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األثر االستراتيجي لنمذجة:  التدريبية للمستوى التنفيذي اليت ينظمها االحتاد لرؤساء اهليئات التنظيميةةالدور  :املوضوع

  2008 نوفمرب 10-11تصاالت، جنيف، سويسرا، التكاليف على تطور تكنولوجيا املعلومات واال
  

  ،والسيدات السادةحضرات 
  حتية طيبة وبعد،

تكون ممارسات التسعري ومنذجة التكاليف حمور االهتمام  سريعة التغري (ICT)يف بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 اهليئات التنظيمية مهمة مليئة بالتحديات وهي وتواجه. قطاع بيئة تتسم باإلنصاف والتنافس والعافيةهلذا الكيما يكون 

ضمان النفاذ معقول التكلفة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل جانب توفري حوافز االستثمار جلميع املشاركني 
لتسعري وحرصاً على حتقيق التوازن السليم حتتاج اهليئات التنظيمية إىل اإلملام مبنهجيات ا. يف السوق واالستمرار فيها

ومنذجة التكاليف الراهنة وما هلا من آثار وتبعات على البيئة الوطنية التنافسية وكذلك على املهارات املطلوب توفرها 
 فإن اإلملام بتطور مناذج التكاليف اجلديدة ،ونظراً لتزايد عدد البلدان اليت تنتقل إىل شبكات اجليل التايل. لدى املوظفني

ن رؤساء اهليئات التنظيمية من اختاذ القرارات االستراتيجية املستنرية وذلك للنهوض أمر ال غىن عنه لكي يتمك
وتربز هاتان املسألتان لتحديد التكاليف من بني طائفة من املسائل االستراتيجية اليت . باالستثمار والتنمية يف هذا القطاع

  .لرؤساء اهليئات التنظيمية هذه الدورة التدريبية للمستوى التنفيذي طوال يومنيإليها تطرق تس
ويسرين كل السرور أن أدعوكم إىل املشاركة يف هذه الدورة التدريبية املخصصة حصراً للمستوى التنفيذي واليت سُتعقد 

وُتعقد هذه . 2008، أي مباشرة قبيل انعقاد دورة جملس االحتاد لعام 2008 نوفمرب 11 و10يف مقر االحتاد يف جنيف يومي 
 لدى اهليئات التنظيمية املسؤولني عن املتخصصنيتران مع دورة تدريبية متعمقة تدوم أسبوعني خمصصة للخرباء الدورة باالق

وترمي هذه الدورة التدريبية . 2008 نوفمرب 10-21قضايا حتديد التكاليف، واليت سُتعقد أيضاً يف مقر االحتاد يف الفترة 
يمية باألدوات واملعلومات الالزمة لتمكينهم من استحداث مناذج التكاليف ملستوى اخلرباء إىل تزويد موظفي اهليئات التنظ

  .ولسوف ُترسل دعوة منفصلة قريباً للمشاركة يف هذه الدورة اليت تدوم أسبوعني. اخلاصة هبم
وم دفة هذه الدورة التدريبية التفاعلية للمستوى التنفيذي الربوفيسور هاينريش أوتروبا من جامعة العلولسوف يدير 

االقتصادية وإدارة األعمال يف فيينا، وهو رئيس أسبق للهيئة النمساوية لتنظيم االتصاالت ومستشار املدير العام جملتمع 
  .املعلومات يف املفوضية األوروبية

  حتــاد الـــدويل لالتصــاالتالا

  تليفاكس  مكتب تنمية االتصاالت
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  :وسوف يركز التدريب على البنود التالية
   حملة عامة وأمهية املسألة؛-عملية حترير االتصاالت   ■
   يف السوق؛التنافس واهليمنة  ■
  اإلطار النظري لعملية حتديد التكاليف؛  ■
  حملة عامة عن خمتلف منهجيات حتديد التكاليف ومناذجها؛  ■
  آثار خمتلف مناذج حتديد التكاليف على البيئة التنافسية الوطنية واملهارات املطلوبة من املوظفني؛  ■
  انتقاء النهج األفضل يف إطار السياق الوطين؛  ■
  ة مجع البيانات والدور الرئيسي هليئة التنظيم؛أمهية عملي  ■
  مكلَّف بوضع منوذج التكاليف ومجع البيانات وتنفيذ النموذج؛" فريق لنمذجة التكاليف"إنشاء   ■
  إنفاذ النموذج ودور اهليئة التنظيمية؛  ■
  .متطلبات اإلطار القانوين والتنظيمي لتنفيذ مناذج التكاليف والقيام جبمع البيانات  ■
ننا نشجع كل التشجيع مشاركة مجيع املديرين أكما . عقد كذلك جلسات مناقشة لتشجيع احلوار بني املشاركنيوُت

وجدير بالذكر أن . العامني والرؤساء واملديرين التنفيذيني واملسؤولني املفوضني من اهليئات التنظيمية يف شىت أحناء العامل
  .ديرين التنفيذيني املعيَّنني حديثاًهذه الدورة التدريبية تعود بفائدة مجة على امل

العربية (وتتوفر خدمات الترمجة الفورية طوال الدورة التدريبية للمستوى التنفيذي باللغات الرمسية الست يف االحتاد 
  ).والصينية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية

وتتوفر مجيع املعلومات اللوجستية، مبا فيها قائمة . وجتدون طي هذه الرسالة استمارة التسجيل يف الدورة التدريبية
يرجى . Seminars/Events/treg/D-ITU/int.itu.www://http/ :بالفنادق يف جنيف، يف موقع الدورة على الويب

وسوف توزع بطاقات هوية الدورة . 2008 أكتوبر 10يف موعد أقصاه استكمال استمارة التسجيل وإعادهتا إىل االحتاد 
  .09:00 إىل الساعة 08:30 من الساعة 2008 نوفمرب 10يف عني املكان، يوم اإلثنني 

  .وبينما يترتب على املشاركني حتمُّل النفقات اخلاصة بسفرهم وإقامتهم فإهنم ال ُيطالبوا بأي رسوم لقاء التدريب

  .وقاً إىل مشاركتكم يف هذا اللقاءوإنين أتطلع متش

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

 ]سامي البشري املرشد، مدير مكتب تنمية االتصاالت / وقّع األصل السيد[

 سامي البشري املرشد

  مدير مكتب تنمية االتصاالت
  

  :امللحقات
  برنامج مؤقت: 1امللحق 
  استمارة تسجيل: 2امللحق 
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