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مركز التطوير الرقمي

مركــز التطويــر الرقمــي منظمــة عراقيــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة 2020 ، مســجل لــدى 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء . 

يســعى المركــز إلــى ســد الفجــوة الرقميــة والتحــول إلــى مجتمــع رقمــي ومواطنــة رقميــة 
Digital Citizenship لبنــاء اقتصــاد رقمــي متطــور وتحســين جــودة حيــاة المواطــن. 

إنَّ مــن أهــم أهــداف المركــز تنميــة المــوارد البشــرية ـفـي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت ، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل المحلــي 
والدولــي ، ونشــر الوعــي الرقمــي والثقافــة الرقميــة بيــن أبنــاء المجتمــع ، ودعــم قطــاع االتصــاالت 

مــن خــال ورش العمــل ، النــدوات ، المؤتمــرات ، والدراســات والبحــوث. 

ومــن ضمــن أولويــات المركــز خلــق بيئــة رقميــة مناســبة لتشــجيع الشــركات وأصحــاب 
االهتمــام المشــترك مــن الشــركات ـفـي الــدول واالســتثمار ـفـي هــذا القطــاع الحيــوي، ويســعى 
المركــز إلــى  رعايــة القــدرات والطاقــات الشــابة مــن المواهــب والمتميزيــن فــي مراحــل الدراســة 
األوليــة ، والمســاهمة فــي دعــم حملــة الشــهادات العليــا بمــا يســهم فــي تشــجعيهم علــى إعــداد 
الدراسات البحثية وتقديم االستشارات العلمية ، والمواءمة بين المنظمات المحلية والدولية 
مــن خــال التواصــل مــع المنظمــات العالميــة واإلقليميــة، ولتحقيــق هــدف المواطنــة الرقميــة 
ومحــو األميــة الرقميــة يســعى المركــز ليكــون حلقــة وصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص وتقديــم 
المشــورة لدوائــر الدولــة والمؤسســات الخاصــة، والمســاهم فــي بلــورة القــرارات االســتراتيجية 

للدولــة العراقيــة بمــا يتعلــق بتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت . 

حقوق النشر محفوظة لمركز التطوير الرقمي 
info@ddc.iq

عن المركز
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اقتصاد الهاتف المحمول في الشرق االوسط وشمال افريقيا

الهواتف المحمولة تدعم الشرق االوسط وشمال افريقيا في الشفاء من جائحة كورونا:

منــذ ظهــور جائحــة كورونــا , كان لشــبكات الهاتــف المحمــول دور فعــال ـفـي توفيــر االتصــال 
الموثــوق بــه المطلــوب الســتدامة األنشــطة االجتماعيــة واالقتصاديــة. وبينمــا تضــع البلــدان 
الوبــاء تحــت الســيطرة ،فــأن أولويــة الحكومــات فــي الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا هــي دفــع 
والتقنيــات  الرقميــة   الخدمــات  ان  المســتدامة.  التنميــة  وتعزيــز  والتعاـفـي  االقتصــاد  عجلــة 
ســتكون حاســمة لتحقيــق هــذا الهــدف ، مــن خــال تحفيــز النمــو االقتصــادي وتعبئــة القــوى 

العاملــة و تمكيــن الكفــاءات الصناعيــة.

مستخدمين االنترنيت في الهراتف النقالة تجاوز 300 مليون مستخدم في المنطقة:

تجــاوز عــدد مســتخدمي اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا 300 مليــون مســتخدم فــي عــام 2021 ، مــع تغلغــل مــن المقــرر أن يصــل إلــى 50 ٪ مــن 
الســكان بحلــول نهايــة عــام 2022. دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي موطــن ألعلــى تركيــز 
لمســتخدمي اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول ، ولكــن انخفــاض معــات االقبــال واالســتخدام 
فــي اماكــن اخــرى يعكــس العمــل المتبقــي لربــط الســكان الغيــر متصليــن باالنترنيــت. يتزايــد 
اعتمــاد الهواتــف الذكيــة بشــكل جيــد ومــن المقــرر أن يــزداد األكثــر قــوة ـفـي أســواق الجــّوال 
 ،  2025 عــام  مــدار حتــى  إفريقيــا عـلـى  األوســط وشــمال  الشــرق  ـفـي منطقــة  تقدًمــا  األقــل 
مدعوًمــا باالســتثمار المســتمر فــي الشــبكة مــن المشــغلين. ســتؤدي زيــادة تفاعــل المســتخدم 
مــع تطبيقــات النطــاق التــرددي مثــل الفيديــو إلــى زيــادة فــي البيانــات نمــو االســتهاك فــي جميــع 

أنحــاء المنطقــة بنســبة ٪430 بيــن عــام2021 و 2027.

4G يهيمن على السوق، لكن بصمة 5G تتوسع: 

4G هــي تقنيــة الجــوال الرائــدة ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ، مــع مــا يقــرب 
كثــر مــن تضاعــف علــى مــدى  مــن 270 مليــون اتصــال فــي نهايــة عــام 2021. لــدى Take-up أ
األســواق  ـفـي  )خاصــة  الشــبكة  توســيع  خــال  مــن  مدفوعــة   ، الماضيــة  الخمــس  الســنوات 
التــي تبذلهــا األجهــزة المحمولــة المشــغلين لنقــل المســتخدمين مــن  الحدوديــة( والجهــود 
المــوروث الشــبكات. ومــع ذلــك ، فــإن اعتمــاد 4G هــو مــن المتوقــع أن يصــل ذروتــه فــي عــام 
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2023 كمســتهلكين يهاجــرون بشــكل متزايــد إـلـى خطــط 5G. عـلـى المســتوى اإلقليمــي ، ال 
تــزال شــبكة 5G عنــد مســتوى

المرحلــة الوليدة.يبلــغ معــدل االعتمــاد الحاـلـي ٪1 فقــط مــن المتوقــع أن ينمــو إـلـى17٪ 
بحلــول عــام 2025. ومــع ذلــك ، فــإن المشــغلين ـفـي

دول مجلس التعاون الخليجي العربية هي من بين دول العالم القادة في 5G ، مع المنافسة 
وإطــاق الدعــم الحكومــي مــن بعــض األســرع واألول فــي العالــم شــبكات المحمــول مــن الجيــل 
التالــي. شــبكة الجيــل الخامــس تــم تعييــن االتصــاالت فــي هــذا الجــزء من منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا لتصــل إلــى 41 مليــون بحلــول عــام 2025 )٪49 مــن االتصــاالت(. وبينمــا كانت 
كبــر فرصــة إضافيــة  الســوق االســتهاكية تركزعلــى عمليــات نشــر 5G المبكــرة ،فــأن B2B هــو أ
ـفـي عصرالجيــل الخامــس . مــع مجموعــة كبيــرة مــن مشــاريع التحــول الرقمــي الجاريــة ـفـي 
الصناعات.والســتغال هــذه الفــرص بالكامــل, فــأن قــادة الجيــل الخامــس فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا يســتثمرون ـفـي القــدرات الجديــدة، مــع وضــع الحوســبة المتطــورة 
كأولويــة. هــذا ينســجم مــع جهــود المشــغلين لتنميــة اإليــرادات خــارج نطــاق خدمــات االتصــاالت 

األساســية.

المشغلين يدفعون لالمام مع التحول الرقمي:

ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ، االســتدامة واألمــن هــي األولويــات الرئيســية 
خلفيــة  إـلـى  بالنظــر  المســتغرب  مــن  ليــس  الشــبكة.هذا  تحويــل  اســتراتيجيات  لمشــغلين 
كبــر علــى كفــاءة الطاقــة مــن المســاهمين  التهديــدات األمنيــة المتزايــدة والطلــب علــى تركيــز أ

والعمــاء.

ان اســتخدام تقنيــات الســحابة وتكنولوجيــا المعلومــات هــو أيضــا علــى رأس جــدول األعمــال. 
حيــث ان العامليــن كانــوا يعملــون بشــكل وثيــق مــع القــادة ـفـي الشــبكات الســحابية لنشــر 

القــدرات الجديــدة وتســريع التقــدم.

ان اســتخدام الشــبكات المفتوحــة التقنيــات بــدأت تكســب أيضــا الزخــم ، مــع ظهــور تركيــا 
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االليــة  التســمية  بأختبــارات  مايعــرف  المفتوحــة-او   RAN الختبــارات  رائــد  ســوق  باعتبارهــا 
وعــد   RAN فــأن   ، المنطقــة  ـفـي   LowARPU أســواق  ـفـي  للمشــغلين  وبالنســبة  الســريعة. 
بتخفيــض تكاليــف النشــر وتشــغيل الشــبكات. فــي هــذه األثنــاء، فــان المشــغلين فــي األســواق 
المتقدمــة يقومــون بتقييــم التكنولوجيــا كجــزء مــن خططهــم لتنويــع الشــبكة ساســل توريــد 
المعــدات وتعزيــز قوتهــم التفاوضيــة مــع المورديــن وتعزيــز المرونــة لابتــكار و نشــر قــدرات 

الشــبكة الرئيســية بســرعة.

صناعة الهواتف تواصل تقديم فوائد لالقتصاد والمجتمع:

تســتمر تقنيــات وخدمــات الهاتــف المحمــول ـفـي صنــع مســاهمة كبيــرة ـفـي اقتصــاد منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. ويتمثــل ذلــك ب٪5.4 مــن الناتــج المحـلـي اإلجماـلـي ـفـي 
المنطقــة فــي عــام 2021 - حوالــي 255 مليــار دوالر مــن القيمــة االقتصاديــة المضافــة. النظــام 
البيئــي للجــّوال أيًضــا دعــم مــا يقــرب مــن 890،000 وظيفــة )بشــكل مباشــر و بشــكل غيــر 
مباشــر( فــي عــام 2021 وقــدم مســاهمة كبيــرة فــي تمويــل القطــاع العــام بحوالــي 20 مليــار دوالر 

أثيــرت مــن خــال الضرائــب.

يلعــب مشــغلو الهاتــف المحمــول دوًرا رئيســًيا فــي الجهــود المبذولــة لتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة لألمــم المتحــدة . اســتمروا فــي تقديــم االتصــال الــذي يتيــح نمــو الشــركات الصغيــرة 
والتحــول الرقمــي للمؤسســات ، وتوفيــر الوصــول إلــى الخدمــات واألدوات التــي تعــزز الحيــاة 
للمواطنيــن. المــال وطــرق الدفــع عبــر الهاتــف المحمــول هــو أحــد األمثلــة ، مــع التبنــي للتوســع 
الســريع حيــث يدعــم المشــغلون التحــول فــي المنطقــة للمدفوعــات الرقميــة. وفــي الوقــت نفســه 
، مشــغلي الهاتــف المحمــول اتخــاذ خطــوات متزايــدة لتحقيــق الهــدف مــن العمــل المناخــي 
مــن خــال التعــاون لحمايــة البيئــة والحــد منهــا البصمــة الكربونيــة ، ونشــر المحطــات القاعديــة 

التــي تعمــل بالطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية.



6

مركز التطوير الرقمي

قرارات السياســات هي اساســية لتســريع المســتقبل الرقمي في الشــرق االوســط وشــمال 
افريقيا

كثــر حيويــة للمواطنيــن  فــي عالــم مــا بعــد الجائحــة ، مــن المتوقــع أن يصبــح االتصــال الرقمــي أ
والشــركات و المؤسســات عـلـى حــد ســواء. ســتكون األطــر التنظيميــة التــي مــن شــأنها أن 
تفضــي إلــى االســتثمار حاســمة لتحفيــز النشــر البنيــة التحتيــة لاتصــاالت. ســتكون هــذه البنيــة 
ـفـي المســتقبل. ســيتطلب  التحتيــة أساســية لانتعــاش االقتصــادي والقــدرة عـلـى الصمــود 
اغتنــام فرصــة الهاتــف المحمــول سياســة تتطلــب تطلعيــة ، مــع مهمــة مصممــة تصميمــا جيــدا 
للخرائــط طريــق  واألســعار العادلــة وتراخيــص محايــدة مــن الناحيــة التكنولوجيــا .لدعــم نمــو 

5G عبــر مســار هــذا العقــد ومــا بعــده.

كثــر مــن أي وقــت مضــى معالجــة العوائــق التــي تحــول دون اســتخدام  مــن المهــم ايضــا ا
االنترنيــت عبــر الهاتــف المحمــول واســتخدامها ـفـي دول الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا, 
بينمــا يجــب ان نضمــن انظمــة حمايــة البيانــات الخصوصيــة والســامة واألمــن ألولئــك الذيــن 

يشــاركون ـفـي االقتصــاد الرقمــي.

تحقق 5G تقدًما ثابًتا يتطلع المشغلون إلى دفع تبني الجيل الخامس:

تواصــل شــبكة 5G إحــراز تقــدم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ، مدفوعــًة بذلــك 
التطــورات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. فــي نهايــة المطــاف فــي مــارس 2022 ، كان لــدى 
ثمانــي دول فــي المنطقــة أطلقــت خدمــات 5G التجاريــة: البحريــن ، إيــران ، إســرائيل والكويــت 
وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة. مشــغلين فــي ثــاث 
دول أخــرى )ليبيــا ، تونــس وتركيــا( علًنــا عــن خطــط إلطاقــه خدمــات 5G التجاريــة فــي الســنوات 

القادمــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك ، هنــاك أدلــة علــى تغطيــة 5G تكثــف. حيــث أصبحــت البحريــن والكويــت 
اثنيــن مــن الــدول األوـلـى عـلـى مســتوى العالــم التــي تســجل 5G عـلـى الصعيــد الوطنــي ـفـي 
حيــن بلــغ عــدد ســكان اإلمــارات العربيــة المتحــدة ٪90 مــن ســكان شــبكات الجيــل الخامــس 
التغطيــة فــي نهايــة عــام 2021. فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، 60 مــن اصــل 136 محافظــة 



7

اقتصاد الهاتف المحمول في الشرق االوسط وشمال افريقيا

تــم تغطيتهــا بخدمــات 5G فــي منتصــف 2021.

مــع توســيع تغطيــة شــبكة 5G ، فــأن اعتمــاد 5G يرتفــع باطــراد ـفـي جميــع أنحــاء المنطقــة. 
ومــع ذلــك ، كمــا هــو الحــال فــي معظــم البلــدان حــول العالــم ، ال يــزال يتعيــن علــى 5G تجــاوز 
حالــة التبنــي المبكر.لذلــك , يزيــد المشــغلون فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن 
جهودهــم مــن أجــل تعزيــز الفوائــد اإلضافيــة التــي تجلبهــا شــبكة الجيــل الخامــس والخدمــات 
إـلـى الســحابة  كثــر مــن غيرهــا. وهــذا يشــمل األلعــاب المســتندة  التــي تفيــد المســتهلكين أ

.)XR( والرياضــات اإللكترونيــة تطبيقــات الواقــع الممتــد

المشــغلون ـفـي الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا يزيــدون مــن جهودهــم لتعزيــز الفوائــد 
المتزايــدة التــي تقدمهــا شــبكة الجيــل الخامــس

امثلة على ذلك:

-أبرمــت شــركة "e&"- المعروفــة ســابقا باســم "اتصــاالت" وشــركة مايكروســوفت اتفاقيــة 
كهم فــي الهاتــف المحمــول،  لتمكيــن عمــاء e& مــن تجميــع العــاب االكــس بوكــس مــع اشــترا
ممــا يوفــر الوصــول إلــى مكتبــة ألعــاب مايكروســوفت )بمــا فــي ذلــك األلعــاب الســحابية( عبــر 

األجهــزة

 -تســتضيف شــركة زيــن للرياضــات اإللكترونيــة مجموعــة مــن بطــوالت األلعــاب التنافســية فــي 
الشــرق األوســط. كمــا وقعــت مؤخــرا اتفاقيــة مشــروع مشــترك مــع شــركة "بلــي هيــرا" الناشــئة 

لأللعــاب إلطــاق منصــة جديــدة للرياضــات اإللكترونيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. 

-أعلنــت Ooredoo عــن تعــاون اســتراتيجي لمــدة ثــاث ســنوات مــع ســناب لبنــاء تجــارب 
الواقــع المعــزز فــي مجموعــة مــن المواقــع فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا فــي 

ذلــك متحــف قطــر الوطنــي واســتاد كأس العالــم لكــرة القــدم 2022. 
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كمــا حظــي الوصــول الاســلكي الثابــت لشــبكات الجيــل الخامــس باهتمــام مبكــر كبيــر مــن 
المشغلين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا باستثناء إيران . ان خدمات الاسلكي 
الثابــت لشــبكات الجيــل الخامــس متوفــرة ـفـي جميــع البلــدان التــي أطلقــت شــبكات الجيــل 
الخامــس تجاريــة ـفـي المنطقــة. كانــت هنــاك بعــض العامــات المبكــرة الواعــدة فيمــا يتعلــق 
كثــر مــن 75000 اشــتراك  بتبنــي المســتخدم. عـلـى ســبيل المثــال ، ـفـي ُعمــان ، كان هنــاك أ
الاســلكي الثابــت لشــبكات الجيــل الخامــس ـفـي نهايــة عــام 2021 ، أي مــا يعــادل ٪15 مــن 

كات النطــاق العريــض الثابــت فــي البــاد. إجمالــي اشــترا

المشغلون يتابعون فرص مؤسسة الجيل الخامس

 فــي حيــن أن الســوق االســتهاكية كانــت محــط تركيــز عمليــات نشــر 5G المبكــرة ، فــإن B2B هــو 
كبــر فرصــة إضافيــة فــي عصــر 5G ،و مــع مجموعــة كبيــرة مــن مشــاريع التحــول الرقمــي الجاريــة  أ
فــي مختلــف الصناعــات. الســتغال هــذه الفــرص بالكامــل ، يســتثمر قــادة الجيــل الخامــس فــي 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي قــدرات جديــدة.

تعــد الحوســبة المتطــورة مــن أولويــات المشــغلين ـفـي المنطقــة ، حيــث يمكــن الوصــول إـلـى 
طــرق متعــددة ـفـي الســوق. يمكــن ألولئــك الذيــن لديهــم القــدرة عـلـى تقديــم حلــول كاملــة 
كة مــع  وضــع أنفســهم علــى أنهــم "محطــة واحــدة" للمؤسســات. بــدالً مــن ذلــك ، يمكــن للشــرا
ــا  البائعيــن ، مثــل مــزودي الخدمــات الســحابية وبائعــي االتصــاالت ، أن توفــر للمشــغلين وقًت
أســرع للتســويق مــع حلــول مقنعــة تســتفيد مــن إمكانــات الحافــة الفريــدة لشــبكات الجيــل 
كات التــي تضــم مشــغلي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال  الخامــس .تشــمل أمثلــة الشــرا

إفريقيــا مــا يلــي:

-ـفـي مــارس 2022 ، وقعــت "دو" و "هــواوي" مذكــرة تفاهــم للبحــث والتحقــق مــن وتكــرار 
تطبيقــات الحوســبة متعــددة الوصــول فــي الشــرق األوســط. تســتند االتفاقيــات إلــى تعاونهمــا 
الســابق فــي هــذا المجــال ، والــذي يتضمــن االســتفادة مــن الجيــل الخامــسMEC للبــث المباشــر 

لــكأس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للدراجــات فــي فبرايــر 2021.
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كتوبــر 2021.  -أطلقــت e & حلــول الـــ 5G Enterprise MEC بالتعــاون مــع مايكروســوفت فــي أ
وباعتبــار الوقــود والغــاز والنقــل والتصنيــع الذكــي والخدمــات اللوجســتية كقطاعــات صناعيــة 
كة مماثلــة مــع AWS ـفـي مــارس 2022 ؛  رئيســية لهــذا االقتــراح. أعلنــت e & UAE عــن شــرا

ســتقوم الشــركتان بإنشــاء كتالــوج لحلــول حوســبة الحافــة 5G الجاهــزة للشــركات.

نمو التزامات االستدامة وطموحاتها:

يكتســب التحــول المســتدام زخًمــا فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. 
قبــل مؤتمــر المنــاخ COP26 ـفـي جاســكو ، التزمــت المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 
عـلـى   2050 و   2060 عــام  بحلــول  كاربوـنـي  صفــر  صاـفـي  إـلـى  بالوصــول  المتحــدة  العربيــة 
التوالــي. هــذه التزامــات طموحــة بشــكل خــاص مــن البلــدان ، مــع األخــذ فــي االعتبــار مســتويات 
احتياطيــات الوقــود األحفــوري لديهــا. بــدأت كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي تنويــع اقتصاداتهمــا بعيــًدا عــن الوقــود األحفــوري واالنخــراط فــي التحــول 
االقتصــادي ، ممــا رفــع آفــاق النمــو المســتدام. خصصــت الحكومــات والمشــغلون فــي المنطقــة 
مــوارد كبيــرة لتطويــر قطاعــات الطاقــة المتجــددة لديهــم وبــدأت ـفـي التعــاون بشــأن أجنــدات 
 Zain و STC و "& e" االســتدامة وتنســيق الجهــود. فــي برشــلونة العــام الحالــي ، وقعــت شــركة
و Batelco و Du و Omantel مذكــرة تفاهــم تهــدف إلــى تعزيــز تعاونهــم للحفــاظ علــى البيئــة 

وحمايتهــا وتقليــل البصمــة الكربونيــة مــن خــال العمليــات.

يقوم المشــغلون بما في ذلك Du و e و MTN بتنفيذ برامج لنشــر المحطات األساســية التي 
تعمــل بالطاقــة المتجــددة والحلــول المختلطــة وحلــول التبريــد المتقدمــة ، مــع تقليــل االعتمــاد 

علــى الديــزل للطاقــة االحتياطيــة للمحطة األساســية.

كثرعرضــة للتقلبــات العالميــة  البلــدان التــي لديهــا مــوارد طاقــة طبيعيــة قليلــة أو معدومــة أ
فــي أســعار الطاقــة ، لذلــك فــإن المشــغلين المحلييــن لديهــم كل األســباب ليكونــوا طموحيــن 
التركــي  المشــغل  التــزام  مــع   ، قــوي  مثــال  تركســل  يوفــر  المتجــددة.  الطاقــة  مصــادر  مــع 
بالفعــل بتلبيــة الطلــب علــى الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2030. تعــد 
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منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا موطًنــا لبعــض أســواق الجيــل الخامــس الرائــدة 
عـلـى مســتوى العالــم. ومــع ذلــك ، أدى نشــر شــبكات 5G الجديــدة إـلـى زيــادة الضغــط عـلـى 
اســتخدام المشــغلين للطاقــة لتشــغيل المعــدات الجديــدة. تعتبــر الكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة 
ــا لتجنــب المســاوئ التنافســية ؛  ــا أمــًرا ضروريً واســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة اقتصاديً
الطاقــة هــي أهــم ثاثــة مجــاالت مــن العمليــات التشــغيلية للمشــغلين ، بعــد إيجــارات العمالــة 
والمواقــع. مــن المرجــح أن تتســارع التزامــات القطــاع الخــاص فــي جميــع أنحــاء المنطقــة علــى 
صافــي الصفرالكاربونــي خــال الفتــرة 2024-2022 ، بينمــا مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى 
ــا بارتفــاع أســعار الطاقــة وإمكانيــة وصــول المنطقــة الواســع إلــى  الكهربــاء المتجــددة ، مدفوًع

الطاقــة الشمســية كمــورد طبيعــي.

الطاقة الشمسية تظهر كبديل لوقود الديزل

كانــت مولــدات الديــزل تقليديــا هــي الطريقــة االكثــر اقتصاديــة لتوليــد الكهربــاء خــارج الشــبكة و 
ســيناريوهات الشــبكة الســيئة فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. ومــع 
ذلــك ، الطاقــة الشمســية أصبــح خيــارا تنافســيا خــال الســنوات القليلــة الماضيــة  بســبب ثاثــة 

عوامل رئيســية:

- دعم قوي للكهرباء المتجددة من الحكومات المحلية.

-المشغلون يهدفون إلى التحكم في تكاليف الطاقة.

- انخفاض أسعار األلواح الكهروضوئية

تتمتــع منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بنســبة اســتثنائية مــن مــدة أشــعة الشــمس، 
ممــا يجعــل الطاقــة الشمســية خيــارا واعــدا بشــكل خــاص لمشــغلي الشــبكات. يمكنهــم نشــر 
األلــواح الشمســية فــي مواقعهــم وتخزيــن الكهربــاء غيــر المســتخدمة فــي البطاريــات، ويمكنهــم 
كبــر. كجــزء مــن التزامهــا بــأن تصــل الســتخدام صفــري  بنــاء حقــول طاقــة شمســية مركزيــة  أ
للكاربــون بحلــول 2040, قامــت شــركة "اورانــج" ببنــاء ثــاث حقــول للطاقــة الشمســية ـفـي 

األردن، والتــي توفــر حوالــي ٪70 مــن احتياجــات الكهربــاء لفرعهــا فــي البــاد.
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المشغلون يكثفون خططهم لتحويل الشبكة

تزامــن تســويق 5G مــع إدخــال ابتــكارات الشــبكة مثــل تقنيــة RAN المفتــوح و RAN الظاهــري 
ـفـي الســوق عـلـى كفــاءة الطاقــة وأمــن  إـلـى جنــب مــع الطلــب الجديــد  وأتمتــة الشــبكة.جنبا 
الشــبكات، وقــرارات المشــغل باالعتمــاد عـلـى اســتراتيجيات تحويــل الشــبكة لــم يســبق لهــا 

مثيــل كانــت مهمــة جــدا. 

ـفـي الشــرق األوســط وأفريقيــا ، االســتدامة ، الشــبكة اآلمنــة وأمــن المســتخدم النهاـئـي هــي 
األولويــات الرئيســية مــن اســتراتيجيات تحويــل شــبكة المشــغلين ،وفًقــا ألحــدث اســتطاع 
أجرتــه GSMA Intelligence. هــذا يعــد أمــرا غيــر مفاجئــا بالنظــر إـلـى خلفيــة ارتفــاع مســتوى 
كبــر علــى الطاقــة الكفــوءة مــن المســاهمين والعمــاء. التهديــدات االمنيــة والمطالبــة بتركيــز أ
كمــا يوضــح االســتطاع علــى نطــاق واســع االهتمــام باســتخدام تقنيــات الســحابة وتكنولوجيــا 
المعلومــات فــي الشــبكة ، وكذلــك أتمتــة األعمــال ووظائــف وعمليــات الشــبكة مجتمعــة ، مثــا 
يمكــن أن تســاعد التقنيــات المشــغلين فــي توســيع نطــاق الشــبكات لمطابقــة الطلــب بســهولة 

كبــر ، وخفــض التكاليــف وتســريع ابتــكار الخدمــة. أ

رواد  مــع  وثيــق  بشــكل  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  ـفـي  المشــغلون  يعمــل 
 e " الشــبكات الســحابية لنشــر قــدرات جديــدة وتســريع التقــدم. عـلـى ســبيل المثــال ،شــركة
كة متعــددة الســنوات لبنــاء بنيــة وعمليــات شــبكة مبســطة  &" ومايكروســوفت لديهــا شــرا
 Rakutenباستخدام تقنية السحابة العامة. باإلضافة إلى ذلك ، شركة االتصاالت السعودية و

كان لديهــم فاهــم الستكشــاف فــرص التعــاون ـفـي الشــبكات الســحابية واألتمتــة.

ـفـي عــام 2021 ،كان حواـلـي ربــع المشــغلين  ـفـي الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا ادعــوا ان 
اســتخدام تقنيات الشــبكات )بما في ذلك شــبكة RAN المفتوحة( كانت أولوية بالغة األهمية 

أو بالغــة األهميــة. هــذا يشــير للعديــد مــن األولويــات المتنافســة التــي يجــب أن تفحــص.

ومــع ذلــك ، بــدأ هــذا يتغيــر. اذ ان زخــم شــبكة RAN بــدأ يتزايــد ـفـي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا. ـفـي يوليــو 2021 قامــت "اتصــاالت" و"مجموعــة "STC و"مجموعــة زيــن" 
و"موبايـلـي" و"دو أ" بتوقيــع مذكــرة تفاهــم للمضــي قدًمــا ـفـي تنفيــذ RAN المفتــوح وايجــاد 
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 RAN الحلــول ـفـي أســواقهم الخاصة.ثــم تــم اظافــة "باتيلكــو" و"امانتيلــو" اـلـى مذكــرة تفاهــم
المفتوحــة ـفـي مــارس 2022. وـفـي نفــس الشــهر ،المشــغلين ـفـي مذكــرة التفاهــم اطلقــوا أول 
مختبــر مجتمعــي إقليمــي بالتعــاون مــع مشــروع البنيــة التحتيــة لاتصــاالت )TIP( وإنتــل. هــذه

ستســاعد فــي تعزيــز نظــام RAN البيئــي المفتــوح فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
،وتســاعد فــي تمكيــن المشــغلين لتســريع نشــر تقنيــات الشــبكات المفتوحــة.

يتطلع المشغلون إلى تنويع اإليرادات

غالبــا مــا يكــون هنــاك شــك حــول نجــاح المشــغل وراء خدمــات االتصــاالت األساســية ، ولكــن 
المشــغلين فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا قدمــوا عــددا متزايــدا مــن األمثلــة مــن 
تنويــع اإليــرادات. اإليــرادات التــي تتجــاوز جوهرهــا نســبة مئويــة مــن إجمالــي اإليــرادات تختلــف 
اختافــا كبيــرا بيــن المشــغلين فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وال يوجــد "مقــاس 
واحــد يناســب جميــع' مــن حيــث االســتراتيجية أو الجــدول الزمنــي للتنويــع، حيــث يعكــس 
ذلــك البيئــات التنظيميــة المختلفــة وعــادات المســتهلك. يقــدم بعــض المشــغلين مجموعــة 
واســعة مــن الخدمــات االســتهاكية خــارج نطــاق الجوهــر: "تركســل" ،" اس تــي ســي "، "إي &" 

وأورانــج أمثلــة بــارزة.

زادت تركسل حصتها من اإليرادات غير األساسية من ٪24 إلى ٪27 بين 2017 و 2020  مع 
هــذا المســتوى العالــي مــن التنويــع والنمــو ، توفــر تركســل واحــدة مــن أوســع الخدمــات الرقميــة 
االســتهاكية.ال تــزال خدمــات المســتهلكين تمثــل األكبــر مســاهمة ـفـي اإليــرادات ـفـي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ، ولكــن كمؤسســة والمحــرك الرئيســي للنمــو كمشــغلين 

بشــكل متزايــد تســتهدف التحــول الرقمــي للصناعــات.
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الخدمات المالية واألمن 

تمثــل الخدمــات الماليــة واألمــن مفتــاح مكونــات اســتراتيجيات تنويــع اإليــرادات للمشــغلين في 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. تقــدم Orange Money مثــال فــي الخدمــات الماليــة. 
اعتبــاًرا مــن يونيــو 2021 ،وصلــت إلــى 23 مليــون عميــل نشــط فــي جميــع أنحاء أفريقيا والشــرق 
األوســط. مثــال آخــر هــو STC Pay ، ذراع الدفــع الرقمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ,حيــث 
ان مجموعــة STC. كانــت أول شــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للحصــول علــى رخصــة 
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة واألولــى "يونيكــورن" فــي البــاد. كانــت STC Pay هــي األولــى أيًضــا 
التكنولوجيــا الماليــة  فــي الشــرق األوســط وقــد مكنــت 7.8 مليــون مســتخدم للســيطرة الكاملــة 
عـلـى ملفــات المعامــات الماليــة ، بمــا ـفـي ذلــك تحويــل األمــوال ،دفــع الفواتيــر واســتخدام 

التحليــل المالــي المتقــدم الخدمــات.

وأدى الوبــاء إلــى تزايــد الطلــب علــى الخدمــات المتعلقــة باألمــن التــي يقدمهــا المشــغلون مــع 
دفــع الشــركات قدمــا فــي رقميتهــا فــي التحــول. معظــم المشــغلين يفكــرون فــي االســتثمار واالمــر 
بالــغ األهميــة للمســاعدة فــي تحقيــق أهــداف إيــرادات المؤسســة علــى المــدى الطويــل. طبًقــا 
لـــمشغلو االســتخبارات فــي رابطــة "جــي إس إم إيــه" ,تــم تســليط الضــوء علــى األمــن كمنطقــة 
نمــو أوليــة بأكثــر مــن ٪50 مــن  المشــغلون الذيــن شــملهم االســتطاع ـفـي منطقــة الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا.

كوفيد 19 محفز للتنويع

أدى الوباء إلى تســريع التحول إلى النظام الرقمي للمســتهلكين والشــركات في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا ، وبنمــو يتجــاوز الخدمــات األساســية. فــي عــام 2020 ، جائحــة كوفيــد 
19- أثــرت بشــدة علــى األعمــال األساســية لمشــغلي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
،مــع انخفــاض التجــوال المحمــول ومبيعــات المعــدات بشــكل كبيــر. ومــع ذلــك ، ـفـي ســوق 
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الشــركات ،فــأن الطلــب علــى خدمــات القيمــة المضافــة ، وخاصــة الســحابة ،الماليــة واألمــن، نمــا 
بشــكل ملحــوظ كمؤسســات تهــدف الــى تســريع تحولهــم الرقمــي.

وفي الوقت نفسه ، جلب طرح 5G والتسويق مجموعة جديدة من الفرص والتحديات حولها 
تســييل. تــم تعييــن هــذا عـلـى الخلفيــة مــن تحــول متزايــد ـفـي القيمــة االقتصاديــة بعيــًدا عــن 
مشــغلي عمالقــة اإلنترنــت ، والتــي لديهــا االســتفادة مــن التقنيــات الجديــدة ونمــاذج التســليم 
إلــى الحصــول علــى حصــة متزايــدة مــن المشــاركة والقيمــة. والتــي تتطلــب بيئــة جديــدة لنمــاذج 

أعمــال جديــدة والهيــكل التنظيمــي.

مساهمة الجوال في النمو االقتصادي

المحـلـي  الناتــج  مــن  المحمــول 5.4٪  الهاتــف  تقنيــات وخدمــات  انتجــت    ،  2021 عــام  ـفـي 
اإلجماـلـي ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا - اي ســاهمت 255 مليــار دوالر مــن 
القيمــة االقتصاديــة المضافة.كمــا دعــم النظــام البيئــي للجــّوال أيًضــا تقريًبــا 90000 وظيفــة 
)بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر( وقــام بمســاهمة كبيــرة فــي تمويــل القطــاع العــام، مــع 20 مليــار 

دوالر جمعهــا مــن خــال الضرائــب عـلـى القطــاع.

بحلــول عــام 2025 ، مســاهمة الجــوال فــي المنطقــة ســوف ينمــو االقتصــاد بأكثــر مــن 20 مليــار 
دوالر )تقتــرب مــن 280 مليــار دوالر( ، حيــث أن البلــدان فــي المنطقــة تســتفيد بشــكل متزايــد 
مــن التحســينات ـفـي اإلنتاجيــة والكفــاءة التــي أحدثتهــا زيــادة اإلقبــال عـلـى خدمــات الهاتــف 

المحمــول.

المحمول يعزز الشمول الرقمي والمالي
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جذب المزيد من األشخاص عبر اإلنترنت:

فــي نهايــة عــام 2021 ، كان هنــاك 307 مليــون شــخص فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا متصليــن باإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول - اي زيــادة 14 مليــون عــن 2020. ومــع 
ذلــك ، 322 مليــون شــخص يبقــى غيــر متصــل. اســتثمارات المشــغلين تعنــي فقــط ٪6 مــن 
كبــر بكثيــر  الســكان ال يشــملهم الهاتــف المحمــول وشــبكة النطــاق الواســعة, ولكــن نســبة أ
)٪45( ال يســتخدمون خدمــات اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول بســبب مختلــف القيــود غيــر 
المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة. وتشــمل هــذه القــدرة علــى تحمــل التكاليــف ، والمعرفــة والمهــارات 
الرقميــة ، والماءمــة ،الســامة واألمــن والوصــول إلــى عوامــل التمكيــن )مثــل الكهربــاء والهويــة 

الرســمية(.

تظــل القــدرة علــى تحمــل التكاليــف عائقــا أمــام اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول للكثيريــن فــي 
المنطقــة. ســاءت القــدرة علــى تحمــل تكلفــة األجهــزة المحمولــة التــي تدعــم اإلنترنــت وبيانــات 
الهاتــف المحمــول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )والعديــد مــن المناطــق األخــرى( 

بســبب التأثيــر

التــي تدعــم  القــدرة عـلـى تحمــل تكلفــة األجهــزة المحمولــة  ـفـي المنطقــة. ســاءت  للكثيريــن 
المحمــول الهاتــف  وبيانــات  اإلنترنــت 

تأثيــر  بســبب  األخــرى(  المناطــق  مــن  )والعديــد  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
Covid-19 عـلـى مســتويات التوظيــف والدخل.يقــوم المشــغلون بدعــم العمــاء مــن خــال 
 ، الســداد  تقســيط  مثلخطــط   ، المحمولــة  األجهــزة  تمويــل  ونمــاذج  االجتماعيــة  التعريفــات 

اإليجــارات.  ، القــروض   ، اإلعانــات 

وتتواصــل الجهــود أيًضــا لتقليــل عــدد األشــخاص الذيــن التغطيهــم شــبكة الجــوال ذات النطــاق 
العريــض. علــى ســبيل المثــال ، فــي نوفمبــر 2021 ، حصــل منظــم االتصــاالت الجزائريــة طيــف 
ـفـي  ـفـي الدولــة للمســاعدة  إـلـى مشــغلي الشــبكات الثاثــة  إضاـفـي - 900 ميجاهرتــز النطــاق 
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تحســين الخدمــات وتوســيع التغطيــة.ان توســيع تغطيــة الشــبكة هــو أولويــة حتــى فــي أســواق 
الهاتــف المحمــول األكثــر تقدًمــا فــي المنطقــة. فــي الســعودية العربيــة، أطلــق المشــغلين مؤخــرا 
خدمــة محليــة - خدمــة التجــوال بمنطقــة عســير تتيــح للمســتخدمين االتصــال بــأي شــبكة 
محمــول متاحــة فــي هــذا الحــدث مــن فجــوات التغطيــة علــى شــبكة مــزود الخدمــة الخاصــة بهــم.
هنــاك خطــط لتوســيع هــذه الخدمــة إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي القــرى والمســتوطنات لتحســين 

الشــمول الرقمــي.

استمرار تبني األموال عبر الهاتف المحمول في مسارها التصاعدي

بينمــا تمثــل منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى وشــرق آســيا والمحيــط الهــادئ معظــم 
حســابات األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول  فــي العالــم

فــأن النظــام البيئــي المالــي عبــر الهاتــف المحمــول فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
ينمــو بســرعة ، مــع تزايــد التبنــي بشــكل أســرع مــن فــي أي منطقــة أخــرى. فــي عــام 2021 ، كان 

هنــاك 28 خدمــة تحويــل نقــدي مباشــر عبــر الهاتــف المحمــول فــي المنطقــة, وهــو مــا يمثــل

59 مليــون حســاب مســجل )+ ٪7 علــى أســاس ســنوي( و 5 ماييــن حســاب نشــط )+ 68٪ 
علــى أســاس ســنوي(. كمــا كان هنــاك نمــو قــوي فــي حجــم المعامــات وقيمتهــا. حيــث تمــت 
242 مليــون معاملــة ماليــة عبــر الهاتــف المحمــول فــي 2021 بقيمــة 13.7 مليــار دوالر )+ 49٪

على أساس سنوي(.

إـلـى  التحــول  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  ـفـي  المشــغلين  مــن  العديــد  يدعــم 
المدفوعــات الرقميــة. وصلــت Orange Money اـلـى 25.1 مليــون عميــل نشــط ـفـي إفريقيــا 
والشــرق األوســط  نهايــة عــام 2021, مدعوميــن بخدماتهــا فــي مصــر واألردن والمغــرب وتونــس. 

مــع النمــو الســريع فــي معظــم البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط, فــأن أســواق المــال 
عبــر الهاتــف المحمــول بعيــدة كل البعــد عــن
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التشبع ،مع احتمال ان يظل الطلب على الخدمات المالية المتنقلة مرنفعا بين المجمواعت 
المستبعدة ماليا.

علــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي تبنــي األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول ، ال يــزال األشــخاص 
فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل يواجهــون حواجــز فــي كل خطــوة مــن رحلــة تحويــل 
األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول ، بمــا ـفـي ذلــك المهــارات الرقميــة غيــر الكافيــة ، وصعوبــات 
القــراءة والكتابــة ، وتفضيــل النقــد ، والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف ، وانعــدام الثقــة فــي النظــام 
، واالفتقــار إلــى الهويــة المناســبة و شــبكات كهربــاء غيــر موثوقــة. يختلــف مــدى اعتبــار بعــض 
الحواجــز مهمــة حســب البلــد والجنــس. ـفـي مصــر ، عـلـى ســبيل المثــال ، أبلغــت ٪38 مــن 
نقديًــا  امتاكهــن حســابًا  لعــدم  المعامــات كســبب  المحمــول عــن رســوم  الهاتــف  مالــكات 

للهاتــف المحمــول ، مقارنــة بـــ ٪28 مــن نظرائهــن مــن الرجــال .

الهاتف يتصدى للتحديات االجتماعية  تعزيز الصناعة واالبتكار والبنية التحتية 

، وتعزيــز  بنــاء بنيــة تحتيــة موثوقــة  إـلـى  التنميــة المســتدامة  9 مــن أهــداف  الهــدف  يهــدف 
التصنيــع الشــامل والمســتدام ، وتعزيــز االبتــكار. كمــا تســعى أيًضــا إلــى الوصــول إلــى اإلنترنــت 
الشــامل والميســور التكلفــة ـفـي البلــدان األقــل تقدًمــا لدعــم التنميــة االقتصاديــة والرفاهيــة. 
العريــض  النطــاق  المحمــول و ٪93 مــن تغطيــة  للهاتــف  412 مليــون مشــترك فريــد  مــع 
لألجهــزة المحمولــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ، تســاهم تكنولوجيــا الهاتــف 
المحمــول فــي تحقيــق هــذا الهــدف كمــزود للبنيــة التحتيــة الحيويــة ومنصــة تســمح للشــركات 
كبــر. وفــي الوقــت نفســه ، أدت  متناهيــة الصغــر وصغيــرة ومتوســطة الحجــم بخدمــة أســواق أ
التحســينات ـفـي تغطيــة الشــبكة والمرونــة إـلـى جانــب زيــادة اســتخدام الهواتــف الذكيــة إـلـى 
تمكيــن المنطقــة بشــكل أفضــل مــن التعامــل مــع الكــوارث والصراعــات ، وال ســيما فــي البلــدان 
التــي مزقتهــا الحــروب مثــل ســوريا واليمــن. اســتخدم الاجئــون الهواتــف الذكيــة للعثــور علــى 
ممــر آمــن والتواصــل مــع األصدقــاء والعائلــة ، بينمــا ُتســتخدم تطبيقــات الهاتــف المحمــول 
لتوفيــر حلــول صحيــة وتعليميــة ألولئــك الفاريــن مــن الصــراع. يســاعد التأثيــر التحفيزي للجّوال 
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علــى القطاعــات المجــاورة أيًضــا فــي تفســير الدرجــة العاليــة لهــدف التنميــة المســتدامة رقــم 9 
ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. يتيــح االتصــال الــذي يوفــره مشــغلو الهواتــف 
والــذكاء  األشــياء  إنترنــت  ـفـي  التكنولوجيــة  التطــورات  مــن  االســتفادة  للقطاعــات  المحمولــة 
االصطناعــي وتحليــات البيانــات الضخمــة ، والتــي يمكــن بدورهــا دعــم برامــج التحــول الرقمــي. 
علــى ســبيل المثــال ، فــي تركيــا ، تســتخدم ٪72 مــن الشــركات إنترنــت األشــياء كجــزء مــن أجنــدة 
تحــول رقمــي أوســع ، مقارنــًة بـــ ٪63 علــى مســتوى العالــم . يلعــب مشــغلو الهواتــف المحمولــة 
دوًرا بــارًزا بشــكل متزايــد فــي النظــام البيئــي إلنترنــت األشــياء ســريع التوســع فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا ، حيــث تطبيقــات إنترنــت األشــياء غالًبــا مــا تركــز علــى حلــول المــدن 
الذكيــة ، حيــث تهــدف الحكومــات إلــى تحســين جــودة الحيــاة الحضريــة واألثــر البيئــي للمــدن. 
اعتبــاًرا مــن فبرايــر 2022 ، أطلقــت ســبعة مشــغلين للهاتــف المحمــول ـفـي خمــس دول - 
إســرائيل وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا واإلمــارات العربيــة المتحــدة - شــبكات 

.LTE-M و NB-IoTتجاريــة واســعة النطــاق منخفضــة الطاقــة

دعم العمل الالئق والنمو االقتصادي

يعزز الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام 
والعمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل الائــق للجميــع. كتقنيــة لألغــراض العامــة ، تعمــل األجهزة 
المحمولــة عـلـى تحســين اســتخدام العمالــة ورأس المــال وزيــادة اإلنتاجيــة. أظهــرت دراســة 
أجراهــا االتحــاد الدولــي لاتصــاالت أن زيــادة بنســبة ٪10 فــي انتشــار النطــاق العريــض لألجهــزة 
كبــر بنســبة ٪1.8 فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الــدول  المحمولــة يمكــن أن تتســبب فــي زيــادة أ
العربيــة ، بينمــا توصلــت أبحــاث "جــي اس ام اي" إلــى أن تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول كانــت 
مســؤولة عــن زيــادة نمــو دخــل الفــرد بنســبة ٪13 فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
بيــن عــام 2000. و 2019.13 مــع ذلــك ، تســبب جائحــة كوفيــد فــي تعطيــل اقتصادات المنطقة 
بشــدة ، ممــا أدى إـلـى تقلصــات عـلـى المســتوى الكلي.ومــن بيــن المتضرريــن بشــدة العمــال 
فــي القطــاع غيــر الرســمي ، والعامليــن لحســابهم الخــاص ، والشــركات الصغيــرة والمتوســطة ، 

والعامليــن بأجــر يومــي.
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األفــراد  المزيــد مــن  ، يســتخدم  إفريقيــا  الشــرق األوســط وشــمال  أنحــاء منطقــة  ـفـي جميــع 
اآلن تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول للبحــث عــن الوظائــف والتقــدم إليهــا ،ممــا يحســن فــرص 
العمــل ويســاعد إلضفــاء الطابــع الرســمي علــى االقتصــاد. يمكــن للجــّوال أيًضــا زيــادة التجــارة 
والمنافســة مــن خــال تزويــد المســتهلكين بوصــول أفضــل إلــى المعلومــات حــول المنتجــات 
وتســهيل التواصــل مــع الشــركات. ـفـي عــام 2020 ، أبلــغ 180 مليــون مســتهلك )٪42( عــن 

اســتخدام األجهــزة المحمولــة للبحــث عــن المعلومــات عبــر اإلنترنــت.

استجابة صناعة الهاتف المحمول لكوفيد

كــدت جائحــة كوفيــد 19 علــى أهميــة الوصــول إلــى اتصــال ســريع وموثــوق ومجموعــة واســعة  أ
مــن الخدمــات الرقميــة للرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة. بعــد القيــود المفروضــة علــى الحركــة 

والتجمعــات للحــد مــن انتشــار الفيــروس ، اســتجاب المشــغلون بســرعة باتخــاذ اإلجــراءات

للتخفيــف مــن التأثيــر ، بمــا ـفـي ذلــك توســيع مخصصــات البيانــات )مثــل أوجيــرو ، لبنــان( ، 
وإطــاق منصــات الرعايــة الصحيــة الرقميــة )مثــل زيــن ، الكويــت( وتوفيــر اإلمــدادات الطبيــة 

لمستشــفيات الحجــر الصحــي )مثــل أورانــج ، مصــر(.

ارتقــى صانعــو السياســات أيًضــا إلــى مســتوى التحــدي المتمثــل فــي إبقــاء األفــراد والشــركات 
علــى اتصــال أثنــاء الوبــاء ، علــى الرغــم مــن التغييــرات فــي أنمــاط اســتهاك البيانــات ، وال ســيما 
النمو الكبير في االستخدام من الخدمات ذات النطاق الترددي الثقيل مثل مكالمات الفيديو 
والتعلــم عبــر اإلنترنــت واأللعــاب. أصــدر األردن الطيــف عـلـى أســاس قصيــر األجــل لمشــغلي 
الهواتــف المحمولــة فــي نطاقــات الســعة ، و”جــي اج زد 1” الفرعــي والنفــاذ الاســلكي الثابــت . 
وجــددت الحًقــا هــذا القــرار حتــى نهايــة عــام 2020 دون مقابــل لمســاعدة الصناعــة علــى تلبيــة 

احتياجــات المجتمعــات والخدمــات العامــة.

كثــر مــن عاميــن مــن ظهــور كورونــا ، تركــز الحكومــات ـفـي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق  بعــد أ
لدفــع  الرقميــة  والتقنيــات  الخدمــات  مــن  االســتفادة  عـلـى  اآلن  إفريقيــا  وشــمال  األوســط 
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االنتعــاش االقتصــادي وتعزيــز التنميــة المســتدامة. فــي فبرايــر 2022 ، أعلنــت المملكــة العربيــة 
الســعودية عــن اســتثمارات تزيــد عــن 6.4 مليــار دوالر فــي تقنيــات المســتقبل وريــادة األعمــال 
لدعــم رؤيتهــا الرقميــة لعــام 2030. وفــي الوقــت نفســه ، تواصــل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تقديــم المزيــد مــن الحوافــز للشــركات التكنولوجيــا والشــركات الناشــئة. األمثلــة تشــمل إدخــال 

التأشــيرات الذهبيــة والتأشــيرات الخضــراء وتأشــيرات العمــل المســتقل / رجــال األعمــال. 

ســيكون اســتمرار تطوير وتوســيع الشــبكة أمًرا ضروريًا للمســاعدة في تحفيز النمو االقتصادي 
وتعبئــة القــوى العاملــة وتمكيــن مســتويات جديــدة مــن الكفــاءة الصناعيــة عبــر االقتصــاد. 
تحقيقــا لهــذه الغايــة ، شــركة االتصــاالت الســعودية أعلنــت عــن MENA HUB ، وهــو اســتثمار 
بقيمــة مليــار دوالر فــي االتصــال اإلقليمــي والبنيــة التحتيــة التــي تدعــم التوســع الســريع للقطــاع 
الرقمــي والســحابة ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية. خلــص تقريــر حديــث صــادر عــن البنــك 
الدولــي إلــى أن الرقمنــة الكاملــة لألســواق فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا يمكــن أن 
يكــون لهــا فوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة "هائلــة" ، بمــا فــي ذلــك االرتفاعــات الكبيرة في مســتويات 
الناتــج المحـلـي اإلجماـلـي للفــرد ، والتوظيــف )ال ســيما مشــاركة اإلنــاث ـفـي القــوى العاملــة( 

والســياحة.

سياسة المستقبل الرقمي المستدام

شــهد ســوق الهواتــف المحمولــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا نمــًوا ســريًعا فــي 
الســنوات األخيــرة. ال تــزال المنطقــة مليئــة بالفــرص ، حيــث تتقــدم المنطقــة بالتحــول الرقمــي 
ويتزايــد اعتمــاد المســتهلكين للهواتــف الذكيــة واألنظمــة األساســية والخدمــات القائمــة علــى 
اإلنترنــت. ومــع ذلــك ، فقــد تســبب الجائحــة فــي حــدوث صدمــة فــي اقتصــادات المنطقــة ، ممــا 
أدى إـلـى ارتفــاع معــدالت البطالــة وتعطــل ساســل التوريــد وزيــادة التضخــم وتفاقــم عــدم 
المســاواة الرقميــة. ســيكون الجــّوال محوريًــا فــي جهــود التعافــي التــي تبذلهــا الحكومــات وإرســاء 
األســاس للنمــو المســتدام وفــرص العمــل لســكان المنطقــة الديناميكيــة والمتمرســين ـفـي 

مجــال التكنولوجيــا والشــباب.
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تنفيــذ  إفريقيــا  األوســط وشــمال  الشــرق  منطقــة  ـفـي  السياســات  لواضعــي  الضــروري  مــن 
السياســات وأفضــل الممارســات التــي تتيــح الوصــول بأســعار معقولــة إلــى شــبكات وخدمــات 
الهاتــف المحمــول ذات المســتوى العالمــي. مطلــوب نهــج شــامل للسياســة لتحســين اعتمــاد 

اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول واســتخدامه.

اإلدارة الفعالــة للطيــف هــي نقطــة البدايــة. لتعظيــم الفــرص التــي يمكــن أن توفرهــا التوصيليــة 
المتنقلــة للمجتمــع ، تعــد خارطــة طريــق واضحــة للطيــف أمــًرا أساســًيا ، مــع تحديــد أولويــات 
السياســة مــن خــال الســياق المحـلـي للبلــد ومســتوى التنميــة الرقمية.مــع زيــادة االتصــال 
باإلنترنــت فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،تتزايــد الحاجــة إلــى حمايــة خصوصيــة 
البيانات في األهمية ، ال سيما بالنظر إلى التكلفة الباهظة التي يتحملها األفراد والشركات من 
انتهــاكات البيانــات. فــي الوقــت نفســه ، مــن المهــم أن نتذكــر أنــه ليــس كل شــخص قــادر حالًيــا 
علــى االســتمتاع والتفاعــل مــع االقتصــاد الرقمــي ، مــع تأثــر الفئــات الضعيفــة بشــكل خــاص. 

لذلــك مــن الضــروري أن يحافــظ المنظمــون والمشــغلون علــى تركيــز حــاد علــى التضييــق.

الفجــوة الرقميــة: هنــاك حاجــة إلــى تعزيــز المهــارات الرقمية والتعليم عبر جميع أجزاء المجتمع 
وتوسيع توافر المحتوى والخدمات المحلية لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.

تمكين تطوير 5G عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

للمســاعدة فــي جــذب االســتثمار وتحســين ســعة شــبكة الهاتــف المحمــول وتغطيتهــا ، يجــب 
عـلـى الحكومــات تنفيــذ سياســات طيــف مســتقرة ويمكــن التنبــؤ بهــا ، موضحــة ـفـي خارطــة 
طريــق محــددة بوضــوح. وهــذا يعنــي إزالــة حواجــز الطيــف الرئيســية - وبالتحديــد ، عــدم وجــود 
تــرددات لشــبكة 5G. يعــد تعييــن الطيــف ـفـي الظــروف المناســبة أمــًرا حيويًــا أيًضــا لضمــان 
اســتخدامه األكثــر كفــاءة ، مــع مــدة الترخيــص والتســعير وااللتزامــات ، والجوانــب الرئيســية 

التــي يجــب مواءمتهــا مــع الواقــع عـلـى األرض.
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خارطة طريق طيفية مصممة جيًدا

فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ، أصبحــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي رواد 
الجيــل الخامــس، مــع الحكومــات والهيئــات التنظيميــة التــي تــدرك الحاجــة إلــى منــح الطيــف 
بشــروط مائمة لاســتثمار. وقد مكّن ذلك مشــغلي شــبكات الجوال من نشــر بعض شــبكات 
الجيــل الخامــس األولــى واألســرع فــي العالــم. ومــع ذلــك ، ســتكون هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن 
طيــف 5G ـفـي الســنوات القادمــة ، بمــا ـفـي ذلــك 2 جيجــا هرتــز مــن طيــف النطــاق المتوســط 
حتــى عــام 2030. ، وبالتاـلـي ، يجــب عـلـى الحكومــات والهيئــات التنظيميــة ـفـي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي تحديــد الخطــوات التــي يعتزمــون اتخاذهــا لتمكيــن توفــر الطيــف األكثــر 

كفــاءة وفعاليــة.

من المتوقع أن ينتشــر الجيل الخامس 5G إلى بقية منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 
عـلـى مــدار العقــد ؛ لذلــك مــن المهــم أن يبــدأ صنــاع القــرار التخطيــط اآلن. بــدأت دول مثــل 
الجزائــر ومصــر واألردن ولبنــان والمغــرب وتونــس وتركيــا فــي تحديــد طيــف 5G مناســب لدعــم 
عمليــات اإلطــاق التجاريــة. سيســاعد ضمــان توفــر مــوارد الطيــف المطلوبــة فــي ظــل الظــروف 
المناســبة عندمــا يحيــن وقــت اإلطــاق علــى خفــض تكاليــف النطــاق العريــض المتنقــل وزيــادة 

التغطيــة وتعزيــز التوصيــل.

علــى وجــه الخصــوص ، تعــد خارطــة الطريــق للطيــف طريقــة مهمــة وإتاحتهــا لتلبيــة متطلبــات 
الطيــف  بإصــدارات  المتعلقــة  المعلومــات  تعــد  المســتخدم.  وطلــب  المتغيــرة  التكنولوجيــا 
لتأميــن  ، وللمشــغلين  االســتثمار  للشــركات إلعــداد خطــط  األهميــة  بالــغ  أمــًرا  المســتقبلية 

التمويــل لتحديثــات الشــبكة وإلدخــال التقنيــات الجديــدة.

فــي حيــن قــد تختلــف المواعيــد ، ال يــزال مــن المهــم لواضعــي السياســات التشــاور مــع أصحــاب 
المصلحــة المعنييــن واتخــاذ القــرارات التــي تعــزز النشــر الفعــال لتكنولوجيــا الجيــل الخامــس ، 
بهــدف تحديــد أولويــات الســعة والتغطيــة والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف. الخطــوات األساســية 

لخريطــة طريــق الطيــف الناجحــة هــي كمــا يلــي:
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-تحديــد الطيــف: نطاقــات التــردد الرئيســية التــي يجــب تحديــد أولوياتهــا اآلن لـــ 5G فــي المنطقــة 
هي

فــي نطــاق 3.5 جيجــا هرتــز ، وكذلــك 700 ميجــا هرتــز و mmWave. ومــع ذلــك ، قــد يكــون مــن 
الضــروري النظــر ـفـي نطاقــات بديلــة بنــاًء عـلـى مــا تــم منحــه بالفعــل لاســتخدام المحمــول. 
وســتكون هنــاك حاجــة قريًبــا إلــى نطاقــات متوســطة أخــرى مثــل 4.8 جيجاهرتــز و 6 جيجاهرتــز.

-تطهيــر الطيــف: مــن المرجــح أن يختلــف نهــج اإلزالــة المســتخدم اعتمــاًدا علــى عوامــل مثــل 
كثافتــه االســتخدام ، وســهولة نقــل شــاغلي الوظائــف إلــى نطاقــات / تقنيــات تــردد بديلــة ، وأي 

تأثيــر علــى الخدمــات والمســتخدمين.

-تعريــف التكنولوجيــا وقيودهــا: هــذا ســيبلغ التزامــات الترخيــص الفنــي وكمية الطيف وتوافره 
الجغرافي.

-تقييــم الطيــف التــرددي: يشــير هــذا إلــى احتياطيــات المــزاد أو رســوم الطيــف. عنــد النظــر فــي 
مســتوى االســتثمار الــازم لشــبكات الجيــل الخامــس الجديــدة ، مــن المهــم أال يتــم تعيينهــا علــى 

مســتويات تؤثــر علــى انتشــار الشــبكة وجودتهــا وتزيــد مــن تكلفــة الخدمــات.

-تصميــم الجائــزة: هنــاك ثاثــة مناهــج رئيســية لمنــح الطيــف: المــزادات ، ومســابقات الجمــال 
، والجوائــز المباشــرة. المقتنيــات واألســاليب الســابقة التــي كانــت ناجحــة(.

-تنفيــذ الجائــزة: الخطــوة األخيــرة هــي الجائــزة الفعليــة. يجــب أن يشــمل ذلــك توثيًقــا بجميــع 
التفاصيــل الضروريــة لعمليــة المنــح ، والطيــف المعــروض ، والتزامــات الترخيص والمعلومات 

األساســية األخــرى للمرخــص لهــم المحتمليــن.

العناصر التأسيسية األخرى لسياسة الطيف المالئمة للغرض

كمية كبيرة من الطيف المنسق المتنقل الجديد:

لعبــت المواءمــة دائًمــا دوًرا رئيســًيا ـفـي نجــاح شــبكات المحمــول ؛ وينطبــق الشــيء نفســه 



24

مركز التطوير الرقمي

علــى 5G. يجــب إعطــاء األولويــة لضمــان توافــر النطاقــات الرئيســية فــي الوقــت المناســب - بمــا 
فــي ذلــك تلــك التــي تتطلــب إلغــاء التجزئــة. يجــب أن تهــدف الهيئــات التنظيميــة علــى المــدى 
القصيــر إلــى إتاحــة 100 ميجاهرتــز مــن الطيــف المتجــاور لــكل مشــغل في النطاقات المتوســطة 
لشــبكات الجيــل الخامس.)علــى ســبيل المثــال 3.5 جيجــا هرتــز( وحوالــي 1 جيجــا هرتــز لــكل 
مشــغل فــي نطاقــات mmWave ، والتــي ســتكون أساســية لتوفيــر أداء فائــق الســرعة وزمــن 
انتقــال منخفــض للغايــة يدعــم خدمــات 5G األكثــر ابتــكاًرا ويوفــر فوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة 

طويلــة األمــد.

تعتبــر النطاقــات المنخفضــة )مثــل 700 ميجاهرتــز( أيًضــا أساســية لتمكيــن 5G مــن الوصــول 
إـلـى المزيــد مــن األشــخاص ، نظــًرا لقــدرات التغطيــة األكبر.ســيلزم المزيــد مــن الطيــف الــذي 
يتجــاوز 100 ميغــا هرتــز مــع زيــادة الطلــب علــى شــبكات الجيــل الخامــس. تعــد إعــادة اســتخدام 
نطاقــات 4G وتوســيع نطــاق 3.5 جيجاهرتــز خطــوات مهمــة ، ولكــن إضافــة نطاقــات جديــدة 
 GHz مثــل النطــاق 6 جيجاهرتــز(. بنفــس القــدر مــن األهميــة. تــم تعييــن جــزء مــن النطــاق(
6 للمناقشــة فــي WRC-23. ســوف تحتــاج المناقشــات المتعلقــة بمســتقبله إلــى التركيــز علــى 
أيًضــا حــول  الزخــم  يتزايــد  المختلفــة.  بيــن االســتخدامات  التــوازن  تعظيــم قيمتــه وتحقيــق 

mmWave ، والــذي ثبــت أنــه حــل 5G عبــر ســيناريوهات ســعة نشــر متعــددة .

التأكد من طول التراخيص وافتراض تجديد الترخيص

لالتــزام  والمســتثمرين  للمشــغلين  المقــدم  اليقيــن  زادت   ، الترخيــص  مــدة  طالــت  كلمــا 
بمشــاريع شــبكة كبيــرة وطويلــة األجــل. يســاعد وضــع افتــراض لتجديــد الترخيــص أيًضــا علــى 
تجنــب تأخــر االســتثمارات للشــكوك حــول الحقــوق المســتقبلية. يمكــن أن يــؤدي اســتخدام 
شــروط الترخيــص غيــر المحــددة التــي تتجــاوز الفتــرة الدنيــا إلــى تعزيــز إمكانيــة التنبــؤ. ال ينبغــي 
اتخــاذ قــرار بعــدم التجديــد التلقائــي للترخيــص إال إذا كان هنــاك احتمــال معقــول بــأن الفوائــد 

مــن إعــادة تعييــن الطيــف ســتتجاوز التكاليــف. 
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بالنســبة لتلــك التراخيــص التــي تقتــرب مــن نهايــة شــروطها الحاليــة ، يجــب اتخــاذ قــرارات 
خمــس  إـلـى  بثــاث  الترخيــص  انتهــاء  قبــل  مثاـلـي  )بشــكل  المناســب  الوقــت  ـفـي  التجديــد 
ســنوات( تســاعد فــي تســهيل اســتثمارات الشــبكة المســتمرة وتمكيــن التخطيــط الــذي يضمــن 
اســتمرارية الخدمــة للمســتخدمين النهائييــن. يجــب أال تمنــع أي رســوم الحقــة مرتبطــة بتجديــد 
الترخيــص الحصــول علــى عوائــد معقولــة علــى االســتثمارات المحفوفــة بالمخاطــر ، ألن هــذا ال 

يشــجع االبتــكار التكنولوجــي.

أسعار طيف عادلة

أظهــرت الدراســات الحديثــة أن ارتفــاع أســعار الطيــف يمكــن أن يبطــئ انتشــار شــبكات الهاتــف 
المحمــول مــن الجيــل التالــي ويقلــل مــن جــودة الشــبكة التــي يعانــي منهــا المســتهلكون. هــم 
ايضــا يســتطيعون أن تترافــق مــع ارتفــاع أســعار التجزئــة فــي البلــدان الناميــة. تشــمل أفضــل 

الممارســات فــي هــذا المجــال مــا يلــي:

كبــر قيمــة مــن هــذا  -تعييــن الطيــف للمســتخدمين الذيــن ســيكونون قادريــن علــى اســتخراج أ
المــورد النــادر والمحــدود لصالــح المجتمــع ككل.

-تحديــد أســعار االحتياطــي بشــكل متحفــظ للســماح للســوق بتحديــد ســعر عــادل وتقليــل 
مخاطــر تــرك الطيــف غيــر مخصــص.

-تحديد الرسوم الجارية السترداد تكلفة إدارة الطيف بعد المزادات.

الماليــة قصيــرة األجــل  المكاســب  تكــون  ينبغــي أن  ، ال   5G ـفـي شــبكة  لتســريع االســتثمار 
مــن منــح الطيــف مقياســاً للنجــاح. قــد يرغــب صانعــو السياســات فــي النظــر فــي التحــوالت فــي 
تصميمــات الجوائــز لتعكــس أهداًفــا اقتصاديــة أوســع ، مثــل تخصيــص الطيــف بــدون رســوم 

مســبقة مقابــل التغطيــة )كمــا كان الحــال ـفـي قطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة(.
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تراخيص الطيف التكنولوجي والخدمة المحايدة

يتيــح نهــج ترخيــص الطيــف المحايــد تقنًيــا االســتخدام الفعــال لمشــغلي الهاتــف المحمــول 
، حيــث ال يرتبــط الطيــف بالتقنيــات والخدمــات الحاليــة. تمثــل أحــد التطــورات المهمــة ـفـي 
القــدرة عـلـى "إعــادة تشــكيل الفــرق برشــاقة" حتــى يتمكنــوا مــن ذلــك، تســتخدم ـفـي العديــد 
مــن التقنيــات فــي وقــت واحــد ، بمــا فــي ذلــك 4G و 5G. هــذا يســهل إدخــال تقنيــات جديــدة بمــا 
يتماشــى مــع زيــادة الطلــب علــى النطــاق العريــض المتنقــل مــع دعــم المســتخدمين القدامــى 
أيًضــا. بالنســبة للمنظميــن ، فــإن هــذا يعنــي مخــاوف أقــل مــن أن إعــادة التســلح ســتترك 

المســتخدمين القدامــى بــدون خدمــة.

تسهيل الحركة اآلمنة للبيانات مع حماية المستهلكين

عندمــا يســتخدم النــاس اإلنترنــت بمســؤولية ويكونــون واثقيــن مــن أن البيئــة الرقميــة آمنــة 
وخاصــة وجديــرة بالثقــة ، فمــن المرجــح أن يدركــوا الفوائــد الكاملــة لحيــاة ممكنــة رقميــا. وقــد 
رفعــت خروقــات البيانــات واســعة النطــاق مــن أهميــة قضايــا حمايــة البيانــات والخصوصيــة: 
ففــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، يبلــغ متوســط األثــر الماـلـي لاختــراق 6.93 

مليــون دوالر، وهــو أعـلـى بكثيــر مــن الرقــم العالمــي البالــغ 4.24 مليــون دوالر.

لحمايــة  والتنظيميــة  القانونيــة  المتطلبــات  بيــن  تــوازن  أن  الحكومــات  عـلـى  يجــب  لذلــك 
المســتهلك والتنظيــم الذاـتـي والمســاءلة لألعمــال ، مــع االحتفــاظ بالمرونــة الكافيــة للســماح 

ـفـي النظــام البيئــي الرقمــي. للشــركات باالبتــكار والمنافســة عـلـى أســاس تكافــؤ الفــرص 

قام عدد متزايد من الواليات القضائية في المنطقة بسن قوانين الخصوصية وحماية البيانات 
، مــع الائحــة العامــة لحمايــة البيانــات فــي االتحــاد األوروبــي  - وســابقتها توجيــه حمايــة البيانــات 
لاتحــاد األوروبــي لعــام 1995 - المؤثــرة فــي تطويــر األطــر القانونيــة المماثلــة. علــى ســبيل المثــال 
،البحريــن ومصــر ولبنــان وعمــان وقطــر وادخلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )بمــا ـفـي 
ذلــك مركــز دبــي المالــي العالمــي للمناطــق الحــرة وســوق أبوظبــي العالمــي( قوانيــن متخصصــة 
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بشــأن حمايــة البيانــات ، وقــد استرشــد معظمهــا بمبــادئ القانــون العــام لحمايــة البيانــات.

ومــع ذلــك ، ال تــزال بعــض الواليــات القضائيــة ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
قائمــة فــي عمليــة تحديــث أطــر حمايــة البيانــات الخاصــة بهــم ، بينمــا فــي حــاالت أخــرى تســتمر 
حمايــة الخصوصيــة وحمايــة البيانــات الشــخصية يتــم توفيرهــا بموجــب األحــكام العامة للقانون 
- ـفـي بعــض األحيــان القانــون الجناـئـي ، والــذي يمكــن أن يفــرض عقوبــات عـلـى المخالفــات. 
عــاوة عـلـى ذلــك ، مــع شــبكات االتصــاالت التــي غالًبــا مــا ُينظــر إليهــا عـلـى أنهــا بنيــة تحتيــة 
وطنيــة بالغــة األهميــة ، ال تــزال هنــاك اختــاالت قانونيــة بيــن المشــغلين والاعبيــن اآلخريــن 
، مــع وجــود قيــود والتزامــات إضافيــة عـلـى العديــد مــن المشــغلين ـفـي تراخيــص االتصــاالت 

الوطنيــة الخاصــة بهــم.

ســمة مشــتركة ألنظمــة حمايــة البيانــات فــي المنطقــة هــي تقييــد التدفقــات عبــر الحــدود مــن 
ألســباب  أو  الفرديــة  بالخصوصيــة  تتعلــق  ألســباب  ذلــك  كان  ســواء   ، الشــخصية  البيانــات 
اقتصاديــة أو تتعلــق باألمــن القومــي. مثــل سياســات توطيــن / توطيــن البيانــات تظــل حواجــز 
كبيــرة أمــام البلــدان ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لتحقيــق الفوائــد الكاملــة 
لاقتصــاد الرقمــي ويمكــن أن تعرقــل الجهــود الحكوميــة إلحــداث التحــول الرقمي على الصعيد 

الوطنــي.

توجــد آليــات يمكــن بموجبهــا نقــل البيانــات الشــخصية عبــر الحــدود ، ويطلــب مــن المنظمــات 
اتخــاذ خطــوات إضافيــة ، مثــل وضــع ضمانــات لامتثــال للقوانيــن ذات الصلــة. لــدى مجلــس 
التعــاون الخليجــي إطــار عمــل لنقــل البيانــات الدوليــة بيــن العديــد مــن دول الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا ، ولكــن لــم تتــم الموافقــة علــى جميــع الواليــات القضائيــة بالقــدر الكافــي. فــي 
تلــك الحــاالت ، يلــزم وجــود آليــات تحكــم إضافيــة. كمــا تــم إنشــاء منظمــة التعــاون الرقمــي 
الشــرق  بيــن األعضــاء داخــل وخــارج منطقــة  الحــدود  البيانــات عبــر  لتعزيــز تدفــق   )DCO(

األوســط وشــمال إفريقيــا.

دعوة للعمل

مــع اســتمرار نمــو اقتصــاد الهاتــف المحمــول وزيــادة ديناميكيتــه ـفـي جميــع أنحــاء منطقــة 
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كثــر أهميــة للحكومــات والهيئــات  الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ، فإنــه عمليــة النمــو تصبــح أ
التنظيميــة والنظــام البيئــي الرقمــي األوســع للعمــل مًعــا لتعزيــز الشــفافية واالختيــار ، وإنشــاء 
الثقــة اإلقليميــة وتنفيــذ قوانيــن "الخصوصيــة الذكيــة" التــي تحتــرم حقــوق الخصوصيــة وتدافــع 

عنهــا مــع تمكيــن االبتــكار. يجــب أن تركــز الجهــود علــى مــا يلــي:

-تطويــر وتنفيــذ خصوصيــة البيانــات المشــتركة ومبــادئ الحوكمــة عبــر منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا. مــع حمايــة ونقــل البيانــات الشــخصية التــي تنظمهــا حالًيــا العديد من األدوات 
الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة ، ســيكون التنســيق عبــر المنطقــة )وـفـي النهايــة عـلـى أســاس 
عالمــي( مفتاًحــا إلطــاق الفوائــد ليــس فقــط للحكومــات ولكــن للمســتخدمين النهائييــن أيًضــا.

-العمــل بشــكل تعاونــي لضمــان األمــن والســامة وخصوصيــة البيانــات لحمايــة وتمكيــن الفــرد 
، وبنــاء أســاس مــن الثقــة بيــن الحكومــات. يمكــن أن يــؤدي تطبيــق القوانيــن عـلـى أســاس 
مبــادئ الخصوصيــة األساســية المماثلــة إـلـى تبســيط التزامــات االمتثــال للشــركات ، وتوفيــر 
الوقــت والمــوارد ، مــع منــع إســاءة اســتخدام البيانــات الشــخصية وتحفيــز االبتــكار المســؤول. 
فــي المقابــل ، يمكــن للقوانيــن التقييديــة المفرطــة خنــق االبتــكار ، فــي حيــن أن القوانيــن الخاصــة 

بقطــاع معيــن يمكــن أن تحــرف األســواق.

-وضــع سياســات تســمح بنقــل البيانــات بيــن البلــدان دون  قيــود غيــر مبــررة أو متطلبــات 
تخزيــن البيانــات المحليــة. قــد يــؤدي الســماح بتوحيــد البيانــات ونقلهــا عبــر الحــدود إلــى تمكيــن 
يفيــد  ، ممــا  باهظــة  امتثــال  تكاليــف  الرقميــة دون  االســتراتيجيات  تبنــي  مــن  المؤسســات 
المجتمــع ـفـي نهايــة المطــاف. بالنســبة للمشــغلين ، يمكــن أن يــؤدي هــذا اإلجــراء إـلـى توفيــر 

كبيــر ـفـي التكاليــف التشــغيلية ، فضــاً عــن خدمــات ودعــم وتجــارب أفضــل للعمــاء.

ربط الغير متصلين

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، ال يزال الهاتف المحمول ضروريًا لتوفير الوصول 
إلــى االتصــال وتســهيل إنشــاء الخدمــات الرقميــة وتوزيعهــا واســتخدامها. نظــًرا ألن التكنولوجيــا 
كثــر أهميــة فــي الحيــاة اليوميــة ، فــإن الحاجــة الملحــة لســد الفجــوة الرقميــة أصبحــت  أصبحــت أ
كثــر إلحاًحــا مــن أي وقــت مضــى. عـلـى الرغــم مــن فجــوة التغطيــة. تــم تخفيضهــا بشــكل  أ
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كبيــر بفضــل اســتثمارات المشــغلين ، وال يــزال ماييــن األشــخاص خــارج اإلنترنــت. أولئــك 
الذيــن ال تربطهــم صلــة هــم أفقــر بشــكل غيــر متناســب ، وأقــل تعليمــا ، وريفيــا ، وإناثــا ،أو مــن 
ذوي اإلعاقــة. األفــراد غيــر المتصليــن هــم أقــل قــدرة عـلـى تخفيــف االضطرابــات االقتصاديــة 

واالجتماعيــة فــي حياتهــم التــي تســبب فيهــا الوبــاء.

ال تــزال معالجــة العوائــق الرئيســية التــي تحــول دون اعتمــاد اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول 
حيــاة  تغيــر  مزايــا  المحمولــة  والخدمــات  األجهــزة  تقــدم  األهميــة.  بالــغ  أمــًرا  واســتخدامها 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ، مثــل تمكيــن الوصــول إلــى الخدمــات األساســية والعيــش المســتقل. 
علــى الرغــم مــن هــذه اإلمكانــات ، هنــاك تفاوتــات بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وغيــر المعاقيــن 
فــي كل مرحلــة مــن مراحــل رحلــة مســتخدم اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول. ٪70 أقــل احتمــاال 

الســتخدام اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول .

ســيتطلب ســد فجــوات اإلعاقــة المتنقلــة عمــًا تعاونًيــا مــن قبــل أصحــاب المصلحــة لفهــم 
كيفيــة الوصــول إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وخدمتهــم بمنتجــات وخدمــات شــاملة ميســورة 
التكلفــة تلبــي احتياجاتهــم المتنوعــة ، مــع زيــادة الوعــي بفوائــد اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول 

وبنــاء المهــارات الرقميــة للمشــاركة معهــا.

ال تــزال معالجــة العوائــق الرئيســية التــي تحــول دون اعتمــاد اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول 
واســتخدامها أمــًرا بالــغ األهمية.كمــا ال تــزال هنــاك اختافــات جوهريــة بيــن الرجــال والنســاء فــي 
الوصــول إلــى الهواتــف المحمولــة وخدمــات اإلنترنــت. تقــدر النســاء الهواتــف المحمولــة كأدوات 
تعــزز الحيــاة وتجعلهــن يشــعرن بمزيــد مــن االســتقالية واالتصــال واألمــان ، ممــا يوفــر لهــن 
إمكانيــة الوصــول إـلـى المعلومــات المهمــة التــي تســاعدهن ـفـي حياتهــن اليوميــة. ـفـي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ، توجــد فجــوة بيــن الجنســين بنســبة ٪9 فــي ملكيــة الهاتــف 
البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل( المحمــول )أعـلـى بنقطتيــن مئويتيــن مــن متوســط 
و ٪17فجــوة بيــن الجنســين ـفـي اســتخدام اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول )مــرة أخــرى ، 

نقطتــان مئويتــان فــوق المتوســط(.

مــن أجــل أن تكــون النســاء مواطنــات علــى قــدم المســاواة فــي عالــم يتزايــد فيــه التحــول الرقمــي 
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ومــا بعــد كوفيــد ، يجــب أن تحظــى باهتمــام كبيــر مطلــوب مــن جميــع أصحــاب المصلحــة لفهــم 
الفجــوة بيــن الجنســين وضمــان الدفــاع عــن ســدها علــى أعلــى المســتويات داخــل المنظمــات 
وصانعي السياسات. يجب بعد ذلك تطوير إجراءات متضافرة لتنفيذ التدخات المستهدفة 
التــي تعالــج بشــكل صريــح احتياجــات المــرأة وظروفهــا وتحدياتهــا ، وتمكينهــا مــن جنــي الفوائد 

الكاملــة لاتصال


