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  مقدمة
  

 أكدته نشاطات العهد لتعزيز إعادة البناء والتطوير كما جهود كبيرةمين السابقين خالل العابذلت 
 الدول المجاورة  والى األشخاص داخل العراقتهجيرولكن التوتر الطائفي والعنف و. لعراقمع ا الدولي

التي ياسية  لم تصل المعالم الس.إلى األفضل الحالو األمل بتغيير أمنعت العراقيين من االستمتاع بالتطور 
ال و.  معلومات تحويلها إلى مجتمع ناهيك عنلسكان، اعلى نوعية حياة األثر المتوقع حتى اآلن إلى تحققت 

 حقوق ة ومنهجيالقانون، في توفير الخدمات األساسية، واحترام وتطبيق سيادة هائلةتزال هناك تحديات 
 الحقيقية الديمقراطية إلىواالنتقال  حكومية، ال داخل المؤسسات والسياساتوالمساءلة والشفافية اإلنسان،

 .واالزدهار االقتصادي
  

والتي أدت إلى  الخارجية المستمرة، النزاعات نتيجة ة عصيبأوقات  من٢٠٠٣قبل عام عانى العراق 
 وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليس ، االقتصادية واالجتماعيةالمجاالتفي معظم تخلف البلد 

 على توجيه عائدات النفط إلى األمن ودعم القوات المسلحة وتطبيق ٢٠٠٣إن تركيز حكومة ما قبل .  استثناء
برنامج النفط مقابل الغذاء، منعت العراقيين من التمتع بحياة معيشية مماثلة للحياة السائدة في الدول االخرى 

   .المنتجة للنفط
  

تمكن من تحقيق التطور فقد ، لة الماضية خالل السنوات القليالعراقاألمن في   ضعفبالرغم منو
  . االتصاالت مجالخاصة فيو ،والتقدم في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
 نظرة شاملة لجوانب متعددة من تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العراق يلقي هذا التقرير

  .والترابطيةة تلقي الضوء على االستراتيجيات والسياسات والبنية التحتيو
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  مجتمع المعلومات الفرقاء األساسيين في بناء وةدورالحكوم  -أوالً
  

، تمكنت الحكومات المتعاقبة، من خالل ٢٠٠٣االضطرابات السائدة في الدولة منذ عام في خضم 
  فيمجتمع المعلوماتالنهوض بقطاع االتصاالت ومشاركة القطاع الخاص، من ل الحاكمةتحرير القوانين 

هذا ويتضمن .  )GSM ( الهاتف النقّالشبكاتعلى سبيل المثال، ازدهار قطاع ف.  راق بعدد من الوسائلالع
  . بالسياسات واالستراتيجيات والشراكاتسردا للجهود المتعلقة  الفصل

  
   الوطنية واإلستراتيجيات االلكترونيةالمعلوماتسياسات مجتمع   -ألف

  
، واضحة بل كانت قسرية وانتقائية ٢٠٠٣  عامقبل واالتصاالتلم تكن سياسات تكنولوجيا المعلومات 

 ألمن ا وتهديدللموثوق بهم، يعتبر ميزة المواطنين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل حيث كان نفاذ
 مثاال صارخا على وزارة التخطيطالذي كان تابعا ل اتلحاسبالقومي لمركز الوكان .   لغيرهملنظام الحاكما

يحتفظ بالمسؤولية الحصرية لتكنولوجيا و مع المخابرات العراقية، وثيقفي تنسيق و، ية والسيطرةالمركز
عام وفي .   السياسيين وصناع القرارأوساط المخاوف األمنية والتهديدات في  بسببالمعلومات الحكومية

 وبهذه الخطوة، ،مي بوازرة التعليم العالي والبحث العلوألحقوزارة التخطيط المركز عن انفصل ، ١٩٩٩
لوزارات والمؤسسات الحكومية ا ا،متأخرأدى إلى ارتياح، وان كان مع التطور السريع في التكنولوجيا، و

، تغير اسم ٢٠٠٠وفي عام .  لتخطيط نشاطاتهم وتطبيقاتهم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل مستقل
 بقليل، انحلت ٢٠٠٣وبعد أحداث عام .  المعلوماتيةوب إلى الهيئة العراقية للحاسوالقومي للحاسبات مركز ال

   .٢٠٠٥من جديد عام  وأعيد تشكيلها الهيئةهذه 
  

 قطاع تكنولوجيا المعلومات تحريرفي نقطة تحول بارزة  ٢٠٠٣الحرب على العراق عام تعتبر 
إلى وزارة  واالتصاالت، انقسمت وزارة النقل ٢٠٠٣في حزيران ف.  ، خاصة في االتصاالتواالتصاالت

" تكنولوجيا المعلومات"وبخالف الدول األخرى في المنطقة، لم تضف العراق .  االتصاالت ووزارة النقل
  . السم الوزارة الجديدة

  
 في الشمال الهاتف النقال  لتشغيل خدماترخصا، منحت ثالث شركات ٢٠٠٣وفي تشرين األول عام 

، ٢٠٠٦ومنذ بداية عام .  أم تي سي أثير على التواليعراقنا و وآسياسيل، : يوب العراق، وهنوالوسط وج
ن، تغطي كل منها اوبقيت شركتا كوريك تيليكوم وسناتل اقليميت.  العراقجميع أنحاء  في اتوسعت خدماتهم

  .شمال العراقفي كردستان من إقليم منطقتين مختلفتين 
  

والبريد مناقصة تف  للها العامةشركةالباالشتراك مع  وزارة االتصاالت ، طرحت٢٠٠٥في شباط 
وباإلضافة إلى ذلك، وكجزء .  ٢٠٠٦منح الرخص عام قد تم و.  على المستوى الوطني السلكيتينشبكتين ل

 من األلياف شبكات ٧سوف يتم إنشاء  الوزارة لتطوير شبكات البنية األساسية للخطوط الثابتة، ةمن خط
    .وتربط مدنهتغطي جميع أنحاء العراق ل الضوئية

  
 المركزية لإلحصاء إلى المؤسسة تكنولوجيا المعلومات، غيرت وزارة التخطيط اسم مجالي وف

  عنيكون مسئوال المؤسسة كيان في هذه إنشاء وفي نيتهاالمؤسسة المركزية لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات 
حصاءات الوطنية لإل بعملها كمؤسسةوبالرغم من ذلك، استمرت .  المعلوماتتكنولوجيا الوطنية ل السياسات
 .  تكنولوجيا االتصاالتها الحتضانعملخطة  في طفيفا ال يذكر ا تغييروأجرت
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هيئة االتصاالت فيما بعد، التي أصبح اسمها ( ووسائل اإلعالم العراقية االتصاالتنشأت هيئة 

   والحد منر تشجيع االستثما"قطاع االتصاالت ووسائل اإلعالم بهدف  لتنظيم ،٢٠٠٤عام ) ووسائل اإلعالم
  ".تدخل الدولة

  
 القطاعات متعددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة  -باء

  
في الثامن العراقية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحالف أطلقت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   
 المعلومات واالتصاالت في ترويج تطوير تكنولوجيالخاصة -شراكة عامة"عبارة عن و وه ،٢٠٠٦من ايار 
 ومؤسساتشركات متعددة الجنسيات و وكاالت دعم عالمية :التحالف المشاركين في هذامن و.  "العراق
 -عدد من الشراكات العامةبرز و.   تدريبيةجبرامالقدرات وتطوير  إلى بناء التحالفويهدف .  حكومية

 إلى شبكة االنترنتنفاذ والفير أجهزة الحاسوب بتولقطاع الخاص اشركات تقوم الخاصة في الجامعات حيث 
  .في الحرم الجامعي

  
تعيق اإلجراءات .  وبسبب الوضع األمني السائد في العراق، فانه ال توجد شراكات رسمية أخرى

وبالرغم من .  اإلدارية البيروقراطية في الوزارات والسلطات الحكومية تأسيس الشراكات مع القطاع الخاص
الالسلكية لشركات خاصة والتي المحلية بكات  ورخصت الشالهاتف النقالعقود حكومة العراقية الذلك، وقعت 

  . لترويج شراكات كتلكآلياتتكشف عن وجود 
  
 إن المعلومات االلكترونية عن الجماعات األهلية في العراق متوفرة ؛يعرف العراق بتنوع ثقافاته   

خالت هي إما ذات طابع إعالمي أو صراع على تمثيل مناسب في إن أكثر المدا.  بكثرة في منتديات االنترنت
وقد تم ذكر اآلشوريين واليزيديين والكلدانيين بشكل بارز في عدد من هذه المنتديات والتي تحتوي .  البرلمان

على سبيل المثال، " عراق الغد"ويستخدم موقع .  على معلومات تاريخية ومعلومات حديثة عن وضعهم الراهن
  . للتعبير عن آراء األقليات ومجموعات السكان األصليينكمنبر

  
  الحكومية غير   دور المنظمات-جيم

  
تتوجه معظم المنظمات غير حكومية في العراق نحو التطوير االجتماعي والمساعدات اإلنسانية، 

وقد ساهمت   .والتي تستفيد منها المجتمعات الفقيرة التي هي بحاجة لتقليص نسبة الفقر وزيادة فرص العمل
 في نشاطات تكنولوجيا المعلومات )USAID (المنظمات غير الحكومية مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

  .واالتصاالت لتلك المجتمعات
  

   التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واإلستراتيجيات الوطنية-دال
  

 األمنأوقفت بسبب قلة قد ت واالتصاالت  الستخدام تكنولوجيا المعلوماالخطط الحكوميةإن العديد من 
وقد .   االلكترونية على المستوى الوطني والمحلي من التأجيلةلحكوملعدة االوالخطط قد عانت و -والفساد

  .التقدم في المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعدم  فيكافي الغير الحكومي ساهم التمويل 
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتة لالبنية األساسي  -ثانياً
  

    البنية األساسية-ألف
  

والتي كان من نتائجها  ،خلفت الحرب على العراق أضرارا في البنية التحتية لشبكة الهاتف العامة
.  ط الهاتف والخدمات التابعة لها من مجموع خطو٪٥٠قطع  في بغداد، وأدت إلى ١٤ مقسما من ١٢تدمير 

.  ٪٣ انتشارهانسبة وبلغت , قديمة مقاسم مليون خط باستخدام ١,١هاتف العامة من خدمة تمكنت شبكة اللقد 
  . لبناء وتقوية شبكة الهاتف العامةالمنجزةالمشاريع الرئيسية يبين الجدول التالي 

 
 شبكة الهاتف العامة مشاريع إعادة بناء -١جدول ال

  
 اسم الوكالة أو الشركة النشاطات

 ٪٧٠ مدينة و ٢٠ ربط األساسية للشبكة والضوئيةاأللياف  كم من ١٢٠٠ أصلحت
 . من السكان

 . خطا في بغداد٢٤٠٠٠٠ موقعا تشمل ١٢ محوالت في ركبت
 . محوال جديدا في بغداد١٣ ركبت

وزارة البناء التعاون مع ب خط للمشتركين ٢١٥٠٠٠ل ما يزيد عن يشغأعادت ت
  .واإلسكان

  فنيين  االتصاالت والمهندسي تودربلألقمار الصناعية  بوابة  ركبت-

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وسلطة 
 المؤقتة االئتالف

 Bechtel شركة    محوالت باستخدام تقنيات لوسنتركبت -
للمكالمات بعيدة المدى والفاكس والخدمات المعلوماتية عبر دولية  بوابة ركبت -

 إلىمن الشمال الضوئية الممتدة  األلياف من شبكة ا الصناعية وأصلحت جزءاألقمار
  .الجنوب

Globecomm  
 

شركة العراقية الاالتصاالت األردنية و  . بين العراق واألردن الضوئية خطا من األليافركبت -
 لالتصاالت والبريد

 Compiled from Arab Advisors Group, Strategic Research Service – Communications. February 2007. “Iraq :المصدر
Communications Projections Report”, Paul Budde Communications Pty Ltd. May 2005. Telecoms, Mobile, and Broadband in the 

Middle East. 4th ed, and USAID Iraq Biweekly Update. May 2006.  
  

 في كافة لهاتف النقالاتشغيل لشركات في المنطقة أهم ثالث  تم ترخيص، ٢٠٠٦ أوائل عام في
وقد  -أشدال لكل مشغل ومنافسة أكبرتغطية مما يعني عراقنا و ام تي سي أثير، وسياتل آ: وهيأنحاء العراق 

شركة  وشاركت المناقصةالتي انسحبت من ، باستثناء عراقنا، رخصة طويلة األمدسياتل وأثير كل من آمنحت 
 .ق من السو٪٤٠على بذلك كوريك لالتصاالت وحازت 

  
رخص للشبكات  أربع اإلعالمهيئة االتصاالت ووسائل  من نفس العام، منحت سبتمبر/وفي أيلول

إن هذه الخطوة لتحرير شبكة .  ٢٠٠٥ عام وزارة االتصاالت أوائل ة في خطجاءكما  ةيالالسلكالمحلية 
ال محتكرة في العديد من  تزالأن هذه الخدمة و هي خطوة ايجابية خاصة ،الهاتف العامة من احتكار الدولة لها

  . ٢٠٠٧قبل نهاية عام المرخصين  نمشغليخدمات ال يتم إطالق أنمن المتوقع و.  الدول العربية
  

  
 
 



 

 

-٥-

  وتطوير خدمات جديدةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل   االستثمارات في-باء
  

هيئة االتصاالت  سبيل المثال، منحت فعلى.  عالية االستثمارات في شبكات االتصاالت نسبة بلغت  
تريد لنك "شركة :  المحلية الالسلكية في العراق كما يليللشبكةوطنية رخصا  أربع شركات ووسائل اإلعالم

العراقية لالتصاالت شركة ال و، العامة، ومجموعة منير سختيانآتوشركة التجارة واإلنشاء ،"كسلوجيست
 بعد تحرير السوقتقود المنافسة المتوقعة وف وس.   اإلقليميةالرخص من أيضا منح عدد تم  كما-والبريدال
 .أفضل وبأسعار مقبولةخدمات إلى تقديم 

  
 أنجزت ، شبكة ألياف ضوئيةحاليا إنشاءتم فانه يشبكة االنترنت، ل للوصلة الوطنية الرئيسيةوبالنسبة   

تان لشبكتين محليتين وسيتم بناء المزيد وتوجد حاليا بواب.  ٢٠٠٥نهاية نوفمبر  فيمنها  ٪٥٠" نورتل“شركة 
 .قيد التنفيذاالنترنت  شبكة إلى النفاذزال ي وال اًً؛الحق

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ترابطية -جيم

  
ة لم تعقهم الحواجز النقالمستخدمي الهواتف فان ، "The Iraqi Mobile Bang "مسح قامت بهوبناء على 

 هم من كافة شرائح المجتمعة النقالأن مالكي ومستخدمي الهواتف و ،دية أو االجتماعيةالديموغرافية أو االقتصا
القدرة من  النقال خدمات الهاتف مكنتوقد  -اًثا إنأم ارو ذكواكانأسواء و، المدن أم في الريف في واكانأسواء 

 الهاتف كما تبين أن.  ثابتةة خدمات شبكة االتصاالت اليعلى االتصال بالمناطق الريفية التي تعاني من محدود
للتأكد ونه يستخدممنهم  ٪٩٠ ما يزيد عن وان األمني،الوضع للتكيف مع  بشكل أساسي كأداة يستخدم النقال

 .من سالمة أفراد األسرة واألصدقاء
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تجهيزات وخدمات -دال
  

 ٢٠٠٣ مليون مشترك عام ١,٣ فبعد أن كان زيادة كبيرة، النقال عدد مستخدمي الهاتف لقد زاد
 ٢٠٠٧  لألعوام في استراتيجية التطوير الوطنيةجاءا موك.  ٢٠٠٦ ماليين في نهاية عام ١٠ حوالي أصبح
  .  ٢٠٠٧ مليون مشترك في عام ٣,٣لتصل إلى سوف تتحسن البنية األساسية للخطوط الثابتة فان ، ٢٠١٠إلى 

  
  تصاالت الالسلكية التمويل التقريبي لال-٢جدول ال

 
 السنة ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ المجموع
 مليار دوالر أمريكي ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٢ ١,٠

 
 www.escwa.un.org  : المصدر

 
 والرسائل متعددة GPRSيقدمون خدمات مثل تقنية  الهاتف النقالمشغلي بعض بالرغم من أن 

 هي المكالمات  استخداماالهاتف النقالمات خدأكثر ن أ ، إالRoaming والتجوال العالمي MMS الوسائط
 بطاقات الشحن المدفوعة مسبقا بشكل واسع تتوفر.  تكلفةوأقل   ألنها غير رسميةالصوتية والرسائل القصيرة

  .   من الذين تمت مقابلتهم٪٩٦يستخدمها  و،في العراق
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 و مستخدمال يزال، حاسوب تشق طريقها إلى الشركات الصغيرة والمنازلال أجهزة أنوبالرغم من 
الرسائل   هم األكثر اعتمادا علىاألعمالإن رجال .  فاذ إلى االنترنتللن يرتادون مقاهي االنترنت الحاسوب

 كالفاكس والبريد  األخرى الخدمات أماخارج العراق،األخرى إدارة أعمالهم مع األطراف في االلكترونية 
 .  عبر االتصاالت الالسلكيةتدريجيا ترنت في المنازل تتزايد  خدمات االنانتشارإن .  لم تعد موثوقةفالسريع 

  
    حوكمة اإلنترنت-هاء

  
 خط ٥٠٠،٠٠٠ وبالهاتفاالنترنت إلى لنفاذ ل خط ٢٨٠،٠٠٠ لتأسيستخطط وزارة االتصاالت 

ADSL افاألليوفي الوقت الحالي، ومن خالل التمويل الياباني، يتم التخطيط لخدمة .  ٢٠٠٧ بحلول نهاية عام 
وتتابع الحكومة استخدام الحزم الالسلكية العريضة .   منزل٨٦٠،٠٠٠زل والتي ستزود ا المنإلىالضوئية 

 ٢,٤ منها لتراسل البيانات فقط والتي تصل سرعة التنزيل فيها إلى ٪٢٠كخيار ممكن، بحيث يتم تخصيص 
  . لكل ثانيةتميغابي

  
-إن خدمة واي.  تقنيات حديثةباستخدام  ماكس- وايسوف يتم تطوير خدمةوعلى الصعيد الوطني، 

ومن .  أمنيةواسع يستخدم بشكل أساسي ألغراض تردد  حاليا في وزارة الداخلية ضمن نطاق ةماكس متوفر
 وهناك -الطباءكلية  على طالب العمليات الجراحية وزارة الصحة لعرض استخدامها فيأن يتم له، المخطط 

  . مدينة انترنت في بغدادإلنشاءخطط طويلة المدى لجذب االستثمارات 
  

   اإلعالم التقليدي-واو
  

لتوعية عامة المواطنين، "حاجة ال عنه حديثا على الذي أعلن "لعراقالعهد الدولي مع ا"ينص 
 للعهد، وإصدارالموقع االلكتروني وتحديث  ،وسائل اإلعالم والجماعات السياسية والمجتمع المدنيواالتصال ب

تتضمن بيانات صحفية ومقتطفات من  وإصدار صحيفة وإنتاج مواد إعالمية  سياسيةتقارير دورية ووثائق
  ".مقاالت وآراء المشاركينوخطابات 

  
، وبعد الحرب بقليل، انطلق عدد ٢٠٠٣ قبل الحرب على العراق عام احتكارا للحكومةكان البث 

.  وهي شبكة اإلعالم العراقية باإلضافة إلى محطة بث عامةوالمحطات اإلذاعية كبير من محطات التلفزة 
 االتصاالت تقوم هيئة.   البوابة لحرية الصحافة واإلعالمعلى أنه السابق النظاموكان ينظر إلى سقوط 

  .   بتنظيم هذا القطاعواإلعالم العراقية
  

مالحظة بشكل كبير في اغلبية المنازل العراقية بعكس ما كان  المحطات الفضائية طلواقإن وفرة 
كانت مشاهدة القنوات الفضائية مخالفة للقانون وكان يعاقب مشاهدها  عندما  السابقالنظامخالل حال العليه 

  .بالسجن ودفع غرامة
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  والمعرفةالمعلوماتالنفاذ إلى   -ثالثاً
  

    المعلومات المتاحة للعموم-ألف
  

نحو  المستمرة جهود مؤسسات حكومية كجزء من ال١٠ن أساس الشبكة الالسلكية التي تربط آليتوفر ا  
من الكثير رض عمواقع الكترونية تلها  أخرى ومؤسساتعدد من الوزارات في العراق .  الحكومة االلكترونية

  .   المواطنين لعامة،المعلومات، معظمها باللغة العربية
  

في  ةمشاركمن ال الجامعات والمؤسسات التقنية لتمكينمتخصصة افتراضية لشبكات حاجة هناك   
  ، لم النشاطات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكومات المحليةإن .  وىلمحتا

 .تظهر بعدال
  

    النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة-باء
  

 هذه المقاهي وتنتشر.  واالنترنت الحاسوب ماستخدافي تعد مقاهي االنترنت من أكثر الوسائل شيوعا   
تنفيذ ب) سكوااإل (بادرتوكمثال على ذلك، .  لمناطق الريفية والمجتمعات المهمشة في العراقبشكل كبير في ا

 منظمة غير حكومية  تبرعت، فقدآخروكمثال .   للتكنولوجيا متعددة االستخداماتالمجتمعية المراكز مشروع
 مراكز الكترونية ة أربعءإنشا حاسوب مستعمل الستخدامها في ١٥٠ بـلهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية ل

 .  ظمة بتوفير المساحة والخدمات األساسيةنلف تلك الميتكوف يتم سفيما بعد،  و-في بغدادال
 

لعدد متزايد من المنازل العراقية عبر األقمار الصناعية بتقديم خدماتهم  االنترنت و خدمات مزوديقوم
 .)DSL(من خالل خطوط المشترك الرقمية أو 
  

  متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراكز   -جيم
 

بعض المنظمات غير وتوفر .  نشاء نقاط نفاذ مجتمعيةإل مشاريع وطنية أو خطط تتوفر بعدلم 
 اإلسكوا التي أسستهما المركزين ويعتبر.   للعامةالمعلومات واالتصاالتتكنولوجيا مجتمعية لالحكومية مراكز 

  ).١(رقم  اإليطارى انظر إل.  مجتمعيةنقاط نفاذ على أمثلة 
  

    استخدام نماذج برمجيات مختلفة-داال
  
 برنامج األمم خاللمن ة المصدر مفتوحللبرمجيات  لبتطوير هيك وزارة العلوم والتكنولوجيا تقوم   

 .ومحو أالمية الحاسوبيةوسيغطي هذا النشاط مواضيع التدريب .  المصادر المفتوحةلشبكة  المتحدة اإلنمائي
  

  اذ الحر والمفتوح إلى المعرفة العلمية  النف-هاء
  

المعلومات للعامة يمر من خالل  تقديم وكان.  األمنية مهووسا باألمور ٢٠٠٣ ما قبل عام نظامكان 
إلى وكان يتم فصل أجهزة الحاسوب التي لها نفاذ .   تنتهي بالرفضكانت، وى ذلكلموافقة عللإجراءات طويلة 

 ،٢٠٠٣بعد عام .  من قبل الموظف المسئوللصيقة مراقبة هناك كانت النترنت من الشبكات المحلية، وا
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وبالرغم من ذلك .  واإلقليمية ةعالميوافرة من مصادرها اللنفاذ إلى االنترنت للعراقيين معلومات اوفرت حرية 
  .ة للعامةوفرة بسهولت ولذلك فهي ليست م،فان البنية األساسية المحلية للمعرفة العلمية والتقنية لم تنضج بعد

  
 

   المراكز المجتمعية للتكنولوجيا متعددة االستخدامات-١اإليطار 
  

تكنولوجيا ب الصلةالخدمات ذات ب تزويد المجتمعات الريفية والمناطق الفقيرة  إلىالمراكزهذه تهدف 
 تم تأسيس قدو.  أخرى االنترنت وتسهيالت والنفاذ إلىالمعلومات واالتصاالت والتي تتضمن التدريب 

التون كوبري في محافظة كركوك شمالي العراق وسيد دخيل في محافظة ذي :  في القرى التاليةينمركز
 :الخدمات التالية، وتوفر ٢٠٠٦حزيران  منذ ين وتم تشغيل المركز-قار في الجنوباء

  

الرخصة المبني على أساس التدريب على مهارات الحاسوب األساسية لجميع أفراد المجتمع  -
 ؛)ICDL( الحاسوب غيللتشالدولية 

 ؛العربية واإلنجليزية والتركية والفارسيةبيتم التدريب على البرامج  -
  .استخدام االنترنت -

 
تقوم هذه المراكز بتشجيع أعضاء المجتمع المحلي على االلتحاق بالبرامج التدريبية، حيث يتم تقديم هذه 

وقد .  المجتمع المدني بأقل التكاليفالخدمات لمدرسي وطالب المدارس والموظفين الحكوميين وأعضاء 
تم توقيع عدد من العقود بين هذه المراكز من جهة والسلطات الحكومية والمدارس والمظمات غير 

  .الحكومية من جهة أخرى
 

انه من الجدير بالمالحظة بان و.   دروس للنساء فقطفي حلقات خاصة لمشاركة النساء ضماناتأعطيت 
قد استعملوا أساليب مبتكرة لجذب المشتركين إلى برامج التدريب مثل  هذه المراكزالمدربين في 

 .اإلعالنات وتنظيم المسابقات والمناسبات االجتماعية
  

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات  -رابعاً
  

   األمية األساسية-ألف
  

 تلعب.   مديريات التعليم في المحافظات أالمية والتي طبقتهامحوجهود  في  الوسائل التقليديةاتبعت
ال يتوفر .   األمية لمناطق مختارة في العراق محو برامجتوفيرحكومية دورا أساسيا في الالمنظمات غير 

عدد من شركات التدريب من القطاع الخاص تقدم دورات إن كان هناك  و،األمية األساسيةلمحو برامج للعامة 
  .ات تمهيدية للمبتدئينالحاسوب ودورفي مجال لتوعية ل
  

  التعليم والتدريب  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء
  

 الهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية عددا من المشاريع لتحسين وضع تكنولوجيا أعدت  
 لالنترنت في ا مركز٣٧ مراكز حاسوب و ١١٠من  يقارب العراق وتأسيس ما فيالمعلومات واالتصاالت 

انظر إلى الصندوق التالي .  للشبكات األكاديمية العراقية اإلسكوا مشروع من الجامعات وتستفيد.  عاتالجام
  .للمزيد من المعلومات
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  مشروع الشبكات االكاديمية العراقية -٢اإليطار 
 

 تعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، خاصة تقنية سيسكو للربط إلى توفيرالمشروع هذا يهدف 
 من خالل بيئة - العراقيينيمكن هذا المشروع .  ي، الى الشباب العراقي في الكليات والجامعاتالشبك

ر يسوتفعلى طريقتهم الخاصة، وتقييم و من التعلم في اي وقت واي مكان، -تعليمية الكترونية متكاملة
  . الصفوف الدراسية التقليديةما هو عليه فيأكثر م

  
 وطنية وإقليمية ودولية، منها وزارة التعليم العالي والبحث ف مؤسساتائتالطبق المشروع بالتعاون مع 

ان .  األمريكيةاللبنانية يونسكو، والجامعة الالعلمي العراقية وخمس جامعات عراقية رئيسية، وسيسكو، و
 قد نجح حتى االن في انشاء ،٢٠٠٥لعام " ضد كل الظروف"المشروع الذي حاز على جائزة سيسكو 

، اثنتين منها في مدينة بغداد، وواحدة في كل من البصرة والموصل في األقاليمخمس شبكات اكاديمية 
 بإرشاد ا موجه٣٠أكثر من ، قام وكنتيجة لهذا المشروع.   شبكة اكاديمية محلية٢١واربيل إضافة إلى 

 .  اً طالب٧٥٠د عن ما يزيا تضم  صف٧٥كثر من أل ا معلم٢٥٠ما يزيد عن 

  
 لبناء القدرات   برامج التدريب-جيم

  
 مراكز ة أربع،مركز الرخصة الدولية الستخدام الحاسوب التابع لمجلس التعاون الخليجياعتمد 

وقد .  كل من مدينة السليمانية وكربالء وبغداد والبصرة في ، الحاسوبلتشغيل الرخصة الدولية  علىتدريب
وتعتمد الدورات التدريبية التي تقدمها .  جزء من برنامج إعادة إعمار وتطوير العراقأنشئت شبكة البصرة ك

وهناك .   الرخصة الدولية لتشغيل الحاسوبالمراكز المجتمعية للتكنولوجيا متعددة االستخدامات على منهاج
 مستمدة من أيضا عدة شركات تدريبية في القطاع الخاص التي تقدم دورات تدريبية غير معتمدة ولكنها

  .دورات لشركات دولية مميزة مثل مايكروسوفت وأوراكل وسيسكو
  

  والتطوير   البحث-دال
  

ومع ذلك،  ، الجامعاتبشكل أساسي فينشاطات البحث والتطوير تتم  كانتقبل الحرب على العراق، 
دمرت وسلبت .  أجرت بعض المؤسسات كوزارة الصناعة والمعادن وهيئة التصنيع الحربي أبحاثا تطبيقية

وبالرغم من استرجاع بعض .  معظم مرافق البحث والتطوير في الجامعات خالل وبعد الحرب على العراق
المرافق من خالل تبرعات من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وبعض المتبرعين اآلخرين، فان وضع البحث 

ومما ال شك فيه، أن نقص األكاديميين   .والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لم يتطور
  .والباحثين قضية هامة أيضا
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  الثقة بناء  -خامساً
  

  استخدام المعامالت والوثاق االلكترونية  -ألف
  

 . في الوقت الحاضر والوثائق االلكترونية في العراقالمعامالتستخدم ال ت
  

  من المعامالت االلكترونيةأ  -باء
  

البرامج كما يالحظ أن .   الشبكات إدارة لمسئوليالفرديةلجهود على االتطبيقات األمنية تقتصر 
 االستخدام الشخصي مستوىعلى  البريد االلكتروني تقتصر مالقتحاج المضادة مالمضادة للفيروسات والبرا

حتى على مستوى  مارسة غير منتشرة في العراق، هي ماستخدام البرمجيات المرخصة إن.  فقطللحاسوب 
 .المؤسسات

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام سوء مجابهة   -جيم

  
  .مشاريع وطنية لمحاربة قرصنة الشبكاتيتم بعد، تنفيذ لم 

  
  بياناتة وحماية الخصوصيحماية ال  -دال

  
، ة فقطلمواقع االلكترونية الفردي االبيانات علىلخصوصية وحماية ا مبادئ حماية ينحصر تطبيق

 .لى المستوى الوطنيعوليس 
  

  والمعلومات الشبكات   أمن-هاء
  

 على المستوى الشخصي للمسئولين عن الشبكاتممارسات الجيدة في أمن يمكن مالحظة بعض ال
مثال، على سبيل الف.  بهذا الخصوص القوانين الوطنية يتم بعد، صياغةلم ولكنه  المؤسسات،الشبكات أو 

 لضمان أمن هذه المراكزالمحمولة داخل  طوسائالقوانين تمنع استعمال  اإلسكواالتي أسستها المراكز تفرض 
 .الشبكة وخصوصيتها

  
لتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات  حكومة العراقيةالسياسات التي وضعتها التم التطرق إلى 

  .  واالتصاالت في الفصل األول من هذا التقرير
  

 التمكينية البيئة  -سادساً
  

   القانونية والتنظيميةبيئة  ال-ألف
  

ترحب باالستثمار المباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات  حكومة العراقيةوبالرغم من أن ال
واالتصاالت، لم يتم بعد، صياغة نظام تشريعي متطور، يتضمن تسوية النزاعات والتجارة االلكترونية وقوانين 

  .الحماية
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  ألرشيفاو ر حماية وسائط الخزن  أط-باء
  

 وال علىالوطني  المستوى علىال  ،واألرشيفوسائط الخزن حماية ل إطار ال يتوفر حتى اآلن،
   .مستوى األقاليم

  
    إدارة أسماء النطاقات-جيم

  
الحكومة حين استرجعت ، ٢٠٠٦حتى عام  )iq .(الوطني لعراق اسم نطاق االنترنت متاحا ل يكنلم 
ال يستعمل كثيرا من قبل ) iq .(ولكن .  ICANNسم من خالل مباحثات رسمية مع الجهة المسئولة العراقية اال

ويتم معظم البريد االلكتروني .  أغلبية المواقع االلكترونية العراقية، بما فيها المواقع االلكترونية الحكومية
ا كان النطاق الوطني للعراق منظما وليس من الواضح ما اذ) yahoo.com(للمسئولين واألفراد من خالل موقع 
  .أو حتى مدارا على المستوى الوطني

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  التقييس في -دال

  
 .كما يجب تإن التطوير وتبني معايير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليس

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  قطاع -هاء

  
.  تطوير قطاع االتصاالتب المتعلقة واألنشطةع يراالمشهذا التقرير، من  السابقة الفصوللقد بينت 

وبالرغم من ذلك، ال يصدر العراق .  النقالمن ازدهار قطاع الهاتف الحكومة العراقية حيث تمكنت جهود 
  .أجهزة أو خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
   التدابير واإلجراءات المساندة-واو

  
 من  المعلوماتمجتمعإلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تهدف لمقاييس وير  يتم بعد، تطلم

  .المجازف راس المال واستثماروالحضانة اإلبداع حيث 
  

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
  

    الحكومة اإللكترونية-ألف
  

بتطبيق الحكومة االلكترونية وب والمعلوماتية وزارة العلوم والتكنولوجيا والهيئة العراقية للحاسقامت 
السلكية تعتبر بمثابة العمود الفقري للحكومة  حكومية بشبكة مؤسسات ١٠، حيث تم ربط  وزارات مختارةفي

إن اكتمال استخدام الحكومة االلكترونية يحتاج .  تستخدم هذه الشبكة حاليا لنشر المعلومات فقط.  االلكترونية
  .  تامين اإلصالح اإلداري وإعادة هندسة اإلجراءات والتدريب وتوفير برمجيات مرخصةإلى تمويل كاف ل

  : ما يلي بالكامل، يتم تنفيذهاعندما ،تضمن الحكومة االلكترونية
  

 ،موثوقيةشفافية وو، أفضل ةكموح •
  بناء ثقة المواطن التي كانت مفقودة منذ زمن، •
 ،الحكومةوازنة لماستخدام أفضل  •
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 ،عمالاألدعم قطاع  •
  بين جميع مستويات الحكومة والمجتمع،أفضلاتصاالت  •
 ،أفضلالحصول على خدمات حكومية  •
 ،)الحكومة+ الزوار+ المواطن+ التجارة (للمستفيدين  أفضلخدمات تقديم  •
 .التعلم في جميع مستوياته/ المعرفةتعزيز الشراكات وتسهيل  •

  
   الحكومية والمنظماتتالمؤسسابعض ل ةااللكترونيمواقع  قائمة بال-٣الجدول 

  
  الحكوميةظمة أوالمنالمؤسسة  االلكتروني عنوان الموقع

www.iraqipresidency.net Iraqi Presidency
www.ieciraq.org The Independent Electoral Commission of Iraq

www.na-iraqi.com Iraqi Nation Assembly 
www.iptraffic.org Iraqi Traffic Police

www.nazaha.net Commission of Public Integrity in Iraq 
www.moediraq.com Ministry of Education

www.uruklink.net/iqlaw Iraqi Official Gazette 
www.iraqtax.org General Commission for Taxes

www.iraqcustoms.org the General Commission of Customs
www.iraqi-justice.org Ministry of Justice 
www.mopdc-iraq.org Ministry of Planning & Development Cooperation
www.iraqelectric.org Ministry of Electricity

www.iraqi-mwr.org/payv Ministry of Water Resources 
www.moiiraq.com Ministry of Interior

www.cultureiraq.org Ministry of Culture 
www.iraqmofa.net/ Ministry of Foreign Affairs 

www.uruklink.net/moch/english/eindex Ministry of Construction and Housing
www.uruklink.net/oil Ministry of Oil

www.motiraq.org Ministry of Trade
 www.healthiraq.org Ministry of Health

www.iraqimoc.net Ministry of Communications
ncmc-iraq.org Iraqi National Communications and Media 

Commission
www.cbiraq.org/cb1.htm Central Bank of Iraq

www.nociraq.org The National Olympic Committee of Iraq
www.uruklink.net/scrb/english/aboutus.htm the state Corporation for  Roads & Bridges

www.uruklink.net/scb State Commission for Buildings
www.ipcciraq.org/01_about.htm The Commission for Resolution of Real Property 

Disputes
www.inisiraq.com INIS

www.aldaurarefinery.com/103.htm Daura Refinery
www.br-iraq.com Iraqi Registrar of Companies

www.citizenaffairs.com COMSEC
www.iraq-ist.org Iraqi Special Tribunal 

  
  org.iraqigovernment.www://http: المصدر
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  لكترونيةلتجارة اإلا -باء
  

وكما ذكر سابقا، فان المعامالت كانت مقطوعة .  إن نظام البنوك في العراق هو من الطراز القديم
بين البنوك المحلية من جهة، والبنوك الخارجية من جهة أخرى، خاصة تلك الموجودة في الواليات المتحدة 

ليوم، فان تحويل الدوالر للبنوك المحلية صعب  وحتى ا- وكان تداول العملة الصعبة ممنوعألف-واوروبألف
إن نشأة .  بالدوالرنوعا ما، باستثناء القليل جدا من البنوك الخاصة التي حازت على ترخيص لفتح حسابات 

، واللتان  متقدمةتكنولوجيا معلومات واتصاالتعلى  نظام بنكي حديث وتوفيرالتجارة االلكترونية تعتمد على 
 . كبيرتحتاجان الى تطوير

  
وقد .   وبناء العراقإعمار إعادةمتعلقة ببعض مشاريع شراء االلكتروني ال حاليا تسهيالت التتوفر

االلكتروني بهدف تحقيق فعالية الشراء  مبادرات من القطاع الخاص ة ومحليأطلقت جهات دولية وإقليمية
صادق عليها الصندوق التي  هي تلك االلكترونيالشراء وان واحدة من ابرز مبادرات .   وشفافية أكثروتأثير

 ةدعوال من ابتدءامشاريع متعددة، ل الشراء االلكتروني توفر تسهيالت ، والتيعمار العراقإ إلعادةالدولي 
وتغطي هذه المشاريع عددا كبيرا من القطاعات مثل، .  إلى اإلحالة على من يقع االختيار عليهللمناقصة 

 أطلقها هي تلك التي أخرىرة دومبا.  واإلعمارجيا المعلومات واالتصاالت التعليم والرعاية الصحية وتكنولو
 اللتقاء المشتري والمزود حول األساس" تجاري عراق"وفر ي.  ٢٠٠٤في بدايات عام " تجاري عراق"

، ولكن  الشراءالحكومية طلباتااللكترونية تنشر بعض المواقع .  مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات
 .تتم بالطرق التقليديةالشراء إجراءات 

  
  التعلم اإللكتروني-جيم

  
عن اهتمامها باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم وتطبيقات  وزارة التعليم عبرت
هناك و.  طلبات العمل تجميع تمتلك الوزارة حاليا بوابة الكترونية، تستخدم أساسا في.  التعلم االلكتروني

 .٢٠٠٧دمات تسجيل الكترونية في نهاية عام  خلتقديمخطط 
  

يهدف و.  مشروع للتعليم في العراق بالتعاون مع اليونيسكوبتنفيذ ، ٢٠٠٧خالل عام  اإلسكواباشرت 
 للتعليم والتعلم، مؤكدة  المستمرلتحسين النوعيوا ةالعراقيوزارة التعليم في قدرات مستدامة بناء المشروع الى 

ومهارة العاملين بالوزارة  تحسين معرفة كما يهدف الى.  ت المعلومات واالتصاالتعلى استخدام تكنولوجيا
، وتعزيز قدرات الوزارة في تصميم وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي مجال والمدرسين والطالب 

  .وارتطبيق مثل هذه الم المدرسين لتمكينهم من ةلتطوير حرفيوبرامج ونشر مواد تعليمية الكترونية 
  

في شمال وجنوب  اإلسكواتوفر المراكز المجتمعية للتكنولوجيا متعددة االستخدامات التي أسستها 
.  ب اعتمادا على منهج الرخصة الدولية لتشغيل الحاسوتالعراق، تدريبا على تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

وباإلضافة إلى ذلك .  من تقديم مواد كهذهنروا، بتدريب المدربين لتمكينهم  بالتعاون مع األاإلسكواوقد قامت 
مجموعة برامج حاسوبية للتدريب المهني، على وجه التحديد، برنامج لتجهيز األغذية  اإلسكواطورت 

إن هذه العروض تهدف إلى بناء مهارات أبناء .  الزراعية وضبط الجودة إضافة إلى المحاسبة األساسية
 .همالمجتمع الريفي لزيادة فرص العمل أمام
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  اإللكترونية الصحة -دال
  

.   تطبيقات للصحة االلكترونية في العراق، وكما هو الحال في العديد من الدول الناميةأيةليست هناك 
 عددا من برامج الصحة إن.  اإلهمالمن  بحاجة ماسة للتطوير بعد سنين نفسه نظام الصحة إنفي الحقيقة و

ل وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف  من خالتنفيذهاوالمشاريع يتم تطويرها و
  .أخرى للتنمية الدولية ومنظمات األمريكيةوالوكالة 

  
 التوظيف اإللكتروني  -هاء

  
جهود التوظيف االلكتروني في على عمار العراق هي مثال إ إلعادة اإلسكواقاعدة بيانات مختصي    

 ةيمكن االستفادوالذين خارجه في العراق وين  المختصين العراقيعن  بياناتهذه،توفر قاعدة البيانات .  العراق
 المهتمين لألفرادتسمح التسهيالت والمواقع االلكترونية بقبول السيرة الذاتية .   اإلعمارإعادةفي جهود منهم 

الشواغر  عن وذلك من خالل اإلعالن وإقليمية المتحدة ومنظمات دولية األمملعمل في العراق لصالح با
 .وفرص العمل

  
للباحثين وفر منصة ي ذي العلى التوظيف االلكتروني آخر مثال و ه" العراقعمارإ إلعادةن والعراقي"
 وزارة يقوم على تنفيذ هذا المشروع.   الباحثين عن موظفين لنشر عروضهم وسيرتهم الذاتيةوأولئكعن عمل 

  .الدولية للهجرة والمنظمة اإلنمائي المتحدة األمم التخطيط وبرنامج
  

 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً
  

  واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات   استخدام تكنولوجيا-ألف
  

العرقية في   الجماعاتتتكون.  دولة متعددة الثقافاتوهو  حضارات العالم، ألقدم العراق مهد إن
ان كردستان العراق هي منطقة مستقرة .  أخرى وأقليات مان والتركشوريينواآل واألكراد العرب منالعراق 

 الكردستانية اإلقليميةالحكومة اتخذت  ،منذ ذلك الحينو ،١٩٩١-١٩٩٠ومستقلة منذ نهاية حرب الخليج عام 
 . مقرا لهااربيلمن مدينة 
  

العربية أو باللغة نترنت يتوفر المحتوى الرقمي الذي يعكس تعدد الثقافات واللغويات على شبكة اال
 آخذة راق على تطوير مواقع الكترونيةعالمتواجدة في منطقة كردستان الالمؤسسات تعمل العديد من .  الكردية

  .بعين االعتبار الحفاظ والترويج للغة والحضارة الكردية
  

    تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني-باء
  

  . المحتوى المحلي الى محتوى رقمي غير متوفرة بعدان الجهود الوطنية أو المشاريع لتحويل
  

  العربية النطاقات أسماء   نظام-جيم
  

  .مبادرات ونشاطات نظام أسماء النطاقات العربية ضعيفة الى حد مافي ان مساهمة العراق 
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  والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات   أدوات تكنولوجيا-دال
  
  .مشاريع البحث والتطويرفي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تتوفر معلومات عن أدوات ال
  

 اإلعالم وسائل  -تاسعاً
  

    تنوع واستقاللية اإلعالم-ألف
  

.  ، محكومة ومراقبة عن كثب من قبل الحكومة٢٠٠٣بل عام إلى ما ق العراقية اإلعالمكانت وسائل   
من قبل مراقبة  أيضا وكانت يومية صحف أربع من أكثرتصدر لم .  وكانت الصحافة مراقبة وموجهة

 ١٠٠ من وأكثر، اإلذاعية عدد كبير من محطات التلفزة والمحطات أطلق، ٢٠٠٣وبعد عام .  الحكومة
وبالرغم من ذلك، قام عدد من المجموعات الدينية بفرض .  حذف من قبل الحكومة أو من دون مراقبة صحيفة

 . الذين تعدوا الحد المقبولأولئك علىواقب وخيمة  عإلى أدت والتي اإلعالمالمراقبة على وسائل 
  

 جميعها معرض للتأثير الديني أن، مع أقسام ثالثة إلى اإلعالم وسائل ملكيةقسم توفي الوقت الحالي،   
 .والتدخالت الكثيرة

  
  من قبل الحكومة،المملوكة •
  السياسية،األحزاب من قبل المملوكة •
  .المستقلة •

  
 تمع المعلومات اإلعالم ودوره في مج-باء

  
.   المعلومات بين مناطق مختلفة في العراقوتبادل التقليدية دورا في نشر اإلعالمتلعب وسائل   

من أكانوا يتعرض الصحفيون، سواء حيث .   وضع الصحافة في العراق صعب للغايةأنومن الجدير بالذكر 
في بعض األحيان مهاجمة الصحفيين عل بالف تقد تمو.   تهديدات وهجماتإلى األخرى من الدول مالعراقيين أ

 . في أحيان أخرىاعتقالهمو
  

  تصوير النوع االجتماعي في اإلعالم-جيم
  
 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العراق في الثمانينات علىنساء محترفات هيمنت    

تها فرضمضايقات  إلىهن منتعرض العديد .  ولكن الوضع قد تغير في السنين القليلة الماضية.  والتسعينات
 النساء كن قادرات على النفاذ للتمثيل السياسي والمشاركة في العديد من أنمع و.   عليهنإسالميةجماعات 

 الصعبة الناتجة عن سوء فهم القواعد المعيقاتالمجاالت االقتصادية واالجتماعية، ولكن الدولة عانت من 
 وضع النساء في المجتمع الى ما كان عليه قبل عقدين من إلعادةعله مكن فمما يهنالك الكثير ويبقى .  الدينية
 .الزمان
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 واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراً
  

  واالتصاالت وخدماتها المعلومات  تمويل شبكات تكنولوجيا-ألف
  

 واالنترنت والثابتةة النقالاتف و، بتخفيف سيطرتها على شبكات اله٢٠٠٣قامت الحكومة بعد عام   
 من قبل شركات األساسيةنفذت معظم مشاريع البنية .   القليلة الماضيةاألعوام غير متوقع في ا نموت شهدتيال

 مكانت على شكل تبرعات أأ المتحدة سواء لألممعالمية أو منظمات غير حكومية أو مشاريع تابعة 
 المتحدة صندوق األمم ل العراق إعمارإلعادةالصندوق الدولي  إدارة على الشراكات، األمثلةومن .  استثمارات

تم تنفيذ الكثير من المشاريع من قبل صندوق .  العراقي ذات الصلة بمشاريع إعادة إعمار العراقصندوق الو
والسلطات المركزية والمحلية المنفذة  المؤسساتاالئتمان العراقي والتي بدورها عززت الشراكات بين 

 .  أو عالمية/في العراق ناتجة عن شراكات إقليمية و ت المتنقلةالتصاالاجميع تشغيل ان .  والقطاع الخاص
  
تعاون جديد بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة االتصاالت خالل قمة تم إطالق    

 العربية المتحدة في اإلمارات في الشارقة في أقيمتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم في العراق التي 
 وزارة أسستهاالتي  ٣٥وعددها  البياناتمراكز لالستغالل الكامل إلى االتعاون هذا يهدف .  ٢٠٠٧شباط 

 .التعليم العالي والبحث العلمي
  

    مشاريع تطوير البنية األساسية-باء
  

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األساسية البنية لتطوير كبيرةجهودا  حكومة العراقيةبذلت ال
على معلومات مفصلة بخصوص المشاريع المتعلقة بهذا من هذا التقرير  السابقة األقساموي توتح . العراق

 .الموضوع
  

  (RPoA)المعلومات  مجتمع لبناء اإلقليمية العمل   خطة-جيم
  

 بنظرة الدول المتصارعةأن تحظى  يجب بأنهتنص خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات 
مبني على  مجتمع معلوماتي لبناء" الوطنيةالعراق "تسعى .  ةاالستثمار والشراك حيث مخططات من خاصة

 دون الرجوع الى خطة عمل إقليمية لبناء مجتمع  في العراقمحليةالوزارات والمؤسسات الاستراتيجية 
 .المعلومات

  
  

 لأللفية  اإلنمائيةهدافاأل  -حادي عشر
  

  نمائية لأللفيةاألهداف اإلالتقدم المحرز نحو تحقيق   -ألف
  

الصندوق الدولي إلعادة المشاريع الممولة من قبل من خالل تم مراقبة األهداف اإلنمائية لأللفية ت
 مجموعة من الكتل لتلبية تتشكل.  الدوليالتي تديرها مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية والبنك إعمار العراق 

  :  هذه المشاريع على النحو الوارد أدناهاحتياجات
 

  البيئة والموارد الطبيعية،إدارة الغذائي، األمنالزراعة، : كتلة أ •
 التعليم والثقافة،: كتلة ب •
 ،والتنمية البشرية الحوكمة: كتلة ج •
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 الصحة والتغذية،: كتلة د •
 ،األساسيةعادة تأهيل البنية إ: كتلة ه •
 .والمشردين ينالحلول الدائمة لالجئ: كتلة و •

  
 . في برامج ونشاطات جميع الكتل ومشتركت واالتصاالت هامتكنولوجيا المعلوماعنصر  نإ   
  

 لعام التنمية البشريةتقرير مع مالحظة أن .  التنمية البشرية مؤشرات أدناه الجداول المبينة تعرض
  .نقص المعلومات بسبب الصومال واندورايشمل العراق وال  ،٢٠٠٦

  
  للعراقالناتج المحلي  -٤الجدول 

 
٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
 )بليون دوالر أمريكي (الناتج المحلي ١٩,٠ ١٢,٧ ٢٥,٥ ٣٤,٧ ٤٠,٣
٣٥,٥- ٤٦,٥ ٣,٧ ١,٩  -١٤,٢  )٪( لناتج المحليلالنمو الحقيقي  

 ٢٠٠٧ حزيران ،وحدة االستخبارات االقتصادية: المصدر
 

  المؤشرات الرئيسية -٥الجدول 
  

توقع متوسط العمر 
٢٠٠٥-٢٠٠٠ 

ن م غير األمييننسبة 
 وما ١٥من عمر (الغين الب

 ٢٠٠٤) ٪فوق 

 االبتدائيةالمدارس بنسبة التحاق 
 ٢٠٠٤) ٪( والثانوية واإلعدادية

) فآلالبا(الكثافة السكانية 
٢٠٠٤ 

٢٨,٠٥٧ ٥٩,٧ ٧٤,١ ٥٨,٨ 
  ٢٠٠٦ البشريةتقرير التنمية .  اإلنمائي المتحدة األممبرنامج : المصدر

  
  لفيةمؤشرات األهداف اإلنمائية لأل -٦الجدول 

  
لبرلمانية المخصصة للنساء المقاعد ا

 من ٪( والنواب األعيانفي مجلس 
 )المجموع

نسبة وفاة من هم 
دون الخامسة 

 والدة ١٠٠٠لكل (
) الحياةباستمرت 

٢٠٠٤ 

نسبة االلتحاق 
 الصافي األساسي

)٪ (٢٠٠٤ 

كثافة السكان الذين 
يعانون من نقص 

 من ٪(التغذية 
مجموع الكثافة 

 )السكانية
٢٠٠١/٢٠٠٣ 

نسبة السكان الذين 
يستخدمون مصدر محسن 

 ٢٠٠٤) ٪(من المياه 
٢٠٠٦ ١٩٩٩ 

 ٢٥،٥ ١١ ٨١ غير متوفر ٨٨ ١٢٥

  ٢٠٠٦ البشريةتقرير التنمية .  اإلنمائي المتحدة األممبرنامج : المصدر
 

 األهداف اإلنمائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات   استخدام تكنولوجيا-باء
  

  : من خالل ما يلياألهداف اإلنمائية لأللفية تحقيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سهلت  
  

  التكاليف، بأقلوسائل اتصاالت بسيطةتوفير  •
 نشر المعرفة،و لتبادل إعالم وسائل توفير •
 المهمشة،المجتمعات المناطق الريفية وإلى  النفاذ •
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  والصحة، قطاعي التعليم في المعلوماتالنفاذ إلىتحسين  •
 .أفضل ومقاييس أعلى إنتاجيةالتوجه نحو  •

  
في مؤتمرات دولية عن تكنولوجيا ووزارة االتصاالت  التعليم والعلوم والتكنولوجيا ةشاركت وزار

توجهات الحكومة كشف ي هذا و،برنامج تطوير العراقنظمها  تلك التيالمعلومات واالتصاالت، خاصة 
 .علومات واالتصاالت في جميع القطاعات وفي جميع المجاالتنحو تكامل تكنولوجيا الم العراقية

  
 األهداف اإلنمائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات المشاريع الميدانية في تكنولوجيا  -جيم

  
في  ومشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلسكواالتي أنشأتها العراقية تعتبر الشبكة األكاديمية 

 الفصللمزيد من المعلومات، ارجع الى .  األهداف اإلنمائية لأللفيةالمشاريع التي تؤدي إلى تحقيق التعليم، من 
 .الرابع

  
 WSIS -المعلومات  لمجتمع العالمية القّمة  -ثاني عشر

   
 لمجتمع المعلومات وكانت ةعالميال القمةمؤتمر ل للتحضيرفعال في جهود المنطقة بدور  العراق تقملم    

.  وجامعة الدول العربيةاإلسكوا  دعت إليها التي اللقاءات عنشكل ضعيف أو حتى غائبة في العديد ممثلة ب
 . الدولي مع العراقوالعهد الوطنية التنميةتعمل العراق حاليا ضمن استراتيجية 

  
  متقيي  المتابعة وال-ألف

  
  .معلومات لمجتمع الةعالميال القمةمؤتمر متابعة وتقييم النشاطات حول لم تتم    
 

   المبادرات والمشاريع-باء
  

 وضع تكنولوجيا المعلومات عن إحصائيةالمعلوماتية معلومات و الهيئة العراقية للحاسوب أعدت
 .  واالتصاالت في الجامعات العراقية

  
  قصص النجاح  -جيم

  
 شاريع في العراقطورت الوكاالت الدولية مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المواقع االلكترونية للم

فعلى سبيل المثال، يتم تحديث موقع برنامج تطوير العراق االلكتروني وموقع .  حسب أفضل الممارسات
العراقيون إلعادة إعمار العراق، بانتظام لتعكس النشاطات الجديدة ونشر المعلومات والممارسات األفضل لتنفيذ 

 .المشاريع في العراق
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