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ماذا سيحدث يف
 

  الندوة العاملية ملنظمي
؟ االتصاالت لعام 2016

أحداث تسبق الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت: 
11 مايو 2016

مؤمتر مواضيعي قبل الندوة يتعلق باحلوار العاملي بشأن 
الشمول املايل الرقمي )16:00-9:00(

ختتتم باجتماع إقليمي للرابطات التنظيمية اإلقليمية 
واجتماع كبار مسؤويل التنظيم من القطاع اخلاص، 
وستكون املشاركة للمدعوين فقط  )18:00-16:30(

 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت لعام 2016:
12-14 مايو 2016

جلسات احلوار العاملي بني املنظمني ودوائر الصناعة 
)GRID(، وهي جلسة شاملة تضم املنظمني وواضعي 

السياسات وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد 
)12-13 مايو(

اليوم األخري سيشمل مسارين ومها: مسار املنظمني، 
املفتوح للمنظمني وواضعي السياسات فقط، ومسار 

دوائر الصناعة، املفتوح ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت 
يف االحتاد )14 مايو(

ولالطالع على أحدث املستجدات ذات الصلة يرجى 
www.itu.int/gsr16 :الرجوع إىل



“الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت هي منرب يلتقي فيه 
املنظمون سنويا  منذ عام 2000 ملناقشة التحديات اليت 
تشكلها السياسات العامة والتنظيم، والفرص، وأفضل 
املمارسات. واليوم يتطور قطاعنا والنظام اإليكولوجي 
احمليط به بسرعة، فتوجد حاجة أكرب إىل حوار شامل 

وتعاون وتنسيق مع القطاعات األخرى اليت تشكل 
فيها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت قيمة كبرية. 

وهذه الندوة توفر حمفاًل حمايداً ميكننا يف إطاره تنظيم 
هذا احلوار الشامل لتعزيز هتيئة بيئة مؤاتية لالستفادة من 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل التنمية”.

براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد 
الدويل لالتصاالت

ويعزز هذا االجتماع أيضاً حواراً عاملياً حيوياً بني 
املنظمني وواضعي السياسات وقادة الصناعة وسائر 

أصحاب املصلحة الرئيسيني يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت حيث ميكن ألعضاء قطاعات 
االحتاد املشاركة يف مناقشات تفاعلية وحتديد أفضل 

املمارسات للمضي قدماً ليس فقط يف قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت/االتصاالت، وإمنا أيضاً من 

حيث كيفية تفاعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/
االتصاالت مع القواعد التنظيمية األخرى حبيث ميكننا 
االستفادة من مركز الصدارة يف التنظيم يف إطار بيئة 
تنظيمية تعاونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وتوفر الندوة فرصاً فريدة للتواصل قبل انعقادها 
وخالله، وذلك من خالل منصة التواصل التفاعلية 

املتاحة على اخلط وذلك لتحديد واالتفاق على مواعيد 
بواسطة الوسائط اإللكرتونية مثل احلاسوب اللوحي 

أو اهلاتف الذكي.



المؤتمر المواضيعي السابق 
للندوة العالمية لمنظمي 

االتصاالت )GSR( لعام 2016
 الحوار العالمي بشأن

الشمول المالي الرقمي

معلومات أساسية
يعترب أكثر من مليارين من البالغني معظمهم يف 

البلدان النامية “مستبعدين ماليًا” نظراً ألهنم 
يعتمدون على النقود كلياً يف معظم األحيان 

يف معامالهتم ونادراً ما حيصلون بسهولة على 
اخلدمات املالية الرمسية مثل احلسابات املصرفية 

األساسية يف مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم. وإن 
انعدام أو حمدودية الوصول إىل اخلدمات املالية 
ميثل عائقاً أمام التنمية االجتماعية واالقتصادية 

وخاصة بالنسبة للبلدان النامية. وتؤدي 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دوراً 

رئيسياً في تمكين الناس من خالل مساعدهتم 
يف اختاذ قرارات مستنرية وتوفري الوصول إىل 

موارد التعليم واملعلومات الصحية وتقدمي 
اخلدمات من قبيل خدمات الدفع الرقمية 

واخلدمات املصرفية املتنقلة واحلكومة اإللكرتونية 
وشبكات وسائط التواصل االجتماعي وغريها. 
ومع وجود أكثر من 7 مليارات اشرتاك خلوي 
متنقل يف العامل، فإن النفاذ اليوم إىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وتكنولوجيات أخرى 
مبتكرة ناشئة واستخدامها ميثل وسيلة واعدة 

لزيادة فرص حصول “الناس الذين ليست 
لديهم حسابات مصرفية والناس الذين يعانون 
من نقص اخلدمات املصرفية “ على اخلدمات 

املالية، خاصة يف املناطق الفقرية واملناطق 
الريفية، وللسماح هلم باملشاركة يف االقتصاد 

الرقمي العاملي. ويف هذا السياق، أصبح 
الشمول املايل الرقمي مبثابة حجر األساس 

لالسرتاتيجيات الوطنية بشأن الشمول املايل 
يف العديد من البلدان يف العامل. فضمان نفاذ 

آمن ومأمون وسهل إىل اخلدمات املالية 
الرقمية اليت تدعمها تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، أصبح أولوية على حنو متزايد 
بالنسبة للحكومات واملنظمني ودوائر الصناعة 
واجملتمعات احمللية على السواء. والطابع املعقد 
للنماذج املصرفية الرقمية واملتنقلة املختلفة اليت 

توّسع سلسلة قيمة اخلدمات املالية الرقمية، 
يؤدي إىل زيادة احلاجة إىل احلوار بني القطاع 
املايل وقطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

المبادرة

أطلق مكتب تنمية االتصاالت التابع إىل االحتاد 
الدويل لالتصاالت )ITU( مبادرة جديدة لتنظيم 
مؤمترات مواضيعية تسبق الندوة العاملية ملنظمي 

االتصاالت )GSR( لتشجيع وتعزيز التنظيم 
التعاوين بني منظمي تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واملنظمني من قطاعات أخرى. 
وسيكون احلوار العاملي بشأن الشمول املايل 

الرقمي )GDDFI( املزمع عقده يوم 11 مايو 
2016 بالتعاقب مع ندوة االحتاد العاملية ملنظمي 

االتصاالت، احلدث األول من جمموعة أحداث 

عاملية ينظمها االحتاد بالتعاون مع شريَكْيه 
مؤسسة بيل ومليندا غيتس وحتالف الشمول 

املايل )AFI( وذلك اعرتافاً باألمهية البالغة لتعزيز 
احلوار بشأن الشمول املايل الرقمي.

واهلدف من هذا احلوار العاملي الفريد رفيع 
املستوى هو اجلمع بني منظمي االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهيئات 

التنظيم املايل من أحناء العامل وإقامة حوار 
بّناء وإتاحة الفرصة جلميع األطراف لاللتقاء 

وحبث أوجه التآزر وحتديد التداخل التنظيمي 
احملتمل وتبادل وجهات النظر واملعلومات 

بشأن اخلربات واألستفادة  من مجيع أصحاب 
املصلحة وما حققوه من جناح، وحتديد 

املمارسات الرشيدة وتعزيز التنسيق والتعاون 
وحتديد الوسائل الكفيلة بتطوير هنج تعاونية 
للسياسة العامة والتنظيم. وسُيختتم احلدث 
بتحديد التدابري التوجيهية التعاونية الالزمة 
لتحويل التحديات املالية الرقمية املطروحة 

اليوم إىل فرص مالية رقمية للجميع مستقباًل، 
وستعمم هذه النتائج بدرجة كبرية على 

أصحاب املصلحة. وسيُنظم احلدث حول 
جلسات نقاش تفاعلية رفيعة املستوى 

تشمل جهات تنظيم القطاع املايل ومنظمي 
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

واألطراف الفاعلة يف السوق واملصارف اإلمنائية 
وأصحاب املصلحة اآلخرين.



تسجيل املندوبني08:00 – 09:30
حفل االفتتاح09:00 – 09:30     

اجللسة األوىل: اخلدمات املالية الرقمية: احلالة الراهنة 09:30 – 11:00
يكتسي ضمان الشمول املايل الرقمي أمهية قصوى يف عامل رقمي يتجاوز فيه عدد من لديهم هاتف حممول عدد من لديهم حساب مصريف. 
واحلد من الفجوة الرقمية بل وأيضاً الفجوة املالية/املصرفية، سيسهم يف احلد من الفقر من خالل متكني السكان يف قاعدة اهلرم وبالتايل تعزيز 

النمو االجتماعي واالقتصادي.

وجرى تطوير مناذج مصرفية رقمية ومتنقلة خمتلفة تبعاً ملختلف النهج التنظيمية والسياساتية مما أدى إىل جتارب خمتلفة ودرجات خمتلفة من 
النجاح. والتعلم من هذه التجارب واألطر التنظيمية القائمة والتعايش والتوصيل البيين لألنظمة اإليكولوجية للخدمات املصرفية ولتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، واألدوار املختلفة جلهات تنظيم القطاع املايل ومنظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووجهات نظر األطراف 

الفاعلة يف السوق، من شأنه أن يساعد يف حتديد مالمح املناقشات بشأن الوسائل الكفيلة بتحقيق الشمول املايل الرقمي.

وسيتبادل املتحاورون وجهات نظرهم ومعلومات عن خرباهتم وقصص جناحهم بشأن مواضيع من قبيل:

تعريف الشمول املايل الرقمي. كيف ميكن للخدمات املالية الرقمية أن تسهم يف احلد من الفقر؟ وأين حنن من ذلك؟	 
ما هي املسارات الرئيسية املؤدية إىل اخلدمات املالية الرقمية؟ ما هي أنواع اخلدمات املالية املتوفرة للمستعملني النهائيني والشركات الصغرية 	 

واملتوسطة؟ تبين/استخدام وسائل الدفع اإللكرتونية واالئتمانات الصغرية والقروض واملدخرات والتأمني واحلواالت املالية الرقمية وغري ذلك.
نظرة عامة عن مناذج املعامالت الرقمية احلالية ومنصات الدفع واسرتاتيجيات املعامالت املالية املتنقلة والنماذج التجارية الناشئة 	 

والتكنولوجيات املبتكرة املستخدمة.
ما هو التنظيم الالزم لكفاءة دعم النماذج اخلاضعة للمصارف وغري اخلاضعة للمصارف )خاضعة ملشغل أو لطرف ثالث( والتفاعل بينها؟ ما 	 

هو التفاعل القائم بني إطاري التنظيم؟ هل يشمل التنظيم احلايل مقدمي اخلدمات املالية الرقمية اجلدد؟
من املسؤول عن التنظيم؟ ما هو الدور الذي يؤديه أصحاب املصلحة الرئيسيون وخاصة دور منظمي القطاع املايل ومنظمي تكنولوجيا 	 

املعلومات واالتصاالت؟
اسرتاحة قصرية11:00 – 11:15
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الشمول المالي الرقمي

البرنامج المؤقت

االربـعــاء 11 مـايــو



اجللسة الثانية: اآلفاق والتحديات: احلل املناسب11:15 – 12:45
سيتبادل املتحاورون معلومات عن خرباهتم ووجهات نظرهم بشأن التحديات واملخاطر الرئيسية اليت متنع حالياً النظام اإليكولوجي املايل الرقمي 

من التطور للتوصل إىل طريقة تنافسية ومبتكرة للوصول إىل الفقراء على حنو فّعال. كيف ميكن ضمان االتساق والتنسيق وجتنب التداخل 
والتخفيف من حدة املخاطر يف بيئة تتعايش وتتداخل فيها اللوائح التنظيمية للمعامالت املصرفية واالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

الثغرات التقنية: موثوقية الشبكات وأمنها، وإمكانية التشغيل البيين للمنصات، واألجهزة املمّكنة، ووضع املعايري لضمان أمن املعامالت 	 
واستيقان املستعملني، وما إىل ذلك.

ثغرات األعمال والثغرات التجارية: االستدامة والعائد على االستثمار ومنصات الدفع على اخلط والضرائب والتقدم يف احلد من املخاطر املتعلقة 	 
باملدفوعات الرقمية )االحتيال( والتفاعل بني اجلهات الفاعلة القائمة واجلديدة يف سلسلة قيمة أوسع للخدمات املالية الرقمية.

الثغرات التنظيمية: ضمان تكافؤ الفرص، كيفية منع املركز االحتكاري الفعلي ملقدمي اخلدمات املهيمنني، وإمكانية نقل األرقام والبيانات 	 
وإمكانية التشغيل البيين وجودة اخلدمة والنفاذ الشامل )مبا يشمل اجلنسني( ومحاية املستهلك )اخلصوصية، محاية البيانات، منع إساءة 

االستخدام، آليات االنتصاف( واملواءمة اإلقليمية والدولية للتنظيم وغري ذلك.

اسرتاحة لتناول الغداء12:45 – 14:00  
اجللسة الثالثة: تشكيل هنج تعاونية لتعزيز اخلدمات املالية الرقمية 14:00 – 15:15

ستبحث حلقة النقاش التفاعلية هذه األدوار واملسؤوليات اخلاصة بكل من منظمي القطاع املايل ومنظمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
واألطراف الفاعلة يف السوق املعنيني، وستناقش كيفية بناء أوجه التآزر وحتديد هنج تعاونية ملعاجلة التحديات القائمة وتعزيز الشمول املايل الرقمي 

ومتكينه لتحويل التحديات املطروحة اليوم إىل فرص مالية رقمية للجميع مستقباًل.
اسرتاحة قصرية15:15 – 15:30
اجللسة الرابعة: سبل املضي قدماً – اختتام احلدث15:30 – 16:00

ستختتم هذه اجللسة النهائية احلدث بتحديد اخليارات احملتملة واإلجراءات امللموسة اليت ينبغي أن يتخذها مجيع أصحاب املصلحة للمضي قدماً 	 
يف برنامج الشمول املايل. وسُتعرض التدابري التوجيهية التعاونية لكي يعتمدها املشاركون.





التمكين والشمول: لبنات بناء 
المجتمعات الذكية في عالم 

موصول

هدف الندوة وما بعد: نتعهد باالعرتاف 
باالجتاهات الناشئة يف التنظيم وتبينها للحفاظ 
على الندوة كمنصة فريدة وحمايدة يأيت إليها 

املنظمون لكي يتمكنوا من احلفاظ على مركز 
الصدارة يف التنظيم وإنشاء قاعدة داعمة 
للتنظيم التعاوين. ونريد أن نزود أعضاءنا 
باألدوات الالزمة لتبادل املعلومات بشأن 

جتارهبم وخرباهتم وتبوء الصدارة من حيث 
التنظيم، ليس فقط يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت/االتصاالت، بل وأيضاً 
من حيث كيفية تفاعل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت/االتصاالت مع القواعد التنظيمية 
األخرى حبيث ميكننا االستفادة من مركز 
الصدارة يف التنظيم يف إطار بيئة تنظيمية 

تعاونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من اجليل الرابع بل وحىت اجليل اخلامس، بيئة 
تسمح بتمكني املواطنني من خالل الشمول.

السلوك المبدئي: أدى التطور الذي شهده 
القطاع إىل تغيريات – إذ هناك أطراف 

فاعلة جديدة يف السوق وجتري مناقشات 
بشأن النماذج التجارية اجلديدة واحلالية 

والتكنولوجيات اجلديدة والفرص اجلديدة. 
وأصبح املنظمون يف العامل أكثر وعياً بالنظام 
اإليكولوجي املتغري وعلى علم بأهنم حباجة 

إىل التكيف مع البيئة املتغرية. وبعد أن كان 
املنظمون يركزون أساساً على وجودهم 

ككيانات مستقلة تفتح أسواقاً احتكارية مث 
أصبحوا يضطلعون بدور فعال يف تشجيع 

االستثمار يف البنية التحتية وتطوير اخلدمات 
واإلشراف على األسواق التنافسية الناشئة، 
فهم يواجهون اآلن املزيد من القضايا املاثلة 

أمامهم   إذ أصبحوا منظمي اجليل الرابع 
الذين يعززون تطوير تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لتحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية.

التحدي المطروح: نظراً للمشهد املتغري، 
نشهد اليوم ظهور فرص جديدة، حيث نتعامل 
مع إنرتنت كل شيء، ومع ذلك ال نزال نرى 

مليارات األشخاص غري املوصولني، األمر 
الذي يؤثر أيضاً على قدرهتم على املشاركة 

يف االقتصاد الرقمي   اجتماعياً ومالياً 
واقتصادياً. ويُعرتف بأن تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت هي األساس الذي ميكن من 
خالله لدعائم التنمية االقتصادية واالجتماعية 

أن حتقق النمو، لذا ازداد االعرتاف حباجتنا إىل 
أنظمة إيكولوجية تشمل مشغلي تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت/االتصاالت ومقدمي 

اخلدمات، بل وتشمل أيضاً املصارف وغريها 

كشركاء من أجل توصيل العامل وحتقيق 
القيمة لألعمال. وحنن حباجة إىل العمل معاً 

لتهيئة بيئة تنظيمية مؤاتية بني املنظمني يف مجيع 
القطاعات وإزالة احلواجز اليت تعوق إحراز 

التقدم. كما أننا حباجة إىل زيادة الرتكيز على 
التقييس وقابلية التشغيلي البيين بني احلدود 

وبني التكنولوجيات كذلك. وإن القدرة على 
توفري معامالت آمنة ويف الوقت الفعلي على 
شبكات قوية ومرنة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ضرورية لبناء ثقة املستهلك، 

وهذا األمر يتطلب أيضاً الرتكيز على محاية 
اخلصوصية.

وصف الجلسات: نظمنا الندوة حول 
موضوع: التمكني والشمول: لبنات بناء 

اجملتمعات الذكية يف عامل موصول، وحّددنا 
مسارات خمتلفة للسماح للمنظمني بتبادل 
آرائهم بشأن حتديات التنظيم التعاوين يف 

جمتمع رقمي وموّصول وذكي. وإضافة إىل 
ذلك، سُتعقد اجللسات اإلعالمية خالل فرتات 
االسرتاحة، مبا يف ذلك تنظيم تدريب سيرباين 

وجلسات إعالمية بشأن املشاريع والربامج 
واملبادرات الرئيسية ملكتب تنمية االتصاالت.



س، 12 مايو
الخمي

حفل االفتتاح09:00 – 10:00
اسرتاحة قصرية/التقاط صور10:00 – 10:15
حلقة نقاش خاصة بالقادة: ما بعد 2020 – التحديات والفرص والسيناريوهات10:15 – 12:00

ستبحث حلقة النقاش رفيعة املستوى هذه ما يلي:  

الذكاء االصطناعي وأجهزة االستشعار الذكية والشبكات الذكية – أين حنن منها؟	 
كيفية احلفاظ على الثقة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عصر البيانات الضخمة وإنرتنت كل شيء والتعلم اآليل والبيئات الرقمية 	 

الذكية؟
هل سُتهيمن اآلالت الذكية يف وجود األشياء األكثر ذكاًء؟	 
كيف ميكن للمستهلكني أن يصبحوا أكثر ذكاًء؟	 
ما هو نوع أطر السياسة العامة واألطر التنظيمية الالزمة لضمان جلب تكنولوجيات التحوالت اجلذرية لفرص جديدة للجميع بطريقة 	 

مستدامة؟ 
هل ستظل األعمال تدار بالطريقة املعتادة؟	 

اسرتاحة الغداء/مؤمتر صحفي12:00 – 14:00 
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المسار 1 - كن ذكياً: لبنات بناء المجتمع الذكي في عالم موصول
اجللسة األوىل: مشهد تنظيمي متغري: تنظيم تعاوين – كيفية متهيد الطريق العتماد إنرتنت األشياء واالتصاالت 14:00 – 15:30

من آلة إىل آلة؟
عرض ورقة املناقشة اخلاصة بالندوة بشأن لبنات بناء اجملتمعات الذكية يف عامل موصول 

ستبحث هذه اجللسة:

حتديد السياق - اآلثار )الكفاءة وجودة اخلدمة ومتانة البنية التحتية واستدامتها(	 
إعادة تعريف التعاون وسلسلة القيمة من البنية التحتية إىل اخلدمات واملؤسسات: البنية التحتية الذكية والنقل الذكي والشبكات الذكية 	 

والتوصيل الذكي للخدمات والصحة الذكية واخلدمات املالية الذكية والتعليم الذكي واألعمال الذكية
كيفية ارتباط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالقطاعات األخرى وإسهامها فيها وما هو املطلوب من حيث التنظيم   دراسة حالة بشأن 	 

الطاقة/الشبكات الذكية
التحديات - حالة كفاءة استهالك الطاقة من أجل تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت	 

اسرتاحة قصرية   15:45 – 15:30

اجللسة الثانية: الشمول املايل الرقمي – كيف ميكن حتقيق الشمول للذين ليست لديهم حسابات مصرفية وللمحرومني 15:45 – 17:00
من التوصيل يف اجملتمع الذكي القائم اليوم؟

ستكون هذه اجللسة جلسة نقاش تفاعلية بشأن:

كيفية حتقيق الشمول للذين ليست لديهم حسابات مصرفية وللمحرومني من التوصيل يف اجملتمع الذكي القائم اليوم؟	 
تنظيم تعاوين لتعزيز هتيئة بيئة متكينية للخدمات املالية الرقمية	 
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الجمعــة، 13 مـايــو

المسار 2: نحو مجتمع رقمي ذكي
اجللسة الثالثة: التطورات التكنولوجية يف املستقبل: الفرص والتحديات واسرتاتيجيات األعمال 09:00 – 10:30     

عرض ورقة املناقشة اخلاصة بالندوة بشأن التطورات التكنولوجية يف املستقبل واآلثار التنظيمية 
ستبحث هذه اجللسة ما يلي:

 )HetNet( لتكنولوجيات املستقبلية: الطائرات بدون طيار والسواتل الصغرية جداً وتكنولوجيا واي-فاي واالتصاالت من آلة إىل آلة/اجليل اخلامس
WebRTC  وتكنولوجيا )NFV( والكبالت املستقبلية والتمثيل االفرتاضي لوظائف الشبكات

ما هي متطلبات التكنولوجيات املستقبلية؟ املوثوقية وسرعة االستجابة والتكامل والسالمة واالنفتاح واجلودة؟	 
هتيئة املشهد التنظيمي: ما هو نوع التنظيم الالزم وَمن املسؤول عنه؟	 
الطيف كأداة لالبتكار – ما هو الوضع بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015؟ ما هي احلدود اجلديدة؟	 
توقع؟ ثورة أم تطور؟	 

ُ
اجليل اخلامس: ما امل

اسرتاحة الغداء 10:30 – 10:45
اجللسة الرابعة: التمكني! ما ميكن أن تقدمه لك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت! 10:45 – 12:00

عرض ورقة املناقشة اخلاصة بالندوة بشأن املنصات الرقمية يف اقتصاد تعاوين
ستبحث هذه اجللسة ما يلي:

كيف يبدو النظام اإليكولوجي اليوم؟	 
هل اخلدمات األساسية اجملانية متّكن اجملتمعات واألفراد؟	 
احلوافز التجارية واالستثمارية واالستدامة يف اقتصاد تعاوين – كيف يؤدي االعتماد اجلماعي لتكنولوجيات وتطبيقات التوصيل الرقمية من 	 

جانب املستهلكني والشركات واحلكومات إىل دفع القرارات االسرتاتيجية والتشغيلية وإحداث فرص لتمكني املواطنني واألعمال التجارية.
كيف جيب أن يقرتن توسيع النفاذ بتطوير احملتويات واخلدمات اجلديدة ذات الصلة حبيث ميكن تعزيز االبتكار وريادة األعمال وكيف ميكن 	 

للمنصات واحملتويات الرقمية احمللية أن تساعد يف تطوير االقتصادات الرقمية احمللية.



اسرتاحة الغداء12:00 – 14:00
جلسة معلوماتية بشأن مبادرة التجوال الدويل 

اجللسة اخلامسة: الشمول!14:00 – 15:30
ستبحث اجللسة النقاشية هذه ما يلي:

حتسني املهارات الرقمية من أجل الفرص التجارية اجلديدة/الشركات الصغرية واملتوسطة	 
لسياسات الذكية والتدابري التنظيمية: ريادة األعمال يف اقتصاد ذكي تعاوين – حتقيق إيرادات من التطبيقات واخلدمات الذكية، خدمات 	 

احلوسبة السحابية، الشبكات، االستقطاب اجلماهريي – التمويل اجلماعي
ما عسى أن يقوم به املنظمون لتسهيل ريادة األعمال يف اقتصاد رقمي؟	 

اسرتاحة قصرية15:30 – 15:45
اجللسة السادسة: آثار اجملتمعات الذكية يف احلياة الواقعية – كيف ميكن احلفاظ على الثقة؟15:45 – 17:00

عرض لورقة املناقشة اليت تناولتها الندوة بشأن احلفاظ على الثقة يف جمتمع رقمي موصول

سيقوم املتحاورون املشاركون يف جلسة النقاش التفاعلية هذه بتبادل وجهات نظرهم بشأن اخلصوصية والثقة واألمن السيرباين - أساس تطوير 
جمتمعنا الذكي )مثل تأمني التجارة اإللكرتونية/املعامالت املالية، اهلوية الرقمية(

عروض توضيحية: تدريب سيرباين – توضيح ما يلزم القيام به يف حالة وقوع هجوم سيرباين
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ت، 14 مـايــو
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مأدبة إفطار يقيمها املدير )للمدعوين فقط(08:00 – 09:30
جلسة معلوماتية بشأن برنامج إصالح اخلدمة الشاملة09:00 – 09:30
09:45 – 12:15 مسار املنظمني09:45 – 12:15

 املبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة بشأن أفضل املمارسات: مناقشتها واعتمادها
ستتناول هذه اجللسة املبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة بشأن أفضل املمارسات لكي يعتمدها املنظمون.

 لقاء املنظمني - منصة تبادل بني املنظمني - بشأن مواضيع منها احملتوى واالتصاالت واخلدمات املالية والطاقة
سيتبادل املنظمون املعلومات بشأن جتارهبم وخرباهتم ليس فقط يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت ولكن أيضاً من حيث 
كيفية تفاعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/االتصاالت مع القواعد التنظيمية األخرى، حبيث ميكن هلم حتديد األدوات واملبادئ التوجيهية 
الالزمة لالستفادة من مركز الصدارة يف التنظيم يف بيئة تنظيمية تعاونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اجليل الرابع بل وحىت من اجليل 

اخلامس. وستبحث هذه اجللسة دراسات احلالة بشأن الصحة اإللكرتونية والطاقة الكهربائية واحملتوى وستشمل منظمني من قطاعات املال والطاقة 
والصحة واإلذاعة.

09:45 – 12:15 مسار دوائر الصناعة

 النقاش اخلاص بقادة دوائر الصناعة - آثار االبتكار املفتوح والنماذج التجارية اجلديدة على التنظيم التعاوين
االبتكار املفتوح وتقاسم املوارد والنماذج التجارية املتصلة بالشبكة مكونات رئيسية لالبتكارات والتطورات اجلديدة يف معظم الصناعات مبا فيها 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وال ميكن للشركات تطوير كل شيء مبفردها والسيطرة عليه، ولكنها ستستخدم خدمات من شركات أخرى 
وستفتح خدماهتا أمام أطراف ثالثة. وقد يعتمد النجاح بشكل أكرب على كيفية حتول الشركات لتكون مركز يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت بداًل من اعتماده فقط على إقامة بنية حتتية وامتالكها. وستسمح هذه اجللسة للمشاركني بتبادل آرائهم بشأن مناذج األعمال 
التجارية ومناذج الشراكات والتنظيم.

 النقاش اخلاص بقادة دوائر الصناعة - مؤشرات األداء الرئيسية التنظيمية
ستبحث هذه اجللسة مؤشرات األداء الرئيسية التنظيمية يف سياق التنظيم من اجليل األول إىل اجليل الرابع - أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت كأساس للمناقشة.



املضي قدماً وحفل االختتام 12:15 – 13:30
عرض أفضل املمارسات الصادرة عن الندوة	 
ملخص ورش العمل السابقة للحدث	 
عرض تقارير اجتماَعي كبار مسؤويل التنظيم والرابطات التنظيمية اإلقليمية	 
انطباعات اخلرباء	 

مدير اجللسة: براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت

املتحاورون: رؤساء الندوة السابقون واحلاليون واملقبلون

تسجيالت فيديوية عن أبرز املالمح
اسرتاحة الغداء13:30 – 14:30
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