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 إرساء أسس
التحول الرقمي العالمي

بقلم هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

يف بداية العام املاضي، دعا األمني العام لألمم املتحدة )UN( إىل متكني مجيع األشخاص حول 
العامل من احلصول على نفاذ آمن وميسور التكلفة إىل اإلنرتنت حبلول هناية العقد. ومع وضع 
هدف النفاذ هذا البالغ األمهية يف االعتبار، عمدت إىل حث املنظمني وواضعي السياسات يف 

كل مكان إىل العمل مع املستثمرين – مبن فيهم مشغلو شبكات االتصاالت – لتهيئة الظروف 
املالئمة لبيئة استثمار أفضل.

ويف أعقاب جائحة كوفيد-19، جيب أن تستند جهود التعايف العاملي إىل أطر تنظيمية 
وسياساتية جديدة تتبىن املشاركة التعاونية مع وضع اسرتاتيجية استثمار جديدة على مستوى 

احلكومة ككل يف صميم هذه األطر. ويف الوقت نفسه، حنتاج إىل أسلوب تفكري جديد جيذب 
املستثمرين إىل املناطق احملرومة من اخلدمات واملناطق شحيحة اخلدمات، ويشجع مجيع األفراد 

على االستفادة على أفضل وجه من املوارد احملدودة.

ووضعت الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت هلذا العام )GSR-21( يف الطليعة الُنهج التعاونية 
لالتصاالت والتنظيم الرقمي من النوع ابلضبط الذي ميكنه ضمان توصيلية ميسورة التكلفة يف 
مجيع أحناء العامل حبلول عام 2030 ومساعدة البلدان على حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة 

اليت حددهتا األمم املتحدة.

ويتيح املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت )WTDC( – الذي أييت يف خضم جمموعة واسعة من 
التكنولوجيات واخلدمات املبتكرة واحملِدثة لتغريات كبرية - الفرصة لتغيري الربانمج الرقمي 

العاملي دون أن يتخلف أحد عن الركب.

أشكر اجملتمع التنظيمي وأصحاب املصلحة من الصناعة على تصديهم لألزمة اجلارية، كما 
يتضح من أفضل املمارسات والدروس املقدمة يف منصة االحتاد REG4COVID، وأشجع أعضاءان 

على مواصلة تبادل خرباهتم.

ويسلط هذا العدد األخري من جملة أخبار االحتاد الضوء على بعض املناقشات والنتائج الرئيسية 
للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2021.

يجب أن تستند جهود 
التعايف العاملي إىل أطر 

تنظيمية وسياساتية 
جديدة تتبنى املشاركة 

التعاونية. 

هولني جاو
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يتعين على منظمي 
التكنولوجيات الرقمية التعاون 

من أجل بناء مستقبل أفضل
 بقلم دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت في

،)ITU( االتحاد الدولي لالتصاالت 
وميرسي وانجو، القائمة بأعمال المدير العام لهيئة االتصاالت في كينيـا، 

)GSR-21( 2021 ورئيسـة الندوة العالميـة لمنظمي االتصـاالت لعام

َتعرب االقتصادات الرقمية احلالية احلدود وتتجاوزها مبسافات بعيدة لتمتد على نطاقات واسعة. 
ويكتسي التنظيم الرقمي أمهية حمورية يف تيسري تدفق االستثمارات واخلدمات بني الصناعات 

والبلدان وإنشاء بنية حتتية عالية السعة وقادرة على التكيف ومفتوحة للجميع.

ولتعزيز أوجه التآزر ومجع األموال، يتوقع من املنظمني املشاركة يف الُنهج املتبعة على مستوى 
احلكومة ككل، وجيب أن تشمل هذه النهج التعاون والتنسيق على الصعيدين الوطين واحمللي.

فالتعاون ضروري ملعاجلة األولوايت االجتماعية واالقتصادية، وينبغي أن يكون يف املقام األول 
بني وزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( ووزارات االقتصاد/املالية، والتخطيط، 
ولكن أيضاً وزارات التعليم، والصحة، والزراعة، والنقل، وشؤون اجلنسني، واألمن، والطاقة.

ويف الوقت نفسه، ميكن أن يساعد تعزيز التعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي يف معاجلة 
القضااي الشائكة املتعلقة ابلتجارة الرقمية والضرائب ومحاية البياانت واألمن السيرباين. وميكن 

أن تنشئ األسواق املفتوحة املدعومة بتنظيم تعاوين فرصاً غري مسبوقة للناس من مجيع اخللفيات 
يف جماالت الصحة والتعليم واملالية والتجارة والطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

وغريها من اجملاالت.

وتوفر الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت )GSR( – اليت تُعقد سنوايً منذ عام 2000 – للمنظمني 
وواضعي السياسات منصة مناقشة فريدة وحمايدة لتبادل خرباهتم وأفضل املمارسات.

لتعزيز أوجه التآزر وجمع 
األموال، يتوقع من املنظمني 

املشاركة يف الُنهج املتبعة عىل 
مستوى الحكومة ككل، ويجب 
أن تشمل هذه النهج التعاون 

والتنسيق عىل الصعيدين 
الوطني واملحيل. 

 دورين بوغدان-مارتن

االتحاد الدويل لالتصاالت

مرييس وانجو

هيئة االتصاالت يف كينيا
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أفضل الممارسات التنظيمية في مجال التحول الرقمي

ستساعد املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 
هلذا العام، املعتمدة خالل اجتماع رؤساء اهليئات التنظيمية يف 21 يونيو، البلدان على حتسني 
اسرتاتيجياهتا التنظيمية للتعجيل بتوفري توصيلية أكثر مشواًل. وستؤدي املبادئ التوجيهية، مثلما 

أدت يف السنوات السابقة، إىل تسهيل إجراء مناقشات ذات قيمة عالية بشأن مستقبل 
األسواق والتنظيم.

وتستند هذه املبادئ التوجيهية، الصادرة سنوايً منذ عام 2003، إىل حكمة جمتمع املنظمني 
العاملي، حيث تساعد على توجيه املستخدمني يف طريق التحول الرقمي غري املرسوم. وتتناول 

نسخة 2021 االضطراابت غري املسبوقة النامجة عن جائحة كوفيد-19.

وتعرض املبادئ التوجيهية امليزات الرئيسية املطلوبة يف األنظمة التنظيمية إلبقاء األسواق الرقمية 
“نشطة”، وتسريع استيعاب السوق، ومتكني املزيد من األشخاص من النفاذ بسهولة وبسرعة 

أكرب. 

ومن شأن أفضل املمارسات هذه، إذا اعُتمدت على نطاق واسع، أن تساعد االقتصادات 
النامية على إحراز خطوات إىل األمام، مع متكني احلكومات والشركات واملواطنني من 

االستفادة الكاملة من التكنولوجيات الرقمية.

من شأن أفضل املامرسات 
هذه، إذا اعتُمدت عىل نطاق 
واسع، أن تساعد االقتصادات 

النامية عىل إحراز خطوات إىل 
األمام، مع متكني الحكومات 

والرشكات واملواطنني من 
االستفادة الكاملة من 

التكنولوجيات الرقمية. 

 دورين بوغدان-مارتن

مرييس وانجو
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الحاجة إلى آليات جديدة

تسلط املبادئ التوجيهية لعام 2021 الضوء على ضرورة إدخال آليات متويل مرنة من أجل 
البنية التحتية الرقمية والنفاذ إليها واستعماهلا. وعالوًة على ذلك، فاألدوات السياساتية 

والتنظيمية متوفرة ابلفعل لسد فجوة التمويل يف األسواق الرقمية. وميكن أن يؤدي التمويل 
املناسب إىل زايدة التقدم التنظيمي وتعزيز التنظيم الرقمي التعاوين – الذي يُعرف أيضاً ابسم 

تنظيم اجليل اخلامس )G5( – وفسح اجملال أمام االقتصادات الشاملة واملتحولة رقمياً.

ونسخة هذا العام هلا بُعد جمتمعي، أكثر من أي وقت مضى، فقد أعدها جمتمع املنظمني من 
أجل جمتمع املنظمني، يف مجيع املناطق ومجيع أحناء العامل. وحيتاج املنظمون يف كل مكان إىل 

اعتماد وتنفيذ هنج مقبول عاملياً بطريقة تتناسب مع ظروفهم الوطنية اخلاصة.

وتتاح للمنظمني جمموعة أدوات واسعة لالستفادة من ديناميات األسواق املتطورة، والتكيف يف 
أعقاب جائحة كوفيد-19، واغتنام الفرص الرقمية اجلديدة.

فعلى سبيل املثال:

ميكن تصميم أدوات مالية مبتكرة وحوافز حمددة اهلدف خصيصاً للجهات الفاعلة التقليدية  	
واجلديدة يف جمال نشر البنية التحتية، خاصًة يف املناطق شحيحة اخلدمات.

ميكن ألدوات التمويل الوطنية املخصصة، من قبيل صناديق البنية التحتية واالبتكار، إىل جانب  	
صناديق اخلدمة الشاملة، أن تدفع تطوير البنية التحتية عرب خمتلف القطاعات االقتصادية.

ميكن لسياسة ضريبية اسرتاتيجية، تشمل حوافز ضريبية أو خصماً ضريبياً لالستثمارات  	
اجلديدة وإلغاء الضرائب اخلاصة ابلقطاع على اخلدمات واألجهزة واملعدات الرقمية، أن تقطع 

شوطاً طوياًل يف تعزيز االقتصادات الرقمية.

تسمح البيئات اآلمنة للتجارب التنظيمية للمبتكرين بصقل مناذج األعمال اجلديدة وبناء قدرة  	
اخلدمات الرقمية اجلديدة على التكيف، مما مينح األشخاص والشركات قنوات جديدة للنشاط 

االقتصادي واالجتماعي.

تعكس منصات التجارب التنظيمية الطابع املعقد للتكنولوجيات واخلدمات الرقمية اجلديدة،  	
مما يقلل من الوقت الالزم للتسويق ويساعد على أتمني التمويل الالزم للنشر على نطاق واسع 

يشمل الفئات اجلديدة من املستهلكني واألشخاص غري املوصولني سابقاً.

G5 المعيار المرجعي 
للجيل الخامس

اُطلق املعيار املرجعي للتنظيم التعاوين 
للجيل اخلامس )املعيار املرجعي للجيل 

اخلامس( وسرعان ما أصبح املعيار 
الذهيب للتنظيم التعاوين السريع 

بني القطاعات.

اطلع على المزيد هنا.

تتاح للمنظمني مجموعة 
أدوات واسعة لالستفادة من 
ديناميات األسواق املتطورة، 

والتكيف يف أعقاب جائحة 
كوفيد-19، واغتنام الفرص 

الرقمية الجديدة. 

 دورين بوغدان-مارتن
مرييس وانجو
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التطبيق العملي

تدعو املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 
2021 إىل الرتكيز الشديد على تنفيذ السياسات العامة لضمان أتثري واسع ومستدام. وجيب 

تصميم السياسات العامة والتدابري التنظيمية وتنفيذها لكي تكون األجهزة الرقمية متاحة 
وميسورة التكلفة. ويشمل ذلك توصيل املدارس واملكاتب احلكومية احمللية واملراكز الصحية، 

وإنشاء تطبيقات احلكومة اإللكرتونية، وتعزيز احملتوى الرقمي احمللي.

واستناداً إىل أفضل املمارسات والدروس املستفادة على مدى العقدين األخريين، تساعد 
قياسات االحتاد املنظمني وواضعي السياسات يف توجيه األسواق الرقمية املعقدة 

والتحول التكنولوجي:

تساعد أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على رصد التقدم احملرز وحتديد  	
الثغرات يف األطر التنظيمية.

حيدد املعيار املرجعي للجيل اخلامس املعيار الذهيب للتنظيم التعاوين السريع بني القطاعات. 	

واستناداً إىل هذه املعايري املرجعية، ميكن للمنظمني وواضعي السياسات أن جيدوا بني أيديهم 
حتلياًل دقيقاً ومركزاً، وحيّولوا التوجيهات السياساتية رفيعة املستوى إىل نصائح عملية قابلة 

للتنفيذ لقياس التقدم احملرز وحتديد الثغرات وصقل التنظيم يف املستقبل.

احفظ ضمن الصفحات املفضلة مجيع املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن الندوة 
العاملية ملنظمي االتصاالت منذ عام 2003.

المبادئ التوجيهية ألفضل 
الممارسات الصادرة عن 

الندوة العالمية لمنظمي 
االتصاالت

النهوض ابلتنظيم من أجل متويل البنية 
التحتية الرقمية والنفاذ إليها واستعماهلا.

اقرأ المبادئ التوجيهية الصادرة عن 
الندوة العالمية لمنظمي 

االتصاالت لعام 2021.

استناداً إىل هذه املعايري 
املرجعية، ميكن للمنظمني 

وواضعي السياسات أن يجدوا 
بني أيديهم تحليالً دقيقاً 

ومركزاً، ويحّولوا التوجيهات 
السياساتية رفيعة املستوى إىل 

نصائح عملية قابلة للتنفيذ 
لقياس التقدم املحرز وتحديد 

الثغرات وصقل التنظيم يف 
املستقبل… 

 دورين بوغدان-مارتن

مرييس وانجو
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الجيل الخامس من التنظيم: 
المسار السريع للتحول 

الرقمي

شهد هذا العام تبين اجملتمع التنظيمي العاملي ملا يُطلق عليه “املعيار الذهيب” للتنظيم 
الرقمي التعاوين.

اجليل اخلامس من التنظيم، أو اختصاراً G5، هو جزء من مفهوم االحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU( للتطور التكنولوجي املستمر، مع تطور “األجيال” املتعاقبة من االحتكارات العامة 

للقيادة والسيطرة إىل التنظيم التعاوين عرب املؤسسات وأصحاب املصلحة كجزء من 
اقتصاد رقمي.

ويعكس هذا املفهوم 20 عاماً من املشاركة العاملية يف السياسات وأفضل املمارسات التنظيمية، 
جنباً إىل جنب مع استمرار البحث والتحليل وإعداد النماذج األولية. والوصول إىل اجليل 

اخلامس من التنظيم ميثل خطوة رئيسية إلطالق العنان لتحول رقمي عاملي بعيد املدى.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل 
الممارسات الصادرة عن الندوة 

العالمية لمنظمي االتصاالت

االرتقاء التنظيمي من أجل متويل 
البنية التحتية الرقمية والنفاذ إليها 

واستعماهلا – قم ابلتنزيل

املعيار الذهيب للتنظيم الرقمي – 
قم ابلتنزيل

حث اخلطى حنو حتقيق التوصيلية 
للجميع – قم ابلتنزيل

الندوات العالمية السابقة 
لمنظمي االتصاالت.
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الوصول إلى الجيل الخامس 
من التنظيم يمثل خطوة 

رئيسية إلطالق العنان 
لتحول رقمي عالمي 

بعيد المدى.
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هناك إطار لالحتاد الدويل لالتصاالت يُعرف ابسم املعيار املرجعي للجيل اخلامس من التنظيم، 
أصبح اآلن يف نسخته الكاملة األوىل، يتناول التقدم احملرز يف هتيئة بيئة سياساتية متكينية يف السوق 
الرقمية لكل بلد. فهو يسمح للهيئات التنظيمية وواضعي السياسات واملستعملني اآلخرين برسم 

السياسات الرئيسية وتتبع تنفيذها، فضاًل عن إجياد لغة مشرتكة وتسهيل النمذجة على 
املستوى الُقطري.

المعيار المرجعي للجيل الخامس من التنظيم لعام 2021: أكبر وأفضل 

تقدم نسخة 2021 إطاراً جديداً لتقييم االستعداد على املستوى الُقطري للتحول الرقمي. ويوفر 
هذا األمر نظرة عامة شاملة عن استعداد كل بلد للتحول االجتماعي واالقتصادي 

الرقمي ابلكامل.

يتتبع املعيار املرجعي للجيل اخلامس من التنظيم، الذي يغطي 193 بلداً، البياانت عرب 
70 مؤشراً، مرتبة حول أربع ركائز رئيسية:

اإلدارة التعاونية الوطنية: يشمل ذلك التعاون بني املؤسسات وأصحاب املصلحة يف الصناعة  	
واهليئات التنظيمية عرب القطاعات وتقييم االتساق التنظيمي وأثره على املستوايت احمللية 

واإلقليمية والدولية، ال سيما عندما تتقاطع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مع الصحة 
والشؤون املالية والتعليم والنقل والطاقة.

مبادئ تصميم السياسات: يشري هذا إىل املدى الذي يسرتشد فيه تصميم السياسات واالمتثال  	
التنظيمي ابألدلة والشفافية واملساءلة واألخالق.

جمموعة أدوات التنمية الرقمية: تشمل األدوات القانونية والسياساتية الرئيسية، مبا يف ذلك  	
تلك اخلاصة ابألمن السيرباين، ومحاية البياانت، واالتصاالت يف حاالت الطوارئ، وتقاسم 

البىن التحتية، فضاًل عن األهداف االجتماعية واالقتصادية متوسطة وطويلة األجل، مثل فرص 
العمل للشباب واالستهالك واإلنتاج املستدامني، حيث يكون للتكنولوجيات الرقمية 

دور فيها.

برانمج سياسات االقتصاد الرقمي: يشري هذا إىل مدى حتديث احلكومات حملافظ سياساهتا  	
لالقتصاد الرقمي، من االبتكار وحوافز االستثمار إىل فرض الضرائب والتكنولوجيات الناشئة 

وقواعد السلوك يف الصناعة.

ويزود املعيار املرجعي للجيل اخلامس من التنظيم هيئات التنظيم وواضعي السياسات بلمحة 
واضحة عن موقف كل دولة فيما يتعلق ابلتحول الرقمي. وبناًء على هذه املؤشرات، تندرج 

البلدان ضمن أربع مراحل من االستعداد للتحول الرقمي: حمدود، أو انتقايل، أو متقدم، 
أو رائد.

يتناول المعيار المرجعي 
للجيل الخامس من التنظيم 

التقدم المحرز في تهيئة 
بيئة سياساتية تمكينية في 

السوق الرقمية لكل بلد.
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إلى أي مدى يضيف المعيار المرجعي للجيل الخامس من التنظيم قيمة

التنظيم يتغري مع نضوج األسواق الرقمية. تتغري مسارات التنمية، مع اتباع التحول الرقمي  	
مسارات متنوعة يف اقتصادات خمتلفة. ويعمل املعيار املرجعي للجيل اخلامس من التنظيم على 

توجيه صانعي القرار الوطنيني خالل أوقات انعدام اليقني - مبا يتجاوز تصنيفات البلدان 
وحساابت الدرجات.

املقاييس احلالية ال تعّب عن املشهد الكامل. بناًء على وجهات النظر العاملية عرب القطاعات  	
االقتصادية، يضع املعيار املرجعي للجيل اخلامس من التنظيم مسارات تنظيمية واضحة لضمان 

ازدهار األسواق الرقمية مع حتقيق أهداف التنمية الوطنية واإلقليمية.

ميكن أن يعمل تصميم السياسات واملدخالت املقدمة من أصحاب املصلحة الوطنيني  	
وتنفيذها معاً لتسريع وترية التنمية الرقمية. ويتطلب التنظيم املرن والقادر على الصمود 
واملستشرف للمستقبل تركيزاً حاداً على تنفيذ السياسات. وجيمع املعيار املرجعي للجيل 

اخلامس من التنظيم بني املبادئ العامة الواسعة واألدوات احملددة وآليات التنفيذ، مع االعرتاف 
أبن اجليل اخلامس من التنظيم هو سياقي ومنطي ومتعدد األبعاد. 

تتعاون اهليئات التنظيمية بشكل متزايد عب القطاعات. التعاون بني املؤسسات هو عنصر  	
أساسي يف األمهية التنظيمية واالتساق والتأثري. ويعكس املعيار املرجعي للجيل اخلامس من 
التنظيم األحدث اتساعاً وعمقاً أكرب للتعاون بني اهليئات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واهليئات التنظيمية اخلاصة بقطاعات معينة أو متعددة القطاعات.

معيار مرجعي واحد أفضل من ألف كلمة. استناداً مباشرًة إىل املؤشرات ذات الصلة، ميكن  	
لواضعي السياسات تقييم األدوات واملخططات التنظيمية احلالية - مقارنًة بني النظراء - وإجراء 

التحديثات بناًء على أدلة واسعة النطاق. 

يزود المعيار المرجعي 
للجيل الخامس من التنظيم 

هيئات التنظيم وواضعي 
السياسات بلمحة واضحة 
عن موقف كل دولة فيما 

يتعلق بالتحول الرقمي.
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االستفادة من الخبرات الخاصة بكل بلد 

تقوم اهليئات التنظيمية يف خمتلف البلدان بتوثيق جتارهبا بشكل متزايد يف التحرك عرب األجيال 
املتعاقبة من التنظيم. ومت تناول تفاصيل املكاسب اليت حتققت بشق األنفس يف العديد من 

االستعراضات الُقطرية، واليت ميكن أن توفر مؤشرات قيمة للبلدان األخرى اليت تتطلع إىل 
مسار مماثل. 

تركز االستعراضات الُقطرية املستندة إىل املعيار املرجعي للجيل اخلامس من التنظيم على األطر 
التنظيمية واملؤسسية، مع اإلشارة إىل العناصر الرئيسية لتعزيز اإلدارة التعاونية وإنشاء أسواق 

رقمية مزدهرة. وتقييم كل بلد فريد من نوعه. فباإلضافة إىل حتليل السياسات املتنوعة واألمناط 
التنظيمية، حيدد كل استعراض النجاحات التنظيمية الوطنية حىت اآلن والتحدايت الرئيسية اليت 

ال تزال موجودة. 

ع الجيل الخامس: رؤى وأدوات تعاونية  مسرِّ

تستضيف منصة G5 Accelerator مسرِّع اجليل اخلامس اجلديدة جمموعة واسعة من املقاالت 
ختربة 

ُ
جربة وامل

ُ
حول اإلدارة التعاونية، واألمناط اجلديدة يف التنظيم الرقمي، والسياسات امل

وأفضل املمارسات التنظيمية لقطاع االتصاالت واألسواق الرقمية. ويقدم مسرِّع اجليل اخلامس 
أدوات تعتمد على البياانت، مثل خمترب أثر سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأداة 

تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملعيار املرجعي للجيل اخلامس من التنظيم.

قم بزايرة غرفة القراءة، واستكشف جمموعات البياانت وملفات التعريف الُقطرية الفريدة، 
واتصل بفريق املعيار املرجعي للجيل اخلامس من التنظيم لالحتاد الدويل لالتصاالت إذا كنت 

حباجة إىل دعم بشأن استخدام األدوات.

تقوم الهيئات التنظيمية 
في مختلف البلدان بتوثيق 

تجاربها بشكل متزايد في 
التحرك عبر األجيال 

المتعاقبة من التنظيم.
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كيف يمكن للهيئات 
التنظيمية النهوض باالبتكار؟

لقد كان وابء COVID-19 مبثابة نقطة ال عودة للهيئات التنظيمية احلريصة على جعل التحول 
الرقمي حقيقة واقعة ورأب الفجوة الرقمية الكبرية اليت كشفها الوابء. وكان ذلك مصحوابً 

بكل من التحدايت والفرص. 

ويتعني على اهليئات التنظيمية مواكبة التكنولوجيات سريعة التغري مع احلفاظ على توازن دقيق 
بني إنفاذ القواعد وتعزيز االبتكار ومحاية املستهلكني وضمان العدالة يف السوق.

ويقول السيد فالفيان ابشايب، رئيس جملس إدارة اهليئة التنظيمية االتصاالت اإللكرتونية والربيد 
 :)GSR-21( 2021 يف بنن، أثناء جلسة يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام )ARCEP(

“ختتلف البيئة اليت تعمل فيها اهليئات التنظيمية عن البيئة اليت صممت من أجلها 
السياسات احلالية”.

تختلف البيئة التي تعمل فيها 
الهيئات التنظيمية عن البيئة 

التي ُصممت من أجلها 
السياسات الحايل. 

فالفيان باشايب 

رئيس مجلس إدارة الهيئة التنظيمية 
االتصاالت اإللكرتونية والربيد، بنن
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بوصفها بلداً من بلدان غرب إفريقيا اليت تسعى جاهدة إلنشاء نظام إيكولوجي رقمي، فقد سعت 
السلطة إىل “جعل التنظيم عاداًل وغري متييزي؛ وإاتحة املوارد والرتددات جلميع املشغلني؛ وتقليل 
العوائق أمام دخول املشغلني اجلدد حيثما أمكن؛ ومحاية املستهلكني”. ويضيف أن إنشاء سوق 

عادلة أمر ابلغ األمهية. “فإذا مل تكن هناك منافسة، فال ميكن أن يكون هناك ابتكار”. 

دفع االبتكار

وقال السيد كارلوس لوغو، جلنة تنظيم االتصاالت )CRC( يف كولومبيا: “جيب أن تغري اهليئات 
التنظيمية نفسها حىت تتمكن من جلب االبتكارات اليت حتمي املستعملني وتضمن توفري 

خدمات عالية اجلودة”. وأضاف: “هلذا اقرتحنا بيئات التجارب التنظيمية”. 

نبذة عن بيئات التجارب التنظيمية

بيئات التجارب التنظيمية عبارة عن آلية متنح إعفاءات وحوافز تنظيمية للشركات، حبيث ميكن 
اختبار منتجات أو خدمات أو مناذج أعمال جديدة حتت إحدى اهليئات التنظيمية. وتسعى 
بيئات التجارب إىل دفع االبتكار يف جمال شبكات وخدمات االتصاالت، وابلتايل، إعطاء 

األولوية للنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها، ال سيما يف املناطق ذات 
التوصيلية املنخفضة. وهي تشجع املنافسة وتولد استجاابت يف الوقت املناسب للتغريات يف 

الصناعة. وميكنها أيضاً تسهيل التعاون بني القطاعات

اقرتحنا بيئات التجارب 
التنظيمية. 

كارلوس لوغو 

رئيس لجنة تنظيم االتصاالت، كولومبيا
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وأضاف: “ لقد تلقت مبادرة اهليئة التنظيمية الكولومبية الختبار االبتكارات ردود فعل إجيابية 
حىت اآلن”.

وأردف السيد لوغو: “ميكن إضفاء الطابع الرقمي على التنظيم ابستخدام البياانت املتاحة 
بسهولة لتيسري اختاذ القرارات املبتكرة. فمن خالل حتديث العمليات وسياسات محاية بياانت 

املستعملني، ميكن للمشغلني حتقيق التنظيم الذايت وإدارة املعامالت والتفاعالت بني 
املشغلني واملستعملني”.

أهمية الحياد التكنولوجي

أشارت السيدة جينفر مانر، النائبة األوىل لرئيس الشؤون التنظيمية مبؤسسة EchoStar “لتشجيع 
االبتكار، جيب على اهليئات التنظيمية واللوائح احلفاظ على ”احلياد التكنولوجي“ عند 

التخطيط لالبتكار ودعمه. وهذا ال يعين أن تعامل مجيع التكنولوجيات على قدم املساواة”. 
وأضافت: “بل يعين ذلك أن تقوم بتضمني مجيع التكنولوجيات. فيجب أن تكون مجيعها 

جزءاً من أي خمطط للتمويل”.

كما قالت السيدة مانر: “فبداًل من إمالء خيارات التكنولوجيا، ينبغي للهيئات التنظيمية أن 
هتدف إىل توفري إطار للمتطلبات وإلزام املشغلني بتلبيتها”.

فمثاًل، ال ميكن لشبكة اإلنرتنت القابلة للنفاذ، وامليسورة التكلفة، والشاملة أن تتحقق دون بيئة 
متكينية من حيث التنظيم ووضع السياسات.

وهناك حاجة إىل اسرتاتيجيات النطاق العريض حملياً ووطنياً وإقليمياً، حبيث تعكس كل 
اسرتاتيجية املوارد والسياسات على املستوى املقابل. 

األسواق التنافسية ونماذج األعمال الجديدة

شددت السيدة مونيكا ديساي، الرئيسة العاملية لسياسات التوصيلية والنفاذ يف فيسبوك على 
قيمة “السياسات اليت ختفض من تكاليف البياانت للمستهلكني، بتعزيز االختيار من خالل 
املنافسة وبتشجيع مناذج األعمال اجلديدة”. وحذرت يف نفس الوقت من “ التنظيم املرهق 

وغري الضروري حملتوى وخدمات وتطبيقات اإلنرتنت”.

وحثت ديساي السلطات الوطنية على ضمان اليقني التنظيمي، فضاًل عن تبين سياسات تقلل 
تكاليف احلصول إىل حقوق االرتفاق فيما يتعلق ابلبنية التحتية. وأضافت: “أن عمليات وضع 
السياسات الشفافة واخلاضعة للمساءلة أساسية لبناء الثقة العامة. ويشمل ذلك توفري معلومات 

يف الوقت املناسب، قابلة للنفاذ وقابلة للتنفيذ، مع حتقيق املساءلة فيما يتعلق 
ابإلجراءات والقرارات.”

الحياد التكنولوجي يعني أن 
تقوم بتضمني جميع 

التكنولوجيات. فيجب أن 
تكون جميعها جزءاً من أي 

مخطط للتمويل. 

جينفر مانر

 النائبة األوىل لرئيس الشؤون التنظيمية
EchoStar مؤسسة
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كيفية بناء الشراكات 
من أجل التحول الرقمي

بلغت البلدان حول العامل مراحل خمتلفة فيما يتعلق ابلنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
)ICT( وبنيتها التحتية. ومع ذلك، يساعد التعاون البلدان يف بناء التوصيلية الشاملة وحتسني 

اآلفاق ألوسع جمموعة ممكنة من األفراد والشركات يف العصر الرقمي.

لقد مجعت جائحة كوفيد-19 خمتلف اجلهات الفاعلة بطرق جديدة، يف سياق طلب 
املستعملني املزيد من التوصيلية من أجل العمل والتعلم والتواصل االجتماعي واالستفادة من 

اخلدمات العامة اإللكرتونية. ولكن، حىت مع توفري احلكومات والشركات للبنية التحتية 
الالزمة، ال تزال بعض شرائح اجملتمع – حىت يف البلدان املتقدمة جداً – معرضة للتخلف 

عن الركب.

وخالل الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت )GSR-21( اليت ُعقدت افرتاضياً، قالت آريت هوال-
 :)ESOA( مايين، األمينة العامة لرابطة مشغلي السواتل يف أورواب والشرق األوسط وإفريقيا

“سيكون من العار، خاصة فيما يتعلق ابجملتمعات احملرومة واملعزولة، إذا مل يغتنم واضعو 
السياسات، يف إطار محاسة العودة إىل الوضع الطبيعي وإنعاش االقتصاد، الفرصة التباع هنج 

أكثر توازانً وإعطاء األولوية األولوية للتوصيلية التحويلية واملفيدة للجميع”.
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ع التعاون جائحة كوفيد تسرِّ

حيتاج كل بلد إىل حلول تعاونية تعرب عن الفرص واألهداف والتحدايت والقيود احملددة 
اخلاصة به. 

قالت إميليا نغيكيمبوا، املديرة التنفيذية هليئة تنظيم االتصاالت يف انميبيا )CRAN(: “جيب أال 
يكون التنظيم مصمماً ابتباع هنج واحد يناسب اجلميع، بل جيب أن يراعي سلسلة القيمة 

أبكملها”. 

ويف إطار الشراكات القائمة ابلفعل بني هيئة تنظيم االتصاالت يف انميبيا واهليئات الوطنية 
املعنية ابملنافسة واخلدمات املصرفية، حددت انميبيا رؤاها املتعلقة إبنشاء إطار تنظيمي 

تعاوين ومشرتك بني القطاعات.

وأوضحت نغيكيمبوا قائلة: “إننا نعمل على تعزيز تعاوننا مع اهليئات املعنية بقطاعي 
الشؤون املالية والطاقة ونسعى إىل إنشاء هيئة حلماية البياانت”. وأضافت: “إننا نعمل أيضاً 

على إكمال أطران املتعلقة ابألمن السيرباين ومحاية البياانت والتجارة اإللكرتونية”.

لقد زادت جائحة كوفيد-19 من احلاجة إىل التعاون يف قطاعي التعليم والصحة. ومع ذلك، 
جيب أن تعرب السياسات الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن الواقع السائد يف 

كل بلد.

 

إننا نعمل عىل تعزيز تعاوننا 
مع الهيئات املعنية بقطاعي 

الشؤون املالية والطاقة 
ونسعى إىل إنشاء هيئة 

لحامية البيانات. 

إميليا نغيكيمبوا

املديرة التنفيذية لهيئة تنظيم االتصاالت 
يف ناميبيا
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وقالت نغيكيمبوا: “ابلنسبة للعديد من البلدان اإلفريقية، تعين احلالة احلقيقية ألنظمتنا اإليكولوجية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن من الواجب علينا الرتكيز على النفاذ وميسورية 

التكاليف”. 

وأضافت أن هذا األمر، يف املمارسة العملية، يتطلب منوذجاً سياساتياً “هجينًا” يركز على 
متكني االستثمار واالبتكار واملنافسة وتوفري احملتوى ومحاية املستهلك ابإلضافة إىل حتقيق 

األهداف االقتصادية والسياسية األوسع نطاقاً.

التوصيلية المركزة على اإلنسان 

ترى هوال-مايين أن اجلائحة سلطت الضوء على العديد من الدروس املستفادة. وقالت: “إن 
التوصيلية املفيدة مستقلة عن اهلدفني املتعلقني ابلسرعة والكمون ألهنا تعتمد على السياق 

ومواقع املستعملني”. وأضافت: “ما هو حتويلي ابلنسبة جملتمع ما قد ال يكون كذلك ابلنسبة 
جملتمع آخر”. 

لقد تكبد األطفال احملرومون من النفاذ إىل الفصول اإللكرتونية خسارة تعليمية خالل العامني 
املاضيني. وإشارًة إىل قيمة التعاون الدويل بشأن اسرتاتيجيات النفاذ الرقمي على املستوى 

األورويب أو املستوايت اإلقليمية األخرى، أضافت هوال أن صناع القرار جيب أن يستعدوا 
لتجنب حدوث هذا األمر مرة أخرى.

“تعزز النهج اإلقليمية تبادل أفضل املمارسات، سواء من حيث كيفية استخدام تكنولوجيات 
الشبكات أو من حيث تنظيم املشغلني وخدماهتم”.

 ،Microsoft وجيري العمل أيضاً على معاجلة الفجوة الرقمية من جانب الشركات. فشركة
على سبيل املثال، تعكف على إنشاء إطار للتوصيلية املركزة على اإلنسان.

وأشار جون فرانك، انئب الرئيس املعين بشؤون األمم املتحدة يف شركة Microsoft، إىل أن 
“هناك جمموعة واسعة من القضااي عندما يتعلق األمر بتوصيل الناس، مبا يف ذلك توصيلية 

النطاق العريض وخدماته ميسورة التكلفة”، وأضاف قائاًل: “جيب إضفاء حقوق اإلنسان 
على مجيع مراحل العملية”.

وأضاف أن القرارات املتعلقة ابلتحول الرقمي جيب أن تكون مدعومة أبدلة. وقال: “إذا مل 
نقس املشكلة بشكل صحيح، فلن نتمكن من حلها”.

وال يزال ماليني األمريكيني حمرومني من النفاذ إىل النطاق العريض. ويف إطار شراكة مع 
حكومة الوالايت املتحدة، تنتج شركة Microsoft خرائط تكشف ثغرات التغطية.

 

هناك مجموعة واسعة من 
القضايا عندما يتعلق األمر 
بتوصيل الناس، مبا يف ذلك 
توصيلية النطاق العريض 

وخدماته ميسورة التكلفة. 

جون فرانك

نائب الرئيس املعني بشؤون األمم 
Microsoft املتحدة، رشكة

تعزز النهج اإلقليمية تبادل 
أفضل املامرسات، سواء من 

حيث كيفية استخدام 
تكنولوجيات الشبكات أو من 

حيث تنظيم املشغلني 
وخدماتهم. 

آريت هوال-مايني

األمينة العامة لرابطة مشغيل السواتل 
يف  أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا 

 )ESOA(
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شراكة جديدة مع االتحاد الدولي لالتصاالت

بدأ مكتب الشؤون اخلارجية والكومنولث والتنمية )FCDO( يف اململكة املتحدة مشروعاً مشرتكاً 
مع االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( لتوسيع النفاذ الرقمي يف الربازيل وإندونيسيا وكينيا 

ونيجرياي وجنوب إفريقيا. 

وقال سيمون مانلي، املمثل الدائم للمملكة املتحدة لدى منظمة التجارة العاملية ووكاالت األمم 
املتحدة يف جنيف، سويسرا، أن الشراكة املمتدة لسنة هتدف إىل مساعدة منظمي االتصاالت 
يف البلدان اخلمسة على حتسني أطرها التنظيمية وتعزيز الشمول الرقمي. وابلتوازي مع ذلك، 

ستعمل الشراكة على تعزيز الظروف املالئمة لالستثمار العام واخلاص، وتطوير تكنولوجيا 
ومناذج أعمال مستدامة وشاملة لتوسيع نطاق توصيلية املدارس يف اجملتمعات شحيحة 

اخلدمات، والنهوض ابملهارات الرقمية ملساعدة الشباب على احلصول على وظائف الئقة.

وميثل ذلك جزءاً من هدف االحتاد املتمثل يف تعزيز التوصيلية امليسورة التكلفة والقابلة للنفاذ 
واملفيدة والشاملة. وقالت دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد 
الدويل لالتصاالت: “يف عامل حمفوف ابألزمات، ال ميكننا ولن يكون إبمكاننا بكل بساطة 

املضي قدماً دون تعزيز التعاون الدويل والتشديد جمدداً على الشراكة”.

يف عامل محفوف باألزمات، ال 
ميكننا ولن يكون بإمكاننا بكل 
بساطة امليض قدماً دون تعزيز 

التعاون الدويل والتشديد 
مجدداً عىل الرشاكة. 

دورين بوغدان-مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت 
باالتحاد الدويل لالتصاالت
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إيجاد طرق مبتكرة 
لتمويل التوصيلية

كم سيتكلف توصيل العامل وسد الفجوة الرقمية احلالية؟ كيف وأين ميكننا إجياد األموال الالزمة 
لتمويل التحول الرقمي على الصعيد العاملي؟

يُعرتف بتمويل التوصيلية كأولوية من األولوايت الرئيسية يف خارطة طريق التعاون الرقمي اليت 
وضعها األمني العام لألمم املتحدة.

وخالل نقاش رفيع املستوى أجري مؤخراً بشأن التعاون الرقمي والتوصيلية، حث رئيس 
الدورة اخلامسة والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة اجملتمع العاملي على العمل إببداع مع 

أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص لتصميم منوذج جديد لدفع التنمية الرقمية.

وسيكون التعاون اإلبداعي حمور تركيز املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت )WTDC(، وهو 
منتدى رئيسي لالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( من املقرر أن جتتمع فيه 193 حكومة مع 

مستثمرين من القطاعني العام واخلاص، ومؤسسات وطنية وإقليمية ودولية لتمويل التنمية، 
وهيئات أكادميية، واجملتمع املدين.

كم سيتكلف توصيل العالم 
وسد الفجوة 

الرقمية الحالية؟
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نداء تنبيه

 ،)Finance2Connect( خالل احللقة الدراسية االفرتاضية بشأن التمويل من أجل التوصيل
قالت دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت، إن 

من ابلغ األمهية إعطاء األولوية للتوصيلية من أجل محاية الشعوب من األزمات املقبلة ألن 
التوصيلية “متنح القدرة على الصمود وحتمي األداء االقتصادي وحتافظ على التماسك 

االجتماعي وتدفع عجلة النمو”.

لقد أدت تبعات جائحة كوفيد-19 إىل تفاقم التحدايت اليت تواجهها التنمية منذ أمد طويل.

والحظ فولكان بوزكري، رئيس الدورة اخلامسة والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة قائاًل: 
“لقد أدى عدم توفر النفاذ الرقمي، ابلنسبة للكثريين، إىل زايدة حدة األثر االجتماعي 

واالقتصادي للجائحة”. وأضاف: “جيب أن نعترب هذا نداء تنبيه ونبذل قصارى جهدان لسد 
الفجوة الرقمية اآلن. ومع تريليوانت الدوالرات اليت تضخ فعلياً يف جهود االنتعاش العاملي، 
لدينا املوارد الالزمة لتوسيع نطاق النفاذ الرقمي يف مجيع أحناء العامل بسرعة وبشكل كبري”.

ودعا بوزكري إىل تعاون واسع النطاق مع االحتاد الدويل لالتصاالت للتوصل إىل مقرتحات 
إبداعية، وحتفيز االستثمار يف التوصيلية، وضمان ختصيص التمويل للبنية التحتية اليت تشتد 

احلاجة إليها.

لقد أدى عدم توفر النفاذ 
الرقمي، بالنسبة للكثريين، إىل 

زيادة حدة األثر االجتامعي 
واالقتصادي للجائحة. 

فولكان بوزكري

رئيس الدورة الخامسة والسبعني 
للجمعية العامة لألمم املتحدة
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قالت برييت سينها، األمينة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية: “إن إبمكان 
التطبيقات الرقمية، إذا كانت ممولة بشكٍل صحيح، أن تتخطى تطوير بنية حتتية أخرى أكثر مادية، 

مثل بناء الطرق. وقالت أيضاً: ”يكتسي التمويل املختلط، إىل جانب تنمية األسواق، أمهية ابلغة.

 )SGD( ومع ذلك، ستظل البنية التحتية الرقمية دائماً مرتابطة مع أهداف التنمية املستدامة
العاملية – خاصة من حيث صلتها بعدم املساواة املالية. ونّبه هريو ميزونو، املبعوث اخلاص 

لألمم املتحدة املعين ابلتمويل االبتكاري واالستثمارات املستدامة إىل أن عدم التصدي ألوجه 
عدم املساواة احلالية وإنشاء حركة عاملية حول أهداف التنمية املستدامة “سيكون له أثر وخيم 

على مجيع صناديق االستثمار”.

االستفادة من الموارد الحالية

تشري دراسة االحتاد بشأن توصيل البشرية إىل أن توصيل املتبقني، الذين يبلغ عددهم 3 مليار 
شخص وتفوق أعمارهم 10 سنوات، ابإلنرتنت حبلول عام 2030 يتطلب استثمارات بقيمة 
 428 مليار دوالر أمريكي. وتشري النتائج اليت توصل إليها االحتاد الحقاً إىل أن زايدة بنسبة 
 10 يف املائة يف النطاق العريض تؤدي إىل تعزيز نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 

2 يف املائة أو أكثر. 

والسؤال املطروح هو كيفية توجيه املوارد املالية احلالية، وكذلك املكاسب املتأتية من العمالت 
اجملفرة وغريها من أنواع االستثمار اجلديدة إىل اجملاالت اليت هي يف أمس احلاجة إليها.

وهذه مهمة صعبة ابلنظر إىل التفاواتت االقتصادية الشاسعة يف مجيع أحناء العامل. ويفيد حبث 
أجرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )OECD( أبن نسبة 81 يف املائة من 

جمموع األصول املالية العاملية البالغة 379 تريليون دوالر أمريكي توجد يف البلدان ذات الدخل 
املرتفع، و19 يف املائة توجد يف البلدان ذات الدخل املتوسط، وأقل من 1 يف املائة توجد يف 

البلدان ذات الدخل املنخفض. 

الملكية الشاملة

تشجيعاً لزايدة االستثمارات يف مشاريع التوصيلية، يؤيد ميزونو اتباع هنج قائم على امللكية 
الشاملة، يوفر فرصاً استثمارية جممعة مع مصارف التنمية وكياانت األمم املتحدة معاً.

واقرتحت ماابتو موتسامي، من جملس أصحاب الرؤى ملبادرة توصيل اجليل لالحتاد، أن يشمل 
توسيع قاعدة أصحاب املصلحة الشباب أيضاً.

وعلى الرغم من أن الشباب غالباً ما يُنظر إليهم كمستهلكني، فإن الكثريين منهم يف بلدان 
اجلنوب يعملون يف اقتصادات غري منظمة ال تزال غري مستغلة من جانب املؤسسات املالية. 

يكتيس التمويل املختلط، إىل 
جانب تنمية األسواق، أهمية 

بالغة. 

بريتي سينها

األمينة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة 
للمشاريع اإلنتاجية

توصيل المتبقين، الذين 
يبلغ عددهم 3 مليار شخص 

وتفوق أعمارهم 10 
سنوات، باإلنترنت بحلول 

عام 2030 يتطلب 
استثمارات بقيمة 428 

مليار دوالر أمريكي.

المصدر: تقرير توصيل البشرية، 
االتحاد الدولي لالتصاالت
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التمويل الجماعي للتوصيلية

يرى أنديل نغكااب، مؤسس شركة Convergence Partners، أن املصادر املفتوحة للبنية 
التحتية للشبكات من شأهنا أن ختفض التكاليف اإلمجالية للتوصيلية العاملية بنسبة 25 يف املائة. 
ومن شأن السندات الرقمية والبنية التحتية الرمزية أن تدعم آليات التمويل الشامل للمجتمعات 

احمللية، يف حني ميكن إلغاء رسوم الرتخيص للموصولني حديثاً.

وأوضح نغكااب قائاًل: “يف قرييت، ويف بلديت، ميكن أن أحصل على جزء من امللكية”.

“ميكننا القيام تقريباً حبشد مجاعي ملبلغ 428 مليار دوالر أمريكي”.

وأضافت أاي مياغوشي، املديرة التنفيذية ملؤسسة Ethereum أن تكنولوجيا سلسلة الكتل ميكنها 
“توفري شبكة ثقة بني املستثمرين والوكاالت العامة واألفراد”.

تحول في أسلوب التفكير

إضافة إىل الرحبية، جيلب االستثمار يف التوصيلية فوائد اجتماعية. ولكن، يتعني على شركاء 
املشروع معرفة النتائج االجتماعية الستثماراهتم يف البنية التحتية، وفقاً ملا قالته شارلوت بيرتي 

غورنيتزكا، مساعدة األمني العام وانئبة املدير التنفيذي للشراكات يف منظمة األمم املتحدة 
للطفولة )اليونيسف(.

المحطة المقبلة في الطريق إلى أديس

ُيضطلع حالياً ابألعمال التحضريية للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2021 املخطط 
استضافته يف أديس أاباب، إثيوبيا، مع إيالء االهتمام للشراكات والشمول والقيادة واالبتكار 

والشباب – إىل جانب التمويل – كعوامل متكينية للتوصيلية من أجل التنمية املستدامة. 

واخُتتمت سلسلة أحدات “الطريق إىل أديس”، ابلرتكيز على القيادة، يف سبتمرب مع تقدمي 
النتائج يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

للتواصل مع االحتاد واملسامهة يف أتثري املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت لعام 2021، يرجى 
االتصال ابلفريق املعين ابملؤمتر هنا.

الطريق إلى أديس: 
التمويل من أجل التوصيل

شاهد الحلقة الدراسية اإللكترونية 
بشأن طرق مبتكرة 
لتمويل التوصيلية.

مزيد عن المعلومات بشأن 
الطريق إلى أديس.

يف قريتي، ويف بلديت، ميكن أن 
أحصل عىل جزء من امللكية. 

أنديل نغكابا

Convergence Partners مؤسس رشكة
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سد الفجوة الرقمية 
باستخدام نماذج مبتكرة 

للتمويل واألعمال

نظراً للطابع الرقمي املتزايد الذي يكتسيه العامل، أصبحت التكلفة االقتصادية لالستبعاد الرقمي 
أعلى من تكلفة سد فجوة البنية التحتية وفجوة القدرة على حتمل التكاليف والفجوة بني 

اجلنسني وغريها من الفجوات اليت ال تزال قائمة. 

ومع توقع اعتماد 60 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي على تكنولوجيات االتصاالت 
الرقمية حبلول عام 2022، فإن الفئات السكانية الضعيفة يف البلدان النامية واملتقدمة على 

السواء، غري القادرة على احلصول على التوصيلية أو استخدام التكنولوجيات الرقمية، معرضة 
خلطر التخلف عن الركب يف فرتة التعايف بعد اجلائحة، مما يؤدي إىل آاثر تراكمية قد تكون 

أشد وقعاً.

نظرًا للطابع الرقمي 
المتزايد الذي يكتسيه 

العالم، أصبحت التكلفة 
االقتصادية لالستبعاد 

الرقمي أعلى من تكلفة 
سد فجوة البنية التحتية 

وفجوة القدرة على تحمل 
التكاليف والفجوة بين 
الجنسين وغيرها من 

الفجوات التي ال 
تزال قائمة.
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تكلفة االستبعاد

يستدعي سد الفجوة الرقمية استثمارات ضخمة وسريعة على مجيع املستوايت. وتفيد دراسة 
االحتاد بشأن توصيل البشرية أبن توصيل الثالثة مليارات املتبقية من الناس البالغة أعمارهم عشر 

سنوات وما فوق ابإلنرتنت عريضة النطاق حبلول عام 2030 يتطلب حوايل 428 مليار 
دوالر أمريكي.

وترى هانيا فيغا، مفوضة وحدة مراقبة االتصاالت يف كوستاريكا )SUTEL( أن سد فجوات 
التوصيلية يتطلب ثالثة عوامل رئيسية: أواًل، وضع خارطة طريق واضحة ملا جيب القيام به؛ 

اثنياً، حتديد اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية؛ اثلثاً، إنشاء آلية للتمويل.

 )GSR-21( 2021 وركزت جلسة عقدت مؤخراً يف إطار الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
على متويل النفاذ الشامل.

تعزيز النفاذ المفيد

يعتمد النفاذ الشامل على ما هو أكثر من توسيع الشبكات؛ فهو يتطلب تعزيز تبين 
التكنولوجيات الرقمية واستخدامها بفعالية. وللحصول على جتربة مفيدة على اخلط، حيتاج 

املستخدمون إىل املهارات الرقمية األساسية وجيب أن يكونوا قادرين على حتمل تكاليف النفاذ 
إىل اإلنرتنت.

ويالحظ أنديل نغكااب، مؤسس مشارك ورئيس لشركة Convergence Partners، وهي 
شركة إلدارة االستثمارات املؤثرة تركز على قطاع االتصاالت ووسائل اإلعالم والتكنولوجيا 
يف إفريقيا، أن “التوصيلية تتعلق بتحسني عدد من اجلوانب اإلمنائية اليت تتطلب مسامهات يف 

بيئة متعددة القطاعات”.

النطاق العريض: عامل تمكيني رئيسي

نظراً لتغلغل النشاط الرقمي يف حياتنا اليومية، فإن هُنج التمويل يف هذا القطاع تتغري. فعلى 
سبيل املثال، يُعكف على توسيع مبادرات تطوير البنية التحتية لتشمل االموال املخصصة للنطاق 

العريض العام.

يقول بوكار اب، الرئيس التنفيذي جمللس اتصاالت جنوب آسيا والشرق األوسط ومشال إفريقيا 
)SAMENA(، الذي يضم أكثر من 25 بلداً يف جنوب آسيا والشرق األوسط ومشال إفريقيا، إن 

من الالزم، وسط ديناميات السوق سريعة التغري، تبين النطاق العريض ابعتباره “تكنولوجيا 
لألغراض العامة” من أجل استمرار التنمية االقتصادية والرقمية وسط ديناميات السوق املتغرية.

وابلنظر إىل النطاق العريض كعامل متكيين رئيسي، تدعو سياسات الرقمنة بشكل متزايد إىل 
جتميع املوارد املالية وتقاسم البنية التحتية للنفاذ املفتوح واالستفادة من األموال العامة جلمع 

األموال اخلاصة.

التوصيلية تتعلق بتحسني عدد 
من الجوانب اإلمنائية التي 
تتطلب مساهامت يف بيئة 

متعددة القطاعات. 

أنديل نغكابا

مؤسس مشارك ورئيس لرشكة 
Convergence Partners
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يتمثل التحدي الرئيسي يف جعل املناطق الريفية واملناطق ذات الدخل املنخفض والفئات 
السكانية املهمشة تستحق خماطرة املستثمرين.

التخلص من مخاطر التوصيلية الشاملة

ميكن للحكومات التخفيف من خماطر االستثمار، ومن مث خفض التكاليف. وتتمثل إحدى 
الطرق – املشار إليها يف التقرير اجلديد لالحتاد بشأن متويل النفاذ الشامل إىل التكنولوجيات 

واخلدمات الرقمية – يف حتديد أولوايت التمويل يف السياسات واالسرتاتيجيات وخطط التعايف 
أو التحفيز.

وميكن ألدوات التمويل املدعومة من احلكومة أيضاً أن تساعد يف تعبئة االستثمار اخلاص، مع 
تقدمي الدعم والتوجيه بشأن آليات التخفيف من املخاطر ودراسات احلالة وحتليل احللول املالية 

الفعالة. وتركز جمموعة أدوات بشأن التمويل على الصناديق اهليكلية للخدمة الشاملة، مبا يف 
.)USAF( ذلك صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل

وعلى الرغم من أن 100 صندوق من صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل قيد التشغيل 
حالياً، فإن حتقيق أهدافها ال ينطبق عليها مجيعاً. ومع التوسع من البنية التحتية األساسية 

لالتصاالت إىل التحول الرقمي الشامل، يتطلب مفهوم الصناديق أبكمله إعادة تفكري.

فرسم مسار حنو صناديق أكثر تعاوانً يعين مراعاة اإلطار الكامل للسياسات الرقمية 
واالسرتاتيجيات االقتصادية والقوانني يف البلد.

وقد يشمل التعاون لدعم أدوات هذا االستثمار أو التمويل املؤثر مسامهات نقدية أو عينية.

تمويل النفاذ الشامل إلى 
التكنولوجيات والخدمات 

الرقمية 

منشور جديد صادر عن االحتاد الدويل 
لالتصاالت يساهم يف إعادة النظر 
والتفكري يف الصناديق كمفهوم، 

واستكشاف مناذج بديلة، وتنفيذ آليات 
مبتكرة للتخفيف من املخاطر وحلول 

مالية لالستثمارات الذكية.
وميكن لصناديق االستثمارات املؤثرة أن 
جتمع بني العائدات املالية والنتائج البيئية 

واالجتماعية واإلدارية اإلجيابية.

اقرأ التقرير.
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التنظيم من أجل القدرة على 
الصمود: أسواق واقتصادات 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت بعد جائحة 

COVID-19
 بقلم راؤول كاتز، مدير أبحاث إستراتيجية األعمال، 

معهد كولومبيا لالتصاالت والمعلومات )CITI( ورئيس الخدمات 
االستشارية لالتصاالت

مع استمرار انتشار جائحة COVID-19 بال هوادة، تواصل احلكومات واهليئات التنظيمية 
واألكادمييون وجمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( العاملي إعادة التفكري يف 

السياسات واألطر التنظيمية الالزمة للتخفيف من آاثر األزمة ورسم طريقة للخروج منها.

وقد وفرت املائدة املستديرة السابعة للخرباء االقتصاديني اليت عقدها االحتاد الدويل لالتصاالت 
منصة لتوليد األفكار واحللول جلعل أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مسامهاً أكثر 

.COVID-19 أمهية يف القدرة االجتماعية واالقتصادية على الصمود يف مواجهة جائحة

استنتاجات المائدة 
المستديرة السابعة للخبراء 

االقتصاديين

طالع التقرير.
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لقد أفرزت األزمة احلالية حتدايت جديدة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وجيب 
تعديل األطر التنظيمية لتحفيز االستثمار مع احلفاظ على مستوى معتدل من املنافسة. ويقوم 

واضعو السياسات حالياً بدراسة األسواق ومزااي املستهلكني من منظور احملن املالية والتوقعات 
غري املؤكدة.

ويف خضم االضطراابت، حيتاج واضعو السياسات واهليئات التنظيمية إىل إرشادات قائمة على 
األدلة توفر هلم أرضية صلبة إلصالحاهتم.

وقدمت دراسة جديدة صدرت أثناء املائدة املستديرة رؤى جديدة مدعومة ببياانت موثوقة 
بشأن تطور تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منذ عام 2007، وأداة تتبع تنظيم 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وجمموعة بياانت عاملية بشأن اقتصادايت أسواق تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

وتبني الدراسة أن تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كان له أتثري ملموس على منو 
أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملية خالل العقد املاضي.

وَيستخدم التحليل النمذجة االقتصادية لتحديد مدى أتثري اإلطارين التنظيمي واملؤسسي على 
أداء قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومسامهته يف االقتصادات الوطنية.

وهو يزود واضعي السياسات واهليئات التنظيمية ابألدلة لتعزيز اإلصالح التنظيمي ومواجهة 
التحدايت والثغرات يف األطر التنظيمية احلالية للخدمات والتطبيقات الرقمية.

تحديث األطر التنظيمية: ما هو المهم؟

يشري التحليل اجلديد إىل السمات التنظيمية اليت ميكن أن يكون هلا أتثري مضاعف على أسواق 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومزااي املستهلكني.

يرتبط تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل إجيايب بزايدة االستثمارات يف  	
االتصاالت. ويرتبط حتقيق حتسن بنسبة 10 يف املائة يف غالبية األطر التنظيمية الوطنية 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بزايدة االستثمارات يف اخلدمات الثابتة واملتنقلة بنسبة تزيد 
عن 7 يف املائة. ولكي حيدث ذلك، حيتاج أي بلد إىل هيئة تنظيمية منفصلة ومستقلة 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتمتع بصالحيات واسعة تعزز املنافسة وتتبين أفضل 
املمارسات التنظيمية يف إصدار تراخيص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومراقبة جودة 

اخلدمات وتقاسم الطيف.

يرتبط خفض الضرائب بتحقيق زايدة كبرية يف االستثمارات الرأمسالية، ألنه يزيد من املوارد  	
املالية املتاحة لنشر الشبكات. ويؤدي خفض ضريبة األرابح مبقدار النصف إىل زايدة 

االستثمارات يف اخلدمات الثابتة واملتنقلة مبا يقرب من 14 يف املائة.

ما هو تأثير السياسات 
والتنظيم والمؤسسات 

على أداء قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت؟

طالع الدراسة الجديدة لالتحاد 
الدولي لالتصاالت.
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يرتبط تبسيط العمليات اإلدارية احلكومية بزايدة كبرية يف االستثمارات الرأمسالية، مما يربز  	
أمهية التقليل إىل أدىن حد للوقت املستغرق يف احلصول على تصاريح نشر الشبكات، والتعامل 
مع املتطلبات البلدية إلنشاء الشبكات، وتقليل تكاليف اإلجراءات الروتينية. ويرتبط تقليص 
أوقات املعاجلة اإلدارية مبقدار النصف بزايدة االستثمارات يف اخلدمات الثابتة واملتنقلة بنسبة 

17 يف املائة.

دفعة للقدرة التنظيمية للخدمات المتنقلة

ابلنسبة لقطاع اخلدمات املتنقلة، يتبني أن للسياسات التنظيمية املفتوحة والتعاونية أتثرياً إجيابياً 
قوايً على االستثمارات. وبدورها، تؤدي الزايدة يف االستثمارات إىل حتقيق مكاسب يف التغطية 

واخنفاض أسعار املستهلك، وتعزيز اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتقيق منو يف 
االقتصادات الوطنية، وذلك بعد حوايل عامني فقط من اعتماد هذه السياسات.

يعد وضع خطة رقمية أمراً حامساً لتسريع وترية االبتكار وتعزيز االستثمارات. إن إدخال خطة  	
وطنية للنطاق العريض مع إطار تنفيذ قوي وقيادة قوية يزيد من االستثمارات يف اخلدمات 

املتنقلة وتغطية الشبكات حبوايل 15 يف املائة.

وضع أطر متقاربة إلصدار الرتاخيص حيقق احلد األقصى من العوائد املالية على االستثمارات  	
ألهنا تتيح إطاراً سياساتياً مرانً يتماشى مع أوجه التقدم التكنولوجية. وترتبط هذه األطر بزايدة 

قدرها 10 يف املائة يف االستثمارات يف اخلدمات املتنقلة وتغطية الشبكات.

السماح ابالتفاقات الطوعية بشأن تقاسم الطيف مما يساعد املشغلني على تعظيم الفرص جلعل  	
االستثمارات مرحبة ومنح حوافز قوية لنشر الشبكات. وتسجل هذه اخلطط التنظيمية التعاونية 

زايدة بنسبة 18 يف املائة يف االستثمارات يف اخلدمات املتنقلة وتغطية الشبكات، مع ختفيض 
األسعار مبا يقرب من 10 يف املائة مقارنة ابلبلدان اليت ال ُيسمح فيها بذلك.

االنفتاح على املشغلني األجانب يزيد من فرص احلصول على رأس املال الالزم لتطوير  	
الشبكات وحتديثها ويسمح بنقل التكنولوجيات والدراية الفنية. وميكن لسوق مفتوحة 

للخدمات املتنقلة أن حتفز االستثمارات الرأمسالية بزايدات قدرها 14 يف املائة جنباً إىل جنب 
مع تغطية الشبكات. 

وُيشَجع واضعو السياسات على استخدام التقرير كقاعدة أدلة مدعومة بفهم أعمق للروابط بني 
السياقات التنظيمية واملؤسسية ونتائج أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واليت ميكن 

للسياسات أن تقود من خالهلا األسواق واملستهلكني واالقتصادات للخروج من األزمة احلالية.

يعد وضع خطة رقمية أمرًا 
حاسمًا لتسريع وتيرة 

االبتكار وتعزيز االستثمارات.
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ع الجيل الخامس مسرِّ

 هل أنتم مستعدون لرحلة
التحول الرقمي الخاصة بكم؟

من الجيل األول إلى الجيل الخامس
خمسة أجيال من التنظيم

 في منصة واحدة  

المقاييس

 المنشورات 

استكشف

ع الجيل الخامس بين أدوات وموارد عالية القيمة تقدم دعمًا عمليًا خطوة خطوة:  يجمع مسرِّ

 نفاذ بخصائص جيدة إلى محتوى عالي القيمة || تصفح ومشاركة تدوران حول المستعمل 
محتوى قابل للنفاذ بشكل كبير  

 توفر هذه المنصة اإللكترونية إرشادات رئيسية للبلدان التي شرعت بالفعل - أو تلك التي تخطط 
للشروع - في رحلتها إلى التحول الرقمي.

انضم إلى المجتمعات اإللكترونية لالتحاد على قناتك المفضلة

ع الجيل الخامس مسرِّ

 ICT أداة تتّبع تنظيم

 ICT مختبر أثر سياسات

المعيار المرجعي للجيل الخامس

قوة عملية صنع القرار 
التعاونية. 

 أداة قائمة على األدلة لصانعي 
القرار والهيئات التنظيمية في 

الرحلة من الجيل األول إلى الجيل 
الرابع.

تأثير السياسات واللوائح 
التنظيمية على االستثمارات 

في تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت.

يحدد أهدافًا جديدة للتميز 
التنظيمي في التحول 

الرقمي.
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تقاسم الطيف، 
واالستثمارات، والتوازن: 

ثالثة عوامل تمكين 
رئيسية للتوصيلية

تشري دراسة “توصيل البشرية”، وهي دراسة لالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، إىل احلاجة إىل 
استثمارات تقدر بنحو 428 مليار دوالر أمريكي يف مجيع أحناء العامل لضمان متتع الناس يف شىت 

أرجاء العامل ابلنفاذ الرقمي دون عوائق.

ويعتمد النفاذ الشامل على توصيل الثالثة مليارات شخص املتبقني الذين ترتاوح أعمارهم من 
عشر سنوات وما فوق - ما يقرب من نصف سكان العامل – ابإلنرتنت عريضة النطاق حبلول 

عام 2030. وسيتوقف حتقيق هذا اإلجناز على األطر التنظيمية اإلقليمية والوطنية - القواعد 
الالزمة لضمان ضخ االستثمارات بسالسة.

ومع سعي البلدان لنشر واستخدام اإلنرتنت عريضة النطاق، ميكن أن تساعد اخليارات 
السياساتية احملددة والعوامل التنظيمية األخرى يف دفع االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT( وتشجيع االبتكار داخل القطاع. فإىل جانب االلتزام الواسع بتوفري 

التوصيلية، فإن هذه التفاصيل ترقى إىل أن تكون مبثابة “عوامل التمكني التنظيمي” 
للتحول الرقمي.

توصيل البشرية

ما الذي يتطلبه توصيل العامل؟ ما هو 
حجم االستثمارات املطلوبة، وأين 
توجد “مواطن الصعوبة” العاملية، 
وكيف ميكننا تعبئة املستوايت غري 
املسبوقة من التمويل الالزم لتوسيع 

نطاق الشبكات لتصل إىل اجملتمعات 
احملرومة من اخلدمات؟

قم بتنزيل تقرير االتحاد.
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تقاسم الطيف

حتقيقاً لفائدة املستعملني النهائيني، ال بد لسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من تعزيز 
املنافسة بني موردي اخلدمات والتعاون بني هيئات التنظيم.

ويرى خرباء االتصاالت الراديوية أن تقاسم طيف الرتددات الراديوية - وهو مورد حمدود 
بطبعه – أحد عوامل التمكني التنظيمي الرئيسية.

ويف كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهاز التلفزيون أو النفاذ إىل اإلنرتنت أو حتديد موقع ما 
هباتفك الذكي، فأنت تستخدم تردداً موزعاً ملورد اخلدمة اخلاص بك. واإلدارة العاملية لطيف 
الرتددات الراديوية هي إحدى اخلدمات احليوية اليت ينسقها االحتاد الدويل لالتصاالت، وكالة 

األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ومع التوسع السريع يف جمال اخلدمات الالسلكية على مدى العقود القليلة املاضية، جتد 
الشركات واملؤسسات اليت تعتمد على املوجات الراديوية يف تقدمي اخلدمات أو تنفيذ 

الوظائف األساسية نفسها تتنافس ابستمرار على طيف الرتددات الراديوية. تؤدي التطبيقات 
اجلديدة والنمو املطرد للمستخدمني والطفرة الكبرية يف احلركة - خاصة يف مواجهة جائحة 

COVID-19 - إىل تكثيف الطلب على الطيف الشحيح.
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وأوضح السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية ابالحتاد الدويل لالتصاالت، يف 
حلقة نقاشية أثناء الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2021: “يضع االحتاد الويل لالتصاالت 

اللوائح اليت متكن من توسيع نطاق اخلدمات والتطبيقات مع محاية اخلدمات القائمة يف نفس 
الوقت”. فعلى سبيل املثال، ينبغي أن أتخذ املداوالت اجلارية بشأن استخدام أجزاء من نطاق 
الرتددات الراديوية GHz 6 للخدمات املتنقلة يف االعتبار أن النطاق يستخدم أيضاً على نطاق 

واسع للخدمات الثابتة الساتلية.

وأشار السيد مانيفيتش إىل أن هيئات التنظيم الوطنية ميكنها حتليل تقاسم الطيف من عدة زوااي 
لتنفيذ خمططات منح الرتاخيص اليت تزيد من كفاءة استخدام الطيف. وميكن تقاسم الطيف بني 

خدمات خمتلفة أو بني مشغلني خمتلفني لنفس اخلدمة أو بني أجهزة خمتلفة يف نفس اخلدمة.

وأضاف السيد مانيقيتش: “ال ميكن أبداً التغاضي عن اجلدوى التقنية”. “وتتناول الدراسات 
اليت جيريها قطاع االتصاالت الراديوية ابالحتاد )ITU-R( خيارات التقاسم والتوافق لضمان 

إمكانية تشغيل خدمات االتصاالت الراديوية اجلديدة دون التسبب يف حدوث تداخالت على 
اخلدمات القائمة”.

وعلى حنو متزايد، قد يكون الطيف الراديوي مطلوابً لتطبيقات أخرى. وهذا جيعل تنسيق 
الطيف عاماًل رئيسياً آخر ميكن أن يؤثر على نطاق حلول التوصيلية ومدى وصوهلا. 

وقالت السيدة اين ستانكافاج، املديرة التنفيذية العاملية للسياسة العامة للبنية التحتية الرقمية يف 
شركة إنتل: “التنسيق مهم لضمان وجود حجم مناسب”. وأردفت: “ميكن احلجم املناسب 

]الشركات[ من توفري األجهزة بتكلفة أقل، وهو ما يعود ابلنفع على املستهلكني”.

النشر المشترك للبنى التحتية

ميكن خليارات التشارك يف الشبكات تشجيع االستثمار يف التوصيلية. 

وقال ميشيل فان بيلينغني، رئيس جملس يف املعهد البلجيكي خلدمات الربيد واالتصاالت 
)BIPT(، ورئيس هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية )BEREC( لعام 2021: “جيب 
أن يكون بوسع املشغلني استخدام البنية التحتية اخلاصة هبم، ألن هذه هي أفضل طريقة لتعزيز 

املنافسة واحلفاظ عليها على املدى الطويل”.

وأضاف السيد فان بيلينغني: “ميكن للتشارك يف البىن التحتية لالتصاالت املتنقلة أن يشجع 
على نشر شبكات اجليل اخلامس. وطاملا يتم احلفاظ على املنافسة القائمة على البنية التحتية 

الكافية، فإن التشارك ميكن من توفري التكاليف مع إمكانية حتقيق تغطية أكثر مشواًل”.

وفيما تتطلب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استثمارات ضخمة، فإن املنافسة تساعد على 
حتسني الكفاءة وتوسيع نطاق املشاركة والتمثيل بشكل عام.

تتناول الدراسات التي يجريها 
قطاع االتصاالت الراديوية 

باالتحاد )ITU-R( خيارات 
التقاسم والتوافق لضامن 
إمكانية تشغيل خدمات 

االتصاالت الراديوية الجديدة 
دون التسبب يف حدوث 

تداخالت عىل الخدمات القامئة. 

ماريو مانيفيتش

مدير مكتب االتصاالت الراديوية

التنسيق مهم لضامن وجود 
حجم مناسب. 

يان ستانكافاج

املديرة التنفيذية العاملية

السياسة العامة للبنية التحتية الرقمية

رشكة إنتل

يجب أن يكون بوسع املشغلني 
استخدام البنية التحتية 

الخاصة بهم، ألن هذه هي 
أفضل طريقة لتعزيز املنافسة 

والحفاظ عليها عىل املدى 
الطويل. 

ميشيل فان بيلينغني

رئيس مجلس يف املعهد البلجييك 
 لخدمات الربيد واالتصاالت

ورئيس هيئة املنظمني األوروبيني 
لالتصاالت اإللكرتونية لعام 2021
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وقالت السيدة إيكاترين اميدادزي، مفوضة جلنة االتصاالت الوطنية اجلورجية: “حنتاج إىل أن 
تكون لدى شركات التشغيل الصغرية واملتوسطة األدوات الكافية وتزويدها بعوامل التمكني 

لتوفري منتجات مبتكرة للمستعملني النهائيني”.

وأشارت اميدادزي، إىل التقدم احملرز يف حتفيز تقاسم الطيف والتشارك يف البىن التحتية وتزويد 
املشغلني أبفضل املمارسات بشأن االستثمار املشرتك يف شبكات اجليل اخلامس، وذلك مع 

التوزيع اجلاري لرتاخيص شبكات اجليل اخلامس. 

تحقيق التوازن

مع دخول اللوائح التنظيمية اخلاصة ابلتشارك يف البىن التحتية حيز التنفيذ، ستهدف هيئات 
التنظيم عادًة إىل تعظيم الكفاءة احلد من العوائق أمام الدخول إىل السوق وحتفيز املنافسة. لكن 

يف الوقت نفسه، جيب أن حترص على عدم تعريض االستثمارات احلالية للخطر - أو تثبيط 
تلك املستقبلية.

وشدد السيد مانيفيتش ابلقول: “إجياد أرضية مشرتكة يتطلب حتقيق التوازن”.

وقال السيد سريجي ابيتيبول، عضو جملس إدارة هبيئة تنظيم االتصاالت اإللكرتونية والربيد 
الفرنسية )ARCEP(: “يعين التنظيم املشجع لالستثمار السعي لتحقيق التوازن، حبيث يتنافس 

املشغلون من خالل استثماراهتم مع التشارك يف موارد الشبكة الرئيسية”.

وأضاف السيد ابيتيبول: “ميكن للتنظيم القائم على البياانت متكني املستعملني ودفع السوق يف 
االجتاه الصحيح واملساعدة يف الوصول إىل املناطق أو اجملتمعات املهملة.

فإىل جانب االستثمارات اليت تقودها احلكومة، ميكن للتشريعات التنظيمية احملايدة أن تساعد يف 
توجيه عملية صنع القرار من قبل املشغلني من القطاع اخلاص”.

وقال السيد ابيتيبول موضحاً: “ميكن، على سبيل املثال، مطالبة املشغلني الذين يتعني عليهم 
جتديد الرتخيص اباللتزام طوعاً بتطوير شبكة جديدة بداًل من دفع رسوم الرتخيص. وميكن 

هلذه احلوافز أن حتقق التوصيلية بشكل سريع يف املناطق اليت حتددها السلطات احمللية”

تقاسم الطيف، وفرص التشارك الشبكات، وحتقيق التوازن السليم بني املصاحل املتنافسة 
- املستثمرين اجلدد مقابل املستثمرين القائمني، أو املستثمر/املشغل مقابل العميل/املواطن 

- كلها مبثابة عوامل متكني رئيسية لتعزيز التوصيلية.

نحتاج إىل أن تكون لدى 
رشكات التشغيل الصغرية 

واملتوسطة األدوات الكافية 
وتزويدها بعوامل التمكني 

لتوفري منتجات مبتكرة 
للمستعملني النهائيني. 

إيكاترين اميدادزي

مفوضة لجنة االتصاالت الوطنية 
الجورجية

إيجاد أرضية مشرتكة يتطلب 
تحقيق التوازن. 

ماريو مانيفيتش

مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
باالتحاد
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القيادة من أجل تحقيق 
التوصيلية الشاملة

مل يكن لدى مرمي جامي، اليت ُولدت يف بيئة فقرية ابلسنغال يف عام 1970، أدىن حظ يف 
النجاح. قالت إهنا عانت من التهميش واإلمهال، ومل تتعلم، ووقعت ضحية لالجتار ابلفتيات. 

ومع ذلك، فإهنا مل تسمح للظروف الصعبة مبنعها من إجياد هدف يف احلياة، فأصبحت يف هناية 
 .)ICT( املطاف قائدة وقدوة للنساء يف عامل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

ووجدت جامي األمان وصنعت لنفسها حياة جديدة يف اململكة املتحدة حيث تعلمت يف 
غضون سنتني فقط سبع لغات للتشفري، يف مكتبة حملية بساري.

وبتحويل شغفها املكتشف حديثاً إىل نشاط، تقود جامي اآلن التحول الرقمي للنساء والفتيات 
املهمشات يف مجيع أحناء العامل.

وهتدف منظمتها، iamtheCODE، إىل تدريب مليون امرأة وفتاة كمشفِّرات حبلول عام 2030.

هتدف منظمة iamtheCODE إىل 
تدريب مليون امرأة وفتاة كمشفِّرات 

حبلول عام 2030.

مزيد من التفاصيل هنا.

لقد أردت التأكد، حيث نشأت 
كامرأة وأصبحت مؤثرة 

وحصلت عىل مقعد يف هذا 
العامل، إننا كنساء ننشئ 

األنظمة ونغريها. 

مريم جامي

iamtheCODE سة منظمة مؤسِّ
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وقالت: “مل أحصل على شهادات أو مستوايت تعليمية عالية”. واستدركت قائلة: “ولكن 
الشيء الوحيد الذي كنت أتلهف إليه فعاًل هو التغيري. لقد أردت التأكد، وأان أترعرع كامرأة 

ويزيد أتثريي وأحصل على مكانة يف هذا العامل، أننا ننشئ األنظمة ونغريها”.

التلهف إلى التغيير

تصف جامي منظمة iamtheCODE أبهنا املبادرة العاملية األوىل من نوعها بقيادة إفريقية. 
ويتماشى هدفها مع الرسالة العاملية لالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( املتمثلة يف توصيل ما يقدر 
بنحو 3,7 مليار شخص الذين ال يزالون حمرومني من النفاذ إىل اخلدمات الرقمية اليت من شأهنا 

أن تساهم من حتسني حياهتم. ويف سياق حدث بشأن القيادة ُعقد يف 22 يونيو، يف إطار 
سلسلة أحداث الطريق إىل أديس اليت ينظمها االحتاد، قالت جامي، وهي عضوة يف جملس 

أصحاب الرؤى ملبادرة توصيل اجليل، إن التحول الرقمي يف العامل يستغرق وقتاً طوياًل جداً. 
وأكدت قائلة “جيب أال ننتظر حىت يستجدي الناس التوصيلية”.

قالت دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت يف 
إحدى مالحظاهتا: “إن توصيل غري املوصولني ومتكني حتول رقمي منصف يتطلب، قبل كل 

شيء، القيادة”. 

وقالت أيضاً: “غالباً ما كان للقادة صفة مشرتكة: القدرة على حتديد املشكلة وتعبئة اجملتمعات 
احمللية للعمل معهم من أجل إجياد احللول”.

الطريق إلى 
 أديس:

الحلقة  5 
القيادة 

شاهد الحلقة الدراسية اإللكترونية.
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“نتطلع اآلن إىل القادة من مجيع مناحي احلياة لتقدمي رؤية وتوجيهات من شأهنا تعبئة اإلرادة 
العاملية، ابإلضافة إىل إجراءات مباشرة من أجل حتقيق توصيلية شاملة ومفيدة.”

توجيه نشاط الشباب

يؤثر انعدام التوصيلية غالباً على الشباب يف البلدان النامية. فقد الحظ فرانسيس كزافييه 
إينيانغات، مبعوث الشباب ملبادرة توصيل اجليل من أوغندا، أن حنو 60 يف املائة من سكان 

إفريقيا ال يتجاوزون سن 25 عاماً. ودعا أقرانه إىل النظر بتفاؤل إىل الفرص الكثرية اليت يتيحها 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك السواتل اليت من شأهنا، حسب قوله، أن 

تتيح لكل شخص النفاذ إىل البياانت بسرعة عالية، مما حيقق مساواة فعلية يف النفاذ 
إىل اإلنرتنت.

وأشارت عضوة أخرى يف مبادرة توصيل اجليل، صوفيا فايل من الربازيل، إىل الكيفية اليت ميكن 
هبا للتكنولوجيا أن توسع دائرة املشاركة ومتّكن الفئات املهمشة من التعبري عن آرائها. وقالت 

“ولكن التغلب على الفجوة بني اجلنسني أو الفجوة الرقمية أو أي فجوة أخرى يقتضي منا 
حنن الشباب التعبئة واملشاركة يف السياسات”.

وقالت روال غين، السيدة األوىل ألفغانستان إن الشباب ميكنهم تشكيل عامل املستقبل ابستخدام 
املعرفة املتاحة بفضل التكنولوجيا.

وقالت، مشرية إىل بعض الرؤى املستمدة من التاريخ احلديث لبلدها، إن اكتساب املهارات 
الرقمية من شأنه أن يساعد يف إعادة بناء اجملتمعات وإعادة التواصل بني الناس ومنحهم الفرصة 

للحصول على مكانتهم يف اجملتمع وجين فوائد التنمية الرقمية.

وأشار ستيفن سبينغلر، الرئيس التنفيذي لشركة Intelsat ورئيس الرابطة األوروبية ملشغلي 
السواتل )ESOA( – رابطة مشغلي السواتل يف منطقة أورواب والشرق األوسط وإفريقيا 

)EMEA( – إىل أمهية حتديد رؤية وغاية ومهمة ملهمة للقادة الشباب واملوظفني الشباب يف 
الوقت احلاضر.

السبب والنتيجة

قال بدري يونس، انئب املدير املشارك لالتصاالت واملالحة الفضائية، اإلدارة الوطنية للمالحة 
اجلوية والفضاء )NASA(، معرباً عن أنواع القيادة الناجحة، إن القادة حباجة إىل إهلام األفرقة 

الستكشاف حدود خياهلم. وأوضح قائاًل: “إلهلام اآلخرين، جيب أن يكون القادة قادرين على 
اإلعراب عن رؤية عظيمة.” وأضاف بقوله: “معارف وقدرات الكثريين تفوق على األغلب 

معرفة وقدرة الشخص الواحد”.

إن الشباب ميكنهم تشكيل 
عامل املستقبل باستخدام 

املعرفة املتاحة بفضل 
التكنولوجيا. 

روال غني

السيدة األوىل ألفغانستان

إللهام اآلخرين، يجب أن 
يكون القادة قادرين عىل 

اإلعراب عن رؤية عظيمة. 

بدري يونس

نائب املدير املشارك لالتصاالت واملالحة 
الفضائية

اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء 
)NASA(

نتطلع اآلن إىل القادة من 
جميع مناحي الحياة لتقديم 
رؤية وتوجيهات من شأنها 

تعبئة اإلرادة العاملية، 
باإلضافة إىل إجراءات مبارشة 

من أجل تحقيق توصيلية 
شاملة ومفيدة. 

دورين بوغدان-مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد 
الدويل لالتصاالت
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أضافت يوالندا كواب، انئبة رئيس جمموعة MTN واملسؤولة عن أسواق جنوب وشرق إفريقيا، أن 
حتقيق توصيلية النطاق العريض العاملية سيتطلب الرتكيز على الشمول واالبتكار واملسؤولية، ال 

سيما فيما يتعلق بتصميم منتجات على حنو مسؤول اجتماعياً وبيئياً وتسريع صنعها.

وترى أورسوال أوسو-إيكوفول، وزيرة االتصاالت والرقمنة يف غاان أن “القيادة سبب وكل 
شيء آخر هو نتيجة هلا”.

وقالت إن من غري املمكن حتقيق الكثري بدون النوع الصحيح من القيادة، الذي يشرك مجيع 
أصحاب املصلحة يف عملية صنع القرار. وأشارت إىل مشروع جاٍر لتدريب ما يزيد على 

000 14 مواطن ومواطنة يف أفغانستان على املهارات الرقمية، كمثال لنهج قيادي 
انجح وشامل.

وقال ر.س. شارما، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف اهلند، إن القادة حباجة إىل الشجاعة 
التباع بوصالهتم. وأضاف قائاًل: “يف جمال التكنولوجيا، ينبغي أن جتد طريقك وال تسلك 

املسار الذي سلكه اآلخرون”.

المحطة المقبلة في الطريق إلى أديس

هتدف سلسلة مناقشات الطريق إىل أديس اليت نظمها االحتاد إىل بناء الوعي وإشراك أصحاب 
املصلحة الرئيسيني واجملتمعات احمللية، وتوفر منصة شاملة ملناقشة بعض املواضيع الرئيسية اليت 
سيجري تناوهلا يف املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت )WTDC(. وتركز السلسلة على ستة 

عوامل متكينية للتوصيلية من أجل التنمية املستدامة: الشراكات، والشمول، والتمويل، والقيادة، 
واالبتكار، والشباب.

وُعقد احلدث الذي ركز على االبتكار يف 21 يوليو.

الطريق إلى 
أديس: الحلقة 6

 االبتكار 

شاهد الحلقة الدراسية اإللكترونية.
معلومات عن الطريق إلى أديس.

يف مجال التكنولوجيا، ينبغي 
أن تجد طريقك وال تسلك 

املسار الذي سلكه اآلخرون. 

ر.س. شارما

رئيس هيئة تنظيم االتصاالت يف الهند

القيادة سبب وكل يشء آخر 
هو نتيجة لها. 

أورسوال أوسو-إيكوفول

وزيرة االتصاالت والرقمنة يف غانا
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وضع خرائط النطاق العريض: 
أمر رئيسي لحقيق 
التوصيلية الشاملة

أظهر التبين السريع لألدوات الرقمية خالل جائحة COVID-19 قدرة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT( على حتسني احلياة اليومية - وكيف ميكن أن يؤدي عدم كفاية البنية 

التحتية الرقمية أو االفتقار إليها إىل حرمان جمتمعات أبكملها من اخلدمات األساسية. 

ويعد وضع خرائط النطاق العريض - حيث يقوم املنظمون بتقييم تيسر اخلدمة وجودهتا حملياً 
ووطنياً وإقليمياً - ضرورايً الختاذ قرارات مستنرية. وهو أيضاً شرط أساسي لالستثمار يف بنية 
حتتية للنطاق العريض تتسم ابالستدامة والشمول حبيث ال ترتك أحداً متخلفاً عن الركب، طبقاً 

ملا اتفق عليه األعضاء يف اجتماع الرابطات التنظيمية اإلقليمية خالل الندوة العاملية األخرية 
.GSR-21 ملنظمي االتصاالت، الندوة

لقد جعلت جائحة COVID-19 عمليات وضع اخلرائط أكثر أمهية من ذي قبل لتحديد 
الثغرات وتعزيز النفاذ الرقمي بني جمموعات املستعملني واجملتمعات املهمشة.
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قالت السيدة بريدجيت لينزي، األمينة التنفيذية لرابطة منظمي االتصاالت يف اجلنوب اإلفريقي 
)CRASA( ورئيسة اجتماع 2021: “حتتاج هيئات التنظيم إىل فهم جيد لعملية وضع خرائط 

 .”COVID النطاق العريض لتعويض اآلاثر السلبية جلائحة

ووصف السيد فالدميري ديغلي، خبري تطوير شبكات يف االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، عملية 
وضع اخلرائط أبهنا “مهمة لفهم الواقع على األرض، حيث إهنا متكن أصحاب املصلحة 

املختلفني من االجتماع معاً وختطيط التكنولوجيات الشبكية وحلول التمويل املثلى”.

لقد تركزت املناقشات بني هيئات التنظيم اإلقليمية يف الندوة GSR-21 حول طرق تعزيز 
أدوات وضع خرائط النطاق العريض، وال سيما لتعزيز االستثمار واملنافسة بغية حتقيق التوصيلية 

الشاملة واملستدامة. وميكن أن تعمل الرابطات اإلقليمية كقوة دافعة، وتنشر املعلومات 
واألدوات واملبادئ التوجيهية بني أعضائها. 

دعم النفاذ الشامل

 ميكن خلرائط اإلرسال التفاعلية لالحتاد الدويل لالتصاالت – من خالل تتبع التوصيلية عرب 
20 مليون كيلومرت من الشبكات األرضية العاملية – أن تساعد يف صياغة اسرتاتيجيات البىن 

التحتية الرامية إىل توصيل اجملتمعات اليت تعاين من نقص اخلدمات أو اجملتمعات غري املوصولة.

ويقوم االحتاد الدويل لالتصاالت أيضاً بتحديث جمموعة أدوات ختطيط أعمال نشر البنية 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشمل شبكات اجليل اخلامس. وهتدف جمموعة 

األدوات إىل دعم هيئات التنظيم واملشغلني يف تصميم النشر األمثل لشبكات النطاق العريض يف 
املناطق الريفية واملعزولة ابستخدام هذه اخلرائط.

وضمان النفاذ الشامل، حىت يف قطاع فرعي حمدد مثل التعليم، يتوقف على حتديد الطلب 
الفعلي للتوصيلية على أرض الواقع. وتعتمد املبادرة Giga، اليت يقودها االحتاد الدويل 

لالتصاالت ابالشرتاك مع اليونيسيف، على بياانت البنية التحتية اجلغرافية املكانية املتاحة على 
خرائط االحتاد الدويل لالتصاالت.

ووضع اخلرائط جاري يف جنوب إفريقيا للمساعدة يف حتقيق النفاذ الشامل إىل النطاق العريض 
حبلول عام 2025.

وتقول السيدة لينزي: “لقد وضع املنظمون مبادئ توجيهية لتحليل فجوات النطاق العريض يف 
املناطق اليت تتمتع ابلتوصيلية، فضاًل عن الفجوات يف الطلب على النطاق العريض، وتيسر 

طيف الرتددات الراديوية، واالستثمار يف البنية التحتية للنطاق العريض”.

ويف منطقة وسط إفريقيا، أتمل هيئات التنظيم أن يؤدي وضع اخلرائط إىل إنشاء مؤشر عملي 
على مستوى املنطقة أبسرها للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سواء القائمة 

أو املخططة.

خرائط اإلرسال التفاعلية 
لالتحاد

خرائط اإلرسال التفاعلية هي منصة 
متطورة لرسم خرائط بياانت تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت من أجل تقييم 
توصيلية الشبكات األساسية على 
املستوى الوطين )األلياف البصرية 

واملوجات الصغرية واحملطات األرضية 
الساتلية( وتقييم املقاييس الرئيسية 

األخرى يف قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

النفاذ هنا.

لقد وضع املنظمون مبادئ 
توجيهية لتحليل فجوات 

النطاق العريض يف املناطق 
التي تتمتع بالتوصيلية، فضالً 
عن الفجوات يف الطلب عىل 

النطاق العريض، وتيرس طيف 
الرتددات الراديوية، 

واالستثامر يف البنية التحتية 
للنطاق العريض. 

بريدجيت لينزي

األمينة التنفيذية لرابطة منظمي 
االتصاالت يف الجنوب اإلفريقي
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  قالت السيدة برنيس إداند أوتوي، األمينة الدائمة جلمعية منظمي االتصاالت يف وسط إفريقيا 
)ARTAC(: “من املأمول أن تتجنب اخلرائط املواضيعية، اليت تضم معلومات مفصلة عن البنية التحتية 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت النشطة واملنفعلة يف كل بلد، التداخل يف البناء والنشر”.

تمكين هيئات التنظيم

أكدت جائحة COVID-19 الدور احلاسم ألمن الشبكة وقدرهتا على الصمود كجزء من 
التنمية املستدامة.

وقالت نتاليا الدو، من شراكة هيئات تنظيم االتصاالت اإللكرتونية الشرقية )EaPeReg(، املمثلة 
ألرمينيا وأذربيجان وبيالروس وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا: “يعد وجود أداة لوضع خرائط 

النطاق العريض موضوعة بكفاءة أمراً مفيداً ليس فقط ملعاجلة فجوات التوصيلية ولكن أيضاً 
ملعاجلة حوادث الشبكات ومراقبة قدرهتا على الصمود”.

لكن توفري توصيلية عريضة النطاق بتكلفة معقولة يتطلب استثمارات ضخمة بداية.

وقال السيد حممد شيماين، أمني عام شبكة هيئات التنظيم العربية )AREGNET(: “سيتعني القيام 
بذلك من خالل التعاون بني هيئات التنظيم واملشغلني”. وأضاف “جيب اعتماد التشريعات 

الالزمة لتشجيع املستثمرين على العمل على حتقيق الشمول الرقمي”. 

حتتاج هيئات التنظيم إىل األدوات املناسبة جلمع البياانت ذات الصلة وتعزيز املنافسة بني 
األطراف الفاعلة يف األسواق وجذب استثمارات جديدة.

تعزيز إيجاد نهج منسق

يتطلب وضع اخلرائط التعاوين للنطاق العريض هنجاً مشرتكاً ومنسقاً. وتسعى املبادئ التوجيهية 
الصادرة عن هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية )BEREC(، على سبيل املثال، إىل 

ضمان عملية متسقة لوضع اخلرائط بني الرابطات التنظيمية الوطنية.

وأوضحت آن ماري سايبكس، مديرة إدارة خدمات االتصاالت والنقل والربيد يف اهليئة 
اهلولندية للمستهلكني واألسواق )ACM( واملنتخبة كرئيسة هليئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت 

اإللكرتونية لعام 2022 “تنسق املبادئ التوجيهية األساسية تعاريفنا، وتقرتح املؤشرات اليت 
ينبغي توفريها، وتشري ابملشغلني الذين ينبغي هلم توفري املعارف اليت حنتاجها لوضع 

هذه اخلرائط”.

وقالت سايبكس: “هناك مبادئ توجيهية أخرى تتناول أساليب التحقق من املعلومات. فاألمر 
ال يقتصر على تيسر الشبكات”. وأضافت: “جودة اخلدمة مهمة أيضاً. وإال كيف لنا أن 

نتحقق ]هيئات التنظيم[ مما يقول املشغلون أنه حيدث؟”.

من املأمول أن تتجنب 
الخرائط املواضيعية، التي 

تضم معلومات مفصلة عن 
البنية التحتية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت النشطة 
واملنفعلة يف كل بلد، التداخل 

يف البناء والنرش. 

برنيس إداند أوتوي

األمينة الدامئة لجمعية منظمي 
االتصاالت يف وسط إفريق

التوجيهية  املبادئ  تنسق 
األساسية تعاريفنا، وتقرتح 

املؤرشات التي ينبغي 
توفريها، وتشري باملشغلني 

الذين ينبغي لهم توفري 
املعارف التي نحتاجها لوضع 

هذه الخرائط. 

آن ماري سايبكس

مديرة إدارة خدمات االتصاالت والنقل 
والربيد يف الهيئة الهولندية للمستهلكني 

واألسواق
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ميكن للربطات اإلقليمية أن تكون مبثابة حمركات رئيسية للتنسيق، حسبما يقول ديغلي.

وتساعد املعلومات املتعلقة أبنظمة وضع اخلرائط الوطنية على زايدة الوعي حىت بني هيئات 
التنظيم واحلكومات على املستوى الوطين، فضاًل عن املسامهة يف تغذية مبادرات التنسيق 

اإلقليمية والكشف عن فرص التعاون عرب احلدود.

وأضاف ديغلي: “ميكن لالحتاد دعم الرابطات اإلقليمية يف هذا الصدد. فاألمر يتعلق بتبادل 
املعلومات وتوفري منرب ميكن أن جنلس فيه معاً ونناقش كيفية تنسيق املنهجيات املستخدمة يف 

املناطق املختلفة”. 

العوائق األخرى 

خبالف البنية التحتية، ميكن أن متنع العوائق األقل بروزاً، مثل ميسورية التكاليف أو االفتقار إىل 
املهارات الرقمية، األشخاص من استخدام اإلنرتنت.

ويقول أوسكار ليون، األمني التنفيذي للجنة البلدان األمريكية لالتصاالت )CITEL(: “إن 
البلدان يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، على سبيل املثال، ال تكافح فقط مع األطر 

التنظيمية الزائدة عن احلاجة واالفتقار إىل إدارة طويلة األجل للطيف، ولكن تعاين أيضاً من 
وجود فجوة كبرية يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”. 

فبعد عدة سنوات من الوترية املتسارعة، تباطأ انتشار شبكات النطاق العريض املتنقل يف عام 
2020، وفقاً ألحدث بياانت االحتاد الدويل لالتصاالت. ويُعتقد اآلن أن حوايل 85 يف املائة 

من سكان العامل حيظون بتغطية من شبكات اجليل الرابع - ضعف املستوى يف عام 2015.

وتقول الرابطات التنظيمية إن أدوات وضع اخلرائط، إىل جانب منصات وبياانت االحتاد 
األخرى مثل بوابة االحتاد للرابطات التنظيمية اإلقليمية، ستساعد على حتسني نشر البنية التحتية 

والتشارك فيها، وخفض التكاليف، ويف هناية املطاف ضمان نفاذ املستهلكني يف مجيع أحناء 
العامل أبسعار ميسورة.

وميكن للرابطات التنظيمية التواصل مع االحتاد للحصول على دعم فيما يتعلق بتبادل أفضل 
املمارسات، وحتديد األهداف واملصطلحات املشرتكة، وتنسيق منهجيات مجع البياانت 

ووضع اخلرائط.

وأشار املشاركون يف الندوة GSR-21 إىل أن التعاون اإلقليمي واألقاليمي ضروري.

لماذا تكتسي عملية وضع 
خرائط النطاق العريض 

أهمية رئيسية؟

شاهد الفيديو.
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المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل 
الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية 

لمنظمي االتصاالت لعام 2021

االرتقاء التنظيمي 
من أجل تمويل البنية التحتية الرقمية والنفاذ إليها واستعمالها

وضع نماذج تنظيمية 
أولية للعالم الرقمي ما 

بعد جائحة فيروس 
كورونا

قيادة تحويلية إلطالق 
إمكانات التكنولوجيات 
الناشئة ونماذج األعمال

استحداث آليات تمويل 
جديدة وفّعالة ومرنة من 

أجل البنية التحتية 
الرقمية والنفاذ إليها 

واستعمالها

انضم إلى المجتمعات اإللكترونية لالتحاد على قناتك المفضلة

طالع املبادئ التوجيهية 
املتعلقة أبفضل 

املمارسات.

أنا واثقة من أن املبادئ 
بأفضل  املتعلقة  التوجيهية 

املامرسات والصادرة هذا العام 
عن الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت ستساعد البلدان عىل 
التنظيمية  اسرتاتيجياتها  تحسني 

للتعجيل بتوفري توصيلية أكرث 
شمواًل. 

دورين بوغدان-مارتن

 )BDT( مديرة مكتب تنمية االتصاالت
)ITU( باالتحاد الدويل لالتصاالت

أدعو املنظمني يف كل مكان إىل 
االستفادة من املبادئ التوجيهية 

من أجل اعتامد وتنفيذ نُُهج 
متفق عليها عاملياً تكون مناسبة 

الوطنية واالستفادة  لظروفهم 
من التعاون يف جميع املجاالت. 

مرييس وانجاو

القامئة بأعامل املدير العام لهيئة االتصاالت يف كينيا
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Documents/BPG Adopted/GSR-21_Best-Practice-Guidelines_FINAL_E.pdf
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://vm.tiktok.com/JdxhuC4/


التوصيل من أجل الشمول: 
جعل الشمول الرقمي واقعًا 

ملموسًا للجميع

على الرغم من أن جوان أوريوردان ليس لديها أطراف، فإهنا تستطيع طباعة 42 كلمة يف 
الدقيقة. ولكن هذه الصحفية الرايضية البالغة من العمر 24 عاماً كانت جتد صعوبة يف إكمال 

واجباهتا املدرسية، عندما كانت تراتد املدرسة االبتدائية يف أرايف أيرلندا.

ومل يكن السبب يف ذلك، حسب قوهلا، هو انعدام الذراعني أو الساقني، بل نفاذها احملدود إىل 
اإلنرتنت عريضة النطاق.

ويف مناقشة جرت يف دورة التوصيل من أجل الشمول يف إطار سلسلة أحداث الطريق إىل 
أديس اليت ينظمها االحتاد، قالت أوريوردان: “مع تقدمنا حنو املستقبل، سيكتسي النطاق 

العريض ابلنسبة للتقدم االجتماعي واالقتصادي نفس األمهية احليوية اليت كانت تكتسيها الطرق 
السريعة أو السدود أو الكهرابء يف القرن العشرين.”

مع تقدمنا نحو املستقبل، 
النطاق العريض  سيكتيس 

للتقدم االجتامعي  بالنسبة 
واالقتصادي نفس األهمية 

الحيوية التي كانت تكتسيها 
الطرق الرسيعة أو السدود 

أو الكهرباء يف القرن 
العرشين. 

جوان أوريوردان

صحفية رياضية

ITU News MAGAZINE No. 04, 202145 تسريع الشمول

Sh
ut

te
rs

to
ck

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC21/R2A/Pages/Connect2Include.aspx


شكلت الدورة اإللكرتونية جزءاً من سلسلة أحداث الطريق إىل أديس املنظمة متهيداً للمؤمتر 
العاملي املقبل لتنمية االتصاالت )WTDC(، الذي سيعقد من 6 إىل 15 يونيو 2022، ابستضافة من 

حكومة إثيوبيا.

وتناولت املناقشة التحدايت اليت ال تزال ماثلة أمام فئات حمددة من الناس – النساء والفتيات 
والشباب وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة واألطفال والشعوب األصلية واألشخاص الذين 

يعيشون يف مناطق انئية – كعوائق حتول دون حتقيق توصيلية حقيقية ومفيدة للجميع.

وتعلمت أوريوردان، اليت ُولدت معاقة بسبب متالزمة انعدام األطراف األربعة، يف هناية املطاف 
الطباعة والتشفري نظراً لعدم وجود برجميات ميكنها استيعاب إعاقتها. ويف دورة التوصيل من 

أجل الشمول، حتدثت عن الدور األساسي اليت أدته التكنولوجيات الرقمية يف سعيها إىل حتقيق 
رسالتها يف احلياة: الدعوة إىل النفاذ املنصف إىل الوظائف والتعليم والرعاية الصحية.

وقالت: “يتعني علينا أن نتأكد من مشاركة التخطيط الوطين واستثمارات القطاعني العام 
واخلاص– وتنفيذ االستثمارات بشكل صحيح، وعدم وجود تفاواتت غري عادلة، ووجود 

تفاعل إنساين مع املستخِدمني.”

التكنولوجيا التي تركز اإلنسان

ال يزال نصف سكان العامل غري موصولني وحمرومني من الفوائد اليت تقدمها تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت )ICT(. ويشمل ذلك ما يقارب ملياري امرأة و2,2 مليار شاب وشابة 

دون سن 25 عاماً، الذين ال يتمتعون ابلنفاذ إىل اإلنرتنت الثابتة عريضة النطاق يف املنزل.

قالت دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت: 
“يف عاملنا ملا بعد جائحة كوفيد-19، يعين االستبعاد الرقمي بشكل متزايد االستبعاد 

االقتصادي واالجتماعي والتعليمي؛ أي االستبعاد من جمموعة كاملة من الفرص اجلديدة اليت 
يعتربها املوصولون منا ابلفعل أمراً مسلماً به”. وأضافت قائلة: “يؤثر االستبعاد الرقمي على 
بعض الفئات السكانية أكثر من غريها، مثل النساء والفتيات وكبار السن واألشخاص ذوي 
اإلعاقة واألطفال وجمموعات السكان األصليني واألشخاص الذين يعيشون يف مناطق انئية.”

وقالت رئيسة إثيوبيا، ساهلي-وورك زيودي: “إن التكنولوجيات حتتاج إىل استيعاب الناس 
وليس العكس”. وأوضحت قائلة: “يقوم الشمول الرقمي على مفهومني أساسيني: النفاذ إىل 

التكنولوجيا ميسورة التكلفة وعالية اجلودة، واإلملام ابملعارف والقدرات الرقمية الالزمة 
الستخدام التكنولوجيا بكفاءة.”

وقالت: “إن ضمان عدم ختلف أي شخص عن الركب يعين أن التكنولوجيا تركز 
على اإلنسان.”

الطريق إلى 
أديس: الحلقة 3

 الشمول 

شاهد الحلقة الدراسية اإللكترونية.

يف عاملنا ملا بعد جائحة 
كوفيد-19، يعني االستبعاد 

الرقمي بشكل متزايد 
االستبعاد االقتصادي 

واالجتامعي والتعليمي 

دورين بوغدان-مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد 
الدويل لالتصاالت.

إن ضامن عدم تخلف أي 
شخص عن الركب يعني أن 

التكنولوجيا تركز عىل 
اإلنسان. 

ساهيل-وورك زيودي

رئيسة إثيوبيا
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اقرتحت ليسيت غونزاليز من الرابطة املدنية لالتصاالت اجملتمعية للشعوب األصلية 
)Telecomunicaciones Indigenas Comunitarias A.C.( يف املكسيك التفكري يف 

التكنولوجيا كحق من حقوق اإلنسان من شأنه أن ميّكننا من اختاذ القرارات. وقالت السيدة 
غونزاليز: “جيب أن منتلك التكنولوجيا ونكيفها مع واقع سياقنا ومناطقنا لتحسني نوعية حياتنا”. 

وأضافت قائلة: “إذا فكران يف التكنولوجيا كجزء من بيئتنا الطبيعية، فسنبنيها مبزيد من الرتكيز 
على اجلانب اإلنساين.”

أكثر من امتياز

 T-Mobile Accessibility واجهت كلوداي غوردون، مديرة الشؤون احلكومية واالمتثال يف شركة
وحمامية ابملهنة، أيضاً صعوبة إلجياد أدوات وخدمات رقمية ميسورة التكلفة ومصممة خصيصاً 

لتلبية احتياجاهتا احملددة.

ومل حتصل السيدة غوردون، ابعتبارها صماء، على أول صندوق للعرض النصي التلفزيوين إال 
بعد بلوغها سن 18 عاماً. ومل يكن العرض النصي التلفزيوين متاحاً يف جامايكا حيث نشأت.

ويعيش أكثر من مليار شخص يف العامل بشكل من أشكال اإلعاقة مع ما يرتتب عن ذلك من 
حتدايت تتعلق ابملشاركة الرقمية.

وقالت السيدة غوردون: “إن النفاذ إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت هو أكثر من 
جمرد امتياز. وينبغي اعتباره حقاً، خاصة ابلنسبة لذوي اإلعاقة”. وأردفت قائلة: 

“تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت متّكننا ومتنحنا شعوراً ابالستقاللية. ولوال النفاذ إىل هذه 
التكنولوجيات، ملا استطعت أن أصبح حمامية. فالكثري من األشخاص حول العامل يف نفس 

الوضع حيتاجون حقاً إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل هذه املهارات 
البالغة األمهية.”

وأعربت عن فخرها ابلشركة اليت تعمل فيها ألهنا تتعامل مع موضوع إمكانية النفاذ جبدية 
وتبتكر عند احلاجة. وتشمل احللول الرقمية املصممة خصيصاً اهلواتف املزودة خبدمة العرض 
النصي من أجل األشخاص املصابني بفقدان السمع، أو خدمات ترحيل بروتوكول اإلنرتنت 

والفيديو من أجل األشخاص الصم واملكفوفني.

وأضافت قائلة: “حنتاج إىل النظر يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على نطاق واسع 
والتفكري يف مجيع أشكال اإلعاقة”. واسرتسلت قائلة: “وحنتاج إىل االبتكار ليس من أجل 

األشخاص ذوي اإلعاقة، بل معهم، ألهنم يعرفون احللول املناسبة هلم.”

ونحتاج إىل االبتكار ليس من 
أجل األشخاص ذوي اإلعاقة، 

بل معهم، ألنهم يعرفون 
الحلول املناسبة لهم. 

كلوديا غوردون

الشؤون الحكومية واالمتثال، رشكة 
 T-Mobile Accessibility

ال ميكننا تحسني حياة الناس إال 
إذا كانت لدينا قوة عاملة 

متنوعة وشاملة للجميع حيث 
منّكن األشخاص من تقديم 

أفضل ما لديهم. 

 جوديت م. ويليامس، 
رئيسة شؤون االستدامة البرشية

نائبة الرئيس األوىل، وكبرية املسؤولني 
SAP عن شؤون التنوع والشمول، رشكة

ITU News MAGAZINE No. 04, 202147 تسريع الشمول



التنوع كمحرك للمواهب

وفقاً للسيدة جوديت م. ويليامس، رئيسة شؤون االستدامة البشرية، وانئبة الرئيس األوىل، 
وكبرية املسؤولني عن شؤون التنوع والشمول بشركة SAP، فإن التنوع حيرك االبتكار.

وقالت السيدة ويليامس: “ال ميكننا حتسني حياة الناس إال إذا كانت لدينا قوة عاملة متنوعة 
وشاملة للجميع حيث منّكن األشخاص من تقدمي أفضل ما لديهم.”

وجتعل خارطة طريق الشركة كل منتج يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة.

فعلى سبيل املثال، يكيف برانمج التوحد يف العمل عمليات التوظيف وااللتحاق ابلعمل لتلبية 
احتياجات املوظفني املصابني ابلتوحد، مما ميّكن من توظيف مواهب رمبا مل تالَحظ.

المحطة المقبلة في الطريق إلى أديس

هتدف سلسلة أحداث الطريق إىل أديس إىل بناء الوعي وإشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني 
واجملتمعات احمللية، وتوفر منصة شاملة ملناقشة بعض املواضيع الرئيسية اليت سيجري تناوهلا يف 
املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت. وتركز السلسلة على ستة عوامل متكينية للتوصيلية من 

أجل التنمية املستدامة: الشراكات، والشمول، والتمويل، والقيادة، واالبتكار، والشباب.

واخُتتمت أحداث الطريق إىل أديس يف سبتمرب، حيث ُقدمت النتائج يف اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة.

للتواصل مع االحتاد واملسامهة يف أتثري املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2022، يرجى 
االتصال ابلفريق املعين ابملؤمتر هنا.

معلومات عن المؤتمر العالمي 
 المقبل لتنمية االتصاالت

.)WTDC-22(
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ماذا يحدث عندما يتعاون 
الشباب والمنظمون في 

مجال سياسة تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت؟ 

يفيد التقرير عن الشباب يف العامل الصادر عن األمم املتحدة، أن ثالثة أشخاص على األقل، من 
بني كل 20 شخصاً يف العامل حالياً، ترتاوح أعمارهم بني 15 و24 عاماً. 

وهم يشكلون جزءاً من اجليل األول الذي يبلغ سن الرشد وهو حماط ابهلواتف الذكية 
ومنصات التواصل االجتماعي.

وعندما يتعلق ابألمر بسياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT(، فإن وجهات نظر 
الشباب الفريدة من نوعها – جتارهبم وحتدايهتم وتطلعاهتم يف العصر الرقمي – جتعلهم أطرافاً 

متعاونة قّيمة للمجتمع التنظيمي.

ثالثة أشخاص على األقل، 
من بين كل 20 شخصًا في 

العالم حاليًا، تتراوح أعمارهم 
بين 15 و24 عامًا.
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تمكين األصوات

مبادرة توصيل اجليل هي مبادرة تشارك فيها جمموعات من الشباب متثل مناطق من مجيع أحناء 
العامل، وهتدف إىل تسليط الضوء على وجهات نظر الشباب الفريدة من نوعها يف أعمال 

.)ITU( االحتاد الدويل لالتصاالت

ووفقاً لدانييل كاليمي، مهندس برجميات وعضو يف جمموعة شباب أورواب ملبادرة توصيل اجليل، 
كانت التجربة “جديدة وخطوة يف االجتاه الصحيح”.

وخالل جلسة افرتاضية يف إطار الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام GRS-21( 2021( اليت 
ينظمها االحتاد، أخذ منظمو االتصاالت من مجيع أحناء العامل علماً بشواغل الشباب 

واحتياجاهتم احملددة.

ويف املقابل، اطلع كاليمي وزمالؤه على العمليات التنظيمية الرئيسية، مما ساعد الشباب على 
فهم بعض أكثر التحدايت إحلاحاً يف الصناعة.

ومن احملتمل أن تكون التفاعالت اإللكرتونية اليت اقتضتها جائحة كوفيد-19 قد ساعدت على 
تسريع التحول الرقمي يف العامل. ومع ذلك، ال يزال العديد من الشباب يف العامل يعانون من 

استمرار وجود فجوة رقمية.

مبادرة توصيل الجيل

متكني الشباب من اكتساب املهارات 
واغتنام  الفرص لتطوير رؤيتهم 

ملستقبل موصول.

اكتشف المزيد.
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تفيد إحصاءات االحتاد أبن جل األشخاص من الفئة العمرية 15-24 سنة يستخدمون اآلن 
اإلنرتنت يف البلدان املتقدمة، يف حني ينخفض معدل االستخدام يف هذه الفئة العمرية املهمة إىل 

38 يف املائة فقط يف أقل البلدان منواً البالغ عددها 46 بلداً.

وتواجه الفتيات والنساء حواجز إضافية حتول دون نفاذهن إىل العامل الرقمي. ولذلك، جيب أن 
متّكن املبادرات الرامية إىل دفع التحول الرقمي األصوات املتنوعة وأال تكتفي إبيالء اهتمام 

ظاهري لبناء مستقبل رقمي شامل للجميع.

وأوضحت فالرياي واسوا من جمموعة شباب إفريقيا ملبادرة توصيل اجليل قائلة: “إن العمل مع 
االحتاد يعين أنين أستطيع تقاسم جتاريب ومتثيل الشاابت والفتيات يف جمتمعي”. وأضافت: 

“وميكنين ضمان أن التحدايت اليت يواجهنها ُتدرج يف السياسات”.

وتساعد اخللفية القانونية اليت تتمتع هبا واسوا يف توجيه سياسات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اليت ختدم مصاحل الشباب. ودعت واسوا إىل إيالء اإلرشاد مزيداً من االهتمام 

قائلة إن الشباب “حباجة إىل تلقي التدريب من أشخاص سبقوان لنكون أكثر أتثرياً يف تسخري 
أصواتنا لتصميم هذه السياسات”.

دعم االبتكار

قالت هيلينا فرياننديز، مديرة الشؤون املالية واإلدارية يف هيئة تنظيم االتصاالت مبوزامبيق: “إن 
الشباب غالباً ما يكونون هم األكثر استخداماً للمنصات الرقمية، ومع ذلك فإن مشاركتهم يف 

العملية التنظيمية ال تزال ضعيفة”.

ومع التحدايت اليت تواجهها األجيال احلالية فيما يتعلق ابلدخل وحمو األمية الرقمية والنفاذ إىل 
التوصيلية، دعت فرياننديز إىل عمليات تنظيمية تدعم االبتكار. وتقول فرياننديز يف سياق حثها 
على االستثمار يف جمال حمو األمية الرقمية وخطط البياانت املتنقلة ميسورة التكلفة: “إننا حباجة 

إىل التنظيم من أجل املستقبل”.

ويف موزامبيق، ساعد املنظمون يف إنشاء “جممعات رقمية” إلاتحة نفاذ أوسع إىل اإلنرتنت، 
وتعاونوا مع مشغلي االتصاالت بشأن مشاريع حيث ميكن للطالب املسامهة يف تطوير 

حلول االتصاالت.

وأشادت فرياننديز مبنتدايت من قبيل العامل الرقمي لالحتاد الذي يشرك برانجمه اخلاص 
ابلشركات الصغرية واملتوسطة )SME( املبتكرين وأصحاب املشاريع من الشباب.

إن العمل مع االتحاد يعني 
أنني أستطيع تقاسم تجاريب 
ومتثيل الشابات والفتيات يف 

مجتمعي. 

فالرييا واسوا

مجموعة شباب إفريقيا ملبادرة 
توصيل الجيل
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السياسات االستشرافية

ستقتضي تلبية االحتياجات التجارية واالقتصادية واالجتماعية املستقبلية املعقدة أن تكون 
العمليات التنظيمية شاملة لعدة قطاعات.

وقالت إهيتا غانغافارابو، مهندسة إلكرتونيات واتصاالت وعضوة يف جملس أصحاب الرؤى 
ملبادرة توصيل اجليل: “إن منظمي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتعني عليهم 

ابلتايل التشاور مع املنظمني وأصحاب املصلحة من القطاعات األخرى”.

وأشارت إىل أن “سرعة تقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي وتنوع 
حاالت االستعمال عرب قطاعات متعددة مثل الصحة والنقل يعنيان أن العمليات التنظيمية 

املستقبلية سيكون هلا مزيد من اآلاثر الشاملة لعدة قطاعات”.

وحددت غانغافارابو ثالثة جماالت رئيسية ينبغي أن يتناوهلا التنظيم يف املستقبل: الفجوة الرقمية 
العاملية؛ األمن واخلصوصية فيما يتعلق ابلتكنولوجيات الناشئة )مبا يف ذلك إنرتنت األشياء 

واحللول القائمة على الذكاء االصطناعي )AI((؛ تعرف اهلوية واالستيقان يف خدمات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل الشمول املايل.

وقالت بيليندا إكسيليب، رئيسة العالقات الدولية يف رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 
)GSMA(، اليت متثل مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة يف مجيع أحناء العامل، ورئيسة اللجنة 
التوجيهية للشراكة EQUALS، وهي شراكة عاملية هتدف إىل املساواة بني اجلنسني يف العصر 

الرقمي، إن اجلهات الفاعلة يف قطاع الصناعة ميكنها أيضاً أن تقدم رؤى مهمة بشأن طريقة 
استخدام الشباب للتكنولوجيا. ومن شأن ذلك أن يساعد املنظمني على فهم االجتاهات 

سريعة التطور.

وأشارت إكسيليب إىل أن “االبتكار يف جل األحيان يسبق التنظيم، وذاك هو الصحيح”. 
وقالت: “يتمثل أهم واجب للمنظمني يف ضمان وضع إطار يشجع االستثمار واالبتكار من 
الشباب غالباً. ويؤدي ذلك إىل جلب منتجات وخدمات جديدة إىل السوق، مما يساعد يف 

حتسني حياة الناس

رسعة تقدم تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت عىل 

الصعيد العاملي وتنوع حاالت 
االستعامل عرب قطاعات 

متعددة مثل الصحة والنقل 
يعنيان أن العمليات التنظيمية 

املستقبلية سيكون لها مزيد 
من اآلثار الشاملة لعدة 

قطاعات. 

إهيتا غانغافارابو

مهندسة إلكرتونيات واتصاالت

االبتكار يف جل األحيان يسبق 
التنظيم، وذاك هو الصحيح. 

بيليندا إكسيلبي

رئيسة العالقات الدولية، رابطة النظام 
)GSMA( العاملي لالتصاالت املتنقلة
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التصميم المشترك لحلول 
الحفاظ على سالمة األطفال 

على الخط

لقد أصبحت التكنولوجيا، ابلنسبة للمستخدمني من مجيع األعمار، مبثابة شراين احلياة الذي 
ميّكنهم من التعلم واللعب والتواصل االجتماعي واحلصول على اخلدمات – على األقل ابلنسبة 

لألشخاص الذين تتوفر هلم األجهزة وإمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت.

ولكن يف الوقت الذي أمضى فيه األطفال مؤخراً املزيد من الساعات على اخلط، كذلك فعل 
الكبار املرتبصون هبم.

وابلنظر إىل القيود اليت فرضتها جائحة كوفيد-19، مل يعد جمرد احلد من الوقت الذي يقضيه 
األطفال على الشاشة كافياً للحفاظ على سالمتهم.

ويرى املنظمون يف مجيع أحناء العامل أن هذا األمر جيعل احلاجة إىل سياسات رامية إىل ضمان 
السالمة على اخلط أكثر إحلاحاً من أي وقت مضى.

بسبب جائحة كوفيد-19، 
ألقي بالعديد من القواعد 

عرض الحائط ألن التكنولوجيا 
أصبحت منصة للتعلم. 

مرييس وانجو 

 هيئة االتصاالت يف كينيا،
ورئيسة الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت لعام 2021
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وقالت مريسي واجنو، القائمة أبعمال املدير العام هليئة االتصاالت يف كينيا ورئيسة الندوة العاملية 
ملنظمي االتصاالت هلذا العام، يف سياق إدارهتا ملناقشة أجريت مؤخراً بشأن سالمة األطفال على 

اخلط: “بسبب جائحة كوفيد-19، ألقي ابلعديد من القواعد عرض احلائط ألن التكنولوجيا 
أصبحت منصة للتعلم”. واستدركت قائلة: “ولكن قضية محاية األطفال على اخلط ظلت قائمة 

وستظل كذلك يف املستقبل”.

تؤكد األدلة احلاجة إىل اختاذ إجراءات دون إبطاء.

وأشار كورنيليوس ويليامز، املدير املعاون ورئيس محاية األطفال على الصعيد العاملي يف 
اليونيسف )منظمة األمم املتحدة للطفولة( إىل أن “جهات إنفاذ القانون وخطوط املساعدة 

الوطنية تشري إىل زايدة كبرية يف حاالت اإلبالغ عن اإلساءة والعنف على اخلط”. وقال “يف 
سياق إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، من املهم توفري إطار تنظيمي قوي 

لكي تتاح لكل طفل فرصة االستفادة من التعامل مع بيئة رقمية مع احلفاظ على سالمته 
من األذى”.

العناصر األربعة

تعكف احلكومات واجلهات املعنية بوضع السياسات واهليئات التنظيمية وشركات التكنولوجيا 
من القطاع اخلاص، مجيعها، على النظر يف طرق احلفاظ على سالمة األطفال على اخلط – من 
تقييد لعب األطفال لبضع ساعات يف األسبوع إىل مسح األجهزة املوصولة ابحلوسبة السحابية 

حبثاً عن مواد االعتداء اجلنسي على األطفال.

يف سياق إعادة البناء بشكل 
أفضل بعد جائحة كوفيد-19، 
من املهم توفري إطار تنظيمي 

قوي ليك تتاح لكل طفل 
فرصة االستفادة من التعامل 

مع بيئة رقمية مع الحفاظ 
عىل سالمته من األذى. 

كورنيليوس ويليامز

املدير املعاون ورئيس حامية األطفال 
عىل الصعيد العاملي، اليونيسف
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وترى طالبة شاركت يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت هلذا العام )GSR-21( أن احلماية 
على اخلط ينبغي أن تقي األطفال من األذى دون حرماهنم من استكشاف الفرص املتاحة يف 

الفضاءات الرقمية. وقالت للمنظمني يف االجتماع: “هلذا، فإن املنظمني مهمون جدًا”. 
وأضافت: “أهم شيء ميكننا فعله هو تعزيز املواطَنة على اخلط لتحسني جتارب 

بعضنا البعض”.

وقالت ريبيكا رازايف، الرئيسة التنفيذية للعمليات واملديرة العامة يف جلنة السالمة اإللكرتونية يف 
أسرتاليا إن الضرورة تدعو إىل وضع هنج للسالمة يركز على املواِطن ملساعدة األشخاص 

املعرضني لألذى.

وتتمتع اللجنة، اليت متثل أول هيئة تنظيمية خمصصة للسالمة على اخلط يف العامل، بصالحيات 
مدنية الختاذ إجراءات ضد التسلط السيرباين واإللزام حبذف احملتوى غري القانوين أو الضار، مبا 

يشمل مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وغري ذلك من عمليات عرض الصور احلميمية 
بدون موافقة.

وقالت رازايف: “إننا نتحدث عن العناصر األربعة للعصر الرقمي: االحرتام واملرونة 
واملسؤولية والتفكري”.

ومع حصول بعض األطفال على إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت قبل بلوغ سن الثالثة، فإن من 
الالزم أن تبدأ احملاداثت عن السالمة على اخلط يف وقت مبكر. وميكن حتويل حمور الرتكيز إىل 
مهارات التفكري النقدي مع منو الطفل وتعرضه ملزيد من الضغوط واملخاطر يف عامل اإلنرتنت. 

حلول يقودها األطفال

التنظيم من أجل السالمة ال يعين أن الفضاءات اإللكرتونية ال ميكن أن تكون ممتعة.

وأشارت ألكسندرا إيفانس، رئيسة السياسة العامة لسالمة األطفال يف أورواب بشركة شبكة 
التواصل االجتماعي TikTok إىل أن شركة TikTok، على سبيل املثال، تفكر يف طرق التصميم 

من أجل األطفال. وقالت: “إننا نعمل مع خرباء يف جمال مناء الطفل من أجل إنشاء تصميم 
مناسب من حيث السالمة والسن يف منصتنا”.

وأضافت أن اإلبداع املشرتك مع الشباب يكتسي أمهية ابلغة إلشراك اجلمهور ومحايته بفعالية.

ويف حالة TikTok، هذا يعين إبداع حلول رقمية “يقودها األطفال وال يفرتضها الكبار”.

والحظت إيفانس قائلة: “حنن الكبار ال منلك طفولة رقمية أو مراهقة رقمية نعتمد عليها عند 
اختاذ قرارات بشأن الشباب”. وأضافت: “إهنم يعرفون احتياجاهتم وجتارهبم اخلاصة أفضل من 

أي شخص آخر”. 

إننا نتحدث عن العنارص 
األربعة للعرص الرقمي: 

االحرتام واملرونة واملسؤولية 
والتفكري. 

ريبيكا رازايف

الرئيسة التنفيذية للعمليات/املديرة 
العامة يف لجنة السالمة اإللكرتونية، 

أسرتاليا

نحن الكبار ال منلك طفولة 
رقمية أو مراهقة رقمية 
نعتمد عليها عند اتخاذ 
قرارات بشأن الشباب. 

ألكسندرا إيفانس

رئيسة السياسة العامة لسالمة األطفال 
TikTok يف أوروبا، رشكة
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وقالت أملودينا الرا، املديرة األوىل لسالمة األطفال يف شركة Google: “إنه على الرغم من أن 
شركات التكنولوجيا ينبغي أال تنسى العنصر املمتع للتجارب على اخلط، فإن احلفاظ على سالمة 
الطفل يتطلب مشاركة حشد من اجلهات. فهو دور اآلابء واجملتمع واملدارس واملعلمني واملنظمني 

وابلطبع قطاع التكنولوجيا”.

وعلى الرغم من أن اللوائح التنظيمية ميكن أن متنع ابلفعل نفاذ األطفال إىل خدمات معينة، فإن 
األطفال سيحاولون جتاوز هذه القيود. ومن مث، أشارت الرا إىل أي حد “حيتاج قطاع 

التكنولوجيا إىل بذل جهد يف تصميم منتجات آمنة، ولكن أيضاً منتجات يرغب األطفال يف 
قضاء الوقت فيها”.

المسؤولية الجماعية

يتفق الشباب على ضرورة مسامهاهتم يف املنتجات واخلدمات اخلاصة ابجليل الرقمي.

وقال أحد الطالب اآلخرين يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام 2021: “عندما يتعلق 
األمر بوضع السياسات وتنفيذها، ميكن القول إن الوقت قد حان لكي تتحمل دوائر الصناعة 

وهيئات التنظيم احلكومية ووكاالت إنفاذ القانون واألكادمييون واجملتمع األوسع عموماً 
املسؤولية عن ضمان أن يشارك كل شخص يف هذا اجللسة، خاصة الشباب، مع التأكد من أن 

القرارات تتخذ من أجل الطالب ومعهم ومن جانبهم”.

ويف الوقت نفسه، حتتاج أي أعمال من شأهنا أن تؤثر على حقوق الطفل على اخلط إىل إطار 
تنظيمي واضح مع وضع آليات لرصد االنتهاكات والتصدي هلا.

وذكر ويليامز من اليونيسف أن: “احرتام حقوق الطفل ليس اختيارايً، فهو يتطلب التعاون 
احلكومي الدويل نظراً لطبيعة البيئة الرقمية العابرة للحدود”.

احرتام حقوق الطفل ليس 
اختيارياً، فهو يتطلب التعاون 

الحكومي الدويل نظراً 
العابرة  الرقمية  البيئة  لطبيعة 

للحدود. 

كورنيليوس ويليامز

املدير املعاون ورئيس حامية األطفال 
عىل الصعيد العاملي، اليونيسف

يحتاج قطاع التكنولوجيا إىل 
بذل جهد يف تصميم منتجات 

آمنة، ولكن أيضاً منتجات 
يرغب األطفال يف قضاء 

الوقت فيها. 

أملودينا الرا

املديرة األوىل لسالمة األطفال، 
Google رشكة
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مطلوب: مزيد من النساء 
الرائدات في مجال 

التكنولوجيا

قال املشاركون يف جلسة حوار خالل دردشة جانبية نظمتها شبكة املرأة من أجل املؤمتر العاملي 
 )GSR-21( 2021 يف القمة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام – NoW4WTDC - لتنمية االتصاالت

إن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( حيتاج إىل مزيد من النساء يف األدوار 
القيادية لصياغة سياسات عامة ولوائح تنظيمية شاملة للجميع.  

ولكن من األساسي وجود بيئة داعمة جلذب النساء إىل األدوار القيادية وإبقائهن فيها.

وأكدت دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU( قائلة: “إن حتقيق التوازن بني اجلنسني وزايدة التنوع يف جماالت التطور الرقمي ليس أمراً 

اختياراًي”. وأضافت قائلة: “الشمولية جبميع جوانبها هي خطوة أوىل لتحقيق توصيلية 
مفيدة للجميع”.

وال تزال املرأة ممثَّلة متثياًل ضعيفاً جداً يف وظائف التكنولوجيا حالياً، وإن مل يُفعل أي شيء 
بشأن هذه املسألة، فيمكن أن تظل كذلك يف وظائف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 

والرايضيات )STEM( يف املستقبل.

 

إن تحقيق التوازن بني 
الجنسني وزيادة التنوع يف 

مجاالت التطور الرقمي ليس 
أمراً اختيارياً. 

دورين بوغدان-مارتن

مديرة مكتب تنمية االتصاالت 
باالتحاد الدويل لالتصاالت
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)NoW( شبكة المرأة

تشجع شبكة املرأة )NoW( التوازن 
بني اجلنسني يف األنشطة التحضريية 

للمؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت 
.)WTDC- 22( لتنمية االتصاالت
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قالت سابني هول، انئبة رئيس قسم املبيعات التقنية واملسؤولة األوىل عن قسم التكنولوجيا 
لشركة IBM يف الشرق األوسط وإفريقيا: “حتتاج النساء أيضاً إىل تشكيل مالمح املستقبل 

فيما يتعلق ابلتكنولوجيا”. وأضافت قائلة: “إننا منثل نصف سكان العامل، ومع ذلك فإن 
القليالت منا يشكلن املالمح املستقبلية للتكنولوجيا اليت نستخدمها يوميًا”.  

لقد أبقى التطور السريع لقطاع التكنولوجيا أيلني شيا منشغلة لعقود. وتشغل السيدة شيا 
منصب مساِعدة املدير التنفيذي )التوصيلية واملنافسة(، ومنصب املديرة العامة )االتصاالت 

والربيد( يف هيئة تطوير وسائط املعلومات واالتصاالت )IMDA( يف سنغافورة.

قالت السيدة شيا: “إنه ملن بواعث الفخر العظيم يف دوري التنظيمي أن أشهد أن السياسات 
واألطر املصممة تصميماً جيداً جتلب الكثري من الفوائد للناس وألعمالنا”. 

الشبكة الداعمة

وتقدم أميي ألفاريز، مساعدة انئب رئيس الشؤون اخلارجية والتنظيمية الدولية يف شركة 
AT&T، املشورة للمرأة الطموحة يف املستقبل فتقول هلا: 

“احبثي عن شخص يلهمك، وأنشئي شبكتك، واحبثي عن مرشد، وثقي بنفسك”.

وتقول السيدة ألفاريز: “علينا أن نركز على جذب النساء إىل األدوار التقنية”.

 

تحتاج النساء أيضاً إىل تشكيل 
مالمح املستقبل فيام يتعلق 

بالتكنولوجيا. 

سابني هول

نائبة رئيس قسم املبيعات التقنية 
واملسؤولة األوىل عن قسم التكنولوجيا 

لرشكة IBM يف الرشق األوسط وإفريقيا

ابحثي عن شخص يلهمك، 
وأنشئي شبكتك، وابحثي عن 

مرشد، وثقي بنفسك. 

أميي ألفاريز

مساعدة نائب رئيس الشؤون الخارجية 
AT&T والتنظيمية الدولية يف رشكة
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“يلزم الوقت لتشجيعهن واحلفاظ عليهن وتطوير مساراهتن الوظيفية وتوضيح وجود الدعم 
حىت يف حالة تكوين أسرة أو احلاجة إىل االهتمام ابألصدقاء”.

القيادة المفتوحة 

ميكن أن تساعد برامج حمددة األهداف يف التأكد من ازدهار النساء يف األدوار التقنية. فإىل 
جانب السماح إبجازة الوالدين، على سبيل املثال، قد حتتاج الشركات أيضاً إىل التخطيط 

لفرص العودة لتويل مناصب عليا.

وأضافت السيدة هول قائلة: “لتمكني النساء من السري يف هذا املسار، ال بد من احلصول على 
أتييد فريق القيادة العامة وحتديد أهداف قابلة للقياس”.

وشددت على أن استفادة املنظمات من مواهب النساء على أفضل وجه تتطلب منها أن تكون 
مرنة ومتفهمة الحتياجات مجيع املوظفني.

شبكة املرأة من أجل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت )NOW4WTDC( هي منصة للتعاون وتبادل 
املعلومات من أجل زايدة عدد النساء املشاركات يف اجتماعات قطاع تنمية االتصاالت ابالحتاد 

الدويل لالتصاالت )ITU-D( وتشجيع املزيد من النساء على االضطالع أبدوار قيادية يف العمليات 
التحضريية للمؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت، WTDC-22. والدعوة مفتوحة اآلن النضمام 

املرشدات واملتدرابت. مزيد من التفاصيل هنا.

اقرأ عدد هذا العام من جملة أخبار 
االحتاد املخصص للنساء، 

لالطالع على:
مالمح شخصية ومقابالت خمصصة  	

للرائدات من النساء.
قصص إلهلام صانعات التغيري  	

يف املستقبل.
مبادرات االحتاد لتعزيز التوازن بني  	

اجلنسني وقيادة النساء.
املشورة املقدمة للنساء اللوايت  	

يسعني )ولكل شخص يسعى( إىل 
سلك مسارات وظيفية يف جمال 

التكنولوجيا واالبتكار.

التنزيل هنا.
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