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 بالغ صـــحفي
 4102مارس  6في الرباط، 

 
 

 أفضل الممارسات إلقامة ناجحة لوحعمل  ورشة تنظيم
 العربية لشبكات النطاق العريض بالمنطقة

 
، بصفتها رئيسة 4104مارس  5وصباح األربعاء  4يوم الثالثاء  الوكالة الوطنية لتقنين المواصالتاحتضنت 

أفضل ''تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات، ورشة عمل حول موضوع لهيئات الحالية للشبكة العربية  ةالدور 
، وذلك لفائدة مسؤولي وأطر هيئات ''الممارسات إلقامة ناجحة لشبكات النطاق العريض بالمنطقة العربية

هيئات لالعربية  وقد نظمت هذه الورشة، بتنسيق مع األمانة الدائمة للشبكة. تنظيم االتصاالت بالدول العربية
 .العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت اإلقليمي، وبتعاون مع المكتب تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات

خالل هذا اللقاء تمت مناقشة القضايا والمستجدات المرتبطة بموضوع إقامة شبكات النطاق العريض، 
ناقش كما . ستراتيجيات المالئمة لذلكمستعرضين اإلطار العام والمبادئ التوجيهية لنشر مثل هذه الشبكات واال

ودور تطوير المحتويات في تشجيع اللجوء الى هذه  المشاركون كيفية تقديم خدمة النطاق العريض الشاملة
مؤكدين التي تواجه النشر على نطاق أوسع، خصوصا منها التقنية والتمويلية والتنظيمية التحديات الشبكات و 

األوراش التنموية بالبلدان العربية لمواجهة الخصاص أو المعضالت التي  على جدوى إدماج هذه الشبكات في
كما ركزوا على دور االختيارات . تعرفها القطاعات االجتماعية مثل الصحة والتعليم والخدمات اإلدارية

 .التكنولوجية المالئمة لتدارك الهوة التنموية والرقمية

كما شكل هذا الملتقى فرصة سانحة لتقاسم خبرات وتجارب الدول المشاركة وذلك من خالل استعراض تجارب 
عدد من الدول العربية ومن بينها المغرب في مجال وضع مخططات شبكات النطاق العريض لتحقيق الولوج 

 .ذات الصبيب العالي والعالي جدا شبكات االنترنت إلى

الدول التي تعود على  والتنموية الفوائد االقتصاديةوقد خلص هذا اللقاء إلى جملة من التوصيات تلح على 
الفجوة بين المناطق الحضرية للقضاء على النطاق العريض األساسية، خالل نشر بنى وشبكات من النامية 
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المواكبة و المحفزة على االستثمار  واألطر التنظيمية والتشريعية المرنة اعتماد أفضل الممارساتو والريفية 
بشكل سريع  هذه الشبكات  نشر خدماتمما يمكن من ل بناء شبكات النطاق العريض يتسه من أجل  والتمويل
إلى جانب ذلك أشار . التي تقوم على معيار التكلفة والمنافسة واالعتماد على االختيارات االقتصاديةوفعال 

التمويلية وتقديم خدمات  اإلمكاناتات بين القطاعين العام والخاص الستكشاف المتدخلون إلى أهمية إبرام شراك
 .بسعر معقول وجودة في المستوى

الدولي لالتصاالت والبنك الدولي وجامعيون ومختصون  من االتحادوقد شارك في هذه الورشة خبراء معتمدون 
 .العربية ذات الصلة اإلداراتبعدد من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


