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 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 

 2016أبريل  جنيف، BDT/LEE/RME/DM/122-CO املرجع:
   

 هيئات التنظيم الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا   
 املعلومات واالتصاالت

  

والندوة العالمية لمنظمي  (GDDFI)مشاورات بخصوص الحوار العالمي بشأن الشمول المالي الرقمي  املوضوع:
 (GSR-16)االتصاالت 

  

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

 .2016لعام  (GSR)يسرين إطالق مشاورة املبادئ التوجيهية ألفضل ممارسات الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 
. (NTRA) وسيتوىل تنسيق املسامهات املهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس اهليئة القومية لتنظيم االتصاالت مبصر

 وأوّد أن أعرب عن شكري للمهندس عبد الواحد ملوافقته على القيام هبذه املهمة اهلامة.
"التمكني والشمول: لبنات بناء ملنظمي االتصاالت هو  وحيث أن املوضوع الرئيس للدورة السادسة عشرة من الندوة العاملية

عامل موصول"، فإن املشاركني سينخرطون يف حوار عاملي بّناء الستكشاف أوجه التآزر واألساليب الرامية إىل  اجملتمعات الذكية يف
. ويتمثل اهلدف يف حتديد التدابري تعزيز التعاون والتعاضد بني قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقطاع املايل

السياساتية والتنظيمية الذكية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة لتمكني التنظيم التعاوين وإلطالق حوار شامل عرب 
 ءهلؤالالقطاعني، يركز هذا العام بشكل خاص على تعزيز هتيئة بيئة متكينية للنفاذ إىل خدمات مالية رقمية شاملة، خاصة 

 احملرومني من خدمات االتصاالت واخلدمات املصرفية.
وبالتايل، فأنتم مدعوون، يف إطار العملية التشاورية للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت، إىل حتديد السياسات التعاونية االستباقية 

 إىل اخلدمات املالية الرقمية وتطويرها:والتدابري التنظيمية الذكية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة لتسهيل النفاذ 
 حتديد املوضوعات اهلامة ألصحاب املصلحة يف النظام اإليكولوجي املايل الرقمي 
 معاجلة التداخالت التنظيمية بني قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقطاع املايل 
 الت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، خاصة يف عصر حتديد نُ ُهج تنظيمية جديدة لسياسات وتنظيم االتصا

 التعاوين. التنظيم
، (GDDFI) ، ويف إطار احلوار العاملي الذي سيجري قبل حدث الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت بشأن الشمول الرقميثانيا  

التعاونية الالزمة لتعزيز هتيئة بيئة متكينية من  يسرين أن أدعوكم إىل املسامهة يف مشاورة ثانية ومنفصلة لتحديد التدابري التوجيهية
 أجل خدمات مالية رقمية شاملة من خالل نُ ُهج تعاونية هادفة.

وسيجمع احلوار العاملي بشأن الشمول املايل الرقمي بني رؤساء هيئات تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وحتديد اخليارات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون وبناء أوجه التآزر ووضع هنج تنظيمية وهيئات التنظيم املايل من أجل مناقشة 

 تعاونية وحتويل التحديات املطروحة اليوم إىل فرص مالية رقمية للجميع مستقبال .
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لديهم  عدد من حمموليتجاوز فيه عدد من لديهم هاتف ومع إدراك أن الشمول املايل الرقمي يتسم بأمهية قصوى يف عامل رقمي 
حساب مصريف، فإن تقليص ليس فقط الفجوة الرقمية بل وأيضا  الفجوة املالية/املصرفية، سيسهم بكل تأكيد يف احلد من الفقر 
ومتكني السكان يف قاعدة اهلرم وبالتايل تعزيز النمو االجتماعي واالقتصادي. بيد أن التعقيد الذي تتسم به النماذج املصرفية 

نقلة املختلفة اليت توسع من سلسلة القيمة للخدمات املالية الرقمية يفرز احلاجة املتزايدة إىل احلوار بني القطاع املايل الرقمية واملت
 وقطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

لتدابري التوجيهية التعاونية ويف إطار العملية التشاورية من أجل احلوار العاملي بشأن الشمول املايل الرقمي، يرجى منكم حتديد ا
 االستباقية السياساتية والتنظيمية والتجارية يف اجملاالت التالية:

  تعزيز النفاذ إىل خدمات مالية رقمية مسؤولة وآمنة وشاملة مع توفريها واستعماهلا خاصة بالنسبة للمحرومني من
 خدمات االتصاالت واخلدمات املصرفية،

 قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقطاع املايل: حتديد أدوار  أدوار أصحاب املصلحة يف
ومسؤوليات احلكومات وهيئات تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهيئات التنظيم املايل والصناعة 

 واملستهلكني من أجل تسهيل توفري خدمات مالية رقمية شاملة، 
  والدويل. وتعزيز التعاون بني هيئات تنظيم االتصاالت وهيئات التنظيم املايل على الصعيد الوطين واإلقليميبناء أوجه التآزر 

سيكون حمدودا  يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ويف احلوار العاملي  بالغة األمهية املناقشات  هلذه املخصص الوقت ألن ونظرا  
 .كاف   بوقت الندوة بدء قبل وتقدميها املسامهات إعداد عملية الوطنية التنظيم هيئات تبدأ نأ أرجو بشأن الشمول املايل الرقمي،

وللتمكن من تنسيق املسامهات وإتاحة مشروعي التدابري التعاونية املوحدة واملبادئ التوجيهية بشأن أفضل املمارسات يف املوقعني 
( قبلهما، يرجى تقدمي مسامهاتكم بنسق إلكرتوين إىل www.itu.int/gsr16و www.itu.int/gddfi16) اإللكرتونيني للحدثني

 .2016 أبريل 25 أقصاه موعد يف( أقصى كحد صفحتان) gsr@itu.intعنوان الربيد اإللكرتوين التايل: 
 وسُتنشر املسامهات الفردية أيضا . وسُتعرض التدابري التعاونية أثناء احلوار العاملي بشأن الشمول املايل الرقمي واملبادئ التوجيهية

 التنظيمية ألفضل املمارسات يف اليوم األخري من الندوة. 
احلجز  أيضا  بضرورة وأود أن أذكركمالفرصة لكي أشجعكم على التسجيل كمشاركني. وأتطلع إىل تلقي تعليقاتكم وأغتنم هذه 

 احلصول بطلب املتعلقة اإلجراءات على االطالع وميكن. الندوة قبل التأشرية على احلصول طلب إجراءات ومراجعة الفنادق يف
العاملية السادسة عشرة ملنظمي  للندوة اإللكرتوين املوقع يف اإلقامة بشأن املعلومات من والتسجيل على اخلط واملزيد التأشرية على

 .www.itu.int/gsr16 :التايل العنوان االتصاالت يف

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ألصل عليه توقيع[ا]

 سانو براهيما
 املدير
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