االجتماع السنوي السادس عشر للشبكة

العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات
(مملكة البحرين 2 :إلى  4أكتوبر)2018

محضر االجتماع والتوصيات
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تقرير وتوصيات االجتماع السنوي السادس 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( )OTTsعلى المجاالت االجتماعية واالقتصادية واألمنية
 )3مشروع الدراسة المقارنة ألسعار االتصاالت في الدول العربية
 )4مشروع النفاذ إلى خدمات االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات في المناطق الريفية
والنائية
 )5مشروع مشاركة البنى التحتية
البند الثاني

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

مناقشة المشاريع الجديدة
التنظيم عن طريق البيانات

البند الرابع:

تقييم وتطوير عمل الشبكة

البند الخامس:

مراجعة القواعد األساسية للشبكة

البند السادس:

نشاط المكتب اإلقليمي العربي

البند السابع:

مخرجات ورش العمل

البند الثامن:

موعد ومكان االجتماع السابع عشر
*********************
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البند األول :الجلسة االفتتاحية
بناء على مقررات االجتماع الخامس عشر للشبكة والذي عقد باإلمارات العربية المتحدة بشأن عقد
االجتماع السنوي السادس عشر للشبكة بمملكة البحرين ،وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة من هيئة تنظيم
االتصاالت بمملكة البحرين ،عقدت الشبكة اجتماعها السادس عشر في العاصمة المنامة خالل الفترة
من  2إلى  4أكتوبر  .2018وسبق االجتماع انعقاد ورشتي عمل حول موضوع انترنت األشياء
واتصال اآللة الى اآللة وحول موضوع ربط شبكات األنترنت العربية بمشاركة عدد من الخبراء
والمتحدثين من هيئات تنظيم االتصاالت العربية واإلدارات العربية والمشغلين واالتحاد الدولي
لالتصاالت ( )ITUوالرابطة الدولية لمشغلي االتصاالت المتنقلة.
وقد شارك في هذا االجتماع السنوي رؤساء وممثلي هيئات تنظيم االتصاالت العربية من  15دولة
عربية وهي:
المملكة األردنية الهاشمية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مملكة البحرين ،الجمهورية التونسية،
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المملكة العربية السعودية ،جمهورية السودان ،جمهورية
العراق ،سلطنة عمان ،دولة فلسطين ،جمهورية القمر المتحدة ،دولة الكويت ،الجمهورية اللبنانية،
جمهورية مصر العربية ،المملكة المغربية.
كما ترأس وفد األمانة الدائمة للشبكة ،الدكتور /جمال طنجاوي ممثال لألمين العام للشبكة.
كما حضر االجتماع سعادة المهندس /خالد درويش مدير المكتب الفني لالتصاالت بدول مجلس التعاون
الخليجي وسعادة المهندس /إبراهيم الحداد ،المدير اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت وسعادة الدكتورة
 /ريهام الميت ،ممثلة عن جامعة الدول العربية.
هذا ،وقد عقد اجتماع رفيع المستوى حضره رؤساء وفود الهيئات العربية على هامش االجتماع
التحضيري لمناقشة مواضيع ذات بعد استراتيجي.
شارك في االجتماع أكثر من  50مشارك.
تم عقد اجتماع الخبراء بتاريخ  2و 3أكتوبر  ،2018وافتتح أعمال االجتماع ،المهندس عادل درويش
(ممثل مملكة البحرين) بكلمة رحب خاللها بالوفود العربية الشقيقة المشاركة في االجتماع .تناول
الكلمة بعد ذلك الدكتور جمال طنجاوي (ممثل األمين العام للشبكة) رحب فيها بالوفود المشاركة وشكر
مملكة البحرين على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة ،وقدم ملخصا ً عن نشاطات الشبكة للفترة
المنصرمة .ثم أعطى الكلمة إلى السيد جاسم آل علي من الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت بدولة
اإلمارات العربية المتحدة (دولة الرئاسة) حيث شكر بدوره الدولة المستضيفة وقدم مشروع جدول
أعمال االجتماع السادس عشر لفريق الخبراء.
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عقد االجتماع السادس عشر للشبكة العربية بتاريخ  4أكتوبر  ،2018وافتتح أعماله الدكتور /جمال
طنجاوي (نيابة عن الدكتور أمزيان ميلود األمين العام للشبكة العربية) بكلمة رحب فيها بالمشاركين
ثم ألقى كلمة األمين العام التي قدم فيها ملخصا ً عن أبرز مخرجات االجتماع الخامس عشر للشبكة
والمستجدات التي طرأت من منذ هذا االجتماع .بعد ذلك ،تناول الكلمة سعادة المهندس  /حمد عبيد
المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت بدولة اإلمارات العربية المتحدة والرئيس
الحالي للشبكة.
بعد ذلك ،قام سعادة المهندس  /حمد عبيد المنصوري الرئيس الحالي للشبكة بتسليم رئاسة الشبكة
لمعالي الشيخ /ناصر بن محمد آل خليفة ،القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت بمملكة
البحرين ليتسلم معه رئاسة الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات .ثم قام معالي
الشيخ /ناصر بن محمد آل خليفة بإلقاء كلمة بهذه المناسبة حيث شكر الوفود المشاركة ونوه بأهمية
التعاون العربي لتحقيق األهداف العربية المشتركة على المستويين العربي والعالمي.
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البند الثاني :تقييم المشاريع الحالية
 )1مشروع تعزيز خدمات النطاق العريض في المنطقة العربية (مقدم من جمهورية مصر العربية).
توصيات االجتماع الخامس عشر:
 الطلب من رئاسة الفريق تعميم االستبيان مرة أخرى على الدول العربية التي لم تزودهابردود حول االستبيان المرسل وتحديد مدة أقصاها نهاية شهر ديسمبر هذا العام للحصول
على مرئيات وردود الدول العربية على االستبيان ،والطلب من الدول األعضاء التي لم ترسل
ردودها على االستبيان أن تقوم بالرد على االستبيان وبنا ًء عليه سيتم تحديث وثيقة المشروع.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 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.
 )2مشروع تأثيرات برامج تطبيقات االتصاالت عبر بروتوكول شبكات االنترنت ( )OTTsعلى
المجاالت االجتماعية واالقتصادية واألمنية (مقدم من جمهورية مصر العربية).
توصيات االجتماع الخامس عشر:
-

-

-

-

عقد اجتماع لفريق الخبراء لمناقشة المخرجات المطلوبة من الفريق خالل ستة أشهر من
تاريخ االجتماع مع إمكانية توفير المشاركة عن بعد للخبراء من الدول العربية الذين لن
يتمكنوا من حضور االجتماع والنظر في إمكانية عقد ورشة عمل تسبق اجتماع الخبراء يتم
خاللها دعوة مقدمي الخدمات غير التقليدية المقدمة عبر اإلنترنت لورشة العمل واالجتماع
معهم وتوضيح مرئيات الدول العربية.
دراسة مقترح التطبيق الذي من خالله سيتم تقييم مختلف الخدمات غير التقليدية المقدمة عبر
اإلنترنت ) ،(OTTsوتعميم المعايير المستخدمة لتقييم هذه الخدمات على األعضاء وأخذ
مرئياتهم ومقترحاتهم حيالها.
الطلب من فريق الخبراء إعداد لوائح تنظيمية أو قوانين منظمة موحدة (على سبيل المثال
الجوانب األمنية والخصوصية واالقتصادية) للتعامل مع مقدمي الخدمات غير التقليدية
المقدمة عبر اإلنترنت وتحديد إطار زمني واضح بهذا الشأن.
تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتشريعات التنظيمية بين الدول العربية في هذا المجال،
بالتحديد إتاحة أو حظر أي مزود للخدمات غير التقليدية المقدمة عبر اإلنترنت بهدف توحيد
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الجهود والمرئيات حيال هذا الموضوع ،على أن يتم ذلك من خالل فريق الخبراء المشكل
لهذا المشروع.
 الطلب من الدول العربية تزويد رئاسة الفريق بخبراتها وتجاربها والتحديات التي تواجههافي هذا المجال.
 األخذ بعين االعتبار الدراسات التي يقوم بها االتحاد الدولي لالتصاالت في هذا المجالبالتحديد لجنة الدراسات الثالثة بقطاع تقييس االتصاالت ولجنة الدراسات األولى بقطاع تنمية
االتصاالت وفريق عمل المجلس المعني بالسياسات العامة الدولية المتعلقة باإلنترنت.
 الطلب من رئاسة الفريق االنتهاء من المشروع بأسرع وقت ممكن وذلك نظرا ألهميةالمشروع للمنطقة العربية.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
-

إعادة تعميم نموذج التقييم على الدول األعضاء ،على أن تقوم بإرسال مرئياتها بما يخص
عناصر التقييم واالستفسارات إن وجدت خالل مدة شهر ونصف من تاريخ االجتماع.
موائمة كافة الدراسات على المستوى الدولي من مجموعات دراسية ومؤتمرات ولجان عمل
بما 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 البحرين
خالل الربع األول من سنة .2019

 )3مشروع الدراسة المقارنة ألسعار االتصاالت في الدول العربية (مقدم من مملكة البحرين)
توصيات االجتماع الخامس عشر:
 االستعانة بالدراسات واإلحصاءات الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت في هذا المجال. استمرار العمل بالمشروع ومتابعة تحديث وتدقيق البيانات بشكل دوري مع المواصلة فيتعميم البيانات على الدول العربية والطلب منها التحقق من البيانات المستخدمة.

 تعميم مخرجات الدراسة على الدول العربية لالستفادة منها ونشرها على موقع الشبكة العربية.وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 تعميم تقرير الدراسة المقارنة ألسعار االتصاالت لسنة  2018في الدول العربية والمعدة منطرف اإلدارة البحرينية على باقي األعضاء حال االنتهاء من التقرير النهائي وذلك قبل نهاية
العام الحالي.
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 )4مشروع النفاذ إلى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المناطق الريفية والنائية (مقدم
من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية).
توصيات االجتماع الخامس عشر:
 الطلب من رئيس الفريق إعداد استبيان حول هذا المشروع يتم تعميمه على األعضاء ،ومنحالدول العربية مدة شهرين من تاريخ االجتماع ،للرد على االستبيان.
 الطلب من اإلدارات العربية (التي لم تقم إلى اآلن بإرسال خبراتها وتجاربها في هذا المجال)إرسال تجاربها وخبراتها في هذا المجال متضمنا ً التحديات والعقبات التي واجهتها في هذا
المجال.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 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.
 استمرار األمانة العامة في طلب تحديث المشروع من قبل اإلدارة الموريتانية. االنتهاء من المشروع بعد الحصول على البيانات واالنتهاء من الدراسة المطلوبة. )5مشروع مشاركة البنى التحتية (مقدم من المملكة المغربية).
توصيات االجتماع الخامس عشر:
 مواصلة المشروع مع الطلب من فريق الخبراء إعداد وصياغة اإلرشادات العامة ،على أنيتم مناقشتها في االجتماع القادم للفريق.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 تقديم الشكر للمملكة المغربية على رئاستها لهذا المشروع والدراسات والنتائج التي خلصإليها الفريق؛
 تم رفع المشروع من قائمة المشاريع الحالية اعتبار على أنه قد أخذ حقه في الدراسة والنقاشوحقق النتائج المرجوة.
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 -6مشروع تبادل الخبرات في مراقبة جودة خدمات االتصاالت الخلوية ( )QoS/QoEوحماية
شؤون المستفيدين (مقدم من طرف المملكة األردنية الهاشمية).
توصيات االجتماع الخامس عشر:
 اعتماد الوثيقة بشكلي مبدئي مع األخذ بعين االعتبار المالحظات والمقترحات التي وردتخالل االجتماع من مختلف الدول األعضاء ،والطلب من رئاسة الفريق األخذ بعين االعتبار
الدراسات التي يقوم بها االتحاد الدولي لالتصاالت بالتحديد لجنة الدراسات  12بقطاع تقييس
االتصاالت المعنية بهذا المجال.
 إضافة قسم في التقرير حول تجارب الدول العربية في هذا المجال والطلب من الدول العربيةتزويد رئاسة الفريق بتجاربها وخبراتها في هذا المجال.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 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.
 -7مشروع دراسة التجوال الدولي بين الدول العربية (مقدم من طرف مملكة البحرين)
توصيات االجتماع الخامس عشر:
 الطلب من فريق العمل الذي تترأسه مملكة البحرين إعداد خطة عمل وتحديد مجاالت الدراسةللقيام بالدراسات المطلوبة بهدف تخفيض أسعار التجوال الدولي بين الدول العربية على
غرار ما يتم العمل به في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمات إقليمية أخرى ،مع األخذ
بعين االعتبار مخرجات ورشة العمل والتي ستنظم بالتعاون مع المكتب اإلقليمي العربي.
 الطلب من هيئات الدول العربية التي ترغب بتعيين ممثليها لها ضمن فريق العمل ،إرسالنقاط االتصال للمعنيين لديها للحضور والمشاركة في أعمال الفريق إلى األمانة العامة ورئاسة
الفريق.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 ستقوم هيئة تنظيم االتصاالت بمملكة البحرين بتنظيم ورشة عمل لهذا المشروع بالتعاون معالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذا المشروع
خالل الربع األول من عام .2019
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 -8مشروع شبكة اتصاالت الطوارئ للمنطقة العربية (مقدم من جمهورية السودان)
توصيات االجتماع الخامس عشر:
 قرر االجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة جمهورية السودان وعضوية كل من دولة اإلماراتالعربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وموريتانيا والمملكة المغربية وجمهورية مصر
العربية والجمهورية اللبنانية ودولة الكويت وجمهورية العراق وسلطنة عمان.
 الطلب من فريق العمل إعداد خطة عمل وتحديد مجاالت الدراسة للقيام بالدراسات المطلوبةمع األخذ بعين االعتبار الدراسات الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت في هذا المجال.
 الطلب من هيئات الدول العربية التي لم تشارك في االجتماع وترغب تعيين ممثليها لها ضمنفريق العمل ،إرسال نقاط االتصال للمعنيين لديها للحضور والمشاركة في أعمال الفريق إلى
األمانة العامة ورئاسة الفريق.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 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
 -9حماية األطفال عند استخدام وسائل االتصاالت/االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (مقدم من
جمهورية السودان)
توصيات االجتماع الخامس عشر:
 تشكيل فريق عمل برئاسة جمهورية السودان وعضوية كل من المملكة المغربية وجمهوريةمصر العربية والجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق ودولة اإلمارات العربية المتحدة،
المملكة األردنية الهاشمية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 الطلب من فريق العمل إعداد خطة عمل والفئة والجهات المستهدفة بهذا المشروع وتحديدمجاالت الدراسة للقيام بالدراسات المطلوبة مع التركيز على المحتوى ،واألخذ بعين االعتبار
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الدراسات الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت ومخرجات المشروع السابق حول حماية
األطفال على اإلنترنت المقدم من اإلدارة اللبنانية في هذا المجال.
 الطلب من هيئات الدول العربية التي لم تشارك في االجتماع وترغب تعيين ممثليها لها ضمنفريق العمل ،إرسال نقاط اتصال المعنيين لديها للمشاركة في أعمال الفريق إلى األمانة العامة
ورئاسة الفريق.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 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. -10تبادل الخبرات في مكافحة تهريب المكالمات الدولية الذي يتم من خالل استخدام أجهزة
(( )SIMBoxمقدم من المملكة األردنية الهاشمية)
توصيات االجتماع الخامس عشر:
 بنا ًء على المناقشات التي جرت في االجتماع ،قرر االجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة المملكةاألردنية وعضوية كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وموريتانيا
والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية ودولة الكويت وجمهورية
العراق وسلطنة عمان والجزائر والبحرين وجمهورية السودان.
 الطلب من فريق العمل إعداد خطة عمل وتحديد مجاالت الدراسة للقيام بالدراسات المطلوبةمع األخذ بعين االعتبار الدراسات الصادرة في هذ المجال.
 الطلب من هيئات الدول العربية التي لم تشارك في االجتماع وترغب تعيين ممثليها لها ضمنفريق العمل ،إرسال نقاط اتصال المعنيين لديها للمشاركة في أعمال الفريق إلى األمانة العامة
ورئاسة الفريق.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 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.

البند الثالث :مناقشة المشاريع الجديدة
التنظيم عن طريق البيانات
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 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.
 أ خذ بعين االعتبار مخرجات مشروع تبادل الخبرات في مراقبة جودة الخدمات المقدم منالمملكة األردنية الهاشمية كمدخل لبداية خطة عمل المشروع.
البند الرابع :تقييم وتطوير عمل الشبكة
توصيات االجتماع الخامس عشر:
 تكليف دولة اإلمارات والدول الراغبة بعمل دراسة حول تقييم وتطوير عمل الشبكة العربيةوهيكليتها ،وتعميمها على األعضاء إلبداء مرئياتها واألخذ بعين االعتبار الدراسات
والمقترحات المقدمة في الدورات السابقة بما في ذلك الدراسة التي قدمت من جمهورية مصر
العربية في االجتماع الرابع عشر.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 قرر االجتماع تمديد هذا المشروع تحت رئاسة هيئة تنظيم االتصاالت لإلمارات العربيةالمتحدة.
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البند الخامس :مراجعة القواعد األساسية للشبكة
توصيات االجتماع الخامس عشر:
 تأجيل دراسة التعديالت المقترحة على القواعد األساسية للشبكة ،حتى يتسنى لألعضاء دراسةالتعديالت المقترحة على القواعد واستشارة الممثلين القانونيين لديها.
 الطلب من األمانة العامة إعادة تعميم الوثيقة التي تتضمن التعديالت على القواعد األساسيةللشبكة على األعضاء.
 الطلب من األعضاء دراسة التعديالت المقترحة وتزويد األمانة العامة بمقترحاتها ومرئياتهاحيال الوثيقة.
وبعد المناقشة ،قرر االجتماع ما يلي:
 -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.
البند السادس :نشاط المكتب اإلقليمي العربي
 تقديم الشكر للمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت على مواكبته ألعمال الشبكة.البند السابع :مخرجات ورش العمل
ضمن فعاليات االجتماع السنوي السادس عشر لشبكة الهيئات العربية لتنظيم االتصاالت وتقنية
المعلومات:
 -1عقد بتاريخ 2018 /10/01م ،ورشة العمل المتخصصة في موضوع انترنت األشياء واتصال
اآللة إلى اآللة بمشاركة عدد من الخبراء والمتحدثين من هيئات تنظيم االتصاالت العربية
واإلدارات العربية واالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUوالرابطة الدولية لمشغلي االتصاالت
المتنقلة والمشغلين.
تناولت الورشة في جلساتها األربعة ما يلي:
 نظرة عامة حول أعمال ونشاطات االتحاد الدولي لالتصاالت حول انترنت األشياء.
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 تقنيات انترنت األشياء كمحور أساسي لالقتصاد الرقمي.
 تمكين االتصال الدولي انترنت األشياء واالتصاالت من آلة إلى آلة.
 دور الجهات الحكومية في تهيئة البيئة الالزمة لتطوير خدمات انترنت األشياء واالتصاالت
من آلة إلى آلة.
 -2كما عقد بتاريخ 2018 /10/02م صباحا ورشة عمل حول مشروع ربط شبكات االنترنت
العربية .ويأتي تنظيم هذه الورشة من طرف المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء العرب لتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت حول هذا الموضوع.
شارك في فعاليات هذه الورشة ممثلون عن اإلدارات العربية وهيئات تنظيم االتصاالت ومنظمات
إقليمية ودولية.
وتناولت الورشة في جلساتها البيئة التنظيمية وواقع وآفاق نقاط تبادل اإلنترنت في المنطقة العربية
وكذا تجربة نقاط تبادل األنترنت في المنطقة اإلفريقية.
البند الثامن :موعد ومكان االجتماع السابع عشر
قرار االجتماع السادس عشر:
عقد الدورة العادية السابعة عشرة للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات
بالجمهورية التونسية من عام  ،2019وذلك بالتنسيق بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية
واألمانة الدائمة للشبكة.
وقد أبدت هيئة اإلعالم واالتصاالت لجمهورية العراق خالل االجتماع رغبتها في احتضان االجتماع
السنوي الثامن عشر للشبكة وسيبث في هذا الطلب خالل انعقاد االجتماع السابع عشر للشبكة.
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شكر وتقديــــر
 يتقدم المشاركون في االجتماع السنوي السادس عشر للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية
المعلومات بعظيم الشكر ووافر التقدير لمملكة البحرين (رئاسة الشبكة) على كرم الضيافة وحسن
التنظيم وحفاوة االستقبال؛ كما يشكر المشاركون معالي الشيخ /ناصر بن محمد آل خليفة القائم
بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت بمملكة البحرين (رئيس االجتماع) على حكمته وحسن
إدارته ألعمال الدورة الحالية للشبكة والخروج بنتائج مثمرة.
 كما يتقدم المشاركون بالشكر واالمتنان لسعادة المهندس /حمد عبيد المنصوري ،المدير العام للهيئة
العامة لتنظيم قطاع االتصاالت باإلمارات العربية المتحدة على الجهود التي بذلتها هيئة التنظيم
خالل ترأسها ألعمال الشبكة خالل دورة االجتماع الخامس عشر.
 الشكر موصول لكافة أعضاء الشبكة على مساهماتهم ومقترحاتهم وإثرائهم مشاريع الشبكة بآراء
قيمة.
 كما يشكر االجتماع المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت والمكتب الفني لالتصاالت
لدول مجلس التعاون الخليجي على دعمهم لنشاطات الشبكة.
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