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التوصيلية   وتيرة  تسريع  الرقمي:  التحول  أجل  من  التنظيم 
 الشاملة والنفاذ واالستخدام الشامَلين

  عبر اإلنترنت في الفترة ) التي ُعقدت  GSR-21لمنظمي االتصاالت (بت الجلسات الرئيسية للندوة العالمية الحادية والعشرين  اجتذ
 في الوزارات الحكومية ، من بينهم مسؤولون دولة عضواً  115مندوباً يمثلون  439 بمن فيهممشاركاً،  637 يونيو 25إلى  21من 

،  فقط في أوقات األزمات مهم ليسمتين . وبما أن التنظيم الوكبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعةتنظيمية الهيئات الورؤساء 
الحدث ع�ى   ركز  الطويل بعنوانفقد  المدى  الرقمي  موضوع هام ع�ى  التحول  "التنظيم من أجل  التوصيلية    وتيرة  تسريع  –: 

 الشاملة والنفاذ واالستخدام الشاملين". 

الماضية    األشهر الخمسة عشر  ةمدى فتر السياسات ع�ى    وواضعوالمنظمون    شهدهازت المناقشات ع�ى التحديات التي  ورك
تعاملهم مع مهمتهم األساسية   الجائحةأثناء  لت  قدماً إلى كيفية المضي    وسعيهم  خالل  وفير توصيلية ميسورة  بشكل أفضل 

بالشمولية   االتسام أقر المنظمون بضرورة  و  للناس في كل مكان.وآمنة وعالية الجودة    وموثوقة،  ومفيدة  وسهلة المنالكلفة  الت
البيانات ع�ى  واالعتماد  والمرونة  الظروف   والشفافية  مع  للتكيف  يكونوا مستعدين  أن  إلى  بحاجة  وأنهم  قراراتهم،  اتخاذ  عند 

كات    يكونمليار شخص قد    3,7ى الرغم من أن توصيل  وع�  المتغيرة باستمرار. بعيد المنال، اتفق المنظمون ع�ى أن تمكين الشرا
 يحّولالتمويل المبتكرة يمكن أن  وممارسات ج التنظيمية الالزمة وكذلك آلياتهُ األدوات والنُ  تخدام جميعباسوالتعاون الرقمي 

 حقيقة واقعة.  م إلىهذا الحل

هدف تسهيل المناقشات  وفي الفترة التي سبقت البرنامج الرئيسي من أبريل إلى يونيو، ُعقدت سلسلة من األحداث المترابطة ب
ال  بشأن النظر  الخاصة بكل منطقوجهات  المبتكرة  والحلول  والتحديات  الهدف من هتنظيمية  وكان  الجديد تعزيز  ة.  النسق  ذا 

التي جعلت   التنظيمي العالمي في المناقشات الحاسمة    . 2000منذ عام    هاماً منبراً  الندوة  الشمول وزيادة مشاركة المجتمع 
 . هناويمكن االطالع ع�ى التقارير الختامية لألحداث اإلقليمية 

ندوة  ال  تضمنت وباإلضافة إلى حلقات النقاش رفيعة المستوى بشأن مسائل موضوعية ومتطورة تتعلق بالسياسات والتنظيم،  
ات الناشئة ودور الشباب في مستقبل التنظيم إلى جانب التكنولوجي  جديدة بشأن  تفاعلية  ودروات تدريبيةجلسات    2021لعام  

 في المجال التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  قيادة المرأةتعزيز 

لضمان  ج التنظيمية المتطورة  هُ تبادل الخبرات والمعارف والتعاون وتحديد األدوات والنُ لألعضاء االتحاد فرصة    وأتاحت الندوة
توصيلية    لتوفيروالتمويل الالزم  من أجل التحول الرقمي؛  والتوصيلية واألدوات التمكينية التنظيمية    ؛المجال الرقميالثقة في  

كات من أجل التحول الرقمي ؛واالستخدام، والشمول الرقمي اآلمن ،ميسورة التكلفة والنفاذ المفيد  .والشرا

 ع�ى القائمة الكاملة لوثائق وأحداث الندوة.  www.itu.int/gsr21: تالييحتوي الموقع اإللكترو�ي للندوة المتاح في العنوان ال

لعام  وترد   االتصاالت  لمنظمي  العالمية  الندوة  عن  الصادرة  الممارسات  التوجيهية ألفضل  اعتمدها   2021المبادئ  التي 
ويمكن   التقرير  بهذا  الملحق  في  التاليالمنظمون  العنوان  في  للندوة  اإللكترو�ي  الموقع  في  أيضاً  عليها    : االطالع 

www.itu.int/gsr21 . 
  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/gsr21
http://www.itu.int/gsr21
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 جلسات خاصة

 المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية 

 

كثر من  التنظيميةالمستديرة للرؤساء التنفيذيين للهيئات جمعت المائدة   دولة عضواً. 45مشاركاً من  70أ

إلى المناقشات الثرية التي دارت في جميع الموائد  مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد، -وأشارت السيدة دورين بوغدان
واالقتصادية اإلقليمية منذ   التنظيمية  كدتبريل،  أالمستديرة  التنظيمية  هُ النُ سلطت الضوء ع�ى أن    19-جائحة كوفيدأن    وأ ج 

مخطط    وجود  ع�ى الرغم من عدمو.  أفضل  ع�ى نحوالتعاونية إلى جانب أطر السياسات التمكينية عامل أساسي للمضي قدماً  
وذكّرت المنظمين أيضاً    متوافقة مع الظروف المحلية.يجب أن تكون  هذه النماذج التنظيمية    فإنيناسب الجميع"    موحد"  شامل

واألولويات والتحديات اإلقليمية والعالمية توفر إطاراً للتقدم التنظيمي. وينبغي أن يركز المنظمون ع�ى األدوات  بأن االتجاهات  
 التحول الرقمي للجميع.عجلة السياسات التي تدفع  مسيرة وضعج الجديدة لقيادة هُ المبتكرة والنُ 

مثل  م تمثل  و لعام  نصات  االتصاالت  لمنظمي  العالمية  تترأسها    2021الندوة  ميرسي التي  بأعمال   القائمة ،  وانجو  السيدة 
ً االتصاالت في كينيا،    المدير العام لهيئة   إذا تم اعتمادها ع�ى نطاق واسع،التي  لتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات،    محفال

البلدان ع�ى    يمكن  التي  اتاقتصاد   تحقيق قفزة نوعية فيأن تساعد  الهائلة  تكنولوجيا زالت    ما ها واالستفادة من اإلمكانيات 
لنا  تقدمها  واالتصاالت  المب   جميعاً.   المعلومات  المما وتركز  ألفضل  التوجيهية  لعام  ادئ  رؤساء   2021رسات  اعتمدها  التي 

، إليها واستعمالها   التنظيمي لتمويل البنية التحتية الرقمية والنفاذ   االرتقاء الهيئات التنظيمية خالل المائدة المستديرة، ع�ى  
. لتحول الرقمي إلى إيجاد نُهج جديدة وجريئة ومبتكرة ورائدة لتطوير أدوات للتنظيم الرقمي وا  فيه   وتأتي في وقت مناسب نحتاج 

أن   إلى  وانجو  السيدة  من  وأشارت  كثر  للمساعدة    20أ وردت  الممارسات،   صياغة  في مساهمة  ألفضل  التوجيهية  المبادئ 
إلطالق العنان لقدرة التكنولوجيات الجديدة والناشئة   التي تعد ضرورية القيادة واآلليات الموجهة نحو االبتكار    وشددت ع�ى 

كثر   أ إنترنت  توفير  للمنازلوتمكين  السعة  وعالية  ومرونة  والشركات.   موثوقية  نحن  والحكومات  المنظمين،   ، وقالت، 
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ً   تحمل  الرئيسيون للتحول الرقمي، وع�ى هذا النحو يجب عليها تطوير سياسات ولوائح رقمية البناة نحن   :بعاد ثالثي األ   وعدا
تشتد الحاجة إليه من أجل   تحديد إطار   ونحن بحاجة إلى هذه األدوات من أجل التحول الرقمي لالقتصاد،    استخدام   بحاجة إلى 

ن نكون بمثابة واجهة للتعاون والتنسيق عبر الحدود نحن بحاجة أل التحول الرقمي للهيئات التنظيمية واإلدارة التنظيمية، وثالثاً،  
 بشأن القضايا المتصلة باألسواق الرقمية.

ً -ثم قدمت السيدة بوغدان من الجيل الخامس، والمعيار الذهبي للتنظيم   بشأن المعيار المرجعي للتنظيم التعاو�ي مارتن عرضا
: اإلدارة التعاونية الوطنية ومبادئ تصميم السياسات رفيعة المستوى  هي  التعاو�ي السريع بين القطاعات، استناداً إلى أربع ركائز

ً  عن كونهعيار المرجعي أثبت المقد و ومجموعة أدوات التنمية الرقمية وبرنامج سياسات االقتصاد الرقمي.  تسترشد دليالً عمليا
ا التنظيمية  به  طريقل  طريةالقُ لهيئات  الخامستحقيق  نحو    وضع خرائط  في جميعو  الجيل  الشامل  الرقمي  قطاعات    التحول 

العقد  . وتاالقتصاد الرقمية تتغير وأن االقتصادات في سياق التحول الرقمي في هذا   ستتبعشير األدلة إلى أن مسارات التنمية 
 ً مختلفا مبادئ  مساراً  بين  المرجعي  المعيار  ويجمع  الخامس  .  الجيل  من  بالتنظيم  تعترف  محددة  وأدوات  المستوى  رفيعة 

تعقيد اإلجراءات التنظيمية في العصر    إلبراز مدىكامل مختلف طبقات التنظيم  . وتتسياقياً ونموذجياً ومتعدد األبعادباعتباره  
والهيئات التنظيمية  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    هيئات تنظيماون بين  التع  ويراعي المعيار المرجعي اتساع وعمق  الرقمي.

 وهو عنصر أساسي لألهمية التنظيمية والتماسك والتأثير. ، قطاعات متعددةأو  الخاصة بقطاع معين

كثر من وتبا  : مسائل  3رؤساء الهيئات التنظيمية من جميع المناطق وجهات النظر واألفكار بشأن  رئيساً من 15دل أ

صوت ودور منظمي القطاعات (الطاقة، والمنافسة، واإلذاعة، والمحتوى الرقمي، وحماية البيانات،   – نهج اإلدارة المتكاملة   •
 ؛ والتمويل) 

 ؛ تغيرتغيير الوضع التنظيمي من أجل التكيف مع نظام إيكولوجي م  •

 . التنظيم القائم ع�ى األدلة –تأثير األدوات التنظيمية  •

 

 : ما ي�ي وتشمل القضايا الرئيسية التي أثيرت

العالمية    )19-كوفيد(  فيروس كورونا  جائحةلقد وضعت   • الشاملة في طليعة جداول األعمال  أننا    وعلّمتناالتوصيلية 
سد الفجوة الرقمية والتصدي للتحديات التي تحد من اعتماد النطاق العريض   من أجلبحاجة إلى إعادة هيكلة جهودنا  

ع�ى ويجب ع�ى الهيئات التنظيمية أن تنفذ سياسات جديدة للمساعدة   . في المجتمعات الريفية والحضرية ع�ى السواء
 .إبقاء المواطنين موصولين أثناء الجائحة
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كثر شمولية تحول تركيزها من كونها هيئة تنظيمية   تنظيمية  برامج إلى التعجيل باالنتقال إلى    19- ت جائحة كوفيدأد • أ
الرقمي إلى كونها هيئة تنظيمية للتحول  حتى بل و   ، واللوائحالوزارات    عبر  إجراءات منسقة من خالل    فالتعاون .  للنفاذ 

 شعار الوضع الطبيعي الجديد.البيئات هو 

المشاركون أن و . واقترح المنظمونتعاون هو السبيل للمضي قدماً، ولكن من المهم أيضاً االتفاق ع�ى كيفية التعاون ال  •
تكنولوجيا المعلومات   هيئة تنظيميعني أن   . وهذاكميسرين وشركاء تعاونيين وأن يعززوا المشاركة المؤسسية  وايعمل 

كثر مرونة وتكيفاً   كبراتباع أسلوب تعاو�ي  في  واالتصاالت يجب أن تكون أ مع الفوائد وقواعد ع�ى المستهلك    يركز بشكل أ
كثر لتنظيم في العصر الرقمي أن يتطور  ل غي  كما ينب   السالمة.  نحو التعاون والتنسيق عبر الحدود بشأن القضايا المتصلة أ

 باألسواق الرقمية.

ع�ى   ة وضع السياسات والتنظيم القائمعمليات  التي نوقشت هي أهمية البيانات المفتوحة في    الهامة التاليةسألة  والم  •
 المستعملينجمع البيانات وجلب أصوات    تعزيز مكن ألدوات االستقطاب الجماهيري  . ويع�ى األدلة   ة قائمالالبيانات و
عبر   متاحاً وغير متاح النطاق العريض    كونحيثما ي أن يحددوا بدقة    في   المنظمين   البيانات  مكن أن تساعد. ويالنهائيين

النطاق   في فجوات  اليتمكنوا من توجيه جهودهم بشكل أفضل، ويمكن للمستهلكين أن يفهموا أين توجد    حتىالبلد  
منصات البيانات مجموعة واسعة من الوكالء ومجموعات البيانات ألصحاب المصلحة أن تجمع ن ويمك   .محلياً   العريض

كثر شفافية مع وجود آليات إنفاذ.  في مختلف القطاعات حة و وتعزز عمليات التشاور المفت  من أجل وضع إطار تنظيمي أ
 األطر التنظيمية وآليات اإلنفاذ الشفافية. يخصفيما 

أفضل   إلعادة البناء بشكل  منصات التجارب التنظيميةمثل    الرائدةج  هُ نُ اتباع المزيد من الاتفق جميع المشاركين ع�ى   •
 .19- جائحة كوفيدعالم ما بعد  في 

تكنولوجيا   هيئات تنظيمل ، مما يعني أن  وتعقيد التحول االبتكاري إلى إنشاء نظام إيكولوجي جديدالقضايا    حداثة  أدت  •
كثر أهمية   من خالل القيادة التحويلية واعتماد ُنهج   أخذ زمام المبادرة  إلى   بحاجة فهي    -المعلومات واالتصاالت مهمة أ

 .لتنظيم الرقمي والتعاو�ي ا  إزاء ومعاد النظر فيها   جديدة
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  في مجال ومعهد التدريب    الدولي لالتصاالت  االتحاد   المشترك بينالتدريب  
 االتصاالت في الواليات المتحدة

 

المشتركوه الحدث  التدريب    ذا  ومعهد  االتحاد  مجالبين  المتحدة  في  الواليات  في  التنظيميين زود    االتصاالت  المسؤولين 
الرقمي،   التحول  عملية  تسرع  أن  الناشئة  للتكنولوجيات  بها  يمكن  التي  الكيفية  بشأن  ورؤى  تعزيزبمعلومات    هذه  وكيفية 

التي أدارها السيد جيم أوكونور . وشملت هذه الدورة التدريبية  حتى اآلن  للقدرة ع�ى الصمود الرقميالذكية واالبتكار  التكنولوجيات  
 ية والتنظيمية الرئيسية. اتمناقشة الخبراء لكيفية تفاعل هذه التكنولوجيات الناشئة مع االتجاهات السياس

السيد جيم أوكونور،   ،ارتنم-بوغدان دورينتنمية االتصاالت في االتحاد، السيدة  مكتبمديرة  ولدى الترحيب بالمشاركين، شكرت
األشريك   وخبراء    مدطويل  متحدثين  بين  الجمع  ع�ى  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  القدرات  تنمية  برامج  في 

.  بشأن أحدث اتجاهات التكنولوجيات الناشئة وتأثيرها ع�ى تطورات السوق وتنظيمها معارفهملتبادل  مرموقين تحت لواء واحد
وعززت الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات    وقوتها  عن حالة التوصيلية العالمية  19- وقد كشفت جائحة كوفيد

الجديد   هي الوضع الطبيعي  أن التكنولوجيا الرقميةع�ى الرغم من  و  لبناء القدرة ع�ى الصمود في مواجهة األزمات المستقبلية.
العديدبالنسبة   وقد    من سكان العالم الذين ال يزالون غير موصولين.49%ع�ى    تنطبقال    هذه اإلفادةأن    فمن المفارقات،  إلى 

بالنسبة   المتزايدة  الرقمية  التكنولوجيات  أهمية  كذلك  األزمة  القطاعاتأظهرت  و  إلى  التعليم  مثل  والصحة. العامة  النقل 
 أداة لتحسين عالمنا.   وإنما ،ذاتهاوالتكنولوجيات ليست غاية في حد 

 الحدث العالمي لالتحاد بشأن التكنولوجيات الناشئة من أجل التوصيلية المشاركة في مارتن الحضور إلى -غداندعت السيدة بوو 
سُيعقد  ،  2021 لعام الفترة  الذي  نمواً  2021  يوليو  9إلى    5من  في  البلدان  أقل  ع�ى  التركيز  مع   ،(LDC)    النامية والبلدان 
لمزيد وقدمت السيدة أميناتا غاربا، كبيرة المنسقين في االتحاد، ا  ).SIDSوالدول الجزرية الصغيرة النامية (  (LLDC)  الساحلية غير

 األسبوع الثا�ي.  أن برنامج بناء القدرات سُيعقد في  مضيفةً من المعلومات عن جدول أعمال الحدث 

ك   بين أصحاب المصلحة ع�ى جميع المستويات داخل الحدود وعبرها.   والتآزرمداخالتهم ضرورة التعاون    أثناءد المتحدثون  وأ
 .تعزز االبتكار والتجريب وتستهدف بناء الثقة  مرنةإنشاء أطر تنظيمية  ضرورةواتفقوا باإلجماع ع�ى 
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 :تقاسمها المتحدثون فيما ي�ي بعض الرسائل الرئيسية التي

لنا بالتفاعل في    وقدرتها ع�ى التكيفالتكنولوجيا    ةقو  • الظروف القصوى  للجمع بين الناس كمجتمع عالمي يسمح 
 .كتلك التي نواجهها بسبب الجائحة 

 .والمساءلةمزايا االقتصاد الك�ي من أجل تعظيم الفوائد االجتماعية وتحقيق الثقة   الةالسياسات الفعّ تراعي  •

في    نحن • المتكاملة    خضماليوم  الشبكات  ننتقل من  إذ  المقبل  الكبير  التكنولوجي  الملكية التحول  إلى نظام   ومسجلة 
مع  باالقترانتكنولوجيات مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني ومصنفة تعمل  يعتمد ع�ى إيكولوجي جديد لسلسلة التوريد 

كبرمعايير جديدة قابلة للتشغيل البيني تؤدي إلى  النهج الجديد، هذا  ويتيح طريقة تصميم الشبكات.في تغيير  و  نمطية أ
 سطوح بينية والمعدات، باستخدام    البرامج   الجمع بين تصنيفالنفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية من خالل    خفض 

وتسريع االبتكار  الشبكات اتتحسين اقتصاد  وبالتالي ) ذ الراديوي المفتوحة شبكات النفابما في ذلك  ( ومعايير مفتوحة،  
مشغ�ي االتصاالت المتنقلة في جميع قيام  حلول الشبكات المفتوحة حقيقة تجارية عالمية مع  . وأصبحت  والتوصيلية

العالم  أجل    RAN Randتكنولوجيات    بنشر   أنحاء  من  واسع  نطاق  ع�ى  شبكات  عمليات  المفتوحة  الجيلين نشر 
 .(5G)  والخامس  (4G) الرابع 

 بتوفر   مهم للغاية. ويتعلق األمر  النفاذ إلى طيف الترددات الراديوية   فإن لتكنولوجيات التحويلية وتجاربها،  ا   بالنسبة إلى  •
من أجل تطوير التكنولوجيا الجديدة ونشرها بما يؤدي ة  والمنخفض   ة والمتوسط  ة العالي  طيف النطاقاتمن    مناسب مزيج  

ويمكن لتطبيقات الجيل الخامس، وخاصة التطبيقات من آلة إلى آلة والتكثيف.  إلى الوفاء بمتطلبات التغطية والسعة  
النطاق األد�ى.   وإنترنت األشياء الصناعية ق   أن تزدهر في بعض أجزاء طيف  الرار  ويوفر  جعل ب  فيدرالية هيئة االتصاالت 

في    متاحاً   MHz 3 550-3 450 النطاق الالسلكية  المتحدةللخدمات  الطيف الواليات  إلى  الدينامي  للنفاذ  آخر  نهجاً   ،
القواعد   وستضمن   .(5G)الجيل الخامس  والحصول ع�ى الطيف من أجل التكنولوجيات والتطبيقات الجديدة، بما في ذلك  

 سلسلة توريد االتصاالت من خالل برنامج ترخيص المعدات.ل   الحماية  فيدراليةهيئة االتصاالت الالصادرة عن  الجديدة 

 فهم متى، يتعين التصدي لبعض التحديات وبالتالي من المهم  تتطور   التكنولوجيا  أنبما  ولكن  ،هائلةالتكنولوجيا    فوائد •
 .وكيفية التدخل

لها.    تصل • االستجابة  المنظم ع�ى  قدرة  أسرع من  السوق بشكل  إلى  الجديدة  وصولالتكنولوجيات  التكنولوجيا   وعند 
السلوك الجيد،   تشجيع، ومن ثم يتعين ع�ى المنظمين  المنظمين  كيفية العمل معالصناعة    دوائر  تعرفالجديدة، ال  

األمر   فإن ،  وبالتاليت.  ، وجودة الخدمافضة والخياراتواألسعار المنخوالتكنولوجيات المختلفة لمختلف المستخدمين،  
اإللزامي،يتعلق   ال   إعالنويمكن أن يكون ذلك من خالل  .  بالعمل معاً   وإنما  ومسألة "نحن مقابل اآلخرين"  بالتنظيم 

 الصناعة.دوائر المعايير مع  بشأنعامة والعمل  ال مشاورات الوالمبادئ التوجيهية و  السياسات 
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العوامل   ومعالجةتؤدي الهيئات التنظيمية دوراً أساسياً في المجتمع من حيث تشجيع المنافسة وحماية المستهلك   •
 .خط أساس معين للعمليات أو الممارسات التنظيمية الجيدة عبر الحدودوينبغي وضع  . الخارجية

. متثال لآلراء المتباينة والمختلفة ألصحاب المصلحةاألدلة، وتقييم المخاطر، واال   قائمة ع�ىاللوائح أيضاً    أن تكون غي  وينب •
في الفضاء الرقمي، وأن التجريب التنظيمي يدعم االبتكار،  انالمشترك مهمّ أن التنظيم الذاتي والتنظيم    وع�ى الرغم من

 ل.تحديات حقيقية ع�ى المدى الطوي  أيضاً يمكن أن تجلب  التكنولوجيات التحويلية  أن  مراعاة المهم جداً  من 

مشغلو   ويواجه  ف. عبر الوطنية أن تتكي   التكنولوجيات ، من الصعب للغاية ع�ى هذه  طريقه الخاص  يسلك بلد واحددما  عن  •
 ، الفضاء الخارجي (حطام، حركة  جسم في وجود ب السواتل نوعين من القضايا التنظيمية: قضايا الطيف والقضايا المتعلقة 

والهيئات   بمجابهة بين الصناعةوهناك الكثير من اللوائح التي تغطي هذه الكوكبات. وال يتعلق األمر  ).  أو غير ذلك،  تحكم
 .محادثةبإجراء   إنماو،  التنظيمية

 القيادة من أجل التوصيلسلسلة الطريق إلى أديس: 

 

 باالقتران،  2021يونيو    22، في  "الموصولينالقيادة من أجل التوصيل: إعادة تعريف القيادة ودورها في توصيل غير  ُعقد حدث "
العالمية لمنظمي االتصاالت الندوة  قدّ   2021  لعام  مع  بارزين  االتحاد، وضمت قادة عالميين  موا وجهات نظرهم التي ينظمها 

 .لجميع سكان العالم هاوإمكانات  التوصيلية قدرات لتوفيرالقيادة الالزمة  بشأن

 التالية: أجاب المشاركون ع�ى األسئلة و

 وما هي المهارات المطلوبة من قادة المستقبل؟  اً عظيم   اً شكل قائدما هي العناصر التي ت  •

 ؟برمته ما نوع القيادة المطلوبة لتمكين التحول الرقمي لكوكب  •

 ؟2030والشاملة بحلول عام    العالميةتحدي التوصيلية  لمواجهةما هي دروس القيادة التي يمكن تطبيقها   •

 تحقيق ما ال يمكن تصوره؟من أجل  األفراد ما الذي يتطلبه األمر لتوجيه  •

 . توصيلهالقيادة التي نحتاجها لتشكيل العالم و  بشأنعرض الحدث رؤى و

المتاحة روال غنيقالت   • المعرفة  باستخدام  المستقبل  عالم  للشباب تشكيل  األولى ألفغانستان: "يمكن  السيدة   ،
 ."بفضل التكنولوجيا

ع�ى  )  ESOAالرابطة األوروبية لمشغ�ي السواتل (  ورئيس  Intelsat، الرئيس التنفيذي لشركة  ستيفن سبينغلردد  شو  •
 . في الوقت الحاضرأهمية تحديد رؤية ملهمة وهدف ومهمة للقادة الشباب والموظفين الشباب 
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يونسوقال   • والمالحة  بدري  لالتصاالت  المشارك  المدير  مساعد  الجوية  ،  للمالحة  الوطنية  اإلدارة  الفضائية، 
وأضاف:  الستكشاف حدود خيالهم.    األفرقةالقادة بحاجة إلى إلهام  ، معبراً عن أنواع القيادة الناجحة، إن  (NASA) والفضاء

 رؤية عظيمة."  اإلعراب عنخرين، يجب أن يكون القادة قادرين ع�ى  لآل إلهاماً "

نائب يوالندا كوبا أضافت  و  • إفريقياوالمسؤولة عن    MTNرئيس مجموعة    ة،   توصيلية تحقيق  ، أن  أسواق جنوب وشرق 
تصميم منتجات ما يتعلق ب واالبتكار والمسؤولية، ال سيما في  الشمول النطاق العريض العالمي سيتطلب التركيز ع�ى  

  صنعها. وتسريع  وبيئياً   مسؤول اجتماعياً ع�ى نحو 

   ".لهاالقيادة سبب وكل شيء آخر هو نتيجة : "إيكوفول-أورسوال أوسوالغانية رقمنة والوزيرة االتصاالت وبالنسبة إلى   •

وأضاف: إن القادة بحاجة إلى الشجاعة التباع بوصالتهم.    )،TRAI(   رئيس هيئة تنظيم االتصاالت في الهند   ،شارما   ر.س.   وقال •
 اآلخرون." سلكهيجب أن تجد طريقك وال تسلك المسار الذي   التكنولوجيا، مجال "في 

للتغيير". وشددت ع�ى   متطلعة"ها  ، إنةالتنفيذي  يتهاورئيس  iamtheCODشركة    ةسمؤِس   ،ليدي مريم جاميقالت  و •
 ننشئ   كنساءنا  إن  العالم،في هذا    وأصبحت مؤثرة وحصلت ع�ى مقعد  كامرأةنشأت    ، حيثذلك بقولها: "لقد أردت التأكد

 ". هااألنظمة ونغير

  ، صوفيا فاليو فرانسيس كزافييه إينيانجات،  ":  شباب لتوصيل الجيلال"  مبادرةوانضم إلى الجلسة ثالثة مبعوثين شباب من  
 .الطبال�ي وع�ي

وتمكين   الموصولين  غير  توصيل  يتطلب إن  منصف  رقمي  قيادةً تحول  شيء،  كل  قبل  الحظته ،  ،  الذي  األمر    وهو 
ً   ومضيفة  في االتحاد ، مديرة مكتب تنمية االتصاالت مارتن - رين بوغدان دو  السيدة  ما كان للقادة صفة    الحدث. وقالت: "غالبا

واستطردت قائلًة:  إيجاد الحلول".  من أجل للعمل معهم المحلية مشتركة: القدرة ع�ى تحديد المشكلة وتعبئة المجتمعات  
جميع   من  القادة  إلى  اآلن  إلى    مناحي "نتطلع  باإلضافة  العالمية،  اإلرادة  تعبئة  شأنها  من  وتوجيهات  رؤية  لتقديم  الحياة 

 ." مفيدة   ة عالمي   توصيلية تحقيق    من أجل إجراءات مباشرة  
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 رابطات التنظيمية الاجتماع  

 

كثر من    2021لعام    (RA) التنظيمية  للرابطاتحضر االجتماع السنوي   تركزت المناقشات  و من جميع أنحاء العالم.    رابطة  16أ
االستثمار والمنافسة من أجل    لدفعالتنظيمية أن تعزز استخدام أدوات رسم خرائط النطاق العريض   للرابطاتحول كيف يمكن  

 توصيلية شاملة ومستدامة.تحقيق 

- كوفيد ، ع�ى أنه بينما يواصل العالم كفاحه إلدارة جائحة  في االتحاد مارتن، مديرة مكتب تنمية االتصاالت  - شددت السيدة دورين بوغدان و 
. التوصيل قدرتنا ع�ى  ل   ببساطةو   ، الرقمية أنها أدوات بالغة األهمية الستمرار حياتنا اليومية ونمو اقتصاداتنا   التكنولوجيات ، فقد أثبتت  19

توفر  ل   ومعالجةً  المسألة،  االتحاد هذه  عن  الصادرة  العريض  النطاق  األعضاء    مفيدًة   أداًة   خرائط  الخاص    والمنظمين للدول  والقطاع 
في تحديد مدى توفر البنية التحتية لتكنولوجيا    تساعد هذه الخرائط و وأصحاب المصلحة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  

 وتوفير الخدمات.   ها البنية التحتية وتقليل تكلفة نشر   التقاسم في ستفادة من استراتيجيات  من أجل اال المعلومات واالتصاالت  

عامة واألنشطة  تقديم الخدمات ال  قد دفعت بعملية  19-جائحة كوفيدسلطت السيدة بريدجيت لينزي الضوء ع�ى أنه في حين أن  و 
أصبح   فقد  واالجتماعية،  واألنشطة    النفاذاالقتصادية  األعمال  استمرارية  لتأمين  األهمية  بالغة  سلعة  العريض  النطاق  إلى 

إلى النطاق العريض، ال سيما في االقتصادات    النفاذعن وجود فجوات في  الجائحة أيضاً بوضوح    تفقد كشف  ذلك،االجتماعية. ومع  
في هذا الصدد،  وخدمة.  الجودة تد�ي  يساهم االفتقار إلى بنية تحتية مالئمة للنطاق العريض في الفجوة الرقمية و و .  والناشئةالنامية  
العريض  المنظمون  يتمتع النطاق  خرائط  رسم  ألدوات  جيد  العمل  ،بفهم  ع�ى  منع�ى    حرصاً  السلبية  اآل  الحد  المتعلقة  ثار 

 . 19-كوفيدباإلنصاف والناجمة عن جائحة 

 :ما ي�ي نوقشتتضمنت النقاط الرئيسية التي و 

المعلومات  • تكنولوجيا  سياسات  لواضعي  األهمية  بالغ  أمر  العريض  النطاق  خرائط  رسم  أن  ع�ى  المشاركون  اتفق 
اق مما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن االستثمار في البنية التحتية للنط   سواء،واالتصاالت والمنظمين ع�ى حد  

معالجة جودة الخدمة.   أيضاً   وينبغيالتوصيلية الشاملة والمستدامة.  تحقيق  من أجل    الفّعالةالعريض، وتعزيز المنافسة  
من وبشأن رسم خرائط شبكات النطاق العريض.    نمنظمي ل تنظيمية إقليمية مبادئ توجيهية ل  رابطاتعدة    ووضعت 

 البيانات. تلكتثمرين لجمع مثل والمس  التعاون مع مشغ�ي الشبكات ، الممارسات الجيدة

نشر األدوات والمبادئ ب ما يتعلقحاسم في رسم خرائط النطاق العريض، ال سيما في  بدوررابطات التنظيمية  وتضطلع ال  •
اإلقليمي واألقاليمي، ويمكن   الصعيدضروري ع�ى  أمر  التعاون  إن    أعضاء بلدانهم واالتحاد.  التي وضعها كل منالتوجيهية  

يجب أن تكون القوة ع�ى أنها  رابطات التنظيمية اإلقليمية  ت التطوير تنسيق نظم رسم خرائط النطاق العريض. واتفق 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.المتعلقة ب معلومات استخدام التنمية من خالل تحقيق الالدافعة ل 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/InteractiveTransmissionMaps.aspx
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جميع   • بتشجيع  المشاركون  التواصل  الرابطاتواختتم  ع�ى  النطاق   التنظيمية  خرائط  برسم  يتعلق  فيما  االتحاد  مع 
ومنصات االتحاد  أدوات  واستخدام  المشتركة    هالعريض،  المبادئ  وتحديد  الممارسات  أفضل  أجل  لتبادل  تنسيق من 

إلى هذه المعلومات والمنصات لن يسمح فقط بتوسيع  النفاذجمع البيانات ورسم الخرائط. إن ذات الصلة بالمنهجيات 
 مستهلكين. ميسور التكلفة لل  تحقيق نفاذقد يؤدي إلى    مماخفض التكلفة  ب  أيضاً إنما  لتحتية بشكل أفضل، والبنية ا نطاق  

 
  



 

 2021الرئيسة للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام تقرير 

 

13 

التنمية بقضايا  المعني  للصناعة  االستشاري  وكبار   (IAGDI)  الفريق 
 (CRO) مسؤولي التنظيم من القطاع الخاص

 

اإلنترنت  ُعقد   الخاص  اجتماع  عبر  القطاع  من  التنظيم  مسؤولي  وكبار  التنمية  بقضايا  المعني  للصناعة  االستشاري  الفريق 
الصناعة والقطاع    منوكان بمثابة منصة للمشاركين  ،  2021الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام  خالل    2021يونيو   22 في 

 وعملية التعافي. الجائحةتأثير  للتعبير عنالخاص 

تشجيع   المناسبة من أجلأهمية السياسات المبتكرة والحوافز التنظيمية    بشأن تبادل بّناء لوجهات النظر  تحقيق  ع ويّسر االجتما
جديدة توصيلية    استثمارات  تواجه  مفيدةلتحقيق  التي  الجديدة  التنمية  لقضايا  فعالة  معالجة  عن  الفاعلة    هافضالً  الجهات 

 القطاع الخاص. صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي  في 

  إعادة  ىالملحة إل أهمية مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين والحاجة  الصناعةالمنتمين إلى  في االجتماع  وعزز تنوع المشاركين
من خالل    توزيعهاالنتباه إلى المرونة فيما يتعلق بتوافر الطيف و أيضاً  لفت االجتماع  ووالتنظيم واإلنفاذ.    ات سياسللأطر    تحديد

 .هاوأمن تهاالبيانات وخصوصي أفضل تتعلق باستقالليةتنسيق  أشكال وسياسات 

يعتمد العمل في مثل هذه و أقر الجميع بأن الديناميات المجتمعية والصناعية قد تغيرت، مما أدى إلى تسارع وتيرة الرقمنة.  و
ً  تكنولوجياً،محايدة والمتقاربة المتطورة والعريض الطاق  النالديناميات اآلن بشكل كبير ع�ى شبكات    والتي تتطلب آليات ونهجا

 . االستثمار فيهاو رصد األموال لهامستدامة لتمويلها و

التوصيات السابقة التي قدمها الفريق االستشاري للصناعة المعني بقضايا    إنفاذ وتسريع التدابير القابلة للتنفيذ و   مضي قدماً وفي سبيل ال 
السياسات،   وواضعي وال سيما المنظمين   الحكومات، التنمية وكبار مسؤولي التنظيم، أكد االجتماع من جديد التزام القطاع الخاص بدعم 

  وتقرير الرئيس  ويمكن االطالع ع�ى بيان النتائج الكامل القريب والبعيد.    ع�ى األمدين   حقيق أهداف مشتركة خالل مرحلة ما بعد الجائحة وت 
 ult.aspxD/Conferences/CRO/Pages/defa-https://www.itu.int/en/ITU  : من خالل الرابط التالي 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/CRO/Pages/default.aspx
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 (GenerationConnect@GSR)توصيل الجيل في الندوة 

 

الجيل توصيل  جلسة  الندوة  كانت  والمجتمع  GenerationConnect@GSR(  في  الشباب  بين  استضافتها  يتم  محادثة  أول   (
حواراً صريحاً بين المتحدثين عاماً. وتضمنت الجلسة    20التنظيمي في تاريخ الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت الذي يزيد عن  

وتأثيره ودورهم  واالتصاالت  المعلومات  بتكنولوجيا  المتعلقة  التنظيمية  العمليات  في  حالياً  الشباب  مشاركة  كيفية   م بشأن 
 قيادة التغيير التنظيمي لبناء مستقبل رقمي للجميع. في 

 

 وشملت المسائل الرئيسية التي أثيرت ما ي�ي: 

هناك العديد من الفوائد فإن    وسلبية،شباب في العمليات التنظيمية كانت في كثير من األحيان بعيدة  في حين أن مشاركة ال  •
ب فيبهم  الخاصة    بة الشبابانطالقاً من تجر والمناقشات.    تلكإلشراك الشباب في مثل   المشاركة في مبادرة ما يتعلق 

الجيل  الفهم  االتحاد بشأن توصيل  أن  ع�ى  الشباب  المتحدثون  كتسبوه  ، شدد  ا وأدوار ل الذي  السياسات  دورات حياة 
قد    ين المنظم  تلقوه،  الذي  التدريب  أخيراً   بيئةً   هيأ من خالل  فيها  وجهة نظر و المشاركة بنشاط وفعالية.    يمكنهم  من 

بنشاط قبل اتخاذ القرارات، فإنهم يكونون في وضع أفضل للتعبير عن   حاضرينالمجتمع التنظيمي، عندما يكون الشباب  
 في أغلب األحيان. واحتياجات الفئات الضعيفة من السكان التي ينتمون إليها    ها،واحتياجاتالمحلية  مجتمعاتهم  امات  اهتم 
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كد المتحدثون ع�ى أنه نظراً و  • ، فمن المهم تحقيق أقصى بشأنها توافق اآلراء وصعوبة تحقيق   ات عمليات السياس لطول    أ
الشامل  النفاذ ع�ى التأكد من أن تعريفات   ذلكينطبق  المثال، ع�ى سبيل و .  استفادة من التشريعات المعمول بها حالياً 

 إمكاناتهم الكاملة في حياتهم المهنية. لتحقيقتلبي توقعات الشباب الذين يبحثون عن خدمات عالية الجودة  

ع الشباب. وأشاروا من الفرص للتفاعل م   اً اتفق المتحدثون ع�ى أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نفسها توفر مزيد و  •
ليات اآل اإلنترنت للوصول إلى جمهور أوسع و  عبرالمشاورات العامة  إجراء  ع�ى سبيل المثال عند    ،غير المباشرة إلى اآلليات  

مجرد   يتجاوز األمرفي الواقع،  و .  مثل استخدام وسائل التواصل االجتماعي للحصول ع�ى آراء الشباب مباشرةً   المباشرة
كثر فاعلية من خالل  إذ  اإلنترنت،  وضع المعلومات ع�ى    إلى   دخول اليمكن لواضعي السياسات والمنظمين أن يكونوا أ

 .وغير ذلك الشباب مثل المدارس والجامعات ومنصات التواصل االجتماعي،   فضاءات

ع�ى تعزيز السياسات المبتكرة المستقبلية من خالل قياس المسافة بين التنظيم   سيكون المجتمع التنظيمي قادراً و •
الشباب  خالل    ،وتوقعات  (   فضاءات  توفير ومن  الشباب  مع  المستمر  مستهلكي وهم  للتواصل  من  مجموعة  كبر  أ

 احتياجاتهم. بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) 

 الرقمية؛ كيفية التنظيم للمستقبل، ثالثة تحديات: التخفيف من الفجوة   أنالتي دارت بشفي المناقشة   ، حدد المتحدثونو  •
واال الهوية  وتحديد  الناشئة؛  للتكنولوجيات  والخصوصية  المعلومات غراض  أل ستيقان  األمن  تكنولوجيا  تقديم خدمات 

بالتأثير الذي ستحدثه   عاماً   20مثلما لم يكن بمقدور أحد أن يتنبأ قبل  و واالتصاالت، ال سيما فيما يتعلق بالشمول المالي.  
المستقبلية. ومع   باالتجاهات  التنبؤ  اليوم  المعلومات واالتصاالت، ال يستطيع الشباب  كمستخدمين و   ذلك،تكنولوجيا 

يؤثرون ع�ى اتجاه   ،وبالتالي  .الحالية إلى حدودها  التكنولوجياتكثيفين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يدفع الشباب  
 التنظيمية المستقبلية والتطورات التكنولوجية واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.المتطلبات 

 ، في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ُيوَظفواأن    ، من المرجح أيضاً ين كمستخدم للشباب  دور البارز ال إلى    وإضافةً  •
أن   إلى  المتحدثين  أحد  أشار  حالياً   44كما  أو غير مباشر في صناعةيعملون بش  مليون شخص  تكنولوجيا   كل مباشر 

فيما بين القطاعات و   فيما بينصناعة دور وسيط رئيسي في التعاون  لهذه ال يمكن أن يكون  و المعلومات واالتصاالت.  
يمكن للصناعة أن تعمل مع المنظمين ورؤية مباشرة لكيفية استخدام الشباب للتكنولوجيا.    ، إذ أنها تحوز ع�ى األجيال

 لتنفيذ األدوات الرقمية المبتكرة الالزمة لتشجيع الشباب بنشاط ع�ى المشاركة.
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 (NoW4WTDC) المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت  من أجلشبكة المرأة 

 

 

الندوة العالمية  كحدث جانبي خالل    (NoW4WTDC)  لمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالتشبكة المرأة من أجل اجلسة  قدت  عُ 
لعام   االتصاالت  الجلسةوكان    .2021لمنظمي  لتكنولوجيا "  :موضوع  والسياساتي  التنظيمي  المجال  في  المرأة  قيادة  تعزيز 

واالتصاالت متنوعة    الهدف منهكان  و"،  المعلومات  نظر وخبرات  المستمدة من وجهات  المناقشات  بناء    قدتحفيز  في  تساعد 
النساء قدرات   من  المحتمالت  الوطنية  الهيئاتفي    الرائدات  واالتصاالت    هيئاتو  ،التنظيمية  المعلومات  تكنولوجيا  سياسات 

 الصناعة بشكل عام.  وفي 

"تتجاوز   إنهاقالت  ، و، في مالحظاتها االفتتاحية رؤية الشبكةي االتحادف ، مديرة مكتب تنمية االتصاالت  مارتن-دورين بوغدانكررت  و
النسائية عبر صناعة تكنولوجيا    ات غير المقبول للقيادول المستوى الحالي المنخفض  حوّ المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت، لتُ 

 المعلومات واالتصاالت ككل." 

أعلنت عن االختيار المستمر وغرس الثقة لدى الشابات لتولي مناصب قيادية.  وسلطت الضوء ع�ى الدور المهم لإلرشاد في توجيه و
ً  اً كخطوة نحو برنامج التوجيه الذي يشكل مكون للموجهين وإطالق تطبيق للمتدربين  للشبكة.  حيويا
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ً   197وقد شارك في الجلسة   ومناقشات مع الجمهور، وقد أبرزت العديد من المبادئ    ةدردشة جانبيالجلسة  تضمنت  و   .مشاركا
 :المبادئ ما ي�ي القيادة. وتشمل هذهمجال األساسية التي أثبتت قيمتها في تعزيز مشاركة المرأة في 

مزيد من النساء المتمثلة في  وقيادة التغيير لتحقيق النتائج المرجوة    ،اهتمام شخصي بالقطاعللتعبير عن  حاجة المرأة   •
 في المناصب القيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

داعمة    تهيئة • عمل  كثر    ، فيها  المرأة   الزدهار بيئة  أ القيادية  المناصب  جعل  ذلك  في  برامج و .  جاذبيةبما  ذلك  يتضمن 
ربعة أل كل من الحكومة والقطاع الخاص    مع دعم،  المتعلقة بالتكنولوجيا ب النسائية في األدوار  للمساعدة في تطوير المواه 

ع�ى تكامل النماذج  وتنطوي البيئة أيضاً تحقيق نتائج شاملة.  من أجل  : التعليم والخبرة والمشاركة والتوظيف مجاالت
 الشخصية. الحاالتالتي تستوعب  

الفرص المتاحة ألعض • القطاعات كما  االستفادة من  إلىاء  بالنسبة  االتحاد. وتشمل هذه  ال  هو الحال  دول األعضاء في 
والبحث النشط عن إشراك القطاع الخاص    االتصاالت، الفرص استغالل منصات مشاركة القطاع الخاص في قطاع تنمية  

في  الوطنية  للوفود  واألنشطة األخرى  الوطنية  المشاورات  في  والمشاركة  الوطنية،  الوفود   يةجتماعات السياساتاال  في 
 لقطاع تنمية االتصاالت. 

قد يستغرق   ذلكبأن  إقراراً  . والتقنيةمع التركيز النشط ع�ى جذب النساء إلى األدوار    ،نماذج ُيحتذى بهااالستفادة من   •
كدت المناقشات أيضاً   وقتاً  النجاح إثبات تحقيق    ، وكذلك ع�ى أهمية اتخاذ تدابير لالحتفاظ بالنساء في تلك األدوار  أطول، أ

 التي يحتذى بها. النماذج الحالية من خالل 

واالستفادة من شبكات   بالذات،التي تعزز إمكانات القيادة بما في ذلك التركيز ع�ى االستماع، واإليمان    الميزات  تعزيز •
 .في القدرات الذاتيةوالقضاء ع�ى الشك    ،ذات الصلة األدوار القيام بفي   الدعم، والتحفيز الذاتي

األدوار   لتولي بالمسارات المهنية الممكنة   هن وتعريف   الشابات  وعي  وإذكاء  القطاع، توسع  الناجمة عن  استكشاف الفرص   •
 مسار النمو. في إطار   النساءالتنفيذية، ووضع المساعدة المطلوبة التي تحتاجها 

 بدور اإلرشاد في عملية النمو. راراإلق  •

تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية في الهياكل التي  ، شبكة المرأة من أجل المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالتإن الهدف من 
المتعلقة بعمليات توليهن مناصب رؤساء اللجان ورؤساء أفرقة العمل وغيرها من األدوار اإلدارية  قطاع تنمية االتصاالت، مثل    تشكل 

كبر في  الهدف النهائي  ويتمثل    المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت والمؤتمرات المستقبلية. تمكين النساء من االضطالع بمسؤوليات أ
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. تنمية سياسات  رسم عند  ا يطرحنهواالستفادة من األفكار المبتكرة التي   ،في وفودهن
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 ة  ساسياألجلسات ال

  حفل االفتتاح

 
، الضوء ع�ى أهمية الشبكات  كلمتها الترحيبيةفي    في االتحاد، ، مديرة مكتب تنمية االتصاالت  مارتن-السيدة دورين بوغدانسلطت  

سلطت  ومناطق مختلفة.    في وغير متوقع في كثير من األحيان    عشوائيبشكل    ئحة الجا انتشار   في ظل استمراروالخدمات الرقمية،  
تعاون بين المنظمين والمشغلين ومقدمي المنصات وقطاعات    ،بناًء ع�ى تعاون أوثق  مضي قدماً سبيل للع�ى  أيضاً  الضوء  

 الصناعة المختلفة والبلدان والمناطق. 

 ً عمل   وفي حين.  لجوائحمقاومة لتحول األسواق بسرعة إلى نماذج رقمية متزايدة    يتغير في ظلّ دور المنظمين    أنب   وأفادت أيضا
يتطور إلى ما نسميه مهندس معماري    للمنظمإن الدور الجديد  وحراس بوابات، ف   السوق،المنظمون في السابق كمشرفين ع�ى  

مناسب للغرض. إن وظيفة هذا المنظم الجديد في العصر الحديث تنطوي بشكل متزايد ع�ى درجة من التساؤل  للتنظيم التعاو�ي ال
 أفضل لمن؟ ال، وهذا األمر  لوائح معينة أو  لديناالسقراطي: هل من األفضل أن يكون 

كثر فاعلية إلى تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية  لل  تناولها  وأشارت، عند محبذة  تدابير التنظيمية التي ستؤدي بشكل أسرع وأ
  الصالحة للمستقبل تنظيمية  الطر  األ  جيل الخامسللالتنظيم التعاو�ي    إلى ضرورة أن يوفر،  رأسواق رقمية سريعة التطو  في ظلّ 

في الوقت وتجابة إلى تحديات التحول الرقمي في أعقاب األزمات العالمية وما بعدها.  سمن أجل االبالمرونة الكافية    لهاللسماح  
 والتي يمكن أن يكون لها تأثير عميق ع�ى ديناميات السوق.  المناطق وداخلها بيننفسه، يتعين النظر في االختالفات 

ً الوأبرزت أن الطبيعة   انتظام لضمان ع�ى بتنظيمية ستحتاج إلى المراجعة  أن األطر ال  دينامية لألسواق الرقمية اليوم تعني أيضا
 من أجلها.  ُوضعتالعامة التي  اتاستمرارها في تلبية أهداف السياس

كبة التطور الرقمي المتسارع   طرائقإيجاد    يتمثل في وذكّرت المشاركين بأن التحدي الجماعي الذي نواجهه   سريعة وفعالة لموا
الوصو  تحقيقه وميسور التكلفة ويسهل    شامل   نفاذمع بذل قصارى جهدنا لتعزيز   جائحة  لنا    بينتلقد  و.  التوصيليةل إلى  أي 

 .لكل دولة كون المعيار الجديد واألولوية األكثر إلحاحاً تيجب أن  ةالعالمي التوصيليةبشكل واضح أن  فيروس كورونا

والقائمة بأعمال المدير العام لهيئة   2021العالمية لمنظمي االتصاالت لعام  ، رئيسة الندوة  وارسي وانجي السيدة موشددت  
لهم أن   بينتو  للمنظمين،حقائق جديدة    أبرزتقد    19-كوفيدجائحة    الناجمة عنأن التحديات  تنظيم االتصاالت في كينيا، ع�ى  

كثر من أي وقت مضى،  هو الوقت المناسب الحالي الوقت تماد  لفتح حدود تنظيمية جديدة. وحثت ع�ى أن الوقت قد حان الع ،أ
 النمو الشامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. تحقيق  هدف إلى تسريع يومرن  سلسنهج 

، يجب أن نتجاوز  لألفراد  مفيدةلكي تكون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    ندرك أنه  ،إلى جانب هذه الحقائقوأشارت إلى أنه،  
كتساب المهارات المطلوبة،  مجرد توفير الخدمات، ونضمن أن تكون القدرة ع�ى تحمل التكا توافر المحتوى ذي الصلة وليف، وا

هذا العام "تنظيم التحول لالعالمية لمنظمي االتصاالت  الندوة  اتخاذ القرارات التنظيمية. وأبرزت أن موضوع  عملية  في صميم  
السياسات للتفكير   وواضعيللمنظمين    الفعليةالحاجة    يتناول"  والنفاذ واالستخدام الشاملين  ةالشامل  التوصيليةالرقمي: تسريع  

 الركب. يتخلف عن يمكنهم فعله لضمان عدم ترك أي شخص   فيمابعمق 



 

 2021الرئيسة للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام تقرير 

 

19 

ً  العملال تزال المكان الذي يمكننا فيه العالمية لمنظمي االتصاالت الندوة وقالت إن   استباقية.  نُُهجوالتوصل إلى  معا

عدد الموضوعة بناًء ع�ى    2021لعام  المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات    وارسي وانجيوفي الختام، قدمت السيدة م 
المنظمين في كل مكان إلى االستفادة    دعت و   مجتمع أصحاب المصلحة، من  و  من جميع أنحاء العالمالمقدمة  كبير من المساهمات  

عالمياً   مقبولةمن أجل اعتماد وتنفيذ نُُهج    أفضل الممارساتشأن  لمية لمنظمي االتصاالت بندوة العاللالمبادئ التوجيهية  من  
 ." مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  القضائية وألوجه التعاون العالمية لوالياتهمتكون مناسبة 
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 : التوصيلية من أجل التحول الرقمي: وسائل التمكين التنظيمية 1الجلسة  

 

أهمية   الرئيسية التي تم تناولها ما ي�ي:  المسائل. وشملت  من أجل التوصيليةركزت الجلسة ع�ى وسائل التمكين التنظيمية  
التقاسم: الطيف والشبكات والنشر المشترك للبنية التحتية، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين ميسورية التكاليف والعوائد ع�ى  

المنافسة العادلة في عالم رقمي خاضع للعولمة: وكيفية  ؛ وة؟ ولماذا يعتبر التنظيم أمراً مهماً االستثمار واالبتكارات التكنولوجي
القضاء ع�ى الممارسات المتبقية المناوئة للمنافسة في مجال التنظيم والتجارة واألعمال؛ وبناء القدرة ع�ى الصمود في المجال  

 يات الُملحة (تغير المناخ، وحاالت الطوارئ، وغير ذلك).الرقمي: والدروس المستخلصة من الجائحة والتصدي للتحد

 

المشاركين بأن التوصيلية ضرورية   االفتتاحيةفي مالحظاته    ، باالتحادذكّر السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب االتصاالت الراديوية  و 
أن يفكروا في األطر التنظيمية التي ينبغي وضعها لتحقيق هذا الهدف.  ينبغيفي حياتنا اليومية، وسلط الضوء ع�ى أن المنظمين 

ً   ، في رأي السيد مانيفيتش،إن زيادة أهمية المشاركة وزيادة المنافسة نشر    حل في ويتمثل ال.  هما السبيالن الوحيدان للمضي قدما
دارات، يجب أن نضع  اإل  اإلطار الذي تضعه  . وقال إنه مهما كانالقدرة ع�ى الصمود في المجال الرقميالجديدة وبناء    التكنولوجيات

، بما في ذلك أولئك موصولين االفرادرئيسيين: أوالً، يجب أن يكون جميع  أمرينفي اعتبارنا أن التحول العالمي الحقيقي سيعني 
ذوي اإلعاقة؛ وثانياً، ينبغي استخدام تكنولوجيا و  ذوي الدخل المنخفض فراد منون في المناطق الريفية والنائية، واألالذين يعيش

وإنتاجية.   كفاءة  كثر  أ اقتصادات  تنمية  لدعم  واالتصاالت  تكلفةالمعلومات  له  الجميع  توصيل  السياسات  إن  أن  يعني  مما   ،
 التكاليف.  ميسوريةستثمار والبنية التحتية مع معالجة والمعلومات الشاملة تحتاج إلى تعزيز اال
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 تضمنت الرسائل الرئيسية التي تم التأكيد عليها خالل المناقشات ما ي�ي: و 

االجتماعي وتمكين   اإلدماجومعالجة الفجوة الرقمية لتعزيز النمو االقتصادي ودفع    التوصيليةأقرت اللجنة بأهمية   •
 التحول الرقمي.

النامية  هناك ثالثة ع  • الفجوة الرقمية،   : وهي   والناشئة، وائق أساسية تحول دون التحول الرقمي، ال سيما في االقتصادات 
  التكنولوجيات ؛ ونشر  تها وخصوصي   البيانات  تعزيز الثقة واألمان من حيث استخدام و سيما بين المناطق الحضرية والريفية؛   ال 

 الرقمية والبنية التحتية لتكون شاملة وتضمن وصول جميع المواطنين إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتكلفة ميسورة. 

بكيفية    يتعلق أيضاً   وإنما محدود،    نفاذ أو الذين لديهم    الموصولين غير    لألفراد التغطية  تحقيق  ال يتعلق األمر فقط بكيفية تحفيز   •
 ؟ كيف نصل إلى هؤالء المستهلكين أيضاً ف .  ها ، ولكنهم لن يعتمدو الخدمة يمكنهم الحصول ع�ى    التأكد من أولئك الذين 

بُ   النفاذال يمكن فصل   • الخدمات الصحية عن  العريض بشكل عام.    النفاذ عد عن  إلى  النطاق  المؤسسات و إلى  تستمر 
وال سيما فيما يتعلق بالرعاية   الفجوة،المجتمعية األخرى في سد    ذات النقاط الساخنة، والجهود، وبرامج اإلقراض  الحيوية 

 .ضرورياً  اً المنزلي عالي الجودة بالنطاق العريض أمر  التوصيلالصحية حيث يكون 

الرقميأهمية    لقد شهدنا مؤخراً  • المجال  التي لديها شبكة اتصاالت أرضية   إذ،  القدرة ع�ى الصمود في  تمكنت البلدان 
 والعمل عن ُبعد.  بالحجر حركة بسبب التدابير المرتبطة المن الحفاظ ع�ى زيادة تدفق قوية    وساتلية

موارد، أقصى للاستخدام  تحقيق كبيرة ألن المنظمين يريدون   كيفية إنفاذ اللوائح لتقاسم البنية التحتية أمر ذو أهميةإن   •
إلى إيجاد توازن بين تحقيق   مع ذلك  المنظمون   يحتاج و .  المتزايدة   الدخول والمنافسةالمتعلقة بالحواجز    الحّد من مع  

في حالة تقاسم الطيف، و هذه األهداف مع عدم تعريض االستثمارات الحالية للخطر أو تثبيط االستثمارات المستقبلية.  
الطيف من عدة زوايا: يمكن   تقاسميمكن تحليل  و الجدوى التقنية للتقاسم.    يتمثل في هناك اعتبار إضافي وهام للغاية  

تقاسم الطيف في صميم عمل االتحاد إن  .  ها نفس   األجهزة في الخدمة  بين  بين العديد من الخدمات أو  التقاسم  لنظر في ا 
 مؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية ولوائح الراديو.وال

توازن دقيق بين تشجيع المشغلين ع�ى تحقيق    لالستثمار هو   المشجع ع�ى الهدف من التنظيم  وأفاد المشاركون أن   •
ألنه يمكن أن  هذا األمر  البيانات في جوهر القائم ع�ىيعتبر التنظيم و موارد الشبكة.   تقاسمع�ى   أيضاً و مواصلة االستثمار  

 يقود األسواق في االتجاه الصحيح ويمكّن المستخدمين.

 الفجوة الرقمية. بغية الحد منال يستثمر فيها المشغلون التي مجاالت الدور في االستثمار في ع�ى الحكومة أن تضطلع ب  •

المنظمون أيضاً  • والمتوسطين من تقديم   يحتاج  الالزمة لتمكين المشغلين الصغار  النظر في توفير األطر واألدوات  إلى 
النهائيين.   للمستخدمين  مبتكرة  المثال،  و منتجات  سبيل  بع�ى  يتعلق  ا فيما  إيجاد  حتى  أو  األعمال  لمكان قطاعات 

لـومثالً، يمكن،  المناسب كلما أمكن تطوير منتجات رقمية.   المتنقلةمن خالل السماح  ، شبكات االتصاالت االفتراضية 
كثر مرونة وتمكينهم من تحقيق الدخل من   تقاسم  لمشغ�ي الشبكات األكبر حجماً  البنية التحتية مع مشغلين أصغر وأ

 .ما  خالل خدمات البيع بالجملة، واالستثمار الذي يضعونه في قطاع
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ونفاذ  :  2الجلسة   التكلفة،  ميسورة  توصيلية  توفير  أجل  من  التمويل 
 واستخدام فعالين

 

 اإليه  والنفاذ  اواستخدامهميسورة التكلفة  و  مفيدة  ةعالمي  يةتوصيل  توفيرركزت الجلسة ع�ى نماذج التمويل المبتكرة لضمان  
 جميع أنحاء العالم. في 

ة والنهج الجديدة لملكيتها في البنية التحتي  ة، ع�ى أهمية نماذج التمويل الهجيناالفتتاحيةفي مالحظاته   ،أنديل نجكاباشدد السيد  و 
 الميل األخير. لتوصيلية

 الجديدةنماذج التمويل  نماذج التمويل الهجينة 

 تقليدية

التنمية   •   المالية مؤسسات 
 األسهم الخاصة

 رأس المال االستثماري  •

المال • رأس  أسهم أسواق   ،  
 ديون وقروض

 نقل  -تشغيل-بناء •

 خزانةالسندات  •

 صندوق الخدمة الشاملة •

 حوافز ضريبية   •

 ناشئة

 سندات رقمية  •

 العمالت المشفرة  ترميز 

 (ICO)  األولية   عروض العمالت  •

 (SCO)رمز األمان عروض  •

 التمويل الجماعي  •

 اإلعالن عن االئتمان الكربو�ي  •

 التوصيلية ائتمان  

والشبكة  • والتخزين  األداء  عالية  الحوسبة  في  التغييرات  ستتطلب 
 للتمويل.نماذج مختلفة 

عن النموذج التقليدي لتمويل   الموصولةسيختلف تمويل السيارات  •
 الميل األخير. 

التحتية  ترميز • استخدام  :البنية  تمويل   هايمكن  في  للمساعدة 
المتوقع  والميل األخير.    توصيلية المائة  10  تجزئة نسبةمن  من   في 

العالم اإلجمالي  الكتل.  و  يالناتج المح�ي  باستخدام سلسلة  تداولها 
تريليون دوالر من   24  ما قيمته  2025التكنولوجيا بحلول عام  وتمثل  

األصول المالية وغير المالية التي يمكن أن تساعد في تمويل البنية 
 الميل األخير.  لتوصيليةالتحتية 

الجزئية • و   :الملكية  يساعد  أن  التحتية يمكن  البنية  ملكية  ضع 
سلسلة    لتوصيلية ع�ى  األخير  التكاليف الكتل  الميل  خفض  في 

 مستثمرين. بالنسبة إلى ال

الكتل أموال سلسلة  من  سيكون هناك تعرض ألصول الميل األخير   •
ع�ى   (الموضوعة  األولية  العمالت  رمز وعروض    )ICOعروض 

 .)SCO( األمان

 القياس والنتائج 

واستكشاف النماذج    والخاص،مستدام إال من خالل مزيج من التمويل بين القطاعين العام  إيكولوجي  ال يمكن تحقيق نظام  
ً أوالً وقبل كل شيء تغيير   ويتطلب كل ذلكسياسات فعالة.    إضافة إلى وضعنشر البنية التحتية الالزمة  من أجل    الهجينة أيضاً   ا

 .طريقة التفكيرفي 
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 : التأكيد ع�ى الرسائل الرئيسية التاليةتم 

االتصاالت إلى    والنفاذنشر األلياف،    لدى   تكنولوجياً من خالل اعتماد نهج محايد    التوصيلية يتعلق األمر بمعالجة فجوة   •
 الميل األخير.ما يتعلق بفي  ع�ى وجه الخصوصالطلب في األسواق التي ال يتم فيها تلبية الطلب، و  وتلبية  الراديوية

كثر ابتكاراً  طرائقإلى جنب مع  التقليدية للتمويل جنباً  الطرائق  يراعيإلى التفكير في نموذج هجين  نحتاج  • مثل استخدام   أ
الكتل  الرقمية  سلسلة  والسندات  المشفرة  في   والعملة  والمصادر   والترميز  االصطناعي  الذكاء  باستخدام  األخير  الميل 

 باختبار األفكار الجديدة وإنشاء مرصد لالبتكار ع�ى سبيل المثال داخل االتحاد.يتعلق األمر و المفتوحة. 

والسياسات   • واللوائح  التحتية  البنية  في  ننظر  أن  التمويل علينا  التحتية و للغرض.    ةالمناسب   وأشكال  البنية  ستتطلب 
كبر أن نتعاون    علينا أيضاً و .  هجيناً تمويًال    أيضاً   الهجينان والنموذج   القطاعات لتمويل الوصول إلى المناطق   بر ع   بشكل أ

اتية للقطاع الخاص لالستثمار بشكل ؤبتهيئة الظروف الم   يتعلق األمر أيضاً و الريفية ومعالجة الطلب الذي لم تتم تلبيته.  
كة بين القطاعين العام والخاص،   مرنة لوائح  و   ،عمليات بسيطة وسهلة وأقل تكلفة   من خالل اتباعملحوظ من خالل شرا

 مل أصحاب مصلحة جدد وتتوافق مع الظروف المحلية.تش

التنبؤ   • يمكن  تمكينية  بيئة  الضروري وجود  تحديد    بها،من  في  للمساعدة  الفاعلة وخريطة طريق واضحة  التي   الجهات 
عامَلين يعد االبتكار والتفكير خارج الصندوق  و .  رشيدة   إدارةآلية تمويل مع وجود    في تحقيق هذه األهداف، وأخيراً   سُتساهم
 .ةشاملالخدمة ال  صناديقهذه األهداف، فضالً عن التوسع إلى ما هو أبعد من  لبلوغضروريين  

بيان  لتحقيق توصيلية عالمية ع�ى النحو المعبر عنه في   حاسماً   أمراً   نسيقكامل للتعاون الرقمي والت  إدارة يعد اعتماد نهج   •
ي أنه يتعين ع�ى يعن   ما  للنطاق العريضبنية تحتية    يتطلب أيضاً و التنمية المستدامة.  المعنية بلجنة النطاق العريض  

كبر وقائمة ع�ى   ونحتاج.  وجهة أخرى الدفع ما االستثمار،    جهة الحقيقي بين جميع  التنسيق إلى نماذج مبنية ع�ى كفاءة أ
تغير واقع السوق، نظراً ل جديدة    نهج حاجة إلى  لن يكون األمر سهالً وهناك  و أصحاب المصلحة في مجال االتصاالت الرقمية.  

 تمويل ال نماذج    بشأن جنة النطاق العريض التابعة لألمم المتحدة  لعمل  لفريق التقرير القادم   الذي سيتناوله   ع�ى النحو
 القرن الحادي والعشرين.  في 
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 : التنظيم من أجل االبتكار 3الجلسة 

 

الرقمنة عبر البنية التحتية وسلسلة القيمة للمنصات،  نطاق توسيع مسألة ع�ى االبتكار التنظيمي الذي يعالج   3الجلسة وركزت 
 .التحول الرقميتحقيق  الناشئة، والتنمية المحلية وريادة األعمال من أجل   التكنولوجياتواستيعاب 

 

 : تم التأكيد ع�ى الرسائل الرئيسية التالية

استراتيجيات رقمية مبتكرة، وبينما يركز البعض ع�ى عدد قليل من   وضعل  الحكومات جهوداً الصناعات و  بذلت أغلب  •
كثر شمولية باستخدام هذه    وضع المكونات في التحول الرقمي، يركز البعض اآلخر ع�ى    الناشئة.   التكنولوجياتاستراتيجية أ

تعد ولقطاعات يعززان ريادة األعمال المحلية.  التنظيمي عبر ا تنسيقاتفق المتحدثون ع�ى أن االبتكار التنظيمي وال •
 بتعليقات المبادرة    بتوسع؛ إذ حظيت حالة كولومبيا    نوقشت التنظيمية حلوًال مبتكرة وممتازة، وقد    بيئات التجارب

ً   23  وجود   مع  ، إيجابية للغاية من أصحاب المصلحة في القطاع هذه وتمنح  قيد التنفيذ في الوقت الحالي.    مشروعا
تنظيمية  اآل  إعفاءات وحوافز  أعمال جديدة تحت   للشركات،لية  أو نماذج  أو خدمات  منتجات  اختبار  يمكن  بحيث 

التجارب و .  المنظم إشراف   بيئات  في    تسعى  االبتكار  دفع  االتصاالت مجال  إلى  وخدمات  إعطاء   ، وبالتالي  ، شبكات 
، ة المنخفض  التوصيلية ال سيما في المناطق ذات    واستخدامها،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إلى    للنفاذاألولوية  

صلة   ات ذ   وقد تكون بيئة تجارب تنظيمية للتغيرات في الصناعة.    السريعة االستجابات    وتحفيزوتشجيع المنافسة  
 ً ً  أيضا ً   نهجا  القطاعات.عبر  تسهيل التعاون  من أجل  للغاية  مفيدا
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الخامسشة تطوير  عند مناق  • المنظمون في كيفية تطوير   الجيل  أنه عندما يفكر  لوحظ  المناطق الحضرية والريفية،  في 
ومرونتها.   التكنولوجيا  حيادية  في  التفكير  المهم  فمن  التكنولوجي  إن  اللوائح،  جميع أمر  الحياد  أن  يعني  ال  ألنه  مهم، 

 مشمولة. التكنولوجياتأن جميع  تعامل ع�ى قدم المساواة، بل يعني ببساطة التكنولوجيات

من انطالقاً  البنية التحتية والمسار    إلى الرقمي    النفاذ فيما يتعلق بالسياسات الرئيسية والتدابير التنظيمية الالزمة لتعميق   •
وخدمات  منتجات  يغير طبيعة  الجديدة  والتكنولوجيات  الرقمية  والمنصات  االتصاالت  تقارب  أن  لوحظ  القيمة،  سلسلة 

الضوء   وسلط األساسيات ع�ى حالها،   تظل . ومع ذلك ، األفراد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والطريقة التي يتفاعل بها 
وجود سياسات تعمل ع�ى خفض تكاليف  و ؛  ها تيجيات النطاق العريض وتنفيذ استرا وضع  ع�ى المكونات الرئيسية التالية:  

ستعود بالفائدة البيانات للمستهلكين من خالل تشجيع االختيار والمنافسة الجديدة وتشجيع نماذج األعمال الجديدة التي  
م البنية التحتية من أجل نشر تقاس و اإلنترنت وتسعير الطيف وتوافره؛    طبقاتتعزيز المنافسة في جميع  و المستهلكين؛    ع�ى 

التكلفة و  البيروقراطية والموافقات وتقليل الرسوم التنظيمية    الحد من ، وال سيما كيفية  االرتفاق أسرع وتقليل  العمليات 
 حد من الحواجز المالية والقانونية والتنظيمية أمام الدخول. الذي يعتبر أمراً مهماً، فضالً عن ال   لهيكل التكلفة 

واجهة التحديات التي تفرضها الطبيعة السريعة لم تبني نماذج جديدة وتعاونية   عند ح�ى المنظمون بالمرونة يجب أن يت •
السوق.   في  الناشئة  التكنولوجيا،  و للتكنولوجيات  بمستقبل  التنبؤ  يمكننا  ال  المتحدثين:  أحد  نكون و قال  أن  لكن علينا 

المتعلقة التحديات إن  المستقبل.    في حواجز   وضع   هو عدم  وجزء من إرساء األساس للتكيف  ،قادرين ع�ى التكيف معها 
للسياسات واللوائح والتكنولوجيا ونماذج   مستمراً   وستتطلب تطويراً   ،معقدة   الجائحة مليار شخص خالل    3,5  بتوصيل 

كات بين القطاعين العام والخاص.  األعمال والشرا
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 حماية األطفال ع�ى اإلنترنت –الشمول الرقمي اآلمن : 4الجلسة 

 

األطفال    حماية  الماثلة أمامأثار هذا الحوار بين القطاعات وبين األجيال العديد من االهتمامات المشتركة في معالجة التحديات  
والتي يمكن للطفل   ،يوفرها العالم الرقمي ال تحصى وال تعداألبواب أمام فرص فيروس كورونا جائحة  تقد فتحوع�ى اإلنترنت. 

تحقيق  يوصى ب  ،وعليه.  ال يخضع خالله إلى مراقبة  قضاء مزيد من الوقت ع�ى اإلنترنت  عندضعفه    ولكنها زادتاالستفادة منها  
 . المتاحة لهم ، والفرصالمحدقة بهم  حقوق األطفال، والمخاطر بينالتوازن المناسب 

 

 : الرئيسية التي أثيرت ما ي�ي المسائلوشملت 

اقترحها   • الحلول التي  اإلنترنت حول ا   المتحدثونتدور  الخاصة بحماية األطفال ع�ى  اللوائح  مفاهيم لوتوصياتهم بشأن 
 يتعين  واِسَعتي النطاقالوعي بوصفهما أداتين    إذكاءتم التأكيد ع�ى التعليم وو الثالثة للحماية والوقاية والتغيير االستباقي.  

 ن لجميع األطفال.الرقمي اآلم الشموللضمان المحلية  القطاعات والمجتمعات   عبر  تنفيذهما

 يتسمان باإليجابية والفائدة جانبين مهمين إليجاد حلول مستقبلية لحماية األطفال عبر اإلنترنت، و   المتحدثونناقش  و  •
 . وقائمان ع�ى األدلة

 . حلول التي تضم خبرات المتخصصين في مختلف القطاعاتلل  التحديد المشترك يتمثل في األول  ○

ذلك،    عالوةً و ○ عملية  ينبغيع�ى  في  والشباب  األطفال  احتياجاتهم. الحلو  تحديد  إشراك  تلبي  التي  ل 
في عملية إنشاء منصات رقمية آمنة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية    بتنوعهمالواقع، يجب إشراك الشباب   في و

المحلية المجتمعات  ، يجب أن تتناول الحلول التي يتم وضعها تنوع  ثانياً و.  المشتركة داخل المجتمع أيضاً 
 الوصول إليهم.  الذين تحاولواألطفال  
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ع�ى معالجة االحتياجات المحلية للطفل بشكل  المتحدثونحلول عالمية لحماية األطفال عبر اإلنترنت، وافق    وضععند   •
 منفصل بدالً من سياسة "مقاس واحد يناسب الجميع".
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كات من أجل التحول الرقمي :5لجلسة ا  الشرا

 

كات في تعزيز اللوائح التعاونية   القطاعات لدفع االستثمارات الرقمية من أجل    فيما بيناستكشفت الجلسة الدور التمكيني للشرا
 دائم التغير. إيكولوجيالتنمية المستدامة لنظام تحقيق  

 

 : الرئيسية التي أثيرت ما ي�ي المسائلوشملت 

 بنهج "مقاس واحد يناسب الجميع". اللوائح لتناسب االقتصادات المختلفة بدالً من تصميمها  يجب تعديل •

ع�ى   • البلدان  يساعد  التعاو�ي  التنظيم  أن  ع�ى    تحقيق في حين  للكثيرين  بالنسبة  التركيز  يظل  الرقمي،   النفاذ التحول 
المحتوى وحماية المستهلك باإلضافة   وتوفير يتيح االستثمار    اً هجين   اتياً سياس   اً التكاليف وهو ما يتطلب نموذج ميسورية  و 

 إلى تحقيق األهداف االقتصادية والسياسية.

إلى    وعودةً بين مختلف الجهات الفاعلة لتلبية احتياجات المستخدمين.    تجمع  امن أهمية التعاون ألنه  عززت الجائحة •
الطبيعي،   يغتنم واضعوالوضع  الفرصة    ينبغي أن  توازن   تباعالالسياسات  كثر  أ   للتوصيليةاألولوية    تُعطى فيه  اً نهج 

الدرس المهم  ويتمثل  النقاش.    صميمفي    ،واحدة  تكنولوجياوليس    ،للجميع وحيث يكون المستخدم  مفيدةوال  ةالتحويلي
  هو كل شيء. الستعدادالمستخلص في أن ااآلخر 
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ع�ى  والمتغير.    اإليكولوجيلتتكيف مع النظام    وصالحة للمستقبلاألدلة    مستندة إلىيجب أن تكون القرارات التنظيمية   •
وجود    المثال،سبيل   المحايدة  للترخيص    نظميلزم  والتكنولوجيا  االخدمة  أجل  لنماذج  من  استباقي  ستجابة بشكل 

الجديدة.   المنظمينو األعمال  ع�ى  الرقمية،  يجب  األسواق  إلى  االتصاالت  االنتقال من    صيليةالتو رسم خريطة    ،أثناء 
 والتطوير.  مجال البحث واالستثمار في 

الحوافز أمر أساسي للقطاع الخاص لتعزيز مصالح المستهلكين.  إن   • وتتعلق  العمل والتعاون مع المنظمين بشأن 
 ،يسورةم  بأسعارذات نطاق عريض    ضمان توصيلية وأجهزة، وإمكانية  األفراداإلنسان بتوصيل    التي تركز ع�ى  التوصيلية

  وتتعلق أيضاً توظيف.  يحّسنون مستواهم ألغراض ال،  يخضعوا لتدريب إلكترو�ي من قبلخاص الذين لم  وجعل األش
 .مناسبينبالتعاون بين القطاع الخاص والحكومات، والحصول ع�ى مزيج وتعاون 

لالستفادة من يعد ضمان إجراء حوار شامل واستشاري بين المنظمين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين في الصناعة   •
أمراً  الصناعة  المهارات.    أساسياً   خبرة  وتطوير  العقبات  والتغلب ع�ى  الحصول ع�ى  و للتحسين   توصيلية مناسبةيعد 

المجاالت   في  تقنية،  أساساً   اقتصاديةً   مسألةً جميع  وليست مشكلة  للتطبيق و،  قابلة  إلى حلول مستدامة  هناك حاجة 
 الطيف بفتح    يتعلق أيضاً و مستهلكين.  لل   مزيد من الخياراتوفير  بت يتعلق األمر  و .  إلى جانب لوائح شفافة ومتناسقة  تجارياً 

 .ة المحلي الجهات الفاعلةليات التمويل، من الضروري إشراك آل  اً تحسينو . النهجحلول جديدة واحتضان تعدد من أجل  

بشأن )  FCDOة في المملكة المتحدة (مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنميواختتمت الجلسة بإعالن خاص من االتحاد و
كتهما الجديدة لدفع التوصيلية الشاملة من خالل دعم منظمي االتصاالت   الرقمي ألصحاب المصلحة في خمسة    والشمولشرا

  وهي كما مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الرقمي التابع لـ  النفاذبلدان شريكة في إطار برنامج 
 نيجيريا، وجنوب إفريقيا. و كينيا، وإندونيسيا، والبرازيل،  ي�ي:

 
 

كة ع�ى تقديم المساعدة  و  وبناء القدرات في أربعة مجاالت رئيسية: دعم منظمي االتصاالت لتعزيز   التقنيةسيركز مشروع الشرا
كثر مالءمة لالستثمار العام والخاص في  و   التنظيمية؛األطر    الرقمي، وتطوير تكنولوجيا ونماذج أعمال   مجال الشمولتعزيز بيئة أ

تطوير المهارات الرقمية كوسيلة    وأخيراً،  ، شحيحة الخدماتتوصيلية المدارس في المجتمعات  نطاق  مستدامة وشاملة لتوسيع  
ع�ى  ل الشباب  الخحصول  البلدان  هذه  في  الئقة  حياة  و مسة.  وظائف  تغيير  في  مؤثرة  الجديدة  كة  الشرا غير   األفرادستكون 

 . شحيحة الخدماتفي المجتمعات  الموصولين
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 اختتام الجلسة ومالحظات ختامية
مدى    بّينتالماضية    خمسة عشرفي مالحظاتها الختامية، ع�ى أن التحديات التي شهدتها األشهر الـ،  مارتن-شددت السيدة بوغدان

، وموثوق مفيدةويمكن الوصول إليها، و  التكلفة،ميسورة    توصيلية، وهي مهمة تهدف إلى توفير  تهالمنظمين وضرور إلحاح مهمة ا
والتكيف مع الظروف المتغيرة   السالسةفي جميع أنحاء العالم. وقالت إن المنظمين يحتاجون إلى    وعالية الجودة، وآمنة،  فيها

كات والتعاون الرقمي   فهير شخص قد ال يزال بعيد المنال،  مليا  3,7  توصيل ع�ى الرغم من أن  وباستمرار.   تعتقد أن تمكين الشرا
 . ةً المتاحة يمكن أن يجعل هذا الحلم حقيقوباستخدام جميع األدوات والممارسات الضرورية 

الممتد من أبريل إلى    2021الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام  خالل برنامج  التي أُجريت  وبالنظر إلى المناقشات المثرية  
مواجهة التحديات التنظيمية واالقتصادية  من أجل  أظهرت مسارات لحلول مبتكرة    الفعاليات هذه    بأنالسيدة وانجاو    أفادتيونيو،  

لمية كمنصة عالمية للرؤى المتنوعة من . وقالت إن هذه المرونة والشمولية عززت من أهمية الندوة العاع�ى الصعيد اإلقليمي
" والنفاذ واالستخدام الشاملين ةالشامل التوصيلية"تنظيم التحول الرقمي: تسريع العام  موضوع هذاومكّننا جميع أنحاء العالم. 

المسائل  سة والبنية التحتية وإدارة الطيف والمناف  تقاسمالمستمرة مثل    مسائلالتحديات والاآلراء بشأن  التفكير وتبادل  من  
يحتاج   19-جائحة كوفيدبعد ما ذكّرت السيدة وانجاو المشاركين بأن العالم الرقمي  في الختام،و. األسواقالوصول إلى المتعلقة ب

 المنظمون  فضاء ليقوم  وتوفيرتسخير البيانات، الستهداف التدخالت  و إلى طريقة جديدة للتنظيم من أجل تعزيز الرقابة التنظيمية،  
ً  بإجراء تجارب الصناعة الفاعلة في الجهات و  . معا

الممارسات    وتوفر بأفضل  المتعلقة  التوجيهية  وتعاونية  المبادئ  للغرض   وصالحة للمستقبللمحة عن أطر تنظيمية مناسبة 
 .من أجل التصدي لتحديات التحول الرقمي في أعقاب األزمات العالمية   ومرنة 

لينزيو بريدجيت  نتائج اجتماع  ،  أشارت السيدة  إلى أن    الرابطاتعند تقديم  ع�ى أن أدوات رسم   الرابطاتالتنظيمية،  اتفقت 
 توصيلية شاملة ومستدامة.تحقيق خرائط النطاق العريض يمكن أن تعزز االستثمار والمنافسة من أجل  

الجتماع    تلخيصاً و  النتائج  وبيان  التنللمناقشات  بقضايا  المعني  للصناعة  االستشاري  من  الفريق  التنظيم  وكبار مسؤولي  مية 
الخاص األهداف  القطاع  لتحقيق  الحكومات  مع  كثب  عن  للعمل  الخاص  القطاع  استعداد  ع�ى  الضوء  با  بوكار  السيد  سلط   ،

وإحراز تقدم في عقد  ،التعاونية الُنهجتحديد حدود جديدة للجيل الخامس من من أجل  للمنظمينتقديم الدعم  زيادة المشتركة و
 .يرالعمل األخ

 . النهائية) PDFفي نسخة    سُتضَمن أفضل الممارسات (  بشأن  2021ندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام  للالمبادئ التوجيهية  
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	( تغيير الوضع التنظيمي من أجل التكيف مع نظام إيكولوجي متغير؛
	( تأثير الأدوات التنظيمية – التنظيم القائم على الأدلة.
	( لقد وضعت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التوصيلية الشاملة في طليعة جداول الأعمال العالمية وعلّمتنا أننا بحاجة إلى إعادة هيكلة جهودنا من أجل سد الفجوة الرقمية والتصدي للتحديات التي تحد من اعتماد النطاق العريض في المجتمعات الريفية والحضرية على السواء. ...
	( لقد وضعت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التوصيلية الشاملة في طليعة جداول الأعمال العالمية وعلّمتنا أننا بحاجة إلى إعادة هيكلة جهودنا من أجل سد الفجوة الرقمية والتصدي للتحديات التي تحد من اعتماد النطاق العريض في المجتمعات الريفية والحضرية على السواء. ...
	( أدت جائحة كوفيد-19 إلى التعجيل بالانتقال إلى برامج تنظيمية أكثر شمولية تحول تركيزها من كونها هيئة تنظيمية للنفاذ إلى كونها هيئة تنظيمية للتحول الرقمي. فالتعاون من خلال إجراءات منسقة عبر الوزارات واللوائح، بل وحتى البيئات هو شعار الوضع الطبيعي الجديد.
	( أدت جائحة كوفيد-19 إلى التعجيل بالانتقال إلى برامج تنظيمية أكثر شمولية تحول تركيزها من كونها هيئة تنظيمية للنفاذ إلى كونها هيئة تنظيمية للتحول الرقمي. فالتعاون من خلال إجراءات منسقة عبر الوزارات واللوائح، بل وحتى البيئات هو شعار الوضع الطبيعي الجديد.
	( التعاون هو السبيل للمضي قدماً، ولكن من المهم أيضاً الاتفاق على كيفية التعاون. واقترح المنظمون والمشاركون أن يعملوا كميسرين وشركاء تعاونيين وأن يعززوا المشاركة المؤسسية. وهذا يعني أن هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن تكون أكثر مرونة وت...
	( التعاون هو السبيل للمضي قدماً، ولكن من المهم أيضاً الاتفاق على كيفية التعاون. واقترح المنظمون والمشاركون أن يعملوا كميسرين وشركاء تعاونيين وأن يعززوا المشاركة المؤسسية. وهذا يعني أن هيئة تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن تكون أكثر مرونة وت...
	( والمسألة الهامة التالية التي نوقشت هي أهمية البيانات المفتوحة في عمليات وضع السياسات والتنظيم القائمة على البيانات والقائمة على الأدلة. ويمكن لأدوات الاستقطاب الجماهيري تعزيز جمع البيانات وجلب أصوات المستعملين النهائيين. ويمكن أن تساعد البيانات المن...
	( والمسألة الهامة التالية التي نوقشت هي أهمية البيانات المفتوحة في عمليات وضع السياسات والتنظيم القائمة على البيانات والقائمة على الأدلة. ويمكن لأدوات الاستقطاب الجماهيري تعزيز جمع البيانات وجلب أصوات المستعملين النهائيين. ويمكن أن تساعد البيانات المن...
	( اتفق جميع المشاركين على اتباع المزيد من النُهُج الرائدة مثل منصات التجارب التنظيمية لإعادة البناء بشكل أفضل في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19.
	( اتفق جميع المشاركين على اتباع المزيد من النُهُج الرائدة مثل منصات التجارب التنظيمية لإعادة البناء بشكل أفضل في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19.
	( أدت حداثة القضايا وتعقيد التحول الابتكاري إلى إنشاء نظام إيكولوجي جديد، مما يعني أن لهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مهمة أكثر أهمية - فهي بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة من خلال القيادة التحويلية واعتماد نُهج جديدة ومعاد النظر فيها إزاء التن...
	( أدت حداثة القضايا وتعقيد التحول الابتكاري إلى إنشاء نظام إيكولوجي جديد، مما يعني أن لهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مهمة أكثر أهمية - فهي بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة من خلال القيادة التحويلية واعتماد نُهج جديدة ومعاد النظر فيها إزاء التن...
	التدريب المشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومعهد التدريب في مجال الاتصالات في الولايات المتحدة

	( قوة التكنولوجيا وقدرتها على التكيف للجمع بين الناس كمجتمع عالمي يسمح لنا بالتفاعل في الظروف القصوى كتلك التي نواجهها بسبب الجائحة.
	( قوة التكنولوجيا وقدرتها على التكيف للجمع بين الناس كمجتمع عالمي يسمح لنا بالتفاعل في الظروف القصوى كتلك التي نواجهها بسبب الجائحة.
	( تراعي السياسات الفعّالة مزايا الاقتصاد الكلي من أجل تعظيم الفوائد الاجتماعية وتحقيق الثقة والمساءلة.
	( نحن اليوم في خضم التحول التكنولوجي الكبير المقبل إذ ننتقل من الشبكات المتكاملة ومسجلة الملكية إلى نظام إيكولوجي جديد لسلسلة التوريد يعتمد على تكنولوجيات مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني ومصنفة تعمل بالاقتران مع معايير جديدة قابلة للتشغيل البيني تؤدي إلى...
	( نحن اليوم في خضم التحول التكنولوجي الكبير المقبل إذ ننتقل من الشبكات المتكاملة ومسجلة الملكية إلى نظام إيكولوجي جديد لسلسلة التوريد يعتمد على تكنولوجيات مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني ومصنفة تعمل بالاقتران مع معايير جديدة قابلة للتشغيل البيني تؤدي إلى...
	( بالنسبة إلى التكنولوجيات التحويلية وتجاربها، فإن النفاذ إلى طيف الترددات الراديوية مهم للغاية. ويتعلق الأمر بتوفر مزيج مناسب من طيف النطاقات العالية والمتوسطة والمنخفضة من أجل تطوير التكنولوجيا الجديدة ونشرها بما يؤدي إلى الوفاء بمتطلبات التغطية وال...
	( بالنسبة إلى التكنولوجيات التحويلية وتجاربها، فإن النفاذ إلى طيف الترددات الراديوية مهم للغاية. ويتعلق الأمر بتوفر مزيج مناسب من طيف النطاقات العالية والمتوسطة والمنخفضة من أجل تطوير التكنولوجيا الجديدة ونشرها بما يؤدي إلى الوفاء بمتطلبات التغطية وال...
	( فوائد التكنولوجيا هائلة، ولكن بما أن التكنولوجيا تتطور، يتعين التصدي لبعض التحديات وبالتالي من المهم فهم متى وكيفية التدخل.
	( فوائد التكنولوجيا هائلة، ولكن بما أن التكنولوجيا تتطور، يتعين التصدي لبعض التحديات وبالتالي من المهم فهم متى وكيفية التدخل.
	( تصل التكنولوجيات الجديدة إلى السوق بشكل أسرع من قدرة المنظم على الاستجابة لها. وعند وصول التكنولوجيا الجديدة، لا تعرف دوائر الصناعة كيفية العمل مع المنظمين، ومن ثم يتعين على المنظمين تشجيع السلوك الجيد، والتكنولوجيات المختلفة لمختلف المستخدمين، والأ...
	( تصل التكنولوجيات الجديدة إلى السوق بشكل أسرع من قدرة المنظم على الاستجابة لها. وعند وصول التكنولوجيا الجديدة، لا تعرف دوائر الصناعة كيفية العمل مع المنظمين، ومن ثم يتعين على المنظمين تشجيع السلوك الجيد، والتكنولوجيات المختلفة لمختلف المستخدمين، والأ...
	( تؤدي الهيئات التنظيمية دوراً أساسياً في المجتمع من حيث تشجيع المنافسة وحماية المستهلك ومعالجة العوامل الخارجية. وينبغي وضع خط أساس معين للعمليات أو الممارسات التنظيمية الجيدة عبر الحدود.
	( تؤدي الهيئات التنظيمية دوراً أساسياً في المجتمع من حيث تشجيع المنافسة وحماية المستهلك ومعالجة العوامل الخارجية. وينبغي وضع خط أساس معين للعمليات أو الممارسات التنظيمية الجيدة عبر الحدود.
	( وينبغي أن تكون اللوائح أيضاً قائمة على الأدلة، وتقييم المخاطر، والامتثال للآراء المتباينة والمختلفة لأصحاب المصلحة. وعلى الرغم من أن التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك مهمّان في الفضاء الرقمي، وأن التجريب التنظيمي يدعم الابتكار، من المهم جداً مراعاة أن...
	( وينبغي أن تكون اللوائح أيضاً قائمة على الأدلة، وتقييم المخاطر، والامتثال للآراء المتباينة والمختلفة لأصحاب المصلحة. وعلى الرغم من أن التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك مهمّان في الفضاء الرقمي، وأن التجريب التنظيمي يدعم الابتكار، من المهم جداً مراعاة أن...
	( عندما يسلك بلد واحد طريقه الخاص، من الصعب للغاية على هذه التكنولوجيات عبر الوطنية أن تتكيف. ويواجه مشغلو السواتل نوعين من القضايا التنظيمية: قضايا الطيف والقضايا المتعلقة بوجود جسم في الفضاء الخارجي (حطام، حركة، تحكم، أو غير ذلك). وهناك الكثير من ال...
	( عندما يسلك بلد واحد طريقه الخاص، من الصعب للغاية على هذه التكنولوجيات عبر الوطنية أن تتكيف. ويواجه مشغلو السواتل نوعين من القضايا التنظيمية: قضايا الطيف والقضايا المتعلقة بوجود جسم في الفضاء الخارجي (حطام، حركة، تحكم، أو غير ذلك). وهناك الكثير من ال...
	سلسلة الطريق إلى أديس: القيادة من أجل التوصيل

	( ما هي العناصر التي تشكل قائداً عظيماً وما هي المهارات المطلوبة من قادة المستقبل؟
	( ما نوع القيادة المطلوبة لتمكين التحول الرقمي لكوكب برمته؟
	( ما هي دروس القيادة التي يمكن تطبيقها لمواجهة تحدي التوصيلية العالمية والشاملة بحلول عام 2030؟
	( ما الذي يتطلبه الأمر لتوجيه الأفراد من أجل تحقيق ما لا يمكن تصوره؟
	وعرض الحدث رؤى بشأن القيادة التي نحتاجها لتشكيل العالم وتوصيله.
	( قالت رولا غني، السيدة الأولى لأفغانستان: "يمكن للشباب تشكيل عالم المستقبل باستخدام المعرفة المتاحة بفضل التكنولوجيا".
	( قالت رولا غني، السيدة الأولى لأفغانستان: "يمكن للشباب تشكيل عالم المستقبل باستخدام المعرفة المتاحة بفضل التكنولوجيا".
	( وشدد ستيفن سبينغلر، الرئيس التنفيذي لشركة Intelsat ورئيس الرابطة الأوروبية لمشغلي السواتل (ESOA) على أهمية تحديد رؤية ملهمة وهدف ومهمة للقادة الشباب والموظفين الشباب في الوقت الحاضر.
	( وشدد ستيفن سبينغلر، الرئيس التنفيذي لشركة Intelsat ورئيس الرابطة الأوروبية لمشغلي السواتل (ESOA) على أهمية تحديد رؤية ملهمة وهدف ومهمة للقادة الشباب والموظفين الشباب في الوقت الحاضر.
	( وقال بدري يونس، مساعد المدير المشارك للاتصالات والملاحة الفضائية، الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA)، معبراً عن أنواع القيادة الناجحة، إن القادة بحاجة إلى إلهام الأفرقة لاستكشاف حدود خيالهم. وأضاف: "إلهاماً للآخرين، يجب أن يكون القادة قاد...
	( وقال بدري يونس، مساعد المدير المشارك للاتصالات والملاحة الفضائية، الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA)، معبراً عن أنواع القيادة الناجحة، إن القادة بحاجة إلى إلهام الأفرقة لاستكشاف حدود خيالهم. وأضاف: "إلهاماً للآخرين، يجب أن يكون القادة قاد...
	( وأضافت يولاندا كوبا، نائبة رئيس مجموعة MTN والمسؤولة عن أسواق جنوب وشرق إفريقيا، أن تحقيق توصيلية النطاق العريض العالمي سيتطلب التركيز على الشمول والابتكار والمسؤولية، لا سيما فيما يتعلق بتصميم منتجات على نحو مسؤول اجتماعياً وبيئياً وتسريع صنعها.
	( وأضافت يولاندا كوبا، نائبة رئيس مجموعة MTN والمسؤولة عن أسواق جنوب وشرق إفريقيا، أن تحقيق توصيلية النطاق العريض العالمي سيتطلب التركيز على الشمول والابتكار والمسؤولية، لا سيما فيما يتعلق بتصميم منتجات على نحو مسؤول اجتماعياً وبيئياً وتسريع صنعها.
	( وبالنسبة إلى وزيرة الاتصالات والرقمنة الغانية أورسولا أوسو-إيكوفول: "القيادة سبب وكل شيء آخر هو نتيجة لها".
	( وقال ر.س. شارما، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في الهند (TRAI)، إن القادة بحاجة إلى الشجاعة لاتباع بوصلاتهم. وأضاف: "في مجال التكنولوجيا، يجب أن تجد طريقك ولا تسلك المسار الذي سلكه الآخرون."
	( وقال ر.س. شارما، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في الهند (TRAI)، إن القادة بحاجة إلى الشجاعة لاتباع بوصلاتهم. وأضاف: "في مجال التكنولوجيا، يجب أن تجد طريقك ولا تسلك المسار الذي سلكه الآخرون."
	( وقالت ليدي مريم جامي، مؤسِسة شركة iamtheCOD ورئيسيتها التنفيذية، إنها "متطلعة للتغيير". وشددت على ذلك بقولها: "لقد أردت التأكد، حيث نشأت كامرأة وأصبحت مؤثرة وحصلت على مقعد في هذا العالم، إننا كنساء ننشئ الأنظمة ونغيرها".
	( وقالت ليدي مريم جامي، مؤسِسة شركة iamtheCOD ورئيسيتها التنفيذية، إنها "متطلعة للتغيير". وشددت على ذلك بقولها: "لقد أردت التأكد، حيث نشأت كامرأة وأصبحت مؤثرة وحصلت على مقعد في هذا العالم، إننا كنساء ننشئ الأنظمة ونغيرها".
	اجتماع الرابطات التنظيمية

	( اتفق المشاركون على أن رسم خرائط النطاق العريض أمر بالغ الأهمية لواضعي سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنظمين على حد سواء، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، وتعزيز المنافسة الفعّالة من أجل تحقي...
	( اتفق المشاركون على أن رسم خرائط النطاق العريض أمر بالغ الأهمية لواضعي سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنظمين على حد سواء، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، وتعزيز المنافسة الفعّالة من أجل تحقي...
	( وتضطلع الرابطات التنظيمية بدور حاسم في رسم خرائط النطاق العريض، لا سيما فيما يتعلق بنشر الأدوات والمبادئ التوجيهية التي وضعها كل من أعضاء بلدانهم والاتحاد. إن التعاون أمر ضروري على الصعيد الإقليمي والأقاليمي، ويمكن تطوير تنسيق نظم رسم خرائط النطاق ا...
	( وتضطلع الرابطات التنظيمية بدور حاسم في رسم خرائط النطاق العريض، لا سيما فيما يتعلق بنشر الأدوات والمبادئ التوجيهية التي وضعها كل من أعضاء بلدانهم والاتحاد. إن التعاون أمر ضروري على الصعيد الإقليمي والأقاليمي، ويمكن تطوير تنسيق نظم رسم خرائط النطاق ا...
	( واختتم المشاركون بتشجيع جميع الرابطات التنظيمية على التواصل مع الاتحاد فيما يتعلق برسم خرائط النطاق العريض، واستخدام أدوات الاتحاد ومنصاته لتبادل أفضل الممارسات وتحديد المبادئ المشتركة من أجل تنسيق المنهجيات ذات الصلة بجمع البيانات ورسم الخرائط. إن ...
	( واختتم المشاركون بتشجيع جميع الرابطات التنظيمية على التواصل مع الاتحاد فيما يتعلق برسم خرائط النطاق العريض، واستخدام أدوات الاتحاد ومنصاته لتبادل أفضل الممارسات وتحديد المبادئ المشتركة من أجل تنسيق المنهجيات ذات الصلة بجمع البيانات ورسم الخرائط. إن ...
	الفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية (IAGDI) وكبار مسؤولي التنظيم من القطاع الخاص (CRO)
	توصيل الجيل في الندوة (GenerationConnect@GSR)

	( في حين أن مشاركة الشباب في العمليات التنظيمية كانت في كثير من الأحيان بعيدة وسلبية، فإن هناك العديد من الفوائد لإشراك الشباب في مثل تلك المناقشات. وانطلاقاً من تجربة الشباب الخاصة بهم فيما يتعلق بالمشاركة في مبادرة الاتحاد بشأن توصيل الجيل، شدد المت...
	( في حين أن مشاركة الشباب في العمليات التنظيمية كانت في كثير من الأحيان بعيدة وسلبية، فإن هناك العديد من الفوائد لإشراك الشباب في مثل تلك المناقشات. وانطلاقاً من تجربة الشباب الخاصة بهم فيما يتعلق بالمشاركة في مبادرة الاتحاد بشأن توصيل الجيل، شدد المت...
	( وأكد المتحدثون على أنه نظراً لطول عمليات السياسات وصعوبة تحقيق توافق الآراء بشأنها، فمن المهم تحقيق أقصى استفادة من التشريعات المعمول بها حالياً. وعلى سبيل المثال، ينطبق ذلك على التأكد من أن تعريفات النفاذ الشامل تلبي توقعات الشباب الذين يبحثون عن خ...
	( وأكد المتحدثون على أنه نظراً لطول عمليات السياسات وصعوبة تحقيق توافق الآراء بشأنها، فمن المهم تحقيق أقصى استفادة من التشريعات المعمول بها حالياً. وعلى سبيل المثال، ينطبق ذلك على التأكد من أن تعريفات النفاذ الشامل تلبي توقعات الشباب الذين يبحثون عن خ...
	( واتفق المتحدثون على أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفسها توفر مزيداً من الفرص للتفاعل مع الشباب. وأشاروا إلى الآليات غير المباشرة، على سبيل المثال عند إجراء المشاورات العامة عبر الإنترنت للوصول إلى جمهور أوسع والآليات المباشرة مثل استخدام وسائل ا...
	( واتفق المتحدثون على أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفسها توفر مزيداً من الفرص للتفاعل مع الشباب. وأشاروا إلى الآليات غير المباشرة، على سبيل المثال عند إجراء المشاورات العامة عبر الإنترنت للوصول إلى جمهور أوسع والآليات المباشرة مثل استخدام وسائل ا...
	( وسيكون المجتمع التنظيمي قادراً على تعزيز السياسات المبتكرة المستقبلية من خلال قياس المسافة بين التنظيم وتوقعات الشباب، ومن خلال توفير فضاءات للتواصل المستمر مع الشباب (وهم أكبر مجموعة من مستهلكي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) بشأن احتياجاتهم.
	( وسيكون المجتمع التنظيمي قادراً على تعزيز السياسات المبتكرة المستقبلية من خلال قياس المسافة بين التنظيم وتوقعات الشباب، ومن خلال توفير فضاءات للتواصل المستمر مع الشباب (وهم أكبر مجموعة من مستهلكي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) بشأن احتياجاتهم.
	( وحدد المتحدثون، في المناقشة التي دارت بشأن كيفية التنظيم للمستقبل، ثلاثة تحديات: التخفيف من الفجوة الرقمية؛ الأمن والخصوصية للتكنولوجيات الناشئة؛ وتحديد الهوية والاستيقان لأغراض تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما فيما يتعلق بالشمول ...
	( وحدد المتحدثون، في المناقشة التي دارت بشأن كيفية التنظيم للمستقبل، ثلاثة تحديات: التخفيف من الفجوة الرقمية؛ الأمن والخصوصية للتكنولوجيات الناشئة؛ وتحديد الهوية والاستيقان لأغراض تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما فيما يتعلق بالشمول ...
	( وإضافةً إلى الدور البارز للشباب كمستخدمين، من المرجح أيضاً أن يُوظَفوا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أشار أحد المتحدثين إلى أن 44 مليون شخص حالياً يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن أن يكون له...
	( وإضافةً إلى الدور البارز للشباب كمستخدمين، من المرجح أيضاً أن يُوظَفوا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أشار أحد المتحدثين إلى أن 44 مليون شخص حالياً يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن أن يكون له...
	شبكة المرأة من أجل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (NoW4WTDC)

	( حاجة المرأة للتعبير عن اهتمام شخصي بالقطاع، وقيادة التغيير لتحقيق النتائج المرجوة المتمثلة في مزيد من النساء في المناصب القيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	( حاجة المرأة للتعبير عن اهتمام شخصي بالقطاع، وقيادة التغيير لتحقيق النتائج المرجوة المتمثلة في مزيد من النساء في المناصب القيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	( تهيئة بيئة عمل داعمة لازدهار المرأة فيها، بما في ذلك جعل المناصب القيادية أكثر جاذبية. ويتضمن ذلك برامج للمساعدة في تطوير المواهب النسائية في الأدوار المتعلقة بالتكنولوجيا، مع دعم كل من الحكومة والقطاع الخاص لأربعة مجالات: التعليم والخبرة والمشاركة ...
	( تهيئة بيئة عمل داعمة لازدهار المرأة فيها، بما في ذلك جعل المناصب القيادية أكثر جاذبية. ويتضمن ذلك برامج للمساعدة في تطوير المواهب النسائية في الأدوار المتعلقة بالتكنولوجيا، مع دعم كل من الحكومة والقطاع الخاص لأربعة مجالات: التعليم والخبرة والمشاركة ...
	( الاستفادة من الفرص المتاحة لأعضاء القطاعات كما هو الحال بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد. وتشمل هذه الفرص استغلال منصات مشاركة القطاع الخاص في قطاع تنمية الاتصالات، والبحث النشط عن إشراك القطاع الخاص في الوفود الوطنية، والمشاركة في المشاورات الو...
	( الاستفادة من الفرص المتاحة لأعضاء القطاعات كما هو الحال بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد. وتشمل هذه الفرص استغلال منصات مشاركة القطاع الخاص في قطاع تنمية الاتصالات، والبحث النشط عن إشراك القطاع الخاص في الوفود الوطنية، والمشاركة في المشاورات الو...
	( الاستفادة من نماذج يُحتذى بها، مع التركيز النشط على جذب النساء إلى الأدوار التقنية. وإقراراً بأن ذلك قد يستغرق وقتاً أطول، أكدت المناقشات أيضاً على أهمية اتخاذ تدابير للاحتفاظ بالنساء في تلك الأدوار، وكذلك إثبات تحقيق النجاح من خلال النماذج الحالية ...
	( الاستفادة من نماذج يُحتذى بها، مع التركيز النشط على جذب النساء إلى الأدوار التقنية. وإقراراً بأن ذلك قد يستغرق وقتاً أطول، أكدت المناقشات أيضاً على أهمية اتخاذ تدابير للاحتفاظ بالنساء في تلك الأدوار، وكذلك إثبات تحقيق النجاح من خلال النماذج الحالية ...
	( تعزيز الميزات التي تعزز إمكانات القيادة بما في ذلك التركيز على الاستماع، والإيمان بالذات، والاستفادة من شبكات الدعم، والتحفيز الذاتي في القيام بالأدوار ذات الصلة، والقضاء على الشك في القدرات الذاتية.
	( تعزيز الميزات التي تعزز إمكانات القيادة بما في ذلك التركيز على الاستماع، والإيمان بالذات، والاستفادة من شبكات الدعم، والتحفيز الذاتي في القيام بالأدوار ذات الصلة، والقضاء على الشك في القدرات الذاتية.
	( استكشاف الفرص الناجمة عن توسع القطاع، وإذكاء وعي الشابات وتعريفهن بالمسارات المهنية الممكنة لتولي الأدوار التنفيذية، ووضع المساعدة المطلوبة التي تحتاجها النساء في إطار مسار النمو.
	( استكشاف الفرص الناجمة عن توسع القطاع، وإذكاء وعي الشابات وتعريفهن بالمسارات المهنية الممكنة لتولي الأدوار التنفيذية، ووضع المساعدة المطلوبة التي تحتاجها النساء في إطار مسار النمو.
	( الإقرار بدور الإرشاد في عملية النمو.
	الجلسات الأساسية
	حفل الافتتاح
	الجلسة 1: التوصيلية من أجل التحول الرقمي: وسائل التمكين التنظيمية

	( أقرت اللجنة بأهمية التوصيلية ومعالجة الفجوة الرقمية لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع الإدماج الاجتماعي وتمكين التحول الرقمي.
	( أقرت اللجنة بأهمية التوصيلية ومعالجة الفجوة الرقمية لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع الإدماج الاجتماعي وتمكين التحول الرقمي.
	( هناك ثلاثة عوائق أساسية تحول دون التحول الرقمي، لا سيما في الاقتصادات النامية والناشئة، وهي: الفجوة الرقمية، لا سيما بين المناطق الحضرية والريفية؛ وتعزيز الثقة والأمان من حيث استخدام البيانات وخصوصيتها؛ ونشر التكنولوجيات الرقمية والبنية التحتية لتكو...
	( هناك ثلاثة عوائق أساسية تحول دون التحول الرقمي، لا سيما في الاقتصادات النامية والناشئة، وهي: الفجوة الرقمية، لا سيما بين المناطق الحضرية والريفية؛ وتعزيز الثقة والأمان من حيث استخدام البيانات وخصوصيتها؛ ونشر التكنولوجيات الرقمية والبنية التحتية لتكو...
	( لا يتعلق الأمر فقط بكيفية تحفيز تحقيق التغطية للأفراد غير الموصولين أو الذين لديهم نفاذ محدود، وإنما يتعلق أيضاً بكيفية التأكد من أولئك الذين يمكنهم الحصول على الخدمة، ولكنهم لن يعتمدوها. فكيف نصل إلى هؤلاء المستهلكين أيضاً؟
	( لا يتعلق الأمر فقط بكيفية تحفيز تحقيق التغطية للأفراد غير الموصولين أو الذين لديهم نفاذ محدود، وإنما يتعلق أيضاً بكيفية التأكد من أولئك الذين يمكنهم الحصول على الخدمة، ولكنهم لن يعتمدوها. فكيف نصل إلى هؤلاء المستهلكين أيضاً؟
	( لا يمكن فصل النفاذ إلى الخدمات الصحية عن بُعد عن النفاذ إلى النطاق العريض بشكل عام. وتستمر المؤسسات الحيوية، وبرامج الإقراض ذات النقاط الساخنة، والجهود المجتمعية الأخرى في سد الفجوة، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية حيث يكون التوصيل المنزلي عالي ...
	( لا يمكن فصل النفاذ إلى الخدمات الصحية عن بُعد عن النفاذ إلى النطاق العريض بشكل عام. وتستمر المؤسسات الحيوية، وبرامج الإقراض ذات النقاط الساخنة، والجهود المجتمعية الأخرى في سد الفجوة، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية حيث يكون التوصيل المنزلي عالي ...
	( لقد شهدنا مؤخراً أهمية القدرة على الصمود في المجال الرقمي، إذ تمكنت البلدان التي لديها شبكة اتصالات أرضية وساتلية قوية من الحفاظ على زيادة تدفق الحركة بسبب التدابير المرتبطة بالحجر والعمل عن بُعد.
	( لقد شهدنا مؤخراً أهمية القدرة على الصمود في المجال الرقمي، إذ تمكنت البلدان التي لديها شبكة اتصالات أرضية وساتلية قوية من الحفاظ على زيادة تدفق الحركة بسبب التدابير المرتبطة بالحجر والعمل عن بُعد.
	( إن كيفية إنفاذ اللوائح لتقاسم البنية التحتية أمر ذو أهمية كبيرة لأن المنظمين يريدون تحقيق استخدام أقصى للموارد، مع الحدّ من الحواجز المتعلقة بالدخول والمنافسة المتزايدة. ويحتاج المنظمون مع ذلك إلى إيجاد توازن بين تحقيق هذه الأهداف مع عدم تعريض الاست...
	( إن كيفية إنفاذ اللوائح لتقاسم البنية التحتية أمر ذو أهمية كبيرة لأن المنظمين يريدون تحقيق استخدام أقصى للموارد، مع الحدّ من الحواجز المتعلقة بالدخول والمنافسة المتزايدة. ويحتاج المنظمون مع ذلك إلى إيجاد توازن بين تحقيق هذه الأهداف مع عدم تعريض الاست...
	( وأفاد المشاركون أن الهدف من التنظيم المشجع على للاستثمار هو تحقيق توازن دقيق بين تشجيع المشغلين على مواصلة الاستثمار وأيضاً على تقاسم موارد الشبكة. ويعتبر التنظيم القائم على البيانات في جوهر هذا الأمر لأنه يمكن أن يقود الأسواق في الاتجاه الصحيح ويمك...
	( وأفاد المشاركون أن الهدف من التنظيم المشجع على للاستثمار هو تحقيق توازن دقيق بين تشجيع المشغلين على مواصلة الاستثمار وأيضاً على تقاسم موارد الشبكة. ويعتبر التنظيم القائم على البيانات في جوهر هذا الأمر لأنه يمكن أن يقود الأسواق في الاتجاه الصحيح ويمك...
	( على الحكومة أن تضطلع بدور في الاستثمار في المجالات التي لا يستثمر فيها المشغلون بغية الحد من الفجوة الرقمية.
	( يحتاج المنظمون أيضاً إلى النظر في توفير الأطر والأدوات اللازمة لتمكين المشغلين الصغار والمتوسطين من تقديم منتجات مبتكرة للمستخدمين النهائيين. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بقطاعات الأعمال أو حتى إيجاد المكان المناسب كلما أمكن تطوير منتجات رقمية. ومثل...
	( يحتاج المنظمون أيضاً إلى النظر في توفير الأطر والأدوات اللازمة لتمكين المشغلين الصغار والمتوسطين من تقديم منتجات مبتكرة للمستخدمين النهائيين. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بقطاعات الأعمال أو حتى إيجاد المكان المناسب كلما أمكن تطوير منتجات رقمية. ومثل...
	الجلسة 2: التمويل من أجل توفير توصيلية ميسورة التكلفة، ونفاذ واستخدام فعالين

	( يتعلق الأمر بمعالجة فجوة التوصيلية من خلال اعتماد نهج محايد تكنولوجياً لدى نشر الألياف، والنفاذ إلى الاتصالات الراديوية وتلبية الطلب في الأسواق التي لا يتم فيها تلبية الطلب، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالميل الأخير.
	( يتعلق الأمر بمعالجة فجوة التوصيلية من خلال اعتماد نهج محايد تكنولوجياً لدى نشر الألياف، والنفاذ إلى الاتصالات الراديوية وتلبية الطلب في الأسواق التي لا يتم فيها تلبية الطلب، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالميل الأخير.
	( نحتاج إلى التفكير في نموذج هجين يراعي الطرائق التقليدية للتمويل جنباً إلى جنب مع طرائق أكثر ابتكاراً مثل استخدام سلسلة الكتل والعملة المشفرة والسندات الرقمية والترميز في الميل الأخير باستخدام الذكاء الاصطناعي والمصادر المفتوحة. ويتعلق الأمر باختبار ...
	( نحتاج إلى التفكير في نموذج هجين يراعي الطرائق التقليدية للتمويل جنباً إلى جنب مع طرائق أكثر ابتكاراً مثل استخدام سلسلة الكتل والعملة المشفرة والسندات الرقمية والترميز في الميل الأخير باستخدام الذكاء الاصطناعي والمصادر المفتوحة. ويتعلق الأمر باختبار ...
	( علينا أن ننظر في البنية التحتية واللوائح والسياسات وأشكال التمويل المناسبة للغرض. وستتطلب البنية التحتية والنموذج الهجينان أيضاً تمويلًا هجيناً. وعلينا أيضاً أن نتعاون بشكل أكبر عبر القطاعات لتمويل الوصول إلى المناطق الريفية ومعالجة الطلب الذي لم تت...
	( علينا أن ننظر في البنية التحتية واللوائح والسياسات وأشكال التمويل المناسبة للغرض. وستتطلب البنية التحتية والنموذج الهجينان أيضاً تمويلًا هجيناً. وعلينا أيضاً أن نتعاون بشكل أكبر عبر القطاعات لتمويل الوصول إلى المناطق الريفية ومعالجة الطلب الذي لم تت...
	( من الضروري وجود بيئة تمكينية يمكن التنبؤ بها، وخريطة طريق واضحة للمساعدة في تحديد الجهات الفاعلة التي ستُساهم في تحقيق هذه الأهداف، وأخيراً آلية تمويل مع وجود إدارة رشيدة. ويعد الابتكار والتفكير خارج الصندوق عاملَين ضروريين لبلوغ هذه الأهداف، فضلاً ...
	( من الضروري وجود بيئة تمكينية يمكن التنبؤ بها، وخريطة طريق واضحة للمساعدة في تحديد الجهات الفاعلة التي ستُساهم في تحقيق هذه الأهداف، وأخيراً آلية تمويل مع وجود إدارة رشيدة. ويعد الابتكار والتفكير خارج الصندوق عاملَين ضروريين لبلوغ هذه الأهداف، فضلاً ...
	( يعد اعتماد نهج إدارة كامل للتعاون الرقمي والتنسيق أمراً حاسماً لتحقيق توصيلية عالمية على النحو المعبر عنه في بيان لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة. ويتطلب أيضاً بنية تحتية للنطاق العريض ما يعني أنه يتعين على جهة ما الاستثمار، وجهة أخرى ...
	( يعد اعتماد نهج إدارة كامل للتعاون الرقمي والتنسيق أمراً حاسماً لتحقيق توصيلية عالمية على النحو المعبر عنه في بيان لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة. ويتطلب أيضاً بنية تحتية للنطاق العريض ما يعني أنه يتعين على جهة ما الاستثمار، وجهة أخرى ...
	الجلسة 3: التنظيم من أجل الابتكار

	( بذلت أغلب الصناعات والحكومات جهوداً لوضع استراتيجيات رقمية مبتكرة، وبينما يركز البعض على عدد قليل من المكونات في التحول الرقمي، يركز البعض الآخر على وضع استراتيجية أكثر شمولية باستخدام هذه التكنولوجيات الناشئة.
	( بذلت أغلب الصناعات والحكومات جهوداً لوضع استراتيجيات رقمية مبتكرة، وبينما يركز البعض على عدد قليل من المكونات في التحول الرقمي، يركز البعض الآخر على وضع استراتيجية أكثر شمولية باستخدام هذه التكنولوجيات الناشئة.
	( اتفق المتحدثون على أن الابتكار التنظيمي والتنسيق التنظيمي عبر القطاعات يعززان ريادة الأعمال المحلية. وتعد بيئات التجارب التنظيمية حلولًا مبتكرة وممتازة، وقد نوقشت حالة كولومبيا بتوسع؛ إذ حظيت المبادرة بتعليقات إيجابية للغاية من أصحاب المصلحة في القط...
	( اتفق المتحدثون على أن الابتكار التنظيمي والتنسيق التنظيمي عبر القطاعات يعززان ريادة الأعمال المحلية. وتعد بيئات التجارب التنظيمية حلولًا مبتكرة وممتازة، وقد نوقشت حالة كولومبيا بتوسع؛ إذ حظيت المبادرة بتعليقات إيجابية للغاية من أصحاب المصلحة في القط...
	( عند مناقشة تطوير الجيل الخامس في المناطق الحضرية والريفية، لوحظ أنه عندما يفكر المنظمون في كيفية تطوير اللوائح، فمن المهم التفكير في حيادية التكنولوجيا ومرونتها. إن الحياد التكنولوجي أمر مهم، لأنه لا يعني أن جميع التكنولوجيات تعامل على قدم المساواة،...
	( عند مناقشة تطوير الجيل الخامس في المناطق الحضرية والريفية، لوحظ أنه عندما يفكر المنظمون في كيفية تطوير اللوائح، فمن المهم التفكير في حيادية التكنولوجيا ومرونتها. إن الحياد التكنولوجي أمر مهم، لأنه لا يعني أن جميع التكنولوجيات تعامل على قدم المساواة،...
	( فيما يتعلق بالسياسات الرئيسية والتدابير التنظيمية اللازمة لتعميق النفاذ الرقمي إلى البنية التحتية والمسار انطلاقاً من سلسلة القيمة، لوحظ أن تقارب الاتصالات والمنصات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة يغير طبيعة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالا...
	( فيما يتعلق بالسياسات الرئيسية والتدابير التنظيمية اللازمة لتعميق النفاذ الرقمي إلى البنية التحتية والمسار انطلاقاً من سلسلة القيمة، لوحظ أن تقارب الاتصالات والمنصات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة يغير طبيعة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالا...
	( يجب أن يتحلى المنظمون بالمرونة عند تبني نماذج جديدة وتعاونية لمواجهة التحديات التي تفرضها الطبيعة السريعة للتكنولوجيات الناشئة في السوق. وقال أحد المتحدثين: لا يمكننا التنبؤ بمستقبل التكنولوجيا، ولكن علينا أن نكون قادرين على التكيف معها، وجزء من إرس...
	( يجب أن يتحلى المنظمون بالمرونة عند تبني نماذج جديدة وتعاونية لمواجهة التحديات التي تفرضها الطبيعة السريعة للتكنولوجيات الناشئة في السوق. وقال أحد المتحدثين: لا يمكننا التنبؤ بمستقبل التكنولوجيا، ولكن علينا أن نكون قادرين على التكيف معها، وجزء من إرس...
	الجلسة 4: الشمول الرقمي الآمن – حماية الأطفال على الإنترنت

	( تدور الحلول التي اقترحها المتحدثون وتوصياتهم بشأن اللوائح الخاصة بحماية الأطفال على الإنترنت حول المفاهيم الثلاثة للحماية والوقاية والتغيير الاستباقي. وتم التأكيد على التعليم وإذكاء الوعي بوصفهما أداتين واسِعَتي النطاق يتعين تنفيذهما عبر القطاعات وا...
	( تدور الحلول التي اقترحها المتحدثون وتوصياتهم بشأن اللوائح الخاصة بحماية الأطفال على الإنترنت حول المفاهيم الثلاثة للحماية والوقاية والتغيير الاستباقي. وتم التأكيد على التعليم وإذكاء الوعي بوصفهما أداتين واسِعَتي النطاق يتعين تنفيذهما عبر القطاعات وا...
	( وناقش المتحدثون جانبين مهمين لإيجاد حلول مستقبلية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، ويتسمان بالإيجابية والفائدة وقائمان على الأدلة.
	( وناقش المتحدثون جانبين مهمين لإيجاد حلول مستقبلية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، ويتسمان بالإيجابية والفائدة وقائمان على الأدلة.
	○ الأول يتمثل في التحديد المشترك للحلول التي تضم خبرات المتخصصين في مختلف القطاعات.
	○ وعلاوةً على ذلك، ينبغي إشراك الأطفال والشباب في عملية تحديد الحلول التي تلبي احتياجاتهم. وفي الواقع، يجب إشراك الشباب بتنوعهم في عملية إنشاء منصات رقمية آمنة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة داخل المجتمع أيضاً. وثانياً، يجب أن تتناول الحلول التي ي...
	○ وعلاوةً على ذلك، ينبغي إشراك الأطفال والشباب في عملية تحديد الحلول التي تلبي احتياجاتهم. وفي الواقع، يجب إشراك الشباب بتنوعهم في عملية إنشاء منصات رقمية آمنة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة داخل المجتمع أيضاً. وثانياً، يجب أن تتناول الحلول التي ي...

	( عند وضع حلول عالمية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، وافق المتحدثون على معالجة الاحتياجات المحلية للطفل بشكل منفصل بدلاً من سياسة "مقاس واحد يناسب الجميع".
	( عند وضع حلول عالمية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، وافق المتحدثون على معالجة الاحتياجات المحلية للطفل بشكل منفصل بدلاً من سياسة "مقاس واحد يناسب الجميع".
	الجلسة 5: الشراكات من أجل التحول الرقمي

	( يجب تعديل اللوائح لتناسب الاقتصادات المختلفة بدلاً من تصميمها بنهج "مقاس واحد يناسب الجميع".
	( في حين أن التنظيم التعاوني يساعد البلدان على تحقيق التحول الرقمي، يظل التركيز بالنسبة للكثيرين على النفاذ وميسورية التكاليف وهو ما يتطلب نموذجاً سياساتياً هجيناً يتيح الاستثمار وتوفير المحتوى وحماية المستهلك بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية وال...
	( في حين أن التنظيم التعاوني يساعد البلدان على تحقيق التحول الرقمي، يظل التركيز بالنسبة للكثيرين على النفاذ وميسورية التكاليف وهو ما يتطلب نموذجاً سياساتياً هجيناً يتيح الاستثمار وتوفير المحتوى وحماية المستهلك بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية وال...
	( عززت الجائحة من أهمية التعاون لأنها جمعت بين مختلف الجهات الفاعلة لتلبية احتياجات المستخدمين. وعودةً إلى الوضع الطبيعي، ينبغي أن يغتنم واضعو السياسات الفرصة لاتباع نهج أكثر توازناً تُعطى فيه الأولوية للتوصيلية التحويلية والمفيدة للجميع وحيث يكون الم...
	( عززت الجائحة من أهمية التعاون لأنها جمعت بين مختلف الجهات الفاعلة لتلبية احتياجات المستخدمين. وعودةً إلى الوضع الطبيعي، ينبغي أن يغتنم واضعو السياسات الفرصة لاتباع نهج أكثر توازناً تُعطى فيه الأولوية للتوصيلية التحويلية والمفيدة للجميع وحيث يكون الم...
	( يجب أن تكون القرارات التنظيمية مستندة إلى الأدلة وصالحة للمستقبل لتتكيف مع النظام الإيكولوجي المتغير. وعلى سبيل المثال، يلزم وجود نظم ترخيص للخدمة والتكنولوجيا المحايدة من أجل الاستجابة بشكل استباقي لنماذج الأعمال الجديدة. ويجب على المنظمين، أثناء ا...
	( يجب أن تكون القرارات التنظيمية مستندة إلى الأدلة وصالحة للمستقبل لتتكيف مع النظام الإيكولوجي المتغير. وعلى سبيل المثال، يلزم وجود نظم ترخيص للخدمة والتكنولوجيا المحايدة من أجل الاستجابة بشكل استباقي لنماذج الأعمال الجديدة. ويجب على المنظمين، أثناء ا...
	( إن العمل والتعاون مع المنظمين بشأن الحوافز أمر أساسي للقطاع الخاص لتعزيز مصالح المستهلكين. وتتعلق التوصيلية التي تركز على الإنسان بتوصيل الأفراد، وإمكانية ضمان توصيلية وأجهزة ذات نطاق عريض بأسعار ميسورة، وجعل الأشخاص الذين لم يخضعوا لتدريب إلكتروني ...
	( إن العمل والتعاون مع المنظمين بشأن الحوافز أمر أساسي للقطاع الخاص لتعزيز مصالح المستهلكين. وتتعلق التوصيلية التي تركز على الإنسان بتوصيل الأفراد، وإمكانية ضمان توصيلية وأجهزة ذات نطاق عريض بأسعار ميسورة، وجعل الأشخاص الذين لم يخضعوا لتدريب إلكتروني ...
	( يعد ضمان إجراء حوار شامل واستشاري بين المنظمين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين في الصناعة للاستفادة من خبرة الصناعة أمراً أساسياً للتحسين والتغلب على العقبات وتطوير المهارات. ويعد الحصول على توصيلية مناسبة في جميع المجالات مسألةً اقتصاديةً أساساً، وليس...
	( يعد ضمان إجراء حوار شامل واستشاري بين المنظمين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين في الصناعة للاستفادة من خبرة الصناعة أمراً أساسياً للتحسين والتغلب على العقبات وتطوير المهارات. ويعد الحصول على توصيلية مناسبة في جميع المجالات مسألةً اقتصاديةً أساساً، وليس...
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