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  األمم المتحدة
  ٢٠٠٩نيويورك، 
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  .شكل الذي قدمت به ودون تحرير رسميطبعت هذه الوثيقة بال  

  
  .جرى التحقق من المراجع حيثما أمكن  

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

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

 
  .الرجاء الرجوع إلى النص األصلي لمزيد من الدقة ؛ةاإلنكليزياللغة ب أصالً التقرير هذا قدم 
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  مجتمع المعلومات الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء دور  -أوالً
 

  سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات اإللكترونية  -ألف
 

من خالل تمكين مجتمع معرفي إلى عمان ل يتحوفي شرعت سلطنة عمان في رحلتها الطموحة 
اتي  و،٢٠٠٣ مايو/أيار في وطبقت ٢٠٠٢ عام ت اعتمدالتي استراتيجية عمان الرقمية بواسطةشعبها، 
توفير فرص عمل إلى هذه االستراتيجية  هدفت .المجتمع الرقميو اإللكترونية الحكومةقضايا  تناولت

 الحكومة هالحوظ في نوعية الخدمات التي تقدمللمواطنين في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتحقيق تحسن م
ر خدمات عامة أفضل يتوففعالة للحكومة والمجتمع والمواطن و أساسية بنية إيجادإلى تهدف  كما .لمواطنيها
 معظم مشروعات تكنولوجيا بتنفيذ، ٢٠٠٨ ديسمبر/كانون األول  المعلومات منذقنيةوقد قامت هيئة ت. لشعبها

هذه المشاريع تحت العناوين المناسبة ف يوصتم توقد .  تقرير مجتمع عمان الرقميالمعلومات المدرجة في
  .في هذا التقرير

  
  القطاعات متعددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة  -باء

 
 الهيئات حثت و،استراتيجية عمان الرقميةالجهود الالزمة لتنفيذ  المعلوماتقنية ت هيئة تتزعم
تحقيق ل بشكل مشتركمؤسسات القطاع الخاص والمواطنين والشركات المتعددة الجنسيات للعمل الحكومية و

 في توجه واضحتكنولوجيا المعلومات في عدة مبادرات   المعلوماتقنيةهيئة ت أطلقت. ةستراتيجياالأهداف 
النوع من الشراكة فمن خالل هذا . مثل مشروع الدفع االلكترونيلعام والخاص الشراكة بين القطاعين ا نحو

مشاركة القطاع الخاص في تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  المعلومات قنيةتتضمن هيئة 
  .عمان

  
  ١واحة المعرفة مسقط  -١

  
تكنولوجيا مالئما للشركات العاملة في مجال  ومكانا  تكنولوجيامتنزها "واحة المعرفة مسقط" تعتبر

، كما غيرهاومايكروسوفت، وهواوي و، ثل أوراكل، وهيوليت باكارد، وموتوروال مالمعلومات واالتصاالت
  . المبتدئةالتكنولوجية من الشركات  تحتضن عددا

  
  للشراكة بين القطاعين العام والخاصمبادرات أخرى   -٢

  
الشراكة التي تركز على تكنولوجيا المعلومات شركة تنمية نفط عمان العديد من مبادرات أطلقت   

وقد . العديد من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية لجني ثمار التقدم التكنولوجي التي تساعدو
تعليمية باستخدام التكنولوجيات الحديثة المواد ال هذه المبادرات إنشاء مركز الوسائط المتعددة لتطوير تضمنت

 لمكفوفينلعمر بن الخطاب مؤسسة التقني في   الوفاركز مبتجهيزوقامت الشركة . ٢مع وزارة التربية والتعليم
في أربعة شركة أنها سوف تمول أربعة فصول دراسية ال، أعلنت ٢٠٠٩ أبريل/في نيسانو. بأجهزة حاسوب

  .في أربع مناطق مختلفةوالتعليم وزارة التربية لمدارس 
 

                                                 
)١( om.kom.www://http  

)٢( Oman Digital Society Report 2007 pg 36  
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  الحكومية غير دور المنظمات  -جيم
  

الثقافة الرقمية من فجوة مرأة العمانية، بدور نشط في سد المنظمات غير الحكومية مثل جمعية التقوم 
قدمت شركة تنمية نفط عمان األموال و . والمعرفة تكنولوجيا المعلوماتبمهارات خالل تزويد المرأة العمانية 

  .لمعلمينا عن تدريب  فضالًمدرسة المكفوفين فصول دراسية لتكنولوجيا المعلومات لإلنشاءالالزمة 
  

  بنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتال  -ثانياً
 

  لبنية األساسية  ا-ألف
 

مثل الهاتف الثابت والهاتف الخلوي واالتصاالت شبكة االنترنت إلى تقنيات الوصول اكتسبت 
ي ف  . للمعرفةاألساسيةعلى نحو متزايد باعتبارها البنية و واسع النطاق األقمار الصناعية، اعترافاًوالالسلكية 

 خطوطو الهاتفب االنترنتمشتركي  شامالً ١٢٥،٩٦٥ن ، بلغ عدد المشتركي٢٠٠٩مارس/آذارنهاية 
)ADSL(مدفوعة مسبقاًالالبطاقات ، و .  
  

   اإلنترنتانتشار  -١الجدول 
  

  ٢٠٠٩ مارس/ آذار-مشتركين اإلنترنت
 )الهاتفي(مشتركين اإلنترنت  ٥٨،٣٩٥
 )ADSL(مشتركين اإلنترنت  ٣٥،٤١٤
  بطاقات اإلنترنت المدفوعة مسبقاً ٣١،٨٠٠
 )خط مستأجر(حزم أخرى  ٣٦٧

  وزارة االقتصاد الوطني: المصدر
  

 في زيادة نسبة استخدام  هاماًالمدفوعة مسبقا ومقاهي اإلنترنت دوراً اإلنترنتكما تلعب بطاقات 
  . عمان االنترنت في

  
  انتشار الهاتف  -١

  
تهدف   .٣٠/٢٠٠٢  بموجب المرسوم السلطاني رقم٢٠٠٢ هيئة تنظيم االتصاالت عام تأنشئ

إرساء إلى باإلضافة . ٣القطاعإلى  وجذب االستثمارات األجنبية األساسيةتطوير البنية إلى  سياسات الهيئة
ة، النقالوالترابط بين الخطوط الثابتة و، ، ونقل األرقاماألساسيةلصناعة، وقضايا البنية لالقواعد األساسية 

  .  الهاتفةضا على هيكل تسعير أية الهيئوتشرف
  

                                                 
)٣( om.gov.tra.www://http  
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  ٤ةالنقال مستوى انتشار الخطوط الثابتة و -٢الجدول 
  

  النوع العدد
 الخطوط الرئيسية ٢١٩،٤٠٩
 الخطوط المدفوعة مسبقاً ٤٨،٢١٩
 عدد الهواتف العمومية ٦،٧٠٤
 )الخطوط الثابتة(مجموع خطوط الهاتف الرئيسية  ٢٧٤،٣٣٢

 )فرد من السكان ١٠٠لكل ( األرضي نسبة انتشار الخط  %٩,٩٩
 ة المدفوعة الحقاًالنقالمشتركو خطوط الهواتف  ٣٢٨،١٩٤
 ة المدفوعة مسبقاًالنقالمشتركون خطوط الهواتف  ٢،٩٣٢،١٦٢
 ةالنقالمجموع مشتركي الهواتف  ٣،٢٦٥،٣٥٦

 )فرد من السكان ١٠٠لكل (ة النقالنسبة انتشار الهواتف  %١١٩

  ٢٠٠٨كانون األول -الفصل الرابع تشرين الثاني- اإلحصائية الفصليةهيئة تنظيم االتصاالت لة تقرير مج: المصدر
  

  الدائرة المحلية الالسلكية  -٢
  

 نشر خدمات االتصاالت في السلطنة، بما في ذلك االتصاالت صعوبة في التضاريس العمانية تشكل
 ٤٠أكثر من حيث أن ن المدن والمناطق الريفية، وعالوة على ذلك، هناك فجوة كبيرة بي. الهاتفية واالنترنت

 على مدى ةهيئة تنظيم االتصاالت وعمانتل جاهد تعملقد و. في مسقطموجودة  من الخطوط الثابتة في المائة
 الفجوة سد لالدائرة المحلية الالسلكية  مشروعبتنفيذ عمانتل قامت. السنوات الماضية للحد من هذه الفجوة

  . ٥ قرية ريفية٢٠٠أكثر من ويغطي المشروع  . البعيدة عن الخدماتفية القرى الريلتغطية و
  

   ٦الشاملة للجميعمشروع الخدمات   -٣
  

 لتغطية ما تبقى من القرى في السلطنة في إطار الشاملة للجميعالخدمات تخطط الهيئة لمشروع 
 ٣٠يستهدف المشروع و.  الرقميةالجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ الحكومة االلكترونية ومشاريع المجتمع

  . ٢٠٠٩ ريفية في النصف الثاني من عام ةمنطق
  

  حاسوباستخدام أجهزة ال  -٤
  

على أساس  ٧ نسمة١٠٠ب لكل و حاس٥,٠٦، حيث بلغ  منخفض نسبياالحاسوبانتشار أجهزة يعد 
 حاسوب،خدام أجهزة الاستزيادة بناء القدرات وإلى حاسوب  للتهدف المبادرة الوطنية. ٢٠٠٣ فيعدد السكان 

مواطن على قدرة ال تسريع مما يساعد في  الجميعكون في متناولت حاسوبية حزمة تقديمذلك من خالل و
أجريت قد و.  الشخصيةالحاسوبزيادة معدل استخدام أجهزة إلى يؤدي واستخدام النظام األساسي واالنترنت 

وضع خطة ومن المتوقع أن يتم . هذا المشروع لتحديد أفضل الخيارات لتنفيذ ٢٠٠٨دراسة جدوى في عام 
  .٢٠٠٩الربع الرابع من  فيلهذا الغرض وطنية 

                                                 
)٤( TRA Quarterly Statistic Report- 4th Quarter Oct to Dec 2008  

)٥(  TRA Annual Report 2007 pg 26  

)٦( TRA Annual Report 2007 pg 27  

)٧( Sustainable Development Indicators 2006, Ministry of National Economy  
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  في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدةالمشاريع /المبادرات  -باء
  

  مركز البيانات الوطني  -١
  

في الوطني م البيانات إلنشاء مركز البيانات اتفاقا مع الشرق األوسط لنظ المعلومات تقنيةهيئة وقعت 
الستضافة  إما المركز من من االنتفاع الحكومية مؤسساتالمركز السيمكن و ،٢٠٠٨الربع األول من عام 

مبادرات  الستضافة ة المناسبالبيئةمركز اليوفر كما س. كوارثللتعافي من المركز ك أو ا بهةخاصالتطبيقات ال
البيئة األساسية  و،، وبوابة الدفع اإللكترونياألساسية األمنيةالبنية و، اإللكترونيةمة الحكوخدمات بوابة  :مثل

 مايو/أيار ٣رسميا في عمله  مركز البيانات الوطنيال بدأقد و . )Public Key Infrastructure(٨للمفتاح العام 
٢٠٠٩ .  

  
  شركة ثانيةضافية من اإلثابت الخط الخدمات   -٢

  
الثابت في سلطنة عمان لخط لتشغيل ا رخصة ،النقال للهاتف شركةثاني وهي ، النورسمنحت شركة 

 م مزيج من تقنيات الخطوط الثابتةاستخداالشركة  وتعتزم. ٢٠٠٨ نوفمبر/تشرين الثاني من ٢٧في 
أكثر إلى  تصل شبكة لتوفير تخطط الشركةكما  .)WiMAX( واسعة النطاقالالسلكية تكنولوجيات الشبكة و

 من السكان  في المائة٨١ كثر من ألواسعة، وتوفير خدمات  واحدة من المناطق في سنة المائة في٩٥من 
 من المستشفيات والمراكز الصحية،  في المائة٦٤من المدارس،   في المائة٥١، و٢٠١٠العمانيين بنهاية عام 

  .٢٠١٠٩ من مراكز الشرطة بحلول نهاية  في المائة٩٠
  

الصوت عبر ، وWi-Fi و،ات الجيل التاليشبك باستخدام  االتصاالتاتعمان لتطوير خدمسلطنة تتجه 
  .التقنيات الالسلكية ذات النطاق العريض، و)VoIP (بروتوكول اإلنترنت

  
  )ICT Connectivity(ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -جيم

  
في .  البالد وتوزيع السكان نظرا التساع رقعةا كبيرياسلطنة عمان تحدلبط الكلي ارتتحقيق اليعد 

وقد تم . حكومية مرتبطة الكترونيا عبر وسائل مختلفةالمكاتب ال، جميع المدارس والكليات والوقت الحاضر
 اإلنترنت في الفصول لتوفير الثابتة والالسلكية واالتصال باألقمار الصناعية ت االتصاالم مزيج منااستخد

 والطالبألطفال  لمجالتتم توفير وعالوة على ذلك، .  مدرسة١٠٥٢ وعددها الدراسية في جميع المدارس
  .وزارة التربية والتعليم باللغة العربيةل  االلكترونيةبوابةالعلى االنترنت من خالل 
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  أنواع االتصاالت في مدارس وزارة التربية والتعليم  -٣الجدول 
  

 نوع خدمات اإلنترنت  

  V-Sat المناطق التعليمية
 لمجموع ناقصا

)V-Sat(  

الخط 
األرضي 
  الالسلكي

/ اإلنترنت الهاتفي
البطاقات المدفوعة 

  مسبقا

ADSL 
 

  عدد المدارس

  ١٠٥٢  ٢٤٢  ٣٥٧  ٤٨ ٦٤٧  ٣٢٢   منطقة ١١

  إحصائيات وزارة التربية والتعليم: المصدر
  

  البنية األساسية لإلنترنت  -دال
  

خدمات د يتزوب،  منها في المائة٧٠مة  والتي تملك الحكو)عمانتل(الشركة العمانية لالتصاالت تقوم 
ولكن لم للمنافسة  بفتح سوق تزويد خدمة اإلنترنتهيئة تنظيم االتصاالت قامت ، ٢٠٠٨في عام و  .تنترناإل

  .مزودي خدمات اإلنترنت  تلبية احتياجاتفي ساسيةلبنية األا قصور بسبب يتقدم أحد
  

تقدم )  منها في مسقط٣( مركزاً ١١ما  به يتصلن مختلفيتمتلك السلطنة بوابتين لإلنترنت في موقعين
  )ADSL( من خالل الهاتف وخطوط ا بأكملهلدولةلخدمات االنترنت 

. ١٠ث/ ميجابت١٦إلى ث / كيلوبت٥١٢والخطوط المؤجرة واالتصاالت الالسلكية وبسرعات تتراوح بين 
  .  التسوق والفنادقالموجودة في المقاهي ومراكز) Wi-Fi (اإلنترنت نقاطاالتصال بومن وسائل 

  
في جميع أنحاء جديد ) ADSL( خط ١٨٠،٠٠٠ ماليين ريال عماني لتوفير ٧عمانتل استثمرت 

في المجمعات التجارية والمقاهي ) Wi-Fi( وقد أدخلت خدمة اإلنترنت الالسلكية المعروفة باسم. السلطنة
د في العالم في مجال االتصاالت البال السلطنة من بين أهم تعتبرمن ناحية أخرى، و .والفنادق والمطار

إلنترنت عن طريق  ل عبور دوليةةنقطة رئيسية لحركة االتصاالت الدولية ونقطلكونها السلكية والالسلكية، 
  .  كبيرة لتصبح مركزا للكابالت الدوليةبإمكاناتسلطنة وتتمتع ال.  تحت الماءكابالت ألياف بصرية مغمورة

  
  الالنقعبر الهاتف اإلنترنت   -١

  
اإلنترنت ذات النطاق العريض  ةشبك بواسطةالنورس خدمة االتصال باإلنترنت تقدم شركة 

 أسرع دخول) +3G (ذات النطاق العريضشبكة نورس  تعتبر.  التابعتيين لهاالنقالعبر الهاتف نترنت االو
 قليال  أبطأيفه لالنقاعبر الهاتف  االنترنتأما .  في جميع المدن الكبرىتتوفر عمان وفياإلنترنت إلى 
  . ١١سع في المناطق خارج مسقط وصحارا نطاق وعلى ةوفر متاولكنه

  
االتصال باألقمار الصناعية يوفر ، الئمة مغيرالسلكية ال األساسيةبنية ال المناطق الريفية حيث أما في

  .  بديالًخياراً
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  المعلومات والمعرفةإلى النفاذ   -ثالثاً
  

 مومالمعلومات المتاحة للع  -ألف
  

  شبكة عمان اإللكترونية  -١
  

التي أنشئت من قبل وزارة اإلعالم في عام و اإلعالم الجديدة يلة وسةشبكة عمان اإللكترونيتمثل 
جوانب الحياة ل نافذة وتشكل . طورهاسلطنة عمان وتعن يمكن من خاللها تقديم صورة كاملة والتي ، ١٩٩٦

فرص االستثمار، والمواقع السياحية والتراثية والتاريخية، فضال سلطنة بما في ذلك التنمية، والفي المختلفة 
  . ١٢عن مناطق الجذب الحديثة

  
   على اإلنترنتعمان إحصاءات   -٢

  
 العديد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية في قيامإلى  الوعي بأهمية اإلحصاءات أدى ازدياد

 على ةالوطنيتعد اإلحصاءات و. تقارير اإلحصائيةجمع البيانات وتحليلها وإصدار النشرات والبالسلطنة 
تقديم مؤشرات اجتماعية واقتصادية قائمة على معايير مختلفة وجدول إلى هدف ي ا رائدااإلنترنت مشروع

نشرها وزارة ت للبيانات مجانية ةي قاعدعلى اإلنترنت هعمان إحصاءات و. ميكي وبياني دينابأسلوبزمني 
  .ي دوربشكلاالقتصاد الوطني 

  
   الوثائق والمحفوظات الوطنيةهيئة   -٣

  
م ينظتقوم الهيئة بت، و٢٠٠٧ يونيو/ حزيران٢في  ٦٠/٢٠٠٧ أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم

 في  الهيئةيوجد مقر. ١٣خطيةالوثائق وال ةالسجالت العمانيوتخزين وفهرسة  الوثائق والمحفوظات إدارةو
وتخطط .  في المقر الرئيسيرتبط بالحاسوبت فظات والمناطق خطط إلنشاء فروع في المحاوهناكمسقط 
  . ١٤رشيفاألب الموجودةنصية النصية وغير المواد لإدارة اأتمتة   فيلالستثمارالهيئة 

  
   ١٥المخطوطات العمانية  -٤

  
سلطنة عمان وغيرها مخطوطة ل ٤،٦٠٠وزارة التراث والثقافة يوجد لدى قسم المخطوطات في 

 . في الطب والكيمياء، والحديث، وعلوم القرآن مع تفسير النصعة من الموضوعاتتغطي مجموعة متنوو
عملية مازالت و. المخطوطات من خالل االنترنتإلى الوصول للباحثين وطالب الدراسات العليا ويمكن 

  . ةمستمر توثيقها والحفاظ عليها
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  المعلومات والمعلومات العامةإلى النفاذ   -باء
 

 . المعلومات والمعلومات العامة في السلطنةإلى  لدخولئق والمحفوظات الوطنية االوثاتتيح هيئة 
  استرجاع محدودةخدمةة يحكوم الالمؤسساتالمواقع اإللكترونية الخاصة بجميع  توفرذلك، إلى باإلضافة 

  .لقضايا األرشيفية التي تم نشرها وتخزينها إلكترونيا في قاعدة بياناتهال
  

حكومة اإللكترونية، يمكن للمستخدمين الحصول على معلومات مفصلة عن الخدمات من خالل بوابة الو
  . لحصول على مثل هذه الخدماتا، وكذلك آليات الجهات المعنيةالحكومية وكيفية توفير هذه الخدمات من قبل 

  
 مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم

  
  ١٦مكتبة المعرفة العامة  -١

  
 لالستفادة من خدماتها في مجال المعلومات بما في ذلك أحدث الناس العامة لمعرفةمكتبة اتدعو 

  . عامة حتى اآلنومع ذلك، ال توجد كتب إلكترونية أو خدمات مباشرة لل. الكتب والدوريات وخدمات االنترنت
  

  كز مجتمع المعرفةامر  -٢
  

ختلفة في عمان كجزء من استراتيجية في مناطق م المعرفةمجتمع  مراكز  المعلوماتتقنيةأقامت هيئة 
 ةيرياضال اتمجمعال مثل العامةمرافق الداخل هذه المراكز تقام . عمان الرقمية من أجل سد الفجوة الرقمية

معدات ب ز كل مركزيجهوف يتم تسو. ةيسهل الوصول إليها من قبل العاموالتي  يةمؤسسات التعليمالو
االستفادة من مراكز للعامة يمكن .  المدربينتدريبإلى باإلضافة  ،االتصاالت الالزمة واألثاثالحاسوب و

ستفادة من الخدمات اإللكترونية، والمشاركة في الواشبكة اإلنترنت إلى  الدخول من أجل مجتمع المعرفة
  . يةالتدريبالبرامج 

  
  استعمال نماذج برمجيات مختلفة  -دال

 
 سنوات مع شركة ٣ لمدة ااتفاق، لومات المعتقنيةهيئة بحكومة سلطنة عمان، ممثلة وقعت 
تمكين الحكومة من الحصول على تراخيص لتيسير استخدام ، ل٢٠٠٦ يونيو/حزيران ٢ فيمايكروسوفت 

 ٢٠٠٨ مليون ريال عماني في هذا البرنامج الذي شمل في ٦,٥مايكروسوفت، وسوف تستثمر منتجات 
 مجموعة من المؤسسات في ةدمالخالألجهزة  رخصة ١،٩٥٦و  حاسوب مرخص٣١،٣٢٠ استخدام
  .١٧، وذلك للحد من استخدام البرمجيات غير المرخصة وحفاظا على حقوق الملكية الفكربةالحكومية

  
 ما مجموعه ، تم شراء٢٠٠٨عام في ف مع شركة أوراكل،  مماثالا اتفاق المعلوماتتقنيةعقدت هيئة و
 يات البرمجمنتجيمزيد من اليا مع حالهيئة تعمل و. ةيالحكومالمؤسسات  رخصة الستخدام ١،٠٤٨

  . ة واعتمادها في استراتيجية عمان الرقميةبديل برمجيات نماذج تطويرالستكشاف سبل 
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  في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات  -رابعاً
 

  التعليم األساسي  -ألف
 

وصلت قد ف. ثر من ثالثة عقودألككان من أولويات الحكومة و، ا كبيراتقدمفي عمان  قطاع التعليم حقق
 ٢٠٠٧ العام الدراسيفي و. ٢٠٠٦ في العام  في المائة٨٧إلى  ٢٥ - ١٥لدى الفئة العمرية نسبة المتعلمين 

 ٤٢،٠٠٠ ويعمل بها نحو ة في السلطنة حكوميةمدرس ١،٠٥٢ في طالبا ٥٥٣،٠٠٠هناك كان ، ٢٠٠٨ -
 طالب ٣٧،٠٠٠ هايف ، مدرسة خاصة١٧٤ يوجد كما .التعليم مجاني ومتاح لجميع العمانيينف. ١٨معلم
   .معلم ٢،٤٨٤و
  

 ٢٩٢نحو حيث هناك . تكنولوجيا المعلومات في المناهج الدراسيةتم دمج المنقح، التعليم بموجب نظام 
مرافق إلى لدخول لطالب التيح تالسلكية حديثة أنظمة مدرسة في مختلف أنحاء البالد أصبحت اآلن مجهزة ب

مرافق  وتتوفر.  االلكترونيةاهج الدراسة، وخلق الروابط بين الطالب والمعلمين ومنتاشبكال والحاسوب
  .١٩الشهادة العامة عبر االنترنتنتائج امتحانات  مدرسة، ويمكن للطالب الحصول على ٣٥٠اإلنترنت في 

  
ارة،  والتعليم، واإلد،لدعم التعلم ٢٠، تم إطالق بوابة التربية والتعليم٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١في 

البوابة الربط االلكتروني بين المدارس وتوفر . واالتصال مع مختلف الجهات المعنية وخاصة اآلباء
  .اإلحصاءات ونقل وتبادل الخطط والبرامج والبياناتلوالوزارة  والمديريات التعليمية االقليمية

  
  ولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  تكن-باء

  
وتعتبر . ١٠إلى  ١ المعلومات اآلن في جميع المدارس كمادة منفصلة من الصف اكنولوجيتتدرس 

، وكل طالب لديه فرصة تعلم مهارات ١١الصف  مواد إحدى )ICDL(الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 
  .ا التي اكتسبوهمهاراتال تطبيقاالستفادة من مراكز الموارد التعليمية في مدارسهم ل، وتكنولوجيا المعلومات

  
 الوعي وبناء زيادة  التي تتمثل فيمان الرقميةتحقيق أهداف ع في  حاسماًالتعليم دوراًويلعب 

 برامج في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلم  في السلطنةمؤسسات التعليم العاليوتقدم غالبية . القدرات
 المعلومات نولوجياك كلية الشرق األوسط لتماالتكنولوجيا وهب متخصصتان جامعتانوهناك . وبالحاس

  .األلمانية للتكنولوجيا يةعمانالجامعة الو
  

عمانتل خدمة التعلم السهل لتوفير المئات من الدورات أطلقت ، ٢٠٠٧ يناير/كانون الثانيفي 
 يمتقدب، بدأت ٢٠٠٧في شباط و. التدريبية اإللكترونية في المحاسبة، والمبيعات، والتسويق، وخدمات العمالء

  .كجزء من خطة أكبر لنشر الثقافة الرقمية اإلنترنت للمشتركين الجددمن  نيةمجاستين ساعة 
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة  -١

  
عمر بن معهد  الوفا التقني في مركز في الحاسوب مرافق جهيزشركة تنمية نفط عمان أيضا بتقامت 

 الوسائل االحتياجات التعليمية للطالب المكفوفين باستخدام أحدث الحاسوب مختبرويقدم . مكفوفينلالخطاب ل
وتوفر . لغة برايلب، والذي يظهر النص العربي تقنية قراءة النصفي مجال األجهزة والبرامج بما في ذلك 

  .٢١تعلم والتواصل والعمللل جديدة للمعاقين بصريا افرصهذه المبادرة 
  

  جيابرنامج المرأة والتكنولو  -٢
  

جنب مع مايكروسوفت إلى جمعية المرأة العمانية جنبا  التي تنفذهبرنامج المرأة والتكنولوجيا قام 
 مركزا في مختلف أنحاء ١١ مدربا في ٣٣مرأة ا ١،١٦٣ ما مجموعه بتدريبومعهد التعليم الدولي 

   .٢٠١٠ امرأة بحلول عام ١٠،٠٠٠تدريب ما يقرب من و ،٢٢السلطنة
  

  دريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبرامج الت  -جيم
 

 نطاق فيمبادرة حكومية والتدريب والتوعية هي اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات مبادرة إن 
تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والقدرة، وزيادة الوعي إلى تهدف وعمان الرقمية 

 إطارإلى استنادا .  المعلومات واالتصاالت والكفاءة داخل الحكومة والمجتمع والقطاع الخاصبتكنولوجيا
   : المشاريع التالية المعلومات بتنفيذتقنيةقامت هيئة اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، 

  
  تكنولوجيا المعلومات في مجال عتمدمال يالحكومالتدريب   -١

  
وزارة التربية و وزارة االتصاالتموظف مدني بالتعاون مع  ٩٣،٥٠٧لتدريب حوالي تم التعاقد 

  .٢٣والتعليم على مدى ثالث سنوات
  

  مشروع تدريب المجتمع على تكنولوجيا المعلومات  -٢
  

 باالستفادة من المراكز تقديم برامج تدريبية لمحو األمية الرقمية في المجتمعإلى  شروعهدف المي
  . المجتمعية
  

  دريب المتخصص في تكنولوجيا المعلوماتمشروع الت  -٣
  

يوفر هذا المشروع التدريب المتخصص في مجاالت متعددة لجميع العاملين في تكنولوجيا المعلومات 
  .٢٤واالتصاالت في المؤسسات الحكومية

                                                 
)٢١( Oman Digital Society Report 2007,  pg 45   

)٢٢(  Oman Daily Observer, “Oman Women's Association takes part at the Women's Forum for the Economy and 
Society”, 3 Dec 2008  

)٢٣(  Oman Daily Observer 16 Feb 2009,  pg 2  

)٢٤( ITA Annual Report 2006-2007, pg 30  
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  االبتكار وبراءات االختراع  -دال
 

. ٢٠٠٨ يناير/ون الثانيكان ٢٦ في المعلومات تقنيةمن قبل هيئة  ٢٥والدعممركز االبتكار تأسس 
لصالح وتأسس المركز بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، لتحديد وتصميم وتنفيذ حلول جديدة مبتكرة 

لحكومة اإللكترونية في مجال امشاريع استشارية  ٩ز انجبإحتى اآلن مركز القام . ةيحكومال المؤسسات
  . ٢٦لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية

  
  واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قةالث بناء  -خامساً

 
  استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية  -ألف

 
 مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للتصديق المعلومات تقنيةهيئة وقعت ، ٢٠٠٩ مارس/آذار ١٤في 

ستخدام المعامالت اإللكترونية تعزيز ال إلنشاء نظام للتصديق الرقمي في السلطنة مشتركةبذل جهود لالرقمي 
من اإللكترونية  لحكوميةالخدمات اإلى  دخولتمكين المواطنين من الإلى  الرقمية وتهدف التصديقات. والوثائق

  . من خالل حلول التوقيع الرقميثقة تامةبمنازلهم، و
  

  أمن المعامالت اإللكترونية والشبكات  -باء
 

وأفضل الممارسات معايير إلى لخدمات األمنية التي تستند مجموعة من ا مركز أمن المعلوماتيوفر 
االستشارات األمنية بتوفير  المركز يقوم، ٢٠٠٧منذ إنشائه في عام و. لضمان سرية المعلومات وسالمتها

تنفيذ لة يالحكومالمؤسسات تدريب عدد من المتخصصين في مجال األمن من ولعدد من الجهات الحكومية 
الحلول األمنية والخدمات كما يوفر المركز  .٢٧٠٠١علومات وفقا لمعيار ايزو أنظمة إدارة أمن الم
   .عمان الرقميةومبادرات االستشارية لمشاريع 

  
  حماية الخصوصية والبيانات  -جيم

 
 كان ذلكو.  في هذا المجالاتشريعات ال مفر منهصدور إلى التطور السريع للمعلومات  أدى

 القواعد األساسية للمعامالت االلكترونية في قسم تم إرساءقد و. حمايتهمألفراد وا لضمان مصالح اضروري
 مادة مدرجة في قانون المعامالت ٥٤ فصول و٩هناك . ٢٧منفصل تناول الخصوصية وحماية البيانات

كيفية حول قواعد ال ٤٩إلى  ٤٣من المواد ترسي  حماية البيانات الخاصة و٧الفصل يتناول . اإللكترونية
  . هذه البيانات واستخدامهاعجموتوقيت 

 
  مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال

  
في عدم وجود الوعي الكافي و واإلنترنت، الحاسوبزيادة حوادث المخاطر األمنية في استخدام تبر تع

 مارس/ار آذ١٧في .  لمعالجة القضايا ذات الصلةية تنظيماأمن المعلومات ظاهرة عالمية تتطلب طرق

                                                 
)٢٥(  ITA Annual Report 2006–2007, pg 27  

 )٢٦(  om.gov.isc.www://http  
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 ب فيوإدارة مركز خدمات طوارئ الحاسنشاء وإلسنغافورة،  المعلومات مع تقنيةتعاقدت هيئة ، ٢٠٠٩
  . المقبلة شهراًالعشرين على مدى العماني فريقعمان، ونقل المعرفة لل

  
مجلس ب لومركز خدمات طوارئ الحاسلجنة ل إنشاء  المعلوماتقنيةت هيئة تيدأ، ٢٠٠٨في عام و

  .لجنةال حاليا رئيس  المعلوماتقنيةهيئة تممثل  ويشغل . خليجيالتعاون ال
  

  التمكينية البيئة  -سادساً
 

  البيئة القانونية والتنظيمية  -ألف
  

  االتصاالت السلكية والالسلكيةأنظمة   -١
  

) ٣٠/٢٠٠٢ رقم سلطانيالمرسوم ال( وفقا لقانون االتصاالت بالعملهيئة تنظيم االتصاالت  تعمل
ويعاقب . تعلق باستخدام أي وسيلة إلكترونية لالتصاالت بما في ذلك موجات الراديوتمن أحكاما الذي يتض

  . ٢٨هيئةالتحت سيطرة تقع القانون المذكور أيضا االنتهاكات عن طريق إساءة استخدام أي وسيلة لالتصاالت 
  

  ٦٩/٢٠٠٨٢٩ المرسوم السلطاني رقم -قانون المعامالت االلكترونية   -٢
    

قانون المعامالت اإللكترونية في سلطنة عمان استخدام التوقيعات الرقمية واالتصاالت عن يجيز 
 هو مراقبة وتنظيم المعامالت قانون الاالهدف من هذإن . وغيرها والبريد اإللكتروني، رسائل،طريق ال

المعامالت ثقة في سالمة وصحة الالمعامالت، وتعزيز هذه االلكترونية، وتوفير إطار قانوني لتسهيل 
   . والعربيياإللكترونية والرسائل والسجالت، وتعزيز المعامالت اإللكترونية على الصعيد الوطني والخليج

 
  إدارة أسماء النطاقات  -باء

 
 تم اعتماد الرمز الدولي لسلطنة عمان من قبل الهيئة الدولية لتحديد ،٣١٦٦يزو األوفقا لمعيار 

 من قبل مركز )om. (تسجيل أسماء النطاقات تحتيتم  .)om.( حرفين  منااألسماء واألرقام ليكون مكون
توفير إدارة عادلة ومتخصصة بيقوم المركز . ٤٤/٢٠٠١رقم وزاري القرار ال بموجب عمانمعلومات شبكة 

بلغ وقد . ٣٠لمجتمع االنترنت بسلطنة عمان عناويناألرقام والوذات كفاءة عالية لتسجيل أسماء المواقع وتحديد 
  . نطاقا ٩٨٨ )om.( النطاقات المسجلة تحت عدد

  
  
  
  

                                                 
 )٢٨(  )2008 Sep 2 dated 0015/TA/REG(, aspx.Regulations_Guidelines/1newsite/om.gov.tra.www://http   
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  توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم
  

 الحكومية، المؤسسات الستخدامها من قبل معايير تشييد حكومة عمان اإللكترونية لإطارتم تطوير 
في تكنولوجيا  األساسيةامل البنى للعمل على تكة يحكومال للمؤسسات  نموذجا مرجعياًاإلطارويعتبر هذا 
  . ٣١ينمواطنللتقديم خدمات أفضل ل والتعاون المعلومات

 
  التدابير الداعمة  -دال

 
توعية، المسابقات وبرامج المن خالل و. فيما يلي عدة تدابير داعمة تم اعتمادها في سلطنة عمان

 واالتصاالت في األعمال التجارية والتعليم في تشجيع اعتماد تكنولوجيا المعلومات المعلومات قنيةهيئة تتأمل 
  . وداخل المؤسسات الحكومية

  
  أفكار تجارية كبيرة  -١

  
 لتوجيه رجال األعمال في واحة المعرفة مسقط ٢٠٠٦بدأت منافسة األفكار التجارية الكبيرة في 

 مشاركيناعطاء الى إلة نافس وتهدف الم.االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإلى الشباب 
  المعلوماتقنيةوقامت هيئة ت. أعمال تجاريةإلى فرصة ليصبحوا رجال أعمال من خالل تحويل أفكارهم 

لالعمال، وتسهيل داعم  مناخ إنشاءإلى هدف تالتي  وواالتصاالت لتكنولوجيا المعلومات بإنشاء حاضنةأيضا 
األسواق إلى تحسين فرص الوصول وسطة نمو الصناعات، وتحسين قدرات المؤسسات الصغيرة والمتو

  .٣٢العالمية
  

  ٣٣لكأس التخُي  -٢
  

  المعلوماتقنيةهيئة تتبناها أخرى تمبادرة عبارة عن هي  ،٢٠٠٩كأس التخيل مسابقة   
 الطالعيمكن او االبتكار في تكنولوجيا المعلومات علىلمشاركين اومايكروسوفت لتشجيع الطالب العمانيين 

  .com.imaginecupgulf.www من خاللسابقة على تفاصيل هذه الم
  

  ٣٤ للمواقع االلكترونيةعمانجائزة   -٣
  

 ودعم ، ورفع معايير تصميم الشبكات والمواقع،تشجيع روح االبتكار واإلبداعإلى  هذه الجائزةتهدف   
 وتشجيع جميع القطاعات على المشاركة ،أهمية الملكية الفكرية وتعزيز الوعي ب،نمو وتطور المواهب المحلية

  .٢٠٠٦جائزة في هذه الهذا وقد استحدثت . في االقتصاد الرقمي
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  جولة هيئة تكنولوجيا المعلومات  -٤
  

 الفجوة جسر وة استراتيجية عمان الرقميعبرالمواطنين إلى لوصول اإلى تهدف جولة عمان الرقمية 
برامج التوعية في ، وذلك من خالل  المجتمعالتكنولوجية وغيرها من قطاعاتاعات الرقمية بين القط

 ١١،٢٢٥، كان هناك ما مجموعه ٢٠٠٧في عام و. ، وحمالت محو األمية الرقميةتكنولوجيا المعلومات
  . ٣٥هذه االنشطةمشارك في 

  
  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً

 
 ونيةالحكومة اإللكتر  -ألف

  
  الشبكة الحكومية الموحدة  -١

  
 لربط المؤسساتلالتصاالت السلكية والالسلكية عبارة عن بنية أساسية الشبكة الحكومية الموحدة 

تحويل تم وقد . ةيحكومالمختلفة في جميع أنحاء الشبكة الوزارات التبادل البيانات بين عزل حركة  وةيحكومال
  .٣٦ مؤسسة حكومية٢٤من  ا موقع١٢١رب اما يقل ارقام عناوين

  
  الحكومة اإللكترونيةخدمات بوابة   -٢

  
. ، المدخل الرئيسي للخدمات اإللكترونية التي تقدمها الحكومة٣٧ اإللكترونيةحكومةخدمات التعد بوابة 

هذه تتوفر . المعلومات والخدمات الحكومية عبر اإلنترنتإلى  النفاذكل من المواطنين والشركات ويستطيع 
لمواقع ل الروابط عبر البوابة إما عن طريق التكامل مع الجهات الحكومية األخرى، أو توفير الخدمات

  . تلك الجهات الخاصة بااللكترونية
  

   اإللكترونيةعطاءاتال  -٣
  

بشكل وثيق ألتمتة جميع العطاءات وعمليات الحكومية  العطاءاتمجلس و المعلومات قنيةتعمل هيئة ت
والهدف األساسي من العطاءات اإللكترونية،  . الحكومة اإللكترونيةبوابة خدمات  في الشراء التي سيتم دمجها

يساعد في تعزيز عناصر والكفاءة يرفع مما  ،لمشترياتلعمليات وأنظمة إدارة ا مركزية هيئةهو إقامة 
العطاءات عبر  وتقييم إعدادمن لهيئات الحكومية وستمكن االشفافية والدقة في عملية المشتريات الحكومية، 

   . االنترنتبر، وتقديم العروض ععطاءاتلمقاولين والموردين واالستشاريين آلية لشراء اللتوفر وس. اإلنترنت
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  للتسوقمحطة واحدة   -٤
  

إقامة فرصة تيح للمستثمرين لتي ستهي خدمة مفيدة للغاية تقدمها وزارة التجارة والصناعة، وا
جميع التطبيقات والعمليات إن  .عمال الورقية، وتوفير التكاليف والوقتشركات في عمان مع التقليل من األ

 من خالل بوابة خدمات على االنترنتستصبح متوفرة تسجيل الشركات وطلب الموافقة ب المرتبطةالحكومية 
 معاملة ٢٢١،٥٤٤  ما مجموعهالتعامل معقامت المحطة ب، ٢٠٠٨ كانون األولومنذ . الحكومة اإللكترونية

  . ٣٨ةترونيإلك
  

  نظام التسجيل الوطني  -٥
  

 ، المديرية العامة لألحوال المدنية وشرطة عمان السلطانيةذي وضعتهنظام التسجيل الوطني اليعد 
دقيقة حول األحداث االجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين في سلطنة المعلومات لل مع ارشيف  متكامالانظام
 هذا الرقم المدني على بطاقات يطبعوس.  لكل فرد في وقت التسجيلافريد امدني االنظام رقمهذا يولد . عمان

نظام ويغطي . خدمات الحكومة اإللكترونيةإلى  نفاذستخدم للتحقق من هوية الفرد أثناء اليوف الهوية، وس
إلقامة  بطاقات اإصدار، )البطاقات الذكية(العمانية   بطاقات الهويةإصدار : األنشطة التاليةالتسجيل الوطني

   .الزواج والطالقحاالت تسجيل ، تسجيل وإصدار شهادات الميالد والوفاة، للوافدين
  

  التجارة اإللكترونية  -باء
  

  ٣٩بوابة الدفع اإللكتروني الوطنية  -١
  

 الخاصة بالحكومة اإللكترونية ساسيةلبنية األل ا عنصرا تشغيليبوابة الدفع االلكتروني الوطنيةتوفر 
 ٣٠االطالق الرسمي لبوابة الدفع اإللكتروني في تم  وقد. بدفع إلكتروني آمنترونية التي تسمح والتجارة اإللك

رية بلغت تجاصفقة  ١٢،٠٠٠ كان هناك أكثر من ٢٠٠٩ فبراير/شباط ١٤وحتى . ٢٠٠٨ أغسطس/آب
  . ريال عماني٤١٧،٠٠٠قيمتها أكثر من 

  
   األعمال التجاريةبوابة  -٢

  
 واحدة من أسرع الصناعات نموا في جميع أنحاء العالم ألنها أقل استهالكاًاألعمال اإللكترونية هي 

إطالق أول بوابة بعمان في صناعة التجارة وال غرفة قامت، ٢٠٠٩ مايو/أيار في  .للوقت وأقل تكلفة
 في السوق المحلية مهتنشطأ لتعزيز  معاً التفاعللمستهلكين والموردين من هذا النوع حيث يمكن ل٤٠تجارية

  .العالميةو
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  المحفظة االلكترونية  -٣
  

 مذكرة تفاهم مع ةشرطة عمان السلطانيو المعلومات قنية، وقعت هيئة ت٢٠٠٩ يناير/كانون الثاني ٦في 
في الهوية الوطنية وبطاقة  تجريبية لتطبيق المحفظة االلكترونيةال لتنفيذ المرحلة األولى Gemaltoوبنك مسقط 

من لسماح لكل هو اوالهدف الرئيسي من مشروع المحفظة االلكترونية . ٤١ في سلطنة عمانينالمقيم
إلى الوسائل اإللكترونية، باإلضافة ب لدفع، واستخدام هذه البطاقة لبشحن البطاقة باالموالالمواطنين والمقيمين 

  . االئتمانالسحب وبطاقات 
  

  التعلم اإللكتروني  -جيم
  

  ٤٢بوابة وزارة التربية التعليم  -١
  
نشر النصوص الرقمية والكتب االلكترونية وذلك بجميع الجوانب التعليمية بالبوابة التعليمية  عتنيت   

من شأنها تسهيل  بطريقة جذابة والتي هاالتعليمية وعرض والسمعية والبصرية وغيرها من الموضوعات
تحصيل العلمي في جميع لتعلم اإللكتروني، يمكن للطالب متابعة الابوابة خالل من و. الذاتيالتعلم عملية 

والتفاعل مع المعدة مسبقا  االفتراضيةصفوف حضور الو تغيير بياناتهم الشخصية، همالمواضيع، كما يمكن
كما يمكن . يمكنهم أيضا حفظ المراجع التعليمية واستخدامها عند الحاجةالمعلمين، وتبادل المعارف، و

وتبادلها من خالل  االفتراضية في الفصول الدراسية تصميم المحتوى التعليميوالطالب بللمدرسين االتصال 
  .  داخل الفصول الدراسيةكون محصورة مع أماكن مختلفة دون أن تالشبكة

  
  وزارة التعليم العالي لنظام التعليم االلكتروني  -٢

  
وزارة التعليم العالي مع إديوتك الشرق األوسط، إحدى الشركات الرائدة في تكنولوجيا تشاركت 

.  ست كليات في جميع أنحاء السلطنةفيومات وتمكين الحلول التعليمية، لتوفير فرص التعلم اإللكتروني المعل
ب مسجل في الط ١٠،٠٠٠ر تبادل المعلومات ونشرها بين يتيسلمركزية قدمت هذه المبادرة منصة تعلم 

على االنترنت ها من وضع موادلكليات لمكن ي .الرستاق، ونزوى وصاللةوصحار، وإبرا، وصور،  كليات
  .٤٣ الدراسةغرفاالتصال والتعلم خارج من لطالب ا لتمكين

  
  الصحة اإللكترونية  -دال

  
 الحكومة  تطبيقات من أكثراًالشفاء من وزارة الصحة واحدنظام أو اإللكترونية تطبيق الصحة يعد و
   :٤٤ منويتكون النظام .  تقدماًاإللكترونية

  

                                                 
)٤١(  236=NID?aspx.NewsDetail/MediaCenter/ITAPortal/om.gov.ita.www://http  
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   الصحيةالمستودع المركزي للبيانات  -١
  

ع يجملت يجاد آليةإ ٢٠٠٨في عام وقد تم . البيانات ذات الصلة بالصحة متاحة محليا في كل مؤسسة
تحليل البيانات وفقا لمتطلبات يتم ، ووزارةالمستودع مركزي في مقر في البيانات المطلوبة من جميع المواقع 

 مؤسسة ٣١البيانات مباشرة من خالل ى الحصول عل يتم ،حتى اآلن. إنتاج التقارير والمؤشراتوالمستخدم 
  . مرتيطة بالمركزصحية 

  
  اإللكترونيةالتبليغات   -٢

  
 يتطلب من كل المؤسسات الصحية إخطار الجهات المختصة في وزارة بالغإن النظام الحالي لإل
شبكة على وجعله متاحا هذا النظام على أتمتة حاليا  وزارة الصحةتعمل . الصحة عبر الفاكس أو البريد

هذا كتمل يلم . مختلف اإلدارات والسلطات على الفورإلى تدفق من ال المعلومات ذلك لتمكيناإلنترنت، و
  .الجهات المعنيةاالجراءات بين سير مزيد من المناقشات ويخضع لأنه و بعد،النظام 

  
  توحيد المقاييس  -٣

  
األشعة، واسم والمختبرات، و لألدوية، ا الخاصة بهرموزكل مؤسسة التستخدم في الوقت الحالي 

  . أكثر كفاءةاإللكتروني  تحويلالرموز وذلك لجعل نظام ويجري اآلن توحيد ال. المؤسسة
  

  اإللكتروني لتحويلنظام ا  -٤
  

في  ا صحيامركز ١١مستشفيات و ٦فيعبر اإلنترنت  أخرىإلى  المرضى من مؤسسة تحويلنظام بدأ 
 التحويلستخدام نظام المتصلة باإلنترنت باراكز الصحية الداخلية بعض المستشفيات والموبدأت . مسقطمنطقة 

  . اإللكتروني
 

  العمالة اإللكترونية  -هاء
  

  نظام إدارة الموارد البشرية  -١
  

وزارة  يقوم النظام بربط. دارة الموارد البشريةإل الكترونيوضع نظام بوزارة الخدمة المدنية قامت 
الموارد البشرية قاعدة بيانات ساعدت وقد . ة حكوميمؤسسة ٣٩البشرية في أقسام الموارد ب الخدمة المدنية

 االنترنت، والتي من برعوالتقارير واإلحصاءات معلومات اللحصول على في اموحدة الجهات الحكومية ال
بياناتهم إلى  نفاذجميع الموظفين اليمكن لكما  .شأنها أن تساعد على التخطيط واتخاذ القرارات الصائبة

لحصول على إجازة، والحصول على غيرها من ا وطلب همتفوالشخصية وتحديث عناوينهم وأرقام ها
  .الخدمات عبر اإلنترنت
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   إحصاءات نظام إدارة الموارد البشرية -٤الجدول 
  

  الوصف العدد
 الوحدات المربوطة بالنظام ٣٩

 عدد المستخدمين المسجلين ٢،٥٠٠
 ٢٠٠٨ذين زاروا الموقع في متوسط عدد المستخدمين ال ٢،٢٢٠
 ٢٠٠٨عدد معالجة البيانات في   ٤٤،٢٧٣

  اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الخدمة المدنية: المصدر
  

جميع طالبي العمل على . تعد عملية التوظيف اإللكتروني ميزة مثيرة في نظام إدارة الموارد البشرية
 اتالتقدم بطلبفي لمساعدة المواطنين من مناطق مختلفة في سلطنة و . لةل في نظام تسجيل القوى العاميتسجال
لمتقدمين إرسال رسالة قصيرة يمكن لحيث  ،خدمة الرسائل القصيرةبتقديم   قامت وزارة الخدمة المدنية،لعملا

  . والحصول على الموافقة على طلباتهم) ٩٠٢٢٦(الرقم إلى ة النقالمن هواتفهم 
  

   الرسائل القصيرةإحصاءات  -٥الجدول 
 

  الوصف العدد
 التسجيل في خدمة اإلبالغ ٤٠

  )٢٠٠٨آخر إعالن في  (٢٠٠٨-١١-١ إلى ٢٠٠٨-١٠-٨-الرسائل القصيرة الواردة من  ٩٨٤٥٩
 الطلبات المقبولة في آخر إعالن ٢٦٢١٩
 الطلبات المرفوضة في آخر إعالن  ٧٢٢٤٠

  ي وزارة الخدمة المدنيةاإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ف:المصدر

 
  ٤٥وزارة القوى العاملةالبوابة اإللكترونية ل  -٢

  
وزارة القوى يتوفر لدى حيث . وزارة القوى العاملة احتياجات الشركات وطالبي العملتلبي بوابة 

ن يمك. تسجيل القوى العاملة الوطنيةنظام  القوى العاملة الوطنية من خالل عنالعاملة قاعدة بيانات شاملة 
 على االنترنت أو يدويا في أي من مكاتب  أماشاغرةال الوظائفالحصول على للشركات التقدم بطلب 

للباحثين عن يمكن ، من خالل البوابةو. أصحاب العملبعمل االتصال مباشرة اللباحثين عن ويمكن ل. الوزارة
  . القوى العاملة الوطنيةنظام تسجيل  إلىوها قدمكانوا قد  سيرتهم الذاتية تلقائيا من التفاصيل التي إنشاءعمل 

  
  المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً

 
  واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات استخدام تكنولوجيا  -ألف

 
 من ا إلكترونيا، واحدتهامن سلطنة عمان والمنطقة، وأرشفمخطوطة  ٤،٦٠٠ الحفاظ على يعتبر 

الوثائق إن هيئة . ائدة في استخدام تقنية المعلومات في دعم البرنامج الثقافي والتراثالمشاريع الر
خطط تخطية، الثائق الو وةثروة من السجالت العمانيوحفظ  تتولى فهرسةوالمحفوظات الوطنية التي 
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نصية الغير نصية والتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدارة المواد نظام مكتبة يعتمد على لالستثمار في 
  .٤٦الموجودة في أرشيفها

  
 تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء

  
  ٤٧عمانمشروع موسوعة   -١

  
كل على  جمعوسوف ي.  عمان وشعبهاعننشر مرجعية شاملة إلى   مشروع موسوعة عمانيهدف

الف من آو  في عدة مجلداتتصدرمتوقع أن مرجعية والتي من ال المعارف الكبرى في عمان في موسوعة
 التاريخ والثقافة والسياسة واالقتصاد واالجتماع مثل عمان عن تغطي الجوانب اإلنسانية الكبرى الموضوعات

، اآلثار، والجيولوجيا، والهندسة، والتنجيمو، فضال عن الجوانب الطبيعية مثل األحياء، ألعراق البشريةوا
، والمترجمين باحثين، والمحررين، واليناديميمئات من المثقفين األكالمع ل المشروع ماعويت. إلخ...

 مع عدد أيضاالمشروع ويتعامل . إدارية وماليةفرق والمصورين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، و
، ٢٠٠٩إلنتاج في عام لالنهائية وستبدأ المرحلة . من المنظمات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء العالم

تشرين  في  المشروعومن المقرر االنتهاء من. ها قبل طبعها والتحقق مناقيحهالمواد وتنسيتم تعديل حيث 
 الالزمة علوماتمالوفر الكثير من وسوف ي. إنتاج نسخة إلكترونية في وقت الحقو ٢٠١٠ نوفمبر/الثاني

  .ألغراض التعليم باللغتين االنكليزية والعربية
  

  مركز التميز للمحتوى اإللكتروني  -٢
  

نشاء وإدارة إل ستشاراتاتقديم عروض لخدمات   المعلوماتقنيةطلبت هيئة ت، ٢٠٠٩ مايو/أيارفي 
خلق منبر الستخدامه من قبل الشركات لتطوير إلى المركز ويهدف .  للمحتوى االلكترونيميزمركز الت

  .صناعة المحتوى في سلطنة عمان
  

  يروالتطو واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات تكنولوجيا  -جيم
 

 يونيو/حزيران الصادر في ٥٤/٢٠٠٥المرسوم السلطاني رقم بموجب  مجلس البحث العلمي أنشأ
القتصاد الوطني والمجتمع في تنمية ا يأهمية البحث العلمبرسمي العتراف االهذا التشريع يعكس . ٢٠٠٥
 هو هوالهدف من  .٢٠٠٧أكتوبر/تشرين األول ٢٣-٢١ في الفترة بينمجلس مؤتمرا دوليا النظم وقد . بأسره

العلمي في بحث الالستراتيجية لتقرير النهائي اعلى دوليين ين ومحليخبراء الحصول على ردود وتعليقات 
 بعد الموافقة ٢٠٠٩الربع الرابع من  في  استراتيجية البحث والتطويريتم كشف النقاب عنوف وس. ٤٨عمان
  . عليها
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  اإلعالم وسائل  -تاسعاً
  

  لية اإلعالمتنوع واستقال  -ألف
 

على وسائط اإلعالم الجديدة ووزارة اإلعالم في تشجيع وسائط اإلعالم المطبوعة واإلذاعية، ساهم ت
وهي تشجع على وضع تشريعات محلية تضمن استقالل . مواصلة القيام بدور هام في مجتمع المعلومات

 في لقطاع الخاص ليلعب دوراًلص فراللتقديم مزيد من   خطواتمؤخراًوقد اتخذت وتعددية وسائل اإلعالم، 
   . في السلطنةاإلعالم

  
  غير الحكومية والتلفزيون اإلذاعةقنوات   -١

  
الفرص للقطاع الخاص باب فتح الذي و، ٢٠٠٤في الخاصة قانون محطات اإلذاعة والتلفزيون صدر 

مملوكة محطات إذاعة ثة ثالحاليا  يوجد. البث التلفزيوني في السلطنةو اإلذاعة العماني لتملك وإدارة قنوات
  . باإلنجليزيةHi FM وإذاعة ، وإذاعة هال،وصل راديو :يهو ،للقطاع الخاص العماني

  
   تلفزيون سلطنة عمان  -٢

  
. تلفزيون سلطنة عمان أحدث التقنيات لتغطية األحداث والتطورات في الداخل والخارجيستخدم   

 في عمان ولكن في جميع أنحاء العالم، إما عن طريق على مدار الساعة، ليس فقطعرض برامجه يومياً ويو
تشرين  ١في  الثاني هتلفزيون سلطنة عمان برنامجأطلق وقد . األقمار الصناعية أو عبر اإلنترنت

 لجيل الشباب الذين يشكلون غالبية جهمو ، وهوبث لمدة تسع ساعات في اليومي ذي، وال٢٠٠٦ نوفمبر/الثاني
  . السكان

  
  ودوره في مجتمع المعلوماتاإلعالم   -باء

 
 تم تشكيلوبناء على ذلك،  . دورا هاما في نشر المعلومات في مجتمع المعلوماتاإلعالم وسائل تلعب

  .  التقليديةاإلعالمجميع وسائل  بوابة معلومات واحدة لوإنشاءشبكة عمان اإللكترونية 
  

  ٤٩الصحافة العمانية  -١
  

 المعدل بموجب المرسوم النشرقانون المطبوعات ووجب  بمال تخضع للرقابة الصحافة العمانية
 للقطاع الخاص العماني، لكمعظم الصحافة م. ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٣في الصادر  ٨٧/٢٠٠٤السلطاني رقم 

الحريات التي يكفلها القانون األساسي للدولة والقانون المعدل بوهو أمر مهم في تمكين المواطنين من التمتع 
 اًأسبوعيأو  اًيوميتصدر التي  اتمنشوروغيرها من الصحيفة ومجلة  ٦٠اك أكثر من هن. نشرالللمطبوعات و

 مجموعة واسعة من المنشورات المتخصصة هناك أيضاًو. اًسنوي وأ اًنصف سنوي وأ اًفصلي وأ اًشهري وأ
  . الكترونيأرشيفوتحتفظ ب على االنترنت ات إصدارها لهذه المنشوراتجميع . المهنية
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   ٥٠عمان للصحافة والنشر واإلعالنمؤسسة   -٢
  

أكبر شركة في السلطنة من حيث عدد المنشورات هي عمان للصحافة والنشر واإلعالن مؤسسة 
مجلة أسبوعية واحدة، ، ووتشمل منشوراتها صحيفتين يوميتين. وكذلك الموارد التقنية والبشريةالصادرة 

في األدب والثقافة متخصصة في أدبية مجلة  وهي" نزوة": وثالثة منشورات فصلية، ومجلة نصف شهرية
" الفصول األربعة" ، وأخرىهاتمتع باحترام كبير داخل السلطنة وخارج واألدب العالمي وعمان والعالم العربي

التطورات في عالم والتي تهتم ب" عمان الرقمية "واألخيرةتكرس جهودها للسياحة والتراث العماني، والتي 
  .يع بالمجانمتاحة للجموهي االنترنت تتوفر هذه اإلصدارات على و. تكنولوجيا المعلومات

  
   ٥١ العمانيةاألنباءوكالة   -٣

  
باللغتين العربية ، بياناتها في عمانوكالة األنباء الرسمية وهي  العمانية، األنباءوكالة  تبث

لرسائل  ل'السبق'ة م خدمدوتق. واالنكليزية، عن طريق األقمار الصناعية ومن خالل موقعها على االنترنت
خبار األآخر التطورات السياسية واالقتصادية والرياضية وحيث تبث  بالتعاون مع عمان موبايل، القصيرة

 والصور الفوتوغرافية لألحداث اإلخبارية ات يحتوي على التغطيالوكالة أيضا أرشيفاًوتملك .  لألعضاءعامةال
  . الكبرى وبخاصة تلك التي وقعت في عمان

  
   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعمان الرقمية لجلة م  -٤

  
 منذ ،في سلطنة عمانالحصرية مجلة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي و، ةعمان الرقميمجلة تصدر 
سلطنة ومؤسسة عمان للصحافة والنشر ال المعلومات في قنية بالتعاون مع هيئة ت٢٠٠٥ أبريل/نيسان

 تغطية معتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمان ل الفصلية نظرة ثاقبة  هذه المجلةتوفر  .واإلعالن
ة، وهي متوفرة أخبار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولية واألحداث واآلراء واالتجاهات التكنولوجي

  .digitaloman.com على االنترنت من خالل موقعها االلكتروني
  

  واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراً
 

  تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها  -ألف
  

هناك .  من قبل الحكومةمعظم شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات حالياًتمول 
   .لم تتوفر تفاصيل اخرى، و المعلوماتتقنيةتتوالها هيئة خاصة التي ال/عامةاللشراكة لمبادرات جديدة 
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 عات تنمية البنية األساسيةمشرو  -باء
  

  في سنغافورة المعلومات واالتصاالت  تنمية هيئةمذكرة تفاهم مع   -١
    

 ، سنغافورةالمعلومات واالتصاالت في تنمية هيئة المعلومات مذكرة تفاهم مع قنيةهيئة توقعت 
ويشمل  .اتها في الحكومة واستخدامتعزيز التعاون بين البلدين بشأن مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل

التعاون البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل القطاعين العام والخاص والتي سوف تزيد من هذا 
قدرات والقوى التسريع عملية تطوير واعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سلطنة عمان، وتطوير 

  .  في سلطنة عمانتتكنولوجيا المعلومات واالتصاال العاملة وصناعة
  

  مذكرة تفاهم مع شركة هواوي  -٢
  

 ،٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني٢٧في  المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة هواوي قتيةهيئة توقعت 
المساهمة في تطوير النظام التعليمي في السلطنة من خالل توفير تكنولوجيا االتصاالت بهواوي تتعهد و

هيئة هدف ع توقيع هذه المذكرة ميتماشى .  حكوميةة مدرس١٠٠ في) كيةالسلالالشبكة المحلية (الحديثة 
 سد الفجوة الرقمية في سلطنة عمان من خالل دمج تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات في
  .واالتصاالت في التعليم

  
  متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات  -جيم

 
 مسوحاتالرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل تجميع مؤش المعلومات بقنيةهيئة تبدأت 

والحكومية  ٥٢التجاريةفي االعمال  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتستخدام ال  الميدانيمسحال، مثل الميدانية
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلاألسر واألفراد واستخدام نفاذ مدى و ة،التعليمو

 
  ائية لأللفية  األهداف اإلنم-حادي عشر

 
  التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف األلفية  -ألف

 
التنمية المستدامة، والتصديق على ب السلطنة في مختلف األنشطة الدولية ذات الصلة إن مشاركة

 في تحقيق األهداف  التزامها وعزمها على المضي قدماًيبين مدى ،المواثيق التي صدرت في هذا الصدد
  .اإلنمائية لأللفية

  
  واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المعلومات استخدام تكنولوجيا  -باء

  
 العديد من المبادرات ذات الصلة إطالقب المعلومات وهيئة تنظيم االتصاالت قنيةهيئة تقامت كل من 

فيما يلي . فةاقتصاد قائم على المعرإلى التي من شأنها تحويل السلطنة وبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  : وتنفيذها بنجاحإعدادها مشاريع تم أربعة
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  ٥٣التعليم العالينظام قبول   -١
  

تم وقد  .التعليم العاليفي جميع مؤسسات لقبول ل يمركزبإنشاء نظام وزارة التعليم العالي قامت   
شهادة ال اتتحانلطالب الذين أنهوا امل، ويمكن ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ١ ذ منتفعيل هذا النظام على اإلنترنت

تخصصات  العلى المتقدمين عيوزيتم ت و.www.heac.gov.omالموقع من خالل االلتحاق العامة التقدم بطلبات 
   . ودرجاتهماتهم الختيارةالمناسبوالمؤسسات التعليمية 

  
  ٥٤التعليمبوابة وزارة التربية   -٢

  
عناصر التعليمية باستخدام اليع مشروع البوابة التعليمية اإللكترونية حلقة وصل بين جميشكل     

تسهيل العملية التعليمية وتقديمها إلى  ويهدف .مجموعة من البرامج والخدمات العديدة التي تستخدم االنترنت
 ،عناصر التعليميةلا تشابكسهل عملية ي كما أنه ، وجذاب للمعلمين والطالب وأولياء األمورفعالشكل ب
  .دارييساعد في تنظيم ومراقبة العمل اإلو

  
   ٥٥وطنيالتسجيل النظام   -٢

  
تخزين واسترجاع إلى  نظام يهدف وهو ،٣/١/٢٠٠٤في الوطني نظام التسجيل أطلق مشروع   

 ةبيانات الوالد، الذي يحتفظ بقاعدة بيانات في السلطنة المعروفة باسم السجل المدنيأكبر البيانات من خالل 
بيانات بطاقات الهوية للعمانيين وبطاقات اإلقامة ب  أيضاًتفظكما يح ،والوفيات والزواج والطالق في السلطنة

 في جميع أنحاء السلطنة لتوفير الخدمات ١٢ ـال المدنية األحوالنظام جميع مراكز اليربط و. للمقيمين
 .التامةوالدقة السرية ب

  
   ٥٦النقالخدمة التقديم للوظائف بالهاتف   -٢

  
كما فاز هذا الحل . ٢٠٠٩فئة الحكومة اإللكترونية للمية على جائزة القمة العاهذا التطبيق حصل   
الجائزة العربية فئة الحكومة اإللكترونية في لجائزة أفضل محتوى إلكتروني في المنطقة العربية بالمبتكر 

 األنظمةوتكامل ة النقالالهواتف يستخدم هذا الحل تكنولوجيا  . ٢٠٠٩ عام في البحرين للمحتوى اإللكتروني
 من التقدمووزارة القوى العاملة لتمكين المواطنين العمانيين  يرية العامة لشئون ديوان البالط السلطانيالمد في

   .في غضون ثوان ياألولرد الإلعالنات الوظائف عن طريق إرسال الرسائل القصيرة والحصول على 
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  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء   -ثاني عشر
  

  ولوجيا المعلومات واالتصاالتشركات تكن  -ألف
  

 تكنولوجيا المعلومات تعمل في مجال ة تجاريمؤسسة ٥،٩٣١وفقا لوزارة التجارة والصناعة، هناك 
، تليها صيانة وإصالح عامة وبرمجيات حاسوب في تجارة التجزئة من أجهزة تعمل امعظمه. واالتصاالت

تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات على مات  المعلوقنيةهيئة تتأمل و. فرعية الوالوحداتب ياسوالح
كذلك إدخال برنامج حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمبادرات األخرى ذات وواالتصاالت 

  .ةالصلة على النحو المبين في استراتيجية عمان الرقمي
 

  منجم المعرفة
 

  المشروع، لعب٢٠٠٤في عام  قتانطل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلمنجم المعرفة حاضنة يعد  
ة جديدة  شرك١٥هذه الحاضنة تضم . سريع وذات نمو دعةمب دورا محوريا في المساعدة على خلق شركات

 يوفر. ، والبيئة البحريةالمواقع االلكترونيةعاملة في مجاالت األمن اإللكتروني، والهندسة، وتصميم صفحات 
مستشارين المشروع  كما يوفر ،على النمواب المشاريع  أصحلمساعدة وداعمةإبداعية المشروع بيئة 

 واسعة من ورش العمل المصممة خصيصا لتلبية احتياجات ومصالح رجال ومجموعة محترفينومدربين 
  . األعمال

 
  المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/البحث والتطوير والمبادرات  -باء

  
ية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي من شأنها تعزيز أنشطة البحث مجلس البحث العلمي استراتيجوضع 

االستراتيجية وتنفيذها عن وسوف يتم الكشف الكامل . والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  . ٢٠٠٩  الربع الرابع منفي
 

  مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني  -جيم
  

 أي مليون ريال عماني ١٤١تكنولوجيا المعلومات وخدمات استيراد سلع بلغ ، ٢٠٠٨ أيلول من شهر اعتباراً
تصدير سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبلغ . من مجموع الواردات السنوية  في المائة٢

  . ٥٧النفطية الصادرات غير إجمالي من  في المائة٦ مليون ريال عماني والتي تشكل ١٦٣
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   مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني -٦الجدول 
  

  ٢٠٠٨القيمة في 
 )ريال عماني(

  الوصف

 تكنولوجيا المعلوماتوخدمات سلع استيراد  ١٤٠،١٥٨،٢٩٨
 إجمالي الواردات ٦،٥٧١،٦٠٧،٤٠٣

  من إجمالي الوارداتالمعلومات تكنولوجياوخدمات سلع  استيراد نسبة %٢
 تكنولوجيا المعلوماتوخدمات سلع تصدير  ١٦٢،٥٧٨،١٠٨
  الصادرات غير النفطيةإجمالي ٢،٧٠٨،١٢٨،٦٥٠

  من إجمالي الصادرات غير النفطيةتكنولوجيا المعلوماتوخدمات سلع  تصدير نسبة %٦

  اإلدارة العامة لإلحصاءات، وزارة االقتصاد الوطنية: المصدر
  

  لتسهيالت الحكوميةا  -دال
 

إلى هدف ي الذي برنامج حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  المعلوماتقنيةأنشأت هيئة ت  
، وتسهيل نمو الصناعات، وتحسين قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األعمال لقطاع داعمةبيئة  إنشاء

  . األسواق العالميةإلى لتحسين فرص الوصول 
  

تكنولوجيا المختصة ب التجارية الصغيرة والمتوسطة قاعدة األعمال توسيع لىعالتركيز سيتم   
واالتصاالت،  المعلومات واالتصاالت في سلطنة عمان لتسهيل زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات

إنشاء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وفي االستثمارات األجنبية والمحلية، وتوليد فرص عمل جديدة و
قائمة على التكنولوجيا، ورفع مستوى المهارات من خالل التدريب على التكنولوجيا ت تجارية مؤسسا

   .حديثةال
  

 جاهزاات والقطاعمتعددة  شراكة إلنشاءنطالق احاضنات تكنولوجيا المعلومات نقطة سيكون برنامج   
  . ٢٠٠٩في أواخر عام للتشغيل 
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