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 )GSR( الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت“
 لك سنة منذ 

ً
تمع فيه املنظمون معا ج ماكن �ي

ت والفرص وأفضل  2000 ملناقشة التحد�ي

د  املمارسات التنظيمية والسياسية. وي�ش
ي احمليط به اليوم  يكولو�ج قطاعنا والنظام االإ

داد احلاجة إىل حوار وتعاون  ز  ف�ت
ً
 رسيعا

ً
تطورا

ا  لب إل�ي ج
ت

ي �
خرى ال�ت

أ
زر مع القطاعات اال

آ و�ت
 . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قيمة هائلت
وتوفر الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت منصة 

كن لنا إجراء حوار شامل  حمايدة حيث �ي
ز البيئة التمكينية لتكنولوجيا املعلومات  لتعز�ي

غراض التنمية.”
أ
واالتصاالت ال

اه�ي سانو، مد�ي مكتب تنمية االتصاالت،  �ج
اد الدوىلي لالتصاالت

ت
اال�

توفر الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت منصة 
ألعضاء قطاعات االحتاد للمشاركة يف مناقشات 
تفاعلية وحتديد أفضل املمارسات للمضي قدماً 
فضاًل عن إتاحة فرص فريدة للتواصل يف الفرتة 

السابقة للحدث وأثناءه من خالل منصة تواصل 
إلكرتونية تفاعلية لتحديد املواعيد باستخدام 

حاسوب لوحي أو هاتف ذكي.



ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( بالتعاون مع حكومة جزر البهاما. وسُيعقد احلدث يف أتالنتيس، 
Paradise Island، يف جزر البهاما، وسيرتأسها رئيس هيئة تنظيم املرافق واملنافسة )URCA( يف البهاما.
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بلغ تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من اجليل اخلامس مرحلة النضج اآلن، 
وإطالق العنان إلمكانات التعاون بني 

أصحاب املصلحة لتهيئة بيئة مؤاتية لالبتكار 
واالستثمار أمر أساسي. ويتيح العيش يف عامل 
رقمي موصول العديد من الفرص والتوقعات 
اجلديدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية. وإن 

ضمان جلب فوائد العامل الرقمي جلميع 
املواطنني يف العامل بطريقة مدروسة وسريعة 

االستجابة وآمنة أمر حتمي أكثر من أي 
وقت مضى لبناء اجملتمعات الذكية ليوم غد. 
وقد أُعد جدول أعمال الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت لعام 2017 مع مراعاة املسامهات 

املقدمة أثناء الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت 
لعام 2016 وبعدها.

وسُيعقد حدث مواضيعي سابق للحدث يف 
11 يوليو 2017، كجزء من احلوار العاملي 

بشأن الشمول املايل الرقمي الذي يركز هذا 
العام على أمن اخلدمات املالية الرقمية الذي 

يُنظم بالتعاون مع الشركاء.

وسُيعقد يف 12 يوليو 2017 صباحاً، 
االجتماع املغلق للرابطات التنظيمية اإلقليمية 

»املقتصر على املدعوين فقط« واجتماع 
كبار املسؤولني التنظيميني يف القطاع 

اخلاص.

وقد قمنا بتشكيل الندوة حول موضوع 
»العيش يف عامل من الفرص الرقمية« 

وحّددنا عدة مسارات للسماح للمنظمني 
بتبادل املعلومات بشأن السبل الكفيلة 

باستحداث الفرص وبناء الثقة يف العامل 
الرقمي ليوم غد من خالل هتيئة بيئة تنظيمية 

متكينية بفضل التنظيم التعاوين. وباإلضافة 
إىل ذلك، سُتعقد جلسات إعالمية بشأن 

املشاريع والربامج واملبادرات الرئيسية ملكتب 
تنمية االتصاالت.

وجيري إعداد جمموعة من موارد االحتاد 
املكرسة لتحديد إطار املناقشة وتتاح هذه 
املوارد يف املوقع اإللكرتوين للندوة العاملية 

ملنظمي االتصاالت لعام 2017.

وتشمل موارد االحتاد/مكتب تنمية االتصاالت: جمموعة تقارير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد بشأن النفاذ ميسور التكلفة إىل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ واملبادئ التوجيهية االسرتاتيجية بشأن التجوال الدويل 

املتنقل، ودليل التنظيم اخلاص جبودة اخلدمة، ودراسة بشأن التزييف، وتقرير بشأن تطور تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لعام 2017، وأداة تتبع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأوراق املناقشة اخلاصة بالندوة العاملية ملنظِّمي االتصاالت بشأن 
اجلوانب السياسية والتنظيمية لالقتصاد القائم على التطبيقات وبشأن أثر التحول الرقمي على النمو االقتصادي واالجتماعي.



 09h00 – 08h00   التسجيل
 09h30 – 09h00   مالحظات افتتاحية
 09h45 – 09h30   الهجمات السيبرانية: عرض تمهيدي
 10h15 – 09h45   استراحة قصيرة
12h00 – 10h15   تكنولوجيات حماية المعامالت اإللكترونية

ستبحث اجللسة ما يلي:
y سلسلة الكتل: ما هي وكيف تعمل
y الذكاء االصطناعي: اآلثار على اخلدمات املالية الرقمية
y أمن األجهزة املتنقلة واملنصات املالية الرقمية: ما الذي حتتاج اهليئات التنظيمية إىل معرفته
y ذكاء التهديدات السيربانية: فوائد املنصات التعاونية
y االستيقان: كيفية حتديد هوية مستعملي اهلواتف احملمولة

14h00 – 12h00   استراحة الغداء
14h15 – 14h00   محاكاة الهجوم السيبراني
15h15 – 14h15   ضمان الموثوقية واألمن والثقة في الخدمات المالية الرقمية: مسؤولية جماعية؟

ستبحث هذه اجللسة ما يلي:
y القضايا الرئيسية: ما هي أشد املخاطر األمنية وكيف يتم كسب الثقة يف اخلدمات املالية الرقمية واحلفاظ عليها
y املسؤوليات: ما هي التدابري اليت جيب أن يتخذها املشغلون ومنصات الدفع ومقدمو اخلدمات واهليئات التنظيمية؟
y التعليم وإذكاء الوعي: َمن املسؤول؟
y قطاعات البنية التحتية األساسية األخرى: ما الذي ميكن أن نتعلم منها؟
y هنج تعاوين: هل هو احلل؟ وإىل أي مدى ميكن االستفادة منه؟

15h45-15h15      استراحة قصيرة
17h00 – 15h45    التصدي للهجمات السيبرانية

حماكاة رفيعة املستوى مبشاركة احلضور كاماًل

الحوار العالمي بشأن 
الشمول المالي الرقمي: 

أمن الخدمات المالية 
الرقمية

الحدث السابق

ليو
 يو

11
اء 

الث
الث



09h00 – 08h00التسجيل
12h00 – 09h00األحداث السابقة

14h00 – 12h00استراحة الغداء

 األحداث السابقة
)صباحاً(

ليو
 يو

12
اء 

ربع
األ

مفتوحةعن طريق الدعوة فقط
)CRO( فرص التواصلاجتماع كبار المسؤولين التنظيميين

)RA( جلسات إعالمية/عرضاجتماع الرابطات التنظيمية



15h00 – 14h00حفل افتتاح الندوة
15h15 – 15h00استراحة قصيرة/صورة

 17h00 – 15h15مناقشة القادة – الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي والخوارزميات والروبوتات: محركات التحول الرقمي
ستبحث هذه املناقشة رفيعة املستوى ما يلي: 

y التحول الرقمي واجملتمعات الذكية: هل تسيطر اآلالت؟
y كيف سُتحدث األمتتة والذكاء االصطناعي ثورة يف طريقة معيشتنا؟
y ماذا سيكون األثر االجتماعي واالقتصادي للتحول الرقمي واجملتمعات الذكية؟
y ما هي السياسات واللوائح التنظيمية الالزمة لدعم التحول الرقمي؟ تفكري مجاعي من أجل هنج مجاعية؟
y هل التحول الرقمي شرط أساسي لتحقيق خطة التنمية املستدامة؟

 الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت
)بعد الظهر(

ليو
 يو

12
اء 

ربع
األ



المسار األول: الثقة في العالم الرقمي
10h30 – 09h00 الجلسة 1: التنظيم التعاوني في النظام اإليكولوجي الرقمي: النماذج التنظيمية الجديدة

ستبحث اجللسة ما يلي:
y والرقمنة؟ )AI( األثر االجتماعي واالقتصادي للمجتمع الرقمي املوصول؛ كيف ميكن توقع أثر الذكاء االصطناعي
y  حتول النموذج التنظيمي: التنظيم التعاوين والثقة واخلصوصية يف العامل الرقمي املوصول. النهج التنظيمية إلطالق عنان

اجملتمعات الذكية.
y ما هي السياسات اليت تشكل النظام اإليكولوجي واالقتصاد الرقمي؟ هل سيكون التنظيم عند التصميم اخلطوة التالية؟

10h45 – 10h30 استراحة قصيرة
12h00 – 10h45الجلسة 2: موثوقية الشبكات واألجهزة فيما يتعلق بالخدمات الرقمية

ستبحث هذه اجللسة ما يلي:
y ما هي التدابري السياسية والتنظيمية الالزمة للحفاظ على الثقة يف الشبكات وموثوقيتها؟
y هل ميكن حللول التكنولوجيا أن تعزز الثقة يف الشبكات وموثوقيتها؟
y  ما الذي ميكن للهيئات التنظيمية أن تقوم به لضمان جودة اخلدمة يف توفري خدمات االتصاالت يف بيئة رقمية؟ هل هناك حاجة

إلعادة التفكري يف هنج جودة اخلدمة؟ ما هي األدوات التنظيمية املتاحة حالياً لتعزيز جودة اخلدمة؟
y  مسألة التزييف: ما هي التدابري الالزمة ملنع نشر العتاد/الربجميات املزيّفة يف الشبكات؟ ما هي آثار األجهزة املزيّفة على صحة

املستهلك وأمنه؟ كيف يُعزز التعاون بني الوكاالت املعنية؟
14h00 – 12h00استراحة الغداء

الندوة العالمية لمنظمي 
االتصاالت

ليو
 يو

14
س 
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ال



المسار الثاني: إنشاء عالم من الفرص
15h30 – 14h00  الجلسة 3: النفاذ ميسور التكلفة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اقتصاد تعاوني

األدوات الالزمة لتحقيق النفاذ ميسور التكلفة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة – مجموعة أدوات 
لمكتب تنمية االتصاالت باالتحاد

ستبحث هذه اجللسة ما يلي:

y التوصيلية والقدرة على حتمل التكاليف: العوامل الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
y حوافز لتعزيز النفاذ والفرص التجارية – ما هو مستقبل اخلدمة الشاملة؟
y التوصيلية الدولية والبىن التحتية الرقمية – كيف ميكن الوصول إىل املليار من الناس والرتيليون من األشياء التالينْي؟

15h45 – 15h30استراحة قصيرة
17h00 – 15h45الجلسة 4: التجوال في العالم الرقمي

المبادئ التوجيهية االستراتيجية بشأن التجوال الدولي المتنقل

ستبحث هذه اجللسة ما يلي:

y املبادئ التوجيهية االسرتاتيجية بشأن التجوال الدويل املتنقل
y التجوال يف عصر اجليل اخلامس وإنرتنت األشياء واحلوسبة السحابية واإلنرتنت الصناعية

ما هي اخلطوات املقبلة؟ من الصوت إىل البيانات إىل األشياء ودور موردي خدمات املصدر  o
قضايا التجوال يف بيئة إنرتنت األشياء حيث تعرب األشياء احلدود  o



12h00 – 09h45المسار التنظيميالمسار الصناعي
10h15-09h45 المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل

الممارسات للندوة العالمية لمنظمي 
االتصاالت لعام 2017: المناقشة واالعتماد

مناقشة قادة دوائر الصناعة

10h30-10h15استراحة قصيرة
12h00-10h30 اتخاذ قرارات على أساس عناصر

ملموسة: أدوات من أجل المنظمين

y تقرير بشأن تطور التنظيم
y  تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت: تتبع تطور التنظيم

مناقشة قادة دوائر الصناعة

14h00 – 12h00استراحة الغداء
14h45 – 14h00:مناقشة ختامية

y 2017 عرض املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
y ملخص ورش العمل السابقة للندوة
y عرض تقارير كبار املسؤولني التنظيميني والرابطات التنظيمية

15h00 – 14h45:استراحة قصيرة
16h00 – 15h00السبيل إلى المضي قدماً واختتام الندوة

y التسجيالت الفيديوية اهلامة

 الندوة العالمية
لمنظمي االتصاالت

ليو
 يو

14
عة 
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الندوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت، يوليو 2017
www.itu.int/gsr17


