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 بالغ صحفي

 2015مارس  25

 الت اصتللجنة تدبير الخدمة األساسية لال عاشرالاالجتماع انعقاد 

 

 رسما 18 ربعا األ يوم عشرال اهاجتماع دت لجنة تدبير الخدمة األساسية للمواصالتعق
ى خصص للوقوف عل ،السيد عبد اإلله ابن كيران ،حكومةال ئيسربرئاسة  ،بالرباط 2015

يا مشاريع تعميم استعمال تكنولوج تدارساالت، وتصاريع الخدمة األساسية لالمدى تنفيذ مش
 .جنةلاإلعالم واالتصال المصادق عليها من طرف ال

 
 قطاع يرلتطو فعالة أداة لجعلها اللجنة أعضا  يبذلها التي بالجهودالحكومة  رئيس السيد ونوه

 راتيجيةواست حيوية اتقطاع في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استعمال ولتشجيع االتصاالت
 للمغرب. واالجتماعي االقتصادي للنمو قاطرة وجعله المعرفة اقتصاد تطوير من تمكن

 

 لبرامجا مختلف في تحقيقها تم التي باإلنجازات الصدد هذا في الحكومة رئيس السيد وذكر
 « PACTE » االتتصلال األساسية الخدمة برنامج قبيل من األساسية؛ الخدمة في المدمجة

 أو النائية المناطق بعض باستثنا  االتصاالت، بشبكة الوطني التراب تغطية لمعظمالذي وفر 
 امجبرنو القريب، المدى في البرنامج هذا في إدراجها على العمل سيتم والتي المأهولة غير

"GENIE" العمومي. التعليم في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استعمال تعميمل 
 بحاسوب طالب ألف 100 من أكثر تزويد من مكن الذي "INJAZ"امج باإلضافة إلى برن

 150 قرابة تمكن يتال "@NAFID " مبادرةوالمتنقل  األنترنت في اشتراك مع شخصي

 .األنترنت شبكة في االشتراك من التعليم ونسا  رجال من ألف

 
 لحكومةا بها ومتق التي الجبارة بالمجهودات التعريف ضرورة على الحكومة رئيس السيد وأكد
 امجالبر هذه لحصيلة موضوعي بتقييم القيام على والسهر الخصوص على المجال هذا في

 ساسيةاأل للخدمة المستقبلية للبرامج أفضل تدبير بهدف المستهدفة، الفئات على وأثرها
 .التاصتلال

 

 تالتحوال لمسايرة الجهود مضاعفة على المتدخلين كافة الحكومة رئيس السيد حث كما
 لصبيبل الوطني المخطط تفعيل أن إلى مشيرا القطاع، يعرفها التي المتسارعة التكنولوجية

 سنة أفق في المواطنين كافة لفائدة نترنتاال خدمات إلى الولوج تعميم من سيمكن العالي
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 لوجياتكنو الستعماالت المتزايدة الحاجات تلبية على القدرة لبالدنا سيمنح أنه كما ،2022

 .العمومية والمؤسسات اإلدارات طرف من خصوصا واالتصال، اإلعالم

 
 

 رالمساط تبسيط إلى تهدف والتي هاأنظار على المقترحة لبرامجواضطلعت اللجنة على ا
 افةإض المرتفقين، من هامة لشريحة خدمات وتقديم المواطنين، من اإلدارة وتقريب اإلدارية

 الحكومة لبرنامج اإللكترونية التطبيقات استعمال من ةالنائي الترابية الجماعات تمكين إلى
 .اإللكترونية

 
 لوطنيةا الوكالة اعتمدتها التي الجديدة بالمقاربة السياق هذا في الحكومة رئيس السيد ونوه
 دمةالخ تدبير صندوق جعل نحو تتجه والتي المشاريع، هذه لتمويل المواصالت لتقنين

 لمشاريع،ا تمويل في جزئيا مساهمته عبر القطاع في الستثمارل امحفز االتتصلال األساسية
 نولوجياتك استعماالت لتطوير مشاريع اقتراح على المعنية القطاعات مستقبال سيشجع مما

 .خدماتها في واإلعالم االتصال
 

 تنفيذ في قطعها تم التي األشواط حول مفصال عرضا اللجنة أعضا  تتبع االجتماع هذا وخالل
 .2013 ماي 14 بتاريخ المنعقد اجتماعها في عليها صادقت قد اللجنة كانت التي تالقرارا

 تمويلها قصد واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استعمال تعميم تروم جديدة مشاريع اقتراح تم كما
 اخصوص المشاريع هذه وتهم الت،اصالتل األساسية الخدمة صندوق طرف من جزئيا أو كليا

 المعلوميات وإدخال االزدياد عقود إصدار رقمنةو المواصالت، بكةبش منطقة 2000 تغطية

 إلى فةباإلضا والتنظيمية، التشريعية النصوص إعداد رقمنةو المدنية، الحالة مكاتب لجميع
 .النقض محكمة أحكام تبليغ عملية رقمنة

 
بطاقة ك استخدام بطاقة التعريف الوطنية االلكترونيةمشروع وتشمل هذه المشاريع أيضا 

تبسيط عملية معالجة طلبات األهلية لالستفادة من  سيمكن مما، RAMEDنظام مستفيد من 
 .دون اللجو  إلى بطاقات أخرى من النظام

 
 
 
 
 
 
 

 

 


