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 2020 مايو 26جنيف،  /RME/DKHBDT/046الرسالة المعممة  المرجع:

   

 إدارات الدول األعضاء في االتحاد -  

 )2018(المراَجع في دبي،  99القرار  -

 أعضاء قطاع تنمية االتصاالت في االتحاد -

 الهيئات التنظيمية الوطنية -

 المنظمات اإلقليمية والدولية -

الهيئات األكاديمية ومعاهد البحوث المنضّمة  -
 االتحاد إلى

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

 

   

 2020في  ندوة رقميةك تُعقد (GSR)لمنظمي االتصاالت  العشرونالندوة العالمية  الموضوع:

  

 حضرات السيدات والسادة،

 وبعد،تحية طيبة 

نقوم . كنا (GSR-20)ربما تلقيتم، قبل بضعة أشهر، رسالة دعوة للمشاركة في الندوة العالمية العشرين لمنظمي االتصاالت 
الستقبالكم شخصياً وإطالعكم هنا في جنيف ع�ى االتجاهات والمواضيع الهامة في عالم التنظيم السائد  باتخاذ جميع الترتيبات

 ، وبعد دراسة متأنية(COVID-19) فيروس كورونا المستجد جائحةتي نواجهها جميعاً من جراء اليوم. وبسبب التحديات ال
وبما يشمل خيارات ، بشكل إلكترو�يعقد جميع االجتماعات والجلسات تُ  أي أن، رقميةالندوة تصبح أن ، قررنا للموضوع

الفقرات أدناه، وأرفق  متحمسة ألطلعكم ع�ى تفاصيل هذه االحتفاالت في وأناالعشرين للندوة. بالدورة وميزات جديدة لالحتفال 
 في الملحق.المراَجع جدول األعمال المؤقت 

 البرنامج اإللكترو�ي المراجع

 بعدالتعافي  - توصيلية رقمية مرنة وآمنة للجميع"القادة بشأن  حوارلبدء احتفاالتنا بالدورة العشرين للندوة، سنعقد 
" وسنعلن عن إصدار كتيب ومنصة التنظيم الرقمي والدروس المستفادة لتحسين التأهب واالستجابة COVID-19 جائحة

 .2020يونيو  30 في

http://www.itu.int/itu-d
mailto:bdtmail@itu.int
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سلسلة من مناقشات المائدة  سيجري عقد ،(سيتم تأكيد المواعيد النهائية فيما بعد) 2020أغسطس  15يوليو إلى  5ومن 
التنظيمية اإلقليمية،  والرابطات، والعمل مع زمالئنا في المكاتب اإلقليمية بشكل إلكترو�يالمستديرة التنظيمية الخاصة 

 والشركاء، ومعالجة المواضيع التالية:

 اإلدارة المؤسسية واالستقرار التنظيمي في عالم رقمي ●

 والتدابير المؤقتة وتقييمهتوزيع الطيف  ●

 .COVID-19إعادة البناء بشكل أفضل: خطة عمل مشتركة للتأهب والتنمية الرقمية بعد جائحة  ●

 (CRO)، سنعقد اجتماع الرابطات التنظيمية اإلقليمية واجتماع كبار مسؤولي التنظيم من القطاع الخاص أغسطس 31وفي 
في نفس الوقت في قاعات افتراضية مختلفة. ومن المقرر عقد المائدة المستديرة التنفيذية لرؤساء الهيئات التنفيذية 

 .قبيل الجلسات الرئيسية للندوة سبتمبر 1فقط) في  للمدعوين(

، ساعات كل يوم 3جلسات قصيرة ع�ى مدى إطار في  2020سبتمبر  3إلى  1للندوة من  األساسيةوسُتعقد الجلسات 
 التركيز ع�ى ما ي�ي: مع

 تبديد الغموض عن مفهوم هيئة التنظيم التعاونية: األطر المؤسسية التي تفي باألهداف من أجل التحول الرقمي ●
 COVID-19ما بعد جائحة لفي نظام إيكولوجي 

 المنافسة في العصر الرقمي: نهج تعاو�ي وتعاضدي ●

 ة الميل األخيريتوصيلرؤى مستمدة من مختبر  ●

العالمي لالتصاالت ما بعد المؤتمر (من أجل الخدمات الجديدة مثل الجيل الخامس): ليات تقييم الطيف وتوزيعه آ ●
 COVID-19وما بعد جائحة  (WRC-19) 2019الراديوية لعام 

 ؟COVID-19ما هي الخطوة التالية في عالم يتعافى من جائحة السالمة واألمن الرقميان:  ●

 ال يتخلف أحد عن الركبأ لضمانتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قابلة للنفاذ  جعلمجتمعات مستدامة وشاملة:  ●

 التسجيل

 من خالل الرابط التالي: 2020يونيو  1التسجيل للمشاركة في هذه الندوة االفتراضية إلزامي وسيبدأ التسجيل في 
D/CDS/meetings/registration/index.asp-https://www.itu.int/net4/ITU .مكن للمشاركين المؤهلين للنفاذ إلى وي

الخاصة بهم (اسم  TIES التسجيل باستخدام بيانات تسجيل الدخول إلى الخدمة (TIES) خدمة تبادل معلومات االتصاالت
حساب المستعمل الخاص بهم من  إنشاء TIES المؤهلين للنفاذ إلى الخدمة ويمكن للمشاركين غير المستعمل وكلمة السر).

بالفعل أنشأوا بالنسبة للمشاركين الذين و. services/Pages/login.aspx-https://www.itu.int/en/tiesخالل الرابط التالي: 
ً  التسجيلما قاموا بحساب مستعمل عند  .حساب المستعمل الخاص بهم صالحاً  يزال الاجتماع لالتحاد،  اركة فيللمش مؤخرا

 التسجيل جميع طلبات ع�ى للمشاركة المؤهلة اإلدارات والكيانات التي تعّينها (DFP) جهات االتصال تصّدق يجب أنو 
https://www.itu.int/net4/ITU- التالي: العنوانالمعّينة في  . وتتاح قائمة جهات االتصالهذه االجتماعات للمشاركة في

D/CDS/meetings/registration/index.asp. 

 .BDTMeetingsRegistration@itu.int للحصول ع�ى المساعدة، يرجى االتصال من خالل العنوان التالي:و

 الترجمة الشفوية

ستتاح الترجمة الشفوية بناء ع�ى طلبات المشاركين. وفي وقت التسجيل، يجب ع�ى المشاركين الذين يحتاجون إلى لغة أخرى 
لفرنسية أو الروسية أو اإلسبانية). غير اللغة اإلنكليزية تحديد اختيارهم من القائمة المتاحة في النموذج (العربية أو الصينية أو ا

 وفيما ي�ي المواعيد النهائية لطلبات الترجمة الشفوية من خالل نظام التسجيل:

 بتوقيت جنيف) 23:59ة ع(السا 2020يونيو  10: الموعد النهائي هو 2020يونيو  30بالنسبة لحوار القادة في  ●

: 2020 سبتمبر 1-3لجلسات األساسية للندوة في لو2020)أغسطس  31اإلقليمية (بالنسبة الجتماع الرابطات التنظيمية  ●
 .بتوقيت جنيف) 23:59(الساعة  2020يوليو  17الموعد النهائي هو 

 

 

https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
https://www.itu.int/en/ties-services/Pages/login.aspx
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
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 النفاذ إلى قاعات االجتماعات االفتراضية

المشاركين المسجلين حسب األصول سُترسل تعليمات بشأن كيفية التوصيل بمنصة هذه االجتماعات االفتراضية إلى 
رسالة تأكيد التسجيل عن طريق البريد اإللكترو�ي. ولن يتمكن من النفاذ إلى قاعات االجتماعات االفتراضية سوى  في

 المشاركين المسجلين حسب األصول في االجتماع (االجتماعات).

ل الندوة العالمية العشرون لمنظمي االتصاالت كي تتكلّ المشاركة وتقديم مساهمة قيمة و التوصيل وآمل أن تتمكّنوا من

 .بالنجاح (GSR-20) 2020لعام 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ]األصل عليه توقيع[

 مارتن-دورين بوغدان
 المديرة
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 الملحق:

 !تصبح رقمية 2020الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 

 

 
 

 جدول األعمال المؤقت

 

 2020يونيو  30، 2020االحتفال بالندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام  بدء

 
:0013-13:30 

 االحتفال بالدورة العشرين للندوة العالمي لمنظمي االتصاالت بما في ذلك اإلعالن عن إصدار كتيب ومنصة التنظيم الرقمي بدء

13:30-16:00 

 والدروس المستفادة لتحسين التأهب واالستجابة COVID-19التعافي من جائحة  –توصيلية رقمية مرنة وآمنة للجميع حوار القادة: 

 البناء بشكل أفضل؟إعادة من اآلن؟ كيف يمكننا معالجة الثغرات لتعزيز أسس التحول الرقمي والتوجه إلى أين  ●

 معالجة ثغرات التمويل: -

الموازنة بين آليات التمويل المبتكرة ونماذج التمويل: تدابير السياسات المستدامة ونماذج  •
كة والسياسات   الحوافز التنظيمية والضريبية –األعمال والشرا

 التي تقودها المجتمعات لتوسيع البنية التحتية الرقميةالقدرة ع�ى تحمل تكاليف النفاذ: النهج  •

 نية التحتية والتكنولوجيا:معالجة الثغرات في الب -

 زيادة الكفاءة والتأهب والتوصيلية الشاملةية من أجل تقابل متطلبات وتكنولوجيات التوصيل •

ل عالم ذكي مستدام وصديق للبيئة: كيف يمكن للتنظيم أن يعزز جالتكنولوجيات الناشئة من أ •
 االبتكار واعتماد التكنولوجيات الناشئة؟

 :والتنظيمفي مجال السياسات معالجة الثغرات  -

 الجديد؟الواقع ما هو اإلطار التنظيمي الالزم للتحول الرقمي الذي يعالج  •

تنظيمية  مجموعة أدواتالتجريب من أجل االبتكار واالستثمار: صفقة جديدة وأذون خاصة و •
 ع الطبيعي الجديدالوضللتكيف مع وممارسات جديدة  COVID-19ودروس مستفادة من جائحة 
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 2020أغسطس .15 -.2020يوليو .5
 مناقشات المائدة المستديرة التنظيمية الخاصة

 

 بشأن التدابير الرامية إلى تحقيق انتعاش أسرع وأفضلحول مواضيع معينة مائدة مستديرة تنظيمية 

، سيتم تأكيد )وغير ذلكتنظيم جلسات لمدة ساعة ونصف الساعة مع الشركاء (الرابطات التنظيمية، مؤسسات التدريب، 
 المواعيد والمناطق فيما بعد.

 التركيز ع�ى المواضيع المحتملة التالية:

 اإلدارة المؤسسية واالستقالل التنظيمي في عالم رقمي -

 والتدابير المؤقتةتوزيع الطيف وتقييمه  -

 COVID-19إعادة البناء بشكل أفضل: خطة عمل مشتركة للتأهب والتنمية الرقمية بعد جائحة  -

 

 جلسات خاصة – 2020أغسطس  31

 
13:00-16:00 

 (الترجمة الشفوية مطلوبة) Aالقاعة االفتراضية  •

 (RA)اجتماع الرابطات التنظيمية  

 

 Bالقاعة االفتراضية  •

 (CRO)اجتماع كبار مسؤولي التنظيم من القطاع الخاص  

 

 الجلسات اإللكترونية للندوة – 2020سبتمبر  1
 

13:00-14:15 

 (للمدعوين فقط)المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين 

 وضع جدول األعمال التنظيمي لعقد من العمل

 الممارسات الصادرة عن الندوةالمبادئ التوجيهية ألفضل  -

- REG4COVID – الدروس المستفادة والتخطيط للمستقبل 

 طريةدراسات الحالة والمبادرات القُ  -

14:15-14:30 

 افتتاح جلسات الندوة

14:30-16:00 

هيئة التنظيم تبديد الغموض عن مفهوم : األطر المؤسسية التي تفي باألهداف من أجل التحول الرقميالجلسة األولى: 
 COVID-19ما بعد جائحة لفي نظام إيكولوجي  التعاونية

 COVID-19ما بعد جائحة لوالية ودور منظمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/االتصاالت في نظام إيكولوجي  -

ً كافياً هل المنظمون مجهزون  :التنظيمية التطور الرقمي وتغيير الوظائف والقدرات والمهارات واألدوات - تجهيزا
 الجديد والتحول الرقمي؟ الواقع لمواجهة 

مع طائفة واسعة وعبر القطاعات، والسياسات، ومع المنظمين اآلخرين،  واضعيالتعاون: مع  يكونكيف  -
 ؟المصلحة أصحاب من
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 االستقالل الذاتي واالستقاللية: وضع القواعد في عالم تعاو�ي -

 نحو اتخاذ قرارات قائمة ع�ى األدلة التقدموالمنافسة:  تحول القطاععاماً من  20 -

 الهيئات التنظيمية التعاونية في العمل: حالة الخدمات المالية الرقمية -

 

 الجلسات اإللكترونية للندوة – 2020سبتمبر  2

 مختبر توصيل الميل األخير –(دردشة افتراضية)  غير رسمية ، دردشة13:00-12:00

13:00-14:20 

 المنافسة في العصر الرقمي: نهج تعاو�ي وتعاضدي الجلسة الثانية:

 من التنظيم المسبق إلى التنظيم الالحق: ألم نصل بعد؟ ●

يزال من الممكن تحقيق تكافؤ الفرص  أسواق شفافة وتنافسية وغير تمييزية والنفاذ إلى المرافق والخدمات: هل ال ●
كات هي الحل؟ يةالتنظيموضع القواعد بين جميع األطراف الفاعلة الرقمية؟ هل المشاركة في   والشرا

 دمج القطاعات والتكنولوجيات الناشئة: مشهد تنافسي متغير ●

 التوصيل البيني وإمكانية التشغيل البني والنفاذ المفتوح ●

 التنافس ع�ى البيانات، والحاجة إلى التنظيم القائم ع�ى البيانات والتنظيم المشترك ●

 COVID-19حوافز لألطر التنافسية المستدامة التي تعزز الشمول واالبتكار واالستثمار، والدروس المستفادة من جائحة  ●

14:30-16:00 

آليات تقييم الطيف وتوزيعه (من أجل الخدمات الجديدة مثل الجيل الخامس) بعد المؤتمر العالمي  الجلسة الثالثة:
 COVID-19بعد جائحة و 2019لالتصاالت الراديوية لعام 

 COVID-19استخدام الطيف لحاالت الطوارئ المؤقتة: الدروس المستفادة من جائحة  ●

 الرقمي دور الطيف في عملية التحول ●

كبر؟ ●  تقييم الطيف كأداة اقتصادية واجتماعية: إيرادات عامة أولية أو نشر أوسع نطاقاً للشبكات من أجل نفاذ أ

 جديد؟أي نشر هل تشكل الرسوم والضرائب المفروضة ع�ى الطيف عائقاً أمام  ●

 التقليديةمبادئ ترخيص الطيف للخدمات الجديدة (مثل الجيل الخامس) والشبكات غير  ●
 

 الجلسات اإللكترونية للندوة – 2020سبتمبر  3

13:00-14:15 

 ؟COVID-19السالمة واألمن الرقميان: ما هي الخطوة التالية في عالم ما بعد جائحة الجلسة الرابعة: 

التأهب للنظر الحفاظ ع�ى سالمة وأمن البنية التحتية والشبكات واألشخاص واألشياء في جميع األوقات: تدابير  ●
 الجائحةالسياسات والتخفيف من المخاطر مع مراعاة الدروس المستفادة من  في

 بناء نظام إيكولوجي رقمي آمن وموثوق: فهم التهديدات السيبرانية واألمن التعاو�ي ●

 ن المسؤول؟السالمة ع�ى الخط والمرونة السيبرانية: مَ  ●

 لالستخدام اآلمن ع�ى الخط: دور المنظمالهوية الرقمية الموثوقة  ●

 COVID-19المبادرات التنظيمية لحماية األطفال ع�ى الخط بعد جائحة  ●

واستخدامها (خصوصية البيانات،  إشراك المستهلك في المجتمعات الرقمية: توسيع الخدمات اإللكترونية الموثوقة ●
 فكرية)وملكية البيانات، والمخاطر األمنية، وحقوق الملكية ال

 الحاجة إلى التعاون العالمي واإلقليمي بين أصحاب المصلحة المتعددين (من القطاعين العام والخاص) ●
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14:20-15:40 

ال يتخلف أ لضمانتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قابلة للنفاذ المجتمعات المستدامة والشاملة: جعل الجلسة الخامسة: 
 أحد عن الركب

 السياسة العامة واألدوات التنظيمية لدعم إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتنمية المهارات وما إلى ذلكتدابير  ●

 عملية التحول الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات المحددة في جميع األوقات لتيسيرنهج مبتكرة  ●

والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت م والتدريب األساسية ضمان نفاذ الجميع إلى برامج التعلي ●
 (بما في ذلك أدوات التعلم اإللكترو�ي) لضمان أال يتخلف أحد عن الركب.

15:40-16:00 

 سبل المضي قدماً واختتام الندوة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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