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 االتحاد  إلى: هيئات التنظيم الوطنية للدول األعضاء في  

   

مشاورة بشأن المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت   الموضوع: 
  GSR)-12( 1202لعام 

 GSR)-12( 1202 لعام الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 

 ،السادة والسيداتحضرات 

 تحية طيبة وبعد،

بدء عملية التشاور المتعلقة بالمبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي  ب  إبالغكميسر�ي  
مدير عام هيئة االتصاالت    ، القائمة بأعمالMercy Wanjauالسيدة  المساهمات    تنسق. وسوف  2021 لعام  (GSR)االتصاالت  

  .2021 مالعالمية لمنظمي االتصاالت لعاورئيسة الندوة   في كينيا،

تسريع وتيرة التوصيلية الشاملة والنفاذ واالستخدام    -التنظيم من أجل التحول الرقمي  الموضوع العام "وسُتعقد الندوة تحت  
إلى    2021ادئ التوجيهية ألفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام  المب  ستستندو  .الشاملَين"

لالرتقاء التنظيمي  ن لتحديد نماذج  التي تمتد ع�ى مدى عقدين من الزموالسابقة    المستمدة من الندواتالحكمة الجماعية  
وتنهل    خضم االضطرابات االجتماعية واالقتصادية العالمية.من أجل بنية تحتية رقمية متينة ومفتوحة ومتاحة في كل مكان في  

" بهدف تحقيق ترابط رؤية واستراتيجية التنمية الرقمية الطريق إلى أديس "المشاورة أيضاً من المواضيع الرئيسية لبرنامج  
   مع إعادة النظر في مبادئ السياسة العامة الرفيعة المستوى وأفضل الممارسات التنظيمية.

االرتقاء التنظيمي من أجل تمويل البنية التحتية  ع العام للمشاورة الخاصة بالندوة العالمية لمنظمي االتصاالت هو "والموضو
الرقمي اللذين يؤديان ". إن األسواق الرقمية مدفوعة بتسريع التطور التكنولوجي والتحول  الرقمية والنفاذ إليها واستعمالها

بتطوير أطر السياسات العامة واألطر   (COVID-19)وقد عجلت جائحة فيروس كورونا  في جميع المجاالت.    هائلإلى تغيير  
كثر شموالً وتأهباً للمستقبل من أجل التنظيم الرقمي. التنظيمية القائمة نحو برامج تنظيمية   أ

آرائكم وعرض خبراتكم و   أفكاركم  بالندوة، إلى تقديم  مدعوون، في إطار عملية التشاور الخاصة  إنكم  ،والخالصة، بناًء ع�ى ما تقدم
 : مجاالت المواضيع التاليةبشأن 

 الة ومرنة من أجل البنية التحتية الرقمية والنفاذ إليها واستعمالها استحداث آليات تمويل جديدة وفعّ  •

أساس  الرقمية  والخدمات  التحتية  البنية  هي   أصبحت  فما  للتنمية.  قوياً  ومحركاً  الرقميين  والمجتمع  االقتصاد 
ع�ى   مضاعف  تأثير  لتحقيق  منها  االستفادة  يمكن  التي  والتنظيم  العامة  السياسة  مجال  في  الجديدة  األدوات 
االستثمار في البنية التحتية والخدمات الرقمية؟ هل هناك "حل سحري" للتعجيل بنشر التوصيلية في كل مكان؟  

ف يمكن للتنظيم تحسين ميسورية التكاليف وتعزيز االستخدام؟ وما هي الحوافز التنظيمية التي يمكنها حفز  وكي
وما هو الدور الجديد لواضعي السياسات  ؟  والتمويل المشتركتشكيل نماذج تمويل جديدة مثل التمويل المختلط  

نظيمية الجديدة أن تساعد في تصميم أشكال  يمكن للنماذج الت  وكيف والمنظمين فيما يتعلق بسد ثغرات التمويل؟  
كات فيما بين أنواع مختلفة من الجهات الفاعلة في  السوق ووكاالت التمويل والمصارف والجهات   جديدة من الشرا

 الفاعلة غير التقليدية؟
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 وضع نماذج تنظيمية أولية للعالم الرقمي ما بعد جائحة فيروس كورونا  •

المجتمع، تحتاج البلدان إلى التقدم بخطى واسعة إلى المستوى التالي من السياسة بغية التصدي لتحديات السوق و 
جديدة. أدوات  ومجموعة  جديدة  نُُهج  باتباع  والتنظيم،  الحالية   العامة  المالية  للضائقة  مشرق  جانب  هناك  هل 

وهل يمكن للتنظيم المساعدة في التوصل إلى ذلك؟ وما هي الممارسات أو األدوات أو المبادرات    –لألسواق الرقمية  
التكنولوجيات   مع  التنظيمية  األطر  مواءمة  أجل  من  إدخالها  التنظيمية  للهيئات  يمكن  التي  الجديدة  التنظيمية 

رة يمكنها إطالق العنان إلمكانات وهل هناك نُُهج تنظيمية مبتكاالستثمار؟    معضالت   الناشئة والمساعدة في حل
وكيف يمكن أن تسمح مساحة آمنة للتجارب التنظيمية بصقل نماذج األعمال    التكنولوجيات الجديدة والناشئة؟

للتكنولوجيات  الكبير  للتعقيد  الحل  هي  التنظيمية  التجارب  منصات  هل  الصمود؟  ع�ى  القدرة  وتعزيز  الجديدة 
يقلل من الوقت الالزم للتسويق ويساعد ع�ى تأمين التمويل الالزم للنشر ع�ى  والخدمات الرقمية الجديدة، مما  

   نطاق واسع؟

   قيادة تحويلية إلطالق إمكانات التكنولوجيات الناشئة ونماذج األعمال •

إن التطورات التكنولوجية واالضطرابات االقتصادية في أعقاب األزمة العالمية من جراء جائحة فيروس كورونا تؤثر   
ع�ى األوضاع المتعلقة بالسياسات العامة. وتؤدي ثغرات االستثمار وندرة التمويل المتاح للبنية التحتية والخدمات  

اسة العامة واألطر التنظيمية بما يتجاوز الحدود أو القطاعات  الرقمية إلى اشتداد الحاجة إلى استعراض أطر السي
هل ستتم مواءمة العمل التنظيمي التقليدي بشكل متزايد مع قنوات جديدة للتنظيم المشترك والتنظيم الوطنية.  

 هي  الذاتي من أجل تحقيق نتائج أفضل للسوق والمستهلك؟ وهل التنظيم الرقمي، بطبيعته، متعدد الوسائط؟ وما 
اآلليات األكثر مالءمة لإلدارة التعاونية لتوفير واجهة شاملة ومرنة من أجل التحول الرقمي؟ وكيف يمكن للتنظيم 
الحدود   عبر  والتنسيق  التعاون  لتمكين  واألسواق  الجغرافية  المناطق  عبر  يمتد  أن  الخامس  الجيل  التعاو�ي من 

الشائكة   القضايا  اإللكترونية  بشأن  بالتجارة  األشياء المتعلقة  وإنترنت  وتدفقها  البيانات  وحماية  والضرائب 
 االصطناعي؟ والذكاء

وباإلشارة إلى سلسلة .  1202  مايو  14  أقصاه أقصى) في موعد  صفحتان كحد  (   gsr@itu.intإلى    مُيرجى إرسال مساهمتكو 
والتي تعرض اآلليات    2003منذ عام    ألفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي االتصاالتالمبادئ التوجيهية  

تركيز   ع�ى  أشجعكم  واختبارها،  تجربتها  جرت  التي  والممارسات  الراسخة  لعام  التنظيمية  الُنُهج   ع�ى   2021مساهمتكم 
 يئة والرائدة من أجل التنظيم الرقمي. واألدوات الجديدة الجر 

اإلقليمية   األحداث  سلسلة  ستوفر  االتصاالت،  لمنظمي  العالمية  للندوة  الرئيسي  الحدث  تسبق  التي  الفترة   (+GSR)وفي 
لعام   العالمية  بالندوة  و  ]www.itu.int/gsr21[  2021المتعلقة  للمناقشة  المبادئ منبراً  من  النسخة  هذه  في  المساهمة 

التوجيهية ألفضل الممارسات التي ستصدر عن الندوة. وسُينشر ملخص للرؤى المتبصرة المقدمة في كل حدث من األحداث  
 كمساهمة في المشاورة وسينظر فيه عند إعداد مشروع المبادئ التوجيهية.  (+GSR)اإلقليمية 

االتصاالت لعام  عرضسيتم  و  العالمية لمنظمي  الندوة  الصادرة عن  الممارسات  النهائية ألفضل  التوجيهية   2021 المبادئ 
ل المائدة المستديرة  التنفيذيلواعتمادها في  الندوة في    ين لمنظمي االتصاالترؤساء  وسيتم نشر جميع   .2021  يونيو  21في 

 . عبر اإلنترنت المساهمات  فرادى فضالً عن المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات  مشاريع

مديري جلسات  أو  متحدثين  أو  كمشاركين  التسجيل  ع�ى  لتشجيعكم  الفرصة  هذه  وأغتنم  تلقي مساهماتكم  إلى  وأتطلع 
 . www.itu.int/gsr21ويرد مزيد من المعلومات في الموقع التالي:  .2021 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام في 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام. 

 عليه توقيع] األصل[

 مارتن– دورين بوغدان
 المديرة
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