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أصبحت خدمات الجيل الخامس من تكنولوجيات 
االتصاالت املتنقلة )5G( حقيقة واقعة يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا، حيث تم إطالق خدمات الجيل 
الخامس التجارية من قبل 10 من مشغيل الشبكات يف 

خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي مع حلول 
شهر أكتوبر 2019.  وتهدف رشكات تشغيل الهواتف 

املحمولة يف دول مجلس التعاون الخليجي إىل أن تكون 
رائدة عىل مستوى العامل يف عمليات نرش تقنية الجيل 

الخامس )5G(، بينام تنظر بعض الحكومات إىل تلك التقنية 
باعتبارها أداة متكني محتملة لطموحات التحول الرقمي 

لديها، هذا حيث ستشهد فرتة العرشينيات من القرن الحايل 
إنتشاراً ألنشطة الجيل الخامس )5G( عىل نطاق واسع 
يف جميع أنحاء املنطقة، مع إجراء التجارب التشغيلية 

وعمليات اإلطالق التجارية املتوقعة يف البلدان األخرى من 
خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وبحلول عام 2025، 

سيكون هناك 45 مليون اتصال يعتمد تقنيات الجيل 
الخامس )5G( عرب املنطقة، وهو ما سيمثل %6 من إجاميل 

اتصاالت الهاتف املحمول.    

يف عام 2019، تجاوز االعتامد عىل شبكات الجيل الرابع 
)4G( استخدام شبكات الجيل الثاين )2G( لتصبح ثاين 

أكرث التقنيات السائدة يف السوق، يف حني سيستمر النمو 
املتسارع يف شبكات الجيل الرابع )4G( خالل السنوات 

املقبلة، وهي يف طريقها لتجاوز استخدام شبكات الجيل 
الثالث )3G( بحلول عام 2021. هذا فيام يعتمد تطبيق 
تقنيات الجيل الرابع )4G( عىل توسيع التغطية وجهود 
رشكات التشغيل لرتحيل مستخدمي الجيل الثاين والجيل 
الثالث إىل شبكات الجيل الرابع. ومع ذلك، تظل القدرة 

عىل تحمل تكلفة الجهاز مصدر قلق لكثري من املستهلكني 
يف الفئات ذات الدخل املنخفض. هذا ويُتوقع بحلول عام 
2025 أن تشكل شبكات الجيل الرابع )4G( ما يزيد قليالً 

عن نصف إجاميل اتصاالت الهاتف املحمول؛ لتزيد عن 
نسبة الثلث تقريباً التي حققتها يف عام 2019. 

متتلك منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بعضاً من 
أكرب أسواق الهواتف املحمولة يف العامل من حيث معدالت 
اإلنتشار. فبحلول نهاية عام 2018، كان حوايل نصف عدد 

الدول الـ 25 التي تشكل مجموع دول املنطقة متتلك 
معدالت انتشار للمشرتكني الفريدين تصل إىل %70 أو أكرث. 
ويف هذا السياق؛ كان املتوسط العاملي يف نهاية نفس الفرتة 

بحدود %66، هذا يف حني تباطأ منو املشرتكني إىل أقل من 
%2 سنوياً يف األسواق األكرث نُضجاً باملنطقة. ومع ذلك، ال 

تزال هناك فرص كبرية للنمّو يف األسواق املبتدئة باملنطقة؛ 
حيث تظل معدالت انتشار املشرتكني أقل من %50 . ويف 
املتوسط؛ سوف تسجل املنطقة معدل منو سنوي مركب 

)CAGR( يبلغ %2.7 يف الفرتة بني عامي 2018 و 2025.   

وخالل نفس الفرتة، سيزداد عدد مستخدمي اإلنرتنت عرب 
الهاتف املحمول مبعدل سنوي مركب )CAGR( يصل إىل 

%5.4؛ مام يزيد من معدالت انتشار استخدام اإلنرتنت عرب 
الهاتف املحمول يف املنطقة بنسبة تزيد عن %50 ألول مرة، 

حيث يُعزى هذا النمو يف املقام األول إىل إنتقال املشرتكني 
الحاليني بالجيل الثاين إىل شبكات النطاق العريض املتنقلة، 

حيث أن غالبية مستخدمي الهاتف املحمول الجدد، وخاصة 
أولئك الذين ينتمون إىل القئات العمرية األصغر سناً، 

يستخدمون أيًضا خدمة اإلنرتنت عرب الهاتف املحمول عند 
االشرتاك، يف حني أن االستخدام املتزايد للهواتف الذكية له 
تأثري كبري عىل استخدامات اإلنرتنت عرب الهواتف املحمولة 

ومعدالت الطلب عىل البيانات. و يُتوقع أن يصل إجاميل 
إتصاالت الهواتف الذكية يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا إىل ما يزيد عن 500 مليون إتصال بحلول عام 
.2025

 )4G( ؛ مع استمرار النمو المتسارع لشبكات الجيل الرابع)5G( بدء ظهور تقنيات شبكات الجيل الخامس

نت ع�ب الأجهزة المتنقلة ن�ت ي إستخدام الإ
ايد الرسيع �ف ف ؛ مع تواصل ال�ت ف ك�ي تباطؤ نمو أعداد المش�ت
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يف عام 2018، ساهمت تقنيات وخدمات الهواتف املحمولة 
بنسبة %4.5 من الناتج املحيل اإلجاميل يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا – وهي مساهمة بلغت قيمتها 
191 مليار دوالر من القيمة االقتصادية املضافة. هذا يف 
حني ساهم النظام اإليكولوجي لخدمات الجوال يف دعم 
1 مليون وظيفة )بشكل مبارش وغري مبارش(، مع تقدميه 

ملساهمة كبرية يف متويل القطاع العام، من خالل تحصيل ما 
تزيد قيمته قليالً عن 18 مليار دوالر من الرضائب. وبحلول 
عام 2023، ستصل مساهمة قطاع خدمات الهاتف املحمول 

إىل ما يزيد قليالً عن 220 مليار دوالر، وذلك مع استفادة 
البلدان بشكل متزايد من التحسينات يف معدالت اإلنتاجية 

والكفاءة الناجمة عن زيادة التغطية يف خدمات الهاتف 
 املحمول. 

 ،)GSMA( ”ويف عام 2017، أطلقت رابطة “جي إس إم إيه
بالرشاكة مع مشغيل شبكات الهاتف الجّوال، والوكاالت 

اإلنسانية الدولية، مبادرة “البيانات الضخمة للمنفعة 
اإلجتامعية )BD4SG(” لتوسيع نطاق الفرص املتاحة 

لتحليل البيانات الضخمة املتنقلة عرب األجهزة املحمولة 
وترسيعها، ومساعدة الحكومات والوكاالت العامة 

واملنظامت غري الحكومية عىل مواجهة التحديات االقتصادية 
واالجتامعية واإلدارية، هذا حيث يستفيد مشغلو الهواتف 

املحمولة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا من 
حلول البيانات الضخمة ملعالجة هذه التحديات املختلفة. 
وتشمل حاالت االستخدام الرئيسية: رصد مستويات تلوث 

الهواء، وتتبع حاالت تفيش األمراض، وتحسني التخطيط 
الحرضي واالستجابة للكوارث والتصدي لها. 

لضامن تحقيق االقتصاد الرقمي لكامل إمكاناته؛ يجب 
أن تتوفر الثقة لدى املستلكني يف البيئة اإللكرتونية عرب 

شبكة اإلنرتنت. وقد قامت أكرث من 130 دولة؛ إعتباًرا من 
عام 2019، بسّن مجموعة من القوانني لحامية البيانات 

والخصوصية، ويستمر هذا الرقم يف النمو، مبا يف ذلك عرب 
كافة أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، حيث 

تتوافق العديد من تلك املبادئ املنظمة مع خصائص النظام 
األورويب لحامية البيانات، والذي تدعمه الئحة حامية 

البيانات العامة يف االتحاد األورويب )GDPR(، وقد أثرت 
الئحة حامية البيانات العامة يف االتحاد األورويب ومقدماتها 

– مثل التوجيه الصادر عن االتحاد األورويب بشأن حامية 
البيانات لعام 1995–  يف تطوير األطر القانونية املامثلة 

يف جميع أنحاء العامل ، مبا يف ذلك بعض البلدان يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ومع ذلك؛ ففي معظم 

النظم القانونية املعتمدة مبنطقة الرشق األوسط وشامل 
إفريقيا يتم توفري حامية الخصوصية والبيانات الشخصية 

مبوجب أحكام القانون العامة؛ بدالً من سن قوانني محددة 
لخصوصية البيانات أو حامية البيانات. 

ومع تطور قوانني حامية البيانات يف جميع أنحاء املنطقة، 
سيكون تحديد أوجه التشابه واالختالف بني القوانني 

مهاًم للقطاع الخاص؛ حيث أن تطبيق القوانني القامئة 
عىل املباديء األساسية املتامثلة؛ فيام يتعلق بالخصوصية؛ 
من شأنه أن يؤدي إىل تبسيط إلتزامات اإلمتثال بالنسبة 

للرشكات، وتوفري الوقت واملوارد، مع الحيلولة دون إساءة 
استخدام البيانات الشخصية، وتحفيز اإلبتكار من منطلق 
املسؤولية، هذا فيام يعد تحديد املبادئ املشرتكة خطوة 

مهمة أيًضا يف بناء الثقة بني الحكومات، حيث أن تأسيس 
الثقة، املستندة إىل اإلقرار باملباديء املشرتكة للخصوصية 

والحوكمة؛ من شأنه أن يساعد الحكومات عىل ضامن 
حامية بيانات املواطنني أثناء انتقالها عرب الحدود. 

ي النمو القتصادي ومواجهة التحديات الجتماعية
مساهمة قطاع خدمات الهاتف المحمول �ف

ي رقمي دائم التوسع 
ي إطار نظام بي�أ

إحتالل خصوصية البيانات وأسلوب إدارتها لموقع الصدارة �ف
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ق الأوسط وشمال أفريقيا 2019 اقتصاد قطاع التصالت المتنقلة منطقة ال�ش
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