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TSB Circular 222/BDT Circular 006 
TSB Workshops/P.R. 

 
 Richard Hill)( ريتشارد هيل
 تقييس االتصاالت بقطاع 3 جلنة الدراسات

 
 

 (Carmen Prado-Wagner) فاغنر-كارمن برادو
 مبكتب تنمية االتصاالت األسواقوبيئة شعبة التنظيم 

 إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد؛ -
تنمية إىل أعضاء قطاع تقييس االتصاالت وقطاع  -

 االتصاالت؛
 تنمية إىل املنتسبني إىل قطاع تقييس االتصاالت وقطاع -

 االتصاالت؛
قطاعي تقييس  املنضمة إىلاألكادميية  اهليئاتإىل  -

 االتصاالتنمية تاالتصاالت و 

 نسخة إلى:
رؤساء جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت  -

 وتنمية االتصاالت وووابم؛
 مدير مكتب االتصاالت الراديوية؛ -
 اهليئات التنظيمية وشركات التشغيل الوطنية -

 
 ية لإلنترنت"ورشة عمل االتحاد بشأن "توزيع إيرادات خدمات االتصاالت الدولية والتوصيلية الدول املوضوع:

 )2012 يناير 23-24(جنيف، سويسرا، 

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

توزيع إيرادات خدمات االتصاالت الدولية والتوصيلية الدولية "بشأن  ورشة عمل تستغرق يومنيأن  إبالغكموود  1
الذي  بقطاع تقييس االتصاالت 3 اجتماع جلنة الدراسات دبع 2012 يناير 24-23 يف الفرتةيف جنيف الحتاد اعقد يف مقر تس "لإلنترنت

 .)TSB 4/3 (اوظر الرسالة اجلماعية 2012 يناير 20إىل  16 سيعقد من
. وستفتتح ورشة العمل (TSB) االتصاالتومكتب تقييس  (BDT) مكتب تنمية االتصاالت بنيوتنظم ورشة العمل هذه باالشرتاك 

وسُتعرض معلومات  يف مدخل مبىن مووربيان. 2012 يناير 23 اإلثننييوم  0830. وسيبدأ تسجيل املشاركني يف الساعة 0930 يف الساعة
 االحتاد. عند مداخل مقر املوجودةتفصيلية عن قاعات االجتماع على الشاشات 

 الترجمة الشفوية 2
تقدمي ب من خالل استمارة التسجيل أو إذا طلبت الدول األعضاء ذلك، أن خدمة الرتمجة الشفوية لن تقدم فعليًا إاليُرجى العلم ب

ي لكي بد من احرتام هذا املوعد النهائ وال. 2011 ديسمرب 16 يف موعد غايته إشعار خاص إىل مكتب تقييس االتصاالت وذلك
 .الشفوية لرتمجةتوفري اات الالزمة لالرتتيبيتسىن ملكتب تقييس االتصاالت اختاذ 

 مكتب تقييس االتصاالت

 

http://www.itu.int/
http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com03/index.asp
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أمام أي األكادميية و  واملؤسساتواملنتسبني  اتباب املشاركة مفتوح أمام الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاع 3
. ويشمل ذلك أيضًا األفراد األعضاء يف املنظمات الدولية املسامهة يف املناقشات ن أي بلد عضو يف االحتاد يرغب يفشخص م

ملشاركني اب يتعلق مافياإلقامة والوجبات والتأمني و وفقات السفر  مجيع ولكن جماوية ورشة العملواملشاركة يف اإلقليمية والوطنية. و 
 منظمتكم. ينبغي أن تتحملها

 المنح 4
ضمن و، منحة يحق له الحصول علىلمشارك واحد فقط من كل بلد  الكاملةيقدم قطاع تقييس االتصاالت عدداً حمدوداً من املنح 

وجيب على املشارك أن حيظى حسب األصول مبوافقة إدارات األعضاء يف االحتاد من أقل البلدان منوًا والبلدان  .حدود امليزاوية املتاحة
دد دوالر أمريكي. وبينما يقتصر تقدمي املنح على مشارك واحد للبلد الواحد، فإن ع 000 2عن  دخل الفرد فيها متوسط النامية اليت يقل

أعضاء وفود البلدان غري مقيد، شريطة أن تتحمل البلدان وفقات املشاركني اإلضافيني. ويرجى من املشاركني الذين يتقدمون بطلب 
بالبريد وإعادتا إىل االحتاد  3 الملحقاملدرجة يف  استمارة طلب المنحةمنحة أن يتفضلوا مبلء 

 .2011 ديسمبر 2 موعد أقصاهيف وذلك  41+ 22 730 5778 إىل: الفاكس أو عن طريق bdtfellowships@itu.int :اإللكتروني
يف ذلك  (مبا إيرادات خدمات االتصاالت الدوليةوتدف ورشة العمل هذه إىل عرض املوقف احلايل خبصوص توزيع  5

املقرتحات املقدمة بشأن  تدف إىل النظر يف تأثريات اخلارجية للشبكات)، كماالتوصيلية الدولية لإلورتوت وإمكاوية تطبيق مفهوم ال
 وجدت. العمل املستقبلي، إن

بقطاع تقييس االتصاالت اليت تضطلع بدراسة  3 املشاركون من جلنة الدراسات ستهدف من ورشة العمل هذه هماملواجلمهور 
الصلة املتعلقة باقتصاد االتصاالت وسياساتا، وأي مشارك مهتم بذه ذلك القضايا ذات  يف مبادئ التعريفات واحملاسبة، مبا

جمال االتصاالت. وُحيبذ اوضمام  . وينبغي للمشاركني أن يكوووا على دراية باملسائل األساسية املتعلقة بالفوترة واحملاسبة يفاألمور
 االتصاالت. مشاركني من قطاع تنمية

والتوصيلية الدولية لإلورتوت  إيرادات خدمات االتصاالت الدوليةخرباتم يف جمال توزيع وعلى املشاركني الذين يرغبون يف عرض 
والسيد ) carmen.prado@itu.int (الربيد اإللكرتوين: ر فاغن-بالسيدة كارمن برادوبلدا�م بيان ذلك من خالل االتصال  يف

وميكن االطالع على مزيد من  .2011 ديسمرب 2 موعد أقصاه ) وذلك يفrichard.hill@itu.int اإللكرتوين:(الربيد  ريتشارد هيل
 .D/finance/-://www.itu.int/ITUhttpالعنوان التايل:  املوقع اإللكرتوين لالحتاد يف املعلومات بذا الشأن يف

 مشروع البرنامج 6
ج والعروض واملعلومات ذات الصلة ممن الربوا بذه الرسالة مشروع الربوامج األويل لورشة العمل. وستتاح أحدث وسخة 1 الملحقيرد يف 

 .T/worksem/apportionment/201201/index.html-http://www.itu.int/ITU التايل: العنوان لحدث يفيف املوقع اإللكرتوين ل
تزال الشبكة  القاعات الرئيسية لالجتماعات باالحتاد، وال سيتاح للمندوبني استخدام الشبكة احمللية الالسلكية يف 7

االتصاالت  وتوجد أيضًا معلومات تفصيلية يف املوقع اإللكرتوين لقطاع تقييسالسلكية متيسرة يف مبىن مووربيان باالحتاد. 
)support.html-T/edh/faqs-http://www.itu.int/ITU(. 

 دقااإلقامة في الفن 8
الفنادق  لالطالع على قائمة /http://www.itu.int/travelق (اوظراستمارة تأكيد حجز الفند 2 الملحقًال لكم، ترد يف يوتسه

 لالحتاد). جنيف اليت تعرض أسعاراً تفضيلية يف
 التسجيل 9

 التسجيل عرب االستمارة املندوبنييرجى من ملساعدة مكتب تقييس االتصاالت يف اختاذ الرتتيبات الالزمة املتعلقة بتنظيم ورشة العمل، 
 T/worksem/apportionment/201201/index.html-http://www.itu.int/ITU: للحدث يف املوقع اإللكرتوين اخلطاملتاحة على 

. ويرجى اإلحاطة بأن التسجيل المسبق للمشاركين في ورش العمل يجري 2011 ديسمبر 16وفي موعد أقصاه أسرع وقت ممكن،  يف
 .الخط علىحصرياً 

mailto:bdtfellowships@itu.int
mailto:carmen.prado@itu.int
mailto:richard.hill@itu.int
http://www.itu.int/ITU-D/finance/
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/apportionment/201201/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/edh/faqs-support.html
http://www.itu.int/travel/
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/apportionment/201201/index.html
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 التأشيرة 10
ويجب طلب وود أن وذكركم بأن على مواطين بعض البلدان احلصول على تأشرية للدخول إىل سويسرا وقضاء أي وقت فيها. 

احلصول عليها من املكتب (السفارة أو القنصلية) الذي ميثل و  األقلأسابيع على  (4)التأشيرة قبل تاريخ بدء ورشة العمل بأربعة 
 أو من أقرب مكتب من بلد املغادرة يف حالة عدم وجود مثل هذا املكتب يف بلدكم.، بلدكمسويسرا يف 

، ميكن مشاكل بذا الشأن الدول األعضاء في االتحاد أو أعضاء القطاع أو المنتسبون أو الهيئات األكاديميةوإذا واجهت 
لالحتاد بناًء على طلب رمسي منهم إىل مكتب تقييس االتصاالت، التدخل لدى السلطات السويسرية املختصة لتيسري إصدار 

وينبغي لطلب التأشرية هذا أن يكون يف رسالة رمسية من اإلدارة اليت  التأشرية ولكن فقط يف حدود فرتة األربعة أسابيع املذكورة أعاله.
األشخاص الذين  يان الذي متثلووه. وحيدد يف هذه الرسالة االسم والوظيفة وتاريخ امليالد ورقم جواز سفر الشخص أومتثلو�ا أو الك

حيتاجون التأشرية وتاريخ اإلصدار واالوتهاء، ويُرفق با صورة من إشعار تأكيد التسجيل املعتمد للمشاركة يف ورشة عمل قطاع تقييس 
أو  (5853 730 22 41+) " بواسطة الفاكسطلب تأشيرةمكتب تقييس االتصاالت حاملة عبارة " االتصاالت املعنية، وترسل إىل

يمكنه تقديم المساعدة سوى إلى ممثلي الدول  ويرجى أيضًا مالحظة أن االتحاد ال. )tsbreg@itu.int(الربيد اإللكرتوين 
 .االتحاد اعات االتحاد والمنتسبين والهيئات األكاديمية المنضمة إلىاألعضاء في االتحاد وأعضاء قط

 .إىل مشاركتكم يف هذا احلدث بشغفوحنن وتطلع  11

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ]األصل عليه توقيع[

 مالكومل جووسون
 مدير مكتب تقييس االتصاالت

 ]األصل عليه توقيع[

 براهيما ساوو
 االتصاالت تنمية مدير مكتب

 
 
 
 

 3الملحقات: 

mailto:tsbreg@itu.int
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ANNEX 1 
(to TSB Circular 222/BDT Circular 006) 

 
ITU WORKSHOP ON APPORTIONMENT OF REVENUES AND  

INTERNATIONAL INTERNET CONNECTIVITY 
ITU Headquarters, Geneva, Switzerland 

23-24 January 2012 
 

The workshop will cover apportionment of revenues in providing international telecommunications 
services, including international Internet connectivity and the possible application of the concept of 

network externalities. 
 

PROVISIONAL PROGRAMME 

Monday, 23 January 2012  

 08.30 – 09.30 Delegate registration 

 09.30 – 09.45 Opening Ceremony 

 09.45 – 10.45 Session 1: Apportionment of revenues in general  
•  Overview of the topic: what is it about 
•  Overview of current practice: what is currently done and what are 

the issues 
 

Abossé Akue-Kpakpo 
UEMOA, SG3RG-AFR Chairman 

 10.45 – 11.00  Coffee break   

 11.00 – 11.45 Session 2: International Internet Connectivity (IIC) - Introduction 
• Overview of the topic: what is it about 
• Overview of current practice: what is currently done and what are 

the issues 
 

Pauline Tsafak 
Ministry of Post and Telecommunications, Cameroon 

 11.45 – 12.30 Session 3: International Internet Connectivity (IIC) – Economic and 
technical issues 
• Challenges and opportunities  
• Benefits for the society  
• Best practices  

Oscar Messano  
Regional Latin American ISP representative 

 12.30 – 14.30 Lunch 
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Tuesday, 24 January 2012 

 09.30 – 10.45 Session 5: Network Externalities - Introduction 
• Overview of the topic: what is it about 
• Overview of current practice: what is currently done and what are 

the issues 
                                                                            Raynold Mfungahema  

Communications Regulatory Authority, Tanzania 
 10.45 – 11.00  Coffee break   

 11.00 – 12.30 Session 6: Network Externalities - Specific experiences of individual 
countries 
• Côte d’Ivoire  
• USA 
• Cameroon  
• Uganda  
• Thailand  

 12.30 – 14.30  Lunch 

  14.30 – 16.00 Panel discussion with the participation of Policy-Makers, Regulators, 
Associations and all ICT Stakeholders regarding Network 
Externalities 
• What are the current issues? 
• What are possible solutions?   
• What are the next steps to take?  

 
  16.00 – 16.15 Coffee break   

  16.15 – 17.30 Session 7:  Overall discussion and concluding remarks 
• What are the best practices? 
• How to obtain an appropriate balance? 
• What is the role of regulators? 
• What are the alternatives? 

 14.30-16.00 Session 4: International Internet Connectivity (IIC) -  Specific 
experiences of individual countries 
• Kenya 
• USA  
• Senegal  
• Spain Telefonica  
• Brazil  
• Cuba  
• Indonesia 

 16.00 – 16.15 Coffee break   

 16.15 -17.30 Panel discussion with the participation of Policy-Makers, Regulators, 
Associations and all ICT Stakeholders regarding International 
Internet Connectivity (IIC)What are the current issues? 
• What are possible solutions?   
• What are the next steps to take?  
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ANNEX 2 
(to TSB Circular 222/BDT Circular 006) 

 

 
This confirmation form should be sent direct to the hotel of your choice 

 

 

 

 
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 

  
 

TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR 
 

Workshop  on Apportionment of Revenues and International Internet Connectivity 
 from 23 to 24 January 2012 in Geneva, Switzerland 

 
 
Confirmation of the reservation made on (date) --------------------------  with (hotel)   ------------------------------- 
 
 
at the ITU preferential tariff  
 
 
------------ single/double room(s) 
 
arriving on (date)-----------------------------  at (time)  ------------- departing on (date)------------------------------- 
 
 

GENEVA TRANSPORT CARD : Hotels and residences in the canton of Geneva now provide a free "Geneva 
Transport Card" valid for the duration of the stay. This card will give you free access to Geneva public transport, 
including buses, trams, boats and trains as far as Versoix and the airport.  

 
Family name    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
First name        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Address            ------------------------------------------------------------------------        Tel: ------------------------------ 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------         Fax: ------------------------------ 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------      E-mail: ----------------------------- 
 
 
Credit card to guarantee this reservation:        AX/VISA/DINERS/EC  (or other) --------------------------------- 
 
No. --------------------------------------------------------         valid until        ---------------------------------------------- 
 
Date ------------------------------------------------------      Signature        ------------------------------------------------- 
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ANNEX 3 
(to TSB Circular 222/BDT Circular 006) 

 

 

ITU Workshop on Apportionment of Revenues and 
International Internet Connectivity 

(Geneva, Switzerland, 23-24 January 2012) 
 

Please return to: Fellowships Service 
ITU/BDT 
Geneva (Switzerland) 
 

E-mail : bdtfellowships@itu.int  
Tel: +41 22 730  5227 

Fax: +41 22 730 5778  

Request for a fellowship to be submitted before 02 December 2011 

Participation of women is encouraged 

Registration Confirmation I.D. No: …………………………………………………………………………… 
(Note:  It is imperative for fellowship holders to pre-register via the on-line registration form at: 
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/apportionment/201201/index.html) 
Country:  ……………………………………………………………….………..…………………………….. 
Name of the Administration or Organization:  ………...……………….…..……………………………… 
Mr. / Ms.:  ……………….………………………………….…………………………………………………. 
                             (family name)                                              (given name) 
Title:  ………………………………………………..…………………………….…………………………… 
Address:  ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………..………………………………………………………… 
Tel:  ……………………….……. Fax:  …………..…….………...  
E-Mail:  …...…………………………………………………………………………………. 
PASSPORT INFORMATION: 
Date of birth:  ……………………………. Nationality:  ……………………………….…………………… 
Passport Number:  ……………….…………… Date of issue:  ……………………...….………..……… 
In (place):  ……………………………….…..… Valid until (date):  ………….……………………………. 
CONDITIONS  

1. One full fellowship per eligible country.  
2. A round trip airticket in economy class from country of origin to venue by the most direct and 

economical itinerary 
3. A daily subsistence allowance to cover accommodation, meals and misc. expenses 
4. It is imperative that fellows be present for the entire duration of their fellowship. 

 
Signature of fellowship candidate: …………………………………………..  Date: ……...……………... 
TO VALIDATE FELLOWSHIP REQUEST, NAME AND SIGNATURE OF CERTIFYING OFFICIAL 
DESIGNATING PARTICIPANT MUST BE COMPLETED BELOW WITH OFFICIAL STAMP. 
 
Signature:  ……..………………………………………. Date:  …………………………………………….. 

 

mailto:bdtfellowships@itu.int
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/apportionment/201201/index.html
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