بالغ صحفي
االتجماع السنوي الععدي الحعدي عشر وتقنية الاعلومعت  :الوكعلة تمولى رئعسة الشبكة
العربية لهيئعت تنظيم قطع االتصعالت لادة سنة
( 92معي )9102
عقدت الشبكة العربية لهيئات تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ،بالرباط يومي  72و72
مايو  ،7102اجتماعها السنوي العادي الحادي عشر بمشاركة  02بلدا عربيا من بينها المغرب.
تميز هذا االجتماع بمراسيم انتقال الرئاسة الدورية للشبكة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
بجمهورية مصر العربية إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت بالمملكة المغربية التي ستتوالها
لمدة سنة واحدة وفقا ألنظمة الشبكة.
وخالل هذه المناسبة ،أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصالت ،السيد عز الدين المنتصر
باهلل ،على كون إحداث الشبكة يعد مكسبا مها لدولنا وتعبيرا عن طموحنا لربح رهانات مجتمع
االعالم واالتصال وتقاسم المعارف ورفع تحديات عولمة االنتاج والمبادالت .داعيا األعضاء
لتكثيف الجهود لتمكين الشبكة من اآلليات المالئمة حتى تثبت حضورها واشعاعها االقليمي
المتميز.
تناول جدول أعمال هذا االجتماع عددا من المشاريع نخص بالذكر منها ،مشروع الخطة
االستراتيجية للشبكة للفترة  ،7102-7107و مشروع الحوسبة السحابية الذي يهدف صياغة
اقتراحات إلرساء إطار ُمالئم لتنمية هذه التقنية بالوطن العربي مع مراعاة مبدأ حماية المعطيات.
ومن بين المشاريع كذلك ،استعرض االجتماع وضع خطة وطنية للطوارئ في ميدان االتصاالت،
تهدف ضمان استمرارية خدمات االتصاالت في حالة األزمات أو الوضعيات الصعبة (كالكوارث
الطبيعية .)...،ودعوةالهيئات العربية إلى العمل بالمعايير المعتمد في هذا المجال على الصعيد
الدولي .كما تطرق الحاضرون لمشروع حماية المستهلك لخدمات االتصاالت بين الدول العربية
حيث أكدوا على ضرورة وضع إطار للتنسيق والتبادل بين هيئات التقنين وتحديد نقط االتصال
لمساعدة الهيئات على حل مثل هذه المشاكل.
باإلضافة الى ذلك تناول االجتماع مشروع يهم حماية األطفال على اإلنترنت ومواضيع أخرى
كدعم خدمات النطاق العريض في المنطقة العربية ،ومشروع فرق الطوارئ الوطنية لحوادث
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اإلنترنت في حاالت الحوادث المعلوماتية ،وكذا تقييم أسواق االتصاالت واعتماد معدات
االتصاالت.
تأسست شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات سنة  .7112وتعد الوكالة
الوطنية لتقنين المواصالت من األعضاء المؤسسين ،ومن أهدافها دعم التعاون القطاعي وتبادل
اآلراء والخبرات فيما يخص قضايا قطاع االتصاالت وإعداد نماذج وإجراءات لإلسترشاد لتحقيق
االنسجام على مستوى الممارسات التنظيمية بالعالم العربي وتحقيق شمولية الخدمة والتنمية.
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