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استقطبت الندوة العاملية السادسة عشرة ملنظمي االتصاالت
( ،)GSR-16اليت عُقدت يف شرم الشيخ ،مبصر ،يف الفرتة من
 11إىل  14مايو  ،2016ما يربو على  540مشاركاً من بينهم
وزراء حكوميون ورؤساء هيئات تنظيمية ومسؤولون تنفيذيون
كبار يف دوائر الصناعة من  64بلداً .وقد نظم االحتاد الدويل
لالتصاالت هذه الندوة بالتعاون مع حكومة مصر وبرعاية
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس مجهورية مصر العربية.
وقد ترأس الندوة معايل الوزير ياسر القاضي ،وزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ورئيس جملس إدارة اجلهاز القومي
لتنظيم االتصاالت ( )NTRAمبصر ،وكان موضوعها“ :التمكني
والشمول! لبنات بناء اجملتمعات الذكية يف عامل موصول”.
فرص جديدة يف جمال األعمال التجارية ،وإتاحة النفاذ اآلمن
واملطمئن والشامل إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
وخالل برنامج الندوة الشامل الذي دام أربعة أيام ،أقر
والتمكني من استخدامها يف عامل ذكي موصول.
املشاركون بالدور الرئيسي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
يف إرساء القاعدة األساسية اليت سيُستند إليها لتعزيز النمو
وقد نظمت سلسلة من األحداث السابقة للندوة يوم 11
االقتصادي والتنمية املستدامة .وأقر املشاركون بأمهية تعزيز
مايو  2016مبا يف ذلك املؤمتر املواضيعي املسبق األول للندوة
حوار شامل للتصدي بشكل أفضل للتحديات اليت تطرحها
بعنوان احلوار العاملي بشأن الشمول املايل الرقمي ،الذي نُظم
النظام
اجملتمعات الذكية وحترير اإلمكانات اليت ينطوي عليها
بدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس ،والتحالف من أجل
اإليكولوجي الرقمي .والقصد من هذا احلوار الشامل هو
اإلدماج املايل ( ،)AFIوحكومة مصر ،وشركاء آخرين .كما
توسيع نطاق املناقشات خارج وفيما بني القطاعات وأصحاب
تضمنت أحداث اليوم السابق للندوة االجتماع اإلقليمي
املصلحة ،ووضع نـُُهج تعاونية مشرتكة بني القطاعات يف جمال
للرابطات التنظيمية ( )RAواجتماع كبار مسؤويل التنظيم من
للجيل
التنظيم ،واالنتقال من التنظيم الرأسي إىل التنظيم التعاوين
القطاع اخلاص ( )CROالسادس .وميكن االطالع على تقارير
اخلامس ،وتعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،وتثقيف هذه االجتماعات على املواقع اإللكرتونية اخلاصة هبا.
املواطنني ومتكينهم ،والنهوض باالبتكار وريادة األعمال ،وتوليد
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الخميس

 12مايو

2016

حفل االفتتاح

حظى حفل االفتتاح حبضور ضيوف مميزين من بينهم السيد
هولني جاو ،األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت؛ ومعايل
الوزير ياسر القاضي ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
ورئيس جملس إدارة اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت ()NTRA
مبصر ورئيس الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2016؛
واملهندس مصطفى عبد الواحد ،القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت مبصر؛ والسيد براهيما سانو،
مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد؛ والسيد إبراهيم احلداد،
مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لالتحاد.
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ورحب املهندس عبد الواحد ترحيباً حاراً باملشاركني
وشكرهم على وجودهم يف شرم الشيخ ،مدينة السالم .وأشار
إىل أمهية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وأثرها على احلياة
االقتصادية واالجتماعية يف مصر وأقر بأمهية العمل بتكاتف
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة
لألمم املتحدة السنة املاضية .وشدد على ضرورة هتيئة بيئة
مناسبة لتوليد القيم وتشجيع االبتكار واإلبداع وتوفري فرص
رقمية عملية للجميع.
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ويف كلمة ألقاها أمام احلضور ،شدد السيد سانو على
ضرورة التعاون من أجل إجراء حوار شامل عرب مجيع القطاعات
وإجياد حلول مبتكرة تزيد من الفرص اجلديدة .فقال“ :حنن
حنتاج إىل حتديد إطار السياسات التعاونية والتنظيم لالستفادة
من الفرص اليت ميكن أن يوفرها االقتصاد الرقمي جلميع السكان
يف شىت أرجاء العامل .وحنتاج إىل إعطاء تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت مالمح بشرية”.
وبعد أن أعرب السيد جاو عن شكره للحكومة املصرية
واجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت على كرم الضيافة وعلى
استضافة هذه الدورة من الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت،
شدد على ما تنطوي عليه تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
من إمكانات لتحسني نواتج التنمية يف العاملني النامي واملتقدم.
وأضاف أن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  2016هي
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أول حدث تنظيمي رئيسي يُعقد منذ اعتماد اجملتمع العاملي
خطة التنمية املستدامة لعام  2030اليت تضم  17هدفاً من
أهداف التنمية املستدامة ترمي إىل القضاء على الفقر ومكافحة
عدم املساواة والظلم والتصدي لتغري املناخ حبلول عام ،2030
وأكد أمهية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة هذه .وأضاف قائالً“ :توجد حاجة
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها عوامل حمفزة
رئيسية من أجل ركائز التنمية املستدامة الثالث  -التنمية
االقتصادية واالندماج االجتماعي ومحاية البيئة  كما أن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سيكون هلا أمهية حامسة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة”.
وأكد معايل الوزير ياسر القاضي ،يف كلمته االفتتاحية ،التزام
مصر منذ قدمي األزل جتاه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كمحرك للتنمية .فقال “حنن ندرك يف مصر قدرة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على حتقيق التنمية املستدامة االقتصادية
واالجتماعية ،وعلى تغيري حياة مواطنينا لألفضل ،وعلى إنشاء
جمتمعات عاملية أكثر توصيالً بتوسيع نطاق النفاذ إىل املعارف
واخلدمات املالية والرعاية الصحية ،وتوفري فرص جديدة لألعمال
وتوفري خيارات أكرب للمستهلكني عن طريق سياسات ولوائح
فعالة ”.كما أكد الوزير القاضي أمهية التعاون الدويل داخل
ّ
جمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق هذا اهلدف
الطموح وحتقيق الفائدة للمجتمعات العاملية.
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مناقشة القادة :ما بعد  - 2020التحديات ،والفرص ،والسيناريوهات

توىل السيد براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد ،إدارة مناقشة القادة اليت تضمنت كلمة مهمة ألقاها
السيد كمال حسينوفيتش ،رئيس دائرة البنية التحتية والبيئة
التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية يف مكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد ،حيث مهدت للمناقشات .وكان من بني اجملتمعني
معايل الوزير ياسر القاضي ،رئيس الندوة العاملية ملنظمي
االتصاالت لعام  ،2016والسيدة كاثلني ريفيري-مسيث ،املديرة
التنفيذية هليئة تنظيم املرافق واملنافسة يف جزر البهاما؛ والدكتور
إبراهيم سرحان ،الرئيس واملدير اإلداري للمعامالت املالية
اإللكرتونية ،مبصر؛ والسيد سرج إسونغ األمني التنفيذي يف
هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد ( )ARCEPيف الغابون؛
واملهندس تامر جاداهلل ،املدير التنفيذي لتليكوم مصر؛ والسيد
كالباك غودي ،نائب الرئيس للشؤون القانونية والتنظيمية يف
 .OneWebومتحورت املناقشات حول نوع األطر السياساتية
والتنظيمية الواجب اعتمادها لتمكني التكنولوجيات املثرية
للتغيري من توليد فرص جديدة للجميع بطريقة مستدامة يف
عصر البيانات الضخمة وإنرتنت مجيع األشياء والتعلم اآليل
والبيئات الرقمية الذكية مع احلفاظ يف الوقت نفسه على الثقة
بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.
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وأشار املتحاورون إىل أن التكنولوجيا املتغرية وأفرزت حتديات
وفرصاً يف العامل املادي والرقمي والبيولوجي .وصحيح أن هذا
الوضع سيؤدي إىل حتويل اجملتمع ،إال أنه ينبغي للمنظمني
وواضعي السياسات أال ينسوا أن األمر يتعلق باإلنسان
وليس فقط باآلالت.
وأشار املتحاورون أيضاً إىل أن اجملتمعات “الذكية” واملدن
“الذكية” ال تعين استخدام املزيد من التكنولوجيات فحسب،
وإمنا تعين أكثر بناء نظام إيكولوجي شامل لتكنولوجيا املعلومات
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واالتصاالت يفيد اجملتمعات واألفراد لضمان إدماجكل املواطنني –
مالياً واجتماعياً وتعليمياً .وميكن االستفادة من تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت ومن اجملتمعات الذكية لضمان عدم استبعاد
أحد واستفادة الناس من فرص أفضل وجديدة.
وقال املتحاورون إنه ينبغي عدم اعتبار التكنولوجيا أداة
مثرية للتغريات فحسب ،وإمنا ميكن اعتبارها أيضاً أداة لتشجيع
االبتكار والتقدم يف حتقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية.
ومن األمثلة اليت جرى الرتكيز عليها الزراعة اإللكرتونية حيث
يؤثر إنرتنت األشياء واستخدام أجهزة االستشعار والوسائل
األخرى تأثرياً كبرياً على احملاصيل واحلصاد واألسعار .وأشار
املتحاورون إىل أن التوصيلية مل تعد تتعلق بتوصيل الناس
فحسب وإمنا تتعلق بتوصيل اآلالت أيضاً ،مما خيلف أثراً على
اجملتمع وعلى حياتنا اليومية.
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وجيب أن يتسىن للناس االستفادة من التوصيلية لتستطيع
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت حتقيق أهداف التنمية
املستدامة .ويعين ذلك أن املهارات والثقة عنصران مهمان
لتحقيق عامل موصول فعالً ،شأهنما يف ذلك شأن البنية التحتية.
ويتمثل التحدي املاثل أمام واضعي سياسات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ومنظمي هذه التكنولوجيا يف تعزيز
حوار شامل عرب القطاعات – وهو ما يسمى باجليل اخلامس
للتنظيم – من أجل املسامهة يف بناء عامل موصول وموثوق به
يتم إدماج الناس فيه ومتكينهم ليتسىن هلم استخدام تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت لتحسني حياهتم .ويكمن التحدي أيضاً
يف استشراف املستقبل والتفكري يف أثر التطورات املستقبلية مثل
الذكاء االصطناعي وإنرتنت مجيع األشياء على اجملتمع لتعزيز
الثقة من أجل بناء جمتمعات ذكية موصولة بالفعل يستفيد منها
املواطنون يف العامل أمجع.

المسار  1كن ذكياً :لبنات بناء مجتمع ذكي في عالم موصول
الجلسة األولى :مشهد تنظيمي متغير :تنظيم تعاوني  -كيفية تمهيد الطريق العتماد إنترنت األشياء
واالتصاالت من آلة إلى آلة؟

توىل الدكتور عمرو بدوي ،عضو جملس إدارة اجلهاز القومي
لتنظيم االتصاالت مبصر ،إدارة اجللسة اليت استُهلت بعرض
للسيدة صويف مادينز من مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد،
تناولت فيه ورقة املناقشة املقدمة إىل الندوة بشأن لبنات بناء

اجملتمعات الذكية يف عامل موصول ،وتال العرض حلقة نقاش
مع السيد هارندربال سنغ غروال ،مدير جمموعة (إدارة املوارد
والتوصيل البيين) يف اهليئة الوطنية لتنمية اتصاالت املعلومات
يف سنغافورة؛ والسيد ريين دوين كووين ،نائب مدير املكتب
7
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ﺗﻄﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﳉﻴ
ﺗﻨ ﻞ اﳋﺎ
ﻈﻴﻢ ﺗﻌﺎ ﻣﺲ
و
ﱐ

اﻟﺘﻌﺎون

اﳌﺼﺪر :اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت

الفيدرايل لالتصاالت ( ،)OFCOMبسويسرا؛ والسيد فادي فوزي،
مستشار كبري يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشركة
Huawei Technologies Co., Ltd؛ والسيد جياكومو مازون ،رئيس
العالقات املؤسسية يف احتاد اإلذاعات األوروبية (.)EBU
وخلصت املناقشات إىل أن منو اجملتمعات الذكية املوصولة
قد أفضى إىل اإلقرار بضرورة وجود نظام إيكولوجي لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يضم أصحاب املصلحة من مجيع
القطاعات ،وبأن هذا األمر سيساعد يف تعريف التنظيم
التعاوين .ويضم النظام اإليكولوجي اليوم مشغلي تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ومقدمي خدماهتا ،فضالً عن أصحاب
املصلحة العاملني يف جمال اخلدمات الصحية واإلذاعية والتعليمية
واملالية وغريها من القطاعات ،باعتبارهم شركاء يف توصيل العامل
واستحداث قيمة لألفراد واألعمال التجارية واجملتمعات .وقد
أفرز ذلك ما يسمى باجليل اخلامس للتنظيم الذي يسعى فيه
واضعو السياسات واملنظمون إىل حتديد هنج شامل للعمل معاً
بغرض االستفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عرب
القطاعات وحتفيز االبتكار واالستثمار.
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اﳉ
ﻴﻞ اﻟﺜ
ﺑﻴﺌﺔ ﲤﻜ ﺎﻟﺚ
ﻴﻨﻴﺔ

ا
إ ﳉﻴﻞ
ﺻﻼح أ اﻟﺜﺎﱐ
ﺳ
ﺎ
ﺳ
ﻲ

اﻻﻧﻔﺘﺎح واﳌﺮوﻧﺔ

ا
ﺗ ﳉﻴﻞ
ﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻜﺎﻣﻞ

ا
اﺣﺘ ﳉﻴﻞ ا
ﻜﺎرات ﻻول
ﻣ
ﻨ
ﻈﻤﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

وأقر املتحاورون بوجود عناصر مشرتكة وأوجه اختالف،
وجماالت تتداخل فيها القواعد التنظيمية ،وتكرار للعمل على
تدعم وتؤسس
صعيد القطاعات .وتتضمن املبادئ املشرتكة اليت ّ
ركائز املدن الذكية االبتكار واالنفتاح والشفافية والتمكني
واملشاركة والشمول والكفاءة واإلبداع املشرتك والتشارك فضالً
عن التعاون .ومن املسائل واحلواجز املشرتكة اليت يواجهها
أصحاب املصلحة على نطاق القطاعات قابلية التشغيل
البيين ،واألمن ،وسالمة البيانات وإمكانية نقلها ،واخلصوصية،
واملوثوقية ،والشفافية ،والثقة ،وعدم تكافؤ الفرص ،واملنافسة غري
العادلة (القوة السوقية الكبرية) ،وجودة اخلدمة ،والتسعري .وقد
برزت احلاجة اليوم إىل حتديد األدوات التنظيمية واملوارد وأدوات
اإلدارة الالزمة للوصول إىل اجليل اخلامس من التنظيم واختاذ
تدابري شاملة قانونية وسياساتية مشرتكة بني القطاعات من أجل
بناء عامل موصول شامل للجميع .ورغم وجود أمثلة بالفعل على
النـُُهج الشاملة (االسرتاتيجيات الوطنية الرقمية) واملدن الذكية،
فإن هناك حاجة إىل حتديد منابر إلجراء حوار شامل عرب
القطاعات وحتقيق التعاون.
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الجلسة الثانية :الشمول المالي الرقمي  -كيف يمكن تحقيق الشمول للذين ليست لديهم حسابات
مصرفية وللمحرومين من التوصيل في المجتمع الذكي القائم اليوم

توىل السيد جان-لويس بيه مينغوي ،املدير العام هليئة
تنظيم االتصاالت يف الكامريون ،إدارة احلوار املتعلق بالشمول
املايل الرقمي مع املتحاورين وهم سعادة السيد األنصاري
املشاقبة ،نائب رئيس هيئة تنظيم قطاع االتصاالت باألردن
وعضو يف جملس إدارهتا؛ والسيد هيمانت باجيال ،نائب رئيس
ماسرتكارد؛ والدكتورة صفاء ناصر الدين ،رئيسة جملس توصيل
شبكات األلياف البصرية للمنزل ( )FTTHيف منطقة الشرق
األوسط ومشال إفريقيا ()MENA؛ والسيد تريي ميليه ،نائب كبري
لرئيس قسم األموال واملدفوعات املتنقلة والدفع دون اتصال يف
شركة أورانج ()Orange؛ والسيد أمحد أ .فرج اهلل ،مدير إدارة
نظم الدفع بالبنك املركزي يف مصر؛ والسيد جواد عباسي،

رئيس منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف الرابطة العاملية
لالتصاالت املتنقلة (.)GSMA
وتطرقت اجللسة إىل األساليب املبتكرة إلشراك الذين
ليست لديهم حسابات مصرفية واملهمشني مالياً يف االقتصاد
الرقمي .وأكدت املناقشة أيضاً على أمهية التعاون الفعلي
فيما بني أصحاب املصلحة املعنيني العاملني يف دوائر الصناعة
والسوق وعلى الصعيد التنظيمي ،من أجل تعزيز هتيئة بيئة
متكينية تتسم بالشفافية والتغلب على العوائق القائمة أمام
الشمول املايل الرقمي.
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الجمعة

 13مايو

2016

المسار  :2نحو مجتمع رقمي ذكي
الجلسة الثالثة :التطورات التكنولوجية في المستقبل :الفرص والتحديات واستراتيجيات األعمال

توىل السيد جاك سترين ،عضو يف جملس إدارة هيئة تنظيم
االتصاالت اإللكرتونية والربيد ( )ARCEPبفرنسا ،إدارة اجللسة،
وكان من بني املتحاورين السيدة كاترين مارتني ،مديرة شراكة
النفاذ وصاحبة ورقة املناقشة املقدمة إىل الندوة ،والعقيد الدكتور
نايت سوكونرات ،نائب رئيس اهليئة الوطنية لإلذاعة واالتصاالت
( )NBTCيف تايالند؛ والسيد أمحد أسامة ،نائب رئيس الشركة
املصرية لالتصاالت ومديرها التجاري وعضو يف جملس إدارة
شركة “تى إى داتا” وعضو منتدب يف الشركة؛ والسيد باتريك
ماسامبو ،نائب املدير العام للمنظمة الدولية لالتصاالت
الساتلية ( )ITSOومدير الشؤون التقنية فيها؛ والسيد بيرت بيتش،
املدير التنفيذي لشركة إنتل؛ والسيد شيف باخشي ،نائب رئيس
العالقات مع دوائر الصناعة يف شركة إريكسون.
10

وأمجع املتحاورون على أن التطور التكنولوجي هو عامل
حتفيزي مهم للنمو االقتصادي الطويل األمد .ويسعى أصحاب
املصلحة املتعددون املعنيون باالقتصاد الرقمي الناشئ إىل
االبتكار من أجل تقدمي خدمات أفضل وزيادة حصصهم
السوقية .وتعد الطائرات بدون طيار واجليل اخلامس والسواتل
وإنرتنت األشياء بضع أمثلة على التكنولوجيات اليت قد
تصبح أمراً عادياً يف بضع سنوات فقط .وسيتطلب تطور هذه
التكنولوجيات املزيد من عرض النطاق يف حني سيعتمد النفاذ
إىل الشبكات على أدوات رقمية جديدة .وللبلدان املختلفة
اليوم مستويات خمتلفة فيما خيص اعتماد التكنولوجيا ولديها
أطر مؤسسية خمتلفة إلدارة السياسات .وبالتايل ،لديها مطالب
خمتلفة على صعيد الطيف ،وتواجه هيئات التنظيم وواضعو
السياسات هذا التحدي .وجيب على هذه البلدان حتقيق
التوازن بني احتياجات الدولة واحتياجات اجملتمع املدين ،كما
يتعني عليها يف هذا اإلطار تلبية احتياجات موردي خدمات
االتصاالت ،القدامى منهم واجلدد ،فضالً عن اهليئات اإلذاعية
ومشغلي السواتل .وشهد املتحاورون بروز جمموعة من القضايا
التنظيمية اجلديدة .وتُعترب مسائل إمكانية التشغيل البيين والثقة
باخلدمات ومحاية املستهلكني من التحديات القدمية اليت نُقلت
إىل مستوى أعلى.
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وتلقي وترية االبتكارات بثقلها على خمططات التنظيم
وأشار املتحاورون بوجه أعم إىل إمكانية النظر يف اعتماد
القائمة وتتطلب توفري قدر أكرب من املرونة اليت تشجع بدورها
تنظيم غري صارم فيما تستجيب األسواق للمستجدات .وأشار
على االبتكار وحتث املستثمرين على اجملازفة أيضاً .وتتقدم
املتحاورون أيضاً إىل أن احتياجات التنمية البشرية تؤخذ يف
التكنولوجيا بوجه عام بوترية أسرع من التنظيم ،ويف هذا السياق ،االعتبار يف إطار التنظيم ويعطى هلا األولوية .وعلى حنو مماثل،
ميكن أن ينظر املنظمون يف اعتماد التساهل التنظيمي عند
فإن اعتماد هنج للتنظيم يقوم على تعاون أكرب أمر أساسي
االقتضاء وجعل التكنولوجيا تتبلور قبل وضع القواعد التنظيمية .لنجاحه وتأثريه على املدى الطويل.

الجلسة الرابعة :التمكين! ما يمكن أن تقدمه لك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت!

توىل إدارة اجللسة الدكتور درازن لوتشيك ،رئيس جملس
انتشار واعتماد التكنولوجيات والتطبيقات الرقمية املوصولة،
وكالة الربيد واالتصاالت اإللكرتونية يف كرواتيا (،)HAKOM
يتغري مشهد االتصاالت /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واستُهلت اجللسة بعرض مقتضب لنتائج ورقة املناقشة املقدمة
سريعاً .ويعد هذا القطاع الصناعي اجلديد يف حد ذاته
إىل الندوة بشأن القوة السوقية والتنظيم واالقتصاد القائم على
مصدراً حمتمالً مهماً للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،إذ يولد
التطبيقات قدمه السيد سكوت مينهان من شركة Windsor
أعماالً جتارية جديدة ووظائف جديدة وفرصاً جديدة لتمكني
 Place Consultingوصاحب ورقة املناقشة .وكان من بني
املواطنني واألعمال التجارية .ولكن كما جرى التشديد عليه،
املتحاورين السيد جريمان أرياس من جلنة تنظيم االتصاالت
فإن التطبيقات تقرتن أيضاً بشبكات االتصاالت/تكنولوجيا
( )CRCيف كولومبيا؛ والسيد تشارلز ميلوغو من وكالة تنظيم
املعلومات واالتصاالت اليت تعتمد عليها ،و”حتتاج البنية التحتية
االتصاالت اإللكرتونية والربيد ( )ARCEPيف بوركينا فاصو؛ والسيد الرقمية إىل احملتوى إال أن احملتوى حيتاج إىل بنية حتتية رقمية”.
ثيو كومسورا من Socialeco؛ والسيد راؤول إشبرييا من مجعية
وأشار املتحاورون أيضاً إىل أن األمور اليت متثل اليوم خلالً
اإلنرتنت.
لالقتصاد القائم على التطبيقات ستصبح املعيار غداً ،مبعىن أنه
جيب على املنظمني وواضعي السياسات اإلحجام عن فرض
وتباحث املتحاورون يف األثر الذي يولده االقتصاد القائم
قواعد مشددة على النماذج اجلديدة لألعمال التجارية التعاونية
على التطبيقات يف حتفيز النفاذ وتعزيز املنافسة يف األسواق،
والرتكيز على ضمان محاية املستهلكني واخلصوصية واألمن
ويف ضرورة استحداث قواعد وعمليات جديدة إلدارة اخللل
السيرباين وجودة اخلدمات.
يف التطبيقات الرقمية اجلديدة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وكذلك يف قطاعات أخرى من االقتصاد من قبيل
وعُقدت يف اليوم الثاين جلسة إعالمية عن مبادرة االحتاد
املالية والنقل والسكن .ولن يؤثر هذا اخللل على االقتصاد
املعنونة “دعونا جنوب العامل” اليت أطلقها براهيما سانو ،مدير
فحسب وإمنا سيؤثر أيضاً على حياتنا اليومية .وبفعل سرعة
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد بشأن التجوال الدويل املتنقل
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( .)IMRإن أحد أهداف هذه املبادرة ،كما عرضته السيدة كارمن بشأن التجوال الدويل املتنقل لتبادل املعارف والتجارب ،وحتديد
لبنات بناء التجوال الدويل املتنقل ،والقيام يف هناية املطاف
برادو-فاغنر ،كبرية مسؤويل الربامج مبكتب تنمية االتصاالت
باالحتاد ،هو العمل مع رابطات التنظيم اإلقليمية والشركاء
باعتماد مبادئ توجيهية اسرتاتيجية ألفضل املمارسات على
أعلى املستويات.
املعنيني اآلخرين من أجل تنظيم اجتماعات مائدة مستديرة

الجلسة الخامسة :الشمول!

توىل السيد عبد الكرمي صومايليا ،األمني العام لالحتاد
اإلفريقي لالتصاالت ( ،)ATUإدارة املناقشة بشأن “الشمول!”،
وكان من بني املتحاورين السيد رام سواك شارما ،رئيس هيئة
تنظيم االتصاالت يف اهلند؛ والسيدة كاترينا بيالي ،مستشارة
يف اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت يف جنوب إفريقيا ()ICASA؛
والسيدة أميناتا غاربا ،مديرة مكتب تسجيل اإلنرتنت اإلقليمي
إلفريقيا ()AFRINIC؛ والسيد خالد حجازي ،مدير قطاع الشؤون
اخلارجية لشركة فودافون مصر؛ والسيدة روان نبيل عمار ،طالبة
يف اهلندسة جبامعة القاهرة.
وعرض املتحاورون جتارهبم وآراءهم يف جمال االبتكار
وطرق تيسري ريادة األعمال يف ظل االقتصاد الرقمي .وأشري
إىل أن حتديد التمكني الرقمي يعين أن املستهلكني يتمتعون
بالقدرة على اختاذ القرارات وهلم اخليار يف ذلك .وبغية حتقيق
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الشمول ،ينبغي إزالة احلواجز ووضع السياسات الرامية إىل تنمية
وحتسني املهارات الرقمية لألفراد (مبا يف ذلك النساء والشباب
واألشخاص ذوو اإلعاقة) واجملتمعات مبا مي ّكن الناس من تطوير
احملتويات والتطبيقات ،ومن االبتكار وتوليد فرص جديدة يف
جمال األعمال التجارية الرقمية .وقالوا إن هذه الريادة احليوية
لألعمال القائمة على استحداث التطبيقات واحملتويات الرقمية،
ستؤدي إىل زيادة احلركة وتقتضي زيادة االستثمار يف البنية
التحتية مما سيؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل للبلد .كما
جرى التشديد على ضرورة حتول النساء من جمرد مستخدمات
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل مبدعات ومسامهات
يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كصاحبات مشاريع .وينبغي مواءمة األساليب التدريبية أو
الربامج الدراسية التقليدية لتعزيز االبتكار وتيسري ريادة املشاريع
يف ظل االقتصاد التعاوين الرقمي.
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الجلسة السادسة :آثار المجتمعات الذكية في الحياة الواقعية  -كيف يمكن الحفاظ على الثقة؟
العاملية الرقمية اليوم ولكن هناك بعض القواعد اليت بدأت تظهر.
وسيؤدي املنظمون دوراً مهماً يف جمال الفهم والتعليم واإلنفاذ
والتعاون مع جهات أخرى لضمان شيوع هذه القواعد الناشئة
وتعزيز الثقة يف العامل الرقمي.

ضمت املناقشة ،اليت توىل إدارهتا السيد سيد إمساعيل
شاه ،رئيس هيئة االتصاالت الباكستانية ( )PTAيف باكستان،
املتحاورين اآلتيني :الربوفيسور دووي كورف ،وهو بروفيسور
فخري يف القانون الدويل ،جبامعة لندن ميرتوبوليتان وصاحب
ورقة املناقشة املقدمة إىل الندوة بشأن احلفاظ على الثقة يف
جمتمع موصول؛ والسيد كيجو يل ،عضو يف جلنة االتصاالت
الكورية ( ،)KCCجبمهورية كوريا؛ والدكتور شريف هاشم،
نائب رئيس اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت لشؤون األمن
السيرباىن ( )NTRAيف مصر؛ والسيد أمحد مشرفة ،طالب يف
جامعة النيل ،حيث طرحوا آراءهم بشأن اخلصوصية والثقة
واألمن السيرباين وشرحوا كيفية تأثريها على بناء الثقة .وأكدت
املناقشة أمهية احلفاظ على التوازن بني محاية البيانات الشخصية
واستخدامها يف بيئة رقمية .وال توجد حالياً قوانني عاملية من
حيث التطبيق ترمي إىل محاية البيانات الشخصية يف البيئة

وقال املتحاورون إنه ينبغي حتقيق التوازن بني اخلصوصية
ومحاية البيانات واألمن واحتياجات اجملتمع األخرى ،وحتديد
هذه املفاهيم .ومن املهم يف جمتمع ذكي التقليل من مجع
البيانات الشخصية إىل أدىن حد من أجل محاية املستهلكني.
ومت ذكر املبادئ التوجيهية حلماية البيانات الضخمة والبيانات
الشخصية ،املعتمدة يف مجهورية كوريا لتشجيع صناعة البيانات
الضخمة وتفادي سوء استخدام املعلومات الشخصية ،كمبادرة
متّخذة للحفاظ على اخلصوصية والثقة .ومت التأكيد أيضاً على
أن محاية اخلصوصية جزء من الثقة فضالً عن الشفافية .ويساعد
أيضاً إشراك املستعملني وتثقيفهم يف بناء الثقة.
وأجرى الربوفيسور الدكتور ماركو جركي ،مدير البحوث
املتعلقة باجلرمية السيربانية ،متريناً سيربانياً يُبني ما ينبغي فعله على
الصعيد احلكومي عند حدوث هجوم سيرباين .وأظهر التمرين
أمهية التخطيط املسبق ،وحتليل مواطن الضعف من خالل إجراء
تقييم للمخاطر ،وبناء قدرات احلكومات واجلهات الفاعلة يف
السوق كي تكون مستعدة وجاهزة للخروج حبلول عند وقوع
هجوم سيرباين.
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السبت
 14مايو

2016

المبادئ التوجيهية الصادرة عن ندوة عام  2016بشأن أفضل الممارسات :مناقشتها واعتمادها
عرض الدكتور السيد عزوز ،عضو يف جملس إدارة اجلهاز
القومي لتنظيم االتصاالت مبصر ،مشروع املبادئ التوجيهية
الصادرة عن ندوة عام  2016بشأن أفضل املمارسات ،نيابةً
عن معايل السيد ياسر القاضي ،رئيس الندوة العاملية ملنظمي
االتصاالت لعام  ،2016الذي قام بتنسيق عملية التشاور والصياغة
فيما خيص هذه املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنظيم التعاوين الرامي
إىل حتقيق الشمول املايل الرقمي .وأكد الدكتور عزوز خالل عرضه
أن هذه املبادئ التنظيمية ستيسر استحداث اخلدمات املالية
الرقمية ونفاذ اجلميع إليها من خالل إطالق القدرات اليت تنطوي
عليها السوق ذات الوجهني ،واتباع نـُُهج تنظيمية جديدة ،ومعاجلة
مظاهر التداخل بني القطاعات املختلفة .وأشار إىل أن املبادئ
التوجيهية املق ّدمة واملعتمدة تعكس روح التوافق اليت سادت الندوة
العاملية ملنظمي االتصاالت.

لقاء المنظمين  -منصة تبادل بين المنظمين
بدأت عملية التبادل اليت توىل إدارهتا مانويل إمييليو
رويز جوترييز ،رئيس جملس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت
يف كوستاريكا ( ،)SUTELبكلمة رئيسية ألقاها السيد غاري
شوارتز بشأن مستقبل التنظيم يف عصر إنرتنت األشياء ،تلتها
كلمة رئيسية للسيد ماركو جركي بشأن دور املنظمني يف
عامل سيرباين .ومشل املتحاورون السيد جياكومو مازون ،رئيس
العالقات املؤسسية يف احتاد اإلذاعات األوروبية ( ،)EBUوالدكتور
السيد عزوز ،عضو يف جملس إدارة اجلهاز القومي لتنظيم
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االتصاالت مبصر ،والسيد جيوفاين م .كينغ ،مدير العمليات يف
املديرية العامة للطاقة واالتصاالت واملنافسة بكوراساو.
وبدأ السيد جركي بتقدمي أمثلة رائعة تبني كيف يزداد
الذكاء االصطناعي ( )AIبداهةً وكيف تستخدمه بالفعل
بعض دوائر الصناعة دون أن يالحظه األشخاص .وقال إن
الذكاء االصطناعي سيغري قواعد اللعبة يف املستقبل .ويف
حني قد يشعر البعض بالقلق من هيمنة اآلالت وحلوهلا حمل
اإلنسان ،يرى السيد جركي أن هناك مساراً موازياً وأن الذكاء
االصطناعي سيساعد اإلنسان على ختطي حدوده .ومع أنه
جيب تعديل التنظيم ليتالءم مع التكنولوجيات اجلديدة وتنظيم
األمن السيرباين ،قد ال يكون التنظيم املتشدد هو املسار
الواجب اتباعه .ويف معرض حديثه عن اجلهة اليت ينبغي أن
تتوىل مسؤولية هذا األمر ،حدد توجهني مؤسسيني ،أوهلما
توسيع نطاق والية منظمي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتشمل األمن السيرباين ،وثانيهما بناء قدرات
مؤسسية جديدة لتذليل التعقيدات املتعلقة باألمن السيرباين
واجلرمية السيربانية.
وأوضح السيد شوارتز ،إبان انضمامه إىل املناقشة ،أنه لفهم
سبب جناح بعض التكنولوجيات واخلدمات ،من قبيل اهلواتف
الذكية ووسائط التواصل االجتماعي والتطبيقات (مثل Uber
و ،)Snapchatسيكون اجلواب يف كوهنا تضع العنصر البشري
يف صميمها .فهي تفهم اإلنسان وتلمسه وختدمه .وأردف قائالً
إن األمر متعلق ،يف حالة إنرتنت األشياء ( ،)IoTبوضع اإلنسان
يف النهاية ،وبإدخال العنصر البشري يف معادلة االتصاالت من
آلة إىل آلة ( .)M2Mوشدد على أن هدف املنظمني ،شأهنم
يف ذلك شأن العاملني يف دوائر الصناعة ،هو فهم البشر من
أجل خدمتهم بشكل أفضل“ .إن مستقبل إنرتنت األشياء
يكمن يف تعزيز فعالية اإلنسان وجعله ال يقهر .وفيما نستحدث
كل هذه التطبيقات الرائعة اليت ختدم اإلنسان املوجود يف

Source: Gary Schwartz

نصمم من أجل هذا اإلنسان
صميمها ،علينا أن ندرك أننا ّ
املوجود يف صميمها”.
وأشار مدير عملية التبادل إىل وجود مناذج خمتلفة لإلدارة
من منظور تنظيمي .فنظراً إىل التحديات املطروحة نتيجة
التقارب والتطور التكنولوجي واألعمال التجارية اجلديدة ،فضالً
عن البيئة الدينامية اليت يواجهها املنظمون وواضعو السياسات،
جيب أن يبقى املنظمون متضامنني وسباقني يف عملهم وأن
يتأقلموا ويستعدوا ملواجهة املستقبل والتعاون مع اآلخرين.
وأضاف املتحاورون أن التعاون ينبغي أيضاً أن يعزز فهماً مشرتكاً
للمشاكل اليت حناول التصدي هلا ،وأن يهدف إىل متكني
اآلخرين من املشاركة يف النظام اإليكولوجي الرقمي اجلديد
أو من االندماج فيه .وقد تكون أمثلة مستقاة من قطاع الطاقة
أو من جمال وسائط اإلعالم والبث اإلذاعي مثرية لالهتمام
لتنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعكس،
وال سيما يف عامل ترتبط فيه تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
إىل حد كبري بالقطاعات األخرى .فيُعد التعاون والتعاضد
أمرين أساسيني – على صعيد القطاعات وداخل البلدان وبينها
وبني املناطق.
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مسار دوائر الصناعة
النقاش الخاص بقادة دوائر الصناعة  -آثار االبتكار المفتوح والنماذج التجارية الجديدة على
التنظيم التعاوني

افتتح السيد سانو مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد
أوىل مناقشات قادة الصناعة بالندوة ،واليت توىل إدارهتا السيد
شيف باخشي ،نائب رئيس العالقات مع دوائر الصناعة يف
شركة إريكسون ،حيث أكد أمهية مشاركة القطاع اخلاص يف
أعمال قطاع تنمية االتصاالت .ومشل املتحاورون السيد كارلوس
كورنيخو ،نائب كبري لرئيس ماسرتكارد؛ والسيد إيف غوتيه،
املدير التنفيذي لشركة  ،Orange-Mobinilمبصر؛ والسيد زرار
خان ،أحد كبار موظفي التكنولوجيا ،يف شركة فيفا بالكويت.

الوقت نفسه العديد من التحديات ،وحتديداً يف عمليات اختاذ
القرارات املتعلقة بالتكنولوجيا واالبتكار واالستثمار يف جمال
األعمال التجارية.

وأقر املشاركون خالل املناقشة بأنه ينبغي للمنظمني وواضعي
السياسات النظر يف بذل املزيد من اجلهود من أجل استحداث
فرص جديدة والتشجيع على تعزيز االبتكار يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وأعرب املتحاورون أيضاً عن آرائهم
اليت توضح أسباب اعتبار موردي اخلدمات املتاحة حبرية على
وقد تركزت املناقشات على أثر االبتكار املفتوح ومناذج
اإلنرتنت أكثر ابتكاراً من الشركات املتعددة اجلنسيات املنشأة
ُقر بأن النطاق العريض منذ فرتة طويلة .وجرى تسليط الضوء على اخلدمات املالية
األعمال اجلديدة على التنظيم التعاوين .وأ ّ
املتنقل هو أداة متكينية للقطاعات األخرى اليت ينشئ النطاق
الرقمية بوصفها مثاالً على التنظيم التعاوين .وسلط املشاركون
العريض من خالهلا بنية حتتية أفقية بالغة األمهية تقوم عليها بنية أيضاً الضوء على دور املنظمني يف تعزيز بيئة مؤاتية وعلى أمهية
اجملتمع الضخمة .وقال املتحاورون إن دوائر الصناعة تواجه يف
العمل معاً لبناء جمتمع يقوم على العدالة واإلنصاف.
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النقاش الخاص بقادة دوائر الصناعة  -مؤشرات األداء الرئيسية التنظيمية

بدأت املناقشة بشأن مؤشرات األداء الرئيسية التنظيمية
يف إطار التنظيم من اجليل األول إىل اجليل الرابع اليت توىل
إدارهتا السيد خوسيه توسكانو ،املدير العام واملدير التنفيذي
للمنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية ( ،)ITSOبعرض للسيد
كمال حسينوفيتش ،رئيس دائرة البنية التحتية والبيئة التمكينية
والتطبيقات اإللكرتونية مبكتب تنمية االتصاالت ،تناول فيه
املتتبع التنظيمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالحتاد،
وهو أداة ملراقبة وقياس التغريات اليت حتدث يف البيئة التنظيمية
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتيسري تقييم
اجتاهات التطور يف األطر القانونية والتنظيمية وحتديدها.
ومشل املتحاورون السيد بوكار با ،املدير التنفيذي جمللس
رابطة  SAMENAلالتصاالت ورئيس كبار مسؤويل تنظيم
االتصاالت ()CRO؛ والسيد يوري غرين ،نائب املدير العام
ملؤسسة  Intervaleباالحتاد الروسي؛ والسيد طارق البحري ،نائب
الرئيس للشؤون التنظيمية واخلارجية بشركة اإلمارات لالتصاالت
املتكاملة ( )Duوهي شركة مسامهة خاصة يف اإلمارات العربية

املتحدة؛ والسيد غراميي بوكر ،نائب رئيس قسم اخلدمات
احلكومية يف شركة .N-SOFT
وتنشأ الفرص يف بيئة تشجع االستثمار واالبتكار .وأشار
املتحاورون إىل ضرورة استناد هذا النوع من البيئات إىل احلوار
بني أصحاب املصلحة واملنظمني وإىل توخي الشفافية يف اختاذ
القرارات .واعتُرب التوصيل البيين طريقة للتغلب على حتديات العامل
الرقمي وفهم االختالفات بني السياسات التنظيمية وأهداف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل أوضح.
وإضافةً إىل ذلك ،أكد املتحاورون على أمهية تقييم التجارب
السابقة كمياً والتعلم منها .وأشاروا أيضاً إىل أنه يف حني ينبغي
للمنظمني وواضعي السياسات التمتع بصالحيات اإلنفاذ املناسبة
للتصدي للتحديات الناشئة عن عامل رقمي دينامي ،ينبغي إيالء
االهتمام الالزم إىل اآلثار السلبية للتنظيم غري املتسق على احلوافز
التجارية وباألمهية البالغة للسياسات الرشيدة يف هتيئة بيئة مؤاتية
ميكنها تعزيز االبتكار.
17
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المضي قدماً وحفل االختتام

احتفاالً بنجاحات الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
 ،2016ترأس اجللسة اخلتامية السيد سانو ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت باالحتاد .وشدد الدكتور بدوي ،عضو يف جملس
إدارة اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت مبصر ،على أن الشمول
املايل الرقمي ميكن أن يكون حمركاً قوياً لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة ،كما حتدث عن املبادئ التوجيهية الصادرة عن ندوة
عام  2016بشأن أفضل املمارسات واليت اعتمدهتا اجلهات
التنظيمية صباح هذا اليوم .وحيث أيضاً املشاركني على التعاون
والعمل معاً لبناء عامل أفضل ،مث حتدث عن التدابري التوجيهية
التعاونية اليت اعتمدها املشاركون يف احلوار العاملي بشأن الشمول
املايل الرقمي ( )GDDFIالذي جرى يوم  11مايو .وذ ّكر احلاضرين
بأن معايل السيد ياسر القاضي ،رئيس ندوة عام  ،2016هو
الذي توىل تنسيق اجتماعي التشاور.
وعرض السيد أرياس ،املدير التنفيذي للجنة تنظيم
االتصاالت ( )CRCبكولومبيا ورئيس رابطة هيئات تنظيم
االتصاالت يف أمريكا الالتينية ( ،)REGULATELنتائج اجتماع
رابطات اهليئات التنظيمية ( )RAاملعقود يف  11مايو ،نيابةً عن
السيد بسبس ،رئيس شبكة هيئات التنظيم األورومتوسطية
( .)EMERGوحضر االجتماع  12رابطة حتدثت عن أنشطتها
18

الراهنة وأجرت مناقشات بشأن التجوال الدويل املتنقل وذلك
بعد عرض قدمه االحتاد الدويل لالتصاالت عن املبادرة
املعنونة “دعونا جنوب العامل” اليت أطلقها مدير مكتب تنمية
االتصاالت.
وعرض السيد با ،املدير التنفيذي جمللس رابطة
لالتصاالت ورئيس اجتماع كبار مسؤويل تنظيم االتصاالت
يف القطاع اخلاص ( ،)CROاالستنتاجات املنبثقة عن االجتماع
السادس لكبار مسؤويل تنظيم االتصاالت واليت ختلص إىل
Samena
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توسع نطاق كبار مسؤويل تنظيم االتصاالت الذين ميثلون مجيع
أصحاب املصلحة العاملني يف دوائر الصناعة ،ويعكسون مشول
القطاع اخلاص .وشدد على أن املشاركني مستعدون للعمل مع
املنظمني وعلى أن املنظمني أيضاً أعربوا عن استعدادهم للعمل
مع القطاع اخلاص .ودعا مزيداً من املنظمني إىل التكاتف من
أجل توطيد هذا التعاون.
وباالنتقال إىل الدورة القادمة للندوة العاملية ملنظمي
اقتح التعليم
االتصاالت وإىل املواضيع املقرتحة للنظر فيهاُ ،
كموضوع حمتمل .وأشار السيد سانو ،مدير مكتب تنمية
االتصاالت باالحتاد ،إىل فتح باب التشاور بشأن املواضيع حىت
هناية يونيو  2016وأعلن أن جزر البهاما ستستضيف الدورة
القادمة.
ودعت السيدة ريفيري-سميث ،املديرة التنفيذية لهيئة تنظيم
املرافق واملنافسة يف البهاما ،مجيع املشاركني إىل القدوم إىل جزر
البهاما يف الفرتة من  11إىل  14يوليو  2017حلضور الندوة العاملية
ملنظمي االتصاالت لعام  .2017وشكر السيد سانو ،مدير
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد ،حكومة جزر البهاما على
استضافة الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت يف منطقة البحر
الكارييب يف عام  ،2017وأشار أيضاً إىل أنه يؤمل أن تعقد دورة
عام  2018يف جنيف يف يونيو/يوليو .2018
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وأعرب املهندس عبد الواحد ،يف مالحظاته اخلتامية ،عن
شكره لالحتاد على تنظيمه الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
يف مصر .وشكر املشاركني على اجلودة العالية للمناقشات وعلى
مسامهتهم يف جناح هذا احلدث .وأضاف قائالً“ :ما زلنا خنطو
خطواتنا األوىل حنو وضع نوع التنظيم الذي سيم ّكن مجيع
أصحاب املصلحة من تذليل العقبات ويتيح لنا االستفادة من
الفرص الرقمية اجلديدة استفادة كاملة”.
وأعرب السيد سانو عن امتنانه للحكومة املصرية على
استضافتها للندوة .وشكر الوزير ياسر القاضي على التزامه
وعمله املتفاين يف ندوة عام  2016وأعلن عن تعيينه سفرياً
للمبادئ التوجيهية اخلاصة بأفضل املمارسات للسنة القادمة.
وشكر أيضاً اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت على العمل اجلاد
الذي أجنزه فريق اهليئة والتفاين الذي أبداه وعلى االستقبال
احلار .وعند اختتام احلدث ،قال السيد سانو “بدأنا املناقشة
املتعلقة بالتنظيم التعاوين هنا يف شرم الشيخ وهذا ميثل نقطة
حتول .وستتواصل املناقشة بالطبع وسوف نستخدم هذا التنظيم
التعاوين للوصول إىل األشخاص غري املوصولني ،واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،واألشخاص الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد
يف اليوم من أجل إدماجهم يف جمتمعنا”.
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مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة
بأفضل الممارسات للندوة العالمية
لمنظمي االتصاالت لعام 2016
فيما يخص التنظيم التعاوني من أجل
تحقيق الشمول المالي الرقمي
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تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دائم التغير يحتاج إلى مهارات وبُعد نظر وابتكار.
وضع واستعمال أفضل الممارسات بالطريقة المثلى من أجل تسريع جهودنا لمواكبة التغير
واالستفادة من التكنولوجيات الجديدة لدفع التنمية.
مع تطور االقتصاد الرقمي ،سيتضح على األرجح أن الشمول املايل الرقمي من أهم التطبيقات التحويلية اليت جيلبها.
ويشكل توفري اخلدمات املصرفية للذين ليست لديهم حسابات مصرفية ،على غرار توصيل غري املوصلني ،معلماً رئيسياً
حنو حتقيق النمو واالزدهار على الصعيد العاملي .وعند الربط بني التكنولوجيا واملالية ،ميكن أن يكون الشمول املايل الرقمي
حمركاً قوياً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
تتطور السوق الرقمية باستمرار مما يدعو إىل أطر تنظيمية جديدة .ويصل اجليل اخلامس لتنظيم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إىل مرحلة النضج مما يطلق العنان إلمكانات التعاون من أجل هتيئة بيئة مؤاتية لالبتكار واالستثمار .والتعاون
بني مجيع الوكاالت احلكومية املختلفة املعنية باإلشراف على االقتصاد الرقمي أمر ضروري للتأكد من وجود أطر تنظيمية
وفعالة .وميكن للتنظيم التعاوين أن يدفع الشمول املايل الرقمي إىل األمام واألعلى ،بل ويؤدي
متسقة وقابلة للتنبؤ وعادلة ّ
إىل حتقيقه ،مما يعزز ريادة األعمال والتجارة اإللكرتونية ويتيح خدمات احلكومة اإللكرتونية وأمناط العيش املستدامة.
ونحن ،املنظمني املشاركني يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  ،2016ندرك أنه ال يوجد منوذج واحد وشامل
ألفضل املمارسات ،ولكننا نتفق على أن جتارب البلدان ميكن أن تكون مفيدة وترشدنا حنو حتقيق التميز التنظيمي.
ويف ظل النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يتسم بالتعقيد والدينامية على حنو متزايد ،من املهم
االتفاق على مبادئ مشرتكة ووضع قواعد واضحة وبسيطة.
ولذا قمنا بتحديد هذه املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات التنظيمية وإقرارها لتيسري نفاذ اجلميع إىل اخلدمات
املالية الرقمية وتنميتها.

إطالق العنان إلمكانات األسواق ذات الجانبين
نسلّم بأن إدخال املدفوعات املتنقلة يوفر فرصة كبرية لنشر خدمات مفيدة ومسؤولة للناس الذين ليست لديهم
حسابات مصرفية أو للناس الذين يعانون من نقص اخلدمات املصرفية .ومت ّكن املنصات املبتكرة ذات اجلانبني اخلدمات
املالية الرقمية كاخلدمات املصرفية املتنقلة واخلدمات املالية املتنقلة والتمويل الصغري وخدمات التجارة املتنقلة وخدمات
التحويالت املالية الدولية .وعلى الرغم من أن التنظيم ليس هدفاً يف حد ذاته ،ميكن النظر يف العديد من التدابري التنظيمية
لالستفادة من إمكانات هذه املنصات من أجل حتقيق الشمول املايل الرقمي.
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يلزم سن أطر قانونية مشولية ومتوازنة حلماية اخلصوصية والبيانات وفقاً للمبادئ األساسية املتفق عليها دولياً .وبغية تعزيز
الثقة يف اخلدمات املالية الرقمية اجلديدة ،من املهم أيضاً توسيع صالحيات إنفاذ القانون لدى منظمي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتشديد العقوبات يف حالة اخلطأ أو الغش أو إساءة االستعمال.
ينبغي تنفيذ قواعد وإجراءات واضحة وصرحية حلماية مستعملي اخلدمات املالية الرقمية ،وخصوصاً فيما يتعلق
بأحكام وشروط العقود املربمة على اخلط ،واستعمال مقدمي اخلدمات للبيانات الشخصية ،وحتديد تعريفات للخدمات
وفعالة للتعامل مع شكاوى املستهلكني.
وجودة اخلدمة .وينبغي وضع وتنفيذ آليات شفافة وسريعة ّ
من الضروري توفري قابلية التشغيل البيين للمشغلني وموردي اخلدمات من أجل جين فوائد اخلدمات املالية الرقمية.
والتدابري التنظيمية املوجهة للتوصيل البيين والنفاذ إىل بيانات اخلدمات التمكينية غري اخلاضعة للتنظيم ( )USSDواملسائل
املتعلقة بالتعريفات ذات الصلة باملعامالت املالية الرقمية ،من شأهنا أن متكن من توفري خدمات قابلة للتشغيل البيين على
الصعيد الوطين وعاملياً.
ميكن وضع تدابري تنظيمية خلفض تكاليف املعامالت الرقمية واملدفوعات املتنقلة.
وبغية تقييم أثر القواعد التنظيمية احلالية ومن مث تنقيحها ،نرى أن احلاجة تدعو إىل رصد وضع اخلدمات املالية الرقمية
باستمرار وتقييمها دورياً .وباملثل ،ينبغي مراعاة آراء وجتارب مجيع أصحاب املصلحة وتقييمها .وبعد ذلك ينبغي تنقيح
السياسات التنظيمية تنقيحاً وافياً.

ابتكار نهج تنظيمية جديدة
نرى أن اعتماد أطر وسياسات تنظيمية مناسبة فيما يتعلق باخلدمات املالية الرقمية سيشجع مقدمي اخلدمات على
الوصول إىل احملرومني من اخلدمات والذين يعانون من نقص اخلدمات.
ينبغي أن تستند القواعد التنظيمية اجلديدة املتعلقة باخلدمات املالية الرقمية إىل هنج وظيفي .ويتعني على اهليئات
التنظيمية املعنية مبختلف جوانب هذه اخلدمات إعادة تقييم أهدافها التنظيمية وحبث أفضل السبل لتحقيقها بغض النظر
عن التكنولوجيا أو هياكل السوق التقليدية.
وعالوًة على ذلك ،يبغي أال تسمح القواعد التنظيمية مبعاملة تنظيمية خمتلفة أو بنهج تنظيمي ذي مسارين
فيما يتعلق باملشغلني احلاليني أو األطراف الفاعلة اجلديدة ،من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن القطاع املايل
على السواء.
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ميكن أن يكون نظام ترخيص أقل تشدداً مناسباً عموماً إلتاحة ازدهار اخلدمات املالية الرقمية .وميكن تصور خمططات
ترخيص مبتكرة للدخول إىل السوق مبا يف ذلك تراخيص مؤقتة ومشروطة.
نؤكد جمدداً أنه ينبغي جلميع املنظمني النظر يف تنفيذ أفضل املمارسات واملبادئ التوجيهية الدولية من أجل حتقيق
الشمول املايل الرقمي على الصعيد الوطين.

معالجة التداخل بين القطاعين
نرى أن احلاجة تدعو إىل تعاون خمتلف املنظمني ملعاجلة القضايا املتصلة بالشمول املايل الرقمي ،من بدايتها إىل
اعتمادها لضمان إنصاف املستهلك .وينبغي ملنظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليئات املعنية بتنظيم اخلدمات
املالية وكذلك اهليئات املعنية باملنافسة ومحاية املستهلك أن تكون على علم بصالحياهتا ومسؤولياهتا وأن تضطلع هبا .وعند
تداخل اختصاصاهتا ،ميكن النظر يف وضع آليات حمددة لضمان التفاعل بينها (مثل مذكرات التفاهم أو اتفاقات ذات
طابع رمسي أقل) .وينبغي االستفادة من مبادئ اإلدارة الرشيدة واحللول العملية لوضع هنج تعاوين حبق للتنظيم.
إن وضع إطار وطين سليم من أجل التنظيم التعاوين يسمح إىل حد كبري بإحداث تآزر مالئم للعمل وإتاحة خدمات
فعال .وميكن أن يشمل هذا اإلطار ما يلي:
جديدة على حنو ّ
مواءمة قانون االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع التشريعات املالية والسياسات التنظيمية ذات الصلة
ومع تلك املتعلقة مبجاالت حامسة شاملة لعدة قطاعات كحماية املستهلك واألمن السيرباين واخلصوصية ومحاية البيانات.
احلوار املستمر والتعاون التنظيمي فيما يتعلق باملنافسة بني مقدمي اخلدمات املالية وخدمات االتصاالت ومقدمي
اخلدمات املتاحة حبرية عرب اإلنرتنت.
مشاورات واجتماعات دورية مفتوحة مع أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص لرصد تنفيذ السياسات العامة.
ميكن ملواءمة املتطلبات القانونية والتنظيمية فيما يتعلق باخلدمات املالية الرقمية على الصعيد اإلقليمي أو دون اإلقليمي
أن يكون هلا تأثري مضاعف على االبتكار واالستثمار يف األسواق الوطنية .ويتعني طرح املسألة على جدول أعمال
الرابطات التنظيمية واجلماعات االقتصادية اإلقليمية هبدف تسهيل انتشار الشمول املايل الرقمي وفوائده يف املناطق النامية.
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