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 2017 ديسمرب 18جنيف،  BDT/IEE/RME/DM/006 املرجع:

   

 إىل:  
 ؛أعضاء قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد -
 ؛إدارات الدول األعضاء يف االحتاد -
 ؛اهليئات التنظيمية الوطنية -
 ؛اإلقليمية والدوليةاملنظمات  -
 اهليئات األكادميية ومعاهد البحوث املنضّمة إىل االحتاد -

  
 2018يوليو  9-12، سويسرا، جنيف، (GSR)عشرة لمنظمي االتصاالت  الثامنةالندوة العالمية  املوضوع:

  

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

االحتاد الدويل  اليت سينظمها (GSR-18)عشرة ملنظمي االتصاالت  الثامنةيسرين أن أدعوكم إىل املشاركة يف الندوة العاملية 
 .2018يوليو  9-12سويسرا، ، جنيفيف  (CICG) مركز جنيف الدويل للمؤمترات يفوستنظم الندوة . (ITU) لالتصاالت

يف إطار الندوة، أحداثًا مواضيعية تشمل "احلوار العاملي بشأن الذكاء ويسرين أن أحيطكم علمًا بأننا سنستضيف، 
يوليو وصباح  9ي التحديات والفرص السياساتية والتنظيمية" يوم   -واألمن السيرباين  (IoT) وإنرتنت األشياء (AI) االصطناعي

وستتاح قريباً يوليو صباحاً.  10يوم  (CRO) يوليو. وسيعقد اجتماع الرابطات التنظيمية اإلقليمية وكبار مسؤويل التنظيم 10
 معلومات أخرى عن هذه األحداث على اإلنرتنت.

"احلدود التنظيمية اجلديدة"، مع تركيز املناقشات على الكيفية  :عشرة ملنظمي االتصاالت الثامنةالعاملية وسيكون موضوع الندوة 
مجيع جوانب حياتنا اليومية كمستهلكني وكشركات أعمال  اليت يؤثر هبا التحول الرقمي الذي يتغلل عرب القطاعات على

 ومواطنني، وكيف ستوسع من احلدود التنظيمية ملا وراء تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التقليدية.
 ملنظمي االتصاالتوأود أن يكون بوسعكم املشاركة وتقدمي مسامهات قيمة من أجل تنظيم ناجح للندوة العاملية الثامنة عشرة 

 .(GSR-18) 2018 لعام
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ]توقيع عليه األصل [
 سانو براهيما
 املدير
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 (GSR-18) عشرة لمنظمي االتصاالت الثامنةالندوة العالمية معلومات عملية بشأن : 1 الملحق
 المشاركة في األفرقة

تلك املقدمة من املتحدثني الرئيسيني ومؤلفي سالسل تقارير طبقًا لإلجراءات السابقة، لن تكون هناك عروض رمسية خالف 
الندوة ووثائق االحتاد األخرى، حسب االقتضاء. واملشاركة النشطة من مجيع املشاركني من مستوى املديرين التنفيذيني مرحب هبا 

دة يف الربنامج املؤقت استكمال رجى ملن يرغب يف املشاركة كمحاضر يف واحدة من اجللسات احملدوحمبذة يف جلسات احلوار. وي  
مع تقدمي نبذة عامة عن مسامهتهم احملتملة بشأن  2018 فرباير 15استمارة تسجيل احملاضرين اإللكرتونية يف موعد أقصاه 

 .2018مارس  10املوضوع. وسيبلغ املشاركون املختارون يف موعد غايته 

 منصة التواصل على اإلنترنت
واليت يف أثنائه من خالل منصة التواصل التفاعلية املتاحة على اخلط للتواصل يف الفرتة اليت تسبق احلدث و تتيح الندوة فرصًا فريدة 

. وستتيح هذه املنصة للمستعملني املسجلني الفرصة لتحديد www.itu.int/gsr18ستتاح على املوقع اإللكرتوين للجنة على 
مقابالهتم باستخدام حواسيبهم اللوحية أو هواتفهم الذكية وحجز قاعات االجتماع. ويسرنا أن نوفر أيضًا خدمة ميسر مواعيد 

التواصل، ملساعدة املشاركني على حتديد اجتماعات التواصل وحجز قاعات االجتماع. وهناك املزيد من التفاصيل بشأن هذه 
 .6256/5443 730 22 41+أو عرب اهلاتف  gsr@itu.intاخلدمة متاحة على 

 الوثائق والترجمة الشفوية

احلدث واملعلومات األخرى  اهلذالندوة حدث بدون ورق وتعتمد على إرسال الوثائق عرب الويب. وميكن تنزيل الوثائق املعدة 
الشفوية إىل مجيع لغات العمل الرمسية  الرتمجة. وستتوفر عشرة ملنظمي االتصاالت الثامنةالعاملية من املوقع اإللكرتوين للندوة 

 الست لالحتاد.

 التسجيل

ويتمثل دور  كيان./من خالل جهات االتصال اليت تعينها كل إدارة 2018يناير  4يوم على اخلط حصراً للندوة سيبدأ التسجيل 
الكيانات اخلاصة هبا. وميكن احلصول على قائمة جهات /التسجيل املتعلقة باإلداراتيف استيفاء إجراءات املعّينة جهات االتصال 

http://www.itu.int/net4/ITU-االتصال عن طريق التسجيل يف خدمة تبادل معلومات االتصاالت يف العنوان: 

CDS/meetings/registration/index.aspD/:وميكن جلهات االتصال املعنية احلصول على استمارة التسجيل من املوقع . 
D/CDS/meetings/registration/index.asp-http://www.itu.int/net4/ITU. 

أو يرغب يف تعديل بيانات االتصال و/أو تغيري جهة االتصاالت، ي رجى تقدمي التفاصيل مل يكن لدى كيانكم جهة اتصال،  وإذا
املتعلقة باسم العائلة واالسم األول وعنوان الربيد اإللكرتوين وتقدمي هذه املعلومات يف رسالة توجه بالفاكس إىل الرقم: 

 .BDTMeetingsRegistration@itu.intلكرتوين إىل العنوان أو عرب الربيد اإل 41+ 22 730 5484
 فرص الرعاية

وحفالت والغداء، املعرض، واسرتاحات القهوة/الشاي،  )مثلبالندوة رجى أخذ العلم بفرص الرعاية اليت ت قرتح لألنشطة احمليطة ي  
 .التجارية مالذي متثلونه كي يربز حضوره ويعزز عالمتك للكياناالستقبال، وما إىل ذلك(. فهي تتيح فرصة عظيمة 

. http://www.itu.int/go/itudsponsorshipsوميكن االطالع على تفاصيل هذه الفرص واملزايا ذات الصلة هبا يف العنوان التايل: 
وإذا كانت لديكم أّي استفسارات يف هذا الصدد، يظل مكتب تنمية االتصاالت رهن تصرفكم وميكن االتصال به عن طريق الربيد 

 .bdtpartners@itu.int :اإللكرتوين

 معلومات عملية للمشاركين

http://www.itu.int/gsr18
mailto:gsr@itu.int
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
http://www.itu.int/go/itudsponsorships
mailto:bdtpartners@itu.int
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ى مالحظة أن على املشاركني تغطية نفقات السفر واإلقامة اخلاصة هبم. وستتاح أيضًا معلومات عملية بشأن اإلقامة، رجي  
 .ذلك املعلومات اللوجستية يف املوقع اإللكرتوين للندوة يف مبا

الندوة، أرجو منكم متابعة وطبقًا ملتطلبات احلصول على التأشرية ولضمان استخراج التأشرية اخلاصة بكم يف وقت مناسب قبل 
)الربيد اإللكرتوين: ة. وشعبة التنظيم وبيئة األسواق إرشادات احلصول على التأشرية املتاحة على املوقع اإللكرتوين للندو 

gsr@itu.int  :ملساعدة.رهن تصرف املشاركني الذي حيتاجون إىل ا (41+ 22 730 6256/5443أو اهلاتف 
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 عشرة لمنظمي االتصاالتالثامنة العالمية  مشروع برنامج الندوة: 2 الملحق
 األحداث المواضيعية

 2018يوليو  9-10، جنيف، سويسرا، (CICG) مركز جنيف الدولي للمؤتمرات
 جدول األعمال المؤقت

 

 2018يوليو  9
17:30-09:30 

  حدث الندوة العالمية لمنظمي االتصاالت
التحديات والفرص السياساتية  -العالمي بشأن الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء واألمن السيبراني الحوار 

 والتنظيمية

 عروض رئيسية -
 حلقات نقاش تفاعلية -

 

 )صباحاً( 2018يوليو  10
 

11:00-09:30 12:30-09:30 
اجتماع الرابطات 

 (RA) التنظيمية
اجتماع كبار مسؤولي 

/الفريق (CRO) التنظيم
االستشاري للصناعة 

المعني بقضايا 
 (IAGD) التنمية

الحوار العالمي بشأن الذكاء االصطناعي وإنترنت 
التحديات والفرص  -األشياء واألمن السيبراني 

 السياساتية والتنظيمية
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 عشرة لمنظمي االتصاالت الثامنةالعالمية  الندوة

 الحدود التنظيمية الجديدة
 2018يوليو  10-12، جنيف، سويسرا، (CICG) الدولي للمؤتمراتمركز جنيف 

 

 جدول األعمال المؤقت

 )بعد الظهر( 2018يوليو  10
17:30-14:30 

 حفل االفتتاح ●

  :الذكاء االصطناعي ألغراض التنمية/الذكاء االصطناعي من أجل المجتمع ●
خلرباء رفيعي املستوى بشأن القدرة  ستشهد جلسة احلوار رفيعة املستوى هذه عروضًا رئيسية ومناقشات

 .التحويلية للذكاء االصطناعي والتكنولوجيات الناشئة اليت توسع نطاق احلدود التنظيمية إىل آفاق جديدة

 2018يوليو  11
10:45-09:30 

 : هل يطبق التنظيم المعتاد على إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس؟1الجلسة  ●
ستناقش هذه اجللسة املتطلبات من التوصيلية والطيف والبىن التحتية لتأمني البنية التحتية الالزمة للمجتمعات 

 الذكية.

 اسرتاحة لتناول القهوة

12:30-11:00 
  : التحول الرقمي: التحكم في الحدود التنظيمية الجديدة2 الجلسة ●

مهية تعزيز الشفافية واملساءلة ودور املنظمني كجهات هذه اجللسة احلاجة إىل تنظيم اخلوارزميات وأ ستدرس
 تيسري واالنتقال إىل املراقبة بداًل من اإلنفاذ.

 الغداء

15:45-14:30 
هل يمكن لذلك أن يساعد على تحقيق أهداف  -: الهوية الرقمية عبر منصات مختلفة 3 الجلسة ●

   التنمية المستدامة وتعزيز االندماج للجميع؟
اجللسة األسئلة التالية: مع استحداث منصات خمتلفة من أجل احلكومة اإللكرتونية واملدفوعات ستتناول هذه 

اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية وما إىل ذلك، كيف ميكن لذلك أن يفيد اإلدارة اجليدة؟ وكيف ميكن ضمان 
؟ ويقوم واضعو (Bitcoin) أمن هذه البيانات؟ وماذا عن تكنولوجيا سلسلة اجملموعات والعملة املشفرة

 السياسات واملنظمون بالتطرق إىل التحديات وتبادل اخلربات.
 اسرتاحة تناول القهوة

17:30-16:00 
القلب: كيف يمكن حماية البيانات الشخصية في اقتصاد قائم على البيانات  : اإلنسان في4 الجلسة ●

 الذكية؟
من شأهنا أن تزيد من ثقة املستهلكني مبا يف ذلك تدفقات البيانات املؤمنة  اليت ستناقش هذه اجللسة التدابري
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واملوثوقة وملكية البيانات والتحكم فيها ودور وسائل التواصل االجتماعي وأمن البيانات وخصوصيتها والكيفية 
 اليت ميكن للتنظيم األفقي أن ميكن هبا املستهلكني.

 عشرة لمنظمي االتصاالت الثامنةالعالمية  الندوة

 الحدود التنظيمية الجديدة
 

 جدول األعمال المؤقت

 2018يوليو  12
 مسارات متوازية 12:30-09:30

 مسار قادة الصناعة مسار المنظمين

 القطاعات األدوات التنظيمية المبتكرة كمحركات للتعاون بين
نقاشات تنظيمية  هعقبيستبدأ هذه اجللسة حبوار للمنظمني  ●

مواضيعية عن تعريف تنظيم تكنولوجيا اجليل اخلامس 
ومنظميها ودراسات حالة للتعاون: تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل الطاقة وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل التجارة والتجارة اإللكرتونية والذكاء 

 .االصطناعي وإنرتنت األشياء واألمن

د املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات الصادرة عن اعتما ●
 .الندوة العاملية الثامنة عشرة ملنظمي االتصاالت

 قادة الصناعة كقاطرات لقيادة التكنولوجيات الناشئة
ستنظر هذه اجللسة يف العوائق واحللول املقدمة من قادة  ●

الصناعة بشأن قضايا التنمية يف النظام اإليكولوجي 
املعلومات واالتصاالت واليت من شأهنا أن تعزز لتكنولوجيا 

يتعلق  االستثمار املستدام وتنمية البىن التحتية، خاصًة فيما
بالقضايا اخلاصة بالذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء 

 واجليل الرابع للصناعة.

 الغداء

16:30-14:30 
 االستثمار المستدامة الجديدة: كيفية العمل معًا؟مائدة مستديرة ألصحاب المصلحة المتعددين: تنفيذ نماذج  ●

سيستعرض هذا النقاش التفاعلي آليات التعاون من أجل االستثمار املستدام يف البنية التحتية )التصدي  ●
 لتكنولوجيا اجليل اخلامس والنطاق العريض املتنقل والنطاق العريض الثابت والنطاق العريض الساتلي(

 ؟غرات )أدوات التقابل وما إىل ذلك(كيف ميكن حتديد الث ○
 ؟من هم الذين ميكنهم املسامهة ○
 ؟هي أمناط التعاون )أطر التعاون والتمويل وآليات التمويل( ما ○
 ؟ما هي عالمات النجاح ○

 اسرتاحة لتناول القهوة

 الختام 17:30-16:45
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___________ 


