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 (BDT)مكتب تنمية االتصاالت 
 

 2015 يوليو 9جنيف،  BDT/IEE/RME/DM/058 املرجع:
   

  His Excellency Mr Ali Hassan Bahdon 
Ministre 

Ministère de la Communication, chargé des 
Postes et des Télécommunications 

DJIBOUTI 
Djibouti 

 

  
الحوار االستراتيجي العالمي لالتحاد بشأن التجوال  :فلنحقق خدمة التجوال في جميع أنحاء العالم املوضوع:

 2015سبتمبر  18الدولي المتنقل، مقر االتحاد، جنيف، سويسرا، 
  

 وبعد، طيبة حتية
ستراتيجي الحوار اال :فلنحقق خدمة التجوال في جميع أنحاء العالم يسرين أن أدعوكم إىل املشاركة يف احلدث االفتتاحي

، الذي ينظمه االحتاد الدويل لالتصاالت مبقره يف جنيف، سويسرا، (IMR) العالمي لالتحاد بشأن التجوال الدولي المتنقل
 2 باالقرتان مع االجتماع السنوي للجنيت دراسات قطاع تنمية االتصاالت )جلنة الدراسات 2015 سبتمرب 18 يوم
ع وبالتعاقب مع اجتماع فريق املقرر املعين بالتجوال املتنقل التابسبتمرب(  14-18يف الفرتة  1 وجلنة الدراساتسبتمرب  7-11 الفرتة يف

 سبتمرب(. 16-17لقطاع تقييس االتصاالت ) 3 الدراسات للجنة
ؤية عاملية حول التجوال ر فلنحقق خدمة التجوال يف مجيع أحناء العامل"، سيوفر هذا احلوار االسرتاتيجي يف إطار املوضوع الرئيسي "

. وبالنظر إىل الطابع الدويل (OTT) الدويل املتنقل وتغري قواعد اللعبة بظهور التطبيقات واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت
للتجوال، من الضروري أن يعمل مجيع أصحاب املصلحة معاً على املستوى اإلقليمي أو على مستوى بلدان متعددة الستكشاف 

األسعار( والسماح  تنظيمذلك  يف التدابري املختلفة املتعلقة بالتنظيم والشفافية واألمور التجارية يف سوق التجوال الدويل املتنقل )مبا
ار: دور وأثر التالية خالل احلو التطرق إىل املوضوعات مبراقبة التطورات يف هذه السوق. وسيتم  (NRA) للهيئات التنظيمية الوطنية

صاديات التجوال واقت ،، واالبتكار يف جمال التجوال واالستفادة منه يف االتصاالت من آلة إىل آلة وإنرتنت األشياءOTT خلدماتا
تقبل. ومرفق االستعداد للمس الوقت الراهن ويف املتنقل، ودور املنظمات اإلقليمية والدولية ودور هيئات التنظيم يفالدويل 
 املؤقت. الربنامج

ار االسرتاتيجي للمشاركني الفرصة للمشاركة مع خرباء وحماضرين معروفني دولياً وتبادل اآلراء واخلربات وحتديد وسيتيح هذا احلو 
 بكفاءة. هنج مشرتكة ملواجهة التحديات املتعلقة بالتجوال الدويل املتنقل

وين للحدث: من رابط التسجيل املتاح على املوقع اإللكرت أن التسجيل سيتم حصرًا على اخلط يرجى العلم 
dialogue15-http://www.itu.int/roaming حيث ميكنكم االطالع على التفاصيل املتعلقة باإلقامة يف الفنادق وقائمة ،

ملية. يرجى العلم بأن على إىل معلومات عبفنادق جنيف اليت تقدم أسعاراً تفضيلية لالحتاد واملعلومات املتعلقة بالتأشرية إضافًة 
 املشاركني حتّمل نفقات سفرهم وإقامتهم.
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اإلجراءات املتاحة  يرجى العلم أن سويسرا تطبق إجراءات صارمة بشأن التأشرية. وحيث املشاركون على االطالع بصورة متأنية على
 Market/Pages/Events2015/Roaming/Dialogue.aspx-D/Regulatory-http://www.itu.int/en/ITUعلى املوقع التايل:

والسيدة صويف مادينز يف مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد حتت تصرفكم بالنسبة ألي معلومات إضافية قد حتتاجوهنا 
 (.6256/6350 730 22 41+، اهلاتف: sofie.maddens@itu.intلكرتوين: اإل )الربيد

وإين أتطلع إىل لقائكم يف جنيف وعلى ثقة من أن مشاركتكم النشطة ستحقق جناحًا باهرًا هلذا احلوار االسرتاتيجي العاملي 
 .لالحتاد بشأن التجوال الدويل املتنقل

 .واالحرتام التقدير فائق بقبول وتفضلوا

 

 سانو براهيما
 املدير

 امللحق: الربنامج املؤقت
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 :مالعال أنحاء جميع في التجوال خدمة فلنحقق

 الحوار االستراتيجي العالمي لالتحاد بشأن التجوال الدولي المتنقل

 مقر االتحاد، قاعة بوبوف، مبنى البرج
 2015سبتمبر  18جنيف، سويسرا، 

 يشارك في التنظيم مكتب تنمية االتصاالت ومكتب تقييس االتصاالت

 

 

 البرنامج المؤقت

 االفتتاح حفل 11:20-11:00
 (BDT)السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت  ◄

 (TSB)السيد تشيساب يل، مدير مكتب تقييس االتصاالت  ◄

 للتجوال الهامة الدعائم :1 الجلسة 12:00-11:20
 هتيئة بيئة التجوال الدويل املتنقل •
 التكاليف واإليرادات واالستعمال واحلركة •
 OTTدور وأثر اخلدمات  •
 فرص جديدة؟ -مناذج جديدة لألعمال  •
 األشياء إىل آلة وإنرتنتما وراء جتوال البيانات: االبتكار يف جمال التجوال واالستفادة منه يف االتصاالت من آلة  •

 
 سيتم تحديد المحاضرين الحقا  

 تناول الغداء وصورة جماعية

 المتنقل الدولي التجوال اقتصادات :2 الجلسة 15:30-14:00
 سوق التجوال الدويل واجتاهات املستهلكني •
 أسباب ارتفاع أسعار التجوال •
 التجوال باهظة( هيكل تكلفة التجوال )عناصر التكلفة اليت جتعل أسعار •
 الدليل التقين وأداة حتليل التكلفة اإللكرتونية هليئات التنظيم الوطنية الصادرين عن االحتاد •

 
 سيتم تحديد المحاضرين الحقا  

 

 استراحة لتناول القهوة

 للجميع شمولي تجوال نحو :3 الجلسة 16:45-15:45
 املستهلكنياملنافسة يف توفري خدمات التجوال ومتكني تشجيع  •
 كيفية تبادل املعلومات احلساسة من الناحية التجارية مع هيئات التنظيم الوطنية  -شفافية األسعار  •
 املبادرات الثنائية ومتعددة األطراف واإلقليمية •
 دور املنظمات اإلقليمية والدولية •
 املضي قدماً  •

 
 سيتم تحديد المحاضرين الحقا  

 

 المقبلة والخطوات االستنتاجات 17:00-16:45

 الختام 17:00
 


