
بنود  احرتام  مدى  وكذا  الراديوكهربائية  الرتددات 

اإطار  التي تدخل يف  امل�شاريع  الرتاخي�ص ومبا�رشة 

تطوير تكنولوجيا الإعالم.

املنعقدة  جل�شته  خالل  الوزاري  املجل�ص  �شادق 

يغري  قانون  م�رشوع  على  اجلاري  يناير   20 بتاريخ 

املتعلق   96-24 رقم  القانون  مبقت�شاه  ويتمم 

بالربيد واملوا�شالت. فبعد مرور �شت ع�رشة �شنة 

تعديالت  امل�رشوع  هذا  يعرف  �شدوره،  على   )16(

وجمال  امل�شتهلك  م�شلحة  تخ�ص  مهمة 

املناف�شة بالقطاع.

بالفعل مت اإدراج جمموعة من املفاهيم �شمن هذا 

امل�رشوع ومنها على �شبيل املثال التجوال الوطني 

بتف�شيل  اجلديد  الن�ص  هذا  اإليه  تطرق  الذي 

بحيث اأ�شبح بالإمكان يف جمال الهاتف املتنقل 

يف  اآخر  ملتعهد  املتنقلة  ال�شبكة  ا�شتعمال 

املنطقة التي يتواجد بها هذا امل�شرتك. ويف نف�ص 

ال�شياق يدقق ويعزز هذا امل�رشوع مفهوم اقت�شام 

البنيات التحتية بني املتعهدين ويحدد يف نف�ص 

الآن اللتزامات املرتتبة عنه مبا يف ذلك ن�رش عرو�ص 

للبنيات  للمعطيات  قاعدة  واإحداث  القت�شام 

التحتية التي يتوفرون عليها.

املن�شو�ص  الوكالة  اخت�شا�شات  يخ�ص  ما  ويف 

 96-24 رقم  القانون  من   29 املادة  يف  عليها 

امل�رشوع  هذا  اإليها  تطرق  فقد  الذكر  ال�شالف 

باللتزامات  الوفاء  مراقبة  جمال  يف  بتدقيق 

ومراقبة طيف  وتدبري  الأ�شا�شية  اخلدمة  ومهام 

من  جملة  اجلارية  ال�شنة  بداية  تعرف 

م�رشوع  على  امل�شادقة  منها  امل�شتجدات 

القانون  مبوجبه  ويتمم  يغري  الذي  القانون 

التي  واملوا�شالت  بالربيد  املتعلق   96-24 رقم 

م�شهد  يف  مهما  منعطفا  ريب  بال  ت�شكل 

الت�شالت وتكنولوجيا الإعالم ببالدنا. وت�شب 

يف  الن�ص  هذا  بها  جاء  التي  التعديالت 

الأمر  امل�شتهلك. وهذا  جمملها يف م�شلحة 

يقت�شي يف النهاية التاأطري املحكم للتكامل 

املتبادل  وال�شتعمال  املتعهدين  بني  احلا�شل 

هناك  التحتية.  والبنيات  التقنية  للطاقات 

حدث بارز يخ�ص اإدراج ال�شبيب العايل �شمن 

حاجة  فهناك  الأ�شا�شية،  اخلدمة  تعريف 

ما�شة اإىل التحيني ملواجهة التحديات الرقمية 

لتعميم  �رشورية  كخطوة  بالدنا  تنتظر  التي 

العنكبوتية  ال�شبكة  اإىل  الولوج  ودمقرطة 

هذه  خالل  ن�شجل  كما  املعرفة.  اإىل  وبالتايل 

البداية ن�رش اأرقام جديدة توؤكد باأن الولوج اإىل 

يف  الإعالم  وتكنولوجيا  الت�شالت  خدمات 

النخفا�ص  يف  بجالء  يظهر  متوا�شل  حت�شن 

املتو�شط  امل�شتهلك  فاتورات  يف  امل�شتمر 

النرتنت  �شبكة  ا�شتعمال  حيث  من  الدخل 

خدمات  ل�شتعمال  الإيجابي  التطور  وكذا 

الت�شال ببالدنا. كل هذه الأمور جتعلنا نطمئن 

الإقبال  وهذا  القطاع.  هذا  م�شتقبل  على 

التكنولوجية  الأدوات  على  ملواطنينا  املتزايد 

املزيد من  بذل  اإىل  بنا  يدفع  التوا�شل  وحلول 

اجلهود جلعلها م�شتقبال �شهلة الولوج.

عز الدين املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�شالت

اإ�صالح القطاع متوا�صل

افتتاحية

هناك اأي�صا

اخلدمة  ت�شمل  ف�شاعدا  الآن  من 

الأ�شا�شية مفهوم ال�شبيب العايل .

اإمكانية  على  اجلديد  امل�رشوع  وين�ص 

املالية من قبل املتعهدين  املبالغ  ا�شرتداد 

�شنة  بر�شم  م�شاهماتهم  فاقت  الذي 

اخلدمة  مهام  اإطار  يف  معينة  مالية 

كما  ال�شنوية.  ح�شتهم  الأ�شا�شية 

مالية  عقوبات  على  امل�رشوع  نف�ص  ين�ص 

تتنا�شب  والتي  املتعهدين  مواجهة  يف 

ارتكابها  مت  التي  الإخاللت  ج�شامة  مع 

ومتت معاينتها وت�شدرها جلنة املخالفات 

املحدثة لهذا الغر�ص. 
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NFC

1- ي�ستفيد املغرب بدوره من متديدات مواقع الأنرتنت بحروف 
عربية، مباذا يتعلق الأمر بالتحديد؟

CCTLD-  ( للدول  بالن�صبة  جديدة  متديدات  اإحداث  اإطار  يف 

COUNTRY CODE TOP LEVEL      DOMAINE(  بحروف غري 
موؤ�ص�صة  وافقت  اإلخ(  والرو�صية،  ال�صينية  اللغات  العربية،   ( التينية 

االأنرتنت لالأ�صماء واالأرقام )ICANN ( على طلب التفوي�ض املقدم من 

طرف بالدنا من اأجل تدبري CCTLD ".املغرب".

2- من يعنى بتدبري هذا التمديد اجلديد؟
الوكالة  متدخلني.  اأربعة   )"ma."و )".املغرب"  املجال  اأ�صماء  تدبري  يهم 

الوكالة  تختاره  الذي  وامل�صتغل  االأ�صماء  هذه  مت�رصف  ب�صفتها 

اإىل  اإ�صافة  الذكر  ال�صالفة  املجال  الأ�صماء  والتقني  االإداري  للتدبري 

اأ�صماء  وحاملي  املجال  اأ�صماء  ت�صويق  يتولون  الذين  اخلدمات  مقدمي 

املجال )".املغرب" و".ma"(. وهكذا والأجل حت�صني ظروف التدبري التقني 

واالإداري الإ�صم املجال ".ma" مت تعيني ات�صاالت املغرب من طرف الوكالة 

دفرت  وفق   "ma." املجال  الإ�صم  اجلديدة  املحورية  للقاعدة  كم�صتغل 

مت  اتفاقية  عن  واملنبثق  الغر�ض  لهذا  الوكالة  اأعدته  التي  التحمالت 

ابرامها بني الطرفني ملدة �صبع )07( �صنوات.

باحلروف  التمديدات  اأوىل  ا�ستعمال  ميكن  متى  عمليا   -3
العربية ببالدنا؟

 2014 �صنة  من  االأخري  الف�صل  غ�صون  يف  التدبري  هذا  تفعيل  يتوقع 

و�صيحدد الحقا من طرف الوكالة م�صل�صل فتح التمديد ".املغرب"

عفاف املعياطي

خبرية برتبة رئي�ص 

م�شلحة

3ثالثة اأ�سئلة لـ...

لتقنيني  الوطنية  الوكالة  اعتمدت 

بخ�شو�ص  جديدة  قواعد  املوا�شالت 

اأبريل  فاحت  من  فانطالقا  القبلي.  الأداء 

خدمات  اإىل  الولوج  يخ�شع  املقبل 

الهاتف املتنقل اإىل حتديد هوية الزبون 

م�شبقا وب�شكل تام. ولن يعود بيع هذه 

البطاقات من طرف املتعهدين مرخ�شا 

ما  بعد  اإل  بطاقة  اأي  ت�شغل  ولن  به. 

يتم فتح ملف يت�شمن الإ�شم العائلي 

الوطنية  البطاقة  ورقم  وال�شخ�شي 

للتعريف ومطبوع ال�شرتاك بعد ملئه 

من  املن�شود  فالهدف  �شحيح.  ب�شكل 

هذه العملية هو حتديد الهوية ب�شكل 

وا�شح حلاملي بطاقة الهاتف املحمول 

)اجليلني الثاين والثالث( لإر�شاء القواعد 

املتعهدين  بني  تربط  التي  التعاقدية 

عن  منف�شلني  حا�شوبني  بني  املعلومات  تبادل  من  متكن 

هذه  ا�شتعملت  وقد  �شم.   10 حوايل  البع�ص  بع�شهما 

اأو  البنكية  البطائق  بوا�شطة  الأداء  التكنولوجيا يف جمال 

بوا�شطة الهاتف املتنقل ملبالغ زهيدة. وت�شتعمل اأي�شا يف 

جمال مراقبة الولوج.

خالفا لتكنولوجيات WIFI وBLUETOOTH ميكن هذا النوع 

من التكنولوجيا الربط املبا�رش بدون ترخي�ص م�شبق.

 جاء على ل�شان وزير ال�شناعة والتجارة وال�شتثمارات 

والقت�شاد الرقمي ما يلي: 

" اأحبذ فكرة فتح نقا�ص وا�شع و�شامل حول م�رشوع 
القانون الأويل للمدونة الرقمية نظرا لأهميتها 

البالغة حتى تكون مو�شوع اجماع وا�شع" 

بطاقة االأداء القبلي

قالوا...الكلمة الرقم 

علـى اخلــط 

وزبنائهم وذلك ل�شمان حقوق وواجبات 

كل الأطراف املتعاقدة. و�شيلزم حاملو 

بهويتهم  التعريف  البطاقات  هذه 

لديهم  امل�شرتكني  املتعهدين  لدى 

وذلك داخل اأجل معني.

فقد اأعطيت النطالقة لأرقام النداء 

املعلومات. كما  اأجل جتميع هذه  من 

حدد اأجل مدته �شنة يبتدئ من فاحت 

لتحديد  املتعهدين  لكل   2014 اأبريل 

الهاتف  زبنائهم يف جمال  هوية كل 

لقواعد  م�شداقية  ولإعطاء  املتنقل 

وتنتهي  بحوزتهم.  التي  املعطيات 

عملية التعريف بالهوية بعد ان�رشام 

الأجل املحدد ولن يعود ا�شتعمال هذا 

النوع من البطاقة ممكنا من الناحية 

التقنية.

�شجلت عرو�ص الأنرتنت انخفا�شا بن�شبة %14 خالل �شنة 2013.

هذا ما ي�شري اإليه تقرير الوكالة الذي ن�رش حتت عنوان « تطور 

قطاع الت�شالت»

بحيث  انخفا�شا  كذلك  املتو�شطة  ال�شهرية  الفاتورة  عرفت 

انتقلت من 42 درهم اإىل 36 درهم دون احت�شاب الر�شوم. 

%14

ال�صيد موالي حفيظ العلمي

وزير ال�صناعة والتجارة واال�صتثمارات 

واالقت�صاد الرقمي
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 )5G( قريبا اجليل اخلام�س*

اعلنت موؤخرا كوريا اجلنوبية عن م�رصوع يناهز 

1.1 مليار اأورو يخ�ص�ض الإحداث �صبكة اجليل 
اخلام�ض )5G( . يتم الربط بوا�صطتها ب�صكل 

يفوق باآالف املرات تكنولوجيات اجليلني الثالث 

بتحميل  التكنولوجيا  هذه  وت�صمح  والرابع. 

ثانية  ظرف  يف  الدقة  عايل  �صينمائي  �رصيط 

واحدة.

*جميع التكنولوجيات:

 Price يف ن�صخته ال�صاد�صة ع�رص اأ�صار تقرير

من   87% اأن  اإىل   Waterhouse Coopers
يعقدون  االأفارقة  العامني  املديرين  الروؤ�صاء 

جمال  يف  اال�صتثمارات  من  الرفع  على  العزم 

اجلارية  ال�صنة  غ�صون  يف  التكنولوجيات 

كما  اختياراتهم.  قمة  يف  وارد  وهذا   .2014
ي�صري نف�ض التقرير اإىل اأن التكنولوجيا حمفز 

ي�صهل احلركة والتنمية يف نظر االأطر العليا 

وتنمية  املخاطر  تدبري  على  ت�صاعد  لكونها 

املوؤهالت.

*ال�سبكة الأوروبية:

التن�صت  عملية  حول  القائم  اجلدال  بعد 

االأوروبية  الدول  روؤ�صاء  بع�ض  هواتف  على 

يراود  االأمريكية  املتحدة  الواليات  قبل  من 

امل�صت�صارة االأملانية اأجنيال مريكل حلم اإحداث 

املعطيات  حلماية  لالت�صاالت  اأوروبية  �صبكة 

ال�صخ�صية ملواطني القارة العجوز واجتناب 

العبور عن طريق الواليات املتحدة االأمريكية. 

من  كل  متار�ض  اأن  ي�صت�صاغ  ال  لها  بالن�صبة 

بلدان  يف  اأن�صطتها   Googleاأو  Facebook
للمعطيات  الالزمة  احلماية  فيها  تتوفر  ال 

ال�صخ�صية وذلك بالرغم من وجود ت�رصيعات 

�صارمة بداخلها.

احلدث

اأخبار �رسيعة

املوؤمتر  مع  موعد  على  الت�شالت  عامل  كان 

الدويل للهاتف املتنقل املنعقد مبدينة بر�شلونة 

الإ�شبانية خالل الفرتة املمتدة من 24 اإىل 27 

فرباير املن�رشم و الذي اأ�شحى ملتقى لحميد 

امل�شتقبلية  الآفاق  و  اجلديدة  للتوجهات  عنه 

وقد  املتنقلة.  الت�شالت  جمال  يف  الكونية 

بجانب  الوكالة  من  وفد  املوؤمتر  هذا  ح�رش 

مبختلف  م�شارك   90.000 يفوق  هائل  عدد 

تخ�ش�شاتهم ) متعهدين- و هيئات التنظيم 

و ال�شبط و م�شنعني يف جمال الت�شالت – 

و �شحافيني (. ويف هذا ال�شدد ي�رشح ال�شيد 

وتتبع  باملناف�شة  املكلف  مدير  خوجة  اأحمد 

الأ�شياء جد م�شغرة  �شت�شبح   » املتعهدين 

م�شتقبال. بالفعل تفنن امل�شنعون يف جمال 

من  لديهم  ما  اأف�شل  تقدمي  يف  الت�شالت 

التنظيم  هيئة  منثل  وبو�شفنا  التطبيقات. 

اجلد  بال�شبكات  اهتمامنا  اأبدينا  ال�شبط  و 

ت�شنيعها  �شيتم  التي  فالهوائيات  متطورة. 

بل  املدينة،  جمالية  العتبار  بعني  �شتاأخذ 

نفكر منذ الآن يف و�شعها فوق اأعمدة الإنارة 

املتواجدة  الإ�شهارية  اللوحات  فوق  اأو  العمومية 

ثورة  يحدث  اأن  �شاأنه  من  وهذا  العام،  بالطريق 

جمال  يف  الربط  اأمناط  كانت  كما   . " عمرانية 

الهاتف مو�شوع نقا�شات ومعار�ص. ويتم التفكري 

يف مزاوجة تكنولوجيا WIFI بال�شبكات املتنقلة 

الت�شالت  عامل  اأن  يبدو  لكن  الرابع،  للجيل 

اأفق   يف  اعتماده  املزمع  اخلام�ص  باجليل  من�شغل 

2020. وهذا الربط اأ�رشع باآلف املرات من النظم 
امل�شتعملة يف هذا املجال حاليا.

ت�شويق  مثل  عنها  الإعالن  ثم  اأخرى  اأمور  هناك 

الهواتف الذكية باأقل كلفة انطالقا من 25 اأورو 

) اأي اأقل من 300 درهم (. اإ�شافة اإىل عر�ص اأ�شياء 

اللوحة  و  ال�شوار  و  الذكية  كال�شيارة  متعددة 

حلالة  بعد  عن  التتبع  متكن  التي  الإلكرتونية 

الأ�شنان ونب�شات القلب  » .

العام  املدير  من  كل  ي�شم  الذي  الوفد  وهذا 

بها كانت لهم لقاءات  التقني  املدير  و  للوكالة 

مع عدة م�شوؤولني. كما طلب من الوكالة تنظيم 

ور�شة تخ�ش�ص للتكنولوجيات احلديثة لالإعالم و 

الت�شال لفائدة العامل العربي. «

لقاء عاملي يف بر�صلونة
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والتنمية  للبحث  مركز  هو  الربجميات  مركز 

يف جمال الربجميات �شيجعل من بالدنا مركزا 

�شنة  انطلق  الذي  املجال  هذا  يف  مرجعيا 

جمال  يف  م�شاريع  ثالثة  باإجناز  وقام   2011
البحث والتطوير. فمنذ اإحداثه ما فتئ هذا 

بني  ما  الإبداع  ملد ج�رش  يعمل جاهدا  املركز 

قطاع  يف  اخلا�شة  واملقاولة  اجلامعة  عامل 

كله  هذا  من  فالهدف  الإعالم  تكنولوجيات 

هو خلق اكت�شافات رئي�شية غري م�شبوقة يف 

بدون  والطائرة  والتلفاز  ال�شاعة  قبال  نعرف 

واللوحات  الذكية  بالهواتف  املربوطة  ربان 

املعهد  اأجنزها  درا�شة  وبح�شب  اللكرتونية. 

الأوروبي Idate �شيتم يف اأفق �شنة 2020 ربط 

ما ل يقل عن 80 مليارا من الأ�شياء ب�شبكة 

الإنرتنت.

بال �شك �شتن�شاف اإىل هذا الكم الهائل من 

والروبوت  ال�شيارات  املربوطة كل من  الأ�شياء 

باأجهزة  املزودة  واملالب�ص  اأ�شنافه  مبختلف 

اللتقاط الذكية والتجهيزات املنزلية والأثاث 

املنزيل والنقل العمومي اإلخ وباخت�شار فاإن ما 

كان توجها �شي�شبح الفي�شل الذي �شيقل�ص 

الفارق بني احلياة احلقيقية واحلياة الفرتا�شية.

ميدان البتكار للربجميات.

بني  تربط  حمورية  كقاعدة  املركز  هذا  يتموقع 

فمنذ  واجلامعة.  الإعالم  تكنولوجيات  عامل 

ح�شب  م�رشوعا   21 من  اأزيد  اإجناز  مت  انطالقه 

ال�شيد جمال بن حمو مدير مركز الربجميات.

ومنذ اأمد غري بعيد اأحدثت مراكز �شغرية، الهدف 

التحتية،  البنيات   ( امل�شرتكة  املوارد  منها و�شع 

رهن  تكنولوجية(  عام، خربة  نفع  ذات  معطيات 

تطور  لت�شجيع  الوطنيني  الفاعلني  الإ�شارة 

املقاولت ال�شغرى واملتو�شطة يف جمال التطبيقات 

املتنقلة. كما واكب املركز العديد من املقاولت لإجناز 

م�شاريعهم املختلفة.

يواكب هذا املركز كل من الوكالة وال�شندوق اجلماعي 

ووزارة  البي�شاء  بالدار  القيم  وبور�شة  املعا�شات  ملنح 

وال�شندوق  الإدارة  وحتديث  العمومية  الوظيفة 

الوطني لل�شمان الجتماعي وغريهم.

معرفة كل �صيء

االأ�صياء املرتبطة بال�صبكات

بطاقة زيارة
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اأحداث من�سورات

 2014 مار�ص  من  الأول  الأ�شبوع  يف  الت�شالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  نظمت 

تظاهرتني هامتني، يتعلق الأمر بور�شة عمل حول"اأف�شل املمار�شات لإقامة ناجحة 

الأمانة  مع  بتن�شيق  نظمت  التي  العربية"،  باملنطقة  العري�ص  النطاق  ل�شبكات 

الدائمة لل�شبكة العربية لهيئات تنظيم الت�شالت وتقنية املعلومات، وبتعاون مع 

اأما التظاهرة الثانية فتتعلق بـ  املكتب الإقليمي العربي الحتاد الدويل لالت�شالت. 

"املنتدى الإقليمي حول �شبكات اجليل التايل".
باملو�شوع  ال�شلة  ذات  العربية  واملوؤ�ش�شات  الدارات  عن  ممثلون  التظاهرتني  ح�رش 

وجامعيون وخرباء وخمت�شون دوليون وعرب، وتهدف  بالأ�شا�ص اإىل تكوين الكفاءات 

وتبادل اخلربات حول البتكارات اجلديدة يف جمال تكنولوجيا العالم والت�شالت وبحث 

�شبل النتقال من ال�شبكات التقليدية اإىل �شبكات اجليل  التايل يف الدول النامية

 

بتحيني  موؤخرا،  الت�شالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  قامت 

املخطط الوطني للرتددات الراديوية. يكت�شي هذا العمل اأهمية 

بالغة فيما يخ�ص تخطيط وتنظيم الرتددات الراديوية باعتبارها 

على  الطالع   امكانيات  الكتاب  هذا  يتيح  كما  نادرا،  موردا 

بال�رشائط  الأمر  تعلق  �شواء  الرتددات،  هذه  ا�شتعمال  جمالت 

املدنية وغري املدنية وامل�شرتكة وبيان التعيينات الأولية و الثانوية 

املوقع  عرب  العاجل  القريب  يف  املخطط  هذا  حتميل  .وميكن 

اللكرتوين للوكالة.


