
 

 

 

 لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد
twitter.com/ITU6039 •  730 22 • +41 pressinfo@itu.int•  www.itu.int/newsroom 

 نشرة صحفية

 الرئيسي: طبعة جديدة من التقرير 2016 تقرير اتجاهات اإلصالح في االتصاالت لعام
 لالتحاد بشأن التطورات التنظيمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 التشغيل البيني إلى النماذج الجديدة لحفز نشر النطاق العريضمن إنترنت األشياء وقابلية 
تطرح آخر طبعة من التقرير العالمي السنوي لالتحاد بشأن التطورات التنظيمية في مجال تكنولوجيا  – 2016 أبريل  5،جنيف

 هيئات تنظيم التي تواجهها، وتحلل التحديات والفرص 2016 اإلصالح في االتصاالت لعام اتجاهاتالمعلومات واالتصاالت، 
ناهم التحتية من كات بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوقت الراهن، مع تزايد الخدمات وتقارب المنصات وتجهيز مشغلي الشب

 .إلى إنترنت األشياء (5G) االتصاالت المتنقلة للجيل الخامسالمقبلة للتكنولوجيات كثيفة البيانات من أجل الدورة 
مجال  لالتحاد، النظرة العالمية األكثر شمواًل لالتجاهات السياساتية والتنظيمية في 2016 اتجاهات اإلصالح في االتصاالت لعاموتقرير 

ات لمساعدة هيئات التنظيم ومحللي تكنولوجيا المعلومتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يجمع رؤى طائفة واسعة من أبرز خبراء العالم 
 والمستهلكون. - واالتصاالت والصحفيين التقنيين على الفهم األعمق للقضايا التي يواجهها صفيف متزايد االتساع من األطراف الفاعلة

ه على االختالالت االجتماعية واالقتصادية. بيد أنوتجلب السلع والخدمات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت معها عددًا كبيرًا من 
التي يمكن تحقيقها، يسلط التقرير الضوء على التحديات التنظيمية التي يجب مواجهتها للحفاظ على  الرغم من وجود الكثير من المنافع

يق الفرص وافز التنظيمية لتحقعلى اعتبار أنه أمر ضروري للمنافسة واالبتكار. وحول موضوع "دراسة الح "فرص متكافئة للجميع"
ماية صارمة محايدة تكنولوجيًا تحفز نمو السوق مع ح على األهمية المتزايدة لوجود مبادئ تنظيمية مرنة غيرالتقرير  الرقمية"، يؤكد

 حقوق المستهلكين وتشجيع دخول أطراف جديدة إلى السوق.
جميع  في ماماً ت االت "أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت متغلغلةوقال السيد هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتص

هدفًا.  17 المجاالت في الوقت الراهن وستكون أساسية في مساعدة العالم على تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها
يكن  طورها لممو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتودور هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تهيئة بيئة تمكينية لن

التنظيم  هيئات اتجاهات اإلصالح في االتصاالتالسنوي لالتحاد بشأن  هو عليه اآلن". وأضاف "ويدعم التقرير أكثر أهمية عما
 جميع أنحاء العالم في وضع السياسات السليمة من أجل أسواقها الوطنية". في

سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد "لتحقيق اإلمكانات الكاملة لالقتصاد الرقمي، يضطلع واضعوا  وقال السيد براهيما
السياسات وهيئات التنظيم بدور رئيسي في تهيئة البيئات السياساتية والتنظيمية التي يمكن أن تنتعش فيها التكنولوجيات الجديدة". 

يق تركز على الحوافز التنظيمية لتحق تقرير اتجاهات اإلصالح في االتصاالتة من "وهذه الطبعة السنوية السادسة عشر  وأردف
 الفرص الرقمية التي أعتقد أنها تدعم الغاية األساسية لهيئات التنظيم: خدمة المستهلكين".

 شاهد مقابالت فيديوية قصيرة مع خبراء بشأن التحديات التنظيمية الكبيرة الحالية

 :2016 ةالنتائج الرئيسية لطبع
 االستثمار في النطاق العريض

  مليار  144,2مجموعه  ما 2019و 2014النفقات الرأسمالية على البنية التحتية لأللياف في الفترة بين  تتجاوزيتوقع أن
 ي.أمريك دوالر

 المتقدمةمشغاًل أو في طريقهم إلى إطالق عمليات نشر لتكنولوجيا التطور طويل األجل  40 أكثر من أطلق (LTE-A) 
 .المتقدمة منهم في األسواق 88% العالم؛ في

 قد تحفز الزيادة في استهالك البيانات لدى المستهلكين زيادة االستثمارات في تكنولوجيا Wi-Fi. 
  لتمويل من ل بديلةزيادة أعداد المشغلين القائمين واألطراف الجديدة المنضمة إلى السوق ومؤسسات التمويل تفرز ُنهجًا

 أجل استثمارات شبكات النطاق العريض.
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 الصناديق  مرجحة بشكل أكبر مثل أصبحت االستثمارات في البنية التحتية للنطاق العريض تأتي أيضًا من مؤسسات غير
 تستثمر تقليديًا في البنية التحتية لالتصاالت. التحوطية أو شركات ال

 تقاسم الشبكات
 الشبكات(  قاسمتيتعين على المشغلين دمج الشبكات )من خالل  كة عاماًل تمييزيًا تنافسيًا أقل، قدعندما تصبح تغطية الشب

 كوسيلة لتجنب االستثمار في البنية التحتية والتوجه نحو تطوير خدمات مبتكرة.
 يفلطتوزع الحكومات حاليًا الطيف بشكل أساسي على أساس مخصص وتسمح تكنولوجيات النفاذ الدينامي إلى ا (DSA) 

 ، أو في وقت معين.يكون مستعماًل في منطقة جغرافية معينة الجديدة لألجهزة باستعمال الطيف عندما ال
  ؛ يكون بدون مخاطر، والتي قد تتضمن: الحد من شدة المنافسة الشبكات فوائد كثيرة، بيد أن ذلك ال لتقاسميمكن أن يكون

مكانية السلوك التآمريو   وتبادل المعلومات؛ وتقلص الخيارات بالنسبة إلى المتنافسين على أساس الخدمات. ا 

 إنترنت األشياء
 تتوقع رابطة صناعة االتصاالت المتنقلة (GSMA)  وجود من مليار إلى ملياري وصلة في االتصاالت من آلة إلى

يمة فضية إلى ق. ويرى بعض الخبراء أن سوق أجهزة إنترنت األشياء ستنمو نموًا هائاًل مُ 2020 بحلول عام (M2M) آلة
 .2019 تريليون دوالر أمريكي لالقتصاد العالمي بحلول 1,7 مضافة بمقدار

  الوسم المنفعل للسلع بتعرف الهوية بالترددات الراديوية -والتكنولوجيا األبسط إلنترنت األشياء (RFID) -  ة بالفعل منتشر
صدار بطاقات العبور والتحكم في الدخول إلى األماكن. واتصاالت المجال  على نحو واسع في البيع بالتجزئة وا 

 مضافة حالياً في الهواتف الذكية األحدث، حيث تسمح باستعمال تطبيقات مثل عمليات الدفع بدون اتصال. (NFC) القريب
 وبإمكان أنظمة االتصاالت M2M  األكثر تعقيدًا إرسال معلومات عبر الشبكات الخلوية. وتشمل األمثلة على ذلك، إرسال

رسال بالغات نشر   الهوائية الواقية بالسيارات إلى خدمات الوسائدقراءات عدادات استهالك الكهرباء إلى شركات الطاقة وا 
 .في جميع أنحاء العالم M2M الطوارئ. ويجري منذ وقت قريب نشر مئات الماليين من أنظمة االتصاالت

  وقد تطورت المعايير التقنية إلنترنت األشياء من مجموعة متنوعة من التطبيقات المختلفة وأصحاب المصلحة ذوي األهداف
 .عمل لدمج أطر المعايير المختلفةوالمتطلبات المختلفة، وهناك حاجة إلى مزيد من ال

 يرجح توصيل العدادات الذكية مباشرًة بأجهزة مراقبة معدل ى األمد المتوسط. واليرجح تطوير شبكة منتظمة "لألشياء" عل وال 
ستكون هناك  ضربات القلب أو تطبيقات وضع الوصفات الغذائية. وستستعمل بعض الشبكات البنية التحتية العمومية، فيما

والتفاعلية  نطاقاليرة من عرض شبكات أخرى تابعة للقطاع الخاص بشكل كامل. وسيكون لبعض التطبيقات احتياجات كب
 الذكية(. العدادات قصيرة من المعلومات )مثل )مثل المراقبة الفيديوية( فيما قد تركز تطبيقات أخرى على نقل رشقات

  ولكي تصبح إنترنت األشياء تكنولوجيا شمولية بحق، يتعين خفض تكلفة الشارات وأجهزة االستشعار وأنظمة االتصاالت
تكون فيه كسرًا ضئياًل من التكاليف اإلجمالية لألشياء التي سترفق بها، على أن تتاح القارئات كذلك بسهولة. إلى مستوى 

حمالت  تحقق بعد مردودًا كبيرًا في ، لم(QR) فحتى الشارات األرخص )المطبوعة( المعروفة بشفرات االستجابة السريعة
 المستهلكين. التسويق التي تستهدف

  في األنظمة الكبيرة التي قد تضم اآلالف من أجهزة االستشعار الهامةاالعتمادية العالية أيضاً ضمن األمور  مستوياتتأتي و 
 والقارئات. واألجهزة

 تكون  وبدون أمن كاٍف، يمكن للمقتحمين التسلل إلى أنظمة إنترنت األشياء وشبكاتها والنفاذ إلى معلومات شخصية قد
واستعمال األجهزة المهددة في الهجوم على الشبكات المحلية واألجهزة األخرى. كما أن مشغلي حساسة عن المستعملين 

أنظمة إنترنت األشياء وغيرهم ممن لديهم وسيلة للنفاذ المرخص يمكنهم "جمع وتحليل والتصرف في كميات كبيرة من 
 البيانات المأخوذة من داخل أماكن كانت تعتبر خاصة دائمًا".

 بشأن الخصوصية تتعلق بكم المعلومات الشخصية التي يمكن استخالصها من بيانات أجهزة استشعار  أخرى ةوهناك قضي
 بيانات المستعملين والبيانات المستقاة من مصادر أخرى.بتبدو أنها عادية، خاصة عندما يتم جمعها 
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 قابلية التشغيل البيني
  الرئيسية  له من تأثيرات عبر جميع المستويات مجرد التوافق التقني، بمامفهوم "قابلية التشغيل البيني" أكثر اتساعًا من

 المستوى التكنولوجي ومستوى البيانات والمستوى البشري والمستوى المؤسسي. - األربعة
  من قابلية التشغيل البيني عن طريق:يمكن لألنظمة أن تزيد 

 توفير مزيد من الفرص للتوصيل البيني التقني؛ -
 يتعلق بأنواع األنظمة والخدمات التي يمكنها توصيلها بينيًا؛ تكون أكثر انفتاحًا فيماأن  -
 دعم مجموعة أكثر تنوعًا من البيانات؛ -
 أن تسهل للبشر االستفادة من التوصيالت البينية. -

 نقاط النفاذ  ه عدد أكبر منيمكن لقابلية التشغيل البيني أن تزيد أيضًا من فرص االستفادة من النظام. فالنظام الذي لدي
، زيادة متجهات الهجمات المحتملة (3)معالجة البيانات بقيود أقل،  (2)بتوصيل أنواع أكثر من األنظمة،  (1) يسمح

 توفير المزيد من الفرص ألطراف فاعلة مؤذية الستغالل البيانات أو ضخ شفرة ضارة. (4)
 الليتهم.لى تعزيز اختيارات المستعملين واستقوزيادة مستويات قابلية التشغيل البيني تفضي إ 
 لقطاع يجب على األطراف الفاعلة من ا يتعين دائمًا تعظيمها. بل وقابلية التشغيل البيني ليست غاية في حد ذاتها وال

 لجميع.االخاص والهيئات التنظيمية العمل بعناية من أجل استمثال مستوى قابلية التشغيل البيني الالزم لتحقيق أهداف 
 :ومن بين تحديات قابلية التشغيل البيني 

أنظمة  دقد يؤدي إلى انخفاض االعتمادية مع زيادة اعتما زيادة تعقيد األنظمة القابلة للتشغيل البيني وهو ما -
 المقصد على أنظمة المصدر

 دة التماثل وقلة التنوع في السوقزيا -
 ما صالمعلومات الشخصية لشخانخفاض الخصوصية بسبب العدد المتزايد من األفراد الذين يمكنهم النفاذ إلى  -
السوق  حيث تتوزع المستويات األعلى من قابلية التشغيل البيني بشكل فريد في - تهديدات لنماذج األعمال -

 تويات أقل من قابلية التشغيل البينييكون لبعض األعمال مصلحة أساسية في اإلبقاء على مس الواحدة. وقد
 يسمح لها باالستفادة من حصر خيارات العمالء. بما

 : خبراء يتحدثون عن التحديات التنظيمية الرئيسيةتسجيل فيديوي
 2016 االتجاهات التقنية األبرز لعام، رئيسة شعبة التنظيم وبيئة األسواق باالتحاد الدولي لالتصاالت، عن صوفي مادينز

 إنترنت األشياء، معهد أكسفورد لإلنترنت، عن سور إيان براونيالبروف
 تنظيم النطاق العريض، موظفة برامج أقدم باالتحاد الدولي لالتصاالت، عن نانسي ساندبرغ

 بروفيسور أورس غاسر، كلية هارفارد للحقوق، بشأن التنظيم وقابلية التشغيل البينياطلعوا على مدونة ال

 حمل صور غالف تقرير هذا العام

  مالحظة إلى وسائل اإلعالم:
من تقرير "اتجاهات اإلصالح في االتصاالت"  PDFيمكن للصحفيين المعتمدين لدى االتحاد الحصول على نسخة مجانية بالنسق 

 .pressinfo@itu.intعن طريق االتصال من خالل عنوان البريد اإللكتروني التالي: 

 PDF وفي شكل كتاب إلكتروني ونسق PDF " في نسخ ورقية وبالنسق2016 يتاح تقرير "اتجاهات اإلصالح في االتصاالت لعام
 للنفاذ". قابل
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 وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال كما يلي:
  باركس سارة

 لالتصاالترئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة، االتحاد الدولي 
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

 6135 730 22 41+ الهاتف:

  مونيكا ألبرتيني
 االتحاد الدولي لالتصاالتاتصاالت، مكتب تنمية االتصاالت ب مسؤولة

 monica.albertini@itu.intالبريد اإللكتروني: 
 5317 730 22 41+ الهاتف:

 www.itu.int/facebook: الفيسبوكتابعوا االتحاد الدولي لالتصاالت على 

ذه البيانات ه وتبادلموثوقية بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  القُطرية يمكن االطالع على أكثر بيانات العالم
 d/idi/2015/-http://www.itu.int/net4/ITUومقارنتها: 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
جلة االبتكار ع تقوداالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي 

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في عاماً  150 أكثر من منذ ية. واالتحاد الذي أنشئالخاص والمؤسسات األكاديم

حسين البنية تخصيص المدارات الساتلية وت تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في
ر عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايي

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية  ويلتزم
ت فضاًل عن التقارب في خدمات الهاتف الثاب وقيانوغرافيةورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األإلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.
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