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المبادئ التوجيهية فيما يخص أفـضـل الممـارسـات بشــأن الــدور المتطــور
لـكـل مـن الـتـنـظيـم والمنظمين في بـيـئــة رقميـة
إن تنظيم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتغري باستمرار هو شبيه بالتطلع إىل إصابة هدف متحرك .وتطوير أفضل املمارسات
واستعماهلا هو أفضل طريقة حلفز جهودنا الرامية إىل التكيف مع التغيري وتبين تكنولوجيات جديدة من أجل تعزيز التنمية واألعمال التجارية.
بمبادرة من:

بدء املشاورات لتحديد املبادئ التوجيهية التنظيمية ألفضل املمارسات استناداً إىل
املسامهات املقدمة من املنظمني ،ميثل اخلطوة األوىل يف عملية استشارية وتعاونية
شاملة ختتتم باعتماد جمموعة من املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات بتوافق اآلراء.
وبغية الوفاء بتوقعات نظام إيكولوجي رقمي سريع التطور ،سيتعني على صانعي
السياسات واجلهات التنظيمية تكييف وتطوير أطر تنظيمية أكثر مرونة ومبتكرة
وبسيطة تتسع لتتجاوز قطاع االتصاالت األساسية التقليدية من أجل مراعاة األبعاد
متعددة األوجه ومتعددة أصحاب املصلحة اليت يتميز هبا العامل الرقمي.
أود أن أتوجه بالشكر إىل مجيع املنظمني الذين سامهوا يف هذه املبادئ التوجيهية.

السيد براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت (،)BDT
االحتاد الدويل لالتصاالت
بتنسيق من:

الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت حمفل مثايل لتبادل أفضل املمارسات والتعريف
باألنشطة العديدة اليت تضطلع هبا اإلدارات .وتلتزم بولندا التزاماً راسخاً بإنشاء
جمتمع معلومات شامل متاماً يف العامل .ويقتضي ذلك تطوير بنية حتتية عريضة النطاق
وتشجيع التوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهدفنا هو تشجيع
مجيع األفراد واجملتمعات على املشاركة يف اجلوانب املختلفة جملتمع املعلومات .ولذلك،
متثل الندوة ،يف رأيي ،منصة جيدة للغاية حيث يلتقي الناس من مجيع أحناء العامل
لتبادل األفكار واخلربات.

السيدة ماغدالينا غاج ،رئيسة مكتب االتصاالت اإللكرتونية ( ،)UKEبولندا
ورئيسة الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2013
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يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICT

تغيرات هائلة تعزى إلى نشر شبكات النطاق العريض
تسهل تقارب وسائل اإلعالم
(شبكات الجيل التالي) التي ّ
واإلنترنت وخدمات االتصاالت ووصول أطراف جديدة إلى
السوق والتطور السريع لألجهزة الذكية وتوصيلية األشياء
(إنترنت األشياء) والناس والطلب المتزايد للمستهلك
للحصول على نفاذ دائم وفوري إلى تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في كل مكان .وإضافةً إلى ذلك ،يؤدي ظهور
مقدمي المحتوى والتطبيقات الجدد ،مثل األطراف الفاعلة
لتقديم الخدمات غير التقليدية ،إلى تغيير قواعد العمل
وديناميات السوق والممارسات التجارية .وإن التعقيد
المتزايد باستمرار لألسواق العالمية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،مقترناً بالزيادة الحادة في تدفق البيانات
والتطور السريع للخدمات والتطبيقات الجديدة ،مثل
الخدمات السحابية والتطبيقات المتنقلة ،يشكل تحدياً
للدور والوالية التقليديين للمنظمين ،ويدعو إلى وضع نُهج
جديدة للتنظيم في النظام اإليكولوجي الرقمي.
وإذ نضع في االعتبار الدور الحاسم الذي تؤديه االتصاالت
اإللكترونية في المجتمع الرقمي اليوم ،وندرك الحاجة إلى
تنظيم يتسم بالكفاءة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
من شأنه االستجابة لتوقعات السوق المتغيرة ،وتحسين
الشمول االجتماعي ،والسالمة في حاالت الكوارث
والتنمية ،وإذ ندرك أن اإلصالحات التنظيمية تجري
عبر سلسلة متواصلة من الرؤى المتطورة ،فقد حددنا
نحن المنظمين المشاركين في الندوة العالمية لمنظمي
االتصاالت لعام  2013وأيدنا هذه المبادئ التوجيهية
ألفضل الممارسات مثل التدابير التنظيمية المبتكرة والذكية
ستسهل تحقيق الشمول للجميع.
التي
ّ

التنظيم  :4.0نُهج تنظيمية مبتكرة وذكية تسمح بتعزيز
المساواة في معاملة األطراف الفاعلة في السوق بدون
فرض أعباء إضافية على المشغلين وموردي الخدمات

إننا ،إذ حنرتم اختصاص املنظمني ،ندرك أهنم حباجة إىل أن يضعوا يف اعتبارهم
اجلوانب التحويلية وعرب الوطنية للتنظيم يف بيئة رقمية ومراعاة التغيريات اجلارية يف
املعايري والسلوكيات االجتماعية اليت أدى إليها ظهور تطبيقات جديدة ووسائل التواصل
االجتماعي .وميثل استعراض السياسات واألطر التنظيمية القائمة بشأن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل التكيف مع البيئة املتغرية بسرعة عملية مستمرة تتطلب
التنسيق مع أصحاب املصلحة املتعددين .وينبغي أن يؤدي املنظمون دوراً حامساً يف
ضمان التنمية السلسة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق املزيد من التنمية
االقتصادية واالجتماعية املستدامة لصاحل اجلميع .ومن شأن االستخدام والتنفيذ األكثر
فعالية للتكنولوجيات الرقمية ،يف جماالت مثل الرعاية الصحية واحلكومة اإللكرتونية والبيئة
والنقل ،أن يسهل توفري فرص العمل واإلنتاجية ويضمن نوعية حياة أفضل.
وإننا نقر بأمهية إجراء حتليل السوق لتقييم أحوال السوق يف بيئة متقاربة ،من أجل
حتديد املشغلني الذين يتمتعون بقوة كبرية يف السوق ( )SMPوحتفيز املنافسة يف السوق.
ويتعني احلرص على أن تكون مبادئ املعاملة العادلة واملتساوية وغري التمييزية سائدة
باستمرار بني مجيع األطراف الفاعلة لتحفيز وجود فرص متكافئة بني األطراف اخلاضعة
للتنظيم وغري اخلاضعة له.
ونقر بأن اعتماد إطار تنظيمي يزيل احلواجز أمام الوافدين اجلدد إىل السوق ،ويكفل
إدراج أحكام التنافسية اليت تضمن عالقة صحية بني مجيع األطراف الفاعلة املصرح هلا يف
السوق املعنية (املشغلون ومقدمو اإلنرتنت ومقدمو اخلدمات غري التقليدية وما إىل ذلك)،
هو من سبل تعزيز نشر شبكات النطاق العريض من اجليل التايل ،والوصول إىل التطبيقات
واخلدمات عرب اإلنرتنت .وميكن للمنظمني أيضاً أن يشجعوا على تقاسم الشبكات
واملرافق من خالل تدابري تتسم باملرونة مثل ترتيبات البنية التحتية املشرتكة بني القطاعات
اليت مت ّكن من تنسيق األشغال املدنية .ومتكني املستهلكني من اختاذ قرارات مستنرية من
خالل تطوير أدوات على اخلط للتحقق من سرعة اخلدمة وجودهتا وسعر احلصول عليها
تدبري آخر ميكن أن يتخذه املنظمون حلفز املنافسة.
وحنن ندرك أيضاً ،أن املنظمني ،لدى استعراض سياستهم اخلاصة بإدارة الطيف عليهم
ضمان سرعة إتاحة الطيف املتوفر وقليل االستخدام لفائدة املستعملني ووضع القواعد
الفعال لطيف الرتددات
الالزمة ملعاجلة التداخل .وميكن حتقيق االستخدام الكفء و ّ
الراديوية من خالل النظر ،حيثما أمكن ،يف وجود جيل جديد من املزادات العلنية أو
التوزيعات والسماح باملرونة يف استخدام الطيف واالستفادة من طيف “املكاسب الرقمية”
لتوسيع أثر النفاذ املتنقل عريض النطاق ،مع إمكانية إتاحة “الرتددات غري املستخدمة
حملياً” لالستخدام بدون ترخيص مما يسمح خبدمات النطاق العريض .وندرك احلاجة
إىل استمرار اإلذاعة األرضية يف خدمة السكان .وحنن نرى أن اعتماد مناذج إدارية أبسط

وأكثر مرونة مثل التصاريح العامة أو الرتاخيص املوحدة ميكن أن
تسهم ،عند االقتضاء ،يف زيادة تيسري سبل الدخول إىل األسواق
وحفز املنافسة واالبتكار.
ونرى أن املنظمني وصانعي السياسات ينبغي أن يسعوا إىل تنفيذ
تدابري لرصد استخدام تقنيات إدارة احلركة لضمان أهنا ال متيز بشكل
غري عادل بني األطراف الفاعلة يف السوق .وعلى املنظمني أيضاً
استعراض قوانني املنافسة القائمة لتحديد ما إذا كانت التدابري القائمة
على التنظيم أو قانون املنافسة ،مثل معاملة األطراف الفاعلة على قدم
املساواة ،مطبقة بالفعل ،وما إذا كانت تعاجل بشكل مناسب املسائل
اليت متيل إىل التأثري على حيادية الشبكات .وللقيام بذلك ،يتعني أن
يعي املنظمون ضرورة التوازن يف التعامل مع مجيع موردي اخلدمات.
ونقر بأمهية أن يفهم املنظمون مجيع املعلمات املشمولة يف بيئة
رقمية لضمان ليس فقط القدرة على حتمل تكاليف النفاذ وإمنا
أيضاً تشجيع وضمان مستوى مناسب من جودة اخلدمة للمستعمل
(خاصة خلدمات االتصاالت احلساسة للتأخري يف الوقت) ،واحلاجة
إىل إمكانية التشغيل البيين ،دون وضع عبء إضايف على املشغلني
ومقدمي اخلدمات.
ونشجع املنظمني على ضمان أعلى مستوى من الشفافية
واالنفتاح ،مثالً عن طريق إتاحة بيانات السوق واللوائح التنظيمية
ذات الصلة للجمهور ،وإجراء مشاورات متعددة أصحاب املصلحة
بشأن املسائل السياساتية والتنظيمية اليت تؤثر على تنمية اجملتمع
الرقمي من أجل االنتقال إىل عملية أكثر توافقية لصنع القرار
التنظيمي يتم مبوجبها ضمان امتثال أكرب من األطراف الفاعلة يف
قطاع الصناعة.
وحنن نأخذ بعني االعتبار ضرورة اعتماد منظم اجليل الرابع لنهج
تنظيمي “خمفف” ،يدعو إىل التدخل التنظيمي عند الضرورة فقط،
ويضمن يف الوقت نفسه عمل قوى السوق بدون قيود وبطريقة
تشجع على االبتكار يف إطار البيئة القانونية الوطنية احملددة مع
األخذ بعني االعتبار املفاهيم التنظيمية التقليدية واجلديدة على
السواء .وبصفة خاصة ،ينبغي أن يواصل املنظمون ضمان القدرة
على التنبؤ باللوائح التنظيمية ،وحفز التنظيم املشرتك (املعايري
الطوعية مثالً) كلما أمكن ،وتسهيل اعتماد حل تنظيمي يضعه
ويديره املنظم والصناعة بشكل مجاعي .كما ميكن للمنظمني أن
يعملوا مع أصحاب مصلحة آخرين مهتمني لتقليل أو إزالة احلواجز
العملية اليت حتول دون نشر البنية التحتية عريضة النطاق .وندرك
بصفة خاصة أن تشجيع املشغلني ومقدمي اخلدمات على اقرتاح
وتنفيذ حلول مبتكرة لتنمية القطاع ميكن أن يوفر حالً يعود بالفائدة

على كل من الدولة والصناعة .وينبغي أن يضمن التنظيم التنمية
املستدامة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يعترب
ضرورياً جلذب االستثمارات املطلوبة يف بيئة رقمية عاملية.

حفز اإلقبال على الخدمات والنفاذ إلى الخدمات
والتطبيقات على الخط
حنن ندرك أن حفز اإلقبال على اخلدمات والنفاذ إىل اخلدمات
والتطبيقات على اخلط حيتاج إىل هُنج تنظيمية مرنة.
ونقر بأن فهم احتياجات الناس وكيف ميكن أن يستفيدوا من
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميثل أمهية رئيسية لالبتكار ،بالنظر
إىل أن الشركات التجارية وفرادى املستهلكني على السواء يقدمون
حوافز لالبتكار.
ونشجع احلكومات على العمل بالتعاون مع مجيع أصحاب
املصلحة وخصوصاً مع الصناعة واملنظمني لتسهيل ودعم تنمية البىن
التحتية وتوفري اخلدمات ،ال سيما يف املناطق الريفية واملناطق احملرومة
من اخلدمات واليت تعاين نقصاً يف اخلدمات .ومن جانب العرض،
هناك حاجة إىل لوائح ثابتة وميكن التنبؤ هبا للحفاظ على املنافسة
الفعالة ودفع تطوير خدمات مبتكرة .ويُشجع املنظمون بوجه خاص،
ّ
على حتديث برامج اخلدمة الشاملة لتوفري خدمات النطاق العريض
للمناطق احملرومة من اخلدمات أو اليت تعاين نقصاً يف اخلدمات ،ال
سيما من خالل إعادة حتديد نطاق اخلدمة الشاملة .ومن جانب
الطلب ،فإن تدابري من قبيل جتنب أو تثبيط الضرائب الباهظة أو
اخلاصة على معدات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتشجيع البحث والتطوير ودعم الربامج اخلاصة لتحفيز حمو األمية
اإللكرتونية من شأهنا زيادة االنتشار وزيادة الطلب وحتقيق مشول
اجتماعي أفضل واملسامهة يف منو االقتصاد الوطين .وللحكومات
واملنظمني دور رئيسي يف تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وفوائدها وزيادة الوعي هبا.
وندرك الدور الذي ميكن أن يؤديه املنظمون يف تشجيع تطوير
احملتوى الرقمي احمللي على املستويني الوطين واإلقليمي وحتفيز إنشاء
حاضنات جتارية على اخلط لتعزيز تطوير التطبيقات واخلدمات اجلديدة
واملدن الرقمية ،مع األخذ يف االعتبار ضرورة تدنية اآلثار السلبية على
البيئة ،وحتفيز استعمال تكنولوجيات “مراعية للبيئة” ،مبا يف ذلك
اإلدارة “الذكية” للموارد وخفض استهالك الطاقة واحلد من املخلفات
اإللكرتونية.
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الدور المتطور للمنظم :المنظم باعتباره
شريكاً للتنمية والشمول االجتماعي

حنن نقر بأن املنظم ميكن أن يؤدي دوراً حامساً يف إسداء املشورة إىل
احلكومات عند إعداد السياسات املتعلقة بالتنمية والشمول االجتماعي.
وميكن أن يعمل املنظمون أيضاً كشركاء لتنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والشمول االجتماعي ،عن طريق تسهيل إقامة الشراكات
(واستحداثها أحياناً) ،مثل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،ومع
اجلهات املاحنة واحلكومات والوزارات واملنظمات غري احلكومية ،وخاصة
لتحقيق أهداف النفاذ الشامل يف املناطق الريفية والنائية واحملرومة من
اخلدمات ولألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة .وميكن للمنظمني
تيسري وإقامة الشراكات كذلك مع املدارس واجملتمعات احمللية من خالل
مشاريع لتحسني توصيلية املدارس واجملتمعات احمللية لتعزيز استخدام
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتوفري إمكانية الوصول
إىل التكنولوجيا وتعزيز التنمية االقتصادية .وميكن للمنظمني االستفادة
من الشراكات االسرتاتيجية الطوعية إلجياد حلول شاملة (مثالً إتاحة
التوصيلية والتدريب من أجل اكتساب املعارف األساسية وتوفري األجهزة)
للمستهلكني منخفضي الدخل وضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل
تكنولوجيا النطاق العريض والتطبيقات واخلدمات اجلديدة ذات الصلة.
ونشجع أيضاً على إقامة شراكات بني املنظمني والوكاالت العامة
األخرى لتقدمي هنج منسق ملصلحة احلكومة واجملتمع ككل .وميكن
للمنظم أيضاً أن يقدم املزيد من املساعدة االستشارية والتعليمية إىل
اجملتمعات احمللية.
ونشدد على ضرورة متتع املنظم باالستقالل يف االضطالع بواليته
وأن تكون له خطوط إبالغ و/أو اتصاالت واضحة مع الوزير املعين
بالقطاع لضمان أن تكون األهداف الوطنية منسقة وقابلة للتحقيق.
وحنن ندرك كذلك أمهية العمل بالتعاون مع الوزارة املعنية بالقطاع
للقيام بدور استباقي يف تعزيز فوائد االستفادة من تطبيقات وخدمات
التكنولوجيا لدى أصحاب املصلحة وإعالمهم هبا وتشجيعهم
على استخدامها ورفع مستوى وعيهم هبا .ولتشجيع االستفادة من
التكنولوجيا ،ميكن للحكومات واملنظمني تسهيل احلصول على األجهزة
املتنقلة احملمولة املزودة بتكنولوجيا النطاق العريض منخفضة التكلفة ،مما
يسمح للمواطنني بالنفاذ إىل تطبيقات الويب بتخطي احلواجز (مثل بعد
املناطق والتكلفة والتوافر) اليت تعرتض النفاذ إىل اإلنرتنت باحلاسوب.
ونقر بأمهية التعاون مع مؤسسات البحوث والوكاالت العامة
ومقدمي احملتوى وموردي اخلدمات واملنظمات غري احلكومية جلعل
اإلنرتنت مكاناً أكثر أماناً لألطفال.
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حنن ندرك أنه مع ظهور وتقارب تكنولوجيات وخدمات جديدة،
قد تنظر احلكومات أيضاً يف حتقيق التقارب بني املؤسسات التنظيمية أو
تكييف هياكلها لتتناسب مع التغريات يف أسواق تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وعالوةً على ذلك ،لالستجابة للطبيعة العابرة للحدود
واملرتابطة للنظام اإليكولوجي الرقمي املتقارب ،يلزم تكييف هيكل املنظم
ليكون أكثر تفاعلية ومرونة.
ويتعني منح املنظم قدراً كافياً من املرونة واالستقالل يف اختاذ القرار
وإنفاذ الصكوك القانونية والتنظيمية لكي يؤدي دوره يف تشجيع االبتكار
والنمو يف املستقبل والتنمية املستدامة.
وحنن نقر باحلاجة إىل أن يكون املنظمون واملوظفون العاملون
لديهم على دراية بأحدث التطورات التقنية ملعاجلة مسائل مثل
التوصيل البيين وفق بروتوكول اإلنرتنت وآليات الشحن ،واالنتقال من
اإلصدار الرابع من بروتوكول اإلنرتنت ( )IPv4إىل اإلصدار السادس
( )IPv6وقضايا ناشئة أخرى.
وحنن نرى أن املنظمني عليهم أن يؤدوا دوراً يف بناء ثقة املستهلك
ومحاية أمن اخلدمات من خالل معاجلة مسائل محاية البيانات
واخلصوصية ومسائل األمن السيرباين على حنو مالئم .وميكن أن يتم
ذلك عن طريق تعزيز التعاون مع وكاالت حكومية أخرى على الصعيد
الوطين وعن طريق التعاون مع املنظمني والشركاء اآلخرين على الصعيدين
اإلقليمي والدويل .وحنن نضع يف اعتبارنا أن تبادل اخلربات واملعارف
واألفكار أمر حيوي ملواجهة التحديات اجلديدة يف النظام اإليكولوجي
الرقمي العاملي املتصل بينياً بال حدود .وعالوًة على ذلك ،نشجع
املنظمني على أن يتيحوا على اخلط املعلومات املتعلقة بالقطاع والنُهج
التنظيمية الذكية اليت اعتمدوها.

