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 (BDT) االتصاالت تنمية مكتب

  

 2013 يونيو 21 جنيف، BDT/IEE/RME/DM/318 :المرجع
   
 إلى  

 - رت ا اإلدا
 - األعضاء للدول التابعة الوطنية التنظيمية الهيئات

 االتحاد في
 - االتحاد قطاعات أعضاء

  

  

بشأن الجوانب التنظيمية واالقتصادية لخدمة  ينظمها االتحادورشة عمل رفيعة المستوى  :الموضوع
 2013 سبتمبر 23-24، سويسرا، جنيف، التجوال

 والسيدات، السادة رت ا حض ,
 وبعد، طيبة تحية

بشأن الجوانب التنظيمية  ينظمها االتحادمنظمتكم إلى المشاركة في ورشة عمل رفيعة المستوى  يسرني أن أدعو
 .2013 سبتمبر 24و 23 ستعقد في جنيف )سويسرا( يومي واالقتصادية لخدمة التجوال،

 وزارات. وهي موجهة إلى كبار ممثلي (TSB) وتُنظم ورشة العمل هذه بالتنسيق مع مكتب تقييس االتصاالت
 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والهيئات التنظيمية والمشغلين.

بحث من خالل سيما  ال (IMRs) وتهدف ورشة العمل هذه إلى استعراض التطورات في خدمات التجوال المتنقلة الدولية
ومن المتوقع مناقشة أفضل  السوق.الخطوات االقتصادية والتنظيمية التي اُتخذت لخفض األسعار وتحسين المنافسة في هذه 

من خالل  إيجابي في سوق خدمات التجوال المتنقلة الدولية أثرالممارسات والتوصيات استنادًا إلى المبادرات التي كان لها 
تخفيض األسعار وتيسير زيادة المنافسة وحماية المستعملين وتبادل وجهات النظر بشأن كيفية زيادة تحقيق تحسينات بهذا 

الجوانب التنظيمية أثناء ورشة العمل نتائج تقرير االتحاد بشأن "خدمات التجوال المتنقلة الدولية:  وستُقدم .أنالش
 واالقتصادية".

 في حلقات النقاش موضع ترحيب وتشجيع.للمندوبين  الةمشاركة الفع  والُيرفق بالطي البرنامج المؤقت لورشة العمل. 
المحددة في البرنامج المؤقت أن يتصلوا  حلقات النقاشويرجى من المندوبين الذين يرغبون في المشاركة في إحدى 

 في موعد أقصاهتم اختيارهم ي المندوبين الذين وسيجري إعالم. 2013أغسطس  26قبل المذكورين أدناه  بالمسؤولين
 وتتاح جميع المعلومات المتعلقة بهذا الحدث على الخط في الموقع اإللكتروني التالي: .2013 سبتمبر 6

Market/Pages/-D/Regulatory-www.itu.int/en/ITU. 
حسب االعتمادات المتاحة لتسهيل مشاركة أقل البلدان نموًا  بلدأنه ستمنح منحة جزئية واحدة لكل وأود أن أحيطكم علمًا 

واستمارة طلب  .)T/info/Pages/resources.aspx-http://itu.int/en/ITU(البلدان النامية ذات الدخل المنخفض و 
 المختصةجانب اإلدارة  منحة من بد من ترخيص طلب ال والالحصول على منحة متاحة في الموقع اإللكتروني للحدث. 

 91موعد أقصاه  حاد في إلى االت طلب المنحةإرسال وينبغي  .المقدمة للطلب حاد الدولة العضو في االت في
 .2013 أغسطس
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التسجيل قبل من خالل ويرجى تأكيد مشاركتكم وسيجري التسجيل على الخط في الموقع اإللكتروني للحدث. 
إذا كنتم تحتاجون إلى  مايرجى بيان ولذلك  وستتوفر الترجمة الشفوية بناًء على طلبات المشاركين. .2013 سبتمبر 13

وبناًء على الطلبات المقدمة بحلول  .2013 يوليو 10قبل في استمارة التسجيل، وذلك  لغات أخرى غير اللغة اإلنكليزية
 الترجمة الشفوية للغة المطلوبة. إحدى اللغات، ستوفربشأن وشريطة ورود خمسة طلبات على األقل  هذا الموعد النهائي
ذا كنتم بحاجة إلى  ، رئيس شعبة التنظيم وبيئة األسواق Makhtar Fall بالسيدأي معلومات فيما يتعلق بهذا الحدث، يرجى االتصال وا 
Prado Carmen-دة أو بالسي 41+ 22 730 6256/730 5709 أو عن طريق الهاتف: makhtar.fall@itu.nt  بالبريد اإللكتروني:

Wagner :carmen.prado@itu.int. 

 المستوى. ةرفيع ورشة العمل هذهالة في مشاركتكم الفع  أتطلع إلى 

 .رم ا واالحت التقدير فائق بقبول وتفضلوا

 [توقيع عليه ألصل]

 سانو براهيما
 المدير
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