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  0213 - مالمح الوطنية لمجتمع المعلوماتلا

 النموذج المتبع إلعداد التقارير الوطنية
 

 مقدمة
 

الندوات والمؤتمرات وحلقات  أغلبالصعبة في عموم محافظات العراق إال إننا في  األمنيةرغم الظروف     
د العراقي ولم نعد المناقشة  ذات الصلة بالمعلومات بدأنا نتطرق لمفهوم زيادة الثقافة المعلوماتية لدى الفر

بل على أثر  فراغ مس القريب، وهذا التحول لم يأتي منله باألواية الحاسوب الذي كنا نتدمنتطرق لمفهوم أ
 .القطاع الخاص أوالعديد من الخطوات سواء على مستوى مؤسسات الدولة 

ام التشغيل، نظ)ساسيات الحاسوب ن الوزارة جعلت التدريب على أي فإمثال على مستوى وزارة التعليم العال    
طلبة الدراسات وشرطا لقبول وتنافس  األساتذةلترقية  شرطا  ( لكترونيوالبريد األ اإلنترنتفيس، وتطبيقات األ

ما أ. عداديةواإلن مبادئ علم الحاسوب بدأت تدرس في مرحلتي المتوسطة فإ ارة التربيةزوالعليا وبالنسبة ل
هذه الخطوات وغيرها وفرت كل . بدأت بتوفير المناهج القياسية العالمية للمتدربيننها فإ المراكز التدريبية 

 ل مهم أالال يفوتنا ذكر عام خيرا  لعراقي وأالمعلوماتية لدى شريحة كبيرة من المجتمع امستلزمات زيادة الثقافة 
البيوت التي  نسبة سلكية ولهذا يمكننا القول بأنلألكات اللبيوت من خالل تقنية الشب اإلنترنتفير خدمة وهو تو

باإلضافة  لكترونيوالبريد األ ترنتاإلنستخدم على األقل لتصفح تزداد يوم بعد يوم وت اإلنترنتفيها نفاذ لخدمة 
  .ية معلومات في كل التخصصاتللبحث عن أ

  
 

 مجتمع المعلومات ألساسيين في بناءالفرقاء ادورالحكومات و .1
 

المتتبع لدور الوزارات والحكومات المحلية لبناء مجتمع المعلومات يالحظ وجود نشاطات وخطط إن 
 األخرىفي الوزارات منها  اإلستفادةلوزارة نفسها وغير موثقة ليتم متعددة ومتفرقة محدودة تخدم ا

إن كل وزارة إستخدمت  إلىوالسبب يرجع  األخرىات الوزارات ويصعب تحقيق التكامل بينها وبين نشاط
تستخدم أنواع متعددة من قواعد  على سبيل المثال) األخرىق وبرمجيات مختلفة عن الوزارة ردوات وطأ
( وهي تختلف في هياكلها وكيفية التعامل معها وغيرها Oracle و Visual Foxو  Access مثلبيانات ال

فادة من تكنولوجيا ستلإلالوطنية  ستراتيجيةاإلجتماعات السابقة للجهات المعنية التي ناقشت ن اإلرغم إو
وبناء مجتمع المعلومات أكدت على تكامل خطط   األلكترونيةلتقديم الخدمات  تتصاالاإلالمعلومات و

 كيداتلة عن متابعة تأنه ليس هناك جهة معينة مسؤوال إطات الوزارات والحكومات المحلية إونشا
  .جتماعاتومقرارات اإل

 

 األلكترونيةستراتيجيات اإلو الوطنية المعلوماتمجتمع  سياسات .أ 
 تتصاالاإللوطنية لتكنولوجيا المعلومات وا ستراتيجيةاإللصياغة مسودة رغم الجهود الكبيرة التي بذلت 

قد حددت هذه و األنلحد ها من قبل الجهات العليا نه لم يصادق عليالتي صممت من قبل الخبراء إال إ
واجبات الوزارات والمراكز التدريبية  إلىضافة المستلزمات واألهداف العامة والجزئية باإل ستراتيجيةاإل

تمتة وأ األلكترونية إلدارةاكافة الوزارات  والهيئات بإعتماد المسودة والقطاع الخاص ، فمثال وجهت 
صار ختإل ألكترونيإسلوب  إلىسيكي الروتيني سلوب العمل الكالتحويلها من إ)عمالها اليومية ا وأخدماته

البرامجيات  أوالنظم والبرامجيات ذات المصدر المفتوح  إستخدامراعاة مع م( الوقت والجهد وتحقيق الدقة
بينها كجزء  نتقال وتبادل المعلوماتوبالتالي تسهيل إ األخرىحقيق التوافق مع نظم الوزارات المرخصة لت

 :مثلةبعض األ أدناهو األلكترونيةمن مشروع الحكومة 
o  ومؤسسات الوزارة الواحدة من ت بين الوزارات تصاالبتوفير البنى التحتية لإل تتصاالاإلتقوم وزارة

 تصالاإلبالتنسيق مع شركات  اإلنترنتخالل تقنية الكيبل الضوئي وتقنية الواي ماكس وتوفير خدمة 
 .ذات القطاع الخاص

o  لكل مؤسسات الدولة كما  اإلنترنتين واالنطاقات عننشاء وتوزيع بإ تتصاالاإلو اإلعالمتقوم هيئة



                                                                              3102األسكوا،                                                                                                                           النموذج المتبع -ت  المالمح الوطنية لمجتمع المعلوما

44من  3الصفحة                                                                                                                                                                        0 النسخة

                                                                                                                                                                                 

لكل وزارات  األلكترونيةالمواقع  إستضافةتقوم بو اإلستثماريص للشركات لتشجيع التراختقوم بمنح 
 .ومؤسسات الدولة

o ات وتقديم الخدمفي التعليم  تتصاالاإلتكنولوجيا المعلومات و إستخدامتقوم وزارة التعليم العالي ب
 .سائذة والطلبةاأللكترونية لأل

o  ضمن الخطة الخمسية لها وتوفير مستلزمات تحقيق  األلكترونيةتبنت وزارة الصحة مشروع الصحة
 .هذا المشروع

o لمراحل اإلبتدائية والمتوسطة  تتصاالاإلعتماد وزارة التربية لمناهج تكنولوجيا المعلومات وإ
 .في التعليم األلكترونيةفوف صعدادية وكذلك تجربة الواإل

o  قيامهم بتدريب منتسبي الوزارات  ستراتيجيةحددت اإل( األهليةالحكومية و)فيما يتعلق بمراكز التدريب
 إلىضافة ير المناهج العالمية الحديثة باإلويجب مراعاة توف نفا  ينهم من اداء الواجبات المذكورة ألتمك

ن كما يجب أ. ت تكنولوجيا المعلوماتالمباشرة لنيل الشهادات العالمية في تخصصا متحاناتاإلتوفير 
الجودة في عملية التدريب وتوفير البرامجيات المرخصة، ومن الجدير بالذكر تراعي معايير ضمان 

مستوى  إلىمركز في عموم العراق وقسم منها وصل  033ز حاليا وافأن عدد هذه المراكز تج
عالمي مخول من عدة  إمتحانيالعالمية فمثال مركز الحاسبة في جامعة بغداد اصبح مركز تدريبي و

المباشرة،  متحاناتشركة سيسكو، شركة مايكروسوفت، مركز بارسن لإل) عالميةوشركات مؤسسات 
 (.المباشرة متحاناتمركز برومترك لإل

o  ستفادة من التقنيات الحديثة في شجعت هذه الشركات لإل ستراتيجيةن اإلفإ األهليةبالنسبة للشركات
عتبار مسألة التوافقية مع اإل مشاريع الوزارات المختلفة مع األخذ بنظر إنجازتكنولوجيا المعلومات في 

  .األخرىالتقنيات المستخدمة في الوزارات العراقية 
o  تتصاالاإلالوطنية لتكنولوجيا المعلومات و ستراتيجيةاإلالجدول التالي بعض المعلومات عن يوضح: 

 

 (نعم)  تتصاالاإللتكنولوجيا المعلومات و إستراتيجيةوجود 

 (مصادق عليهاغير ) ستراتيجيةاإلعتماد تاريخ إ

 (تتصاالاإلوزارة )  ستراتيجيةاإلالهيئة الحكومية المسؤولة عن  إسم
(Ministry of Communication) 

تنفذ  ستراتيجيةاإلرغم عدم المصادقة فأن )  ستراتيجيةاإلوتيرة تنفيذ 
 (حاليا وبوتيرة تنفيذ متوسط

 
 بناء مجتمع المعلومات إلىتعداد الخطط القطاعية التي تهدف 

تنصب في بناء  ن فيما بينهاوابالتع أونفرادية ت تقوم بها مؤسسات الدولة بصورة إتوجد عدة مشاريع ومبادرا
يوضح الجدول التالي بعض هذه المشاريع والمبادرات والجهات التي تقوم . مجتمع المعلومات في العراق

 :هاإنجازب

 الجهة المنفذة المشروع م

التدريسي، )رسمي لكل منتسبي الجامعة  ألكترونيبريد  1
 (الموظف، الطالب

 جامعة بغداد

المتخصصة في تكنولوجيا  در الوطنيةالكواتدريب  2
 المعلومات

 وزارة العلوم والتكنولوجيا

/  وزارة العلوم والكنولوجيا البرنامج التوعوي في مجال تكنولوجيا المعلومات 0
 الجامعات

 وزارة التعليم العالي الجامعاتمؤشر حوكمة  4

 الوزارات الخدمية مركز خدمة العمالء 5

 جامعة بغداد لكترونيتهيئة بوابة للتحصيل والدفع األ 6

وزارة التعليم / وزارة الصحة  األلكترونيةبرنامج الصحة  7
 العالي

 
 
 القطاعات متعددة الشراكة أوالشراكة بين القطاعين العام والخاص  .ب 

في العراق من قبل القطاع الخاص فمثال  تتصاالاإلكبير من خدمات تكنولوجيا المعلومات و قسمينجز 
 إستخدامو األلكترونية إلدارةاو لكترونيوبرامجيات التعليم األ اإلنترنتخدمات الهاتف النقال وخدمات 

ان تنظم وفي بعض االحي األهليةالسيطرة في القطاع النفطي وغيرها تنفذ من قبل الشركات  أجهزة
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بعض  أدناهو المشاريع وتدريب منتسبي هذه الوزارات عليها نجازشراكات مع مؤسسات الدولة إل
 :االمثلة

o ستحداثمريكية إلة التعليم العالي وشركة سيسكو األتم تنظيم شراكة بين وزار األسكوان مع وابالتع 
كاديميات وتخويلهم هذه األوتدريب كوادر  لمنتسبي الجامعات لتطويركاديمية لشبكات الحاسوب أ 43
تدريب اكثر من  األنحتى ي تكنولوجيا المعلومات وتم ومنح عدة شهادات فدورات تدريبية تنظيم ل

 .منحهم الشهادات العالميةتم شخص و األفثالثة 
o  الع وتحميل طلإلكاديميات عدة أ ستحداثراكل إلأوتنظيم شراكة بين وزارة التعليم العالي وشركة

 .األساتذةالشركة للطلبة ومناهج كافة 
o  ستفادة من كافة الخدمات إلبين جامعة بغداد وشركتي أي بي أم ومايكروسوفت لتنظيم شراكات

 .ن هاتين الشركتينالمقدمة م
o  تنظيم شراكة بين وزارة التعليم العالي وشركةED  جامعات  إلىالكورية لتحويل الجامعات العراقية

 .المصنعة في كوريا األلكترونية جهزةاألمنتجة وذلك من خالل بناء القدرات لتصميم وتجميع 
o  ومؤسسة منح شهادة تنظيم شراكة بين وزارة التربيةICDL حيث تم فتح األسكوابدعم من اليونسكو و 

ة في كل خمسة مراكز للتدريب ومنح الشهادة ومن المؤمل فتح مراكز للتدريب على هذه الشهاد
 .مدرس على منهاج هذه الشهادة 1533تم تدريب اكثر من  وقد المحافظات في العراق

ة للمواطنين العراقيين توفر العديد من الخدمات ألكترونين الحكومة العراقية توفر بوابة ومن الجدير بالذكر فإ 
  والقوانين والوثائق الشخصيةوالمعلومات في عدة قطاعات وتخصصات مثل الصحة والتعليم والتشريعات 

http://www.egov.gov.iq/egov-iraq 
 
 الحكومية غير المنظماتدور  .ج 

محدود وذلك لسببين هما الوضع  ر الحكومية في بناء مجتمع المعلومات في العراقت غيالمنظمادور 
الضرورية في مني الصعب الذي يعيق تواجد كوادر هذه المنظمات في العراق لتحديد الحاجات األ

والسبب الثاني هو ان القوانين في العراق تتطلب العديد من الخطوات  تتصاالاإلتكنولوجيا المعلومات و
من قبل المنظمات غير  هإنجازبعض ما تم  أدناهقبل السماح لهذه المنظمات بالعمل داخل العراق والروتينية 
 :الحكومية 

o  على مختلف ( من عدة وزارات)قيام وكالة كويكا الكورية بتدريب عشرات من موظفي الدولة
ة ألكتروني أجهزةبتجهيز بعض مؤسسات الدولة بتخصصات تكنولوجيا المعلومات وكذلك قيام الوكالة 

 (التعليم التفاعلي أجهزةربط الشبكات،  أجهزةمثل الحواسيب، )حديثة 
o  بتهيئة فرصة لتدريب عشرات من موظفي الدولة ( نسيق مع الشركات العالميةبالت) األسكواقيام منظمة

 .تكنولوجيا المعلومات أجهزةعلى مناهج و
o وضمان الجودة، وتعتبر  شراك الجامعات العراقية في مشروع حوكمة الجامعاتقيام البنك الدولي بإ

  .حدى دعامات هذا المشروعإ تتصاالاإلتكنولوجيا المعلومات و
 

 

 تتااااإلتكنولوجيا المعلومات والبنية األساسية ل .0
 

ورصد  تتصاالاإلمطلوبة لتكنولوجيا المعلومات وعدة بنود لتحديث البنى التحتية ال ستراتيجيةاإلتضمنت 
حيث  األمنية ضاعواألوذلك بسبب  هذه البنود بطئ جدا  ق ولكن العمل على تحقي ،المبالغ المطلوبة لها

والسبب االخر هو  ،في العاصمة والمحافظات في بعض المواقع الحساسةيصعب مثال مد الكيبل الضوئي 
 .شراك شركات القطاع الخاصادر المؤسسات الحكومية فقط وعدم إدخال وإعتماد على كواآل
 

 هيكلية السوق والبيئة التنظيمية .أ 

رسم سياسة  وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة الحكومية القطاعية المسؤولة عن تتصاالاإلوزارة إن 
 اإلعالموهيئة  تتصاالاإلهيئة أفضل السبل لوزارة ، ولتوالطيف الترددي في العراق تتصاالاإلقطاع 

والمعلوماتية لمجلس النواب العراقي وتمت  تتصاالاإلقانون تم تقديم مشروع فقد ألداء أدوارها 
 3102ومن المؤمل أن يصدر القانون نهاية عام  9/4/3103بتاريخ قانون لمشروع اة الثانية لالقراء

األمثل للطيف الترددي، حماية أمن الدولة عن طريق تعزيز دور األمن  ستخداماإل:  ما يلي تضمنقد و
في واطنين ي، تحديد مهام الجهات ذات العالقة، تحديد كلف مناسبة عن الخدمات المقدمة للمتتصاالاإل

وما يمكن من البيئة التنظيمية  إن ما موجود حاليا  . والمعلوماتية وغيرها من األهداف تتصاالاإلقطاع 
 :ه مستقبال يلخص بما يليإنجاز
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o بالعراق مرتبطة بتقنية الكيبل الضوئيي رضجميع بداالت الهاتف األ. 

o  وبهذا ( قرب الجامعة من البدالةحسب )ترتبط كل الوزارات والجامعات بالبداالت بالكيبل الضوئي
 .فيما بينها ترانتناإلتطبيق خدمات الجامعات مع بعضها ونحقق ربط كل الوزارات و

o الضوئي  من خالل الكيبل اإلنترنتخدمة  إيصالالسماح لشركات القطاع الخاص التي لديها تخويل ب
الكيبل للبداالت  إيصالب (، سوريا، السعودية، إيراناالردن ،الكويت من تركيا،)الداخل للعراق 

 .ترانتناإلو اإلنترنتوبالتالي يمكن تطبيق خدمات 
o  عتماد على تقنية الخدمة للبيوت فإن اإل إيصالفيما يتعلق بDSL  وذلك لتعثر خدمة  حاليا  غير ممكنة

ولحين . ها حاليا والمفروضإستخداموعدم ( تلف وتقطع الكيبالت بين البداالت والبيوت)الهاتف الثابت 
بتشجيع القيام  تتصاالاإلوزارة  ن المفروض منروع ربط البيوت بالكيبل الضوئي فإمش إنجاز

ة للبيوت الن ما موجود حاليا الخدم إيصالبتنظيم عملها في  اإلنترنتومتابعة شركات تجهيز خدمة 
ولكن من دون عملية تنظيم  وال ( من خالل تقنية الشبكات الالسلكية)ن الخدمة واصلة للبيوت هو إ

 .تتصاالاإلمتابعة من وزارة  أومراقبة 

o  األسواقزهات ون خالل تقنية الواي ماكس في المتنم اإلنترنتبتوفير خدمة  تتصاالاإلقيام وزارة 
خدمة  األنالجامعات العراقية توفر  ن بعضفإكل الجامعات وبالمناسبة الحكومية وداخل فضاءات 

 .نترنت مجانية في فضائاتها من خالل تقنية الواي ماكس والواي فايإ
o  بتصميم وتنفيذ عدة مراكز بيانات  تتصاالاإلوزارة قيامData Centers  لتوفير الخدمات والتطبيقات

 .للوزارات األلكترونية

o  ها من إستخدامماكن متعددة في المحافظات لتسهيل لإلنترنت في أتشجيع القطاع الخاص إلنشاء مراكز
    (.األسواقالمطاعم، المتنزهات،)المرافق العامة في  اإلنترنتوكذلك تشجيع توفر خدمة  قبل الناس

o  تصالاإلعائدية خدمات  الجدول التالييوضح: 
 

 (القطاع الخاص)ية تنافس خدمات الهاتف النقال

 (القطاع العام) احتكارية  خدمات الهاتف الثابت

 (القطاع الخاص) تنافسية اإلنترنتخدمات 

 
 
 
 
 

 

 تتااااإلانتشار تكنولوجيا المعلومات و .ب 
  3102عند نهاية  تتصاالاإلنتشار تكنولوجيا المعلومات والنسب المتوقعة إل التاليالجدول يمثل 

 %6 عدد خطوط الهاتف الثابت لكل مئة عائلة 

 %01 بالغ المحمول لكل مئة شخصعدد خطوط الهاتف 

 %01 الهاتف المحمول لكل مئة عائلة عدد خطوط 

 %0 عدد الحواسيب لكل مئة شخص بالغ

 %01 عدد الحواسيب لكل مئة عائلة

 %01 لكل مئة عائلة اإلنترنتمشتركين بخدمة عدد ال

 
 

 وتطوير خدمات جديدة تتااااإلساسية لتكنولوجيا المعلومات وفي البنية األالمشاريع /المبادرات .ج 

 تتصاالاإلتكنولوجيا المعلومات ول األساسيةفي البنية  لإلستثمار ةتنافسية الضروريالتمكينية والبيئة الدعم ل
مثل لمجلس النواب  اورفعتهوالمعلومات  تتصاالاإلخاصة بقطاع قوانين مشاريع لالحكومة عدة قدمت فقد 

لى أوقراءة ) صول على المعلومةقانون حق الحو( 3103قراءة ثانية عام )والمعلوماتية  تتصاالاإلقانون 
توفير مناخ تنافس عادل وبالتالي تم ( 3101لى عام أوقراءة )جرائم المعلوماتية وقانون  (3102عام 

إجراءات منح التراخيص  وتفعيل دور القطاع الخاص وتبسيط اإلستثماربهدف تشجيع  جميعوشفاف لل
والمعلوماتية عند كالمنا عن البيئة  تتصاالاإلوقد تم ذكر بعض أهداف قانون  .تتصاالاإللخدمات 

لألشخاص بالحصول على السماح : التنظيمية، أما أهداف قانون حق الحصول على المعلومة فهي 
عتباره حقا  كفله الدستور، تعزيز الشفافية في العمل الحكومي وكذلك مكافحة الفساد المادي المعلومات بإ

 ستخدامتوفير الحماية القانونية لإل إلىفي دوائر الدولة، ويهدف قانون جرائم المعلوماتية اإلداري و
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ها على حقوق مستخدمي عال التي تشكل إعتداء  األفالمشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، ومعاقبة مرتكبي 
 .من األشخاص

 
 (ICT Connectivity) تتااااإلترابطية تكنولوجيا المعلومات و .د 

 تتصاالاإللومة المطلوبة فقد حرصت وزارة للمع وصوال   تصالاإللقد تنوعت وإزدادت وسائل وطرق 
هواتف المحمولة على تغطية كل مساحة جمهورية شرافها على شركات القطاع الخاص للمن خالل إ
ف المحمولة الذكية الهوات إستخداموإزداد % 01التي لديها هاتف محمول  ائالتزت نسبة العواالعراق وتج

 اإلنترنتخدمة  أما. لكترونيوالبريد األ اإلنترنتاألحيان عن الحواسيب في تصفح  أغلبالتي تغني في 
المحافظات من خالل مجهزي الخدمة إال إن إنتشارها يقل في في مراكز  جدا   صبح واضحا  فأن إنتشارها أ

 (.أطراف المحافظات)قضية والنواحي األ
 

 لإلنترنت البنية األساسية .ه 

أيرث لنك، بوابة : مثل اإلنترنتشركات وطنية لتجهيز خدمة  7 أكثر من يوجد حاليا في العراق 
اتها المقدمة خدمتحسين وتتنافس هذه الشركات في  السهد، الجزيرة، كلماتالقمر، هالة سات، دجلة، 

في لالنترنت ساسية تتلخص البنية األو .شتراكولة والقطاع الخاص وتخفيض كلفة اإللمؤسسات الد
 :العراق بما يلي

لكل وزارات ومؤسسات الدولة  اإلنترنتمن القطاع الخاص يوفرون خدمة  اإلنترنتمجهزي خدمة  -
ومنظمات المجتمع المدني من خالل تقنية الواي ماكس وداخليا بتقنية الواي  األهليةوكذلك المؤسسات 

 حاجات المستخدمين دنى من الحد األ  تصالاإلهذا النوع من يلبي فاي و

 .يضا تتم من خالل تقنية الواي ماكسللبيوت أ اإلنترنتخدمة  -

بواسطة الواي فاي وتكون عادة  اإلنترنتفضاءات الوزارات والجامعات تتوفر فيها خدمة قسم من  -
 .مجانية

موعة للقاءات المرئية المسامؤسسات الدولة توجد فيها منظومات جتماعات لقاعات المناقشات واإل في -
 .نترنت السلكية سريعةوهذه المنظومات تعمل بخدمة إ

بواسطة هواتفهم المحمولة الذكية لتصفح  تصالاإلمنتسبي مؤسسات الدولة يمكنهم  عدد ال بأس به من -
 .اإلنترنت

ين الجيل السادس من بروتوكول وااعتمدت عن( الجامعات والمراكز البحثية)بعض مؤسسات الدولة  -
 .ينوابتوزيع هذه العن اإلنترنتة لخدمات وتختص الشركة العام (IP6) اإلنترنت

تقوم بتقديم الخدمات لحواسيب المؤسسة نفسها وتوجد الدولة في مؤسسات  مخدماتالعديد من الوجد ي -
  .األخرىمخدمات لتقديم الخدمات لحواسيب الوزارات 

على  األلكترونيةوتطبيقاتها مواقعها  إستضافةتفضل  األهليةبعض المؤسسات الحكومية والمؤسسات  -
 . مخدمات خارج العراق

قترح إ تتصاالاإلو اإلعالممجلس أمناء هيئة ن فإشبكات الهاتف النقال بترددات أالجيال لفيما يتعلق  -
 3102ت ومن المؤمل البدء بذلك قبل نهاية عام تصاالتجريب الجيل الثالث بالتنسيق مع شركة زين لإل

 .غير مستخدم داخل العراقنه الجيل الرابع فإ، اما 

 في العراق تتصاالاإلوسائط  إستخداممؤشرات يوضح الجدول التالي    
 

 3103 3100 3101 المؤشر

 36234002 34402606 33614490 عدد مستخدمي الهاتف المحمول

 3190111 0940111 0701011 عدد مستخدمي الهاتف الثابت

 6403644 0001006 4006049 اإلنترنتعدد مستخدمي 

 2006006 3040760 3167409 عدد األشخاص الذين لديهم حاسوب

 
 

 والمعرفة المعلومات إلىالنفاذ  .3
 

بتشجيع   تتصاالاإلن مع متخصصي تكنولوجيا المعلومات ووايقوم متخصصو العلوم المتعددة بالتع
 .خرينجعلها متاحة لألاتها وإنجازلحفظ وتوثيق مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص 

 

 المعلومات المتاحة للعموم .أ 



                                                                              3102األسكوا،                                                                                                                           النموذج المتبع -ت  المالمح الوطنية لمجتمع المعلوما

44من  6الصفحة                                                                                                                                                                        0 النسخة

                                                                                                                                                                                 

ا بإستمرار وتجعلها في وتحديثه اإلنترنتاتها على إنجازتستجيب العديد من المؤسسات بنشر خططها و
، الصحة  لكترونيمثل التعليم األ)المعتمدة  األلكترونيةخرين ويتم ذلك من خالل التطبيقات ول األامتن

كما يمكن للمراجعين الذين لديهم معامالت ( ستمارة تسجيل العاطلين عن العمل وغيرها، إ األلكترونية
الجامعات  وتقوم بعض المؤسسات وخصوصا  . لمتابعة معامالتهم اإلنترنت إستخدامفي هذه المؤسسات 

العلمية  اإلفتراضيةالمكتبة )واالطالع على محتوياتها مجانا  األلكترونيةالوصول لمكتباتهم  إتاحةب
 (ةاإلجتماعيلوزارة العمل والشؤون  األلكترونيةلجامعة بغداد ، المكتبة  األلكترونيةالعراقية ، المكتبة 

 
 المعلومات والمعلومات العامة إلىالنفاذ  .ب 

 اإلنترنتبها على  الخاصة األخرىالمؤسسات في العراق بنشر القوانين والمعلومات  أغلبتقوم 
بنشر  (www.moedu.gov.iq) ح المجتمع فمثال قامت وزارة التربيةكافة شرائوجعلها متاحة ل

مكان تحميلها وباإل اإلنترنتعلى ( عداديةلمراحل المتوسطة واإل)ج الدراسية للمناه األلكترونيةالنسخ 
بنشر المحاضرات  (www.icci.edu.iq) كما قامت الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية مجانا  

محاضرات أساتذتها  وكذلك قامت بعض الكليات بنشر اإلنترنتللدورات التدريبية على  األلكترونية
 .www.e-learning.scbaghdad.edu.iq) األلكترونيةعلى مواقعها 

بدعم من  لكترونيبن سينا للتعليم األة وصالح الدين فقد شاركت بمشروع إأما جامعات بغداد والبصر
موجود  تفاعلي وتم تحميلها على مخدم ألكترونيساتذة محاظراتهم بشكل حيث صمم عدة إ كواليونس

 فهي موجودة على مخدم عراقي ومتاحة لجميع الطلبة ومن األنما في جامعة فيالدلفيا في األردن أ
ساتذة والباحثين والطلبة الوصول للمعلومات هي المكتبة العلمية المشاريع الرائدة التي أتاحت لإل

البحوث العالمية وقد بلغ  األفالوزارات وتوفر  أغلبالتي تشارك فيها  (IVSL)عراقية ال اإلفتراضية
 .بحدود عشرين ألف مشارك( 2310لحد نهاية شهر أب ) عدد المسجلين في هذه المكتبة 

 
 متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراكز  .ج 

ستحدثت مراكز ففي وزارة التعليم العالي إ األسكوان مع واأنشأت عدة مراكز نفاذ مجتمعية بالتع
ة خاصة ألكترونيعملية تحميل هذه المناهج من مواقع  إتاحةللتدريب على مناهج شبكات الحاسوب و

في  (ICDL)مراكز تدريب على مناهج شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  إستحداثوكذلك 
يضا اتاحت مختبرات للطلبة إلجراء التجارب وأكورية فقد جهزت ما وكالة كويكا الأوزارة التربية 

 .اإلنترنتية معلومة في تكنولوجيا المعلومات من خالل للطلبة الوصول إل

 
 تتااااإلتكنولوجيا المعلومات وفي  بناء القدرات .4
 

 في التعليم والتدريب تتااااإلتكنولوجيا المعلومات و .أ 

 جتماعاتفإن هذه الجملة لم تعد تذكر في اإل األنما س القريب نتكلم عن أمية الحاسوب أمكنا باإل
اتية نما يتطرق المسؤولون والمتخصصون عن نسبة زيادة الثقافة المعلوموالمؤتمرات وورش العمل وإ
 األنولحد  3101الذي بذل خالل السنوات من  ذلك هو الجهد المخلص لدى الفرد العراقي والسبب في

واإلعدادية فمثال في وزارة التربية تم تأليف مجموعة من الكتب لمادة الحاسوب لمراحل المتوسطة 
( ألف 001وز اتج)من الطلبة  عداد المعلمين والتعليم المهني والصناعي وبالتالي تدرب عدد كبيروأ

وبعض  األهليةبتدائية للمدارس دريس مادة الحاسوب في المراحل اإلساسيات الحاسوب وقد بدأ تعلى أ
 (مديرية المناهج العامة في وزارة التربية)المدارس الخاصة الحكومية 

سانية األنلى والثانية لكل الكليات العلمية ووفي وزارة التعليم العالي تدرس مادة الحاسوب للصفوف األ
ن جعلت ئرة البحث والتطوير في الوزارة بإألف طالب وقد خطت دا 61ز عددهم واوالذين يتج

 IT Skillsو  IC3و  ICDLساسيات الحاسوب وهي لى مفردات الشهادات العالمية في ألتدريب عا

للتقديم والقبول في الدراسات العليا داخل العراق حيث تدرب  والحصول على هذه الشهادات شرطا  
 .3103و  3100و  3101ألف طالب دراسات عليا خالل االعوام  01اكثر من 

ن الهيئة العراقية للحاسبات فإ األهليةبالنسبة لتدريب منتسبي بقية الوزارات وكذلك الشركات 
سنويا بعرض  والمعلوماتية وكذلك مراكز الحاسبات في الجامعات ومراكز القطاع الخاص تقوم

 ز عدد المتدربينواتخصصات تكنولوجيا المعلومات وبأسعار رمزية ويتج غلبمناهجها التدريبية  إل
 .ألف متدرب سنويا 31في الهيئة العراقية والمراكز التدريبية 

ن قسم كبير من الكليات تستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة في التعليم ومن الجدير بالذكر فإ
 .وغيرها األلكترونيةالعرض والسبورات الذكية والصفوف  أجهزةمثل 
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 تتااااإلتكنولوجيا المعلومات و دامإستخبرامج التدريب لبناء القدرات في مجال  .ب 

 

توفير المناهج والبرامج القياسية العالمية  إلى 3110لقد سعت بعض مراكز الحاسبات ومنذ عام 
 متحاناتاإلإلدارة من المؤسسات العالمية  إمتيازللمتدربين وكذلك بذلت مجهود رائع للحصول على 

دارة مركز الحاسبة المعلومات فمثال إستطاعت إصصات تكنولوجيا في كل تخ اإلنترنتالمباشرة عبر 
 :في جامعة بغداد تحقيق ما يلي 

o  راكل ووفرت كل أوربعة اكاديميات لشركات سيسكو ، مايكروسوفت ، أي بي أم  وفتح أ
  . والبرامج المرخصة من هذه الشركات اهجالمن

o  إلكثر المباشرة  اتمتحاناإلإلدارة عالمي يمثل مؤسسة بارسن العالمية  إمتحانيفتح مركز
 .شهادة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات 911من 

o  إلكثر المباشرة  متحاناتاإلإلدارة سسة برومترك العالمية عالمي يمثل مؤ إمتحانيفتح مركز
 .شهادة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات 0011من 

o  ة لشهادات إمتحانيفتح مراكزICDL  وIC3  وIT Skills. 

مؤسسة تغطي وسط وشمال  44يقتصر فتح اكاديمية سيسكو على جامعة بغداد بل فتحت في ولم 
لمية الساسيات الحاسوب الشهادات العا إلدارة إمتحاناتوجنوب العراق وقد بلغ عدد المراكز المخولة 

متاحة ولم تحدد الدورات التدريبية لفئة معينة فهي . مركز في عموم العراق 001بحدود المذكورة أنفا  

تدريبية في جامعة بغداد بتنظيم دورات  واسيبوقد تفرد مركز الح(. النساء والرجال والشباب)للكل 
سنوات بالتنسيق  6لالطفال تحت ( األنولحد  3101شهري تموز وأب من عام )خالل العطلة الصيفية 

كونات للقطاع الخاص حيث تم اعداد منهاج مبسط يوضح فوائد وميزات وم األطفالمع رياض 
 .الحاسوب

 

 

  تتااااإلتكنولوجيا المعلومات و إستخدامواألمن في  الثقة بناء .5
 

لوجيا المعلومات الوطنية لتكنو ستراتيجيةاإلفيما يتعلق بأمن المعلومات والملكية الفردية فقد تضمنت مسودة 
 :ما يلي  تتصاالاإلو
 

 األلكترونيةالمعامالت والوثائق  إستخدام .أ 
ة مثل ألكترونيوقيامها بتصميم وتنفيذ عدة نظم إنتشار الفرق البرمجية في مؤسسات القطاع العام  أدى

ديم الخدمات ومن الجدير المهام وتق إنجازإعتماد المعامالت األكترونية في  إلى األلكترونيةإلدارةا
ذاكرة فالش  أجهزة إستخدامن هذه النظم إعتمدت عملية التشفير في تناقل المعلومات وكذلك بالذكر فإ

(Flash RAM)  تربط على منفذUSB  للحاسوب لتحديد صالحيات مستخدمي هذه النظم ويمكن
ل هو من خالل التطبيقات واأل: قسمين إلىمعامالت المراجعين  إنجازمؤسسات القطاع العام في تقسيم 

ول على التطبيق كن للمراجع الدخحيث يم اإلنترنتالمخزونة على مخدمات مرتبطة ب األلكترونية
ة مخزونة ألكترونييعتمد على تطبيقات معاملته والقسم الثاني  إنجازدخال رمز معين لتتبع خطوات وإ

 إستخدامبمراجعة المؤسسة و ويقوم الشخص( شبكة داخلية) اإلنترنتعلى مخدمات غير مرتبطة ب
ن وزارة توثيق والتيقن فإفيما يتعلق بإجراءات ال .المحطات الطرفية المتوفرة هناك لتتبع معاملته

إلصدار ( الداخلية ، التعليم العالي ، العلوم والتكنولوجيا)التخطيط بدأت بالتنسيق مع عدة وزارات 
ضمن الدخول الموحد عند مراجعة دوائر لكل مواطن عراقي لكي تستخدم  األلكترونيةالبطاقة الوطنية 

، وقد بادرت وزارة  3100هذا المشروع نهاية عام  إنجازفي المعامالت المالية ومن المؤمل  أوالدولة 

صدار البطاقة الذكية إلستالم بإ( مثل وزارة التعليم العالي)ات ن مع بعض الوزاروابالتعالمالية 
  .3103الرواتب الشهرية لموظفي الجامعات وهي مستخدمة منذ بداية 

 

 والشبكات األلكترونيةأمن المعامالت  .ب 
 :ما يلي  تتصاالاإلكنولوجيا المعلومات وتل  ةستراتيجياإلتضمنت مسودة 

o  الحاسوبية والشبكاتوضع الضوابط الالزمة آلمن وحماية المنظومات 

o تشكيل فرق عمل من المتخصصين للطوارئ الحاسوبية 

o العالية األمنيةعتماد البرامجيات المرخصة والتقنيات الحديثة ذات إ. 

قانون لتأسيس لمجلس النواب يمثل ولتحقيق الفقرات الثالثة أعاله فقد رفع مجلس الوزراء مشروع 
ومن المؤمل تشريعه  3/01/3102ث تمت القراءة الثانية للقانون بتاريخ وطنية للمعلوماتية حي هيئة



                                                                              3102األسكوا،                                                                                                                           النموذج المتبع -ت  المالمح الوطنية لمجتمع المعلوما

44من  0الصفحة                                                                                                                                                                        0 النسخة

                                                                                                                                                                                 

الدولة  أجهزةمات في تفاع األمثل لمصادر تقنية المعلواألنتحقيق  إلىويهدف القانون  بداية العام القادم
وإقامة نظام مؤسساتي معلوماتي وطني متطور ومتكامل ترتبط فيه مؤسسات الدولة ضمن شبكات 

تشكيل فريق اإلستجابة تقال نحو المجتمع المعلوماتي ومن أهداف هذه الهيئة ناإلوطنية فاعلة وأمنة و
 األلكترونيةإلختراق المواقع  (3103و 3100عامي )للطوارئ الحاسوبية ، علما بأنه تم رصد حالتين 

    .لبعض المؤسسات الحكومية وتم إحتوائهما بمساعدة خبراء  من الجامعات
 

 بياناتالوة خاوايحماية ال .ج 

 :على  تتصاالاإلكنولوجيا المعلومات وتل ستراتيجيةاإلأكدت مسودة 
o  بهدف حماية خصوصية  األلكترونيةسن قوانين تضمن أمن وحماية وتبادل البيانات

 معلومات المواطن والمؤسسات

o لكترونيتعديل ووضع قوانين تضمن الملكية الفكرية للمنتجات البرمجية والمحتوى األ. 

إنتهت القوانين الخاصة بالخصوصية وحماية البيانات من البحث والدراسة ورفعت لمجلس النواب 
وبعد  حق الحصول على المعلومةلغرض إقرارها والعمل بها مثل قانون جرائم المعلوماتية وقانون 

صدور هذه القوانين تصبح ملزمة للتطبيق في كل مؤسسات الدولة وتحت إشراف الهيئة الوطنية 
 .للمعلوماتية

 

 تتااااإلتكنولوجيا المعلومات و إستخدامسوء مجابهة  .د 
بما يتناسب مع  لكترونيوضع التشريعات والقوانين لجرائم الفضاء األعلى  ستااييجيةشملت مسودة اإل

وتنظم المراكز التدريبية الحكومية عشرات الدورات التدريبية وورش العمل . والمعاهدات الدولية اإلتفاقيات
 األلكترونيةمع وزارة الداخلية ومعاهد القضاء للحد من مخاطر الجرائم توعية في هذا الموضوع بالتنسيق لل

وقد تضمن قانون جرائم . اإلنترنتمحتمل من  أووالسيبرانية ونشر المعلومات الخاصة بأي تهديد قادم 
وشبكات الحاسوب لإلساءة  األلكترونية جهزةاأليستخدم الحاسوب وبقية المعلوماتية على العقوبة لكل من 
عقوبة السجن  إلى، وشملت العقوبات الغرامات المالية باإلضافة  األهليةللمواطنين والمؤسسات الحكومية و

إأل إن وزارة الداخلية  األنورغم عدم صدور هذا القانون لحد  .لمدة تتناسب مع نوع الجريمة المعلوماتية
ورصد المحتوى اإلباحي والمحتوى ألذي  لكترونيالسيبرانية مثل التزوير األلديها شعبة لمالحقة الجرائم 

   .لعائالتد وارااألف إلىيسيئ 
 

 التمكينية البيئة .6
 

 البيئة القانونية والتنظيمية  .أ 

 

متاح في العراق ومحمي  تتصاالاإلوالتنمية في مجال تكنولوجيا المعلومات و اإلستثمارموضوع 
مشروع قانون وزارة ) بأطر قانونية وتنظيمية بشكل واضح وشفاف يسهل للكل المساهمة فيه

، مشروع قانون  تتصاالاإلو اإلعالموتكنولوجيا المعلومات ، مشروع قانون هيئة  تتصاالاإل
، قانون تسجيل  01/01/3116في  02العراقي رقم  اإلستثمارقانون والمعلوماتية ،  تتصاالاإل

على العديد من هذه االطر القانونية  ستراتيجيةوتحتوي مسودة اإل (0997لعام  30الشركات رقم 
 األلكترونيةالتواقيع  إستخدامهمية لعديد من ورش العمل للتثقيف على أا والتنظيمية وتنظم حاليا  

التي  لكترونيم التوقيع األحكااالتفاقية العربية لتنظيم أعلى  3103صادق عام ن العراق خصوصا وإ
والمعامالت  لكتروني، ومن الجدير بالذكر فأن قانونا  للتوقيع األ3110وقعت في القاهرة عام 

موضوع  .(www.Iraq-lg-law.org) 3103لسنة  70قد صدر في العراق بالرقم  األلكترونية

العراقي ولكن قامت وزارة كان مرفوضا تماما في المجتمع  لكترونيوالدفع األ األلكترونيةالتجارة 
ومشاريع طلبة دخال الموضوع ضمن المؤتمرات لي ووزارة العلوم والتكنولوجيا بإالتعليم العا

وقد نتج عن هذه الجهود  الماجستير وكذلك عقدت عدة ورش عمل للتثقيف حول هذين الموضوعين
 70وقد شجع على ذلك وجود قانون معدل للتجارة بالرقم ) لكترونيتجارة والدفع األبال اإلهتمامتنامي 
وقد فتحت حاليا . الباحثينو األساتذةبين الطلبة و حدود حيث فقط منتشرولو على نطاق م (3114لعام 

ها من قبل الناس عن إختيارالتي يتم ) األجنبيةالبضائع  إيصالالتي تأخذ على عاتقها  األسواقبعض 
 :ذات العالقةالحديثة جدول يوضح بعض المعلومات  أدناهوللبيوت ( اإلنترنتطريق 

 

 (نعم) (3103لسنة 70بالرقم ) األلكترونيةوجود قانون للمعامالت 

 (نعم) (3103لسنة  70بالرقم ) لكترونيوجود قانون للتوقيع األ



                                                                              3102األسكوا،                                                                                                                           النموذج المتبع -ت  المالمح الوطنية لمجتمع المعلوما

44من  9الصفحة                                                                                                                                                                        0 النسخة

                                                                                                                                                                                 

 (نعم) العمومية للمفاتيح األساسية لبنيةوجود إدارة ل

 
 النطاقات اءإسمإدارة  .ب 

 اءأسموكذلك  (iq)الوطني  اإلنترنتنطاق  إسمالحصول على  تتصاالاإلو اإلعالمإستطاعت هيئة 
وصدر تعميم من مجلس الوزراء ( وغيرها eduو  govمثل )النطاقات الخاصة بنوع عمل المؤسسة 

على كال النطاقين  تتصاالاإلو اإلعالمالتسجيل عند هيئة ولكل مؤسسات القطاع العام بضرورة 
وفي الجامعات حول  اإلعالموقد نظمت عدة ندوات في هيئة (. الوطني والخاص بنوع عمل المؤسسة)

دول ببعض المعلومات ذات ج أدناه. بحيث تكتب باللغة العربية األلكترونيةين المواقع واتعريب عن
 ((:0)الملحق جميع المواقع المسجلة تحت النطاق العلوي للعراق موجودة ب)العالقة 

 

 تتصاالاإلو اإلعالمهيئة  لبلدلالنطاق العلوي ل يسجؤولة عن يسالجهة الم إسم
Communications and Media 

Commission 

 www.cmc.iq لهذه الجهة اإلنتانتعنوان 

، 3110المسجلة في البلد للسنوات  النطاقاتإجمالي عدد 
3119 ،3101 ،3100 ،3103 

 نطاق 202

 
 تتااااإلفي مجال تكنولوجيا المعلومات و المعايير توحيد .ج 

في كل الوزارات وبنسب مختلفة من  اإلعتماديةوضوع ضمان الجودة ومب اإلهتماميزداد يوم بعد يوم 
كل الوزارة وفي أقسام لضمان الجودة في  إستحداثوقد بادرت وزارة التعليم العالي ب اإلنجازات
ير العالمية في التعليم وصوال  كل الكليات لتطبيق المعايشعب في  إستحداثوكذلك الجامعات 

وكل  العالمية ABETوكانت البداية للكليات الهندسية والتي تقوم حاليا  بتطبيق معايير عتمادية لإل
الدولة تقوم بتوثيق نشاطاتها في ضمان الجودة على  مؤسسات أغلبالجامعات والكليات وكذلك 

وكذلك وزارة   (uobaghdad.edu.iq, uokofa.edu.iq, uoanbar.edu.iq) األلكترونيةمواقعها 
، اما  تصالاإلوتنفيذ وسائل وتقنيات  إختيار نها تهتم  بمسألة تطبيق المعايير العالمية عندفإ تتصاالاإل

ومن الجدير بالذكر . مان الجودةوحدات لض إستحداثمتواضعة تتمثل ب ات فلها مساهماتبقية الوزار
ن وزارة التعليم العالي رفعت مقترحا  لمجلس الوزراء لتشكيل مجلس وطني يشرف على تطبيق فإ

ومتابعة معايير ضمان الجودة في مؤسسات الدولة وكذلك إعطاء هذا المجلس صالحية لمنح 
في  األجنبيةالمقترح أيضا شمول خبراء من الدول العربية ولهذه المؤسسات وتضمن  اإلعتمادية

 عضوية هذا المجلس
 

 الداعمة الحكومية التدابيرو تتااااإلفي تكنولوجيا المعلومات و اإلستثمار .د 

في كل  لإلستثمارأصبح سوقا كبيرا ( 3112بعد التغيير السياسي عام )ن العراق ال يختلف إثنان في إ

 أغلبجعلت  األمنية ولكن الظروف تتصاالاإلالمعلومات والتخصصات ومن ضمنها تكنولوجيا 
على الشركات  اإلستثمارولهذا اقتصر  لإلستثمارتتردد في القدوم للعراق  األجنبيةالشركات العربية  و

يارات دوالر خمسة مل اإلستثمارز مبلغ واحيث تج األجنبيةالوطنية وقليل من الشركات العربية و
عدد تراخيص الهواتف الخلوية في العراق هو أربعة تمثل )امريكي في تراخيص الهواتف الخلوية 

في العراق بعد التوجه الجديد  اإلستثمارومن المتوقع زيادة ( أسيا سيل، أثير، عراقنا، كورك: شركات 
ن خالل التعاقد مع شركات جامعات منتجة م إلىلوزارة التعليم العالي بتحويل الجامعات العراقية 

مركز تدريبي  إستحداثالقطاع الخاص وهناك العديد من المشاريع ضمن هذا الموضوع مثل 
 EDللتخصصات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات في مجمع الجادرية بين جامعة بغداد وشركة 

ورئاسة جامعة بغداد وسيبدأ العمل بها  EDتم توقيع االتفاقية بصيغتها النهائية بين شركة )الكورية 
هذا المشروع ) IBMبين جامعة بغداد وشركة  األلكترونيةوكذلك مشروع الصحة ( 3104بداية عام 

ية في الوزارة اإلستثماروالموافقة عليه وتم تحويله لللحنة تمت مناقشته في وزارة التعليم العالي 
بين الجامعة التكنولوجبة وبعض  األلكترونيةعة وايضا مشروع الجام( لتخصيص المبالغ المطلوبة

الشركات الكورية واخيرا مشروع البطاقة التعريفية للمريض الذي صمم ونفذ من قبل الهيئة العراقية 
رفعت ثالث مقترحات لمجلس  تتصاالاإلإن وزارة  إلىوتجدر اإلشارة هنا . للحاسبات والمعلوماتية

 :وهي  3107ولغاية  3102للفترة  تتصاالاإلالوزراء تتعلق بتحسين واقع 

  وتنويع الخدمات المقدمة ضمن  خط سنويا   011111بمعدل  كثافة الهاتف الثابتزيادة
وكذلك  (Voice, Data, TV, Games)النطاق العريض من خالل الهاتف الثابت لتصبح 

http://www.cmc.iq/
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حاد مكتب بريدي للوصول لمقاييس اإلت 011 إلىزيادة أعداد المكاتب البريدية وصوال  
 .مليون دوالر 001بحدود المبلغ المرصود لهذا النشاط هو . البريدي العالمي

  مشترك وتحسين جودة  0066111 إلىالسلكي والالسلكي  اإلنترنتزيادة في إشتراكات
المرصود من المدارس والمستشفيات والمبلغ % 31 إلىزيادة الخدمة  إلىالخدمة باإلضافة 

 .مليون دوالر 011لهذا النشاط هو بحدود 

  ألف دوالر 711وتخصيص مبلغ بحدود  السلكية والالسلكية من االختراق تتصاالاإلحماية 
 

 تتااااإلو المعلومات تكنولوجيا تطبيقات .7
 

من وسائل  اإلستفادةتقوم كل الوزارات ب ستراتيجيةاإلوفقا لتوجيهات الدولة وتطبيقا لمفردات مسودة 
في عملها اليومي وفي توفيرها الخدمات  األلكترونيةالمتاحة في العراق لتنفيذ التطبيقات  تتصاالاإل

 .للمجتمع
 

 األلكترونيةالحكومة  .أ 
ووزارة التعليم العالي لتنفيذ  تتصاالاإلوزارة العلوم والتكنولوجبا ووزارة  نت ثالثة وزارات هي واتع

ولم تكن البداية  األجنبيةمن تجارب الدول العربية و اإلستفادةفي العراق ب األلكترونيةمشروع الحكومة 
بسبب غياب الخطط الكفيلة لبدء ونجاح المشروع وقد توقف المشروع عامي ( 3114عام )موفقة 
( 3119و 3110عامي )وبعدها بدأت تنظم مؤتمرات علمية  األمنية ضاعواألبسبب  3117و 3116

 3119في شباط . المشروع في العراقاذج عملية لتطبيق ت وتقديم نمتصاالحول تقييم البنى التحتية لإل

( برئاسة معالي وزير العلوم والتكنولوجيا) األلكترونيةللحوكمة  توجيهيةالالوزارية تم تأسيس اللجنة 
   في العراق  األلكترونيةالحوكمة  ستراتيجيةتم صياغة خطة العمل إل 3101وفي نيسان 

)www.egov.gov.iq( حددت الرؤية )راء بنفس العام وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوز
مسؤول حكومي  2111وبعدها بدأت عملية التدريب حيث تدرب بحدود ( هداف وكل المعلوماتواأل

االمم المتحدة ن مع برنامج وابالتع األلكترونيةللحوكمة  األلكترونيةعن تطوير وتنفيذ التطبيقات 
، www.most.gov.iqوزارة العلوم والتكنولوجيا ) مائي وبعد تظافر الجهود بين كل الوزاراتناإل

المعنية تم  (www.mohesr.gov.iq ، وزارة التعليم العاليwww.moc.gov.iq تتصاالاإلوزارة 
والتي تحتوي على خدمات  )www.egov.gov.iq( األلكترونيةطالق بوابة العراق للحكومة إ

 .والقطاع الحكومي وغير الحكوميللمواطنين 
 نواعهاأ أغلبب تصالاإلانجزت ووفرت وسائل  تتصاالاإلن وزارة فإ فيما يتعلق بتوفير البنى التحتية

الفضاءات في العراق وتوفير تقنية الواي ماكس والواي فاي  غلبتغطية شبكات الهاتف النقال إل)
متوفر في كل انحاء العراق  تصالاإلن العمل بطيء إال إورغم ان ( الوزارات والمؤسسات غلبإل

عتماد على تقنية الكيبل الضوئي التي ستغطي باإل تتصاالاإلنتهاء كل مشاكل إ ومن المؤمل قريبا  
ياكيا ، سوريا ، االردن ، السعودية ، الكويت )راق بدول الجوار وكذلك ربط الع العراق بأكمله

 إتصالذلك تم ربط كل المطارات في العراق بمنظومة  إلىباالضافة  .ومنها لكل دول العالم( واياان
 .فائقة السرعة لتبادل البيانات وربط منظومة الجوازات داخل وخارج العراق

ان كل  إلىيشير  3100فأن الوضع المعلوماتي  لحد نهاية  األلكترونيةبالنسبة لتطبيقات الحكومة 

مؤسسة لديها تطبيقات محدودة العمل ضمن المؤسسة نفسها وعدم توافقها مع تطبيقات المؤسسات 
 .الموجهة لخدمة المواطنين األلكترونيةقلة التطبيقات  إلى، كما أشر الوضع الراهن األخرى

رمجية في وزارة التعليم العالي تأخذ على عاتقها تصميم بدأت تشكل فرق ب 3102و  3103في عامي 
 األلكترونيةإلدارةاترانت مثل ناإلو اإلنترنتتطبيقات تعتمد المعايير العالمية ومتاحة على  وبرمجة

تطبيقه في مكتب معالي وزير التعليم العالي وفي الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية وكذلك ي تم الذ
تلك الفرق البرمجية لتصميم وتنفيذ نظام  األنوتستعد  األهليةوبعض الكليات  في جامعة بغداد

 :األلكترونيةالمنفذة ضمن مشروع الحكومة  األخرىومن التطبيقات  .خاص لوزارة الداخلية ألكتروني
  

o  للقبول في الجامعات العراقية األلكترونية اإلستمارة (www.icci.edu.iq) 

o للقبول في الدراسات العليا للجامعات األلكترونية اإلستمارة (www.hs.uob.edu.iq) 

o للقبول في الدراسات المسائية للجامعات األلكترونية اإلستمارة 
(www.regapp.uob.edu.iq) 

o   للرواتب األلكترونيةالبطاقة 

http://www.egov.gov.iq/
http://www.egov.gov.iq/
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o التعليم عن بعد في المراكز التدريبية التي لها شراكات مع المؤسسات والشركات العالمية 
(www.cc.uobaghdad.edu.iq) 

o  وتحقيق التوافقية فيما بينها بحيث تعمل على  األلكترونيةلتسريع تنفيذ تطبيقات الحكومة
ا المعلومات في تم طرحه من قبل المتخصصين في تكنولوجيفهناك مقترح  المستوى الوطني

متخصصين لهم خبرة عملية في تكنولوجيا المعلومات  إختيارجامعة بغداد وهو أن يتم 
ويكلفون بعمل مسح للواقع   (مستشار واحد لكل وزير)يعينون كمستشارين في الوزارات 

وزارات  إلىلوزاراتهم وتحديد جدول زمني لتحويل وزاراتهم  لكترونيالمعلوماتي واأل
ه في كل إنجازرض ما تم بين هؤالء المستشارين ليتم ع جتماع شهرية ويعقد إألكتروني

ن فيما بين الفرق البرمجية المكلفة بالتصميم والتنفيذ ويقوم واكار والتعاألفوزارة وتبادل 
وتكريم العاملين ومحاسبة  جازناإلللوقوف على نسب السادة الوزراء بمتابعة مستشاريهم 

شود والمطلوب للمن واحدة وصوال   المقصرين وبالتالي فأن كل الوزارات سوف تنتهي بوتيرة
     .األلكترونيةفي مشروع الحكومة 

o األلكترونيةمن خالل بوابة الحكومة فر الخدمات تو  يوضح الجدول التالي: 
 

 ( http:// www.egov.gov.iq)   :موقع الوب للبوابة الحكومية

 (نعم) معلومات عامة المعلومات

 (نعم) القوانين

 (نعم) األدلة

 (نعم) تفاعليةخدمات  الخدمات

 (نعم) نماذج يمكن تنزيلها

 (نعم) معلومات ساكنة

 (ال)  لكترونيالدفع األ

 (نعم) تسجيل المستخدمين

 (كيزيةاألنالعابية، ) وجود أكثر من لغة للموقع

 (نعم) استسقاءات مشاركة المواطنين

 (نعم) مدونات

 (ال) فايسبوك اإلجتماعي اإلعالمأدوات وسائل 

 (ال) تويتر

 (ال) لينكدإن

 (ال) يوتيوب

منهاج التدريب على مفاهيم  خدمات أخرى

 األلكتاونيةالحكومة 

 (ال) (RSS)قناة الوب  خدمات إضافية

 (نعم) إحصاءات الوب

 (نعم) بحث

 جهزةاأل/نسخة للهاتف المحمول
 اللوحية

 (ال) اللوحية جهزةاأل/للهايف الذكي دعم

للهاتف  تطبيق مخصص
 iOS or) اللوحية جهزةاأل/الذكي

Android based) 

 (ال)

 (الاجاء التحديد) خدمات أخرى

 
 

 إلى تيصاالاإلن إدخال يكنولوجيا المعلومات والجهة المسؤولة ع

 اإلدارات العامة

 وزارة العلوم والتكنولوجيا
Ministry of Science and Technology 

http://www.most.gov.iq 

 األلكترونيةللحوكمة التوجيهية اللجنة الوزارية  األلكتاونيةالحكومة هيئة 
e-Governance Ministerial Steering 

Committee 
http://www.egov.gov.iq 

 76 التي يم ينفيذها األلكتاونيةعدد الخدمات الحكومية 
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 34 المزمع ينفيذها األلكتاونيةعدد الخدمات الحكومية 

 
خدمة معلوماتية  33ة حكومية و ألكترونيخدمات  01شمل أعاله ت عددها في الجدولالمذكور الخدمات 

والبقية خدمات  األلكترونيةخدمة في الصحة  0و  لكترونيخدمة في التعليم األ 03و  لخدمات حكومية
لي ة إضافية مثل مشروع التحصيل اآلألكترونيجهودا  لتقديم خدمات ومشاريع  األن، وتبذل  ة عامةألكتروني

لمستحقات الدولة وكذلك تنفيذ إجراءات العطاءات والتعاقدات والمناقصات الحكومية من خالل البوابة 
 .)www.egov.gov.iq(الرسمية للدولة 

    
 األلكترونية التجارة .ب 

على بنود لتشجيع وتسهيل سبل  تتصاالاإللكنولوجيا المعلومات و ستراتيجيةرغم شمول مسودة اإل
اق ومتاحة فقط من قبل المصارف في العر ن هذه التجارة محدودة جدا  إال إ األلكترونيةالتجارة 

لكل المواطنين وكذلك قامت بعض  األلكترونيةالدفع  بطاقاتقطاع الخاص وتتمثل بتوفير شركات و
ائع وتكون تتيح للمواطنين شراء وبيع البض األلكترونيةضافة رابط على مواقعها األسواق بإالشركات و

 .البضائع للمواطنين إيصالستالم وهذه الشركات الواسطة إل

( تتصاالاإلبعد ان تم ربط المصارف مع بعضها من قبل وزارة )وتشجع الحكومة المصارف 
ومن  .ل وتبادل المعامالت التجارية خدمة للمواطنينوافي تد تصالاإلمن وسائل  اإلستفادةبضرورة 

ورفعه لمجلس  األلكترونيةالجدير بالذكر بأن البنك المركزي العراقي قام بأعداد قانون للصيرفة 
رفة والتجارة قوانين معتمدة للصيوجود عدم  بينالجدول التالي ي. شورى الدولة لمناقشته واقراره

 .في العراق األلكترونية
 

  رقم القانون (ال) األلكترونيةوجود خدمات الصيرفة 

  رقم القانون (ال) األلكترونيةوجود قانون للتجارة 

  3103لسنة  70 رقم القانون (نعم) األلكترونيةوجود قانون للمعامالت 
www.iraq-lg-law.org 

  رقم القانون (ال) األلكترونيةوجود قوانين أخرى للخدمات 

 
 لكترونيالتعلم األ .ج 

 األلكترونيةالحكومة  إستراتيجيةوكذلك  تتصاالاإللتكنولوجيا المعلومات و ستراتيجيةاإلأكدت مسودة 
لتوفير فرص التعليم للجميع ومن أجل تحقيق هذا الهدف حددت  تكنولوجيا المعلومات إستخدامعلى 
 :بعض الطرق وهي  ستراتيجيةاإل

o صحاب القرارادة الثقافة المعلوماتية إلزي. 

o والطلبة األساتذةلومات المناسبة لتدريب تهيئة مستلزمات تكنولوجيا المع.  

o سلوب تفاعليالمعلومة للطلبة بإ تكنولوجيا المعلومات المناسبة إليصال تهيئة مستلزمات 

o عداد المناهج الحديثة في التعليمإ. 

 :في العراق بما يلي لكترونيويمكن تلخيص تطبيقات التعليم األ        

o المادة العلمية للطالب وعدد هذه الحقائب كبير  الحقائب التعليمية إليصال إستخدامتصميم و
 .www.manahj.edu.iqالموقع في وزارة التربية وموجودة على 

o الطالع لكي يتم ا األلكترونيةراتهم على المواقع في الجامعات بنشر محاض األساتذةم قيا
 األلكترونيةالكليات حاليا في العراق تضع رابط على مواقعها  عليها من قبل الطلبة وقسم من

 .(www.e-learning.scbaghdad.edu.iq) األساتذةرات لنشر محاض

o العالي فيما يتعلق بتوفير مناهج تكنولوجيا ن بعض الوزارات مع وزارة التعليم واتع
 إستحداثبغداد ب فمثال قامت جامعة اإلنترنتالمعلومات الحديثة والتعليم المباشر على 

المناهج  على اكاديمية لشركة سيسكو في وزارة العلوم والتكنولوجيا لتدريب منتسبي الوزارة
 .(cc.uobaghdad.edu.iq)الحديثة لشبكات الحاسوب 

o  بن سينا للتعليم ن مع اليونسكو باإلشتراك بمشروع إواالعالي بالتعقيام وزارة التعليم
مراكز في ثمان جامعات في وسط وشمال وجنوب العراق  األنستحدثت حيث إ لكترونياأل

خاصة بتقييم  وتقوم لجنة  األلكترونيةراتهم في هذا المشروع بتصميم محاض األساتذةويقوم 
دى تأثيرها في الطلبة من خالل ومرات من الناحية العلمية وتطبيق معايير الجودة المحاض

الفرصة للطلبة لالطالع على  ةإتاحستبيانات  ومن ثم نشرها على مخدم خاص واإل

http://www.egov.gov.iq/
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 األلكترونيةلحواسيبهم واجهزتهم  رات وتحميلهاالمحاض
http://109.224.14.25/moodle1)) 

o  أجهزةة من خالل توفير ألكترونيمدارس  إلى هامدارسبعض  بتحويلقيام وزارة التربية 
وتقديم رات اي والسماح للطلبة بالوصول للمحاضالحاسوب وربطها معا بتقنية الواي ف

 .األكترونيالواجبات 
o  تصميم نظام ادارة المعلومات التربويةEMIS. 

o  ز عدد واجالوزارات وت أغلبوالعراقية لكل الجامعات  اإلفتراضيةتوفير المكتبة العلمية
 (www.IVSL.org)ألف مشارك  31المشاركين 

 

 :الجدول التاليموضحة ب اإلنترنتالحواسيب و إستخدامنسب 
 

 لطلبة وزارة التربية% 0 للحواسيبنسبة الطالب 
 لطلبة وزارة التعليم العالي% 31

 لمدارس وزارة التربية% 0 اإلنترنت إلىنسبة المدارس التي لديها نفاذ 
 لكليات وزارة التعليم العالي% 011

 
 األلكترونيةالاحة  .د 
من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العراقية ) األلكترونيةفي الصحة  يتم حاليا تصميم مشروع     

تخاذ القرارات إلقراءة وتخزين وتحليل البيانات و ( للحاسبات والمعلوماتية  ومركز الحاسبة في جامعة بغداد
 - :عتمادا على ما يليإ

o الصحية نظم المعلومات  (HIS )Health Information Systems . 

o البطاقات الذكية  إستخدامSmart Card    بما في ذلك رقم المريض والبيانات الطبية الرئيسية

 .األخرى

o  الصحية  األلكتاونيةقيود البيانات / الطبية األلكتاونيةقيود البياناتEMR/EHR . 

o  األلكتاونيةالصيدلية ePharmacy. 

o غرفة العمليات  أوغرف الطوارئ  إلىسعاف وإلالسيارة ا إلىالطوارئ من المنزل  متابعة حاالت

 - :الجراحية مع األخذ بعين االعتبار ما يلي

 الصحة النقالة  أجهزةوجود  إمكانيةMobile Health (mHealth) 

  الطبية المتنقلة مع نظام تحديد المواقع   جهزةاألاحتواء سيارة االسعاف على مجموعة كاملة من

GPS قراءة البطاقات الذكية أجهزةو Smart Card Reader  . 

 متابعة الحالت الحاجة من داخل سيارات االسعاف. 

o  مزودة  األلكترونية أجهزةة داخل المستشفى التي تحتوي على ربط المختبرات بشبكة المعلومات الطبي
 .بوحدات تناقل بيانات 

o   و االدوات و المواد  جهزةاألنظام تتبعAsset Tracking System . 

o لمغناطيسي، األشعة المقطعية وغيرهاالتصوير بما في ذلك التصوير بالرنين ا. 

 

بيانات الطبية الوطنية  دخال يقنيات متقدمة يتمثل بشبكة الإبنجاح سيتم  عاله يطبيق النقاط أ تهاء من نإلابعد 

نظام  إستخدامبالتجسس قبل حدوثها والقاصنة ويتنبأ بحصول الهجمات  من معلومات متقدم جدا  أمع نظام 

يضا بناء مااكز أسيتم و ن مع شاكة سيسكووابالتع IBMمن شاكة األمن السيبااني المعلومايي المتكامل 

شها ) وقد يم مؤخاا  يخاذ القاارات بساعة كبياة إت والمستشفيات ويحليل البياناإلدارةة ألكتاونيعمليات 

سط والشاق األ IBMاكة عقد ورشة عمل لمنتسبي جامعة بغداد في دبي في مقا ش( 3102ل ويشاين األ

 .ونظام األمن السيبااني األلكتاونيةحول نظام إدارة المدن الذكية ، نظام الصحة 

 

 األلكترونية العمالة .ه 

( متابعة شؤون الخريجين) إسمب ستحدثت وحداتالكليات إ أغلبفأن  اإلعتماديةلمعايير الجود و تطبيقا  
لة إليجاد واوالمح (بهم تصالاإلالسيرة الذاتية ووسائل )ريجين تقوم بتكوين قاعدة بيانات للطلبة الخ

شر ون ألكترونيالمتقاعدين بتصميم موقع  األساتذةمجموعة من  األنويقوم  ا  ألكترونيوظائف لهم 
ه وتحميل السيرة الذاتية له ويسمح إسمموقع وتسجيل ي خريج بالدخول للالسير الذاتية عليه والسماح إل
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بالمسجلين  تصالاإل إمكانيةلشركات القطاع الخاص باإلطالع على قاعدة البيانات و لكترونياأل الموقع
 ومؤخرا صدر توجيه من الحكومة لكل الوزارات بأضافة رابط على مواقعها. لغرض توظيفهم

طالع على تيح للخريجين التقديم للعمل في هذه الوزارات وتقوم لجان التعيين باالي األلكترونية
   .المقبولين على الموقع اءإسمها ثم تنشر التقديم وتقيم راتإستما

 

  المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع .8
  

 

 لتنوع الثقافي واللغويعم الد تتااااإلو المعلومات تكنولوجيا إستخدام .أ 

 
لتكنولوجيا المعلومات  ستراتيجيةاإلفي العراق فقد حرصت مسودة  اإلجتماعيللحفاظ على النسيج 

هذه التكنولوجيا لكل طوائف المجتمع بغض النظر عن  ستخدامالفرصة إل إتاحةعلى  تتصاالاإلو
باللغات المعتمدة داخل العراق  األلكترونيةلغاتهم ومعتقداتهم كما حرصت على تصميم المواقع 

السماح  إلىاالضافة ب(  www.turkmen.nl, www.ukh.acمثل  العربية، الكردية والتركمانية)

للمعتقدات  اإلساءةكار والمعتقدات بشرط عدم األفتكنولوجيا المعلومات لطرح وعرض  إستخدامب
في كل المتاحف في العراق وزودت هذه  اإلنترنتهذا وقد قامت وزارة الثقافة بتأمين خدمة . األخرى

ما شبكات التواصل أ .المتاحف بشاشات ذكية لعرض معلومات عن  الحضارات السابفة في العراق
فهي متاحة للكل وتقوم وزارة الثقافة والتلفزيون التربوي بعرض محاضرات توجيهية  اإلجتماعي
 .هذه الشبكات بالشكل االمثل ستخدامللموطنين إل

 

 المحلي والوطني الرقمي لمحتوىتطوير ا .ب 
ان على توجيه مؤسسات القطاع العام بضرورة  تتصاالاإلتكنولوجيا المعلومات و إستراتيجية إحتوت

 األلكترونيةم الخدمات لنشر وتوثيق النشاطات وتقدي اإلنترنتة على ألكترونييكون لها مواقع 
لمؤسسات القطاع العام واعلنت  (iq)النطاق الوطني  تتصاالاإلو اإلعالموقد وفرت هيئة . للمواطنين

 فقد كانت األلكترونيةعلى مخدماتها وفيما يتعلق بتصميم المواقع  األلكترونيةالمواقع  إستضافة إمكانية
فأن مؤسسات القطاع العام لديها فرق برمجية لعملية  األنما معتمدة فقط على القطاع الخاص ، أ

دخول  إلىعتمادها للمعايير العالمية وإتطوير المواقع  أدىوقد . األلكترونية يث للمواقعدالتصميم والتح
للجامعات ضمن التقييمات العالمية وبدأت تأخذ تسلسالت جيدة مقارنة بتسلسالتها  األلكترونيةالمواقع 
جامعة  711البريطاني على تسلسل ضمن أفضل  QSفمثال  حصلت جامعة بغداد ضمن تقييم  السابقة
فأن المحتوى الرقمي وتعريب تطوير فيما يتعلق ب. topuniversities.com) جامعة 30111ن من بي

حسب طلب الجهات المستفيدة كما قامت باللغة العربية ة ألكترونيالفرق البرمجية قامت بتصميم نظم 
 .بتعريب النظم الجاهزة

 

في معالجة اللغة  والتطوير وبرامج البحث تتااااإلو المعلومات تكنولوجيا وبرمجيات أدوات .ج 
 العربية

مة اللغة القطاع العام والخاص بالحفاظ على سالالحكومة العراقية لها توجهات عامة لمؤسسات 
 أغلبتعريب الكتب في  إلىضافة والبحوث والبرامجيات باإل وحاترطالعربية في كتابة األ

، المالية، العلمية، اإلقتصادية)التخصصات  أغلبنتجت عشرات المعاجم في تخصصات ولها أال
المركزي ستخدمت تقنية القراءة الضوئية للنصوص في الجهاز وقد أ( التجارية، الهندسية وغيرها

ة في بعض الكليات متحانيراق اإلوالتعداد السكاني وكذلك استخدمت في تصحيح األ نجازحصاء إللإل
البرامجيات ذات المصدر  إستخداماما . ي في الجامعاتالقبول المركز قراءة إستمارات إلىضافة إلبا

رامجيات ولكن التوجه لهذه الب تتصاالاإلتكنولوجيا المعلومات و إستراتيجيةالمفتوح فهو موجود في 
نظمت عدة زجه في مشاريع طلبة الماجستير وساتذة الجامعات من خالل محدود جدا ويتبناه األن أ

( حسب رأي المتخصصين)نها جيات ذات المصدر المفتوح ألالبرام إستخدامهمية ندوات حول أ
في المستقبل ومن الجدير بالذكر فأن جامعة بغداد وبالتنسيق مع شركة % 91ستكون مستخدمة بنسبة 

IBM لطلبة البكالوريوس لعلوم وهندسة الحاسبات وكانت كامل عن هذه البرامجيات  منهاجدخلت أ
 .IBMخبراء شركة  إنتاجمن  منهاجمفردات وتفاصيل هذا ال

 العربية النطاقات اءإسم .د 
 اءإسموحصول بعض الدول العربية على ( كيزيةاألنغير اللغة )النطاقات بعدة لغات  اءإسمبعد انتشار 

 إسمللحصول على  تتصاالاإلو اإلعالمباللغة العربية فأن العراق سوف يقدم طلبا من خالل هيئة 
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نظمت عدة ندوات حول  تتصاالاإلن مع وزارة واوبالتع اإلعالمنطاق باللغة العربية علما بأن هيئة 
 .نطاقات باللغة العربية وعن تجارب الدول العربية في ذلك إستخداماهمية 

 

 اإلعالم وسائل .9
 

 

 اإلعالم وتعدد إستقالليةتنوع و .أ 
فقد  ي تنوعإستقاللية  وال أاية  اإلعالملم تكن لوسائل  3112قبل التغيير السياسي في العراق عام 

بعد . نذاك وكانت ذات توجه ثابت وهو خدمة النظام والترويج لهكانت محتكرة للنظام السياسي أ
 إستقالليةوب اإلذاعةية ضوابط للكل لتأسيس محطات للتلفزة ومحطات ن أوالتغيير اتيحت الفرصة وبد

بالقانون رقم  اإلعالمت وتصاالالمفوضية العراقية لإلتم تأسيس  تامة وللسيطرة على هذا الموضوع 
ومن  تتصاالاإلو اإلعالمهيئة  إلىها إسموحاليا  توسعت مهام المفوضية وتم تغيير  3114لسنة  60

مجلس النواب مؤخرا   المقرر صدور قانون جديد بها حيث تمت مناقشة وقراءة مشروع القانون في
 :ما يلي عاتقهاوتأخذ الهيئة على 

 
o من خالل عملية التسجيل وتقديم المستمسكات اإلذاعيةعطاء التراخيص لمحطات التلفزة وإ. 

o على المصلحة تامة للمحطات مع مراقبة ومتابعة عمل هذه المحطات بحيث ال تؤثر  إستقالليةعطاء إ
 .المعاهدات الدولية إحترامالعامة للبلد و

هذه المحطات هي خاصة  أغلبمحطة وملكية  21بحدود  األنوقد بلغ عدد محطات التلفزة العراقية لحد 

لطلب التسجيل على التراخيص لكل  كافة المعلومات لكترونيمن خالل موقعها األ اإلعالموتوفر هيئة 
راك النساء شرط في منح التراخيص إلكشم عدم وجود بند صريح من الهيئة ، ورغ اإلعالمنواع وسائل أ

للتوجه عتبارهذه المسألة والسبب يرجع الفضائيات العراقية تأخذ بنظر اإلن كل في المحطات الفضائية إال إ
شراك من مقاعد مجلس النواب وإ% 30مرأة بتداء من جعل حصة الالتطور الفكري الجديد في العراق إو

مؤخرا صدر قانون من مجلس النواب لحماية . ء العامون وغيرهاالمرأة في المناصب الوزارية والمدرا
 .في العراق اإلعالمعداد وسائل الجدول التالي يعطي فكرة عن أ. ييناإلعالمالصحفيين و

 

 الملكية اللغة العدد اإلعالموسيلة 

 أجنبية حكومية متعددة خاصة

  04  42 عربي 07 الجرائد

  0  9 عربي 01 األلكترونيةالجرائد 

       المجالت

  03  020 إنكليزي/ عربي  001 الهيئات اإلخبارية

  2  31 إنكليزي/ عربي  32 الراديو

  9  30 إنكليزي/ عربي  24 التلفزيون

 www.iraqws.comالمعلومات في الجدول أعاله أخذت من دليل المواقع العراقية 

 

 ودوره في مجتمع المعلومات اإلعالم .ب 

بكل انواعها لها تأثير فعال وحيوي على نشر المعلومات السياسية  اإلعالممما ال شك فيه ان وسائل 
في المجتمع فأن بعض في العراق ولزيادة التأثير  اإلعالموالثقافية والعلمية وهذا ينطبق على وسائل 

 تصالاإلفي العراق تستخدم الوسائل الحديثة في  اإلعالمتبث بعدة لغات وكل وسائل  اإلعالموسائل 
لبقية وسائل قدوة  تتصاالاإلو اإلعالموقد كانت هيئة . مثل المنظومات التفاعلية السمعية المرئية

 :في النشاطات والفعاليات حيث قامت بما يلي اإلعالم
o  ألكترونيانشاء موقع www.cmc.iq  صة بالهيئةشطة الخااألنوالقوانين ويحوي كل المعلومات. 

o يتتصاالاإلي واإلعالملنشر الوعي ( تواصل) إسماصدار مجلة شهرية ب. 

o  في العراق اإلعالموحرية تنظيم عدة مؤتمرات حول واقع. 

المتوسطة لقاء محاضرات لدروس المرحلة قنوات التلفزة التعليمية تستضيف أساتذة إلالعديد من  وتوجد
اسوب وهي لزيادة الثقافة المعلوماتية من خالل تدريس مادة الحعدادية وكذلك محاضرات مستمرة واإل

القنوات تلتقي  أغلبكل هذا فأن  إلىضافة محاضرات مبسطة مخصصة لألباء واألمهات باإل
الجديدة  األلكترونية جهزةاأل إستخدامومضار بالمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات للحديث عن فوائد 

بالنظر لكثرة نشاطات وزارة التعليم العالي والجامعات (. بايالت الذكيةمثل الحواسيب اللوحية، المو)
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التي توثق النشاطات وتساهم في زيادة ثقافة ( الجامعية) إسموالكليات فقد تم تأسيس قتاة تلفزيونية ب
  .المعلومات لدى المشاهد العراقي

 

 اإلعالمو تتااااإلتقارب تكنولوجيا المعلومات و .ج 
،  اإلنترنتتوجد لدى جمهورية العراق بنية تحتية ال بأس بها قادرة على إستيعاب البث المرئي والمسموع و   

وإستثمر أيضا  القطاع الخاص من خالل مزودي خدمة  تتصاالاإلإستثمرت فيه الدولة من خالل وزارة 
بيئة الهواتف النقالة حيث أصبح  إلى إنتقل أيضا  ومن الجدير بالذكر فأن البث اإلذاعي والتلفزيوني . اإلنترنت

وقد إستفادت . مشغلي شبكات الهواتف النقالة يقدمون خدمة البث المرئي عبر الهواتف النقالة لمشتركيهم
أما .  األلكترونيةمن خالل مواقعها  اإلنترنتية من البنية التحتية لبث أعمالها على شبكة اإلعالمالمؤسسات 

ألعدادها  األلكترونيةتنشر من خاللها النسخة  اإلنترنتة على ألكترونيا لديها مواقع الصحف العراقية فأن جميعه
كنولوجيا المعلومات على لت ستراتيجيةاإلركزت مسودة وقد . الصادرة وتحتفظ بأعدادها السابقة في األرشيف

 يصالإل اإلعالمت في حدث التقنياأ إستخدامالحديثة فقد شددت على ضرورة  تصالاإلمع وسائل   اإلعالمتكامل 
. التقنيات الحديثةهمية هذه بتثقيف الناس على أ اإلعالمقيام شددت على ضرورة يضا وكذلك أالمعلومات للناس 

 .  تتصاالاإللحديثة لتكنولوجيا المعلومات ول يوميا التقنيات اواوجود عدة قنوات تلفزة تعليمية تتنعاله ا أوذكرن
 

 واإلقليمي الدولي نواالتع  .12
 

 وخدماتها تتااااإلتمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات و .أ 

لقد خصصت الحكومة ضمن ميزانيتها مبالغ كبيرة للوزارات والهيئات لتنفيذ خططها السنوية 
 تتصاالاإلشبكات تكنولوجيا المعلومات و نجازومن هذه المبالغ نسب ال بأس بها إل ستراتيجيةاإلو

تقاد عنجاز كل المشاريع وهو نفس اإلرة السيطرة والتحكم إلعتقاد لدى الحكومة بضرووكان هناك إ
ومجلس الوزراء  صوات في مجلس النوابلكن مع الوقت ظهرت أو. 3112الذي كان موجود قبل 

قتصار دور مؤسسات الدولة إنجاز المشاريع وإسهام بورة تشجيع شركات القطاع الخاص لإلبضر
مارات ولهذا عقدت عدة ورش عمل في األردن ولبنان واإلرة ستشاالتوجيه والمراقبة والمتابعة واإلب

 أغلبولكن بسبب الوضع االمني فأن  األجنبيةالوطنية و من قبل الشركات األهلية اإلستثمارلتشجيع 
وقد شجعت . التي لها تمثيل داخل العراق األجنبيةالشركات المستثمرة هي عراقية وقليل من الشركات 

بعض مصادر . داخل العراق لإلستثمارتمويل شركات القطاع الخاص ل األهليةالحكومة المصارف 
، ، اليونسيف، اليونسكو، البنك الدولياألسكوا)منظمات والوكاالت الدولية بدعم من ال التمويل تأتي
فمثال قام البنك الدولي بدعوة عدة متخصصين عراقيين في تكنولوجيا المعلومات ( وكالة كويكا

وكذلك  3103مة الجامعات وضمان الجودة من خالل ورشة عمل في نهاية للمشاركة في مشروع حوك
الوزارات ومن الجدير بالذكر فأن (. لحوكمة الجامعات العراقية اطالق بطاقة الفحص)دعم مؤتمر 

لمديريات البحث والتطوير لدعم المشاريع الريادية وفي مقدمتها مشاريع  ةخصصت مبالغ تمويل كبير
ت وخير مثال على ذلك التمويل الذي خصص لدعم واستمرار عمل المكتبة العلمية تكنولوجيا المعلوما

 .والباحثين والطلبة األساتذة األفالعراقية التي تخدم  اإلفتراضية
 

 تتااااإلتكنولوجيا المعلومات ول األساسيةالبنية  طويرت عيرامش .ب 

النفط الخام ، وهذه الواردات تنفق ردات واعلى %  90 - 92لية تعتمد بنسبة إن موازنة العراق الفدرا
جور إلة، وكذلك الرواتب وااإلجتماعية دعم البطاقة التموينية ، دعم المحروقات ، شبكة الرعاي) على 

عادة البنى إالناحية الواقعية لقيام العراق بوما يفيض منه ال يكفي من  ( للعاملين في الدولة العراقية
فال ي بالتالومئات المليارات التي ال تتيسر بسهولة طبقا  لواقع الدولة العراقية   إلىالتحتية التي تحتاج 

 02العراقي رقم  اإلستثمارولهذا صدر قانون  .شأن العديد من دول العالم اإلستثمار إلىبد من اللجوء 
 :في العراق هي  لإلستثمارالذي تشكلت بموجبه هيئتان  3116لسنة 

o  لإلستثمارالهيئة الوطنية  

o  لألقاليم والمحافظات اإلستثمارهيئات 

العربي واألجنبي من خالل إعفائهم من الرسوم  اإلستثماروقد ركز القانون على تسهيل جلب      
سنة قابلة للتجديد  01لمدة سنوات من بدء تشغيل المشاريع ومنح إستثمار األراضي  01والضرائب لمدة 

ما  اإلستثمار، وقد شمل القانون كل مجاالت  وخروج المستثمر للعراقومنح حق اإلقامة وتسهيل دخول 
في قطاعي المصارف وشركات  اإلستثمارالنفط والغاز وكذلك ما عدى  إنتاجفي إستخراج و اإلستثمارعدى 
 :مشاريع التطوير للبنى االساسية في تكنولوجيا المعلومات كثيرة نذكر منها. التأمين
o عند ربط البيوت )ألف خط ضوئي  011 إلىية رضسبق للهواتف األتوسيع منظومة الدفع الم
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المشروع في  إنجازوبكلفة مليارين وثالثمائة مليون دينار عراقي ومن المؤمل ( بالكيبل الضوئي
 .اتستخداماإل ى اهماحد اإلنترنتأشهر وستكون خدمة  6غضون 

o  وكذلك  األلكترونيةربط كل الوزارات والجامعات فيما بينها بتقنية الكيبل الضوئي لتنفيذ التطبيقات
ردن، تركيا، الكويت، إيران، األ)رة واجربط العراق مع العالم بنفس التقنية من خالل الدول الم

 (.، السعوديةسوريا

o المؤسسات المرتبطة بهذه  إلىوركة البيانات من شاء مراكز بيانات لتسهيل وحماية حنم وإتصمي
 .المراكز

o  ربط الجامعات العراقية مع شبكة الجامعات العربية المشتركة بمشروع حوكمة الجامعات الذي
 .يدعمه ويديره البنك الدولي

o  بين الجامعات  اإلتفاقياتتشجيع ودعم مشروع الجامعات المنتجة من خالل تسهيل المصادقة على
للشركات  أرضتخصيص قطعة بوم الجامعات ضمن مجمعاتها حيث تق األجنبيةوالشركات 

شراف هذه الشركات بأيدي عاملة عراقية وبإ األلكترونية جهزةاأل إلنتاجلبناء مصانع  األجنبية
  .داخل وخارج العراق وعرض المنتوج للتسويق

 

 متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات .ج 

القمة العالمية لمجتمع  عينهم مبادئأمام أ ستراتيجيةاإل لقد وضع المتخصصون الذين صاغوا مسودة
لتحقيق التوافق معها وتطبيق المعايير العالمية وتقليل الفجوة الرقمية  3110و 3112لعامي المعلومات 

حصائية نصف سنوية لقياس تقارير إبأعداد  تتصاالاإلو لعراق وبقية الدول وتقوم هيئة اإلعالمبين ا
وهناك توجه جديد في  .في العراق ومقارنته مع دول العالم تتصاالاإلومات وأداء تكنولوجيا المعل

دون خرون ويستفيعة لكي يطلع عليها األوهو نشر وتوثيق قصص النجاح السري األلكترونيةالمواقع 
 3110كاديميات سيسكو للفترة من بداية  ة أمنها فمثال قامت جامعة بغداد بنشر تفاصيل نجاح تجرب

 .(www.cc.uobaghdad.edu.iq) 3103نهاية  إلى
 

 اإلنترنتالمشاركة في أنشطة حوكمة  .د 
 اإلنترنتة ملحوك ري لتأسيس المنتدى العربيوان العراق لم يشارك في المؤتمر التشمن المؤسف إ

 تتصاالاإلن مع وزارة وابالتعن الهيئة ولذي على أثره تأسس المنتدى ورغم إفي لبنان وا 3103عام 

نها لم تشارك في عملية صياغة النطاقات العربية إال إ إستخداممجهود كبير للتوعية بأتجاه  بذلت
جاء ذلك على  لتسجيل العراق بالنطاقات العربية ةهناك رغبة شديد. السياسات التي تقوم بها االيكان

من بين  %03ستبيان أنجز في جامعة بغداد على طلبة البكالوريوس حيث بلغت نسبة الراغبين أثر إ
بتقديم  تتصاالاإلو اإلعالمستبيان، ومن المؤمل أن تقوم هيئة طالب وطالبة شاركوا باإل األفعشرة 

للتسجيل بالنطاقات العربية وكذلك للمشاركة في المؤتمر الدولي لحوكمة  3104طلب بداية عام 
 .اإلنترنت

 

 

 تتااااإلقطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء   .11
 

 تتااااإلالمعلومات وشركات تكنولوجيا  .أ 

طاع خاص قطاع عام وق: في العراق على ثالث انواع تتصاالاإلتكنولوجيا المعلومات و شركات
بنسبة  تتصاالاإلمشاريع  لى في إنجازول شركات القطاع الخاص المرتبة األوقطاع مختلط وتحت

لكل مؤسسات الدولة وللبيوت وقد  اإلنترنتحيث تقوم هذه الشركات بتوفير خدمة % 73زت واتج
ثلث القيمة  إلىللبيوت  اإلنترنت خدمةبتخفيض تسعيرة  تتصاالاإلوزارة صدر مؤخرا بيان من 

 .دوالر شهريا 23الحالية وبالتالي فأن التسعيرة الجديدة المخفضة اصبحت 
زين، أثير، : أربعة شركات)شركات الهواتف النقالة : أما أنواع شركات تكنولوجيا المعلومات فهي 

( دجلة، أيرثلنك، هالة سات، بوابة القمر، الجزيرة وغيرها) اإلنترنتومزودي خدمة ( عراقنا، كورك
تجميع وتسويق الحواسيب ) 2312خالل عام  183ز واوشركات خدمات الحواسيب وعددها تج

قسم من هذه الشركات حصل على (. تسويق البرامج الجاهزة، تصميم وبناء الشبكاتملحقاتها، و
وتجدر (. و مايكروسوفت HPمثل )منتجات الشركات العالمية لتسويق وصيانة وكفالة وكاالت 

إنه بعد ظهور الفرق البرمجية فإن بعض الشركات تخصصت بتصميم وبرمجة النظم  إلىاإلشارة هنا 
 (راد، تسجيل الطلبة وغيرهااألفللمؤسسات الحكومية مثل نظام المكتبة،  األلكترونية

وتعتمد توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات مؤسسات الدولة تعتمد على القطاع الخاص في  أغلبن إ
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لتوفير البرامجيات المرخصة بالنسبة . من هذه الخدمات بعض المؤسسات على كوادرها لتلبية حاجاتها
حيث بدأ مركز الحاسبة في  2313أن العراق كان بعيدا كل البعد عن هذا الموضوع حتى عام ف

لعمداء واساتذة وطلبة الجامعة ( ثقافة البرامجيات المرخصة)جامعة بغداد بتنظيم عدة ندوات بعنوان 
 7نسخة مرخصة من الويندوز  1333 روبعد ذلك تم ابرام اتفاقية مع شركة مايكروسوفت لتوفي

وزعت على كليات ومعاهد ومراكز الجامعة وبعد نجاح التجربة وتقبلها من  2313فيس وحزمة األو
والطلبة رفعت توصية لمعالي وزير التعليم العالي لتطبيق التجربة في كل الجامعات  األساتذةفبل 

  . وفعال تم توجيه من معاليه بعملية التنفيذ
 

 ةيالحكومالتسهيالت  .ب 

لتنفيذ مشاريعها  ية بتخصيص المبالغ المالية لمؤسسات الدولةوزارة المال تقوم الحكومة من خالل
 مع شركات القطاع الخاص اإلستثمارتقوم الحكومة بتشجيع الوزارات بإعتماد مبدأ الشراكة و كما

على عدة بنود لتسهيل عرض  ستراتيجيةاإلمسودة  إحتوتالمحلي والعربي واألجنبي وقد 
حالة وذلك من خالل جعلها متاحة التحليل واإلالمناقصات والمدفوعات وتقليل الروتين في عمليتي 

ووضع سقوف زمنية لكل عملية وعرض نتائج التحليل واإلحالة على المواقع ا للكل ألكتروني
 .المشاريع إنجازلتحقيق الشفافية في كل مراحل  األلكترونية

 
 الوطني قتاادإلي اف تتااااإلتكنولوجيا المعلومات وة قطاع مساهم .ج 

لتنفيذ للوزارات توازي تقريبا  إحتياجات هذه الوزارات انية الدولة سنويا مبالغ جيدة تخصص ميز
وال توجد مبالغ  تتصاالاإلقطاع تكنولوجيا المعلومات والمشاريع بكل أنواعها ومن ضمنها مشاريع 

محددة لقطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن الميزانية بل توجد مبالغ محددة لكل وزارة وتقوم الوزارات 
. فاق لتلك الوزاراتاألنلوية أوبتحديد جزء من مبالغها لإلنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات حسب 

 تتصاالاإلرات مثل التعليم العالي وفاق على تكنولوجيا المعلومات في بعض الوزااألنوتزداد مبالغ 
غير رسمية  فإن ما ينفق على قطاع تكنولوجيا تخمينية والعلوم والتكنولوجيا وغيرها وفي إحصائية 

لجهد الوطني فقد ولتشجيع امن الميزانية الكلية للعراق ، % 2المعلومات في كل العراق يقدر بـ 
ما في الحلول الحلول الصغيرة والمتوسطة أ ة فيعتماد على الشركات الوطنيوجهت الحكومة اإل

برمجية في المؤسسات وتوجد حاليا فرق  األجنبيةتتم من خالل الشركات العربية والكبيرة فانها 
  .  األلكترونيةالحلول حتياجات من لسد اإل األهليةالحكومية و

 

 تتااااإلفي قطاع تكنولوجيا المعلومات وبتكار إلالبحث والتطوير وا .د 

كار والمشاريع األفتقوم بتشجيع وإحتضان ( البحث والتطوير) إسمالعراق لكل وزارة مديرية بفي 
من العدد الكلي للمشاريع وتقوم وزارتي  كبيرا   وتأخذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات حيزا   ودعمها ماديا  

وتبني األعمال التعليم العالي والتربية بتنظيم مسابقات للطلبة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات 
وحسب توجيهات وزارة التعليم العالي  .المستوى الوطني أوبداعية منها سواء على مستوى الوزارة اإل

شعبة تسويق النتاجات العلمية ترتبط بالسيد مساعد  مإسشعب في كل الجامعات ب إستحداثفقد تم 
 األساتذة، وظيفة هذه الشعب هي إستالم النتاجات العلمية للطلبة و رئيس الجامعة للشؤون العلمية

النتاجات في وزارة التعليم العالي لغرض تسويقها لمؤسسات الدولة وتوحيدها وإرسالها لقسم تسويق 
  .والقطاع الخاص

إلنشاء مركز لإلبداع لبناء القدرات البشرية في  IBMتفاق بين جامعة بغداد وشركة اإلتم  ومؤخرا  
  تتصاالاإلتكنولوجيا المعلومات وتخصصات  أغلب

 

 تتااااإلفي قطاع تكنولوجيا المعلومات وات اإلستثمار .ه 

 لإلستثمارقانوني  إطارفي تكنولوجيا المعلومات وصاغت  اإلستثمارعلى  ستراتيجيةاإلشجعت مسودة 
وتم تشجيع وتبني عدة  .(2336لسنة  10العراقي رقم  اإلستثمارقانون ) اإلعفاءاتيتعلق بالحوافز و

منها ما قامت به الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية من تسويق النظم  لإلستثمارمبادرات 
التي صممت وسوقت ت مؤسسات الدولة وكذلك الفرق البرمجية في مراكز الحاسبا غلبأل األلكترونية

خر المبادرات التي تبنتها وزارة التعليم العالي الخاصة بالجامعات وأ األلكترونيةمجموعة من النظم 
لتحديد كفاءة طلبة  ألكتروني إمتحانيبرنامج  في جامعة بغداد بتصميم واسيبهي ما قام به مركز الح
لكل ا المعلومات حيث تم تسويقه في مهارات الحاسوب وتكنولوجي 2310الدراسات العليا للعام 

ألف طالب وحل هذا النظام بدل الشهادات التي  15كثر من متحان أالجامعات العراقية واستخدم إل
المحلي  اإلستثماروبالتالي حل هذا ( IC3  ،ICDL  ،IT Skills) 2312كانت معتمدة خالل عام 
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 .امريكيرب مليون دوالر جنبي وتم ترشيد ما يقااأل اإلستثماربدل 
 

  جميع المواقع المسجلة تحت النطاق العلوي للعراق( : 1)الملحق  

 

  العنوان األلكتروني إسم المؤسسة

 www.presidency.iq ديوان رئاسة الجمهورية
 www.cabinet.iq الوزراء  رئاسة 

 www.pmo.iq مجلس الوزراء  مكتب

تنفيذ لجنة ) برهم صالح . نائب رئيس الوزراء د  مكتب
 (7002الموازنة األستثمارية لعام 

www.budgetexe.gov.iq 

 www.pmac.gov.iq هيئة المستشاريين

 www.parliament.iq مجلس النواب 

 www.sunniaffairs.gov.iq رئاسة ديوان الوقف السني

 www.d-raqaba-m.iq ديوان الرقابة المالية

 www.iraqja.iq للسلطة القضائيةالمركز األعالمي / مجلس القضاء األعلى 

المكتب / هيئة حل النزاعات الملكية / مجلس الوزراء 
 الخاص

www.pcc.iq 

 www.dpm-rshaways.iq روز نوري شاويس. مكتب نائب رئيس الوزراء د

 www.comsec.iq األمانة العامة لمجلس الوزراء

 www.womencare.gov.iq دائرة الرعاية األجتماعية للمرأة/ مكتب رئيس الوزراء

 www.industry.gov.iq وزارة الصناعة والمعادن

 www.mohesr.gov.iq وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 www.moelc.gov.iq وزارة الكـــهرباء

 www.most.gov.iq وزارة العـــلوم والتكنولوجيا

 www.moch.gov.iq وزارة األعمــار واألسكان

 www.mofa.gov.iq الخارجيـــةوزارة 

 www.mooil.gov.iq وزارة النفـــط

 
www.oil.gov.iq 

 www.igoil.gov.iq مكتب المفتش العام لوزارة النفط

 www.noc.gov.iq شركة نفط الشمـــال

 www.soc.gov.iq شركة نفط الجنوب

 www.src.gov.iq  شركة مصافي الجنوب

 www.prdc.gov.iq مركز البحث والتطوير النفطي

 www.scop.gov.iq شركة المشاريع النفطية

 www.ngc.gov.iq شركة غاز الشمال

 www.ieiti.org.iq األمانة الوطنية لمبادرة الشفافية

 www.basrahoti.gov.iq البصرة -معهد التدريب النفطي 

 www.moi.gov.iq وزارة الداخلية

 www.itp.gov.iq مديرية المرور العامة

 www.iraqinationality.gov.iq مديرية الجوازات العامة

 www.mot.gov.iq وزارة التجارة

 www.motrans.gov.iq وزارة لنقل

 www.eptm.gov.iq البوابة األلكترونية لوزارة النقل

 www.scpta.gov.iq الشركة العــامــة ألدارة النقل الخاص

 www.geca.gov.iq للطيـــران المدنــيالمنشـــأ العــامــة 

 www.sclt.gov.iq الشركة العــامــة للنقل البري
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 www.scr.gov.iq الشركة العــامــة لسكك الحديد

 www.scp.gov.iq الشركة العــامــة لموانىء العراق

 www.scmt.gov.iq الشركة العــامــة للنقل المائي العراقي

 www.scitcp.gov.iq النقل والمواصالتالشركة لتنفيذ مشاريع 

 www.meteoseism.gov.iq الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي

 www.mocul.gov.iq وزارة الثقافة

 www.moh.gov.iq وزارة الصحة

 www.scbc.gov.iq اللجنة العليا لمكافحة سرطان الثدي

 www.moc.gov.iq وزارة األتصاالت

 www.scis.gov.iq العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلوماتالشركة 

 www.mowr.gov.iq وزارة الموارد المائية

 www.moys.gov.iq وزارة الشباب والرياضة

 www.humanrights.gov.iq وزارة حقوق األنسان

 www.mod.mil.iq وزارة الدفاع

 www.nsa.gov.iq مجلس األمن الوطني

 www.rpc.gov.iq األشعاعمركز الوقاية من 

 www.moedu.gov.iq وزارة التربية

 www.mof.gov.iq وزارة المالية

 www.legislations.gov.iq قاعدة التنظيمات والتشريعات العراقية -وزارة العــدل 

 www.mop.gov.iq وزارة التخطيط والتعاون األنمائي

 www.ldmop.gov.iq الدائرة القانونية لوزارة التخطيط

 www.cosit.gov.iq الجهاز المركزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات

 www.cosqc.gov.iq الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية

 www.egovc.org.iq وزارة العلوم والتكنولوجيا موقع الحكومة األلكترونية

 www.bm.gov.iq أمــانــة بغـــداد

 www.momd.gov.iq والمهجرينوزارة الهجرة 

 www.tobi.gov.iq بغداد/ معهد التدريب النفطي 

 www.tourism.gov.iq هيئة السياحة

 www.scrdiraq.gov.iq دائرة البعثات

 www.ide.gov.iq شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط

 www.somooil.gov.iq (سومو) شركة التسويق النفطي 

 www.kerbalahealth.gov.iq كربالءدائرة صحة 

 www.e-gov.com.iq بوابة العراق األلكترونية/ وزارة األتصاالت 

 www.igmolsa.gov.iq مكتب المفتش العام/ وزارة العمل والشؤون األجتماعية 

 llll www.altekamul.iqاألسم الذهبي/ مجموعة التكامل التعليمية 

/ األسم الذهبي / للتجارة العامة المحدودة Askشركة 
 (1)الموقع

www.Ask.iq 

/ األسم الذهبي / للتجارة العامة المحدودة Askشركة 
 (7)الموقع

www.Askgroup.iq 

www.Delta.iq شركة دلتا للنظم االلكترونية  

 جامعـــة بغـــــداد
www.uobaghdad.edu.iq  

www.uobaghdad.com.iq  

www.scbaghdad.edu.iq كليـــة العلــوم -جامعـــة بغـــــداد   

 www.kmc.edu.iq كليـــة الطب الكندي -جامعـــة بغـــــداد 

www.uobabylon.edu.iq جامعـــة بابل  

www.uokufa.edu.iq جامعـــة الكوفـــة  

 www.uowasit.edu.iq جامعـــة واسط

http://www.delta.iq/
http://www.uobaghdad.edu.iq/
http://www.uobaghdad.com.iq/
http://www.scbaghdad.edu.iq/
http://www.kmc.edu.iq/
http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.uokufa.edu.iq/
http://www.uowasit.edu.iq/
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 www.uomisan.edu.iq جامعـــة ميسان

www.uoalmuthana.edu.iq جامعـــة المثنى  

www.uomosul.edu.iq جامعـــة الموصل  

www.uokerbala.edu.iq جامعـــة كربالء  

www.uodiyala.edu.iq جامعـــة ديالـــى  

 www.uokirkuk.edu.iq جامعـــة كركوك

www.uobasrah.edu.iq جامعـــة البصرة  

www.unbeg.edu.iq كلية الهندسة -جامعـــة البصرة   

 www.uomustansiriyah.edu.iq جامعـــة المستنصريـــــة

www.uotechnology.edu.iq جامعـــة التكنولوجيا  

 www.coie-uoalnahrain.edu.iq كلية هندسة المعلومات -جامعة النهرين 

 www.colmed-alnahrain.edu.iq  كلية الطب -جامعة النهرين 

 www.ierit.edu.iq  معهد ابحاث األجنة وعالج العقم -جامعة النهرين 

 www.duc.edu.iq الجامعة األهليةكلية دجلـــة 

www.coalrafidain.edu.ia كلية الرافديــن الجامعة األهلية  

 www.icci.edu.iq الهيئة العراقيــة للحاسبات والمعلوماتية

www.scrdiraq.gov.iq دائرة البعثات -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 www.fte.edu.iq هيئة التعليم التقني

 www.islamtal.edu.iq دائرة التعليم األسالمي التابعة لديوان الوقف السني

www.aul.org.iq رابطــــة التدريسسيين الجامعيين  

 www.islamtal.edu.iq دائرة التعليم األسالمي التابعة لديوان الوقف السني

 www.chihanuniversity.edu.iq جامعة جيهان

www.uodiyala.edu.iq جامعة ديالى  

www.colbaghdad.edu.iq كلية القانون/ جامعة بغداد   

www.iubaghdad.com بغدا د/ الجامعة األسالمية   

 www.thiqarunl.edu.iq مركز الحاسبة األلكترونية/ جامعة ذي قار 

 www.muc.edu.iq كلية المنصور الجامعة األهلية

 www.pbc.edu.iq كلية بغداد للصيدلة

 www.hmu.edu.iq جامعة هـه ولير الطبية

www.tikrituniversity.edu.iq جامعة تكريت  

 www.qadissuni.edu.iq جامعة القادسية

www.salahaldeen.gov.iq محافظة صالح الدين/ مركز تكنولوجيا المعلومات   

www.wasitpc.gov.iq مجلس محافظة واسط  

www.kdc.gov.iq المجلس البلدي لقاطع الكرادة  

www.basra.gov.iq مكتب المحافظ -محافظة البصرة   

www.ninava.gov.iq مكتب المحافظ -محافظة نينوى   

www.maysan.gov.iq مكتب المحافظ/ محافظة ميسان   

www.babil.gov.iq المكتب/ محافظة بابل   

www.baghdad.gov.iq مكتب محافظ بغداد  

www.thiqarpc.gov.iq محافظة ذي قار مجلس  

www.womencare.gov.iq دائرة الرعاية األجتماعية للمرأة/ مكتب رئيس الوزراء  

www.agricuituralbank.gov.iq المصرف الزراعي التعاوني  

www.ngoao.gov.iq مكتب مساعدة المنظمات الغير حكومية  

 www.tbiraq.com.iq المصرف العراقي للتجارة

 
www.tbi.com.iq 

 
www.tradebank.com.iq 

 
www.tradebankofiraq.com.iq  

http://www.uomisan.edu.iq/
http://www.uoalmuthana.edu.iq/
http://www.uomosul.edu.iq/
http://www.uokerbala.edu.iq/
http://www.uodiyala.edu.iq/
http://www.uokirkuk.edu.iq/
http://www.uobasrah.edu.iq/
http://www.unbeg.edu.iq/
http://www.uomustansiriyah.edu.iq/
http://www.uotechnology.edu.iq/
http://www.coie-uoalnahrain.edu.iq/
http://www.colmed-alnahrain.edu.iq/
http://www.ierit.edu.iq/
http://www.duc.edu.iq/
http://www.coalrafidain.edu.ia/
http://www.icci.edu.iq/
http://www.scrdiraq.gov.iq/
http://www.fte.edu.iq/
http://www.islamtal.edu.iq/
http://www.aul.org.iq/
http://www.cmc.iq/ar/www.islamtal.edu.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.chihanuniversity.edu.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.uodiyala.edu.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.colbaghdad.edu.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.iubaghdad.com
http://www.cmc.iq/ar/www.thiqarunl.edu.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.muc.edu.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.pbc.edu.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.hmu.edu.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.tikrituniversity.edu.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.qadissuni.edu.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.salahaldeen.gov.iq
http://www.wasitpc.gov.iq/
http://www.kdc.gov.iq/
http://www.basra.gov.iq/
http://www.ninava.gov.iq/
http://www.cmc.iq/ar/www.maysan.gov.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.babil.gov.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.baghdad.gov.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.thiqarpc.gov.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.womencare.gov.iq
http://www.agricuituralbank.gov.iq/
http://www.ngoao.gov.iq/
http://www.tbiraq.com.iq/
http://www.tbi.com.iq/
http://www.tradebank.com.iq/
http://www.tradebankofiraq.com.iq/
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www.nic.gov.iq شركة التأمين الوطنية العراقية  

 www.ifc.com.iq الشركة العراقية المتطورة

www.ircs.org.iq جمعية الهالل األحمر  

www.danube.com.iq شركة الدانوب للمقاوالت العامة المحدودة  

 
www.danubegroup.com.iq  

 www.al-nabaa.com.iq شركة حلول النبع ألنظمة البرامجيات

 www.seince.com.iq شركة السين للوكاالت التجارية والتجارة العامة

 www.itisalan.com.iq شركة إتصالنا

 www.arwad.com.iq شركة أرواد للتجارة العامة

www.ahramalfurat.com.iq شركــة أهرام الفرات  

www.yellowpages.com.iq عالم الرؤيا  

www.siei.gov.iq المعهد المتخصص للصناعات الهندسية  

www.ahramalfurat.com.iq شركة اهرام الفرات  

 www.alrajoh.com.iq شركة الراجح للتحويل المالي

 www.ipbd.com.iq شركة عراق المجد ألعمال وتطوير المشاريع المحدودة

 www.al-idhah.com.iq شركة األيضاح للتجارة العامة

www.alghadeer.com.iq شركة الغدير للمقاوالت العامة المحدودة  

www.almanzil.com.iq شركة المنزل السعيد  

 earth link www.earthlink.com.iqشركة 

www.rasheedbank.gov.iq مصرف الرشيد  

www.cmc.iq هيئة اإلعالم واإلتصاالت  

 
www.icmc.iq  

www.unhcr.org.iq المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الألجئين  

www.irsra.gov.iq الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة  

www.investpromo.gov.iq الهيئة الوطنية لألستثمار  

www.hajj.gov.iq العليا للحج والعمرةالهيئة   

www.ihec.iq المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات  

www.cbi.iq البنك المركزي العراقي  

 www.nazaha.iq هيئة النزاهة

 
www.integrity.iq  

 www.tigrisnet.com.iq شركــــة روافــد دجلـــة للشبكات وتكنولوجيا المعلومات

www.isc.gov.iq هيئة األوراق المالية  

 www.imn.iq شبكة األعالم العراقية

www.nmc.gov.iq المركز الوطني لألعالم  

www.dap.gov.iq دار النهرين للطباعة  

 www.bmc.com.iq مدينة بغداد لالعالم

www.khasnews.org.iq وكالة خاص لألنباء  

 www.bmc.net.iq مدينة بغداد لالعالم

www.bmc.org.iq مدينة بغداد لالعالم  

www.uobaghdad.org.iq جامعــــة بغــــــــــــداد  

 
www.uob.edu.iq 

 
www.uobaghdad.net.iq 

 www.eng-uobaghdad.edu.iq كلية الهندسة -جامعــــة بغــــــــــــداد 

 www.tigrisnet.net.iq ة للشبكات وتكنولوجيا المعلوماتشركــــة روافــد دجلـــ

www.moj.gov.iq وزارة العدل  

www.moen.gov.iq وزارة البيئة  

www.daralnahrain.gov.iq دار النهرين للطباعة  

http://www.nic.gov.iq/
http://www.ifc.com.iq/
http://www.ircs.org.iq/
http://www.danube.com.iq/
http://www.danubegroup.com.iq/
http://www.al-nabaa.com.iq/
http://www.seince.com.iq/
http://www.itisalan.com.iq/
http://www.arwad.com.iq/
http://www.ahramalfurat.com.iq/
http://www.yellowpages.com.iq/
http://www.siei.gov.iq/
http://www.cmc.iq/ar/www.ahramalfurat.com.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.alrajoh.com.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.ipbd.com.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.al-idhah.com.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.alghadeer.com.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.almanzil.com.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.earthlink.com.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.rasheedbank.gov.iq
http://www.cmc.iq/
http://www.icmc.iq/
http://www.unhcr.org.iq/
http://www.irsra.gov.iq/
http://www.investpromo.gov.iq/
http://www.hajj.gov.iq/
http://www.ihec.iq/
http://www.cbi.iq/
http://www.nazaha.iq/
http://www.integrity.iq/
http://www.tigrisnet.com.iq/
http://www.isc.gov.iq/
http://www.imn.iq/
http://www.nmc.gov.iq/
http://www.dap.gov.iq/
http://www.cmc.iq/ar/www.bmc.com.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.khasnews.org.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.bmc.net.iq
http://www.cmc.iq/ar/www.bmc.org.iq
http://www.uobaghdad.org.iq/
http://www.uob.edu.iq/
http://www.uobaghdad.net.iq/
http://www.eng-uobaghdad.edu.iq/
http://www.tigrisnet.net.iq/
http://www.moj.gov.iq/
http://www.moen.gov.iq/
http://www.daralnahrain.gov.iq/
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www.mosla.gov.iq وزارة العمل والشؤون األجتماعية  

www.smwa.gov.iq وزارة الدولة لشؤون المراءة  

www.alshuhadaa.gov.iq مؤوسسة الشهداء  

www.ppf.gov.iq مؤوسسة السجناء السياسيين  

 www.scopd.com.iq شركة توزيع المنتجات النفطية

www.itpc.gov.iq والبريدالشركة العامة ألتصاالت   

www.al_dhilalsc.gov.iq شركة ظالل العامة لنقل األشخاص والبضائع  

www.comsec.gov.iq األمانة العامة لمجلس الوزراء  

www.dpmo.gov.iq برهم صالح. د  مكتب نائب رئيس الوزراء  

www.mmpw.gov.iq  وزارة البلديات واألشغال العامة  

www.baghdadic.gov.iq هيئة أستثمار بغداد  

www.mfa.gov.iq وزارة الخارجية  

 
www.mfasite.gov.iq 

 
www.mfamission.gov.iq  

 www.sses.edu.iq جهاز األشراف والتقويم العلمي

www.pcninevah.gov.iq قسم الحاسبة -مجلس محافظة نينوى   

www.ncmc.iq هئية اإلعالم واإلتصاالت  

 
www.ncnc.iq  

 
www.mcnc.iq  

www.cor.iq ديوان مجلس النواب  

 www.mashtal-aliraq.com.iq مشتل العراق للمقاوالت والتجارة العامة

 www.arrawasi.com.iq لألتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتشركة الرواسي 

 www.barakatal-mayar.com.iq شركة بركات الميار

 www.uei.com.iq الشركة المتحدة للصناعات الكهربائية المحدودة

 www.iraqcom.com.iq شركة عراق كوم لتكنولوجيا المعلومات المحددة

 www.irc.com.iq شركة الموارد العراقية

 www.alrajih.com.iq شركة الراجح للتحويل المالي

 www.ifc.com.iq (الفانوس لألتصاالت) شركة ميديا تيليكوم 

 www.marksoft.com.iq شركة البرامج المميزة لتكنولوجيا المعلومات

 
www.elearning.com.iq 

 
www.esolutions.com.iq 

 www.tigirs.net.iq شركة شبكة دجلة

 www.almisbar.com.iq شركة مسباركم لتكنولوجيا المعلومات

 www.Delta.com.iq شركة دلتا للنظم االلكترونية

 www.Mobadara.iq اللجنة العليا للمبادرة الزراعية

 www.Nic.iq (1)الموقع / الهيئة الوطنية لألستثمار

 www.istithmar.iq (7)الموقع / الهيئة الوطنية لألستثمار

 www.Daawialmulikia.iq هيئة دعاوي الملكية

 www.agip.iq األسم الذهبي/ شركة ابو غزالة للملكية الفكرية

 www.adip.com.iq مصرف أبو ظبي األسالمي

 www.arabsummit.iq الناطق الرسمي بأسم الحكومة/ وزارة الدولة 

 www.arabsummit1.iq الناطق الرسمي بأسم الحكومة/ وزارة الدولة 

 www.Latifrashid.iq عبد اللطيف رشيد جمال. د

 www.Iraqiboard.edu.iq المجلس العراقي لألختصاصات الطبية

 www.igmoys.gov.iq مكتب المفتش العام/ وزارة الشباب والرياضه

 www.adip.iq األسم الذهبي/ مصرف أبو ظبي األسالمي 

 www.101 domain.com.iq لألنترنيت Domain 101شركة 

 www.101 domains.com.iq لألنترنيت Domain 101شركة 

http://www.mosla.gov.iq/
http://www.smwa.gov.iq/
http://www.alshuhadaa.gov.iq/
http://www.ppf.gov.iq/
http://www.scopd.com.iq/
http://www.itpc.gov.iq/
http://www.al_dhilalsc.gov.iq/
http://www.comsec.gov.iq/
http://www.dpmo.gov.iq/
http://www.mmpw.gov.iq/
http://www.baghdadic.gov.iq/
http://www.mfa.gov.iq/
http://www.mfasite.gov.iq/
http://www.mfamission.gov.iq/
http://www.sses.edu.iq/
http://www.pcninevah.gov.iq/
http://www.ncmc.iq/
http://www.ncnc.iq/
http://www.mcnc.iq/
http://www.cor.iq/
http://www.mashtal-aliraq.com.iq/
http://www.arrawasi.com.iq/
http://www.barakatal-mayar.com.iq/
http://www.uei.com.iq/
http://www.iraqcom.com.iq/
http://www.irc.com.iq/
http://www.alrajih.com.iq/
http://www.ifc.com.iq/
http://www.marksoft.com.iq/
http://www.elearning.com.iq/
http://www.esolutions.com.iq/
http://www.tigirs.net.iq/
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 www.101 domain.iq األسم الذهبي/ لألنترنيت Domain 101شركة 

 www.101 domains.iq األسم الذهبي/ لألنترنيت  Domain 101شركة 

 www.igmop.gov.iq مكتب المفتش العام/وزارة التخطيط 

قسم / دائرة التخطيط والمتابعة/ ديوان الوقف الشيعي 
 الحاسوب

www.alwaqfalsheai.gov.iq 

 www.ifa.iq االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم

 www.alqiffaf.com.iq شركة القفاف العلمية لتجارة األجهزة العلمية

 www.Redbull.com.iq مجموعة طالل ابو غزالة/ شركة ريد بول جي 

 www.aui.edu.iq (7)الموقع / سليمانية / الجامعة االمريكية 

 www.auiraq.edu.iq (3)الموقع / سليمانية / الجامعة االمريكية 

 Earthlink www.Earthlink.com.iqشركة 

 www.Almanzil.com.iq شركة المنزل السعيد

 www.cese.iq ديوان الوقف المسيحي

 www.Mocs.gov.iq وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني

 www.Mawardmaiya.gov.iq -7-الموقع / المائية وزارة الموارد 

 Google www.google.com.iq/ شركــة جوجل

 Google www.google.iq/ شركــة جوجل

 www.Newhorizon.edu.iq معهــد األفاق الجديده األهلي لتعليم الحاسوب

 www.Kadhimiyacentre.org.iq مركز الكاظمية للنشاط المدني

 www.uoanbar.edu.iq األنبارجامعــة 

 www.Thiqarinvest.gov.iq هيئة أستثمار ذي قار/ محافظة ذي قار 

 www.bic.gov.iq هيئة أستثمار بابل

 www.iwaf.org.iq منظمة المراة والمستقبل العراقية

 www.Dijlanet.iq شركة شبكة دجلة

 www.Dijlanet.net.iq شركة شبكة دجلة

 www.iht.iq العراقية العليا المحكمة الجنائية

 www.ncajustice.iq الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

 www.anbar.gov.iq مكتب المحافظ/ محافظة األنبار 

 www.Ficc.org.iq إتحاد الغرف التجارية العراقية

 www.ige.gov.iq مكتب المفتش العام/وزارة الكهرباء

قسم الموارد /المام االعظمكلية ا/رئاسة الوقف السني
 البشرية

www.imamaladham.edu.iq 

 www.amanatbaghdad.gov.iq قسم الحاسبة األلكترونية/ أمــانة بغـــداد 

 www.Financiallinks.iq األسم الذهبي/ شركة الروابط المالية للتجارة العامة 

 www.Nahrainuniv.edu.iq قسم الحاسوب والتعليم المستمر/ جامعة النهرين 

 www.investbasrah.gov.iq هيئة أستثمار البصره

 www.Rolex.iq األسم الذهبي/  Rolexشركة ٌ 

 www.tudor.iq األسم الذهبي/  tudorشركة ٌ 

 www.tudorwatch.iq األسم الذهبي/  tudorwatchشركٌة 

 www.dpm.gov.iq حسين الشهرستاني. د/ مكتب نائب رئيس الوزراء 

 www.acnet.gov.iq منسق الوزراء للشؤون الرقابيه/ مكتب رئيس الوزراء

 www.alfadhela.net.iq (1)الموقع / المقر العام/ حزب الفضيله األسالمي 

 www.alfadhela.org.iq (7)الموقع / المقر العام/ حزب الفضيله األسالمي 

 www.igmoi.gov.iq مكتب المفتش العام/ وزارة الداخلية 

 www.fanoos.iq األسم الذهبي( / 1)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.fanoostelecom.iq األسم الذهبي( / 7)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.maxnet.iq األسم الذهبي( / 3)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.maxfon.iq األسم الذهبي( / 4)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 
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 www.fanoosmax.iq األسم الذهبي( / 5)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.fanooswimax.iq األسم الذهبي( / 6)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.myfanoos.iq األسم الذهبي( / 2)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.midyatel.iq الذهبياألسم ( / 8)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.mediatel.iq األسم الذهبي( / 9)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.medyatel.iq األسم الذهبي( / 10)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.midyatelecom.iq األسم الذهبي( / 11)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.mediatelecom.iq األسم الذهبي ( /17)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.medyatelecom.iq األسم الذهبي( / 13)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.fanooscom.iq األسم الذهبي( / 14)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.fanoos.net.iq (15)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.fanoos.com.iq (16)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.maxnet.com.iq (12)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.maxnet.net.iq (18)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.fanooswimax.com.iq (19)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.fanooswimax.net.iq (70)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.myfanoos.com.iq (71)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.myfanoos.net.iq (77)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.fanoostelecom.com.iq (73)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.fanoostelecom.net.iq (74)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.midyatel.com.iq (75)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.midyatel.net.iq (76)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.mediatel.com.iq (72)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.mediatel.net.iq (78)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.medyatel.com.iq (79)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.medyatel.net.iq (30)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.midyatelecom.com.iq (31)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.midyatelecom.net.iq (37)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.mediatelecom.com.iq (33)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.mediatelecom.net.iq (34)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.fanoosmax.com.iq (35)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.fanoosmax.net.iq (36)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.maxfon.com.iq (32)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.maxfon.net.iq (38)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.medyatelcom.com.iq (39)الموقع / تيليكوم شركة فانوس 

 www.medyatelcom.net.iq (40)الموقع / شركة فانوس تيليكوم 

 www.igmohe.gov.iq مكتب المفتش العام/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 www.consulate.gov.iq دائرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/ وزارة الخارجيه 

 www.alahad.tv.iq قناة العهد الفضائية

 www.tatweer.com.iq شركة التطوير للديكور والدعاية واالعالن المحدوده

 www.takhteet.gov.iq وزارة التخطيط

 
 
 
 

 

 :1 المرفق
 

 تتصاالاإلتكنولوجيا المعلومات والمؤشرات األساسية ل
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Table 1 - Core indicators on ICT infrastructure and access 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

A1 Fixed telephone 
lines per 100 
inhabitants 

Fixed telephone lines per 100 inhabitants is calculated 
by dividing the number of fixed telephone lines by the 
population and then multiplying by 100. 

Fixed telephone lines refer to telephone lines 

connecting a subscriber’s terminal equipment to the 
public switched telephone network (PSTN) and which 
have a dedicated port on a telephone exchange. This 
term is synonymous with the terms “main station” and 
“Direct Exchange Line” (DEL) that are commonly used 
in telecommunication documents. It may not be the 
same as an access line or a subscriber. The number of 
ISDN channels and fixed wireless subscribers are 
included.  

5% 6% 6% 

A2 Mobile cellular 
telephone 
subscribers per 
100 inhabitants 

Mobile cellular telephone subscribers per 100 
inhabitants is obtained by dividing the number of 
mobile cellular subscribers by the population and then 
multiplying by 100. 

Mobile cellular telephone subscribers refer to users of 
portable telephones subscribing to a public mobile 
telephone service using cellular technology, which 
provides access to the PSTN. This includes analogue 
and digital cellular systems, including IMT-2000 (Third 
Generation, 3G). Post-paid and prepaid subscribers 
are included. Prepaid subscribers are those that have 
used their account within a reasonable period of time. 
This period (e.g. 3 months) should be indicated in a 
note. Inactive users, which refers to owners of a 
prepaid card that have not made or received a call 
within the last 3 months, should be excluded. 

40% 62% 77% 

A3 Fixed Internet 
subscribers per 
100 inhabitants 

Fixed Internet subscribers per 100 inhabitants is 
obtained by dividing the number of fixed Internet 
subscribers by the population and then multiplying by 
100. 

Fixed Internet subscribers refer to the total number of 
Internet subscribers with fixed access, which includes 
dial-up and total fixed broadband subscribers: cable 
modem, DSL Internet subscribers, other fixed 
broadband and leased line Internet subscribers.  

3% 7% 10% 

A4 Fixed broadband 
Internet 
subscribers per 
100 inhabitants  

Fixed broadband Internet subscribers per 100 
inhabitants is obtained by dividing the number of fixed 
broadband Internet subscribers by the population and 
then multiplying by 100. 

Fixed broadband Internet subscribers refer to users of 
the Internet subscribing to paid high-speed access to 
the public Internet (a TCP/IP connection). High speed 
access is defined as being at least 256 kbit/s, in one or 
both directions. Fixed broadband Internet includes 
cable modem, DSL, fibre and other fixed broadband 
technology (such as satellite broadband Internet, 
Ethernet LANs, fixed-wireless access, Wireless Local 
Area Network, WiMAX etc.) Subscribers with access to 
data communications (including the Internet) via mobile 
cellular networks are excluded.  

N/A N/A N/A 

A5 Mobile 
broadband 
subscribers per 
100 inhabitants 

Mobile broadband subscribers per 100 inhabitants is 
obtained by dividing the number of mobile broadband 
subscribers by the population and then multiplying by 
100. 

N/A N/A N/A 
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Mobile broadband subscribers refer to subscribers to 
mobile cellular networks with access to data 
communications (e.g. the Internet) at broadband 
speeds (here defined as greater than or equal to 256 
kbit/s in one or both directions) such as WCDMA, 
HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA 2000 1xEV-DV 
etc, irrespective of the device used to access the 
Internet (handheld computer, laptop or mobile cellular 
telephone etc). These services are typically referred to 
as 3G or 3.5G and include: 

-Wideband CDMA (W-CDMA), an IMT-2000 3G mobile 
network technology, based on CDMA that presently 
delivers packet-switched data transmission speeds up 
to 384 kbit/s and up to 2 Mbit/s when fully 
implemented. It is known as Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS) in Europe. 

-High-speed Downlink Packet Access (HSDPA), an 
upgrade to W-CDMA to allow downlink data 
transmission at speeds of typically 8-10 Mbit/s. It is 
complemented by High-Speed Uplink Packet Access 
(HSUPA), which offers uplink speeds of around 5 
Mbit/s. 

-CDMA2000 1xEV-DO (Evolution, Data Optimised), an 
IMT-2000 3G mobile network technology, based on 
CDMA that delivers packet-switched data transmission 
speeds of up to 4.9 Mbit/s. 

A6 International 
Internet 
bandwidth per 
inhabitant 
(bits/second/inh
abitant) 

International Internet bandwidth per inhabitant is 
obtained by dividing the amount of bandwidth (in 
bits/second) by the population. 

International Internet bandwidth refers to the capacity 

which backbone operators provide to carry Internet 
traffic. It is measured in bits per second. 

N/A N/A N/A 

A7 Percentage of 
population 
covered by a 
mobile cellular 
telephone 
network 

Percentage of population covered by a mobile cellular 
telephone network refers to the percentage of a 
country’s inhabitants that live within areas served by a 
mobile cellular signal, irrespective of whether or not 
they choose to use it. Note that this measures the 
theoretical ability to use mobile cellular services if one 
has a cellular telephone and a subscription. 

100% 100% 100% 

A8 Fixed broadband 
Internet access 
tariffs (per 
month), in US$, 
and as a 
percentage of 
monthly per 
capita income 

Fixed broadband Internet access tariffs are the lowest 
sampled cost in US$ per 100 kbit/s per month and are 
calculated from two different broadband prices, low and 
high speed monthly ISP charges. Low speed monthly 
charge refers to a typical ‘entry-level’ broadband lower-
speed connection (download speeds of 256 – 1,024 
kbit/s). High speed monthly charge refers to a faster 
and typically more expensive offer. Monthly charges do 
not include installation fees nor modem rentals. The 
lowest sampled cost in US$ per 100 kbit/s is the most 

cost-effective offer for a country based on the criterion, 
the ‘lowest cost per 100 kbit/s’. The cost per 100 kbit/s 
is calculated by dividing the monthly subscription 
charge in US$ by the theoretical download speed, and 
then multiplying by 100.  

As a percentage of monthly per capital income refers to 
the lowest sampled cost in US$ per 100 kbit/s divided 
by the average monthly gross national income per 
capita (World Bank, Atlas method, current US$) and 

expressed as a percentage. 

To ensure international comparability, this indicator is 
compiled by ITU.  

 

50$ 

12% 

45$ 

10% 

40$ 

9% 

 

 

(in 
2013) 

20$ 

4%  
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A9 Mobile cellular 
prepaid tariffs, in 
US$, and as a 
percentage of  
monthly per 
capita income 

Mobile cellular prepaid tariffs are based on the 
methodology of the OECD monthly low-user basket

1
 

(version 2001), includes the cost of monthly mobile 
usage for 25 outgoing calls (on-net, off-net and to a 
fixed line) in predetermined ratios plus 30 SMS 
messages.  

As a percentage of monthly per capita income involves 
dividing the price of the monthly low user basket by the 
average monthly gross national income per capita of the 
country. 

To ensure international comparability, this indicator is 
compiled by ITU. 

30$ 

7% 

25$ 

6% 

20$ 

4.5% 

A10 Percentage of 
localities with 
public Internet 
access centres 
(PIACs) by 
number of 
inhabitants 

Percentage of localities with public Internet access 
centres (PIACs) is computed by dividing the number of 
localities with at least one PIAC by the total number of 
the country's localities and then multiplying by 100. 

A public Internet access centre (PIAC) is a site, 
location, or centre of instruction at which Internet 
access is made available to the public, on a full-time or 
part-time basis. PIACs include telecentres, digital 
community centres, Internet cafés, libraries, education 
centres and other similar establishments, whenever 
they offer Internet access to the general public. All such 
centres should have at least one public computer for 
Internet access. Localities can refer to a country’s 
villages, towns, cities or enumeration areas used by the 
national statistics office for survey purposes. 

Note that this indicator is used to measure the WSIS 
target "to connect villages with ICTs and establish 
community access points" by 2015. 

N/A N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2 - Core indicators on access to, and use of, ICT by households and individuals 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

                                                 
1 For definition, see: http://oberon.sourceoecd.org/vl=15177325/cl=12/nw=1/rpsv/sti2007/ge11-1.htm. 

http://oberon.sourceoecd.org/vl=15177325/cl=12/nw=1/rpsv/sti2007/ge11-1.htm


                                                                              3102األسكوا،                                                                                                                           النموذج المتبع -ت  المالمح الوطنية لمجتمع المعلوما

44من  39الصفحة                                                                                                                                                                        0 النسخة

                                                                                                                                                                                 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

HH1 Proportion of 
households with 
a radio 

The proportion of households with a radio is calculated 
by dividing the number of in-scope households with a 
radio by the total number of in-scope households. 

A radio is a device capable of receiving broadcast radio 

signals, using popular frequencies, such as FM, AM, 
LW and SW. It includes a radio set integrated in a car 
or an alarm clock but  excludes radios integrated in a 
mobile phone, a digital audio player (MP3 player) or in 
a computer. 

N/A N/A N/A 

HH2 Proportion of 
households with 
a TV 

The proportion of households with a TV is calculated by 
dividing the number of in-scope households with a TV 
by the total number of in-scope households.  

A TV (television) is a stand-alone device capable of 
receiving broadcast television signals, using popular 
access means such as over-the-air, cable and satellite. 
It excludes TV functionality integrated into another 
device, such as a computer or a mobile phone. 

90% 95% 100

% 

HH3 Proportion of 
households with 
telephone 

The proportion of households with a telephone (fixed or 
mobile) is calculated by dividing the number of in-scope 
households with a telephone (fixed or mobile) by the 
total number of in-scope households. 

0.8 0.82 0.86 

 Proportion of 
households with 
fixed telephone 
only 

The proportion of households with a fixed telephone 
only is calculated by dividing the number of in-scope 

households with a fixed telephone only by the total 
number of in-scope households. 

A fixed telephone line refers to a telephone line 
connecting a customer's terminal equipment (e.g. 
telephone set, facsimile machine) to the public 
switched telephone network (PSTN) and which has a  

0.06 0.06 0.06 

  dedicated port on a telephone exchange. This term is 
synonymous with the terms main station or Direct 
Exchange Line (DEL) that are commonly used in 
telecommunication documents. It may not be the same 
as an access line or a subscriber. The number of ISDN 
channels and fixed wireless subscribers is included. 

   

 Proportion of 
households with 
mobile cellular 
telephone only 

The proportion of households with a mobile cellular 
telephone only is calculated by dividing the number of 
in-scope households with a mobile cellular telephone 
only by the total number of in-scope households. 

A mobile cellular telephone refers to a portable 
telephone subscribing to a public mobile telephone 
service using cellular technology, which provides 
access to the PSTN. This includes analogue and digital 
cellular systems, as well as IMT-2000 (3G). Users of 
both post-paid subscriptions and pre-paid accounts are 
included. 

0.4 0.62 0.77 

 Proportion of 
households with 
both fixed and a 
mobile cellular 
telephone 
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Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

HH4 Proportion of 
households with 
a computer 

The proportion of households with a computer is 
calculated by dividing the number of in-scope 
households with a computer by the total number of in-
scope households. 

A computer refers to a desktop or a laptop computer. It 
does not include equipment with some embedded 
computing abilities such as mobile cellular phones, 
personal digital assistants or TV sets.  

0.07 0.09 0.1 

HH5 Proportion of 
individuals who 
used a computer 
(from any 
location) in the 
last 12 months 

The proportion of individuals who used a computer is 
calculated by dividing the total number of in-scope 
individuals who used a computer from any location in 
the last 12 months by the total number of in-scope 
individuals. 

A computer refers to a desktop or a laptop computer. It 
does not include equipment with some embedded 
computing abilities such as mobile cellular phones, 
personal digital assistants or TV sets. 

0.12 0.14 0.155 

HH6 Proportion of 
households with 
Internet access 
at home 

The proportion of households with Internet access at 
home is calculated by dividing the number of in-scope 

households with Internet access by the total number of 
in-scope households. 

The Internet is a world-wide public computer network. It 
provides access to a number of communication services 
including the World Wide Web and carries email, news, 
entertainment and data files, irrespective of the device 

used (not assumed to be only via a computer  it may 
also be by mobile phone, PDA, games machine, digital 
TV etc.). Access can be via a fixed or mobile network.  

0.1 0.1 0.12 

HH7 Proportion of 
individuals who 
used the 
Internet (from 
any location) in 
the last 12 
months 

The proportion of individuals who used the Internet is 
calculated by dividing the total number of in-scope 
individuals who used the Internet (from any location) in 
the last 12 months by the total number of in-scope 
individuals. 

The Internet is a world-wide public computer network. It 
provides access to a number of communication services 
including the World Wide Web and carries email, news, 
entertainment and data files, irrespective of the device 

used (not assumed to be only via a computer  it may 
also be by mobile phone, games machine, digital TV 
etc.). Access can be via a fixed or mobile network. 

0.12 0.14 0.155 

HH8 Location of 
individual use of 
the Internet in 
the last 12 
months 

The proportion of individuals who used the Internet at 
each location can be calculated as either: the proportion 
of in-scope individuals or the proportion of Internet 
users, using the Internet at each location.  

Access to the Internet is not assumed to be only via a 

computer  it may also be by mobile phone, games 
machine, digital TV etc. 

Individuals should be asked about all locations of 
Internet use (that is, the survey question used by 
countries should specify multiple responses

2
). Note 

that, except for mobile access, the locations are 
associated with the equipment used e.g. a PC installed 
at work or at an Internet café. 

0.12 0.135 0.16 

 Home  
   

                                                 
2 Some countries may ask about location of use as a series of yes/no questions, each referring to one location of 

use. 
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Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

 Work Where a person’s workplace is located at his/her home, 
then he/she would answer yes to the home category 
only. 

   

 Place of 
education 

For students. Teachers and others who work at a place 
of education, would report ‘work’ as the place of Internet 
use. Where a place of education is also made available 
as a location for general community Internet use, such 
use should be reported in the Community Internet 
access facility category. 

   

 Another 
person’s home 

The home of a friend, relative or neighbour. 
   

 Community 
Internet access 
facility  

Internet use at community facilities such as public 
libraries, publicly provided Internet kiosks, non-
commercial telecentres, digital community centres, post 
offices, other government agencies (such as schools); 
access is typically free and is available to the general 
public. 

   

 Commercial 
Internet access 
facility  

Internet use at publicly available commercial facilities 
such as Internet or cyber cafés, hotels, airports etc, 
where access is typically paid (i.e. not free of charge).   

   

 

Any place via a 
mobile cellular 
telephone 

Use of the Internet at any location via a mobile cellular 
telephone (including handheld devices with mobile 
phone functionality). 

   

 

Any place via 
other mobile 
access devices 

Use of the Internet at any location via other mobile 
access devices, e.g. a laptop computer or handheld 
device that uses wireless access (at a WiFi ‘hotspot’) or 
a laptop computer connected to a mobile phone 
network. 

   

HH9 Internet 
activities 
undertaken by 
individuals in the 
last 12 months 
(from any 
location) 

The proportion of individuals who undertook each 
activity can be calculated as either: the proportion of in-
scope individuals or the proportion of Internet users who 
undertook each activity.  

Note that these activities are restricted to private 
purposes and therefore exclude activities such as 
purchasing over the Internet undertaken as part of a 
person’s job.  

Individuals should be asked about all Internet activities 
(that is, the question used by countries should specify 
multiple responses. Activities are not mutually 
exclusive. 

Access to the Internet is not assumed to be only via a 

computer  it may also be by mobile phone, games 
machine, digital TV etc. 
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Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

 
Getting 
information 
about goods or 
services 

    

 
Getting 
information 
related to health 
or health 
services 

Includes information on injury, disease, nutrition and 
improving health generally. 

   

 
Getting 
information from 
general 
government 
organizations   

General government organizations should be consistent 
with the SNA93 (2008 revision) concept of general 
government. According to the SNA "… the principal 
functions of government are to assume responsibility for 
the provision of goods and services to the community or 
to individual households and to finance their provision 
out of taxation or other incomes; to redistribute income 
and wealth by means of transfers; and to engage in 
non-market production." (General) government 
organizations include central, state and local 
government units.  

   

 
Interacting with 
general 
government 
organizations 

Includes downloading/requesting forms, 
completing/lodging forms on line, making on-line 
payments and purchasing from government 
organizations. It excludes getting information from 
government organizations. 

General government organizations should be consistent 
with the SNA93 (2008 revision) concept of general 
government. According to the SNA "… the principal 
functions of government are to assume responsibility for 
the provision of goods and services to the community or 
to individual households and to finance their provision 
out of taxation or other incomes; to redistribute income 
and wealth by means of transfers; and to engage in 
non-market production." (General) government 
organizations include central, state and local 
government units.  

   

 
Sending or 
receiving e-mail 

    

 
Telephoning 
over the 
Internet/VoIP  

Using Skype, iTalk, etc. Includes video calls (via 
webcam) 

   

 
Posting 
information or 
instant 
messaging 

Posting messages or other information to chat sites, 
blogs, newsgroups, online discussion forums and 
similar; use of instant messaging. 

   

 
Purchasing or 
ordering goods 
or services 

Refers to purchase orders placed via the Internet 
whether or not payment was made on line. Orders that 
were cancelled or not completed are excluded. Includes 
purchasing products, such as music, travel and 
accommodation bookings, etc. via the Internet.  

   

 
Internet banking Includes electronic transactions with a bank for 

payment, transfers, etc. or for looking up account 
information. Excludes electronic transactions via the 
Internet for other types of financial services such as 
share purchases, financial services and insurance. 
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Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

 
Education or 
learning 
activities 

Refers to formal learning activities such as study 
associated with school or tertiary education courses as 
well as distance education involving on-line activities. (A 
more narrow interpretation is likely to be less 
meaningful as it could include a range of activities such 
as using the Internet to search for information.) 

   

 
Playing or 
downloading 
video games or 
computer games 

Includes file sharing games and playing games on line, 
either paid or free of charge. 

   

 
Downloading 
movies, images, 
music, watching 
TV or video, or 
listening to radio 
or music 

Includes file sharing and using web radio or web 
television, either paid or free of charge.  

   

 
Downloading 
software 

Includes downloading of patches and upgrades free of 
charge. 

   

 
Reading or 
downloading on-
line newspapers 
or magazines, 
electronic 
books. 

Includes accessing news websites, either paid or free of 
charge. Includes subscriptions to on-line news services. 

   

HH10 Proportion of 
individuals with 
use of a mobile 
cellular 
telephone 

The proportion of individuals with use of a mobile 
cellular telephone is calculated by dividing the total 
number of in-scope individuals with use of a mobile 
cellular telephone by the total number of in-scope 
individuals. 

A mobile cellular telephone refers to a portable 
telephone subscribing to a public mobile telephone 
service using cellular technology, which provides 
access to the PSTN. This includes analogue and digital 
cellular systems, as well as IMT-2000 (3G). Users of 
both post-paid subscriptions and pre-paid accounts are 
included.  

Use of a mobile cellular telephone does not mean that 
the telephone is owned or paid for by the person but 
should be reasonably available through work, a friend or 
family member, etc. It excludes occasional use, for 
instance, borrowing a mobile phone to make a call. 

   

HH11 Proportion of 
households with 
access to the 
Internet by type 
of access 
(narrowband, 
broadband 
(fixed, mobile)) 

This indicator should be calculated as the proportion of 
in-scope households with Internet access that use each 
type of access service, for instance, the proportion of 
households with Internet access that use a broadband 
service as their means of access. 

It is expected that countries will collect data at a finer 
level than ‘narrowband’ and ‘broadband’. The 
categories chosen by countries should allow 
aggregation to total narrowband and total broadband, 
as well as fixed and mobile broadband, as defined 
below.  

As households can use more than one type of access 
service, multiple responses are possible. 
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Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

 
Narrowband Narrowband includes analogue modem (dial-up via 

standard phone line), ISDN (Integrated Services Digital 
Network), DSL at speeds below 256kbit/s, and mobile 
phone and other forms of access with an advertised 
download speed of less than 256 kbit/s.  

Note that narrowband mobile phone access services 
include CDMA 1x (Release 0), GPRS, WAP and i-
mode. 

   

 
Fixed 
broadband 

Fixed broadband refers to technologies such DSL 
(Digital Subscriber Line) at speeds of at least 256kbit/s, 
cable modem, high speed leased lines, fibre-to-the-
home, powerline, satellite, fixed wireless, Wireless 
Local Area Network and WiMAX.  

   

 
Mobile 
broadband 

Mobile broadband access services include Wideband 
CDMA (W-CDMA), known as Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS) in Europe; High-
speed Downlink Packet Access (HSDPA), 
complemented by High-Speed Uplink Packet Access 
(HSUPA); CDMA2000 1xEV-DO and CDMA 2000 
1xEV-DV. (See A5). Access can via any device 
(handheld computer, laptop or mobile cellular telephone 
etc.). 

   

HH12 Frequency of 
individual use of 
the Internet in 
the last 12 
months (from 
any location) 

The frequency of individual use of the Internet can be 

calculated as: either the proportion of in-scope 
individuals or the proportion of Internet users, using the 
Internet with each frequency. 

It is recommended that countries collect this information 
in respect of a typical period; therefore, respondents 
should ignore weekends (if they only use the Internet at 
work) and breaks from their usual routine, such as 
holidays. 

Access to the Internet is not assumed to be only via a 

computer  it may also be by mobile phone, games 
machine, digital TV etc. 

   

 
At least once a 
day 

Once a working day for respondents who only (or most 
frequently) use the Internet from work. 

   

 
At least once a 
week but not 
every day 

    

 

Less than once 
a week 

    

Reference indicator    

HHR1 Proportion of 
households with 
electricity 

Electricity is not an ICT commodity, but is an important 
prerequisite for using many ICTs. It is therefore included 
in the core list as a reference indicator. 

Electricity access may be by a grid/mains connection, or 
from power generated locally (including at the dwelling). 
Local power includes electricity generated by a fuel-
powered generator, or from renewable resources such 
as wind, water or solar. It excludes sole use of energy 
storage devices, such as batteries (though these may 
be used to store electricity from other sources). 
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Table 3 - Core indicators on use of ICT by businesses 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

B1 Proportion of 
businesses 
using computers 

The proportion of businesses using computers is 
calculated by dividing the number of in-scope 
businesses using computers during the 12-month 
reference period by the total number of in-scope 
businesses. 

A computer refers to a desktop or a laptop computer. It 
does not include equipment with some embedded 
computing abilities such as mobile cellular phones, 
personal digital assistants or TV sets. 

   

B2 Proportion of 
persons 
employed 
routinely using 
computers

3
 

The proportion of persons employed routinely using 
computers is calculated by dividing the number of 
persons employed routinely using computers (in all in-
scope businesses) by the total number of persons 
employed (in all in-scope businesses).  

Persons employed refer to all persons working for the 
business, not only those working in clerical jobs. They 
include short-term and casual employees, contributing 
family workers and self-employed persons, who may be 
paid or unpaid.  

   

B3 Proportion of 
businesses 
using the 
Internet 

The proportion of businesses using the Internet is 
calculated by dividing the number of in-scope 
businesses using the Internet by the total number of in-
scope businesses. 

The Internet is a world-wide public computer network. It 

provides access to a number of communication 
services including the World Wide Web and carries 
email, news, entertainment and data files, irrespective 
of the device used (not assumed to be only via a 

computer  it may also be by mobile phone, games 
machine, digital TV etc.). Access can be via a fixed or 
mobile network. 

   

B4 Proportion of 
persons 
employed 
routinely using a 
computer with 
access to  the 
Internet

4
 

The proportion of persons employed routinely using a 
computer with access to the Internet is calculated by 
dividing the number of persons employed routinely 
using a computer with access to the Internet (in all in-
scope businesses) by the total number of persons 
employed (in all in-scope businesses). 

   

B5 Proportion of 
businesses with 
a web presence 

The proportion of businesses with a web presence is 
calculated by dividing the number of in-scope 
businesses with a web presence by the total number of 
in-scope businesses. 

A web presence includes a website, home page or 
presence on another entity's website (including a 
related business). It excludes inclusion in an on-line 
directory and any other web pages where the business 
does not have control over the content of the page. 

   

B6 Proportion of 
businesses with 
an intranet 

The proportion of businesses with an intranet is 

calculated by dividing the number of in-scope 
businesses with an intranet by the total number of in-
scope businesses. 

An intranet refers to an internal communications 

   

                                                 
3 Note that this indicator is not equivalent to the employment weighted indicator ‘proportion of persons employed 

working in businesses with a computer’. 
4 Note that this indicator is not equivalent to the employment weighted indicator ‘proportion of persons employed 

working in businesses with Internet access’. 
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network using Internet protocols and allowing 
communication within an organization (and to other 
authorized persons). It is typically set up behind a 
firewall to control access. 

B7 Proportion of 
businesses 
receiving orders 
over the Internet 

For international comparability, the proportion of 
businesses receiving orders over the Internet is most 
simply calculated by dividing the number of in-scope 
businesses receiving orders over the Internet by the 
total number of in-scope businesses. Alternatively, 
output can be presented as the proportion of in-scope 
businesses using the Internet. 

Orders received include orders received via the 

Internet whether or not payment was made on line. 
They include orders received via websites, specialized 
Internet marketplaces, extranets, EDI over the Internet, 
Internet-enabled mobile phones and email. They also 
include orders received on behalf of other 
organizations – and orders received by other 
organizations on behalf of the business.  

Orders received exclude orders that were cancelled or 

not completed.  

   

B8 Proportion of 
businesses 
placing orders 
over the Internet 

For international comparability, the proportion of 
businesses placing orders over the Internet is most 
simply calculated by dividing the number of in-scope 
businesses placing orders over the Internet by the total 
number of in-scope businesses. Alternatively, output 
can be presented as the proportion of in-scope 
businesses using the Internet. 

Orders placed include orders placed via the Internet 
whether or not payment was made on line. They 
include orders placed via websites, specialized Internet 
marketplaces, extranets, EDI over the Internet, 
Internet-enabled mobile phones and email.  

Orders placed exclude orders that were cancelled or 
not completed. 

   

B9 Proportion of 
businesses 
using the 
Internet by type 
of access 
(narrowband, 
broadband 
(fixed, mobile)) 

This indicator should be calculated as the proportion of 
in-scope Internet-using businesses that use each type 
of access service, for instance, the proportion of 
Internet-using businesses that use a broadband service 
as their means of access. 

It is expected that countries will collect data at a finer 
level than ‘narrowband’ and ‘broadband’. The 
categories chosen by countries should allow 
aggregation to total narrowband and total broadband, 
as well as fixed and mobile broadband, as defined 
below.  

As businesses can use more than one type of access 
service, multiple responses are possible. 

   

 Narrowband Narrowband includes analogue modem (dial-up via 
standard phone line), ISDN (Integrated Services Digital 
Network), DSL at speeds below 256kbit/s, and mobile 
phone and other forms of access with an advertised 
download speed of less than 256 kbit/s.  

Note that narrowband mobile phone access services 
include CDMA 1x (Release 0), GPRS, WAP and i-
mode. 

   

 Fixed broadband Fixed broadband refers to technologies such as DSL 
(Digital Subscriber Line) at speeds of at least 256kbit/s, 
cable modem, high speed leased lines, fibre-to-the-
home, powerline, satellite, fixed wireless, Wireless 
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Local Area Network and WiMAX. 

 Mobile 
broadband 

Mobile broadband access services include Wideband 
CDMA (W-CDMA), known as Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS) in Europe; High-

speed Downlink Packet Access (HSDPA), 
complemented by High-Speed Uplink Packet Access 
(HSUPA); CDMA2000 1xEV-DO and CDMA 2000 
1xEV-DV. Access can be via any device (mobile 
cellular phone, laptop, PDA, etc.)  

   

B10 Proportion of 
businesses with 
a local area 
network (LAN) 

The proportion of businesses with a LAN is calculated 
by dividing the number of in-scope businesses with a 
LAN by the total number of in-scope businesses. 

A local area network (LAN) refers to a network 
connecting computers within a localized area such as a 
single building, department or site; it may be wireless.  

   

B11 Proportion of 
businesses with 
an extranet 

The proportion of businesses with an extranet is 
calculated by dividing the number of in-scope 
businesses with an extranet by the total number of in-
scope businesses. 

An extranet is a closed network that uses Internet 
protocols to securely share a business' information with 
suppliers, vendors, customers or other businesses 
partners. It can take the form of a secure extension of 
an Intranet that allows external users to access some 
parts of the business' Intranet. It can also be a private 
part of the business' website, where business partners 
can navigate after being authenticated in a login page.  

   

B12 Proportion of 
businesses 
using the 
Internet by type 
of activity 

The proportion of businesses that undertook each 
activity can be calculated as: either the proportion of in-
scope businesses or the proportion of Internet-using 
businesses that undertook each activity. 

For international comparability, output is most simply 
presented as the proportion of in-scope businesses 
undertaking each activity, for instance, the proportion of 
businesses using the Internet for sending or receiving 
emails. An alternative presentation is the proportion of 
business Internet users undertaking each activity. 

The Internet is a world-wide public computer network. It 
provides access to a number of communication 
services including the World Wide Web and carries 
email, news, entertainment and data files, irrespective 
of the device used (not assumed to be only via a 

computer  it may also be by mobile phone, games 
machine, digital TV etc.). Access can be via a fixed or 
mobile network. 

Businesses should be asked about all Internet activities 
(that is, the question used by countries should specify 
multiple responses). Activities are not necessarily 
mutually exclusive. 

   

 Sending or 
receiving e-mail 

    

 Telephoning 
over the 
Internet/VoIP, or 
using video 
conferencing 

Using Skype, iTalk, etc. Includes video calls (via 
webcam) 

   

 Use of instant 
messaging, 
bulletin boards 

    

 Getting     
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information 
about goods or 
services 

 Getting 
information from 
general 
government 
organizations  

General government organizations should be 

consistent with the SNA93 (2008 revision) concept of 
general government. According to the SNA "… the 
principal functions of government are to assume 
responsibility for the provision of goods and services to 
the community or to individual households and to 
finance their provision out of taxation or other incomes; 
to redistribute income and wealth by means of 
transfers; and to engage in non-market production." 
(General) government organizations include central, 
state and local government units.  

   

 Interacting with 
general 
government 
organizations 

Includes downloading/requesting forms, 
completing/lodging forms on line, making on-line 
payments and purchasing from, or selling to, 
government organizations. It excludes getting 
information from government organizations. 

 

   

 Internet banking  Includes electronic transactions with a bank for 
payment, transfers, etc. or for looking up account 
information.  

   

 Accessing other 
financial 
services 

Includes electronic transactions via the Internet for 
other types of financial services such as share 
purchases, financial services and insurance. 

   

 Providing 
customer 
services 

Customer services include providing on-line or emailed 
product catalogues or price lists, product specification 
or configuration on line, after sales support, and order 
tracking on line. 

   

 Delivering 
products on line 

Delivering products on line refers to products delivered 
over the Internet in digitized form, e.g. reports, 
software, music, videos, computer games; and on-line 
services, such as computer-related services, 
information services, travel bookings or financial 
services. 

   

 Internal or 
external 
recruitment 

Including having details of vacant positions on an 
intranet or website. 

   

 Staff training Includes e-learning applications available on an 
intranet or from the WWW. 
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Table 4 - Core indicators on the ICT (producing) sector 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

ICT1 Proportion of 
total business 
sector workforce 
involved in the 
ICT sector 
(expressed as a 
percentage) 

ICT workforce (or ICT employment) consists of those 
persons employed in businesses that are classified as 
belonging to the ICT sector. Total business workforce 
represents all persons engaged in domestic production 
in the business sector. In a national accounts 
framework, employment can be measured in terms of 
headcounts, jobs, full-time equivalents (FTE) or hours 
worked.  

For countries using ISIC Rev. 3/Rev 3.1 (or national 
equivalents), the ICT sector is defined per the OECD’s 
2002 definition. This can be found in Box 1 and is 
discussed in detail in OECD (2007). 

For countries using ISIC Rev. 4 (or national 
equivalents), the ICT sector is defined per the OECD’s 
2007 definition. This can be found in Box 2 and is 
discussed in detail in OECD (2007). 

The total business sector is defined on an activity 

(industry) basis per ISIC Rev. 3.1 as divisions 1067 

and 7174. It therefore excludes: agriculture, hunting, 
forestry and fishing; real estate activities (because a 
significant proportion of the value added of the latter 
consists of imputed rent of owner-occupied dwellings); 
and, community, social and personal services (which 
consists mainly of non-market activities such as public 
administration, education and health services). 

For countries using ISIC Rev. 4, the total business 
sector is not so easily defined. It will most likely include 
the equivalent divisions 05 to 36, 41-66, 69-82 and 95. 
Discussions are ongoing on whether it should include 
some industries that were not included in the Rev. 3.1 
definition of the total business sector (divisions 37-39, 
90-93 and 96).

5
 

   

ICT2 ICT sector share 
of gross value 
added 
(expressed as a 
percentage of 
total business 
sector gross 
value added). 

Gross value added for a particular industry represents 
its contribution to national GDP. It is sometimes 
referred to as GDP by industry and is not directly 
measured (but is estimated in a national accounts 
framework). In general, it is calculated as the difference 
between production (gross output) and intermediate 
inputs (the energy, materials and services required to 
produce final output). See also Table 7. 

Definitions of the ICT and total business sector are per 
ICT1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 See draft ISIC Rev. 4: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27. 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27
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Table 5 – Core indicators on international trade in ICT goods 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

ICT3 ICT goods 
imports as a 
percentage of 
total imports 

ICT goods are defined per the OECD’s 2003 ICT goods 
classification, based on the 1996 and 2002 
Harmonized System classification. It can be found in 
UNCTAD (2007). 

Other concepts are per the UN COMTRADE database 
e.g. re-exports and re-imports are not netted out, and 
data are presented in US dollars (converted by the UN 
from country currencies).  

   

ICT4 ICT goods 
exports as a 
percentage of 
total exports 

ICT goods are defined per the OECD’s 2003 ICT goods 
classification, based on the 1996 and 2002 
Harmonized System classification. It can be found in 
UNCTAD (2007). 

Other concepts are per the UN COMTRADE database 
e.g. re-exports and re-imports are not netted out, and 
data are presented in US dollars (converted by the UN 
from country currencies). 
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Table 6 - Core indicators on ICT in education 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

ED1 

Proportion of schools with a 
radio used for educational 
purposes (by ISCED level 1 to 
3) 

Schools offering radio-based 
education as a percentage of the 

total number of schools in the 
country for each ISCED level (1-3). 

   

ED2 
Proportion of schools with a TV 
used for educational purposes 
(by ISCED level 1 to 3) 

Schools offering television-based 
education as a percentage of the 

total number of schools in the 
country for each ISCED level (1-3). 

   

ED3 
Proportion of schools with a 
telephone communication facility 
(by ISCED level 1 to 3) 

Schools with telephone 
communication facilities as a 
percentage of the total number of 
schools in the country for each 
ISCED level (1-3). Note that the 
facility should be directly associated 
with the school. For instance, a 
mobile phone which is owned by an 
individual working at the school 
would not constitute a school 
telephone communication facility. 

   

ED4 
Student-to-computer ratio (by 
ISCED level 1 to 3) 

Average number of students per 
computer in schools that offer 
computer-assisted instruction (CAI) 
by each ISCED level (1-3). 

   

ED5 
Proportion of schools with 
Internet access, by type (by 
ISCED level 1 to 3) 

Schools with access to the Internet 
as a percentage of the total number 
of schools in the country for each 
ISCED level (1-3). 

   

ED6 
Proportion of students who 
have access to the Internet at 
school (by ISCED level 1 to 3) 

Total number of students with 
access to the Internet in schools as 
percentage of the total number of 
students in schools offering internet-
assisted instruction in a given 
country by each ISCED level (1-3). 

   

ED7 

Proportion of students enrolled 
by gender at the tertiary level in 
ICT-related fields (for ISCED 
levels 5 and 6) 

Number of students currently 
admitted in ICT-related fields

6
 by 

gender as a percentage of all 
students enrolled in educational 
institutions in a given country by 
gender for ISCED levels 5 and 6 
(combined). 

   

ED8 
Proportion of ICT-qualified 
teachers in primary and 
secondary schools 

Number of primary and secondary 
teachers who have received ICT 
training, expressed as a percentage 
of the total number of teachers at 
these levels of education. 

   

Reference indicator 

EDR1 Proportion of schools with Schools with electricity as a    

                                                 
6 ICT-related fields include computer science, computer engineering, information and communication technology, 

information systems, multimedia systems, ICT management, system support and software development, 

informatics, etc. These are represented by ISCED97 Fields of Study 48-Computing, together with elements of 

21-Arts (audio-visual, media production and design) and 52-Engineering (electronics and automation). These 

fields involve substantial work in understanding the technical aspects of ICT rather than a more generic or basic 

use of ICT. 
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electricity (by ISCED level 1 to 
3)7 

percentage of the total number of 
schools in the country for each 
ISCED level (1-3). 

 
Classificatory variables: 

 

The main classificatory variable used for the ICT in education indicators is the 1997 version 

of ISCED (the International Standard Classification of Education, maintained by UNESCO). 

ISCED recognizes several levels of education as follows: 

 

- ISCED 1 – Primary education or first stage of basic education; 

- ISCED 2 – Lower secondary or second stage of basic education; 

- ISCED 3 – Upper secondary education; 

- ISCED 4 – Post-secondary non tertiary education (programmes that lie between 

the upper-secondary and tertiary levels of education); 

- ISCED 5 – First stage of tertiary education (not leading directly to an advanced 

research qualification); and 

- ISCED 6 – Second stage of tertiary education (leading to an advanced research 

qualification). 

 

Table 7 - Core indicators on ICT in government 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

EG1 

Proportion of persons 
employed in central 
government 
organizations 
routinely using 
computers 

The proportion of persons employed in central 
government organizations routinely using 
computers is calculated by dividing the number 
of persons employed in central government 
organizations, who routinely use computers, by 
the total number of persons employed in central 
government organizations. The result is then 
multiplied by 100 to be expressed as a 
percentage. 

An optional indicator may be calculated 
separately for male and female persons 
employed (or other individual characteristics). 

   

EG2 

Proportion of persons 
employed in central 
government 
organizations 
routinely using the 
Internet 

The proportion of persons employed in central 
government organizations routinely using the 
Internet is calculated by dividing the number of 
persons employed by central government 
organizations, who routinely use the Internet, 
by the number of persons employed by central 
government organizations. The result is then 
multiplied by 100 to be expressed as a 
percentage. 

An optional indicator may be calculated 
separately for male and female persons 
employed (or other individual characteristics). 

   

EG3 

Proportion of central 
government 
organizations with a 
Local Area Network 
(LAN) 

The proportion of central government 
organizations with a Local Area Network (LAN) 
is calculated by dividing the number of central 
government organizations with a LAN by the 
number of central government organizations. 

   

                                                 
7  Since electricity is not specifically an ICT commodity, but an important prerequisite for using many ICTs, it is 

not included in the core list, but included as a reference indicator. International studies reviewed by UIS revealed 

that the lack of electricity is such a significant barrier in many developing economies that monitoring trends of its 

provision is as relevant as monitoring the supply and use of ICT. 
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The result is then multiplied by 100 to be 
expressed as a percentage. 

EG4 

Proportion of central 
government 
organizations with an 
intranet 

The proportion of central government 
organizations with an intranet is calculated by 
dividing the number of central government 
organizations with an intranet by the number of 
central government organizations. The result is 
then multiplied by 100 to be expressed as a 
percentage. 

   

EG5 

Proportion of central 
government 
organizations with 
Internet access, by 
type of access 

The proportion of government organizations 
with Internet access, by type of access is 
calculated by dividing the total number of 
central government organizations with Internet 
access (by each type of access and ‘any’ 
access) by the total number of central 
government organizations. The result is then 
multiplied by 100 to be expressed as a 
percentage. 

Note that the sum of percentages of each type 
of access is likely to exceed 100, as many 
central government organizations will have 
more than one type of access service. 

   

EG6 

Proportion of central 
government 
organizations with a 
web presence 

The proportion of central government 
organizations with a web presence is calculated 
by dividing the number of central government 
organizations with a web presence by the 
number of central government organizations. 
The result is then multiplied by 100 to be 
expressed as a percentage. 

   

EG7 

Selected Internet-
based services 
available to citizens, 
by level of 
sophistication of 
service 

Unlike indicators EG1 to EG6, this indicator 
refers to both central and state/provincial levels 
of government. This is necessary to ensure 
international comparability as the services 
selected may be offered by different levels of 
government across countries. Because the 
approach taken to measuring Internet-based 
services is relatively untested5 and because 
responses may be somewhat subjective, the 
indicator is initially considered to be 
‘experimental’. 

The indicator is weighted by population in order 
to show the significance of government 
Internet-based services at the national level. 

The indicator is expressed in terms of the 
percentage of a country’s population that is 
theoretically able to access each Internet-based 
service. Note that this does not refer to whether 
a citizen has the equipment or knowledge 
necessary to access those services, whether 
s/he needs to access those services or whether 
s/he directly benefits (for example, most of the 
services are not relevant to children). The 
ability to access each service will usually be 
linked to the relevant jurisdiction, for example, a 
citizen residing in a particular state will 
theoretically be able to access Internet-based 
services offered by that state government, 
though may not need to, wish to, or be 
technically capable of doing so. 

   

 

 



                                                                              3102األسكوا،                                                                                                                           النموذج المتبع -ت  المالمح الوطنية لمجتمع المعلوما

44من  44الصفحة                                                                                                                                                                        0 النسخة

                                                                                                                                                                                 

 المااجع
 

  جلب النطاق العايض إالى أفقا المجتمعات في العالم

www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2011/pdf/19-ar.pdf 

  للحكومة 3103دراسة إستقصائية : األمم المتحدة  www.unpan.org/e-government 

  زمالة المنتدى العالمي التابع لبانامج :  3103مسح الحكومة األلكتاونية الصادر عن األمم المتحدة لعام

 .المعلومات

  3100المح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غاب أسيا الم: األسكوا  

  3103مسح الحكومة األلكتاونية الصادر عن األمم المتحدة عام  

  3110و يونس  3112جنيف القمة العالمية لمجتمع المعلومات  

 3103التقايا السنوي لعام / اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغابي أسيا  

 3100/3100إلستاييجية العااقية لإليصاالت ويكنولوجيا المعلومات مسودة خطة العمل الخمسية ل  

  المكتبة القانونية العااقيةwww.iraq-lg-law.org  

 ن الصادرة من مجلس النواب العااقجميع القواني      www.goi-s.com/view.120 


