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 رير الرئيسـتق

 التنظيمية الرابطات اجتماع
  البحرين منامة، ال

  2014 يونيو 2
 1745 الساعة إىل 1430 الساعة من

  ،السيدات والسادةأصحاب السعادة، 
يف الرعاية الكرمية من  يطيب يل أن أغتنم هذه الفرصة ألقدم خالص شكري وامتناين إىل مملكة البحرين ممثلةً

  صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين.
 الدولةعن تقديري لصاحب السمو امللكي الشيخ فواز بن حممد بن خليفة آل خليفة، وزير  وأعرب أيضاً

الدكتور حممد أمحد العامر، مع متنيايت  رئيسها يف لالتصاالت، وهليئة تنظيم االتصاالت يف البحرين، ممثلةً
  دوام االزدهار والتقدم.بللجميع ولكل مواطين البحرين 
أن يبين  يف تصاالت دوماً من خالل اجتماعات الندوة العاملية ملنظمي االتصاالتلقد جنح االحتاد الدويل لال

عقد عليه، ُياملعلومات بني خمتلف الرابطات التنظيمية يف شىت املناطق. و لتبادلجسور التعاون وينشئ منصة 
قبل  تنظيم االتصاالتالشبكة العربية هليئات على طلب ودعوة من االحتاد، حتت رئاسة  اجتماع هذا العام، بناًء

  .2014 استهالل الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
مان اجتماع هذا العام الذي يعقد يف فندق اخلليج يف املنامة من دواعي الشرف العظيم أن ترأس سلطنة ُع وكان

ة تنظيم ، يف حضور السيد الدكتور حممد أمحد العامر، رئيس هيئ2014 يونيو 2 يومبالبحرين، بعد ظهر 
  .رئيس مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالتاالتصاالت يف البحرين، والسيد براهيما سانو، 

االتصاالت جلماعة البلدان منظمي رابطة (رابطة  11مشاركاً من  90اجتماع هذا العام أكثر من  وحضر
، ورابطة هيئات (AREGNET) تنظيم االتصاالتالشبكة العربية هليئات ، و(ARCTEL-CPLP) الناطقة بالربتغالية

، (CRASA) ، ورابطة هيئات تنظيم االتصاالت يف إفريقيا اجلنوبية(ARTAC) وسط إفريقيا تنظيم االتصاالت يف
وشبكة منظمي االتصاالت اإللكترونية يف الشراكة ، (EMERG) وجمموعة هيئات التنظيم األورومتوسطية

منتدى أمريكا الالتينية هليئات ، و(FRATEL) لفرنكوفونية لتنظيم االتصاالتا ، والشبكة(EaPeReg)الشرقية 
ومجعية منظمي ، (OOCUR) ي ملنطقة البحر الكاريب املرافق هيئة منظمي، و(REGULATEL) تنظيم االتصاالت

  ).(SATRC) جنوب آسيا ، وجملس منظمي االتصاالت يف(WATRA) االتصاالت يف غرب إفريقيا
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أربع جلسات ناقش كل منها مواضيع متعددة تتناول التحديات التنظيمية العاملية. ويشرفين أن  ومشل االجتماع
  أقدم لكم ملخصاً لالجتماع يف النقاط التالية:

بدأ االجتماع بعرض من بعض الرابطات التنظيمية قدمت فيه أنشطتها وإجنازاهتا وبراجمها الرئيسية   •
 للسنة املقبلة.

، (ARCTEL-CPLP) االتصاالت جلماعة البلدان الناطقة بالربتغاليةمنظمي رابطة  وقُدمت مداخالت من  •
، ورابطة هيئات تنظيم االتصاالت يف إفريقيا (AREGNET)والشبكة العربية هليئات تنظيم االتصاالت 

. وسلطت (REGULATEL) أمريكا الالتينية هليئات تنظيم االتصاالت، ومنتدى (CRASA) اجلنوبية
مسألة متويل مشاريعها وأنشطتها. وأوضح النقاش أن قضايا  كثرية الضوء على جتارهبا يفرابطات 

 كبرياً. تزال تشكل حتدياً التمويل يف خمتلف الرابطات ال
يف إنفاذ قرارات  (EMERG) هيئات التنظيم األورومتوسطية وعرضت التجربة الناجحة جملموعة  •

ضائياً، فضالً عن احلالة الراهنة ملشغلي الشبكات االفتراضية الرابطات التنظيمية الوطنية ومراجعتها ق
 .هيئات التنظيم األورومتوسطية املتنقلة يف منطقة جمموعة

 (ARCTEL-CPLP) االتصاالت جلماعة البلدان الناطقة بالربتغاليةمنظمي رابطة وقدمت بعد ذلك   •
عرضاً عن إدارة اإلنترنت أبرزت فيه اجلوانب واملسائل التالية: جوانب إدارة اإلنترنت اليت هتم 

بل زيادة التمثيل يف النقاش الدويل حول إدارة اإلنترنت، احلكومات وهيئات تنظيم االتصاالت، وُس
اجتماعات  يف والطريقة اليت ميكن هبا حفز القيادات اإلقليمية اجلديدة على املشاركة بدور نشط

 اإلنترنت. اليت يصاغ فيها مستقبلوأنشطة إدارة اإلنترنت 
عرضاً  (ARCTEL-CPLP) وأخرياً قدمت رابطة منظمي االتصاالت جلماعة البلدان الناطقة بالربتغالية  •

تناول موضوع السوق غري الرمسية وسرقة املطاريف سلطت فيها الضوء على النواتج الرئيسية للتقرير 
. 2012 بسرقة األجهزة احملمولة وتزييفها الذي طلبته الرابطات التنظيمية يف اجتماعها لعام املتعلق

وأوضحت نتائج النقاش الذي دار حول هذا البند من برنامج العمل احلاجة إىل اختاذ إجراءات على 
 االحتاد. تنمية االتصاالت يف مكتبالصعيد اإلقليمي بالتعاون مع 

األربع، أبلغ ممثل االحتاد، السيد خمتار فول، االجتماع أن االحتاد يعتزم تنظيم حوار رفيع وبعد هناية اجللسات 
جنيف  املستوى حول مكافحة تزييف أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وسوف يقام هذا احلوار يف

اق وأثر التزييف . ويهدف هذا احلوار الرفيع املستوي حتديداً إىل مناقشة نط2014 نوفمرب 18و 17 يومي
سيما االحتاد، فضالً  العامل، والنظر يف الدور املمكن ملنظمات تقييس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال يف

  األجهزة. عن مساعدة األعضاء على معاجلة بواعث القلق حيال تزييف
  وتوصل اجتماع الرابطات التنظيمية إىل التوصيات التالية:

  مشترك بني الرابطات التنظيمية ورابطات الصناعة من أجل العمل على تنفيذ  أمهية إنشاء فريق عمل
تقرير االحتاد عن املوضوع خالل االجتماع األخري للرابطات التنظيمية الذي  التوصيات املطروحة يف

 وارسو. عقد يف
   على  ،االحتاداقتراح عقد االجتماع يف جنيف أو قبل أحد االجتماعات الرئيسية لالحتاد وبدعم من

 أن يشمل االجتماع ممثالً لكل رابطة.
   أن يقوم األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت بإدراج موضوع متصل مبكافحة تزييف أجهزة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسوق غري الرمسية، وسرقة املطاريف، يف جدول أعمال الندوة 
 االتصاالت.العاملية املقبلة ملنظمي 

وسوف تتاح مجيع املواضيع اليت تناقش يف اجتماع الرابطات التنظيمية وكذلك املعلومات املتعلقة باحلوار الرفيع 
  املوقع اإللكتروين لالحتاد. املستوى يف
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وأود مرة أخرى أن أشكر االحتاد الدويل لالتصاالت وحكومة مملكة البحرين وهيئة تنظيم االتصاالت يف 
ى تنظيم هذا االجتماع الناجح واملثمر الذي تبادلنا فيه الكثري من اآلراء واملعلومات اليت عمقت البحرين عل

فهمنا للمواضيع الرئيسية اليت تؤثر على صناعتنا يف كل أحناء العامل. وأوجه شكري اخلاص إىل مقدمي العروض 
  ل مع التحديات التنظيمية.على تقامسهم جتارهبم معنا وتقدميهم حلوالً عملية ستساعدنا يف التعام

وأخرياً، أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن شكري اخلاص ملعايل الدكتور محدون إ. توريه الذي ستكون هذه 
) الندوة األخرية اليت تعقد يف فترة واليته كأمني عام لالحتاد. لقد 2014الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت (لعام 
  ته مكانة مرموقة ونالت من الثناء أرفعه وهذا أقل ما ميكن أن يقال عنه.احتلت جهود الدكتور توريه ومبادرا

___________  
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