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 2020مارس  4جنيف،  /RME/DKHBDT/034الرسالة المعممة  المرجع:

   

 إدارات الدول األعضاء في االتحاد -  

 )2018(المراَجع في دبي،  99القرار  -

 أعضاء قطاع تنمية االتصاالت في االتحاد -

 الهيئات التنظيمية الوطنية  -

 والدولية المنظمات اإلقليمية  -

الهيئات األكاديمية ومعاهد البحوث المنضّمة  -
 االتحاد إلى 

الوكالة األمم المتحدة، والوكاالت المتخصصة، و -
 الدولية للطاقة الذرية

 

   

 2020 سبتمبر 3-1،  سويسرا  ، جنيف، (GSR)لمنظمي االتصاالت  العشرون الندوة العالمية   الموضوع: 

  

 والسادة، حضرات السيدات 

 تحية طيبة وبعد، 

جنيف  في مركز ستعقد التي  (GSR-20)لمنظمي االتصاالت  ن يالعشريسر�ي أن أدعوكم إلى المشاركة في الندوة العالمية 
عجلة التغيير التنظيمية:  ، تحت موضوع:  2020  سبتمبر   3إلى    1الفترة من   في  ، سويسرا  ، جنيففي  (CICG) ت  الدولي للمؤتمرا

 التحول الرقمي. تنظيم  

ع�ى تغيير األطر   عاماً  20سنحتفل بمرور فإننا العشرين، بدورتها  الندوة العالمية لمنظمي االتصاالتوبمناسبة احتفال 
كتيب تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (الذي سيطلق  من  نسخًة ُمحّدثةً أننا سنقدم  نُبلغكميسعدنا أن والتنظيمية. 

لمنظمي االتصاالت الندوة العالمية في وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لصدوره الرقمي) عليه كتيب التنظيم 
تحقيق  من أجل  االتصاالت    و منظمملموسة بشأن الخطوات التي يمكن أن يتخذها    إرشادات  فضالً عن  ، (GSR-20) 2020 لعام

 الرقمي. من أجل التحول  مفيدة  توصيلية

  نهج وأدوات تنظيمية متطورة من أجل توفير تحديد التعاون و تبادل الخبرات والمعارف ول فرصةً  GSR-20توفر الندوة وس
كل مكان بأسعار ميسورة وبطريقة آمنة ومأمونة وموثوق بها.  التوصيلية والنفاذ إلى اإلنترنت واستخدامها لفائدة الناس في

 :ما ي�ي وستركز المناقشات التي ستدور خالل الندوة ع�ى 

 ؛ السياسات التعاونية والنهج التنظيمية لتعزيز التوصيلية الرقمية للجميع ● 

 ؛ المنافسة في العصر الرقميو؛ مفهوم هيئة التنظيم التعاونيةالغموض عن  تبديدتعزيز األطر المؤسسية:  ● 

  (WRC-19) 2019الراديوية لعام  العالمي لالتصاالت    بعد المؤتمرما  خدمات  وزيعه بالنسبة لليات تقييم الطيف وتآ ● 
 ؛ الجديدة
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 ؛ توصيلة الميل األخيربر تمخمن مستمدة رؤى  ● 

   ؟إلى تلك المرحلة ألـم نصل بعدالسالمة واألمن الرقميان:  ● 

 . ال يتخلف أحد عن الركب   بحيثتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قابلة للنفاذ  جعل  مجتمعات مستدامة وشاملة:  و ● 

 م والتنظيم، ستوفر لك اتالسياسومتطورة تتعلق ب  موضوعية مسائل بشأنرفيعة المستوى  حلقات النقاشاإلضافة إلى وب 
  ، السياسات من جميع أنحاء العالم وواضعي  االتصاالت ، تجمع منظميأكبر تفاعلية  ذات تدريبات العام جلسات و هذا ندوة 

التنظيمية   للهيئات لرؤساء التنفيذيينالمائدة المستديرة لسننظم ، GSR-20 وكجزء من الندوة وتوفر منصة للمناقشات.
مسؤولي  كبارو (IAGDI) الفريق االستشاري للصناعة المعني بقضايا التنميةواجتماع الرابطات التنظيمية اإلقليمية واجتماع 

 .2020 سبتمبر 1 في (CRO-IAGDI) التنظيم من القطاع الخاص

لمنظمي االتصاالت   العشرونوأتمنى أن يكون بوسعكم المشاركة واإلسهام الفّعال كي تتكلّل الندوة العالمية 

 بالنجاح.  (GSR-20) 2020 لعام

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 

 

 مارتن-بوغداندورين 
 المديرة
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 الحدث: معلومات بشأن المشاركة في 1الملحق 

 منصة التواصل ع�ى اإلنترنت 

الخط   في أثنائه من خالل منصة التواصل التفاعلية المتاحة ع�ى تتيح الندوة فرصاً فريدة للتواصل في الفترة التي تسبق الحدث و 
وسُتتيح هذه المنصة   .www.itu.int/gsr20العنوان التالي: في  GSR-20للندوة الموقع اإللكترو�ي  فيتاح والتي ستُ 

هواتفهم  أو للمستعملين المسجلين الفرصة لتحديد مواعيد مقابالتهم وحجز قاعات االجتماع باستخدام حواسيبهم اللوحية
الذكية. ويسرنا أن نوفر أيضاً خدمة ميسر التواصل، لمساعدة المشاركين ع�ى تحديد اجتماعات التواصل وحجز قاعات  

 gsr@itu.int من خالل عنوان البريد اإللكترو�ي التاليمن التفاصيل بشأن هذه الخدمة  �ى مزيدويمكن الحصول عاالجتماع. 
 . 6256/5443 730 22 41+ الهاتف عن طريق أو

 الوثائق والترجمة الشفوية 

بدون ورق وتعتمد ع�ى إرسال الوثائق عبر الويب. ويمكن تنزيل الوثائق المعدة لهذا الحدث والمعلومات  اجتماعالندوة 
 . GSR-20األخرى من الموقع اإللكترو�ي للندوة 

 جلسات الحوار المشاركة في 

ً لإلجراءات السابقة، لن تكون هناك عروض رسمية خالف تلك المقدمة من المتحدثين  الرئيسيين ومؤلفي تقارير طبقا
الندوة وورقات المناقشات ووثائق االتحاد األخرى، حسب االقتضاء. والمشاركة النشطة من جميع المشاركين من مستوى 

ً في الموقع اإللكترو�ي معلومات إضافية بشأن  المديرين التنفيذيين مرحب بها ومحبذة في جلسات الحوار. وسُتنشر قريبا
البرنامج المؤقت  واحدة من الجلسات المحددة في  الحوار. ويُرجى لمن يرغب في المشاركة كمتحدث في جلسات   المشاركة في 

مع تقديم نبذة عامة عن مساهمتهم المحتملة بشأن الموضوع. وسيبلغ استكمال استمارة تسجيل المتحدثين اإللكترونية  
 المشاركون المختارون.

 التسجيل 

من خالل جهات االتصال التي تعينها كل  2020 مارس 5وسيبدأ يوم ع�ى الخط حصراً  GSR-20للندوة التسجيل  سيجري 
الكيانات الخاصة بها. ويمكن / في استيفاء إجراءات التسجيل المتعلقة باإلداراتالمعّينة ويتمثل دور جهات االتصال  كيان./ إدارة 

بيانات تسجيل الدخول    باستعمال   http://www.itu.int/go/regitudفي العنوان:  المتاحة  الحصول ع�ى قائمة جهات االتصال  
الحصول ع�ى استمارة التسجيل من الموقع:  المعينة . ويمكن لجهات االتصال تبادل معلومات االتصاالت إلى خدمة 

go/regitudhttp://www.itu.int/. 

تغيير جهة االتصاالت، ُيرجى تقديم التفاصيل   يرغب في تعديل بيانات االتصال و/أو أويكن لدى كيانكم جهة اتصال،  وإذا لم
المتعلقة باسم العائلة واالسم األول وعنوان البريد اإللكترو�ي وتقديم هذه المعلومات في رسالة توجه بالفاكس إلى  

 .BDTMeetingsRegistration@itu.intعبر البريد اإللكترو�ي إلى العنوان   أو 41+ 22 730 5484 الرقم:

 معلومات عملية 

في    عملية بشأن اإلقامةمعلومات  قريباً  تاح  رجى مالحظة أن ع�ى المشاركين تغطية نفقات السفر واإلقامة الخاصة بهم. وستُ يُ 
 .الموقع اإللكترو�ي للندوة فيذلك المعلومات اللوجستية  في ، بماالفنادق

وطبقاً لمتطلبات الحصول ع�ى التأشيرة ولضمان استخراج التأشيرة الخاصة بكم في وقت مناسب قبل الندوة، أرجو منكم 
. وشعبة التنظيم وبيئة األسواق  (GSR-20) ترو�ي للندوةمتابعة إرشادات الحصول ع�ى التأشيرة المتاحة ع�ى الموقع اإللك

المشاركين الذي   ع�ى أتم استعداد لمساعدة) 41+ 22 730 6256/5443أو الهاتف:  gsr@itu.int (البريد اإللكترو�ي:
 يحتاجون إلى المساعدة.

  

http://www.itu.int/gsr20
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 2020لعام  العالمية لمنظمي االتصاالتالندوة مشروع برنامج  : 2الملحق 

 (GSR-20) 2020الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 

  عجلة التغيير التنظيمية:
 تنظيم التحول الرقمي

 2020 سبتمبر  1-3 الفترة  ،سويسرا  ، جنيف ،(CICG)ت مركز جنيف الدولي للمؤتمرا 

 جدول األعمال المؤقت 

        جلسات خاصة  (صباحاً)  2020سبتمبر   1

 

   12:30- 11:15الساعة    11:00-9:30الساعة 

الفريق االستشاري  اجتماع  الرابطات التنظيمية  اجتماع 
للصناعة المعني بقضايا  

وكبار  (IAGDI) التنمية 
مسؤولي التنظيم من القطاع  

 (CRO) الخاص 

 تدريب 

 (بما في ذلك الغداء) 14:00- 11:15الساعة 

 ) للمدعوين فقطالتنظيمية ( المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للهيئات 

 
 

   (مساًء)  2020سبتمبر   1

 17:30- 14:30الساعة 

 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت حفل افتتاح   •
 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت العشرين من   بالدورة االحتفال  •
 ة المفقود الحلقة - : السياسات التعاونية والنهج التنظيمية لتعزيز التوصيلية الرقمية للجميع القادة حوار  •

 ستناقش هذه الجلسة:  

O   التكنولوجيات   أن يعتمد شجع االبتكار ويأن    للتنظيمكيف يمكن  :  ذكيعالم  من أجل  التكنولوجيات الناشئة 
 الناشئة؟

O   مستدامة،   سياساتيةمعالجة فجوة التمويل: الموازنة بين آليات التمويل المبتكرة ونماذج التمويل: تدابير 
 ، وحوافز ماليةوشركاتونماذج أعمال 

O  البنية التحتية الرقمية، نطاق لتوسيع  ية: نهج مجتمعالنفاذميسورية تكلفة 

O  التنظيمية  بيئات االختبارخاصة،  صاريحنسا)، تواالستثمار: صفقة جديدة (فر  االبتكار تجارب في مجالي  
 االفتراضية 
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 2020سبتمبر   2

 10:45-9:30الساعة 

 هيئة التنظيم التعاونية مفهوم : تعزيز األطر المؤسسية: تبديد الغموض عن  2الجلسة   •

 هذه الجلسة ستناقش  

O  رقمي  إيكولوجياالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/االتصاالت في نظام  يوالية ودور منظم 

O  واسعة من طائفة، عبر القطاعات، مع المنظمين اآلخرينالسياسات، ومع  واضعي كيف يبدو التعاون: مع 
 المصلحة  أصحاب

O  تغيير الوظائف والمهارات واألدوات 

O واالستقالل  الخصوصية 

O  القدرات والمهارات 

 لتناول القهوة استراحة 

 12:30- 11:00الساعة 

 : المنافسة في العصر الرقمي 3الجلسة   •

 هذه الجلسة  ستتناول  

O  ؟ إلى تلك المرحلة ألـم نصل بعدالتنظيم:  ما بعد التنظيم إلىما قبل من 

O  الجهات الفاعلة بين جميع الفرص لتكافؤ ممكن األسواق التنافسية وغير التمييزية: هل ما زال هناك مجال  
 هل الشراكات هي الحل؟  ؟الرقمية

O  الناشئة: مشهد تنافسي متغير  كنولوجياتوالت القطاعات الرأسيةدمج 

O المفتوح نفاذوال ، البيني والتشغيل ، التوصيل البيني 

 غداءالاستراحة لتناول 

 15:45- 14:30الساعة 

الجيل   تكنولوجياالجديدة ع�ى سبيل المثال،  بالنسبة إلى الخدمات( وزيعه: آليات تقييم الطيف وت4الجلسة  •
 2019العالمي لالتصاالت الراديوية لعام  ما بعد المؤتمر )  الخامس

 هذه الجلسة ستدرس  

O   نفاذ من أجل للشبكات أوسع نطاقاً أو نشر  أوليةإيرادات عامة  :واجتماعيةتقييم الطيف كأداة اقتصادية
 ؟ كبرأ

O  أمام النشر الجديد؟  والضرائب ع�ى الطيف عائقاً  الرسومتمثل هل 

 استراحة لتناول القهوة 

 17:30- 16:00الساعة  

 توصيلة الميل األخير مختبردردشة جانبية:   •

   2020سبتمبر   3
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 9:30-9:15الساعة 

 المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات  •

 10:45-9:30الساعة 

 ؟ إلى تلك المرحلة ألـم نصل بعد السالمة واألمن الرقميان: : 5  الجلسة •

 ستناقش هذه الجلسة  

O   البنية التحتية والشبكات واألشياء: معضلة العصر الرقمي أمن الحفاظ ع�ى 

O  السياسات  لنظر في ل تدابير التأهب، و السيبرانيةتهديدات البناء نظام إيكولوجي رقمي آمن وموثوق به: فهم  
 وتخفيف المخاطر 

O من المسؤول؟ السيبرا�ي  صمودوال السالمة ع�ى الخط : 

O  واستخدامها بها الرقمية: توسيع نطاق الخدمات اإللكترونية الموثوق  في المجتمعات ينالمستهلكإشراك 

 استراحة لتناول القهوة 

 12:30- 11:00الساعة 

ال يتخلف أحد    بحيث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قابلة للنفاذ  جعل  : مجتمعات مستدامة وشاملة:  6الجلسة   •
 عن الركب 

 ستناقش هذه الجلسة  

O  وما إلى ذلك، وتنمية المهارات،  ذوي اإلعاقة  اندماج األشخاص تنظيمية لدعم  ال  دواتاألو  اتيةسياسالتدابير  ال. 

 غداءلاستراحة لتناول ا

 16:00- 14:30الساعة 

 المضي قدماً، واختتام الندوة  سبل  •
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