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 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 

 2016 يناير15 جنيف،  BDT/IEE/RME/DM/122 املرجع:
   
 أعضاء قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد إىل  

  

 ،(GSR)الندوة العالمية السادسة عشرة لمنظمي االتصاالت  املوضوع:
 2016مايو  11-14، مصر شرم الشيخ،

 ،حضرات السادة والسيدات
 وبعد، طيبة حية ت

، 2016 مايو 11-14 املزمع عقدها يف (GSR-16)يسرين أن أدعوكم إىل املشاركة يف الندوة العاملية السادسة عشرة ملنظمي االتصاالت 
بالتعاون مع حكومة مصر. وسيعقد  (ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت الندوةلألحداث السابقة للندوة. وسينظم مايو  11وسُيحجز يوم 

، شرم الشيخ، مصر وسيرتأسه املهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال "Maritim Jolie Villeاحلدث يف مركز املؤمترات الدويل "
 .، مصر(NTRA)االتصاالت اجلهاز القومي لتنظيم رئيس 

ياات الوطنية لتنظيم االتصاالتتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت م  يميع أاحاء العا م وقد اكتسب  وجتمع الندوة رؤساء اهل
 عامليًا حيوياً  اً حوار أيضًا ويعزز هذا االجتماع شهرة بوصفها احملفل العاملي السنوي الذي جيمع املنظمني لتبادل آرائهم وخرباهتم. 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجمال  يف أصحاب املصلحة الرئيسينيسائر و وقادة الصناعة  وواضعي السياسات بني املنظمني
قطاع  املشاركة يف مناقشات تفاعلية وحتديد أفضل املمارسات للمضي قدمًا ليس فقط يف حيث ميك  ألعضاء قطاعات االحتاد

ية تفاعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتاالتصاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتاالتصاالت، وإمنا أيضًا م  حيث كيف
مع القواعد التنظيمية األخرى حبيث ميكننا االستفادة م  مركز الصدارة يف التنظيم يف إطار بياة تنظيمية تعاونية لتكنولوجيا 

 واالتصاالت. املعلومات
 البرنامج

التمكني والشمول: لبنات بناء اجملتمعات الذكية يف عا م موصول". ويُعرتف بأن تكنولوجيا "سيكون موضوع الندوة هو: 
املعلومات واالتصاالت هي األساس الذي ميك  م  خالله لركائز التنمية االقتصادية واالجتماعية أن حتقق النمو، ولذا ازداد 

ملعلومات واالتصاالتتاالتصاالت ومقدمي اخلدمات، بل االعرتاف حباجتنا إىل أنظمة إيكولوجية تشمل مشغلي تكنولوجيا ا
وتشمل أيضًا املصارف وغريها كشركاء م  أجل توصيل العا م وحتقيق القيمة لألعمال. واح  حباجة إىل العمل معًا إلقامة حوار 

التقدم. وقد ُوضع مشروع  شامل لتهياة بياة تنظيمية مؤاتية بني املنظمني يف يميع القطاعات وإزالة احلواجز اليت تعوق إحراز
وق   واملدخالت اليت أُرسل  إلينا يف 2015جدول أعمال الندوة املرفق بعناية مع مراعاة املدخالت املقدمة خالل ندوة عام 

 الحق.
مايو جمموعة م  األحداث السابقة للندوة أي قبل الندوة بيوم واحد. ويسرنا إبالغكم فيما خيص الندوة هذا  11وسُتنظم يوم 

سنستضيف مؤمتراً مواضيعياً قبل الندوة م  أجل حوار عاملي بشأن الشمول املايل الرقمي وذلك بدعم م  مؤسسة بيل بأننا العام، 
ومليندا غيتس وبالتعاون مع شركاء آخري . وسُيقدم مزيد م  املعلومات ع  هذه األحداث يف الوق  املناسب. وسُيعقد أيضاً يف 
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بق للندوة، االجتماع اإلقليمي املغلق للرابطات التنظيمية "الذي يقتصر على املدعوي  فقط" واجتماع  مايو بعد املؤمتر السا 11
 كبار مسؤويل التنظيم م  القطاع اخلاص.

 (GRID) الصناعة ودوائر املنظمني بني العاملي احلوار جللسات( مايو 12-13) الندوة أيام م  األول والثاين اليومان وسيخصَّص
مايو(، سيكون هناك  14ويف اليوم الثالث م  الندوة ) االحتاد. يف االتصاالت تنمية قطاع وأعضاء السياسات وواضعي واملنظمني

مساران متوازيان، مسار املنظمني املفتوح للمنظمني وواضعي السياسات فقط ومسار دوائر الصناعة املفتوح ألعضاء قطاع تنمية 
 االتصاالت.

 المشاركة في أفرقة المناقشة
عماًل باإلجراءات املتّبعة يف السابق، ل  تكون هناك عروض رمسية فيما عدا العروض اليت يقدمها أصحاب ورقات املناقشة اخلاّصة 
بالندوة ووثائق االحتاد األخرى الفتتاح كل جلسة. ولذا يُرحب باملشاركة الفعالة جلميع املشاركني م  مستوى املديري  التنفيذيني 

ة وُتشجع مشاركتهم. ويرجى م  املشاركني الذي  يرغبون يف املشاركة يف أفرقة املناقشة يف أي م  اجللسات احملددة يف أفرقة املناقش
، مع تقدمي اخلطوط 2016 فرباير 20يف الربنامج املؤق  استكمال استمارة التسجيل يف أفرقة املناقشة على اخلط يف موعد أقصاه 
 .2016 مارس 17العامة ملسامهتهم احملتملة يف املوضوع. وسُيعلم املشاركون الذي  مّت اختيارهم يف موعد أقصاه 

 منصة تواصل على الخط
املوقع  يف ستتاح اخلط على تفاعلي تواصل منصة توفر الندوة فرص تواصل فريدة يف الفرتة السابقة للحدث وخالله بواسطة

. وتوفر هذه املنصة للمستعملني املسجلني الفرصة لتحديد www.itu.int/gsr16يف العنوان التايل:  2016 عاموين لندوة اإللكرت 
االجتماع. ويسرنا هذا العام أيضاً  مواعيدهم باستخدام حواسيبهم اللوحية أو هواتفهم الذكية وسيتمّكنون أيضاً م  حجز قاعات

ل مساعدة املشاركني يف تنظيم اجتماعات تواصل وحجز قاعات االجتماع. وميك  احلصول توفري خدمة ميّسرة للتواصل م  أج
 أو عن طريق االتصال بالرقم gsr@itu.intعلى مزيد م  التفاصيل بشأن هذه اخلدمة م  خالل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل: 

+41 22 730 6256/5443. 
 والترجمة الشفوية الوثائق

الوثائق اليت أِعدَّت  زيل تنتستغين اجتماعات الندوة ع  النسخ الورقية للوثائق وتعتمد على توفري الوثائق عرب اإلنرتن . وميك  
. وستتوفر الرتيمة الشفوية بلغات العمل الرمسية 2016 للندوة لعام للحدث، وغريها م  املعلومات، م  املوقع اإللكرتوين

 الحتاد.ل الس 
 التسجيل

ع  طريق جهات اتصال تعينها كل إدارةتكيان. ويتمثل  2016 فبراير 1سيجري التسجيل عرب اإلنرتن  حصراً، ابتداًء م  
جهة االتصال يف معاجلة إجراءات التسجيل لإلدارة اليت تتبعها أو الكيان الذي تتبعه. وميك  احلصول على قائمة جهات  دور

. وميك  جلهات االتصال (TIES) خدمة تبادل معلومات االتصاالتالدخول إىل  تسجيل باستعمال بيانات هنااالتصال املتاحة 
 .هنااملعينة احلصول على استمارة التسجيل 

وإذا  م يك  لدى كيانكم جهة اتصال، أو إذا رغبتم يف تعديل تفاصيل االتصال وتأو تغيري جهة االتصال، يرجى منكم التكرم 
بتقدمي تفاصيل اسم هذه اجلهة واالسم العائلي وعنوان الربيد اإللكرتوين، وإرسال هذه املعلومات يف رسالة رمسية ع  طريق 

 .BDTMeetingsRegistration@itu.intأو ع  طريق الربيد اإللكرتوين:  41+ 22 730 4548 م:الفاكس إىل الرق
 معلومات عملية

تفاصيل ذلك  يف يرجى مالحظة أن على املشاركني حتمل نفقات سفرهم وإقامتهم. وتتاح معلومات عملية بشأن اإلقامة مبا
 لوجستية يف املوقع اإللكرتوين للندوة.

ونظرًا ملتطلبات احلصول على تأشرية الدخول، وبغية ضمان استصدار التأشرية يف الوق  املناسب للمشاركة يف الندوة، أحّثكم 
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األسواق على أمت استعداد  وستكون شعبة التنظيم وبياة على اتّباع تعليمات استصدار التأشرية الواردة يف املوقع اإللكرتوين للندوة.
أو ع   gsr@itu.int ملساعدة املشاركني الذي  حيتاجون إىل املساعدة. وميك  االتصال هبا بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:

 .6256/5443 730 22 41+ طريق اهلاتف:
 .2016 لعام يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالتة قيمة وآمل أن تتمّكنوا م  املشاركة وتقدمي مسامه

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام

 

 ألصل عليه توقيع[ا]

 

 سانو براهيما
 مدير ال

 : الربنامج املؤق الملحق
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 2016الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 

 

 لو بناء المجتمعات الذكية في عالم موصلبنات : التمكين والشمول

للحفاظ على الندوة كمنصة فريدة وحمايدة يأيت وتبينها باالجتاهات الناشاة يف التنظيم  نتعهد باالعرتاف: الندوة وما بعدهدف 
 يف التنظيم وإنشاء قاعدة داعمة للتنظيم التعاوين. ونريد أن نزود مركز الصدارةإليها املنظمون لكي يتمكنوا م  احلفاظ على 

هتم وتبوء الصدارة م  حيث التنظيم، ليس فقط يف قطاع اجتارهبم وخرب  املعلومات بشأن بادلنا باألدوات الالزمة لتأعضاء
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتاالتصاالت، بل وأيضًا م  حيث كيفية تفاعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتاالتصاالت 

يف التنظيم يف إطار بياة تنظيمية تعاونية لتكنولوجيا  دارةمركز الصحبيث ميكننا االستفادة م   األخرىتنظيمية القواعد المع 
 ، بياة تسمح بتمكني املواطنني م  خالل الشمول.املعلومات واالتصاالت م  اجليل الرابع بل وحىت اجليل اخلامس

مناقشات  إذ هناك أطراف فاعلة جديدة يف السوق وجتري –أدى التطور الذي شهده القطاع إىل تغيريات  :المبدئي السلوك
بشأن النماذج التجارية اجلديدة واحلالية والتكنولوجيات اجلديدة والفرص اجلديدة. وأصبح املنظمون يف العا م أكثر وعيًا بالنظام 

  وجودهماإليكولوجي املتغري وعلى علم بأهنم حباجة إىل التكيف مع البياة املتغرية. وبعد أن كان املنظمون يركزون أساسًا على 
يضطلعون بدور فعال يف تشجيع االستثمار يف البنية التحتية وتطوير مث أصبحوا ستقلة تفتح أسواقًا احتكارية ككيانات م

إذ أصبحوا منظمي  - املاثلة أمامهميواجهون اآلن املزيد م  القضايا  فهماخلدمات واإلشراف على األسواق التنافسية الناشاة، 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.اجليل الرابع الذي  يعززون تطوير 

نزال  ومع ذلك ال ،: نظراً للمشهد املتغري، نشهد اليوم ظهور فرص جديدة، حيث نتعامل مع إنرتن  كل شيءالتحدي المطروح
اجتماعيًا ومالياً  - االقتصاد الرقمي اركة يفلني، األمر الذي يؤثر أيضًا على قدرهتم على املشو نرى مليارات األشخاص غري املوص

التنمية االقتصادية  لدعائماألساس الذي ميك  م  خالله  هيتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ويُعرتف بأنواقتصادياً. 
ات ازداد االعرتاف حباجتنا إىل أنظمة إيكولوجية تشمل مشغلي تكنولوجيا املعلوملذا واالجتماعية أن حتقق النمو، 

 وحتقيق القيمةواالتصاالتتاالتصاالت ومقدمي اخلدمات، بل وتشمل أيضًا املصارف وغريها كشركاء م  أجل توصيل العا م 
القطاعات وإزالة احلواجز اليت تعوق إحراز  يف يميعلألعمال. واح  حباجة إىل العمل معًا لتهياة بياة تنظيمية مؤاتية بني املنظمني 

إىل زيادة الرتكيز على التقييس وقابلية التشغيلي البيين بني احلدود وبني التكنولوجيات كذلك. وإن القدرة  التقدم. كما أننا حباجة
على توفري معامالت آمنة ويف الوق  الفعلي على شبكات قوية ومرنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضرورية لبناء ثقة 

 محاية اخلصوصية.املستهلك، وهذا األمر يتطلب أيضاً الرتكيز على 
، بناء المجتمعات الذكية في عالم موصوللبنات : التمكين والشمول: حول موضوعالندوة  نظمنا: وصف الجلسات

ل وذكي. و وحّددنا مسارات خمتلفة للسماح للمنظمني بتبادل آرائهم بشأن حتديات التنظيم التعاوين يف جمتمع رقمي وموصّ 
عالمية خالل فرتات االسرتاحة، مبا يف ذلك تنظيم تدريب سيرباين وجلسات إعالمية وإضافة إىل ذلك، سُتعقد اجللسات اإل

 بشأن املشاريع والربامج واملبادرات الرئيسية ملكتب تنمية االتصاالت.
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 البرنامج

         ، أحداث تسبق الندوة2016مايو  11 ،األربعاء

 

 الرقميالحوار العالمي بشأن الشمول المالي  12:30-09:00
 استراحة الغداء 14:00-12:30
 الحوار العالمي بشأن الشمول المالي الرقمي 16:00-14:00
 استراحة قصيرة 16:30-16:00

 
 اجتماع الرابطات التنظيمية (CRO)اجتماع كبار مسؤولي التنظيم  18:00-16:30

 

            2016مايو  12 ،الخميس

 حفل االفتتاح 10:00-09:00
 استراحة قصيرة/التقاط صور 10:15-10:00
 التحديات والفرص والسيناريوهات – 2020حلقة نقاش خاصة بالقادة: ما بعد  12:00-10:15

 ستبحث حلقة النقاش رفيعة املستوى هذه ما يلي:
 أي  اح  منها؟ –الذكاء االصطناعي وأجهزة االستشعار الذكية والشبكات الذكية  -
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عصر البيانات الضخمة وإنرتن  كل شيء والتعلم كيفية احلفاظ على الثقة يف  -

 اآليل والبياات الرقمية الذكية؟
 ؟ذكاءً  األكثراألشياء  يف وجودهل سُتهيم  اآلالت الذكية  -
 ذكاًء؟ أكثركيف ميك  للمستهلكني أن يصبحوا  -
لفرص جديدة  التحوالت اجلذريةتكنولوجيات الالزمة لضمان جلب  ر التنظيميةما هو نوع أطر السياسة العامة واألط -

 للجميع بطريقة مستدامة؟ 
 ؟املعتادةهل سيشمل ذلك األعمال  -
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 استراحة الغداء/مؤتمر صحفي 14:00-12:00
 لو بناء المجتمع الذكي في عالم موصلبنات كن ذكياً:   - 1المسار 

كيفية تمهيد الطريق العتماد إنترنت األشياء   –الجلسة األولى: مشهد تنظيمي متغير: تنظيم تعاوني  15:30-14:00
 واالتصاالت من آلة إلى آلة؟

 لو بناء المجتمعات الذكية في عالم موصلبنات عرض ورقة المناقشة الخاصة بالندوة بشأن 
 ستبحث هذه اجللسة:

 البنية التحتية واستدامتها( وصموداآلثار )الكفاءة وجودة اخلدمة  - حتديد السياق -
: البنية التحتية الذكية والنقل الذكي واملؤسساتإعادة تعريف التعاون وسلسلة القيمة م  البنية التحتية إىل اخلدمات  -

 الذكية ليم الذكي واألعمالوالشبكات الذكية والتقدمي الذكي للخدمات والصحة الذكية واخلدمات املالية الذكية والتع
فيها وما هو املطلوب م  حيث  وإسهاماً كيفية ارتباط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالقطاعات األخرى  -

 بشأن الطاقةتالشبكات الذكية حالةدراسة  - التنظيم
 حالة كفاءة استهالك الطاقة م  أجل تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - التحديات -

 استراحة قصيرة 15:45-15:30
 جلسة إعالمية بشأن الحوار المتعلق بالتجوال الدولي المتنقل

كيف يمكن تحقيق الشمول للذين ليست لديهم حسابات   –الجلسة الثانية: الشمول المالي الرقمي  17:00-15:45
 مصرفية وللمحرومين من التوصيل في المجتمع الذكي القائم اليوم؟

 جلسة نقاش تفاعلية بشأن: ستكون هذه اجللسة
 كيفية حتقيق الشمول للذي  ليس  لديهم حسابات مصرفية وللمحرومني م  التوصيل يف اجملتمع الذكي القائم اليوم؟ -
 تنظيم تعاوين لتعزيز هتياة بياة متكينية للخدمات املالية الرقمية -

            2016مايو  13الجمعة، 

 : نحو مجتمع رقمي ذكي2المسار 
 في المستقبل: الفرص والتحديات واستراتيجيات األعمال التطورات التكنولوجيةالجلسة الثالثة:  10:30-09:00

 في المستقبل واآلثار التنظيمية  التطورات التكنولوجيةعرض ورقة المناقشة الخاصة بالندوة بشأن 
 ستبحث هذه اجللسة ما يلي:

فاي واالتصاالت م  آلة إىل -التكنولوجيات املستقبلية: الطائرات بدون طيار والسواتل الصغرية جدًا وتكنولوجيا واي -
 WebRTC  تكنولوجياو  (NFV) التمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكاتوالكبالت املستقبلية و  (HetNet)آلةتاجليل اخلامس 

 والتكامل والسالمة واالنفتاح واجلودة؟ وسرعة االستجابةوثوقية ما هي متطلبات التكنولوجيات املستقبلية؟ امل -
 هتياة املشهد التنظيمي: ما هو نوع التنظيم الالزم وَم  املسؤول عنه؟ -
 اجلديدة؟ ؟ ما هي احلدود2015لعام الراديوية ما هو الوضع بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت  –الطيف كأداة لالبتكار  -
توقع؟ ثورة أم تطور؟ اجليل اخلامس: ما -

ُ
 امل
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 استراحة قصيرة 10:45-10:30
 ! ما يمكن أن تقدمه لك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت!التمكينالجلسة الرابعة:  12:00-10:45

 عرض ورقة المناقشة الخاصة بالندوة بشأن المنصات الرقمية في اقتصاد تعاوني
 ستبحث هذه اجللسة ما يلي:

 ؟اإليكولوجي اليومكيف يبدو النظام  -
 هل اخلدمات األساسية اجملانية متّك  اجملتمعات واألفراد؟ -
تطبيقات لتكنولوجيات و  يؤدي االعتماد اجلماعيكيف   –احلوافز التجارية واالستثمارية واالستدامة يف اقتصاد تعاوين  -

السرتاتيجية والتشغيلية وإحداث دفع القرارات ا م  جانب املستهلكني والشركات واحلكومات إىلالرقمية التوصيل 
 فرص لتمكني املواطنني واألعمال التجارية.

واخلدمات اجلديدة ذات الصلة حبيث ميك  تعزيز االبتكار وريادة  توسيع النفاذ بتطوير احملتويات كيف جيب أن يقرتن -
 احمللية. دات الرقميةاألعمال وكيف ميك  للمنصات واحملتويات الرقمية احمللية أن تساعد يف تطوير االقتصا

 استراحة الغداء 14:00-12:00
 جلسة إعالمية بشأن برنامج إصالح الخدمة الشاملة

 !الشمولالجلسة الخامسة:  15:30-14:00
 عرض ورقة المناقشة الخاصة بالندوة بشأن العوامل التمكينية للشبكات والمجتمعات واألفراد األذكياء

 ستبحث ورقة املناقشة هذه ما يلي:
 حتسني املهارات الرقمية م  أجل الفرص التجارية اجلديدةتالشركات الصغرية واملتوسطة -
 حتقيق إيرادات م  التطبيقات –السياسات الذكية والتدابري التنظيمية: ريادة األعمال يف اقتصاد ذكي تعاوين  -

 لتمويل اجلماعيا –واخلدمات الذكية، خدمات احلوسبة السحابية، الشبكات، االستقطاب اجلماهريي 
 ما عسى أن يقوم به املنظمون لتسهيل ريادة األعمال يف اقتصاد رقمي؟ -

 استراحة قصيرة 15:45-15:30
 العالم نجوبجلسة إعالمية: دعونا 

 كيف يمكن الحفاظ على الثقة؟  –الجلسة الثانية: آثار المجتمعات الذكية في الحياة الواقعية  17:00-15:45
املشاركون يف جلسة النقاش التفاعلية هذه بتبادل وجهات نظرهم بشأن اخلصوصية والثقة واألم  سيقوم املتحاورون 

 أساس تطوير جمتمعنا الذكي )مثل تأمني التجارة اإللكرتونيةتاملعامالت املالية، اهلوية الرقمية( - السيرباين
 هجوم سيرباينتوضيح ما يلزم القيام به يف حالة وقوع  –عروض توضيحية: تدريب سيرباين 
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            2016مايو  14السبت، 

 فقط( للمدعوينالمدير ) اإفطار يقيمه مأدبة 09:30-08:00
 

12:15-09:45  
 

 مسار دوائر الصناعة مسار المنظمين
المبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة 

 :بشأن أفضل الممارسات
 مناقشتها واعتمادها

التوجيهية ستتناول هذه اجللسة املبادئ 
الصادرة ع  الندوة بشأن أفضل 

 املمارسات لكي يعتمدها املنظمون.
منصة تبادل بين  - لقاء المنظمين

بشأن مواضيع منها  - المنظمين
المحتوى واالتصاالت والخدمات 

 والطاقة المالية
سيتبادل املنظمون املعلومات بشأن 
جتارهبم وخرباهتم ليس فقط يف قطاع 

املعلومات تكنولوجيا 
واالتصاالتتاالتصاالت ولك  أيضاً م  
حيث كيفية تفاعل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالتتاالتصاالت مع القواعد 
التنظيمية األخرى، حبيث ميك  هلم 

حتديد األدوات واملبادئ التوجيهية الالزمة 
لالستفادة م  مركز الصدارة يف التنظيم 

ا يف بياة تنظيمية تعاونية لتكنولوجي
املعلومات واالتصاالت م  اجليل الرابع 
بل وحىت م  اجليل اخلامس. وستبحث 

هذه اجللسة دراسات احلالة بشأن 
الصحة اإللكرتونية والطاقة الكهربائية 

واحملتوى وستشمل منظمني م  قطاعات 
 املال والطاقة والصحة واإلذاعة.

النقاش الخاص بقادة دوائر 
وح آثار االبتكار المفت - الصناعة

والنماذج التجارية الجديدة على 
 التنظيم التعاوني

االبتكار املفتوح وتقاسم املوارد 
والنماذج التجارية املتصلة بالشبكة 

مكونات رئيسية لالبتكارات 
والتطورات اجلديدة يف معظم 
الصناعات مبا فيها تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. وال ميك  
للشركات تطوير كل شيء مبفردها 

السيطرة عليه، ولكنها ستستخدم و 
خدمات م  شركات أخرى وستفتح 

خدماهتا أمام أطراف ثالثة. وقد 
يعتمد النجاح بشكل أكرب على  

كيفية حتول الشركات ملركز يف النظام 
اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بدالً م  اعتماده فقط 

على إقامة بنية حتتية وامتالكها. 
جللسة للمشاركني وستسمح هذه ا

بتبادل آرائهم بشأن مناذج األعمال 
 التجارية ومناذج الشراكات والتنظيم.

النقاش الخاص بقادة دوائر 
مؤشرات األداء  - الصناعة

 الرئيسية التنظيمية
ستبحث هذه اجللسة مؤشرات األداء 
الرئيسية التنظيمية يف سياق التنظيم 
 -م  اجليل األول إىل اجليل الرابع 

 تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات أداة
 واالتصاالت كأساس للمناقشة.
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 المضي قدماً وحفل االختتام 13:30-12:15
 الصادرة ع  الندوةعرض أفضل املمارسات  •
 ملخص ورش العمل السابقة للحدث •
 والرابطات التنظيمية كبار مسؤويل التنظيمي  عرض تقارير اجتماعَ  •
 انطباعات اخلرباء •

 : براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالتاجللسةمدير 
 واملقبلون واحلاليوناملتحاورون: رؤساء الندوة السابقون 

 ع  أبرز املالمحتسجيالت فيديوية 
 

 استراحة الغداء 14:30-13:30

___________ 


