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ي مجال تنظيم االتصاالت  ITUاعتمد االتحاد الدولي لالتصاالت 
 
ي للتدريب ف

-EGالمركز المرصي اإلفريق 

ATRC  التابع للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كمركز تدريب دولي معتمد لدى أكاديمية تدريب االتحاد

كاء ، وذلك بعد أن تخىط المعايير الموضوعة والخاITU Academyالدولي لالتصاالت  صة باختيار شر

ا من دول العالم؛ حيث تخىط المركز كافة  ٦٠ألكاديمية تدريب االتحاد من بير  أكير من 
ً
مركًزا مشارك

امج والمواد التدريبية والقدرة عىل  ي من أهمها معايير تطوير الير
المعايير الموضوعة من قبل االتحاد والت 

ة والجودة المؤسسية، وبذلك تقديم التدريب للمتدربير  من كافة دول العالم، باإل  ضافة إل معايير الخير

يك معتمد ألكاديمية تدريب االتحاد الدولي  ي تم اختيارها كشر
تصبح مرص هي الدولة األول عربًيا الت 

 لالتصاالت. 

 

ي مجال تنظيم االتصاالت التابع للجهاز القومي 
 
ي للتدريب ف

ومن الجدير بالذكر، أن المركز المرصي اإلفريق 

ي هذا المجال بالقارة اإلفريقية، وكان الجهاز قد  لتنظيم
 
االتصاالت هو المركز األول من نوعه للتدريب ف

ي يوليو 
 
ي مجاالت االتصاالت، 2٠21افتتحه ف

 
ات بير  دول القارة ف ؛ حيث يتيح فرًصا واسعة لتبادل الخير

فريقية من خالل منظومة وي  هدف إل توحيد الرؤى بير  منظمي االتصاالت والهيئات ذات الصلة بالقارة اإل

ي بناء اقتصاد 
 
ات المرصية األكاديمية والمهنية لتمكينهم من المساهمة ف تدريبية متخصصة تضم الخير

ي رقمي واعد. هذا وقد قام المركز بتنظيم أرب  ع دورات تدريبية وورش عمل، وما يزيد عىل 
ساعة  11٠إفريق 

، واالستخدام األمثل لموارد  29تدريب بمشاركة  ي
ان  دولة إفريقية وعربية، وذلك بمجاالت األمن السيير

ددي، المدن الذكية، البنية التحتية لالتصاالت، واعتماد النوع ألجهزة  االتصاالت الحيوية كالطيف الي 

اخيص وحماية  االتصاالت، وحوكمة السوق، باإلضافة إل الموضوعات الخاصة باألطر  التنظيمية تشمل الي 

 . ي
ون   المستهلك وتعزيز وسائل الدفع اإللكي 

 

ي إطار تعزيز دور مرص 
 
يك معتمد ألكاديمية تدريب االتحاد الدولي لالتصاالت ف ي اختيار مرص كشر

ويأن 

 لسلسة اإلنجازات ا
ا
ي مجال االتصاالت، كما يعد استكماًل

 
لدولية الريادي عىل المستوى الدولي واإلقليمي ف

ي من أهمها رئاسة مرص لثالث لجان دراسية بقطاعات الراديو 
ي مجال تنظيم االتصاالت والت 

 
ي حققتها ف

الت 

والتقييس وتنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت، واختيار التطبيق التفاعىلي للجهاز القومي لتنظيم 

وعات عىل مستوى العا  My NTRAاالتصاالت  ي مجال الحكومة الرقمية بقمة كأحد أفضل خمسة مشر
 
لم ف

 لتحتل المركز  ٥٤االتحاد الدولي لالتصاالت، وتقدم مرص 
ً
ي مؤشر األداء التنظيمي لالتصاالت  ٤1مركزا

 
ف

ي مؤشر  ٣٦مركًزا لتحتل المركز  ٤٣وفق التقرير الصادر من االتحاد الدولي لالتصاالت، وتقدم مرص 
 
ف

وني ة للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف القواعد التنظيمية للمحافظ اإللكي 

 المحمول. 

 


