
 
 

International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland  
Tel: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • E-mail: itumail@itu.int • www.itu.int • 

 (SG)األمانة العامة 
 
 2017 يونيو 14جنيف،  
 

 الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالتإىل  CL-17/30 املرجع:
وأعضاء قطاعاته واملنتسبني إليه واهليئات األكادميية 

 املنضمة إليه
 (Mr. Preetam Maloor) السيد بريتام مالور التصال:ل

 internet@itu.int-cwg الربيد اإللكرتوين:
   

دعوة جميع أصحاب المصلحة إلى المشاركة في المشاورة المفتوحة لفريق العمل التابع للمجلس  املوضوع:
"اعتبارات بشأن  (CWG-Internet)بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة باإلنترنت  والمعني

 "(OTT)السياسات العامة المتعلقة بالخدمات المتاحة بحرية على اإلنترنت 

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

، (CWG-Internet)بقضايا السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت  فريق العمل التابع للمجلس واملعينبناًء على طلب 
 وحضورياً( بشأن املوضوع التايل: ، إجراء مشاورة مفتوحة )إلكرتونياً 2017مايو  25، يف يوم 2017االحتاد يف دورته لعام  جملس قرر

 (OTT)ت ناعتبارات السياسات العامة المتعلقة بالخدمات المتاحة بحرية على اإلنتر "
الذي أدى إىل ظهور اخلدمات القائمة على اإلنرتنت املعروفة  (ICT)إىل التطور السريع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  بالنظر

(، يدعى مجيع أصحاب املصلحة إىل تقدمي OTTباسم "اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت" )يشار إليها فيما بعد باملختصر 
 اجلوانب الرئيسية التالية من منظور السياسات العامة: مسامهاهتم بشأن

 ؟OTTما هي الفرص والتداعيات املرتبطة باخلدمات  1

 ؟OTTما هي قضايا السياسات العامة والقضايا التنظيمية املرتبطة باخلدمات  2
وأصحاب املصلحة اآلخرون الذين يقدمون خدمات التطبيقات  OTTاخلدمات  كيف تساهم اجلهات الفاعلة يف 3

 ؟وسالمته وخصوصيته بأمن املستهلكجلوانب املتعلقة ا يف

لحة حاب املص، للمساعدة على هتيئة بيئة متّكن مجيع أصOTTما هي الُنهج اليت ميكن النظر فيها، فيما يتعلق باخلدمات  4
 ؟من النمو واالزدهار

ومشغليها أن تتعاون على أحسن وجه حمليًا ودولياً؟ وهل ميكن إنشاء  OTTفاعلة يف اخلدمات كيف ميكن للجهات ال 5
 "اتفاقات شراكة منوذجية؟

 التايل: من خالل الرابط 2017أغسطس  19ردودكم يف موعد أقصاه  بتقدميويرجى التكرم 
internet-http://www.itu.int/en/council/cwg  معلومات وإرشادات مهمة بشأن حيث ميكنكم أيضًا االطالع على

 . ونشجعكم على إطالع سائر أصحاب املصلحة من املهتمني الذين قد يرغبون يف املشاركة.عملية تقديم الردود

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
mailto:cwg-internet@itu.int
http://www.itu.int/en/council/cwg-internet


 -2-  

 

م وثيقة جتميعية إىل االجتماع احلستتاح لعامة اجلمهور يف املوقع اإللكرتو مجيع الردود الواردة و  ضوري ين لالحتاد وستقدَّ
ولالطالع على  االجتماع. كي ينظر فيها  ،يف جنيف، سويسرا 2017سبتمبر  18للمشاورة املفتوحة املزمع عقده يوم 

تفاصيل أخرى بشأن االجتماع احلضوري يرجى املواظبة على زيارة املوقع اإللكرتوين لالحتاد املكرس لذلك: 
consultations.aspx-internet/Pages/open-http://www.itu.int/en/council/cwg. 

للمجلس  بعفريق العمل التاويرجى االطالع كذلك من خالل الرابط التايل على تقرير الرئيس بشأن االجتماع السابق ل
 :2017 فرباير 7و 6الذي ُعقد يوَمي  ،Internet)-(CWGالسياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت  بقضايا واملعين

0011/en-C-RCLINTPOL9-https://www.itu.int/md/S17. 

 التقدير واالحرتام.وتفضلوا بقبول فائق 

 )توقيع(

 جاو هولني
 العام األمني
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