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 2017أبريل   20جنيف،  BDT/IEE/RME/DM/221-CO املرجع:

   
   

    للدول األعضاء يف االحتاد اهليئات التنظيمية الوطنية إىل

   

   

 

 .(GSR 17)الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت في إطار  مشاورة الموضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

اليت  2017 لعام (GSR)للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت  املشاورة بشأن املبادئ التوجيهية ألفضل املمارساتيسرين أن أطلق 
تنظيم املرافق  هيئةلتحقيق النفاذ ميسور التكلفة إىل العامل الرقمي. وسيقوم رئيس  املبتكرةتتعلق بالتدابري التنظيمية 

ملوافقتها على االضطالع  تنظيم املرافق واملنافسة بتنسيق املسامهات. وأود أن أعرب عن امتناين هليئة يف البهاما (URCA) واملنافسة
 .اهلامة املهمة هبذه

واليوم، على الرغم من سرعة انتشار وتوسع شبكات يف عامل الفرص الرقمية". عيش ال" هو: هلذا العام وسيكون موضوع الندوة
سيما  من سكان العامل، واخنفاض األسعار وال 95%تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل، والتغطية اخللوية املتنقلة البالغة 

، تظل القدرة على حتمل 2015اإلمجايل القومي للفرد يف  يف املتوسط من الدخل 5,5%أسعار النطاق العريض املتنقل لتمثل 
تكاليف النفاذ إىل العامل الرقمي مشكلة قائمة بالنسبة للكثري. وللحكومات واهليئات التنظيمية اليت تتعاون مع أصحاب املصلحة 

 املبتكرة وضع السياسات داخل قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعرب القطاعات، دور رئيسي تضطلع به يف
والتدابري التنظيمية لتهيئة بيئة متكينية لالبتكار واالستثمار. وميكننا معًا جعل النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 واجملتمعات الرقمية ميسور التكلفة ومستداماً حبيث ميكن للجميع االستفادة من الفرص اليت يتيحها هذا العامل الرقمي.
لندوة، إىل حتديد التدابري التجارية والتنظيمية والسياسية املبتكرة والتعاونية الالزمة لعملية املشاورة  يف إطارذلك أنتم مدعوون، ول

 لرفع احلواجز وحتقيق النفاذ ميسور التكلفة إىل العامل الرقمي يف اجملاالت التالية:
 ؛املستويات الدولية والوطنية واحمللية: مبادرات مبتكرة على البنية التحتية والتوصيلية 

 إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )االشرتاك واخلطط واملنصات والتطبيقات( نفاذ المستهلك :
 ؛وأجهزهتا )اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية واألجهزة احلاسوبية وغريها(

 ؛واحلوافز االقتصادية لعدة قطاعاتتدامة والنهج الشاملة : الوصول إىل السوق والنماذج املسفرص السوق واألعمال 

  التمويل اخلاص والشراكات والتمويل العام واحلوافز التنظيمية لدعم القدرة على وتعبئة الموارد الماليةالتمويل :
 .حتمل التكاليف واالستدامة يف األسواق غري االقتصادية
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الوقت املكرس هلذه املناقشة املهمة للغاية يف الندوة سيكون حمدوداً، أرجو أن تبدأ اهليئات التنظيمية الوطنية عملية  إىل أنونظرًا 
 وتقدميها قبل الندوة بوقت كاٍف. إعداد املسامهات

املواقع  املمارسات يفوللتمكن من تنسيق املسامهات وإتاحة مشاريع التدابري التعاونية املوحدة واملبادئ التوجيهية بشأن أفضل 
، نرجو منكم تقدمي مسامهتكم يف نسق إلكرتوين االجتماعاتقبل  )www.itu.int/gsr17(اإللكرتونية لألحداث 

 .2017 مايو 9)صفحتان كحد أقصى( وذلك يف موعد ال يتجاوز  gsr@itu.int إىل
 وسُتنشر املسامهات الفردية أيضاً. وسُتعرض املبادئ التوجيهية التنظيمية بشأن أفضل املمارسات يف اليوم األخري من الندوة.

تبادروا إىل وأتطلع إىل تلقي تعليقاتكم وأغتنم هذه الفرصة لتشجيعكم على التسجيل بصفة مشارك. وأود أن أذكركم أيضًا بأن 
إجراءات احلصول على التأشرية قبل الندوة. وتتاح التعليمات اخلاصة باحلصول على التأشرية  واالطالع على احلجز يف الفندق

 GSR17 :www.itu.int/gsr17والتسجيل على اخلط ومزيد من املعلومات بشأن اإلقامة يف املوقع اإللكرتوين اخلاص بالندوة 

 بقبول فائق التقدير واالحرتام. وتفضلوا
 
 
 

 ألصل عليه توقيع[ا]
 
 
 
 

 سانو براهيما
 املدير
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