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 بالغ صحفي

 ئيسللجنة تدبير الخدمة األساسية للمواصالت برئاسة السيد ر سعاتالاالجتماع انعقاد 
 بالرباط 3104ماي 41 ءثاالالث يوم حكومةال

 

 ماي 41 ءالثالثا يوم التاسع اهاجتماع دت لجنة تدبير الخدمة األساسية للمواصالتعق
خصص للوقوف على  ،اإلله ابن كيرانالسيد عبد  ،حكومةال ئيسربرئاسة  ،بالرباط 1043

مدى تنفيذ مشاريع الخدمة األساسية للمواصالت، وكذا مشاريع تعميم استعمال تكنولوجيا 
  .جنةلاإلعالم واالتصال المصادق عليها من طرف ال

 
وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية المهام الموكولة لهذه اللجنة باعتبارها آلية تشتغل 

حاجيات اآلنية والمستقبلية لبالدنا في مجال التغطية بشبكات وخدمات على تلبية ال
االتصاالت وتقريبها من عموم المواطنين، كيفما كانت وضعيتهم االجتماعية وموقعهم 

 .الجغرافي
 

المشاريع الذي حققته  نجا مستويات اإل تقدم ،بارتياحرئيس الحكومة  السيدسجل  قدو
ساسية للمواصالت منها على الخصوص، برامج المدرجة ضمن برامج الخدمة األ

"PACTE"  و في المائة من مجموع المواطنين 99حيث تناه  نسبة التغطية"GENIE "
الذي  "INJAZ"برنامجوالذي يروم تعميم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بمؤسسات التعليم 

معي باإلضافة إلى يهدف إلى توفير خدمة األنترنت المتنقل لفائدة طلبة السلك الثاني الجا
 .الهادفة إلى توفير خدمة األنترنت المتنقل لفائدة المدرسين "@NAFID " مبادرة

 

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن كسب رهانات مجتمع اإلعالم والمعرفة وتقليص الهوة 
لمسايرة التحوالت التكنولوجية المتسارعة الرقمية والمجالية يحتم علينا يقظة مستمرة 

واالستفادة القصوى من اإلمكانات التي توفرها التكنولوجيات الحديثة من فرص النمو 
 .االجتماعي واالقتصادي وتسخيرها لخدمة المواطن وتيسير عمل المستثمر والمقاولة

 
تقبلية الرئيسية ودعا السيد عبد االله ابن كيران إلى االنخراط في إعداد الخطوط المس

، معبرا عن أمله في أن 1042-1041للنهوض بالخدمة األساسية للمواصالت برسم الفترة 

تستجيب مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصالت برسم هذه الفترة في تع ي  مكانة 
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ن بالدنا في مجال التكنولوجيات الجديدة واحتضان المشاريع القادرة على الرقي بمجتمعنا م
 .خالل تجويد أساليب العمل وتحسين أنماط العيش وتطوير البحث والتحصيل

 
وانكب أعضاء اللجنة خالل هذا االجتماع على مناقشة مجموعة من النقاط تهم على 

لتعميم تغطية مجموع  PACTE الخصوص متابعة اإلنجا ات التي تحققت في برنامج

برامج تعميم تكنولوجيات المعلومات  التراب الوطني بشبكات المواصالت ومتابعة تنفيذ
والرفع من عدد الطلبة المستفيدين من النسخة الرابعة من " GENIE"واالتصال في التعليم 

وكذا مناقشة مساهمات متعهدي الشبكات العامة للمواصالت  "INJAZ"  "إنجا "برنامج 

 .في صندوق الخدمة األساسية للمواصالت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


