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احتفت الندوة العاملية اخلامسة عشرة ملنظمي االتصاالت  GSR-15)، 11-9يونيو) ،اليت عُقدت يف استاد الصداقة الصينيةالغابونية
( )Stade de l’Amitié Sino-Gabonaiseيف ليربفيل ،غابون ،باستقبال ما يزيد على  400من واضعي السياسات الدوليني من اهليئات
التنظيمية والشركات الرائدة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTيف العامل.

ونظم االحتاد الدويل لالتصاالت ( )ITUهذا احلدث بالتعاون مع حكومة الغابون ،بدعوة كرمية من هيئة تنظيم االتصاالت
اإللكرتونية والربيد ( )ARCEPيف الغابون حتت رعاية فخامة الرئيس علي بونغو أوندميبا ،وحتت موضوع “االهتمام بالفجوة
الرقمية  -احلوافز التنظيمية لتحقيق الفرص الرقمية”.
وتناول الربنامج احلافل باألنشطة الذي ترأسه رئيس هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد السيد لني مومبو ،والذي امتد
على مدى ثالثة أيام ،املواضيع الرئيسية اليت يواجهها اجملتمع التنظيمي ،وقد اشتملت على مناقشات تفاعلية بشأن املدفوعات
املتنقلة واسرتاتيجيات االستثمار ومناذج تقاسم الشبكات والضرائب واالقتصاد الرقمي و”إنرتنت كل شيء” وقابلية التشغيل البيين
والتنظيم واستخدام النطاق العريض والسبل اليت ميكن من خالهلا للتنظيم أن يساعد على تعزيز إمكانية النفاذ للجميع.
ومشلت الندوة العاملية اخلامسة عشرة ملنظمي االتصاالت اليت عُقدت يف  8يونيو  2015سلسلة من االجتماعات من بينها
اجتماعان استضافهما شريكان مها رابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة واملنتدى العاملي للمطاريف ذات الفتحة الصغرية جداً،
إىل جانب اجتماع كبار املسؤولني التنظيميني من دوائر الصناعة واجتماع للرابطات التنظيمية.
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حظي حفل افتتاح الندوة العالمية الخامسة عشرة لمنظمي االتصاالت الذي أقيم يف  9يونيو  2015بعدد من الضيوف
املرموقني مبن فيهم معايل السيد سريافني موندونغا ،وزير العدل يف غابون ،ومعايل السيد باستور نغوا نيميه ،وزير االقتصاد الرقمي
والربيد ،والسيد جان فرانسوا ندونغو ،رئيس اجمللس الوطين لالتصاالت ،وقد انضم إليهم السيد عبد الكرمي سومايال ،األمني العام
لالحتاد اإلفريقي لالتصاالت ( ،)ATUوالسيد براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد والسيد أندرو روغيغيه ،املدير
اإلقليمي إلفريقيا.
وبعد ترحيبه باملشاركني وشكرهم حبرارة على حضورهم للندوة العاملية اخلامسة عشرة ملنظمي االتصاالت ،قال رئيس الندوة
السيد لني مومبو إنه بفضل الرؤية املستنرية لفخامة الرئيس علي بونغو أوندميبا ،رئيس اجلمهورية الغابونية ،باشرت غابون برناجماً
ضخماً لتحديث البنية التحتية لالتصاالت والنطاق العريض وإنشائها من أجل حتقيق التوصيلية الكاملة للبلد يف املستقبل القريب.
وقال مدير مكتب تنمية االتصاالت ،السيد براهيما سانو ،يف مالحظاته االفتتاحية إىل املندوبني “إن مجيع البلدان ليست
حباجة إىل قاعدة متينة للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فحسب ،بل حتتاج أيضاً إىل أطر قانونية وتنظيمية مناسبة
لتعزيز االستثمار واالبتكار”.
وقبل الشروع يف افتتاح الندوة اخلامسة عشرة ،حتدث فخامة السيد سريافني موندونغا ،وزير العدل يف غابون ،نيابةً عن الرئيس
وأشاد بالندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ( )GSRكمنصة ممتازة لتبادل املعلومات واخلربات وتعزيز معارف الفرد بشأن قضايا الساعة
والقضايا ذات الصلة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقال إن النطاق العريض كان مبثابة أداة لتحويل
اجملتمع وحمرك لتنمية قطاعات عديدة .وتعرتف غابون أيضاً بأمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تشكل صميم االسرتاتيجية
الرقمية الناشئة للغابون – رؤية عام ( 2025اخلطة القطاعية الرقمية للغابون التابعة للخطة االسرتاتيجية الناشئة للغابون (.))PSGE
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تمويل مجتمع رقمي شامل  -من البنية التحتية إلى البيانات
مكون احلدث اخلاص باحلوار
بدأ ّ
العاملي بني املنظمني ودوائر الصناعة
بالمناقشة الخاصة بالقيادة حول “متويل
جمتمع رقمي شامل  -من البنية التحتية
إىل البيانات”.

()GRID

وأدار املناقشة السيد براهيما سانو،
مدير مكتب تنمية االتصاالت؛ وشارك فيها
كل من السيد لني مومبو ،رئيس هيئة تنظيم
االتصاالت اإللكرتونية والربيد (،)ARCEP
والسيد بوكار با ،الرئيس التنفيذي جمللس اتصاالت جنوب آسيا والشرق األوسط ومشال إفريقيا؛ والسيد كريستيان دي فاريا ،املدير
اإلداري لشركة  .Airtel Africaوقام السيد كمال حسينوفيتش ،رئيس دائرة البنية التحتية والبيئة التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية
( )IEEيف االحتاد ،بتحديد وجهة املناقشة من خالل تذكري احلضور بأن هناك  2,3مليار شخص ال يزالون يعيشون خارج مناطق
التغطية باجليل الثالث ( - )G3وهو مستوى غري مقبول من “االستبعاد الرقمي” يف عامل اليوم املوصول .وقادة الصناعة واملنظمون
وصانعو السياسات الذين حضروا الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ( )GSRهم قادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكة
العقول اليت غريت عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تغيرياً كلياً ،ولكن عليهم القيام مبزيد من العمل .وتناولت املناقشة فرص
االستثمار املختلفة والتحديات املتعلقة بالتمويل لنشر شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،سعياً إىل توفري النفاذ ودعم
تطوير اخلدمات والتطبيقات اجلديدة من أجل تعزيز النفاذ إىل املعارف يف العامل الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية .وناقشوا أيضاً
الكيفية اليت ميكن أن يعاجل املنظمون من خالهلا الثغرات يف االستثمار ،إىل جانب متكني تنمية جمتمع املعرفة ،مبا يف ذلك من
خالل التعاون اإلقليمي والدويل.

استراتيجيات مبتكرة لالستثمار :ما الجديد؟
نظرت الجلسة األولى يف اسرتاتيجيات
االستثمار املبتكرة اليت مت تطويرها لدعم
نشر النطاق العريض والنفاذ إىل االقتصاد
الرقمي ،اعرتافاً بأن االستثمار املستمر عامل
أساسي لنشر النطاق العريض واخلدمات
املتصلة به .وأسفر عرض قدمه السيد إقبال
سينغ بيدي ،رئيس شركة ،Analysys Mason
عن مناقشة مثرية قام بإدارهتا السيد عبد
الكرمي سومايال ،األمني العام لالحتاد اإلفريقي
لالتصاالت ( .)ATUوكان من بني املتحاورين
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الدكتور نايت سوكونرات ،نائب رئيس اللجنة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت ( )NBTCيف تايالند ،والسيـدة إيبـيـل أوكـوبـي ،رئيسـة
السياسـة العامـة بفيسبوك ملنطقة إفريقيا ،والسيد ستيف كـوالر ،املــدير التنفيــذي لشركة  O3b Networksاحملدودة.

مناقشة بشأن المدفوعات المتنقلة :أداة تمكينية
وحبثت الجلسة الثانية ،مناقشة
بشأن املدفوعات املتنقلة ،اآلثار التنظيمية
للخدمات املالية الرقمية الناشئة .وتولت
إدارة املناقشة السيدة أدريان كالسا ،احملررة
التنفيذية ملنشورة  This is Africaالصادرة عن
صحيفة  Financial Timesمبشاركة املتحاورين
األستاذ جون نكوما ،املدير العام للسلطة
التنزانية لتنظيم االتصاالت ( )TCRAيف تنزانيا،
والسيد سونتيل كانيت بوسيه ،رئيس اللجنة
البنغالديشية لتنظيم االتصاالت ()BTRC
يف بنغالديش ،والسيد فابريس دجوسو ،كبري
مديري املبيعات لدى شركة ،ABS Africa
والسيد ساشا بولفريين ،كبري مسؤويل الربامج لدى مؤسسة  ،Bill & Melinda Gatesوالسيد مورتيمري هوب ،مدير إدارة الطيف
والسياسة العامة لدى رابطة شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة ( )GSMAإلفريقيا ،اليت متثل املنظمني ومقدمي خدمات االتصاالت
واجلهات املاحنة واجلمعيات ،من أجل مناقشة أدوار أصحاب املصلحة املختلفني يف هذا النظام البيئي الناشئ .وقدم احملاورون أيضاً
رؤية شاملة للمدفوعات املتنقلة كعامل متكيين للشمول املايل وأداة متكينية للمرأة بوجه خاص.
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بدأ اليوم الثاين حبديث لألمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت السيد هولني جاو الذي شدد على أمهية تعزيز منو الشركات
الصغرية واملتوسطة القائمة على التكنولوجيا يف منو االقتصاد الوطين الرقمي لكل بلد .وحث البلدان أيضاً على االستثمار يف تعليم
الشباب وتدريبهم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقال السيد جاو “إن الشباب مبتكرون بطبيعتهم وشباب اليوم
أيضاً ’مواطنون رقميون‘ – واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حلل املشاكل واستحداث خدمات جديدة مفيدة هو
أمر طبيعي بالنسبة إليهم ،ولذلك ،ميكن أن يصبحوا من احملركات الرئيسية إلحداث تغيري اجتماعي واقتصادي” .وأضاف قائالً
“وينبغي للحكومات اليت تتحلى ببعد النظر أن تبحث سبل االستفادة من هذه الطاقات وهذا اإلبداع لتحويل اقتصاداهتا من خالل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملساعدة على سد الفجوة الرقمية”.

تسليط الضوء على النماذج التجارية لتقاسم الشبكات
توىل السيد مارافو أنطوين شيغازيرا ،األمني
التنفيذي جلمعية منظمي االتصاالت جلنوب
إفريقيا ( ،)CRASAإدارة الجلسة الثالثة ،مع
عرض قدمه السيد مالكوم ويب ،وضمت
اجللسة املتحاورين السيد جاك سترين ،عضو يف
جملس هيئة تنظيم االتصاالت الفرنسية ()ARCEP
يف فرنسا ،والسيد مايك جانسني ،أخصائي
يف النفاذ إىل اإلنرتنت لدى شركة  ،APCوالسيد بيرت بيتش ،املدير التنفيذي لدى شركة  Intelوالسيد موجني مرزوق ،نائب رئيس إدارة
اإلنرتنت والتطوير الرقمي لدى شركة  Orangeالذين نظروا يف النماذج القائمة لتقاسم الشبكات اليت مت تطويرها من بني مرافق اخلدمات
املختلفة ،مع األخذ بعني االعتبار النماذج القائمة من قبيل التقاسم وامللكية املشرتكة ،وكذلك خمتلف مالكي البىن التحتية والكيفية اليت
املنسق وجهة املناقشة من خالل ذكره أمام احلضور“ :التقاسم
ميكنهم هم اآلخرون من خالهلا املسامهة يف تنمية البنية التحتية .وحدد ّ
أو عدم التقاسم  -تلك هي املسألة!” .وذكر املشاركني بالسياق القائم اليوم ،وهو أن حوايل  4مليار شخص ال يزالون غري موصولني،
ومع ذلك ،هناك اعتقاد سائد بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تشكل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ووافق املشاركون على أن تقاسم الشبكات عامل أساسي .بيد أن مستوى تقاسم الشبكات ال يزال قيد املناقشة .وهناك حاجة إىل
وضوح على مستوى التنظيم ووضع املبادئ التوجيهية ،وميكن أن تكون املنصات التنظيمية والعاملية مفيدة ملناقشة أفضل املمارسات
والتوصل إىل حلول مشرتكة من شأهنا أن تشجع زيادة استخدام البنية التحية على حنو أكثر فعالية وحتقيق هدف التوصيلية للجميع يف
هناية املطاف.
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تأثير الضرائب على االقتصاد الرقمي
بدأت الجلسة الرابعة اليت توىل إدارهتا
السيد سريج إيسونغ ،املدير التنفيذي هليئة
تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد ()ARCEP
يف غابون بعرض من الدكتور راوول كاتز،
رئيس اخلدمات االستشارية يف جمال
االتصاالت لدى شركة  ،LLCومدير البحوث
االسرتاتيجية يف جمال األعمال لدى معهد
كولومبيا لالتصاالت-املعلومات .وكان من
بني املتحاورين السيد سليمان تامبورا ،عضو
يف جملس هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية
والربيد ( )ARCEPيف بوركينا فاصو ،واألستاذ هشام بسبس ،رئيس اهليئة الوطنية لالتصاالت يف تونس ،والسيدة سينتيا ريدوك-
داونز ،املسؤولة التنفيذية هليئة االتصاالت يف ترينيداد وتوباغو ( .)TTATونظرت اجللسة يف كيفية تأثري الضرائب على نشر اخلدمات
واستخدامها يف بيئة رقمية ،متسائلةً ما إذا كانت الضرائب أداة للتنمية االجتماعية أم هي من معوقات األعمال التجارية .واتفق
املشاركون على أمهية النظر يف أثر الرسوم املالية على املنافسة واالبتكار يف ظل االقتصاد الرقمي وفهمه ،ما دام الواقع هو أنه ميكن
للضرائب أن تؤثر على الطلب وعلى استخدام النطاق العريض .وتساءلت املناقشة أيضاً ما إذا كان النظام املايل ،إن وجد ،ينطبق
على اخلدمات والتطبيقات املقدمة حبرية على اإلنرتنت (.)OTT
وتضمن اليوم الثاين كذلك جلسة إعالمية خاصة خالل فرتة الغداء أدارها مدير مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد ،السيد
فرانسوا رانسي ،تناولت جدول أعمال املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية (( )WRCجنيف 27-2 ،نوفمرب).
وتطرقت جلسات بعد الظهر إىل التحديات الناشئة مع ظهور إنرتنت األشياء وآثار متطلبات قابلية التشغيل البيين على
األطر التنظيمية.

إنترنت كل شيء :هل نحن مستعدون؟
بدأت الجلسة الخامسة ،اليت توىل
إدارهتا السيد هودج سيماكوال ،األمني
التنفيذي/الرئيس التنفيذي ملنظمة اتصاالت
شرق إفريقيا ( ،)EACOبعرض قدمه الربوفيسور
إيان براون ،املدير املساعد ملركز األمن
السيرباين جبامعة أوكسفورد وأستاذ يف جمال
أمن املعلومات واخلصوصية لدى معهد
أكسفورد لإلنرتنت .وكان من بني املتحاورين
السيد آالن بيلورو ،املدير اإلقليمي بشركة
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 IBMلوسط وغرب إفريقيا ،والسيد شيف باخشي ،نائب رئيس عالقات الصناعة بشركة إريكسون ،والسيد إريك لوب ،نائب
الرئيس يف شركة  ،AT&Tوالسيد عبد الرحيم كوما ،املدير العام لشركة غابون لالتصاالت ،وقد ناقشوا آثار تقارب إنرتنت كل شيء
على املسائل السياساتية والتنظيمية .ومع االنتشار السريع إلنرتنت األشياء ،تطرأ على عامل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تغيريات سريعة .وتشهد أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأسواق االتصاالت تغيريات هائلة مع ظهور حتديات
جديدة إىل جانب فرص لألفراد وشركات األعمال واجملتمع ،يدفعها إىل ذلك التقارب بني البيانات الضخمة وخدمات احلوسبة
السحابية وأجهزة االستشعار وعلم حتليل البيانات .وستبلغ الفوائد ،وفقاً لبعض التقديرات احملافظة ،تريليونات الدوالرات يف السنة
من الفرص اجلديدة .وخالل العقد القادم ،يُتوقع نشر مليارات األجهزة أيضاً لتوفري حلول مبتكرة جديدة لألسواق املتقدمة والنامية
على حد سواء .وقيمة إنرتنت األشياء تصل إىل أقصاها عند اجلمع بني العديد من التكنولوجيات واحللول من أجل تقدمي خدمات
جديدة مبتكرة لصناعات تبدأ من قطاع الزراعة ذي التقنية املنخفضة ووصوالً إىل املنازل الذكية.

قابلية التشغيل البيني في النظام اإليكولوجي الرقمي :نهج الطبقات
وناقشت الجلسة السادسة أمهية قابلية
التشغيل البيين ملنع تقييد حرية املستهلكني
عند استخدام التطبيقات واخلدمات وفهم
آثار هذه القابلية على االبتكار واملنافسة.
وتوىل إدارة اجللسة املهندس السيد حممد
التاين ،رئيس اجمللس/املدير التنفيذي هليئة
تنظيم االتصاالت ( )TRCيف األردن ،وكان من بني املتحاورين السيد جان لوي بيه مينغي ،املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف
الكامريون ( )ARTوالسيد سونام فونشتو ،مدير ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺑﻮﺗﺎﻥ ( ،)BICMAوالسيدة باتريسيا كوبر،
نائب رئيس الشؤون احلكومية والسياساتية لدى شركة  .Intelsatبدأت املناقشة بعرض قدمه الربوفيسور الدكتور إورس غاسري ،أستاذ
ومدير تنفيذي لدى مركز بريكمان لإلنرتنت واجملتمع جبامعة هارفارد .وافتتح السيد التاين اجللسة بدعوته املشاركني إىل النظر إىل
قابلية التشغيل البيين بوصفه حجر الزاوية إلنرتنت األشياء .وقال إهنا تبدو غري مرئية حىت اآلن على الرغم من انتشارها منذ زمن
بعيد .وطلب من احملاورين التحدث عن مزايا قابلية التشغيل البيين وعيوهبا ،مبا فيها فوائد التكاليف .وقال إنه ميكن للحكومات
أن تشجع قابلية التشغيل البيين نظراً لوجود مطلب عام – احلاالت اليت تشمل املستجيب األول وإدارة الكوارث – وللمنظمني
دور فعلي مبا أنه جيب أن تكون األنظمة قادرة على العمل مع بعضها البعض يف حاالت الطوارئ .واألمن الوطين هو اجملال
اآلخر – حيث تشارك بلدان متعددة وتكون أنظمة امللكية الوطنية غري كافية فيلزم أن تكون األنظمة قادرة على العمل مع بعضها
البعض .وحث املشاركون املصنعني أيضاً على إدماج قابلية التشغيل البيين ضمن الشبكات حىت يتم حتديد التكاليف بشكل أفضل
عند تقدمي اخلدمات املتاحة حبرية عرب اإلنرتنت (.)OTT
وعُقدت جلسة إعالمية ثانية يف هناية اليوم بقيادة السيد كومساس زافازافا ،رئيس دائرة دعم املشاريع وإدارة املعارف يف االحتاد،
حول موضوع قيمة البيانات يف البيئة التنظيمية قبل الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالحتاد اليت
ستنظم يف هريوشيما ،اليابان من  30نوفمرب إىل  2ديسمرب .2015
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كان اليوم الثالث هو ’يوم املنظمني‘ الذي بدأ جبلسة أدارها السيد رونالد بوكس ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف فانواتو ،حول
موضوع تعزيز قابلية النفاذ اإللكرتوين ،تبعتها جلسة بشأنكيف ميكن للتنظيم الذكي أن يسهل اخلدمات املتنقلة وتطبيقاهتا توىل إدارهتا
السيد درازن لوتشيك ،املدير التنفيذي لوكالة الربيد واالتصاالت اإللكرتونية يفكرواتيا ( .)HAKOMوحبثت اجللسة اخلتامية للندوة بقيادة
السيدة ماغدالينا غاج ،رئيسة مكتب االتصاالت اإللكرتونية يف مجهورية بولندا ،كيفية إسهام األطر التنظيمية يف دفع نشر النطاق العريض.

تعزيز قابلية النفاذ اإللكتروني :الهيئة التنظيمية كعامل تمكيني
وناقشت الجلسة السابعة اليت أدارها السيد
رونالد بوكس ،رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف
فانواتو ،مدى أمهية قابلية النفاذ اإللكرتوين من
أجل تعزيز قيام جمتمع رقمي شامل للجميع،
يضم األشخاص ذوي االحتياجات احملددة
واألشخاص احملرومني وذوي اإلعاقة واملكفوفني
والصم واملسنني يف اجملتمع ،وهم األشخاص
غري القادرين على االنضمام إىل العامل الرقمي
باستخدام الوسائل التقليدية .وبدأت املناقشة
بعرض قدمته السيدة صويف مادنز-توسكانو
تبعتها حلقة مناقشة بقيادة السيد املهندس هشام العاليلي ،الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت يف مصر ( )NTRAوالسيدة
مينيونكاليبرين ،مفوضة جلنة االتصاالت الفيدرالية بالواليات املتحدة ،والسيد ساجنيف بانزال ،مستشار هيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند
( )TRAIبالنيابة عن الدكتورة فيجاياالكشمي ك .غوبتا ،عضو يف هيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند .ونظرت اجللسة يف التدابري اليت ميكن أن
يتخذها املنظمون لتعزيز قابلية النفاذ اإللكرتوين إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميع ،سعياً إىل حتقيق الشمول الرقمي.

التنظيم الذكي لتسهيل الخدمات المتنقلة وتطبيقاتها للجميع
وبدأت الجلسة الثامنة ،اليت توىل إدارهتا
الدكتور درازن لوتشيك ،مدير جملس وكالة الربيد
واالتصاالت اإللكرتونية يف كرواتيا (،)HAKOM
بعرض قدمته السيدة مريسي واجناو ،مساعدة
مدير هيئة االتصاالت يف كينيا .وكان من
بني احملاضرين السيدة كاثلني ريفيري-مسيث،
املديرة التنفيذية هليئة تنظيم املرافق واملنافسة
( )URCAيف جزر البهاما ،والسيدة كاتارينا بيالي ،مستشارة هيئة االتصاالت املستقلة يف جنوب إفريقيا ( ،)ICASAوالسيد كولينس
تشومبا ،مدير التوصيل البيين واملنافسة بالنيابة عن السيدة شالويه-موديندا ،املديرة العامة هليئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يف
زامبيا ( .)ZICTAونظرت اجللسة يف التدابري التنظيمية اليت تعترب ضرورية لتسهيل نشر اخلدمات املتنقلة وتطبيقاهتا من أجل حتقيق أهداف
يتعي تقدميها لتحقيق هذا اهلدف (مثالً الصحة املتنقلة
التنمية االجتماعية ،حيث متت مناقشة القضايا املطروحة واخلدمات الرئيسية اليت ّ
والتعليم املتنقل واملدفوعات املتنقلة إخل .).ونظرت اجللسة أيضاً يف كيفية معاجلة التنظيم يف بيئة مشرتكة بني القطاعات ،وتدابري التعاون
والتنسيق املطلوبة ،وكيفية إدماج التطبيقات وخدماهتا يف سياسات اخلدمة الشاملة وخطط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق
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العريض الرقمي وكيفية حتفيز االستيعاب .ورأى احملاورون أن اخلدمات املتنقلة عبارة عن أدوات تسمح لألشخاص مبواكبة املستجدات،
كما تساعد احلكومات وصانعي السياسات على حتديد األهداف االجتماعية وتشجع التنمية االقتصادية واالجتماعية .وشدد حماورون
آخرون على أن مشغلي االتصاالت املتنقلة يف العديد يف البلدان ميلكون حصة كبرية من السوق ،وأن هذا أمر يلزم أن يبحثه املنظمون،
إىل جانب السلطات املعنية باملنافسة ،حىت تتمكن األسواق من االزدهار وتُتاح جمموعة واسعة من اخلدمات .واعرتافاً بأن التنظيم عمل
حيقق التوازن ،من املهم أن تتبادل البلدان قصص النجاح ،كي تتمكن البلدان األخرى من التعلم من خرباهتا ويتسىن تبادل املعارف.
ويعد النفاذ إىل النطاق العريض شرطاً أساسياً وشبكات النطاق العريض املتنقل العالية اجلودة جزءاً من هذه املعادلة.

كيف يؤثر التنظيم على استيعاب النطاق العريض؟
المناقشة الختامية ،اليت تولت إدارهتا
السيدة ماغدالينا غاج ،رئيسة مكتب
االتصاالت اإللكرتونية يف مجهورية بولندا ،وكان
من بني احملاورين سعادة السيد سينغ كونغ،
العضو األول يف هيئة تنظيم االتصاالت ()TRC
يف كمبوديا ،والسيد مانويل إميليو رويز ،عضو
يف هيئة االتصاالت ( )Sutelيف كوستا ريكا،
والسيد رينيه دويين كووين ،مدير االتصاالت
وعضو يف جملس املكتب االحتادي لالتصاالت
( )OFCOMيف سويسرا ،وفرت للمنظمني
فرصة لتبادل خرباهتم بشأن التدابري التنظيمية املتخذة لدعم النفاذ إىل النطاق العريض وضمان جودة اخلدمات وحتفيز استيعاب النطاق
العريض .والفتتاح املناقشات ،ذ ّكرت مديرة املناقشات املشاركني هبدف املنظم ورسالته املتمثلة يف تزويد مواطين البلد بالنفاذ إىل اإلنرتنت
عريض النطاق .وأشارت إىل أنه ميكن مقارنة النطاق العريض بتدفق الدم يف جسم اإلنسان .فالنطاق العريض ليس وسيلة من وسائل
الرتف إمنا حاجة من احلاجات األساسية لإلنسان .وتعد اخلدمات وأوجه االستخدام اليت ميكن أن يتيحها النطاق العريض للمواطنني
يف أي بلد ضرورية ،بيد أن وجود البنية التحتية األساسية يعد شرطاً أساسياً .وبالتايل ،تكتسي سبل تعزيز االستثمار يف البنية التحتية
أمهية بالغة .ويلزم أن تنظر البلدان إىل املستقبل ،إىل عام  2020وما بعده ،وتضع اسرتاتيجيات طويلة األجل من أجل النظر يف كيفية
متكني سكاهنا من أن يصبحوا مواطنني متنقلني يف العامل .وإضافة إىل وضع اسرتاتيجية خاصة بالنطاق العريض ،يلزم أن تكون لدى
البلدان القوانني والتشريعات املناسبة ،ومن مث لغرض استحداث إمكانيات التنبؤ يف السوق.

السبيل إلى المضي قدماً والختام
ترأس اجللسة حول السبيل إىل املضي
قدماً واحلفل اخلتامي للندوة العاملية اخلامسة
عشرة ملنظمي االتصاالت (،)GSR15
مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد
السيد براهيما سانو ،ورئيس الندوة السيد
لني مومبو ،ووزير االقتصاد الرقمي والربيد
يف غابون ،معايل السيد باستور نغوا
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نيميه .وخالل اجللسة حول السبيل إىل املضي قدماً ،مت اعتماد املبادئ التوجيهية للندوة  GSR-15بشأن أفضل املمارسات املتعلقة بتيسري
استيعاب التطبيقات واخلدمات املتنقلة واستخدامها على نطاق واسع من خالل التنظيم اهلادف .وتدعو املبادئ التوجيهية منظمي
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل حتديد السياسات االستباقية والتدابري التنظيمية املبتكرة من أجل :إذكاء الوعي
بإمكانات اخلدمات املتنقلة وتطبيقاهتا هبدف حتقيق الفرص االجتماعية االقتصادية من خالل متكني املواطنني؛ إزالة العوائق التنظيمية
والتقنية وتعزيز النفاذ؛ وتطوير التطبيقات واخلدمات املتنقلة واستيعاهبا؛ وضمان سهولة االستخدام والثقة واخلصوصية واألمان وكذلك
األمن األساسي يف استخدام اخلدمات املتنقلة وتطبيقاهتا ،مع األخذ يف االعتبار طبيعتها العابرة للحدود؛ وحتديد األدوار واملسؤوليات
اليت تضطلع هبا احلكومات ،ومنظمو االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والصناعة واملستهلكون من أجل تيسري وحتفيز
االستيعاب واالستخدام بطريقة سليمة وآمنة .وقاد رئيس الندوة  GSR-15السيد لني مومبو ،تنسيق العمل اخلاص باملبادئ التوجيهية بشأن
أفضل املمارسات للندوة  ،GSR-15وقد قبل دور السفري املعين باملبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات للندوة  ،GSR-15مصرحاً بأهنا
“تستجيب لالحتياجات احلالية فيما يتعلق بتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقمية”.

الكلمات الختامية:

قال السيد باستور نغوا نيميه ،معايل وزير االقتصاد الرقمي والربيد يف غابون “إن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
متثل اليوم قطاعاً اسرتاتيجياً يف عملية تكوين الثروة الوطنية وتوزيعها ،وهي تساهم إىل حد كبري يف حتسني املؤشرات الرئيسية
لالقتصاد الكلي وتنمية النشاط االجتماعي االقتصادي يف غابون .وتطمح احلكومة الغابونية إىل كفالة أال تساهم تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف منو الناتج احمللي اإلمجايل فحسب بل وأن تكون أيضاً متاحة ومتوافرة وميسورة التكلفة .وأؤكد لكم أن
اجلمهورية الغابونية ستتخذ ،حتت قيادة الرئيس علي بونغو أوندميبا ،اخلطوات الالزمة لتنفيذ نتائج أعمالكم .وأود أيضاً أن أؤكد مرة
أخرى التزام حكوميت وإرادهتا لدعم ومساعدة االحتاد يف رسالته املتمثلة يف توصيل العامل وحتويل إفريقيا”.
وأكد مدير مكتب تنمية االتصاالت ،السيد براهيما سانو ،على دور االحتاد يف تعزيز االبتكار .وقال “إن املنظمني وواضعي
السياسات يف أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتسمة بالعوملة على حنو متزايد اليوم ،حباجة إىل التكاتف من أجل إجياد
أرضية مشرتكة وحتديد سبل مبتكرة للعمل معاً .ولقد أصبح االبتكار عامالً حمورياً يف األطر السياساتية اليت ستهيئ البيئة التمكينية
السليمة لدفع عجلة النمو – ويعد االحتاد مبثابة املنصة املثالية احملايدة إلجراء هذه املناقشات ”.وشكر حكومة غابون وفريق هيئة
تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد على استضافته الندوة ،وهنأ السيد مومبو على قيادته املتميزة للحدث .وأعلن السيد سانو عن
تسمية السيد مومبو سفرياً للمبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات للندوة .GSR-15
وقبل السيد لني مومبو ،رئيس اجمللس التنظيمي هليئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد ( )ARCEPورئيس الندوة ،GSR-15
دور سفري املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات للندوة  ،GSR-15مصرحاً “بأهنا تستجيب لالحتياجات احلالية املتعلقة بتنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سد الفجوة الرقمية ”.وشكر االحتاد مضيفاً أن “الغابون من خالل استضافة هذا االجتماع،
أظهرت التزامها بالتعاون الدويل من خالل العمل حنو إقامة جمتمع معلومات شامل على الصعيد العاملي بشكل عام وعلى الصعيد
اإلفريقي بشكل خاص .وأود أن أعرب عن ارتياحنا للنتائج املمتازة اليت توصلنا إليها بعد ثالثة أيام من العمل املكثف .وال أشك
حلظة واحدة يف أن هذه النتائج ستعود بالنفع على مجيع األطراف الفاعلة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وإنين سعيد
بوجه خاص ألمهية وجودة املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات اليت اعتمدناها للتو ،فهي تستجيب لالحتياجات احلالية لتنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقمية”.
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أفضل الممارسات للندوة العالمية
لمنظمي االتصاالت لعام 2015

فيما يخص أفضل الممارسات المتعلقة بتيسير تبني
التطبيقات والخدمات المتنقلة واستعمالها الواسع
من خالل التنظيم الهادف
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يولّد النفاذ إىل اخلدمات املتنقلة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTواستخدامها فرصاً اجتماعية ال حتصى وال تع ّد،
ويساعد على حتفيز النمو االقتصادي للبلدان مما يعود بالنفع على احلياة اليومية للمواطنني أمجعني .وبامتالكنا هذه التكنولوجيا
القوية وهذه القدرات احلاسوبية اليت مل يسبق هلا ،ال ب ّد من أن نستجيب للتحوالت الدينامية اجلارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات
نصمم مناذج تنظيمية جديدة ،وأن نواجه التحديات املتعلقة بالبىن التحتية والطيف واخلصوصية.
واالتصاالت ويف األسواق ،وأن ّ
وسيهيئ “تنظيم اجليل الرابع” هذا بيئة تشحذ الطاقات بقدر أكرب من أجل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع
معززًة بذلك ثقة املستخدمني النهائيني ،وسيسمح للناس يف كل أرجاء املعمورة باالستفادة
ضمان اليقني القانوين واالعتمادية التقنية ّ
من الفرص الساحنة يف جمال الصحة والتعليم واإلدارة العامة والزراعة والتجارة واملالية ويف مجيع اجملاالت اليت ختدم اإلنسانية،
وسيساعدنا على حتقيق التنمية املستدامة.
نقر بأن تنظيم اجليل الرابع اهلادف ،الذي
وحنن ،اهليئات التنظيمية املشاركة يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام ّ ،2015
(الفعالة واملستدامة) واالبتكار ومحاية املستهلك ومتكينه ،ميكنه أن يساهم مسامهة كبرية يف
يشجع املنافسة السليمة ّ
يعتمد هنجاً مرناً ّ
االستجابة للتحول الدينامي الذي تشهده أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف حتقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية.
وبالتايل ،قمنا بصياغة وإقرار هذه املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات التنظيمية لتيسري تبين اخلدمات والتطبيقات املتنقلة
واستخدامها الواسع من أجل تدعيم الشمول الرقمي واملايل.
.I

حفز الطلب

إقراراً بقدرة اخلدمات والتطبيقات املتنقلة على حتسني الشفافية واملساءلة والكفاءة يف اخلدمات العامة ،تستطيع احلكومات أن
تستفيد من معارف وجتارب أصحاب املصلحة لصياغة اسرتاتيجيات شاملة تسمح للمستخدمني باستعمال اخلدمات والتطبيقات
املتنقلة .كما ينبغي للحكومات أن تسعى إىل االبتكار يف هذا اجملال وأن تغدو من اجلهات املستخدمة الرائدة فيه .وميكن أن تولّد
ات من قبيل توصيل اإلدارات واملؤسسات العامة ،مثل املدارس واملكتبات واملستشفيات ،فرصاً مهمة يف األسواق وأن حتفز
مبادر ٌ
العرض والطلب فيما خيص اخلدمات والتطبيقات املتنقلة.
تيسر تطوير اخلدمات والتطبيقات املتنقلة
ونسلّم بالدور الذي ميكن أن تؤديه اهليئات التنظيمية يف دعم وتشجيع الشراكات اليت ّ
وتذكي الوعي بالسبل اليت ميكن أن تساهم هبا هذه اخلدمات والتطبيقات يف زيادة اإلنتاجية االقتصادية .وعلى وجه اخلصوص،
حتسن من نوعية حياهتم يف مجيع القطاعات
تستطيع التطبيقات االجتماعية املخصصة لألشخاص األقل حظاً أو غري املوصولني أن ّ
االقتصادية .كما أن بذل جهود مشرتكة مع الوكاالت احلكومية العاملة يف قطاعات أخرى ميكن أن يولّد فرصاً مرحبة للجميع مما
حيقق أغراضاً شىت منها النهوض بالتعليم واملهارات الرقمية والشمول املايل واإلدماج يف الربامج الصحية.
ونش ّدد كذلك على أمهية احلث على إعداد وتوزيع حمتوى رقمي مناسب ،مبا يف ذلك حمتوى بلغات متعددة وحمتوى بلغات حملية.
.II

تيسير إتاحة الخدمات والتطبيقات المتنقلة والنفاذ إليها واستعمالها

تعد شبكات اجليل اجلديد أساس االبتكار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحمرك تطوير اخلدمات والتطبيقات
تيسر هتيئة البىن التحتية والنفاذ املفتوح إىل الشبكات على املستوى الوطين واإلقليمي ميكن
املتنقلة .لذا ،نرى أن وجود قواعد َّ
موحدة ّ
تطور اخلدمات والتطبيقات املتنقلة .ويُعترب التعاون بني مجيع اهليئات العامة املعنية على املستوى الدويل
أن يساهم كثرياً يف حتفيز ّ
الفعال.
واإلقليمي والوطين واحمللي عامالً أساسياً يف التنفيذ السريع والسلس و ّ
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وينبغي أال يغفل واضعو السياسات واهليئات التنظيمية عن أمهية تصميم سياسات وأطر تنظيمية حتفيزية تتسم باملرونة وتتوجه إىل
السوق فيما خيص توزيع الطيف وختصيصه للخدمات املتنقلة العريضة النطاق ،مما يسمح ببناء الثقة وهتيئة الظروف الالزمة الزدهار
سوق اخلدمات والتطبيقات املتنقلة.
ويتعني االستمرار يف تنمية األسواق اجلديدة والصناعة من أجل األجهزة املتنقلة ،وذلك من خالل التدابري التنظيمية املناسبة،
خاصة يف البلدان النامية.
وقد يكون من الضروري إعادة النظر يف السياسات احلكومية املتبعة حالياً ومراجعتها ،حسب االقتضاء ،للتأكد من أهنا ما زالت
صاحلة ومناسبة للبيئة اجلديدة ،ولضمان سرية وسالمة البيانات املتعلقة باحلكومات وشركات األعمال واملستهلكني ،ومثة حاجة يف
الوقت نفسه إىل أطر تنظيمية مفتوحة وتعاونية للتشجيع على تطوير خدمات شاملة على غرار اخلدمات املتنقلة التجارية واملصرفية
واملالية والصحية.
ييسر فعالً العالقات
ّ
ونقر بأن إنشاء إطار مرجعي متسم بالتقارب يرعى املنافسة والتوصيل البيين وقابلية التشغيل البيين ميكنه أن ّ
بني خمتلف موفّري البىن التحتية واخلدمات ،وبني هؤالء وموفري التطبيقات واحملتوى .وميكن أن يتيح إطار ملنح الرتاخيص متسم
بالتقارب ،يعمل على ختفيف أو إزالة متطلبات منح الرتاخيص يف اخلدمات املتنقلة ،فرصاً ألعمال جتارية جديدة.
وإقراراً بأن تقاسم عناصر من الشبكات بني موفري اخلدمات قد يكون أمراً جمدياً من الناحية التجارية إذ يسمح بتفادي
ازدواجية التكاليف وبفسح اجملال إلتاحة مزيد من اخلدمات املتنقلة ،ميكن للهيئات التنظيمية أن تنظر يف تشجيع ممارسات تقاسم
الشبكات يف مجيع مستويات الشبكات وسالسل القيمة.
ونرى أنه ينبغي اختاذ تدابري جتديدية إبداعية حلفز تبين اخلدمات املتنقلة واستحداث التطبيقات املناسبة للواقع احملـلـي يف املنـاطــق
النـائيــة والـريفيـة .ومن بني التـدابري األخـرى اليت ميكن اختـاذها حتديـد اسرتاتيجيات للخدمة الشـاملــة واستخــدام آليــات منـاسبــة إلنشاء
املطورين احملليني والتطبيقات املناسبة للواقع احمللي.
حاضنات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو لتمويل ِّ
وندعو إىل اختاذ تدابري تنظيمية وإطالق مبادرات خاصة وإقامة شراكات لتخفيض تكلفة اخلدمات والتطبيقات املتنقلة من أجل
ضمان النفاذ العادل والشامل.
ونقر أيضاً بأن اكتساب املهارات الرقمية عنصر أساسي للتبين الواسع للخدمات والتطبيقات املتنقلة واستخدامها استخداماً
ّ
فعاالً ،وينبغي استحداث برامج تدريبية جامعة تستهدف شىت الفئات السكانية.
ّ
ونعيد التاكيد على أمهية وقيمة املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
 2013فيما يتعلق بالدور املتطور للتنظيم واملنظمني يف بيئة رقمية؛ واملبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات الصادرة عن الندوة
العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  2014فيما يتعلق حبماية املستهلك يف عامل رقمي.
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حماية المستهلكين والموردين

نقر بأمهية اعتماد أطر تنظيمية متعددة القطاعات تتناول خصوصيات ومتطلبات اخلدمات والتطبيقات املتنقلة ،ضامنةً بذلك
ّ
محاية حرية املستهلك يف االختيار واملمارسةَ السليمة حلقوق املستهلك.
ونقر بأمهية تثقيف ومتكني املستهلكني بشىت التدابري واملبادرات ،مبا يف ذلك عن طريق توفري املنصات اليت تقوم مبقارنات بني
ّ
عروض وأسعار اخلدمات تستند إىل آخر املستجدات ويسهل على املستهلك إجراؤها؛ وإطالع املستهلك على األحكام القانونية
وإجراءات الشكاوى/االنتصاف؛ وتعزيز ثقافة األمن السيرباين .وعالوًة على ذلك ،ال جيوز أن يتقيد املستهلكون مبوفّر واحد
للخدمات املتنقلة أو بتطبيق واحد ،وإمنا ينبغي أن حيتفظوا بإمكانية االختيار والتنقل بني عدة موفّرين.
ونقر كذلك بضرورة قيام اهليئات التنظيمية بالتشجيع على اختاذ التدابري الرامية إىل تعزيز أمن اخلدمات والتطبيقات املتنقلة،
وذلك باستحداث هويات رقمية موثوق هبا ،واستعمال التعرف على هوية املشرتكني وتسجيلهم من أجل محاية البيانات الشخصية
للمستهلكني ،ومحاية القاصرين والفئات الضعيفة ،والنهوض خصوصاً بشفافية االتصاالت واملعامالت عرب اإلنرتنت .وبالتايل ،فإ ّن
التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين ال غىن عنه لضمان محاية احلقوق واملصاحل العليا للمستهلكني واملوردين على السواء.
معززة لتنبيه املستعملني ،ومتكينهم من التحكم يف
وإضافةً إىل ذلك ،نوصي باعتماد سياسة متعلقة باخلصوصية تتضمن تدابري َّ
املمارسات املتصلة بالبيانات عندما ال ترتبط هذه املمارسات بالوظيفة األساسية للتطبيق أو عندما تتعلق مبعلومات حساسة.

 .IVدور أصحاب المصلحة المعنيين بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ينبغي للهيئات التنظيمية وواضعي السياسات التعاون مع الوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص واهليئات غري احلكومية إلدماج
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وخاصة اخلدمات والتطبيقات املتنقلة ،يف اسرتاتيجياهتا الوطنية االجتماعية واالقتصادية ،ولوضع
سياسات وقواعد شاملة كفيلة بتحقيق التآزر والتفاعل املثمر بني اقتصاد اخلدمات والتطبيقات املتنقلة وسائر القطاعات .وينبغي
الرتكيز يف هذه السياسات والقواعد على النهوض بالرفاه االجتماعي للمستهلكني مع احلرص يف الوقت نفسه على تيسري التنسيق
والشراكات بني الوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص واهليئات غري احلكومية.
تعزز تطوير الشبكات واخلدمات
وينبغي أن تعتمد هيئات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تدابري تنظيمية هادفة ّ
العريضة النطاق وتتيح للمستهلكني النفاذ امليسور التكلفة والواسع النطاق إىل اخلدمات والتطبيقات املتنقلة وتضمن املنافسة السليمة
بني اجلهات الفاعلة يف السوق مع تعزيز االبتكار ،وتكفل محاية املستهلكني يف بيئة رقمية.
وينبغي ملوفري اخلدمات والتطبيقات املتنقلة أن يسعوا إىل جتديد وتنويع جمموعة اخلدمات والتطبيقات املعروضة وحمتواها ،وإىل
جعلها ميسورة التكلفة وتسهيل حصول شرائح كبرية من السكان عليها.
وعلى مجعيات محاية املستهلكني أن تؤدي أيضاً دوراً يف حتديد إطار للحوار مع أصحاب املصلحة اآلخرين ،ويف إجراء حبوث
مستقلة ،ويف املشاركة يف محالت التوعية ،كي تساهم يف وضع سياسات واسرتاتيجيات مستنرية لالقتصاد الرقمي.
ونظراً إىل الطبيعة الشاملة للخدمات والتطبيقات على اخلط ،فإن التنسيق عرب احلدود للسياسات التنظيمية ذات الصلة والتعاون
فعالة
َّ
املعزز بني الوكاالت احلكومية الوطنية واملنظمات اإلقليمية والعاملية أمر ضروري لتهيئة نظام بيئي رقمي شامل وإجياد ضمانات ّ
ضد االحتيال واملمارسات املسيئة.
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