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 2021 مارس 10جنيف،  /079BDT/DKH/RMEالرسالة المعممة  المرجع: 

   

 إدارات الدول األعضاء في االتحاد  –

 )2018(المراَجع في دبي،  99القرار  –

 أعضاء قطاع تنمية االتصاالت في االتحاد  –

 الهيئات التنظيمية الوطنية  –

 الرابطات التنظيمية –

 المنظمات اإلقليمية والدولية –

الهيئات األكاديمية ومعاهد البحوث المنضّمة   –
 االتحاد  إلى 

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

   

 2021يونيو    25-21،  حدث افتراضي،  GSR)-21(لمنظمي االتصاالت    عشرونالحادية والالندوة العالمية   الموضوع: 

 ،السادة والسيداتحضرات 

 تحية طيبة وبعد،

الندوة مرة    عقدستُ . و (GSR-21)لمنظمي االتصاالت    عشرين ال حادية واليسر�ي أن أدعوكم إلى المشاركة في الندوة العالمية  
التنظيم  ، تحت موضوع:  2021يونيو    25إلى    21ُتعقد الجلسات الرئيسية في الفترة من  وسأخرى كحدث افتراضي هذا العام،  

 . الشامَلين واالستخداموالنفاذ    التوصيلية الشاملة وتيرة تسريع: من أجل التحول الرقمي

لعام   العالمية  الندوة  نقاش   2021وتتضمن  بشأن    تفاعلية   حلقات  المستوى  ال رفيعة  وأحدث  تتعلق  التي  مسائل  أهم 
  للنقاش للمنظمين وواضعي السياسات من جميع أنحاء العالم منصة فريدة    ستوفر ووالتنظيم،    العامة   السياسات   بمواضيع 

لرؤساء  ، سننظم المائدة المستديرة ل هذا العام   ندوة  وفي إطار   . في المجال الرقمي   النظراء وأصحاب المصلحة اآلخرين   مع 
واجتماع    ، اإلقليمية   (RA)واجتماع الرابطات التنظيمية    وجلسات تدريبية،   (للمدعوين فقط)،  التنظيمية التنفيذيين للهيئات  

يوَمي    ، (CRO) وكبار مسؤولي التنظيم من القطاع الخاص   (IAGDI)  الفريق االستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية 
 قبل الجلسات الرئيسية للندوة مباشرًة.   2021يونيو   22و   21

م حوار القادة في ندوة هذا العام كجزء من  (WTDC-21)  2021لعام    نستعد للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت   وإذ  ، سينظ�
أديس"، يوم   إلى  االفتراضية لسلسلة "الطريق  إعادة  ، تحت موضوع:  2021يونيو    22األحداث  القيادة.  التوصيل من أجل 

 تعريف القيادة ودورها في توصيل غير الموصولين. 

بضمان الثقة  الكفيلة  ع�ى القيادة التعاونية والُنُهج    (GSR-21)الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت  المناقشات في  وستركز  
التنظيمية؛ والتمويل من أجل توفير توصيلية   في  التمكين  الرقمي ووسائل  التحول  الرقمي؛ والتوصيلية من أجل  الفضاء 

كات من أجل التحول الرقمي. ميسورة التكلفة، ونفاذ واستخدام مجديي   ن؛ والشمول الرقمي اآلمن والشرا
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موستُ  افتراضية  مناقشاتالسلسلة من    نظ� التي تسبق    التنظيمية االفتراضية في إطار اجتماعات مائدة مستديرة  الفترة  في 
، والشركاء. ويمكن االطالع  للندوة، وذلك بالتعاون مع زمالئنا اإلقليميين، والرابطات التنظيمية اإلقليمية  الرئيسيةالجلسات  

 . )GSR-21(ع�ى مزيد من المعلومات بشأن هذه األحداث اإلقليمية في الموقع اإللكترو�ي للندوة العالمية لمنظمي االتصاالت 

 بالنجاح. كي تتكلّل  2021 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعامفي المشاركة واإلسهام الفّعال  تتمكنوا من وأتمنى أن  

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام. 

 ]األصل عليه توقيع[

 مارتن- دورين بوغدان
 المديرة

  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx
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 التسجيل 

التسجيل   ويمكن  إلزامي،  وهو  االتصاالت  لمنظمي  االفتراضية  العالمية  الندوة  هذه  في  للمشاركة  التسجيل  اآلن    . هنا 34Tبدأ 
حساب المستعمل الخاص بهم لدى االتحاد (اسم المستعمل وكلمة السر).  ويمكن للمشاركين التسجيل باستخدام بيانات  

بالنسبة للمشاركين  و .  هنا إنشاء حساب المستعمل الخاص بهم    ويمكن للمشاركين الذين ليس لديهم حساب مستعمل 
بإنشاء  بالفعل  قاموا  ال   الذين  االتحاد،  اجتماعات  أحد  للمشاركة في  يزال حساب   حساب مستعمل عند تسجيلهم مؤخراً 

 المستعمل الخاص بهم صالحاً. 

أن تصّدق  و  تعّينها   (DFP)  جهات االتصال يجب  والكيانات  التي    التسجيل   جميع طلبات  ع�ى   للمشاركة  المؤهلة  اإلدارات 
 .هناالمعّينة االتصال  هذه االجتماعات. وتتاح قائمة جهات  للمشاركة في 

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

 . BDTMeetingsRegistration@itu.intالعنوان 

 . BDTMeetingsRegistration@itu.int: توجيه طلب بذلك إلى العنوانوللحصول ع�ى المساعدة، يرجى 

 الترجمة الشفوية

ع�ى طلبات المشاركين. وفي وقت   بناءً   2021يونيو    25إلى    21في الجلسات الرئيسية للندوة من    ستتاح الترجمة الشفوية
المتاحة   القائمة  من  اختيارهم  تحديد  اإلنكليزية  اللغة  غير  أخرى  لغة  إلى  يحتاجون  الذين  المشاركين  ع�ى  يجب  التسجيل، 

رجمة الشفوية من خالل  التتوفير    والموعد النهائي لطلبالنموذج (العربية أو الصينية أو الفرنسية أو الروسية أو اإلسبانية).   في 
 .2021مايو  7هو  نظام التسجيل

 النفاذ إلى قاعات االجتماعات االفتراضية 

األصول   إرشاداتسُترسل   حسب  المسجلين  المشاركين  إلى  االفتراضية  االجتماعات  هذه  بمنصة  التوصيل  كيفية  بشأن 
التسجيل   في  تأكيد  المشاركين برسالة  سوى  االفتراضية  االجتماعات  قاعات  إلى  النفاذ  من  يتمكن  ولن  اإللكترو�ي.  البريد 

 المسجلين حسب األصول في االجتماع (االجتماعات). 

 المناسب إبالغ المشاركين المسجلين حسب األصول بتاريخ وموعد جلسة اختبار المنصة.وسيتم في الوقت 

 

 
  

https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
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 1 الملحق

 2021لمنظمي االتصاالت لعام  الندوة العالمية 

 

 جدول األعمال المؤقت 
 

 2021يونيو  9 - 2021أبريل  14
  (+GSR)األحداث التنظيمية اإلقليمية واألقاليمية 

 ، وتركز ع�ى:، المنظمة ع�ى الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي االفتراضية المواضيعية األحداث التنظيمية

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

– AfricaGSR+ Europe and   (أوروبا وإفريقيا) :أبريل  14 
 GSR + CIS (كومنولث الدول المستقلة) : ًيؤك�د الحقا 
 GSR + AMS (األمريكتان) :مايو 10-11 
 GSR + ARB (الدول العربية) :يونيو  2-3 
 GSR + ASP (آسيا والمحيط الهادئ) :يونيو 8-9 

 الجلسات الخاصة  – 2021 يونيو-21

 13:00-14:30 
 (للمدعوين فقط)  للهيئات التنظيمية المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين 

 
14:30-16:00 

 عملية التحول الرقمي ب للتعجيلالتكنولوجيات الناشئة االستفادة من جلسة تدريبية بشأن 

  2021 يونيو 22
 13:00-14:30 

القيادة ودورها في توصيل    التوصيل من أجل القيادة. إعادة تعريف   االتصاالت:حوار القادة في الندوة العالمية لمنظمي  
 غير الموصولين 

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

 كل صوت مهم! –من التشاور إلى التنظيم المشترك   –تمكين أصحاب المصلحة  •

 الدور المستمر والمتغير كذلك للمنظمين في النظام اإليكولوجي الرقمي  •

 أجل التكيف مع نظام إيكولوجي متغير   التنظيمي من   تغيير الوضع •

 األدلة التنظيم القائم ع�ى  –تأثير األدوات التنظيمية  •
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14:45-16:15 

 Aالقاعة االفتراضية  •
 (الترجمة الشفوية مطلوبة)

 Bالقاعة االفتراضية  •

التنمية  اجتماع الفريق االستشاري للصناعة المعني بقضايا   (RA)اجتماع الرابطات التنظيمية 
 (IAGDI-CRO) وكبار مسؤولي التنظيم من القطاع الخاص

 

 ) عبر اإلنترنت(الجلسات الرئيسية للندوة   – 2021 يونيو 23

 14:15-14:30 
 افتتاح جلسات الندوة  

 
14:30-16:00 

 التوصيلية من أجل التحول الرقمي: وسائل التمكين التنظيمية: 1الجلسة  

 ، وغير ذلك لبنية التحتيةاالستعمال المشترك للطيف والشبكات واأهمية التقاسم:   •

 ؟ ةالتكنولوجي  واالبتكاراتبين ميسورية التكاليف والعوائد ع�ى االستثمار    تحقيق التوازن  يمكن   كيف  •
 أهمية التنظيم

العادلة في عالم   • للعولمة  قمير المنافسة  المتبقية المما  القضاء ع�ى: هل هي حلم؟  خاضع  رسات 
 في مجال التنظيم والتجارة واألعمال  المناوئة للمنافسة

للتحديات   • والتصدي  الجائحة  المستفادة من  الدروس  الرقمي:  المجال  في  الصمود  القدرة ع�ى  بناء 
 لحة (تغير المناخ، وحاالت الطوارئ، وغير ذلك)المُ 

 

 ) عبر اإلنترنت(الجلسات الرئيسية للندوة   – 2021 يونيو 24

 13:00-14:20 
 فعالين تكلفة، ونفاذ واستخدام توصيلية ميسورة ال توفيرالتمويل من أجل : 2الجلسة  

 النظام اإليكولوجي الرقمي   ليناسب (USO)إعادة النظر في مفهوم التزام الخدمة الشاملة  •

 المالية، والدروس المستفادة من القطاعات األخرى نُُهج التمويل المبتكرة والحلول  •

 (USF)؟ إصالح الُنُهج المرتبطة بصناديق الخدمة الشاملة  مناسبة هل ما زالت نماذج التمويل التقليدية   •

 التنظيم كعامل تمكيني  •

 
14:30-16:00 

 التنظيم من أجل االبتكار  :3الجلسة  

(من الخدمات الساتلية إلى خدمات    اتالعمق الرقمي عبر البنية التحتية وسلسلة القيمة للمنص  تعزيز •
 األرض والخدمات الالسلكية وخدمات الحوسبة السحابية والمنصات الرقمية)

مسوغات التجارب التنظيمية، والتنظيم المشترك، والتنظيم  التكنولوجيات الناشئة:    اعتماد   تشجيع •
 ز التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية ، لتعزي الذاتي 

 االبتكار التنظيمي يدفع التنمية المحلية وريادة األعمال  •

أجل   • من  قطاعات  لعدة  شاملة  تنظيمية  مساهمةحوافز  المحليين    ضمان  األعمال  رواد  شباب 
 واالستفادة منه  التحول الرقمي الذكي في 
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 ) عبر اإلنترنت(الجلسات الرئيسية للندوة   – 2021 يونيو 25

 13:00-14:20 
 يحّول الحياة  –الشمول الرقمي اآلمن : 4الجلسة  

 استجابة منسقة في مجال السياسات  –الفجوة الرقمية بين الجنسين  رأب •

 المهارات الرقمية للجميع: االستفادة من التزام الخدمة الشاملة من أجل تحقيق الشمول  •

 حماية األطفال ع�ى اإلنترنت) - COP( سالمة الشباب والنساء ع�ى اإلنترنت تعزيز   •

 كيفية الحفاظ ع�ى سالمة الجميع في أوقات األزمات  •

 
14:30-15:50 

كات من أجل التحول الرقمي  :5لجلسة ا  الشرا

كات لتشمل أصحاب المصلحة غير التقليديين: المنظم كشريك  •  توسيع نطاق الشرا

 االستثمار في المجال الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة (الصلة بأهداف التنمية المستدامة) حفز   •

 
15:50-16:00 

 سبل المضي قدماً واختتام الندوة 

 
 

___________ 
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