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ي المغربلوتط��ر البن�ات التحت�ة  شاركورشة عمل حول "�
 "لصب�ب العا�ي جدا �ف

 

ن المواصالت، يوم  تنظم ا�ة مع البنك ال2021أب��ل  22الوكالة الوطن�ة لتقنني مؤسسة التم��ل و دو�ي ، ��ش
)الدول�ة  لصب�ب العا�ي جدا لالتحت�ة بن�ات الوتط��ر  �شاركورشة عمل عن بعد حول " ،(مجموعة البنك الدو�ي

ي المغرب
 ". �ن

ي شارك فيها ما يناهز تندرج هذە الورشةو  ا، 80، اليت ي إطار تنف�ذ مذكرة التوجهات العامة  خب�ي
لتنم�ة قطاع �ن

ي أفق سنة 
مجموعة من الرافعات تهدف خصوصا إ� دعم مذكرة . ح�ث أوردت هذە ال2023االتصاالت �ن

ن يتالءم مع رهانات تنم�ة القطاع وتنف�ذ نماذج لتشارك البن�ات التحت�ة الحالمنافسة  ل�ة اعن ط��ق تقنني
ي أظهرت جائحة  والمستقبل�ة  أهميتها.  Covid 19اليت

ي كلمته االفتتاح�ة، 
ي ومالطا  منطقةمدير  نوە�ن ،  المغرب العريب ماد تاعب ،الس�د ج�سكو هينتشلبالبنك الدو�ي
ي أفق سنة ، 2020سنة منذ بدا�ة  ،�تنف�ذ و 

الجهود و� 2023مذكرة التوجهات العامة لتنم�ة قطاع االتصاالت �ن
ن  COVID 19المبذولة خالل جائحة  ي القطاعني

ن المواصالت والجهات الفاعلة �ن من قبل الوكالة الوطن�ة لتقنني
ي ل الرق�ي و  ت صاال التاع� القطاع  العام والخاص

 . جائحةالة خالل المسجل ر اثاأل تدب�ي  لمساهمة �ن

ي هذە الورشة ساهمت وقد 
ن حول الصب�ب العا�ي جدا إغناء النقاش و  �ن ن الوطنيني ن الفاعلني ومكنت  . تبادل اآلراء بني

ي القطاع حول الرهانات المرتبطة بتنم�ة الصب�ب العا�ي جدا و من 
ن �ن ن المحتملني  �شاركتحس�س جميع الفاعلني

ي وأفضل الممارسات  المقار�ات المتبعةنظرة ع� عطاء . وكانت مناسبة أ�ضا إل البن�ات التحت�ة
دول مختلفة �ن

ن  التشاركهذا لتع��ز  ن الفاعلني  . بني

ي البدا�ة إ� الرهانات المتعلقة بالصب�ب العا�ي جدا و 
نظرة دمت وق )الثابت والمتنقل(تطرقت ورشة العمل �ن

ك للبن�ات التحت�ة للمواصالت. لل فةمختلأمثلة ع� عامة   تم��ل المش�ت

ن حول المشاركون بعد ذلك اآلراء بادل تو  ن والدوليني ن الوطنيني ن فب. تجارب الفاعلني اإلضافة إ� المتعهدين الوطنيني
ات�ج�اتهم لتط��ر الصب�ب ال ا�ي جدا، شارك بعض عللشبكات العامة لالتصاالت الذين �قومون بتنف�ذ اس�ت

ن  ن الوطنيني ي للسكك الحد�د�ة(االفاعلني ي لل�ه��اء والماء الصالح لل�ش المكتب ، لمكتب الوطين  ،كل�د، بالوطين
ي هذە الورشة ) …

ي تط��ر تحت�ة كمتعهدين لبن�ات   ،ف�ما �خص دورهم المحتملتصورهم لتقد�م �ن
بد�لة، �ن

ي المغرب. 
 الصب�ب العا�ي جدا �ن

. و�تعلق األمر  تشاركللوتم تقد�م عدة تجارب ناجحة  وع لصالح تط��ر البن�ات التحت�ة للصب�ب العا�ي بم�ش
) " وع الشبكة القرو�ة"  )National Broadband Network"الشبكة الوطن�ة للصب�ب العا�ي ي إيرلندا، و"م�ش

�ن
)Rural Network Projectي كروات�ا باإلضافة إ� مبادرات أخرى لها عالقة ب

كات ال) �ن ي البن�ات �ش
المتخصصة �ن

). وتظهر هذە المشار�ــــع أن تضافر جهود الجهات tower ou fiber Coالتحت�ة لالتصاالت أو ما �صطلح عل�ه بـ (
ك و�شارك البن�ات التحت�ة �عد رافعة أساس�ة لبدء  المختلفة،الفاعلة  من ح�ث االستثمار واالستثمار المش�ت

لت��ــــع تط��ر الصب�ب العا�ي جدا الالزمة تعت�ب االستثمارات و دينام�ك�ة لتط��ر الصب�ب العا�ي جدا و���عها. 
ن رضالمتنقل) وضمان تغط�ة وجودة خدمات مُ  الثابت أو (سواء   ضخمة.  يتني


