
يف اعطاء نف�س اإ�سايف اإىل االنرتنيت املتنقل الذي ي�سمح 

املغاربة  االنرتنت  م�ستعملي  من   %  88،88 بربط  حاليا 

بوا�سطة �سبكة اجليل الثالث  )3G(. و بعبارة اأخرى يتعلق 

االأمر بالرفع من م�ستوى نفاذ ال�سبكة العنكبوتية ببالدنا 

عند  املف�سلة  الربط  و�سائل  دمقرطة  و  حاليا(   %  25.6(

الـمغاربة.

ل�سبكة  بالن�سبة  املفيدة  االفاق  فاإن  اخلوا�س،  وراء �سوق  و 

الن�سيج  كل  اإىل  �ستمتد  ببالدنا   )4G( الرابع  اجليل 

الرابع  للجيل   LTE تكنولوجيات  ت�سمح  كما  االقت�سادي. 

بخلق رافعة حقيقية للرفع من املردودية بف�سل ف�ساءات 

العمل املفرت�سة مب�ستويات مهمة من ال�سال�سة و ال�رسعة 

و �سهولة التبادل.

بادرت  احلكومة،  طرف  من  االأخ�رس  ال�سوء  اإعطاء  بعد 

عن  االعالن  اإىل  املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة 

الإحداث   تراخي�س  ملنح  االأخري  نونرب    11 بتاريخ  املناف�سة 

بعد   .)4G( الرابع  للجيل  املتنقلة  ال�سبكات  ا�ستغالل  و 

اأ�سبوع فقط عن هذا االإعالن، قامت الوكالة بن�رس طلب 

العرو�س الذي ينق�سم اإىل وثيقتني رئي�سيتني :

و  التنظيمية  للمقت�سيات  املحدد  التحمالت  دفرت   •
ال�رسوط التقنية و املالية الإحداث كل �سبكة للجيل الرابع.  

التجارية،  الناحية  اخلدمات من  توفري  يحدد كيفيات  كما 

باالإ�سافة اإىل التزامات كل متناف�س من حيث  التغطية و 

نوعية اخلدمة الخ...

كيفيات  ملختلف  املحدد  املناف�سة  عن  االإعالن  نظام   •
التي حتكم  �رسيان العملية و تقييم العرو�س الذي يكون 

مو�سوع تقرير عمومي.

 و بالرغم من �سيق الوقت، فاإن ن�رس �سبكات اجليل الرابع 

رهني  العملية  هذه  فنجاح  حمكم.  ب�سكل  يتم  ببالدنا 

التنظيمية  باخل�سو�س  و  ال�رسوط  من  العديد  با�ستيفاء 

اأعطت  االن  فمنذ  التنظيم.  رافعات  لبع�س  التفعيل  و 

يف  جتارب  اجراء  ق�سد  للمتعهدين  موافقتها  الوكالة 

يف  التجارب  هذه  متت  فقد  االنطالقة.  قبل  الباب  هذا 

االإيجابية  اجلوانب  اأكدت  التي  و  باململكة  الرائدة  املدن 

وجودة  املعطيات  �سبيب  حيث  من  التكنولوجيا  لهذه 

اال�ستعمال و اإمكانية اال�ستغالل.

 �سي�ساهم تفعيل �سبكة اجليل الرابع يف ت�سهيل حركة  

اجليل  �سبكات  اكتظاظ  من  واحلد  املتنقلة  الهواتف 

مهددة  تعترب  والتي   2008 �سنة  منذ  امل�ستعملة  الثالث 

باالإكتظاظ نظرا لن�سبة نفاذها التي تعادل 134 %. 

يف  املتمثل   الوكالة  به  ت�سطلع  الذي  الدور  اإطار  يف  و 

الت�سجيع على ا�ستعمال االنرتنيت ببالدنا، حتدوها الرغبة 

يكون   ،2014 نوفمرب  ال�سابع ع�رس من  بحلول 

جديدة  مرحلة  قطع  قد  االت�ساالت  قطاع 

من م�سل�سل تطوره وفق الـمخطط الوطني 

لتنمية ال�سبيب العايل و العايل جدا امل�سادق 

عليه �سنة 2012.

و يتعلق االأمر باإعطاء االنطالقة لالإعالن عن 

ا�ستغالل  و  الإحداث  تراخي�س  ملنح  املناف�سة 

هذا   .)4G( الرابع  للجيل  املوا�سالت  �سبكات 

التطور �سيمكن بالدنا من التوفر على اأحدث 

و  املتنقل  الهاتف  جمال  يف  التكنولوجيات 

الرائدة  الدول  �سمن  مكانتها  على  احلفاظ 

تكنولوجيا على امل�ستويني االفريقي و العربي. 

و هذا ال يعني البتة  اختفاء  �سبكات اجليل 

�ستتعاي�س  لكن  و  حاليا،  امل�ستعملة  الثالث  

و  الرابع،  و  الثالث  للجيلني  ال�سبكتان 

باالأ�سا�س  الرابع  اجليل  �سبكة  �ستخ�س�س 

يفوق  عال  ب�سبيب  املعطيات  اإر�سال  اإىل 

م�ستعملي  اأن  الثالث. يف حني  اجليل  �سبكة 

الهاتف املتنقل هم االأكرث ا�ستعماال الإر�سال 

املعطيات بهذه الطريقة  واإن كانت ن�سبتها 

تبقى �سعيفة من حيث مداخيل املتعهدين 

الثالثة بالن�سبة ملا هو مالحظ عند الدول ذات 

اقت�ساد مماثل لبالدنا.

الفاعلني  �ست�سجع  العنا�رس  هذه  كل 

من  لل�سبكات  �رسيع  ن�رس  اإىل  ال�سوق  يف 

هذه  دينامية  من  واثقون  نحن  الرابع.  اجليل 

و  املقاوالت   �ستدفع  التي  التكنولوجيا 

امل�ستهلكني اإىل ا�ستعمال قنوات  جديدة من 

التوا�سل  تكون �سل�سلة وجد غنية. كل هذه 

على  ت�ساعد  و  املناف�سة  �ستذكي  املوؤهالت 

ا�ستعمال اأكرب لل�سبكة العنكبوتية و انخفا�س 

يف االأ�سعار و بالتايل �ستكون ال�سبكة للجيل 

الرابع اإحدى الرافعات املهمة لتقلي�س الهوة 

الرقمية.

قراءة ممتعة !  

عز الدين املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت

تفا�صيل عن عملية جد مرتقبة 

افتتاحية

ما معنى اجليل االثاين و 

الثالث و الرابع و اخلام�س؟

ت�سميات  �سوى  املتنقل  الهاتف  الأجيال  االأرقام  هذه  ما 

مثل   اخللوي  للهاتف   االإر�سال  معايري  لـمجموع  جتارية 

.)2G( بالن�سبة  للجيل الثاين CDMA  و  GSM
اأو  و UMTS و EDGE و HSPA بالن�سبة للجيل الثالث 

WIMAX و  LTE  بالن�سبة للجيل الرابع.
بح�سب تطور اأجهزة االإر�سال و اال�ستقبال، نعرب من جيل 

30 مرة.  االأقل ب  اإىل اخر كلما ت�ساعف ال�سبيب على 

من  بكل  التجارب  طور  االأن يف  هو   )5G( اخلام�س  اجليل 

و   Gbps  7.5 اإىل  ال�سبيب  يبلغ  اليابان٫  و  اجلنوبية  كوريا 

ميكن من حتميل �رسيط �سينمائي يف ظرف اأقل من ثانية 

واحدة.

يرتقب ت�سويقها بكوريا اجلنوبية يف غ�سون �سنة 2018(.
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   يعد قطاع تكنولوجيا �العالم و �لتو��صل �أول 
م�صاهم جبائيا يف بالدنا." 

قالو�...�لكلمة �لرقم 

علـى اخلــط 

مت انتخاب املغرب مرة ثانية كع�سو مبجل�س 

موؤمتر  خالل  لالت�ساالت  الدويل  االحتاد 

املندوبني املفو�سني  لالحتاد املنعقد بتاريخ 

 )Busan(  07 نونرب من �سنة 2014 ببوزان
بكوريا  اجلنوبية لوالية  جديدة متتد من 

االنتخاب  هذا  ياأتي  و   2018 اإىل   2015
به  تقوم  الذي   الذوؤوب  للعمل  كتتويج 

بالدنا داخل هذا املجل�س منذ انتخابه اأول 

يوؤكد  االنتخاب  هذا  و   ،1962 �سنة  مرة 

املجتمع  لدن  من  املقدم  الدعم  اأي�سا  

االت�ساالت  قطاع  حترير  ل�سيا�سة  الدويل 

منذ 1998 باملغرب.

بالدنا  انتخاب  كذلك  مت  ذلك،  عن  ف�سال 

لالحتاد  التابعة  الراديو  بلجنة  كع�سو 

من  متتد  ثانية  لوالية  لالت�ساالت  الدويل 

اللجنة من  تتاألف هذه   .2018 اإىل   2015
12 خبريا ميثلون املجتمع الدويل.  و تعنى 

احليوية  الق�سايا  مبعاجلة  اللجنة  هذه 

الدويل  االحتاد  داخل  االت�ساالت  بقطاع 

لالت�ساالت. 

ب�سي  م�سطفى  ال�سيد  �سيمثل 

الوكالة داخل جلنة اخلرباء.

هذا  اأ�سغال  يف  اأي�سا  بالدنا  ت�سارك 

املوؤمتر الذي �سيف�سي اإىل اتخاذ قرارات 

ذات اأهمية ق�سوى كاعتماد د�ستور قار 

و  االنرتنيت  و احلكامة يف جمال  لالحتاد 

البيني  الت�سغيل  و  االلكرتونية  اجلرمية 

االت�ساالت  دور  و  االت�ساالت  ل�سبكات 

التوا�سل  و  االإعالم  تكنولوجيات  و 

للت�سدي اإىل ا�سكالية التغريات املناخية 

ال�سواتل  عرب  الراديو  نظم  ا�ستعمال  و 

لتح�سني االأمن اجلوي للطائرات و اعتماد 

للفرتة  لالحتاد  ا�سرتاتيجي  خمطط 

املمتدة ما بني 2018-2015.

بعد م�سي ربع قرن بلغ عدد م�ستعلمي ال�سبكة العنكبوتية 

اأزيد من مليار موقع م�سغل. 

بلغ هذا العدد يوم الثالثاء 16 �ستنرب 2014 قبل منت�سف  الليل 

بالتوقيت العاملي )GMT(. هذا الرقم مت الك�سف عنه من خالل 

internetlivestats.com االح�سائيات املح�سل عليها من موقع

�ملليار 
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التعاون الدويل

خدمة الفيديو بالطلب هي وليدة VHS  اأو DVDباال�ستئجار 

هذه اخلدمة تقرتح عرو�سا وفق ا�ستعمال الزمن مل�ستعمليها 

ت�سمح لهم بت�سفح املحتوى. هناك عدة حمطات تلفزية و 

و   youtube بالطلب منها للفيديو  اأمثلة  اأي�سا عدة  هناك 

dailymotion و vimeo، الخ...

1- عالوة على �ل�صبيب �لعايل ماذ� يقدم لنا �جليل �لر�بع؟
ار�صال  جهاز  و  العري�س  النطاق  الرابع  اجليل  يقدم   )3G( الثالث  اجليل  مع  مقارنة 

متقدم الذي يقل�س عملية الربط بينه و بني احلوا�صيب املطلوبة.

الهاتف   االلكرتونية عرب  املواقع  و  التطبيقات  تت�صاعف  اأن  ناأمل  اإىل ذلك  باالإ�صافة 

�صي�صاعد  املوالية،  ال�صنة  مرات يف  بخم�س  تت�صاعف  ثم  االأوىل  ال�صنة  املتنقل يف 

ذلك على تنظيم اأ�صغال ال�صبكة العنكبوتية ب�صكل حم�صو�س. �صي�صتفيد اجليل 

الثالث من اعتماد اجليل الرابع بف�صل انتقال جزء من م�صتعمليه اإىل اجليل الرابع و 

بالتايل  �صيقدم النطاق العري�س مل�صتعمليه تقلي�س االكتظاظ الذي يعاين منه االن.

و اأخريا �صتعرف عدة قطاعات كالتجارة االلكرتونية و االإدارة االلكرتونية و املوؤمترات عرب 

.)4G( الفيديو انتعا�صا  مع ن�رص �صبكة اجليل الرابع

2- هل معناه )�جليل �لر�بع( �لولوج �إىل �ل�صبكة �لعنكبوتية
بثمن باه�ض؟

بالن�صبة للم�صتهلك، البد من توفره على جهاز مالئم للجيل الرابع، مع االأخذ بعني 

االإعتبار ثمن هذا االأخري و كون غالبية الهواتف الذكية  ببالدنا غري مالئمة له.

يف حني اأن التوفر على هذا اجلهاز اأمر �رصوري للولوج اإىل هذه اخلدمة.

بالن�صبة للمتعهدين فهم ملزمون باال�صتثمار للح�صول على ترخي�س مقابل  اأما 

م�صاهمة مالية و اإقامة التجهيزات التقنية و الت�صويق لهذه اخلدمة اجلديدة.

موازاة مع ذلك، فاإن منطق ال�صوق و املناف�صة �صتعمل ال حمالة على ا�صتقرار االأ�صعار 

و باالإمكان اأن تنخف�س جراء احلما�س الذي تولده هذه االأجهزة عند امل�صتهلكني.

الرابع  للجيل  خا�صة  عرو�صا  طرحوا  املتعهدين  اأن  لنا  املجاورة  البلدان  يف  يالحظ 

باأ�صعار متفاوتة و �رصعان  ما حتولت اإىل عرو�س كال�صيكية بح�صب طلب ال�صوق.

3- مع �جليل �لر�بع )4G( هل نحتاج �إىل ربط �صلكي؟
نعم، اإن اجليل الرابع لن يعو�س البثة الربط  ال�صلكي ل�صببني اثنني:

الربط  اأن  حني  يف  اال�صتهالك  حجم  بح�صب  فوترته  تتم  الرابع  اجليل  �صعر  اإن   •
ال�صلكي يوفر الولوج الالحمدود بنف�س ال�صعر.

�صيكون  بالتايل  و  العري�س مقت�صما  النطاق  يكون   )4G( الرابع  للجيل  بالن�صبة   •
ال�صبيب متغريا، و بالعك�س من ذلك فاإن الربط ال�صلكي يوفر  �صبيبا اإ�صميا قارا.

�صيدي حممد االإدري�صي امللياين

مدير تقني

3ثالثة �أ�صئلة لـ...

عز الدين املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت

خدمة �لفيديو بالطلب 
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�الأ�صخا�ض  من  ماليري  ثالثة  قر�بة 

مو�صولني باالأنرتنيت

العامل  من �صاكنة   %  40.4 ال�صنة  يف متم هذه 

2.9 مليار من  زهاء  املجموع  لالأنرتنيت. يف  �صتلج 

بزيادة  ال�صبكة  بهذه  ربطهم  �صيتم  االأ�صخا�س 

تفوق 600 مليون ن�صمة ن�صبة لل�صنة الفارطة.

هذا اال�صتنتاج اأف�صت اإليه جلنة االنرتنيت التابعة 

عرب  الرقمية  بالتنمية  تعنى  التي  املتحدة  لالأمم 

�صنة  ففي  ب�رصعة  النفاذ  ن�صبة  �صتزداد  العامل. 

2017 ن�صف �صاكنة العامل �صيتم ربطها بهذه 
ال�صبكة.

للنا�رشين  تهديد  و  تدلي�ض  �الأنرتنيت 

على هذه �ل�صبكة.

موؤخرا  اعدت  التي  الدرا�صات  من  العديد  هناك 

اأن ما بني %25 و %50 من حركة االنرتنيت  تفيد 

االيل  االإن�صان  م�صدرها   النقال  الهاتف  عرب 

.)Robot(
 Comscore على �صبيل املثال تعترب اأنه يف بداية 

عن  ناجت  احلركة  هذه  من   %  36 ن�صبة  اأن  ال�صنة 

عملية التدلي�س و الغ�س و التي مل تكن ن�صبتها 

بروز هذه  ال�صبب يف  و   .2011 �صنة  %6 خالل  اإال 

الظاهرة هو اإقدام بع�س االأ�صخا�س ذوي ال�صوابق 

معلوماتية  برنامج  يطورون  الذين  االإجرامية 

اأي حا�صوب ب�صفة تلقائية مبواقع  متكن من ربط 

الكرتونية.

9 عمليات ربط باالأنرتنيت من 10 تتم 
عرب جهاز نقال.

الربط عن طريق  الهاتف الثابت ال ميثل اإال ن�صبة 

هذا  يف  حتتية  بنيات  اإحداث  �صعوبة  اإن  �صئيلة. 

غري  التطور  و  ال�صاعدة  للدول  بالن�صبة  ال�صدد 

امل�صبوق للهواتف الذكية )smartphone( يجعل 

من االنرتنيت عرب الهاتف  النقال يف و�صعية �صبه 

احتكارية.

�صنة  خالل  الربط،  عمليات  من   %  90 من  اأزيد 

2014، متت بوا�صطة جهاز نقال.
من   100% جتاوز  ال�صبكة  بهذه  الربط  كان  فاإذا 

و  ك�صنغافورة  املتقدمة  الدول  بع�س  �صاكنة 

فنلندا و اليابان ال زال اأزيد من ثلثي �صاكنة الدول 

الفقرية يف اإثيوبيا و ال�صومال مل يتم ربطها بهذه 

ال�صبكة.

احلدث

�أخبار دولية

لتقنني  الوطنية  الوكالة  من  بدعوة 

الفرنكفونية  ال�سبكة  املوا�سالت عقدت 

يومي 30 �ستنرب و فاحت اأكتوبر من ال�سنة 

ع�رسة.  الثانية  ال�سنوية  دورتها  اجلارية 

كيفية  و  للرتددات  مو�سوعها  خ�س�س 

تدبريها لال�ستجابة  اإىل احلاجيات املقبلة 

130 م�ساركا  زهاء  االت�ساالت،  يف قطاع 

ح�رسوا هذه الندوة.

االأوىل  امل�ستديرة  املائدة  خ�س�ست 

الرتددات  طيف  جمال  يف  للحاجيات 

ال�سبيب  ذات  النقال  الهاتف  خلدمات 

العايل جدا.

املتنقلة  الهاتفية  احلركة  تنامي  يفر�س 

و  قدرات  من  للرفع  جديدة  ترددات  حتديد 

�سبيب ال�سبكات امل�ستقبلية.

الثانية  امل�ستديرة  املائدة  فيما خ�س�ست 

جمال  يف  التنظيم  اأهداف  ملناق�سة 

هيئات  على  يتعني  الرتددات.  طيف  تدبري 

مناف�سة  خلق  على  احلر�س  التنظيم 

فعلية م�رسوعة لفائدة امل�ستهلك و لتطوير 

االبتكار و اإذكاء املناف�سة و لتدبري و ا�ستعمال 

ناجع لهذا الطيف.

اأما بخ�سو�س املائدة امل�ستديرة الثالثة فقد 

التابعة  للتن�سيق  اجلديدة  اللجنة  همت 

كما   )FRATEL( التنظيم  هيئات  ل�سبكة 

دولة  اإىل  ال�سبكة  هذه  رئا�سة  اأ�سندت 

الطوغو مدعومة بنائبني اثنني:

لتنظيم  الوطنية  الهيئة   •  

)ANACOM( االت�ساالت بدولة رومانيا

لتقنني  الوطنية  الوكالة   •  

املوا�سالت املغربية التي �ستتوىل رئا�سة هذه 

ال�سبكة �سنة 2016.

اتفاقية  اإبرام  مت  الندوة  هذه  هام�س  على  و 

تعاون بني الهيئتني املغربية و املالية.

و فيما يخ�س انعقاد الدورة املقبلة �سيكون 

حتت   2015 �سنة  من  الثاين  الن�سف  خالل 

مو�سوع "ما اآثار التقارب بني ال�سبكات على 

تقنني و تنظيم االت�ساالت االإلكرتونية ؟"

ال�صبكة الفرنكوفونية لهيئات تنظيم االت�صاالت حتل �صيفة 

على مدينة مراك�س.
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تطبيقاً الأحكام مذكرة التوجهات العامة لتنمية 

2013، مت تكليف  اأفق �سنة  االإت�ساالت يف  قطاع 

الوكالة باإجناز درا�سة من اأجل اإعداد خمطط وطني 

لن�رس ال�سبيب العايل والعايل جداً.

متت امل�سادقة على هذا املخطط من لدن املجل�س 

االإداري للوكالة الإجنازه يف مرحلتني اثنتني :

وتتمحور  القريب  املدى  تخ�س  االأوىل  املرحلة   -  1
حول املحورين التاليني : 

)4G( ن�رس التكنولوجيات املتنقلة للجيل الرابع  • 
فتح �رسيط WIFI ملتعهدي االإت�ساالت لتوفري   • 

الت�ساركية  احلكامة  بوا�سطة  تدبر  مدن  هي 

للتكنولوجيات  ومندمج  ناجع  وباإ�ستعمال 

احلديثة لالإعالم والتوا�سل.

مراقبة  للمواطنني  ميكن  ذلك،  على  كمثال 

جتاوز  كلما  االإنذار  وتلقي  االأزقة  تلوث  م�ستوى 

ال�سلطات  وباإمكان  حده.  االإ�سعاعات  م�ستوى 

مراقبة عملية �سقي احلدائق واالإنارة العمومية. 

عالوةً على ذلك، ميكن ر�سد االأعطاب التي تطال 

قنوات املاء ال�سالح لل�رسب وو�سع خرائط ملراقبة 

م�ستوى ال�سجيج داخل املدن.

القمامة  قوارير  مراقبة  كذلك  وباالإمكان 

الوقوف  اأماكن  يف  والتحكم  ال�سري  وحركة 

بالن�سبة لل�سيارات وغريها وذلك بف�سل االأجهزة 

�سائقي  على  ي�رسي  ال�سيء  نف�س  االإلكرتونية. 

يف  �سياراتهم  لرتكني  اأماكن  الإيجاد  ال�سيارات 

وقت قيا�سي مع اإقت�ساد يف الزمن والطاقة.

الولوج اإىل �سبكات ال�سبيب العايل باخلارج.

 • اإعطاء االإنطالقة مل�ساريع منوذجية لتزويد التجمعات 
ال�سكنية باالألياف الب�رسية

لل�سكن  اجلديدة  للبنيات  الربط  كيفيات  حتديد   •
لالإت�ساالت  التحتية  بالبنيات  االإقت�سادية  واملناطق 

باالألياف الب�رسية.

النقاط  حول  باالأ�سا�س  تتمحور  الثانية  املرحلة   -  2
التالية :

• تعزيز البنيات التحتية لالإت�ساالت باالألياف الب�رسية 
ل�سمان جودة اخلدمة ملختلف �سبكات املعطيات وربط 

ال�سبكات مبختلف التجمعات ال�سكنية الوطنية و�سبكات 

جتميع املعطيات.

ت�رسيع  من  متكن  التكنولوجية  احللول  اإكت�ساف خمتلف   •
على  العايل  ال�سبيب  ذات  ال�سبكات  اإىل  الولوج  وتعميم 

باالأماكن  املتواجدة  تلك  وباخل�سو�س  ال�ساكنة  جمموع 

النائية والوعرة. هنالك اأي�ساً عدة م�ساريع م�سرتكة لن�رس 

العايل  لل�سبيب  الوطني  املخطط  وفق  التحتية  البنيات 

جداً منها على �سبيل املثال �سيا�سة املدينة.

   

بطاقة زيارة

املخطط الوطني لن�رص ال�صبيب العايل والعايل جدا

باإيجاز

�لولوج ملر�فق �لهند�صة �ملدنية

يتعني على ات�ساالت املغرب اال�ستجابة للطلبات املعقولة للو�سول اإىل مرافق هند�ستها املدنية التحت اأر�سية )قنوات(والهوائية ون�رس، يف موعد ال يتجاوز فاحت يناير 2015، عر�س جملة 

للو�سول اإىل مرافق هند�ستها املدنية وذلك تبعا للقرار املعلن عنه من لدن الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت املتعلق بالكيفيات التقنية والت�سعريية للولوج اإىل مرافق الهند�سة املدنية 

للمتعهد.

وياأتي هذا القرار يف اإطار تفعيل رافعات التقنني التي من �ساأنها تطوير اخلدمات الثابتة واملتنقلة  ذات ال�سبيب العايل والعايل جدا )اجليل الثالث واجليل الرابع(، و�سبكة االألياف الب�رسية 

اىل غاية املنزل ...(. هذه اخلدمات اجلديدة تتطلب االنت�سار ال�رسيع والفعال للبنية التحتية مبا يف ذلك اإمكانية الو�سول اإىل مرافق الهند�سة املدنية.

حتديد هوية �مل�صرتكني يف �لهاتف �لنقال

اأطلقت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت حملة اإعالمية : فبعد احلملة االأوىل عن طريق ال�سحافة املكتوبة خالل �سهري �سبتمرب و اأكتوبر االأخريين، توا�سل الوكالة مرة اأخرى حملة 

الكرتونية )ه�سربي�س و اليوم 24( و عن طريق املحطات االإذاعية   MFM و االإذاعة الوطنية و ميدي 1 و ميد راديو و االإذاعة الناطقة باللغة االأمازيغية.

هناك اأي�سا و�سلة باللغة العربية مدتها 35 ثانية و و�سلة باالأمازيغية باللهجات الثالث: الريفية و ال�سو�سية و متازيغت( و و�سلة باحل�سانية . الغر�س من هذه احلملة االإر�سادية هو دعوه 

الزبناء جمهويل الهوية اإىل ت�سوية و�سعيتهم لدى املتعهدين.

�مل�صاريع �لنموذجية للمخطط �لوطني لتنمية �ل�صبيب �لعايل : 28 جماعة مربجمة

اأ�رسفت وزارة الداخلية والوكالة يوم 12 دجنرب 2014 على اعطاء انطالقة م�رسوع منوذجي ب 3 جماعات قروية تابعة الإقليم تاوريرت. ويهدف هذا امل�رسوع اإىل اإمداد 28 من اجلماعات القروية 

باالأنرتنيت بال�سبيب العايل. وتندرج هذه العملية يف اإطار تنفيذ املخطط الوطني لتنمية ال�سبيب العايل الذي �سادق عليه جمل�س اإدارة الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت �سنة 2012،

�ستمكن هذه امل�ساريع من توفري الولوج خلدمات االإدارة االإلكرتونية عرب ا�ستعمال ال�سباك االإلكرتوين لطلب الوثائق االإدارية، 

�ملغرب يحتل �ملرتبة �ل�صابعة و �لع�رشين من �صمن �لدول �ملو�صولة بال�صبكة �لعنكبوتية

حتتل بالدنا املرتبة ال�سابعة و الع�رسين من �سمن الدول املو�سولة بال�سبكة العنكبوتية من اأ�سل 198 دولة مت اإح�ساوؤها من طرف املوقع INTERNETLIVESTATS.COM  بعدد يتجاوز 22 

مليون م�ستعمل. فعلى م�ستوى املغرب العربي حتتل بالدنا الـمركز االأول، ثم املركز الثاين بعد م�رس على م�ستوى الدول العربية و املرتبة ال�سابعة على م�ستوى القارة االإفريقية.
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