
 العراق
 

 بحسب الصندوق المالي الدولي       سكانه  عدد بلغ   و، كيلومتر مربع   ٤٤١٨٣٩تبلغ مساحة العراق       
تضم بغداد وضواحيها ثلث سكان العراق تقريباً            و.    يتجمع معظمهم في المدن         ٢٠٠٢   سنة  مليون    ٢٤,٥١

 . ١٢٠٠٠  وسنة  ١٩٦٠  سنة بين  % ٥ي تزايد سكانها بمعدل       ت بسبب النزوح إلى المدن ال     
 

 المنتج الثاني للنفط في الخليج وأكثر الدول الواعدة في الشرق األوسط،                   ١٩٨٠ن العراق حتى عام       كا 
 الحصار   الوضع سوءاً بسبب ادزداو  . عانى من الحروب في العقدين األخيرين مما دمر بنيته األساسية            هولكن 

 . ٢٠٠٣ و١٩٩٠ على العراق بين    الذي فرض 
 

 شركة حصرية حكومية، وكانت وزارة اإلعالم           ٢٠٠٣  نةسكانت شركة البريد واالتصاالت حتى        
انتقل   ٢٠٠٣أبريل سنة   /بعد سقوط النظام في نيسان   و . مسؤولة عن تقديم خدمات االتصاالت واإلنترنت       

، ومنذ ذلك   األقمار الصنعية     الصوتي والبيانات عبر    للنفاذ الدولي  " free for all  ان للجميع   مجّ " العراق إلى حالة      
، إضافة    حالياً يحتاج    هو  و .التشريعات وإعادة البناء والتنمية        مختلفة على صعيد   لعراق تحديات      الحين يواجه ا   

وفي   . ة األساسية    ي إلى األمن، إلى تدعيم المؤسسات الحكومية وإعادة البنية األساسية وتقديم الخدمات اإلنسان                      
تنظيم البث اإلذاعي       ة مهم  وأنيط بها   "   وسائط اإلعالم واالتصاالت    هيئة" ُألفت  ٢٠٠٤  مارس / آذار

 . واالتصاالت  
 

 السياسات واالستراتيجيات  -١
 

، ولكن    دون دور يذكر  ٢٠٠٥  مايو / حتى تاريخ تشكيل الحكومة في أيار            ها  منذ تأليف  الهيئة  هذه وبقيت  
جو إعادة البناء الحالية وعدد العقود المبرمة مع الشركات الرائدة في االتصاالت والمعلومات تشير إلى أن                            

وتعد وزارة التكنولوجيا       .  سة وطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي قيد اإلعداد اآلن                     سيا 
 .  لكترونية ولكنها تحتاج إلى دعم الوزارات األخرى           اإل  حكومة   ال حالياً مبادرة   

 
 األنشطة التي جرت على مستوى القمة العالمية              معظم لقد كان العراق غائباً أو ضعيف التمثيل في         

 .   واإلسكوا وجامعة الدول العربية          لمجتمع المعلومات      
 

 على بناء ثالث شبكات هاتف خلوي لتغطية شمال ووسط وجنوب                   ٢٠٠٣جرى التعاقد في نهاية عام      
 ضيف  ُأ٢٠٠٤ وفي بداية . ألف خط هاتف ثابت   ٢٤٠   تشغيل أعيد  ٢٠٠٣أبريل  / العراق، ومنذ نيسان    

وهناك مشروع لمد شبكة ليف ضوئي       .  أصالًتي كانت موجودة    الاً مقسم   ١٤ إلى الـ  اً هاتفي اً مقسم   ١٣
  ٢٠٠٣  عام وأنجز في نهاية .   ألف كم تربط الشمال بالجنوب والغرب بالشرق         ٧٠وأمواج ميكروية بطول    

 . ويخطط العراق إلقامة مليون خط ثابت في السنة والنصف القادمة              .   األردن  معالوصل الليفي  
 

 البيئة القانونية والتنظيمية  -٢
 

 الموافقة على قوانين اتصاالت ووسائل إعالم جديدة تسمح        ٢٠٠٤أعلنت وزارة االتصاالت في عام   
 . بخصخصة شبكة الخطوط الثابتة وخدمات أخرى         
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 بتقديم خدمة اإلنترنت عبر األقمار الصنعية، وكثرت            ٢٠٠٣وقام مزودو اإلنترنت من القطاع الخاص منذ          
 . مقاهي اإلنترنت العامة والخاصة       

 
.   يوجد قانون للتعامل مع قضايا أمان وخصوصية التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                     ال 

وقع العراق على العديد من         وكذلك   .١٩٧١وقع العراق على قانون حماية النشر الوطني منذ عام            قد و
ة باريس لحماية       معاهد  و االتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالحقوق الفكرية التي كانت مجمدة في سنوات الحرب                      

، وقد طلب العراق      ١٩٧٦والعراق عضو في منظمة الملكية الفكرية العالمية منذ            . حقوق الملكية الصناعية    
 . االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية           

 
 البنية األساسية  -٣

 
 أهداف    ومن بين  % . ٣,١إلى  %  ٥ من   ٢٠٠١ و١٩٩١تراجعت كثافة الهاتف في العراق بين سنتي          

.  ٢٠٠٥في نهاية  % ٢٠ و ٢٠٠٤في نهاية  % ١٠ كثافة الهاتف إلى    رفع للعراق في مدريد   مانحين  ال مؤتمر  
 . ولكن هذا أمر مشكوك فيه بسبب مشاكل األمن والتمويل               

 
 ألف مشترك بعد أن       ١٢٨٨ أكثر من     ، وفقاً ألبحاث مدار،   ٢٠٠٤بلغ عدد الهواتف الخلوية في عام     

 هي آسيا سل وعراقنا       ثالث شركات عاملة في العراق        وهناك . ٢٠٠٣ ألف مشترك في عام     ١٠٥كان   
 .  إضافة إلى الثريا اإلماراتية      وأثير،

 
 وكانت في الوزارات فقط، وأتيحت للمواطنين في عام         ١٩٩٩دخلت اإلنترنت إلى العراق في عام      

ة الصغر   التي اعتمدت على تكنولوجيا الهوائيات المتناهي            وانتشرت مقاهي اإلنترنت العامة والخاصة              . ٢٠٠٠
 .  واألقمار الصنعية والوصالت الالسلكية      

 
، أما في الشمال فقد       ٢٠٠٣وكانت وزارة الثقافة واإلعالم هي المزود الوحيد لخدمة اإلنترنت قبل              

ر االرتباط باإلنترنت في       ّمولكن بعد الحرب دُ       . نت خدمة اإلنترنت في المنطقة     -قدمت شركة كردستان      
 .  محدود من مزودي الخدمة في الشمال عبر االرتباط مع الشبكة التركية                   الوسط والجنوب في حين بقي عدد     

 .القريب المستقبل   في GPRS خدمات الـ     إلى إطالق    الخلوي   و مشغل   يطمح 
 

معدل النفاذ إلى     ، بالرغم من أن       ٢٠٠٤ ألف مستخدم في نهاية       ٤٥٠بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت       
وبلغ معدل انتشار الحواسيب بحسب مدار           .   أبحاث مدار   بحسب  %  ١,٧٧بلغ  ، إذ يزال منخفضاً   ال اإلنترنت   

 . ٢٠٠٨في عام   % ٦,٩٦ويتوقع أن يبلغ   % ١,٨٩
 

 دوالرات    ١٠ دوالراً في الوقت الذي كان فيه متوسط الدخل          ٧٥٠كانت كلفة لوصول إلى اإلنترنت       
.   ر األقمار الصنعية    ، ولكن مقاهي اإلنترنت تتيح الوصول حالياً إلى اإلنترنت بكلف مقبولة عب        ٢٠٠٣قبل عام 

وال يزال البلد يسعى إلى       . ولكن كلفة االشتراك في اإلنترنت ال تزال بعيدة عن متناول الكثير من العراقيين              
 .  سنتاً للساعة    ٣٣إيصال اإلنترنت بكلفة االتصال الهاتفي الذي يبلغ        
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 بناء القدرات  -٤
 

ون المستوى المطلوب بسبب ظروف عدم         ال يزال الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت د           
وقد وضعت الحكومة برنامجاً لتدريب الموظفين على استخدام الحاسوب بمساعدة جهات مانحة                      . االستقرار 
 . خارجية  

 
وقد بذلت جهوداً كبيرة في      .  مدرسة ثانوية   ٥٠٠وضع برنامج لتعليم الحاسوب في الثمانينيات شمل            

 فيما إذا كان لوزارة التعليم خطة لتعليم تكنولوجيا المعلومات في                   التعليم حديثاً ولكن من غير الواضح          
 . المدارس  

 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهو ما              إلى  يوجه جزء كبير من التدريب في المدارس المهنية             و

 .  وجد قبوالً كبيراً في اآلونة األخيرة كونه يتيح فرص عمل أكبر         
 

 اختصاصات ذات عالقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت            تقدم)  جامعة   ٢٢( معظم جامعات العراق         
ن في  اوينفذ حالياً مشروع   .  ولكن العديد من الجامعات أغلق ألسباب أمنية وعاد بعضها لالفتتاح مجدداً                  

  بقيمةالجامعات، األول لدعم الجامعات وبناء مكتباتها وتجهيزها بوسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                         
في الجامعات العراقية         ) ٥٠( ومحلية    ) ٥( ر والثاني خاص بإقامة أكاديميات سيسكو إقليمية              مليون دوال  ١٥

 . ٢٠٠٧على أن ينتهي هذا المشروع في منتصف عام         
 

من مشاكل عديدة وهو شبه معدوم في الجامعات العراقية               يعاني   أما البحث العلمي فقد عانى وال يزال       
 . حالياً 

 
 قطاع ال بناء  -٥

 
 ومعظمها لتجميع          ٢٠٠٣ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محصورة بالدولة قبل          كانت شركات    

وكان هناك إنتاج صغير         . المنتجات اإللكترونية المنزلية وحواسيب ضعيفة االستطاعة لالستخدامات المدرسية                        
وال يزال   . ع باستثناء محالت البي      فاعالًأما القطاع الخاص فلم يكن       .  التقليديةللبداالت الصغيرة والهواتف    

 هناك مزودي   وأصبح تبيع حالياً تجهيزات التلفاز الساتلية      أصبحت أن محالت البيع    ، غير األمر على حاله    
 .خدمات إنترنت وصوت   

 
صغيرة وال توجد    فهي الضرائب المفروضة على تجهيزات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                    أما   

 . تصدير خاصة/تسهيالت استيراد   
 

 . ديث لتجميع التلفاز وأجهزة الراديو والبداالت الهاتفية ولكن بنسبة صغيرة           يوجد إنتاج محلي ح   
 

 ةيالحكومفي المؤسسات  االستخدامات  -٦
 

الذي قام  ) IRFFI(  مع صندوق إعادة بناء العراق      e-procurementبدأت أنشطة الشراء اإللكتروني         
.   ات تكنولوجيا معلومات واتصاالت وبناء        بمشترياته إلكترونياً شملت مشتريات لمشاريع تعليم وصحة وتجهيز                
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، تهدف لجمع الباعة والمشترين في         ٢٠٠٤ في بداية عام    Tejari Iraqوهناك مبادرة شراء إلكتروني أطلقتها       
 . أما الجهات الحكومية فال تعتمد بعد الشراء اإللكتروني               .  بيئة معربة  

 
 أول من استخدمها في المنطقة منذ          أما األتمتة الحاسوبية فقد كانت المؤسسات الحكومية العراقية              

االحتالل عام     الستينيات بأيد محلية في أغلبيتها ولكن ذلك تراجع مع حروب العراق، وكانت أنظمته بالية حتى                
 .  بسبب األوضاع األمنية والسياسية غير المستقرة            ولم يحدث شيء ذو قيمة في السنتين األخيرتين       . ٢٠٠٣

 
ة العراقية اتفاقاً مع إيطاليا إلقامة شبكات إنترانت لحوالي                  وقعت الحكوم    ٢٠٠٤  مارس  /وفي آذار

  وتم تركيب .  مليون دوالر  ٣,٢ثالثين وزارة ومؤسسة حكومية وبتمويل من وزارة الخارجية اإليطالية بقيمة               
 .التجهيزات من قبل إيطاليين وعراقيين ولكن ال توجد تطبيقات بعد             

 
تي  لوقد يكون العراق أحد دول اإلسكوا ا       . رك في العراق  ال يوجد حالياً نظام إلكتروني خاص بالجما         

الخاص بإدارة   ) UNCTADالذي يعتمده مؤتمر األمم المتحدة لتنمية التجارة          (ASYCUDA نظام   ستستخدم 
، أسوة ببعض دول المنطقة مثل األردن         عمليات المواد المشحونة لتسهيل التعامل معها من قبل الجمارك                     

 . ولبنان 
 

 ت في التعليماالستخداما  -٧
 

 طالب    ١٠٠٠يعتبر مشروع أكاديميات سيسكو مثاالً عن التعليم اإللكتروني وسيكون قادراً على تأهيل                            
 .   مليون دوالر   ٦ساهم اإلسكوا وشركة سيسكو في إقامة هذا المشروع وتقدر كلفته بحوالي                 ت. سنوياً 

 
  وباألخص اليونسكو واليونيسف،       ،  وتوجد مشاريع عديدة تنفذها األمم المتحدة بمنظماتها المختلفة             

 . حالياً   غير موجودة فأما الجامعات االفتراضية           .لتحسين التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي         
 

 االستخدامات في التجارة واألعمال  -٨
 

 دعيت   ٢٠٠٣  عام وفي نهاية . ال تزال األعمال والتجارة اإللكترونيتان غير موجودتين في العراق          
علن عن      وقد ُأ.  الصرافة اإللكترونية    اعتماد لعمل في العراق ومن المتوقع أن تبدأ في            المصارف الخاصة ل   

 .  األشهر القادمة     خالل استعمال البطاقة المصرفية في العراق ألول مرة           النية في 
 

 الصحةفي االستخدامات   -٩
 

 بعد في   ولكن الجيش اإليطالي بدأ الطب عن         . ال توجد استخدامات ذات قيمة في الشؤون الصحية        
 وهو مخصص للجيش اإليطالي      )Tallil Airbase Hospital(  جنوب العراق     القاعدة العسكرية في الطليل     ىفستش م 

 Celio)  شفى العسكري تشيلو في روما   ست ولحاجات المواطنين، ويسمح بنقل البيانات الطبية بين الطليل والم             
military hospital) . وقد خصص برنامج المساعدات األمريكية         .  ٢٠٠٤مايو  /شفى في أيارست افتتح هذا الم

USAID  مليون دوالر لدعم المنظومة الطبية في العراق           ١٠ مبلغ   ٢٠٠٣بريل  أ/  في نيسان  . 
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   المحتوى الرقمي العربي  -١٠
 

مور  عدد من األ      لمعالجة     ، بالعربية واإلنكليزية والكردية         ٢٠٠٣ العديد من المواقع منذ عام         ئت أنش
 . ثقافية، وهناك صفحات كثيرة تتعلق بالعراق على الشبكة           ال ة وجتماعي  اال  سياسية و  ال
 

 نسخة    تطلق  قبل أن بجهود محلية     أما تطوير البرمجيات والتطبيقات المعربة فقد طورت بمهارة              
أما مسائل      .  ويندوز العربية ولكن ذلك لم يعد ذي أهمية مقارنة مع ما تقدمه الشركات العالمية العمالقة                   

فال تزال محصورة في مشاريع       المسائل الحسابية اللغوية        التي تقع في فئة لنصوص المعقدة    المعالجة العربية ل      
 .  في عدد محدود من أقسام علوم الحاسوب في عدد من الجامعات العراقية                المبتدئين   بحث

 
 العقبات وسبل مواجهتها  -١١

 
ي البنية األساسية        كما بينت الصفحات السابقة فهناك العديد من القضايا التي يجب مواجهتها ف             

التي  )   سماء النطاق العليا        أ مثل  ( والتشريعات والوجود الرسمي في بعض المسائل الفنية الخاصة باإلنترنت                    
يتطلب مواجهتها صياغة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القريب العاجل وخطة تنفيذية بما                             

 . ات وخاصة مسألة بناء القدرات       يتماشى وتوصيات القمة العالمية لمجتمع المعلوم             
 

 


