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  تصدير
 7إىل  5 الدوحة، قطر من  يف تصاالتلالاليت يعقدها االحتاد الدويل  العريب  ملقمة توصيل العا من أجل مت إعداد هذا التقرير كوثيقة أساسية

  ة،العربي املنطقة  يف واعتمادها تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال نشر عنعامة  حملةتقدمي إىل  يهدف التقرير بشكل أساسيو . 2012مارس 
تكنولوجيا   يف حتديد اجملاالت الرئيسيةعلى  الدول العربية  يف الحتياجات من شأنه مساعدة واضعي السياساتلتقييم  إجراءإىل  كما يهدف

على قضايا تكنولوجيا املعلومات  بصفة خاصةاملستقبل. ويركز هذا التقرير   يف جراءاتاليت تتطلب اختاذ اإل تصاالتاملعلومات واال
ا املبادرات اإل تصاالتواال مثل النفاذ  ،(WTDC-10) 2010عام   يف تصاالتة العربية واليت اعتمدها املؤمتر العاملي لتنمية االقليمياليت حدد

 .السيرباينمن األواحملتوى الرقمي العريب و فتوحة املصدر املالنطاق واإلذاعة الرقمية والربجميات عريض 

ازداد عدد  فقد .تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال باعتمادكبرياً فيما يتعلق  تقدماً السنوات اخلمس املاضية،  ، طوالحققت الدول العربيةوقد 
اية عام  اً مليون 350ما يقرب من إىل  2006  عام  يف اً مليون 126من  ، أيأضعاف ةا يقارب ثالثمباملنطقة   يف املتنقلات اخللوي اشرتاك حبلول 
 الوقت ذاته،  ويف املائة.  يف 10 بنسبة املتوسط العاملي أي مبعدل يفوق –  املائة  يف  97إىل  املتنقل اخللويالتغلغل ، حيث وصل معدل 2011

يتجاوز   مل، تصاالتلالتقديرات االحتاد الدويل وبناًء على حمدوداً.  ،نرتنتاإلإىل  عريض النطاق النفاذ سيما  ال، و نرتنتيزال استخدام اإل  ال
 نسبةعريض النطاق الثابت  التغلغل يتجاوز  ملو  ،2011اية عام   يف املائة  يف 30نسبة املنطقة   يف ‘على اخلط’عدد السكان املوصولني 

 معظم البلدان وقد شرع. املائة  يف  9 حوايل ط العاملي البالغمعظم املناطق األخرى ومن املتوس  يف مما هيبكثري  قليًال، أي أدىن  أالاملائة   يف  2
إىل  للنفاذ املتنقلةشبكة اليستخدمون  الذين األشخاص وما فتئ يزداد عدد ،عريض املتنقل من اجليل الثالثالخدمات النطاق   يف املنطقة  يف
املتوسط العاملي  ما زال دون –  املائة  يف 13  وواملقدر بنح –  املنطقة  يف املتنقل النشط النطاق العريض نسبة تغلغلفإن  ، ومع ذلكنرتنتاإل

  .املائة  يف 17البالغ 
الكاملة من إمكانات  االستفادةاملنطقة   يف مجيع املواطنني استفادةهناك عدد من اخلطوات اليت ميكن للحكومات أن تتخذها لضمان و 

ا بيئة تنظيمية شفافة توفر. وتشمل هذه اخلطوات ضمان تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال تشجع على االستثمار وتزيد من  وميكن التنبؤ 
وحري . تصاالتاملعلومات واال تكنولوجيا(السلكية) الثابتة والالسلكية وتساعد على خفض أسعار خدمات  التكنولوجياجمال   يف املنافسة

 ملموسة ميكن أن تساعد اً أهداف وأن تضع تصاالتاالتكنولوجيا املعلومات و  بشأن اسرتاتيجية وعلى وضع خطة أأن تعكف البلدان ب
  .أسواقها  يف الضعف مواطنوحتديد  تتبع التقدم احملرز  ويفتقييم السياسات   يف
ا الدولة قليمياملبادرات اإل منظورمن و  املنطقة   يف من التحديات الرئيسية اً مقارنة كل بلد على حدة أن واحد من ويبد ة،العربي اليت تنهض 

 ،من خالل تعزيز التحول الرقمي ،املناطق الريفية والنائية. وميكن للحكومات  يف سيما  ال، شبكات النطاق العريض توسيع  يف املضيهي 
. ويسلط هذا التقرير الضوء على ما نرتنتبروتوكول اإل التلفزيون املتنقل وتلفزيونذلك   يف مبا ،اإلذاعة الرقمية تكنولوجيااالستفادة أيضًا من 

 تقدماً حترز اهليئات التنظيمية كما . ‘على اخلط’شكل بوابات وتطبيقات   يف احملتوى الرقمي العريب توفريجمال   يف كبري وه املنطقة من منشهدت
ا  ،العربية امليادينأمساء  استحداث  يف أيضاً   االنضمامزيد من األشخاص على املتساعد  أنواللغات احمللية و  ى احمللياحملتو  أن تعززاليت من شأ
املنطقة، وكذلك أصحاب   يف الوسائط جمال  يف احلوافز للجهات الفاعلةتوفر  أناحلكومات ب حري ،جمتمع املعلومات. وحتقيقًا هلذه الغايةإىل 

جيا املعلومات تكنولو  اتتسريع تطور  اإلمكان  يف أنإىل  احملتوى احمللي. وأخريًا خيلص التقريراملعروض من زيادة ة، بغية احمللياألعمال  منشآت
هذا   يف قد كانت بعض احلكومات سباقةو . السيرباينمن األفتوحة املصدر وحتسني املاملنطقة من خالل تعزيز تطور الربجميات   تصاالت يفواال

  أماناً.  أكثرو  أيسر نفاذاً  تطبيقات وخدمات استحداثفرص   يف تزال هنالك وفرة  الاجملال و 
   تعود بالفائدة علىستوفر مدخالت  ا،وكذلك االستنتاجات والتوصيات اليت متخض عنه ،إليها التقرير أن النتائج اليت توصلواثق من أنا و 

  بصفة عامة. تصاالتلالأعضاء االحتاد الدويل على و  العريب  ملقمة توصيل العا
 

 
  سانو براهيما

  مدير
  تصاالتمكتب تنمية اال

 تصاالتلالاالحتاد الدويل 
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 شكر وعرفان
 الذي يعقد العريب ملقمة توصيل العا من أجلكوثيقة أساسية   ةالعربي املنطقة يف وآفاقها تصاالتاعتماد تكنولوجيا املعلومات واالمت إعداد تقرير 

 ،تصاالتلالاالحتاد العاملي  تصاالت يفمكتب تنمية اال يف ،اتءقامت شعبة البيانات واإلحصاوقد . 2012 مارس 7إىل  5الدوحة، قطر من  يف
 فانيسا جراي) والشعبة ةسوزان تيلتشر (رئيس ضم الفريق وقد .تصاالتلالحتاد الدويل لال العريب التابعقليمي اإل املكتب بإعداد هذا التقرير بالتنسيق مع

ات. ءبة البيانات واإلحصاعش يف تدريبها أثناءإعداد التقرير  يف اليت سامهت ،يزينبيكو ودوريس أواليا وإيسبريانزا ماغبانتاي وليزا كر  ويخليفان فاإو 
االحتاد الدويل  لدىاخلبري االستشاري  ،جواد عباسي السيد وخنّص بالذكر ،بتوفري احملتوى الرئيسي للتقرير ‘ن العربيجمموعة املرشد’وقد قامت 

  .تصاالتمكتب تنمية اال يف ،املشاريع معارف ةإدار  دائرةزافا رئيس ااس زافمس. كما مت تنفيذ العمل حتت اإلشراف العام من قبل كو تصاالتلال
من  ويسأوب وومارك ،وقد قام مبراجعة املسودة النهائية للتقرير كل من ماختار فال ونانسي سوندبريغ ويوليا الزانوفا من شعبة التنظيم واألسواق

. كما وردت تعليقات املؤسساتمن شعبة اسرتاتيجية  وشارديللتلي الوكار  السيرباين، واألمن تصاالتشعبة تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واال
  . تصاالتلالاالحتاد الدويل  يفقليمي املكتب العريب اإل يف الزمالءمفيدة من 

هرياواسيه ياسانديكوسوما  توقدم .ونغ بتصميم الغالفبيإ-هجنوم هأهون تكما قام  ،للتقرير النشر احلاسويبنفذت ناتايل ديلماس و 
  اإلداري. الدعم
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 قائمة المختصرات
2G  املتنقلة)تصاالت(تكنولوجيا االالثايناجليل (Second-generation (mobile technology))  
3G املتنقلة)تصاالت(تكنولوجيا االاجليل الثالث(Third-generation (mobile technology)) 

3G+ املتنقلة)تصاالتتكنولوجيا اال(املعززاجليل الثالث(Enhanced third-generation (mobile technology)) 
3.5G املتنقلة)تصاالت(تكنولوجيا االاملعززاجليل الثالث (Enhanced third-generation (mobile technology)) 

4G املتنقلة)تصاالتتكنولوجيا اال(اجليل الرابع (Fourth-generation (mobile technology)) 
ACE أوروباإىلإفريقيا ساحل (Africa Coast to Europe) 

ACICS تصاالتاملؤمتر العريب بشأن أمن املعلومات واال 
(Arabian Conference on Information and Communications Security) 

ADSL تناظريالخط مشرتك رقمي (Asymmetric digital subscriber line) 
aeCERT ) العربية املتحدة)اإلماراتفريق االستجابة حلاالت طوارئ احلاسوب   

 (Computer Emergency Response Team (United Arab Emirates)) 
AED  (عملة)ماراتىإدرهم (Arab emirates dirham (currency)) 

AICTO العربيةتصاالتتكنولوجيات املعلومات واال منظمة 
(Arabic Information and Communication Technologies Organization) 

ANF اجلزائر)(للرتدداتالوطنية الوكالة (Agence nationale des fréquences (Algeria)) 
ANF (تونس)للرتدداتالوطنية الوكالة (Agence nationale des fréquences (Tunisia)) 

ANRT املغرب)(تصاالتتنظيم االالوكالة الوطنية ل 
 (Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (Morocco)) 

APEBI والتعهد (املغرب)تصاالتاحتاد تكنولوجيا املعلومات واال 
 (Fédération des Technologies de l'information, des Télécommunications et de l'Offshoring (Morocco)) 

ARPT السلكية (اجلزائر)تصاالتالسلطة التنظيمية للربيد واال 
 (Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (Algeria)) 

AT لالتصاالت اجلزائر (Algérie Télécom) 
ATI التونسيةنرتنتاإل وكالة (Agence Tunisienne d’Internet) 
ATS الفضائية/الساتليةلالتصاالت اجلزائر (Algérie Télécom Satellite) 
AVC ) األردنجلنة السمعيات والبصريات( (Audiovisual Commission (Jordan)) 

Batelco لالتصاالتشركة البحرين (Bahrain Telecommunications Company) 
BD عملة))دينار حبريين (Bahraini dinar (currency)) 

BOT نقلالبناء والتشغيل وال (Build operate transfer) 
BWA  الالسلكي عريض النطاقالنفاذ (Broadband wireless access) 
CAIT (الكويت)املعلوماتالوكالة املركزية لتكنولوجيا (Central Agency for Information Technology (Kuwait)) 

CC املشاع اإلبداعي (Creative Commons) 
ccTLD  املستوى األعلىامليادين القطرية ذاتأمساء (Country code top-level domain) 

CD قرص مضغوط (Compact disc) 
CDMA نفاذ متعدد بتقسيم شفري (Code division multiple access) 
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KOICA للتعاون الدويلالوكالة الكورية(Korean International Cooperation Agency) 
LLU فك ترزمي العروة احمللية(Local loop unbundling) 
LTE  طويل األجلتطور(Long term evolution) 
LTT  والتكنولوجيالالتصاالتليبيا(Libya Telecom and Technology) 

Mbps الثانيةيف ميغابتة(Megabits per second) 
MCIT (مصر)وتكنولوجيا املعلوماتتصاالتاال وزارة 

(Ministry of Communications and Information Technology (Egypt)) 
MCIT وتكنولوجيا املعلومات (اململكة العربية السعودية)تصاالتاال وزارة  

(Ministry of Communications and Information Technology (Saudi Arabia)) 
MEAOSS لتكنولوجيا الربجميات املفتوحة املصدروإفريقيامنتدى الشرق األوسط  

(Middle East and Africa Open-Source Software Technology Forum) 
MEC األردن(لالتصاالتالشرق األوسط شركة((Middle East Communications Corporation (Jordan)) 

MISOC نرتنتلإلاجلمعية املغربية(Moroccan Internet Society) 
MNO مشغل شبكة متنقلة(Mobile network operator) 
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(National Information Assurance and Cybersecurity Strategy (Jordan)) 

NIC (اليمن)املركز الوطين للمعلومات (National Information Center (Yemen)) 



 
xvii 

NITC األردنلتكنولوجيا املعلومات (املركز الوطين( (National Information Technology Center (Jordan)) 
NRA اهليئة التنظيمية الوطنية (National Regulatory Authority) 
NTC (السودان)لالتصاالتاهليئة القومية (National Telecommunication Corporation (Sudan)) 

NTCR (السودان)تكنولوجيالبحوث الاملركز القومي (National Center for Technology (Sudan)) 
NTRA  (مصر)تصاالتاالتنظيملالقومياجلهاز 

(National Telecommunication Regulatory Authority (Egypt)) 
OCERT (ُعمان) مركز االستجابة حلاالت طوارئ احلاسوب 

(Oman National Computer Emergency Response Center) 
OGERO (لبنان)تشغيل إذاعة الشرق سابقاً و هيئة إدارة 

(Organisme de Gestion et d'Exploitation de l'ex Radio Orient (Lebanon)) 
OMSAR داري (لبنان)اإلصالح اإلالدولة لشؤونمكتب وزير 

(Office of the Minister of State for Administrative Reform (Lebanon)) 
ONPT (املغرب)تصاالتاملكتب الوطين للربيد واال 

(Office National des Postes et Télécommunications (Morocco)) 
OTA اجلزائريةأوراسكوم تليكوم(Orascom Télécom Algérie) 
OTN بصريةشبكة نقل(Optical transport network) 

PABX بدالة خاصة أوتوماتية ذات فروع(Private automatic branch exchange) 
PBX بدالة خاصة ذات فروع(Private branch exchange) 

PSTN شبكة هاتفية عمومية تبديلية(Public switched telephone network) 
PTC (اليمن)العامةتصاالتشركة اال (Public Telecommunications Company (Yemen)) 

Q-CERT قطر يففريق االستجابة لطوارئ احلاسوب(Qatar Computer Emergency Response Team) 
QR (عملة) لایر قطري (Qatari Riyal (currency)) 

R&D البحث والتطوير(Research and development) 
RAN  شبكة النفاذ الالسلكي(Radio access network) 
RCN ةإقليميكبل  شبكة(Regional cable network) 

Saudi NIC السعودي ملعلومات الشبكة املركز (Saudi Network Information Center) 
SLC لالتصاالتلينكمسارت شركة (Smart Link Com)  

SME منشآت صغرية ومتوسطة (Small and medium enterprises) 
SMS قصريةالخدمة الرسائل(Short message service) 

SNRT (املغرب)لإلذاعة والتلفزةالشركة الوطنية 
 (Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (Morocco)) 

STC السعوديةتصاالتشركة اال(Saudi Telecom Company) 
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تصاالت التكنولوجيا المعلومات وا عنعامة  لمحة - 1القسم 
 المنطقة  في

واعتماد خدمات هذه  تصاالتالوضع التنظيمي وعن نشر تكنولوجيا املعلومات واال عنيعرض هذا القسم حملة عامة 
، وقد متيزت بشكل تصاالتمن حيث تكنولوجيا املعلومات واال اً سريع منواً املنطقة  هذه وتشهد. 1نطقة العربيةامل يف التكنولوجيا
شبكات اجليل الثالث  وعلى مدى السنوات اخلمس املاضية. وقد أدى التوجه حن املتنقلة املهاتفةجمال  يف القوي وخاص بالنم

املتنقلة وساعدت  العريضالنطاق  شبكات يف ات النشطةشرتاكزيادة عدد االإىل  مجيع دول املنطقة تقريباً  يف املتاحة جتارياً 
 املائة من السكان يف 30 وأن حنتصاالت إىل لالتقديرات االحتاد الدويل  وتشري. نرتنتعلى وصل املزيد من األشخاص باإل

اية عام  نرتنتيستخدمون اإل كانوا ةالعربي املنطقة يف ناطق أخرى) مب(ومقارنة  املتنقلة ةدمات اخللوياخل. ومقارنة ب2011حبلول 
 تغلغلاملنطقة منخفضة نسبياً. وقد بلغت نسبة  يف معدالت تغلغل اهلاتف الثابت والنفاذ (السلكي) عريض النطاق تزال  ال

ا وأخذت بالتناقص منذ عام يف املائة يف 10ات اهلاتف الثابت اشرتاك ات النطاق اشرتاكعدد  منا . وقد2008 أعلى مستويا
 التغلغل معدلولكن  2011 عام اشرتاك ماليني 8يقرب من  ماإىل  2006عام  اشرتاكمن مليون  العريض (السلكي) الثابت

  ).1املخطط ( املائة يف 2,2منخفضاً نسبياً عند  زال ما
 *2006-2011، المنطقة العربية، تصاالتتطور تكنولوجيا المعلومات واال  :1 المخطط
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اشتراكات اهلاتف اخللوي املتنقل
مستعملو اإلنترنت  
   اشتراكات النطاق العريض املتنقل النشطة
 اشتراكات اهلاتف الثابت

 **الثابت) السلكي(اشتراكات النطاق العريض 

  WiMAXات اشرتاكالثابت  ات النطاق العريض (السلكي)اشرتاكتشمل بيانات   ال**  تصاالتلالهي تقديرات االحتاد الدويل  2011مالحظة: * بيانات 
  تصاالتواال تكنولوجيا املعلومات/تصاالتاال قاعدة بيانات مؤشرات ،تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

                                                            
 والبحرين املتحدة العربية واإلمارات األردن :وهي لالتصاالت الدويل االحتاد  يف العربية املنطقة يف عضواً  دولة 21 التقرير هذا يشملها اليت البلدان تضم 1

 السعودية العربية اململكة واملغرب ومصر وليبيا ولبنان والكويت وقطر وعمان والعراق والصومال وسورية والسودان وجيبويت القمر وجزر واجلزائر وتونس
  .2011 يوليو يف اجلنوب استقالل قبل السودان يف الوضع إىل التقرير هذا يف واملعلومات البيانات وتشري. واليمن وموريتانيا



 
 لمحة عامة عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة   Iالقسم 

 

 

 

2 

بني اعتماد تكنولوجيا املعلومات  التمييز من بد الاملنطقة العربية  تصاالت يفتطورات تكنولوجيا املعلومات واال ولفهم
جملس  يف بلدان جملس التعاون اخلليجي ذات الدخل املرتفع من جهة، والبلدان غري األعضاء يف اتالشبك ونشر تصاالتواال

ستويات أعلى من مبجملس التعاون اخلليجي  بلدان تتمتع ،احتياطي النفط يف للوفرةالتعاون اخلليجي من جهة أخرى. ونظرًا 
 وانتقال مبكر بالشبكاتتغطية أوسع وأقوى و  تصاالتمستوى أعلى من اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالإىل  الدخل ما يؤدي

  . (NGAN) التايلشبكات النفاذ من اجليل إىل 
 جملس التعاون اخلليجي الستة بلدان وتأيت ،2010عام   يف البلدان العربية  يف للفرد مجايلاإلالناتج احمللي  2يعرض املخطط و 
 أعلى مستوى دخلبقطر  وتتمتعكي. يدوالر أمر  000 15 للفرد مجايلالناتج احمللي اإل مستويات فيها تتجاوز حيث املقدمة  يف
الدول غري   يف ترتاوح مستويات الدخلو دوالر أمريكي.  000 61 فيها للفرد مجايلالناتج احمللي اإل يتجاوز حيثاملنطقة   يف

 دوالر أمريكي 000 10حوايل إىل  جزر القمر  يف دوالر أمريكي للفرد 000 1جملس التعاون اخلليجي ما بني أقل من   يف األعضاء
مشاريع و سبيًا بقيت شبكات على الرغم من مستوى الدخل املرتفع نو اليت تعتمد بشكل أساسي على احتياطي النفط.  ،ليبيا  يف

 وىل(من حيث الدخل القومي) ويرجع ذلك بالدرجة األ نظرائهاليبيا دون مستوى   تصاالت يفواعتماد تكنولوجيا املعلومات واال
باستثناء خدمات  ،لدولةا متلكه احتكار تصاالتالبيئة السياسية اليت سيطر فيها على سوق تكنولوجيا املعلومات واالإىل 

 لدولة.ا متلكها اليت الشركاتن من تاثنا تتنافس تاخللوي املتنقل، حيث كان(الصوت) 

دول   في البلدان العربية (األعضاء وغير األعضاء  في المحلي للفرد (بالدوالر األمريكي الراهن) جماليالناتج اإل  :2 المخطط
 2010مجلس التعاون الخليجي)، 
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  2009عام إىل  البيانات تشري * :مالحظة
 (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD)البنك الدويل  :املصدر
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فإن بعض البلدان غري  ،تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال واستخدامهناك صلة قوية بني مستويات الدخل  كانت ولئن
 اجريا لدى هي ممادخل أقل بكثري المستويات  حيثاملغرب ومصر وتونس  ومنهاجملس التعاون اخلليجي،  يف األعضاء

  قد. فتصاالتجماالت معينة من تطورات تكنولوجيا املعلومات واال يف جملس التعاون اخلليجي، حققت أداًء جيدًا نسبياً  يف
على  اً شبكات النفاذ من اجليل التايل وكان قادر  لتكنولوجياتمدين حد ما من أوائل املعإىل  ،على سبيل املثال ،كان املغرب
ملزيد من األشخاص واملناطق غري املوصولة  نرتنتاإلإىل  من شبكات النفاذ من اجليل التايل لتوفري الوصول املثلىاالستفادة 

 بلدان يف توسطامل تضاهيوهي نسبة  ،املائة يف 50ما يقرب من إىل  املغرب يف نرتنتاإل تغلغلوبذلك وصلت نسبة  ،سابقاً 
اية عام يف 4,6عريض الثابت الالنطاق  تغلغلتونس فقد وصل معدل  يف جملس التعاون اخلليجي. أما  ،2010 املائة حبلول 

 على غرار اململكة العربية السعودية والبحرين.

  المشهد التنظيمي
نجد أن هناك اختالفات هامة لالدول العربية  يف الرئيسية صاالتتإلقاء نظرة عامة على املشهد التنظيمي خلدمات اال حسبنا
. )2و 1 ناجلدوال(عدد مقدمي اخلدمات املشغلني لكل خدمة  يف اخلدمات، وكذلك هذهفيما يتعلق بتحرير  البلدانبني 
 بقيت حيث املتنقل، اخللوي تصاالتاالاملنطقة هي سوق  تصاالت يفقطاع تكنولوجيا املعلومات واال يف اخلدمات حتُرراً  وأكثر

كل من ليبيا ولبنان  يف وهناك .مشغل واحد فقط للهاتف اخللوي املتنقل لديهما اللذينالوحيدين  البلدينجزر القمر وجيبويت 
  لدولة.ا متلكه مهاولكن كال ،نان متنافسمشغال

 .2011الثابتة، البلدان العربية، ديسمبر  نترنتة واإلالمشهد التنظيمي لخدمات المهاتفة الثابت  :1الجدول 
 1الثابتة نترنتاإلالمهاتفة الثابتة 

المشهد  البلد
 التنظيمي

عدد مقدمي 
 الخدمة

المشهد 
 التنظيمي

  عدد 
 مقدمي الخدمة

  عدد مقدمي البنية التحتية 
 فك ترزيم العروة المحلية)(باستثناء

 1 21 تنافسي 1  احتكار اجلزائر
 )WiMAXمن مقدمي خدمة 2(مبن فيهم  3 11أكثر من تنافسي 6أكثر من تنافسي البحرين

جزر 
 القمر

 1 1 احتكار 1 احتكار

 1 1 احتكار 1 احتكار جيبويت
 1 1664 تنافسي 12 احتكار مصر
 9غ/م 7أكثر من تنافسي 7 تنافسي العراق
 )WiMAXمن مقدمي خدمة 5(مبن فيهم  9 19 تنافسي 1 تنافسي5األردن
 1 4 تنافسي 1 احتكار الكويت
 25أكثر من  تنافسي 1 احتكار لبنان

 مقدم خدمة
 مبا فيها التقنيات السلكية والالسلكية، مثل ما قبل( 5

WiMAX وCDMA( 
 1 1 احتكار 1  احتكار ليبيا

 2 26أكثر من تنافسي 2 احتكار ثنائي موريتانيا
 )WiMAXمبن فيهم مقدم واحد خلدمة ( 3 37 تنافسي 3 تنافسي املغرب
 2 2 تنافسي 2 احتكار ثنائي ُعمان
 2 2 احتكار ثنائي 23 احتكار ثنائي قطر

 )WiMAXمن مقدمي خدمة 2مبن فيهم ( 3 508 تنافسي 2 احتكار ثنائي السعودية
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 1الثابتة نترنتاإلالمهاتفة الثابتة 

المشهد  البلد
 التنظيمي

عدد مقدمي 
 الخدمة

المشهد 
 التنظيمي

  عدد 
 مقدمي الخدمة

  عدد مقدمي البنية التحتية 
 فك ترزيم العروة المحلية)(باستثناء

 2 2أكثر من تنافسي 2 احتكار ثنائي السودان
 1 12 تنافسي 1 احتكار سورية
 1 11 تنافسي 1 احتكار تونس

 2 2 احتكار ثنائي 2 احتكار ثنائي اإلمارات
 2 2 احتكار ثنائي 1 احتكار اليمن

  :مالحظات
إىل  الثابت نرتنت. ويشري عدد مقدمي اإلWiMAXاجلدول خدمات   يف الثابت نرتنتمن حيث املشهد التنظيمي، تشمل خدمات اإل (1)

 .2011نوفمرب 
 بسبب الوضع االقتصادي العاملي. 2008عطاء الرخصة الثانية املقررة خالل  تصاالتالوطنية لتنظيم االأرجأت اهليئة  (2)
 .2011سبتمرب   26"اللؤلؤة" خالل  اسمقطر ضمن منطقة حمدودة معروفة ب  يف مبدئي خلدمات الصوت الثابتة إطالقبقامت شركة فودافون قطر  (3)
من الفئة (ج) ومشغل واحد من  154من الفئة (ب)، و 4و ،املرخص هلم من الفئة (أ) نرتنتمن مقدمي خدمات اإل 7مصر هناك  يف (4)

 النظراء العامليني املرخص هلم.
 األردن يف خدمات املراقمة الداخلة املباشرة (VoIP) نرتنتمن مشغلي نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإل 8ذلك يقدم إىل  باإلضافة (5)
ثنان من ا، ويقدم (ADSL)خدمات خط املشرتك الرقمي الالتناظري  األردن يف نرتنتمن مقدمي خدمات اإل 16. ويقدم 2011نوفمرب  يف

حصراً، ويستفيد مقدم واحد فقط من شبكة األلياف البصرية على وجه احلصر، كما يقدم خدمات  WiMaxاملشغلني اآلخرين خدمات 
 حصراً. (dial-up)باملراقمة  نرتنت. ويستثين العدد الشركات اليت تقدم اإلFTTx األلياف

 موريتانيا. يف ميتلكان البنية التحتية نرتنتهناك مقدمان رئيسيان خلدمات اإل (6)
 املغرب. يف نرتنتالثالثة املذكورون الغالبية العظمى من سوق اإل نرتنتخدمات اإل وميثل مقدم (7)
 .نرتنتمن مقدمي خدمات اإل 50سعودية قد رخصت ال تصاالت يف، تكون هيئة تنظيم اال2011حبلول نوفمرب  (8)

  .‘العرب املرشدينجمموعة ’املصدر: السلطات التنظيمية الوطنية و

 2008 عام يف سوق اخلدمة اخللوي املتنقل لديها يف كانت قطر، من بني األسواق احملررة بالكامل، آخر بلد وفر املنافسة
  2املتنقلة. تصاالتلالوذلك مبنح ترخيص ثان 

ألسواق اهلاتف الثابت فإن تسعة بلدان حتتفظ باحتكار. وهذه األسواق هي اجلزائر وجزر القمر وجيبويت اإىل  أما بالنسبة
تقدمي خدمات  يف وسورية والكويت ولبنان وليبيا ومصر واليمن. وعلى الرغم من هذا، فإن هناك مستوى عاليًا من املنافسة

ني مبعاودة بيع البنية التحتية اليت قليمياإل نرتنتاملنطقة، إذ يرخَّص ملقدمي خدمات اإل يف معظم األسواق يف الثابتة نرتنتاإل
  .احتكاريةكل من جزر القمر وجيبويت وليبيا  يف الثابتة نرتنتتزال أسواق اإل التوفرها الشركة الرئيسية. و 

باستخدام  تصاالتتسمح لعدد من مشغلي اال، وهي العملية التنظيمية اليت (LLU)وقد مت تنظيم فك ترزمي العروة احمللية 
اية ديسمرب يف مقر العميل، وتشغيلهإىل  التوصيالت من بدالة اهلاتف . 2010 أقل من نصف عدد الدول العربية حبلول 

ت نفذ العربية املتحدة والبحرين وتونس والسودان وسورية ولبنان ومصر واملغرب واليمن، قد اإلماراتوكانت تسعة بلدان، هي 
 (LLU) تفاصيل املشهد التنظيمي لعملية فك ترزمي العروة احمللية 3. ويظهر اجلدول (LLU)فك ترزمي العروة احمللية 

  العربية. البلدان يف

                                                            
   http://www.ictqatar.qa/en/news-events/news/second-fixed-telecom-license-announced انظر 2
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منّظمة  إما (VoIP) نرتنتاملنطقة العربية تكون خدمات نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإل يف حوايل نصف عدد البلدان ويف
). والدافع الرئيسي وراء اعتماد VoIPالذي يقدم حملة عامة عن املشهد التنظيمي خلدمات  4اجلدول  انظر( تشغيلية ووقانونية أ

 خصوصاً  (IDD) التكلفة املنخفضة جدًا للمراقمة الدولية املباشرة وه نرتنتخدمة نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإل
العربية املتحدة، حيث متلك  اإلمارات يف البوابات الدولية، كماإىل  النفاذ يف األسواق ذات املنافسة احملدودة بني املشغلني يف

البوابة الدولية سوى املشغل إىل  ميلك النفاذ الاليمن وليبيا  ويفبوابة دولية. إىل  املشغلني اللذين لديهما نفاذ الالدولة ك
  الرئيسي للخدمة الثابتة.

اجلزائر والكويت، و  األردن يف احلال والبوابة الدولية، كما هإىل  النفاذ يف ةاألسواق اليت مت فيها إدخال املزيد من املنافس ويف
  املباشرة. أرخص للمراقمة الدولية ال، مما وفر للمستعمل النهائي بدينرتنتظهرت خدمات نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإل

جزء من املنطقة. ومن األشكال  يف (VoIP) نرتنتخلدمة نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإل تزال األسواق السوداء/الرمادية وال
اليمن مثًال، حيث توفر مراكز االتصال احمللية للمستعمل  يف كما ،VoIPوغري القانونية لتقدمي اخلدمات ما ميارسه مشغل

غري ُتستخدم بشكل رئيسي خلدمات املراقمة الدولية املباشرة. والشكل اآلخر  ،VoIPالنهائي خدمات مهاتفة من خالل 
  بلدان غربية، كالواليات املتحدة على سبيل املثال. يف يعملون VoIPلدى مقدمي خدمة  شرتاكاال والقانوين ه
النطاق العريض المتنقلة، بلدان  اتصاالتالخلوية المتنقلة و  تصاالتالمشهد التنظيمي لخدمات اال  :2الجدول 

  2011عربية مختارة، ديسمبر 
 المتنقلة العريض النطاق خدمات المتنقلة الخلوي تصاالتاال خدمات 

 مقدمي عدد التنظيمي المشهد البلد
 الخدمات

  مقدمي عدد التنظيمي المشهد
 الخدمات 

 0 اخلدمة غري متوفرة 3 تنافسي اجلزائر
 3 تنافسي 3 تنافسي البحرين

 0 اخلدمة غري متوفرة 1 احتكار جزر القمر
 6غ/م 6غ/م 1 احتكار جيبويت
  3 تنافسي 3 تنافسي مصر
 17 احتكار 41 تنافسي العراق
 28 احتكار ثنائي 3 تنافسي األردن
 3 تنافسي 3 تنافسي الكويت
  09  اخلدمة غري متوفرة 2 احتكار ثنائي ملك الدولة لبنان
 1 احتكار 2 احتكار ثنائي ملك الدولة ليبيا

  3 تنافسي 3 تنافسي موريتانيا
 3 تنافسي 3 تنافسي املغرب
 2 10احتكار ثنائي  22 تنافسي عمان
 2 احتكار ثنائي 2 احتكار ثنائي قطر

 3 تنافسي 43 تنافسي السعودية
 3 تنافسي 3 تنافسي السودان
 2 احتكار ثنائي 24 احتكار ثنائي (بناء/تشغيل/نقل) سورية
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 المتنقلة العريض النطاق خدمات المتنقلة الخلوي تصاالتاال خدمات 

 مقدمي عدد التنظيمي المشهد البلد
 الخدمات

  مقدمي عدد التنظيمي المشهد
 الخدمات 

 110 احتكار 35 تنافسي تونس
 2 احتكار ثنائي 2 احتكار ثنائي اإلمارات
 1 احتكار 4 تنافسي اليمن

  مالحظات:
 كردستان فقط.  إقليم يف العراق تعمل يف ةإقليمي، وهي شركة خلوي Mobitelذلك   يف مبا (1)
 السوق، واحدة منها تشّغل عالمتني جتاريتني. يف متنقلة مرخص هلا افرتاضيةذلك، هناك مخسة مشغلني لشبكات إىل  باإلضافة (2)
تعمل مبوجب اتفاقية بناء وتشغيل  (Bravo)قطاعية  iDEN وشركة مشغل شبكة GSMالسعودية ثالثة مشغلني  يف املشهد التنافسي يضم (3)

 . تصاالتلالونقل مع السعودية 
شركة سورية. وقدم كل من  يف عن مناقصة للحصول على ترخيص خلوي ثالث 2010سبتمرب  يف والتكنولوجيا تصاالتأعلنت وزارة اال (4)
جراءات املناقصة بسبب حالة االضطراب إ يف تستأنف الوزارة العمل مل. و 2011مارس  30 يف السعودية وكيوتل القطرية عرضها تصاالتاال

  البلد. يف السياسي
ا جتارياً أطلقتونس اليت  Orange املتنقلة هو تصاالتلالاملشغل الثالث  (5)  .2010مايو  يف ت خدما
  متوفر.غريإىل  غ/م تشري (6)
(7) Mobitel، قليم كردستان، هي املقدم الوحيد لشبكة اجليل الثالث إ يف اليت تعمل فقط(3G) العراق. يف 
السوق بطلب للحصول على ترخيص اجليل الثالث ومن املتوقع أن يطلق خدمات اجليل الثالث (النطاق إىل  تقدم الوافد الثالث (أمنية) (8)

 .2012العريض املتنقل) خالل عام 
لبنان خدمات اجليل الثالث، اليت تشتمل على  يف اخللوية املتنقلة تصاالتمشغلي اال الك  أطلق، 2011خالل الربع األخري من عام  (9)

 خدمات النطاق العريض املتنقل.
قدم خدمات النطاق تونس خدمات اجليل الثالث وأصبحت مشغل اخلدمات املتنقلة الثاين الذي ي اتصاالتت أطلق، 2011أغسطس  يف (10)

 العريض املتنقل.
 املتنقلة. فرتاضيةالشبكات اال وبينما يستبعد مشغل عمان على عروض مشغلي الشبكات املتنقلة فقط،  يف النطاق العريض املتنقل ويقتصر مشغل (11)

  العرب. املرشدينواهليئات التنظيمية الوطنية وجمموعة  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 
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  2011)، بلدان عربية مختارة، ديسمبر LLUالمشهد التنظيمي لفك ترزيم العروة المحلية (  :3الجدول 

تنظيم فك ترزيم   البلد
 مالحظات الخدمات العروة المحلية

نرتنتخدمات اإل تشغيليالبحرين
 والصوت

 10,878دنانري حبرينية ( 4,090فك ترزمي العروة احمللية الكامل بسعر Batelcoتقدم
 .2011دوالرات) لكل خط. وأصبحت اخلدمة تشغيلية خالل عام 

 غري متوفر جزر القمر
  غري متوفرجيبويت
. ويتوفر النوعان التاليان من 2002منذ عام  اسمنفذت مصر فك ترزمي العروة احمللية املتقنرتنتخدمات اإل  تشغيليمصر

 فك الرتزمي:
   فك ترزمي كامل)(النحاس اخلام  •
 اجلزء عايل الرتدد من العروة احمللية)إىل فك ترزمي جزئي، أي النفاذو أ(اخلطاسمتق •

 غري متوفرالعراق
بشأن  2010يوليو  17 يف ) املؤرخ15-2010/13رقم (القرار التنظيميبناًء علىنرتنتخدمات اإل مقرراألردن

 تصاالتاستعراض سوق النطاق العريض الثابت الصادر عن هيئة تنظيم قطاع اال
ية عرضًا مرجعيًا لفك ترزمي العروة احمللية نشرته األردن تصاالتقدمت شركة اال ،يةاألردن
 .2011سبتمربيفاهليئة

 غري متوفرالكويت
خدمة خط املشِرتك الرقمي منذ إىل ة لغرض النفاذامسمتقيعمل فك ترزمي عروة حمليةنرتنتخدمات اإل تشغيليلبنان

 .2007عام
 غري متوفرموريتانيا
 يتوفر النوعان التاليان من فك الرتزمي:نرتنتخدمات اإل  تشغيلياملغرب

   فك ترزمي كامل)(النحاس اخلام  •
 احمللية)اجلزء عايل الرتدد من العروة إىل فك ترزمي جزئي، أي النفاذو اخلط (أاسمتق •

 غري متوفرُعمان
  غري متوفرقطر

 صدرت اهليئة التنظيمية اإلطار التنظيمي لفك ترزمي العروة احمللية.أ2009مايويف  مقررالسعودية
 يتوفر النوعان التاليان من فك الرتزمي:  تشغيليالسودان

  فك ترزمي كامل)(النحاس اخلام  •
  ) أو باجلملةالنفاذ بتدفق البتات ( •

 تتوفر األنواع التالية من فك الرتزمي: تشغيليسورية
 )أو باجلملةالنفاذ بتدفق البتات ( •
العروة احمللية لتوفري أنظمة وخدمات  يف اخلط) اسمتق وأ(طيف الرتددات العالية  •

  (ADSL)خط املشِرتك الرقمي الالتناظري 
 ليف خام •

  من فك الرتزمي:تتوفر األنواع التاليةنرتنتخدمات اإل  تشغيليتونس
  النحاس اخلام (فض ترزمي كامل) •
  اجلزء عايل الرتدد من العروة احمللية)إىل  فك ترزمي جزئي، أي النفاذو أ(اخلط  اسمتق •
 )أو باجلملةالنفاذ بتدفق البتات ( •

 يتوفر النوع التايل من فك الرتزمي:  تشغيلياإلمارات
 )أو باجلملةالنفاذ بتدفق البتات ( •

 يتوفر النوعان التاليان من فك الرتزمي: تشغيلياليمن
  فك ترزمي كامل)(النحاس اخلام  •
  )أو باجلملةالنفاذ بتدفق البتات ( •

  العرب. املرشدينواهليئات التنظيمية الوطنية وجمموعة  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 
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)، بلدان عربية مختارة، VoIP( نترنتبواسطة بروتوكول اإل المشهد التنظيمي لنقل الصوت  :4الجدول 
  2011 ديسمبر

 مالحظاتVoIPخدماتومقدم VoIPتنظيم البلد
أنوار نت وجواب وإيكوسنت منظمة وقانونيةاجلزائر

مسارت لينك وفوكالون  اتصاالتو 
 وويبكوم

تشمل: توكونكت واليتسبيد منظمة وقانونية البحرين
 اتصاالتوكالم تليكوم و  واتصالكوم

 نيوتيل
يالالمصراليالفودافون مصر، منظمة وقانونيةمصر
  من خالل شبكتها. VoIPشركة اتصالنا تقدم خدمة  تشغيليةالعراق
وتاراسول وأورانجبتلكوفياكالود و  منظمة قانونيةاألردن

وزين ومرتوبيم  إنرتنتثابت وأورانج 
 (كوالكوم) وإيكسول (مدى)

 خدمات املراقمة الداخلة املباشرةVoIPقدم مثانية مشغلني 
بطاقات  تصاالت. استبعدت هيئة تنظيم قطاع اال2011 نوفمرب يف

 .VoIPاملناداة الدولية من قائمة 
وكواليتينت وغلفنتوفاست تيلك تشغيليةالكويت
منظمة وغري  لبنان

 قانونية
  مثة استعراض تنظيمي راهن تصاالتوفقاً هليئة تنظيم اال

 غري قانونيةليبيا
وجود ألي إطار تنظيميال  موريتانيا
تليكوم املغرب ووانا وميديتيل منظمة وقانونية املغرب
وجود إلطار  ال عمان

 تنظيمي، قانونية
(ومها نورس وعمان تيل) تقدمي  1حيق للمرخص هلما من الفئةالنورس

 VoIP  للمستعملني النهائيني. تقدم شركة نورس خدمة VoIP  خدمة
ا. WiMAXحالياً عرب شبكة   اخلاصة 

كيوتيل وفودافون قطر منظمة وقانونية قطر
منظمة وقانونية  السعودية

ولكن ملشغلي 
اخلطوط الثابتة فقط

 تصاالتحيق فقط للمرخص هلم باخلدمة الثابتة، ومها شركة االغو
للمستعملني النهائيني. تقدم  VoIPتقدمي خدمة  Goالسعودية و

Go  خدماتVoIP السعودية من  تصاالتبينما تستفيد اال
  للخدمات الصوتية. PSTNشبكتها

وجود إلطار  الالسودان
 تنظيمي

 غري قانونية سورية
أورانج تونس وتونت منظمة وقانونيةتونس

 VoIP سياسة بشأن خدمة تصاالتنشرت هيئة تنظيم اال‘دو’و‘اتصاالت’ قانونيةو منظمة اإلمارات
 .؛ ويقتصر تقدمي اخلدمات على املرخص هلم2009 ديسمربيف

ا غري قانونية، تقدم بعض مراكز النداء خدمات  غري قانونيةاليمن  .VoIPرغم أ
  العرب. املرشدينواهليئات التنظيمية الوطنية وجمموعة  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

 نشر الشبكات الالسلكية
يركز هذا القسم على نشر شبكات اجليل  (NGAN)ة عن شبكات وخدمات النفاذ من اجليل التايل إقليميتكوين فكرة  يف رغبة

 هذا التقرير حملة عامة عن املشغلني الرئيسني يف 1املنطقة. ويقدم امللحق  يف والتطور الطويل األجل WiMAX الثالث وشبكات
ا. يف   املنطقة وعن التكنولوجيات اليت يقدمو
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 إطالقتاريخ  5اجلدول  يف ويبد(عداد أوائل من اعتمد شبكات النفاذ من اجليل التايل  يف وتأيت بلدان جملس التعاون اخلليجي
 WiMAX، (نفاذ الرزم عايل السرعة) HSPAاملتنقلة)/ تصاالتلالام العاملي (النظ UMTSخمتلف تكنولوجيات اجليل الثالث: 

عام  يف (3G) خدمات اجليل الثالث إطالقإىل  العربية املتحدة اإلمارات(التطور الطويل األجل). وبادرت البحرين و  LTEو
 اإلمارات. والكويت واململكة العربية السعودية و 2006عام  يف ، مث جاءت الكويت وقطر واململكة العربية السعودية2003

 ت شبكات التطور الطويل األجل. والبلدان غري األعضاءأطلقالوقت الراهن البلدان الوحيدة اليت  يف العربية املتحدة هي
ت املغرب أطلقليبيا واملغرب، كما و هي مصر  2006عام  يف ت خدمات اجليل الثالثأطلقجملس التعاون اخلليجي اليت  يف

  .2006عام  يف WiMAXخدمات 
  الشبكات الالسلكية، بلدان عربية مختارة إطالقتواريخ   :5الجدول 
3G إطالقتاريخ  البلد

)UMTS، HSPA(  خدمة  إطالقتاريخWiMAX  إطالقتاريخ LTE 

 تطلق بعد مل2007أبريل 2012مقرر لعام اجلزائر
 تطلق بعد مل2007سبتمرب 2003ديسمرب البحرين
 تطلق بعد ملتطلق بعدمل 2006يوليو مصر
 تطلق بعد مل2008 *2007فرباير العراق
 تطلق بعد مل2007نوفمرب 2010مارس األردن
 2011ديسمرب 2006يوليو 2006أبريل الكويت
 تطلق بعد مل2008فرباير 2011أكتوبر لبنان
 تطلق بعد مل2009يناير 2006سبتمرب ليبيا

 تطلق بعد ملغ/م2009النصف األول من موريتانيا
 تطلق بعد مل2006 2006يوليو املغرب

املرخص هلما (تطلق بعد  مل 2010مايو  2007ديسمرب  عمان
 /النورس)عمانتل

 كيوتلاملرخص هلما  (تطلق بعد  مل 2011يوليو  يف اخلدمة Qtelأوقفت  2006 قطر
 وفودافون قطر)

 2011سبتمرب2008سبتمرب 2006يونيو السعودية
 بعدتطلق  مل2011 2008السودان
 تطلق بعد ملتطلق بعدمل 2009يناير سورية
 تطلق بعد مل2006 2010مايو تونس

 2011سبتمرب2007سبتمرب 2003ديسمرب اإلمارات
 تطلق بعد مل2010 تطلق بعد ملاليمن

 كردستان  إقليم يف سوى (3G)يتوفر اجليل الثالث   المالحظة: * 
  العرب  املرشدينواهليئات التنظيمية الوطنية واملشغلون وجمموعة تصاالت لالاملصدر: االحتاد الدويل 

اية  WiMAXأدناه تفاصيل شبكات اجليل الثالث و 3يبني املخطط  . ومن اجلدير بالذكر أن 2010التشغيلية حبلول 
خمتلفة من نشر شبكات اجليل الثالث. وتشمل هذه العمليات نشر شبكات اجليل الثالث من   الً اشهد أشك 2011 عام

تونس.  يف تونس وتليكوم األردن يف موريتانيا وزين يف Chinguitelلبنان و يف ثنني من مقدمي اخلدمة اخللوية املتنقلةاجانب 
 ائر واليمن. ورغم أن شبكة اجليل الثالث تشغل رمسياً اجلز  يف يتم حىت اآلن نشر خدمات اجليل الثالث ملومن ناحية أخرى، 

خدمات إىل  يتوفر هلم النفاذ الالعراق فإن مشغل اجليل الثالث الوحيد يقتصر اآلن على إقليم كردستان ومعظم العراقيني  يف
  اجليل الثالث.
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 ذه اخلدمة غري متوفرة بعد. وه2011عام  يف WiMAXت السودان شبكة خدمات أطلقفقد  ،WiMAX خدمةإىل  أما بالنسبة
 سورية. يف ومصر أ يف

 2011 البلدان العربية،  في وشبكات الجيل الثالث التشغيلية المرخص لهم WiMAX عدد مقدمي خدمات  :3المخطط 
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عدد تراخيص اجليل الثالث التشغيلية

عدد تراخيص واي ماكس التشغيلية

  2011عام  يف تكن خدمات اجليل الثالث متوفرة مل * مالحظة:
 العرب املرشدينواملشغلون وجمموعة  تصاالتلالاالحتاد الدويل  :املصدر

  : الدول العربية مقارنة بمناطق أخرىتصاالتقياس تطورات تكنولوجيا المعلومات واال
، من املفيد مقارنة مستويات تصاالتجمال تكنولوجيا املعلومات واال يف اليت حققتها الدول العربية اإلجنازاتتقييم  يف رغبة

عن املقارنة مع البلدان املتقدمة  الالعامل، فض يف املنطقة العربية مبناطق أخرى تصاالت يفتغلغل تكنولوجيا املعلومات واال
  والبلدان النامية ومستويات التغلغل العاملي.

ات اخللوية شرتاكأن االتصاالت إىل لالوعلى صعيد معدالت تغلغل اخلدمات اخللوية املتنقلة، تشري تقديرات االحتاد الدويل 
اية عام  ازدادت،املتنقلة قد   اشرتاكمليون  126، مقارنة مبستوى اشرتاكمليون  350ما يقرب من إىل  ، لتصل2011حبلول 

 86,7مرتبة أعلى من املتوسط العاملي ( يف يضع املنطقة الاملائة، األمر الذي  يف 96,7. وهذا ميثل معدل تغلغل قدره 2006 عام
أن املنطقة العربية ما  أالاملائة).  يف 53( إفريقيااملائة) و  يف 73,9ا واحمليط اهلادئ (مقدمة منطقة آسي يف املائة) فحسب وإمنا يف

 ).4املخطط (املائة  يف 100، حيث جتاوزت معدالت التغلغل كومنولث الدول املستقلةزالت متخلفة عن أوروبا واألمريكتني و 
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* 2006-2011المنطقة العربية،   في األعداد ومعدالت التغلغل إجماليات الخدمة الخلوية المتنقلة: اشتراك  :4المخطط 
  * (يمين)2011(يسار) ومعدالت التغلغل، بحسب المنطقة، 

  

  تصاالتلالهي تقديرات االحتاد الدويل  2011بيانات عام * مالحظة : 
 تصاالتواال تكنولوجيا املعلومات/تصاالتاالؤشرات العاملية مل ، قاعدة البياناتتصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

 

، 2008 عام يف املائة  يف 10الدول العربية، الذي بلغ ذروته حوايل  يف كان توفر خطوط اهلاتف الثابت وتغلغل اهلاتف الثابت
الدول  يف ومما ه، مبعدالت تغلغل أعلى للهواتف الثابتة إفريقيادوماً حمدوداً نسبياً. إذ تتمتع مجيع املناطق النامية األخرى، عدا 

املائة، على التوايل  يف 11,6واملائة  يف 16,6البلدان النامية، حيث يبلغ   يف دون املعدل الوسطي العاملي وكذلك والعربية، وه
  ).5 املخطط(

  ، بحسب المنطقة*2011نسمة،  100ات الهاتف الثابت لكل اشتراك  :5المخطط 
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  تصاالتلالهي تقديرات االحتاد الدويل  2011بيانات عام * مالحظة : 

  تصاالتواال تكنولوجيا املعلوماتتصاالت/االؤشرات العاملية مل ، قاعدة البياناتتصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 
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الصوتية األساسية، ولئن متكنت خدمة املهاتفة اخللوية املتنقلة من أن حتل حمل شبكة اهلاتف الثابت من حيث تقدمي اخلدمات 
سيما عرب خطوط  النطاق العريض الثابت، وال إنرتنتاعتماد خدمات  يف فقد أثرت قلة توافر شبكة خطوط اهلاتف الثابت

  العامل.  يف ، وهي تكنولوجيا النطاق العريض الثابت األكثر رواجاً (DSL)املشرتك الرقمية 
 ذلك املعدل املتوسط يف باملقارنة مع مناطق أخرى من العامل، مباما زالت املنطقة العربية متخلفة،  ،2006ومنذ عام 

، تشري تقديرات االحتاد الدويل 2011اية عام  ويف. 3البلدان النامية، من حيث مستويات تغلغل النطاق العريض ويف ملالعا يف
املائة، مقارنة مع  يف 2,2مستوى  يف الدول العربية بقي يف أن معدل تغلغل العريض النطاق الثابتتصاالت إىل لال

مريكتني وأوروبا، ألا يف املائة يف 25,8املائة و يف 15,5و كومنولث الدول املستقلة  يف 9,6آسيا واحمليط اهلادئ و يف املائة يف 6,2
األخرى  املائة متأخرًا جدًا عن سائر املناطق يف 0,2عند  إفريقيا يف على التوايل. ويبقى معدل تغلغل النطاق العريض الثابت

  ).6 (املخطط

  ** (يمين)2011** (يسار) و2006-2011ات النطاق العريض (السلكي) الثابت*، اشتراك  :6المخطط 

  تصاالتلالهي تقديرات االحتاد الدويل  2011**بيانات عام  .WiMAXات اشرتاكات النطاق العريض اشرتاكمالحظة : * تستثين بيانات 
  تصاالتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/، قاعدة البيانات العاملية ملؤشرات االتصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

العريض املتنقل. وبفضل عدد  باملقارنة مع خدمات النطاق العريض الثابت، تقدمت الدول العربية نسبياً من حيث خدمات النطاق
 ات النطاقاشرتاكاملنطقة، منا عدد   يف 3Gمن اجليل الثالث  العريض املتنقل اعتماد تكنولوجيات النطاقإىل  من أوائل من بادر

منت  2007  . ومنذ عام2011  عام  يف مليوناً  48ما يقرب من إىل  2007عام   يف ، من ثالثة مالينياً النشطة منواً سريع العريض املتنقل
اية عام املنطقة العربية بسرعة أكرب مما شهدته البل  يف معدالت تغلغل النطاق العريض املتنقل قدر  2011دان النامية عموماً، وحبلول 

                                                            
 أصبحت الثابت، والالسلكي) السلكي( العريض النطاق مؤشرات لتعاريف 2010 عام لالتصاالت الدويل االحتاد مراجعة منذ أنه نالحظ أن املهم من 3

. الالسلكي العريض النطاق اشرتاكات فئة ضمن تندرج واليت ،لألرض الثابت الالسلكي العريض النطاق اشرتاكات مؤشر من جزءاً  WiMAX اشرتاكات
 ،لألرض الثابت الالسلكي العريض النطاق واشرتاكات ،الساتلي العريض النطاق اشرتاكات: هي مؤشرات ثالثة الالسلكي العريض النطاق اشرتاكات وتشمل

 ضئيل عدد جمرد فإن الالسلكي، العريض النطاق اشرتاكات عن بيانات جيمع لالتصاالت الدويل االحتاد أن ومع. النشطة املتنقل العريض النطاق واشرتاكات
 وهلذا. اإلقليمية واجملاميع الدولية املقارنات بعد تتوفر  مل مث ومن لألرض، الثابت الالسلكي العريض النطاق اشرتاكات عن بيانات يقدم البلدان من جداً 

 لدى أن األمر واقع يف يعين وهذا. النشطة املتنقلة العريض النطاق اشرتاكات خبصوص أال الالسلكي العريض النطاق اشرتاكات بيانات حالياً  تنشر ال السبب
 البلدان من املزيد لالتصاالت الدويل االحتاد وحيث. WiMAX اشرتاكات تتناول اليت البيانات التقرير هذا يتضمن ال العريض النطاق اشرتاكات بيانات مناقشة
 الثابت الالسلكي العريض النطاق اشرتاكات ذلك  يف مبا البيانات، من أكمل جمموعة قريباً  تتوفر حبيث الالسلكي العريض النطاق عن البيانات مجع على

  .55-49 (2011b) الصفحات انظر الالسلكي، العريض النطاق بشأن لالتصاالت الدويل االحتاد مؤشرات عن املعلومات من ملزيد. لألرض
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 8,5املائة، مقارنة بنسبة   يف 13,3املنطقة العربية نسبة   يف أن معدل تغلغل النطاق العريض املتنقل بلغ تصاالتلالالدويل  االحتاد
آسيا واحمليط اهلادئ   يف وتنقل أعلى مما هالبلدان النامية. وتتمتع املنطقة العربية أيضًا مبعدل لتغلغل النطاق العريض امل  يف املائة  يف

ما يقدر بنسبة  2011عام   يف ، حيث بلغ معدل تغلغل النطاق العريض املتنقلكومنولث الدول املستقلةوتأيت املنطقة مباشرة بعد  
  ).7املائة (املخطط   يف 14,9

  * (يسار). 2011* (يمين) و 2007-2011ات النطاق العريض المتنقل النشطة، اشتراك  :7المخطط 

 
  تصاالتلالهي تقديرات االحتاد الدويل  2011مالحظة: *بيانات عام 
  تصاالتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/، قاعدة البيانات العاملية ملؤشرات االتصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

توفر مجيع الوحدات األساسية للنفاذ بالنطاق بد من  الوبسرعة عالية،  ‘على اخلط’وضع املزيد من األشخاص  يف رغبةو
لألفراد  يفبد من توفري عرض النطاق الكا الاملتنقلة  والعريض، وإىل جانب نشر تكنولوجيات املستعمل النهائي الثابتة و/أ

ات واخلدمات  الدولية شرط ضروري لتقدمي التطبيق نرتنتعرض نطاق اإلإىل  يفواملنازل ومؤسسات األعمال. ويعترب النفاذ الكا
ذلك حترير  يف سوق نطاق عريض تنافسية، مبا يقل أمهية توفر ال. و نرتنتكثيفة البيانات من خالل توصيل عايل السرعة باإل

خلفض أسعار خدمات تكنولوجيا و الدولية وتعزيز التوصيالت الدولية املتعددة، وذلك لضمان توصيلية موثوقة  نرتنتبوابات اإل
   .اليت يدفعها املستهلك تصاالتاملعلومات واال

سيما بني  الالدولية عشرة أضعاف على مدى السنوات العشر املاضية و  نرتنتوعلى الصعيد العاملي، ازداد عرض نطاق اإل
فرتة العامني  يف وثانية. وكان النم/جيغابتة 000 59إىل  جيغابتة/ثانية 000 29عندما تضاعف تقريبا من  2010و 2008 عامي

زادت  2010و 2005 املائة)، وبني عامي يف 49املائة) مقارنة بالدول املتقدمة ( يف 54الدول النامية ( يف حد ماإىل  تلك أقوى
  املائة. يف 20إىل  11الدولية من  نرتنتالدول النامية نصيبها من جمموع عرض نطاق اإل

 ملالعا يف نه على الرغم من أن مجيع املناطقأ نرتنتالدولية لكل مستعمل لإل نرتنتة لعرض نطاق اإلإقليميويتبني من مقارنة 
هناك فوارق كبرية بني هذه املناطق.  تزال ال 2005لكل مستعمل منذ عام  نرتنتقد زادت زيادة كبرية من عرض نطاق اإل

ا د كا  2010 عام فيف .وتربز أوروبا، على وجه اخلصوص، من حيث الكمية الكبرية جداً من سعة عرض النطاق اليت تستأثر 
بتة/ثانية ملستعمل  000 1بتة/ثانية من عرض النطاق، مقابل  000 80أوروبا  يف الوسط نرتنتيبلغ نصيب مستعمل اإل

بتة/ثانية، أي أعلى  000 11 الدول العربية وسطيًا حوايل يف نرتنتمتناول مستعملي اإل يف . وكانإفريقيا يف املتوسط نرتنتاإل
كومنولث الدول آسيا واحمليط اهلادئ. وقد ختلفت املنطقة العربية عن كل من   يف نرتنتمتناول مستعملي اإل يف بقليل مما
  ).8 بضعف كمية عرض النطاق (املخطط مستعملو اإلنرتنتواألمريكتني، حيث متتع  املستقلة
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  2010و 2005بتة/ثانية لكل مستعمل)، بحسب المنطقة، (الدولية  نترنتعرض نطاق اإل  :8المخطط 

 
  )2011a( تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  

المنطقة   في المعيشية واألفراد واستعمالها من قبل األسر تصاالتتكنولوجيا المعلومات واالإلى  النفاذ
   العربية

اية عام  تصاالتلالقدر االحتاد الدويل   املنطقة يف املائة من األسر املعيشية يف 31سيكون لدى حوايل  2011أن حبلول 
بد من بذل  ال. و زل املن يف نرتنتاإلإىل  املائة من األسر املعيشية إمكانية النفاذ يف 26والعربية حاسوب، وسيكون لدى حن

متكني  و، حتقيقًا هلدف هيئة النطاق العريض للتنمية الرقمية، وهنرتنتاملنطقة باإل يف اجلهود لتوصيل املزيد من األسر املعيشية
  .20154حبلول عام  نرتنتاإلإىل  البلدان النامية من النفاذ يف املعيشية املائة من األسر يف 40

منطقة آسيا   يف والدول العربية أعلى بقليل مما ه تصاالت يفولئن كان معدل توصيلية األسر املعيشية بتكنولوجيا املعلومات واال
 كومنولث الدول املستقلة يف ومتخلفة جداً عن املعدل واحمليط اهلادئ، فإن املنطقة العربية ما زالت متخلفة عن املتوسط العاملي
أوروبا  ويفاملائة، على التوايل.  يف 50و 40 نرتنتاإلإىل  واألمريكتني، حيث تكاد تبلغ نسبة األسر املعيشية القادرة على النفاذ

وهذا ميثل تناقضًا صارخًا مع  .زل املن يف نرتنتاإلإىل  ثالث من أصل أربع أسر معيشية حاسوبًا وميكنها النفاذ وميتلك حن
 ).9 املخطط( نرتنتاإلإىل  حيث ميتلك أقل من أسرة معيشية واحدة من أصل عشرة حاسوباً وإمكانية النفاذ إفريقيا يف الوضع

  

                                                            
  .http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Targets.pdf :انظر املعلومات، من ملزيد 4
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 *2011، بحسب المنطقة، نترنتاإلإلى  نسبة األسر المعيشية التي تمتلك جهاز حاسوب وإمكانية النفاذ  :9المخطط 
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 أسر تمتلك جھاز حاسوب

 أسر تمتلك القدرة على النفاذ إلى اإلنترنت

  
  كومنولث الدول املستقلة**  تصاالتلال الدويل االحتاد تقديرات هي   2011   بيانات:* مالحظة

  تصاالت/مؤشرات قاعدة بيانات تكنولوجيا االتصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 
اية عام  تصاالتلالقدر االحتاد الدويل  أن معدل   أال، ‘على اخلط’  ملسيكون هناك أكثر من ثلث سكان العا 2011أن حبلول 
املائة. ويقارن هذا مبستويات متدنية من   يف 29حد ما، أي حوايل إىل  الدول العربية أقل من ذلك  يف نرتنتتغلغل مستعملي اإل

مرتبة متخلفة عن    يف املائة) ولكنه يضع املنطقة العربية  يف 12,8( إفريقيااملائة) و   يف 27,2آسيا واحمليط اهلادئ (  يف نرتنتتغلغل اإل
 ).10  املائة) (املخطط  يف 74,4املائة) وأوروبا (  يف 56,3(املائة) واألمريكتني   يف 47,6( كومنولث الدول املستقلة

 *2011، نترنت: نسبة األفراد الذين يستعملون اإل10المخطط 
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 تصاالت/مؤشرات قاعدة بيانات تكنولوجيا االتصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 
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معلومات بناًء على  نرتنتاملنطقة العربية تقدم تقديرات لعدد مستعملي اإل يف بيد أنه من اجلدير بالذكر أن جمرد بضعة بلدان
مكاتب التسجيل بناًء على ). فمعظم البلدان تعد التقديرات 1اإلطار  (انظرجتمع من خالل استقصاءات األسر املعيشية 

 اإلدارية، األمر الذي يقلل من موثوقية ودقة املعلومات.

واستخدامها من قبل األسر  تصاالتتكنولوجيا المعلومات واالإلى  مدى توفر بيانات النفاذ  .1اإلطار 
 البلدان العربية في المعيشية واألفراد

من خالل االستقصاءات الرمسية لألسر املعيشية بغية استكمال  تصاالتالبلدان اليت تعمل على مجع بيانات تكنولوجيا املعلومات واال يتزايد عدد
 واملعلومات من خالل االستقصاءات الرمسية يساعد تصاالت. ومبا أن مجع بيانات تكنولوجيا االتصاالتاال والبيانات اإلدارية اليت يصدرها عادة مشغل

واستخدامها من قبل األسر املعيشية واألفراد (وكذلك من قبل احلكومات  تصاالتتكنولوجيا املعلومات واالإىل  على توفري البيانات عن النفاذ الفعلي
. وميكن تصاالتواالموثوقة ضرورية لتحليل استعمال وأثر تكنولوجيا املعلومات و ذلك) فإن هذه البيانات توفر معلومات هامة  واملعاهد التعليمية وغري

تقدمي معلومات متعمقة للتحليل. ومن هنا تأيت  يف تفصيل هذه املعلومات أيضًا حبسب خصائص، مثل العمر ومستويات الدخل واجلنس، مما يساهم
عداد، وذلك لضمان توفر الت ومن خالل االستقصاءات الرمسية أ تصاالتمجع بيانات تكنولوجيا املعلومات واال يف أمهية دور مكاتب اإلحصاء الوطنية

  جمموعة من البيانات ذات مغزى متثل الوضع على الصعيد الوطين وتكون قابلة للمقارنة عاملياً.
البيانات عن  وو/أ نرتنتاإلإىل  عن األسر املعيشية اليت لديها حاسوب وإمكانية النفاذ (2008-2010)تتوفر البيانات احلديثة العهد  الالواقع  ويف

من عدد ضئيل نسبيًا من هذه البلدان. وقد مت مجع البيانات عن طريق مكاتب اإلحصاء الوطنية إما من  أالالبلدان العربية  يف نرتنتمستعملي اإل
التعداد إىل  وقد أصدر كل من جيبويت وقطر بيانات تستند .من خالل استقصاءات األسر املعيشيةو ، أ2010خالل جولة تعداد السكان واملساكن عام 

. وأصدرت 5تصاالتلالتبّلغ لالحتاد الدويل  مل)، ولكن هذه البيانات 1 جدول اإلطار انظر( تصاالتول بعض مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتتنا
. وقد تصاالتاستقصاء لألسر املعيشية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالإىل  تستند تصاالتمصر أيضاً بيانات تتناول مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واال

 2008كل من العامني  يف نرتنتاإلإىل  واجلزائر بيانات عن األسر املعيشية اليت متتلك جهاز حاسوب وتلك اليت لديها إمكانية النفاذ األردنمجعت 
فقط،  2008عام  تصاالت يفتكنولوجيا املعلومات واالإىل  لعراق فقد توفرت بيانات عن بعض مؤشرات نفاذ األسر املعيشيةإىل ا. أما بالنسبة 2009و

ا يف حاسوب عن األسر املعيشية اليت متتلك جهاز الً بينما أدخل السودان سؤ    العام نفسه. يف عملية التعداد اليت قام 
 .تصاالتات واالجماالت حمددة من تكنولوجيا املعلوم  يف بلدان مثل املغرب وقطر استقصاءات لدى األسر املعيشية  يف وقد أجرت كذلك هيئات حكومية أخرى

، بينما 18يشمل االستقصاء األفراد فوق سن   الحالة قطر مث  فياملعاجلة هي الفئات السكانية اليت يشملها االستقصاء. فإىل  وأحد القضايا اهلامة اليت حتتاج
سيما عند تقدير عدد مستعملي   الالنتائج و  إمكانية مقارنة  يف سنة. وهذا يسبب مشكلة 64و 12حالة املغرب سوى األفراد ما بني   يف يشمل االستقصاء  ال
  .أي بلد  يف ذات الصلة، واليت ينبغي أن تكون ممثلة جملموع السكان تصاالتوغريها من مؤشرات استخدام تكنولوجيا املعلومات واال نرتنتاإل
 

عمليات إلى  استناداً  تتصاالتوفر البيانات عن إحصاءات األسر المعيشية بشأن تكنولوجيا المعلومات واال  :9جدول اإلطار 
  التعداد التي تجريها مكاتب اإلحصاء الوطنية/االستقصاء

 المؤشر استقصاء األسر المعيشية  تعداد السكان والمساكن
 )2009و2008اجلزائر ( نسبة األسر املعيشية اليت متتلك جهاز حاسوب

  )2009و 2008( األردن
  (2008)العراق 
 (2009)مصر

  (2008)اجلزائر
  (2008)السودان 
  (2009)جيبويت 

 (2010)قطر 
 )2009و2008اجلزائر ( نرتنتاإلإىلنسبة األسر املعيشية القادرة على النفاذ

  )2009و 2008( األردن
  (2008)العراق 
 (2009)مصر

  (2008)اجلزائر
  (2009)جيبويت 

 (2010)قطر 

  (2009)جيبويت (2009)مصر مستعملو اإلنرتنت
 (2010)قطر 

 تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

                                                            
 تعداد برنامج من متوفرة االستبيانات  يف أدرجت اليت املسائل بشأن معلومات هناك أن  أال لالتصاالت، الدويل لالحتاد تعداد بيانات العربية الدول من أي يقدم  مل 5

  http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusquest.htm:  املوقع  يف ،2010 لعام العاملي واملساكن السكان
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  6تصاالتلال) الذي وضعه االتحاد الدولي IDI( تصاالتالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واال

السياق املالئم والتمكن من قياس التقدم الذي  يف املنطقة العربية تصاالت يفوضع تطورات تكنولوجيا املعلومات واال يف رغبة
ضمن السياق العاملي، من املفيد أيضًا حتليل املنجزات اليت حققتها املنطقة وذلك باستخدام الرقم القياسي لتنمية  حترزه املنطقة
  .(IDI)واملعلومات  تصاالتتكنولوجيا اال

 مؤشراً   11بتوليف   ملحول العا االقتصاداتمن  152  تصاالت يفوجيسد هذا املقياس مستوى تطور تكنولوجيا املعلومات واال
اية عام إىل  مقياس واحد ويقارن التقدم احملرز على مر الزمن. وتظهر أحدث صيغة هلذا املقياس، الذي يستند  يف ، 2010بيانات 

كل البلدان،   يف مجيع أحناء العامل، حيث يشهد هذا املقياس حتسناً   يف ما فتئ يتسارع تصاالتأن استعمال تكنولوجيا املعلومات واال
األخرى ذات  االقتصاداتعاملياً. ومن   32حتتل املرتبة و العربية املتحدة قائمة البلدان العربية  اإلماراتالعربية. وتتصدر مبا فيها البلدان 
من حيث الرقم القياسي   ملعداد اخلمسني األوائل على مستوى العا  يف بلدان جملس التعاون اخلليجي، واليت تندرج  يف الدخل العايل

  )6  اجلدول (انظرواملعلومات، البحرين وقطر واململكة العربية السعودية  التتصالتنمية تكنولوجيا اال
  ، البلدان العربية2008و IDI (2010( تصاالتالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واال  :6الجدول 

 المرتبة 
 ةقليمياإل

2010  

 المرتبة  في التغير
عامي بين العالمية
 2010و 2008

 القياسي الرقم
IDI  

2008 

 المرتبة
 العالمية
2008 

 القياسي الرقم
IDI  

2010 

 العالمية المرتبة
12010 

 0 5,63 32 6,19 32 1 اإلمارات
 4 4,50 48 5,60 44 2 قطر

  −3 5,16 42 5,57 45 3 البحرين
 9 4,13 55 5,42 46 4 السعودية
 8 3,45 68 4,38 60 5 عمان
 0 3,29 73 3,83 73 6 األردن
 −2 3,12 77 3,57 79 7 لبنان
  −2 2,98 82 3,43 84 8 تونس
 10 2,60 100 3,29 90 9 املغرب
 1 2,73 92 3,28 91 10 مصر
 0 2,66 96 3,05 96 11 سورية
 2 2,41 105 2,82 103 12 اجلزائر
 0 1,49 127 1,72 127 13 اليمن

 2 1,44 130 1,67 128 14 جزر القمر
  −5 1,56 124 1,66 129 15 جيبويت
 −5 1,50 126 1,58 131 16 موريتانيا

  3,04  3,57   (البسيط)قليمي المتوسط اإل
  (2011a) تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

                                                            
  .2 الفصل ،)2011a( لالتصاالت الدويل االحتاد من مقتطف القسم هذا  يف النص 6
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املراتب  يف املنطقة، مبا فيها جزر القمر وجيبويت وموريتانيا واليمن، مراتب منخفضة يف ذات الدخل املتدين االقتصاداتحتتل 
قيم  يف تفاوت كبري يف واملعلومات. وتنعكس هذه الفوارق تصاالتالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا اال يف ة والعامليةقليمياإل

موريتانيا. وقد اخنفض  يف 1,58إىل  العربية املتحدة اإلمارات يف 6,19بلدان املنطقة، حيث تراوحت من  بني IDIالرقم القياسي 
، مع تقدم طفيف 2008 عامإىل  نسبة 2010 عام IDIيب الرقم القياسي ترت يف ترتيب كل من موريتانيا وجيبويت مخس مراتب

 الدولية واملهاتفة الثابتة. وجيبويت واحدة من البلدان القليلة نرتنتذلك عرض نطاق اإل يف معظم املناطق، مبا يف نسبياً 
  ئة.املا يف 20اليت لديها معدل تغلغل من حيث اخلدمة اخللوية املتنقلة أدىن من  ملالعا يف

مراتب الرقم  يف أعلى ارتفاع 2010و 2008وقد سجلت املغرب وعمان واململكة العربية السعودية خالل الفرتة بني عامي 
. 7العاملي IDI وهذه البلدان الثالثة هي أيضاً من بني أكثر البلدان دينامية من حيث الرقم القياسي. املنطقة داخل IDIالقياسي 

العريض املتنقل، بينما  ات النطاقاشرتاكجانب عدد إىل  املغرب وعمان زيادة كبرية، يف نرتنتفقد ازداد عدد مستعملي اإل
 العريض املتنقل ات النطاقاشرتاكالدولية، ومن حيث عدد  نرتنتتوسيع عرض نطاق اإل يف هاماً  تقدماً أحرزت السعودية 

 كانت قطر البلد الرائد  2010. وحبلول عام 2010و 2008مليونًا بني عامي  16ما يقرب من إىل  الذي ارتفع من مليونني
، مما أتاح هلذا البلد التقدم نرتنتاإلإىل  املنطقة من حيث نسبة عدد األسر املعيشية اليت لديها حاسوب وإمكانية النفاذ يف

  التصنيف العاملي. يف أربعة مراتب
تؤكد الصلة بني مستويات هذه التنمية من  (IDI) االتتصولئن كانت نتائج الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واال

االختالفات بني إىل  جهة، ومستويات الدخل من جهة أخرى، فإن نظرة فاحصة للعالقة بني هذين العاملني تشري أيضاً 
منطقة من العامل. كل  يف للفرد مجايلوالدخل القومي اإل IDIبيانياً العالقة بني الرقم القياسي  11املناطق. وهكذا يبني املخطط 

حيث يقع منحىن كل من هاتني املنطقتني دون  إفريقيا ويف كومنولث الدول املستقلة يف والعالقة بني املتغريين هي األضعف
دوالر بتكافؤ  000 1للفرد مقدار  مجايليبلغ فيه الدخل القومي اإل إفريقيا يف املنحنيات األخرى. وعلى سبيل املثال، فإن بلداً 

حد أقل إىل  هذا ينطبق أيضاً و أي منطقة أخرى.  يف بلد آخر بنفس الدخل من أدىن فيه IDIالقوة الشرائية سيكون مقياس 
الفعالة وكفاءة  تصاالت. وُتربز هذه النتيجة أمهية سياسات تكنولوجيا املعلومات واالكومنولث الدول املستقلةعلى بلدان  

نفس املوارد  بتسخري تصاالتوي على أثر بالغ من حيث زيادة تنمية تكنولوجيا املعلومات واالاالستثمار فيها، مما ينط
  ما مياثلها). واالقتصادية (أ

الطرف اآلخر من املخطط. ومن بني مجيع املناطق اليت تضم  يف ةالعالي IDIوتظهر منحنيات البلدان ذات الدخل العايل واملرتبة 
وبالفعل فإن منحىن  .IDI عال للفرد، تتسم املنطقة العربية بأضعف عالقة بني الدخل واملقياس إمجايلبلدانًا ذات دخل قومي 

املنطقة العربية يبلغ فيه  يف املنطقة العربية يقع دون منحنيات األمريكتني وآسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا. وهذا يعين أن بلداً 
 بلد مرتبة من أقل IDI مقياس يف ستكون مرتبته الكافؤ القوة الشرائية مثدوالر بت 000 40للفرد مقدار  مجايلالدخل القومي اإل

أن الدول العربية، نظرًا ملواردها االقتصادية، إىل  أوروبا. وهذا يشري وآسيا واحمليط اهلادئ أ وأ األمريكتني يف الدخل بنفس
بلدان  يف مستوى األداءإىل  على األقل للوصول، تصاالتتنمية تكنولوجيا املعلومات واال يف تتمتع بإمكانية عالية للمضي

دور  تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال يف مناطق أخرى. ولتحقيق هذه الغاية سيكون للسياسات الفعالة يف ذات دخل مماثل
  .اسمح

                                                            
  ).2011a( لالتصاالت الدويل االحتاد من 2.2 القسم انظر 7
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  المنطقةللفرد، بحسب  جماليوالدخل القومي اإل تصاالتالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واال  :11المخطط 

 
 (2011a) تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

 8تصاالتسلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واال
البنية التحتية ومهارات إىل  من حيث عوامل مثل النفاذ تصاالتفهم اجتاهات تكنولوجيا املعلومات واالإىل  باإلضافة

ولسوف  .تصاالتوتتبع أسعار خدمات تكنولوجيا املعلومات واال، من املهم أيضا حتليل تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال
بعض احلاالت ما إذا كان مبقدور  يف وإمكانية حتملها بل وتقرر تصاالتتؤثر تكلفة خدمات تكنولوجيا املعلومات واال

اهات تكنولوجيا اجتإىل  ولذلك من املفيد أن ننظر .بعض اخلدمات واستخدام هذه التكنولوجيا أم ال يف شرتاكاألشخاص اال
أسعار هذه التكنولوجيا، باستخدام سلة أسعار تكنولوجيا إىل  املنطقة العربية بالنسبة تصاالت يفاملعلومات واال

  .تصاالتواال املعلومات
لة هي سلة مركبة مبنية على أسعار املهاتفة الثابتة واملهاتفة اخللوية املتنق تصاالتإن سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واال

النطاق العريض الثابت، وحتتسب كنسبة مئوية من متوسط مستويات الدخل. وتشمل أحدث سلة ألسعار  إنرتنتوخدمات 
خمتلف البلدان  يف اقتصادًا وتوفر مؤشرًا مفيدًا عن مدى معقولية تكلفة اخلدمات 165 تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال
  واملناطق وعلى مر الزمن.
ة خلدمات هذه التكنولوجيا، عاملياً مجاليبأن األسعار اإل تصاالتلة ألسعار تكنولوجيا املعلومات واالوتؤكد نتائج أحدث س

ا تصبح معقولة أكثر من ذي قبل. وعلى وجه اخلصوص، اخنفضت أسعار خدمات النطاق يف املنطقة العربية، ويف  اخنفاض وأ
نفس الوقت  ويفاملنطقة العربية.  يف املائة يف 35، وبنسبة 2010و 2008املائة عاملياً بني عامي  يف 50الثابت بأكثر من  العريض

                                                            
  .3 الفصل) 2011a( لالتصاالت الدويل االحتاد من مقتطف القسم هذا  يف النص 8
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اية عام يف إىل أن األسعار ة بني سالل األسعارقليميتشري املقارنة اإل   2010 البلدان العربية بقيت عالية نسبيًا وأنه حبلول 
 ).12املخطط (فقط هي األعلى نسبياً  إفريقيا يف كانت األسعار

  2010و 2008بحسب المنطقة ومستوى التنمية،  تصاالتسالل الفرعية ألسعار تكنولوجيا المعلومات واالال  :12المخطط 

1 1 1 1 3 3 4 4 5 4

19 172 2
5 4 6 5 6 5 9 7

33
25

2 1

15
7

25 22

51

27

81

53

ألسعار اهلاتف  الثابت كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل للفرد
السلة الفرعية ألسعار اخلدمة اخللوية املتنقلة كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل للفرد
ألسعار النطاق العريض الثابت كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل للفرد

291650

 
 (2011a) تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

أن هناك اختالفات كبرية من حيث معقولية إىل  أيضاً  تصاالتوتشري نتائج أحدث سالل أسعار تكنولوجيا املعلومات واال
سالل هذه  األوىل مناملنطقة العربية اليت جاء ترتيبها ضمن اخلمسني  يف االقتصاداتتكلفة اخلدمات ضمن املنطقة. ومجيع 

 . فاألسعارالعربية املتحدة والبحرين واململكة العربية السعودية وعمان) تتمتع مبستويات دخل عالية نسبياً  اإلماراتاألسعار (
املنطقة تليها البحرين واململكة  يف العربية املتحدة، اليت حتتل املرتبة اخلامسة عاملياً، هي أرخص األسعار نسبياً  اإلمارات يف

املائة من متوسط الدخل الشهري. بينما متثل سلة  يف 2العربية السعودية وعمان، حيث متثل سلة هذه األسعار أقل من 
تزال تكلفة  املائة من متوسط الدخل الشهري. وال يف 4أقل من  األردنمصر و و س وقطر واجلزائر ولبنان تون يف األسعار هذه

املائة  يف 20وموريتانيا (حيث متثل أكثر من  9جزر القمر واليمن وجيبويت يف باهظة تصاالتخدمات تكنولوجيا املعلومات واال
  ).7من الدخل) (اجلدول 

  

                                                            
  .التعريفات بيانات وجود لعدم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ألسعار سلة أحدث  يف جيبويت تدرج مل 9
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 2008و 2010والسالل الفرعية، البلدان العربية،  تصاالتتكنولوجيا المعلومات واالسلة أسعار   :7الجدول 

 سلة ترتيب
 أسعار
 تكنولوجيا
 المعلومات

 تصاالتواال
 عالمياً 

 سلة ترتيب
 أسعار
 تكنولوجيا
 المعلومات

 تصاالتواال
 اً إقليمي

 البلد

 تكنولوجيا أسعار سلة
 المعلومات

 تصاالتواال

 الفرعية السلة
 الهاتف ألسعار
 كنسبة الثابت
 الدخل من مئوية
 جمالياإل القومي

 للفرد

 الفرعية السلة
 الخدمة ألسعار
 المتنقلة الخلوية
 من مئوية كنسبة
 القومي الدخل

 للفرد جمالياإل

 ألسعار الفرعية السلة
 العريض النطاق
 مئوية كنسبة الثابت
 القومي الدخل من
 للفرد جمالياإل

 القومي الدخل
 جمالياإل
 دوالر للفرد،

 أمريكي،
 وأ( ،2009
 سنة أحدث
 2008 20102008201020082010 2008 2010 )متوفرة

 340 57 0,8 0,8 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 العربية املتحدةاإلمارات 1 5

 420 25 1,3 1,3  0,7 0,7 0,2 0,2 0,7 0,7 البحرين 2 18

 700 17 2,7 1,8 1,1 1,0 0,6 0,6 1,5 1,1 السعودية 3 36

 890 17 2,1 2,1 0,7 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 عمان 4 39

 720 3 4,1 3,4 4,3 3,2 1,0 0,8 3,1 2,5 تونس 5 65

 000 12 5,5 5,5 1,7 1,8 0,9 0,9 2,7 2,7 قطر 6 70

 420 4 4,8 4,0 4,4 3,4 1,3 1,5 3,5 3,0 اجلزائر 7 71

 060 8 4,0 3,4 5,7 4,1 1,8 1,5 3,8 3,0 لبنان 8 72

 070 2 5,5 4,6 5,6 4,1 2,0 1,7 4,4 3,5 مصر 9 78

 980 3 6,7 5,7 3,4 3,2 3,1 2,9 4,4 3,9 األردن 10 84

 N/A 0,6 N/A 9,9 N/A 10,8 N/A 2 410 7,1 سورية 11 107

 770 2 9,2 5,1 17,2 14,3 11,1 9,2 12,5 9,6 املغرب 12 117

 960 77,1 29,4 18,6 18,3 18,2 22,5 38,0 23,4 موريتانيا 13 129

 280 1 111,6 52,3 13,1 14,0 8,1 7,7 40,4 24,7 جيبويت 14 130

 060 1 134,9281,6 11,0 9,2 1,0 1,2 37,4 36,8 اليمن 15 144

 870 534,5690,8 43,2 33,5 17,9 13,8 53,7 49,1 جزر القمر 16 158
  (2011a) تصاالتلالمقتبس من االحتاد الدويل  املصدر:

 : السودان والصومال والعراق والكويت وليبيا.تصاالتسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واال يف تدرج البلدان التالية من املنطقة العربية  ملمالحظة: 

 النطاق العريض الثابت) بأن األسعار إنرتنتاملهاتفة الثابتة واملهاتفة اخللوية املتنقلة و (يوحي حتليل السالل الفرعية الثالث 
   .فقط أعلى نسبياً  إفريقيا يف الدول العربية ككل باهظة نسبياً، وبأن األسعار يف

املائة من دخلهم الشهري  يف 1,6يزيد عن   الالسلة الفرعية للمهاتفة اخللوية املتنقلة، يدفع األوروبيون وسطيًا ما وبناًء على 
األمريكتني.  يف املائة يف 5,1وآسيا واحمليط اهلادئ، و كومنولث الدول املستقلة يف املائة يف 4,6و 4,1مقارنة بنسبة 

، إفريقياسوى  تتجاوزها ملاملائة،  يف 7,4 الدول العربية فقد بلغ متوسط السلة الفرعية ألسعار املهاتفة اخللوية املتنقلة يف أما
من متوسط الدخل الشهري. وبينما اخنفضت أسعار اخلدمات اخللوية املائة  يف 24,6إىل  حيث متثل السلة الفرعية ما يصل

كومنولث الدول و  إفريقياأوروبا) فقد شهدت  ويفالدول العربية ( يف املائة يف 15بنسبة  2010و 2008املتنقلة بني عامي 
  املائة. يف 25األسعار، بنسبة  يف املستقلة اخنفاضاً أكرب
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حدود   يف املنطقة العربية باهظًا نسبياً،  يف ألسعار النطاق العريض الثابت، حتديداً، زال متوسط قيمة السلة الفرعية  وما
 آسيا واحمليط اهلادئ واألمريكتني، وأقل من ذلك بكثري  يف املائة من متوسط الدخل، مقارنة مع حوايل نصف هذه القيمة  يف  53
املنطقة فإن   يف أنه رغم األسعار املرتفعة نسبياً إىل  رة هنا). وجتدر اإلشا13أوروبا (املخطط   ويف كومنولث الدول املستقلة  يف

، وخصوصاً باملقارنة 2010و 2008حد ما بني عامي ال إىل املائة) كان معتد  يف 35اخنفاض أسعار النطاق العريض الثابت (بنسبة 
 47و 52إىل  بنسبة تصل وآسيا واحمليط اهلادئ، حيث هبطت أسعار النطاق العريض الثابت كومنولث الدول املستقلةمع  
، تصاالتوجوب بذل املزيد من اجلهود جلعل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالإىل  املائة، على التوايل. وتشري هذه النتيجة  يف

املنطقة، وخصوصًا إن أرادت املنطقة بلوغ   يف على وجه اخلصوص، متاحة بأسعار معقولة وخدمات النطاق العريض الثابت
النطاق العريض، إىل  تتجاوز خدمات مستوى الدخول  أال"كفالة  ودته جلنة النطاق العريض من أجل التنمية وهاهلدف الذي حد

اية عام  10املائة من متوسط الدخل الشهري."  يف ، مخسة2015حبلول عام  ، مثل سعر خدمة النطاق العريض عند 2010وحبلول 
املائة   يف ، أقل من مخسةتصاالتبسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالنصف عدد الدول العربية املشمولة   يف مستوى الدخول،

األسعار املرتفعة إىل  الدول العربية أساساً   يف من الدخل الشهري. ويعزى السعر املرتفع نسبيًا خلدمات النطاق العريض الثابت
 الشهري شرتاكملثال يتجاوز سعر االجزر القمر واليمن على سبيل ا  فيبضعة بلدان. ف  يف خلدمات النطاق العريض الثابت

 النطاق العريض الثابت متوسط الدخل الشهري.  يف

 2010: السلة الفرعية ألسعار النطاق العريض الثابت بحسب المنطقة وبحسب مستوى التنمية، 13المخطط 
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2010سلة األسعار الفرعية كنسبة مئوية من الدخل االمجايل القومي للفرد، 
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 (2011a) تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  المنطقة العربية  تصاالت فيالمعلومات واالاستعمال تكنولوجيا 
كل بلد من البلدان العربية،  تصاالت يفيقدم اجلزء املتبقي من هذا القسم حملة عامة عن اعتماد تكنولوجيا املعلومات واال

ري معلومات تفصيلية على املستوى القط من هذا التقرير 2القسم  ويسلط الضوء على االختالفات داخل املنطقة. ويتضمن
  كل بلد.إىل  الثابتة بالنسبة  نرتنتفيما يتعلق خبدمات املهاتفة اخللوية املتنقلة واملهاتفة الثابتة واإل

                                                            
  .http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Targets.pdf: انظر املعلومات من للمزيد 10
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املنطقة بسرعة خالل العقد املاضي، وبينما تفاوتت معدالت التغلغل بشكل كبري بني  يف لقد اتسعت اخلدمات اخللوية املتنقلة
اململكة العربية السعودية، فإن الغالبية العظمى من  يف املائة يف 190يقرب من  ماإىل  جيبويتو الصومال  يف املائة يف 20أقل من 

بعض بلدان املنطقة جتاوزت معدالت  ويفاملائة.  يف 75معدالت تغلغل تفوق إىل  البلدان، مبا فيها العراق وموريتانيا، وصلت
ا بلدان جملس  يف مثل أوروبا الغربية ومشال أمريكا، وكان املتوسط األسواق املتقدمة، يف تغلغل املهاتفة اخللوية املتنقلة مثيال

 ).14املائة (املخطط  يف 114املتقدم وقدره  ملالعا يف املائة، أعلى بكثري من املتوسط يف 173التعاون اخلليجي، وقدره 

 2010البلدان العربية،   في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك: 14المخطط 
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لكل مائة نسمة
  تصاالتاالو تكنولوجيا املعلومات  اتمؤشر /العاملية تصاالت، قاعدة بيانات االتصاالتلال:االحتاد الدويل  املصدر 

معظم بلدان  يف كان معدل تغلغل اهلاتف الثابت  2010عام  فياملنطقة العربية، ف يف ات اهلاتف الثابت من الركوداشرتاكتعاين 
 21إىل  السودان يف املائة املتدنية جداً  يف 0,9املائة. وقد تراوحت معدالت التغلغل من  يف 17واملتوسط العاملي وه املنطقة دون

أن بعض البلدان غري بلدان جملس التعاون اخلليجي، مثل لبنان وسورية، لديها معدالت  هتماملبنان. ومن املثري لال يف املائة يف
 ).15 املخطط(بعض بلدان جملس التعاون اخلليجي، مبا فيها قطر والبحرين  يف هيتغلغل للهاتف الثابت أعلى مما 
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  2010البلدان العربية،   في ات الهاتف الثابتاشتراك  :15المخطط 
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 تصاالتاالو تكنولوجيا املعلومات  اتمؤشر /العاملية تصاالت، قاعدة بيانات االتصاالتلال:االحتاد الدويل  املصدر 

أن معدالت  أالاملنطقة.  يف ات النطاق العريض الثابت واملتنقلاشرتاكات اهلاتف الثابت، ما فتئ يتزايد عدد شرتاكخالفًا ال
جزر القمر وموريتانيا واليمن،  يف تتوفر هذه اخلدمة منخفضة نسبياً. وتكاد ال تزال التغلغل النطاق العريض (السلكي) الثابت 

 ووه – البلد الذي يتمتع بأعلى معدل توصيلية من حيث النطاق العريض (السلكي) الثابت يف لتغلغلبينما يصل معدل ا
املائة، وتتبعها  يف 8,2املنطقة مبعدل تغلغل قدره  يف املائة. وحتتل قطر املرتبة الثانية يف 10حوايل إىل  –العربية املتحدة  اإلمارات

جملس التعاون اخلليجي مثل لبنان وتونس، اللتني متكنتا من االستفادة من  السعودية والبحرين وكذلك بلدان غري بلدان
 .(DSL)معدالت تغلغل اهلاتف الثابت املرتفعة نسبياً لديهما لتقوما بنشر خدمة خط املشِرتك الرقمي 

اية الط يف ات النطاق العريض املتنقل فمن الواضح أن بلدان جملس التعاون اخلليجي تسرياشرتاكأما من حيث  ليعة. وحبلول 
النطاق العريض  يف ة العربية السعودية معدالت تغلغلالعربية املتحدة واململك اإلماراتحقق كل من الكويت و  2010عام 

املائة). وبلغت معدالت تغلغل النطاق العريض  يف 21,3املائة) مث البحرين ( يف 28,4املائة، تليها قطر ( يف 50املتنقل جتاوزت 
تونس واجلزائر وجزر القمر  يف تتوفر اخلدمات، وملاملائة. وبقيت املستويات متدنية، أ يف 10املغرب وعمان حوايل  يف املتنقل

 .)8اجلدول (وجيبويت وسورية والعراق ولبنان واليمن 
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 100ات النطاق العريض المتنقل النشطة لكل اشتراكات النطاق العريض (السلكي) الثابت و اشتراك  :8الجدول 
  2010نسمة، البلدان العربية، 

  
 العريضالنطاقتغلغلمعدل
 الثابت)السلكي(

   العريض النطاق تغلغلمعدل
  النشط المتنقل

 0,0% 2,5%اجلزائر
 21,3%5,4% البحرين

 0,0%0,0% جزر القمر
 0,0%0,9%جيبويت
 6,4%1,8%مصر
 0,0%0,0%العراق
 2,4%3,2%األردن
 63,5%1,7%الكويت
 0,0% 4,7%لبنان
 42,7% 1,2%ليبيا

 3,1%0,2%موريتانيا
 10,0%1,6%املغرب
 10,7%1,6%عمان
 28,4%8,2%قطر

 57,8%5,5%السعودية
 0,0%غري متوفرالصومال
 3,1%0,4%السودان
 1,3%0,3%سورية
 1,1%4,6%تونس

 58,4%10,5%اإلمارات
 0,0%0,4%اليمن
  تصاالتاالو تكنولوجيا املعلومات  اتمؤشر /العاملية تصاالت، قاعدة بيانات االتصاالتلال:االحتاد الدويل  املصدر

العريض. ويقوم عدد  معدالت سرعة النطاق يف ولفهم التأثري االقتصادي واالجتماعي احملتمل للنطاق العريض، من املهم النظر
ات النطاق العريض (السلكي) الثابت مفصلة حبسب السرعة املعلن عنها. اشرتاكمتزايد من البلدان العربية جبمع بيانات عن 

ضافية قيمة، إذ إن سرعة النطاق العريض حتدد بشكل كبري مدى استخدامه ومن مث التأثري احملتمل إوهذا يوفر معلومات 
 الوفرة املتزايدة لبيانات معدالت سرعة النطاق العريض (السلكي) الثابت، فإن التحليل يقتصرالعريض. ورغم  للنطاق

  ).16املنطقة على البلدان السبعة اليت تبلغ هذه البيانات (املخطط  يف
املنطقة هي أدىن من  يف ات النطاق العريض (السلكي) الثابتاشرتاكأن معدالت سرعة غالبية إىل  وتشري البيانات املتاحة

العربية املتحدة فقط  اإلمارات فيالعربية املتحدة بتوفر معدالت السرعة األعلى. ف اإلماراتميغابتة/ثانية. ويتميز املغرب و  2
تزيد  وات النطاق العريض (السلكي) الثابت يوفر معدالت سرعة تساوي أاشرتاكاملائة من مجيع  يف هنالك أكثر من واحد

املغرب فهنالك  يف ميغابتة/ثانية. أما 10و 2البلد ما بني  يف اتشرتاكاملائة من اال يف 30 وثانية؛ ويعلن عن حن/ةميغابت 10عن 
 10ميغابتة/ثانية و  2ات النطاق العريض (السلكي) الثابت مبعدالت سرعة ترتاوح ما بني اشرتاكاملائة من مجيع  يف 60حوايل 

ومصر فإن  وتونس وقطر األردن يف ميغابتة/ثانية. أما 10وفر معدالت سرعة أعلى من ميغابتة/ثانية، ولكن نسبة صغرية فقط ت
 2كيلوبتة/ثانية و  256ات النطاق العريض (السلكي) الثابت توفر معدالت سرعة ما بني اشرتاكالغالبية العظمى من 

  ميغابتة/ثانية.
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البلدان اليت تبلغ  يف نخفض السرعة هي الغالبةات النطاق العريض (السلكي) الثابت املاشرتاكوهكذا ميكن القول إن 
العربية املتحدة، تعترب توصيالت النطاق العريض (السلكي) الثابت نادرة مقارنة بالبلدان املتقدمة،  اإلمارات يف البيانات. وحىت

الثابت تعمل مبعدالت املائة من مجيع توصيالت النطاق العريض (السلكي)  يف 10معظم هذه البلدان أكثر من  يف إذ هنالك
 ميغابتة/ثانية. 10تزيد عن  وسرعة تساوي أ

  2011* بحسب السرعة،  ات النطاق العريض (السلكي) الثابتاشتراك  :16المخطط 
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  WiMAXات شرتاكا الثابت (السلكي) عريضالالنطاق ات اشرتاكبيانات  تشمل  الاملعلن عنها *  ةالسرع معدالتإىل  مالحظة: تشري
   تصاالتاالو تكنولوجيا املعلومات  اتمؤشر /العاملية تصاالت، قاعدة بيانات االتصاالتلالاملصدر :االحتاد الدويل 

 العربية املتحدة اإلماراتقطر و  يف املائة يف 80الدول العربية من حوايل   يف نرتنتوأخرياً، تتفاوت مستويات تغلغل مستعملي اإل
بلدان جملس  يف نرتنتوقد جتاوزت مستويات تغلغل مستعملي اإل موريتانيا والعراق والصومال. يف املائة يف أقل من مخسةإىل 

وصلت إليه غري بلدان جملس التعاون. ومع ذلك فإن بعض  املائة، أي أكثر من ضعف ما يف 50التعاون اخلليجي نسبة 
قد حققت  -  بني ثلث ونصف عدد السكان ما نرتنتعمل اإلحيث يست - وتونس  األردناملختارة، مثل املغرب و  االقتصادات

)، فإن 1 هذا القسم (اإلطار يف ). وكما ذكرنا سابقاً 17بأس به رغم مستويات الدخل املتدنية نسبيًا لديها (املخطط  الأداء 
  مزيد من التحسينات.إىل  معظمها تقديرات وحتتاج يف املنطقة هي يف نرتنتبيانات استعمال اإل

ضمان توصيل  ووه 2015حيقق سوى أربعة بلدان عربية هدف جلنة النطاق العريض لعام  مل) 2011اية عام  يفاآلن (وحىت 
وضع  يف – منها املغرب واململكة العربية السعودية –، ومع ذلك فإن عددًا من البلدان ‘على اخلط’نصف عدد السكان 

بتخفيض األسعار وحتسني مستويات اإلملام بتكنولوجيا  نرتنتاإلإىل  . وميكن زيادة النفاذ11مناسب لتحقيق هذا اهلدف
 وتوفري احملتوى احمللي املفيد. تصاالتاملعلومات واال

                                                            
   http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Targets.pdf :انظر املعلومات من ملزيد 11

http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Targets.pdf
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 2010البلدان العربية،   في نترنتالنسبة المئوية من األفراد الذين يستعملون اإل  :17المخطط 
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  2008عام إىل  ** بيانات تشري 2009عام إىل  مالحظة: * بيانات تشري

تصاالتاالو تكنولوجيا املعلومات  اتمؤشر /العاملية تصاالت، قاعدة بيانات االتصاالتلال:االحتاد الدويل  املصدر
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 واعتمادها تصاالتواال المعلومات تكنولوجيا تنظيم تحليل - IIالقسم 
 القطري المستوى على ومشاريعها

 12والعشرين الواحدة العربية البلدان من بلد كل يف تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا سوق عن عامة حملة التايل القسم يقدم
 تصاالتاال لتنمية العاملي للمؤمتر ةقليمياإل املبادرات يف احملددة اخلمسة اجملاالت يف اجلارية التكنولوجيا هذه مشاريع يقدم كما
 املصدر، مفتوحة والربجميات الرقمية، واإلذاعة العريض، النطاقإىل  النفاذ شبكات: وهي 13العربية املنطقة يف 2010 لعام

 .السيرباين واألمن العريب، الرقمي واحملتوى

  الجزائر
 السوق لمحة عن

 للربيد التنظيمية السلطة: وهي اجلزائر  يف تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا قطاع تنظيم عن مسؤولة رئيسية كيانات ثالثة هناك
  .(MPTIC)  تصاالتواال املعلومات وتكنولوجيا الربيد ووزارة (ANF) للرتددات الوطنية والوكالة (ARPT)  تصاالتواال

 وبدأت 2000 عام يف تأسيسها مت وقد. تصاالتواال الربيد أسواق من كل تنظيم تصاالتواال للربيد التنظيمية السلطة وتتوىل
ا مبمارسة  تصاالتاال تراخيص بإصدار املخول الوحيد احلكومي الكيان السلطة هذه وتعترب. 2001 أغسطس يف عمليا
 على) اخلدمات جودة لتزاماتا مثل( لتزاماتالا وفرض) النفاذ شبكات تراخيص تقدمي خالل من( النفاذ شبكات وإدخال
  14.تصاالتاال خدمات مقدمي

  15.الرتددي الطيف إدارة عن مسؤولة وهي ،2002 عام يف للرتددات الوطنية الوكالة وتأسست
 تصاالتواال الربيد قطاع إلصالح كنتيجة أنشئت حكومية هيئة هي تصاالتواال املعلومات وتكنولوجيا الربيد ووزارة
  16.اجلزائر يف تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا بقطاع املتعلقة السياسات مبادرات عن مسؤولة وهي. 2000 عام يف

 مركز ووه ،(CERIST) والتقنية العلمية املعلومات حبوث مركز هي العريب الرقمي احملتوى عن املسؤولة الوطنية التنظيمية واهليئة
  17.نرتنتاإل سوق على يركز والتقنية العلمية للبحوث عمومي

                                                            
 والبحرين املتحدة العربية واإلمارات األردن :وهي لالتصاالت الدويل االحتاد يف العربية املنطقة يف عضواً  دولة 21 التقرير هذا يشملها اليت البلدان تضم 12

 السعودية العربية ملكةامل واملغرب ومصر وليبيا ولبنان والكويت وقطر وعمان والعراق والصومال وسورية والسودان وجيبويت القمر وجزر واجلزائر وتونس
  .2011 يوليو يف اجلنوب استقالل قبل السودان يف الوضع إىل التقرير هذا يف واملعلومات البيانات وتشري. واليمن وموريتانيا

   Region.PDF-Arab-17-Res-2010-assistance/WTDC-D/projects/docs/project-www.itu.int/ITU: انظر 13
  .www.arpt.dz :انظر 14
  .www.anf.dz :انظر 15
  .www.mptic.dz :انظر 16
  .www.cerist.dz :انظر 17

http://www.itu.int/ITU-D/projects/docs/project-assistance/WTDC-2010-Res-17-Arab-Region.PDF
http://www.arpt.dz/
http://www.anf.dz/
http://www.mptic.dz/
http://www.cerist.dz/
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 اإلرسال إدارة عن مسؤولة وهي (TDA) اجلزائر يف لإلذاعة العامة املؤسسة وه الوطين املنظم فإن الرقمية اإلذاعة حيث من أما
   18.والتلفزيونية اإلذاعية الربامج توزيع وعن الساتلي واإلرسال لألرض

 متلك كما. الرقمية الوسائط تقدمي هيئات مجيع الدولة متلك حيث للحكومة حمتكرة السوق تزال ال الرقمية الوسائط حيث من
 ومقدم يوفره الذي احملتوىإىل  النفاذ اجلزائريني املواطنني بإمكان ذلك ومع العريب، الرقمي احملتوى تقدمي هيئات مجيع الدولة

  .DTH ساتلي توصيل خالل من أخرى، بلدان يف مقرهم يتخذون الذين ونقليمياإل اخلدمات
 لتنمية العاملي للمؤمتر ةقليمياإل املبادرات يف احملددة الصلة ذات اخلمسة املواضيع عن املسؤولة اهليئات 9 اجلدول يعرض
 مفتوحة والربجميات الرقمية، واإلذاعة العريض، النطاقإىل  النفاذ شبكات: وهي العربية املنطقة يف 2010 لعام تصاالتاال

 .السيرباين واألمن العريب، الرقمي واحملتوى املصدر،

  ةإقليميالهيئات الجزائرية المسؤولة بحسب كل مبادرة   :9الجدول 
 المسؤولةالوطنيةالهيئة  

 تصاالتواالللربيدالتنظيميةالسلطة  العريض النطاقإىل  النفاذشبكات

 اجلزائرية اإلذاعة ،تصاالتواالللربيدالتنظيميةالسلطة الرقميةاإلذاعة

 تصاالتواالاملعلوماتوتكنولوجياالربيدوزارة املصدر مفتوحةالربجميات

 والتقنيةالعلميةاملعلوماتحبوثمركز العريب الرقمياحملتوى

 تصاالتواالاملعلوماتوتكنولوجياالربيدوزارة السيربايناألمن
 ن العربي، حتليل جمموعة املرشدتصاالتلالاالحتاد الدويل  :املصدر

  سوق الهاتف الثابت
 عن العمل (Lacom)اجلزائر هي حاليًا مشغل اهلاتف الثابت الوحيد بعد أن توقف منافسها  اتصاالتجمموعة 

بوصفها شركة مسامهة تتوىل تشغيل خدمات  2011أغسطس   يف اجلزائر اتصاالتوقد مت تأسيس جمموعة  2008.19  أواخر  يف
. تصاالتواال املعلومات وتكنولوجيا الربيد وزارةمن  (GSM)املتنقلة  تصاالتلالاخلط الثابت وتشغيل شبكة النظام العاملي 

وتقوم اجملموعة بتشغيل  2003.20يناير   يف –ضمن بنيتها القانونية اجلديدة  –اجلزائر أنشطتها رمسيًا  اتصاالتوبدأت جمموعة 
  .2004  أكتوبر  يف هاإطالق، اليت مت (WLL)  /العروة احمللية الالسلكية(CDMA)شبكة النفاذ املتعدد بتقسيم شفري 

 ).10  املائة (اجلدول  يف 8,2اهلاتف الثابت، أي مبعدل تغلغل قدره   يف اشرتاكماليني  3كان هناك ما يقرب من   2010اية عام   ويف

  2010الجزائر،  في ات الهاتف الثابتاشتراك  : 10الجدول 
 2010

923 2 ات اهلاتف الثابت (باآلالف)اشرتاك

8,2% معدل تغلغل اهلاتف الثابت

  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

                                                            
  .www.tda.dz :انظر 18
 http://ir.telecomegypt.com.eg/press%20releases/press%20releases/Telecom%20Egypt%20to%20Liquidate%20: انظر 19

Investment%20in%20Algeria%20-Nov08.pdf.  
  .http://www.algerietelecom.dz/AR/index.php?p=presentation: انظر 20

http://www.tda.dz/
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  سوق الهاتف الخلوي المتنقل
 اخللوي اهلاتف سوق  يف )وجنمة وموبيليس جازي( الثالثة (GSM) املتنقلة تصاالتلال العاملي النظام مشغلي بني قوية منافسة هناك
ا ،اتصاالت مشغل أول وهي ،)موبيليس( اجلزائرية اخللوية تصاالتاال شركة وقدمت. اجلزائرية املتنقل  مشغل بوصفها للسوق خدما
ت موبيليس أول أطلق 2004ديسمرب   ويف. 2001اجلزائر املهيمنة) حىت عام  اتصاالتموعة جمل تابعة شركة وبوصفها( حمتكر خلوي

  21.(W-CDMA)مبنية على معيار النطاق العريض للنفاذ املتعدد بتقسيم شفري  3G شبكة جتريبية من اجليل الثالث
شركة أوراسكوم تليكوم اجلزائر  تصاالتعندما منحت السلطة التنظيمية للربيد واال 2001يوليو  يف وانتهى احتكار موبيليس

جنحت شركة جازي باحلصول على رخصة مطراف  2004أبريل  ويفاملسامهة (جازي) ترخيصاً لتقدمي خدمات اهلاتف اخللوي. 
وجتري حاليًا بعض املشاورات  22.(GSM)املتنقلة  تصاالتلالورخصة لتشغيل النظام العاملي  (VSAT)ذي فتحة صغرية جدًا 

  23شرائها. يف بشأن بيع شركة جازي، وقد أبدت احلكومة اجلزائرية رغبتها
 الوطنية اجلزائرية (جنمة) تصاالتلشركة اال (GSM)املتنقلة  تصاالتلالوُمنحت الرخصة الثالثة لتشغيل النظام العاملي 

  2004.24أغسطس  يف التجاري " جنمة" سمحتت اال GSMشبكتها  إطالق. وقد أعلنت الشركة عن 2003 ديسمرب يف
وحبلول  2011 يونيوو  2010اجلزائر ومعدالت التغلغل لنهاية  يف ات اهلاتف اخللوي املتنقلاشرتاك 11ويعرض اجلدول 

بة مليون، أي مبعدل تغلغل بنس 32,78إىل  السوق يف ات اهلاتف اخللوي املتنقلاشرتاك إمجايلوصل  2010 اية
مليون خط  737 33إىل  اجلزائر يف ات اهلاتف اخللوي املتنقلاشرتاكعدد  إمجايلوصل  2011 واية يوني ويفاملائة.  يف 92,4

  املائة. يف 94,4تقريباً، أي مبعدل تغلغل بنسبة 
 )2011يونيو  – 2010الجزائر (ديسمبر  في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك  :11الجدول 

  
الربع األخير 

2010 
الربع الثاني 

2011 
 737 33 780 32 الف)آاملتنقل ( اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 957 الف)آ( إليهااملضاف

 2,9% %والنم
 94,4% 92,4% املتنقلاخللوي اهلاتف اتاشرتاك تغلغلمعدل

 ن العربي، جمموعة املستشار تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  النطاق العريض إنترنتسوق 
 اية وحبلول. اجلزائر يف الرقمي املشرتك خلط العريض النطاق إنرتنت خدمات بتقدمي اجلزائر اتصاالت جمموعة تستأثر
 العريض النطاق خدمة تكن ملو . تقريباً  000 900إىل  الثابت) السلكي( العريض النطاق اتاشرتاك عدد وصل ،2010 عام

 ويبني. املتنقلة تصاالتاال ملشغلي الثالث اجليل تراخيص متنح مل التنظيمية اهليئة ألن البلد، يف بعد تأطلق قد املتنقل
 .2010 اية يف واملتنقل الثابت العريض للنطاق اجلزائر اعتماد 12 اجلدول

                                                            
  ).2007a( العرب املرشدين جمموعة: انظر 21
  http://www.djezzy.com/propos/historique.asp: انظر 22
-http://www.radioalgerie.dz/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=17982:vimpelcom-veut-vendre-djezzy: انظر 23

a-lalgerie-a-un-prix-qacceptableq&catid=64:a-la-une&Itemid=101.  
  .http://www.nedjma.dz/extranet/web/espaces/a-propos: انظر 24
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  2010الجزائر،  في العريضة النطاق نترنتات اإلاشتراك  :12الجدول 
2010 

 900 النطاق العريض (السلكي) الثابت (باآلالف)* إنترنتات اشتراك
 2,5% النطاق العريض (السلكي) الثابت إنرتنتتغلغل 
 0,0 النطاق العريض المتنقل النشطة (باآلالف)* إنترنتات اشتراك

 0.0% تغلغل النطاق العريض املتنقل النشط
 433 4 (باآلالف)* نترنتاإل ومستعمل

 12,5% نرتنتتغلغل استعمال اإل
  WiMAXات اشرتاكالثابت (السلكي) عريض الالنطاق  إنرتنتات اشرتاكتشمل   المالحظة: * 

  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

 ةقليميالمبادرات اإل

 النطاق العريضإلى  شبكات النفاذ

، DSL خط املشرتك الرقميالسوق اجلزائرية وهي:  يف النطاق العريضإىل  هناك حاليًا ثالث تكنولوجيات جتارية للنفاذ
بالنسبة  . أماFTTx اجلزائر بتقدمي خدمات خط املشرتك الرقمي واأللياف اتصاالت. وتستأثر WiMAXوخدمة  FTTxواأللياف 

اجلزائر وأنوار نت/ماكس نت وآيكوس نت  اتصاالتفهناك أربعة مشغلني يقدمون هذه اخلدمة وهم  WiMAXخدمة إىل 
  25ومسارت لينك كوم.

مشاريع  13 . ويعرض اجلدولFTTx البلد مؤخرًا نشر تكنولوجيا النطاق العريض الثابت يف مشاريع النطاق العريضوتشمل 
 اجلزائر. يف النطاق العريض الرئيسية واملبادرات اجلارية

 الجزائر في النطاق العريضإلى  مشاريع شبكات النفاذ  :13الجدول 
 مشروع شبكة النفاذ

 النطاق العريضإلى
 الوصف الحالة

مشروع اجلزائر 
 2013 اإللكرتونية

على عدة أهداف: تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات اإللكرتونيةتبىن اسرتاتيجية اجلزائر قيد العمل
اإلدارة العامة ومؤسسات األعمال؛ وتطوير آليات وتدابري حتفيزية متكن  تصاالت يفواال

تنمية  ؛ وحفزتصاالتتكنولوجيا املعلومات واال معدات وشبكاتإىل  املواطنني من النفاذ
 الكفاءات السريعة وعالية السرعة؛ وتطوير تصاالتلالالرقمي؛ وتعزيز البنية التحتية  االقتصاد

 اإلطار القانوين الوطينب واالرتقاء االبتكار؛البحث والتطوير و  وتعزيز ؛والقدرات البشرية
  الدويل؛ وإنشاء آليات إلكرتونية للرصد والتقييم. ادراك قيمة التعاون؛ و )والتنظيم(التشريع

 يزال قيد العمل.  الالذي  2007عام FTTHاجلزائر مشروع األلياف اتصاالتتأطلققيد العمل FTTH األليافمشروع
 اجلزائر العاصمة وقسنطينة ووهران اجلزائر هي:  يف رئيسية أربع والياتيستهدف املشروع و 

 توصيلة 000 50ألكثر من   FTTx اجلزائر بإقامة منصة ألياف اتصاالت. وقد عهدت وسطيف
املدن الرئيسية األخرى   يف توصيلة 000 250اجلزائر ووهران ومنصة أخرى ألكثر من   يف

مليون  1إىل  الوصول واجلزائر ه اتصاالت. وهدف 2010عام   يف (قسنطينة وسطيف واملدية)
 .2013حبلول عاماشرتاك

 T تصاالت، والسلطة التنظيمية للربيد واالتصاالتوزارة الربيد وتكنولوجيا املعلومات واالاجلزائر، و  اتصاالتاملصدر: 

                                                            
  .http://www.arpt.dz/fr/obs/prest/?c=fai: انظر 25
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اجلزائر.  يف 3Gعملية مناقصة لتقدمي خدمات اجليل الثالث  تصاالتبدأت السلطة التنظيمية للربيد واال 2011سبتمرب  ويف
  2012.26 خالل الربع األول من عام خدمة اجليل الثالث جتارياً  إطالقوتتوقع السلطة أن يتم 

  اإلذاعة الرقمية
اية عام  اجلزائر   ويف. (DTH)، متلك مجيع قنوات التلفزة لألرض والساتلية املباشرة للمنازل 2011أصبحت الدولة، حبلول 

والتلفزة  FMمسحت احلكومة اجلزائرية برتخيص حمطات اإلذاعة  2011سبتمرب  ويف 27متلكها الدولة.DTH ثالث قنوات ساتلية
عام  يف اإلذاعة الرقميةإىل  كلياً االنتقال  من التلفزة التماثلية و االنتهاء وفيما يتعلق بالتلفزة الرقمية لألرض من املقرر  28اخلاصة.

ثة مراكز رئيسية: الشريعة وتسالة وكاف ثال وىلاجلزائرية خطة من ثالث مراحل. ستغطي املرحلة األ . وتتبع اإلذاعة2015
كيلوواط. وتغطي املرحلة الثانية مخسة مراكز أخرى بأجهزة إرسال عالية   1,5األكحل بتقنية التلفزة الرقمية بقدرة عالية تبلغ 

طية من مسيد. وستوسع املرحلة األخرية التغو ميغريس و برج البحري و ميشرية وعني نسور  يف واطو كيل  1,5إىل  القدرة تصل
واط. وأعلنت املؤسسة العمومية للبث و كيل  1,5واط و 50حمطات كبرية ومتوسطة للتلفزة الساتلية، بني  93خالل تنفيذ 

ا بدأت بتنفيذ  اية  أوىلاإلذاعي والتلفزي اجلزائري أ مراحل املشروع. ومن املتوقع أن يصبح اإلذاعة الرقمية تشغيليًا حبلول 
   2012.29الربع األول من عام 

اجلزائر.  اتصاالت. وتقدم هذه اخلدمة 2012سوق اجلزائر منذ فرباير  يف تشغيلياً  (IPTV) نرتنتوقد أصبح تلفزيون بروتوكول اإل
 أدناه تفاصيل أحدث تكنولوجيات اإلذاعة الرقمية. 14ويبني اجلدول 

  2011الجزائر، ديسمبر  في تكنولوجيات اإلذاعة الرقمية  :14الجدول 
 الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الخدمة مقدمو الخدمة حالة السوق اإلذاعة الرقميةتكنولوجيا 

 مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي تلفزيون اجلزائر قيد العمل التلفزة الرقمية لألرض
 مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي ثالث قنوات متلكها الدولة* تشغيلية DTHاإلرسال الساتلي 
  تصاالتالسلطة التنظيمية للربيد واال اجلزائر اتصاالتجمموعة  تشغيلية نرتنتبروتوكول اإل البث التلفزيوين عرب

املبنية على أساس برتوكول (التلفزة املتنقل 
  )نرتنتاإل

  تصاالتالسلطة التنظيمية للربيد واال غ/م غري تشغيلية

  تصاالتالتنظيمية للربيد واالالسلطة  غ/م غري تشغيلية الرقمي) وبث الفيدي(التلفزة املتنقلة 
مشغل واحد ميكنه تشغيل أكثر من قناة /حمطة بث أي أن ،املشغلني أوهيئات اإلذاعة إىل  القنوات وليسإىل  DTHاخلدمة الساتلية  ويشري مقدم* مالحظة: 

 .2011أبريل إىل  واحدة. تتضمن البيانات قنوات البث اجملاين وتشري
 العرب، سلطات التنظيم الوطنية. املرشديناملصدر: جمموعة 

                                                            
  http://www.arpt.dz/fr/doc/actu/avis/ac3g.pdf :انظر 26
  ).ه 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 27
 .(2012) العرب املرشدين جمموعة: انظر 28
  .http://www.tda.dz/francais/articles/article1.php?n_acc=1: انظر 29
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  البرمجيات مفتوحة المصدر
املعهد العايل الوطين للمعلوماتية مبادرة املعلومات املخزنة إلكرتونياً. وحتتضن هذه املبادرة العديد من املشاريع مفتوحة  أطلق

  30املصدر وتشجع الباحثني والطلبة على املشاركة واملسامهة باألفكار.
الرباط (املغرب) بالتعاون  يف وها من قبل مكتب اليونيسكإطالقوكان هناك مبادرة أخرى وهي "مفتاح" شرحية الذاكرة، اليت مت 

. وقد (ICTDAR) املنطقة العربية تصاالت يفمع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومبادرة تنمية تكنولوجيا املعلومات واال
، تونس واجلزائر وليبيا واملغرب. وتوفر مبادرة "مفتاح" شرحية الذاكرة 2009 ويوني يف بدأتاستهدفت هذه املبادرة، اليت 
الربجميات اجملانية ومفتوحة املصدر. فهي تقدم واجهة مكّيفة وسهلة االستخدام، مبا يضمن إىل  استخدامات ميكن فيها النفاذ

  31والفرنسية. اإلنكليزيةمكانية النفاذ باللغات العربية و إ

  محتوى الرقمي العربيال

 اجلزائرية احلكومة ا تقوم اليت اإللكرتونية اجلزائر مشروع من جزء هي (www.elmouwatin.dz) اإللكرتونية احلكومة بوابة إن
 من بيتا اإلصدار رمسياً  احلكومة تأطلق 2010 عام من وماي شهر وخالل. 2013 عام اية حبلول جاهزة تكون أن يتوقع واليت

 العديد املوقع يقدمو. اجلزائر يف املواطنني خلدمة فقط خمصصة وهي والفرنسية العربية باللغتني مفتوحة والبوابة". املواطن بوابة"
 شركة رحالت مغادرة/وصول ومواعيد الرئيسية املدن يف اجلوية األحوال ونشرة اجلزائرية الرمسية اجلريدة رابط مثل املزايا، من

  .الرأي واستطالعات العمل وفرص اجلزائرية اجلوية اخلطوط
 2010 أغسطس يف "الدولية امليادينمساء أل السريع املسار" لعملية بطلب اجلزائر تقدمت الدولية، امليادينأمساء  إدخال وبعد
 وجه على الطلب هذا يف امليادينأمساء  نظام استقرار فريق نظر وقد. البلد ميثل ميدان اسمك" الجزائر" تسمية إلقرار

  2010.32 أكتوبر يف عليه ووافق االستعجال،
 من كواحد" الجزائر". امليدان اسم بتفويض طلباً  (ICANN) املخصصة واألرقاممساء ألل نرتنتاإل مؤسسة تلقت ،2011 ديسمرب  ويف

 إدارة عن املسؤول ووه ،(CERIST) والتقنية العلمية املعلومات حبوث مركزإىل  (ccTLD) األعلى املستوى ذات القطرية امليادينأمساء 
1995 عام  يف مرة ألول تفويضه مت أن منذ ،"DZ." للجزائر األعلى املستوى ذي القطري امليدان اسم

.33  

 أليكسا، شركة وه اجلدول ومصدر. اجلزائر يف نرتنتاإل مستعملي من زيارة األكثر بوابة عشرين أوىل أدناه 15 اجلدول يعرض
 أدوات شريط بتحميل يقومون الذين نرتنتاإل مستعملي من املعلومات جتمع وهي. نرتنتاإل على معلومات شركة وهي

 يزال ال اجلدول، يف مبني وه وكما. أليكساإىل  البيانات وينقل التصفح سلوك عن معلومات األدوات شريط وجيمع. أليكسا
 وفيس جوجل مثل العاملية، البوابات تقدمه الذي احملتوى اعتماد بعد يأيت العربية باللغة ‘اخلط على’ نرتنتاإل حمتوى اعتماد
 قبل من زيارة األكثر املواقع حيث من السابع املقام يف وتأيت ‘اخلط على’ أخبار موقع هي الرائدة احمللية والبوابة. ويوتيوب بوك

  .اجلزائريني نرتنتاإل مستعملي
    

                                                            
  ./http://open.esi.dz: انظر 30
  .http://rabat.unesco.org/article.php3?id_article=1126: انظر 31
  .http://www.iana.org/reports/2011/algeria-report-20110401.html: انظر 32
  .http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-21apr11-en.htm: انظر 33

http://www.elmouwatin.dz/
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  2011الجزائر، ديسمبر  في ترتيب أكثر مواقع الويب زيارة  :15الجدول 
المستعمل اإللكترونيالموقع   الترتيب

 الوصف  اللغة بالتغيب* المستهدف

1google.comبوابة حبث عاملية اإلنكليزية عاملي
2Facebook.comعلى اخلط’شبكة تواصل اجتماعي  اإلنكليزية عاملي‘  
3Youtube.comوإذاعةوفيدي اسمبوابة تق اإلنكليزية عاملي  
4google.frبوابة حبث عامليةالفرنسية عاملي 
5yahoo.comعلى اخلط’خدمات متفرقة  اإلنكليزية عاملي‘ 
6live.comبوابة بريد إلكرتوين اإلنكليزية عاملي 
7echoroukonline.comعلى اخلط’بوابة أخبار  العربية حملي‘  
8babylon.comبرجميات ترمجة اإلنكليزيةعاملي 
9blogspot.comعلى اخلط’خدمة تدوين  اإلنكليزيةعاملي‘  

10wikipedia.orgعلى اخلط’موسوعة  اإلنكليزيةعاملي‘ 
11startimes.comعلى اخلط’خدمات تسلية متفرقة  اإلنكليزيةإقليمي‘  
12elkhabar.comاخلطعلى’موقع أخبار  العربيةحملي‘ 
13Djelfa.infoعلى اخلط’موقع أخبار  العربيةحملي‘  
14Elheddaf.comرياضة العربيةحملي 
15google.dzبوابة حبث على الويبالفرنسيةعاملي  
16msn.comعلى اخلط’خدمات متفرقة اإلنكليزيةعاملي‘  
17ouedkniss.comعلى اخلط’إعالنات الفرنسيةحملي‘ 
18Kooora.comرياضة العربيةإقليمي 
19Maktoob.comعلى اخلط’خدمات متفرقة العربيةإقليمي‘  
20xnxx.comحمتوى للبالغنياإلنكليزيةعاملي 

  مالحظة: * اللغة بالتغيب هي اللغة اليت تظهر عند أول زيارة للموقع.
  املصدر: أليكسا

 األمن السيبراني

 على احلكومية املواقع بأن تفيد تقارير ورود بعد السيربانية اجلرمية يتناول جديد قانون مشروع 2008مايو  يف احلكومة قدمت
 أنشطة اجلرائم ضمن أدرجت املالية املؤسسات مواقع وأن شهرياً  حماولة 000 4 يبلغ االحتيال حماوالت من لعدد تتعرض الويب
 على والتحريض الشخصية البيانات وسرقة التأليف حقوق على والتعدي واالحتيال بتزازالا قبيل من ‘اخلط على’ متارس

 األمن جمال يف جديدة خدمة إنشاء القانون مشروع إصدار أعقب ،2009 وماي ويف. ‘اخلط على’ املرتكبة واجلرائم اإلرهاب
 الوسائط بتكنولوجيات املتعلقة اجلرائم ملنع خاصة قواعد السيربانية اجلرائم قانون حدد وقد. اإللكرتونية باجلرائم تعىن القومي
   34.تصاالتواال

  .ذلك تستوجب اليت احلاالت على وتنص نرتنتاإل حمتوى على الرقابة فرض سلطات الدولة 7و 4و 3 املواد وختول
  .األقل على سنة ملدة الصلة ذات واملعلومات تصاالتاال مجيع ختزين نرتنتاإل خدمات مقدمي من 11و 10 املادتان وتقتضي

 عاتق على املسؤولية 14 املادة وتضع. الرقابة بتعزيز وذلك السيربانية، اجلرمية ملكافحة جديدة هيئة 14و 13 املادتان وتستحدث
ا، اليت ملواقعإىل ا بالنسبة نرتنتاإل خدمات مقدمي  استمرار لضمان الضرورية اخلطوات مجيع اختاذ منهم وتقتضي يستضيفو
  .العامة اآلداب وأ العام والنظام تتعارض موادإىل  النفاذ ومنع للمحتوى مراقبة

                                                            
   .http://www.joradp.dz/JO2000/2009/047/A_Pag.htm: انظر 34
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  البحرين
  لمحة عن السوق
 البحرين. وقد أنشئت تصاالت يفهي اهليئة التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واال (TRA) تصاالتإن سلطة تنظيم اال

  بوصفها هيئة مستقلة. 2002 أكتوبر يف
مسؤولية تعزيز وموازنة مصاحل املشرتكني واملستخدمني اآلخرين، وتعزيز املنافسة الفعالة والعادلة بني  تصاالتوتتحمل سلطة تنظيم اال

ا مسؤولة عن منح الرتاخيص اجلديدة وإدارة الرتاخيص القائمة.   35املشغلني اجلدد واملشغلني احلاليني املرخص هلم. كما أ
 والتلفزيون املتنقل، نرتنتهي املسؤولة عن تنظيم تلفزيون بروتوكول اإل تتصاالومن حيث اإلذاعة الرقمية، فإن هيئة تنظيم اال

 (DTH) املنازلإىل  املباشر حني أن هيئة شؤون اإلعالم هي املسؤولة عن تنظيم التلفزيون الرقمي لألرض واإلرسال الساتلي يف
  البحرين. يف وكذلك عن قطاعات اإلذاعة والتلفزيون

املنطقة العربية اليت انبثقت عن  يف ةقليميإطار املبادرات اإل يف املسؤولة عن املواضيع اخلمسة احملددةاهليئات  16ويعرض اجلدول 
  .2010لعام  تصاالتاملؤمتر العاملي لتنمية اال

  ةإقليميالهيئات البحرينية المسؤولة عن كل مبادرة   :16الجدول 
 ةالمسؤولةالوطنيالهيئة  

تصاالتسلطة تنظيم االالعريضالنطاق إىل  شبكات النفاذ
 عالمشؤون اإل وهيئة تصاالتوزارة الصناعة والتجارة وسلطة تنظيم اال ةالرقمياإلذاعة

تصاالتسلطة تنظيم اال الربجميات مفتوحة املصدر
وزارة الصناعة والتجارة احملتوى الرقمي العريب

تصاالتسلطة تنظيم اال السيرباينمناأل
  العرب املرشدينجمموعة  ،تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  الثابت الهاتف سوق
 " القائمة على مكانتها باعتبارها مشغل اخلطوط الثابتة املهيمنبتلكو ، حافظت شركة "تصاالتحبسب سلطة تنظيم اال

اية عام  يف بتلكو ا (زين البحرين ومينا تليكوم) مع شركة هلم املرخص WiMAX. ويتنافس مقدما خدمة 2010البحرين حبلول 
  ما. اخلاصة WiMAXما يوفران أيضاً اخلدمات الصوتية الثابتة عرب شبكات إ، حيث 

اثنني من تراخيص اخلدمات الوطنية الالسلكية الثابتة لكل من زين البحرين  تصاالت، منحت سلطة تنظيم اال2007يناير  ويف
 اسمسابقًا بزين البحرين (املعروف و البحرين، وه يف من نفس العام، قام ثاين مشغل للخدمة املتنقلة سبتمرب ويفتليكوم.  ومينا

ت مينا أطلقاخلاصة به، بينما  WiMAX عرب تكنولوجيا نرتنتخدمات الصوت واإل إطالقبفودافون البحرين)  –إم يت سي 
لذين يقدمون اخلدمات الصوتية الثابتة بواسطة . وهناك عدد من املشغلني ا2008نوفمرب  يف WiMAX خدمات تليكوم

  36واليت سبيد واتصالكوم. تو كونيكتالبحرين مثل:  يف (VoIP) نرتنتتكنولوجيا بروتوكول اإل
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اية عام   18,1، أي مبعدل تغلغل قدره 000 228إىل  السوق يف ات اهلاتف الثابتاشرتاكعدد  إمجايل، وصل 2010وحبلول 
  املائة. يف

  2010البحرين،  في ات الهاتف الثابتاشتراك  :17الجدول 
  2010 

 228 )باآلالف(البحرين يف الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 18,1% الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  المتنقل الخلوي الهاتف سوق
وزين وفيفا. وتعّد شركة البحرين  بتلكو البحرين ثالثة مشغلي خدمات متنقلة وهم:  يف حيتضن سوق اهلاتف اخللوي املتنقل

بتلكو ت أطلق 1995عام  ويفكشركة حبرينية مسامهة.   1981عام  يف ) املشغل الرئيسي وقد تأسستبتلكو ( تصاالتلال
البحرين. ويعمل على تشغيل  يف (GSM)وبذا أصبحت أول مشغل خلدمة  (GSM)املتنقلة  تصاالتلالخدمات النظام العاملي 

ا رمسياً أطلقالثانية شركة زين البحرين، وهي شركة فرعية جملموعة زين. وقد  GSMشبكة  ديسمرب  يف ت زين البحرين خدما
ت خدمات اخللوي التجارية (مبا فيها أطلق. أما فيفا البحرين فهي ثالث مشغل خلدمات اهلاتف اخللوي املتنقل، وقد 2003
  2010.37مارس  يف ثالث)اجليل ال

 1,9ات بنسبة شرتاكالبحرين. وقد اخنفض عدد هذه اال يف املتنقل اخللويات لسوق اهلاتف اشرتاكبيانات  18يقدم اجلدول و 
ما يقدر حبوايل إىل  البحرين يف املتنقلات اهلاتف اخللوي اشرتاك. كما وصل جمموع 2011النصف األول من عام  يف املائة يف

االضطرابات  وهذا االخنفاض ه ومرد. 2010اية عام  يف مليون 1,567من  هبوطاً  ،2011يونيو اية  يف مليون 1,537
اهلاتف اخللوي  تغلغلوصل معدل  فقدشباع. ب اعتماد اخللوي من مستويات اإلااقرت  وكذلكالسياسية خالل تلك الفرتة 

اية  يف 124,2من  هبوطاً  ،2011يونيو اية   يف يف املائة 118,9 بنسبة يقدرما إىل  البحرين يف املتنقل املائة حبلول 
 .2010 عام

 )2011يونيو  – 2010البحرين (ديسمبر  في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك  :18لجدول ا
الربع األخير من 

2010  
الربع الثاني من 

2011 
 537'1 567 1 )باآلالفات اهلاتف اخللوي املتنقل (اشرتاك

 −30,4 )باآلالف( املضاف إليها
 −1,9% %النمو

 118,9% 124,2% ات اهلاتف اخللوي املتنقلاشرتاكمعدل تغلغل 
  العرب املرشدينجمموعة  ،تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

                                                            
  )2011c( العرب املرشدين جمموعة: انظر 37



 
تحليل تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واعتمادها ومشاريعها على المستوى القطري   IIالقسم 

 

 
 

37 

رين
لبح
ا

 

 العريض النطاق إنترنت سوق

اية عام   وومينا تليكوم وزين البحرين وتبتلكو البحرين ومنها:  يف نرتنتمقدمًا خلدمات اإل 11، كان هناك حوايل 2010يف 
وزين البحرين ومينا تليكوم. وتقدم زين بتلكو الرئيسيون الثالثة هم  نرتنتخدمات اإل وكونيكت واليت سبيد. وكان مقدم

  أيضاً.WiMAX  البحرين ومينا تليكوم خدمات
ات اشرتاكعدد  إمجايلوصل  2010اية عام البحرين. ففي  يف اعتماد النطاق العريض الثابت واملتنقل 19ويبني اجلدول 

  38املائة. يف 5,4أي مبعدل تغلغل بنسبة  ،اشرتاك 600 67إىل  النطاق العريض (السلكي) الثابت
 ات النطاق العريض املتنقلاشرتاكالسوق خدمات اجليل الثالث، وقد وصل عدد  يف ويقدم مجيع مشغلي اهلاتف املتنقل

اية عام  200 268 إىل  املائة. يف 21,3، أي مبعدل تغلغل النطاق العريض املتنقل بنسبة 2010حبلول 

  (2010)البحرين  في النطاق العريض إنترنتات اشتراك  :19الجدول 
  2010 

 67,6 )*باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 5,4% الثابتالعريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل
 268 )باآلالف(النشطةالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 21,3% النشطاملتنقل العريض النطاق تغلغلمعدل

 694 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
 55% نرتنتاإل مستعملي تغلغلمعدل

  WiMAXات اشرتاك النطاق العريض (السلكي) الثابت إنرتنتات اشرتاكتتضمن  مالحظة:* ال
 تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

 ةقليميالمبادرات اإل

 العريض النطاقإلى  النفاذ شبكات

النطاق العريض، مبا فيها التكنولوجيات (السلكية) الثابتة إىل  سوق البحرين حاليًا مخس تكنولوجيات جتارية للنفاذ يف هنالك
والنظام العاملي  ،FTTx، والليف VSAT واملطراف ،WiMAX، والتشغيل البيين (DSL)والالسلكية التالية: خط املشرتك الرقمي 

  ).UMTS/HSPAمن اجليل الثالث ( GSMاملتنقلة  تصاالتلال
ا من اجليل الثالث واجليل الثالث املعزز مع  –ت زين البحرين (إم يت سي أطلقوقد   املشغل إطالقفودافون البحرين) خدما
، املشغل الرئيسي، خدمات اجليل الثالث بتلكو ت أطلق، 2007ديسمرب  يف ذلك بأربع سنوات،. وبعد 2003ديسمرب  يف

   2010.39مارس  يف واجليل الثالث املعزز. وتقدم فيفا خدمات اجليل الثالث منذ انطالقها
 اهلاتف اخللوي . وقد استثمر مجيع مشغلي(LTE)البحرين هي التطور الطويل األجل  يف إن تقنية النطاق العريض املقبلة

ا من أجل نشر  يف مليون دوالر أمريكي 50التطور الطويل األجل. واستثمرت شركة زين البحرين  يف االرتقاء بشبكا

                                                            
  .الثابت) السلكي( العريض النطاق اشرتاكات عدد يف مشمولة غري 00 خدمات فإن لالتصاالت الدويل االحتاد لتعريف وفقاً  38
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تكنولوجيا التطور الطويل األجل. وستمكن هذه التكنولوجيا عمالء زين البحرين من احلصول على حتميل أسرع للبيانات 
إىل  ، الشبكة املسطحة من خالل تقدمي خدمة نفاذ الرزم عالية السرعةنرتنتول اإلبروتوكإىل  نتيجة لتحوهلا الكامل

مليون دوالر أمريكي لنشر خدمة التطور الطويل األجل لكنها  39حوايل  بتلكو بينما استثمرت  40.(I-HSPA) نرتنتاإل
 خدمة التطور طويل األجل التجارية طالقوأخريًا فإن الوافد الثالث، فيفا البحرين، ختطط إل 41تطلق اخلدمة بعد. مل
  2012.42البحرين خالل  يف

  النطاق العريض.إىل  البحرين فيما يتعلق مبشاريع شبكات النفاذ يف املبادرات الرئيسية األخرية 20ويعرض اجلدول 
  البحرين في النطاق العريضإلى  مشاريع شبكات النفاذ  :20الجدول 

 النطاق العريضإلى  ع النفاذو مشر 
 الوصف الحالة البحرينفي

اجتارياً البحرينفيفاتأطلق منجزة املتنقلة فيفاخدمات  .2010 مارس يف )الثالث اجليلفيها مبا( املتنقلة خدما

ا االرتقاء يف مليون دوالر أمريكي 50استثمرت شركة زين البحرين  جارٍ  األجل طويل للتطور زين مشروع من أجل  بشبكا
 التطور طويل األجل.تكنولوجيانشر

 تكون أن املقرر ومن. 2012 خالل األجل طويل التطور خدمة طالقإل املشغل خيطط جارٍ  البحرين فيفا
 .سنرت سييت البحرين من بدءاً  خمتارة،مناطقيفجتارياً متاحةاخلدمة

 ،مليون دوالر أمريكي لنشر خدمة التطور طويل األجل 39حوايل بتلكو استثمرت  جارٍ  البحرينبتلكو 
 تطلق اخلدمة بعد.مللكنها

  فيفا ،املصدر: زين

  الرقمية اإلذاعة
يدخل التلفزيون الرقمي لألرض  ملالبحرين. و  يف يوجد حاليًا أي كيان مستقل مسؤول عن تنظيم سوق اإلذاعة الرقمية ال

، ثالث منها متلكها الدولة وأربعة ذات ملكية (DTH)املنازل إىل  قنوات ساتلية مباشرة 7البحرين. وهنالك  يف مرحل التشغيل
  43خاصة.

 ،2007فرباير  يف IPTVالبحرين. وبدأت نيوتيل خدمات  يف حيز التشغيل (IPTV) نرتنتوقد دخل تلفزيون بروتوكول اإل
 IPTV ، املشغل الرئيسي، خدماتبتلكوت أطلقو  44فقط جلزيرة ريف وجزيرة أمواج. IPTV قدمت خدمة 2011حبلول سبتمرب و 
  45جزيرة ريف. يف ولكنها مقصورة على منطقتني مطورتني حديثاً  2011سبتمرب  يف

السوق البحرينية. وتقدم فيفا حالياً، وهي ثالث مشغل للخدمة   يف نرتنتويقدم التلفزيون املتنقل كخدمة معتمدة على بروتوكول اإل
  البحرين.  يف أدناه تفاصيل وضع تكنولوجيات اإلذاعة الرقمية 21املتنقلة، خدمات التلفزيون املتنقل. ويبني اجلدول 

    

                                                            
  .http://www.bh.zain.com/portal/page/portal/AboutUs/aboutUs: انظر 40
 .http://www.batelco.com/batelco_cms/NewsStory.aspx?nid=804: انظر 41
  .http://www.viva.com.bh/static/CorporatePortal/English/Plans/Broadband/4G-LTE/index.htm: انظر 42
  )أ 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 43
 /.http://www.nue-tel.com: انظر 44
  http://www.batelco.com/batelco_cms/NewsStory.aspx?nid=737: انظر 45
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 2011البحرين، ديسمبر  في تكنولوجيات اإلذاعة الرقمية  :21الجدول 

 مقدمو الخدمة السوق حالة الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا
 عن المسؤولة التنظيمية الهيئة

 الخدمة
 اإلعالم شؤون هيئة غ/م تشغيليغري لألرض الرقميالتلفزيون

 خاصة 4و الدولة متلكها قنوات 3 تشغيلي )DTH( للمنازل املباشر الساتل
 اإلعالم شؤون هيئة *امللكية

 تصاالتهيئة تنظيم اال بتلكو  نيوتل، تشغيلي )IPTV( نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون

 برتوكول على قائم( املتنقل التلفزيون
 تصاالتهيئة تنظيم اال فيفا تشغيلي )نرتنتاإل

 تصاالتهيئة تنظيم اال غ/م تشغيليغري )رقمية فيديوية إذاعة( املتنقلالتلفزيون
التشغيل، أي ميكن هليئة واحدة أن لتشغل أكثر من قناة واحدة.  وهيئات اإلذاعة أإىل  القنوات وليسإىل  00الساتلية  مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 

  .2011بريل أإىل  تشمل البيانات القنوات اجملانية وتشري
  العرب، اهليئات التنظيمية الوطنية. املرشديناملصدر: جمموعة 

  المصدر مفتوحة البرمجيات
خطتها اإلمنائية الطويلة األجل "رؤية   ويفاختذت البحرين عددًا من اخلطوات لدعم استخدام الربجميات اجملانية واملفتوحة املصدر. 

"خفض التكاليف وزيادة املرونة وحتسني اإلنتاجية من خالل احللول املفتوحة املصدر." ومتاشيًا مع هذه إىل  " تتطلع اململكة2030
 46وهي برجميات مفتوحة املصدر. املفتوحة، املشاريع حللول Novellsالبحرين جمموعة   يف ارة التنمية االجتماعيةالرؤية اختارت وز 

وعالوة على ذلك، شاركت  47املفتوحة املصدر. والربجميات Linuxوتقدم هذه اجملموعة عروضًا وندوات ومناقشات حول برامج 
 و. وكان اهلدف من هذا احلدث ه2010عام   يف للربجميات املفتوحة املصدر إفريقياالشرق األوسط و   يف أول منتدى  يف البحرين

  48تصاالت.قطاع تكنولوجيا املعلومات واال  يف تطوير ودعم استخدام تكنولوجيا الربجميات املفتوحة املصدر

   العربي الرقمي المحتوى
اعتماد إىل  البحرين، مما أدى يف اإللكرتونية اسرتاتيجيات لتطوير اجملتمع الرقمي واحلكومة تصاالتحددت سلطة تنظيم اال

ا هيئة احلكومةإ، وتقوم ب2007مايو  يف البحرين يف اإللكرتونيةبوابة احلكومة  إطالقاحملتوى احمللي. ومت  كجزء   اإللكرتونية دار
  الشاملة. اإللكرتونيةمن اسرتاتيجية البحرين الوطنية لتنفيذ برامج احلكومة 

ومجعية  اإللكرتونيةجائزة احملتوى اإللكرتوين البحرينية اليت تنظمها هيئة احلكومة  ووير احملتوى الرقمي وهومثة مثال آخر عن تط
لكرتوين ذي اجلودة اختيار احملتوى اإل و. وهذه اجلائزة مستوحاة من جائزة القمة العاملية واهلدف منها هنرتنتالبحرين لإل
  49الوسائط اجلديدة.تطبيقات  يف بداع واالبتكاراإل وتشجيع

                                                            
  http://www.itp.net/581814-bahrain-ministry-of-social-development-improves-it-management: انظر 46
  .http://www.linuxbahrain.com: انظر 47
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 اسمب ، مبادرة2010يونيو  يف البحرين، تصاالت يفامليادين العربية، فقد قادت هيئة تنظيم االأمساء دعم إىل أما بالنسبة 
 العربية األحرف البك" (arab.ميادين عامة للمستوى األعلى "أمساء جامعة الدول العربية للتقدم بطلب للحصول على 

من قبل أولئك الذين  نرتنتالبحرين فإن ذلك "سيشجع استخدام اإل تصاالت يفهليئة تنظيم اال ). ووفقاً اإلنكليزيةو 
يتوفر بعد أي من  الو  50."نرتنتاإل يف يستطيعون التعامل مع احلروف الالتينية وسيشجع ويساعد على زيادة احملتوى العريب  ال

  " باألحرف العربية.bahrain." و"arab.التمديدين "
 واضح والبحرين. وكما ه يف نرتنتاألكثر زيارة من قبل مستعملي اإل وىلأدناه بوابات الويب العشرين األ 22ول ويبني اجلد

ما زال يأيت بعد اعتماد احملتوى الذي توفره البوابات العاملية مثل جوجل  ‘على اخلط’اجلدول فإن اعتماد احملتوى العريب  يف
  .وفيس بوكويوتيوب 
   2011البحرين، ديسمبر  في مواقع الويب األكثر زيارةترتيب   :22الجدول 

المستعمل  موقع الويبالترتيب
 الوصف  اللغة بالتغيب* المستهدف

1 google.com.bh الويب يفبوابة حبث العربية عاملي 
2 facebook.com على اخلط’شبكة تواصل اجتماعي  اإلنكليزية عاملي‘ 
3 youtube.com وإذاعة وفيدي اسمبوابة تق اإلنكليزية عاملي 
4 google.com الويب يف بوابة حبث عاملي اإلنكليزية عاملي 
5 live.com إلكرتوينبوابة بريد اإلنكليزية عاملي 
6 yahoo.com على اخلط’خدمات متفرقة  اإلنكليزية عاملي‘ 
7 twitter.com على اخلط’شبكة تواصل اجتماعي  اإلنكليزية عاملي‘ 
8 wikipedia.org موسوعة اإلنكليزية عاملي 
9 blogspot.com على اخلط’خدمة تدوين  اإلنكليزية عاملي‘ 

10 maktoob.com  على اخلط’خدمات متفرقة  العربية إقليمي‘ 
11 msn.com على اخلط’خدمات متفرقة  اإلنكليزية عاملي‘ 
12 mbahrain.net على اخلط’منتديات العربية حملي‘ 
13 bahrainforums.com على اخلط’منتديات العربية حملي‘ 
14 kooora.com رياضة العربية إقليمي 
15 alwasatnews.com على اخلط’بوابة أخبار  العربية حملي‘ 
16 4shared.com اخلط على’ ختزيناإلنكليزية عاملي‘ 
17 mediafire.com امللفات مشاركة خدماتاإلنكليزية عاملي 
18 amazon.com إلكرتونية جتارةاإلنكليزية عاملي 
19 babylon.com ترمجة برجمياتاإلنكليزية عاملي 
20 t.co لتويرت فرعي ميداناإلنكليزية عاملي 

  مالحظة: * اللغة بالتغيب هي اللغة اليت تظهر عند أول زيارة للموقع.
  املصدر: أليكسا

                                                            
  .http://www.tra.org.bh/en/pdf/arabDomainNamePressRelease_en.pdf: انظر 50
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   السيبراني األمن
 والقوانني ذات الصلة حبقوق املؤلف، فقد بدأت البحرين اإللكرتونيةمع أن اإلطار التشريعي يتألف بشكل رئيسي من التجارة 

ت أطلق 2010  عام  ويف. ‘على اخلط’ذلك سالمة الطفل   يف أنواع جديدة من اجلرمية السيربانية، مبا  يف السنوات األخرية تنظر  يف
حرين مشروع "التصفح اآلمن" لرفع مستوى الوعي باملخاطر السيربانية والتسلط السيرباين وإساءة الب  تصاالت يفهيئة تنظيم اال

بني  نرتنتاإل  يف لقضايا السالمة  الشام  الالبحرين. ويقدم املشروع حتلي  يف نرتنتبني مستعملي اإل ‘على اخلط’االستعمال 
  .نرتنتالبالغني واألطفال، ويضع توصيات لضمان سالمة الشبان والكبار ممن يتصفحون اإل

  يلي: ما تصاالتوبعد التشاور، اقرتحت هيئة تنظيم اال
  جمال محاية الطفل  يف إطار تشريعي  •
 تشريعات بشأن اجلرمية السيربانية   •
 تدريب تثقيفي لآلباء واألطفال   •
 ية وطنية لرفع مستوى الوعي إعالممحلة   •

وإرساء إطار تشريعي  اإللكرتونيةإنشاء جملس لوضع وضمان تنفيذ اسرتاتيجية السالمة  تصاالتواقرتحت هيئة تنظيم اال
 51البحرين. يف نرتنتحلماية مستعملي اإل

 

                                                            
  .(2010) االتصاالت تنظيم هيئة/البحرين مملكة: انظر 51
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  رالقم جزر
  لمحة عن السوق

وتشجيع  تصاالتمها وزارة الربيد واال تصاالتتكنولوجيا املعلومات واالإن الكيانني الرئيسيني املسؤولني عن تنظيم قطاع 
املعنية بالنقل والسياحة، واهليئة الوطنية لتنظيم تكنولوجيا املعلومات  تصاالتالتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واال

بناًء على ملشغلني تقدمي أي خدمة حمايدة من حيث التكنولوجيا واخلدمة وختول ا تصاالت. وتراخيص اال(ANRTIC)  تصاالتواال
. وتقدَّم خدمات تصاالتلالجزر القمر، وهي املشغل الوحيد  البلد من قبل تليكوم  يف أي تكنولوجيا. ويتم توفري مجيع اخلدمات

مي ات ومن حيث السرعة، من خالل خط املشرتك الرقشرتاكتزال حمدودة جداً من حيث عدد اال  الالنطاق العريض الثابت، واليت 
، وهي Mpessi  عايل السرعة من خالل نرتنتاإلإىل  خدمة النفاذ أيضاً  جزر القمر فقط. كما تقدم تليكوم (ADSL)الالتناظري 

 .2012عام   يف جزر القمر للبدء بتقدمي خدمات اجليل الثالث ة ثابتة. وختطط تليكومسلكي  التقنية 

  الثابت الهاتف سوق
اية عام   املائة. يف 2,9،أي مبعدل تغلغل قدره 000 21جزر القمر  يف ات اهلاتف الثابتاشرتاك إمجايلبلغ  2010حبلول 

  2010جزر القمر،  في ات الهاتف الثابتاشتراك  :23الجدول 
  2010 

 21 (باآلالف)ات اهلاتف الثابت اشرتاك
 2,9% معدل تغلغل اهلاتف الثابت 

  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

 المتنقل الخلوي الهاتف سوق

اية عام   املائة. يف 22,5،أي مبعدل تغلغل قدره 000 165ات اهلاتف املتنقل اشرتاك إمجايل، بلغ 2010حبلول 

  2010جزر القمر،  في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك  :24الجدول 
  2010 

 165 (باآلالف) ات اهلاتف اخللوي املتنقلاشرتاك
 22,5% معدل تغلغل اهلاتف اخللوي املتنقل

   تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  العريض النطاق إنترنت سوق
اية عام   إنرتنتاملائة. وتكاد خدمة  يف 5، أي مبعدل تغلغل قدره 000 38 نرتنتعدد مستعملي اإل إمجايل، بلغ 2010حبلول 

 هذا البلد. يف تذكر النطاق العريض (السلكي) الثابت ال
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  2010 القمر، جزر في العريض النطاق إنترنت اتاشتراك  :25الجدول 
  2010 

 0.2 النطاق العريض (السلكي) الثابت (باآلالف)* إنترنتات اشتراك
 0,02% النطاق العريض (السلكي) الثابت إنرتنت معدل تغلغل

 0 المتنقل عريض النطاق النشطة (باآلالف) نترنتات اإلاشتراك
 38 (باآلالف) نترنتاإلومستعمل

  5%  نرتنتمعدل تغلغل مستعملي اإل
 WiMAXات اشرتاكالثابت  (السلكي) عريض النطاق نرتنتات اإلاشرتاكتتضمن  مالحظة: *ال

   تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  ةقليميالمبادرات اإل
اإلذاعة  والنطاق العريض أإىل  شبكات النفاذ مشاريع حمددة خبصوص جزر القمر من حيث وليس هنالك من مبادرات أ

 األمن السيرباين. والربجميات مفتوحة املصدر أ والرقمية أ
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 جيبوتي

 لمحة عن السوق

وزارة بل يتم اإلشراف على هذا القطاع من قبل  تصاالتجيبويت أي هيئة تنظيمية مستقلة لتكنولوجيا املعلومات واال  يف يوجد ال
. كما يتم توفري تصاالت. وتقوم جيبويت تليكوم بتقدمي مجيع خدمات االتصاالتاملسؤولة عن الربيد واال تصاالتالثقافة واال

ات ومن حيث السرعة، عن طريق خط شرتاكحمدودة جدًا من حيث عدد اال تزال  الخدمات النطاق العريض الثابت، اليت 
 .201252ط. وختطط جيبويت تليكوم لتوفري خدمة اجليل الثالث بدءاً من عام فق (ADSL)املشرتك الرقمي الالتناظري 

  الثابت الهاتف سوق
اية عام   املائة. يف 2,1جيبويت، أي مبعدل تغلغل قدره  يف 000 19ات اهلاتف الثابت اشرتاك إمجايل، بلغ 2010حبلول 

  2010جيبوتي،  في ات الهاتف الثابتاشتراك  :26الجدول 
  2010 

 19 (باآلالف)ات اهلاتف الثابت اشرتاك
 2,1% معدل تغلغل اهلاتف الثابت 

  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

 المتنقل الخلوي الهاتف سوق

اية عام   املائة. يف 18,7،أي مبعدل تغلغل قدره 166,000ات اهلاتف اخللوي املتنقل اشرتاك، بلغ جمموع 2010حبلول 

  2010جيبوتي،  في الهاتف الخلوي المتنقلات اشتراك  :27الجدول 
 2010 

 166 (باآلالف)ات اهلاتف اخللوي املتنقل اشرتاك
 18,7% معدل تغلغل اهلاتف اخللوي 

   تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  العريض النطاق إنترنت سوق
اية عام  املائة. ويكاد استعمال  يف 6,5، أي مبعدل تغلغل قدره 58,000حوايل  نرتنت، كان عدد مستعملي اإل2010حبلول 

  هذا البلد. يف يذكر الالنطاق العريض (السلكي) الثابت  إنرتنت

                                                            
  .http://www.agenceecofin.com/operateurs/2209-1388-djibouti-telecom-va-lancer-le-premier-reseau-3g-a-djibouti: انظر 52
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  2010جيبوتي،  في النطاق العريض إنترنتات اشتراك  :28الجدول 
  2010 

 8 (باآلالف)*النطاق العريض (السلكي) الثابت إنترنتات اشتراك
 0,9% النطاق العريض (السلكي) الثابت إنرتنتمعدل تغلغل 

 0 (باآلالف)النطاق العريض المتنقل النشطة إنترنتات اشتراك
 58 (باآلالف) مستعملو اإلنترنت

 6,5%  نرتنتمعدل تغلغل مستعملي اإل
   WiMAXات اشرتاكالنطاق العريض الثابت  إنرتنتات اشرتاكتتضمن   المالحظة: * 

  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  ةقليميالمبادرات اإل
اإلذاعة الرقمية  والنطاق العريض أإىل  شبكات النفاذ مشاريع حمددة خبصوص جيبويت من حيث وليس هنالك من مبادرات أ

 األمن السيرباين. والربجميات مفتوحة املصدر أ وأ
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 مصر 

  لمحة عن السوق
واجلهاز  (MCIT)  وتكنولوجيا املعلومات تصاالتمصر ومها: وزارة اال  يفتصاالت ن مسؤوالن عن تنظيم قطاع االاهناك كيانان رئيسي
  .(NTRA) تصاالتالقومي لتنظيم اال

والتلفزيون  نرتنتمبسؤولية تنظيم تلفزيون بروتوكول اإل تصاالتجمال اإلذاعة الرقمية يضطلع اجلهاز القومي لتنظيم اال ويف
علومات باملسؤولية عن التلفزيون الرقمي لألرض وعن الساتل املباشر وتكنولوجيا امل تصاالتاملتنقل. وتضطلع وزارة اال

الكيان املسؤول عن القطاع السمعي والسمعي  وذلك فإن االحتاد املصري لإلذاعة والتلفزيون هإىل  . باإلضافة(DTH) للمنازل
ختطيط وتطوير وإنتاج إىل  باإلضافةالتلفزيوين داخل البلد وخارجه، و مصر، وتشمل مسؤولياته: البث اإلذاعي  يف البصري

  الربامج اإلذاعية والتلفزيونية احمللية والدولية.
ة من أجل املنطقة العربية املنبثقة عن قليميإطار املبادرات اإل يف اهليئات املسؤولة عن املواضيع اخلمسة احملددة 29ويبني اجلدول 

 .تصاالتلالاالحتاد الدويل  الذي عقده 2010لعام  تصاالتاملؤمتر العاملي لتنمية اال

 ةإقليميالهيئات المصرية المسؤولة عن كل مبادرة   :29الجدول 
 الهيئة الوطنية المسؤولة  

  النطاق العريضإىلشبكات النفاذ تصاالتاجلهاز القومي لتنظيم اال
وتكنولوجيا املعلومات واجلهاز  تصاالتوزارة اال

 الرقميةاإلذاعة  تصاالتالقومي لتنظيم اال
 الربجميات مفتوحة املصدر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات

 احملتوى الرقمي العريب تصاالتاجلهاز القومي لتنظيم اال
 األمن السيرباين احلاسوبلطوارئالفريق املصري لالستجابة 

   العرب املرشدين، جمموعة تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

 الثابت الهاتف سوق

مقبل على  تصاالتهي املشغل الرئيسي احملتكر للخطوط الثابتة. وكان اجلهاز القومي لتنظيم اال تصاالتلالالشركة املصرية 
دون حتديد أي موعد جديد. وقد أعلن  2008سبتمرب  يف البلد، لكن هذه العملية توقفت يف منح رخصة ثانية للهاتف الثابت

أوروبا والواليات املتحدة تواجه تقلبات كبرية  تصاالت يفتكنولوجيا املعلومات واالاجلهاز عن تأجيل العملية ألن "أسواق 
  53بسبب تزايد معدالت التضخم وارتفاع األسعار."

اية عام   يف بيانات سوق اهلاتف الثابت 30ويبني اجلدول   618 9  إىل ات اهلاتف الثابتاشرتاك إمجايلوصل  2010مصر. وحبلول 
ات اهلاتف الثابت اشرتاكاخنفض عدد  2011عام  األوىل مناملائة. وخالل الستة أشهر   يف 11,9غل قدره مليون، أي مبعدل تغل

 املائة.  يف 11مليون، أي مبعدل تغلغل قدره  9,28ات اهلاتف الثابت اشرتاك إمجايلاملائة، حيث بلغ   يف 3,7بنسبة 

                                                            
  .http://www.tra.gov.eg/english/news_newsdetails.asp?PID=36&ID=146: انظر 53
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  )2011يونيو  – 2010مصر (ديسمبر  في ات الهاتف الثابتاشتراك  :30الجدول 
 2010الربع األخير  2011الربع الثاني  

 275 9 618 9 ات اهلاتف الثابت (باآلالف)اشرتاك
  −343  املطروح منها (باآلالف)

 −3,7% %والنم
 11,0% 11,9% معدل تغلغل اهلاتف الثابت

  تصاالت، اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  المتنقل الخلوي الهاتف سوق
اية عام  السوق املصرية ثالثة مشغلني خلدمات اهلاتف اخللوي املتنقل. وكانت موبينيل قد بدأت  يف ، كان2011حبلول 

ا  العام نفسه، وازدادت املنافسة يف مصرإىل  . وقد بدأت املنافسة بدخول شركة فودافون199854مايو  يف عمليا
  55مصر. اتصاالتبدخول شركة  2007 مايو يف

ا مباشرة برخصة اجليل الثالث اتصاالتوبدأت  حني حصل كل من موبينيل وفودافون على رخصة اجليل  يف مصر عمليا
ا من اجليل الثالث واجليل الثالث املعززأطلق. و 2007عام  يف الثالث ت أطلق، بينما 2007مايو  يف ت فودافون مصر خدما

ا من اجليل الثالث واجلي   2008.56  سبتمرب يف ل الثالث املعززموبينيل خدما
اية عام   87,1 مليون، أي مبعدل تغلغل قدره 661 70إىل ات اهلاتف اخللوي املتنقل اشرتاكعدد  إمجايل، وصل 2010وحبلول 

  املائة. يف
   )2011يونيو  – 2010 مصر (ديسمبر في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك  :31الجدول 

 2011 الثانيالربع 2010األخيرالربع  
 432 76 661 70 ات اهلاتف اخللوي املتنقل (باآلالف)اشرتاك

 96,6% 87,1% معدل تغلغل اهلاتف اخللوي املتنقل
   تصاالت، اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  العريض النطاق إنترنت سوق
ج  والفئة ب والفئة أثالث فئات: الفئة إىل  خدمات البيانات ومقدممصر سوق تنافسية. وينقسم  يف نرتنتإن سوق اإل

كانت اهليئة التنظيمية   2011ألول مرة. وحبلول أكتوبر  2000عام  يف (مشغلون افرتاضيون). ومت منح الرتاخيص للفئات الثالث
ترخيصاً  154إىل  الفئة ب) باإلضافة() وأربعة تراخيص ملقدمي خدمات البيانات أالفئة ( نرتنتقد منحت سبعة تراخيص لإل

ج) توفري  ،ب ،أ(الفئة ج) وترخيص تناظر عاملي واحد. وميكن للمرخص هلم من مجيع الفئات ( نرتنتملقدمي خدمات اإل
 مصر. يف نرتنتنظام ترخيص اإل 32. ويبني اجلدول (ADSL)خدمة خط املشرتك الرقمي الالتناظري 

                                                            
  .http://www.mobinil.com.eg/aboutMobinil/companyprofile.aspx: انظر 54
 http://etisalat.com.eg/etisalat/Etisalat_Portal_En/about/corporate.htm?_pageid=42,1&_dad=portal&_schema=PORTAL: انظر 55
&siteAlias=etisalat&sitePath=Etisalat_Portal_En&kpAlias=about&pageAlias=corporate  
  ).ج 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 56



 
واعتمادها ومشاريعها على المستوى القطريتصاالتتحليل تنظيم تكنولوجيا المعلومات واال   IIالقسم 

 

 

 

48 

صر
م

 

  مصر في نترنتنظام ترخيص اإل  :32الجدول 
 لهم المرخص نترنتاإل مقدمو خدمات الترخيصنطاق الترخيصفئة

 أ
 اخلاص الدويل النطاق عرض شراء" أ" الفئة من هلم للمرخص جيوز
) DSLAMS( الرقمي املشرتك خط نفاذ إرسال معدد ونشر به

 به اخلاص
 دوت لينك أونالين، نايل نت، إجيي داتا، إيه يت

 يال ،تصاالتلال نور داتا، فودافون نت،

 من الدويل النطاق عرض على احلصول" ب" الفئة من هلم للمرخص جيوز ب
 باتيلكو سوفيكوم، مينانت، إيكوانت، اآلخريناخلدمةملقدميالبيعوإعادة"أ"فئةمنهلماملرخص

 خالل من النهائيني للمستعملني نرتنتاإل بروتوكول خدمات توفري ج
 إنرتنت خدمات مقدم 154 "أ"فئةمنهلماملرخصمنعليهاحيصلوناليتالتسهيالت

 عاملي تناظر
 من هلم املرخص بني للتوصيل الالزمة التحتية البنية تشغيلو  بناء
أمساء  ومقدمي اإللكرتوين احملتوى ومقدمي" ب" والفئة" أ" الفئة

 البياناتومراكزامليادين،
 إكس يب جي

   نرتنتاإل مقدمو خدمة، تصاالتاملصدر: اجلهاز القومي لتنظيم اال
. وقد (LLU) ، وسرعان ما تبعتها خدمة فك ترزمي العروة احمللية2002عام  يف مت إدخال خدمة خط املشرتك الرقمي الالتناظري

النطاق  إنرتنتمن أجل تقدمي خدمات  تصاالتلالالعروة احمللية مع املصرية  اسممن تق نرتنتمّكن ذلك مقدمي خدمات اإل
على احتكار اخلدمات  تصاالتلالالعريض باستعمال تكنولوجيا خط املشرتك الرقمي الالتناظري، بينما حافظت املصرية 

 57الصوتية.

اية عام  مليون، حيث كانت األغلبية  1,45النطاق العريض (السلكي) الثابت  إنرتنتات اشرتاك، بلغ عدد 2010وحبلول 
مصر هي  يف النطاق العريض األخرى املنتشرة إنرتنت. تكنولوجيا (ADSL)الساحقة من خطوط املشرتك الرقمي الالتناظري 

 اخللوي املتنقل عريض النطاق. نرتنتاإل

  2010مصر،  في النطاق العريض إنترنتات اشتراك  :33الجدول 
  2010 

 450 1 النطاق العريض (السلكي) الثابت (باآلالف)* إنترنتات اشتراك
 1,8% النطاق العريض (السلكي) الثابت إنرتنتمعدل تغلغل 

 155 5 النطاق العريض المتنقل النشطة (باآلالف) إنترنتات اشتراك
  6,4% معدل تغلغل النطاق العريض املتنقل النشط

 692 21 (باآلالف) مستعملو اإلنترنت
 27% نرتنتمستعملي اإلمعدل تغلغل 

   .WiMAXات اشرتاكالنطاق العريض (السلكي) الثابت  إنرتنتات اشرتاكتتضمن  مالحظة: * ال
   تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

                                                            
  .(2011) االتصاالت لتنظيم القومي اجلهاز/املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة ربية،الع مصر مجهورية: انظر 57
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  ةقليميالمبادرات اإل

  العريض النطاق إنترنتإلى  النفاذ شبكات
النطاق العريض إىل  ثنتان للنفاذاالنطاق العريض،  إنرتنتإىل  السوق املصرية حاليًا ثالث تكنولوجيات جتارية للنفاذ  يف هنالك

النطاق العريض الالسلكي. وتكنولوجيتا النطاق العريض (السلكي) الثابت مها خط املشرتك إىل  (السلكي) الثابت وواحدة للنفاذ
  .UMTS/HSPA  بينما يتم تقدمي خدمات النطاق العريض الالسلكي اعتماداً على تكنولوجيا FTTxواأللياف  (DSL)الرقمي 

مصر اخلدمات اخللوية املتنقلة (مبا  اتصاالتت أطلق، عندما 2007مايو مصر منذ  يف وخدمات اجليل الثالث متوفرة جتارياً 
ليت بدأت بتوفري خدمات النطاق العريض املتنقل بعد أيام البلد. وبعد فرتة وجيزة تبعتها فودافون مصر ا يف فيها اجليل الثالث)

ا من اجليل الثالثأطلقمصر. مث  اتصاالت إطالققليلة من    2008.58سبتمرب  يف ت موبينيل خدما
، عن 2009 أكتوبر يف ،تصاالتلالفقد أعلنت املصرية  (NGAN)شبكات نفاذ اجليل التايل إىل  شبكات النفاذإىل أما بالنسبة 

أكملت  2010 . وحبلول نوفمرب59القاهرة تسمى الكرامية يف ضاحية يف (FTTH)املنازل إىل  أول عملية نشر لأللياف إطالق
القاهرة. وخيطط مشغل اخلدمة لتوسيع  يف منطقة مرتفعات القطامية يف (FTTH)للمنازل إىل  نشر األلياف تصاالتلالاملصرية 

  ستعمل النهائي.شبكته اليت سوف تعتمد على الطلب من جانب امل
 النطاق العريض.إىل  مصر فيما يتعلق مبشاريع شبكات النفاذ يف املبادرات الرئيسية األخرية 34يبني اجلدول 

   النطاق العريض إنترنتإلى  مشاريع النفاذ  :34الجدول 
  النفاذ شبكة مشروع
 الوصف الوضع العريض النطاقإلى

 باملصرية FTTx األلياف شبكة
 وخيطط. القاهرة من خمتارة ضواح يف FTTH األلياف لنشر 2009 أكتوبر يف املشروع بدأ جار تصاالتلال

 .النهائي املستعمل جانبمن الطلب على يتوقفماو وهشبكته،لتوسيعاملشغل
 الوطين العريض النطاق خطة
 مبا واجلغرافية السكانية التغطية توسيعإىل  دف العريض النطاق لتطوير مرحلتني من خطة  جار  اإللكرتونيةملصر

 60.الريفية املناطقإىل العريضالنطاقتوصيلذلكيف
 تصاالتلال، املصرية تصاالتاملصدر: اجلهاز القومي لتنظيم اال

 الرقمية اإلذاعة

/الساتلي. وهناك العديد DTHشراف على اإلذاعة الرقمية عرب التوصيل إلوتكنولوجيا املعلومات حاليًا با تصاالتتقوم وزارة اال
املتنقل خدمة التلفزيون  مشغلو اهلاتفوعالوة على ذلك يقدم  61مصر. يف ة اليت يقع مقرها الرئيسيقليميمن القنوات اإل

الوضع الراهن لتكنولوجيا  35. ويبني اجلدول تصاالتاملتنقل، ويتم تنظيم هذه السوق من قبل اجلهاز القومي لتنظيم اال
 اإلذاعة الرقمية.

                                                            
  )ج 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 58
 http://ir.telecomegypt.com.eg/press%20releases/press%20releases/Telecom%20Egypt%20Announces%20The%20: انظر 59

Launch%20of%20Its%20Fiber%20To%20The%20Home%20Services%20in%20Cairo.pdf.  
  http://www.tra.gov.eg/emisr/Summary_En.pdf: انظر 60
  )أ 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 61
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  مصر في سوق اإلذاعة الرقمية  :35الجدول 

  التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق وضع  الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا
 الخدمة عن المسؤولة 

 تكنولوجياو  تصاالتاال وزارة م/غ  تشغيلي غري لألرض الرقمي التلفزيون
 املعلومات

 قناة 21و خاصة، ملكية ذات قناة 67  تشغيلي /الساتليDTHالتوصيل 
 *الدولةمتلكها

 وتكنولوجيا تصاالتاال وزارة
 املعلومات

 لتنظيم القومي اجلهاز م/غ  تشغيلي غري نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون
 تصاالتاال

 على القائم( املتنقل التلفزيون
 لتنظيم القومي اجلهاز مصر اتصاالت موبينيل،  تشغيلي )نرتنتاإلبرتوكول

 تصاالتاال
 فيديوي بث( املتنقل التلفزيون
 لتنظيم القومي اجلهاز م/غ  تشغيلي غري )رقمي

 تصاالتاال
املشغلني، أي ميكن هليئة واحدة تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن  وهيئات البث أإىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 

   .2011بشهر أبريل  القنوات اجملانية وتتعلقالبيانات 
  العرب، اهليئات التنظيمية الوطنية. املرشديناملصدر: جمموعة 

السوق املصرية رغم عدم وجود عقبات تنظيمية أمام اجلهات الوطنية املرخص هلا  يف غري شغال نرتنتتلفزيون بروتوكول اإل
املنطقة مثبط  يف DTH ذه اخلدمة. ولعل العرض الضخم من القنوات اجملانيةخبدمة النطاق العريض الثابت حتول دون تقدميها ه

  .نرتنتذلك تلفزيون بروتوكول اإل يف قوي للتلفزيون املأجور عموماً، مبا
. ويقدم حاليًا مجيع مقدمي اخلدمات املتنقلة نرتنتالسوق املصرية كخدمة قائمة على بروتوكول اإل يف ويقدم التلفزيون املتنقل

مصر مها اللتان  اتصاالتأن موبينيل و  الإمصر) خدمات اجليل الثالث املعزز،  اتصاالتفودافون مصر و و الثة (وهم موبينيل الث
ها منذ إطالقتعد  ملو  2008 تقدمان خدمات التلفزيون املتنقل. وقد أوقفت فودافون مصر خدمات التلفزيون املتنقل منذ عام

 62ذلك احلني.

  المصدر مفتوحة البرمجيات
إىل  تطويره للربجميات مفتوحة املصدر. وباإلضافة يف القطاع اخلاص (ITIDA)تدعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 

 (ITI) جيا املعلوماتو ذلك، ختطط اهليئة لبدء مشروع رائد لنشر مفاهيم الربجميات مفتوحة املصدر بالتعاون مع معهد تكنول
  .(TIEC)وإنشاء املشاريع  ومركز االبتكار التكنولوجي

شركة حملية متخصصة بالربجميات  47مصر،  يف 2011عام  يف وتفيد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات بأن هناك،
 63هذا اجملال. يف موظف كأخصائيني 000 1مفتوحة املصدر يعمل فيها 

                                                            
   )أ 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 62
 .http://www.itida.gov.eg/PressReleases1/In%20His%20Meeting%20With%20SMEs%20Representatives%20Dr: انظر 63

Mohammed%20Salem.pdf.  
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 العربي الرقمي المحتوى
 امليادينأمساء مراجعة مجيع العروض املقدمة لتوفري خدمات تسجيل  تصاالتاال، اختتم اجلهاز القومي لتنظيم 2010يف أبريل 

. وقد ُمنح ترخيص لثالث شركات (ccTLD)امليادين القطرية ذات املستوى األعلى مساء إطار الصيغة العربية ".مصر" أل يف
، مشغل اخلطوط تصاالتلالفرع خدمات البيانات التابع للمصرية ( TE Dataالرئيسي  نرتنتمصرية وهي: مقدم خدمات اإل

ت أطلق، 2010 مايو ويف 64فودافون داتا.و (شركة تكنولوجيا معلومات حملية تستضيف مواقع ويب)  Linkالثابتة الرئيسي)، و
  65باألحرف العربية (مصر). إنرتنتميدان  اسممصر أول 

مصر.  يف مواقع الويب العاملية هي البوابات األكثر زيارة تزال  التوى العريب احمللي، وعلى الرغم من املبادرات العامة لتشجيع احمل
مصر. كما يبني أن اعتماد احملتوى  يف نرتنتويبني اجلدول أدناه مواقع الويب العشرين األكثر زيارة من قبل مستعملي اإل

. والبوابة فيس بوكركات العاملية، مثل جوجل ويوتيوب و ما زال يأيت بعد اعتماد احملتوى الذي تقدمه الش ‘على اخلط’العريب 
  مصر. يف نرتنتاملوقع السادس األكثر زيارة من قبل مستعملي اإل واحمللية الرائدة هي موقع أخبار حملية، وه

 2011مصر، ديسمبر  في المواقع األكثر زيارة  :36الجدول 

المستعمل  الموقع الترتيب
  الوصف اللغة بالتغيب* المستهدف

1Facebook.comشبكة تواصل اجتماعياإلنكليزيةعاملي 
2google.com.egالويبيف بوابة عاملية للبحثالعربيةعاملي 
3Youtube.com واإلذاعة والفيدي اسمبوابة تقاإلنكليزيةعاملي 
4google.com الويبيف بوابة عاملية للبحثاإلنكليزيةعاملي 
5yahoo.com على اخلط’خدمات متفرقة اإلنكليزيةعاملي‘ 
6youm7.com على اخلط’بوابة أخبار العربيةحملي‘ 
7blogspot.com على اخلط’خدمة تدوين اإلنكليزيةعاملي‘ 
8fatakat.com على اخلط’منتديات العربيةإقليمي‘
9maktoob.com على اخلط’خدمات متفرقة العربيةإقليمي‘ 

10live.com بوابة بريد إلكرتويناإلنكليزيةعاملي 
11myegy.com على اخلط’ خدمات متفرقةالعربيةعاملي‘ 
12masrawy.com على اخلط’خدمات متفرقة العربيةحملي‘ 
13ahram.org.eg على اخلط’بوابة أخبار العربيةحملي‘ 
14mediafire.comامللفات اسمخدمة تقاإلنكليزيةعاملي
15twitter.com على اخلط’شبكة تواصل اجتماعي اإلنكليزيةعاملي‘ 
16xnxx.com حمتوى للبالغنياإلنكليزيةعاملي 
17elections2011.egنتخابات املصريةالمعلومات عن االعربيةحملي 
18wikipedia.org موسوعةاإلنكليزيةعاملي 
19searchqu.com الويب يف بوابة حبثاإلنكليزيةعاملي
20babylon.com برجميات ترمجةاإلنكليزيةعاملي 

  مالحظة: * اللغة بالتغيب هي اللغة اليت تظهر عند زيارة املوقع للمرة األوىل
  املصدر: أليكسا

                                                            
  .http://mcit.gov.eg/MediaPressSer_Details.aspx?ID=514&TypeID=3 :.انظر 64
  http://www.icann.org/en/announcements/announcement-05may10-en.htm: انظر 65
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 السيبراني األمن

مبسؤولية التصدي للتهديدات على  (CERT)احلاسوب  طوارئ، يضطلع الفريق املصري لالستجابة حلاالت 2009منذ أبريل عام 
  اخلط.  األمن السيرباين والتصدي للجرائم املرتكبة على إدارةفريق االستجابة التدريب الذي ميكنهم من  واخلط. وقد تلقى موظف

حلاالت  لالستجابةمذكرة تفاهم مع الفريق املاليزي  تصاالت، وقع اجلهاز القومي املصري لتنظيم اال2009أغسطس  ويف
 66احلاسوب. واتفق الفريقان على وضع إطار للتعاون الثنائي ملكافحة اجلرمية على اخلط. طوارئ

                                                            
  http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/1531: انظر 66
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 العراق

 لمحة عن السوق

هي اهليئة الوحيدة  تصاالت. حيث هيئة اإلعالم واالتصاالتيطبق العراق مبدأ املنظم الواحد لسوق تكنولوجيا املعلومات واال
  وسوق اإلعالم. تصاالتسؤولة عن تنظيم كل من سوق االامل

وهي تتلقى الرسوم  تصاالتحبق منح الرتاخيص لعمليات اال تصاالت، حتتفظ هيئة اإلعالم واالتصاالتوفيما يتعلق بقطاع اال
  67للجميع.عن أنشطة دعم النفاذ  الً الدولية، فض تصاالتوالتعريفات وتدير املوارد مثل طيف الرتددات وحرم اال

وهي  68ذلك الوسائط الرقمية. يف مسؤولة عن مراقبة وتقييم أداء الوسائط العراقية، مبا تصاالتوكذلك فإن هيئة اإلعالم واال
  العراق. يف ة الرقميةذاعالنطاق العريض واإلإىل  مسؤولة أيضاً عن تنظيم شبكات النفاذ

املعلومات. كذلك ليس إىل  محاية البيانات الشخصية والنفاذ ووليس هناك حاليًا تشريعات مشولية تنظم حقوق اخلصوصية أ
 69إجرائية خبصوص اجلرائم السيربانية. وهناك قواعد موضوعية أ

 الثابت الهاتف سوق

تصاالت وهيئة اإلعالم واال تصاالتالعراق، شرعت وزارة اال يف الثابتة تصاالتلاليف ضوء احلالة احلرجة للبنية التحتية 
دف احلملةالوطنية إلحياء اهلواتف الثابتة"احلملة " يف   مجيع أحناء العراق. يف جتديد البنية التحتية الثابتة والتجهيزاتإىل  . و

 (PBX) كل حمافظة، عقودًا خمتلفة لتوريد البداالت اخلاصة ذات الفروع يف ، من خالل مكاتبهاتصاالتوقد أبرمت وزارة اال
  البلد. يف والكبالت واخلزائن وأجهزة اهلاتف

ا على إصالح وجتديد البنية التحتية  تصاالتوكذلك فقد عكفت وزارة اال   70مجيع حمافظات العراق.  تصاالت يفلالومديريا
اية عام   ).37(اجلدول  يف مليون 1,6إىل  العراق يف اهلاتف الثابت يف اتشرتاك، وصل عدد اال2010وحبلول 

  2010العراق،  في ات الهاتف الثابتاشتراك  :37الجدول 
 2010

 600 1 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 5,1% الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 
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  المتنقل الخلوي الهاتف سوق
ة للهاتف اخللوي املتنقل. وشركات زين وآسياسيل وكوريك تليكوم إقليميالعراق ثالث شركات تشغيل وطنية وواحدة  يف هنالك

  71.العراق يف قليم كردستانإ يف ة تقدم خدمات اجليل الثالثإقليميهي الشركات الوطنية، أما موبيتل فهي شركة تشغيل 
ات اخللوية املتنقلة شرتاك. ووصل جمموع اال2011عام  األوىل منخالل الستة أشهر  واستمر سوق اهلاتف اخللوي املتنقل بالنم
اية  اشرتاكمليون  24إىل  اليت أبلغت عنها شركات التشغيل الوطنية  ).38(اجلدول  2011يونيو حبلول 

  )2011يونيو  -2010ديسمبر (العراق  في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك  :38الجدول 
  2011الربع الثاني  2010الربع األخير  

 247 24 000 24 )باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 247  )باآلالف( إليهامضاف

 1,0% %والنم
 75,4% 73,4% املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل

   العرب املرشدين، جمموعة تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  العريض النطاق إنترنت سوق
العراق  يف أنه نظراً لصعوبة الظروف تصاالتفقد ذكرت هيئة اإلعالم واالالعراق غري منظمة بشكل كامل.  يف نرتنتسوق اإل

بأكملها  نرتنت. فقد تضررت البنية التحتية لإلنرتنتيكن باإلمكان القيام بتنظيم دقيق لسوق اإل ملخالل السنوات املاضية 
اليت توفرها  WI-FI صغرية وشبكاتوالوصالت باملوجات ال VSATتقريباً. واعتمد أغلب املستعملني على أنظمة املطاريف 

عرب كبالت ألياف  نرتنتذلك، يقدم بعض الشركات اخلاصة خدمات اإلإىل  الشركات اخلاصة، غري املرخص هلا عادة. وإضافة
مستأجرة من شركات خاصة أخرى، ولكن عدد املشرتكني حمدود جدًا بسبب األسعار الباهظة هلذه اخلدمات. ويعتمد بعض 

وشبكة  (WLL)ة ثابتة يوفرها مشغلون مرخص هلم باستعمال العروة احمللية الالسلكية ال سلكيمستعملي البيانات على خدمات 
يعملون   WiMAXنفس الوقت هناك بعض مقدمي خدمات ويف. تصاالتلال IBN"كلمات" و الً منها مث، WiMAX النفاذ

 72كردستان. يف دون ترخيص، وخاصة
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  2010العراق،  في النطاق العريض إنترنتات اشتراك  :39الجدول 
  2010 

 0,08 *)باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 0,0% العريض النطاق إمجايل من%

 0,0% الثابت)السلكي( العريض النطاق إنرتنت
 0 **)باآلالف(النشطالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 0,0% النشطاملتنقلالعريض النطاق تغلغل معدل

 792 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
 2,5% % نرتنتاإل مستعملي تغلغل معدل

ات املشغلني اشرتاك تشمل  ال املتنقل العريض النطاقات اشرتاك**  WiMAXات اشرتاكالنطاق العريض (السلكي) الثابت  إنرتنتات اشرتاكتتضمن  مالحظة: *ال
  قليم كردستانإ  يف نيقليمياإل

  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  العراق في لهم المرخص وغير لهم المرخص الثابت الالسلكي خدمات ومقدم  :40الجدول 
 )تصاالتواالاإلعالم هيئة قبل من( لهمالمرخص

 الرخصة الشركة
 وطنية اتصالنا
 وطنية كلمات
 وطنية )تصاالتاالوزارةمتثلها(العراقية والربيد تصاالتاال شركة
 إقليمي )مصارف( إن يبآي

 إقليمي فانوس
 )تصاالتواالاإلعالمهيئة قبل من( لهم المرخصغير

 املنطقة الشركة
 كردستان تصاالتلال ميديا
 كردستان زوزاك
 كردستان تيكتيلي
 كردستان زانيار

 كردستان األوسط
 كردستان الزرد

  تصاالتاملصدر: هيئة اإلعالم واال
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 ةقليميالمبادرات اإل

  العريض النطاقإلى  النفاذ شبكات
والربيد العراقية، وهي الشركة الرئيسية لتشغيل اهلاتف الثابت، أنه بإمكان مستعملي  تصاالت، أعلنت شركة اال2011يف عام 

اية السنة. إضافة نرتنتاإلإىل  اخلط الثابت النفاذ ذلك، وقعت الشركة عقدين لنشر وتشغيل مشاريع شبكات إىل  جمانا لغاية 
، أما FTTH خط من خطوط 000 45داد، وهي تشمل هي من أجل بغ وىلالعراق. وشبكة النفاذ األ يف FTTHنفاذ األلياف 

حملافظات البصرة وواسط وميسان والنجف ونينوى. ويقول املشغل إن شركة  FTTHخط  000 55الشبكة الثانية فتشمل 
  2012.73والربيد العراقية سوف تواصل خطتها لربط باقي احملافظات العراقية حبلول عام  تصاالتاال

  إقليم كردستان. يف توفرها حالياً سوى شركة موبيتل الأما خدمات اجليل الثالث ف
 النطاق العريض.إىل  ها العراق مؤخراً خبصوص مشاريع شبكات النفاذأطلقاملبادرات الرئيسية اليت  41ويبني اجلدول 

  العراق في العريض النطاقإلى  النفاذ شبكات مشاريع  :41 الجدول
 النطاقإلى  النفاذ شبكة مشروع
  الوصف  الحالة العريض

 شركة ،FTTH األلياف شبكة
 العراقية والربيد تصاالتاال

 جار
 

 النفاذ شبكات من مشروعني بتنفيذ العراقية والربيد تصاالتاال شركة تقوم
FTTH .خط 000 45 وتتضمن لبغداد هي وىلاأل النفاذ وشبكة FTTH، 

 والنجف وميسان وواسط البصرة حملافظات FTTH خط 000 55 الثانية وتتضمن
 .2012 عام حبلول العراقية احملافظات باقي لتوصيلالشركةوختطط.ونينوى

 سكوب وشريكها العراقية والربيد تصاالتاال شركة أعلنت ،2011يوليو  يف منجز الدويل بغداد ملطار البصري الكبل
 .الدويل بغداد مبطار اخلاص البصريالكبلجنازإسكاي

 سكوب وشريكها العراقية والربيد تصاالتاال شركة أعلنت ،2011يوليو  يف جار البصرة ملطار البصري الكبل
اً  مشروعاً  أن سكاي  قيد أكرب، بسعة ولكن الدويل، بغداد مطار ملشروع مشا
 .القريب املستقبل يف جنازهإ وسيتمالبصرةمطاريفالتنفيذ

 الصوت خدمات بتنفيذ البدء عن آسياسيل أعلنت - 2011 أغسطس يف جار سيل آسيا شبكة
 باستخدام العراق يف النائية املناطق عرب القصرية والرسائل العريض النطاقو  املتنقلة
 .™Altobridge lite-siteحل

 650 بقيمة خارجية مقاولة اتفاق العراق زين شركة وقعت ،2011 نوفمرب يف جار العراق زين شبكة
ا االرتقاء يتضمن أمريكي دوالر مليون  اجليل خدمات ودعم إطالق بغية بشبكا
 .الثالث

  وآسياسيل وزين تصاالتاال وزارة: املصدر

 الرقمية اإلذاعة

 احلكومة تقوم ،تصاالتاال ميدان ففي. العراق يف تصاالتواال اإلعالم قطاع بتنظيم حالياً  تصاالتواال اإلعالم هيئة تقوم
 تنظيم هيئة باعتبارها ،تصاالتواال اإلعالم هيئة بتنفيذها تضطلع فيما العتمادها، التشريعات وسن االسرتاتيجية بوضع العراقية
 74.مستقلة

                                                            
  ).و 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 73
 /.http://www.cmc.iq: انظر 74



 
تحليل تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واعتمادها ومشاريعها على المستوى القطري   IIالقسم 

 

 
 

57 

راق
الع

 

 2011 ديسمبر العراق، في الرقمية اإلذاعة تكنولوجيات  :42 الجدول

   التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق حالة الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا
 الخدمة عن المسؤولة

 تصاالتواال اإلعالم هيئةم/غتشغيليغري لألرضالرقمية

 خاصة قناة 40والدولةمتلكهاقنوات8 تشغيلي DTH الساتلية
  *خمتلطةملكيةذاتواحدةوقناة

 تصاالتواال اإلعالم هيئة

 تصاالتواال اإلعالم هيئة م/غ تشغيلي غري نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون

 على القائم( املتنقلالتلفزيون
 تصاالتواال اإلعالم هيئة م/غ تشغيلي غري )نرتنتاإلبروتوكول

 الفيديوي البث( املتنقلالتلفزيون
 تصاالتواال اإلعالم هيئة موبيزيون تشغيلي )الرقمي

 وتتضمن. قناة من أكثر تشغيل واحدة هليئة ميكن أي املشغلني، وأ البث هيئاتإىل  وليس القنواتإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمة يشري: * مالحظة
 .2011 أبريل بشهر وتتعلق اجملانية القنوات البيانات
  تصاالتواال اإلعالم هيئة العرب، املرشدين جمموعة: املصدر

 احملمولة الفيديوية الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا تستخدم ،السومرية ةإذاع خدمات شركة من جزء وهي ،موبيزيون شركة إن
 75.العراق يف (DVB) املتنقل التلفزيون خلدمة الوحيد املقدم وهي ،(DVB-H) باليد

 المصدر مفتوحة البرمجيات

 .املصدر واملفتوحة اجملانية الربجميات خبصوص العراق يف مشاريع وأ مبادرات أي يوجد  ال

  العربي الرقمي المحتوى
 على اجلامعيني األساتذة موقع" مشروع بتخطيط العراق، يف حكومية غري منظمة وهي املستدامة، للتنمية صروح مؤسسة قامت
 املشروع ويهدف. العراقية اجلامعات  يف األساتذة جلميع ويب موقع إطالقو  وتصميم إنشاء وه املشروع من والغرض". الويب

  :يلي ما حتقيقإىل 
  .العربية باللغة حبوثهم نشر على واألكادمييني اجلامعات أساتذة تشجيع •
  .واألساتذة اجلامعات بني واألفكار واخلربات املعلومات لتبادل مستدام رابط إنشاء •
  .العلمية البحوث نتاجإل الرقمية الفجوة تضييق •
  .والطالب للباحثني العربية باللغة املكتوبة البحوث وكذلك العلمية احملتوياتإىل  النفاذ تسهيل  •
 76.احملتملني والباحثني القراء عدد زيادة  •

 مشاركتهم زيادة من املواطنني ومتكني‘ اخلط على’ العامة اخلدمات تقدمي وه العراقي اإللكرتونية احلكومة برنامج من والغرض
  :رئيسية خدمات أربع الربنامج هذا ويقدم. الدولة إدارة يف والفعالية الشفافية زيادةإىل  يهدف كذلك. القرار صنع عمليات يف

 العراقيني للمواطنني بوابة ووه املواطنني، خدمات قسم  •
  العراق يف األعمال ملؤسسات بوابة ووه األعمال، مؤسسات خدمات قسم  •
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  العراقية احلكومة لدوائر بوابة ووه احلكومة، خدمات قسم  •
 77.العراق يف العاملة احلكومية غري للمنظمات بوابة ووه احلكومية، غري املنظمات خدمات قسم  •

 فإن ،اجلدول  يف واضح وه وكما. العراق  يف نرتنتاإل مستعملي قبل من زيارة األكثر وىلاأل العشرين املواقع أدناه 43 اجلدول يبني
 والبوابة. فيس بوكو  ويوتيوب غوغل مثل العاملية الشركات تقدمها اليت احملتويات اعتماد مستوى دون يبقى العربية باللغة احملتويات اعتماد
 .العراق  يف مستعملو اإلنرتنت يزوره موقع أكثر عاشر وهي التدوين، خدمات تقدم اليت احمللية الرائدة

 2011 ديسمبر ،العراق في زيارة الويب مواقع أكثر  :43 الجدول

 المستخدم الموقع التصنيف
 الوصف *بالتغيب اللغة الهدف

1Facebook.comاجتماعي تواصل شبكةاإلنكليزيةعاملي 
2Youtube.com واإلذاعة والفيدي اسمتق بوابةاإلنكليزيةعاملي 
3google.iq الويب على للبحث عاملية بوابةالعربيةعاملي 
4google.com الويب على للبحث عاملية بوابةاإلنكليزيةعاملي 
5yahoo.com اخلطعلى’ متفرقة خدماتاإلنكليزيةعاملي‘ 
6Kooora.com رياضةالعربيةإقليمي 
7maktoob.comاخلطعلى’ متفرقة خدماتالعربية إقليمي‘ 
8xnxx.com للبالغني حمتوىاإلنكليزيةعاملي 
94shared.com اخلط على’ ختزين بوابةاإلنكليزيةعاملي‘ 

10blogspot.comاخلط على’ تدوين خدمةاإلنكليزية حملي‘ 
11wikipedia.org موسوعةاإلنكليزيةعاملي 
12babylon.com ترمجة برجمياتاإلنكليزيةعاملي 
13Mediafire.comامللفات اسمتق خدماتاإلنكليزيةعاملي  
14live.com اخلطعلى’ متفرقة خدماتاإلنكليزيةعاملي‘ 
15google.ae الويب على للبحث عاملية بوابةالعربيةعاملي 
16Conduit.com امللفات اسمتقاإلنكليزيةعاملي 
17Yariga.net رياضةالكرديةحملي 
18microsoft.comميكروسوفت شركة منتجاتاإلنكليزيةعاملي 
19Earthlinktele.comاتصاالت خدماتاإلنكليزية حملي 
20Traidnt.net ملفات اسمتق/منتدىالعربية إقليمي 
  للموقع زيارة أول عند تظهر اليت اللغة هي بالتغيب اللغة: * مالحظة
   أليكسا: املصدر

 السيبراني األمن

  .السيرباين األمن مسألة تعاجل خاصة، أم حكومية سواء العراق، يف مبادرات توجد  ال
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 األردن 

  السوق عن لمحة
 املعلومات وتكنولوجيا تصاالتاال قطاَعيْ  تنظيم مبهمة مكلفة وهي ،1995 عام تصاالتاال قطاع تنظيم هيئة تأسست

ا اهليئة وتؤدي. األردن يف  السياسة مع بالتوافق ولكن املعلومات، وتكنولوجيا تصاالتاال وزارة عن مستقل بشكل واجبا
  78.للحكومة العامة
. املتنقل والتلفزيون نرتنتاإل بروتوكول وتلفزيون الكبلي التلفزيون تنظيم عن مسؤولة اهليئة فإن الرقمية، إلذاعةإىل ا بالنسبة أما

 مسؤولة وهي .DTH الساتلية واخلدمة لألرض الرقمية الساتلية اخلدمة تنظيم عن املسؤولة هي البصرية السمعية اخلدمات وجلنة
  .وخارجها البالد داخل والتلفزيوين يذاعاإل البث ذلك يف مبا البصرية، والسمعية السمعية اخلدمات قطاع عن أيضاً 
 العربية املنطقة أجل من ةقليمياإل املبادرات إطار يف احملددة الصلة ذات اخلمسة املواضيع عن املسؤولة اهليئة 44 اجلدول ويبني
 .تصاالتلال الدويل االحتاد عقده الذي 2010 لعام تصاالتاال لتنمية العاملي املؤمتر عن انبثقت اليت

  ةقليمياإل بالمبادرات المعنية يةاألردن الهيئات  :44 الجدول
 المسؤولةالوطنيةالهيئة  

 تصاالتاالقطاعتنظيمهيئة العريض النطاقإىل  النفاذشبكات
 البصرية السمعية اإلذاعةهيئة،تصاالتاالقطاعتنظيمهيئة الرقميةاإلذاعة

  املعلوماتوتكنولوجياتصاالتاالوزارة املصدر مفتوحةالربجميات
 الوطيناملعلوماتتكنولوجيامركز العريب الرقمياحملتوى
 املعلوماتوتكنولوجياتصاالتاالوزارة السيربايناألمن
  العرب املرشدين جمموعة ،تصاالتلال الدويل االحتاد: املصدر

  الثابت الهاتف سوق
 العديد وقام. البالد يف التبديلية العمومية اهلاتف شبكة خلدمة الوحيد املشغل Orange شركة كانت ،2011 عام اية حبلول
بتلكو و  فياكالود مثل املباشرة، الداخلة املراقمة خدمات بتقدمي (VoIP) نرتنتاإل بروتوكول بواسطة الصوت نقل مشغلي من

 نداء بطاقات يقدمون آخرون منافسون وهناك). تصاالتلال مدى( أونالين وإكس ،)كلكم( ومرتوبيم وزين وأورانج وتراسل
 نسبة ،2010 عام بنهاية بلغت، الثابت للهاتف احمللية السوق جمموع من حصتها أن األردن أورانج وذكرت. مسبقاً  مدفوعة

  79.املائة يف 99
 .املائة يف 7,8 قدره تغلغل مبعدل أي ،500 485 الثابت اهلاتف اتاشرتاك إمجايل بلغ ،2010 عام اية وحبلول
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  2010 ،األردن في الثابت الهاتف اتاشتراك  :45 الجدول
  2010 

 485 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 7,9%  الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

 تصاالت الاملصدر: االحتاد الدويل ل

 المتنقل الخلوي الهاتف سوق

 الشركة( زين وهي ،(GSM) املتنقلة تصاالتلال العاملي للنظام مشغلني ثالثة يةاألردن املتنقل اخللوي اهلاتف سوق حتتضن
  .الثالثة املشغلني بني قوية منافسة وهناك. وأمنية وأورانج) الرئيسية

 وبدأت. سنة 15 ملدة صاحلة تشغيل برخصة ،1995 عام سبتمرب  يف "زين" املتنقل اهلاتف خلدمات األردن شركة تأسست وقد
 مشغل( XPress بدخول 2004 حزيران  يف واحتدت) أورانج اسمب اآلن وتعرف( كوم موبايل شركة بدخول 2000 عام املنافسة

iDEN(  علنتأ ،2010 أكتوبر  ويف. 80أمنية بدخول 2005 عام وكذلك السوق،إىل XPress  - قطاع تنظيم هيئة مع بالتنسيق 
ا -   تصاالتاال ا علقت بأ  الربط مثل -   اخلدمات بعض على فقط وحافظت الصعبة، املالية الظروف بسبب اخللوية خدما

  81.والعقبة عمان  يف -  الواردة للنداءات البيين والتوصيل xGPS نظام وخدمات" وحتدث اضغط" املباشر
 األردن زين تأطلق التاريخ، ذلك من سنة وبعد. 2010 مارس يف (3G) الثالث اجليل خدمات تأطلقف أورانج شركة أما

  .82(HSPA+/3G) الثالث اجليل من املتطور السرعة عايل الرزم نفاذ خدمات
 وخالل. املائة يف 107 قدره تغلغل مبعدل أي مليون، 6,62 املتنقل اخللوي اهلاتف اتاشرتاك بلغت ،2010 عام اية وحبلول
 بلغ 2011 يونيو وبنهاية. املائة يف 10,2 بنسبة املتنقل اخللوي اهلاتف اتاشرتاك ازدادت ،2011 عام األوىل من الستة األشهر
 اعتماد 46 اجلدول ويبني. املائة يف 116,6 قدره تغلغل مبعدل أي مليون، 169 7 املتنقل اخللوي اهلاتف اتاشرتاك جمموع

 .األردن يف املتنقلة اخللوية تصاالتاال

 )2011يونيو  -  2010 ديسمبر( األردن في المتنقل الخلوي الهاتف اتاشتراك  :46 الجدول
 2011 الثاني الربع2010األخيرالربع  

 169 7 620 6 )باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 549  )باآلالف( إليهااملضاف

 8,3% %والنم
 116,0% 107,0% اخللوي اهلاتف اتاشرتاك تغلغلمعدل
 تصاالتاال قطاع تنظيم هيئة ،تصاالتلال الدويل االحتاد: املصدر

                                                            
 .2009 العرب املرشدين جمموعة انظر 80
 .ب2010 العرب املرشدين جمموعة انظر 81
 .ج2011 العرب املرشدين جمموعة انظر 82



 
تحليل تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واعتمادها ومشاريعها على المستوى القطري   IIالقسم 

 

 
 

61 

ردن
األ

 

  العريض النطاق إنترنت سوق
 األردن يف يعملون إنرتنت خدمات مقدم 16 هناك كان 2011 نوفمرب اية ففي. تنافسية سوق األردن يف نرتنتاإل سوق

 سي إيه وإمبتلكو /وأمنية وزين تليكوم جوردان/أورانج: وهي ،(ADSL) الالتناظري الرقمي املشرتك خط خدمات ويقدمون
 بني ومن. تيل ويف سلكي الو  األردن ومدى وبلنك وكلكم ونوجيروب إس سي وجي وتراسل ومسا داتا ويت وسيبرييا ونيكست

 ومسا وسيبرييا يب إس آي وزين تليكوم جوردان/أورانج وهم املؤجرة اخلطوط خدمات يقدمون سبعة هناك املقدمني، هؤالء
 األردن ومدى وكلكم ترايب ووايبتلكو /أمنية: وهم WiMAX خدمات يقدمون مخسة وهناك. سلكي  وال وبلنك وكلكم

 وداماماكس إس سي جي شركة أما). WiMAX عرب )الثابت الصوت خدمات بتقدمي هلم مرخصWiMAX  وومشغل. زونو وبل
  83.البصرية األلياف عرب العريض النطاق خدمات فتقدم تل ويف

 قدره تغلغل مبعدل أي ،800 195 الثابت) السلكي( العريض النطاق إنرتنت اتاشرتاك جمموع بلغ ،2010 عام وبنهاية
 .املائة يف 3,2

  2010 ،األردن في العريض النطاق إنترنت اتاشتراك  :47 الجدول
  2010 

 196 *)باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 3,2% الثابت)السلكي(العريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل
 150 )باآلالف(النشطةالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك

 43,4%  العريض النطاق إمجايلمن%
 2,4% النشطاملتنقلالعريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل

 351 2 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
 38,0% نرتنتاإل مستعملي تغلغلمعدل
   WiMAX اتاشرتاك الثابت) السلكي(العريض النطاق إنرتنت اتاشرتاك تشمل  ال: * مالحظة

 تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  ةقليمياإل المبادرات

 العريض النطاقإلى  النفاذ شبكات

 (DSL) الرقمي املشرتك خط وهي ية،األردن السوق يف التجارية العريض النطاق تكنولوجيات من أنواع أربعة حالياً  هنالك
  .(UMTS/HSPA) الثالث اجليل من (GSM) املتنقلة تصاالتلال العاملي والنظام WiMAX والنفاذ FTTx األلياف وشبكة
 وزارة تقوم التجارية، التشغيل شركات قبل من حالياً  املنشورة العريض النطاقإىل  النفاذ لشبكات وتكملة ذلك،إىل  وإضافة

ا مفتوح نفاذ شبكة وهي. البالد عرب (NBN) الوطنية العريض النطاق شبكة بنشر املعلومات وتكنولوجيا تصاالتاال  أنشأ
 بتوصيل احلكومة وقامت. التكنولوجيا انتشار تسارع ظل يف ،تصاالتاال حركة على املتزايد الطلب ومن لدعم يةاألردن احلكومة
 الصحية الرعاية مؤسسات من العديد توصيل مت كذلك. حكومية هيئة 58إىل  إضافة حكومية، وجامعة مدرسة 600 من أكثر
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 دراسة ويتم. اإلثرنت/نرتنتاإل بروتوكول تكنولوجيا على تقوم بصرية ألياف شبكة باستخدام البالد عرب" املعرفة حمطات"و
 .األردن يف األعمال قطاع لدعم الشبكة هذه الستخدام مستقبلية خطط

 الرقمية اإلذاعة

 من وكل. األردن يف الساتلية واإلذاعة لألرض الرقمية اإلذاعة سوق تنظيم عن مسؤولة (AVC) البصرية السمعية اخلدمات جلنة
 هيئة أن كما. نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون تنظيم عن مسؤول البصرية السمعية اخلدمات وجلنة تصاالتاال قطاع تنظيم هيئة
 .الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا وضع تفاصيل 48 اجلدول ويبني. املتنقل التلفزيون تنظيم عن أيضاً  مسؤولة تصاالتاال قطاع تنظيم

  2011 ديسمبر ،األردن في الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا  :48 الجدول

   التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق حالة  الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا
 الخدمة عن المسؤولة

 البصرية السمعية اخلدمات جلنة م/غ تشغيليغري لألرضالرقمية
  الدولة متلكها واحدة قناة تشغيلي DTH الساتلية

 *خاصةقناة28و
 البصرية السمعية اخلدمات جلنة

 تصاالتاال قطاع تنظيم هيئة األردن أورانج تشغيلي نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون
 البصرية السمعية اخلدمات وجلنة

 على القائم( املتنقل التلفزيون
  )نرتنتاإلبرتوكول

 تصاالتاال قطاع تنظيم هيئة األردن أورانج تشغيلي

 الفيديوي البث( املتنقل التلفزيون
 )الرقمي

 تصاالتاال قطاع تنظيم هيئة غ/م تشغيلي غري

 وتتضمن. قناة من أكثر تشغيل واحدة هليئة ميكن أي املشغلني، وأ البث هيئاتإىل  وليس القنواتإىل  DTH الساتلية اخلدمة مقدمو يشري: * مالحظة
  .2011 أبريل بشهر وتتعلق اجملانية القنوات البيانات
  .الوطنية التنظيم هيئات العرب، املرشدين جمموعة: املصدر
 حكومية مبادرات من هناك وليس. DTH الساتل عرب أيضاً  تبث وهي واحدة، لألرض تلفزيون قناة حالياً  األردن يف هنالك
 هناك الوحيدة، احلكومية DTH الساتلية القناةإىل  وإضافة. القريب املستقبل يف لألرض رقمية تلفزيونية قنوات لتقدمي حالياً 

 البث حمطات وىلاأل املرحلة وتتضمن. مرحلتني على الرقمي للتحول األردن خطط وقد. 84خاصة DTH ساتلية قناة 28
 والنائية الريفية املناطق  يف التحول فتشمل الثانية املرحلة أما. بنهايته وتنتهي 2012 عام يف تبدأ ،)مدينة 11( الرئيسية التلفزيوين
 اإلذاعة بني وىلاأل املرحلة بعد الرتاكب من واحدة سنة هناك تكون وسوف. 2013-2015 السنوات خالل تنفيذها وسيتم
 وزارة خصصت وقد. لديهم االستقبال بأجهزة االرتقاء من النهائيني املستعملني لتمكني وذلك التماثلية، ةذاعواإل الرقمية

  2013.85و 2012 العامني يف التحول لغرض يةاألردن والتلفزيون ةذاعاإل ملؤسسة ميزانية الدويل والتعاون التخطيط
 لتلفزيون الوحيد املقدم حالياً  األردن أورانج شركة وتعترب. يةاألردن السوق يف ليالتشغ قيد نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون إن

  .2008 عام من األخري الربع يف جتارياً  اخلدمة هذه تأطلق حيث. نرتنتاإل بروتوكول
 املقدم هي األردن أورانج وشركة. يةاألردن السوق يف نرتنتاإل بروتوكول على قائمة خدمة مبثابة متوفر وفه املتنقل التلفزيون أما

 .اخلدمة هلذه الوحيد
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 المصدر مفتوحة البرمجيات

 املفتوحة للربجميات مركز’ تكون أن يف وترغب املصدر مفتوحة الربجميات فعال بشكل يةاألردن احلكومة تشجع
 اعتماد لرتويج وذلك املصدر مفتوحة برجميات شركة مع تفاهم مذكرة على يوقع بلد أول األردن وكان 86.املنطقة يف ‘املصدر

 قبل من املصدر املفتوحة الربجميات شراء املذكرة، مبوجب وميكن،. احلكومية مؤسساته ويف البلد يف املصدر املفتوحة الربجميات
 تصاالتاال وزارة تقوم وسوف. املصدر املفتوحة البيانات قاعدة تطوير لغرض املوارد توفري ويتم يةاألردن احلكومية الوكاالت

 املصدر مفتوح خمترب بإنشاء املصدر املفتوحة الربجميات ميدان يف احمللية والكفاءات اخلربات بتشجيع املعلومات وتكنولوجيا
 املفتوحة الربجميات جمال يف احلكوميني واملوظفني لألفراد بشهادة مشفوع جماين تدريب وتقدمي يةاألردن اجلامعات إحدى يف

  87.العربية باللغة التدريب توفري يضاً أ ميت سوف وكذلك. املصدر

  العربي الرقمي المحتوى
 والتوقيت والدقة والكفاءة اخلدمات تقدمي حيث من احلكومي األداء تعزيزإىل  اإللكرتونية للحكومة الوطين الربنامج يهدف
 يةاألردن اإللكرتونية للحكومة الرمسية البوابة إطالق ومت. احلكومة دوائر بني والتكامل الزبون ورضا والشفافية التكلفة وفعالية

(www.jordan.gov.jo) 2006.88 عام من األخري الربع يف. 

 واألرقاممساء لأل نرتنتاإل مؤسسةإىل  طلباً  ،2009 ديسمرب يف ،األردن قدم فقد العربية، امليادينأمساء  دعم خبصوص أما
 املستوى ذات القطرية امليادينأمساء  إطار يف (IDN) دولية ميادينأمساء  بإصدار له للسماح (ICANN) املخصصة
أمساء  خمدمات يستخدمون الذين ألولئك متوفر ووه 2010 أبريل يف ذلك على املوافقة ومت. العربية باللغة (ccTLD) األعلى
 امليدان اسم إقرار ومت 2010 أبريل من اعتباراً  (IANA) نرتنتاإل أرقام ختصيص هيئة مع التفاوض مت كذلك. الدولية امليادين
 بسبب التحديات من العديد مواجهة ومت 2010.89 أغسطس يف وذلك اجلذر، يف )األردن(. األعلى املستوى ذي القطري
   .اللغات من غريها عن العربية الكتابة اختالف
 يالحظ وكما. األردن يف نرتنتاإل مستعملي قبل من زيارة األكثر الويب على العشرين البوابات أوىل 49 اجلدول ويقدم
 فيس بوكال مثل العاملية الويب مواقع حمتوى اعتماد من أدىن العربية املنطقة يف العربية باللغة احملتوى اعتماد زال ما اجلدول، يف

 مستعملي قبل من زيارة األكثر العاشر املوقع ووه الويب، على خبارأ موقع هي الرائدة احمللية والبوابة. ويوتيوب وغوغل
 .األردن يف نرتنتاإل

   

                                                            
 )أ 2011( واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وزارة: انظر 86
 .moict.gov.jo/MoICT_StrategicAgreements.aspx: انظر 87
 )ج 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 88
 ).أ 2011( واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وزارة: انظر 89
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  2011 ديسمبر ،األردن في زيارة الويب مواقع أكثر ترتيب  :49 الجدول

 المستخدم الموقعالتصنيف
 الهدف

 اللغة
 الوصف *بالتغيب

1 Facebook.com اجتماعي تواصلشبكة اإلنكليزية عاملي 
2 google.jo الويب على للبحث عامليةبوابة العربية عاملي 
3 Youtube.com وإذاعة وفيدي اسمتقبوابة اإلنكليزية عاملي 
4 google.com الويب على للبحث عامليةبوابة اإلنكليزية عاملي 
5 yahoo.com اخلط على’ متفرقةخدمات اإلنكليزية عاملي‘ 
6 live.com إلكرتوينبريدبوابة اإلنكليزية عاملي 
7 maktoob.com اخلط على’ متفرقةخدمات العربية إقليمي‘ 
8 Kooora.com رياضة العربية إقليمي 
9 blogspot.com اخلط على’ التدوينخدمة اإلنكليزية عاملي‘ 

10 Sarayanews.com اخلط على’ أخباربوابة العربية حملي‘ 
11 wikipedia.org موسوعة اإلنكليزية عاملي 
12 Khaberni.com اخلط على’ أخباربوابة العربية حملي‘ 
13 Twitter.com اجتماعي تواصلشبكة اإلنكليزية عاملي 
14 ammonnews.net اخلط على’ أخباربوابة العربية حملي‘ 
15 xnxx.com للبالغنيحمتوى اإلنكليزية عاملي 
16 msn.com اخلط على’ متفرقةخدمات اإلنكليزية عاملي‘ 
17 4shared.com اخلط على’ختزين اإلنكليزية عاملي‘ 
18 babylon.com ترمجةبرجميات اإلنكليزية عاملي 
19 alrai.com اخلط على’ أخباربوابة العربية حملي‘ 
20 linkedin.com عمل فرصشبكة اإلنكليزية عاملي 
  مرة ألول املوقع زيارة يتم عندما تظهر اليت اللغة هي بالتغيب اللغة: *مالحظة
   أليكسا: املصدر

 السيبراني األمن

 اجلريدة يف وُنشر امللك جاللة عليه وصادق. 2010 أغسطس يف "املعلومات أنظمة جرائم قانون" على الوزراء جملس وافق
  2010.90 سبتمرب يف الرمسية
 واألمن املعلومات لضمان وطنية اسرتاتيجية بشأن مسودة 2011 سبتمرب يف تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا وزارة وقدمت
 ووجد. األردن يف السيرباين األمن حلالة احلكومة به قامت استعراض نتيجة االسرتاتيجية وقدمت. (NIACSS) السيرباين

  .اخلاص القطاع مع التعاون يف ونقصاً  للتقييس افتقاراً  هناك أن االستعراض

                                                            
 ).أ 2011( واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وزارة 90
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 الوطنية السيرباين األمن وأولويات االسرتاتيجية األهداف السيرباين واألمن املعلومات لضمان الوطنية االسرتاتيجية وتتضمن
 وتعزز الوطين األمن تدعم بيئة عليها، واحلفاظ ا وموثوق مرنة حاسوبية بيئة لضمان املطلوبة التنفيذية الطريق وخارطة
 تكنولوجيا وزارة حددت وقد. الوطين املستوى على الرخاء حتقيق سبيل يف املواطنني لدى والثقة بالوعي وتنهض االقتصاد
 االسرتاتيجية هدافاأل حتقيق يف مجاعياً  تساهم وهي السيرباين، لألمن رئيسية وطنية أولويات تسع تصاالتواال املعلومات
 وفيما. اهلجمات من التعايف وزمن الضرر وتقليل األضرار من الوطنية التحتية البنية ومحاية وردعها اهلجمات منع  يف وتساعد

  :األولويات هذه يلي
  املخاطر دارةإ برنامج  •
  احلاسوب لطوارئ للتصدي الوطين الفريق  •
  القدرات وبناء األمين الوعي برنامج  •
  املعلومات ألمن الوطنية والسياسات املعايري  •
  والتنظيمي القانوين النظام  •
  الوطين التجفري نظام  •
  املعلومات ألمن الدويل التعاون برنامج  •
  الوطنية املعلومات شبكات/أنظمة تأمني  •
 احلرجة الوطنية التحتية البنية محاية برنامج  •

 هذه تعمل أن وينبغي. السيرباين واألمن املعلومات لتأمني الوطنية الوكالة تسمى إشرافية منظمة إنشاءإىل  االسرتاتيجية ووتدع
 91.السيرباين واألمن املعلومات ضمان قضايا خبصوص احلكومية وغري احلكومية للمنظمات مركزية وطنية كهيئة الوكالة

                                                            
 )ب2011( واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا وزارة: انظر 91
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 الكويت

 السوقلمحة عن 
. تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا خطط تضع اليت وهي. البالد يف تصاالتاال لقطاع التنظيمية اهليئة هي تصاالتاال وزارة

  .اخلصخصة وقضايا التحرير وسياسات التشغيل برتاخيص املتعلقة القضايا يف الربملان موافقة من بد الو 
 نرتنتواإل اخللوية اخلدمات أسواق أن حني يف الدولة، متلكه احتكاراً  اآلن حىت والدولية احمللية الثابتة اخلطوط خدمات تزال الو 

 اخلاص القطاع شركات تستأثر بينما اخللوية اخلدمات تشغيل شركات مجيع يف قليلة نسباً  الكويتية احلكومة ومتلك. تنافسية
  .نرتنتاإل خبدمات لوحدها

 تنظيمية هيئة لديها ليس اليت العربية البلدان من قلة بني ومن اخلليجي، التعاون جملس بلدان بني الوحيد البلد الكويت تزال الو 
 مستقلة تنظيمية هيئة إلنشاء قانون مبشروع الربملانإىل  تصاالتاال وزارة تقدمت 2010 عام ويف. تصاالتلال مستقلة

  92.عليه للموافقة تصاالتلال
 2006 عام اتفاقاً  الكويتية احلكومة وقعت فقد ذلك ومع. البلد يف التشغيل حيز لألرض الرقمي التلفزيوين البث يدخل ملو 

  2015.93 عام حبلول لألرض الرقمية الفيديوية اإلذاعة تكنولوجيا بتنفيذ يقضي
 حىت خاصة قناة 21و الدولة متلكها قنوات سبع الكويت ففي (DTH) املنازلإىل  املباشرة الساتلية خلدمةإىل ا بالنسبة أما

  2011.94  أبريل
. وفيفا الكويت زين ومها خلويتني تشغيل شركيت قبل من نرتنتاإل بروتوكول على القائم املتنقل التلفزيون خدمات تقدمي ويتم
 اخلدمة أوقفت ولكنها ،2007مايو  يف املتنقل التلفزيون خدمات تأطلق الوطنية، ثالثة، تشغيل شركة وهناك

  2008.95 يونيو يف
 العربية املنطقة أجل من ةقليمياإل املبادرات إطار يف احملددة الصلة ذات اخلمسة املواضيع عن املسؤولة اهليئة 50 اجلدول ويقدم
  .تصاالتلال الدويل االحتاد عقده الذي 2010 لعام تصاالتاال لتنمية العاملي املؤمتر عن املنبثقة

  ةإقليمي مبادرة كل عن المسؤولة الكويتية الهيئات  :50 الجدول
المسؤولةالوطنيةالهيئة 

تصاالتاالوزارةالعريضالنطاق إنرتنتإىل  النفاذشبكات
ماإلعالوزارة الرقميةاإلذاعة

 املعلومات لتكنولوجيا املركزية الكويتية الوكالة املصدر مفتوحة الربجميات
تصاالتاالوزارة العريب الرقمياحملتوى
 املعلومات لتكنولوجيا املركزية الكويتية الوكالة  السيرباين األمن
  العرب املرشدين جمموعة ،تصاالتلال الدويل االحتاد: املصدر

                                                            
 )ح 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 92
 http://www.dvb.org/news_events/press_releases/press_releases/DVB_pr148%20RRC06%20Final.pdf: انظر 93
 ).آ 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 94
 .العرب املرشدين جمموعة انظر: انظر 95
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  الثابت الهاتف سوق
  .الدولية تصاالتاال خدمات كذلك الوزارة وحتتكر الكويت، يف الثابت للهاتف الوحيد املشغل هي تصاالتاال وزارة

 قدره الثابت للهاتف تغلغل مبعدل أي ،اشرتاك 300 566 الكويت يف الثابت اهلاتف اتاشرتاك بلغت ،2010 عام وبنهاية
 .املائة يف 20,7

 2010 الكويت، في الثابت الهاتف اتاشتراك  :51 الجدول
  2010 

 566 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 20,7% الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

   تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  المتنقل الخلوي الهاتف سوق
 وزين). وفيفا والوطنية الكويت زين وهي( املتنقلة تصاالتلال العاملي للنظام الثالث التشغيل شركات بني منافسة هناك

ا بدأت اليت الكويت،  تليكوم الوطنية أما. الكويت يف املتنقل اخللوي اهلاتف سوق يف الرئيسية الشركة هي 1986 عام عمليا
ا تأطلق اليت الثانية التشغيل شركة فهي ا وبدأت خدما ا بدأت اليت فيفا هي الثالثة والشركة. 1999 عام عمليا  عام عمليا

2008.96  
 هذه تقدم تشغيل شركة ولأ الكويت زين شركة فكانت الثالث، اجليل خدمات املتنقلة للمهاتفة الثالث الشركات هذه وتقدم

 اجليل خلدمات فيفا إطالق وكان ،2007 عام الثالث اجليل خدمات تأطلقف الوطنية أما ،2006 أبريل يف وذلك اخلدمات
ا من جزءاً  الثالث   2008.97 ديسمرب يف عمليا
ا املتنقلة اخللوية للخدمات الثالث الشركات هذه وأبلغت  من وىلاأل الستة األشهر خالل خلوي اشرتاك 000 399 تضيف بأ

 البلد يف املتنقل اهلاتف تغلغل معدل بزيادة أي مليون، 799 4إىل  اتشرتاكاال وصلت 2011يونيو  وبنهاية. 2011 عام
 ).52 اجلدول( املائة يف  172,8 مبقدار

  )2011يونيو  - 2010 ديسمبر( الكويت في المتنقل الخلوي الهاتف اتاشتراك  :52 الجدول
 2011الربع الثاني  2010الربع األخير  

 799 4 400 4 )باآلالف( اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 399 )باآلالف( إليهااملضاف

 9,1% %والنم
 172,8% 160,8% املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل
 العرب املرشدين جمموعة ،تصاالتلال الدويل االحتاد: املصدر

                                                            
 العرب املرشدين جمموعة: انظر 96
 ).ج 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 97
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  العريض النطاق إنترنت سوق
 والتكنولوجيات. KEMS زاجلو  نت وغلف نت وكواليت وتيلك فاست: وهي رئيسية تشغيل شركات أربع الكويتية نرتنتاإل سوق تضم
  .VSAT  واملطاريف (FTTH)  واأللياف WiMAX والنفاذ (DSL) الرقمي املشرتك خط هي الشركات هذه تقدمها اليت

 قدره تغلغل مبعدل أي ،اشرتاك 46,000 الثابت) السلكي( العريض النطاق إنرتنت اتاشرتاك جمموع بلغ 2010 عام وبنهاية
 مليون  1,74 جمموع عن أبلغت وقد الثالث، اجليل خدمات الثالثة املتنقل اخللوي اهلاتف شركات تقدم كذلك. املائة يف 1,7

 .2010 عام اية مع املتنقل العريض النطاق إنرتنت يف نشط اشرتاك

  2010 الكويت، في العريض النطاق إنترنت اتاشتراك  :53 الجدول
 2010

 46 *)باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 1,7% الثابت)السلكي(العريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل
 738 1 )باآلالف(النشطةالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 63,5% النشطاملتنقل العريض النطاق تغلغلمعدل

 047 1 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
 38,3% نرتنتاإل مستعملي تغلغلمعدل
   WiMAX اتاشرتاك الثابت العريض النطاق إنرتنت اتاشرتاك تشمل ال:* مالحظة

 تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  ةقليمياإل المبادرات

  العريض النطاقإلى  النفاذ شبكات
 واأللياف (DSL) الرقمي املشرتك خط وهي التجارية، العريض النطاق تكنولوجيا من أنواع مخسة حالياً  الكويتية السوق يف هناك
FTTx ومطاريف VSAT الصغرية باملوجات والنفاذ WIMAX العاملية املتنقلة تصاالتلال الثالث واجليل (UMTS/HSPA).  

. الكويتية تصاالتاال وزارة قبل من FTTx ليافاأل شبكة نشر مؤخراً  البالد يف العريض النطاق مشاريع وتتضمن
ا الوزارة أعلنت 2010 يونيو ويف  شبكة هندسة باستخدام منطقة، 31 يف البصرية األلياف كبالت تركيب أكملت أ

  GPON.(98( منفعلة بصرية جيغابتات
. (NGN) التايل اجليل شبكةإىل  ااتصاال بشبكة لالرتقاء املتقدمة التكنولوجيا شركة مع اتفاقاً  تصاالتاال وزارة وقعت كذلك

  99).أمريكي دوالر مليون 14,7( كوييت دينار ماليني 4 بقيمة يقدر ووه شهراً، 18 املشروع جنازإ ويستغرق
 طالقإل التخطيط حالياً  فيتم املتنقلة، اخللوية اخلدمات ومشغل ا يقوم اليت احلديثة العريض النطاق مشاريعإىل  بالنسبة أما

ا زين أعلنت ،2010يوليو  ويف. (LTE) األجل الطويل التطور تكنولوجيا  شبكة على التجرييب اإلرسال عملية تأطلق أ
  100.األجل الطويل التطور تكنولوجيا

                                                            
 .http://www.moc.kw/ksfdoclink/ae_doc2010_20.html: انظر 98
 .www.moc.kw: انظر 99
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 الفرتة خالل التكنولوجيا هذه بتجربة املتنقل، اخللوي للهاتف الثانية التشغيل شركة وهي الوطنية، شركة قامت جانبها ومن
  2011.101 فرباير -يناير
 البصرية الكبالت نشر تضمنت واليت البصرية، التحتية البنية تطوير ملشروع األولية املرحلة إطالق فيفا أعلنت ،2010مايو  ويف

 التطور تكنولوجيا استخدام أمام الطريق مهدت قد اخلطوة هذه بأن التشغيل شركة وأفادت. األلياف املتعددة
  102.األجل الطويل
 103.الكويت يف (LTE) األجل الطويل التطور تكنولوجيا من شبكة أول الكويت فيفا تأطلق ،2011 ديسمرب ويف

. 2006 أبريل يف املتنقلة، اخللوي للخدمة الرئيسية الشركة زين، قبل من الكويت يف الثالث اجليل من تكنولوجيا أول دخالإ ومت
ا إطالق من كجزء اخلدمات هذه فيفا تأطلقو  ،2007 عام اخلدمات هذه تأطلقف الوطنية أما  الكويت يف عمليا
2008 ديسمرب يف

.104  

 وتقدم. KEMS وزاجل نت وغلف نت وكواليت وتيلك فاست: وهي رئيسية شركات أربع الكويت يف نرتنتاإل سوق وتضم
. تيلكو فاست شركة فتقدمها WIMAX تكنولوجيا أما. FTTH األلياف بواسطة العريض النطاق إنرتنت خدمات الشركات هذه

  .VSAT مطاريف إنرتنت خدمات نت غلف تقدم ،ذلكإىل  وإضافة
 .العريض النطاقإىل  النفاذ شبكات مشاريع خبصوص الكويت يف مؤخراً  تأطلق اليت الرئيسية املبادرات 54 اجلدول ويقدم

    

                                                                                                                                                                                                 
 .https://www.kw.zain.com/kw/af/core/content/newsBrowse.do?categoryId=-8400&contentId=11387&lang=en: انظر 100
 http://10.wataniya.com/mediacenter/newsroom/NewsDetails_en_gb.aspx?newsid=785_en_gb: انظر 101
-See https://www.viva.com.kw/en/latest-news/-/asset_publisher/bP57/content/towards-4g-technology-in-kuwait-viva: انظر 102

enhances-network-with-fiber-infrastructure-deployment?redirect=https%3A%2F%2Fwww.viva.com.kw%2Fen%2Flatest-
news%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bP57%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col

_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_bP57_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_bP57_ 
keywords%3D%26_101_INSTANCE_bP57_delta%3D10%26_101_INSTANCE_bP57_cur%3D5%26_101_INSTANCE_bP57_andOper

ator%3Dtrue. 
-https://www.viva.com.kw/en/latest-news/-/asset_publisher/bP57/content/viva-the-first-to-launch-the-4g-services: انظر 103

with-internet-speed-up-to-100-mbps?redirect=https%3A%2F%2Fwww.viva.com.kw%2Fen%2Flatest-news%3Fp_p_id%3D101 
_INSTANCE_bP57%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D1. 
 )ج2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 104
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 الكويت في العريض النطاق إنترنتإلى  النفاذ مشاريع  :54 الجدول
 النفاذ شبكة مشروع
 الوصف  الحالةالعريض النطاقإلى

 للتطورزينشبكة
 .األجل طويل التطور لشبكة التجرييب اإلرسال عملية زين بدأت ،2010يوليو  يف جار  األجلطويل

 للتطور الوطنيةشبكة
 .2011 فرباير – يناير فرتة خالل األجل طويل التطور لتكنولوجيا جتربة الوطنية أجرت جار األجلطويل

 للتطور فيفا شبكة
 منجز األجل طويل

 يناير حبلول أنه أال. 2011 ديسمربيف األجل طويل التطورتقنيةإطالقعنالكويتفيفاأعلنت
 الذين احلاليني املشرتكني أن رغم األجل، طويل التطور هلذا خطط أي تقدم مل فيفا زالت ما 2012
 املناطق يف األجل طويل التطور سرعة معدالت على سيحصلون األجل طويل التطور جهاز لديهم
 .التغطيةهذهفيهاتوجداليت

 وزارةمشروع
 لأللياف تصاالتاال

FTTH 
 جار

اءعن2010يونيويفالوزارةأعلنت  وتستخدم. منطقة 31 يف البصريةاأللياف كبالت تركيبإ
 حتديثإىل  يهدف الذي مشروعها يف (GPON) املنفعلة البصرية الشبكة جيغابتة تكنولوجيا الوزارة
 .الكويتيفتصاالتلالالتحتيةالبنية

 وزارةمشروع
 لشبكات تصاالتاال

 التايلاجليل
 جار

 لالرتقاء املتقدمة التكنولوجيا شركةمع اتفاقاً  الكويتية تصاالتاالوزارةوقعت2011مارسيف
 مليون 14,7( كوييت دينار ماليني 4 املشروع قيمة وتبلغ. التايل اجليل شبكةإىل  ااتصاال بشبكة
 .شهراً 18املشروعويستغرق).أمريكيدوالر

  فيفا الوطنية، الكويت، زين: املصدر

  الرقمية اإلذاعة
 اإلذاعةإىل  الكامل التحول بتحقيق ملتزمة الكويت فإن حال، أي وعلى. البلد يف حالياً  متوفرة غري لألرض الرقمية اإلذاعة أن

قليمي اإل املؤمتر يف إليه التوصل مت الذي الدويل االتفاق على املوقعة الدول من باعتبارها ،2015 عام حبلول لألرض الرقمية
 الكويت زين مها املتنقلة اخللوي للخدمات مشغالن املتنقل التلفزيون خدمات ويوفر 2006.105 لعام الراديوية تصاالتلال

 106.وفيفا

  2011 ديسمبر الكويت، في النطاق عريض الرقمية اإلذاعة تقنيات  :55 الجدول

 عن المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق وضع  الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا
 الخدمة

 اإلعالم وزارة الدولةمتلكهاقنواتتشغيليغري لألرض الرقميالتلفزيون

 21و الدولة متلكهاقنواتسبع  تشغيلي DTH الساتلية
 اإلعالم وزارة *خاصةقناة

 تصاالتاال وزارةم/غتشغيليغري نرتنتاإل بروتوكولتلفزيون
 على القائم( املتنقلالتلفزيون
 تصاالتاال وزارة الوطنية الكويت، زين تشغيلي )نرتنتاإلبروتوكول

 اإلذاعة( املتنقلالتلفزيون
 تصاالتاال وزارة م/غ تشغيلي غري )الرقميةالفيديوية

 وتتضمن. قناة من أكثر تشغيل واحدة هليئة ميكن أي املشغلني، وأ البث هيئاتإىل  وليس القنواتإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمة يشري: * مالحظة
  .2011 أبريل بشهر وتتعلق اجملانية القنوات البيانات
  .الوطنية التنظيم هيئات العرب، املرشدين جمموعة: املصدر

                                                            
 http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2006/11.html: لالتصاالت الدويل لالحتاد الصحفية النشرة: انظر 105
 .العرب املرشدين جمموعة: انظر 106
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  107.(DTH) املنازلإىل  مباشرة الساتل عرب تبث خاصة قناة 21و الدولة متلكها قنوات سبع الكويت يف
  .السوق يف التشغيل حيز بعد يدخل مل وفه (IPTV) نرتنتاإل بروتوكول تلفزيونإىل  بالنسبة أما

 خدمات أدخلت فقد الوطنية أما. وفيفا الكويت زين وتقدمها نرتنتاإل بروتوكول على املتنقل التلفزيون خدمات وتقوم
 ما لقاء شهرية فواتري وفيفا الكويت زين من كل وقدم. 2008يونيو  يف اخلدمة أوقفت ولكنها ،2007مايو  يف املتنقل التلفزيون
 108.املتنقل التلفزيون خدمات من تقدمه

 المصدر مفتوحة البرمجيات

 شركة ذلك يف مبا املصدر، مفتوحة الربجميات طلبات مقدمي لبعض التدريب املعلومات لتكنولوجيا الكويتية املركزية الوكالة توفر
Linux.109   
 ذلك،إىل  وإضافة. املصدر مفتوحة للربجميات احمللي التطوير لتعزيز ملموسة خطط أي عن حالياً  الكويت تعلن  مل ذلك، ومع
 .املصدر مفتوحة احمللية الربجميات لتطوير رئيسية مبادرة أي الكوييت اخلاص القطاع يأخذ مل

  العربي الرقمي المحتوى
  .اإللكرتونية احلكومة بشأن التعاون جمال  يف سنغافورة مع تفاهم مذكرة على الكويتية تصاالتاال وزارة وقعت ،2004 سبتمرب يف

 هيئة إلنشاء للكويت تنفيذي خمطط مشروع سنغافورة يف تصاالتاال معلومات تنمية سلطة وضعت املذكرة، هذه ومبوجب
 ثانية تفاهم مذكرة على وسنغافورة الكويت من كل ووقع. اإللكرتونية للحكومة خمطط ومشروع املعلومات لتكنولوجيا جديدة
 احلكومة وقضايا املعلومات تكنولوجيا خبصوص للكويت املرشد بدور سنغافورة تقوم حيث التعاون، من املزيد لتمكني

  .اإللكرتونية
  110.املعلومات لتكنولوجيا املركزية الوكالة بقيادة 2008 أكتوبر يف ياً رمس للكويت اإللكرتونية احلكومة بوابة إطالق مت وقد

 شركات تتناوهلا مل وكذلك رمسياً، املسألة هذه تتناول مل الكويتية تصاالتاال وزارة فإن العربية، امليادينأمساء  دعمإىل  وبالنسبة
  .اخلاص للقطاع التابعة احمللية‘ اخلط على’ اخلدمة
 وهي ،اإللكرتونية الكويت جائزة ،1976 عام تأسست حكومية غري خاصة منظمة وهي العلمي، للتقدم الكويتية املؤسسة وتقدم
 لكرتويناإل والرتاث لكرتويناإل  لموالتع اإللكرتونية احلكومة مثل ميادين عدة اجلائزة وتشمل. العربية باللغة احملتوى ملطوري جائزة
  111.اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية والتسلية لكرتويناإل واحملتوى لكرتويناإل  لموالع

دف". الصباح العلي ملسا الشيخ" اسم حتمل جائزة برنامج الكويتية احلكومة تأطلق وكذلك  مهارات حتسنيإىل  اجلائزة و
  112‘.اخلط على’ العريب احملتوى بتطوير والنهوض تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا

                                                            
 )آ 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 107
 .العرب املرشدين جمموعة: انظر 108
 http://www.cait.gov.kw: انظر 109
 )ز 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 110
 .http://www.kfas.org/kuwait-e-award.html: انظر 111
 .http://www.alsabahaward.org/s3/informatic_award_categories.php: انظر 112
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 ما اجلدول، يف واضح وه وكما. الكويت  يف املستعملني قبل من زيارة األكثر العشرين الويب بوابات أوىل 56 اجلدول ويقدم
 والبوابة. فيس بوكو  ويوتيوب غوغل مثل العاملية الويب مواقع تقدمه الذي احملتوى اعتماد بعد يأيت العريب احملتوى اعتماد زال

 نرتنتاإل مستعملي قبل من زيارة املواقع أكثر بني عشرة احلادية املرتبة يف وتأيت‘ اخلط على’ حملية أخبار بوابة هي الرائدة احمللية
 .الكويت يف

 2011 ديسمبر الكويت، في زيارة الويب مواقع أكثر ترتيب  :56 الجدول
 الوصف *بالتغيباللغة المستهدفالمستعمل الموقعالترتيب

1 youtube.com وإذاعة وفيدياسمتق بوابة اإلنكليزية عاملي 
2 google.com.kw الويب يف للبحث بوابة العربية عاملي 
3 Facebook.com اجتماعي تواصل شبكة اإلنكليزية عاملي 
4 google.com الويب يف للبحثعاملية بوابة اإلنكليزية عاملي 
5 live.com إلكرتوينبريد بوابة اإلنكليزية عاملي 
6 yahoo.com اخلط على’ متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘ 
7 twitter.com اجتماعي تواصل شبكة اإلنكليزية عاملي 
8 blogspot.com اخلط على’ تدوين خدمة اإلنكليزية عاملي‘ 
9 maktoob.com اخلط على’ متفرقة خدمات العربية إقليمي‘ 

10 wikipedia.org موسوعة اإلنكليزية عاملي 
11 alwatan.kuwait.tt اخلط على’أخبار بوابة العربية حملي‘ 
12 msn.com اخلط على’ متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘ 
13 q8yat.com اخلط على’ نسائي منتدى العربية حملي‘  
14 Kooora.com رياضة العربية إقليمي  
15 youm7.com اخلط على’أخبار بوابة العربية حملي‘ 

16 t.co خدمة من كجزء تويرت يستخدمه ميدان اإلنكليزية عاملي 
  املؤذية نشطةاأل من املستعمل حلماية

17 alraimedia.com اخلط على’أخبار بوابة العربية حملي‘ 
18 4shared.com اخلطعلى’ ختزين اإلنكليزية عاملي‘ 
19 ahram.org.eg اخلط على’أخبار بوابة العربية حملي‘ 
20 amazon.com اخلط على’ تسوق اإلنكليزية عاملي‘ 
   مرة ألول املوقع زيارة لدى تظهر اليت اللغة هي ببالتغي اللغة: * مالحظة
   أليكسا: املصدر

http://www.google.com.om/
http://www.google.com.om/
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 السيبراني األمن

 تقوم ذلك،إىل  إضافة. البالد يف تصاالتواال املعلومات أمن أنظمة عن املسؤولة هي املعلومات لتكنولوجيا املركزية الوكالة إن
  113.األخرى اإللكرتونية اجلرائم وومرتكب السيرباين الفضاء قراصنة حيققه الذي التقدم برصد الوكالة
 املعلومات أمن بشأن العريب املؤمتر اسم حتت مؤمتراً  املعلومات لتكنولوجيا املركزية الوكالة عقدت ،2011 أكتوبر ويف
 الكويت مبادرات لتطوير احلكومية واملنظمات اخلدمات لرتشيد الكويتية احلكومة جهود إطار يف املؤمتر وجاء. تصاالتواال
  114.اإللكرتونية احلكومة جمال يف

 من عامة مؤسسة 50 تربط وهي الكويت، معلومات شبكة مشروع بتنفيذ املعلومات لتكنولوجيا املركزية الوكالة تقوم كذلك
 هذا ضمن واخلصوصية األمن من عالية مستويات تنفيذ عن مسؤولة والوكالة البصرية، األلياف من واحدة شبكة خالل

  .حديثة محاية وجدران تشفري أنظمة باستخدام وذلك املشروع،
 التحتية البنية التشريع ويشمل. الكويت يف اإللكرتوين االستيقان خبصوص جديداً  تشريعاً  الوكالة أصدرت ،2008 عام ويف

 ومناذج املخاطر تقييم أدوات اإلطار يشملها اليت املواضيع بني ومن. العملية هلذه والنماذج اإللكرتوين لالستيقان الالزمة
 تصديق وسلطات اجلذر تصديق وسلطات التسجيل وسلطات التصديق وسلطات املتبادل واإلشهاد اإللكرتوين االستيقان
 .اإللكرتونية واجلرائم اإللكرتونية املعامالت وقانون السياسات وجلنة اجلسر

                                                            
 .http://www.cait.gov.kw: انظر 113
 .http://www.tra.gov.lb/Duties-and-regulatory-principles: انظر 114
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  لبنان 
 لمحة عن السوق

  .لبنان يف تصاالتاال سوق تنظيم عن املسؤولة اهليئة وهي ،2002 عام يف تصاالتاال تنظيم هيئة تأسست
 املواصفات حتديد عن مسؤولة وهي داري،اإل صالحاإل لشؤون الدولة وزير ملكتب تابعة وحدة فهي التقين التعاون وحدة أما

 اللبنانية داراتإلل استشارية خدمات تقدم فهي ذلك،إىل  إضافة. تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا مشاريع تقييم وعن التقنية
  115.تقنية دراسات جراءإب وتقوم العامة

  .تنظيمه تتوىل اليت هي اإلعالم وزارة فان الرقمية الوسائط سوقإىل  وبالنسبة
 املنطقة أجل من ةقليمياإل املبادرات إطار يف احملددة املعنية اخلمسة املواضيع من كل عن املسؤولة اهليئة 57 اجلدول ويقدم
 .تصاالتلال الدويل االحتاد عقده الذي 2010 لعام تصاالتاال لتنمية العاملي املؤمتر عن املنبثقة العربية

 ةإقليمي مبادرة كل عن المسؤولة اللبنانية الهيئات  :57 الجدول
 المسؤولةالوطنيةالهيئة  

 تصاالتاالتنظيمهيئة العريض النطاقإىل  النفاذشبكات
 اإلعالموزارة الرقميةاإلذاعة

 غ/م املصدر مفتوحةالربجميات
 غ/م العريب الرقمياحملتوى
 غ/م السيربايناألمن
  العرب املرشدين جمموعة: املصدر

  الثابت الهاتف سوق
 أسعار الرتفاع ونظراً . لبنان يف الثابت للهاتف الوحيد املشغل هي (OGERO) سابقاً  الشرق إذاعة تشغيل إدارة هيئة إن

 بعض يف قانوين غري بشكل تقدم (VoIP) نرتنتاإل بروتوكول بواسطة الصوت نقل خدمات فإن ،الدولية النداءات خدمات
 الرسائل خدمات مثل ذكية، شبكات خدمات هناك توجد ال الثابت، اهلاتف شبكة لتقادم ونظراً  ذلك،إىل  وإضافة. األحيان
  116.املنادى الطرف قبل من املدفوع النداء وأ اجملاين النداء وأ الثابتة (SMS) القصرية
 .املائة يف 21 قدره تغلغل مبعدل أي ،اشرتاك 000 887 حوايل الثابت اهلاتف اتاشرتاك جمموع بلغ ،2010 عام وبنهاية

    

                                                            
 /.http://www.tra.gov.lb: انظر 115
 .العرب املرشدين جمموعة: انظر 116
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  2010 لبنان، في الثابت الهاتف اتاشتراك  :58 الجدول
  2010 

 887 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 21,0%  الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

 المتنقل الخلوي الهاتف سوق

 املتنقل اخللوي اهلاتف شبكيت تشغيل ويتم. احلكومة به تتحكم ثنائي احتكار عن عبارة لبنان يف املتنقل اخللوي اهلاتف سوق
 أوراسكوم تشّغل حيث زين، وجمموعة تليكوم أوراسكوم مها نيإقليمي ومشغلْني  احلكومة بني إدارة عقود خالل من لبنان يف

  .MTC Touch شبكة زين تشّغل بينما" ألفا" شبكة
 اتشرتاكاال جمموع وصل حبيث ،2011 عام األوىل من الستة األشهر خالل اشرتاك 200 189 وحن الشركتني كلتا وأضافت

  .يونيو حبلول املائة يف 72,2 يبلغ املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغل معدل أن يعين وهذا. اشرتاك مليون 064 3
  117.سنة ملدة التشغيل شركيت عقد اللبنانية احلكومة جددت ،2011 فرباير ويف
  )2011يونيو  -2010 ديسمبر( لبنان في المتنقل الخلوي الهاتف اتاشتراك  :59 لجدولا

 2011الربع الثاني  2010الربع األخير  
 064 3 875 2 )باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 189 )باآلالف( إليهااملضاف

 6,6% %والنم
 72,2% 68,0% املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل
  العرب املرشدين جمموعة ،تصاالتلال الدويل االحتاد: املصدر

  العريض النطاق إنترنت سوق
 كانت ،2010 عام وبنهاية. تصاالتاال وزارة عليها وتشرف احلكومة متلكها اليت OGERO هيئة نرتنتاإل خدمات يقدم

 باستخدام وذلك هلم، املرخص نرتنتاإل خدمات مقدمي من 16 قبل من تقدم الالسلكي العريض والنطاق نرتنتاإل خدمات
 تقدمي ويتم. ومؤسساتية سكانية الً حلو  يقدمون وهم البيانات، خدمات مقدمي لدى األربعة احمللية الالسلكي الشبكات
 من احمللية العروةإىل  ينفذون الذين نرتنتاإل خدمات مقدمي طريق عن (ADSL) الالتناظري الرقمي املشرتك خط خدمات
 العروةإىل  بدورهم هؤالء وينفذ. البيانات خدمات مقدمي من أربعة وأ تصاالتاال وزارة تقدمها بتات تدفق خدمات خالل
  118.اخلطوط اسموتق الرتزمي فك خالل من تصاالتاال وزارة لدى احمللية
. 850 أصل من موقعاً  420 حتديث طريق عن البلد، يف الثالث اجليل خدمات MTC Touch تأطلق ،2011 نوفمرب ويف

 نشر توسيع الشركة تنوي كذلك. الكربى بريوت ملنطقة تابعة جزاءأ وعدة وزحلة وصيدا بريوت هي اخلدمة مشلتها اليت واملناطق

                                                            
 (2011) العرب املرشدين جمموعة: انظر 117
 .http://www.tra.gov.lb: انظر 118
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 اخلدمات هذه" ألفا" شركة تأطلق الوقت نفس ويف 2012.119 عام حبلول البالد أحناء كافة لتغطي الثالث اجليل خدمات
  2011.120 أكتوبر يف

  )2011يونيو  -2010 ديسمبر( لبنان في العريض النطاق إنترنت اتاشتراك  :60 الجدول

  
الربع األخير 

2010 
الربع الثاني 

2011 
 286 200 )*باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 86.0 )باآلالف( إليهااملضاف

 43,0% %والنم
  6,7% 4,7% الثابت)السلكي( العريض النطاق تغلغلمعدل
  N/A 0,0 )باآلالف(النشطةالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 0,0% النشطاملتنقل العريض النطاق تغلغلمعدل

 N/A 311 1 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
 31% % نرتنتاإل مستعملي تغلغلمعدل
  WiMAX اتاشرتاك الثابت العريض النطاق إنرتنت اتاشرتاك تشمل  ال: * مالحظة
   .العرب املرشدين جمموعة ،تصاالتلال الدويل االحتاد: املصدر

 ةقليمياإل المبادرات

  العريض النطاقإلى  النفاذ شبكات
 لسبعة ترددات تصاالتاال تنظيم هيئة وحررت. لبنان يف البيانات خدمات مقدمي من تسعة هناك كان ،2010 فرباير حبلول
 أربعة فإن ذلك، ومع. النطاق العريض الالسلكي النفاذ خدمات تقدمي لغرض هؤالء البيانات خدمة مقدمي تسعة أصل من
 وهم. وبيسكو جلوبالكوم بيانات وخدمات وسيداركوم ون كيبل: وهم عاملة، حتتية بنية لديهم الرتاخيص أصحاب من

  121.األعمال ومؤسسات املعيشية األسرإىل  نرتنتاإلإىل  الالسلكي النفاذ يقدمون
 خط من جديدة خدمات وتوفري املتنقل العريض النطاق تكنولوجيا نشر البلد يف األخرية العريض النطاق مشاريع وتتضمن
 النطاق تكنولوجيا MTC Touchو ألفا نشرت وقد. الدويل العريض النطاق سعة من ومزيد (ADSL) الالتناظري الرقمي املشرتك
  .(GSM) املتنقلة للخدمات العاملي النظام من الثالث اجليل معايريإىل  استناداً  املتنقل العريض

    

                                                            
: انظر 119

http://www.mtctouch.com.lb/autoforms/portal/home/Corporate%20Menu/Media%20Center/Press%20Releases/Latest  
/Official%20Launch%20of%203%209G. 

 .http://www.alfa.com.lb: انظر 120
 .العرب املرشدين جمموعة: انظر 121
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 بتكنولوجيا موقعاً  50 لتجهيز مستقبلية خططاً  MTC Touchشركة لدى فإن القادمة، العريض النطاق تكنولوجيا وخبصوص
 تصاالتاال وزارة تأطلق ،2010 عام من الثالث الربع وخالل. ثانية/ميغابتة 173 بسرعة) الرابع اجليل( األجل طويل التطور

 يستمر نأ ويتوقع. تصاالتاال خلدمات رئيسية رقمية نقل بنية مبثابة ستكون جديدة بصرية ألياف منصة لنشر مشروعاً 
 واملؤسسات التعليمية واملؤسسات نرتنتاإل خدمات ملقدمي ليفي توصيل 300 عن يقل ال ما تزويد ويشمل شهراً  18 املشروع
 امليلإىل  ليفية توصيلية لتمديد بداية ولكنه ذاته، حد يف (FTTH) املنازلإىل  األلياف نشر اآلن حىت ميثل والوه. احلكومية
  122.األخري
   .العريض النطاقإىل  النفاذ شبكات مبشاريع يتعلق فيما لبنان يف الرئيسية املبادرات 61 اجلدول ويقدم

  لبنان في العريض النطاقإلى  النفاذ شبكات مشاريع  :61 الجدول
إلى  النفاذ شبكة مشروع

 الوصف الحالة العريض النطاق

 بشأن جديدة عروض
 الرقمي املشرتك خط

 (ADSL) الالتناظري
 الدوليةوالسعة

 مبعدالت ADSL خطوط من جديدة رزماً  تصاالتاال وزارة عرضت ،2011 أكتوبر يف منجز
 لعرض الدولية السعة يف حتسينات أيضاً  العرض ويتضمن. ثانية/ميغابتة 8إىل  تصل سرعة
 .أدىن وأسعاراً  النطاق

 الربع يف بدأ. نقل ألياف شبكة لنشر تصاالتاال وزارة من شهراً  عشر 18 مدته مشروع جار FTTx البصرية األلياف
 .األخري امليلإىل  باأللياف بالتوصيل االقرتابإىلويرمي2010منالثالث

 الثالث اجليل خدماتألفاتأطلق2011أكتوبريف منجز ألفاشبكة
ا MTC Touch تأطلق جار MTC Touch شبكة  على تقتصر وكانت 2011 نوفمرب يف الثالث اجليل من خدما

 لبنان لتغطية طموحة نشر خطة ولديها. زحلةو  وصيدا بريوت مثل معينة مناطق
 التطور بتكنولوجيا موقعاً  50 لتزويد مستقبلية خططإىل  باإلضافة 2012 بداية يف الكام

 .ثانية/ميغابتة 173إىل  تصل بسرعة)الرابعاجليل(األجلالطويل
  ألفا توتش، سي يت إم ،تصاالتاال تنظيم هيئة: املصدر

  الرقمية اإلذاعة
 مقدم 21 هناك كان ،2011 أبريل وحبلول. لبنان يف الرقمية اإلذاعة سوق تنظيم عن حالياً  املسؤولة اهليئة هي اإلعالم وزارة إن

 من املزيد 62 اجلدول ويقدم 123.احلكومة متلكها الساتلية اخلدمات لتقدمي واحدة وهيئة اخلاص القطاع ميلكها ساتلية خدمات
 .لبنان يف الرقمية اإلذاعة تكنولوجيات عن التفاصيل

   

                                                            
 .http://www.tra.gov.lb,  االتصاالت تنظيم هيئة: انظر 122
 ).آ 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 123
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  2011 ديسمبر لبنان، في الرقمية اإلذاعة تكنولوجيات  :62 لجدولا

 عن المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق وضع الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا
 الخدمة

 اإلعالم وزارة م/غ تشغيليغري لألرضالرقمية
 قناة 21و الدولة متلكها واحدة قناة تشغيلي DTH الساتلية

 *خاصة
 اإلعالم وزارة

 للخدمات أورانج مع بالشراكة سوفريكوم تشغيلي نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون
 التجارية

 تصاالتاال تنظيم هيئة

 على القائم( املتنقل التلفزيون
 )نرتنتاإلبروتوكول

 تصاالتاال تنظيم هيئة م/غ غري تشغيلية

 اإلذاعة( املتنقل التلفزيون
 )الرقميةالفيديوية

 تصاالتاال وزارة م/غ تشغيلي غري

 وتتضمن. قناة من أكثر تشغيل واحدة هليئة ميكن أي املشغلني، وأ البث هيئاتإىل  وليس القنواتإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمة يشري: * مالحظة
  .2011 أبريل بشهر وتتعلق اجملانية القنوات البيانات
  الوطنية الوزارات الوطنية، التنظيمية اهليئات العرب، املرشدين جمموعة: املصدر

  :التايل والنح على لبنان يف املوجودة التلفزيون خدمات حالياً  وتقدم
   (UHF) الديسيمرتية باملوجات اجملاين التماثلي التلفزيون  •
  GHz 12-10 النطاق يف MVDS النقاط متعدد والفيدي توزيع نظام  •
  املرخص غري والالسلكي الكبلي التلفزيون توزيع  •
  (DTH) املنازلإىل  املباشر الساتلي التلفزيون  •

 باملوجات لألرض التلفزيونية اإلذاعة هيئات مجيع قبل من متعددة إرسال مواقع هلا اليت التماثلية اإلرسال شبكات وتستخدم
 عن الرئيسية الرقمي التلفزيون خدمات ترسل بينما متاثلية، املنازل يف التلفزيوين االستقبال أجهزة وأغلب. (UHF) مرتيةيالديس
  124.(DVB-MS) الصغرية باملوجات رقمية فيديوية وإذاعة ساتلية خدمات مشغلي طريق
 نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون بنشر األعمال، خلدمات ورانجأ شركة مع بالشراكة سوفريكوم، شركة قامت ،2008مايو  ويف

  125.بريوت وسط  يف سوليدير" منطقة يف تشغيلياً 
  .اللبنانية السوق يف التشغيل حيز بعد املتنقل التلفزيون يدخل ملو 

  المصدر مفتوحة البرمجيات
 املعلومات تكنولوجيا - اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج (UNESCO) والثقافة لموالع للرتبية املتحدة مماأل منظمة قامت
 الدعم مركز ووه ،"معرب" اسم عليها أطلق مشرتكة مبادرة إطالقب ،(UNDP–ICTDAR) العربية املنطقة لتنمية تصاالتواال

  :يلي كما" معرب" وأهداف. املصدر املفتوحة اجملانية للربجميات العريب
  

                                                            
 (2008) االتصاالت تنظيم هيئة/لبنان مجهورية: انظر 124
 .http://www.sofrecom.com/Solidere-Lebanon-IPTV-deployment.html: انظر 125
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 واخلاص، العام القطاعني يف والكفاءات املهارات لتطوير نييالضرور  واملساعدة التدريب تقدمي طريق عن القدرات بناء  •
 (FOSS) املصدر املفتوحة اجملانية الربجميات عن دورات دخالإ وتشجيع احلكومية، غري للمنظمات لدى وكذلك
 ذه املهتمة الدوائر خمتلف بني الشبكي التوصيل جانبإىل  اجلامعات يف القياسية الدورات عروض من كجزء

  .العربية املنطقة يف الربجميات
  .ةقليميواإل احمللية اخلربة تعزيزإىل  وتؤدي احمللية السوق باحتياجات تفي) أدوات جمموعات وأ( تطبيقات استحداث دعم  •
 املصدر املفتوحة والتطبيقات احللول إمكانات خبصوص األعمال ومؤسسات احلكومة مستوى يف الوعي إذكاء  •

ا  126.امللكية املسجلة للربجميات صاحلة بدائل مبثابة البقاء على وقدر

 العربي الرقمي المحتوى

 وقد. الرقمي العريب احملتوى بشأن منافسة املتحدة لألمم التابعة (ESCWA) آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة ترعى
 ويستفيد. املرموقة املشاريع من العشرات واجتذبت Berytech شركة مع حملية مبشاركة 2008يونيو  يف املنافسة هذه تأطلق
  127.املشروع لتطوير Berytech دعم من سنة ملدة الفائز
 واضح وه وكما. لبنان يف نرتنتاإل مستعملي قبل من زيارة األكثر‘ اخلط على’ وىلاأل العشرين املواقع 63 اجلدول ويقدم
 ويوتيوب غوغل مثل العاملية املواقع تقدمه الذي احملتوى اعتماد بعد يأيت‘ اخلط على’ العريب احملتوى اعتماد زال ما اجلدول، يف
 قبل من زيارة املواقع أكثر بني التاسع وه وترتيبها ،‘اخلط على’ احمللية األخبار بوابة هي الرائدة احمللة والبوابة. فيس بوكو 

  .لبنان يف نرتنتاإل مستعملي
  2011 ديسمبر ،لبنان في زيارة الويب مواقع أكثر  :63 الجدول
 الوصف *بالتغيب اللغة المستهدف المستعمل الويب على الموقع الترتيب

1 Facebook.com اخلط على’ اجتماعي تواصل شبكة اإلنكليزية عاملي‘ 

2 google.com اخلط على’ عاملية حبث بوابة اإلنكليزية عاملي‘ 

3 google.com.lb الويب يف حبث بوابة العربية عاملي 

4 youtube.com وإذاعة وفيدي اسمتق بوابة اإلنكليزية عاملي 

5 live.com  إلكرتوين بريد بوابة اإلنكليزية عاملي 

6 yahoo.com اخلط على’ متفرقة ماتدخ اإلنكليزية عاملي‘ 

7 wikipedia.org موسوعة اإلنكليزية عاملي 

8 twitter.com اخلط على’ اجتماعي تواصل شبكة اإلنكليزية عاملي‘ 

9 tayyar.org اخلط على’ أخبار بوابة العربية حملي‘ 

10 elnashra.com اخلط على’ أخبار بوابة العربية حملي‘ 

                                                            
 /.MA3BAR, http://ma3bar.org: انظر 126
 /.http://www.berytech.org/content/view/415/lang,en: انظر 127
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 الوصف *بالتغيب اللغة المستهدف المستعمل الويب على الموقع الترتيب

11 msn.com اخلط على’ متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘ 

12 blogspot.com اخلط على’ تدوين خدمة اإلنكليزية عاملي‘ 

13 lebanonfiles.com اخلط على’ أخبار بوابة العربية حملي‘ 

14 linkedin.com األعمال خيص اجتماعي تواصل موقع اإلنكليزية عاملي 
 التجارية

15 lebanese-
forces.com اخلط على’ أخبار بوابة العربية حملي‘ 

16 elnashrafan.com اخلط على’ أخبار بوابة العربية حملي‘ 

17 alfa.com.lb متنقلة اتصاالت مشغل اإلنكليزية حملي 

18 nowlebanon.com اخلط على’ أخبار بوابة اإلنكليزية حملي‘ 

19 kataeb.org اخلط على’ أخبار بوابة اإلنكليزية حملي‘ 

20 mtctouch.com.lb متنقلة اتصاالت مشغل اإلنكليزية حملي 
  .مرة ألول املوقع زيارة لدى تظهر اليت اللغة هي بالتغيب اللغة: * مالحظة
  أليكسا:  املصدر

  السيبراني األمن
 املعلومات لتكنولوجيا اللبنانية والرابطة الداخلية ووزارة العدل وزارة مع بالتعاون لبنان يف السيرباين لألمن العريب املرصد تأسس
  .ميكروسوفت وشركة العربية للجامعة التابع والقانونية القضائية البحوث ومركز نطوننيأ وجامعة تصاالتاال تنظيم وهيئة
  :السيرباين لألمن العريب املرصد أهداف يلي وفيما

  العربية باللغة الناطق للمجتمع الناشئة السيرباين األمن احتياجات عن ومتسقة واضحة ةإمجالي نظرة تقدمي  •
 معه التعامل ينبغي الذي والتنظيمي القانوين اإلطار عن ومتسقة واضحة ةإمجالي نظرة تقدمي  •
 أمن لضمان والتنظيمية القانونية القضايا يف االنسجامإىل  التوصل بغية البلدان ملختلف وواضح متني إطار وضع  •

 وللمواطنني للحكومة السيرباين الفضاء
 128.السيرباين لألمن كادمييةواأل واالقتصادية التجارية اجلوانب تغطية  •

                                                            
 http://www.tra.gov.Lb/newsdetails.aspx?pageid=1947 انظر 128
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  ليبيا 
  لمحة عن السوق

  .ليبيا يف تصاالتلال التنظيمية اهليئة هي تصاالتلال العامة اهليئة
. القرارات مجيع على يوافق الذي السابق، اللييب الرئيس بنا القذايف، معمر حممد برئاسة 2006 عام اهليئة هذه تأسست لقد

 إعداد عن وكذلك املعنية، التشريعات إنفاذ وعن تصاالتواال الربيد قطاع ونشاطات خدمات متابعة عن مسؤولة واهليئة
 الساتلية، واخلدمات واألنظمة تصاالتاال شبكات على شرافواإل ،تصاالتاال بأنظمة املتعلقة التقنية واملعايري املواصفات

  129.تصاالتاال وأ الربيد خدمة يف خمالفات أي حالة يف القانونية التدابري مجيع واختاذ
 لغاية الرقمية الوسائط مقدمي مجيع الدولة متلك حيث للحكومة احتكار هي السوق فإن الرقمية، الوسائط وخبصوص

 إذاعة وحمطات صحف من( اخلاص للقطاع تابعة وسائط بإنشاء السماح الليبية احلكومة قررت عندما 2006 يناير
  130).وتلفزيون
  .البلد يف السياسي النظام تغيري بعد املوقف هذا يتغري ورمبا. بأكملها والوسائط تصاالتاال سوق يف الليبية احلكومة وتتحكم

  الثابت الهاتف سوق

 للخدمات الوحيد التشغيلي املزود وهي ،1984 عام الدولة، متلكها هيئة وهي ،تصاالتواال للربيد العامة الشركة تأسست
ا طالقإل خطط لديها كان الدولة متلكها مرخصة أخرى شركة هي اجلديد اجليل وشركة. ليبيا يف الثابتة   2011.131 عام خدما
 .املائة يف 19,3 قدره تغلغل مبعدل أي ،اشرتاك مليون 228 1 الثابت اهلاتف اتاشرتاك بلغت 2010 اية وحبلول

  2010 ليبيا، في الثابت الهاتف اتاشتراك  :64 الجدول
  2010 

 1228 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 19,3%  الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

 تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

   المتنقل الخلوي الهاتف سوق 
 كانت( اجلديد املدار شركة تأسست وقد. وليبيانا اجلديد املدار ومها الدولة، متلكهما املتنقل اخللوي للهاتف شركتان ليبيا يف

ا وبدأت 1996 عام) املدار سابقاً  تسمى  الرئيسية الشركة العامة، تصاالتواال الربيد شركة من جزء وهي. 1997 عام عمليا
 ليبيا شركة وأعلنت. ليبيا يف املتنقل اخللوي اهلاتف سوق أغلبية حصة ومتتلك 2004 عام فتأسست ليبيانا أما. الثابتة للخطوط
 2010 عام املتنقلة اخللوي اخلدمات إطالقب نيتها عن ،نرتنتاإل خلدمات احلايل املقدم وهي والتكنولوجيا، تصاالتلال تليكوم

ا يقال اليت اجلديد اجليل وهي الدولة، متلكها جديدة تشغيل شركة بدأت ذلك،إىل  إضافة. متنقلة افرتاضية شبكة كمشغل  بأ

                                                            
 ).ي 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 129
 http://armedforthequill.com/lybianews.php انظر 130
 ).ج 2010( العرب املرشدين جمموعة انظر 131
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ا طالقإل خططها ،2008 عام من الثاين الربع يف ترخيص على حصلت  افرتاضية شبكة كمشغل املتنقلة اخللوي خدما
  2010.132 أبريل يف وذلك متنقلة،
  .املائة يف 171,5 قدره تغلغل مبعدل أي املتنقل، اخللوي باهلاتف اشرتاك ماليني 10,9 حوايل هناك كان 2010 عام وبنهاية
  العريض النطاق إنترنت سوق  :65 الجدول

  2010 
 900 10 )باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 171,5% املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل
  الدويل االحتاد تقديرات: املصدر

  العريض النطاق إنترنت سوق

 احلكومة متلكها شركة وهي. نرتنتاإل خدمات تقدم اليت الوحيدة التشغيل شركة هي والتكنولوجيا تصاالتلال تليكوم ليبيا شركة
 (ADSL)  الالتناظري الرقمي املشرتك وخط WiMAX والنفاذ املراقمة خالل من نرتنتاإل خدمات وتقدم. 1997 عام تأسست
  2011.133  عام  يف هاإطالق املزمع من الدولة متلكها أخرى شركة اجلديد واجليل. (FTTH) زل املنإىل  واأللياف
 قدره تغلغل مبعدل أي ،اشرتاك 72,800 الثابتة) السلكية( العريض النطاق إنرتنت اتاشرتاك بلغت ،2010 عام وبنهاية

 التحتية البنيةإىل  االفتقار عن التعويض بغية املتنقل العريض النطاق تكنولوجيا الليبية احلكومة سخرت وقد. فقط املائة يف 1,1
 .املتنقل العريض النطاق يف نشط اشرتاك مليون 2,7 ليبيا يف كان ،2010 عام اية ويف. الثابت للهاتف

  2010 ليبيا، في العريض النطاق إنترنت اتاشتراك  :66 الجدول
  2010 

 73 )باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 1,1% الثابت)السلكي(العريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل
 714 2 )باآلالف(النشطةالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 42,7% النشطاملتنقلالعريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل

 890 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
 14% نرتنتاإل مستعملي تغلغلمعدل
   WiMAX اتاشرتاك الثابت) السلكي( العريض النطاق إنرتنت اتاشرتاك تشمل  ال: * مالحظة
  تصاالتلال الدويل االحتاد تقديرات: املصدر

                                                            
 )ج 2010( العرب ديناملرش جمموعة: انظر 132
 )د 2010( العرب املرشدين جمموعة: انظر 133
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 ةقليميالمبادرات اإل

   العريض النطاق إنترنتإلى  النفاذ شبكات
 من الثابت) السلكي( العريض النطاق خدمات توفر وهي. التكنولوجيا أنواع من العديد ليبيا يف العريض النطاق سوق تتضمن
 العاملي النظام مثل الثالث، اجليل تكنولوجيا خالل من الالسلكي العريض النطاق وخدمات (DSL) الرقمي املشرتك خط خالل
  .WiMAX النفاذ وكذلك (GSM) املتنقلة تصاالتلال
ا والتكنولوجيا تصاالتلال ليبيا شركة تأطلق 2009 يناير ويف . وىلأ كمرحلة ليبية مدينة 18 تغطي اليت WiMAX خدما

 شبكة لنشر عقداً  الشركة وقعت 2009 أبريل ويف. ضافيةإ مدن ست لتغطي الشبكة هذه توسيع مت 2009 عام اية وحبلول
 مرحلة  يف أخرى مقاطعات لتغطي الشبكة تلك وتوسيع طرابلس،يف  الزهور مقاطعة يف بناء 800 تغطية دف FTTH األلياف
  2010.134يونيو  يف لأللياف التحتية البنية إكمال ومت. ثانية

. والتكنولوجيا تصاالتلال الليبية الشركة خدمات توقفت املاضية القليلة األشهر خالل ليبيا يف السياسية القالقل وبسبب
ا تشغيل إلعادة تقنية عمليات ونفذت الصيانة بأعمال الشركة بدأت 2011 أكتوبر ويف  وبين مصراتة مثل مناطق يف خدما
  135.الثورة قبل ما حالتهاإىل  اخلدمات تلك إلعادة أخري كموعد 2012 فرباير شهر الشركة وحددت. وليد

 .العريض النطاقإىل  النفاذ شبكات مشاريع خبصوص ليبيا يف الرئيسية املبادرات 67 اجلدول ويعرض

  ليبيا في العريض النطاق إنترنتإلى  النفاذ شبكات  :67 الجدول
 النطاقإلى  النفاذ شبكة مشروع
  الوصف الحالة )2009 من بدءاً (العريض

 الليبية الشركة لدى WiMAX شبكة
 منجز  والتكنولوجيا تصاالتلال

ا والتكنولوجيا تصاالتلال الليبية تأطلق  وتغطي 2010 يناير يف WiMAX خدما
 بشبكة أخرى مدن 6 تغطية مت 2009 اية ويف. أوىل كمرحلة ليبية مدينة 18

WiMAXالشركةلدى. 
 تصاالتلال الليبية الشركة مشروع

بناًء على  800 تصاالتلال الليبية ربطت حيث 2010يونيو  يف املشروع اكتمل منجز FTTH األلياف يف والتكنولوجيا
 .FTTH األلياف من بشبكة طرابلس يف الزهورضاحيةيفاملطارطريق

ا لتقدمي اجلديد اجليل شركة ختطط جار اجلديد اجليل شركة ألياف مشروع  شبكة بإنشاء نرتنتاإل وخدمات الثابتة خدما
 .الليبية األراضيمن لمك000 13 منأكثرتغطيواسعةألياف

 ، شركة اجليل اجلديدتصاالتلالاملصدر: الليبية 

  اإلذاعة الرقمية
الرقمية من  الوسائط مقدمي حيث كانت الدولة متلك كل ،السوق احتكارًا للحكومة تالرقمية، كانفيما يتعلق بالوسائط 

 تابعة للقطاع اخلاص وسائط بإنشاء السماح ، قررت احلكومة الليبية2009يناير  ويفاجلماهريية.  أنباءخالل وكالة 
  .)ذاعة وتلفزيونإصحف وحمطات  (من

                                                            
 )د 2010(و) ج 2010( العرب املرشدين جمموعة: انظر 134
  .http://www.ltt.ly/LTT%20P-R%2001.pdf: انظر 135
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 (DVB-H) ةاحملمول ةالرقمي يةالفيديو  اإلذاعة، قامت ليبيانا بتجربة تكنولوجيا 2007التلفزيون املتنقل عام ب وفيما يتعلق
اإلذاعة تكنولوجيا  عناملزيد من التفاصيل  68ويقدم اجلدول  Enensys. 136، حلول فرنسي مقدمطرابلس بالتعاون مع  يف

  ليبيا. يف الرقمية
  ليبيا في تكنولوجيا اإلذاعة الرقمية  :68الجدول 
 المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق وضع الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا

 الخدمة عن
  منظم غري م/غ شغالغري لألرض الرقميالتلفزيون
 واحدة قناةو  الدولة متلكها قنوات 3 شغال (DTH) للمنزل املباشر الساتل

 *خاصة
 احلكومة

 منظم غري م/غ شغالغري  نرتنتاإل بروتوكولتلفزيون
 على القائم( املتنقل التلفزيون
 )نرتنتاإلبروتوكول

 الدولة متلكه الدولة متلكه واحد مشغل شغالة

 منظم غري م/غ شغالغري (DVB) املتنقلالتلفزيون
تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن  املشغلني، أي ميكن هليئة واحدة وهيئات البث أإىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 

  .2011البيانات القنوات اجملانية وتتعلق بشهر أبريل 
  العرب، هيئات التنظيم الوطنية املرشديناملصدر: جمموعة 

  البرمجيات المفتوحة المصدر
 اجلماعات. وتقدم هذه )Fossilو Linuxمثل ( املفتوحة املصدرالربجميات  يف مهتمة ‘على اخلط’مجاعات ليبيا عدة  يف هناك
 Linux مستعمليجمموعة   المثهنالك ورش عمل. ف بتنظيموتقوم  املفتوحة املصدرهذه الربجميات  تتناول‘ اخلطعلى ’مواد 

 ودورات وحلقات دراسيةورش عمل جمانية  بتنظيمتقوم  ‘على اخلط’وهي جمموعة  ،2009عام  يف اليت أنشئت طرابلس
  Linux.137 يف تدريسية

  المحتوى الرقمي العربي
 ليبيا. يف نرتنتاإلاألكثر زيارة من قبل مستعملي  وىلبوابات الويب العشرين األ 69يعرض اجلدول 

    

                                                            
 .http://www.enensys.com/news-and-press/press-releases/libyana-mobile-phone-dvb-h-trial-entrusted-to-enensys.html: انظر 136
 /.http://tlug.ly: انظر 137
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  2011ليبيا، ديسمبر  في ترتيب أكثر مواقع الويب زيارة  :69الجدول 

 المستخدم الموقع الترتيب
 الوصف *بالتغيب اللغة المستهدف

1 Facebook.com اخلط على’اجتماعي تواصل اإلنكليزية عاملي‘ 
2 Google.com.ly الويب يف حبث بوابة العربية عاملي 
3 Youtube.com وإذاعةوفيدي اسمتق بوابة اإلنكليزية عاملي 
4 yahoo.com اخلط على’ متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘ 
5 Google.com الويب يف للبحث عاملية بوابة اإلنكليزية عاملي 
6 Maktoob.com اخلط على’ رقةفمت خدمات العربية إقليمي‘ 
7 Babylon.com اخلط على’ ومرتجم قاموس اإلنكليزية عاملي‘  
8 Kooora.com رياضة العربية إقليمي 
9 blogspot.com اخلط على’ تدوين خدمة اإلنكليزية عاملي‘ 

10 Opensooq.com اخلطعلى’ بيع سوق العربية إقليمي‘ 
11 Mediafire.com ملفاتاسمتق خدمات اإلنكليزية عاملي 
12 libyanyouths.com ومناظرةثقايف منتدى موقع العربية حملي 
13 Wikipedia.org موسوعة اإلنكليزية عاملي 
14 4shared.com اخلط على’ ختزين اإلنكليزية عاملي‘ 
15 conduit.com املتنقل واهلاتف الويب تطبيقات منتجي شبكة اإلنكليزية عاملي 
16 microsoft.com املنتجاتودعم معلومات اإلنكليزية عاملي 
17 Tagged.com اجتماعي تواصل اإلنكليزية عاملي 
18 M5zn.com اخلط على’ ختزين العربية حملي‘ 
19 Xnxx.com للبالغني حمتوى اإلنكليزية عاملي 
20 Twitter.com اجتماعي تواصل اإلنكليزية عاملي 

 مالحظة:* اللغة بالتغيب هي اللغة اليت تظهر لدى أول زيارة للموقع
  املصدر: أليكسا

  األمن السيبراني
  ليبيا. يف هذا الشأن يف ليس هنالك أي معلومات عن أي مبادرات رئيسية

http://www.google.com.om/
http://www.google.com.om/
http://microsoft.com/
http://microsoft.com/
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  موريتانيا
  لمحة عن السوق

قطاعات املياه والكهرباء  يف األنشطةهيئة تنظيمية متعددة القطاعات مسؤولة عن تنظيم هي موريتانيا  يف يةسلطة التنظيمال
  138.والربيد تصاالتواال

موريتانيا. وسلطة التنظيم  يف حيز التشغيل والتلفزيون املتنقل نرتنتتلفزيون بروتوكول اإل يدخل مل، وفيما يتعلق باإلذاعة الرقمية
السمعية  والوسائطهي السلطة العليا للصحافة  (DTH) زل املنإىل  املباشر رض والبث الساتليالتلفزيون الرقمي لألاملسؤولة عن 

 والوسائطوهي سلطة تنظيم مستقلة مسؤولة عن قطاع الصحافة  ،2006عام  يف هذه السلطة وقد أنشئت. (HAPA) البصرية
  139البصرية.السمعية 

ة اخلاصة قليميإطار املبادرات اإل يف ذات الصلة اليت مت حتديدهااخلمسة  واضيعكل من املاملسؤولة عن   يئةاهل 70اجلدول  ويبني
  .تصاالتلالالحتاد الدويل ا الذي عقده 2010لعام  تصاالتلتنمية االباملنطقة العربية واملنبثقة عن املؤمتر العاملي 

  موريتانيا في ةإقليميالهيئة المسؤولة عن كل مبادرة   70الجدول 
 المسؤولةالوطنيةالهيئة  

 التنظيميةالسلطة  النطاق عريض النفاذشبكات
  البصرية السمعية والوسائط للصحافة العليا اهليئة التنظيمية، السلطة الرقمية اإلذاعة

 م/غ املصدر املفتوحةالربجميات
 م/غ العريب الرقمياحملتوى
 م/غ السيربايناألمن

  العرب املرشديناملصدر: جمموعة 

  تالثاب سوق الهاتف
سوق اهلاتف  يف الرئيسيةة شركومها موريتل وشينغويتل. وموريتيل هي ال موريتانيا يف سوق اهلاتف الثابت يف مشغالنهناك 
ا رمسيًا خبصوص اهلاتف الثابت )سوداتيل من وهي فرع( ت شنغويتيلأطلق ،2007 أغسطس ويف. موريتانيا يف الثابت  خدما

اية عام  140.اء احتكار شركة موريتيلإإىل  موريتانيا، مما أدى يف  ات اهلاتف الثابتاشرتاك جمموع ، بلغ2010وحبلول 
  املائة. يف 2,1قدره  تغلغلعدل أي مب، اشرتاك 000 72 السوق يف

   

                                                            
 /.http://www.are.mr: انظر 138
 .http://www.hapa.mr/index.php: انظر 139
 /.http://www.expressotelecom.com/en/african-presence/mauritania: انظر 140
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  2010موريتانيا،  في ات الهاتف الثابتاشتراك  71الجدول 
  2010 

 72 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 2,1% الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  سوق الهاتف الخلوي المتنقل
ت شينغويتيل رمسياً أطلق، 2007أغسطس   ويفهناك ثالث شركات تشغيل للهاتف اخللوي املتنقل، وهي موريتيل وماتيل وشنغويتيل. 

ا ى احتكارًا ثنائيًا ملوريتيل وماتيل، اللتني قامتا   يف خدما ما إطالقبموريتانيا، مما أ اية عام  2000.141  عام  يف خدما وحبلول 
  املائة.  يف  79,3، أي مبعدل تغلغل قدره اشرتاكمليون  745 2ات شرتاك، بلغ جمموع اال2010

  2010موريتانيا،  في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك  72الجدول 
  2010 

)باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك  2 745 
املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل  %79,3  

  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  النطاق العريض إنترنتسوق 
ما. وشركة موريتل هي  نرتنتموريتل وشنغويتل مها الشركتان الرئيسيتان لتقدمي خدمات اإل اللتان متلكان البنية التحتية اخلاصة 

اية عام  نرتنتسوق خدمة اإل يف املشغل الرئيسي النطاق  إنرتنتات خدمات اشرتاكبلغ جمموع  2010الثابتة. وحبلول 
ات النطاق العريض املتنقل اشرتاكاملائة. وعوضت  يف 0,2، أي مبعدل تغلغل قدره اشرتاك 600 6العريض (السلكي) الثابت 

 400 108ات النطاق العريض املتنقل اشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت، إذ بلغت اشرتاكجزئيا اخنفاض معدل 
اية عام  اشرتاك   .2010حبلول 

   2010موريتانيا،  في النطاق العريض إنترنتات اشتراك  73الجدول 
  2010 

 7 )باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
  0,2% الثابت)السلكي(العريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل
 108 )باآلالف(النشطةالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 3,1% النشطاملتنقلالعريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل

 104 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
 3% نرتنتاإل مستعملي تغلغلمعدل

  WiMAXات اشرتاك(السلكي) الثابت  نرتنتات اإلاشرتاكتشمل  المالحظة: 
  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

                                                            
 )ج 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 141
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  ةقليميالمبادرات اإل

 شبكات النفاذ عريض النطاق
 ثابت تكنولوجيا نطاق عريض (سلكي) ا،سوق موريتاني يف التجارية العريضنواع من تكنولوجيا النطاق أربعة أهناك حاليًا 

(DSL)  ال سلكينطاق عريض  ثالث تكنولوجياتو )WiMAX وUMTS/HSPA وCDMA 1xEVDO.(  
ا الثابتة واملتنقلة. وعند  إطالقبرمسيَا  )وهي شركة تابعة لسوداتيل(قامت شنغويتل  ،2007 أغسطس ويف  إنشائهاخدما
 2006 )أغسطس يف تكنولوجياال حمايد من حيث صيرختاليت حصلت على (ت شنغويتل أطلق، 2007 عام

ا  اجليل الثالث من ةاملتنقل تصاالتلالالنظام العاملي  ت خدماتأطلق، 2011مايو  ويف CDMA 1xEVDO.142 خدما
بعد  2009ول من عام النصف األ يف ت شركة التشغيل الرئيسية موريتيل خدمات اجليل الثالثأطلقو  143.(+GSM/3G) املعزز

السوق  يف للخدمة اخللوية املتنقلة. أما شركة التشغيل الثالثة 2006 أغسطس يف ص اجليل الثالثيرخت على أن حصلت
  144.ت مؤخراً خدمات اجليل الثالثأطلقاملوريتانية، وهي ماتيل، فقد 

  اإلذاعة الرقمية
من ، فإن أيًا 74اجلدول  يف واضح وموريتانيا. وكما ه يف ليس هناك حاليًا هيئة مسؤولة عن تنظيم سوق اإلذاعة الرقمية

يدخل حيز  ملوالبث الفيديوي الرقمي)  نرتنتالتلفزيون املتنقل (وكالمها قائم على بروتوكول اإل أو نرتنتتلفزيون بروتوكول اإل
زل  املنإىل  ، كان لدى موريتانيا قناة رقمية لألرض متلكها الدولة وقناة ساتلية مباشرة2011البلد. وحبلول ديسمرب  يف التشغيل
(DTH) ولة.متلكها الد  

  2011 موريتانيا، ديسمبر في تكنولوجيا اإلذاعة الرقمية  74الجدول 
 الخدمة عن المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوقوضعالرقمية اإلذاعة تكنولوجيا

  البصرية السمعية واإلذاعة للصحافة العليا اهليئة الدولةمتلكهاواحدةقناةشغال لألرض الرقميالتلفزيون
 زل للمن املباشرالساتل
(DTH) 

 البصرية السمعية واإلذاعة للصحافة العليا اهليئة الدولةمتلكهاواحدةقناةشغال

  التنظيمية السلطةم/غشغالغري نرتنتاإل بروتوكولتلفزيون
 القائم( املتنقلالتلفزيون

 )نرتنتاإل بروتوكولعلى
  التنظيمية السلطةم/غشغالغري

  التنظيمية السلطةم/غشغالغري (DVB) املتنقلالتلفزيون
تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن  املشغلني، أي ميكن هليئة واحدة وهيئات البث أإىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 

  .2011البيانات القنوات اجملانية وتتعلق بشهر أبريل 
  العرب، اهليئات التنظيمية الوطنية املرشديناملصدر: جمموعة 

  البرمجيات المفتوحة المصدر
  موريتانيا. يف ليس هنالك أي معلومات عن مبادرات رئيسية بشان الربجميات املفتوحة املصدر

                                                            
 )ج 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 142
 /.http://www.expressotelecom.com/en/african-presence/mauritania: انظر 143
 العرب املرشدين جمموعة: انظر 144
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  المحتوى الرقمي العربي
 امليادينأمساء دعم ما خبصوص أاحملتوى الرقمي العريب. ب صوص النهوضخبموريتانيا  يف مبادرات رئيسيةمن هناك  يكن مل

  القطاع اخلاص احمللي. الموريتانيا و  يف السلطة التنظيمية  الهذه املسألة  تناولي لمفالعربية 
اجلدول، ما   يف وموريتانيا. وكما يبد  يف نرتنتاألكثر زيارة من قبل مستعملي اإل وىلبوابات الويب العشرين األ 75ويعرض اجلدول 

. ومع فيس بوكمتخلفًا عن اعتماد احملتوى الذي تقدمه املواقع العاملية مثل غوغل ويوتيوب و ‘ على اخلط’زال اعتماد احملتوى العريب 
موريتانيا (طبقًا ألليكسا)   يف وىل) من مواقع الويب العشرين األ20من أصل  10املائة (أي   يف 50ذلك من جدير باملالحظة أن 

  العريب.  ملالعا  يف سبة هي من اعلى املستوياتنت احملليني. وهذه النرت مستعملي اإلن وموجهة حن
  2011 موريتانيا، ديسمبر في ترتيب مواقع الويب األكثر زيارة  75الجدول 
الويب على الموقع الترتيب المستعمل 

*بالتغيب اللغة المستهدف  الوصف 
1facebook.com اخلط على’ اجتماعي تواصلاإلنكليزيةعاملي‘‘ 
2google.com الويبيف للبحث عاملية بوابةاإلنكليزيةعاملي 
3youtube.com وإذاعة وفيدي اسمتق بوابةاإلنكليزيةعاملي 
4alakhbar.info اخلط على’ أخبار بوابةالعربيةحملي‘ 
5yahoo.com اخلطعلى’ متفرقة خدماتاإلنكليزيةعاملي‘ 
6taqadoumy.comاخلط على’ أخبار بوابةالعربيةحملي‘ 
7saharamedias.netاخلط على’ أخبار بوابةالعربيةحملي‘ 
8ani.mr اخلط على’ أخبار بوابةالعربيةحملي‘ 
9essirage.net اخلط على’ أخبار بوابةالعربيةحملي‘ 

10mauritanid.net اخلط على’ أخبار بوابةالعربيةحملي‘ 
11tawary.com اخلط على’ أخبار بوابةالعربيةحملي‘ 
12live.com إلكرتوين بريد بوابةاإلنكليزيةعاملي
13aqlame.com اخلط على’ أخبار بوابةالعربيةحملي‘ 
14souhoufi.com اخلط على’ أخبار بوابةالعربيةحملي‘ 
15google.ae الويب يف حبث بوابةالعربيةعاملي
16google.fr الويب يف حبث بوابةالفرنسيةعاملي
17xnxx.com للبالغني حمتوىاإلنكليزيةعاملي 
18ami.mr اخلط على’ أخبار بوابةالعربيةحملي‘ 
19blogspot.com اخلطعلى’ تدوين خدمةاإلنكليزيةعاملي‘ 
20aljazeera.net اخلط على’ أخبار بوابة العربية إقليمي‘ 

  املوقع ألول مرةمالحظة: *اللغة بالتغيب هي اللغة اليت تظهر عند زيارة 
  املصدر: أليكسا

  األمن السيبراني
اعتمد مشروع قانون بشأن اجلرمية السيربانية. غري أنه ليس هنالك من معلومات عن أي مبادرات أخرى  2008يف عام 

  .موريتانيا يف خبصوص األمن السيرباين
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 المغرب

  لمحة عن السوق
 السمعيلالتصال العليا  اهليئة أما، تصاالتة تنظيم سوق االيسؤولمب (ANRT) لتقنني املواصالتالوكالة الوطنية  تضطلع
  145.الرقمية الوسائطهي اليت تنظم سوق ف (HACA) البصري
ة خبصوص املنطقة قليميإطار املبادرات اإل يف احملددة ذات الصلةواضيع اخلمسة امل كل من  املسؤولة عن ةاهليئ 76اجلدول  ويبني

  .تصاالتلاللالحتاد الدويل  الذي عقده 2010لعام  تصاالتمتر العاملي لتنمية االملؤ ا العربية واملنبثقة عن
  ةقليميالهيئات المغربية المسؤولة عن المبادرات اإل  :76الجدول 

 المسؤولةالهيئة  
 لتقنني املواصالتالوطنيةالوكالة نرتنتاإلإىل النطاق عريض النفاذشبكات

السمعي البصري/اجمللس األعلى لالتصال اهليئة العليا   الرقمية اإلذاعة
 السمعي البصريلالتصال

 م/غ املصدر املفتوحةالربجميات
  اجلديدةوالتكنولوجياوالتجارةالصناعةوزارة العريب الرقمياحملتوى
 م/غ السيربايناألمن

  العرب املرشديناملصدر: جمموعة 

  الثابت الهاتف سوق
شركة و وميديتل ووانا.  )الشركة الرئيسية(املغرب  اتصاالتوهي  املغرب، يف سوق اهلاتف الثابت يف شركات تشغيل ثالثهناك 

اإىل  ةالثابت ةلخدملالوحيد  هي املقدماملغرب  اتصاالت . 2006 نوفمرب يف هذا اجملال يف أن بدأت شركة ميديتل بتقدمي خدما
  2007.146 فرباير يف ةالثابت اخلدمةوق اليت دخلت س ‘وانا’ ة هيالثالث والشركة

املهاتفة املغرب خدمات  اتصاالت. وتقدم ت خمتلفةتكنولوجيا بواسطةالثابت  اهلاتفوتقدم شركات التشغيل الثالث خدمات 
ووانا حني ميديتل  يف ،يةحناس شبكة أسالك علىاملوروثة القائمة  (PSTN)العمومية التبديلية  يةشبكة اهلاتفالمن خالل الثابتة 

فتستخدم  ‘وانا’أما  ،WiMAX عن طريق شبكة خدمة املهاتفة الثابتةتستخدمان تكنولوجيا الالسلكي، حيث تقدم ميديتل 
  .CDMA تكنولوجيا
اية  اشرتاك ماليني 3,6 املغرب يف الثابت اهلاتفسوق  يف اتشرتاكعدد االجمموع  وقد بلغ  أي، 2011 يونيوحبلول 

اية عام  املائة يف 2,7 هاخنفاض قدر ب ات شرتاكزلية واال ات املنشرتاكاال يف االخنفاضإىل  . ويعود السبب2010مقارنة مع 
    .)77دول خدمة املهاتفة الثابتة (اجل يف العمومية

                                                            
 .www.anrt.ma: انظر 145
 )ك 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 146
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  )2011يونيو  - 2010المغرب (ديسمبر  في ات الهاتف الثابتاشتراك  :77الجدول 
 2011 الثاني الربع 2010األخيرالربع  

 646 3 749 3 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 -103,1  )باآلالف( منهااملطروح
  -2,7%  والنم

 %11,4% 11,7%  الثابت اهلاتف تغلغلمعدل
  ، الوكالة الوطنية لتقنني املواصالتتصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  المتنقل الخلوي الهاتف سوق
، عندما بدأت شركة ميديتل بتقدمي 2000لغاية مارس اخللوي املتنقل املغرب املشغل الوحيد للهاتف  اتصاالتكانت شركة 

ا من خالل شبكة اخللوية املتنقلة عماهلا بتقدمي خدمات الصوت أ بدأتقد ف ،وانا شركة الثالث، املشغلما أ .البلد يف خدما
، 2010 فرباير ويف. 2008 يوليو يف وذلك )،CDMA2000 1xEV-DO الشبكة الوطنية املوجودةإىل  استناداً (اجليل الثالث 

ا التجارية  ‘وانا’ت أطلق   املغربية. السوق يف (2G-GSM) ةاملتنقل تصاالتلالللنظام العاملي  الثاين اجليل من 'Inwi'خدما
، 2011 عام األوىل منشهر الستة األخالل  اشرتاك ماليني 3وايل حباملغرب  يف اخللوي املتنقلاهلاتف ات اشرتاكوازداد عدد 
أشهر.  ستةخالل فرتة  املائة يف 9,4. ويعين هذا منوًا ملحوظًا مقداره 2011يونيو حبلول  اشرتاكمليون  35إىل  حيث وصل
  .)78 اجلدول( 2011اية عام  يف املائة يف 109اخللوي املتنقل ات اهلاتف اشرتاك يف تغلغلمعدل ال وهكذا بلغ
  )2011يونيو  -  2010المغرب (ديسمبر  في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك  :78الجدول 

 2011 الثاني الربع 2010األخيرالربع  
 975 34 982 31 )باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 993 2  )باآلالف( إليهااملضاف

 9,4%  والنم
  108,9%  100,1% املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل

  تصاالت، هيئة تنظيم االتصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  العريض النطاق إنترنت سوق
ن فليس هلم و اآلخر  نرتنتاإل مقدمو خدماتما أميديتل ووانا. و املغرب  اتصاالت املغرب يف النطاق العريضيمن على سوق 
 هذه اخلدمة جتاريا إطالقبحيث قامت  .WiMAXالوحيدة اليت تقوم بتشغيل  هي شركة ميديتلو السوق.  يف سوى حصة قليلة

. وطبقاً الثابتة نرتنتات اإلاشرتاك جمموع األغلبية الواسعة من (DSL) ات خط املشرتك الرقمياشرتاك. وتشكل 2006عام  يف
ات شرتاكمجيع اال تعتمداختفت تقريباً، حيث  اشرتاكدون  نرتنتاإل مراقمة، فإن خدمة لتقنني املواصالتلوكالة الوطنية ل

  147املوصول دوماً. (DSL) خط املشرتك الرقميات اشرتاكاحلالية تقريباً على 

                                                            
 )ك 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 147
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قدره  تغلغلعدل أي مب، اشرتاك 700 498 الثابت النطاق العريض (السلكي) إنرتنتات اشرتاك، بلغت 2010اية عام  ويف
وحبلول  ).79 اجلدول( 2010اية عام  يف اشرتاك ماليني 3,2 النشطة ةاملتنقل النطاق العريضات اشرتاكوبلغت  املائة. يف 1,6

  .اشرتاك 000 528إىل  صليالثابت ل النطاق العريض (السلكي)ات اشرتاك، ازداد عدد 2011يونيو 
  )2011يونيو  -  2010المغرب (ديسمبر  في النطاق العريض إنترنتات اشتراك  :79الجدول 

 األخير الربع  
2010  

 الثاني الربع
2011 

 528 499 )*باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 29,3  )باآلالف( إليهااملضاف
 5,9%  النمو
  1,6%  1,6% الثابت)السلكي(العريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل
  م/غ 203 3 )باآلالف(النشطةالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
  10,0% النشطاملتنقل العريض النطاق تغلغلمعدل

 م/غ 656 15 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
  49%  نرتنتاإل مستعملي تغلغلمعدل

  .WiMAXات اشرتاكالنطاق العريض (السلكي) الثابت  إنرتنتات اشرتاكتشمل  ال *مالحظة:
  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  ةقليميالمبادرات اإل
  النطاق عريض النفاذ شبكات

تكنولوجيا النطاق العريض (السلكي) املغرب،  يف التجارية العريضهنالك حاليًا ثالثة أنواع من تكنولوجيا النطاق 
 للمستعملنيغري متوفر  وهالليفي ف النفاذأما  ).UMTS/HSPAو WiMAX( سلكي ال وتكنولوجيتا نطاق عريض (DSL) الثابت

  النهائيني.
 ميديتل هيو  .خدمات اجليل الثالث )ميديتل وواناو املغرب  اتصاالت( ية املتنقلةاخلدمات اخللو وتقدم كل شركات تشغيل 

 WiMAXات اشرتاكبلغ عدد  2011ول من عام املغرب، وحبلول الربع األ يف WiMax الوحيدة اليت تقدم خدمات الشركة
  .اً مشرتك  1,685

  2008.148يوليو منذ  يةتنقلال حمدودةيضاً خدمات ثابتة أ ‘وانا’ة، تقدم املتنقل اخللويةخدمات اجليل الثالث إىل  ضافةإو 
الشركة  مدتوبين مالل. حيث  سطاتنشاء بنية حتتية من األلياف البصرية بني إكملت ميديتل أ، 2011مارس  ويف
 BTS القاعدةاحملطات  هوائياتلياف البصرية إلكمال البنية التحتية الوطنية املؤلفة من من شبكة األ لمك  2,245 جمموعه ما

  149.اجليل الثالث وهوائيات املوجات الصغرية وهوائياتالتقليدية 
  .النفاذ عريض النطاق اتاملغرب خبصوص مشاريع شبك يف املبادرات الرئيسية 80ويقدم اجلدول 

                                                            
 )ك 2011( العرب املرشدين جمموعة: انظر 148
 http://corporate.meditel.ma/servletPublication?tache=PageDetail&idPub=277: انظر 149
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  مشاريع شبكات النفاذ عريض النطاق  :80الجدول 
 عريض النفاذ مشروع

 الوصف الحالة النطاق

 اجليل منميديتل  شبكة
 ومت جديدة ريفية وجمتمعات وضواح مدناً  لتشمل ميديتل تغطية توسيع مت 2011مايو  يف منجز الثالث

 .األخريةاألشهريفجديدةحملة27تغطية

 جار PACTE برنامج
 املغرب اتصاالتو . املغرب أحناء مجيع يف تصاالتاالإىل  واسعاَ  نفاذاً  PACTE برنامج يقدم
 ميديتل وقعت وقد. 2010و 2008 عامي بني موقعاً  338 7 لتشمل التغطية بتوسيع ملتزمة

 .موقعاً  316 1 لتخدم PACTE برنامج مبوجباتفاقاً املواصالتلتقننيالوطنيةاهليئةو 

 منجز إجناز برنامج
 النطاق إنرتنتإىل  النفاذ" جنازإ" برنامج يقدم. الشاملة تصاالتاال خدمة صندوق من ممول

 والعلوم اهلندسة طلبة من اجلامعات يف املاجستري لطالب احملمولة واحلواسيب املتنقل العريض
 .طالباً  646 11 حوايل تزويد مت2010 ديسمرب وحبلول.تصاالتواالاملعلوماتوتكنولوجيا

  املغرب، ميديتل، اهليئة الوطنية لتقنني املواصالت اتصاالتاملصدر: 

  الرقمية اإلذاعة
اهليئتان املسؤولتان  مها (CSCA) السمعي والبصريلالتصال واجمللس األعلى  (HACA) السمعي والبصريلالتصال اهليئة العليا 

والتلفزيون  اإلذاعة الرقمية لألرض (SNRT)والتلفزة  لإلذاعةالوطنية  الشركةوتقدم . 150املغرب يف اإلذاعة الرقميةعن تنظيم سوق 
 املتنقلالتلفزيون  خدمة )ميديتلو املغرب  اتصاالتاخلدمات املتنقلة ( وبينما يوفر مشغل 151على السواء، (DVB)الرقمي املتنقل 

  .من خالل خدمات اجليل الثالث
  تفاصيل وضع تكنولوجيات اإلذاعة الرقمية. 81ويبني اجلدول 

  2011المغرب، ديسمبر  في تكنولوجيات اإلذاعة الرقمية  :81الجدول 
 الخدمة عن المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق وضع الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا

السمعي البصري لالتصال اهليئة العليا  الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة شغال لألرض الرقمية اإلذاعة
 السمعي البصريلالتصال واجمللس األعلى 

 وقناة الدولة متلكها قنوات ست شغال (DTH) للمنزل املباشر الساتل
 *خمتلطةملكيةذاتواحدة

السمعي البصري لالتصال اهليئة العليا 
 السمعي البصريلالتصال واجمللس األعلى 

  السمعي البصريلالتصال اجمللس األعلى  وميديتيل املغرب اتصاالت شغال  نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون
 على القائم( املتنقل التلفزيون
 )نرتنتاإلبروتوكول

 املواصالت لتقنني الوطنية الوكالة املغرب اتصاالت شغال

 السمعي البصريلالتصال اهليئة العليا الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة شغال (DVB) املتنقلالتلفزيون
املشغلني، أي ميكن هليئة واحدة تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن  وهيئات البث أإىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 

  .2011البيانات القنوات اجملانية وتتعلق بشهر أبريل 
  العرب، اهليئات التنظيمية الوطنية املرشديناملصدر: جمموعة 

    

                                                            
 .www.haca.ma: انظر 150
 .www.snrt.ma: انظر 151
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 من عن طريق كل ملتنقلا. ويتم تقدمي خدمات التلفزيون نرتنتاملغرب وميديتل تلفزيون بروتوكول اإل اتصاالتقدم كل من يو 
خلدمة الوحيد  هي املقدمحاليًا  املغرب اتصاالتو السوق املغربية.  يف (DVB)ية الرقم يةالفيديو  واإلذاعة نرتنتبروتوكول اإل

اخلدمات املتعلقة بالتلفزيون  ةذاعة والتلفز إلالوطنية ل الشركةحني تقدم  يف 152،نرتنتعلى بروتوكول اإل القائم املتنقللتلفزيون ا
  153 ية.الرقم يةالفيديو  اإلذاعةمن خالل  املتنقل

  المصدر المفتوحة البرمجيات
 ، تقوم املدرسة احملمدية للمهندسني1999فمنذ عام  املفتوحة املصدر.من اخلطوات لتعزيز الربجميات  اً املغرب عدد اختذ
ويوفر االجتماع املغرب.  يف املصدر ةاملفتوح اجملانيةزيز الربجميات لغرض تع GNU/Linuxبتنظيم اجتماع سنوي  املغرب يف

  154املفتوحة املصدر. اجملانيةالربجميات بشأن الوعي  وإذكاءلألفراد واحملرتفني لتبادل املعلومات  ملتقى
، الذي (CMCF−TICE)  لألغراض التعليمية تصاالتومن األمثلة األخرى املركز املغريب الكوري للتدريب على تكنولوجيا املعلومات واال

التعاون أنشأته إدارة التعليم املدرسي التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل والتدريب املهين والبحث العلمي، بالشراكة مع وكالة 
  155املصدر. للربجميات املفتوحة . ويتضمن هذا املركز خمترباَ خمصصاً (KOICA)  الدويل الكورية

  العربي الرقمي لمحتوىا
اليت رمستها  املعلومات واالقتصاد الرقمي جملتمعكجزء من االسرتاتيجية الوطنية ‘ 2013املغرب الرقمي ’مت تطوير برنامج 

 وتوصيل عالية السرعة إنرتنت تزويد املواطنني بشبكةولويات اسرتاتيجية وهي أ أربعإىل  . ويستند هذا الربنامجاحلكومة
 تتخذالصغرية واملتوسطة وتطوير احملتوى الرقمي الوطين. وسوف  املنشآتالوكاالت احلكومية وتشجيع حوسبة و  املستعملني
  :األهدافالتالية لتحقيق هذه  اإلجراءاتاحلكومة 

  اللغة العربيةإىل  العمومية نرتنتترمجة مواقع اإلعلى منهجية للعمل بصورة سياسة  اعتماد  •
الزمن  يف املعلومات احملدثة وتعميملتقدمي  ،بني القطاعني العام واخلاص الشراكاتطار إ ضمن ،املغربية الوسائطدعم   •

  والتفاعلي الفعلي
 والفيدي’ ممارسةمن خالل  نرتنتلتقدمي حمتويات جذابة على اإل )ذاعةالتلفزيون واإل(التشغيل اخلاصة  هيئاتتعبئة   •

  األجهزة احملمولة يف تنزيل احملتوى يف قوتوفري احل ‘عند الطلب
  مبسامهة من الشركاء الوطنيني والدوليني ،‘اخلطعلى ’ )مكتبات عامةو متاحف (من  الثقايف املغريب وضع الرتاث  •
  156.لمحتوى التعليميل منصات استحداث  •

، 2007  سمرب". ففي ديMAميدان املغرب " سمدارة التقنية الالة الوطنية لتقنني املواصالت اإل، تولت الوك2006ومنذ أغسطس 
"املغرب".  اسمامليادين العربية التجريبية حتت أمساء امليادين العربية" حيث استحدث واخترب بعض أمساء "مشروع إىل  انضمت الوكالة

ا  الهذا املشروع من "اكتساب خربات عملية   يف وقد مكنت مشاركة الوكالة ، 2010أكتوبر   ويفامليادين الدولية". أمساء   يف بأس 

                                                            
 www.iam.ma :انظر 152
 .www.snrt.ma: انظر 153
 للبيانات ختزين سعة وكذلك املصدر مفتوحة جمانية برجميات على حيتوي متنقل ذاكرة" مفتاح" للمشاركني قدم ،2008 عام GNU/Linux حفلة أثناء 154

: املوقع انظر). UNDP/ICTDAR( اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مع بالتعاون الرباط يف اليونسكو مكتب من مبادرة هو" مفتاح" ومشروع. الشخصية
www.unesco.org/article.PhP3?d-article=1255 

  www.cmcf.gov.ma: انظر 155
 (2009) اجلديدة والتكنولوجيا والتجارة الصناعة وزارة/اململكة املغربية: انظر 156
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امليادين الدولية على طلب تقدمت به املغرب لالعرتاف بسلسلة أحرف "املغرب" على مساء الطلبات العاجلة أل  يف هيئة النظر وافقت
واألرقام املخصصة مساء لأل نرتنت، طلبت الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت من مؤسسة اإل2010ديسمرب   ويفا متثل البلد. أ

(ICANN) "157ميدان ذي مستوى أعلى. اسمبوصفها  ختصيص سلسلة "املغرب  
اجلدول فان  يف واضح وه . وكمااملغرب يف األكثر زيارة من قبل املستعملني وىلبوابات الويب العشرين األ 82اجلدول  ويبني

 هي ة الرائدةلياحمل والبوابة. فيس بوكاملواقع العاملية مثل غوغل ويوتيوب و  عن متخلفاً يزال  الالعريب  احملتوى مواقع اإلقبال على
  .املغرب يف نرتنتة بني أكثر املواقع زيارة من قبل مستعملي اإلسادسوهي حتتل املرتبة ال، صحيفة على الويب

  2011ديسمبر  ،المغرب في أكثر مواقع الويب زيارة  :82الجدول 

 ملعالمست الموقعالترتيب
 الوصف * بالتغيب اللغة المستهدف

1 facebook.com اخلطعلى’ اجتماعي تواصل عاملي عاملي‘ 
2 youtube.com وإذاعة وفيدي اسمتق بوابة عاملي عاملي 
3 google.co.ma الويب يف حبث بوابة عاملي عاملي 
4 google.com الويب يف عاملية حبث بوابة عاملي عاملي 
5 live.com إلكرتوين بريد بوابة عاملي عاملي 
6 hespress.com صحيفة حملي حملي 
7 google.fr الويب يف حبث بوابة عاملي عاملي 
8 kooora.com رياضة إقليمي إقليمي 
9 blogspot.com اخلط على’ تدوين خدمة عاملي عاملي‘ 

10 yahoo.com اخلطعلى’ متفرقة خدمات عاملي عاملي‘ 
11 wikipedia.org موسوعة عاملي عاملي 
12 xnxx.com للبالغني حمتوى عاملي عاملي 
13 msn.com اخلطعلى’ متفرقة خدمات عاملي عاملي‘ 
14 startimes.com اخلط على’ منتديات حملي حملي‘ 
15 babylon ترمجة برجميات عاملي عاملي 
16 hibapress.com صحيفة حملي حملي 
17 inwi.ma اتصاالت مشغل بوابة حملي حملي 
18 iam.ma اتصاالت مشغل بوابة حملي حملي 
19 alwadifa-

maroc.com اخلط على’ منتدى حملي حملي‘ 

20 maktoob.com اخلطعلى’ متفرقة خدمات إقليمي إقليمي‘ 
  اللغة بالتغيب هي اللغة اليت تظهر عند أول زيارة للموقع مالحظة: *

  املصدر: أليكسا

                                                            
 .www.anrt.ma: انظر 157
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  السيبراني األمن
، على مذكرة تفاهم مع دائرة اماليزي يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكارمركز تابع لوزارة  و، وهالسيرباينمن لألوقع املركز املاليزي 

 مت توقيع املذكرة وقد .املغرب يف لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا اجلديدة ةوالتكنولوجيا اجلديدة التابع تصاالتالربيد واال
املغرب. وتغطي املذكرة محاية البنية التحتية للمعلومات  يف الذي عقدقليمي اإل السيرباينمن ألخالل مؤمتر ا 2010يناير  يف

  158.الوعيإذكاء والتدريب و  القدراتوبناء  السيرباينمن ألاحلساسة وتنمية اطار ا

                                                            
 http://www.cybersecurity.org.my/en/knowledge-bank/news/2010/main/detail/1878/index.html انظر 158
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  لمحة عن السوق

املعلومات تنظيم سوق  تقنيةحني تتوىل هيئة  يف عمان، تصاالت يفمسؤولة عن تنظيم سوق اال تصاالتهيئة تنظيم اال
 املعلومات.  تكنولوجيا

 وتشجع على مد تصاالتاال تصدر تراخيص، وهي اهليئة احلكومية الوحيدة اليت 2002 عام تصاالت يفهيئة تنظيم اال أنشئت
  159.تصاالتخدمات اال مقدميفرض التزامات على تطيف الرتددات و  وتدير النفاذشبكات 

املعلومات  لتكنولوجيااملشاريع الوطنية للبنية التحتية  نفيذتوهي مسؤولة عن  ،2006 عام يف هيئة تقنية املعلومات أنشئتوقد  
  160.اإللكرتونيةاسرتاتيجية عمان الرقمية وغريها من مبادرات احلكومة  بتنفيذاملشاريع املرتبطة  مجيعوعن اإلشراف على 

 ميلكهمان القطاع اخلاص واثنتا ميلكها (DTH)زل  للمنباشر املبث لل ساتلية، هنالك أربع قنوات ةالرقمي الوسائطإىل  وبالنسبة
تدخل  ملو . املتنقلخدمات التلفزيون  املهاتفة املتنقلة وعالوة على ذلك، يقدم مشغلو عمان.   يف حيز التشغيللقطاع العام ا

، على الرغم من عدم وجود عوائق متنع املشغلني من ةالسوق العماني يف حيز التشغيل (IPTV) نرتنتخدمة تلفزيون بروتوكول اإل
  هذه اخلدمة. إطالق

ة قليمياملبادرات اإل إطار يف اليت مت حتديدها الصلةذات  ةاملواضيع اخلمس كل من  املسؤولة عن ةاهليئ 83يعرض اجلدول و 
  .تصاالتلالالحتاد الدويل ا الذي عقده 2010لعام  تصاالتاملنبثقة عن املؤمتر العاملي لتنمية االو اخلاصة باملنطقة العربية 

  ةإقليميالهيئات العمانية المسؤولة عن كل مبادرة   :83 الجدول
 الخدمة عن المسؤولةالوطنيةالهيئة  

 تصاالتاالتنظيمهيئة  النطاق عريض النفاذشبكات
 اإلعالموزارة الرقميةاإلذاعة

 املعلوماتتقنيةهيئة املصدر املفتوحةالربجميات
 املعلوماتتقنيةهيئة العريب الرقمياحملتوى
 احلاسب طوارئ حلاالت لالستجابةالعماينالفريق/املعلوماتتقنيةهيئة السيربايناألمن

  العرب املرشديناملصدر: جمموعة 

  الثابت الهاتف سوق
السلطنة. وقد انتهى  يف اهلاتف الثابت ترخيص، الشركتني الوحيدتني صاحبيت 2011يونيو  حبلول ،كانت عمانتل والنورس

ا الثابتة تصاالتخلدمات االاحتكار عمانتل  يقدم املشغل الرئيسي، و . 2010مايو  يف الثابتة عندما بدأت النورس عمليا
تقدم النورس، و . (PSTN) التبديلية العمومية تها اهلاتفيةعرب شبك تبديليةعمانتل، خدمات اهلاتف الثابت من خالل دارة 

، (VoIP) نرتنتبروتوكول اإل بواسطةنقل الصوت ل تبديل الرزمة من خالل الثابتة، خدمات صوتية ثابت اخلدمة يف املنافس الثاين

                                                            
 http://www.tra.gov.om/newsite1/aboutTRA.aspx?Menu_ID=19: انظر 159
 http://www.ita.gov.om/ITAPortal/ITA/About_ITA.aspx: انظر 160

http://www.ita.gov.om/ITAPortal/ITA/About_ITA.aspx
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ا.  WiMAXوذلك عرب شبكة  املشغلني بتقدمي خدمات  السمحان لكين تكنولوجياً، حيث احمايد الرتخيصان وهذاناخلاصة 
 ثابتة.  تكنولوجياثابتة (الصوت والبيانات) من خالل أي 

املائة.  يف 10,1بواقع  تغلغلعدل مباً، أي اشرتاك 282,000عمان  يف اهلاتف الثابت اتاشرتاكبلغ عدد ، 2010وبنهاية عام 
اية  ويفاملائة.  يف 0,9بنسبة  الات اهلاتف الثابت قلياشرتاك، اخنفضت 2011 عام من وىلالستة األ األشهروخالل 

ملائة ا يف 9,9بواقع  تغلغلعدل أي مب، اكاشرت  300 279 عمان يف ات اهلاتف الثابتاشرتاك، بلغ جمموع 2011 يونيو
   ).84 (اجلدول

  )2011يونيو  - 2010عمان (ديسمبر  في ات الهاتف الثابتاشتراك  :84الجدول 

 2011 الثاني الربع 2010األخيرالربع  
 279,3 282 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 -2,5   )باآلالف( منهااملطروح
  -0,9%  النمو
  9,9% 10,1% الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

  تصاالت، هيئة تنظيم االتصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  المتنقل الخلوي الهاتف سوق
هلا   وجود مخس جهات مرخصيستحثها (النورس وعمانتل) ثنني الاملتنقلة اشبكات ال هنالك منافسة قوية بني مشغليْ 

مرحلة أشد منافسة مع انطالق ثالثة  2009عام  يف وبالفعل، دخل السوق. (MVNO)ة املتنقلكمشغل افرتاضي للشبكات 
مساتيل، وهي مشغل إليهم  انضمت 2009أغسطس  ويف 161.ومازون رينا وفريندي ، وهمةاملتنقلمشغلني افرتاضيني للشبكات 

اليت تنتمي تشغل الشركة األم ذلك، إىل  باإلضافةو . على السواء والتجارية السكنيةة يقدم اخلدمات املتنقلافرتاضي للشبكات 
 . السلطنة يف ستهدف فئة الشبابت، هالفوين، أخرى ةمتنقل شبكةفريندي  إليها

املائة.  يف 165,5بواقع  تغلغل، أي مبعدل اشرتاكماليني  4,6ة اخللوية املتنقلات شرتاك، بلغ جمموع اال2010اية عام  ويف
"بسبب التخلص  وذلك املائة، يف 0,6 اخللوي املتنقل بنسبةات اشرتاك، اخنفضت 2011 عام من وىلاأل ةالست األشهروخالل 

 ةاخللوية املتنقلات شرتاكاال جمموع ، وصل2011يونيو  ويف 162."تصاالتيئة تنظيم االهل، وفقًا ا غري املرخص SIMمن شرائح 
، 2011 عام من وىلالستة األ األشهر). وخالل 85املائة (اجلدول  يف 162,7بواقع  تغلغل، أي مبعدل اشرتاك ماليني 4,6إىل 

لشبكات، حيث اخنفضت ذه ااملشغلني االفرتاضيني هلإىل  املتنقلةالشبكات  ات من مشغليْ شرتاكاال يف انتقال حدث
الربع  يف اتشرتاكاال يف بصورة ملحوظة. وقد خفت حدة االخنفاض الثانية الفئة اتاشرتاكازدادت و  األوىل، الفئة اتاشرتاك

مااشرتاك يف ومن تسجيل من املتنقلةالشبكات  الالثاين من العام، ومتكن مشغ  اقرتبتأن السوق العمانية قد  يعينهذا و . ا
  مستويات اإلشباع. من بالفعل 

    

                                                            
   .(2011) العرب املرشدين جمموعة انظر161 
  http://www.tra.gov.om/newsite1/Portal/Upload/Documents/473_2011Q1.pdf  :انظر  162
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  )2011يونيو  – 2010عمان (ديسمبر  في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك  :85الجدول 
 2011 الثاني الربع 2010األخيرالربع  

 579 4 606 4 )باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 -27  )باآلالف( منهااملطروح
 -0,6%  والنم

 162,7% 165,5% املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل
  تصاالت، هيئة تنظيم االتصاالتلالاالحتاد الدويل  املصدر:

  العريض النطاق إنترنت سوق
اية عام  ، أي مبعدل تغلغل بنسبة اشرتاك 45,000ات النطاق العريض (السلكي) الثابت اشرتاك، بلغ جمموع 2010حبلول 

اية عام اشرتاك 298,300ات النطاق العريض املتنقل النشطة اشرتاكاملائة. وعالوة على ذلك، بلغت  يف 1,6 ، 2010 حبلول 
  ).86املائة (اجلدول  يف 10,7أي مبعدل تغلغل بنسبة 

  2010عمان،  في النطاق العريض إنترنتات اشتراك  :86الجدول 
  2010 

 45 *)باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
  1,6% الثابتالعريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل
 298 )باآلالف(النشطةالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 10,7% النشطاملتنقلالعريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل

 725 1 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
 62% نرتنتاإل مستعمليتغلغل

  WiMAXات اشرتاكالنطاق العريض (السلكي) الثابت  إنرتنتات اشرتاكتتضمن   المالحظة: * 
 العرب املرشدين، جمموعة تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  ةقليميالمبادرات اإل

  النطاق عريض النفاذ شبكات
، (DSL)(سلكي) ثابت  تكنولوجيا نطاق عريض ،السوق العمانية يف جتارية تكنولوجيات نطاق عريضتتوفر حاليًا ثالث 

 ).UMTS/HSPAو WiMAX( ال سلكي وتكنولوجيتا نطاق عريض

 (UMTS/HSPA)املتنقل من قبل عمانتل  نشر تكنولوجيا النطاق العريض عمان يف األخرية النطاق العريضتشمل مشاريع 
  من قبل النورس.  WiMAX وبدء تنفيذ
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 اهإطالقعشر شهرًا من  ةشبكة اجليل الثالث بعد مخس إطالقب ،الثابتة واملتنقلة تصاالتلال الرئيسيقامت عمانتل، املشغل و 
 النطاق العريضعروض  مفصلة، للعمومعمانتل شبكة اجليل الثالث  تأطلق، 2009من قبل منافسها النورس. ففي مارس 

لتقدمي خدمات اجليل الثالث،  ترخيصإىل  تكن حباجة ملمن اجلدير بالذكر أن عمانتل و  163عمان. يف النهائيني ملنيللمستع
 بواسطة متنقلة تقدمي خدمات حمايدة تكنولوجياً، األمر الذي يتيح للمشغلْني  املتنقلة تصاالتاال مشغليْ  الك رخصيت إذ إن
  . تكنولوجيا متنقلةأي 
 ترخيصبعطاء احلصول على  تفاز  2008نوفمرب  ويف. 2010مايو  يف البلد يف الوحيدة WiMAXالنورس شبكة  تأطلقوقد 
أي  بواسطةتقدمي خدمات الصوت والبيانات وميكنها بفضله  2009.164يونيو  يف هلا منح وقد البلد يف الثابتة الثاين تصاالتاال

، (VoIP) نرتنتبروتوكول اإل بواسطة، مقدمة خدمة نقل الصوت WiMAXاختارت النورس نشر شبكة وقد ثابتة.  تكنولوجيا
  . النطاق العريضخدمات إىل  باإلضافة

حيث جيري حاليًا نشر البنية التحتية من  (FTTx) البصريةاأللياف  هي تكنولوجياعمان  يف القادمة وتكنولوجيا النطاق العريض
 عن رغبتها املياهشركة  أعربت، 2008 عام فيف. عمان يف (مياه حيا) املياهخالل شبكة الصرف الصحي لشركة خدمات 

مارسات الستخدام املأفضل  عنقامت الشركة بإجراء دراسة جدوى و بنيتها التحتية لنشر شبكة ألياف بصرية.  استخدام يف
يهدف و . 2008 عامأواخر   يف املشروع أتوبد ،ألياف بصرية كبالتاجملاري احلالية واملستقبلية لشركة مياه حيا وذلك ملد  

. 2018والية مسقط حبلول عام  يف املائة من الوحدات يف 80عرب  (FFTx) البصريةاأللياف  توصيلية شبكةتسهيل إىل  املشروع
شبكة ذه المن املتوقع البدء بالتطبيق التجاري هلو خدمة بعد.  مقدمألي  ختصص ملحلكومة و ا متلكهاشبكة األلياف البصرية و 

للخطوط الثابتة (عمانتل  هلما مها املشغالن املرخص املظلمةلشراء قدرات األلياف  املثاليان. واملرشحان 2012خالل عام 
  خدمات الصوت والبيانات الثابتة. توفري ل هلما مها املشغالن الوحيدان املرخصو والنورس)، 

  .النطاق عريضالنفاذ  اتريع شبكعمان املتعلقة مبشا يف ةياملبادرات الرئيس 87يبني اجلدول و 
   عمان في مشاريع شبكات النفاذ عريض النطاق  :87الجدول 
 عريض النفاذ مشروع

 الوصف الحالة النطاق

 اجليل من عمانتل شبكة
 منجز الثالث

 نشر يتطلب ملو . البلد يف الثالث اجليل من الثانية الشبكة عمانتل تأطلق 2009 مارس يف
 عمان يف املتنقلة 1 الفئة تراخيص أن مبا ترخيص على املشغل حصول الثالث اجليل خدمة
 .تكنولوجياً حمايدة

 التابعة WiMAX شبكة
  منجز النورس لشركة

 ترخيصاً  تصاالتلال النورس شركة العمانية تصاالتاال تنظيم هيئة منحت 2008 نوفمرب يف
 النورس باشرت وقد. السلطنة يف الثاين الرتخيص ووه الثابتة للخدمات وىلاأل الفئة من

ا ا2010مايويفالتجاريةعمليا  .2010يوليو  يفالثابتة السكنية وعمليا
 قبل من األلياف تركيب
 املياه خدمات شركة
 عمانيف

 جار
 لديها الصحي الصرف شبكة قنوات عرب ألياف شبكة بنشر حالياً  املياه خدمات شركة تقوم
 املقرر ومن). األرجح على والنورس عمانتل( تصاالتاال ملشغلي التوصيالت هذه تأجري بغية
 .2012 عام خالل التجارية املرحلةFTTxاألليافشبكةتدخلأن

  عمان يف املياه خدمات شركةاملصدر: عمانتل، النورس، 

                                                            
   )ج 2011( العرب املرشدين جمموعة 163
  http://www.nawras.om/about_nawras_media_centre_press_releases_010_36.shtml: انظر 164

http://www.nawras.om/about_nawras_media_centre_press_releases_010_36.shtml
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  الرقمية اإلذاعة
اخلدمات  الحني يقدم مشغ يف ،(DTH)زل  املنإىل  مباشر ساتل بواسطةالوقت احلاضر ست قنوات عمانية تبث  يف هنالك
  من اجليل الثالث. املتنقل) خدمات البث التلفزيوين تل(النورس وعمان املتنقلة

  اإلذاعة الرقمية. تكنولوجياتبالتفصيل وضع  88يبني اجلدول و 
  2011عمان، ديسمبر  في تكنولوجيات اإلذاعة الرقمية  :88 الجدول

 عن المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق حالة  الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا
 الخدمة

  م/غم/غشغالغري لألرض الرقميالتلفزيون
 وقناتان خاصةقنواتأربع شغال (DTH) زل للمن املباشر الساتل

 اإلعالم وزارة *الدولةمتلكهما

 تصاالتاال تنظيم هيئة م/غ شغال غري نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون
 على القائم( املتنقلالتلفزيون
 تصاالتاال تنظيم هيئة النورس عمانتل، شغال )نرتنتاإلبروتوكول

 تصاالتاال تنظيم هيئةم/غشغالغري (DVB) املتنقلالتلفزيون
تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن  املشغلني، أي ميكن هليئة واحدة وهيئات البث أإىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 

  .2011البيانات القنوات اجملانية وتتعلق بشهر أبريل 
  العرب، هيئات التنظيم الوطنية املرشديناملصدر: جمموعة 
إىل  املباشر عرب الساتلاحملطات احمللية  مجيع تبث إذرض. لألليس لديه تلفزيون  الذياملنطقة  يف البلد الوحيد حالياً  عمان هي

  .(DTH) زل املن
السوق العمانية، على الرغم من عدم وجود عوائق تنظيمية متنع  يف حيز التشغيل (IPTV) نرتنتتلفزيون بروتوكول اإل يدخل ملو 

املنطقة مانع قوي لتطور  يف جماناً  (DTH) زل املنإىل  املباشر الساتلالعرض الكبري لقنوات ولعل  165.املشغلني من تقدمي اخلدمة
  .نرتنتذلك تلفزيون بروتوكول اإل يف عموماً، مبا املأجورالتلفزيون 
الشبكات  ال. ففي الوقت احلاضر، يقدم مشغنرتنتباعتبارها خدمة قائمة على بروتوكول اإل املتنقلخدمة التلفزيون  وتقدم
خدمات التلفزيون  لقأطكانت النورس املشغل األول الذي و . (+3G) املعزز، النورس وعمانتل، خدمات اجليل الثالث املتنقلة
ذين ل الاملشغلْني  89 يبني اجلدولو مارس من العام ذاته.  يف عمانتل املشغل الرئيسي ذلك يف ، وتبعها2009يناير  يف املتنقل
  . الفوترة الذي تقوم عليهساس األاخلدمة، و  انيقدم

  عمان في خدمات التلفزيون المتنقلإلى مقارنة بين المشغلْين بالنسبة   :89الجدول 
 مالحظات الشهري الرسم الفوترة أساس الخلوي مشغل

 قناة لكلالنفاذحسبال يوم لكل النورس
 القنواترزمةحسبنعمشهر لكل

 عمانتيل
 الدقيقة لكل
 حمدود غريالستخدامالألسبوع لك
 حمدود غريالستخدامنعمشهر لكل

 املصدر: املشغلون

                                                            
   العرب املرشدين جمموعة انظر 165
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  المصدر المفتوحة البرمجيات
ورش عمل تدريبية ومؤمترات لرتويج استخدام الربجميات اجملانية  بتنظيمعمان  يف املعلومات لتكنولوجياقامت اهليئة التنظيمية 

  .البلد يف املفتوحة املصدرمبادرات أخرى لرتويج التطوير احمللي للربجميات  عنتتوفر معلومات إضافية  الو  166املفتوحة املصدر.و 

  العربي الرقمي المحتوى
دف اإللكرتونيةاجملتمع الرقمي العماين واحلكومة ب للنهوضاملعلومات اسرتاتيجيات  تكنولوجياهيئة  وضعت دفع ، وذلك 
ة البواب ورعاية)، www.oman.om( اإللكرتونيةبوابة احلكومة  استخدام تتضمن االسرتاتيجيات ترويجو احملتوى احمللي.  عجلة

عمان  يف ميكن للمقيمنيو خريية).  ومنظمات مشاريع أعمالاليت تشمل مثانية أعضاء حمليني ( ،اإللكرتوينالوطنية للدفع 
  .‘على اخلط’الفواتري واخلدمات مباشرة  لسداد اإللكرتويناستخدام البوابة الوطنية للدفع 

 القطاع اخلاص واملعلومات أ تكنولوجياذلك رمسيًا من قبل هيئة إىل  يتم التطرق ملالعربية،  امليادينأمساء دعم إىل وبالنسبة 
  . عمان يف
اجلدول،  يف مبني وعمان. وكما ه يف نرتنتاإل مستعملياألكثر زيارة من قبل  وىلاأل العشرين الويببوابات  90يبني اجلدول و 

فيس ل ويوتيوب و غو غه املواقع العاملية، مثل احملتوى الذي تقدم اعتمادمتخلفًا عن  ‘على اخلط’احملتوى العريب  يبقى اعتماد
 نرتنتاإل مستعمليملواقع األكثر زيارة من قبل ا بنيل املرتبة السادسة تملنتدى حيويب موقع  هي. والبوابة احمللية الرائدة بوك
  .عمان يف

  عمان في بوابات الويب األكثر زيارة :90الجدول 
 المستعمل الموقعالترتيب

 المستهدف
 الوصف *بالتغيب اللغة

1 google.com.om الويب يف حبث بوابة العربية عاملي 
2 Youtube.com وإذاعة وفيدي اسمتق بوابة اإلنكليزية عاملي 
3 Facebook.com اخلط على’ اجتماعي تواصل اإلنكليزية عاملي‘ 
4 google.com الويبيف للبحث عاملية بوابة اإلنكليزية عاملي 
5 live.com إلكرتوين بريد بوابة اإلنكليزية عاملي 
6 s-oman.net اخلط على’ منتديات العربية حملي‘ 
7 yahoo.com اخلطعلى’ متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘  
8 msn.com اخلطعلى’ متفرقة خدمات اإلنكليزية حملي‘ 
9 maktoob.com اخلطعلى’ متفرقة خدمات العربية إقليمي‘  

10 wikipedia.org موسوعة اإلنكليزية عاملي 
11 moe.gov.om الوطين االقتصادلوزارة إلكرتونية بوابة العربية حملي 
12 blogspot.com اخلط على’ تدوين خدمة اإلنكليزية عاملي‘ 
13 4shared.com اخلط على’ على ختزين اإلنكليزية عاملي‘ 

                                                            
  http://www.ita.gov.om/ITAPortal/Pages/Page.aspx?NID=443&PID=1772&LID=91: انظر 166

http://www.oman.om/
http://www.google.com.om/
http://www.google.com.om/
http://www.ita.gov.om/ITAPortal/Pages/Page.aspx?NID=443&PID=1772&LID=91
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 المستعمل الموقعالترتيب
 المستهدف

 الوصف *بالتغيب اللغة

14 Kooora.com رياضة العربية إقليمي  
15 omaniaa.net اخلط على’ منتديات العربية حملي‘  
16 babylon ترمجة برجميات اإلنكليزية عاملي 
17 forum.moe.gov.omالوطين االقتصاد لوزارة ‘اخلط على’ منتدى العربية حملي 
18 Mediafire.com ملفات اسمتق خدمات اإلنكليزية عاملي 
19 squ.edu.om قابوس السلطانجلامعة إلكرتونية بوابة اإلنكليزية حملي 
20 conduit.com املتنقلة واخلدمة نرتنتاإل تطبيقات منتجي شبكة اإلنكليزية عاملي 

  مالحظة: * اللغة بالتغيب هي اللغة اليت تظهر عند أول زيارة للموقع
  املصدر: أليكسا

  السيبراني األمن
 إلقامةسنغافورة  يف علومات مقرهاامل تكنولوجيامن ألاملعلومات بتوقيع عقد مع شركة  تكنولوجيا، قامت هيئة 2009يف مارس 

  . (OCERT) يةبو طوارئ احلاسال ملواجهةمركز وطين عماين 
 العام القطاعني منظماتالوعي لدى  وإذكاء األمن السيرباينبناء قدرات  يف يةبو طوارئ احلاسال مواجهةتتمثل مهمة مركز و 

  ركز: املفيما يلي أهداف و واخلاص واملواطنني. 
   تصاالتاالو األمنية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات  حل األحداث  •
 احلكومية اإللكرتونيةاستخدام اخلدمات  يف عمان ومؤسسات األعمال يف املقيمنيبناء الثقة لدى   •
 عمان يف نرتنتاإل فضاء يف األمن السيرباينالوعي ب إذكاء  •
 األمنية األحداثالتعامل مع  يف العمانية األمن السيرباينبناء قدرات   •
 167.التهديدات األمنية احلالية والناشئة عن وموقوتةمعلومات دقيقة  توفري  •

                                                            
 http://www.ita.gov.om/ITAPortal/MediaCenter/NewsDetail.aspx?NID=307: انظر 167

http://www.ita.gov.om/ITAPortal/MediaCenter/NewsDetail.aspx?NID=307
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  قطر 
  لمحة عن السوق

اهليئة احلكومية املسؤولة عن رسم سياسة وتنظيم  وه (ictQATAR)وتكنولوجيا املعلومات  تصاالتلالاجمللس األعلى 
 تصاالتقطاع اال يف دف إدخال املنافسة 2004 عام يف اجمللسهذا  وقد أنشئقطر.  يف وتكنولوجيا املعلومات تصاالتاال

 168.جديدة تراخيصالقطري، بدءاً بإصدار 
وجه اجلميع باستثناء كيوتيل. وقد انتهى احتكار كيوتيل  يف رمسياً مغلقة  تصاالتلالذلك الوقت، كانت السوق القطرية  ويف

 املتنقلة تصاالتاال ترخيص، منح 2007ثابتة جديد. ففي ديسمرب  اتصاالت وترخيصجديد  متنقلة اتصاالت يصترخمبنح 
 اتصاالت ترخيصاجمللس األعلى منح رئاسة  ت، قرر 2008سبتمرب  ويفائتالف مكون من فودافون ومؤسسة قطر. إىل  الثاين

واملتنقلة ائتالف فودافون ومؤسسة قطر أيضاً، األمر الذي أتاح هلما منافسة كيوتيل على مشرتكي اخلطوط الثابتة إىل  ثابتة ثان
  169.نرتنتواإل

 النطاق العريضخدمات  الأو املشغل  وقدم. 2009يوليو  يف لديها جتارياً  املتنقلة تصاالتفودافون قطر خدمات اال تأطلقو 
  2011.170سبتمرب  يف خدمة الصوت الثابتة أطلقو ، 2010يوليو  يف "اللؤلؤةجزيرة " يف
 (IPTV) نرتنتاهليئة التنظيمية املسؤولة عن تلفزيون بروتوكول اإل وهوتكنولوجيا املعلومات  تصاالتلالاجمللس األعلى و 

ؤسسة املهي ف (DTH) زل املنإىل  املباشر الساتليوالبث لألرض سؤولة عن التلفزيون الرقمي املاهليئة أما ، املتنقلوالتلفزيون 
ا البث اإلذاعي  يف ؤسسة مسؤولة أيضًا عن القطاع السمعي البصريامل وهذهلإلعالم.  يةقطر ال قطر؛ وتشمل مسؤوليا

  171.ختطيط وتطوير وإنتاج برامج اإلذاعة والتلفزيون احمللية والدوليةإىل  ، باإلضافةهاوخارج والتلفزيوين داخل البالد
ة اخلاصة قليمياملبادرات اإل إطار يف اليت مت حتديدها الصلةاملواضيع اخلمسة ذات  كل من  املسؤولة عن اهليئة 91يبني اجلدول و 

   .تصاالتلالالحتاد الدويل الذي عقده ا 2010لعام  تصاالتاملنبثقة عن املؤمتر العاملي لتنمية االو باملنطقة العربية 
  ةإقليميالهيئة القطرية المسؤولة عن كل مبادرة   :91الجدول 

 المسؤولةالهيئة  
  وتكنولوجيا املعلوماتتصاالتلالاجمللس األعلىنرتنتاإلإىل النطاق عريض النفاذشبكات

 املؤسسةوتكنولوجيا املعلومات/تصاالتلالاجمللس األعلى الرقمية اإلذاعة
 لإلعالمالقطرية

 وتكنولوجيا املعلوماتتصاالتلالاجمللس األعلى املصدر املفتوحةالربجميات
 وتكنولوجيا املعلوماتتصاالتلالاجمللس األعلى العريب الرقمياحملتوى
 وتكنولوجيا املعلوماتتصاالتلالاجمللس األعلى السيربايناألمن

  العرب املرشديناملصدر: جمموعة 

                                                            
 http://www.ictqatar.qa انظر 168
 )م 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 169
 )ن 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 170
 http://english.mofa.gov.qa/details.cfm?id=114 انظر 171
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  الثابت الهاتف سوق
اية عام  ، أي مبعدل تغلغل بواقع اشرتاك 298,000قطر حوايل  يف ات اهلاتف الثابتاشرتاك، بلغ عدد 2010حبلول 

اية  يف 17 اً، أي مبعدل تغلغل قدره اشرتاك 119 298قطر  يف ات اهلاتف الثابتةاشرتاك، بلغ جمموع 2011يونيو املائة. وحبلول 
  ).92املائة (اجلدول  يف 16,4

  )2011يو يون - 2010قطر (ديسمبر  في ات الهاتف الثابتةاشتراك  :92 الجدول
 2011 الثاني الربع 2010األخيرالربع  

 298298,1)باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 0,059 )باآلالف( إليهااملضاف

  0,01%والنم
  16,4%17%  الثابت اهلاتف تغلغلمعل

  العرب املرشدين، جمموعة تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  المتنقل الخلوي الهاتف سوق
اية عام    املائة. يف 132,4، أي مبعدل تغلغل قدره اشرتاكمليون  329 2ات اخللوي املتنقل اشرتاك إمجايل، بلغ 2010يف 

  2010 قطر، في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك  :93 الجدول
  2010 

329 2)باآلالف( اخللوي اهلاتفاتاشرتاك

 132,4%املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل
  تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 

  العريض النطاق إنترنت سوق
اية عام  ، أي مبعدل تغلغل قدره اشرتاك 100 144قطر   يف ات النطاق العريض (السلكي) الثابتاشرتاك، بلغ عدد 2010حبلول 

  املائة.  يف  28,4، أي مبعدل تغلغل قدره اشرتاك 000 500ات النطاق العريض املتنقل النشطة حوايل اشرتاكاملائة. وبلغ عدد   يف  8,2
  )2011يونيو  -2010قطر، (ديسمبر  في النطاق العريض إنترنتات اشتراك  :94 الجدول

 2011 الثانيالربع  2010 األخيرالربع  
 152 144 *)باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 8,3  )باآلالف( إليهااملضاف

  5,7%  والنم
 8,4% 8,2%الثابت)السلكي(العريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل
 م/غ 499)باآلالف(النشطةالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
  28,4%النشطاملتنقلالعريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل

  م/غ 435 1 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
  81,6% نرتنتاإل مستعملي تغلغلمعدل

  WiMAXات اشرتاكالنطاق العريض الثابت  إنرتنتات اشرتاكتشمل   المالحظة: * 
  العرب املرشدين، جمموعة تصاالتلالاملصدر: االحتاد الدويل 
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  ةقليميالمبادرات اإل

  النطاق عريض النفاذ شبكات
تكنولوجيتا نطاق عريض : معدالت سرعة نطاق عريضقطر قادرة على تقدمي  يف جتارية تكنولوجياتحاليًا أربع  هنالك

 ). VSATو UTMS/HSPA( ال سلكيوتكنولوجيتا نطاق عريض ) FTTxو DSL(ثابت  (سلكي)

ا من أوىلكيوتيل   تأطلق، 2006 الل عاموخ احمللي) وأتبعتها بعد ذلك بفرتة وجيزة  يالفيديو  النداءاجليل الثالث ( خدما
ا  إطالق). ولدى املتنقل النطاق العريض إنرتنتا الثانية من اجليل الثالث (اخدم إطالقب ، 2009 عام يف املتنقلةخدما

إىل  3G/3.5Gمن خدمات  اً قطر عدد يف اخللوي املتنقلاهلاتف  اليقدم مشغو . 3G/3.5G اخدما أيضاً فودافون قطر  تأطلق
  172.اقبة بالفيديوواملر  املتنقلوالتلفزيون  املتنقلة نرتنتواإل يالفيديو  النداءذلك  يف مشرتكيهما، مبا

يوليو  يف جزيرة "اللؤلؤة" يف الثابت النطاق العريضفودافون قطر خلدمات  إطالقاحلالية  النطاق العريضتشمل مشاريع و 
  . البلد يف لتشمل أجزاء أخرى FTTx، ومشروعها لتوسيع تغطية 2010
ا قد بدأت بتطبيق برنامج 2010سبتمرب  ويف مليون لایر قطري  600. وقد قام املشغل بتخصيص FTTH، أعلنت كيوتيل أ

 تصاالتلالمن بدء تنفيذ الشبكة، اليت سيتم تنفيذها بالتعاون مع اجمللس األعلى  وىلمليون دوالر أمريكي) للمرحلة األ 165(
ليفية  بتوصيالتالنحاس احلالية  توصيالت، سيتم استبدال FTTHوكجزء من برنامج  173.وتكنولوجيات املعلومات القطري

كافة أحناء الدوحة  يف كيلومرت من األلياف البصرية  1,200كيوتيل ما يزيد عن   مدت، 2011وحبلول سبتمرب  174.عالية السرعة
  175أسرة معيشية. 60,000ما يزيد عن  لتوصيلموفرة بذلك بنية حتتية 

، أعلنت الشركة 2011كتوبر أ ويف. 2011يوليو  يف جلطويل األالوقد استكملت كيوتيل املرحلة التجريبية من تنفيذها للتطور 
تزيد استثمارات كيوتيل عن و أرجاء قطر.  كل يف قاعدةحمطة  900نشر حوايل عن و  جلطويل األالبرناجمها للتطور  إطالقعن 
اء أحن شىت يف اجليل الرابع، سيتم توسيع التغطية اتصاالت مليون دوالر أمريكي). وكجزء من تنفيذ 55مليون لایر قطري ( 200

  176.البالد، بدءاً باملناطق احلضرية ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الدوحة
  . النطاق عريضقطر املتعلقة مبشاريع شبكات النفاذ  يف األخريةاملبادرات الرئيسية  95يبني اجلدول و 

    

                                                            
 )ج 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 172
 =ttp://www.qtel.qa/QODPPortal/portal/qodp_portal_press_rel_item?_nfpb=true&section=press&locale=en&detailId :انظر 173

28901_EN 
 #http://www.qtel.qa/en/qodp_portal_consumer_detail?detailId=DP_FTTX_OVERVIEW_EN&section=consumer&lang=en انظر 174
 =http://www.qtel.qa/QODPPortal/portal/qodp_portal_press_rel_item?_nfpb=true&section=press&lang=en&detailId انظر 175

FIBRE_MILESTONE_2011_EN 
176 http://www.qtel.qa/QODPPortal/portal/qodp_portal_press_rel_item?_nfpb=true&section=press&lang=en&detailId= 

PR_QTELS_LAUNCH_4G_NETWORK_EN  
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  قطر في مشاريع شبكات النفاذ عريض النطاق  :95 الجدول
 عريض النفاذ شبكة مشروع
 الوصف الحالة النطاق

 من قطر فودافونخدمات
ا جتارياً  قطر فودافون تأطلق منجز الثالثاجليل  .2009يوليو  يف )الثالث اجليل فيها مبا( املتنقلة اخللوية خدما

 فودافون لدى التحتيةالبنية
 شبكاتإىل  للنفاذ قطر
  اللؤلؤة جزيرة يف التايلاجليل

 منجز
 فودافون متكن شراكة عن للتنمية املتحدة والشركة قطر فودافونمنكلأعلن2010مايويف
 هذه انطلقت وقد ".قطر لؤلؤة"  الصناعية اجلزيرة يف كاملة اتصاالت حلول تقدمي من

 .اللؤلؤة يف فودافون شبكة جانبإىل  حديثاً املنشأةالتحتيةالبنيةمنالشراكة

 لدى FTTH البصرية األلياف
 جار قطر فودافون

 حيث قطر من أخرى مناطق يف FTTH األلياف من شبكتهابتوسيعقطرفودافونتقوم
 الوسائط نظام حلول خالل من احلالية املتنقلة قطر فودافون شبكة مع دجمها على تعمل

 .نرتنتاإللربتوكولاملتعددة

 البصرية األلياف مشروع
FTTH جار كيوتيل لدى 

ا كيوتيلأعلنت،2010سبتمربيف  اخلاص FTTH البصرية األلياف برنامجبتنفيذ بدأت أ
 200 1عن يزيد ما جهزت قد امليدانية كيوتيل أفرقة كانت 2011 سبتمرب وحبلول. ا
 .الدوحة أحناءشىتيفاألليافكبلمنلمك

 للتطور كيوتيلمشروع
 ما سينشر الذي األجل الطويل التطوربرنامج إطالق عن كيوتيلأعلنت،2011أكتوبريف جار األجلالطويل

 .البالدعربقاعدةحمطة900منيقرب
  املصدر: فودافون قطر، كيوتيل

  الرقمية اإلذاعة
لألرض التلفزيون الرقمي  يدخل ملإذ . قطر يف اإلذاعة الرقميةمسؤولة عن تنظيم سوق  مبفردها حاليًا أي هيئة ليس هنالك
ميلكهما ن الدولة وحمطتا متلكها حمطة 13 ،(DTH) لز للبث املباشر للمن ساتليةقناة  15قطر  يف وهنالك. البلد يف حيز التشغيل

  177القطاع اخلاص.
يعترب و السوق القطرية.   يف )نرتنت(القائم على بروتوكول اإل املتنقلوالتلفزيون  نرتنتتعمل خدمات تلفزيون بروتوكول اإلو 

 اإلذاعة الرقمية تكنولوجيابالتفصيل وضع  96يبني اجلدول و هاتني اخلدمتني.  كلتا، كيوتيل، املشغل الذي يقدم  الرئيسياملشغل 
   .البلد يف

  2011قطر، ديسمبر  في تكنولوجيات اإلذاعة الرقمية  :96 الجدول
 الخدمة عن المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق حالة  الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا
  لإلعالم القطرية املؤسسةم/غشغالغري لألرض الرقميالتلفزيون
 الدولة متلكهاقناة13 شغال (DTH) للمنزل املباشر الساتل

 *خاصة ملكيةوقناتان
 لإلعالم القطرية املؤسسة

 وتكنولوجيا تصاالتلال األعلىاجمللس كيوتيل  شغال نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون
 املعلومات

 وتكنولوجيا تصاالتلال األعلىاجمللس كيوتيل شغال )نرتنتاإل بروتوكول على القائم( املتنقل التلفزيون
 املعلومات

 وتكنولوجيا تصاالتلال األعلىاجمللس م/غ شغال غري (DVB) املتنقل التلفزيون
 املعلومات

تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن  واحدةاملشغلني، أي ميكن هليئة  وهيئات البث أإىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 
  .2011البيانات القنوات اجملانية وتتعلق بشهر أبريل 

  العرب، هيئات التنظيم الوطنية. املرشديناملصدر: جمموعة 

                                                            
 )أ 2011( العرب املرشدين جمموعة 177
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  المصدر المفتوحة البرمجيات
 اجملانيةالربجميات  ورش عمل تدريبية ومنتديات لدعم استخدام بتنظيموتكنولوجيا املعلومات  تصاالتلالقام اجمللس األعلى 

االنفتاح الرقمي: منتدى " وهيئة املشاع اإلبداعي، استضاف اجمللس 2010. ففي أكتوبر البلد يف (FOSS) املفتوحة املصدرو 
إىل  املفتوحة املصدروالربجميات  ةاملفتوح والسحابةمن حقوق احملتوى الرقمي ترتاوح املفتوح"، الذي مشل قضايا  والنفاذاالبتكار 

 ورشة عمل الحقة تكما عقد 178.مطوري الشبكة كجزء من املنتدى لصاحلورشة عمل  تشفافية احلكومة. وقد عقد
  2011.179 سبتمرب يف

  العربي الرقمي المحتوى
ذلك الرتويج  يف وتكنولوجيا املعلومات اسرتاتيجيات لتطوير اجملتمع الرقمي القطري، مبا تصاالتلالاجمللس األعلى  وضع

 مي العريب.للمحتوى الرق

"حكومي" لتقدمي املعلومات واخلدمات احلكومية  اسمب بوابة احلكومة الرقمية 2007عام  يف اجمللس أنشأعالوة على ذلك، و 
 180.واطنني ومؤسسات األعمال والزائرينامل لعمليات الدفع من جانب لكرتونيةإبوابة إىل  باإلضافة

 qa.امليادين العربية مثلأمساء /اسمذلك   يف امليادين اخلاصة بقطر، مباأمساء امليادين الَقطَري بإدارة كل أمساء ويقوم مكتب تسجيل 
(قطر) منصة قوية  نرتنتوتكنولوجيا املعلومات "فإن هوية قطر على اإل تصاالتلالووفقًا للمجلس األعلى  .net.qa.181و com.qa.و

 182اً ودولياً".إقليميي آلية هامة لتوسيع "البصمة الرقمية" لقطر الستحداث احملتوى الرقمي العريب احمللي وه

  2011قطر، ديسمبر  في ترتيب بوابات الويب األكثر زيارة  :97 الجدول
 المستعمل  الويب موقعالترتيب

 المستهدف
 الوصف * بالتغيب اللغة

1 google.com.qa الويب يف حبث بوابة العربية عاملي 
2 facebook.com اخلط على’اجتماعي تواصل اإلنكليزية عاملي‘ 
3 youtube.com وإذاعة وفيدي اسمتق بوابة اإلنكليزية عاملي 
4 google.com الويب يف للبحث عاملية بوابة اإلنكليزية عاملي 
5 yahoo.com اخلط على’متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘  
6 live.com إلكرتوين بريد بوابة اإلنكليزية عاملي 
7 blogspot.com اخلط على’ تدوين خدمة اإلنكليزية عاملي‘ 
8 maktoob.com اخلط على’متفرقة خدمات العربية إقليمي‘ 
9 wikipedia.org موسوعة اإلنكليزية عاملي 

10 twitter.com اخلط على’اجتماعي تواصل اإلنكليزية عاملي‘ 

                                                            
 http://mobile.ictqatar.qa/en/news-events/news/sharing-digital-content-arab-world انظر 178
 http://www.ictqatar.qa/en/news-events/news/cc-qatar-and-ictqatar-qatar-hold-open-source-workshop انظر 179
 www.gov.qa/wps/portal انظر  180
  http://www.ictqatar.qa/en/department/regulatory-authority/qatar-internet-domain-names انظر  181
 http://www.ictqatar.qa/en/news-events/news/internationalized-domain-names-2011-workshop-internet-governance-forum: انظر 182
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 المستعمل  الويب موقعالترتيب
 المستهدف

 الوصف * بالتغيب اللغة

11 qatarliving.com معلومات بوابة اإلنكليزية حملي 
12 msn.com اخلط على’متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘ 
13 fatakat.com اخلطعلى’ منتديات العربية إقليمي‘  
14 babylon.com ترمجة برجميات اإلنكليزية عاملي 
15 ahram.org.eg اخلطعلى’ أخبار بوابة العربية حملي‘ 
16 youm7.com اخلطعلى’ أخبار بوابة العربية حملي‘ 
17 linkedin.com اخلط على’اجتماعي تواصل اإلنكليزية عاملي‘ 
18 4shared.com اخلط على’ ختزين اإلنكليزية عاملي‘ 
19 flickr.com الصور مشاركة خدمة اإلنكليزية عاملي  
20 conduit.com املتنقل واخللوي نرتنتاإل تطبيقات منتجي شبكة اإلنكليزية عاملي 

  بالتغيب هي اللغة اليت تظهر عند أول زيارة للموقعاللغة  مالحظة: *
  املصدر: أليكسا

  السيبراني األمن
وطنية تشرف عليها احلكومة حتت رعاية اجمللس األعلى منظمة  وه (Q-CERT) قطر يف بو طوارئ احلاساالستجابة لفريق 
بالتعاون مع معهد هندسة الربجميات التابع لكارنيجي  2005 عام يف وقد أنشئ الفريق .وتكنولوجيا املعلومات تصاالتلال

فريق مع الوكاالت احلكومية واهليئات العامة واخلاصة واملواطنني حلماية البنية التحتية لتكنولوجيا اليعمل و . (CERT/CC)ميلون 
 اسمويتقللحوادث واألمن). االستجابة  ألفرقة(املنتدى الدويل  FIRST منتدى يف وعض ووه. البلد تصاالت يفاملعلومات واال
، 2010عام  يف ،احلكومة وضعتذلك، إىل  باإلضافةو  183.للخطر ومواطن التعرضالتهديدات  عناملعلومات  شركاء املنتدى

  .أصحاب املصلحة املتعددينجلنة من  إنشاءمن خالل  السيربانيةمسودة لقانون اجلرائم 

                                                            
 http://www.qcert.org/EN/About/Pages/About.aspx: انظر 183
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 الصومال
 لمحة عن السوق

من قبل وزارة اإلعالم والربيد  تصاالتيتم اإلشراف رمسيًا على خدمات االو تنظيمية مستقلة.  هيئةالصومال  يف ليس هنالك
تكنولوجيا  عنات ءمؤخرًا أي إحصا البلدم دقي ملإذ الرتخيص والتنظيم،  عنأي معلومات  يتوفر  الويكاد . تصاالتواال

ا تقديرات قائمة على بيانات  ال تصاالتوعليه فإن بيانات االحتاد الدويل لال ،تصاالتاملعلومات واال ة. سابق سنةتتعدى كو
 وىلاخلاصة األ تصاالتشركة اال وهيالصومال، تليكوم  . إذ تقدمتصاالتخدمات اال يقدم من املشغلنيعددًا  أن ويبدو 
للنظام العاملي  وخدمات اهلاتف اخللوي املتنقل خدمات اهلاتف الثابت وتقدممن اخلدمات الالسلكية.  طائفة، البلد يف
اليت دخلت السوق  Somafone. وتقدم شركة على التوايل NationLinkو Hormuud شركتا (GSM) املتنقلة تصاالتلال

 GPRS/EDGE.193 املتنقلة تصاالتخدمات االو  GSM تصاالتخدمات اال حديثاً 
   املائة. يف 1,1بواقع  تغلغلعدل مبهاتف ثابت، أي  اشرتاك 000 100ونحيقدر ب ما، كان هنالك 2010اية عام  ويف

 2010الصومال،  في تف الثابتات الهااشتراك  :105الجدول 
  2010 

100)باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 1,1%  الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

 تصاالتاملصدر: االحتاد الدويل لال

   املائة.  يف 7,0، أي مبعدل تغلغل بواقع اشرتاك 000 648ات اهلاتف اخللوي املتنقل شرتاك، بلغ العدد املقدر ال2010اية عام   ويف
  2010الصومال،  في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك  :106الجدول 

  2010 
 648)باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
  7,0%املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل

  تصاالتاملصدر: االحتاد الدويل لال
  املائة. يف 1,2مستعمل، أي مبعدل تغلغل قدره  000 106 نرتنت، بلغ اجملموع التقديري ملستعملي اإل2009اية عام  ويف

  2009الصومال،  في مستعملو اإلنترنت  :107الجدول 
  2009 

  106 )باآلالف( مستعملو اإلنرتنت
 1,2%  نرتنتاإل مستعمليتغلغل

 تصاالتاملصدر: االحتاد الدويل لال

 ةقليميالمبادرات اإل
يتعلق بشبكات النفاذ عريض النطاق  ماالصومال في يف تأطلقمشاريع معينة  وليس هنالك من معلومات عن مبادرات أ

   واإلذاعة الرقمية والربجميات املفتوحة املصدر واحملتوى الرقمي العريب واألمن السيرباين.

                                                            
 .http://online.wsj.com/article/SB1000142452748704608104575220570113266984.html انظر 193
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  194السودان
 لمحة عن السوق

  تكنولوجيا املعلومات.سوق إىل  باإلضافة تصاالتسوق االتنظيم اهليئة املسؤولة عن  هي (NTC) تصاالتلال اهليئة القومية
لتوفري إطار تنظيمي فعال وتدابري وقائية مالئمة لضمان املنافسة  1996سبتمرب  تصاالت يفلال اهليئة القومية وقد أنشئت

 195املستهلك.العادلة ومحاية مصاحل 

هي مؤسسات  ةميالرق الوسائط مقدمي مجيعتزال السوق ختضع الحتكار احلكومة، حيث أن  ال، ةالرقمي الوسائط جمال ويف
 الساتلمن خالل  وذلك بلدان أخرى يف أعماهلم قع مقريني إقليمي مقدمنيلدولة، على الرغم من توفر احملتوى من ا متلكها

  . (DTH)زل  املنإىل  باشرامل
ة قليمياملبادرات اإل إطار يف اليت مت حتديدها الصلةاملواضيع اخلمسة ذات  كل من  اهليئات املسؤولة عن 108يبني اجلدول و 

  .تصاالتالحتاد الدويل لالا الذي عقده 2010لعام  تصاالتاملنبثقة عن املؤمتر العاملي لتنمية االو اخلاصة باملنطقة العربية 
 السودان في ةإقليميالهيئات المسؤولة عن كل مبادرة   :108الجدول 

 الوطنيةالهيئة  
 تصاالتلالاهليئة القومية  النطاق عريض النفاذشبكات
 مكلفةتنظيميةهيئةهناكليس  الرقميةاإلذاعة

 تصاالتاهليئة القومية لال املصدر املفتوحةالربجميات
 تصاالتاهليئة القومية لال العريب الرقمياحملتوى
 تصاالتاهليئة القومية لال السيربايناألمن

 العرب املرشديناملصدر: جمموعة 

  الثابت الهاتف سوق
ن للهاتف الثابت. وقد انتهى احتكار سوداتل  الوحيديْ ، كان كل من سوداتل وكنار املشغلْني 2011حبلول شهر ديسمرب 

ا املشغلني خدمات الصوت الثابتة من خالل  اليقدم كو . 2005أبريل  يف للخدمات الثابتة عندما بدأت كنار عمليا
 196.(PSTN) اهلاتفية العمومية التبديليةتكنولوجيا الشبكة 

بواقع  تغلغلعدل مب، أي اشرتاك 000 375السودان  يف ات اهلاتف الثابتشرتاك، بلغ العدد املقدر ال2010اية عام  ويف
  املائة. يف 0,9

    

                                                            
 . 2011 يوليو يف السودان جنوب استقالل قبل السودان يف الوضع إىل التقرير هذا يف واملعلومات البيانات تشري 194
 www.ntc.gov.sd انظر 195
 www.canar.sd/canar-profile.html انظر 196
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  2010السودان،  في ات الهاتف الثابتاشتراك  :109الجدول 
  2010 

 375 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 0,9%  الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

  تصاالتاملصدر: تقديرات االحتاد الدويل لال

 المتنقل الخلوي الهاتف سوق

ات اشرتاك، بلغ عدد 2010اية عام  ويف .MTNهنالك منافسة قوية بني مشغلي اهلاتف اخللوي املتنقل: زين وسوداتل و
، ازداد 2011 عام األوىل مناملائة. وخالل األشهر الستة  يف 40,5، أي مبعدل تغلغل قدره اشرتاكمليون  17,6اخللوي املتنقل 

، جتاوز بالكاد 2011يونيو اية  ويفاً. اشرتاك 428 4املائة، وذلك بإضافة  يف 0,54ات اخللوي املتنقل بنسبة اشرتاكعدد 
 .املائة يف 50,1، أي مبعدل تغلغل قدره اشرتاكمليون  22السودان  يف ات اخللوي املتنقلاشرتاكجمموع 

  )2011يونيو  – 2010السودان (ديسمبر  في ات الهاتف الخلوي المتنقلاشتراك  :110الجدول 
 2011 الثاني الربع 2010األخيرالربع  

 082 22 654 17 )باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 428 4   )باآلالف( إليهااملضاف

 25,1%  والنم
 50,1% 40,5% املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل

 العرب جمموعة املرشدين، تصاالتاملصدر: االحتاد الدويل لال

  العريض النطاق إنترنت سوق
اية عام  ، أي مبعدل اشرتاك 000 165النطاق العريض (السلكي) الثابت  إنرتنتات شرتاك، بلغ العدد املقدر ال2010يف 
  املائة. يف 0,40تغلغل قدره 

 2010السودان،  في النطاق العريض (السلكي) الثابت إنترنتات اشتراك  :111الجدول 
  2010 

 165 )باآلالف( الثابت) السلكي( العريض النطاق إنرتنت اتاشرتاك

 0,4%  الثابت) السلكي( العريض النطاق إنرتنت تغلغل معدل

  WiMAXات اشرتاكات النطاق العريض (السلكي) الثابت اشرتاكتشمل  المالحظة: 
 تصاالتاملصدر: االحتاد الدويل لال
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 ةقليميالمبادرات اإل

 النطاق عريض النفاذ شبكات

(سلكي)  تكنولوجيا نطاق عريض ، وهيالسودان  يف للنطاق العريضجتارية  تكنولوجياتالوقت احلايل ثالث  يف هنالك
 ). CDMA 1xEVDOو UMTS/HSPA( سلكي ال نطاق عريض وتكنولوجيتا ،(DSL) ثابت

السودان  MTN تأطلقوزين شبكات اجليل الثالث. وقد  MTN نشرت بينما، DSLشبكة  من سوداتل وكنار كل  نشرو 
 2009.197 عام يف ذلك زين السودان وسوداتل يف ، وتبعتها2007عام  يف 3G/3.5Gخدمات 

 الرقمية اإلذاعة

واحلكومة هي اهليئة الوحيدة اليت تقدم خدمات السودان.  يف ليس هنالك حاليًا هيئة مسؤولة عن تنظيم سوق اإلذاعة الرقمية
أدناه بالتفصيل وضع تكنولوجيات  112. ويبني اجلدول (DTH) زل املنإىل  اإلذاعة الرقمية من خالل البث الساتلي املباشر

  اإلذاعة الرقمية.
  2011السودان، ديسمبر  في تكنولوجيات اإلذاعة الرقمية  :112الجدول 

 عن المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة  السوق حالة الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا
  الخدمة

  الدولةمتلكهم/غشغالغري لألرض الرقميالتلفزيون
 ذات وقناة الدولةمتلكهاقناة17 شغال (DTH) زل للمن املباشر الساتل

  عالمواإل الثقافة وزارة *خمتلطةملكية
 تصاالتلال القوميةاهليئةم/غشغالغري نرتنتاإل بروتوكولتلفزيون
 على القائم( املتنقلالتلفزيون
 تصاالتلال القوميةاهليئة م/غ شغال غري )نرتنتاإلبروتوكول

 تصاالتلال القوميةاهليئةم/غشغالغري (DVB) املتنقلالتلفزيون
تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن  املشغلني، أي ميكن هليئة واحدة والبث أهيئات إىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 

  .2011البيانات القنوات اجملانية وتتعلق بشهر أبريل 
  العرب، اهليئات التنظيمية الوطنية جمموعة املرشديناملصدر : 

حني أن واحدة فقط (النيل األزرق) ذات ملكية  يف حلكومةا قناة متلكها 17منها  ،لألرضتلفزيون  قناة 18السودان  يف هنالك
  احلكومة.  متلكها قنواتالسودان هي  يف (DTH) زل املنإىل  املباشر الساتليالبث  كل قنواتعالوًة على ذلك، فإن  و . خمتلطة

 الرتاخيصأصحاب  أمام، على الرغم من عدم وجود عوائق تنظيمية حيز التشغيل نرتنتخدمة تلفزيون بروتوكول اإل تدخل ملو 
 (DTH) زل املنإىل  لقنوات البث املباشر اجملاين الكبري العرضرمبا كان و لتقدمي هذه اخلدمة.  واملتنقلة على املستوى الوطينالثابتة 

  . نرتنتذلك تلفزيون بروتوكول اإل يف اعموماً، مب املأجوراملنطقة عائقاً قوياً أمام تطور التلفزيون  يف
عن أي مبادرة جديدة تتعلق  تصاالتلال اهليئة القومية تعلن ملو السوق السودانية.  يف املتنقلخدمة التلفزيون  تقدم ال كما

  .املتنقلالتلفزيون  باعتماد

                                                            
 )ج 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 197
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  المصدر المفتوحة البرمجيات
 2007 عام يف كزاملر  وقد أنشئ هذا. (NTCR)لتكنولوجيا ا القومي لبحوثمن قبل املركز  املفتوحة املصدريتم تطوير الربجميات 
ات اإللكرتونيو  تصاالتمعظم جماالت تكنولوجيا املعلومات واال يف (R&D) لبحث والتطويرا لتطبيق باعتباره املركز األول

 باعتمادلتكنولوجيا ا القومي لبحوث. وقد قام املركز تصاالتلال اهليئة القوميةإىل  املركز وينتميوأنظمة املعلومات اجلغرافية. 
  198.السودان يف املفتوحة املصدرالربجميات  وتنفيذاسرتاتيجية لرتويج 

ترويج  يف ن يعملونو اجلمعية متطوع ويدير. 2010 عام يف (SudaFOSS) املفتوحة املصدر اجملانيةمجعية الربجميات  وقد أنشئت
ترعى اجلمعية املشاريع املتعلقة و الربجميات.  هذه دعم وتوسيع جمتمعإىل  باإلضافة املفتوحة املصدروتوزيع الربجميات 

  التالية:  باألهداف
  بناء وتطوير أنظمة التشغيل الوطنية.  •
 تشكيل البنية التحتية للربجميات املفتوحة املصدر. يف املسامهة  •
 حتديد القواعد األساسية هلذه لربجميات.   •
ذه الربجميات.   •  تصميم املعايري اخلاصة 
 الربجميات.دعم مستعملي هذه   •
 199الربجميات اجملانية املفتوحة املصدر وإجياد احللول البديلة.إىل  دعم التحول  •

  العربي الرقمي المحتوى

 السودانية الوالياتختلف مل شبكة الويب، وقد تربعت يف اإللكرتونيةإنشاء مواقع احلكومة ب تصاالتلال اهليئة القومية تنهض
 القوميباملركز  توصيل الوالياتضمان لمراكز بيانات  والغاية من ذلك هي إنشاء. بحاسو  800حبواسيب بلغ جمموعها 

  200.للمعلومات
 لتكنولوجيا املعلومات التنظيمية اهليئةرمسيًا من قبل  هذه املسألةإىل  يتم التطرق ملالعربية،  امليادينأمساء دعم إىل وبالنسبة 

  القطاع اخلاص.  يف ‘على اخلط’ احملليني اتاخلدم مقدميمن قبل و أ السودان يف
 وه ماوك السودان. يف نرتنتاإل مستعمليمن قبل  ‘على اخلط’ األكثر زيارة وىلاأل العشرين الويببوابات  113يبني اجلدول و 

احملتوى الذي تقدمه الشركات العاملية، مثل  اعتمادمتخلفًا عن  ‘على اخلط’احملتوى العريب  زال اعتماد مااجلدول،  يف مبني
  .فيس بوكل ويوتيوب و غوغ

    

                                                            
  /http://www.nctr.sd انظر 198
 http://www.nctr.sd/nctr-en/index.php?n=b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0xMDkm انظر 199

SXRlbWlkPTEyNA%3D%3D 
 http://ntc.gov.sd/index.php?n=b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yMyZJdGVtaWQ9MzAmbG انظر 200
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  2011السودان، ديسمبر  في مواقع الويب األكثر زيارة  113:الجدول 

 المستخدم  الموقع الترتيب
  الوصف * بالتغيب اللغة المستهدف

1 facebook.com اخلط على’ اجتماعيتواصل شبكة اإلنكليزية عاملي‘ 
2 Google.com الويب يف للبحث عاملية بوابة اإلنكليزية عاملي 
3 Youtube.com وإذاعة وفيدي اسمتق بوابة اإلنكليزية عاملي 
4 windowslive.com إلكرتوين بريد بوابة اإلنكليزية عاملي 
5 Yahoo.com اخلط على’ متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘ 
6 maktoob.com اخلط على’ متفرقة خدمات العربية إقليمي‘ 
7 Babylon.com ترمجة برجميات اإلنكليزية عاملي  
8 msn.com اخلط على’ متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘ 
9 Alrakoba.net إلكرتونية صحيفة العربية حملي  

10 Kooora.com رياضة العربية إقليمي 
11 Mywebsearch.com الويب يف للبحث عاملية بوابة اإلنكليزية عاملي 
12 Blogspot.com اخلط على’تدوين خدمة اإلنكليزية عاملي‘ 
13 Sudaneseonline.com إلكرتونية صحيفة العربية حملي  
14 Mediafire.com امللفات مشاركة خدمات اإلنكليزية عاملي 
15 Wikipedia.com موسوعة اإلنكليزية عاملي 
16 Ask.com الويب يف للبحث عاملية بوابة اإلنكليزية عاملي 
17 alintibaha.net صحيفة العربية حملي 
18 myegy.com فيديو مشاركة العربية إقليمي 
19 Google.com.sa الويب يف للبحث عاملية بوابة العربية عاملي 
20 Microsoft.com مايكروسوفت شركة موقع اإلنكليزية عاملي 

  .ول زيارة للموقعأاللغة بالتغيب هي اللغة اليت تظهر عند  * مالحظة:
  املصدر : أليكسا

 السيبراني األمن

يعمل الفريق و . تصاالتلال اهليئة القوميةكجزء من   (CERT)السودان  يف فريق االستجابة حلاالت طوارئ احلاسوب أنشئ
ا وميثل  ما. كسيربانيةباعتباره املستجيب األول عند وقوع هجمات  يقوم بتوجيه خمتلف األطراف بشأن منهجية محاية شبكا

يعمل على تعقب مرتكيب  ما. كهاوبعد السيربانيةأمن املعلومات قبل اهلجمات  جمال يف اهليئة االستشارية للمواطنني والشركات
  يلي:  مافريق التشمل مسؤوليات و . املرعيةالقضاء مبوجب القوانني إىل  وتسليمهم السيربانيةاهلجمات 

  األمن املتقدمة. تكنولوجياتتطوير  يف املساعدة  •
 البالد. شىت أحناء يف الوعي األمينالنهوض ب  •

    

http://www.google.com.om/
http://www.google.com.om/
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وطروادة الربجميات اخلبيثة (الفريوسات والديدان  عن أحدثتوفري املعلومات املتعلقة باألمن ونشر املعلومات   •
 وغريها) وبرجميات الوقاية من الفريوسات. وبرجميات التجسس

احليوية ومنع  للمنظماتمحاية التطبيقات الرئيسية  يف الكشف عن قابلية التعرض والتهديدات. املساعدة  •
 جراء اختبارات االخرتاق.. وإوالكشف عنها البنية التحتية للمؤسسة اليت تستهدفاهلجمات 

اليت تقع احلوادث  عن األطرافمجع املعلومات من و . األطراف املعنيةإىل  القيام بالتحذير األويل وتقدمي املشورة  •
العمل  و عملية اإلصالح واسرتجاع البيانات.  يف دعم ضحايا أي هجمةو . ا ضمن بيئات التشغيل اخلاصة

  201.على البنية التحتية الوطنية احلساسة نيةالسيربااهلجمات  أثناء كمركز تنسيق
 

                                                            
 /http://www.cert.sd انظر 201
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  سورية
 لمحة عن السوق

وفقًا للخطط  تصاالتتقدمي خدمات االعن و  تصاالتمسؤولة عن تنظيم سوق اال (STE) تصاالتاملؤسسة السورية لال
  .والتقانة تصاالتوالسياسات املعتمدة من قبل وزارة اال

هيئة تنظيم  اسمب تعرفتنظيمية  هيئة اجلمهورية العربية السورية يف سوف تنشأ، 2010السوري لعام  تصاالتوفقًا لقانون االو 
أن هذا  أال. (SyTC) السورية تصاالتشركة االتدعى  تصاالتلال شركة مسامهة حمل املؤسسة السوريةستحل و . تصاالتاال

  202.يدخل حيز النفاذ بعد ملالقانون 
ة اخلاصة قليمياملبادرات اإل إطار يف اليت مت حتديدها الصلةاملواضيع اخلمسة ذات  كل من  املسؤولة عن ةاهليئ 114يبني اجلدول و 

  .تصاالتالحتاد الدويل لالالذي عقده ا 2012لعام  تصاالتاملنبثقة عن املؤمتر العاملي لتنمية االو باملنطقة العربية 
  ةإقليميالهيئات السورية المسؤولة عن كل مبادرة   :114الجدول 

 الوطنيةالهيئة  
 تصاالتاملؤسسة السورية لال  النطاق عريض النفاذشبكات
 اإلعالموزارة الرقميةاإلذاعة

  للمعلوماتيةالسوريةالعلميةاجلمعية املصدر املفتوحةالربجميات
وض" اللجنة العريب الرقمي احملتوى  الوطنية "

 الشبكةخلدماتاهليئة الوطنية
 الشبكةخلدماتالوطنيةاهليئة السيربايناألمن

  العرب املرشديناملصدر: جمموعة 

  الثابت الهاتف سوق
 متلكهاالوحيد للخدمة الثابتة، حيث تقدم خدمات مباشرة عرب شبكتها. وهي شركة  املقدمهي  تصاالتاملؤسسة السورية لال

 لدولة. ا

املائة.  يف 19,9بواقع  تغلغلعدل مب، أي اشرتاك ماليني 069 4ثابت الاتف اهل اتاشرتاكبلغ عدد ، 2010اية عام  ويف
إضافة باملائة،  يف 3,1ات اهلاتف الثابت بنسبة اشرتاك ازداد عدد، 2011 عام األوىل منالستة  األشهروخالل 

اية اشرتاك 000 128 ل عدمب، أي اشرتاكماليني  197 4 سورية يف ات اهلاتف الثابتاشرتاك، بلغ جمموع 2011يونيو . وحبلول 
  ).115(اجلدول  املائة يف 20,4 قدره تغلغل
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  )2011يونيو  – 2010سورية (ديسمبر  في ات الهاتف الثابتاشتراك  :115الجدول 
 2011الثاني الربع 2010األخيرالربع  

 197 4 069 4 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 128  )باآلالف( إليهااملضاف

 3,1%  والنم
 20,4% 19,9% الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

  العرب جمموعة املرشدين تصاالت،املصدر: االحتاد الدويل لال

  المتنقل الخلوي الهاتف سوق
للبناء  حصلت كلتا الشركتني على اتفاقوقد . MTNسريياتل و اومه املتنقلةلوية اخل تصاالتلالمشغالن  سورية يف هنالك

 . البلدشبكة تغطي  بغية إنشاء تصاالتمن املؤسسة السورية لال والتشغيل والنقل

قائمة  ضمنثالث. ومن  متنقلة اتصاالتمشغل  لرتخيصعن عطاء  والتقانة تصاالت، أعلنت وزارة اال2010سبتمرب  ويف
. وقد 203العطاء يف بعرضالقطرية  تصاالتالسعودية وشركة اال تصاالتشركة اال كل من  قصرية ضمت مخسة مشغلني، تقدم

   .البلد يف العملية نظراً لالضطراب السياسي أرجئت
. وخالل املائة يف 57,8بواقع  تغلغل، أي مبعدل اشرتاك مليون 11,8 اخللوي املتنقلات اشرتاك، بلغ عدد 2010اية عام  ويف

ات اشرتاكع ، بلغ جممو 2011يونيو اية  ويف. متنقل خلوي اشرتاك 000 521، مت إلغاء 2011 عام األوىل من األشهر الستة
 .املائة يف 54,8 قدره تغلغلعدل مب، أي اً اشرتاك 278 11 سورية يف اخللوي املتنقل

  )2011يونيو  – 2010 ديسمبر( سورية في المتنقل الخلوي الهاتف اتاشتراك  :116 الجدول
 2011 الثاني الربع 2010األخيرالربع  

 278 11 799 11 )باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 -521  )باآلالف( منهااملطروح
 -4,4%  والنم

 54,8% 57,8% املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل
  العرب جمموعة املرشدين ،تصاالتلال الدويل االحتاد: املصدر

  العريض النطاق إنترنت سوق
 SCSووتراسل) وآية  sy.190السورية ( تصاالت: االوهم 13 نرتنتاإل اتخدم مقدمي، بلغ عدد 2011حبلول شهر ديسمرب 

من و ). ساتلية إنرتنتخدمة  مقدماليا (طيإوبيست  سورية MTNويليكوم وسريياتل وزاد إوتارنيت و  وراننت INTEووسوا 
عرب اخلطوط الثابتة يقومون بإعادة بيع اخلدمات املقدمة من خالل شبكة  نرتنتخدمات اإل مقدمي مجيع اجلدير بالذكر أن

 204.تصاالتاملؤسسة السورية لال ووه لخدمات الثابتة،الرئيسي لشغل امل

                                                            
 )و 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 203
 العرب املرشدين جمموعة انظر 204
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قدره  تغلغلعدل مبأي ، اشرتاك 600 67(السلكي) الثابت  النطاق العريض إنرتنتات اشرتاك عدد ، بلغ2010اية عام  ويف
الثابت بنسبة  (السلكي) النطاق العريضسوق  و، ازداد من2011 عام األوىل من األشهر الستة. وخالل املائة يف 0,3

سورية سوق مراقمة  يف السوق زالت ما، النطاق العريضحسابات  عدد يف االرتفاع. وعلى الرغم من املائة يف 60,7
  األوىل. بالدرجة

اية و ، النطاق العريض املتنقل بالنسبة إىل سوقو   املتنقل النشطة النطاق العريض إنرتنتات اشرتاك عدد ، بلغ2010حبلول 
  . املائة يف 1,3بواقع  تغلغلعدل مبأي اً، اشرتاك 242 256

  )2011يونيو  – 2010 ديسمبر( سورية في العريض النطاق إنترنت اتاشتراك  :117 الجدول
 األخير الربع  

2010 
 الثاني الربع

2011 
 108,01 68 *)باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 40,8   )باآلالف( إليهااملضاف

 60,7%  والنم
 0,5% 0,3% الثابت)السلكي(العريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل
 م/غ 256,2 )باآلالف(النشطةالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
  1,3% النشطاملتنقل العريض النطاق تغلغلمعدل

 م/غ 225’4 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
   20,7%  نرتنتاإل مستعملي تغلغلمعدل

  WiMAXات اشرتاكالنطاق العريض الثابت  إنرتنتات اشرتاكتشمل  ال *مالحظة: 

  العرب املرشدينجمموعة  تصاالت،املصدر: االحتاد الدويل لال

 ةقليميالمبادرات اإل

  النطاق عريض النفاذ شبكات
، (DSL) (سلكي) ثابت تكنولوجيا نطاق عريض ،السوق السورية يف جتارية تكنولوجيات نطاق عريضتتوفر حاليًا ثالث 

 ).VSATو UMTS/HSPA( تان قادرتان على توفري معدالت سرعة نطاق عريضال سلكي وتكنولوجيتان

نشرتا تكنولوجيا النطاق العريض املتنقل من اجليل حيث  اخللوي املتنقل، تصاالتن الان الوحيداملشغال امه MTNوسريياتل 
ا ستعمل مع مشغلي  2011مايو  تصاالت يفالسورية لالأعلنت املؤسسة و . الثالث توسيع  يف اخللوي املتنقل اتصاالتأ

 التكنولوجيا هذه متكنو . 2011أبريل  يف +HSPA لتكنولوجيال جتربة اتعالوة على ذلك، أجرت سرييو شبكات اجليل الثالث. 
 لدىاحلالية اجليل الثالث سرعة خدمة بثانية، مقارنة ال يف تةابغمي 20إىل  تصل إنرتنت معدالت سرعةاجلديدة من استخدام 

  205.ثانيةال يف تةابغمي 7,2إىل  سريياتل اليت تصل

                                                            
 ww.moct.gov.sy/moct/?q=ar/node/215 انظر 205
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اليا. طيإ بيست نرتنتاإل اتخدم مقدممن قبل  VSATالالسلكي، تقدم خدمات  تكنولوجيات النطاق العريضإىل وبالنسبة 
د تصاالت، أعلنت املؤسسة السورية لال2011مارس  ويف ا  النفاذ املتعدد بتقسيم  مثل تكنولوجياتاستخدام إىل  فأ

ا ستقوم ب(WCDMA) شفري عريض النطاق مع مشغلي املربمة حسب العقود  جلطويل األالتجارب التطور لعداد اإل، وأ
  206اخللوي املتنقل.خدمات 

على استكمال املتطلبات الضرورية  تصاالت(السلكي) الثابت، تعمل املؤسسة السورية لال النطاق العريضيتعلق مبشاريع  ماوفي
  .FTTB لتكنولوجيا

  .النطاق عريضاملبادرات األساسية املتعلقة مبشاريع شبكات النفاذ  118يبني اجلدول و 
   سورية في النطاق عريض النفاذ شبكات مشاريع  :118 الجدول
 الوصف الحالة النطاق عريض النفاذمشروع
 شبكة - تصاالتلال السورية
 (NGN) التايلاجليل

 شبكةإىل االنتقال ب للبدء عقداً  تصاالتلال السورية املؤسسة وقعت ،2010 فرباير يف جار
 التايلاجليل

 خط منافذ - تصاالتلال السورية
 الالتناظري الرقمي املشرتك

(ADSL)  

 بذلك مستكملة ،2010 عام يف ADSL منفذاً  050 38 تصاالتلال السورية أضافت جار
 إمجايل وبلغ. السنة خالل تهاإضاف املقرر من كان اليت اخلطوط جمموع من املائة يف 70
 السورية وخططت. وحلب دمشق يف ومعظمهامنفذ،  ADSL 68 500 منافذ عدد
 .2011 عام يف منفذ000 100لرتكيبالتالالتص

 املشروع - تصاالتلال السورية
  الثالث الريفي

إىل  العريض النطاق إنرتنت خدماتو  الثابت اهلاتف خدمات توصيلإىل  املشروع يهدف جار
. النحاس كبالت استخدام لتقليل الالسلكية التكنولوجيات وتستخدم. قرية 300 4

 .اخلدمات هذهيف مشرتك000 123هناككان2010عامايةويف
 من إيريكسون مع MTN عقد
 مع متوافقة قاعدة حمطات أجل
  األجل الطويلالتطور

 حمطات لرتكيب الشبكة لتجهيزات مورد مع صفقة MTN اخللوي اهلاتف مشغل وقع منجز
GSM/EDGE وWCDMA/HSPA األجل الطويل التطور مع متوافقة قاعدة وحمطات . 

  MTN ،والتقانة تصاالت، وزارة االتصاالتاملصدر: السورية لال

  الرقمية اإلذاعة
القائم على بروتوكول  املتنقلخدمات التلفزيون  تدخل مل، نرتنتبروتوكول اإل، مثل تلفزيون ةالرقمي بالوسائطيتعلق  مافي
رقمية حبلول إىل  متاثليةمن  لألرضحتويل القنوات  يف لبدءاوزارة اإلعالم  وتنوي. حيز التشغيل DVB املتنقلوالتلفزيون  نرتنتاإل

  207أرجئ. املشروع يف ، ولكن البدء2011عام منتصف 
 خاصة قنوات لدولة وأربعا متلكها (DTH) زل املنإىل  مباشر ساتليهنالك ثالث قنوات بث  ت، كان2011يونيو وحبلول شهر 

  .اإلذاعة الرقمية تكنولوجياتبالتفصيل وضع  119يبني اجلدول و  208امللكية.
    

                                                            
 www.ste.gov.sy/index.php?m=7 انظر 206
 www.moct.gov.sy/moct/?q=ar/node/175 انظر 207
 )أ 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 208

http://www.ste.gov.sy/index.php?m=7
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  2011 ديسمبر سورية، في الرقمية اإلذاعة تكنولوجيات  :119 الجدول

 عن المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق حالة الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا
 الخدمة

  اإلعالم وزارة م/غ شغالغري لألرض الرقميالتلفزيون

 قنوات 4و الدولة متلكها قنوات 3 شغال (DTH) للمنزل املباشر الساتل
 اإلعالم وزارة  * خاصةملكية

  غري منظم م/غ شغال غري نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون
 على القائم( املتنقل التلفزيون
 غري منظم م/غ شغال غري )نرتنتاإلبروتوكول

 غري منظم م/غ شغالغري (DVB) املتنقلالتلفزيون
تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن  ، أي ميكن هليئة واحدةأو املشغلنيهيئات البث إىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 

  .2011البيانات القنوات اجملانية وتتعلق بشهر أبريل 
  العرب، وزارة اإلعالم جمموعة املرشديناملصدر: 

  المصدر المفتوحة البرمجيات
 اجملانيةيات ورش عمل وحماضرات لدعم استخدام الربجم بتنظيم ،1989عام  يف أنشئتاليت  للمعلوماتية، السورية العلمية اجلمعيةقامت 

  209.على املستوى الوطين املفتوحة املصدرتطوير الربجميات ب للنهوضخطط  عنتتوفر معلومات  الو . املفتوحة املصدرو 

  العربي الرقمي المحتوى
بالتعاون مع عدد من  ‘على اخلط’دمات اخلتقدمي  يف للمساعدة اإللكرتونيةبوابة احلكومة  والتقانة تصاالتت وزارة االأطلق

الرئيسية لكل  النفاذمثل نقاط  ،‘على اخلط’بوابات وخدمات عامة  إقامةإىل  يهدف املشروعو الوزارات واملؤسسات احلكومية. 
 وكان من املتوقع استكماله 2004 عام منتصف يف اإللكرتونيةمشروع احلكومة  يف بدأ العملو احلكومية.  واهليئاتمن املواطنني 

تزال البوابة احلكومية  الو  اإللكرتونيةللحكومة  الويبموقع  إطالقتستكمل بعد  مل سورية. ولكن 2008 عام يف
(www.egov.sy) 210.طور التجربة يف  

 أنشئتاليت  (NANS) خدمات التسجيل من قبل الوكالة الوطنية خلدمات الشبكة تقدمالعربية،  امليادينأمساء  بالنسبة إىل دعمو 
  . 2009عام  يف

تطوير احملتوى الرقمي ب النهوضاسرتاتيجيات وخطط عمل بغرض  وتنفيذلتحديد  2009 عام يف جلنة النهوض أنشئتوقد 
  211.العريب

                                                            
 www.scs.org.sy انظر 209
  العرب املرشدين جمموعة انظر 210
 www.moct.gov.sy/moct/?q=ar/node/203 انظر 211

http://www.egov.sy/
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  السيبراني األمن
وزيادة قدرات  السيربايناألمن مهمته بناء قدرات و  ،(ISC)قامت الوكالة الوطنية خلدمات الشبكة بإنشاء مركز أمن املعلومات 

  لتلك احلوادث.  العاجلةالكشف عن احلوادث األمنية واالستجابة 
وذلك من لدى كل من القطاعني اخلاص والعام  األمن السيرباينعالوة على ذلك، فإن الوكالة مسؤولة عن ضمان الوعي بو 

  : خالل
  تصاالتالتعامل مع حوادث أمن تكنولوجيا املعلومات واال  •
 احملتملة السيربانيةير املبكر من التهديدات التحذ  •
 تقييم التهديدات احلالية والناشئة لألمن  •
  212األمن السيرباين.جماالت  يف التنسيق على املستويني الوطين والدويل  •

                                                            
 www.nans.gov.sy انظر 212
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  لمحة عن السوق
 يتنظيمال اإلطار مسؤولة عن ،والوكالة الوطنية للرتددات تصاالتجانب اهليئة الوطنية لالإىل  ،وزارة الصناعة والتكنولوجيا

اليت  نرتنتتونس من قبل الوكالة التونسية لإل يف نرتنتعالوًة على ذلك، يتم تنظيم سوق اإلو تونس.  تصاالت يفسوق االل
  .1996عام  يف أنشئت

 بني املشغلني، املنازعاتتحكيم وتسوية المسؤولية  تصاالتمسؤولية الرتخيص. وتتوىل اهليئة الوطنية لال أساساً تتوىل الوزارة و 
وإدارة الرتددات.  مراقبة. وأخرياً، فإن الوكالة الوطنية للرتددات مسؤولة عن التوصيل البييناإلشراف على إطار إىل  باإلضافة

  213.أن هذه اهليئات الثالث مستقلة، تظل وزارة الصناعة والتكنولوجيا املظلة التنظيمية ومع
  ذاعي والتلفزي. رسال اإلإلة من خالل الديوان الوطين ل، يتم تنظيم السوق التونسيةالرقمي لوسائطإىل اوبالنسبة 

ة قليمياملبادرات اإل إطار يف اليت مت حتديدها الصلةاملواضيع اخلمسة ذات  كل من  اهليئات املسؤولة عن 120يبني اجلدول و 
  .تصاالتالحتاد الدويل لالالذي عقده ا 2010لعام  تصاالتاملنبثقة عن املؤمتر العاملي لتنمية االو اخلاصة باملنطقة العربية 

 ةإقليمي مبادرة كل عن المسؤولة التونسية الهيئات  :120 الجدول
 الوطنيةالهيئة  

 التكنولوجياو وزارة الصناعة  النطاق عريض النفاذشبكات
 والتلفزييذاعاإلرساللإلالوطينالديوان  الرقميةاإلذاعة

 التكنولوجياو وزارة الصناعة املصدر املفتوحةالربجميات
 التكنولوجياو وزارة الصناعة العريب الرقمياحملتوى
 املعلوماتيةللسالمةالوطنيةالوكالة السيربايناألمن

  العرب املرشديناملصدر: جمموعة 

  الثابت الهاتف سوق
ديسمرب  يف خدمة "فاليبوكس" إطالقبتونس حىت قيام أورانج  يف املشغل الوحيد للهاتف الثابت ‘التونسية تصاالتاال’كانت 
 ترخيصيها. وقد حصلت أورانج تونس على WiFi إنرتنتتوصيل تقدم خدمة فاليبوكس للزبائن خدمة خط ثابت و و . 2010
تقدم أورانج تونس خدمات و . 2009يونيو  يف (سابقاً) تصاالتاال جياو تكنولمن وزارة  2G/3G واملتنقلةالثابتة  تصاالتلال

ا GSMشبكة  اهلاتف الثابت عرب  214.اخلاصة 
 . فقد اخنفض2011عام  األوىل من األشهر الستةخالل  املائة يف 7,1تونس بنسبة  يف ات اهلاتف الثابتاشرتاكاخنفضت و 

 تغلغلعدل أي مب ،2011يونيو اية  يف اشرتاك مليون 1,198 حوايل خط لتبلغ 91,200ات اهلاتف الثابت بواقع اشرتاك عدد
  ).121(اجلدول  2010اية عام  يف املائة يف 12,3، منخفضاً من املائة يف 11,4بواقع 
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   )2011يونيو  – 2010 ديسمبر( تونس في الثابت الهاتف اتاشتراك  :121 الجدول
 2011 الثانيالربع 2010األخيرالربع  

 *198.40 1 290 1 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 -91,2   )باآلالف( منهااملطروح
 -7,1%  والنم

 11,4% 12,3% الثابت اهلاتف تغلغلمعدل
  مالحظة: * تقديري

  العرب املرشدين، جمموعة تصاالتاملصدر: االحتاد الدويل لال

  المتنقل الخلوي الهاتف سوق
هي التونسية  تصاالتاالو التونسية وتونيزيانا وأورانج تونس.  تصاالت: االوهم GSM نظام مشغلي من هنالك تنافس بني ثالثة

 . 1998 عام يف GSM شبكة نشرتونس، وكانت املشغل األول الذي  يف اخللوي املتنقلسوق اهلاتف  يف املشغل الرئيسي

ا التجارية إطالقبتونس، حيث قامت  يف الثاين املتنقلة تصاالتمشغل االهي تونيزيانا و  وقامت . 2002ديسمرب  يف عمليا
نح مُ  وقد. 2010 مايو يف من اجليل الثالث اخللوي املتنقلخدمات  إطالقب، أورانج تونس، ةالسوق التونسي يف الشركة الثالثة

 تصاالتعليه، حصلت اال . وبناءً الرتخيصا من تاريخ ء، بداجليل الثالثلسنة واحدة لتقدمي خدمات  اً حصري ترخيصاً املشغل 
  2011.215أغسطس  يف دماتهذه اخلت طلقأو  2010سبتمرب  يف اجليل الثالث ترخيصالتونسية على 

 األوىل من األشهر الستةخالل  المتنقًا خلويًا اشرتاك 750 363إضافة  عن تونس يف الثالثة اخللوي املتنقل ومشغل وأبلغ
اية 2011 عام  تغلغلمعدل  يف ، حمققة زيادةاشرتاك مليون 11,478 اخللوي املتنقلات اشرتاك عدد ، بلغ2011يونيو . وحبلول 

  .املائة يف 108,9إىل  تصل البلد يف اخللوي املتنقل
  )2011يونيو  – 2010 ديسمبر( تونس في المتنقل الخلوي اتاشتراك  :122 الجدول

 2011 الثاني الربع 2010األخيرالربع  
 478 11 114 11 )باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 363,75  )باآلالف( إليهااملضاف

 3,3%  والنم
 108,9%  106,0% املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل

 العرب املرشدين، جمموعة تصاالتاملصدر: االحتاد الدويل لال

  العريض النطاق إنترنت سوق
مقدمو و لدولة ومخسة تابعة للقطاع اخلاص. ا متلكهاالسوق التونسية: ستة منها  يف نرتنتاإل اتخدمجهة تقدم  11 هنالك

 نت وهيكسابايت وتوبنت وتونت.  لوبالغمن القطاع اخلاص هم: أورانج تونس و  نرتنتاإل خدمات
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بواقع  تغلغل، أي مبعدل اشرتاك 000 482(السلكي) الثابت  النطاق العريض إنرتنتات اشرتاك، بلغت 2010اية عام  ويف
الوحيد النطاق العريض املتنقل خدمة  مقدم، كانت أورانج تونس النطاق العريض املتنقل بالنسبة إىل سوق. و املائة يف 4,6
بواقع  تغلغل، أي مبعدل اشرتاك 900 111املتنقل النشطة  النطاق العريض إنرتنتات اشرتاك عدد بلغو . 2010عام اية  حبلول

  .املائة يف 1,1
  )2011 يونيو – 2010 ديسمبر( تونس في العريض النطاق إنترنت اتاشتراك  :123 الجدول

 2011الربع الثاني  2010الربع األخير   
 505 482النطاق العريض (السلكي) الثابت (باآلالف)* إنترنتات اشتراك
 23  إليها (باآلالف)املضاف

 4,9% والنم
 4,8% 4,6%النطاق العريض (السلكي) الثابت إنرتنتمعدل تغلغل 

 غ/م 112النطاق العريض المتنقل النشطة (باآلالف) إنترنتات اشتراك
  1,1%النطاق العريض املتنقل النشط إنرتنتمعدل تغلغل 

 غ/م 857 3 (باآلالف) مستعملو اإلنترنت
   36,8%نرتنتمعدل تغلغل مستعملي اإل

  WiMAXات اشرتاكالنطاق العريض (السلكي) الثابت  إنرتنتات اشرتاكتشمل   المالحظة: * 
  العرب املرشدينجمموعة  تصاالت،املصدر: االحتاد الدويل لال

  ةقليميالمبادرات اإل

  النطاق عريض النفاذ شبكات
 DSL(سلكي) ثابت ( تكنولوجيتا نطاق عريض ،السوق التونسية يف جتارية تكنولوجيات نطاق عريضحاليًا مخس  هنالك

 WiMAX( توفري معدالت سرعة نطاق عريضقادرة على  ال سلكي تكنولوجيات نطاق عريض)، وثالث FTTxو
 ).VSATو UMTS/HSPAو

 تصاالتمن قبل أورانج تونس واال النطاق العريض املتنقلنشر تقنيات  البلد يف للنطاق العريضتشمل املشاريع األخرية و 
، نرتنتبروتوكول اإل إىل املتنقلةاتفاق مع مزود معدات لتحويل شبكتها إىل  ، توصلت تونيزيانا2011أبريل  ويف 216.التونسية

  217.(LTE) جلوالتطور طويل األ (3G)تقنيات اجليل الثالث إىل  استعدادها للتطور يف وذلك كخطوة
: هيكسابايت وتوبنت إنرتنت اتخدم مقدميمن قبل ثالثة  FTTxالقائمة على شبكات  النطاق العريضخدمات  وتقدم

، WiMAX يقدم هؤالء خدمة ما/ثانية. كةابتغمي 100إىل  تصل وتوفر معدالت سرعةاملؤسسات إىل  اخلدمةوتقدم وتونت. 
 :إنرتنت اتخدم مقدميمن قبل أربعة  VSAT إنرتنتتقدم خدمات و تقدميها من قبل أورانج تونس. إىل  باإلضافة

  لوبال نت. غهيكسابايت وتوبنت وتونت و 
  . النطاق عريضالنفاذ املبادرات األخرية الرئيسية املتعلقة مبشاريع شبكات  124يبني اجلدول و 
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  تونس في النطاق عريض النفاذ شبكات مشاريع  :124 الجدول
 النفاذ شبكات مشاريع
 الوصف الحالة النطاقعريض

 لدى الثالث اجليل شبكة
 املشغل وحصل. البلد يف الثالث للجيل شبكة أول تونس أورانج تأطلق ،2010مايو  يف منجز تونسأورانج

 .الثالث اجليل خلدمات واحدعاملفرتةحصريترخيصعلى
 الثابت اهلاتف خدمات

 أورانج لدى نرتنتواإل
 تونس

 خط على تشتمل اليت" فاليبوكس"  خدمة تونس أورانج تأطلق ،2010 ديسمرب يف منجز
 .Wi-Fi إنرتنتو  ثابت

 لدى الثالث اجليل شبكة
 منجز تصاالتلال التونسية

 من شبكتها اخللوية، تصاالتلال الرئيسي املشغل وهي ،تصاالتلال التونسية تأطلق
 سبتمرب 21 يف رخصته على املشغل حصل وقد. 2011 أغسطس يف الثالث اجليل

2010. 

ا تونيزيانا أعلنت ،2011 أبريل يف جار تونيزيانا شبكة تطور  بروتوكول على قائمة لتكون بشبكتها ترتقي أ
 األجل الطويل التطور وتكنولوجيات الثالث اجليلخدماتلتقدمياستعداداً نرتنتاإل

 ، تونيزياناتصاالتاملصدر: أورانج تونس، التونسية لال

  الرقمية اإلذاعة
 اليت بدأت ،على مرحلتني. مشلت املرحلة األوىل نشرعملية  يف لألرضالتلفزيون الرقمي  تشغيلإىل  عمدت تونس

بوقرنني، وذلك  يف MPEG-2وضغط  DVB-Tالتجرييب لوحدة بث تلفزيون رقمي باستخدام نظام  التنفيذ ،2001 عام يف
إىل  من السكان). وقد مت تقسيم املرحلة الثانية من املشروع املائة يف 25 يشمل ا(مبالكربى  العاصمة ضمان تغطية تونسل

 2009 عام يف حمطات اإلرسال، مت استكماله ستوديوهات اإلنتاج وخمتلفأقسمني: أحدمها يشمل رقمنة شبكة البث بني 
للمشاهدين. وقد منح عقد نشر  لألرضمليون دينار تونسي. ويشمل القسم الثاين شبكة بث  27 فيهستثمار االجمموع وبلغ 

  218.مليون دينار تونسي 13 قدرهاستثمار  إمجايلب DTTVحمطة  17
 متلكهاثالث قنوات  ،2011أبريل  تونس، حبلول يف ، هنالك(DTH) زل املنإىل  يتعلق خبدمات البث التلفزيوين املباشر ماوفي
  .زل املنإىل  لدولة وقناة واحدة خاصة تبث باستخدام تكنولوجيا البث املباشرا
التونسية  تصاالتالسوق التونسية بعد، على الرغم من قيام اال يف حيز التشغيل نرتنتخدمة تلفزيون بروتوكول اإل تدخل ملو 

اباإلعالن عن    219.نرتنتتعمل على حتديث شبكتها للبدء بتقدمي خدمات تشمل تلفزيون بروتوكول اإل أ
 هذه اخلدمة ت، كان2011ديسمرب  ويفالسوق.  يف شغال، فإنه نرتنتالقائم على بروتوكول اإل املتنقللتلفزيون إىل اوبالنسبة 

  220.من قبل أورانج تونس فقط تقدم
  تونس.  يف اإلذاعة الرقمية تكنولوجياتخمتلف  125ل يبني اجلدو و 
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 تونس في الرقمية اإلذاعة تكنولوجيات  :125 الجدول

  الخدمة عن المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق حالة 3
 والتلفزي يذاعاإل رساللإلالوطين الديوان )تلفزيت(نتيف شغال لألرض الرقميالتلفزيون

 وقناة الدولة متلكها قنوات 3 شغال (DTH) للمنزل املباشر الساتل
 والتلفزي يذاعاإل رساللإل الوطين الديوان *خاصةملكيةذاتواحدة

  تصاالتلال التونسية شغال غري نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون
 على القائم( املتنقل التلفزيون
 والتكنولوجياوزارة الصناعة  تونس أورانج شغال )نرتنتاإلبروتوكول

  م/غ شغالغري (DVB) املتنقلالتلفزيون
تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن احدة ، أي ميكن هليئة و أو املشغلنيهيئات البث إىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 

  .2011البيانات القنوات اجملانية وتتعلق بشهر أبريل 
 العرب، هيئات التنظيم الوطنية املرشديناملصدر: جمموعة 

  المصدر المفتوحة البرمجيات
املفتوحة تنفيذ خطة الربجميات بدأ من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وقد  املفتوحة املصدرمبادرات الربجميات  تنفيذيتم 

، مقدمة بذلك خدمات جديدة املفتوحة املصدراستخدام وتطوير الربجميات بالوزارة  وتنهض. 2001يوليو  يف تونس يف املصدر
جمال تكنولوجيا  يف ، ومعززة مهارات وكفاءات املوارد البشريةتصاالتلشركات تكنولوجيا املعلومات واال مفتوحة املصدر

كات تكنولوجيا حمفزاً لتطوير صناعة الربجميات ولتقوية املنافسة بني شر  املفتوحة املصدرجعل الربجميات إىل  املعلومات، باإلضافة
  221.تصاالتاملعلومات واال

  يلي:  ما املفتوحة املصدرتشمل املبادرات اليت تتوىل زمامها وزارة الصناعة والتكنولوجيا لرتويج الربجميات و 
 االلتماستونس. يشمل هذا  يف املفتوحة املصدرالربجميات  لتشجيعالرقمية  الفضاءاتلتطوير  اتعطاء لتماسا  •

  222مفتوحة املصدر.وإعادة تصميم برجميات  ويبة وإدارة حترير مواقع لكرتونيإتطوير خدمة سوق 
منح جوائز ألفضل املشاريع إىل  دف هذه املسابقةو . املفتوحة املصدرالربجميات  خبصوصمسابقة وطنية  إجراء  •

جمال  يف امعيةاجلنوادي المعيات و اجلؤسسات و املاليت يتم تنفيذها من قبل  املفتوحة املصدرالتونسية للربجميات 
 223.احلكومة املفتوحة، والبيانات املفتوحة واحملتوى املفتوح

 224.القطاع العام يف لفائدة املوظفني اإلداريني والفنيني 2011أبريل  يف تدريبية دورةتنظيم   •
    

                                                            
 http://www.opensource.tn/index.php?id=24&L=2 انظر 221
 http://www.opensource.tn/index.php?id=65&L=2 انظر 222
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شبكة دعم  إلنشاءفاق تعاون توقيع اتتصاالت إىل حاليًا وزارة الصناعة والتكنولوجيا التونسية واالحتاد الدويل لال وتسعى
ستقوم تونس، البلد العريب و . املفتوحة املصدرة العربية لتطوير الربجميات قليميكجزء من املبادرة اإل  املفتوحة املصدرللربجميات 

وذجي استضافة مركز منب، تصاالتإدارة تكنولوجيا املعلومات واال يف مفتوحة املصدرو  جمانيةالوحيد الذي لديه وحدة برجميات 
املنطقة بغرض تعزيز تطوير الربجميات  يف املستقبل يف افتتاح مراكز أخرى املزمعهذه. ومن  املفتوحة املصدرملبادرة الربجميات 

وإدارة موارد هذه الربجميات وبوابة  املفتوحة املصدرو  اجملانيةستكون مهمة املركز ترويج الربجميات و . املفتوحة املصدرو  اجملانية
املفتوحة و  اجملانيةالربجميات  ملستعملي اإللكرتوين لمذلك، سيقوم املركز بتوفري أدوات التعإىل  باإلضافةو إخبارية باللغة العربية. 

  225.املصدر

  العربي الرقمي المحتوى
سابقة من  صيغة تأطلق. وقد 2009يونيو  يف (www.tunisie.gov.tn) اإللكرتونيةاحلالية من بوابة احلكومة  الصيغة تأطلق

مع بوابة  آنذاك وقد أدجمت"، bawaba.tn" امليدان اسمحتمل  2005 عام يف اإللكرتونيةبوابة احلكومة 
اخلدمات  خمتلف رسوماستخدام البوابة لدفع  أيضاً  ميكن للمواطننيو البوابة اجلديدة.  لتشكيل (ministries.tn) الوزارات
  ، وهي خدمة تقدمها هيئة الربيد التونسية. ‘اإللكرتوينالدينار ’ بواسطة ‘على اخلط’العامة 

أمساء الختيار استشاريني ملشروع  اتعطاء بالتماس نرتنتالعربية، قامت الوكالة التونسية لإل امليادينأمساء  بالنسبة إىل دعمو 
العريب  امليدان اسم. وحتمل تونس (IBRD) لإلنشاء والتعمريعربية. وقد مت متويل املشروع بقرض من البنك الدويل ال امليادين

  226.)تونس(
مقر و حكومية تعمل بتوجيه من جامعة الدول العربية.  منظمة (AICTO) املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلوماتو 

 تصاالتاحللول العربية لتكنولوجيا املعلومات واال تصديق فيها مبا، األنشطةتقوم بتنفيذ عدد من هي تونس، و  يف املنظمة
جمال تكنولوجيا  يف املعلومات املتعلقة بتحديد االحتياجات املستقبلية للدول العربيةوحتري واالبتكارات والربجميات، ومجع 

تصاالت تكنولوجيا املعلومات واال يف املتخصصنيتبادل  وتشجيعورية وتنظيم املؤمترات واملعارض الد ،تصاالتاالو املعلومات 
  227.تصاالتلدى املنظمة عدد من املشاريع واملبادرات املتعلقة بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالو العريب.  ملأرجاء العا كل يف
 مبني وه ماتونس. وك يف نتنرت اإل مستعملياألكثر زيارة من قبل  وىلاأل العشرين الويببوابات  126يبني اجلدول و 
ل غو غاحملتوى الذي تقدمه الشركات العاملية، مثل  اعتمادمتخلفًا عن  ‘على اخلط’احملتوى العريب  زال اعتماد مااجلدول،  يف

ملواقع األكثر زيارة من قبل بني اموقع منتدى حملي حيتل املرتبة العاشرة  هي. والبوابة احمللية الرائدة فيس بوكويوتيوب و 
  .تونس يف نرتنتاإل مستعملي

    

                                                            
 لالتصاالت الدويل االحتاد 225
 http://www.ati.tn/en/index.php?id=88 انظر 226
 http://www.aicto.org/index.php?id=169 انظر 227

http://www.tunisie.gov.tn/
http://www.ati.tn/en/index.php?id=88
http://www.aicto.org/index.php?id=169
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  2011 ديسمبر تونس، في زيارة األكثر الويب مواقع ترتيب  :126 الجدول
 المستخدم الموقع الترتيب

 المستهدف
 الوصف *بالتغيب اللغة

1 Facebook.com اخلط على’ اجتماعي تواصل شبكة اإلنكليزية عاملي‘ 
2 Google.tn الويب يف حبث بوابة العربية عاملي 
3 YouTube وإذاعة وفيدي اسمتق بوابة اإلنكليزية عاملي 
4 google.com الويب يفللبحث عاملية بوابة اإلنكليزية عاملي 
5 Google.fr الويب يف حبث بوابة الفرنسية عاملي 
6 Yahoo.com اخلط على’ متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘ 
7 blogspot.com  اخلطعلى’ تدوين خدمة اإلنكليزية عاملي‘ 
8 live.com إلكرتوين بريد بوابة اإلنكليزية حملي 
9 wikipedia.org موسوعة اإلنكليزية عاملي 

10 tunisia-sat.com اخلط على’ ندوات العربية حملي‘ 
11 babylon.com ترمجة برجميات اإلنكليزية عاملي 
12 mosaiquefm.net موزاييك إذاعة بوابة الفرنسية عاملي 
13 twitter.com اخلط على’ اجتماعي تواصل شبكة اإلنكليزية إقليمي‘ 
14 conduit.com والويب املتنقل تطبيقات منتجي شبكة اإلنكليزية عاملي 
15 kooora.com رياضة العربية حملي 
16 MSN.com اخلط على’ متفرقة خدمات اإلنكليزية حملي‘ 
17 babnet.net اخلط على’ متفرقة خدمات العربية/الفرنسية عاملي‘ 
18 attounissia.com.tn اخلط على’ أخبار بوابة العربية عاملي‘ 
19 commentcamarche.netاخلط على’ متفرقة خدمات الفرنسية عاملي‘ 
20 xnxx.com للبالغني حمتوى اإلنكليزية عاملي 

  اللغة بالتغيب هي اللغة اليت تظهر لدى أول زيارة للموقع.*مالحظة: 
  املصدر: أليكسا
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  السيبراني األمن
  لألغراض التالية:  (NACS) للسالمة املعلوماتيةالوكالة الوطنية  2004عام  يف أنشئت

  .جمال أنظمة املعلومات وأمن الشبكات يف ضمان تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية واالسرتاتيجية العامة  •
التطبيقات اخلاصة بالدفاع  بعض القطاع العام (باستثناء يف بو مواكبة تنفيذ اخلطط والربامج املتعلقة بأمن احلاس  •

 خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية.واألمن القومي) وضمان التنسيق بني 

  .بو جمال أمن احلاس يف الوعي إذكاء  •

  .مفصلة ونشرها تقنيةأدلة إعداد ب و و وضع معايري حمددة ألمن احلاس  •

ا ملواكبة األولويات والربامج اليت حتددها الوكالة.جما  يف تشجيع تطوير احللول الوطنية  •  ل أمن احلاسوب والنهوض 

 .بو جمال أمن احلاس يف التدريب وإعادة التدوير تدعيم يف املسامهة  •

  .بو أمن أنظمة وشبكات احلاس خبصوصضمان تنفيذ القواعد ذات العالقة بالتزام التدقيق الدوري   •

 228.(tunCERT)ب و لطوارئ احلاس التونسي ق االستجابةعن فريأيضاً الوكالة مسؤولة   •

                                                            
 http://www.ansi.tn/en/about_agency/about_nacs_en.html انظر 228

http://www.ansi.tn/en/about_agency/about_nacs_en.html
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  المتحدة العربية اإلماراتاإل

  لمحة عن السوق
 العربية املتحدة.  اإلمارات يف اإلذاعة الرقميةو  تصاالتهي اجلهة املسؤولة عن تنظيم سوق اال تصاالتهيئة تنظيم اال

تصاالت قطاع اال يف إطار تنظيمي لتمكني املنافسة وصوغتنظيم بناء  تصاالت يفيئة تنظيم االالرئيسية هلهداف األتتمثل و 
نح متو  تصاالتبقطاع اال يتعلق فيمابإصدار التوجيهات والتعليمات العامة  اهليئة . ومن بني املهام األخرى، تقوماإلمارات يف

  229وغري ذلك. الرتاخيص،وحتدد رسوم  تصاالتاال تراخيص
ة قليمياملبادرات اإل إطار يف اليت مت حتديدها الصلةملواضيع اخلمسة ذات ا كل من  اهليئات املسؤولة عن 127يبني اجلدول و 

  . تصاالتالحتاد الدويل لالا الذي عقده 2010لعام  تصاالتاملنبثقة عن املؤمتر العاملي لتنمية االو اخلاصة باملنطقة العربية 
  ةإقليمي مبادرة كل عن المسؤولة يةاإلمارات الهيئات  :127 الجدول

 الوطنيةالهيئة  
 تصاالتهيئة تنظيم اال  النطاق عريض النفاذشبكات
 تصاالتهيئة تنظيم اال الرقميةاإلذاعة

 تصاالتهيئة تنظيم اال املصدر املفتوحةالربجميات
 (aeDA.)امليدان اسمإدارة–تصاالتهيئة تنظيم اال العريب الرقمياحملتوى
 احلاسوبطوارىء حلاالت االستجابةفريق–تصاالتهيئة تنظيم اال السيربايناألمن

  العرب املرشديناملصدر: جمموعة 

  الثابت الهاتف سوق
، أكدت هيئة تنظيم 2010عام  ويفالعربية املتحدة.  اإلمارات يف اهلاتف الثابت الوحيدان المشغ امه‘ دو’و‘ اتصاالت’
والبيانات والتلفزيون عن طريق شبكات النحاس  نرتنتعلى تقدمي خدمات الصوت واإل ‘دو’و ‘اتصاالت’موافقة  تصاالتاال

 املزمع التجاري للخدمة طالقاإلموعد وعلى الرغم من  230تكنولوجيا نفاذ تدفق البتات. باستخدام لدى كل منهماواأللياف 
 2011.231 يوليو يف خلدماتا النطاق هلذه حمدود إطالقحدث ، ومع ذلك. فقد أرجئت هذه العملية، 2011ديسمرب  يف

. وخالل املائة يف 19,7بواقع  تغلغلمليون، أي مبعدل  480 1ات اهلاتف الثابت اشرتاك، بلغ جمموع 2010اية عام  ويف
، بلغ 2011 يونيواية شهر  ويف. املائة يف 18ات اهلاتف الثابت بنسبة اشرتاك ازداد عدد، 2011 عام األوىل من األشهر الستة

  . املائة يف 22,1بواقع  تغلغلمليون، أي مبعدل  745 1 اإلمارات يف ات اهلاتف الثابتاشرتاكجمموع 
    

                                                            
 www.tra.ae انظر 229
 www.tra.ae/news_Under_Supervision_from_the_Telecommunications_Regulatory_Authority_%28TRA%29-175-19.php انظر 230
-www.tra.ae/news_UAE_telecommunications_market_to_experience_choice_in_fixed_lines_services_by_year_end-320 انظر 231

6.php. 

http://www.tra.ae/news_Under_Supervision_from_the_Telecommunications_Regulatory_Authority_%28TRA%29-175-19.php
http://www.tra.ae/news_UAE_telecommunications_market_to_experience_choice_in_fixed_lines_services_by_year_end-320-6.php
http://www.tra.ae/news_UAE_telecommunications_market_to_experience_choice_in_fixed_lines_services_by_year_end-320-6.php
http://www.tra.ae/news_UAE_telecommunications_market_to_experience_choice_in_fixed_lines_services_by_year_end-320-6.php
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اإل   )2011يونيو  – 2010 ديسمبر( المتحدة العربية اإلمارات في الثابت الهاتف اتاشتراك  :128 الجدول

 2011 الثانيالربع 2010األخيرالربع  
 745 1 480 1 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
 265  )باآلالف( إليهااملضاف
 18%  النمو
 22,1%  19,7%  الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

  تصاالت، هيئة تنظيم االتصاالتاملصدر: االحتاد الدويل لال

  المتنقل الخلوي الهاتف سوق
أي ، 2007فرباير  يف املتنقلة تصاالتخدمات اال ‘دو’ تأطلقوقد ة. خلوية متنقلخدمات  ‘دو’و ‘اتصاالت’تقدم كل من 

 . ‘اتصاالت’من قبل  تصاالتعاماً من احتكار اال 30بعد حوايل 

. املائة  يف  145,5 تغلغل قدرهأي مبعدل  ،اشرتاكماليني  926 10 اخللوي املتنقلات اشرتاك، بلغ جمموع 2010اية عام  ويف
 254,000 أضي، حيث املائة يف 2,3ة بنسبة اخللوية املتنقلات شرتاكاال ازداد عدد، 2011 عام األوىل من األشهر الستةوخالل 
 145,5بواقع  تغلغل، أي مبعدل اشرتاك مليون 11,18ة اخللوية املتنقلات شرتاكاال، بلغ جمموع 2011يونيو اية  ويف. اشرتاك

  .املائة يف
 )2011يونيو  -  2010 ديسمبر( المتحدة العربية اإلمارات في المتنقل الخلوي الهاتف اتاشتراك  :129 الجدول

 2011 الثانيالربع 2010األخيرالربع  
 180  11 926 10 )باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
 254  )باآلالف( إليهااملضاف
 2,3%  النمو
 145,2% 145,2% املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل

  تصاالت، هيئة تنظيم االتصاالتاملصدر: االحتاد الدويل لال

  العريض النطاق إنترنت سوق
ت السكنيني والتجاريني شرتكنيامللكل من  النطاق العريض إنرتنتخدمة  ‘دو’ت أطلق، 2008يف سبتمرب  ، وبالتايل أ

. اإلمارات يف مناطق خدمة حصرية ‘دو’و ‘اتصاالت’كل من دى  لو  232.اإلمارات يف نرتنتلسوق اإل ‘اتصاالت’احتكار 
نفاذ تكنولوجيا باستخدام شبكتيهما  اسمتقإىل  الرامي االتفاق املوقع بني املشغلْني  حاملا يدخل حيز النفاذسيتغري ولكن هذا 

  تدفق البتات.
 عدد بلغ بينما، اشرتاك 000 787(السلكي) الثابت  النطاق العريض إنرتنتات اشرتاك عدد ، بلغ2010اية عام  ويف

  . رتاكاشماليني  4,38 املتنقل النشطة النطاق العريض إنرتنتات اشرتاك

                                                            
 العرب املرشدين جمموعة انظر 232
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  )2011يونيو  – 2010 ديسمبر( المتحدة العربية اإلمارات في العريض النطاق إنترنت اتاشتراك  :130 الجدولاإل

 األخير الربع  
2010 

 الثاني الربع
2011 

 825,2 787 )*باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 38,4   )باآلالف( إليهااملضاف

  4,9%  والنم
 10,7% 10,5% الثابت)السلكي(العريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل
 م/غ 384 4 )باآلالف(النشطةالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
  58,4% النشطاملتنقل العريض النطاق تغلغلمعدل

 م/غ 859 5 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
  78%  نرتنتاإل مستعملي تغلغلمعدل

  WiMAX اتاشرتاكالنطاق العريض (السلكي) الثابت  إنرتنتات اشرتاكتشمل  المالحظة:* 
  العرب املرشدينجمموعة  تصاالت،املصدر: االحتاد الدويل لال

  ةقليميالمبادرات اإل

  النطاق عريض النفاذ شبكات 
(سلكي) ثابت  تكنولوجيتا نطاق عريض ،العربية املتحدة اإلمارات يف جتارية تكنولوجيات نطاق عريضحاليًا ست  هنالك

)DSL وFTTH ( معدالت سرعة نطاق عريضقادرة على تقدمي  ال سلكي تكنولوجيات نطاق عريض)، وأربعVSAT 
 ).LTEو UMTS/HSPAو WiMAXو

هدفها جبعل مدينة  ‘اتصاالت’. وبالفعل، حققت FTTHنشر تكنولوجيا  اإلمارات  يف للنطاق العريضتشمل املشاريع األخرية و 
لتغطي كامل  FTTH توصيالتزيادة عدد  املشغل ويعتزم، 2010اية عام  حبلول FTTH شبكةبالكامل ب موصولةظيب مدينة و أب

  مدينة ديب.  يف فقط حمدودةمناطق  يف أال‘ دو’ شركةالتابعة ل FTTHتتوفر شبكة  الو  2012.233اية عام  حبلول اإلمارات
ا للتطور الطويل األجل ‘ اتصاالت’ت أطلق، 2011سبتمرب  ويف حمطة قاعدة جمهزة  700، إذ لديها (LTE)خدما

  تطلق اخلدمة جتارياً بعد. مل. و 2011أبريل  يف LTE جمال يف وىلواستكملت جتربتها الرائدة األ‘ دو’وأجرت  LTE.234 بتكنولوجيا
  .النطاق عريضتحدة املتعلقة مبشاريع شبكات النفاذ العربية امل اإلمارات يف املبادرات الرئيسية 131يبني اجلدول و 

   

                                                            
 &____www.etisalat.ae/index.jsp?lang=en&type=content&currentid=10c8e15c0b56a010VgnVCM1000000a0a0a0a انظر 233

contentid=d038c34568d80310VgnVCM1000000c24a8c0RCRD&parentid=fa58800d1f52a010VgnVCM1000000a0a0a0a 
 &____www.etisalat.ae/index.jsp?lang=en&type=content&currentid=10c8e15c0b56a010VgnVCM1000000a0a0a0a انظر 234

contentid=b25aad5e920a2310VgnVCM1000000c24a8c0RCRD&parentid=fa58800d1f52a010VgnVCM1000000a0a0a0a_ 
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اإل   المتحدة العربية اإلمارات في النطاق عريض النفاذ شبكات مشاريع  :131 الجدول

  ‘دو’ ،‘اتصاالت’ ،تصاالتاملصدر: هيئة تنظيم اال

  الرقمية اإلذاعة
أربع مراحل،   يف خطة "التحول الرقمي لألرض". ووفقًا هلذه اخلطة، وهي منظمة تصاالت، نشرت هيئة تنظيم اال2009يف ديسمرب 
  . 2013  البث التلفزيوين التماثلي القائم قد أوقفوا أجهزة اإلرسال التلفزيوين التماثلي لديهم حبلول ديسمرب وسيكون مشغل

لعشر  ساتليةخدمة  ترخيص (YahLive) الفضائية تصاالتشركة اال تصاالت، منحت هيئة تنظيم اال2011أغسطس  ويف
. اإلماراتمن  (DTH)زل  املنإىل  املباشر الساتليمن بث خدمات التلفزيون  YahLiveشركة  الرتخيص اكن هذوميسنوات. 

حمطات اإلرسال إىل  (DTH) زل املنإىل  مباشرة ساتليةخدمات  ستوفر الفضائية تصاالتشركة امليسان لالالرتخيص أن  يف وجاء
  235.هذه املنطقة يف واملأجورةالتلفزيوين اجملانية 

 اإلماراتكانت و ". املتنقللتلفزيون ل اإلماراتحتالف "شركة إىل  ترخيصاً  تصاالت، منحت هيئة تنظيم اال2009أكتوبر  ويف
منها حصرية.  ةعشر سنوات، مخس الرتخيصومدة  236املتنقل.خلدمات التلفزيون  يصدر ترخيصاً  املنطقة الذي يف البلد األول

  237املتنقل.باعتبارها التكنولوجيا املعتمدة لتقدمي خدمات التلفزيون  DVB-Hمت اختيار و 
. 2007  فرباير  يف هذه اخلدمات‘ دو’و‘ اتصاالت’كل من   أطلق، فقد نرتنتلتلفزيون املتنقل القائم على بروتوكول اإلإىل اوبالنسبة 

وتقدم طائفة شىت من قنوات  –سواء املؤجلة الدفع أم املسبقة الدفع  – 3G/3.5Gجلميع مستعملي ‘ اتصاالت’وتتوفر خدمة 
 املستعملني من مشاهدة تدفق‘ اتصاالت’، مكنت خدمة التلفزيون املتنقل اليت تقدمها 2011أكتوبر   ويفاألخبار والرياضة والرتفيه. 

ا املتنقلة زبائن إىل  خدمات التلفزيون املتنقل ‘دو’ت أطلق، 2007  فرباير  يف تلفزيوين حي لعشرين قناة. وبالتزامن مع بدء عمليا
  238قناة.  28اخلدمات املسبقة الدفع واملؤجلة الدفع، طارحة بذلك 

                                                            
 _www.tra.gov.ae/news_The_TRA_grants_Al_Maisan_Satellite_Communications_Company_a_Satellite_Transmission انظر 235

Services_License-325-5.php  
 وشركة لإلعالم ديب وشركة لإلعالم أبوظيب وشركة" دو" املتكاملة لالتصاالت اإلمارات وشركة" اتصاالت" اإلماراتية االتصاالت شركة من التحالف يتألف 236

 .م.م.ذ MBC FZ وشركة) TECOM الستثمار تابعة شركة( والتكنولوجيا لالتصاالت اإلمارات
 _http://www.tra.gov.ae/news_Telecom_and_Media_Companies_Join_Hands_to_Bid_for_Mobile_TV_License_issued انظر 237

by_Telecommunications_Regulatory_Authority_%28TRA%29-113-24.php  
  )ص 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 238

 عريض النفاذ شبكة مشروع
 الوصف الحالة النطاق

 اإلمارات‘ اتصاالت’ اتفاق
 خبصوص مايكروسوفت مع
 الذكيالتفرعمركز

 التفرع مركز لتحسني مايكروسوفت مع اتفاقاً ‘ اتصاالت’ وقعت ،2011 أكتوبر يف جار
 .اإلمارات يف الذكي

 شبكة
 البصرية‘ دو’ جيغابتات
 )GPON(املنفعلة

 .GPON البصرية األلياف شبكة لنشر خطتها عن‘ دو’ أعلنت 2011 أغسطس يف جار

 للتطور‘ اتصاالت’ شبكة
 األجلالطويل

 أول كانت وبذلك 2011 سبتمرب يف األجل الطويل التطور جتارياً  ‘اتصاالت’ تأطلق منجز
 .اخلدماتهذهيعرضاإلماراتيفمشغل

 الطويل للتطور‘ دو’ شبكة
 األجل

. بعد جتارياً  اخلدمة تطلق مل ولكنها األجل، طويل تطور شبكة بتنفيذ‘ دو’ بدأت جار
 .2012 عامخالليطلقهاأناملشغلويتوقع
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. 2000 أبريل يف أنشئت، اليت E-Visionعن طريق شركتها التابعة  نرتنتخدمة تلفزيون بروتوكول اإل ‘اتصاالت’تقدم و اإل

  ". Home Plus Package" اسمب 2007 عام يف دمةاخل هاإطالقمع  نرتنتخدمة تلفزيون بروتوكول اإل ‘دو’ وطرحت
  العربية املتحدة. اإلمارات يف اإلذاعة الرقمية تكنولوجيات 132يبني اجلدول و 

  2011 ديسمبر المتحدة، العربية اإلمارات في الرقمية اإلذاعة تكنولوجيات  :132 الجدول
 اإلذاعة تكنولوجيا

 المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة السوق حالة الرقمية
  الخدمة عن

 تصاالتاال تنظيم هيئة م/غ لألرضالرقميالتلفزيون لألرض الرقميالتلفزيون
 للمنزل املباشر الساتل
(DTH) 

 ملكية قناة 48و الدولة متلكها قنوات 19  (DTH) للمنزل املباشر الساتل
 *خمتلطةملكيةوقناتانخاصة

 تصاالتاال تنظيم هيئة

 بروتوكول تلفزيون
 نرتنتاإل

 تصاالتاال تنظيم هيئة  اتصاالت ،ود نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون

 القائم( املتنقل التلفزيون
 )نرتنتاإل بروتوكولعلى

 على القائم( املتنقل التلفزيون
 )نرتنتاإلبروتوكول

 تصاالتاال تنظيم هيئة اتصاالت ،ود

 تصاالتاال تنظيم هيئة "املتنقل للتلفزيون اإلماراتشركة"حتالف (DVB)املتنقلالتلفزيون (DVB) املتنقلالتلفزيون
تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن  هليئة واحدة ، أي ميكنأو املشغلنيهيئات البث إىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 

  .2011البيانات القنوات اجملانية وتتعلق بشهر أبريل 
  العرب جمموعة املرشديندو،  اتصاالت،، تصاالتاملصدر: هيئة تنظيم اال

  المصدر المفتوحة البرمجيات
إلدارة التحتية  بتقييس البنية" ae." امليدان اسمدارة إل واملسؤول عن مكتب التسجيل التنظيم، قامت هيئة 2011يف أكتوبر 

  . Red Hatلشبكة ساتل ا، بدعم من Red Hat Enterprise Linux 5نظام تشغيل  إزاء" aeDA." امليادينأمساء 
 امليادين القطرية ذاتمساء أل إلنشاء مكتب تسجيل امليادينأمساء إدارة تصاالت إىل تعليمات من هيئة تنظيم االوصدرت 

  239.(ccTLD)ى األعلى املستو 

  العربي الرقمي المحتوى
 اإللكرتونيةاسرتاتيجية احلكومة  تنفيذصياغة واإلشراف على الاهليئة املسؤولة عن  هي (EeG)ية اإلمارات اإللكرتونيةاحلكومة 

ية اإلمارات اإللكرتونيةاحلكومة  وتنشر. الناس عامةإىل  اخلاصة باهليئات على املستوى االحتادي وعن تقدمي اخلدمات احلكومية
 240الويب.وحمتوى  اإللكرتونيةاالجتماعية، والبيانات املفتوحة واملشاركة  الوسائطوالوثائق املتعلقة باستخدام  املبادئ التوجيهية

السياسات  كل وضع وتنفيذوهي مسؤولة أيضًا عن  تصاالتية إلشراف هيئة تنظيم االاإلمارات اإللكرتونيةختضع احلكومة و 
  . (ccTLD)املستوى األعلى  امليادين القطرية ذاتأمساء من " ae." الفرع علقة بتشغيلاملت

                                                            
 www.aeda.ae/eng/news.php?id=104 انظر 239
 www.tra.gov.ae/tra_initiatives.php انظر 240

http://www.aeda.ae/eng/news.php?id=104
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اإل تمكني الناطقني بالعربية ل) إماراتالعريب ( امليدان اسم تصاالتهيئة تنظيم اال تأطلقالعربية،  امليادينأمساء  بالنسبة إىل دعمو 

  241ا.قنواخمتلف و  نرتنتاإل شبكة من االستفادة القصوى من

  السيبراني األمن

فريق  تصاالتهيئة تنظيم اال وأنشأت، أقرت احلكومة قانونًا احتاديًا ملكافحة جرائم تكنولوجيا املعلومات. 2006يف عام 
  .2008 عام يف بو  حلاالت طوارئ احلاساإلمارايت االستجابة

من  تصاالتلتحتية لتكنولوجيا املعلومات واالمحاية البنية ا يف بو  حلاالت طوارئ احلاساإلمارايت تتمثل مهمة فريق االستجابةو 
ديدات  ةواسع طائفة   العربية املتحدة.  اإلمارات يف آمنة سيربانيةبناء ثقافة  ويف، األمن السيرباينمن 

لدى مؤسسات القطاعني العام واخلاص ولدى  األمن السيرباينالوعي ب إذكاءمسؤول عن  الفريقعالوًة على ذلك، فإن و 
  : هي اإلمارايت أهداف فريق االستجابةو اجلمهور. 

  وضع قوانني جديدة.  يف واملساعدة األمن السيرباينتعزيز قانون   •
 العربية املتحدة. اإلماراتأرجاء  كل يف األمن السيرباينالوعي ب تعزيز  •
 ب.و حلاسا جمال يف وإدارة احلوادث واألدلة اجلنائية األمن السيرباينجمال  يف بناء اخلربات الوطنية  •
 .األمن السيرباينبشأن اإلبالغ عن حوادث  موثوق اتصال توفري مركز  •
 .األمن السيرباينالضعف وحوادث  ومواطناملعلومات بشأن التهديدات  لتعميممركز وطين  إنشاء  •
 يها.وتقدمي املساعدة إل قطاعكل  يف بو استجابة حلوادث أمن احلاس أفرقة تشجيع إنشاء  •
ا من منظمات وماب احمللية والدولية و االستجابة حلوادث أمن احلاس قةأفر التنسيق مع   •  .يتصل 
ا منظمات يف فاعل وعضالعمل ك  •  242.ومنتديات األمن املعرتف 

                                                            
 www.tra.gov.ae/tra_initiatives.php انظر 241
 www.aecert.ae/about-us.php انظر 242

http://www.aecert.ae/about-us.php
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  ناليم
  لمحة عن السوق

هي اهليئة املسؤولة عن إعداد السياسات واخلطط لتشجيع ، سابقا تصاالتوتكنولوجيا املعلومات، وزارة اال تصاالتوزارة اال
 أنشطة مجيع ورصد تصاالتاتفاقات اال وتنفيذ ةخطة ترقيم وطني وتنفيذ الرتاخيصاالستثمار وتنظيم الرتددات وإصدار 

 243.التنظيمية األخرى واألنشطة هلا اهليئات املرخص
ة قليمياملبادرات اإل إطار يف اليت مت حتديدها الصلةاملواضيع اخلمسة ذات  كل من  اهليئات املسؤولة عن 133يبني اجلدول و 

  .تصاالتالحتاد الدويل لالا الذي عقده 2010لعام  تصاالتاملنبثقة عن املؤمتر العاملي لتنمية االو اخلاصة باملنطقة العربية 
  ةإقليمي مبادرة كل عن المسؤولة اليمنية الهيئات :133 الجدول

 الوطنيةالهيئة  
 وتكنولوجيا املعلوماتتصاالتوزارة اال  النطاق عريض النفاذشبكات
 وتكنولوجيا املعلومات تصاالتوالتلفزيون/وزارة االواملؤسسة اليمنية العامة للرادي الرقميةاإلذاعة

 ليس من هيئة تنظيمية مكلفة املصدر املفتوحةالربجميات
 الوطين للمعلوماتاملركز العريب الرقمياحملتوى
 املركز الوطين للمعلومات السيربايناألمن

  العرب جمموعة املرشديناملصدر: 

  الثابت الهاتف سوق
املؤسسة العامة  وقد أنشئت. ‘اليمنية تصاالتاال’سوق اخلطوط الثابتة من خالل  تصاالتحتتكر املؤسسة العامة لال

حتت إشراف  ،تصاالتتتوىل املؤسسة العامة لالو حلكومة بالكامل. ا متلكها، باعتبارها مؤسسة عامة 1981عام  تصاالت يفلال
اليمن اجلنويب، و الشمايل  اليمنتوحيد  عند، 1990عام  ويفجوانب خدمات اخلطوط الثابتة ومشاريع التوسع.  كلالوزارة،  

عام  ويفحمافظات اليمن.  كلطي  هيئة واحدة تغ يف عدن  تصاالت يفصنعاء وهيئة اال تصاالت يفاندجمت املؤسسة العامة لال
وتكنولوجيا املعلومات،  تصاالتوزارة االتصاالت إىل مسؤولية تنظيم قطاع اال تصاالتاملؤسسة العامة لال خولت، 1990

  244.الثابتة خدمات اخلطوطتوفري بصورة حصرية على  الرتكيز تصاالتأتاح للمؤسسة العامة لال امم
 املائة يف 4,4بواقع  تغلغل، أي مبعدل 2010اية عام  يف اشرتاكمليون  046 1ات اهلاتف الثابت حوايل اشرتاكبلغ عدد و 

  ). 134 (اجلدول
    

                                                            
 )ف 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 243
 )ف 2010( العرب املرشدين جمموعة انظر 244
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  2010 اليمن، في الثابت الهاتف اتاشتراك  :134 الجدول
  2010 

 046 1 )باآلالف( الثابت اهلاتفاتاشرتاك
  4,4%   الثابت اهلاتف تغلغلمعدل

 تصاالتاالحتاد الدويل لالاملصدر: 

  المتنقل الخلوي الهاتف سوق
 وتوفراليمن وواي تيليكوم.  MTNو: مين موبايل وسبافون اخللوية املتنقلة تصاالتاليمن أربعة مشغلني لال يف هنالك
 . GSM تكنولوجيات نظامن و ن اآلخر و حني يستخدم املشغل يف ،CDMAمن خالل شبكة اخللوي موبايل خدمات  مين

، ولكنها تقتصر على ثالثة مواقع: عدن EV-DO Rev A تكنولوجيا بواسطةدم مين موبايل حاليًا خدمات اجليل الثالث تقو 
  245.واألمانة وحقول النفط

 املائة يف  46,1بواقع  تغلغلمبعدل  أي ،اشرتاك مليون 085 11 اخللوي املتنقل اهلاتف اتاشرتاك، بلغ عدد 2010اية عام  ويف
  ).135(اجلدول 
  2010 اليمن، في المتنقل الخلوي الهاتف اتاشتراك  :135 الجدول

  2010 
 085 11 )باآلالف( املتنقل اخللوي اهلاتفاتاشرتاك
  46,1% املتنقل اخللوي اهلاتف تغلغلمعدل

 تصاالتاملصدر: االحتاد الدويل لال

  العريض النطاق إنترنت سوق
حكومية.  ةواي نت، وكالمها مؤسس من خالل تسيطر عليه مين نت وتيلي ميناليمنية الحتكار ثنائي  نرتنتاإلختضع سوق 

تقوم مين نت  ما. كWiMAX خلدمةمين نت  تقدميإىل  ، باإلضافةDSL بواسطة النطاق العريض خدمات املشغلْني  اليقدم كو 
ط و واخلط املراقمةبتقدمي خدمات  نرتنتمن سوق اإل املائة يف 80) اليت تسيطر على تصاالتاملؤسسة العامة لال اليت متلكها(

  246.وأمن الشبكات امليادينأمساء وتسجيل الويب املؤجرة واستضافة مواقع 
 تغلغلمبعدل  ، أياشرتاك 84,000(السلكي) الثابت  النطاق العريض إنرتنتات اشرتاك، بلغ جمموع عدد 2010اية عام  ويف
مؤخراً تقدمي  أالمين موبايل  تبدأ مل، حيث 2010اية عام  حبلولمتوفرة  النطاق العريض املتنقلتكن خدمة  ملو . املائة يف 0,3

  ).136(اجلدول  EVDOتكنولوجيا  بواسطةخدمات اجليل الثالث 
   

                                                            
 )ج 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 245
 )ف 2010( العرب املرشدين جمموعة انظر 246
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  2010 اليمن، في العريض النطاق إنترنت اتاشتراك  :136 الجدول
  2010 

 84,0 *)باآلالف(الثابت)السلكي(العريض النطاق إنترنت اتاشتراك
  0,4% الثابت)السلكي(العريض النطاق إنرتنت تغلغلمعدل
 0,0 )باآلالف(النشطةالمتنقلالعريض النطاق إنترنت اتاشتراك
 0,0% النشطاملتنقل العريض النطاق تغلغلمعدل

 971 2 )باآلالف( مستعملو اإلنترنت
 12,4%  نرتنتاإل مستعمليتغلغل

   WiMAXات اشرتاكالنطاق العريض (السلكي) الثابت  إنرتنتات اشرتاكتشمل  ال *مالحظة: 
  تصاالتاملصدر: االحتاد الدويل لال

  ةقليميالمبادرات اإل

  النطاق عريض النفاذ شبكات
، وثالث تكنولوجيات (DSL)اليمن، تكنولوجيا نطاق عريض (سلكي) ثابت   يف هنالك حالياً أربع تكنولوجيات نطاق عريض جتارية

 ثابت لألرض أخرى). سلكي  الوتكنولوجيا نطاق عريض  WiMAXو CDMA EVDO( سلكي  النطاق عريض 

ا تقتصر من قبل مين موبايل، على الرغم من  اجليل الثالثخدمات  إطالق البلد يف األخرية النطاق العريضتشمل مشاريع و  أ
  أعاله).  انظرثالثة مواقع (على 

 PSTN  االرتقاء بشبكة إىل  يرمي 2011سبتمرب   يف وتكنولوجيا املعلومات تتصاالومثة مشروع آخر جديد أعلنت عنه وزارة اال
  .WiMAX 247منفذ، وتوسيع شبكة  000 70بإضافة  ADSLذلك، أعلنت الوزارة أيضاً عن توسيع شبكة إىل  . وباإلضافةNGN  إىل
 لألرضة ثابتة ال سلكي تكنولوجيات، تصاالت، املؤسسة العامة لالPSTNاليمن خلدمات  يف الوحيد املقدم يستخدم ماك
  لعدد من املواقع النائية.  WiMAX غري

   .النطاق عريضاليمن املتعلقة مبشاريع شبكات النفاذ  يف املبادرات األخرية الرئيسية 137يبني اجلدول و 
   

                                                            
 http://www.ptc.gov.ye/ytp/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84 انظر 247

%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9/tabid/131/language/
ar-YE/Default.aspx 
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  اليمن في النطاق عريض النفاذ شبكات مشاريع  :137 الجدول
 النفاذ شبكة مشروع

  الوصف  الحالة  النطاق عريض

 الثالث اجليل شبكة
 EV-DO Rev A تكنولوجيا بواسطة الثالث اجليل خدمات حالياً  موبايل اليمن تقدم جار موبايل اليمنلدى

 .النفط وحقول واألمانةعدن:اليمنمنمناطقثالثيف
 تصاالتاال وزارة مشروع

 املعلومات وتكنولوجيا
 بالشبكةلالرتقاء

 جار
 لالرتقاء خطة عن املعلومات وتكنولوجيا تصاالتاال وزارة أعلنت ،2010 سبتمرب يف

 000 70 بإضافة ADSLشبكات توسيع عن أعلنت ماك. NGNإىل  PSTN من بشبكتها
 .WiMAXشبكةوتوسيعإضايفمنفذ

  املصدر: اليمن موبايل، الوزارات

  الرقمية اإلذاعة
 وهنالك. (DTH) زل املنإىل  املباشر الساتلخدمات  هنالك سوىإذ ليس ، اإلذاعة الرقميةجمال  يف يزال اليمن متأخراً   ال
 باستخدام هذه التكنولوجيا. تبثانن ان خاصتااليمن أربع قنوات حكومية وقنات يف

، حيث املتنقلالتلفزيون  يدخل السوق مل ماالسوق اليمنية. ك يف حيز التشغيل نرتنتتلفزيون بروتوكول اإل يدخل بعد ملو 
  248املتنقل.، خدمات التلفزيون البلد يف الوحيد خلدمات اجليل الثالث املقدموبايل، يمن مال تقدم  ال
  .البلد يف اإلذاعة الرقمية تكنولوجياتوضع  138يبني اجلدول و 

  2011 ديسمبر اليمن، في الرقمية اإلذاعة تكنولوجيات  :138 الجدول
  الخدمة عن المسؤولة التنظيمية الهيئة مقدمو الخدمة  السوق حالة الرقمية اإلذاعة تكنولوجيا
  والتلفزيون لإلذاعة العامة اليمنية املؤسسة م/غ  شغالغري لألرض الرقميالتلفزيون
 الدولة متلكها قنوات 4 شغال (DTH) زل للمن املباشر الساتل

 *خاصةملكيةوقناتان
 والتلفزيون لإلذاعة العامة اليمنية املؤسسة

 املعلومات وتكنولوجيا تصاالتاال وزارة  م/غ شغال غري  نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون

 القائم( املتنقل التلفزيون
  )نرتنتاإل بروتوكولعلى

 املعلومات وتكنولوجيا تصاالتاال وزارة م/غ شغال غري

 املعلومات وتكنولوجياتصاالتاال وزارة م/غ شغالغري (DVB) املتنقلالتلفزيون
تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن  املشغلني، أي ميكن هليئة واحدة وهيئات البث أإىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 

  2011البيانات القنوات اجملانية وتتعلق بشهر أبريل 
  ن العرب، املنظمون الوطنيونياملصدر: جمموعة املرشد

    

                                                            
 )أ 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 248
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  المصدر المفتوحة البرمجيات
بعض مبادرات  ولكن هنالك. املفتوحة املصدربشأن الربجميات  املتخذةاملبادرات احلكومية الرئيسية  عنعلومات املتتوفر   ال

ا املفتوحة املصدرالربجميات   أنشطة الرابطةتتضمن و . (YFOSA) املفتوحة املصدرو  اجملانيةللربجميات  ةاليمني الرابطة تضطلع 
 GNU/Linux تطوير يف املسامهةإىل  ، باإلضافةاملفتوحة املصدرو  اجملانية ندوات حول الربجمياتعقد التنظيم محالت التوعية و 

عدد من أعمال إنتاج أقراص ل املفتوحة املصدرو  اجملانيةللربجميات  ةاليمني الرابطةطط خت ما. ك(BSD)توزيع برجميات بريكلي و 
  249.اليمنية واجلغرافيا والفنون والثقافةاليت تغطي الرتاث  (CD) املدجمةواألقراص  (DVD)تعددة الوسائط امل والفيدي

  العربي الرقمي المحتوى
باللغة العربية فقط  معروضة البوابةو . 2010عام  يف رمسياً  (www.yemen.gov.ye)اليمنية  اإللكرتونيةبوابة احلكومة  تأطلق

توفر البوابة عددًا من  مااليمن ورئاسة الوزراء والوزارات واحملافظات والوكاالت احلكومية. ك عنتوفر معلومات عامة هي و 
  250.اإللكرتونيةعدد من اخلدمات إىل  خمتلف الوزارات واهليئات احلكومية، باإلضافة املنشورات من

االيت املبادرات الرئيسية  عنعلومات املتتوفر  الالعربية،  امليادينأمساء إىل وبالنسبة   تصاالتوزارة اال ختطط هلا وأ تضطلع 
  . اليمن يف القطاع اخلاص ووتكنولوجيا املعلومات أ

يتم تنفيذ و لتطوير احملتوى الرقمي العريب.  (ESCWA)آسيا  اليمن جزء من مشروع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريبو 
ثالث شركات لتكنولوجيا  أنشئتجامعة عدن. وقد  يفتصاالت املشروع من خالل حاضنة تكنولوجيا املعلومات واال

  251املذكورة.سياق مشروع اللجنة  تصاالت يفاملعلومات واال
دفإلكرتونيمكتبة  (NIC)يدير املركز الوطين للمعلومات و  األفراد واملؤسسات.  إىل  اإللكرتوينتقدمي خمتلف أنواع احملتوى إىل  ة 
  252.هذا املشروع يف أمريكيدوالر  ماليني 25 3املركز  وقد استثمر. البلداث أرشفة وتنظيم تر إىل  يهدف املشروع ماك
 مبني وه مااليمن. وك يف نرتنتاإل مستعملياألكثر زيارة من قبل  وىلاألالعشرين  الويببوابات  139يبني اجلدول و 
ل غو غاحملتوى الذي تقدمه الشركات العاملية، مثل  اعتمادمتخلفًا عن  ‘على اخلط’احملتوى العريب  زال اعتماد مااجلدول،  يف

ملواقع األكثر زيارة من قبل ا بنيموقع منتدى حملي حيتل املرتبة العاشرة  هي. والبوابة احمللية الرائدة فيس بوكويوتيوب و 
  .اليمن يف نرتنتاإل مستعملي

   

                                                            
 http://www.yfosa.org/about.html انظر 249
 )ز 2011( العرب املرشدين جمموعة انظر 250
 http://css.escwa.org.lb/ICTD/1107/2-1.pdf انظر 251
 http://www.yemen-nic.info/NIC/detail.php?ID=1311&print=Y انظر 252

http://www.yemen.gov.ye/
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  2011 ديسمبر اليمن، في زيارة األكثر الويب مواقع ترتيب  :139 الجدول

 المستخدم الموقعالترتيب
 الوصف *بالتغيب اللغة المستهدف

1 google.com الويب يف حبثبوابة اإلنكليزية عاملي 
2 Facebook.com اخلط على’ اجتماعي تواصل شبكة اإلنكليزية عاملي‘ 
3 youtube.com وإذاعة وفيدي اسمتقبوابة اإلنكليزية عاملي 
4 live.com إلكرتوين بريدبوابة اإلنكليزية عاملي 
5 yahoo.com اخلط على’ متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘ 
6 blogspot.com اخلط على’ تدوين خدمة اإلنكليزية عاملي‘ 
7 sahafah.net اخلط على’ أخباربوابة العربية حملي‘ 
8 maktoob.com اخلط على’ متفرقة خدمات العربية إقليمي‘ 
9 taiz-press.net اخلط على’ أخباربوابة العربية حملي‘ 

10 Kooora.com رياضة العربية إقليمي 
11 almasdaronline.info اخلط على’ أخباربوابة العربية حملي‘ 
12 Mediafire.com امللفات مشاركة خدمات اإلنكليزية عاملي 
13 twitter.com اخلط على’ اجتماعي تواصل شبكة اإلنكليزية عاملي‘ 
14 wikipedia.org موسوعة اإلنكليزية عاملي 
15 msn.com اخلط على’ متفرقة خدمات اإلنكليزية عاملي‘  
16 yemen-press.com اخلط على’ أخباربوابة العربية حملي‘ 
17 4shared.com اخلط على’ ختزين اإلنكليزية عاملي‘ 
18 al-tagheer.com اخلط على’ أخباربوابة العربية حملي‘ 
19 aljazeera.net اخلط على’ أخباربوابة العربية حملي‘ 
20 microsoft.com املنتجات عن واألخبار والدعم للمعلومات رئيسيموقع اإلنكليزية عاملي  

   اللغة بالتغيب هي اللغة اليت تظهر عند أول زيارة للموقع *مالحظة:
  املصدر: أليكسا

  السيبراني األمن
صوص خب مبادئ توجيهيةتشمل مسؤوليات املركز: اقرتاح و . البلد يف األمن السيرباينيتوىل املركز الوطين للمعلومات مسؤولية 

احلكومة  وقد سنتختلف اهليئات احلكومية. مل واحلفاظ على الدعم االحتياطي املبادئتنفيذ هذه  ومراقبةأمن املعلومات 
ا التدابرياهليئات احلكومية  اختاذاليمنية تشريعات لضمان    253.الالزمة لتوفري األمن ملعلوما

 

                                                            
 http://www.yemen-nic.net/NIC/about/detail.php?ID=7502 انظر 253

http://www.google.com.om/
http://www.google.com.om/
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  : االستنتاجات والتوصياتIIIالقسم 
إىل  موجهةتوصيات حمددة ب ويتقدمهذا القسم بعض االستنتاجات  يستخلصمن هذا التقرير،  IIو I القسمنيعلى نتائج  بناءً 

 ةقليمياملبادرات اإل إطار يف على املواضيع اخلمسة اليت مت حتديدها ةخاص بصفة رتكيزالوينصب املنطقة العربية.  يف البلدان
: ، وهيتصاالتالحتاد الدويل لالالذي عقده  2010لعام  تصاالتاملنبثقة عن املؤمتر العاملي لتنمية االو  خبصوص املنطقة العربية

 األمن السيرباينواحملتوى الرقمي العريب و  املفتوحة املصدرالربجميات و  اإلذاعة الرقميةو  النطاق العريض إنرتنتإىل  شبكات النفاذ
254.  

  نترنتاإلإلى  شبكات النفاذ عريض النطاق
ونشرها  (NGAN) اجليل التايل واملتنقلة من الثابتة (السلكية) النطاق العريض توفر شبكات نفاذ أن هذا التقرير يف يتضح جلياً 

 غالبية يف نظرة عامة على شبكات نفاذ اجليل التايل الرئيسية 140اجلدول  ويعطياملنطقة العربية. ضمن بلدان البني يتفاوت 
 البلدان العربية. 

مقتصرة على املناطق  FTTx الشبكات معظم بلدان املنطقة، تظل تغطية يف وعلى الرغم من توفر البنية التحتية لأللياف البصرية
 (3G) شبكات اجليل الثالثو  WiMAXالبلدان شبكات  غالبية تأطلقوقد . 255عايلاحلضرية والزبائن من ذوي الدخل ال

 زال نشر اليت ماالبلدان  ومن، على الرغم من تفاوت تغطية الشبكات. ات النطاق العريض املتنقلةاشرتاكفتئت تزداد  وما
والصومال والعراق وموريتانيا  سوريةن و والسودا اجلزائر وجزر القمر وجيبويت ًا نذكرحمدود فيها النطاق العريضشبكات نفاذ 
مستويات اخنفاض إىل  النطاق العريضمشاريع شبكات إىل  البلدان، تعزى األسباب الرئيسية لالفتقار هذهواليمن. ففي 
  عدم االستقرار السياسي والتنظيمي. إىل  الدخل باإلضافة

حتقيقها  يتعنيأهداف حمددة على مل تتش النطاق العريضلتوصيلية  اً املنطقة خطط يف عدد من احلكومات واملشغلني وقد وضع
ذلك  يف امن السياسات والربامج العامة، مب شىت ). ويتم دعم هذه املشاريع من خالل جمموعة141حبلول تاريخ معني (اجلدول 

 كانت حكوماتو . وبرامج التدريب اإللكرتونيةوخدمات احلكومة  الشاملة ةاخلدم وصناديق توفرياألجهزة  لتوفرياملعونات 
 سيما من خالل تنفيذ  ال، اعتماد النطاق العريضسرتاتيجيات لدعم باال النهوض يف سباقةجملس التعاون اخلليجي  بلدان

 النطاق العريضحتفيز نشر  يف دور هامب‘ على اخلط’التواصل جمتمع  أسهمذات الوقت،  ويف. اإللكرتونيةخدمات احلكومة 
. ‘على اخلط’اخلدمات إىل و  نرتنتاإلإىل  عايل السرعة النفاذعلى  من هذا اجملتمعلطلب تزايد الالبلدان العربية نظرًا  يف

ذلك   يف االفيديو، مب اسمتقاالجتماعية وبوابات  الوسائطمواقع  فقد كانتمن هذا التقرير،  IIالقسم  يف تبني بوضوح وكما
  املنطقة.  يف زيارة الويبمواقع  أكثر ويوتيوب، من بني فيس بوك
أمهية كبرية  فقد أولت، للنطاق العريضملنافع االقتصادية واالجتماعية احملتملة ااملنطقة  يف التنظيمية اهليئاتمعظم وإذ أدرك 

ا.  يف توصيلية النطاق العريض والنفاذ من خاللهلتعزيز    بلدا
  2011 ديسمبر العربية، البلدان في المتوفرة (NGAN) التالي الجيل نفاذ شبكات  :140 الجدول

                                                            
 http://www.itu.int/ITU-D/projects/docs/project-assistance/WTDC-2010-Res-17-Arab-Region.PDF انظر 254
 بأكمله البلد لتوصيل خطط ومثة ،FTTH بشبكة بالكامل أبوظيب مدينة توصيل 2010 اية يف مت حيث املتحدة، العربية اإلمارات االستثناءات تشمل 255

 انظر ،2012 عام اية حبلول
http://www.etisalat.ae/index.jsp?parentid=fa58800d1f52a010VgnVCM1000000a0a0a0a____&contentid=11724b71ac620310Vg

nVCM1000000c24a8c0RCRD&currentid=10c8e15c0b56a010VgnVCM1000000a0a0a0a____&lang=en&type=content 

http://www.itu.int/ITU-D/projects/docs/project-assistance/WTDC-2010-Res-17-Arab-Region.PDF
http://www.etisalat.ae/index.jsp?parentid=fa58800d1f52a010VgnVCM1000000a0a0a0a____&contentid=11724b71ac620310VgnVCM1000000c24a8c0RCRD&currentid=10c8e15c0b56a010VgnVCM1000000a0a0a0a____&lang=en&type=content
http://www.etisalat.ae/index.jsp?parentid=fa58800d1f52a010VgnVCM1000000a0a0a0a____&contentid=11724b71ac620310VgnVCM1000000c24a8c0RCRD&currentid=10c8e15c0b56a010VgnVCM1000000a0a0a0a____&lang=en&type=content
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 WiMAX 3G (HSPA, UMTS) FTTx البلد
 جتارياً  تأطلقمتوفرةغري جتارياً  تأطلقاجلزائر
 جتارياً  تأطلقجتارياً تأطلقجتارياً  تأطلقالبحرين
 جتارياً  تأطلقجتارياً تأطلقمتوفرةغري الشبكةمصر
 الرتكيب مرحلة  كردستان إقليمعلىتقتصرولكنهاتأطلقجتارياً  تأطلقالعراق
 جتارياً  تأطلقجتارياً تأطلقجتارياً  تأطلقاألردن
 جتارياً  تأطلقجتارياً تأطلقجتارياً  تأطلقالكويت
 الرتكيب مرحلةجتارياً تأطلقجتارياً  تأطلقلبنان
 جتارياً  تأطلقجتارياً تأطلقجتارياً  تأطلقليبيا

 متوفرة غري الشبكةجتارياً تأطلقجتارياً  تأطلقموريتانيا
 متوفرة غري الشبكةجتارياً تأطلقجتارياً  تأطلقاملغرب
 الرتكيب مرحلةجتارياً تأطلقجتارياً  تأطلقعمان
 جتارياً  تأطلقجتارياً تأطلقالشبكةتعطيل متقطر

 جتارياً  تأطلقجتارياً تأطلقجتارياً  تأطلقالسعودية
 متوفرة غري الشبكةجتارياً تأطلقمتوفرةغري الشبكةالسودان
 متوفرة غري الشبكةجتارياً تأطلقمتوفرةغري الشبكةسورية
 جتارياً  تأطلقجتارياً تأطلقجتارياً  تأطلقتونس

 جتارياً  تأطلقجتارياً تأطلقجتارياً  تأطلقاإلمارات
 متوفرة غري الشبكة (EVDO) مستمثلبياناتلتطورحمدودتوفرجتارياً  تأطلقاليمن

   العرب، املشغلون، اهليئات التنظيمية الوطنية املرشديناملصدر: حتليل جمموعة 

 العربية المنطقة في مختارين ومشغلين مختارة بلدان قبل من عنها المعلن العريض النطاق خطط  :141 الجدول
  التاريخ أهدافهاو خطط النطاق العريض 
    البلدان

تقل عن  المن األسر املعيشية لديها توصيل نطاق عريض (سلكي) ثابت بسرعة 22%مصر
 ميغابتة/ثانية  2

 2015اية 

 2016اية معدل تغلغل النطاق العريض املتنقل%10
تقل عن  ال(سلكي) ثابت بسرعة من األسر املعيشية لديها توصيل نطاق عريض%40

 ميغابتة/ثانية  2
 2021اية 

 2021اية املتنقلمعدل تغلغل النطاق العريض%15
 2015اية  متنقل   ومن األسر املعيشية ومنشآت األعمال لديها توصيل نطاق عريض ثابت (سلكي) و/أ 90%قطر

 ولكن ليس بالضرورة لكل أسرة معيشية(مجيع املدن الكويتية يفتوفر النفاذ عرب األليافالكويت
 كل مدينة) يف

 2014اية 

    املشغلون
 2012اية  موصولة عرب األلياف*اإلماراتيفمن األسر املعيشية100% )اإلمارات‘ (اتصاالت’
اجلزائرية  تصاالتاال

 (اجلزائر)
 2014اية  اجلزائرية تصاالت) توفره االاشرتاكماليني8(سلكي) ثابت (معدل تغلغل نطاق عريض %20

يعين أن كل أسرة معيشية سوف تشرتك   الالنفاذ عرب األلياف فإن هذا  اإلمارات يف من األسر املعيشية 100%مالحظة: *رغم أنه من املقرر أن يتوفر لدى 
  اخلدمة. يف بالضرورة

  العرب املرشديناملصدر: اهليئات التنظيمية الوطنية، جمموعة 
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 يتوقف اعتمادحيث  اً األسواق حتررًا وتنافس ليس لديها بالضرورة أكثراملنطقة  يف جمال النطاق العريض يف إن البلدان الرائدة
م على  منهاعلى عدد من العوامل،  النطاق العريض تغلغلو  االستفادة من وفورات السياسات االستثمارية للمشغلني وقدر

السياسات إىل  باإلضافة ،احلاسوبب واإلملامومستويات التعليم  ،البلدان يف ومستويات الدخل ئيةالشرا ، والقدرةالكبرياحلجم 
إذ . مثلىنتائج  لتحقيق للنطاق العريض،غياب عوامل النجاح الضرورية األخرى  يف ،الكاملالتحرر  يكفي  القد و احلكومية. 

العربية املتحدة، على  اإلماراتفاخلدمة.  استعمالحتفيز  يف دور هام أداءإىل  متيلالفرص االستثمارية، على وجه التحديد،  إن
طلب ومرد ذلك ال، FTTH شبكة نشر يف التنافس ين شديدسبيل املثال، لديها سوق خيضع الحتكار ثنائي كان فيه املشغال

 غالبية يف املتنافسني النطاق العريض مقدمياألردن، هنالك وفرة من   ويفبيئة عالية الدخل.  جانب املستعملني وتوفرمن 
 وشبكة ألياف بصرية ADSL شبكةإىل  باإلضافة 3G انوشبكت WiMAX  لشبكةمشغلني ةات الدخل العايل (مخساملناطق ذ

 توسطة السرعةامل ADSL خدماتإىل  ميكنها النفاذاملدن ذات الدخل املنخفض  العديد منحني أن  يف ،بعض املناطق) يف
  . األحوالأفضل  يف
 اخلدمةإىل  اليت تفتقراملناطق  يف املنطقة، خصوصاً  يف النطاق العريضنشر عجلة دفع  يف اخلطوات التالية أن تساعد شأنمن و 

  حالياً: 
 النطاق العريضكل من أسواق  يف عن طريق إجياد بيئة تنظيمية تعزز االستثمار وتزيد من املنافسةبإمكان واضعي السياسة، 

يشمل و . مستعملي النطاق العريضاألسعار وزيادة عدد  ختفيض يساعدوا على، أن واملتنقل على السواء(السلكي) الثابت 
، وتوفري إطار ةالدولي نرتنتاإل توصيليةذلك  يف ا، مبللنطاق العريضالبنية التحتية  جماالت كل يف تشجيع املنافسة ذلك

افئة وميكن متكالعام، ظروف  أم من القطاعمقدمي اخلدمات، سواء من القطاع اخلاص  لكلفيه  يتوفرتنظيمي عادل وشفاف 
ا   . التنبؤ 
ا غري متوفرة بالنطاق العريضنفاذ  وتكنولوجياتمعظم البلدان شبكات  ولئن نشر املناطق  كل يف بعد خمتلفة ومتنافسة، فإ
 ويتعني علىبني اخلدمات املختلفة.  منعدد حمدود من املواطنني االستفادة فعليًا واالختيار  يستطيع سوى الو اجلغرافية 

عن طريق  إما)، ونائية عادةمناطق أخرى (ريفية إىل  بالنطاق العريضتغطية التوسيع  يف دور هامأن تنهض باحلكومات 
. النطاق العريضشبكات  يف الستثمار العام االسرتاتيجيل املباشر الدعم عن طريقو اخلاص أو  العام القطاعني شراكات تشجيع

واحملدودة املناطق الريفية  يف النفاذ بالنطاق العريضالشاملة لضمان اخلدمة  صناديق توفريوبوسع احلكومات االستفادة من 
  املنخفضة.  العمرانالبلدان ذات معدالت  يف ، خصوصاً التنمية
لشبكات الثابتة، مثل اليمن وجزر القمر وجيبويت، لتحتية البنية ال ضعف من وتشكواليت  املنخفضالبلدان ذات الدخل  ويف

 تعميم النفاذ يف ،WiMAXو HSPAلوطنية االستفادة من إمكانات الشبكات الالسلكية، مثل التنظيمية ا اهليئاتبوسع 
تكنولوجيات النطاق العريض وزيادة التنافس بني  تكنولوجيات النطاق العريض املتنقلاالستفادة من  يف ورغبة. بالنطاق العريض

  تنظيم وختصيص الطيف بصورة فعالة. إىل  أن تعمداحلكومات ب حري، واملتنقلالثابت  (السلكي)
 سياق الوطينالحتديد اسرتاتيجيات التحرير والتنظيم اليت تناسب  يف خرىاألبلدان جتربة المن  تستفيدحلكومات أن ا وتستطيع
ة والعاملية من حيث تقدمي خدمات قليميحتليل التجارب اإل أيضًا علىن و شجع احلكومات واملشغلوتعلى أفضل وجه.  لديها

  االعتبار.  يف الزبائن مع وضع االحتياجات احملليةإىل  ضافةاملقيمة لا
 املثلىلتحديد السياسات  إرشادها يف للمساعدة ضبشأن النطاق العرياسرتاتيجية  وشجع احلكومات على وضع خطة أت ماك
تتبع ت أناحلكومات  علىيتعني السياسات واالسرتاتيجيات،  رصد معرض ويفوحتديد مواضع النقص.  احملرز التقدمتتبع و 

ا وأن تاخلدمات ب والتغطية تصاالتتطورات تكنولوجيا املعلومات واال   قابلة للقياس.  اً ضع أهدافوجود
استعمال  بيانات ذلك يف امن املشغلني، مبالرئيسية  النطاق العريضمع بيانات جت على احلكومات أنوعلى وجه التحديد، 

ميكنها مراقبة شفافية اخلدمات اليت يقدمها  ماسب التكنولوجيا والسرعة. كحبالثابت والالسلكي،  (السلكي) النطاق العريض
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والقياس الفعالة أن تساعد  املراقبةمن شأن آليات و . اوجود النهائيني، من حيث سعر اخلدمة املستعملنيإىل  املشغلون
 ملموسةوضع أهداف وغايات  يف ومن مث تصاالتواالحتديد املستويات احلالية لتكنولوجيا املعلومات  يف احلكومات

  للمستقبل. 
واستخدامها من قبل  تصاالتتكنولوجيا املعلومات واالإىل  عن النفاذبيانات الجبمع  تقوم حالياً  املنطقة يف بلدانال وقلة من

من  تصاالتعلومات واالشجع احلكومات على مجع بيانات تكنولوجيا املتومؤسسات األعمال واألفراد. و  األسر املعيشية
اإلحصاء  مكاتببالتعاون مع و ومؤسسات األعمال،  لألسر املعيشيةرمسية ال االستقصاءاتمن خالل وذلك الطلب  جانب

استخدام  عنمعلومات قيمة  تتمخض عنأن تكمل البيانات اإلدارية وأن االستقصاءات من شأن بيانات هذه و الوطنية. 
  علومات.املجمتمع  بلوغ هدف وحنأي بلد  ةري مس وعن، تصاالتاملعلومات واال تكنولوجيا

  اإلذاعة الرقمية
وتلفزيون بروتوكول  (DTH) زل املنإىل  ةاملباشر  واإلذاعة الساتلية املتنقلنظرة عامة على توفر التلفزيون  142يوفر اجلدول 

تكنولوجيا  هي DTH اإلذاعة الساتليةلعربية، ا البلدان. ففي لألرض ةالرقمي اإلذاعة وووضع التحول حن (IPTV) نرتنتاإل
قرصنة ستوى نسيب ملال االرتفاع أن ويبدو السائدة من حيث معدل املشاهدين، حيث أن معظم القنوات جمانية.  اإلذاعة الرقمية

  . 256على نطاق واسع تتوفر بعد ملواليت املنطقة،  يف اإلذاعة الرقمية يف املزيد من التطورات ميثل عائقاً أماماحملتوى 
لدى معظم هذه البلدان خطط و ألرض. لالرقمي  اإلذاعةلديها خطط حتول لنشر  واملنطقة العربية أ يف ثنا عشر بلداً ا وقد نشر

بلدان فقط  ةأن بضع و، يبدومع ذلك. (DVB-T) معيار اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض نشر وقد اختارتخاصة بالرتددات، 
إن السعودية، فاململكة العربية شهراً. وباستثناء املغرب و  91إىل  18 منالتحول  فرتةترتاوح و ين وتنظيمي قائم. لديها إطار قانو 

  257العاملة. DVB-Tلدى معظم هذه البلدان عدد حمدود من أجهزة إرسال 
املنطقة. وهي تستخدم على نطاق واسع وهنالك عدد من   يف املنطقة إذاعة التلفزيون الساتلي الرقمي وهي راسخة  يف وتتوفر

أن التلفزيون الساتلي املأجور شائع   املنطقة، كما  يف الساتلي اجملاين واسع االنتشار رسال. واإلDTHمقدمي املنصات الساتلية 
إىل  املنطقة  يف ضأيضاً، ولكنه عرضة للقرصنة على نطاق واسع. ومن ناحية أخرى، تعرضت معدالت مشاهدة التلفزيون لألر 

 واستعمال أ ينتشر  الخيارات أوسع وحمتوى أغىن من التلفزيون الساتلي. و إىل  اخنفاض هائل، حيث حتولت األسر املعيشية
 ووالفيدي نرتنتوالتلفزيون املتنقل على نطاق واسع، على الرغم من أن تلفزيون بروتوكول اإل نرتنتاعتماد تلفزيون بروتوكول اإل

  املدن ذات الكثافة السكانية العالية واملوصولة جيداً مثل ديب والدوحة.   يف شائعني (VOD)حسب الطلب 
ضمن  املتنقلوالتلفزيون  نرتنتيقع تلفزيون بروتوكول اإل بينماالتنظيمية الوطنية،  اهليئاتخارج صالحية  الساتلييقع التلفزيون و 

 اإلذاعيةإىل  التماثلية اإلذاعةالتحول من  يف دورًا هاماً  قد تؤدي املنطقة يف التنظيمية ولكن اهليئاتنطاق املشغلني الوطنيني. 
التحول الرقمي، قادرة على  تشجيع ، من خاللستكون احلكومات إذالرقمي.  التحولجين منافع  يف ، وتسهملألرض ةالرقمي
  املنطقة.  يف لكيالالس النطاق العريضطيف ميكن استخدامه لتسريع تطوير تقنيات من الأكرب  قدر توفري

 مشكلة القرصنة وتبقىاجملاين،  اإلذاعةالدفع مقابل احملتوى نظراً لوفرة حمتوى  ، إمجاًال،املنطقة يف نو النهائي يألف املستعملون ملو 
ومكافحة القرصنة، وبالتايل متهيد الطريق  التأليفمن تطبيق أكثر صرامة لقوانني حقوق  تستفيدبلدان املنطقة  ولعل. قائمة

  . اإلذاعة الرقميةشبكات بني يار من اخلأكرب قدر  أمام املستثمرين إلنتاج املزيد من احملتوى وتوفري
    

                                                            
 العرب املرشدين جمموعة حبث 256
 العرب املرشدين جمموعة 257
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  العربية المنطقة في الرقمية اإلذاعة  :142 الجدول
المتنقلالتلفزيون إذاعة  البلد

 الفيديوية اإلذاعة سواء(
 على القائمة أم الرقمية

 )نترنتاإل برتوكول

المباشرةالساتليةاإلذاعة
 * (DTH) للمنزل

 بروتوكول تلفزيون
 نترنتاإل

 لألرض الرقمية اإلذاعة

 جزئي إطالق جتارياً  تأطلقالدولةمتلكهاقنوات3متوفرة غري اخلدمةاجلزائر
قنوات4والدولةمتلكهاقنوات3 جتارياً  تأطلقالبحرين

 خاصةملكية
 شغالة غري جتارياً  تأطلق

قناة21وخاصةملكيةقناة67 جتارياً  تأطلق مصر
 الدولةمتلكها

 شغالة غري متوفرة غري اخلدمة

قناة40ودولةالمتلكهاقنوات8 جتارياً  تأطلقالعراق
 ملكية واحدة قناةو  خاصة ملكية
 خمتلطة

 شغالة غري متوفرة غري اخلدمة

28والدولةمتلكهاواحدةقناة جتارياً  تأطلقاألردن
 خاصةملكيةقناة

 شغالة غري جتارياً  تأطلق

قناة21والدولةمتلكهاقنوات7 جتارياً  تأطلقالكويت
 خاصةملكية

 شغالة غري متوفرة غري اخلدمة

28والدولةمتلكهاواحدةقناةمتوفرة غري اخلدمةلبنان
 خاصةملكيةقناة

 شغالة غري جتارياً  تأطلق

قناةو الدولةمتلكهاقنوات3 جتارياً  تأطلقليبيا
 خاصةملكيةواحدة

 شغالة غري متوفرة غري اخلدمة

 شغالة متوفرة غري اخلدمةالدولةمتلكهافقطواحدةقناةمتوفرة غري اخلدمةموريتانيا
واحدةقناةو الدولةمتلكهاقنوات6  متوفرةاملغرب

خمتلطةملكيةوواحدةخاصةملكية
 شغالة جتارياً  تأطلق

قنوات4والدولةمتلكهماقناتان جتارياً  تأطلقعمان
 خاصةملكية

 شغالة غري متوفرة غري اخلدمة

قناتانو الدولةمتلكهاقناة13 جتارياً  تأطلققطر
 خاصةملكية

 شغالة غري جتارياً  تأطلق

75والدولةمتلكهاقنوات10 جتارياً  تأطلقالسعودية
 خاصةملكيةقناة

 شغالة جتارياً  تأطلق

قناةو الدولةمتلكهاقناة17متوفرة غري اخلدمةالسودان
 خمتلطةملكيةواحدة

 شغالة غري متوفرة غري اخلدمة

قناةو الدولةمتلكهاقنوات3متوفرة غري اخلدمةسورية
 خاصةملكيةواحدة

 شغالة غري متوفرة غري اخلدمة

وقناةالدولةمتلكهاقنوات3 جتارياً  تأطلقتونس
 خاصةملكيةواحدة

 شغالة متوفرة غري اخلدمة

قناة48والدولةمتلكهاقناة19 جتارياً  تأطلقاإلمارات
 خمتلطةملكيةوقناتانخاصةملكية

 شغالة غري جتارياً  تأطلق

وقناتانالدولةمتلكهاقنوات4متوفرة غري اخلدمةاليمن
 خاصةملكية

 شغالة غري متوفرة غري اخلدمة

تشغيل أكثر من قناة. وتتضمن  املشغلني، أي ميكن هليئة واحدة وهيئات البث أإىل  القنوات وليسإىل  DTH الساتلية مقدمو اخلدمةمالحظة: * يشري 
  .2011البيانات القنوات اجملانية وتتعلق بشهر أبريل 

 العرب، القنوات الساتلية، املشغلون املرشديناملصدر: حتليل جمموعة 
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  البرمجيات المفتوحة المصدر

احملدود  واإلنفاذقرصنة الربجميات  زال انتشار ومااملنطقة العربية  يف حمدوداً  وانتشارها استخدام الربجميات املفتوحة املصدر زال ما
 شرعتالربجميات املفتوحة املصدر. وبناء على ذلك،  أمام استخداممعظم البلدان العربية عائقًا  يف لقوانني حقوق التأليف

الربجميات  تتناولاملنطقة مبادرات  يف كوماتاحلمعظم  تأطلقو التنظيمية الوطنية برتويج الربجميات املفتوحة املصدر  اهليئات
   املفتوحة املصدر.

 جمال يف العام والقطاع اخلاص رتكة بني القطاعاملش ةقليميمن هذا التقرير، فإن املبادرات اإل IIالقسم   يف بالتفصيل جاء ماوك
 تقيموصي بأن ي، املفتوحة املصدرلرتويج الربجميات  منصة استحداث وحرصًا علىحمدودة. وعليه،  املفتوحة املصدرالربجميات 

عالوة على و مية. تعددة اجلنسيات والشركات الدولية واملؤسسات التعلياملالبلدان العربية روابط بني القطاع اخلاص والشركات 
يف  ورغبة. املفتوحة املصدرثالثة بلدان عربية، هي موريتانيا وليبيا واليمن، للربجميات  يف بعد تروج الوكاالت احلكومية ملذلك، 

دعم تطوير واستخدام  يف سباقةاحلكومات  تكونأن املهم ، فإن من املفتوحة املصدرالربجميات  العتمادتوفري البيئة السليمة 
  .التأليفحقوق قوانني  جانب إنفاذإىل  املفتوحة املصدرالربجميات 

  المحتوى الرقمي العربي
 ويب املنطقة هي مواقع يف مستعملو اإلنرتنتينفذ إليها شعبية اليت  الويبمواقع  أكثر هذا التقرير، فإن يف سابقاً  تبني ماك

عربية،  ميادينأمساء  إنشاء يف تقدماً التنظيمية احمللية  اهليئات حترزذات الوقت،  ويف. يةاإلنكليز تكون باللغة  مادولية، غالبًا 
. 258نرتنتاإل يف عربية ميادينأمساء  أدخل، كانت مصر البلد العريب األول الذي 2010مايو حرف العربية. ففي مكتوبة باأل

 وعمان والكويت ولبنان وموريتانيا واليمن، العراقو باستثناء السودان  ،البلدان بادر كلاجلدول أدناه، فقد  يف مبني وه ماوك
  . نرتنتاإل يف عربية ميادينأمساء  إطالقإىل 

موجه ملستخدمي  وه  ذلك ما  يف ، مبا‘على اخلط’شكل بوابات وتطبيقات   يف طفرة من توفري احملتوى الرقمي العريب  يف متر املنطقة
 جمال الوسائط  يف ةقليميالفرصة، بوسع احلكومات أن توفر للجهات الفاعلة الرئيسية العاملية واإل "مسارت فون". ولالستفادة من هذه

ذلك من خالل إنفاذ قوانني حقوق التأليف ومكافحة القرصنة.   يف واحمللي، مباقليمي حوافز لزيادة املعروض عايل اجلودة من احملتوى اإل
أوساط الشبان. وبالتايل   يف روح املبادرة واالبتكارإىل  املنطقة العربية، هنالك حاجة  يف رقميتعزيز احملتوى ال  يف وعالوة على ذلك، ورغبة

تشجيع ومساندة أصحاب األعمال الشباب عن طريق النهوض بالتجمعات الصناعية، وإعفاء إىل  من املستصوب أن تعمد احلكومات
  إنتاج الفيديو) من الضرائب. ولرتمجة أا وصادرات احملتوى واخلدمات الرقمية (مثل الرسوم املتحركة أ

    

                                                            
 http://www.ntra.gov.eg/english/News_NewsDetails.asp?PID=36&ID=164 انظر 258
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  2011 العربية، المنطقة في العربية الميادينأسماء  مبادرات  :143 الجدول

 البلد
 طالقإل الرسمية المبادرات
 العربية الميادينأسماء 
 )عربي(نترنتاإل في

 مالحظات

 ملركز أعلى مستوى ذي ميدان اسمك" اجلزائر". تفويضعلىاملوافقةمتت2011أبريليف نعم اجلزائر
 والتقنيةالعلميةاملعلوماتحبوث

 بعد تتوفر مل لكنها ،نعم البحرين
 العربية الدول جامعة اسمب مبادرة البحرينية تصاالتاال تنظيمهيئةقادت2010يونيويف

 والعربية اإلنكليزية باألحرف( املستوى عالية عمومية" عربية". ميادينأمساء  اعتماد لطلب
 )السواءعلى

 )مصر( العريب امليدان اسممصرتأطلق2010مايويف نعم مصر
 ال العراق
 2010 أغسطس يف اجلذر يف "األردن" (IDN ccTLD)نرتنتاإلميداناسمتفويضمت نعم األردن
 ال الكويت
 ال لبنان
 السياسي االستقرارعدمبسبباخلططتؤجلقد نعم ليبيا

 ال موريتانيا

 نعم املغرب
 نرتنتاإل مؤسسةإىل  طلباُ  املواصالت لتقنني الوطنية الوكالةقدمت،2010ديسمربيف
 اسم مبثابة" املغرب". اسم تفويض على للحصول (ICANN) املخصصة واألرقاممساء لأل

 املستوىعايلميدان
 ال عمان

 "قطر". العريب امليدان اسم إطالق مت نعم قطر

 اململكة يف عربية ميادينأمساء  إطالق على السعودي الشبكة معلومات مركز يعمل نعم السعودية

 ال السودان

 البلد يف العربية امليادينأمساء  طالقإل (NANS) الشبكة خلدمات الوطنية الوكالة تعمل نعم سورية

 "تونس".العريبامليداناسمتونستأطلق نعم تونس

 امليادينأمساء  ،تصاالتاال تنظيم هيئة من فرع وهي ،(aeDA.)امليادينأمساءإدارةتأطلق نعم اإلمارات
 العربية

 ال اليمن
  العرب، اهليئات التنظيمية الوطنية املرشديناملصدر: حتليل جمموعة 

  األمن السيبراني
 وإنشاء الصلةتشمل هذه املبادرات إقرار القوانني ذات و . األمن السيرباينمبادرات  يف املنطقة العربية يف معظم البلدان شارك
 – املنطقة يف سبعة بلدان وأنشأت. (CIRT)ب و ستجابة حلوادث احلاساال وأفرقة (CERT)ب و ستجابة لطوارئ احلاساال أفرقة
لدى و . هذا الصدد يف أفرقة –السعودية اململكة العربية و  مصرو  وعمان وقطر والسودان وتونس املتحدة العربية اإلمارات وهي

 CERTأفرقة بعد  تنشئ ملولكنها  السيرباينبقية البلدان، باستثناء العراق وليبيا وموريتانيا، إطار لألمن  يف اهليئات التنظيمية
  . CIRTو
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يزال  الو  .األمن السيرباين لتعزيز غىن عنه الضروري  أمر‘ على اخلط’ وأ‘ اخلطخارج ’ سواء اهلوية تعرف اسرتاتيجيات إدارةو 
 وأ‘ على اخلط’اهلوية، األمر الذي يزيد من صعوبة وقف اجلرائم تعرف إدارة إىل  العديد من بلدان املنطقة يعاين من االفتقار

شخصية  النهائيني هويات املستعملنيلدى  ليسمنخفضة،  عمران تتسم مبستوياتبلدان أخرى  ويف. ففي مصر هااحلد من
يمن عليها اخلدمات  يف سيما الو ، تصاالتية للحصول على خدمات االيطلب منهم تقدمي هويات شخص الو  األسواق اليت 
  . اخللوية املتنقلة تصاالتمعظم أسواق اال شأنسبقة الدفع امل

املنطقة. إذ تكشف البحوث اليت   يف ‘على اخلط’وأخرياً، تظل مسألة األمن السيرباين عائقًا أمام اعتماد خدمات االتصال املباشر 
 اإلماراتاألردن ومصر و   يف نرتنتاملائة من مستعملي اإل  يف 75و 52بني   على سبيل املثال، أن ما العرب، جمموعة املرشدينا أجر 

يثقون   ال نرتنتيعين أن مستعملي اإلوهذا  259آمنة. اإللكرتونيةيعتربون تعامالت التجارة   الالعربية املتحدة واململكة العربية السعودية 
  وذلك نظراً حملدودية التشريعات وتنفيذها الفعال من قبل اهليئات التنظيمية احمللية.‘ على اخلط’األمن   يف متاماً 

  2011 العربية، المنطقة في السيبراني األمن مبادرات  :144 الجدول
لألمنإطارالمحليةالتنظيميةالهيئةلدىهل البلد

 السيبراني؟
 إستجابة فريق المحلية التنظيمية الهيئة أنشأت هل

 الحاسوب؟ لحوادث/لطوارىء
 ال نعم اجلزائر
 ال نعم البحرين
 نعم نعم مصر
 ال ال العراق
 ال نعم األردن
 ال نعم الكويت
 ال نعم لبنان
 ال ال ليبيا

 ال ال موريتانيا
 ال نعم املغرب
 نعم نعم عمان
 نعم نعم قطر

 نعم نعم السعودية
 نعم نعم السودان
 ال نعم سورية
 نعم نعم تونس

 نعم نعم اإلمارات
 ال نعم اليمن

 العرب، اهليئات التنظيمية الوطنية جمموعة املرشديناملصدر: حتليل 

                                                            
 )ر  2011( العرب املرشدين جمموعة ،)ح 2010( العرب املرشدين جمموعة ،)ز 2010( العرب املرشدين جمموعة ،)ب 2007( العرب املرشدين جمموعة 259
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  2010المنطقة العربية، ديسمبر   في التكنولوجيات بحسب المشغل – 1الملحق 

 البلد المشغل

 ثابتمتنقل
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 الجزائر

  تصاالتلال اجلزائرية
  موبييلس

اجلزائر تليكوم الوطنية/جنمة
تليكوم أوراسكوم/جازي
       اجلزائر
 جواب

ATS تصاالتلال اجلزائرية
 وموناك( اجلزائر ديفونا
        )تليكوم

-اجلزائر تليكوم أوراسكوم
OTA       

 ساتلينكر
نت ماكس/نت أنوار

  آيكوسنت
 كوم لينك مسارت
  ويبكوم
  سيتيك

  البحرين

 بتيلكو
 فيفا
 زين
 تليكوم مينا

 نيوتيل

 مصر

 إجيي/مصر اتصاالت
        أونالين نايل/نت

 موبينيل
 داتا فودافون/فودافون
  مصر تليكوم

 داتا إيه يت
 نت دوت لينك
 تصاالتلال نور
 يالال
 تليكوم سات إجيي

 األفريقية األمواج
 موبيسريف

 ألكان
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  البلد المشغل

 ثابت متنقل
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 العراق

                    زين
                   سيل آسيا

                   كوريك
                  إتصالنا
                  كلمات

                  سي يب يت آي
                   النخيل/سي يب يت آي
                 فون فرات/سي يب يت آي

                  فانوس
                   موبيتيل
                   نت دجلة

 األردن

                   األردنية تصاالتاال/أورانج
                   زين
                   األردن وبتيلك/أمنية
                    بلينك
                   سيبرييا
                   إس سي جي

                   غروب نيو/دامامكس
                   تيل يف
                   األردن تليكوم بيل

                    )ميرتوبيم( كوالكم
                   ال سلكي

                   األردن مدى
                   سي إي إم

                   نيكست
                    مسا

                   تراسل
                   داتا يت
                   زونو بل

                    ترايب - واي

 الكويت

       تصاالتاال وزارة
       الكويت زين

        الوطنية
       فيفا
         KEMS زاجل
        نت غلف
       تيلكو فاست
        نت كوالييت
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  البلد  المشغل

 ثابت متنقل

PS
TN

DS
L

Fi
xe

d 
W

ire
le

ss
 (C

DM
A)

W
iM

AX

FT
Tx

VS
AT

CD
M

A

GS
M

LT
E

iD
EN

 CD
M

A 
20

00
 EV

DO

2G
 (G

PR
S,

 E
DG

E)

3G
 (U

M
TS

, H
SP

A)

  لبنان

              أوجريو

             ألفا

             إم يت سي تاتش

             سيبرييا

             آي دي أم

             كوم فايربلينكو ني

             سوديتيل

             جلوبال كوم داتا سريفسز

              كيبل ون

             سيداركوم

             سوليدير

             تريسات

             إل سي إن سي

             ويفز

 ليبيا

             جي يب يت سي

             ليبيانا

             إل يت يت

             املدار اجلديد

 موريتانيا

             موريتيل

             تشينغواتيل

             ماتتيل

 المغرب

             املغرب اتصاالت

             ميديتل

             وانا

 عمان

             النورس

             عمانتيل

             مشغلون افرتاضيون 

             كيوتل قطر
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  البلد  المشغل

 ثابت متنقل
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             فودافون قطر

  السعودية

             إس يت سي

             موبايلي

             زين السعودية

             برافو

             عذيب

             احلريب تليكوم

 السودان

             زين

             سوداتيل

             إم يت إن

             كنار

 سورية

             سرييتيل

             سورية-إم يت إن 

             السورية تصاالتاال

             بيست إيتاليا
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 البلد  المشغل

 ثابت متنقل
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 تونس

             التونسية تصاالتاال
              تونيزيانا

             أورانج تونس
              جلوبال نت
             هيكسابايت
              توب نت
             تونيت

             دو  اإلمارات
             اتصاالت

 اليمن

تصاالتلالاملؤسسة العامة 
             اليمنية

              مين موبايل
              إم يت إن اليمن

             سبا فون
             واي تيليكوم

             واي نت (تيلي مين)
             مين نت

  العرب جمموعة املرشديناملصدر: املشغلون، حتليل 
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  قائمة المراجع
  2007 ديسمرب ،"2007 اجلزائر يف تصاالتاال توقعات" ،)أ 2007( العرب املرشدينجمموعة 

  2007 سبتمرب ،"اإلمارات يف اإللكرتونية والتجارة نرتنتاإل مستعملي استقصاء" ،)ب 2007( العرب جمموعة املرشدين
 2009 أكتوبر ،"األردنية تصاالتاال سوق مشهد" (2009) العرب جمموعة املرشدين

 فودافون تقم مل بينما اخلدمة تقدمان مصر اتصاالتو  موبينيل: مصر  يف املتنقل التلفزيون" ،)أ 2010( العرب املرشدين جمموعة
 2010يوليو  ،"بعد هاإطالق بإعادة

ا تقلص تصاالتلال كسربسإ: لديه الرابع اخللوي املشغل يفقد األردن" ،)ب 2010( العرب جمموعة املرشدين  اخللوية خدما
 2010 أكتوبر ،"األردن يف ةاملتنقل

 2010يونيو  ،"الليبية تصاالتاال سوق مشهد" ،)ج 2010( العرب جمموعة املرشدين

 املبدئي العمومي ليبيا عرض لكن ،وساق قدم على يسري ليبيا يف LTT WiMAX مشروع" ،)د 2010( العرب جمموعة املرشدين
  2010 ديسمرب ،"أرجئ قد فيها تصاالتاال لشركات له املخطط

 ،"السعودية يف مرة ألول نرتنتاإل بروتوكول تلفزيون خدمة تطلق السعودية تصاالتاال" ،)ه 2010( العرب جمموعة املرشدين
 2010 أغسطس

 2010 أغسطس ،"2010 اليمنية تصاالتاال سوق تقرير" ،)و 2010( العرب جمموعة املرشدين

  2010 سبتمرب ،"2010 األردن يف اإللكرتونية والتجارة نرتنتاإل مستعملي استقصاء" ،)ز 2010( العرب جمموعة املرشدين

 2010 أبريل ،"2010 مصر يف اإللكرتونية والتجارة نرتنتاإل مستعملي استقصاء"  ،)ح 2010( العرب جمموعة املرشدين

 2011يونيو  ،"2011 العريب ملالعا يف الساتلي التلفزيون" ،)أ 2011( العرب جمموعة املرشدين

 النطاق خطوط تسجل بينما ،2010 خالل الثابتة وبتيلك خطوط عدد اخنفاض" ،)ب 2011( العرب جمموعة املرشدين
 2011 مارس ،"بسيطاً  منواً  العريض

 2011 ديسمرب ،"العريب ملالعا يف اخللوية 3G/3.5Gو LTE خدمات" ،)ج 2011( العرب جمموعة املرشدين

 مارس ،"العراق يف الثابتة اخلدمات ووضع املأجورة العمومية اهلواتف على عامة نظرة" ،)د 2011( العرب جمموعة املرشدين
2011 

 النصف يف 2,5% نسبةب وتنم العراق يف الوطنية اخللوية تصاالتاال مشغلي خطوط" ،)ه 2011( العرب جمموعة املرشدين
 2011 أكتوبر ،"2011 من األول

 2011 مارس ،"العراق يف نرتنتاإل وضع على عامة نظرة" ،)و 2011( العرب جمموعة املرشدين

 2011 يناير ،"2011 العريب ملالعا يف اإللكرتونية احلكومة مبادرات) "ز 2011( العرب جمموعة املرشدين

 2011 أغسطس ،"الكويتية تصاالتاال سوق مشهد) "ح 2011( العرب جمموعة املرشدين

 ،"2011 من األول النصف يف 7,8% بواقع لبنان يف اخللوية تصاالتاال سوق ومن" ،)ط 2011( العرب جمموعة املرشدين
 2011 أكتوبر
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 ،"2010 من اعتباراً  األوسط الشرق يف تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا وضع ملحق" ،)ي 2011( العرب جمموعة املرشدين
 2011 فرباير

 2011 أغسطس ،"2011 املغربية تصاالتاال سوق مشهد" ،)ك 2011( العرب جمموعة املرشدين

 2011 مارس ،"2010 يف منوه يواصل العماين اخللوي سوق" ،)ل 2011( العرب جمموعة املرشدين

 2011مايو  ،"القطرية تصاالتاال سوق مشهد" ،)م 2011( العرب جمموعة املرشدين

 األوىل من الثالثة األرباع خالل 52,12% بواقع السوق ومن: قطر يف الثالثية الرزمة طفرة" ،)ن 2011( العرب جمموعة املرشدين
 2011 ديسمرب ،"2011

ما بطرح مشغالن تقدم" ،)س 2011( العرب جمموعة املرشدين  ازدادت اليت ،سورية يف ثالث خلوي لرتخيص التماساً  عطاءا
 2011 أبريل ،"2010 خالل 13% بواقع اخللوية خطوطها

 الربع يف 12% بنسبة الثابتة اخلطوط اخنفاض مع 2,4% بواقع تونس يف ADSL سوق ومن" ،)ع 2011( العرب جمموعة املرشدين
 2011يونيو  ،"2011 من األول

 أكتوبر ،"أكتوبر منتصف حبلول اإلمارات يف املتنقل التلفزيون عروض بشأن حتديث" ،)ف 2011( العرب جمموعة املرشدين
2011 

 2011 يناير ،"2011 السعودية يف اإللكرتونية والتجارة نرتنتاإل مستعملي استقصاء" ،)ص 2011( العرب جمموعة املرشدين

 2012 يناير ،"2010 العريب  ملالعا يف مإ فإ ورادي" ،(2012) العرب جمموعة املرشدين

. اإللكرتونية مصر: "(2011) تصاالتاال لتنظيم القومي اجلهاز املعلومات، وتكنولوجيا تصاالتاال وزارة العربية، مصر مجهورية
 :املوقع يف متاح. 1 املرحلة ،العريض النطاق لتطوير إطار: الوطنية العريض النطاق خطة

http://www.tra.gov.eg/emisr/Presentations/Plan_En.pdf" 

 جنيف ،تصاالتلال الدويل االحتاد ،"2011 املعلومات جمتمع قياس" ،)أ 2011( تصاالتلال الدويل االحتاد

 ،"تصاالتواال املعلومات تكنولوجيا/تصاالتاال بشأن اإلدارية البيانات مجع دليل" ،)ب 2011( تصاالتلال الدويل االحتاد
 جنيف ،تصاالتلال الدويل االحتاد

 :املوقع يف متاح". نرتنتاإل لسالمة البالد حالة مراجعة" ،(2010) تصاالتاال تنظيم هيئة/البحرين مملكة
http://www.tra.org.bh/en/pdf/SafeSurf_TRA_Report.pdf 

 املعلومات جملتمع الوطنية االسرتاتيجية. 2013 الرقمي املغرب"(2009) والتكنولوجيا والتجارة الصناعة وزارة/املغربية اململكة
: املوقع يف متاح". الرقمي واالقتصاد

http://www.egov.ma/SiteCollectionDocuments/Morocco%20Digital.pdf 
 :املوقع يف متاح ،"2011−2013 التنفيذي التطوير برنامج" ،(2011) األردنية الدويل والتعاون التخطيط وزارة

http://www.mhplants.gov.jo/uploads/22011.pdf 
 برتويج قةاملتعل التوصية تنفيذ يف اهلامشية األردنية اململكة استجابة" ،)أ 2011( تصاالتاالو  املعلومات تكنولوجيا وزارة

 : املوقع يف متاح. 2011 يناير ،"السيرباين الفضاءإىل  اللغات تعدداملو  الشامل النفاذ واستخدام
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/2nd_report_jordan.pdf 

http://www.tra.gov.eg/emisr/Presentations/Plan_En.pdf
http://www.tra.gov.eg/emisr/Presentations/Plan_En.pdf
http://www.tra.org.bh/en/pdf/SafeSurf_TRA_Report.pdf
http://www.tra.org.bh/en/pdf/SafeSurf_TRA_Report.pdf
http://www.egov.ma/SiteCollectionDocuments/Morocco%20Digital.pdf
http://www.egov.ma/SiteCollectionDocuments/Morocco%20Digital.pdf
http://www.mhplants.gov.jo/uploads/22011.pdf
http://www.mhplants.gov.jo/uploads/22011.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/2nd_repor
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/2nd_repor
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". السيرباين األمنو  الوطنية املعلومات ضمان اسرتاتيجية مشروع نسخة" ،)ب 2011( تصاالتاالو  املعلومات تكنولوجيا وزارة
  www.moict.gov.jo/pdf_files/NIACSS%20Draft%20-%20Public%20Consultation.pdf :املوقع يف متاح

-http://jordantelecomgroup.jo/jtg/group/annual-report: املوقع يف متاح". السنوي التقرير" ،(2010) األردن أورانج
2010-En-Final.pdf 

 متاح. 2008 نوفمرب ،"ةالتلفزيوني اإلذاعة يف الرقمياالنتقال  اسرتاتيجية" ،(2008) تصاالتاال تنظيم هيئة/اللبنانية اجلمهورية
 http://www.tra.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20files/Broadcasting_Migration_Plan.pdf :املوقع يف

: املوقع يف متاح. 2008 نوفمرب ،"اجلزائر يف استثمارها بتصفية تقوم املصرية تصاالتاال" ،(2008) املصرية تصاالتاال
http://ir.telecomegypt.com.eg/press%20releases/press%20releases/Telecom%20Egypt%20to%20Li

quidate%20Investment%20in%20Algeria%20-Nov08.pdf 

http://www.moict.gov.jo/pdf_files/NIACSS%20Draft%20-%20Public%20Consultation.pdf
http://www.moict.gov.jo/pdf_files/NIACSS%20Draft%20-%20Public%20Consultation.pdf
http://www.moict.gov.jo/pdf_files/NIACSS%20Draft%20-%20Public%20Consultation.pdf
http://jordantelecomgroup.jo/jtg/group/annual-report-2010-En-Final.pdf
http://jordantelecomgroup.jo/jtg/group/annual-report-2010-En-Final.pdf
http://jordantelecomgroup.jo/jtg/group/annual-report-2010-En-Final.pdf
http://www.tra.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20files/Broadcasting_Migration_Plan.pdf
http://www.tra.gov.lb/Library/Files/Uploaded%20files/Broadcasting_Migration_Plan.pdf
http://ir.telecomegypt.com.eg/press%20releases/press%20releases/Telecom%20Egypt%20to%20Liquidate%20Investment%20in%20Algeria%20-Nov08.pdf
http://ir.telecomegypt.com.eg/press%20releases/press%20releases/Telecom%20Egypt%20to%20Liquidate%20Investment%20in%20Algeria%20-Nov08.pdf
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