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ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت بالتعاون مع وزارة اإلدارة والرقمنة 
.)UKE( ومكتب االتصاالت اإللكرتونية

وترتأسها السيدة ماغدالينا غاج، رئيسة مكتب االتصاالت 
اإللكرتونية.

ويكون اليومان األول والثاين من الندوة مكرسني جللسات احلوار 
العاملي بني املنظمني ودوائر الصناعة )GRID) )4-3 يوليو 2013( 

ومفتوحني ملشاركة املنظمني وصانعي السياسات وأعضاء قطاع تنمية 
االتصاالت؛ أما اليوم الثالث )5 يوليو 2013( فهو خمصص حصرياً 
للمنظمني وصانعي السياسات. وسيسبق الندوة جمموعة فعاليات يف 

2 يوليو 2013!
ويف إطار املوضوع العام للندوة بعنوان “تنظيم اجليل الرابع: دفع 
االتصاالت الرقمية قدمًا” سيبحث املشاركون الطبيعة التحويلية 

لالتصاالت والتطور حنو تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من اجليل الرابع يف جمتمع يسوده التواصل وتقوده الطبيعة املتغرية 

للنظام اإليكولوجي لالتصاالت، وديناميات السوق املتغرية وأمناط 
احلركة واملمارسات واألدوار التنظيمية اآلخذة يف التغري.

وللحصول على أحدث املعلومات هبذا الشأن، يرجى االطالع على 
.www.itu.int/gsr13 :املوقع التايل

تنظيمالجيـلالـرابـع:دفـعاالتصاالت
الـرقميــةقـدمــًا
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 ما هي
الندوةالعالمية

لمنظمي
االتصاالت؟

جتمع الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت بني رؤساء 
لالتصاالت/تكنولوجيا  الوطنية  التنظيمية  اهليئات 
املعلومات واالتصاالت من مجيع أحناء العامل وقد 

اكتسبت شهرة كقبلة عاملية يؤمها منظمو االتصاالت 
لتبادل آرائهم وخرباهتم بشأن أكثر القضايا  سنوياً 

اليت حيددوهنا. التنظيمية إحلاحاً 
تشجع الندوة أيضًا إقامة حوار عاملي حيوي بني 

املنظمني وصانعي  الصناعة واملنظمني، يشمل  دوائر 
السياسات وقادة الصناعة وغريهم من أصحاب 
املعلومات  بتكنولوجيا  املعنيني  الرئيسيني  املصلحة 

واالتصاالت. ويوفر احلوار العاملي للندوة حمفاًل حمايداً 
ألعضاء قطاع تنمية االتصاالت يتبادلون فيه وجهات 

الرئيسية اليت يواجهها قطاع  القضايا  نظرهم بشأن 
واالتصاالت. املعلومات  تكنولوجيا 

تفاعلية. نقاش  افتتاحية وحلقات  الندوة مناقشة  تشمل 
ختتتم الندوة باعتماد املنظمني جملموعة من املبادئ 

التنظيمية. املمارسات  بأفضل  املتعلقة  التوجيهية 
توفر الندوة فرص تواصل فريدة قبل انعقاد احلدث 
وخالله، وذلك من خالل منصة التواصل التفاعلية 

املتاحة على اخلط لتحديد مواعيد باستعمال حاسوب 
شخصي أو هاتف ذكي.
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األربعاء 3 يوليو 2013 
ال حوار العال مي بني ال منظمني ودوائر الصناعة

التسجيل07:30 09:00
مراسماالحتفال10:00-09:00

استراحةقصيرة10:00 10:15
مناقشةافتتاحية:بناءالمجتمعالرقميالمقبل10:15 12:00

مناقشة افتتاحية: بناء اجملتمع الرقمي املقبل
الشباب وفرص العمل: كيف ميكن تعزيز الفرص االجتماعية والرقمية لألجيال املقبلة؟	•
السياسات الرقمية 4.0: اعتماد السياسات اليت تركز على اإلنسان يف عصر رقمي	•
ما هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به املنظمون؟ الشركاء يف االبتكار والتعليم لتعزيز الشمول 	•

الرقمي للجميع من أجل بناء جمتمع معلومات ذكي )املدرسة الرقمية والشمول الرقمي 
للبالغني سن اخلمسني وما فوق واملشاريع املتوسطة والصغرية واألسر ذات الدخل املنخفض(؟

استراحةالغداء12:00 – 14:00
البحثعنالطيف؟14:00 – 15:30

النطاقات غري املستعملة: البحث عن فرص جديدة للحصول على الطيف، هل النطاقات 	•
غري املستعملة هي احلل؟ هل هناك حاجة إىل التنظيم؟ من ينبغي أن يتوىل التنظيم؟

لعائد الرقمي 1 و2: ما هو التأثري على اإلذاعة الرقمية؟	•
كيفية حتسني اقتصادات احلجم الكبري )ختفيض تكاليف األجهزة الطرفية، مثاًل(؟	•

عرض ورقة املناقشة للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
حلقة نقاش تفاعلية

استراحةقصيرة15:30 – 15:45
هلتمثلالمعاييرالنقطةاألساسيةبالنسبةإلىشركاتتكنولوجياالمعلومات15:45 – 17:00

واالتصاالتفيالعالمالرقميالذينشهدهاليوم؟
الرباءات واملعايري: فهم سياسات براءات االخرتاع القائمة على مبادئ معتدلة وغري ت مييزية 	•

(RAND(، اجلدال اجلاري حاليًا
تأثري الرباءات واملعايري على الصناعة واالقتصاد ككل	•
لِ َم تُعد املعايري مهمة للنمو االقتصادي واالجتماعي؟	•

عرض ورقة املعلومات األساسية للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
حلقة نقاش تفاعلية

برنامج الندوة العال مية ل منظمي االتصاالت، يوليو 2013
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برنامج الندوة العال مية ل منظمي االتصاالت، يوليو 2013

ال خميس 4 يوليو 2013
ال حوار العال مي بني ال منظمني ودوائر الصناعة

تحاوربشأنمسائلمالية:البنيةالتحتية4.0ومابعدها:كيفيمكنجذب09:00 – 10:15
االستثماراتوالحصولعلىالتمويل؟

وجهة نظر من األسواق املالية والرأمسالية بشأن تأثري التنظيم
ما هي املخاطر اليت يقّيمها املستثمرون ومؤسسات اإلقراض يف البيئة االقتصادية احلالية؟	•
 ما هي التدابري التنظيمية اليت ُتشجع على تعزيز االستثمار يف نشر تكنولوجيا املعلومات 	•

واالتصاالت واملساعدة على التغلب على اإلقصاء الرقمي؟ هل تقاسم الشبكات هو احلل؟
كيف ميكن احلصول على قروض لتمويل نشر البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات 	•

واالتصاالت وخدماهتا؟
حلقة نقاش مع املستثمرين ووكاالت تقدير اجلدارة واملصارف

استراحةقصيرة10:15 – 10:30
تعظيمإمكاناتصناديقالخدمةالشاملةمنخاللاإلدارةوالتنظيماإلداريالناجح-12:00 – 10:30

معالجةالحلقةالمفقودة
نظرة عامة بشأن التدابري الالزمة لضمان كفاءة استعمال صناديق اخلدمة الشاملة	•
وصفات للنجاح: حتديد ما ثبتت فعاليته وما مل تثبت فعاليته، هل هناك حاجة إىل 	•

إعادة النظر يف نطاق صندوق اخلدمة الشاملة وتنظيمه يف العصر الرقمي؟ هل “اإلرادة 
السياسية” أمر أساسي؟ 

توسيع نطاق صندوق اخلدمة الشاملة لتغطية خدمات وتطبيقات جديدة وتشجيع 	•
االبتكار

عرض دراسة االحتاد الدويل لالتصاالت
حلقة نقاش تفاعلية
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استراحةالغداء12:00 – 14:00
المعامالتالرقميةفيالمجتمعالذكيالذينشهدهاليوم14:00 – 15:30

األموال املدفوعة بالوسائل املتنقلة واملدفوعات اإللكرتونية واحملفظة اإللكرتونية وتكنولوجيا 	•
التواصل من جمال قريب )NFC(، من يستعملها وما الغرض منها؟

ما هو نوع التنظيم الالزم لتعزيز األمن والثقة يف استعماهلا؟ من املسؤول؟ هل هناك دور 	•
جلهات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟ دعوة إىل التعاون العاملي للحد من 

خماطر األمن السيرباين املرتبطة باملعامالت الرقمية العاملية
وجهات نظر دوائر الصناعة وجهات التنظيم واملستهلك	•

عرض ورقة املناقشة للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
حلقة نقاش تفاعلية

استراحةقصيرة15:30 – 15:45
عالممنالبيانات:الحاجةإلىمزيدمنعناوينبروتوكولاإلنترنت15:45 – 17:00

كيفية ضمان تطوير سلس خلدمات وتطبيقات تتسم بكثافة البيانات وإنرتنت األشياء؟	•
معاجلة نقص عناوين بروتوكول اإلنرتنت بواسطة االنتقال من اإلصدار الرابع لربوتوكول 	•

اإلنرتنت إىل اإلصدار السادس وإزالة احلواجز املتبقية ذات الصلة، دور صانعي السياسات 
وهيئات التنظيم

عرض ورقة املناقشة للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
حلقة نقاش تفاعلية
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ال جمعة 5 يوليو 2013

برنامج الندوة العال مية ل منظمي االتصاالت، يوليو 2013

اليوم ال مخصص ل منظمي االتصاالت
االنتقالإلىالمستوىالتالي:تطبيقاتجديدةومنصاتجديدةلتقديمالخدمات09:00 – 10:30

اإلذاعة )السمعية املرئية وعلى اخلط(: فهم الطبيعة املتغرية هلذه اخلدمات اليت يقودها 	•
التقارب واآلثار املرتتبة على اهليئات التنظيمية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مصادر اإليرادات اجلديدة:	•
التلفزيون املوصل )مبا يف ذلك اخلدمات التلفزيونية غري التقليدية القائمة على  -

اإلنرتنت(، والتلفزيون الذكي، واحملتوى املقدم مقابل رسوم: من يتحمل املسؤولية، 
هيئة اإلذاعة أم اهليئة التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

الدعاية على اخلط، ما هو نوع التنظيم الالزم؟ حتقيق التوازن بني محاية املستهلك  -
والضرورات التجارية

عرض ورقة املناقشة للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
حلقة نقاش تفاعلية

استراحةقصيرة10:30 – 10:45
تنظيمالجيلالرابع10:45 – 12:00

تنظيم األفراد واألعمال التجارية واألشياء، االنتقال إىل التنظيم 4.0، منوذج جديد للتنظيم 	•
على أساس املشاورة والشراكة

حتقيق التوازن بني الكفاءة واإلنصاف والتوفري يف التكاليف من أجل االستعداد للنظام 	•
اإليكولوجي الرقمي القائم على احلوسبة السحابية

املنظم بوصفه شريكاً )منظمو اجليل الرابع(: ما هي احلوافز التنظيمية اليت ينبغي اعتمادها؟ 	•
هل ينبغي تشجيع التنظيم املشرتك؟ تشجيع احلوافز التنظيمية باإلضافة إىل التدابري 

التنافسية )مثل التوزيع الذكي للطيف من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية )اجليل الثالث، 
التطور بعيد املدى(، إخل.(

كيف يكون التعاون بني اهليئات التنظيمية؟ هل حان وقت اهليئات التنظيمية فوق 	•
الوطنية؟

عرض ورقة املناقشة للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
حلقة نقاش تفاعلية: تعليقات من اهليئات التنظيمية

استراحةالغداء12:00 – 14:00
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تحديدرسومالتوصيلالبينيعريضالنطاقعلىالصعيدالوطني14:00 – 15:30
تغيري املمارسات التجارية، وتغيري النماذج، هل هناك حاجة إىل التدخل التنظيمي؟	•
حتديث أساليب حتديد الرسوم اليت تطبقها اهليئات التنظيمية وأفضل املمارسات	•

عرض ورقة املناقشة للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت
حلقة نقاش تفاعلية

استراحةقصيرة15:30 – 15:45 
آفاقالمستقبلواختتامالندوة15:45 – 17:00

السبت6يوليو2013:رحلةإلىمدينةكراكوفينظمهامكتباالتصاالتاإللكترونية)UKE(،بولندا



الدويل لالتصاالت  االحتاد 
Place des Nations

CH-1211 Geneva 20
Switzerland

www.itu.int/gsr13

طبع يف سويسرا
جنيف، 2013


