
التجوال الدولي المتنقل -
كيفية التعامل مع “صدمة الفاتورة”

عندما تم االتفاق على لوائح االتصاالت الدولية )ITR( يف 1988، كانت اهلواتف احملمولة نادرة وكانت أجهزة من 
قبيل احلواسيب اللوحية احملمولة جمرد حلم. ووضعت اللوائح اليت أعدت ملعاجلة التوصيالت الدولية عرب خطوط اهلاتف 

الثابتة عندما كانت تستخدم الوقت واملدة واملسافة واملوقع لتحديد سعر املكاملة اهلاتفية. ومع ذلك، نعيش اليوم يف 
عامل يسوده التوصيل املتنقل الذي يقوم على استخدام اإلنرتنت وكذلك الشبكات التقليدية وإرسال الصور الفيديوية 

إىل جانب الصوت. والتساؤل املطروح هبذا الصدد، هل بإمكاننا أيضاً أن حنقق شيئاً أقرب إىل عامل بال حدود عندما 
يتعلق األمر بإدارة هذا التوصيل وحتديد أسعاره؟ وبعبارة أخرى، هل سيكون بإمكاننا “التجوال” عرب هواتفنا احملمولة 

من بلد إىل آخر ببساطة وسهولة ودون أن نتعرض “لصدمة الفاتورة”؟
وتعزيز التعاون الدويل ضروري للتوصل إىل حلول فعالة هلذه التحديات وجعل صدمة الفاتورة من خملفات املاضي. 
وميثل املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية )WCIT-12( الذي جيتمع يف ديسمرب 2012 ملراجعة لوائح االتصاالت الدولية، 

احملفل الذي ميكن فيه تعزيز مثل هذا التعاون.

مشكلة األسعار
وصل اليوم عدد االشرتاكات يف خدمة اهلاتف اخللوي املتنقل إىل أكثر من ستة مليارات اشرتاك على مستوى العامل 

)منهم أكثر من مليار مشرتك للهواتف الذكية(.1 عند استخدام اهلاتف احملمول أو احلاسوب احملمول يف اخلارج، يُوّصل 
العمالء عموماً مبزيج من الشبكات الوطنية اليت جتمعها شراكات بني مقدمي خدمات اهلاتف احملمول يف بلدان خمتلفة. 
ولكن أسعار هذه االتصاالت الدولية )ال سيما فيما خيص إرسال البيانات( غالباً ما تكون أعلى بكثري مما جيب دفعه 
مقابل نفس اخلدمة داخل البلد الواحد، وتشري بعض الدراسات إىل أهنا تكون أعلى من التكاليف الفعلية. ويضاف 

إىل ذلك أنه ال يتاح للمستهلكني عموماً اختيار الشبكة اليت يستعملوهنا عندما يتواجدون يف اخلارج، ونادراً ما خيتارون 
شبكة حملية على أساس ما قد يكونون مطالبني بدفعه مقابل التجوال. 

ومثة عامل آخر يتمثل يف مدى تطور األجهزة اجلديدة. وباإلضافة إىل أن اهلواتف الذكية تتيح إجراء مكاملات صوتية، 
فإهنا تسمح بالتوصيل باإلنرتنت إلرسال رسائل بالربيد اإللكرتوين والنفاذ إىل املواقع اإللكرتونية وحتميل أو تن زيل الصور 

وأكثر من ذلك بكثري. غري أن تبادل حركة البيانات )وحتديداً الفيديو( يكون أغلى بكثري مما يتصور الكثري من املستعملني. 
وإضافة إىل ذلك، قد ال يفهم بعض املستعملني أن أجهزهتم املتطورة ميكن أن توصل باإلنرتنت تلقائياً ما مل يتم إيقاف 

تشغيل هذا اخليار. وقد يتلقون فواتري عالية جداً عند إقامة توصيالت على اخلط من خالل مورد خدمة خارج بلدهم دون 
أن يالحظوا ذلك. كما أن الناس الذين يقطنون على مقربة من احلدود الوطنية قد يرون أن هواتفهم ُوصلت تلقائياً بشبكة 

ال سلكية خارجية على الرغم من أهنم مل يقوموا بعبور احلدود.

المنظمات تعرض القضايا الخاصة بها
وهذا األمر ال يقتصر على إزعاج املستهلكني من األفراد، وإمنا ميكن أن يعترب حاجزاً أمام التجارة واألعمال التجارية الدولية. 
وتعكف منظمة التجارة العاملية على دراسة هذه املسألة والحظت أن حتديد أسعار االتصاالت من األمور اهلامة اليت ينبغي 

للسلطات أن تعريها اهتماماً عند حتديد ما إذا كانت املمارسات املناوئة للمنافسة تؤثر على السوق أم ال.2
>
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وحبثت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي هذه املسألة أيضاً واعتمد جملسها توصية يف فرباير 3.2012 وتعرض 

جمموعة غري ملزمة من التدابري اليت ينبغي للبلدان أن تنظر فيها مبا يف ذلك تعزيز معرفة األسعار وزيادة الشفافية فضالً عن 
تنظيم أسعار البيع باجلملة والتجزئة املفروضة على خدمة التجوال املتنقل.

ويف االحتاد الدويل لالتصاالت، أعدت جلنة الدراسات 3 لقطاع تقييس االتصاالت توصية بشأن ترسيم جتوال 
االتصاالت الدولية على شبكات اخلدمة املتنقلة سُتقرتح للموافقة عليها يف سبتمرب 2012. وُقدم ملخص ألعمال الفريق 
إىل منظمة التجارة العاملية. وينص مشروع التوصية على أنه ينبغي للدول األعضاء يف االحتاد “استكشاف وسائل حلماية 

املستهلكني ومتكينهم من حتديد أفضل اخليارات من بني جمموعة من اخليارات املتاحة هلم يف سوق االتصاالت املتنقلة 
اليت تتطور بسرعة.” وميكن حتقيق ذلك من خالل جعل املعلومات املتعلقة باخلدمات املتنقلة الدولية أكثر وضوحاً 

وشفافية وتسهيل اختيار املستهلك للشبكة اليت توفر أفضل قيمة يف اخلارج. وعالوة على ذلك، ميكن إرسال إنذار إىل 
املستهلك عند اقرتابه من حد معني من تكلفة التجوال، مع فرض قيد على زيادة االستخدام ما مل يأذن املستهلك 
بذلك. وحتظى احللول املستندة إىل السوق بالتأييد أيضاً من خالل تعزيز التعاون اإلقليمي بني املشغلني واملنظمني 

وتشجيعهم على التوصل إىل اتفاقات بشأن ختفيض أسعار اجلملة املفروضة على خدمة التجوال. ويشار أيضاً إىل تدابري 
تنظيمية ممكنة، مثل وضع حدود قصوى لألسعار املفروضة على مستهلكي خدمة التجوال املتنقل.

بدأت بعض املناطق فعاًل بتنفيذ هذا النوع من األنظمة - ال سيما االحتاد األورويب، حيث أن غرض السوق 
الواحدة هو إلغاء احلواجز التجارية. ومتشياً مع ذلك، وضعت سلسلة من احلدود القصوى ألسعار التجوال منذ إنشاء 

لوائح التجوال األورويب يف 2007. واعتباراً من 1 يوليو 2012، ال ميكن للمشغلني فرض رسم أعلى من 29 سنتاً 
إلجراء مكاملة هاتفية أو 8 سنتات لتلقيها )وهو ميثل اخنفاضاً حبوايل الثلث عن احلدود املفروضة يف 2009(. وقد مت 
حتديد سعر ثابت لتجوال البيانات للمرة األوىل - 70 سنتاً لكل ميغابايت - مع حد إمجايل تلقائي للسعر قدره 50 

يورو )مبا يف ذلك السفر خارج االحتاد األورويب(، إال إذا اختار املستهلك خالف ذلك.4 وجيري النظر يف إجراء املزيد 
من التخفيضات يف املستقبل.

ومن ناحية أخرى، هناك اآلن قبول عام بني املشغلني بأن قدراً أكرب من الشفافية يف األسعار وسهولة االستخدام 
 )GSMA( مطلوبان من أجل خدمة التجوال املتنقل. ويف يونيو 2012، أطلقت رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة

مبادرة شفافية جتوال البيانات.5 وأكثر من عشرين جمموعة من مشغلي االتصاالت املتنقلة - مبا يف ذلك العديد من 
األمساء البارزة - اتفقت على أهنا ستقوم قبل هناية 2012 مبا يلي:

• إرسال رسائل نصية لتذكري العمالء بأسعار جتوال البيانات اخلاصة هبم عندما يصلون إىل بلد آخر ويقومون بتشغيل 
أجهزهتم احملمولة؛

• تنفيذ حد شهري لنفقات جتوال البيانات ملساعدة املستهلكني على إدارة فواتري التجوال اخلاصة هبم وإرسال إنذارات 
عند اقرتاهبم من حد استخدام البيانات؛

• تعليق خدمة البيانات مؤقتاً عند جتاوز االستخدام حد اإلنفاق.
ويف املرحلة الثانية من املبادرة، تنوي رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة )GSMA( تشجيع مجيع أعضائها البالغ 

عددهم حوايل 800 مشغل لالتصاالت املتنقلة عاملياً على اعتماد هذه التدابري.
وهذه التدابري هي من بني تلك اليت طرحها أيضاً الفريق الدويل ملستعملي االتصاالت )INTUG(، الذي ميثل 

مستعملي االتصاالت من رجال األعمال على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك العديد من الشركات متعددة اجلنسيات.6
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 ويشري إىل أن “التجوال أمر ال بد منه بالنسبة لألنظمة احلديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” وأن “الشركات 
حتتاج إىل حلول تتسم بالبساطة وكذلك االتساق يف مجيع البلدان” إذا كانت ترغب يف االستفادة الكاملة من 

اإلمكانات االقتصادية الكبرية لالتصاالت املتنقلة.

التجوال والمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية لعام 2012
 وهكذا تبذل دوائر الصناعة واإلدارات جهوداً ملنع صدمة الفاتورة. ويف املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام
WCIT-12( 2012(، ستقدم مقرتحات بشأن التجوال الدويل املتنقل علماً أن املؤمتر سينظر يف مراجعة لوائح 

االتصاالت الدولية. ويشمل ذلك إضافة أحكام إىل اللوائح لكفالة شفافية أسعار املستعمل النهائي للخدمات 
املتنقلة الدولية، وتلقي املستعمل للمعلومات الكاملة على الفور عند عبوره للحدود. وأشري إىل أن الشفافية ميكن 

أن تؤدي إىل زيادة املنافسة والفوائد احملتملة للمستهلك. وميكن إضافة حكم آخر يكفل استناد األسعار إىل 
التكاليف الفعلية ملزود اخلدمة، أو إىل األسعار املفروضة يف البلد األصلي للمستعمل، أو األسعار املفروضة على 

املستهلك يف البلد الذي يزوره.
وعلى املدى القصري، ميكن أن تؤدي بعض املقرتحات إىل تقليل أرباح مشغلي االتصاالت املتنقلة الذين حيصلون 

على الكثري من اإليرادات من خدمات التجوال اليت ميكن استخدامها ليس فقط للبقاء يف جمال األعمال التجارية وإمنا 
أيضاً لتوسيع البنية التحتية لتلبية الطلب املتزايد إىل حد كبري. ومع ذلك، نظراً إىل صدمة الفاتورة وأن البحث عن 

صفقات جيدة يظل منهكاً للمستهلك، فإن األعمال قد تتحمل خسائر إذا قرر املستهلك ترك هاتفه يف املن زل عند 
السفر إىل اخلارج. وميكن االستفادة من هذه الفرص التجارية بصورة أكرب باعتماد التدابري املقرتحة. وميثل جتوال 

البيانات بوجه خاص سوقاً مزدهرة ومن املرجح أن تصبح أوسع مع انتشار خدمات احلوسبة السحابية.
واالنقسام بني اخلدمات الثابتة واملتنقلة آخذ يف التالشي شأنه يف ذلك شأن خدمات الصوت والبيانات اليت بدأت 
متيل اآلن إىل نقلها على منصة واحدة. فاخنفاض أسعار املكاملات املتنقلة الدولية وكذلك املكاملات عرب اخلطوط الثابتة 

سوف يربز هذه التغيريات. وإذا كان اخنفاض األسعار سيؤدي إىل زيادة استخدام خدمات التجوال، فقد ينتج عن 
ذلك ارتفاع يف اإليرادات اإلمجالية من شأنه أيضاً أن يشجع االستثمار يف شبكات االتصاالت وتطبيقاهتا اليت تعترب 

عاماًل رئيسياً لتحقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي يف الوقت احلاضر.

–––––––
1 العامل يف 2011: حقائق وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت”، ميكن االطالع على هذه الوثيقة يف املوقع اإللكرتوين:  

 .www.itu.int/ITU-D/ict/facts/2011/material/ICTFactsFigures2011.pdf  
 2 تعليقات من يل توثهيل، مستشار، منظمة التجارة العاملية، يف الندوة املتعلقة بالتجوال املتنقل الدويل، مارس 2012

.)http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/sym_march12_e/sym_march12_e.htm(  
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=271&InstrumentPID=276&Lang=en& 3 

.Book=False

.http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm 4

.http://www.gsma.com/newsroom/gsma-launches-data-roaming-transparency-initiative/ 5

.http://intug.org/wp-content/uploads/2012/06/roamingsubmissionitucwgjun2012.pdf 6
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