
 االستفادة من إمكانات
العالم الرقمي

ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( برعاية صاحب السمو امللكي 
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين.

 ،)TRA( ويرتأس الندوة الدكتور حممد العامر، رئيس هيئة تنظيم االتصاالت
البحرين. 

وجلسات احلوار العاملي بني املنظمني ودوائر الصناعة يف اليومني األولني 
من الندوة )3-4 يونيو 2014( مفتوحة أمام املنظمني وصانعي السياسة 
وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت. وسيقتصر اليوم الثالث )5 يونيو 2014( 
على املنظمني وصانعي السياسة. ويف إطار املوضوع الرئيسي “االستفادة 
من إمكانات العامل الرقمي”، سيقوم املشاركون بدراسة أساليب ضمان 
جلب اجملموعة الكاملة من فوائد العامل الرقمي جلميع مواطين العامل بطريقة 
مستنرية ومتجاوبة وآمنة. ومما ال شك فيه، أنه ال ميكن حتقيق ذلك إال 
من خالل تنظيم فّعال وذكي يعمل على متكني املستهلكني ويعيد حتديد 

املسؤوليات ويهيئ الظروف الزدهار اقتصاد قائم على البيانات.
الندوة سلسلة من األحداث يوم 2 يونيو 2014. ورش عمل  وسيسبق 
على  يقتصران  التوازي  على  واجتماعان  الصباح(  )يف  الصناعة  لدوائر 
من توجه إليه الدعوة )يف املساء(: اجتماع كبار املسؤولني التنظيميني يف 

القطاع اخلاص واجتماع الروابط التنظيمية.
www.itu.int/gsr14 :لالطالع على آخر املستجدات، يرجى زيارة
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3-5 يونيو
 فندق خليج البحرين
املـنــامـــة، الــبـحــريـــن



لتنظيم  الوطنية  اهليئات  رؤساء  بني  الندوة  وجتمع 
واالتصاالت  املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا 
من مجيع أحناء العامل وقد اكتسبت شهرة بوصفها 
املنظمني  بني  جيمع  الذي  السنوي  العاملي  احملفل 
من  إحلاحاً  األكثر  بشأن  وخرباهتم  آرائهم  لتبادل 

بني قضايا التنظيم اليت حتددت.
وتعزز الندوة أيضاً حواراً عاملياً حيوياً على مستوى 
وصانعي  املنظمني  بني  الصناعة  ودوائر  املنظمني 
السياسة وقادة الصناعة وأصحاب املصلحة الرئيسيني 
اآلخرين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويوفر احلوار العاملي الذي جيري خالل الندوة حمفاًل 
االتصاالت من أجل  تنمية  حمايداً ألعضاء قطاع 
تبادل وجهات نظرهم بشأن القضايا الرئيسية اليت 
يواجهها قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

نقاش  ودورات  افتتاحية  مناقشة  الندوة  وتشمل 
جملموعة  املنظمني  باعتماد  الندوة  وُتتتم  تفاعلي. 
التنظيمية.  املمارسات  ألفضل  توجيهية  مبادئ 
وتوفر الندوة فرصاً فريدة للتواصل حىت موعد انعقاد 
تواصل  منصة  خالل  من  انعقاده  وأثناء  احلدث 
باستخدام  املواعيد  لتحديد  اخلط  على  تفاعلي 

احلاسوب الشخصي أو اهلاتف الذكي.
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 3
حفل االفتتاح09:00 – 10:00   
استراحة قصيرة10:00 – 10:15     
مناقشة افتتاحية: إعادة تحديد المسؤوليات في عالم رقمي قائم على البيانات10:15 – 12:00

سيتبادل واضعو السياسات واملنظمون وقادة الصناعة رؤاهم بشأن مسؤوليات كل منهم جتاه 	 
املستهلكني واجملتمع ككل وضرورة إعادة حتديد هذه املسؤوليات من أجل تعظيم إمكانات اجملتمع 

الرقمي القائم على البيانات.

استراحة الغداء12:00 – 14:00
السلوكيات المتغيرة لمستهلكي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: تمكين 14:00 – 15:30

المستهلكين وحمايتهم في العصر الرقمي.
من منظور املستهلكني: فهم مناذج االستعمال املتغرية وما الذي يريده مستهلكو تكنولوجيا 	 

املعلومات واالتصاالت من اخلدمات الرقمية على الصعيدين العاملي واحمللي )أفراد وشركات(.
إعادة حتديد احتياجات محاية املستهلكني )اخلصوصية ومحاية البيانات وحقوق امللكية الفكرية 	 

واحلماية من االحتيال وإساءة االستعمال وما إىل ذلك(، واألولويات واألدوار يف عصر الوسائط 
االجتماعية وحتديد من يتحمل املسؤولية.

حتديد مسؤوليات املشغلني )االتصاالت واهليئات اإلذاعية وغريها( ومشغلي التطبيقات جتاه 	 
املستهلكني من منظور محاية البيانات واخلصوصية والتدابري األمنية.

هل هناك حاجة إىل نوع جديد من التنظيم املشرتك؟	 

استراحة قصيرة15:30 – 15:45
لماذا تعد المنافسة مهمة15:45 – 17:00

فهم أثر تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املنافسة وكيف تؤدي املنافسة الفّعالة إىل 	 
االبتكار ومدى تأثريها على األسعار واستهالك اخلدمات.

تدابري سياساتية وتنظيمية لضمان االستفادة الفّعالة للمستهلكني من وجود بيئة تنافسية: البداالت 	 
وقابلية الرقم للتنقل وتسعري اخلطوط املؤجرة والرتخيص وتنظيم األسعار وغري ذلك.

ملاذا تعد قابلية التشغيل البيين ملنصات توصيل البيانات وجودة اخلدمات من األمور املهمة يف العامل 	 
الرقمي؟

تدابري تنظيمية ملنع السلوك املناهض للمنافسة واالحتكار يف السوق يف سوق يشيع فيها تقارب 	 
احملتوى والتوزيع )اخلدمات املتكاملة وشركات التشغيل الكبلية وموردو الوسائط والتكنولوجيا، وما إىل 

ذلك(، ومن هم املنافسون اجلدد يف كافة اجملاالت.
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البيانات الضخمة: هل هي فرصة أم تهديد؟   09:00 – 10:30

تعظيم إمكانات البيانات وملاذا هي مهمة بالنسبة إىل املستهلكني واألطراف الفاعلة يف الصناعة 	 
واحلكومات.

فهم القضايا املطروحة.	 
الربط بالبيانات املفتوحة )االستقطاب اجلماهريي واحلوسبة السحابية وما إىل ذلك(.	 
هل هناك ضرورة لتنظيم إدارة البيانات وموردي اخلدمات؟	 
كيف ميكن منع االحتكار يف السوق يف هذا اجملال ومحاية حقوق مالكي البيانات؟	 
معاجلة قضايا اخلصوصية وحقوق املؤلفني وحقوق امللكية الفكرية والشفافية واألمن الرقمي. 	 

استراحة قصيرة10:30 – 10:45
هل حان الوقت إلعادة التفكير في عملية ترخيص الطيف؟10:45 – 12:00

مراعاة احلاجة إىل مزيد من الطيف ومزيد من تقاسم الطيف واحلاجة إىل إعادة توزيع الطيف: 	 
كيفية حتقيق التوازن بني التزامات مشغلي الطيف املرخص وتكاليفه والتزامات املشغلني املعفيني من 

الرتخيص؟
كيف ميكن ضمان أرضية متكافئة بني املشغلني املرخصني واملعفيني من الرتخيص الذين يقدمون 	 

خدمات متنقلة؟
هل حان الوقت إلعادة التفكري يف أطر وآليات ورسوم الرتخيص؟ هل ال تزال املزادات هي الطريق 	 

املتبع للمضي قدماً؟

استراحة الغداء12:00 – 14:00

األربـعـــاء 
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مناقشة شبكية: تلبية الطلب على السعات، هل نحن في الطريق السليم؟14:00 – 15:30
نشر النطاق العريض السلكي والالسلكي فائق السرعة، أين حنن من هذا؟	 
ما هي املعوقات الرئيسية خلفض تكاليف نشر الشبكات؟	 
هنج تنظيمية وسياساتية وجتارية مبتكرة )مثل شبكات توصيل احملتوى املدجمة يف شبكات االتصاالت 	 

.))NFV( وافرتاضية وظائف الشبكات
هنج التشارك يف البىن التحتية والتعاون عرب احلدود. 	 

استراحة قصيرة15:30 – 15:45
نماذج جديدة لألعمال مستمدة من االتصاالت والخدمات الرقمية15:45 – 17:00

رؤية مالية حول احلالة التجارية ملوردي اخلدمات وموردي الطرف الثالث من احملتوى الصويت 	 
والفيديوي )OTTs( وموردي احلوسبة السحابية والشركات الناشئة.

فهم مناذج األعمال اخلاصة هبذه اجملاالت.	 
كيفية حتقيق إيرادات يف النظام اإليكولوجي الرقمي؟  حتويل تدفقات اإليرادات	 
هل التشارك يف التكلفة يعترب حاًل؟	 
يف ضوء الدعوة إىل تفيف قبضة التنظيم، هل هناك حاجة بالفعل إىل التنظيم؟ وكيف حنقق ذلك 	 

يف عامل يسري مبفهوم العوملة؟
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تقييم آثار التنظيم: زيادة الكفاءة التنظيمية09:00 – 10:30

ما الذي ميكن للمنظمني القيام به لتقييم آثار التقييم يف املستقبل؟	 
ما هي الطرائق اليت ميكن للمنظمني اللجوء إليها إلجراء تقييم آلثار التنظيم؟	 
ما هي العناصر اليت يتعني مراعاهتا يف تقييم كهذا؟	 
ما هي فوائد إجراء هكذا تقييم؟	 

استراحة قصيرة10:30 – 10:45
االتقاء بنموذج التنظيم للمستوى األعلى 10:45 – 12:00

دراسات حالة بشأن أشكال جديدة ملنظمني متقاربني. حبث التقارب بني الوسائط واإلذاعة 	 
وسلطات املنافسة.

التكيف مع التغيري: التصميم املؤسسي والوظائف واملسؤوليات وسلطات اإلنفاذ.	 
أفضل املمارسات والدروس املستفادة والتجارب الُقطرية.	 
كيف ميكن للمنظمني يف البلدان املتقدمة مساعدة املنظمني يف البلدان النامية يف مواجهة التحديات 	 

التنظيمية لدى التعامل مع التكنولوجيات املتقدمة
استراحة الغداء12:00 – 14:00
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كيف نراقب تنفيذ خطط النطاق العريض/البرامج الرقمية؟14:00 – 15:30
حتديد مؤشرات األداء الرئيسية وقياس التقدم احملرز الذي يتجاوز التغطية والسرعة والتسيري ملراعاة 	 

املستويات املعتمدة.
من هو املسؤول؟ ما هو دور املنظم؟	 
ما هي آليات تبليغ احلكومات واملستهلكني والصناعة؟	 
هل حتقق اخلطة اختالفاً؟ 	 

استراحة قصيرة15:30 – 15:45 
آفاق المستقبل واختتام الندوة15:45 – 17:00



www.itu.int/gsr14

     GSR July  2013 


	Programme Thursday
	Programme Friday

