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التنظيم من أجل التحول الرقمي
هولين جاو

األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ُعقدت الندوة العاملية العشرون ملنظمي  	
االتصاالت )GSR-20( يف وقت احتل فيه 

دور منظمي تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT( وواضعي السياسات 

املتعلقة هبا مركز الصدارة يف التصدي ألزمة 
فريوس كورونا )كوفيد-19( والتعايف منها. 

وركزت إحدى العمليات األولية لتصدي 
االحتاد لألزمة على دور املنظمني وواضعي 
السياسات، ومتثلت يف إنشاء املنصة العاملية 

بشأن قدرة الشبكات على الصمود 
)REG4COVID(، وهي أداة هتدف إىل 

مساعدة أعضائنا على تلبية الطلب غري 
املسبوق الذي تواجهه شبكات االتصال. 

ومنذ ذلك احلني، أصبحت منصة 
REG4COVID مكاناً ميكن فيه ملنظمي 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وواضعي 
السياسات املتعلقة هبا وأصحاب املصلحة 

فيها من مجيع أحناء العامل تقاسم أفضل 
املمارسات والدروس املستفادة.

وما فتئ التنظيم التعاوين يكتسب زمخاً، 
وُيربز عاملاً قائماً على البيانات حيث أصبح 

اخلط الفاصل بني قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والصناعات 

األخرى يتالشى أكثر فأكثر. وشهد االحتاد 

هذا التحول الرقمي أواًل، برؤية أطراف 
فاعلة جديدة نشطة يف خمتلف قطاعات 

االقتصاد تنضم إىل منظمتنا وتصبح 
جزءاً أساسياً من مداوالتنا ومناقشاتنا.

وأصبح أكثر وضوحاً يف ندوة هذا العام أن 
املنظمني وواضعي السياسات جيب أن 

يعملوا مع املستثمرين، مبن فيهم املشغلون، 
على هتيئة الظروف املشجِّعة لالستثمار 

الذي سيساعد على تلبية احتياجات 
األشخاص غري املوصولني، وتوفري املزيد من 

التوصيلية بل واملزيد من األمن أيضاً، 
وحتسني املهارات الرقمية والقدرة على 

حتمل تكاليف خدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

وموضوع التحدي هو النمو االقتصادي 
واستحداث فرص العمل واالبتكار وبناء 

عامل أكثر أمناً واستدامة للجميع.

ويسرين أن أقدم لكم هنا جملة أخبار االحتاد 
اليت تسلط الضوء على بعض نتائج 
ومناقشات الندوة العاملية العشرين 

ملنظمي االتصاالت. 

ُعقدت الندوة 
العالمية العشرون 

لمنظمي االتصاالت 
في وقت احتل فيه 

دور منظمي 
تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت 

وواضعي السياسات 
المتعلقة بها مركز 

الصدارة.

هولين جاو
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أفضل الممارسات من أجل الهيئات 
التنظيمية وواضعي السياسات في مجال 

التنظيم الرقمي من أجل "إعادة البناء 
بشكل أفضل"

بقلم دورين بوغدان-مارتن
مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

يف أعقاب أزمة جائحة فريوس كورونا  	
)COVID-19(، ستصبح ألعمال اهليئات 

التنظيمية وواضعي السياسات يف النظام 
اإليكولوجي الرقمي أمهية حامسة يف إعادة 

البناء بشكل أفضل.

لذا، أعتقُد يف زمن انعدام اليقني هذا أن 
املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل 

املمارسات، الصادرة عن الندوة العاملية 
 :)GSR-20( 2020 ملنظمي االتصاالت لعام

املعيار الذهيب للتنظيم الرقمي، واملعدة أثناء 
انعقاد ندوة هذا العام )GSR-20(، تشكل 

خارطة طريق شديدة األمهية يف عاملنا 
املتزايد الرقمنة. 

وتشِدد املبادئ التوجيهية التنظيمية اليت 
أصدرناها، إذ جتسِّد اجليل اخلامس من 

مبادئ املعيار الذهيب، على أن يتسم التنظيم 
باملرونة والسرعة وأن يقوم على هنج 
"اللمسة اخلفيفة" وعلى أساس تعاوين 

وتشاركي. 

وال بد من أن تكون األطر السياساتية 
والتنظيمية اليت نضعها لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت )ICT( مناسبة 
للغرض منها. فمن الالزم أن تكون حمدَّثة 

ومرنة وقائمة على احلوافز وموجهة حنو 
السوق لتدعم التحول الرقمي يف مجيع 

القطاعات ومجيع املناطق اجلغرافية. وبإجياز، 
ال بد من أن تستفيد هذه األطر من 

إمكانات املنصات والبىن التحتية الرقمية 
لبناء القدرة على الصمود اليت حنتاجها 

حلماية أنفسنا من أي حاالت طوارئ عاملية 
قد نشهدها يف املستقبل.

الشْوط المقطوع في الندوة 
GSR-20 العالمية

لقد قطعاً شوطاً كبرياً جداً يف الندوة العاملية 
ملنظمي االتصاالت لعام 2020 يف حبث 

كيفية مالءمة أعمالنا للغرض منها وتعزيز 
التعاون، وتعّمقنا يف حبث قضايا املنافسة 

وتلك املتعلقة بإدارة الطيف والسالمة 
واألمن واجملتمعات املستدامة والشاملة 

للجميع. 

في أعقاب أزمة 
جائحة فيروس كورونا 

 ،)COVID-19(
ستصبح ألعمال 

الهيئات التنظيمية 
وواضعي السياسات 

في النظام 
اإليكولوجي الرقمي 

أهمية حاسمة في 
إعادة البناء بشكل 

أفضل.

دورين بوغدان-مارتن
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وقد حتدثُت يف حفل افتتاح الندوة عن 
املنظمني بوصفهم مصممي مشروع سد 

الفجوة الرقمية، لكنين أعتقُد أن املناقشات 
الثرية احلية اليت جرت خالل أيام انعقاد 

احلدث الثالثة قد أقنعتين بأنين رمبا مل أقدر 
دورهم حق قدره. 

ففي عاملنا فيما بعد انتهاء جائحة فريوس 
كورونا، سيكون لفظ ’رقمي‘ الصفة 
احملدِّدة لكل جانب من جوانب وضعنا 

الطبيعي اجلديد، ومن املستبعد أن تكون 
للهيئات التنظيمية املشاركة يف الندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت دور أكثر أمهية من 
دورها عندئذ.

وأكرُر تأكيد تصريح رئيس الندوة العاملية 
ملنظمي االتصاالت لعام 2020، السيد دان 

سجوبلوم، املدير العام للهيئة السويدية 
للربيد واالتصاالت )PTS( ورئيس شبكة 

اهليئات األوروبية لتنظيم االتصاالت 
اإللكرتونية )BEREC( حني قال "ومع زيادة 

وترية التحول الرقمي، أصبح وضع هنج 
تنظيمي فّعال أكثر أمهية من ذي قبل".

لقد كانت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 
لعام 2020 حدثاً استثنائياً حقاً، فقد شهدنا 

فيها مستوى غري مسبوق من املشاركة على 
املنصة االفرتاضية، إذ جتاوز عدد اخلرباء 
املنضمني إىل الندوة طوال األسبوع 600 

خبري من 120 دولة عضواً يف االحتاد 
و73 عضواً يف قطاع تنمية االتصاالت 

.)ITU-D( باالحتاد

وقد ُعقدت يف صيف هذا العام سلسلة من 
األحداث اسُتهلت حبوار القادة الذي ُأجري 

يف 30 يونيو، وأعقبته املناقشات الثرية اليت 
دارت يف اجتماعات املوائد املستديرة 

التنظيمية اإلقليمية اليت ُعقدت يف خمتلف 
املناطق يف إطار الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت لعام 2020، مث نُظمت دورة 
تدريبية يف 27 و28 أغسطس باالشرتاك مع 

املعهد األمريكي للتدريب يف علوم 
.)USTTI( االتصاالت

اإلصالحات المقترحة في 
المبادئ التوجيهية المتعلقة 

بأفضل الممارسات

تقرتح املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل 
املمارسات، الصادرة عن الندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت لعام 2020، اإلصالحات 
التالية، وال سيما يف ضوء ما نواجهه من 

أحداث غري متوقعة وحاالت طوارئ 
وضرورة أن يرقى أداؤنا إىل مستوى 

التوقعات رغم الصعاب: 

توفير إطار مرن للمنافسة في  	
األسواق الرقمية: ينبغي للهيئات 

التنظيمية أن تدعم االبتكار والنماذج 
اجلديدة لألعمال والرتاخيص اليت تسهل 

النفاذ ميسور التكلفة إىل اخلدمات 
الصحية واملؤسسية والتعليمية املقدمة 
عرب املنصات الرقمية واالستثمار فيها.

مدونات السلوك )الطوعية  	
أو اإللزامية(: ينبغي للهيئات التنظيمية 
أن توجه املنصات الرقمية وتدعمها يف 

مجيع مراحل عملية استحداث املدونات 
وتنفيذها وإنفاذها يف اجملاالت اهلامة مثل 

إدارة احملتوى على اخلط عرب املنصات 
الرقمية والتصدي للتضليل اإلعالمي 

وجودة األخبار على اخلط ومحاية 
األطفال على اخلط. وباملثل، ينبغي أن 
تكون جهود وسائل اإلعالم واإلملام 
باملعارف الرقمية والتوعية يف صميم 

التحديات احمليطة باخلدمات اليت ميّكنها 
التحول الرقمي.

تحديث خطط الطوارئ الوطنية:  	
ميّكن إنشاء وتنفيذ خطط فّعالة 

للطوارئ من حتسني التأهب لألزمات 
وعملية صنع القرارات خالهلا. 

تشِدد المبادئ التوجيهية 
التنظيمية التي أصدرناها 

على أن يتسم التنظيم 
بالمرونة والسرعة وأن 

يقوم على نهج "اللمسة 
الخفيفة" وعلى أساس 

تعاوني وتشاركي.

دورين بوغدان-مارتن
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وتعد هذه اخلطط من األدوات الرئيسية 
للتحسب لألحداث املستقبلية غري 

املتوقعة وآثارها السلبية، وينبغي أن 
تركز على املناطق احلضرية والريفية على 

السواء من خالل هنج متعدد 
التكنولوجيات. وينبغي أن يضمن 
التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل 

استمرارية األعمال واخلدمات العامة 
ويدعم جهود التعايف املبذولة على 

الصعيد الوطين.

اإلصالحات في مجال إدارة الطيف:  	
جيب أن يتسم مديرو الطيف بالقدرة 

على االستجابة يف الوقت املناسب 
وتوفري الطيف للتطبيقات الالسلكية يف 

الوقت واملكان املطلوبني فيه وبأسهل ما 
ميكن، مع منح مستعملي الطيف 
واملبتكرين املرونة الالزمة لتقدمي 

اخلدمات اليت من شأهنا أن حتقق أكرب 
الفوائد. فضمان توفري ما يكفي من 
الطيف غري املرخص يدفع باالبتكار 

واالستثمار يف طائفة من التكنولوجيات 
اليت بوسعها أن تكمل الشبكات 

وتدعمها وتوسع النفاذ إىل النطاق 
العريض بتكلفة زهيدة. وينبغي أيضاً أن 
تركز اإلصالحات يف جمال الطيف على 
ضمان توفري النفاذ إىل خدمات النطاق 

العريض بتكلفة ميسورة للمناطق 
والسكان الذين يعانون عادًة من انعدام 

اخلدمات أو نقصها.

نظرة استعراضية لعقدين 
ماضيين 

أمّتت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت هذا 
العام عامها العشرين. فقد اضطلعت 

لعشرين عاماً بدور حموري يف مساعدة 
املنظمني على فهم القضايا امللّحة اليت 

قهم والتعامل معها، كاأُلطر اآلخذة يف  تؤرِّ
التطور لفرض الضرائب الرقمية، 

واسرتاتيجيات تقاسم البىن التحتية، 
والقضايا املتعلقة بثقة املستهلك، فضاًل عن 

عدم وضوح اخلط الفاصل بني تطوير 

احملتوى وتشغيل الشبكات، وقضايا 
االستثمار يف الشبكات، والشمول الرقمي.

ومنذ عام 2003، دأبت اهليئات التنظيمية 
املشاركة يف الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت )GSR( كل عام على اعتماد 
جمموعة من املبادئ التوجيهية املتعلقة 

بأفضل املمارسات. 

لقد قطعًا شوطًا كبيرًا جدًا 
في الندوة العالمية 

لمنظمي االتصاالت لعام 
2020 في بحث كيفية 

مالءمة أعمالنا للغرض منها 
وتعزيز التعاون.

دورين بوغدان-مارتن

المبادئ التوجيهية 
المتعلقة بأفضل 

الممارسات، الصادرة عن 
الندوة العالمية لمنظمي 
االتصاالت طوال عشرين 

عامًا
هل تتذكر شواِغُلك منذ 

عشرين عامًا أو عشرة أعوام 
أو حتى عام واحد؟ 

شاهد هذا الفيديو لُتلقي نظرًة 
استعراضية على أكبر اإلنجازات البارزة 

في العقدين الماضيين.
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 20 عامًا تنير الطريق 
أمام تنظيم االتصاالت

| 2000 | جنيف 

إطالق احلوار بني املنظمني
| 2003 | جنيف 

النفاذ الشامل
| 2001 | جنيف 

التنظيم الفّعال

| 2004 | جنيف 
تعزيز توصيلية النطاق العريض واإلنرتنت 

منخفضة التكلفة

| 2002 | جنيف 

التنظيم من أجل املستعملني النهائيني

| 2007 | دبي

)NGN( االنتقال إىل شبكات اجليل التايل

| 2012 | كولومبو
الوصول إىل الفرص الرقمية من خالل 

خدمات احلوسبة السحابية

| 2017 | ناساو
حوافز لتوفري اخلدمات الرقمية بأسعار 

ميسورة

| 2010 | داكار
تصميم شبكات النفاذ املفتوح وبناؤها 

وإدارهتا

| 2015 | ليبرفيل
تنظيم هادف لتعزيز التطبيقات 

واخلدمات املتنقلة

| 2020 | اجتماع إلكتروني

التنظيم من أجل التحول الرقمي

| 2008 | باتايا

تقاسم البىن التحتية

| 2013 | وارسو
األدوار املتطورة للتنظيم واملنظمني 

على السواء

| 2018 | جنيف
حدود تنظيمية جديدة لتحقيق 

التحول الرقمي

| 2005 | الحمامات
إدارة الطيف من أجل النفاذ 

عريض النطاق

| 2011 | مدينة أرمينيا
نشر النطاق العريض واالبتكار 

والشمول الرقمي

| 2016 | شرم الشيخ

الشمول املايل الرقمي

| 2009 | بيروت

نـُُهج تنظيمية مبتكرة يف عامل متقارب

| 2014 | المنامة

محاية املستهلك يف عامل رقمي

| 2019 | بورت فيال

حث اخلطى حنو توفري التوصيلية للجميع
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الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت: 
المكان األول للهيئة التنظيمية

تواصلت مجلة أخبار االتحاد مع دان سجوبلوم، المدير العام لهيئة البريد 
واالتصاالت السويدية لسؤاله عن سبب أهمية الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 

لهذا العام - الندوة العشرين. 

ويشغل سجوبلوم أيضاً منصب رئيس هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت 
اإللكرتونية )BEREC( لعام 2020.

لماذا تعتبر األحداث السنوية للندوة 
العالمية لمنظمي االتصاالت مهمة؟

دان سجوبلوم: تعترب الندوات العاملية  	
ملنظمي االتصاالت مهمة كل عام، ألهنا 

متثل واحدة من أفضل الفرص ملنظمي 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف 

مجيع أحناء العامل إلجراء حوار مفتوح يف 
بيئة آمنة حول ما يعمل بشكل جيد - وما 

ال يعمل.

ويف صناعتنا سريعة التغري، رأينا احلاجة 
امللحة إىل العمل عرب الصناعات وعرب 

احلدود إلعادة هتيئة البيئات التنظيمية اليت 
تتيح تدفق االستثمارات بالغة األمهية يف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 

أفضل وجه. وخبالف ذلك، ال ميكننا أن 
نُطلق عنان قوة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بشكل سليم لتحسني احلياة.

وهناك أحداث أخرى تركز على الصناعة 
لتبادل أفضل املمارسات واالستماع إىل 

ممثلي الشؤون التنظيمية للجهات الرئيسية 
اجلديدة والتقليدية يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. ولكن متثل 
الندوات العاملية ملنظمي االتصاالت بالنسبة 
إلينا املكان األول الذي ميكن أن تركز فيه 

اهليئات التنظيمية على كيفية العمل معاً 
بشكٍل أفضل.

 وقد جعلت أزمة فريوس كورونا
)COVID-19( هذه املسائل حرجة للغاية 

وضرورية للغاية.

ويتطلب هذا الوضع أن نتعلم من بعضنا 
البعض يف الوقت الفعلي. وتتيح الندوة 

العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2020 واحدة 
من أفضل الفرص للقيام بذلك.

وال أتذكر وقتاً كان فيه قادة احلكومات 
أكثر تقباًل للطريقة اليت ميكن أن يساعد هبا 

االبتكار التنظيمي على االستفادة من 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل 
أفضل إلعادة االقتصادات واجملتمعات إىل 

املسار السليم - و"إعادة البناء بشكل 
.COVID-19 أفضل بعد جائحة

تمثل الندوات 
العالمية لمنظمي 
االتصاالت بالنسبة 
إلينا المكان األول 

الذي يمكن أن تركز 
فيه الهيئات 

التنظيمية على 
كيفية العمل معًا 

بشكل أفضل.

دان سجوبلوم
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كيف غيرت أوروبا نهجها التنظيمي 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

بمرور الوقت؟ وما هي بعض 
العناصر الرئيسية؟

دان سجوبلوم: بدأت أوروبا رحلتها  	
حنو املنافسة والتحرير يف أواخر مثانينات 

القرن املاضي، ووضعت اإلطار التنظيمي 
اجلديد يف أوائل العقد األول من القرن 
احلادي والعشرين، وال يزال يتطور منذ 

ذلك احلني.

وأولت اللجنة اجلديدة أمهية كبرية للتحول 
الرقمي. ويقوم اإلطار التنظيمي على مبدأ 

املنافسة واالعتقاد بأن مجيع التدابري 
التنظيمية املنفذة ينبغي أن يكون أساسها 

تشجيع املنافسة.

ولن يؤدي التنظيم يف حد ذاته إىل األهداف 
املرجوة، ولكنه ميكن أن يهيئ البيئة 

األساسية الصحيحة الالزمة لالبتكار 
واالستثمار، من خالل هتيئة بيئة مستقرة 
وميكن التنبؤ هبا. وينطبق ذلك على نشر 

األلياف فضاًل عن التحول الرقمي.

كيف تطورت هيئة BEREC وما هي 
الخطوة التالية للهيئة؟

دان سجوبلوم: أحد عوامل النجاح  	
الرئيسية هليئة BEREC هو أهنا 

تتطور باستمرار.

واملهم أن نفهم أن اإلطار التنظيمي جمرد 
إطار عمل. وضمن هذا اهليكل التنظيمي، 

متتلك كل دولة عضو بنية حتتية فريدة 
تتطلب تنظيماً يناسب الظروف الوطنية. 

وال يوجد "حل واحد يناسب 
مجيع احلاالت".

ويف هيئة BEREC، تضع مجيع وجهات النظر 
هذه أساس املناقشات واحللول التنظيمية بني 
املنظمني املستقلني. وعلى الرغم من صعوبة 
حتديد كيف ستتطور هيئة BEREC بالضبط، 
فإننا ميكن أن نرى أنه ال تزال هناك العديد 

من التحديات عندما يتعلق األمر 
بالتوصيلية، وهناك حاجة إىل مزيد من 

االستثمارات يف البنية التحتية. ولكننا نرى 
أيضاً اختناقات حمتملة أخرى تظهر يف 
اجملاالت اليت تتزايد فيها أمهية التعاون 

التنظيمي بني اهليئات.

ما سبب أهمية المبادئ التوجيهية 
ألفضل الممارسات الصادرة عن 

الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 
وكيف يمكن أن تعكس ما حدث 

في أوروبا؟

دان سجوبلوم: املبادئ التوجيهية  	
ألفضل املمارسات متثل طريقة مفيدة لنا 

كمجتمع عاملي ملنظمي تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتسليط الضوء على 

ما نراه أفضل الطرق لتشجيع االستثمار 
الضروري يف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت مع محاية املنافسة واألمن 
واخلصوصية حىت نتمكن من بناء اقتصادات 

رقمية قوية يثق فيها املواطنون.

ومن الرائع أن تتاح لنا الفرصة لتحديثها 
كل عام على أمل مواكبة التغري السريع 

والتحويلي الذي نراه يف الصناعة.

وكان هذا العام فرصة لتحديث املبادئ 
التوجيهية لتعكس تطور سياسة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف أوروبا، حيث 

نرى تركيزاً كبرياً على تنظيم "اجليل 
اخلامس"، والذي يعكس اجلهود املتضافرة 

للعمل عرب احلدود والصناعات لوضع 
اللوائح اليت تقر بأن تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت متثل األساس الذي تركز عليه 
العديد من الصناعات األخرى. 

فالتكنولوجيا الرقمية يف صلب التعايف من 
اجلائحة. وقد شهدنا تطورات هائلة يف هذه 

الفرتة القصرية - ولكن كيف ميكن أن 
حنافظ على الزخم؟ 
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الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 
لعام GSR-20( 2020( باألرقام 

رحّبت الندوة العالمية العشرون لمنظمي االتصاالت )GSR-20( بالمشاركين التاليين:

مالحظة: تقتصر أعداد املشاركني املشار إليها على اجللسات الرئيسية للندوة، اليت ُعقدت يف الفرتة من 1 إىل 3 سبتمرب.

3

مشاركين معنيين 
بالقرار 99 

)المراَجع في 
دبي، 2018(

411

مشاركًا من الدول 
األعضاء باالتحاد 

9

مشاركين من 
األمم المتحدة 

ووكاالتها 
المتخصصة

149

مشاركًا من أعضاء قطاع 
تنمية االتصاالت باالتحاد

2

مشاركان من 
المؤسسات 

األكاديمية

12

مشاركًا من المنظمات 
اإلقليمية

20

ضيفًا

606 ما مجموعه 606 
مشاركين عبر 

اإلنترنت، منهم

 215 امرأة

 391 رجاًل 
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إعادة البناء على نحو أفضل فيما بعد جائحة فيروس كورونا 
)COVID-19(: أهم الدروس المستفادة من عشرين عامًا من 

اإلصالح التنظيمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
أعدَّه ستيفين بيرو

نائب مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

ال وقت أنسب من الوقت احلاضر، وحنن نستعرُض عشرين عاماً من العمل التنظيمي  	
لقطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف الندوة العاملية البارزة ملنظمي 
االتصاالت هلذا العام )GSR-20(، لفهم سبل املساعدة اليت ميكن أن تقدمها أنشطة التصدي 

واملبادرات املنفذة يف هذا القطاع أثناء اندالع جائحة فريوس كورونا )COVID-19( إىل أعضاء 
االحتاد، والعامل، يف سعيهما إىل إعادة البناء على حنو أفضل. 

فقد حتولت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت طوال عقدين إىل االجتماع العاملي الرفيع الذي 
يتباحث فيه املنظمون وواضعو السياسات التحديات العديدة الناشئة عن تقارب خدمات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
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تشكل هذه الندوة أيضًا 
المحفل المتفق عليه 

ليتفاعل فيه المنظمون 
ويتعاونوا مع القطاع الخاص 

من أجل حسم هذه 
التحديات الجسيمة وغيرها.

ستيفين بيرو
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ويف ظل تنوع هذه التحديات بني األطر 
الضريبية الرقمية، وثقة املستهلك، وتقاسم 

البىن التحتية، واالستثمار يف جمال 
الشبكات، تشكل هذه الندوة أيضاً احملفل 
املتفق عليه ليتفاعل فيه املنظمون ويتعاونوا 

مع القطاع اخلاص من أجل حسم هذه 
التحديات اجلسيمة وغريها.

وكرد فعل للندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت على ما فرضته جائحة فريوس 
كورونا من قيود، فقد نُظمت هذا العام 

رقمياً وُعقدت كاجتماع افرتاضي يف الفرتة 
1-3 سبتمرب 2020. ومع انتقال العامل من 

مرحلة التصدي إىل مرحلة التعايف يف 
مواجهة اجلائحة، بّينت نقاط البحث 

املشمولة جبلسات الندوة اليت ُعقدت عرب 
اإلنرتنت املسائل اليت ال بُد أن يضعها 

أعضاء االحتاد وجمتمع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت األكرب يف االعتبار مع تبلور 

مالمح ما يُدعى "الوضع الطبيعي اجلديد".

خمسة ُنُهج أساسية إلى 
"الوضع الطبيعي الجديد"

أواًل، كيف ميكن جعل األطر المؤسسية 
مناسبة للغرض منها يف عامل ما بعد جائحة 

فريوس كورونا؟ وهنا، كانت محاية 
اخلصوصية ومحاية البيانات القضيتني 

الرئيسيتني اللتني تناولتهما الندوة بالبحث، 
وخاصًة فيما يتصل باملعلومات 

املتعلقة بالصحة.

مث هل يقتضي ظهور تطبيقات اقتفاء أثر 
خمالطي املصابني بالفريوس وتتبِّعهم تعاوناً 

أوثق كذلك بني هيئات محاية البيانات 
وشركات االتصاالت؟ وما دور شركات 
االتصاالت يف حل املشكلة العاملية املتجّلية 

يف نشر املعلومات اخلاطئة واملعلومات 
املضللة يف سياق جائحة فريوس كورونا؟

إن األمر الواضح حالياً هو أنه جيب وضع 
أطر مؤسسية جديدة تدعم خصوصية 

البيانات وتساعد يف مكافحة نشر 
املعلومات اخلاطئة، وتكييف األطر املؤسسية 

القائمة لتحقِّق هذين الغرضني.

ومن املهم أيضاً يف هذا السياق فهم آثار 
عصر ما بعد الجائحة على املنافسة يف 
القطاعات، وال سيما فيما خيص سيادة 

البيانات، وملكيتها. 

كما تتدخل هنا أيضاً التغرّيات املشاَهدة يف 
القوة السوقية فيما بني شرائح القطاع. 
فعلى سبيل املثال، قد يواجه املشغِّلون 

اخنفاضاً طويل األجل يف الطلب أو ارتفاعاً 
يف التكاليف يف طريق العامل حنو التعايف 

من اجلائحة.

ويف الوقت ذاته، تشري بعض الدالئل األوىل 
إىل أن الشركات اليت يُطلق عليها "عمالقة 
التكنولوجيا" قد تصبح أقوى بكثري يف ظل 

جمموعة من السيناريوهات املستقبلية 
احملتملة. وقد ال يقتصر سبب نشوء مثل 

هذا الوضع على ضخامة القوة السوقية هلذه 
الشركات، وإمنا قد يُعزى أيضاً إىل دورها 

احلاسم كَمنـَْفذ ألنظمة تشغيل اهلواتف 
الذكية، اليت جيب أن تظل مفتوحة لتشغيل 

تطبيقات اقتفاء أثر خمالطي املصابني، 
ومعاجلة مشكلة املعلومات املضللة يف سياق 

جائحة فريوس كورونا، ولغريها 
من األغراض.

وبالتايل، فتغري توزان القوة السوقية بني 
هاتني الشرحيتني املتمثلتني يف قطاعي 
االتصاالت والتكنولوجيا قد يقتضي، 

بدوره، أوساطاً تنظيمية جديدة. 

وقد أدت اجلائحة إىل حتول العمل عن بُعد 
من االستثناء إىل القاعدة يف العديد من 
أماكن العمل يف شىت أحناء العامل. لكّن 

العمل من املنزل حيمل يف طّياته زيادًة يف 
املخاطر األمنية السيربانية كاإلصابة 

ح به،  بالربجميات الضارة، والنفاذ غري املصرَّ
واإلخالل بأمن البيانات، واألجهزة 

غري املأمونة.

ويستغل القراصنة احلاسوبيون واحملتالون عرب 
اإلنرتنت هذه املخاطر يف الوقت الراهن، 

لتتسارع إثر ذلك وترية وقوع اجلرائم 
السيربانية مع استمرار اندالع 

فريوس كورونا.

 

بّينت نقاط البحث 
المشمولة بجلسات الندوة 

التي ُعقدت عبر اإلنترنت 
المسائل التي ال ُبد أن 

يضعها أعضاء االتحاد 
ومجتمع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 
األكبر في اعتبارهما مع 

تبلور مالمح ما ُيدعى 
"الوضع الطبيعي الجديد.

ستيفين بيرو
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 Mimecast فقد كشف تقرير أعدتّه شركة
لألمن عن زيادة الرسائل االقتحامية 

وعمليات الكشف االنتهازية خالل املائة 
يوم األوىل من األزمة يف العامل بنسبة 26,3 

يف املائة، وزيادة عمليات انتحال الشخصية 
بنسبة تصل إىل 30,3 يف املائة، واإلصابة 
بالربجميات الضارة بنسبة 35,16 يف املائة، 

بينما زاد حجب نقرات املواقع اإللكرتونية 
خالل تلك الفرتة بنسبة 55,8 يف املائة.

وتصدياً لتزايد هذه التهديدات األمنية 
السيربانية، فقد اختذت احلكومات خطوات 
ملعاجلة الثغرات القائمة يف جمال الثقة واألمن 
الرقميني. فعلى سبيل املثال، أعلنت حكومة 

ويلز عن إطالق خطة ِمَنح سيربانية 
للسلطات احمللية بقيمة 000 248 جنيه 
اسرتليين ملساعدة السلطات يف تعزيز 

أنظمتها لتكنولوجيا املعلومات.

وأصدر املركز األسرتايل لألمن السيرباين 
مبادئ توجيهية توجز أهم املمارسات 

األمنية السيربانية وتستهدف األشخاص 
العاملني من منازهلم.

ويف بلدان عديدة، زيدت إتاحة الطيف 
وسعته كتدبري طارئ مؤقت أثناء اجلائحة 

الستيعاب حاالت الزيادة املفاجئة يف 
احلركة وضمان استمرار تقدمي اخلدمات.

وعادًة ما تنطوي أنشطة التصدي هذه 
على السماح باستخدام إما الطيف الشاغر 

أو الطيف غري املستخدم يف إطار 
الرتاخيص القائمة.

لقد آن األوان لبحٍث متأنٍّ للكيفية اليت 
سُتدَمج هبا هذه التدابري املؤقتة يف "الوضع 

الطبيعي" اجلديد بالتوازي مع توسيع نطاق 
النفاذ إىل الشبكات واستمرار حتسني جودة 

اخلدمات املقدمة إىل اجلميع.

وأخرياً وليس آخراً، ستربز يف السيناريو 
الالحق النتهاء جائحة فريوس كورونا 

قضايا الشمول وإمكانية النفاذ والفجوة 
الرقمية، ذلك أن اآلثار السلبية للجائحة 

ستشتّد وطأًة على فئات السكان الضعيفة.

واستناداً إىل مقتضيات اإلنصاف 
االجتماعي يف عامل ما بعد جائحة فريوس 

كورونا، تستدعي أسباب ملّحة تسريع سري 
أنشطة كل من التوصيلية وتعليم املهارات 

الرقمية لقرابة 3,6 مليارات شخص ما زالوا 
خارج شبكة اإلنرتنت كلياً، كما توجد 

حاجة أمّس لوضع اسرتاتيجيات وسياسات 
للخدمة الشاملة تستهدف مكافحة 

األشكال اجلديدة للفجوة الرقمية. ويعين 
ذلك أن احلاجة إىل توفري النطاق العريض 
يف كل مكان جلميع املواطنني والسكان 
بتكلفٍة أيسر لن تزداد إال يف السيناريو 

الالحق النتهاء اجلائحة.

كما ينبغي تيسري عمليات نشر الشبكات 
األرضية والتكنولوجيات املستقبلية املبتكرة 
كالسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

)non-GEO( وحمطات املنصات عالية 
االرتفاع )HAPS( من أجل توصيل الفئات 
غري املوصولة. فكما صّرح مؤخراً األمني 
العام لالحتاد الدويل لالتصاالت والنائب 

املشارك لرئيس جلنة النطاق العريض املعنية 

بالتنمية املستدامة، السيد هولني جاو، "نظراً 
لتسارع وترية جائحة COVID-19 اليت تشق 

طريقها يف العامل النامي وهتدد البشرية 
مجعاء، تدعونا احلاجة إىل اختاذ تدابري فورية 
لضمان أالّ يتخلف أحد عن الركب. وتبني 
هذه األزمة غري املسبوقة أن ال أحد آمن ما 

مل نكن مجيعاً آمنني. وتبني بكل وضوح أننا 
لن نطلق كامل إمكانات النطاق العريض ما 

مل نكن مجيعاً موصولني".

االستفادة من الدروس 
المستخلصة من الندوة العالمية 

لمنظمي االتصاالت في 
تشكيل مالمح "الوضع 

الطبيعي الجديد"

رغم ِعَظم اجلانب اجملهول يف حماولة التطلع 
إىل املستقبل، ُيشجَّع أعضاء االحتاد على 
"النظر إىل املاضي استشرافاً للمستقبل"، 

وعلى أن يضعوا يف اعتبارهم الدروس 
اجلماعية اليت أتاحت عرضها املنصة العاملية 

بشأن قدرة الشبكات على الصمود 
)REG4COVID( ومُجعت يف ورقة النقاش أثناء 
مداوالت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت.

إننا نطمُح إىل معاجلة التحديات الناشئة يف 
السياق اجلديد ملا بعد جائحة فريوس 
كورونا معاجلَة مجاعية، بدءاً بتشجيع 

االستثمار ودعم االبتكار وتيسري املنافسة يف 
القطاعات ووصواًل إىل حتقيق اإلنصاف 

لة  والشمول االجتماعيني يف البيئات املتحوِّ
اقتصادياً وجمتمعياً يف كل مكان. 

%26,3
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كيف يمكن لمنظمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التصدي 
لجائحة فيروس كورونا )COVID-19(؟ 5 استنتاجات رئيسية من 

ورقة جديدة صادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت
صوفي مادنز

رئيسة شعبة التنظيم وبيئة األسواق، االتحاد الدولي لالتصاالت

بعد فرتة وجيزة من إعالن عمليات اإلغالق يف معظم أحناء العامل بسبب جائحة فريوس  	
كورونا )كوفيد-19(، سارع االحتاد الدويل لالتصاالت إىل إطالق املنصة العاملية بشأن قدرة 

الشبكات على الصمود )REG4COVID#( يف مارس 2020.

ومنذ ذلك احلني، زار منظمو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( وواضعو السياسات 
املتعلقة هبا من كل مناطق العامل املنصة لتقاسم األفكار املفيدة وأفضل املمارسات والدروس 

املستفادة لتعزيز قدرة الشبكات على الصمود أمام الكم غري املسبوق من الطلبات 
على الشبكات.
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أصبحت منصة 
REG4COVID حقًا كنزًا 

بة  ثمينًا من المبادرات المجرَّ
والمختَبرة

صوفي مادنز
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منصة REG4COVID - كنز 
ثمين من المبادرات

بتسهيل تقاسم هذا النوع من املعلومات 
واخلربات ذات الصلة، أصبحت منصة 

REG4COVID حقاً كنزاً مثيناً من املبادرات 

والتدابري التنظيمية واإلجراءات السياساتية 
بة واملخترَبة، واليت ترتكز مجيعاً على  اجملرَّ

التجارب وأفضل املمارسات الدولية.

وحبلول منتصف يونيو، تلقت املنصة أكثر 
من 400 مسامهة، مما أظهر محاساً قوياً من 
جانب البلدان للتعاون وتقاسم اخلربات يف 

جماالت خمتلفة، بدءاً من محاية املستهلك 
مروراً بإدارة احلركة وصواًل إىل تيسر 
النطاق العريض وإمكانية النفاذ إليه، 

واالتصاالت يف حاالت الطوارئ وما 
إىل ذلك.

وأُدرج العديد من املبادرات املقدمة إىل 
منصة REG4COVID يف ورقة مناقشة صادرة 

عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 
بعنوان "جائحة يف عصر اإلنرتنت" ُنشرت 
يف يونيو 2020. وتقدم الورقة إىل أصحاب 

املصلحة يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت حتلياًل دقيقاً هلذه التدابري، 

وكذلك االجتاهات اليت حددهتا اجملموعات 
املختلفة من أصحاب املصلحة يف البلدان يف 

مجيع أحناء العامل.

االستجابات التنظيمية الفورية 
والطويلة األجل

يتناول التقرير االستجابات الفورية والطويلة 
األجل على السواء، وكذلك 

االسرتاتيجيات وأفضل املمارسات 
لالسرتشاد هبا يف إعداد عملية تعاف إعداداً 
جيداً. وميكن أن تبدأ هذه االستجابات من 

ضمان التوصيلية القادرة على الصمود 
واستمرارية األعمال وتقدمي اخلدمات 

)خاصًة يف أوقات ارتفاع حركة البيانات( 
وتصل إىل احملافظة على استمرارية اخلدمات 

احليوية مع ضمان احلصول على اخلدمات 
اإللكرتونية بأسعار معقولة وعلى حنو آمن 
ومأمون. وحيدد التقرير أيضاً املمارسات 
اليت ينبغي النظر فيها إلدراجها يف خطة 
وطنية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ 

)NETP(، وكذلك يف خطط أوسع نطاقاً 
بشأن طوارئ تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وتنميتها.

وعلى الرغم من عمليات اإلغالق اليت 
نُفذت يف مجيع أحناء العامل، فقد مّكن 
استخدام األدوات الرقمية من استمرار 

مستوى معني من النشاط االقتصادي يف 
العديد من البلدان.

وتسلط ورقة املناقشة "جائحة يف عصر 
اإلنرتنت" الضوء على التغيريات اليت قد 

حتدث نتيجة نضج األسواق والتنمية 
االقتصادية مع حتديد التدابري التنظيمية 

املبتكرة الالزمة للتصدي للتحديات احملددة 
املاثلة أمام املشغلني والشركات واحلكومات 

واملستخدمني النهائيني - مبا يف ذلك 
السكان األكثر ضعفاً.

كما يعرض التقرير قائمة مرجعية للتدابري 
واإلجراءات التنظيمية لتحقيق تأهب 

أفضل، وهي مكملة لإلصدار األخري من 
املبادئ التوجيهية بشأن االتصاالت يف 
حاالت الطوارئ الصادرة عن االحتاد 

الدويل لالتصاالت.

المبادئ التوجيهية لالتحاد 
بشأن الخطط الوطنية 
لالتصاالت في حاالت 

الطوارئ

المبادئ التوجيهية لالتحاد أداة بالغة 
األهمية لمساعدة واضعي 

السياسات والهيئات التنظيمية 
الوطنية على وضع خطة وطنية 

لالتصاالت في حاالت الطوارئ تكون 
واضحة ومرنة وسهلة االستخدام مع 

نهج قائم على أصحاب المصلحة 
المتعددين. ويمكن استخدام المبادئ 

التوجيهية لوضع خطط طوارئ 
مصممة خصيصًا لحاالت الطوارئ 

الناجمة عن األخطار الطبيعية واألوبئة 
والجوائح.
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االستنتاجات الرئيسية من ورقة 
المناقشة "جائحة في 

عصر اإلنترنت"

من منظور اقتصادي، ارتفعت تكلفة 
التأخري يف نشر التكنولوجيات 

واخلدمات اجلديدة بشكل غري مسبوق. ويف 
عامٍل بعد اجلائحة، أصبحت خدمات 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أكثر قيمة للمجتمع. ويؤدي 

كل عام من التأخري يف تقدمي اخلدمة 
مبستويات أفضل وأكرب إىل زيادة ملموسة 

يف تكلفة الفرصة.

وهذا يعين أنه قد أصبح من األمثل   
اجتماعياً ومن الضروري حتماً 

التعجيل بنشر البنية التحتية الرقمية اجلديدة. 
وقد يتجسد تنفيذ هذا االستنتاج الرئيسي 

يف ختصيص الطيف لالتصاالت املتنقلة 
الدولية بناًء على الطلب وظهور أجيال 

جديدة من املعايري التكنولوجية، على سبيل 
املثال، أو االنتقال بسرعة أكرب إىل اجليل 

الرابع واجليل اخلامس، أو التصدي 
للتحديات احملددة اليت تطرحها جائحة 

كوفيد-19 واليت تتمحور حول تتبع 
األشخاص الذين كانوا على اتصال 

والتصدي للمعلومات املضللة.

جيب معاجلة التحديات املتعلقة 
باإلنصاف يف النفاذ إىل خدمات 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف عامل ما بعد كوفيد. وبقدر 

ما ميكن أن يؤدي حتسني الوصول إىل 
خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت إىل حتقيق الشمول االجتماعي 
والنفاذ إىل اخلدمات واملساواة بني اجلنسني 
واحلصول على التعليم، ورمبا احلصول على 

العمل، فسيكون لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت دور أساسي تؤديه يف 

التخفيف من هذه اآلثار السلبية جلائحة 
كوفيد-19 على اإلنصاف.

ولئن كان من املغري اعتبار أن 
لقاحاً فّعااًل بإمكانه أن يعيد العامل 
إىل أيام ما قبل اجلائحة، فإن عوامل كثرية 
تشري إىل أن "الوضع الطبيعي اجلديد" قد 

يبدو خمتلفاً جداً. وبالنسبة ملشغلي 
االتصاالت، وقد يتجلى ذلك يف تكييف 

الشبكات مع زيادة احلركة الفيديوية 
وحتسني اجلودة واملوثوقية واالستمرار يف 

بناء القدرات مع تسريع عمليات نشر اجليل 
الرابع/اخلامس. ومع ذلك، ينبغي االستمرار 

خالل 12 شهراً يف استعراض العناصر 
الرئيسية اليت تشكل "الوضع الطبيعي 
اجلديد" لقطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أو تؤثر عليه. وسيشهد 

األجالن املتوسط والطويل مرونة من أجل 
زيادة أمهية االستجابات واستدامتها.

وأخرياً، حياول العامل فهم الشكل 
الذي سيبدو عليه "الوضع الطبيعي 

اجلديد"، ولكن من الواضح أن التغيريات 
اليت حتدث اآلن ستستمر. كما ذكر رئيس 

الوزراء الكندي جاسنت ترودو "سيكون 
كوفيد-19 أحد األشياء اليت حتدث تغيريات 

يف جمتمعنا. ومن مسؤوليتنا كمجتمع، 
وكحكومات، أن حناول إجياد طريقة 

للتقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار السلبية 
هلذه التغيريات مع توفري أقصى مستوى من 

السالمة ]ملواطنينا[". 

3

تسلط ورقة المناقشة 
"جائحة في عصر اإلنترنت" 
الضوء على التغييرات التي 

قد تحدث نتيجة نضج 
األسواق والتنمية 

االقتصادية.

صوفي مادنز

نزل ورقة المناقشة "جائحة في عصر اإلنترنت" الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت.
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تقاسموا تجاربكم المتعلقة بالمنصة العالمية 
لقدرة الشبكات على الصمود في مواجهة 
)REG4COVID( فيروس كورونا المستجد

املنصة العاملية اجلديدة بشأن قدرة الشبكات على الصمود )REG4COVID#( هي منصة ميكن فيها للمنظمني 
وواضعي السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة املهتمني تقاسم املعلومات واالطالع على املبادرات 

والتدابري املعتمدة حول العامل اليت هتدف إىل املساعدة على ضمان إبقاء اجملتمعات موصولًة.

المنصة العالمية بشأن قدرة الشبكات على الصمود

االطالعالتقاسم

انضم إلى مجتمعات االتحاد اإللكترونية على قناتك المفضلة 

الفيديو

https://reg4covid.itu.int/
https://reg4covid.itu.int/
https://reg4covid.itu.int/?page_id=59
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/gq/generic/questionnaire.asp?ProjectID=1391
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://vm.tiktok.com/JdxhuC4/


الندوة العالمية العشرون لمنظمي االتصاالت )GSR-20(: التصدي 
لتحديات التحول الرقمي في أعقاب األزمات العالمية وما بعدها

يكتسي تعزيز نظام تنظيمي تكيفي ومرن وتعاوين أمهية أساسية من أجل "إعادة بناء  	
العامل بشكل أفضل" واملضي قدماً بالتحول الرقمي لفائدة اجلميع، وفقاً ملا يراه املشاركون 

يف الندوة العاملية العشرين ملنظمي االتصاالت )GSR- 20(، اليت عقدها االحتاد افرتاضياً 
من 1 إىل 3 سبتمرب. 

وتتفق اهليئات التنظيمية اجملتمعة يف الندوة العاملية العشرين ملنظمي االتصاالت على أن 
بإمكان التنظيم الرقمي، يف أعقاب أزمة كوفيد-19، أن حيفز تأهب األسواق الرقمية ملواجهة 

األحداث وحاالت الطوارئ غري املتوقعة، اعتمدت هذه اهليئات التنظيمية معاً املبادئ 
التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية العشرين ملنظمي االتصاالت: املعيار 

الذهيب للتنظيم ملواجهة حتديات التحول الرقمي يف أعقاب األزمات العاملية وما بعدها.

وأطلق برنامج الندوة هلذا العام يف 30 يونيو 
2020 بعقد حوار للقادة حتت عنوان 

"توصيلية رقمية مرنة وآمنة للجميع: التعايف 
من أزمة كوفيد-19 والدروس املستفادة 

منها لتحسني التأهب واالستجابة".

وأعقبت احلدث مناقشات مائدة مستديرة 
تنظيمية إقليمية خاصة مبنطقة أوروبا 

ومنطقة كومنولث الدول املستقلة ومنطقة 
الدول العربية ومنطقة إفريقيا ومنطقة آسيا 

واحمليط اهلادئ.
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ويف يومي 27 و28 أغسطس، نظم معهد 
الواليات املتحدة للتدريب يف جمال 
االتصاالت )USTTI( واالحتاد الدويل 

لالتصاالت )ITU( حلقات دراسية إلكرتونية 
بشأن نظرة من وراء الكواليس على 

التكنولوجيات الناشئة الستكشاف العمل 
املضطلع به حتضرياً لنشر التكنولوجيات 

الناشئة واستخدامها. وزود اخلرباء املنظمني 
مبعلومات عن األسس التكنولوجية اليت 

تقوم عليها التكنولوجيات الناشئة 
والتخطيط املضطلع هبا يف جمال الطيف 

لتمكني هذه اخلدمات اجلديدة.

ومشلت الندوة أيضاً اجتماع الرابطات 
التنظيمية اإلقليمية واجتماع الفريق 

االستشاري للصناعة املعين بقضايا التنمية 
وكبار مسؤويل التنظيم من القطاع اخلاص 

)IAGDI-CRO( يف 31 أغسطس، واجتماع 
املائدة املستديرة للرؤساء التنفيذيني للهيئات 

التنظيمية يف 1 سبتمرب.

وأخرياً، مشلت اجللسات األساسية املعقودة 
يف سبتمرب جمموعة من اجللسات القصرية 

عرضت فيها املنصة العاملية بشأن قدرة 
الشبكات على الصمود )REG4COVID(؛ 
وكتيب التنظيم الرقمي اجلديد ومنصة 

التنظيم الرقمي اإللكرتونية اجلديدة، ومها 
مثرة جهد تعاوين بني االحتاد والبنك الدويل؛ 

والتقرير النهائي الجتماع املائدة املستديرة 
خلرباء االقتصاد؛ وتقرير التوقعات العاملية 

بشأن تنظيم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت؛ وأداة تتبع تنظيم تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

وفيما يتعلق بعدد من اجللسات اإللكرتونية، 
استيقظ املشاركون من خمتلف أحناء العامل 

باكراً للمشاركة يف هذا احلدث الذي 
جيتمع فيه سنوياً خرباء من اهليئات التنظيمية 

وكيانات القطاع اخلاص، ملناقشة تنظيم 
االتصاالت يف عامل يتغري بشكل متزايد. 

شاهد فيديو االحتفال 
بالندوة العالمية العشرين 
لمنظمي االتصاالت، واقرأ 
لمعرفة المزيد عما نوقش 

في الندوة.
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مناسب للغرض: لماذا يعد تنظيم الجيل الخامس 
عنصرًا أساسيًا للتحول الرقمي

مجلة أخبار االتحاد

بعد 20 عاماً من أول ندوة عاملية ملنظمي االتصاالت )GSR( على اإلطالق، حل عصر  	
تنظيم اجليل اخلامس – يف وقت أهم من أي وقت مضى يف أعقاب التحديات اليت تطرحها 

.)COVID-19( جائحة فريوس كورونا

هل اهليئات التنظيمية جمهزة مبا يكفي للتعامل مع احلقائق اجلديدة وسريعة التطور للتحول 
الرقمي، إذ تواجه أزمات متعددة، من اجلائحة إىل تغري املناخ العاملي؟

كان هذا سؤااًل رئيسياً يف اليوم األول من الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2020، 
سواء يف اجتماع املائدة املستديرة للرؤساء التنفيذيني للهيئات التنظيمية أو يف اجللسة 

األساسية األوىل، بعنوان "األطر املؤسسية املناسبة للتحول الرقمي: إزالة الغموض عن املنظم 
التعاوين يف نظام إيكولوجي رقمي ما بعد جائحة فريوس كورونا."

ماذا يعني مفهوم "مناسب 
للغرض" في 

السياق التنظيمي؟

مل يعد التحول الرقمي "تدبرياً مستحسناً". 
فبداًل من أن يكون خياراً، أصبح اآلن 

مسألة ملحة تتصدر برامج احلكومات يف 
مجيع أحناء العامل. وعلى الصعيد العاملي، 

جعلت اجلائحة هذه احلقيقة أكثر وضوحاً 
من أي وقت مضى. واليوم، وخاصًة بعد 

تفشي اجلائحة، ال بد من تنظيم اجليل 
اخلامس لكي حيقق التحول الرقمي كامل 

إمكاناته.  
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وجيب أن يكون التنظيم أيضاً "مناسباً 
للغرض"، مبعىن أن يكون املنظمون مدركني 
متاماً للتطور الرقمي ويستفيدون منه بفعالية 

من خالل تكييف الوظائف والقدرات 
واملهارات واألدوات التنظيمية مع 

العصر الرقمي.

لقد ولت األيام اليت كان يعمل فيها 
املنظمون مبعزل عن اآلخرين، حيث كانوا 

يقومون بصياغة لوائحهم وسياساهتم 
اخلاصة. وأكد حسام اجلمل، الرئيس 

التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
)NTRA( يف مصر "أن تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT( هي العمود الفقري 
الذي تعتمد عليه مجيع القطاعات". واآلن، 

مبا أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تشكل األساس لعمليات مجيع القطاعات 

من حيث السالمة واألمن، والكفاءة، 
والدينامية، واملنافسة، جيب على كل قطاع، 

من التمويل إىل التعليم وحىت الصحة، أن 
ينخرط مع منظمي تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بطرق مل يسبق أن عملت هبا 
من قبل.

خمس سمات مميزة لتنظيم 
الجيل الخامس المناسب للغرض 

إذن كيف يبدو التنظيم املناسب للغرض يف 
الواقع، وملاذا يشكل عنصراً أساسياً للتحول 
الرقمي؟ اطّلع على اخلصائص اخلمس التالية 
لتحديد ما إذا كانت اإلجراءات التنظيمية 

مناسبة بالفعل للغرض:

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت )ICT( هي 

العمود الفقري الذي تعتمد 
عليه جميع القطاعات.

حسام الجمل
الرئيس التنفيذي للجهاز القومي 
لتنظيم االتصاالت )NTRA(، مصر
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تنظيم تعاوني وشامل لعدة 
قطاعات: إن تنظيم اجليل اخلامس 
أكثر انفتاحاً على الشراكات، ليس فقط 

بني احلكومات، بل وأيضاً بني جهات فاعلة 
متعددة، من واضعي السياسات واهليئات 
التنظيمية إىل القطاع اخلاص ومن اهليئات 

األكادميية إىل املنظمات الدولية مثل االحتاد 
الدويل لالتصاالت. 

ووفقاً لنرييدا أولوغلني، رئيسة هيئة 
 ،)ACMA( االتصاالت واإلعالم األسرتالية

"سيتعني على اهليئات التنظيمية حتويل 
تركيزها إىل ما هو أبعد من التنظيم داخل 
األطر القطاعية التقليدية، والنظر يف األطر 
القائمة على النتائج واملوجهة حنو املستقبل 

واحملايدة من الناحية التكنولوجية."

وتتضاعف ضرورة التعاون يف ضوء 
األزمات العاملية فعاًل مثل جائحة فريوس 
كورونا. وعّلق آالن كوريسيفتش قائاًل 
"وحنن كمشغلني للسواتل اعتدنا على 

االستجابة حلاالت الطوارئ، ولكن هذه 
احلالة الطارئة حتدث اآلن على نطاق خمتلف 

متاماً إذ أثرت على العامل بأسره" وأردف 
قائاًل "وعلينا أن نشجع احلوار بني القطاعني 

العام واخلاص لكي نتغلب على القضايا 
احلالية ونصبح أكثر كفاءة."

تنظيم مرن وغير متشدد: يتحرك 
عامل تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت بسرعة، وتواجه اهليئات 

التنظيمية باستمرار حتديات جديدة تشمل 
قطاعات كانت متباينة يف السابق – من 

محاية البيانات واخلصوصية، واآلثار املرتتبة 
على الذكاء االصطناعي )AI(، وغري ذلك 
الكثري. وينطوي مفهوم "مناسب للغرض" 

على توفر منصات تعاونية عملية وأكثر 
مرونة لتحل حمل النماذج البريوقراطية 

واألكثر عزلة لوضع السياسات واليت تتبع 
هنج "العمل كاملعتاد"

وكما أشارت إيرين كاغواس سيوانكامبو، 
املديرة العامة للجنة االتصاالت األوغندية 

)UCC(، "أن االبتكار اليوم أسرع من 
التنظيم وحنن حباجة إىل أن نكون قادرين 

على تعديل طريقة عملنا. ويتعني على 
اهليئات التنظيمية مواكبة ]وترية[ هذا 

االقتصاد الرقمي."

تنظيم شامل: جيب أن تعمل هذه 
اجلهات الفاعلة املتعددة معاً لوضع 
سياسات تعود بالنفع على اجلميع، إذ تعود 
بالفائدة ليس فقط عليها، بل على شعوب 
العامل يف سياق أهداف التنمية املستدامة. 
ويشمل جزء من معاجلة اهلدف 10 من 

أهداف التنمية املستدامة )احلد من أوجه 
عدم املساواة(، على سبيل املثال، التصدي 

للتحدي املتمثل يف الشمول الرقمي من 

خالل االستفادة من تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت لتحقيق التوصيلية 

الشاملة. وهذا يعين اتباع هُنج جديدة 
جذرية لضمان توصيل األشخاص املتبقني 

املقّدرين بنسبة 46 يف املائة من سكان 
العامل، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون 

فيه أو وضعهم االجتماعي واالقتصادي.

وأوضح فابريسيو هوتشيلد، وكيل األمني 
العام لألمم املتحدة أن التوصيلية الشاملة 
حبلول 2030 هي أيضاً األساس واهلدف 
الرئيسي خلارطة الطريق بشأن التعاون 

الرقمي اليت وضعها األمني لألمم املتحدة.

وقال "لدى اهليئات التنظيمية دور رئيسي 
يف خارطة الطريق. ]...[ وميكن لألطر 

التنظيمية الكافية أن حتدث فرقاً سواء كان 
من املمكن النفاذ إىل الشبكات بتكلفة 

معقولة أم ال. وميكنها إحداث الفرق سواء 
كانت الشبكات آمنة أم ال."

3
إن التعاون مع جميع 

القطاعات أمر بالغ األهمية 
لضمان تقاسم 

المسؤوليات ومساعدة 
المستعملين النهائيين على 

التغلب على الصعوبات 
التي يواجهونها.

بيتي أيشاتو حابيبو أوماني
رئيسة مجلس هيئة تنظيم 
االتصاالت والبريد في النيجر
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ومن املهم أيضاً أن يتذكر املنظمون 
املستعمل النهائي أثناء عملهم للتعاون 

بصورة أوثق. وكما أشارت بييت أيشاتو 
حابيبو أوماين، رئيسة جملس هيئة تنظيم 

االتصاالت والربيد يف النيجر "إن التعاون 
مع مجيع القطاعات أمر بالغ األمهية لضمان 

تقاسم املسؤوليات ومساعدة املستعملني 
النهائيني على التغلب على الصعوبات 

اليت يواجهوهنا."

تنظيم مرن: لقد طغت تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على 

"االتصاالت" البسيطة لتصبح حجر األساس 
لكل قطاع اقتصادي تقريباً؛ فهي وسيلة 

حيوية ألداء األعمال والنمو الوطين. وقد 
جلب هذا االنتشار الواسع جمموعة من 

اجلهات الفاعلة والقطاعات املختلفة – لكل 
منها حتدياهتا التنظيمية اخلاصة هبا.

وقال تشارلز ميلوغو، رئيس اهليئة التنظيمية 
لالتصاالت اإللكرتونية والربيد يف بوركينا 

فاصو "يف إفريقيا، كان علينا أن نكون 
مرنني جداً فيما يتعلق بعدد معني من 

اإلجراءات، سواء كانت إجراءات مجركية 
أو إجراءات مصرفية."

وأضاف قائاًل "وكان علينا أن نستحدث 
مبادرات تسمح لنا باملرونة يف استخدام 
مواردنا. وأدركنا مع زيادة احلركة، أن 

املشغلني حباجة إىل مزيد من موارد الطيف، 
على سبيل املثال، وبالتايل كان علينا أن 

نستجيب ]...[ للتحديات بطريقة تتسم 
بالكفاءة واملرونة."

تنظيم تكراري: ليس من املطلوب 
يف هذا العامل التنظيمي اجلديد 

اجلريء توفري املرونة فحسب، بل وأيضاً 
القدرة على التكرار. وأشار كيفن مارتن، 
نائب رئيس السياسة العامة األمريكية يف 

شركة فيسبوك إىل "أن أفضل تنظيم يشبه 
الربجميات: غالباً ما يأيت من عملية 

متكررة. وهناك ]حاجة إىل[ عملية أخذ 
ورد بني احلكومة والقطاع اخلاص حملاولة 

حتقيق األهداف وتنفيذها مع 
مرور الوقت.

وقدمت أولوغلني مثااًل قوياً للتعاون 
التنظيمي مع املنصات الرقمية. ووصفت 
كيف قام املنظم األسرتايل "بوضع منوذج 

لتوجيه املنصات الرقمية يف تطوير 
رموزها"، ومع 3 أهداف هي: تقليل تأثري 
املعلومات املضللة الضارة، ومتكني الناس 

من احلكم على جودة األخبار 
واملعلومات، وتعزيز الشفافية واحملاسبة 

يف ممارسات املنصات الرقمية.

مناسب للغرض يعني أيضًا 
مناسب لالستثمار

يف الوقت نفسه، سيواجه املنظمون قريباً 
التحدي املتمثل يف وضع اجلائحة خلفهم 

والتطلع إىل املستقبل. كيف سرتعى 
احلكومات اقتصاداهتا الرقمية يف هذا 

النموذج اجلديد؟ وكيف ميكن للمنظمني 
هتيئة مناخ استثماري صاحل للمستقبل من 

أجل التحول الرقمي دون التخلي عن 
الكثري من النفوذ رضوخاً 

للتأثريات اخلارجية؟

وأشار أمرييكو موشانغا، رئيس املعهد 
الوطين يف موزامبيق )INCM( إىل التحدي 

الذي يواجهه املنظمون واملتمثل يف 
"االستثمار بأموال أقل" وهتيئة بيئة 

استثمارية أقل تكلفة.

وتساءل موشانغا مشككاً يف دور احلكومة 
"هل ميكننا أن جنعل الطيف متاحاً بأقل مما 

كان عليه عادًة؟" وأضاف قائاًل، إن يف 
موزامبيق، كان املنظمون "يوفرون الطيف 

جماناً خالل فرتة اجلائحة ويشجعون 
املشغلني على عدم فرض رسوم على اخلدمة 
أو على املستعملني الذين ال يستطيعون دفع 

مقابلها خالل هذه الفرتة."

في إفريقيا، كان علينا أن 
نكون مرنين جدًا فيما يتعلق 

بعدد معين من اإلجراءات، 
سواء كانت إجراءات جمركية 

أو إجراءات مصرفية.

تشارلز موليغو
رئيس الهيئة التنظيمية لالتصاالت 

اإللكترونية والبريد في بوركينا فاصو
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وحسب ما ذكره السيد اجلمل، استثمرت 
احلكومة املصرية حوايل ملياري دوالر 
أمريكي يف اسرتاتيجيتها بشأن التحول 

الرقمي يف 2019. وقال "نعتقد أن االستثمار 
يف بنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
مهم. كما أن االستجابة السريعة والتعاون 

عامالن أساسيان للنجاح يف التعامل مع 
النمط اجلديد حيث نتواجد جسدياً يف 

مكان وافرتاضياً يف أماكن متعددة." 

وهناك مثال آخر على هذا النوع من 
االستثمار الصاحل للمستقبل يف البنية التحتية 

قدمه رئيس جلنة االتصاالت الفيدرالية 
)FCC(، أجيت باي حيث قال: "كان أكرب 
سبب لتجهيز شركات التشغيل األمريكية 

للتعامل مع هذه الزيادة يف احلركة، 
االستثمارات الكبرية اليت قامت هبا قبل 
وقت طويل من مساع أي شخص عن 

جائحة فريوس كورونا.

ومضى السيد باي يصف املستويات 
القياسية لالستثمارات يف نشر الشبكات 
واأللياف يف الواليات املتحدة بني عامي 
2018 و2019 "وهو ما ميثل زيادة أكرب يف 

النمو مقارنًة باألعوام من 2015 إىل 2018 
جمتمعة". وبفضل هذه االستثمارات، أكد 
السيد باي "أن متوسط معدالت النطاق 

العريض الثابت يف الواليات املتحدة 
تضاعف منذ ديسمرب 2017. ]...[. وقد 

متكنت شبكتنا من تلبية الطلبات اليت 
فرضتها عليها اجلائحة. ]...[ ما الذي 

نستخلصه من هذا كمنظمني؟ بالنسبة يل، 
إنه تذكري قوي بأن إطالق العنان لألسواق 
اخلاصة غالباً ما يكون الطريقة األكثر فعالية 

لتعزيز املصلحة العامة."

نحو التحول الرقمي المناسب 
للغرض في عالم ما بعد جائحة 

فيروس كورونا

سيكون التحول الرقمي جزءاً مهماً من 
اللغز االقتصادي، ال سيما يف أعقاب أزمة 
جائحة فريوس كورونا. وأبرز لويس مارك 

ساكاال، املدير العام للوكالة التنظيمية للربيد 
واالتصاالت اإللكرتونية )ARPCE( يف 

الكونغو أن "الوضع احلايل مسح لنا برؤية 
األمور بشكل خمتلف وحنن اآلن حباجة إىل 

مواجهة هذا التحول اهلائل يف النماذج."

وأردف قائاًل "ولذلك أصبحت 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
ضرورية اآلن لكي نتمكن من العمل 

والعيش. وعلينا اآلن أن نعمل معاً؛ وحنن 
حباجة إىل أن نستمع إىل بعضنا البعض، 

وأن نتعلم من بعضنا البعض ملواجهة 
هذا التغيري."

وعلى الرغم من عدم اليقني الكبري الذي 
ينطوي عليه النظر إىل أبعد من ذلك، 

شجعت املناقشات اليت دارت يف الندوة 
املشاركني على "النظر إىل املاضي استشرافاً 

للمستقبل" ومراعاة التعلم اجلماعي الذي 
تيسره منصات مثل REG4COVID واجملمع يف 

املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات 
الصادرة عن الندوة GRS-20 خالل اجللسة 

اخلتامية للندوة. 

كان أكبر سبب لتجهيز 
شركات التشغيل األمريكية 

للتعامل مع هذه الزيادة 
في الحركة، االستثمارات 

الكبيرة التي قامت بها قبل 
وقت طويل من سماع أي 
شخص عن جائحة فيروس 

كورونا.

أجيت باي
رئيس لجنة االتصاالت الفيدرالية 

)FCC( في الواليات المتحدة
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شاهد الفيديو التوضيحي

الدراسة المتعلقة 
بتوصيل البشرية

ما التكلفة املتوقعة لتوصيل الثالثة مليارات نسمة من السكان غري املوصولني بشبكة اإلنرتنت بالشبكة حبلول عام 
2030؟ وهل تقتصر التكاليف على البىن التحتية؟ وما الدور الذي تؤديه البيئة التمكينية يف هذا السياق؟ وما التدابري 

التنظيمية اليت من شأهنا دعم عمليات النشر واالستخدام؟
ميكن االطالع على اإلجابات هلذه األسئلة يف الدراسة اجلديدة اليت أصدرها االحتاد بشأن تقييم االحتياجات 

االستثمارية لتوصيل البشرية بشبكة اإلنرتنت حبلول عام 2030.

لة انضم إلى مجتمعات االتحاد عبر اإلنترنت على قناتك المفضَّ

ل التقرير نزِّ

https://youtu.be/MdNklcvugvU
http://https://youtu.be/MdNklcvugvU
https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2020/08/31/08/38/Connecting-Humanity
https://www.itu.int/ar/myitu/Publications/2020/08/31/08/38/Connecting-Humanity
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://vm.tiktok.com/JdxhuC4/


كيف يمكن لمنظمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التعاون 
إلعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(؟

مجلة أخبار االتحاد

بالنسبة ملنظمي تكنولوجيا املعلومات  	
واالتصاالت، تعين إعادة البناء بشكل 

أفضل أن حيصل األشخاص يف مناطقهم 
على توصيلية معقولة التكلفة وآمنة ومأمونة 

وموثوقة ويتمكنوا من النفاذ إىل اإلنرتنت 
واستخدامها. وهذا يعين أيضاً احلرص على 

أن يكون كل شخص موصواًل، بغض 
النظر عن مكان إقامته يف العامل أو مستوى 

إمكانياته االجتماعية واالقتصادية. 

وحددت هذه األفكار اجتاه مناقشات 
االجتماع السنوي لرابطات اهليئات 

التنظيمية )RA( الذي ُعقد افرتاضياً عشية 
انعقاد اجللسات األساسية للندوة العاملية 
.)GSR-20( العشرين ملنظمي االتصاالت

ومشل االجتماع، الذي ترأسه ميشيل فان 
بيلينغن، الرئيس الوافد هليئة املنظمني 
األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية 

)BEREC(، حلقة نقاش بشأن كيفية تعاون 
رابطات اهليئات التنظيمية يف النظام 

اإليكولوجي الرقمي بعد جائحة فريوس 
كورونا )كوفيد-19(.

Sh
ut
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ck

إن أزمة فيروس كورونا تتيح 
أيضًا لمجتمع المنظمين 

فرصة ال يمكن تفويته.

دان سيوبلوم
رئيس الندوة العالمية العشرين 

 ،)GSR-20( لمنظمي االتصاالت
والمدير العام لهيئة البريد 

واالتصاالت )PTS( في السويد، 
ورئيس هيئة المنظمين األوروبيين 

)BEREC( لالتصاالت اإللكترونية
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وأعقب حلقة النقاش عرض ملختلف 
املشاريع واألنشطة اليت اضطلعت هبا كل 

رابطة منذ الندوة التاسعة عشرة، مع الرتكيز 
على طريقة كل رابطة يف إعادة البناء 
لتحقيق التوصيلية املفيدة يف عامل ما 

بعد اجلائحة.

دواعي التفاؤل

على الرغم من أن اجلائحة حتمل مجيع 
السمات اليت تتصف هبا أي أزمة، فإن 

هناك الكثري من األسباب اليت تدعو 
املنظمني إىل التفاؤل يف أعقاهبا. وصّرح دان 

سيوبلوم، رئيس ندوة هذا العام واملدير 
العام هليئة الربيد واالتصاالت )PTS( يف 

السويد والرئيس احلايل هليئة املنظمني 
األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية، يف 

جلسة مائدة مستديرة بشأن التنظيم 
اإلقليمي ُعقدت سابقاً فقال "إن أزمة 

فريوس كورونا تتيح أيضاً جملتمع املنظمني 
فرصة ال ميكن تفويتها".

وأكدت دورين بوغدان-مارتن، مديرة 
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل 
لالتصاالت، اليت كانت حاضرة أيضاً يف 

اجتماع رابطات اهليئات التنظيمية أن 
"الشبكات ظلت إىل حد كبري قادرة على 
العمل والصمود" على الرغم من الضغط 

عليها إىل أقصى حد خالل أزمة 
فريوس كورونا.

الشبكات ظلت إلى حد كبير 
قادرة على العمل 

والصمود.

دورين بوغدان-مارتن
مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد 

الدولي لالتصاالت
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وعالوًة على ذلك، أدت األزمة احلالية إىل 
تسريع اعتماد التكنولوجيات الرقمية. 
والحظت دورين بوغدان-مارتن قائلة 

"نعيش اآلن يف عامل تغريت فيه أساليب 
عملنا وتفاعلنا ومزاولة أعمالنا". 

وثبت أن العمل عن بُعد مفيد جداً من 
حيث زيادة مشاركة األعضاء يف بعض 

رابطات اهليئات التنظيمية. وقال آلن رويز، 
األمني التنفيذي للجنة التقنية اإلقليمية 
لالتصاالت )COMTELCA( "لقد أجربتنا 

اجلائحة، حنن وأعضاؤنا، على العمل من 
املنزل". وأضاف قائاًل "ومنحنا ذلك 

الفرصة للتفاعل مع عدد أكرب من األعضاء، 
ألهنم مل يكونوا مضطرين للسفر من أجل 

حضور االجتماعات".

تحديات إعادة البناء بشكل أفضل 

هناك الكثري من العقبات اليت يتعني على 
املنظمني يف مجيع أحناء العامل التغلب عليها 

يف معرض انتقاهلم من التصدي للجائحة إىل 
التعايف منها. ووفقاً ألحدث بيانات االحتاد، 

يبقى 3,6 مليارات من األشخاص غري 
موصولني يف مجيع أحناء العامل. ويف الكثري 
من مناطق الكوكب النائية، تعوق القيود 

الدميغرافية وحىت اجلغرافية تنمية 
النطاق العريض.

وال تزال التوصيلية غري متاحة بشكل دائم 
يف أماكن أخرى. وأشار أبوسي أكيو-

كباكبو، مدير االقتصاد الرقمي يف االحتاد 
االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا 

)UEMOA( إىل أن احلال كذلك يف العديد 
من مناطق غرب إفريقيا. والحظ قائاًل "يف 
بعض البلدان ]يف غرب إفريقيا[، ميكن أن 

تصل تكلفة النطاق العريض إىل 60 يف املائة 
من متوسط الراتب". وأردف قائاًل "وهذا 

ما جيعل عمل املواطنني ]عن بُعد[ 
أو متابعتهم للتعليم على اإلنرتنت 

أمراً مستحياًل".

وأضاف ملينو احلاجي مامان، األمني العام 
جلمعية منظمي االتصاالت يف غرب إفريقيا 

)WATRA( أن جودة اخلدمة ال تزال متثل 
حتدياً كبرياً يف إفريقيا، وكذلك املسائل 

التنظيمية املتعلقة بالتجوال.

وقد يكون من الصعب احلصول على موارد 
االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT( يف ظل األزمة االقتصادية 
الوشيكة اليت يتوقع حدوثها بعد األزمة 

الصحية. وحىت يف حالة عدم أخذ اجلائحة 
يف االعتبار، سيتعني على املستثمرين 

احملتملني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت التعامل مع دورات طويلة من 

حيث العائد على االستثمار، وتكاليف 
عالية للتشغيل والصيانة عندما يتعلق األمر 

بتقدمي اخلدمات إىل املناطق النائية أو 
شحيحة اخلدمات.

حلول التقاسم

اتفق ممثلو رابطات اهليئات التنظيمية على 
أن التعاون يف بناء نظام إيكولوجي رقمي 

بعد جائحة كوفيد يكتسي أمهية بالغة 
– خاصًة على الصعيد الوطين يف إطار 

اإلدارات احلكومية ولكن أيضاً على الصعيد 
اإلقليمي بني البلدان.

والحظ شارل ميلوغو، من الشبكة 
 )FRATEL( الفرنكوفونية لتنظيم االتصاالت

أن املبادرات دون اإلقليمية يف بلدان غرب 
إفريقيا مبا فيها بوركينا فاصو والنيجر 

ومايل، مثاًل، تساعد على ضمان التوصيلية 
عرب احلدود. وقال "جيب أن تستمر رابطات 

اهليئات التنظيمية يف التعاون لضمان تنفيذ 
خطط التوصيلية".

وملعاجلة مسألة التوصيلية باهظة التكلفة، 
اقرتح أكيو-كباكبو اعتماد إعانات مماثلة 

لإلعانات اليت نفذهتا بعض البلدان فيما 
يتعلق باملاء والكهرباء.

وأفاد رويز بأن منظمته أعدت دلياًل ألفضل 
املمارسات بشأن "االستخدام الرشيد 

لإلنرتنت" لتفادي الضغط على 
شبكات االتصاالت.
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ذت مشلت  وقال إن بعض التدابري اليت اختُّ
االستخدام اإلضايف املؤقت للطيف 

وصناديق التجارب التنظيمية واالتفاق مع 
مقدمي احملتوى على خفض جودة خدمات 

البث اليت يقدموهنا خالل فرتة اإلغالق.

وأقر ممثل هيئة املنظمني األوروبيني 
لالتصاالت اإللكرتونية ورئيسها الوافد 

ميشيل فان بيلينغن بأن الشبكات يف أوروبا 
مل تشهد ازدحاماً كبرياً بيد أهنا واجهت 
ضغطاً خالل أسابيع اإلغالق األوىل يف 

فصل الربيع. والحظ قائاًل "لقد طُلب من 
مشغلي املنصات الكبرية خفض جودة 

خدمات البث اليت يقدموهنا لتتمكن 
الشبكات من تلبية الطلب املتزايد".

وأشار أنطوين شيغازي، من رابطة منظمي 
 ،)CRASA( االتصاالت يف اجلنوب اإلفريقي
إىل احلاجة إىل "صقل األنشطة واألولويات 
يف ضوء أزمة فريوس كورونا" فقال "نعمل 
على عقد ورش عمل بشأن األمن السيرباين 

لزيادة توعية املستهلكني".

وأفادت كرمية حممودي، مديرة مرصد 
سوق االتصاالت اإللكرتونية، هيئة تنظيم 

االتصاالت يف تونس )INTT(، وممثلة الشبكة 
العربية هليئات تنظيم االتصاالت وتقنية 

املعلومات )AREGNET( بأن اهليئات التونسية 
جربت التكنولوجيات الناشئة اليت تستخدم 

الروبوتات للتحقق من حركة األشخاص 
هبدف احلد من انتشار فريوس كورونا. 

وقالت "نفذنا أيضاً ’احملفظة اإللكرتونية‘: 
وهي حمفظة افرتاضية تسمح لألشخاص 

بتحصيل رواتبهم عن بُعد وتفادي التنقل 
أو التزاحم."

وأشارت بوغدان-مارتن يف ملخصها حللقة 
النقاش األوىل إىل أن بعض املمارسات 

املذكورة يف هذا االجتماع ستظل معنا على 
املدى الطويل.

األولويات الرئيسية للمنظمين 
في المستقبل بعد جائحة 

فيروس كورونا

يرى فان بيلينغن أن مواجهة التحديات 
املستقبلية تقتضي من املنظمني أساليب 

تفكري استشرافية قادرة على توقع 
االجتاهات املستقبلية. وقال إن االستدامة 
متثل أحد هذه االجتاهات وستكون حمور 
تركيز رئيسي هليئة املنظمني األوروبيني 

لالتصاالت اإللكرتونية يف عام 2021.

ومن بني األولويات اليت ذكرهتا رابطات 
اهليئات التنظيمية خفض تكاليف النفاذ إىل 

اإلنرتنت فضاًل عن األنظمة اإلقليمية إلنذار 
اجلمهور اليت ميكنها إرسال تنبيهات إىل 

مجيع اهلواتف يف املنطقة يف حاالت 
الطوارئ الكربى.

وأشري إىل تنسيق استخدام الطيف باعتباره 
أولوية أخرى من األولويات الرئيسية، 
وكذلك تنفيذ األنشطة املشرتكة بني 

املناطق، مثل تنفيذ نظام للهوية الرقمية 
يسمح بالتشغيل البيين وميكنه تيسري السفر 

على الصعيد اإلقليمي. وأخرياً، أشري إىل أن 
سد الفجوة الرقمية ميثل أولوية رئيسية 

بالنسبة للمنظمني، خاصًة من حيث التعليم. 
وقال أكيو-كباكبو إن طالب املدارس 

اخلاصة، يف حالة بوركينا فاصو مثاًل، غالباً 
ما يستفيدون من النفاذ إىل اإلنرتنت يف 
املنزل للحصول على املواد التعليمية، يف 

حني ال يتاح ذلك للكثري من طالب 
املدارس العمومية.

نفذنا أيضًا ’المحفظة 
اإللكترونية‘: وهي محفظة 
افتراضية تسمح لألشخاص 

بتحصيل رواتبهم عن ُبعد 
وتفادي التنقل أو التزاحم.

كريمة محمودي
مديرة مرصد سوق االتصاالت 

اإللكترونية، هيئة تنظيم االتصاالت 
في تونس )INTT(، وممثلة الشبكة 

العربية لهيئات تنظيم االتصاالت 
)AREGNET( وتقنية المعلومات

ITU News MAGAZINE No. 04, 202029 المواضيع الرئيسية



الخطوات المقبلة: 
التقييم والتعاون

يرى فان بيلينغن أن املهام اليت تنتظر 
املنظمني مقسمة إىل شقني. يشمل الشق 

ذت  األول إجراء تقييم دقيق للتدابري اليت اختُّ
خالل األشهر األخرية – من قبيل التدابري 
اجملمعة يف منصة االحتاد العاملية بشأن قدرة 

 ،)REG4COVID( الشبكات على الصمود
حيث قام املنظمون وواضعو السياسات من 

مجيع أحناء العامل بتقدمي وتبادل 
أفضل املمارسات.

وتأكيداً للحاجة إىل تقاسم التحديات 
وتبادل اخلربات، يرى رويز أن دور 

احلكومات احمللية سيكون ذا أمهية بالغة يف 
األشهر القادمة، ولذا ستدعو احلاجة إىل 

إحاطتها علماً باملناقشات اليت جيريها 
املنظمون وأفضل املمارسات اليت حيددوهنا. 
وقال "جيب تقاسم التحديات التنظيمية بني 
مجيع البلدان ويتعني اختاذ إجراءات متعددة 

األطراف للمضي قدماً يف املستقبل".

وقال فان بيلينغن يف مالحظاته اخلتامية إن 
الشق الثاين يستوجب تعزيز التعاون بني 
املؤسسات ألنه مهما كانت طبيعة حالة 

الطوارئ "ال ميكن ألي بلد أو هيئة تنظيمية 
التصدي ألزمة بشكل منفرد". 
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النظر إلى الماضي استشرافًا للمستقبل من خالل 
مقابالت مع المنظمين السابقين في إطار الندوة 

العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2020 

احتفااًل باملناسبة اخلاصة اليت متثلها الدورة العشرون للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت، نظم االحتاد سلسلة من املقابالت 
القصرية مع املنظمني السابقني لدعوهتم إىل النظر إىل الوراء واستحضار كيفية تغرّي التنظيم وتطوره وكيفية تشكيل تنظيم الغد.

ازداد نطاق المنظم كثيرًا، 
والمهارات المطلوبة من 

المنظم مختلفة تمامًا.

أالن هورن
مستشار أول، لدى الوزراء 

والمنظمين ومجالس إدارة الشركات 
في جميع أنحاء أوروبا والشرق 

األوسط وإفريقيا )منظم سابق، 
هيئة تنظيم االتصاالت واإلذاعة 

 ،)TRBR( واالتصاالت الراديوية
فانواتو(

يجب أن يكون واضعو 
السياسات والمنظمون 

على استعداد لتحمل 
المخاطر للعمل خارج النطاق 

األساسي لوظائفهم وأن 
يكونوا منفتحين.

دالسي بانياال
مستشارة تنظيم االتصاالت لدى 

وزارة البنية التحتية العامة، والصناعة 
مة  والتجارة، جمهورية باالو )منظِّ
سابقة، هيئة تنظيم االتصاالت 

واإلذاعة واالتصاالت الراديوية 
)TRBR(، فانواتو(

أحد القيود التي يفرضها 
منظمو االتصاالت اليوم 

هو أن اإلطار القانوني 
الذي يعملون فيه قديم 

جدًا.

دييغو موالنو
مستشار في مجال التحول الرقمي 
للحكومات والشركات، مرشد أصحاب 

الشركات المبتدئة، خبير في مجال 
سياسات التكنولوجيا، مولد 

 ،)MinTIC( المواهب، )وزير سابق
كولومبيا(

في هذه السلسلة األولى من المقابالت التي جرت في إطار موضوع "النظر إلى الماضي استشرافًا للمستقبل"، 
.)COVID-19( ناقش المنظمون السابقون البارزون دور الحكومة في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا

السلسلة األولى من المقابالت مع المنظمين 
السابقين )باإلنكليزية(
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عندما كنت منظمًا، كان قدرًا كبيرًا من 
المناقشات يدور حول أشياء بسيطة من 

قبيل "ما مدى جودة ذلك؟" في حين أنها 
تدور اآلن حول "ما مدى سوء ذلك؟

غوران ماربي
الرئيس التنفيذي ورئيس مؤسسة اإلنترنت لتخصيص 

األسماء واألرقام )ICANN( )المدير العام السابق لهيئة 
))PTS( البريد واالتصاالت في السويد

إذا نظرنا إلى الوراء بدا األمر وكأنه بيئة 
أبسط– كانت المنافسة وسيلة جيدة لتأمين 
مصالح المستهلكين، وفي تلك األيام، كان 

ذلك فّعااًل على ما يبدو.

كيب ميك
رئيس شركة Ascension Ventures )عضو مجلس إدارة 

سابق في المكتب الفيدرالي السويسري لالتصاالت 
)OFCOM(، سويسرا(

علينا أن نمّكن أصحاب التراخيص ومستهلكينا 
من النفاذ إلى الخدمات التي تلبي احتياجاتهم 

وتالئم الهدف المتمثل في البقاء واالزدهار 
في هذا االقتصاد العالمي.

كاثلين ريفيير سميث
المديرة التنفيذية، منظمة منظمي المرافق العامة في 
منطقة البحر الكاريبي )الرئيسة التنفيذية السابقة لهيئة 

تنظيم المرافق والمنافسة )URCA( جزر البهاما( 

السلسلة الثانية من المقابالت مع المنظمين 
السابقين )باإلنكليزية(

في هذه السلسلة الثانية من المقابالت التي جرت في إطار موضوع "النظر إلى الماضي استشرافًا للمستقبل"، 
ناقش المنظمون السابقون البارزون تأثير االتجاهات الناشئة واالبتكار على صناعة االتصاالت وسياساتها وتنظيمها.

بأي آلية ُيترَجم التعاون الدولي في الواقع 
إلى تغيير حقيقي؟ يجب أن يكون ذلك من 

خالل اإلقناع، والتقليد، والتعليم – واألمر كله 
يتعلق بالمناقشة.

فيليب متزغر
األمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الكهرتقنية الدولية 

)IEC(، )المدير العام السابق للمكتب الفيدرالي السويسري 
لالتصاالت )OFCOM(، سويسرا(
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 :)GSR-20( 2020 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام
التكنولوجيا والتنظيم والمنافسة في العصر الرقمي

مجلة أخبار االتحاد

وتنظيم  	 لسياسة  األساسية  الركائز  السوق إحدى  النشطة يف  املنافسة  تعترب 
العامل بقوانني ولوائح وخصائص فريدة. االتصاالت، وتتسم أسواق االتصاالت حول 

 )GSR-20( 2020 وخالل جلسة نقاش دارت يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
واملبادئ  الرئيسية  املكونات  املشاركون  استكشف  الرقمي،  العصر  املنافسة يف  حول 

البيين وقابلية  التوصيل  تيسر  أن  اليت ميكن  املستدامة  املنافسة  املستوى ألطر  عالية 
العادلة  التجارية  املصاحل  األسعار وحتمي  التواطؤ وحتديد  البيين، وتقلل من  التشغيل 

وجتذب االستثمارات، واألهم من ذلك، حتسن جودة اخلدمات الرقمية وقدرة 
تكاليفها.  حتمل  على  املستهلكني 

Sh
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ck

أصبحت أهمية تكنولوجيا 
االتصاالت واالعتماد 

المتبادل أصبحت أكثر 
وضوحًا عندما يتطلع العالم 

بأسرة إلى اإلنترنت.

أمير عظيم باجوا
هيئة االتصاالت الباكستانية
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ويف معرض تقدمي اجللسة، قال رئيس هيئة 
االتصاالت الباكستانية )PTA(، أمري عظيم 

باجوا، إنه يف حني أرسى التفاعل بني 
التكنولوجيا واللوائح واملنافسة أساس البنية 

التحتية الرقمية احلديثة، فقد "أصبحت أمهية 
تكنولوجيا االتصاالت واالعتماد املتبادل 

أكثر وضوحاً عندما يتطلع العامل بأسره إىل 
اإلنرتنت للتعلم وكسب العيش والتواصل 
أثناء عمليات اإلغالق الناجتة عن جائحة 

".)COVID-19( فريوس كورونا

ويف الوقت نفسه، أصبحت حدود ساحة 
التكنولوجيا التقليدية غري واضحة بشكل 
متزايد وأعيد كتابة قواعد اللعبة، حيث 

بدأت الشركات الناشئة والتكنولوجيات 
اجلديدة مثل اجليل اخلامس والذكاء 

االصطناعي وسلسلة الكتل وإنرتنت األشياء 
والتكنولوجيا احليوية واحلوسبة السحابية يف 

إحداث اضطراب يف اهلياكل 
االجتماعية واالقتصادية.

ويؤكد باجوا أن الشركات على صواب يف 
هنجها لالستفادة من هذه املوجة اجلديدة 

من ثورة املعلومات، ولكن "تعاين 
احلكومات واهليئات التنظيمية ملواكبة وترية 

التقدم التكنولوجي بسياسات 
ولوائح فّعالة."

وفيما يلي بعض آراء أعضاء فريق النقاش 
وأفضل املمارسات املتقامسة بشأن هذه 

اجلوانب لتيسري التوصيلية.

التنظيم القائم على البيانات 
- أداة إضافية للمنظمين

أشاد سريج أبيتبول، عضو جملس إدارة 
اهليئة الفرنسية لتنظيم االتصاالت والربيد 

 Autorité de régulation des com- munications(
 électroniques, des postes et de la distribution

de la presse( بآلية تنظيمية جديدة تستند إىل 

التنظيم القائم على البيانات، والذي يقول 
إهنا "أداة رائعة للتنظيم احلديث - وال سيما 

يف العامل الرقمي."

ففي 24 يوليو 2019، عمل العديد من 
املنظمني الفرنسيني معاً لصياغة مذكرة 

خمصصة بشأن التنظيم القائم على البيانات، 
وهي عملية تتيح جعل أصحاب املصلحة 
أكثر قابلية للمساءلة وتزيد قدرة املنظمني 

على التحليل وتتيح املزيد من املعلومات 
للمستعملني واجملتمع املدين.

واهلدفان األساسيان للتنظيم القائم على 
البيانات مها: تضخيم قدرة املنظمني على 

التصرف، وال سيما يف سلطتها اإلشرافية؛ 

ولتمكني املستعملني من اختاذ قرارات 
مستنرية وتوجيه السوق بشكل أفضل.

وقال أبيتبول "من خالل املعلومات ]اليت 
يتم مجعها[، ميكن للمنظمني اكتشاف 

املشاكل النظامية، وميكنهم التعرف على 
اإلشارات اليت تفيد بالضعف، وميكن أن 

جيعلوها أكثر تفاعاًل وفعالية ومرونة."

إبقاء المواطنين موصولين 
وعلى علم وتثقيفهم 

أثناء اإلغالق

أوضح ماريو فرومو، مفوض املعهد 
الفيدرايل لالتصاالت )IFT(، وهو منظم 

االتصاالت يف املكسيك، كيف جنح اجلهد 
التعاوين يف إبقاء مواطين البلد موصولني 

وعلى علم وتثقيفهم خالل عمليات 
.COVID-19 اإلغالق الناجتة عن جائحة

فمن خالل خطط الطوارئ، أُعطي 
للمواطنني 150 رسالة قصرية الستخدامها 

عرب اهلواتف املتنقلة إضافة إىل رسائل 
صوتية باجملان. كما وضعت خطط بأسعار 

جذابة للخدمات الثابتة، وُمنح املواطنون 
إمكانية النفاذ إىل املعلومات الرمسية 

املتعلقة بالصحة.

وأشار فرومو إىل أن املكسيك كانت أول 
بلد يف أمريكا الالتينية جيري التحول من 

التكنولوجيا التماثلية إىل التكنولوجيا 
الرقمية، وأن استعمال التلفزيون الرقمي 

لألرض لتوفري التعليم اإللكرتوين، من خالل 
شبكات البث واالتصاالت ضمن بقاء 
الطالب يف املكسيك موصولني وأبقى 

التعلم عن بُعد.

]التنظيم القائم على 
البيانات[ هو أداة رائعة 
للتنظيم الحديث - وال 

سيما في العالم الرقمي.

سيرج أبيتبول
الهيئة الفرنسية لتنظيم 

االتصاالت والبريد 
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الحفاظ على النفاذ العالمي إلى 
اإلنترنت المفتوحة

أعرب جوران ماريب، الرئيس واملدير 
التنفيذي ملؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام 

املخصصة )ICANN(، واملدير العام السابق 
للهيئة التنظيمية املستقلة وهيئة االتصاالت 
عن رأيه بشأن أمهية احلفاظ على النفاذ إىل 

اإلنرتنت املفتوحة.

ويقول ماريب "لقد أدركنا على مر السنني 
أنه أصبح من املهم بالنسبة لنا العمل جنباً 

إىل جنب مع املنظمني واملشرعني - 
الحتواء هذا الشيء الذي نسميه اإلنرتنت 

املفتوحة - ينبغي أن يتمكن اجلميع من 
النفاذ إىل هذه الشبكة من أي مكان 

يف العامل."

ووفقاً ملاريب، يتعرض هذا النموذج 
لتهديدات، مشرياً إىل أن هناك تشريعات 

صادرة حول العامل وميكن أن يكون هلا تأثري 
على قدرة الناس على التوصيل باإلنرتنت.

ويقول ماريب "حنن نرى مقرتحات بشأن 
التقييس، وال سيما عندما يتعلق األمر 
بتكنولوجيا اجليل اخلامس حيث ميكننا 

بالفعل قطع توصيلة املستعملني باإلنرتنت." 
ويضيف أن هذا يغري املفهوم األساسي 
للتدفق احلر للمعلومات على اإلنرتنت.

واختتم ماريب حديثه قائاًل "حنن حباجة إىل 
إجياد طرق جديدة للتعاون عندما يتعلق 

األمر باجملتمع التقين الذي أمثله هنا، جنباً 
إىل جنب مع املنظمني واملشرعني."

ضخ االستثمار في البنية التحتية 
- نحو التنظيم المكشوف

حتدث أمري اجلربين، نائب رئيس قطاع 
الشؤون التنظيمية يف شركة االتصاالت 

السعودية )STC( للجمهور عن استثمارات 
اململكة العربية السعودية يف البنية التحتية 

لالتصاالت، قبل وبعد جائحة COVID. وقال 

اجلربين: "لقد شهدنا زيادة بنسبة 40 يف 
املائة تقريباً يف حركة اإلنرتنت، حيث 

ارتفعت من حوايل 50 تريابايت يف الشهر، 
ووصلت إىل ما يقرب من 80 تريابايت يف 

الشهر - مما كان له تأثري كبري 
على الشبكة."

وكان أساس هذه النتيجة االستعدادات 
املناسبة لشركة االتصاالت السعودية إىل 

جانب التعاون مع احلكومة، اليت كانت منذ 
عام 2016 تضخ استثمارات يف 

البنية التحتية.

ووفقاً للجربين، ليس لدى اململكة العربية 
السعودية أي مشكلة يف تقدمي اخلدمات 
للحكومة أو للجمهور. ويقول "مل يكن 
هناك أي تأثري على املستعملني أو التعليم 

أثناء اإلغالق. واستمرت الدراسة يف 
الفصل الدراسي الثاين إلكرتونياً." واختتم 

قائاًل "إن التعاون التنظيمي على النحو الذي 
حدده االحتاد الدويل لالتصاالت ميثل التزاماً 

رئيسياً يتعني أن يقوم به املنظمون على 
الصعيد اإلقليمي وحول العامل. وحنن نتطلع 
كمستثمرين ومشغلني يف هذه الصناعة إىل 

بذل جهد تعاوين، واالجتاه حنو اللوائح 
الالحقة بداًل من الرجوع إىل اللوائح 

السابقة ...".

لقد أدركنا على مر السنين 
أنه أصبح من المهم بالنسبة 
لنا العمل جنبًا إلى جنب مع 

المنظمين والمشرعين.

جوران ماربي
مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام 

المخصصة
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المكونات القابلة للتبديل في 
الشبكات + الخيارات المفتوحة

وفقاً ألتيليو زاين، املدير التنفيذي ملشروع 
البنية التحتية لالتصاالت، يتعني أن تقوم 
القدرات يف الشبكات احلالية على معايري 
حتقق مستوى أكرب من التشغيل البيين عن 

ذي قبل. وقال زاين، بداًل من جمرد 
التوصيل البيين، "يتعني أن جنعل مكونات 

الشبكات قابلة للتبادل."

وأوضح زاين أن هذا مكون رئيسي يعتمد 
على منوذج مفصل: "يتعني أن نصل إىل 

نقطة يف املستقبل حيث ميكننا توصيل 
وتشغيل مكونات الشبكات وأال نقتصر 

على اختيارات حمدودة."

ويرى زاين أن ذلك سيتيح بيئة مفتوحة 
لالبتكار واملنافسة - حيث يكون املشغلون 

والبائعون على حد سواء منفتحني أمام 
اخليارات يف التكنولوجيات املبتكرة. وقال 
"نتيجًة لذلك، سنعزز قدرات الشبكات يف 

كل مكان، سواء كان ذلك يف املناطق 
الريفية لتوصيل غري املتصلني أو احلضرية أو 

شبه احلضرية كذلك. فنحن حباجة إىل 
التفكري واإلبداع والبناء معاً 

بطريقة تعاونية."

وأشار زاين إىل العمل مع املنظمني يف 
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، 

فقال: "نود إشراك املنظمني يف ذلك، 
وهناك طرق بسيطة ميكن القيام هبا. وأرى 
أن العمل يبدأ باحلوار املفتوح واالستعداد 

لتقبل احللول العملية."

المعايير الجديدة وأفضل 
الممارسات + االستثمار 

عبر الحدود

أوضح كرمي أنطونيو ليسينا، النائب األول 
لرئيس شركة AT&T للشؤون اخلارجية 
والتنظيمية الدولية، كيف يرى املشهد 

التنافسي، وما إذا كانت هناك حاجة إىل 
أي إجراءات تنظيمية من أجل سد الفجوة 

الرقمية املتبقية.

ومن املهم جداً بالنسبة إىل ليسينا التعاون 
بني القطاعني العام واخلاص لتحديث 

ومواءمة اإلطار التنظيمي من أجل تعزيز 
االستثمار يف البنية التحتية الرقمية. وقال: 

"هذا هو جوهر هذا النقاش."
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ويرى ليسينا أن على الصناعة وصانعي 
السياسات على مستوى العامل مسؤولية 

التعاون ووضع معايري جديدة وأفضل 
املمارسات للسماح باالستثمار عرب احلدود؛ 
وأفضل املمارسات اليت ستعزز حقاً تطوير 

البنية التحتية للوصول إىل املليار التايل.

 AT&T وأبلغ ليسينا املشاركني بأن شركة
تعمل يف الواليات املتحدة بشكل وثيق مع 

جلنة االتصاالت الفيدرالية )FCC( إلنشاء 
 Connect America( صندوق توصيل أمريكا
Fund(. وقال "التزمت شركة AT&T بتقدمي 

خدمة ملاليني املنازل الريفية والشركات 
الصغرية اإلضافية حبلول عام 2020."

وسلط ليسينا الضوء على أمهية األسواق 
التنافسية اليت ميكن للناس التوجه إليها 

لالستثمار ومواصلة االستثمار، فقال "إن 
احلقيقة هي أن التوصيلية وسد الفجوة 

الرقمية يأتيان من خالل املنافسة."

وقد زادت التوصيلية بوترية مذهلة نتيجة 
االستثمارات اليت ضخها املشغلون. وقال 

ليسينا "اخنفضت األسعار. وأعتقد أن ذلك 
هو ما ينبغي أن نركز عليه." وأوصى 

بوضع معايري وسياسات أفضل، وبالتايل 
ضمان املنافسة الفّعالة يف األسواق.

التعاون بين هولندا واالتحاد 
األوروبي بشأن قانون 

المنافسة 

حتدثت آن ماري سيبكيس، مديرة دائرة 
االتصاالت والنقل واخلدمات الربيدية 

 )ACM( التابعة هليئة املستهلكني واألسواق
يف هولندا عن قانون املنافسة.

وأشارت إىل أن هيئة املستهلكني واألسواق 
هي السلطة القائمة يف هولندا املعنية جبعل 

األسواق تعمل بشكل أفضل لصاحل األفراد 
والشركات. وتطبق اهليئة قانون محاية 

املستهلك وقانون املستهلك وهي اهليئة 

التنظيمية لقطاعات خمتلفة من بينها 
قطاع االتصاالت.

وأوضحت سيبكيس كيف يتعاون املنظم 
مع االحتاد األورويب. وقالت فيما يتعلق 

باالتصاالت، إن اهليئة تطبق القواعد 
اهلولندية بشأن حيادية الشبكة منذ عام 

2012، مث بدأت منذ عام 2016 تطبيق قواعد 

اإلنرتنت املفتوحة األوروبية بداًل منها.

ووفقاً لسيبكيس، تقوم جمموعة القواعد 
املختلفة على نفس الفكرة األساسية وهي 
أن شركات االتصاالت ينبغي أال تكون 

قادرة على تشكيل اختناقات بني 
املستهلكني من ناحية واإلنرتنت من ناحية 
أخرى. وقالت إن مشغلي االتصاالت "ال 
ينبغي أن يكونوا من يقرر ما ميكن النفاذ 

إليه على اإلنرتنت."

وأشارت سيبكيس، كما ُذكر سابقاً يف 
اجللسة، إىل أن قانون املنافسة هو قانون 
الحق، كما أنه قابل للتطبيق على نطاق 

واسع يف مجيع األسواق.

وأضافت "أحياناً يستغرق األمر سنوات 
لتحقيق النتائج، ويف بعض األحيان قد 
يكون ذلك بطيئاً للغاية بالنسبة للعصر 

الرقمي اجلديد." 

أحيانًا يستغرق األمر سنوات 
لتحقيق النتائج، وفي بعض 

األحيان قد يكون ذلك بطيئًا 
للغاية بالنسبة للعصر 

الرقمي الجديد.

آن ماري سيبكيس
هيئة المستهلكين واألسواق
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دروس بشأن سياسات الطيف وآليات توزيعه لشبكات الجيل 
الخامس - ما بعد المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 

)COVID( وما بعد جائحة فيروس كورونا )WRC-19(
مجلة أخبار االتحاد

تُعد االتصاالت الراديوية والطيف  	
عنصرين أساسيني يف التحول الرقمي العاملي 
الذي تسارع بسبب جائحة فريوس كورونا 
)COVID-19(. وتؤدي ختصيصات الطيف إىل 
حتسني البنية التحتية لالتصاالت فضاًل عن 

حتسني نفاذ املستعملني واخلدمات 
املقدمة هلم.

ويف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 
GSR-20( 2020(، تبادل اخلرباء آرائهم بشأن 

استعمال الطيف يف حاالت الطوارئ، 
والدروس املستفادة من جائحة فريوس 

كورونا، ودور الطيف يف عملية التحول 

الرقمي. وتناولوا موضوع تقييم الطيف 
كأداة اقتصادية واجتماعية ومبادئ إصدار 

الرتاخيص اخلاصة بالطيف للخدمات 
اجلديدة مثل شبكات اجليل اخلامس، 
وتطرقوا أيضاً إىل الرسوم والضرائب 

املفروضة على الطيف والعوائق اليت تعرتض 
أي نشر جديد.

أشار ليوناردو أويلر دي مورايس، رئيس 
الوكالة الوطنية لالتصاالت )ANATEL( يف 

الربازيل، وبصفته مدير جلسة النقاش، إىل 
أن "شبكات اجليل اخلامس متثل ثورة كبرية 

للعمالء الذين سيستفيدون من إنرتنت 

أسرع وكمون منخفض وموثوقية عالية 
للشبكات." وقال إنه سيكون أمام 

الشركات إمكانات جديدة تتيحها إنرتنت 
.)IoT( األشياء

وفيما يلي ما قاله املشاركون يف فريق 
النقاش يف الندوة GSR-20 عن الدروس 
املتعلقة بسياسة الطيف خالل جائحة 
فريوس كورونا وعن موضوع الطيف 

بالنسبة إىل شبكات اجليل اخلامس.

Sh
ut

te
rs

to
ck

ITU News MAGAZINE No. 04, 202038 المواضيع الرئيسية

https://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Pages/default.aspx


دور االتحاد الدولي لالتصاالت 
فيما يتعلق بالمتطلبات 

والمعايير المتعلقة بالطيف 

أوضح ماريو مانيفيتش، مدير مكتب 
االتصاالت الراديوية يف االحتاد، كيف 
ألزمت اجلائحة الشركات واحلكومات 

باالنتقال إىل األدوات والتطبيقات 
اإللكرتونية يف أسرع وقت ممكن.

وقال: "أدى ذلك إىل تسريع التحول 
الرقمي بشكل كبري يف مجيع أحناء العامل."

وأوضح مانيفيتش كيف يتم تناول متطلبات 
ومعايري الطيف لتكنولوجيات النفاذ 
الالسلكي إلنرتنت األشياء يف قطاع 

 .)ITU-R( االتصاالت الراديوية باالحتاد
ويتضمن ذلك تنسيق مديات الرتدد 

ومعلمات التشغيل التقنية لألجهزة قصرية 
املدى ودعم االتصاالت اهلائلة من آلة إىل 

آلة يف إطار معايري االتصاالت املتنقلة 
الدولية-IMT-2020( 2020( )املعروفة باسم 

اجليل اخلامس(.

ويقود عمل قطاع االتصاالت الراديوية إىل 
املؤمتر العاملي التايل لالتصاالت الراديوية 

)WRC-23( الذي سيضع تصوراً لتطور 
أنظمة السواتل املتنقلة ضيقة النطاق يف 

املستقبل، مما يتيح جانباً من جوانب التحول 
الرقمي معروف باسم الثورة 

الصناعية الرابعة.

وتتسم مجيع األجهزة وأجهزة االستشعار 
خبصائص إنرتنت األشياء وهي موصولة 
وميكن مراقبتها والتحكم فيها عن بُعد.

 أدى ذلك  إلى تسريع 
التحول الرقمي بشكل كبير 

في جميع أنحاء العالم.

ماريو مانيفيتش
مدير مكتب االتصاالت الراديوية 

في االتحاد
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آلية مبادلة الطيف في الواليات 
المتحدة 

أوضح بريندان كار، مفوض جلنة 
االتصاالت الفيدرالية األمريكية )الواليات 
املتحدة(، أن ما جعل الواليات املتحدة يف 

وضع جيد للحفاظ على توصيل األمريكيني 
أثناء اجلائحة كان تطوير وحتديث قواعد 

بنيتها التحتية جلعل بناء البنية التحتية أسهل 
وأقل تكلفة أيضاً.

ومسحت سوق ثانوية للطيف يف الواليات 
املتحدة مببادلة الطيف وتقاسم الطيف 

- آلية مبادلة الطيف اليت أدت أيضاً دوراً 
كبرياً، وفقاً ملا ذكره كار.

وقال "كان لدينا خمزون من الطيف يف جلنة 
االتصاالت الفيدرالية مسحنا لشركات 

التشغيل باستعماله على الفور. ويف احلاالت 
اليت كان فيها لدى شركة تشغيل سعة 

زائدة، مسحنا لشركة أخرى باستعمال هذا 
الطيف أيضاً."

االنتقال إلى النطاقات 
المتعددة – عامل رئيسي 

في اليونان

عرض الربوفيسور كونستانتينوس ماسلوس، 
رئيس اللجنة اليونانية لالتصاالت والربيد 

)EETT(، على أعضاء فريق النقاش حالة 
توزيع الطيف لشبكات اجليل اخلامس 

يف بلده.

فأشار إىل أن اليونان أكملت عدة جوالت 
من املشاورات العامة بشأن الطيف )آخرها 

منذ وقت قريب جداً(. وكان القرار 
النهائي هو املضي قدماً خبيار النطاقات 

 GHz 2,1و MHz 700 املتعددة لطيف
و GHz 3,5 وGHz 26 يف هناية عام 2020.

وتعد شبكات اجليل اخلامس معقدة ويقول 
ماسيلوس "ال ميكن أن حيدث التخطيط 

الناجح إال إذا كانت مجيع مكونات الطيف 
الضرورية آمنة - ويعد االنتقال إىل 

النطاقات املتعددة أمراً أساسياً."

انظر هنا لالطالع على معلومات عن مجيع 
ختصيصات الطيف الوطنية األوروبية 

لشبكات اجليل اخلامس.

حوافز لالستثمار

يقول ماسيلوس إن "من الواضح أن اجليل 
اخلامس مشروع استثمار رأمسايل وللسماح 

بالنشر السريع للشبكات، جيب أن تظل 
تكاليف ترخيص الطيف املدفوعة مقدماً 
منخفضة شأهنا شأن اإلنفاق اإلمجايل."

وينقسم هنج املنظم اليوناين إىل شقني. أواًل، 
عمل بشكل مكثف على حتديد قيمة 

معقولة للطيف، استناداً إىل أسعار مرجعية 
من بلدان خمتلفة وتقييم مناذج خمتلفة 

حلساب أسعار التحفظ.

وثانياً، وفقاً لنهج الدفع املرن، يُطلب من 
مقدمي العطاءات دفع 30 يف املائة فقط من 

سعر العطاء مقدماً، والباقي على عدة 
أقساط، تبدأ بعد ثالث سنوات من املزاد.

وقدمت اليونان طريقة لدفع قيمة الطيف 
مع منو الشبكات. ولتوفري املزيد من احلوافز 
لالستثمار، وفرت إمكانية متديد الرتاخيص 

من 15 إىل 20 عاماً.

واختتم ماسيلوس قائاًل: "لقد بذلنا قصارى 
جهدنا للنظر إىل الصورة األوسع، وتعلمنا 
من التجارب السابقة من مجيع أحناء العامل، 
واستهدفنا حتقيق عوائد طويلة األجل نتيجة 
اعتماد االقتصاد اليوناين لتكنولوجيا اجليل 

اخلامس بشكل أسرع."

كان لدينا مخزون من الطيف 
في لجنة االتصاالت 

الفيدرالية سمحنا لشركات 
التشغيل باستعماله على 

الفور.

بريندان كار
مفوض لجنة االتصاالت الفيدرالية 

األمريكية 
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ترخيص الطيف لشبكات الجيل 
الخامس - المنظور اإلندونيسي

عرض الدكتور إر إمساعيل، املدير العام 
إلدارة الطيف وتقييس خدمات الربيد 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف 
إندونيسيا وجهة نظره بشأن املبدأ الرئيسي 
لرتخيص الطيف لشبكات اجليل اخلامس، 
والذي يقول إنه ببساطة النظر إىل اجليل 

اخلامس بشكل عام - النظام اإليكولوجي 
بأكمله مبا يف ذلك أساليب العمل املتعلقة 

بإدارة الطيف وقدرة الشبكات والبنية 
التحتية واألجهزة.

ويقول إنه يتعني نشر شبكات اجليل 
اخلامس يف الوقت املناسب. ويوصي قائاًل 

فيما يتعلق بتخطيط الطيف: "ينبغي أن 
يكون توزيع الطيف لشبكات اجليل 

اخلامس متاحاً يف نفس الوقت يف النطاقات 
السفلية واملتوسطة والعلوية. كما أن الطيف 

الذي يتعني نشره ينبغي أن يكون مالئماً 
من حيث عرض النطاق."

تجهيز شبكات الجيل الرابع 
الستقبال الجيل الخامس

يوصي إمساعيل بأال ينتظر املشغلون نشر 
الطيف اخلاص بشبكات اجليل اخلامس قبل 

حتضري شبكاهتم من اجليل الرابع لتكون 
جاهزة لالنتقال إىل اجليل اخلامس. 

ينبغي أن يكون توزيع 
الطيف لشبكات الجيل 

الخامس متاحًا في نفس 
الوقت في النطاقات 
السفلية والمتوسطة 

والعلوية.

الدكتور إر إسماعيل
المدير العام إلدارة الطيف وتقييس 

خدمات البريد وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت ، وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات في 
إندونيسيا 
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كما يقرتح تسريع توافر األلياف البصرية. 
وحذر من أن نقص األلياف البصرية 

سيؤدي إىل ارتفاع تكاليف نشر شبكات 
اجليل اخلامس وعدم فعاليتها، حيث لن 
يتحقق للمستعمل الوعد الكامل الذي 

كانت تبشر به شبكات اجليل اخلامس. ويف 
الوقت نفسه، سيضطر بعض املشغلني إىل 

دفع رسوم عالية مقابل الطيف.

مراعاة المصلحة العامة في 
استعمال الطيف وتوزيعه

أظهرت اجلائحة نفسها االهتمام العام 
القوي بضمان التوصيلية العاملية لكل منزل 

وكل مكان عمل، من أكثر املناطق حضرية 
إىل أكثرها ريفية. وهلذا السبب، ترى 

جينيفر مانر، نائبة الرئيس األوىل للشؤون 
 Hughes Network التنظيمية يف شركة

Systems، أن اجلائحة أوضحت جلياً احلاجة 

إىل مراعاة املصلحة العامة واالنقسامات 
حول توزيع الطيف واستعماله.

وأوضحت مانر أنه كان على مجيع 
املشغلني، سواء كانوا يقدمون خدمات 

أرضية أو غري أرضية، أو ساتلية أو السلكية 
متنقلة، تلبية الطلب أثناء اجلائحة، وبالتايل: 

"أثبتت اجلائحة أنه ال توجد تكنولوجيا 
واحدة متثل/أو ميكن أن تكون احلل 

الحتياجات التوصيلية العاملية."

ووفقاً ملانر، هناك حاجة إىل شبكة من 
الشبكات، حىت تتمكن مجيع التكنولوجيات 

من توفري التوصيلية لتلبية احتياجات 
املستعملني. وعلى سبيل املثال، "خالل 

 Hughes اجلائحة، متكن مشغلو السواتل مثل
من تنشيط خدمات للمستعملني يف منازهلم 

ويف املستشفيات واملدارس يف غضون 
يومني، حىت بدون أي بنية حتتية أرضية." 

وأضافت: "استجاب مقدمو اخلدمات 
بطريقتهم اخلاصة – ووفروا كلهم 

التوصيلية لسكان العامل."

وبالنسبة إىل مانر، هذا يعين أنه "بينما 
يتطلع املنظمون إىل املستقبل، فإهنم جيب أن 
يكونوا حمايدين من الناحية التكنولوجية وأن 
يتخذوا القرارات اليت ختدم املصلحة العامة 

على أفضل وجه وتضمن التوصيلية 
للجميع، بغض النظر عن مكاهنم". وقالت 

إن هذا يستلزم أن جيري املنظمون حتلياًل 

للمصلحة العامة، وأن يتخذوا القرارات 
املتعلقة بتوزيع الطيف واستعماله مبا يضمن 

أن تكون القرارات حمايدة من 
الناحية التكنولوجية.

مراعاة قيمة توزيع الطيف غير 
المرخص مقابل المرخص

حتدثت جني ستانكفاج، املديرة التنفيذية 
العاملية لسياسة البنية التحتية الرقمية يف 

شركة إنتل، عن كيفية مراعاة قيمة الطيف 
غري املرخص مقابل املرخص عند توزيعه.

وقالت ستانكفاج: "عندما ننظر إىل عوامل 
مثل تقييم الطيف، هناك عدد من األشياء 

اليت جيب أخذها يف االعتبار."

أواًل، هناك حاجة إىل النظر يف سيناريوهات 
النشر: ما إذا كان الطيف 1( متاحاً 

لالستعمال احلر؛ أو 2( متقامساً ومرتبطاً 
بقيود جغرافية؛ أو 3( لن يتاح على 

اإلطالق لالستعمال املرخص.

وتربز ستانكفاج احلاجة إىل النظر إىل 
االنتشار؛ وأحجام اخلاليا واألسواق اليت 

تقدم فيها اخلدمات واملناطق احلضرية/
الريفية ونوع اإليرادات اليت ميكن توليدها 

من العوامل.

وجيب أيضاً مراعاة مقدار الطيف والقدرات 
اليت سيوفرها، واملتطلبات التقنية املرتبطة به 

ومتطلبات البناء.

أثبتت الجائحة أنه ال توجد 
تكنولوجيا واحدة تمثل/أو 

يمكن أن تكون الحل 
الحتياجات التوصيلية 

العالمية.

جينيفر مانر
نائبة الرئيس األولى للشؤون 

 Hughes التنظيمية في شركة
Network Systems
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الدروس المتعلقة باالستثمار

يشري ستيفن بنتالند، رئيس شؤون الطيف، 
بدائرة السياسة العامة يف جمموعة فودافون 
إىل أن التحدي يكمن ببساطة يف توصيل 

مجيع العمالء رقمياً. "كيف نوجه 
االستثمار إىل الشبكات للتأكد من أن 

عمالءنا، أينما كانوا، وبالطبع تتغري 
مواقعهم خالل هذه اجلائحة، للتأكد من 

توصيلهم حىت يتمكنوا من مواصلة العمل، 
أو مواصلة تعليمهم، أو مواصلة التسوق، 

وما إىل ذلك؟"

ويوضح بنتالند أن املنظمني حتركوا عموماً 
إلتاحة الطيف على أساس مؤقت يف 

األسواق اليت عانت من قلة سعة الطيف. 
ويقول بنتالند: "الدرس األول هو أنه إذا 

كان هناك طيف متوفر، تأكد من أنه 
موجود يف السوق وقابل لالستعمال، وأن 

االستثمار ميكن أن يتدفق بقوة."

وتقاسم بنتالند مع اجلمهور درساً بسيطاً 
من العامل الثابت املتمثل يف توفري نفاذ 

باجليغابت للمجتمعات النائية يف أيرلندا 
للسماح للناس بالعمل عن بُعد، دون 

احلاجة إىل االنتقال إىل املدن الكربى مثل 
دبلن أو كورك. تعرف على املزيد عن 

.Gigabit Hub مبادرة

وقال بنتالند: "بعد ثالث سنوات ونصف 
سنة، نعمل مجيعاً بفضل جائحة فريوس 

كورونا يف جمتمعاتنا النائية وحنقق توصيلية 
اجليغابت هذه. ومن املهم االستثمار يف 
وقت مبكر وأن تكون هذه التوصيلية 

متوفرة. وهي مهمة يف اخلدمات الثابتة 
- ومهمة أيضاً يف اخلدمات املتنقلة."

االتصاالت في حاالت الطوارئ

قال مصطفى بيسي، رئيس شعبة إدارة 
الطيف الرتددي يف الوكالة الوطنية لتقنني 
املواصالت يف املغرب )ANRT(: "تدعونا 
أزمة جائحة فريوس كورونا إىل إدراج 

مكونات جديدة يف اسرتاتيجيات التنمية، 
وهي االتصاالت يف حاالت الطوارئ."

وشدد بيسي على أمهية النفاذ إىل عرض 
نطاق مبعدالت عالية جداً لضمان نفاذ 

السكان إىل اخلدمات األساسية، وإمكانية 
تشغيل خدمات الطوارئ.

كما أشار إىل الدور املهم الذي ميكن أن 
تؤديه التكنولوجيات الناشئة وشبكات 

اجليل التايل اجلديدة مثل اجليل الرابع واجليل 
اخلامس. وقال: "باإلضافة إىل املعدالت 

العالية، تسمح هذه التكنولوجيات 
بالنشر السريع."

وحذر بيسي من أنه على الرغم من التقدم 
الذي ُأحرز حىت اآلن، فإن التحول الرقمي 

يف العديد من البلدان إما يتم تعطيله 
أو ميضي قدماً ببطء شديد بسبب عوامل 

خمتلفة مثل القيود التقنية و/أو ]عدم[ النفاذ 
إىل االتصاالت. وقال إن هذا صحيح 

بشكل خاص يف املناطق الريفية.

ويرى بيسي أيضاً أن الضرائب تشكل يف 
بعض األحيان عقبة أمام تطوير الشبكات. 

وقال بيسي: "أعتقد أن حتديد هذه 
الضرائب ينبغي أن يستند إىل دراسات 

دقيقة للغاية من جانب البلدان واملنظمني، 
وينبغي أن هتدف إىل تيسري تطوير 

الشبكات ونشرها." 
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من األمن إلى الصمود: إعادة تصور الُنهج التنظيمية 
من أجل عالم رقمي جديد يتسم بالشجاعة

مجلة أخبار االتحاد

أحدثت جائحة فريوس كورونا )كوفيد-19( حتواًل جذرياً يف سياق احملادثات العاملية  	
بشأن السالمة واألمن الرقميني. ويف خضم اجلائحة العاملية، اضطر كثريون منا إىل العيش من 

خالل الوسائل الرقمية. ولكن، مع زيادة توفري اخلدمات الرقمية على اإلنرتنت بسرعة مل 
يسبق هلا مثيل، ما هي تداعيات ذلك على السالمة واألمن؟ وبعبارة أخرى، ما الذي جيب 
القيام به بشكل خمتلف – من حيث السياق التنظيمي – يف عامل رقمي بعد جائحة فريوس 

كورونا، حفاظاً على سالمتنا وأمننا؟ 

وكانت اجللسة األساسية للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام GSR-20( 2020( بشأن 
السالمة واألمن الرقميني منبع عدد من األفكار اجلريئة بشأن كيفية احلفاظ على سالمة وأمن 

البىن التحتية والشبكات واألشخاص واألشياء يف مجيع األوقات يف بيئة رقمية بعد جائحة 
فريوس كورونا.

ويف جلسة نقاش أدارها أمريكو موشانغا، 
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف موزامبيق 
)INCM(، ناقش املشاركون أفضل الطرق 

لتصميم وتنفيذ تدابري التأهب املتعلقة باألمن 
السيرباين للنظر يف السياسات والتخفيف 
من املخاطر مع مراعاة الدروس املستفادة 

من اجلائحة.
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وقال املشارك يف حلقة النقاش، ذو القرنني 
حممد ياسني، من اللجنة املاليزية لالتصاالت 

والوسائط املتعددة )MCMC( "لقد وّلدت 
جائحة فريوس كورونا جمموعة جديدة من 

املعارف"، وأشار إىل "الفرصة ]غري 
املسبوقة[ اليت أتيحت للتعاون وإعادة 

التفكري يف االسرتاتيجية والنهج املتبعني 
ملعاجلة الثغرات".

تغيرت طريقة استخدامنا 
للتكنولوجيا 

على مدى األشهر الستة املاضية، غريت 
جائحة فريوس كورونا متاماً طريقة 

استخدامنا للتكنولوجيا يف مجيع أحناء العامل. 
فما هي هذه التغريات؟ باإلضافة إىل 
التحوالت الكبرية يف حجم احلركة 

وأمناطها، عرض ديريك أوهالوران من 
املنتدى االقتصادي العاملي، بعض الرؤى 
ة، مبا يشمل زيادة بنسبة  اإلحصائية املعربِّ

70 يف املائة يف استخدام اإلنرتنت يف مجيع 

أحناء العامل وبنسبة 200 يف املائة يف استخدام 
التطبيقات التجارية وبنسبة 300 يف املائة يف 

استخدام أدوات التعاون االفرتاضية من قبيل 
Microsoft Teams. وفيما يتعلق بتطبيقات 

البث التدفقي مثل Zoom أو منصات الرتفيه 
املنزيل، أشار أوهالوران إىل تسجيل زيادة 

بنسبة 2000 يف املائة. 

وأثرت املبادرات التنظيمية أيضاً على هذه 
التغريات السلوكية اليت جتلت يف اإلقبال 

على األدوات الرقمية وزيادة انتشار 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

)ICT( يف مجيع أحناء العامل. وأفادت هانيا 
فيغا، من هيئة اإلشراف على االتصاالت 
)Sutel(، بأن املواطنني يف كوستاريكا مل 

تفرض عليهم أي رسوم إلبقائهم 
موصولني، يف حني تلقى السكان املتأثرون 

إعانة بنسبة 20 يف املائة. وباإلضافة إىل 
ذلك، قالت إن الصندوق الوطين 

لالتصاالت ساعد يف دفع تكاليف اإلنرتنت 
ملدة ثالثة أشهر لتمكني استمرارية األعمال 

يف الشركات الصغرية جداً.

اتساع مساحة الهجمات 
بشكل كبير 

يتمثل اجلانب السليب هلذا اإلقبال الواسع 
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
اتساع مساحة اهلجمات إىل حد كبري من 

حيث التهديدات السيربانية واملخاطر 
املتعلقة باألمن السيرباين. وحذر أوهالوران 

قائاًل "املهامجون والفاعلون األشرار 
يدركون هذا األمر ويستفيدون منه".

وأعرب ياسني عن اتفاقه التام مع هذا 
الرأي وأشار إىل أي حد "يتقاسم اجملرمون 

السيربانيون يف عصر اإلنرتنت هذا 
املعلومات ]و[ يتبادلون املالحظات. ]يف 

حني[ ال تتقاسم هيئات التنظيم ووكاالت 
إنفاذ القانون املعلومات مما يؤدي إىل وجود 

ثغرات يف البيانات".

وأضاف أوهالوران أننا ال نشهد أنواعاً 
جديدة من اهلجمات. وأوضح قائاًل "إننا 
نشهد زيادة بعض األنواع وتراجع أنواع 

أخرى. فعلى سبيل املثال، نشهد هجمات 
 ،)APT( من نوع اهلجمات املتواصلة املتقدمة
بزيادة كبرية جداً يف مجيع اجملاالت املتعلقة 
باهلندسة االجتماعية: االستفادة من السياق 
اجلديد، والتصيد االحتيايل ذو اهلدف احملدد 

بدقة، واهلجمات ذات الصلة حلمل 
األشخاص على فتح األبواب يف الشبكات 

بدون قصد".

وأفاد أوهالوران بأن احلاجة تدعو إىل صب 
أكرب قدر من الرتكيز على هذه اجملاالت.

لقد وّلدت جائحة فيروس 
كورونا مجموعة جديدة من 

المعارف.

ذو القرنين محمد ياسين
اللجنة الماليزية لالتصاالت والوسائط 

المتعددة

المهاجمون والفاعلون 
األشرار يدركون هذا األمر 

ويستفيدون منه.

ديريك أوهالوران
المنتدى االقتصادي العالمي
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 ،BitSight ويري ستيف هاريف، من شركة
أن التحدي احلقيقي هو عدم إمكانية 

االطالع على البيانات اليت تنطوي عليها 
التهديدات. وقال إن جزءاً كبرياً من البنية 

التحتية ميلكه القطاع اخلاص، لذا فإن 
احلكومات غالباً ما ال يكون بإمكاهنا 

االطالع على الوضع األمين للبنية 
التحتية احلرجة.

القيام باألشياء بطريقة مختلقة: 
ُنُهج تنظيمية لعصر رقمي بعد 

جائحة فيروس كورونا

فيما يتعلق باتباع هنج من القمة إىل القاعدة 
أو من القاعدة إىل القمة، اتفق املشاركون 

يف حلقة النقاش على عدم وجود حل 
سحري بيد أن روح التعاضد والتعاون بني 
سائر القطاعات مهمة جداً يف معاجلة األمن 

والسالمة يف العصر الرقمي بعد جائحة 
فريوس كورونا.

وقال هاريف إن من الصعب جداً احلد من 
بيئة التهديدات ولكننا نستطيع احلد من 

مساحة اهلجمات إذا توفرت لدينا بيانات 
واضحة عن أسباب املشاكل. فعلى سبيل 

املثال، عقد االحتاد الدويل لالتصاالت 

وشركة BitSight شراكة إلتاحة النفاذ اجملاين 
 BitSight ملنصة األداء األمين اخلاصة بشركة
حبيث ميكن للدول األعضاء حتديد األنشطة 

اخلبيثة اليت جيري تنفيذها ضد اخلدمات 
والبىن التحتية الصحية الوطنية احليوية 

لعمليات التصدي جلائحة فريوس كورونا.

واقرتحت ناتاشا جاكسون، من رابطة 
 )GSMA( النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
العمل جبهد أكرب لتطبيق ما نعرفه بالفعل، 

خاصًة فيما يتعلق بدمج األمن يف 
مرحلة التصميم.

وأكدت أمهية أن "تقوم مجيع الشركات، 
رة للتكنولوجيات  الكبرية والصغرية واملطوِّ

اجلديدة، بدمج املسائل ]األمنية[ يف 
عمليات التصميم".
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وأكدت أمهية أن "تقوم مجيع الشركات، 
رة للتكنولوجيات  الكبرية والصغرية واملطوِّ

اجلديدة، بدمج املسائل ]األمنية[ يف 
عمليات التصميم".

وطرح جوزيف هول أفكاراً مستمدة من 
أعمال مجعية اإلنرتنت بشأن كيفية موازنة 

جهود التنظيم أو معايرهتا، وحّذر من 
إضعاف التجفري. وأشار إىل أننا "ال نصمم 

البنية التحتية بالرتكيز على اإلجرام" 
وأضاف قائاًل "ختيلوا لو أنشأنا أرصفة 

تنهار حتت أقدام اجملرمني. فقد نعاين من 
مشاكل خطرية لو اهنارت مجيع األرصفة 
مرة واحدة!". ووفقاً هلول، أفضل طريقة 
لضمان األمن هي اعتماد سياسات تدعم 

ضه.  التجفري القوي بداًل من أن تقوِّ

نحو الصمود بعد جائحة فيروس 
كورونا: التحول الرقمي واألمن 

جنبًا إلى جنب

نبه أوهالوران إىل عدم السماح بأن متنع 
قضايا األمن مواصلة التحول الرقمي. وأكد 
قائاًل "إذا مل تبدأ يف تنفيذ اخلدمات الرقمية، 

لن يكون لديك شيء تؤمِّن عليه. وعليك 
القيام بذلك طوال الوقت". وتأييداً للنقطة 

اليت أثارهتا جاكسون سابقاً، قال أوهالوران 
"يتعني علينا أن منضي قدماً بالتحول الرقمي 

مع األمن كواحد من معلمات التصميم 
الرئيسية يف كل شيء نفعله".

واقرتح ياسني على االقتصادات الناشئة اليت 
قد ال متلك املوارد الالزمة لالستثمار يف 

األمن السيرباين املتطور "أن تنظر إىل هذا 
األمر كفرصة جديدة تتاح هليئات التنظيم 

ملعاجلة املسائل املتعلقة بالنفاذ إىل 
التكنولوجيات الرقمية واإلملام مبعارفها". 

ومضى ممثل هيئة التنظيم املاليزية إىل تقدمي 
مثال واقعي للتعاون مع هيئات التنظيم 

األخرى ومع اجمللس الوطين املاليزي لألمن.

وأكد ياسني قائاًل "علينا أن نتصرف 
كحكومة واحدة، أي نظام إيكولوجي 

يشمل كامل القطاعات احلكومية". واتفق 
معه أوهالوران وأضاف أن هيئات التنظيم 

"ال ميكنها أن تكتفي بإسناد ]مسؤولية 
األمن[ إىل وكالة واحدة أو فريق مهام 

واحد وتسأل عن موعد التنفيذ، فليست 
تلك هي طبيعة التحدي".

وارتأى جاك فرونكور، رئيس الفريق 
العملي ومؤسس شعبة السياسة السيربانية 
والسياسة الدولية لالتصاالت واملعلومات 

)CIP( أن األمن رمبا ينبغي أن يكون مصلحة 
عامة – مثل ما هو حالياً يف العامل املادي.

وقد يكون أفضل تلخيص للرسالة األساسية 
واالستنتاجات الرئيسية للجلسة هو ما قاله 

أوهالوران بشأن احلاجة إىل مواصلة 
الصمود من خالل منوذج تنظيم تعاوين قائم 

على الشراكات. وقال أوهالوران "إن 
الصمود ال يقتصر على بناء جدران أكرب 

لتعزيز األمن، بل يتعلق أيضاً باتباع هنج مميز 
يأخذ يف االعتبار األصول األكثر قيمة 

واخلدمات املهمة واملخاطر املختلفة 
)املقصودة وغري املقصودة( واألشخاص 

والعمليات والتكنولوجيا الالزمة للتخفيف 
من أهم املخاطر والتعايف بسرعة". 

تقوم جميع الشركات، 
رة  الكبيرة والصغيرة والمطوِّ

للتكنولوجيات الجديدة، 
بدمج المسائل ]األمنية[ 

في عمليات التصميم.

ناتاشا جاكسون
رابطة النظام العالمي لالتصاالت 

المتنقلة
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شمولية أفضل: ضمان أال يتخلف أحد عن الركب
مجلة أخبار االتحاد

ميكن أن تسّهل الُنهج املبتكرة عملية التحول الرقمي للجميع وضمان النفاذ إىل الربامج  	
األساسية واملتخصصة للتعليم والتدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميع 

مبا يف ذلك أدوات التعلم اإللكرتوين اليت هتدف إىل ضمان عدم ختلف أحد عن الركب. 

ويف الوقت نفسه، ميكن أن تدعم تدابري السياسات واألدوات التنظيمية حتقيق الشمول، 
وهذا يعين مشول اجلميع، مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة.

 )ICT( ولكن كيف ميكننا ضمان إمكانية نفاذ اجلميع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فيما يتحول بسرعة إىل عصر رقمي ويف زمن الوباء؟ 

وتناول املشاركون يف حلقة النقاش اليت 
نُظمت يف إطار الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت لعام 2020 بعنوان "جمتمعات 
مستدامة وشاملة للجميع، وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت اليت ميكن النفاذ 

إليها لضمان أال يتخلف أحد عن الركب"، 
هذه املسألة وغريها من املسائل وأبرزوا ما 

يفعلونه بشكل خمتلف لضمان الشمول 
الرقمي للجميع.

وقد ترأس جلسة النقاش ميشيل فان 
بيلينغن، رئيس املعهد البلجيكي خلدمات 

الربيد واالتصاالت )IBPT( والرئيس اجلديد 
هليئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت 

.)BEREC( اإللكرتونية
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التوصيلية المتنقلة - قصة نجاح 
في أفغانستان

أشار محيد اهلل شرياين، عضو جملس إدارة 
 )ATRA( هيئة تنظيم االتصاالت يف أفغانستان
إىل أن جغرافية أفغانستان فريدة من نوعها 

من حيث إهنا بلد جبلي جداً مع سكان 
متناثرين مما جيعل من الصعب الوصول إىل 

بعض املناطق.

وعلى الرغم من هذا التحدي وغريه من 
التحديات مثل األمية الرقمية، أشار شرياين 

إىل أن توصيلية النظام العاملي لالتصاالت 
املتنقلة كانت قصة جناح يف أفغانستان. 

وسلط الضوء على توفري اإلنرتنت وتوصيل 
املدارس لألطفال ذوي االحتياجات احملددة، 

وإنشاء خمتربات للمعارف الرقمية وتقدمي 
اخلدمات للبدو الذين يعيشون يف املناطق 

النائية ويسافرون يف مجيع أحناء البالد. 
ولتعزيز الشمول املايل داخل املدن، تعمل 

أفغانستان أيضاً بشأن األموال املتنقلة 
واالنتقال إىل جمتمع غري نقدي.

ويشري شرياين إىل ما يعتربه كأحد 
التحديات وقال: "مل ميكن لدينا قانون 

للمعامالت اإللكرتونية األمر الذي كان 
يؤدي يف الواقع إىل مشاكل لتطوير نظام 

إيكولوجي رقمي واقتصاد رقمي."

وقال وحلسن احلظ، متت املوافقة مؤخراً 
على مشروع القانون مما سيجعل املعامالت 

اإللكرتونية أسهل بكثري.

وفيما يتعلق بإدماج اجلنسني، أطلقت وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف 

ديسمرب 2019 برناجماً تدريبياً متكينياً للنساء 
يف العصر الرقمي.

التدابير التنظيمية التي اتخذها 
العراق لتوفير الخدمات في 

المناطق النائية

أوضح الدكتور علي ناصر اخلويلدي، 
رئيس اهليئة التنظيمية يف العراق، جلنة 

االتصاالت واإلعالم )CMC(، الطريقة اليت 
تعمل هبا هيئة االتصاالت واإلعالم لدعم 

مبادرة "دوم 2025" العراقية للنهوض بقطاع 
 .)ICT( تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

وسيكون لذلك تأثري كبري على االقتصاد 
واخلدمات املقدمة للمواطنني.

واهلدف من ذلك هو تزويد املواطنني 
العراقيني بالنفاذ إىل مجيع خدمات 
وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت احلديثة الضرورية للتكامل 
االقتصادي واالجتماعي. وأوضح اخلويلدي 

"أن العديد من املشاريع نُفذت يف املناطق 
النائية لضمان إمكانية نفاذ اأُلسر واملدارس 

واألشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات 
وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت"، يف حني ستُنفذ جمموعة 
أخرى من املشاريع يف املستقبل القريب، مبا 

يف ذلك خدمات النطاق العريض.

الحصول على التعليم 
في البرتغال

عرض جواو أنطونيو كادييت دي ماتوس، 
 )ANACOM( رئيس اهليئة الوطنية لالتصاالت
األدوات واخلطط التنظيمية املزمع تنفيذها 
يف الربتغال لتحسني الشمولية واحلصول 

على التعليم لضمان أال يتخلف أحد 
عن الركب.

وقال كادييت دي ماتوس، إن اجلهود 
املبذولة يف 2020 يف الربتغال مهمة للغاية يف 
سياق األزمة الوبائية، وأشار إىل مبادرتني: 
أواًل توسيع خدمة البث التلفزيوين الواسع 
لتشمل اجلميع. وينطوي ذلك على انتقال 
التلفزيون الرقمي لألرض )DTT( إىل نطاق 
جديد حبيث تتمكن الربتغال من االنتقال 

.)5G( إىل اجليل اخلامس

ُنفذ العديد من المشاريع 
في المناطق النائية لضمان 

إمكانية نفاذ اأُلسر 
والمدارس واألشخاص ذوي 

اإلعاقة إلى خدمات 
وتطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

الدكتور علي ناصر الخويلدي
الهيئة التنظيمية في العراق، لجنة 

)CMC( االتصاالت واإلعالم
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وهذا أمر بالغ األمهية للحفاظ على إمكانية 
النفاذ إىل التلفزيون بالنسبة إىل األشخاص 
الذين يعيشون يف املناطق النائية أو الريفية 
والذين ال يتمتعون بالنفاذ إىل اإلنرتنت أو 
غري القادرين على حتمل تكاليف النفاذ إىل 
اخلدمة. وقال كادييت دي ماتوس "إن هذه 
أداة مهمة لإلدماج االجتماعي، كما أهنا 

بالغة األمهية بالنسبة إىل جيل الشباب 
– بالنسبة إىل الطالب "

ثانياً، التنسيق مع احلكومة بشأن اختبار 
مراقبة جودة النطاق العريض املتنقل يف 
املدارس. وقال كادييت دي ماتوس، إذ 
يعرتف بأن الطالب الذين ال يتمتعون 
بالنفاذ إىل اإلنرتنت يعانون من وضع 
تنافسي ضعيف بالنسبة إىل الطالب 

اآلخرين، "إن اهلدف النهائي هو ضمان 
متتع مجيع الطالب بنفس الظروف".

وتعمل الربتغال أيضاً مع احلكومة على 
حتفيز مشغلي االتصاالت املتنقلة لتحسني 
التغطية يف املدارس العامة ووضع تعريفة 
اجتماعية للنفاذ إىل خدمات اإلنرتنت.

الشمولية من خالل مشاريع 
منظمة إفريقيا الذكية 

)Smart Africa(

عرض السينا كونيه، املدير العام ملنظمة 
Smart Africa بعض التدابري اليت اختذهتا 

الشركة لضمان إقامة جمتمع مستدام وشامل 
للجميع يف إفريقيا.

وأوضح أن Smart Africa قد طورت، ضمن 
مجلة أمور، لبنات بناء من قبيل مواءمة 
السياسات، وزيادة بصمة البنية التحتية 
الرقمية عرب احلدود، من خالل مشروع 
للتوصيلية بني إفريقيا من أجل توصيلية 

ميسورة التكلفة وقابلة للنفاذ ومفيدة. وقال 
كونيه "وينبغي كذلك عدم إغفال اهلوية 

الرقمية اليت تسمح بالتشغيل البيين – فهي 
يف احلقيقة عنصر أساسي."

واسرتع كونيه انتباه املشاركني إىل أن ما 
يقرب من نصف مليار شخص يف إفريقيا 
ليس لديهم هوية رمسية وبالتايل ال ميكنهم 

املسامهة يف التنمية االقتصادية 
االجتماعية املستدامة.

وحتدث عن خمطط املدينة الذكية وخمطط 
القرية الذكية يف النيجر حيث قال إنه تلقى 

مؤخراً متوياًل من البنك الدويل 
ملرحلة تنفيذه.

ويرى كونيه أن Smart Africa، بتناوهلا هلذه 
املواضيع من خالل عملية خمطط املفهوم 
والنموذج الذي مت جتربته، تدعم الدول 

األعضاء اإلفريقية يف وضع جداول 
أعماهلا الوطنية.

كما أنشأت Smart Africa، اليت تضم 30 بلداً 
عضواً، جملس اهليئات التنظيمية اإلفريقية 

كمحرك لتنفيذ مشاريع البنية التحتية 
عرب احلدود.

إن الهدف النهائي هو 
ضمان تمتع جميع الطالب 

بنفس الظروف.

جواو أنطونيو كاديتي دي 
ماتوس

الهيئة الوطنية لالتصاالت 
)ANACOM(

وينبغي كذلك عدم إغفال 
الهوية الرقمية التي تسمح 

بالتشغيل البيني – فهي 
في الحقيقة عنصر 

أساسي.

السينا كونيه
Smart Africa
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شركة أفانتي تركز على التعليم

أشار تويب روبنسون، كبري املسؤولني 
التجاريني )CCO( يف شركة أفانيت 

لالتصاالت إىل الشمول الرقمي باعتباره 
موضوعاً مناسباً، موضحاً أن أكثر من ثالثة 

مليارات شخص يف العامل ما زالوا ال 
يتمتعون بالنفاذ إىل اإلنرتنت. وقال "إن 
هناك أكثر من ثالثة مليارات شخص يف 

العامل ال يستطيعون االنضمام إلينا هنا حىت 
لو رغبوا يف ذلك."

ووفقاً لروبنسون، كان هناك تركيز حقيقي 
على التعليم يف أوقات أزمة كوفيد هذه.

وكما أبرزت األمم املتحدة، فإن الوباء 
يزيد من حدة أزمة التعليم ويوسع أوجه 

عدم املساواة التعليمية القائمة.

ويكشف تقرير اليونيسف األخري أن 463 
مليون طفل على املستوى العاملي مل يتمكنوا 

من احلصول على التعليم عن بُعد عندما 
أُغلقت مدارسهم. ويف ضوء ذلك، كان 

روبنسون مسروراً أن يعلن عن شرف 
شركة أفانيت يف رعاية اهلدف 4 من أهداف 

التنمية املستدامة املخصص جلودة التعليم 
وجودة االتصاالت.

االتصاالت الساتلية – أساسية 
لتوصيل الجزء المتبقي من 

الناس البالغ عددهم 3 مليارات

إشارًة إىل الدور الذي ميكن أن تؤديه 
االتصاالت الساتلية يف توصيل غري 

املوصولني، أفاد روبنسون بأن االتصاالت 
الساتلية ال متثل حالياً سوى 1 يف املائة من 

سوق االتصاالت العاملية – ويُنظر إليها 
باعتبارها تكنولوجيا متخصصة 

عالية التكلفة.

ومع ذلك، وفقاً لروبنسون، مع ظهور 
التكنولوجيات اجلديدة الناشئة يف النطاق 
KA، فإن التكاليف آخذة يف االخنفاض، 

وهو واثق من أهنا ستتيح الوصول إىل 
العديد من الناس.

وقال روبنسون "إذا أردنا توصيل املليارات 
الثالثة التالية، بل مليار شخص، بالنظر إىل 
االقتصادات واجلغرافيا املعنية، فإن السواتل 

ستؤدي دوراً رئيسياً إذا أردنا حتقيق 
هذا اهلدف.

وعلى الرغم من أن روبنسون يوافق على 
أن األلياف واجليل اخلامس أساسيان – فإنه 
حيث االحتاد واجملتمع األوسع على التفكري 

أكثر يف الدور الذي ميكن أن تؤديه 
االتصاالت الساتلية لتوصيل املليارات 

الثالثة التالية.

.

إعطاء المستعملين ذوي 
اإلعاقة صوتًا

 Brand أكدت كريستني ليو، رئيسة
Accessibility يف شركة غوغل، على أمهية 

عملية التصميم عندما ُسئلت عن العوائق 
اليت حتول دون فسح اجملال ملزيد من 

االبتكار والنمو يف النظام اإليكولوجي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 

أداء األشخاص ذوي اإلعاقة.

وقالت، إذ تشري إىل أن الناس يضعون 
افرتاضات حول ما حيتاجه أو يريده 

األشخاص ذوو اإلعاقة غالباً ما تؤدي إىل 
تصميم غري صحيح، أو إهدار املوارد، أو 

منتج أقل من مثايل لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، "إن األمر ال يتعلق بالتصميم من 

أجل شخص ما. إنه يتعلق بكل تأكيد 
بالتصميم مع شخص."

وتقول كريستني ليو أيضاً إن التعاون يف 
خمتلف التخصصات واخلربات مهم، وال 
سيما يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، وقالت للمشاركني 
يف حلقة النقاش: "نشهد الكثري من 

الشركات اليت بدأت كمجموعة من 
املهندسني الذين اعتقدوا أهنم يعرفون متاماً 
ما الذي يتعني بناؤه ملعاجلة اإلعاقة ولكن 
أين كان املصممون؟ وأين كان األطباء 

وطاقم اخلط األول الطيب الذي يعمل مع 
املرضى كل يوم؟ بل واألهم من ذلك، أين 
كان األشخاص ذوو اإلعاقة الذين لديهم 

جتربة مباشرة مع إعاقة معينة؟"
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وعندما جنتمع معاً لدعم مبادرة بشأن 
األشخاص ذوي اإلعاقة ومع األشخاص 

ذوي اإلعاقة، تدعو كريستني ليو إىل التعبري 
بشكل أفضل عن املفهوم املثبت بأن تطوير 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جملتمع 
اإلعاقة ميكن يف الواقع أن خيدم اجلميع.

وقالت كريستني ليو "حنرص على أن يكون 
للمستعملني ذوي اإلعاقة صوت، وأهنم 

جالسون على الطاولة، ويقومون بالتصميم 
يف عملية التسويق واالبتكار لدينا."

تدابير شاملة لضمان أال يتخلف 
أحد عن الركب

حتدثت الدكتورة مرسيدس أرامينديا، 
 Unidad ،رئيسية هيئة تنظيم االتصاالت

 Reguladora de Servicios de

Comunicaciones (URSEC) عن الدور 

اهلام الذي تقوم به اهليئة التنظيمية لضمان 
استعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT(، وضمان االستثمار 

حلماية املستعملني، وتعزيز املنافسة وضمان 
التطبيق غري التمييزي. 

أعتقد أن من المهم جدًا أن 
نكون جميعًا جزءًا من هذه 
الحركة وأال يتخلف أحد عن 

الركب.

الدكتورة مرسيدس أرامينديا
URSEC، أوروغواي
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وسلطت السيدة أرامينديا الضوء على 
ضرورة أن تعمل هيئة التنظيم عرب النظام 

اإليكولوجي بأكمله، على الصعيدين 
الوطين والدويل على السواء لتقييم اإلطار 

القانوين وتقديره ومراقبته لضمان أن تكون 
الظروف القائمة مناسبة ومالئمة للغرض 

وجتسد الواقع املطلوب اليوم.

وترى أنه من املهم للغاية تسليط الضوء 
على أن االتصاالت تساهم بشكل مباشر 

يف تسريع تقدم اجلنس البشري وقالت "إننا 
حباجة أكثر من أي وقت مضى، إىل 

احلصول على املعلومات الشاملة والنفاذ إىل 
املعلومات وهو أمر حاسم للغاية لتحقيق 
التنمية املستدامة مثل التعليم والعمل عن 

بُعد والصحة اإللكرتونية 
والتجارة اإللكرتونية."

وقالت السيدة أرامينديا "أعتقد أنه من املهم 
جداً أن نكون مجيعاً جزءاً من هذه احلركة 
وأال يتخلف أحد عن الركب،" واختتمت 

حديثها قائلة "ومن أجل تطوير النظام 
اإليكولوجي ]لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت[، علينا أن نعتمد تدابري شاملة 
وأن نقوم بالتعاون والتنسيق والعمل معاً، 

لضمان أن يكون لدينا جمتمعات مستدامة، 
وضمان أال يتخلف أحد عن الركب." 
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تقرير التوقعات العالمية لتنظيم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لعام 2020

قدم االحتاد، يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت، تقرير التوقعات العاملية لتنظيم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لعام 2020، الذي يقيس التقدم التنظيمي فيما ال يقل عن 193 بلداً يف العامل.

وعلى مدى ثالث سنوات، أثبت التقرير كونه مرجعاً موثوقاً للهيئات التنظيمية وواضعي السياسات الذين 
يسعون إىل إحداث تغيري تنظيمي هادف من شأنه أن يعود بالنفع على اجلميع.

ألِق نظرة على التقرير

انضم إلى مجتمعات االتحاد اإللكترونية على قناتك المفضلة.

أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، هي أداة قائمة على الرباهني يُراد هبا مساعدة 
صانعي القرارات وهيئات التنظيم على فهم التطور السريع يف جمال تنظيم تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
وتساعد األداة على تتبع التقدم وحتديد الثغرات يف األطر التنظيمية القائمة مبا يسمح بإجراء املزيد من 
اإلصالحات التنظيمية اليت جتعل قطاع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتسم باحليوية والشمول.

ميكن النفاذ إىل أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هنا.

https://itu.foleon.com/itu/global-ict-regulatory-outlook-2020/home/
https://itu.foleon.com/itu/global-ict-regulatory-outlook-2020/home/
https://itu.foleon.com/itu/global-ict-regulatory-outlook-2020/home/
https://www.itu.int/net4/itu-d/irt/#/tracker-by-country/regulatory-tracker/2019
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://vm.tiktok.com/JdxhuC4/


التنظيم من أجل التحول الرقمي في أوروبا 
وكومنولث الدول المستقلة

ياروسالف بوندر
رئيس مكتب االتحاد لمنطقة أوروبا؛ 

ناتاليا موتشو
المديرة اإلقليمية للمكتب اإلقليمي لمنطقة كومنولث الدول المستقلة

قالت دورين بوغدان-مارتن، مديرة  	
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل 

لالتصاالت، يف كلمتها الرتحيبية 
باملشاركني يف مناقشات املائدة املستديرة 

بشأن التنظيم اإلقليمي ملنطقيت أوروبا 
وكومنولث الدول املستقلة: عجلة التغيري 

التنظيمية، اليت ُعقدت عن بُعد يوم 7 يوليو، 

يف إطار الندوة العاملية العشرين ملنظمي 
االتصاالت )GSR-20( "يف عامل تقع فيه 

التكنولوجيات الرقمية بشكل متزايد يف 
صلب كل ما نقوم به، أضحى التنظيم 
التعاوين بني القطاعات أفضل وأسرع 

طريقة لالستفادة من التحول الرقمي وتوفري 
توصيلية مفيدة وأسواق رقمية شاملة".
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في عالم تقع فيه 
التكنولوجيات الرقمية في 

صلب كل ما نقوم به، 
أضحى التنظيم التعاوني 

بين القطاعات أفضل 
وأسرع طريقة لالستفادة 

من التحول الرقمي…

دورين بوغدان-مارتن
مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد 

الدولي لالتصاالت

يتاح هنا المزيد من المعلومات عن المائدة المستديرة، بما في ذلك التقرير النهائي.
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ومبشاركة جمموعة متنوعة من ممثلي 
املنظمات التنظيمية، مبا يف ذلك هيئة 

املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية 
)BEREC( ومنصة االحتاد األورويب والشراكة 

الشرقية لتنظيم االتصاالت اإللكرتونية 
)EaPeReg( وجمموعة اهليئات التنظيمية 

األورومتوسطية )EMERG( واهليئات 
التنظيمية الوطنية يف أوروبا وكومنولث 

الدول املستقلة )CIS(، استكشفت احللقة 
الدراسية اإللكرتونية دور املنظمني يف محاية 

بيئة مؤاتية لتوفري توصيلية رقمية مرنة 
وآمنة للجميع.

أفضت المشاورات إلى إعداد 
المبادئ التوجيهية ألفضل 

الممارسات الصادرة عن الندوة 
العالمية لمنظمي االتصاالت

استناداً إىل التحديات والتجارب املتعلقة 
بالتنظيم التعاوين وإدارة طيف الرتددات 

الراديوية وكذلك السالمة والشمولية 
الرقميتني، أتاحت احللقة الدراسية 

اإللكرتونية فرصة فريدة لعرض العملية 
التشاورية اليت أفضت إىل إعداد املبادئ 

التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن 
الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت.

وحدد دان سيوبلوم، بصفته رئيس الندوة 
العاملية العشرين ملنظمي االتصاالت واملدير 

العام هليئة الربيد واالتصاالت )PTS( يف 
السويد ورئيس هيئة املنظمني األوروبيني 
لالتصاالت اإللكرتونية )BEREC(، سياق 

املناقشة بني املشاركني بتذكري احلضور 
بالدور احليوي الذي تؤديه املبادئ 

التوجيهية يف مساعدة املنظمني على تسريع 
النمو الشامل لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )ICT( يف املنطقة.

وأشار سيوبلوم إىل أن جائحة فريوس 
كورونا )كوفيد-19( احلالية تتيح للمنظمني 

فرصة للتعلم وتوجيه دعوة إىل العمل من 
أجل تعزيز التعاون بني اهليئات التنظيمية 
ومجيع أصحاب املصلحة على الصعيدين 

الوطين والعاملي.

وُقسمت احللقة الدراسية إىل جلستني 
رئيسيتني تناولتا االجتاهات احلالية والُنهج 

التنظيمية الوطنية يف تعزيز التحول الرقمي 
بعد جائحة فريوس كورونا، واستفادت من 

مداخالت وخربات املنظمني من 
بلدان املنطقة.

تبادل اآلراء وتصميم السياسات

قالت صويف مادنز، رئيسة شعبة التنظيم 
وبيئة األسواق يف االحتاد الدويل 

لالتصاالت، "يكتسي عرض آراء اهليئات 
التنظيمية وأفكارها وخرباهتا أمهية ألنه ال 
يسمح للمشاركني بالنظر يف التحديات 
احلالية اليت تواجهها التوصيلية يف املنطقة 
فحسب، بل يسمح هلم أيضاً بالتعلم من 
أفضل الُنهج السياساتية الكفيلة بتمكني 

االقتصاد الرقمي من النمو املستدام وحتقيق 
األهداف االجتماعية". 

ومشلت بعض االجتاهات اإلقليمية الرئيسية 
اليت سلط املشاركون عليها الضوء 

التغيريات يف رزم البيانات املتنقلة املقدمة 
من مشغلي االتصاالت، وتكييف خدمات 

البث املستمر لتحقيق املستوى األقصى 
حلركة البيانات، واملعلومات املتعلقة بأداء 

الشبكة، وتوسيع النفاذ إىل النطاق العريض، 
وحتديثات مواعيد نشر شبكات اجليل 

اخلامس، وتقاسم املعلومات بني الوكاالت 
والبلدان، فضاًل عن التوازن املثري للجدل 

بني محاية املستخدمني النهائيني 
ومتكني االبتكار.

أتاحت الحلقة الدراسية 
اإللكترونية فرصة فريدة 

لعرض العملية التشاورية 
التي أفضت إلى إعداد 

المبادئ التوجيهية ألفضل 
الممارسات الصادرة عن 

الندوة العالمية لمنظمي 
االتصاالت .

ياروسالف بوندر وناتاليا موتشو
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كيف تحّفز جائحة فيروس كورونا 
على اتباع ُنهج جديدة

عقب مناقشة االجتاهات الرئيسية يف 
املنطقتني، أتيحت للمشاركني أيضاً فرصة 
تبادل املعلومات بشأن هُنج تنظيمية وطنية 

حمددة إزاء التحول الرقمي بعد جائحة 
فريوس كورونا، ومن مث استكشفوا 

التحديات والفرص اليت ستظهر يف املستقبل 
فيما يتعلق بتنظيم تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

ومتثَّل أحد نقاط االهتمام املشرتكة املثارة 
يف مناقشات املائدة املستديرة يف حتول 

ع  جائحة فريوس كورونا فعاًل إىل مسرِّ
ملبادرات ومشاريع جديدة هتدف إىل معاجلة 
األمناط اجلديدة للتحوالت اليت طرأت على 

القيم االجتماعية بسبب اجلائحة.

ونتيجة لذلك، حتدد هذه التحوالت أنواع 
الطلبات على خدمات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت املعروضة واملنظمة 
حالياً، مما يطرح حتدياً أمام املنظمني لتسريع 

وترية األنشطة وسالسل التوريد والتغطية 
ودورات االبتكار اخلاصة هبم.

ومن أمثلة هذه املبادرات متديد مهل الدفع 
وكذلك توسيع مجع البيانات املتعلقة حبمولة 

الشبكة وسعتها. 

وتناولت اجللستان أيضاً جمموعة متنوعة من 
االجتاهات اليت أظهرت أمهية تنسيق 
االسرتاتيجيات مع موّردي خدمات 

االتصاالت يف حاالت الطوارئ من قبيل 
تفشي جائحة عاملية.

وعالوًة على ذلك، سلطت اجللستان الضوء 
على الدور األساسي الذي تضطلع به 

االتصاالت يف نظام إيكولوجي رقمي أوسع 
بكثري ال يشمل املوردين واملنظمني فقط، 

وإمنا أيضاً املستعملني النهائيني الذين 

يساعدون يف حتديد معامل الصناعة 
يف املستقبل.

ويتيح هذا السيناريو، ضمن عدة أمور، 
الفرص الستكشاف طرق جديدة 

لالستفادة من تعاون أكثر فعالية عرب 
القطاعات، وكذلك تعزيز التعاون 

عرب احلدود.

وعلى العموم، جيسد الناتج املتوقع من 
مناقشات هذه املائدة املستديرة اإلقليمية 

للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت، إىل 
جانب املشاركة الفّعالة للمنظمات اإلقليمية 
واهليئات التنظيمية الوطنية، األمهية املتزايدة 

لتوحيد اجلهود وأوجه التآزر. وقال 
سيوبلوم "سيساعد هذا التعاون الُنهج 

التنظيمية اجلديدة على كسب دعم واضعي 
السياسات لتسريع وترية النمو الشامل 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي 
يساهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية". 

وأتاحت املبادرات اإلقليمية لالحتاد ملنطقيت 
أوروبا وكومنولث الدول املستقلة فرصة 
ممتازة لالستفادة من نتائج الندوة العاملية 

العشرين ملنظمي االتصاالت، مبا يف ذلك 
املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات، مع 

تقدمي املساعدة املتخصصة واملساعدة التقنية 
وتكييف البيئة التنظيمية للبلدان لتعزيز بناء 
جمتمع اجليغابت القادر على الصمود أمام 
املخاطر الطبيعية مبا فيها اجلوائح من قبيل 

جائحة فريوس كورونا. 

سيساعد هذا التعاون الُنهج 
التنظيمية الجديدة على 

كسب دعم واضعي 
السياسات لتسريع وتيرة 
النمو الشامل لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

دان سيوبلوم
رئيس الندوة العالمية العشرين 

لمنظمي االتصاالت، والمدير العام 
لهيئة البريد واالتصاالت )PTS( في 

السويد، ورئيس هيئة المنظمين 
األوروبيين لالتصاالت اإللكترونية 

)BEREC(

اطلع هنا أيضًا على ورقة المناقشة الصادرة عن الندوة العالمية العشرين لمنظمي االتصاالت والمتعلقة 
بالجائحة في عصر اإلنترنت: استجابات صناعة االتصاالت.
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استكشاف التحول الرقمي في آسيا والمحيط الهادئ
سمير شارما

مستشار أول لدى المكتب اإلقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع لالتحاد

وسط جائحة فريوس كورونا )COVID-19(، متضي بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ قدماً  	
يف التحوالت الرقمية. وعلى الرغم من أن هذه العملية وبيئتها السياسية قد تبدوان خمتلفتني 
يف كل بلد من بلدان آسيا واحمليط اهلادئ، فإن اهلدف النهائي هو نفسه: حتقيق اقتصادات 

وجمتمعات مزدهرة يف عامل رقمي بشكل متزايد.

ومع مراعاة هذا اهلدف املشرتك، ُعقدت احللقة الدراسية اإللكرتونية حتت موضوع "التحول 
الرقمي لالقتصادات الرقمية: فريوس كورونا يف جنوب آسيا" كجزء من الندوة العاملية 

.)GSR-20( العشرين ملنظمي االتصاالت
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 ،COVID-19 وسط جائحة
تمضي بلدان منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ قدمًا في 

التحوالت الرقمية.

سمير شارما

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن اجتماع المائدة المستديرة، بما في ذلك تقرير النتائج هنا.
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ومشل احلدث االفرتاضي توصيات ملموسة 
مصممة ملساعدة املنظمني وواضعي 

السياسات وقادة الصناعة يف آسيا واحمليط 
اهلادئ على فهم أفضل للتحول الرقمي يف 

منطقتهم وحتديد األدوات اليت ميكن أن 
هتيئ بيئات سياسية متكينية على الرغم من 

التحديات اليت تطرحها اجلائحة العاملية.

وقد اجتمع، يف هذا احلدث الذي نظمه 
االحتاد بالشراكة مع هيئة تنظيم االتصاالت 

يف اهلند )TRAI( ورابطة النظام العاملي 
لالتصاالت املتنقلة )GSMA(، ممثلون من 

اهليئات التنظيمية الوطنية، والقطاع اخلاص 
وأصحاب املصلحة اآلخرين لتبادل اخلربات 
والتقدم يف املناقشات بشأن ختفيف اللوائح 
من أجل تسريع مسار التحول الرقمي يف 

فرتة ما بعد جائحة فريوس كورونا.

وسلط املتحدثون الضوء على 
االسرتاتيجيات الرقمية واحللول املبتكرة 

املعتمدة يف مواجهة حتديات التوصيلية 
واحلاجة إىل التوصيلية الرقمية يف جماالت 

مثل الصحة والتعليم والعمل من املنزل، اليت 
ظهرت يف خضم األزمة.

وأبرزت دورين بوغدان-مارتن، مديرة 
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد، كيف 

يبدو من املؤكد أن القطاع الرقمي يؤدي 
دوراً قوياً يف انتعاش منطقة آسيا واحمليط 
اهلادئ يف مرحلة ما بعد جائحة فريوس 

كورونا، مع انتقال النشاط االقتصادي إىل 
احلوسبة السحابية واحلاجة إىل تتبع األجهزة 

املتنقلة واحللول التكنولوجية األخرى اليت 
تفيد عدداً كبرياً من البلدان اآلسيوية اليت 

هلا بالفعل حضور قوي يف 
االقتصاد الرقمي.

وقالت "إن ارتفاع الطلب على التطبيقات 
الرقمية، إىل جانب السياسات التمكينية 

املصممة لدعم قطاع التكنولوجيا يف 
املنطقة، ميكن أن يعزز االبتكار الرقمي 

ويعزز رواد األعمال الرقمية، ويزيد أيضاً 
من حتسني النمو وآفاق التنمية على الصعيد 

اإلقليمي." وأضافت قائلًة "ولكن دعونا 
نتذكر دائماً أن آسيا منطقة تنطوي على 
تناقضات قوية. وليس كل بلد يف وضع 

يسمح له باالستفادة من الزيادة الكبرية يف 
الطلب على التكنولوجيا.

ولذلك، وإذ نضع خططنا لالستفادة من 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

لتحقيق انتعاش تقوده التكنولوجيا، من 
الضروري أن نضمن استفادة مجيع البلدان 

وعدم ختلف أحد عن الركب."

 :COVID-19 التعافي من جائحة
من أزمة إلى فرصة

مشل احلدث أيضاً تقريراً عن أثر جائحة 
COVID-19 يف جنوب آسيا كجزء من إطار 

عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واحمليط اهلادئ بشأن االستجابة االجتماعية 
واالقتصادية للجائحة. ويشري التقرير إىل أن 
اإلجراءات احلكومية ينبغي أال تدفع العودة 
إىل الوضع الراهن، بل أن حتول األزمة إىل 

فرصة إلقامة جمتمعات أكثر مساواًة 
واستدامًة وقدرًة على الصمود يف جنوب 
آسيا، مما سيساعد املنطقة دون اإلقليمية 

على سد الفجوات يف حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة املوجودة حالياً.

وقال الدكتور مسري شارما، رئيس هيئة 
تنظيم االتصاالت يف اهلند )TRAI(، "إن 

واضعي السياسات واملنظمني وأصحاب 
املصلحة أدركوا أن التحول الرقمي ميكن 

حتقيقه من خالل إعطاء الزخم الالزم للبنية 
التحتية الرقمية واالسرتاتيجيات ومبادرات 

السياسات املبتكرة لديهم."

"وأحث مجيع منظمي تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واحلكومات ومقدمي اخلدمات 

على العمل معاً والعزم على اختاذ خطوات 
كافية لتحقيق التحول الرقمي الذي 

سيمّكننا من التغلب على أزمة 
اجلائحة احلالية."

سلط المتحدثون الضوء 
على االستراتيجيات الرقمية 
والحلول المبتكرة المعتمدة 

في مواجهة تحديات 
التوصيلية.

سمير شارما
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ووفقاً ملا قال جوليان غورمان، رئيس رابطة 
GSMA يف آسيا واحمليط اهلادئ، "لقد أجربت 

جائحة COVID-19 واضعي السياسات حىت 
من األسواق األكثر تقدماً على إعادة النظر 

فيما إذا كان جيري القيام مبا يكفي 
لتحديث األطر التنظيمية لالتصاالت 

وتيسري حتول االقتصادات من أجل حتقيق 
رؤية رقمية شاملة وقادرة على الصمود".  

ومضى ليوضح كيف جيب على واضعي 
السياسات يف جنوب آسيا أن يفهموا 

احلاجة إىل هنج حكومي شامل إلقامة أسس 
قوية ومستدامة تدعم التحول الرقمي وبيئة 

تنافسية جتذب االستثمار واالبتكار الالزمني 
لتحقيق ذلك. وقال السيد غورمان "بدون 

إصالح تنظيمي سريع وهادف، ختاطر 
الدول مبزيد من التأخري حنو مستقبل رقمي 
شامل وتتخلف عن إحراز التقدم املشاَهد 

يف أماكن أخرى."

"ونرحب جبهود االحتاد ودعوته إىل التعاون 
بشأن أفضل السبل إلهلام واضعي 

السياسات، والتأثري على إجراء حوار مثمر 
واالتفاق على اإلجراءات الرامية إىل حتقيق 

منو رقمي شامل."

الطريق نحو توصيلية متواصلة

من املواضيع املهمة األخرى اليت نوقشت 
كيفية محاية الناس على حنو أفضل 

أثناء اجلائحة.

وناقش املتحدثون من املنطقة اجلهود 
والتحديات اخلاصة بكل بلد وتناولوا أيضاً 

الطريق حنو توصيلية رقمية متواصلة 
للجميع. وركزت املناقشات على الكيفية 
اليت ميكن هبا أن تساعد الدروس املستفادة 
من جائحة COVID-19 على زيادة االستجابة 
لتعزيز التوصيلية، مثل تقاسم البنية التحتية. 

وال يفيد تعزيز التعاون التوصيلية الوطنية 
فقط بل وأيضاً التوصيلية دون اإلقليمية.

وهناك حاجة إىل تعزيز النفاذ بأسعار 
معقولة، ال سيما يف البلدان غري الساحلية، 
وأنظمة ترخيص مرنة واسرتاتيجيات أسهل 

وأكفأ لتوزيع الطيف، من أجل التحول إىل 
اقتصاد رقمي مع اتباع النهج احلكومي 

الشامل الذي ذكره السيد غورمان.

وقدم أعضاء الصناعة وجهات نظرهم 
اخلاصة بشأن حتليل جودة اخلدمة واإلبالغ 
عنها، والتجارب الواقعية للمستهلكني فيما 
يتعلق بالشبكات املتنقلة على نطاق واسع 

والقضايا املتعلقة بالطيف يف صناعة 
االتصاالت الالسلكية، فضاًل عن منظور 

وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز التوصيلية 
مع الرتكيز على الشمول الرقمي.

وإمجااًل، فإن النواتج املتوقعة من هذه املائدة 
املستديرة التنظيمية اإلقليمية للندوة، إىل 

جانب املشاركة الفّعالة للدول األعضاء يف 
االحتاد واهليئات التنظيمية الوطنية وممثلي 

القطاع اخلاص، جتسد األمهية املتزايدة 
لتوحيد اجلهود وأوجه التآزر.

وأتاحت املبادرة اإلقليمية ملنطقة آسيا 
واحمليط اهلادئ بشأن هتيئة بيئات متكينية 

للسياسات والتنظيم فرصة ممتازة للبناء على 
نتائج الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 

لعام 2020، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية 
ألفضل املمارسات، مع توفري مساعدة 

متخصصة وتقنية، وتكييف البيئة التنظيمية 
للبلدان لتعزيز تنمية جمتمع اجليغابت القوي 

يف مقاومة املخاطر الطبيعية، مبا فيها اجلوائح 
مثل جائحة فريوس كورونا. 

أتاحت المبادرة اإلقليمية 
لمنطقة آسيا والمحيط 

الهادئ بشأن تهيئة بيئات 
تمكينية للسياسات 

والتنظيم فرصة ممتازة 
للبناء على نتائج الندوة 

العالمية لمنظمي 
االتصاالت لعام 2020.

سمير شارما
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سياسة مبتكرة للمنافسة الرقمية في المنطقتين 
اإلفريقية والعربية

إيدا جالو
منسّقة البرامج بالمكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت في منطقة إفريقيا 

كيف ينبغي للهيئات التنظيمية أن  	
تبحث سياسة املنافسة يف بيئة للتطبيقات 
الرقمية سريعة التغري، وخاصًة إذا كانت 
السوق ثنائية األطراف أو حىت متعددة 

األطراف؟ 

كان هذا السؤال حمور اجتماع املائدة 
املستديرة التنظيمي اإلقليمي الثالث واألخري 
الذي ُعقد يف إطار الندوة العاملية العشرين 
ملنظمي االتصاالت )GSR-20(. وقد ُعقد 

هذا احلدث يف 20 أغسطس 2020 افرتاضياً 

عرب اإلنرتنت وحظي مبشاركة قوية، حيث 
جتاوز عدد احلاضرين 150 شخصاً من شىت 

أحناء العامل. 

أهم اعتبارات العمل 
هاته التنظيمي وموجِّ

متهيداً للحدث الرئيسي، سّلط نائب مديرة 
مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل 
لالتصاالت، السيد ستيفني بريو، الضوء 

على أهم االعتبارات الالزم مراعاهتا ليظل 
العمل التنظيمي عاماًل ُمهيِّئاً للتوصيلية 

الشاملة، يف منطقيت إفريقيا والدول 
العربية وخارجهما.

وتشمل هذه االعتبارات احلفاظ على وجود 
بيئة مشجِّعة على االبتكار واالستثمار 

والتعاون، وحتديث القواعد واإلجراءات 
التنظيمية، وحتليل سياسات املنافسة لضمان 

إجيابية تأثريها.
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وأشار رئيس الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت لعام GSR-20( 2020(، السيد دان 

سيوبلوم، يف معرض تكراره تأكيد هذه 
األفكار املتبصِّرة، إىل أن أزمة جائحة 

فريوس كورونا )COVID-19( هي حقاً نافذة 
إىل فرص ال ميلك اجملتمع التنظيمي رفاهية 
تفويتها. كما شدد على أمهية القدرة على 

اً "باستحالة  التكيف مع الظروف احمللية، ُمقرِّ
أن يالئم هنج واحد كل الظروف" يف سياق 

تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

غري أن ذلك ال يعين عدم إمكانية تبادل 
املعلومات بشأن أفضل املمارسات 

واالستفادة منها. وقد ُعرضت هذه الفكرة 
يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل 

املمارسات، الصادرة عن الندوة العاملية 
GSR-20، اليت قدمتها رئيسة شعبة التنظيم 

وبيئة األسواق باالحتاد، السيدة صويف 

مادينز، مؤكِّدًة أهم موجِّهات العمل 
التنظيمي، أال وهي: الشمول واملرونة 

والقدرة على الصمود.

وكان قد تقرر اعتماد هذه املبادئ 
التوجيهية يف 1 سبتمرب يف اجتماع املائدة 

املستديرة للرؤساء التنفيذيني 
للهيئات التنظيمية.

التعامل مع المنصات الرقمية 
المهيمنة وسد الفجوة

اسُتهّلت اجللسة األوىل بعرض معلومات 
عن تطور سياسات املنافسة وتنظيمها يف 

سياق األسواق الرقمية، قدمه خبري االحتاد 
الدويل لالتصاالت، السيد دايفيد 

روغريسون، ضمن كلمته الرئيسية. 
ورّكزت الكلمة الرئيسية النقاَش يف احلالة 

الراهنة، املتسِّمة جبسامة التحديات التنظيمية 
اليت تفرضها املنصات الرقمية املهيمنة.

وقال السيد روغريسون "إن حتديد األسواق 
وحتديد األطراف املهيمنة وحتديد 

السلوكيات املناهضة للمنافسة قد أصبحت 
كلها أصعب بكثري مع وجود املنصات 

الرقمية". وأضاف أنه مع أن هذه املنصات 
قد خّفضت تكاليف املعامالت إىل حد 

كبري، فقد أنشأت كذلك هياكل ترّكز يف 
السوق. إال أنه على الرغم من هذه اهليمنة 
اليت متارسها املنصات الرقمية على السوق، 

"نراها تلتهم سوق شركات االتصاالت 
التقليدية، دون أن تسهم بالضرورة يف 

متويل البىن التحتية اليت تقوم عليها إسهاماً 
متناسباً مع مركزها."

مث ُعقدت حلقة نقاش لتباحث تطور 
سياسات املنافسة وتنظيمها يف سياق 

األسواق الرقمية، أدارها املدير اإلقليمي 
للمكتب اإلقليمي لالحتاد يف منطقة الدول 
العربية، السيد عادل درويش. وأبرز احلوار 
املنظوَرين العاملي واإلقليمي كليهما، ومشل 
حتلياًل لألطراف الفاعلة العاملية والرقمية يف 
املنطقتني العربية واإلفريقية مع الرتكيز على 

اآلثار الوطنية.

وأبدى مدير السياسات العامة ملنطقة إفريقيا 
بشركة فيسبوك، السيد كوجو بواتشي، 

تعليقاً على كلمة السيد روغريسون 
الرئيسية، سّلط فيه الضوء على طبيعة 

العالقة التعاضدية بني مشغِّلي الشبكات 
واخلدمات اإلعالمية املتاحة حبرية على 
اإلنرتنت )OTT( بتوضيح كيف نفذت 

شركة فيسبوك استثماراهتا يف املنطقتني 
العربية واإلفريقية بالشراكة مع مشغِّلي 

االتصاالت املتنقلة. 

وأثارت املستشارة العامة املساعدة بشركة 
Intelsat، السيدة ماري أماندين بيكا، حتدياً 

مات جناح  آخر مهم حني شّددت على مقوِّ
السواتل يف سد الفجوة الرقمية. فالفجوة 

الرقمية مشكلة كبرية يف منطقة إفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى حيث مل تستِفد 

قطاعات كبرية من السكان بعد من 
خدمات النطاق العريض.

وقالت السيدة بيكا إن القيود التنظيمية 
والضرائب على الواردات ورسوم استخدام 
الطيف حتول دون إنشاء شبكات ساتلية يف 

البلدان اإلفريقية.

يستحيل أن يالئم نهج واحد 
كل الظروف في سياق 

تنظيم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت.

دان سيوبلومذ
رئيس الندوة العالمية لمنظمي 

 ،)GSR-20( 2020 االتصاالت لعام
والمدير العام للهيئة السويدية للبريد 

واالتصاالت )PTS(، ورئيس شبكة 
الهيئات األوروبية لتنظيم االتصاالت 

)BEREC( اإللكترونية
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وذكرت املديرة العامة للهيئة األوغندية 
لالتصاالت )UCC(، السيدة آيرين كاغوا 

سيوانكامبو، أنه بالرغم من وجود تطبيقات 
اسُتحدثت حملياً يف منطقة إفريقيا، فمعظم 
التطبيقات الرقمية فيها أجنبية. وتساءلت 

قائلة، خماطبًة احلضور، " عندما تنظرون يف 
مسألة املنافسة، من املهم أن تضمنوا عدم 

حجبكم املبتكرين اجلدد؛ فكيف تُفسحون 
جمااًل هلم بتوحيد قواعد اللعبة لتساعدوهم 

على النفاذ إىل السوق واحلصول على فرص 
متكافئة للتنافس، دون نزعة محائية مبالغ 

فيها؟" وأجابت قائلًة إن التعاون العابر 
حلدود بلد بعينه على نطاق منطقة إفريقيا 

قد يكون أحد السبل لتحقيق ذلك.

من التنظيم المسبق إلى 
التنظيم الالحق: هل قطعنا 

هذا الشوط حاليًا؟

استهّل خبري االحتاد الدويل لالتصاالت، 
السيد سيمون مولوي، النصف الثاين من 

احلدث بتقدمي عرض معلومات ثري 
باألفكار املتبصرة عن سبب اختالف كيفية 
تنظيم شركات االتصاالت عن كيفية تنظيم 

املنصات الرقمية الكبرية، وسبب ضرورة 
تغري هذا الوضع. إذ أوضح أنه يف الوقت 

الذي كانت فيه شركات االتصاالت 
مملوكًة يف األصل للحكومات وكانت 

هياكل السوق مفهومة جيداً، مل يكن ذلك 
حال املنصات الرقمية، ومل يشأ أحد 

اعرتاض طريق االبتكار، مشرياً إىل أن تعقيد 
هيكلي السوق الثنائية األطراف والسوق 
املتعددة األطراف أدى إىل التنظيم بنهج 

عدم التدخل املباشر. وأشار إىل مسألة 
احلجم والنطاق بوصفها مشكلة "ألن نطاقاً 

من هذا النوع يقرتن بنفوذ اقتصادي 
وسياسي هائل."

وطرحت حلقة النقاش التالية، اليت أدراها 
املدير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي لالحتاد يف 
منطقة إفريقيا، السيد أندرو روغيغي، سؤااًل 

مهماً عن حالة التنظيم بني التنظيم املسبق 
والتنظيم الالحق، وتعّمقت يف استعراض 
مظاهر التقدم الذي أحرزته بلدان إفريقية 

وعربية خمتلفة حىت اآلن.

وأطلعت رئيسة شعبة االتصاالت 
اإللكرتونية هبيئة جنوب إفريقيا لتنظيم 

االتصاالت )CRASA(، السيدة بريدجيت 
لينزي، احلضور على بعض األحباث اليت 

حتدد وجود بعض العراقيل الرئيسية اليت 
يثبت حالياً أهنا قيود على املنافسة، وهي: 

زيادة التوصيالت البينية يف إطار بروتوكول 
اإلنرتنت، وَأْسر املستهلكني يف سوق 

إنرتنت األشياء )IoT(، وتطور اخلدمات 
املتاحة حبرية على اإلنرتنت )OTT( وتأثريها 

على سياسة املنافسة.

مث أطلع املدير العام هليئة املرافق والتنظيم 
الرواندية )RURA(، السيد باتريك نرييشيما، 

احلضور على هنج بالده التنظيمي العملي 
و"األقل فرضاً للوائح"، حيث تنفصل دائرة 

قطاع االتصاالت باهليئة عن دائرة 
التكنولوجيات الناشئة، مبا فيها املنصات 

الرقمية. وقال إن رواندا قد ركزت 
باألحرى على "بناء نظام إيكولوجي حملي 

ديْنامي لالبتكار."

وسّلط األمني الدائم جلميعة هيئات تنظيم 
 ،)ARTAC( االتصاالت يف إفريقيا الوسطى
السيد علي احلاجي، الضوء على ضرورة 
مواكبة اهليئات التنظيمية للتكنولوجيات 

السريعة التطور كشبكات خدمات األموال 
املتنقلة اليت يتصل هبا حالياً العديد من 

السكان األفارقة.

كما أوضح السيد احلاجي كيف تواصل 
اجلمعية، يف إطار جهودها الرامية إىل 

"تنسيق العمل التنظيمي"، االستفادة من 
دعم االحتاد اإلفريقي جلهودها، وكذلك 

من استثمار األمم املتحدة يف املناطق 
دون اإلقليمية.

عندما تنظرون في مسألة 
المنافسة، من المهم أن 

تضمنوا عدم حجبكم 
المبتكرين الجدد.

آيرين كاغوا سيوانكامبو
المديرة العامة للهيئة األوغندية 

)UCC( لالتصاالت
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 )GCC( وأوضح ممثل جملس التعاون اخلليجي
من دولة البحرين، السيد سعيد أمحد 

مشكور، سبب اختاذ بالده قرار إلغاء فرض 
نفس اللوائح على سوقني خمتلفني، وهو: 

ضغط مقدمي اخلدمات املتاحة حبرية على 
اإلنرتنت فيما يتعلق باملنافسة. وقال إن 

نشوء التطبيقات الرقمية قد أحدث "أحد 
أهم التغريات يف سلوك املستهلك 

ومشهد املنافسة."

وشدد األمني العام جلمعية هيئات تنظيم 
 ،)WATRA( االتصاالت يف غرب إفريقيا

السيد المينو احلاجي مامان، على ضرورة 
"البحث عن كيفية تنظيم جديدة" 

مستشهداً بانعدام الرقابة التنظيمية يف جمال 
التطبيقات الرقمية يف إفريقيا وخارجها. 

وقال "إذا مل يكن لدينا هيئة تنظيمية شاملة، 
رمبا نستطيع تعاون أوثق من أجل التعلم 

من اآلخرين."
نحو تنظيم جريء 
وتعاوني ومبتكر

قال األمني التنفيذي لرابطة هيئات تنظيم 
 ،)CRASA( االتصاالت يف جنوب إفريقيا

السيد أنتوين تشيغازيرا، يف مالحظاته 
االفتتاحية إننا قد اعتدنا على النظر يف 

سياسات املنافسة والتطبيقات الرقمية كل 
على انفرادـ، فمن املثري لالهتمام أن ننظر 

فيها معاً ونتعلم املزيد. وأصرَّ على أن 

"التحول الرقمي ليس جمرد خيار" على كل 
حال، وإمنا هو مسألة ملّحة. ولذلك، فكما 

أكد السيد مولوي، ال بد من أن تكون 
اهليئات التنظيمية جريئة ]وتواجه[ ضخامة 

حجم الطلب املكبوت على 
االبتكار التنظيمي."

وبالتايل، من الالزم العمل إقليمياً على 
أساس تعاوين حسبما دلّلت األمثلة 

املذكورة يف اجتماع املائدة املستديرة 
اإلقليمي، وينبغي أال نستصغر احتمال 

التعلم من ذلك. وختاماً، نستعري فيما يلي 
الكلمات اليت اختتم هبا السيد روغريسون 

كلمته الرئيسية:

"إن تنظيم املنصات الرقمية مسألة سيكون 
ال بد منها بالتأكيد، ولكن سيلزم إجراء 

هذا التنظيم وطنياً وتضمينه نوع األعمال 
التعاونية اليت نوقشت خالل هذه اجللسة، 

إقليمياً وعاملياً على حد سواء. ويؤدي كل 
من االحتاد الدويل لالتصاالت والرابطات 
اإلقليمية للهيئات التنظيمية، ممثلًة يف هذا 

املنتدى اليوم، دوراً أساسياً يف هذا السياق. 
وتسنح للبلدان النامية فرصة التعلم من 
األعمال املضطلع هبا يف مناطق أخرى، 

والبدء من حيث انتهى اآلخرون." 

إن نشوء التطبيقات 
الرقمية قد أحدث أحد أهم 

التغيرات في سلوك 
المستهلك ومشهد 

المنافسة.

سعيد أحمد مشكور
ممثل مجلس التعاون الخليجي 

)GCC(
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منصة التنظيم 
الرقمي

توفر منصة التنظيم الرقمي معلومات 
حمّدثة ألساسيات تنظيم تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف ضوء التحول 
الرقمي الشامل عرب القطاعات، وتشمل 

أيضاً اجلوانب واألدوات التنظيمية اجلديدة اليت يلزم أن ينظر 
فيها منظمو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عند اختاذ 

القرارات التنظيمية.

االطالع على 
المنصة

التنظيم الرقمي
منصة التنظيم الرقمي وكتيب التنظيم الرقمي، هما ثمرة جهد تعاوني 

بين البنك الدولي واالتحاد الدولي لالتصاالت.

انضم إلى مجتمعات االتحاد اإللكترونية على قناتك المفضلة

كتيب التنظيم 
الرقمي

اهلدف من كتيب التنظيم الرقمي هو 
توفري التوجيه العملي وأفضل املمارسات 

لواضعي السياسات واملنظمني يف مجيع 
أحناء العامل املعنيني بتسخري فوائد 

االقتصاد واجملتمع الرقميني ملواطنيهم 
وشركاهتم.

تنزيل الكتيب

 شاهد الفيديو
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 كيف تعالج معايير االتحاد جودة الخدمة
من منظور الهيئة التنظيمية

مجلة أخبار االتحاد

أدت أحداث عام 2020 إىل الرتكيز على أمهية خدمات تكنولوجيا املعلومات  	
واالتصاالت املتاحة دائماً بصورة موثوقة. وتدعم معايري االحتاد املتعلقة بتقييم جودة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عمل احلكومات ودوائر الصناعة معاً على حتقيق هذه 
املوثوقية. 

وتؤدي اهليئات التنظيمية دوراً مهماً يف عمل التقييس الذي تقوم به جلنة الدراسات 12 
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت، وهو فريق اخلرباء يف االحتاد املسؤول عن "األداء وجودة 

 ".)QoE( وجودة التجربة )QoS( اخلدمة
Sh

ut
te

rs
to

ck

لمعرفة المزيد عن لجنة الدراسات 12 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت، يرجى زيارة الصفحة الرئيسية للجنة:

تؤدي الهيئات 
التنظيمية دورًا 
مهمًا في عمل 
التقييس الذي 
تقوم به لجنة 

الدراسات 2 التابعة 
لقطاع تقييس 

االتصاالت.
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وتتناول معايري تقييم اجلودة اليت وضعتها 
جلنة الدراسات 12 لقطاع تقييس 

االتصاالت )ITU-T( النطاق الكامل خلدمات 
وشبكات وأجهزة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. ويشمل ذلك خدمات الكالم 
والصوت والفيديو عرب الشبكات الثابتة 

واملتنقلة واخلدمات الناشئة يف جماالت مثل 
الواقع االفرتاضي )VR( واأللعاب السحابية 

والتجربة الغامرة بزاوية 360 درجة 
والتكنولوجيا املالية والتنقل الذكي.

ويتيح العمل سوياً يف جمال التقييس باالحتاد 
للهيئات التنظيمية واألطراف الفاعلة يف 
دوائر الصناعة وضع مؤشرات رئيسية 

سليمة لألداء بشأن جودة اخلدمة.

وهتدف معايري تقييم اجلودة الصادرة عن 
االحتاد واليت يتم وضعها واالتفاق عليها 

بتوافق اآلراء - واملدفوعة مبسامهات 
اجلهات التنظيمية ودوائر الصناعة واهليئات 

األكادميية - إىل تزويد مجيع اجلهات الفاعلة 
يف السوق برؤية مشرتكة بشأن جودة 

اخلدمة، مبا يدعم اجلهود األوسع لبناء ثقة 
املستخدمني يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

واجلهات التنظيمية من البلدان النامية ممثلة 
متثياًل جيداً للغاية يف جلنة الدراسات 12 

لقطاع تقييس االتصاالت.

ويوفر فريق تطوير جودة اخلدمة داخل 
جلنة الدراسات 12 التابعة لقطاع تقييس 

االتصاالت منصة خمصصة للحوار 
املتعلق مبسامهة معايري جودة اخلدمة 

وجودة التجربة يف تطوير تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

ونظم الفريق سلسلة من احللقات الدراسية 
اإللكرتونية املفتوحة بداًل من اجتماعه 
السنوي يف أغسطس، وقادت اهليئات 
التنظيمية املناقشات. وميكن االطالع 

على حمفوظات احللقات الدراسية 
اإللكرتونية هنا.

استراتيجيات جودة الخدمة 
للهيئات التنظيمية 

شهدت السنوات األخرية زيادة ملحوظة يف 
مشاركة اهليئات التنظيمية يف عمل التقييس 
الذي يقوم به االحتاد بشأن األداء وجودة 

اخلدمة وجودة التجربة.

وأكد أعضاء االحتاد يف السنوات األخرية 
دعمهم هلذا االجتاه يف اجلمعية العاملية 
لتقييس االتصاالت لالحتاد لعام 2016 
)WTSA-16( اليت ُعقدت يف احلمامات، 

تونس، وذلك باعتماد القرار 95 للجمعية 
"مبادرات قطاع تقييس االتصاالت إلذكاء 
الوعي بشأن أفضل املمارسات والسياسات 

املتعلقة جبودة اخلدمة".

ومتثل التوصية ITU E.805 "اسرتاتيجيات 
إلنشاء أطر تنظيمية بشأن اجلودة" نوعاً 

جديداً من معايري االحتاد اليت تتناول جودة 
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

من منظور اهليئة التنظيمية. وقد صدرت 
التوصية ITU E.805 يف ديسمرب 2019 

وتستجيب مباشرًة للقرار 95 الصادر عن 
اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.

وتتناول التوصية ITU E.805 االشرتاكات يف 
خدمات االتصاالت الصوتية أو الفيديوية 

أو القائمة على بروتوكول اإلنرتنت. وهي 
توفر مرجعاً بشأن األطر التنظيمية جلودة 
اخلدمة املناسبة لتقييم اجلودة اليت حتققها 
خدمة ما واجلودة كما يراها املستخدم 

النهائي ودرجة رضاء املستخدمني النهائيني 
عن مقدمي اخلدمات ومقارنتها وإضفاء 

الشفافية عليها.

شهدت السنوات األخيرة زيادة ملحوظة في 
مشاركة الهيئات التنظيمية في عمل 

التقييس الذي يقوم به االتحاد بشأن األداء 
وجودة الخدمة وجودة التجربة.
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وتعرض التوصية ITU E.805 نظرة رفيعة 
املستوى للُنهج التنظيمية املتعلقة جبودة 

اخلدمة وجودة التجربة وكذلك 
اسرتاتيجيات اإلنفاذ لتحسني اجلودة عند 

االقتضاء. ويركز املعيار أيضاً على 
اسرتاتيجيات لتمكني املستخدمني النهائيني 
من اختاذ خيارات مستنرية بشأن اخلدمات 

بناًء على رؤية واضحة جلودة 
اخلدمة املعروضة.

وحصلت التوصية ITU E.805.1 "االسرتاتيجية 
التشغيلية املتعلقة جبودة اخلدمة من أجل 
حتسني اإلشراف التنظيمي على مقدمي 

خدمات االتصاالت املتنقلة" على موافقة 
املرحلة األوىل )"التحديد"( يف 

سبتمرب 2020.

وتستند التوصية ITU E.805.1 إىل الُنهج رفيعة 
املستوى الوارد وصفها يف التوصية 

ITU E.805 لتقدمي توصيات متعمقة بشأن 

العمليات املطلوبة لتنفيذ اسرتاتيجيات تقييم 
اجلودة واإلنفاذ.

ويهدف املعيار إىل مساعدة اهليئات 
التنظيمية على حتقيق أهدافها بشأن جودة 

اخلدمة املتنقلة جبهد تنظيمي حمدود وحتسني 
الكفاءة التشغيلية. وسيدعم املعيار اهليئات 
التنظيمية يف زيادة فعالية تكلفة اإلشراف 
على جودة اخلدمة املتنقلة وسرعة تقييم 

جودة اخلدمة وحلقة اإلنفاذ دون املساس 
مبوثوقية نتائج تقييم جودة اخلدمة. 

مراقبة أداء الخدمات القائمة 
على بروتوكول اإلنترنت

تؤدي اهليئات التنظيمية اليت تقود محالت 
قياس جودة اخلدمة دوراً مهماً يف وضع 

وتنفيذ معايري االحتاد ملراقبة أداء اخلدمات 
القائمة على بروتوكول اإلنرتنت وجودة 

اخلدمة يف الشبكات املتنقلة.

وتستفيد اهليئات التنظيمية من تنقيح رئيسي 
أجري يف عام 2019 ملعيار االحتاد املتعلق 

بتقييم أداء اخلدمة القائمة على بروتوكول 
 ITU Y.1540 اإلنرتنت الوارد يف التوصية

بشأن "خدمة اتصاالت البيانات يف 
بروتوكول اإلنرتنت - نقل رزم بروتوكول 

اإلنرتنت ومعلمات أداء التيسر". وتُعّرف 
التوصية ITU Y.1540 معلمات قدرات طبقة 

بروتوكول اإلنرتنت بأساليب تناسب 
تقييم األداء وتقدم أيضاً متطلبات من 

أجل أساليب قياس قدرات طبقة 
بروتوكول اإلنرتنت.

 )ITU Y. Suppl.60( وتوفر إضافة جديدة
توجيهات بشأن تفسري القياسات اليت تتم 

وفقاً للمنهجية الواردة يف التوصية 
ITU Y.1540 وتصف أيضاً تنفيذاً مفتوح 

املصدر للمنهجية.

وتصف التوصية ITU E.806 "محالت القياس 
وأنظمة املراقبة ومنهجيات االعتيان ملراقبة 

جودة اخلدمة يف الشبكات املتنقلة" الصادرة 
يف يونيو 2019 إطاراً أساسياً ألفضل 
املمارسات لقياس جودة اخلدمة يف 

الشبكات املتنقلة.

وهي تقدم نظرة عامة رفيعة املستوى على 
محالت القياس وخصائص ومتطلبات 

األنظمة ذات الصلة للمراقبة والتوصيات 
العامة املتعلقة مبعاجلة البيانات ومنهجيات 

أخذ العينات.

تؤدي الهيئات التنظيمية التي تقود حمالت 
قياس جودة الخدمة دورًا مهمًا في وضع 

وتنفيذ معايير االتحاد لمراقبة أداء الخدمات 
القائمة على بروتوكول اإلنترنت وجودة 

الخدمة في الشبكات المتنقلة.
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وتُعّرف التوصية ITU E.804 "جوانب جودة 
اخلدمات الشائعة يف الشبكات املتنقلة"، 
الصادرة يف فرباير 2014، معلمات جودة 

اخلدمة وحساهبا للخدمات الشائعة يف 
الشبكات املتنقلة وخدمات مثل االتصاالت 

الصوتية واملرئية ووسائط البث. ويلخص 
املعيار أساسيات جودة اخلدمة من منظور 

املستخدم. وحصل دليل تطبيق التوصية 
ITU E.804.1 اجلديد اخلاص مبقاييس جودة 

اخلدمة الواردة يف التوصية ITU E.804، والذي 
يهدف إىل دعم أنشطة تقييم جودة اخلدمة 

لكل من اهليئات التنظيمية ومقدمي 
اخلدمات، على موافقة املرحلة األوىل 

)"القبول"( يف سبتمرب 2020.

نهج التعهيد الجماعي لتقييم 
جودة الخدمة

أصبحت أجهزة املستخدم ومعدات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ختدم 

املنازل والشركات - والربجميات املرتبطة 
هبا - أسرع وأكثر قوة وأكثر قدرة على 

مجع البيانات.

وتصف التوصية ITU E.812 "هنج التعهيد 
اجلماعي من أجل تقييم جودة اخلدمة من 

طرف إىل طرف يف شبكات النطاق 
العريض الثابت واملتنقل"، الصادرة يف مايو 
2020 "هنج التعهيد اجلماعي" لتقييم جودة 

اخلدمة من طرف إىل طرف واالجتاه حنو 

مجع بيانات جودة اخلدمة مباشرًة من 
أجهزة املستخدم النهائي مثل اهلواتف 

املتنقلة وجتهيزات مقار العمالء.

وقد بدأت اهليئات التنظيمية عملية وضع 
التوصية ITU E.812 وتقدمت فيها من خالل 
العمل مع خرباء تقييم اجلودة العاملني لدى 

مشغلي الشبكات واملوّردين وشركات 
التحليل واهليئات األكادميية.

وبالنسبة إىل اهليئات التنظيمية، ميكن 
للبيانات اجملمعة أن توجه اجلهود املبذولة 

لزيادة وعي املستهلك جبودة اخلدمة وتوفر 
بيئة مؤاتية للتحسينات يف البنية التحتية 

للشبكة. وهتتم البلدان اليت متتد على 
مساحات شاسعة من اليابسة أيضاً بإمكانية 
التعهيد اجلماعي للحد من احلاجة إىل سفر 

العاملني املعنيني جبودة اخلدمة إىل 
املناطق النائية.

ويوفر التعهيد اجلماعي نقاط بيانات أكثر 
بكثري. ويؤدي املزيد من البيانات إىل مزيد 

من املعلمات التقنية إلتاحة تقييم مستنري 
جلودة اخلدمة، واملزيد من اإلمكانات 
لتحسني موثوقية ومتثيلية نتائج التقييم.

وتصف التوصية ITU E.812 كيف تؤدي 
الُنهج املختلفة للتعهيد اجلماعي إىل آراء 

خمتلفة بشأن جودة اخلدمة. وهي حتدد هُنج 
التعهيد اجلماعي املختلفة املتاحة لتقييم 

جودة اخلدمة من طرف إىل طرف على كل 
من شبكات النطاق العريض الثابتة واملتنقلة، 
دون احلاجة إىل إجراء تعديالت على العتاد 

والربجميات القائمة.

وسيضيف تعديل التوصية ITU E.812 الذي 
سيُنشر قريباً تذييالت تقدم عرضاً مفصاًل 

حلاالت استخدام التعهيد اجلماعي. 

أصبحت أجهزة المستخدم ومعدات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت التي تخدم المنازل 

والشركات - والبرمجيات المرتبطة بها - أسرع 
وأكثر قوة وأكثر قدرة على جمع البيانات.
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