمات 
الكبرية والبعيدة املدى مثل وباء فريوس كورونا 

(COVID-19). ومن شأن وجود هنج شامل ومنسق 
وقائم على البيانات للسالمة عرب اإلنرتنت أن يسمح 

للحكومات واجلهات الفاعلة يف السوق بالتصرف 
بسرعة، ومواجهة املخاطر واحلد من التأثري السليب 

للهجمات الضارة.

هل ينبغي أن يكون األمن على اإلنرتنت منفعة   •
عامة؟ هناك هنج جديد يرى أن املساءلة االئتمانية قد 

تكون املفتاح إلنشاء عامل موثوق به على اإلنرتنت 
اليوم ويف املستقبل.

وبالنسبة لنماذج معاجلة قضايا األمن القومي يف العامل 
الرقمي، ليس هناك حل سحري. وجيب اختاذ إجراءات 

من قبل مجيع األطراف، وبالتايل - مرة أخرى - يظل 
التعاون أساسيًا. والتكنولوجيا تتغري بسرعة - حىت يف 

خضم األزمة العاملية، وحنن حباجة إىل فهم أكرب لتداعياهتا. 
وجيب أن يتحلى املنظمون بالذكاء وأن يستمروا يف تعزيز 

خرباهتم التقنية حول احللول والتهديدات التكنولوجية 
اجلديدة، وأن يضعوا اسرتاتيجيات لالستجابة هلا.
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اجللسة 5: جمتمعات مستدامة وشاملة: جعل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قابلة للنفاذ حبيث 

ال يتخلف أحد عن الركب

مدير اجللسة

السيد ميشيل فان بيلينجني، رئيس املعهد البلجيكي   •
خلدمات الربيد واالتصاالت (IBPT)، والرئيس املقبل هليئة 

(BEREC) املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية

املتحدثون

السيد محيد اهللا شرعين، عضو جملس إدارة هيئة تنظيم   •
االتصاالت يف أفغانستان (ATRA)، أفغانستان

السيد علي ناصر اخلويلدي، رئيس اهليئة التنظيمية،   •
هيئة االتصاالت واإلعالم (CMC)، العراق

السيد جواو أنطونيو كاديتيه دي ماتوس، رئيس جملس   •
إدارة اهليئة الوطنية لالتصاالت (ANACOM)، الربتغال

الدكتورة مرسيدس أرامنديا، رئيسة اهليئة العامة   •
لتنظيم االتصاالت (URSEC)، أوروغواي

السيد السينا كونيه، مدير عام منظمة إفريقيا الذكية   •
(Smart Africa)

السيد تويب روبنسون، كبري املسؤولني التجاريني   •
Avan� Communica�ons شركة ،(CCO)

السيدة كريستني ليو، رئيسة إمكانية النفاذ للعالمات   •
Google ،التجارية

للمنظمني دور هام يف ضمان توفري االستثمارات الكافية 
يف السوق الوطنية، واملنافسة السليمة، ونفاذ املواطنني على 
نطاق واسع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فضًال 

عن توفري احلماية الفعالة للمستهلك.

وحنن حباجة، أكثر من أي وقت مضى، إىل وجود سياسات 
للنفاذ الشامل قابلة للتنفيذ لتمكني الناس، خاصة األكثر 

ضعفًا، من توفري فرص اجتماعية واقتصادية جديدة للجميع.
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لقد كانت التحديات كثرية، حىت قبل وباء فريوس 
كورونا (COVID-19). فاملناطق اجلغرافية الصعبة حتد من 

وصول الشبكات؛ ومشكالت القدرة على حتمل 
التكاليف وإمكانية النفاذ حتول دون توصيل األشخاص 

باإلنرتنت؛ وتعترب األمية واالفتقار إىل احملتوى احمللي مبثابة 
حواجز أمام توفري التوصيلية املفيدة. وال تزال البلدان 

النامية تتأثر بشكل خاص هبذه العوامل اليت تعيق التحول 
الرقمي، بينما قد تشهد املناطق الريفية واملناطق النائية يف 

البلدان املتقدمة ديناميات مماثلة.

من بني إجنازات بعض اهليئات التنظيمية اليت مت تسليط 
الضوء عليها أثناء حلقة النقاش ما يلي:

يف أفغانستان، مكنت املبادرات التشريعية اليت ُأطلقت   •
يف الوقت املناسب إىل جانب التدابري التنظيمية االستباقية 

من توصيل معظم البالد من خالل للنظام العاملي 
لالتصاالت املتنقلة (GSM)، مبا يف ذلك املؤسسات 

احلكومية ومدارس األطفال ذوي اإلعاقة. ويتوقع أن 
يكون لقانون املعامالت اإللكرتونية املعتمد مؤخرًا دور 

حموري يف تسهيل التحول الرقمي يف البالد.

ويف العراق، قامت هيئة تنظيم تكنولوجيا املعلومات   •
واالتصاالت بنشر إسرتاتيجية متمحورة حول العمل 

من أجل تزويد مجيع املواطنني العراقيني بالنفاذ إىل 
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة 

الضرورية لتحقيق التكامل االجتماعي واالقتصادي. 
وقد مت تنفيذ العديد من املشاريع، مبا يف ذلك مبادرة 
GIGA لالحتاد الدويل لالتصاالت، يف املناطق النائية 

لضمان نفاذ األسر واملدارس واألشخاص ذوي 
اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ويف الربتغال، مت نقل اخلدمة التلفزيونية لألرض   •
(TTV) إىل نطاق جديد استعدادًا إلدخال اخلدمات 
التجارية لتكنولوجيا اجليل اخلامس. وال تزال خدمة 
التلفزيون TTV متثل أداة هامة لالندماج االجتماعي 

لسكان املناطق الريفية الذين ال يستطيعون حتمل 
تكلفة توصيلة جيدة باإلنرتنت فضًال عن التدريس 
لألطفال عرب اإلنرتنت أثناء الوباء. وتعمل احلكومة 
على حتفيز املشغلني لتحسني تغطية املدارس العامة 

وحتديد تعريفات اجتماعية للنفاذ إىل اإلنرتنت.

كما سلطت حلقة النقاش الضوء على بعض السبل اهلامة 
للقيادة التنظيمية يف أعقاب األزمة احلالية وما بعدها.

ينبغي أال تقتصر السياسات واللوائح األساسية على   •
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والوكاالت احلكومية املتخصصة فقط. فالسياسات 
الواسعة عرب القطاعات جنبًا إىل جنب مع التعاون بني 

القطاعات تعد كلها من األمور املناسبة لتوفري 
استجابات للمنظمني تتسم باملرونة ملواكبة املشهد 

الرقمي سريع التغري. جيب تطوير اللوائح والسياسات 
اليت تركز على االتصاالت اليت وضعت منذ 15 إىل 20 
عامًا، لدعم أهداف احلكومة االجتماعية واالقتصادية.

هناك العديد من العوائق أمام االبتكار والنمو يف   •
النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت اليت يتعني تذليلها. ينبغي أن توجه 
عملية تصميم التكنولوجيات اجلديدة حنو "التصميم 

مع" املستهلكني بدًال من "التصميم من أجل" 
املستهلكني، خاصة فيما يتعلق باألشخاص ذوي 
اإلعاقة. وميكن أيًضا دمج هذا الفكر التصميمي 

يف العمليات التنظيمية.

جيب على املنظمني مواصلة هتيئة بيئة مفتوحة ومتكينية   •
لنشر مجيع أنواع التكنولوجيات واخلدمات ومناذج 

األعمال. وبدون اتباع نهج متعدد االجتاهات، قد ال 
تنجح األسواق الرقمية يف توفري توصيلية شاملة ومفيدة.

وباملثل، يتعني على املنظمني مواصلة استثمار الوقت   •
واجلهد واملوارد يف تعزيز قدراتهم املؤسسية والتقنية 
واإلنفاذية. وجتلب كل أزمة وكل تكنولوجيا جديدة 
جمموعتها اخلاصة من التحديات والفرص وبدون فهم 
سليم لكل من خماطر املشهد العام والتفاصيل احملددة، 

قد ال تصل القرارات التنظيمية إىل التأثري األمثل.

باختصار، جيب على املنظمني وضع رؤيتهم اإلسرتاتيجية 
وخرباهتم التقنية وقيادهتم الفكرية يف العمل اآلن للمساعدة 

يف توصيل الشرحية املقبلة من سكان العامل البالغ عددهم 
3,6 مليار نسمة على كوكب األرض بالعامل الرقمي.
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سبل املضي قدمًا، واختتام الندوة

املتحدثون

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

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

ملنظمي االتصاالت لعام 2020، السويد

السيد ميشيل فان بيلنجني، الرئيس املقبل هليئة   •
 (BEREC) املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية

(RA) ورئيس اجتماع الرابطات التنظيمية

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

(SAMENA)، ورئيس اجتماع كبار مسؤويل التنظيم 
(CRO)�الفريق االستشاري للصناعة املعين بقضايا 

(IAGDI) التنمية

ويف مالحظاهتا اخلتامية، شددت السيدة بوغدان-مارتن 
على ضرورة مواصلة أصحاب املصلحة يف الندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت يف مجيع أحناء العامل الدعوة إىل 

االعرتاف العاملي بالتوصيلية الرقمية بوصفها العنصر 
األساسي الرئيسي لربنامج التنمية املستدامة، ألنه يف 

"الوضع الطبيعي اجلديد" لعامل ما بعد وباء فريوس كورونا 
(COVID)، يعين عدم ترك أي شخص متخلفًا عن الركب 

عدم ترك أي شخص بدون توصيل باإلنرتنت.

"ومن خالل جتسيد مبادئ معيار التنظيم الذهيب من اجليل 
اخلامس، تشدد املبادئ التوجيهية للندوة GSR-20 على 

التنظيم املرن غري املتشدد الذي يتسم بالتعاونية واالنفتاح 
على الشراكات والتعاونيات. واآلن، وأكثر من أي وقت 
مضى، جيب االستعاضة عن النماذج القائمة على الرتبص 

اليت عفا عليها الزمن واليت حرضت املنظمني ضد 
الشركات اخلاصة والشركات اخلاصة ضد بعضها البعض 

بنهج تعاونية يعمل فيها مجيع أصحاب املصلحة معًا 
إلنشاء اسرتاتيجيات مرحبة للجميع من شأهنا أن تفيد 

احلكومة والصناعة واملستعملني".

تعليق السيدة بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية 
االتصاالت على املبادئ التوجيهية اجلديدة الصادرة عن 

الندوة GSR-20 "املعيار الذهيب للتنظيم الرقمي" 
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وقدم السيد ميشيل فان بيلنجني تقريرًا موجزًا عن 
اجتماع الرابطات اإلقليمية للهيئات التنظيمية الذي ُعقد 
قبل الندوة GSR-20. وقد أجرى أكثر من 220 ممثًال من 

خمتلف املناطق والرابطات مناقشات ثرية حول التعاون 
وحتديد احللول التنظيمية الفعالة معًا يف النظام اإليكولوجي 

 .(COVID-19) الرقمي ملا بعد وباء فريوس كورونا
وتشمل املهمة املاثلة، من ناحية، إجراء تقييم شامل 

للتدابري املتخذة يف خضم األزمة، ومن ناحية أخرى، 
تعميق التعاون بني املؤسسات.

وخلص املشاركون إىل أن التنسيق وتبادل املعلومات 
والتعاون الدويل ستكون على رأس جداول أعمال 

الرابطات التنظيمية. والتحديات ليست واحدة عرب البلدان 
واملناطق؛ ومع ذلك، فإن سد الفجوة الرقمية أمر بالغ 

األمهية للجميع. ومن بني املجاالت الرئيسية لعمل 
الرابطات التنظيمية يف املستقبل، أشار السيد فان بيلنجني 
إىل االسرتاتيجيات الرقمية وختصيص الطيف لتكنولوجيا 

اجليل اخلامس وجودة اخلدمة والتجوال الدويل املتنقل 
ومحاية املستهلك.

وقدم السيد بوكار با تقريرًا عن اجتماع الفريق 
االستشاري للصناعة املعين بقضايا التنمية وكبار املسؤولني 

التنظيميني يف القطاع اخلاص (IAGDI CRO) الذي ُعقد 
أيضًا قبل الندوة GSR-20 [. وناقش االجتماع مسائل 

حامسة واقرتح سبل مواجهة التحديات أمام التنظيم 
والصناعة، مبا يف ذلك تلك الناشئة عن التغريات التحويلية 

اليت حفزهتا التجربة اجلماعية للعامل مع وباء فريوس 
كورونا (COVID-19). وأشار االجتماع إىل أنه ينبغي 

مواصلة إعطاء األولوية لتوفري توصيلية مفيدة وآمنة 
وميسورة التكلفة ومستدامة للنطاق العريض للجميع.

وللتكيف مع "الوضع الطبيعي اجلديد"، مت تسليط الضوء 
على التأهب بشكل أفضل وقدرة الشبكات على الصمود 

باإلضافة إىل زيادة الرتكيز على التوصيلية واالستثمار يف 
البنية التحتية كأمور أساسية. وهذا يتطلب هنجًا تنظيمية 
جريئة وجديدة وشاملة تكون حمايدة تكنولوجيًا. عالوًة 

على ذلك، ال بد من تبين رؤية طويلة األجل يكون تكون 
متجذرة حمليًا وعابرة للحدود يف نطاقها ومدفوعة من 

أصحاب املصلحة من خالل االلتزام والتعاون 
والشراكات. بيد أنه ينبغي أن تكون هذه النهج غري 

إلزامية، وأن حتقق التوازن الصحيح بني املشاركة التجارية 
وزيادة مشاركة القطاع العام، وأن تكون مدعومة 

بالتنظيم التمكيين وقوى السوق التنافسية.

وأعرب السيد دان سجوبلوم عن امتنانه لتمكينه من العمل 
كرئيس لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين للندوة 

العاملية ملنظمي االتصاالت، واليت كانت أيضًا أول حدث 
افرتاضيًا للندوة.

وأقر السيد دان سجوبلوم أنه يف غضون 20 عامًا، 
أصبحت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت متثل أحد 

األصول األكثر قيمة للمجتمع العاملي ملنظمي تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وقد وفرت جمموعة األحداث 

رفيعة املستوى اليت عقدت منذ عام 2000 منصة 
للمناقشات البناءة حول املوضوعات والتحديات الرئيسية 

املتعلقة باألسواق املتطورة للخدمات اإللكرتونية. وقد 
مكن الربنامج السنوي للندوة من تبادل املعلومات وبناء 

اخلربات التقنية مع توفري قنوات للدعم من املنظمني النظراء 
ورعاية األفكار اجلديدة واحللول اإلبداعية. وقد أضافت 
كل ندوة قيمة إىل سابقاهتا ووفرت منحىن تعليميًا حادًا 

للمنظمني من خمتلف املناطق. ويف عام 2020، وعلى الرغم 
من الوباء العاملي، التقى املجتمع معًا، وتعمق يف املشكالت 

الشائكة اليت تواجهها األسواق الرقمية وتوصل إىل رؤيته 
اجلديدة اليت صدرت يف صورة املبادئ التوجيهية ألفضل 
املمارسات الصادرة عن الندوة GSR-20. وهبذه املبادئ، 
سيواصل املنظمون العمل بشكل تعاوين إلعادة تشكيل 

العامل الرقمي وعدم ترك أي شخص متخلفًا عن الركب.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/RA-Meeting20/Chairman_report_RA20_FINAL.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/RA-Meeting20/Chairman_report_RA20_FINAL.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/RA-Meeting20/Chairman_report_RA20_FINAL.pdf


19 الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2020 تقرير الرئيس

املوارد الرئيسية للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 
2020

املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن   •
الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2020 باللغات 

 الست 
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طبعة االحتفال بالذكرى العشرين لكتيب التنظيم الرقمي  •

تقرير التوقعات العاملية لتنظيم تكنولوجيا املعلومات   •
واالتصاالت لعام 2020 

ورقة نقاش صادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت: ما   •
مدى تأثري النطاق العريض؛ والرقمنة وتنظيم تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على االقتصاد العاملي – تقرير 

خرباء بشأن منذجة االقتصاد القياسي العاملي

ورقة نقاش صادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت:   •
تقرير األثر االقتصادي لـوباء فريوس كورونا 

(COVID-19) على البنية التحتية الرقمية – تقرير 
صادر عن اجتماع مائدة مستديرة خلرباء اقتصاديني

ورقة نقاش صادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت:   •
الوباء يف عصر اإلنرتنت: استجابات صناعة االتصاالت

أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   •
– اإلصدار اخلاص ببيانات 2019

تسليط الضوء على االحتاد الدويل لالتصاالت: تذكر   •
أبرز حمطات الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 

واكتشف منتجاهتا الرئيسية

نتائج املائدة املستديرة للخرباء االقتصاديني: قدرة   –
البنية التحتية الرقمية

كتيب التنظيم الرقمي  –

REG4COVID املنصة  –

تقرير التوقعات العاملية لتنظيم تكنولوجيا   –
املعلومات واالتصاالت وأداة تتبع تنظيم 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

نظرة إىل املاضي من أجل املستقبل: مقابالت مع   –
خرجيي الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 

(احللقتان 1 و2)

مرور 20 عامًا على املبادئ التوجيهية ألفضل   –
املمارسات اليت تصدر عن الندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت 

رؤى عاملية من املنظمني: مشاورة الندوة العاملية   –
ملنظمي االتصاالت لعام 2020

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/DigiReg20.aspx
https://itu.foleon.com/itu/global-ict-regulatory-outlook-2020/home/
https://itu.foleon.com/itu/global-ict-regulatory-outlook-2020/home/
https://itu.foleon.com/itu/global-ict-regulatory-outlook-2020/home/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Economic-Contribution.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Documents/GSR-20_Impact-COVID-19-on-digital-economy_Discussion-Paper_Final.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Documents/ITU_COVID-19_and_Telecom-ICT.pdf
http://www.itu.int/go/tracker
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2P45WH48nMJKHqqQowYaiTm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2P45WH48nMJKHqqQowYaiTm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2P45WH48nMJKHqqQowYaiTm
https://reg4covid.itu.int/
https://reg4covid.itu.int/
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