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الخدمات المالية الرقمية: 
الوصول إلى غير المستفيدين 

من الخدمات المصرفية
بقلم هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ميثل الشمول املايل موضوعاً متكرراً ملناقشات السياسة العامة منذ أواخر تسعينيات القرن 
املاضي وأوائل القرن احلادي والعشرين، عندما كثفت منظمات متويل التنمية دعمها لالئتمان 

متناهي الصغر - القروض الصغرية لألشخاص الذين يفتقرون إىل مصدر اثبت للدخل.

ويف اآلونة األخرية، تطور املفهوم ليشمل التمويل املتناهي الصغر على نطاق أوسع، إىل جانب 
النفاذ إىل اخلدمات املالية األساسية مثل املدخرات.

ويهدف الشمول املايل اآلن إىل إاتحة نطاق أوسع من اخلدمات، مثل حساابت التوفري 
واالئتمان والتأمني واملدفوعات والتحويالت واملنتجات املالية األخرى، للجميع. ويشمل 
العمالء األفراد “غري املستفيدين من اخلدمات املصرفية”، ابإلضافة إىل الشركات املتناهية 

الصغر والصغرية واملتوسطة. والشمولية تعين أيضاً الوصول إليهم بشكل مستدام 
وبتكلفة معقولة.

وظهرت االبتكارات الرقمية كعنصر رئيسي. وميكن أن تتيح تطبيقات االتصاالت املتنقلة 
للسكان الفقراء وسكان املناطق النائية، املستبعدين إىل حد كبري من التمويل املصريف التقليدي، 
نفاذاً سهاًل إىل جمموعة واسعة من اخلدمات. واخلدمات الرقمية أكثر أماانً بشكل عام من محل 

النقود وتعمل أيضاً على تعزيز الشفافية من خالل إنشاء مسارات املراجعة وتقليل االحتيال.

وتشتمل التكنولوجيا املالية على منصات اخلدمات املصرفية اإللكرتونية، وتطبيقات الدفع عرب 
األجهزة املتنقلة، وغريها من الربامج املخصصة - حىت العملة املشفرة.

ويسلط هذا العدد من جملة أخبار االحتاد الضوء على بعض الفرص وكذلك التحدايت يف جمال 
التحول الرقمي اجلديد واملبتكر وسريع النمو. ومع تقدم العقد، سيكون الشمول املايل الرقمي 

حامساً لتحقيق النفاذ املايل الشامل، والقضاء على الفقر، واحلد من أوجه عدم املساواة، وضمان 
مستقبل عاملي مستدام.

مع تقدم العقد، سيكون 
الشمول املايل الرقمي 
حاسامً لتحقيق النفاذ 

املايل الشامل. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد
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إرشادات موثوقة من االتحاد والمؤسسات الشريكة الرئيسية 	

رؤى بشأن التحديات والفرص الرئيسية في توسيع نطاق النفاذ المالي  	
في جميع أنحاء العالم

جميع تسجيالت الجلسات متوفرة هنا.
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ثقافة تعاون من المؤكد 
أن تستمر

 بقلم تشيساب لي، مدير
مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد

سلطت جائحة فريوس كوروان )COVID-19( الضوء على الدور الرئيسي للبنية التحتية الرقمية 
واحلاجة إىل مواصلة االستثمار يف مستقبلنا التكنولوجي العاملي. وجيب أن يتقاسم اجلميع، يف 

كل مكان، فوائد التحول الرقمي.

وقد منحت القنوات الرقمية - اليت أصبحت اآلن النقطة الرئيسية للنفاذ إىل النظام املايل الرمسي 
- الفئات الضعيفة يف مجيع أحناء العامل شراين حياة اقتصادايً يف خضم اجلائحة.

ولكن إىل جانب كون اخلدمات املالية الرقمية متاحة وميكن النفاذ إليها، فهي جيب أن تليب 
احتياجات األشخاص بشكل هادف. واألمن السيرباين والثقة والنفاذ إىل املعلومات املوثوقة 

ليست أقل شأانً من املسائل ذات الصلة ابلسالمة العامة.

أهمية المبادرة العالمية للشمول المالي

تؤكد جتربة اجلائحة هذه أيضاً أمهية املبادرة العاملية للشمول املايل )FIGI( - وهي إطار مفتوح 
للتعاون يقوده االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( وجمموعة البنك الدويل واللجنة املعنية 

ابملدفوعات والبىن التحتية للسوق )CPMI( بدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

توسيع الشمول المالي 

على الرغم من أن اخلدمات املالية كانت دائماً صناعة تقوم على الشبكات، فقد دخلنا إىل 
حدود جديدة يف السنوات األخرية، حيث مّكنت اهلواتف املتنقلة ألول مرة ماليني من 

األشخاص حول العامل من االستفادة من اخلدمات املالية اليت تغري شكل احلياة.

وحييط تفاؤل كبري بقدرة القنوات الرقمية على توسيع الشمول املايل، وذلك لسبب وجيه. 
فهناك حوايل 1,7 مليار من البالغني يف مجيع أحناء العامل ليس لديهم حساب مصريف. غري أن 

أكثر من ثلثيهم ميتلكون هاتفاً متنقاًل.

تؤكد تجربة الجائحة 
هذه أيضاً أهمية 

املبادرة العاملية للشمول 
املايل. 

تشيساب يل

مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد
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إن املبادرة العاملية للشمول املايل هي خليفة الفريق املتخصص التابع لالحتاد واملعين ابخلدمات 
املالية الرقمية الذي عمل من عام 2014 إىل عام 2016. وكان ميثل أول مبادرة للجمع بني 

كل من كانوا يعملون على توسيع الشمول املايل. وقد جاء يف الوقت املناسب متاماً. 

وقد رأينا ظهور دراسات حالة ممتازة، حيث بدأت البلدان النامية يف استخدام القنوات الرقمية 
لتقدمي اخلدمات املالية لغري املستفيدين من اخلدمات املصرفية. وبدأ املبتكرون يف اكتشاف 

طريقهم، ومجعوا بيان اجلدوى اخلاص ابلشمول املايل الرقمي واكتسبوا فهماً لديناميات 
األعمال اجلديدة. وكان قطاعا التكنولوجيا الرقمية واخلدمات املالية ينتقالن إىل ساحة مشرتكة 

جديدة، مما أدى إىل تقارب يف مسؤوليات اهليئات التنظيمية املختلفة.

وقد قطعنا شوطاً طوياًل معاً منذ ذلك احلني. فقد قمنا ببناء فهم قوي ملكوانت النظام 
اإليكولوجي للخدمات املالية الرقمية. وأوضحنا دور كل منا يف رعاية منو هذا النظام 
اإليكولوجي. ودعمنا ظهور جمتمع عاملي حيث تسمح لنا مجيعاً نقاط القوة املتكاملة 

ابلتقدم معاً.

ويكرس االحتاد الدويل لالتصاالت جهوده لتحقيق أهداف التنمية املستدامة )SDG( اليت 
اعتمدهتا األمم املتحدة لعام 2030.

وميكن أن تقدم اخلدمات املالية الرقمية مسامهة حامسة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

معايير االتحاد - تحسين الخدمات المالية الرقمية 

كان التقييس أساسياً يف عمل االحتاد منذ إنشاء املنظمة يف عام 1865.

وحنن نعمل على أحدث االبتكارات. وتتطور التكنولوجيا دائماً، ويتطور عمل االحتاد 
وعضويته يف نفس الوقت. ولكن يظل عرض القيمة األساسي الذي يقدمه االحتاد دون تغيري: 

بناء جمتمع عاملي، وبناء الثقة، ومتكني التقدم التكنولوجي على نطاق عاملي.

ويتطلب النجاح يف وضع املعايري حواراً شاماًل للجميع. ومن خالل اجلمع بني قطاعات 
الصناعة املختلفة، يساعد االحتاد على حتديد اجتاهات جديدة لالبتكار وإقامة الشراكات 

املطلوبة لدفع هذا االبتكار.

وتعمل معايري االحتاد اخلاصة ابخلدمات املالية الرقمية على حتسني جودة اخلدمات، فضاًل عن 
محاية األمن وبناء الثقة. وحنن نساعد اهليئات التنظيمية والصناعة، من خالل استضافة املخترب 
األمين اجلديد للخدمات املالية الرقمية التابع للمبادرة العاملية للشمول املايل، على البناء على 

أسس تقنية اثبتة.

ميكن أن تقدم الخدمات املالية 
الرقمية مساهمة حاسمة يف 

تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة. 

تعمل معايري االتحاد الخاصة 
بالخدمات املالية الرقمية عىل 

تحسني جودة الخدمات. 
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التعاون من خالل المبادرة العالمية للشمول المالي

يوضح التعاون من خالل املبادرة العاملية للشمول املايل بدقة نوع اإلجراءات املوحدة اليت 
سيحتاج إليها العامل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

وقد دعمت املبادرة إصالحات السياسات الوطنية لتحفيز الشمول املايل، حيث عملت مع 
الصني ومصر واملكسيك لتقدمي دراسات حالة قّيمة لبلدان أخرى حول العامل.

ومن خالل أفرقة العمل الثالثة التابعة للمبادرة العاملية للشمول املايل، قمنا إبعداد أساس جمد 
ألنظمة اهلوية الرقمية ملنح املواطنني إمكانية النفاذ إىل األنظمة الرمسية من مجيع األنواع. وقمنا 
بدراسة كيفية حتفيز املدفوعات اإللكرتونية بوصفها القاعدة الطبيعية للمعامالت ذات القيمة 

املنخفضة للغاية. ونظران أيضاً يف كيفية تعزيز ثقة املستخدمني أبن أمواهلم وهوايهتم 
الرقمية آمنة.

وبعد لقاءات سابقة يف بنغالور )2017( والقاهرة )2019(، استقبلت ندوة املبادرة العاملية 
للشمول املايل هلذا العام أكثر من 1700 مشارك من 149 بلداً بنسق إلكرتوين ابلكامل، ملناقشة 
مواضيع ترتاوح من التكنولوجيا املالية من أجل حتقيق الشمول واملساواة بني اجلنسني إىل األمن 
السيرباين واهلوية الرقمية ومحاية املستهلك. كما استمعنا إىل جتارب خمتلفة بشأن الوصول إىل 

السكان غري املستفيدين من اخلدمات والضعفاء خالل اجلائحة. وتطرقنا هلذه املناقشات من كل 
منظور ممكن، وذلك بفضل تنوع جمتمع املبادرة العاملية للشمول املايل.

وأود أن أعرب عن امتناين العميق جلميع املسامهني يف املبادرة العاملية للشمول املايل. وميكننا 
مجيعاً أن نكون فخورين جداً مبا أجنزانه معاً.

وعلى الرغم من أن هذه النسخة الثالثة أتيت ابملبادرة إىل هنايتها، فقد أنشأان ثقافة تعاون من 
شأهنا أن تدعم املناقشات لسنوات عديدة قادمة. وستبقى راسخًة نتائج أفرقة العمل التابعة 

للمبادرة العاملية للشمول املايل، ونتطلع إىل فتح آفاق جديدة معكم يف خمترب األمن اخلاص بنا.

وتعترب التكنولوجيات الرقمية هي القوة املوحدة يف قلب عاملنا املرتابط، حىت عندما تثري جائحة 
فريوس كوروان أسئلة جديدة عن الطريقة اليت ميكن أن نعيش هبا معاً ابنسجام، سواء يف أوقات 

األزمات أو يف أوقات االزدهار.

إنين أتطلع إىل استمرار عملنا معاً لبناء مستقبل رقمي أفضل للجميع. 

أبرز معالم المبادرة العالمية 
للشمول المالي لعام 2021

توفر ندوة املبادرة العاملية للشمول املايل 
منتدى لتبادل اخلربات ووجهات النظر 
بشأن التحدايت اليت يتعني مواجهتها 
لتوسيع نطاق اخلدمات املالية الرقمية 

وتعزيز الشمول املايل عاملياً.
وقد ُعقدت ندوة 2021 للمبادرة 

العاملية للشمول املايل عرب اإلنرتنت من 
18 مايو إىل 24 يونيو.

لمعرفة المزيد عن الحدث، يرجى 
الضغط هنا.

دعمت املبادرة إصالحات 
السياسة الوطنية لتحفيز 

الشمول املايل. 
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لمعرفة المزيد عن قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت يرجى الضغط هنا.

https://www.youtube.com/watch?v=LCP7RgtZdYk&list=PLpoIPNlF8P2M7LKIbibuIw8iycD2oCgK2&index=6
https://figi.itu.int/
https://www.itu.int/ar/ITU-T/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=LCP7RgtZdYk&list=PLpoIPNlF8P2M7LKIbibuIw8iycD2oCgK2&index=5


هل خففت الخدمات المالية 
الرقمية تأثير جائحة فيروس 

كورونا )COVID-19(؟

تغريت أساليب املعامالت بشكل كبري نتيجة القيود اليت فرضتها جائحة COVID-19 على 
حركة األشخاص والبضائع.

وأدى تزايد استخدام اخلدمات املالية الرقمية إىل حتويل األزمة إىل فرصة، مما مّكن األشخاص 
غري املستفيدين من اخلدمات املصرفية يف املاضي والشركات الصغرية من االنضمام إىل النظام 

املايل. وقد تطورت اللوائح ملواكبة التكنولوجيا، ولكن هناك حاجة إىل سياسات حمددة للتأكد 
من عدم ختلف أحد عن الركب

وقال ماهيش أواتمشانداين، مدير املمارسات، قسم املمارسات العاملية للتمويل والتنافسية 
واالبتكار يف جمموعة البنك الدويل “يف حني كان الشمول املايل الرقمي ميثل أولوية إمنائية قبل 
جائحة COVID-19، فقد أصبح أمراً ال غىن عنه اآلن حقاً - سواء لإلغاثة قصرية املدى من 

حيث وضع األموال يف أيدي أولئك الذين حيتاجون إليها، ولكن أيضاً كعنصر أساسي من 
جهود التعايف املستدام واسعة النطاق.” 

أدى تزايد استخدام الخدمات 
المالية الرقمية إلى تحويل 

األزمة إلى فرصة.
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أثرت جائحة COVID-19 أتثرياً عميقاً على عادات الدفع لدى األشخاص، حيث أبلغت 
60 يف املائة من السلطات املالية عن زايدة يف املعامالت الرقمية.

ويف الوقت نفسه، تضاعف عدد األشخاص الذين يتلقون مدفوعات من احلكومات أربع مرات 
يف النصف األول من عام 2020 مع انتشار اجلائحة العاملية.

ويشري ما يقرب من 70 يف املائة من هيئات التنظيم املايل يف مجيع أحناء العامل إىل التكنولوجيا 
املالية كأولوية عالية، وعملت على مواءمة التدابري املتخذة ملكافحة جائحة COVID-19 مع 

اجلهود املبذولة لتعزيز الشمول املايل.

التحويالت النقدية الرقمية

قال أواتمشانداين يف ندوة املبادرة العاملية للشمول املايل )FIGI( هلذا العام، إن الشمول املايل 
الرقمي كان ابلفعل أولوية قبل جائحة COVID-19، وأصبح أكثر إحلاحاً كهدف سياسايت.

وأضاف أن البنك الدويل يعمل على حوايل 170 مشروعاً مرتبطاً جبائحة COVID يف 
110 بلدان، مبا يف ذلك مشاريع جديدة أو موسعة لتحويل النقود ومرتبطة جبائحة 

COVID- 19 يف أكثر من 55 بلداً.

وتشتمل األهداف الرئيسية رقمنة التحويالت النقدية واملدفوعات، وإنشاء أنظمة دفع أسرع، 
ومتكني حتديد اهلوية ابألساليب الرقمية وتكنولوجيات “اعرف عميلك” )KYC( اإللكرتونية، 

ومحاية املستهلكني من املخاطر املتزايدة.

استجابة سريعة

 ،)CGAP( قال غريغوري شني، رئيس قسم السياسات يف اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء
إن البلدان واألسواق اليت كانت تستثمر ابلفعل يف اخلدمات املالية الرقمية كانت يف وضع 

.COVID-19 أفضل لالستجابة ألزمة

وعلى سبيل املثال، نشرت توغو بسرعة برانمج Novissi للمساعدة االجتماعية ابستخدام 
التعلم اآليل واألموال املتنقلة لتقدمي التحويالت النقدية الطارئة بدون تالمس. وقال شني إن 

البنية التحتية الرقمية املوجودة مسبقاً جعلت ذلك ممكناً هلذا البلد الواقع يف غرب إفريقيا.

يف حني كان الشمول املايل 
الرقمي ميثل أولوية إمنائية 
 ،COVID-19 قبل جائحة

فقد أصبح أمراً ال غنى عنه 
اآلن حقاً. 

ماهيش أوتامشانداين

مدير املامرسات، قسم املامرسات 
 العاملية للتمويل والتنافسية واالبتكار،

مجموعة البنك الدويل
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ومن العوامل الرئيسية األخرى هو االستجابة العملية للهيئات التنظيمية للجائحة. 

وقال شني: “أدرك الكثري من اهليئات التنظيمية يف وقت مبكر جداً أن النظام املصريف سيبقى 
حيوايً للنشاط االقتصادي”، مضيفاً أنه من خالل اعتباره خدمة أساسية، “توصلوا إىل طرق 

للحفاظ على استمرار عمل النظام املصريف وأنظمة الدفع.”

وقدم شني مثااًل على هذا اإلجراء العملي من اهليئات التنظيمية يف الفلبني، حيث أاتحت 
اهليئات التنظيمية فتح برانجماً لتحويل النقود يديره أحد بنوك القطاع العام أمام العديد من 

مقدمي خدمات الدفع، مبا يف ذلك مشغلو خدمات األموال املتنقلة.

تكنولوجيات "اعرف عميلك"

قال أواتمشانداين إن مشاريع الشمول املايل للبنك الدويل ساعدت يف تبسيط أحكام العناية 
الواجبة و“اعرف عميلك” يف أسواق متنوعة مثل سوق مجهورية الكونغو الدميقراطية واملغرب 

ونيبال، ابإلضافة إىل تنفيذ أنظمة الدفع السريع يف جورجيا ومدغشقر وإندونيسيا.

كما قدمت مبادرة الدفع من حكومة إىل األفراد G2Px التابعة للبنك الدويل مساعدة تقنية 
لرقمنة حتويالت االستحقاقات االجتماعية يف 35 بلداً.

أدوات لتحقيق الشمول

أدى تسارع الرقمنة وسط اجلائحة يف األسواق املتقدمة إىل ظهور منتجات جديدة للدفع 
والقروض والتأمني. وقالت ماغدا بيانكو، املديرة العامة لبنك إيطاليا، وهو البنك املركزي 

للبلد، إن األسواق األوروبية شهدت طفرة يف املعامالت غري التالمسية.

كما أدت األدوات اليت وفرها الوسطاء إىل سهولة حتديد الدرجات االئتمانية.

وأوضحت بيانكو أن “ذلك يسمح للشركات الصغرية، اليت ليس هلا اتريخ ائتماين، ابلدخول 
إىل السوق للحصول على قروض”.

وأضافت أن األدوات الرقمية تساعد األفراد أيضاً على دخول النظام املايل ألول مرة. 
وقالت “أُدخلت حساابت توفري رقمية جديدة، يف بعض البلدان، بدون رسوم أو برسوم 

منخفضة للغاية.” 

أدرك الكثري من الهيئات 
التنظيمية يف وقت مبكر جداً 

أن النظام املرصيف سيبقى 
حيوياً للنشاط االقتصادي. 

غريغوري شني

 رئيس قسم السياسات،
املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء

أُدخلت حسابات توفري رقمية 
جديدة، يف بعض البلدان، 

بدون رسوم أو برسوم 
منخفضة للغاية. 

ماغدا بيانكو

املديرة العامة، بنك إيطاليا املركزي
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تعميق الفجوة الرقمية

ال يزال النفاذ إىل اخلدمات الرقمية متفاواتً للغاية. ويشري اخلرباء إىل أن االستبعاد الرقمي قد 
يرتبط ارتباطاً جزئياً خبسائر الدخل أثناء اجلائحة، مع ما لذلك من أتثري غري متناسب على 

العمال ذوي املهارات املنخفضة واملتوسطة، والعاملني حلساهبم اخلاص، والنساء.

وتقول رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة )GSMA( - الرابطة اليت متثل مشغلي الشبكات 
املتنقلة - إن احتمال امتالك النساء للهاتف املتنقل أقل بنسبة 7 يف املائة من الرجال ويقل 

احتمال استخدامهن لإلنرتنت املتنقلة بنسبة 15 يف املائة.

وأشار أواتمشانداين إىل أن “النساء يشكلن 39 يف املائة من العمالة العاملية ولكن 54 يف املائة 
من إمجايل الوظائف املفقودة”.

وأضاف أن البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس ميكن أن تساعد يف توجيه السياسات 
واملبادرات املستهدفة من أجل حتقيق الشمول املايل.

مخاطر األمن السيبراني

ابلتوازي مع ذلك، أدى اإلقبال على التكنولوجيا الرقمية إىل زايدة تعرض األشخاص لتزوير 
اهلوية وعمليات االحتيال اإللكرتونية وغريها من هتديدات األمن السيرباين. كما شهدت 
تطبيقات اإلقراض املتناهي الصغر الرقمية زايدة يف االحتيال خالل األشهر األخرية. وهذا 

الوضع حمفوف ابملخاطر بشكل خاص للمستخدمني اجلدد وغري املهرة.

وقالت بيانكو: “إن فهم املخاطر مهم حقاً للفئات الضعيفة املتضررة بشكل غري متناسب من 
اجلائحة، مثل النساء والشباب وكبار السن واملهاجرين”.

إن فهم املخاطر مهم حقاً 
للفئات الضعيفة املترضرة 

بشكل غري متناسب من 
الجائحة، مثل النساء والشباب 

وكبار السن واملهاجرين. 

ماغدا بيانكو

املديرة العامة، بنك إيطاليا املركزي
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تعزيز الدراية الرقمية والمالية

جيب أن تشتمل اجلهود املبذولة لتحسني الشمول املايل الرقمي على تدابري حلماية املستهلكني 
وتوفري أوسع نفاذ ممكن. وقالت بيانكو إن التثقيف املايل الرقمي مهم بنفس القدر جلعل النظام 

يف متناول األفراد والفئات الضعيفة واملؤسسات املتناهية الصغر والصغرية.

وأضافت أنه على الرغم من اجلائحة، حتتاج احلكومات واملؤسسات إىل االستمرار يف مجع 
املعلومات احملدثة عن الشمول املايل.

وقد كان من الصعب إجراء استقصاءات شاملة أثناء اجلائحة. ومع ذلك، تقوم منصة الشراكة 
العاملية من أجل الشمول املايل )GPFI( التابعة جملموعة العشرين - اليت أُطلقت يف عام 2010 
خالل قمة جمموعة العشرين يف سيول، مجهورية كوراي - اآلن بتجميع دراسات حالة وحتليل 

أفضل املمارسات من خمتلف البلدان.

عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب

قال أواتمشانداين، ما مل تستمر الصناعة يف توسيع وحتسني عروض خدماهتا املالية الرقمية، فإهنا 
“قد تساعد عن غري قصد يف إيذاء بعض الفئات األكثر هتميشًا”.

وعلق قائاًل إن النمو السريع يف استخدام اخلدمات املالية الرقمية ميكن أن يؤدي إىل مشاكل 
مثل اإلفراط يف املديونية، عندما يقرتن بوعي مايل منخفض. ولتفادي مثل هذه املشاكل، جيب 

أن تكون عروض اخلدمات مصممة لكل سوق حملية.

وعلى الرغم من حتسن النفاذ، إال أنه يوجد يف كل بلد أشخاص ال ميكن النفاذ إليهم عن طريق 
اخلدمات املالية الرقمية.

وحذر شني قائاًل: “ما زلنا حباجة إىل أن نكون قادرين على االستجابة هلؤالء السكان 
واالعرتاف بقوة اخلدمات املالية الرقمية وحدودها”.

“ومن خالل القيام بذلك، ستكون لدينا استجابة أقوى بكثري جلائحة COVID وفرصة لتسريع 
بعض األجزاء اإلجيابية من اخلدمات املالية الرقمية.” 
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مالحظة: هذا المقال يستند إلى حلقة نقاش خالل ندوة المبادرة العالمية للشمول المالي لعام 2021.

تشغيل تسجيل الجلسة.

https://www.gpfi.org/
https://figi.itu.int/event/opening-of-symposium/
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زيادة ريادة المرأة في مجال 
التكنولوجيا المالية

كثرياً ما يستشهد اخلرباء بفوائد التكنولوجيا املالية )fintech( واخلدمات املالية الرقمية ابلنسبة 
للنساء. ويف الوقت نفسه، هناك عدد قليل من النساء املمثالت يف أدوار صنع القرار يف هذه 

الصناعة سريعة النمو.

وعلى الرغم من أن النساء يشكلن نصف القوة العاملة يف جمال اخلدمات املالية يف بلدان كثرية، 
ال يشغلن سوى نسبة 20 يف املائة من األدوار القيادية. ومتثيلهن يف األسواق الناشئة أقل. ومع 

ذلك، فإن أداءهن يف جمال التمويل أفضل من أدائهن يف اجلزء اآلخر من املعادلة، أي قطاع 
التكنولوجيا. 

نظرة فاحصة عن األرقام

بلغت القوة العاملة اإلمجالية يف جمال التكنولوجيا 28,8 يف املائة من اإلانث يف 2020، وعلى 
الرغم من النمو يف متثيل املرأة يف جمالس اإلدارة ويف املناصب القيادية يف شركات التكنولوجيا 
يف السنوات العشر املاضية، ال يزال هناك شوط طويل يتعني قطعه. وتشغل النساء يف املتوسط 

16,6 يف املائة من مقاعد جمالس اإلدارة، من بني ما يقرب من 1300 شركة تكنولوجيا يف 
مجيع أحناء العامل.
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https://builtin.com/fintech
https://anitab.org/research-and-impact/top-companies/2020-results/
https://anitab.org/research-and-impact/top-companies/2020-results/
https://www.spglobal.com/en/research-insights/featured/the-changing-face-of-tech
https://www.spglobal.com/en/research-insights/featured/the-changing-face-of-tech


على الرغم من أن 35 يف املائة من خرجيي التعليم العايل يف برامج العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 
والرايضيات )STEM( يف العامل من اإلانث، فإن العديد منهن، وفقاً ملنظمة Catalyst، ينتهي 

هبن املطاف إىل ترك وظائف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات.

وال يبدو أن صناعة التكنولوجيا املالية سريعة النمو حتقق نتائج أفضل من حيث القيادة النسائية.

حترز الصناعة املالية تقدماً سريعاً يف تعزيز عدد النساء يف األدوار القيادية العليا، غري أن 
التكنولوجيا املالية تتخلف بدرجة أكرب عن الركب من حيث التوازن بني اجلنسني. وعلى حد 

تعبري أوليفر واميان، شركة االستشارات اإلدارية الدولية، “على الرغم من أن التكنولوجيا املالية 
انطلقت من صفحة بيضاء، فقد برزت كحالة غري مألوفة تعاين من التوازن بني اجلنسني على 

مستوى جملس اإلدارة”. 

الفرص الضائعة

تشري دراسة ديلويت إىل أن تبوؤ النساء للمناصب القيادية مييل إىل دفع االبتكار وزايدة 
اإلنتاجية وتعزيز الرحبية. ومع ذلك، يقل احتمال حصول النساء على متويل املستثمرين مقارنًة 

بنظرائهن من الرجال ضمن مؤسسي التكنولوجيا املالية.

وتؤكد مارغريت ميلر، كبرية خرباء االقتصاد يف القطاع املايل يف جمموعة البنك الدويل 
واملشاركة يف إدارة جلسة ندوة املبادرة العاملية للشمول املايل )FIGI(  أن “زايدة تنويع األفرقة 

تؤدي إىل نتائج أفضل.”

وإن الفجوة املستعصية بني اجلنسني يف قيادة التكنولوجيا املالية انبعة من عوامل أكثر من غياب 
التنوع يف اخلدمات املالية وندرة النساء يف قطاع التكنولوجيا األوسع. كما أن األعراف الثقافية 

املختلفة تؤدي دوراً يف هذا الصدد إىل جانب الظروف االقتصادية احلالية لكل بلد.

سة واملديرة اإلدارية ملؤسسة كاشف، وهي شركة متويل صغري غري  وتقول روشانه ظفار، املؤسِّ
مصريف، إن النساء يف ابكستان، على سبيل املثال، يعملن إىل حد كبري يف القطاع غري الرمسي. 
ويربز هذا األمر منطاً شوهد يف العديد من البلدان النامية، حيث جيري القيام بنحو 95 يف املائة 

من عمل النساء يف آسيا و89 يف املائة يف إفريقيا جنوب الصحراء بصورة غري رمسية، وفقاً 
لتقرير صادر عن جمموعة البنك الدويل وشركائها.

وأشارت ظافر إىل احلواجز التعليمية وتساءلت عما إذا كانت النساء يتعلمن ليصبحن مديرات. 
ويف رأيها، جيب أن تتغري التصورات حول املرأة والقيادة، مما يعين أيضاً ضرورة القضاء على 

القوالب النمطية الثقافية.

 

من املنطقي أن ننظر يف كيفية 
دمج النساء وأصوات النساء 

بشكل أكرب يف القيادة. 

مارغريت ميلر

 كبرية خرباء االقتصاد يف القطاع املايل
مجموعة البنك الدويل

على الرغم من أن 
التكنولوجيا المالية انطلقت 
من صفحة بيضاء، فقد برزت 
كحالة غير مألوفة تعاني من 
التوازن بين الجنسين على 

مستوى مجلس اإلدارة.

المصدر: أوليفر وايمان
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https://www.catalyst.org/research/women-in-science-technology-engineering-and-mathematics-stem/
https://www.catalyst.org/research/women-in-science-technology-engineering-and-mathematics-stem/
https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2019/nov/women-in-the-financial-services-workforce.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/women-in-financial-services.html
https://www.albankaldawli.org/ar/home
https://figi.itu.int/
https://documents1.worldbank.org/curated/en/378931596643390083/pdf/Digital-Cash-Transfers-in-Times-of-COVID-19-Opportunities-and-Considerations-for-Womens-Inclusion-and-Empowerment.pdf


وقالت “إن االفتقار إىل التواصل هو الشيء الذي مينع النساء ليس فقط من احلصول على 
االستثمارات اليت تتطلبها، بل وأيضاً على مبالغ االستثمار.” وأضافت قائلة “والنساء ال يفتقرن 
إىل اخلربة أو القدرة. إنه فعاًل التصور الذي يولد أتثري السقف الزجاجي، سواء داخل املؤسسات 

أو داخل فضاء املستثمر.” 

مناصرة النساء كقائدات

بدأ البنك املركزي املصري )CBE( بتخصيص جوائز سنوية للنساء املتميزات يف القطاع 
املصريف، حيث حتصل الفائزات على فرص التعلم يف جامعات مرموقة عاملياً، مبا فيها 

جامعة هارفارد.

وترى مي أبو النجا، وكيل أول حمافظ البنك، أن اهليئات التنظيمية تؤدي دوراً حامساً يف تعزيز 
املرأة بدءاً من القمة إىل القاعدة. وقالت “واليوم، بصفتنا جهة تنظيمية، متكنا من حتقيق عدد 

من اإلجنازات الرئيسية حنو بناء قطاع مايل شامل للجميع.”

وقام البنك املركزي املصري أيضاً بتنفيذ برانمج مشرتك مع اجمللس القومي للمرأة يف مصر 
لتعزيز التمكني املايل للمرأة.

والسيدة لورا فراننديز لورد، رئيسة التمكني االقتصادي للمرأة يف مؤسسة BBVA للتمويل 
األصغر )وهي شركة اتبعة لشركة اخلدمات املالية متعددة اجلنسيات اإلسبانية BBVA( أضافت 
قائلًة: “هناك طريقة واحدة فقط إلحداث الفرق من أجل سد الفجوة املالية بني اجلنسني، أال 

وهي إعطاء القدوة”.

وتشمل األساليب املمكنة تشجيع النساء املناصرات للتغيري التنظيمي، وإشراك الرجال يف 
املناقشة، وتدريب كبار املديرين على التنوع بني اجلنسني، واالستثمار يف املشورة املهنية، 

والتخطيط الوظيفي، وتقدمي التوجيه والتدريب للرجال والنساء على السواء. غري أن املنظمات 
والشركات اليت تسعى إىل حتسني التوازن بني اجلنسني قد حتتاج أيضاً إىل أدوات ملعاجلة 

التحيزات غري املقصودة، وقواعد بشأن توظيف 50 يف املائة من املوظفات، والتوافر اإللزامي 
ملرافق الرعاية النهارية.

وتقوم شركات التكنولوجيا املالية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا )MENA( بتجربة 
دراسة اجلدوى بشأن اخلدمات املراعية لنوع اجلنس. وقد ساعد صندوق املشاريع النسائية 

العربية )AWEF( بفعالية يف الرتويج للحلول من احملفظات املتنقلة إىل تكامل املدفوعات 
التجارية. وحيث تقريره الذي حيتوي على مثانية دروس مستفادة من امليدان شركات 

التكنولوجيا املالية على اتباع هنج مدروس لتلبية احتياجات املرأة.

إن االفتقار إىل التواصل هو 
اليشء الذي مينع النساء ليس 

فقط من الحصول عىل 
االستثامرات التي تتطلبها بل 

وأيضاً عىل مبالغ االستثامر. 

روشانه ظفار

سة واملديرة التنفيذية،  املؤسِّ
مؤسسة كاشف

واليوم، بصفتنا جهة تنظيمية، 
متكنا من تحقيق عدد من 

اإلنجازات الرئيسية نحو بناء 
قطاع مايل شامل للجميع. 

مي أبو النجا

وكيل أول محافظ البنك املركزي املرصي
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https://www.cbe.org.eg/en/Pages/default.aspx
https://www.egypttoday.com/Article/1/99526/Egypt%E2%80%99s-NCW-launches-new-program-for-women%E2%80%99s-financial-empowerment-in
https://www.bbva.com/en/supporting-women-entrepreneurs-a-necessary-step-toward-sustainable-development/
https://www.cgap.org/blog/fintech-arab-world-toward-gender-parity-15-not-150-years
https://seepnetwork.org/Resource-Post/Making-Digital-Finance-Work-for-Women-in-the-MENA-Region-Eight-Lessons-from-the-Field


إشراك النساء في التكنولوجيا المالية – نهج شامل 

توصي دراسة أجراها مركز حبوث التنمية الدولية )IDRC( ابعتماد هنج شامل لتوسيع نطاق 
اخلدمات املالية للنساء وزايدة عدد النساء يف جمال التكنولوجيا املالية. وتوفري اخلدمات املالية 
ليس يف حد ذاته دواء لكل داء. وجيب على احلكومات واجلهات املاحنة واملؤسسات املالية 
التدخل حيثما دعت احلاجة لتعزيز املعرفة املالية، وحتسني تصميم املنتجات، ومعاجلة القيود 

احملددة اليت تواجهها النساء.

وإال فإن النمو السريع يف اخلدمات املصرفية الرقمية وإنشاء جمتمع غري نقدي ميكن أن يؤدي 
إىل تعميق وتعزيز الفجوة الرقمية القائمة بني اجلنسني.

وحىت قبل اجلائحة احلالية، ال يزال ما يقدر بنسبة 52 يف املائة من النساء غري موصوالت كلياً 
ابإلنرتنت مقارنًة بنسبة 42 يف املائة من الرجال يف مجيع أحناء العامل، وفقاً لتقرير االحتاد بشأن 

قياس التنمية الرقمية لعام 2019.

إن القدرة على التوصيل ابخلدمات الرقمية القابلة لالستعمال أبسعار معقولة يف عامل ما بعد 
اجلائحة، ستكون ابلتأكيد األساس اجلديد للشمول االجتماعي واالقتصادي الكامل، وخاصًة 

ابلنسبة إىل النساء.

 معدالت أعلى للذكور

 معدالت أعلى لإلانث

 معدالت متساوية

 البياانت غري متوفرة   

نسبة مستعملي اإلنترنت حسب نوع الجنس

مالحظة: * تقديرات صادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت. معدالت انتشار اإلنترنت الواردة في هذا الرسم البياني تشير إلى عدد النساء/الرجال الذين يستعملون 
اإلنترنت كنسبة مئوية من إجمالي عدد اإلناث/الذكور بين السكان. وتعتبر النسبة متساوية عندما يكون الفرق بين معدل انتشار اإلنترنت بين الذكور واإلناث أقل 

من نقطتين مئويتين.

المصدر: قياس التنمية الرقمية، حقائق وأرقام، 2019، االتحاد الدولي لالتصاالت.
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مالحظة: يستند هذا المقال إلى حلقة نقاش خالل ندوة المبادرة العالمية للشمول المالي )FIGI( لعام 2021.

استعرض تسجيل الجلسة.

https://media.africaportal.org/documents/IDL-57158.pdf
https://media.africaportal.org/documents/IDL-57158.pdf
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/5/op-ed-ed-phumzile-covid-19-and-the-digital-gender-divide
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/5/op-ed-ed-phumzile-covid-19-and-the-digital-gender-divide
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
https://figi.itu.int/event/day-1/
https://itu.zoom.us/rec/play/WL_29UEuGGg1WuqNMiHub00hz2JX8pZ1EZZx5Za4TGKAckN2IaSUn_UgpKlRi405CKBsBQKxFl9z05tl.bpGhPmlE-EQ8flHs?continueMode=true&_x_zm_rtaid=wm1n7o8aQFeVkumxtw4yYA.1631872601699.4b742361b778461f795d482ff590263f&_x_zm_rhtaid=321


تسخير وموازنة االبتكار: 
المدفوعات في عصر 

التكنولوجيا المالية

يُعترب على نطاق واسع تزويد كل شخص حبساب معامالت إلرسال األموال واستالمها 
إلكرتونياً اخلطوة األوىل حنو الشمول املايل. وابلنسبة ملن ال يتعاملون مع املصارف، يُنظر إىل 
هذه احلساابت على أهنا بوابة لالدخار واالئتمان والتأمني وجمموعة من األنشطة واخلدمات 

املالية األخرى.  

وقد أدخلت التطورات املستمرة يف التكنولوجيا املالية )fintech( طرقاً جديدة لتوسيع نطاق 
النفاذ إىل اخلدمات املالية وجمموعة اخلدمات املعروضة، للعمالء ذوي اخلربة وكذلك 

لألشخاص غري املتعاملني مع املصارف الذين حيصلون ألول مرة على حساابت املعامالت.

وإىل جانب العروض التقليدية، انتقلت بعض املصارف لدعم “اخلدمات املصرفية املفتوحة” 
ابلتنسيق مع أطراف اثلثة من مقدمي اخلدمات عرب اإلنرتنت. وأدت االبتكارات يف جماالت 
مثل حتليالت البياانت الضخمة واهلوية الرقمية والقياسات البيومرتية إىل طرق جديدة لتقييم 

اجلدارة االئتمانية وإىل ركوب عمالء جدد املركب الرقمي. 

ُيعتبر على نطاق واسع 
تزويد كل شخص بحساب 
معامالت إلرسال األموال 

إلكترونيًا  واستالمها 
الخطوة األولى نحو 

المالي. الشمول 
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وإذ ال ينحصر تقدمي حساابت املعامالت اآلن ابملصارف، بل إهنا تقدَّم أيضاً عرب مقدمي 
اخلدمات املالية املتنقلة واملنصات غري املصرفية األخرى، ميكن جملموعة كبرية من اجلهات الفاعلة 

أن تشارك يف متكني املدفوعات. 

وهذا يثري جمموعة من األسئلة للهيئات التنظيمية املالية، إزاء ضرورة موازنة حتفيز االبتكار يف 
جمال التكنولوجيا املالية مع مسؤولية إدارة املخاطر.

المبادئ التوجيهية 

إن املبادئ التوجيهية جلوانب املدفوعات يف الشمول املايل )PAFI(، الصادرة عام 2016 
واحملدَّثة عام 2020، تقوم على التزامات القطاعني العام واخلاص بتزويد اجلميع إبمكانية النفاذ 
إىل حساب املعامالت، وعلى إطار قانوين وتنظيمي داعم مناسب، وعلى البنية التحتية املالية 

والرقمية الالزمة.

وقد أدى السطوع السريع لنجم التكنولوجيا يف السنوات األخرية إىل مواصلة استعراض مبادئ 
جوانب املدفوعات يف الشمول املايل، بقيادة البنك الدويل وجلنة املدفوعات والبنية التحتية 

للسوق )CPMI( التابعة لبنك التسوايت الدولية )BIS(. وهذه املرة، ركزت املؤسسات على 
تفاصيل كيفية تطبيق مبادئ جوانب املدفوعات يف الشمول املايل على أحدث ابتكارات 

التكنولوجيا املالية.

ويشري التقرير األخري إىل القدرة الكامنة للتكنولوجيا املالية على توسيع نطاق الشمول املايل من 
خالل املبادرات املشمولة يف اإلصالحات على املستوى القطري األوسع. 

وتعتمد أنظمة املدفوعات الشاملة على التنسيق الوثيق بني السلطات التنظيمية واجلهات الفاعلة 
يف دوائر الصناعة، وذلك لتنسيق الرقابة وإنشاء بنية حتتية قادرة على الصمود للمدفوعات 

اإللكرتونية. ويلزم حتقيق التوازن الصحيح بني زايدة الكفاءة وضمان السالمة، وكذلك بني 
تعزيز جتربة العمالء ومحاية البياانت الشخصية. 

وحيذر خرباء الصناعة من أن التحرك حنو احلياة املالية الرقمية بشكل متزايد قد ميعن يف 
إقصاء البعض.

تحقيق التوازن

المصدر: مصرف التسويات الدولية ومجموعة البنك الدولي )2020(: جوانب المدفوعات في الشمول المالي في عصر التكنولوجيا المالية.

التحدايت
ضمان السالمة

محاية املستهلك وحرمة البياانت
جتنب االستبعاد الرقمي
التصدي ملخاطر الرتكيز

الفرص 
زايدة الكفاءة   

حتسني جتربة العمالء  
حتقيق احلضور يف كل مكان   

خفض احلواجز اليت تعرتض ارتياد السوق  

المدفوعات في عصر 
التكنولوجيا المالية

اقرأ المبادئ التوجيهية الجديدة 
لجوانب المدفوعات في الشمول 

المالي )PAFI( هنا.
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تتبع الشمول المالي

ملساعدة السلطات الوطنية يف تطبيق اإلرشادات بشأن جوانب املدفوعات يف الشمول املايل 
)PAFI(، يقدم املشروع دراسات تشخيصية لتتبع النفاذ إىل حساابت املعامالت واستعماهلا. 

وتسمح جمموعة األدوات إبجراء مقارانت على أساس املعايري الدولية أو داخل كل والية 
قضائية على مر الزمن فيما تسعى البلدان إىل أنظمة مدفوعات أكثر مشواًل.

استراتيجية الشمول في المغرب

تشكل جمموعة أدوات جوانب املدفوعات يف الشمول املايل )PAFI( جزءاً من التقييم الذايت 
على املستوى القطري للقطاع املايل املغريب، كما تقول حكيمة العلمي، مديرة مديرية اإلشراف 

على أنظمة وأدوات املدفوعات والشمول املايل يف بنك املغرب، املصرف املركزي للبالد. 

وجاء على لساهنا خالل ندوة املبادرة العاملية للشمول املايل )FIGI( مؤخراً أن املغرب جيعل من 
حلول التكنولوجيا املالية جزءاً من اسرتاتيجيته الوطنية للشمول املايل - اليت هتدف إىل منح 

مجيع املواطنني والشركات نفاذاً عاداًل إىل املنتجات واخلدمات املالية الرمسية.

ألبانيا تبني الثقة

يتطلب نفاذ الوافدين اجلدد إىل السوق دراسة متأنية أيضاً، حبيث تتمتع الكياانت، أايً كان 
حجمها، بفرص متساوية للمنافسة.

وقالت ليداي بريغو، مديرة املدفوعات يف دائرة احملاسبة واملالية مبصرف ألبانيا، “من منظوران 
كمنظمني، يتعني أن يتاح للسوق أكرب عدد ممكن من البدائل، ولن يدخل هذا األمر حيز النفاذ 

إال أبدوات مثل اإلطار والبنية التحتية وإاتحة النفاذ بطريقة آمنة وخفيفة وطأة”. 

وأشارت بريغو إىل اإلملام ابملعارف املالية ابعتباره حتدايً رئيسياً، إىل جانب بناء ثقة العمالء. 
“عندما نتحدث عن االبتكار والتكنولوجيا املالية، حنتاج إىل بناء الثقة، حبيث حيظى اجلزء 

املستجد أو غري املتعامل مع املصارف بنفس الفهم وابلثقة نفسها يف استخدام األدوات املبتكرة 
ليصبح مشمواًل أكثر ابخلدمات املالية.”

وتضيف أن الشمول املايل ميكن أن يدفع عجلة االستثمار والتنمية االقتصادية - وهي اعتبارات 
مهمة أللبانيا وغريها من االقتصادات الصغرية نسبياً يف غرب البلقان. 

وتقول بريغو: “يف هناية املطاف، إننا نعتربه أداة للنمو االقتصادي”.

عندما نتحدث عن االبتكار 
والتكنولوجيا املالية، نحتاج إىل 

بناء الثقة، بحيث يحظى 
الجزء املستجد أو غري املتعامل 

مع املصارف بنفس الفهم 
وبالثقة نفسها يف استخدام 

األدوات املبتكرة ليصبح 
مشموالً أكرث بالخدمات املالية. 

ليديا بريغو،

مديرة املدفوعات يف دائرة املحاسبة 
واملالية مبرصف ألبانيا
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المكسيك تسعى إلى الحصول على مؤثرات الشبكة

يقول ميغيل مانويل دايز، مدير أنظمة املدفوعات والبنية التحتية يف مصرف Banxico، إن 
النمو اهلائل للتكنولوجيا ال يعين جمرد خدمات جديدة، بل أيضاً أنواعاً جديدة من الشركات 

اليت تقدم اخلدمات. وهو يعتقد أن ذلك أدى إىل تصعيد الضغط على املصارف املركزية 
واهليئات التنظيمية األخرى.

ووفقاً لدايز، هناك مخسة توازانت رئيسية حتتاج السلطات إىل احلفاظ عليها يف عملها 
الستيعاب أنواع جديدة من اجلهات الفاعلة يف دوائر الصناعة واخلدمات:

1. االبتكار مقابل التخفيف من املخاطر. 

2. وفورات اإلنتاج الكبري مقابل املنافسة؛ 

3. الكفاءة مقابل أمن النظام؛ 

4. حتقيق التنوع مقابل كفاءة تقييس النظام؛ 

5. اخلصوصيات مقابل متطلبات األمن.

ويرى دايز أداتني رئيسيتني لتوسيع نطاق النفاذ إىل خدمات املدفوعات مع التخفيف من 
املخاطر املرتبطة هبا: 

اواًل البنية التحتية التمكينية املركزية املتاحة للجميع. فهي تدعم املنافسة بني خدمات املدفوعات 
وتقدم مؤثرات الشبكة اليت تساعد اخلدمات يف الوصول إىل أكرب عدد ممكن من الناس. 

اثنياً، حتليل عميق لضمان اتساق اللوائح مع حقائق السوق اجلديدة. فعلى سبيل املثال، قد 
ينظر املنظمون يف التحول من اإلشراف على أنواع خمتلفة من املؤسسات إىل اإلشراف على 

الوظائف املختلفة اليت ينطوي عليها تقدمي اخلدمة.
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جنوب إفريقيا تعترف بحدود التنظيم الحالي

تقول بريل مالومني، كبرية احملللني يف شعبة السياسات والتنظيم مبصرف االحتياطي يف جنوب 
إفريقيا: يف حني أن الشمول املايل حيظى أبولوية عالية اليوم، مل يكن احلال كذلك دائماً يف 

جنوب إفريقيا.

وتقول: “على مر السنني، انصب الرتكيز دائماً على االستقرار املايل، لكن منظمني آخرين 
وكذلك مصرف االحتياطي يف جنوب إفريقيا أدركوا أمهية الشمول املايل”. “ونتيجة لذلك، 

شهدان منو شركات التكنولوجيا املالية يف جنوب إفريقيا، لكننا نعرف أن هناك حدوداً يف 
إطاران التنظيمي احلايل. فهو مقيِّد للغاية من حيث نوع أنشطة املدفوعات اليت ُيسمح لشركات 

التكنولوجيا املالية أو اجلهات غري املصرفية ابلقيام هبا ”.

وتقول مالومني حتتاج دوائر الصناعة واجلهات التنظيمية ملواصلة االهتداء إىل األفق 
املستقبلي السليم.

وتقول: “عند متكني التكنولوجيا املالية، فإهنا لن تعزز الشمول املايل فحسب، بل ستعزز أيضاً 
املنافسة واالبتكار يف نظام املدفوعات الوطين ويف مجيع أحناء البالد”.

عند متكني التكنولوجيا املالية، 
فإنها لن تعزز الشمول املايل 

فحسب، بل ستعزز أيضاً 
املنافسة واالبتكار يف نظام 

املدفوعات الوطني ويف جميع 
أنحاء البالد. 

بريل مالومني. 

كبرية املحللني  يف شعبة السياسات 
والتنظيم  مبرصف االحتياطي يف جنوب 

إفريقيا
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جعل التكنولوجيا المالية 
أسلم للمستهلكين

إن التكنولوجيا املالية أو fintech، جعلت األمن املايل يف متناول األشخاص واجملتمعات اليت 
كانت تعاين من نقص اخلدمات يف السابق، ال سيما يف البلدان النامية.

بيد أن الفوائد اليت جتلبها الشركات اليت تقدم الربجميات واخلدمات واملنتجات يف اخلدمات 
املالية الرقمية تقرتن مبخاطر جديدة كثرياً ما تكون غري مألوفة.

ويف حني شهدت العديد من شركات التكنولوجيا املالية منواً سريعاً خالل جائحة 
COVID - 19، حيتاج املستهلكون واملنظمون على حد سواء إىل معرفة حماسن ومساوئ مناذج 

األعمال اجلديدة الناشئة يف جمال اخلدمات املالية الرقمية.

الفوائد التي تجلبها 
الشركات التي تقدم 
البرمجيات والخدمات 

والمنتجات في الخدمات 
المالية الرقمية تقترن 

بمخاطر جديدة كثيرًا ما 
تكون غير مألوفة.
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معلومات مراعية لالتصاالت المتنقلة

ومن بني هذه اخلدمات املالية الرقمية اجلديدة سريعة النمو، تتيح االئتماانت الصغرية الرقمية 
موافقة سريعة واحلصول على قروض قصرية األجل عن طريق اهلاتف املتنقل

غري أن التسعري ميكن أن يبدو غامضاً، يف حني أن نسق االتصاالت املتنقلة ميكن أن يعيق 
سهولة القراءة على مستخدمي االئتمان الصغري.

فخالل جلسة يف ندوة املبادرة العاملية للشمول املايل )FIGI(، أدلت جينيفر تشني، كبرية 
أخصائيي القطاع املايل يف جمموعة البنك الدويل، ابملالحظة التالية: “عندما تتكثف بياانت 

اإلفصاح والوقائع الرئيسية امللخَّصة يف شاشة صغرية، يصبح ضمان أن يتلقى املستهلك 
املعلومات اليت حيتاجها لفهم املخاطر واختيار املنتج املناسب أصعب منااًل.”  

وأوضحت أن التحدي اآلخر يتعلق ابلتوقيت.

“قد ال تتلقى معلومات عن التسعري ملنتج ائتماين إال بعد االنتهاء من املعاملة، بعد فوات أوان 
استخدام هذه املعلومات على حنو فعال.”

إخضاع الخوارزميات للمساءلة

ق منتجات التكنولوجيا املالية أحياانً بال وازع أخالقي، كما يف بعض املمارسات اليت  تسوَّ
تظهر يف عروض غري مطلوبة بشأن ائتمان صغري تُرَسل إىل هواتف املستهلكني. ويف األسواق 
اليت ال توجد فيها حساابت مصرفية، ميكن أن تؤدي هذه املمارسات إىل قروض غري ضرورية 

وصعوابت الحقة يف السداد.

ق بعضها بطريقة تشجع املستهلك على احلصول على أقصى قرض  وقالت تشني: “تسوَّ
ممكن”. “والطبيعة النائية للقناة الرقمية وسرعات املعامالت املستعجلة تزيد من تعرض 

املستهلك ملمارسات التسويق اللجوجة.”

وعلى كل املستوايت، تبدو مزااي التكنولوجيا املالية خمتلطة بعيوهبا. ففي حني أن نظام التصنيف 
االئتماين املؤمتت ميكن أن يوسع النفاذ إىل اخلدمات املالية، مثاًل، فإن رداءة تصميم اخلوارزمية 

والبياانت غري ذات الصفة التمثيلية ميكن أن تسفر عن نتائج متحيزة “تكون أسوأ بشكل 
منهجي ابلنسبة لفئات معينة وتدمي أوجه عدم املساواة االجتماعية”، كما حذرت تشني.

ويتواصل عمل العديد من البلدان والباحثني إلنشاء مساءلة خوارزمية من خالل الضماانت 
والضوابط التنظيمية والتقنية.

فعلى سبيل املثال، طلبت سلطة النقد يف هونغ كونغ من مقدمي االئتمان الصغري الرقمي 
ضمان تطبيق القواعد املعمول هبا بشأن املعاملة العادلة ومكافحة التمييز على 

استخدام اخلوارزميات.

عندما تتكثف بيانات اإلفصاح 
والوقائع الرئيسية امللخَّصة يف 
شاشة صغرية، يصبح ضامن أن 

يتلقى املستهلك املعلومات 
التي يحتاجها لفهم املخاطر 

واختيار املنتج املناسب أصعب 
مناال.ً

جينيفر تشني، 

كبرية أخصائيي القطاع املايل  يف 
مجموعة البنك الدويل
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الحماية من مخاطر اإلقراض

تستمر أيضاً يف منتجات االئتمان الصغري الرقمية خماطر اإلقراض غري العادل مبعدالت فائدة 
سنوية عالية. وجيري تسويق ِمْلَحاٌح للقروض يف بعض األحيان دون تقييم حاجة املستهلك 
أو قدرته على السداد. وتقدم مناذج “اإلقراض االستعالمي” النفاذ إىل التمويل ملستهلكني 
ليس لديهم اتريخ ائتماين رمسي ملعرفة أهليتهم االئتمانية. لكن النماذج املتعامية عن املخاطر 

ميكن أن تؤدي إىل حصول املستهلكني على قروض ال يستطيعون حتمل تكاليفها.

وقالت تشني إن بعض منتجات وخدمات التكنولوجيا املالية قد تستلزم اإلرفاق بالفتة حتذير 
للمستهلك أو بتبليغات مماثلة.

وبنيَّ اختبار يف كينيا، على سبيل املثال، حتسن فهم املستهلك بعد عرض ملخصات موجزة 
للشروط واألحكام على اهلواتف املتنقلة يف وقت مبكر من مسرية املعامالت. ويف ابراغواي، 

يُعرض على املستهلكني خيار هنائي لقبول الشروط أو رفضها قبل إبرام عقد معاملة رقمية. يف 
مثل هذه احلاالت، يستعني املستهلك ابلطابع التفاعلي الدينامي لقنوات االتصاالت املتنقلة.

تطور المخاطر، وتطور التنظيم

تتيح التكنولوجيا املالية أيضاً النفاذ إىل االئتمان عرب منصات اإلقراض بني النظراء. وقال جيان 
بويدو، كبري أخصائيي القطاع املايل يف جمموعة البنك الدويل، إن معظم هؤالء املشغلني ال 

يزالون غري منظمني، مما حيرم املستهلكني من احلماية. وقد حاولت اململكة املتحدة واملكسيك 
معاجلة األمر من خالل وضع تعاريف جديدة لألنشطة اخلاضعة للتنظيم املايل.

ويف السياق الرقمي، يتعّرض املستهلكون ملخاطر عند احنسار احلواجز اليت حتول دون احلصول 
على االئتمان، وعند االعتماد على التكنولوجيا. وكإجراء وقائي، جيري اآلن توسيع السياسات 
اليت تطبق على مقدمي اخلدمات املالية التقليدية لتشمل مقدمي اخلدمات املالية الرقمية اجلديدة 

واألطراف الثالثة ذات الصلة مبتطلبات إضافية بشأن اإلملام ابملعارف الرقمية 
وكفاءة املستهلكني.
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ويُظِهر التمويل اجلماعي القائم على االستثمار، الذي يسمح للشركات الصغرية إبصدار سندات 
الدين أو األسهم للجمهور، كيف ميكن لالبتكار يف التكنولوجيا املالية أن يدفع املنظمني إىل إعادة 

التفكري يف قواعد معينة.

وال ميكن أن يتطور هذا الشكل من التمويل اجلماعي ضمن األطر التنظيمية ألسواق رأس املال، 
كما قال إيفور إستوك، وهو اثلث كبري أخصائيي القطاع املايل يف جمموعة البنك الدويل. 

و“متيل تكلفة القواعد املعمول هبا لعرض السندات املالية وتقدمي خدمات الوساطة االستثمارية 
ألن تثقل كاهل الشركات الصغرية والشركات الناشئة. ومن شأن الشركات اليت جتد هذا 
السوق مرحباً أن حتتاج أيضاً إىل تسجيل نفسها، مما يؤدي إىل زايدة التكاليف التشغيلية”.

وتنطبق املخاوف املتعلقة ابالحتيال وتعطل املنصة أيضاً على التمويل اجلماعي القائم على 
االستثمار. وأوضح إستوك أن املخاطر تستفحل جراء املستثمرين عدميي اخلربة، وأصحاب 

اإلصدارات احملفوفة ابملخاطر، وعدم شفافية املعلومات، والسندات املالية غري السائلة واملعقدة.

وملعاجلة الثغرات يف تنظيم التكنولوجيا املالية، يسلط اخلرباء الضوء على قيمة هنج تدرجيي يقوم 
على تطوير فهم معمق لسوق التكنولوجيا املالية سريع التطور وجتارب املستهلكني واجلهات 

الفاعلة يف دوائر الصناعة. 

متيل تكلفة القواعد املعمول 
بها لعرض السندات املالية 
وتقديم خدمات الوساطة 

االستثامرية ألن تثقل كاهل 
الرشكات الصغرية والرشكات 

الناشئة. 

إيفور إستوك

كبري أخصائيي القطاع املايل يف مجموعة 
البنك الدويل
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 تقارير أفرقة العمل
المعنية بالشمول المالي

 )FIGI( تقوم أفرقة العمل المعنية بالمبادرة العالمية للشمول المالي
بتطوير المعارف واألدوات التقنية والتوصيات المتعلقة بالسياسات 

العامة. وتركز التقارير على ثالثة مجاالت رئيسية هي:

انضم إلى المجتمعات اإللكترونية لالتحاد على قناتك المفضلة

 
األمن والبنية التحتية والثقة 

 
الهوية الرقمية 

قبول المدفوعات اإللكترونية

يمكن تنزيل التقارير هنا

https://figi.itu.int/figi-resources/working-groups/
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://www.itu.int/tiktok


الهوية الرقمية: تحسين النفاذ 
المالي في أمريكا الالتينية

على الصعيد العاملي، يعجز أكثر من مليار شخص عن إثبات هويتهم، مما حيرمهم من النفاذ إىل 
خدمات حرجة مثل الرعاية الصحية والتعليم، فضاًل عن فرص العمل يف االقتصاد الرمسي.

وال تتعلق الفجوة بتحديد اهلوية فحسب - بل ابالستيقان أيضاً.

وعلى الرغم من أن معظم الناس ميتلكون شكاًل من أشكال اهلوية، ال يزال حوايل 3,4 مليار 
شخص غري قادرين على استعماهلا عرب اإلنرتنت، نظراً لتعذر التحقق من بياانت اعتمادهم 

أو استيقاهنا، وفق تقديرات جمموعة البنك الدويل.

وقد اسرتعت عوامل االستبعاد املايل الرئيسية هذه انتباه اخلرباء املاليني والرقميني يف أمريكا 
الالتينية - وهي منطقة واسعة تسري فيها االقتصادات الناشئة على خط رفيع بني البنية التحتية 

املتطورة بسرعة والفقر املستوطن.

على الرغم من أن معظم 
الناس يمتلكون شكاًل من 

أشكال الهوية، ال يزال 
حوالي 3,4 مليار شخص غير 

قادرين على استعمالها 
عبر اإلنترنت.
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المعايرة التنظيمية

يف املكسيك، يعمل املصرف املركزي مع الوكاالت احلكومية للتأكد من أن جلميع املواطنني 
شكاًل ما من أشكال اهلوية سواء كانت هوية رقمية أم مادية. وعلى الرغم من تقدم هذه 
املبادرات بسرعة، “ال ميكننا ضمان هوية مادية جلميع املكسيكيني”، كما يقول أنطونيو 

كاسادا، انئب رئيس شؤون السياسة التنظيمية يف اهليئة الوطنية للسندات املالية واملصارف.

بيد أن هذا اإلدراك مّهد الطريق حللول اهلوية الرقمية. وأصدرت حكومة املكسيك يف عام 
2017 الئحة متّكن املصارف من إجراء االستيقان البيومرتي. وتسعى مصارف أخرى اآلن إىل 

التوسع حنو التعرف على الوجوه وغري ذلك من اإلثبااتت األكثر تطوراً يف احلياة.

ومن التحدايت األخرى اليت تواجهها املكسيك حتدايت حتديد هوية النازحني املتجهني إىل 
الشمال من مجيع أحناء أمريكا الالتينية.

ويوضح كاسادا أن “املصارف املختلفة انتهجت هُنجاً خمتلفة مما صعَّب على النازحني تلقي 
األموال من منظمات املعونة الدولية خالل فرتة وجودهم يف املكسيك، وكان علينا أن نعدل 

لوائحنا للسماح للمصارف ابستخدام جوازات السفر الوطنية الصادرة عن بلدان خمتلفة.”

وأضاف أن األفق املستقبلي يكمن يف املعايرة التنظيمية، مشرياً إىل أن التعديالت لقبول 
جوازات السفر األجنبية يف البالد مسحت للمواطنني املكسيكيني بركوب املركب الرقمي 

الستخدام اخلدمات املالية يف اخلارج أيضاً.

البحث عن أوجه التآزر

يف الربازيل، تظهر اإلحصاءات احلكومية أن ما بني 85 و90 يف املائة من السكان ميتلكون 
وثيقة هوية، حسبما يقول الدكتور آدراينو سيكيتا املسؤول يف املصرف املركزي. وال يزال 

ذلك يرتك املاليني يف البالد بدون هوية من أي نوع - ومفتِقدين ابلتايل إىل احلصول على أي 
خدمات مالية أو مساعدة اجتماعية.

ومع ذلك، يشري سيكيتا إىل اإلقبال يف الربازيل على عروض اخلدمات املالية الرقمية مؤخراً.

ويالحظ أن “عدد املصارف الرقمية وشركات التكنولوجيا املالية )fintechs( اليت أذن هبا 
املصرف املركزي قد زاد إمجااًل”، وهذا جيعل من خدمة “معرفة عميلك اإللكرتوين” 
)e-KYC( وغريها من خدمات ركوب املركب الرقمي ذات أمهية متزايدة يف املصارف 

ومؤسسات اخلدمات املالية احمللية.

املصارف املختلفة انتهجت 
نُهجاً مختلفة مام صعَّب عىل 

النازحني تلقي األموال من 
منظامت املعونة الدولية خالل 

فرتة وجودهم يف املكسيك. 

أنطونيو كاسادا

نائب رئيس شؤون السياسة التنظيمية 
يف الهيئة الوطنية للسندات املالية 

واملصارف بالهيئة الوطنية للسندات 
املالية واملصارف يف املكسيك

زاد إجامالً عدد املصارف 
الرقمية ورشكات التكنولوجيا 

املالية التي أذن بها املرصف 
املركزي. 

أدريانو سيكيتا  

مرشف يف مرصف الربازيل املركزي
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ومتكِّن أحدث اللوائح أنواعاً جديدة من املؤسسات من املشاركة الكاملة يف القطاع املايل. ويقول 
سيكيتا: إن اشتداد املنافسة وزايدة تنوع املنتجات املالية ُترتَجم إىل مشول مايل أوسع.

ويضيف ابلقول إن احلاجة تدعو إىل تعزيز األواصر بني املنظمني والقطاعني العام واخلاص، يف 
حني أن املصرف املركزي جيب أن يواصل حتسني إطار إدارته. “فنحن مل ننخرط متاماً بعد يف 

شراكات لبناء حلول جديدة بطريقة تعاونية ومل نستفد بعد من أوجه التآزر احملتملة”.

رؤى القطاع الخاص

خورخي آربيسو-كاردوان، انئب الرئيس األول املعين ابحللول السيربانية واالستعالمية، يف 
شركة Mastercard Latin America، ينظر إىل األمر من منظار أوسع، فيثري مسألة كيفية 
تقييس هوية رقمية عاملية قابلة إلعادة االستخدام. ويشري آربيسو-كاردوان إىل أن مدخالت 

البياانت املقيَّسة تشبه متاماً حقول املعلومات املوجودة يف جواز سفر مادي. 

وميكن لبياانت اهلواتف الذكية أن تشكل جزءاً آخر من اإلجابة - ابفرتاض موافقة املستعملني 
على عرض املعلومات اخلاصة هبم والتحقق منها من خالل االستيقان البيومرتي بداًل من 

االستيقان املادي.

ولكن كيف ميكن ملقدمي اخلدمات املالية احلفاظ على سالمة البياانت الشخصية؟ تعترب 
الشركات ذات اخلربة يف التشفري حمورية يف احلفاظ على سالمة البياانت. لكن الوصاية على 

بياانت العمالء ليس شأانً جديداً متاماً. إذ يفيد آربيسو-كاردوان أبن العالمات التجارية 
الكربى لبطاقات االئتمان جتري مليارات من هذه املعامالت يومياً.

فعلى سبيل املثال، دخلت حكومة بنما يف شراكة مع شركة Mastercard ملواءمة اكتساب 
التكنولوجيا مع األولوايت الرقمية الرئيسية، بدءاً من صرف استحقاقات الربامج االجتماعية 

ومروراً مبكافحة غسل األموال )AML( واالستخبارات عن اجلرائم املالية. وتتصل اهلوية الرقمية 
جبميع هذه املكوانت يف ذلك البلد الذي يبلغ عدد سكانه حنو 4,5 مليون نسمة.

وعلى الرغم من قلة عدد سكان بنما نسبياً، فهي تشكل حموراً رئيسياً للتجارة والسفر والنزوح 
على الصعيد الدويل. ويقول آربيسو-كاردوان، على غرار املكسيك، ستكون اهلوية الرقمية 

حمورية لضمان الشمول املايل للنازحني الوافدين.

يمكن لبيانات الهواتف 
الذكية أن تشكل جزءًا آخر 

من اإلجابة.
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الموازنة بين السالمة والشمول

جتب دوماً موازنة سهولة النفاذ بعناية مع املتطلبات اإلجرائية املعقدة حلماية النظام املصريف 
واملايل ككل.

ويقول فريديس مونتيس، كبري أخصائيي القطاع املايل يف جمموعة البنك الدويل، “ميثل حتقيق 
التوازن بني احتياجات السالمة والشمول مسألة رئيسية”. وعلى الرغم من أن هذين 

االعتبارين ال يستبعد أحدمها اآلخر، ميكن أن أييت أحدمها على حساب اآلخر.

وجمموعة أدوات اهلوية الرقمية املتاحة يف تقرير ركوب مركب اهلوية الرقمية جملموعة العشرين، 
واليت نسقها البنك الدويل، ينبغي أال تكتفي ابملساعدة يف تصميم سياسات وطنية شاملة 

فحسب، بل أن تساعد يف تنفيذها أيضاً بطرق عملية مع تقدمي ما يكفي من محاية املستهلك 
والتخفيف من املخاطر املالية، حسبما جاء على لسان مونتيس.

ويرى كاسادا أن جمموعة األدوات ستساعد السلطات يف خمتلف بقاع أمريكا الالتينية على 
حتديد اجلوانب السياساتية الرئيسية الالزمة للتوسع ابستخدام اهلوية الرقمية، حبيث تصبح 

“مبادئ توجيهية قيِّمة لتحقيق التوازن الصحيح”.

ويضيف آربيسو-كاردوان قائاًل، أايً كانت الطريقة اليت تقرر هبا البلدان استخدام جمموعة 
األدوات هذه، “فإن اجلسر بني ]اإلقبال على[ التكنولوجيا الرقمية والشمول املايل سيكون 

شكاًل من أشكال حتديد اهلوية الرقمية.”

دائرة متطلبات المعامالت عبر اإلنترنتعملية تحديد الهوية  

المصدر: الهوية الرقمية في النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت 

االلتحاق 
)تعرف(   

 االستيقان
)بياانت االعتماد(

 التخويل
)التحقق( 

اخلدمات 
واملعامالت 
الرقمية/عرب 

اإلنرتنت
التوصيلية

األجهزة الرقمية  اهلوية 
)KYC(

املستهلك

ميثل تحقيق التوازن بني 
احتياجات السالمة والشمول 

مسألة رئيسية. 

فريديس مونتيس

كبري أخصائيي القطاع املايل يف مجموعة 
البنك الدويل
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معرفة عميلك إلكترونيًا: 
إرشادات بشأن قبول 

الهوية الرقمية
هتدف لوائح “معرفة عميلك” )KYC( إىل التأكد من أن مقدمي اخلدمات املالية يعرفون 

هوايت عمالئهم، واملخاطر املرتبطة بتقدمي اخلدمات لعمالء خمتلفني، وأن العمالء يستخدمون 
اخلدمات ألغراض مشروعة.

وتؤدي لوائح “معرفة عميلك” دوراً رئيسياً يف مكافحة غسل األموال ومتويل 
النشاط اإلجرامي.

ولكن مع تزايد عدد املستخدمني الذين يستفيدون من اخلدمات املالية عرب اإلنرتنت، فإن 
أدوات التحقق من “معرفة عميلك” تنتقل أيضاً عرب اإلنرتنت ملواكبة هذا التطور.

وقام فريق املهام املعين ابإلجراءات املالية )FATF(، وهو اجلهة الرقابية العاملية املعنية بغسل 
األموال ومتويل اإلرهاب، بوضع إرشادات حمايدة من الناحية التكنولوجية ملساعدة احلكومات 
واملؤسسات املالية ومقدمي خدمات األصول االفرتاضية والكياانت األخرى اخلاضعة للتنظيم 

على حتديد ما إذا كان معّرف اهلوية الرقمي كافياً ملعرفة عميلك وأغراض العناية الواجبة 
األخرى. وجيب أن تؤكد اهلوايت الرقمية، مثلها مثل أي شكل من أشكال تعريف اهلوية، أن 

عمالئك هم ابلفعل من يدعون أهنم العمالء. 

أدوات التحقق من "معرفة 
عميلك" تنتقل أيضًا عبر 
اإلنترنت لمواكبة التطور.
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تحقق رقمي يمكن االعتماد عليه

وفقاً لفريق FATF، ميكن أن جتعل اهلوايت الرقمية املوثوقة عملية التحقق من العمالء الفرديني 
أسهل وأرخص وأكثر أماانً. كما ميكن أن تساعد مقدمي اخلدمات على تلبية متطلبات رصد 

املعامالت، وجتنب خماطر اخلطأ البشري إىل حد كبري.

وتقول شاان كريشنان، حمللة السياسات يف أمانة فريق FATF: “حنن نسلط الضوء على منافع 
اهلوية الرقمية من حيث تقليل التكاليف وزايدة راحة املستهلك، وأيضا القطاع اخلاص، بدون 

املساس ابألمن”.

ومع تطور األنظمة بسرعة، يقدم فريق FATF املشورة إىل احلكومات واملؤسسات املالية 
وأصحاب املصلحة اآلخرين لفهم مستوى الضمان املمكن مع كل حل للهوية مث يُقّيم موثوقية 

أي مزيج من التكنولوجيات وأدوات احلوكمة لرصد املعامالت واكتشاف التمويل 
غري املشروع.

النهج القائم على المخاطر

,حُيذر فريق FATF من اتباع هنج “حل واحد يناسب اجلميع” للتعامل مع “معرفة عميلك”، 
ويوصي ابتباع هنج قائم على املخاطر يصمم إجراءات “معرفة عميلك” وفقاً للمخاطر املرتبطة 
مبختلف العمالء. وتقول كريشنان: “يؤثر النهج القائم على املخاطر على شدة ومدى احلاجة 

إىل معلومات العمالء واملعامالت واآلليات اليت نستخدمها لضمان استيفاء هذه املعايري 
.”]FATF معايري فريق[

وميكن ألفضل األنظمة أن تعزز العناية الواجبة للعمالء )CDD( وتوسع الشمول املايل يف نفس 
.FATF الوقت، وفقاً لفريق

وهتدف الُنهج القائمة على املخاطر إىل ضمان عدم استبعاد املستخدمني ذوي الدخل املنخفض 
من النفاذ إىل اخلدمات املالية - ميكن للنهج الصارم للغاية إزاء العناية الواجبة للعمالء والتحقق 
اإللكرتوين من “معرفة عميلك” أن يستبعد فعلياً العديد من العمالء احملتملني للبنوك والتمويل، 
كما تشري فريديس مونتيس، كبرية األخصائيني املاليني يف جمموعة البنك الدويل )تتمتع اجملموعة 

 .)FATF بصفة مراقب يف فريق

ويف كل مكان، يتطلب النمو السريع 
للمعامالت املالية الرقمية فهماً أفضل 

لكيفية حتديد هوية األفراد والتحقق منها. 
وتتبىن البلدان املختلفة ُنجاً خمتلفة للبنية 

التحتية للهوية الوطنية ولوائح “معرفة 
 عميلك” اإللكرتونية. 

.FATF اعرف المزيد من فريق

نسلط الضوء عىل منافع 
الهوية الرقمية من حيث 

تقليل التكاليف وزيادة راحة 
املستهلك، وأيضا القطاع 

الخاص، بدون املساس باألمن. 

شانا كريشنان

FATF محللة السياسات، أمانة فريق
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https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/digital-identity-guidance.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)


تنظيم "معرفة عميلك" اإللكترونية )eKYC( في بنغالديش

اعتمدت بنغالديش بصمة أصابع اليد البيومرتية األساسية والتعرف على الوجوه، وتستضيف 
اخلدمات املالية على املخدمات احمللية، وتشجع االستيقان الثنائي واملتعدد العوامل واستخدام 

التوقيع اإللكرتوين.

ويوضح مسعود راان، املدير املشرتك لوحدة املعلومات املالية يف بنغالديش، قائاًل: “توصي 
املبادئ التوجيهية الرقمية لتنظيم ”معرفة عميلك“ يف بنغالديش ابتباع هنج قائم على 

املخاطر والعتبات”.

وأدخلت احلكومة مؤخراً بوريشوي )Porichoy(، الذي ميّكن املنظمات املالية والشركات 
اإللكرتونية وشركات التكنولوجيا املالية )fintech( واهليئات احلكومية من استقبال عمالئها 

أو شركائها رقمياً عرب سطح بيين فوري لربجمة التطبيقات.

ويف حني أن قاعدة البياانت الوطنية للهوية غري متاحة إال للمؤسسات املالية والوكاالت 
احلكومية، فإن بوريشوي مفتوحة جلميع الوكاالت احلكومية والبنوك واملؤسسات املالية 

وشركات التكنولوجيا املالية، كما يوضح راان.

ومبنتجات وخدمات حمدودة نسبياً، حيتاج البلد إىل تنظيم إلكرتوين قليل نسبياً بشأن “معرفة 
عميلك” )KYC(. ولكن تعترب املرونة ضرورية لضمان الشمول املايل.

ويقول راان: “إذا مل يكن لدى الشخص بطاقة هوية أو هوية رقمية، فيمكنه احلصول على 
شهادة من اخلدمة العامة وميكنه فتح حساب منخفض املخاطر”. 

 

إذا مل يكن لدى الشخص 
بطاقة هوية أو هوية رقمية، 
فيمكنه الحصول عىل شهادة 

من الخدمة العامة وميكنه فتح 
حساب منخفض املخاطر. 

مسعود رانا

املدير املشرتك وحدة املعلومات املالية 
يف بنغالديش
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https://porichoy.gov.bd/pages/about-us/#:~:text=Porichoy%20is%20a%20digital%20service,Instant%20Digital%20On%2Dboarding%20Services.
https://porichoy.gov.bd/pages/about-us/#:~:text=Porichoy%20is%20a%20digital%20service,Instant%20Digital%20On%2Dboarding%20Services.


تنظيم "معرفة عميلك" اإللكترونية )eKYC( في األردن

بدأت حكومة األردن يف بناء حاًل موحداً للهوية الرقمية ملنح مجيع املواطنني هوية موثوقة 
وقابلة للتحقق منها للحصول على خدمات متعددة، وليس فقط يف القطاع املايل، كما يوضح 

حممد الدويك، رئيس اخلدمات املالية الرقمية يف البنك املركزي األردين.

وقال الدويك: “أي هوية معتمدة من احلكومة ستكون أقوى وأكثر موثوقية لدى املؤسسات 
املالية من هوية غري معتمدة من احلكومة”.

ويقول الدويك إنه يف حني تشجع اللوائح األردنية أيضاً على اتباع هنج قائم على املخاطر، 
“فإن كل مؤسسة مالية حتتاج، نظراً لالختالفات بينها، إىل فهم منتجاهتا وعمالئها”.

ويسمح البنك املركزي األردين ملقدمي اخلدمات ابلتوصل إىل حلول للمخاطر مث التوجه إىل 
اجلهة التنظيمية حسب احلاجة للحصول على إرشادات إضافية. وجيب أن تتأكد كل 

مؤسسة مالية من أهنا تعرف عمالئها وأهنم قد أجابوا على األسئلة ذات الصلة وقدموا 
املستندات املناسبة. 

أي هوية معتمدة من 
الحكومة ستكون أقوى وأكرث 

موثوقية لدى املؤسسات 
املالية من هوية غري معتمدة 

من الحكومة. 

محمد الدويك

 رئيس الخدمات املالية الرقمية،
البنك املركزي األردين
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مالحظة: هذا المقال يستند إلى حلقة نقاش خالل ندوة المبادرة العالمية للشمول المالي )FIGI( لعام 2021.

تشغيل تسجيل الجلسة.

https://figi.itu.int/event/day-7/
https://itu.zoom.us/rec/play/caFdXE0SrDVfadvkaEshmLJOnKsJQHmzVpqyIw_-L29VjEFsRPcNXWrlPeoCSua7f1NVfZ7H-sGZ7mgQ.B5rCMBMfKKEy_LJP?startTime=1623164157000&_x_zm_rtaid=Fi0peRTbSLyZiv0t9YHadw.1631880715148.e469519ebcdd902310f7db243cca72d2&_x_zm_rhtaid=987


تحديات السياسات وُنهج 
التكنولوجيا المالية المبتكرة

من لقاء األصدقاء بعد عطلة مجاعية إىل شراء البقالة عرب اإلنرتنت، أصبحت املدفوعات الرقمية 
واخلدمات املصرفية املفتوحة تغرّي طريقة سداد املدفوعات.

ولدى االبتكارات يف جمال التكنولوجيا املالية القدرة على جعل اخلدمات املالية أكثر أماانً 
ومالءمة وميسورة التكلفة.

واآلن بعد أن أدت جائحة مرض فريوس كوروان )COVID-19( إىل تسريع التحول إىل 
املدفوعات الرقمية، جيب أن تتحد السلطات اليت تشرف على اخلدمات املالية والتكنولوجيات 

الرقمية معاً إلنشاء أطر سياسات استباقية واسرتاتيجية وشاملة للخدمات سريعة التطور. 

لدى االبتكارات في مجال 
التكنولوجيا المالية القدرة 
على جعل الخدمات المالية 

أكثر أمانًا ومالءمة 
وميسورة التكلفة.
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الجهات الفاعلة غير البنوك

أشارت دوروثي ديلورت، كبرية أخصائيي البنية التحتية املالية يف جمموعة البنك الدويل، يف 
حلقة نقاش ُعقدت خالل ندوة املبادرة العاملية للشمول املايل )FIGI( إىل أن املدفوعات كانت 
ُتدمج يف اخلدمات اليت تقدمها البنوك. أما اآلن، تُقّدم منتجات الدفع املستقلة من قبل مقدمي 

التكنولوجيا املالية اجلدد وليس البنوك فقط.

وقالت: “بفضل ابتكارات مثل احلوافظ املتنقلة والتطبيقات الفائقة جنباً إىل جنب مع الدفع 
السريع والسطوح البينية لربجمة التطبيقات )API( والتكنولوجيات األخرى، جيد املستهلكون من 

األسهل واألقل تكلفة إجراء املدفوعات الرقمية وتلقيها واالستمتاع بتجربة مستخدم 
أكثر سالسة”.

كما غريت احلساابت املدفوعة مسبقاً واحلوافظ املتنقلة طريقة ربط خدمات الدفع. “أحدثت 
األموال اإللكرتونية ثورة وأدت إىل إنشاء أداة دفع جديدة، وهي معاملة األموال اإللكرتونية، 

واليت ميكن أن تليب احتياجات قطاعات معينة من العمالء بشكل أفضل.”

وأضافت ديلورت أن األهم من ذلك هو أن األموال اإللكرتونية فتحت سوق خدمات الدفع 
لغري البنوك ومناذج األعمال املختلفة.

وقد ظهرت املدفوعات السريعة كميزة للتجار، حيث تسمح إبجراء تسوية فورية للمنتجات 
املباعة عن طريق التجارة اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتماعي، دون احلاجة إىل دمج 

بواابت الدفع املكلفة.

وقالت ديلورت، إن تكنولوجيا رموز االستجابة السريعة )QR( متثل ابتكاراً آخر، “وتستفيد 
من اهلاتف املتنقل كجهاز للدفع وجهاز لقبول املعامالت”.

ولكن لتوسيع نطاق استخدام أنظمة االستجابة السريعة، من املهم أن يضع مقدمو اخلدمات 
املالية الرقمية أساساً لقابلية التشغيل البيين، وتشري ديلورت إىل أن أوجه القصور يف قابلية 

التشغيل البيين تعيق قابلية التوسع يف معظم أنظمة االستجابة السريعة. 

 

بفضل ابتكارات مثل الحوافظ 
املتنقلة ... يجد املستهلكون 

من األسهل واألقل تكلفة 
إجراء املدفوعات الرقمية 

وتلقيها... 

دورويث ديلورت 

كبرية أخصائيي البنية التحتية املالية، 
مجموعة البنك الدويل

ITU News MAGAZINE No. 03, 202137 بناء الثقة

https://www.worldbank.org/en/home
https://figi.itu.int/event/opening-of-symposium/
https://figi.itu.int/event/day-8/


التحديات التي تواجهها البنوك المركزية

ميكن أن تكون املدفوعات أيضاً مصدراً للبياانت، وميكن للبنوك وشركات خدمات 
التكنولوجيا املالية على حد سواء استخدامها لتمييز نفسها عن املنافسني وتقدمي املنتجات 

واخلدمات ذات الصلة.

ولكنها ليست اجلهات الوحيدة - فقد دخلت شركات التكنولوجيا العاملية الرائدة يف قطاع 
املدفوعات أيضاً. وقالت ديلورت إن دخول هذا اجلهات يف السوق يزيد املنافسة ويوسع 
النظام اإليكولوجي، ولكنها أشارت أيضاً إىل أمهية النظر يف خماطر الرتكيز املتجدد للقوة 

السوقية وظهور احتكار القلة.

وأضافت أن مثل هذه التحوالت تطرح أسئلة صعبة على البنوك املركزية بصفتها الرقيب 
الرئيسي واملنظم واملشرف واحملفز للتغريات يف أنظمة الدفع. وعلى سبيل املثال، هناك حاجة إىل 

دراسة متأنية عن العمالت الرقمية وأتثريها احملتمل على القطاع املايل.

وتتخذ البنوك املركزية خطوات من خالل تعديل إجراءاهتا اإلشرافية والرقابية للتعامل مع 
املدفوعات السريعة.

ووسط زايدة االبتكار واملنافسة، تعمل البنوك أيضاً على بناء القدرة على الصمود أمام 
التهديدات السيربانية وتعمل على ضمان محاية املستهلك والبياانت.

وسلطت ديلورت الضوء على احلاجة إىل زايدة التنسيق واحلفاظ على أطر تنظيمية متناسبة 
قائمة على املخاطر تعزز االبتكار. وقالت: “إن البنية التحتية على مستوى الصناعة ضرورية 

أيضاً لالبتكار وحتقيق مكاسب مستمرة يف الكفاءة”. 

إن البنية التحتية عىل مستوى 
الصناعة رضورية أيضاً لالبتكار 
وتحقيق مكاسب مستمرة يف 

الكفاءة. 

دورويث ديلورت 

كبرية أخصائيي البنية التحتية املالية، 
مجموعة البنك الدويل
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النفاذ إلى الخدمات المصرفية المفتوحة

مُتكِّن اخلدمات املصرفية املفتوحة األطراف الثالثة من استخدام السطوح البينية املفتوحة لربجمة 
التطبيقات من أجل تطوير التطبيقات واخلدمات املالية القائمة على املؤسسات املالية واألطراف 

الثالثة مبا يف ذلك الشركات مثل مقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات معلومات 
احلساابت. كما برز جممعو البياانت مؤخراً ويُطلق عليهم اسم “مقدمو اخلدمات من األطراف 

الرابعة”، كما أشارت فريديس مونتيس، كبرية األخصائيني املاليني، جمموعة البنك الدويل.

وأصبحت السطوح البينية لربجمة التطبيقات املفتوحة الطريقة الشائعة لدعم اخلدمات املصرفية 
املفتوحة، ولكن ميكن أن يكون نشرها مكلفاً وقد تفتقر املرونة الالزمة لتلبية بعض 

احتياجات املؤسسات.

وقالت مونتيس إن البنوك اليت هتدف إىل دعم اخلدمات املصرفية املفتوحة حتتاج إىل تطوير بنية 
حتتية للسطوح البينية لربجمة التطبيقات، ولكن يستغرق هذا األمر وقتاً وموارد. وميكن أن 

تفرض التكنولوجيا املالية - على الرغم من أهنا أقل عرضة لألعباء التنظيمية - خماطر تتعلق 
ابالمتثال. وميثل إعداد آليات للحصول على موافقة املستهلك جمااًل آخر يكون تناوله صعباً.

وقالت إن النفاذ إىل اخلدمات املصرفية املفتوحة جيب أن يكون منظماً ومهيكاًل وآمناً وأن 
يشمل مبادئ توجيهية شاملة وواضحة بشأن احلوكمة، مضيفة أن اللوائح واملعايري ميكن أن 

تساعد يف تنسيق البياانت اليت يتم مجعها من الكياانت املختلفة.

ومع ذلك، تثري هذه األمور مسائل جديدة بشأن الرقابة والتنسيق، ووضع حقوق واضحة لنفاذ 
األطراف الثالثة من مقدمي اخلدمات، واعتماد األطراف الرابعة من مقدمي اخلدمات، كما 

أشارت مونتيس. وتقول “كيف ستدير السلطات كل تدفقات البياانت هذه من حيث التبادل 
والتخزين واألمن؟”

وسلطت مونتيس الضوء على خصوصية البياانت كعامل حاسم آخر. وميكن أن تؤدي 
الرتاخيص املتعددة إىل زايدة الشواغل إزاء التحيز اخلفي واملخاطر احملتملة الستبعاد الفئات 

واألفراد احملرومني من اخلدمات.

البيانات الضخمة والتعلم 
اآللي وحماية المستهلك 

والخصوصية

اقرأ تقرير فرقة العمل املعنية ابألمن 
.FIGI والبنية التحتية والثقة لندوة

يمكن تحميل التقرير هنا.

كيف ستدير السلطات كل 
تدفقات البيانات هذه من 

حيث التبادل والتخزين 
واألمن؟ 

فريديس مونتيس

 كبرية األخصائيني املاليني،  
مجموعة البنك الدويل

ITU News MAGAZINE No. 03, 202139 بناء الثقة

مالحظة: هذا المقال يستند إلى حلقة نقاش خالل ندوة المبادرة العالمية للشمول المالي لعام 2021.

تشغيل تسجيل الجلسة.

https://figi.itu.int/wp-content/uploads/2021/04/Big-data-Machine-learning-Consumer-protection-and-Privacy_f-1.pdf
https://figi.itu.int/event/day-8/
https://itu.zoom.us/rec/play/7BwLydwP0B7soyl5KldwFhYai8gks6tTf2C5bMbMAeF89Kjgox2_n3gZSH_ZaCaux0p_6xD9HUsPdcNP.uscfnW0qQr_xu_qV?continueMode=true&_x_zm_rtaid=Fi0peRTbSLyZiv0t9YHadw.1631880715148.e469519ebcdd902310f7db243cca72d2&_x_zm_rhtaid=987


نحو شبكات المركبات في عصر 
تكنولوجيا الجيل السادس

انضم إلى المجتمعات اإللكترونية لالتحاد على قناتك المفضلة

اّطلع على مزيد من المعلومات عن مجلة االتحاد وكيفية المساهمة هنا. 

تنزيل أحدث المقاالت 
)باإلنكليزية فقط(:

تمكين االتصاالت الجزيئية من 
خالل كيرالية المصاوغات 

المرآتية — تنزيل

التصميم بمساعدة الحاسوب 
للتوصيل المباشر الالسلكي 

التماثلي في أنظمة االتصاالت الخلوية 
B5G — تنزيل

االكتشاف من جهاز إلى جهاز القائم على التجميع 
وتقديم المحتوى في الشبكات الالسلكية — تنزيل

 تقنيات االتصاالت المتواصلة في الحوسبة السحابية المتنقلة:
دراسة استقصائية — تنزيل

جمانية / سريعة / متاحة للجميع

https://www.itu.int/en/journal/j-fet/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/pub/S-JNL-VOL2.ISSUE3-2021-A01
https://www.itu.int/pub/S-JNL-VOL2.ISSUE2-2021-A03
https://www.itu.int/pub/S-JNL-VOL2.ISSUE2-2021-A02
https://www.itu.int/pub/S-JNL-VOL2.ISSUE2-2021-A01
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://www.itu.int/tiktok


 التنظيم الفعال
من أجل التحول الرقمي

 بقلم دورين بوغدان-مارتن،
مديرة مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت

ما هي نتائج أكثر من عام من العمل والتعلم من املنزل؟

ابلنسبة لبعض أصدقائي، فقد كان عاماً شهدوا فيه حتسني مهارات الطهي بفضل الدروس عرب 
اإلنرتنت، أو اكتساب مهارة جديدة يف جمال التكنولوجيات الرقمية أو جمرد قضاء املزيد من 

الوقت مع أفراد األسرة املقربني. أما ابلنسبة يل، فقد كان األمر شبيهاً بذلك إىل حد ما 
ابإلضافة إىل حاسوب مكتيب مليء خبلفيات احللقات الدراسية اإللكرتونية من العديد من 

الربامج واملبادرات الرائعة اليت يستضيفها االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( والشركاء.

وهناك شيء واحد مؤكد: ما كان ألي من ذلك أن يكون ممكناً لوال العمل السريع والفعال 
ملنظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف العامل. وعند اندالع اجلائحة يف العام 
املاضي، عملُت مع العديد منهم مباشرة من خالل منصة االحتاد REG4COVID# لضمان 
املرونة العاملية واحلفاظ على تشغيل الشبكات على الرغم من االرتفاع املفاجئ يف الطلب.

غري أن التنظيم الفعال مهم ليس فقط يف أوقات األزمات. ففي وقت التحول الرقمي، أكثر من 
أي وقت مضى، جيب أن يكون التنظيم عملياً ومتناسباً ومالئماً للغرض منه. وروجت الندوة 

العاملية ملنظمي االتصاالت هلذا العام )GSR-21( ملوضوع مهم على املدى الطويل هو “التنظيم 
من أجل التحول الرقمي – تسريع وترية التوصيلية الشاملة والنفاذ واالستخدام الشاملني”. 

وكانت مريسي واجنو، القائمة أبعمال املدير العام هليئة تنظيم االتصاالت يف كينيا، رئيسة 
الندوة وما يرتبط هبا من مشاورات بشأن املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن 

الندوة GSR-21 من أجل منظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وأثناء قيادهتا هلذه املناقشات احلامسة، قدمت رؤى فريدة عن دور املنظمني يف ضمان التحول 
الرقمي الشامل. ووفقاً “للمعيار املرجعي G5”، فإن األطر التنظيمية التعاونية واملنسقة 

 .)G5( واالستشرافية يف كينيا، تضعها يف الطريق السليم حنو تنظيم اجليل اخلامس

يف وقت التحول 
الرقمي، أكرث من أي 
وقت مىض، يجب أن 
يكون التنظيم عملياً 

ومتناسباً ومالمئاً للغرض 
منه. 

دورين بوغدان-مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت 
يف االتحاد الدويل لالتصاالت
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القيادة التعاونية 

أبرزت املناقشات اليت جرت يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2021 احلاجة إىل قيادة 
ونـُُهج تعاونية لضمان الثقة يف اجملال الرقمي؛ والتوصيلية واألدوات التمكينية التنظيمية من أجل 
التحول الرقمي؛ والتمويل الالزم لتوفري توصيلية ميسورة التكلفة والنفاذ واالستخدام الفعالني، 

والشمول الرقمي اآلمن؛ والشراكات من أجل التحول الرقمي.

وترأست السيدة واجنو أيضاً نسقاً جديداً مناسباً هلذا الوقت. وتضمنت الندوة هذا العام سلسلة 
من األحداث االفرتاضية املرتابطة، هتدف إىل تسهيل املناقشات حول وجهات النظر التنظيمية، 

والتحدايت واحللول املبتكرة على املستوى اإلقليمي يف ابدئ األمر، قبل الدورات العاملية 
الرئيسية يف يونيو. وكان اهلدف من هذا النسق اجلديد تعزيز الشمول وزايدة مشاركة اجملتمع 

التنظيمي العاملي يف املناقشات احلامسة اليت جعلت الندوة منرباً هاماً منذ عام 2000.

وابإلضافة إىل دور منطقة إفريقيا الرئيسي يف الندوة، من املقرر أن تستضيف أيضاً املؤمتر العاملي 
املقبل لتنمية االتصاالت )WTDC(، وهو املؤمتر املعين ابختاذ القرارات ملكتب تنمية االتصاالت 
)BDT( ابالحتاد اليت توجه مسار أنشطتنا على مدى السنوات األربع املقبلة. وُتدَمج املناقشات 
التنظيمية ابلكامل يف األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، إذ بدأ حوار القادة 

الراسخ يف الندوة يتحول إىل حمطة على الطريق إىل أديس أطلقنا عليها اسم الفرتة املؤدية إىل 
مؤمتر التنمية الرائد.

التنظيم: إفريقيا محور االهتمام

يف الواقع، تتطور السوق التنظيمية يف إفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى يف العامل. واليوم، لدى 
ما يقرب من ثلثي البلدان اإلفريقية سياسات وطنية شاملة أو خطة رئيسية بشأن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، بعد أن كان هذا العدد أكرب قلياًل من الثلث قبل مخس سنوات وفقاً 

ألحدث تقرير لالحتاد بشأن االجتاهات الرقمية يف إفريقيا.

ومع وجود السياسات التنظيمية السليمة، ميكن إلفريقيا إرساء اليقني وبناء وفورات احلجم 
وجذب استثمارات ضخمة يف البنية التحتية. وستشكل هذه التطورات أنباًء سارة ألكثر من 

70 يف املائة من األفارقة الذين ما زالوا ال يستخدمون اإلنرتنت بسبب نقص القدرة على حتمل 
التكاليف أو نقص املهارات أو النفاذ املوثوق. 

وكان الهدف من هذا النسق 
الجديد تعزيز الشمول وزيادة 

مشاركة املجتمع التنظيمي 
العاملي يف املناقشات الحاسمة 
التي جعلت الندوة منرباً هاماً 

منذ عام 2000. 

وإىل جانب تسليط الضوء عىل 
التحديات املشرتكة، وفرت 

الندوة منصة فريدة لبناء 
الجسور بني األقاليم وتعزيزها 
مبا يتامىش مع أولويات االتحاد 

األورويب واالتحاد اإلفريقي. 
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ُنُهج إقليمية منسقة 

استضافت املائدة املستديرة التنظيمية اإلقليمية للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2021 من 
أجل أورواب وإفريقيا اليت ُعقدت افرتاضياً يف 14 أبريل، حوايل 30 متحداثً، معظمهم من 

اجلمعيات التنظيمية اإلقليمية والوطنية، واجتذبت أكثر من 560 مشاركاً. وإىل جانب تسليط 
الضوء على التحدايت املشرتكة، وفرت الندوة منصة فريدة لبناء اجلسور بني األقاليم وتعزيزها 

مبا يتماشى مع أولوايت االحتاد األورويب واالحتاد اإلفريقي.

وقد ساعد تنسيق النهج التنظيمية يف تسريع التحول الرقمي يف مجيع أحناء أورواب. وبدأت 
بلدان االحتاد األورويب وغريها بتهيئة الظروف جلذب االستثمار يف التوصيلية املفيدة. وهذا يعين 

احلفاظ على املنافسة مع تعزيز االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حىت يف 
أوقات جائحة فريوس كوروان. وأصبحت أورواب مصدر إهلام للعديد من اهليئات التنظيمية، 

وأود التشجيع على مضاعفة اجلهود لبناء اجلسور الرقمية بني إفريقيا وأورواب وكذلك مع 
مناطق أخرى.

واستمرت احلوارات التنظيمية اإلقليمية من أبريل إىل يونيو )ميكن االطالع على املزيد من 
املعلومات يف املقال التايل(، مدعومًة ابلتقرير REG4COVID# اجلديد ودراسات حالة ُقطرية 

ودراسة جديدة عن متويل النفاذ الشامل واخلدمات الشاملة.

التزام مستمر

نسرتشد هبذه املناقشات البالغة األمهية يف سعينا إىل إعادة البناء بشكل أفضل يف أعقاب 
اجلائحة. وأدعو اجلميع إىل االنضمام إلينا يف هذه املسرية املهمة. ولن جند حلواًل هلذه 

التحدايت الصعبة واملشرتكة إال من خالل التفكري والعمل معاً.

تتطور السوق التنظيمية يف 
إفريقيا أكرث من أي منطقة 

أخرى يف العامل. 
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سيشمل العدد المقبل من مجلة أخبار االتحاد المزيد من المعلومات عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2021.

https://www.itu.int/GSR21-EUR-AFR
https://www.itu.int/GSR21-EUR-AFR
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https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/05/11/08/52/Pandemic-in-the-Internet-age
https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/05/11/08/52/Pandemic-in-the-Internet-age
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Documents/Publications/GSR21_Financing Universal Access To Digital Technologies And Services.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Documents/Publications/GSR21_Financing Universal Access To Digital Technologies And Services.pdf


الندوة العالمية لمنظمي 
االتصاالت لعام 2021: 

التصدي للتحديات العالمية 
على المستوى اإلقليمي

على الرغم من أننا كثرياً ما نتحدث عن قضااي ذات طابع عاملي، مثل جائحة فريوس كوروان 
)كوفيد-19( أو الفجوة الرقمية العاملية، تواجه كل منطقة حتدايت متميزة يف التصدي هلذه 

القضااي. ومسألة تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( ال ختتلف عن ذلك.

قبل الندوة العاملية األخرية ملنظمي االتصاالت )GSR-21(، اجتمع اخلرباء اإلقليميون ملناقشة 
حتدايت تنظيمية واقتصادية حمددة وحتديد األولوايت التنظيمية الرئيسية على الصعيد اإلقليمي. 

وسامهت هذه املناقشات يف وضع املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات للندوة العاملية 
ملنظمي االتصاالت 2021 اليت صدرت يف أواخر يونيو.

وجرى يف هذا الشهر أيضاً تنظيم أحداث املائدة املستديرة التنظيمية اإلقليمية واحلوار 
االقتصادي اإلقليمي لثالث مناطق رئيسية يف العامل.

قبل الندوة العالمية األخيرة 
لمنظمي االتصاالت 

)GSR-21(، اجتمع الخبراء 
اإلقليميون لمناقشة 

تحديات تنظيمية واقتصادية 
محددة وتحديد األولويات 
التنظيمية الرئيسية على 

الصعيد اإلقليمي.
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فيما يلي بعض النتائج الرئيسية على الصعيد اإلقليمي:

الدول العربية

سلطت املائدة املستديرة التنظيمية اإلقليمية للدول العربية الضوء على التنظيم التعاوين من أجل 
التوصيلية الشاملة – “تنظيم اجليل اخلامس” – وأشارت إىل النتائج الرئيسية للتقرير اجلديد 
بعنوان سياسة املنافسة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنظيمها وحتليلها يف بيئة 

التطبيقات الرقمية يف منطقيت الدول العربية وإفريقيا. ويربز التقرير القضااي التنظيمية التقليدية 
وأثر التحول الرقمي يف املنطقة، ويقدم توجيهات بشأن الطريق التنظيمي املقبل.

ويلقي احلوار االقتصادي اإلقليمي الضوء على اجلوانب االقتصادية واملالية، إىل جانب مناذج 
النظام اإليكولوجي الرقمي الناشئ. وانقش املشاركون أوجه التقدم يف اسرتاتيجيات التكاليف 

 ،)LDC( ًوالتسعري التنظيمية يف العصر الرقمي، وتبادلوا القصص املؤثرة من أقل البلدان منوا
وحبثوا السياسات واللوائح والُنهج االقتصادية الرئيسية للتحول الرقمي يف املنطقة.

آسيا واحمليط اهلادئ 

ركزت اجتماعات املائدة املستديرة التنظيمية وجلسات احلوار االقتصادي ملنطقة آسيا واحمليط 
اهلادئ على املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت؛ بشأن االرتقاء التنظيمي من أجل متويل البنية التحتية الرقمية والنفاذ إليها 
واستعماهلا؛ والتنظيم التعاوين من اجليل اخلامس؛ واحلوافز لتعزيز خدمات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ميسورة التكلفة من خالل تشجيع االستثمار يف التوصيلية املفيدة؛ والنهج 
االقتصادية واملالية يف النظام اإليكولوجي الرقمي؛ والشراكات الفّعالة لتعزيز التوصيلية وحتقيق 

أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة )SDG( لعام 2030؛ والسياسات واللوائح التنظيمية 
للتكنولوجيات البالغة األمهية يف املستقبل.

سلطت المائدة المستديرة 
التنظيمية اإلقليمية للدول 
العربية الضوء على التنظيم 

التعاوني من أجل 
التوصيلية الشاملة.

ركزت اجتماعات المائدة 
المستديرة التنظيمية 

وجلسات الحوار االقتصادي 
لمنطقة آسيا والمحيط 

الهادئ على المبادئ 
التوجيهية ألفضل 

الممارسات الصادرة 
عن الندوة العالمية  
لمنظم االتصاالت.
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خمسة أجيال للتنظيم

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت

تنظيم متكامل
توجهه أهداف السياسات االقتصادية 

واالجتماعية   

G4
تمكين االستثمار واالبتكار والنفاذ

الرتكيز املزدوج على حفز املنافسة يف تقدمي 
اخلدمات واحملتوى، ومحاية املستهلك

G3

فتح األسواق
حترير جزئي واخلصخصة عرب الطبقات

G2

احتكارات عامة منظمة
هنج التحكم والسيطرة

G1

تنظيم تعاوني 
حوار شامل وهنج منسق عرب 

القطاعات

G5



يف اجتماع مائدة مستديرة تنفيذية ُعقد يف 8 يونيو، تناول رؤساء وكبار املسؤولني يف اهليئات 
التنظيمية الوطنية ووزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التحدايت اإلقليمية يف جمال 
السياسات والتنظيم. ويف جلسة أخرى عمد أعضاء قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل 

لالتصاالت )ITU( إىل التحدث بصراحة مع األكادمييني عن التحدايت اليت تواجه قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال سيما فيما يتعلق ابلتوصيلية.

كومنولث الدول المستقلة  

يتفوق االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنظيم، وتزيد جائحة 
كوفيد-19 من تسريع هذا االجتاه. واتفق املشاركون من منطقة كومنولث الدول املستقلة 

)CIS( على أنه لكي تتمكن البلدان من سد هذه الفجوة، يتعني على واضعي السياسات يف 
هذه البلدان أن يفهموا الطبيعة العاملية للتقدم التكنولوجي. وهذا يعين تبادل أفضل املمارسات 

التنظيمية ابستمرار. ومع ذلك، تبقى السياسات واللوائح الوطنية عاماًل حامساً لوضع 
آليات فعالة.

وركزت املائدة املستديرة التنظيمية وجلسات احلوار االقتصادي ملنطقة كومنولث الدول 
املستقلة على األجيال املتعاقبة من تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وقدمت حملة عامة 

عن أدوات التنظيم الرقمي؛ وسلطت الضوء على السياسات االقتصادية املنطبقة، إىل جانب 
أساليب حتديد تكاليف اخلدمات املتعلقة بشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت الوطنية؛ وعرضت التقارير واملنشورات الرئيسية املتعلقة ابالقتصادات والتمويل يف 
جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصادرة عن مكتب تنمية 

االتصاالت ابالحتاد.

وتبادلت بلدان كومنولث الدول املستقلة أفضل املمارسات التنظيمية واطّلعت على املزيد من 
املناقشات املقبلة يف قطاع التنمية ابالحتاد.

املناطق تشكل الصورة العاملية

توجت املناقشات اليت دارت يف مناطق االحتاد الست اليت تغطي مجيع أحناء العامل جبلسات 
أساسية للندوة GSR-21 ُعقدت يف الفرتة من 21 إىل 25 يونيو.

اجتماعات المائدة 
المستديرة التنظيمية 

وجلسات الحوار االقتصادي 
لمنطقة كومنولث الدول 

المستقلة ركزت على 
األجيال المتعاقبة 

لتنظيم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت.
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اّطلع على مزيد من المعلومات عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2021.
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رسم خرائط البنية التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت والشمول المالي 
في المكسيك

بقلم فالديمير ديجل، مسؤول برنامج البنية التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت

هل ميكن أن تتخيل كيف ستكون احلياة بدون حساب مصريف؟ هذه هي احلقيقة اليومية ألكثر 
من مليار شخص من البالغني “غري املستفيدين من اخلدمات املصرفية” يف مجيع أحناء العامل.

وميهد النفاذ إىل حساابت املعامالت الطريق إىل مشول مايل أوسع، مما يعين أنه ميكن لألفراد 
والشركات إجراء معامالت مالية بشكل أكثر كفاءة وأماانً. وميكن أن أيخذ ذلك شكل النفاذ 

إىل األموال بسهولة أكرب، أو جعل املدفوعات أكثر أماانً، أو بناء االئتمان، أو تراكم 
املدخرات، أو االستثمار يف املستقبل، أو مواجهة الصدمات االقتصادية.

وبغض النظر عن اهلدف املايل، فإن النفاذ إىل حساب معامالت ميثل خطوة أوىل حامسة مُتّكن 
من املشاركة يف االقتصاد الرقمي ويعترب لبنة أساسية للتنمية الرقمية. 
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وأصبح تتبع هذا األمر واألشكال األخرى من الشمول املايل أسهل يف املكسيك. وبفضل 
خريطة تفاعلية جديدة* ُوضعت ابستخدام أدوات مفتوحة املصدر، أصبح من املمكن اآلن 

تصور الفجوات وحتديد احلواجز البارزة اليت تعرتض التوصيلية املالية يف مجيع أحناء البلد.

وقد وضع السطح البيين بناًء على خرائط النطاق العريض الصادرة عن االحتاد، وحيتوي على 
سلسلة من الطبقات اليت ميكن استخدامها لتحليل الشمول املايل على املستويني احمللي والوطين. 

كما أنه حيتوي على جمموعة متنوعة من املصادر إلظهار كيف ختتلف التوصيلية للخدمات 
املالية يف مجيع أحناء البلد.

إن السطح البيني لخريطة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والشمول المالي عبارة عن تطبيق ويب تفاعلي ُأنشئ بالكامل باستخدام برمجيات 

وأدوات ومرافق رسم خرائط الويب مفتوحة المصدر. *

* إخالء مسؤولية: التسميات المستخدمة في هذه الخريطة وطريقة عرض المواد فيها ال تعني بأي حال من 
األحوال التعبير عن أي رأي من جانب االتحاد الدولي لالتصاالت أو من جانب أمانة االتحاد فيما يتعلق بالوضع 
القانوني أليٍّ من البلدان أو األقاليم أو المدن أو المناطق أو لسلطاتها، أو فيما يتعلق بتعيين حدودها أو 

تخومها.

رسم خرائط الشمول 
المالي في المكسيك

يمكن االطالع على دليل تفصيلي 
بشأن كيفية استخدام الخريطة هنا.

أصبح تتبع هذا األمر 
واألشكال األخرى من الشمول 

املايل أسهل يف املكسيك. 

فالدميري ديجل

مسؤول برنامج البنية التحتية 
 لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

االتحاد الدويل لالتصاالت
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رسم خرائط للفجوات والفرص: التعاون عبر القطاعات على أرض الواقع

مت تطوير هذه األداة التفاعلية املصممة لدعم التحليل اجلغرايف املكاين للشمول املايل ابلتعاون 
الوثيق مع املعهد الفيدرايل لالتصاالت )IFT( يف املكسيك.

ووفقاً خلوان كارلوس هرياننديز ووكر، املنسق العام للشؤون الدولية يف املعهد الفيدرايل 
لالتصاالت، مّكنت املبادرة العاملية للشمول املايل )FIGI( العديد من السلطات املكسيكية من 

العمل معاً جلمع املعلومات الالزمة لوضع اخلريطة، مما يربز أمهية التعاون عرب القطاعات.

وقال ووكر “بفضل التعاون عرب القطاعات، سيكون من املمكن مواصلة العمل لصاحل الشمول 
املايل الرقمي، وابلتايل املسامهة يف رفاهية مجيع السكان، وال سيما الفئات الضعيفة، من خالل 
بناء املعلومات اجلغرافية واإلحصائية ذات املرجع اجلغرايف والتشاور بشأهنا وتفسريها وحتليلها 

للمساعدة يف عملية صنع القرارات املتعلقة ابلسياسات العامة واخلدمات الرقمية”.

ومتاشياً مع برانمج عمله السنوي، سيواصل املعهد الفيدرايل لالتصاالت العمل مع االحتاد 
الدويل لالتصاالت “لتشجيع تطوير البنية التحتية يف قطاعي االتصاالت والبث واستخدامها 

بشكل فعال”.

بفضل التعاون عرب القطاعات، 
سيكون من املمكن مواصلة 
العمل لصالح الشمول املايل 

الرقمي. 

خوان كارلوس هرينانديز ووكر

 املنسق العام للشؤون الدولية، 
املعهد الفيدرايل لالتصاالت، املكسيك
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خطوة واحدة أقرب إلى الشمول المالي العالمي

يعترب الشمول املايل عاماًل متكينياً حامساً للحد من الفقر وحتقيق النمو الشامل للجميع ويعتمد 
على النفاذ إىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

والشمول املايل العاملي هو الطموح الرئيسي للمبادرة العاملية للشمول املايل. وبقيادة االحتاد 
الدويل لالتصاالت وجمموعة البنك الدويل وجلنة املدفوعات والبنية التحتية للسوق، وبدعم مايل 
من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، تشّكل مبادرة FIGI برانجماً للعمل اجلماعي ميتد لثالث سنوات 

ويستهدف النهوض ابلبحوث يف جمال اخلدمات املالية الرقمية وتسريع حتقيق الشمول املايل 
الرقمي .

ويتمثل جزء من والية االحتاد الدويل لالتصاالت يف إطار مبادرة FIGI يف تقدمي حلول التنفيذ، 
مبا يف ذلك التحليالت املوضعية العميقة والتحقيقات العملية، اليت تعمل كلها من أجل حتقيق 

هدف النفاذ املايل الشامل.

وابإلضافة إىل املكسيك، متول املبادرة حالياً عمليات التنفيذ الوطنية يف الصني ومصر.

المزيد من حلول الشمول المالي من االتحاد الدولي لالتصاالت

ترقبوا التطورات املستقبلية لفريق االحتاد الدويل لالتصاالت الذي يعمل على الشمول املايل 
الرقمي، مبا يف ذلك تطبيق بيتا من نظام املعلومات اجلغرافية )GIS( لتنفيذ مفهوم مؤشر 

التوصيلية املالية وأداة لتقدير تكاليف نشر الشبكات.

ويف الطريق أيضاً، توجد مؤشرات الشمول املايل القائمة على البياانت اجلغرافية لدعم قرارات 
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإحداث أتثري أكرب على أرض الواقع.

ويقوم قطاع تنمية االتصاالت 
)ITU-D( ابالحتاد الدويل 

لالتصاالت بتطوير حلول مثل 
دليل خريطة البنية التحتية 

لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والشمول املايل 

للمكسيك بطريقة ميكن 
ألعضاء االحتاد اآلخرين 

استخدامها بسهولة لتحقيق 
توصيلية موثوقة للجميع.
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توسيع الشمول المالي من 
خالل المدفوعات اإللكترونية

غريت أزمة جائحة فريوس كوروان )COVID-19( الطريقة اليت جُيري هبا الناس معامالهتم 
اليومية. ومع ذلك، يف نظام دينامي يعتمد على التطبيقات واخلدمات اآلمنة، يعمل اخلرباء على 

حتقيق التوازن بني سالمة املدفوعات اإللكرتونية واحلاجة إىل إدراج مجيع أنواع املستخدمني، 
الذين ميثلون كل فئة اجتماعية واقتصادية. 

ويف العديد من البلدان النامية، بقيت شرائح كبرية من اجملتمع حىت اآلن غري مستفيدة إىل حد 
كبري من مزااي احلساابت املصرفية واخلدمات املالية األخرى. وتعترب املدفوعات اإللكرتونية 

- والفرص اجلذابة لالستفادة منها - جزءاً أساسياً من اللغز عندما يتعلق األمر إبدراج صغار 
التجار واملستهلكني يف النظام املايل الرمسي. 

اقرأ تقرير حوافز قبول الدفع 
اإللكتروني الذي أعده فريق العمل 

التابع للمبادرة العالمية للشمول 
المالي )FIGI( بشأن الموضوع 

الذي تقوده مجموعة البنك 
الدولي. 
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يقوم الوسطاء يف جمال الدفع اإللكرتوين - مثل ميسري الدفع وجممعي الفواتري وبواابت 
الدفع - بتجهيز املدفوعات عرب نطاق أوسع من القنوات أكرب مما كان متاحًا من قبل. 

التجارية  لألعمال  الرئيسية  الدفع  قنوات  اإللكرتونية  التجارة  ومواقع  املتنقلة  اهلواتف  وتعترب 
الصغرية أو العمالء اآلن. 

فرصة للنمو

إن استخدام التجار ألنظمة الدفع اإللكرتوين ميهد الطريق أمام سداد أعداد متزايدة من 
املستهلكني للمدفوعات إلكرتونياً. ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدويل يف عام 2020، تشري 

التقديرات إىل أن املدفوعات اليت يسددها األفراد إىل جتار التجزئة متناهيي الصغر وصغار 
ومتوسطي احلجم تصل إىل 18,8 تريليون دوالر أمريكي يف مجيع أحناء العامل، ولكن جُترى 

37 يف املائة منها فقط إلكرتونياً. وهذه فرصة غري مستغلة ابلنسبة إىل معظم البلدان.

ويف املكسيك، أدى قبول املدفوعات اإللكرتونية إىل حتسني حياة وسبل عيش أصحاب 
األعمال املتناهية الصغر والصغرية بشكل كبري، وفقاً لدراسة أجرهتا شركة Visa. وقالت أمينة 

ترياان، رئيسة شعبة التأثري االجتماعي والسياسات والقياس يف شركة Visa، خالل ندوة املبادرة 
العاملية للشمول املايل )FIGI(، إنه من بني 750 مالكاً مشلهم االستقصاء خالل جائحة 
COVID-19، أبلغ حوايل ثالثة أرابعهم عن زايدة اإليرادات الشهرية وإنفاق العمالء. 

وأضافت أنه “يف الشركات اليت سجلت منواً، زاد متوسط اإليرادات الشهرية بنسبة 
22 يف املائة منذ قبول املدفوعات الرقمية.”

وابلنسبة لتلك الشركات، قدم الوسطاء القائمون بتيسري عمليات الدفع حلواًل خمصصة 
الحتياجاهتم، وكان ذلك ابلنسبة لثالثة أرابعهم، املرة األوىل اليت قبلوا فيها املدفوعات 

اإللكرتونية. وأضافت ترياان أنه نظراً لزايدة توافر منصات الدفع اآلمنة وسهولة استخدامها، من 
املرجح بشكل متزايد أن توصي الشركات ابلدفع اإللكرتوين ألقراهنا. ورأى أكثر من ثلث 

الشركات اليت مشلها االستقصاء أن املدفوعات اإللكرتونية ضرورية لقدرهتا على الصمود 
.COVID-19 وتعافيها بعد جائحة

يف الرشكات التي سجلت منواً، 
زاد متوسط اإليرادات 

الشهرية بنسبة 22 يف املائة 
منذ قبول املدفوعات الرقمية. 

أمينة تريانا

رئيسة شعبة التأثري االجتامعي 
Visa والسياسات والقياس، رشكة
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النفاذ عبر الهواتف المتنقلة

أدى النفاذ عرب اهلواتف املتنقلة الرخيصة إىل حتول املزيد من التجار حنو الدفع اإللكرتوين، بل 
وجذب صغار التجار غري املستفيدين من اخلدمات املصرفية.

وأبكثر من 1,2 مليار حساب مسجل و300 مليون حساب نشط شهرايً حول العامل، ساهم 
مقدمو خدمات األموال املتنقلة بشكل كبري يف االستجابة جلائحة COVID-19 يف العديد من 

األسواق، وفقاً لتقرير حالة الصناعة بشأن املدفوعات املتنقلة لعام 2021، من رابطة النظام 
العاملي لالتصاالت املتنقلة )GSM(، وهي رابطة صناعية متثل مصاحل مشغلي الشبكات املتنقلة. 

ومنت قيمة مدفوعات التجار ابألموال املتنقلة بنسبة 43 يف املائة العام املاضي، مقارنة بنسبة 
28 يف املائة يف العام السابق.

وقالت أشلي أولسون أونيانغو، رئيسة الشؤون املالية والتكنولوجيا الزراعية يف الفريق التابع 
لرابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة واملعين ابلتكنولوجيا املتنقلة من أجل التنمية: “أدى 

منوذج أعمال الدفع كمنصة ملقدمي خدمات األموال املتنقلة إىل نظام إيكولوجي جديد لقبول 
الدفع يف جمال اخلدمات املتنقلة، ويعتمد على جمموعة من الوسطاء لضمان التجهيز السلس عرب 

منصات متعددة”.

وجيب على الصناعة تقييم املخاطر اليت تشكلها املدفوعات اإللكرتونية ابستمرار. وأشارت 
أونيانغو إىل أن هذه العمليات متيل إىل أن تكون متعلقة ابلتشغيل، مثل “فشل التكنولوجيا 

أو التأخري، مما قد يؤدي إىل أتخريات يف التسوية وتراكم كبري للمعامالت”.

ويعد األمن السيرباين ومنع االحتيال أمرين حيويني لبث الثقة على نطاق واسع. ويلزم بذل 
مزيد من العناية الواجبة لالمتثال للوائح املصممة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

ولكن يف الوقت نفسه، تعترب سهولة نفاذ العمالء والتجار مسألة يف غاية األمهية، شأهنا شأن 
ضمان أن تكون حساابت املعامالت اآلمنة وحق الرجوع عندما تسوء األمور.

وقال سيد سهيل جواد، مدير إدارة أنظمة الدفع يف البنك املركزي الباكستاين: “يريد التجار 
نفاذاً فورايً إىل أمواهلم، ويريد املستهلكون اسرتداد األموال فوراً أثناء النزاعات”.  

يستكشف تقرير حالة الصناعة الصادر 
عن رابطة النظام العاملي لالتصاالت 

املتنقلة كيف احتضنت صناعة األموال 
املتنقلة االضطراب وقامت ببناء القدرة 

على الصمود خالل العام املاضي.

اقرأ المزيد هنا.

يريد التجار نفاذاً فورياً إىل 
أموالهم، ويريد املستهلكون 

اسرتداد األموال فوراً أثناء 
النزاعات. 

سيد سهيل جواد

 مدير إدارة أنظمة الدفع،
البنك املركزي الباكستاين
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المسائل التنظيمية

يقدم نظام الدفع اإللكرتوين املرتقب يف ابكستان، Raast، معامالت من الشخص إىل التاجر. 
ونظراً إىل أنه من املقرر نشر النظام خالل العام القادم، ينظر البنك املركزي يف كيفية ترخيص 

وسطاء الدفع اإللكرتوين وتسجيلهم. وقال جواد: “إن التوقيت مهم جداً. فهل نبدأ يف 
تسجيلهم أو ترخيصهم يف املرحلة األولية، أم ننتظر ونرتك أعماهلم تكرب وتصل إىل 

عتبة معينة؟”

وتعمل اجلهات التنظيمية مع صناعة املدفوعات إلجياد توازن مناسب بني الضوابط التنظيمية 
والفرص املتاحة لوسطاء الدفع اإللكرتوين لدخول السوق واالبتكار. وقالت ترياان إن النهج 

املستدام هو الذي يشجع االستثمار واالبتكار، ويسمح أيضاً إبعادة التصميمات بشكل مستمر 
لتلبية االحتياجات املتطورة للتجار والعمالء.

وأضافت يف إشارة إىل أمهية األمن واخلصوصية أن راحة املستخدم تدعو أيضاً إىل إمكانية 
التشغيل البيين بني الوسطاء - “ولكن ابلقدر الضروري من املعلومات فقط.”

وأوضح أمحد فرج هللا، كبري أخصائيي القطاع املايل يف جمموعة البنك الدويل، ثالثة هُنج رئيسية 
تتبعها البنوك املركزية لتنظيم الوسطاء. أواًل، ميكن إصدار لوائح مباشرة للوسطاء. واثنياً، 

عندما تعتمد أنظمة الدفع وسطاء يستوفون متطلبات معينة، ميكن أن تقّيم اهليئات التنظيمية 
مدى كفاية هذه املتطلبات وأن تدعو إىل إجراء تعديالت حسب االقتضاء. وقال “النهج 

الثالث هو الذي تطبق فيه اهليئة التنظيمية اللوائح على املشرتي مث تتعامل مع الوسطاء كخدمة 
خارجية للمشرتي.”

وأشار فرج هللا إىل أن املؤسسات اليت تستعني مبصادر خارجية يف عملها مسؤولة عن تصرفات 
هذه املصادر اخلارجية عند تقدميها للخدمات. وعلى هذا النحو، يف السيناريو الثالث، جيري 
املشرتي - البنوك وكذلك اجلهات الفاعلة غري املصرفية - عملية العناية الواجبة الشاملة على 
الوسطاء. واقرتح جواد إمكانية اتباع هنج هجني ميكن أن يشمل مكوانت تنظيمية خمتلفة بناًء 

على احتياجات كل بلد.

 

النهج الثالث هو الذي تطبق 
فيه الهيئة التنظيمية اللوائح 
عىل املشرتي ثم تتعامل مع 

الوسطاء كخدمة خارجية 
للمشرتي. 

أحمد فرج الله

 كبري أخصائيي القطاع املايل،
مجموعة البنك الدويل
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مالحظة: هذا المقال يستند إلى حلقة نقاش خالل ندوة المبادرة العالمية للشمول المالي )FIGI( لعام 2021.

تشغيل تسجيل الجلسة.

https://figi.itu.int/event/day-7/
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األساس لخدمات مالية 
رقمية أكثر أمانًا 

 بقلم بالل جاموسي، رئيس دائرة لجان الدراسات
مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصالت

تعتمد التحوالت اليت نشهدها يف العديد من اجملاالت - من الطاقة والتنقل إىل الرعاية الصحية 
والزراعة واخلدمات املالية - على التكنولوجيات الرقمية، إىل جانب جمموعة من األنظمة 

اإليكولوجية لألعمال املرتبطة هبا. وجيب أن تكون كل هذه التكنولوجيات واألنظمة موثوقة 
وآمنة وجديرة بثقتنا.

واملبادرة العاملية للشمول املايل )FIGI( هي إطار مفتوح للتعاون بقيادة االحتاد الدويل 
لالتصاالت )ITU( وجمموعة البنك الدويل واللجنة املعنية ابملدفوعات والبىن التحتية 

.)CPMI( للسوق

وجتمع شراكتنا اخلربات املتخصصة الالزمة لتسريع الشمول املايل الرقمي. وبدعم من مؤسسة 
بيل وميليندا غيتس، مجعنا اجملموعة الكاملة من أصحاب املصلحة الذين سيستفيدون من 

هذه اخلربات.

وساعدت جمموعة البنك الدويل واللجنة CPMI يف بناء فهم قوي العتبارات السياسات احمليطة 
ابهلوية الرقمية وحتفيز استخدام املدفوعات اإللكرتونية.

وركز عمل االحتاد على األمن والبنية التحتية والثقة - التطبيقات واخلدمات املالية اآلمنة، 
والبنية التحتية الرقمية املوثوقة، وما ينتج عن ذلك من ثقة املستهلك يف أن أموالنا وهوايتنا 

الرقمية آمنة.

يجب أن تكون كل هذه 
التكنولوجيات واألنظمة 
موثوقة وآمنة وجديرة 

بثقتنا. 

بالل جامويس

 رئيس دائرة لجان الدراسات
مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد الدويل 

لالتصاالت

تجمع رشاكتنا الخربات 
املتخصصة الالزمة لترسيع 

الشمول املايل الرقمي. 
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لم تعد هناك أسرار

أصبحت احلاجة إىل االستيقان القوي واضحة يف ضوء انتشار انتهاكات البياانت، حيث تشري 
املناقشات يف أوساط الصناعة يف كثري من األحيان إىل أنه “مل تعد هناك أسرار بعد اآلن.”

وتساعد معايري االحتاد اجلديدة بشأن اإلطار العام لالستيقان الشامل )X.1277( والربوتوكول 
“من العميل إىل املستيقن” )X.1278( يف التغلب على القيود األمنية لنهج “السر املشرتك”، 

وهو األساس لنموذج االستيقان القائم على اسم املستعمل كلمة املرور املألوف على 
نطاق واسع.

وميكن للمستعملني اآلن استيقان أجهزهتم حملياً ابستخدام القياسات البيومرتية، ويستيقن اجلهاز 
بعد ذلك املستعمل عرب اإلنرتنت ابستخدام جتفري املفاتيح العمومية. وابملعايري اجلديدة، يُطلب 

من املستعملني االستيقان أبجهزهتم حملياً مرة واحدة فقط، وال مُتحى بياانت القياسات 
البيومرتية اخلاصة هبم من اجلهاز أبداً. ويتجنب هذا النموذج قابلية التعرض للتصيُّد اإللكرتوين 

أو هجمات االعرتاض الوسيط أو األشكال األخرى من اهلجمات اليت تستهدف بياانت 
اعتماد املستعمل.

وساعد العمل مبوجب املبادرة العاملية للشمول املايل يف توجيه وضع هذه املواصفات، اليت 
طورها أواًل حتالف FIDO )“اهلوية السريعة على اخلط”(، لتصبح ضمن عملية التقييس يف 
االحتاد لتحفيز اعتمادها عاملياً. وتدعم معظم األجهزة واملتصفحات املتاحة يف السوق اآلن 

.X.1278و X.1277 خيارات االستيقان املتوافقة مع املعيارين

تحصين حديقة محاطة باألسوار

غالباً ما تُقدم اخلدمات املالية الرقمية عرب نظام التشوير رقم SS7( 7( يف البلدان النامية، وهو 
بروتوكول قدمي بشأن الشبكات وضع االحتاد معايريه يف أواخر سبعينيات القرن املاضي. 

ومُيكِّن النظام SS7 مجيع مشغلي الشبكات من إقامة التوصيل البيين ويبدو من املؤكد أنه سيظل 
قيد االستخدام لسنوات قادمة.

ولكن مل يؤخذ األمن يف االعتبار عند تصميمه. فقد ُصِمم النظام SS7 كحديقة حماطة 
ابألسوار. وكان من املقرر أن يكون الدخول إىل شبكة SS7 منظماً للغاية، وعدم منح إمكانية 
النفاذ إال ملشغلي الشبكات املوثوق هبم. ولكن وجدت اجلهات الفاعلة اخلبيثة منذ ذلك احلني 
طرقاً خمتلفة للحصول على املفاتيح، خاصًة وأن بعض افرتاضات التصميم والنشر األولية مل تعد 
صاحلة مع تطبيق هنج عدم التنظيم، ونقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت، والشبكات املتنقلة.

وعملت املبادرة العاملية للشمول املايل )FIGI( على إذكاء الوعي بنقاط الضعف األمنية يف 
النظام SS7 وتقنيات التخفيف املرتبطة هبا. ومع تزايد احلاجة إىل ختفيف نقاط الضعف هذه، 
ميكن ملشغلي الشبكات النظر إىل معيار االحتاد Q.3057 اجلديد الذي حيدد متطلبات التشوير 
واملعمارية من أجل التوصيل البيين فيما بني كياانت الشبكة املوثوقة. وهذا معيار آخر متأصل 

يف مناقشات املبادرة.

باملعايري الجديدة، يُطلب من 
املستعملني االستيقان 

بأجهزتهم محلياً مرة واحدة 
فقط، وال مُتحى بيانات 

القياسات البيومرتية الخاصة 
بهم من الجهاز أبداً. 

مع تزايد الحاجة إىل تخفيف 
نقاط الضعف هذه، ميكن 

ملشغيل الشبكات النظر إىل 
 Q.3057 معيار االتحاد

الجديد. 
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التوصيلية الموثوقة والمتاحة على نطاق واسع 

تتأثر الثقة يف اخلدمات املالية الرقمية أيضاً أتثراً حاداً مبوثوقية وتوافر التوصيلية. وميكن أن 
يؤدي تعطل الشبكة وفشل املعامالت الناتج عن انقطاع االتصاالت إىل إضعاف ثقة 

املستهلكني والتجار يف اخلدمات املالية الرقمية.

وجيب أن يستمر االستثمار يف البنية التحتية الرقمية، وأن تعتمد الصناعة معايري مرجعية مفيدة 
ومقبولة على نطاق واسع جلودة اخلدمة. وحتدد معايري االحتاد الطريق حنو البنية التحتية املوثوقة 

اليت تسمح ابلتشغيل البيين للشبكات، وتوفر جمموعة واسعة من األدوات لتقييم أداء وجودة 
اخلدمات اليت تعمل على هذه البنية التحتية.

وأبرزت املبادرة العاملية للشمول املايل الطلب على مؤشرات جودة اخلدمة احملددة خصيصاً 
للخدمات املالية الرقمية. وبفضل اخلربة املتخصصة لالحتاد، قدمنا معايري جديدة تصف 

اعتبارات اجلودة الرئيسية للخدمات املالية الرقمية )ITU G.1033( ومنهجية لتقييم جودة جتربة 
.)ITU P.1052( املستخدم

األمن عبر سلسلة القيمة

جيب على كل جهة فاعلة يف الصناعة تشارك يف تقدمي اخلدمات املالية الرقمية أن هتتم ابملخاطر 
األمنية. وال يكون األمن قوايً إال بقدر قوة أضعف حلقاته، ويواصل االبتكار يف التمويل 

الرقمي متديد طول سلسلة القيمة األساسية وزايدة تعقيدها.

ويتطلب التمويل الرقمي اآلمن دفاعات منسقة تتوافق مع التهديدات األمنية املتطورة. وحيدد 
تقرير رئيسي للمبادرة العاملية للشمول املايل إطار ضمان األمن املطلوب لتحقيق ذلك لكل 

جهة فاعلة يف سلسلة القيمة اخلاصة ابخلدمات املالية الرقمية.

وميكن أن تشكل أفضل املمارسات اليت يقرتحها اإلطار األساس لنظام إيكولوجي لألعمال 
أكثر أماانً. وهي تعكس احتياجات مجيع املعنيني، من العمالء إىل مشغلي الشبكات ومقدمي 

اخلدمات املالية الرقمية، وصواًل إىل مزودي اخلدمات اخلارجيني الذين يتعاملون مع 
النظام املايل.

إطار ضمان األمن في 
الخدمات المالية الرقمية

يقدم هذا التقرير حملة عامة عن 
التهديدات األمنية ونقاط الضعف اليت 

 يواجهها مقدمو اخلدمات املالية الرقمية.

التنزيل هنا.

أبرزت املبادرة العاملية 
للشمول املايل الطلب عىل 

مؤرشات جودة الخدمة 
املحددة خصيصاً للخدمات 

املالية الرقمية. 
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انضم إلينا في بناء الثقة

يقدم املخترب األمين اجلديد للخدمات املالية الرقمية التابع لالحتاد )انظر املقال التايل لالطالع 
على التفاصيل( اختبارات تتناول أمن تطبيقات الدفع عرب اهلواتف املتنقلة اليت تعمل على البنية 

التحتية القدمية واملتطورة للشبكات. ومن املؤكد أنه سيوفر دعماً قّيماً للمنظمني واجلهات 
الفاعلة يف الصناعة، سواء يف حتقيق قدر أكرب من االتساق يف محاية البياانت الشخصية أو يف 

ضمان سالمة وسرية معامالتنا.

وتتناول تقارير املبادرة FIGI األخرى موضوعات من األبعاد األمنية لسلسلة الكتل إىل اآلاثر 
املرتتبة على اخلصوصية نتيجة االستخدام املتزايد للتعلم اآليل ألمتتة قرارات االئتمان استناداً إىل 

البياانت البديلة، مثل مشرتايتك من وقت البث ومعامالت األموال املتنقلة.

وَتِعد التكنولوجيات الرقمية أبن تصبح القوة املوحدة الرئيسية لألنظمة املصرفية يف مجيع أحناء 
العامل. ولكن جيب أن يقرتن التقدم التكنولوجي بسياسات سليمة ومعايري تقنية تسمح ابلتشغيل 
البيين. حينئذ فقط ميكن للتحول الرقمي يف جمال التمويل أن جيعل احلياة أفضل للجميع يف مجيع 

أحناء العامل.

يجب أن يقرتن التقدم 
التكنولوجي بسياسات سليمة 

ومعايري تقنية تسمح 
بالتشغيل البيني. 
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االتحاد الدولي لالتصاالت 
يستضيف المختبر األمني 

للخدمات المالية الرقمية

سيدعم خمترب أمين جديد أنشأته املبادرة العاملية للشمول املايل )FIGI( اهليئات التنظيمية 
واملبتكرين لضمان أمن التطبيقات املالية وقدرهتا على الصمود ومتكني البنية التحتية 

وتدعم املبادرة إدخال إصالحات يف السياسات الوطنية حلفز الشمول املايل وتقود البحوث 
.)DFS( الرامية إىل بناء الثقة يف اخلدمات املالية الرقمية

واملخترب األمين للخدمات املالية الرقمية هو نتاج فريق العمل التابع للمبادرة العاملية للشمول 
املايل بشأن “األمن والبنية التحتية والثقة”

ويوفر املخترب هنجاً منظماً لعمليات التدقيق األمين لتطبيقات اخلدمة املالية الرقمية. ويستهدف 
هذا النهج املنظم قدراً أكرب من االتساق يف تنفيذ الضوابط حلماية البياانت الشخصية وسالمة 

املعامالت املالية وسريتها.

المختبر األمني للخدمات 
المالية الرقمية 

يوفر املخترب موارد إلجراءات األمن 
واالختبارات املتعلقة بتطبيقات اخلدمات 

 املالية الرقمية. 

طالع المزيد هنا.
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أربعة أهداف رئيسية 

سيدعم املخترب احلكومات ودوائر الصناعة يف تقييم االمتثال ألفضل املمارسات املتبعة يف جمال 
أمن اخلدمات املالية الرقمية، وإنشاء خط أساس أمين لتطبيقات اخلدمات املالية الرقمية، 

واعتماد تكنولوجيات استيقان قابلة للتشغيل البيين. وسينظم أيضاً دورات قصرية للمهنيني 
يف جمال األمن لتبادل املعارف ومواكبة تطور املخاطر األمنية وتقنيات التخفيف املرتبطة هبا.

وسيوفر املخترب ما يلي:
توجيهات إىل اهليئات التنظيمية يف تقييم أمن البنية التحتية للخدمات املالية الرقمية وإجراء  	

عمليات التدقيق األمين لتطبيقات اخلدمات املالية الرقمية.
آليات لتبادل املعلومات املتعلقة ابلتهديدات. 	
أدلة تطبيقات املعايري الدولية املتعلقة أبمن اخلدمات املالية الرقمية. 	
تقييمات التأهب لألمن السيرباين عرب سالسل القيمة للخدمات املالية الرقمية.. 	

أمن الخدمات المالية الرقمية من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس

تتناول االختبارات اليت يقدمها املخترب أمن تطبيقات اخلدمات املالية الرقمية اليت تعمل عرب البنية 
التحتية للشبكات التقليدية واملتطورة.

وتشمل اختبارات تطبيقات اخلدمات املالية الرقمية القائمة على بياانت اخلدمة التكميلية غري 
املنظمة )USSD( وجمموعة أدوات SIM )STK(  ما يلي:

	  STK حماكاة هجمات االعرتاض الوسيط على جمموعة األدوات
اختبار قابلية اهلجمات الثنائية على اهلواء  	
اختبار هجمات تنفيذ اخلدمة USSD عن بعد  	
	 .SIM اختبار استنساخ بطاقات

وتستند اختبارات تطبيقات Android DFS إىل أكرب 10 خماطر تتهدد االتصاالت املتنقلة من 
مشروع أمن تطبيقات اإلنرتنت املفتوحة )OWASP( وتعاجل نقاط اهلجمات التالية:

االستخدام غري املناسب للمنصة 	
ختزين البياانت غري اآلمن. 	
االتصاالت غري اآلمنة. 	
االستيقان غري اآلمن. 	
التجفري غري الكايف. 	
التالعب ابلشفرة. 	

مقابالت فيديوية في 
المبادرة العالمية للشمول 

المالي

استمع إلى المشاركين في ندوة 
المبادرة العالمية للشمول 

المالي لعام 2021 التي جرت عبر 
اإلنترنت.
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Building the digital world. 
Together.
From September to December 2021. 
Online and open to all.  

#ituworld 
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At ITU Digital World 2021, we believe in the power of technology  
to improve lives everywhere. We offer a platform for international  
and inter-sectoral collaboration to drive meaningful, inclusive  
and sustainable connectivity. We bring together the right stakeholders 
from government and industry, emerging and developing markets  
to share knowledge and innovations, explore the key trends in technology, 
strategy and policy, network, exhibit — and maximize the potential  
of the digital age for everyone, everywhere.

Be a part of it. Visit digitalworld@itu.int to find out more.
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