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ُعقدِّت يف املنامة بالبحرين من 3 إىل 5 يونيو 2014 الندوة العاملية الرابعة عشرة ملنظمي االتصاالت )GSR14( اليت نظمها 
مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت واستضافتها حكومة البحرين حتت رعاية صاحب السمو امللكي 

األمري خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين. وُخصص اليومان األوالن للحوار العاملي للمنظمني ودوائر الصناعة 
مع القطاع اخلاص، بينما ُكرِّس اليوم الثالث ملنظمي االتصاالت وحدهم. 

والندوة العاملية ملنظمي االتصاالت هي أكرب جتمع سنوي للمجتمع العاملي للهيئات التنظيمية املهتمة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وتعقد خالل هذه الندوة جلسات للحوار العاملي للمنظمني ودوائر الصناعة بغرض إقامة حوار بناء 

بني منظمي االتصاالت ودوائر الصناعة بشأن السياسات واملسائل التنظيمية ذات األمهية يف الوقت الراهن. 
وقد تسّجل أكثر من 700 متخصص من 113 بلداً من مجيع أحناء العامل حلضور هذا احلدث، الذي اجتذب كذلك 
حوايل 80 مشاركاً رفيعي املستوى، من بينهم وزراء حكوميون ورؤساء هيئات تنظيمية ومديرون تنفيذيون يف دوائر الصناعة.

 الدكتور محدون إ. توريه، 
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

الدكتور حممد أمحد العامر،
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين،
 ورئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت

لـعــام 2014

 صاحب السمو امللكي
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة،

رئيس وزراء البحرين، الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت لعام 2014

السيد براهيما سانو
 مدير مكتب تنمية االتصاالت،

االحتاد الدويل لالتصاالت
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حـفـل االفـتـتـاح
المتحدثون

 معايل الشيخ فواز بن حممد بن خليفة آل خليفة،
وزير الدولة لشؤون االتصاالت يف البحرين

الدكتور محدون إ. توريه، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
 السيد براهيما سانو،

مدير مكتب تنمية االتصاالت، االحتاد الدويل لالتصاالت
 الدكتور حممد أمحد العامر،

 رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين،
ورئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2014
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رحب معايل الشيخ فواز بن حممد بن خليفة آل خليفة، 
وزير الدولة لشؤون االتصاالت يف البحرين، عند افتتاحه الندوة 
العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2014 باملشاركني، وشدَّد على 
األمهية احليوية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  يف عامل 

اليوم الذي تسود فيه العوملة. وأكد جمدداً التزام حكومة البحرين 
مبواصلة االستفادة من الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وقال إن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف البحرين يساهم يف اقتصاد الدولة مباشرة بأكثر من نصف 

مليار دينار )1.24 مليار دوالر أمريكي(، حمققاً ما نسبته 
4 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. وأكّد على الدور الذي 

تؤديه الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت يف النهوض بقطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عاملياً باعتبارها حمفاًل ملناقشة 

النـُُهج التنظيمية اجلديدة وحتسني ما هو قائم منها واملساعدة 
على تنفيذها.

وأشار الدكتور محدون إ. توريه األمني العام لالحتاد الدويل 
لالتصاالت يف كلمته الرئيسية إىل أن هيئات تنظيم تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، يف عامل اليوم الرقمي، تتوىل بصورة 
متزايدة مهام تتخطى أدوارها التقليدية، وتعمل على تعزيز 

تطوير اخلدمات لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة 
وجامعة. وأضاف الدكتور توريه أن االحتاد حريص على مساعدة 

الدول األعضاء، وال سيما يف حتديد أفضل االسرتاتيجيات 
لتحقيق النجاح، مع مراعاة األوضاع واملتطلبات الوطنية يف كل 

منها، وذلك من خالل العمل الذي تنجزه قطاعات االحتاد 
الثالثة – قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت 

وقطاع تنمية االتصاالت.
وتناول السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية 

االتصاالت يف االحتاد، التقدم احملرز منذ استحداث الندوة 
العاملية ملنظمي االتصاالت قبل 15 عاماً. وقال إنه يف ذلك 

الوقت بلغت نسبة انتشار االتصاالت املتنقلة 12 يف املائة 
فقط على مستوى العامل، بل إن النطاق العريض املتنقل مل 

يكن متاحاً. أما إحصاءات عامل اليوم الرقمي فهي غنية 
عن الشرح. وأضاف إنه طبقاً لبيانات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت اليت أصدرها االحتاد مؤخراً فسيبلغ عدد 
املشرتكني يف االتصاالت املتنقلة ما يعادل 96 باملائة من عدد 

سكان العامل حبلول هناية 2014، أي بزيادة مقدارها عشرة 
أضعاف خالل اخلمسة عشر عاماً املاضية. ونّوه إىل أن وراء 

اإلحصاءات قصصاً إنسانية حقيقية عن أفراد يستطيعون 
اليوم استعمال األجهزة املتنقلة يومياً كأدوات لالتصال ونقل 

البيانات والكثري غري ذلك.
وقدَّم السيد سانو للموضوع الشامل للندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت لعام 2014 وهو “االستفادة من إمكانات 
العامل الرقمي” فأشار إىل أنه يتبنّي أكثر فأكثر أن على 

املستهلكني يف الوقت احلاضر مواجهة حتديات جديدة ناشئة 
عن التكنولوجيات واألجهزة وخدمات اإلنرتنت والتطبيقات 

االبتكارية. وخلص إىل أن من املهم، يف ظل بيئة معوملة 
وموصولة ومتزايدة التعقيد، تثقيف املستهلك ومتكينه حىت 

يستطيع االستفادة الكاملة من إمكانات العامل الرقمي.
وقال الدكتور حممد أمحد العامر، رئيس هيئة تنظيم 

االتصاالت يف البحرين ورئيس الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت لعام 2014، إنه يتعني على منظمي االتصاالت 

تويل عمل على قدر من األمهية يتمثل يف إجياد سبل لضمان 
متّكن املواطنني من التمتع بكل مزايا العامل الرقمي على حنو 
مستنري ومسؤول وآمن. وأكد أنه ال ميكن حتقيق ذلك إال 
من خالل التنظيم الفعَّال والذكي الذي يستهدف متكني 

املستهلكني وإعادة حتديد املسؤوليات وخلق الظروف املالئمة 
الزدهار االقتصادات القائمة على البيانات.
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المناقشة االفتتاحية
إعادة تحديد المسؤوليات في عالم رقمي يقوم على البيانات

الميسر
إالسيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت

المحاورون
السيدة ماغدالينا غاج، رئيسة مكتب االتصاالت اإللكرتونية يف بولندا، ورئيسة الندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت لعام 2013 
الدكتور حممد أمحد العامر، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين، ورئيس الندوة العاملية 

ملنظمة االتصاالت لعام 2014
السيد لني مومبو، رئيس جملس تنظيم االتصاالت، هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد 

يف غابون، ورئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2015
ALCATEL-LUCENT السيدة غابرييل غويت، رئيسة قطاع الشؤون احلكومية العاملية، شركة

السيد بوكر با، املدير التنفيذي جمللس اتصاالت دول جنوب آسيا والشرق األوسط ومشال إفريقيا 
العرض: الثورة الرقمية: هل نحن مستعدون؟

السيد ماريو مانيويتش، رئيس دائرة البنية التحتية والبيئة التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية، 
االحتاد الدويل لالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت
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افتتح السيد سانو املناقشة، فأكَّد على أمهية تناول 
القضايا اجلديدة اليت يثريها تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وقال إن العامل الرقمي أّخاذ لكنه ميثل كذلك 

حتدياً، من ناحية ما يهيئه من تآزر ومنافسة، وابتكار وانقطاع، 
ومن ناحية قيمه اجلديدة. وأضاف أنه يتعنّي على أصحاب 

املصلحة يف هذا العامل أن يكونوا مستعدين وقادرين على العمل 
معاً وإقامة عالقات جديدة تقوم على الثقة بني مجيع األطراف. 
وخلص إىل أنه ال ميكن بدون الثقة استغالل الفرص اهلائلة اليت 

يهيئها العامل الرقمي استغالالً كاماًل. 
وقدم االحتاد الدويل لالتصاالت عرضاً بشأن »الثورة 

الرقمية – هل حنن مستعدون؟« مبثابة خلفية للمناقشة. ورّكز 
هذا العرض على الثورة الرقمية اليت جتتاح قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. وسلَّط العرض الضوء على االنتقال 
إىل عامل موصول وصاًل زائداً، وتتدفق فيه الرتيليونات من بتات 

املعلومات عرب الطرق الرقمية السريعة وينصّب فيه االهتمام 
على القيمة املتمثلة يف املستهلك. وهذه أخبار جيدة ملن يتمتع 

بالتوصيل. لكن نصف سكان العامل ما زال يتعني توصيلهم، 
األمر الذي سيستلزم وجود تنظيم غري متشدد – يكمله وجود 
سلطات إنفاذ قوية وبدائل تنظيمية مشرتكة سليمة. وقد يتبني 

أن جناح نتائج الثورة الرقمية يتوقف بصورة حامسة على التوقيت 
الذي تتدخل فيه اهليئة التنظيمية. ويتعني على أصحاب 

املصلحة من أجل صنع مستقبل رقمي باهر أن يبدؤا بسؤال 
أنفسهم عن دور كل منهم ومسؤولياته. 

وأكَّد منظمو االتصاالت املشاركون يف فريق احملاورين على 
أمهية التعاون بني اجلهات الفاعلة يف دوائر الصناعة ومنظمي 
االتصاالت وشىت اهليئات احلكومية يف تنفيذ اخلطط الوطنية 

للنطاق العريض. وركزوا على أن من الضروري وضع اسرتاتيجية 
وطنية على املستوى احلكومي. وسلطوا الضوء على احلاجة 

إىل إشراك العلميني واهليئات األكادميية، وعلى ضرورة أن ينظر 
املستثمرون إىل منظمي االتصاالت على أهنم ميارسون سلطاهتم 
باستقالل ذايت وال خيضعون للتأثري السياسي. ورأوا أيضاً أنه قد 
يكون من املفيد فائدة كبرية وجود بيئة تنظيمية ميكن التنبؤ هبا.

وأقرَّ مجيع احملاورين أنه يتعني االستثمار يف البنية التحتية، 
ودعوا إىل التعاون وإقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص 

ووضع مناذج ابتكارية للتقاسم، مبا فيها تقاسم الطيف والبنية 
التحتية. وشدَّد املشاركون من دوائر الصناعة على أنه ينبغي 
تعزيز التقاسم بركنيه املتمثلني يف التقاسم النشط والتقاسم 
املنفعل، وكذلك املنافسة الذكية يف اخلدمات املقدمة من 

خالل شبكات متقامسة. وقالوا إنه يلزم مزيد من الطيف ألنه 
شريان حياة االقتصاد الرقمي. وأقّر املشاركون بأمهية العمل 

معاً الجتذاب ذوي االستثمارات طويلة األجل، واقرتحوا دعوة 
املستثمرين واملؤسسات املصرفية إىل اجللسات املقبلة للندوة 

العاملية ملنظمي االتصاالت.
والحظ املشاركون من دوائر الصناعة أن احلكومات 

ومنظمي االتصاالت على دراية بإقبال املستهلكني اهلائل على 
النطاق العريض. وعلى الرغم من أن النطاق العريض أصبح 

يعّد اآلن سلعة يف بعض األحيان، فإن القطاعات األخرى ال 
تعّده كذلك عادًة. وأقرَّ املشاركون بأن منظمي االتصاالت 

يعملون جبد ملواكبة تغري التكنولوجيات السريع. لكن التحدي 
يتمثل اآلن يف حتديث لوائح تنظيم تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وسد احلاجة إىل تقارب اللوائح التنظيمية فيما 
بني القطاعات املختلفة وعرب احلدود. كما أضافوا أن احلوسبة 

السحابية واالتصاالت من آلة-إىل-آلة يثريان قضايا قانونية 
جديدة ألن تدفقات البيانات فيهما متر عرب دوائر اختصاص 

قضائي متعددة يف حني ال ميكن ملنظمي االتصاالت إال تنظيم 
اجلهات الفاعلة اخلاضعة لواليتها. وعلى هذا فكلما تطور 

التنظيم، يصبح من الالزم التعاون من أجل التصدي لتحدي 
األفقية.  التنظيمية  اللوائح 

ومت حتديد تثقيف املستهلكني باعتباره عنصراً حيوياً 
الشفـافيــة  التنـظـيميــة احلــديثــة، إىل جـانب مبــادئ  يف األطـر 
واألمـن واخلصـوصيــة ومحـايـة البيـانـات، لالستفـادة من مـزايـا 

العامل الرقمي. وختاماً، أكد السيد سانو ضرورة بذل مزيد من 
اجلهود واختاذ تدابري سريعة يف هذا املضمار حىت يغدو العامل 

بأسره عاملاً رقمياً.
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الجـلسـة األولى
تغيير سلوك مستهلكي قطاع تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت:
تمكين المستهلك وحمايته في العصر الرقمي

الميسر
 السيدة جيسيكا روزينورسيل، مفوضة جلنة االتصاالت الفيدرالية 

بالواليات املتحدة األمريكية
المحاورون

السيد رون بوكس، رئيس هيئة االتصاالت ومنظم االتصاالت الراديوية  يف فانواتو
السيد كيجو يل، مفوض جلنة االتصاالت يف مجهورية كوريا

السيد رومان أبيليه هويهو، شبكة املستهلكني األفارقة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت 

ORANGE السيد دومينيك فرج، مدير دائرة العالقات املؤسسية، شركة
السيد سيمون ميلنر، مدير الدائرة املعنية بالسياسات، شركة فيسبوك

العرض: حماية المستهلك في العالم اإللكتروني
CULLEN INTERNATIONAL السيدة ميشيل ليدجر، رئيسة فرع املمارسات، شركة
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تطرح سرعة االبتكار التكنولوجي حتديات يف سياق حترير 
األسواق املتزايد. وتواجه املستهلكني قضايا جديدة نشأت 
بسبب إتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على نطاق 
أوسع إذ أصبحت خيارات األجهزة واخلدمات والتطبيقات 

اإللكرتونية أوفر.  ومن أجل محاية حقوق مجيع املستخدمني 
يف عامل رقمي مفتوح وشفاف وجامع، من الضروري إعداد 
سياسات وتدابري تنظيمية تأخذ بزمام املبادرة، ووضع حلول 

تنظيمية مشرتكة وحلول تنظيمية ذاتية تستهدف تثقيف 
ومتكينهم.  املستهلكني 

وتتناول ورقة املناقشة بشأن »محاية املستهلك يف 
عامل اإلنرتنت« اليت ُعرضت خالل الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت لعام 2014 املواضيع واملمارسات التنظيمية الراهنة 
وتقرتح أساليب لتحسني محاية املستهلك وخربته. وبينما 

ختضع للتنظيم قطاعات االتصاالت والطاقة والربيد واخلدمات 
املالية واخلدمات السمعية املرئية، فإن ذلك ال يشمل العديد 

من املشغلني يف منظومة اإلنرتنت اإللكرتونية. وال توجد 
أية هيئة تنظيمية أو أية سلطة منفردة يف أي بلد من البالد 

مسؤولة عن اإلشراف أو هلا سلطة إنفاذ جمموعة من القواعد 
امللزمة هلؤالء املشغلني. وبينما يتعنّي على اجلهات الفاعلة 

اليت توفر اخلدمات غري التقليدية عرب اإلنرتنت )OTT( احرتام 
قوانني البلد الذي تعمل فيه، إاّل أهنا ال ختضع لنفس درجة 
اإلشراف اليت خيضع هلا مشغلو االتصاالت أو املؤسسات 

املالية. ومتيز الورقة مسائل تنظيمية متقاطعة بالغة األمهية ينبغي 
تناوهلا بوصفها مسائل ذات أولوية من أجل التكفل بتمكني 

مستهلكي اإلنرتنت متكيناً تاماً، ورمبا يستدعي بعٌض منها 
إدخال تعديالت على اإلطار التشريعي. 

ومن وجهة نظر اهليئات التنظيمية، تطرح وترية النمو 
واالبتكار يف اخلدمات والتطبيقات اإللكرتونية حتديات كبرية 

حيث إن اللوائح التنظيمية اجلديدة حتتاج بعض الوقت لفهمها 
وتنفيذها. ومن ناحية أخرى، قد تضع السياسات واللوائح 
التنظيمية القدمية مزيداً من العوائق أمام املنافسني اجلدد يف 

أسواق اإلنرتنت، مما ينتج عنه تضييع فرص ختفيض األسعار 
وتنويع اخلدمات. ومثة حاجة إىل لوائح تنظيمية سليمة وسريعة 
ومرنة لضمان محاية مستهلكي اإلنرتنت، ويف اآلن ذاته إجياد 

حوافز ملوردي اخلدمات واحملتوى. ويف هذا الصدد، يتعني 
التطرق جملاالت رئيسية عديدة تتمثل يف النفاذ الشامل إىل 

خدمات ومعلومات اإلنرتنت الذي ال يزال ميثل حمور اهتمام 
اهليئات التنظيمية يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة على 

حٍد سواء، وتثقيف املستهلك ومحايته وتعويضه عن الضرر، 
األمر الذي يتطلب مشاركة أكرب من اهليئات التنظيمية، على 
الرغم من أن ذلك ال يعين بالضرورة زيادة القواعد التنظيمية 

أو إعمال قواعد تنظيمية أكثر صرامة، وقضايا األمن السيرباين 
ومحاية الطفل عرب اإلنرتنت ومحاية اخلصوصية، اليت ال تزال 

تعتلي صدارة أولويات اهليئات التنظيمية على الصعيد الوطين 
وأولويات اهليئات الدولية واإلقليمية النشطة يف هذا اجملال.
وال يزال موردو اخلدمات واحملتوى يثقون يف أن مزايا 

عامل اإلنرتنت وفوائده تفوق املخاطر احملتملة. وهم يسعون 
لتخفيف اآلثار السلبية، مشّددين على محاية الناس، وبناء 

الثقة، واكتساب القدرة على التفهم. وعادًة ما يكون صوغ 
قواعد عاملية تنظم التفاعل على اإلنرتنت أمراً غري منطقي 

ويعزى ذلك لتنوع املعايري والقواعد واختالفها – سواء كانت 
قانونية أو ثقافية أو اجتماعية. ولرمبا يتيح التنظيم الذايت 
معاىف  والتنظيم املشرتك ومتكني املستهلك فضاًء افرتاضياً 

وحمرتمًا. ومبا أن املستهلكني هم محلة لواء التحول الرقمي، 
فمن الضروري تثقيفهم ومتكينهم للنهوض بعامل اإلنرتنت. إذ 
يتوقف عليهم جناح األعمال عرب اإلنرتنت أو فشلها ملا هلم 
من صالحيات جديدة ختوهلم البحث عن ظروف تفضيلية 

أو مقارنتها أو تصنيفها أو التوصية هبا أو حىت التفاوض 
بشأهنا. وهم حيظون بقنوات متكنهم من إمساع صوهتم، لكن 

للجهات التنظيمية أيضاً دور يتمثل يف توفري مالذ آمن 
وضمان حكم القانون هلم.
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ومن وجهة نظر بعض رابطات املستهلكني، من املهم االعرتاف بأن نطاق محاية املستهلك 
ميثل مشكلة يف منظومة اإلنرتنت اإليكولوجية. إن أي شخص موصواًل جبهاز مدعوم باإلنرتنت 
من أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعد من الناحية النظرية مستهلكاً خلدمة واحدة 
أو أكثر من خدمات اإلنرتنت، وحيتاج لضمانات للتكفل بسالمة جتربته على اخلط وأمنها 

وفعاليتها. وقبل بزوغ فجر خدمات اإلنرتنت يف عام 1985، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة جمموعة مؤلفة من مثانية مبادئ توجيهية حلماية املستهلك. اشتملت هذه املبادئ 

التوجيهية على احلق يف »وصول املستهلكني إىل املعلومات الوافية اليت متكنهم من 
االختيار عن اطالع وفقاً لرغبات واحتياجات كل منهم«. ويكتسب هذا احلق بُعداً 
جديداً كاماًل بفضل اإلنرتنت. ويرى البعض أن هذه املبادئ التوجيهية ميكن نقلها 

إىل تشريعات وطنية وآليات فّعالة إلنفاذها. فمن دون خيارات ملموسة إلنفاذ 
التشريعات، ال تصبح االستحقاقات أو احلقوق ذات معىن، سواء أكانت على 

اخلط أم قائمة يف العامل املادي. 
وحىت يتسىن تطبيق محاية املستهلك على العامل اإللكرتوين، حتتاج 

اهليئات التنظيمية إىل التفكري املبدع وختطي احلواجز. ومثة خيارات عديدة 
متاحة، بدءاً من تعيني ممثل لرابطة املستهلكني يف هيئة تنظيم تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وصواًل إىل دراسة قرارات تنظيمية من وجهة 
نظر املستهلك قبل اعتمادها، وإعداد مناذج تنظيمية مشرتكة يشرتك 

فيها العديد من اهليئات التنظيمية على الصعيد الوطين تشتمل على 
مناذج حمض رمسية وتدابري عملية ومناذج غري رمسية. وقد يكون من 
املعقول التفكري يف هيئة عاملية حلماية املستهلك لتكون حكماً 

هنائياً يسهر على مصاحل املستهلكني حىت ال يصبح العامل 
اإللكرتوين عاملاً تسود فيه الفوضى.



11

GSR14تقرير الرئيس

السيد براهيما سانو
 مدير مكتب تنمية االتصاالت، 

االحتاد الدويل لالتصاالت

“إن على املستهلكني اليوم التعامل على حنو متزايد 
مع القضايا اجلديدة اليت جتلبها التكنولوجيات اجلديدة 

واألجهزة اجلديدة واخلدمات والتطبيقات اجلديدة املتاحة 
على اخلط اليت تؤثر على سلوك املستهلكني. ويف بيئة تتسم 

بالعوملة والرتابط والتعقيد املتزايد، يعّد تثقيف املستهلك 
ومتكينه أمراً حامساً لضمان استفادة املستهلك على حنو تام 

من إمكانات العامل الرقمي”.
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الجلسة الثانية
ما أهمية المنافسة

الميسر
السيد فيليب متزغر، املدير العام للمكتب الفيدرايل لالتصاالت، سويسرا

المحاورون
املهندس حممد الطعاين، رئيس جملس املفوضني/الرئيس التنفيذي هليئة تنظيم قطاع 

االتصاالت يف األردن
السيد جاو باتستا ريزيند، رئيس اهليئة الوطنية لالتصاالت، الربازيل

السيد جان-فرانسوا بريو، مدير إدارة الشؤون املؤسسية والدولية، املنظمة األوروبية لسواتل 
االتصاالت 

العرض: ما أهمية المنافسة
TMG Inc السيدة جانيت هرنانديز، رئيسة شركة
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تزيد املنافسة من اختيارات املستهلك وتقدم أسعاراً أقل 
وتزيد من جودة اخلدمة وتدفع االبتكار، مبا يؤدي إىل مناذج 
جديدة لألعمال وجهات فاعلة جديدة وخدمات جديدة. 

وتوضح ورقة املناقشة بشأن »ما أمهية املنافسة وكيفية تعزيزها 
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدينامي« املشهد 

التنافسي الذي يتغري بسرعة، وُترِبز االستجابات التنظيمية 
املمكنة، بدءاً من إجراء إصالحات يف منح الرتاخيص 

والتزامات النفاذ وتقاسم الشبكات والطيف وصواًل إىل محاية 
خيارات املستهلك وتعزيز قابلية التشغيل البيين.

ويواجه منظمو االتصاالت سوقاً يتسم بالتكامل الرأسي 
واالندماج والتقارب والتوسع. فعلى سبيل املثال، ال تطرح 

شركة مايكروسوفت– بعد استحواذها على شركيت سكايب 
ونوكيا - الربجميات فقط ولكنها توفر األجهزة واخلدمات 

كذلك. ويوفر برنامج سكايب 39 باملائة من مجيع النداءات 
الدولية متحدياً بذلك اإليرادات اليت حيققها مشغلو 

االتصاالت التقليدية من خدمات الصوت.
املستوى  اإلقليمية على  أو  احمللية  الفاعلة  اجلهات  وتتوسع 
Bharti اهلندية  الدويل. فعلي سبيل املثال، تعمل اآلن جمموعة 

أفريقيا  الفيتنامية يف   Viettel توسعت شركة  بينما  يف إفريقيا، 
الفيديوية، تعمل اآلن  واألمريكتني. ويف سوق اخلدمات 

Netflix، واليت كانت منذ ثالث سنوات شركة حملية  شركة 
خالصة يف الواليات املتحدة - يف أكثر من 40 بلداً ويقيم 

لديها خارج  الفيديوي  البث  باملائة من مستهلكي خدمة   25

الرأسي، أضحت  التكامل  ناحية  املتحدة. ومن  الواليات 
ما يتعلق  مثاًل  ومنها  معلنة،  باملنافسة  املتعلقة  الشواغل 

 Time Warnerو Comcast بالدمج الذي ُأعِلن عنه بني شركيت
2014 اخلاضع حاليًا للمراجعة يف هيئات حكومية  يف فرباير 

املتحدة. يف الواليات 
وال تزال بعض البلدان ماضية يف تطبيق تدابري التفكيك 

وسائر االلتزامات املسبقة باعتبار ذلك جزءاً من اسرتاتيجياهتا 
التنظيمية الرامية لتحسني املنافسة وتيسري دخول جهات فاعلة 

جديدة يف أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فعلى 
سبيل املثال، أنشأت اهليئة التنظيمية يف الربازيل نظاماً وطنياً 

لتجارة اجلملة فيما خيص معدات االتصاالت بدءاً من األبراج 
ومراكز التحويل وصواًل إىل نقاط التوصيل البيين – وألزمت 

هذه اهليئة املشغلني الذين حيظون بقوة كبرية يف السوق 
باالنضمام إىل هذا النظام.  وبعد عشرة شهور من تطبيقه، 

أفضى هذا النظام إىل ما يناهز 000 8 عقد لتشارك البنية 
التحتية بني املشغلني.

وعموماً ترى اجلهات التنظيمية أن تقاسم البنية التحتية 
املنفعلة، مثل األبراج واألعمدة، مقبول. بينما ختشى عادًة 
التواطؤ يف حالة تقاسم البنية التحتية النشطة مثل التحويل 
وإصدار الفواتري. غري أن بعض اهليئات التنظيمية أصبح يف 
اآلونة األخرية يرى أن مزايا االنتشار السريع للشبكة املتنقلة 

واخنفاض التكاليف تفوق خماطر السلوك غري التنافسي.
أساس  النفاذ على  البلدان شبكات مفتوحة  وتنشر بعض 

على  املعتمدة  اجلهات  بني  للمنافسة  للرتويج  باجلملة  البيع 
العريض  النطاق  تكون شبكات  ما  وغالبًا  بالتجزئة.  البيع 

أو جزئياً  إما مملوكة كليًا  الليفية  الكابالت  القائمة على 
القائم  النفاذ  املفتوح  النموذج  تطبيق  يعد  وبينما  للدولة. 

البيع باجلملة يف طور البداية يف أسرتاليا،  على أساس 
إفريقيا. وتعكف  الربازيل، وعمان، وجنوب  اعتمدته  فقد 
النفاذ  املفتوح  النموذج  البلدان األخرى على دارسة  بعض 
البلدان املكسيك اليت  يف اخلدمات املتنقلة، ومن بني هذه 

 MHz 700 النطاق  يستعمل  إنشاء مشغِّل مستقل  تبحث 
باجلملة،  البيع  أساس  العريض على  النطاق  لتوفري خدمات 

من  النطاق  لتنفيذ شبكة السلكية عريضة  اليت ختطط  وكينيا 
خالل شراكة بني القطاعني العام واخلاص.

وميثل حتد آخر أمام اهليئات التنظيمية وهو حيادية شبكة 
اإلنرتنت. فبينما من الضروري أن يعرف املستهلكون نوعية 

اخلدمة اليت يتعني عليهم أن يتوقعوها، يشغل اهليئات التنظيمية 
احتمال أن يستغل مقدمو خدمة اإلنرتنت استثناء إدارة احلركة 
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إلعاقة أنواع معينة من احلركة أو التحيز ضدها من أجل محاية 
إيراداهتم وخدماهتم. لذا، فقد طبق عدد من البلدان منها 
الربازيل، وكندا، وشيلي، تشريعاً يف هذا الشأن. ويف اآلن 
ذاته، صوَّت الربملان األورويب يف االحتاد األورويب يف أبريل 

2014 ملطالبة موردي النطاق العريض )الثابت منه واملتنقل( 

مبعاملة مجيع حركات اإلنرتنت على قدم املساواة. وإذا صوَّت 
جملس الوزراء يف أكتوبر 2014 لصاحل ذلك، فإنه سيتحول إىل 

قانون يطبق يف مجيع أرجاء االحتاد األورويب.
وتعّد خطط البيانات – حيث حيصل املستهلكون على 
حمتوى حر )مثل الفيسبوك، وويكيبيديا( من خالل أجهزهتم 
املتنقلة – لغزاً حمرياً بالنسبة للهيئات التنظيمية. فقد تكون 

خطط البيانات أمراً جيداً من وجهة نظر املستهلكني، إال أهنا 
من وجهة نظر تنافسية، قد تنتهك حيادية شبكة اإلنرتنت.

ويف سياق ظهور بيئة تنافسية دينامية، وتوسع نطاق 
اجلهات الفاعلة عاملياً، وزيادة اجلهات الفاعلة اجلديدة اليت 

توفر اخلدمات غري التقليدية عرب اإلنرتنت، أضحى من 
الضروري أن جتد اهليئات التنظيمية باستمرار السبل الكفيلة 
بتكييف لوائحها التنظيمية لضمان منافسة نزيهة، وتشجيع 

االستثمار واالبتكار، ومحاية املستهلكني.
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الجلسة الثالثة
ضخامة البيانات  – فرصة أم تهديد؟

الميسر
السيد حممد الغامن، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة، ورئيس 

الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2007
المحاورون

الدكتور فيجياالكشمي غوبتا، عضو هيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند
السيد شنغانغ ما، نائب كبري املهندسني، معهد البحوث يف االقتصاد والسياسات، وزارة 

الصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف الصني
Turk Telekom السيد مصطفى أيكوت، منسق الشؤون الدولية والسياسات، شركة

السيد خالد كبة، رئيس اإلدارة املعنية بالسياسات، شركة غوغل
السيد بيرت بتش، املدير التنفيذي يف شركة إنتل؛

العرض: ضخامة البيانات
السيد آندي هري، رئيس شركة AJH لالتصاالت
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حتتم ضخامة البيانات رؤية الواقع مبنظار جديد، فهي 
تؤثر يف مجيع قطاعات االقتصاد العاملي تقريباً وتشكلها، 

وال سيما تلك اليت هلا دور يف تلقي البيانات واملعلومات أو 
إرساهلا. غري أن أثر ضخامة البيانات قد يتجاوز االقتصاد؛ 
فهي تؤثر يف نظرة اجملتمعات للعامل وتطرح التحديات أمام 

السياسات وحتدد فرص االبتكار. 
وتنشد ورقة املناقشة بشأن “ضخامة البيانات – فرصة 

أم هتديد؟« حتقيق أربعة أهداف: تأطري املوضوع؛ وتبيان 
الفرص واملسامهات اليت تتاح للمجتمع واألفراد بفضل ضخامة 

البيانات؛ وحتديد املخاطر اليت تنطوي عليها هذه األداة 
اجلديدة القوية والتفكري يف هذه املخاطر؛ وأخرياً، حتديد 

االعتبارات التنظيمية واالعتبارات املتعلقة بالسياسات اليت 
يتعني أخذها يف احلسبان عند رسم السياسة املستقبلية. ومتكِّن 

الورقة من تعريف بعض خيارات السياسات اليت من شأهنا 
أن تشجع زيادة االستخدامات والفوائد اليت تتيحها البيانات 

الضخمة، وتشدد على أمهية إعداد أطر سليمة ملنع التجاوزات 
اجملتمعية أو الفردية. 

ومن الطبيعي أن تكون اجلهات الفاعلة يف دوائر الصناعة 
متحمسة للفرص الكبرية اليت تتيحها ضخامة البيانات، 

أو »االبتكار القائم على البيانات«، وال سيما فيما خيص 
استحداث منتجات وخدمات جديدة وإجياد تدفقات 

إيرادات جديدة. ويفيد تعدد النماذج اجلديدة لألعمال 
عالقات املستهلكني، بل قد حيوهلا إىل حافظة قائمة بذاهتا 

ومدرة لألرباح: وقد تكون أمناط االستعمال وامليول التفضيلية 
املرتبطة بسمات املستعمل األساسية )مثل العمر، واحلالة 

االجتماعية، والتعليم( ونشاطه )مثل املكان، واحلركة( مبثابة 
منجم ذهب لطائفة كبرية من مقدمي اخلدمات. فيمكن 

أن يعمل بعض منهم مبثابة موردي بيانات كاملي األهلية، 
ويعمل آخرون مبثابة حمللي بيانات ومصممي منتجات ثانوية، 

بينما ميكن أن ينقسم بعض آخر إىل مستويات متعددة يف 
سلسلة توزيع منتجات البيانات الضخمة. ويف سياق مثل هذه 

السيناريوهات املعقدة واملتنوعة، ميكن أن تساعد مدونات 
السلوك اخلاصة بدوائر الصناعة يف ضمان عدم خروج البيانات 

عن سيطرة املستخدمني. وتعد الشفافية والقدرة على مراقبة 
ممارسات دوائر الصناعة أمرين ضروريني لكسب ثقة املستهلك 

وخلق بيئة قائمة على الثقة. 
للهيئات التنظيمية  وقد تكون ضخامة البيانات حتدياً 

أكثر من كوهنا فرصة، على األقل يف الوقت احلاضر. وتسفر 
ضخامة البيانات اليت يتعامل معها السكان عن شواغل 

تنظيمية، حتديداً فيما خيص وعي املستهلكني وقبوهلم 
باالستخدامات احملتملة لبياناهتم، ودقة البيانات وأمنها. 

ومن املمكن مقارنة ثورة البيانات الضخمة بالثورة الصناعية 
األوىل وقد تثبت كذلك أهنا أداة لتغيري قواعد اللعبة بالنسبة 

لالقتصاد واجملتمع بأسره - متيحة للبحث الطب ي أو عمليات 
اإلنتاج، على سبيل املثال، االنتقال إىل املستوى التايل. بيد 
أن اجلانب املظلم يف ضخامة البيانات يستدعي تقليل األثر 

السلب ي بصورة نشطة ويف اآلن ذاته إعداد قواعد واضحة 
وإنفاذها فيما خيص مجع البيانات وحتليلها واستخدامها. 

ومن بني اآلثار األخرى، ميكن إلدماج البيانات الضخمة يف 
مناذج أعمال مقدمي اخلدمات أن يؤثر يف املنافسة وهيمنة 

السوق. وال ميكن للتنظيم التقليدي وحده سوى تقدمي القليل 
من احللول املعقولة للمسائل املطروحة. ويتعني تطوير التنظيم 
الذايت والتنظيم املشرتك ليصبحا واجهتني تنظيميتني جديدتني 
لضمان حل املشكالت يف الوقت املناسب ومن دون تدخل 

تنظيمي مفرط.
وفيما خيص احلكومات بشكل عام، من املهم فهم تدفق 
البيانات واملعلومات وبناء القدرات إلدارهتا لصاحل األعمال 
واألفراد. وتؤدي احلكومات دوراً فريداً يف تصميم عمليات 

إنتاج البيانات وتصديقها. ومتثل البيانات الضخمة مصدراً غري 
حمدود للحكومات وميكن استخدامها يف حتسني احلكم الرشيد 

وعمليات احلوكمة بناًء على أدلة ملموسة. وينبغي أن تقيَّم 
بعناية االستخدامات اجلنائية للبيانات الضخمة وأن تستخدم 
حبذر شديد )حتديداً يف التنبؤ باجلرائم وتنفيذ عقوبات قائمة 

على التنبؤات(. وميكن التماس إرشادات من هيئات دولية 
بغية تطبيق أفضل املمارسات املتصلة بالتنظيم يف جمال 

الضخمة. البيانات 
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الجلسة الرابعة
هل حان الوقت إلعادة التفكير في منح تراخيص الطيف؟

الميسر
السيد جاك سترين، عضو جملس هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية يف فرنسا

المحاورون
السيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت

السيد بريو خيخو، رئيس هيئة االتصاالت اإللكرتونية والربيدية يف ألبانيا
السيد هيديو فوسيدا، مدير االتصاالت املتنقلة، بوزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت 

يف اليابان
السيد لوجيي كمباديال، نائب رئيس شركة Telecom اإليطالية ورئيس العالقات مع 

املنظمات الدولية
Cisco Systems الدكتور روبرت بيرب، نائب رئيس شركة

العرض: آفاق جديدة في منح تراخيص الطيف
Freedom Technologies السيد جون ألدين، نائب رئيس شركة
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دار حمور النقاش بشأن الطيف هذا العام حول اجلهود 
اليت تبذهلا البلدان من أجل حتقيق توازن بني التزامات الطيف 

املرخص والتكاليف وبني التزامات املشغلني املعفيني من 
الرتخيص، وضمان فرص متكافئة بني املشغلني املرخصني 

واملشغلني املعفيني من الرتخيص الذين يوفرون خدمات متنقلة. 
وظل مديرو الطيف يف أرجاء العامل يتعرضون لضغط كبري 

لكي ييسروا للخدمات الالسلكية العريضة النطاق الوصول إىل 
مزيد من الطيف. ومبا أن طيف الرتددات الراديوية يعد مصدراً 
قيماً للغاية، ومبا أن حجم تبادل البيانات واملعلومات ال يزال 

يزداد منواً، ميكن حتسني إدارة الطيف املتاح، بل ينبغي فعل 
ذلك حىت ميكن اعتماد تكنولوجيات جديدة. 

وتبحث ورقة املناقشة بشأن »آفاق جديدة يف منح 
تراخيص الطيف« النهج اجلديدة يف منح الرتاخيص، 

حتديداً من خالل التقاسم. وينمو النطاق العريض املتنقل 
على حنو متزايد يف كل أحناء العامل. وسينظر املؤمتر العاملي 

لالتصـاالت الـراديـويــة لـعــام 2015 يف نـطـاقــات جـديــدة 
لالتصاالت املتنقلة الدولية.

واكتسب منوذج جديد يف إدارة الطيف زمخاً، إذ أضحى 
النفاذ إىل الطيف عملية دينامية وليست ساكنة. والبيئة 

الدينامية هي البيئة اليت تتكيف فيها األجهزة والشبكات 
مبرونة مع املعوقات اليت تواجه النفاذ إىل الطيف يف يسر 

وحركية، بنفس الطريقة اليت مير هبا الركاب متجاوزين االزدحام 
يف حمطات القطارات أو متر به السيارات يف مسارات على 
الطرق السريعة. ويف إطار البحث عن مكان وجود طيف 
جديد، تقدم الورقة عرضاً عاماً عن النماذج التقليدية ملنح 
تراخيص الطيف )مبا فيها منح الرتاخيص اإلدارية، ومناذج 

حقوق االستخدام املرنة، ومناذج الطيف املعفى من الرتخيص( 
واملزايا املرتبطة هبا. ومتر مناذج توزيع الطيف اليت مت حتديدها يف 

السابق اآلن بطور حتول إىل مناذج هجينة تلب ي االحتياجات 
االقتصادية ملشغلي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ومصنعي املعدات واملستخدمني. ويف الوقت نفسه، حتتفظ 
هذه النماذج اهلجينة عادًة بالدعامات اإلدارية والدعامات 
املتعلقة بالسياسات العامة، اليت حتتاجها اهليئات التنظيمية 

واملستخدمون احلكوميون ألداء مهامهما. ويف هذه األثناء، 
يعكف اآلن على تطبيق طرق جديدة لتوسيع نطاق النفاذ 

إىل الطيف من خالل تصميم تكنولوجيات أو نـُُهج ملنح 
الرتاخيص هتدف إىل ضمان التعايش بني مستخدمي الطيف 

احلاليني.
ومع تزايد الطلب على البيانات وعلى خدمات أسرع 

وأكثر تنوعاً، ويف ظل وجود تطبيقات متنوعة وأوفر، يتعني 
على اهليئات التنظيمية إعادة النظر يف أولوياهتا والبحث عن 
أدوات جديدة. وقد أُعدت سياسات الطيف املطبقة حالياً 

على أساس احتياجات اخلدمات الصوتية. ولئن كانت النهج 
التنظيمية اخلاصة باخلدمات الصوتية قد جنحت يف السابق، 
فإن التحول من الصوت إىل البيانات يستدعي إجياد حلول 

جديدة. ومن الالزم وجود طيف جديد من أجل النطاق 
العريض املتنقل، والتطور طويل األجل )LTE( والتطور طويل 
األجل املتقدم، وتتمثل القضية الرئيسية يف كيفية توزيع هذا 

الطيف بطريقة حمايدة من حيث التكنولوجيا تسمح للمشغلني 
باالستفادة من مواردهم الشحيحة. وحيتاج العامل اجلديد الذي 
يسود فيه النطاق العريض املتنقل إىل سياسات طيف متمحورة 

حول البيانات.
وعند النظر إىل االجتاهات الرئيسية املتعلقة مبتطلبات 
الطيف، يالحظ أن تقاسم الطيف ال يزال يكتسب زمخاً. 

وحىت يتسىن إجياد توازن بني احتياجات مقدمي اخلدمة 
مبختلف أنواعهم، يتعني على اهليئات التنظيمية دارسة نـُُهج 

خمتلفة. وميكن أيضاً لبعض أنواع التكنولوجيا اجلديدة أن 
تساعد اهليئات التنظيمية على جتريب تقنيات التقاسم. 

كما ميكن االستفادة من املزايا التوصيلية من خالل تقاسم 
البنية التحتية املنفعلة من أجل تسريع نشر الشبكات املتنقلة 
وضمان وصوهلا إىل املناطق الريفية واحلضرية. وميكن لتقاسم 

العناصر املنفعلة أن يقلل من التكاليف والوقت الالزمني 
للوصول إىل السوق. وسيكون من املثري أن ننتظر لنرى ما إذا 

كان جتريب هذا النهج اجلديد املتمثل يف التقاسم سيفتح آفاقاً 
جديدة أمام منح الرتاخيص.
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ومن الضروري جلذب االستثمارات أن تتوفر يف السوق 
نظرة طويلة األجل ويقني إزاء الطيف. ويستفاد من الرتاخيص 

يف حل املشكالت املرتبطة بالتداخل، حيث إن املوجات 
الراديوية تتجاوز اجلدران واحلدود. ويف هذا الصدد، ميكن 

أن يعد إطار منح الرتاخيص مبثابة آلية أو صك يضمن لكل 
بلد االستخدام األمثل للطيف. وميكن أن يشتمل الرتخيص 
على التغطية وغري ذلك من االلتزامات. ويعّد ما يطلق عليه 

»الطيف غري املرخص« خياراً حيوياً لتصميم بعض أنواع 
اخلدمات، على الرغم من عدم وجود طيف غري مرخص 
فعلياً، إذ إنه لرمبا تكون الرتاخيص الشاملة ضرورية لتوفري 

مجيع اخلدمات جتارياً. ويوفر الطيف غري املرخص خيارات 
مدهشة، وال سيما يف الرتددات العالية. ويعكف على دراسة 
تقاسم استخدام الطيف املرخص والطيف غري املرخص، مع 
مالحظة أنه من الصعب إجياد نطاقات تردد صافية. ويتوقع 

بعض املراقبني أن يشهد استخدام الطيف غري املرخص اهتماماً 
متزايداً، إذ غدت اآلن نطاقات الطيف املرخص مكتظة. 

وينبغي احلفاظ على مستوى أمن اخلدمات وجودهتا فيما خيص 
مجيع اخلدمات، مبا فيها خدمات الطيف غري املرخص.

ولئن كان منح تراخيص الطيف يعد إىل حٍد ما موضوعاً 
الناحية االجتماعية  يكتسي أمهية من  تقنيًا، فهو أيضاً 
بأسره. وميثل  للمجتمع  واالقتصادية والسياسية، وأمهية 

التنظيمية  اللوائح  ارتكاز  واحتياجاهتم حمور  املستهلكون 
والسياسات. ويستدعي الطلب على خدمات جديدة وكثيفة 
لعرض النطاق )مثل الفيديو(، ودواعي جودة اخلدمات، أن 

يبحث املشغلون عن مزيد من الطيف واكتساب مزيد من 
املرونة. كما يستدعي التقارب أن تتواصل اهليئات اإلذاعية 

وشركات االتصال وأن تعمل معًا، على الرغم من أهنا كانت 
تتنافس يف السابق على ذات احملتوى واجلمهور. لذا، فإن 

ديناميات هذه البيئة اجلديدة ختتلف اختالفاً كبرياً عما كان 
عليه  الوضع قبل عشر سنوات أو عشرين سنة ماضية، 

القائمة.  التنظيمية  واللوائح  السياسات  ُأعّدت معظم  عندما 
وينبغي حتديث سياسات الطيف إلجياد حوافز مستهدفة 

وجلذب استثمارات كافية للبنية التحتية. ويف هذا الصدد، 
فأفضل ممارسة ميكن اتباعها هي أن جتسِّد رسوُم الرتخيص 

قيمة الطيف، وأال تستخدم املزادات مبثابة بقرة حلوب تدر 
النقدية. السيولة 

وتوصل احملاورون إىل توافق يف اآلراء بشأن احلاجة ملزيد 
من الطيف من أجل استخدامه بشقيه املرخص وغري املرخص، 

إذ ستكون البلدان النامية واالقتصادات الناشئة يف حاجة 
لتطويره. وإحدى وسائل حترير الطيف هي تسريع التحول من 

اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية. ويتعني، عند التصدي 
للتحديات ذات الصلة بالطيف، حتديد النموذج اجلديد 

للتعامل معه. وينبغي أن تكون اهليئات التنظيمية مبتكرة وأن 
تسمح بدراسة طرائق وآليات جديدة واختبارها. ومع ذلك، 
يتعني عليها أن تكود قادرة على االستجابة وأن تستشرف 

املستقبل، ويف الوقت ذاته تضمن إجراء اختبار وحتليل مكثفني 
قبل اعتماد اآلليات اجلديدة.



21

GSR14 تقرير الرئيس

الدكتور حممد أمحد العامر
 رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين

ورئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2014

“ال شك أن هذه الندوة تعترب حدثاً هاماً للفاعلني يف 
جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع تنظيم 
االتصاالت. ويتجسد هذا االهتمام يف حضور مئات 
املشاركني الذين حرصوا على التسجيل واالنضمام 

للمحاضرات وورش العمل والندوات ليحظون باملزيد من 
فرص التواصل مع املؤثرين يف قطاع االتصاالت”.
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نقاش بشأن الشبكة
تلبية طلب تحسين القدرة،

هل اقتربنا من تحقيق ذلك؟
الميسر

السيد كمال شحادة، رئيس موظفي التنظيم، شركة اتصاالت ورئيس الندوة العاملية ملنظمة 
االتصاالت لعام 2009

المحاورون
الربوفيسور جاوا كونفراريا، عضو جملس اهليئة الوطنية لالتصاالت يف الربتغال

السيد غونزالو رويز دياز، رئيس هيئة اإلشراف على االستثمارات اخلاصة يف االتصاالت يف بريو
السيد باروك فانربسي، هيئة االتصاالت الوطنية يف غانا

السيد ديبارك ماثور، نائب أول رئيس شركة السواتل )SES( يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي 
والشرق األوسط 

Telefonica السيد بابلو بفوست، رئيس اجملموعة املعنية بالشؤون التنظيمية، شركة
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هل النشر احلايل لشبكات النطاق العريض عالية السرعة 
كاٍف لتلبية الطلب؟ وما هي التكنولوجيا املطبَّقة املوجودة 

اآلن؟ وما هي النهج التنظيمية، والنهج السياساتية، والنهج 
التجارية اليت مت اعتمادها؟ عرض املتحدثون أمثلة متنوعة 

لنهج تنظيمية وسياساتية وجتارية خمتلفة، من بينها االتصاالت 
املتنقلة وتوصيل األلياف البصرية إىل املنازل والكبالت البحرية 

والسواتل.
ويف أوروبا، تعد الربتغال رائدة يف النفاذ إىل اجليل التايل 

)NGA( وتغطية التطور الطويل األجل )LTE(. وتبلغ نسبة 

األسر املشمولة باأللياف البصرية أو شبكات الكبالت 80 
باملائة ويتمتع 90 باملائة من السكان بالنفاذ إىل شبكة تطور 

طويل األجل.
وحتققت خطوة رئيسية عندما قررت اهليئة الوطنية للتنظيم 

أن تفرض النفاذ اإللزامي إىل جماري الكبالت وأعمدة شركة 
 Telecom الربتغالية حبلول عام 2006. وخضعت شركة Telecom

هلذا النوع من التنظيم إذ كانت تتمتع آنذاك حبق االمتياز 
فيما خيص اخلدمات العامة وكانت تتمتع بقوة كبرية يف السوق 

من ناحية البنية التحتية. ومّت إصدار قانون يف عام 2009 
ُمنح مبوجبه نفاذ متماثل لكل اجملاري يف البالد. ويعين ذلك 

أن مشغلي االتصاالت اإللكرتونية الذين يرغبون يف إقامة 
شبكات النفاذ للجيل التايل يتمتعون باحلق يف النفاذ إىل 

اجملاري اليت ميتلكها مشغلو اتصاالت إلكرتونية آخرون، واليت 
متتلكها البلديات ومشغلو الطرق السريعة، ومشغلو السكك 

احلديدية، وشركات املياه والنفايات، إخل. وطبق برنامج 
حكومي لدعم إقامة شبكات توصيل األلياف البصرية إىل 

املنازل يف املناطق الريفية واملناطق الفقرية، مع إلزام الشركات 
املدعومة بالسماح بالنفاذ ملقدمي اخلدمات أو املشغلني الذي 

يعتزمون استخدام األلياف.
وفيما خيص إفريقيا، كانت نسبة انتشار اهلواتف يف غانا 

0,3 باملائة فقط يف منتصف التسعينات. ويف عام 2000 اختذت 

احلكومة تدابري مباشرة إلدخال البنية التحتية للنفاذ. وآنذاك، 
كانت هناك أربع شركات تشغيل مرخصة لالتصاالت املتنقلة 
متتلك تراخيص جيب جتديدها سنوياً. ويف عام 2004، بدأت 
احلكومة يف منح تراخيص ملدة 15 عاماً ميكن جتديدها لعشر 

سنوات أخرى. وعلى الفور، منا االستثمار وزاد النشر. 
وحبلول عام 2006 ارتفع معدل االنتشار إىل حوايل 26 باملائة 
ويف عام 2010 بلغ 73 باملائة واليوم بلغ 110 باملائة - بينما 

بلغ انتشار النطاق العريض املتنقل يف الوقت احلايل 54 باملائة.
وقبل عام 2000، كانت الوسيلة الرئيسية للنفاذ إىل 

اإلنرتنت هي السواتل )وكانت توصف بأهنا غالية الثمن، 
وغري موثوق فيها، وبطيئة(. وكان يستخدم اإلنرتنت آنذاك 

فقط 1.5 باملائة من السكان. وخصصت احلكومة وقتها 
حمطات إرساء كابالت األلياف البصرية البحرية، مما أكسب 
غانا قدرة. ومّت إرساء أول كابل حبري يف عام 2000، بيد أن 

األسعار ظلت عالية. وبعد قرابة عشر سنوات، مت إرساء 
كابل األلياف البصرية البحرية الثاين، وفور حدوث ذلك، 

اخنفضت أسعار خدمات االتصاالت إىل النصف تقريباً. ومنذ 
ذلك الوقت، استمرت األسعار يف االخنفاض بفضل املنافسة 

واستمر عرض النطاق يف الزيادة.
وقبل أن ترسى الكابالت البحرية يف سواحلها، دأبت 

إفريقيا على االعتماد على السواتل يف الربط بني نقطة وأخرى 
فيما خيص اإلنرتنت والصوت. بيد أن قطاع الصناعة الساتلية 

احتج بأن هذا االستخدام يبدد قوة السواتل يف اإلذاعة 
 C الشاملة وتوصيل احملتوى. فمثاًل، ميكن لساتل واحد للنطاق

أن يغطي مجيع أحناء إفريقيا وآسيا. فجهاز مرِسل مستجيب 
واحد ميكنه أن يستوعب 30 قناة للتلفزيون العادي الوضوح 

أو 8 قنوات من التلفزيون العايل الوضوح وأن يصل املستهلكني 
كافة يف مجيع أحناء إفريقيا أو آسيا، بتكلفة ضئيلة جداً لكل 

أسرة. وفيما خيص النطاق العريض واإلنرتنت، يشهد العامل 
الساتلي ابتكاراً كبرياً. فإحدى شركات السواتل )شبكات 
O3b( تستخدم احلزم النقطية ذات الصبيب العايل إلنتاج 

سرعات مبستوى األلياف، وكمون مبستوى األلياف بأسعار 
متاثل أسعار األلياف يف أي مكان يف العامل.

وفيما يتعلق باألمريكتني، بدأت بريو تعزيز االستثمار 
اخلاص يف قطاع االتصاالت يف عام 1994. وزادت الدولة 
من عدد عقود االمتيازات مبا يتجاوز 600 عقد، بعد أن 
كان امتيازاً واحداً حتتكره الدولة، حيث كان ذلك األمر 

مبثابة األداة الرئيسية لدى الدولة لتعزيز االستثمار يف السوق. 
30 مليوناً من اخلطوط املتنقلة يف بريو. بيد أن  ويوجد حالياً 

النمو يف التوصيلية مل يكن متكافئاً، إذ تركز معظمه يف املناطق 
الساحلية ويف املدن.  وإحدى التحديات اليت تواجهها الدولة 

ودوائر الصناعة هي توسيع نطاق اخلدمة لتشمل املناطق النائية 
يف البالد، مبا فيها املناطق الريفية واجلبلية والغابية.

ومنذ عام 2013، تعمل بريو على مشروع إنشاء شبكة 
ألياف بصرية أساسية ستمكنها من حل مشكلة شح 

البنية التحتية يف املقاطعات الداخلية. وتسعى احلكومة إىل 
تسهيل النفاذ إىل البنية التحتية والنطاق العريض الثابت يف 
املناطق النائية من خالل إقامة مشروع شراكة بني القطاعني 
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العام واخلاص. وبناًء على ذلك، تتوىل الدولة دوراً هاماً، 
إذ أضحت اهليئة التنظيمية مسؤولة عن ضمان احليادية 

فيما خيص النفاذ إىل شبكة النقل هذه، اليت ستخضع إىل 
سيطرة مشغل من القطاع اخلاص.

ومن وجهة نظر مشغل الشبكة، يتعني على كل بلد 
أن يوفر املوارد واالستثمارات من أجل إنشاء شبكات 
النطاق العريض والنطاق شديد االتساع، الثابت منها 

واملتنقل. وعموماً، جيب أن تأيت هذه االستثمارات بصورة 
رئيسية من القطاع اخلاص، مع بعض االستثناءات )كما 
ورد سابقاً، يف حالة بريو على سبيل املثال(. وعند اختاذ 

القرار بشأن اإلطار التنظيمي املناسب الذي يتعني تطبيقه، 
ُيشجع واضعو السياسات واهليئات التنظيمية على أال 

ينظروا إىل شركات االتصاالت باعتبارها مرافق. فبالنظر إىل 
ِقَصر الدورات التكنولوجية اليت تعمل فيها هذه الشركات، 
ال يتعني التعامل معها بذات الطريقة اليت يتم التعامل هبا 
مع الشركات يف القطاعات األخرى مثل الغاز والكهرباء. 

وال ينبغي أن تعيق األطر التنظيمية االبتكار أو أن متنع 
استكشاف مناذج أعمال جديدة. كما ال ينبغي أن يسمح 
للقواعد اخلاصة باإلنرتنت املطروحة حالياً ملثل هذا النقاش 

أن متنع املواطنني من جتريب أشياء جديدة.
النرية من احملاورين  وأعقب هذه األمثلة واملالحظات 
نقاش مكثف بشأن السبب يف عودة بعض البلدان إىل 
املتمثل يف توفري شبكة واحدة من  النموذج االحتكاري 
شبكات البيع باجلملة الذي كان مطبقًا منذ 15 إىل 20 
اليوم تطبيق  عامًا مضت يف دوائر الصناعة. ملاذا ينجح 

هذه األفكار الذي عادة ما كان يفشل يف السابق عندما 
يهيمن  احتكـاري  منـوذج  الصنـاعــة  هـذه  يسـود يف  كـان 

العام؟ وما هي  القطاع  العام أو يقوده  عليه القطاع 
احلدود اليت جيب أن يتوقف عندها االحتكار؟ هل جيب 

أن يتوقف عند األعمال املدنية، أم األلياف، أم حىت 
عند مرافق اإلرسال؟

وتقول احلكومات اليت تشجع الشبكة الوحيدة على 
أساس البيع باجلملة “إننا نوفر حاًل قليل التكلفة. ونفعل 
حقيقة ما هو صحيح. وحنن نساعد اجلمهور«. إذن، ما 

هو الدور الذي ينبغي أن تؤديه الدولة يف سياق تطوير 
الشبكة لضمان النفاذ إىل النطاق العريض؟

ويرى البعض أن دور الدولة هو تيسري توفري البنية 
التحتية حيثما عجزت استثمارات القطاع اخلاص عن 

القيام بذلك ألي سبب من األسباب. وميكن وصف هذا 
الدور على أنه دور ثانوي، أو تكميلي، ليس الغرض منه 

أن حيل حمل استثمارات القطاع اخلاص بل يكملها.
وفيما خيص الشراكات بني القطاع العام والقطاع 

اخلاص، فهي تنطوي على قدر كبري من اهلندسة املالية ومن 
املهم القيام بتحليل حالة األعمال وخمتلف املخاطر املالية 
اليت حتف االستثمار. ومبستطاع االقتصاديني الليرباليني أن 
يتوجهوا دوماً باللوم إىل الدولة عندما ال تسري األمور على 
ما يرام، أو أن حيتجوا بأن األمور كانت ستسري على حنو 
أفضل يف غياب الدولة. بيد أن العديد من الدول تواجه 
مشكالت مالية، ويف بعض األحيان يكون من الضروري 

تدخل الدولة يف املشاريع االستثمارية الكبرية من أجل 
تقليص املخاطر بغية جذب مستثمرين من القطاع اخلاص. 

التنمية  العريض يساهم يف  القطاع  وبالنظر إىل أن 
االقتصادية، ميكن إشراك شركاء ماليني مثل مصارف 

الدويل  املناقشات على مستوى االحتاد  التنمية يف 
العاملية ملنظمي االتصاالت،  الندوات  لالتصاالت أو يف 

اليت  املناقشات  املسامهة يف  بالتأكيد  حيث ميكنهم 
يديرها االحتاد الدويل لالتصاالت. ويعد ذلك مبثابة 

مادة للتفكري.
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الدكتور محدون إ. توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

“توفر الندوة منصة ال مثيل هلا لتبادل اخلربات التنظيمية 
وأفضل املمارسات.  واالحتاد، بوصفه اجلهة املبادرة 

والداعية إىل هذا احلوار العاملي الفريد من نوعه الذي جيمع 
بني رؤساء اهليئات التنظيمية الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف العامل، فخور برؤية املسامهات 

املبتكرة الكثرية الواردة سنة تلو األخرى، اليت ساعدت على 
دفع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل طليعة برنامج 
السياسة العامة واالعرتاف بالنطاق العريض كمحفز قوي 
لالندماج االجتماعي واالقتصادي. واجلهود املبذولة على 
الصعيد العاملي لتعزيز االبتكار واالستثمار وحقوق محاية 
املستهلك من خالل اعتماد تنظيم موجه حنو أهداف 

حمددة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ستساهم 
يف حتويل احللم املتمثل يف حتقيق “عامل رقمي للجميع” 

إىل واقع ملموس.”
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الجلسة السادسة
نماذج أعمال جديدة أساسها االتصاالت والخدمات الرقمية

الميسر
السيد حممد بوشيت، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف البحرين

المحاورون
املهندس هشام العاليلي، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت يف مصر

السيد حممد شريل ترمذي، رئيس هيئة االتصاالت والوسائط املتعددة يف ماليزيا
السيد جيم بيفرديج، مدير اإلدارة املعنية بسياسة التكنولوجيا الدولية، شركة مايكروسوفت

 السيدة لورين فان فازير، نائبة رئيس اإلدارة املعنية بالسياسة العامة العاملية، 
Akamai Technologies شركة

العرض: نماذج أعمال جديدة أساسها االتصاالت والخدمات الرقمية
WK-Consult GmbH السيد رينيه أرنولد، رئيس إدارة األسواق والتوقعات، شركة



27

GSR14 تقرير الرئيس

إن االقتصاد القائم على أساس البيانات هو اقتصاد 
عاملي إىل حد كبري. وقد مكنت اإلجراءات اجلديدة لنقل 
البيانات وختزينها وحتليلها مزيداً من األعمال من استخدام 

البيانات يف مناذج عملها. ومثة العديد من العوامل اليت تؤثر 
على جناح هذه النماذج. وإحدى السمات الرئيسية هلذه 

البيئة اجلديدة هي إهنا بيئة تتمحور حول املستهلك. فينبغي 
على اهليئات التنظيمية أن تتدخل كي حتقق التوازن بني 

حقوق املستهلك وفرص األعمال، وبالتايل متكِّن االقتصادات 
الرقمية اجلديدة من االزدهار.

على  البيانات  »تأثري  بشأن  املناقشة  ورقة  وتستكشف 
اليت  واالتصاالت«،  املعلومات  تكنولوجيا  أعمال  مناذج 

 ،2014 العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  الندوة  قدمت خالل 
للنمو االقتصادي.  البيانات حمركًا جديداً  بأن تكون  االجتاه 
وتقوم الورقة بتتبع تطور مناذج األعمال اليت ُوضعت على 

الدليل على وجود تغري هيكلي  البيانات، وتقدم  أساس 
البيانات وتنبه  قائم على أساس  اقتصاد  مستمر سيؤدي إىل 
السياسات ومنظمي االتصاالت إىل وجوده. ويتميز  واضعي 

رئيسية ثالث.  البيانات بسمات  أساس  القائم على  االقتصاد 
القطاعات.  للبيانات مجيع  االقتصادي  التأثري  يشمل  أواًل، 

البيانات  أساس  على  القائم  االقتصاد  يتشكل  ثانيًا، 
بأسواق ذات جانبني هلا استعداد أن تُنشئ أوضاعًا مهيمنة 

السياسات واهليئات  يف السوق، لذا يتعني على واضعي 
ثالثًا، ليس من املؤكد بعد أي من اجلهات  التنظيمية رصده. 

الورقة  تقرتح  وباختصار،  األقوى.  بالوضع  الفاعلة ستفوز 
إذا ما نُفذت  أثر ضئيل  التنظيمية  للتدخالت  أنه لرمبا يكون 

تنظيمية  ترتيبات  الوطين، ودعت إىل  املستوى  فقط على 
عامليًا. تطبق 

ورمبا يكون األمر املؤكد الوحيد هو أن االقتصاد اجلديد 
القائم على أساس البيانات موجود ليبقى. لكن كيف يتأتى 

العديد قائلني  التقليدية؟ وحيتج  االقتصادات  النمو متجاوزاً  له 
إن البيانات هي مبثابة كنز جديد؛ لكن هل يصبح االقتصاد 

املتمحور حول البيانات حلما أسطورياً يف العصر الرقمي 
فيها؟  التنمية  البلدان على اختالف مستويات  بالنسبة جلميع 

إن التقاسم هو ما جيعل هذه الفلسفة االقتصادية خمتلفة 
التقاسم، فهو  عن سابقاهتا. ويقوم املستقبل على اقتصاد 
ينشئ أعمااًل جديدة ال حتدها حدود للشركات متعددة 
اجلنسيات اليت تشرئب أعناقها حنو املستقبل وألصحاب 
العمل املتفائلني، إذ ال يلزمها يف أول األمر عادًة سوى 

استثمارات ضئيلة بل تكاد تكون منعدمة. وبتشارك 
الشبكات، والقدرات، وطيف الرتددات الراديوية، تنفتح أمام 
التفكري التجاري اجلديد آفاق جديدة مل تطرقها االقتصادات 

التقليدية. غري أن االستفادة من التكنولوجيا كما ينبغي ال 
يضمن منوذجاً جتارياً راحبًا، فالبد من التصدي للعديد من 
التنظيمية، يستدعي اجملال  اهليئات  التحديات. وفيما خيص 

البيانات حلواًل تنظيمية جديدة.  القائم على  التجاري اجلديد 
ولئن كانت هناك اآلن حاجة للتنظيم أكثر من قبل، إال أن 
حمور تركيزه واحتياجاته قد حتّوال إىل االستفادة من القواعد 
اجلديدة. وستتولد نتائج عكسية من جراء تطبيق اللوائح 

التنظيمية القدمية على واقع السوق اجلديد. فرمبا يستدعي 
األمر تصميم لوائح تنظيمية جديدة وخمتلفة جلميع اجلهات 

التنظيمية القدمية. اللوائح  الفاعلة يف السوق لتحل حمل 
غري أن الكالم رمبا يكون أسهل من الفعل. فاقتصادات 

اإلنرتنت ال تنمو يف فراغ، بل هي حتتاج إىل بنية حتتية 
التنظيمية تشجيع  للهيئات  الرئيسية  الشواغل  مادية. ومن بني 
االستثمار وزيادة قدرة الشبكات. وحيث إن التقاسم أضحى 
اللبنة األساسية يف مراجعة مناذج األعمال يف قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وغريها من القطاعات، تدرك اهليئات 

التنظيمية أن عليها أن تنتقي تدخالهتا وأن تعتمد هنجاً 
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معتداًل يف تنظيم بعض جوانب االقتصادات الرقمية اجلديدة، 
مع تطبيق آليات إنفاذ قوية يف اآلن ذاته. وحتتاج اهليئات 

التنظيمية بصورة متزايدة أن تكون على علم ودراية مبجاالت 
عديدة وخمتلفة، بدءاً من هندسة الشبكات وصواًل إىل إدارة 

احلركة واحملتوى، وأن تواصل التعلم باستمرار، وأن تتوىل 
التنظيمية  أدواراً ومسؤوليات جديدة. ويتعني على اهليئات 
أن متحص يومياً وبدقة يف السؤال الرئيسي - هل ننظم أم 

ال ننظم؟. إن األجوبة املباشرة عن هذا السؤال قليلة، بيد 
أن اهليئات التنظيمية تعي أن فرض االلتزامات لن يعود 

جمدياً يف العديد من اجملاالت، وأن ما يلزم اآلن هو التحفيز. 
وال ترغب اهليئات التنظيمية يف أن ينظر إليها باعتبارها 
جهات مراقبة أو حراسة، بل كجهات شريكة وحليفة. 

وبنفس القدر، بداًل من حماولة تكييف مجيع صور الرتتيبات 
والتفاعالت احملتملة بني اجلهات الفاعلة يف السوق، ومشغلي 
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التقليدية عرب اإلنرتنت، وترمجتها  الشبكات، واخلدمات غري 
إىل قانون رمسي، يتعني أن تنشئ اللوائح التنظيمية إطاراً ميكن 

التشارك، والتقاسم، والتنافس. الفاعلة من  اجلهات 
ووافق مجيع احملاورين على أن البيانات ال تعرف حدوداً، 

القائمة  باالقتصادات  املتعلقة  املسائل  تناول  يتعني  لذا 
إطار  بغية وضع سياسة وإعداد  العاملي  الصعيد  عليها على 

متطلبات  تلبية  على  وقادرين  باملرونة  يتسمان  تنظيمي 

السوق. ومن  الفاعلة اجلديدة والناشئة حديثًا يف  اجلهات 
معاملة  تكفل  وذكية  مبتكرة  تنظيمية  هنج  تصميم  املطلوب 

املهم  السوق معاملة متساوية. ومن  الفاعلة يف  مجيع اجلهات 
املتشدد  التنظيم غري  أو  الذايت  التنظيم  بالغة زيادة  أمهية 

حىت ميكن تعزيز منو خدمات جديدة منواً مستدامًا وكفالة 
مصاحل املستهلكني.
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الجلسة السابعة
تقييم األثر التنظيمي: تشجيع الكفاءة التنظيمية

الميسر
الدكتور يوجني جوا، نائب الرئيس التنفيذي جمللس اإلدارة والرئيس التنفيذي يف هيئة 

االتصاالت يف نيجرييا
المحاورون

الدكتور درازين لوشي، رئيس جملس اهليئة الكرواتية للربيد واالتصاالت اإللكرتونية 
املهندس غودفري موتابازي، مدير هيئة االتصاالت يف أوغندا

السيد سونيل كانيت بوس، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف بنغالديش 
املهندس صادق الطيب، نائب احملافظ لشؤون املنافسة هبيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 

باململكة العربية السعودية
العرض: استخدام تحليل األثر التنظيمي لتحسين اتخاذ القرارات في قطاع 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الربوفيسور أندريه رندا، كبري زمالء البحوث، باملركز األورويب لدراسات السياسات 

يف بلجيكا
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ال يفتأ التنظيم، وال سيما تنظيم قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، يزداد تعقيداً مع العوملة والتقدم 

التكنولوجي وما نتج عنهما من حتول يف مناذج األعمال. 
فمن املنطقي، قبل وضع قرارات واعتماد لوائح تنظيمية، أن 
يقيمَّ أثرمها وأن يتم مقارنة ذلك األثر يف مقابل جمموعة من 
األهداف مث تراجع وتصقل هذه القرارات يف آخر املطاف.

وتسلط ورقة املناقشة بشأن »استخدام حتليل األثر 
التنظيمي لتحسني اختاذ القرارات يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت« الضوء على حتليل األثر التنظيمي، 
وهو أداة تنظيمية قوية ولكنها قليلة االستعمال إىل حد ما. 

ويعرف حتليل األثر التنظيمي بأنه حتليل منهجي ذو بنية 
قائم على األدلة جُيرى لآلثار املتوقع أن ترتتب عن إجراٍء 

مقرتٍح تطبيقه متعلق بالسياسة مقابل بدائل ممكنة. وميكن 
أن يعزز اعتماد هذا التحليل وإجراؤه من كفاءة اإلجراءات 

احلكومية وشفافيتها واملساءلة ذات الصلة هبا. بيد أن إجراء 
هذا التحليل ينطوي على حتديات متعلقة باجلوانب اإلجرائية 

واملنهجية. وتتناول ورقة املناقشة هذه التطورات الراهنة يف 
جمال حتليل األثر التنظيمي وتعرض الفرص والتحديات احملتملة 

املرتبطة بإجرائه يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
وُعرض العديد من أمثلة إجراء حتليل األثر التنظيمي يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأُعدت قائمة مرجعية 
للهيئات التنظيمية هبدف إسداء النصح هلا بشأن كيفية 

استخدام أداة حتليل األثر التنظيمي استخداماً موفقاً يف قراراهتا 
اليومية. التنظيمية 

ومن منظور الدول النامية، ميكن أن يطبق حتليل األثر 
التنظيمي بداًل عن تقليد أفضل املمارسات املطبقة يف دوائر 

االختصاص األخرى. فهو يصمم، بداًل عن ذلك، نظاماً 
تشاركياً لصنع القرارات التنظيمية ذات الصلة، واالستفادة 

من معارف أصحاب املصلحة يف األسواق الوطنية بغية 
صياغة قوانني جيدة. ومن شأن وجود عملية تشاركية نرية 
لتقييم خمتلف اخليارات املتعلقة بالسياسات أن تيسر فهم 

أفضل لواقع السوق وأدوار خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية هبذه 
املسائل. وهلذا النهج فائدة أخرى تتمثل يف إقامة عالقة سليمة 
وطويلة األجل مع دوائر الصناعة واملستهلكني. ويساعد ذلك 

أيضاً يف رسم صورة جديدة للهيئة التنظيمية باعتبارها جهة 
توفيقية ومدافعة عن الصناعة وحقوق املستهلك، بداًل عن 

كوهنا شرطي. 

ومّت يف نيجرييا حتديد األهداف السياساتية واطالع 
اجلمهور عليها. وُروعيت تعليقات أصحاب املصلحة 

ومسامهاهتم يف العملية التنظيمية من خالل مشاورات موسعة. 
ويف االحتاد األورويب، جُترى دراسات دقيقة لتحليل السوق 

كل ثالثة أعوام. ومضت كرواتيا هبذا النهج خطوة لألمام من 
خالل مشروعها »استشراف املستقبل« الذي يركز على حتديد 

تأثريات القرارات التنظيمية يف املستقبل بالتعاون مع اهليئات 
األكادميية ودوائر الصناعة. ويف اهلند عادة ما يكون التحدي 
هو يف إنفاذ القرارات التنظيمية. وملعاجلة هذا األمر، ولضمان 
الشفافية واملساءلة، ختضع مشاريع اللوائح للمشاورات العامة 
مع أصحاب املصلحة، من خالل أحداث مستهدفة أو عرب 
اإلنرتنت، قبل املوافقة الرمسية عليها من اهليئة التنظيمية. ويف 

اململكة العربية السعودية، تتخذ اهليئة التنظيمية عدداً من 
التدابري لضمان استفادة أصحاب املصلحة من التنظيم. وجترى 

دراسات دورية لتحليل السوق فيما بني األفراد والشركات 
الصغرية ومتوسطة احلجم باإلضافة إىل املؤسسات العامة 
مثل املستشفيات واملدارس، للتقدير الكمي ألثر التنظيم 

واقرتاح طرق لتصحيح اللوائح أو تبسيطها. وتساعد التوصيات 
الصادرة عن هذه الدراسات على تشكيل اسرتاتيجية اهليئة 

املنظمة لتعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونقل 
فوائد التنظيم إىل مجيع املستعملني واألعمال واألفراد.

وأخرياً وليس آخراً، من املهم أن نؤكد على أن حتليل األثر 
التنظيمي ال حيل حمل صنع القرار السياسي. وحيثما ُيستخدم 

التحليل املعتاد للتكاليف مقابل الفوائد ، يظل بإمكان 
اهليئات التنظيمية أن تعطي وزناً ملختلف أنواع اجملاالت، 

حسب أولوياهتا السياسية أو غريها من األولويات. وتتجلى 
قيمة حتليل األثر التنظيمي يف عملية التوفيق بني خمتلف اآلراء 

واالحتياجات، وموازنة مصاحل املستهلكني مع مصاحل دوائر 
الصناعة. وميكن للتحليل القائم على عدة معايري يف هذه 

احلالة بالذات أن يساعد يف تقليص التحيز وتشجيع خيارات 
تنظيمية مستهدفة حلل مشكالت معينة وحتسني جودة التنظيم  

بأسره. ومن هذه التحديات تكلفة حتليل األثر التنظيمي. 
فعلى الرغم من أن املعركة لتوفري الدليل حتسن من جودة 

النقاش بشأن التنظيم، إال أن ذلك حيدث عادة على حساب 
الوقت، واجملهود، واملوارد اليت ختصصها اهليئة التنظيمية.
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الجلسة الثامنة
االرتقاء بالنموذج التنظيمي إلى المستوى التالي

الميسر
السيدة كاثلني ريفيري مسيث، الرئيسة التنفيذية هليئة تنظيم املرافق واملنافسة يف جزر البهاما

المحاورون
السيدة أدريانا البارديين، املعهد الفيدرايل لالتصاالت يف املكسيك

السيد أنتونيو بريتو، مفوض هيئة التنظيم يف إيطاليا
السيد دييغو رودريغي، عضو جملس اهليئة الوطنية لألسواق واملنافسة يف إسبانيا

الدكتور كمال حسينوف، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف البوسنة واهلرسك
 السيد ثاري بنكو، املدير التنفيذي وعضو جملس هيئة تنظيم االتصاالت، حبكم منصبه، 

يف بوتسوانا
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ليس من املستغرب أن تصبح اجلهات التنظيمية العادية 
بالدينامية  الرقمية احلالية املتسمة  البيئة  فّعالة يف  القدمية غري 
تنظيمية منفصلة تشرف  والتباين. وقد ييسر وجود جهات 

على جماالت متمايزة وقائم كل منها بذاته على اجلهات 
الفاعلة يف السوق أن تنتقي على هواها السلطة املناسبة بغية 

االستفادة من أفضل األوضاع. وبداًل من ذلك فإن بعض 
البلدان قد تكون أكثر مالئمة إلنشاء هيئة تنظيمية متقاربة 
لتحقيق أهداف متعددة وحصد املكاسب اخلاصة بالكفاءة.

وأنشأت إيطاليا إحدى أوىل اهليئات التنظيمية املتقاربة يف 
1997. ويهيئ وجود جهة تنظيمية متقاربة اندماج اإلعالم، 

واحملتوى، ومقدمي اخلدمة بطريقة أكثر تكاماًل. ومن هذه 
الشفافية  املتقاربة حتقيق  التنظيمية  اجلهة  الزاوية، تكفل 

التنظيمية واليقني ومزيد من االستثمارات، كما تكفل معاملة 
تنظيمية متساوية جلميع اخلدمات املتاحة من خالل خمتلف 

املنصات ومعاملة متساوية بني مجيع اجلهات الفاعلة. وساهم 
وجود كيان واحد يف إيطاليا يف جناح االنتقال من اإلذاعة 

الرقمية. إىل نظريهتا  التماثلية 
ويف البوسنة واهلرسك، أنشئت هيئة تنظيمية متقاربة يف 

2001 لإلشراف على عملية تنظيم االتصاالت واحملتوى. 

وحيصد املشغلون واجلهات اليت تدخل السوق حديثاً فوائد 
مجة من وجود جهة تنظيمية واحدة خاصة باملستهلكني 

واألعمال، إذ ليس أمامهم سوى كيان واحد يتعاملون معه، 
أي مؤسسة واحدة بداًل عن مؤسسات متعددة وخمتلفة. وال 
يزال حمتوى التنظيم يزداد أمهية. فبوجود تقارب بني اخلدمات 

التنظيم األفقي  أمام  أبوابه  التحتية، يشرع املستقبل  والبنية 
الرأسي. التنظيم  وليس 

وخاضت جزر البهاما هذه العملية يف 2009، وُأجريت 
القدرات  لزيادة  التنظيمية  للهيئات  إعادة هيكلة كاملة 

العامة  املرافق  تنظيمية متقاربة بدمج  املؤسسية. وأُنشئت جهة 
وهيئات اإلذاعة وجلب قوة تنافسية إىل القطاع حتت إشراف 

املتقارب. الكيان 
التنظيمية أشكال  وقد يكون للتقارب بني اهليئات 

هيكلــة  إعــادة  2013 جـرت  خمـتـلفــة. ويف  مـؤسسيــة  وتصـاميـم 
منافسة  قدرات  املكسيكية وُمنحت  املتقاربة  التنظيم  هيئة 
موسعة الحقة، باإلضافة إىل اإلشراف على االتصاالت 

الـتنظيميــة حتت كيان واحد  القــدرات  واإلذاعــة. ويتيــح مجُـع 
وهو  القطاع.  عن  شـامـلــة  رؤيــة  اكتساـب  التنظيميــة  للهيئــة 

أكـفــاء  الشفـافيـة، وموظفني  من  أفضـل، ومزيداً  يكفل منافسة 

من أجل إعداد اللوائح التنظيمية الالزمة، وزيادة املشاركة يف 
السوق. واألهم من ذلك، أن تركيز السوق يف القطاعات 

املختلفة يستدعي تنظيماً غري متماثل إلزالة العوائق من أمام 
املنافسة. وقد تؤثر تدابري احلقوق احلصرية يف اإلذاعة، على 

سبيل املثال، على املنافسة يف األسواق األخرى، األمر الذي 
ميكن دراسته على حنو أفضل يف كيان واحد.

املتقاربة، اليت أنشئت يف  التنظيمية اإلسبانية  وجتمع اهليئة 
2013، بني أنشطة مخس هيئات تنظيمية كانت منفصلة عن 

التحتية واخلدمات واحملتوى.  البنية  بعضها سابقاً ومسؤولة عن 
ومن شأن تقارب اهليئات التنظيمية أن يزيد من التماسك 

بني األنشطة القطاعية وحيقق التآزر. وتعد جتربة إسبانيا 
إجيابية، على الرغم من قصرها وعلى الرغم من اعرتاف اهليئة 

التعقيد. التقارب عملية غاية يف  التنظيمية بأن 
ويف بوتسوانا، الحظت احلكومة منذ عشر سنوات 
مضت أن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو 

حمرك التنمية. ويف عام 2013، عندما مت دمج هيئيت تنظيم 
االتصاالت واإلذاعة على أن تشمل خدمات الربيد واإلنرتنت 

كذلك، قررت بوتسوانا خوض التحدي لكي يستفيد مجيع 
املواطنني من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومل يكن 
ذلك دوماً باملهمة السهلة، إذ أن كل قطاع يتميز بتفرده 

ويتعني التعامل معه بكل عناية. ويف سياق عملية التوظيف 
يف اهليئة التنظيمية، من املهم توفري األشخاص املؤهلني الذين 

املناسبة يف  لتنظيم اخلدمات  يتمتعون باملهارات الالزمة 
الوقت املناسب.

وركز مجيع املتحدثني على جوانب التقارب اإلجيابية 
ومزاياه، ومنها احلد من ازدواجية التدابري، واالندماج، وزيادة 

الكفاءة من خالل الوفورات يف املوظفني والتكلفة والقدرة 
على النهوض باحملتوى احمللي. وعلى األرجح فإن هيئة 

التقارب  املتقاربة أكثر كفاءة يف االستجابة لتحديات  التنظيم 
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز حيادية 

التنظيمية  للهيئة  وينبغي  املتساوية.  واملعاملة  التكنولوجيا 
املتقاربة أن يكون لديها كذلك قدرات تنافسية. واعتمدت 

بلدان أخرى يف االحتاد األورويب كذلك قواعد تنظيمية 
أساسياً ألن  متقاربة، ولكن تقارب اهليئة التنظيمية ليس شرطاً 

كل دولة ختتلف عن األخرى. ومل يلحظ املتحدثون سوى 
القليل من العيوب يف إنشاء هيئة تنظيمية متقاربة وشددوا 

على أمهية إكساب اهليئة قدرات تنافسية يف القطاع لتزويدها 
السابق والالحق. التنظيم  بأدوات 



الجلسة التاسعـة
كيف يمكن مراقبة تنفيذ خطط النطاق العريض/ البرامج الرقمية؟

الميسر ومقدم العرض
السيد كولني أوليفر، كبري خرباء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

المحاورون
الدكتور ميالن يانكوفيتش، مدير وكالة االتصاالت اإللكرتونية يف صربيا

السيد فليكساس دوبروفولسكيس، رئيس جملس هيئة تنظيم االتصاالت يف ليتوانيا 
ومديرها العام

الربوفيسور جون نكوما، املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف تنزانيا
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النطاق  تنفيذ خطط  املناقشة بشأن »مراقبة  تؤكد ورقة 
املراقبة وإبداء  يتعني دمج  أنه  العريض واسرتاتيجياته« على 

العريض. فال ميكننا  النطاق  اآلراء بشكل كامل ضمن خطط 
بـَْعد  إدارة شيء بفعالية إذا مل نتمكن من قياسه. ومل يكتمل 

الرغم  الفّعال على  إعداد مؤشرات االعتماد واالستخدام 
من اجلهود اليت ال تزال تُبذل يف عدد من اإلدارات يف هذا 
التنظيمية مسؤولة  اهليئة  الواضح أن  الشأن. ولئن كان من 

عن بعض جماالت املراقبة، فإن دورها يف جماالت أخرى مثل 
بناء القدرات هو يف الغالب دور داعم. ومثة مراحل ثالث 
والتكامل.  واالعتماد،  النشر،  العريض وهي:  النطاق  لتطور 
السابقة هلا، وميكن تضمني  املرحلة  وتستند كل مرحلة إىل 

املراقبة يف كل مرحلة من هذه املراحل الثالث. وفيما خيص 
استخدام القياسات، مثة حتول يف الرتكيز من مؤشرات 

االتصاالت إىل مؤشرات األداء وقياسات النواتج. كما 
البلدان،  متزايدة يف  متاحة بصورة  التفاعلية  اخلرائط  أضحت 

التمكينية لضمان  البيئة  مراقبة  تُثِبت جدواها يف  تفتأ  وال 
إحراز تقدم يف خطة القطاع العريض. كما مّت حبث العوائق 

عليها. التغلب  وكيفية  والنفاذ  االعتماد  أمام  املاثلة 
السرعة عنصراً  العريض عايل  النطاق  يصبح  وعندما 
املتقدمة يف قطاعات مثل الصحة  أساسيًا يف اخلدمات 
التوصيلية  استخدام  النامجة عن  الوفورات  فإن  والتعليم، 

التكاليف. والبد  تتجاوز  قد  العريض  النطاق  القائمة على 
أن تُراِعي الربامُج القصرية واملتوسطة والطويلة األجل يف كل 
واالعتماد،  النشر،  مبراحل  املرتبطة  املختلفة  التحديات  قطاع 
باملكاسب  األجل  القصرية  التكاليف  مقارنة  مع  واالندماج، 

الطويلة األجل. ويزداد حتول االنتباه إىل النواتج اليت ال 
للمكاسب  وفقًا  وإمنا  فقط  والوفورات  للتكاليف  وفقًا  تقاس 
واالبتكار  واإلنتاجية  والكفاءة  يف القدرة  املتحققة  اإلمجالية 

العام كذلك. ويتعني وضع تدابري جديدة ملراقبة  والصاحل 
املتزايد على  الناس واالعتماد  اليت تطرأ على سلوك  التغريات 

العريض. النطاق  على  القائمة  اخلدمات 
اخلطط  تنفيذ  التنظيمية يف  اهليئة  دور  املناقشات  وتناولت 

املتوقع أن تؤدي  العريض. ولئن كان من  للنطاق  الوطنية 
املتصلة  قياديًا يف عدد من اجملاالت  التنظيمية دوراً  اهليئة 

تعاون أصحاب  أيضًا  املهم  العريض، فمن  النطاق  بتنفيذ 
املصلحة اآلخرين وتوقيت تدخلهم. ويف بعض احلاالت، قد 

النتائج، من خالل إنشاء  النهج املرحلي إىل أفضل  يفضي 
البنية  بناء  االنتقال إىل  أواًل ومن مث  تنظيمية متكينية  بيئة 

التحتية  البنية  إىل  املستندة  املنافسة  أن  ومبا  الضرورية.  التحتية 
تعد واقعًا يف العديد من األسواق، يتعني حتقيق التوازن 

املنافسة وخيار  الرامية إىل حتسني  املطلوب بني األهداف 
التقاسم من  ناحية، وحتسني خمتلف أشكال  املستهلك من 

العريض  للنطاق  الوطنية  الناحية األخرى. ويتعني يف اخلطط 
تعيني  من  بدءاً  لتنفيذها،  الالزمة  العملية  الرتتيبات  حتديد 

أهداف ومؤشرات  بتحديد  مروراً  رئيسية،  تنفيذية  هيئة 
إىل تصميم عمليات عملية  قياسها، ووصواًل  واضحة ميكن 

ملراقبتها. وفّعالة 
تنفيذ  فيما خيص  واملشاركون جتارهبم  املتحدثون  وتبادل 

اليت  اخلطط  وأهداف  العريض،  للنطاق  الوطنية  خططهم 
يتعني رصدها ومتابعتها، واآلليات  اليت  املؤشرات  حتدد 

اهليئة  ليتوانيا، نشطت  بذلك. ويف  للقيام  الالزمة  واملمارسات 
لتوسيع  وسيلة  باعتباره  الشبكات  تقاسم  التنظيمية يف حتسني 

استثمار مستهدفة.  توفري حوافز  ذاته  التوصيلية، ويف اآلن 
التنظيمية هنجًا شاماًل خللق فرص  اهليئة  اعتمدت  تنزانيا،  ويف 

يف األسواق، ومحاية املستهلكني، وخلق تكامل وتوازن بني 
الطيف،  إدارة  التنظيمية يف خمتلف اجملاالت مثل  اللوائح 

احلركة. وسياسات  والتقاسم، 
للنطاق  التحتية  البنية  نشر  متويل  مناقشة  ويف سياق 

العريض، مّت مناقشة مناذج ملشاريع خمتلفة، مع اإلشارة إىل 
عدم وجود منوذج واحد يعد أفضل من سواه. بل إن أفضل 
النماذج هو ذلك الذي يُراِعي األولويات الوطنية واألهداف 

يلب ي  ذاته  العريض، ويف اآلن  للنطاق  الوطنية  للخطة  امللموسة 
الظروف اخلاصة  املستهلكني، مع األخذ يف االعتبار  تطلعات 

السوق،  التنمية، ونضج  املعني من حيث مستوى  بالبلد 
قيام  أكثر حنو  مياًل  بعضهم  وأبدى  التكنولوجيا.  وتطبيق 
البعض  آثر  بينما  العريض،  النطاق  تنفيذ  بتمويل  احلكومة 

اآلخر متويل القطاع اخلاص، وفضل آخرون الشراكات بني 
التحتية  البنية  متويل  وفيما خيص  العام واخلاص.  القطاعني 

إذا ما توفرت منافسة  الالسلكية، مثة خيارات عديدة متاحة 
بالبنية  يتعلق  وفيما  املتنقلة.  اخلدمة  مقدمي  بني  صحية 

فائض  باالستفادة من  تقدمي مقرتحات  السلكية، مت  التحتية 
التنظيمية،  اهليئات  على  ويتعني  الشاملة.  اخلدمات  صناديق 

العريض من حيث  النطاق  أثر  بالقدر املمكن، أن تقيِّم 
بغية  بأسره،  واالقتصاد  املعلومات  تكنولوجيا  لسوق  تطويره 

العريض، يف  النطاق  فيما خيص قدرة  املطبقة  املعايري  مراجعة 
الزيادة يف الطلب واالستخدام. ظل استمرار 
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 المضي قدمًا
واختتام الندوة

المتحدثون
الدكتور محدون إ. توريه، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت، باالحتاد الدويل لالتصاالت
الدكتور حممد أمحد العامر، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين، ورئيس الندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت لعام 2014
السيد لني مومبو، رئيس جملس تنظيم االتصاالت، هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد 

يف غابون، ورئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2015
معايل الدكتور محد بن سامل الرواحي، رئيس شبكة اهليئات التنظيمية العربية لعام 2014، 

والرئيس التنفيذي هليئة تنظيم االتصاالت يف عمان، ورئيس اجتماع رابطات اهليئات التنظيمية 
لعام 2014
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اً عن أفكاره بشأن املناقشات  أكد السيد سانو، معربِّ
اليت دارت على مدى األيام الثالثة للندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت، أن االستفادة من إمكانات العامل الرقمي لن 

تتحقق إال من خالل جهود تعاونية تفضي إىل تنظيم فّعال 
وذكي.  وأبان أن ليس من الضروري أن يعين التنظيم الذكي 

وضع مزيد من القواعد التنظيمية – بل يعين إعمال قواعد 
تنظيمية أكثر تركيزاً، عند الضرورة فقط. وأعرب السيد سانو 

عن رضاه مبواصلة االحتاد توفري منصة هامة وقوية هليئات 
تقاسم  املعلومات واالتصاالت متكنها من  تنظيم تكنولوجيا 

وتبادل األفكار واحللول والتعاون من أجل عامل أفضل.
واستعرض الدكتور محدون توريه، األمني العام لالحتاد 

الدويل لالتصاالت، تاريخ الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 
عرب اخلمسة عشر عاماً املاضية مؤكداً بفخر أن هذا احلدث 

تنامى ليصبح امللتقى األهم واألكثر تأثرياً على مستوى العامل 
واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  ملنظمي  العاملي  للمجتمع 

وأعرب عن شكره اخلالص جلميع منظمي االتصاالت 
اللتزامهم هبذا احلدث وأشاد باستعداد صناعة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت للمشاركة يف حوار بناء. ونوَّه بالرواد 
العاملية ملنظمي  للندوة  الذين عملوا كرؤساء  االستثنائيني حبق 
االتصاالت، فمن دون  مهارهتم وخربهتم والتزامهم، مل يكن 

للندوة أن تصبح حدثاً بارزاً مثلما هي عليه اليوم. ويف اخلتام، 
أعرب الدكتور توريه عن شكره اخلالص لرئيس الندوة العاملية 
ملنظمي االتصاالت لعام 2014، الدكتور حممد العامر، وفريق 

البلد املضيف بقيادة السيد حممد بوبشيت، الذي نظم الندوة 
التوقعات. فاق كل  تنظيماً 

وعرض معايل الدكتور محد بن سامل الرواحي، رئيس 
العاملية  الندوة  قُبيل  التنظيمية، الذي ُعقد  الرابطات  اجتماع 
ملنظمي االتصاالت لعام 2014 نتائج هذا احلدث السنوي. 

فبنيَّ أن اجتماع الرابطات التنظيمية أتاح للعديد منها تبادل 
الناجحة وإجراء مناقشة مفتوحة  التجارب  املعلومات عن 

بشأن عوامل النجاح لتغيري احلال يف بلداهنم. وقال إن 
املواضيع الرئيسية اليت تناوهلا النقاش هي حوكمة اإلنرتنت 

والسوق املوازية وسرقة املطاريف، واحلاجة إىل تدابري إقليمية 
النطاق يف هذه اجملاالت بالتعاون مع االحتاد. وأضاف أن 

االجتماع أوصى بإنشاء فريق عمل جيمع بني الرابطات 
التوصيات  تنفيذ  على  للعمل  الصناعية  والرابطات  التنظيمية 

الواردة يف تقرير االحتاد بشأن السوق املوازي للمعدات املتنقلة 
وتزييفها وسرقتها، الذي صدر بناًء على طلب من اجتماع 

التنظيمية الذي عقد يف 2013.  الرابطات 
وعرض الدكتور العامر، رئيس الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت لعام 2014، املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات 
بشأن محاية املستهلك يف عامل رقمي. وقال إن هذه املبادئ 
التعاون – أقرت وأتيحت  التوجيهية – اليت صيغت بروح من 
على اخلط. وشكر الدكتور العامر احملاورين وامليسرين الذين 

شاركوا يف النقاش املفتوح ويف جلسات احلوار، مبا أفضى إىل 
للتنظيم يف املستقبل.  مناقشات نشطة وفتح آفاقاً جديدة 
وعالوة على ذلك، شّدد الدكتور العامر على أمهية إقامة 

عالقة إجيابية قوية فيما بني أعضاء اجملتمع العاملي ملنظمي 
االتصاالت للتمكني من التبادل البناء لألفكار واحللول بشأن 

التنظيم. وأضاف أن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 
2014 عززت األواصر بني منظمي االتصاالت وستساهم 

بالتأكيد يف إقامة تعاون أوثق وأجنع يف القريب العاجل.
ملنظمي  الـقـادمــة  العـامليــة  النـدوة  رئيس  ليـن مومبو،  ودعـا 

االتصاالت لعام 2015، مجيع املشاركني إىل حضور الندوة 
بالغـابـون يف 2015. وأكد  املـقرر عقـدهـا يف ليربفيـل  القـادمـة 

على تفاين إدارته يف تنظيم هذا احلدث املرموق وحرصها 
آخـر على  مثــااًل  القـادمــة  العـالـمـيـة  النــدوة  تـجعــل  أن  على 

النجاح الباهر.
وهنأ مجيُع املشاركني الذين تناولوا الكلمة اإلدارَة 

البحرينية، والدكتور العامر، واالحتاد الدويل لالتصاالت، على 
الباهر الذي حققه االجتماع.  التنظيم املمتاز والنجاح 

وأزجى السيد سانو الشكر إىل حكومة البحرين والفريق 
التابع هليئة تنظيم االتصاالت فيها على استضافتهم هلذه 

الندوة، وهنأ الدكتور العامر على حسن قيادته هلذا احلدث. 
فيما خيص  ورشح السيد سانو الدكتور العامر ليكون سفرياً 

الندوة  التوجيهية ألفضل املمارسات اليت صاغتها  املبادئ 
العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2014. ومن خالل دوره 

كسفري، سيغتنم الدكتور العامر كل فرصة تسنح من اآلن 
حىت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2015 ليسرتعي 
عناية منظمي االتصاالت إىل هذه املبادئ التوجيهية خالل 

واإلقليمية. العاملية  املنتديات 
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“من ال مسؤوليات ال جسام اليت تقع علينا البحث عن السبل 
اليت تكفل توصيل كل فوائد العال م الرقمي إىل ال مواطنني كافة 
بطريقة واعية ومتجاوبة وأكثر أماناً. وال سبيل لتحقيق ذلك 

إال بالتنظيم الفّعال والذكي ال موجه ن حو ت مكني ال مستهلكني، 
وبالتايل إعادة ت حديد ال مسؤوليات وت هيئة الظروف اليت ت مكن 

االقتصاد ال مدفوع بقوى البيانات من االزدهار. واألخذ 
بال مبادئ التوجيهية بشأن أفضل ال ممارسات سيساعد يف 
هذه العمليات، وسيضمن تضافرنا يف العمل من أجل بلوغ 

تلك الغاية”.

الدكتور حممد أمحد العامر
 رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف البحرين

ورئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2014
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“ي مس العامل الرقمي اليوم جوانب حياتنا كلها تقريباً. ويف 
هذا السياق ال معول م وال موصول ن حتاج إىل العمل معاً ل حماية 
حقوق ال مستهلكني، خاصة حقوق ال مستضعفني، عن طريق 
تشجيع تطوير أدوات تنظيمية حديثة وفّعالة. وإنين على ثقة 
من أن هذه ال مبادئ التوجيهية ستساعدنا على بناء بيئة رقمية 

مأمونة وجديرة بالثقة من أجل ال جميع.”

السيد براهيما سانو
 مدير مكتب تنمية االتصاالت
يف االت حاد الدويل لالتصاالت 
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ال مبادئ التوجيهية الصادرة 
عن الندوة العال مية ل منظمي 

االتصاالت لعام 2014 بشأن 
أفضل ال ممارسات من أجل 

ح ماية ال مستهلك في عالم رقمي
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الرقمي بوضوح فرصًا جديدة مثرية  أتاح االقتصاد 
مزيداً  املستهلكني ستتطلب  أمام  أيضًا حتديات  ولكنه طرح 

املستهلكون  يواجه  إذ  تنظيمي.  االهتمام من منظور  من 
املعلومات  تكنولوجيات  توافر  نامجة عن  قضايا جديدة 

واالتصاالت على نطاق أوسع من حيث خيارات أوسع 
ويلزم  اخلط.  املتاحة على  والتطبيقات  لألجهزة واخلدمات 

والتدابري  العامة  السياسة  تدابري  استباقية، سواء  تدابري  حتديد 
الذايت  والتنظيم  املشرتك  التنظيم  إىل حلول  إضافة  التنظيمية، 
فهذا  ومتكينهم،  املستهلكني  تثقيف  حنو  املوجهة  واملبادرات 
أمر ضروري حلماية حقوق مجيع املستعملني يف عامل رقمي 

مفتوح وشفاف وشامل.
حنن، املنظمني املشاركني يف الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت لعام 2014، نعرتف بأن حقوق مجيع أصحاب 
املصلحة جيب أن تكون متوازنة لضمان استفادة املستهلكني 

ومؤسسات األعمال على السواء من الفرص الرقمية. 
ولذلك، قمنا بتحديد وإقرار هذه املبادئ التوجيهية بشأن 

أفضل املمارسات حلماية مصاحل املستهلك مع ضمان إتاحة 
فرص متكافئة لألطراف الفاعلة التقليدية واجلديدة يف السوق 

من خالل تعزيز هنج تنظيمي غري متشدد.
1. رسم ات جاه اسرتاتيجي: حنن نرى أن احلكومات 

جيب أن تستمر يف أداء دور رئيسي يف تيسري محاية 
املواطنني على مجيع املستويات من خالل تطوير جمموعة 

واسعة من التشريعات والسياسات احلكومية ذات الصلة، 
مثل وضع سياسات وطنية بشأن تكنولوجيا املعلومات 

الشامل، وتشريعات مالئمة حلماية  واالتصاالت والنفاذ 
املستهلك، وتشريعات بشأن األمن السيرباين واجلرمية 

السيربانية، مبا يف ذلك تشريعات حلماية األطفال على اخلط؛ 
ولوائح بشأن جودة اخلدمة وحدود التعرض للمجاالت 

الكهرمغنطيسية، فضاًل عن مبادرات تكميلية مثل وضع 
مبادئ توجيهية بشأن األفعال احملظورة وأفضل املمارسات 

البيانات  متنوعة كالقرصنة وإرسال  لقضايا  للتصدي 
الشخصية )بني مقدمي اخلدمة و/أو مقدمي احملتوى( 

واالحتيال على اخلط. وعالوة على ذلك، ميكن إعطاء 
األولوية جملموعة من تدابري السياسة العامة لوضع آليات 

تنظيمية للتكيف الذايت من أجل إقامة فضاء سيرباين آمن 
وموثوق به. وميكن وضع مبادرات عابرة للحدود من أجل 

السياسات العامة. الدويل وتنفيذ  التعاون  تعزيز  زيادة 

ونعترب أن اللوائح ينبغي أن تعيد تعريف حقوق املستهلك 
ومصاحله املشروعة اليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر: 
النفاذ إىل املعلومات واخلدمات املتاحة علناً عرب اإلنرتنت 

البيانات الشخصية  وجودة اخلدمة واخلصوصية والسرية ومحاية 
وإمكانية اخلروج من الربامج واخلدمات؛ واحلق يف تقدمي 
شكوى؛ وإمكانية نقل األرقام؛ وحقوق امللكية الفكرية. 

ويتعني على املنظمني وواضعي السياسات أن يسعوا جاهدين 
إىل محاية تلك احلقوق عاملياً وعلى قدم املساواة ضمن 

نطاق القوانني واللوائح. وندرك أنه لدى إنفاذ التشريعات 
ذات الصلة وإعادة النظر فيها، جيب على املنظمني وواضعي 
السياسات أن يضعوا آليات فّعالة للتعاون )مذكرات التعاون 

مثاًل( مع السلطات املعنية حبماية املستهلك وموردي 
اخلدمات واهليئات األخرى ذات الصلة على املستويات 

الوطنية واإلقليمية والدولية. وعند القيام بذلك، من الضروري 
حتديد األدوار واملسؤوليات بني األطراف بوضوح فضاًل عن 

تقاسم املعلومات واملوارد حسب االقتضاء.
وندرك كذلك أن التعاون متعدد اجلنسيات وتنسيق 
الظواهر  بفعالية مع  للتعامل  اللوائح واملبادرات مطلوبان 

العابرة للحدود مثل القضايا املتعلقة باحملتوى واخلدمات غري 
التقليدية عرب اإلنرتنت اليت تقدمها أطراف فاعلة ب ما يف ذلك 
السيربانية  خصوصية املستهلك واالحتيال على اخلط واجلرائم 

االجتماعية.  والوسائط  اإللكرتونية  التجارة  بأنشطة  املتصلة 
للتعامل مع  إقليمية متخصصة  وباملثل، ميكن متكني كيانات 

الوطنية بطريقة منسقة ومركزة. القضايا عرب 
2. تعزيز القدرة التنافسية للسوق: نقر بأن األطر 

تبقى مفتوحة وتطلعية وحمايدة  القانونية والتنظيمية جيب أن 
التكنولوجيات اجلديدة  باالستفادة من  للسماح  ومرنة 

واخلدمات املبتكرة واملمارسات التجارية اجلديدة من قبيل 
العريض  والنطاق  االجتماعية  والوسائط  السحابية  احلوسبة 
املتنقل والبيانات الضخمة وإنرتنت األشياء، لكي يستفيد 

ال مقدمة على  ال خدمات  املستعملون من م جموعة متنوعة من 
املعلومات واالتصاالت. ج ميع مستويات سوق تكنولوجيا 

وفيما يتعلق بتخزين املعلومات وإرساهلا، ينبغي أن تُعامل 
األطراف الفاعلة يف سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ال خاضعة للتنظيم ومقدمو ال خدمات غري التقليدية 
عرب اإلنرتنت الذين ال خيضعون للتنظيم على قدم ال مساواة 

عندما يتعلق األمر بإنفاذ الصكوك القانونية ل حماية املستهلك.
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عـلى  بـأن  نعـرتف  الصنـاعــة:  دوائــر  مع  الشراكــة   .3

األطراف الفاعلة يف دوائر الصناعة أن تؤدي دوراً حيويًا يف 
التجارية بل وأيضًا يف  الشفافية واملساءلة يف ممارساهتا  ضمان 

املستهلكني  إىل محاية حقوق  الرامية  للتدابري  التلقائي  التبين 
اجلماهريية  الدعاية  ومكافحة  الشخصية  البيانات  محاية  مثل 

البيانات  واستمرارية  االقتحامية  والرسائل  الن زيهة  وغري  املضللة 
على اخلط. األطفال  ومحاية 

املمارسات  املنظمون وضع مدونات  بأن يشجع  ونوصي 
من أجل مقدمي اخلدمات مبا يف ذلك اخلدمات غري 

والرتويج  احملتوى  امتثال  لضمان  اإلنرتنت  التقليدية عرب 
الضرورية. املستهلك  اخلدمات جلميع شروط محاية  وتشغيل 
التعاقدية: نعترب أن من  4. توفري إطار سليم للخدمات 

القانوين الستخدام أحكام وشروط  املمارسات احلظر  أفضل 
يـنبغــي  ذلك،  عـلى  وعــالوًة  الـعميـل.  بـمصـاحل  تـضر  عـامــة 

املتناسبة بني احلقوق  حظر االختالفات غري املربرة وغري 
تكنولوجيا  خبدمات  املتعلق  العقد  مبوجب  والواجبات الناشئة 

إبرامه على اخلط  النظر عن  املعلومات واالتصاالت بغض 
أو خالف ذلك.

ونعرتف كذلك باحلاجة إىل وضع قواعد شفافة بشأن 
العقود على اخلط وشكل  بإبرام  املتعلقة  األحكام والشروط 
هذه العقود فضاًل عن اإلجراءات املتصلة هبا )مثل تعرف 

وإهنائه(. وإلغائه  الطلب  وتأكيد  املستعمل،  هوية 
5. قنوات متعددة لإلصالح: نرى أن دور املنظمني 

يف الوساطة ورفع شكاوى املستهلك من أجل اإلنصاف 
أمر ضروري، ويلزم احلفاظ على عالقة سليمة مع 

الغاية. وميكن أن تكون  مقدمي اخلدمات لتحقيق هذه 
ناجحة وال سيما اإلجراءات  الشكاوى  إجراءات معاجلة 
التماس اإلنصاف أواًل مع  اليت تشجع املستهلكني على 

مقدمي اخلدمات، كما أهنا تعزز توعية مقدمي اخلدمات 
بأن  ونؤمن  ومسؤولياته.  وحقوقه  املستهلك  باحتياجات 
يتمتعون فقط باحلق يف تقدمي شكوى بل  املستهلكني ال 
واألهم من ذلك، هم يتمتعون باحلق يف التماس وسيلة 

حقوقهم. انُتهكت  انتصاف كلما 

ويف حالة حدوث ن زاع، ميكن استعمال آليات بديلة 
إجراءات  باتباع  الودية(  والتسوية  والتحكيم  التوفيق  )مثل 

الرمسي  التقاضي  املنازعات إضافة إىل  واضحة وشفافة لفض 
يدافع عن  أن  للمستهلك  واملساعي احلميدة، حبيث ميكن 
للغاية.  منخفضة  بتكلفة  أو  تكلفة  وبدون  بسرعة  حقوقه 

املتخصصة يف جمال االتصاالت/ الوساطة  وقد تكون مراكز 
فّعالة بشكل خاص يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الصدد. هذا 
ال مستهلك: ميكن اختاذ  ال خدمة وت جربة  6. جودة 

فيهم  املستهلكني، مبن  نفاذ  لضمان  التدابري  من  سلسلة 
األشخاص ذوو اإلعاقة، على أساس سهل وموثوق إىل 

الويب  وحمتوى  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات 
كذلك، منها وضع معايري ومواصفات احلد األدىن من 

واستعراضها  اجلديدة  واخلدمات  للتكنولوجيات  اخلدمة  جودة 
وتقييم جودة  الشبكة؛  مقدمي خدمات  ومراقبة  بانتظام؛ 
واالتصاالت  املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  خدمات 

هبا.  املتصلة  النتائج  ونشر  بانتظام 
أن  ال مستهلك: نرى  7. ح ماية خصوصية وبيانات 

واملعلومات  البيانات  متكامل حلماية  قانوين  نظام  إنشاء 
العامل  الشخصية على حنو فّعال أمر بالغ األمهية الزدهار 

لــرقمي. ا
التقليدية  بأن يشارك مقدمو اخلدمات غري  ونوصي 
االجتماعية،  الوسائط  اإلنرتنت وخصوصًا خدمات  عرب 

البيانات واحلصول على  ملعاجلة  أكثر شفافية  يف إجراءات 
البيانات  تداول  قبل  للقبول  موافقة عمالئهم من خالل نظام 
أن خيتاروا بوضوح  بإمكانية  املستعملني  اخلاصة هبم، وتزويد 

صفة االتصاالت اخلاصة هبم أي أن تكون خصوصية أو 
اختاذ  قادرين على  املستعملون  أن يكون  وينبغي  علنية. 
قرارات مستنرية حول درجة نفاذ اآلخرين إىل بياناهتم 

ثالثة هلا. واحتمال استخدام أطراف 
ويعّرض عامل اإلنرتنت األطفال والشباب إىل خماطر 
للراشدين  ال مخصص  احملتوى  حمددة، ال سيما من حيث 
استكمال  بأمهية  نعرتف  وإننا  ال جنسي.  واالعتداء  فقط 
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توعية  اليت تشمل  التدابري  القانونية مبجموعة من  األدوات 
الذايت  التنظيم  ومبادرات  ال محتوى  وتنبيهات  ال جمهور 
تثقيف  بالصناعة مع بذل مزيد من اجلهود يف  ال متعلقة 
األطفال  مثل  مستهدفة  بفئات  يتعلق  فيما  ال مستهلك 

وال معلمني. واألمهات  واآلباء  والشباب 
ال حاسوب  ونرى أن إنشاء فريق لالستجابة لطوارئ 

)CERT( ميكن أن يولد فوائد متعددة للمستهلكني من حيث 

التهديدات واهلجمات  مثاًل بشأن  املبكر  توفري خدمة لإلنذار 
احلكومية. وللوكاالت  اجلمهور  لعامة  املمكنة  السيربانية 

منظم  يكون  أن  ينبغي  ال مستهلكني:  ت مكني   .8

الرتويج  يف  استباقيًا  واالتصاالت  ال معلومات  تكنولوجيا 
لديهم  الوعي  ال مصلحة وإعالمهم وإذكاء  لدى أصحاب 

العريض  النطاق  اليت يطرحها عامل  والتحديات  الفوائد  بشأن 
ال حاجة  ال مهم إدراك  القيام بذلك، من  ال موصل. وعند 
احتياجات  لديهم  الذين  املستهلكني  وتثقيف  إىل ح ماية 

النفاذ والذين قد يكونون عرضة بشكل  م ختلفة من حيث 
لديهم صعوبات  أو  ال مخادعة  التجارية  للممارسات  خاص 
يف فهم شروط اخلدمة وأحكامها فهمًا كاماًل )مثل األميني 
وذوي اإلعاقة واألطفال والشباب(. وإضافًة إىل ذلك، فإن 
ال مواطنني من خالل إشراك  اتباع هنج تصاعدي يستهدف 
ال حكومية،  غري  وال منظمات  ال مجتمعية  وال مراكز  ال مدارس 
ال سيما عن طريق وسائل اإلعالم االجتماعية، ي مكن أن 

إقامة  أيضًا  وي مكن  يف توعية املستهلك.  كبرياً  إسهامًا  يسهم 
م مثلون عن  فيها  يشارك  ال مصلحة  منتديات ألصحاب 

يف  ال مستهلكني  ب مشاركة  تسمح  منصة  لتكون  ال مستهلكني 
صنع القرار وصياغة السياسات. ومن شأن ذلك أن يعلي 

ال حوار ال جاري. يف إطار  ال مستهلكني  صوت 
يتعني  ال معلومات:  ال حصول على  ال مستهلك يف  9. حق 

ال خدمات  يتيح ج ميع مقدمي  أن  ال منظمني ضمان  على 
ال مناسب حول خدماهتم  دقيقة ويف الوقت  معلومات 

للمقارنة  وقابلة  وشفافة  واضحة  بطريقة  وذلك  ومنتجاهتم 
ينبغي أن يكون  بات خاذ قرارات رشيدة. ولذلك،  تسمح 
على فهم طبيعة اخلدمات مبا يف ذلك  ال مستهلك قادراً 

باإلضافة  املقدمة،  كيفية حساب األسعار وجودة اخلدمة 
اللوائح  ت حديث ج ميع  وينبغي  فهم حقوقه ومسؤولياته.  إىل 

واستمرار  بانتظام  ال معلومات  يف  ال مستهلك  ب حق  املتصلة 
للتنفيذ. وقابلة  عملية  تكون  أن  هلا  ب ما يسمح 

10. إعادة تعريف دور ال منظمني: ال يغيب عن بالنا أن 

إليها  يُنظر  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تنظيم  جهة 
السوق  الفاعلة يف  بوصفها شريكًا لألطراف  متزايد  بشكل 
إىل  استناداً  قرارهتا  املستهلكني. وتتخذ  ومدافعًا عن حقوق 
املعلومات  تكنولوجيا  إىل  النفاذ  لتعزيز  التقنية  واخلربة  األدلة 

والتنمية  لألسواق  التنافسية  والقدرة  واستخدامها  واالتصاالت 
الشاملة. واالقتصادية  االجتماعية 

ولذلك، من الضروري إعادة النظر يف والية جهات 
قدرهتا  تعزيز  واالتصاالت هبدف  املعلومات  تكنولوجيا  تنظيم 
لتحديات  التصدي  القوانني من أجل  إنفاذ  اسرتاتيجيًا على 

ال حيوية. الرقمية  البيئة 
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