
 

   Arab Regulators Network  لهيئات تنظيم االتصاالتالشبكة العربية 

  

  في المنطقة العربيةتصاالتالاالندوة األولـى لهيئـات تنظيم 

 2003 أبريل 21 و20 و19الجزائر أيام 

 

 البيـان الختـامي
 

 رئيس الجمهورية الجزائرية ،ةتحت الرعاية السامية لفخـامة السيد عبد العزيز بوتفليق

الديموقراطية الشعبية، وبدعوة مشتركة من االتحاد الدولي لالتصاالت وسلطة الضبط الجزائرية للبريد 

والمواصالت السلكية والالسلكية، انعقدت الندوة األولى لهيئات التنظيم لالتصاالت في المنطقة العربية 

لت مواضيع تتعلق بتنظيم االتصاالت في بلدان المنطقة ، تنـاو2003 أبريل 21 إلى 19بالجزائر من 

 .العربية

واإلدارات المكلفة بتنظيم االتصاالت هيئات التنظيم  عن ممثال) 75(وشارك في هذه الندوة 

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية واتحاد جزر القمر وجمهورية : عن البلدان  التاليةوالمشغلين 

مصر العربية  والمملكة األردنية  الهاشمية وجمهورية موريتانيا اإلسالمية والمملكة جيبوتي وجمهورية 

المغربية وسلطنة عمان وفلسطين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان والجمهورية 

نك الدولي البوواالتحاد الدولي لالتصاالت  يةجمهورية اليمنالالتونسية واإلمارات العربية المتحدة و

والمنظمات اإلقليمية، وعبروا بحضورهم عن األهمية التي يولونها لهذا الملتقى الذي سمح بتبادل 

  .المعلومات والتجارب حول تنظيم المواصالت السلكية و الالسلكية

 مداخلة دارت مواضيعها حول الربط البيني 22وفي هذا الصدد، قدم المشاركون في هذه الندوة 

 .ص والنفاذ العالمي والتعاون اإلقليمي والدوليومنح التراخي

 في هذه الندوة األولى لهيئات التنظيم ممثلي هيئات وإدارات تنظيم االتصاالت المشاركينإن 

 :اعتبارا، لالتصاالت في المنطقة العربية
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اعية   ألهمية دور تنظيم االتصاالت السيما اآلثار المترتبة عنه في المجاالت االقتصادية واالجتم›

 والثقافية؛

   لضرورة وإرادة تبادل المعلومات والتجارب في ميدان تنظيم االتصاالت؛ ›

 

 

    ألهمية الرهان الذي يمثله تنظيم سوق االتصاالت لالنتقال إلى مجتمع المعلومات؛›

  للتطور السريع إلدخال التنظيم الذي رافق المحيط العالمي في ميدان االتصاالت المتسم بالنمو ›

 السريع للخدمات والمنتجات الجديدة؛

تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة باالتصاالت على فتح أسواق سريعة وعولمة متزايدة ألهمية   ›

  واالجتماعية وكذا على التقدم التكنولوجي السريع؛ةالحدة وعلى التحوالت االقتصادي

تح أسواق االتصاالت وفي إطار مقاربة  لألهمية المتزايدة للدور القائم على التنظيم في إطار ف  ›

 أفضل لضرورة تقليص الفجوة الرقمية؛
 

 :قد اتفقوا على ما يلي
 

 .ملتقيات دورية لتبادل المعلومات والتجاربورش عمل و تنظيم   ›

واإلجراءات التي يجب أن  ترقية التعاون في إطار منظم ودائم يمكّن من تحديد ميادين التعاون  ›

 .تطبق بهدف زيادة هذا التعاون

 . العمل من أجل تقريب وجهات النظر  ›

 .  تطوير وبناء الكفاءات البشرية المتميزة وقدرات أجهزة التنظيم ›

 :المشاركين في هذه الندوة هيئات تنظيم االتصاالت ومن أجل تحقيق هذه األهداف فإن

 وتكلف هذه  الجزائر؛اتنظيم االتصاالت للمنطقة العربية ومقرهيعلنون عن تأسيس شبكة هيئات 

 :الشبكة 

 سلطة الضبط للبريد والمواصالت الجزائرية باالضطالع باألمانة الدائمة لهذه الشبكة؛ .1

 حسب الحروف هيئات تنظيم االتصاالت العربية بمهام رئاسة هذه الشبكة بصفة دورية .2

 ؛األبجدية

مصر جمهورية  ويةالمغربالمملكة :  التنظيم للدول اآلتيةلجنة مكونة من ممثلي هيئات .3

 السعودية والمملكة العربية  ية الهاشميةاألردنالمملكة والعربية 
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 إلعداد مشاريع القانون األساسي والنظام الداخلي  الشعبيةالديمقراطيةية الجزائرالجمهورية و

في المشاركة في أعمالها، وتستعين وتبقى هذه اللجنة مفتوحة لكل هيئة تنظيم ترغب . للشبكة

 الدولي لالتصاالت دهذه اللجنة في أعمالها باستشارة ودعم المكتب اإلقليمي العربي لالتحا

  هذه المشاريع خالل االجتماع القادم للشبكة؛وسوف يتم عرض. بالقاهرة

 بالرئاسة  ورئيس هذا االجتماع، سلطة الضبط للبريد والمواصالت الجزائريةرئيس .4

 تنسيق أشغال اللجنة ومتابعتها؛ و ولى للشبكة األ

 الهاشمية الستضافة اجتماعها القادم في عمان في األردنيةلمملكة ل الدعوة الكريمةتقبل الشبكة 

 وكذلك قبول دعوة جمهورية مصر العربية الستضافة االجتماع الذي يحدد الحقا بالتشاورتاريخ 

 .يليه

الدولي لالتصاالت على المساعدة المقدمة من طرف مكتب تنمية بالشكر لالتحاد المشاركون يتقدم 

 االتصاالت في ميدان التنظيم ويطلبون منه مواصلة هذه المساعدة لصالح الشبكة؛

ي لالهتمام الذي أواله لهذه الندوة ويطلبون منه دعم ومساندة نشاطات دولكما يتقدمون بالشكر للبنك ال

 .الشبكة

ام أعمالهم عن شكرهم الخالص للحكومة الجزائرية وللشعب الجزائري،  في ختن يعرب المشاركوكما

 .وكذا المنظمين والهيئات الراعية لهذه الندوة

بإبالغ فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية و ـار تـالدكتور عمالندوة، هذه يكلفون رئيس و

يقين لتفضله بقبول انعقاد هذه الندوة تحت الشعبية السيـد عبد العزيز بـوتفليقة رسالة شكـر وامتنان عم

 .رعـايته السامية

 
 


