
 
 بالغ صحفي

 لتنظيم االتصاالت انعقاد االجتماع الثاني عشر للشبكة الفرنكوفونية 
 

عقدت الشبكة الفرنكوفونية لتنظيم االتصاالت  ،(ANRT)بدعوة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت 
(FRATEL)  في مراكش، اجتماعها السنوي الثاني عشر تحت  4312أكتوبر  1سبتمبر و  03يومي

 .لشبكةل ةالحالي الدورة رئاسة الهيئة الوطنية لالتصاالت في رومانيا، رئيس

قطاع لمستقبلية ال حتياجاتالتلبية ا من أجل تهإدار ي طيف وكيفية أ"تحت شعار هذه الدورة  تانعقد
 لسلطات تنظيم ارئيس نو من بينهم عشر  امشارك 103 نحوبحضور  ،"االتصاالت اإللكترونية؟ 

 .المنتمية للشبكةاالتصاالت 

االتصاالت قضايا حيوية بالنسبة للقطاع  هاخالل ناقش المشاركون مناسبة ملتقىهذا القد شكل و 
، نظرا لكون يدالترد من الطيفات الصبيب العالي جدا ذلخدمات المتنقلة احتياجات مثل ااإللكترونية 

ولذلك فمن الضروري تحديد ترددات . في جميع أنحاء العالم امطرديسجل نموا أصبح  الرواج المتنقل
 . تنقلةالمالمستقبلية شبكات ال صبيبو  سعاتزيادة تمكن من متنقلة جديدة 

خيص االتر اعداد إجراءات  في الواجب مراعاتها يةالتنظيم جوانبالاالجتماع ا ذفي ه كما تناول المتدخلون
المنظمين ضمان ممارسة المنافسة العادلة والفعالة لصالح  علىيجب  ذإ تنقلة،الملترددات ستلالل اال

 وج إلىلو االعتبار مصالح األقاليم في ال بعينالمستهلكين، وتطوير االبتكار والقدرة التنافسية، مع األخذ 
 .إدارة وكفاءة استخدام الطيف التردديا ذكالخدمات والمعدات، و 

 تنوعجديدة إلدارة الطيف في ضوء الساليب األعلى  اليوم الثاني من االجتماعركز المشاركون خالل  فيما
النقل  شبكاتو  Wifi)أنواع أخرى من التطبيقات و  تنقلةشبكات الماللكل من  واالستعماالت الخدمات

 (. الذكية، وغيرها

برسم التي ستترأسها  شبكةللجديدة التنسيق الاالجتماع السنوي انتخاب لجنة  اذه تم خالل ،من جانب آخر
 رئيسنائبي  انتخاب كما تم( ART& P)توغو بالالبريد واالتصاالت  هيأة تقنين قطاع ، 4312 سنة 



الوكالة الوطنية لتقنين و  (ANCOM)رومانيا بالهيئة الوطنية لالتصاالت الشبكة، ويتعلق األمر ب
 . 4312برسم سنة تتولى رئاسة الشبكة سالتي  المواصالت

تم على هامش االجتماع،  توقيع اتفاق تعاون في مجال تنظيم االتصاالت بين الوكالة الوطنية لتقنين كما 
  .ماليب (AMRTP)سلطة تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبريد المواصالت ونظيرتها 

خالل  المقبل هااجتماعستعقد  (FRATEL)الشبكة الفرنكوفونية لتنظيم االتصاالت وتجدر االشارة أن 
تنظيم االتصاالت  علىما هو تأثير تقارب الشبكات "حول موضوع  4312 من سنةالنصف الثاني 

 ".اإللكترونية؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


