إجتماع فريق عمل
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الجلسة االفتتاحية:

في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن االجتماع السادس عشر للشبكة العربية لهيئات تنظيم
االتصاالت المنعقد عام  2018بمملكة البحرين الشقيقة ،وباستضافة كريمة من هيئة تنظيم
االتصاالت البحرينية ،اجتمع فريق عمل مشروع التجوال الدولي بين الدول العربية يوم  8أبريل
 ،2019وقد سبق االجتماع انعقاد ورشة عمل التجوال الدولي التنقل بالتعاون مع المكتب اإلقليمي
العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت.
وقد شارك في هذا االجتماع الدول العربية االتية:
 البحرين، الكويت، االمارات العربية المتحدة، عمان، مصر، الجزائر.ترأس جلسة االجتماع رئيس فريق مشروع التجوال الدولي في المنطقة العربية األستاذ عادل
درويش من البحرين بحضور ممثل األمانة الدائمة للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت المهندس
محمد شماني.
 -2سير األعمال:
استعرض فريق العمل مخرجات ورشة التجوال الدولي المتنقل التي تناولت بالتفصيل التجارب
العالمية في تنظيم خدمة التجوال الدولي المتنقل السيما تجربتي االتحاد األوربي ودول مجلس
التعاون الخليجي ،وشكر الحاضرون كل من السيدين سكوت ماركس ويوسف المتروك على
المعلومات القيمة.
كما أشار رئيس الفريق إلى التوصية الخاصة بالتجوال الدولي ITU-T D.97

الصادرة عن

االتحاد الدولي لالتصاالت تحت عنوان " المبادئ المنهجية لتحديد رسوم التجوال الدولي المتنقل"،

وتم االتفاق على اعتماد هذه التوصية كمسودة مبدئية لتوصية الفريق بهدف تطوير التجوال الدولي
المتنقل بين الدول العربية.
بعدها ناقش الفريق الخيارات المطروحة للتدخل التنظيمي في تخفيض أسعار التجوال بين الدول
العربية ،وبعد استعراض وجهات النظر ألعضاء الفريق تم االتفاق على الخيار( )b2أي التدخل
المتوسط مع ذكر أسباب االختيار.
 -3التوصيات:
اتفق فريق العمل على أن يتم تمرير وثيقة من قبل رئيس الفريق تحتوي على الخيارات المطروحة
مع ذكر إيجابيات وسلبيات كل قرار ،والخطوات القادمة التي سيعمل عليها الفريق بعد تحديد
االختيار األنسب للتدخل التنظيمي لتخفيض أسعار التجوال بين الدول العربية في االجتماع السابع
عشر للشبكة.
وأكد رئيس الفريق على أهمية وجود أعضاء معنيين بموضوع التجوال الدولي من جميع الدول
األعضاء في الشبكة العربية للهيئات وذلك إلثراء أعمال الفريق والتطرق لكل الجوانب المعنية بهذا
التدخل التنظيمي في هذه الدول.
وفي حال االتفاق على الخيار المقترح ،أن يقوم الفريق في االجتماع القادم بدعوة المشغلين لورشة
عمل على مدى يومين لعرض تجربة التجوال على غرار ورشة العمل التي تمت في مملكة البحرين
بالتعاون مع المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت اثناء اجتماع فريق العمل،
وبخصوص اليوم الثاني كجلسة اجتماع ألراء ومداخالت المشغلين فيما يخص مشروع تنظيم أسعار
التجوال في المنطقة العربية ويلي الورشة اجتماع مغلق لفريق العمل.
أما عن الخطوات المستقبلية ،وبعد النقاش أوصى الفريق بما يلي:
 -1إعداد وتعميم وثيقة توصية الفريق قيل نهاية شهر أبريل ،2019
 -2الحصول على مداخالت الفريق على الوثيقة في موعد ال يتعدى تاريخ  17مايو ،2019

 -3االنتهاء من التوصية النهائية للفريق قبل نهاية مايو  2019وتعميمها استعدادا لالجتماع
القادم للشبكة.
وفي األخير شكر رئيس الفريق الحضور على المشاركة الفعالة والتفاعل ،كما أبدى الحضور
شكرهم لرئيس الفريق على اإلدارة الفعالة والسير الحسن لألعمال.

