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  إىل  
  حاديف االت إدارات الدول األعضاء  -
  مايلال  اعالقطوكاالت االتصاالت الوطنية وهيئات تنظيم   -
  والدوليةمنظمات اإلقليمية ال  -
  أعضاء قطاع تنمية االتصاالت  -
 ينمدعوّ مشاركني الال  -

   

 :(GSR‐16) 2016لعام  لندوة العالمية لمنظمي االتصاالتالمؤتمر المواضيعي السابق ل  املوضوع:
 الرقمي المالي عالمي بشأن الشمولالحوار ال

  2016مايو  11، مصر شرم الشيخ،

  ،والسيداتحضرات السادة 
 وبعد، طيبة حيةت

للندوة العاملية ملنظمي  السابق يوهذا املؤمتر املواضيع .الرقمي املايل احلوار العاملي بشأن الشموليسرين أن أدعوكم إىل املشاركة يف 
مصر، ينظمه  ، شرم الشيخ،"Maritim Jolie Villeيف مركز املؤمترات الدويل " 2016 مايو 11 املزمع عقده يف (GSR) االتصاالت

بالتعاون مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، وحتالف  (ITU)التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت  (BDT) مكتب تنمية االتصاالت
  وحكومة مصر وشركاء آخرين. (AFI) الشمول املايل

التنظيم التعاوين  جيع وتعزيزالرقمي جزء من مبادرة مكتب تنمية االتصاالت الرامية إىل تش املايل واحلوار العاملي بشأن الشمول
وسيجمع  .ذا العامه بني منظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملنظمني من قطاعات أخرى، مع الرتكيز على القطاع املايل

دف إقامة املايل من أحناء العامل  ومنظمي القطاعاحلدث هذا العام بني منظمي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
مقضايا الساعة  حولاء حوار عاملي بنّ  رصة لاللتقاء وسيتيح احلوار العاملي للمشاركني الف أصحاب املصلحة من القطاعني. اليت 

ممعلومات بشأن تقاسم و  نظرهموتبادل وجهات  القطاعات  اون بنيوتعزيز التع التنظيمي والتداخلومناقشة أوجه التآزر  خربا
ج تنظيمية جديدة مبا يعزز   النفاذ إىل اخلدمات املالية الرقمية للجميع من خالل التنظيم التعاوين. إتاحة وحتديد 

مايو،   14إىل  11اليت ستجري من  (GSR)العاملية ملنظمي االتصاالت االحتاد مع ندوة  جنبًا إىل جنبسيعقد احلوار العاملي و 
"التمكني والشمول: لبنات بناء اجملتمعات الذكية موضوع  وحتت مايو لألحداث السابقة للندوة. 11حيث سيخصص يوم 

يسرين سوف لستوسع دائرة احلوار عرب القطاعات. و املناقشة رفيعة املستوى مع القطاع املايل و ستواصل الندوة ، عامل موصول" يف
  .يف الندوة أن تشاركوا أيضاً 
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  البرنامج
ية واالقتصادية، ا ميثل حاجزاً أمام التنمية االجتماعمم، اليوم ملياران من البالغني احلصول على اخلدمات املالية األساسيةيستطيع   ال

وجيا إىل تكنول النفاذ فإنخلوي متنقل يف العامل،  مليارات اشرتاك 7ولكن، مع وجود أكثر من خاصة بالنسبة للبلدان النامية. 
لذين ليست ا الناسوسيلة واعدة لزيادة فرص حصول "ميثل نولوجيات أخرى مبتكرة واستخدامها املعلومات واالتصاالت وتك
 وبغية املضي قدماً، يدعو برنامج الشمول املايل الرقمي إىل تعزيز التعاون بني " على اخلدمات املالية.لديهم حسابات مصرفية

 لشمول املايل الرقميا ضمانإذ يكتسي القطاع املايل وقطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعاون بني اجلميع. 
  رقمي.العامل الأمهية قصوى يف 

 النظامصريف و امل النظام اإليكولوجي، والتعايش بني القائمةدمات املالية الرقمية النماذج واخل خمتلف وسيبحث املشاركون
ش هذين اإلطارين التحديات واملخاطر املرتبطة بتعايو  القائمة اللوائح التنظيميةو اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

الرقمية  سائل الدفعو التخفيف من حدة املخاطر يف بيئات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و  وسبل، التنظيميني املختلفني
كون أيضًا مبناقشة وسيقوم املشار  وطنية وإقليمية منسقة وأدوار الكيانات املسؤولة. لوائح تنظيميةاملتغرية بسرعة، واحلاجة إىل 

ج تنظيمية تعاونية وحتويل  وبناءوحتديد اخليارات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون  اليوم  املطروحة تحدياتلاأوجه التآزر ووضع 
  ل.املفصّ  املؤقتويُرفق بالطي الربنامج  .مستقبالً إىل فرص مالية رقمية للجميع 

  لرقمي.االتدابري التوجيهية التعاونية الالزمة للمضي قدماً يف برنامج الشمول املايل تحديد لعملية تشاور قبل االجتماع  وستبدأ
  المشاركة في أفرقة المناقشة

من  لة للمشاركنيااملشاركة الفعّ ُتشجع و  .لن تكون هناك عروض رمسية باستثناء تلك اليت سيقدمها املتحدثون املدعوون
 شةقالتنفيذيني رفيعي املستوى من القطاع املايل وقطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أفرقة املنا املسؤولني
  .ا ويُرحب

استكمال  ،مج املؤقتاجللسات احملددة يف الربنا أفرقة املناقشة يف يفكمتحدثني ويرجى من املشاركني الذين يرغبون يف املشاركة  
وسُيعلم املشاركون الذين ّمت  .2016  مارس  10على اخلط يف موعد أقصاه املتاحة استمارة التسجيل يف أفرقة املناقشة 

  .2016 مارس  17موعد أقصاه  يف اختيارهم
  الوثائق والترجمة الشفوية

، للحدثاليت أِعدَّت  الوثائق زيلتنالوثائق عرب اإلنرتنت. وميكن  يعتمد على إرسالو  استخدام الورق بدون احلوار العاملي سيبدأ
احلصول عليها أيضًا من وميكن  www.itu.int/gddfi16للحوار العاملي املتاح يف  وغريها من املعلومات، من املوقع اإللكرتوين

وفر الرتمجة الشفوية وستت التطبيق اخلاص بأحداث قطاع تنمية االتصاالت مما يسمح للمشاركني بالتواصل قبل احلدث وبعده.
  لالحتاد. بلغات العمل الرمسية الست

  التسجيل
  .حصراً  اخلط علىملشاركني ميع اجلسيجري التسجيل 

قطاع تنمية االتصاالت، ينبغي التسجيل من خالل جهة االتصال التابعة لالحتاد اليت تعّينها إدارتكم  أعضاء منوإذا كنتم 
ائمة جهات قيف معاجلة إجراءات التسجيل لإلدارة اليت تتبعها أو الكيان الذي تتبعه. و  جهات االتصالكيانكم. ويتمثل دور  أو

. )(TIES خدمة تبادل معلومات االتصاالتالدخول إىل  تسجيل باستعمال بياناتوميكن احلصول عليها  هنااالتصال متاحة 
  .هنا على اخلط نة التسجيلوميكن جلهات االتصال املعيّ 

أعضاء قطاع تنمية االتصاالت، ميكنكم التسجيل من خالل صفحة التسجيل املخصصة للحوار من  مل تكونواوإذا 
ة ومن خالل هذه الصفحة، ميكنكم أيضاً التسجيل يف جلسات الندوة املفتوح. هنابشأن الشمول املايل الرقمي، املتاحة  العاملي
  املشاركني. جلميع
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  معلومات عملية
ذلك تفاصيل  يف مة مبايرجى مالحظة أن على املشاركني حتمل نفقات سفرهم وإقامتهم. وتتاح معلومات عملية بشأن اإلقا

  .للحوار العامليلوجستية يف املوقع اإللكرتوين 
، أحّثكم الجتماعاونظراً ملتطلبات احلصول على تأشرية الدخول، وبغية ضمان استصدار التأشرية يف الوقت املناسب للمشاركة يف 

   .للحوار العاملي والندوة نياإللكرتوني نيعلى اتّباع تعليمات استصدار التأشرية الواردة يف املوقع
 الربيدب( مساعدةالإىل  حتاجونيالذين  كنيمشار ال مساعدةلاستعداد  مأتشعبة التنظيم وبيئة األسواق على  تبقىو 

  .)41+ 730 22 /61006256 أو اهلاتف: gsr@itu.int اإللكرتوين:
  العاملي بشأن الشمول املايل الرقمي.احلوار يف وآمل أن تتمّكنوا من املشاركة وتقدمي مسامهة قيمة 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 

  ]توقيع عليه األصل[

  سانو براهيما
  مديرال

  : الربنامج املؤقتالملحق



‐ 4 ‐ 
 

  المؤتمر المواضيعي السابق للندوة العالمية
 2016لعام  (GSR)لمنظمي االتصاالت 

 الحوار العالمي بشأن الشمول المالي الرقمي

 2016مايو  11شرم الشيخ، مصر، 

 

  معلومات أساسية
م يعتمدون على النقود كلياً يف معظم  يعترب أكثر من مليارين من البالغني معظمهم يف البلدان النامية "مستبعدين مالياً" نظراً أل

م ونادراً ما حيصلون بسهولة على اخلدمات املالية الرمسية مثل احلسابات املصرفية األساسية   مؤسسة مالية يفاألحيان يف معامال
وخاصة  اديةاالجتماعية واالقتص التنمية أمام عائقاً  ميثل املالية اخلدمات إىل الوصول حمدودية أو خاضعة للتنظيم. وإن انعدام

م يف اختاذمن خال وتؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دوراً رئيسياً في تمكين الناسالنامية.  للبلدان بالنسبة  ل مساعد
قرارات مستنرية وتوفري الوصول إىل موارد التعليم واملعلومات الصحية وتقدمي اخلدمات من قبيل خدمات الدفع الرقمية واخلدمات 

مليارات اشرتاك  7ومع وجود أكثر من املصرفية املتنقلة واحلكومة اإللكرتونية وشبكات وسائط التواصل االجتماعي وغريها. 
النفاذ اليوم إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتكنولوجيات أخرى مبتكرة ناشئة واستخدامها خلوي متنقل يف العامل، فإن 

دمات والناس الذين يعانون من نقص اخل الذين ليست لديهم حسابات مصرفية الناسميثل وسيلة واعدة لزيادة فرص حصول "
رقمي العاملي. اطق الريفية، وللسماح هلم باملشاركة يف االقتصاد ال" على اخلدمات املالية، خاصة يف املناطق الفقرية واملن املصرفية

ويف هذا السياق، أصبح الشمول املايل الرقمي مبثابة حجر األساس لالسرتاتيجيات الوطنية بشأن الشمول املايل يف العديد من 
تصاالت، تدعمها تكنولوجيا املعلومات واالضمان نفاذ آمن ومأمون وسهل إىل اخلدمات املالية الرقمية اليت فالبلدان يف العامل. 

أصبح أولوية على حنو متزايد بالنسبة للحكومات واملنظمني ودوائر الصناعة واجملتمعات احمللية على السواء. والطابع املعقد للنماذج 
حلاجة إىل احلوار بني القطاع ادة ااملصرفية الرقمية واملتنقلة املختلفة اليت توّسع سلسلة قيمة اخلدمات املالية الرقمية، يؤدي إىل زي

  املايل وقطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
  المبادرة

مبادرة جديدة لتنظيم مؤمترات مواضيعية تسبق الندوة  (ITU)أطلق مكتب تنمية االتصاالت التابع إىل االحتاد الدويل لالتصاالت 
التنظيم التعاوين بني منظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملنظمني من لتشجيع وتعزيز  (GSR)العاملية ملنظمي االتصاالت 

بالتعاقب مع  2016مايو  11املزمع عقده يوم  (GDDFI)قطاعات أخرى. وسيكون احلوار العاملي بشأن الشمول املايل الرقمي 
ث عاملية ينظمها االحتاد بالتعاون مع شريَكْيه مؤسسة بيل ندوة االحتاد العاملية ملنظمي االتصاالت، األول من جمموعة أحدا

  وذلك اعرتافاً باألمهية البالغة لتعزيز احلوار بشأن الشمول املايل الرقمي. (AFI)ومليندا غيتس وحتالف الشمول املايل 
واهلدف من هذا احلوار العاملي الفريد رفيع املستوى اجلمع بني منظمي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهيئات 
التنظيم املايل من أحناء العامل وإقامة حوار بّناء وإتاحة الفرصة جلميع األطراف لاللتقاء وحبث أوجه التآزر وحتديد التداخل 

ما حققوه من و  أصحاب املصلحة مجيع شواغلجهات النظر واملعلومات بشأن اخلربات والتعلم من وتبادل و  احملتملالتنظيمي 
ج تعاونية الرشيدة، وحتديد املمارسات جناح لسياسة العامة والتنظيم. ل وتعزيز التنسيق والتعاون وحتديد الوسائل الكفيلة بتطوير 

ليوم إىل فرص مالية رقمية ا الالزمة لتحويل التحديات املالية الرقمية املطروحة وسُيختتم احلدث بتحديد التدابري التوجيهية التعاونية
للجميع مستقبًال، وستعمم هذه النتائج بدرجة كبرية على أصحاب املصلحة. وسُينظم احلدث حول جلسات نقاش تفاعلية 

الفاعلة  ومات واالتصاالت واألطرافاملايل ومنظمي االتصاالت/تكنولوجيا املعل القطاع رفيعة املستوى تشمل جهات تنظيم
  السوق واملصارف اإلمنائية وأصحاب املصلحة اآلخرين. يف

_____________________________________________________________________________________  

       
 



‐ 5 ‐ 
 

  المؤتمر المواضيعي السابق للندوة العالمية 
 2016لعام  (GSR)لمنظمي االتصاالت 

  احلوار العاملي بشأن الشمول املايل الرقمي

 البرنامج المؤقت

 

 2016مايو  11 اإلثنين

 تسجيل املندوبني 08:00 – 09:30

 حفل االفتتاح 09:00 – 09:30

 الجلسة األولى: الخدمات المالية الرقمية: الحالة الراهنة 09:30 – 11:00

 حممولف يتجاوز فيه عدد من لديهم هاتيكتسي ضمان الشمول املايل الرقمي أمهية قصوى يف عامل رقمي 
لديهم حساب مصريف. واحلد من الفجوة الرقمية بل وأيضًا الفجوة املالية/املصرفية، سيسهم  عدد من

ماعي واالقتصادي.الجتيف احلد من الفقر من خالل متكني السكان يف قاعدة اهلرم وبالتايل تعزيز النمو ا
 وجرى تطوير مناذج مصرفية رقمية ومتنقلة خمتلفة تبعاً ملختلف النهج التنظيمية والسياساتية مما أدى إىل

عايش . والتعلم من هذه التجارب واألطر التنظيمية القائمة والتخمتلفة من النجاح ودرجات جتارب خمتلفة
األدوار للخدمات املصرفية ولتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و  البيين لألنظمة اإليكولوجيةوالتوصيل 

املختلفة جلهات تنظيم القطاع املايل ومنظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووجهات نظر األطراف 
الفاعلة يف السوق، من شأنه أن يساعد يف حتديد مالمح املناقشات بشأن الوسائل الكفيلة بتحقيق 

 لرقمي.الشمول املايل ا

م وقصص جناحهم بشأن مواضيع من قبيل: وسيتبادل املتحاورون وجهات نظرهم ومعلومات عن خربا
  تعريف الشمول املايل الرقمي. كيف ميكن للخدمات املالية الرقمية أن تسهم يف احلد من الفقر؟

 وأين حنن من ذلك؟

 املتوفرة  مية؟ ما هي أنواع اخلدمات املاليةما هي املسارات الرئيسية املؤدية إىل اخلدمات املالية الرق
اإللكرتونية  دفعوسائل ال/استخدام تبين؟ الشركات الصغرية واملتوسطةللمستعملني النهائيني و 

 واالئتمانات الصغرية والقروض واملدخرات والتأمني واحلواالت املالية الرقمية وغري ذلك.

 ة ة ومنصات الدفع واسرتاتيجيات املعامالت املالينظرة عامة عن مناذج املعامالت الرقمية احلالي
 املتنقلة والنماذج التجارية الناشئة والتكنولوجيات املبتكرة املستخدمة.

  ما هو التنظيم الالزم لكفاءة دعم النماذج اخلاضعة للمصارف وغري اخلاضعة للمصارف
لتنظيم؟ م بني إطاري اا؟ ما هو التفاعل القائشغل أو لطرف ثالث) والتفاعل بينه(خاضعة مل

 هل يشمل التنظيم احلايل مقدمي اخلدمات املالية الرقمية اجلدد؟

  من املسؤول عن التنظيم؟ ما هو الدور الذي يؤديه أصحاب املصلحة الرئيسيون وخاصة دور
 منظمي القطاع املايل ومنظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

 اسرتاحة قصرية 11:00 – 11:15
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 مناسبالحل الالجلسة الثانية: اآلفاق والتحديات:  11:15 – 12:45

م ووجهات نظرهم بشأن التحديات واملخاطر الرئيسية اليت  سيتبادل املتحاورون معلومات عن خربا
تكرة للوصول إىل إىل طريقة تنافسية ومب للتوصل متنع حالياً النظام اإليكولوجي املايل الرقمي من التطور

ال. كيف ميكن ضمان االتساق والتنسيق وجتنب التداخل والتخفيف من حدة لى حنو فعّ الفقراء ع
صاالت/تكنولوجيا لمعامالت املصرفية واالتاللوائح التنظيمية لاملخاطر يف بيئة تتعايش وتتداخل فيها 

 ؟واالتصاالت املعلومات
  واألجهزة  للمنصاتالثغرات التقنية: موثوقية الشبكات وأمنها، وإمكانية التشغيل البيين ،

  املمّكنة، ووضع املعايري لضمان أمن املعامالت واستيقان املستعملني، وما إىل ذلك.
   ثغرات األعمال والثغرات التجارية: االستدامة والعائد على االستثمار ومنصات الدفع على اخلط

التفاعل بني تيال) و املخاطر املتعلقة باملدفوعات الرقمية (االح احلد منوالضرائب والتقدم يف 
  للخدمات املالية الرقمية. اجلهات الفاعلة القائمة واجلديدة يف سلسلة قيمة أوسع

   قدمي اخلدمات الفعلي مل ياالحتكار  املركزالثغرات التنظيمية: ضمان تكافؤ الفرص، كيفية منع
مة والنفاذ الشامل خلداملهيمنني، وإمكانية نقل األرقام والبيانات وإمكانية التشغيل البيين وجودة ا

(مبا يشمل اجلنسني) ومحاية املستهلك (اخلصوصية، محاية البيانات، منع إساءة االستخدام، 
 آليات االنتصاف) واملواءمة اإلقليمية والدولية للتنظيم وغري ذلك.

 اسرتاحة لتناول الغداء  12:45 – 14:00

 لتعزيز الخدمات المالية الرقميةالجلسة الثالثة: تشكيل نهج تعاونية  14:00 – 15:15

ملايل ومنظمي ا منظمي القطاعستبحث حلقة النقاش التفاعلية هذه األدوار واملسؤوليات اخلاصة بكل من 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألطراف الفاعلة يف السوق املعنيني، وستناقش كيفية بناء أوجه 

ج تعاونية ملعاجلة التحديا حويل ت القائمة وتعزيز الشمول املايل الرقمي ومتكينه لتالتآزر وحتديد 
 التحديات املطروحة اليوم إىل فرص مالية رقمية للجميع مستقبًال.

 اسرتاحة قصرية  15:15 – 15:30

  اختتام الحدث –الجلسة الرابعة: سبل المضي قدماً  15:30 – 16:00
أن  نبغييبتحديد اخليارات احملتملة واإلجراءات امللموسة اليت  احلدث ختتم هذه اجللسة النهائيةست

يتخذها مجيع أصحاب املصلحة للمضي قدمًا يف برنامج الشمول املايل. وسُتعرض التدابري التوجيهية 
 التعاونية لكي يعتمدها املشاركون.

  

___________ 


