
السلطنةاجلــــهــــود واملــبـــادرات وخــطـــة اإلسـتــجــابــــة اليت قامت بها 

ملواجهة التداعيات والتخفيف من آثــــار إنتشار جـــائـحــة فريوس كورونا 

( 19-كوفيد )
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مقدمة( 1

مستجدفريوسظهوريفاألزمةهذهتتمثلطويلة،سنواتمنذاألخطرهيُتعدعامليةصحيةبأزمةالراهنالوقتيفالعاملمير•

.(19-كوفيد)بــعلمًياوخيتصراملستجدكورونافريوسُيسمى

وسطيفووهانمدينةيفم2019ديسمرب31بتاريخالعامليةالصحةملنظمةوفقامرةألولرمسيًاعنهواإلبالغاكتشافهمت•

،الصني

نطاقهاواتساعبهالعدوىتفشيسرعةهمارئيسنيسببنييفتكمنالفريوسخطورةفإنالعامليةالصحةملنظمةووفقًا•

عليه،للسيطرةوالضروريةاملتبعةالطرققصورإزاءالشديدوالقلق

والصناعياالقتصاديكالقطاعاحليويةالقطاعاتسيماالاملستويات،كافةعلىاحلياةشليفالفريوسهذاتسبب•

مصلإلجياداحلاليالوقتيفجاهًدايسعىأمجعالعاملومازال.وغريهاوالرتفيهوالطريانوالسياحيواالجتماعيوالتعليمي

.للغايةالسريعانتشارهيوقفتقديرأقلعلىأوالفريوسهذاعلىيقضيعقارأو

،م2020فرباير24بتاريخالسلطنةيفكورونالفريوساحلاملةاحلاالتأولتسجيلمت•

إدارةيفبهحيتذىمنوذجبانهاوأثبتاجلائحةهذهمعوالتعامللالستعدادمبكروقتمنذتنبهت–احلمدوهلل–السلطنة•

اإلمكان،قدرانتشارهمنواحلدالفريوسالحتواءالالزمةاإلجراءاتخمتلفمناختاذهمتماخاللمناألزمات،

فريوسانتشارعنالناجتةالتطوراتمعالتعاملآليةحبثتتوىل–ساميةأوامرعلىبناءًا–السلطنةيفعلياجلنةتشكيلمت•

م،2020مارس10بتاريخاملستجدكورونا

إىلوأدىاجلائحة،هذهخاللالطلبزيادةبسبباإلتصاالتشبكاتعلىمسبوقةغريضغوطاتمناجلائحةعننتجت•

.االّتصالمتكنيعلىعالوةبعدعنوالدراسةللعملبديلةكأداةاملسبوقةغريحيويةألهميةاكتسائها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
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مقدمة(1/تابع

مناهلائلالكمإلستيعابجاهزيتهورفعاخلصوصوجهعلىاإلتصاالتلقطاعاألساسيةالبنىكافةتسخرياألمرتطلب•

االتصاالت،خدماتعلىاملتنامياإلستخدام

وشركاتاإلتصاالتتنظيموهيئةواالتصاالتالتقنيةوزارةبنيبالتعاون–اجلهودتظافراملباشرالتنظيميالتدخلأدى•

الالزمةاحللولووضعاالتصاالتخدماتاستمراريةضمانإىل-اآلخريناملصلحةأصحابوكافةاملرخصةوالربيداالتصاالت

االتصاالت،شبكاتيفالبياناتمرورحركةازدحامتفاديوضمانملعاجلة

ومماالقراراتمناختاذمناختذتهماخاللمناألزمةهذهخاللحمورٌيدوٌر–احلمدوهلل–مهمدوراالتصاالتلقطاعكان•

منوالتخفيفاجلائحةهذهانتشارمناحلديفساهمتالوقائيةوإجراءاتتنظيميةوتوجيهاتوتدابريسياساتمنإصدارته

.آثارها

:بهدفالعرضهذاإعدادمتوقد•

التجربةهذهتوثيقعلىوالعملوالربيداالتصاالتقطاعييفاملتخذةوالتدابريواإلجراءاتاجلهودعلىالضوءتسليط(1

استخدامهابهدفاجلائحة،هذهتداعياتملواجهةصدرتاليتوالقراراتواملبادراتإجراءاتمنتضمنتهمبااإلستثنائية

.اهللقدرالاملستقبليفمشابهةأزماتألياالستجابةسرعةلضمانكمرجع

معتعاملهاعند-مشكورًة-بالسلطنةاملرخصةوالربيداالتصاالتشركاتبهاقامتاليتواملبادراتاجلهودكافةتوثيق(3

،(19-كوفيد)املستجدكورونافريوسجائحة

العاملدولخمتلفيفاملعلوماتوتكنولوجيااالتصاالتقطاعسياساتوصانعيملنظميالدوليةالتجاربودراسةتناول(4

والعربالدورسواستخالص(19-كوفيد)لفريوساإلستجابةسرعةلتحسنيإختاذهامتاليتاملمارساتأفضلمنواإلستفادة

.منهااملستفادة



(االتصاالت والربيدقطاعي )التنظيمياجملال اجلهود واملبادرات يف ( 3
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:قطاع االتصاالت( أ 

عدد من اإلجراءات وذلك الختاذ بعقد العديد من اإلجتماعات مع شركات االتصاالت املرخصة قامت اجلهات ذات الصلة 

وتتلخص هذه اإلجراءات . التنظيمية الطارئة الرامية حنو ضمان استمرارية خدمات االتصاالت وجتنب ازدحام الشبكة

:فيما يلي

 استمرارية األعمال لتقديم خدمات االتصاالت وجودتها خالل الظروف احلالية ووضع خطة اإلحالل الوظيفيضمان.

بعدعنالتعليميةللمواقعاجملانيالتصفحاتاحة.

حتفيزيةعروضوتقديمالباقاتأسعارمراجعةعلىهلااملرخصاالتصاالتشركاتثح.

خمتلفةمناطقومنولوجنقاطعدةإجيادطريقعننقاطعدةمنالشبكاتإىلالولوجتسهيلمنالتأكد.

طريقعنالالسلكيالعريضالنطاقخدمةبتفعيلاملتنقلةاالتصاالتخدماتبتقديمهلمللمرخصالسماح

مؤقتةبصفةاملتنقلةاالتصاالتخلدماتاملرخصةوالرابعاجليلتردداتباستخدام(WFBB-LTE-FDD)تقنية

املخططةالرتدداتبإستخدامهلموالسماحالضرورةاستدعتمااذاالفرتةهذهخاللاضافيةتردديةحيزاتواستخدام

.الراهنالوقتيفالراديويالرتخيصعلىاحلصولإىلاحلاجةدون

الرتدديالنطاقيفخصوًصاإضافيةتردديةحزملتخصيصهلااملرخصالشركاتعلىالعرض(C-Band)

.ذلكرغبواحاليفاالتصاالتشبكاتعلىالضغطوتقليلاخلدمةجودةلتحسني
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 ماليترددات اضافية للشركات املرخص هلا بصفة مؤقتة ودون مقابل ختصيص  .

 باستخدام بعض برامج التواصل اإللكرتوني عرب بروتوكول االنرتنت من خالل تطبيقات سكايب السماح

،(WebEx)وتطبيق (Zoom)وتطبيق (Google Meet)وتطبيق ( Skype for Business)لالعمال 

  املرخص هلم على تشغيل خاصية التجوال احمللي تشجيع(National Roaming).

 شركات االتصاالت الجياد آليات ووسائل تضمن استمرارية اخلدمة وعدم قطعها عن املنتفعني يف حال توجيه

.واملتاحةآليات الدفع البديلة وتسهيل الفواتري املتأخرة 

 و املرخص هلم من االلتزام باشرتاطات االعتماد املسبق لعروض تعرفة التجزئة املقدمة للمشرتكني احلالينياعفاء ،

ذلك كاجراء استثنائي مؤقت، لتقديم باقات وعروض تتناسب مع هذه الفرتة اإلستثنائية وتلبية إحتياجات  

.املنتفعني

(قطاعي االتصاالت والربيد)جهود ومبادرات اهليئة يف اجملال التنظيمي ( 3/ تابع

:قطاع االتصاالت( أ / تابع
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:يفذلكومتثل.املمكنةالتسهيالتوتقديمالربيديةاخلدماتتقديماستمراريةضمانحنوالربيديةالشركاتتوجيهمت

املنتفعنيوبالقطاعللعاملنيوالسالمةاألمنمبعايريااللتزام.

(للتوصيلمرنةواجراءاتعروض،)للمنتفعنياملمكنةالتسهيالتوتقديمالربيديةاخلدماتتقديماستمراريةضمان.

داماالستخوبعدقبلتنظيفهاأوتعقيمهاضمانبعدمناالااللكرتونيةاالجهزةواستخداماالستالمبتوقيعاملنتفعإلزامعدم.

أوةالربيديالصناديقأوللمنازلالتوصيلخاللمنالربيديةالطرودبتسليموذلكالربيديةاملكاتبيفاالزدحاممنالتقليل

.العميلمعبالتنسيقالتسليمولالستالمحمددهاوقاتحتديد

ليمللتسمواقعتوفريمعاملنتفععنبالنيابة(االلكرتونيةاألجهزةعلىأوالورقية)البياناتبإدخالاملوظفبقيامالتوجيه

.االفرادمعاملباشرالتواصللتقليل

االلكرتونيالدفعاىلوالتحولالنقديةالتعامالتلتقليلالتسهيالتكلوتوفريااللكرتونيالدفععلىالتشجيع.

ليمالتسواالستالمعنداخلصوصوجهوعلىالربيديةالطرودمعالتعاملعندالصحةوزارةقبلمناملقرتحةبالتدابريإالتقيد.

فعنيللمنتمراعاةبهاالتصرفأوإرجاعهاقبلإضافيةمبالغأيبدونإضافيةزمنيةملدةللمنتفعنيالربيديةبالطروداالحتفاظ.

خاللمنالربيديةالشحناتحركةتدفقاستمراريةمنللتأكدالسلطانيةعمانبشرطةللجماركالعامةاإلدارةمعالتنسيق

للسلطنة،واجلويةالربيةاملنافذ

جارةالتمنصاتإىلاملؤسساتجتارةحتولمنللتأكد(ريادة)واملتوسطةالصغريةاملؤسساتلتنميةالعامةاهليئةمعالتنسيق

.اإللكرتونيةالتجارةمنصاتاستخداملدعمالرتوجييةوالعروضاخلدماتمنالعديدواعتماد.اإللكرتونية

خدماتعلىالطلبزيادةظليفوذلكالسلطنة،يفالربيدخدماتبتقديممرخصنيالغريالتوصيلخدماتملندوبيالسماح

.اإللكرتونيةالتجارة

شهراىلايضاالسنويةالرسومدفعوتأجيليونيوشهراىلاملدققةاخلتاميةالشركاتحساباتتسليمتأجيل.

املنتفعنيتوعيةلغرضالربيديةاخلدماتلتقديماملرخصةالشركاتقوائمنشر.

:الربيدقطاع ( ب
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:مت اختاذها خارج اإلطار التنظيماملبادرات األخرى اليت ( 4

   حة التنسيق مع قطاع االستجابة الطبية والصحة العامة، لرتقية وصالت االنرتنت ملراكز عمليات الطواريء التابعـة لـوزارة الصـ

.وفنادق احلجر املؤسسي من قبل املشغلني املوفرين للخدمة يف مجيع حمافظات السلطنة

 الالزمةمع  فريق الطوارئ  لتسهيل حركة تنقالت الفرق الفنية للقيام باالعمال امليدانية التنسيق.

 التنسيق مع املشغلني  على توفري بطاقات االتصال(SIM Cards )        مـن خـالل الطلـب االلكرتونـي وتوصـيل البطاقـات ألمـاكن

.احلجر املؤسسي والتنسيق مع قطاع الربيد من أجل التوصل لآللية اليت ميكن من خالهلا توصيل تلك البطاقات

  ،ني مثـل تدشـ  التنسيق مع خمتلف اجلهات البحثية و التعليمية من أجل تفعيل عدد من املبادرات خالل هذه املرحلة اإلسـتثنائية

.( الدرونز)مبادرة قياس درجة حرارة القاطنني يف الواليات اليت مت اغالقها عن طريق الطائرات املسرية بدون طيار 

 أعضاء اجمللس املتعلقة بقطاعي االتصاالت والربيدإلستفسارات التنسيق مع جملس الشورى لفتح قناة مباشرة.

ريــال عماني من املبالغ احملصلة مـن بيـع االرقـام املميـزة     ( 300,000)وقدره  ثالث مئة ألف ساهمة هيئة تنظيم االتصاالت مببلغ م

(.281/2020)وحتويلها إىل الصندوق الوقفي لدعم اخلدمات الصحية الذي مت إنشاءه مبوجب القرار الوزاري رقم 

      تسهيل اإلجراءات لعدد مـن مراكـز حفـل البيانـات(Data Centers )     ومـزودي خـدمات احلوسـبة السـحابية(Cloud Computing 

Service Providers )    علـى سـبيل املثـال(Oman Data Park)         لتقـديم حلـول ابتكاريـة تتـيح خـدمات العمـل املكـت  وإ ـاز ،

.بعداألعمال عن 

 العمل عن بعد ملـوظفي اهليئـة والتنسـيق لتقليـل املـراجعني ملبنـى اهليئـة و عقـد اإلجتماعـات املرئيـة علـى خمتلـف             تفعيل

.مستويات اهليئة

    يـوم وذلـك بالتنسـيق مـع هيئـة تنميـة       ( 90)القيام مبخاطبة املشغلني لتأجيل دفع فواتري املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة ملـدة

. ، على أن يتم إعادة جدولة املبالغ املستحقة الحقًا على هذه املؤسسات بطريقة مرحية(ريادة)املؤسسات الصغرية واملتوسطة 



8

السلطنةاليت قامت بها شركات االتصاالت املرخصة يف املبادرات ( 5

 (عمانتل)العمانية لإلتصاالت الشركة

 (أوريدو)العمانية القطرية لإلتصاالت الشركة

ـــــرــــة أواصــــشــــــركـــ
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(عمانتل)الشركة العمانية لإلتصاالت ( أ 

علىحتتوياليتالسلطنةيفالتعليميةاملواقعلكلاجملانيالتصفحمبادرةedu.om،

لطنةالسمناطقملختلفالفوريوالتشغيلللرتكيبالالسلكياملنزلياالنرتنتخدمةلتوفريطلباتهملتقديمللمنتفعنياإلمكانيةإتاحة.

األخرىاالتصالقنواتعرباوااللكرتونيتطبيقهاعربالشركةمعاملنتفعنيتواصلامكانيةعلىاإلبقاءمعالشركةمنافذمجيعإغالق.

توفري.العيناتجلمعستستخدمكورونافريوسلفحصخمتربيةمادةألف24منأكثرشراءلتمويلالصحةوزارةمعشراكةيفالدخول

خاصيةوهيChatbotخاصيةتوفريالتعاونهذايتضمنكما.الساعةمدارعلىخدماتهيقدمالصحةلوزارةوداعمإضايفاتصاالتمركز

.االصطناعيالذكاءتقنيةباستخداماملستقبليةواألسئلةالشائعةباألسئلةالنظامتغذيةيتمحيثاآللياملستجيب

االنرتنتملشرتكياالنرتنتسرعةمضاعفةمشلتللمنتفعنيريـالمليون8اإليراديةقيمتهاجتاوزتواليتالتسهيالتمنعددختصيص

يالالسلكاالنرتنتملشرتكيالتنزيلسرعاتورفعشهر،ملدةجمانااملشغلنيوجلميعللنقالالثابتاهلاتفمنحمدودةالومكاملاتاملنزلي،

.اخلامسواجليلاملنزلي

تبذهلااليتللجهودتقديراالسلطنةيفالطبيةللكوادر(جمانادقيقة3000وجيجا30)خاصةعروضعمانتلقدمت.

أشهرلثالثةالشهريةاملدفوعاتوتأجيلريادة،لدىواملسجلةواملتوسطةالصغريةللمؤسساتاالتصاالتخدماتوتسهيلدعم.

الثابتاخلطخدماتيفجمانيةحمليةومكاملاتأسبوعنيملدةاملشغلنيولكافةعمانتلملشرتكيحمليةجمانيةمكاملاتتقديم.

يفميجابايت2اىلالثانيةيفكيلوبايت512مناملتنقلاملنزليلإلنرتنتالرابعاجليلخدماتيفللتحميلالعادلاالستخدامسياسةرفع

يفميجابايت5اىلالثانيةيفميجابايت1مناملتنقلاملنزليلإلنرتنتاخلامساجليلخدماتيفللتحميلالعادلاالستخدامسياسةرفعوالثانية

.الثانية

البصريةاألليافشبكاتيفالسرعةالفائقاملنزلياالنرتنتسرعاتمضاعفة.

سرعةزيادةوالثانيةيفميجابايت20اىلالثانيةيفميجابايت10مناملتنقلاملنزليلإلنرتنتالرابعاجليلخدماتيفالتحميلسرعةزيادة

عناملوصلةاملنزلياإلنرتنتخدماتيفالتحميلسرعةزيادةوالثانيةيفميجابايت20اىلاملنزليلإلنرتنتاخلامساجليلخدماتيفالتحميل

.الرئيسيةاملقاسمعناملسافاتبعدمراعاتمعالضعفاىل8و4الباقاتيفالنحاسيةالكابالتطريق



10

(أوريدو)العمانية القطرية لإلتصاالت الشركة ( ب 

علىحتتوياليتالسلطنةيفالتعليميةاملواقعلكلاجملانيالتصفحمبادرةedu.om،

اهلواتفوشرحيةاملنزلياالنرتنتخدماتطلباتوتقديموملحقاتها،النقالةاهلواتفأجهزةملختلفاإللكرتونيالتسوق

.املنتفعنيملنازلجماناوتوصيلهاeshop.ooredoo.omعرباإللكرتونيبالطلبالنقالة

التواصلمواقعيفحساباتهاعربالشركةمعاملنتفعنيتواصلامكانيةاإلبقاءمعالشركةصاالتمجيعإغالق

.االلكرتونيتطبيقهاعربالفواتريودفعاالخرىواخلدماتاالنرتنتباقاتشراءوامكانيةاالجتماعي

كورونافريوسملرضىالفحصجهازتوفريVitaPCR COVID-19،ساعةمنأقلخاللالنتائجإظهاريفسيستخدموالذي

.الط للكادرعمانيريـالألف40تكلفتهابلغتوخمتربيةطبيةمستلزماتتوفريإىلباإلضافةبدقة،

تقديراالسلطنةيفالطبيةللكوادر(اجلاريابريلشهرنهايةإىلجمانادقيقة3000وجيجا30)خاصةعروضتقديم

.تبذهلااليتللجهود

مكاملاتإىلباإلضافةجمانية،مكاملاتتقديمخاللمنمنازهلميفإبقائهميفللمساهمةللمنتفعنيعروضتقديم

.اسبوعنيوملدةاملنزلياالنرتنتملشرتكيجمانيةحملية

الفاتورةصدورتاريخمنأشهر3ملدةريادةمظلةضمنتندرجاليتواملتوسطةالصغريةللمؤسساتالشهريةاملدفوعاتتأجيل.

املؤسسيالعزليفوضعهمومتللوطنعادواالذينالطلبةجلميعجمانيةومكاملاتجيجا50معجمانيةاتصالشرحيةتوفري

.بأرحييةللتواصل

والالسكلياملنزلياالنرتنتخدمةملشرتكيالسرعةمضاعفةعربالثابتةاخلدماتملنتفعيجمانًاالباقاتسرعاتزيادة

.البصريةاالليافخدمةملشرتكيأضعافمخسةالسرعةمضاعفة
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شركة أواصر( ج

 إلكرتونيًاامكانية تواصل املنتفعني مع الشركة اإلبقاء مع منافذ الشركة، إغالق مجيع مت .

 ،من % 50إضافة اىل إعفائهم منتأجيل دفع الفواتري املتعلقة  باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ملدة ثالثة أشهر

. قيمة الفواتري لنفس الفرتة

   زيادة السـرعة مبقـدار (30Mbps    جمانـا باإلضـافة للسـرعة احلاليـة )     لكـل مـن املؤسسـات احلكوميـة

10Mbpsوقطاعات األمن والدفاع والصحة والتعليم والقطاع اخلاص مع االستمرار يف رفع السـرعة مبقـدار   

. أيام حتى انتهاء هذه اجلائحة10كل 

 30زيادة سرعة االنرتنت مبقدارMbps    10إضافة إىل سرعة الباقات، مع االستمرار يف رفـع السـرعةMbps

.أيام وحتى انتهاء هذه اجلائحة10كل 

 سعة الولوج اىل االنرتنت اىل الضعف للتواكـب و متطلبـات اسـتخدام االنرتنـت للعمـل و للدراسـة و       زيادة

.لالستخدام اليومي

 ساعة24من املوظفني للعمل من منازهلم خلدمة العمالء على مدار % 70توزيع ما يقارب من.

         خماطبة الشركاء بالعمل على تسريع وتـرية تنقيـذ الطلبـات مـع االلتـزام بالتعليمـات الصـحية الالزمـة

 .كارتداء القناع والقفازات وغسل اليدين باستخدام املعقمات
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السلطنةاليت قامت بها شركات الربيد املرخصة يف املبادرات ( 6

شركة بريد عمان

 دي أتش أل شركة(DHL)

 شركة أرامكس(Aramex)
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شركة :عمانبريد-أ

 خدمة تدشنيIPEXعلى % 54دولة، إىل جانب عرض مؤقت بتخفيضات تصل إىل 200ألكثر من ( الصادر)املمتاز /للربيد الدولي السريع

.أسعار الشحن الدولي الصادر

  تدشني خدمة أسياد إكسـربيس(Asyad Express )           لتوصـيل البعائـث الربيديـة حمليـًا مـن البـاب إىل البـاب، إىل جانـب عـرض مؤقـت

على أسعار الشحن احمللي، لدعم املؤسسات احمللية يف توصيل بضائعهم للزبائن ولتسـهيل اسـتالم املنـتفعني   % 36بتخفيضات تصل إىل 

.لرسائلهم وبريدهم من دون احلاجة لزيارة املكاتب الربيدية

 تقديم عرض تروجيي خلدمة متجر(Matjar ) على أسعار الشحن الدولي الوارد، إىل جانب تقديم خيار ختـزين  % 20بتخفيضات تصل إىل

.يوم، للتسهيل للمنتفعني من شحن مشرتياتهم من الواليات املتحدة األمريكية30البعائث الربيدية جمانًا ملدة 

 اإللكرتونيـة " زاد"لتقديم خدمة توصيل الطلبـات عـرب منصـة    ( ريادة)التعاون مع اهليئة العامة لتنمية املؤسسات املتوسطة والصغرية–
حد كأول منصة من نوعها يف السلطنة جتمع منتجات وخدمات املؤسسات والصغرية واملتوسطة واألسر املنتجة واألعمال املنزلية يف منرب وا

.وذلك مقابل تعرفة رمزية لكل طلب بغض النظر عن الكمية واحلجم–

     لتقليل أعداد املنتفعني يف مكاتب شركة بريد عمان، قامت الشركة بتمكني املنتفعني حبجز مواعيـد اسـتالم أو تسـليم البعائـث

.الربيدية عن طريق املوقع اإللكرتوني

شركة :(DHL)ألأتشدي-ب

لتقليل االزدحام وفرتة االنتظار، تقوم الشركة بالسماح لشخص واحد بالدخول على حده الستالم بعائثه.

شركة :(Aramex)أرامكست-

 باملنتفعنيواالحتكاك تقوم بتسليم البعائث للمنتفع اىل سيارته لتقليل االزدحام.
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التعاون الدولي واإلستفادة من أفضل املمارسات الدولية ذات الصلةذات الصلة مبجال اجلهود( 7

:املعلوماتوتقنيةاإلتصاالتتنظيمهيئاتمعاإلقليميالتعاون(أ

مندعدمعاملشرتكالتنسيقوالتعاونمستوياتتعزيزحنوالراميةاملبادرةزمامأخذيفسباقةاالتصاالتتنظيمهيئةكانت•

الظروفظليفاهليئاتهذهقبلمنوممارساتإجراءاتمناختاذهمتممااإلستفادةأجلمنالعربيةالتنظيميةاهليئات

املسبوقة،غرياالستثنائية

يفاختاذهامتاليتاالحرتازيةباإلجراءاتالعربية،الدولمنالعديدكليفاألخرىالتنظيماهليئاتمننظرياتهابإفادةقامت•

باإلجراءاتبتزويدهاوطلبت.(19-كوفيد)املستجدكورونافريوسانتشارتداعياتملواجهةاإلتصاالتقطاعيفالسلطنة

ميةالتنظياهليئاتبهاقامتاليتاإلجراءاتتضمنتواليتاملثريةوتتجاربهااإلطار،هذايفالدولهذهقبلمنإختاذهامتاليت

:(ITU)لإلتصاالتالدولياإلحتادمعالدوليالتعاون(ب

تبادلتسهيلإىلتهدفتفاعلية،خريطةشكلعلىجديدةعامليةمنصةإطالقعنلالتصاالتالدولياالحتادأعلن•

املصلحةأصحابوكافةواملنظمنيالسياساتواضعيمساعدةإىلاألزمةهذهخاللاملتخذةواملبادراتاملمارساتأفضل

استمرارها،وضمانمحايتهاعلىواملساعدةاالتصاالتشبكاتعلىاملتزايدالضغطمعالتعاملعلى

العاملدولخمتلفيفاملعلوماتوتكنولوجيااالتصاالتسياساتوصانعيمنظميجتاربوحتليلبدراسةاهليئةقامت•

.دوليةجتربة60منأكثرعددهاجتاوزواليتاإلستجابةلتحسنيإختاذهاميكناليتاملمارساتأفضلعلىوالتعرف

لطنةالساختذتهااليتوالتدابريباالجراءاتوبالتعريفالعمانيةبالتجربةلالتصاالتالدولياالحتادمبشاركةاهليئةقامت•

.االتصاالتخدماتتوفريلضماناالتصاالتقطاعيف
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(GSMA)املتنقلةاالتصاالتمشغليرابطةمعالدوليالتعاون(ت 

حيثالرابطة،قبلمنبهااملوصىالتوصياتمنعددتضمنوالذي(GSMA)املتنقلةاالتصاالتمشغليرابطةبياندراسةمتت•

يفإجراءاتمناختاهمتمامعمنسجمةمعظمهايفجاءتواليتعليها،والتعليقالتوصياتكافةبتحليلاهليئةقامت

.صاإلختصاجهاتمعوالتنسيقبالتعاونالتنفيذموضعاملطبقةغريالتوصياتوضعأجلمنالتنسيقوسيتمالسلطنة

(SAMENA)اإلقليميةسامينامنظمةمعالدوليالتعاون(ث 

رهابدوقامتواليت.املنظمةمعجتربتهامبشاركةاهليئةقامتفقداإلقليمي،ساميناجملسواهليئةبنيالدائمالتعاونإطاريف

جتربةمناإلستفادةيفيرغبملنيتسنىحتىاملنظمةموقعيفنشرهاعلىوعملتجهودهاعلىللهيئةالشكربتوجيه

.آثارهمنوالتخفيفالفريوستداعياتمواجهةيفالسلطنة

بدراستهااهليئةقامتواليتالربيدقطاعتنظيمجماليفالدوليةالتجارب(ج 

املتحدةواململكةسنغافورةمنكليف19-كوفيدجائحةمعوالتعامللالستجابةتدابريمناختاهمتمابدراسةاهليئةقامت

.السلطنةيفالربيدوسوقيتفقماوتطبيقالتجاربهذهمناإلستفادةبهدفاألمريكيةاملتحدةوالوالياتواسرتاليا
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التحديات اليت نشأت على أثر اجلائحة(8

قدرة و اعة وكفاءة قطاع االتصاالت على مواجهات الضغوطات الغري مسبوقة على خدمات اإلتصـاالت  مدى ( أ

بسبب زيادة حجم الطلب خالل هذه اجلائحة، واكتسائه ألهمية حيوية غري املسـبوقة كـأداة بديلـة للعمـل     

والدراسة عن بعد عالوة على متكني االّتصال،األمر الـذي يتطلـب تسـخري وتطـوير كافـة البنـى األساسـية        

.للقطاع ورفع جاهزيته إلستيعاب الكم اإلستخدام املتنامي على خدمات االتصاالت

فة عدم مشولية التغطية خبدمات االتصاالت ذات النطاق العريض للمناطق الريفية اليت عادة ما ترتفع تكل( ب

. إيصال اخلدمات إليها وتقل فيها اجلدوى اإلقتصادية منها بسبب ضعف الكثافة السكانية

وضمانخماطرهاوإدارةاالتصاالتلشبكاتاألساسيةالبنىأعمالوإستمرايةوأمنسالمةاستدامة(ب

مستوىعلىواحملافظةالطواريءحاالتكافةيفالصمودعلىوقدرتهاوجودتهاتوافرهاوحتسنيتشغيلها

خدماتها،جودة

واملؤسساتالتجاريةوالشركاتاحلكوميةللوحداتاخلاصةاالفرتاضيةالشبكاتجاهزيةمدى(ج

األعدادحاجةاستيعابيفكفاءتهاملستوىمفاجئالختبارتعرضتاليتوالعاملاملنطقةيفالتعليمية

عد،بعنوالدراسةالعملسياساتتطبيقنتيجةبعد،عنالدارسنيوالطلبةالعاملنياملوظفنيمناملتزايدة

للخدماتللتحولالتكيفعلىقدرتهامدىواختبارنشاطها،ملواصلةالرقميةاملنصاتواستخدام

.فوريبشكلاإللكرتونية
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والدروس املستفادةالتوصيات (9

العمل على ضمان تعزيز وسالمة وأمن وإستمراية أعمـال البنـى األساسـية لشـبكات االتصـاالت والربيـد وإدارة       أهمية 1)

.الطواريءوجودتها وقدرتها على الصمود يف كافة حاالت للتشغيل خماطرها وضمان تشغيلها وقابليتها 

لتكييـف وتطـوير األنظمـة والتشـريعات القائمـة وضـرورة قيـام اهليئـة التنظيمـة مبراجعـة وتقيـيم اللـوائح             احلاجة 2)

التنظيمية احلالية وحتمية إدخال تغيريات عليها مستقبًلا، مبا يف ذلك دراسة إمكانية السماح باستخدام بعـض بـرامج  

بشكل دائم،  ( IP)أو عرب بروتوكول اإلنرتنت  ( VPN)التواصل اإللكرتوني من خالل الشبكات اخلاصة االفرتاضية 

واريء من التجارب واملمارسات الدولية املتعلقة بالسماح بالتخفيف من تطبيق اللوائح التنظيمية يف أوقـات الطـ  اإلستفادة 3)

مبا ال يؤثر على أداء الشبكات وتطبيق التدابري ذات الصلة بإدارة حركة مرور البيانـات وآليـات التعامـل مـع االسـتخدام      

توافر الشبكة لنقل اخلدمات األكثـر أهميـة مثـل بوابـات املعلومـات احلكوميـة       للشبكات، وتأمني والتحميل الزائد 

حيـث ميكـن اإلسـتفادة مـن     . الصـحية وإعطاء األولوية لتشغيل التطبيقات املوجهة للعمل والتعليم عن بعـد والرعايـة   

واملفوضـية األوروبيـة   ( BEREC)جتربة دول اإلحتاد األوروبي ممثلة يف هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية 

(EC  )حول آلية التعامل مع الزيادة املضطردة يف حركة مرور البيانات بسبب جائحة كورونا.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-and-european-regulators-calls-

streaming-services-operators-and-users-prevent-network

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-and-european-regulators-calls-streaming-services-operators-and-users-prevent-network
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والدروس املستفادةالتوصيات (9/ تابع

العملخدماتبتوفريوالسماحاالتصاالتخدماتاستغاللخاللمننطاقهوتوسيعالرقميالتحولوتريةتسريعأهمية(4

توفريوتشجيعبعدعنالتعلموبرامجبعدعنالعملمنصاتاطالقمبادراتإطالقخاللمندعمُبعدعنوالتدريبوالتعلم

ةفنيوحلولموثوقةالكرتونيةمنصاتبناءخاللمناإلنرتنتشبكةخاللمنبعدعنوالتدريبالرقميالتعليمياحملتوى

الرقميوالتحولاالصطناعيالذكاءتكنولوجياعلىاملرتكزةاملتقدمةحتتيةوالبنىحديثةاتصاالتوأنظمةمعتمدة

.الذكيةواخلدمات

املتعلقةتلكاألخصوعلى،(GSMA)املتنقلةاالتصاالتمشغليرابطةتوصياتكافةمناالستفادةعلىالعمل(5

مباوذلكالطواريء،حاالتيفتأخريأيدوناالتصاالتمعداتبتوريدللسماحاجلمركيالتخليصعملياتبتسريع

الالزمةاحلكوميةاجلهاتمعوالتنسيقللخدمةجودةأفضلتقديميفاالستمرارمناملشغلنيمتكنيعلىيساعد

الطواريء،حاالتيفاجلمركيالتخليصعملياتيفاإلسراعتضمنمشرتكةآليةتتضمنلالئحةالتوصلأجلمن

وشبكاتاملستجدكورونافريوسانتشاربنيتربطاليتواإلدعاءاتاملزاعمدحضأجلمنتوعويةمحلةعمل(6

وبعدماإلطالق،علىعلميأساسهلاليساالدعاءاتهذهبأنتؤكداليتالعلميةالدراساتواجراء.اخلامساجليل

.اخلامساجليلشبكاتنشروبنيالفريوسبنيعالقةأيوجود

بتعليماتاجلمهورإلتزاممراقبةعلىوتساعداألوبئةانتشارمناحلدتدعماليتاملبتكرةاحلديثةاحللولدعم(7

.الضرورةتستدعيمامتىاالجتماعيبالتباعدالصلةذاتبالتوجيهاتاإللتزاموضمانالصحياحلجر

الصحيللقطاعخاصةالسحابيةاحلوسبةخدماتومزوديالبياناتحفلملراكزاإلجراءاتتسهيليفاإلستمرار(8

اآلمنالوصولخاللمنوذلكبعد،عناألعمالوإ ازاملكت للعملابتكاريةحلولوتقديم.كاملستشفيات

.بعدعنالعملوبياناتتطبيقاتإىلواملوثوق
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والدروس املستفادةالتوصيات (9/ تابع

.معتمدةوحلولموثوقةالكرتونيةمنصاتبناءخاللمناإلنرتنتشبكةخاللمنبعدعنالتدريبتوفريتشجيع(ذ

ةالصغريللمؤسساتوخاصةاإللكرتونيللتسوقالرقميةاحللولتطبيقتتبيناليتالذكيةالتطبيقاتدعم(ر

.تعاىلاهللمبشيةاألزمةانتهاءحاليفحتى،(SMEs)واملتوسطة

هاتاجلخمتلفمعوبالتنسيقالنطاقعريضةاالتصاالتخبدماتالريفيةاملناطقتغطيةبرامجتنفيذيفاإلسراع(ز

دبععنالعملوبعدعنالتعليممبادراتمناإلستفادةمناملناطقهذهيفللقاطننييتسنىحتىوذلك،العالقةذات

بالتباعدالتوجيهاتتفعيلوبالتاليبعدعنوالتعليمالعملعلىالقدرةيعززمبامماثلة،حاالتيفخاصبشكل

أعلنتأنبعدم2020إبريل19بتاريخاحلمدوهللمتماوهو.األمرتطلبمامتىالسلطنةربوعكافةيفاالجتماعي

االتصاالتخبدماتالسلطنةحمافظاتخمتلفيفسكانيوجتمعريفيةقرية500عددلتغطيةخطتهاعناهليئة

.عمانيريـالمليون15قدرهابتكلفةواإلنرتنت

والوصفاتاالستشاراتلتقديمُبعدعنالتطبيبتطبيقاتودعمفكرةدراسةأجلمنالصحةوزارةمعالتنسيق(س

.املتنقلالعالجوكذلكاملخربيةالفحوصاتومراجعةاملستشفىإىلجسديةزيارةدونوالتشخيصبعدعنالطبية

نازلاململغادرةالتصاريحعلىاحلصوليتمحبيثاأللبانيةالتجربةمناإلستفادةالتجول،حضراألمرتطلبحاليف(ش

الذهابأواألساسيةاملسلتزماتكشراء-املغاردةأسبابودراسةخالهلا،منالتقدميتمإلكرتونيةبوايةخاللمن

QR)الفورياإلستجابةبرمزاملزوداإلذنإرساليتماملوافقةحالويفومن-العاجلةلألموراخلروجأوللصيدليات Code)

.القصريةالرسائلأواإللكرتونيالربيدعربالطلبصاحبإىلإلكرتونًيا

وإختالطهماملصابنياألشخاصحتركاتوتعقبحتليلشأنهامناليتالتطبيقاتفكرةتقييم،وأخريًا(ص

الصلةذاتاملعلوماتمنوغريهاذهبواوأينللعدوىتعرضواأينومنأتواأينمنللعدوى،تعرضهماحملتملباألشخاص

.املنتفعنيالبياناتومحايةاخلصوصيةأهميةمنالرغمعلىالبشريوالسلوكالتنقلأمناطبفهم
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الدول العربيةمنظمي وصانعي سياسات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف جتارب ( 10

املمارسات اليت ميكن إختاذها لتحسني اإلستجابة لفايرس كورونا املستجدوأفضل 
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العربية املتحدةاإلمارات 1)

:املعلوماتأطلقت هيئة تنظيم االتصاالت العديد من املبادرات لتمكني قطاع االتصاالت وتقنية 

.توفري بيانات إنرتنت جمانية عرب اهلاتف املتحرك لألسر اليت ال متتلك خدمات اإلنرتنت املنزلي•

.رسائل صوتية توعوية عند إجراء االتصال اهلاتفي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي"إطالق خدمة •

تطبيقات التسوق ونشر التعلم والعمل عن بعد آخر، لدعم جمموعة من التطبيقات بشكل استثنائي وحتى إشعار إتاحة •

. الدولةاإللكرتوني املستخدمة يف 

وتوفري حزمة من الرتدداتالصحي، صالحية مجيع التصاريح الالسلكية للمستشفيات واملراكز الطبية دعمًا للقطاع متديد •

.بالدولةالالسلكية االحتياطية لدعم منظومة االتصاالت الالسلكية يف القطاع الصحي 

.ضروريةاحلاجة، و تنفيذ أي تغيريات هندستها عند اخلدمة على تعزيز سعة شبكاتهم، وإعادة حث مزودي •

.اهليئةتوفري دورات تدريبية تفاعلية جمانية  عرب اإلنرتنت عرب مركز االبتكار الرقمي يف •

.مع اهليئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث بالتعاون توفري خدمة بث الطوارئ لبث اإلعالنات احلكومية للجمهور  •

.الوثائقخدمات االتصاالت يف الدولة بعدم إيقاف خدمات اهلاتف املتحرك بسبب انتهاء صالحية حث مزودي •

.للفحصلكل موقع مت فيه إنشاء مركز  FMتردد راديو سليم لإلذاعة تعيني •

أمنية جلميع متخصصي تكنولوجيا املعلومات وأمن املعلومات حول أحدث الثغرات واهلجمات اإللكرتونية  نشر إشعارات •

.املتعلقة بفريوس كورونا املستجد

وهو أول هوية رقمية وطنية ميكّن األفراد من التحقق من هويتهم رقميًا والقدرة  ،UAEPASSاهلوية الرقمية تطوير تطبيق •

.رقميًاعلى توقيع املستندات 

جماني دون احتساب حصص  بقطاع الصحة بشكل واملواقع اإللكرتونية املنصات اخلدمة للسماح بالوصول إىل ث مزودي ح•

االستخدام من حزمة البيانات
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مملكة البحـــريــن( 2

:قامت هيئة تنظيم االتصاالت بالتنسيق مع مزودي خدمات االتصاالت باخلطوات واإلجراءات االحرتازية التالية

السماح للمستهلكني الوصول اىل مجيع خدمات الطوارئ واخلطوط الساخنة واملستشفيات يف مجيع األوقات •

.املستحقةوحث شركات االتصاالت على عدم قطع خدمات االتصاالت بسبب التأخر يف دفع الفواتري 

وفر مزودي اخلدمة خدمات طلب خدمة جديدة او إلغاءها عن طريق املوقع او التطبيق االلكرتوني باإلضافة إىل •

.توفري خدمة توصيل اجهزة االتصاالت إىل املنازل

ز حث مزودي اخلدمة على تفعيل خدمة تصفح املواقع التعليمية باجملان وخدمة اإلنرتنت الثابت بال حدود لتعزي•

.املنزلالبقاء يف 

من الزيارات امليدانية لتتقتصر على احلاالت الطارئة، ونشر تعميم يتضمن باحلد حث مزودي خدمات االتصاالت •

. املستهلكنياالشرتاطات الصحية املطلوبة واإلجراءات االحرتازية لتطبيقها جبميع الفروع العامة خلدمات 

ة  منحت اهليئة فرتة شهرين إضافيني إىل شركات االتصاالت وذلك لتقديم مستنداتهم املالية دون فرض أية غرام•

عيلهم أو اختاذ اجراءات قانونية حيال ذلك
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العربية السعوديةاململكة ( 3

:التاليةاالحرتازيةواإلجراءاتباخلطواتاالتصاالتخدماتمزوديمعبالتنسيقاالتصاالتتنظيمهيئةقامت

ةاململكيفاملتنقلةاالتصاالتخدماتملقدميإضافيةتردداتبتوفرياملعلوماتوتقنيةاالتصاالتهيئةقامت•

أعماهلمأداءمناألعمالوقطاعاألفرادمتكنييفيسهمومباالرابع،للجيلاحلاليةالشبكاتأداءتعزيزبهدف

.وسهولةيسربكلونشاطاتهم

نطاقبعرضميجاهرتز(700،800)النطاقنييفإضافيةتردداتباستخدامللمشغلنياملؤقتالرتخيصمتكما•

مقدميِقبلمنالنطاقاتتلكيفاملستخدمةالرتدداتيف%50بنسبةزيادةالرتدداتهذهومتثلميجاهرتز،(40)

.اململكةيفاخلدمات

علىللبياناتاليومياالستهالكمعدلارتفعحيثهلااإلضافيةالرتدداتتفعيلمتاليتالشبكاتأداءحتسنوقد•

املاضيفربايرشهرمتوسطعن%33بنسبةتريابايت،ألف66اململكةيفوالثابتاملتنقلاإلنرتنتشبكات

.الكلياحلجرنتيجة
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دولـــة قـطـــر( 4

، (قطر، وشركة فودافون قطرأوريدوشركة )بادرت هيئة تنظيم االتصاالت بالتعاون مع مقدمي خدمات االتصاالت 

:من اإلجراءاتومع شركة مايكروسوفت العاملية باختاذ جمموعة 

.االتصاالتقطاعيفاالتصاالتخلدماتوباقاتعروضتوفري•

.اخلدماتجودةتأثردوناإلضايفالضغطلتتحملوجاهزيتهااالتصاالتشبكاتاستمرارية•

.معقولةوبأسعاراجلديدةاملتنقلةالعريضالنطاقخدماتتقديمأوالتوصيلرسومعناالتصاالتشركاتتنازلت•

.ةالطارئاحلالةبهذهعائداتهاتتأثراليتالقطاعاتيفللعمالءاحلزمةوعرضاإلنرتنتلسرعةجمانيةترقيةتقديم•

تزويدهمخاللمنوذلككورونا،فريوسمواجهةتتصدراليتاحلكوميةاملؤسساتيفيعملونالذيناملوظفنيدعم•

.اجلوالللهاتفإضافيةدقائقأو/وإضافيةجوالإنرتنتببيانات

.والصحةالتعليمقطاعياحتياجاتلتلبيةاملطلوبةاإلنرتنتسعاتزيادةضمان•

منصةعربتعاونيةألدواتاجملانيالوصولإمكانيةتوفريخاللمنواملتوسطةالصغريةالشركاتعلىالتسهيل•

مايكروسوفتلشركةالسحابيةاحلوسبة

دولـــة الكــويـت( 5

أنعلىالكويت،يفاالتصاالتشركاتمع((CITRAاملعلوماتوتقنيةاالتصاالتلتنظيمالعامةاهليئةإتفقت

كورونا،فريوسأزمةملواجهةواحلكوميةالصحيةاجلهاتتصرفيفإمكاناتهامجيعاالتصاالتشركاتتضع

الشبكاتبنيحمليةومكاملاتيومياانرتنتغيغابايت5عمالئهامنحعلىاالتصاالتشركاتاتفقتكما

.شهرملدةجمانًا
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مجهــوريـة العـراق( 6

:الصحي كاآلتياختذت هيئة اإلعالم واالتصاالت عدة اجراءات للوقاية وترسيخ الوعي 

للمواطننيتوعويةارشاديةمحلةوتنفيذوالبيئةالصحةوزارةلصاحل(۱۲۳)املختصراجملانيالرقمختصيص•

.الصحةوزارةمعبالتعاون

.االلكرتونيالتعليممنصاتودعماالنرتنت،سعاتيفزيادةتضمنتفنيةحلولتقديم•

واملتابعةاجلهودتكثيفاجلمناملعلوماتوتكنولوجياوالالسلكيةالسلكيةاالتصاالتشركاتتكليف•

.للمشرتكنياخلدماتواسرعافضللتوفرياملستمرة

.الفايروسخماطرمنواحلدللتوعيةالنقالاهلاتفشركاتمجيعوعلىاالتصالأثناءنصيةنغماتانتاج•

حتتكورونافريوسانتشارمنللحدواالرشاداتبالتوعيةاخلاصالرمسيااللكرتونياملوقعاهليئةاطلقت•

.((www.coronavirous.iqالنطاق

مجهوريـــة السـودان( 7

:شرع جهاز تنظيم اإلتصاالت بإختاذ التدابري التالية

جيدوأداءعاليةجبودةوالباقاتوالتطبيقاتاخلدماتكافةتقديمإستدامةضمانعلىللعملاملشغلنيتوجيه•

.الراهنالوضعتالئمتفضيليةوبتعرفة

اإلتصاالتبشبكاتالطوارئخطةتفعيلاىلإضافةوتأمينهااحلرجةالشبكاتمهاموإنفاذأداءاستدامةضمان•

.واإلحتياطيةاحلاليةالتحتيةالبنىفاعليةمنواإلستيثاقالعاملة

.الراهنالوضعظليفالفرددخلتضاؤلتالئمجمانيةشبهأوجمانيةوتطبيقاتوباقاتخدماتإستحداث•

للعاملنيالوظيفيةاملهامتنفيذإلمكانيةوتهيئتهاوالوسائطواخلدماتالشبكاتبإتاحةاملشغلنيتوجيه•

.بعدعنالتعليممنصاتمثلاإللكرتونيةاخلدماتاليإضافةوالعاماخلاصبالقطاع



26

اململكــة املغربيــة( 8

والتدابري من خالل اختاذ جمموعة من اإلجراءات إىل بادرت الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت باململكة املغربية 

:التنسيق مع مشغلي االتصاالت 

تأمني مراقبة مستمرة ويومية لتوزيع خمتلف أنواع الرواج  على خمتلف منصات التواصل االجتماعي ، وخدمة  •

.التلفزيون عرب األنرتنت

.وختصيص عند الضرورة وبشكل مؤقت سعات ترددية إضافية اخلاصة باخلدماتمنح •

.الوطنيةمن سعات الربط الدولية لشبكات االتصاالت الرفع •

الولوج اجملاني لالتصال بالعديد من مراكز النداءات وخلدمات الرسائل النصية القصرية اليت تستند عليهامنح •

.السلطات العمومية 

.االجتماعيةمنح بعض املزايا للولوج إىل خدمات االتصاالت لبعض الفئات •

اهلامشيةاألردنيةاململكة ( 9

Stayبعنوانإلكرتونيةمنصةوالريادةالرقمياالقتصادوزارةأنشأت Homeتصاريحعلىاحلصولتنظيمبهدف

جمانيةمنصةوالتعليمالرتبيةوزارةكذلكوأنشأت،احلجرفرتةخاللاالعمالدميومةلضمانوالتجولاخلروج

ُبعدعنللتعّلم
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مجهـورية مصـــر( 10

ساهم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات جبمهورية مصر العربية يف دعم خطة الدولة ملواجهة فريوس كورونا 

:املستجد خلدمة القطاعات األخرى كقطاع الصحة والتعليم

.املواطننيلوزارة الصحة واإلغاثة للرد على استفسارات الساخنة اجملانية زيادة عدد اخلطوط •

10دقيقة و3000مجيع األطباء واملمرضني واملوظفني اإلداريني العاملني مبستشفيات العزل الصحي منح •
.جيجابايت جمانا كل شهر 

الدراسة والعمل عن رصيد جماني على االنتزنت املنزلي لتسهيل % 20واضافة كل املواقع التعليمية جمانا إتاحة •

.بعد

عدد مكاتب الربيد اليت تعمل يف الفرتة املسائية زيادة •

اضافة يف حزمة االنزال % 20فرتة سداد فواتري اهلاتف الثابت مع منح كل املشرتكني يف خدمات االنرتنت الثابت مد •

.الكرتونيا أو عرب مكاتب الربيداليت يشرتكون بها، وسداد الفواتري األخرى مثل الكهرباء او املياه او الغاز 

اجلمهـورية اللبـــنانية( 11

اململوكة للحكومة واملناط بها توفري البنى األساسية للنطاق العريض عن طريق  – OGEROاختذت شركة اوجريو 

:التدابريجمموعة من -األلياف البصرية 

.ملستخدميهامضاعفة جمانية لسقف استهالك اإلنرتنت وحزم تنزيل غري حمدودة •

.إطالق محلة توعية لرتشيد استخدام االنرتنت•

مع الطلب اإلضايفللتعامل إضافة بعض السعة اإلضافية عند احلاجة •
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اجلمهـورية اليمنــيـة( 12

:عقد اجتماع لالتصاالت اليمنية ودعا إىل

.اليمنبدخول جتهيزات االتصاالت وتركيب الكابالت البحرية لإلنرتنت يف السماح •

اجلهات والشركات من رسوم الرتخيص باخلدمات املالية اإللكرتونية للعام اجلاري، وإعفاء اجلهات إعفاء •

والشركات من رسوم ختصيص االرقام املختصر للعام اجلاري املرتبطة باخلدمات املالية اإللكرتونية وخدمات 

.الصحيةالتعليم عن بعد، واخلدمات 

ة رسوم ترخيص اخلدمات املضافة املرتبطة باخلدمات املالية اإللكرتونيأعفت وزارة االتصاالت اجلهات والشركات •

.الصحيةوخدمات التعليم واخلدمات 

حيتوي -بالشراكة مع شركات اهلاتف النقال -إلكرتوني جماني وزارة االتصاالت إطالق موقع وتطبيق تبنت •

.الصحةعلى معلومات عن الوباء وكل ما يتعلق مبواجهته تشرف عليه وزارة 

.النقالمنح حزم ترددية اضافية مؤقتة لشركات اهلاتف •

.جماناالوطنيةالصحة اإللكرتونية منصات والوطنيةواالستضافة ملنصات التعليم اإللكرتونية الوصول •

اجلمهـورية اجلزائريــة( 13

وذلك  Covid-19قامت اتصاالت اجلزائر بتمديد اعتماد كل التدابري املقررة يف إطار مكافحة تفشي وباء كورونا 

Idoomو ADSL Idoomوسيستفيد مشرتكي خدمات . إىل غاية انتهاء فرتة احلجر Fibre خبدمات جمانية إضافية

.أيام6لغاية 
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منظمي وصانعي سياسات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف خمتلف دول جتارب ( 10

دالعامل وأفضل املمارسات اليت ميكن إختاذها لتحسني اإلستجابة لفايرس كورونا املستج
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مجهـــوريـة تشيلـــي( 1

:ةاختاذ التدابري التاليقررت وزارة النقل واالتصاالت التشيلية والشركات اليت تقدم خدمات اهلاتف احملمول والثابت 

.الشهريةفواتريهم عدم متكنهم من دفع حالة يف للمستخدمني باحلفاظ على االتصال وتصفح اإلنرتنت السماح •

.والتعليمالوصول اجملاني للمواقع اليت حتتوي على معلومات حول الفايروس احملتوى التعليمي لوزارة الرتبية •

رسالة 50ملشرتكي خدمات اهلاتف احملمول ، وميغابت يف الثانية2اإلنرتنت عريض النطاق الثابت، بسرعة توفري•

.كيلوبت يف الثانية256دقيقة وبيانات بسرعة 300نصية و 

أيرلنـــدامجهوريـــة( 2

جيجاهرتز ، 2.6ميجاهرتز و 700طيف راديوي إضايف يف نطاقي أيرلندا بإطالق قامت هيئة تنظيم االتصاالت يف 

جيجاهرتز املرخص حالًيا حبيث ميكن استخدامه لشبكات اجليل 2.1باإلضافة إىل حترير االستخدام من النطاق 

.فقطالرابع وتقنيات أخرى، عوضًا عن اقتصار استخدامه على اجليل الثالث 

اململــكة املتحــدة( 3

.فواتريهممقدموا اخلدمات مع العمالء الذين جيدون صعوبة يف دفع سيعمل •

ات باقسيلتزم مقدموا اخلدمات بإزالة مجيع احلدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض الثابتة، وتقديم •

.  تعزيز البيانات بأسعار منخفضة ومكاملات جمانية من اهلواتف املنزلية أو اهلواتف احملمولة
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مملــكـة أسبانـــيـا( 4

تدعماليتبالشبكاتيتعلقفيماخاصةللحوادث،السريعةواالستجابةالتشغيلوقدراتالشبكةمراقبة•

.الطوارئخدمات

.لنيللمشغالبيينالتوصيليفجمانيةوأيًضاللعميلجمانيةالصحيةالرعايةرقمإىلإجراؤهايتماليتاملكاملات•

.الصحيةوالرعايةبعدعنوالتعليمبعد،عنالعمللتعزيزاملتخذةالتدابرييفاملساهمة•

املــكسيــــك( 5

:التاليةوالتدابرياإلجراءاتبإختاذاملكسيكيفوالالسلكيةالسلكيةلالتصاالتاالحتادياملعهدقام

رسالة150والصوتمندقيقة100علىتتضمنواليتواحدةملرةاجملانيةالطوارئخطةباقةتفععيلإمكانية•

.قصريةنصيةورسائلجمانيةمكاملاتتلقييفاالستمرارمعقصريةنصية

.الطوارئأثناءتفضيليةبأسعارباقاتإىلمؤقتا،بالرتحيللعمالئهماحملمولاهلاتفخدمةمزوديبعضسيسمح•

اخلدماتاستمراريةملراقبةوذلكالشبكاتواستخدامالبياناتحركةحولاملعلوماتوتبادلاإلبالغإمكانية•

.الطوارئأثناءالشبكاتأداءومراقبة

إيـــطالـــيا( 6

وضمانللشبكةالتحتيةالبنيةتعزيزإىلتهدفواليتواملبادراتالتدابريAGCOMاالتصاالتهيئةاعتمدت•

بنيواالتفاقياتاملرور،حركةوإدارةالرتددي،النطاقتوسيعحنواملشغلنيمعاالقرتاحاتومناقشة،تشغيلها

.الضرورةاستدعتمااذااحلاليةباللوائحاملؤقتالتقيدبعدموالسماحالشركات،
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البـــرتغــــال( 7

.ئيةاألوضاع استثناُيصرح للمشغلني بتطبيق تدابري إدارة حركة املرور للتخفيف من آثار االزدحام للشبكات يف •

ر من تزايد اهلجمات اإللكرتونية وضرورة البقاء متيقظني للتحذيرات الصادرة عنها وخطورة نشحتذير املنتفعني •

.املضللةاملعلومات 

جمموعة من التسهيالت للمؤسسات الصغرية واملتناهية الصغر واملنظمات الغري هادفة للربح فيما خيص تقديم •

.  رسوم اخلدمات وسداد الفواتري

مجهـــورية أملـــانيـــا( 8

إعطاء األولوية للخدمات اهلاتفية ذات األداء و إدارة حركة املرور يف حالة التحميل الزائد واإلستخدام للشبكات •

.العالي على خدمات النفاذ العامة إىل اإلنرتنت

(.الفيديومثل بث )تقليل احلركة املرورية للخدمات عالية البيانات إمكانية •

مجهـورية باكـستـان( 9

استخدام خدمات الدفع الرقمية والتحويالت املالية للمعامالت عرب اإلنرتنت والتنازل عن مجيع الرسوم تعزيز •

للعمالء الذين يستخدمون خدمات حتويل األموال عرب اإلنرتنت واختاذ الرتتيبات بتمكني اجلمع الرقمي جلميع 

املدفوعات القائمة على الفواتري مثل رسوم التعليم وتقديم تسهيالت سداد القروض من خالل القنوات الرقمية عرب

اإلنرتنت

ورونا تنبيهات بالرسائل النصية القصرية إىل األشخاص الذين رمبا اتصلوا باألشخاص املصابني بفريوس كإرسال •

.أخرىأثناء السفر أو يف أماكن 
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اجلمهـورية البولنـدية( 10

.االتصاالتخدماتعلىاملتزايدالطلبنتيجةالطلبزيادةعنالناجتةالشبكةازدحامآثاروإزالةمنع•

نعالصادرةاإلستثنائيةاللوائحمسحتحيثاالتصاالتشبكاتيفاملناسبةاملرورحركةإدارةتدابريتطبيق•

.الشبكةوأمنسالمةعلىاحملافظةشأنهامناليتالتدابريباستخداماإللكرتونيةاالتصاالتمكتب

وتوباجوترينيداد ( 11

.شهريندة مزيًدا من الطيف الرتددي دون أي تكلفة إضافية ملخصصت هيئة االتصاالت •

.املروركل من اجملتمعات احلضرية والريفية للتعامل مع زيادة حركة يف اخلدمة توفري التأكد من•

.للمستهلكتوفري باقات منخفضة التكلفة باإلضافة إىل خدمات إضافية جمانا •

الباراجــــواي( 12

COVID-19ألزمةاستجابةكإجراءملستخدميهمجمانيتنيخدمتنيالبارغواييفالرقميةاخلدماتمزودوقدم
(15)عشرمخسةتتجاوزالفرتةغضونيفواملعلوماتالتكنولوجياوزارةإبالغالدولةوهيئاتاملنظماتعلىوجيب

.املواطننيلصاحلأكرباهتماماتتطلباليتتلكإىلاإلشارةمعبالوباءتتأثرقداليتواخلدماتباإلجراءاتيوًما
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مجهوريــة النمســا( 13

.  العمل على إجراءات إدارة حركة املرور اليت سيتم تطبيقها خالل فرتة الوباء•

يف ( مثل بث الفيديو)السماح ملشغلي شبكات اهلاتف احملمول بتخفيض سرعات بعض اخلدمات عرب اإلنرتنت •

.الطوارئحالة 

مجهـورية البـرازيـل( 14

:متصلة اثناء الوباءعدة تدابري إلبقاء الربازيل Anatelلالتصاالتاختذت الوكالة الوطنية 

.الفواتريضمان توفر خدمات االتصاالت على اإلنرتنت، وتكييف آليات دفع •

.املختصةإبالغ السكان عن طريق مزودي اخلدمة برسائل تنبيهية ومعلومات بناًءا على طلب السلطات •

.الصحةالذي طورته وزارة Coronavirusإمكانية الدخول اجملاني إىل تطبيق •

مجهـوريـة سنغافـورة( 15

COVID-19جمموعة من حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للشركات املتضررة من تقديم •
.الرقميةتشجيع أعضاء الشركات الصغرية واملتوسطة على تبين احللول •
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جنــوب أفريقــيـا( 16

.البياناتإىلاجملانيأوالسهلالوصولوتسهيلإفريقياجنوبسكانجلميعاالتصالخدماتتوفريضمان•

االزدحام،ختفيفأجلمناألزمةفرتةطوالالالزمةالراديويةالرتدداتلتوفرياملمكنةالسبليفالقطاعإشراك•

وال)املستهلكنيإىلالوصولتكلفةخفضمنهلماملرخصومتكنيالعريض،النطاقخدماتجودةوضمان

.(األخرىاالجتماعيةواخلدماتوالطوارئبالتعليميتعلقفيماسيما

الالذينللمستهلكنيوالتلفزيونيةالصوتيةباقاتهممنكلفتحاإلذاعيالبثخبدماتهلماملرخصمنُطلب•

.خدماتهميفيشرتكون

الواليــات املتحـــدة( 17

أنشأت جلنة االتصاالت الفدرالية برنامج الرعاية الصحية عن بعد من خالل التمويل الكامل للحصول على خدمات  

. احليويةاالتصاالت السلكية والالسلكية، وخدمات املعلومات، واألجهزة الالزمة لتقديم خدمات الرعاية املتصلة 

.اهلاتفتعمل على إبقاء األمريكيني على اطالع بأحدث عمليات االحتيال على كما 

مجهوريــة بريو( 18

.الدفعأو إنهاؤها بسبب عدم خدمات االتصاالت ال ميكن تعليق •

الشركات العاملة جيب أن تنفذ إدارة حركة املرور الالزمة إلعطاء األولوية لتشغيل التطبيقات املوجهة للعمل •

. عن بعد والتعليم عن بعد والرعاية الصحية

ر  علقت وزارة النقل واالتصاالت اإلجراءات اإلدارية املتعلقة باإلذاعة وخدمات االتصاالت اخلاصة، وبالتالي لن تتأث•

.الوطنيةبعدم االمتثال لاللتزامات أثناء حالة الطوارئ 



36

مجهـوريـة كولومـبيا( 19

.الشبكاتعدم تعليق خدمات االتصاالت والربيد وضمان تركيب وصيانة وتشغيل •

جمانية واستقباهلا رسالة نصية ( 200)يوما اضافيا لدفع خدمات اهلاتف احملمول، وإرسال مائيت 30منح املنتفعني •

.قيود  ملشرتكي االتصاالت اهلاتفية املدفوعة مسبقَادون أي 

األولوية للوصول عرب اإلنرتنت إىل حمتوى وتطبيقات اخلدمات الصحية، والطوارئ، واملعلومات الرمسية، إعطاء •

.والعمل والتعليم

.واالتصاالتالرسوم اليت جيب أن يدفعها مقدمو خدمات الشبكات تعليق •

القواعد املتعلقة باالمتثال لنظام اجلودة وااللتزامات األخرى ملقدمي اخلدمة، طاملا أنها ال تشكل عناصر  ختفيف •

.تقدميهاأساسية لضمان 

مجهـوريـة كينـيا( 20

.املصابنيسهل االستخدام الواسع النطاق للهواتف احملمولة إىل حد كبري تعقب جهات االتصال احملتملة لألشخاص •

تنازلت احلكومة عن رسوم األرقام اجملانية لكل من الكيانات العامة واخلاصة اليت تقدم إرشادات تتعلق بـ •

COVID-19، وعينت رمًزا قصرًيا الستخدامه من قبل حتالف القطاع اخلاص الكيين كرقم طوارئ لتسهيل

.واملتوسطةاستمرارية األعمال للمؤسسات الصغرية 

.وقامت هيئة اإلذاعة الكينية بتخصيص وقت بث إضايف للمحتوى املتعلق بالتعليم•

350مت تشجيع مشغلي الربيد السريع على ختفيض الرسوم اجلمركية مؤقًتا على السلع اليت يزيد وزنها عن •

.جراًما لتسهيل إرسال واستالم الطرود احملسنة
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مجهـوريـة الصيــن( 21

تشجيع استخدام التقنيات الرقمية مثل البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي واحلوسبة السحابية لدعم رصد  •

.أفضلالوباء وحتليله بشكل 

معلومات املستشفيات على نظام واليت حتتوي  cloud  on Hospitalللمستشفياتتطوير احلوسبة السحابية •

HIS ، معلومات املختربات ونظامLIS ، االتصاالت الصور وأنظمة وأرشفةPACS حيث انه . البيانات، وقاعدة

.سيساعد يف املشاركة بني املستشفيات كالنظم والبيانات والواجهة املوحدة وتنسيق البيانات

تطبيق يساعد املواطنني يف تتبع مسار رحالتهم وهو queryingThe trackاملسار–تطبيق االستعالم عن تطوير •

.  ولالستعالم عن املخاطر اليت حتدث يف املنطقة، وتوقعات حول احلالة الوبائية

مع املشغلني لضمان بناء -شركة عاملية خلدمات االتصاالت والصناعات وتوفري حلول الشبكاتوهي  ZTEتعمل •

شبكة االتصاالت، ولنشر تطبيقات مبتكرة مثل الوسائط اجلديدة، والطب ااٍللكرتوني أو الطب اإلتصالي أو 

ويعين استخدام نظم املعلومات واالتصاالت ملساعدة الرعاية الصحية عن –Telemedicineالتطبيب عن بعد 

-بعدطريق استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة لنشر املعلومات الطبية أو استخدام األدوات الطبية عن 

.  عن ُبعد، واألمن يف صناعة اجليل اخلامس حملاربة الوباءوالتعليم 

مستشفيات 26االنتهاء من بناء نظام مؤمترات الفيديو عالية الدقة يف ثالثة مستشفيات رئيسية يف ووهان و مت •

اخرى
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مجهـوريـة أوغــندا( 22

.جسدًيامن زيارة املستشفى للتخلص  + GOGPمت تصميم تطبيق الطب اإللكرتوني •

وتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأمان من  COVID-19املعلومات للمواطنني باستمرار حول جائحة توفري •

.خالل منصاتها على اإلنرتنت

.احملمولمشغلي االتصاالت على التنازل عن رسوم املعامالت على التحويالت املالية عرب اهلاتف حث •

.املضللةتقديم التوجيه للمواطنني حول جتنب األخبار املزيفة وخماطر املعلومات •

تصنيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كخدمات أساسية جيب أن تستمر يف العمل بسالسة وسط ضمان •

.الوطيناإلغالق 

ليتوانيـامجهوريـــة( 23

مراقبة جودة اخلدمات من أجل حتليل وتقييم زيادة محل الشبكة أثناء احلجر الصحي واحلاجة املتزايدة خلدمات •

(. مثل العمل عن بعد أو التعلم عن بعد)الوصول إىل اإلنرتنت 

اخلدمات دون انقطاع، زيارات داخلية آمنة يف حالة انقطاع اخلدمة، توصيات للمستهلكني بشأن ضمان تقديم •

تعلم االستخدام املسؤول ملوارد االتصاالت، وكذلك توصيات لآلباء واملدرسني بشأن سالمة األطفال عرب اإلنرتنت وال

.بسالسةعن بعد 
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مجهـوريـة كوستاريكـا( 24

الدخلذويمنعائلة140.000منأكثرإىلباإلنرتنتثابتواتصالكمبيوترأجهزةبتوصيلاهليئةقامت•

.احملدود

.خدمات االتصاالت للشركات الصغرية واملتوسطة ملدة أقصاها ثالثة أشهر دعم •

.جمانيةمنطقة إنرتنت السلكية إضافية 172تثبيت •

أوزباكســتانمجهوريـــة( 25

موقعزيارةعربوالروسيةاألوزبكيةباللغتنياإلنرتنتعرب"الطبيباسأل"إلكرتونيةعيادةإطالق•

askdoctor.uz
واليت،uydaqoling.uzالرقميةللخدماتجممعةبوابةواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياتطويروزارةأطلقت•

مثلالذاتيةكالرعايةالصحياحلجرأثناءجيدوقتلقضاءاملواطننيواحتياجاتخدماتحولمعلوماتجتمع

التدريبخدماتإىلباإلضافةواالستجمام،الرتفيهوخدماتوالصيدالنية،الطبيةواخلدماتالطعام،توصيل

.الذاتيوالتطوير

مجهـوريـة مـالطـا( 26

مزودإىلالدفعمستحقشيكإرسالعربأواإلنرتنتعرباملصرفيةاخلدماتخاللمنالفواتريدفعإجراءميكن•

.الربيدطريقعناخلدمة

.اجلائحةملواجهةاألماميةاخلطوطيفالرئيسيةاملهنيفلألشخاصاجملانيةاحملمولاهلاتفخدماتتوفري•

TVقنواتإىلاجملانيالوصولبإمكانيةاملستهلكنيتزويد• Premiumالرتفيهتطبيقاتأو.
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اجلمهـوريـة الرتكــيـة( 27

.يةالتحتوالبنيةالنقلبوزارةاملتصلةاملؤسساتخاللمناخلدماتلتقديماإللكرتونيةاحلكومةبوابةتفعيل•

اآلمنوالعملاملوظفني،وعدداألعمال،باستمراريةيتعلقفيمااملشغلونيتخذهاأنجيباليتاإلجراءاتحتديدمت•

.والتجارالعمالءوخدمةاالجتماعية،احلياةيفالتغيريبسبباملرورحركةوزيادةُبعد،عن

GHzالنطاقيفRLالرتددمتطلباتتلبيةتقررللمشغلني،املتزايدةالسعةاحتياجاتتلبيةأجلمن• 80-13-7
.الفواتريدفعحيثمناملرونةوتوفريملشرتكيهم،خمفضةبتكاليفخدماتتوفريحولاملشغلنيإبالغ•

تهلك املشرتكني الفرصة لتلقي طلبات االشرتاك عرب صفحات الويب، وبعد توقيع عقد االشرتاك من قبل املسمنح •

.ميكن إجراء هذا االشرتاك عن طريق الربيد وتسليمه إىل املشغل

مجهـوريـة هندوراس( 28

ا التاريخ املتفق عليه خالل فرتة الوباء، ممالتزامات املشغلني املالية يف لن يتم إضافة رسوم يف حالة عدم سداد •

كما مت إعالمهم بأنه لن ترتاكم الرسوم املتأخرة خالل هذه الفرتة . يوًما15مينحهم فرتة إضافية مدتها 

االستثنائية

نيبـالمجهوريـــة( 29

رسوًما خمفضة للبيانات والصوت والنص، مبا يف ذلك املكاملات الدولية، حتى Ncellتقدم شركة االتصاالت •

كما توفر خدمات مصرفية تعليمية وثقافية إلكرتونية وخدمات . اتصاليتمكن عمالؤها من البقاء على 

جماناالصحة اإللكرتونية الرقمية 
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مجهوريـة الرأس األخضـر( 30

،4Gو  3Gطيف إضايف ملشغلي االتصاالت املتنقلة دون أي تكلفة إضافية، من أجل تعزيز شبكات ختصيص •
.اخلدمةلتلبية الطلب االستثنائي على حركة املرور للصوت والبيانات وكذلك ضمان جودة 

ميجاهرتز حبيث ميكن أيًضا استخدام اجليل الثالث وفًقا الحتياجات 900احلياد التكنولوجي يف نطاق نفيذ ت•

.املشغلني

تعلم عن ضد قيود البيانات لتأمني بيئة اتصاالت مثالية للطالب للدراسة يف املنزل للاملرنة اإلجراءات وتدابري ختاذ إ•

.لإلنرتنتبعد، وبذل اجلهود لتعزيز وعي الطالب باالستخدام املناسب 

أسرتالـيا( 31

تردديبنطاقالسماحخاللمناملقبلةالثالثةلألشهربالتجزئةالبيعخدماتملوفريجماًناالشبكةسعةفتح•

.الشبكةأداءلتحسنيالتقنياتمجيععرب،(CVC)"االفرتاضيةاالتصالدائرة"أو،٪40إىلتصلبزيادة

.جماناالعمالءلبياناتمؤقتةزيادة•

..FaceTimeو Skypeدعم االستخدام غري املقيد لتطبيقات التعليم مثل يتم •

مجهوريــة روانـدا( 32

طائرات بدون طيار إىل الطرق لزيادة الوعي ونشر املعلومات يف األحياء  (RNP)أضافت الشرطة الوطنية الرواندية •

.COVID-19لتثقيف اجلمهور حول الوقاية من 
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اليابان( 33

احتادأي)االتصاالتبصناعةتتعلقمجعياتأربعإىلطلًبا(MIC)واالتصاالتالداخليةالشؤونوزارةقدمت•

يفاإلنرتنتمزوديورابطةواالتصاالتللكابالتاليابانيواالحتاداالتصاالتشركاتواحتاداالتصاالتخدمات

نزلامليفللدراسةللطالبمثاليةاتصاالتبيئةلتأمنيالبياناتقيودضدمرنةوتدابرياإلجراءاتالختاذ(اليابان

.لإلنرتنتاملناسبباالستخدامالطالبوعيلتعزيزاجلهودوبذلبعد،عنوالتعلم

وسلطاتاحملمولاهلاتفشبكاتمشغليمعبالتعاونطوكيوجامعةمنواملهندسنيالباحثنيمنجمموعةقام•

وقتالالبياناتتتضمن.احملمولاهلاتفلبياناتمفتوححتليلبرنامجبعملاملصلحةأصحابمنوالعديدالشبكة

دامهااستخميكنوبالتاليالقصرية،النصيةوالرسائلاملكاملاتمثلالشبكةبأحداثاملرتبطاخلليةبرجوموقع

.البشريوالسلوكالتنقلأمناطلفهم

ىمستوعلىاملشرتكنيوبصماتالوقتمبروراملتغريةالتوزيعاتحولأفكارًااالتصاالتبياناتتوفرأنميكن•

ريةمتغمؤشراتإلنتاجاستخدامهاميكنتقريًبا،الفعليالوقتيفسل بشكلالبياناتجلمعنظًرا.اخلليةبرج

.التنقلألمناطالوقتمع

:COVID-19استجابةجهودتفيدأنميكناليتالتاليةاألسئلةعناإلجابةيفاملؤشراتهذهتساعدأنميكن•
التقييدأثركيفذلك؟بعدذهبواأينأتوا؟أينمناملوبؤة؟والبؤرالساخنةالنقاطزارواالذيناألشخاصعددكم

.متىوإىلاملنزلعنبعيدينيزالونالالذيناألشخاصعددكمالسكان؟حتركاتعلى
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غواتيماال مجهوريـة ( 34

إيقاف اخلدمة بسبب عدم الدفع وتقديم تعليق -وهي شركة مزودة خلدمات اهلاتف احملمول-Tigoتقدم شركة •

مكاملات وبيانات جمانية، وإمكانية التصفح دون استهالك امليغابايت من اخلدمة ملواقع التطبيقات وصفحات 

كما . الشركة، وصفحات وتطبيقات البنوك، ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العاملية، والصفحات احلكومية

.  تتضمن مجيع خدمات اهلاتف احملمول والثابت مكاملات جمانية ألرقام الطوارئ واملعلومات الصحية

مجهوريـة ساحـل العاج( 35

eGouvكما أشار جلميع هيئات اإلدارة العامة من خالل . أوصى وزير االقتصاد الرقمي والربيد بالعمل عن بعد•
منها من خالل التعاقد مع شركة مايكروسوفت ومت 8000يأتي ،Teamsترخيص لتطبيق 13000إىل توافر 

.أشهر( 6)املتبقية جماًنا من قبل شركة مايكروسوفت ملدة ستة 5000تقديم 

كــنـدا( 36

يعمل قطاع االتصاالت جبد للحفاظ على مستوى عال من اخلدمة حتى يتمكن املواطنني من البقاء على اتصال •

.  مهنًيا وشخصًيا بالرغم من أنه قد تكون هناك فرتات تكون فيها الشبكات أكثر ازدحاًما

بنمامجهوريـة ( 37

.للمشغلنيد من الطيف الراديوي مؤقًتا يخصصت بنما املز•

90ملدة )جماًنا  AWSميجاهرتز إضافية من نطاق 120بتوفري ( ASEP)اهليئة الوطنية للخدمات العامة حت مس•

.شبكاتهملكل مشغل للهاتف احملمول لدعم زيادة حركة املرور على ( يوًما
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مجهوريـة الدومينيكان ( 38

.السكانحمطة الستقبال املكاملات من 25مت إطالق مركز اتصاالت من •

ال جيوز تعليق أو إلغاء خدمات االتصاالت اخلاصة باملستخدم أو املستهلك خالل هذه الفرتة كما مينع فرض رسوم •

.االتصاالتعلى الدفع املتأخر خلدمات 

مجهوريـة اهلنــد ( 39

الوعي الصحي من خالل زيادة تتمكني املستهلكني من إعادة شحن خطوطهم لالتصاالت أثناء فرتة احلجر •

كما مت . وتثقيف العمالء يف كيفية الدفع عرب اإلنرتنت عرب مقاطع فيديو تدريبية منشورة باللغة العامية

االتفاق مع جمموعة من أصحاب املشاريع الصغرية الذين سيقومون بإعادة الشحن لآلخرين ويكسبون هامًشا 

باإلضافة إىل ذلك، هناك املاليني من العمال املهاجرين وأصحاب األجر اليومي الذين تأثروا بسبب. كحافز٪4بنسبة 

ولدعمهم وللتأكد من بقائهم على اتصال يف الوقت احلالي من األزمة، حرصت  . احلجر الشامل على مستوى الدولة

.عميلمليون 80على إبقاء خدماتها ألكثر من شركات االتصاالت 

ناميبيامجهوريــة( 40

دوالر، 25000بقيمة تصل إىل ( البث والبيانات)تربًعا عينًيا ( CRAN)قدمت هيئة تنظيم االتصاالت يف ناميبيا •

.العاليإىل مؤسسة التعليم 

رية  تطويره للنامبيني يف املناطق احلضمت اهلواتف الذكية وبلغات خمتلفة تطبيقات تكنولوجية على تطوير •

.العاملني الصحيني عن حالة املرضى ومواقع تواجدهم للوصول إليهم بشكل أسرعإلبالغ والريفية 

طوارئ جمانيني لإلبالغ عن احلوادث املتعلقة بفريوس كورونا ويتم إدارته يف مباني وزارة ختصيص رقمني •

الصحة واخلدمات االجتماعية
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جـــــزر البهامــــــا ( 41

تية التحالبنية حتدد اإللكرتونية إدارة الكوارث لقطاع االتصاالت لوائح هيئة تنظيم املنافسة واملرافق العامة نشرت 

دمات توافر واستدامة وموثوقية أنظمة وخوتعزيز املرونة، توفري لالتصاالت اإللكرتونية احلرجة يف جزر البهاما وتقرتح 

.  االتصاالت اإللكرتونية، خاصة يف ظل انتشار الوباء

أفغانستانمجهورية( 42

خدمات االتصاالت خطًطا وحزًما ملعاجلة الطلب املتزايد على النطاقاألفغانية ومقدمو أعلنت هيئة تنظيم االتصاالت 

وخطط ختفيض األسعار، وتقديم حزم جديدة، واستخدام شبكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتوفري، الرتددي

من خالل الوباءمستوى الوعي حول ورفع . اإلنرتنتوصول جماني أو منخفض التكلفة إىل احملتوى التعليمي عرب 

.  للطالبالبيانات وإطالق حزم خاصة ومضاعفة . الرقميواحملتوى ،املتصلالرسائل القصرية، نغمات رنني 

فيتنـــاممجهوريــة( 43

.ميجابت يف الثانية على األقل لضمان عمل العمالء عن بعد50سعات لإلنرتنت إىل ةدازي•
والعديد من العروضحبيث يكون لدى املشرتكني سعة كافية لالستخدام خالل فرتة العزليانات بحبزم التربع •

.للمشرتكنيالرتوجيية 

أذربيجانمجهوريـة( 44

الناس حول أهمية عدم مغادرة املنزل أثناء تفشي الوباء ولتوفري سهولة تثقيف لwww.evdeqal.azمت إطالق موقع 

التعليم والتوصيل والطب والطعام كخدمات الوصول إىل اخلدمات الرقمية لتلبية االحتياجات اليومية للسكان

للتعلم عرب اإلنرتنت الوباء وفرًصا والرتفيه، كما يوفر معلومات تفصيلية حول التحديات والفرص خالل فرتة 

.الشخصيللتطوير 

.لتقديم خدمة احلصول على إذن مبغادرة املنازل عن طريق إرسال رسالة قصرية" 8103"مت ختصيص الرقم املختصر 

http://www.evdeqal.az/
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باراغوايمجهوريـة ( 45

وثائق قامت اهليئة الوطنية لالتصاالت بتقديم توصيات لالستخدام الفعال واملتوازن لإلنرتنت وعلقت استقبال ال•

.فقطوالشكاوى واملطالبات املتعلقة خبدمات االتصاالت يف املؤسسة، واستالمهم عرب الربيد اإللكرتوني 

لربنامج الطوارئ الوطين، وقام املشغلون بتيسري التنقل دون استهالك  154منحت اهليئة اخلدمة اخلاصة رقم •

ال البيانات من الصفحات الرمسية لوزارة الصحة واملنظمة العاملية الصحة، وقد تعاونت اهليئة مع مزودي اخلدمة إلرس

.الصحةرسائل نصية جمانية إىل مستخدميها مع حتذيرات وتوصيات وزارة 

ليسوتومملكة( 46

ع تنصح هيئة اتصاالت يف ليسوتو بشدة اجلهات املرخص هلا واملستهلكني لالتصاالت اإللكرتونية بتجنب توزي

. Covid-19معلومات مضللة أو وهمية حول وباء 

موريشيوسمجهورية( 47

املرسلة  يتم إخطار املتقدمني واملرخصني هليئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأن اهليئة ال تزال تستقبل الطلبات

كما تقوم اهليئة مبراجعة بعض  . إلكرتونًيا واملدفوعات اليت تتم عن طريق التحويل املصريف خالل فرتة احلجر

وقد مت تعديل اإلجراءات بالنسبة . اإلجراءات لتلبية احتياجات املرخص هلم الذين ال يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم

.للمتقدمني للحصول على الرتاخيص واملوافقات التعريفية

األرجنتنيمجهورية( 48

على تشكيل جداول عمل مشرتكة وآليات تنسيق مستمرة للعمل يف مواجهة احلوادث غري املتوقعة املشغلون عمل 

رئ للوباء مثل زيادة يف استهالك البيانات وتعزيز وتوسيع نطاق الدعم املتبادل لقدرات الشبكة ملواجهة حاالت الطوا

احملتملة حلركة املرور
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لوكسمبورج( 49

قائمة على السحابة مملوكة حلكومة لكسمبورغ وتهدف SATMEDمت إطالق منصة للصحة اإللكرتونية •

إىل مساعدة مقدمي الرعاية الصحية يف املناطق النائية على االستفادة بشكل أفضل من تكنولوجيا املعلومات 

. واحللول الصحية املتنقلة

أنغوالمجهوريــة( 50

:COVID-19أزمةخاللخدماتهااستمراريةلضمانتوجيهيةمبادئالبصريةلألليافأنغوالأصدرت

مكانيفاملسؤولةالنظافةممارساتتعزيزإىلخاصاهتمامإيالءمعوالسالمةالصحةجلانباألولويةإعطاء•

.التشغيليةاملرافقمجيعوعربالعمل

ألفضلالدوليةالصحيةالتوجيهيةواملبادئ(WHO)العامليةالصحةمنظمةتقدمهااليتالتوجيهيةاملبادئاتباع•

.العدوىتلقيخطرلتقليلCOVID-19بـالوعيزيادةيفاملمارسات

.بهاالفريوسبانتشاراملعروفةالوجهاتإىلخاصًةالتجاري،بالسفريتعلقفيماحمددةشروطوضع•

.وتواصلاطالععلىالعمالءإلبقاءاألعمالالستمراريةومتكاملةمفصلةخططالشركةاختذت•
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São Tomé and Príncipeساو تومي وبرينسيب مجهورية ( 51
:  مشلت خطة الطوارئ اإلجراءات الوقائية التالية .COVID-19طوارئ لـ خطة اهليئة العامة للتنظيم اعتمدت 

للغاية؛أشخاص كحد أقصى، على أال تتجاوز مدتها ساعة واحدة ولألمور الضرورية 4االجتماعات حبضور تعقد •

؛ (عرب اهلاتف أو اإلنرتنت)قدر اإلمكان عن بعد العمل •

على التباعد االجتماعي واملمارسات املعمول بها كنظافة اليدين واستخدام املواد واملعدات الالزمة؛ واحلفاظ •

.أعمال التفتيش يف امليدان فريق من شخصني فقط ومن الضروري جتنب الذهاب إىل أماكن مزدمحة للغايةينفذ •

البوسنة واهلرسكمجهورية( 52

شبكات وخدمات االتصاالت العامة لاللتزام بالعمل بشكل مشرتك وتعاوني بشأن الدعم الفين، حث مشغلي 

والقضاء على األعطال، وتقاسم البنى األساسية إذا لزم األمر واحلفاظ على املستوى احلالي للخدمة وجودتها وتوفري 

. املختصةاألولوية يف حركة املرور للمؤسسات واهليئات واملنظمات املختصة إذا طلب ذلك، أو بناء على طلب السلطات 

مجهوريـــة مولدوفا( 53

مكاملات غري حمدودة جلميع املشرتكني خلدمات اهلاتف احملمول واألفراد والكيانات ات االتصاالتشركتقدم •

والوصول إىل الشبكة القصوى من القنوات التلفزيونية جلميع املشرتكني يف خدمات  شهرينالقانونية ملدة 

.الرقميالتلفزيون 
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مجهوريـة ألبانـيا( 54

القيود الوقائية اليت اختذتها احلكومة، والتدابري املالية )ألحدث األخبار إطالق موقًع إلكرتونًي خمصًص •

.  يف ألبانيا وأيضا يف مجيع أحناء العامل Covid-19فيما يتعلق حبالة جائحة ( واإلحصاءات احلديثة

بدًءا من مرحلة الفحص املسبق للسكان من خالل تطبيق ويب ،COVID-19برنامج خمصص إلدارة حاالتعمل •

. بإجابات تلقائية، حتى متابعة املريض من قبل املؤسسات الصحية

اخلروج لشراء املستلزمات األساسية أو الذهاب للصيدليات أو اخلروج لألمور العاجلة، احلصول على إذن يتطلب •

على الفور إلكرتونًيا إىل املواطن  QRيومي خاص من بوابة ألبانيا اإللكرتونية، يتم إرسال اإلذن املزود بكود 

.  الرسائل القصرية/ عرب الربيد اإللكرتوني 

ماليزيا( 55

برنامج دعم فوري وعاجل للمشاريع الصغرية واملتوسطة اليت تواجه  Axiataتقدم جمموعة االتصاالت املاليزية 

 .COVID-19صعوبات مالية ناشئة عن جائحة 

بنغالديشمجهوريـة( 56

وتطوير وبث برامج بناء الوعي حولبتوفري قامت شبكة املنظمات غري احلكومية يف بنغالدش لإلذاعة واالتصاالت 

COVID-19 عرب أجهزة الراديو اجملتمعية من خالل اتباع املعلومات الصادرة عن معهد علم األوبئة ملكافحة األمراض

.األسرالصحة ورعاية وزارة و( IEDCR)والبحوث 
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فــرنـسـا( 57

.البتبتخفيض خدماتها للحد من معدالت Youtubeو  Netflixقامت بعض املنصات مثل •

مت استنفاذ "سوريانو أنه إذا سيباستيان ويؤكد رئيس السلطة التنظيمية لالتصاالت اإللكرتونية والربيد •

سعات شبكات املشغلني بشكل كامل فيتوجب على كل منهم تنظيم وإدارة البيانات من أجل استخدام رشيد  

.  لإلنرتنت

بلجيكامملكة( 58

املوعد النهائي لتقديم الطلبات للحصول على طيف  ( BIPT)مدد املعهد البلجيكي للخدمات الربيدية واالتصاالت 

.  COVID-19بسبب التدابري املتخذة على املستوى الوطين ضد انتشار G4إضايف لـ 

منغوليامجهوريـة( 59

أصدرت وزارة التعليم والثقافة والعلوم وإدارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تعليمات ملشغلي اهلاتف احملمول يف

.  للطالب بشكل أسرع وأكثر سهولة وجماًنا على اهلواتف احملمولة" TELE-LESSON"هذا القطاع لتوفري 

(هنغاريا)امَلَجرية اجلمهورية ( 60

 Facebookوهي جمموعة على الفيسبوك Médiaszertár( NMHH)أنشأت اهليئة الوطنية لإلعالم واالتصاالت 
.لدعم املعلمني الذين يقومون بتدريبات حول حمو األمية اإلعالمية من خالل تقديم منصة تفاعلية هلم

بوليفيادولة( 61

الوطنية اململوكة للخدمات احلكومية اآلن جمموعات تعريفات منخفضة   ENTELتقدم شركة االتصاالت بوليفيا 

كما توفر إمكانية الوصول إىل مواقع صفحة املعلومات احلكومية الرئيسية  . COVID-19يف أعقاب حالة الطوارئ 

. حول فريوس كورونا والربامج التعليمية
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اإلكوادورمجهورية ( 62

ويهدف هذا التطبيق لتحقيق  ."SaludEc"أعلن رئيس اجلمهورية عن تطبيق رقمي جديد لإلكوادوريني يسمى 

تقييم أعراض املواطنني على افرتاض أو استبعاد حاالت اإلصابة بفريوس كورونا، تسجيل : مخسة أهداف وهي

املواطنني إلرسال معلومات رمسية عرب القنوات الرقمية، تقديم املعلومات يف الوقت املناسب، يعد التطبيق كقناة

للتواصل مع الكادر الط  عن بعد، وأخريا ميكن جدولة املواعيد الطبية يف املراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة

.التطبيقالعامة يف التخصصات اليت ال تتعلق بالفريوس عن طريق 

السويدمملكة( 63

بتجميع تقارير حول الوضع الوبائي ملساعدة عمليات اهليئة  ( PTS)يقوم فريق األزمات لدى هيئة الربيد واهلاتف 

وحتافل اهليئة  (. أي قطاع الربيد وقطاع االتصاالت اإللكرتونية)واملناطق اليت تكون اهليئة مسؤولة عنها كذلك 

على اتصاالت مستمرة مع أصحاب املصلحة يف هذه القطاعات املختلفة، من أجل احلصول على صورة حمدثة ومراقبة 

كيفية تأثرها بالوضع احلالي وعقد اجتماعات منتظمة من أجل تنسيق التحديات ومتطلبات قطاع االتصاالت



اهليئة تالدولية يف جمال تنظيم قطاع الربيد واليت قامالتجارب ( 12

بدراستها إلستفادة مما مت اختاذه من التدابري لالستجابة والتعامل مع 

19-جائحة كوفيد

52



53

سنغافورةمجهورية 

دليل إلعداد خطة استمرارية األعمال للمؤسسات، وباألخص املؤسسات املتوسطة والصغرية ملساعدتهم يف إصدار •

إدارة املوارد البشرية، العمليات والوظائف التجارية، إدارة املوردين : مثل. الفريوساالستجابة والتعامل مع تفشي 

.والعمالء واإلتصاالت الداخلية واخلارجية

اململـكة املتحـدة

باململكة املتحدة بإعالم منتفعيهم باستمرارية خدماتهم، مشريين إىل أنها أحد  (Royal Mail)قام الربيد امللكي •

.الدولةاخلدمات األساسية يف 

كما أنهم قامو . قامت الشركة بإرشاد موظفيهم باإلجراءات الوقائية والصحية للوقاية وجتنب نشر الفريوسات•

بتعديل بعض التغيريات يف عمليات توصيل الطرود لتتناسب مع الظروف احلالية وتغيري ساعات العمل يف 

.الربيديةاملكاتب 
اسرتاليـا

ال تزال مفتوحة الستقبال ومعظم مكاتب الربيد استمرارية عمليات التوصيل أثناء تفشي وباء كورونا، •

.املنتفعني
الواليات املتحدة األمريكية

ومع ذلك فقد  . باستمرارية تقديم اخلدمات الربيدية وعدم تأثرها جبائحة كورونا (USPS)أعلن الربيد األمريكي 

قامت الشركة بتعليق خدمة الربيد العاجل الدولي ذات األولوية واملتجهة إىل الصني وهونغ كونغ، نظرًا إللغاء 

. الرحالت اجلوية من قبل شركات الطريات والقيود املفروضة على املنطقة
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فيدكس شركة  FedEx 

تواصل شركة فيدكس تقديم اخلدمات لعمالئها وتصويل الطرود الربيدية وتنوه إىل إلتزامها باختاذ التدابري •

.الصحية و تعقيم املعدات بشكل دوري

.التسليمقامت بتغيري بعض الشروط واألحكام اخلاصة مبواعيد •



املنظمات الدولية واإلقليمية يف خمتلف دول العامل وأفضل جتارب ( 13

املمارسات اليت ميكن إختاذها لتحسني اإلستجابة لفايرس كورونا 

املستجد

55
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اإلحتـاد األوروبـي( 1

يانات تتفق الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي يف تقديم حلول فنية وتطبيقات فعالة تقلل إىل أدنى حد من معاجلة الب

ح الشخصية، وتدرك أن التشغيل املتبادل بني هذه التطبيقات ميكن أن يدعم سلطات الصحة العامة ويدعم إعادة فت

ية يهدف النهج املشرتك إىل استغالل أحدث احللول التكنولوجية املعززة للخصوص.  احلدود الداخلية لالحتاد األوروبي

يتم تشفري -. واليت متّكن األفراد املعرضني للخطر من االتصال بهم، وإذا لزم األمر، اختبارهم يف أسرع وقت ممكن

تعرف منظمة الصحة العاملية تتبع االتصال . البيانات الشخصية بشكل آمن؛ وتفكيكها مبجرد عدم احلاجة إليها

:على أنه عملية رصد تتكون من ثالث خطوات

مبجرد التأكد من إصابة شخص ما بالفريوس، يتم حتديد جهات االتصال عن طريق  : جهة االتصالحتديد •

.االستفسار عن أنشطة الشخص وأدوار األشخاص من حوله منذ بداية املرض

.  جيب إدراج مجيع األشخاص الذين على اتصال مع الشخص املصاب على أنهم جهات اتصال: جهات االتصالقائمة •

جيب بذل اجلهود لتحديد كل جهة اتصال مدرجة وإبالغهم حبالة االتصال اخلاصة بهم، ومعنى ذلك، واإلجراءات 

.اليت ستتبع، وأهمية تلقي الرعاية املبكرة إذا ظهرت عليهم األعراض

.  جيب إجراء متابعة منتظمة مع مجيع جهات االتصال لرصد األعراض واختبار عالمات اإلصابة: االتصالمتابعة •
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(CITEL)البلدان األمريكية لالتصاالت جمموعة ( 2

وهي وكالة متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - CITEL-انضمت أمانة هيئة االتصاالت األمريكية 

إىل اإلجراءات اليت اختذتها منظمة الدول األمريكية لوقف انتشار فريوس - OAS-التابعة ملنظمة الدول األمريكية 

COVID-19:
كن اإلجراءات لتشجيع توسيع تغطية اإلنرتنت وخدمات االتصاالت األخرى، السيما يف املناطق اليت ال ميتبسيط •

.الوصول إليها

اكز  أولويات املشاريع اليت تهدف إىل ربط املؤسسات االسرتاتيجية مثل املستشفيات واملراكز الصحية ومرحتديد •

مجع األغذية، باإلضافة إىل البنى التحتية الرئيسية مثل املوانئ واملطارات والطرق السريعة وحمطات الطاقة 

.واحلدود

.اإلجراءات لتشجيع االستخدام الرشيد لإلنرتنتتعزيز •

.األولوية ملهام دعم وتشغيل وصيانة ونشر القدرات اإلضافية لشبكات االتصاالتإعطاء •

.يف صيانة ومراقبة البنية التحتية املادية والظاهرية لالتصاالتاالستمرار •

(ASIET)البلدان األمريكية لشركات االتصاالت رابطة ( 3

. ياالفرتاضباالستخدام املسؤول للنطاق الرتددي املتاح، مع إعطاء األولوية ملهام العمل عن بعد والتعليم  ASIETتوصي 

تنزيل امللفات: وتتضمن التوصيات لضمان توفر االتصال للخدمات األساسية مثل الصحة والسالمة خالل هذا الوقت

يد ؛ عدم إرسال ملفات ثقيلة؛ جتنب الرب(يفضل ليًلا)أو القيام بذلك خالل فرتات غري ساعات العمل / الضرورية فقط و 

.  اجلماعي قدر اإلمكان؛ إلغاء تنشيط التطبيقات وإغالق صفحات الويب اليت ال يتم استخدامها يف الوقت احلالي
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تعاون بني شركيت أبل وجوجلإتفاقية ( 4

ملساعدة احلكومات  Bluetoothعن جهد مشرتك لتمكني استخدام تقنية  Appleو Googleأعلنت شركيت 

حيث ستطلق شركيت جوجل وأبل حاًل شاماًل يتضمن واجهات الفريوس، والوكاالت الصحية على احلد من انتشار 

.  االتصالوالتكنولوجيا على مستوى نظام التشغيل للمساعدة يف متكني تتبع جهات  (APIs)برجمة التطبيقات 

.انتشار الفايروسفقد حددت منظمات الصحة العامة تتبع االتصال كأداة قيمة للمساعدة يف احتواء 

العمل الدوليةمنظمة ( 5

ع أدت اجلهود املبذولة الحتواء انتشار الفريوس إىل تعطيل تدفقات اإلنتاج، وتسببت يف اخنفاض الطلب على السل

لقد أظهرت الدروس . واخلدمات غري األساسية، وأجربت املؤسسات حول العامل على تعليق العمليات أو تقليصها

املستفادة من األزمات العاملية السابقة أن احلكومات وحدها ال تستطيع معاجلة التحديات الناشئة عن الصدمات 

.القوية



59

(UNCTAD)األمم املتحدة للتجارة والتنمية مؤمتر ( 6

من العمل عن بعد وعقد املؤمترات عرب اإلنرتنت، ُطلب من العمال العمل من املنزل واستبدال االجتماعات املزيد •

.  املادية باالجتماعات املرئية عرب اإلنرتنت والرسائل

بشكل متزايد كمصادر ،WeChatو  Facebookو  Twitterيتم استخدام منصات الوسائط االجتماعية، مثل •

.للمعلومات حول األزمة وكوسيلة للبقاء على اتصال مع األقارب واألصدقاء والزمالء

أنها ستجعل قدرات احلوسبة اخلاصة بالذكاء االصطناعي متاحة جماًنا ملساعدة البحث  Cloud Alibabaأعلنت •

.  العلمي يف األدوية واللقاحات اجلديدة للفريوس

.قوًياشهدت التجارة اإللكرتونية عرب البيع بالتجزئة منًوا •

حيث تبنت العديد من احلكومات . لفتت أزمة الفريوس االنتباه إىل النقاش حول اخلصوصية ومحاية البيانات•

.  مؤخًرا لوائح جديدة حلماية البيانات استجابة لزيادة الرقمنة واحلاجة إىل محاية خصوصية األفراد والشركات

مجعية جتارية28و ( ITI)تكنولوجيا املعلومات معهد ( 7

احتاًدا جتارًيا من مجيع أحناء العامل إىل نداء معهد تكنولوجيا املعلومات على مجيع املستويات يف مجيع 28انضم 

 (IT)أحناء العامل لتبين إرشادات واضحة وموحدة فيما يتعلق بعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساسيني
.  بغرض مساعدة احلكومات يف مجيع أحناء العامل على العمل حلماية الصحة العامة والسالمة أثناء الوباء
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:اإلجراءات املؤقتة التالية ميكن أن ختفف الضغط على الشبكات
الشبكةتوفري املرونة التنظيمية للمشغلني إلدارة حركة : إدارة الشبكة

تصنيف معدات الشبكات احملمولة على أنها بنية أساسية وتبسيط العمليات اجلمركية واللوجستية : معدات الشبكات

.لتسريع عملية شراء وتسليم معدات الشبكة للمشغلني

صول  يأذن للمشغلني، بعد التشاور، بنشر أنسب تكنولوجيا متنقلة متوافقة عرب نطاقات الطيف اليت ميتلكونها، ومنح و: الطيف

.مؤقت جماني إىل طيف إضايف للطوارئ حسب الضرورة

ديدة  تبسيط عمليات التخطيط والوصول إىل املواقع لتسهيل التثبيت السريع ملعدات الشبكة اإلضافية على املواقع اجل: املواقع

.واحلالية

ة السماح للمشغلني بالعمل مًعا على ختطيط البنية التحتية واملشاركة الطوعية يف البني: التعاون يف جمال البنية التحتية

التحتية لغرض تلبية متطلبات االتصال االستثنائية

إعفاء موظفي االتصاالت واملقاولني، الذين يؤدون وظائف أساسية تتعلق باستمرار اخلدمات ونشرها واملنشآت  : العمال األساسيون

.اجلديدة، من تدابري املسافة االجتماعية الصارمة

السماح للمشغلني باملرونة للوفاء بالتزامات املستهلك من خالل تقليل املخالطة وتقديم قنوات رقمية بديلة: القنوات الرقمية.

دعم العمالء الذين بسبب التأثري االقتصادي لـ: االتصال املستمرCOVID-19 جيدون صعوبة يف تعبئة هواتفهم املدفوعة مسبًقا أو ،

.فواتريهمدفع 

 مول  أو التنازل عن الضرائب اخلاصة بالقطاع، والرسوم على االتصاالت املتنقلة والبيانات واملعامالت املالية عرب اهلاتف احملختفيض

.  والبوابات الدولية

GSMAالدولية لشبكات اهلاتف احملمول اجلمعية ( 8
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(BEREC)املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية هيئة ( 9

ة  أصدرت هيئة املنظمني األوروبيني لالتصاالت اإللكرتونية بياًنا مشرتكًا مع املفوضية األوروبية، حول كيفي•

النتائج أن احلركة اإلمجالية على أظهرت . تعامل مشغلي الشبكات مع الطلب املتزايد على سعة الشبكة

وقد . ولكن مل حتدث مشاكل ازدحام كبرية،Covid-19الشبكات الثابتة واملتنقلة قد زادت خالل أزمة

.  متكن مشغلو الشبكات من التعامل بشكل جيد مع هذا احلمل اإلضايف حلركة املرور

فودافون( 10

تعلن فودافون عن خطة من مخس نقاط ملساعدة اجملتمعات اليت تعمل فيها يف أوروبا كجزء أساسي من استجابتها 

:ةلألزم

يف ٪50فقد شهدت الشركة بالفعل زيادة يف حركة البيانات بنسبة . احلفاظ على جودة خدمة الشبكات•

. بعض املناطق

تقدم فودافون للمستشفيات سعة وخدمات إضافية  . سعة الشبكة واخلدمات للوظائف احلكومية اهلامةتوفري •

.للشبكة، مثل مؤمترات الفيديو واالتصال غري احملدود والسريع للعاملني يف جمال الرعاية الصحية

وذلك عن طريق تزويد احلكومات بإمكانية إرسال املعلومات املهمة عرب . نشر املعلومات للسكانحتسني •

.الرسائل النصية

تقدم فودافون عرب صفحة الويب اخلاصة. تسهيل العمل من املنزل ومساعدة الشركات الصغرية واملتناهية الصغر•

األدوات املتاحة للعمل من املنزل -Vodafone Businessعرب -بها وجلميع عمالئها 

.  احلكومات بتحركات األشخاص يف املناطق املتأثرةتزويد •


