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 االتحاد إلى: هيئات التنظيم الوطنية للدول األعضاء في

 

   

مشاورة بشأن المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت  الموضوع:

  GSR)-20( 2020لعام 

 GSR)-20( 2020 لعامالندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 

 السيدات،و السادة حضرات

 تحية طيبة وبعد،

فضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي ألالمبادئ التوجيهية عملية التشاور المتعلقة بيسرني أن أعلن عن بدء 

دان سجوبلوم، المدير العام لهيئة البريد واالتصاالت . وسوف ُينسق المساهمات السيد 2020 لعام (GSR) االتصاالت

المبادئ التوجيهية  ، وسيعتمد منظمو االتصاالت2020لعام الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت ورئيس  (PTS) السويد في

 على موافقته على تولي هذه المهمة الهامة. سجوبلوم وأود أن أعرب عن امتناني للسيد. 2020سبتمبر  1في ألفضل الممارسات 

لتطور من االتصاالت إلى تكنولوجيا المعلومات تشكيل مسار ا 2020الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام  وستواصل

مثل االنهيار  الرئيسيةلألزمات العالمية  تهاعقود، ثم نحو التنظيم الرقمي مع تطور صناعتنا واستجابالمستمر منذ واالتصاالت 

ا  (COVID-19) فيروس كورونا المستجدو 2008المالي لعام   واألكثر منأنواعها.  بجميعالتحديات الوطنية والمحن عن  فضل

الحكمة إلى  2020ادئ التوجيهية ألفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام المب ستستندذلك، 

التي تمتد على مدى عقدين من الزمن إللقاء الضوء على الطريق خلل التحول والسابقة  المستمدة من الندواتالجماعية 

 مسبوق.الضطراب غير االمجهولة أمامنا في أعقاب  ميادين خوضالسياسات على  وواضعيالرقمي ومساعدة المنظمين 

الندوة، إلى ب الخاصةة التشاور "، أنتم مدعوون، في إطار عمليالرقميللتنظيم  المعيار الذهبيوبالتالي، وتحت الموضوع العام "

 يلي: تقديم آرائكم وعرض خبراتكم بشأن ما

 الفكر التنظيمي للتحول الرقميفي مجال قيادة الإظهار  •

لنمو بشكل مستدام وتحقيق األهداف من أجل اي لتمكين وإصلح االقتصاد الرقمي ات ما هو أفضل نهج سياس 

أن نركز عليه في التنظيم للتحضير للسنوات  ينبغيما الذي و؟ COVID-19من أزمة  هتعلمناالذي  ماواالجتماعية؟ 

ما هي مهارات ومستقبل؟ المناسبة للالة فع  الة اتيسياسالقيادة لما هي المكونات الرئيسية لوالعشرين القادمة؟ 

 السياسات؟ واضعيالمطلوبة لمنظمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقيادة 
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 وسرعة االستجابة والقدرة على الصموداإلجراءات التنظيمية: الشمولية  محركات •

وسرعة استجابتها وقدرتها على الصمود ما هي الُنهج التنظيمية التحويلية المتاحة لتعزيز شمولية الشبكات الرقمية  

كيف يمكن تعزيز جاهزية القطاع وإلى الخدمات الرقمية؟  النفاذالتقليدية والرقمية و الجهات الفاعلةل ونماذج أعما

ما هي والرقمي لمواجهة األحداث وحاالت الطوارئ غير المتوقعة والوفاء بالتوقعات على الرغم من الصعاب؟ 

 نمية االجتماعية المستدامة؟للنتعاش االقتصادي والت األجلاالستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة 

 ومشاركة الجميع التعاون عبر القطاعات، والتعاون عبر الحدود،  •

واسع التعاون ال –ما هي قنوات ونماذج التعاون التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية للسوق والمستهلكين  

 المشاورات مائدةهل هناك مقعد للجميع على ومنظم، عبر القطاعات والحدود الوطنية؟ المنظم وغير المستمر، الو

 كيف نضمن اإلنتاجية والكفاءة في تطبيق القواعد واللوائح؟وفي مقعد القيادة؟ سيكون ومن 

التي ، 2003 ذ عامفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت منألوتذكيراا بسلسلة المبادئ التوجيهية 

أشجعكم على تركيز مساهماتكم جرت تجربتها واختبارها،  يتعرض اآلليات التنظيمية الراسخة فضلا عن الممارسات الت

، وال سيما اآلن حيث نُفكر الرقمي التنظيممن أجل تحقيق والرائدة حصراا على الُنُهج واألدوات الجديدة والمبتكرة  2020 لعام

 .شكل أفضلفي إعادة البناء ب

. وسيتم نشر جميع 2020يونيو  26 أقصاه)بحد أقصى صفحتين( في موعد  gsr@itu.intإلى  مُيرجى إرسال مساهمتكو 

المبادئ التوجيهية  عرضسيتم و . على الخطالمساهمات الفردية  فضلا عنالمبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات  مشاريع

واعتمادها في المائدة المستديرة  2020الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام النهائية ألفضل 

 .2020سبتمبر  1في  2020في الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام  ين لمنظمي االتصاالتالتنفيذيرؤساء لل

في الندوة مديري جلسات أو متحدثين أو  وأغتنم هذه الفرصة لتشجيعكم على التسجيل كمشاركين مساهماتكموأتطلع إلى تلقي 

 .www.itu.int/gsr20الموقع التالي: في ويرد مزيد من المعلومات  .2020 العالمية لمنظمي االتصاالت لعام

 .راموتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحت

 ]النسخة األصلية عليها توقيع[

 مارتن–دورين بوغدان

 المديرة
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