األمٌن العام المساعد &
مدٌري اإلدارات

اإلدارة المختصة فً هٌئة تنظٌم االتصاالت

عملية إجراء االستشارات الخاصة بهيئة تنظيم االتصاالت

البداية

النسخة االولية من وثيقة االستشارة
بناءاً علً الموافقة المسبقة من األمٌن العام المساعد،
ٌتم إعداد النسخة األولٌة من الوثٌقة التنظٌمٌة سواء
كانت سٌاسة  ،استراتٌجٌة ،خطة  ،تعلٌمات ،
مراجعة سوق ..الخ

المجلس األعلى لالتصاالت و تكنولوجيا المعلومات – هيئة تنظيم االتصاالت – طبعة رقم  25 - 1.0فبراير 2013

مراجعة النسخة األولٌة
لوثٌقة االستشارة فً ضوء
ما تم تقدٌمه من مالحظات
و إعداد بٌان صحفً /بٌان
للموقع االلكترونً /رسالة
توضٌحً

 .1مراجعة النسخة األولٌة
لوثٌقة االستشارة )بطرٌقة
تتبع التغٌٌرات(

إكمال وثٌقة االستشارة و
البٌان الصحفً /بٌان
الموقع االلكترونً أو
رسالة الى الجهات المعنٌة

 .2إعداد النسخة األولٌة من
البٌان الصحفً  /بٌان
الموقع اإللكترونً او
رسالة الى الجهات المعنٌة

تحدٌد األطراف المعنٌة من خارج المجلس
األعلى لالتصاالت )مجال عمل االستشارة سواء
كانت استشارة خاصة أو عامة(

إرسال وثٌقة االستشارة
مرفقا بها رسالة الً
األطراف الرئٌسٌة وذلك
عن طرٌق البرٌد
االلكترونً.
خ ا صة

إعداد ملخص بالمالحظات
العامة و ردود هٌئة تنظٌم
االتصاالت علٌها )مستخدما
نموذجا خاصا بذلك(

 .1وثٌقة االستشارة
.2البٌان الصحفً /بٌان
الموقع االلكترونً أو
الرسالة

فً حالة الضرورة ،مقابلة األطراف الرئٌسٌة
الخارجٌة للمساعدة فً تكوٌن صورة عامة
للقضاٌا و االقتراحات.

مراجعة الردود الواردة.
) 2-1أسبوع(

نوع االستشارة ؟

ع ا مة

مراجعة ملخص
المالحظات الرئٌسٌة و
ردود هٌئة تنظٌم
االتصاالت علٌها  ،و
الموافقة علً التغٌٌرات
الرئٌسٌة.
)أسبوع واحد(

مراجعة النسخة األولٌة
لوثٌقة االستشارة و تقدٌم
المالحظات كتابًة.
* )أسبوعٌن(

بناًء علً وثٌقة االستشارة
و التغٌٌرات الرئٌسٌة التً
تمت الموافقة علٌها ٌتم
إعداد:
 .1مسودة الوثٌقة
التنظٌمٌة
 .2مسودة وثٌقة الردود
الخاصة بهٌئة تنظٌم
االتصاالت.
 .1مسودة للوثٌقة
التنظٌمٌة).بطرٌقة تتبع
التغٌٌرات(
 .2مسودة من وثٌقة الردود
الخاصة بهٌئة تنظٌم
االتصاالت.

 .1مراجعة الوثٌقة
التنظٌمٌة و وثٌقة ردود
هٌئة التنظٌم فً ضوء
المالحظات الداخلٌة.
 .2إعداد البٌان الصحفً /
اإللكترونً
 .1نسخة معدلة من الوثٌقة
التنظٌمٌة )بطرٌقة تتبع
التغٌٌرات(
 .2وثٌقة ردود هٌئة
التنظٌم )بطرٌقة تتبع
التغٌٌرات(
 .3البٌان الصحفً/
اإللكترونً

إكمال الوثٌقة التنظٌمٌة  ،و
وثٌقة ردود هٌئة تنظٌم
االتصاالت  ،و البٌان
الصحفً /اإللكترونً فً
ضوء المالحظات النهائٌة
)إذا وجدت(
 .1الوثٌقة التنظٌمٌة )باللغة
العربٌة و اإلنجلٌزٌة(
 .2وثٌقة ردود هٌئة تنظٌم
االتصاالت.
 .3البٌان الصحفً /
اإللكترونً

مراجعة مسودة الوثٌقة
التنظٌمٌة و مسودة وثٌقة
الردود و تقدٌم المالحظات
كتابًة.
)أسبوعٌن(

األمٌن العام المساعد/األمٌن
العام /مجلس اإلدارة

* الفترات فً هذه العملٌة داللٌة

موافقة األمٌن العام
المساعد/األمٌن العام/
مجلس اإلدارة

مكتب االتصال و اإلعالم

موافقة األمٌن العام
المساعد/األمٌن العام/
مجلس اإلدارة

نشر:
 .1الوثٌقة التنظٌمٌة )باللغة
العربٌة و اإلنجلٌزٌة(
 .2وثٌقة ردود هٌئة تنظٌم
االتصاالت.
 .3الردود الواردة علً
االستشارة
 .4البٌان الصحفً /
اإللكترونً

 .1إكمال و نشر البٌان
الصحفً/اإللكترونً
)باللغة العربٌة و
اإلنجلٌزٌة(
 .2نشر وثٌقة االستشارة
علً الموقع اإللكترونً
للمجلس األعلى لالتصاالت
و تكنولوجٌا المعلومات

األطراف الخارجٌة المعنٌة

مراجعة وثٌقة االستشارة و تقدٌم
الردود و المالحظات طبقا لما
هو منصوص علٌه فً وثٌقة
االستشارة.
)من  4الً  8أسابٌع(
عند الضرورة  ،تقوم هٌئة تنظٌم
االتصاالت بالمجلس األعلى
لالتصاالت و تكنولوجٌا
المعلومات بعقد اجتماعات او
جلسات استماع عامة اثناء فترة
االستشارة.

النسخ األولي و المراجعات الداخلية

الموافقة

اإلستشارة

ا ل ن ه ا ٌة

مالحظات:
ٌجب ارسال الردود الواردة علً وثٌقة االستشارة بالبرٌد االلكترونً .
·
سوف ٌتم دعوة كل الجهات المعنٌة لتقدٌم ردود علً األسئلة المحددة فً وثٌقة االستشارة و تقدٌم وجهات نظرهم فً أي جوانب ذات الصلة.
·
سوف ٌقوم المجلس األعلى لالتصاالت و تكنولوجٌا المعلومات باألخذ بعٌن االعتبار كل الردود الواردة عند اكمال الوثٌقة .و مع ذلك فان
·
المجلس األعلى لالتصاالت و تكنولوجٌا المعلومات لٌس ملزما ان ٌتبنى أو ٌطبق أي من المالحظات او االقتراحات الواردة .
فً المرحلة األخٌرة لعملٌة االستشارة ،سوف ٌقوم المجلس األعلى لالتصاالت بدمج كل الردود الواردة فً صورة ملف  PDFو ٌقوم بنشره
·
على موقعه اإللكترونً ،بجانب الوثٌقة النهائٌة و كذلك رده علً المالحظات الرئٌسٌة الواردة.
و لمزٌد من الشفافٌة و المسؤولٌة العامة  ،سوف ٌقوم المجلس األعلى لالتصاالت و تكنولوجٌا المعلومات بنشر الردود الواردة علً االستشارة
·
علً موقعه اإللكترونً  . www.ictqatar.qaو سوف ٌتم التعامل مع كل الردود علً أنها غٌر سرٌة إال إذا تم طلب ذلك مصحوبا بتبرٌر
واضح وواف  ،سواء كان طلب السرٌة ٌتضمن كل الردود أو جزء منها .و بٌنما ٌسعً المجاس األعلى لالتصاالت الحترام رغبات جمٌع
المستجٌبٌن ،فان قرار نشر الردود كلٌا او جزئٌا او عدم نشرها علً االطالق ٌخضع فً جمٌع األحوال لتقدٌر المجلس األعلى لالتصاالت
وحده دون غٌره.
بتقدٌم الردود علً استشارات المجلس األعلى لالتصاالت و تكنولوجٌا المعلومات  ،تسقط كل حقوق الطبع و الملكٌة الفكرٌة علً المحتوي
·
الوارد.

مراجعة المالحظات

اإلكمال و النشر

