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_
حيادية الشبكة

مالحظات عامة

• ال تأخذ السياسة العامة نهائًيا ضرورة إبقاء مبادئ حيادية الشبكة لتعزيز المنافسة الفعالة واالبتكار 
في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ولضمان إبقاء التنافسية في سوق االتصاالت.

• ال تذكر السياسة العامة التأثير السلبي على الشركات الناشئة وريادة األعمال في األردن جراء عدم 
تطبيق مبادئ �حيادية الشبكة�، كونها ستصبح محرومة من تقديم خدماتها وتطبيقاتها على اإلنترنت 
على خالف كبار الشركات (خاصة الشركات العالمية)، ولن يتم منحها فرصة لالبتكار على المستوى 
المحلي والعالمي، إذ يتوجب عليهم التنافس مع منافسين "تفضيليين" يحددهم مزودو خدمات اإلنترنت 

ال قواعد السوق الحر.

• كذلك، ال تشير السياسة العامة إلى توقع زيادة هيمنة شركات االتصاالت الكبرى مع عدم تطبيق 
مبادئ �حيادية الشبكة�، وذلك على حساب صغار مزودي خدمة اإلنترنت، الذين ليس لديهم نفس القوة 

التفاوضية مع مقدمي المحتوى والتطبيقات عبر اإلنترنت.

• ال تشير السياسة إلى أّن -إذا ألغيت مبادئ �حيادية الشبكة�- سيتالشى الدافع عند شركات 
االتصاالت لتحسين الشبكة واالستثمار في البنية التحتية، ألن هذه العوامل ستصبح أقل أهمية للتنافس 

بين الشركات، إذ أن العامل األهم  للتنافسية سيصبح التطبيقات التي يقدمها مزودو خدمة اإلنترنت.

• ال تذكر السياسة العامة ما سينتج من إخالل بالتنافسية إذا ما تم تعطيل مبادئ �حيادية الشبكة�. 
ألن بدالً من أن تكون جودة الخدمات على اإلنترنت التي يختارها المستخدمون هي ما تحدد إذا ما كانت 
تنجح أو تفشل، ستصبح الصفقات المحتملة بين الشركات المقدمة لهذه الخدمات ومزودي خدمة 

اإلنترنت العامل األساسي للمنافسة.

• ال بد من اإلشارة إلى أن االبتعاد عن مبادئ �حيادية الشبكة�، سيحّول اإلنترنت في األردن من 
سوق مفتوحة للمنافسة واالبتكار لجميع الشركات إلى سوق تحكمها الصفقات التجارية بين شركات 
االتصاالت ومقدمي المحتوى والتطبيقات، مما سيجعل من مزودي خدمة اإلنترنت أصحاب قرار فيما 

سُيسمح بمروره على اإلنترنت أم ال.
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صفحة 3

البند ٣٣

• يأخذ البند (٣٣) بعين االعتبار مصالح المرخص لهم (شركات االتصاالت) وحَدهم دون غيرهم، 
بسبب عدم التطرق إلى مصالح المستفيدين وقطاع تكنولوجيا المعلومات وريادة األعمال واالقتصاد 
األردني ككل. نقترح إلغاء هذا البند أو إعادة النظر فيه ليضم مصالح �حيادية الشبكة�، كما ذكرت 

_سابًقا.
"الخدمات العلوية عبر 

OTT - "اإلنترنت

مالحظات عامة

• نقترح االبتعاد عن استخدام مصطلح "الخدمات العلوية عبر اإلنترنت" - OTT في السياسة 
العامة، إذ أنه مصطلح ال يوجد توافق عليه وهو غير واضح بسبب عدم تحديد ما هي الخدمات 

والتطبيقات والمواقع التي تدخل ضمن هذا التعريف، باإلضافة إلى أنه مصطلح غير دقيق تقنًيا.

 OTT - "ال تشير السياسة العامة إلى العالقة بين تنظيم ما يسّمى بـ"الخدمات العلوية عبر اإلنترنت •
وأثرها على حيادية الشبكة، وكأنها تعتبرهما أمرين منفصلين، على الرغم أنه ال يمكن تطبيق مبادئ 
�حيادية الشبكة� مع تمييز المحتوى على اإلنترنت، أي ما يسمى بـ"الخدمات العلوية عبر اإلنترنت" - 

.OTT

البند ٣١

• تركز السياسة العامة على التأثير االقتصادي "المحتمل" لهذه الخدمات على شركات االتصاالت 



صفحة 4

وتأثير هذه الخدمات على شبكات المشغلين، ولكنها تتجاهل -من جهة أخرى- أثر تنظيم هذه الخدمات 
على تنافسية سوق الخدمات على اإلنترنت وانفتاحها وتأثيرها على مصالح المستفيدين.

• كذلك، نقترح إعادة النظر في التأثير "المحتمل" لهذه الخدمات على ربحية الشركات، إذ أن ال 
توجد في الوقت الحالي أدلة أو إحصاءات كافية -من جهات محايدة وموثوقة- تشير إلى ذلك. ال تأخذ 
السياسة العامة في عين االعتبار أن شركات االتصاالت تقدم خدمة اإلنترنت والتي ال تعمل هذه 
التطبيقات دونها. إن شركات االتصاالت تحقق فعال أرباًحا عن طريق هذه الخدمات، بطرق غير مباشرة، 
وذلك بسبب بيعها لخدمة اإلنترنت للمستفيدين، ومع تزايد استخدام هذه التطبيقات في األردن، ازداد 
الطلب على خدمة اإلنترنت، ونظرًيا، ُيفترض أن أرباح هذه الشركات ازدادت مع زبادة الطلب على 

اإلنترنت.

البند ٤٠

• نقترح إلغاء جملة "وتتمثل إحدى القضايا المحددة التي سيتم تناولها في عمليات استعراض 
السوق القادمة في االنتقال إلى الخدمات العلوية عبر اإلنترنت OTT وأثر هذه الهجرة في تحديد 
خصائص أسواق المنتجات". وذلك لألسباب السابقة ولعدم مالئمة هذا المثال أصالً مع أهداف عمليات 
استعراض السوق، والتي يفترض أن تتمثل في ضمان إبقاء التنافسية في سوق االتصاالت وتحديد القوة 

السوقية للمشغلين والتخفيف من آثار هيمنة مشغلي االتصاالت.

• نقترح أن تؤّكد السياسة العامة على أن أي مراجعة للسوق يجب أن تأخذ في االعتبار حماية 
المستفيدين ومصالحهم، وأن تكون هناك طرق للعالج Remedies مناسبة لحماية حقوق المستهلكين.

تعزيز المنافسة الفعالة

• يجب أن تشير السياسة العامة إلى ضمان المزيد من االمتثال لقرارات الهيئة، وبشكل خاص فيما 
يتعلق بقيام شركات اتصاالت (حالًيا) بحجب أو تمييز المحتوى والتطبيقات والخدمات عبر اإلنترنت، ال 

سيما بعض تطبيقات المحادثة الصوتية.

• في هذا السياق، يجب أن تؤكد السياسة العامة على دور الهيئة في تحفيز المنافسة في قطاعي 
االتصاالت وتكنولوجيا العلومات باالعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم 
خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتأّكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع 
المنافسات غير المشروعة او الحد منها او منع اساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق 



صفحة 5

واتخاذ االجراءات  الالزمة لهذه الغاية.
_

توافر الطيف الترددي

البند ٥٢

• نقترح أن تذكر السياسة العامة بـ"أن تطلب الحكومة من الهيئة بحث مبادئ متقدمة في إدارة 
الطيف الترددي، مثل منهج حيادي من حيث التكنولوجيا والخدمات فيما يتعلق بالطيف وإعادة 

استخدام الطيف والمشاركة في الطيف وإيجاد أسواق ثانوية للطيف".

• على السياسة العامة أن تشجع على زيادة عدد نطاقات الطيف الراديوي "المعفاة من الترخيص" أو 
"النطاقات المفتوحة"، إذ يمكن ألي شخص أن يستخدم بعض األجهزة أو التطبيقات لالستفادة من هذه 

النطاقات.

• بشكل خاص، نرى أنه من المناسب أن تشير السياسة العامة إلى أنَّ زيادة نطاقات الطيف الراديوي 
"المعفاة من الترخيص" أو "النطاقات المفتوحة" أصبحت ضرورية الستخدامات "إنترنت األشياء" والتي 
 ،LTE أو تلك التي خصصت مسبقا لتقنية millimeter wave spectrum تستخدم بطيًفا ذا تردد عاٍل

وهي ترددات أصبحت بعضها معفاة من الترخيص في الواليات المتحدة االميركية وأوروبا.

البند ٥٤

• نقترح إلغاء عبارة "يفيد القطاع" في البند ٥٤ واستبدالها بـ"مفيًدا"، إذ أن من المعلوم أن الطيف 
الترددي ثورة وطنية ومورد نادر للدولة ولجميع األردنيين، وتحديد طرق إدارته يجب أن يكون مفيًدا 

للجميع وليس للقطاع لوحده.



صفحة 6

مالحظات عامة

• من غير الواضح ما هي أسباب إلغاء اقتراح استخدام بعض الترددات لإلذاعات المجتمعية، والتي 
كانت مذكورة في المسودة األولى من السياسة العامة.

• نقترح أن تشير السياسة العامة للهيئة إلى دراسة إمكانية إيجاد تراخيص لـ"مزودي خدمة اإلنترنت 
مجتمعيين" Community ISPs (والتي ُتدار من البلديات أو المنظمات غير الربحية أو الشركات 
الناشئة) في مناطق جغرافية محدودة، واالستفادة منها لزيادة النفاذ إلى اإلنترنت وتقليل األسعار 
ومشاركة البنية التحتية وإذا كانت مراجعة التشريعات ضرورية لتحقيق ذلك. علًما بأن هناك دراسات 
أجريت في دول أخرى  أثبتت نجاح هذه المزودين في زيادة النفاذ، وخفض األسعار، ومشاركة أفضل في 

البنى التحتية.

• باإلشارة إلى النقطة أعاله وإلى البندين (١٥٩ و١٦٠)، نؤمن بأن مثل هذه المشغلين قد يكونوا 
.(NBN) المستفيدين األهم من إتاحة واستخدام  الشبكة الوطنية للنطاق العريض_

المصدر المفتوح

التحول الرقمي للحكومة

• نرى أنه من الضروري أن تؤّكد السياسة العامة على استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في 
المؤسسات الحكومية، وأن تؤخذ مبادئ حيادية التكنولوجيا والبرمجيات مفتوحة المصدر بعين االعتبار 

في عملية التحّول الرقمي.

• نقترح أن تشّجع السياسة العامة على نشر البرمجيات التي طُّورت للمؤسسات الحكومية ضمن 
تراخيص مفتوحة المصدر، وتشجيع تشاركية الرمز (المصدري) بين مختلف الجهات الحكومية.



صفحة 7

_
التقارب

البند ٥٧

• نقترح أن توّضح السياسة العامة "الممارسات الدولية" بشأن التقارب. ونقترح أن تشير السياسة 
العامة في أي ممارسات بشأن التقارب على: عدم مسؤولية مقدمي الخدمات عن المحتوى غير 
القانوني، والوصول العادل ودون تمييز إلى الخدمات، وأن تضمن هذه الممارسات كال من المنافسة 

وحماية حقوق المستفيدين وحرياتهم.

• نرى أنه يجب التطرق في السياسة العامة إلى حيادية الشبكة في هذا البند -كما كان مذكوًرا في 
السياسة العامة لعام ٢٠١٢ بما يتعلق باالندماج- واإلشارة إلى "أن مشغلي الشبكات قد يكون لديهم الحافز 
للتحيز إلى خدمات المعلومات الخاصة بهم مقابل خدمات المعلومات التي يقدمها اآلخرون. وعالوة 

_على ذلك، يجب أن يتم تحديد وحماية اهتمامات المستهلكين".
البيانات الحكومية



صفحة 8

البند ١٥١

• نقترح أن تلغى عبارة "ستقدم الحكومة مجموعات بيانات مجهولة المصدر لمؤسسات مختارة من 
القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص الموثوقة في إطار سياسة أمنية تتبع استراتيجية األمن السيبراني 
الوطنية وتحافظ على عدم الكشف عن هوية البيانات" وتبديلها إلى "ستقدم الحكومة مجموعات بيانات 
مجهولة المصدر تحافظ على عدم الكشف عن هوية البيانات"، ذلك أن البيانات المفتوحة، بحكم 
تعريفها، يجب أن تكون موّفرة للجميع دون تمييز، ويشترط تعريفها أصال بأنها غير سرية، بالتالي ال داعي 

أن تكون مؤطرة أصال ضمن استراتيجية األمن السيبراني.

مالحظات عامة

• نقترح أن تشّجع السياسة العامة جميع المؤسسات الحكومية نشر بياناتها وخدماتها عن طريق 
.Open APIs واجهة برمجة التطبيقات مفتوحة

• نقترح أن تشير السياسة العامة إلى تقييم جاهزية المؤسسات وإيجاد تعليمات أو توصيات 
_للتنفيذ، والعمل على تطوير منصة البيانات الحكومة المفتوحة.

حماية مصالح 
المستفيدين

مالحظات عامة

• نقترح أن تؤكد السياسة العامة على دور الهيئة في حماية مصالح المستفيدين في تنفيذ جميع 
البنود في السياسة العامة المتعلقة بالهيئة.



صفحة 9

• نقترح أن تضاف إلى السياسة العامة، بنًدا تشجع فيه الحكومة الهيئة على تشكيل جهة استشارية 
للمستهلكين لتمثيل مصالحهم ولتقديم مخالفات للهيئة. مع العلم أن بنًدا مماثال كان قد اقترح في 

السياسة العامة لعام ٢٠١٢.

• ونقترح بأن تطلب الحكومة بأن تقوم الهيئة بالطلب من مزودي خدمات االتصاالت االستمرار 
بنشر معلومات وافية تتعلق بالتغطية واألسعار وغيرها من المعلومات التي من الممكن أن تساعد 

_المستهلكين في اتخاذ قرارات واعية بما يتعلق بمشترياتهم من خدمات االتصاالت.
مالحظات أخرى

"نقابات تكنولوجيا المعلومات"

• تستخدم السياسة العامة في كل من البنود (٧٠، ٨٣، ٨٤، ٨٥) مصطلح "نقابات تكنولوجيا 
المعلومات"، نقترح استبدال هذه العبارة بـ"جمعيات تكنولوجيا المعلومات"، إذا كانت هي المقصودة، إذ 

ال توجد -على حد علمنا- نقابات لتكنولوجيا المعلومات حالًيا.

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

ل للنطاق العلوي األردني (.jo) و  • ال توّضح السياسة العامة من سيصبح المسؤول اإلداري والمسجِّ
(.األردن) بعد إعادة هيكلة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وعالقة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات بالمركز. خاصة أنه من غير الواضح إذا ما كان هناك سند القانوني يسمح للوزارة بيع هذه 
National  النطاقات، باإلضافة أنه ال يعتبر من الممارسات الفضلى عالميا أن تكون وزارة مسجال

Registrar للنطاقات.



صفحة 10

حماية البيانات الشخصية في الهوية الرقمية

• نقترح أن تضاف في البند (١٣) من السياسة العامة وجوب إيجاد ضمانات لحماية بيانات 
األشخاص االعتباريين عند توفير الهوية الرقمية.

جاهزية توفر مهارات تكنولوجيا المعلومات

• نقترح بأن تطلب السياسة العامة الجامعات، من خالل وزارة التعليم العالي، اعتماد مناهج تطّبق 
حيادية التكنولوجيا، وأن يتم تشجيع التدريس والتدريب على تقنيات مفتوحة المصدر.

البند ٣٤

• البند (٣٤) هو تكرار للبند (٣٣) نقترح بإلغاء هذا البند وإعادة ترقيم البنود الالحقة.

- انتهى-

 




