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 (BDT) االتصاالت تنمية مكتب

  
 2014 ديسمبر 17 جنيف، BDT/IEE/RME/DM/499 :المرجع

   
 إلى أعضاء قطاع تنمية االتصاالت  
  

  

  (GSR)االتصاالت  يعشرة لمنظم الخامسةالندوة العالمية  :الموضوع
 2015 يونيو 9-11 – غابون ليبرفيل،

 حضرات السادة والسيدات،

 وبعد، طيبة تحية

التي ينظمها االتحاد الدولي  (GSR-15)عشرة لمنظمي االتصاالت  الخامسةيسرني أن أدعوكم إلى المشاركة في الندوة العالمية 
، "Stade de l’Amitiéمركز المؤتمرات "وستعقد الندوة في  .2015 يونيو 9−11في الفترة  غابونحكومة بالتعاون مع  (ITU) لالتصاالت

 .)ARCEP( والبريد اإللكترونية لهيئة تنظيم االتصاالتالمجلس التنظيمي ، رئيس لين مومبو السّيد، برئاسة غابون، ليبرفيل
الندوة رؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جميع أنحاء العالم وقد  وتجمع

أيضًا ويعزز هذا االجتماع اكتسبت شهرة بوصفها المحفل العالمي السنوي الذي يجمع المنظمين لتبادل آرائهم وخبراتهم. 
مجال  في أصحاب المصلحة الرئيسيينسائر و وقادة الصناعة  اتسياسال واضعيو  بين المنظمين عالميًا حيوياً  اً حوار 

 التي الرئيسية القضايا بشأن نظرهم وجهاتتبادل  قطاعات االتحادحيث يمكن ألعضاء  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا قطاع يواجهها

 ودوائر المنظمين بين العالمي الحوار لجلسات) 2015 يونيو 9-10( الندوة أيام من األول والثاني اليومان وسيخصَّص
 االتحاد في االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء السياسات وواضعي للمنظمين فيها المشاركة باب التي ُيفَتح (GRID) الصناعة

 .السياسات وواضعي للمنظمين حصرياً ) 2015 يونيو 11( الثالث اليوم سيخصَّص بينما لالتصاالت، الدولي

لكبار مغلق اجتماع و ورش عمل مواضيعية  2015يونيو  8في  ، ستعقدعقد الندوةاألحداث التي تسبق مجموعة  وفي إطار
 .للمشاركة فيه يقتصر على "حاملي الدعوة" في القطاع الخاّص  (CRO) مسؤولي التنظيم

 البرنامج

 سيستطلع ،"الرقمية الفرص لتحقيق التنظيمية الحوافز – الرقمية بالفجوة االهتمام" للندوة المحوري الموضوع إطار ضمن
 .الرقمي االقتصاد يتيحها التي واالقتصادية االجتماعية الفرص من المواطنين جميع استفادة تضمن سبالً  المشاركون

الحاجة في الوقت الراهن، وأكثر من أّي وقت مضى، إلى اعتماد نهج تكّيفي واستشاري ومبتكر في وضع السياسات  وتدعو
 بالكامل.الفرص الرقمية  تحقيقواألنظمة وذلك من أجل 
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المنظمون التي يمكن أن يستخدمها  المبتكرةوسيناقش المشاركون جميع أنواع التنظيم الالزمة لسّد الفجوة الرقمية، واآلليات 
 االستثمار وتأمين الجديدة األعمال الرامية إلى دعم االبتكارات المالية وتيسير نماذج والحوافزلمعالجة فجوات التمويل، 

 البيني التشغيل قابلية وتعزيز المالية، التدابير التحتية. وسينظرون في المبادرات التنظيمية التي تشمل مراجعة البنى في
 (IoT)إلنترنت األشياء  الستعدادللدفع بواسط األجهزة المتنقلة، وا النطاق الواسع واالستعمال اإلنترنت، المتاحة على للخدمات
 .واألشياء البشر توصيل فيه يزداد في عالم

تمويل مجتمع رقمّي شامل" ومناقشة بشأن الدفع  –الرقمية  بالفجوة وستشمل الندوة مناقشتَين، مناقشة القادة حول "االهتمام
 بواسطة األجهزة المتنّقلة. ومرفق طّيه البرنامج المؤّقت بالتفصيل.

 المناقشةالمشاركة في أفرقة 

 ورقاتلن تكون هناك عروض رسمية فيما عدا العروض التي يقدمها أصحاب  ،ة في السابقالمتّبع اتاإلجراءب عمالً 
 من مستوى ندوة ووثائق االتحاد األخرى الفتتاح كل جلسة. ولذا فإنني أرحب بمشاركة جميع المشاركينالالخاّصة بمناقشة ال

بل وأشجعهم على ذلك. ويرجى من المشاركين الذين يرغبون في المشاركة في المناقشة مشاركة فّعالة في أفرقة  التنفيذيين
على الخط في أفرقة المناقشة في أي من الجلسات المحددة في البرنامج المؤقت استكمال استمارة التسجيل في المناقشة أفرقة 

 .2015 مارس 17في موعد أقصاه  الذين تّم اختيارهم. وسُيعلم المشاركون 2015 فبراير 20موعد أقصاه 

 منصة تواصل على الخط

الموقع  في ستتاح الخط على تفاعلي تواصل منصة بواسطة وخاللهتوفر الندوة فرص تواصل فريدة في الفترة السابقة للحدث 
. وتوفر هذه المنصة للمستعملين المسجلين الفرصة www.itu.int/gsr15 في العنوان التالي: 2015 عامندوة اإللكتروني ل

 االجتماع. قاعات حجزمن أيضًا  سيتمّكنونو  الذكيةأو هواتفهم  اللوحية لتحديد مواعيدهم باستخدام حواسيبهم

 الوثائق والترجمة الشفوية

الوثائق عبر اإلنترنت.  توفيراجتماعات الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت عن النسخ الورقية للوثائق وتعتمد على  يتستغن
وستتوفر الترجمة  .2015 لعام للندوة للحدث، وغيرها من المعلومات، من الموقع اإللكتروني أِعدَّتويمكن تنزيل الوثائق التي 

 لالتحاد. بلغات العمل الرسمية الستالشفوية 

 التسجيل

. كيانكل إدارة/جهات اتصال تعينها عن طريق  2015 يناير 8سيجري التسجيل عبر اإلنترنت حصرًا، ابتداًء من يوم 
جهات . ويمكن النفاذ إلى قائمة الذي تتبعهالكيان أو  التي تتبعها هو معالجة إجراءات التسجيل لإلدارةجهة االتصال  ودور

 .(TIES) خدمة تبادل معلومات االتصاالتالدخول إلى  تسجيل بياناتبواسطة  العنوانعلى هذا  االتصال

 .هناعلى استمارة التسجيل الحصول  المعينةلجهات التنسيق ويمكن 

كم ، يرجى منجهة االتصال، أو إذا رغبتم في تعديل تفاصيل االتصال و/أو تغيير كيانكم جهة اتصالوٕاذا لم يكن لدى إدارتكم/
هذه المعلومات في رسالة  ٕارسالاإللكتروني، و  بريدهاوعنوان  اسم هذه الجهة واسمها العائليب متعلقةالتكرم بتقديم تفاصيل 

 أو عن طريق البريد اإللكتروني: 5484 730 22 41+ :الرقمرسمية عن طريق الفاكس على 
BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

 معلومات عملية

ذلك تفاصيل  في تتاح معلومات عملية بشأن اإلقامة بماو . تهمٕاقامسفرهم و على المشاركين تحمل نفقات  مالحظة أنيرجى 
 .للندوةلوجستية في الموقع اإللكتروني 

http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/
http://www.itu.int/net3/ITU-D/meetings/registration/
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
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أحّثكم ، الندوةمتطلبات الحصول على تأشيرة الدخول، ولضمان استصدار التأشيرة في الوقت المناسب للمشاركة في ل وفقاً و 
 .للندوةاّتباع تعليمات استصدار التأشيرة الواردة في الموقع اإللكتروني  على

. ويمكن االتصال المشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة على أتم استعداد لمساعدة شعبة التنظيم وبيئة األسواق وستكون
 .41+ 22 730 57091006/ أو عن طريق الهاتف: gsr@itu.int :على العنوان التالي بالبريد اإللكتروني ابه

 .2015 لعام في الندوة العالمية لمنظمي االتصاالتالمشاركة وتقديم مساهمة قيمة من  تتمّكنواوآمل أن 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 [األصل عليه التوقيع]

 سانو براهيما
 المدير

 : البرنامج المؤقتالملحق
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؟    يهميه 9ئكتإلتئ
ب  شمئع م هخهئئذ ئك لي لمط م ئك لى اي ة ئكحهئذ ئكعئك زئ  (GRID)جك

 مراسم االفتتاح 10:00-09:00

 استراحة 10:15-10:00

12:00-10:15 

 حوار القادة: االهتمام بالفجوة الرقمية

 من البنية التحتية إلى البيانات –تمويل مجتمع رقمي جامع 

نشر  ستُتدارس في إطار هذا الحوار الرفيع المستوى شتى فرص االستثمار وتحديات التمويل في
شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتوفير النفاذ إليها، ودعم تطوير خدمات وتطبيقات 

 الفجوة الرقمية.جديدة لتعزيز االنتفاع بالمعارف في العالم الرقمي وتقليص 

 ما السبيل إلى معالجة الفجوة في مجال االستثمار واستدامة تنمية مجتمع المعرفة؟ •

من يتحمل المسؤولية عن تهيئة الظروف المؤاتية لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات  •
 من هم المستثمرون فيها اليوم؟ واالتصاالت لكي تزدهر؟

 ؟لألطراف الفاعلة الصناعيةهي االستراتيجيات الجديدة ما  •
 توطيد السوق بدءًا من البنية التحتية ووصوًال إلى المحتوى •

 العالم الرقمي الشمول المالي: تحديد نهج جامع مراع لقضايا الجنسين في االستثمار والتمويل في •
على جميع  هي المتطلبات في مجال السياسات وفي مجال التنظيم لتأمين التمويلما  •

 ما الذي يمكن أن تفعله هيئات التنظيم؟ ؟وياتالمست
 كيف يمكن أن يسهِّل التعاون الدولي االستثمار والتمويل؟ •

 الغداءاستراحة  14:00-12:00

15:30-14:00 

 : استراتيجيات االستثمار االبتكارية: ما الجديد؟1الجلسة 
ُوضعت دعمًا لنشر اتصاالت  سُتستطَلع في هذه الجلسة استراتيجيات االستثمار االبتكارية التي

 النطاق العريض واالنتفاع باالقتصاد الرقمي.
 ما السبيل إلى اجتذاب االستثمار في جميع المستويات، وال سّيما في البنية التحتية؟ •

 ما هي االبتكارات المالية على هذا الصعيد؟ •
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ماهير فيما يخص التطبيقات مشاريع المجتمعات المحلية فيما يخص البنية التحتية، واستمداد الج •
 .والخدمات

التعلم من االستراتيجيات الجديدة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص  •
 .المفتوح والنفاذ

 ما هي الحوافز التي يمكن أن يتيحها المنظمون لتيسير تمويل البنى التحتية؟ •

 استراحة 15:45-15:30

17:00-15:45 

 بشأن الدفع بالوسائل المتنقلة: أداة تمكين: المناقشة 2الجلسة 

 في هذه المناقشة سيتبادل المناظرون آراءهم بشأن النقود المتنقلة والشمول المالي.

 ؟الدفع بالوسائل المتنقلةما السبيل إلى تقليص كلفة المعامالت الرقمية وعمليات  •
المالي من خالل الخدمات ما الذي يضفي على النقود المتنقلة أهميتها لدى المستهلكين؟ الشمول  •

 المتنقلة.

المدفوعات الوطنية والدولية، والتعاون بين منظمي االتصاالت ومنظمي المصارف (البنوك  •
 المركزية) وضرورة التعاون الدولي.

 ما هي المعايير المتاحة لصون أمن المعامالت؟ •

 ، أهو أداة لتمكين المرأة؟الدفع بالوسائل المتنقلةما الدور الذي يؤديه المستهلكون في ذلك؟  •

 
 

؟   يهميه 10ئآلذاعئ
ة  زئ ب جك شمئع م هخهئئذ ئك لي لمط م ئك لى اي  (GRID)ئكحهئذ ئكعئك

10:30-09:00 

 : أضواء على نماذج األعمال القائمة على تقاسم الشبكات3الجلسة 

 ستُتدارس في هذه الجلسة نماذج تقاسم الشبكات التي أقيمت فيما بين شتى المرتفقات.

 ما هي النماذج الناجحة في هذا المجال؟ التقاسم، الملكية المشتركة، مالكو البنى التحتية؟ •

 نماذج األعمال االبتكارية الخاصة بالتنمية المستدامة: حالة المدن الذكية. •

 .المرتفقات ريموفِّ التعاون مع سائر  •
في مجال  عبةلقواعد ال يغيِّر عامالً  باعتبارهاالضريبية وغيرها من التدابير التنظيمية  زالحواف •

 األعمال.

 ة.ر المخاطر: الخيارات التنظيميتدبُّ  •

 استراحة 10:45-10:30

12:00-10:45 

 قتصاد الرقميفرض الضرائب على اال أثر: 4الجلسة 

 واإلقبال عليهافرض الضرائب على نشر الخدمات  تأثير ةالجلسة كيفي هفي هذستُتدارس 
 .ةالبيئات الرقمي في

 .مجتمع الرقميالبتكار في الضريبية على المنافسة واال األعباء بأثرحاطة اإل •
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 ؟لألعمال م محبطأ االجتماعية ةلتنميلداة أفرض الضرائب: هل هو  •
 ؟وعلى اإلقبال عليهلنطاق العريض ا علىالطلب ثر الضرائب على ؤ ن تأكيف يمكن  •
 ؟المقدمة بحرية على اإلنترنتتطبيقات الخدمات و الق على الذي يطبَّ  ي الضريبما هو النظام  •

 الغداء استراحة 14:00-12:00

15:30-14:00 

 ؟انحن متأهبون لهأ نترنت كل األشياء:إ: 5الجلسة 
 االستشعار، جهزةأو  ،والخدمات السحابية ،التقاربكيفية إفضاء الجلسة  هذهفي ستُتدارس 

وماذا  ؛(IoT) نترنت األشياءإ ، إلىالبياناتبيتعلق  والنهج التحليلي فيما ،والبيانات الضخمة
من ناحية السياسات  الى التأهب لهإمستقبل وما السبيل النترنت األشياء فيما يخص إعني ت

 .ومن الناحية التنظيمية
باآللة إلى اتصاالت اآللة  من اتصاالت البشر بجملتها؟ االنتقالنترنت األشياء ما فحوى إ •

 .بكل شيءالت كل شيء اتصاباآللة و 
 وتقييد الخدمة، ،والخصوصية ،التنظيم: حماية البيانات بتبعاتحاطة ؟ اإلنصل بعدم ـلأف •

 ، إلخ.الطيف، و التشغيل البيني ةقابليو  ،التبديلو 

 .والمدن الذكية ،البياناتب يتعلقوالنهج التحليلي فيما  ،شياءإنترنت األ •
 إنترنت األشياء؟ستدامة زم الالستثمار الما هو اال •

 استراحة 15:45-15:30

17:00-15:45 

 طبقاتالجي الرقمي: نهج لو كو يم اإلا: قابلية التشغيل البيني في النظ6الجلسة 

المستهلكين عندما  تقييدة دون لالبيني للحيلو التشغيل قابلية  أهميةالجلسة  هذهفي ستُتدارس 
 بتكار والتنافس.على اال ارهآثاحاطة بواإل ،يستعملون التطبيقات والخدمات

على  وأثرها ،سواقلتشغيل البيني في األل واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  ةتعريف قابلي •
 .نترنت األشياءإوقدوم  ،وجودة الخدمة ،اختيار المستهلكين

مسبقًا  اً شرط باعتبارهاالتشغيل  ونظملمعدات واألجهزة ل قابلية التشغيل البيني إلى الحاجة •
 .العالم الرقمي فيسوق والشروط القانونية المن شروط 

 آثار تقييد الخدمة.لتفادي  التشغيل البيني وسيلةً  ةقابلي •

 .والتنافس البيني االبتكارَ  لتشغيلُ ا يحفزن أكيف يمكن  •
 ة، إلخ.والخصوصي ،التشغيل البيني: فيما يخص األمن على المآخذ •

 
 

ز  لي  يهميه 11ئكخ
م لي لمط  يهل ئك

11:15-10:00 
 مل تمكينام بصفته ع: المنظِّ اإللكترونيالنفاذ إمكانية : تعزيز 7الجلسة 

إلى الجميع  نفاذن يتخذها المنظمون لتعزيز أالجلسة التدابير التي يمكن  هذهفي ستُتدارس 
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 تحقيق الشمول الرقمي. ةبغي واالتصاالتخدمات تكنولوجيا المعلومات 

 ليها؟إذ االنفالممكن  واالتصاالتالمعلومات  تف تكنولوجياكيف تعرَّ  •

النفاذ  اسةولوجيات؟ توسيع نطاق سينالتك هلى هذإنفاذ الجميع  ةمكانيإلى ضمان إما السبيل  •
 ذاالنف ةلتشمل قابلي التكلفة دحدود التوفر وتهاو  ىالشامل بحيث تتخط

 واالتصاالت؟ن يتخذها منظمو تكنولوجيا المعلومات أالتدابير التي يمكن هي ما  •

 المتنقلةالنفاذ لتشمل الخدمات والتطبيقات  ةمكانيإتوسيع نطاق عناصر  •

 والدروس المستفادةنجاح المنظمين  قصص •

 استراحة 11:30-11:15

12:45-11:30 

 للجميع المتنقلةالتطبيقات والخدمات  إلتاحة التنظيم الذكي تسهيالً  :8الجلسة 

الخدمات  وتعميملتيسير نشر  الالزمة ةتدابير التنظيميالالجلسة دور المنظم و  هذهفي سُيتدارس 
 .االجتماعية ةنمائيهداف اإلتحقيق األبغية  المتنقلةوالتطبيقات 

تعزيز طريق  نفي العالم الرقمي ع االجتماعيةلتحقيق التنمية  ةالخدمات المتنقلة: وسيل •
 بالوسائل المتنقلة ستثمارزراعة والدفع واالالوالتعليم و  ةمن قبيل الصح ةالخدمات األساسي

 ، والخدمات المتنقلة في كل المجاالت.).، إلخاستمداد الجماهير ،المتنقلة الهبات(

، والمحتوى ة،والخصوصي ،الضرائبوفرض ة، القصير  زو بتكاليف الرم ةرفع الحواجز المتعلق •
 .، إلخحركةالدارة إ و  ير،والمعاي ،والتنظيم

 .: وسيلة لتمكين المستهلكين والمواطنينالمتنقلةالتطبيقات والخدمات  •
 .التوازن ةقامإ يستهدفشتى القطاعات: عمل ل ةالشامل اتالتنظيم في البيئ •
 .نجاحهم قصصمين و ظتجارب المن •

 الغداءاستراحة  14:15-12:45

15:30-14:15 

 ؟النطاق العريض اإلقبال علىثر التنظيم على ؤ : كيف يةالختامي ةالمناقش
 واالتصاالتع تنظيم تكنولوجيا المعلومات متتبِّ عن على تقديم عرض  ةالجلس هذهتشتمل س

النطاق العريض. كما ستتيح  اإلقبال علىتنظيم على التحاد ونتائج تحليل أثر االالذي أعده 
 ةالتدابير التنظيميب فيما يتعلقعن تجاربهم  اتتبادل المعلوم ةللمنظمين فرص ةالجلس هذه

على  فز اإلقبالوح ة،جودة الخدم وضمان ،النطاق العريض إلى ًا للنفاذتعزيز  ذةالمتخ
 العريض.النطاق 

 ةمكانيإ(تحقيق الهدف المثلث المتمثل في  تحفزالتي  التنظيميةعن القواعد  ةعام ةلمح •
 )التكلفة وتهاود ،والتوفر ،النفاذ

ما هي  الخدمات؟ اإلقبال علىالمستهلكين وعلى  ار جودة الخدمة على رضؤثكيف ت •
 جودة الخدمات؟ ضمانلتخاذها اينبغي  التيالتدابير 

 ةوأدواته التنظيمي ،وصالحياته ،وواليته ،على دور المنظم ضوء •
 ما الذي يعمل؟ وما الذي ال يعمل؟ •

 التعلم من تجارب المنظمين •
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 استراحة 15:45-15:30

  ةختتام الندو او  ،لى المضي قدماً إالسبيل  17:00-15:45
 


