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، جامايكا ،(OUR) ومدير عام مكتب تنظيم املرافق (OOCUR) املرافق تنظيمهيئة  آنسورد هيويت، رئيسالسيد االجتماع  ترأس
نقةة ، رئيس املكتب اإلقليمي ملبرونو راموس، والسيد باالحتاد حبضور السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت

اذا هلها النشقة يف اجتماعها السنوي على مشاركت (RA) رابقات اهليئات التنظيمية هيويتوشكر السيد  .التابع لالحتاد األمريكتني
 .ودعا السيد سانو إىل الرتحيب باملشاركني وإلةاء كلمة (GSR-17) 2017الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  أثناءاملنظم العام 

رق. افالبدورها الفريد وقدرهتا على إحداث  إياهاالرابقات، ماذّكراً ه سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت، بأمهية هاذ وأقر السيد
وأشار إىل أن االحتاد الدويل لالتصاالت هو مبثابة منصة حمايدة ميكن أن نتناقش فيها بشأن التعاون ونتبادل املعلومات بني شىت 

 املناطق. رابقات اهليئات التنظيمية عرب خمتلف
 EACOو CTUو CTOو ATUو ARTACو AREGNETو ARCTEL) رابقة 12مشاركًا من  60وحضر اجتماع هاذا العام أكثر من 

 (.SATRCو REGULATELو OOCURو FRATELو EMERGو
 .جدول األعمال بندينومشل 

 التنظيمية عرض المشاريع واألنشطة الرئيسية لكل رابطة من رابطات الهيئاتالبند األول: 

بوجه خاص قدمت فيها معلومات عن األنشقة واملشاريع وألةت الضوء مبداخالت ت مجيع رابقات اهليئات التنظيمية قام
وإدارة القيف فضاًل عن التجوال الدويل املتنةل. وعرضت  والربنامج الرقميعلى أنشقة الرابقات املختلفة بشأن التوصيلية 

على الصفحة اإللكرتونية  وستتاح مجيع العروضاملعلومات.  لتدريب وتبادلل هافيما خيص براجم جتربتهاالرابقات أيضًا 
 .2017الرابقات لعام  الجتماع

االحتاد بشأن التنظيم التعاوين والنفاذ ميسور التكلفة إىل البنية التحتية الدولية والتجوال الدويل  ومبادرات مشاريع ومت عرض
واخلدمة الشاملة، بشكل خاص، مع الرتكيز على آليات تبادل املعارف واملبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات  (IMR) املتنةل

 ها.ءم رابقات اهليئات التنظيمية وأعضااتيجية لالحتاد ال ي ميكن أن هتواحلوارات واألحداث االسرت 

لى توفير النفاذ ميسور التكلفة إلى تكنولوجيا مناقشة مجاالت التعاون المحتملة مع التركيز بشكل خاص عالبند الثاني: 
 المعلومات واالتصاالت

وباإلشارة إىل أمهية تفادي االزدواجية وتبادل أفضل املمارسات وتعزيز التعاون بني الرابقات واالحتاد، ناقش املشاركون جماالت 
 (OSP) مبا يف ذلك موردو اخلدمات اإللكرتونية اجلديدة، الفاعلةالعاملية واإلقليمية لألطراف  النُ ُهجاالهتمام احملتملة وال ي مشلت 

والتجوال الدويل املتنةل والنفاذ إىل البنية التحتية  ةالشاملواخلدمة الشامل  والنفاذ (OTT) واخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت
 تةتصر بأالاقرتح املشاركون  ،خرينجتارب اآلمن اهتمامهم بتعلم كل منهم  تأكيدالدولية وأهداف الربنامج الرقمي ومشروعاته. وب
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ها يف الفرتات ما بني ؤ ، ولكن ميكن إثرا2017لعام  مجع العروض املةدمة يف اجتماعهاعلى  للرابقاتاإللكرتونية  الصفحة
على إنشاء  االحتاد وشجع احلضورعملية تبادل املعارف الةيمة وال ي تتم يف كل اجتماع. طوال العام االجتماعات، حبيث تستمر 

إلكرتونية لرابقات اهليئات التنظيمية ميكن أن تتضمن العروض ال ي تةدم يف اجتماعات الرابقات فضاًل عن تةارير هاذه  بوابة
 الرابقات. إىل تةارير وأنشقة وروابطاالجتماعات 

يوفر املزيد  إقليمية للةضايا مما استجابةبلورة يف مساعدة هيئات التنظيم اإلقليمية على  االحتاد نظرأن يواقرتحت الرابقات أيضًا 
يف الندوة العاملية التالية ملنظمي االتصاالت لالطالع على جمموعة  املالحظات من اإلبداع. وميكن للمناطق بعد ذلك تبادل

ًا ومثمرًا مت فيه وشكر املشاركون االحتاد الدويل لالتصاالت على تنظيمه اجتماعًا ناجح ر  اعتمادها.ال ي يُ  النُ ُهجمتنوعة من 
 صناعةزاد من إملام اجلميع باملواضيع الرئيسية ال ي ختلف أثرًا شاماًل على  مما تبادل العديد من اآلراء واملعلومات

 تعاونية. االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى تعزيز بيئة عمل

___________ 


