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  األمم المتحدة
  ٢٠٠٩نيويورك، 
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  .لشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسميطبعت هذه الوثيقة با  
  

  .جرى التحقق من المراجع حيثما أمكن  
  

  . وليست بالضرورة، آراء اإلسكوا،اآلراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين  
  

  .ال يعني ذكر أسماء شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها  
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  مقدمة
  

تمكن العراق في مسيرة التحديث والتطوير التي باشر بتنفيذها خالل السنوات القليلة الماضية من  
وف الصعبة التي مر بهما المجتمع والدولة على حد  األوضاع األمنية والظرإلىتحقيق تقدم ملموس قياساً 

  .سواء
  

إن التحسن النسبي للظرف األمني الناجم عن تنفيذ الحكومة لخطة فرض القانون، قد مكّن المؤسسات  
تم التخطيط له بوتائر أكثر تصاعداً،   المستقبل لتحقيق ماستشرافإالحكومية وشركات القطاع الخاص، 

 وتنمية الخدمات قتصادياإل زدهارواإل ممارسة العملية الديمقراطية إلىماً ؤثر تال في أجواء أكنتقالواإل
 ريعي قتصادإ العراقي من قتصادباإل نتقاللإل تنمية الموارد الالنفطية إلىاألساسية، فضالً عن توجهات الدولة 

ريعي يعتمد على   الادقتصإ إلى، قتصاديةاإلأحادي الجانب يعتمد على الموارد النفطية في عملية التنمية 
  .القطاعات األخرى لتحقيق التنمية المستدامة

  
إيماناً من  والمعلومات في العراق، تصالاإل تتكنولوجيا بقطاع ستثنائياإل هتماماإلومن هنا يأتي   

 قتصاديةإالحكومة وجميع أصحاب المصلحة من األطراف المعنية في الداخل والخارج بأن أي عملية تنمية 
 البنىتطوير  ستحقاقاتا المعلومات، وأن تكنولوجيا وتصاالتاإليمكن أن تكون خارج منظومة   اليةجتماعوإ

ستحقاقات ضرورية للنهوض بقطاعات كثيرة أخرى كقطاع المال والتجارة الذي ااألساسية لهذا القطاع هي 
عليم في ونية، وقطاع التيعتمد على شبكات الربط اإللكتروني للمصارف وتحويل األموال والمعامالت اإللكتر

لوجيات لتنفيذ مشاريعه في التعلم اإللكتروني وربط الجامعات العراقية، ومشروع و تسخير تلك التكنإلىحاجته 
   .بين الحكومة والمواطنين  الشفافالحكومة اإللكترونية كأحد أهم الوسائل لتعزيز النهج الديمقراطي والتفاعلي

  
اصلة في اإلستراتيجيات معالم الوضع الراهن وأهم التطورات الحلقي هذا التقرير الضوء على ُي 

  .معلومات والتصاالتاإل اتكنولوجيالخاصة بقطاع والسياسات 
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  مجتمع المعلومات الفرقاء األساسيين في بناء واتالحكوم دور  -أوالًً
  
عراقي برغم  ومجتمع المعلومات التصاالتاإلتمكنت الحكومات المتعاقبة من النهوض بقطاع    
 التي سادت خالل الفترات الماضية، فضالً عن إشراك القطاع الخاص من خالل تهيئة البيئة ضطراباتاإل

 المحمول لخدمات الهاتف زدهارإنجم عنها من   واإلعالم، وماتصاالتاإلالتنظيمية التي تمثلت بهيئة 
)GSM(ن خالل المصادقة على حزمة من ، كما يجري العمل على إعادة هيكلة القطاع وتنظيم سياساته م

ذات  سياسات واإلستراتيجيات والشراكاتللالتشريعات والقوانين الحكومية، ويتضمن هذا الفصل سرداً 
  .العالقة

  
  لكترونيةاإل الوطنية واإلستراتيجيات المعلوماتسياسات مجتمع   -ألف

  
 والبريد، والشركة تصاالتلإللعامة  العراقية تشكيالن رئيسيان هما الشركة اتصاالتاإليرتبط بوزارة    

، ويعمل كال التشكيالن بنظام التمويل الذاتي، ولكل منهما )اإلنترنت(العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات 
 من تنفيذ عدة نتهاءاإل، على ٢٠٠٩في العام الوزارة ، وتشارف إدارة من أعضاء معينين ومنتخبينمجلس 

يف و والضوئي والمايكروNGNلوجيات الحديثة لنظم الـ وخاللها إدخال التكنمشاريع إستراتيجية، يتم من 
 ومشاريع  إنشاء المزيد من المحطات الفضائية الدولية،إلى، فضالً عن التوجه  الالسلكيةتصاالتاإل وخدمات

ة رأسها مشروع الحكوم، ومشاريع البنى التحتية للتطبيقات اإللكترونية، وعلى اإلنترنتإتاحة خدمات 
)  المعلوماتتكنولوجيا وتصاالتاإل( وزارة إلى الوزارة سمإ إجراءات تغيير تخاذإاإللكترونية، كما يتم 

 لدول جتماعيةواإل قتصاديةاإل عامة لتطوير القطاع تم وضعها بالتعاون مع اللجنة ةخمسيوإقرار إستراتيجية 
  .)ESCWA (غربي آسيا

  
 اإلستراتيجية وإغنائها بآراء العاملين في األقسام التخصصية في  متتالية لمناقشةجتماعاتإ حالياًتُعقد    

وضاع الراهنة للقطاع، ولم ُيقر تنفيذها بعد، وستكون وزارة  لجعل تنفيذها متوائم مع األتصاالتاإلوزارة 
  بدال٢٠١٠ً بدءاً من العام بالتنسيق مع الجهات األخرى ذات العالقة  هي الجهة المعنية بتنفيذهاتصاالتاإل

  . كما كان ُمقراً في السابق٢٠٠٩من العام 
  
 وتعزيز دور ستثماراإلبهدف تشجيع  ،٢٠٠٤ العراقية عام تصاالتواإل اإلعالم هيئة كذلك، تم إنشاء   

المتداخل بين اإلعالم وسط من ناحية التنظيم األولى من نوعها في الشرق األوتعد الهيئة  .الخاص القطاع
 فعاليات التنظيم تتمثل أهم .ها هيئة مستقلة وغير مرتبطة بأي جهة حكوميةكون، فضالً عن تصاالتواإل

فضل الممارسات في هذه أ تنافسية رصينة وعادلة تشجع على عمل خلق معاييرب  لدى الهيئةالمتداخل
 الخدمات عتمادإ نحو لديها مناهج التنظيم المستقلتدفع  كما الصناعة الحيوية وفي حماية حقوق المستهلكين،

ثير السلبي أ الحريات في التستخدامإساءة إالسلطة التنظيمية لمنع وتعزيز ، األكثر نفعاً ستثمارواإلفضل األ
األمر الذي ينسجم مع توجهات  ، والديمومة والشفافيةنفتاحباإل  المتميزةديمقراطيةالعلى عملية بناء 

هداف حقق األيطر عمل وتنظيم أ ذا ادقتصإلفي تفضيلهم  ،ذاعي والبث اإلتصاالتاإلفي قطاعي المستثمرين 
التي تم ) إطار أثينا(، كما يأتي متفقاً مع وثيقة  السياسيتأثيرتحرر من الالويتصف بالرصانة والتماسك و

عالم الحكم ومتخصصين عراقيين في قطاعي اإل أساساً قانونياً إلنشاء الهيئة بعد التشاور بين مجلس تخاذهاإ
   .تصاالتواإل
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الهيئة العراقية للحاسبات  ،العراقية ومن ضمن تشكيالتهالي والبحث العلمي ا التعليم العسعت وزارة   
لى قيادة ركب قطاع تكنولوجيا المعلومات والحاسبات ز الحاسبة في الجامعات والهيئات إوالمعلوماتية ومراك

يالته اإلقليمية والدولية  التعليمي العالي لمستوى مثعادة الصرحإالعلمي والوطني وستويات الطموح  ملتحقيق
  .٢٠٠٣ التحتية بعد أحداث عام البنىرغم محدودية اإلمكانات وضعف 

  
الجهاز ( إلىحصاء  الجهاز المركزي لإلسمإغيرت وزارة التخطيط  تكنولوجيا المعلومات، مجالوفي    

ائرة تكنولوجيا سم دمديرية عامة بإ ٢٠٠٣منذ عام  حيث شكلت ،)تكنولوجيا المعلوماتحصاء ولإلي المركز
عملية  خطط تطوير مديرية عمليات الحاسبةوقد تضمنت  المعلومات مهمتها مكننة العمل في وزارة التخطيط،

وتم كمرحلة أولى بناء مديرية نظم  .إدخال البيانات من خالل ربط الحاسبات المخصصة بشبكة متطورة
 وتنفيذ أهم مخطط لها في  جميع الوزارات،المعلومات الجغرافية في الجهاز لتكون نواة لمركز وطني يخدم

وتم ربط الجهاز ، ٢٠٠٩لتعداد العام للسكان عملية ال المتوقعة ستفادةواال )الخرائط الجوية (المرحلة األولى
تم ربط كافة  ، كما ربط كافة المحافظات بالمركز في دائرة تلفزيونية مغلقة وينفذ حالياًلإلحصاءالمركزي 

 ستخدامإل مسوحات متخصصة ٢٠٠٨ نفذ الجهاز عام ، لتناقل المعلوماتكة داخلية بشبمديريات الجهاز
-٢٠١٠(  لألعواملإلحصاء ووضع إستراتيجية وطنية  والمعلومات لدى األسر واألفراد،تصالاإل تكنولوجيا
د عد الجهاز المرجع الرئيسي المعتمد لتوفير وتجهيز البيانات والمعلومات والمؤشرات وقواع، وُي)٢٠١٤

   .البيانات المعتمدة في مؤسسات الدولة والجهات األخرى
  
  :وهيتلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ إثنى عشر مشروعاً مختلفاً لحوسبة نظمها،     
 

 ؛الوزارة اإللكترونية -
 ؛ واإلنترانتاإلنترنت -
 ؛IC2N اإلنترنتشبكة  -
 ؛ قواعد البيانات للشرطة العراقيةنظام إدارة -
 ؛لعراقينظام التكامل العدلي ا -
 ؛نظام المعلومات الجغرافية -
 ؛نظام طبعات األصابع اإللكترونية -
 ؛MEMEXتحليل الجرائم  -
 ؛جوازاتالنظام إصدار  -
 ؛نظام البطاقة الذكية للموظفين -
  ؛)قيد اإلنجاز(مشروع البطاقة الوطنية  -
  W.CDMAمشروع  -

  
إلدارة الموارد المائية، والعمل  بإنشاء مركز نظم معلومات جغرافيةكما قامت وزارة الموارد المائية    

تم  وقد .لكترونية بالتعاون مع الوزارات العراقية األخرى الوزارة إلنشاء وتطوير نظمها اإلجاري في هذه
  :بناء شبكة إنترنت مركزية في وزارة الموارد المائية تتضمن مايلي 

  
 ؛ المركزيةاإلنترنتمنظومة  -
 ؛ الخاصة بنظام الماليةاإلنترنتمنظومة  -
 ؛WBBلكترونية  الخاصة بمشروع الحكومة اإلاإلنترنتمنظومة  -
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 ؛ لدار الضيافةاإلنترنتمنظومة  -
 .  في مركز الوزارةسفرنكونمنظومة الفيديو  -

  
لتغطية ) ، طابعات، أجهزة حمايةماسحات ضوئية( عدة أجهزة من الحاسبات وملحقاتها إلىإضافة     

  :يأتي لوزارة وتشكيالتها ومنها مااعد معلومات وأنظمة في اأعمال الوزارة المختلفة، كما تم بناء عدة قو
 

 ؛بنك المعلومات الهيدروجيولوجية -
 ة؛نظام مشاريع الوزار -
 ؛نظام األفراد -
 ؛لصادر والواردنظام ا -
 ؛نظام المناقصات -
 ؛قاعدة بيانات المكتبة -
 ؛قاعدة بيانات نشاطات الوزارة -
 ؛قاعدة بيانات شؤون المواطنين -
 .حطات الهيدرولوجيةعدة بيانات المقا -

  
 لعرض )المفكرة اإللكترونية(ات منظومة  تم في هذه الوزارة إنجاز نصب وتشغيل أجهزة وشاشاكم 

لى نشر آفاق لمراجعين أو المنتسبين باإلضافة إالنشاطات والتعليمات والتعاميم كافة سواء التي تخص ا
لى منجزات الوزارة في تقنية المعلومات إضافة إوالمعرفة بالتكنولوجيا الحديثة في مجاالت الموارد المائية 

بموجب تقارير وأفالم تبث  ومجال إنعاش األهوار ومشروع المصب العام ومشاريع الموارد المائية األخرى
مجيات وتطبيقات ستخدام بر الخارجية بإستعالماتواإلمن خالل شاشات جدارية في أروقة مقر الوزارة 

  . ستمراربإاية وتحدث المعلومات وقواعد أنظمة مصممة لهذه الغ
  

  القطاعات متعددة الشراكة وأالشراكة بين القطاعين العام والخاص   -اءب
  

في الثامن  العراقية تصاالتواإلتكنولوجيا المعلومات أطلقت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تحالف  
 تصاالتواإلر تكنولوجيا المعلومات ج تطويخاصة لتروي-شراكة عامة" وهو عبارة عن ٢٠٠٦مايو /يارمن أ

وكاالت دعم عالمية وشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات : ومن المشاركين في هذا التحالف ."في العراق
 -، وقد برز عدد من الشراكات العامةريبية تدجويهدف التحالف إلى بناء القدرات وتطوير برام .حكومية

 شبكة إلىالنفاذ توفير ع الخاص بتوفير أجهزة الحاسوب والخاصة مع الجامعات حيث تقوم شركات القطا
 شركة عراقنا للهاتف النقال بتجهيز ونصب وتشغيل مختبر إنترنت لطلبة تامعلى سبيل المثال ق .اإلنترنت

 في كلية الهندسة لجامعة بغداد، فضالً عن تحمل الشركة لنفقات تجهيزه تصاالتواإل كاإللكترونيقسم هندسة 
   . لمدة سنة كاملةرنتاإلنتبحزمة 

  
 الخمسية، فالتعاون لتنفيذها سيتم مع معظم وزارات الدولة تقريباً، فضالً عن اإلستراتيجيةأما الخطة   

  . القطاع الخاص والمجتمع المدني
  



 -٥-

 تبني سياسات داعمة إلى اإلنمائي لألمم المتحدة تتجه الدولة بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج   
 بناء إلى من سعيها نطالقاإ، وذلك قتصاديةاإل وإعطائه دوراً أكبر في عملية التنمية للقطاع الخاص

  . متعدد المواردقتصادواإل السوق المفتوح قتصادياتإ
  

 تصاالتواإل اإلنترنتلتي تقوم بتوفير خدمة الخاصة االشركات  ٢٠٠٣ بعد أحداث العام نتشرتإ 
ة أو قوانين، وقد تطور أداء هذه مأنظو أ ية محددات لعملها صغيرة، ولم تصدر أVSATالدولية عبر محطات 

ة كانت وسيلة مهمبالرغم من التحفظات فقد فعال، وصبح وجودها مؤشر الشركات بمرور الزمن بحيث أ
 الشبكة إلىنفاذ المواطنين  وتحقيق اإلنترنتفتح مقاهي من خالل  في المجتمع اإلنترنتوسهلة لنشر خدمة 

منح ترخيصين  ب)اإلنترنت(قامت الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات  عن ذلك  فضالًالعنكبوتية،
ذا  وهشبكة الوركاء سمبإ وشركة المدينة ، شبكة أوروكسمبإلكل من شركة الندى ) Dial-up(تقنية لوفقاً 

  .قليم كردستانالترخيص يغطي العراق كله عدا إ
  

داتا هم شركات كومبيوتر و، ADSL تقنية ستخدامبإغلين كما تم منح ثالثة تراخيص لثالثة مش 
ت العراقية وسوف يتم تغطية عموم المحافظا ،تصاالتاإل تكنولوجياالمية لنظم ونيتوركس، وفدك، والشبكة الع

 وكذلك Wi-Fi بتقنية اإلنترنتيتم دراسة منح المزيد من تراخيص تجهيز خدمة . بهذا النوع من الخدمة
 عاميخالل   وذلكالخاصمع مشغل القطاع  WiMAXمشروع نصب وتشغيل  عن فضالً، VoIPترخيص 
٢٠١٠-٢٠٠٩.  

  
 تراخيص وطنية لتقديم خدمة الهاتف ة ثالثتصاالتواإلعالم  منحت هيئة اإل٢٠٠٦  من العاميارأفي  

  والبريدتصاالتلإل الشركة العامة إلى،  سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات١٠مدتها ) WLL(الالسلكي الثابت 
ديد لسنتين لكل من شركة  تراخيص محلية مدتها خمس سنوات قابلة للتمةثالث، ولماتكو تصالناإ تيشركو

   . تليفون العراق وجمعية العراق التعاونية الخدميةتي وشركتصاالتلإلفانوس 
    
 والبريد وفق تصاالتلإل الترخيص الخاص بالشركة العامة تتصاالوبدورها طرحت وزارة اإل 

لتقديم ) فرات فون(و) النخيل( تم ترخيص شركتي ناقصة لشبكتين السلكيتين على المستوى الوطني، حيثم
 توسيع خدمتيهما لتغطية المزيد من المحافظات العراقية تجاهبإالخدمة المحلية الالسلكية، وتتجه كال الشركتين 

يم هذا النوع من الخدمة في محافظتي  بتقدتصاالتلالالشركة العامة كما تقوم في منطقتي الوسط والجنوب، 
  .بغداد والنجف

  
 سنة قابلة للتمديد ١٥مد مدتها  تراخيص وطنية طويلة األة منح ثالث٢٠٠٧ يوليو /تموزفي تم و 

األمر الذي أدى  ،متيليكو وكورك لوآسيا سي زين  شركاتإلى،  لتقديم خدمة الهواتف الخلوية،لخمس سنوات
  .العراقية تصاالتاإل في سوق  أوسعستثماروإ، شدأافسة  ومن،كبرأتغطية  تأمين إلى
  

صيانة خطوط ومقاسم  شركات القطاع الخاص لإلى تصاالتاإل الذي منحته وزارة ديالتعهفضالً عن  
الشبكات النحاسية للهاتف الثابت في بغداد وعموم المحافظات العراقية، األمر الذي يكشف عن وجود آليات 

   .راكاتمختلفة لترويج تلك الش
  

بالتعاون  اإلنترنت خدمةبDedicated  نوع ومتها بتجهيز منظجتماعيةاإلتقوم وزارة العمل والشؤون و 
  . مع القطاع الخاص
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  الحكومية غير  دور المنظمات -يمج
  

 دات اإلنسانية، والمساعجتماعياال حكومية في العراق نحو التطويرالتتوجه معظم المنظمات غير  
 وقد ساهمت المنظمات غير الحكومية مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية . والبطالةرقليص نسبة الفقلت
)USAID( لتلك المجتمعات، حيث تدعم تلك الوكالة وكذلك تصاالتواال في نشاطات تكنولوجيا المعلومات 

 جتماعياإلان  في صندوق التقاعد والضمشتراكاتاإل ونظام جتماعيةاإلالبنك الدولي مشروع شبكة الحماية 
، كما يأتي إنشاء المركز التدريبي الكوري العراقي لغرض تدريب جتماعيةاإلفي وزارة العمل والشؤون 

بين تلك الوزارة ووكالة التعاون  الحاسوب ستخدامإفي مجاالت عدة منها مهارات العاطلين عن العمل 
 .الكورية للتقليل من أثر البطالة وزيادة فرص العمل

  
  تصاالتلتكنولوجيا المعلومات واال لبنية األساسية ا -ثانياً

  
  البنية األساسية  -ألف

  
 البني ستكمالوإ النهوض بالواقع المتقادم لشبكات الهاتف الثابت إلى العراقية تصاالتاإلتتجه وزارة  

  : لوجيات، وبموجب المشاريع التاليةو وفقاً ألحدث التكنتصاالتهاإالتحتية لنظم 
  

) DWDM(، لربط عموم المحافظات العراقية بالمنظومة الضوئية  سباعية الحلقاتبكة الضوئيةالش -
مشروع و ، بثمانية حلقاتSTM-64 سعة DWDM، ومشروع شبكة ضوئي بغداد STM-64سعة 

، فضالً  الضوئيةبالقوابلللمحافظات مشاريع أخرى للربط البيني و ،STM-1 الوصالت الضوئية
 ؛عبر الخليج FLAGط مع المشروع الدولي للـ ، والربعن الربط مع دول الجوار

منحة وفقاً لمنظومة المايكروويف الوطنية بسبعة مسارات، حيث تقوم شركة ألكاتيل الفرنسية  -
 بسعة،  بنشر هذه المنظومة على مناطق غرب، وجنوب، وشمال شرق العراقالبنك الدولي

7STM-1+1 .أسفل -بغداد( عبر مساري كما يتم بموجب القرض الياباني نشر هذه المنظومة 
  ؛5STM1+1، بسعة ) موصل-بغداد(و)  بصرة-الفرات

، كما لفة السعاتدالة مخت ب٢٦رقم موزعة على  ٧٢٠،٠٠٠ بواقع NGNمنظومة البداالت الحديثة  -
وإعادة تأهيل الشبكة األرضية ، IP Backboneى العمل على توسيع الـ خر أتيتم في مسار

 موزعة على Management Domains-3، فضالً عن إقامة بداالت الحديثةغيل عموم اللتشالمتقادمة 
 DWDM Accessفاذ المنظومة الضوئية  شمالي وأوسط وجنوبي، وإستكمال شبكات نثالثة أنطقة

Networkلتجاوز مشاكل الميل األخير ، Fiber to Cabinet؛ 
دمة يبلغ مجموع سعاتها  الفضائية، حيث توجد ثالثة محطات فضائية عاملة في الختصاالتاإل -

74E1S قابلة للتوسع، وفي النية إنشاء المزيد من المحطات الفضائية في مواقع جغرافية منتخبة 
 الفضائية الدولية، ومنها قيد اإلنشاء محطة الكاظمية تصاالتاإلمن العراق لزيادة تعددية منافذ 

  ؛قابلة للزيادة 24E1S بسعةشمال بغداد 
 ؛ربط وزارات ومؤسسات الدولة فيما بينهاو ومة اإللكترونية،الحك لخدمة IPمشروع الـ  -
ومشروع  العراقية، تصاالتاإل للسيطرة على عموم مشاريع Centre Managementنشاء إل السعي -

 ؛ لمركز الوزارةLAN رشفة اإللكترونية مع بناء شبكاتاأل
كوسيلة  تقنيات متعددة وفقفي أعاله لتنفيذ خطتها على البنى التحتية  اإلنترنتشركة  عتمادإ -

 Wi-Fi.وفي بعض المجمعات تقنية ، DSL ،WiMAXومنها ) Access Network(للدخول 
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تعتبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وزارات الدولة الكبيرة بتشكيالتها العديدة من  
لوماتية بضرورة تفعيل دور الجامعات والهيئتين المتخصصتين، لذا أوصت الهيئة العراقية للحاسبات والمع

مراكز الحاسبات التي تعتبر العقد المركزية المتخصصة داخل هذه التشكيالت، وحلقة الوصل بين الهيئة وتلك 
 تنفيذ المشاريع إلىالتشكيالت لتحقيق أهداف التعليم العالي في مجال تقانة المعلومات وتطبيقاتها باإلضافة 

 برئاستها ية المحور القيادي لمراكز الحاسبات من خالل لجنة مركزيةاإللكترونية وأصبحت الهيئة العراق
  .وبعضوية تلك المراكز

  
 عد، تُ)داخلية وخارجية(تطوير وبناء شبكة جامعية متكاملة هدافها رة التعليم العالي ضمن أحددت وزا 
ضافة  باإل،خرىلكترونية األراءات والتطبيقات اإل اإلجةتمت في أية تستخدم التطبيقات البرمجية بنية تحتبمثابة

وتهيئة على نصب العراقية للحاسبات والمعلوماتية الهيئة أشرفت حيث  ة والبحثية،ملية التدريسيلتطوير الع
 ضمنها جامعات إقليموالبحث العلمي ولجامعات وهيئات وزارة التعليم العالي ) تنترنر حاسبة وإ مختب١١٠(

ال يمكن النهوض بمؤسسة من المؤسسات وحيث أنه . ة القطريةكردستان العراق وضمن إطار مشروع المنح
قسام للتدريب في الجامعات العراقية والهيئات  مراكز وأفتتاحإمالك الوظيفي تم الحديثة بدون تهيئة وتأهيل ال

ة حديثة تخدم  المشاركين من القطاع الخاص وفق مناهج تدريبيإلىضافة يث يتم تدريب الكادر الوظيفي باإلح
  .منتسبينال مستوى رفع

  
وبالنظر للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع الكهرباء وخاصة فيما يتعلق بمجال السيطرة والتحكم  

  وضع التصاميم وتوزيع الترددات٢٠٠٨ في العام على محطات القدرة الكهربائية في عموم العراق لذا تم
لقدرة الكهربائية في عموم العراق بواسطة ات ا لمشروع ربط محطتصاالتواإلبالتنسيق مع هيئة اإلعالم 

وع السيطرة على توزيع وتخصيص الترددات لمشرب ٢٠٠٨ العام كما قامت الهيئة في ،شبكة المايكروويف
 . قيد التشغيل التجريبياآلن والمشروع ،تصاالتاإلالقطارات بواسطة 

 
  وتطوير خدمات جديدةتصاالتعلومات واإلتكنولوجيا المالبنية األساسية ل  فيالمشاريع /لمبادراتا  -باء

  
 ٣٧٨يقارب   ما٢٠٠٨ للعام تصاالتاإل لمشاريع وزارة االستثمارية  الحكوميةالتخصصاتبلغ حجم    

 ٢٥٠ الـ التخصصاتمليار دينار عراقي بما فيها المبلغ المدور من العام السابق، كما تجاوز حجم هذه 
ص النسبي الحاصل على تقليبرغم ال، يرات األولية لهذه الميزانيةوفقاً للتقد ٢٠٠٩ العام  فيمليار دينار

   . أسعار النفطنخفاضإموازنة العامة للعام المذكور بسبب ال
  
  مليار دوالر٣,٧٥ ما يقارب ستثمارإحيث تم ، عاليةاً  نسبتصاالتاإل في شبكات ستثماراتاإلبلغت   
 Revenue( المشاركة في واردات هذه الشركات لىإضافة هذا باإل  من تراخيص الهواتف الخلويةمريكيأ

Share( الذي يتراوح مابين )(جمالي الواردات من إ)  في المائة١٨-١٥Gross Revenue(، ٨٠ وما يقارب 
  بين  تراوحت ماواردات المشاركة في ونسبة  من تراخيص الهواتف الالسلكية الثابتة مريكيأمليون دوالر 

 في تصاالتاإل المنافسة في سوق ستثماراإل وقد شجع هذا ي الواردات،من إجمال)  في المائة٣٣-١٠(
  . أقلتكلفةو فضلأوفر خدمة العراق مما 

  
  )ICT Connectivity (تصاالتواإلتكنولوجيا المعلومات  ترابطية  -جيم

  
عقهم ة لم تالمحمولمستخدمي الهواتف ن فإ، "The Iraqi Mobile Bang "مسح قامت به على اًوبناء    
م من كال الجنسين ومن كافة الشرائح فضالً عن كونه ،جتماعيةاإل أو قتصاديةاإللحواجز الديموغرافية أو ا
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 بالمناطق الريفية تصالاإلالقدرة على من  المحمول خدمات الهاتف مكنتوقد في المدن والريف،  جتماعيةاإل
ت دراماتيكية في الجوانب المتعلقة حصول تطورا، و الثابتةتصاالتاإلة خدمات شبكة يالتي تعاني من محدود

 المحمولتغطية خدمة الهاتف  بلغت بالشمول الرقمي في العراق وبخاصة خالل السنتين األخيرتين، حيث
 هاتف لكل أسرة عراقية، كما بلغ ١،٥٦ة قد بلغ المحمولتقريباً، وإن معدل الهواتف عراق العموم مساحة 

 منهم في  في المائة٣٤ منهم في المنزل، و في المائة٣٩،  في المائة٣ العراقيين لإلنترنت نسبة ستخدامإمعدل 
    .األخرىتعليمية والعمل واألماكن  منهم في المؤسسات ال في المائة٢٦، واإلنترنتمقهى 

 
  البنية األساسية لإلنترنت  -دال

  
) ة فيكامجموع(بتوقيع عقد مشاركة مع  اإلنترنتعبر شركتها لخدمات  تصاالتاإلوزارة قامت    

 هذا العقد لغاية ستمروإ) Dial-up, VoIP, WiFi, DSL( تقنيات ستخدامبإ اإلنترنتاللبنانية للقيام بتجهيز خدمة 
، وتوقيع عقود اإلنترنت الضوئي لتوفير خدمة القابل شبكة ستخدامإ إلىوتتجه الوزارة . ٢٠٠٧/ ٣١/١٢

صناعية، فضالً عن إدارة وصيانة وتوسيع ثا عبر األقمار ال/ميكابت) ١٠٠-٥٠( تجهيز حزمة تصل بين
لجميع ) P-M-P( و)P-T-P(الموجودة في مدينة بغداد لتأمين الربط بواسطة تقنية المايكرو العريضة الحزمة 

عد بمثابة البنى التحتية لمشروع الحكومة اإللكترونية، الوزارات وبعض المؤسسات والجامعات، والذي ُي
 ستهدافوإ، WiMAX تقنية ستخدامبإ ليغطي جميع مدينة بغداد ٢٠٠٨عام فضالً عن توسيع المشروع خالل 

 خالل نتهاءواإل مؤسسات الحكومية بجميع قطاعاتها، لتغطية عموم العراق بهذه التقنية لخدمة ال٢٠١٢العام 
د  ببناء بوابات النفوذ الدولية لإلنترنت في العراق عبر ثالثة بوابات رئيسية في البصرة وبغدا٢٠٠٩عام 

، مما سيوفر إمكانية التكامل مع حزمة واسعة ٢٠١١والموصل وتوسيعه ليشمل جميع المحافظات في العام 
وتوزيعها على مدن العراق أو على مجهزي الخدمة داخل المدن، وتمرير هذه  )10Gb/s (إلى تصل جداً

به العراق، كعقدة ربط  من الموقع الجغرافي المهم الذي يتمتع ستفادةاإل دول الجوار بهدف إلىالخدمة 
  . بين تلك البلدانمركزية 

  
 تراخيص لتقديم خدمة الوايماكس الثابت تصاالتواإلعالم وعلى الصعيد الوطني منحت هيئة اإل    
)802.16d (تف الالسلكي الثابت في حزمة الـ ضمن تراخيص الهاGHz 3.5 كل شركة وطنية حيث منحت 

 تتطلع الهيئة لمنح تراخيصو لتقديم هذه الخدمة، 3.5MHz*3  حزمةوكل شركة محلية MHz 3.5*4 حزمة
 لتلبية متطلبات  أحد هذه التراخيصسوف يخصصو ،)802.16e(لهذه الخدمة  وليست ثابتة متنقلةأخرى 

  .الجهات الحكومية من هذه الخدمة
  
ربط كافة ل WiMAX تقنية ستخدامبإروع ربط المصارف العراقية تنفيذ مش وفقاً لمنحة البنك الدوليتم     

لمصارف الرئيسية في من المشروع ربط اة بغداد بالبنك المركزي العراقي، كما يتضالمصارف في محافظ
   .VSAT تقنية ستخدامإبالبنك المركزي العراقي عن طريق خرى المحافظات األ

  
 في وزارة الصحة لعرض العمليات الجراحية على طالب WiMAX تقنية ستخدامإيجري العمل على     

  . كلية الطب
 MMS والرسائل متعددة الوسائط GPRS خدمات مثل تقنية المحمولالهاتف  بعض مشغلي يقدم    

 هي المكالمات الصوتية والرسائل ستخداماًإ المحمولالهاتف ن أكثر خدمات ، إال إRoamingوالتجوال العالمي 
 في ٩٠ع حيث يستخدمها أكثر من  المسبق بشكل واسويتم توفير بطاقات الدفع، أقل تكلفة كونها القصيرة
  . من المشتركينالمائة
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 أجهزة الحاسوب في القطاع العام وشركات القطاع الخاص بمختلف ستخدامإ ضطرادبإيتصاعد     
رغم  الالسلكية، تصاالتاإلعبر  اإلنترنت التي تشهد تزايداً تدريجياً على خدمات أحجامها وكذلك في المنازل

 هم األكثر إن رجال األعمالو .اإلنترنت إلىفاذ  للناإلنترنتوب يرتادون مقاهي  مستخدمو الحاسزال الهذا 
وهناك خطط طويلة المدى لجذب  .األخرىلكترونية في إدارة أعمالهم مع األطراف الرسائل اإل على عتماداًإ
  .نترنت في بغداد مدينة إ الداعمة إلنشاءستثماراتاإل
  
، كما كالفاكس والبريد السريع الخدمات األخرى  فيمتزايدةت  القطاع الخاص إقباالً وتطوراشهدوي    

مجاالت التحويل اإللكتروني يجري العمل على أتمتة النظم البريدية لدائرة البريد والتوفير وخاصة في 
   .لألموال ونشر أجهزة الصرف اآللي وتطوير خدمات البريد السريع

  
  والمعرفةالمعلومات النفاذ إلى  -ثالثاً

  
من المؤشرات الدراماتيكية التي تم  ،٢٠٠٣ بعد أحداث العام  المحطات الفضائيةطوفرة لواقإن     

  .قبل تلك األحداث بعكس ما كان عليه الحال رصدها بشكل ملحوظ على أسطح المنازل العراقية،
  

  المعلومات المتاحة للعموم  -ألف
  
كجزء من ات والمؤسسات الحكومية أساس الشبكة الالسلكية التي تربط جميع الوزاريتوفر اآلن     

 فضالً عن المواقع اإللكترونية لجميع الوزارات ومعظم ،لكترونيةنحو الحكومة اإلالجهود المستمرة 
   .لعامة المواطنينو تعرض الكثير من المعلومات، معظمها باللغة العربية المؤسسات الحكومية التي

  
 المستفيدين كبر قدر من المعلومات لشريحةتوفير أ وزارة التعليم العالي العراقية أهمية دركتأ    
وزارة ت ال سهولة الحصول على المعلومة، حيث ساهمإلىافة ضباإل) الباحثين األساتذة، الموظفين، الطالب،(

يوفر خدمة و ية بشبكة موحدة، ربط الوزارات العراقإلىلكترونية الذي يهدف بقوة في مشروع الحكومة اإل
 )تنترانإ(الجامعات العراقية بشبكة مشروعها الوطني بربط ، وكذلك ة لجميع الموظفينة ومعلوماتيلكترونيإ

وتنتشر هذه المقاهي  ،اإلنترنتو الحاسوب ستخدامإ في اً من أكثر الوسائل شيوعاإلنترنتعد مقاهي تًُ .داخلية
بتنفيذ ) سكوااإل (درتوكمثال على ذلك، با ، في العراقالمهشمةبشكل كبير في المناطق الريفية والمجتمعات 

  .ستخداماتاإل للتكنولوجيا متعددة مشروع المراكز المجتمعية
  
لعراقية عبر األقمار الصناعية خدماتهم لعدد متزايد من المنازل ا بتقديم اإلنترنتيقوم مزودو خدمات     

آة العامة لخدمات  توجد مكتبة إلكترونية تقدم خدماتها عبر الشر).DSL(من خالل خطوط المشترك الرقمية أو 
 تصاالتاإللوجيا المعلومات في مرآز وزارة و، فضًال عن قيام قسم تكن)اإلنترنت(الشبكة الدولية للمعلومات 

  ).CIO(بالتهيئة لخدمات األرشفة وحفظ المعلومات من خالل الـ 
  

   المعلومات والمعلومات العامةإلىنفاذ  ال -باء
  
في ) اإلنترانت(منظومة تم نصب مستلزمات  ،تصاالتاإلجال التطورات السريعة في م مع نسجاماًإ    

 للموظفين يئات التابعة لها، إلتاحة خدمات النفاذ والجامعات واله التعليم العالي والبحث العلميوزارةمركز 
   . مواكبين للتطورات العلمية ذات العالقة بدراساتهم وأبحاثهمة وجعلهمبوالطل ينن والباحثيواألكاديمي
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والبحث العلمي بدعم من نجحت وزارة التعليم العالي  ، المعرفة العلميةإلىالنفاذ الحر مجال وفي     
 جامعة وخمس ٢٥ يشارك فيها  التي العراقيةفتراضيةاإل في إنشاء المكتبة  األمريكية)CRDF(مؤسسة 

لى شبكة من خالل مواقع خاصة عستطاعت  وإ،مشترك) ٦،٣٥١(كين فيها إلى عدد المشتروزارات، ووصل 
للطالب العلمية الحديثة والدوريات  المجالت إلىضافة توفير آالف المراجع والكتب العلمية باإل في اإلنترنت

لكترونياً من  إ٢٠٠٨كتاب وبحث خالل عام ) ٣٠٦،٠٢١( تم سحب وقد .يينين العراقيكاديموالباحثين واأل
  .هذه المكتبة

 
 للمعلومات اً مالئماًنفاذعلى سبيل المثال ال الحصر  جتماعيةاإل العمل والشؤون وزارةكما توفر     

 بحيث تغطي كافة شرائح المجتمع من المسنين اإلنترنت بما فيها تصالاإلالرسمية من خالل مختلف وسائل 
، فضالً عن إتاحة  خاصة المهمشين منهم والفئات الضعيفة والمحرومة، الخاصة واألطفالحتياجاتاإلوذوي 

 ستفادةاإلتعريف المواطنين على كيفية و ،، ودائرة العمل والتدريب المهنيجتماعيةاإلاية معلومات شبكة الحم
تقوم شعبة الموقع اإللكتروني في قسم تقنية المعلومات والبرمجيات في  .مركز التشغيل فيهامن قروض 

 ودائرة العمل يةجتماعاإل بنشر المعلومات الخاصة بشبكة الحماية جتماعيةاإلديوان وزارة العمل والشؤون 
 من الخدمات التي ستفادةاإل ودائرة العمل والتدريب المهني وباقي الدوائر لبيان كيفية جتماعياإلوالضمان 

تقدمها هذه الدوائر، على سبيل المثال يمكن ألي شخص زيارة موقع الوزارة للتعرف على أسماء المشمولين 
م لهذه القروض، كما يمكن من خالل الدخول للموقع بالقروض الممنوحة من مركز التشغيل وكيفية التقدي

  .جتماعيةاإلاإللكتروني التعرف على أسماء مستفيدي شبكة الحماية 
  
 الجانب الفني بالمعلومات  العاملين فيأدخلت وزارة الصناعة خدمة المكتبة اإللكترونية لرفدكما     

 للمستخدمين في جامعة الدفاع فتراضيةاالية وتقوم وزارة الدفاع بتقديم خدمات المساعدة المكتب .الحديثة
 .الوطني

    
  مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم

  
 للعامة، تصاالتواإلتوفر بعض المنظمات غير الحكومية مراكز مجتمعية لتكنولوجيا المعلومات     

  ).١(قم طار راإل إلى نظر أ. أسستهما اإلسكوا أمثلة على نقاط نفاذ مجتمعية الذينويعتبر المركزين
  

   نماذج برمجيات مختلفةستعمالإ  -دال
  
 للبرمجيات مفتوحة المصدر من خالل برنامج األمم لتقوم وزارة العلوم والتكنولوجيا بتطوير هيك    

 .مية الحاسوبيةومحو األوسيغطي هذا النشاط مواضيع التدريب  .المتحدة اإلنمائي لشبكة المصادر المفتوحة
معالم ن ، كما أمعلومات وافرة من مصادرها العالمية واإلقليمية للعراقيين اإلنترنتلنفاذ إلى وفرت حرية ا

 الجهاز نتقلإحيث  من أي وقت مضى، تضاحاًإتبدو أكثر عرفة العلمية والتقنية  األساسية المحلية للمالبنية
 إلى في كتابة البرامج لبرامجخطة تطوير مديرية األنظمة واوفق  ، المعلوماتتكنولوجيا والمركزي لإلحصاء

 Dev-Info، وأسس قاعدة بيانات بواسطة النظام الجاهز ORACLEلغات حديثة كبرمجة قواعد البيانات 
اللغات الحديثة  تحويل كافة األنظمة القديمة العاملة الىو ، النسخ الحديثة من البرامج القديمةإلىباإلضافة 
 الجهاز تفعيلو،  وغيرها من البرامجSTaTaو SPSSالمحدثة  في التحليل على النسخ عتمدوإ ،للبرمجة

 ستماراتإ بما فيها إدخال دخالاإلعمليات جهزة الماسح الضوئي في أ ستخدامكإ حديثةمنظومات اإلدخال الل
 مع تطوير .ربط الطابعات الكبيرة المستخدمة في طباعة التقارير بشبكة تناقل البيانات والتعداد العام للسكان،
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 آخر التحديثات لبيانات ومعلومات موقع الجهاز في ستالمإبغرض ) اإلنترنت( النشر اإللكتروني عبةش
 ستفساراتإالتوقيتات الزمنية المحددة ليتم تنسيقها وتهيئتها للنشر على الموقع وفق الجداول الزمنية، وتوصيل 

ل مديرية لإلجابة عنها وتهيئة المستخدمين ليتم تصنيفها من قبل مديرية النشر والعالقات حسب تخصصات ك
 شعبة النشر اإللكتروني ليتم توصيلها للمستفيدين عن طريق موقع الجهاز إلىاإلجابة اإللكترونية وتوصيلها 

 بما يالئم خططه في النشر جهاز بوضع خطط تطوير تصميم موقعه اإللكترونياإللكتروني، كما قام ال
ل اإلطالع على آخر التقنيات في هذا المجال وإعداد الدراسات، من خالتقنيات نظم المعلومات المستخدمة، و

 شبكة ستخداموإويوفر الجهاز اإلسناد الفني من خالل إعطاء الدورات المتخصصة في تصميم المواقع 
لكترونية تخصيص عناوين بريد إالعمل، و في مجال ستفادةاإل واإلطالع على خدماتها وبيان مدى اإلنترنت

   .جهاز في المحافظاتوحدة لدوائر الم
  
 حيث ٢٠٠٦ منذ عام GTZولدى وزارة الصناعة والمعادن تعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الفني     

راكل وجاري التنسيق المستمر معهم، تم تدريب العديد من المالكات الوظيفية على األنظمة التطبيقية أو
  .لمصدر ألغراض أتمتة العمل من البرمجيات مفتوحة استفادةاال إلى الوزارةتسعى و
 

  ستخداماتالمجتمعية للتكنولوجيا متعددة اإل المراكز  - ١طار اإل
  

تكنولوجيا المعلومات ب الصلةالخدمات ذات ب تزويد المجتمعات الريفية والمناطق الفقيرة  إلىالمراكزهذه تهدف   
: التالية في القرى ين تم تأسيس مركزقدو .أخرى وتسهيالت اإلنترنت والنفاذ إلىتصاالت والتي تتضمن التدريب واإل
 منذ ينوتم تشغيل المركز ل في محافظة ذي قار في الجنوبلتون كوبري في محافظة كركوك شمالي العراق وسيد دخيأ

 :الخدمات التالية، وتوفر ٢٠٠٦حزيران 
  

 الدولية لتشغيل التدريب على مهارات الحاسوب األساسية لجميع أفراد المجتمع المبني على أساس الرخصة 
 ؛)ICDL(الحاسوب 

 ؛يتم التدريب على البرامج بالعربية واإلنجليزية والتركية والفارسية 
 اإلنترنت ستخدامإ.  

 
لتحاق بالبرامج التدريبية، حيث يتم تقديم هذه الخدمات جيع أعضاء المجتمع المحلي على اإلتقوم هذه المراكز بتش  

وقد تم توقيع عدد من العقود . وميين وأعضاء المجتمع المدني بأقل التكاليفلمدرسي وطالب المدارس والموظفين الحك
  .ظمات غير الحكومية من جهة أخرىنبين هذه المراكز من جهة والسلطات الحكومية والمدارس والم

 
وإنه من الجدير بالمالحظة بأن المدربين . عطيت ضمانات خاصة لمشاركة النساء في حلقات دروس للنساء فقطُأ  

 وتنظيم المسابقات ستعملوا أساليب مبتكرة لجذب المشتركين إلى برامج التدريب مثل اإلعالناتفي هذه المراكز قد إ
  .جتماعيةوالمناسبات اإل

 
  

 تصاالتواإل تكنولوجيا المعلومات في بناء القدرات  -رابعاً
  

   األساسيالتعليم  -ألف
 
ماضيتين جهوداً واضحة لمحو أمية الحاسوب لدى بذلت وزارات الدولة المختلفة خالل السنتين ال    

مختلف الشرائح والمستويات الوظيفية، بما فيها شرائح صنع القرار، ويبدو واضحاً دور مديريات التربية 
لكترونية في الجامعات بتنظيم الدورات مراكز الحاسبة اإلوأقسام هندسة الحاسبات وعلوم الحاسبات و
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 مع أقسام القوى العاملة في مراكز الوزارات، وكذلك دور وزارة العمل والشؤون والبرامج التدريبية بالتنسيق
المراكز التدريبية لحاسوب، فضالً عن أنشطة  في تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل في مجال ااالجتماعية
قات شركات القطاع الخاص التي تتولى وفقاً لبرامجها التدريبية فتح دورات في مختلف التطبيلمكاتب و
  .الحاسوبية

  
 ٢٢٥ وبتدائيةا مدرسة ١٠٥مدرسة، منها  ١،٤٧٥بلغ عدد المدارس المشمولة بتدريس الحاسوب     

 معهداً، كما بلغ عدد الحاسبات الموجودة في المديريات العامة ٢٧ثانوية وإعدادية و ١،١٢٠و  متوسطة
 طالب، كما ُزودت وزارة ٣٥٥،٧٩٨حاسبة، وعدد الطلبة المشمولين بتدريس الحاسوب  ٧،٩٥٥للتربية 

جهاز حاسوب من قبل بعض المنظمات ومجالس المحافظات، وتعاقد الوزارة للتزود  ١،١٠٧التربية بـ 
  .Acerبتسعة آالف جهاز حاسوب نوع 

  
 الجامعات العراقية في منهاجها على مكافحة أمية إلىالهيئة العراقية للحاسبات باإلضافة  عتمدتإ    

 ICDLليها من خالل منهاج الدورات التأهيلية وضمن مناهج توازي التأهيل الدولي الحاسبات والقضاء ع
 في هذه الدورات لجميع المستويات المدنية والحكومية شتراكاإلبشكل دوري وعلى مدار السنة وفتح باب 

ع، وأمنية  دورات في البرمجة المتقدمة وإنشاء المواقع اإللكترونية وإدارة المشاريإلىبأجور رمزية إضافة 
  .خرى في مجال المعلوماتيةدورات أو  واإلدارة اإللكترونية،المعلومات والشبكات،

  
خــارج مختــلفة ية  دورات تخصصـإلى تقوم جميع الوزارات العراقية بإرسال موظفيها    

وبخاصة في تهم الوظيفية ءامهـاراتهم العلميـة والعمليـة ورفــع كفا العراق وذلك من أجل تطوير
  . والمعلوماتتصالاإل تكنولوجيااالت مج
  
تلعب و ،ها مديريات التعليم في المحافظاتتطبقالتي مية  األفي جهود محويتم تحديث الوسائل المتبعة     

ووجود عدد  في توفير برامج محو األمية لمناطق مختارة في العراق،  أساسياًالمنظمات غير الحكومية دوراً
لقطاع الخاص تقدم دورات للتوعية في مجال الحاسوب ودورات عائدة لمن المكاتب وشركات التدريب ال

  .تمهيدية للمبتدئين
  
مدرسة ( تضطلع وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي بمهمة بناء القدرات من خالل ثالثة جهات    

 ومتقو) حصاء في الجهاز المركزي لإل اإلحصائيةيب والبحوث، مركز التدرداري، مركز التطوير اإلالقدس
نيات الخاصة مج الحديثة والتق الحاسبات والبراستخدامإ ىهذه الجهات بتدريب الموظفين والقطاع الخاص عل

  . وتكنولوجيا المعلوماتتصاالتباإل
  

  التعليم والتدريب  فيتصاالتواإلتكنولوجيا المعلومات   -باء
  
سين وضع تكنولوجيا المعلومات ح من المشاريع لتراقية للحاسوب والمعلوماتية عدداًالهيئة العأعدت     

 ،نترنت في الجامعات لإل مركزا٣٧ً و مراكز حاسوب١١٠ في العراق وتأسيس ما يقارب من تصاالتواإل
 فتح مراكز تدريب إلىلى بعض الجامعات العراقية إضافة إية هذا المجال فقد دأبت الهيئة ونظراً ألهم
 مالكات القطاع إلىضافة  وذلك لتدريب الموظفين باإللشبكاتكاديمية لحيث قامت الهيئة بفتح أمتطورة، 
 بها اً شهادة دولية معترفالمشارك بعدهامنح  ُي، المتطورة في علم الشبكاتتلوجياوحدث التكنعلى أالخاص 
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المالكات العائدة مهارات لمية وتطوير لى رفع الكفاءة العساعد هذا عقد ، والعالميةسيسكو ة من قبل شركـ
  . مالكات الوزارات األخرىإلى باإلضافة تصاالتاإلفي مجال م العالي لوزارة التعلي

  
قسم في تخصصات هندسة الحاسبات وعلوم الحاسبات ) ٥٠(تضم الجامعات العراقية أكثر من     

التخصصات حوالي السبعة آالف وتكنولوجيا المعلومات حيث بلغ عدد الطلبة في الدراسات األولية لهذه 
 المجموع الكلي للخريجين إلىخريج، وتبلغ نسبتهم  ٨،٠٨٩خصص الخريجين في التطالب، وقد بلغ عدد 

  ).  المعلوماتاتكنولوجيووفقاً لتقارير الجهاز المركزي لإلحصاء  ( في المائة١٠,٨حوالي 
  
للمزيد ) ٢(ت األكاديمية العراقية، أنظر إلى اإلطار رقم تستفيد الجامعات من مشروع اإلسكوا للشبكا    

  .علوماتمن الم
  
 تصالاإل تكنولوجياولغرض إعطاء فكرة عامة عن حجم المالكات العاملة في تخصصات     

 والبريد، حيث بلغ عدد الهندسيون فيها وفقاً إلحصاءات تصاالتلإلوالمعلومات، نضرب مثالً الشركة العامة 
 ٧،١٠٠غ لنفس العام  مهندس من كال الجنسين، أما عدد الفنيون فقد بل١،١٥٠يزيد عن  ، ما٢٠٠٨العام 

فني، فضالً عن مختلف التخصصات الساندة والداعمة للعمليتين الهندسية والفنية من التخصصات األخرى 
كالمبرمجين، واإلحصائيين، والمترجمين، والقانونيين، والمحاسبين، والتدقيقيين، علماً بأن المالكات المذكورة 

  .مشاريع الجديدةقابلة للزيادة وبحسب الطلب على التوسع في ال
  
 والبريد، وهو أحد المراكز التدريبية المتميزة تصاالتلإل المعهد العالي تصاالتاإلكما يرتبط بشركة     

 والمعلومات في الشرق األوسط، وكان هذا المعهد أحد المراكز المتفردة في رفد المنطقة تصاالتاإللنظم 
 المختلفة، فضالً عن الدورات تصاالتاإلالدبلوم في نظم العربية بالمالكات المهنية والفنية من حملة شهادة 

 لعموم الوزارة ختصاصاإلالتدريبية القصيرة، النظرية والعملية، لرفع مهارات المنتسبين في مجاالت 
براته  رقمنة مناهجه ومخت٢٠٠٣وتشكيالتها، وبقية منتسبي الدولة من الوزارات األخرى، وقد تم بعد العام 

سكوا طرفاً في معهد وفقاً للتنسيق الحاصل مع اإلالمتطورة، كما دخل ال Lab Volt  لنظم شركةالتعليمية وفقاً
 جعلها أكاديمية رئيسية للشبكات، إلىمنظومة شبكة الجامعات العراقية، كأكاديمية فرعية للشبكات، يتم السعي 

لوظيفي في التعليم والتدريب بعد جعل المعهد تشكيالً وزارياً، وفقاً لتوجهات الوزارة في توسيع وصفه ا
 والمعلوماتية، وقد خّرج المعهد خالل السنوات تصاالتاإللوجيات الحديثة في نظم وليشمل المزيد من التكن

خريجاً في تخصصات التراسل والبداالت وتراسل البيانات والمعلومات  )٢٦٧(يقارب الـ   مااألخيرةالثالثة 
  .ونظم البريد

  
 والمعلومات، تصالاإل تكنولوجياية القوى البشرية من حملة الشهادات العليا في وفي خطوة رائدة لتنم    

، )من كال الجنسين( يقارب المائة مهندس من حملة الشهادة األولية في البكلوريوس تعاقدت الوزارة مع ما
 الذي على دفعتين لنيل درجة الماجستير في جامعتي برونل وبورتسموث في المملكة المتحدة، وفي الوقت

، ٢٠٠٨ على المؤهل المذكور في نهاية العام األولىحصل فيه جميع الطلبة المتعاقدين مع الوزارة من الدفعة 
     . الدفعة الثانية في نفس التوقيت بمقاعدها الدراسية في الجامعتين المذكورتينلتحقتإ
  
في مختلف مقراتها  صاالتتواإل المعلومات تكنولوجياويجري في وزارة الداخلية فتح مراكز تدريب     

   .الرئيسية ومديرياتها العامة
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هناك عدة أنشطة للتعلم عن بعد يتم العمل بها في مراآز مختلفة للتدريب والتعليم المستمر، وعلى سبيل     
والمايكروسوفت، وهكذا ) CCNA( لجامعة بغداد منح شهادتي الـ ستشارياإل في المكتب )On-Line (المثال يتم

أن يتم عبر عملية التعلم عن بعد، آما يقوم المكتب ) (Industrial Licenseمؤهل يندرج تحت مفهوم الـ يمكن ألي 
متقدمة من شرآة سيسكو، ويتم على مستوى التعليم التربوي وعبر ) On-Line(المذآور بتلقي حزم تعليمية 

تقدم على  ينطبق ما حل التعليم المختلفة، وال تقديم الحزم التعليمية لمراIraqi Educationالقنوات التلفزيونية آقناة 
مستوى منح الشهادات األآاديمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألسباب مازالت تتعلق بموثوقية منح 

    ).On-Line(الشهادات األآاديمية 
  

  كاديمية العراقيةمشروع الشبكات األ  - ٢طار اإل
 

 إلى، خاصة تقنية سيسكو للربط الشبكي، تصاالتواإلم تكنولوجيا المعلومات  تعلي توفيرإلىيهدف هذا المشروع   
 من )لكترونية متكاملةمن خالل بيئة تعليمية إ(ن هذا المشروع العراقيين يمكّ .الشباب العراقي في الكليات والجامعات

  . في الصفوف الدراسية التقليديةي مكان، وعلى طريقتهم الخاصة، وتقييم وتفسير أكثر مما هو عليهالتعلم في أي وقت وأ
  

 مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ئتالفإطبق المشروع بالتعاون مع   
ن المشروع الذي حاز على إ .األمريكيةاللبنانية العراقية وخمس جامعات عراقية رئيسية، وسيسكو، واليونسكو، والجامعة 

 منها ثنتينإ، كاديمية في األقاليم قد نجح حتى اآلن في إنشاء خمس شبكات أ،٢٠٠٥لعام " ضد كل الظروف"جائزة سيسكو 
وكنتيجة لهذا  .كاديمية محلية شبكة أ٢١ إلىربيل إضافة واحدة في كل من البصرة والموصل وأفي مدينة بغداد، و

   .اً طالب٧٥٠ تضم ما يزيد عن  صفا٧٥ًكثر من  أل معلما٢٥٠ً بإرشاد ما يزيد عن  موجها٣٠ًالمشروع، قام أكثر من 
 
  

 تصاالتواإل المعلومات تكنولوجيا ستخدامإ في مجال لبناء القدرات برامج التدريب  -جيم
  
 الحاسوب التابع لمجلس التعاون الخليجي، أربعة مراكز ستخدامإلة الدولية  مركز الرخصعتمدإ    

وقد .  في كل من مدينة السليمانية وكربالء وبغداد والبصرةتدريب على الرخصة الدولية لتشغيل الحاسوب،
دمها التدريبية التي تقوتعتمد الدورات . نشئت شبكة البصرة كجزء من برنامج إعادة إعمار وتطوير العراقُأ

وهناك  . الرخصة الدولية لتشغيل الحاسوب على منهاجستخداماتاإلالمجتمعية للتكنولوجيا متعددة المراكز 
 تقدم دورات تدريبية غير معتمدة ولكنها مستمدة من دورات كات تدريبية في القطاع الخاصدة شر عأيضاً

فضالً عن وجود مراكز متطورة في أغلب  .لشركات دولية مميزة مثل مايكروسوفت وأوراكل وسيسكو
لهذه لبة على حد سواء، والجامعات العراقية متخصصة في تطوير المالكات الوظيفية والتدريسية والط

   .برامج تدريبية دورية على مدار العامالمراكز 
  
تقوم الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات بتقديم الدورات في تخصصات تكنولوجيا     

ت عالمية لشركا على مناهج عتماداًإ منتسبي الدولة، إلى، والتنمية البشرية تصاالتاإل والمعلومات، والشبكات
  . مايكروسوفت وسيسكوة متميزة مثلدولي

  
جل فتح مراكز على رخصة رسمية من أ عض الجامعات العراقية بالحصولوفي هذا المجال قامت ب    

 قيام الهيئة العراقية للحاسبات إلىضافة ، باإل)ICDL(تدريب لمنح الرخصة الدولية لتشغيل الحاسوب 
، لكترونيةتصميم المواقع اإلقنية المعلومات، م العالي بتخصص توالمعلوماتية بفتح الدراسات العليا في الدبلو

 كنولوجياتقسام علوم وهندسة الحاسوب وفي فتح أقيام الجامعات العراقية بالتوسع و، الوسائط المتعددة
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 المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية إلىة ضافمجيات للدراسات األولية والعليا إت وهندسة البرالمعلوما
  .داخل وخارج العراق

  
 لنظم المعلومات والحاسبات اإللكترونية التابع لجامعة بغداد أحد أهم مراكز ستشارياالالمكتب وُيعد     

قليمياً لمشروع أكاديمية في منطقة الشرق األوسط، فضالً عن كونه مركزاً إ Excellence Centreالتمّيز 
  .من هذه الوثيقة) ٢(ي اإلطار فإليه العراقية المشار الشبكات

  
لبناء المهارات وتطوير القدرات، كما توفر وزارة الداخلية برامج تدريب حكومية وغير حكومية و    

  .ملين فيهالكترونية أساساً لترقية العامهارات محو األمية اإل تعتبر
  
ها، من ي العمل على تدريب وتطوير منتسبإلى منذ بداية تأسيسها تصاالتواإلسعت هيئة اإلعالم     

 . الدورات التدريبية في مختلف المجاالت التي تخص عمل الهيئة، داخل القطر وخارجهخالل المشاركة في
كدورات ين في الدورات التدريبية، كما تقوم وزارة الموارد المائية بتدريب مدربيها وتأهيلهم كمحاضر

   .ئية والبشريةوإدارة الموارد الما ،ونظم المعلومات الجغرافية، ورخصة التشغيل الدولية للحاسوببرامافيرا 
 لقيادةة  دورات للحصول على الرخصة الدوليطبقت وزارة الصناعة مشروع محو األمية اإللكترونية بتوفير

   .الحاسوب
  

  ختراعاال وبراءات بتكاراال  -دال
  
فضالً عن إجراء بشكل أساسي في الجامعات،  تتم ٢٠٠٣قبل العام كانت نشاطات البحث والتطوير     

معظم  تضررت . أبحاثا تطبيقيةعة والمعادن وهيئة التصنيع العسكريوزارة الصناابعة لالتالمؤسسات بعض 
  بعض المرافق من خالل تبرعاتسترجاعإ، وتم تالها  وما٢٠٠٣خالل أحداث العام مرافق البحث والتطوير 

   .آخرينولتنمية الدولية الوكالة األمريكية ل
  
دوائر البحث تلعب لسنوات الثالثة الماضية، حيث على إن تطورات دراماتيكية قد حصلت خالل ا    

عمار والصحة لعلوم والتكنولوجيا واإلسكان واإلوالتطوير في الجامعات والوزارات العراقية مثل وزارة ا
 الدوائر والمؤسسات إلىكبيراً في إدخال تكنولوجيا المعلومات النفط وغيرها من الوزارات دوراً والدفاع و

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فضالً عن الدراسات األولية ومراكز الحاسوب، المرتبطة بها، وتضم
، بألقاب علمية أستاذ وأستاذ مساعد، يسهمون بتطوير هتدريسي من حملة شهادة الدكتورا) ١٠٠(أكثر من 

علوم البحث العلمي من خالل اإلشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا في تخصصات هندسة الحاسبات و
إن .  موزعين على كافة الجامعات العراقية،) طالب وطالبة١٥٠(في الوقت الحالي الحاسبات البالغ عددهم 

القدرات البشرية العراقية من األعداد المتزايدة للمالكات التدريسية وطلبة الدراسات العليا، القائمين بعملية 
هي إال مؤشرات إيجابية  ، ما والمعلوماتتصالاإل تكنولوجيا ستخدامبإالنهوض بالبحث العلمي والتطوير 

  .لمستقبل واعد في مجال تطبيقات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
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  تصاالتواإلتكنولوجيا المعلومات  ستخدامإ واألمن في الثقة بناء  -خامساً
  

  لكترونيةئق اإل المعامالت والوثاستخدامإ  -ألف
  
على قانون لتنظيم خدمات التوقيع اإللكتروني والمعامالت ، قريباً جداً بصدد المصادقةالحكومة     

 يتم من خالل هذا القانون . الجهات العليا التشريعية والتنفيذية للمصادقة عليهإلى مرفوع  فهو حالياًاإللكترونية
لتطور  مع انسجاماإ الوسائل اإللكترونية في إجراء المعامالت كافة، وذلك ستعمالإلتوفير اإلطار القانوني 

 وتنمية أنشطته، فضالً عن اإلنترنت صناعة  والمعلومات وتشجيعتصالاإلت تكنولوجياالحاصل في مجال 
مواكبة التطورات القانونية في الجوانب اإللكترونية وتطويع النظم القانونية التقليدية بما ينسجم مع نظم تقنية 

 العربية لتنظيم أحكام التوقيع اإللكتروني في مجال تفاقيةاإلكما وقع العراق الحديثة،  تصاالتواإلالمعلومات 
 اإلجراءات تخاذبإ العربية، وتقوم الحكومة قتصاديةاإلالمعامالت اإللكترونية الصادرة عن مجلس الوحدة 

  .األصولية للمصادقة عليها
  
عدادية قامت وزارة التربية بتطوير وتحديث التطبيق الخاص بتجربة الدفتر اإللكتروني للمرحلة اإل    

منعاً للغش والتزوير والتالعب، فضالً عن إصدار وثائق إلكترونية عالية الكفاءة من حيث النوعية والدقة 
 .ويصعب تزويرها

   
   والشبكاتلكترونيةأمن المعامالت اإل  -باء

  
البرامج كانت كما .  إدارة الشبكات لمسؤوليعلى الجهود الفرديةمقتصرة التطبيقات األمنية كانت     
 الشخصي ستخداماإل لكتروني تقتصر على مستوى البريد اإلقتحامإلمضادة للفيروسات والبرامج المضادة ال

يمكن  الفضاء السيبراني العراقي، على إصدار التشريعات الخاصة بحمايةحالياً يجري العمل ، للحاسوب فقط
لين عن الشبكات أو  على المستوى الشخصي للمسؤومالحظة بعض الممارسات الجيدة في أمن الشبكات

 المحمولة ط الوسائستعمالإلتي أسستها اإلسكوا قوانين تمنع فعلى سبيل المثال، تفرض المراكز االمؤسسات، 
 اإلجراءات تخاذبإ لضمان أمن الشبكة وخصوصيتها، كما تقوم معظم الوزارات العراقية داخل هذه المراكز

 على جتماعيةاإللوماتية، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الكفيلة بحماية شبكاتها اإللكترونية ونظمها المع
 من الفيروسات  للوزارة الداخليةالشبكةحماية  لضمان ISA SERVERسبيل المثال ال الحصر بتنصيب 

 Domain الخارجية والمحافظة على البيانات بشكل آمن، كما تم تحصين شبكات الوزارة بـ ختراقاتواإل

controllerبيانات الخاصة بأنظمة الشبكات وتخصيص المهام لكل مستخدم للحفاظ على ال .  
      
 خطة مدروسة لحماية البيانات والشبكات بواسطة ربط شبكة  والمعادنوتطبق وزارة الصناعة    

 ختراقاتواإلات المستفيدين من الفايروسات  حماية حاسبمين لتأ Firewall جهازإلىالوزارة وكافة المستفيدين 
  الـلبرمجيات النسخ المرخصة عتمادإ إلىضافة باإلكفاءة عالية،  عمل الشبكة بستمراريةإوبالتالي ضمان 

)antivirus(.   
  

  حماية الخصوصية والبيانات  -جيم
 
 لكترونية الفردية فقط، المواقع اإلعلىمقتصراً تطبيق مبادئ حماية الخصوصية وحماية البيانات كان    
 من وضع تشريعات األمن السيبراني، وحماية الفضاء السيبراني، نتهاءاإلتشرف الجهات المختصة على و
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وهناك إجراءات مختلفة تقوم بها الوزارات العراقية تجاه هذا  ستخداماال وسوء ،وحماية خصوصية البيانات
 نشر الوعي بين المستخدمين وتثقيفهم حول حماية إلىالموضوع، ففي وزارة الصناعة مثالً يتم السعي 

  .لبياناتالخصوصية وا
  

  تصاالتواإلمات تكنولوجيا المعلو ستخدامإسوء مجابهة   -دال
  
، حضرته الجهات ذات  بعقد مؤتمر تخصصي٢٠٠٩ في شباط من العام تصاالتاإلقامت وزارة     

 لمناقشة  والمعلوماتتصالاإل تكنولوجياالخبراء العراقيين في ، ولفيف من ختصاصاإلالعالقة بمجاالت 
الجريمة اإللكترونية وسوء والخصوصية ومجابهة  لحماية أمن البيانات تخاذهاإر الواجب اآلليات والتدابي

على  ن التي سيتم إصدارها بهذا الخصوص، ويتمتم التطرق إلى حزمة القوانيوقد  ، الفضاء السيبرانيستخدامإ
ع وجود خطة لمجابهة ، م)Spam( وزارة الصناعة مثالً مكافحة البريد التطفلي  التدابير التي تتخذهامستوى
   ).Disaster Recovery( الحوادث

  
 التمكينية البيئة  -سادساً

  
   القانونية والتنظيميةبيئة ال -ألف

  
 حيث يتم ،تصاالتواإلفي قطاع تكنولوجيا المعلومات  المباشر ستثمارباإل  الحكومة العراقيةترحب    

 من مناقشتها في مجلس نتهاءاإلوانين التي تم وهناك حزمة من التشريعات والقصياغة نظام تشريعي متطور، 
قانون ، وتصاالتلإل كالقانون العام للمصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذ في أقرب أجل ممكن، النواب،
، فضالً عن القانون العراقي تصاالتواإل الخاص بهيئة اإلعالم تصاالتاإل وقانون تنظيم ،تصاالتاإلوزارة 

  .في المعلوماتية
  
 العربية لتنظيم أحكام التوقيع اإللكتروني في مجال المعامالت اإللكترونية تفاقيةاإل وقع العراق كما    

 ،جراءات األصولية للمصادقة عليها اإلتخاذإب العربية، وتقوم الحكومة قتصاديةاإلالصادرة عن مجلس الوحدة 
 تصاالتواإل المعلومات تكنولوجيا مع التطور الحاصل في مجال نسجاماإ تفاقيةاالويأتي التوقيع على هذه 

 الحديث تصالاال وتوفير األسس واألطر القانونية للمعامالت اإللكترونية من خالل وسائل اإلنترنتوأنشطة 
 المعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع اإللكتروني ومواكبة تكنولوجيا واإلنترنت ستخدامإوتشجيع 

كترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية التطورات القانونية في الجوانب اإلل
  . الحديثةتصاالتواالالمعلومات 

  
كان العراق من أوائل الدول التي سنت قوانين حماية حقوق النشر والعالمات التجارية في العامين     

 باريس للمنظمة العالمية على ميثاق ١٩٧٦ ولكن التطبيق كان محدوداً، وقد وقّع العراق عام ١٩٧١ و١٩٥٧
، وكانت أحدث التشريعات العراقية ذات العالقة هي األمر الصادر عن سلطة )الوايبو(للملكية الفكرية 

  . حول تعديل قانون حق المؤلف٢٠٠٤ لسنة ٨٣ المؤقتة المرقم ئتالفاإل
  
منح التراخيص الحصرية ل الصالحيات تصاالتواالعالم يئة اإلالعراقي النافذ هفوض التشريع ُي    

ر التنفيذي  وتؤدي الهيئة عملها من خالل المديومات في العراق، والبث وخدمات المعلتصاالتاإلوتنظيم 
 . أمناء مكون من تسعة أعضاء يمثلون قطاعات مختلفة من المجتمع العراقيالعام وتحت إشراف مجلس
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شراف وخاضعة إلدارياً ومالياً لة إ مؤسسة مستقتصاالتواإلوجب الدستور العراقي تعد هيئة اإلعالم وبم
  .مجلس النواب العراقي

  
ها جور التراخيص التي تدفع في ذلك على أعتمادهاإتمويل الهيئة، فإن التشريع يحدد أما بالنسبة ل    

 إلىحصل عليها والتي تتجاوز ميزانية الهيئة المصادق عليها، الشركات وتقوم بتحويل كافة األرباح التي ت
  .حصل عليها الهيئة كافة الغرامات التي تإلىاقية العامة باإلضافة الخزينة العر

  
دارة لتعليمات وقواعد العمل الالزمة إلنظمة واالعراقي، تلتزم الهيئة بإصدار األوعلى وفق القانون     

ها، طاراً شامالً لسياست وبناء على ذلك فقد طورت الهيئة إعملياتها، وعمل الصناعات التي تقوم على تنظيمها،
ئ ألخالقيات وقواعد العمل، ووضعت أنظمة لتوزيع الطيف الترددي وقواعد منح التراخيص ومجموعة مباد

  .يعالممحتوى اإلالقواعد تنظيم آليات فض المنازعات، وحماية حقوق المستهلكين، و إلىإضافة 
  
 سياسة مادعتوإ المسؤولية المباشرة عن تطوير تصاالتاإل الذي تتولى فيه وزارة وفي الوقت    

 هي الجهة تصاالتواإل وإصدار التشريعات بشأنها، فإن هيئة اإلعالم تصاالتاإلإستراتيجية في مجال 
المنظمة المستقلة التي تنفذ هذه السياسة، فضالً عن تطوير السياسات الميدانية الخاصة بها، وإن من أهم 

  :مسؤوليات الهيئة
  

والربط وية والخدمات وتشمل التراخيص والتسعير  الخلتصاالتاإلتنظيم البث اإلعالمي وشبكة  -
 ؛ الدوليةتصاالتاإلساسية لتوفير خدمات الداخلي وتحديد الشروط األ

 ؛ ذبذبات البث اإلعالميستعمالإتخطيط وتنسيق وتوزيع وتحديد  -
 ؛تنظيم مضامين اإلعالم وتطوير آليات الصحافة المطبوعة -
 ؛نتخاباتإلباوضع وتطوير وتعزيز قواعد اإلعالم الخاص  -
 ؛ توجيهات السلوك المهني على موضوعات اإلعالمعتمادوإدعم وتشجيع التأهيل المهني  -
 القوانين على الحكومة والجهات المعنية بهذا قتراحوإ اإلعالم وتصالاإلتطوير ونشر سياسات  -

  .الشأن
 
 البنى التحتية  الكبيرة في مجاالتستثماراتاإل روح التنافس المتكافئ وتشجيع العمل على بث إن    

 بالقوانين لتزاماإلمان وحماية حقوق النشر والملكية الثقافية، فضالً عن حماية المعلومات الشخصية وض
 إضافة  الهيئةها، هي مسؤوليات إضافية تتوالختصاصاإلجاالت واألعراف الوطنية والدولية ذات العالقة بم

   .تقدم  ماإلى
  
، على تنفيذ بعض الخطوات اإلستراتيجية وتحقيق األهداف كما عملت الهيئة منذ بداية تأسيسها    

  :المطلوبة فيما يخص تطوير وتنفيذ مشروع التراخيص الالسلكية المحلية الثابتة وكاآلتي
  

ز بشكل خاص على زيادة يتركالو. تصاالتية في العراقالعمل على تحقيق نمو حيوي للكثافة اإل  -
لكترونية في المناطق الريفية والمناطق األخرى اإل والمعلومات تصاالتاإلفرصة الحصول على 

  ؛ضعف هذه الخدمات في أنحاء البالدالتي تعاني من 
ة للشعب العراقي تعكس  عالية الجودة وبأسعار معقولة ومناسبتصاالتإالعمل على توفير خدمات  -

   ؛ والديموغرافية في العراقجتماعيةاإل الحالية والتعددية قتصاديةاإلالطبيعة 
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 السوق الحالية، بحيث تمتلك تجاهاتإ المحلية تعكس تصاالتاإلدار تراخيص لتجهيز خدمات صإ -
  ؛المرونة للتكيف المباشر لظروف السوق المستقبلية

 في دخول شركات ساسياًأعب فيه المنافسة المشروعة دوراً ، تلتصاالتاإلسيس سوق لخدمات أت -
 .، والنجاح التجاري وبأجور مناسبة والكفاءةتكارباإلمكانيات، لتطوير  جيدة السمعة واإلتصاالتإ

إدارة الطيف الترددي الخاص بالعراق، وغيره من الموارد الطبيعية النادرة، بطريقة تتميز  -
بالشفافية والعدالة، وتنسجم مع المعايير واألعراف الدولية وتسهم في خدمة المصالح اإلستراتيجية 

ن العراق من أوائل الدول التي سنت قوانين حماية حقوق تجدر اإلشارة الى إ. الكبرى في العراق
 ولكن التطبيق كان محدوداً، وقد وقع ١٩٧١ و١٩٥٧النشر والعالمات التجارية في العامين 

، وكانت أحدث )الوايبو( على ميثاق باريس للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ١٩٧٦العراق عام 
 لسنة ٨٣مر الصادر عن سلطة اإلئتالف المؤقتة المرقم التشريعات العراقية ذات العالقة هي األ

 . حول تعديل قانون حق المؤلف٢٠٠٤
  

  إدارة أسماء النطاقات  -باء
  
 الحكومة سترجعتإ، حين ٢٠٠٦حتى عام ) iq.( الوطني اإلنترنت نطاق سمإيكن متاحاً للعراق لم      

 منذ العام تصاالتواإلاشرت هيئة اإلعالم ، بICANN من خالل مباحثات رسمية مع جهة الـ سماإلالعراقية 
عد هذا ُيوعلى الشبكة الدولية، " iq"طالق رمز العراق الوطني إحتى تمكنت من  ، المكثفةتصاالتهاإ ٢٠٠٤

 جتماعيةاإل توفير فرص التنمية إلىنجازاً متميزاً بقياسات الزمن العراقي الحاضر وسيقود حتماً إالحدث 
  .  والمعلوماتتصاالتاإلكنولوجيا  لتقتصاديةواإلوالثقافية 

  
كان حضوره شبه منتظم في جميع المناسبات اإلقليمية والدولية منذ  و،ةليعافهم العراق بسا    
 الالحقة جتماعاتواإل التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، مروراً بالقمة المذكورة، جتماعاتاإل

 لجامعة الدول اإلنترنتة العربية في أسماء النطاقات على شبكة  اللغستخدامإللفريق العربي المكلف بدراسة 
 في كانون اإلنترنتالعربية، فضالً عن حضور المناسبات الدولية ذات العالقة وآخرها منتدى حوكمة 

 .  في حيدر آباد٢٠٠٨ ديسمبر/األول
  

  تصاالتواإل المعلومات تكنولوجيا في مجال توحيد المعايير  -جيم
  
 إتباع األساليب الحديثة لألرشفة ومعالجة  المعلوماتتكنولوجياهاز المركزي لإلحصاء وم في الجيت    

 عضويتها إلى نضماملإلالدولية، ويتجه وحفظ قواعد البيانات، والعراق عضو مراقب في منظمة التجارة 
 ستناداًإياغته والمعامالت اإللكترونية الذي تم ص تشريع التوقيع اإللكتروني إلىالدائمة، وقد تم التطرق 

يتولى الجهاز المركزي للتقييس و .األوروبيللتشريعات الدولية ذات العالقة كقانون األونسترال والتوجيه 
  .والسيطرة النوعية العائد لوزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي هذه المهمة

   
   التدابير الداعمة -دال

  
 ٣٧٨يقارب   ما٢٠٠٨ للعام تصاالتاإلزارة  لمشاريع وستثماريةاإل حجم التخصيصات الحكومية إن    

 ٢٥٠الـ بق، كما تجاوز حجم هذه التخصيصات مليار دينار عراقي بما فيها المبلغ المدور من العام السا
، برغم التقليص النسبي الحاصل على الموازنة العامة للعام المذكور بسبب ٢٠٠٩مليار دينار في العام 
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 والمعلومات من تصالاإلت تكنولوجيانح وقروض داعمة لتطوير قطاع ، فضالً عن ُم أسعار النفطنخفاضإ
ذُكر في أعاله،   ماحتسابإيدخل في   مختلفة كمنحة البنك الدولي والقرض الياباني، والجهات دولية

     .لوجيات في كل وزارة على حدةوتخصيصات الصرف على تلك التكن
  
  مليار دوالر٣,٧٥ ما يقارب ستثمارإحيث تم ، عاليةاً  نسبتصاالتاإل في شبكات ستثماراتاإلغت بل    

 Revenue( المشاركة في واردات هذه الشركات إلىضافة هذا باإل  من تراخيص الهواتف الخلويةأمريكي

Share(بين   الذي يتراوح ما)(من إجمالي الواردات )  في المائة١٨-١٥Gross Revenue(، ٨٠ وما يقارب 
  تراوحت مابين واردات المشاركة في ونسبة خيص الهواتف الالسلكية الثابتة  من ترامليون دوالر أمريكي

 في العراق تصاالتاإل المنافسة في سوق ستثماراإل وقد شجع هذا من إجمالي الواردات،)  في المائة٣٣-١٠(
  . أقلتكلفةوفضل أمما يوفر خدمة 

  
 جتماعيةواإل قتصاديةاإلع التنمية شجوت متعدد الموارد، االقتصاد إلىدعم الحكومة توجهات التحول ت    

 تصالاإلت تكنولوجيا  القطاعات المختلفة ومن بينها فيستثمارلإلتشجيع القطاع الخاص المستدامة من خالل 
وتتحد معها في  ، كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة والموارد العالية والتقليل من أثر البطالةوالمعلومات،

، ومنظمات المجتمع المدني كإتحاد الصناعات العراقي وغرف ستثمارلإلراقية هذه التوجهات الهيئة الع
و الجزئي والتسهيالت يتمثل هذا الدعم بالتمويل الكلي أ، حيث تصاالتواإلالصناعة والتجارة وهيئة اإلعالم 

   . المشاريع الناهضةحتضانوإالمصرفية والضريبية، 
    

  تصاالتاإلو المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
 
 المتاحة والتطبيقات اإللكترونية تصالاإل جميع وسائل ستخدامإ الوزارات العراقية م في عموميت    

المختلفة لتطوير أداء العاملين ورفع اإلنتاجية والتفاعل البيني المتبادل مع بقية الجهات داخل الحكومة، وفي 
 في دوائر الوزارة كنظام صرف أنظمةتطبيق عدة يتم  على سبيل المثال، جتماعيةاإلوزارة العمل والشؤون 

 ونظام  ونظام الخدمات الصناعية ونظام أرباح الشركات ونظام المسح الصناعيشتراكاتاإلالرواتب ونظام 
 رتباطإ، فضالً عن ونظام متابعة األسعار التخمينية في دائرة المشاريع واإلعمار جتماعيةاإلشبكة الحماية 

، أسوة ببقية تصاالتاإلمة اإللكترونية لوزارة  الخاص بمشروع الحكو WBBترنت اإلنالوزارة بمنظومة
ذا في جميع الوزارات األخرى وبحسب حاجة الوزارة ألنواع التطبيقات المختلفة وذات وزارات الدولة، وهك
  .العالقة بطبيعة مهامها

  
دمة في وزارة الموارد المائية ندرج على سبيل المثال نظم المعلومات والتطبيقات اإللكترونية المستخ    

  :يلي نترنت مركزية تتضمن ماتم بناء شبكة إحيث 
  

 ؛ المركزيةاإلنترنتمنظومة  -
 ؛ الخاصة بنظام الماليةاإلنترنتمنظومة  -
 ؛WBBلكترونية  الخاصة بمشروع الحكومة اإلاإلنترنتمنظومة  -
 ؛ لدار الضيافةاإلنترنتمنظومة  -
 .زارةلومنظومة الفيديو كونفرنس في مركز ا -

  
، )جهزة حماية، أبعات، طااتسكنر ( من الحاسبات وملحقاتها التجهيزات والعتادياتإلىة إضاف    

  :تم بناء عدة قواعد لألنظمة والمعلومات ، كمالتغطية أعمال الوزارة المختلفة
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 ؛بنك المعلومات الهيدروجيولوجية -
 ؛نظام مشاريع الوزارة -
 ؛نظام األفراد -
 ؛نظام الصادر والوارد -
 ؛نظام المناقصات -
 ؛قاعدة بيانات المكتبة -
 ؛قاعدة بيانات أنشطة الوزارة -
 ؛قاعدة بيانات شؤون المواطنين -
 . قاعدة بيانات المحطات الهيدرولوجية -

 
 اإلنترنتكما تم إعادة تصميم موقع الوزارة الرسمي بما ينسجم مع التطور في مجال تصاميم مواقع     

العالمية وكذلك تصميم مواقع إنترنت للتشكيالت المرتبطة بالوزارة وربطها بالموقع الرسمي وعدة فقرات 
 وكذلك تشغيل العنوان اإلنترنتأخرى كشؤون المواطنين لغرض متابعة المواطنين لطلباتهم عن طريق 

على الشبكة الدولية وبالتعاون مع هيئة اإلعالم ) www.mowr.gov.iq (سمبإالجديد لوزارة الموارد المائية 
  .تصاالتواإل

  
إنجاز ونصب وتشغيل أجهزة وشاشات منظومة المفكرة اإللكترونية لعرض النشاطات والتعليمات     

 الحديثة لى نشر آفاق المعرفة بالتكنولوجيالمراجعين أو المنتسبين باإلضافة إوالتعاميم كافة سواء التي تخص ا
هوار ومشروع عاش األلى منجزات الوزارة في مجال إنالمائية وتقنية المعلومات إضافة إفي مجاالت الموارد 

المصب العام ومشاريع الموارد المائية األخرى، بموجب تقارير وأفالم تبث من خالل شاشات جدارية في 
تطبيقات وقواعد أنظمة مصممة لهذه الغاية  وبرمجيات ستخدامبإ الخارجية ستعالماتواإلأروقة مقر الوزارة 

  .ستمراربإ وتحّدث
  
وهكذا في جميع الوزارات األخرى وبحسب حاجة الوزارة ألنواع التطبيقات المختلفة وذات العالقة     

  .بطبيعة مهامها
  

  الحكومة اإللكترونية  -ألف
  
جال الحكومة ين في مي بعقد مؤتمرين تخصصاإلنترنت عبر شركة تصاالتاإلقامت وزارة     

حضره ، ٢٠٠٩فبراير  /الثاني في شباط، و٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني في األولاإللكترونية، كان المؤتمر 
ر ذات الصلة لمناقشة الدوائرات والشركات وافي كافة الوز  المعلوماتتكنولوجيا وتصاالتاإلالمعنيون بنظم 

ية مشروع ، ومنها تاريخ وخلفلكترونيةاإلكومة تهيئة البنى التحتية لمشروع الحاألداء لساليب سبل وأ
)Wireless Broadband-WBB(  والذي يتم بموجبه ربط جميع الوزارات هذا المشروعل من البنى التحتيةكونه 

  .اإلنترنتورفدها بخدمة 
  
وتقوم الهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية حالياً بتنفيذ مراحل مشروع شبكة بغداد السريعة     
)Wireless Broadband Network-WBBN( الذي يدخل ضمن مشروع الحكومة تصاالتاإل بالتنسيق مع وزارة ،

المشروع ربط ويشمل اإللكترونية حيث تسعى الحكومة العراقية بتنفيذ وربط بعض الوزارات فيما بينها، 
  .ن الدوائر المعنية المرئي بيتصالاإلغراض م العالي بشبكة داخلية تستخدم ألمبنى ديوان وزارة التعلي
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لكترونية بتطبيق الحكومة اإلقامت وزارة العلوم والتكنولوجيا والهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية     
بمثابة العمود الفقري  مؤسسات حكومية بشبكة السلكية تعتبر ١٠في وزارات مختارة، حيث تم ربط 

في  عن قيام مركز التعليم المستمر فضالً. لومات فقط هذه الشبكة لنشر المعستخدامإتم . لكترونيةللحكومة اإل
 الحكومة ستخدامإ كتمالإإن  .لكترونية في حي الكرادة في بغدادة بغداد بإنشاء نموذج الحكومة اإلجامع

مين اإلصالح اإلداري وإعادة هندسة اإلجراءات والتدريب وتوفير  تمويل كاف لتأإلىاإللكترونية يحتاج 
   .برمجيات مرخصة

  
    : ما يلي بالكامل، يتم تنفيذهاعندما ،لكترونيةتضمن الحكومة اإل

  
 ؛موثوقيةشفافية وو، أفضل ةكموح -
 ؛لمواطن التي كانت مفقودة منذ زمن بناء ثقة ا -
 ؛الحكومةوازنة لم أفضل ستخدامإ -
 ؛األعمالدعم قطاع  -
 ؛ن جميع مستويات الحكومة والمجتمع بيأفضل تصاالتإ -
 ؛ أفضلالحصول على خدمات حكومية -
  ؛)الحكومة+ الزوار+ واطنالم+ التجارة (للمستفيدين  أفضلخدمات تقديم  -
 .جميع مستوياتهبالتعلم  والمعرفةتعزيز الشراكات وتسهيل  -

 
حدى التي تعد إدارة المالية الموحدة و الخاصة بنظم اإل FMISقاتيفي تطبالصناعة وزارة شاركت     

 كما  حيث سيتم تنفيذ النظام المذكور على رواتب الموظفين،،كترونيةليقات المطلوبة لتنفيذ الحكومة اإلالتطب
برمجيات ولوازم إدارة المحتوى في الوزارة، وتوفير  واإلنترانت، اإلنترنتتم بناء موقع الوزارة على 

   . بين مركز الوزارة والجهات األخرىتصالاإلتأسيس خدمة البريد اإللكتروني، تأسيس خطوط 
  
 من البنى التحتية للحكومة اإللكترونية وفق مشاريع الحزم نتهاءاإلعلى مشارف العراق يعتبر     

، وإصدار حزمة القوانين اإللكترونية كقانون التوقيع اإللكتروني والمعامالت تصاالتاإلالعريضة لوزارة 
 محدود خدامستإ هناك ،التسوق اإللكترونيأما بالنسبة إلى . التجارية اإللكترونية وتطوير القطاع المصرفي

لبطاقات الدفع اإللكتروني، أما في مجال المعلومات التجارية فلدى وزارة التجارة مركز خاص للمعلومات 
التجارية متاح للقطاعين العام والخاص ويقدم الكثير من الخدمات المعلوماتية والدعم الكامل لرجال األعمال 

  . نقطة تجارة دولية إلىوالمستثمرين العراقيين واألجانب ويمكن أن يتحول 
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  قائمة بالمواقع اإللكترونية لبعض المؤسسات والمنظمات الحكومية  -١الجدول 
  

 العنوان االلكتروني المؤسسات الحكومية ت
http://www.iraqipresidency.net  ة         رئاسة الجمهورية العراقي ١
http://www.pmo.iq                          رئيس الوزراء العراقي ٢
http://www.parliament.iq                           مجلس النواب العراقي ٣
http://www.most.gov.iq                       وزارة العلوم والتكنولوجيا ٤
http://www.moi.gov.iq                                    الداخليةوزارة  ٥
http://www.moh.gov.iq                                     وزارة الصحة ٦
http://www.moelc.gov.iq                                   وزارة الكهرباء ٧
http://www.moen.gov.iq                                       وزارة البيئة ٨
http://www.mop.gov.iq               وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ٩
http://www.mof.gov.iq                                     وزارة المالية ١٠
http://www.moys.gov.iq                            وزارة الموارد المائية ١١
http://www.molsa.gov.iq              وزارة العمل والشؤون االجتماعية ١٢
http://www.moedu.gov.iq                           وزارة التربية العراقية ١٣
http://www.humanrights.gov.iq                            وزارة حقوق االنسان ١٤
http://www.mosla.gov.iq                     وزارة والشؤون االجتماعية ١٥
http://www.motrans.gov.iq                                        النقلوزارة ١٦
http://www.oil.gov.iq                                        النفطوزارة ١٧
http://www.moch.gov.iq                         وزارة االسكان واالعمار ١٨
http://www.moys.gov.iq                         رة الشباب والرياضةوزا ١٩
http://www.mofa.gov.iq                         وزارة الخارجية العراقية ٢٠
http://www.industry.gov.iq                         الصناعة والمعادنوزارة ٢١
http://www.minisryofculture.gov.iq                                     الثقافةوزارة ٢٢
http://www.iraqimoc.net                       وزارة االتصاالت العراقية  ٢٣
http://http://www.modm-iraq.net                   وزارة المهجرين والمهاجرين ٢٤
http://www.iraqijustice.ql4h.net                              العراقيةوزارة العدل ٢٥
http://www.moheiraq.org            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٢٦
http://www.motirag.org                           وزارة التجارة العراقية ٢٧
http://www.moagr.org                                    وزارة الزراعة ٢٨
http://www.mod.mil.iq                                      وزارة الدفاع ٢٩
http://www.iraqimow.com                     وزارة الدولة لشؤون المرأة ٣٠

  
  لكترونيةالتجارة اإل  -باء

  
تصاالت وإتكنولوجيا معلومات على توفير نظام بنكي حديث وعلى تعتمد نشأة التجارة اإللكترونية     

وقد .  وبناء العراقإعمار إعادةمتعلقة ببعض مشاريع لكتروني الشراء اإل تسهيالت ال حالياًتتوفرو. متقدمة
 لكتروني بهدف تحقيق فعاليةاإلالشراء  مبادرات من القطاع الخاص ةي ومحلأطلقت جهات دولية وإقليمية

صادق عليها الصندوق التي لكتروني هي تلك اإلالشراء برز مبادرات أن واحدة من إو.  وشفافية أكثروتأثير
 ةودعال من ءاًابتدإمشاريع متعددة، ل لكترونيالشراء اإل توفر تسهيالت ، والتيعمار العراقإ إلعادةالدولي 

 التعليم  من القطاعات مثل كبيراًوتغطي هذه المشاريع عدداً. عليه ختياراإل اإلحالة على من يقع إلىللمناقصة 
تجاري  "أطلقها هي تلك التي أخرىرة دومبا .واإلعمار تصاالتواإلالصحية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية 
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 المشتري والمزود حول مجموعة واسعة لتقاءإل األساس" تجاري عراق"وفر ي. ٢٠٠٤في بدايات عام " عراق
إجراءات الشراء ، ولكن  الشراءالحكومية طلباتلكترونية اإلتنشر بعض المواقع . من المنتجات والخدمات

الذي أقامته وزارة ( WiMAX تقنية ستخدامبإ، وحيث إن مشروع ربط المصارف العراقية تتم بالطرق التقليدية
 لربط كافة المصارف في ٢٠٠٩ عام  في مطلعفتتاحهإقد تم ) ك المركزي بالتعاون مع البنتصاالتاال

محافظة بغداد بالبنك المركزي العراقي، كما يتضمن المشروع ربط المصارف الرئيسية في المحافظات 
، األمر الذي سيفتح آفاقاً واسعة أمام VSAT تقنية ستخدامإاألخرى بالبنك المركزي العراقي عن طريق 

 ربط ختبارإ كما يجري . والمقاصة اإللكترونيةاإللكتروني لألمواليل  العمليات المالية والتحوتمتةألالعراقيين 
 والمباشرة بتشغيله خالل النصف األول من WBBبموجب مشروع نظام المدفوعات المالي لوزارة المالية 

  . ٢٠٠٩العام 
  
 محدود لبطاقات الدفع ستخدامإمع  التسويق اإللكتروني، ستخدامإيتم في وزارة التجارة حالياً     

مركز خاص للمعلومات التجارية متاح للقطاعين اإللكترونية، وفي مجال المعلومات التجارية لدى الوزارة 
 والمستثمرين العراقيين األعمالالعام والخاص ويقدم الكثير من الخدمات المعلوماتية والدعم الكامل لرجال 

  .ة تجارة دولية نقطإلىواألجانب ويمكن أن يتحول 
 

   التعلم اإللكتروني-جيم
  
يتم السعي إلى إدخال نظم وتطبيقات التعلم اإللكتروني، ومناهج تكنولوجيا المعلومات في جميع     

  .المراحل والمستويات الدراسية
  
 ٤يتم بالتعاون مع اليونسكو واإلسكوا حوسبة المناهج وإنشاء المكتبة اإللكترونية بمنحة مقدارها     
 وهو نظام خاص إلدخال بيانات الكراس اإلحصائي EMIS2004ون دوالر، ونظام اإلدارة التربوية ملي

 المركز التقني ألعمال ما قبل فتتاحواللمراحل الدراسية كافة لغرض إصدار اإلحصاء التربوي السنوي، 
للمناهج بغية تحويل الطباعة وهو أحد مشاريع منظمة اليونسكو التي قامت بتنفيذه لصالح المديرية العامة 

 كما يتم من مشروع اإلدارة اإللكترونية لربط الوزارة مع بقية مديرياتها و أقراص ليزرية،إلىالكتب المنهجية 
 في الوزارة تصاالتواالمركز المعلومات كما أتّم  ،ربط مع محافظة ميسان على سبيل المثال ال الحصر

 في  GBS الوزارة لتقنية الـستخداموا  المعلومات الوزارية، لبناء قاعدةIMSمشروع نظام اإلدارة التربوية 
وتم تطوير وتحديث التطبيق الخاص بتجربة تنفيذها لمشروع األطلس المدرسي الخاص بالمواقع المدرسية، 

الدفتر اإللكتروني للمرحلة اإلعدادية منعاً للغش والتزوير والتالعب، فضالً عن إصدار وثائق إلكترونية عالية 
  .اءة من حيث النوعية والدقة ويصعب تزويرهاالكف
  
 القناة التعليمية الفضائية العراقية على القمر الصناعي نايلسات كأول قناة تعليمية فضائية فتتاحاوقد تم     

 . في البالد
  
 في التعليم تصاالتواإل تكنولوجيا المعلومات ستخدامبا هتمامهااعن العالي  وزارة التعليم رتعّب    

 .طلبات العمل تجميع  فيستخدم أساساًلكترونية، تُتمتلك الوزارة حالياً بوابة إ. لكترونيت التعلم اإلوتطبيقا
 تمكنت جامعة بغداد بموجب هذه التجربة .٢٠٠٧لكترونية في نهاية عام إ خدمات تسجيل لتقديمخطط هناك و

ريا  وكووأسترالياذة من كندا ، من قبل أسات محاضرة لطلبة الدراسات العليا٧٠ من توصيل وعرض أكثر من
  . بتنفيذ تطبيقات التعلم اإللكتروني في جامعة البصرةالبدءكما يتم الجنوبية والواليات المتحدة، 
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 بالسعي وراء إنجاز مشروع التعليم اإللكتروني في  العراقية للحاسوب والمعلوماتية الهيئةهتمتا    
مية ودراسات جدوى تنفيذية للمشروع، وأوصت بدعم وزارة التعليم العالي من خالل تقديم دراسات عل

لى عقد محاضرات في مركز الهيئة بعض الجامعات العراقية باإلضافة إالتجارب المنفذة في هذا الجانب في 
مختبرات شركة سيسكو، جهة  إلى السريعة في الهيئة، إضافة اإلنترنت منظومة ستخدامإوذلك عن طريق 

  .إلقليمي في بيروتتنفيذ المحاضرة من مركزها ا
  
يهدف و. مشروع للتعليم في العراق بالتعاون مع اليونيسكوبتنفيذ ، ٢٠٠٧خالل عام  اإلسكواباشرت     

 للتعليم والتعلم،  المستمرلتحسين النوعيوا ةالعراقيوزارة التعليم في قدرات مستدامة بناء المشروع الى 
ومهارة العاملين  تحسين معرفة إلىكما يهدف  .تواالتصاال تكنولوجيات المعلومات استخداممؤكدة على 

، وتعزيز قدرات الوزارة في تصاالتواإلتكنولوجيا المعلومات في مجال والمدرسين والطالب بالوزارة 
  تطبيق مثل  المدرسين لتمكينهم من ةلتطوير حرفيوبرامج لكترونية تصميم وتطوير ونشر مواد تعليمية إ

  .دهذه الموا
  
في شمال وجنوب  اإلسكوا التي أسستها ستخداماتاإلالمجتمعية للتكنولوجيا متعددة  المراكز توفر    

. ب على منهج الرخصة الدولية لتشغيل الحاسواًعتمادإ تصاالتواإل على تكنولوجيا المعلومات العراق، تدريباً
 ذلك إلىوباإلضافة . نروا، بتدريب المدربين لتمكينهم من تقديم مواد كهذه بالتعاون مع األاإلسكواوقد قامت 
ذية مجموعة برامج حاسوبية للتدريب المهني، على وجه التحديد، برنامج لتجهيز األغ اإلسكواطورت 

 بناء مهارات أبناء إلىإن هذه العروض تهدف .  المحاسبة األساسيةإلىالزراعية وضبط الجودة إضافة 
   .المجتمع الريفي لزيادة فرص العمل أمامهم

  
األمريكية من إنشاء المكتبة  CRDFؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم من مت وزارة تمكن    
 ،مشترك) ٦٣٥١( عدد المشتركين فيها  بلغ،وزارات) ٥(جامعة و) ٢٥(شارك فيها  العراقية تفتراضيةاإل

  . من هذه المكتبة٢٠٠٨كتاب وبحث خالل عام ) ٣٠٦٠٢١( قتناءإإلكترونياً حيث تم 
  

  : فقد٢٠٠٧ر وزارة التربية الخاص بإنجازات العام وفقاً لتقريو    
  

) ٢٢٥( و،بتدائيةإ) ١٠٥ (،مدرسة) ١،٤٧٥(بلغ عدد المدارس المشمولة بتدريس الحاسوب  -
 معهداً؛) ٢٧( إعدادية وثانوية، و)١،١٢٠( و،متوسطة

 ؛حاسبة) ٧،٩٥٥(عدد الحاسبات الموجودة في المديريات العامة للتربية بلغ  -
 ؛طالب) ٣٥٥،٧٩٨(ب المشمولين بتدريس الحاسوب بلغ عدد الطال -
ودت بها الوزارة من قبل بعض المنظمات ومجالس المحافظات عدد الحاسبات التي ُزبلغ  -

 ؛حاسبة) ١،١٠٧(
سكوا بمنحة لكترونية وحوسبة المناهج بالتعاون مع اليونسكو واإلنشاء المكتبة اإلإالبدء بتم  -

 ؛مليون دوالر) ٤(مقدارها 
حصائي دخال بيانات الكراس اإل وهو نظام خاص إلEMIS2004دارة التربوية ام اإلنظتم وضع  -

 ؛حصاء التربوي السنويصدار اإلإللمراحل الدراسية كافة لغرض 
 .Iraqi Educationإنشاء قناة تلفزيونية تربوية تحت إسم  -
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  ةاإللكترونيالصحة   -دال
 

باشرت الهيئة ن اإلهمال لسنين طويلة، في خطوة للنهوض بواقع القطاع الصحي الذي عانى م    
 والعلمية التابع ستشاريةاإل، من خالل مكتب الخدمات ٢٠٠٩ منذ مطلع العام  للحاسوب والمعلوماتيةالعراقية

لها في إنجاز مشروع وثيقة المريض اإللكترونية في مركز الغدد الصم والسكري ومتابعة هذه العملية 
بقواعد البيانات، وُينفذ المشروع من خالل تصميم وبناء شبكة السلكية داعمة بإجراءات إلكترونية، ومعالجتها 

  .لنظامه اإللكتروني
  
 من خالل وزارة الصحة بالتعاون مع تنفيذها من برامج الصحة والمشاريع يتم تطويرها و عدداًإّن    

  .أخرى للتنمية الدولية ومنظمات األمريكيةمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والوكالة 
  

تم إنجاز مشروع ربط الوزارة مع دوائر الصحة في كافة  WHOوضمن البرامج الثنائية مع منظمة 
لتنفيذ  USAIDمنظمة مع  كما تم التعاون ،HISالمحافظات وذلك للعمل في مشروع نظام المعلومات الصحي 

    لمقر الوزارة،ة ضمن البنى التحتية اإللكترونيةمشروع الشبكة الداخلي
  
  : المعلومات في الوزارةتكنولوجياما ندرج بعض النظم التي أعدها مركز ك    

 
 ؛نظام طبلة المريض الراقد في المستشفى -
 م تسجيل األسر في المراكز الصحية؛نظا -
 حصائية الصحية؛نظام المؤشرات اإل -
 نظام مختبرات األنسجة الخلوية؛ -
 نظام صحة األسنان؛ -
 .نظام إخالء المريض -

 
راكز الصحية في بغداد إكمال تعميم الزائر الصحي على جميع الملمستقبلية للوزارة ومن المشاريع ا    

 في وزارة الصحة لعرض العمليات الجراحية WiMAXستخدام تقنية والمحافظات، كما يجري العمل على ا
  . على طالب كلية الطب

 ة اإللكترونيعمالةال  -هاء
 
لكتروني في جهود التوظيف اإلعلى ر العراق هي مثال عماإ إلعادة اإلسكواقاعدة بيانات مختصي إن     

 ستفادةاإليمكن والذين خارجه في العراق وين  المختصين العراقيعن هذه، بياناتتوفر قاعدة البيانات  .العراق
 المهتمين لألفرادلكترونية بقبول السيرة الذاتية تسمح التسهيالت والمواقع اإل . اإلعمارإعادةفي جهود منهم 

الشواغر   عنوذلك من خالل اإلعالن وإقليمية المتحدة ومنظمات دولية األممل في العراق لصالح لعمبا
  .وفرص العمل

  
 وفر منصةي ذي اللكترونيعلى التوظيف اإل آخر مثال و ه" العراقإعمار إلعادةن والعراقي"كما إن   

يقوم على تنفيذ هذا . تية الباحثين عن موظفين لنشر عروضهم وسيرتهم الذاللباحثين عن عمل وأولئك
  . والمنظمة الدولية للهجرةاإلنمائي المتحدة األمم التخطيط وبرنامج وزارة المشروع
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ؤون  وزارة العمل والشإلى العائد جتماعيةاال لشبكة الحماية  الموقع اإللكترونيإلىتم التطرق وقد     
 القروض وتشغيل العاطلين، فضالً عن حيث يمكن من خالله اإلطالع على أنظمة الوزارة لمنح جتماعيةاال

منح وال ، المهني للمركز التدريبي والشبكاتاإلنترنتمجاالت الحاسوب والتعرف على الدورات التدريبية في 
  .تهيئتهم إلشغال المواقع الوظيفية المناسبة لمؤهالتهم ، وبالتالي في هذه الدوراتشتراكلال هملتشجيعمالية ال

  
 المحلي والمحتوى واللغوي فيالثقا التنوع  -ثامناً

  
   لدعم التنوع الثقافي واللغويتصاالتواال المعلومات  تكنولوجياستخدامإ  -ألف

  
يتكون الشعب العراقي من أطياف . دولة متعددة الثقافاتوهو  حضارات العالم، ألقدم العراق مهد إن    

 الثقافات لمحتوى الرقمي الذي يعكس تعدديتوفر ا أخرى، وأقليات آشوريينوماناً وترك اًأكرادو اً عربمتعددة
وهناك مشروع . ألقليات أخرىالغات  والتركمانية فضالً عن الكردية العربية و باللغاتاإلنترنتعلى شبكة 

لحفظ الذاكرة العراقية تضطلع به اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع بقية األطراف 
  ). اإلتصاالتومن بينها وزارة(والوزارات 

  
  تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء

  
نشر المواقع على  وستضافةاال تفعيل تنفيذ أعمال ٢٠٠٠العام في  اإلنترنت شركة يستأستم ومنذ     

 اإلنترنت خدمة تصميم المواقع على شبكة نتشرتاكما  (www.uruklink.net) ع من خالل موقاإلنترنتشبكة 
 عدد من المواقع اإلنترنت حيث ظهر على شبكة لية متخصصة في هذا المجال،اتب أهمن خالل مك

 الداعم لحركة التقدم العلمي والحيوية واإللكترونية ذات المحتوى المتمّيز والخاص بالوزارات الفعالة
  .يلتكنولوجاو
  
 ٢٠٩٦عن يقل  ال  تبين وجود مااإلنترنتالمواقع العراقية على شبكة لدليل ومن مراجعة حديثة     
 حكومية ووزارات ومؤسسات ،في مختلف التخصصات)  هذا العددأضعاف إلىتشير أدلة أخرى للمواقع (

 ء المحتوى الرقمي المحلي والوطنيتسهم جميعها في إغنا، لخا....وشركات ومنظمات مجتمع مدني ومنتديات
  ). للمواقع الحكومية والشركات١راجع الجدول (
  
 ٢،٣٥٠ نشر  المعلوماتتكنولوجياوسنوياً في الجهاز المركزي لإلحصاء يتم  وعلى سبيل المثال    

، )أهم المؤشرات الرقمية للجهاز(نكليزية تتضمن  صفحة باللغة اإل٢،٣٥٠وة العربية لكترونية باللغصفحة إ
   .تسهم بدورها في رفد المحتوى وإغناء مضامينه

  
  البحث والتطوير وبرامج صاالتواإلت المعلومات تكنولوجياأدوات   -جيم

  
هد العراق خالل السنوات الثالثة الماضية حركة حثيثة في مجاالت التعريب وإنتاج المعاجم بنوعيها ش    

تحقق في هذا المجال قياسياً مقارنة بالظروف الراهنة، وقد شهدت المكتبات  عد مااإللكتروني أو الورقي، وُي
، والمالية، ومعاجم اإللكترونيات، قتصاديةواالجارية، العراقية إصدارات لمعاجم في مختلف التخصصات، الت

حتى اجم ثنائية اللغة، أو ثالثية، أو وعلوم الهندسة الكهربائية وغيرها من التخصصات، وقد تكون المع
رباعية تجمع بين اإلنكليزية والفرنسية واأللمانية فضالً عن العربية، والعراق أحد الدول الراعية على 

 التي أطلقها المؤتمر العالمي تصاالتواال المعلومات تكنولوجياي لمبادرة تعريب مصطلحات المستوى اإلقليم
  . والمعلوماتتصاالتلالويشرف على تنفيذها مجلس الوزراء العرب ) ٢٠٠٦، الدوحة( تصاالتااللتنمية 
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حيث  المعلومات تقنية القراءة الضوئية للنصوص، تكنولوجياوأدخل الجهاز المركزي لإلحصاء     

، ٢٠٠٩ التعداد العام للسكان في نهاية العام ستمارةبإ في مسح وقراءة البيانات الخاصة ستخدامهاإسيجري 
 الخاصة بالتقديم ستماراتاإل هذه التقنية في قراءة ستخداماكما يتم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  . المركزي للقبول في الجامعات العراقية
  

  اإلعالم وسائل  -تاسعاً
 

   اإلعالمستقالليةوإ تنوع  -ألف
  
حتى وقت قريب، كانت قنوات العمل اإلعالمي المختلفة في العراق، وفي مقدمتها محطات البث     

هيمن عليها ويتحكم بآلياتها النظام الشمولي السابق، وكان المرئي والمسموع، واقعة بالكامل في دائرة مغلقة ُي
 هتماماإلى واجهة ضيقة تقتصر مهمتها على الترويج للنظام السياسي، دون مثل سوُي اإلعالم العراقي ال

 .  بمعاييرهلتزاماالبجوهر العمل اإلعالمي وغاياته الحقيقية ودون 
  
ولم يكن متاحاً، بأي شكل من األشكال، ألية جهة، فردية أم جماعية، فرصة إنشاء أي من القنوات     

ال تمثل سياستها، األمر الذي أصاب اإلعالم العراقي وكل النشاطات  السلطة وإلىاإلعالمية غير المنتمية 
والتطور، ليس في  النمو إلىالمرتبطة به بشلل تام، وأوجد حالة إنجماد حادة لكل ما من شأنه أن يؤدي 

ثقافية األخرى، التي عادة ما تؤثر وتتأثر بالحركة  فحسب، وإنما في مختلف المجاالت المؤسسات اإلعالم
 عدد كبير من محطات نطلقوا واسعاً، تصاالتواال فضاء اإلعالم نفتحا، ٢٠٠٣وبعد أحداث العام . ميةاإلعال

التلفزة والمحطات اإلذاعية، حتى بدا للكثيرين إنه فضاء بال حدود وبال ضوابط، من هنا جاءت أهمية وجود 
 وفقاً تصاالتواإلي اإلعالم  بمسؤولية التنظيم والتطوير لقطاعضطلعتا كجهة تصاالتواالهيئة اإلعالم 

ألسس حديثة ومنسجمة مع أعراف المجتمع العراقي، ومتماشية مع عالم، صار يعتمد في كثير من حركته 
  .تصاالتواالعلى فعالية وسائل اإلعالم 

  
لتوعية عامة "علن عنه في وقت سابق على الحاجة الذي ُأ" العهد الدولي مع العراق"وينص     

 بوسائل اإلعالم والجماعات السياسية والمجتمع المدني، وتحديث الموقع اإللكتروني لتصاواالالمواطنين، 
للعهد، وإصدار تقارير دورية ووثائق سياسية وإصدار صحيفة وإنتاج مواد إعالمية تتضمن بيانات صحفية 

  ".ومقتطفات من خطابات ومقاالت وآراء المشاركين
  
فيها، بالمراقبة المستمرة لوسائل   قسم الرصد اإلعالمي عن طريقتصاالتواالوتقوم هيئة اإلعالم     

التلفزيونية األرضية والفضائية  المرئية والمسموعة والمكتوبة، بما فيها برامج القنوات البث اإلعالمي
مثل برامج المحطات اإلذاعية من أجل إعداد المسوحات الفنية وتحديد اإليجابيات، وما  والبرامج المسموعة

 الثغرات والمخالفات في األداء الخارج عن اليومي، أو مواضع مج المختلفة من مساحة البثتحتله البرا
دورية تتضمن تقييم  القواعد والمعايير التي أقرتها الهيئة، وتوثيق عمل تلك الوسائل عن طريق إعداد تقارير

مية، حيث تكمن أهمية  أية وسيلة إعالتجاهومخالفات وفي حالة ورود شكاوى  الهيئة في حالة وجود خروقات
  .ةوتقويم أداء وسائل اإلعالم المختلف ك الفعالية في المعالجة والتنبيهتل
  
  : ثالث أقسامإلى ملكية وسائل اإلعالم متنوعة وغير محتكرة من قبل جهة معينة، وتنقسم إّن    
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ا قليلة جداً مثل شبكة اإلعالم العراقي، ونسبته /لوسائل المملوكة من قبل الدولةالحكومية وهي ا -
 ؛ الحجم الكلي من وسائل اإلعالم العاملة في الساحة العراقيةإلى

 ؛الحزبية وهي وسائل اإلعالم المملوكة من قبل األحزاب ونسبتها أكبر من نظيرتها السابقة -
الخاصة وهي وسائل اإلعالم المملوكة من قبل جهات أو شخصيات مدنية وهي صاحبة الحظ  -

 .يها السابقتيناألوفر نسبياً من نظيرت
 
  بإدارة ومنح التراخيص للقنوات اإلذاعية والتلفزيونية والفضائيةتصاالتواالاإلعالم  تقوم هيئة    

الثقافية  المفاهيم المدنية، التربوية، وضمان عمل المحطات المرخصة على إشاعة وتنظيم سياسة اإلعالم،
والقنوات الفضائية  األرضية ية والقنوات التلفزيونيةمسؤولية تنفيذ أداء المحطات اإلذاع والديمقراطية، وتحمل

معايير المجتمع العراقي المتعارف عليها، وفقاً لألطر التي  والتأكد من عدم تقاطع برامجها مع المرخصة،
التنوع العرقي والثقافي والديني  لى المتلقي وإحترام مقدمتها رصانة المادة المنقولة إوضعتها الهيئة، وفي

  .إلنصاف وعدم التحيزوالدقة وا
  
قسم التراخيص األسس  وعلى ضوء هذه المسؤوليات والواجبات، فقد وضعت الهيئة عن طريق    

 ترخيص فيما يخص المحطات اإلذاعية أو القنوات التلفزيونية والضوابط التي تتطلبها عملية الحصول على
ة، ويقدم موقع مديرية نظم المعلومات تبنت وزارة الدفاع نشر مجالت إلكترونيوقد  .الفضائية األرضية أو

تكون موجهه  و في مجال المعلوماتيةالمستخدمة أحدث التقنيات إلىخدمات إخبارية ومعلوماتية تتطرق أحيانا 
لى عموم المنتسبين والمواطنين، وألغراض التوعية تقوم المديرية ذاتها بإصدار مجلة المعلوماتية الشهرية، إ

  . خيمة العراقوكذلك مجلة بالدي وصحيفة
  
هي  ومها لمواقع قيادية فيها، فضالً عن تسلّوللمرأة العراقية دورها البارز في العملية اإلعالمية،    

صف هذا الدور بالدور الشجاع الذي  وال يتردد المراقب في وومذيعة ومحلّلة وناقدة،ميدانية صحفية ومراسلة 
يجدر بنا في هذا المقام ذكر  الناس، وإلىصعة حقيقة الناإليصال ال حد التضحية بالنفس والشهادة إلىقد يصل 

  .مثالً واضحاً لتلك التضحية) أطوار بهجت(الصحفية العراقية 
 

  اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء
  

ومات بين مناطق مختلفة في العراق، ومن لعب وسائل اإلعالم التقليدية دوراًًً في نشر وتبادل المعلت  
ن وضع الصحفيون األمني قد تحسن كثيراً، كنتيجة لخطة فرض القانون التي نفذتها كر إالجدير بالذ
  . أكانوا من العراقيين أم من الدول األخرىاًسواءالحكومة، 

     
يتميز اإلعالم العراقي الراديوي أو المتلفز أو المقروء بتنوع محتواه وتعدد لغاته، مما يسهم في     

قافي لدى المواطنين وتوسيع مداركهم، وتحديداً عبر تجربة البرامج التفاعلية زيادة المحتوى المعرفي والث
على الهواء مباشرة في مختلف القضايا التي تمس حياتهم وبمواجهة رية التي تستأنس برأي المواطنين والحوا

ن الذي يخدم توعية المواطني، األمر ختصاصاالمباشرة مع الشخصية أو الجهة ذات العالقة بمجاالت 
 الجهات المعنية بحلها، وبخاصة سكان المناطق إلىبحقوقهم، ويساعدهم على إيصال أصواتهم ومظلومياتهم 

الريفية في األقضية والمحافظات البعيدة، كما تتقبل العديد من تلك البرامج عبر البريد اإللكتروني آراء 
 بطرحها بطريقة تفاعلية أيضاً على ومقترحات وشكاوى المواطنين في ميادين معينة ليقوم البرنامج بدوره

  . الجهة ذات العالقة
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 مجالس نتخاباتا لغاتها ومشاربها في تجربة ختالفسهمت وسائل اإلعالم العراقية على اأ    

 نتخابيةاال بشكل فعال في رفع وعي المواطن العراقي بالعملية ٢٠٠٩المحافظات التي جرت مطلع العام 
  .  المرشح األنسبارختيالوحرية التعبير عن الرأي 

  
  :وقد قامت الهيئة بالعديد من األنشطة والفعاليات التي أسهمت في تعظيم دور اإلعالم العراقي منها    
 

 نشر إلىتهدف " تواصل "سما، تحت تصاالتواالإصدار مجلة شهرية متخصصة بشؤون اإلعالم  -
قاالت متخصصة في الوعي اإلعالمي واإلتصاالتي عن طريق ما تنشره من بحوث ودراسات وم

 ؛عدداً من المجلة )٣٥(ها ألـ إصداراتت ومازال إصدارها مستمراً، وقد تجاوزهذا الشأن، 
إنشاء موقع إلكتروني خاص بالهيئة يحوي جميع المعلومات والقوانين والقواعد الخاصة بعمل  -

 ؛ جميع فعالياتها وأنشطتهاإلىالهيئة، إضافة 
تضمن قواعد وأدبيات عمل الهيئة فيما يخص مجالي اإلعالم إصدار العديد من المطبوعات التي ت -

 ؛تصاالتواال
إصدار تقرير مفصل عن مراقبة وسائل اإلعالم العراقية خالل اإلنتخابات النيابية التي جرت في  -

 ؛، حيث يعد هذا التقرير من المهام الرئيسة لعمل الهيئة٢٠٠٥كانون أول عام 
عراقي والسبل الكفيلة بتطويره وتنميته، في بغداد، شارك عقد مؤتمر خاص حول واقع اإلعالم ال -

  ؛فيه سياسيون وإعالميون يمثلون مختلف الجهات السياسية واإلعالمية في العراق
 .التعبير والتنمية اإلعالميةمؤتمر باريس الدولي حول حرية  -

  
 في العراق تصاالتواالعقدت هيئة اإلعالم " وتعددينحو إعالم عراقي حيوي وحر " شعار تحت    

وبدعم من مساعدات التنمية ) UNDP(برعاية مشتركة مع منظمة اليونسكو وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
" المؤتمر الدولي حول حرية التعبير والتنمية اإلعالمية في العراق"واإلتحاد األوربي ) ODA(الرسمية اليابانية 

وقد شارك في أعمال  .باريسفي مقر منظمة اليونسكو ب، ٢٠٠٧ يناير / كانون الثاني١٠-٨للفترة من وذلك 
المؤتمر شخصيات سياسية وإعالمية أجنبية وعربية، يمثلون جميع الشرائح الفاعلة والمؤثرة في عملية تطوير 

  .اإلعالم
  
  :وقد ناقش المؤتمرون المحاور اآلتية    
  

  ؛ لتنمية اإلعالماإلعالم في العراق، والوضع الراهن وتعريف األهداف الممكن تحقيقها -
  ؛سالمة الصحفيين وحمايتهم -
 ؛الدعم الدولي لإلعالم العراقي -
 ؛ التحريرستقالليةواالملكية  -
 ؛المعايير المهنية للعمل اإلعالمي وبناء القدرات ودور المرأة -
 .أطر العمل التنظيمي والتشريعي في اإلعالم -

  
مية وسائل اإلعالم العراقية في  في العراق ورش عمل تنتصاالتواالكما نظمت هيئة اإلعالم     

 تشرين الثاني ٧-٤ مع منظمة اليونسكو ومجموعة ألباني للفترة من شتراكباالالعاصمة األردنية عمان 
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 الورش اإلفادة من المناقشات التي جرت حول مستقبل وسائل نعقاداوكانت الغاية الرئيسة من . ٢٠٠٧
  .ولياإلعالم العراقية التي تضمنها مؤتمر باريس الد

  
شارك في أعمال الورش أكثر من خمسين شخصية إعالمية وقانونية ومهنية، يمثلون معظم وسائل     

  .اإلعالم العراقية من صحف ومجالت وقنوات فضائية وإذاعات
  
  : دعم وتطوير واقع العمل اإلعالمي في العراقوفيما يلي خالصة لمنجزات    
  

قر الهيئة شارك فيه ممثلون ومندوبون عن وسائل إقامة ندوات ثقافية وإعالمية وورش عمل في م -
اإلعالم العراقية المرئية والمسموعة والمقروءة، لدعم اإلعالم العراقية وخلق بنية إعالمية تتناسب 

 ؛مع التطور التكنولوجي
 موسعة مع مديري القنوات الفضائية العراقية لمناقشة نظم وقواعد البث اإلعالمي، جتماعاتاعقد  -

  ؛ أخالقية العمل اإلعالمي، ودور القنوات الفضائية في النهوض بواقع المجتمع العراقيإلىإضافة 
اإلعداد والمشاركة في تنظيم ورشة عمل في العاصمة األردنية عمان لمناقشة بنود ميثاق الشرف  -

المهني لإلعالم العراقي، والذي تمخض عن صدور الميثاق الذي قام بتوقيعه نخبة من اإلعالميين 
 ؛راقيينالع

 مؤتمراً حول قواعد ونظم التغطية نتخاباتلالنظمت الهيئة بالمشاركة مع الهيئة العليا المستقلة  -
 ؛، شارك فيه مندوبون وممثلون عن جميع وسائل اإلعالم العراقيةنتخاباتاالاإلعالمية خالل فترة 

دريبية لمنتسبي ورشة عمل ت) داعم( نظمت الهيئة بالمشاركة مع برنامج دعم اإلعالم العراقي -
 التي تقوم بها وسائل نتخابيةاالوسائل اإلعالم العراقية، حول القواعد الخاصة بتغطية الحمالت 

 . مجالس المحافظاتنتخاباتالاإلعالم العراقية خالل فترة التغطية اإلعالمية 
  

 واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراً
 

   وخدماتهااالتتصواال المعلومات تمويل شبكات تكنولوجيا  -ألف
  
 اإلنترنت ووالثابتةة المحمولاتف و، بتخفيف سيطرتها على شبكات اله٢٠٠٣قامت الحكومة بعد عام     

وقامت بتنفيذ مشاريع البنية األساسية من الموازنة .  غير متوقع في األعوام القليلة الماضيةاً نموت شهدالتي
جب شراكات مع منظمات غير حكومية أو مشاريع تابعة  للدولة، فضالً عن تنفيذ البعض منها بموستثماريةاال

كانت على أأو شركات عالمية سواء )  مليون دوالر٥٥بموجب منحته البالغة (لألمم المتحدة أو البنك الدولي 
 عمارإالصندوق الدولي إلعادة ومن األمثلة على الشراكات، إدارة . ستثماراتاشكل منح أو قروض لدول أو 

تم تنفيذ الكثير .  العراقعمارأالعراقي ذات الصلة بمشاريع إعادة صندوق ال المتحدة وممصندوق األ لالعراق
المؤسسات المنفذة  العراقي والتي بدورها عززت الشراكات بين ئتماناالمن المشاريع من قبل صندوق 

   .والسلطات المركزية والمحلية والقطاع الخاص
  
الل قمة  ختصاالتاال العالي والبحث العلمي ووزارة تعاون جديد بين وزارة التعليمتم إطالق     

ت العربية المتحدة  والتعليم في العراق التي أقيمت في الشارقة في اإلماراتصاالتواالتكنولوجيا المعلومات 
 مركزاً) ٣٥(البيانات وعددها مراكز ل الكامل ستغاللالاإلى التعاون هذا  يهدف .٢٠٠٧ فبراير /شباطفي 

  .التعليم العالي والبحث العلميأسستها وزارة 
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حت نج.  بتنفيذ مشروع للتعليم في العراق بالتعاون مع اليونسكو٢٠٠٧باشرت اإلسكوا خالل عام     
 االفتراضية في إنشاء المكتبة )األمريكيةCRDF (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم من مؤسسة الـ 

   .العراقية
  
 للعامة، تصاالتواإلالمعلومات تكنولوجيا مجتمعية لومية مراكز بعض المنظمات غير الحكتوفر     

أنظر إلى . االستخداماتمجتمعية متعددة نفاذ الالنقاط على  الذين أسستهما اإلسكوا أمثلة ويعتبر المركزين
  .)١(رقم اإلطار 

  
تدريب الشباب  إلنشاء مركز لKOICA مع وكالة التعاون الكورية جتماعيةاالتعاون وزارة العمل والشؤون 

 الحاسوب فضالً عن مجاالت عديدة أخرى، وكذلك دعم البنك الدولي والوكالة األمريكية ستخداماتاعلى 
  .جتماعيةاالللتنمية الدولية في إنشاء مشروع شبكة الحماية 

  
امن في الثالعراقية  تصاالتواالتكنولوجيا المعلومات تحالف أطلقت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية     

 في تصاالتواالترويج تطوير تكنولوجيا المعلومات لخاصة -شراكة عامة"عبارة عن و وه ،٢٠٠٦من أيار 
 ومؤسساتشركات متعددة الجنسيات و وكاالت دعم عالمية :المشاركين في هذا التحالفمن و". العراق
 .برامج تدريبيةالقدرات وتطوير  إلى بناء التحالفويهدف . حكومية

  
 تبني سياسات داعمة إلىلة بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة تتجه الدو    

 بناء إلى من سعيها نطالقاا، وذلك قتصاديةاالللقطاع الخاص وإعطائه دوراً أكبر في عملية التنمية 
  .  متعدد المواردقتصادواال السوق المفتوح قتصادياتا

  
 بعض مرافق البحث والتطوير ستعادةاريكية للتنمية الدولية وآخرين تم بموجب تبرعات الوكالة األم    

  . ٢٠٠٣التي تضرر معظمها خالل العام 
  
وإن واحدة من أبرز مبادرات الشراء اإللكتروني هي تلك التي صادق عليها الصندوق الدولي إلعادة     
 إلىإبتداءاً من الدعوة للمناقصة  العراق، والتي توفر تسهيالت الشراء اإللكتروني لمشاريع متعددة، عمارأ

وتغطي هذه المشاريع عدداً كبيراً من القطاعات مثل، التعليم والرعاية .  عليهختياراالاإلحالة على من يقع 
  .واألعمار تصاالتواالالصحية وتكنولوجيا المعلومات 

  
حة بالتعاون مع  من خالل وزارة الصتنفيذهاإن عدداً من برامج الصحة والمشاريع يتم تطويرها و    

وضمن البرامج ، منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومنظمات أخرى
 تم إنجاز مشروع ربط الوزارة مع دوائر الصحة في كافة المحافظات وذلك للعمل WHOالثنائية مع منظمة 

  لتنفيذ مشروع الشبكة الداخليةUSAIDنظمة ، كما تم التعاون مع مHISفي مشروع نظام المعلومات الصحي 
  .لمقر الوزارةضمن البنى التحتية اإللكترونية 

  
ويتم بالتعاون مع اليونسكو واإلسكوا حوسبة المناهج وإنشاء المكتبة اإللكترونية في وزارة التربية     

لطباعة وهو أحد مشاريع  المركز التقني ألعمال ما قبل افتتاحا ون دوالر، مليو٤والتعليم، بمنحة مقدارها 
 أقراص إلىمنظمة اليونسكو التي قامت بتنفيذه لصالح المديرية العامة للمناهج بغية تحويل الكتب المنهجية 

  .ليزرية
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  مشروعات تنمية البنية األساسية  -باء
  
 في تصاالتواالجهودا كبيرة لتطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات العراقية حكومة بذلت ال    

تشجع القطاع الخاص عبر مختلف ، آما ستثماريةاإل تشجع المشاريع ستثماريةاإلموازنتها فهي وعبر  .العراق
  .  في تلك المشاريعستثمارلإلل والتسهيالت السب

  
 المشاريع المتعلقة بهذا تحتوي األقسام السابقة من هذا التقرير على معلومات مفصلة بخصوص    

 الفرنسية وفقاً لمنحة البنك الدولي بنشر منظومة المايكروويف على ألكاتيلتقوم شركة الموضوع، حيث 
 كما يتم بموجب القرض الياباني نشر هذه المنظومة عبر ق غرب، وجنوب، وشمال شرق العراق،مناط

  ). موصل-بغداد(و)  بصرة-ل الفرات أسف-بغداد(مساري 
  
 لربط كافة WiMAX تقنية ستخدامباارف العراقية تم وفقاً لمنحة البنك الدولي تنفيذ مشروع ربط المص    

المصارف في محافظة بغداد بالبنك المركزي العراقي، كما يتضمن المشروع ربط المصارف الرئيسية في 
  .VSAT تقنية ستخداماالمحافظات األخرى بالبنك المركزي العراقي عن طريق 

  
  المعلومات لمجتمع متابعة القمة العالمية  -يمج

  
 الذي ستثمارواال مبدأ الشراكة إلىخطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات  اإلسكوا في تشير    

 من إعالن ١٦تشير الفقرة  و داخلية،ضطراباتا منه الدول التي عانت من ستفادةاالتحظى باألفضلية في 
ان الخارجة من حالة  نفس المفهوم، فضالً عن البلدإلى) ٢٠٠٣جنيف، ( للقمة في مرحلتها األولى المبادئ

 أعمال المؤتمر العالمي إلى ذلك وبناءاً على مشروع قرار تقدم به العراق إلىحرب، وقد صدر باإلشارة 
، تصاالتلال الذي يدعم العراق في إعادة بناء ُبناه التحتية ٥١القرار) ٢٠٠٦الدوحة،  (تصاالتااللتنمية 

، إال تصاالتهاا الخاصة في بناء نظم حتياجاتاالول ذات  وملحقه في دعم الد٣٤وكذلك شموله بأحكام القرار 
 التحضيرية جتماعاتواالوكان العراق من الدول التي حضرت أعمال قمة تونس، ، إن التنفيذ كان محدوداً

التي سبقتها على المستوى الدولي وكذلك على مستوى الجامعة العربية، والعراق يتعاون على المستوى 
 المعلومات وفقاً ألطر تكنولوجياو تصاالتباالمثالً، في وضع إستراتيجيته الخاصة اإلقليمي مع اإلسكوا 

ومخرجات قمة المعلومات المشار إليهما في أعاله، كما تأتي المشاريع التي تقيمها لإلسكوا الخطة اإلقليمية 
 تصاالتاالى وزارة تسعلعامة لقمة مجتمع المعلومات، و اوالموافيق مع األهداف نسجاماااإلسكوا في العراق 

 زيادة حجم النفاذ وحجم إلى) في محور البنية األساسية(والتي تم اإلشارة إليها بموجب المشاريع التي أقامتها 
تقدم ينطبق على جميع مخرجات وخطوط  ، وهما المحددان الرئيسيان لقياس الفجوة الرقمية، وإن ماستخداماال

  . في محاور هذه الوثيقةستعراضهاتم  فيذها ماعمل القمة التي قطع العراق في متابعة تن
  

 األهداف اإلنمائية لأللفية لتحقيق تصاالتواال المعلومات تكنولوجيا  -حادي عشر
 

 التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف األلفية  -ألف
  
ة تتم مراقبة األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل المشاريع الممولة من قبل الصندوق الدولي إلعاد    

تشكلت مجموعة من الكتل لتلبية . إعمار العراق التي تديرها مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية والبنك الدولي
  :  هذه المشاريع على النحو الوارد أدناهتحتياجاا
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  ؛الزراعة، األمن الغذائي، إدارة البيئة والموارد الطبيعية: كتلة أ -
 التعليم والثقافة؛: كتلة ب -
 والتنمية البشرية؛الحوكمة : تلة جك -
 الصحة والتغذية؛: كتلة د -
 ؛إعادة تأهيل البنية األساسية: كتلة ه -
 .الحلول الدائمة لالجئين والمهجرين: كتلة و -

 
 . هام ومشترك في برامج ونشاطات جميع الكتلتصاالتواال عنصر تكنولوجيا المعلومات ّنإ    
  
لى وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي العائد إ المعلومات تكنولوجيايتجه الجهاز المركزي لإلحصاء و    
هداف اإلنمائية من أصل المؤشرات العالمية الموضوعة  الوطنية لقياس التقدم المحرز لأل مؤشراتهشتقاقا إلى

 سقف وطني لكل مؤشر من تلك المؤشرات، ينسجم مع األوضاع التنموية ستهدافوالهذا الغرض، 
يستعرض ( . من قبل الجهاز المذكورتجاههابامتابعة ورصد التقدم المحرز  الوطنية ليتم الحقاً جتماعيةواال

 مؤشرات األهداف اإلنمائية بحسب الجهاز العراقي المركزي لإلحصاءالمرفق الثاني في نهاية هذه الوثيقة 
  ).لوجيا المعلوماتوتكنو
  
 لحماية البيئة العراقية  اإلجراءات الصارمةتخاذواتقوم وزارة البيئة العراقية بإصدار التشريعات     

، بحضور من وزارة ٢٠٠٨وصحة وسالمة اإلنسان العراقي، وفي مؤتمر أقامته الوزارة في ديسمبر 
 والهيئة الناظمة للقطاع، ولفيف من المالك الفني المتقدم لشركات الهاتف الخلوي، ومنظمات تصاالتاإل

تالفي ، وبالتالي المحمولنشر أبراج الهاتف  لالقياسيةضوابط المحددات والالمجتمع المدني، تمت مناقشة 
 اآلثار الجانبية المحتملة للترددات العالية الصادرة منها، على صحة المواطنين، وبخاصة في المدارس

  .والمستشفيات
  
 العائدة لوزارة العمل والشؤون جتماعيةاال أهداف شبكة الحماية ستعراضاتم في محور سابق     
 في دائرة شتراكاتاال التقنية المعلوماتية فضالً عن نظام ستخدامافي جميع مفاصله ، الذي يتم جتماعيةاال

    . العمال وصرف رواتبهم التقاعديةشتراكاتا، ونظم جتماعياالالتقاعد والضمان 
  

  بيانات الدخل القومي والناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط نصيب الفردمعدل   -٢الجدول 
  )بالدوالر(

  
  الناتج المحلي األجمالي 

  )مليون دوالر(
  من متوسط نصيب الفرد 

  )دوالر(
  
  

  السنوات

  
  خل القوميالد
  األجماليالناتج المحلي   القومي الدخل  الثابتة باألسعار  باألسعار الجارية   ) دوالرمليون(

١٣٥٠,٠ ١١٨٩,٩ ٢٨,٦ ٣٦٦٣٨,٢ ٣٢٢٩٤,١ ٢٠٠٤ 
١٧٨٦,٥ ١٥٩٨,٥ ٢٩,٥ ٤٩٩٥٤,٩ ٤٤٧٠٠,١ ٢٠٠٥ 
٢٢٣١,٩ ١٩٨٤,٠ ٣٢,٤ ٦٥١٥٨,٨ ٥٧٩١٩,٧ ٢٠٠٦ 
٢٨٤٧,٩ ٢٥٣٤,٩ ٣٨,٠ ٨٥٧١٤,٢ ٧٦٢٩١,٨ ٢٠٠٧ 

 . المعلوماتتكنولوجياالجهاز العراقي المركزي لإلحصاء و :صدرمال
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  لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةتصاالتواال المعلومات  تكنولوجياستخداما  -باء
  
  :قيق األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل ما يلي تحتصاالتواالسهلت تكنولوجيا المعلومات     
  

  ؛ بتقنيات مختلفة وبكلف معقولةتصاالتاإتاحة وسائل  -
 ؛خلق فرص عمل والتقليل من أثر البطالة -
  ؛توفير وسائل إعالم لتبادل ونشر المعرفة -
 ؛المهمشةالنفاذ إلى المناطق الريفية والمجتمعات  -
  ؛لتعليم والصحةتحسين النفاذ إلى المعلومات في قطاعي ا -
 .التوجه نحو إنتاجية أعلى ومقاييس أفضل -

  
 اإلنترنت والمعلومات، من خالل مقاهي تصالاال تكنولوجيا ستخدامإ أهمية ويعرض الجدول التالي    

 المتاحة داخل المجتمع المحلي العراقي كنتيجة لذلك قتصاديةاالالمحلية وأثرها في تحفيز التنمية، والفرص 
  :ستخداماال
  

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥المؤشرات الرئيسة لمسح مقاهي اإلنترنت لسنتي   -٣لجدول ا
  

 عدد المقاهي السنة
  قيمة االنتاج

 )مليون دينار(
قيمة المستلزمات 

 )مليون دينار(
تعويضات المشتغلين 

 )مليون دينار(
النفقات الراسمالية 

 )مليون دينار(
٤٢٣٣,٥ ٨٤٤,٤ ٣٣٦٥,٥ ٥٨١٥,٦ ٢٨٠ ٢٠٠٥ 

٤٣٨٣,٦  ١٤٠٦,١  ٥٩٠٢,٧ ١٠٧٩٨,٨ ٣٥٨ ٢٠٠٦ 

  .الجهاز العراقي المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات :صدرمال

 
 في مؤتمرات دولية عن تصاالتاالشاركت وزارة التعليم العالي ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة     

هذا يكشف توجهات ، خاصة تلك التي نظمها برنامج تطوير العراق، وتصاالتواالتكنولوجيا المعلومات 
  .تصاالت في جميع القطاعات وفي جميع المجاالتو تكامل تكنولوجيا المعلومات واالالحكومة العراقية نح

  
ويدخل في باب المبادرات قيام الهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية بإعداد معلومات إحصائية عن     

تعتبر الشبكة األكاديمية العراقية التي أنشأتها  و.ةوالمعلومات في الجامعات العراقي تصالاال تكنولوجياوضع 
األهداف  في التعليم، من المشاريع التي تؤدي إلى تحقيق تصاالتواإلاإلسكوا ومشاريع تكنولوجيا المعلومات 

 .)راجع الفصل الرابعلمزيد من المعلومات ( .اإلنمائية لأللفية
  

ي، مشروع وثيقة المريض اإللكترونية في مركز ومن قصص النجاح ذات األثر الواضح في المجال الطب
الغدد الصم والسكري في بغداد، ومتابعة هذه العملية بإجراءات إلكترونية، ومعالجتها بقواعد البيانات، وُينفذ 

  .المشروع من خالل تصميم وبناء شبكة السلكية داعمة لنظامه اإللكتروني
  
لدولية مثل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بتطوير كما يدخل في باب قصص النجاح قيام الوكاالت ا    

المواقع اإللكترونية للمشاريع في العراق حسب أفضل الممارسات، ويتم على سبيل المثال تحديث موقع 
 لتعكس النشاطات الجديدة ونشر نتظامبا العراق، أعمارتطوير العراق اإللكتروني وموقع العراقيون إلعادة 

  .  لتنفيذ المشاريع في العراقاألفضلات المعلومات والممارس
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، منح القروض لتشغيل العاطلين بموجب مشروع شبكة قتصاديةاالكما يدخل في جانب التنمية     
 سالف الذكر، والتعرف من خالل موقع المشروع على آلية تقديم الطلبات، وأسماء جتماعيةاالالحماية 

  . المستفيدين منها
   

  تصاالتواال المعلومات اولوجيتكنناء قطاع   ب-ثاني عشر
  
 متعدد قتصاداال األخذ بيد القطاع الخاص وتعزيز دوره بهدف تحقيق إلىتتجه الدولة كما أسلفنا     

 بتكاراتاالوتشجيع ين اإلجراءات التنظيمية الشفافة  وتمكستثمارلالالموارد، عن طريق توفير بيئة داعمة 
 والمعلومات في العراق خالل السنتين الماضيتين تصاالتاال تكنولوجياوالبحث والتطوير، وقد شهد قطاع 

 وتصميم مواقع البرمجيات وتطوير  وصناعة عتاديات الكومبيوترتصاالتاإلتصاعداً في أداء مشغلي خدمات 
  .، وزيادة حجم المحتوى الرقمي المحلي، والحلول اإللكترونيةاإلنترنت

 
 تصاالتواال المعلومات تكنولوجياشركات   -ألف

 
  : شركات قطاع عام ومختلط وخاصإلى والمعلومات تصاالتاال تكنولوجياتقسم شركات     
  

  شركات القطاع العام  -١
  
 أنشطتهما إلى، وقد تم التطرق تصاالتاالشركات القطاع العام ومنها الشركتين المرتبطتين بوزارة     

  :ال الحصرفي أكثر من موضع سابق من هذه الوثيقة، وأخريات على سبيل المثال 
  

، متخصصة في تصنيع طيف واسع من )قطاع مختلط(الشركة العامة للصناعات اإللكترونية  -
 والمعلومات كالبداالت اإللكترونية الرقمية والتناظرية المتنوعة تصالاال تكنولوجيامنتجات 

)PABX (ت فضالً عن البداالت الريفية والمنظومات المايكروية واألجهزة الالسلكية والبطاقا
، واألجهزة )جاهزة أو حسب الطلب( مختلفة وبرمجياتوالحاسبات المايكروية ) PCB(اإللكترونية 

الملحقة بالحاسبات ومجهزات القدرة وأجهزة الحاسوب المحمولة مع إمكانية برمجتها بمختلف 
 .أنواع البرامج

المعلومات ، والشركة العامة لنظم )الخ...شبكات+ تصميم مواقع (وكذلك شركة المنظومات  -
  .وترتبطان بوزارة الصناعة

 تصالاال تتكنولوجيالعة ، والمصنّعمارواألشركة السالم العامة المرتبطة بوزارة اإلسكان  -
 فير البيانات والمعلوماتشوالمعلومات، كما يدخل في تخصصها اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني وت

  .نظم السيطرة والمراقبة والحمايةو
 

  الخاصشركات القطاع   -٢
 
تلتزم شركات القطاع الخاص بأداء دور مكّمل لدور الدولة في هذا القطاع، كما تتضمن أنشطتها    

وصيانة المنظومات، وحلول الشبكات، واألمن في ت، ، وتقديم الخدماستشاريةواالالمجاالت التجارية، 
 وخدمات الحاسبات، ودمج ، والحاسباتالبرمجيات وتطوير والبرمجيات المعلومات، والتصاميم، تكنولوجيا
 المعلومات فيما يخص حلول الحكومة اإللكترونية، والحلول المالية، وحلول إدارة الموارد تكنولوجياأنظمة و
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، VoIP عبر األقمار الصناعية والمحطات األرضية، وخدمة الـ اإلنترنت وخدمات تصاالتإالبشرية، وحلول 
  المناقصات الخاصة بوزارات ودوائر القطاع العام، وعادة ماىإلوخدمات الفيديو كونفرنس، وتقديم العروض 

  . لوجياو متقدماً لنقل التكنتكنولوجياتتخذ هذه الشركات شريكاً 
  
    . البيع بالجملةبأسلوبوتستجيب الشركات في كال القطاعين أعاله لتغطية حاجات السوق المحلية     
  

 تصاالتواال المعلومات تكنولوجياقطاع المشاريع في  /  البحث والتطوير والمبادرات-باء
 
 موضوعة البحث والتطوير في محور سابق، وفضالً عن ذلك نذكر في هذا المجال إلىتم التطرق     

وجود معامل متخصصة في بحوث اإلنتاج وتصاميم المنظومات والبحث الصناعي والتطوير في الشركة 
 .من هذا المحور) أ(العامة للصناعات اإللكترونية المشار إليها في 

  
 :لوجيا مراكز البحوث التاليةو في وزارة العلوم والتكنتصاالتواالترتبط بدائرة األنظمة اإللكترونية     
  

 ؛مركز بحوث المايكروويف والمالحة -
 ؛ عن بعدتصاالتاالمركز بحوث  -
 ؛ الرقميةتصاالتاالمركز بحوث  -
 ؛مركز بحوث المعالجات الدقيقة واإللكترونية -
 .لسيطرة والميكاترونكسمركز بحوث ا -

 
  : المعلومات في الوزارة المذكورة مراكز البحوث التاليةتكنولوجياكما ترتبط بدائرة     
 

 طوير البرمجيات وتكامل المنظومات؛مركز ت -
 مركز بحوث األنظمة الذكية؛ -
 مركز بحوث تناقل المعلومات؛ -
 .اإلنترنتمركز بحوث الشبكات الحاسوبية و -

  
 محلية وأجنبية سواء عن طريق ستثماراتإ بوجود تصاالتواال المعلومات جياتكنولويتميز قطاع     

 مليون دوالر برغم ٢٥٠ لما يزيد عن ٢٠٠٩ التي أشارت تقديراتها األولية للعام ستثماريةاالالميزانية 
نسب  التي بلغت تصاالتاال في شبكات ستثماراتاال التداعي في أسعار النفط، واألزمة المالية العالمية، أو

ضافة هذا باإل  من تراخيص الهواتف الخلوية أمريكي مليار دوالر٣,٧٥ ما يقارب ستثماراحيث تم ، عالية
من )  في المائة١٨-١٥( والذي يتراوح مابين )Revenue Share( المشاركة في واردات هذه الشركات إلى

 تراخيص الهواتف الالسلكية  من مليون دوالر أمريكي٨٠ وما يقارب )Gross Revenue(إجمالي الواردات 
 Gross(من إجمالي الواردات )  في المائة٣٣-١٠(بين  يتراوح ماواردات المشاركة في ونسبة الثابتة 

Revenue( قل أفضل بأ في العراق مما يوفر خدمة تصاالتاال المنافسة في سوق ستثماراال وقد شجع هذا
  .تكلفة

  
 المختلفة التي تخص عمل ى، في األنشطة األخرى الشركات األخرستثماراتال حصر روال يتوف    

  . القطاع
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  الوطنيقتصاداال في تصاالتواالالمعلومات  تكنولوجيامساهمة قطاع   -جيم
 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦لسنتي نسب مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي   -٤الجدول 
 

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  الناتج

 ١٠٧،٨٢٨،٤٦٢,٥ ٩٥،٥٨٧،٩٥٤,٨  )مليون دينار( الناتج المحلي اإلجمالي
 ١،٩٨١،٦٠٠,٦ ١،٥١٧،٥٨٥,١  )مليون دينار( الناتج المحلي لقطاع اإلتصاالت

  ١,٨٣ % ١,٥٨%  النسبة
  
 مليار ٦٩ حوالي الـ ٢٠٠٦بلغت أقيام المرتبات التي تم إنفاقها على العاملين في هذا القطاع للعام     

  . في المائة١٣بة زيادة بلغت  أي بنس، مليار دينار٧٨ حوالي الـ ٢٠٠٧دينار وللعام 
  
م  من حج في المائة٢,٥ حوالي الـ ٢٠٠٧ للعام تصاالتاالبلغت نسبة اإلنفاق األسري على خدمات     

ة عن طريق المحمولنفقات الهواتف  ونيسددأغلب العراقيين ن إاإلنفاق الكلي لألسرة العراقية، ويجدر بالذكر 
  .الخطوط مسبقة الدفع

  
   ، في القطاع الخاصاإلنترنت حجم اإلنفاق والمردودات الناشئة عن مقاهي لىإوقد تم التطرق     

  ).١١( جدول البيانات ذات العالقة الوارد في المحور راجع
  

 التسهيالت الحكومية  -دال
  
 والشراكة، ستثمارياال عموم القطاع الخاص، عن طريق التعاون إلىتقدم الدولة دعمها وتسهيالتها     

تحاد ركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، بالقروض الميسرة أو بتبسيط اإلجراءات، ويشارك إبما في ذلك الش
 لجنة حكومية ودولية وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية واللجان ٨٠أكثر من في الصناعات العراقي 

  .المشتركة مع دول العالم والدول العربية
  
، وتأسيس المزيد من ستثمارواالكة ا مبدأ الشرتصاالتواال وهيئة اإلعالم تصاالتاالتشجع وزارة     

 بإحالة تراخيصها الخاصة تصاالتاال المعلومات في القطاع الخاص، ويأتي قيام وزارة تكنولوجياشركات 
 مشغلين في القطاع الخاص ترجمةً واضحة لهذا التشجيع، برغم قدرة إلىبشبكة الهواتف الالسلكية المحلية 

  .ا على تشغيل هذا النوع من الشبكات بكفاءة عالية كما فعلت في محافظتي بغداد والنجفالوزارة وتشكيالته
  
 العربية لتنظيم أحكام التوقيع اإللكتروني في مجال المعامالت اإللكترونية تفاقيةاالكما وقع العراق     

الدراسات المتعلقة  دعم البحوث وإلى تفاقيةاال تهدف هذه  العربية،قتصاديةاالالصادرة عن مجلس الوحدة 
 التوقيع ستخدامابالتوقيع اإللكتروني وشهادة التصديق وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجاالت 

   . المعلوماتتكنولوجيا واإلنترنت لتشجيع أنشطة صناعة اإللكتروني وتوظيف آلياته
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  المصادر والمراجع
  

  www.moc.gov.iq . والبحوث في دائرة التخطيط والمتابعةقسم الدراسات /تصاالتتقرير وبيانات وزارة اإل  )١(
  -Expert Engineer: Waqar Abdin/ Head of Studies and Researches   
      

 .ائيوزارة التخطيط والتعاون اإلنم/لوجيا المعلوماتوتقرير وبيانات الجهاز العراقي المركزي لإلحصاء وتكن  )٢(
  www.mopds-iraq.org     

                                                                                                        
  www.mohesr.gov.iqعلمي   الوزارة التعليم العالي والبحث/تقرير وبيانات الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية  )٣(
  
 .)نفس الموقع السابق(/رة التعليم العالي والبحث العلميوزا /تقرير وبيانات مديرية البحث والتطوير  )٤(
  
  .)سابقنفس الموقع ال( /جامعة بغداد /حاسبات اإللكترونية لنظم المعلومات والاالستشاريبيانات المكتب   )٥(
  
  www.iraqimod.orgتقرير وبيانات وزارة الدفاع    )٦(
  
    www.iraq-moi.com  تقرير وبيانات وزارة الداخلية  )٧(
  
  www.iraqiindustry.comتقرير وبيانات وزارة الصناعة    )٨(
  
      www.moch.gov.iq  ات وزارة اإلسكان واإلعمارتقرير وبيان  )٩(
  
  www.motiraq.org تقرير وبيانات وزارة التجارة    )١٠(
  
  www.moh.gov.iq  تقرير وبيانات وزارة الصحة  )١١(
  
  www.mowr.gov.iqر وبيانات وزارة الموارد المائية  تقري  )١٢(
  
  www.iraqi-molsa.org  االجتماعية وزارة العمل والشؤون تقرير وبيانات  )١٣(
  
  www.moen.gov.iq  موقع وزارة البيئة  )١٤(
  
 www.most.gov.iqلوجيا  وموقع وزارة العلوم والتكن  )١٥(
  
 www.moedu.gov.iqموقع وزارة التربية والتعليم    )١٦(
  
  www.iraqws.com/iraqدليل المواقع العراقية    )١٧(
  
    www.cmc.iq  واالتصاالتوبيانات هيئة اإلعالم تقرير   )١٨(
  
 www.investpromo.gov.iq  لالستثمارموقع الهيئة الوطنية العراقية   )١٩(
  
   www.escwa.un.org)  ٢٠٠٧(الوثيقة الوطنية لمجتمع المعلومات في العراق   )٢٠(
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  األول فقالمر

  
 : ٢٠٠٩ و٢٠٠٨رقام فيما يلي أدناه إحصاءات الوضع الراهن للعامين تمثل النسب واأل

  
  من عموم السكان في المائة٤٠مليون مشترك، أي بنسبة ) ١٢(يبلغ عدد مشتركي الهاتف النقال حوالي الـ . 

  ان من عموم السك في المائة٦يبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت حوالي المليون وربع المليون مشترك، أي بنسبة. 

  في المائة١٠٠نسبة التغطية الجغرافية لخدمات الهاتف النقال . 

  من عموم السكان في المائة٣ اإلنترنتتبلغ نسبة المشتركين في خدمة . 

  حيث تم  يمكن إعتبار هذين العامين هما عامي الخدمة السريعة،٢٠١٠-٢٠٠٩بالنسبة لتوقعات النمو للعامين 
 بغداد ومضاعفة هذا العدد، وكذلك تشغيل أعداد كبيرة في المحافظات من  فيADSL  خط٢٢٠٠٠التخطيط لتشغيل 
 .خالل التراخيص

  تراخيص) ٣(يبلغ عدد تراخيص الهاتف المحمول. 

 ستة تراخيص، كما منحت  واإلعالمتصاالت المحلي الممنوحة من قبل هيئة االبلغ عدد تراخيص الهاتف الالسلكي 
 . ون إجمالي عدد التراخيص الممنوحة ثمانية تراخيصوزارة اإلتصاالت ترخيصين آخرين ليك

  ترخيص  (اإلنترنتعدد تراخيص مقدمي خدمةDial-Up +  ترخيصDSL.( 

  موقع حكومي٨٨ موقع بضمنها ٢٠٦٩ اإلنترنتيبلغ عدد المواقع على شبكة . 

  من عموم السكان في المائة١,١تبلغ نسبة الحاسبات . 

 من إجمالي عدد األسر في المائة٣٦بت نسبة األسر المستخدمة للهاتف الثا . 

 مليار دينار عراقي ٤١ستثماري الحكومي للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات بلغ حجم التخصيص اال 
 .٢٠٠٩وفقاً للتقديرات األولية لميزانية العام 

 بصرة- أسفل الفرات- بغداد (كما يتم بموجب القرض الياباني نشر مسارات أخرى لمنظومة المايكروويف الوطنية  (
  ).  موصل-بغداد(و

 تصاالت الضوئية لتغطية عموم الرقعة الجغرافية للقطرنشر منظومة اال.  

  اإلستعاضة بنظم البداالت الحديثةNGNعن البداالت ذات النظم التقليدية والقديمة .  

  اندبرودب(إستخدام تقنية شبكات النفاذ الضوئي لتجهيز خدمات الخدمة السريعة.(  

  تم إطالق خدمة الـADSLلى المواطنين والدوائر الحكومية حيث يتم تجهيز الخدمة إ.  

  تم التعاقد مع شركة هواوي الصينية لنصب شبكةWiMAXلتوفير الحزمة الواسعة .  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 المرفق الثاني
 مؤشرات رصد االهداف االنمائية االلفية

MILLENUM DEVELOPMENT GOALS MONITORING INDICATORS 
          

 Table (19/1)         )١٩/١(جدول 

* السنة الرقم الحاليسنة االساس الرقم االساس ٢٠١٥المستهدف لعام   
 المؤشر

Base No. 
Base 
year 

Current No. year Targed year 2015
indicators 

نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد 
 (%) 

27.5   1990 23.2   2005 13.8   
Proportion of population below 
$(ppp) per day (%) 

Urban/حضر Urban٤٣٫٩٠/حضر Urban٨٧٫٧٠/حضر٨٧٫٧٠
 )  عمق الفقرxحاالت الفقر (نسبة فجوة الفقر 

Rural/ ريف ٨٦٫٠٠
1993 

Rural/ ريف  ٨٦٫٠٠
1993 

Rural/ ريف  ٤٣٫٠٠

Poverty gap ratio (incidence x 
depth of poverty) (%)  

نسبة االطفال ناقصي الوزن دون الخامسة من العمر 
 (%) 

9.0   1991 7.6   2006 4.5   
Prevalence of underweight 
children under - five years of 
age (%)  

نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد االدنى من من
 (%) اقة الغذائية استهالك الط

20.0   1991 25.0   1997 10.0   
Proportion of population below 
minimum level of dietary 
energy consumption (%)  

   5.5 2005   15.4 2003   11.0 (%) نسبة السكان غير االمنين غذائيا 
Proportion of food insecuer 
population (%) 

   100.0 2006   86.0 1990   90.8 (%) في التعليم االبتدائي صافي نسبة القيد 
Net enrolment ratio in primary 
education (%)   

نسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف 
االول االبتدائي ويصلون الى الصف الخامس االبتدائي 

 (%) 
75.6   1990 95.2   2006 100.0   

Proportion of pupils starting 
grade 1, who reach grade 5(%)   

معدل االلمام بالقراءة والكتابة لدى االشخاص الذين 
 (%)        سنة ) ٢٤-١٥(تتراوح اعمارهم بين 

78.6   1990 74.0   2004 100.0   
Literacy rate of (15-24) year 
olds (%)  

ليم نسبة التحاق البنات الى البنين في مراحل التع
 (%) االبتدائي 

79.5   1990 88.0   2006 100.0   
Ratios of girls to boys in 
primary education (%)   

نسبة التحاق البنات الى البنين في مراحل التعليم 
 (%) االثانوي  

64.1   1990 75.0   2006 100.0   
Ratios of girls to boys in 
secondary and tertiary 
education   (%)   
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نسبة التحاق البنات الى البنين في مراحل التعليم 

 (%) الجامعي 
50.9   1990 73.4   2006 100.0   

Ratios of girls to boys in 
university education (%)   

نسبة التحاق البنات الى البنين في مراحل التعليم العالي 
 (%) 

25.3   1990 59.3   2006 100.0   
Ratios of girls to boys in high 
education (%)   

نسبة االناث الى الذآور ممن يلمون بالقراءة والكتابة 
 (%) سنة  )٢٤-١٥(فيما بين سن 

75.6   1990 91.4   2004 100.0   
Ratio of literate females to 
males of (15-24) year -olds(%) 

غير حصة النساء من الوظائف ذات االجر في القطاع 
 (%) الزراعي 

10.6   1990 15.3   2006 50.0   
Share of women in wage 
employment in the non- 
agriculture activities (%)    

أو القضاء على الظاهرة بشكل آامل بسبب الظروف %) ١٠٠(من الصعوبة الوصول الى الرقم المثالي * 
 .اإلجتماعية واإلقتصادية والتقاليد

     

  
                

  

 )١٩/١( تابع جدول
        

Con.table(19/1) 

* السنة الرقم الحاليسنة االساس الرقم االساس ٢٠١٥المستهدف لعام   
 المؤشر

Base No. 
Base 
year 

Current No. year Targed year 2015
indicators 

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات 
  (%)الوطنية 

13.2   1990 27.3   2006 50.0   
Proportion of seats held by 
women in national parliament 
(%)  

) ١٠٠٠(معدل وفيات االطفال دون سن الخامسة لكل 
 مولود حي 

62.0   1990 41.0   2006 21.0   
Under -five mortality 
rate(per1000)live birth 

   17.0 2006   35.0 1990   50.0 مولود حي ) ١٠٠٠(ل معدل وفيات االطفال الرضع لك
Infant mortality rate 
(per1000)live birth  

نسبة االطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين 
 (%) ضد الحصبة 

80.0   1990 75.0   2005 100.0   
Proportion of 1 year-old 
children immunised against 
measles (%)  

   29.0 2006   84.0 1990  117.0 والدة حية ) ١٠٠٠٠٠(نسبة وفيات االمهات لكل 
Maternal mortality 
ratio(per100000)live birth  

نسبة الوالدات التي تجري باشراف موظفي الصحة من 
 (%) ذوي االختصاص 

50.0   1990 89.0   2006 100.0   
Proportion of births attended 
by skilled health personnel (%) 

معدل استخدام الرفال من معدل انتشار وسائل منع 
 (%) الحمل 

0.7   2000 1.1   2006 10.0   
Condom use rate of the 
contraceptive prevalence rate 
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(%)  

 الذين ،نسبة سكان المناطق المعرضة لخطر المالريا Cure/عالج ١٠٠٫٠ Cure/عالج ١٨٫٣ Cure/عالج ١٨٫٣
 ٧٫٤٠(%) ا وعالجها يتخذون تدابير فعالة للوقاية من المالري

الوقاية 
Protection

2000 
٧٫٤ 

الوقاية 
Protection

2000 
١٠٠٫٠ 

الوقاية 
Protection

Proportion of population in 
malaria risk areas using 
effective malaria prevention 
and treatment measures (%)  

) ١٠٠٠٠٠(معدل حاالت االصابة بمرض المالريا لكل 
 من السكان

26.8   1995 0.1   2006 0.0   
Prevalence associated with 
malaria  

معدالت االنتشار والوفيات المرتبطة بالسل لكل 
 من السكان  ) ١٠٠٠٠٠(

2.0   2000 12.4   2006 0.0   
Prevalence and death rates 
associated with tuberculosis  

نسبة حاالت السل التي اآتشفت وتم شفاؤها تحت 
 في اطار نظام العالج لفترة قصيرة تحت ،المراقبة

 (%) المراقبة 
86.0   2000 86.0   2006 100.0   

Proportion of tuberculosis 
cases detected and cured 
under Directly OBSERVED 
Treatment Short course (DOTS) 
(%)   

   10.0 2003   4.0 1990   4.0 (%) نسبة مساحة االراضي المكسوة بالغابات 
Proportion of land area covered 
by forest (%)  

) نصيب الفرد ( انبعاثات غاز ثاني اوآسيد الكاربون  Ton/طن  ١٫٥٠ Ton/طن  ٣٫٠٨ Ton/طن  ٣٫٠٨
نفاد : باالضافة الى رقمين لتلوث الغالف الجوي العالي 

م غازات االحتباس الحراري عالميًاطبقة االوزون وتراآ
 (%) 

 m³ / ³م١١١٫٨
2000 

 m³ / ³م ١١١٫٨
2000 

 m³ / ³م ٥٥٫٩

Carbon dioxide emissions (per 
capital)and consumption of 
ozone - depleting CFC, s(odp 
tons)  

                    

 Con.table (19/1)         )١٩/١( لتابع جدو

* السنة الرقم الحاليسنة االساس الرقم االساس ٢٠١٥المستهدف لعام   
 المؤشر

Base No. 
Base 
year 

Current No. year Targed year 2015
indicators 

نسبة اعداد السكان الذين يستخدمون انواع الوقود 
 (%) الصلبة 

35.0   2003 4.6   2006 0   
Proportion of population using 
solid fuels (%)  

 Urban٩٨٫٢/حضر Urban٩٨٫٠/حضر ٩٦٫٣
/ حضر

Urban  

Rural/ ريف  Rural٧٣٫٦/ ريف  Rural٥٩٫٩/ ريف  ٤٧٫١
نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باطراد على مصدر 

 (%) محسن للماء في الحضر والريف 

٨١٫٣ Total/مجموع

1990 

٨٤٫٨ Total/مجموع

2006 

٩٠٫٦ Total/مجموع

Proportion of population with 
sustainable access to an 
improved water source urban 
and rural (%)   

 UrbanProportion of urban population/حضر ١٠٠٫٠ Urban2006/حضر ٩٨٫٢ Urban1990/حضر ٩٥٫٠نسبة سكان الحضر والريف الذين يمكنهم االنتفاع 
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Rural/ ريف  Rural٨٨٫٩/ ريف  Rural٨١٫٩/ ريف  ٤٨٫٠  (%)  بصرف صحي محسن 

٧١٫٥ Total/٩٢٫٣مجموع Total/٩٦٫٣مجموع Total/مجموع

with access to improved 
sanitation  

٦٠٫٨ 
   مملوآة 
Owned 

٧٩٫١ 
   مملوآة 
Owned 

٨٠٫٤ 
   مملوآة 
Owned  نسبة االسر المعيشية التي يمكنهم الحصول على حيازة

 ٢٣٫٧ (%)  منة ا
مستأجرة 
Rented  

1990 
١٠٫١ 

مستأجرة  
Rented  

2005 
١١٫٦ 

مستأجرة  
Rented  

Proportion of urban population 
with access to improved 
sanitation (%)  

     2004  4657.6 1990   3.0 ) ن دوالرمليو( نسبة المساعدة االنمائية 
Proportion of bilateral ODAof 
OECD/DAC donors that is 
untied  

 Male/ذآور ٣٫٦ Male/ذآور ٢٩٫٧ Male/ذآور ٧٫٢

Female/اناث Female٣٫٢/اناث Female٣٢٫٥/اناث ٦٫٣
معدالت البطالة لدى االشخاص الذين تتراوح اعمارهم 

سنة موزعة حسب النوع االجتماعي ) ١٥-٢٤(من 
مجموع/Total ٧٫١ (%) والمجموع 

1990 

٣٠٫٣ Total/مجموع
2006 

٣٫٦ Total/مجموع

Unemployment rate of (15-24) 
year -old, by gender and total 
(%)  

   11.2 2005   5.1 1990   5.6 شخص) ١٠٠(عدد خطوط الهاتف الثابت  لكل 
Telephone line and cellular 
subscribers per (100) 
population  

   40.0 2004   2.2 1990   0.0 شخص ) ١٠٠(عدد خطوط الهاتف الخلوي لكل 
Number of cellular telephone 
lines (per100)persone 

   10.0 2005   5.1 2004   3.6 (%)نسبة االسر التي تمتلك حاسبة شخصية 
Proportion of families wich own 
personal computer (%) 

   100.0 2005   69.2 2004   32.0 (%)نسبة االسر التي تستخدم الستاليت 
Proportion of families wich 
satellite used (%) 


