االجتماع السنوي السابع عشر للشبكة
العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات
(تونس 24:إلى  26سبتمبر)2019

محضر االجتماع والتوصيات

-1-

تقرير وتوصيات االجتماع السنوي السابع عشر
للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات
البند األول :الجلسة االفتتاحية

تقييم المشاريع الحالية
 )1مشروع تعزيز خدمات النطاق العريض في المنطقة العربية
 )2مشروع تأثيرات برامج تطبيقات االتصاالت عبر بروتكول شبكات
االنترنت( )OTTعلى المجاالت االجتماعية واالقتصادية واألمنية
 )3مشروع الدراسة المقارنة ألسعار االتصاالت في الدول العربية
 )4مشروع النفاذ إلى خدمات االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات في المناطق الريفية
والنائية
البند الثاني

 )5مشروع تبادل الخبرات في مراقبة جودة خدمات االتصاالت الخلوية
( )QoS/QoEوحماية شؤون المستفيدين
 )6مشروع دراسة التجوال الدولي بين الدول العربية
 )7مشروع شبكة اتصاالت الطوارئ للمنطقة العربية
 )8مشروع حماية األطفال عند استخدام وسائل االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات
 )9مشروع تبادل الخبرات في مكافحة تهريب المكالمات الدولية الذي يتم من
خالل استخدام أجهزة ()SIMBox
 )10مشروع التنظيم عن طريق البيانات
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مناقشة المشاريع الجديدة
البند الثالث

حماية هوية المستخدم من برامج انتحال الشخصية
توظيف الذكاء الصناعي ( )AIفي قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
توجيهات تتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس ()5G
التعرض البشري للمجاالت الكهرومغناطيسية لشبكات الهاتف المتنقل  3G، 2Gوما
بعد 4G

البند الرابع :تقييم وتطوير عمل الشبكة
البند الخامس :مراجعة القواعد األساسية للشبكة
البند السادس :مستجدات االتحاد الدولي لالتصاالت
البند السابع :نشاط المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت
البند الثامن :ما يستجد من أعمال
البند التاسع :موعد ومكان االجتماع السابع عشر
*********************
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البند األول :الجلسة االفتتاحية
بناء على مقررات االجتماع السادس عشر للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات
المنعقد بمملكة البحرين بشأن عقد االجتماع السنوي السابع عشر للشبكة بجمهورية تونس ،وتلبية
للدعوة الكريمة الموجهة من الهيئة الوطنية لالتصاالت بجمهورية تونس ،عقدت الشبكة اجتماعها
السنوي السابع عشر في العاصمة تونس خالل الفترة الممتدة من  24إلى  26سبتمبر  2019بحضور
وفود من رؤساء وخبراء هيئات تنظيم االتصاالت تمثل ( )12دولة عربية وهي:
المملكة األردنية الهاشمية ،مملكة البحرين ،الجمهورية التونسية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية ،المملكة العربية السعودية ،جمهورية السودان ،جمهورية العراق ،سلطنة عمان ،دولة
الكويت ،جمهورية مصر العربية ،المملكة المغربية والجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
كما حضر االجتماع بصفة مراقب المهندس /إبراهيم الحداد ،مدير المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد
الدولي لالتصاالت.
ترأس وفد األمانة الدائمة للشبكة ،المهندس محمد شماني ممثال لألمين العام للشبكة.
افتتحت أعمال إجتماع الخبراء األستاذة ابتسام بالواعر مديرة العالقات الدولية في الهيئة الوطنية
لالتصاالت بالجمهورية التونسية ،بكلمة رحبت خاللها بالوفود العربية الشقيقة المشاركة في االجتماع.
تناول الكلمة بعد ذلك ممثل األمانة الدائمة المهندس محمد شماني رحب فيها بالوفود المشاركة وشكر
جمهورية تونس على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة ،وقدم ملخصا ً عن نشاطات الشبكة للفترة
المنصرمة.
و أعطيت الكلمة إلى السيد عادل درويش من هيئة تنظيم االتصاالت بدولة البحرين (دولة الرئاسة)،
حيث شكر بدوره الدولة المستضيفة واستعرض مشروع جدول أعمال االجتماع المقترح إعالنا ببدء
أعمال لجنة الخبراء.
وبالتوازي مع اجتماع الخبراء التحضيري ،بتاريخ  24سبتمبر  ،2019عقد رؤساء وفود الهيئات
العربية إجتماعهم رفيع المستوى ،لمناقشة المواضيع ذات البعد االستراتيجي.
ثم إنعقد االجتماع السابع عشر لمجلس الشبكة العربية بتاريخ  26سبتمبر  ،2019الذي إبتدأت أعماله
بكلمة المهندس محمد شماني (نيابة عن الدكتور أمزيان ميلود األمين العام للشبكة العربية) رحب فيها
بالمشاركين ،ثم ألقى كلمة األمين العام التي قدم فيها ملخصا ً عن أبرز مخرجات االجتماع السادس
عشر للشبكة والمستجدات التي طرأت منذ هذا االجتماع.
بعد ذلك ،تناول الكلمة معالي الشيخ /ناصر بن محمد آل خليفة ،القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم
االتصاالت بمملكة البحرين والرئيس الحالي للشبكة.
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تلى ذلك مراسم تسليم أعمال الرئاسة حيث قام سعادة الشيخ /ناصر بن محمد آل خليفة الرئيس الحالي
للشبكة بتسليم رئاسة الشبكة لسعادة الدكتور /األسعد الحمزاوي ،رئيس الهيئة الوطنية لالتصاالت
بالجمهورية التونسية ليتسلم معه رئاسة الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات.
ثم قام سعادة الدكتور /األسعد الحمزاوي بإلقاء كلمة بهذه المناسبة حيث رحب فيها بالوفود وعبر عن
شكره لهم منوها بأهمية التعاون العربي لتحقيق األهداف العربية المشتركة على المستويين العربي
والعالمي.
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البند الثاني :تقييم المشاريع الحالية
ناقش االجتماع المشاريع الحالية المدرجة على جدول أعماله ،وأصدر بشأنها التوصيات التالية:
 )1مشروع تعزيز خدمات النطاق العريض في المنطقة العربية (مقدم من جمهورية مصر العربية).
توصيات االجتماع السادس عشر:
 إعادة تحديد أهداف المشروع وصياغتها بصورة أكثر تفصيال مع تحديد المدة الزمنية وإعدادخطة العمل والطلب من هيئات التنظيم العربية إرسال مالحظاتها ومرئياتها حيال األهداف
الجديدة في مدة ال تزيد عن شهر ونصف من تاريخ االجتماع.
 يعاد صياغة االستبيان استناد لألهداف الجديدة ومن ثم يتم إعادة تعميمه على الدول األعضاءعلى أن يتم الرد خالل شهر ونصف من تاريخ االجتماع.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 شكر االجتماع اإلدارة المصرية على المجهودات المبذولة في ادارة الفريق وتم االتفاق علىاالكتفاء بمخرجات المشروع وأوصى االجتماع برفع المشروع من جدول أعمال الشبكة.
 )2مشروع تأثيرات برامج تطبيقات االتصاالت عبر بروتوكول شبكات االنترنت ( )OTTعلى
المجاالت االجتماعية واالقتصادية واألمنية (مقدم من جمهورية مصر العربية).
توصيات االجتماع السادس عشر:
 إعادة تعميم نموذج التقييم على الدول األعضاء ،على أن تقوم بإرسال مرئياتها بما يخصعناصر التقييم واالستفسارات إن وجدت خالل مدة شهر ونصف من تاريخ االجتماع.
 موائمة كافة الدراسات على المستوى الدولي من مجموعات دراسية ومؤتمرات ولجان عملبما يخص المشروع.
 -مشاركة الجهات ذات العالقة بمناقشة مشروع تقييم التطبيقات في صياغة عوامل التقييم.

 سيتم تنظيم ورشة عمل حول هذا المشروع من قبل هيئة تنظيم االتصاالت لمملكة البحرينخالل الربع األول من سنة .2019
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
شكر االجتماع اإلدارة المصرية على مجهوداتها في إدارة الفريق ،وبناء على مخرجات الفريق
أوصى االجتماع بمايلي:
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 اعتماد التوصية  ITU-T D.262للجنة الدراسية الثالثة باالتحاد الدولي لالتصاالت كمسودةمبدئية لوضع إطار تنظيمي ل  OTTفي المنطقة العربية وتعديل التوصية بما يناسب الدول
العربية،
 تشجيع الدول العربية على المشاركة في أعمال اللجنة الدراسية الثالثة لقطاع التقييس باالتحادالدولي لالتصاالت وباألخص لجنة المقررين المنوطة بدراسة ،OTT
 -إيجاد منصة  OTTللدول العربية،

 -استمرار عمل الفريق وتمديد فترة المشروع بسنة واحدة استجابة لطلب اإلدارة المصرية،

 الطلب من الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لدولة الكويت استضافة اجتماع فريقعمل  OTTخالل الربع األول من سنة .2020
 )3مشروع الدراسة المقارنة ألسعار االتصاالت في الدول العربية (مقدم من مملكة البحرين)
توصيات االجتماع السادس عشر:
 تعميم تقرير الدراسة المقارنة ألسعار االتصاالت لسنة  2018في الدول العربية والمعدةمن طرف اإلدارة البحرينية على باقي األعضاء حال االنتهاء من التقرير النهائي وذلك قبل
نهاية العام الحالي.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 التقدم بالشكر لمملكة البحرين على الجهود التي تبذلها في إنجاز هذا المشروع ،وتم االتفاقعلى أن يتم تعميم التقرير النهائي للعام  2019ورفعه على صفحة هيئة تنظيم االتصاالت
بمملكة البحرين وعلى صفحة الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت خالل شهر من تاريخ
هذا االجتماع.
 استمرار المشروع وتحديث الدراسة وحث الدول على مراجعة البيانات وتحديثها عند تعميمهامن قبل مملكة البحرين وااللتزام بالفترة الزمنية المحددة وذلك لالنتهاء من المشروع حسب
الجدول الزمني المتفق مع الشركة االستشارية.
 )4مشروع النفاذ إلى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المناطق الريفية والنائية (مقدم
من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية).
توصيات االجتماع السادس عشر:
 الطلب من اإلدارة الموريتانية إعادة تعميم االستبيان على باقي أعضاء الشبكة ،وعلى أن يتمتحديد مدة شهر ونصف من تاريخ التعميم لملء وإرسال االستبيان من طرف كافة األعضاء.
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 -استمرار األمانة العامة في طلب تحديث المشروع من قبل اإلدارة الموريتانية.

 االنتهاء من المشروع بعد الحصول على البيانات واالنتهاء من الدراسة المطلوبة.وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 التقدم بالشكر لإلدارة الموريتانية على المجهودات المبذولة في ادارة الفريق ،وتم االتفاقعلى حث المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت على تقديم الدعم والمساعدات
الفنية لجمهورية موريتانيا حيال موضوع النفاذ إلى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات في المناطق الريفية والنائية ،وأوصى االجتماع برفع المشروع من جدول أعمال
الشبكة.
 )5مشروع تبادل الخبرات في مراقبة جودة خدمات االتصاالت الخلوية ( )QoS/QoEوحماية
شؤون المستفيدين (مقدم من المملكة األردنية الهاشمية).
توصيات االجتماع السادس عشر:
 تقديم الشكر للمملكة األردنية الهاشمية على تحقيقها ألهداف المشروع وعلى تحضير التقريرالمرجو من المشروع.
 الطلب من هيئة تنظيم قطاع االتصاالت األردنية بتعميم االستبيان على األعضاء مرة أخرىويتم الرد خالل شهرين من تاريخ التعميم حيث يتم إضافة المقترحات في مرفق التقرير قصد
إثرائه بخبرات الدول األعضاء في هذا المجال.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 تقديم الشكر لإلدارة االردنية على المجهودات المبذولة في ادارة الفريق ،وتم االتفاق علىاالكتفاء بمخرجات المشروع كما أوصى االجتماع برفع المشروع من جدول أعمال الشبكة
والطلب من المملكة االردنية الهاشمية االنتهاء من التقرير النهائي وارساله لألمانة الدائمة
لتعميمه على أعضاء الشبكة خالل شهر من تاريخ االجتماع.
 )6مشروع دراسة التجوال الدولي بين الدول العربية (مقدم من مملكة البحرين)
توصيات االجتماع السادس عشر:
 ستقوم هيئة تنظيم االتصاالت بمملكة البحرين بتنظيم ورشة عمل لهذا المشروع بالتعاون معالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت،
 إعداد خطة عمل تنفيذية لهذا المشروع خالل الربع األول من عام .2019-8-

وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 التقدم بالشكر إلى اإلدارة البحرينية على المجهودات المبذولة في ادارة الفريق وأوصىاالجتماع بما يلي:
 .1تبني التوصية  ITU-T D.97الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت كأساس لإلطار
التنظيمي لتخفيض أسعار التجوال بين الدول العربية،
 .2االستمرار بالعمل ،من خالل التواصل بالبريد االلكتروني أو اجتماعات للفريق ،على
مقترح لتخفيض أسعار التجوال لتقديمه في االجتماع القادم أو عرض مستجدات العمل
على هذا التوجه.
 .3حث أعضاء الشبكة للمشاركة الفعالة في أعمال واجتماعات الفريق،
 .4الطلب من الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لدولة الكويت استضافة اجتماع
فريق عمل التجوال الدولي في المنطقة العربية خالل الربع األول من سنة .2020
 )7مشروع شبكة اتصاالت الطوارئ للمنطقة العربية (مقدم من جمهورية السودان)
توصيات االجتماع السادس عشر:
 تعميم االستبيان على جميع الدول األعضاء وانتظار مدة أسبوعين من تاريخ التعميم إلبداءالمالحظات والمقترحات؛
 بعد تجميع المالحظات والمقترحات يتم اعادة ارسال االستبيان المعدل من قبل االدارةالسودانية إلى جميع أعضاء الشبكة ،ويتم اإلجابة على هذا االستبيان في مدة ال تزيد عن
شهر؛
 يتم إعداد خطة عمل من قبل رئاسة المشروع بالتنسيق مع الدول المشكلة لفريق العمل فيمدة أقصاها شهران بعد استالم االستبيان
 سيتم تنظيم ورشة عمل حول هذا المشروع من قبل هيئة تنظيم االتصاالت لمملكة البحرينخالل الربع االول من سنة .2019
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 التقدم بالشكر لإلدارة السودانية على المجهودات المبذولة في ادارة الفريق، -استمرار أعمال الفريق لسنة واحدة استجابة لطلب اإلدارة السودانية،

 إعادة تعميم استبيان اتصاالت الطوارئ على جميع أعضاء الشبكة ليتم الرد عليه في مدة التزيد عن شهر،
 تعزيز التعاون مع المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت بغرض إنشاء بوابةإلكترونية التصاالت الطوارئ في المنطقة العربية ومساعدة الدول العربية من خالل تزويدها
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بأية مبادئ استرشاديه وتوجيهية صادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت فيما يخص اتصاالت
الطوارئ.
 دعوة المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت ارسال تفاصيل عن ورشة العملالخاصة باتصاالت الطوارئ المزمع تنظيمها في المملكة العربية السعودية الى األمانة الدائمة
ليتم تعميمها على أعضاء الشبكة.
 )8حماية األطفال عند استخدام وسائل االتصاالت/االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (مقدم من
جمهورية السودان)
توصيات االجتماع السادس عشر:
 وافق االجتماع على طلب اإلدارة السودانية لتمديد المشروع على أن تأخذ األهداف اإلضافيةالمقترحة من األعضاء بعين االعتبار ليتم دراستها خالل شهر واحد من تاريخ االجتماع؛
 الطلب من رئيس المشروع االستئناس بتجربة وخبرة كل من االتحاد الدولي لالتصاالت،العراق ،لبنان ،مصر وكذا من باقي الدول األعضاء التي لها خبرة في هذا المجال؛
 طلبت هيئة تنظيم االتصاالت لسلطنة عمان االنضمام إلى هذا المشروع.وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 تقديم الشكر لإلدارة السودانية على المجهودات المبذولة في ادارة الفريق ،وتم االتفاق علىاالكتفاء بمخرجات المشروع كما أوصى االجتماع برفع المشروع من جدول أعمال الشبكة،
على أن تقوم االدارة السودانية بتزويد األمانة الدائمة بالتقرير النهائي للمشروع ليتم تعميمه
على أعضاء الشبكة.
 دعوة المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت لمساعدة الدول العربية الراغبة فيوضع استراتيجيات وطنية لحماية األطفال ولبناء قدرات الدول العربية في مجال حماية
االطفال عند استخدام وسائل االتصاالت بعقد ورش عمل ومنتديات في المنطقة العربية.
 )9تبادل الخبرات في مكافحة تهريب المكالمات الدولية الذي يتم من خالل استخدام أجهزة
(( )SIMBoxمقدم من المملكة األردنية الهاشمية)
توصيات االجتماع السادس عشر:
 تقديم الشكر لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت االردنية على اعدادها للتقرير المرجو من هذاالمشروع؛
 الطلب من هيئة تنظيم قطاع االتصاالت االردنية بتعميم االستبيان على االعضاء مرة اخرىمع إعطاء مهلة شهرين من تاريخ التعميم للرد على االستبيان؛
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 مراجعة نهائية للتقرير وتعميمه على األعضاء خالل شهر من االنتهاء من االستبيان.وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 تقديم الشكر لإلدارة االردنية على المجهودات المبذولة في ادارة الفريق ،وتم االتفاق علىاالكتفاء بمخرجات المشروع كما أوصى االجتماع برفع المشروع من جدول أعمال الشبكة.
 )10التنظيم عن طريق البيانات (مقدم من الجزائر)
توصيات االجتماع السادس عشر:
 تشكيل فريق عمل برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعضوية كل منجمهورية السودان والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت وجمهورية
العراق والمملكة األردنية الهاشمية وجمهورية لبنان وسلطنة عمان والمملكة العربية
السعودية.
 إعداد استبيان من الجزائر بما يخص المشروع وتعميمه على باقي األعضاء في مدة ال تزيدعن شهرين من تاريخ االجتماع.
 أخذ بعين االعتبار مخرجات مشروع تبادل الخبرات في مراقبة جودة الخدمات المقدم منالمملكة األردنية الهاشمية كمدخل لبداية خطة عمل المشروع.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 -تقديم الشكر لإلدارة الجزائرية على المجهودات المبذولة في ادارة الفريق،

 -الموافقة على طلب كل من االردن ،تونس وموريتانيا االنضمام للمشروع،

 اعتماد التوصية ( )ITU-T E.806حول مراقبة جودة خدمات االتصاالت كإطار استرشاديألعمال الفريق،
 االستفادة من أعمال اللجنة الدراسية  12بقطاع التقييس لالتحاد الدولي لالتصاالت، استمرار عمل الفريق لسنة واحدة استجابة لطلب اإلدارة الجزائرية.البند الثالث :مناقشة المشاريع الجديدة
ناقش االجتماع المشاريع الجديدة المدرجة على جدول أعماله ،وأصدر بشأنها التوصيات التالية:
 مقترح حماية هوية المستخدم من برامج انتحال الشخصية (مقدم من العراق)
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وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 التقدم بالشكر لإلدارة العراقية على المجهودات المبذولة في تقديم مقترح المشروع وتمتإحالة الموضوع الى المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت لدعم ومساعدة
العراق في موضوع حماية المستخدم من برامج انتحال الشخصية.
 توظيف الذكاء الصناعي ( )AIفي قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات (مقدم من تونس
وعمان)
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 التقدم بالشكر لإلدارتين التونسية والعمانية على المجهودات المبذولة في إعداد المقترحاتالخاصة بالذكاء االصطناعي ،وتم االتفاق على تشكيل فريق عمل لهذا المشروع على أن
تقوم االدارتين بإرسال وثيقة تحتوي على أهداف المشروع ،خطة العمل والمدة الزمنية
ألعمال الفريق خالل اسبوعين من تاريخ هذا االجتماع ( 10أكتوبر .)2019
 الموافقة على انضمام لفريق العمل كل من الدول: oاالردن
 oالبحرين
 oتونس
 oالسعودية
 oالسودان
 oالعراق
 oعمان
 oمصر
 تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات (مقدم من
عمان)
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 التقدم بالشكر لإلدارة العمانية على المجهودات المبذولة في إعداد وتقديم مقترح المشروع،وتم االتفاق على تشكيل فريق عمل لهذا المشروع ،على أن تقوم االدارة العمانية بإرسال
وثيقة تحتوي على أهداف المشروع ،خطة العمل والمدة الزمنية ألعمال الفريق خالل
اسبوعين من تاريخ هذا االجتماع ( 10أكتوبر .)2019
 الموافقة على انضمام لفريق العمل كل من الدول: oالسعودية
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o
o
o
o

السودان
العراق
عمان
مصر

 توجيهات تتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس (( )5Gمقدم من تونس)
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 تقديم الشكر لإلدارة التونسية على المجهودات المبذولة في اعداد وتقديم مقترح المشروع،وتم االتفاق على تشكيل فريق عمل لهذا المشروع على أن تقوم االدارة التونسية بإرسال
وثيقة تحتوي على أهداف المشروع ،خطة العمل والمدة الزمنية ألعمال الفريق خالل
أسبوعين من تاريخ هذا االجتماع ( 10أكتوبر .)2019
 الموافقة على انضمام لفريق العمل كل من الدول: oاالردن
 oتونس
 oالجزائر
 oالسعودية
 oالعراق
 oعمان
 التعرض البشري للمجاالت الكهرومغناطيسية لشبكات الهاتف المتنقل  3G، 2Gوما بعد
( 4Gمقدم من الجزائر)

وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
تقديم الشكر لإلدارة الجزائرية على المجهودات المبذولة في تقديم مقترح المشروع ،وأوصى
االجتماع بما يلي:
 االستفادة والمشاركة الفعالة في ورشة العمل التي ستقام في المملكة االردنية الهاشمية فيشهر ديسمبر  2019للتعرف على خبرات الدول في هذا المجال،
 الطلب من الدول ذات الخبرة في هذا المجال بتقديم مرئياتهم كجزء من ورشة العمل باألردنوهي كل من المملكة العربية السعودية ،السودان وسلطنة عمان،
 -اعتماد المقترح كدراسة وليس كمشروع،
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 دعوة االدارة الجزائرية لتقديم تقرير عن الخبرات في هذا المجال بناء على مخرجات ورشةالعمل التي ستقام في األردن خالل شهرين من تاريخ انعقادها ( 6فبراير ) 2020حيث
ستعقد ورشة العمل في األردن خالل النصف األول من شهر ديسمبر .2019
 االستفادة من أعمال لجنة الدراسات  5لقطاع تقييس االتصاالت ولجنة الدراسات  2لقطاعتنمية االتصاالت التابعتان لالتحاد الدولي لالتصاالت بخصوص هذا الموضوع.
البند الرابع :تقييم وتطوير عمل الشبكة
توصيات االجتماع السادس عشر:
 قرر االجتماع تمديد هذا المشروع تحت رئاسة هيئة تنظيم االتصاالت لإلمارات العربيةالمتحدة.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 تقديم الشكر لإلدارة االماراتية على اعداد مقترحات تقييم وتطوير أعمال الشبكة وأوصىاالجتماع بتشكيل فريق عمل لتفعيل مخرجات هذه الوثيقة،
 الطلب من الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لدولة الكويت استضافة اجتماع فريقعمل تقييم وتطوير أعمال الشبكة في المنطقة العربية خالل الربع األول من سنة .2020

البند الخامس :مراجعة القواعد األساسية للشبكة
توصيات االجتماع السادس عشر:
 -اعتماد مقترحات كل من سلطنة عمان والمملكة المغربية وجمهورية العراق؛

 إرسال الوثيقة بعد التعديل الى باقي األعضاء لألخذ بمرئياتهم قبل تاريخ  30يناير 2019؛ -الطلب من األمانة تعديل أسماء كافة دول األعضاء على حسب االسم الرسمي للدول؛

 تنظيم ورشة عمل من قبل هيئة تنظيم االتصاالت لمملكة البحرين خالل الربع األول من سنة 2019بعد اخذ مرئيات كافة دول األعضاء التي لم ترسل مرئياتها بعد.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 اعتماد القواعد األساسية للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات، تقديم الشكر لكل االدارات التي شاركت في تحيين ومراجعة القواعد األساسية للشبكة.- 14 -

البند السادس :مستجدات االتحاد الدولي لالتصاالت
 تقديم الشكر للمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت على تقديمه لمستجداتاالتحاد الدولي لالتصاالت.
البند السابع :نشاط المكتب اإلقليمي العربي
 تقديم الشكر للمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت على مواكبته ألعمال الشبكة.البند الثامن :ما يستجد من أعمال
 أحاطت اإلدارة الجزائرية علما بأن مهام الدكتور ميلود أمزيان كعضو في مجلس سلطةضبط البريد واالتصاالت االلكترونية الجزائرية قد انتهت وبذلك انتهت مهامه كأمينا عاما
للشبكة وتم تكليف المهندس محمد شماني إلدارة أعمال األمانة الدائمة للشبكة،
 أبدت هيئة اإلعالم واالتصاالت لجمهورية العراق خالل االجتماع رغبتها في احتضاناالجتماع السنوي الثامن عشر للشبكة ،إال أن مجلس الشبكة أقر مواصلة احتضان االجتماع
السنوي للشبكة وفق الحروف االبجدية المتبعة في أعمال االستضافة.
 أبدت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات لدولة الكويت خالل االجتماع رغبتها فياحتضان اجتماعات فرق العمل وورشة عمل بالتعاون مع المكتب االقليمي العربي لالتحاد
الدولي لالتصاالت خالل الدورة السنوية  ،2020/2019وقد وافق مجلس الشبكة على طلب
االستضافة المقدم من دولة الكويت وأوصى بالتنسيق والتعاون مع الرئاسة الحالية للشبكة
واألمانة الدائمة.
 دعوة المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت لعقد ورشة عمل بعد تحديدالموضوع ،بالتنسيق والتعاون مع الرئاسة الحالية للشبكة واألمانة الدائمة والهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات في دولة الكويت ،وهذا تزامنا مع انعقاد اجتماعات فرق عمل
الشبكة خالل الربع األول من سنة .2020
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البند التاسع :موعد ومكان االجتماع الثامن عشر
قرار االجتماع السابع عشر:
عقد الدورة العادية الثامنة عشرة للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات بالجمهورية
الجزائرية من عام  ،2020وذلك بالتنسيق بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية واألمانة
الدائمة.

- 16 -

شكر وتقديــــر
 يتقدم المشاركون في االجتماع السنوي السابع عشر للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية
المعلومات بعظيم الشكر ووافر التقدير للهيئة الوطنية لالتصاالت بجمهورية تونس (رئاسة الشبكة)
على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم؛ كما يشكر المشاركون سعادة الدكتور /األسعد
الحمزاوي رئيس الهيئة الوطنية لالتصاالت بجمهورية تونس (رئيس االجتماع) على حكمته وحسن
إدارته ألعمال الدورة الحالية للشبكة والخروج بنتائج مثمرة،
 كما يتقدم المشاركون بالشكر واالمتنان لمعالي الشيخ /ناصر بن محمد آل خليفة القائم بأعمال المدير
العام لهيئة تنظيم االتصاالت بمملكة البحرين خالل ترأسها ألعمال الشبكة خالل دورة االجتماع
السادس عشر،
 ويتوجه المشاركون بخالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور ميلود أمزيان على تميزه خالل الفترة
التي قضاها أمينا عاما للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات متمنين له دوام
الصحة والعافية والسعادة،
 كما ينوه االجتماع بالدور الذي يقوم به المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت لتطوير
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المنطقة العربية ويشكره على دعمه المستمر لنشاطات
الشبكة،
 الشكر موصول لكافة أعضاء الشبكة على مساهماتهم ومقترحاتهم وإثرائهم مشاريع الشبكة بآرائهم
القيمة.
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