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على مدى السنوات العشرين املاضية، قادتنا الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت، 
من خالل التطور من االتصاالت إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وصواًل 
إىل التنظيم الرقمي وقدمت منتدى لتطوير صناعتنا واستجابتها لألزمات العاملية 

الرئيسية مثل االهنيار املايل لعام 2008 وفريوس كورونا املستجد )COVID-19( فضاًل 
عن التحديات الوطنية واحملن جبميع أنواعها.

وتستند املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت لعام 2020 إىل احلكمة اجلماعية املستمدة من الندوات السابقة إللقاء 
الضوء على الطريق خالل التحول الرقمي ومساعدة اهليئات التنظيمية وواضعي 
السياسات على خوض ميادين جمهولة أمامنا يف أعقاب االضطراب غري املسبوق 

الذي سببه فريوس كورونا املستجد )COVID-19(. وحتدد املبادئ التوجيهية 
السمات الرئيسية لألنظمة التنظيمية ألسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كي 
تظل “عاملة” مع التحول الرقمي وتسرع من وترية األنشطة السوقية وتوفر املزيد 

من النفاذ لعدد أكرب من السكان بصورة أسرع.

مع زيادة وترية التحول الرقمي، أصبح وضع هنج تنظيمي فّعال أكثر أمهية من ذي 
قبل. ويف مواجهة حاالت الطوارئ العاملية اجلديدة، جيب على احلكومات واهليئات 
التنظيمية النظر يف وضع نـُُهج تنظيمية شاملة مشرتكة بني القطاعات، تكون متعددة 

اجلنسيات ألقصى قدر ممكن. 
وتشكل املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت لعام 2020 إطاراً من أجل أمناط وسياسات تنظيمية متدرجة مع رسم 
املستقبل للصناعة واهليئات التنظيمية. وتوفر املبادئ التوجيهية صورة عامة ورؤية 
اسرتاتيجية مع حتديد خطوات ملموسة حنو متكني اهليئات التنظيمية من مواصلة 

اإلصالح التنظيمي من أجل توفري أسواق رقمية شاملة ومزدهرة.
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يتطلب دعم االقتصاد الرقمي من أجل حتقيق النمو املستدام وضمان استمرارية اخلدمات واألعمال، 
بني اإلجراءات  مناسباً  مبا يف ذلك يف أوقات األزمات، أن جيد املنظمون وواضعو السياسات توازناً 
السياسة  أهداف  حتقيق  ضمان  مع  التكلفة،  ميسورة  والتوصيلية  الرقمي  التحول  لتعزيز  التيسريية 
تنظيمي وتكيفي ومرن وتعاوين  إيكولوجي  توفر نظام  فإن  الطويل. وبالتايل،  املدى  االجتماعية على 
نتائج  تقدمي  إىل جانب  والتنافسية  املفتوحة  الرقمية  األسواق  منه ضروري الزدهار  للغرض  ومناسب 

إجيابية للمستهلكني وتوفري األساس للتحول الرقمي. 

وقد أظهرت لنا جائحة فريوس كورونا املستجد )COVID-19( أن توفري التوصيلية للجميع أمر أساسي 
لألنشطة االقتصادية ورفاه املواطنني، وأنه ال ميكن جملموعة واحدة من أصحاب املصلحة التغلب على 
إطالقه  لدى  غوترييش  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  أبرز  وكما  الرئيسية.  الرقمية  التحديات 
إليه  نصبو  الذي  املستقبل  لتحقيق  مفيد  الفّعال  الرقمي  التعاون  “إن  الرقمي  للتعاون  الطريق  خارطة 

واألهداف الطموحة خلطة التنمية املستدامة لعام 2030”.

يوجد  أنه ال  ندرك  االتصاالت،  ملنظمي  العاملية  للندوة  العشرين  الدورة  املشاركني يف  املنظمني  حنن، 
ستتوقف  املوصول  الرقمي  لالقتصاد  التنظيمية  األمناط  وأن  املمارسات  ألفضل  وشامل  واحد  منوذج 
أساساً على الظروف احمللية مع التصدي للتحديات اإلقليمية والعاملية، وال سيما اآلن يف الوقت الذي 
نسعى فيه جاهدين إلعادة بناء العامل بشكل أفضل باستخدام التكنولوجيات الرقمية يف مجيع اجملاالت.

التنظيمي حتقيقاً  التميز  إىل  الُقطرية يف سعينا  بالتجارب  نستنري ونسرتشد  أن  بإمكاننا  أن  ونتفق على 
التنظيمية  املمارسات  بأفضل  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  وإقرار هذه  بتحديد  قمنا  ولقد  اجلميع.  ملنفعة 
املمارسات  بأفضل  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  بسلسلة  وتذكرياً  الرقمي.  للتنظيم  الذهيب  املعيار  لوضع 
واخلربات  املبادئ  فيها  تتجّلى  واليت   2003 عام  منذ  االتصاالت  ملنظمي  العاملية  الندوة  عن  الصادرة 
بة واملختربة، ينصب تركيزنا على النـُُهج واألدوات اجلديدة واجلريئة  التنظيمية الراسخة واملمارسات اجملرَّ

واملبتكرة والرائدة من أجل التحول الرقمي.
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إظهار القيادة في مجال الفكر التنظيمي من أجل التحول الرقمي

املبادئ  يف  الواردة  السياسات  لتصميم  األساسية  املبادئ  ستقوده  الرقمي  التنظيم  بأن  التسليم  مع 
حتقيق  حنو  اخلطى  بشأن حث   2019 لعام  الندوة  عن  الصادرة  املمارسات  بأفضل  املتعلقة  التوجيهية 
للمستقبل  تنظيمية سليمة وصاحلة  أطر  التالية لوضع  بتحديد األسس  قمنا  للجميع،  الرقمية  التوصيلية 

من أجل التصدي لتحديات التحول الرقمي يف أعقاب األزمات العاملية وما بعدها.
االستراتيجيات التنظيمية للتكنولوجيا الرقمية: ينبغي للمنظمني أن حيددوا مربرات واضحة لكيفية 	 

وسبب اختاذ القرارات والغاية منها واألهداف احملددة زمنياً وآليات املراقبة من أجل التنفيذ الفّعال. 
وينبغي أن تتناول األولويات االسرتاتيجية التوقعات يف األجلني القصري واملتوسط لألسواق الوطنية 
والعاملية، مع اسرتاتيجيات طويلة األجل تأخذ بعني االعتبار سياسة حكومية مناسبة وهنجاً منسقاً بني 

مجيع أصحاب املصلحة والنهوض باالسرتاتيجيات اإلمنائية اإلقليمية، حسب االقتضاء.

دمج االستدامة في األطر التنظيمية: يلزم إعادة النظر يف هنج السياسات املتبع يف جمال التكنولوجيا 	 
وتوسيع نطاقه ليشمل الدورة الكاملة للتكنولوجيات واخلدمات الرقمية بدءاً من التفكري يف املنتجات 
الرقمية إىل نشرها وإىل إعادة تدويرها. وينبغي مراعاة اجلوانب البيئية يف كل مرحلة من مراحل إطار 
تنظيمي متكامل ومتسق يغطي قضايا متتد من البصمة الكربونية للحوسبة السحابية إىل إدارة املخلفات 
اإللكرتونية وإىل رقمنة عمليات القطاعات االقتصادية. لذلك ينبغي أن يصبح التعاون التنظيمي مع 

املنظمني يف القطاعات االقتصادية األخرى هو القاعدة.

لواضعي 	  ينبغي  ممكن:  حد  أدنى  إلى  الرقمية  التكنولوجيات  أضرار  تقليل  مع  الفوائد  تعظيم 
السيطرة على األضرار، واستخدام  تنظيمية لتمكني االبتكار مع  السياسات واملنظمني تصميم أطر 
البيانات والتكنولوجيات الرقمية لتحسني كفاءة اخلدمات احلكومية وفعاليتها، والعمل معاً على وضع 

وتعزيز املعايري اإلقليمية والعاملية اليت تتيح زيادة استخدام التكنولوجيات.

عملية تنظيمية مفتوحة وشاملة وشفافة: نؤكد ضرورة توجيه التنظيم الرقمي حنو تعزيز الشفافية 	 
واألخالقيات والثقة يف مجيع مراحل العملية التنظيمية. وينبغي أن تشجع عملية اختاذ القرار التنظيمي 
املشاركة الواسعة ألصحاب املصلحة، مبا يف ذلك أصحاب املصلحة من دوائر الصناعة واجملتمع املدين 
أن  ينبغي  العملية،  مراحل  الرمسية. ويف مجيع  الرمسية وغري  القنوات  احمللية، من خالل  واحلكومات 
تتقاسم الكيانات اخلاضعة للتنظيم واهليئات التنظيمية املسؤولية عن وضع القواعد واملبادئ التوجيهية 

ومراقبتها وتنفيذها.
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أشكال وأساليب متعددة للتنظيم: ينبغي للتنظيم الرمسي أن يفسح جمااًل كافياً للتنظيم الذايت ومناذج 	 
العالجية  والتدابري  األدوات  ويتسع جمال  القانون.  الرقابة إلنفاذ  وآليات  والتعاوين  املختلط  التنظيم 
إىل  وصواًل  باإلعفاء  مروراً  واملكافآت  باحلوافز  تبدأ  واليت  فيها،  للنظر  التنظيمية  للهيئات  املتاحة 
االلتزامات املستهدفة. وحتتاج القضايا اجلديدة إىل هنج حديثة، كما أن املظلة التنظيمية توسعت لتغطي 
بيئات التجارب التنظيمية واألطر األخالقية وخرائط طريق التكنولوجيا وتقييم األثر التنظيمي والبحث 
متعدد اجملاالت وحماكاة البيانات الضخمة عند استكشاف أكثر االستجابات التنظيمية توازناً وتناسباً 
ونزاهة. وما الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء والتضليل اإلعالمي على اخلط إال عينة من القضايا 

املعقدة اليت تنتظر العالج.

اإلدارة الرشيدة والمؤسسات الفّعالة مع وجود اآلليات المناسبة من أجل نهج التنظيم التعاوني: 	 
يعد التصميم املؤسسي أمراً رئيسياً، وينبغي للهيئات التنظيمية أن تتمتع بالسلطات املناسبة واالستقالل 
التام عن األطراف الفاعلة يف السوق فضاًل عن صناع القرار الوطنيني والتأثريات السياسية. وعليها 
مع  والتعاون  للمستقبل  مواكبة  موضوعية  قرارات  اختاذ  على  قادرة  تكون  وأن  بنزاهة  التصرف 
جلميع  املبدئية  املشاركة  أمام  الطريق  ميهد  أن  ذلك  شأن  ومن  الرقمي.  التحول  لتعزيز  القطاعات 
أصحاب املصلحة يف السوق والتعاون بني القطاعات. وجيب أن تتمتع املؤسسات الفّعالة بالصالحيات 
املناسبة والتمويل الكايف والقدرات اجليدة من حيث املوظفني. وينبغي االرتقاء بكفاءات املوظفني 

باستمرار مع االلتزام يف الوقت نفسه مببادئ اإلدارة الرشيدة، مبا يف ذلك املساءلة والشفافية.

النهج القائم على الشواهد: تؤدي الشواهد والبيانات إىل اختاذ قرارات تنظيمية مستنرية وتساعد 	 
على حتديد القضايا التنظيمية الناشئة. ومتكن البيانات والتحليالت اهليئات التنظيمية أيضاً من حتديد 
ما إذا كانت بعض التدخالت والقرارات التنظيمية احملددة مربرة باإلخفاقات السوقية، وتوجهها من 
تعزيز وظيفة  لتحقيقها. ومن شأن  العامة  السياسة  املرغوبة وخيارات  التنظيمية  النتائج  أجل حتديد 
أن يسهل  املختصة األخرى  الوكاالت  بالتعاون مع  التنظيمية ودجمها  اهليئات  والتقييم لدى  املراقبة 
جهود حتسني التنظيم ويضمن حتقيق التنظيم لألهداف املتوخاة منه بأكثر السبل فعالية وكفاءة، خاصة 
فيما يتعلق بقدرة الشبكات على الصمود وزيادة سعات وتغطية الشبكات على حد سواء دون فرض 

أعباء غري متناسبة أو مفرطة أو متداخلة على السوق.

ال توجد قاعدة جامدة: ينبغي مراجعة األطر التنظيمية بانتظام للتأكد من أهنا تفي بالغرض دائماً. 	 
وقد يتعني تكييف األطر التنظيمية للتأكد من أهنا تفي بأهداف السياسة العامة باستمرار يف بيئة رقمية 
متطورة. وإلغاء القواعد اليت مل يعد هناك مربر لوجودها أمر هام شأنه شأن اعتماد قواعد استشرافية.
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 محركات اإلجراءات التنظيمية:
الشمولية وسرعة االستجابة والقدرة على الصمود

االعتماد املتزايد على البنية التحتية الرقمية من جانب االقتصادات الوطنية واملواطنني مصحوباً باحتمال 
أبعد من  ملا هو  الرتكيز  التنظيمية حتويل  اهليئات  أن على  يعين  وقوع حاالت طوارئ عاملية جديدة، 
التنظيم داخل األطر القطاعية التقليدية، إىل أطر تنظيمية تكيفية وتعاونية وقائمة على النتائج وحمايدة 

تكنولوجيًا. 

ونوصي بأن يقوم التنظيم الرقمي على املتجهات التالية حبيث ميكن للتحول الرقمي الكشف عن كامل 
إمكاناته.

المستهلكون هم المواطنون والمرضى والطلبة وعائالتنا: مصلحة املستهلك والنزاهة من األمور 	 
احملورية يف التنظيم الرقمي، وينبغي اختاذ مجيع القرارات التنظيمية مع وضع املستهلكني يف االعتبار، 
بدءاً من التدخالت التدرجيية مروراً بتوفري جتربة سلسة على اخلط للوصول إىل قنوات فّعالة من أجل 
املستهلكني  توعية  إىل  وصواًل  املستهلكني،  عن  الدفاع  هيئات  خالل  من  ذلك  يف  مبا  اإلنصاف، 

باإلصالحات القانونية.

التركيز على األعمال: ينبغي استخدام التنظيم الرقمي كرافعة لتنمية فرص األعمال اليت تصب يف 	 
االقتصاد الرقمي جلميع مشارب وأحجام اجلهات الفاعلة يف السوق، مبا يف ذلك الشركات الصغرية 
واملتوسطة )SME(. وجيب أن تدمج النهج السياساتية التكنولوجيا الرقمية يف صميم اسرتاتيجيات 
يف  قيمة  وحتقيق  األعمال  وتنفيذ  االقتصاد  لتحفيز  أمكن،  إن  واإلقليمية،  والوطنية  احمللية  التنمية 
القطاعات الواعدة، مع تعزيز أوجه التآزر بني القطاعات إضافًة إىل التوصيلية والرقمنة للشركات 

الصغيرة والمتوسطة.

ال يلزم التنظيم إال عندما يكون هناك مسوغ سياساتي عام لتنظيم خدمة ما، سواء من خالل توسيع 	 
نطاق القواعد واألطر التنظيمية القائمة أو وضع اجلديد منها. ويف حالة عدم وجود مسوغ سياسايت 

عام، ينبغي للهيئات التنظيمية وواضعي السياسات إفساح اجملال للمنافسة كي تعمل حبرية.

حماية البيانات: من شأن وجود قواعد واضحة وقوية وقابلة لإلنفاذ إلدارة البيانات أن يوفر حجاباً 	 
الرقمية. وميكن  لتنفيذ األعمال  التنبؤ به  الرقمي مع توفري إطار بناء ميكن  مناسباً حلماية املستهلك 
النظام  يف  الثقة  زيادة  يف  به  بأس  ال  شوطاً  تقطع  أن  التنظيمية  واآلليات  الربوتوكوالت  ألحدث 
الشخصية  البيانات غري  إىل  بالنفاذ  املتعلقة  للمتطلبات  باالمتثال  االلتزام  مثل  الرقمي،  اإليكولوجي 
احملتفظ هبا يف املنصات الرقمية، وشفافية بعض اخلوارزميات األساسية اليت تستعملها اخلدمات الرقمية، 
لربجمة  البينية  للسطوح  البيين  التشغيل  وقابلية  القائمة  للمنصات  الضرورية  البيانات  نقل  وإمكانية 

التطبيقات )API( وصيانتها. 
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إعادة صياغة تعاريف األسواق: ميكن للهيئات التنظيمية حتديد حتديات إدارية وأهداف جديدة نظراً 	 
إىل أن اخلدمات املقدمة على صعيد عاملي تقدم أيضاً على الصعيد احمللي. وميكن لظهور منصات رقمية 
اإللكرتونية. وميكن  االتصاالت  قطاع  أبعد من  ملا هو  األسواق  نطاق  توسيع  إىل  يؤدي  أن  عاملية 
على كل  مفتوحة  إنرتنت  توفري  على  للحفاظ  املنصات  هلذه  املسبق  للتنظيم  مناذج جديدة  تصميم 
وتنفيذاً  احملتوى.  توليد  إىل  وصواًل  املستعملني  بأجهزة  مروراً  اخلدمات  إىل  النفاذ  من  املستويات، 
الضروريني،  والزمان  املكان  يف  إال  التنظيم  استخدام  لعدم  الواجب  االهتمام  إيالء  ينبغي  لذلك، 

وتفضيل التدابري الوقائية، ألقصى قدر ممكن.

توفير التوصيلية المفيدة للجميع: ستقلص االسرتاتيجيات اهلادفة واملبتكرة لزيادة النفاذ الشامل إىل 	 
الثقة  النطاق العريض وخفض تكاليف االتصاالت من الفجوات بني السواق الوطنية، وتعاجل أيضاً 
واألمن والسالمة فيما خيص البىن التحتية واخلدمات. وميكن للمبادرات التنظيمية أن تساهم يف تنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة من خالل سد الفجوات الرقمية بصورة أسرع، ليس فقط فيما يتعلق بعدم 
التكافؤ يف النفاذ إىل البىن التحتية ولكن أيضاً فيما يتعلق مبحو األمية الرقمية واحملتوى املفيد وتوفري 
االجتماعية  الفجوات  سد  شأهنا  من  التكافؤ  لتحقيق  أداة  املفيدة  الرقمية  والتوصيلية  الفرص. 
واالقتصادية، مثل الفجوات يف جماالت التعليم والصحة والشؤون املالية، وذلك بشرط االعرتاف هبا 

كحق عاملي. 

ثمينة كالذهب: تزيد آليات زيادة تسهيل الدخول إىل األسواق وتبسيط القواعد واملعايري التنظيمية 	 
من الثقة يف اإلدارة التنظيمية وتسهل من ضخ تدفقات االستثمارات اجلديدة ودخول األطراف الفاعلة 
اجلديدة عرب الصناعات واحلدود وبناء بىن حتتية كافية ومفتوحة وقادرة على الصمود. وقد أثبتت نظم 
منح التصاريح العامة وآليات السوق اليت تتسم بالكفاءة والفعالية إلدارة الطيف والتشارك يف البىن 
التحتية وقوانني املنافسة العامة قدرهتا كمحفزات للتحول الرقمي وأهنا ال تزال متثل األساس لعمليات 

التنظيم يف املستقبل.

وعقب وقوع األزمة العاملية لفريوس كورونا )COVID-19(، قد يتطلب األمر إعادة مواءمة للسياسات 
العامة واالجتماعية وإعادة حتديد لألمناط التنظيمية.

ونـرى أن بـإمكان التنظيم الرقمي تعزيز تأهب األسواق الرقمية ملواجهة األحداث وحاالت الطوارئ 
مــن خـــالل اإلصـــالحــات  الصعـــاب، وتـحــديــداً  مـن  الــرغــم  عــلى  بـالتـوقـعــات  الـمتوقعــة والـوفــاء   غــري 

التـاليــة.  الـمستهـدفــة 
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توفير إطار مرن للمنافسة في األسواق الرقمية: لضمان املنافسة واالبتكار وحرية املستهلك يف 	 
اختيار خدمات املنصات الرقمية العاملية، فإن أي هنج تنظيمي مرن جديد ميكن أن يستند إىل مراقبة 
الوقت  يف  تنفذ  ومسبقة  وتناسبية  هادفة  عالجية  تدابري  عن  فضاًل  لألنشطة  الفعلي  الوقت  يف 
املناسب، حسب االقتضاء. وينبغي للهيئات التنظيمية أن تدعم االبتكار والنماذج اجلديدة لألعمال 
ومنح الرتاخيص اليت تسهل توفري النفاذ بتكلفة ميسورة إىل اخلدمات الصحية واملؤسسية والتعليمية 
املقدمة عرب املنصات الرقمية واالستثمار فيها، خاصة مع تكيف العامل مع اجلائحة الصحية احلالية 

والتعايف منها. 

مدونات السلوك )الطوعية والقابلة لإلنفاذ(: يف اجملاالت اهلامة مثل إدارة احملتوى على اخلط عرب 	 
املنصات الرقمية والتصدي للتضليل اإلعالمي وجودة األخبار على اخلط ومحاية األطفال على اخلط، 
ُتشجع املنصات الرقمية على اعتماد هنج قائم على النتائج، وينبغي للهيئات التنظيمية أن توجه هذه 
املنصات وتدعمها طوال كامل عملية استحداث املدونات وتنفيذها وإنفاذها. وباملثل، ينبغي جلهود 
التحديات اليت حتوم حول  الرقمية والتوعية أن تكون مركزية ملواجهة  وسائل اإلعالم وحمو األمية 

اخلدمات واليت تنشأ عن التحول الرقمي.

تحديث خطط الطوارئ الوطنية: توفري وتنفيذ خطط الطوارئ يعمل على حتسني التأهب للكوارث 	 
وعملية صنع القرارات خالهلا. وتعد هذه اخلطط من األدوات الرئيسية للتحسب لألحداث املستقبلية 
غري املتوقعة وآثارها السلبية وينبغي أن تركز على املناطق احلضرية والريفية على السواء من خالل هنج 
العمال  استمرارية  لضمان  ضروري  والدويل  واإلقليمي  الثنائي  والتعاون  التكنولوجيات.  متعدد 
واخلدمات العامة ولدعم جهود التعايف الوطنية. وينبغي لصانعي السياسات التأكد من أن هذه اخلطط، 

إذا مل تكن كذلك بالفعل، تعاجل حاالت الطوارئ الصحية وكذلك الكوارث املادية.

اإلصالحات في مجال إدارة الطيف: جيب أن يتسم مديرو الطيف بالقدرة على االستجابة يف الوقت 	 
املناسب وتوفري الطيف للتطبيقات الالسلكية يف الوقت واملكان املطلوبني فيه بأسهل ما ميكن، مع منح 
مستعملي الطيف واملبتكرين املرونة الالزمة لتقدمي اخلدمات اليت حتقق أكرب الفوائد. ومن شأن وجود 
إطار ملنح التصاريح يتسم بالرشاقة واملرونة باستخدام نـُُهج حمايدة من حيث التكنولوجيا واخلدمات 
أن ميكن مستخدمي الطيف من نشر املعدات بسرعة وبسالسة وتطوير شبكاهتم. وضمان توفري طيف 
غري مرخص كاف يدفع باالبتكار واالستثمار يف طائفة من التكنولوجيات اليت بوسعها أن تكمل 
اإلصالح  أن  زهيدة. ويف حني  بتكلفة  العريض  النطاق  إىل  النفاذ  من  وتوسع  وتدعمها  الشبكات 
التنظيمي ألغراض جلب أنظمة وخدمات راديوية جديدة إىل األسواق يشكل هدفاً نبياًل، فإنه ينبغي 
النفاذ إىل خدمات النطاق العريض  أن تركز اإلصالحات يف جمال الطيف على ضمان توفري  أيضاً 

بتكلفة ميسورة للمناطق والسكان الذين يعانون تقليدياً من انعدام اخلدمات أو شحها.  
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التعاون عبر القطاعات، والتعاون عبر الحدود، ومشاركة الجميع 

الصعيد  على  والتعاضد  التعاون  أن  التقليدية  القطاعية  احلدود  وطمس  األسواق  عوملة  زيادة  ستعين 
مع  التكيف  التنظيمية  أطرنا  بوسع  أن  من  التأكد  أجل  من  أساسيان  احلكومات  بني  وفيما  الدويل 

التحديات التنظيمية اجلديدة والناشئة واالستجابة هلا.  

مدعومة  واجملتمع  االقتصاد  على  وحيد  قطاع  من  تركيزها  تغيري  يف  العامة  السياسات  بدأت  وقد 
التواصل  السياسات لضغوط متزايدة من أجل  التنظيمية وواضعي  اهليئات  الرقمي. وتتعرض  بالتحول 
الفاعلة يف مجيع القطاعات االقتصادية من أجل االستفادة من التحول الرقمي  النظراء واألطراف  مع 

كمحرك للتنمية املستدامة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.  

واجليل اخلامس من التنظيم التعاوين املدعوم مببادئ تنظيمية صلبة سيزيد من اليقني الذي يعد عنصراً 
أساسياً إذا ما قدر للتنظيم االستمرار يف جذب االستثمارات وتعزيز االبتكار الذي ال يزال حىت اآلن 

حيدد االقتصاد الرقمي.

ومن مث، فإننا نرى أن اجملاالت التالية ضرورية لنجاح التعاون واالستجابة فيما يتعلق بالتنظيم.
قدرات قانونية من أجل إجراء مشترك: من املرجح أن تكون نتائج التنظيم التعاوين مفيدة وفّعالة 	 

وتكون قد قتلت حبثاً مع عدد أقل من النتائج السلبية غري املقصودة، وذلك عندما تستند إىل عمليات 
قانونية وأطر وصالحيات مؤسسية سليمة. وتعد مذكرات التفاهم أو ما شاهبها من الرتتيبات امللزمة 
مفيدة بشكل خاص يف إضفاء الطابع الرمسي على أسس التعاون وحتديد األدوار واآلليات والنتائج 
املتوخاة من هذا التعاون. وميكن هلذه األطر أن تعاجل ليس فقط التعاون احمللي بني القطاعات، ولكن 

التعاون اإلقليمي والدويل ملعاجلة القضايا العابرة للحدود بشكل أكثر فعالية.

توحيد الجهود المشتتة حول سبب مشترك وتنسيق اإلجراءات ومضاعفة نتائج المستهلكين 	 
واألعمال: هليئة تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دور حموري يف تيسري النفاذ إىل املوارد يف 
البىن  والتشارك يف  املعدات  اإلنرتنت ونشر  نطاق  الرتددي وعرض  الطيف  الطوارئ )مثل  حاالت 
التحتية(، غري أن هلا دور أيضاً يف مواصلة التنسيق مع قطاعات مثل الصحة واحلكم احمللي والتعليم 
والشؤون املالية لتويل مسؤولية تدبري احتياجات املواطنني ودعم النهج اخلاصة جبميع قطاعات احلكومة 

لتحقيق التحول الرقمي.

دمج األساليب العصرية لتشخيص القدرات التنظيمية والمؤسسية للوكاالت من شأنه أن ميكنها 	 
للتغريات  املتوقعة  للحاالت  لالستجابة  والتجاوب  باملرونة  تتسم  بطريقة  أهدافها  حتديد  صقل  من 
التكنولوجيا واخلدمات اجلديدة على حد سواء، فضاًل عن حاالت الطوارئ االستثنائية مثل األوبئة. 
وإدارة املخاطر والتخطيط ومراقبة تنفيذ اللوائح التنظيمية إضافة إىل مراجعة وتقييم أثر هذه اللوائح 
على األسواق الرقمية واالقتصاد وكيفية تنفيذ السياسات العامة، جيب أن تشكل مجيعها آلية مؤسسية 
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تتجاوز االعتبارات السياسية قصرية األجل، حبيث تتمتع األطر التنظيمية تلك بالقدرة على التنبؤ هبا 
واالستدامة مبرور الوقت فضاًل عن تشكيل قاعدة صلبة كمنطلق لتوحيد املوارد العامة واستخدامها 

بصورة أفضل. 

للدعم 	  لالستمرار  قابلة  أطر  تصميم  عند  الرئيسية:  الموضوعات  بشأن  للحوار  منصات  إقامة 
التنظيمية يف عملية  اهليئات  تنخرط  أن  الصناعة، جيب  القائمة على  التكنولوجية  للحلول  التنظيمي 
لتبادل املعلومات فيما بني قطاعات الصناعة وبني الصناعة والوكاالت احلكومية وجهات أخرى مثل 
وكاالت محاية البيانات ومحاية املستهلكني. والتنسيق االسرتاتيجي إىل جانب واالخنراط احمللي والدويل 
التنظيمية ووكاالت إنفاذ القانون من شأنه أن يفضي إىل حتسني إنفاذ التنظيم وزيادة  بني اهليئات 

املنافع للمستهلكني. 

ينبغي أن تسخر األدوار الجديدة للرابطات التنظيمية )RA( قدرات هذه الرابطات يف تعزيز تنمية 	 
األسواق الرقمية على الصعيدين الوطين واإلقليمي مع وضع سيناريوهات لالستجابة حلاالت الطوارئ 
يف املستقبل بكافة أنواعها. والتعاون وتبادل املعلومات واألفكار واخلربات فيما بني اهليئات التنظيمية 
وكذلك فيما بني الرابطات التنظيمية، ينبغي تعزيزه بشكل أكرب وتوجيهه حنو التآزر والتنسيق على 
املنصات  وتنظيم  املتنقل  الدويل  والتجوال  الطيف  إدارة  جماالت  ذلك يف  يف  مبا  اإلقليمي،  الصعيد 

الرقمية.

التعاون الدولي: احلوار الدويل الفّعال ضروري لتمكني التعلم فيما بني البلدان فضاًل عن استكشاف 	 
الدولية  املنظمات  تضاعف  أن  والدويل. وجيب  اإلقليمي  الصعيدين  على  حلول سياساتية مشرتكة 
جهودها للوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بتقدمي خدمة منصفة جملتمع دويل يعج باملصاحل واحلقائق املختلفة 
واستغالهلا  وكفاءة  بشفافية  الدويل  التعاون  ترتيبات  تنفيذ  وجيب  بينها.  فيما  مرتابطة  كانت  وإن 

كأدوات تكافؤ تسمح بازدهار األسواق الرقمية الوطنية.


