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أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

ترأس االجتماع الدكتور هشام بسبس، رئيس شبكة 
هيئات التنظيم األورومتوسطية )Emerg( ورئيس شركة 

Intt يف تونس، حبضور السيد براهيما سانو، مدير مكتب 

تنمية االتصاالت، والسيد إبراهيم احلداد، رئيس ال مكتب 
اإلقليمي ملنطقة الدول العربية التابع لالت حاد، الذين 

شكروا رابطات اهليئات التنظيمية )RA( على مشاركتها 
النشطة يف اجتماعها السنوي هلذا العام أثناء الندوة العاملية 

 .)Gsr-16( 2016 ملنظمي االتصاالت لعام

وأقر السيد سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت، 
بأمهية هذه الرابطات، مذّكراً الرابطات بدورها الفريد 

وقدرهتا على إحداث الفارق. وأشار إىل أن االحتاد الدويل 
لالتصاالت هو مبثابة منصة حمايدة ميكن أن نتناقش فيها 

بشأن التعاون ونتبادل املعلومات بني شىت رابطات اهليئات 
التنظيمية عرب خمتلف املناطق. 

وشدد السيد سانو على أن دور رابطات اهليئات 
التنظيمية قد بات، وحنن نقف على أعتاب بيئة رقمية 

موصولة تعاونية، يواجه املزيد من التحديات وإن كان 
يوفر أيضاً املزيد من الفرص. وُتشكل االتصاالت امليسورة 
التكلفة والتجوال الدويل املتنقل جزءاً أساسياً من املناقشة. 

وتعد الرابطات اإلقليمية للهيئات التنظيمية شركاء ال 
غىن عنهم ميكنهم العمل مع االحتاد ومع جهات أخرى 

لتحديد مبادئ توجيهية وتوصيات اسرتاتيجية من شأهنا 
هتيئة بيئة مؤاتية لسوق التجوال الدويل املتنقل.

وحضر اجتماع هذا العام أكثر من 40 مشاركاً من 
 Emergو Eacoو Crasaو Artacو Aregnetو Apt( 12 رابطة

.)Watraو Uemoaو Satrcو Regulatelو Occurو Fratelو

ومشل االجتماع جلستني رئيسيتني مها:
عرض املشاريع واألنشطة الرئيسية لكل رابطة من 	 

رابطات اهليئات التنظيمية؛
 	.)Imr( التجوال الدويل املتنقل

وقامت مجيع رابطات اهليئات التنظيمية مبداخالت 
قدمت فيها معلومات عن األنشطة واملشاريع وألقت 

الضوء بوجه خاص على أنشطة الرابطات املختلفة بشأن 
التوصيلية وتقاسم البنية التحتية وإدارة الطيف فضاًل عن 
التجوال الدويل املتنقل. وعرضت الرابطات أيضاً جتربتها 

فيما خيص متويل مشاريعها وأنشطتها. وعرضت أيضاً 
جتربتها فيما خيص براجمها للتدريب وتبادل املعلومات. 

وعرضت السيدة صويف مادنز، رئيسة شعبة التنظيم 
وبيئة األسواق )RME( مبكتب تنمية االتصاالت، مبادرة 

“هيا جنوب العامل” اليت أطلقها مدير مكتب تنمية 
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االتصاالت يف عام 2015. ومع االعرتاف بأن االحتاد هو 
مبثابة منصة حمايدة ميكن أن تؤدي دوراً هاماً يف إجراء 

البحوث وتبادل املعلومات بشأن القضايا القانونية والتقنية 
والتنظيمية واالقتصادية املتعلقة بالتجوال الدويل املتنقل، 
أمجع املشاركون يف احلوار األخري الذي جرى يف إطار 
مبادرة “هيا جنوب العامل” يف جنيف يف سبتمرب 2015 

على أمهية مواصلة احلوار. واهلدف هو وضع إطار لتحديد 
اللبنات األساسية للمبادئ التوجيهية االسرتاتيجية اخلاصة 
بأفضل املمارسات واملوجهة إىل مجيع أصحاب املصلحة، 
وهتيئة بيئة منسقة مؤاتية للتجوال الدويل املتنقل. وستنظَّم 
اجتماعات مائدة مستديرة تشمل أعضاء االحتاد، مبا يف 

ذلك املنظمون وواضعو السياسات من أجل مواصلة 
احلوار، وتُعترب رابطات اهليئات التنظيمية بوجه خاص 

شركاء رئيسيني يف هذه اجلهود.

وقد بدأ االحتاد يف وضع مشروع اللبنات األساسية 
مسرتشداً بأفضل املمارسات الدولية ومبنشورات ونصوص 

ووثائق مستمدة من مبادرات إقليمية ودولية متعلقة 
بالتجوال الدويل املتنقل. والغرض من ذلك هو استخدام 

وتعميم هذه اللبنات كأساس ملناقشات أصحاب املصلحة 
الذين يشاركون بنشاط يف تنظيم وتوفري خدمات التجوال 

الدويل املتنقل.

وأقرت رابطات اهليئات التنظيمية بأن مجيع أصحاب 
املصلحة سيستفيدون من العمل معاً على املستوى 
اإلقليمي أو يف إطار اتفاقات قطرية ثنائية/متعددة 

األطراف للنظر يف اختاذ تدابري هيكلية يف سوق التجوال 
الدويل املتنقل باإلضافة إىل تدابري لتنظيم األسعار، وذلك 

بغية ضمان الشفافية ومتكني الرابطات الوطنية للهيئات 
التنظيمية من رصد التطورات يف أسواق التجوال 

الدويل املتنقل مبا يف ذلك تبادل املعلومات. وتوجهت 
رابطات اهليئات التنظيمية بالشكر إىل مدير مكتب 

تنمية االتصاالت على إطالق هذه املبادرة وأعربت عن 
استعدادها للتعاون وتبادل املعلومات مع االحتاد وفيما 

بينها يف إطار مبادرة “هيا جنوب العامل”.

وشكر املشاركون االحتاد الدويل لالتصاالت على 
تنظيمه اجتماعاً ناجحاً ومثمراً مت فيه تبادل العديد من 

اآلراء واملعلومات مما زاد من إملام اجلميع باملواضيع 
الرئيسية اليت ختلف أثراً شاماًل على صناعة االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى تعزيز بيئة 
عمل تعاونية.
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