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سبب األهمية البالغة للتنظيم التعاوني
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

تشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( أساس االقتصاد 
الرقمي اليوم. غري أن ت هيئة الظروف املؤاتية الزدهار االقتصاد 

اجلديد يف ج ميع أن حاء العامل سيتطلب تعاوناً غري مسبوق بني ج ميع 
القطاعات. وت هيئة البيئة التنظيمية الصحيحة أمر أساسي.

ول هذا السبب كان التنظيم التعاوين موضوع الندوة العاملية 
ملنظمي االتصاالت ل هذا العام )GSR-16(. ول هذا السبب، جاء 

املنظمون وواضعو السياسات وقادة الصناعة وغريهم من أصحاب 
املصلحة املعنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل مدينة شرم 

الشيخ اجلميلة مبصر لتبادل وجهات النظر وحتديد أفضل املمارسات. 
واقرتح املشاركون أيضاً حلواًل مبتكرة واستفادوا من فرص التواصل 

املمتازة واستمتعوا حبسن الضيافة املقدمة حتت رعاية الرئيس عبد 
الفتاح السيسي.

وكانت الندوة هذا العام ذات أه مية خاصة، إذ كانت أول 
ندوة تُعقد منذ اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة أهدافاً تارخيية 
هي أهداف التنمية املستدامة )SDG( يف اخلريف املاضي. وسيؤدي 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً حاس ماً يف حتقيق 

هذه األهداف. بيد أن النجاح سيقتضي أيضاً تعاوناً أكرب بني قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقطاع املايل، ليس فقط لتعزيز 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إجناز املعامالت 
املالية، وإمنا أيضاً إلشراك القطاع املايل يف اخلطوات املقبلة من أجل 

تنمية البنية التحتية.
وقد انضم أصحاب املصلحة الرئيسيون يف القطاع املايل إىل 

الندوة هذا العام يف إطار املنتدى األول بشأن الشمول املايل الرقمي 
الذي ُعقد قبل الندوة. وشاركوا أيضاً على حنو تام طوال فرتة 

الندوة، وقدموا آراء قّيمة بشأن كيفية توحيد اجلهود مع منظمي 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأصحاب املصلحة اآلخرين 

لتهيئة نظام إيكولوجي للخدمات املالية الرقمية )DFS( من شأنه حفز 
االقتصادات واملساعدة على انتشال الناس من براثن الفقر.

ويف هذا العدد اخلاص من جملة أخبار االحتاد سرتون كيف أن 
احلوار املنظَّم الذي أطلق على شواطئ شبه جزيرة سيناء يتصل 

مببادرات االحتاد اجلارية لتعزيز التنظيم التعاوين طوال السنة املقبلة إىل 
حني انعقاد الندوة العاملية املقبلة ملنظمي االتصاالت من 11 إىل 14 

يوليو يف جزر البهاما. نتمن ى لكم قراءة م متعة!
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مصر ترحب بقادة العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
المشاركين في الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2016

اد العدد 3| 2016
ت

3 | أخبار اال�

أبرز فعاليات الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2016

https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157665779932654/
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157665779932654/


رسالة من المدير

أوّد أن أهنئ احلكومة املصرية واجلهاز القومي لتنظيم 
االتصاالت )NTRA( على روح الضيافة املتمّيزة اليت أظهراها خالل الندوة 

العاملية ملنظمي االتصاالت )GSR( املعقودة هذا العام.
ويؤكد العدد املرتفع للمشاركني، الذي جتاوز 500 مشارك من حنو 

700 بلد، أن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ما زالت احلدث التنظيمي 

الشامل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل إذ جتتذب خرباء 
من شىت أرجاء العامل. وتوفر الندوة منصة حمايدة لتبادل األفكار وأفضل 

املمارسات وإدخال إصالحات جمدية لتحفيز االستثمارات.
وأود أن أكرر كلمات األمني العام وأشدد على أننا حنتاج اليوم 
أكثر من أي وقت مضى إىل أن نوحد جهودنا مجيعاً من أجل إجراء 

حوار شامل وتطوير حلول مبتكرة تزيد من الفرص اجلديدة.
وال ميكن أن يتصور اليوم أي شخص وأي قطاع احلياة بدون 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )ICT(. وينبغي لواضعي السياسات 

واملنظمني والقطاع اخلاص ومجيع أصحاب املصلحة فتح حوار شامل 
لتعزيز بيئة تنظيمية مؤاتية يف مجيع القطاعات من أجل االستفادة من 

اإلمكانات غري احملدودة اليت تتيحها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
لتحقيق التنمية املستدامة للجميع.

ويزداد االعرتاف بأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عماد 
أساسي للعديد من جماالت احلياة يف النظام اإليكولوجي املتقارب. ويُعترب 

االنتقال من الطابع الرأسي للسياسة العامة والتنظيم إىل الطابع التعاوين 
أمراً بالغ األمهية يف عامل اليوم.

وسوف نتذّكر الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2016 بوصفها 
خطوة هامة يف هذا االجتاه. وقد وّحدنا اجلهود املبذولة على نطاق 
القطاعات لفتح مناقشة منظمة بشأن التنظيم التعاوين ستمّكننا من 

االستفادة – معاً - من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة وحتسني حياة الناس. 

 براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت باالت حاد
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أبرز فعاليات الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2016
رسالة من املدير



أساليب جديدة لتبادل القادة أفضل الممارسات

التقى هذه السنة أكثر من 500 من القادة من حنو 70 بلداً يف الفرتة 
من 11 إىل 14 مايو يف شرم الشيخ مبصر حلضور الندوة العاملية السنوية 

 .)GSR16( ملنظمي االتصاالت ل هذا العام
وقد تناقش املشاركون يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت - 

وهي أكرب جتمع عاملي متخصص هليئات تنظيم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واملتخصصني يف السياسات العامة – يف طائفة واسعة من 

القضايا، ب ما يف ذلك الذكاء االصطناعي؛ و“إنرتنت األشياء” واملنصات 
الرقمية اجلديدة؛ واخلصوصية والثقة واألمن السيرباين؛ وريادة األعمال 

الرقمية.
وتُعترب الندوة منرباً فريداً هدفه تعزيز التدابري التنظيمية املشرتكة 

اليت تساعد على حتفيز منو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
أجل االرتقاء حبياتنا. ومن هنا، فقد اكتست الندوة هذه السنة أمهية 

إضافية نظراً إىل الدور احلاسم الذي ستؤديه تكنولوجيات املعلومات 
 )SDG( واالتصاالت يف حتقيق األهداف التارخيية اجلديدة للتنمية املستدامة

اليت وضعتها األمم املتحدة.
وقال السيد هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت 

“كانت الندوة العال مية ل منظمي االتصاالت هذا العام ناجحة إىل 
حد كبري”. وأضاف “يسعدين أي ما سعادة يف عامل اليوم الذكي 

واملوصول، الذي تقع فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف الصميم بالنسبة إىل التنمية االجتماعية واالقتصادية، أننا نتفق مجيعاً 

على أن التعاون األوثق أضحى أمراً حتمياً. وت هيئة الظروف املناسبة 
لالبتكار ولنماذج األعمال اجلديدة لكي تنتعش، مع محاية حقوق 

املستهلكني يظل أمراً حامساً ويتطلب املزيد من التنظيم التعاوين بني 
القطاعات”.
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أبرز فعاليات الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2016
أساليب جديدة لتبادل القادة أفضل املمارسات



‘تمثل شرم الشيخ البداية’
اتفق احلاضرون يف الندوة على أن القضايا اليت يواجهون ها يف عامل 

يتسم بتقارب مذهل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالغة األه مية – 
وإن كانت معقدة جداً – لدرجة تتطلب تعاوناً غري مسبوق.

وقال ياسر القاضي، رئيس الندوة ووزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات ورئيس جملس إدارة اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت 

يف البلد املضيف مصر، إنه “جيب أن نتحمل معاً هذه املسؤولية لتنمية 
اقتصاداتنا”.

وقال براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت، “متثل شرم الشيخ بداية مناقشات بناءة بشأن التنظيم 

التعاوين”. وأضاف “من شأن التنظيم التعاوين أن يساعدنا على حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة ]لألمم املتحدة[ والوصول إىل أكثر طبقات 

اجملتمع هشاشة”. 

تركيز جديد على الخدمات المالية الرقمية
شهدت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2016 تركيزاً جديداً 
على اخلدمات املالية الرقمية نظراً إىل سرعة منو القطاع وقدرته املباشرة 

على حتسني حياة الناس.
وقد كان حضور األطراف الفاعلة يف القطاع املايل، مثل التحالف 
من أجل الشمول املايل، واملسؤولني التنفيذيني للبنوك املركزية يف عدة 

بلدان، بارزاً يف جلسات املنتدى واملناقشات اليت دارت مع أهم القادة يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما عرب عن التقارب اجلاري بني 

قطاعني من القطاعات األشد تنظيماً. 
وأشار العديد من املتحدثني ومقدمي العروض إىل ضرورة وجود 
تعاون بني منظمي القطاع املايل وهيئات تنظيم تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لتقدمي حلول شاملة تراعي سلسلة القيم برمتها.

وقال عمرو بدوي، أحد أعضاء جملس إدارة اجلهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت يف مصر، “ال ميكن أن يكون التنظيم من جانب قطاع 

االتصاالت فحسب”. وأضاف أنه “ينبغي وضع تنظيم للقطاع املايل 
وينبغي للهيئات التنظيمية من اجلهتني التعاون معاً لتحقيق الشمول املايل 

الرقمي”.
ولذلك فقد ُخصص اليوم األول بكامله من الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت لعام 2016 كي جُيرى للمرة األوىل يف تاريخ الندوة الحوار 
العالمي بشأن الشمول المالي الرقمي وهو حدث مواضيعي سابق 

للمؤمتر أجري بدعم من مؤسسة بيل ومليندا غيتس وبالتعاون مع 
شركاء آخرين.

وتضمن احلوار مناقشة مفصلة بشأن التنظيم املطلوب لدعم 
النماذج اجلديدة للمعامالت الرقمية، ومنصات الدفع، والتكنولوجيات 
االبتكارية – فضاًل عن األدوار الرئيسية اليت ينبغي أن يؤديها أصحاب 

املصلحة الرئيسيون ملعاجلة الثغرات الناشئة على الصعيد التقن ي والتجاري 
والتنظيمي.

منتدى للمناقشات الخاصة بالتنظيم والصناعة
شددت الندوة هذا العام أكثر من ذي قبل على أمهية التعاون 

التنظيمي من أجل إزالة احلواجز اليت تعيق منو تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والتقدم االقتصادي الذي حيرزه. ومن هذا املنطلق، ركزت 

 )GRID( اجللسات الرئيسية للحوار العاملي بني املنظمني ودوائر الصناعة
بصورة مباشرة، خالل الندوة، على مواضيع من قبيل: كيفية متهيد 

الطريق العتماد إنرتنت األشياء؛ وكيفية إدماج األشخاص احملرومني من 
اخلدمات املصرفية وغري املوصولني يف اجملتمع الذكي احلايل؛ وما الذي 
ميكن أن تفعله هيئات التنظيم لتيسري ريادة املشاريع يف ظل االقتصاد 
الرقمي؛ وكيفية احلفاظ على الثقة من خالل أمن التجارة اإللكرتونية 

واملعامالت املالية وال هويات الرقمية.
وشكل اجتماع رابطات اهليئات التنظيمية )RA( الذي ُعقد خالل 
الندوة منرباً حيوياً وحمايداً ملناقشة مسألة التعاون بني رابطات ال هيئات 

التنظيمية املوجودة يف شت ى املناطق. وترّكز انتباه هذا االجتماع إىل حد 
كبري على حتديد مبادئ توجيهية وتوصيات اسرتاتيجية ميكنها ت هيئة بيئة 

مؤاتية لسوق التجوال الدويل املتنقل.

 يجب أن نتحمل 
معاً هذه المسؤولية لتنمية 

اقتصاداتنا. 
 ياسر القاضي، 

رئيس الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 
لعام 2016 ووزير االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات في مصر
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وتضمنت الندوة أيضاً حواراً حيوياً خالل اجتماع كبار مسؤويل 
التنظيم من القطاع اخلاص. وكان هذا االجتماع هو السادس من نوعه، 

وانتهز املشاركون من جمموعة من القطاعات الفرصة لطرح اقرتاحات 
تدعو إىل التعاون من أجل توحيد أصوات القطاع اخلاص عند اقرتاح 

إصالحات تنظيمية على واضعي السياسات.
وتساءل بوكار با، رئيس اجتماع كبار مسؤويل التنظيم من القطاع 
اخلاص: “ماذا نفعل بشأن تنظيم اجليل التايل؟ وما هي املبادرات السريعة 
املردود؟ وماذا نفعل بشأن هيئات التنظيم الراغبة يف العمل معنا غداً؟”، 

وتُعترب هذه األسئلة دعوة إىل العمل موجهة إىل زمالئه احلاضرين يف 
االجتماع. وأضاف “نريد أن نُظهر أن القطاع اخلاص ميكنه أن يعمل 
يداً بيد مع القطاع العام لتنسيق اجلهود املبذولة. ولدينا الفرصة لتحقيق 

ذلك. فلدينا منتدى.”
وإضافًة إىل ذلك، شهد برنامج الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 

هذا العام مسارين متوازيني يف اليوم األخري: مسار هيئات التنظيم، الذي 
كان مفتوحاً فقط هليئات التنظيم وواضعي السياسات، ومسار الصناعة، 
الذي كان مفتوحاً ألعضاء القطاع اخلاص. وتناقش املشاركون يف مسار 
الصناعة يف ضرورة إبالغ احلكومات بالتأثري املعيق للسياسات التنظيمية 

البطيئة وغري املتسقة على النمو وبالتأثري احملفز للسياسات املتسقة اليت 
ميكن التنبؤ ب ها على ازدهار تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت – 

وازدهار االقتصادات. وتطرقوا أيضاً إىل أداة تتبع التقدم التنظيمي التي 
وضعها االت حاد باعتبارها أداة ميكن أن تساهم يف التنظيم التعاوين.

النواتج والمنتجات
شكلت ورقات املناقشة للندوة األساس الذي استندت إليه بعض 

أجزاء جلسات املنتدى. وقام مؤلفو الورقات اليت تناولت مواضيع من 
قبيل “تنظيم اجليل اخلامس”، واحلفاظ على الثقة، وتأثري التكنولوجيات 
الناشئة واالقتصاد القائم على التطبيقات على التنظيم، بتقدمي النتائج اليت 

توصلوا إليها خالل اجللسات املعنية. )اطلع على ورقات املناقشة هنا.(
وأثناء حفل اخلتام، عرض عمرو بدوي، أحد أعضاء جملس 

إدارة اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت، على احلضور نتائج الحوار 

العال مي بشأن الشمول المالي الرقمي، الذي ُعقد يوم 11 مايو. 
كما عرض المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات في مجال 

التنظيم التعاوني من أجل الشمول المالي الرقمي والصادرة عن 
.GSR-16 الندوة

وستدرج نواتج الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2016 يف 
الطبعة السابعة عشرة من التقرير السنوي اهلام هليئات التنظيم الذي 

يصدره االحتاد. انظر التقرير الصادر مؤخراً بعنوان اتجاهات اإلصالح 
في االتصاالت لعام 2016 )الطبعة السادسة عشرة(.

المضي قدمًا
مهما غاصت املناقشات يف تفاصيل املواضيع، فقد ظل دائماً تركيز 
األشخاص منصباً، بفضل إطار الندوة وتعليقات القادة احلاضرين، على 

املهمة اجلوهرية لالحتاد وهي توصيل العامل لتحسني حياة الناس.
وقد متكنت كاثلني ريفيري-س ميث، املديرة التنفيذية ل هيئة 

تنظيم املرافق واملنافسة يف البهاما - البلد املضيف للندوة اليت سُتعقد 
السنة القادمة يف الفرتة من 11 إىل 14 يوليو 2017 – من التعبري عن 

الروح السائدة خري تعبري يف قول ها: “علينا تسخري التكنولوجيات املثرية 
لتغيريات جذرية لضمان إدماج كل مواطن يعيش على سطح األرض”. 

وأضافت “ال نريد أن ننظر إىل اخللف، بل نريد أن منضي قدماً.”

 علينا تسخير 
التكنولوجيات المثيرة لتغييرات 
جذرية لضمان إدماج كل مواطن 

يعيش على سطح األرض. 
 كاثلين ريفيير-س ميث،

 المديرة التنفيذية ل هيئة تنظيم المرافق 
والمنافسة في البهاما
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شاهد التسجيالت الفيديوية التي ُتظهر 
أبرز فعاليات الندوة العالمية لمنظمي 
االتصاالت لعام 2016 وخذ فكرة عن 
الطابع الحيوي للندوة المعقودة هذه 
السنة في شرم الشيخ بمصر

 نحتاج إلى نموذج تنظيمي من الجيل الخامس. 
ونحتاج إلى نهج يجعله مرناً ويقلل من المخاطر ويشجع 

الشركات على خوض التجارب. 

 يجب أن تتحلى بالمرونة في النموذج التنظيمي 
الذي عليك مواءمته. وينبغي أن تنصت للفكر التجاري 

الذي يحدد كيفية... إدماج مزيد من الناس في الخدمات 
المالية الرقمية والمتنقلة. 

األنصاري المشاقبة
نائب رئيس هيئة تنظيم قطاع االتصاالت يف األردن

بيتر بيتش
مساعد املستشار العام لشركة إنتل

 سوف نشهد الثورة الصناعية الرابعة. ويلزم أن 
نواجهها بالطريقة الصحيحة التي ستتيح دعم نمو القطاع 

الخاص. 

 تعد الثقة أحد األعمدة البالغة األهمية ألي مجتمع 
معلومات، وال سيما عندما نتحدث عن الخدمات الذكية 

والتطبيقات الذكية. 

شريف هاشم
نائب رئيس اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت لشؤون األمن السيرباين يف مصر

بوكار با 
رئيس اجتماع كبار مسؤويل التنظيم من القطاع اخلاص، املعقود أثناء الندوة 

العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2016

رؤى عبر التسجيالت الفيديوية
دخل عدة قادة من القطاعين العام والخاص استوديو التسجيالت الفيديوية الخاصة بالندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2016 

إلعطاء مزيد من الرؤى بشأن تعزيز التنظيم التعاوني في عصر يشهد تغيرات كبيرة.
وفيما يلي أمثلة صغيرة على ذلك:
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2O8BtOgDo2yWf3unhPgnQ59
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2O8BtOgDo2yWf3unhPgnQ59
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https://www.youtube.com/watch?v=F_rW5aggbs8&list=PLpoIPNlF8P2O8BtOgDo2yWf3unhPgnQ59&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=6EfOFyr1wyA&list=PLpoIPNlF8P2O8BtOgDo2yWf3unhPgnQ59&index=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2O8BtOgDo2yWf3unhPgnQ59


التأقلم مع المشهد التنظيمي الجديد

تقتضي وترية التغريات التكنولوجية اليوم هنجاً تنظيمياً خمتلفاً جداً 
للحكومات اليت تسعى إىل االستفادة من الفرص ال هائلة اليت تنطوي 

عليها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )ICT( لتسريع عجلة التنمية 
االجتماعية واالقتصادية.

و“نعيش اليوم يف جمتمع حيتوي على آالت أذكى وروبوتات 
وسيارات أذكى وطائرات بدون طيار ومدن ذكية  ويهيمن ذلك على 
االقتصاد العاملي واجملتمع العاملي” على حد قول كمال حسينوفيتش، 

رئيس دائرة البنية التحتية والبيئة التمكينية والتطبيقات اإللكرتونية بقطاع 
تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت. “وباتت هيئات التنظيم 

يف مجيع أحناء العامل أكثر إدراكاً للنظام اإليكولوجي املتغري.”
ما هي خصائص هذا النظام اإليكولوجي املتغري؟ وما هي النهوج 

التنظيمية األكثر فعالية لتحفيز النمو الشامل واملستدام لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت؟ لقد تناول الوزراء واهليئات التنظيمية العليا 

والشركات الرائدة يف جمال التكنولوجيا هذه القضايا البالغة األه مية بعزم 
وإصرار خالل اجتماع هذه اجلهات يف الفرتة من 11 إىل 14 مايو يف 

شرم الشيخ مبصر حلضور الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2016 
)GSR-16( اليت ينظمها االحتاد.

و“عندما يتعلق األمر بإنرتنت األشياء واملدن الذكية، يلزم أن ننظر 
إىل التنظيم نظرة مجاعية شاملة بالفعل”.، على حد قول شريف هاشم، 
نائب رئيس اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت لشؤون األمن السيرباين يف 

.)NTRA( مصر
وبالفعل، فقد أشار مجيع احلاضرين إىل احلاجة امللحة للعمل يداً بيد 

يف عصر يتسم بتقارب شديد وحتوالت كبرية.
و“علينا أن نتحول من التنظيم الرأسي إىل التنظيم التعاوين”. على 

حد قول براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت )BDT( باالحتاد، يف 
املالحظات االفتتاحية اليت مهدت للندوة.

Sh
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مشهد جديد ومعقد
“تقع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليوم يف قلب النشاط 

االقتصادي بكامله”، على حد قول سكوت ماينهاين، مسؤول يف شركة 
Windsor Place Consulting وأحد مؤلفي ورقة املناقشة املقدمة يف الندوة 

العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2016 واملعنونة السباق نحو التوسع: 
القوة السوقية والتنظيم واالقتصاد القائم على التطبيقات. و“كل 

ما يثري االضطراب اليوم سيصبح غداً من األمور العادية.”
وتناقش املشاركون يف الندوة بشأن طريقة التعامل مع جمموعة 
من التوجهات اليت تثري االضطراب يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت  من نشوء اجلهات اليت تقدم اخلدمات الشائعة املتاحة 
من خالل اإلنرتنت )OTT( من قبيل Netflix وSkype وWhatsApp، إىل 
القضايا احمليطة بالتكنولوجيات اجلديدة للجيل اخلامس )5G( وإنرتنت 

األشياء )IoT( ومتطلبات احملتوى احمللي.
و“التجديد آٍت من شركات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.... فمشغلو االتصاالت متخلفون عن الركب. وهيئات 
التنظيم متخلفة جداً عن الركب”، على حد قول بوكار با، الرئيس 

التنفيذي جمللس اتصاالت جنوب آسيا والشرق األوسط وش مال 
إفريقيا، ورئيس االجتماع الذي ينظمه االحتاد لكبار مسؤويل التنظيم. 

و”لن جتدي ]مؤشرات األداء الرئيسية[ املعتمدة باألمس نفعاً. فلم تعد 
صاحلة لالستخدام.”

كيف تتأقلم إذاً هيئات التنظيم مع الواقع المتغير؟
قال بيرت بيتش، املدير التنفيذي لشركة إنتل، إنه “سيكون من 

الصعب علينا استنتاج أي التكنولوجيات ستكون مهمة وكيفية التوفيق 
بينها مجيعًا”. “واجلواب هو أنه ينبغي هليئات التنظيم حتديد أفضل 

عملية اكتشاف ممكنة. وبذلك أعين وضع نظام ينتج معلومات جيدة 
واستحداث حوافز للتصرف بناًء على هذه املعلومات، من القاعدة إىل 

القمة. وستكون هناك استثمارات وجمازفات كثرية وستقام بصراحة 
جتارب عديدة. ومن األفكار العملية اخلروج برتاخيص مرنة وطويلة 
األجل. ... ويف ن هاية اليوم، فإن الغرض األساسي من حتقيق عملية 

االكتشاف اجليدة هذه هو اكتشاف ما يصلح للمستهلكني.”

تنظيم مرن وغير متشدد
كان هذا الشعور سائداً على نطاق واسع خالل الندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت لعام 2016. ويعين تقدمي خدمات أفضل ملستهلكي 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعزيز توصيل املواطنني وزيادة فرص 

العمل وحتسني النمو االقتصادي. فما هي املساعدة اليت ميكن أن تقدمها 
هيئات التنظيم؟ وقال العديد من احلاضرين إنه ينبغي ل ها التقدم بروية 

والتصرف حبذر واالحتفاظ باملرونة.
و“ستتقدم التكنولوجيا دائماً بوترية أسرع من وترية القواعد 
التنظيمية. وغالباً ما تستبق هيئات التنظيم األحداث”، على حد 

قول شيف باخشي، نائب رئيس العالقات مع أوساط الصناعة بشركة 
إريكسون. و“لندع التكنولوجيات تتبلور قبل أن ختضع للتنظيم. 

فالتنظيم الصارم ليس أبداً فكرة سديدة جداً. ويُفضَّل دائماً اعتماد تنظيم 
غري متشدد.”

وأكد السيد ماينهاين جمدداً أمهية املرونة، مقرتحاً أن ختفف هيئات 
التنظيم قواعدها التنظيمية لتسمح لشركات االتصاالت التقليدية مبزيد 

من املرونة لتمكينها من املنافسة يف اقتصاد قائم على التطبيقات. وأشار 
أيضاً إىل ضرورة منح الداخلني اجلدد تراخيص مؤقتة، ليتسن ى هليئات 
التنظيم إجراء التقييم الالزم وإدخال التعديالت الضرورية للرتاخيص 

األطول أجاًل.

 عندما يتعلق األمر 
بإنترنت األشياء والمدن الذكية، 
يلزم أن ننظر إلى التنظيم نظرة 

جماعية شاملة بالفعل. 
شريف هاشم، نائب رئيس الجهاز القومي 

لتنظيم االتصاالت لشؤون األمن 
السيبراني في مصر
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“إن اعتماد سياسات وأطر أكثر مرونة ... ما زال اليوم أهم من 
أي وقت مضى”، على حد قول خوسيه توسكانو، املدير العام واملدير 

التنفيذي للمنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية )ITSO(، خالل تنسيقه 
حلوار بني قادة دوائر الصناعة بشأن مؤشرات األداء الرئيسية التنظيمية 

اجلديدة للقطاع.
و“ال ميكن أن يكون التنظيم ثابتاً، بل جيب أن يكون ديناميًا”، على 
حد ما قاله عمرو بدوي، أحد أعضاء جملس إدارة اجلهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت يف مصر، عند افتتاحه جلسة حيوية خاصة باملنتدى بشأن 
التنظيم يف عصر إنرتنت األشياء )IoT(. و“تؤدي تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت دوراً كبرياً يف املدن الذكية. وقد نقضي على النمو إذا 
وضعنا قواعد تنظيمية خاطئة أو متشددة.”

و“جيب أن يكون التنظيم خمتلفاً عما كان عليه قبل عشر سنوات،” 
على حد قول جياكومو مازون، رئيس العالقات املؤسسية الحتاد 

اإلذاعات األوروبية )EBU(. و“ل م يعد يصلح أن تكون هيئات التنظيم 
منفصلة. فعلينا أن نتخطى احلدود التقليدية. وعلينا أن نلتزم ببعض 

املبادئ األساسية اليت ميكن أن يتجاوز تطبيقها احلدود الوطنية.”

‘الجيل الخامس من القواعد التنظيمية’
“إننا نقف على أبواب اجليل اخلامس من القواعد التنظيمية”، على 
حد قول صويف مادنز، رئيسة شعبة التنظيم وبيئة األسواق مبكتب تنمية 

االتصاالت. و“مثة إدراك حقيقي بضرورة وجود تنظيم تعاوين. وينم 
ذلك عن نظرة شاملة لألمور. ويتطلب عقد حوار شامل على نطاق 

القطاعات.”
و“يتضمن اجليل اخلامس من القواعد التنظيمية” مبادئ مشرتكة 

من قبيل االبتكار والكفاءة والتعاون هدفها التغلب على العوائق السائدة 
اليوم مثل إمكانية التشغيل البيين، وجودة اخلدمة )QoS(، وتبادل البيانات، 

واألمن. “والتنظيم التعاوين يعن ي تبادل املبادئ التوجيهية وأفضل 
املمارسات وحتديد اآلليات لتحقيق التعاون”، على حد قول السيدة 
مادنز اليت شددت على أن ندوة عام 2016 هي مكان مناسب للقيام 

بذلك حتديداً. 

ومن األمثلة على جناح التنظيم التعاوين دولة ومدينة سنغافورة اليت 
تعد من اجلهات الرائدة املشهود هلا فيما يتعلق باالسرتاتيجية املتعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبتنفيذها. وقد اقتضت بالفعل 

الرؤية اليت حتلت ب ها سنغافورة فيما خيص حتول ها إىل إحدى املدن الذكية 
الرائدة يف عصر إنرتنت األشياء تنسيقاً غري مسبوق ووحدة ال هدف.
و“حتظى رؤية سنغافورة بدعم احلكومة مبجملها” على حد 

قول هارندربال سنغ غروال، مدير جمموعة )إدارة املوارد والتوصيل 
 .)IDA( يف هيئة تنمية اتصاالت املعلومات يف سنغافورة )البين ي

وينبغي جلميع الوكاالت أن توحد موقفها وأن تقول: “نعم، سنفعل 
ذلك”... وإذا أردمت أن تكون البيانات قابلة للتشغيل البيين وللتبادل 
القطاعات املختلفة، فعليكم أن جتتمعوا لتحديد كيفية  العديد من  بني 

املعايري. تنفيذ هذه 
ومن األخبار السارة أن هيئات التنظيم بدأت تزيد من تعاون ها على 

صعيد القطاعات وليس فقط يف سنغافورة. فيقول حسينوفيتش الذي 
يعمل يف االحتاد “إن هيئات التنظيم يف مجيع أحناء العامل مدركة لضرورة 

تأقلمها مع البيئة املتغرية.” و“يزداد تفاعلها مع القطاعات األخرى.”
ولكن ما هي أفضل طريقة لتبادل أفضل املمارسات كي يتسن ى 

هليئات التنظيم التعلم من بعضها بشأن تنفيذ التنظيم التعاوين من 
“اجليل اخلامس”؟ 

و“ميكن لالحتاد أن يتناول أفضل املمارسات يف بلدان خمتلفة”، على 
حد ما قاله األنصاري املشاقبة، نائب رئيس هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

يف األردن وعضو يف جملس إدارهتا، فيما هّز العديد من احلاضرين 
رؤوسهم باملوافقة. و“أعتقد أن االحتاد ميكنه أن يؤدي دوراً هاماً يف 

مجع البيانات وإجراء دراسات احلاالت.”

 ينبغي لجميع 
الوكاالت أن توحد موقفها وأن 

تقول: “نعم، سنفعل ذلك”.  
هارندربال سنغ غروال، مدير مجموعة 
في هيئة تنمية اتصاالت المعلومات 

في سنغافورة
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اتساع نطاق “الشمول المالي الرقمي”

إذ تزداد تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ترسخاً يف النسيج 
االجتماعي واالقتصادي اليومي حلياتنا، تتحول اخلدمات املالية الرقمية 
بوترية متسارعة إىل جزء أساسي من النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
وال يعلو على اإلمكانات التجارية اهلائلة للخدمات املالية الرقمية 
سوى ما تنطوي عليه من إمكانات لالرتقاء حبياتنا، وال سيما بالنسبة 
إىل الراشدين احملرومني من اخلدمات املصرفية الذين ال يستفيدون من 
اخلدمات املالية األساسية ويقّدر عددهم مبليوين شخص يف العامل. إال 

أن اجلهود املطلوبة من احلكومات والشركات اخلاصة لتلبية الطلب 
املتزايد على اخلدمات املالية الرقمية تصاحبها جمموعة من القضايا 

التنظيمية املعقدة إذ يلتقي يف هذا اجملال قطاعان من أشد القطاعات 
. تنظيمًا

ويُعترب التعاون الوثيق بني القطاع املايل وقطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت أهم اليوم من أي وقت مضى. ولذلك فقد 
تضمنت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت )GSR-16( هلذا العام أول 
مؤمتر مواضيعي سابق للندوة نظم يف 11 مايو إلجراء احلوار العاملي 
بشأن الشمول املايل الرقمي بدعم من مؤسسة بيل ومليندا غيتس 

وبالتعاون مع شركاء آخرين.
والغرض من احلوار العاملي هو مجع منظمي االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وهيئات تنظيم القطاع املايل – وسائر أصحاب 
املصلحة املعنيني – من مجيع أحناء العامل ملناقشة أوجه التآزر ومظاهر 

التداخل التنظيمي، وتوطيد التعاون بني القطاعات، وحتديد هُنج 
تنظيمية جديدة للشمول املايل الرقمي. واملسائل اليت نوقشت خالل 

املؤمتر السابق للندوة نوقشت أيضاً خالل الفرتة املتبقية من الندوة 

Sh
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العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2016 وسيتسمر التباحث فيها خالل 
األشهر والسنوات القادمة.

وقال ساشا بولفرييين، كبري مسؤويل الربامج املعين بربنامج 
اخلدمات املالية من أجل الفقراء )FSP( يف مؤسسة بيل ومليندا غيتس 
ورئيس الفريق املخصص املعين باخلدمات املالية الرقمية التابع لقطاع 

تقييس االتصاالت، إن “جمموعة القضايا واملشاكل الواجب حلها 
معقدة للغاية” مضيفاً أنه “ينبغي للبيئة التنظيمية أن تكون بيئة 

متكينية، ال أن تولد األزمات”.

فرص عظيمة وتحديات كبيرة
طوال الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2016، كانت قاعة 

املؤمترات يف شرم الشيخ مفعمة باإلمكانيات إذ عرض فيها قادة 
مرموقون إحصاءات تؤكد القدرة التحويلية للخدمات املالية الرقمية.

و“ميكن أن تصبح ثورة اهلواتف احملمولة عاماًل حمفزاً عظيماً 
للشمول املايل الرقمي” على حد قول رام سيواك شارما، رئيس هيئة 

تنظيم االتصاالت باهلند.
وقال خالد اجلبايل، رئيس ماسرتكارد ملنطقة الشرق األوسط 

ومشال إفريقيا، إن توفري حلول مصرفية متنقلة للمحرومني من 
اخلدمات املصرفية “ليس فقط عمل خري وإمنا هو أيضاً أمر مفيد 

لألعمال التجارية”، يف معرض شرحه لسعي ماسرتكارد إىل توفري 
النفاذ ملا جمموعه 500 مليون شخص حمروم من اخلدمات املالية حبلول 

عام 2020.
وأيد املشاركون يف الندوة فكرة أن اغتنام الفرص اليت يوفرها 

الشمول املايل الرقمي سيتطلب تنسيقاً غري مسبوق بني اجلهات الفاعلة 
يف القطاعني اخلاص والعام على نطاق النظم اإليكولوجية املتقاربة 

لكال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقطاع املايل.
وقال أمحد أ. فرج اهلل، مدير إدارة نظم الدفع بالبنك املركزي 
يف مصر، “إن التحدي احلقيقي لتطوير اخلدمات املتنقلة يف بلد نام 

هو الربط بني املستعملني وسلسلة القيمة”. وأضاف أنه “ينبغي 
استحداث نظام إيكولوجي كامل” مبا يشمله من أصحاب املصلحة 

يف القطاع املايل وجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذين 
لتلبية احتياجات املستهلكني املتغرية. ميكنهم أن يتفاعلوا معاً 

وميكن أن تساهم األطراف الفاعلة املختلفة يف املعادلة مبا لديها 
من نقاط قوة خمتلفة ضرورية. وعلى سبيل املثال، أشار السيد فرج اهلل 

إىل أن استخدام البيانات املتنقلة من كبار مشغلي الشبكات املتنقلة 
ميكن أن يكون مفيداً جداً خلدمة فئة الزبائن الذين لديهم منتجات 
مالية رقمية مصممة خصيصاً الحتياجاهتم. واخّتذ السيد فرج اهلل 

غوغل وسامسونغ مثالني على ذلك طارحاً السؤال التايل: “مل يطلقان 
خدمات الدفع؟ ألهنما يعرفان زبائنهما خري معرفة”.

ولكن مجع األطراف الفاعلة املتعددة بكاملها هو مهمة ضخمة.
وقال تومنيب إيدووو، رئيس شعبة االمتثال ومراقبة املخاطر يف 

إريكسون “إننا نتحدث عن طريقة تفاعل النظم ]التقنية[ مع بعضها، 
ولكن هناك نوعاً أهم من العمل املشرتك ]بني البشر[: أال وهو بني 

القطاعات، وبني أبرز املنظمني أو أهم واضعي السياسات املشاركني 
يف هذه املناقشة - منظمي تكنولوجيا املعلومات، وهيئات تنظيم 

االتصاالت، ومنظمي القطاع املايل”. وأضاف أن “مجيعنا يعمل اليوم 
يف عزلة مبنأى عن اآلخرين، ولكن عندما يكون هناك إطار تنظيمي 

قائم على احلوار فهذا يشجع على بناء الثقة والشراكات.”

التنفيذ: “ليس لضعفاء النفوس” 
قال السيد اجلبايل من ماسرتكارد إنه “جيب أن يكون ]الشمول 

املايل الرقمي[ نتيجة عمل مجاعي – نتيجة شراكة شاملة بني القطاعني 
العام واخلاص – وال ميكن حتقيقه إال هبذه الطريقة”. وأضاف أن 

“هذا األمر ليس لضعفاء النفوس. فقد ال حُترز فوائد عالية يف األجل 
القصري واملتوسط. وإذا كانت لديكم نظرة للمستقبل طويلة األجل مبا 

يكفي إلدراك املنافع اليت قد تتأتى من ذلك، فهذا بال شك ما ينبغي 
فعله.”

وبالفعل، ينبغي للمرء أن يتحلى بنظرة شاملة طويلة األجل لتربير 
االستثمار الواجب القيام به لتقدمي خدمات مالية رقمية – وال سيما 
يف اقتصادات بعض البلدان النامية األصغر حجماً حيث تشتد احلاجة 

إىل الشمول املايل الرقمي.
وتريي ميلي مدرك هلذا الواقع مثله مثل الباقني – وهو نائب 

أقدم لرئيس قسم األموال واملدفوعات املتنقلة وعمليات الدفع بدون 

 يمكن 
أن تصبح ثورة الهواتف 

المحمولة عاماًل محفزاً عظيماً 
للشمول المالي الرقمي. 

 رام سيواك شارما، 
 رئيس هيئة تنظيم االتصاالت

 بالهند
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اتصال، يف شركة االتصاالت الفرنسية الضخمة “أورانج”. ومنذ 
إطالق خدمات الدفع املتنقل يف كوت ديفوار يف عام 2008، باتت 
أورانج اليوم موجودة يف 14 بلداً وازداد عدد معامالهتا 25 مرة يف 

غضون أربع سنوات. كما ازدادت نسبة استخدام الفرد مرتني تقريباً. 
ويقول ميلي إن “هناك معامالت كثرية متصلة هبذه اخلدمات اجلديدة. 

فالطلب يف هذه األسواق الواسعة ... كبري.” ويضيف أن قيمة 
املعامالت اإلمجالية للفرد هي مع ذلك أقل من 300 يورو يف الشهر، 
وعادة ما ينبغي انتظار من 3 إىل 4 سنوات كي يصبح حجم اإلنتاج 

كبرياً الستحداث خدمات الدفع املتنقل يف سوق جديدة. ويقول 
السيد ميلي “إننا نعترب أن الذين يعملون على هذه املبادرات جيّدون 

لصاحل من سيخلفهم”. “فغالبية األنشطة هي استثمار على املدى 
الطويل”.

ولذلك يشدد السيد ميلي على ضرورة اعتماد هنج تنظيمي منسق 
وتعاوين. و“ال يزال هذا القطاع فتياً جدًا” على حد قوله، مضيفاً أنه 
“من املهم جداً اعتماد هنج تعاوين ألنه يشجع فعاًل على االبتكار.” 
وذكر أن فسح منظمي القطاع املايل اجملال أمام دخول أطراف فاعلة 
غري مالية وأمام إمكانية التشغيل البيين مع املصارف هو أحد العناصر 

الرئيسية للنجاح. ولكن األهم من ذلك أن األطراف الفاعلة يف 
القطاع اخلاص حتتاج إىل بيئة تنظيمية ميكنها االعتماد عليها على 

املدى الطويل. فيقول ميلي “إننا حنتاج إىل إطار تنظيمي آمن وطويل 
األجل لتربير عملية االستثمار”.

كيف يمكن للقطاع المالي وقطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت أن يعمال معًا

“من املعروف أن منظمي القطاع املايل ينظرون إىل التغيري نظرة 
حذرة ومدروسة للغاية. ولكن هذا الصيت تتم اإلطاحة به يف العامل 

النامي” على حد ما قاله ألفرد هانيغ، املدير التنفيذي لتحالف 
الشمول املايل، خالل احلفل االفتتاحي الذي نظم يف اليوم األول 

من الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2016. وأعطى أمثلة على 
ذلك استقاها من شرق إفريقيا مبا فيها حتديداً اإلعالن الذي أصدره 

البنك املركزي لتنزانيا يف عام 2011 بشأن الشمول املايل. وأضاف أن 
تنزانيا أتاحت منذ ذلك اإلعالن ألكثر من 50 يف املائة من مواطنيها 

الراشدين النفاذ إىل اخلدمات املصرفية قبل سنة من التاريخ احملدد 
لتحقيق ذلك، فاضطرت إىل رفع هدفها إىل 70 يف املائة وقد متكنت 
من جتاوز هذه النسبة أيضاً مما جيعل هذا البلد من البلدان “الرائدة 

بالفعل على الصعيد العاملي” يف جمال الشمول املايل الرقمي. وأعطى 
السيد هانيغ أمثلة أخرى عن بلدان يف العامل شهدت منواً كبرياً 

للخدمات املالية الرقمية. وقال إن هناك قامساً مشرتكاً بني قصص 
النجاح وهو أهنا “أظهرت مجيعها تعاوناً وثيقاً بني منظمي القطاع 

املايل وهيئات تنظيم االتصاالت”.
وهذا هو املثال الذي حتتذي به مصر، البلد املضيف للندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت لعام 2016. فقد “وضع البنك املركزي املصري 
الشمول املايل يف مقدمة برنامج عمله” على حد قول املهندس أمين 
حسني، وكيل حمافظ مساعد يف قطاع تكنولوجيا املعلومات ونظم 
الدفع بالبنك املركزي املصري. وأشار السيد حسني إىل أن مصر 
وضعت إطاراً للخدمات املصرفية اإللكرتونية مع حتديد أولويات 

متأثرة بأحوال الطلب يف السوق، وإىل أهنا تبحث عن النموذج األكفأ 
لتحقيق إمكانية التشغيل البيين بني شىت موردي خدمة الدفع املتنقل. 
وقال إن البنك املركزي املصري على “تواصل مستمر” مع القطاع 

اخلاص لتحديد أفضل طريقة لتقدمي أدوات للخدمات املصرفية املتنقلة 
يسهل على املستخدمني استعماهلا.

ووضعت أيضاً بنغالديش الشمول املايل الرقمي إىل جانب املسائل 
اليت حتتل مركز الصدارة يف برنامج عملها. وقال شاهجهان حممود، 

رئيس جلنة تنظيم االتصاالت ببنغالديش “إننا بدأنا رحلتنا يف القطاع 
املايل املتنقل يف عام 2011”، مشرياً إىل أن عدد املعامالت املتنقلة 

يصل اليوم إىل 75 مليون معاملة يومياً، مع العلم أن اخلدمات املالية 
املتنقلة ال تغطي سوى 40 يف املائة من السوق. “ونأمل يف أن نتجاوز 
يف غضون عام أو عامني إذا أمكن مجيع بلدان العامل من حيث توفري 
اخلدمات املالية املتنقلة. ويكمن جناح القطاع يف فلسفة احلكومة اليت 
تقوم بتنفيذ برنامج طموح للغاية امسه “بنغالديش الرقمية”. ونأمل 
يف أن نتمكن حبلول عام 2021 من توصيل مجيع املواطنني بالبيانات 

والصوت. وتشكل اخلدمات املالية املتنقلة إحدى أولويات هذا 
اهلدف.”

 وضع البنك 
المركزي المصري الشمول 
المالي في مقدمة برنامج عمله. 

حسين، أيمن   المهندس 
وكيل محافظ مساعد  في قطاع 

الدفع  ونظم  المعلومات   تكنولوجيا 
المصري المركزي  بالبنك 
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ما هي الخطوة القادمة؟
“حنن يف هناية املرحلة األوىل وبداية املرحلة الثانية من 

]الشمول املايل الرقمي[”،على حد قول كارول بنسون، شريكة 
يف إدارة Glenbrook Partners ونائبة رئيس الفريق املخصص املعين 

باخلدمات املالية الرقمية باالحتاد. “وقد أحرز تقدم كبري يف السنوات 
األخرية يف عدد من البلدان. وقد ازداد التقدم يف معرفة التدابري املثمرة 

وغري املثمرة.”
فما هي اخلطوة القادمة؟ حّددت السيدة بنسون هدفني رئيسيني 
للسنوات العشر القادمة مها: )1 تطبيق الدروس املستخلصة بالفعل 

على البلدان اليت مل تنجح فيها بعد املعامالت املالية املتنقلة، و)2 حتقيق 
“السيولة الرقمية” اليت يكتفي فيها املستخدم بإبقاء أمواله يف شكل 
إلكرتوين. وتوضح السيدة بنسون أنه “حىت يف احلاالت اليت تنتشر 

فيها اخلدمات املالية الرقمية، فإن املال ال حُيفظ يف حمفظة رقمية”. فهو 
عالق يف دوامة “إيداع” و“سحب” النقود مبا ينطوي عليه ذلك من 

تعقيدات مجة”.
وهذان اهلدفان هدفان وجيهان باعتبار أن 94 يف املائة من 

املعامالت املالية املتنقلة ما زالت يف شكل حتويالت من شخص إىل 
آخر، وفقاً لروري ماكميالن، أحد الشركاء املؤسسني لشركة احملاماة 

Macmillan Keck ومؤلف ورقة املناقشة املقدمة خالل املؤمتر السابق 

للندوة واملعنونة الخدمات المالية الرقمية: التنظيم من أجل الشمول 
المالي. “ما زلنا يف املراحل األوىل لالستخدام الفعلي للبنية املتنقلة من 
أجل اإلقراض والنفاذ إىل اخلدمات املالية، الذي ميكن أن يتحلى بقدرة 

حتويلية أكرب بكثري من خدمات حتويل األموال.”
ويقول ماكميالن إنه “ما زال أمامنا طريق طويل جدًا”، إال 
أن التنظيم التعاوين يضعنا على الدرب الصحيح. و“تكتسي البيئة 

التنظيمية أمهية حامسة جداً. فُتظهر الدراسات التجريبية أنه إذا ُصممت 
البيئة التنظيمية بطريقة معينة فرُيجح أن يكون النمو واخلدمات أكرب 

بكثري منها يف بيئة أخرى.”
ومع ذلك، هناك توافق قوي يف اآلراء بشأن عدم وجود “حل 

سحري” تنظيمي – فعلى كل بلد أن يشق طريقه بنفسه. ورغم 
ذلك، فقد طالب البعض بتوفري توجيهات دولية يف هذا الشأن.

وقال إيدووو من إريكسون إنه “جيب أن يكون هناك شكل من 
أشكال التوجيه الدويل بشأن ]التقدم يف حتقيق الشمول املايل[”. 

وتساءل “كيف حندد الغايات؟ وكيف نعرف أننا بلغنا مرادنا؟ هناك 
أعمال كثرية جتري يف إطار االحتاد. كما إن العمل الذي تضطلع به 

األفرقة مذهل وأعتقد أننا سنتقدم خطوة هائلة إىل األمام إذا اكتسب 
هذا العمل الزخم الالزم.”
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الخدمات المالية الرقمية والحاجة إلى حوار عالمي
بقلم ساشا بولفيرين ي، 

ررئيس الفريق املتخصص التابع لالحتاد واملعين باخلدمات املالية الرقمية واملسؤول األول املعين 
بربنامج اخلدمات املالية من أجل الفقراء )FSP( يف مؤسسة بيل ومليندا غيتس

العامل مكان متناٍم ودينامي. وعلى الرغم 
من التحديات الواضحة، أصبح عموماً مكاناً 
أكثر ثراًء وازدهاراً للعيش فيه مع زيادة عدد 
الناس الذين انُتشلوا من براثن الفقر أكثر من 

أي وقت مضى. وفيما خيص الناس يف البلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل، ميكن أن تكون 
اخلدمات املالية الرقمية )DFS( سبياًل للخروج 

من دائرة الفقر والبقاء خارجها. ويزداد توثيق 
الفوائد التجارية بدراسات تبني أن تكاليف 

معامالت الدفع ميكن أن خُتفض بنسبة 90 يف 
املائة إذا متت من خالل قنوات رقمية. وميكن 
للتكنولوجيا الرقمية أن تعاجل إحدى العقبات 

الرئيسية اليت جعلت هذه اخلدمات تظل بعيدة 
عن متناول الكثري: نظراً ألهنا مكّلفة للغاية 
بالنسبة للناس الذين ال تبلغ قيمة معامالهتم 

سوى جزء من الدوالر.

ومع ذلك، على الرغم من االنتشار 
املتزايد لألجهزة املتنقلة )مبا فيها اهلواتف 

الذكية( واالبتكار التكنولوجي املستمر، تشري 
التقديرات إىل أن 2 مليار شخص ال زالوا 

حمرومني من اخلدمات املصرفية. وبينما 
لكل فرد حاجة متكررة للقيام بعمليات 

شراء املنتجات واخلدمات، تضعف القدرة 
على الوصول إىل اخلدمات املالية الرمسية أو 
االستفادة منها، ال سيما يف البلدان النامية، 

من خالل عدد من املسائل القانونية والثقافية 
والتجارية واملالية، ناهيك عن االفتقار إىل 
خمططات وطنية موثوق هبا لتعّرف اهلوية 

يف كثري من احلاالت مما جيعل من الصعب جداً 
على الفقراء حىت فتح حساب أساسي. ولذا، 

هناك الكثري مما ميكن أن يقوم به القطاعان 
العام واخلاص معاً الستغالل اإلمكانات اليت 

ميكن للخدمات املالية الرقمية أن تقدمها جللب 

الشرائح األكثر ضعفاً من سكان العامل إىل 
اخلدمات املالية الرمسية.

مثة حاجة ملحة على املستوى الكلي 
إىل وضع آليات لتفعيل أفضل املمارسات 
والتوصيات املتعلقة بالسياسات للسماح 

للمنظمني واملشغلني واملوّردين يف قطاعات 
خدمات االتصاالت واخلدمات املالية اليت 

تدعم صناعة اخلدمات املالية الرقمية بالنمو 
عضوياً والوصول إىل عدد أكرب من ذوي 
الدخل املنخفض بطريقة مستدامة. ويقوم 

االحتاد من خالل الفريق املتخصص يف 
قطاع تقييس االتصاالت واملعين باخلدمات 
املالية الرقمية واحلوار العاملي بتيسري املناقشة 
بني منظمي ومشغلي خدمات االتصاالت 

واخلدمات املالية. وهناك حاجة قوية إلطار 
تعاون بني الطرفني باإلضافة إىل فهم واضح 

للقوانني واملسؤوليات.
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أمكن بفضل اهلواتف اخللوية توصيل عدد متزايد من مواطين كينيا باألدوات 
واخلدمات املالية القائمة على التكنولوجيا الرقمية
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مساهمات قادة الفكر 
اخلدمات املالية الرقمية واحلاجة إىل حوار عاملي



ما الذي يصلح؟
وجود القواعد الصحيحة أمر أساسي 

من الناحية التنظيمية الجتذاب االستثمارات 
متوسطة وطويلة األجل وتوفري اليقني القانوين 
وجتنب التحكيم والسماح ملقدمي اخلدمات 

بتوسيع نطاق أعماهلم دون املساس بأمن النظام 
املايل واستقراره وسالمته. ومل تكن صناعة 

االتصاالت بطيئة يف العمل. ومع ذلك، يصعب 
على أطراف فاعلة جديدة يف كثري من البلدان 

اخلوض يف بيئة ختضع للتنظيم بشكل كبري 
وحيث ال ميكن إال لألطراف املالية التقليدية أن 
تعمل لسنوات عديدة. ومن الناحية التجارية، 

جيب أن تكون هناك منافسة نزيهة لضمان 
أرضية مفتوحة تتيح فرصاً متكافئة ملختلف 

أصحاب املصلحة املشاركني يف العملية.
ومن املهم وجود فهم أفضل للطريقة 
اليت ميكن هبا ملنظمي خدمات االتصاالت 

واخلدمات املالية أن يعملوا معاً بشكل أفضل 
يف سوق سريعة التطور إذا أُريد ألي نظام 

أن حيقق النجاح. وتأيت أمثلة التعاون الفعال 
بني السلطات على سبيل املثال من شرق 
إفريقيا )أي تنزانيا وكينيا وأوغندا( حيث 

يعمل املنظمون يداً بِيد ملعاجلة قضايا من قبيل 
محاية املستهلك وقابلية التشغيل البيين وأمن 

الشبكات حيث تكون االختصاصات مشرتكة 
أو متداخلة. ومع حتول األرقام املتنقلة إىل 

حسابات مصرفية بشكل مفاجئ، ازدادت 
حرية العمالء بشأن األدوار واملسؤوليات يف 
حال تعطل اخلدمات أو فيما يتعلق بتحديد 

اجلهة اليت ميكن توجيه الشكاوى إليها 
يف حالة التقاضي.

أمثلة النجاح
هناك العديد من أمثلة النجاح اليت ميكن 
استخالصها هبذا الشأن. يف 2013، متكنت 

احلكومة املكسيكية على سبيل املثال من توفري 

ما يُقدر بعدد 1,27 مليار دوالر أمريكي سنوياً 
أو ما يعادل 3,3 يف املائة من نفقاهتا اإلمجالية، 

على األجور واملعاشات التقاعدية والتحويالت 
االجتماعية. وكيف حققت ذلك؟ من خالل 

رقمنة ومركزة مدفوعاهتا جلميع العاملني 
يف احلكومة.

 MKOPA وهناك مثال آخر متثله شركة
اليت زّودت أكثر من 000 330 من زل يف ثالثة 

بلدان إفريقية بالطاقة الشمسية. وميكن تسديد 
تكلفة كل نظام مشسي يف املنزل يف دفعات 

يومية صغرية عرب اهلاتف اخللوي. واالبتكارات 
من هذا القبيل اليت تتيح حل املشاكل امللحة 

بطريقة مبسطة ستجعل اخلدمات املالية جذابة 
مبا يكفي حبيث يكون الناس على استعداد 

لتحمل املخاطر املتصلة بالتخلي عن االقتصاد 
القائم على النقد الذي يعرفونه ويثقون به.

إن االئتمان الرقمي  الذي ميثل قروضاً 
صغرية ميكن احلصول عليها فوراً عرب األجهزة 

املتنقلة-مُينح بشكل متزايد يف البلدان ذات 
الدخل املنخفض ال سيما يف إفريقيا جنوب 
الصحراء. ويشكل M-Shwari، منتج خاص 

باالدخار والقروض أُطلق يف كينيا يف 2012، 
أحد املنتجات اليت بلغت مستوى يُعتد به 
يف فرتة قصرية وقد ُصّدر اآلن إىل البلدان 

اجملاورة. ويستخدم هذا الربنامج ماليني الناس، 
نسبة كبرية منهم تعيش حتت خط الفقر، 
وبالتايل فهي حمرومة من خدمات مقدمي 

االئتمان، وذلك بسبب عدم وجود سجالت 
التاريخ االئتماين أيضاً. وباستخدام البيانات 

 ”credit top up“و ”airtime“ – البديلة
وعدد من التحويالت من شخص إىل شخص 
وغريها، أصبح من املمكن اآلن تطوير أنظمة 
تقييم بديلة أظهرت مستوى عالياً من القدرة 

على التنبؤ.
وتبني األمثلة أعاله كيفية حتفيز 

التكنولوجيا للتطبيقات اجلديدة وابتكار 

النماذج التجارية على الرغم من أن قابلية 
التوسع والرحبية تظالن من التحديات الرئيسية.

الفريق المتخصص المعني بالخدمات 
المالية الرقمية التابع لقطاع 
تقييس االتصاالت باالتحاد

ال يوجد منوذج واحد يالئم اجلميع. 
وميكن لكل بلد أن يستفيد من خربات 

البلدان األخرى وأن يوائم التدابري مع السياق 
الوطين، ولكن ال ميكن تكرار التدابري بدون 

مواءمتها مع االحتياجات احمللية. ويوفر الفريق 
املتخصص جمموعة أدوات ميكن مواءمتها وفقاً 
لكل حالة. ومن اآلن حىت بداية يناير 2017، 

عند انتهاء واليتنا، سننشر جمموعة وثائق 
ستتضمن تقارير كي تنظر فيها جلان دراسات 

قطاع تقييس االتصاالت اليت بإمكاهنا أن 
تعتمد توصيات ميكن لطائفة واسعة من 

أصحاب املصلحة االستفادة منها. وستشمل 
نواتج الفريق املتخصص أدوات ومبادئ 

وخطوطاً توجيهية ترمي إىل: املساعدة يف 
توضيح األدوار واملسؤوليات اليت يضطلع هبا 

منظمو االتصاالت ومنظمو اخلدمات املالية يف 
جمال اخلدمات املالية الرقمية؛ وإعداد مبادئ 

توجيهية لتنفيذ حلول الدفع من خالل الوسائل 
املتنقلة واليت تسمح بالتشغيل البيين؛ استعراض 

إطار البنية التحتية ملنصات اخلدمات املالية 
الرقمية؛ وتقدمي إرشادات سياساتية عن كيفية 
حتقيق السيولة بالوسائل الرقمية. وإضافًة إىل 

ذلك، سوف يستعرض الفريق املتخصص 
املسائل اليت تثريها اخلدمات املالية الرقمية 

من قبيل األمن ومحاية املستهلك وخصوصية 
البيانات. ويتمثل هدفنا يف املساعدة على 

التعجيل بالعمل الذي يضطلع به حالياً على 
الصعيد العاملي واضعو السياسات والقرارات 
احملليون واألطراف املؤثرة ومقدمو املساعدة 

التقنية بشأن الشمول املايل الرقمي.
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التـنظيم التعـاوني: 
الـدروس المستفـادة 

من مصر
لتنظيم  القومي  الجهاز  إعداد  من 

االتصاالت )NTRA( في مصر

املعلومات  تكنولوجيا  أصبحت 
العقَدْين  واالتصاالت )ICT(، على مدى 
متزايد  مهيمنًا على حنو  عاماًل  املاضيني، 
الناس ومصاحلهم  احتياجات  مراعاة  يف 

العامل أمجع. ومعارفهم ومهارات هم يف 
واخلدمات  التطبيقات  تؤدي  واليوم، 

العديد  حيويًا يف  واملتنقلة دوراً  اإللكرتونية 
والنقل  والصحة  كالتعليم  اجملاالت  من 

املناخ وجماالت  والطاقة والزراعة وتغري 
الواقع، تؤدي تكنولوجيا  أخرى عديدة. ويف 

الوقت احلاضر  املعلومات واالتصاالت يف 
املستدامة  التنمية  مركزيًا يف دفع عجلة  دوراً 

والذكية.
التكنولوجيا  تتقدم  ما  غالبًا  ولكن 
القواعد  واالبتكار بشكل أسرع من 

الطريق  متهد  أن  اليت ميكن  الرئيسية  التنظيمية 
الضروري  من  ولذلك،  تنفيذها.  لنجاح 
يتعاون املنظمون مع مجيع أصحاب  أن 

أقرب إىل منحىن  يظلوا  املعنيني لكي  املصلحة 
أجل  ومن  والصناعة،  التكنولوجيا  تطورات 

حتويل حتديات اليوم إىل فرص واعدة.
تعزز  أن  تعاونية  تنظيمية  لبيئة  وميكن 

واالتصاالت من  املعلومات  تكنولوجيا  دور 

االجتماعية  الرفاهية  وتدعم  التنمية  أجل 
خالل  من  للمستهلكني  واالقتصادية 

 )QoS( املزيد من الكفاءة وجودة خدمة
السليمة حلقوق  واملمارسة  االختيار  وحرية 

أن  التعاوين  للتنظيم  وميكن  املستهلك. 
واالقتصاد ككل.  املنافسة  على  بالنفع  يعود 

وإضافًة إىل ذلك، فإن الشفافية والقواعد 
املختلفة  الكيانات  بني  املنسقة  التنظيمية 

داخل بلد ما تدعم منو السوق وجتذب املزيد 
االستثمارات. من 

لتنظيم  القومي  اجلهاز  استفاد  وقد 
االتصاالت )NTRA( يف مصر وعلى مر 

السنني من دروس قّيمة حول كيفية قيادة 
وهو  التعاوين.  التنظيم  بشأن  الوطنية  اجلهود 

أن نطلعكم عليه. نود  تطور 

التعاوني؟ التنظيم  هو  ما 
التنسيق  التعاوين:  التنظيم  يشمل 

وتبادل  فّعال ومنتظم؛  والتفاعل على حنو 
املعارف واخلربات واملوارد؛ واستكشاف 

التنظيمية  التداخالت  وحتديد  التآزر؛  أوجه 
التعاونية  النهج  وسائل  وتطوير  احملتملة؛ 

التنظيمية.  والقواعد  السياسات  بشأن 
وعالوًة على ذلك، هناك حاجة إىل تعزيز 

الوطنية من  الوكاالت احلكومية  التعاون بني 
من  والعاملية  اإلقليمية  واملنظمات  ناحية، 

أخرى. ناحية 
املاضي،  القرن  أواخر تسعينيات  ويف 

القطاع  لتحرير  برناجمها  بدأت مصر  عندما 
وإصالحه، كانت احلكومة حريصة على 

العامة واخلاصة ذات  الكيانات  إشراك مجيع 
نظرها حول عملية  لتبادل وجهات  الصلة 

إصالح قطاع االتصاالت.
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وإضافًة إىل ذلك، سبق إصدار قانون 
االتصاالت رقم 10 يف 2003 حوار جمتمعي 

على نطاق واسع سعيًا إىل احلصول على 
الصناعة ومنظمات محاية  آراء دوائر 

 )NGO( احلكومية  واملنظمات غري  املستهلك 
األكادميية. وال هيئات 

إنشائه  منذ  القومي،  اجلهاز  ويعكف 
مبوجب قانون االتصاالت رقم 10 يف 2003، 

بفعالية مع مجيع األطراف  التعاون  على 
الفاعلة يف السوق يف قطاع االتصاالت بل 

وأيضًا مع منظمات أخرى يف قطاعات 
القدرة  الفوائد وتعزيز  تعظيم  خمتلفة من أجل 

للتحديات اجلديدة يف هذه  التصدي  على 
احليوية.  البيئة 

السوق  التركيز على  زيادة 
لمستهلكين وا

يف 2011، وّقع اجلهاز القومي 
بروتوكول تعاون مع اجلهاز املصري حلماية 
إيالء  الطرفني على  املنافسة )ECA( جيسد عزم 
واملستهلكني.  السوق  ملصاحل  اهتمام خاص 

التعاون  الربوتوكول تيسري  والغرض من هذا 
الدعم  الطرفني وتبادل  املعلومات بني  وتبادل 
االقتصادي  التحليل  أساليب  وتوحيد  التقن ي 

والقانوين.
أيضًا مع  القومي  ويتعاون اجلهاز 

املستهلك )ECPA( يف  املصري حلماية  اجلهاز 
أطلق محلة  وقد  املستهلكني  معاجلة شكاوى 

توعية حتت شعار “اعرف حقوقك” يف 
مجيع احملافظات املصرية، ترمي إىل توعية 

االتصاالت. قضايا  مبختلف  املستهلك 
وعالوًة على ذلك، فإن جلنة محاية 
أُنشئت  اليت   )CRPC( املستهلك حقوق 

مبوجب قانون االتصاالت رقم 10 يف 2003، 

مستعملي  ومتثيل  وتثقيف  عن محاية  مسؤولة 
خدمات االتصاالت يف سوق االتصاالت 

اللجنة هذه األهداف  املتغرية. وحتقق 
من خالل العمل مع جمتمع األعمال يف 

املستهلكني  وجمموعات  االتصاالت  قطاع 
مبتكرة حلل  وتنفيذ حلول  لتطوير  واملواطنني 

ذلك،  املستهلكني. وعالوًة على  مشاكل 
املنظمات  تفعيل دور  اللجنة إىل  ت هدف 

اجتماعات  بدعوت ها إىل عقد  غري احلكومية 
مشرتكة بشأن الطريقة اليت ميكن أن تكون 

املستمرة  للجهود  نواة  مبثابة  من خالل ها 
مستعملي خدمات  على  بالنفع  تعود  اليت 

االتصاالت.

الحكومة  مع  التعاون 
األكاديمية والهيئات 

تكنولوجيا  إدارة منو  بغية ضمان 
رعايًة  الطرق  بأكثر  واالتصاالت  املعلومات 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  تقوم  للبيئة، 
املعلومات )MCIT( يف مصر ووزارة شؤون 

لتكنولوجيا  “اسرتاتيجية  بتنفيذ   )MEA( البيئة 
اخلضراء” مت االتفاق  واالتصاالت  املعلومات 

ال هيئتني. وإىل  تفاهم بني  عليها يف مذكرة 
لتنظيم  القومي  جانب ذلك، وّقع اجلهاز 

االتصاالت بروتوكواًل آخر مع وزارة 
واملواصفات  الشروط  لتحديد  البيئة  شؤون 

بطريقة  متنقلة  مواقع  لبناء  والبيئية  التقنية 
الدولية. للمعايري  ووفقًا  أمانًا  أكثر 

أيضًا مع  القومي  ويتعاون اجلهاز 
لدعم  احمللية  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات 

االتصاالت  الوطنية يف جمال  البحثية  األنشطة 
الصحية  الرعاية  تشمل  أخرى  وقطاعات 

املنشود  اإلعالم. واهلدف  والتعليم ووسائط 
الفجوة بني األنشطة األكادميية  هو سد 

السياساتية  والرؤى  التقنية  والتطورات 
السوق. واحتياجات 

للنطاق  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  إطار  ويف 
 ،)e-Misr( اإللكرتونية(  العريض )مصر 

االتصاالت  لتنظيم  القومي  اجلهاز  يتعاون 
االحتياجات  لتلبية  خمتلفة  وزارات  مع 

وكأداة  العريض.  النطاق  املتعلقة خبدمات 
يتم تشكيل جلان  اخلطة،  تنفيذ  لضمان 

القومي  إدارية وإشرافية مشرتكة بني اجلهاز 
والوزارات اليت تقوم برصد التقدم احملرز 

وتذليل أي صعوبات.

القطاعات بين  التعاون 
يعمل أيضاً اجلهاز القومي حالياً مع 
البنك املركزي املصري )CBE( ومشغلي 

االتصاالت املتنقلة واملصارف وأصحاب 
املصلحة اآلخرين لتقييم اخلدمات املالية املتنقلة 
يف مصر وتعزيزها؛ وإدخال خدمات جديدة 
كالتحويالت الدولية؛ ومتهيد الطريق لتحقيق 

الشمول املايل الرقمي ملزيد من املصريني.
ويف الوقت احلايل، يشمل أحد 
العاصمة  الوطنية يف مصر،  املشاريع 

اإلدارية اجلديدة اليت مل حُيدد اس مها بعد 
يف شرق القاهرة. وقد اختذت احلكومة 

بالفعل خطوات جادة يف ختطيط  املصرية 
أساس  على  وتنفيذها  اجلديدة  العاصمة 

تكنولوجيا  من  تتمثل يف االستفادة  رؤية 
ذكية  مدينة  لبناء  واالتصاالت  املعلومات 
التعاون بني  مستدامة حقيقية من خالل 

خمتلف أصحاب املصلحة مبا يف ذلك 
املعلومات  وتكنولوجيا  العقارات  قطاعات 

والتعليم  والنقل  والطاقة  واالتصاالت 
أخرى. وقطاعات  والصحة 
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العمل مع ال هيئات اإلقليمية
إىل جانب مجيع املبادرات املذكورة أعاله، 

يتعاون اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
بفعالية مع هيئات تنظيمية ومنظمات إقليمية 
ودولية أخرى. واجلهاز القومي عضو فّعال 
يف الشبكات اإلقليمية مثل شبكة ال هيئات 

العربية لتنظيم االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات )ARNET( والسوق املشرتكة لشرق 
وجنوب إفريقيا )COMESA( وجمموعة هيئات 
التنظيم األورومتوسطية )EMERG(، فضاًل عن 

املنظمات الدولية كاالحتاد الدويل لالتصاالت. 
وإضافًة إىل ذلك، وّقع اجلهاز القومي العديد 

من االتفاقات الثنائية مع هيئات تنظيمية مقابلة 
يف بلدان أخرى من أجل تبادل اخلربات يف 

خمتلف اجلوانب التنظيمية.
واخلالصة أن التنظيم التعاوين ميكن أن 

يسفر عن فوائد كبرية بالنسبة للمنافسة 
واالقتصاد ككل. ولذلك، ينبغي أن ت هدف 
احلكومات إىل حتسني التنسيق بني ال هيئات 

التنظيمية لفائدة املستهلكني يف هناية املطاف 

ولتحقيق تنظيم اقتصادي متماسك ومتسق 
يف خمتلف القطاعات. وإضافًة إىل ذلك، 
فإن التنسيق عرب احلدود وتعزيز التعاون 

بني الوكاالت احلكومية الوطنية واملنظمات 
اإلقليمية والعاملية أمر أساسي. ومن املهم أيضاً 

أن تدعم املنظمات الدولية البلدان النامية يف 
جمال بناء القدرات املؤسسية من خالل تقاسم 

اخلربات ودراسات احلالة الناجحة لتعزيز 
إمكانات التعاون.
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