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 حـــاد الدولـــي لالتصـــاالتاالت

 
 

 رير الرئيسـتق

 اجتماع الرابطات التنظيمية

 ليربفيل، غابون
 2015يونيو  8
 1715إىل الساعة  1430من الساعة 

 ،أصحاب السعادة، السيدات والسادة
االجتماع السنوي   هذايف الةالفع   ملشاركتكم أغتنم هذه الفرصة ألقدم خالص شكري وامتناين إىل الرابطات التنظيميةيطيب يل أن 

 .اخلاص بالرابطات التنظيمية
الرابطات التنظيمية  املعلومات بني خمتلف لتبادلأن يبين جسور التعاون وينشئ منصة يف لقد جنح االحتاد الدويل لالتصاالت دوماً 

تصاالت يف وسط رابطة هيئات تنظيم االعلى دعوة من االحتاد، حتت رئاسة  عقد اجتماع هذا العام، بناءً عليه، ي  شىت املناطق. و  يف
االتصاالت  تنمية مكتب مدير سانو وإذ يدرك السيد .2015 قبل استهالل الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام (ARTAC)إفريقيا 

 .إحداث تغيري من ميكِّنهاوالذي الذي تنفرد به يذكرها بدورها الفريد وبوضعها  الرابطات، فإنه هذه مثل أمهية
اجتماع هذا العام الذي يعقد  ،(ARTAC)رابطة هيئات تنظيم االتصاالت يف وسط إفريقيا من دواعي الشرف العظيم أن ترأس  وكان

رئيس مكتب تنمية والسيد براهيما سانو، من غابون،  ني مومبوالسيد ل، يف حضور 2015 يونيو 8 يوميف ليربفيل، بعد ظهر 
 .االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت

، ورابطة (AREGNET) الشبكة العربية هليئات تنظيم االتصاالت) اترابط 9مشاركًا من  50اجتماع هذا العام أكثر من  وحضر
، وجمموعة (CRASA) ة هيئات تنظيم االتصاالت يف إفريقيا اجلنوبية، ورابط(ARTAC) وسط إفريقيا هيئات تنظيم االتصاالت يف
منتدى أمريكا الالتينية هليئات ، و (FRATEL) الفرنكوفونية لتنظيم االتصاالت والشبكة، (EMERG) هيئات التنظيم األورومتوسطية

ومجعية منظمي االتصاالت يف غرب ، (OCCUR) يملنطقة البحر الكاريب هيئة منظمي املرافق، و (REGULATEL) تنظيم االتصاالت
 (.(SATRC) جنوب آسيا ، وجملس منظمي االتصاالت يف(WATRA) إفريقيا

 ومشل االجتماع ثالث جلسات تناولت ما يلي:
 رابطة لكل الرئيسية واألنشطة عن املشاريع تقدمي عرض 

 باستخدام األلياف البصرية ق يف النفاذ إىل االتصاالت الدوليةاحل 

 وال املتنقل الدويلالتج 
 ويشرفين أن أقدم لكم ملخصاً لالجتماع يف النقاط التالية. 
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 وفيما يتصل بالبند األول من جدول األعمال:
  وسط إفريقيا رابطة هيئات تنظيم االتصاالت يفق دمت مداخالت من (ARTAC)  والشبكة العربية هليئات تنظيم

وجمموعة هيئات التنظيم  (CRASA) ورابطة هيئات تنظيم االتصاالت يف إفريقيا اجلنوبية (AREGNET)االتصاالت 
الفرنكوفونية لتنظيم  والشبكة (SATRC) جنوب آسيا وجملس منظمي االتصاالت يف (EMERG) األورومتوسطية

تحتية الدولية ىل البنية السيما فيما يتعلق بالنفاذ إ . وسلطت الرابطات الضوء على أنشطتها، وال(FRATEL) االتصاالت
 لأللياف البصرية والتجوال املتنقل، وتبادلت فيما بينها املعلومات بشأن جتارهبا اخلاصة بتمويل مشاريعها وأنشطتها وبرنامج

 أنشطتها للعام املقبل.
o  جمموعة هيئات التنظيم األورومتوسطيةأطلعت (EMERG)  احلضور على معلومات بشأن التقرير املرجعي

 .وسطيةاألورومتالصادر عنها الذي يتضمن التقييم املقارن لقطاع االتصاالت اإللكرتونية يف املنطقة 
o وأطلعت رابطة هيئات تنظيم االتصاالت يف إفريقيا اجلنوبية (CRASA)  احلضور على معلومات بشأن الدراسات

ت ملفتوح وتقاسم البىن التحتية، مشريًة إىل أن هيئات اإلذاعة وهيئات تشغيل االتصاالاليت أجرهتا حول النفاذ ا
 تواجه حتديات فيما يتعلق بالنفاذ إىل البنية التحتية وتقامسها (SADC)يف منطقة اجلماعة اإلمنائية إلفريقيا اجلنوبية 

 ية وشركات التشغيل.مالكو البنية التحت وفيما يتعلق كذلك بانعدام الشفافية يف مناذج التسعري اليت يستعملها
مسألة و  من جدول األعمال على التوايل موضوع النفاذ إىل البنية التحتية لالتصاالت الدولية باأللياف البصرية 3و 2وتناول البندان 

 التجوال املتنقل الدويل.
إعالم احلضور ئيسة شعبة التنظيم وبيئة األسواق، بوخالل اجللستني الثانية والثالثة، قامت ممثلة االحتاد السيدة صويف مادنس، ر 

 مبشروع االحتاد اخلاص بالنفاذ املفتوح إىل االتصاالت الدولية باأللياف البصرية، وبأنشطة االحتاد بشأن التجوال املتنقل الدويل، على
 ة.ابطات التنظيميالتوايل. وستتاح يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد مجيع املواضيع اليت نوقشت يف اجتماع الر 

لتنظيمية إىل إىل البنية التحتية لالتصاالت الدولية باأللياف البصرية، دعا االحتاد الرابطات اوفيما يتعلق مبشروع النفاذ املفتوح 
 – االستفادة من املعلومات واخلربات املتوفرة لدى كل منها وتبادهلا من أجل إرساء هياكل وحلول اقتصادية وتقنية وتنظيمية

يد تكون مؤاتية لتحقيق االستفادة القصوى من االتصاالت الدولية باأللياف البصرية. وينظر العد –كون مبثابة لبنات البناء ت
من الرابطات التنظيمية يف هذه املسألة املهمة، وشددت على أمهية اإلرادة السياسية واملؤيدين يف احلصول على نتائج. ومن 

 من البلدان ية حتتية ميكن التعويل عليها بشكل أكرب، ميكن للبلدان اليت كانت تعترب دائماً خالل ختفيض التكاليف وتوفري بن
غري الساحلية أن تصبح موصولة برًا وأن توفر للمستهلكني سعة كبرية لالتصاالت، وأن تسهم يف التنمية االقتصادية 

 (CRASA) وبيةيئات تنظيم االتصاالت يف إفريقيا اجلنهواالجتماعية لتلك البلدان واملناطق اليت تنتمي إليها. وقدمت رابطة 
معلومات حول خربهتا وذكرت الرابطات التنظيمية األخرى أن من املهم إشراك األطراف األخرى املهتمة، مثل اهليئات اإلذاعية، 

 يف املناقشات ويف تعريف احللول املقرتحة.
، أقرت الرابطات التنظيمية، يف ضوء الطبيعة الدولية للتجوال، بأن من الضروري أن (IMR)وفيما يتعلق بالتجوال املتنقل الدويل 

تعمل مجيع األطراف املعنية معاً على الصعيد اإلقليمي أو يف إطار اتفاقات ثنائية من أجل تباحث التدابري اهليكلية يف سوق التجوال 
طور سوق لضمان الشفافية والسماح هليئات التنظيم الوطنية برصد تاملتنقل الدويل إىل جانب أي تدابري تنظيمية بشأن األسعار، 

احلضور مبعلومات حول  (EACO)التجوال املتنقل الدويل مبا يف ذلك تبادل املعلومات. وأفادت منظمة االتصاالت لشرق إفريقيا 
بني البلدان املتضررة  ى أعلى مستوى فيماخربهتا يف جمال التجوال يف املنطقة اليت تعمل فيها، وشددت على أن اإلرادة السياسية عل

معلومات حول اخلربة  (REGULATEL) أمريكا الالتينية هليئات تنظيم االتصاالتهي عامل أساسي لتحقيق ذلك. وقدم منتدى 
 أن ىلاملكتسبة يف املنطقة، مسلطًا الضوء على أن املشغلني أنفسهم ميكنهم أيضًا الشروع يف خفض تكاليف التجوال، ومشريًا إ

 اخلربة املكتسبة تبني أن اآلخرين سيتبعون عموماً نفس املسار.
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وأقرت الرابطات التنظيمية باحلاجة إىل املزيد من التعاون وتبادل املعلومات، مع تطلعها إىل توطيد التعاون مع االحتاد الدويل 
بيل عمل االحتاد مع الرابطات التنظيمية يف سلالتصاالت. وأوصى االجتماع كذلك، بغية إشراك األطراف املهتمة األخرى، بأن ي

دعم إنشاء شبكة من الربملانيني بشأن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذين يكونون على اطالع أكرب على املسائل 
 .تذات الصلة بالقطاع مما يسمح هلم بأخذ هذه املعلومات بعني االعتبار عند مشاركتهم يف عملية وضع السياسا

وأود أن أشكر االحتاد الدويل لالتصاالت على تنظيم هذا االجتماع الناجح واملثمر الذي تبادلنا فيه الكثري من اآلراء واملعلومات 
اليت عمقت فهمنا للمواضيع األساسية اليت تؤثر على صناعتنا على الصعيد العاملي. وأوجه شكري اخلاص إىل مقدمي العروض 

 علومات حول جتارهبم قدموا حلواًل عملية ستساعدنا يف التعامل مع التحديات التنظيمية.الذين أثروا االجتماع مب

___________ 


