
“إن املداوالت اليت أفرزت هذه املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية 
ملنظمي االتصاالت متثل احلكمة اجلماعية لعقود من اخلربة التنظيمية العاملية يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت اليت تطبَّق على النموذج الذي يواجه اهليئات التنظيمية، فيما يتكيف العامل مع 
اجليل التايل من التكنولوجيات ويدنو من التوصيلية الكلية. ويقر النهج التعاوين والتعاضدي إزاء التنظيم 
املتوخى يف هذه املبادئ التوجيهية بأن على واضعي السياسات واملنظمني والصناعة أن يعملوا معاً للرب 

بوعد مكاسب تكنولوجيا الغد. وتفخر هيئة تنظيم املرافق واملنافسة )URCA( بتنسيق العملية 
االستشارية هذا العام، وحنن على ثقة من أن املبادئ التوجيهية ستكون أداة ال تقدَّر بثمن يف يد 

املنظمني الذين يصممون األطر التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتلبية احتياجات بلداننا.”

“إن اإلمكانات الواعدة الثرية اليت يزخر هبا االقتصاد الرقمي التحويلي يف متناول أيدينا. وحيتاج 
العامل للمضي حنو هنج تنظيمي منفتح وتعاوين قائم على احلوافز، وتتسم قيادة هيئات تنظيم 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأمهية بالغة يف هذا املسعى. وستساعد هذه القيادة على اجتياز 
منعرجات التغيي التكنولوجي العميق اليوم وعلى اإليفاء بإمكاناهتا الواعدة الثرية غداً بفوائد تغيِّ 
حياة املاليني الغفية. وأنا على يقني من أن املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات لندوة هذا العام 
ستقدم إرشادات مفيدة يف وضع أطر تنظيمية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأساس 

لالقتصاد الرقمي اليوم ومستقباًل.”
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 لمبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 
لعام GSR 17( 2017( بشأن أفضل املمارسات املتعلقة باحلوافز

السياساتية والتنظيمية لضمان النفاذ إىل اخلدمات الرقمية بأسعار ميسورة

تنظيم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دائم التغي حيتاج إىل مهارات وبُعد نظر وابتكار.
 وضع واستعمال أفضل املمارسات بالطريقة املثلى من أجل تسريع جهودنا ملواكبة التغي

واالستفادة من التكنولوجيات اجلديدة لدفع التنمية.



إن اإلمكانات الثرية اليت يزخر هبا االقتصاد الرقمي التحويلي يف متناول أيدينا. ويتيح العامل الرقمي جمموعة كبية 
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 غي 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.

المبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي 
االتصاالت لعام 2017 (GSR17) بشأن أفضل الممارسات 
المتعلقة بالحوافز السياساتية والتنظيمية لضمان النفاذ إلى 

الخدمات الرقمية بأسعار ميسورة



أواًل – تعزيز األساس التنظيمي للنفاذ إلى الخدمات الرقمية بأسعار ميسورة 
واعرتافاً بالقدرة التحويلية لألدوات التنظيمية التالية لتخفيض تكلفة نشر البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واحلصول على اخلدمات املقدمة للمستعمل النهائي، نؤكد جمدداً أمهيتها وندعو إىل تعزيز وزيادة 
تبسيط القواعد واملمارسات التنظيمية 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 توفي النفاذ إىل الشبكات واخلدمات الرقمية املقدمة  �
للمستعمل النهائي.

وضع أطر سياساتية وتنظيمية مرنة وقائمة على احلوافز وموجهة حنو السوق فيما يتعلق بتوزيع الطيف وختصيصه  �
خلدمات 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، فضاًل 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 بتوفي نفاذ باجلملة غي 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 فضاًل عن تدابي حتفيز الطلب كتقدمي إعانات إىل املستعملني النهائيني.
تشجيع تطوير تكنولوجيات جديدة ومبتكرة تعزز توفي تغطية بتكلفة أقل للمناطق الريفية والنائية. �



ونذكِّر بأمهية هذه التدابي واحلوافز ونؤكدها جمدداً بصيغتها اجملسدة يف املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات 
الصادرة عن الندوة يف السنوات السابقة.

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 وتوفيها.
وينبغي أن تبذل احلكومات واملنظمون املزيد من اجلهود ملعاجلة القدرة على حتمل تكاليف اخلدمات الرقمية 

واستعماهلا من خالل تعزيز السياسات والتدابي التنظيمية من أجل:
توفي 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 تسعي خدمات املستعمل النهائي وتعزيز وضع تعريفات عادلة وغي متييزية. �
تيسي دخول مقدمي اخلدمات اإللكرتونية إىل السوق وعملياهتم. �
رصد وتطبيق تدابي اإلنفاذ املناسبة ضد أي سلوك مناهض للمنافسة يف أسواق اخلدمات الرقمية. �
تعزيز احلوافز الضريبية وشبه الضريبية وغيها 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 الصغية 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.

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 كبي 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 غي 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 التدابي 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. �


