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اجتذبت الندوة العاملية السابعة عشرة ملنظمي 
االتصاالت )GSR-17( اليت أقيمت يف ناساو، 

البهاما، من 11 إىل 14 يوليو 2017. زهاء 
400 مشارك من 60 بلداً، مبا يف ذلك وزراء 

حكومات ورؤساء هيئات تنظيمية وكبار 
املسؤولني التنفيذيني يف الصناعة من أكثر من 60 

 )ITU( بلداً. ونظم االحتاد الدويل لالتصاالت
الندوة العاملية هلذا العام بالتعاون مع حكومة 

كومنولث البهاما. برئاسة السيد ستيفن 
برييوكس، الرئيس التنفيذي هليئة تنظيم املرافق 

واملنافسة )URCA(، البهاما، وكان موضوع الندوة 
العاملية السابعة عشرة ملنظمي االتصاالت: 

“العيش يف عامل من الفرص الرقمية”.

وطوال الربنامج الشامل للندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت اليت ُعقدت على مدى أربعة أيام، أقر 

املشاركون بأمهية التعاون يف بيئة جيري فيها 
التحول الرقمي عرب القطاعات، وينضج فيها 

تنظيم اجليل اخلامس من تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. وأضحى من األساسي إطالق 
العنان للتعاون فيما بني أصحاب املصلحة لتهيئة 

بيئة متكينية لالبتكار واالستثمار والفرص الساحنة 
للجميع يف نظام إيكولوجي لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يتزايد تعقيداً وحراكاً. 
وقد ُتوج هذا احلدث باعتماد منظمي تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت جملموعة من املبادئ 
التوجيهية ألفضل املمارسات بشأن النفاذ إىل 

اخلدمات الرقمية بأسعار ميسورة.

وُعقدت سلسلة من األحداث السابقة للندوة يوم 
11 يوليو 2017 وصباح يوم 12 يوليو 2017، مبا 

يف ذلك اجلولة الثانية من املؤمتر املواضيعي الذي 
يسبق الندوة واحلوار العاملي بشأن االندماج املايل 

الرقمي، والذي ركز على اجلوانب األمنية 
للخدمات املالية الرقمية. وتضمن اليوم السابق 

للحدث أيضاً اجتماع رابطات اهليئات 
التنظيمية )RA( واالجتماع الثامن لكبار مسؤويل 

.)CRO( تنظيم االتصاالت يف القطاع اخلاص

LIVING IN A 
WORLD OF 

 DIGITAL
OPPORTUNITIES
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الثالثاء
11 يوليو 2017

األحداث اليت سبقت الندوة GSR-17 - احلوار العاملي بشأن الشمول املايل الرقمي: 
أمن اخلدمات املالية الرقمية

مالحظات افتتاحية
افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير 

املالية يف البهاما، معايل السيد كيفني 
بيرت تورنكيست، والسيد براهيما 

سانو، مدير مكتب تنمية 
االتصاالت يف االحتاد الدويل 

لالتصاالت، احلوار العاملي بشأن 
 .)GDDFI( الشمول املايل الرقمي

وركز هذا احلدث السابق للندوة 
على األمن السيرباين وتألف من 

فريقي مناقشة وحماكاة رفيعة 
املستوى.

ويف كلمته االفتتاحية، شدد السيد 
براهيما سانو على األمن كعنصر 
أساسي يف بناء الثقة يف استخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وعلى أنه ال يزال يشكل حتدياً كبرياً 

يتطلب حاًل عاملياً ومنسقاً. وأكد 
أن اهلدف من احلوار العاملي بشأن 
الشمول املايل الرقمي، الذي بدأ 

خالل ندوة العام املاضي، هو 

مناقشة سبل مساعدة أكثر من 
ملياري شخص غري مشمولني 

بالنظام املايل الرمسي.

ويف معرض افتتاح معايل السيد 
كيفن بيرت تورنكيست رمسياً للحوار 
العاملي بشأن الشمول املايل الرقمي، 

سلط الضوء على فوائد اخلدمات 
املالية الرقمية احلديثة وكيف أهنا 

حتدث حتوالت يف احلياة اليومية يف 
البهاما. وإذ سلم بأن التقدم اجلديد 
يف التكنولوجيا ميكن أن يتيح فرصاً 

هائلة للنمو والتنمية، أكد معايل 
السيد تورنكيست أيضاً أن الوقوف 
على التهديدات احملتملة أمر أساسي. 

ورأي أن فرص االبتكار تتساوى 
مع فرص اإليذاء والتهديدات، وأن 
للمنظمني فرصاً لبناء وضمان الثقة 

يف نظام من خالل التنظيم 
التحوطي.
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)GDDFI( الجلسة األولى من الحوار العالمي بشأن الشمول المالي الرقمي 
التكنولوجيات التي توفر الحماية للمعامالت المالية اإللكترونية

أدار الدكتور رام سيواك شارما، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف 
اهلند فريق املناقشة األول يف احلوار العاملي بشأن الشمول املايل 
الرقمي )GDDFI(. وشارك يف حلقة املناقشة السيد أوليفر غيل، 
الرئيس واملؤسس املشارك لشركة Bitt، والسيد جيوفاين كينغ، 

املدير التنفيذي للعمليات لدى املديرية العامة للطاقة واالتصاالت 
واملنافسة يف كوراساو، هولندا، والسيد جون رول، حاكم 

املصرف املركزي يف البهاما، والدكتور مارك جاميسون، مدير 
البحوث والتعليم، كلية وارينغتون إلدارة األعمال يف جامعة 

فلوريدا، والسيدة سو كيلسي، نائبة الرئيس األوىل ورئيسة فريق 
.)MasterCard( إدارة املنتجات العاملية لشركة ماسرتكارد

واستكشف الفريق التكنولوجيات املالية اجلديدة مثل العمالت 
واحملافظ الرقمية وتكنولوجيات سجل احلساب املوزع وسجل 

احلساب الرقمي، فضالً عن دور اللوائح يف هذه البيئة الدينامية. 
وأوضح أعضاء الفريق كيف تطورت اخلدمات املالية الرقمية 

يف منطقة البحر الكارييب. وشدد آخرون على احلاجة إىل ضمان 
وجود البىن التحتية الالزمة، مستشهدين باحلاجة إىل أفرقة 

االستجابة للحوادث احلاسوبية على وجه اخلصوص.

ومن وجهة نظر املصرف املركزي، ُسلط الضوء على احلاجة إىل 
حتقيق التوازن بني متطلبات اخلصوصية ومقتضيات التحقيقات 
املتعلقة بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب، يف حني شدد البعض 

اآلخر على تشابه بني التعامل الناجح مع الكوارث املادية 
والكوارث السيربانية يتمثل يف التأهب ودور العالقات اإلنسانية.

ومن القطاع اخلاص، اقرُتح أن التحدي يكمن يف إحداث تغيري 
يف السلوك من املعامالت النقدية إىل األنظمة املالية الرقمية، 

وال سيما إذا كانت األنظمة اجلديدة معقدة وإن مل يكن السكان 
معتادين على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

جلسة إعالمية من قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت بشأن خارطة طريق الجيل 
الخامس )5G(: التحديات والفرص المقبلة

بدأت اجللسة اإلعالمية، اليت أدارها السيد ماريو مانيفيتش، نائب 
مدير مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد، مبالحظات افتتاحية 

من السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد، 
وتالها عرض من السيد مارتن أدولف، مستشار جلنة 

الدراسات 12 لقطاع تقييس االتصاالت بشأن “األداء وجودة 
اخلدمة )QoS( وجودة التجربة )QoE( لدى مكتب تقييس 

االتصاالت باالحتاد. وشارك يف حلقة نقاش الدكتور شيف 
باخشي، نائب الرئيس املعين بالعالقات الصناعية يف شركة 

إريكسون )Ericsson(؛ والسيدة دونا بيثا-موريف، النائبة األوىل 

لرئيس املنظمة العاملية للتنظيم يف شركة إمنارسات )Inmarsat(؛ 
والسيدة فينا روات، كبرية مستشاري شؤون الطيف يف رابطة 
النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة )GSMA(؛ والسيد كريستوفر 
وولفورد، مدير سياسة شؤون الطيف الدولية يف هيئة تنظيم 
 .)OFCOM( قطاع االتصاالت واملنافسة يف اململكة املتحدة

وتبادلوا وجهات النظر بشأن كيفية متكني اجليل اخلامس من 
تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة - “5G” - من إقامة جمتمع 

موصول بسالسة يف اإلطار الزمين لعام 2020 وما بعده )معايري 
.)IMT2020 االحتاد الدويل لالتصاالت
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 )GDDFI( الجلسة الثانية من الحوار العالمي بشأن الشمول المالي الرقمي
- ضمان االعتمادية واألمن والثقة في الخدمات المالية الرقمية: 

مسؤولية جماعية؟
توىل السيد راندول دورسيت، رئيس هيئة 

تنظيم املرافق واملنافسة )URCA(، رئاسة فريق 
املناقشة الثاين يف احلوار العاملي بشأن الشمول 

املايل الرقمي. وشارك يف حلقة النقاش كل من 
السيد درازين لوسيتش، رئيس هيئة تنظيم 

االتصاالت الكرواتية املعنية بصناعة 
الشبكات )HAKOM( وعضو اجمللس الوطين 
لألمن السيرباين يف كرواتيا، والسيد دمييليو 

آمون غابرييل بايلي، املدير العام هليئة تنظيم 
االتصاالت )ATCI( يف كوت ديفوار، والسيد 

تونتاما تشارلز ميلوغو، رئيس هيئة تنظيم 
االتصاالت اإللكرتونية والربيد )ARCEP( يف 

بوركينا فاصو، والسيد حممود اجلويين، عضو 
جملس إدارة اجلهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت )NTRA( يف مصر.

وبدأ مدير اجللسة املناقشات بتسليط الضوء 
على كيفية حصول األفراد غري املتعاملني مع 

املصارف على اخلدمات املالية بشكل متزايد من 
خالل القنوات الرقمية. وقال إن املصارف 

ومؤسسات التمويل الصغرى ومشغلي 
االتصاالت املتنقلة واجلهات اخلارجية املقدمة 

للخدمات تستفيد من اهلواتف املتنقلة وأجهزة 
نقاط البيع، إىل جانب شبكات الوكاالت 

الصغرية، لتقدمي اخلدمات املالية األساسية مبزيد 
من اليسر وسعة النطاق وبتكلفة أقل من تكلفة 

اخلدمات املصرفية التقليدية. وقد أدرك املنظمون 
املاليون يف مجيع أحناء العامل الدور اهلائل الذي 

ميكن أن تؤديه احللول املالية الرقمية يف الشمول 
املايل الرقمي، وهم يسعون إىل فتح باب هذه 

اإلمكانية من خالل إنشاء بيئات متكينية 
للخدمات املالية الرقمية. بيد أنه سلط الضوء 

أيضاً على جمموعة جديدة ناشئة من املؤسسات 
كتلك اليت تدير شبكات وكيلة وجتمِّع 

املدفوعات وغريها اليت تساعد يف بناء نظام 
إيكولوجي مايل رقمي أبعد أثراً وأكثر وكفاءة. 
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الربوفيسور ماركو 
جريك يستهل حماكاة 

سيربانية هلجوم سيرباين.

إذ خيلق ذلك نظاماً إيكولوجياً جديداً توجد فيه 
مسؤولية مجاعية لضمان االعتمادية واألمن 

والثقة يف اخلدمات املالية الرقمية. ويف الوقت 
الذي تطور فيه اهليئات التنظيمية يف كال 

القطاعني بيئات متكينية، فإهنا تواجه مسائل 
رئيسية تتعلق بالسياسات والتنظيم، مثل كيفية 
حتقيق التوازن بني االنفتاح واالبتكار مبا يكفي 

من اليقني بشأن سالمة اإلطار التنظيمي.

وشدد املشاركون يف حلقة النقاش على أن الثقة 
جانب أساسي من اخلدمات املالية الرقمية، 

وأكدوا احلاجة إىل التعاون بني هيئات تنظيم 
االتصاالت والقطاع املايل. وشدد املشاركون 
يف حلقة النقاش أيضاً على فائدة تبادل أفضل 

املمارسات من أجل معاجلة قضية األمن والثقة. 
وألقى البعض الضوء على تغري السلوك يف 

البلدان عند االنتقال من املدفوعات النقدية إىل 
املدفوعات الرقمية عن خمتلف اخلدمات ودور 
اهليئات التنظيمية يف تقدمي بيئة تدعم االبتكار 

مع تقدمي محاية للعمالء.

ويف ختام احلوار العاملي بشأن الشمول املايل 
الرقمي )GDDFI(، قدم الربوفيسور ماركو جريك 
من معهد أحباث اجلرائم السيربانية بأملانيا حماكاة 

رفيعة املستوى هلجوم السيرباين على أحد 
املصارف. وأشركت احملاكاة احلضور يف عملية 

صنع القرار من خالل أجهزة التصويت اليت 
أتاحت للمشاركني التعبري عن وجهات نظرهم 

اجلماعية بشأن كيفية التعامل مع اهلجمات 
السيربانية.
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 )RA( اجتماع الرابطات التنظيمية
ترأس اجتماع الرابطات التنظيمية السيد أنسورد هيويت، 

رئيس منظمة هيئات تنظيم املرافق الكاريبية )OOCUR( واملدير 
العام ملكتب تنظيم املرافق )OUR( جبامايكا، حبضور السيد 

براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد، والسيد 
برونو راموس، رئيس املكاتب اإلقليمية باالحتاد يف منطقة 
األمريكتني. وحضر أكثر من 60 مشاركاً من 12 رابطة 

 EACOو CTUو CTOو ATUو ARTACو AREGNETو ARCTEL( 
.)SATRCو REGULATELو OOCURو FRATELو EMERGو

ونوه السيد سانو، بأمهية الرابطات التنظيمية، وال سيما وحنن 
نقف على عتبة بيئة رقمية موصولة تعاونية. ويف الوقت الذي 
ندخل فيه حقبة جديدة ونواجه آفاقاً جديدة، تتزايد حتديات 
الدور الذي تضطلع به الرابطات التنظيمية، ولكن تلوح أيضاً 

فرص أكثر. وقال إن للرابطات التنظيمية دوراً وموقعاً فريداً يف 
إحداث الفارق، وإن االحتاد الدويل لالتصاالت منرب حمايد 

ميكننا من خالله مناقشة التعاون وتبادل املعلومات بني خمتلف 
الرابطات التنظيمية يف خمتلف املناطق.

ويف معرض تأكيدهم على اهتمامهم بالتعلم من جتارب بعضهم 
البعض، اقرتح املشاركون أال تقتصر الصفحة اإللكرتونية 

للرابطات التنظيمية على مجع العروض املقدمة يف اجتماعات 
الرابطات التنظيمية فحسب، وأشاروا إىل إمكانية مواصلة 
إثراءها بني االجتماعات حىت تستمر املداوالت القيِّمة اليت 
جتري يف كل اجتماع على مدار العام. وُشجع االحتاد على 

إنشاء بوابة إلكرتونية للرابطات التنظيمية ميكنها أن تتضمن، 
باإلضافة إىل العروض يف اجتماعات الرابطات التنظيمية، 
التقارير واألنشطة ذات الصلة بعمل الرابطات التنظيمية.

ويرد التقرير الكامل الجتماع الرابطات التنظيمية على الرابط 
 التايل:  

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/

.GSR2017/default.aspx

األربعاء
12 يوليو 2017

GSR-17 األحداث اليت سبقت الندوة

http://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2017/default.aspx
http://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2017/default.aspx
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اجتماع رؤساء الهيئات التنظيمية 
بناًء على توصية من رؤساء اهليئات التنظيمية يف اجتماعهم 

الذي ُعقد يف بانكوك يف أكتوبر 2016 إلنشاء فريق عمل معين 
بالشمول املايل الرقمي )CRO WGDFI(، اجتمع فريق العمل هذا 

خالل الندوة العاملية السابعة عشرة ملنظمي االتصاالت قبل 
االجتماع الثامن لرؤساء اهليئات التنظيمية )CRO( للقطاع 

اخلاص، الذي ُعقد يف 12 يوليو، ملواصلة املناقشات بشأن سبل 
املضي قدماً يف حتقيق أهداف النفاذ املايل الشامل حبلول عام 

2020 اليت حددها البنك الدويل.

 )CRO( وحضر االجتماع الثامن لرؤساء اهليئات التنظيمية
للقطاع اخلاص واجتماع فريق عمله املعين بالشمول املايل 

الرقمي )CRO WGDFI( أكثر من 20 من املسؤولني التنفيذيني 
رفيعي املستوى يف دوائر الصناعة من كبار أعضاء قطاع تنمية 

االتصاالت. وترأس اجتماع رؤساء اهليئات التنظيمية السيد 
بوكار با، الرئيس التنفيذي جمللس اتصاالت جنوب آسيا 
والشرق األوسط ومشال إفريقيا )Samena(، فيما ترأست 

السيدة سو كيلسي، نائب رئيس شركة ماسرتكارد، اجتماع 
.)CRO WGDFI( فريق العمل املعين بالشمول املايل الرقمي

ويف افتتاح اجتماع رؤساء اهليئات التنظيمية، شدد السيد 
براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت، على ضرورة 

مسامهة أعضاء قطاع تنمية االتصاالت وأعضاء القطاع اخلاص 
بصفة خاصة يف اجتماعات رؤساء اهليئات التنظيمية. وذكَّر 
بأن هذا الفريق قد أنشئ كمنصة ملشاركة دوائر الصناعة يف 
القضايا التنظيمية والسياساتية والسوقية، وتطلع قدماً لورود 

املسامهات املستقبلية من هذا الفريق. وأثىن على الفريق لعمله 
ومبادراته وأكد أمهية دور القطاع اخلاص يف التنمية. وشكر 

كذلك الرئيس على عمله اجلدير بالثناء.

وإقراراً بأمهية أصحاب املصلحة املتعددين يف تنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة، خلص اجتماع رؤساء اهليئات التنظيمية إىل 

أن رؤساء اهليئات التنظيمية للقطاع اخلاص يشكلون منصة 
يستخدمها مكتب تنمية االتصاالت لالحتاد إلطالع أعضائه 
على وجهات نظر دوائر الصناعة وحلوهلا بغية تعزيز تنفيذ 
أهداف اجملتمع العاملي، وعلى وجه التحديد منها أهداف 

التنمية املستدامة. وميكن االطالع على التقرير الكامل عرب 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/CRO/ :الرابط التايل

.Pages/CRO8.default.aspx

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/CRO/Pages/CRO8.default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/CRO/Pages/CRO8.default.aspx
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حفل االفتتاح 
رحب حفل االفتتاح بالضيوف البارزين معايل الدكتور 

هوبريت أ. مينيس، رئيس وزراء البهاما؛ والسيد هولني جاو، 
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت؛ ومعايل عضو جملس 
الشيوخ كارل ويلشاير بيثيل، مستشار امللكة والنائب العام 

ووزير الشؤون القانونية يف البهاما؛ والسيد راندول دورسيت، 
رئيس هيئة تنظيم املرافق واملنافسة )URCA( بالبهاما، والسيد 

براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت؛ والسيد ستيفن برييوكس، الرئيس التنفيذي هليئة 
تنظيم املرافق واملنافسة بالبهاما، ورئيس الندوة العاملية السابعة 

عشرة ملنظمي االتصاالت املنعقدة بالبهاما.

وشدد السيد راندول دورسيت يف كلمته االفتتاحية على 
ضرورة إنشاء جمتمع واقتصاد أكثر انفتاحاً وإنتاجية وتنافسية 
كي يتمكن بلده من التنافس بنجاح يف البيئة العاملية احلالية. 
وأكد أن “هيئة تنظيم املرافق واملنافسة )URCA( مقتنعة بأن 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي أكرب املنصات الواعدة 
اليت ميكن للبهاما االعتماد عليها لتعزيز جمتمعنا واقتصادنا، 

وهدفنا هو التعجيل بتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف البهاما”. وأشار إىل أن املداوالت اليت جتري يف الندوة 

العاملية ملنظمي االتصاالت تتيح فرصاً أيضاً ستساعدها على 

تصميم وتنفيذ السياسات واللوائح اليت حتتاج إىل التكيف مع 
التكنولوجيات اجلديدة واستيعاهبا.

وشدد السيد براهيما سانو، يف معرض حديثه أمام احلضور، على 
أنه ال يسع أي شخص وال أي قطاع اقتصادي أن يتخيل احلياة 

اليوم بدون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وأكد أننا 
مسؤولون عن تبين التكنولوجيات الناشئة مثل البيانات الضخمة 
والبيانات املفتوحة واحلوسبة السحابية وإنرتنت األشياء والذكاء 
االصطناعي لالستفادة من الفرص اهلائلة اليت تتيحها تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لتحقيق التنمية املستدامة. وقال: كقطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ينبغي أن تتجاوز إجراءاتنا 

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكي تأخذ يف االعتبار 
النظام اإليكولوجي الرقمي برمته. ويف نظام إيكولوجي جديد 

تسخَّر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتبسيط العمليات 
احلكومية وتقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية وغريها من 

اخلدمات للمجتمعات احمللية النائية دون إغفال أي شخص. 
فاملستهدف من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هم الناس 

ليس إال. وأضاف “إننا حباجة إىل تغيري الطريقة اليت نتفاعل هبا 
بني واضعي السياسات واهليئات التنظيمية واملشغلني واهليئات 

األكادميية واملستهلكني”.

األربعاء
12 يوليو 2017
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وبعد أن شكر السيد هولني جاو حكومة البهاما وهيئة تنظيم 
املرافق واملنافسة )URCA( على حسن ضيافتهما واستضافتهما 

هلذه اجلولة من الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت، شدد على أمهية 
هتيئة بيئة جذابة لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والشراكات من أجل التنمية، لضمان عدم ختلف أحد عن 
الركب. وشدد على الدور الذي تؤديه تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت يف خمتلف القطاعات من التمويل إىل املرافق، 
وكيف تعتمد القطاعات األخرى على تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت من أجل تقدمي توصيلية النطاق العريض اآلمنة 
واملستدامة. وأضاف أن “الندوة العاملية السابعة عشرة ملنظمي 

االتصاالت تتيح فرصة هامة للمنظمني وواضعي السياسات 
وقادة الصناعة وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلطالق العنان إلمكانيات 
التعاون بغية خلق بيئة جذابة لالبتكار واالستثمار”.

وعند تقدمي معايل الدكتور هوبريت أ. مينيس، ذكر معايل 
عضو جملس الشيوخ كارل ويلشاير بيثيل، مستشار امللكة، 
أن البهاما املوصولة هي البهاما اليت يستطيع فيها كل مقيم 

التعامل مع شبكاته االجتماعية والتمتع بوسائل اإلعالم 
واحملتوى الرتفيهي والقيام بوظائفه وإدارة أعماله والنفاذ إىل 

اخلدمات احلكومية بسرعة وسهولة وثقة ضمن إطار يوصل 
املقيمني ببعضهم البعض ومع احلكومة.

ورحب معايل الدكتور هوبريت أ. مينيس حبرارة باملشاركني 
وشكرهم على حضورهم يف البهاما. وأعلن أن مبادرة البهاما 

الذكية، وهي شراكة رئيسية بني حكومة البهاما واالحتاد 
الدويل لالتصاالت، ستجعل من البهاما جزراً ذكية، 

باالستفادة من مشروع اجلزيرة الذكية الذي نُفذ يف نيو 
بروفيدنس. وستؤدي هذه املبادرة إىل وضع خطة رئيسية 

للبهاما الذكية وتنفيذ عدة مشاريع رائدة عرب اجلزر. وحتدث 
عن بعض أولويات احلكومة فيما يتعلق باالبتكار الذكي لتعزيز 

خمتلف منصات االتصاالت بني احلكومة واملواطنني، ولكي 
تستفيد القطاعات األخرى من االبتكار التكنولوجي، مبا يف 
ذلك قطاعي الصحة والتعليم. وأشار إىل أمهية زيادة قدرهتا 
على جتاوز العثرات يف مواجهة اهلجمات السيربانية وذكر 

إطالق مشروع جترييب يسمى “تنبيه البهاما”، ونظام وطين 
لإلنذار يف حاالت الطوارئ، والتحسينات اليت أدخلت على 

أنظمة النقل لديها، ومشروع النفاذ الواسع إىل خدمات الواي 
فاي )WiFi( يف املتنزهات واألماكن العامة.
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 نقاش القادة: 
محركات جديدة للتحول الرقمي

أدار السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية 
االتصاالت باالحتاد، نقاش القادة ضابطاً إيقاع 
املناقشات ومركزاً بنحو خاص على حمركات 

التحول الرقمي والتحديات التنظيمية اليت 
نواجهها. وأبرزت املناقشات الكيفية اليت تغريِّ هبا 

األمتتة والذكاء االصطناعي والتعلم العميق 
والروبوتات جمتمعاتنا بشكل أساسي، وتؤثر على 

مجيع جوانب حياتنا، وتعربِّ عن نوع النهج 
التنظيمي الالزم. واستهل السيد كمال 

حسينوفيتش، رئيس دائرة البنية التحتية والبيئة 
التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية يف االحتاد 

الدويل لالتصاالت/مكتب تنمية االتصاالت، 
النقاش بالقول إن البيانات الضخمة وإنرتنت 

األشياء وسجالت احلساب الرقمي والتعلم اآليل 
والذكاء االصطناعي يرجح أن تعطل األعراف 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية القائمة 
وحتوهلا، جالبًة فرصاً وحتديات لعاملنا. وكان 

السؤال الرئيسي الذي طرحه، كيف ميكن 

للذكاء االصطناعي أن حيقق قيمة للمجتمع 
وللصناعة ولكل مواطن يف هذا العامل. فالذكاء 
االصطناعي عندما يُفهم على حنو سليم ويدار 

على حنو سليم ال يلغي العامل البشري بل ميكن 
أن حيقق قيمة للجميع.

وأقر املشاركون يف حلقة النقاش بأن الذكاء 
االصطناعي والواقع االفرتاضي واخلوارزميات 

والروبوتات ستغري العامل بطرق مل نكن نتصورها 
حىت وقت قريب، وذكروا أن كيفية تعامل 

املنظمني مع هذه التكنولوجيات ستكون مهمة 
جداً يف رسم معامل املستقبل. وسلموا بأن الذكاء 

االصطناعي ليس تكنولوجيا متجانسة، إمنا 
جمموعة من األساليب والتقنيات اليت تطبق يف 
سياقات خمتلفة، بدءاً من الرؤية والتعرف على 
الكالم عرب احلاسوب، ومروراً بالرتمجة اآللية 

وغريها من التقنيات اليت تستخدم بعد ذلك يف 
جماالت متنوعة جداً ويف العديد من السياقات.
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واقرتح املشاركون يف حلقة النقاش، يف ضوء الطابع 
الشامل للتكنولوجيا وكثرة العوامل اجملهولة اليت 

نواجهها، أن يعاجل أصحاب املصلحة كيفية االنتقال 
باللوائح من أمر كان جيري تقليدياً يف صوامع عرب 

منظمي االتصاالت التقليدية ومنظمي اإلذاعة ومنظمي 
الكهرباء والشرطة والوكاالت احلكومية األخرى إىل 
إطار تعاوين ميكن أن يعاجل بفعالية األشياء املوصولة 

مجيعها. وأشار املشاركون يف حلقة النقاش أيضاً إىل أن 
هناك مناذج وطرقاً جديدة للعمل معاً عرب التخصصات، 

حىت نتمكن من الرد على حتديات الغد، بل حىت 
حتديات اليوم ونتمكن من التصدي هلا.

والحظ املشاركون يف حلقة النقاش أيضاً أن الالمركزية 
وتعطيل صناعات متعددة إذ تشكل جزءاً من التقارب 

التكنولوجي، ينبغي أن تسعى اهليئات التنظيمية إىل 
حتقيق توازن بني التدابري اليت تيسر ريادة األعمال 

واالبتكار، مع تلك اليت حتمي اجملتمع. وأن التجريب 
ضروري كضرورة إنشاء بيئات متحكم فيها، ألننا ال 

نعرف ما خيبئه املستقبل لتكنولوجيات متعددة.
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المسار االول:
الوثوق بالعالم الرقمي

توطئًة للموضوع، قدم السيد غاري شوارتز 
عرضاً عن الذكاء االصطناعي )AI( وتأثريه على 

املستهلكني وكيفية بناء الثقة مع ذلك املستهلك. 
وعّرف الذكاء االصطناعي بأنه تقريب عايل 

الدقة يقتصر على جمموعات بيانات. وأكد أن 
الذكاء االصطناعي قوامه البيانات والتدريب 

واستخدام التعلم اآليل لتحقيق العمليات التجارية 
املثلى. وأضاف أن التحدي ال يكمن يف تبنينا 
للتكنولوجيا، بل يف التكنولوجيا اليت تكتنفنا. 
وقال يف ختام عرضه: لذلك، حنن حباجة إىل 
تصميم لإلنسان يف الوسط، وعلينا أن نضع 

تصميماً حيقق الثقة )للتأكد من خلو البيانات من 
التحيز(، كي منضي قدماً من حيث حنن اآلن مع 
الذكاء االصطناعي إىل النقطة اليت سيصبح فيها 

ذكاًء خارقاً.

 ويرد العرض الكامل عرب هذا الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=JEtW2Gw3xtk

لخميس ا
13 يوليو 2017

السيد غاري شوارتز ميهد 
لآلفاق اجلديدة 

يف جمال التكنولوجيا

https://www.youtube.com/watch?v=JEtW2Gw3xtk
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الجلسة األولى: التنظيم التعاوني في نظام إيكولوجي رقمي: نماذج تنظيمية جديدة
أدار النقاش السيد جريمان أرياس، املدير التنفيذي هليئة تنظيم 

االتصاالت )CRC( يف كولومبيا. وشارك يف حلقة النقاش 
السيد ماريو فرومو، مفوض معهد االتصاالت االحتادي 
)IFETEL( يف املكسيك؛ والسيد أهبيالش هباشيش، املفتش 
السابق للمصارف وشركات االئتمان باملصرف املركزي 

للبهاما؛ والسيد شيف باخشي، نائب الرئيس املعين بالعالقات 
الصناعية، يف شركة إريكسون؛ والسيد كيفن مارتن، نائب 

الرئيس املعين باالتصاالت املتنقلة وسياسة النفاذ العاملي يف 
شركة فيسبوك؛ والسيد مارك جاميسون، مدير املركز العام 

ألحباث املرافق )PURC( يف جامعة فلوريدا.

وإذ نالحظ أننا نواجه مناذج تنظيمية جديدة، حيث يشمل 
االقتصاد الرقمي مجيع قطاعات االقتصاد، مبا يف ذلك 

االتصاالت، فضاًل عن النقل والرتفيه والصحة، يتسم إجياد 
االستجابات التنظيمية الصحيحة باألمهية، ويثري حتديات من 
حيث الوالية واملوارد واحللول ملختلف املشاركني يف النظام 
اإليكولوجي الذي يشمل أيضاً اهليئات التنظيمية من خمتلف 

القطاعات. والحظ املشاركون يف حلقة النقاش أيضاً أن هذا 
االجتاه ال يشارف على االنتهاء، بل أصبح أكثر وضوحاً مع 
استمرار تطور التكنولوجيا واالبتكار. ويف النهاية، قالوا إن 

السبيل الوحيد ملعاجلة هذه املسائل مير عرب التعاون حيث تسعى 
مجيع اجلهات الفاعلة يف النظام اإليكولوجي إىل العمل معاً 

للتوصل إىل حلول.

وأشار املشاركون يف حلقة النقاش أيضاً إىل أن قضايا مثل 
اخلصوصية واألمن ينبغي النظر فيها، على الرغم من أن 

البيانات جتلب فوائد وقيمة اقتصادية. وُذكر أن املنظمني ينبغي 
أن يتعاونوا لضمان ترمجة القيمة الناشئة عن استخدام البيانات 

إىل فوائد للمجتمع.

واقرتح املشاركون يف حلقة النقاش أن يعتمد االقتصاد الرقمي 
فت على أهنا جمموعات من  على املنصات اليت ُعرِّ

التكنولوجيات اليت ختلق أو تشكل بنية حتتية ميكن جلهات 
فاعلة خمتلفة، مثل املنتجني واملستهلكني، أن جيتمعوا فيها معاً 
ملزاولة أي نشاط يرغبون فيه وتبادل املعلومات عن أنفسهم 
بشكل مستقل عن املنصة نفسها أو مقدم املنصة. وتفصل 

الرقمنة املعلومات عن العتاد الذي ترتبط به تلك املعلومات 
تارخيياً، وبالتايل يُفَصل احملتوى عن الوسط. وعلى عكس 

جهاز متاثلي، ميكن للجهاز الرقمي االستفادة من البيانات اليت 
أنشئت يف جماالت أخرى، ألنه ليس ملزماً باالرتباط بصومعة 

وظيفية مما يطمس احلدود الفاصلة بني املنَتج والصناعة. 
ويستدعي ذلك يف حد ذاته التعاون عرب القطاعات.

ومن املهم التعاون حبيث ميكن لالبتكار أن يستمر وميكن للجميع 
املشاركة يف التحول الرقمي ويف جين فوائد الرقمنة كلها. وتدعو 

احلاجة إىل مزيد من احلوار، فضالً عن مزيد من التفاهم بني 
اهليئات التنظيمية وفيما بني أصحاب املصلحة مجيعهم.
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الجلسة الثانية: اعتمادية الشبكات واألجهزة من أجل الخدمات الرقمية
وأدار اجللسة الدكتور درازين لوسيتش، رئيس هيئة تنظيم 

االتصاالت الكرواتية املعنية بصناعة الشبكات )HAKOM( يف 
كرواتيا، مع املشاركني يف حلقة النقاش الربوفيسور أومارو غاربا 
دانباتا، نائب الرئيس التنفيذي/الرئيس التنفيذي هليئة االتصاالت 

النيجريية )NCC( بنيجرييا؛ والسيد جاك سترين، عضو جملس هيئة 
تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد )ARCEP( بفرنسا؛ والسيد 

هاريندربال سينغ غريوال، مدير جمموعة )إدارة املوارد والتوصيل 
 )IMDA( يف هيئة تطوير وسائط املعلومات واالتصاالت )البيين

بسنغافورة؛ والسيدة لورين فان وازر، نائبة الرئيس املعنية 
بالسياسة العامة العاملية بشركة Akamai Technologies؛ والسيد 

إيريك لوب، النائب األول للرئيس للشؤون اخلارجية والتنظيمية 
الدولية بشركة AT&T؛ والسيدة جاد نيسرت، كبرية مدراء السياسة 

العامة واخلبرية العاملية يف جمال اخلصوصية برابطة النظام العاملي 
.)GSMA( لالتصاالت املتنقلة

وذكر مدير اجللسة أن ما ُيشهد اليوم من إقبال سريع على 
التكنولوجيات اجلديدة، مثل اجليل الرابع من التطور الطويل 

األجل )4G LTE(، ومنو هائل يف حركة البيانات، والذي يتوقع أن 
ينمو أكثر مع اجليل اخلامس )5G(، خيلق حتديات جديدة لدوائر 
الصناعة واهليئات التنظيمية. ويتعلق أحد التحديات بالقدرة على 

تقدمي سعة مستدامة اقتصادياً ومتكني اسرتاتيجية منو األداء 
يف الوقت نفسه. وباإلضافة إىل ذلك، يتعني وضع ومراجعة 

سياسات األمن السيرباين وخصوصية البيانات للتعامل مع 

التحديات واملتطلبات اجلديدة النامجة عن نشر التكنولوجيات 
واخلدمات اجلديدة.

وشدد املشاركون يف حلقة النقاش على أمهية ضمان اعتمادية 
الشبكة من أجل سالسة االتصاالت. ويلزم التنبؤ بتدابري 

تكنولوجية مثل آليات التجفري لضمان إرسال البيانات واستقباهلا 
على حنو آمن عرب الشبكة ولتعزيز ثقة املستهلك. ويلزم اختبار 

حلول التكنولوجيا اجلديدة وتقييسها لضمان أمن املستعمل وأمن 
شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف عامل من األشياء 

والتطبيقات املوصولة، كانت التغطية الكافية وتيسر الشبكة 
وسهولة التهيئة هي العناصر الرئيسية اليت ذكرها أحد املنظمني. 

ويتطلب قياس االعتمادية االنفتاح )باستخدام مجيع أنواع 
البيانات( والثقة )وضع املعلومات حتت تصرف املستعملني( ونشر 
املعلومات والبيانات من وإىل املستهلكني. وهذا هو املفهوم الذي 

يشار إليه باسم تنظيم البيانات يف فرنسا. وختتلف بيئة الشبكة 
اليوم، إذ تنمو حركة البيانات منواً أُّسياً، وهنا يربز دور الشبكات 

فة بالربجميات والتمثيل االفرتاضي لوظيفة الشبكة، كما قال  املعرَّ
أحد املشغلني الذي دعا إىل تعاون منفتح يف هذا اجملال. ويف هذا 

السياق، من املهم التفكري يف نقل البيانات عرب احلدود والتدفق 
احلر للمعلومات يف مجيع أحناء العامل وفوائدها وأثر القيود مع 
محاية اخلصوصية وتشجيع الثقة أيضاً. والحظ املشاركون يف 
حلقة النقاش أيضاً أن املعمارية املوزعة تساعد يف جمال األمن 

السيرباين ويف اكتشاف االزدحام واالنقطاعات، وأهنا الطريقة اليت 
ميكن هبا لشبكات إيصال احملتوى أن تيسر االعتمادية.
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المسار الثاني:
خلق عالم من الفرص

قام السيد يائيل ماغوير، املبتكر يف جمال التوصيلية واملدير 
اهلندسي الذي يقود خمترب التوصيلية لدى شركة فيسبوك، 

بتهيئة املشهد خللق عامل من الفرص من خالل التفكري بداللة 
املعايشة بداًل من السرعة والكمون، وبداللة إنشاء وبناء 

جمتمعات حملية. وعرض التوصيلية من منظور البيانات، ال 
سيما من خالل حتليل الكثافة السكانية ملعرفة أين يعيش الناس، 

وتطوير قاعدة بيانات واستخدام التعلم اآليل لتحديد حلول 
توصيلية توصل اجلميع يف كل جمتمع حملي. وقال إن احلاجة 

تدعو إىل جمموعة من احللول. وتشمل بعض احللول غري 

التقليدية اليت وضعتها شركة فيسبوك )Facebook( طائرات 
أكويال )Aquila( املشغَّلة بالطاقة الشمسية، وأنظمة االتصاالت 

الليزرية عرب األثري ذات الصبيب العايل، وشبكة التوزيع 
احلضرية Terragraph وARIES. واستشهد بقول 

آرثر س. كالرك بتعذر متييز أي تكنولوجيا متقدمة مبا فيه 
الكفاية عن السحر، واختتم بالقول إن “األمر الذي جيعل هذه 
التكنولوجيا سحرية ويوصل اجملتمعات احمللية بطرق تعجز عنها 

املعدات العتيقة، يأيت من السحر الذي تبتدعونه مجيعًا”. 

الجلسة اإلعالمية: مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقياس مجتمع المعلومات 
وقدم الدكتور كومساس زافازافا، رئيس دائرة دعم املشاريع 

وإدارة املعارف، مكتب تنمية االتصاالت/االحتاد الدويل 
لالتصاالت، حملة عامة عن عمل االحتاد يف جمال بيانات 

وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لقياس جمتمع 
املعلومات. وشرح عملية مجع البيانات من الدول األعضاء 

ونشر البيانات وحتليلها ودور فريقي اخلرباء اإلحصائيني 
)املعنيني مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )EGTI( وباملؤشرات األسرية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )EGH(( من حيث حتديد املنهجيات 

واملؤشرات اجلديدة.

السيد يائيل ماغوير ميهد 
ملوضوع التوصيلية للجميع.
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الجلسة الثالثة: النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأسعار ميسورة في اقتصاد تعاوني 
أدار السيد رام سيواك شارما، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف 
اهلند )TRAI(، فريَق املناقشة. وشارك يف حلقة النقاش السيد دان 
شوبلوم، املدير العام للهيئة السويدية للربيد واالتصاالت )PTS(؛ 
والسيد توم سوليفان، القائم بأعمال رئيس املكتب الدويل لدى 

جلنة االتصاالت الفيدرالية )FCC( بالواليات املتحدة؛ والسيد نزيه 
دينكبوداك، مدير الشؤون التنظيمية AMEA لدى شركة أورانج 

)Orange(؛ والسيد بابلو بيلو، املدير التنفيذي لدى رابطة 
مؤسسات االتصاالت جملموعة البلدان األمريكية )ASIET(؛ 

والسيدة باتريشيا كوبر، نائب الرئيس للشؤون احلكومية الساتلية 
.)SpaceX( لدى شركة سبيس إكس

وشدد مدير اجللسة على أن إمكانية النفاذ والقدرة على حتمل 
التكاليف تنطوي على التوصيلية. فالتوصيلية ليس ترفاً بل 
ضرورة، خاصًة بالنسبة إىل البلدان النامية، حيث سيجري 
تشغيل كميات هائلة من التطبيقات عرب الشبكات. ولكي 

تشغَّل هذه التطبيقات، تدعو احلاجة إىل توصيلية قوية ميكن 
االعتماد عليها وبأسعار يف متناول الناس. ويف حني أن هناك 

حتديات، هناك أيضاً الكثري من الفرص.

وأكد املشاركون يف حلقة النقاش أن اجتذاب االستثمار أسهل 
إذا كانت آفاق املستقبل مستقرة نسبياً وإذا وضعت 

احلكومات أهدافاً ملموسة لتطوير الشبكة. وتوجد حلول 
ومناذج أعمال خمتلفة يف مجيع أحناء العامل، مع االعرتاف 

باالنتقال من مناذج األعمال القائمة على االتصاالت الصوتية 
إىل تلك القائمة على البيانات. وقد اتُبعت نـُُهج تنظيمية خمتلفة 
لتعزيز نشر الشبكات واالستثمار فيها باستخدام نـُُهج مدفوعة 
بتوجهات السوق، فضاًل عن أدوات السياسات والتنظيم مثل 
متويل اخلدمة الشاملة للجميع وسياسات الطيف املرنة واحملايدة 

من حيث التكنولوجيا. وقد خفضت التكنولوجيا تكاليف 
النشر. ويتعني على اهليئات التنظيمية مواكبة التكنولوجيات 

اجلديدة املبتكرة والنظر يف تكلفة التنظيم لضمان عدم وقوف 
األطر التنظيمية حائاًل دون االبتكار واالستثمار.

وقال أحد املشغلني إن اللوائح جيب أن تعاجل أيضاً االختناقات 
يف األسواق وأن تسعى إىل حتفيز االستثمارات. وأضافت جهة 

فاعلة أخرى أن تقدمي حوافز لالستثمار يف التكنولوجيا املرنة 
والتكيفية اليت ميكنها أن تتفاعل مع املزيد من اخلدمات هو 

شأن مهم كذلك. ويف عصر التقارب، تُعترب إقامة حوار بني 
القطاعني العام واخلاص أساسية إلحداث حتوالت يف جمتمعاتنا 
واقتصاداتنا وسد الفجوة الرقمية. وعلينا أن نفكر يف التنظيم 

والسياسات العامة للقرن احلادي والعشرين وأن ننأى عن إسار 
القرن العشرين. وشدد مدير اجللسة على ضرورة أن تعمل 

احلكومات واهليئات التنظيمية والقطاع اخلاص يف وئام لتحقيق 
اهلدف املشرتك املتمثل يف امتداد للنطاق العريض يصل إىل 

اجلميع يف كل مكان يف مجيع أحناء العامل.
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الجلسة الرابعة: التجوال في العالم الرقمي
أدار اجللسة السيد ج.بول مورغان، نائب رئيس هيئة تنظيم املرافق 
واملنافسة )URCA( يف البهاما وشارك يف حلقة النقاش السيد مانويل 

كوستا كابرال، رئيس شؤون التجوال الدويل يف رابطة منظمي 
وسائل التواصل واالتصاالت جملموعة البلدان الناطقة 

بالربتغالية )ARCTELCPLP(؛ والسيد عبد الكرمي صومايال، األمني 
العام لالحتاد اإلفريقي لالتصاالت )ATU(؛ والسيد شوال تايلور، 

األمني العام لكبار موظفي التكنولوجيا )CTO(؛ والسيد رينيه دوين 
كوين، نائب املدير، مكتب االتصاالت االحتادي 

.)OFCOM( السويسري

ومهد مدير اجللسة للمناقشات باإلشارة إىل أن قضية ارتفاع أسعار 
االتصاالت املتنقلة ال تزال قائمة على املستوى الوطين واإلقليمي 

والدويل، وجيري البحث عن حلول تنظيمية ملعاجلة هذه التكاليف 
املرتفعة. وأشار أيضاً إىل أن املنظمني ينبغي أن يسعوا إلجياد حلول، 
يف ضوء تطور التكنولوجيا، حمذراً من أن التكنولوجيا ستقوم بذلك 

نيابًة عنا إن مل جيد املنظمون حل هلذه املشكلة بالذات.

وبدأت اجللسة بعرض قدمته السيدة صويف مادينز، رئيسة شعبة 
التنظيم وبيئة األسواق )RME( مبكتب تنمية االتصاالت/االحتاد 

الدويل لالتصاالت بشأن املبادئ التوجيهية االسرتاتيجية للتجوال 
الدويل املتنقل )IMR( اليت ُوضعت يف إطار مبادرة مدير مكتب 

تنمية االتصاالت السيد براهيما سانو حتت شعار هيا جنوب العامل. 
وقالت إن املناقشات ال تركز على جمرد تكلفة جتوال االتصاالت 

الصوتية أو اتصاالت البيانات، أو على املبادئ الدولية املتصلة 

بالتجارة، بل تتناول أيضاً التغريات يف تدفقات اإليرادات 
واالستخدام واحلركة ومناذج األعمال اجلديدة فضالً عن الفرص 
اجلديدة والتدابري املبتكرة بشأن التجوال لالتصاالت من آلة إىل 
آلة )M2M( وإنرتنت األشياء )IoT(. وسلطت الضوء على أن 
املبادرة أقامت حواراً مع أصحاب املصلحة للتوصل إىل توافق 
يف اآلراء بشأن املبادئ التوجيهية االسرتاتيجية للتجوال الدويل 
املتنقل اليت ميكن تطبيقها يف مجيع أحناء العامل وتعزيز بيئة شفافة 

ومتوائمة واستشرافية لسوق التجوال الدويل املتنقل مبا يعود بالنفع 
على املستهلكني واملشغلني. ويتضمن التقرير )املتاح على الرابط 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/

GSR2017/IMR_Strategic_Guidelines_Second%20Consultation_

DRAFT_FINAL.pdf( مشروع املبادئ التوجيهية االسرتاتيجية للتجوال 
الدويل املتنقل كي ينظر ويساهم فيه أصحاب املصلحة.

وأقر املشاركون يف حلقة النقاش بتعدد املبادرات يف خمتلف بقاع 
العامل ملعاجلة قضية التجوال الدويل املتنقل. وأشاروا إىل أن األجهزة 

املوصولة حتتاج ألن تكون قادرة على التحرك عرب احلدود 
والشبكات بتكلفة ميسورة، نظراً الحتياجات قطاع األعمال 

واملستهلكني، وال سيما يف عامل إنرتنت األشياء، وألمهية التجوال 
الدويل املتنقل يف حتقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي اإلقليمي. 
وهناك مناذج خمتلفة ملعاجلة هذه القضية وينبغي النظر فيها مجيعها. 

ومبعزل عن سقوف األسعار، أدت املنافسة أيضاً إىل اخنفاض 
األسعار. وتساعد املبادرات على الصعيدين اإلقليمي والدويل يف 

توجيه املناقشات والتوصل إىل توافق يف اآلراء.

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2017/IMR_Strategic_Guidelines_Second%20Consultation_DRAFT_FINAL.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2017/IMR_Strategic_Guidelines_Second%20Consultation_DRAFT_FINAL.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2017/IMR_Strategic_Guidelines_Second%20Consultation_DRAFT_FINAL.pdf
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لجمعة ا
14 يوليو 2017

مسار المنظمين
المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات 
الصادرة عن الندوة GSR-17: النقاش 

واالعتماد
قدم السيد ستيفن برييوكس، الرئيس التنفيذي 

هليئة تنظيم املرافق واملنافسة )URCA( بالبهاما 
ورئيس الندوة العاملية السابعة عشرة ملنظمي 

االتصاالت، مشروع املبادئ التوجيهية ألفضل 
املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية السابعة 

عشرة ملنظمي االتصاالت )GSR-17( بشأن 
احلوافز السياساتية والتنظيمية للنفاذ إىل اخلدمات 

الرقمية بتكلفة ميسورة، والذي ُوضع يف إطار 
التنسيق الذي قام به وبالتشاور مع منظمي 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من مجيع أحناء 
العامل. وأكد السيد برييوكس يف عرضه عدم 

وجود خمطط شامل واحد ألفضل املمارسات، 
وقال: ميكن االستئناس باخلربات الُقطرية عسى 

أن توجهنا حنو التميز التنظيمي. ويف النظام 
اإليكولوجي الرقمي الذي يزداد تعقيداً وحراكاً، 

من املهم االتفاق على مبادئ مشرتكة وطرح 
قواعد واضحة وبسيطة. وأشار إىل أن املبادئ 

التوجيهية اليت ُقدمت واعُتمدت تعربِّ عن الروح 
التوافقية للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت.
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اتخاذ القرارات بناًء على األدلة: أدوات للمنظمين
أدار فريق املناقشة الدكتور كمال حسينوفيتش، رئيس دائرة البنية 
التحتية والبيئة التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية يف مكتب تنمية 

االتصاالت/االحتاد الدويل لالتصاالت. وكان من بني املشاركني 
يف االجتماع السيد فيليب بابتيستا، األمني العام لرابطة منظمي 
وسائل التواصل واالتصاالت جملموعة البلدان الناطقة بالربتغالية 

)ARCTELCPLP(؛ والسيد حممود اجلويين، عضو جملس إدارة اجلهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت )NTRA( يف مصر؛ والربوفيسور أمريكو 

 )INCM( موشانغا، املدير العام للمعهد الوطين لالتصاالت
يف موزامبيق؛ والسيدة دالسي غرين بانياال، الرئيسة التنفيذية/مديرة 

هيئة تنظيم االتصاالت واالتصاالت الراديوية )TRR( يف فانواتو. 
وبدأت اجللسة بعرض موجز قدمته السيدة سينثيا ريدوك جونز من 

هيئة اتصاالت ترينداد وتوباغو )TATT( بشأن مشروع اخلطة 
الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يقوم على مخسة 

اجتاهات اسرتاتيجية: زيادة القدرات البشرية وحتسني اخلدمات 
العامة وتعزيز التنمية االقتصادية والنهوض بالبيئة والفوائد اجملتمعية.

وأشار مدير اجللسة إىل أن الوضع الطبيعي اجلديد للمنظمني يف كل 
مكان ينطوي على تغيري وحتديات وفرص. ويتغري دور املنظم 

نفسه. وكثرياً ما متتد األسئلة والتحديات اآلن إىل ما هو أبعد من 
القطاع الذي يتطلب من منظمي تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت التعامل مع البيانات ومحاية املستهلك وقضايا جودة 
اخلدمة وإنرتنت كل شيء وهتديدات األمن السيرباين، فضالً عن 
معاجلة مقدمي اخلدمة عرب اإلنرتنت )OSP(/اخلدمات املتاحة حبرية 

على اإلنرتنت )OTT(. وأشار إىل التقرير اجلديد الصادر عن االحتاد 
بشأن التوقعات العاملية لتنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 ،)5G( لعام 2017. ويقرتح التقرير هنجاً تنظيمياً للجيل اخلامس

وهو هنج منفتح وتعاوين وقائم على احلوافز عرب القطاعات.

وأضاف املشاركون يف حلقة النقاش أن التعاون أساسي يف اختاذ 
القرارات القائمة على األدلة. واعرُتف كذلك بالتشاور مع مجيع 

أصحاب املصلحة املعنيني كعنصر هام من عناصر صنع القرار 
القائم على األدلة للمضي قدماً بداللة حتسني التنظيم. وتعتمد 

النتائج التنظيمية اجليدة على أكثر من جمرد قواعد ولوائح حسنة 
التصميم، فهي تعتمد على الثقة بأن القرارات التنظيمية تُتخذ على 

أساس موضوعي ونزيه ومتسق.

وأكد املشاركون يف حلقة النقاش أن جودة القرارات اليت تتخذها 
هيئة تنظيمية تتأثر تأثراً شديداً هبيكل اهليئة التنظيمية نفسها وموقف 

السياسة العامة للهيئة التنظيمية واستعراضات تقييم األثر التنظيمي 
للقرارات اليت تتخذها اهليئة التنظيمية وشفافية العملية. وقال أحد 

املنظمني، حنن مجيعاً نعمل معاً جلعل الدول قادرة على املنافسة 
وخللق ثروة للبالد وأيضاً خللق بيئة ميكن فيها للناس االستفادة من 

اخلدمات اليت جتلبها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هلم 
وكذلك لقطاعات أخرى. وقال منظم آخر، مبا أن لكل بلد نقطة 

انطالق خمتلفة، من املهم تغيري التصورات والتأكد من دوام 
التفاعالت اإلجيابية مع املشغلني، إلقامة تفاهم تعاوين وعالقة عمل 

حازمة ولكن عادلة مع مجيع املشغلني، على حنو يروج لنهج 
تعاوين. وشدد املشاركون يف حلقة النقاش على أن التعلم من 
جتارب اآلخرين مهم جداً أيضاً يف اختاذ القرارات. وقال مدير 

اجللسة يف ختامها إن التعاون الشفاف والعملي، إىل جانب 
التواصل عرب القطاعات وإشراك اجلهات الفاعلة الرئيسية، أمر 

أساسي للسياسات واللوائح اليت تستجيب لوقائع السوق 
واحتياجات اجلهات الفاعلة وطلبات املستهلكني.
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مسار الصناعة
نقاش قادة الصناعة - الجلسة األولى: التكنولوجيات الناشئة بوصفها عناصر تمكينية للتنمية 

االجتماعية واالقتصادية  
افتتح السيد برونو راموس، املدير اإلقليمي لدى االحتاد ملكتب 
تنمية االتصاالت يف منطقة األمريكتني، مناقشات قادة الصناعة 

اليت أكدت أمهية مشاركة القطاع اخلاص يف أعمال قطاع 
تنمية االتصاالت.

وأدار اجللسة األوىل السيد فابيو الييت، نائب الرئيس لشؤون 
 .)Inmarsat Plc( التنظيم والنفاذ إىل األسواق لدى شركة إمنارسات
وكان من بني املشاركني يف حلقة النقاش السيدة لورين فان ويزر، 

نائبة الرئيس للسياسة العامة العاملية لدى شركة أكاماي 
تكنولوجيز )Akamai Technologies(؛ والسيدة تاتيانا لورانس، نائبة 
 Iridium( الرئيس لشؤون التنظيم لدى شركة إيريديوم لالتصاالت

.Communications Inc(؛ والسيد روبرت بيرب، رئيس شؤون سياسة 
وختطيط التوصيلية العاملية، لدى شركة فيسبوك.

وأشار مدير اجللسة إىل تأثري التكنولوجيات الناشئة واحللول اليت 
تقدمها الصناعة يف مجيع القطاعات بشأن التحول الرقمي واجملتمع. 
وسلط الضوء كذلك على احلاجة إىل استكشاف الفرص احملتملة 

للشراكات بني القطاع اخلاص واحلكومة واجلهات الفاعلة األخرى 
لالستفادة من فوائد التحول الرقمي والتأثري االجتماعي 

واالقتصادي. واسُتشهد ببضعة أمثلة على التكنولوجيات الناشئة 
كاحلوسبة السحابية والدفع عرب االتصاالت املتنقلة ومنصات 

التجارة اإللكرتونية العاملية ومنصات التداول املستقل واالستعانة 
مبصادر خارجية ومنصات تبادل املوارد التعليمية وتطبيقات الصحة 

الذكية وتطبيقات الطب عن بُعد والعدادات الذكية خلدمات املرافق 
العامة وخدمات املعلومات الزراعية، بوصفها فرصاً للتنمية 

االجتماعية واالقتصادية.

وشدد أعضاء الفريق على احلاجة إىل تنسيق العمل فيما بني 
أصحاب املصلحة مجيعهم كي تتسىن االستفادة من تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت للمساعدة يف حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة. وبازدياد توصيل األشخاص واألجهزة، وازدياد 

املعامالت املنفذة، ُحدد األمن كموضوع رئيسي إىل جانب احلاجة 
إىل إطار جديد للسياسة العامة وبيئة متكينية حللول آمنة لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. وأشار املشاركون يف النقاش إىل أن 
السواتل ستؤدي دوراً أكرب من أي وقت مضى يف توصيل مجيع 
األجهزة من املدن إىل املناطق النائية، وخاصًة فيما يتعلق بإنرتنت 

األشياء. بيد أن أعضاء الفريق الحظوا أيضاً أن بناء قدرات 
واضعي السياسات واهليئات التنظيمية أمر أساسي للتغلب على 
املفاهيم اخلاطئة بشأن تكنولوجيات الفضاء ولتعزيز فهم كيف 
ميكنها زيادة التوصيلية للجميع. وتطرق النقاش أيضاً إىل أمهية 

ضمان بنية حتتية موثوقة من خالل األلياف البصرية، والوصالت 
الوسيطة املتينة، وسياسات الطيف الفّعالة. وشدد القطاع اخلاص 
أيضاً على احلاجة إىل تعزيز التعاون مع اهليئات التنظيمية لتشجيع 
االبتكار والتكنولوجيات اجلديدة. وُذكرت احلاجة إىل الثقة يف 

األسواق باعتبارها من الشروط اليت تتيح للصناعة تقدمي خدمات 
ميسورة التكلفة، فضالً عن احلاجة إىل املرونة من أجل االبتكار.
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نقاش قادة الصناعة - الجلسة الثانية: إطالق العنان للنـُُهج التعاونية المحتملة بين القطاعين العام 
والخاص ودور الشراكات االستراتيجية

أدار اجللسة الثانية السيد بوكار با، الرئيس التنفيذي جمللس 
اتصاالت جنوب آسيا والشرق األوسط ومشال 

إفريقيا )Samena(، وشارك يف حلقة النقاش السيد نزيه 
دينكبوداك، نائب الرئيس لشؤون AMEA لدى شركة أورانج 

)Orange(، والسيدة ماريا شومان، كبرية مدراء الشؤون 
التنظيمية، لدى شركة OneWeb؛ والسيد زياد اخلويطر، املدير 

العام املعين بالشؤون التنظيمية لدى جمموعة االتصاالت 
السعودية )STC(؛ والسيد بيرت بيتسش، املدير التنفيذي 

.)Intel( واملستشار العام املساعد، لدى شركة إنتل

والحظ املشاركون يف حلقة النقاش أن دوائر الصناعة تدرك 
أمهية التكنولوجيا وفوائدها، ولكن يلزم بذل املزيد من اجلهود 
لشرح الطريقة اليت ميكن هبا للتكنولوجيا أن تغري حياة الناس. 

وأن احلاجة تدعو إىل بذل جهود مشرتكة لنشر املعلومات 
وتعزيز املعرفة مبا سبق إجنازه وبتأثريه، وإىل التقدم مبقرتحات 

فعلية بشأن الكيفية اليت ميكن أن تشمل التكنولوجيا هبا الناس، 
وحتدث اختالفاً حقيقياً يف حياهتم. واليوم، ال تزال مليارات 
من الناس حمرومة من توصيل أساسي، بل إن عدداً أكرب من 
الناس حمروم من النطاق العريض. وفيما يتعلق بزيادة إمكانية 

النفاذ لتشمل اجلميع، أثار املشاركون يف حلقة النقاش قضايا 
تتعلق بالتغطية والقدرة على حتمل التكاليف. وُذكر أن احلياد 

التكنولوجي ال يزال يؤدي دوراً هاماً بالنظر إىل التكلفة 
الباهظة لتقدمي البنية التحتية يف املناطق النائية على الشركات، 
وكذلك فإن تيسر الطيف أمر أساسي. وشدد املشاركون يف 

حلقة النقاش أيضاً على احلاجة إىل تعزيز التعاون فيما بني 
املشغلني وواضعي السياسات واهليئات التنظيمية فضاًل عن 
مصارف التنمية إلقامة شراكات من أجل التنمية ميكن أن 
تركز على نشر شبكات نفاذ جديدة، وتوسعة الشبكات 

األساسية وشبكات التوصيل. وتقتضي احلاجة توسيع نطاق 
التعاون فيما بني اهليئات التنظيمية واملشغلني ومقدمي اخلدمة 

عرب اإلنرتنت )OSP(/اخلدمات املتاحة حبرية على 
اإلنرتنت )OTT(، وهذا جمال ميكن أن ميد فيه االحتاد يد العون 
بتقدمي منصة حمايدة لتبادل املعارف وبناء القدرات. وأخرياً، 
ُذكر أن استخالص العرب من اإلجراءات السابقة استناداً إىل 
التطور التارخيي لعدة أنظمة تنظيمية وإن كان مهماً، فمن 
األمهية مبكان اتباع نـُُهج تنظيمية مرنة ألن بيئة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت تتغري بسرعة تفوق كثرياً ما كانت عليه 
منذ 36 سنة مضت، والتكيف مع األوضاع اجلديدة.
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يف معرض االحتفال بالنجاحات اليت حققتها الندوة 
 ،)GSR-17( العاملية السابعة عشرة ملنظمي االتصاالت

ترأس اجللسة اخلتامية السيد براهيما سانو، مدير 
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد.

وقدم السيد ستيفن برييوكس، الرئيس التنفيذي هليئة 
تنظيم املرافق واملنافسة )URCA( بالبهاما ورئيس 

الندوة العاملية السابعة عشرة ملنظمي 
االتصاالت )GSR-17(، تقريراً صادراً عن الندوة 

العاملية السابعة عشرة ملنظمي االتصاالت عما اعتمده 
اجملتمع التنظيمي صباحاً من مبادئ توجيهية ألفضل 

املمارسات بشأن احلوافز السياساتية والتنظيمية للنفاذ 
إىل اخلدمات الرقمية بتكلفة ميسورة. وذكر أن 
التطورات اليت حتدث يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت جتمع بني كل جانب من جوانب 

وجودنا وقال إن “عامل الفرص الرقمية لدينا يقدم 
عاملاً من التنظيم رمبا ليس جديداً علينا. وعلينا أن 

نتأكد من أننا منفتحون مبا فيه الكفاية، بوصفنا 
منظمني، على ما يلزمنا من التعديالت والتغيريات 

والتعاون كي نتمكن من املضي قدماً.”

وقدم السيد أنسورد هيويت، املدير العام ملكتب 
تنظيم املرافق )OUR( جبامايكا ورئيس منظمة هيئات 

تنظيم املرافق الكاريبية )OOCUR(، تقريراً عن اجتماع 
الرابطات التنظيمية الذي ُعقد يف 12 يوليو. وحضر 
االجتماع أكثر من 60 مشاركاً من 12 رابطة قدموا 
تقارير عن أنشطتهم احلالية واشرتكوا يف مناقشات 
بشأن التجوال الدويل املتنقل واسرتاتيجيات النفاذ 
الشامل واخلدمة الشاملة. وشجع االجتماع أيضاً 

االحتاد الدويل لالتصاالت على إنشاء بوابة إلكرتونية 
لرابطات اهليئات التنظيمية ميكن أن تتضمن العروض 

املقدمة يف اجتماعات اهليئات التنظيمية وتقاريرها 
وروابط إلكرتونية إىل تقاريرها.

وحتدث السيد بوكار با، الرئيس التنفيذي جمللس 
اتصاالت جنوب آسيا والشرق األوسط ومشال 

إفريقيا )Samena( ورئيس اجتماع رؤساء اهليئات 
التنظيمية )CRO( للقطاع اخلاص، عن االستنتاجات 
اليت خلص إليها االجتماع الثامن لرؤساء اهليئات 

التنظيمية، وأفاد بأن االجتماع اتفق على جمموعة من 

املبادئ العتماد حتقيق البيئة التنظيمية املثلى، وتعزيز 
النفاذ إىل األسواق والبنية التحتية، ودعم وإنشاء قيمة 
مضافة لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

وقدم تقريراً أيضاً عن عمل فريق العمل املعين 
باخلدمات املالية الرقمية الذي أنشئ كي يعمل على 
اصطفاف أصحاب املصلحة الرئيسيني إزاء حتقيق 

التزام رمسي يف إطار هدف حتقيق النفاذ املايل الشامل 
حبلول عام 2020، والذي ناقش األطر القانونية 

والتنظيمية والتنفيذ التجرييب يف بلدان خمتارة.

والتفت السيد سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت 
باالحتاد، إىل اجلولة التالية من الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت، ودعا املشاركني إىل تقدمي مقرتحات 

للمواضيع اليت يتعني النظر فيها. وأشار إىل أن باب 
املشاورات بشأن هذه املواضيع سيكون مفتوحاً حىت 
15 أغسطس 2017 وأعلن أن الندوة القادمة سُتعقد 

يف جنيف، سويسرا، يف الفرتة من 9 إىل 12 يوليو 
2018 يف إطار موضوع يتناول “النماذج التنظيمية 

اجلديدة يف االقتصاد الرقمي”.

ويف كلمته اخلتامية، أعرب السيد دورسيت، رئيس 
هيئة تنظيم املرافق واملنافسة )URCA( بالبهاما، عن 

شكره لالحتاد الدويل لالتصاالت على تنظيمه الندوة 
العاملية ملنظمي االتصاالت يف البهاما. وشكر حكومة 

البهاما على إناطتها هبيئة تنظيم املرافق واملنافسة 
مسؤولية تنظيم هذا احلدث. وأعرب عن شكره 

للمشاركني على حضورهم إىل البهاما واملسامهة يف 
إجناح هذا احلدث.

وأعرب السيد سانو عن امتنانه حلكومة البهاما 
الستضافتها الندوة. وشكر أيضا هيئة تنظيم املرافق 

واملنافسة )URCA( على اجتهاد فريق التنظيم التابع هلا 
وتفانيه واحلفاوة اليت استقبل هبا ضيوفه. ويف ختام 

هذا احلدث، قال السيد سانو “إننا مُننح اليوم فرصة 
ذهبية لنكون قرييب الصلة باقتصادنا، وعلينا أن نعيد 
تعريف أنفسنا بوصفنا منظمني، وأن نكون قرييب 

الصلة هبذا القطاع باستمرار، وقرييب الصلة باالقتصاد 
ككل يف الواقع، فيما ننفذ اآلن أهداف التنمية 

املستدامة”.
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المبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة 
العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 
2017 (GSR-17) بشأن أفضل 

 الممارسات المتعلقة بالحوافز
السياساتية والتنظيمية لضمان النفاذ 

إلى الخدمات الرقمية بأسعار ميسورة
إن اإلمكانات الثرية اليت يزخر هبا االقتصاد الرقمي التحويلي يف متناول أيدينا. ويتيح 
العامل الرقمي جمموعة كبرية من الفرص يف قطاعات شىت كالزراعة والصحة والتعليم 

واخلدمات املالية والذكاء االصطناعي واإلدارة العامة. وميكن للخدمات الرقمية أن متّكن 
النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية بشكل شامل.

ويؤدي التنظيم دوراً حمورياً للمساعدة يف ازدهار األسواق سريعة التطور اليوم مع 
تشكيل أسواق مستقبلية خلدمات رقمية مبتكرة ومتوازنة وشاملة. وإن التنظيم الشامل 

والقائم على احلوافز والذي يدفعه التعاون على حنو متزايد لن يعود بالنفع على 
املستهلكني واألعمال فحسب وإمنا سيساعد يف التعجيل بتحقيق مستقبل رقمي ملليارات 

األفراد الذين ال يزالون غري موصولني.

وحنن، منظمي االتصاالت املشاركني يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2017، 
ندرك أن ما من منوذج واحد شامل ألفضل املمارسات، ولكننا نتفق على أن جتارب 
البلدان ميكن أن تكون مفيدة وترشدنا حنو التميز التنظيمي. ويف النظام اإليكولوجي 

الرقمي متزايد التعقيد والدينامية، من املهم االتفاق على مبادئ مشرتكة ووضع قواعد 
واضحة وبسيطة.

ولذلك، قمنا بتحديد هذه املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات التنظيمية وإقرارها 
من أجل إتاحة خدمات رقمية للجميع بأسعار ميسورة.
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أواًل – تعزيز األساس التنظيمي للنفاذ إلى الخدمات الرقمية بأسعار ميسورة
واعرتافاً بالقدرة التحويلية لألدوات التنظيمية التالية 

لتخفيض تكلفة نشر البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واعتماد اخلدمات املقدمة للمستعمل النهائي، 

نؤكد جمدداً أمهيتها وندعو إىل تعزيز وزيادة تبسيط 
القواعد واملمارسات بشأن ما يلي:

اعتماد سياسات واسرتاتيجيات وخطط رقمية وطنية تسعى 	 
إىل ضمان إتاحة تكنولوجيات النطاق العريض وبروتوكول 

اإلنرتنت ألوساط املستعملني على أوسع نطاق ممكن، 
واالستفادة منها.

اعتماد هنج مرن وشفاف لتعزيز املنافسة القوية يف جمال 	 
توفري النفاذ إىل الشبكات واخلدمات الرقمية املقدمة 

للمستعمل النهائي.

وضع أطر سياساتية وتنظيمية مرنة وقائمة على احلوافز 	 
وموجهة حنو السوق فيما يتعلق بتوزيع الطيف وختصيصه، 

ال سيما من أجل خدمات النطاق العريض.

تعزيز شبكات األلياف البصرية العابرة للحدود وبناء 	 
شبكات رئيسية وطنية واسعة االنتشار تكملها بنية حتتية 

السلكية وساتلية لألرض حيثما يكون ذلك ضرورياً.

مواءمة الطلب احمللي على الشبكات مع استخدام القدرات 	 
الدولية.

تشجيع نشر نقاط تبادل اإلنرتنت، فضالً عن شبكات 	 
توزيع احملتوى على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

إزالة احلواجز أمام دخول السوق على مجيع املستويات 	 
واعتماد حوافز للنفاذ املفتوح وتقاسم البنية التحتية على 

الصعيدين الدويل واإلقليمي، هبدف ختفيض تكلفة التوصيلية 
بالكبالت البحرية والشبكات الرئيسية اإلقليمية لأللياف 

البصرية والبنية التحتية الساتلية.

اعتماد أنظمة الرتخيص املبتكرة وحتفيز مناذج جتارية جديدة 	 
لتغطية املناطق النائية والريفية اليت تدمج بشكل أكثر فعالية 

استخدام البنية التحتية لالتصاالت األرضية والساتلية والبحرية.

تعزيز تقابل البىن التحتية املتعددة ونشرها مبا يف ذلك العمل 	 
مع احلكومة احمللية لرفع القيود على نشر البىن التحتية.

رصد وحتديد أسعار التوصيل البيين للخدمات الثابتة واملتنقلة 	 
إذا لزم األمر، مبا يف ذلك عن طريق احملاسبة التنظيمية السليمة.

إلزام مقدمي اخلدمات املهيمنني القائمني بتوفري نفاذ باجلملة 	 
غري متحيز إىل شبكاهتم ألغراض التوصيل البيين وتقاسم 

البنية التحتية.

إتاحة إمكانية نقل األرقام يف الشبكات الثابتة واملتنقلة	 

النظر يف كفاءة رسوم الرتخيص والطيف.	 

استعمال اسرتاتيجيات مشولية للنفاذ الشامل واخلدمة الشاملة 	 
وآليات التمويل لتوسيع الشبكة والتوصيلية للمؤسسات العامة 

واجملتمع على السواء فضالً عن تدابري حتفيز الطلب كتقدمي 
إعانات إىل املستعملني النهائيني.

تشجيع تطوير تكنولوجيات جديدة ومبتكرة تعزز توفري 	 
تغطية بتكلفة أقل للمناطق الريفية والنائية.

ونذكِّر بأمهية هذه التدابري واحلوافز ونؤكدها جمدداً 
بصيغتها اجملسدة يف املبادئ التوجيهية بشأن أفضل 

املمارسات الصادرة عن الندوة يف السنوات السابقة.
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ثانياً – زيادة اعتماد الحوافز وتقييمها لتقديم الخدمات الرقمية
وتأسيساً على هذه املمارسات املعرتف هبا على نطاق واسع، ندعو، 

عالوًة على ذلك، إىل صقل النماذج التنظيمية احلالية لألسواق 
الرقمية يف املستقبل آخذين يف االعتبار أن القدرة على حتمل 

تكاليف اخلدمات الرقمية تعتمد على عوامل متعددة تتعلق بالبنية 
التحتية للخدمات وتكلفتها وإعادة بيعها وتوفريها.

وينبغي أن تبذل احلكومات واملنظمون املزيد من اجلهود ملعاجلة 
القدرة على حتمل تكاليف اخلدمات الرقمية واستعماهلا من خالل 

تعزيز السياسات والتدابري التنظيمية من أجل:

توفري حوافز تنظيمية وسياساتية لالستثمار يف شبكات النطاق 	 
العريض عالية السرعة وعالية السعة.

حتفيز املنافسة بني األطراف الفاعلة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 	 
واالتصاالت وقطاعات أخرى مما جيلب الفرص لالبتكار وخفض 

األسعار يف اخلدمات الرقمية.

تشجيع االستثمار املشرتك والتشارك يف املوقع واالستخدام 	 
املشرتك للبنية التحتية، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك من خالل 

تقاسم البنية التحتية النشيطة وترتيبات التجوال الوطنية والتقاسم مع 
املرافق العامة األخرى مبا يؤدي إىل ختفيض التكاليف وختفيض 

أسعار املستهلك النهائي.

تشجيع أصحاب الرخص مبن فيهم مشغلو الشبكات املتنقلة 	 
االفرتاضية على إعادة بيع اخلدمات املتنقلة.

تعزيز اتفاقات التجوال املتنقل اإلقليمي عرب احلدود.	 

تشجيع إبرام اتفاقات تسمح بوضع حد أدىن من الشروط التقنية 	 
بني أصحاب الرخص الذين يشغلون شبكات االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وبتحديد تعريفات التوصيل البيين استناداً إىل 

منهجية حسابية متفق عليها على أساس متبادل.

تطبيق لوائح تعريفية متناسبة وشفافة، ويفضل أن تكون على 	 
مستوى البيع باجلملة يف األسواق حيث تفشل املنافسة يف حتقيق 

نتائج مرضية من حيث القدرة على حتمل تكاليف اخلدمات الرقمية.

جتنب الرتتيبات احلصرية بشأن تسعري خدمات املستعمل النهائي 	 
وتعزيز وضع تعريفات عادلة وغري متييزية.

تيسري دخول مقدمي اخلدمات اإللكرتونية إىل السوق وعملياهتم.	 

رصد وتطبيق تدابري اإلنفاذ املناسبة ضد أي سلوك مناهض 	 
للمنافسة يف أسواق اخلدمات الرقمية.

تعزيز احلوافز الضريبية وشبه الضريبية وغريها لتشجيع املشغلني 	 
على خفض األسعار، مبا يف ذلك إلغاء الرسوم اجلمركية املفروضة 
على أجهزة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة 
إىل مقدمي البنية التحتية وكذلك على األجهزة واملعدات الطرفية 

للمستعملني النهائيني.

هتيئة بيئة متكينية ملقدمي خدمات احلوسبة السحابية من خالل 	 
وضع جمموعة من السياسات اليت تعزز أمن الشبكة وخصوصية 

البيانات، مما ميّكن من إتاحة احلوسبة السحابية كآلية رئيسية لتقدمي 
اخلدمات الرقمية يستعملها مجيع أنواع األطراف الفاعلة يف السوق 

وخصوصاً الشركات الصغرية واملتوسطة.

القيام، عندما يكون استعمال مراكز البيانات اليت متلكها احلكومة 	 
مطلوباً، بوضع اسرتاتيجيات لتوحيد تلك املراكز واالستثمارات يف 
مراكز البيانات ومن مث ختفيض اإلنفاق احلكومي مع حتسني إدارة 

املوارد السحابية بني الوكاالت احلكومية.

حتديد سياسة للمشرتيات العامة من أجل الوكاالت احلكومية 	 
العتماد واستعمال اخلدمات الرقمية وكذلك املنصات التكنولوجية 

األساسية، مثل احلوسبة السحابية والنطاق العريض املتنقل.

استكشاف صيغ سياسة جديدة ملعاجلة النفاذ ميسور التكلفة إىل 	 
اخلدمات الرقمية ملختلف الفئات واجملتمعات املستهدفة وتنفيذ 
اسرتاتيجيات لتحقيق النفاذ الشامل بغض النظر عن اخلصائص 

السكانية للمستعملني وموقعهم.

تكييف قواعد ولوائح اإلنفاذ وضمان آليات إنصاف مناسبة 	 
للمستهلكني فيما يتعلق باخلدمات الرقمية.

تشجيع إنشاء أدوات موجهة للمستهلك وإتاحتها بشكل واسع 
لتمكني املستهلكني من العثور على أنسب عروض اخلدمات بالنسبة 

إليهم وختطيط تكاليف استعماهلم خلدمات البيانات والتحقق من 
جودة اخلدمة وجودة التجربة واإلبالغ عنهما واإلملام بآليات 

االنتصاف والنفاذ إىل قائمة باألجهزة املعتمدة.
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ثالثاً – حوافز الجيل التالي من أجل خدمات رقمية ميسورة التكلفة
نرى أن من املهم أن تواصل أسواق اليوم سريعة التطور – 

الزاخرة بالتكنولوجيات واملنتجات واخلدمات الرقمية 
املبتكرة – ازدهارها ومنوها.

ونؤكد من جديد كذلك أن وضع هنج مفتوح وتعاوين إزاء 
التنظيم ميكن أن يساهم إىل حد كبري يف معاجلة القدرة على 
حتمل تكاليف اخلدمات الرقمية. ويتعني على املنظمني من 
مجيع القطاعات اليت أصبحت فيها اخلدمات الرقمية متاحة 

التعاون على حنو استباقي، وخصوصاً:

الوصول إىل النظراء من املنظمني من قطاعات أخرى 	 
لوضع آليات ملموسة للتعاون الرمسي أو غري الرمسي.

تشجيع تطوير اخلدمات الشاملة لعدة قطاعات كالتجارة 	 
اإللكرتونية واملعامالت املالية اإللكرتونية واإلدارة 

اإللكرتونية.

التعاون مع املؤسسات األكادميية يف دراسة واستباق 	 
التحديات التنظيمية ووضع سياسات لالستفادة من زيادة 
ظهور تكنولوجيات جديدة يف االقتصاد واجملتمع الرقميني.

وضع التدابري املبتكرة واإلبداعية موضع التنفيذ لتحفيز 	 
اعتماد اخلدمات وإنشاء حمتوى وتطبيقات مناسبة للظروف 

احمللية وحفظ الرتاث احمللي.

تعزيز املهارات الرقمية للجميع اليت تعترب ضرورية 	 
لالعتماد الواسع للخدمات والتطبيقات الرقمية واستخدامها 

بكفاءة.

الرتويج على نطاق واسع لفوائد التكنولوجيات اجلديدة 	 
يف االقتصاد واجملتمع الرقميني.
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