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 2019فبراير  15جنيف،  BDT/IEE/RME/013الرسالة المعممة  المرجع:

   

 إدارات الدول األعضاء في االتحاد -  

 أعضاء قطاع تنمية االتصاالت في االتحاد -

 الهيئات التنظيمية الوطنية -

 اإلقليمية والدوليةالمنظمات  -

الهيئات األكاديمية ومعاهد البحوث المنضّمة  -
 إلى االتحاد

  

  
 9-12، فانواتو ،بورت فيال، (GSR)عشرة لمنظمي االتصاالت  التاسعةالندوة العالمية  الموضوع:

 2019يوليو 

 ،حضرات السيدات والسادة

 ،تحية طيبة وبعد

التي  (GSR-19)عشرة لمنظمي االتصاالت  التاسعةيسرني أن أدعوكم إلى المشاركة في الندوة العالمية 
 Warwickوستُعقد الندوة في فندق . بالتعاون مع حكومة فانواتو (ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت سينظمها

Le Lagon Resort  تحت موضوع: التوصيلية ، 2019يوليو  12إلى  9الفترة من  في ،فانواتو ،بورت فيالفي
 .مستقبل التنظيمالشاملة: 

الخطوات الكبيرة التي  يدل على ، مما2018 فيالستخدام اإلنترنت  50/50النسبة المستهدفة لقد تحققت 
ً على المنافسةيخطوها العالم نحو بناء مجتمع رقمي عالمي أكثر شموالً.   وقد انصب التركيز أساسا

 ،من سكان العالم المتبقي الثاني للنصفتوفير التوصيلية لسكان العالم. و النصف األول منتوصيل ل
زال هناك  القطاعات وعبر الحدود، وما وبينالتعاون بين أصحاب المصلحة  ن االستناد إلىسيتعيّ 
 .ةيتعين القيام به لتحقيق أهداف التنمية المستدام مماالكثير 

 للمنظمين وأصحاب المصلحة المعنيينمنصة فريدة من نوعها  2019 العالمية لعام توفر الندوة
تبادل الخبرات والمعارف وتحديد الوسائل و التعاون من أجلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب

بأسعار ميسورة  كل مكان لناس فيفائدة ال واستخدامها إلى اإلنترنتنفاذ التوصيلية وال بتوفيرالكفيلة 
الندوة على االستراتيجيات  المناقشات التي ستدور خالل. وستركز وبطريقة آمنة ومأمونة وموثوق بها

والسياسات الرقمية؛ وتنظيم البنية التحتية؛ واآلليات المبتكرة لالستثمار والتمويل، والثقة واالطمئنان 
دور و (5G) االستعداد للجيل الخامسالطيف؛ و واالحتياجات مناقتصاد قائم على البيانات؛  في

 .التغيراآلخذ في  المستهلك

ً  ستُنظموكجزء من الندوة،  في ذلك المائدة المستديرة  وورش عمل مواضيعية بما أحداثأيضا
بار مسؤولي واجتماع ك اجتماع الرابطات التنظيمية اإلقليميةوالتنظيمية  لهيئاتالتنفيذيين ل لرؤساءل

 .2019 يوليو 9 في (CRO) من القطاع الخاص التنظيم
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العالمية التاسعة عشرة  واإلسهام الفعّال كي تتكلّل بالنجاح الندوةأن يكون بوسعكم المشاركة  وأتمنى

 .(GSR-19) 2019 لمنظمي االتصاالت لعام

 وا بقبول فائق التقدير واالحتراموتفضل

 

 

 

 
 مارتن-دورين بوغدان

 المديرة
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 الحدثمعلومات بشأن المشاركة في : 1الملحق 

 منصة التواصل على اإلنترنت

ً فريدة للتواصل في الفترة التي تسبق الحدث و في أثنائه من خالل منصة التواصل تتيح الندوة فرصا
 في العنوان التالي: 2019 للندوة لعامالموقع اإللكتروني  فيتاح والتي ستُ الخط  التفاعلية المتاحة على

www.itu.int/gsr19 ُوحجز  لتحديد مواعيد مقابالتهمتيح هذه المنصة للمستعملين المسجلين الفرصة . وست
ً خدمة ميسر  باستخدام حواسيبهم اللوحية أو قاعات االجتماع هواتفهم الذكية. ويسرنا أن نوفر أيضا

ويمكن الحصول التواصل، لمساعدة المشاركين على تحديد اجتماعات التواصل وحجز قاعات االجتماع. 
عن  أو tgsr@itu.in اإللكتروني التالي عنوان البريدمن خالل من التفاصيل بشأن هذه الخدمة  على مزيد

 .6256/5443 730 22 41+ الهاتف طريق

 الوثائق والترجمة الشفوية
بدون ورق وتعتمد على إرسال الوثائق عبر الويب. ويمكن تنزيل الوثائق المعدة لهذا  اجتماعالندوة 

إلى  وستتوفر الترجمة الشفوية. 2019 لعامالحدث والمعلومات األخرى من الموقع اإللكتروني للندوة 
 .الرئيسية من أجل الجلسات جميع لغات العمل الرسمية الست لالتحاد

 جلسات الحوارالمشاركة في 

طبقاً لإلجراءات السابقة، لن تكون هناك عروض رسمية خالف تلك المقدمة من المتحدثين الرئيسيين 
والمشاركة النشطة ، حسب االقتضاء. وثائق االتحاد األخرىورقات المناقشات وتقارير الندوة وومؤلفي 

وستُنشر جلسات الحوار.  من جميع المشاركين من مستوى المديرين التنفيذيين مرحب بها ومحبذة في
ويُرجى لمن يرغب  .جلسات الحوار معلومات إضافية بشأن المشاركة في قريباً في الموقع اإللكتروني

مؤقت استكمال استمارة تسجيل البرنامج ال واحدة من الجلسات المحددة في في كمتحدثفي المشاركة 
مع تقديم نبذة عامة عن مساهمتهم المحتملة بشأن الموضوع. وسيبلغ المشاركون اإللكترونية  المتحدثين

 المختارون.

 التسجيل
من خالل جهات االتصال التي تعينها  2019 فبراير 15يوم وسيبدأ على الخط حصراً للندوة التسجيل  سيجري

في استيفاء إجراءات التسجيل المتعلقة المعيّنة ويتمثل دور جهات االتصال  كيان./كل إدارة
في العنوان: المتاحة الكيانات الخاصة بها. ويمكن الحصول على قائمة جهات االتصال /باإلدارات

http://www.itu.int/go/regitud ويمكن تبادل معلومات االتصاالتبيانات تسجيل الدخول إلى خدمة  باستعمال .
 .http://www.itu.int/go/regitudالحصول على استمارة التسجيل من الموقع:  المعينةلجهات االتصال 

تغيير جهة االتصاالت،  االتصال و/أويرغب في تعديل بيانات  أويكن لدى كيانكم جهة اتصال،  وإذا لم
يُرجى تقديم التفاصيل المتعلقة باسم العائلة واالسم األول وعنوان البريد اإللكتروني وتقديم هذه المعلومات 

عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان  أو 5484 730 22 41+ في رسالة توجه بالفاكس إلى الرقم:
BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

 معلومات عملية

معلومات قريباً تاح رجى مالحظة أن على المشاركين تغطية نفقات السفر واإلقامة الخاصة بهم. وستُ يُ 
 .الموقع اإللكتروني للندوة فيذلك المعلومات اللوجستية  في عملية بشأن اإلقامة، بما

الحصول على التأشيرة ولضمان استخراج التأشيرة الخاصة بكم في وقت مناسب قبل وطبقاً لمتطلبات 
-GSR) الندوة، أرجو منكم متابعة إرشادات الحصول على التأشيرة المتاحة على الموقع اإللكتروني للندوة

على ( +41 22 730 6256/5443أو الهاتف:  sr@itu.intg . وشعبة التنظيم وبيئة األسواق )البريد اإللكتروني:19(
 المشاركين الذي يحتاجون إلى المساعدة. أتم استعداد لمساعدة

  

http://www.itu.int/gsr19
mailto:gsr@itu.int
http://www.itu.int/go/regitud
http://www.itu.int/go/regitud
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
mailto:gsr@itu.int
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 2الملحق 

 مستقبل التنظيم –التوصيلية الشاملة 

 (GSR-19)العالمية لمنظمي االتصاالت  برنامج الندوة

 اتووفان

  أحداث مواضيعية – 2019يوليو  9 ءالثالثا

 )عن طريق الدعوة(اجتماع الرابطات التنظيمية  12:00-09:30

 )عن طريق الدعوة(القطاع الخاص كبار مسؤولي التنظيم من اجتماع  12:00-09:30

 )عن طريق الدعوة( لهيئات التنظيميةللرؤساء التنفيذيين لمائدة مستديرة  :17:00-14:00

 الندوة - 2019يوليو  10األربعاء 

 االفتتاححفل  10:00-09:00

 استراحة قصيرة/التقاط صور 10:15-10:00

 مليار باإلنترنت! 3,7من الناس البالغ عددهم  المتبقيالجزء حوار القادة: توصيل  12:00-10:15

تشخيص الحالة  ،عريض المعنية بالتنمية المستدامةالنطاق ال لجنةبمشاركة  ،تيح هذه الجلسة للقادةستُ 
 وبحث القضايا التالية:

  محورها الناس، هج شاملة التعاون في توصيل السكان غير الموصولين، والحاجة إلى نُ دور
 بأسعار معقولة وبطريقة آمنة التوصيلية والنفاذ واالستعمالونماذج استثمار مبتكرة لتوفير 

  آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باستعمال
 واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات

 استراحة الغداء/مؤتمر صحفي 14:00-12:00

: نهج تعاوني البنية التحتية الرقميةب يتعلق والتنظيم فيما سياساتالالجلسة األولى:  15:30-14:00

 متعدد األبعاد

 وسياسات غير موصولين استراتيجيات زالوا ماسيتطلب توصيل النصف المتبقي من الناس الذين 
 تعزز التعاون وتراعي ما يلي:رقمية شاملة 

  ُالتعاون عبر  والنظر فيج التنظيمية المبتكرة، واستعراض الوالية القانونية للتعاون، هُ الن
 .التكاليف والنفاذ واالستعمالوالقدرة على تحمل  التوصيليةالحدود والقطاعات لتعزيز 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد ل الدور الشامل لعدة قطاعاتاالستفادة من
 البيعالتقاسم والنفاذ المفتوح )وأهمية المنافسة تعزيز و ،ستعمالاالوالتوصيلية الرقمي لتعزيز 

 العالمية.الفاعلة  والجهاتوتنمية المهارات  الجملة(ب

  ألشخاص ذوي اإلعاقةفائدة االشمول الرقمي ل لتحقيقتعزيز إمكانية النفاذ. 

 اآللياتج الجديدة، مثل هُ إلى الدروس المستفادة والنُ  أدوات سياساتية وتنظيمية مبتكرة تستند 
واستخدام التكنولوجيات من مؤقتة، التراخيص ال، ووالمبادرات التجريبية ،المأمونة التنظيمية

القائم على والتنظيم القرارات المستندة إلى األدلة  ووضع، ("regtech")أجل األنشطة التنظيمية 
 .البيانات

  ُحالة الشمول المالي الرقمي –التنظيم  في مجالج التعاونية هُ تبادل الخبرات بشأن الن. 

 استراحة قصيرة 15:45-15:30
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التوصيلية في  لتوفيرالجلسة الثانية: االستثمار والتمويل والنماذج التجارية الجديدة  17:00-15:45
 بالتوصيليةمن الناس  50% من يتمتع فيه أكثرعالم رقمي 

 3,7الناس البالغ عددهم  من الجزء المتبقيستتناول الجلسة كيفية تأمين االستثمار والتمويل لتوصيل 
 مليار باإلنترنت، مع التركيز على ما يلي:

 مع تحقيق الهدف المنشود تحقيق التوازن بين الحوافز لتشجيع االستثمار واالبتكار  كيف يمكن
 ؟لقدرة على تحمل التكاليف والجودةا المتمثل في

 ل وتحليل البيانات ء االصطناعي واألتمتة وسلسلة الكتيمكن للتكنولوجيات المتقدمة كالذكا كيف
كنولوجيا لبنية التحتية لتمجال ا في الكفاءة واألمنتحقيق تعزيز األعمال و أن تساهم في

 ؟المعلومات واالتصاالت

 ( والشبكات المتأتي في ذلك االستثمار  بماالشراكات التجارية المبتكرة )من مصادر غير تقليدية
 لتشمل المناطق المحرومة من الخدمات.الذكية لتوسيع التوصيلية 

  الشراكات بين )النماذج التجارية المبتكرة و 2.0 الخدمة الشاملة التحرك صوبهل ينبغي
والنهج الشامل  (CSR) االجتماعية للشركاتوالمسؤولية والتمويل  (PPP) القطاعين العام والخاص
عن المساهمات  الناشئة؟ كيف يمكن التقليل من التشوهات االقتصادية ومراكز التحول الرقمي(

 واعتمادات التمويل المقابلة؟صناديق الخدمة الشاملة  في

 ما هي التدابير التنظيمية الملموسة المتوقعة؟ 

 2019يوليو  11الخميس 

 ؟صالحةزالت األساسيات  الجلسة الثالثة: التوصيلية للجميع: هل ال 10:30-09:00

 ستركز المناقشة بشكل واسع على ما يلي:

  إلقامة البنية التحتية لالتصاالت والنفاذ إليها وأمنكيفية التوصيل بين النقاط: رفع الحواجز المتبقية 
البنية التحتية والمعلومات؛ والطيف والنشر الذكي لتحسين التوصيلية والنفاذ إلى النظام  مكونات

 واالتصاالت. اإليكولوجي لتكنولوجيا المعلومات

  الحفز تدابير(، األخرى المرافق العامةودور الشبكات البديلة )المجتمعات المحلية والبلديات 
 التنظيمية.

 بتكار على جميع المستويات لضمان تحول رقمي شامل )استخدام الوسائل الالزمة لتشجيع اال
 .المستويات والقطاعات(مختلف التكنولوجيات الناشئة على 

  ُج التنظيمية القائمة على الحوافز في مختلف القطاعات لتحقيق التوصيلية للجميع.هُ الن 

 استراحة قصيرة 14:45-10:30

 بصورة شاملة تساهم التكنولوجيات الناشئة في الحد الجلسة الرابعة: كيف يمكن أن 12:00-10:45
 مخاطر الكوارث في حاالت الطوارئ؟من 

روبوتات( في البالونات، الطائرات بدون طيار، الستركز المناقشة على دور التكنولوجيات الناشئة )
 الكوارث في حاالت الطوارئ: مخاطرمن  بصورة شاملة المساهمة في الحد

  من مخاطر  بصورة شاملة في الحد تكنولوجيات التحوالت الجذريةكيف يمكن أن تساهم
 ن هي الجهات الفاعلة الجديدة في السوق؟؟ م  الكوارث

 التدابير التنظيمية المبتكرة؟التدابير المعتادة أم  طلوب:مما ال 

 التكنولوجيات، : فهم معرفتهإلى ما الذي يحتاج المنظمون خطط الطوارئ الوطنية،  وضع
واالحتياجات من الطيف، والترخيص، والنفاذ وقابلية التشغيل البيني، وتحليل البيانات، 

 والنماذج التجارية، وغير ذلك.

 استراحة الغداء 14:00-12:00

 الجلسة الخامسة: بناء الثقة في اقتصاد رقمي قائم على البيانات 15:30-12:00

معلومات واالتصاالت والمنصات الرقمية والبيانات حجر األساس تشكل البنية التحتية لتكنولوجيا ال
 البيئة: هذه لالقتصاد الرقمي. في
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  ن يدفع ن يملك البيانات وم  تدفق البيانات  للمنظمين تيسيرجمع البيانات؟ كيف يمكن مقابل م 
في ؟ كيف يمكن أن تتحقق أهداف السياسة العامة من ذلك مهي تكلفة منعه وما، عبر الحدود
شركات التشغيل التي لها كيف تُعّرف األسواق الرقمية؟  ؟ ما هي قيمة البيانات فيهذه البيئة

في إطار االقتصاد الرقمي حيث توجد البيانات في كل مكان، كيف  (SMP) نفوذ كبير في السوق
 تُعزز المنافسة؟

  احتياجات جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مراعاة شواغل  للمنظمين تلبيةكيف يمكن
 أين يكمن التوازن؟ – المواطنين والمستهلكين والشركات

 استراحة قصيرة 14:45-15:30

 الجلسة السادسة: االحتياجات من الطيف 17:00-15:45

موصولة على مجتمعات إقامة ستركز المناقشات المتعلقة بالطيف الالزم لتحقيق التحول الرقمي و
 القضايا التالية:

 خرائط الطريق والخطط المتعلقة بمواءمة الطيف 

 تقاسم الطيف وتراخيص استعماله 

 االستثمار في مجال الطيف 

 (SIDS) الدول الجزرية الصغيرة الناميةاالحتياجات من الطيف من أجل  •

  التنمية المستدامة واألعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لالتصاالت ألغراض الطيف
 2019الراديوية لعام 

 مسار المنظمين 2019يوليو  12الجمعة 

المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي  09:15-09:00
 االتصاالت

 اآلخذ في التطور: حماية المستهلك ودور المستهلك التركيز محورالناس  10:30-09:15

المستهلكون أطراف فاعلة أساسية في النظام اإليكولوجي الرقمي باعتبارهم المستعملين الرئيسيين 
ومع ذلك، فإن ضمان  ازدهار المجتمعات الذكية. تتيحالتي للبيانات  "المنتجين المستهلكين"والمنتجين/

 حماية المستهلك وأمن المستعمل في االقتصاد الذكي القائم على البيانات وبناء الثقة مسألة تخص الجميع.

  ما هي األدوات والبيانات التي ينبغي إتاحتها لتمكين المستهلك؟ ما هي المهارات المطلوبة
 وإذكاء الوعي(؟ )بناء القدرات مشاركةً تامة للمشاركة في االقتصاد الرقمي

 مجال تنمية المهارات الرقمية وإذكاء الوعي لدى المستهلك بشأن  ما هو دور المنظمين في
 تيحها التكنولوجيات الجديدة؟التحديات والفرص التي تُ 

 .أداة تنظيمية للمواطنين والمستهلكين والشركات 

 استراحة قصيرة 10:45-10:30

 (5G)االستعداد للجيل الخامس  12:00-10:45

 في مناقشة أكثر عمقاً بشأن:تيح هذه الجلسة للمنظمين الفرصة للمشاركة ستُ 

 منح تراخيص استخدام الطيف: آليات توزيع الترددات والرسوم المرتبطة بها 

  متطلبات االستثمار واإلجراءات التي يمكن للمنظمين اتخاذها لتشجيع نشر سريع بعد المؤتمر
WRC-19 الجيل الخامس( (5G) )والتكنولوجيات األخرى 

 من الجيل الثالث (3G) إلى الجيلين الرابع (4G) والخامس (5G) ما هي الفرص المتاحة :
 للمستهلكين والشركات؟

  إلى الجيل الخامس النفاذضمان (5G) .واستخدامه 

 سبل المضي قدماً واختتام الحدث 13:00-12:15

___________ 


