
 Africa Telecom People يف الدور االأخرية الجتماع

�أكتوبر  فاحت  يوم  ديفو�ر  بكوت  باأبيدجان  �ملنعقد 

لتقنني  �لوطنية  �لوكالة  على  �الختيار  وقع   ،2013

لقطاع  تنظيم  هيئة  كاأف�ضل  باملغرب  �ملو��ضالت 

�الت�ضاالت يف �ضمال �إفريقيا. وهذه هي �ملرة �لثانية 

�إذ  �لتكرمي  بهذ�  �ملوؤ�ض�ضة  هذه  بها  حت�ضى  �لتي 

�ضبق و�أن ح�ضلت عليه خالل �جتماع هذه �لهيئة 

بباري�س �ضنة 2009.

تفاعلي  ف�ضاء   Africa Telecom People وتعد 

ومهني يجمع �أهم �لفاعلني يف ميد�ن �الت�ضاالت 

وتكنولوجيا �ملعلومات من �رشكات حملية �أو دولية، 

وهيئات  �ضخ�ضيات،  حكومية،  غري  منظمات 

هذ�  يعد  كما  �الإفريقي.  �ل�ضعيد  على  حكومية 

�مللتقى �ل�ضنوي فر�ضة �ضانحة لتكرمي �ل�ضخ�ضيات 

تطوير  هامة يف  ب�ضمات  تركت  �لتي  و�ملوؤ�ض�ضات 

�ملهنيني  و�أي�ضا  �ملنطقة  يف  �الت�ضاالت  ميد�ن 

�لذين متيزو� بجودة خدماتهم �أو �بتكارهم من �أجل 

�لتكنولوجي  �لنهو�س  حتديات  رفع  يف  �مل�ضاهمة 

للقطاع .

ويعد هذ� �لتتويج �عرت�فا باجلهود �مل�ضتمرة للوكالة 

من �أجل �ل�ضهر على تر�ضيخ �أ�ض�س �ضليمة لتقنني 

بني  �رشيفة  مناف�ضة  وتطوير  قيام  وعلى  �لقطاع 

�ملتعهدين على م�ضتوى �أ�ضو�ق �خلدمات. و يف هذ� 

�ملو��ضالت   لتقنني  �لوطنية  �لوكالة  توجت 

على  �الت�ضاالت  لقطاع  منظم  كاأف�ضل 

�ضعيد دول �ضمال �إفريقيا بر�ضم �ضنة 2013.

�أن حظيت بنف�س  �ملوؤ�ض�ضة  وقد �ضبق لهذه 

�لتتويج �ضنة 2009.

�لعاملني  لكل  ت�رشيفا  �لتو�ضيح  هذ�  يعد 

بالوكالة ولكل �ل�رشكاء على حد �ضو�ء.  كما 

باملجهود�ت  �آخر  �عرت�فا  �ملكافاأة  هذه  جت�ضد  

�أكانو�  �ضو�ء  �ملتدخلني  جميع  يبدلها  �لتي 

عموميني �أو خو��س، موؤ�ض�ضاتيني �أو متعهدين، 

و�مل�ضتد�م  �ملن�ضجم  �لنهو�س  حتقيق  بغية 

�أن ما  ببالدنا. ونحن نعترب  �الت�ضاالت  لقطاع 

مناف�ضة  من  �الآن  حد  �ىل  �ململكة  حققته 

قدرتها  ومن  �الأ�ضو�ق  م�ضتوى  على  �ضليمة 

يكن  مل  �مل�ضتقبلية  �الآفاق  ��ضت�رش�ف  على 

ليتحقق لوال تظافر هذه �جلهود.

�لرفيع   �لتو�ضيح  هذ�  فر�ضة  نغتنم  �إذ  �إننا 

تنفيذ  مو��ضلة  على  �لقوي  عزمنا  نوؤكد 

خمتلف  دمقرطة  �ىل  �لهادفة  خمططاتنا 

تتمكن  حتى  و�الت�ضال  �العالم  تكنولوجيا 

يف  �لتمتع  من  مو�طنينا  من  ن�ضبة  �أكرب 

هذه  تفرزه  ما  بكل  و�حلرية  �مل�ضاو�ة  من   جو 

من  ينبع  ما  وهو  منافع،  من  �لتكنولوجيا 

�ضلب �هتماماتنا.

عز الدين املنت�رص بالله

�ملدير �لعام للوكالة �لوطنية لتقنني �ملو��ضالت

Africa Telecom People  تتويج الوكالة من قبل

افتتاحية

ATP : ورقة تعريفية

ATP) Africa Telecom People( معر�س 

دورته  يف  �ليوم  هو  و�ضامل.  متنوع 

�لتا�ضعة. يعترب هذ� �ملعر�س ف�ضاء� مميز� 

و�ضائل  تطور  و�آفاق  للنقا�س حول حتديات 

�لغر�س،  لهذ�  باإفريقيا.  �حلديثة  �الت�ضال 

يلتئم خالل هذ� �ملعر�س مهنيون قادمون 

ممونون،  فاعلون،   ( و�إفريقيا  �أوروبا  من 

قطاعات حكومية، �إلخ(.

�أي   « �ضعار  حتت   2013 دورة  عقدت 

تطبيقات خالقة الإفريقيا ما بعد 3G ؟ «

�أحمد خوجة، مدير �ملناف�ضة  �أ�ضاف �ل�ضيد  �ل�ضدد 

وتتبع �ملتعهدين باأن : 

»هذ� �لتو�ضيح ي�ضكل تاأكيد� على �ملجهود�ت �لتي 

يبدلها كل �لعاملني و�ل�رشكاء بهذه �ملوؤ�ض�ضة. كما 

�ململكة  �عتمدتها  �لتي  �الختيار�ت  �لثقة يف  يزكي 

حتقيق  من  مكنت  و�لتي  �لقطاع  لتنمية  �ملغربية 

عرب  �ل�ضاكنة  من  قدر  �أكرب  لفائدة  �لعادل  �لولوج 

جمموع �لرت�ب �لوطني.«
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باملغرب حمدثة  عليا  مدر�سة  واملوا�سالت  للربيد  الوطني  املعهد  يعترب   -1
1961، كيف تعملون على م�سايرة التطور ال�رصيع الذي يعرفه  منذ �سنة 

هذا املجال ؟

نحن واعون اأن حمتوى التكوين باملعهد ي�ستلزم مالءمة م�ستمرة مع واقع 

كل  يف  باحثني  اأ�ساتذة  اإ�ستقطاب  على  نحر�ص  الإطار،  هذا  يف  القطاع. 

عاملون  مهنيون  ي�رصف  كما  الإت�سالت.  جمال  يف  الواعدة  التخ�س�سات 

بهدف  وذلك  الهند�سية  املجالت  يف  املكونات  بع�ص  تقنني  على  بالقطاع 

ت�ستند  وعموما،  ال�سغل.  �سوق  متطلبات  من  التكوين  حمتوى  تقريب 

مقاربتنا البيداغوجية على اإ�رصاك اأكرب عدد من املتدخلني يف اإطار الإ�ستغال 

على م�ساريع تهم التكوين اأو البحث العلمي.

2- ينخرط املعهد اليوم يف م�رصوع اإعتماد �سهادة املهند�ص من طرف جلنة 
خمت�سة. ما الهدف وراء ذلك ؟

 املعهد ع�سو يف موؤمتر املدار�ص العليا و لدينا �رصكاء يف القارات الأربع تربطنا 

مع بع�سهم اإتفاقيات دبلومات مزدوجة. 

باملعهد  طالبا   50 من  اأكرث  اإنتقل   ،2011-2012 اجلامعية  ال�سنة  بر�سم 

CTI هو  لنا. م�رصوع  تعليمية �رصيكة  لتلقي تكوينات موازية مبوؤ�س�سات 

و  طلبتنا  حركية  ت�سهيل  �ساأنه  ومن  الإفتتاح،  لهذا  طبيعي  اإمتداد  اإذن 

اندماجهم يف جمالت مقننة.

ال�رصكات  لفائدة  العلمي  البحث  جمال  يف  كذلك  املعهد  ينخرط   -3
اخلا�سة. كيف يتم ذلك ؟

�رصكات  لفائدة  الأبحاث  م�ساريع  من  الكثري  يف  املعهد  اأ�ساتذة  ينخرط 

وطنية ومعاهد بحث مغربية ودولية، وذلك بالأ�ستغال على م�ساريع خالقة 

مند 1990. هذا املجهود املتوا�سل مكن املعهد من امل�ساهمة يف العديد من 

الأبحاث ويف تطوير العديد من براءات الإخرتاع.    

ال�سيد اأزمي نوفل

مدير �ملوؤ�ض�ضة 

�لوطنية للربيد 

و�الت�ضاالت بالنيابة

3ثالثة �أ�سئلة لـ...

بالنمو  ببالدنا  �الت�ضاالت  �أ�ضو�ق  متيزت 

موؤ�رش�ت  يطبع   الز�ل  �لذي  �مل�ضتمر 

خالل  من  ذلك  ويت�ضح  �الأ�ضو�ق. 

بر�ضم  �مل�ضجلة  �لتالية  �ملعطيات 

�لف�ضل �لثالث من �ضنة 2013.

�لرئي�ضية  �ملوؤ�رش�ت  �أغلب  تو��ضل 

حت�ضنها مما يدل على متكني �أكرب قدر من 

�مل�ضتعملني من �لولوج �إىل �أكرب عدد من 

�خلدمات باأقل كلفة ممكنة.

�ضجلت �أ�ضعار مكاملات �لهاتف �ملتنقل 

ون�ضبة   ،% 25 بن�ضبة  �نخفا�ضا �ضنويا 

بالن�ضبة ملكاملات �لهاتف �لثابت.   % 16
فقد  �النرتنت   الأ�ضعار  بالن�ضب  �أما 

لكل  �ل�ضهرية  �لفاتورة  معدل  �ضجل 

زبون �نخفا�ضا بن�ضبة 32 %، حيث بلغ 

زبون  لكل  �ل�ضهرية  �لفاتورة  معدل 

�النرتنت من �جليل �لثالث 22 درهم )دون 

�حت�ضاب �لر�ضوم(، مقابل 98 درهم )دون 

 .ADSL حت�ضاب �لر�ضوم(، لـزبون�

 Light« مل�ضطلح  �إخت�ضار   »Li-Fi« �أو  فاي  الي 

باملعنى  �مل�ضطلح  لهذ�  �ملعاين  �قرب  و   ،»Fidelity
طريق  عن  �لبيانات  نقل  هو  �لتقنية  لهذه  �لعملي 

�ضوئية  ال�ضلكية  �إت�ضاالت  تقنية  وهي  �ل�ضوء. 

�ملرئي كو�ضيلة  �ل�ضوء  تعتمد على  �ل�رشعة،  عالية 

�لتقليدية  �لر�ديو  تردد�ت  من  بدال  �لبيانات  لنقل 

�لو�ي فاي »WiFi«. مب�ضتوى �ضبيب مدهل قد يبلغ 

 .Mbits/s 150

�ملفهوم �لذي يتنا�ضب مع موؤهالت  

بل  �ملغرب لي�س هو "�الأقل كلفة" 

"�الأح�ضن كلفة" 

 البنيات التحتية

قالوا...الكلمة الرقم 

علـى اخلــط 

مقابل هذ� �لرت�جع يف �الأ�ضعار، عرف 

مهما،  تطور�  �ال�ضتعماالت  م�ضتوى 

�لهاتف  مكاملات  معدل  �رتفع  حيث 

 80 �ىل  �ضهريا  �لزبون  �ملتنقل ح�ضب 

 % 11 بـ  تقدر  زيادة  بن�ضبة  دقيقة 

نف�س  وعلى   .2012 �ضنة  مع  مقارنة 

��ضتعماالت  م�ضتوى  �رتفع  �لوترية 

معدل  �نتقل  حيث  �لثابت،  �لهاتف 

�ملكاملات ح�ضب �لزبون  من  108 �إىل 

125 دقيقة  �ضهريا.
حظائر  عرفت  �الإيقاع  نف�س  وعلى 

�مل�ضرتكني تطور� م�ضهود� خالل �ضنة 

�لهاتف  حظرية  �ضجلت  فقد   ،2013
�ملتنقل 41،3 مليون م�ضرتك. يف حني 

مليون   5 �الأنرتنت  بلغ عدد م�ضرتكي 

من  با�ضرت�ك  منها   % 84،87 م�ضرتك، 

�جليل �لثالث، �أي ما يعادل  4٫43 مليون 

م�ضرتك، 

هي ن�ضبة �لنفاذ �لذي حققه �لهاتف �ملتنقل خالل �ضنة 2013   

�إذ بلغ عدد بطائق �ال�ضرت�ك �لر�ئجة حاليا حو�يل 41 مليون بطاقة، 

بن�ضبة  منو  7،9 % مقارنة مع �ضنة 2012.

%125

ال�سيد عبدالقادر عمارة،

الوزير ال�سابق للتجارة وال�سناعة

 والتكنولوجيات احلديثة.
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�سبكات �لإنرتنت: �لتمييز بني �جلن�سني

املتحدة  الأمم  منظمة  عن  ال�سادرة  الدرا�سة  خالل  من 

مو�سوع  يف  )اليون�سكو(  والثقافة  والعلم  للرتبية 

وا�ستعمال  الولوج  جمال  يف  واملراأة  الرجل  بني  الفوارق 

بلغ  الفارق  معدل  اأن  للمغرب  بالن�سبة  يتبني  الإنرتنت 

7،9 نقطة: 18،1 % للرجل مقابل 10،2 % للمراأة. وتبني 

له  ملا  اللكرتونية  باملواقع  املراأة  تواجد  اأهمية  الدرا�سة 

من اأثر اإيجابي يف النمو القت�سادي للبلد، فازدياد ن�سبة 

الناجت  ازدياد  اىل  يوؤدي  اأن  �ساأنه  من   % 10 بــ  التواجد 

الداخلي اخلام بن�سبة  1،38 %.

�لعربي  �لفرق  لرئي�س  نائبا   ينتخب  �ملغرب 

ل�س�ؤون �لتقيي�س

احت�سنت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت بالرباط 

ال�سابع  الجتماع  اأ�سغال  �ستنرب2013   6 اإىل   4 من 

للفريق العربي ل�سوؤون التقيي�ص، التابع ملجل�ص الوزراء 

بجامعة  املعلومات  وتكنولوجيا  لالت�سالت  العرب  

انتخب املغرب خالل هذا الجتماع  العربية. وقد  الدول 

نائبا لرئي�ص الفرق.  

عمل  ور�سة  تنظيم  الجتماع  هذا  �سبق  وقد  هذا 

اجلمعية  نتائج  حول  ال�سهر  نف�ص  من   3 و   2 يومي 

العاملية لتقيي�ص الت�سالت واملوؤمتر العاملي لالت�سالت 

الدولية، املنعقدين يف نهاية 2012. 

وقد �سارك يف امللتقيني عدد من ممثلي الوزارات والدارات 

وهيئات تقنني الت�سالت بالدول العربية وخرباء دوليني.

�لعربية  باللغة   )URL( �مل�حد  �مل��رد  م�قع 

والأرقام  لالأ�سماء  الإنرتنت  هيئة  موؤخرا  اأعلنت 

تنظيم  امل�رصفة على   )ICANN( “اآيكان”  املخ�س�سة 

اأ�سماء نطاقات الإنرتنت عامليًا، اأنها بداأت فعليًا بتو�سيع 

مرة،  ولأول  بذلك،  لتتيح  العليا،  النطاقات  اأ�سماء 

العربية،  مثل  لتينية،  غري  بحروف  اأ�سماء  ا�ستخدام 

وال�سينية، وغريهما.

العالمات  ملالكي  يتاح  �سوف  “اآيكان”،  وبح�سب 

اأ�سماء  ت�سبح  اأن  قبل  عالماتهم  حماية  التجارية 

النطاقات اجلديدة نافذة املفعول.

احلدث

�أخبار �رسيعة

�رشكات  كربيات  ممثلو   ، مبر�ك�س  موؤخر�  �لتاأم 

وخرب�ء  �إقليميون  وفاعلون  بالعامل  �الت�ضاالت 

عربية،  دول  و�خلا�س من عدة  �لعام  �لقطاعني  من 

�الألياف  ب�ضبكات  �ملرتبطة  �لرهانات  ملناق�ضة 

�لب�رشية يف جمال �الت�ضاالت وتاأثريها على تنمية 

قطاع تكنولوجيات �الإعالم و�الت�ضال.

للمجل�س  �خلام�س  �ملوؤمتر  �إطار  يف  �خلرب�ء  وتد�ر�س 

يف  للمنازل  �لو��ضلة  �لب�رشية  لالألياف  �لعاملي 

، ق�ضايا  �أفريقيا  و�ضمال  �الأو�ضط  �ل�رشق  منطقة 

�الألياف  ل�ضبكات  حتتية  بنية  بو�ضع  مرتبطة 

�إفريقيا  و�ضمال  �الأو�ضط  �ل�رشق  �لب�رشية مبنطقة 

�ملتعلقة  �لق�ضايا  وكذ�  �القت�ضادية  و�لرهانات 

�لقطاعني  بني  �ل�رش�كة  وخيار�ت  باال�ضتثمار 

تطرق  . كما  �حليوي  �ملجال  هذ�  و�خلا�س يف  �لعام 

بتقا�ضم  �ضلة  ذ�ت  تقنية  ق�ضايا  �إىل  �مل�ضاركون 

�ضبكات �الألياف �لب�رشية بني �لفاعلني بنف�س �لبلد 

وم�ضاألة �لتقنني و�لت�رشيعات �لتي يتعني �أن تكون 

عن  ف�ضال   ، با�ضتمر�ر  يتطور  قطاع  م�ضتوى  يف 

�الأنرتنت  من  �ال�ضتفادة  خالل  من  �ملحتوى  تنمية 

ب�ضبيب عال.

�ل�ضناعة  بوز�رة  �لرقمي  �القت�ضاد  قطاع  مدير  و�أبرز 

�ل�ضيد  �لرقمي  و�القت�ضاد  و�ال�ضتثمار  و�لتجارة 

�الت�ضاالت  قطاع  تنمية  ��ضرت�تيجيات   ، بوبكر  بدر 

�ململكة  �أن  موؤكد�   ، باملغرب  �الإعالم  وتكنولوجيات 

وترية تطوير  ت�رشيع  �الأخرية من  �ل�ضنو�ت  متكنت خالل 

�لبنيات �لتحتية لقطاع �الت�ضاالت و�لنجاح يف �إدماج 

خمتلف جهات �ململكة يف �لعهد �لرقمي.

مدير  خوجة،  �أحمد  �ل�ضيد  �أ�ضاف  �الإطار،  نف�س  يف 

لتقنني  �لوطنية  بالوكالة  �لفاعلني  وتتبع  �ملناف�ضة 

�الإت�ضاالت �أن "�لثورة �لرقمية تتقدم  ب�ضكل �رشيع و�أن 

�لب�رشية �ضوف ميكن من  �الألياف  �ملنازل ب�ضبكة  ربط 

تقريباً.  باإمكانية غري حمدودة  لالإت�ضال  �ضبكة  �إن�ضاء 

ي�ضكل  هذ�  وم�ضتد�مة.  فعالة  كونها  �إىل  �إ�ضافًة 

�ل�ضابقة  �لرقمية  �ل�ضبكات  مع  تكنولوجية  قطيعة 

و�ملعتمدة على �أ�ضالك �لنحا�س.

الألياف الب�رصية يف قلب النقا�ص مبراك�ص
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وتدقيق  �لرت�خي�س  تتبع  مهام  تهدف  

�ملتعهدين �لتاأكد من مدى �حرت�م م�ضتغلي 

اللتز�ماتهم  للمو��ضالت  �لعامة  �ل�ضبكات 

دفاتر  يف  عليها  �ملن�ضو�س  وتعهد�تهم 

حتمالتهم وي�ضمل هذ� �لتدقيق �جلو�نب ذ�ت 

و�القت�ضادية  �لتقنية  و  �لقانونية  �لطبيعة 

�لتتبع  مهام  وتتخذ  و�لتجارية.  �ملالية  وكذ� 

من لدن �لوكالة �أ�ضكاال خمتلفة  من بينها 

عمليات �لتحري و�ليقظة و�ملر�قبة. 

�حل�ضول  ميكن  �لتحري  عملية  خالل  فمن 

على كل �ملعلومات و�لوثائق �ل�رشورية ملعرفة 

تعد �خلدمة �الأ�ضا�ضية �آلية مهمة ترمي �إىل تغطية جمموع �لرت�ب 

�ملغربية   �ل�ضاكنة  ملجموع  يتيح  مما  �الت�ضاالت  ب�ضبكات  �لوطني 

�لولوج �ىل خدمات �الت�ضاالت �الأ�ضا�ضية. 

�لدولة يف عملية متويل �قامة  كما متكن هذه �الآلية من م�ضاهمة 

ملتعهدي  بالن�ضبة  مردودية  ذ�ت  غري  باملناطق  �الت�ضاالت  �ضبكات 

�ل�ضبكات �لعامة للمو��ضالت.

�لعمومية   �خلدمة  نطاق  تو�ضيع  من   55-01 رقم  �لقانون  مكن 

�قت�ضارها  عو�س  باالت�ضاالت  مرتبطا  �الأخرية  هذه  تعريف  لي�ضبح 

تقدمي  من  مكن  �جلديد  �لتعريف  هذ�  �لهاتف.  خدمة  على  فقط 

خدمات ذ�ت قيمة �إ�ضافية عالية كخدمة �الأنرتنيت.

وهكذ� �أ�ضبح �إطار هذه �خلدمة ي�ضمل:

�خلدمة �لهاتفية �لدنيا �الأ�ضا�ضية بحيث تكون ذ�ت جودة معينة   • 
و�ضعر مقبول؛

�ال�ضتغاثة   ند�ء�ت  مترير  تتمثل يف  �لتي  �الإلز�مية،  �خلدمات  توفري   •  

�أو  مطبوع  �ضكل  يف  �مل�ضرتكني   ودليل  �الر�ضاد�ت  خدمة  وتقدمي 

�إلكرتوين؛

تاأمني خمادع �لهاتف �لعمومي يف �مللك �لعام ويف جمموع �لرت�ب   • 
�لوطني؛

تقدمي خدمات ذ�ت قيمة م�ضافة ومنها على �خل�ضو�س خدمات   • 

�لولوج �إىل �الإنرتنت.

 على �ضبيل �ملثال هناك برناجمني ت�ضهر �لوكالة  �لوطنية لتقنني 

�ملو��ضالت على تطبيقهما ب�رش�كة مع عدة قطاعات وز�رية. يتعلق 

�لهاتف  خدمة  �إي�ضال  �إىل  يهدف  �لذي   PACTE بربنامج  �الأمر 

و�الأنرتنيت �إىل 9263 جماعة قروية، �أي ما يعادل 2 مليون ن�ضمة. هذه 

�ملناطق ت�ضمى مناطق بي�ضاء لعدم تغطيتها ب�ضبكة �الت�ضاالت 

�لوطنية.

باأجهزة  تعليمية  موؤ�ض�ضة   9260 برنامج GENIE جتهيز  يهدف 

يقارب  ما  يهم  و  �الإنرتنت،  ب�ضبكة  وتو�ضيلها  �لو�ضائط  متعددة 

ومفت�ضني  موؤ�ض�ضات  ومديري  ومعلمني  )تالميذ  �ضخ�س  ماليني   6
وموظفني �إد�ريني(، �أي ما يقارب   18% من �ضكان �ملغرب.

مدى �حرت�م �ملتعهدين للمقت�ضيات �لت�رشيعية 

دفاتر  يف  عليها  �ملن�ضو�س  وتلك  و�لتنظيمية 

�لتحمالت مو�ضوع �لرتخي�س �ملمنوح لهم.

كما يف و�ضع �لوكالة �للجوء �ىل عملية تدقيق 

مكاتب  �أو  حملفون  �أعو�ن  ينجزه  قد  خارجي 

خارجية متخ�ض�ضة.

�إن �جلدوى من �جناز هذه �لعمليات هو �لك�ضف 

عن �الختالالت �لتي يجب تقوميها لبلوغ م�ضتوى 

�ملتوقعة  �الهد�ف  بني  �لفارق  وتقييم  �أف�ضل، 

و�ملنجزة.

�إذ� كانت عمليات �لتدقيق ذ�ت �أهمية بالن�ضبة 

كذلك  بالغة  �أهمية  تكت�ضي  فاإنها  للمتعهد 

من  �لهيئة  هذه  متكن  �إذ  �لتقنني  لهيئة  بالن�ضبة 

تعد �رشورية  �ملعلومات  من  قيم  ر�ضيد  على  �لتوفر 

مثل  متعددة  جماالت  يف  �ل�ضائبة  �لقر�ر�ت  التخاذ 

وحتديد  باملناف�ضة  �ملرتبطة  و�جلو�نب  �لبيني  �لربط 

�لنز�عات   يف  �لبت  �ىل  �إ�ضافة  �لتعريفي  �الطار 

و�مل�ضاهمة يف �ملهام �لعامة للدولة.

�ملتعهد  �لتدقيق، كذلك، متكني  نتائج عمليات  ومن 

من جمموعة من �لتو�ضيات لتح�ضني �أ�ضلوب تدبريه 

و�آلية مر�قبته �لد�خلية.  

اخلدمة الأ�سا�سية

بطاقة زيارة
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م��عيد

التاريخ/ املكان احلدث/املو�سوع

ليما - البريو من 9 اإىل 13 دجنرب

�لحتاد �لدويل لالت�سالت

• امل�ساركة يف اجتماع جلنة الدرا�سات رقم 5 حول مو�سوع مناهج تقييم انعكا�سات تكنولوجيا العالم والت�سال
على التقلبات املناخية

تون�ص من 9 اإىل 13 دجنرب 2013
�لحتاد �لدويل لالت�سالت )قطاع �لر�دي�(

امل�ساركة يف ندوة حول الت�سالت الراديوية


