
Internat ional Telecommunicat ion Union  •  Place des Nat ions  •  CH-1211 Geneva 20  •  Sw itzerland  

Tel: + 41 22 730 5111  •  Fax: + 41 22 733 5545/730 5484 •  E-mail: it umail@it u.int  • w w w .itu.int /itu-d 

 

 مكتب تنمية االتصاالت

 2011أبريل  7جنيف،  BDT/POL/RME/DM/036 :املرجع

   

   

 فاغنر-السيدة كارمن برادو :لالتصال
 دبرغسانالسيدة نانسي 

 السلطات التنظيمية الوطنية يف الدول األعضاء يف االحتاد
 

  6100/6350 730 22 41+ :اهلاتف

  6210 730 22 41+ :الفاكس

 carmen.prado@itu.int :الربيد اإللكرتوين
nancy.sundberg@itu.int 

 

   

األثر االستراتيجي : الدورة التدريبية للمستوى التنفيذي التي ينظمها االتحاد لرؤساء الهيئات التنظيمية املوضوع
  تسوية المنازعاتلنمذجة التكاليف وآليات 

 2011يونيو  27-28جنيف، سويسرا، 

 
 حضرات السادة والسيدات،

 حتية طيبة وبعد،

الدورة التدريبية للمستوى التنفيذي التي ينظمها االتحاد لرؤساء الهيئات  للمشاركة يف بالدعوةمبزيد من السرور أتقدم إليكم 
الدورة التدريبية للمستوى التنفيذي  وهذه. تسوية المنازعاتالتنظيمية بشأن األثر االستراتيجي لنمذجة التكاليف وآليات 

، جنيفيذيني ومفوضي السلطات التنظيمية ستقام يف مقر االحتاد يف والرؤساء واملديرين التنفللمديرين العامني حصرًا املخصصة 
الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت انعقاد اجتماع  قبل مباشرةً ، 2011 يونيو 28حتى  27الفترة من ، يف سويسرا

 .2011 لعام
وباإلضافة . التكاليف أساسية لضمان بيئة عادلة وسليمة وتنافسية البيئة الرقمية املتقاربة اليوم، تُعترب ممارسات التسعري ومنذجة ففي

ولتحقيق التوازن الصحيح بني . إىل ذلك، فإن تسوية املنازعات ذات الصلة على وجه السرعة شّكلت حتديًا كبريًا للمنظمني
جيات تقدير التكاليف والتسعري املصاحل املختلفة، ال بد من أن يكون رؤساء السلطات التنظيمية على اطالع جيد على اسرتاتي

زاع يف  وباملثل، فإن قضايا الن. وتأثريها ومفاعيلها على الساحة التنافسية الوطنية وعلى املهارات املتصلة هبا الالزمة للموظفني
ن تتميز حبستكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد تطورت كثريًا من حيث طبيعتها وتعقيدها، وصارت تتطلب آليات تسوية 

 .التوقيت والكفاءة
ويتمثل اهلدف األول يف أن يفهم رؤساء السلطات التنظيمية . الدورة التدريبية للمستوى التنفيذي على وجهنيوالغرض من هذه 

احلاجة إىل تطوير مناذج تكلفة جديدة تعكس التغيريات يف العامل الرقمي، وأن يتخذوا القرارات االسرتاتيجية املستنرية اليت تشجع 
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زاع، مع  ويتمثل اهلدف الثاين يف فهم اجلوانب املختلفة واآلثار واآلليات والنتائج احملتملة للن. ستثمار والتنمية يف هذا القطاعاال
وستجرى . الرتكيز بوجه خاص على تسوية املنازعات يف جمال التوصيل البيين والنفاذ إىل خدمات البيع باجلملة واملرافق األساسية

.بشأن أداء األدوار ُيشجَّع كل مشارك فيها على القيام بدور نشطمتارين تفاعلية   
ولسوف يدير دفة هذه الدورة التدريبية للمستوى التنفيذي الربوفيسور هاينريش أوتروبا من جامعة العلوم االقتصادية وإدارة 

العام جملتمع املعلومات يف املفوضية األعمال يف فيينا، وهو رئيس أسبق للهيئة النمساوية لتنظيم االتصاالت ومستشار املدير 
،والسيد روري ماكميالن، الشريك املؤسس ملؤسسة كيك ماكميالن والوسيط معتمد لدى مركز التسوية الفعالة األوروبية

وعضو معهد احملكمني القانونيني وعضو فريق اإلعالم  املنظمة العاملية للملكية الفكريةواحملكِّم املدرَج لدى  (CEDR)للمنازعات 
 .االلكرتوين للخدمة البديلة لتسوية منازعات موردي االتصاالت املستقلني

بفائدة خاصة على كبار املسؤولني التنفيذيني الدورة التدريبية للمستوى التنفيذي املمتدة على يومني أن تعود ومن شأن هذه 
هذه الدورة لتقدم حلواًل عملية ملواجهة التحديات يف العامل احلقيقي، وسيتخللها عرضان على األقل  فقد أعدت. املعينني حديثاً 

من سلطات تنظيمية حتدد التحديات الراهنة اليت تواجهها يف وضع اسرتاتيجيات منذجة التكاليف ومعاجلة املنازعات يف العامل 
 30فاغنر والسيدة ساندبرغ حبلول  -ة عن طريق االتصال بالسيدة برادو ويرجى من املشاركني بيان رغبتهم يف املشارك. الرقمي
 .2011مايو 

 الترجمة الفورية
يرجى  ،ولذا .وستوَفر الرتمجة الفورية بناء على طلبات املشاركني والقيود املتعلقة بالقاعات. باللغة اإلجنليزيةالدورة التدريبية  ستقام

وستتاح . 2011مايو  10أن تبينوا يف استمارة التسجيل ما إذا كنتم ترغبون يف لغات أخرى غري اللغة اإلنكليزية وذلك قبل 
مخسة بناًء على الطلبات اليت ستقدم ضمن هذا املوعد النهائي وشريطة أن يكون هناك و الرتمجة الفورية إىل اللغات املطلوبة، 

  .ولكن يرجى االنتباه إىل أن املواد التدريبية ستتاح باللغة اإلجنليزية فقط. معينةعلى األقل على لغة  طلبات

 التسجيل
: على الرابط (TIES) خدمة تبادل معلومات االتصاالت تسجيل الدخول عرب يتم التسجيل املسبق على اخلط حصرًا من خالل

D/specialgroup/edrs.registration.form?_eventid=4000084-www.itu.int/online/regsys/TIES/auth/ITU. 
يف التسجيل، يرجى االتصال خبدمة التسجيل يف مكتب تنمية أو واجه صعوبة  TIESوإذا مل يكن لدى املوفد حساب 

 .bdtmeetingsregistration@itu.int :االتصاالت على الربيد اإللكرتوين
 .مبىن مونربيان باالحتاد مدخل يف 08:30يف الساعة  2011يونيو  27 اإلثننيوسيبدأ التسجيل يف مكان االجتماع يوم 

ولكن، ينبغي ملنظمتكم أن تتحمل مجيع . ال يترتب عليها أي رسوميرجى االنتباه إىل أن املشاركة يف هذه الدورة التدريبية 
 .النفقات املتعلقة بالسفر واإلقامة ووجبات الطعام والتأمني على املشاركني

 معلومات عملية
على الرابط  (ITU TREG)الويب  يف اخلاص باالحتاد تنظيم االتصاالت ت على موقعميكن االطالع على مزيد من املعلوما

D/treg/Events/Seminars/-www.itu.int/ITU . وميكن االطالع على قائمة فنادق جنيف اليت تقدم أسعار تفضيلية لالحتاد
 ./www.itu.int/travelعلى الرابط 

على أن يقرؤوا بعناية هذه اإلجراءات الواردة وإذ ُتطبَّق إجراءات صارمة للحصول على تأشريات دخول إىل سويسرا، حنث املشاركني 
يرجى االنتباه إىل أن معاجلة طلب للحصول على  info.html-D/treg/Events/Seminars/visa-www.itu.int/ITU :على الرابط

 .ثالثة أسابيعىل إتأشريات شنغن ميكن أن يستغرق فرتة تصل 

 .وإنين أتطلع متشوقاً إىل مشاركتكم يف هذا اللقاء

http://www.itu.int/online/regsys/TIES/auth/ITUD/specialgroup/edrs.registration.form?_eventid=4000084
mailto:bdtmeetingsregistration@itu.int
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/
http://www.itu.int/travel/
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/visa-info.html
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 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام

 ]عليه توقيعاألصل [

  براهيما سانو
 املدير

 برنامج مؤقت: 1امللحق 

 

 

 

 

 

 :الدورة التدريبية للمستوى التنفيذي التي ينظمها االتحاد لرؤساء الهيئات التنظيمية
 تسوية المنازعاتوآليات األثر االستراتيجي لنمذجة التكاليف 

 Hمقر االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف، سويسرا، القاعة 
 2011يونيو  28-27

 برنامج مؤقت
 2011 يونيو 27 ،اإلثنين

 األثر االستراتيجي لنمذجة التكاليف
 تسجيل املندوبني 09.30-09.00 
 مراسم االفتتاح 09.30–09.45 

 مدخل إلى اقتصاد المنافسة وقانون المنافسة وعملية التنظيم :1الجلسة  09.45–10.45 
  االقتصاد وعلى املواطنني على حد سواء؟ملاذا يعود التنافس بالفوائد على 
 نامية للمنافسة على الصاحل العامطرائق لتحديد اآلثار الساكنة والدي 

 كيف السبيل إىل إجياد بيئة تنافسية؟ 
  إساءة استغالل قوة السوق، )املفاهيم العامة لقانون املنافسة والتحكم يف عمليات االندماج

 (الكارتالت
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 استراحة  10.45–11.00 

 بنية عمليات استعراض السوق والغرض منها - تعريف األسواق على نحو سليم: 2الجلسة  11.00–12.00 

 التوسع اجلغرايف، التجزئة اخلدمات، :تعريف األسواق 
  حتليل البنية التنافسية لألسواق، قوة السوق اهلامة(SMP) وسائل حتديد ،SMP 

  الشفافية، عدم التمييز، احملاسبة التنظيمية، : أنواع املنافسة غري الكاملةوصف احللول املمكنة لبعض
 التزامات النفاذ، وسائل التحكم يف األسعار

 مدخل إىل مترين أداء األدوار 
 تمرين أداء األدوار 12.00–12.30 

 غـداء  12.30–14.00 
اختيار أفضل نهج وفقاً  –نمذجة التكاليف  تعريف المحاسبة التنظيمية واستراتيجية :3الجلسة  15.30-14.00 

 للسياق الوطني
 الدور االسرتاتيجي للحسابات التنظيمية ملراقبة التسعري: مبادئ احملاسبة التنظيمية وفصل احملاسبة 
 من : النهج االسرتاتيجي لنمذجة التكاليفFDHC ( ًتكاليف تارخيية موزعة كليا ) إىلFLRIC 

 (تطلعية على املدى البعيد تكاليف تزايدية)
  أمهيته والدور الرئيسي للمنظم –التغلب على حتديات مجع البيانات 
  ليتوىل تنفيذ اسرتاتيجية تقدير التكاليف" فريق تقدير التكاليف"تشكيل 

 استراحة  15.30–15.45 

 التكاليف والمحاسبة والتنظيم عمليات مراقبة األسعار وعالقتها بنمذجة :4الجلسة  15.45–16.45 
 بة األسعار وإجياد بيئة املنافسةأنواع عمليات مراقبة األسعار، وعمليات مراق 
  مراقبة األسعار وحوافز االستثمارعمليات 
  كيفية استعمال احلسابات التنظيمية لتحديد األسعار اخلاضعة للتنظيم؛ ما هي املعلومات احلرجة

 الصحيحة لألسعار؟حلساب احلدود القصوى 
 هل حان الوقت إلعادة الرتكيز؟: أثر التقارب وشبكات اجليل التايل على عمليات مراقبة األسعار 

 تمرين أداء األدوار 16.45–17.30 
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 2011يونيو  28 ،الثالثاء
 آليات تسوية المنازعات

 ،المعلومات واالتصاالت الحاليةآليات تسوية المنازعات في بيئة تكنولوجيا : 5الجلسة  09.30–10.45 
 أدوار القطاعين العام والخاص ودور المنظمين، الممارسات الحالية

 االجتاهات الرئيسية لتسوية املنازعات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
  تنافسيةو بيئة عادلة ل اً تسوية املنازعات ضمانلقوية  خطةأمهية وجود 
  تسوية املنازعاتاألدوار واملسؤوليات يف 
 o والقضاء احملاكم 
 o تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/منظم االتصاالت 
 o فريق التحكيم 
 o تقرير اخلرباء 
 o وسطاءال 
 o اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص – هيئات تسوية املنازعات 
 واتفاقات الرتخيص قانون االتصاالت، ) وضع اإلطار القانوين والتنظيمي لتسوية املنازعات

 (وما إىل ذلك والعرض املرجعي للتوصيل البيين، واالتفاقات التجارية

 استراحة  10.45–11.00 
 لتسوية المنازعاتالمطبقة ليات اآل: 6الجلسة  12:30-11:00 

 نظرة شاملة على خمتلف آليات تسوية املنازعات 
 لتسوية املنازعات ةبديلالاآلليات  ُتستخدم مىت وكيف 
  وإجراءات تعيني الوسطاء واحملكمني واخلرباء ،واإلطار الزمين تقصي احلقائق،)فهم اإلجراءات ،

 ،نفاذاإلواختاذ القرار، والسرية، والتشاور مع اجلمهور، و  ،وسلطات التحقيق وقواعد األدلة،
 (والطعون

 o التوفيق/الوساطة 
 o التحكيم 
 o لتسوية املنازعات ةتقنيات هجين 

 غـداء  12.30–14.00 

 تمرين أداء األدوار: 7الجلسة  14.30–15.30 
 مثال عملي عن نزاع بشأن توصيل بيين 
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 استراحة  15.30–15.45 

 تمرين أداء األدوارعرض ومناقشة النتائج من  15.45–16.15 

 المعلومات واالتصاالتموارد تسوية المنازعات في تكنولوجيا : 8الجلسة  16.15–16.45 
 املؤسسات ومقدمو اخلدمات املتاحون للمنظمني 
 األدوات املتاحة لدى االحتاد الدويل لالتصاالت 

 مالحظات ختامية 16.45–17.00 

 


