االهتمام بالفجوة الرقمية – الحوافز التنظيمية
لتحقيق الفرص الرقمية
 11-9يونيو  ،2015ليبرفيل ،الغابون

الندوة العالمية لمنظمي
االتصاالت لعام 2015

البـرنــامـج

المؤقت لـعــام

2015

االحتاد الدويل
ينظم الندوةَ العالمية لمنظمي االتصاالت لعام “( 2015الندوة”) ُ
لالتصاالت ( )ITUبالتعاون مع اهليئة الغابونية لتنظيم االتصاالت اإللكرتونية
والربيد ()ARCEP؛
حتت رعاية فخامة رئيس مجهورية الغابون ،السيد علي بونغو أوندميبا.
وسيخصص اليومان األوالن من أيام الندوة ( 10-9يونيو  )2015جللسات احلوار
َّ
العاملي بني املنظمني ودوائر الصناعة ( ،)GRIDاملفتوح باب املشاركة فيها للمنظمني
وواضعي السياسات وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت،
بينما
سيخصص يومها الثالث ( 11يونيو  )2015حصرياً للمنظمني وواضعي
َّ
السياسات.

GSR15

وضمن إطار املوضوع احملوري للندوة “االهتمام بالفجوة الرقمية – احلوافز التنظيمية
لتحقيق الفرص الرقمية” سيستطلع املشاركون فيها سبل التكفل باستفادة مجيع
املواطنني من الفرص االجتماعية واالقتصادية اليت يهيئها االقتصاد الرقمي.
لكن ما هو نوع التنظيم الالزم لسد الفجوة الرقمية؟ ما هي األدوات االبتكارية
اليت ميكن أن يستعني هبا منظمو االتصاالت ملعاجلة الفجوات على صعيد
التمويل ،ودعم االبتكارات يف اجملال املايل ،وتيسري مناذج األعمال اجلديدة ،وتأمني
االستثمار يف البىن التحتية؟ ماذا عن احلوافز التنظيمية من قبيل مراجعة التدابري
الضريبية ،وتعزيز قابلية التشغيل البيين للخدمات على اخلط واالستعمال الواسع
النطاق للخدمات والتطبيقات املتنقلة (مثل الدفع بالوسائل املتنقلة) والتأهب لعامل
يكون فيه البشر واألشياء موصولني وصالً متزايداً؟
إن املنظمني وواضعي السياسات ورؤساء الدوائر الصناعية وغريهم من أهم
أصحاب املصلحة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سيتبادلون يف إطار الندوة
آراءهم وسينخرطون يف مناقشات تفاعلية لإلجابة عن هذه األسئلة امللحة.
وستسبق الندوةَ العاملية ملنظمي االتصاالت سلسلةٌ من الفعاليات التمهيدية يف
 8يونيو .2015
www.itu.int/gsr15
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ما هي الندوة العالمية
لمنظمي االتصاالت؟
جتمع الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت ( )GSRبني رؤساء
اهليئات التنظيمية الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من مجيع أحناء العامل ،وهي قد اشتهرت
بصفتها قبلة عاملية يؤمها منظمو االتصاالت سنوياً لتبادل
آرائهم واملعلومات عن جتارهبم فيما يتعلق مبا يكونون قد
ميَّزوه من القضايا التنظيمية األكثر إحلاحاً.
تشجع الندوة أيضاً “احلوار العاملي بني دوائر الصناعة
و ِّ
واملنظمني” ( )GRIDاملتّسم باحليوية ،الذي يشمل املنظمني
وواضعي السياسات وقادة الصناعة وغريهم من أهم
أصحاب املصلحة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويهيئ هذا احلوار العاملي ضمن إطار الندوة حمفالً حمايداً
ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد يتبادلون فيه
آراءهم بشأن القضايا الرئيسية اليت يواجهها قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
وجيرى يف الندوة حوار للقادة ومناقشات تفاعلية يف إطار
وتتتم أعمال الندوة باعتماد املنظمني
أفرقة من املناظرينُ .
جمموعة من املبادئ التوجيهية عن أفضل املمارسات
يف جمال التنظيم .وتوفر الندوة فرصاً فريدة للتواصل
قبل انعقادها وخالله ،وذلك من خالل منصة التواصل
التفاعلية املتاحة على اخلط لتحديد مواعيد بواسطة
حاسوب لوحي أو هاتف ذكي.

الثالثاء  9يونيو

جلسات الحوار العالمي بين المنظمين ودوائر الصناعة

10:00 – 09:00
10:15 – 10:00
12:00 – 10:15

()GRID

مراسم االفتتاح
استراحة

حوار القادة :االهتمام بالفجوة الرقمية
تمويل مجتمع رقمي جامع – من البنية التحتية إلى البيانات
ستُتدارس يف إطار هذا احلوار الرفيع املستوى شىت فرص االستثمار وحتديات التمويل يف نشر شبكات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتوفري النفاذ إليها ،ودعم تطوير خدمات وتطبيقات جديدة لتعزيز االنتفاع باملعارف يف
العامل الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية.
•ما السبيل إىل معاجلة الفجوة يف جمال االستثمار واستدامة تنمية جمتمع املعرفة؟
•من يتحمل املسؤولية عن هتيئة الظروف املؤاتية لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكي تزدهر؟
من هم املستثمرون فيها اليوم؟
•ما هي االسرتاتيجيات اجلديدة لألطراف الفاعلة الصناعية؟
•توطيد السوق بدءاً من البنية التحتية ووصوالً إىل احملتوى
•الشمول املايل :حتديد هنج جامع مراع لقضايا اجلنسني يف االستثمار والتمويل يف العامل الرقمي
•ما هي املتطلبات يف جمال السياسات ويف جمال التنظيم لتأمني التمويل على مجيع املستويات؟ ما الذي ميكن
أن تفعله هيئات التنظيم؟
يسهل التعاون الدويل االستثمار والتمويل؟
•كيف ميكن أن ِّ

14:00 – 12:00
15:30 – 14:00

استراحة الغداء
الجلسة  :1استراتيجيات االستثمار االبتكارية :ما الجديد؟
ستُستطلَع يف هذه اجللسة اسرتاتيجيات االستثمار االبتكارية اليت ُوضعت دعماً لنشر اتصاالت النطاق العريض واالنتفاع
باالقتصاد الرقمي.
•ما السبيل إىل اجتذاب االستثمار يف مجيع املستويات ،وال سيّما يف البنية التحتية؟
•ما هي االبتكارات املالية على هذا الصعيد؟
•مشاريع اجملتمعات احمللية فيما خيص البنية التحتية ،واستمداد اجلماهري فيما خيص التطبيقات واخلدمات.
•التعلم من االسرتاتيجيات اجلديدة يف جمال الشراكات بني القطاعني العام واخلاص والنفاذ املفتوح.
•ما هي احلوافز اليت ميكن أن يتيحها املنظمون لتيسري متويل البىن التحتية؟

15:45 – 15:30
17:00 – 15:45

استراحة
الجلسة  :2المناقشة بشأن الدفع بالوسائل المتنقلة :أداة تمكين
يف هذه املناقشة سيتبادل املناظرون آراءهم بشأن النقود املتنقلة والشمول املايل.
•ما السبيل إىل تقليص كلفة املعامالت الرقمية وعمليات الدفع بالوسائل املتنقلة؟
•ما الذي يضفي على النقود املتنقلة أمهيتها لدى املستهلكني؟ الشمول املايل من خالل اخلدمات املتنقلة؟
•املدفوعات الوطنية والدولية ،والتعاون بني منظمي االتصاالت ومنظمي املصارف (البنوك املركزية) وضرورة
التعاون الدويل.
•ما هي املعايري املتاحة لصون أمن املعامالت؟
•ما الدور الذي يؤديه املستهلكون يف ذلك؟ الدفع بالوسائل املتنقلة ،أهو أداة لتمكني املرأة؟

األربعاء  10يونيو
جلسات الحوار العالمي بين المنظمين ودوائر

الصناعة ()GRID

10:30 – 09:00

الجلسة  :3أضواء على نماذج األعمال القائمة على تقاسم الشبكات
ستُتدارس يف هذه اجللسة مناذج تقاسم الشبكات اليت أقيمت فيما بني شىت املرتفقات.

10:45 – 10:30

استراحة

12:00 – 10:45

الجلسة  :4أثر فرض الضرائب على االقتصاد الرقمي
ستُتدارس يف هذه اجللسة كيفية تأثري فرض الضرائب على نشر اخلدمات واإلقبال عليها يف البيئات الرقمية.

14:00 – 12:00

استراحة الغداء

•ما هي النماذج الناجحة يف هذا اجملال؟ التقاسم ،امللكية املشرتكة ،مالكو البىن التحتية؟
•مناذج األعمال االبتكارية اخلاصة بالتنمية املستدامة :حالة املدن الذكية.
•التعاون مع سائر موفِّري املرتفقات.
يغي قواعد اللعبة يف جمال األعمال.
•احلوافز الضريبية وغريها من التدابري التنظيمية باعتبارها عامالً ِّ
•تدبُّر املخاطر :اخليارات التنظيمية.

•اإلحاطة بأثر األعباء الضريبية على املنافسة واالبتكار يف اجملتمع الرقمي.
•فرض الضرائب :هل هو أداة للتنمية االجتماعية أم حمبط لألعمال؟
•كيف ميكن أن تؤثر الضرائب على الطلب على النطاق العريض وعلى اإلقبال عليه؟
ِ
ِ
التطبيقات املقدمة حبرية على اإلنرتنت؟
اخلدمات و
•ما هو النظام الضريبي الذي يطبَّق على

15:30 – 14:00

الجلسة  :5إنترنت كل األشياء :أنحن متأهبون لها؟
ستُتدارس يف هذه اجللسة كيفية إفضاء التقارب ،واخلدمات السحابية ،وأدوات االستشعار ،والبيانات الضخمة ،والنهج
التحليلي فيما يتعلق بالبيانات ،إىل إنرتنت األشياء ()IoT؛ وماذا تعين إنرتنت األشياء فيما خيص املستقبل وما السبيل إىل
التأهب هلا من ناحية السياسات ومن الناحية التنظيمية.
•ما فحوى إنرتنت األشياء جبملتها؟ االنتقال من اتصاالت البشر باآللة إىل اتصاالت اآللة باآللة واتصاالت
كل شيء بكل شيء؟
•أفلـم نصل بعد؟ اإلحاطة بتبعات التنظيم :محاية البيانات ،واخلصوصية ،وتقييد اخلدمة ،والتبديل ،وقابلية
التشغيل البيين ،والطيف ،إخل.
•إنرتنت األشياء ،والنهج التحليلي فيما يتعلق بالبيانات ،واملدن الذكية.
•ما هو االستثمار الالزم الستدامة إنرتنت األشياء؟

15:45 – 15:30
17:00 – 15:45

استراحة

الجلسة  :6قابلية التشغيل البيني في النظام اإليكولوجي الرقمي :نهج الطبقات
ستُتدارس يف هذه اجللسة أمهية قابلية التشغيل البيين للحيلولة دون تقييد املستهلكني عندما يستعملون التطبيقات
واخلدمات ،واإلحاطة بآثارها على االبتكار والتنافس.
•تعريف قابلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتشغيل البيين يف األسواق ،وأثرها على اختيار املستهلكني،
وجودة اخلدمة ،وقدوم إنرتنت األشياء.
•احلاجة إىل قابلية التشغيل البيين للمعدات واألجهزة ونظم التشغيل باعتبارها شرطاً مسبقاً من شروط السوق
والشروط القانونية يف العامل الرقمي.
•قابلية التشغيل البيين وسيلةً لتفادي آثار تقييد اخلدمة.
االبتكار والتنافس.
التشغيل البيين
•كيف ميكن أن حيفز
َ
ُ
•املآخذ على التشغيل البيين :فيما خيص األمن ،واخلصوصية ،إخل.

الخميس  11يونيو
يوم المنظمين
11:15 – 10:00

الجلسة  :7تعزيز إمكانية النفاذ اإللكتروني :المنظِّم بصفته عامل تمكين
ستُتدارس يف هذه اجللسة التدابري اليت ميكن أن يتخذها املنظمون لتعزيز نفاذ اجلميع إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بغية حتقيق الشمول الرقمي.
تعرف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املمكن النفاذ إليها؟
•كيف َّ
•ما السبيل إىل ضمان إمكانية نفاذ اجلميع إىل هذه التكنولوجيات؟ توسيع نطاق سياسة النفاذ الشامل
حبيث تتخطى حدود التوفر وهتاود التكلفة لتشمل قابلية النفاذ.
•ما هي التدابري اليت ميكن أن يتخذها منظمو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟
•توسيع نطاق عناصر إمكانية النفاذ لتشمل اخلدمات والتطبيقات املتنقلة.
•قصص جناح املنظمني والدروس املستفادة.

11:30 – 11:15

استراحة

12:45 – 11:30

الجلسة  :8التنظيم الذكي تسهيالً إلتاحة التطبيقات والخدمات المتنقلة للجميع
سيُتدارس يف هذه اجللسة دور املنظم والتدابري التنظيمية الالزمة لتيسري نشر وتعميم اخلدمات والتطبيقات املتنقلة بغية
حتقيق األهداف اإلمنائية االجتماعية.
•اخلدمات املتنقلة :وسيلة لتحقيق التنمية االجتماعية يف العامل الرقمي عن طريق تعزيز اخلدمات األساسية
من قبيل الصحة والتعليم والزراعة والدفع واالستثمار بالوسائل املتنقلة (اهلبات املتنقلة ،استمداد اجلماهري،
إخل ،).واخلدمات املتنقلة يف كل اجملاالت.
•رفع احلواجز املتعلقة بتكاليف الرموز القصرية ،وفرض الضرائب ،واخلصوصية ،واحملتوى ،والتنظيم ،واملعايري،
وإدارة احلركة ،إخل.
•التطبيقات واخلدمات املتنقلة :وسيلة لتمكني املستهلكني واملواطنني.
•التنظيم يف البيئات الشاملة لشىت القطاعات :عمل يستهدف إقامة التوازن.
•جتارب املنظمني وقصص جناحهم.

14:15 – 12:45

استراحة الغداء

15:30 – 14:15

المناقشة الختامية :كيف يؤثر التنظيم على اإلقبال على النطاق العريض؟
ستشتمل هذه اجللسة على تقدمي عرض عن متتبِّع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي أعده االحتاد ونتائج
حتليل أثر التنظيم على اإلقبال على النطاق العريض .كما ستتيح هذه اجللسة للمنظمني فرصة تبادل املعلومات عن
جتارهبم فيما يتعلق بالتدابري التنظيمية املتخذة تعزيزاً للنفاذ إىل النطاق العريض ،وضمان جودة اخلدمة ،وحفز اإلقبال
على النطاق العريض.
•حملة عامة عن القواعد التنظيمية اليت حتفز حتقيق اهلدف املثلث املتمثل يف (إمكانية النفاذ ،والتوفر ،وهتاود
التكلفة).
•كيف تؤثر جودة اخلدمة على رضا املستهلكني وعلى اإلقبال على اخلدمات؟ ما هي التدابري اليت ينبغي
اختاذها لضمان جودة اخلدمات؟
•ضوء على دور املنظم ،وواليته ،وصالحياته ،وأدواته التنظيمية.
•ما الذي يعمل؟ وما الذي ال يعمل؟
•التعلم من جتارب املنظمني.

15:45 – 15:30

استراحة

17:00 – 15:45

السبيل إلى المضي قدماً ،واختتام الندوة
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