
 

 
 
 
 
 
 

 سياآاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاسياسات وهاخدماتلالتصاالت وتحسين البنية األساسية 
 ان اإلسكوافي بلد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األمم المتحدة



 

Distr. 
GENERAL 
 
E/ESCWA/ICTD/2005/5 
30 August 2005 
ORIGINAL: ARABIC 

 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاسياسات وهاخدماتتحسين البنية األساسية لالتصاالت و
 في بلدان اإلسكوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمتحدةاألمم ا
٢٠٠٥نيويورك، 



 

ى اإلعراب          ال تنطوي ال تنطوي   ى اإلعراب        التسميات المستخدمة في هذه الدراسة، وال طريقة عرض المادة التي تتضمنها، عل التسميات المستخدمة في هذه الدراسة، وال طريقة عرض المادة التي تتضمنها، عل
يم أو          دان، أو أي إقل يم أو         عن أي رأي آان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المرآز القانوني ألي بلد من البل دان، أو أي إقل عن أي رأي آان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المرآز القانوني ألي بلد من البل

 ..من سلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهامن سلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاأية مدينة أو أية منطقة، أو أية سلطة أية مدينة أو أية منطقة، أو أية سلطة 
 

 ..ال يعني ذآر أسماء شرآات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمهاال يعني ذآر أسماء شرآات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها 
 

 ..جرى تدقيق المراجع، آلما أمكنجرى تدقيق المراجع، آلما أمكن 
 

ذه     ن ه ذآر أي م ة؛ والمقصود ب ة اإلنكليزي ام باللغ ن حروف وأرق دة م م المتح ائق األم وز وث ألف رم ذه   تت ن ه ذآر أي م ة؛ والمقصود ب ة اإلنكليزي ام باللغ ن حروف وأرق دة م م المتح ائق األم وز وث ألف رم تت
 ..ى وثيقة من وثائق األمم المتحدةى وثيقة من وثائق األمم المتحدةالرموز اإلشارة إلالرموز اإلشارة إل
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 تصدير
 

د   في تحريك  في تحريك   قطاع االتصاالت  قطاع االتصاالت يؤديهيؤديهنطالقا  من الوعي المتنامي بالدور الحيوي الذي    نطالقًا من الوعي المتنامي بالدور الحيوي الذي    اا  د العدي  من األنشطة    من األنشطة   العدي
ية       ى األساس ين البن بح تحس ة، أص ادية واالجتماعي ية      االقتص ى األساس ين البن بح تحس ة، أص ادية واالجتماعي اع ااالقتص اع القط دمات لقط االت والخ دمات التص االت والخ دمها التص ي يق دمها  الت ي يق     الت

تر ات االس ن األولوي ترم ات االس ن األولوي ي م ي اتيجية ف الماتيجية ف المالع رالع ر المعاص د.  .   المعاص دوق دت  وق دتاعتم دان  اعتم دانبل ةبل ة نامي رة نامي رة آثي وير  آثي املة للتط رامج ش وير  ب املة للتط رامج ش  ب
ي    ي ف الح، أو ه ي   واإلص ي ف الح، أو ه ل    واإلص ذا القبي ن ه رامج م اد ب دد اعتم ل    ص ذا القبي ن ه رامج م اد ب دد اعتم وص،       . . ص ه الخص ى وج كوا، عل ة اإلس ي منطق وص،     وف ه الخص ى وج كوا، عل ة اإلس ي منطق  وف

ت ا زال تم ا زال وةم وة الفج عة الفج عة واس ين  واس ين  ب راهن ب ع ال راهنالواق ع ال ي الوضعالوضع و والواق ا ف ا إم ود تتضح معالمه ي  المنش ا ف ا إم ود تتضح معالمه ة المنش ة قل ار قل ار انتش دمات انتش دمات الخ   أو  أو  الخ
ذه الفجوة هي    وو.  .   مقارنة بالمستويات العالمية مقارنة بالمستويات العالميةضعف جودتهاضعف جودتهاآلفتها أو في آلفتها أو في ارتفاع  ارتفاع  في  في   ذه الفجوة هي    ه   للحاجة للحاجة  الرئيسي   الرئيسي  المصدر المصدر ه
 إحداث تلك النقلة     إحداث تلك النقلة    نهجنهجبيد أن   بيد أن   .  .  تحسينات شاملة في قطاعات االتصاالت في المنطقة      تحسينات شاملة في قطاعات االتصاالت في المنطقة      إجراء  إجراء   نقلة نوعية و    نقلة نوعية و    تحقيق  تحقيق إلىإلى

ة خاصة من          يتطلبيتطلب على العكس     على العكس     دليل موح د، بل    دليل موّحد، بل   حسبحسب  يسيريسير وال    وال   آخرآخر إلى    إلى   بلدبلديختلف من   يختلف من    ة خاصة من           العمل على نسج منظوم  العمل على نسج منظوم
 ..بلدبلدالسياسات القطاعية واالستراتيجيات تناسب السمات االقتصادية والسياسية والمؤسسية لكل السياسات القطاعية واالستراتيجيات تناسب السمات االقتصادية والسياسية والمؤسسية لكل 

 
ة    الثانية في سلسلة دراسات        الثانية في سلسلة دراسات        هي  هي وهذه الدراسة وهذه الدراسة   ة   تصدرها اللجن ة األساسية   عن   عن     تصدرها اللجن ة األساسية   البني دان      الال ل  ل البني دان      تصاالت في بل تصاالت في بل
ا المعلومات    ""بعنوان بعنوان   ٢٠٠٣٢٠٠٣ في عام   في عام  ةةللمن السلس من السلس ضض  ، وذلك بعد دراسة صدرت    ، وذلك بعد دراسة صدرت    اإلسكوااإلسكوا ا المعلومات    البنية األساسية لتكنولوجي البنية األساسية لتكنولوجي

 ..(E/ESCWA/ICTD/2003/4)  "" في بلدان اإلسكوا في بلدان اإلسكواواالتصاالتواالتصاالت
 

ي    في سياق     في سياق     هذه الدراسة   هذه الدراسة   أعدت  أعدت وقدوقد  ي   البرنامج الفرعي المعن ا   البرنامج الفرعي المعن ا بتكنولوجي  من أجل      من أجل      المعلومات واالتصاالت     المعلومات واالتصاالت    بتكنولوجي
ل امج عم من برن ي ض ل اإلقليم لالتكام امج عم من برن ي ض ل اإلقليم ة االقتالتكام ة االقت اللجن يا  اللجن ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي يا ص ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي نتينص رة الس نتينلفت رة الس    لفت

ى التي           استعراض استعراض   فالهدف األول هو   فالهدف األول هو   .  .  ، وذلك لهدفين رئيسيين   ، وذلك لهدفين رئيسيين   ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤ اليب المثل ى التي            التجارب الناجحة واألس اليب المثل  التجارب الناجحة واألس
ة        وسعرها وتنو عها   وسعرها وتنّوعها  خدمات االتصاالت خدمات االتصاالت جودة  جودة  يمكن أن يكون لها األثر األآبر في تحسين         يمكن أن يكون لها األثر األآبر في تحسين          ة احتياجات التنمي ة        لمواآب ة احتياجات التنمي  لمواآب

 ..متطلبات اندماجها في مجتمع المعلومات العالميمتطلبات اندماجها في مجتمع المعلومات العالميتلبية تلبية  المنطقة و المنطقة ولبلدانلبلدانتماعية تماعية االقتصادية واالجاالقتصادية واالج
 

ا األساسية                  هوهو الثاني    الثاني   والهدفوالهدف  يا في تحسين بنيته ا األساسية                   إلقاء الضوء على أحدث حلقات مسيرة منطقة غربي آس يا في تحسين بنيته  إلقاء الضوء على أحدث حلقات مسيرة منطقة غربي آس
اتها،     دماتها وسياس االت وخ ا االتص ة بتكنولوجي اتها،    الخاص دماتها وسياس االت وخ ا االتص ة بتكنولوجي كووالخاص كذل الل    ذل ن خ الل  م ن خ ينات   م ح التحس تعراض بعض مالم ينات   اس ح التحس تعراض بعض مالم اس

ى مجموعة من           .  .   في العامين المنصرمين    في العامين المنصرمين   أنجزتأنجزت  التيالتيواإلنجازات  واإلنجازات   ى مجموعة من           وتخلص الدراسة إل  والتوصيات    والتوصيات   المالحظات المالحظات وتخلص الدراسة إل
 ..األهداف اإلنمائيةاألهداف اإلنمائية اإلسراع في إحداث النقلة النوعية وردم الفجوة وتحقيق  اإلسراع في إحداث النقلة النوعية وردم الفجوة وتحقيق بشأنبشأن

 
اول   .  .  وتقع هذه الدراسة في مقدمة وثالثة فصول      وتقع هذه الدراسة في مقدمة وثالثة فصول        اول   تتن ة األساسية وتط           تتن وم تحسين البني ة مفه ة األساسية وتط           المقدم وم تحسين البني ة مفه ك  المقدم ك  ور ذل ور ذل

استعراضا  للمحاور الرئيسية والقضايا        استعراضًا للمحاور الرئيسية والقضايا        ؛ ويتضمن الفصل األول      ؛ ويتضمن الفصل األول      المفهوم واألساليب المختلفة لدراسة ذلك التطور     المفهوم واألساليب المختلفة لدراسة ذلك التطور     
ية  ة األساس ى البني ا عل ن إدخاله ي يمك ينات الت ة بالتحس ارة المرتبط ية المخت ة األساس ى البني ا عل ن إدخاله ي يمك ينات الت ة بالتحس ارة المرتبط ات الالللالمخت دماتها والسياس االت وخ ات تص دماتها والسياس االت وخ تص

رات               يمك  يمك تكوين فكرة أساسية  تكوين فكرة أساسية  المرتبطة بها، لكي يتسنى للقارئ      المرتبطة بها، لكي يتسنى للقارئ       ع اإلقليمي في ظل المتغي رات              ن من خاللها قراءة الواق ع اإلقليمي في ظل المتغي ن من خاللها قراءة الواق
ة ةالعالمي ؤثرة   ،،العالمي ل الم ية والعوام ايا الرئيس م القض ذلك بفه مح آ ؤثرة    ويس ل الم ية والعوام ايا الرئيس م القض ذلك بفه مح آ اني   ويس اني  ؛ ويتضمن الفصل الث ًا ل؛ ويتضمن الفصل الث ا  لاستعراض بعض بعض استعراض

ة في               ة األساسية لالتصاالت وخدماتها المحدث ة في              دراسات الحالة وقصص النجاح وبعض مالمح التحسينات في البني ة األساسية لالتصاالت وخدماتها المحدث دراسات الحالة وقصص النجاح وبعض مالمح التحسينات في البني
دان دانبل ة بل ة  المنطق ريعي     المنطق الح تش ن إص ا م رتبط به ا ي ؤخرًا وم ريعي    م الح تش ن إص ا م رتبط به ا ي ؤخرا  وم  م

ي  ي ومؤسس ي وهيكل ي ومؤسس ث   وهيكل ل الثال من الفص ث   ؛ ويتض ل الثال من الفص يات  ؛ ويتض ات وتوص يات  مقترح ات وتوص أنمقترح أنبش ية ل  بش ة األساس ين البني ية ل   تحس ة األساس ين البني االت تحس االتالتص   التص
 ..وخدماتها وسياساتهاوخدماتها وسياساتها

 
 النضج في البنية األساسية       النضج في البنية األساسية      ياتياتمستومستوتطور  تطور  يتناول المرفق األول    يتناول المرفق األول    .  .  وتتضمن الدراسة أيضا  أربعة مرفقات    وتتضمن الدراسة أيضًا أربعة مرفقات     

ى    ٢٠٠٥٢٠٠٥ و و٢٠٠٣٢٠٠٣   بين عامي  بين عامي المنطقةالمنطقةميع بلدان   ميع بلدان   ججفي  في   ى    ؛ والمرفق الثاني نسبة انتشار اإلنترنت إل الحاسوب  الحاسوب  انتشار  انتشار  ؛ والمرفق الثاني نسبة انتشار اإلنترنت إل
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دال ؛ والمرفق الثالث مزايا نظام      ؛ والمرفق الثالث مزايا نظام      ٢٠٠٤٢٠٠٤حتى نهاية عام    حتى نهاية عام     دال ابت ه؛             ابت دفق اإلرسال في دد البروتوآوالت وت ه؛              اللصائق المتع دفق اإلرسال في دد البروتوآوالت وت  اللصائق المتع
 .. مؤخرا  مؤخرًااالتصاالتاالتصاالتوالمرفق الرابع استعراض موجز للتطورات التي شهدتها بلدان اإلسكوا في مجال والمرفق الرابع استعراض موجز للتطورات التي شهدتها بلدان اإلسكوا في مجال 
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 ٦٧٦٧ .................ة ة التصاالت في المنطق    التصاالت في المنطق    مقترح إنشاء الشبكة اإلقليمية المتكاملة ل      مقترح إنشاء الشبكة اإلقليمية المتكاملة ل       -٢٢  
 ٦٧٦٧ ................................................................مالحظات ختامية وتوصيات     مالحظات ختامية وتوصيات      -باءباء 

 
 قائمة األطر

 
 ٧٧ ...............................................................االتصاالت ومنظمة التجارة العالمية       االتصاالت ومنظمة التجارة العالمية        -١١
 ٧٧ ........................................................شرآة االتصاالت السعودية   شرآة االتصاالت السعودية   :  :  تغيير الملكيةتغيير الملكية -٢٢
 ٩٩ .......................................................تحرير االتصاالت في بعض بلدان اإلسكوا     تحرير االتصاالت في بعض بلدان اإلسكوا      -٣٣
 ١١١١ .........................................................المهام األساسية لسلطة تنظيم االتصاالت       المهام األساسية لسلطة تنظيم االتصاالت        -٤٤
 ١٢١٢ ................................................................سكواسكواتنظيم االتصاالت في بلدان اإل    تنظيم االتصاالت في بلدان اإل     -٥٥
 ١٦١٦ .......................................... شبكات الجيل التالي في بريطانيا         شبكات الجيل التالي في بريطانيا        الموقف منالموقف مننبذة عن نبذة عن  -٦٦
 ١٧١٧ ........................................................................مشروع شراآة الجيل الثالث    مشروع شراآة الجيل الثالث     -٧٧
 ١٧١٧ ..................................................................خصائص هيكلية لتحقيق المقاربة       خصائص هيكلية لتحقيق المقاربة        -٨٨
 ١٩١٩ ................................فتح آفاقا  جديدة في الخدمات     فتح آفاقًا جديدة في الخدمات     ييالنظام الفرعي للوسائط المتعددة       النظام الفرعي للوسائط المتعددة        -٩٩
 ٢٠٢٠ ...................................................................... الرزم  الرزم ابتدالابتدالالتسيير التقليدي و  التسيير التقليدي و   -١٠١٠
 ٢٨٢٨ ..........................................................خدمات الحزمة العريضة     خدمات الحزمة العريضة     مصر وانتشار  مصر وانتشار   -١١١١
 انتشار نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت في المملكة العربية السعوديةانتشار نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت في المملكة العربية السعودية -١٢١٢

 ٣٢٣٢ .................................................................................رغم عدم مشروعيتهارغم عدم مشروعيتها 
 ٣٧٣٧ .................................................................تنبؤات لصناعة االتصاالت عالميا       تنبؤات لصناعة االتصاالت عالمياً       -١٣١٣
 ٣٩٣٩ .......................................تحوالت جذرية في شرآة اتصاالت هندية       تحوالت جذرية في شرآة اتصاالت هندية       : : دراسة حالة  دراسة حالة   -١٤١٤
 ٤٠٤٠ ................................................................................الطلب  الطلب  -عندعند-أطر عمل أطر عمل  -١٥١٥
 ٤٨٤٨ ...........................................................................اإلنترنت في مصر   اإلنترنت في مصر   مبادرة مبادرة  -١٦١٦
 ٤٩٤٩ ....................................................٢٠٠٣٢٠٠٣ لعام   لعام  ٣٣مالمح المرسوم االتحادي رقم  مالمح المرسوم االتحادي رقم   -١٧١٧
 ٥٠٥٠ ..........................سوق اإلنترنت في اإلمارات العربية المتحدة قبل فتح باب المنافسة            سوق اإلنترنت في اإلمارات العربية المتحدة قبل فتح باب المنافسة             -١٨١٨
 ٥٦٥٦ .....................................................خصائص الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة          خصائص الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة           -١٩١٩
 ٥٨٥٨ ........................................................ دورا  تكامليا   دورًا تكاملياً -التعاون مع القطاع الخاص       التعاون مع القطاع الخاص        -٢٠٢٠
 ٦٠٦٠ ............................................م شبكة رقمية عامة للبيانات      م شبكة رقمية عامة للبيانات      مواصفات وعوامل تقيي  مواصفات وعوامل تقيي   -٢١٢١
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 الصفحة
 

 قائمة األشكال
 
 ٤٤ ...........................................................................محاور التحسينات الممكنة    محاور التحسينات الممكنة     -١١
 ٨٨ ...........................................وضع المنافسة في االتصاالت على المستوى المحلي         وضع المنافسة في االتصاالت على المستوى المحلي          -٢٢
 ١٣١٣ ..........................................................الهيئات المنظمة لالتصاالت      الهيئات المنظمة لالتصاالت      عداد عداد أأتزايد تزايد  -٣٣
 ١٥١٥ .................................................................................التقارب بين الخدمات    التقارب بين الخدمات     -٤٤
 ١٦١٦ ....................................................لعريضة الحزمة   لعريضة الحزمة   الخدمات الثالثية والشبكات ا      الخدمات الثالثية والشبكات ا       -٥٥
 بروتوآولبروتوآوللى لى هيكل النظام الفرعي للوسائط المتعددة المبنية عهيكل النظام الفرعي للوسائط المتعددة المبنية عنظرة مبس طة على نظرة مبّسطة على  -٦٦

 ١٨١٨ ................................................................................................اإلنترنت اإلنترنت 
 ٢٢٢٢ .........................................................أشكال تصميمية ممكنة للشبكات الضوئية      أشكال تصميمية ممكنة للشبكات الضوئية       -٧٧
 ٢٤٢٤ ..........................................................مزايا التقارب باستخدام الحلول الضوئية        مزايا التقارب باستخدام الحلول الضوئية         -٨٨
 ٢٤٢٤ .....................................منحنيات نشوء وارتقاء أجيال الخدمات العريضة الحزمة          منحنيات نشوء وارتقاء أجيال الخدمات العريضة الحزمة           -٩٩
 ٢٥٢٥ ..............................................عالقة الخدمات العريضة الحزمة ببعضها البعض          عالقة الخدمات العريضة الحزمة ببعضها البعض           -١٠١٠
 ٢٦٢٦ ..................................................................هيكلية الشبكات العريضة الحزمة      هيكلية الشبكات العريضة الحزمة       -١١١١
 ٣١٣١ ...............................................أنماط نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت      أنماط نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت       -١٢١٢
 ٣٣٣٣ ................إيرادات سوق تقنيات نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت في العالم          إيرادات سوق تقنيات نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت في العالم           -١٣١٣
 ٣٤٣٤ .......................... النطاقات المختلفة        النطاقات المختلفة       حجم التوزيع النسبي لتقنيات الرزم الصوتية في       حجم التوزيع النسبي لتقنيات الرزم الصوتية في        -١٤١٤
 مقارنة بين االستراتيجيتين البديلتين في إدخال تقنيات نقل الصوت باستخداممقارنة بين االستراتيجيتين البديلتين في إدخال تقنيات نقل الصوت باستخدام -١٥١٥

 ٣٦٣٦ .........................................................بروتوآول اإلنترنت على الشبكات العامة     بروتوآول اإلنترنت على الشبكات العامة      
 ٣٨٣٨ ..........................................................................................يديدزوزوسلسلة الت سلسلة الت  -١٦١٦
 ٥٤٥٤ ..............................................البنية األساسية لشبكة اإلرسال المرآزية في لبنان        البنية األساسية لشبكة اإلرسال المرآزية في لبنان         -١٧١٧
 ٥٥٥٥ .............................تخدام الخطوط التماثلية      تخدام الخطوط التماثلية      الوصف الفني ألسلوب تحقيق الربط باس      الوصف الفني ألسلوب تحقيق الربط باس       -١٨١٨
 ٥٥٥٥ ..............................الوصف الفني ألسلوب تحقيق الربط باستخدام الخطوط الرقمية            الوصف الفني ألسلوب تحقيق الربط باستخدام الخطوط الرقمية             -١٩١٩
 ٦١٦١ .....................................................................النطاق الجغرافي لتغطية الثريا        النطاق الجغرافي لتغطية الثريا         -٢٠٢٠
 ٦٢٦٢ .........................................................................هواتف الثريا للخدمة العامة     هواتف الثريا للخدمة العامة      -٢١٢١
 ٦٤٦٤ .......................................................................المسار المخطط لنظام فالكون       المسار المخطط لنظام فالكون        -٢٢٢٢

 
 ٧٠٧٠ ...........................................................................................................المراجع  المراجع  
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 الصفحة
 

 المرفقات
 
 ٧٢٧٢ ................... في مستويات نضج البنية األساسية وبيئتها وخدماتها في المنطقة           في مستويات نضج البنية األساسية وبيئتها وخدماتها في المنطقة          التطورالتطور -١١
 ٧٣٧٣ ..................٢٠٠٤٢٠٠٤بنهاية عام  بنهاية عام  :   :   الحاسوب الحاسوب استخدام  استخدام  نسبة انتشار استخدام اإلنترنت إلى     نسبة انتشار استخدام اإلنترنت إلى      -٢٢
 ٧٤٧٤ ............ اللصائق المتعددة البروتوآوالت وأسلوب تدفق اإلرسال فيه          اللصائق المتعددة البروتوآوالت وأسلوب تدفق اإلرسال فيه         ابتدال ابتدال مزايا نظام   مزايا نظام    -٣٣
 ٧٦٧٦ ............ا في مجال االتصاالت     ا في مجال االتصاالت     استعراض موجز للتطورات الحاصلة في بلدان اإلسكو         استعراض موجز للتطورات الحاصلة في بلدان اإلسكو          -٤٤
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 مسرد المصطلحات
 

Transmission إرسالإرسال
Optical transmission ضوئيضوئيرسال رسال إإ

Trunk transmission إرسال جذعيإرسال جذعي
Core transmission إرسال مرآزيإرسال مرآزي

Free emergency numbers  المجانية المجانيةالطوارئالطوارئ  أرقامأرقام
Call waiting إشارة انتظارإشارة انتظار

Synchronous multiplexed signal إشارة مضممة متزامنةإشارة مضممة متزامنة
Commoditizing إضفاء طابع السلعإضفاء طابع السلع

Constraint-based-setup إعداد معتمد على المحدداتإعداد معتمد على المحددات
Shortest path first أقصر مسار أوال أقصر مسار أوًال

Switching ابتدالابتدال
Circuit switching  الدارات الداراتابتدالابتدال
Packet switching    الرزم الرزمابتدالابتدال
Optical switching ضوئيضوئي  ابتدالابتدال
Multiprotocol label switching (MPLS)  اللصائق المتعددة البروتوآوالت اللصائق المتعددة البروتوآوالتابتدالابتدال
Layer 2 switching  من المستوى الثاني من المستوى الثانيابتدالابتدال

Long distance communication ويلة المسافةويلة المسافةطط  تصاالتتصاالتاا
  Hosting استضافةاستضافة

Push-to-talk ضغط للتحدثضغط للتحدثاا
Multicast المتعدد المتعدد   بثبث
IP multicast video streams لدفقات الفيديوية باستخدام بروتوآول اإلنترنت االمتعدد بث
Unicast منفرد منفرد   بثبث

End-user service logic خدمات المستخدم النهائيخدمات المستخدم النهائيلل  يةيةمنطقمنطقبرامج برامج 
Internet protocol بروتوآول اإلنترنتبروتوآول اإلنترنت

Wireless Apllication Protocol (WAP) بروتوآول التطبيقات الالسلكيةبروتوآول التطبيقات الالسلكية
Open Shortest Path First Protocol  األقصر أوال  األقصر أوًالالمسارالمسارروتوآول روتوآول بب

Session Initiation Protocol الدوراتالدوراتبروتوآول بدء بروتوآول بدء 
 Resource Reservation Protocol بروتوآول حجز المواردبروتوآول حجز الموارد

Telecards االتصالاالتصال  بطاقاتبطاقات
Build Operate Transfer (BOT) تشغيل ونقل الملكيةتشغيل ونقل الملكيةبناء وبناء والال
Build Own Operate Transfer (BOOT) تشغيل ونقل الملكيةتشغيل ونقل الملكيةتملك وتملك وووبناء بناء الال

Chain/tree شجريةشجريةتسلسلية تسلسلية بنية بنية 
International gateways بوابات االتصاالت الدوليةبوابات االتصاالت الدولية

Voice gateway صوتيةصوتية  بوابةبوابة
Multi-service Gateway  الخدمات الخدماتمتعددةمتعددةبوابة بوابة 
Media gateway وسائطوسائطبوابة بوابة 
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)ابعت (مسرد المصطلحات  

Signaling تأشيرتأشير
Customer premises equipment (CPE) الطرفيةالطرفية  العمالءالعمالء  تجهيزاتتجهيزات

Light streams دفقات ضوئيةدفقات ضوئيةتت
Cash out flows صادرةصادرة  نقديةنقدية  تدفقاتتدفقات
Cash in Flows واردةواردةنقدية نقدية تدفقات تدفقات 
Synchronous digital hierarchy (SDH) متزامنةمتزامنة  رقميةرقمية  تراتبيةتراتبية

Plesiochronous Digital Hierachy متزامنةمتزامنةتراتبية رقمية شبه تراتبية رقمية شبه 
Frame relay األطراألطرترحيل ترحيل 

Cost-based pricing تسعير على أساس الكلفةتسعير على أساس الكلفة
Network router/routing شبكيشبكيتسيير تسيير 

TV voting تصويت عبر التلفازتصويت عبر التلفاز
Dense wave division multiplexing  التقسيم الموجي الكثيف التقسيم الموجي الكثيف باستخدام باستخدامضميمضميمتت

Unbundling Local Loops  المحلية المحليةتفكيك الداراتتفكيك الدارات
Service Convergences  الخدمات الخدماتتقاربتقارب
 Packet-forwarding and Packet-switching  الرزم الرزمابتدالابتدالدفع ودفع وتقنيات تقنيات 

  Technologies 
Outsourcing خارجيخارجيتلزيم تلزيم 

Market-orientation توج ه نحو آليات السوقتوّجه نحو آليات السوق
  Broadband connectivity  الحزمة الحزمةعريضعريضتوصيل توصيل 

Base station Controller (BSC) إرسال إرسال   جهاز التحكم بقاعدةجهاز التحكم بقاعدة
DSL Access Multiplexer (DSLAM)  الرقمية الرقميةالمشترآينالمشترآينخطوط خطوط إلى إلى  النفاذ  النفاذ مضمممضممجهاز جهاز 
Quality of service  الخدمة الخدمةةةجودجود
Third generation (3G) جيل الثالثجيل الثالثالال

Emerging pockets ناشئةناشئةب ب جيوجيو
Transit traffic العبورالعبور  حرآةحرآة
Gulf ring خليجيةخليجيةحلقة حلقة 
National ring وطنيةوطنيةحلقة حلقة 

Real time communications service خدمات االتصاالت في الزمن الحقيقيخدمات االتصاالت في الزمن الحقيقي
International roaming services خدمات التجوال الدوليةخدمات التجوال الدولية

Foreign exchange and equities trading services خدمات تداول العمالت األجنبية واألسهمخدمات تداول العمالت األجنبية واألسهم
تراك   دون اش ة ب ة العام ف الخدم دمات هوات تراك  خ دون اش ة ب ة العام ف الخدم دمات هوات االت  ( (خ االت الحص الحص

 ))الهاتفيةالهاتفية
Payphone services

Short Messaging Service خدمة الرسائل القصيرةخدمة الرسائل القصيرة
Multimedia Messaging Service خدمة الرسائل المتعددة الوسائطخدمة الرسائل المتعددة الوسائط

Value added service خدمة القيمة المضافةخدمة القيمة المضافة
Online banking service لكترونيةلكترونيةاإلاإل  المعامالت المصرفيةالمعامالت المصرفية  خدمةخدمة

Triple play خدمة ثالثيةخدمة ثالثية
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Private line service خدمة خط شخصيخدمة خط شخصي
Digital Subscriber Lines (DSL)  الرقمية الرقميةالمشترآينالمشترآينخطوط خطوط 

Asymetric Digital Subscriber Lines (ADSL)  الالمتناظر الالمتناظرةةالرقميالرقمي  ترآينترآينششوط الموط المخطخط
Symetric digital subscriber lines (SDSL) ةة المتناظر المتناظرةةالرقميالرقمي  مشترآينمشترآينوط الوط الخطخط
Ver high data rate digital subscriber lines (VDSL)  بمعدل بيانات مرتفع بمعدل بيانات مرتفعةةالرقميالرقمي  وط المشترآينوط المشترآينخطخط
High-bit digital subscriber lines (HDSL) مرتفعمرتفع بمعدل  بمعدل ةةالرقميالرقمي  وط المشترآينوط المشترآينخطخط

 Leased line خطوط مستأجرةخطوط مستأجرة
Forwarding دفع لألمامدفع لألمام

Voice packets صوتيةصوتية  رزمرزم
Instant Messenging رسائل آليةرسائل آلية

Denial of service رفض الخدمةرفض الخدمة
Next generation networks (NGN) شبكات الجيل التاليشبكات الجيل التالي

Virtual private networks شبكات خاصة افتراضيةشبكات خاصة افتراضية
Meshed IP-ATM networks شبكات عرويةشبكات عروية

Converged networks ت متقاربةت متقاربةشبكاشبكا
Trunk network جذعيةجذعيةشبكة شبكة 
Integrated Services Digital Network رقمية للخدمات المتكاملةرقمية للخدمات المتكاملةشبكة شبكة 
 Broadband Integrated Services Digital Network رقمية للخدمات المتكاملة العريضة الحزمةرقمية للخدمات المتكاملة العريضة الحزمةشبكة شبكة 

  (B-ISDN)
Synchronous optical network (SONET) متزامنةمتزامنة  ضوئيةضوئية  شبكةشبكة
Next generation IP backbone network اإلنترنت مبنية على بروتوآولفقرية من الجيل التالي شبكة 
Core transmission networks مرآزية لإلرسالمرآزية لإلرسالشبكة شبكة 

Public data network شبكة عامة رقميةشبكة عامة رقمية
Core network شبكة مرآزيةشبكة مرآزية

Access/CPE network شبكة نفاذ المشترآينشبكة نفاذ المشترآين
Public- private partnerships خاصخاصوالوال  عامعامالقطاعين الالقطاعين الشراآة بين شراآة بين 

  Mesh عرويعرويشكل شكل 
Virtual classroom صف تعليم افتراضيصف تعليم افتراضي

Packetized voice مرز ممرّزم  صوتصوت
Service-level guarantee ضمانات لمستوى الخدمةضمانات لمستوى الخدمة

Layer Transport  النقل النقلةةطبقطبق
Session control layer بالدوراتبالدوراتطبقة التحكم طبقة التحكم 
Transit layer طبقة العبورطبقة العبور
Hub layer طبقة المجمعطبقة المجمع

Cross-Mux layer  العرضي العرضيمضمممضممالال  طبقةطبقة
Local primary Mux layer  األول األولالمحليالمحليالمضمم المضمم طبقة طبقة 

 
)تابع (مسرد المصطلحات  

Transport and endpoint layer طبقة النقل والنقاط النهائيةطبقة النقل والنقاط النهائية
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Overlay network طبقة فوقية من الشبكةطبقة فوقية من الشبكة
3rd party طرف ثالثطرف ثالث

Very Small Aperture Terminal (VAST) متناهية الصغرمتناهية الصغرأرضية أرضية طرفية طرفية 
Frequency spectrum تردديتردديطيف طيف 

National transit عبور على المستوى الوطنيعبور على المستوى الوطني
Dispatching عمليات إسناد المهامعمليات إسناد المهام
IP addresses عناوين اإلنترنتعناوين اإلنترنت

Class of service (COS) تتفئات نوعية من الخدمافئات نوعية من الخدما
Redundancy فائض فائض 

Internet Engineering task Force (IETF) فرقة عمل هندسة اإلنترنتفرقة عمل هندسة اإلنترنت
  Video on demand فيديو عند الطلبفيديو عند الطلب

 Scalability قابلية التوسعقابلية التوسع
Fiber Optic Gulf آابل األلياف الضوئية الخليجيآابل األلياف الضوئية الخليجي

Digital cable TV ةةالرقميالرقميالتلفزة التلفزة آابل آابل 
Electrical interfaces  الكهربائية الكهربائيةلوحاتلوحات

Video conference مؤتمر فيديويمؤتمر فيديوي
Arab Advisors Group االستشاريين العرباالستشاريين العرب  مجموعةمجموعة

Application server مخدم التطبيقاتمخدم التطبيقات
Label Switching Path اللصائقاللصائق  بتدالبتدالالال  محددمحدد  مسارمسار

 Access level  النفاذ النفاذمستوىمستوى
Domain name registrar النطاقاتالنطاقاتمسج ل أسماء مسّجل أسماء 

Label Edge Routers مسيرات طرفية للصائقمسيرات طرفية للصائق
3rd Generation Partnership Project مشروع شراآة الجيل الثالثمشروع شراآة الجيل الثالث

Virtual operator فتراضيينفتراضييناامشغلين مشغلين 
Time division Multiplexer مضمم التقسيم الزمنيمضمم التقسيم الزمني

European Telecommunications Standards Institute معهد األوروبي للمواصفات القياسية لالتصاالتمعهد األوروبي للمواصفات القياسية لالتصاالتالال
Transit exchanges العبورالعبورمقاسم مقاسم 

Wireless Data Provider مقدم خدمة البيانات الالسلكيةمقدم خدمة البيانات الالسلكية
Internet Exchange إنترنتإنترنت  مقسممقسم
Voice call صوتيةصوتية  مكالمةمكالمة

Multipoint من نقطة إلى عدة نقاطمن نقطة إلى عدة نقاط
Global Packet Radio System (GPRS) منظومة العالمية للرزم الراديويةمنظومة العالمية للرزم الراديويةالال

Wireless platform منصة السلكيةمنصة السلكية
Bearers ناقالتناقالت
International carriers دوليةدوليةناقالت ناقالت 

International half circuit نصف الدارة الدوليةنصف الدارة الدولية

)تابع (مسرد المصطلحات  

Global System for Mobile Communications (GSM) ةةنق النّقالنظام العالمي لالتصاالت النظام العالمي لالتصاالت الالال
IP multimedia subsystem (IMS) للوسائط المتعددة المبنية على بروتوآول نظام الفرعيال



-م - 

 اإلنترنت 
Digital Access Cross-Connect Systems نظام النفاذ الرقمي للترابط البينينظام النفاذ الرقمي للترابط البيني

Submarine cable system بل بحريبل بحريااآآ  نظامنظام
Universal access شاملشاملنفاذ نفاذ 
Broadband access عريض الحزمةعريض الحزمةنفاذ نفاذ 

Basic rate access نفاذ بالمعدل األساسينفاذ بالمعدل األساسي
Primary rate access نفاذ بالمعدل األولينفاذ بالمعدل األولي

Operating expenses (OPEX) نفقات التشغيلنفقات التشغيل
Capital expenditure (CAPEX) رأسمالية رأسمالية نفقات نفقات 
Point-to-Point over Ethernet رنترنتثثشبكة األشبكة األ  علىعلى  إلى نقطةإلى نقطة  نقطةنقطة
Voice over Internet Protocol (VoIP) بروتوآول اإلنترنتبروتوآول اإلنترنت  تخدامتخدامباسباس  الصوتالصوت  نقلنقل

File transfer نقل الملفاتنقل الملفات
Inteserv نمط الخدمات المتكاملةنمط الخدمات المتكاملة
Asynchronous Transfer Mode (ATM) نمط النقل الالمتزامننمط النقل الالمتزامن

Scalable growth نمو تصاعدينمو تصاعدي
Interface واجهةواجهة
Reliability وثوقيةوثوقية
Optical network units وئيةوئيةالضالض  الشبكةالشبكة  اتاتوحدوحد

Radio link وصالت راديويةوصالت راديوية
Fiber optic link من األلياف الضوئيةمن األلياف الضوئية  وصلة حلقيةوصلة حلقية

Non-core function وظيفة غير أساسيةوظيفة غير أساسية
Remote login ولوج عن بعدولوج عن بعد

 



 

 مقدمة
 

ة وم                 ال شك في أن   ال شك في أن     ة طويل ددة هي رحل ا المتع ا وبمحاوره ة وم                  رحلة تطوير قطاع االتصاالت بمراحله ة طويل ددة هي رحل ا المتع ا وبمحاوره تشعبة  تشعبة   رحلة تطوير قطاع االتصاالت بمراحله
ة الخدمات             ة الخدمات            وطموحة ال تنتهي إال عند بلوغ النضج المنشود في منظوم ة       وطموحة ال تنتهي إال عند بلوغ النضج المنشود في منظوم ة والنوعي ة        من حيث الكمي ة والنوعي ك   .  .   من حيث الكمي ك   وتتطلب تل وتتطلب تل

دة   زود بالع ك تتطلب الت ن ذل م م ق، واأله ح الطري ة الوصول ومالم ى نقطة االنطالق وغاي ة التعرف عل دة  الرحل زود بالع ك تتطلب الت ن ذل م م ق، واأله ح الطري ة الوصول ومالم ى نقطة االنطالق وغاي ة التعرف عل الرحل
دليل،   ة وال دليل،  والمؤون ة وال زم فضال فضًالوالمؤون زم  عن الع د  عن الع د الوطي دفالوطي وغ اله ى بل وغ الهدف عل ى بل داند نجحت  د نجحت  وقوق.  .   عل دانالبل ة البل د الرؤي ي تحدي ة ف ة  المتقدم د الرؤي ي تحدي ة ف  المتقدم

ة  ك الرحل ردات تل راءة مف ة وق ك الرحل ردات تل راءة مف وعي،وق وعي،ب ي ب ي  والخوض ف ا والخوض ف اغماره ى غماره ى  والتغلب عل ا والتغلب عل اعوائقه ه ا.  .  عوائقه ر إلي ا تفتق ل م ه افه ر إلي ا تفتق ل م دانفه دانلبل   لبل
 بمعالم الطريق؟بمعالم الطريق؟اإللمام اإللمام   أو عدمأو عدملعدة لعدة بابا  التزودالتزودالنامية هو وضوح الرؤية أم النامية هو وضوح الرؤية أم 

 
 التي    التي   في الخدمات   في الخدمات     ا ًا مستمر   مستمر  ا ًا تطوير   تطوير  يستدعي يستدعي صر   صر   منظومة احتياجات اإلنسان المعا   منظومة احتياجات اإلنسان المعا   في  في  التطور المستمر   التطور المستمر   وو 
ي يتلب ات،تلب ك االحتياج ات، تل ك االحتياج وير تل الي تط وير وبالت الي تط ي وبالت يًا ف ة ا  ف ن جه ية م ة األساس ة  البني ن جه ية م ة األساس ي  و و،، البني ي ف دماتهاف دماتهاخ احيتينخ ن الن احيتين م ن الن ة   م ةالتنظيمي   التنظيمي

ة ةوالهيكلي رى والهيكلي ة أخ ن جه رى  م ة أخ ن جه ياق،    . .  م ذا الس ي ه ياق،  وف ذا الس ي ه ريوف ريتج ة  تج ةغالبي دان  غالبي دانالبل االت  البل اع االتص ي قط دة ف ينات عدي االت   تحس اع االتص ي قط دة ف ينات عدي  .  .   تحس
عظم الدراسات الخاصة بالبنية األساسية لالتصاالت ترآز على قياس درجة انتشار الخدمات    عظم الدراسات الخاصة بالبنية األساسية لالتصاالت ترآز على قياس درجة انتشار الخدمات     المالحظ أن م المالحظ أن مإال أن إال أن 

ة        نسبةنسبةالتي توفرها البنية األساسية     التي توفرها البنية األساسية      ة         إلى عدد السكان في منطق ة   إلى عدد السكان في منطق ة   معين د  أو    أو    معين د بل ين   بل ين مع اس انتشار        مع ات يعرف بقي ا ب اس انتشار         فيم ات يعرف بقي ا ب  فيم
ية دمات األساس يةالخ دمات األساس ة وو.  .  الخ ة الهاتفي ي الكثاف ذلك ه ية ل رات الرئيس ة المؤش ة الهاتفي ي الكثاف ذلك ه ية ل رات الرئيس ب ال،،المؤش ب ال والنس يب  والنس ار الحواس ة النتش يب مئوي ار الحواس ة النتش مئوي

خ    ت، إل خ   الشخصية، ومستخدمي اإلنترن ت، إل ذه المؤشرات ، ، ....الشخصية، ومستخدمي اإلنترن ع ه ذه المؤشرات وجمي ع ه ى    وجمي اس نسبة إل ى  تق اس نسبة إل ا  و و،، عدد السكان  عدد السكان تق ا جميعه  تشير  تشير جميعه
زات   على اقتناء على اقتناء بالدرجة األولى إلى توفر الخدمات وإلى المقدرة        بالدرجة األولى إلى توفر الخدمات وإلى المقدرة         زات التجهي ى       التجهي ى     والحصول عل الرغم من    .  .  الخدمات الخدمات والحصول عل الرغم من    وب وب

ته ا ودراس ة تحليله رات وأهمي ك المؤش ة تل تهأهمي ا ودراس ة تحليله رات وأهمي ك المؤش ة تل يااأهمي ي ف ى ف وة أول ى خط وة أول ي ال   ،، خط ي ال فه ي فه ي تكف  تكف
ة،        وال على استنباط المقترحات       وال على استنباط المقترحات      ،،للداللة على القدرة على تحقيق النقلة النوعية المنشودة       للداللة على القدرة على تحقيق النقلة النوعية المنشودة        ذه النقل ة،       اآليلة إلى تحقيق ه ذه النقل   اآليلة إلى تحقيق ه

 .. على درجة عالية من األهمية على درجة عالية من األهميةمسائلمسائلوهي وهي 
 

ذا    ذا  ومع أن ه نهج ومع أن ه نهج ال ائي م    ال ادة انتشار الخدمات هي الهدف النه ول، حيث زي ائي م     هو نهج بحثي مقب ادة انتشار الخدمات هي الهدف النه ول، حيث زي ن إجراء ن إجراء  هو نهج بحثي مقب
ى  أن يكمله نهج آخر  أن يكمله نهج آخر  من  من بدبد  التحسينات وتحليل المؤشرات، ال   التحسينات وتحليل المؤشرات، ال    ى يعن ائج، وهو نهج الدراسة        يعن ل النت ائج، وهو نهج الدراسة         ببحث الوسائل قب ل النت  ببحث الوسائل قب

ددة    ح مح فات ومالم رة لص ددة   المباش ح مح فات ومالم رة لص ي المباش ي ف اع  ف ل القط اع  هيك ل القط ة   ((هيك ريعات المنظم ة والتش توى المنافس ل مس ة   مث ريعات المنظم ة والتش توى المنافس ل مس  ) ) مث
ة  وو ة  في البني وع الشبكات       (( األساسية     األساسية    في البني ل ن وع الشبكات       مث ل ن دراتها مث دراتها وق ذا هو       . . ))وق ذا هو     وه نهج ا  وه نهج ا  ال ة         ال اليب تطوير البني ة         ألفضل في دراسة أس اليب تطوير البني ألفضل في دراسة أس

 .. خالقة خالقةبطريقةبطريقةاألساسية األساسية 
 

نهج   ومن األمثلة التي توضح أهمية    ومن األمثلة التي توضح أهمية      نهج    هذا ال ى الدراسة المباشرة        هذا ال ائم عل ى الدراسة المباشرة        الق ائم عل ثًال، ، ،  الق ثال ، م ابهان      م دين يتش ة بل ابهان    حال دين يتش ة بل في  في  حال
ان جميع مؤشرات االنتشار في مرحلة زمنية معينة،  جميع مؤشرات االنتشار في مرحلة زمنية معينة،   ان ويتباين ة والتنظيم ومستوى المنافسة ومدى        ويتباين ة والتنظيم ومستوى المنافسة ومدى         في هيكل الملكي  في هيكل الملكي

ا   ي تحكمه ريعات الت ج التش ا  نض ي تحكمه ريعات الت ج التش ل .  .  نض ل فه اويانفه اويانيتس ن     يتس دة م رة واح ى وتي ة عل ى المحافظ درة عل ي الق ن      ف دة م رة واح ى وتي ة عل ى المحافظ درة عل ي الق   ف
 مثاالن لمفهومين متعلقين بشبكات البنية       مثاالن لمفهومين متعلقين بشبكات البنية      يرد فيما يلي  يرد فيما يلي  ولمزيد من اإليضاح    ولمزيد من اإليضاح    .  .  سرعة التطور؟ واإلجابة هي قطعا  ال     سرعة التطور؟ واإلجابة هي قطعًا ال     

 ..األساسيةاألساسية
 

وم،   .  .  المفهوم األول هو الجاهزية للتطور    المفهوم األول هو الجاهزية للتطور      وم،   ووفقًا لهذا المفه ثًال،    ووفقا  لهذا المفه ثال ،     يالحظ، م دين     يالحظ، م دين  أن بل ان   أن بل ان يتمتع  بنسبة انتشار    بنسبة انتشار   يتمتع
رزم     شبكة من شبكات الجيل التالي من         شبكة من شبكات الجيل التالي من        اآلخراآلخر شبكة هاتفية تقليدية و     شبكة هاتفية تقليدية و    يمتلكيمتلكحدهما  حدهما  أأالهاتف الثابت ذاتها،    الهاتف الثابت ذاتها،     رزم    محّوالت ال محو الت ال

الي       .  .  وألياف ضوئية حديثة وغيرها   وألياف ضوئية حديثة وغيرها    الي       ويعتبر البلد الذي يملك شبكة الجيل الت ة    " "ويعتبر البلد الذي يملك شبكة الجيل الت ر جاهزي ة   أآث ر جاهزي ة      " " أآث ديم خدمات حديث ة      لتق ديم خدمات حديث لتق
ى دعم       وبالتالي  وبالتالي ،،طنيهطنيهلموالموا ى دعم       أآثر قدرة عل تدامة     أآثر قدرة عل ة المس تدامة     التنمي ة المس ا ؛؛ التنمي ا  بينم ك       سيضطر  سيضطر  بينم ذي يمتل د ال ك    البل ذي يمتل د ال ة   البل ة   الشبكة التقليدي في  في  الشبكة التقليدي

ب باألجل القري بكته لضخلضخ  األجل القري وير ش تثمارات مضاعفة لتط بكته  اس وير ش تثمارات مضاعفة لتط ديثهاإذاإذا اس ه وتح ة خدمات وير منظوم ديثها أراد تط ه وتح ة خدمات وير منظوم الي .  .   أراد تط الي وبالت وبالت
 ..متشابهمتشابه قطعا  غير  قطعًا غير للبلدين هوللبلدين هوفالوضع النسبي فالوضع النسبي 
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وم  ًا للمفه ومووفق ا  للمفه ة،   ووفق ة عن الجاهزي ل أهمي ذي ال يق اني، ال ة، الث ة عن الجاهزي ل أهمي ذي ال يق اني، ال اغمالث اغمتتن ع تتن ية م ة األساس ة للبني ع  العناصر المختلف ية م ة األساس ة للبني  العناصر المختلف
د يمكن    .  .  بعضها البعض بعضها البعض  د يمكن    فأي بل ك  أن    أن   فأي بل ك يمل ات الخاصة بالشبكات       أأ  يمل ات الخاصة بالشبكات       حدث التقني ه         ،،حدث التقني ه       ويكون في الوقت ذات ي     ويكون في الوقت ذات ر معن ي      غي ر معن  غي

ة     ن الحرآ ب م م مناس ق لحج وى المحق وفير المحت در بت نفس الق ة    ب ن الحرآ ب م م مناس ق لحج وى المحق وفير المحت در بت نفس الق بكات    ،،ب يد ش ر أن يش ن غي بكات  أو م يد ش ر أن يش ن غي ة    أو م رى الزم ة  أخ رى الزم أخ
 قد أسرفت في توقعات حجم السوق وشيدت شبكات               قد أسرفت في توقعات حجم السوق وشيدت شبكات              ي الحظ أن بعض البلدان   ُيالحظ أن بعض البلدان     ،،وفي حالة أخرى  وفي حالة أخرى  .  .  للتوصيل البيني للتوصيل البيني 

وارد المحدودة،    ، تسب ب، تسّببوما أآثرهاوما أآثرها، ،  الحاالت الحاالت فهذه فهذه. . ذات طاقات تفوق آثيرا  حجم الطلب الواقعي   ذات طاقات تفوق آثيرًا حجم الطلب الواقعي    يمًا للم وارد المحدودة،     هدرًا جس يما  للم  هدرا  جس
ي   ة ف ي  وخاص ة ف دانوخاص دانالبل ة البل ة  النامي ادة  فف  . .  النامي ري ع دان تج ادة  البل ري ع دان تج ال       البل ة إلدخ د المتوالي الل والتجدي ن اإلح رى م ات أخ ال        عملي ة إلدخ د المتوالي الل والتجدي ن اإلح رى م ات أخ  عملي

 ..تكنولوجيات جديدة دون االستفادة القصوى من االستثمارات السابقةتكنولوجيات جديدة دون االستفادة القصوى من االستثمارات السابقة
 

ة   الدراسة الدراسة مع  مع    ولذلك ال بد من أن تترافق     ولذلك ال بد من أن تترافق       ة المتأني ل المؤشرات، مع دراسة            المتأني ل المؤشرات، مع دراسة             لنسب االستخدام وتحلي اول   لنسب االستخدام وتحلي اول   تتن    تتن
ددة وجوانب مباشرة       قطاع االتصاالت والبنية األساسية المرتبطة به من زو       قطاع االتصاالت والبنية األساسية المرتبطة به من زو        ا متع ددة وجوانب مباشرة       اي ا متع رز  اي رز  ، فتب ة       ، فتب اين حقيق ة        بوضوح تب اين حقيق  بوضوح تب

دة     تطويرتطويرالكلفة وإمكانية   الكلفة وإمكانية   حجم  حجم   وتتيح تفهما لألمور المرتبطة بجودة الخدمة و        وتتيح تفهما لألمور المرتبطة بجودة الخدمة و       للبلدانللبلداناألوضاع النسبية   األوضاع النسبية    دة      خدمات جدي  خدمات جدي
ات   ترشيد القرارات االستراتيجية، وآشف إمكا       ترشيد القرارات االستراتيجية، وآشف إمكا       هذه الدراسة أيضا     هذه الدراسة أيضاً   تتيحتتيحوو.  .   على البنية األساسية القائمة     على البنية األساسية القائمة    باالعتمادباالعتماد ات  ني ني

ى          ى         التكامل بين فئات وعناصر الشبكة، والتوصل إل ة،   التكامل بين فئات وعناصر الشبكة، والتوصل إل ة،   مواقف معتدل ى      و  و مواقف معتدل ى     تفضي إل ادل   الترتيب النسبي     الترتيب النسبي     تفضي إل ادل   الع دان، الع دان، للبل   للبل
رة     وو اليب مبتك راح طرق وأس رة     اقت اليب مبتك راح طرق وأس ة األساسية  لتطوير لتطوير اقت ة األساسية   البني ة     وو.  .   لالتصاالت  لالتصاالت  البني ك األمور الهام ة     آل تل ك األمور الهام رًا  آل تل را   آثي ا  آثي ا تغفله ا  م ا تغفله م

ات  ات الدراس ى  الدراس ر عل ي تقتص ى  الت ر عل ي تقتص ي  الت ة األساس دمات البني ار خ ي   انتش ة األساس دمات البني ار خ ذه   ،،ةة انتش ل ه ة مث ك ألن دراس ذه    وذل ل ه ة مث ك ألن دراس   وذل
 ..المفصلة والمعمقةالمفصلة والمعمقة تتطلب العديد من البحوث المتخصصة  تتطلب العديد من البحوث المتخصصة بواقعيةبواقعيةاألبعاد األبعاد 

 
اد                 ددة األبع املة متع اد               وتعد هذه الدراسة خطوة على الطريق نحو دراسات ش ددة األبع املة متع ل وتعد هذه الدراسة خطوة على الطريق نحو دراسات ش ل لتحلي اذج التي       لتحلي راح النم اذج التي        واقت راح النم  واقت

ة  ي المنطق دماتها ف ية لالتصاالت وخ ة األساس ين البني ة تصلح لتحس ي المنطق دماتها ف ية لالتصاالت وخ ة األساس ين البني ين: : تصلح لتحس بل تحس ينس بل تحس ى س ة عل درة المالي دمات والق ى  الخ ة عل درة المالي دمات والق  الخ
ية        دمات األساس لة الخ تحدثة لسلس ويق المس اليب التس تخدامها، وأس ية       اس دمات األساس لة الخ تحدثة لسلس ويق المس اليب التس تخدامها، وأس ات   وواس افة، والسياس ة المض ات   ذات القيم افة، والسياس ة المض ذات القيم

ات والتوجهات        تعرتعرذلك س ذلك س إلى  إلى  وفي طريقها   وفي طريقها   .  .  واالستراتيجيات المثلى لإلصالح وغيرها   واالستراتيجيات المثلى لإلصالح وغيرها    ات والتوجهات        ض الدراسة ألحدث التقني ض الدراسة ألحدث التقني
ة األسا        ة بتحديث البني ة األسا       والبدائل المتعلق ة بتحديث البني ة التحول       والبدائل المتعلق ة التحول       سية وآيفي ى سية وآيفي ى إل الي        إل ل الت الي         شبكات الجي ل الت ذلك   وو.  .  خصوصا  خصوصاً  شبكات الجي ذلك   آ   سيجري سيجري آ

ا  ة وم ات الدولي ي إطار االتفاق يم واإلصالح ف ة والتنظ ة بالملكّي ل السياسات المتعلق ا تحلي ة وم ات الدولي ي إطار االتفاق يم واإلصالح ف ة بالملكي ة والتنظ ل السياسات المتعلق افعتحلي ا من من افعيترتب عليه ا من من   يترتب عليه
اءوأوأ اءعب اع االتصاالت     .  .  عب ة بخصخصة قط ددات المرتبط اطر والمح ى المخ ة الضوء عل ذه الدراس تلقي ه ا س اع االتصاالت     آم ة بخصخصة قط ددات المرتبط اطر والمح ى المخ ة الضوء عل ذه الدراس تلقي ه ا س آم
هوو تثمار في هاالس تثمار في ن  .  .  االس ارب ع ض التج ى بع رف عل ن  وللتع ارب ع ض التج ى بع رف عل بوللتع بآث دان ، ، آث ة بل رت ثالث دان اختي ة بل رت ثالث ن اختي ن  م   م

راء        هي اإلمارات العربية المتحدة ولبنان ومصر       هي اإلمارات العربية المتحدة ولبنان ومصر      المنطقةالمنطقة اء المسؤولين والخب راء        إلجراء دراسات حالة تفصيلية، ولق اء المسؤولين والخب  إلجراء دراسات حالة تفصيلية، ولق
ين   ين  المعني ي المعني ي ف ذه ف ذه آل من ه دانآل من ه دانالبل رًا .  .  البل را  وأخي ددة ألصحاب المصلحة من  سيجريسيجريوأخي ديم مقترحات مح ددة ألصحاب المصلحة من   تق ديم مقترحات مح اذ  تق اذ أجل اتخ أجل اتخ

تثمارات  جذبجذب أن تحدث نقلة نوعية حتى يتسن ى  أن تحدث نقلة نوعية حتى يتسّنى من شأنهامن شأنهاالخطوات العملية التي   الخطوات العملية التي    تثمارات   االس دان   االس ى بل دان  إل ى بل ة،  إل ة،   المنطق يمكن  يمكن  وو المنطق
 ..االسترشاد بها عند التخطيط اإلقليمي المتكاملاالسترشاد بها عند التخطيط اإلقليمي المتكامل
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   محاور وقضايا تحسين البنية األساسية لالتصاالت والخدمات والسياسات-أوال 
 

 سية للتحسينات الممكنةالرئيمحاور ال  -ألف
 

ل قطاع االتصاالت            التي يمكن   التي يمكن  التحسيناتالتحسينات  ل قطاع االتصاالت            إدخالها على قطاع واسع مث ة           ،، إدخالها على قطاع واسع مث ود الدؤوب لة من الجه ة            هي سلس ود الدؤوب لة من الجه  هي سلس
د من المحاور التي                            ادرات، وتتسع لتشمل العدي رامج والمب ة من الب د من المحاور التي                           التي ال تنقطع بل تتواصل في حلقات متالحق ادرات، وتتسع لتشمل العدي رامج والمب ة من الب التي ال تنقطع بل تتواصل في حلقات متالحق

 .. نهجا  شامال  نهجًا شامًال معا  معًاتكو نتكّون
 

ى                في في  التحسينات     التحسينات    ال يمكن حصر  ال يمكن حصر  ولذلك  ولذلك    ل عل رامج، ب ى                 نمط واحد وال في مجموعة من اإلجراءات أو الب ل عل رامج، ب  نمط واحد وال في مجموعة من اإلجراءات أو الب
س سالعك ن  إذإذ  ،،العك نيمك ادرات   يمك طة والمب ن األنش د م ى العدي ر إل ادرات    النظ طة والمب ن األنش د م ى العدي ر إل اريع النظ اريعوالمش ددة  والمش ميات متع ت مس ة تح ددة   الجاري ميات متع ت مس ة تح   الجاري

ير من  ير من   في آث   في آث  فلبعضهافلبعضها حلقة من حلقات السلسلة المتواصلة، وإن لم تكن ظاهريا  ذات ارتباط مباشر،               حلقة من حلقات السلسلة المتواصلة، وإن لم تكن ظاهريًا ذات ارتباط مباشر،              اعتبارهااعتبارهاعلى  على  
 ..سرهاسرهاأأبب على العملية  على العملية آبير األثرآبير األثراألحيان األحيان 

 
ن وو  ي يمك ية الت اور الرئيس ف المح د أوًال تعري ن المفي ن م ي يمك ية الت اور الرئيس ف المح د أوال  تعري ن المفي ى م ى  عل هاأأ عل هاساس ن ساس ات م نيف مجموع ن  تص ات م نيف مجموع   تص

ى  وبعد ذلك   وبعد ذلك   .  .  المشاريعالمشاريعالمبادرات واألنشطة و  المبادرات واألنشطة و   ى  يصار إل ى حد                يصار إل ة المرتبطة بكل محور عل ى حد                 دراسة القضايا المختلف ة المرتبطة بكل محور عل   ةة دراسة القضايا المختلف
ى محور من      والتعرف على بعض النماذج أو التوص     والتعرف على بعض النماذج أو التوص      ز عل ا الترآي ى محور من      يات التي يمكن االسترشاد بها إذا أرادت دولة م ز عل ا الترآي يات التي يمكن االسترشاد بها إذا أرادت دولة م

ال اور وإي الالمح اور وإي اءءالمح ي خططه ة ف اه أولوي ي خططه ة ف اور، .  .  ه أولوي ف المح د تعري اور، وبع ف المح د تعري نوبع بح م نيص بح م د يص د  المفي وف المفي وفالوق اليب الوق ى األس اليب  عل ى األس  عل
 .. التعاطي مع المحاور المختلفة بأسلوب عملي وفع ال التعاطي مع المحاور المختلفة بأسلوب عملي وفّعالفيفيوالمنهجيات التي يمكن أن تتبعها الجهات المعنية والمنهجيات التي يمكن أن تتبعها الجهات المعنية 

 
رفولول  رفلتع اورلتع ى المح اور عل ى المح ن عل د م ن، ال ب د م تعراض  ، ال ب تعراضاس ة    اس ة العملي ن الناحي االت، فم اع االتص ة قط يط لطبيع ة     بس ة العملي ن الناحي االت، فم اع االتص ة قط يط لطبيع  بس

قطاع اقتصادي خدمي مرتكز على مؤسسات       قطاع اقتصادي خدمي مرتكز على مؤسسات       هو  هو  ""  ::على النحو التالي  على النحو التالي  والتاريخية، يمكن تعريف قطاع االتصاالت      والتاريخية، يمكن تعريف قطاع االتصاالت      
د م  ي العدي دمات ضرورية تلب وفر خ ي يمكن أن ت ية الت ة األساس ك البني ة وخاصة تمتل د م عام ي العدي دمات ضرورية تلب وفر خ ي يمكن أن ت ية الت ة األساس ك البني ة وخاصة تمتل ن الحاجات البشرية ن الحاجات البشرية عام

ة                 .  .  والمؤسسية لالتصال والمعرفة والتعلم   والمؤسسية لالتصال والمعرفة والتعلم    ك الخدمات من خالل منظوم ز استخدام لتل ة                 وتعنى آذلك بتسيير وتعزي ك الخدمات من خالل منظوم ز استخدام لتل وتعنى آذلك بتسيير وتعزي
 ..))١١((""عمل متشابكة بين المؤسسات من جهة، وداخل المؤسسات ذاتها من جهة أخرىعمل متشابكة بين المؤسسات من جهة، وداخل المؤسسات ذاتها من جهة أخرى

 
ف،    ى التعري النظر إل ف،  وب ى التعري النظر إل درجوب درجتن ينات تن ينات  التحس ة التحس ةالممكن ة  الممكن ف آاف ب التعري ي جوان ة   ف ف آاف ب التعري ي جوان ًا    .. ف اع قطاع ون القط ا    فك اع قطاع ون القط  فك

ي يمكن تصنيفها  ال الت ة من األعم ة والدولي ارة خدمات االتصاالت المحلي ي يمكن تصنيفها اقتصاديًا يجعل تسهيل تج ال الت ة من األعم ة والدولي ارة خدمات االتصاالت المحلي ي إطار اقتصاديا  يجعل تسهيل تج ي إطار ف ف
ة             القطاع قطاعا  القطاع قطاعاً    وآون  وآون ؛؛ على القطاع   على القطاع  التحسيناتالتحسينات ة العام وفير الخدم ة              خدميًا يجعل تنظيم القطاع وحماية المستهلك وت ة العام وفير الخدم  خدميا  يجعل تنظيم القطاع وحماية المستهلك وت

ال          ال         ألآبر نسبة من المواطنين من األعم درج في إطار     التي   التي   ألآبر نسبة من المواطنين من األعم درج في إطار     تن ى مؤسسات     يرتكز يرتكز    القطاع   القطاع   وآون   وآون  ؛؛ التحسينات   التحسينات  تن ى مؤسسات      عل  عل
ة   يجعليجعلعامة وخاصة، تشمل المشغلين الوطنيين والشرآات الخاصة وأجهزة التنظيم،    عامة وخاصة، تشمل المشغلين الوطنيين والشرآات الخاصة وأجهزة التنظيم،     ة    اإلصالحات الهيكلي   لتنظيم لتنظيم  اإلصالحات الهيكلي

م       المنافسة والخصخصة وإصالح العالقات التنظيمية      المنافسة والخصخصة وإصالح العالقات التنظيمية       درج في إطار أه م       تن درج في إطار أه درج        .  .   التحسينات   التحسينات  تن ذه األنشطة تن درج        وآل ه ذه األنشطة تن وآل ه
ًا ا مع ام مع ام  تحت محور ع ا  تحت محور ع ن أن يجمعه ا يمك ن أن يجمعه ة  يمك و الدول ة القطاع حيث الفاعل الرئيسي ه و محور السياسات وهيكل ة  ه و الدول ة القطاع حيث الفاعل الرئيسي ه و محور السياسات وهيكل ه

 .. المحور األول المحور األول هو هوهذاهذاوو  . . وصانعو السياساتوصانعو السياسات
 

ف،     راءة التعري تكماًال لق ف،   واس راءة التعري تكماال  لق ظ أن واس ظ أن ُيالح ية     ي الح ة أساس ك بني ة تمتل ة والخاص ات العام ية     المؤسس ة أساس ك بني ة تمتل ة والخاص ات العام ولىالمؤسس ولىتت ديم  تت ديمتق   تق
م المحاور         ،،خدماتخدمات ى أه م المحاور          تدل عل ى أه ة        تدل عل ة       التي تشمل تطوير قائم دة  التي تشمل تطوير قائم دة   جدي ع مستوى الجودة     ،، من الخدمات     من الخدمات     جدي ع مستوى الجودة      ورف  وخفض   وخفض  ،، ورف
ة، ة،الكلف طلع      الكلف ي تض ة الت طة المرآزي ن األنش ا م طلع       وغيره ي تض ة الت طة المرآزي ن األنش ا م ا وغيره ابه ي به ي  ف ر ف رأآث ان  أآث اناألحي واء   األحي غيل س رآات التش واء    ش غيل س رآات التش ت أأ ش ت آان  آان
 .. محور البنية األساسية وخدماتها محور البنية األساسية وخدماتها، أي، أي وهذا هو المحور الثاني وهذا هو المحور الثاني،، خاصة خاصةممعامة أعامة أ

                                                      
 ..تعريف اإلسكوا بغرض التوضيح في سياق المناقشةتعريف اإلسكوا بغرض التوضيح في سياق المناقشة    ))١١((
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ى التعريف   رة أخرى إل ودة م دى الع ى التعريف ول رة أخرى إل ودة م دى الع ذلك أن اي الحظُيالحظ  ،،ول ذلك أن ا آ ية  آ ة األساس ية لبني ة األساس دملبني دمتق ي تق دمات ضرورية تلب ي  خ دمات ضرورية تلب  خ
  المستفيدين من  المستفيدين من  ، حيث أهمية التعرف على حاجات       ، حيث أهمية التعرف على حاجات       أشكالهاأشكالها التسويق في أبسط      التسويق في أبسط     بعمليةبعملية وهي أنشطة ترتبط      وهي أنشطة ترتبط     ،،الحاجاتالحاجات

ًا                       ى التحور والتكيف طبق درة عل م والق ة به ات العمالء والعناي ا                       الخدمات وتطوير إدارة عالق ى التحور والتكيف طبق درة عل م والق ة به ات العمالء والعناي ر الخدمات وتطوير إدارة عالق ك الحاجات    لتغي ر لتغّي ك الحاجات     تل .  .   تل
ين المؤسسات           يجرييجري الخدمات    الخدمات   تقديمتقديم أن    أن   ، ي الحظ ، ُيالحظ اقي التعريف اقي التعريف  ب  ب است كملاسُتكملإذا ما   إذا ما   وو ابكة ب ين المؤسسات            من خالل منظومة عمل متش ابكة ب  من خالل منظومة عمل متش

ا    ا   وداخل المؤسسات ذاته دة      تشمل تشمل ، و ، و وداخل المؤسسات ذاته دة       أطر عمل جدي ل  ،، أطر عمل جدي ل   مث تعانة   مث تعانة   االس زمين من الخارج       للبمبم   االس زمين من الخارج       ت ومشغلين افتراضيين    ومشغلين افتراضيين    ت
 وهو محور أطر       وهو محور أطر      ،،قينقين يتضح جليا  محور ثالث ال يقل أهمية عن المحورين الساب           يتضح جليًا محور ثالث ال يقل أهمية عن المحورين الساب          هذين اإلطارين هذين اإلطارين  ومن    ومن   . .  ذلك  ذلك وغيروغير

 ..سوقسوقالالآليات آليات العمل والعمل و
 

 ::١١ الشكل  الشكل المبين فيالمبين في  حسبحسب   إدراج عمليات التحسين في ثالثة محاور إدراج عمليات التحسين في ثالثة محاوروعلى هذا يمكنوعلى هذا يمكن 
 
 ..محور السياسات وهيكلة القطاع وعالقاتهمحور السياسات وهيكلة القطاع وعالقاته -١١
 ..تقدمهاتقدمهامحور البنية األساسية والخدمات التي محور البنية األساسية والخدمات التي  -٢٢
 ..سوقسوقالالآليات آليات محور أطر العمل ومحور أطر العمل و -٣٣
 

ا     ا   ويمكن حتمًا تعريف مح اً  ولكن  ولكن . . ور أخرى ور أخرى ويمكن حتما  تعريف مح ا   توخي اء    للتبسيط   للتبسيط   توخي ى االآتف اء   سُيصار إل ى االآتف ذه     سي صار إل ذه المحاور في ه ذه      به ذه المحاور في ه  به
 ..أقرب محور وفقا  لطبيعتهأقرب محور وفقًا لطبيعتهفي في أي نشاط أي نشاط وإدراج وإدراج   ،،الدراسةالدراسة

 
   محاور التحسينات الممكنة-١الشكل 

 
 

 محور
 السياسات
 وهيكلة
 القطاع

 
 

ة األساسية        بهدفبهدف استراتيجيات وبرامج عديدة      استراتيجيات وبرامج عديدة     البلدانالبلدانتضع  تضع  وو  ة األساسية         تحديث البني   ،،التصاالت والخدمات   التصاالت والخدمات   قطاع ا  قطاع ا  لل تحديث البني
ه دارة  دارة  اإلاإل و  و التنظيم التنظيم وإصالح هياآل   وإصالح هياآل    ه في ا            و  و . . في دول وبرامجه ذه ال ا           تختلف استراتيجيات ه دول وبرامجه ذه ال اختالف أوضاعها     تختلف استراتيجيات ه اختالف أوضاعها     ب ا ب ا وتأهبه   وتأهبه

 ..وتحدياتهاوتحدياتها مواردها  مواردها فيها، وباختالففيها، وباختالفونضج آليات اتخاذ القرار ونضج آليات اتخاذ القرار 
 

المعني بالبنية األساسية    المعني بالبنية األساسية    المحور الثاني   المحور الثاني   قتصاديا  حققت إنجازات ممتازة ضمن      قتصاديًا حققت إنجازات ممتازة ضمن      اا ثرية ومنتعشة     ثرية ومنتعشة    بلدانبلدان  فهناكفهناك 
ديم الخدمات       الثالث الثالث المحور   المحور    و  و والخدمات التي تقدمها  والخدمات التي تقدمها   ة تق أطر العمل ومنظوم ي ب ديم الخدمات        المعن ة تق أطر العمل ومنظوم ي ب ة أساسية     وو  . .  المعن ل في بني ة أساسية     تتمث ل في بني تتمث

محور أطر 
العمل 

آليات و
 السوق

محور تطوير 
البنية األساسية 
 وخدماتها



 -٥-

ة المتحدة             الجودة  الجودة فائقةفائقة ارات العربي ة اإلم ل دول ا المعلومات واالتصاالت، مث ة المتحدة             ونسب انتشار مرتفعة لتكنولوجي ارات العربي ة اإلم ل دول ا المعلومات واالتصاالت، مث .  .  ))٢٢(( ونسب انتشار مرتفعة لتكنولوجي
ع المحاور،        بالرغم من استمرار التحسينات   بالرغم من استمرار التحسينات   وو ى جمي ع المحاور،         عل ى جمي ا       عل ة أولوياته ذه الدول ا      رآزت ه ة أولوياته ذه الدول ى    ا ًا مؤخر  مؤخر رآزت ه ى  عل    األول األولالمحور المحور عل

 وتنظيم    وتنظيم   ،، وإدخال المنافسة     وإدخال المنافسة    ،، هيكلية القطاع   هيكلية القطاع  لتطويرلتطوير  ا ًا جهود  جهود  بذلت  بذلت ، حيث ، حيث المعني بالسياسات وهيكلة القطاع وعالقاته    المعني بالسياسات وهيكلة القطاع وعالقاته    
دان،  .  .  العالقاتالعالقات دان،  وهناك بل ل البحرين    وهناك بل ل البحرين     مث ي     قطعت بالفعل أشواطا  ضمن المحور األول            قطعت بالفعل أشواطًا ضمن المحور األول           ،، مث ي     المعن ة    الالبب المعن ة    سياسات وهيكل سياسات وهيكل

  فترآز فترآز   لتعودلتعود  ،، تحرير القطاع وإعادة هيكلته وإدخال المنافسة واستقاللية جهاز التنظيم          تحرير القطاع وإعادة هيكلته وإدخال المنافسة واستقاللية جهاز التنظيم         تتمثل في تتمثل في   القطاع وعالقاته، القطاع وعالقاته، 
 ..التي تقدمهاالتي تقدمهاالبنية األساسية والخدمات البنية األساسية والخدمات محور محور مرة أخرى على مرة أخرى على 

 
ا    تختلف آذلك في تختلف آذلك فيبلبل، ، فحسبفحسب في مقدار الترآيز على المحاور المختلفة     في مقدار الترآيز على المحاور المختلفة    البلدانالبلدانوال تختلف   وال تختلف     ا    أسلوب تعاطيه  أسلوب تعاطيه

وطنيين مباشرة والعمل    تقليديا تقليديًا نهجا   نهجًا البلدانالبلدان  غالبيةغالبية فبينما تنتهج     فبينما تنتهج    . . مع برامج التحسينات  مع برامج التحسينات   وطنيين مباشرة والعمل     بتوجيه وتمويل المشغلين ال  بتوجيه وتمويل المشغلين ال
تهج  بطريقة إجماليةبطريقة إجمالية الخدمات   الخدمات  تقديمتقديمعلى  على   تهج  ، تن دان ، تن دان بل ًا   بل ا     أخرى نهج اً  أخرى نهج ا  هيكلي ة   هيكلي ة    لتحقيق التحسينات المطلوب ا في     ،، لتحقيق التحسينات المطلوب ا في   فتربطه فتربطه

الين  األردن ومصر     األردن ومصر    ويعتبرويعتبر.  .  راتيجية المعتمدة مثل خطط بناء مجتمع المعلومات      راتيجية المعتمدة مثل خطط بناء مجتمع المعلومات       األحيان باألطر االست    األحيان باألطر االست   آثير من آثير من  الين مث   مث
 ..))٣٣((أوائل دول المنطقة التي أنتهجت النهج الهيكلي في ربط خطط التحسينات بأطر استراتيجية أوسعأوائل دول المنطقة التي أنتهجت النهج الهيكلي في ربط خطط التحسينات بأطر استراتيجية أوسععن عن 

 
اخ التشريعي                  وآثيرة هي وآثيرة هي   ل المن ينها، مث ى تحس اخ التشريعي                   مكونات قطاع االتصاالت التي يمكن العمل عل ل المن ينها، مث ى تحس وفي ،، مكونات قطاع االتصاالت التي يمكن العمل عل وفي  وت ر ر  وت

الء،     ة العم ويق وخدم اليب التس اذ، وأس بكات النف ة، وش ل المرآزي بكات النق ه، وش ة إدارت وى وطريق الء،    المحت ة العم ويق وخدم اليب التس اذ، وأس بكات النف ة، وش ل المرآزي بكات النق ه، وش ة إدارت وى وطريق  المحت
ة   بتجهيزاتبتجهيزاتنتهاء  نتهاًء ااوأطر الشراآة مع مقدمي الخدمات،    وأطر الشراآة مع مقدمي الخدمات،     ة والمتنقل ة    العمالء الطرفية الثابت ة والمتنقل ى   العمالء الطرفية الثابت ى  عل ا عل ا أنواعه ي     . . أنواعه ا يل ي   وفيم ا يل وفيم

 .. المحاور السابق ذآرها المحاور السابق ذآرها على علىززباالرتكاباالرتكاعرض لبعض القضايا عرض لبعض القضايا 
 

 تحسين سياسات وهيكلة قطاع االتصاالت: ولالمحور األ  -اءب
 

د  دُيع ات ي ع ور السياس ات  مح ور السياس ه  مح اع وعالقات ة القط ه  وهيكل اع وعالقات ة القط وير   وهيكل اور التط م مح ن أه وير   م اور التط م مح ن أه ينات  . .  م ل التحس ي ظ ينات   فف ل التحس ي ظ  فف
ة             ة التقليدي ات االحتكاري ة            واإلصالحات الجارية في العالم، أفسحت الكيان ة التقليدي ات االحتكاري ام أشكال     واإلصالحات الجارية في العالم، أفسحت الكيان ام أشكال     المجال أم دة من المكو     المجال أم دة من المكو      جدي ات   جدي ات  ن ن

نهج اقتصادي            المؤسسية قادر المؤسسية قادر  ًا ل ديم الخدمات وفق ى تق نهج اقتصادي            ة عل ا  ل ديم الخدمات وفق ى تق ة              ،  ،  ة عل ق تنظيم المنافسة والمشارآة الفّعال ك عن طري ة              وذل ق تنظيم المنافسة والمشارآة الفع ال ك عن طري وذل
ا                      .  .  للقطاع الخاص للقطاع الخاص  ة المضافة، مم ة األساسية وهياآل األسواق وخدمات القيم ا                      وبزغت أنماط جديدة من البني ة المضافة، مم ة األساسية وهياآل األسواق وخدمات القيم ع  وبزغت أنماط جديدة من البني ع  دف دف

ة  ة عجل دمات عجل توى الخ ار ومس داع واالبتك دمات اإلب توى الخ ار ومس داع واالبتك ًاانعكس انعكس وو  ،،اإلب ا تخفيض يتخفيض ي ف ى الم ف ة عل ى الم الكلف ة عل تهلك الكلف تهلكس ي  و و،،س ينًا ف ي تحس ينا  ف ع تحس ع تنوي تنوي
 ..الخدماتالخدمات

 
الم       تكب تكّبوفي هذا المناخ من التغيير،      وفي هذا المناخ من التغيير،        ع دول الع الم        جمي ع دول الع ى    جمي ى   عل ة بقطاع االتصاالت         عل اتها المتعلق ة سياس ة بقطاع االتصاالت         مراجع اتها المتعلق ة سياس   ،،مراجع

دم     الخدماتالخدمات   نوعية  نوعية تحسينتحسينلل إجراء اإلصالحات الضرورية      إجراء اإلصالحات الضرورية     وخصوصا وخصوصًا دم   وإحراز تق ة االقتصادية      نحو   نحو     وإحراز تق ة االقتصادية      تحقيق التنمي تحقيق التنمي
ة ةواالجتماعي د.  .  واالجتماعي د األه ن تحدي دويمك د األه ن تحدي م ويمك ة لمعظ م اف العام ة لمعظ اتاف العام اتالسياس ي ،،التصاالتالتصاالتلقطاع القطاع ا اإلصالحية  اإلصالحية السياس م ف ي ترس ي  الت م ف ي ترس  الت

 ::))٤٤((على النحو التاليعلى النحو التالي  ،، النامية على حد سواء النامية على حد سواءالبلدانالبلدان المتقدمة و المتقدمة والبلدانالبلدان
 

 ؛؛وتشغيلهوتشغيلهفصل رسم السياسات عن تنظيم القطاع فصل رسم السياسات عن تنظيم القطاع  ))أأ(( 

 تشجيع االستثمار في قطاع االتصاالت؛تشجيع االستثمار في قطاع االتصاالت؛ ))بب(( 

                                                      
 ..راجع دراسة الحالة المتعلقة بالتحوالت الجارية في اإلمارات العربية المتحدةراجع دراسة الحالة المتعلقة بالتحوالت الجارية في اإلمارات العربية المتحدة    ))٢٢((

 ..سينات في مصرسينات في مصرراجع دراسة الحالة المتعلقة ببرامج التحراجع دراسة الحالة المتعلقة ببرامج التح    ))٣٣((

 //، آذار ، آذار سياسـات االتصـاالت فـي المنطقـة العربيـة         سياسـات االتصـاالت فـي المنطقـة العربيـة         : : الكتاب العربـي  الكتاب العربـي  االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية،      االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية،          ))٤٤((
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤مارس مارس 
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 جي وتطور االتصاالت؛جي وتطور االتصاالت؛تشجيع التجديد والتقدم التكنولوتشجيع التجديد والتقدم التكنولو ))جج(( 

 لمنافسة الحرة جزئيا  أو آليا ؛لمنافسة الحرة جزئيًا أو آليًا؛ أمام ا أمام افتح القطاعفتح القطاع ))  دد((

ذ   ))•((  دة لالتصاالت تأخ ة جدي اء هيكلي ذ  إنش دة لالتصاالت تأخ ة جدي اء هيكلي يإنش يف ار ضرورة ت ف ار ضرورة ت  االعتب ى  وو االعتب امل إل اذ الش ى  فير النف امل إل اذ الش دماتفير النف دماتالخ   الخ
 وضرورة التنافس الحر؛وضرورة التنافس الحر؛

 ونة في التغيير؛ونة في التغيير؛ والمر والمرااالتكنولوجيالتكنولوجيفي السياسات والتجارة وفي السياسات والتجارة و  التطورالتطوربناء إطار قانوني يتناسب مع بناء إطار قانوني يتناسب مع  ))وو(( 

 .. لمنظمة التجارة العالمية لمنظمة التجارة العالمية))سسالغاتالغات((االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات التوجه نحو تنفيذ مستلزمات التوجه نحو تنفيذ مستلزمات  ))زز(( 
 

ى ال     وفيما يلي سيكون   وفيما يلي سيكون     ز عل ى ال      الترآي ز عل ثالث   قضايا قضايا  الترآي ثالث ال دان     الرئيسية بالنسبة     الرئيسية بالنسبة    ال ى البل دان     إل ى البل ة   إل ة   النامي دان    ،، النامي دان  وخصوصًا بل   وخصوصا  بل
 ..، وتنظيم القطاع، وتنظيم القطاعالمنافسةالمنافسةإلى إلى تحسين الهيكلية، وإدارة االنتقال تحسين الهيكلية، وإدارة االنتقال : : المنطقة وهيالمنطقة وهي

 
 إعادة هيكلة قطاع االتصاالت  -١

 
ى إطار مؤسسي     ،، عشرين عاما  عشرين عامًاحواليحواليمنذ  منذ    ًا عل الم مبني ى إطار مؤسسي      آان قطاع االتصاالت في معظم بلدان الع ا  عل الم مبني ولى    ،، آان قطاع االتصاالت في معظم بلدان الع ولى  تت تت

ة إصدار                    ة ومتابع ه وزارة االتصاالت وضع السياسات والتشريعات الناظم ة إصدار                   من خالل ة ومتابع ه وزارة االتصاالت وضع السياسات والتشريعات الناظم وانين من خالل وانين الق ولى وو.  .  الق ولى تت  مؤسسة    مؤسسة   تت
ة األساسية                  تابعة  تابعة   ذه السياسات من خالل خطط لتطوير البني ذ ه ة األساسية                  للوزارة تنفي ذه السياسات من خالل خطط لتطوير البني ذ ه ديم    ،، وتشغيل الشبكات     وتشغيل الشبكات    ،،للوزارة تنفي ديم     وتق خدمات  خدمات   وتق

ان دور القطاع الخاص        .  .   وإدارة الموارد العامة المخصصة للقطاع        وإدارة الموارد العامة المخصصة للقطاع       االتصاالت،االتصاالت، ان دور القطاع الخاص        وآ ى   يقتصر يقتصر وآ ى عل دات     عل ديم المع دات      تق ديم المع  تق
 ..لوطنية لالتصاالتلوطنية لالتصاالتوالتجهيزات الالزمة إلنشاء وترآيب الشبكات وملحقاتها الخدمية للمؤسسة اوالتجهيزات الالزمة إلنشاء وترآيب الشبكات وملحقاتها الخدمية للمؤسسة ا

 
ع التطو  ع التطووم ارع وم ارع ر المتس ي ر المتس ي ف دمات ف ن الخ د م ة العدي دمات وعولم ّوع الخ ا االتصاالت وتن دمات تكنولوجي ن الخ د م ة العدي دمات وعولم و ع الخ ا االتصاالت وتن ل ،،تكنولوجي ل  مث  مث

رات أصبحت          ال سيما وإن  ال سيما وإن    ،،اإلنترنت، لم يعد هذا النموذج االحتكاري صالحا       اإلنترنت، لم يعد هذا النموذج االحتكاري صالحاً       رات أصبحت           المرونة في التكّيف السريع مع التغي  المرونة في التكي ف السريع مع التغي
 النطاق العالمي بقيت بموجبه مهمة وضع السياسات والتشريعات   النطاق العالمي بقيت بموجبه مهمة وضع السياسات والتشريعات  وبالتالي تبلور نموذج جديد على وبالتالي تبلور نموذج جديد على .  .  أساسيا أساسيًاشرطا   شرطًا  

ق                        ل السياسات وتطبي ام تفعي تقلة مه ة مس ق                       والقوانين في يد وزارة االتصاالت والحكومة، بينما تولت سلطة تنظيمي ل السياسات وتطبي ام تفعي تقلة مه ة مس والقوانين في يد وزارة االتصاالت والحكومة، بينما تولت سلطة تنظيمي
م           راخيص له م          القوانين ووضع القواعد التنظيمية لمقدمي الخدمات وإعطاء الت راخيص له ان الشرآات الخاصة        .  .  القوانين ووضع القواعد التنظيمية لمقدمي الخدمات وإعطاء الت ان الشرآات الخاصة        وأصبح بإمك وأصبح بإمك

 .. المختلفة المختلفةخدمات االتصاالتخدمات االتصاالت  وتقد موتقّدم الشبكات  الشبكات تشغ لتشّغللعامة والمشترآة على حد سواء أن لعامة والمشترآة على حد سواء أن واوا
 

ل         بإصالحبإصالح  ع رفتُعرفتوآان من األهداف الرئيسية إلعادة الهيكلة هذه، التي         وآان من األهداف الرئيسية إلعادة الهيكلة هذه، التي           ل          قطاع االتصاالت، تخفيض تموي  قطاع االتصاالت، تخفيض تموي
وي     اريع تط ي مش اص ف مال الخ ن الرأس تفادة م ام واالس اع الع ن القط االت م ية لالتص ة األساس وي    البني اريع تط ي مش اص ف مال الخ ن الرأس تفادة م ام واالس اع الع ن القط االت م ية لالتص ة األساس  ر ر البني

ة المطاف       ، مما يسمح  ، مما يسمح  لبنية األساسية والخدمات المختلفة   لبنية األساسية والخدمات المختلفة   اا ة المطاف        في نهاي ى خدمات االتصاالت             في نهاي واطنين إل اذ الم ادة نف ى خدمات االتصاالت            بزي واطنين إل اذ الم ادة نف بزي
ا   ا  وتخفيض تكاليفه ة      بفضل بفضل وتخفيض تكاليفه ي تنمي ع الشرآات للمساهمة ف ام جمي تح المجال أم أ من جراء ف ة       المنافسة التي ستنش ي تنمي ع الشرآات للمساهمة ف ام جمي تح المجال أم أ من جراء ف  المنافسة التي ستنش

ادة ا   أنأنيضاف إلى ذلك    يضاف إلى ذلك    وو.  .  القطاع حسب قواعد ضابطة محددة    القطاع حسب قواعد ضابطة محددة     ادة ا    إع ا            إع دان التي طبقته ة تسمح للبل ا           لهيكل دان التي طبقته ة تسمح للبل أن لهيكل أن ب   تستوفي تستوفي   ب
 ).).١١نظر اإلطار نظر اإلطار اا((تفاق الغاتس تفاق الغاتس اامتطلبات منظمة التجارة العالمية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية و

 
 
 
 

   االتصاالت ومنظمة التجارة العالمية-١اإلطار 
 

ة        ة      تلزم منظمة التجارة العالمي ق   تلزم منظمة التجارة العالمي ق   عن طري اتس     عن طري اق الغ اتس   اتف اق الغ ى      اتف وقعين عل ى       األعضاء الم وقعين عل اق   األعضاء الم ذا االتف اق  ه ذا االتف احترام بعض   ه احترام بعض    ب اد  ب اد المب   ئئالمب
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 ::األساسية المرتبطة بتطوير سياسات االتصاالت، وهياألساسية المرتبطة بتطوير سياسات االتصاالت، وهي
 

 التحرير التدريجي لقطاع االتصاالت مع تحديد جدول زمني ملزم؛التحرير التدريجي لقطاع االتصاالت مع تحديد جدول زمني ملزم؛ - 
ة التنظيم      الشفافية في تنظيم القطاع    الشفافية في تنظيم القطاع     -  ناد عملي ة التنظيم       وإس ناد عملي ة وعدم        لسلطة لسلطة    وإس رخيص معلن تقلة وجعل قواعد الت ة مس ة وعدم         منظم رخيص معلن تقلة وجعل قواعد الت ة مس  منظم

 ؛؛رعيةرعية الم المالتمييز بين المتقدمين إال على أساس القواعدالتمييز بين المتقدمين إال على أساس القواعد
دم                         -  د من الشرآات عن التق ي العدي دم                        وضع أنظمة معقولة وموضوعية وغير متحيزة وال تشكل عبئًا آبيرًا قد يثن د من الشرآات عن التق ي العدي وضع أنظمة معقولة وموضوعية وغير متحيزة وال تشكل عبئا  آبيرا  قد يثن

 للمسابقات؛للمسابقات؛
 ؛؛االلتزاماتااللتزامات الالزمة للتأآد من تحقيق  الالزمة للتأآد من تحقيق فرض الحمايةفرض الحماية - 
 .. التنمية االقتصادية التنمية االقتصاديةحاجاتحاجاتالمرونة في التوفيق بين السيادة الوطنية وتحديد المرونة في التوفيق بين السيادة الوطنية وتحديد  - 

__________________________ 
 ..htm.39page/501TR/cdoutput/kewlcontent/edu.wsu.cbdd://http: Macro Environment and Telecommunications  ::المصدرالمصدر

 
دان أن بعض    أن بعض    وي الحظ  وُيالحظ    دان البل اء سيطرة            البل ا حدَّت من المنافسة بإبق اه اإلصالح ولكنه د تحرآت باتج ة ق اء سيطرة             النامي ا حد ت من المنافسة بإبق اه اإلصالح ولكنه د تحرآت باتج ة ق  النامي

ال الالالقطاع الخاص في بعض الخدمات الحديثة مثل الهاتف         القطاع الخاص في بعض الخدمات الحديثة مثل الهاتف          واالآتفاء بإدخال     واالآتفاء بإدخال    ،،الدولة على ملكية البنية األساسية    الدولة على ملكية البنية األساسية       نق ال نّق
ت ة اإلنترن توخدم ة اإلنترن ينوبوضعوبوضع  ،،وخدم دد المتنافس ى ع ود عل ين قي دد المتنافس ى ع ود عل تثمار  وو.  .   قي ي االس ة وبق دمات مرتفع عار الخ ت أس ذلك بقي تثمار  ب ي االس ة وبق دمات مرتفع عار الخ ت أس ذلك بقي ب

ة         وو.  .  ا ًاالخاص في قطاع االتصاالت محدود    الخاص في قطاع االتصاالت محدود     ات الحديث ة         آذلك لم تتم االستفادة من التقني ات الحديث ل  ،،آذلك لم تتم االستفادة من التقني ل   مث ل   مث ل   نق الصوت باستخدام    الصوت باستخدام       نق
ت،بروتوبروتو ول اإلنترن ت،آ ول اإلنترن اليف آ ن أن تخفض التك ي يمك اليف  الت ن أن تخفض التك ي يمك م .  .   الت ي معظ م وف ي معظ دانوف دانبل كوابل كوا اإلس ية  ،، اإلس ة األساس ت البني ا زال ية   م ة األساس ت البني ا زال  م

م     ة رغ رية للدول ة حص االت ملكي م    لالتص ة رغ رية للدول ة حص االت ملكي اذ لالتص اذ  اتخ غيرة    اتخ وات الص ض الخط غيرة    بع وات الص ض الخط ر  بع ر لتغيي اه   لتغيي ذا االتج اه    ه ذا االتج   ه
 ).).٢٢نظر اإلطار نظر اإلطار اا ( ( مثال  مثًالآما في المملكة العربية السعوديةآما في المملكة العربية السعودية

 
  االتصاالت السعوديةشرآة:   تغيير الملكية-٢اإلطار 

 
ر  رتعتب عودية  تعتب االت الس رآة االتص عودية   ش االت الس رآة االتص اًال ل  (*)(*) ش اال  لمث وذجمث وذجنم ونم و مقب ة    لل مقب ي المنطق ة ف و الخصخص رك نح ة     للتح ي المنطق ة ف و الخصخص رك نح ادرت   . .  للتح د ب ادرت فق د ب   فق

ام     أنشئتأنشئتالتي  التي  في المملكة العربية السعودية،     في المملكة العربية السعودية،       ستثمارستثمارلاللالالهيئة العامة   الهيئة العامة    ام      في ع ًا لمرسوم ملكي   ٢٠٠٠٢٠٠٠ في ع ا  لمرسوم ملكي    وفق ى    ،، وفق ى  إل ع الحظر عن    إل ع الحظر عن    رف رف
دة   االستثمارات األجنبية في قطا   االستثمارات األجنبية في قطا    دة   عات عدي ة، مع          ،،عات عدي يم والشبكات الكهربائي ا التعل ة، مع           ومنه يم والشبكات الكهربائي ا التعل ق   ومنه ق   تحقي ي     تحقي اح جزئ ي     انفت اح جزئ قطاعات النشر   قطاعات النشر   في  في   انفت

ة   تثمارات األجنبي ن االس د م ذب مزي ة لج اعي المملك ع مس يًا م ة  واالتصاالت، تمش تثمارات األجنبي ن االس د م ذب مزي ة لج اعي المملك ع مس يا  م كواالتصاالت، تمش ار ذل ك، باعتب ار ذل يًا  ، باعتب ًا أساس يا مكّون ا  أساس ن مكومكو ن ن مكو م ات  م ات ن ن
ة     ة    منظومة اإلصالحات المتبع ام      . . منظومة اإلصالحات المتبع ام    وفي ع ة تتضمن    جرى جرى ، ، ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي ع ة تتضمن     وضع قائم حة للخصخصة   ٢٠٢٠ وضع قائم ع    وجرى وجرى   ،، شرآة مرش حة للخصخصة    شرآة مرّش ع  رف رف

في في   ،، التصديق على قانون أسواق رأس المال التصديق على قانون أسواق رأس المال، جرى، جرى٢٠٠٣٢٠٠٣وفي عام وفي عام   . . حظر االستثمار األجنبي عن قائمة أخرى من الشرآات     حظر االستثمار األجنبي عن قائمة أخرى من الشرآات     
وال ووضع        التشريعات التشريعات تطوير   تطوير   في  في    محاولة للمضي محاولة للمضي  تح أسواق رؤوس األم وال ووضع         وف تح أسواق رؤوس األم ة   وف ادئ توجيهي ة  مب ادئ توجيهي تثمار  مب تثمار   لالس ي  لالس ي األجنب ام     . . األجنب ام   وفي ع وفي ع

ة    ٣٠٣٠ومة السعودية بخصخصة      ومة السعودية بخصخصة       قامت الحك   قامت الحك  ،،٢٠٠٢٢٠٠٢ ة     في المائ ق طرح أسهمها في                    في المائ ق طرح أسهمها في                    من شرآة االتصاالت السعودية عن طري  من شرآة االتصاالت السعودية عن طري
ال السوق رأس الم دة .  .  سوق رأس الم ك بع ل ذل دة وقب ك بع ل ذل وام،وقب وام،أع ام أع ي ع ام  ف ي ع اع   ١٩٩٧١٩٩٧ ف ى خصخصة قط دعو إل ًا ي د أصدرت بيان ة ق ت الحكوم اع   ، آان ى خصخصة قط دعو إل ا  ي د أصدرت بيان ة ق ت الحكوم ، آان

ة       ة والمحمول ة الثابت ة      الخدمات الهاتفي ة والمحمول ة الثابت ة لخصخصة خدمات اال    في إطار   في إطار     ،،الخدمات الهاتفي تراتيجية عام ة لخصخصة خدمات اال     اس تراتيجية عام ي    ومن  ومن    . . تصاالت تصاالت  اس م الخطوات الت ي    أه م الخطوات الت أه
 ونص    ونص   . . البورصة البورصة في   في   تكون شرآة مساهمة يمكن تسجيلها           تكون شرآة مساهمة يمكن تسجيلها           بحيث   بحيث     ،،التصاالت التصاالت اا  للمشغ  مشغّ  تحويل طبيعة     تحويل طبيعة     في هذا االتجاه،    في هذا االتجاه،   اتخذتاتخذت

اذ خطوات         موافقةموافقة على ضرورة الحصول على       على ضرورة الحصول على      حينئذحينئذ  لهذه العملية لهذه العملية القانون المنظم   القانون المنظم    ل اتخ وزراء قب اذ خطوات          الشرآة والحكومة ومجلس ال ل اتخ وزراء قب  الشرآة والحكومة ومجلس ال
 ..الخصخصةالخصخصة

__________________________________ 
 P. J. McCall.  Overcoming barriers to private investment in the Middle East and North Africa Region, MEC  ::المصدر المصدر 

International, Arab Financial Forum, Bahrain, November 2004.                                                                                                       
رآة (*)(*)  د ش رآةتع د ش عوديةتع عودية االتصاالت الس ر   (STC)   االتصاالت الس ن أآب ر م ن أآب ةم رآات المقدم ةالش رآات المقدم دمات  الش دماتللخ ةللخ ي المنطق ة ف ي المنطق ي ف ي، وه ع  ، وه عتتمت ّوع  تتمت و عبتن ر بتن ر  آبي  آبي

ديم الخدمات في  في   ديم الخدمات تق تفيدين   تق تفيدين للمس ي والتجاري،    للمس ي القطاعين المنزل ي والتجاري،  ف ي القطاعين المنزل ة     ف م الشرآات خدمات الخطوط الثابت دم له ذين تق ة      ال م الشرآات خدمات الخطوط الثابت دم له ذين تق لكية  والال والالةةنق ال نّقال والوال ال لكية س س
 ..ل وغيرهال وغيرهاتتواإلنترنت والسواواإلنترنت والسوا

 دخال المنافسة في قطاع االتصاالتإ  -٢
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ل    ))٥٥((بدأت المنافسة تظهر تدريجا  على المستوى العالمي مع إدخال الخدمات غير التقليدية           بدأت المنافسة تظهر تدريجًا على المستوى العالمي مع إدخال الخدمات غير التقليدية             ل     مث زة    مث ل التلف زة   آاب ل التلف   آاب
  المنافسة المنافسة   وتختلف درجة     وتختلف درجة   .. وامتدت إلى الخدمات األساسية التقليدية في البلدان المتقدمة وامتدت إلى الخدمات األساسية التقليدية في البلدان المتقدمة،، واإلنترنت واإلنترنتنق النّقالالالوالهاتف  والهاتف  

ى أخرى          ))))أأ((٢٢الشكل   الشكل   نظر   نظر   اا((من منطقة إلى أخرى في العالم       من منطقة إلى أخرى في العالم        ة إل ى أخرى           ومن خدم ة إل ومن حيث    ومن حيث    .  .  ))))بب ( (٢٢الشكل   الشكل   نظر   نظر   اا(( ومن خدم
ة في       تحل تحل بينما  بينما  ) )  في المائة   في المائة  ٨٨٨٨(( أوروبا في المرتبة األولى       أوروبا في المرتبة األولى      نسبة الخدمات المفتوحة للمنافسة، تحل    نسبة الخدمات المفتوحة للمنافسة، تحل     ة العربي ة في        المنطق ة العربي  المنطق

ة     تحتكرتحتكرففي البلدان العربية ففي البلدان العربية     ..)) في المائة فقط   في المائة فقط  ١٣١٣((المرتبة األخيرة   المرتبة األخيرة    ة   مؤسسات االتصاالت العام ة من   ٩٠٩٠مؤسسات االتصاالت العام ة من    في المائ    في المائ
ي، و  اتف المحل دمات اله ي، و خ اتف المحل دمات اله ة٨٦٨٦خ ي المائ ة ف ي المائ دمات   ف ن خ دماتم ن خ االت م االت  االتص   االتص

ة ةالدولي ا   ؛؛الدولي ي أوروب ا وف ي أوروب تح وف تح  تف ن ٨٥٨٥ تف ة م ي المائ ن  ف ة م ي المائ ة و   ف ي للمنافس اتف المحل دمات اله ة و   خ ي للمنافس اتف المحل دمات اله ن  ٧٣٧٣ خ ة م ي المائ ن   ف ة م ي المائ دمات  ف دمات  خ  خ
 ..))٦٦((االتصاالت الدولية للمنافسةاالتصاالت الدولية للمنافسة

 
   وضع المنافسة في االتصاالت على المستوى المحلي-٢الشكل 

 
 المنافسة حسب الخدمة )أ(

 
 ..International Telecommunication Union. World telecom regulatory database, trends in telecom. Reform 2004-2005: : المصدرالمصدر

 

                                                      
 ..يقصد بالخدمات التقليدية خدمات الهاتف الثابت المحلي والدولي والفاكسيقصد بالخدمات التقليدية خدمات الهاتف الثابت المحلي والدولي والفاكس    ))٥٥((

))٦٦((    International Telecommunication Union.  Trends in telecommunication reform, 2004/2005.  6th edition. December 
2004.                                                                                                                                                                                                              
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 مناطق العالمالمنافسة في  )ب(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در درالمص  International  ::المص
Telecommunication Union. World Telecom Regulatory Database, Trends in Telecom. Reform 2004-2005.. 

 
دان   ن بل دان وم ن بل كواوم كوا اإلس ت األردن  ،، اإلس ت األردنقطع ر   وو  قطع ان ومص رين وُعم ر   البح ان ومص رين وع م دة البح واطًا بعي دة أش واطا  بعي دماتها   أش تح خ ي ف دماتها    ف تح خ ي ف   ف

ا   للمنافسة للمنافسة    جميع الخدمات مفتوحة جميع الخدمات مفتوحةتصبحتصبح يفترض أن     يفترض أن    ،،٢٠٠٥٢٠٠٥ عام    عام   أواخرأواخروفي  وفي  .  .  للمنافسة وتحرير بعضها  للمنافسة وتحرير بعضها   ا فيه ا   ، بم ا فيه ، بم
 ..))٣٣ نظر اإلطارنظر اإلطاراا((الخدمات األساسية لالتصاالت الخدمات األساسية لالتصاالت 

 
  اإلسكوابلدان  تحرير االتصاالت في بعض -٣اإلطار 

 
 األردناألردن

 
ن       ارًا م ت اعتب اتف الثاب ة لله ة االتصاالت األردني ار مؤسس ى احتك ن     انته ارا  م ت اعتب اتف الثاب ة لله ة االتصاالت األردني ار مؤسس ى احتك عانته عمطل ام مطل ام  ع رراً ٢٠٠٥٢٠٠٥ ع ان مق ا آ ررا   آم ان مق ا آ ي فف.  .   آم ي ف ف
ان اننيس ل أبرأبر//نيس ل ي ل      ،،٢٠٠٥٢٠٠٥ي اذ والنق ربط والنف دمات ال دمي خ ي لمق ار األول إجراءات االختي االت ب يم االتص ة تنظ رت لجن ل       باش اذ والنق ربط والنف دمات ال دمي خ ي لمق ار األول إجراءات االختي االت ب يم االتص ة تنظ رت لجن .  .   باش

 ..٢٠٠٦٢٠٠٦ عام  عام فيفي  وسيصبح برنامج ترخيص االتصاالت جاهزا وسيصبح برنامج ترخيص االتصاالت جاهزًا
 

 البحرينالبحرين
 

ر قطاع االتصاالت في البحرين            جرىجرى  ر قطاع االتصاالت في البحرين             تحري و   // تموز   تموز  ١١  في في  تحري و   يولي تح الخدمات األساسية للمنافسة          ٢٠٠٤٢٠٠٤يولي تح الخدمات األساسية للمنافسة           مع ف وفي  وفي  .  .   مع ف
ديم الخدمات       ٢٠٠٥٢٠٠٥فبراير  فبراير  //اطاطشبشب راخيص لتق ى ت ديم الخدمات       ، بلغ عدد الشرآات المتقدمة بطلبات للحصول عل راخيص لتق ى ت ا  ٢٩٢٩  ، بلغ عدد الشرآات المتقدمة بطلبات للحصول عل ا   شرآة بينم ذا      شرآة بينم ان ه ذا   آ ان ه آ

ام   في في  سوق االتصاالت في البحرين   سوق االتصاالت في البحرين  تتحسنتتحسنويتوقع أن ويتوقع أن .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ في عام  في عام  شرآة  شرآة ١٦١٦وو،  ،  ٢٠٠٤٢٠٠٤في عام   في عام    شرآة    شرآة   ٢٦٢٦  العددالعدد ذا الع ام    ه ذا الع  ه
 ..دخول سوق االتصاالتدخول سوق االتصاالتعلى على ذ وتشجيع العديد من الشرآات ذ وتشجيع العديد من الشرآات الذي يليه مع صدور أنظمة جديدة لتنظيم النفاالذي يليه مع صدور أنظمة جديدة لتنظيم النفاالعام العام وو
 

 ع مانُعمان
 

ان لالتصاالت      ان لالتصاالت    بدأت عملية خصخصة شرآة ُعم ار ٢٤٢٤ في   في  (OmanTel)بدأت عملية خصخصة شرآة ع م ار  أي ايو  // أي ايو  م ا بيعت نسبة   ، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥م ا بيعت نسبة   حينم  في   في  ٣٠٣٠  حينم
ة   ٢١٢١ من أسهم الشرآة وخصص         من أسهم الشرآة وخصص        المائةالمائة ة    في المائ انيين و    في المائ وم من العم انيين و    للعم وم من العم ة  ٩٩ للعم ة   في المائ أن قيم     . .  لصناديق التقاعد   لصناديق التقاعد   في المائ ًا ب أن قيم   علم ا  ب ذه  علم ذه  ة ه ة ه

ادة        إنشاء إنشاء  مع     مع    ٢٠٠٤٢٠٠٤وآان قد بدأ تحرير االتصاالت في عام        وآان قد بدأ تحرير االتصاالت في عام        .  .   مليون دوالر   مليون دوالر  ٧٦٠٧٦٠  تبلغتبلغاألسهم  األسهم   ورس لالتصاالت، بري ادة         شرآة ن ورس لالتصاالت، بري    شرآة ن
ة  ة العام ة المؤسس ة العام االت المؤسس ة لالتص االت  القطري ة لالتص لكية  القطري لكية والالس لكية  الس لكية والالس ارآة ،،(Q-Tel)   الس ارآة  ومش رآاء  TDL ومش ة وش رآاء   الدنمارآي ة وش رين الدنمارآي رينآخ   آخ

ان،  ان، من ُعم امشغلمشغلآآمن ع م ا ث اتف ن ٍن ث اتف  لله الالال لله ذلك،ونتيجة ونتيجة .  .  نق النّق ذلك،ل اتف ازدادتازدادت  ل ة اله اتف  آثاف ة اله الالال آثاف ة١٣٫٤٣١٣٫٤٣ من  من نق النّق ي المائ ة ف ي المائ ي أواخر شهر  ف ي أواخر شهر  ف  ف
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥يونيو يونيو // في أواخر حزيران في أواخر حزيران في المائة في المائة٢٥٫٨٣٢٥٫٨٣ إلى  إلى ٢٠٠٥٢٠٠٥مارس مارس //آذارآذار
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 )تابع (٣اإلطار 
 

 مصرمصر
 

ام    نق النّقالالالالهاتف  الهاتف  وو  ١٩٩٦١٩٩٦   في عام   في عام  اإلنترنتاإلنترنت  بدأ تحرير االتصاالت في مصر مع بدء خدمات       بدأ تحرير االتصاالت في مصر مع بدء خدمات         ام  في ع د     . . ١٩٩٨١٩٩٨  في ع د      وآانت ق  وآانت ق
اتف الثابت  في في القطاع الخاص   القطاع الخاص   ووآت مؤسسة االتصاالت سابقا      آت مؤسسة االتصاالت سابقًا     تشارتشار اتف الثابت  تقديم خدمة أآشاك اله ذلك  ،،تقديم خدمة أآشاك اله ذلك   وآ ات األرضية    وآ ة الطرفي ات األرضية   خدم ة الطرفي   خدم

بقاً       الصغرالصغرالمتناهية  المتناهية   بقا         وآذلك خدمة بطاقات الهاتف المدفوعة مس ام       وو.  .   وآذلك خدمة بطاقات الهاتف المدفوعة مس ع ع ام       في مطل ع ع ة لخصخصة      جرت جرت   ،،٢٠٠٠٢٠٠٠في مطل ة لخصخصة       محاول الشرآة  الشرآة   محاول
وق ،،تصاالتتصاالتالالالمصرية لالمصرية ل روط الس ن ش وق  ولك روط الس ن ش ن من ولك م تك ن من ل م تك تدعت  ل بة، فاس تدعت اس بة، فاس لاس لتأجي ةتأجي ة العملي ام  .. العملي ي ع د صدر ف ام    وق ي ع د صدر ف انون ٢٠٠٤٢٠٠٤  وق انون  ق  ق

 ..االتصاالت الجديد الذي يهدف إلى تحرير قطاع االتصاالت وتحقيق الشفافية وتشجيع االستثمارات في هذا القطاعاالتصاالت الجديد الذي يهدف إلى تحرير قطاع االتصاالت وتحقيق الشفافية وتشجيع االستثمارات في هذا القطاع
 

ة    دمات التالي ررت الخ ة  وح دمات التالي ررت الخ لوح ل بالكام ة   :: بالكام ة والخارجي ات المحلي ة  المكالم ة والخارجي ات المحلي دمات ،،المكالم دمات  وخ وط  وخ وط خط ترآينخط ترآينالمش ر  المش ة غي ر   الرقمي ة غي  الرقمي
اظرة،الال اظرة،متن ة متن لكية المحلي ة الالس ة  والحلق لكية المحلي ة الالس تأجرة،، والحلق وط المس تأجرة والخط وط المس ت،، والخط دمات اإلنترن ت وخ دمات اإلنترن ة    ،، وخ ات األرضية المتناهي دمات الطرفي ة  وخ ات األرضية المتناهي دمات الطرفي وخ

غر غرالص ل،    . . الص ي المقاب ل،  وف ي المقاب اوف ام االت       م رية لالتص رآة المص ة بالش ة منوط ات الدولي دمات المكالم ت خ االت     زال رية لالتص رآة المص ة بالش ة منوط ات الدولي دمات المكالم ت خ ة  ، ، زال ى نهاي ة  حت ى نهاي ، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥حت
 ..قريبا قريبًا  يزيد إلى ثالثيزيد إلى ثالثر أن ر أن ظظنتنتييوو  انانتتاثناثن هو  هو حاليا حاليًا عدد الشرآات  عدد الشرآات ، حيث، حيثنق النّقالالال في مجال الهاتف  في مجال الهاتف وما زالت المنافسة محدودةوما زالت المنافسة محدودة

____________________________ 
 ..Paul Budde Communication Pty Ltd. Telecoms & broadband-Africa & Middle East. June 2005: : المصدرالمصدر

 
ة    لجنة أو سلطة لجنة أو سلطةالتي وضعتهاالتي وضعتها ال بد من التأآد من أن الشروط        ال بد من التأآد من أن الشروط       ،،ولدى السماح بالمنافسة  ولدى السماح بالمنافسة    ر مجحف ة    مستقلة غي ر مجحف  مستقلة غي

، وتحدد أسعار الخدمات      ، وتحدد أسعار الخدمات      الجهات األخرى الجهات األخرى  أفضلية على     أفضلية على    الحاليةالحالية  الجهة المشغلة الجهة المشغلة بحق المتنافسين الجدد، أي ال تعطي       بحق المتنافسين الجدد، أي ال تعطي       
ة             للمتنافسينللمتنافسينآما يجب التأآد من أن      آما يجب التأآد من أن      .  .   متوازن  متوازن على نحو على نحو  ديم الخدمات المطلوب ة للنجاح في تق ة              الجدد فرصة معقول ديم الخدمات المطلوب ة للنجاح في تق   ،، الجدد فرصة معقول

 ..يص المختلفة لهذه الخدماتيص المختلفة لهذه الخدماتوأن ذلك لن يؤثر سلبا  على ذوي التراخوأن ذلك لن يؤثر سلبًا على ذوي التراخ
 

ل وفي الوقت المناسب لجعل المنافسة           ل وفي الوقت المناسب لجعل المنافسة           ااأخيرا  ال بد من إعطاء السلطة المنظمة األدوات للتدخل بشكل فع          أخيرًا ال بد من إعطاء السلطة المنظمة األدوات للتدخل بشكل فع           
ول ألي إشكاالت                  ول ألي إشكاالت                 شريفة، بما في ذلك وضع التشريعات المناسبة وصالحيات التدخل وتطبيق القوانين وإيجاد الحل شريفة، بما في ذلك وضع التشريعات المناسبة وصالحيات التدخل وتطبيق القوانين وإيجاد الحل

 ..والقدرة على العمل المؤسساتيوالقدرة على العمل المؤسساتي
 

 نظيم قطاع االتصاالت وخدماتهت  -٣
 

ت  تاتجه ة   اتجه ة غالبي دان   غالبي دان بل و  بل الم نح و   الع الم نح تحداث    الع تحداث اس االت  اس يم االتص لطة لتنظ االت   س يم االتص لطة لتنظ تقلة  س تقلة  مس ن   مس ن   ع غل الال ع غل مش ي مش ي  الرئيس     الرئيس
ة      ،، وضع قواعد العمل في قطاع االتصاالت        وضع قواعد العمل في قطاع االتصاالت       ومهمة هذه السلطة  ومهمة هذه السلطة    . . وعن الحكومة وعن الحكومة  ة       وتنظيم المنافسة العادل  وتشجيع    وتشجيع   ،، وتنظيم المنافسة العادل

ل الثالث        ل الجي ل الثالث       إدخال التقنيات الحديثة مث ل الجي ة  لاللالإدخال التقنيات الحديثة مث ة  تصاالت النّقال ة العريضة وإدارة اإلنترنت   تصاالت النق ال ة العريضة وإدارة اإلنترنت    والحزم اإلطار  اإلطار  نظر  نظر  اا ( ( والحزم
واق االتصاالت .  .  ))٤٤ ع أس ع توس واق االتصاالت وم ع أس ع توس ى ،،وم لطة عل ذه الس اعد ه ى  تس لطة عل ذه الس اعد ه ت تس ت تثبي ذا   تثبي ي ه تثمار ف تمرار االس تقرار واس ذا   االس ي ه تثمار ف تمرار االس تقرار واس  االس

ا        لهذه السلطة مهمة      لهذه السلطة مهمة     في آثير من األحيان   في آثير من األحيان   وو.  .  القطاعالقطاع ا       الحكم في مسألة المنافسة، آونه ة   الحكم في مسألة المنافسة، آونه ة الحيادي ة   الجه ة الحيادي ة    الجه ة    ، والجه التي  التي  ، والجه
 .. قطاع االتصاالت قطاع االتصاالتوتطويروتطوير  تعمل على تمكين وتعزيزتعمل على تمكين وتعزيز

 
 ضروري لفصل رسم السياسات       ضروري لفصل رسم السياسات      فهوفهو  ،، تنظيم االتصاالت جزءا  هاما  من إصالح قطاع االتصاالت         تنظيم االتصاالت جزءًا هامًا من إصالح قطاع االتصاالت        وي عتبروُيعتبر 

بكات  غيل الش ن تش ل وع د العم ع قواع ن وض بكات ع غيل الش ن تش ل وع د العم ع قواع ن وض اع .  .  ع ذا القط ي ه ة ف تثمارات الخاص ا أن االس اع آم ذا القط ي ه ة ف تثمارات الخاص ا أن االس  آم
ة محا     من غير من غير ال يمكن أن تنمو     ال يمكن أن تنمو      ة محا      وجود جه ة              وجود جه تثمرين وتسمح بمنافسة عادل وق المس دة تضمن حق ة             ي تثمرين وتسمح بمنافسة عادل وق المس دة تضمن حق ؤمن .  .  ي ؤمن وت  سلطة    سلطة   وت

وق االتصاالت   ار س ن احتك ة م يم االتصاالت حماي وق االتصاالت  تنظ ار س ن احتك ة م يم االتصاالت حماي ةتنظ ةلجه دةلجه دة واح ت أم خاصة، ،، واح ة آان ت أم خاصة،  حكومي ة آان ة ألنألن حكومي ة  الممارس  الممارس
دمات،    ين الخ عار وتحس يض األس ريع ولتخف ور الس اري للتط وذج االحتك ة النم دم مالءم رت ع دمات،   أظه ين الخ عار وتحس يض األس ريع ولتخف ور الس اري للتط وذج االحتك ة النم دم مالءم رت ع عأظه عم   أن  أن م

قا  ساعد في تأسيس الشبكات الوطنية التي تشكل اليوم العمود الفقري لالتصاالت في معظم                 قًا ساعد في تأسيس الشبكات الوطنية التي تشكل اليوم العمود الفقري لالتصاالت في معظم                 وجود جهة واحدة ساب   وجود جهة واحدة ساب   
 ..البلدانالبلدان
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   المهام األساسية لسلطة تنظيم االتصاالت-٤اإلطار 

 
ادي ومستقل عن مصالح    بأسلوببأسلوب بها    بها   تضطلعتضطلع يفترض أن     يفترض أن     مهام  مهام  في صلب عمل أي سلطة لتنظيم االتصاالت        في صلب عمل أي سلطة لتنظيم االتصاالت       تدخلتدخل  ادي ومستقل عن مصالح     حي    حي
 ::ومن هذه المهامومن هذه المهام.  .   سياسة الدولة المعلنة سياسة الدولة المعلنة في إطار في إطارنن ولك ولك،،المشغلةالمشغلة  الجهاتالجهات

 
دماتها   -  االت وخ بكات االتص ع ش ة جمي دماتها  مراقب االت وخ بكات االتص ع ش ة جمي يقها مراقب ا وتنس يقها  وتنظيمه ا وتنس ع     وتنظيمه ا م ا الصحيح وتوافقه ن ترابطه د م ع     للتأآ ا م ا الصحيح وتوافقه ن ترابطه د م  للتأآ

 ؛؛المعايير الفنية المعتمدة وجودة الخدمات المقترحةالمعايير الفنية المعتمدة وجودة الخدمات المقترحة

 محدود، بما في ذلك ضبط أي بث غير قانوني؛محدود، بما في ذلك ضبط أي بث غير قانوني؛إدارة طيف الترددات لالستفادة المثلى من هذا المورد الهام والإدارة طيف الترددات لالستفادة المثلى من هذا المورد الهام وال - 

 اعتماد خطة ترقيم وطنية وإعادة النظر فيها حسب الحاجة؛اعتماد خطة ترقيم وطنية وإعادة النظر فيها حسب الحاجة؛ - 

أمين    الجهات المشغلةالجهات المشغلةإصدار تراخيص لخدمات االتصاالت والتحقق من التعاون القائم بين جميع       إصدار تراخيص لخدمات االتصاالت والتحقق من التعاون القائم بين جميع        -  د من ت أمين     والتأآ د من ت  والتأآ
 المعلومات للمواطنين؛المعلومات للمواطنين؛

ين   -  ة ب ايا الخالفي ل القض ين  ح ة ب ايا الخالفي ل القض غح ات المش غالجه ات المش رالةلةالجه را ووضع إج االت   ءء ووضع إج ي مج الح ف ين تضارب المص ق ب االت   ات التوفي ي مج الح ف ين تضارب المص ق ب ات التوفي
  وغيرها؛ وغيرها؛والتعريفةوالتعريفةالترابط الترابط 

 حماية حق المستهلك في خدمات االتصاالت؛حماية حق المستهلك في خدمات االتصاالت؛ - 

 تنظيم تجهيزات االتصاالت ومواصفاتها والموافقة على توزيعها؛تنظيم تجهيزات االتصاالت ومواصفاتها والموافقة على توزيعها؛ - 

 اقتراح قوانين لتنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛اقتراح قوانين لتنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ - 

  أنماط االتصاالت المختلفة؛ أنماط االتصاالت المختلفة؛تعريفةتعريفةخدمات وخدمات وضبط أسعار الضبط أسعار ال - 

 ..تمثيل الدولة في المحافل والمنظمات الدولية لحماية مصالح الدولة والجهات العاملة في مجال االتصاالتتمثيل الدولة في المحافل والمنظمات الدولية لحماية مصالح الدولة والجهات العاملة في مجال االتصاالت - 
______________________________ 

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤مارس مارس //، آذار، آذاربيةبيةسياسات االتصاالت في المنطقة العرسياسات االتصاالت في المنطقة العر: : الكتاب العربيالكتاب العربياالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، : : المصدرالمصدر

 
 لالتصاالت بوضع القواعد األساسية لنشر            لالتصاالت بوضع القواعد األساسية لنشر           اإلنمائيةاإلنمائية في تحقيق األهداف      في تحقيق األهداف      أيضا   أيضاً يساعد تنظيم االتصاالت  يساعد تنظيم االتصاالت  وو 
اطق وتخفيض          ،،االتصاالتاالتصاالتخدمات  خدمات   ع المن ى جمي اطق وتخفيض           بما فيها تشجيع ودعم إيصال الخدمات إل ع المن ى جمي ة  بما فيها تشجيع ودعم إيصال الخدمات إل ة التعريف اذ   التعريف اذ    ليصبح النف  ليصبح النف

ع اول الجمي عبمتن اول الجمي ة ال.  .  بمتن يم الحزم اعد تنظ ا يس ة الآم يم الحزم اعد تنظ ا يس ي آم ع ف ي والتوس وى المحل ادة المحت ي زي ة ف ي عريض ع ف ي والتوس وى المحل ادة المحت ي زي ة ف  عريض
 ..التطبيقات اإلنتاجية والخدمية مثل الحكومة اإللكترونية والتعلم اإللكتروني والتجارة اإللكترونيةالتطبيقات اإلنتاجية والخدمية مثل الحكومة اإللكترونية والتعلم اإللكتروني والتجارة اإللكترونية

 
ذه      ..المشغلةالمشغلة   الجهة الوطنية الجهة الوطنية االتصاالت منفصلة عن   االتصاالت منفصلة عن  لتنظيملتنظيم أعضاء في اإلسكوا سلطة       أعضاء في اإلسكوا سلطة      ة بلدان ة بلدان ستست  ولدىولدى  ذه  وه وه

ي دان ه يالبل دان ه ا: : البل ااألردن واإلم رين وقطر ومصر و األردن واإلم دة والبح ة المتح رين وقطر ومصر و رات العربي دة والبح ة المتح ة رات العربي ة العربي ة المملك ة العربي عوديةالمملك عوديةالس نظر نظر اا((.  .  الس
 ..))٥٥اإلطار اإلطار 

 
 
 
 

  اإلسكوابلدان  تنظيم االتصاالت في -٥اإلطار 
 

 األردناألردن
 

دريجًا           ..١٩٩٥١٩٩٥  لسنة لسنة  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في األردن بموجب قانون االتصاالت             هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في األردن بموجب قانون االتصاالت            أنشئتأنشئت  ة ت ذه الهيئ دريجا           وعملت ه ة ت ذه الهيئ  وعملت ه



 -١٢-

اني       خدمات  خدمات آخرهاآخرها، و ، و ات االتصاالت ات االتصاالت  تحرير خدم   تحرير خدم  علىعلى اني       الهاتف الثابت في آانون الث اير   // الهاتف الثابت في آانون الث اير   ين امج        .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥ين د باشرت بوضع برن امج        وق د باشرت بوضع برن وق
ة            .  .   الخدمية وليس على التكنولوجيا المستخدمة      الخدمية وليس على التكنولوجيا المستخدمة     األنشطةاألنشطةجديد للتراخيص يعتمد على     جديد للتراخيص يعتمد على      ى خدمات دولي امج عل ذا البرن ة            وسيرآز ه ى خدمات دولي امج عل ذا البرن وسيرآز ه

افس اآلن مع القطاع الخاص                تحديا تحديًا   يشكل  يشكل ذلكذلكوو.  .  جديدة باستخدام التكنولوجيات الجديدة   جديدة باستخدام التكنولوجيات الجديدة    ي تتن افس اآلن مع القطاع الخاص              لمؤسسة االتصاالت األردنية الت ي تتن لمؤسسة االتصاالت األردنية الت
اتف   دمات اله ي خ اتف  ف دمات اله ي خ الالالف ة     نق النّق ت والحزم اتف الثاب ال اله ي مج َا ف افس أيض طر للتن ة      وستض ت والحزم اتف الثاب ال اله ي مج ا  ف افس أيض طر للتن  وستض

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤أغسطس أغسطس // من المساآن في آب من المساآن في آب في المائة في المائة٨٧٨٧العريضة التي وصلت إلى العريضة التي وصلت إلى 
 

 البحرينالبحرين
 

انون االتصاالت     بإبإ  ٢٠٠٢٢٠٠٢ لسنة     لسنة    ٤٨٤٨مرسوم رقم   مرسوم رقم   بموجب ال بموجب ال  تنظيم االتصاالت في البحرين       تنظيم االتصاالت في البحرين      هيئةهيئة  أنشئتأنشئت  انون االتصاالت     صدار ق ذ  .  .  صدار ق ذ  ومن ومن
ين ك الح ينذل ك الح ن تتصدرصدرأأ  ،،ذل ددًا م لطة ع ذه الس ن  ه ددا  م لطة ع ذه الس ة، ه ة،األنظم دمج  األنظم ة وال د الهيمن ة تحدي واق االتصاالت ومنهجي ا تعريف أس ا فيه دمج   بم ة وال د الهيمن ة تحدي واق االتصاالت ومنهجي ا تعريف أس ا فيه  بم

ة هذه السلطة هذه السلطة   ال تزال ال تزال وو.  .  واالقتناء واختيار الناقل  واالقتناء واختيار الناقل   ة  ترآز على تأطير البيئة التنظيمي ة التناف  ،، ترآز على تأطير البيئة التنظيمي ة التناف   حيث البيئ ا من      حيث البيئ اذ وغيرهم ا من     سية والنف اذ وغيرهم سية والنف
ية ور األساس يةاألم ور األساس ياألم ي الت نظم  الت م ت نظم  ل م ت ل ل لبالكام ان يفترض أن .  .  بالكام ان يفترض أن وآ وزيجرييجريوآ ي تم ة ف دارات المحلي ك ال وز تفكي ي تم ة ف دارات المحلي ك ال و // تفكي و يولي ذلك ،،٢٠٠٤٢٠٠٤يولي ذلك  وآ  وآ

د في آذار              الهيئةالهيئة ولكن    ولكن   . . تحرير الحزمة العريضة  تحرير الحزمة العريضة   د في آذار               أعادت النظر في مشاريع األنظمة وتوصلت إلى صيغة مشروع جدي مارس  مارس  // أعادت النظر في مشاريع األنظمة وتوصلت إلى صيغة مشروع جدي
٢٠٠٥٢٠٠٥.. 

 
 مصرمصر

 
ة لتسهيل النمو        تبنت مصر    تبنت مصر      ة لتسهيل النمو        سياسات تشريعية متقدم ا المعلومات واالتصاالت   في قطاع   في قطاع   سياسات تشريعية متقدم ا المعلومات واالتصاالت   تكنولوجي ذه   من  من  وو.  .  تكنولوجي رز ه ذه   أب رز ه أب

ر قطاع االتصاالت      سياسةسياسةالسياسات  السياسات   ر قطاع االتصاالت       تحري د     إصدار   إصدار    و  و ،، تحري انون اتصاالت جدي د     ق انون اتصاالت جدي م          ،،ق تثمار رق انون االس م           وتحسين ق تثمار رق انون االس   ١٩٩٧١٩٩٧ لسنة   لسنة  ٨٨ وتحسين ق
ا المعلومات   االتصاالت االتصاالت ى وزارة ى وزارة وتتبن وتتبن .  .  لتوفير حوافز لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      لتوفير حوافز لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       ا المعلومات    وتكنولوجي   خصوصا  خصوصاً  وتكنولوجي

 إطار تنظيمي جديد لتشجيع مشارآة القطاع           إطار تنظيمي جديد لتشجيع مشارآة القطاع          و ضعُوضع،  ،  ١٩٩٩١٩٩٩في عام   في عام   وو.  .  إصالحا  تشريعيا  شامال  لدعم تحرير قطاع االتصاالت      إصالحًا تشريعيًا شامًال لدعم تحرير قطاع االتصاالت      
ة     ) ) المشغل ومقدم الخدمة  المشغل ومقدم الخدمة  (( وصدر قرار جمهوري بفصل أنشطة خدمات االتصاالت          وصدر قرار جمهوري بفصل أنشطة خدمات االتصاالت         ،،الخاصالخاص ة     عن الوظائف التنظيمي نظم ((عن الوظائف التنظيمي نظم الم   ،،))الم
ند ندوأس يم االتصاالت تتوأس ومي لتنظ از الق ى الجه يم االتصاالت  إل ومي لتنظ از الق ى الجه أ إل أالمنش ةالمنش ع الوظائف التنظيمي ديثًا جمي ة ح ع الوظائف التنظيمي ديثا  جمي ا . .  ح ا  أم ية  أم دمات االتصاالت األساس ية خ دمات االتصاالت األساس خ

ى شرآة مساهمة                     ا إل د تحويله د بع ا المشغل الوحي ى شرآة مساهمة                    فتولت مسؤوليتها الشرآة المصرية لالتصاالت، آونه ا إل د تحويله د بع ا المشغل الوحي ام     .  .  فتولت مسؤوليتها الشرآة المصرية لالتصاالت، آونه ام     وفي ع ، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي ع
  مجاالتهمجاالتهد الذي يهدف إلى تحرير قطاع االتصاالت في مصر وتحقيق الشفافية في      د الذي يهدف إلى تحرير قطاع االتصاالت في مصر وتحقيق الشفافية في       قانون االتصاالت الجدي    قانون االتصاالت الجدي   جرى التصديق على  جرى التصديق على  

 .. تنظيم خدمات االتصاالت المختلفة وتشجيع االستثمارات في هذا القطاع الحيوي تنظيم خدمات االتصاالت المختلفة وتشجيع االستثمارات في هذا القطاع الحيويوإلىوإلى  ،،المختلفةالمختلفة
 

ًا                   ا                  وقد طور جهاز تنظيم االتصاالت، بالتنسيق مع المستهلكين والمعنيين من القطاع الخاص، إطارًا تنظيمي فافاً وقد طور جهاز تنظيم االتصاالت، بالتنسيق مع المستهلكين والمعنيين من القطاع الخاص، إطارا  تنظيمي فافا  ش دعم   ش دعم    ل  ل
ر  وق المح ر الس وق المح ديثًاالس ديثا رة ح ال  رة ح دمات االتص وفير خ ال   وت دمات االتص وفير خ ة  وت عار معقول ة بأس عار معقول ع  بأس علجمي واطنينلجمي واطنين الم جيع     . .  الم ة الصحية وتش رويج المنافس جيع   ولت ة الصحية وتش رويج المنافس ولت

رخيص  ود الت روط وبن از ش ع الجه ر، وض ي مص تثمار ف رخيص االس ود الت روط وبن از ش ع الجه ر، وض ي مص تثمار ف فاالس فلمختل ا  لمختل دمات االتص اخ دمات االتص ر .  .  التالتخ از أآث نح الجه ر وم از أآث نح الجه وم
ن  ن م ازة ٢٠٢٠م ازة  إج غلين إج غلينللمش اال  للمش دمات االتص دمون خ ذين يق اال   ال دمات االتص دمون خ ذين يق رية  ال وق المص ى الس رية ت إل وق المص ى الس ن ،،ت إل ن  م ة  م االت نّقال ة اتص االت نق ال ات  اتص ت وبيان ات   وإنترن ت وبيان  وإنترن

ذلك     الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت      الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت     ويشرفويشرف.  .  سلفا سلفًاوهواتف عمومية وبطاقات مدفوعة     وهواتف عمومية وبطاقات مدفوعة     وطرفيات أرضية متناهية الصغر     وطرفيات أرضية متناهية الصغر      ذلك  آ آ
 .. استخدام الطيف الترددي لتقديم الخدمات الجديدة استخدام الطيف الترددي لتقديم الخدمات الجديدةعلىعلى

__________________________ 
 ..Paul Budde Communication Pty Ltd. Telecoms & broadband-Africa & Middle East. June 2005: : المصدرالمصدر

 
ى        المنظمةالمنظمة  الهيئاتالهيئاتوصل عدد   وصل عدد   وو  الم إل ى         لالتصاالت في الع الم إل ام        ١٣٢١٣٢ لالتصاالت في الع ام         في منتصف ع د  في   في    وهو     وهو    ،،٢٠٠٤٢٠٠٤ في منتصف ع د  تزاي تزاي

دة      توجها توجهًا هناك    هناك   أنأن  والجدير بالذآر والجدير بالذآر .  .  ))))أأ((٣٣الشكل  الشكل  ((  ١٩٩٠١٩٩٠مستمر منذ عام    مستمر منذ عام     دمج ع دة       ل دمج ع ة    ل ات منظم ة   هيئ ات منظم  متخصصة في      متخصصة في     هيئ
ة     و  و هيئةهيئة ة    احدة عمومي ى   التصاالت نظرا      التصاالت نظرًا     لتنظيم ا  لتنظيم ا  احدة عمومي ى   إل داخلها     إل ات وت ارب التكنولوجي داخلها     تق ات وت ارب التكنولوجي ا          .  .  تق ا حدث في بريطاني ذا م ا          وه ا حدث في بريطاني ذا م وه

ام   الل ع ام  خ الل ع االت    ،،٢٠٠٣٢٠٠٣خ س وآ ت خم ث دمج االت     حي س وآ ت خم ث دمج ة  حي ة منظم االت  منظم االتلالتص ز  لالتص اتف والتلف ث واله ز   والب اتف والتلف ث واله ي  ةة والب ي   ف   ف
 ..))٧٧(( واحدة واحدةهيئةهيئة

 

                                                      
))٧٧((    International Telecommunication Union.  Trends in telecommunication reform, 2004/2005.  6th edition. December 

2004.                                                                                                                                                                                                              
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ا عدد البلدان، عدد البلدان، يتزايد يتزايد   ، إذ، إذ تعديل في منح التراخيص تعديل في منح التراخيصاالتجاه مع االتجاه مع يترافق هذا   يترافق هذا   وو  ا ومنه ي   ومنه اد األوروب دان االتح ي    بل اد األوروب دان االتح    بل
ا اوماليزي دوماليزي د والهن راخيص خاصة      والهن ن ت ًا ع املة عوض ة أو ش راخيص عام نح ت دأت تم ي ب راخيص خاصة     ، الت ن ت ا  ع املة عوض ة أو ش راخيص عام نح ت دأت تم ي ب دمات، الت دماتبخ ة  بخ ةمعين   . . ))٨٨((معين

 .. العالمي نحو نظام تراخيص مرن وسهل التطبيق العالمي نحو نظام تراخيص مرن وسهل التطبيقاالتجاهاالتجاهويتوقع أن يستمر ويتوقع أن يستمر 
 

  لالتصاالتالمنظمة الهيئاتعداد أ  تزايد -٣الشكل 
 

  في العالممنظمةال الهيئاتعدد  )أ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در درالمص  International Telecommunication: : المص
Union.  Trends in telecommunication reform, 2004-2005.  6th edition. December 2004.. 

 
 منظمة هيئاتنسبة البلدان التي تتوفر فيها  )ب(

 ..International Telecommunication Union.  Trends in telecommunication reform, 2004/2005.  6th edition. December 2004: : المصدرالمصدر
ة         ة        آان هذا عرضًا لبعض التحسينات الممكن ه              آان هذا عرضا  لبعض التحسينات الممكن ة القطاع وعالقات ي بسياسات وهيكل ه              في المحور األول المعن ة القطاع وعالقات ي بسياسات وهيكل ا   في المحور األول المعن ا   ، وفيم ، وفيم

 ..األساسيةاألساسية البنية  البنية تقنياتتقنياتيلي استعراض لبعض التوجهات العالمية حول محور يلي استعراض لبعض التوجهات العالمية حول محور 
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 ساسية وخدماتهاتحسين البنية األ: المحور الثاني  -جيم
 

اني     ور الث زء المح ذا الج تعرض ه اني   يس ور الث زء المح ذا الج تعرض ه ي يس ي المعن ينالمعن ينبتحس ية الال  بتحس ة األساس ية بني ة األساس ويروو  بني ويرتط دمات   تط دمات الخ دمها الخ ي تق دمها الت ي تق   الت
ارة        وو ات المخت بعض التقني ارة        تحديث الهياآل البنيوية ل ات المخت بعض التقني ات   ممتشكل   تشكل    والتي     والتي    تحديث الهياآل البنيوية ل ات   كون ة األساسية     كون ذه البني ة األساسية     ه ذه البني يالً   ويتضمن ويتضمن   . . ه يال  تحل   تحل

ائي    تتيحهاتتيحها التي  التي عرضا  للمزاياعرضًا للمزايا و و،،اتيجية المرتبطة بهااتيجية المرتبطة بها والبدائل االستر  والبدائل االستر وتقييما  للتصاميم وتقييمًا للتصاميم  ات للمستخدم النه ائي     تلك التقني ات للمستخدم النه  تلك التقني
ة               االستعراضاالستعراض  هذاهذاويهدف  ويهدف    . . ولمقد مي الخدمات ولمقّدمي الخدمات  دائل المتعّلق ارات والب ة المرتبطة بالخي اهيم المرّآب ة                إلى تبسيط المف دائل المتعل ق ارات والب ة المرتبطة بالخي اهيم المرآ ب  إلى تبسيط المف

دان عليه جميع   عليه جميع   ص  ص  وهذا ما تحر  وهذا ما تحر      ..بتصميم الشبكات الحديثة، وتوسعتها وجودة الخدمات التي تقد مها       بتصميم الشبكات الحديثة، وتوسعتها وجودة الخدمات التي تقّدمها        دان البل ة   في في   البل ة    خدم  خدم
 .. وزيادة العوائد واإليرادات المالية من تشغيل تلك الشبكات من جهة أخرى وزيادة العوائد واإليرادات المالية من تشغيل تلك الشبكات من جهة أخرى،،مواطنيها من جهةمواطنيها من جهة

 
ة األساسية لالتصاالت والخدمات        لصلةلصلةذات ا ذات ا ومع آثرة المواضيع    ومع آثرة المواضيع      ة األساسية لالتصاالت والخدمات      بتطوير البني ر ، ، ))٩٩((بتطوير البني ر اختي ى   اختي ز عل ى    الترآي ز عل  الترآي

ة        المرتبطة المرتبطة ضايا   ضايا    متجانسة من الق    متجانسة من الق   سلسلةسلسلة التي تمثل     التي تمثل    المواضيعالمواضيعمجموعة من   مجموعة من    ة للخطوط الثابت ة         بتطوير الشبكة العام ة للخطوط الثابت   ،، بتطوير الشبكة العام
ذا الجزء      وسيعرض وسيعرض .  .  من أجل مواآبة متطلبات التقارب بين الخدمات       من أجل مواآبة متطلبات التقارب بين الخدمات        ذا الجزء       ه نظم المرتبطة         لشبكات لشبكات  ه الي وال ل الت نظم المرتبطة          الجي الي وال ل الت  الجي

ة     لمنظومةلمنظومةبها، ثم   بها، ثم    ة      تقنيات النفاذ العريض الحزم تم                 و  و ،، تقنيات النفاذ العريض الحزم م ُيخت ت، ث ل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترن ات نق تم                تقني م ي خت ت، ث ل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترن ات نق تقني
 ..جزاء بمناقشة استراتيجيات االنتقال إلى البيئة الجديدةجزاء بمناقشة استراتيجيات االنتقال إلى البيئة الجديدةهذه األهذه األ

 
  والنظم المرتبطة بهاشبكات الجيل التالي  -١

 
ددة سواق  سواق  األاألحتى يتمك ن مقد مو خدمات االتصاالت من تلبية احتياجات         حتى يتمّكن مقّدمو خدمات االتصاالت من تلبية احتياجات           ددة المتع ديم    المتع ديم     وتق  من    من   واسعة واسعة   مجموعة مجموعة  وتق

ة             رادات المالي د من اإلي ة            الخدمات الجديدة تضخ المزي رادات المالي د من اإلي تقبل نحو         تتجه تتجه ء،  ء،   العمال   العمال  برضا برضا وتحظى   وتحظى   الخدمات الجديدة تضخ المزي تقبل نحو          الصناعة في المس  الصناعة في المس
تطيع أن  ي تس بكات الت تطيع أن الش ي تس بكات الت ؤمنالش ؤمنت لكية ت الت الس ر الوص ات عب ديو والبيان وت والفي دمات الص ع خ دير جمي لكية  وت الت الس ر الوص ات عب ديو والبيان وت والفي دمات الص ع خ دير جمي  وت

 ..]]١١[[والالسلكية بجودة فائقة وبكفاءة اقتصادية عاليةوالالسلكية بجودة فائقة وبكفاءة اقتصادية عالية
 

اربوو  وم التق رتبط بمفه ول اإلنترنت وت ى بروتوآ الي عل ل الت بكات الجي ز ش اربترتك وم التق رتبط بمفه ول اإلنترنت وت ى بروتوآ الي عل ل الت بكات الجي ز ش ى   ترتك ًا عل ى عموم ا  عل توى عموم توى مس مس
ردة         وهيكليتها،  وهيكليتها، ففي تصميم الشبكات  ففي تصميم الشبكات    . . ))١٠١٠((الشبكات والخدمات والتطبيقات  الشبكات والخدمات والتطبيقات   وم شبكة واحدة منف ارب أن تق ردة         يعني التق وم شبكة واحدة منف ارب أن تق  يعني التق

ارب   يعني يعنيوآذلكوآذلك    .. الخدمات الخدماتأنواعأنواع   شبكة واحدة منفصلة لكل نوع من  شبكة واحدة منفصلة لكل نوع من  من تخصيص   من تخصيص  بتقديم خدمات متعددة بدال    بتقديم خدمات متعددة بدالً    ارب   التق  التق
ان  أأ، سواء  ، سواء  المستعمل المستعمل دمات ذاتها بغض النظر عن الوسيط    دمات ذاتها بغض النظر عن الوسيط     الخدمات للمستخدم النهائي تقديم الخ      الخدمات للمستخدم النهائي تقديم الخ     تقديمتقديمفي أسلوب   في أسلوب    ان  آ آ

ابًال ابال آ لكيًا  آ لكيا س يطًا  مم أ أس يطا وس لكيًا  وس لكيا الس ت أمم أ أالس اتف ثاب از ه ت أ جه اتف ثاب از ه وبًا أم   مم جه وبا  أم حاس ازحاس ازتلف امم أ أا ًاتلف ا غيره ي    . .  غيره ارب ف ًا التق اك أيض ي  وهن ارب ف ا  التق اك أيض وهن
زيج من الخدمات            زيج من الخدمات           التطبيقات التي تقوم بإدارة وتشغيل ذلك الم ين الخدمات         ٤٤ويوضح الشكل     ويوضح الشكل     .  .  التطبيقات التي تقوم بإدارة وتشغيل ذلك الم ارب ب وم التق ين الخدمات          مفه ارب ب وم التق  مفه

الي          الي         وأطياف الخدمات التي يمكن لشبكات الجيل الت دمها  وأطياف الخدمات التي يمكن لشبكات الجيل الت دمها  أن تق ين ،  ،  أن تق ين ويب ة أصناف من الخدمات        ويب ة أصناف من الخدمات         ثالث الصوت،  الصوت،  : :  هي   هي   ثالث
 ..بينهابينهاوالفيديو، والبيانات، ونقاط التقاطع والفيديو، والبيانات، ونقاط التقاطع 

 

                                                      
 ..3G و وLMDS و وWIFI و وWIMAX  ::مثلمثلمن أهمها المنصات الالسلكية من أهمها المنصات الالسلكية     ))٩٩((

))٠٠١١((    com.cisco.wwwThe IP NGN Journey, Service Provider Solution, Cisco Systems, .. 
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   التقارب بين الخدمات-٤الشكل 
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 :: منها منها]]١١[[مفهوم التقارب مزايا عديدةمفهوم التقارب مزايا عديدةوتتيح شبكات الجيل التالي ووتتيح شبكات الجيل التالي و 

 
  خدمات جديدة؛ خدمات جديدة؛تقديمتقديمإتاحة فرص لزيادة إيرادات مقد مي الخدمات عن طريق تمكينهم من إتاحة فرص لزيادة إيرادات مقّدمي الخدمات عن طريق تمكينهم من  ))أأ(( 

 
رص  ))بب((  ة ف رص إتاح ة ف ضإتاح ضلخف غيللخف ة التش غيل آلف ة التش بكات  ،، آلف دة ش دمج ع ك ب بكات   وذل دة ش دمج ع ك ب لة وذل لةمنفص ّددة  منفص دة متع بكة واح ي ش د دة   ف دة متع بكة واح ي ش  ف
 الخدمات؛الخدمات؛

 
زة                تحقيق خفض في تكاليف األصول الرأسمالية       تحقيق خفض في تكاليف األصول الرأسمالية        ))جج((  ة من األجه ل آلف رزم الصوتية أق زة ال زة                حيث أجه ة من األجه ل آلف رزم الصوتية أق زة ال حيث أجه

 التقليدية المبنية على نظام التقسيم الزمني؛التقليدية المبنية على نظام التقسيم الزمني؛
 

ة                   ))دد((  ة، مع إمكاني ة في الشبكات الحالي ة                  إمكانية المحافظة على االستثمارات التقليدية القائم ة، مع إمكاني ة في الشبكات الحالي االستعاضة  االستعاضة  إمكانية المحافظة على االستثمارات التقليدية القائم
 .. بتقنيات الرزم الصوتية عند اللزوم بتقنيات الرزم الصوتية عند اللزومعنهاعنها

 
زة     وقدوقد.  .   شبكات الجيل التالي    شبكات الجيل التالي   اعتماداعتماد  إلىإلى  لالتصاالتلالتصاالت   آثيرة  آثيرة تتونتيجة لهذه المزايا، تسعى شرآا    ونتيجة لهذه المزايا، تسعى شرآا      دأت أجه زة      ب دأت أجه  ب

تعداد    ي االس االت ف يم االتص تعداد   تنظ ي االس االت ف يم االتص ذلكتنظ ذلكل ميات،    .  .  ل تالف المس ن اخ الرغم م ميات،    وب تالف المس ن اخ الرغم م ى وب ى تبق حتبق حالمالم ترآة المالم ية المش ترآة  األساس ية المش    األساس
ذا    .  .  البنية األساسية لشبكات االتصاالت المستقبلية    البنية األساسية لشبكات االتصاالت المستقبلية    ومبادرات  ومبادرات   مبادرات تلك الشرآات      مبادرات تلك الشرآات     بينبين  والمتشابهة آثيرة والمتشابهة آثيرة  ذا    وفي ه وفي ه

 .. شبكات الجيل التالي في بريطانيا شبكات الجيل التالي في بريطانياالموقف منالموقف من نبذة عن  نبذة عن ٦٦ اإلطار  اإلطار يتضمنيتضمنالسياق، السياق، 
 

ة         أنأن  ٥٥ الشكل    الشكل   ويبي نويبّين  ة الثالثي يح الخدم ة التي تت ة          الشبكات العريضة الحزم ة الثالثي يح الخدم ة التي تت ديو   الصوت الصوت   - الشبكات العريضة الحزم ديو والفي ات البياالبيا و ووالفي ات ن   -  ن
ا         . . باستخدام تقنيات بروتوآول اإلنترنت   باستخدام تقنيات بروتوآول اإلنترنت    ا       ويتضح من الشكل آيف ترتبط شبكات الجيل الت نظم   ويتضح من الشكل آيف ترتبط شبكات الجيل الت نظم   لي بمجموعة من ال   ،،لي بمجموعة من ال

ت  ول اإلنترن ى بروتوآ ة عل ددة المبني ائط المتع ي للوس ام الفرع ل النظ ت مث ول اإلنترن ى بروتوآ ة عل ددة المبني ائط المتع ي للوس ام الفرع ل النظ ام ،،مث ام  ونظ دال ونظ دالابت ددة ابت ائق المتع ددة  اللص ائق المتع  اللص
رّزم     ،،وتوآوالتوتوآوالتالبرالبر ات     وتقنيات الصوت المرز م      وتقنيات الصوت الم ات    ، وتقني ات             . .  الضوئي   الضوئي  رسال رسال اإلاإل، وتقني ذه التقني ات              وسيجري تعريف آل من ه ذه التقني  وسيجري تعريف آل من ه

 ..بالتفصيل في الفقرات التالية من هذا الفصلبالتفصيل في الفقرات التالية من هذا الفصل

   بث تلفازي بث تلفازي بث تلفازي بث تلفازي--

   فيديو عند الطلب فيديو عند الطلب فيديو عند الطلب فيديو عند الطلب--

   الرؤيا الرؤيا الرؤيا الرؤيا فيديو بنظام الدفع عند فيديو بنظام الدفع عند فيديو بنظام الدفع عند فيديو بنظام الدفع عند--

 لكترونيلكترونيلكترونيلكترونيإإإإ دليل برامج  دليل برامج  دليل برامج  دليل برامج --

  هاتف تلفزيهاتف تلفزيهاتف تلفزيهاتف تلفزي    --

 التلفازالتلفازالتلفازالتلفاز خط هاتفي على  خط هاتفي على  خط هاتفي على  خط هاتفي على --

بر  متعددة للصوت عبـر      متعددة للصوت عبـر      خطوط خطوط خطوط  خطوط -- بر  متعددة للصوت ع  متعددة للصوت ع
  نترنتنترنتنترنتنترنتاإلاإلاإلاإل

  مؤتمرات هاتفية مؤتمرات هاتفية مؤتمرات هاتفية مؤتمرات هاتفية--

  ضافية للنفاذ للوبضافية للنفاذ للوبضافية للنفاذ للوبضافية للنفاذ للوبإإإإ خدمات  خدمات  خدمات  خدمات --

   حاسوبي حاسوبي حاسوبي حاسوبي هاتف هاتف هاتف هاتف--

 مزدوجةمزدوجةمزدوجةمزدوجةجهزة السلكية جهزة السلكية جهزة السلكية جهزة السلكية أأأأ    --

 
  / / فيدوفيدو حاسوبحاسوب//بياناتبيانات

  تلفازتلفاز

  نترنت تلفازنترنت تلفازنترنت تلفازنترنت تلفازإإإإ    --

   مشاركة من الصور مشاركة من الصور مشاركة من الصور مشاركة من الصور--

  التصويت عن بعد التصويت عن بعد التصويت عن بعد التصويت عن بعد--

   نفاذ عالي السرعة لالنترنت نفاذ عالي السرعة لالنترنت نفاذ عالي السرعة لالنترنت نفاذ عالي السرعة لالنترنت--

   بريد الكتروني بريد الكتروني بريد الكتروني بريد الكتروني--

   الند الى الند الند الى الند الند الى الند الند الى الند--

  العاب حاسوبية العاب حاسوبية العاب حاسوبية العاب حاسوبية--

  دردشة دردشة دردشة دردشة--

 هاتفهاتف//صوتصوت
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  في بريطانيا شبكات الجيل التاليالموقف من  نبذة عن -٦طار اإل

 
رى  رىأج االت   أج يم االتص از تنظ االت    جه يم االتص از تنظ ا  جه ي بريطاني ا ف ي بريطاني ار (OFCOM)  ف ي أي ار  ف ي أي ايو // ف ايو م ة ٢٠٠٥٢٠٠٥م ارات عام ة ، استش ارات عام أن   ، استش أن بش اربش اراآلث   اآلث

 BT’s)ن ن  بمبادرة شرآة بريتيش تيليكوم لشبكات القرن الحادي والعشري   بمبادرة شرآة بريتيش تيليكوم لشبكات القرن الحادي والعشري  يتصليتصل  فيمافيما  وال سيماوال سيماالتنظيمية لشبكات الجيل التالي، التنظيمية لشبكات الجيل التالي، 
21CN. NGN).. 

 
ين الشرآات في                     واستنادا  إلى هذه  واستنادًا إلى هذه    د تالشي الحدود ب ذي أّآ ا ال ة بموقفه ين الشرآات في                      االستشارات العامة، تقدمت الشرآة البريطاني ذي أآ د تالشي الحدود ب ا ال ة بموقفه  االستشارات العامة، تقدمت الشرآة البريطاني

اع االتصاالت اع االتصاالتقط ين  ،،قط ز ب ث سيصعب التميي ين   حي ز ب ث سيصعب التميي غلين حي غلينالمش دماتالمش دمي الخ دمات ومق دمي الخ ع .  .   ومق ع وم صوم ول تقل صتقّل ع دخ ول  موان ع دخ ات موان اتجه دة  جه دةجدي ى جدي ى  إل  إل
ي   المتوقعالمتوقعيثة، أو نتيجة لإلصالحات الهيكلية، من يثة، أو نتيجة لإلصالحات الهيكلية، من األسواق نتيجة للتقنيات الحد   األسواق نتيجة للتقنيات الحد    ة الت ي    زيادة عدد الشرآات األوروبي ة الت دم  زيادة عدد الشرآات األوروبي دم تق  خدمات   خدمات  تق

الي            الي           بديلة باستخدام البنية األساسية الحديثة التي ترتكز على هيكلية شبكات الجيل الت ا  ،،بديلة باستخدام البنية األساسية الحديثة التي ترتكز على هيكلية شبكات الجيل الت ا   مم ام   سيفسح  سيفسح   مم ام   المجال أم رة   المجال أم رة   خدمات مبتك خدمات مبتك
 ..(*)(*) الفراغات الحالية في األسواق الفراغات الحالية في األسواقلتمأللتمأل

__________________________ 
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥مايو مايو //االتحاد الدولي لالتصاالت، وحدة االستراتيجيات والسياسات، أياراالتحاد الدولي لالتصاالت، وحدة االستراتيجيات والسياسات، أيار: : المصدرالمصدر

 ..uk.org.ofcom.www  ::الموقعالموقع  نظرنظر ا ا(*)(*) 

 
   الخدمات الثالثية والشبكات العريضة الحزمة-٥الشكل 

 
 

 
 ..User-centric broadband networks”, Technology white paper, Alcatel Telecommunication Review.  Q1 2005“  ::المصدرالمصدر

 
 توآول اإلنترنتتوآول اإلنترنتبروبرو  المبنية علىالمبنية علىالنظام الفرعي للوسائط المتعددة النظام الفرعي للوسائط المتعددة  ))أأ((
 

ددة     ائط المتع ام الفرعي للوس ار النظ ع إط بكات، يق الي للش ل الت ة بالجي ة المرتبط ة األطر الهام ى قم ددة   عل ائط المتع ام الفرعي للوس ار النظ ع إط بكات، يق الي للش ل الت ة بالجي ة المرتبط ة األطر الهام ى قم عل
د   ، و ، و ]]٤٤[[ تطبيقات متعددة هاتفية تقليدية أو غير هاتفية        تطبيقات متعددة هاتفية تقليدية أو غير هاتفية       يدعميدعم  امامفهذا النظ فهذا النظ   . . توآول اإلنترنت توآول اإلنترنت بروبروعلى  على    المبنيةالمبنية د   ق ره ق ره ابتك   ابتك

ع      ث م ل الثال راآة الجي روع ش ع     مش ث م ل الثال راآة الجي روع ش دالالمش دمعه ي  معه ي األوروب فاتللللاألوروب فاتمواص ية مواص يةالقياس االت القياس االتلالتص ارالي   لالتص دى ب ارالي  ومنت دى ب  ومنت
 ..))٧٧ اإلطار  اإلطار نظرنظراا((

 ]٣[  مشروع شراآة الجيل الثالث-٧اإلطار 
 

ات     واسعة النطاق واسعة النطاق، بمثابة اتفاق شراآة، بمثابة اتفاق شراآة١٩٩٨١٩٩٨عام عام يعد مشروع شراآة الجيل الثالث الذي أق لع في         يعد مشروع شراآة الجيل الثالث الذي أّقلع في           د من الهيئ ات     بين العدي د من الهيئ  بين العدي



 -١٧-

 ..))أأ((والمنظمات العاملة في مجال المواصفات القياسية لالتصاالتوالمنظمات العاملة في مجال المواصفات القياسية لالتصاالت
 

ًا في مجال              إصدارإصدار منصب ا  على     منصّبًا على    المشروعالمشروع آان اهتمام     آان اهتمام    البداية،البداية،في  في  وو  ق عالمي ة للتطبي ا  في مجال               تقارير فنية ومواصفات قياسية قابل ق عالمي ة للتطبي  تقارير فنية ومواصفات قياسية قابل
ة تصاالت   تصاالت   الجيل الثالث من نظم اال     الجيل الثالث من نظم اال      ة النقال المي لالتصاالت                     3G  النقال ة للنظام الع ات الشبكات المرآزي ى تقني ي ترتكز عل المي لالتصاالت                   الت ة للنظام الع ات الشبكات المرآزي ى تقني ي ترتكز عل ة الت ة النقال   النقال

GSM  انده ي تس وي الت ة االتصال الرادي ى مرحل اندهوعل ي تس وي الت ة االتصال الرادي ى مرحل ًا .  .  وعل ا  والحق ام والحق ام اتسع نطاق اهتم ة الخاصة ليشملليشمل  المشروعالمشروعاتسع نطاق اهتم ارير الفني ة الخاصة  التق ارير الفني  التق
ع  وقد  وقد  .  .  EDGE و  و GPRS و  و GSMبصيانة وتطوير نظم    بصيانة وتطوير نظم     ع  سبقت توقي اق  سبقت توقي اق   االتف ة        االتف ة وفني ة     مناقشات إجرائي ة وفني ار       مناقشات إجرائي ادئ واألفك ار        تشرح المب ادئ واألفك  تشرح المب

ادئ التشغيل األساسية             أن وثائق المشروع   أن وثائق المشروع    ومع    ومع     ..))بب((األساسية للمشروع األساسية للمشروع  ًا، إّال أن مب ر من التحديث الحق ا آثي م يحصل عليه ادئ التشغيل األساسية              ل ا ، إال  أن مب ر من التحديث الحق ا آثي م يحصل عليه  ل
 ..للمشروع ما زالت ساريةللمشروع ما زالت سارية
______________________________ 
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ددة     في إطار   في إطار     -  وتتغير طبيعة مقدمي الخدمات   وتتغير طبيعة مقدمي الخدمات     ددة     النظام الفرعي للوسائط المتع دمي خدمات          -  النظام الفرعي للوسائط المتع ونهم مق دمي خدمات        من آ ونهم مق من آ

ه،              . . ي خدمات الصوت عبر اإلنترنت    ي خدمات الصوت عبر اإلنترنت    الصوت التقليدية إلى آونهم مقدم    الصوت التقليدية إلى آونهم مقدم     يس التحول بذات ر ل ذا التغي ه،               والهدف من ه يس التحول بذات ر ل ذا التغي    والهدف من ه
غلون  ؤالء المش ل ان يصبح ه غلون ب ؤالء المش ل ان يصبح ه ية   ب ة رئيس ات فعال ية جه ة رئيس ات فعال بكات   جه تخدام ش ددة باس ائط المتع دمات الوس ي مضمار خ بكات    ف تخدام ش ددة باس ائط المتع دمات الوس ي مضمار خ  ف

ى                      .  .  اإلنترنتاإلنترنت دراتهم عل ت، زادت ق ر اإلنترن ات الصوت عب دمي الخدمات لتطورات تقني ى                      وآلما زادت مواآبة مق دراتهم عل ت، زادت ق ر اإلنترن ات الصوت عب دمي الخدمات لتطورات تقني وآلما زادت مواآبة مق
 .. خدمات متجددة خدمات متجددة تقديم تقديمديم أنماط مستحدثة من الخدمات، وذلك من خالل منظومةديم أنماط مستحدثة من الخدمات، وذلك من خالل منظومةتقتق
 

دة،           ات والخدمات الجدي نظم الصوتية ونظم البيان دة،         ولكي تتمكن شرآات التشغيل من تطبيق المقاربة بين ال ات والخدمات الجدي نظم الصوتية ونظم البيان ولكي تتمكن شرآات التشغيل من تطبيق المقاربة بين ال
 ..٨٨   في اإلطار في اإلطارالمبينةالمبينة  الخصائصالخصائصمع الحفاظ على جودة الخدمات، ال بد للشبكة من هيكلية تدعم العديد من مع الحفاظ على جودة الخدمات، ال بد للشبكة من هيكلية تدعم العديد من 

 
  هيكلية لتحقيق المقاربةخصائص  -٨اإلطار 

 
 ::من الخصائص الهيكلية للمقاربةمن الخصائص الهيكلية للمقاربة 

 
 ؛؛الدوراتالدوراتبب  التحكمالتحكمفصل طبقة النقل عن طبقة فصل طبقة النقل عن طبقة  - 
  من خدمات االتصاالت في الزمن الحقيقي وفي آن واحد؛ من خدمات االتصاالت في الزمن الحقيقي وفي آن واحد؛العديدالعديد  دوراتدوراتإدارة إدارة  - 
  الخدمات الذآية القائمة؛ الخدمات الذآية القائمة؛ شبكات شبكاتالتوافق معالتوافق مع - 
بيك ال  -  فافية التش بيك ال ش فافية التش ا يخص   ش ذات فيم ي، وبال يم الزمن ى التقس ة عل ع الشبكات القائم ي م ا يخص   بين ذات فيم ي، وبال يم الزمن ى التقس ة عل ع الشبكات القائم ي م رقيم  سسننااججتتبين رقيمخطط الت   خطط الت

 ؛؛ةةييففتتااههللاا  تتااممللااككمملللل  ةةببححااصصممللاا  النغماتالنغمات  ددييححووتتوو
 التقارب بين الخدمات السلكية والالسلكية؛التقارب بين الخدمات السلكية والالسلكية؛ - 
 مزج خدمات اتصاالت الزمن الحقيقي مثل الرسائل اآلنية مع خدمات الصوت؛مزج خدمات اتصاالت الزمن الحقيقي مثل الرسائل اآلنية مع خدمات الصوت؛ - 
  الخدمات المتعددة؛ الخدمات المتعددة؛ةةططسسااووببمل مع ملفات معلومات المستخدم مل مع ملفات معلومات المستخدم آليات منسقة للتعاآليات منسقة للتعا - 
 آليات منسقة للتحقق من العميل والمحاسبة التجارية؛آليات منسقة للتحقق من العميل والمحاسبة التجارية؛ - 
 ..واجهات برمجيات مفتوحة الستخدام مقد مي الخدمات وشرآائهم الخارجيينواجهات برمجيات مفتوحة الستخدام مقّدمي الخدمات وشرآائهم الخارجيين - 

__________________________________ 
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ددة   هيكل بناء    هيكل بناء   ننويتكوويتكو  ددة  النظام الفرعي للوسائط المتع ى بروتو    النظام الفرعي للوسائط المتع ة عل ى بروتو  المبني ة عل ات    ول اإلنترنت  ول اإلنترنت  آ آ المبني ات    من ثالث طبق من ثالث طبق
تنادًا         تجرىتجرىصممت بحيث   صممت بحيث    ا اس تنادا           االتصاالت بين مرآباتها وخارجه ا اس ى  االتصاالت بين مرآباتها وخارجه ى إل تحّكم      إل تحك م       بروتوآول ال دء  بروتوآول ال دء بب دورات،   بب دورات، ال  وبحيث    وبحيث   ال

لكية   أأتفية التقليدية التي تدعم البروتوآول ذاته، سواء    تفية التقليدية التي تدعم البروتوآول ذاته، سواء     االتصال بالشبكات الها    االتصال بالشبكات الها   يجرييجري لكية أم الس لكية   آانت س لكية أم الس يوضح  يوضح  وو.  .  آانت س
 ..النظامالنظامهذا هذا   هيكلهيكل  ٦٦الشكل الشكل 
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 هيكل النظام الفرعي للوسائط المتعددة المبنية   نظرة مبس طة على -٦الشكل 

 نترنتلى بروتوآول اإلع
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 :: الطبقات الثالث إلى الطبقات الثالث إلىوتقسموتقسم 

 
اط  ))١١((  ل والنق ة النق اط طبق ل والنق ة النق ةطبق ةالنهائي دالوهي المسؤولة عن وهي المسؤولة عن : : النهائي دالابت ى النسق ابت اثلي إل ن الشكل التم ى النسق  الصوت م اثلي إل ن الشكل التم  الصوت م

زم    كل ح ي ش ي ف زم   الرقم كل ح ي ش ي ف ائط ال   ،،الرقم ة الوس ى بواب وي عل ائط ال    وتحت ة الوس ى بواب وي عل دال وتحت دالبت رزم  بت ات ال رزم   دفق ات ال   دفق
 نظام التقسيم الزمني التقليدية؛نظام التقسيم الزمني التقليدية؛الصوتية إلى الشكل الخاص بالصوتية إلى الشكل الخاص ب

 
المكالمات وتسجيل    المكالمات وتسجيل    //الدوراتالدورات  بدءبدء هي الطبقة التي تقوم بوظائف التحكم في          هي الطبقة التي تقوم بوظائف التحكم في         ::التحكم بالدورات التحكم بالدورات طبقة  طبقة   ))٢٢(( 

د مسارات الرسائل            ذلك تحدي د مسارات الرسائل           النقاط النهائية، وآ ذلك تحدي التحكم     النقاط النهائية، وآ التحكم     الخاصة ب ات        الخاصة ب ى مخدم التطبيق ا إل ات        وتوجيهه ى مخدم التطبيق ا إل وتوجيهه
 ن أجل الحفاظ على مستوى جودة االتصال؛ن أجل الحفاظ على مستوى جودة االتصال؛وتتصل تلك الطبقة بالطبقة السابقة موتتصل تلك الطبقة بالطبقة السابقة م.  .  المناسبالمناسب

 
رامج                    ::طبقة مخدمات التطبيقات  طبقة مخدمات التطبيقات   ))٣٣((  وفر الب ات والتي ت ى مخدمات التطبيق وي عل ة التي تحت رامج                     هي الطبق وفر الب ات والتي ت ى مخدمات التطبيق وي عل ة التي تحت  هي الطبق

ة       ات الهاتفي م التطبيق ن دع ا م ة تمكنه ة آافي ع بمرون ائي، وتتمت تخدم النه دمات المس ة لخ ة      المنطقي ات الهاتفي م التطبيق ن دع ا م ة تمكنه ة آافي ع بمرون ائي، وتتمت تخدم النه دمات المس ة لخ المنطقي
 ..وآذلك غير الهاتفيةوآذلك غير الهاتفية

 
تحك     النظام الفرعي للوسائط المتعددة   النظام الفرعي للوسائط المتعددة   دعم إطار   دعم إطار   إلى  إلى  ونظرا   ونظرًا    تحك      لبروتوآول اإلشارات وال دء    لبروتوآول اإلشارات وال دء   م في ب دورات م في ب دورات ال ، ، ال

ة والضغط للتحدّ      نطاقا  واسعا  نطاقًا واسعاً يدعم  يدعم  فهو  فهو   ل الرسائل اآلني دة مث ة والضغط للتحد        من الخدمات الهاتفية التقليدية وغير الهاتفية الجدي ل الرسائل اآلني دة مث   ثث من الخدمات الهاتفية التقليدية وغير الهاتفية الجدي
 ..الشبكيةالشبكيةواالجتماعات واالجتماعات 
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ددة     بإمكان إطار    بإمكان إطار    وو  ددة     النظام الفرعي للوسائط المتع دورات    آول اإلشارات   آول اإلشارات    وبروتو وبروتوالنظام الفرعي للوسائط المتع دء ال تحكم في ب دورات    وال دء ال تحكم في ب  دعم   دعم  وال
دد              ل البث المتع ة مث دد             خدمات الوسائط المتعددة العريضة الحزم ل البث المتع ة مث ت،          ااخدمات الوسائط المتعددة العريضة الحزم ة باستخدام بروتوآول اإلنترن دفقات الفيديوي ت،          ل ة باستخدام بروتوآول اإلنترن دفقات الفيديوي ل

د الطلب  ديو عن ذلك الفي د الطلب وآ ديو عن ذلك الفي ة ،،وآ ؤتمرات الفيديوي ديوي، والم اتف الفي ة  واله ؤتمرات الفيديوي ديوي، والم اتف الفي ا وو  ،، واله يم االفتراضية، وغيره ا صفوف التعل يم االفتراضية، وغيره .  .  صفوف التعل
دمات  ذه الخ ل ه دمات فك ذه الخ ل ه ا    فك بة وبرمجياته دمات المناس بكة بالمخ ز الش رد تجهي ق بمج ة للتطبي ا     قابل بة وبرمجياته دمات المناس بكة بالمخ ز الش رد تجهي ق بمج ة للتطبي ة قابل ةالتطبيقي ار .  .  التطبيقي ار وبانتش وبانتش

ة    ة الحزم ددة العريض ائط المتع ة   الوس ة الحزم ددة العريض ائط المتع ن        ،،الوس دمات م ودة الخ ي ج تحّكم ف ات لل ى آلي ة إل ن         ازدادت الحاج دمات م ودة الخ ي ج تحك م ف ات لل ى آلي ة إل ة ازدادت الحاج ةجه ى جه ى  وإل   وإل
دد  ادة ع دد زي ادة ع دورات زي دورات ال ذان يت   ال ران الل ا األم رى، وهم ة أخ ن جه ي م زمن الحقيق ي ال ة ف ذان يت   اآلني ران الل ا األم رى، وهم ة أخ ن جه ي م زمن الحقيق ي ال ة ف ول  اآلني ا بروتوآ ل بهم ول  كّف ا بروتوآ كف ل بهم

 ..))٩٩نظر اإلطار نظر اإلطار اا((اإلشارات والتحكم في بدء الدورات اإلشارات والتحكم في بدء الدورات 
 

 فتح آفاقا  جديدة في الخدماتي النظام الفرعي للوسائط المتعددة  -٩اإلطار 
 

زمن الحقيقي      في في خدمات االتصاالت     خدمات االتصاالت       عدعدتت  زمن الحقيقي       ال د من المستخدمين      ا ًا ملح   ملح  ا ًامطلب مطلب  ال د من المستخدمين       للعدي ذا .  .   للعدي ذا وه ديم         وه دفع شرآات تق ديم          المطلب ي دفع شرآات تق  المطلب ي
ى  دمات إل ى الخ دمات إل دمات الخ راء الخ دة إلث ائص جدي ف خص دمات تولي راء الخ دة إلث ائص جدي ف خص ى.  .  تولي ىفعل ال، فعل بيل المث ال،  س بيل المث ظ س ظُيالح ري ي الح ذي يج تخدم ال ري  أن المس ذي يج تخدم ال  أن المس

د أو                 أراد،أراد،إذا  إذا  يستطيع،  يستطيع،  اتصاال  طويال  بنظام الرسائل اآلنية      اتصاًال طويًال بنظام الرسائل اآلنية       ى إجراء اتصال جدي د أو                  أن يحّولها إلى اتصال صوتي بدون الحاجة إل ى إجراء اتصال جدي  أن يحو لها إلى اتصال صوتي بدون الحاجة إل
ان المستخدم يج        وو.  .  البحث عن رقم هاتف الطرف اآلخر     البحث عن رقم هاتف الطرف اآلخر      ذلك إذا آ ان المستخدم يج        آ ذلك إذا آ ة بنظام الضغط للتحدث، يمكن ألي مكالمات              آ ة بنظام الضغط للتحدث، يمكن ألي مكالمات              ري محادث ري محادث

 ..صائص الخدمات اآلنيةصائص الخدمات اآلنيةخخجديدة أن تصدر إشارات انتظار وغيرها من جديدة أن تصدر إشارات انتظار وغيرها من 
__________________________________ 
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  البروتوآوالت البروتوآوالتعددةعددةالمتالمت اللصائق  اللصائق ابتدالابتدالنظام نظام  ))بب((
 

تهلكين                    ال وأسواق المس تهلكين                  مع التطور الذي واآب نمو اإلنترنت، ظهرت تطبيقات جديدة في أسواق األعم ال وأسواق المس   ،،مع التطور الذي واآب نمو اإلنترنت، ظهرت تطبيقات جديدة في أسواق األعم
ات والمعلومات               جةجةصاحبها ازدياد مطرد في الحا    صاحبها ازدياد مطرد في الحا     ل البيان يس فقط لنق ات والمعلومات                إلى زيادة سعات وسرعات االتصال، ل ل البيان يس فقط لنق ل   ،، إلى زيادة سعات وسرعات االتصال، ل ل ب   ب

وتية    االت الص راء االتص ددة وإج ائط المتع ة الوس وتية   لمعالج االت الص راء االتص ددة وإج ائط المتع ة الوس ت      ..لمعالج ورت اإلنترن الي تط ت  وبالت ورت اإلنترن الي تط دريجًاوبالت دريجا ت ك  ت ة تل ك   لتلبي ة تل  لتلبي
  تتولكن التحدي الكبير الذي ما زال قائما  يتعلق بالوسيلة التي تسمح بتعريف فئات نوعية من الخدما     ولكن التحدي الكبير الذي ما زال قائمًا يتعلق بالوسيلة التي تسمح بتعريف فئات نوعية من الخدما       . . االحتياجاتاالحتياجات

ة    بكة المرآزي وق الش رزم ف ل ال اء نق ة   أثن بكة المرآزي وق الش رزم ف ل ال اء نق ا   . . أثن ا آم ي      إإآم ة الت م الحرآ تخدمين وحج دد المس ي ع ارع ف و المتس ي      ن النم ة الت م الحرآ تخدمين وحج دد المس ي ع ارع ف و المتس ن النم
دي يصدرونها يشيصدرونها يش افيًا للتح دًا إض دي كل بع افيا  للتح دا  إض ذلك.  .  كل بع ذلكول ّممول ام  ص م م ُص ام  نظ دال نظ دالابت ًا  ابت والت خصيص ددة البروتوآ ا    اللصائق المتع والت خصيص ددة البروتوآ  اللصائق المتع

دمات   ودة الخ دمات، وج ات الخ ة بفئ ور المتعلق ة األم دمات  لمعالج ودة الخ دمات، وج ات الخ ة بفئ ور المتعلق ة األم ن  ،،لمعالج ي م ي ه ن   الت ي م ي ه ائل الت ائلالمس ات  الضرورية  الضرورية المس ة حاج ات لتلبي ة حاج لتلبي
ع    من   من  ولذلكولذلك.  .  ))١١١١((من مستخدمي الشبكة  من مستخدمي الشبكة  لشريحة واسعة   لشريحة واسعة     متنوعةمتنوعة ع المتوق ؤدي  أن    أن   المتوق ؤدي ي دال  نظام     نظام    ي دال ابت ًا     اللصائق   اللصائق  ابت ا      دورًا هام  دورا  هام

الي        ابتدالابتدالفي تسيير و  في تسيير و   ل الت الي         ودفع الرزم عبر شبكات الجي ل الت ات مستخدمي الشبكة     ،، ودفع الرزم عبر شبكات الجي ًا لمتطلب ات مستخدمي الشبكة      تحقيق ا  لمتطلب   ١٠١٠اإلطار  اإلطار    نظر نظر اا(( تحقيق
 ..]]٦٦[[)) الرزم الرزمابتدالابتداللالطالع على مقارنة بين التسيير التقليدي ونظم لالطالع على مقارنة بين التسيير التقليدي ونظم 

 
  الرزمابتدالو  التسيير التقليدي -١٠اإلطار 

 
ات       عالجت اإلنترنت في بد  عالجت اإلنترنت في بد    ل الملف ل نق ات بسيطة مث ات       اياتها احتياجات نقل البيانات عبر الشبكة، وما يصحبها من تطبيق ل الملف ل نق ات بسيطة مث اياتها احتياجات نقل البيانات عبر الشبكة، وما يصحبها من تطبيق

ق وصالت                  يكفييكفي آان    آان   ،،ولتحقيق تلك المتطلبات  ولتحقيق تلك المتطلبات    . . أو الولوج عن بعد   أو الولوج عن بعد    ق وصالت                   استخدام مسير برمجي بسيط متصل بالشبكات عن طري  استخدام مسير برمجي بسيط متصل بالشبكات عن طري
TI/EI أو  أو T3/E3.. 

 

                                                      
لـى مقابلـة العنـاوين    لـى مقابلـة العنـاوين     ع ع(Multiprotocol Label Swuitching-MPLS) اللصائق المتعددة البروتوكوالت  اللصائق المتعددة البروتوكوالت ابتدالابتداليعتمد نظام يعتمد نظام     ))١١١١((

وهي عناوين ذات أطوال ثابتة مصممة بحيث يمكن استخدامها بمعرفة التقنيـات المختلفـة لـدفع                وهي عناوين ذات أطوال ثابتة مصممة بحيث يمكن استخدامها بمعرفة التقنيـات المختلفـة لـدفع                .  .  الخاصة باإلنترنت بما يسمى اللصائق    الخاصة باإلنترنت بما يسمى اللصائق    
  ""أوال أوالًالمسار المفتـوح األقصـر      المسار المفتـوح األقصـر      "" وبروتوكول    وبروتوكول   ""بروتوكول حجز الموارد  بروتوكول حجز الموارد  ""بروتوكوالت التسيير القائمة مثل     بروتوكوالت التسيير القائمة مثل      الرزم وعلى التعامل مع       الرزم وعلى التعامل مع      ابتدالابتدالوو

 .. األطر األطرترحيلترحيلبروتوكول اإلنترنت وبروتوكول نمط النقل الالمتزامن وبروتوكول بروتوكول اإلنترنت وبروتوكول نمط النقل الالمتزامن وبروتوكول لل  ههدعمدعمكذلك مع كذلك مع 



 -٢٠-

  بالقدرةبالقدرة  تتمتعتتمتع بدأ التوجه نحو استخدام تجهيزات        بدأ التوجه نحو استخدام تجهيزات       ،، العريضة  العريضة ازدياد الطلب على خدمات السرعات العالية والسعات      ازدياد الطلب على خدمات السرعات العالية والسعات      ومع  ومع   
ى  ى عل دالاالاالعل دالبت ث  بت توى الثال اني والمس توى الث ى المس ث   عل توى الثال اني والمس توى الث ى المس وذج (( عل وذج حسب نم ة ، ، ))ISO-OSIحسب نم ك لمعالج ة وذل ك لمعالج اتوذل اتاختناق دال اال االاختناق دالبت ل بت ل  داخ  داخ

زات الم               ،،الشبكات المحلية الشبكات المحلية  ك التجهي ق تل زات الم                وآذلك االختناقات المرتبطة بالتسيير على المستوى الثالث عن طري ك التجهي ق تل وآانت  وآانت  .  .  ستخدمة ستخدمة  وآذلك االختناقات المرتبطة بالتسيير على المستوى الثالث عن طري
ات في       ات في      تلك اآللي دال االاالتلك اآللي دال بت ة                          بت ات مستوى الخدم ق متطلب ة لتحقي م تكن آافي ا ل اًال، ولكنه ة قضية السرعة إجم ة لمجابه ة                           آافي ات مستوى الخدم ق متطلب ة لتحقي م تكن آافي ا ل اال ، ولكنه ة قضية السرعة إجم ة لمجابه ي     آافي ي  الت الت

ات  تحددهاتحددها اتالمعلوم االموجودةالموجودة  المعلوم رزم ذاته ا داخل ال رزم ذاته ى أن .  .   داخل ال ى أن إضافة إل ى ررمعظم خوامعظم خواإضافة إل دة عل ًا معتم يير المستخدمة حالي ات التس ى زمي دة عل ا  معتم يير المستخدمة حالي ات التس زمي
ارات   ر المس ار أقص ارات  اختي ر المس ار أقص رزم اختي ور ال رزم  أوًال  لعب ور ال اش أو       ،، أوال   لعب أخير أو االرتع ل الت رى مث ددات أخ ار مح ي االعتب ذ ف ا ال تأخ اش أو        ولكنه أخير أو االرتع ل الت رى مث ددات أخ ار مح ي االعتب ذ ف ا ال تأخ  ولكنه

دال  ظهرت هندسة الحرآة بنظام        ظهرت هندسة الحرآة بنظام       وهكذاوهكذا.  .  مستوى أداء الشبكة  مستوى أداء الشبكة    تخفيضتخفيض وبالتالي    وبالتالي   ،، اإلشارات  اإلشارات تصيبتصيبالتي  التي    ،،االختناقاالختناق دال ابت  اللصائق    اللصائق   ابت
 .. لتعالج تلك التحديات لتعالج تلك التحدياتالمتعددة البرتوآوالتالمتعددة البرتوآوالت

________________________________ 
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اره     النظام النظام    هذا  هذا وتطوروتطور  اره   باعتب و بربرباعتب و وتوآ اً   ال ًالوتوآ ا  ذآي ل             ذآي ل              يناسب احتياجات إدارة الخدمات والسعات لشبكات الجي  يناسب احتياجات إدارة الخدمات والسعات لشبكات الجي

الي  الي الت د .  .  الت د فق ين   استطاع أن   استطاع أن  فق ين  يجمع ب زامن   جودة الخدمات الخاصة بنظام نمط ال     جودة الخدمات الخاصة بنظام نمط ال    يجمع ب ل الالمت زامن  نق ل الالمت ة من  من    نق ة جه ذ وو، ، جه ذ ال ي ال ي آاء ف آاء ف
الي تستطيع أن       جهة أخرىجهة أخرىالتسيير الخاص بنظام بروتوآول اإلنترنت من       التسيير الخاص بنظام بروتوآول اإلنترنت من        ل الت ة من الجي الي تستطيع أن       ، ليتيح بناء شبكات ذآي ل الت ة من الجي ، ليتيح بناء شبكات ذآي

ة بالفعل                     ة بالفعل                    تقدم خدمات عديدة متطورة وذات قيمة مضافة باستخدام بنية أساسية واحدة أو بالتكامل مع شبكات قائم تقدم خدمات عديدة متطورة وذات قيمة مضافة باستخدام بنية أساسية واحدة أو بالتكامل مع شبكات قائم
اً ألساسي   ألساسي   ويمكن أن يكون نظامها ا    ويمكن أن يكون نظامها ا     ا  مبني ل            مبني ابقة مث ات الس ى إحدى التقني ل             عل ابقة مث ات الس ى إحدى التقني ل  عل ل ترحي   أو بروتوآول اإلنترنت    أو بروتوآول اإلنترنت       األطر   األطر  ترحي

يعهم                .  .  ونظم النقل الالمتزامن  ونظم النقل الالمتزامن   يعهم                وعلى هذا فإن المشترآين الذين يستخدمون أساليب مختلفة من التوصيل يمكن تجم وعلى هذا فإن المشترآين الذين يستخدمون أساليب مختلفة من التوصيل يمكن تجم
ام ى طرف نظ امعل ى طرف نظ دال  عل دالابت اتهم األصلية  اللصائق اللصائقابت ر بيئ ى تغيي ة إل اتهم األصلية  دون الحاج ر بيئ ى تغيي ة إل ذلك . .  دون الحاج ذلك  وب ذا وب كل ه ذايش كل ه ة يش ام المرآب ة  النظ ام المرآب  النظ

ة الشبكات         ة الشبكات        األساسية في منظوم ة األساسية في منظوم ة المتقارب الج         ،  ،  المتقارب ًا شامًال يع ر نظام الج         ويعتب ا  شامال  يع ر نظام  التي تواجه الشبكات في الوقت       التي تواجه الشبكات في الوقت      المشاآل المشاآل ويعتب
د              وو  والسعةوالسعةالحالي من حيث السرعة     الحالي من حيث السرعة      وم والغ اءة احتياجات شبكات الي ة ويلبي بكف د              جودة الخدمات وهندسة الحرآ وم والغ اءة احتياجات شبكات الي ة ويلبي بكف   ،،جودة الخدمات وهندسة الحرآ

 .. هذا النظام هذا النظاملمزايالمزاياعرضا  عرضًا  الثالث  الثالث ن المرفقن المرفقويتضمويتضم    ..وذلك بتوفيره حال  قياسيا  متكامال وذلك بتوفيره حًال قياسيًا متكامًال
 

ي   ام الت ل النظ ة عم ى طريق ّرف عل د التع ي ومن المفي ام الت ل النظ ة عم ى طريق ر ف عل د التع ةواصفاتواصفاتوضعت موضعت مومن المفي ةها فرق تها فرق ة اإلنترن ة اإلنترنت هندس  بحيث  بحيث ،، هندس
دفق في الوظائف الرئيسية         بتدالبتدالاالاال من حيث     من حيث    بطريقة أآثر آفاءة  بطريقة أآثر آفاءة   إدارة الحرآة داخل الشبكة       إدارة الحرآة داخل الشبكة      تجريتجري دفق في الوظائف الرئيسية          والتسيير والت   . .  والتسيير والت
ا يشكل مسارات محددة           التالث أسلو   التالث أسلو   المرفق  المرفق ويبينويبين ا يشكل مسارات محددة          ب تدفق اإلرسال وتحرك الرزم باستخدام اللصائق فيم دال الالب تدفق اإلرسال وتحرك الرزم باستخدام اللصائق فيم دال بت   بت

اق     اللصائق المتعددة البروتوآوالت اللصائق المتعددة البروتوآوالتابتدالابتدال بالذآر أن نظام    بالذآر أن نظام   والجديروالجدير  . . اللصائقاللصائق اق     يتمتع بكفاءة في استخدام نظام األنف  يتمتع بكفاءة في استخدام نظام األنف
لصعوبات الفنية في تحقيق    لصعوبات الفنية في تحقيق     هناك بعض ا    هناك بعض ا   ،، ومع ذلك   ومع ذلك  . . لذي تتطلبة خدمات مثل خدمة الشبكات الخاصة االفتراضية       لذي تتطلبة خدمات مثل خدمة الشبكات الخاصة االفتراضية       اا

ة                        ة االحتياطي ى المسارات البديل ة                       ضمانات لحفظ مستوى الجودة عند حدوث عطل في أحد المسارات واللجوء إل ة االحتياطي ى المسارات البديل   . . ضمانات لحفظ مستوى الجودة عند حدوث عطل في أحد المسارات واللجوء إل
ة المصاحبة لمعالجة بعض               وق الشبكة وبعض الكلف دد ف ات البث المتع ة المصاحبة لمعالجة بعض              وآذلك فهناك بعض الصعوبات في تطبيق وق الشبكة وبعض الكلف دد ف ات البث المتع وآذلك فهناك بعض الصعوبات في تطبيق

 ..الخدمات بكفاءةالخدمات بكفاءة
 

ي ت  دة ف دان عدي دأت بل د ب ي توق دة ف دان عدي دأت بل د ب ام وق ق نظ ام طبي ق نظ دالطبي دالابت ة ابت بكتها المرآزي ي ش والت ف ددة البروتوآ ة  اللصائق المتع بكتها المرآزي ي ش والت ف ددة البروتوآ  اللصائق المتع
دأ المشغل الرئيسي                       دأ المشغل الرئيسي                      آخطوة رئيسية في االنتقال إلى شبكات الجيل التالي، ومنها على سبيل المثال البحرين التي ب آخطوة رئيسية في االنتقال إلى شبكات الجيل التالي، ومنها على سبيل المثال البحرين التي ب

ؤخراً     بتنفيذ خطة االنتقال تمهيدا  لالستعداد للمنافسة مع المشغل الجديد ا      بتنفيذ خطة االنتقال تمهيدًا لالستعداد للمنافسة مع المشغل الجديد ا     (Batelco)فيها باتلكو   فيها باتلكو    ذي دخل السوق م ذي دخل السوق مؤخرا     ل .  .  ل
ي يفف باطفف باط ش ر// ش رفبراي م     ٢٠٠٥٢٠٠٥فبراي رف باس ي تع تراتيجية الت ا االس اتلكو مبادرته رآة ب ت ش م     ، أعلن رف باس ي تع تراتيجية الت ا االس اتلكو مبادرته رآة ب ت ش رين ""، أعلن د بح رين برودبان د بح " " برودبان

(Broadband Bahrain) ة    ) )  أعوام أعوام٥٥-٣٣((، وهي تمثل برنامجا  متوسط األجل ، وهي تمثل برنامجًا متوسط األجل ة    يهدف إلى تقديم خدمات اإلنترنت الفائق يهدف إلى تقديم خدمات اإلنترنت الفائق
ة     .  .  ساآن والشرآاتساآن والشرآاتالسرعة بأسعار زهيدة للعمالء من فئتي الم      السرعة بأسعار زهيدة للعمالء من فئتي الم       ة في البني تثمارات آثيف ة     ويحتوي البرنامج على اس ة في البني تثمارات آثيف ويحتوي البرنامج على اس

ة واالستمرار في ترآيب شبكات نظام               ة واالستمرار في ترآيب شبكات نظام              األساسية، مع االستمرار في تحقيق االنتشار في التغطي دال األساسية، مع االستمرار في تحقيق االنتشار في التغطي دال ابت  اللصائق   اللصائق  ابت
 ..))١٢١٢(( مليون دوالر مليون دوالر٥٦٥٦ويتوقع أن يناهز حجم االستثمار في البرنامج ويتوقع أن يناهز حجم االستثمار في البرنامج .  .  المتعددة البروتوآوالتالمتعددة البروتوآوالت

                                                      
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥يوليو يوليو // العرب، خدمات البحث االستراتيجي، تموز العرب، خدمات البحث االستراتيجي، تموزالستشاريينالستشارييناامجموعة مجموعة     ))١٢١٢((
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 ظام التراتبية الرقمية المتزامنةظام التراتبية الرقمية المتزامنةال بنال بناإلرساإلرس ))جج((
 

ة   ة المتزامن ة الرقمي ير مصطلح التراتبي ة يش ة المتزامن ة الرقمي ير مصطلح التراتبي ات   ومصطلح ومصطلحيش ى تقني ة إل بكة الضوئية المتزامن ات   الش ى تقني ة إل بكة الضوئية المتزامن ال الش اللإلرس   لإلرس
 اإلرسال الضوئية ت عد من المكونات األساسية لشبكات          اإلرسال الضوئية ُتعد من المكونات األساسية لشبكات         فنظمفنظم  . . الرقمي باستخدام األلياف الضوئية بسرعات متعددة     الرقمي باستخدام األلياف الضوئية بسرعات متعددة     

 ..))١٣١٣((ي على حد سواءي على حد سواءالجيل الحالي والجيل التالالجيل الحالي والجيل التال
 

ام           التراتبية الرقمية المتزامنة  التراتبية الرقمية المتزامنة    ودخلت تقنية ودخلت تقنية   ام            ألول مرة في شبكات االتصاالت في ع   اتسع نطاق   اتسع نطاق   ، و ، و ١٩٩٢١٩٩٢ ألول مرة في شبكات االتصاالت في ع
ة        وتستخدموتستخدم    ..تطبيقها منذ ذلك الوقت   تطبيقها منذ ذلك الوقت    ذه التقني ة         نظم اإلرسال المعتمدة على ه ذه التقني ع     في   في   نظم اإلرسال المعتمدة على ه ع     جمي داء من         جمي داء من        مستويات الشبكة ابت مستويات الشبكة ابت

توى   ى المس اذ حت توى النف توى  مس ى المس اذ حت توى النف االت   مس ذعي لالتص االت الج ذعي لالتص دة  الج دةالبعي افةالبعي افة المس نظم  .  .   المس ذه ال د ه نظم  وتعتم ذه ال د ه ارة  وتعتم ل اإلش ى تحمي ارة  عل ل اإلش ى تحمي عل
دفقات الضوئية المرسلة على آبل من األلياف الضوئية، وتستخدم آذلك في الوصالت         دفقات الضوئية المرسلة على آبل من األلياف الضوئية، وتستخدم آذلك في الوصالت         تتالمضممة المتزامنة فوق ال   المضممة المتزامنة فوق ال   

زة      والواجهات والواجهات   ،،السواتلالسواتلووصالت  ووصالت  ،  ،  الراديويةالراديوية ين األجه ة ب زة       الكهربائي ين األجه ة ب راوح سعات    .  .   الكهربائي راوح سعات    وتت ذه وتت ذه ه نظم   ه نظم ال ين  ال ين   ب  ميغابت   ميغابت  ٢٢ ب
 ..الثانيةالثانيةفي في يغابت يغابت  ج ج٢٫٥٢٫٥وو
 

أة   ل نش أة وقب ل نش ة التروقب ة الترتقني ة الرقااتقني ة الرقتبي ةييممتبي ةة المتزامن ة   ة المتزامن ة التراتبي ى تقني د عل تخدم يعتم ال المس ام اإلرس ان نظ ة   ، آ ة التراتبي ى تقني د عل تخدم يعتم ال المس ام اإلرس ان نظ ، آ
رة           ةةمحدودمحدودة آانت   ة آانت   نينيهذه التق هذه التق  ولكن    ولكن   . . الرقمية شبة المتزامنة  الرقمية شبة المتزامنة   رة            للغاية وغير مثالية إلدارة الوصالت ذات السعات الكبي  للغاية وغير مثالية إلدارة الوصالت ذات السعات الكبي

وفير إمكاني  ة لت ر مالئم اءة، وغي وفير إمكاني بكف ة لت ر مالئم اءة، وغي بكات""ة ة بكف بكاتإدارة الش دة   ""إدارة الش دمات الجدي ع الخ ل م بة للتعام ر مناس دة   ، وغي دمات الجدي ع الخ ل م بة للتعام ر مناس  ، وغي
ات الخاصة                   السعات السعات  مرونة في تخصيص      مرونة في تخصيص     التي تتطلب التي تتطلب  ل البيان ة ونق ؤتمرات الفيديوي ل خدمات الم د الطلب مث ات الخاصة                    عن ل البيان ة ونق ؤتمرات الفيديوي ل خدمات الم د الطلب مث  عن

 ..بالوسائط المتعددةبالوسائط المتعددة
 

دة  أنأنوالجدير بالذآر  والجدير بالذآر    دة   نظم اإلرسال الجدي ة المتزامن       نظم اإلرسال الجدي ة الرقمي ة التراتبي ى تقني دة عل ة المتزامن      المعتم ة الرقمي ة التراتبي ى تقني دة عل  أن تعمل   أن تعمل  ة يمكن ة يمكن المعتم
ة    بالتوازي مع نظم    بالتوازي مع نظم     ة    التراتبية الرقمية شبه المتزامن دم، حيث      التراتبية الرقمية شبه المتزامن دم، حيث       األق يح هيكل   األق يح هيكل  يت ة     يت نظم الحديث ة   ال نظم الحديث مزج وتغليف إشارات    مزج وتغليف إشارات    ال

ة    داخل إشارة     داخل إشارة    النظم األقدم، النظم األقدم،  ة   النظم التراتبية الرقمية المتزامن ذا أمر  . .  القياسية  القياسية النظم التراتبية الرقمية المتزامن ذا أمر  وه ة   وه ة ذو أهمي دى المشغلين   ذو أهمي دى المشغلين    قصوى ل   . .  قصوى ل
ة   آذلكآذلك  ، ويستطيعون ، ويستطيعون  استثماراتهم في األجهزة األقدم     استثماراتهم في األجهزة األقدم     يتمكنون بفضله من الح فاظ على      يتمكنون بفضله من الِحفاظ على     فهمفهم زة المتزامن ة    إدخال األجه زة المتزامن  إدخال األجه

 ::]]٨٨[[ التالية التاليةوهذا يحقق المزاياوهذا يحقق المزايا  . . بأسلوب يوافق احتياجاتهمبأسلوب يوافق احتياجاتهم
 

 إمكانات إدارة متميزة ترفع مستوى التحكم في شبكات اإلرسال وتحسنه؛إمكانات إدارة متميزة ترفع مستوى التحكم في شبكات اإلرسال وتحسنه؛ ))١١(( 
 عة أعلى في تقديم الخدمات؛عة أعلى في تقديم الخدمات؛ أفضل وسر أفضل وسرا ًا إعادة تعريف الشبكة مما يتيح توفر إعادة تعريف الشبكة مما يتيح توفرلقدرة علىلقدرة علىاا ))٢٢(( 
  مع الخدمات الجديدة والمستقبلية للشبكات العريضة الحزمة والشبكات الشخصية؛ مع الخدمات الجديدة والمستقبلية للشبكات العريضة الحزمة والشبكات الشخصية؛لتوافقلتوافقاا ))٣٣(( 
ديل للخطوط   ))٤٤((  ة آب اف الضوئية العريضة الحزم ر خطوط األلي ة عب ترآين بمرون اذ المش ة نف ديل للخطوط  إتاح ة آب اف الضوئية العريضة الحزم ر خطوط األلي ة عب ترآين بمرون اذ المش ة نف إتاح

 النحاسية؛النحاسية؛
  جيغابت بالثانية؛ جيغابت بالثانية؛٢٫٥٢٫٥ تصل إلى  تصل إلى  الجذعي بسعات الجذعي بسعاترسالرسالإلإلااهذه التقنيات في هذه التقنيات في ستخدام ستخدام اا ))٥٥(( 
 استخدام آمية أقل من األجهزة في الشبكة؛استخدام آمية أقل من األجهزة في الشبكة؛إلى إلى  نظرا   نظرًا خفيض الكلفةخفيض الكلفةتت ))٦٦(( 
 يادة آفاءة الشبكات مع توفير في الصيانة والتشغيل؛يادة آفاءة الشبكات مع توفير في الصيانة والتشغيل؛زز ))٧٧(( 
 .. في تعريف شكل الوصالت واالستجابة لتغير احتياجات العمالء في تعريف شكل الوصالت واالستجابة لتغير احتياجات العمالءالمرونةالمرونة ))٨٨(( 

 

                                                      
  ينمـا ينمـا بب.  .  د األوروبي للمواصفات القياسية لالتصـاالت     د األوروبي للمواصفات القياسية لالتصـاالت     ههلمعلمعي ا ي ا  ف  ف تقنية التراتبية الرقمية المتزامنة   تقنية التراتبية الرقمية المتزامنة   مواصفات  مواصفات    جرى تطوير جرى تطوير     ))١٣١٣((

 .. الشبكة الضوئية المتزامنة الشبكة الضوئية المتزامنة نظام نظاموضع مواصفاتوضع مواصفاتقامت المؤسسة األمريكية الوطنية للمواصفات القياسية بقامت المؤسسة األمريكية الوطنية للمواصفات القياسية ب
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ا،              وعندما اتجهت العديد من مؤسسات األ     وعندما اتجهت العديد من مؤسسات األ       ة لموظفيه ادة اإلنتاجي ة وزي ا،              عمال إلى الترآيز على خفض الكلف ة لموظفيه ادة اإلنتاجي ة وزي عمال إلى الترآيز على خفض الكلف
ب،  د الطل ديو عن ت، والفي ر اإلنترن ات الصوت عب ل تطبيق ة العمل مث ى منظوم دة إل ي إدخال نظم جدي دأت ف ب، وب د الطل ديو عن ت، والفي ر اإلنترن ات الصوت عب ل تطبيق ة العمل مث ى منظوم دة إل ي إدخال نظم جدي دأت ف وب

ا  د وغيره يم عن بع ة، والتعل بة الموزع بكي، والحوس ا والتخزين الش د وغيره يم عن بع ة، والتعل بة الموزع بكي، والحوس رًا .  .  والتخزين الش را  ونظ اونظ ى م اإل ى م ن إل ات م ذه التطبيق ه ه ن  تتطلب ات م ذه التطبيق ه ه  تتطلب
ى سرعاتسرعات رزم عل ات ال تدامة، اتجهت الخدمات نحو تقني به مس ة ش ة وجاهزي ى  وسعات عالي رزم عل ات ال تدامة، اتجهت الخدمات نحو تقني به مس ة ش ة وجاهزي المنصات الضوئية المنصات الضوئية  وسعات عالي

ة ةالمتزامن وئية        . . المتزامن ات الض ى المنص رزم عل دمات ال ة خ رز أهمي ا تب ن هن وئية      وم ات الض ى المنص رزم عل دمات ال ة خ رز أهمي ا تب ن هن ذلك ]]٩٩[[وم ذلك ، وآ  ، وآ
ا     ل معه ن التعام ي يمك ات الت ة التطبيق ا    أهمي ل معه ن التعام ي يمك ات الت ة التطبيق ك     أهمي ع تل ل م ودة للتعام توى الج ورة لمس ائص المتط ف الخص ك     وتوظي ع تل ل م ودة للتعام توى الج ورة لمس ائص المتط ف الخص وتوظي

 ..))١٤١٤((قاتقاتالتطبيالتطبي
 

بكة    ذآر أن تصميم ش دير بال بكة  والج ذآر أن تصميم ش دير بال ة والج ة المتزامن ة الرقمي ة التراتبي ة تقني ة المتزامن ة الرقمي ة التراتبي ز  تقني زيتمي كال  يتمي ي أش رة ف ة الكبي كال   بالمرون ي أش رة ف ة الكبي  بالمرون
ع    ة المجم ل بني ة مث ات مختلف ين طوبوغرافي زج ب يمكن الم يل، ف ع   التوص ة المجم ل بني ة مث ات مختلف ين طوبوغرافي زج ب يمكن الم يل، ف ة  //التوص ة أو البني ة العروّي ة أو البني ة  النجم ة العروي ة أو البني ة أو البني  النجم

ة تحسينات في أسلوب توصيل الشبكة           .  .  ))٧٧ الشكل     الشكل    انظرانظر((الحلقية أو البنية التسلسلية الشجرية      الحلقية أو البنية التسلسلية الشجرية       ك المرون يح تل ة تحسينات في أسلوب توصيل الشبكة           وتت ك المرون يح تل وتت
اث     ز األبح ال ومراآ ات األعم ة بمؤسس اطق المزدحم ف للمن ي التوصيل الكثي اءة ف ع آف ة م ة والطرفي اث    المرآزي ز األبح ال ومراآ ات األعم ة بمؤسس اطق المزدحم ف للمن ي التوصيل الكثي اءة ف ع آف ة م ة والطرفي المرآزي

دد             تغناء عن تع دد            وغيرها، حيث يمكن االس تغناء عن تع د وغيرها، حيث يمكن االس د الب ة واحدة                 االتاالتالب ع مع بدال دة مواق ين ع ة ب ة واحدة                  واستخدام اإلرسال بمرون ع مع بدال دة مواق ين ع ة ب  واستخدام اإلرسال بمرون
 ..لى وفر آبير في التكاليفلى وفر آبير في التكاليفرئيسية مما يؤدي إرئيسية مما يؤدي إ

 
   أشكال تصميمية ممكنة للشبكات الضوئية-٧الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 والتي تشمل ضـمان   والتي تشمل ضـمان  private line serviceفير خدمة الخط الشخصي فير خدمة الخط الشخصي   فعلى سبيل المثال، يمكن لمشغل خدمات أن يقوم بتو  فعلى سبيل المثال، يمكن لمشغل خدمات أن يقوم بتو))١٤١٤((

سرعة دنيا وقصوى وتقسيم الخط الضوئي إلى قنوات مختلفة تخدم عدة مشتركين في آن واحد بدال  من تخصيص خط واحد بصفة دائمـة                       سرعة دنيا وقصوى وتقسيم الخط الضوئي إلى قنوات مختلفة تخدم عدة مشتركين في آن واحد بدالً من تخصيص خط واحد بصفة دائمـة                       
 ..لعميل واحد فقطلعميل واحد فقط
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ة       ومن أهم إيجابيات انتشار استخدام        ومن أهم إيجابيات انتشار استخدام          ة المتزامن ة الرقمي ة التراتبي ة       تقني ة المتزامن ة الرقمي ة التراتبي درات التشغيل واإلدارة في          تقني د ق درات التشغيل واإلدارة في           تزاي د ق  تزاي
بكات بكاتالش رًا ]]٩٩[[الش اعها نظ را   واتس اعها نظ ى  واتس ى إل بكات   إل ن الش وع م ك الن ي ذل تخدمة ف ات اإلدارة المس بكات   إمكاني ن الش وع م ك الن ي ذل تخدمة ف ات اإلدارة المس يإمكاني يوالت مح  والت محتس    تس

وانٍ    ي ث دارات ف ل ال تعادة عم ي اس زي ف التحكم المرآ وان    ب ي ث دارات ف ل ال تعادة عم ي اس زي ف التحكم المرآ ع ب دودة، وتخصيص س ع  مع دودة، وتخصيص س ج   مع ارات، ودم ددة للمس ج  ات مح ارات، ودم ددة للمس ات مح
ع فصل    ة، م تخدام الطاق ي اس در ف ل لخفض اله ن الحوام ل م دد أق ى ع ددة إل ل متع ة الصادرة عن حوام ع فصل   الحرآ ة، م تخدام الطاق ي اس در ف ل لخفض اله ن الحوام ل م دد أق ى ع ددة إل ل متع ة الصادرة عن حوام الحرآ

 .. في اتجاهه الخاص به في اتجاهه الخاص بهةةاألنواع المختلفة للحرآة من مزيج مرآب إلى مجموعات منفصلة لكل نوع على حداألنواع المختلفة للحرآة من مزيج مرآب إلى مجموعات منفصلة لكل نوع على حد
 

لوفي وقت تعمل  ا وإوفي وقت تعم ا وبياناته ة نظمه ا وإ المؤسسات لحماي ا وبياناته ة نظمه ا، تواجه  المؤسسات لحماي ادة إنتاجيته ات لزي ا، تواجه دخال أحدث التطبيق ادة إنتاجيته ات لزي دخال أحدث التطبيق
ذلك  ذلك آ رة آ ة آبي ديات تقني رة تح ة آبي ديات تقني ا ]]٩٩[[تح ن أبرزه ا  م ن أبرزه ة م ةالحاج دالحاج د المتزاي ى المتزاي ىة إل يط وخفض   ة إل ع ضرورة التبس ع م عات أوس يط وخفض    س ع ضرورة التبس ع م عات أوس  س
ولذلك يفضل أن تصمم الشبكات ذات القدرة على النمو التدريجي التصاعدي، وآذلك تجن ب تخصيص                ولذلك يفضل أن تصمم الشبكات ذات القدرة على النمو التدريجي التصاعدي، وآذلك تجّنب تخصيص                .  .  التكاليفالتكاليف

و         وع من أن و        شبكة منفصلة لكل ن وع من أن دمج   شبكة منفصلة لكل ن دمج   اع الخدمات ب ع اع الخدمات ب ع جمي ديمها   جمي ديمها    الخدمات وتق ة     بواسطة بواسطة  الخدمات وتق ة متقدم ة      شبكة واحدة بتقني ة متقدم  شبكة واحدة بتقني
ى شبكات     نتقالنتقاللاللال  ما مًا ها  ها دافعا دافعًاويشكل هذا الدمج    ويشكل هذا الدمج      . .  بمستوى واحد من الجودة والكفاءة      بمستوى واحد من الجودة والكفاءة     جميع الخدمات جميع الخدمات   تتولى تقديم تتولى تقديم  ى شبكات      إل  إل
 ..الجيل التاليالجيل التالي

 
م شغلين الرئيسيين شغلين الرئيسيين  الم المي الحظ أنُيالحظ أنفي ظل الظروف االقتصادية التي تواجه العالم حاليا ،   في ظل الظروف االقتصادية التي تواجه العالم حاليًا،   وو  م  ه ة بحث     ه ة بحث     في حال  في حال

ذا الهدف باستخدام        . .  الخدمات الصوتية    الخدمات الصوتية   إيراداتإيراداتمستمر عن خدمات جديدة تعو ضهم عن تقل ص        مستمر عن خدمات جديدة تعّوضهم عن تقّلص         ذا الهدف باستخدام      ويمكن تحقيق ه ويمكن تحقيق ه
 لإلرسال الضوئي التي تتيح االنتقال إلى تقديم الحل           لإلرسال الضوئي التي تتيح االنتقال إلى تقديم الحل           التراتبية الرقمية المتزامنة والشبكة الضوئية المتزامنة       التراتبية الرقمية المتزامنة والشبكة الضوئية المتزامنة      تقنياتتقنيات

 ::]]١٠١٠[[ التالية التاليةالمزاياالمزايا على  على وتعتمدوتعتمدرف إلى أخر، رف إلى أخر، المتكامل الضوئي من طالمتكامل الضوئي من ط
 

  التخزين والسرعات العالية؛ التخزين والسرعات العالية؛حاجاتحاجاتبنية أساسية تدعم التطبيقات الحرجة وتلب ي بنية أساسية تدعم التطبيقات الحرجة وتلّبي  ))١١(( 
 

 خدمات الصوت والصورة والبيانات والتخزين مع قدرة على النمو التدريجي للشبكة؛خدمات الصوت والصورة والبيانات والتخزين مع قدرة على النمو التدريجي للشبكة؛ ))٢٢(( 
 

ل      أداء فائق في مستوى الخدمات ومرونتها وأسلوب إدار أداء فائق في مستوى الخدمات ومرونتها وأسلوب إدار  ))٣٣((  م مواصفات شبكات الجي ل      تها بما يحقق أه م مواصفات شبكات الجي تها بما يحقق أه
 التالي؛التالي؛

 
  آلفة التشغيل؛ آلفة التشغيل؛وانخفاضوانخفاضالبساطة البساطة  ))٤٤(( 

 
ع من مستوى                    ))٥٥((  درات وسرعات ترف ع من مستوى                   عدم إلغاء الخدمات التي تستخدم التقنيات التقليدية، بل إضافة ق درات وسرعات ترف عدم إلغاء الخدمات التي تستخدم التقنيات التقليدية، بل إضافة ق

 ..أدائهاأدائها
 

ن  تج م نوين تج م ارب  وين اربالتق توى   التق ى مس توى عل ى مس اف  عل تخدام األلي اليف باس ي التك ر ف ض آبي دمات خف اف  الخ تخدام األلي اليف باس ي التك ر ف ض آبي دمات خف وئية الخ وئية الض الض
اءة اءةبكف ين    ..]]١١١١[[بكف ينويب كل ويب كل  الش ول الضوئية ٨٨ الش تخدام الحل ارب باس ا التق ول الضوئية  مزاي تخدام الحل ارب باس ا التق ى  . .  مزاي ا إل غل م اج مش ا يحت ى   فبينم ا إل غل م اج مش ا يحت والي فبينم واليح   ح
ديم  ميال  من األلياف الضوئية لكي يتمك ن من           ميًال من األلياف الضوئية لكي يتمّكن من          ١٫٩٦٠١٫٩٦٠ ديم تق د               تق ديو عن ات السريعة والفي ديوي والبيان د                خدمات البث الفي ديو عن ات السريعة والفي ديوي والبيان  خدمات البث الفي

ا  ب، وم ا الطل ب، وم ىالطل ب عل ىيترت ب عل تثمارات  يترت ن اس ك م تثمارات   ذل ن اس ك م تخ، ، ضخمةضخمة ذل تخيس ليس لدم الهيك اف  دم الهيك ارب األلي ى التق ائم عل اف   الضوئي الق ارب األلي ى التق ائم عل  الضوئي الق
يًال   ١٫٥٨٠١٫٥٨٠ ميال  فقط، أي بتوفير قدره        ميًال فقط، أي بتوفير قدره       ٣٨٠٣٨٠  نحونحوالضوئية ذاتها لجميع الخدمات، فينخفض الطول اإلجمالي إلى         الضوئية ذاتها لجميع الخدمات، فينخفض الطول اإلجمالي إلى          يال     م  م

 ..من ماليين الدوالراتمن ماليين الدوالرات  ٣٫٨٣٫٨  يعادل وفرا  قيمتهيعادل وفرًا قيمتهوهو ما وهو ما 
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   مزايا التقارب باستخدام الحلول الضوئية-٨الشكل 

 
 ..com.cisco.wwwltiservice over Sonet and SDH Strategy, Cisco Systems, uM: : المصدرالمصدر

 
 العريض الحزمة-تقنيات النفاذ  -٢

 
ة   ة العريضة عن مجموع ر مصطلح الحزم ة يعب ة العريضة عن مجموع ر مصطلح الحزم ل  يعب ي نق رعة ف ب س ي تتطل ات الت دمات والتطبيق ن الخ ل   م ي نق رعة ف ب س ي تتطل ات الت دمات والتطبيق ن الخ  م

االت  بكة االتص ر ش ات عب ور والمحادث ات والص االت البيان بكة االتص ر ش ات عب ور والمحادث ات والص ول  ))١٥١٥((البيان تخدم بروتوآ ي تس ف الت دمات الهوات ل خ ول  ، مث تخدم بروتوآ ي تس ف الت دمات الهوات ل خ ، مث
ة،     اب اإللكتروني ب، واأللع د الطل ديو عن ة، والفي ؤتمرات الفيديوي دمات الم ت، وخ ة،    اإلنترن اب اإللكتروني ب، واأللع د الطل ديو عن ة، والفي ؤتمرات الفيديوي دمات الم ت، وخ ي،    اإلنترن يم اإللكترون ي،  والتعل يم اإللكترون والتعل

 ..ة وغيرهاة وغيرهاوالتجارة اإللكترونيوالتجارة اإللكتروني
 

 .. منحنيات نشوء وارتقاء أجيال الخدمات العريضة الحزمة منحنيات نشوء وارتقاء أجيال الخدمات العريضة الحزمة٩٩ويبين الشكل ويبين الشكل  
 

 عريضة الحزمةال  منحنيات نشوء وارتقاء أجيال الخدمات -٩الشكل 
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اختلف الخبراء في تحديد الخط الفاصل بين تقنيات الحزمة الضيقة وتقنيات الحزمة العريضة، ولكن األكثر ترجيحا  هـو                  اختلف الخبراء في تحديد الخط الفاصل بين تقنيات الحزمة الضيقة وتقنيات الحزمة العريضة، ولكن األكثر ترجيحاً هـو                      ))١١٥٥((

 .. كيلوبت بالثانية كيلوبت بالثانية٢٥٦٢٥٦أن الخط الفاصل عند سرعة أن الخط الفاصل عند سرعة 
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ل تق           ة مث ريض الحزم اذ الع ن النف وع م ك الن يح ذل ي تت ة الت ات الحديث رت التقني د انتش ل تق         وق ة مث ريض الحزم اذ الع ن النف وع م ك الن يح ذل ي تت ة الت ات الحديث رت التقني د انتش وط  وق ة خط وط  ني ة خط ني
لكية  التلفزة التلفزة بل بل ااآآ الرقمية الالمتناظرة، و الرقمية الالمتناظرة، والمشترآينالمشترآين لكية  والخطوط الالس ل ((والخطوط الالس ل مث ول    ))WiMaxوو Wi-Fi مث ا من الحل ول    ، وغيره ا من الحل ، وغيره

اتف                     دي أو اله اتف التقلي اذ من خالل خط اله ا النف اتف                    التي تتيح نفاذًا إلى الشبكات بسرعات أعلى من تلك التي يتيحه دي أو اله اتف التقلي اذ من خالل خط اله ا النف التي تتيح نفاذا  إلى الشبكات بسرعات أعلى من تلك التي يتيحه
ا يفسح المجال           أسواقأسواق المتوقع في     المتوقع في    وتشير الدراسات إلى النمو المستقبلي    وتشير الدراسات إلى النمو المستقبلي    .  .  الرقميالرقمي ة، مم ا يفسح المجال            الخدمات العريضة الحزم ة، مم  الخدمات العريضة الحزم

بكات  غلي الش دمات ومش دمي الخ ن الفرص لمق ر م بكات للكثي غلي الش دمات ومش دمي الخ ن الفرص لمق ر م كل اا.  .  للكثي كل نظر الش دمات  ١٠١٠نظر الش ك الخ ة تل ى عالق دمات   للتعرف عل ك الخ ة تل ى عالق  للتعرف عل
 ..ببعضها البعض من خالل ب عدي السعة ومرونة التنقلببعضها البعض من خالل ُبعدي السعة ومرونة التنقل

 
 التي التي أهم تقنيات النفاذ العريض الحزمة أهم تقنيات النفاذ العريض الحزمة من من    الرقمية الرقميةالمشترآينالمشترآينوعلى وجه التحديد، تعتبر تقنيات خطوط وعلى وجه التحديد، تعتبر تقنيات خطوط  

ز                       ى حي ا عل ة مع حفاظه ات بسرعة عالي ل البيان ز                      تتيح استخدام خطوط النحاس التقليدية في نق ى حي ا عل ة مع حفاظه ات بسرعة عالي ل البيان ل الصوت    تتيح استخدام خطوط النحاس التقليدية في نق ل الصوت    آاف لنق آاف لنق
اءة اءةبكف ات     ..بكف دة تقني ى ع م إل ات وتقس دة تقني ى ع م إل ل خطوط ((وتقس ل خطوط مث ترآينمث ترآينالمش دل المش ة بمع دل  الرقمي ة بمع ع، وخطوط  الرقمي ع، وخطوط مرتف ترآينمرتف ترآينالمش ة المش ة  الرقمي  الرقمي

ع    ا  ا المشترآينالمشترآينالمتناظرة، وخطوط   المتناظرة، وخطوط    ات مرتف ع   لرقمية بمعدل بيان ات مرتف ذه   ).  ).  لرقمية بمعدل بيان ذه   وأشهر ه واع خطوط   وأشهر ه واع خطوط   األن ة  المشترآين المشترآين األن ة   الرقمي  الرقمي
تخدم خصوصًا ف ي تس اظرة الت تخدم خصوصا  فالالمتن ي تس اظرة الت ت، حيث يتمتالالمتن ى اإلنترن اذ إل ت، حيث يتمتي النف ى اإلنترن اذ إل م وسريع ي النف م وسريع ع المستخدم باتصال ثابت دائ ع المستخدم باتصال ثابت دائ

كن أيضا  استخدام    كن أيضًا استخدام    ويمويم.  .  إلنترنت مع إمكانية استخدام الخط الثابت ذاته في إجراء اتصاالت هاتفية صوتية تقليدية            إلنترنت مع إمكانية استخدام الخط الثابت ذاته في إجراء اتصاالت هاتفية صوتية تقليدية            اابب
ه            ه           أآثر من جهاز حاسوب في آن معًا على الخط الثابت ذات تفادة من الخطوط النحاسية              .  .  أآثر من جهاز حاسوب في آن معا  على الخط الثابت ذات ة أتاحت االس ذه التقني تفادة من الخطوط النحاسية              وه ة أتاحت االس ذه التقني وه

دة من                                 اق جدي ام آف تح الطريق أم اف الضوئية، وهي تف ى ترآيب األلي اه إل دء االتج دة من                                التي آادت تفقد مكانتها بعد ب اق جدي ام آف تح الطريق أم اف الضوئية، وهي تف ى ترآيب األلي اه إل دء االتج التي آادت تفقد مكانتها بعد ب
 ..الخدمات والتطبيقات الحديثةالخدمات والتطبيقات الحديثة

 
   عالقة الخدمات العريضة الحزمة ببعضها البعض-١٠الشكل 
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كل   كل يوضح الش ام ل  ١١١١يوضح الش ام لوصف ع ول    وصف ع ات بروتوآ تخدم تقني ث تس ة حي دمات العريضة الحزم بكات الخ ول    ش ات بروتوآ تخدم تقني ث تس ة حي دمات العريضة الحزم بكات الخ ش
 ..اإلنترنت لنقل الفيديو واإلنترنت، إضافة إلى الصوتاإلنترنت لنقل الفيديو واإلنترنت، إضافة إلى الصوت

 
 
 
 

 لحزمةهيكلية الشبكات العريضة ا  -١١ الشكل
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وتستخدموتستخدم 
ن  ن م م

ب     د الطل ديو عن ة الفي تخدم خدم ا تس ة، بينم عات المتاح ب    الس د الطل ديو عن ة الفي تخدم خدم ا تس ة، بينم عات المتاح لوب  أ أالس لوب س رد ""س ث المنف رد الب ث المنف ى  .  .  ))١٧١٧((""الب بة إل ا بالنس ى  أم بة إل ا بالنس  أم
ى - أو نقطة   أو نقطة  األثرنتاألثرنتنقطة فوق شبكة    نقطة فوق شبكة    -إلىإلى-يات مثل نقطة  يات مثل نقطة  خدمة اإلنترنت الفائقة السرعة، فتستخدم تقن     خدمة اإلنترنت الفائقة السرعة، فتستخدم تقن      ى إل وق   -إل وق   نقطة ف نقطة ف

 ..شبكة نمط النقل الالمتزامنشبكة نمط النقل الالمتزامن
 

دمات الصوت            ي لخ زمن الحقيق ي ال ة ف ودة الخدم توى ج ًا لمس ة دعم ذه المنظوم ي ه بكة ف يح الش دمات الصوت          وتت ي لخ زمن الحقيق ي ال ة ف ودة الخدم توى ج ا  لمس ة دعم ذه المنظوم ي ه بكة ف يح الش وتت
ى  ل حت ى النق ة عل ي أولوي زمن الحقيق دمات ال ات، بحيث تعطى خ ذلك البيان اب وآ ى والصورة واأللع ل حت ى النق ة عل ي أولوي زمن الحقيق دمات ال ات، بحيث تعطى خ ذلك البيان اب وآ  ال تتعرض  ال تتعرض والصورة واأللع

اش   أخر أو االرتع اش  للت أخر أو االرتع ات   للت ة البيان م حرآ ر حج بب آب ات   بس ة البيان م حرآ ر حج بب آب ة     .  .  بس ن فئ ّيرات م تخدام مس ك باس ون ذل ة     ويك ن فئ ي رات م تخدام مس ك باس ون ذل دالويك دالابت    ابت
ل           ام النق ى نظ دة عل ودة المعتم ات الج ف تقني ع توظي بكة، م راف الش ي أط والت ف ددة البروتوآ ائق المتع ل          اللص ام النق ى نظ دة عل ودة المعتم ات الج ف تقني ع توظي بكة، م راف الش ي أط والت ف ددة البروتوآ ائق المتع اللص

الء وم  زات العم د تجهي زامن عن الء وم الالمت زات العم د تجهي زامن عن اذ لخطوط ضممضممالالمت اذ لخطوط  النف ترآين النف ترآينالمش ات الصوتية ال الالمش ة والبواب ات الصوتيةرقمي ة والبواب ذه .  .  رقمي ي ه ذه وف ي ه وف
ة  المشترآين المشترآين وهو اللبنة األساسية في بنية تقنيات خطوط        وهو اللبنة األساسية في بنية تقنيات خطوط         ( ())١٨١٨((النفاذالنفاذمضمم  مضمم  المنظومة، يقوم جهاز    المنظومة، يقوم جهاز     ة   الرقمي بتضميم  بتضميم  ) )  الرقمي

 ..وإدارة الحرآة الناشئة من البيانات والصوت والفيديو معا  على ذات الخط الثابت وتمريرها إلى الشبكةوإدارة الحرآة الناشئة من البيانات والصوت والفيديو معًا على ذات الخط الثابت وتمريرها إلى الشبكة
                                                      

تعدد باستخدام بروتوكول اإلنترنت لمخدم أن يرسل مجموعة من الرزم إلى مجموعـة فرعيـة مـن                 تعدد باستخدام بروتوكول اإلنترنت لمخدم أن يرسل مجموعة من الرزم إلى مجموعـة فرعيـة مـن                 تسمح تقنية البث الم   تسمح تقنية البث الم       ))١٦١٦((
، وتستخدم تلك التقنية القليل من سعة الشبكة، ويستخدم في هذا السياق بروتوكول إدارة مجموعات اإلنترنت                ، وتستخدم تلك التقنية القليل من سعة الشبكة، ويستخدم في هذا السياق بروتوكول إدارة مجموعات اإلنترنت                معا معاًالمخدمات المستقبلة في آن     المخدمات المستقبلة في آن     

Internet Group Management Protocol)  (IGMPالنفاذ ويقوم بتكرار البيانات وخلق وصالت افتراضية من نقطـة   النفاذ ويقوم بتكرار البيانات وخلق وصالت افتراضية من نقطـة  ضممضممممتعامل معه تعامل معه  حيث ي حيث ي 
 ..(Multipoint Virtual Channel Connection)إلى عدة نقاط إلى عدة نقاط 

الستقبال الفيديو يستخدم العميل في الجزء الخاص به من الشبكة ما يسمى تجهيزات العمالء الطرفية، أجهزة فيديو عنـد                   الستقبال الفيديو يستخدم العميل في الجزء الخاص به من الشبكة ما يسمى تجهيزات العمالء الطرفية، أجهزة فيديو عنـد                       ))١٧١٧((
 النفـاذ    النفـاذ   ضـمم ضـمم  بموائم أثيرنت وتقنيات بروتوكول اإلنترنت، وعندما تمر الحركة من تجهيزات العمالء إلى م              بموائم أثيرنت وتقنيات بروتوكول اإلنترنت، وعندما تمر الحركة من تجهيزات العمالء إلى م             Set-Top-Boxالطلب من نوع    الطلب من نوع    

 ..يجري تغليفها في شكل بروتوكول من النقل الالمتزامنيجري تغليفها في شكل بروتوكول من النقل الالمتزامن

لنحاسية ناحية  لنحاسية ناحية   الرقمية هي أجهزة يتم تركيبها عند النهايات الطرفية للكابالت ا           الرقمية هي أجهزة يتم تركيبها عند النهايات الطرفية للكابالت ا          خطوط المشتركين خطوط المشتركين  النفاذ إلى     النفاذ إلى    ضممضممأجهزة م أجهزة م     ))١٨١٨((
 الصوت والبيانات والفيديو معا  على ذات الخـط          الصوت والبيانات والفيديو معاً على ذات الخـط         ضميمضميمبتبت النقل غير المتزامن الطرفية، ويقوم        النقل غير المتزامن الطرفية، ويقوم       بداالتبداالتالشبكة لمواءمة خطوط المشتركين مع      الشبكة لمواءمة خطوط المشتركين مع      

 ..بسرعات عاليةبسرعات عالية
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ى الشكل   االطالع عل ى الشكل وب االطالع عل تخدام م١١٢٢وب د المصاحب الس دى التعقي تخدام م، يالحظ م د المصاحب الس دى التعقي اذ ضممضمم، يالحظ م اذ  النف ل  النف ز لنق ر المجه ل غي ز لنق ر المجه غي

ا           اء رحلته ة الصوتية أثن ة المكالم ى طبيع ا          الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت ومقدار التحوالت التي تطرأ عل اء رحلته ة الصوتية أثن ة المكالم ى طبيع الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت ومقدار التحوالت التي تطرأ عل
ة  والت المختلف ددة والبروتوآ بكات المتع ر الش ة عب والت المختلف ددة والبروتوآ بكات المتع ر الش وازاة.  .  عب ي م وازاةوف ي م تخدام  وف وت باس ل الص ات نق ج تقني تخدام   نض وت باس ل الص ات نق ج تقني   نض

اءة من                  توآول اإلنترنت توآول اإلنترنت بروبرو اءة من                من ناحية، وتطوير الشرآات تجهيزات العمالء الطرفية للتعامل مع نقل الصوت بكف من ناحية، وتطوير الشرآات تجهيزات العمالء الطرفية للتعامل مع نقل الصوت بكف
ة أخرى،  ة أخرى، ناحي إن ناحي إن ف زة مف ى أجه ية إل ل الصوت القياس ة هي إدخال نظم نق زة مالخطوة الحالي ى أجه ية إل ل الصوت القياس ة هي إدخال نظم نق ى خطوط ضممضممالخطوة الحالي اذ إل ى خطوط  النف اذ إل  النف
ترآين ترآينالمش ةالمش ة الرقمي ن         .  .   الرقمي د م ل جدي ى جي ة إل اك حاج بح هن ت، أص رور الوق ع م ن         وم د م ل جدي ى جي ة إل اك حاج بح هن ت، أص رور الوق ع م وط   وم اذ لخط ممات النف وط   مض اذ لخط ممات النف مض
ا المستخدمون                   المشترآينالمشترآين ة المضافة التي يطلبه ديم خدمات القيم ى وتق ا المستخدمون                    الرقمية يمكنها التعامل مع سرعات أعل ة المضافة التي يطلبه ديم خدمات القيم ى وتق .  .   الرقمية يمكنها التعامل مع سرعات أعل

.  .  ولذلك هناك اتجاه نحو الحلول التي تؤمن مستوى جودة للخدمات تمكن المشغلين من التميز وتقديم خدمات جديدة                ولذلك هناك اتجاه نحو الحلول التي تؤمن مستوى جودة للخدمات تمكن المشغلين من التميز وتقديم خدمات جديدة                
ى     ومن األمثلة على ذلك شرآة وورلدآوم   ومن األمثلة على ذلك شرآة وورلدآوم    ل الصوت إل ى     آمقدم لخدمات اإلنترنت والتي استطاعت تقديم خدمات نق ل الصوت إل آمقدم لخدمات اإلنترنت والتي استطاعت تقديم خدمات نق

 ..))١٩١٩(( الرقمية الرقميةالمشترآينالمشترآينعمالئها عبر خطوط عمالئها عبر خطوط 
 

وط   وو  دمات خط يما خ ة، وال س ة الحزم االت العريض دمات االتص و خ وط   تنم دمات خط يما خ ة، وال س ة الحزم االت العريض دمات االتص و خ ترآينتنم ترآينالمش ر المش ة غي ر  الرقمي ة غي  الرقمي
اً         ا         المتناظرة، بمعدالت متسارعة مقارنة بخدمات أخرى، وتوليها الحكومات اهتمام ه من      المتناظرة، بمعدالت متسارعة مقارنة بخدمات أخرى، وتوليها الحكومات اهتمام ا يمكن أن تحقق ه من       خاصًا لم ا يمكن أن تحقق  خاصا  لم

ة    ة والثقافي ادية واالجتماعي ة االقتص ى التنمي ابي عل ردود إيج ة   م ة والثقافي ادية واالجتماعي ة االقتص ى التنمي ابي عل ردود إيج ذه    .  .  م ع ه يًا م ت مصر، تمش ة، أطلق ي المنطق ذه    وف ع ه يا  م ت مصر، تمش ة، أطلق ي المنطق وف
درج ضمن الخطة        ة، تن ادة انتشار خدمات االتصاالت العريضة الحزم ى زي ادرة طموحة للعمل عل ة، مب درج ضمن الخطة       الرؤي ة، تن ادة انتشار خدمات االتصاالت العريضة الحزم ى زي ادرة طموحة للعمل عل ة، مب الرؤي

دف  ي ته ة، الت ة اإللكتروني ة للجاهزي دف العام ي ته ة، الت ة اإللكتروني ة للجاهزي ة   العام هلة وبكلف ة س واطنين بطريق ع الم ى جمي دمات إل ك الخ ديم تل ى تق ة    إل هلة وبكلف ة س واطنين بطريق ع الم ى جمي دمات إل ك الخ ديم تل ى تق  إل
 ..))٢٠٢٠((يسيرةيسيرة

 
ك من خالل الشراآة                       ة، وذل ة معقول ك من خالل الشراآة                     وتبشر المبادرة بتيسير الحصول على وصالت دائمة لإلنترنت بكلف ة، وذل ة معقول وتبشر المبادرة بتيسير الحصول على وصالت دائمة لإلنترنت بكلف

ار                .  .  بين القطاعين العام والخاص   بين القطاعين العام والخاص    ادرة التي أطلقت في أي ال المب ار                وتأتي على رأس جدول أعم ادرة التي أطلقت في أي ال المب ايو   //وتأتي على رأس جدول أعم ايو   م ادة ادة  زي   زي  ٢٠٠٤٢٠٠٤م
اظرة  المشترآين المشترآين خطوط   خطوط   انتشار خدمات    انتشار خدمات     ة الالمتن اظرة   الرقمي ة الالمتن ى       الرقمي دئيًا الوصول إل ى      ، حيث تستهدف مب دئيا  الوصول إل  مستخدم   مستخدم  ٥٠٥٠  ٠٠٠٠٠٠، حيث تستهدف مب

ام، و  الل ع ام، و خ الل ع الي   ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠خ ام الت الل الع تخدم خ الي    مس ام الت الل الع تخدم خ ار  .  .   مس ير اإلط ار  ويش ير اإلط دمات    ١١١١ويش ار خ ى انتش دمات     إل ار خ ى انتش   إل
ام   إلى الربع إلى الربع٢٠٠٤٢٠٠٤مايو مايو // في مصر في الفترة من أيار   في مصر في الفترة من أيار   الرقمية الالمتناظرة   الرقمية الالمتناظرة  المشترآينالمشترآينخطوط  خطوط   ام   األول من ع   ٢٠٠٥٢٠٠٥ األول من ع

 ..حتى تجاوزت المعدل المستهدفحتى تجاوزت المعدل المستهدف
 

 :: بنود رئيسية بنود رئيسيةثالثةثالثةزت المبادرة في مرحلتها األولى على زت المبادرة في مرحلتها األولى على  األهداف ارتك األهداف ارتكهذاهذاولتحقيق ولتحقيق  
 

اظرة    خطوط المشترآين   خطوط المشترآين   خفض الكلفة الشهرية لخدمات     خفض الكلفة الشهرية لخدمات      ))أأ((  ة الالمتن اظرة     الرقمي ة الالمتن في  في   آيلوبت     آيلوبت    ٢٥٦٢٥٦ بسرعة     بسرعة     الرقمي
 ؛؛)) تقريبا  تقريبًاا ًا دوالر دوالر٢٥٢٥  حواليحواليأي أي  ( (في الشهرفي الشهرها  هًا  جني جني١٥٠١٥٠ لتصل إلى  لتصل إلى  في المائة في المائة٥٠٥٠الثانية بنسبة الثانية بنسبة 

  معدودة؛ معدودة؛أياما أيامًا إجراءات الترآيب لتصبح  إجراءات الترآيب لتصبح التي تستغرقهاالتي تستغرقها المدة  المدة تقصيرتقصير ))بب(( 
 ..زيادة وعي العامة بتلك الخدمات من خالل حمالت تسويقية مرآ زةزيادة وعي العامة بتلك الخدمات من خالل حمالت تسويقية مرّآزة ))جج(( 

 
 
 
 

                                                      
))١٩١٩((    html.wcvoip2002/1014/news/com.networkworld.www://http.. 

 ومبادرة حاسب لكل بيت ومبـادرة نـوادي          ومبادرة حاسب لكل بيت ومبـادرة نـوادي         المجانيةالمجانيةأخرى مثل مبادرة اإلنترنت     أخرى مثل مبادرة اإلنترنت     تتكامل تلك المبادرة مع مبادرات قومية       تتكامل تلك المبادرة مع مبادرات قومية           ))٢٠٢٠((
 ..(Wi fi)مبادرة الشبكات المحلية الالسلكية مبادرة الشبكات المحلية الالسلكية ووتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، 

   مصر وانتشار خدمات الحزمة العريضة-١١اإلطار 
 

  . . خـط خـط   ٨٤٨٤  ٠٠٠٠٠٠  حـوالي حـوالي    الرقمية الالمتنـاظرة    الرقمية الالمتنـاظرة   خطوط المشتركين خطوط المشتركين ، بلغ عدد    ، بلغ عدد    ٢٠٠٥٢٠٠٥يونيو  يونيو  //في منتصف حزيران  في منتصف حزيران   
معـا  بحجـم   معـاً بحجـم      (Telecom Egypt Data) داتا داتاتي ايتي ايوو (Link Dot Net)  لينك دوت نت لينك دوت نتركتاركتاشش سوق هذه الخدمة  سوق هذه الخدمة رروتتصدوتتصد

  –   بالثانية من االتصـال الـدولي       بالثانية من االتصـال الـدولي      جيغابتجيغابت  ١,٣١,٣وتتمت ع الشركتان معا  بأكثر من      وتتمتّع الشركتان معاً بأكثر من        . .  من السوق   من السوق   في المائة   في المائة  ٥٥٥٥إجمالي يناهز   إجمالي يناهز   
 ..لشركة تي إي داتالشركة تي إي داتا  وفقا وفقاً

 
ففـي  ففـي  .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤مايو  مايو  // السرعة في أيار    السرعة في أيار   الفائقةالفائقةادرة اإلنترنت   ادرة اإلنترنت   وشهدت السوق المصرية نموا  متسارعا  بعد إطالق مب       وشهدت السوق المصرية نمواً متسارعاً بعد إطالق مب        

  ٢٠٠٤٢٠٠٤ فـي عـام    فـي عـام   ٢٥٢٥  ٠٠٠٠٠٠  بحواليبحوالي مقارنة  مقارنة ٥٤٥٤  ٠٠٠٠٠٠  حواليحوالي ازداد عدد المشتركين  ازداد عدد المشتركين ،، فقط فقط٢٠٠٥٢٠٠٥النصف األول من عام   النصف األول من عام   
 قبل إطالق المبادرة، مما يشير إلى مـدى النجـاح الـذي حققتـه      قبل إطالق المبادرة، مما يشير إلى مـدى النجـاح الـذي حققتـه     ٢٠٠٣٢٠٠٣ مشترك فقط في عام  مشترك فقط في عام ٤٤  ٠٠٠٠٠٠  وحواليوحواليبأكمله،  بأكمله،  
 ..))١١نظر الجدول نظر الجدول اا((خفضها لتكاليف التوصيل في تحقيق االنتشار المطلوب خفضها لتكاليف التوصيل في تحقيق االنتشار المطلوب المبادرة بالمبادرة ب

 
   نمو عدد المشتركين في مصر-١الجدول 

 ٢٠٠٣ديسمبر /كانون األول ٢٠٠٤ديسمبر /كانون األول ٢٠٠٤يونيو /حزيران 
 مشتركو الخطوط الرقميةمشتركو الخطوط الرقمية

 ٨٢ ٨٩٣ ٢٩ ٣٠٧ ٤ ٨٥٠ الالمتناظرةالالمتناظرة    
 ٥٣ ٥٨٦ ٢٤ ٤٥٧ ٣ ٩١٥ متشركون جددمتشركون جدد
لل ة ل ة للل ة ل ة ل
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ير المتناظرة مرتفعة نسبيا  بالنسبة إلى الكثير       ير المتناظرة مرتفعة نسبيًا بالنسبة إلى الكثير        الرقمية غ   الرقمية غ  خطوط المشترآين خطوط المشترآين ومع ذلك، ما زالت آلفة خدمة       ومع ذلك، ما زالت آلفة خدمة        
ة المخفضة التي بلغت                  الرغم من الكلف ة المخفضة التي بلغت                 من األسر في مصر ب الرغم من الكلف ل وصالت سرعتها        ٢٦٢٦  حوالي حوالي من األسر في مصر ب ل وصالت سرعتها         دوالرًا شهريًا مقاب  دوالرا  شهريا  مقاب

ة        .  .   آيلوبت بالثانية، ومعظم المشترآين الحاليين من القطاعين المنزلي والتجاري          آيلوبت بالثانية، ومعظم المشترآين الحاليين من القطاعين المنزلي والتجاري         ٢٥٦٢٥٦ ة الخدم ة        فإذا ما قورنت آلف ة الخدم فإذا ما قورنت آلف
دخل  دخل بمتوسط ال و  بمتوسط ال زل وه ل من هري لك و  الش زل وه ل من هري لك واليالش واليح اهز  ١٩٠١٩٠  ح ة تن ذه الكلف وحظ أن ه اهز   دوالرًا، ل ة تن ذه الكلف وحظ أن ه ن ١٤١٤ دوالرا ، ل ة م ي المائ ن  ف ة م ي المائ  ف

ا                 ٢٠٢٠متوسط الدخل، وهي تعادل     متوسط الدخل، وهي تعادل      ا وإيطالي ل ألماني ة مث ا                  ضعف هذه التكلفة النسبية لهذه الخدمة في البلدان األوروبي ا وإيطالي ل ألماني ة مث  ضعف هذه التكلفة النسبية لهذه الخدمة في البلدان األوروبي
 ..الفردالفرد في المائة من دخل  في المائة من دخل ٠٫٧٠٫٧وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث ال تتجاوز آلفة الخدمة وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث ال تتجاوز آلفة الخدمة 

 
ري    زل المص تخدام المن ي أن اس ة ف ار الخدم ه انتش ذي يواج دي ال ل التح د، يتمث ه التحدي ى وج ري  وعل زل المص تخدام المن ي أن اس ة ف ار الخدم ه انتش ذي يواج دي ال ل التح د، يتمث ه التحدي ى وج  وعل

وفيرًا،             // ساعة  ساعة ١٢٫٥١٢٫٥ال يتعدى   ال يتعدى    ر ت وفيرا ،             شهر وهذا ما يجعل اللجوء إلى الخدمة الهاتفية عن طريق اإلنترنت المجانية أآث ر ت شهر وهذا ما يجعل اللجوء إلى الخدمة الهاتفية عن طريق اإلنترنت المجانية أآث
هرية  ة الش اوز الكلف ث ال تتج هرية حي ة الش اوز الكلف ث ال تتج ط، أي أق٢٫٦٥٢٫٦٥حي هريًا فق ط، أي أق دوالرًا ش هريا  فق واليل ل  دوالرا  ش واليبح ة بح ن آلف رات م ر م ة  عش ن آلف رات م ر م وط  عش وط خط خط

 .. الرقمية الالمتناظرة الرقمية الالمتناظرةالمشترآينالمشترآين
 

ذلك تظ  ذلك تظول اههول ة الع ار قضية السعر والكلف ة الع ع  ئئر قضية السعر والكلف ع، ورف ى نطاق واس ة عل ذه الخدم ار ه ام انتش ع  ق الرئيسي أم ع، ورف ى نطاق واس ة عل ذه الخدم ار ه ام انتش ق الرئيسي أم
ذي ال يتجاوز           ذي ال يتجاوز          مستوى االنتشار الحالي ال ة    ٠٫١٢٠٫١٢مستوى االنتشار الحالي ال ة     في المائ د الحجم                 .  .   في المائ د يمت ه، ق ب علي يح التغّل ائق، إن أت ذا الع د الحجم                 وه د يمت ه، ق يح التغل ب علي ائق، إن أت ذا الع وه

 .. ماليين ماليين٤٤لحقيقي للسوق ليشمل النسبة األآبر من مستخدمي اإلنترنت في مصر، الذين تجاوز عددهم لحقيقي للسوق ليشمل النسبة األآبر من مستخدمي اإلنترنت في مصر، الذين تجاوز عددهم اا
 

 تقنيات نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت  -٣
 



 -٢٩-

ة عمل شبكات                 ات األساسية في منظوم ة عمل شبكات               تعد تقنيات نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت من اآللي ات األساسية في منظوم تعد تقنيات نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت من اآللي
ة    فهذهفهذه  . . الجيل التالي الجيل التالي  ة     التقني ى      التقني ة عل ى     المبني ة عل دال المبني دال ابت رزم  ابت رزم   ال ديل      ال ديل   هي ب ى            هي ب دي المبني عل ال لألسلوب التقلي ى             فع دي المبني عل ال لألسلوب التقلي دال نمط   نمط    فع دال ابت   ابت

 ..]]٧٧[[الدارات المستخدم في شبكات الهواتف التقليديةالدارات المستخدم في شبكات الهواتف التقليدية
 
 مزايا نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنتمزايا نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت ))أأ((
 

ات  ال تقني ر إدخ اتيعتب ال تقني ر إدخ ت  يعتب ول اإلنترن ر بروتوآ ل الصوت عب ت   نق ول اإلنترن ر بروتوآ ل الصوت عب ارب ب  نق ق التق ى طري ية عل وة أساس ارب ب خط ق التق ى طري ية عل وة أساس ين ين خط
دة                       رادات جدي در إي دة ت ديم خدمات جدي دة                      الخدمات والتطبيقات وشبكات الجيل التالي حيث تتيح لمقدمي الخدمات تق رادات جدي در إي دة ت ديم خدمات جدي الخدمات والتطبيقات وشبكات الجيل التالي حيث تتيح لمقدمي الخدمات تق

ى           مصاريف مصاريف مع تحقيق وفر آبير في     مع تحقيق وفر آبير في      ات عل ديو والبيان ل الصوت والفي ق نق ك عن طري ى            االتصاالت للعمالء، وذل ات عل ديو والبيان ل الصوت والفي ق نق ك عن طري  االتصاالت للعمالء، وذل
 ::شبكة واحدة، وفيما يلي أهم مزاياهشبكة واحدة، وفيما يلي أهم مزاياه

 
ر شبكة اإلنترنت حيث               تستفيد  تستفيد  : : خفض التكاليف خفض التكاليف  ))١١((  ر شبكة اإلنترنت حيث               المؤسسات واألفراد من نقل المكالمات عب يجري  يجري  المؤسسات واألفراد من نقل المكالمات عب

  العديد من العديد من ولذلك يقوم ولذلك يقوم   . .  االتصال عبر الشبكة الهاتفية التقليدية االتصال عبر الشبكة الهاتفية التقليديةبتعريفةبتعريفةالتخلص من الكلفة المرتبطة  التخلص من الكلفة المرتبطة  
دًال من الشبكات                      تحويلتحويلالخدمات ب الخدمات ب مقدمي  مقدمي   م ب ات الخاصة به ل البيان ى شبكات نق دال  من الشبكات                       حرآة الصوت إل م ب ات الخاصة به ل البيان ى شبكات نق  حرآة الصوت إل

رًا للمشغل                 السعاتالسعاتمكن حجز   مكن حجز   التقليدية، حيث ي  التقليدية، حيث ي   ا يحقق وف د الحاجة مم را  للمشغل                  عند الطلب والتوسع فقط عن ا يحقق وف د الحاجة مم  عند الطلب والتوسع فقط عن
 ..والمستخدم في آن واحدوالمستخدم في آن واحد

 
ى مواصفات                يعني  يعني  : : مرونة في التوريدات  مرونة في التوريدات   ))٢٢((  ة عل ات مبني ى مواصفات                استخدام بروتوآول اإلنترنت استخدام تقني ة عل ات مبني استخدام بروتوآول اإلنترنت استخدام تقني

ورد      قياسية مفتوحة ي م ك ن توريدها بمعرفة مور دين متعددين، أي أن التوسعات ليست          قياسية مفتوحة ُيْمِكن توريدها بمعرفة مورِّدين متعددين، أي أن التوسعات ليست           ى م ورد       حكرًأ عل ى م  حكرأ  عل
ين ينمع ًا    . . مع ي أيض ا   ويعن ي أيض ةويعن ةإمكاني راء    إمكاني رى إلج راف أخ تخدام أط راء     اس رى إلج راف أخ تخدام أط   اس

 .. بالمور د األصلي بالمورِّد األصليااللتزامااللتزامالتعديالت، دون التعديالت، دون 
 

ت،              : : الشبكاتالشبكات  تكاملتكامل ))٣٣((  ة لبروتوآول اإلنترن ت،              بمجرد النظر إلى الصوت على أنه أحد التطبيقات الممكن ة لبروتوآول اإلنترن بمجرد النظر إلى الصوت على أنه أحد التطبيقات الممكن
بكات متكاال يسعال يسع اء ش وا ببن دمي الخدمات إال أن يقوم بكات متكا مق اء ش وا ببن دمي الخدمات إال أن يقوم ات  مق ة للصوت والبيان ات مل ة للصوت والبيان ًامل ا مع ط مع يس فق ط ، ول يس فق ، ول
ا أيضًا                  بديال بديًال ا، وإنم ة ذاته الجودة والوثوقي ع ب ة يتمت ا أيضا                    للشبكات التقليدي ا، وإنم ة ذاته الجودة والوثوقي ع ب ة يتمت يلة  للشبكات التقليدي يلة وس تفادة من الفرص    وس تفادة من الفرص     لالس  لالس
 .. عالم االتصاالت الحديث من سرعة ومرونة عالم االتصاالت الحديث من سرعة ومرونةيتيحهايتيحهاالتي التي 

 
 تحديات الفنية لنقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنتتحديات الفنية لنقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنتالال ))بب((
 

ا،          مع تغلغل تقنيات ن   مع تغلغل تقنيات ن     ا،          قل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت في أسواق االتصاالت، ومع تطور أدائه قل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت في أسواق االتصاالت، ومع تطور أدائه
داً              ة ج ات هام ذه التقني دا              وخفض التكاليف المصاحب الستخدامها، أصبحت ه ة ج ات هام ذه التقني دمو     ،،وخفض التكاليف المصاحب الستخدامها، أصبحت ه دمو   وأصبح مق يحرصون  يحرصون   الخدمات     الخدمات    وأصبح مق

راد      لتقديم  لتقديم استراتيجيا  على توظيفها  استراتيجيًا على توظيفها   راد      حلول متكاملة للمؤسسات واألف د من التحديات           . .  حلول متكاملة للمؤسسات واألف اك العدي د من التحديات         ولكن هن اك العدي ة التي     ولكن هن ة التي      الفني  الفني
 ::]]٧٧[[ومن أهم هذه التحدياتومن أهم هذه التحديات  . . تواجه المشغلين عند اعتماد تقنيات نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنتتواجه المشغلين عند اعتماد تقنيات نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت

 
ل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت         حماية البنية األساسية     حماية البنية األساسية      ))١١((  ل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت         لنق ك   ،، من أي هجوم محتمل        من أي هجوم محتمل       لنق ك    وذل  وذل

 ها؛ها؛تعطيلتعطيلة وة وضد سرقة الخدمضد سرقة الخدم) ) بين مقدمي الخدماتبين مقدمي الخدمات((بتأمين اإلشارات البينية بتأمين اإلشارات البينية 
 

ين    ))٢٢((  د نمط تخدام أح دمات باس ودة خ توى ج وفير مس ين   ت د نمط تخدام أح دمات باس ودة خ توى ج وفير مس دمات   : : ت ط الخ ة أو نم دمات المتكامل ط الخ دمات   نم ط الخ ة أو نم دمات المتكامل ط الخ نم
 المفرقة؛المفرقة؛

 
اء ))٣٣((  اءإعط أخر  إعط ن الت ا م ك لحمايته ة وذل واع الحرآ ن أن ا م ى غيره وتية عل ة الص ة للحرآ أخر   أولوي ن الت ا م ك لحمايته ة وذل واع الحرآ ن أن ا م ى غيره وتية عل ة الص ة للحرآ  أولوي

 واالرتعاش والفقدان الذي قد يؤثر على مستوى الجودة؛واالرتعاش والفقدان الذي قد يؤثر على مستوى الجودة؛
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ة لنظام    حسن إدارة حسن إدارة  ))٤٤((  د من المكالمات اآلني ة لنظام     السعات إلتاحة العدي د من المكالمات اآلني ول   السعات إلتاحة العدي ل الصوت باستخدام بروتوآ ول  نق ل الصوت باستخدام بروتوآ نق
 ؛؛اإلنترنتاإلنترنت

 
ع            ))٥٥((  ة والتي تمن ع           تخطي الرزم الصوتية لجدران الحماي ة والتي تمن اً تخطي الرزم الصوتية لجدران الحماي ا  أنواع ا             أنواع رزم من المرور، بحمله ة من ال ا              معين رزم من المرور، بحمله ة من ال  معين

 ؛؛نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنتنقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت  اتاتررلدولدوعلى فتح بوابتها على فتح بوابتها 
 

ع  ))٦٦((  ل م ع التكام ل م ول التكام ات بروتوآ ول آلي ات بروتوآ دوراتآلي دء ال ارات وب دوراتاإلش دء ال ارات وب ديم  اإلش ديملتق ائط لتق دمات وس دمات صوتية وخ ائط  خ دمات وس دمات صوتية وخ  خ
 ..متعددةمتعددة

 
ل التنصت      هوهو أهم التحديات     أهم التحديات    وأحدوأحد  ات مث ل التنصت       توفير األمان لهذا النوع من االتصاالت آي ال تتعرض الختراق ات مث  توفير األمان لهذا النوع من االتصاالت آي ال تتعرض الختراق

دفوع    دفوع   أو االستخدام غير الم ة        .  .  أو االستخدام غير الم ة التقليدي ة        ومع أن المكالمات الصوتية من خالل الشبكات الهاتفي ة التقليدي ة   ومع أن المكالمات الصوتية من خالل الشبكات الهاتفي ر آمن ة    غي ر آمن األمر  غي األمر ف   ف
 ..يكون أآثر حساسية في شبكات اإلنترنت بسبب استخدام الرزم التي تنقل على شبكة عموميةيكون أآثر حساسية في شبكات اإلنترنت بسبب استخدام الرزم التي تنقل على شبكة عمومية

 
 نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنتنقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت أنماطأنماط ))جج((
 

 ::وهيوهي) ) ١٢١٢نظر الشكل نظر الشكل اا(( أنماط لنقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت  أنماط لنقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت أربعةأربعةيوجد يوجد نظريا ، نظريًا،  
 

B) عميل إنترنت  عميل إنترنت من عميل إنترنت إلىمن عميل إنترنت إلى ))١١((  C)؛؛ 
A)من عميل شبكة الهواتف التقليدية إلى عميل اإلنترنت من عميل شبكة الهواتف التقليدية إلى عميل اإلنترنت  ))٢٢((  B)   ؛؛بعدبعد  ا ًاييللممععوهو نمط لم يستخدم وهو نمط لم يستخدم 
C)  من عميل إنترنت إلى عميل شبكة الهواتف التقليديةمن عميل إنترنت إلى عميل شبكة الهواتف التقليدية ))٣٣((  D)؛؛ 
A)من عميل شبكة الهواتف التقليدية إلى عميل شبكة الهواتف التقليدية من عميل شبكة الهواتف التقليدية إلى عميل شبكة الهواتف التقليدية  ))٤٤((  D).. 

 
د من         تحتاج إلى ترخيص    تحتاج إلى ترخيص   األخرىاألخرىولكن األنماط   ولكن األنماط     . . ألول إلى ترخيص  ألول إلى ترخيص   النمط ا   النمط ا  ججوال يحتا وال يحتا   د من         في العدي دان  في العدي دان البل ، ، البل

ى  ى حت مححت محُيس ت   ي س ترآي الخط الثاب دمات لمش ك الخ ديم تل ت    بتق ترآي الخط الثاب دمات لمش ك الخ ديم تل ة (( بتق ف التقليدي بكة الهوات الء ش ة عم ف التقليدي بكة الهوات الء ش ه    ). ). عم ا عانت رًا لم ه  ونظ ا عانت را  لم ونظ
ة ا          ن الحرآ بة م ل نس رَّاء تحوي ن َج ة م ف التقليدي بكة الهوات غلة لش ية المش رآات الرئيس ة ا         الش ن الحرآ بة م ل نس ن ج ر اء تحوي ة م ف التقليدي بكة الهوات غلة لش ية المش رآات الرئيس ن   الش دًا ع ة بعي ن   لدولي دا  ع ة بعي لدولي

ة لخدمات                د المالي ذات العوائ ا وبال ة لخدمات               المسارات التقليدية عبر شبكاتها، وبالتالي شدة حرصها على حماية مجال عمله د المالي ذات العوائ ا وبال المسارات التقليدية عبر شبكاتها، وبالتالي شدة حرصها على حماية مجال عمله
ديم خدمات الصوت  رخيص التجاري لتق ع الت ي تمن الم الت ي الع دول ف دد ال ة، فالمحصلة أن ع ديم خدمات الصوت االتصاالت الدولي رخيص التجاري لتق ع الت ي تمن الم الت ي الع دول ف دد ال ة، فالمحصلة أن ع االتصاالت الدولي

 ..ل التي تسمح بهل التي تسمح به اإلنترنت تفوق عدد الدو اإلنترنت تفوق عدد الدوباستخدام بروتوآولباستخدام بروتوآول
 
 
 
 

   أنماط نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت-١٢الشكل 
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 مواقف بعض الدول من نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنتمواقف بعض الدول من نقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت ))دد((
 

 أطرا  للتعامل     أطرًا للتعامل     والمملكة المتحدة،   والمملكة المتحدة،  فرنسا ومصر والمغرب  فرنسا ومصر والمغرب  وو  ، منها الجمهورية العربية السورية    ، منها الجمهورية العربية السورية    أتاحت دول أتاحت دول  
ن    وع م ك الن ع ذل روع م ن   المش وع م ك الن ع ذل روع م دماتالمش دمات الخ ورية  . .  الخ ة الس ة العربي ورية   فالجمهوري ة الس ة العربي ؤخرًا     فالجمهوري ت م ؤخرا   نّظم ت م دمات نظ م دمات خ وت  خ ل الص وت  نق ل الص نق

ت  ول اإلنترن تخدام بروتوآ ت باس ول اإلنترن تخدام بروتوآ ت، ، باس تفوقع رآة     فوقع ع ش ًا م دا تجريبي االت عق ورية لالتص ة الس رآة      المؤسس ع ش ا  م دا تجريبي االت عق ورية لالتص ة الس   المؤسس
ى          واردة إل ى         آندية الستثمار اتصاالت اإلنترنت ال واردة إل ة السورية     آندية الستثمار اتصاالت اإلنترنت ال ة العربي ة السورية     الجمهوري ة العربي غ           الجمهوري ديد مبل زام الشرآة بتس ل الت غ           ، مقاب ديد مبل زام الشرآة بتس ل الت ، مقاب

غ   ١٧٠١٧٠يقل عن يقل عن   ، وتمرير ما ال، وتمرير ما ال آحد أدنى   آحد أدنى  ي إجمالي ثابت للمؤسسة   ي إجمالي ثابت للمؤسسة   شهرشهر غ    مليون دقيقة هاتفية شهريًا لكي تسدد المبل  مليون دقيقة هاتفية شهريا  لكي تسدد المبل
ة  ١٢٠١٢٠(( ويفوق حجم الدقائق الهاتفية حجم التهريب الحالي      ويفوق حجم الدقائق الهاتفية حجم التهريب الحالي     . . المتعاقد عليه المتعاقد عليه  ون دقيق ة   ملي ون دقيق ا ُيعوِّض   ) )  ملي و ض   مم ا ي ع ائر مم ائر الخس التي  التي    الخس

 ..يات السورية في الخارجيات السورية في الخارج، ويحقق فائدة آبيرة للجال، ويحقق فائدة آبيرة للجالالمؤسسة من جراء التهريبالمؤسسة من جراء التهريبتصيب تصيب 
 

ة المتحدة        . .  إلى وضع أطر مناسبة     إلى وضع أطر مناسبة    طريقهماطريقهماومن المعروف أن األردن والبحرين في       ومن المعروف أن األردن والبحرين في         ارات العربي ة المتحدة      أما اإلم ارات العربي   أما اإلم
زال   والمملكة العربية السعودية،      والمملكة العربية السعودية،     والكويتوالكويت زال  فال ت ر   فال ت ر تفتق ى     تفتق ى   إل ك الخدمات             إل ة مشروعة للتعامل مع تل ك الخدمات             وجود آلي ة مشروعة للتعامل مع تل نظر  نظر  اا((وجود آلي
 ..))لعربية السعوديةلعربية السعودية للتعرف على الوضع في المملكة ا للتعرف على الوضع في المملكة ا١٢١٢اإلطار اإلطار 

 
 
 

  اإلنترنت في المملكة العربية السعوديةباستخدام بروتوآول الصوت نقل  انتشار -١٢ اإلطار
 رغم عدم مشروعيتها
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ة   منعتمنعت  ة    المملكة العربي ل  السعودية    السعودية    المملكة العربي ل نق ك      . .  الصوت إال من خالل شبكة الشرآة السعودية لالتصاالت        الصوت إال من خالل شبكة الشرآة السعودية لالتصاالت       نق الرغم من ذل ك    وب الرغم من ذل وب
ة لالتصال عبر اإلنترنت تباع في المنافذ المختلفة التي تقوم بنوع من إعادة البيع لصالح  ة لالتصال عبر اإلنترنت تباع في المنافذ المختلفة التي تقوم بنوع من إعادة البيع لصالح  المستخدم الحصول على بطاق  المستخدم الحصول على بطاق  يستطيع  يستطيع  

ة      ّدمي خدمات خارج حدود المملك ة     مق د مي خدمات خارج حدود المملك ات  .  .  مق ك البطاق ات  وتل ك البطاق يح وتل يح  تت ة       لمستخدمها لمستخدمها  تت ة مقارن دة للغاي ة بأسعار زهي ة        إجراء مكالمات دولي ة مقارن دة للغاي ة بأسعار زهي  إجراء مكالمات دولي
ع تعاق              ى توقي ع تعاق             بأسعار الشرآة السعودية لالتصاالت، مما دفع الشرآة إل ى توقي ك الخدمات              بأسعار الشرآة السعودية لالتصاالت، مما دفع الشرآة إل ات اآتشاف تل ورس لتطبيق ك الخدمات              د مع شرآة ن ات اآتشاف تل ورس لتطبيق   ،،د مع شرآة ن

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ في عام  في عام تقريبا تقريبًا مليون دوالر  مليون دوالر ٧٦٧٦ وخاصة بعدما بلغت تقديرات خسائر الشرآة  وخاصة بعدما بلغت تقديرات خسائر الشرآة ،،وبالتالي العمل على وقفهاوبالتالي العمل على وقفها
 

د اتضح وو  د اتضح ق نق نم تخدمة  م دمات المس عرية للخ زة الس ل أن المي تخدمة   التحلي دمات المس عرية للخ زة الس ل أن المي ع التحلي عتتمت ة  تتمت ةبجاذبي يبجاذبي تخدم ف ديدة، إذ أن المس ي ش تخدم ف ديدة، إذ أن المس ة  ش ة  المملك  المملك
ة ال تتجاوز   المملكة المتحدة باستخدام بطاقة مسبقة الدفع  المملكة المتحدة باستخدام بطاقة مسبقة الدفع  فرنسا أو فرنسا أوالسعودية يمكنه إجراء اتصال إلى   السعودية يمكنه إجراء اتصال إلى     العربيةالعربية ة ال تتجاوز  بكلف ة  ٢٢  بكلف ة   في المائ    في المائ

ذا مصدر     . .  من السعر الرسمي من السعر الرسمي في المائة في المائة٢٨٢٨  بكلفة ال تتجاوزبكلفة ال تتجاوزمن السعر الرسمي للشرآة السعودية لالتصاالت وإلى مصر        من السعر الرسمي للشرآة السعودية لالتصاالت وإلى مصر         ذا مصدر   وه وه
 .. بشكل رئيسي قبل الجودة والتي تمثل نقطة ضعف تلك األنواع من الخدمات بشكل رئيسي قبل الجودة والتي تمثل نقطة ضعف تلك األنواع من الخدماتبالكلفةبالكلفةجاذبية شديدة للمستخدم المعني جاذبية شديدة للمستخدم المعني 

______________________________ 

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥ العرب، خدمات البحث االستراتيجي،  العرب، خدمات البحث االستراتيجي، االستشارييناالستشاريينمجموعة مجموعة  ::المصدرالمصدر
 

ان،    ي لبن ان،  وف ي لبن فوف فيتص االت   يتص يم االتص ى تنظ ائمين عل ف الق االت    موق يم االتص ى تنظ ائمين عل ف الق اد موق ادبالحي ال   بالحي ال حي ن  حي وع م تخدام أي ن ن  اس وع م تخدام أي ن  اس
ة               التقنيات داخل الشبكات،    التقنيات داخل الشبكات،     وع الخدمات المقدم ق بن ا يتعل وقفهم حاسم فيم ة               ولكن م وع الخدمات المقدم ق بن ا يتعل وقفهم حاسم فيم ديم             . . ولكن م ه ال يجوز تق رون أن م ي ديم           فه ه ال يجوز تق رون أن م ي فه

دولي                 ي وال تويين المحل ى المس ذلك عل رخيص ب دولي                خدمات الصوت إال من خالل ت ي وال تويين المحل ى المس ذلك عل رخيص ب ذا       . . خدمات الصوت إال من خالل ت ى ه ذا     وعل ى ه ر وعل ر يعتب ديم خدمات     يعتب ديم خدمات      تق  تق
قوق الشرآات  قوق الشرآات   من استخدام المسارات المتخطية لح     من استخدام المسارات المتخطية لح    نوعا نوعًافي نظرهم   في نظرهم   ، مثال ،   ، مثًال،   الصوت بمعرفة شرآة خدمات إنترنت    الصوت بمعرفة شرآة خدمات إنترنت    

ول  و و. . المرخصةالمرخصة ر مقب و غي ذلك فه ول ل ر مقب و غي ذلك فه تل ا دام تم ا دام ة  م ة المنظم ن الجه ذلك م رخيص ب ى ت م تحصل عل ذه الشرآة ل ة   ه ة المنظم ن الجه ذلك م رخيص ب ى ت م تحصل عل ذه الشرآة ل  ه
 ).).ويعني ذلك أن استخدام تلك التقنيات بمعرفة المشغل الرسمي المرخص له مسموح به ومقبولويعني ذلك أن استخدام تلك التقنيات بمعرفة المشغل الرسمي المرخص له مسموح به ومقبول((
 

ام،   ه ع ام، وبوج ه ع دووبوج دو يب تقبل يب تقبل المس ب أ  المس اد ترآي ع ازدي ة م دمات، وخاص ك الخ الح تل ي ص ب أ  ف اد ترآي ع ازدي ة م دمات، وخاص ك الخ الح تل ي ص بكات  ف زة ش بكات جه زة ش  جه
ة     ر االتصاالت الدولي ة وتحري اب المنافس تح ب ل ف ي ظ دة ف ة جدي ات دولي رآات وبواب ور ش الي وظه ل الت ة    الجي ر االتصاالت الدولي ة وتحري اب المنافس تح ب ل ف ي ظ دة ف ة جدي ات دولي رآات وبواب ور ش الي وظه ل الت   . . الجي

ى عدم وجود     ونظرا   ونظرًا   ى عدم وجود     إل يناريوهات مشروعة                إل ة، ينصح بوضع س ة الفني ات من الناحي ك التقني ع استخدام تل ا يمن يناريوهات مشروعة                 م ة، ينصح بوضع س ة الفني ات من الناحي ك التقني ع استخدام تل ا يمن  م
 .. الكبل الرقمي الكبل الرقميممالكبل التماثلي أالكبل التماثلي ألتقديم خدمات الصوت باستخدام تقنيات اإلنترنت سواء فوق لتقديم خدمات الصوت باستخدام تقنيات اإلنترنت سواء فوق 

 
 استراتيجيات االنتقال إلى بيئة الجيل التالي  -٤

 
د   د بع فبع فوص الي،    وص ل الت بكات الجي ة ش الي،     بيئ ل الت بكات الجي ة ش تعرض بيئ تعرضيس دائل واال  يس زء الب ذا الج دائل واال   ه زء الب ذا الج ة   ه تراتيجيات المتعلق ة  س تراتيجيات المتعلق  س

 ..]]٢٢[[باالنتقال إلى شبكات المستقبلباالنتقال إلى شبكات المستقبل
 

ة اإلنترنت و       وي الحظ أن بعد  وُيالحظ أن بعد    ى من انطالق ة اإلنترنت و        نهاية الفترة األول ى من انطالق زم         نهاية الفترة األول ات، الت االة في التوقع ا صاحبها من مغ زم        م ات، الت االة في التوقع ا صاحبها من مغ م
رون رونالكثي الي          الكثي ل الت بكات الجي ة بش دة الخاص تثمارات الجدي ي االس ذر ف دمات الح دمي الخ ن مق الي           م ل الت بكات الجي ة بش دة الخاص تثمارات الجدي ي االس ذر ف دمات الح دمي الخ ن مق وا   . .  م وا وحرص  وحرص

غيلية منخفضة ة تش ة وآلف رادات مرتفع ق إي ديم خدمات تحق ردود سريع من خالل تق ى م ى أن يحصلوا عل غيلية منخفضةعل ة تش ة وآلف رادات مرتفع ق إي ديم خدمات تحق ردود سريع من خالل تق ى م ى أن يحصلوا عل ، ، عل
ان  .  .   الحقيقي في المستقبل الحقيقي في المستقبلحضورهمحضورهمي ي  ف فموثوقموثوق على موردي تجهيزات     على موردي تجهيزات    ويعتمدونويعتمدون ان  وبالتالي أصبح من األهمية بمك وبالتالي أصبح من األهمية بمك
ق قتحقي ل   تحقي ال العام ين رأس الم وازن ب ل    الت ال العام ين رأس الم وازن ب ات الت اتوالنفق رادات،   والنفق ل اإلي غيلية مقاب رادات،    التش ل اإلي غيلية مقاب ر  التش ذا أم ر وه ذا أم عب وه عب  ص رارات ألنألن ص رارات  ق  ق

 ..األجل الطويلاألجل الطويل  فيفي إال  إال ا ًا في الجزء المرآزي من الشبكة تتطل ب رؤوس أموال آبيرة وال تحقق مردود في الجزء المرآزي من الشبكة تتطّلب رؤوس أموال آبيرة وال تحقق مردوداالستثماراالستثمار
 
 ]]٢٢[[استخدام الرزم الصوتيةاستخدام الرزم الصوتية ))أأ((
 

ل   في األجل في األجل  بها االنتقال إلى استخدام الرزم الصوتية      بها االنتقال إلى استخدام الرزم الصوتية     يبشريبشربالرغم من المزايا العديدة المؤآدة التي       بالرغم من المزايا العديدة المؤآدة التي         ل الطوي ، ، الطوي
ا،      ا،     وخاصة االقتصادية منه رتبط    وخاصة االقتصادية منه رتبط    يجب أن ي ة                يجب أن ي ال بدراسة اقتصادية لكل حال ذلك االنتق ي ل ذ الفعل ة                 التنفي ال بدراسة اقتصادية لكل حال ذلك االنتق ي ل ذ الفعل    فالستخدام   فالستخدام  . .  التنفي

اً             الرزم الصوتية مزايا مؤ   الرزم الصوتية مزايا مؤ    ة أساس ة عدم وجود شبكات قائم ا              آدة في حال ة أساس ة عدم وجود شبكات قائم ة        و  و . . آدة في حال ة       في الحاالت الواقعي ، حيث   ، حيث   ةةط ط المختلالمختلفي الحاالت الواقعي
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ا            من الصعب   من الصعب   أن  أن ي الحظُيالحظ معا  ولزمن ليس بالقصير،       معًا ولزمن ليس بالقصير،       عديدة  عديدة تتعايش شبكات تتعايش شبكات  ا، مم ك المزاي ا            التحّكم في تحقيق جميع تل ا، مم ك المزاي  التحك م في تحقيق جميع تل
 ..يقيقيجعل االنتقال إلى الحال المنشودة من شبكات الجيل التالي أمرا  مثاليا  عند التطبيجعل االنتقال إلى الحال المنشودة من شبكات الجيل التالي أمرًا مثاليًا عند التطب

 
ةوو  ريض الحزم اذ الع ار النف ارع انتش ع تس ةم ريض الحزم اذ الع ار النف ارع انتش ع تس ر،،م أ الكثي ر لج أ الكثي يم ونون لج ادة تقي ى إع دمات إل دمي الخ ن مق يم  م ادة تقي ى إع دمات إل دمي الخ ن مق  م

ى              . . االستراتيجية الكلية إلدخال تقنيات الرزم الصوتية في شبكاتهم       االستراتيجية الكلية إلدخال تقنيات الرزم الصوتية في شبكاتهم        ز عل رة ترّآ ا آانت االستراتيجيات المبك ى            فبينم رة ترآ ز عل ا آانت االستراتيجيات المبك فبينم
ة،            ة،           إدخال الرزم الصوتية في الشبكة الجذعي وم   إدخال الرزم الصوتية في الشبكة الجذعي وم   ُيالحظ الي تثمروا   المشغلين   المشغلين    أن معظم      أن معظم     ي الحظ الي م يس تثمروا   ل م يس ات       إالإال  ل ل من تقني ات        القلي ل من تقني  القلي

تثماراتهم               ر اس ة، وأن أآث تثماراتهم              الرزم الصوتية حتى اآلن في الشبكة المرآزي ر اس ة، وأن أآث ع  الرزم الصوتية حتى اآلن في الشبكة المرآزي ع   تق ى   في النطاق الطرفي من الشبكة         في النطاق الطرفي من الشبكة         تق ى  إل إل
ترآين ة المش ترآينناحي ة المش امى        . . ناحي ة، تن بكة العام ي الش رزم الصوتية ف ات ال ال تقني ي إدخ غلين ف ردد المش ن ت الرغم م امى      وب ة، تن بكة العام ي الش رزم الصوتية ف ات ال ال تقني ي إدخ غلين ف ردد المش ن ت الرغم م وب
ين                    استخدام تلك التقني  استخدام تلك التقني   ات اإلنترنت للتشبيك ب يًا مع استخدام تقني ين                    ات داخل بيئات الشبكات الخاصة للمؤسسات تمش ات اإلنترنت للتشبيك ب يا  مع استخدام تقني ات داخل بيئات الشبكات الخاصة للمؤسسات تمش

 ..))١٣١٣ الشكل  الشكل نظرنظراا((المواقع المواقع 
 

  في العالمنقل الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت سوق تقنيات إيرادات  -١٣الشكل 
 

 
 ..W. Franx et al.“Voice over broadband: need to re-evaluate end-to-end packet voice strategies”, Lucent Technologies, 2005  ::المصدرالمصدر

 
 ]]٢٢[[مدى انتشار تقنيات الرزم الصوتية في الشبكاتمدى انتشار تقنيات الرزم الصوتية في الشبكات ))بب((
 

دمي              جرى تنفيذ   جرى تنفيذ     دمي              معظم التجارب العملية، في مجال إدخال تقنيات الرزم الصوتية في الشبكات الخاصة بمق معظم التجارب العملية، في مجال إدخال تقنيات الرزم الصوتية في الشبكات الخاصة بمق
افة             ،،فئة الرابعة فئة الرابعة الخدمات، فيما يعرف بال   الخدمات، فيما يعرف بال    دة المس افة              وهي نطاق من الشبكة مخصص للخدمات الدولية وللخدمات البعي دة المس  وهي نطاق من الشبكة مخصص للخدمات الدولية وللخدمات البعي

 ..وللشبكات الوطنية االنتقالية الداخليةوللشبكات الوطنية االنتقالية الداخلية
 

رزم الصوتية          انتشرانتشروعلى وجه الخصوص،    وعلى وجه الخصوص،      ات ال رزم الصوتية           استخدام تقني ات ال ى نطاق    استخدام تقني ى نطاق   عل ة         عل دى الشرآات الناقل ة          واسع ل دى الشرآات الناقل  واسع ل
ة  ارات المتخطي ام المس ة بنظ ة الدولي ارات المتخطي ام المس ة بنظ ث ،،الدولي ث  حي ى حي ىُيصار إل ري صار إل ر الته ية   الته ة الرئيس ارات الدولي ة للمس ة المرتفع ن الكلف ية  ب م ة الرئيس ارات الدولي ة للمس ة المرتفع ن الكلف ب م

ة بالمرور من خالل شبكة اإلنترنت التي ال تخضع             بالمرور من خالل شبكة اإلنترنت التي ال تخضع              ة للتعريف ى      أدأد و  و . .  الرسمية   الرسمية  للتعريف ك إل ى      ى ذل ك إل  من    من   واسعة واسعة   شريحة شريحة   جذب جذب ى ذل
ا  المنخفضةالمنخفضة الخدمة  الخدمة من تلك من تلك   المستفيدينالمستفيدين ا  ، آم ثالً  الحال في الصين     الحال في الصين    هي هي ، آم ثال  م ة      .  .  ]]٢٢[[م ى مستوى الشبكات الداخلي ا عل ة      أم ى مستوى الشبكات الداخلي ا عل أم
ر   نتيجةنتيجة تطبيق تقنيات الرزم الصوتية أقل انتشارا ،         تطبيق تقنيات الرزم الصوتية أقل انتشارًا،        ىىفيبقفيبق  ،،االنتقاليةاالنتقالية ر لت ات             لت د من شرآات التشغيل في عملي ات             دد العدي د من شرآات التشغيل في عملي دد العدي
 .. القائمة القائمةلألجهزةلألجهزة  تبديلتبديل

 
ًا     فأبدى الكثيرونفأبدى الكثيرون أجزاء الشبكة الطرفية أو ما يعرف بالفئة الخامسة،         أجزاء الشبكة الطرفية أو ما يعرف بالفئة الخامسة،        فيفيأما  أما    ا       من مشغلي الخدمات اهتمام  من مشغلي الخدمات اهتمام

ما الستبدال المقاسم المحلية التقليدية القديمة أو الستبدال األجزاء          ما الستبدال المقاسم المحلية التقليدية القديمة أو الستبدال األجزاء           آوسيلة إ   آوسيلة إ  ،،فعليا  في إدخال تقنيات الرزم الصوتية     فعليًا في إدخال تقنيات الرزم الصوتية     
ترآين  رة بالمش ي تتصل مباش م والت ن المقاس ة م ترآين الطرفي رة بالمش ي تتصل مباش م والت ن المقاس ة م ذا الصدد، .  .  الطرفي ي ه ذا الصدد، وف ي ه قوف م يحق قل م يحق م ل ل للمقاس تبدال الكام م  االس ل للمقاس تبدال الكام  االس
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ة    من ا من ا الطرفية  الطرفية  لألجزاء  لألجزاء    ئيئيجزجزللااستبدال  ستبدال  الالولكن ا ولكن ا   . . المحلية التقليدية ميزة آبيرة في الكلفة أو الكفاءة       المحلية التقليدية ميزة آبيرة في الكلفة أو الكفاءة        ة    لمقاسم من ناحي لمقاسم من ناحي
وًال     ًا وقب ى نجاح ترآين الق وال     المش ا  وقب ى نجاح ترآين الق عينالمش عينواس ات          واس ن التطبيق د م ق العدي ك النس يح ذل ث يت وق حي توى الس ى مس ات           عل ن التطبيق د م ق العدي ك النس يح ذل ث يت وق حي توى الس ى مس  عل

 .. للخط الثابت للخط الثابتوفرا وفرًاواألآثر واألآثر األآثر آفاءة األآثر آفاءة واالستخدام واالستخدام 
 

ين  . .  حجم التوزيع النسبي لتقنيات الرزم الصوتية في النطاقات المختلفة للشبكة            حجم التوزيع النسبي لتقنيات الرزم الصوتية في النطاقات المختلفة للشبكة           ١٤١٤الشكل  الشكل  ويتضح من   ويتضح من     ين  وتب وتب
لمساحة النسبية للدائرة الحجم النسبي لألجهزة داخل الخدمة وتبين المساحات الداخلية في آل دائرة الحجم النسبي                لمساحة النسبية للدائرة الحجم النسبي لألجهزة داخل الخدمة وتبين المساحات الداخلية في آل دائرة الحجم النسبي                اا

 ..لألجهزة التي تعمل بتقنيات الصوت عبر الرزم أو الصوت عبر التقسيم الزمنيلألجهزة التي تعمل بتقنيات الصوت عبر الرزم أو الصوت عبر التقسيم الزمني
 

   حجم التوزيع النسبي لتقنيات الرزم الصوتية في النطاقات المختلفة-١٤الشكل 

 
 ..W. Franx et al;.“Voice over broadband: need to re-evaluate end-to-end packet voice strategies”.  Lucent Technologies, 2005  ::دردرالمصالمص

 
ى                      وو  ة وإل رزم الصوتية في نطاق االتصاالت الدولي ات ال ى                      تشير المساحات المبينة إلى النجاح النسبي لتقني ة وإل رزم الصوتية في نطاق االتصاالت الدولي ات ال تشير المساحات المبينة إلى النجاح النسبي لتقني

راق ف  ق أي اخت ى تحقي درتها عل دم ق راق ف ع ق أي اخت ى تحقي درتها عل دم ق ة ع ة والمحلي ة االنتقالي اق االتصاالت الوطني ة ي نط ة والمحلي ة االنتقالي اق االتصاالت الوطني ى  .  .  ي نط ود إل ك يع ل ذل ى  ولع ود إل ك يع ل ذل ولع
 ::]]٢٢[[األسباب التاليةاألسباب التالية

 
اة الخدمات   ))١١((  دعم محاآ ة ل ل الخصائص الالزم ى آ ًا إل ة حالي رزم الصوتية المتاح ات ال ار تقني اة الخدمات  افتق دعم محاآ ة ل ل الخصائص الالزم ى آ ا  إل ة حالي رزم الصوتية المتاح ات ال ار تقني افتق

  نظام الصوت باستخدام التقسيم الزمني؛ نظام الصوت باستخدام التقسيم الزمني؛يقدمهايقدمهاالتقليدية المكافئة لتلك التي التقليدية المكافئة لتلك التي 
 

 واألداء المطلوب لألجزاء المرآزية من الشبكة          واألداء المطلوب لألجزاء المرآزية من الشبكة          التصاعدي  التصاعدي  الوثوقية والتوسع   الوثوقية والتوسع  دم آفاية خصائص  دم آفاية خصائص  عع ))٢٢(( 
 حتى اآلن في تلك التقنيات الحديثة؛حتى اآلن في تلك التقنيات الحديثة؛

 
 لتحقيق الدمج الكامل بين الحلول الجديدة المستحدثة والبيانات التشغيلية           لتحقيق الدمج الكامل بين الحلول الجديدة المستحدثة والبيانات التشغيلية          عدم آفاية اإلمكانات التقنية   عدم آفاية اإلمكانات التقنية    ))٣٣(( 

 الحالية؛الحالية؛
 

 ..وغيرهماوغيرهماأمانه أمانه ووسطة لبعض األمور المرتبطة بجودة الصوت سطة لبعض األمور المرتبطة بجودة الصوت عدم توفر الحلول المبعدم توفر الحلول المب ))٤٤(( 
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ك         وو  ك         يجري حاليًا العمل على حل تل واقص يجري حاليا  العمل على حل تل واقص الن ى              الن ك العمل عل م من ذل ى              ، ولكن األه ك العمل عل م من ذل  خطة استراتيجية      خطة استراتيجية     وضع وضع ، ولكن األه
 ..معا معًا نمو اإليرادات وخفض التكاليف في آن  نمو اإليرادات وخفض التكاليف في آن حاجاتحاجاتلالنتقال إلى البيئة الجديدة، بأسلوب يعالج لالنتقال إلى البيئة الجديدة، بأسلوب يعالج 

 
 ]]٢٢[[زم الصوتية في الشبكاتزم الصوتية في الشبكاتبدائل إدخال تقنيات الربدائل إدخال تقنيات الر ))جج((
 

 ::التاليةالتالية، برزت الحوافز ، برزت الحوافز ١٩٩٠١٩٩٠ عام  عام في أواخرفي أواخرعندما بدأ إدخال تقنيات الرزم الصوتية إلى األسواق عندما بدأ إدخال تقنيات الرزم الصوتية إلى األسواق  
 

  زيادة في سعات الشبكة؛ زيادة في سعات الشبكة؛يتطلبيتطلبنمو شديد في حجم الحرآة، نمو شديد في حجم الحرآة،  ))١١(( 
ر  ))٢٢((  ون أآث رزم سوف تك تخدام ال ول الصوتية باس أن الحل اد ب ر االعتق ون أآث رزم سوف تك تخدام ال ول الصوتية باس أن الحل اد ب رًا االعتق را  وف ع التوسعات اوف ع التوسعات ام تقبلية م تقبلية لمس لمس

  التشغيل واإلدارة؛ التشغيل واإلدارة؛من حيثمن حيثإضافة إلى بساطتها وفعاليتها إضافة إلى بساطتها وفعاليتها 
ة من          خدمات  خدمات  شفافية شفافية على علىالحفاظالحفاظإلى إلى الحاجة الحاجة  ))٣٣((  ة المتكامل ة وخدمات الشبكة الرقمي ة من         الهواتف التقليدي ة المتكامل ة وخدمات الشبكة الرقمي  الهواتف التقليدي

 ..ناحية المستخدمناحية المستخدم
 

في نطاق المقاسم     في نطاق المقاسم     وآانت نية شرآات التشغيل إدخال تلك التقنيات الحديثة في الفئة الرابعة من الشبكة أي               وآانت نية شرآات التشغيل إدخال تلك التقنيات الحديثة في الفئة الرابعة من الشبكة أي                
ة  ((الدولية، والوطنية المرآزية، ومن ثم التوس ع في إدخالها في النطاق األقرب للمستخدم        الدولية، والوطنية المرآزية، ومن ثم التوّسع في إدخالها في النطاق األقرب للمستخدم         ة  الفئ وتعرف  وتعرف    ). ). الخامسة الخامسة الفئ

ات   -تلك االستراتيجية في التطبيق باالستراتيجية من الداخل      تلك االستراتيجية في التطبيق باالستراتيجية من الداخل       ات   إلى الخارج حيث يتوسع مقّدم الخدمات في تلك التطبيق إلى الخارج حيث يتوسع مقد م الخدمات في تلك التطبيق
 ..رافهارافهانموا  من داخل مرآز الشبكة إلى أطنموًا من داخل مرآز الشبكة إلى أط

 
 إدخال   إدخال  يجري يجري إلى الداخل حيث    إلى الداخل حيث    -من الخارج من الخارج باالستراتيجية  باالستراتيجية  وتوجد استراتيجية أخرى بديلة وهي ما يعرف        وتوجد استراتيجية أخرى بديلة وهي ما يعرف         

ق ضمن               ك إجراء توسعات في التطبي د ذل ا بع م يليه ق ضمن              تلك التقنيات أوًال في أطراف الشبكة من ناحية المشترآين، ث ك إجراء توسعات في التطبي د ذل ا بع م يليه تلك التقنيات أوال  في أطراف الشبكة من ناحية المشترآين، ث
 ..))٢١٢١((األجزاء المرآزية للشبكةاألجزاء المرآزية للشبكة

 
ة         باعتبارها آلية باعتبارها آلية ستخدام الرزم الصوتية    ستخدام الرزم الصوتية     ا  ا يجرييجريوفي آل تلك النماذج،     وفي آل تلك النماذج،       ا االتصاالت الرزمي ة          مرنة تتميز به ا االتصاالت الرزمي  مرنة تتميز به

 ..تقديم الخدماتتقديم الخدمات إلدارة  إلدارة منطقيا منطقيًا  ا ًاإطارإطارباعتبارها باعتبارها بينما تستخدم الشبكة التقليدية بنظام التقسيم الزمني بينما تستخدم الشبكة التقليدية بنظام التقسيم الزمني 
 
 مقارنة بين البدائل السابقةمقارنة بين البدائل السابقة ))دد((
 

لوب     ي أس ابقتان ف تراتيجيتان الس ف االس لوب   تختل ي أس ابقتان ف تراتيجيتان الس ف االس قتختل قتحقي داف العتحقي داف الع أه ة  أه ة المختلف ل التجاري ة م ة المختلف ل التجاري تراتيجية .  .  م تراتيجية فاالس فاالس
ى ىاألول داخل"" وهي  وهي ،،األول ن ال داخلم ن ال ارج-م ى الخ ارجإل ى الخ بة ،،""إل ة بالنس ر مرئي بة  غي ة بالنس ر مرئي تخدم غي ى المس تخدمإل ى المس ائيإل ائي النه ل،  النه ى األق دايتها عل ي ب ل، ، ف ى األق دايتها عل ي ب  ، ف

ات  التجاري المحقق هو خفض      التجاري المحقق هو خفض     فالهدففالهدفوبالتالي  وبالتالي    . . وال تؤثر مباشرة على األجزاء الطرفية للشبكة      وال تؤثر مباشرة على األجزاء الطرفية للشبكة       ات نفق  التشغيل في    التشغيل في   نفق
ام األول ام األولالمق ًال   ،،المق نفضال  فض نع ات خفض  خفض ع اتالنفق مالية النفق مالية  الرأس نإذاإذا الرأس ن أمك دى     . .  أمك ار المفضل ل تراتيجية الخي ك االس ر تل دى   وتعتب ار المفضل ل تراتيجية الخي ك االس ر تل وتعتب

يم   ام التقس بكات هواتف صوتية بنظ ديهم ش يس ل وبية، ول بكات حاس ديرون ش ذين ي دد ال يين الج غلين التنافس يم  المش ام التقس بكات هواتف صوتية بنظ ديهم ش يس ل وبية، ول بكات حاس ديرون ش ذين ي دد ال يين الج غلين التنافس المش
 ..هم الحاسوبية الخاصةهم الحاسوبية الخاصة شبكت شبكتعلىعلى خدمات صوتية جديدة  خدمات صوتية جديدة اإلسراع في اعتماداإلسراع في اعتماد   تتيح لهم تتيح لهم االستراتيجية االستراتيجيةفهذهفهذه.  .  الزمنيالزمني

 
ار  االستراتيجية    االستراتيجية   ليستليست  ،، التقليديين للهواتف   التقليديين للهواتف  إلى المشغلين إلى المشغلين أما بالنسبة   أما بالنسبة     ار الخي ل   الخي ل األمث د تشكل صعوبة في         . . األمث د تشكل صعوبة في          وق  وق

   باإلضافة إلى إمكانية عدم اتساق       باإلضافة إلى إمكانية عدم اتساق      ،،التكامل مع البيئة التشغيلية الموجودة لديهم دون تحقيق مزايا اقتصادية واضحة          التكامل مع البيئة التشغيلية الموجودة لديهم دون تحقيق مزايا اقتصادية واضحة          
 ..رزم الصوتيةرزم الصوتية مع تقنيات ال مع تقنيات الالهواتف التقليديةالهواتف التقليدية

                                                      
خطـوط  خطـوط   وذلـك باسـتخدام       وذلـك باسـتخدام      النقل غير المتـزامن،   النقل غير المتـزامن،    االستراتيجية إدخال خدمات الصوت عبر شبكة         االستراتيجية إدخال خدمات الصوت عبر شبكة        تلكتلكى  ى  للععومن األمثلة   ومن األمثلة       ))٢١٢١((
، حيث يعمل الهـاتف  ، حيث يعمل الهـاتف  V5.2-based VoDSL باستخدام بوابات  باستخدام بوابات نقل الصوت عبر خوط االشتراك الرقميةنقل الصوت عبر خوط االشتراك الرقميةفيما يعرف بتقنية فيما يعرف بتقنية  الرقمية  الرقمية المشتركينالمشتركين

 ..باستخدام تقنيات اإلنترنت وبوابة اتصال منزلية أو بد الة بسيطة داخل حاسوبباستخدام تقنيات اإلنترنت وبوابة اتصال منزلية أو بدالة بسيطة داخل حاسوب



 -٣٦-

 
ي      وو  ة وه تراتيجية الثاني يح االس رى، تت ة أخ ن جه ي      م ة وه تراتيجية الثاني يح االس رى، تت ة أخ ن جه ارج ""م ن الخ ارج م ن الخ داخل -م ى ال داخل إل ى ال ديم" " إل ديمتق دة  تق دمات جدي دة   خ دمات جدي  خ

ات   اا""للمستخدم تتناسب ومعداته الطرفية المستحدثة، وخاصة تلك المرتبطة بحزم الخدمات الثالثية    للمستخدم تتناسب ومعداته الطرفية المستحدثة، وخاصة تلك المرتبطة بحزم الخدمات الثالثية     ات   لصوت والبيان لصوت والبيان
الي          وتتيح تلك االستراتيجية خلق طبقة فوقية من ال       وتتيح تلك االستراتيجية خلق طبقة فوقية من ال       ".  ".  والفيديووالفيديو ل الت الي          شبكة تستخدم خدمات الجي ل الت  مع الشبكة      مع الشبكة     وتتسق وتتسق شبكة تستخدم خدمات الجي

 .. مقارنة بين االستراتيجيتين مقارنة بين االستراتيجيتين١٥١٥ويبين الشكل ويبين الشكل .  .  التقسيم الزمنيالتقسيم الزمنيالتقليدية باستخدام التقليدية باستخدام 
 

 نقل الصوت باستخدام  مقارنة بين االستراتيجيتين البديلتين في إدخال تقنيات -١٥الشكل 
  على الشبكات العامةبروتوآول اإلنترنت

 

 
 

 ..W. Franx et al “Voice over broadband: need to re-evaluate end-to-end packet voice strategies”, Lucent Technologies, 2005  ::المصدرالمصدر
 

 سوق أطر العمل وآليات النتحسي:   المحور الثالث-الد
 

 يةمنظورال والنقلة تقديم الخدماتمنظومة   -١
 

ة            في أقل من عقدين من الزم       في أقل من عقدين من الزم      من المؤآد أن  من المؤآد أن    ن، أصبحت خدمات االتصاالت ضرورة أساسية وحاجة ملح ة           ن، أصبحت خدمات االتصاالت ضرورة أساسية وحاجة ملّح
ة  المجتمعات المجتمعات  من المستخدمين في       من المستخدمين في      لشرائح واسعة لشرائح واسعة  ة   الحديث ام          .  .   الحديث ذا الع ذلك أن ه د آ ام          ومن المؤآ ذا الع ذلك أن ه د آ ذلك    ومن المؤآ ذلك    ، وآ األعوام التي    األعوام التي    ، وآ

 ..))١٣١٣ اإلطار  اإلطار انظرانظر(( عد ة تساؤالت وعد ة مراحل فاصلة في صناعة االتصاالت عالميا   عّدة تساؤالت وعّدة مراحل فاصلة في صناعة االتصاالت عالميًا ، سيشهد، سيشهدتليهتليه



 -٣٧-

 لصناعة االتصاالت عالميا   تنبؤات -١٣اإلطار 
 

ائج      العاملة في العاملة في  شرآات التشغيل  شرآات التشغيل ستستمرستستمر، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥ في عام  في عام إلى أنإلى أنتشير أحدث التقارير  تشير أحدث التقارير    ة في حصد نت ائج      االتصاالت الثابت ة في حصد نت االتصاالت الثابت
ل       ل      الجودة الفائقة في نق ارات الجودة الفائقة في نق ارات الملي ام         الملي ذا الع ائق االتصاالت الصوتية المربحة في غضون ه ام          من دق ذا الع ائق االتصاالت الصوتية المربحة في غضون ه و من     إالإال.  .   من دق ن يخل و من      أن األمر ل ن يخل  أن األمر ل

ل  ، ومقدمي خدمات  ، ومقدمي خدمات  الهاتف النقال الهاتف النقال الكلفة، وآذلك من مشغلي شبكات      الكلفة، وآذلك من مشغلي شبكات      على قلة   على قلة      المعتمدين  المعتمدين المشغلينالمشغلينمن  من  شئة  شئة  يات نا يات نا مواجهة تحد مواجهة تحد  ل  نق نق
ة العريضة  في االنتشار       ستستمرستستمر،  ،  ومن جهة أخرى  ومن جهة أخرى  .  .  الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت   الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنت    ة العريضة  في االنتشار        خدمات االتصاالت ذات الحزم  خدمات االتصاالت ذات الحزم

ام    فضفضسينخسينخ  معدل الربح معدل الربح وسيزداد الطلب على تسريع االتصاالت، إال أن        وسيزداد الطلب على تسريع االتصاالت، إال أن         ام     بشكل ع لكية،         .  .   بشكل ع ا عن االتصاالت الالس لكية،         أم ا عن االتصاالت الالس   فستستمر فستستمر أم
ل  ق مماث ي نس ل ف ق مماث ي نس زةف زةمترآ ى  مترآ ىعل ات عل ات  تقني وWiMax و وWi-Fi تقني ي تتف و الت ي تتف وانين  الت ا عن وانين ق فيه ا عن ق فيه
 ..األخبار على األرباح الفعليةاألخبار على األرباح الفعلية

 
احويتوقف نجاح  تقبل الصناعة الصناعةويتوقف نج ي المس تقبل ف ي المس ى    ف ى عل ن عل ديم حزم م ة، وتق ى خدمات االتصاالت الثابت ادة تشكيل الطلب عل ن إع ديم حزم م ة، وتق ى خدمات االتصاالت الثابت ادة تشكيل الطلب عل إع

ع  الخدمات االخدمات ا ة م زة الهواتف الثابت تخدام أجه درات وتبسيط اس ادة ق ة، وزي ع  لمتقارب ة م زة الهواتف الثابت تخدام أجه درات وتبسيط اس ادة ق ة، وزي راعلمتقارب راعاإلس ي اإلس اف الضوئية ف ي ترآيب األلي ي  ف اف الضوئية ف ي ترآيب األلي  ف
 ..FTTHالمنازل باستخدام تقنيات المنازل باستخدام تقنيات 

________________________________ 
ت، مجموعة صناعة التكنولو                         : : المصدرالمصدر ًا، شرآة ديلوي ؤات صناعة االتصاالت عالمي ر ديلويت التجاهات االتصاالت، تنب ت، مجموعة صناعة التكنولو                         من تقري ا ، شرآة ديلوي ؤات صناعة االتصاالت عالمي ر ديلويت التجاهات االتصاالت، تنب ا  من تقري ا  جي جي

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥واإلعالم واالتصاالت، عام واإلعالم واالتصاالت، عام 

 
وط          ة والخط وط الثابت دمات الخط مل خ ة تش االت متنوع دمات االتص وط        وخ ة والخط وط الثابت دمات الخط مل خ ة تش االت متنوع دمات االتص ةوخ ةالنقال االت النقال االت  واالتص   واالتص

ت دمات اإلنترن تالفضائية وخ دمات اإلنترن ات   . . الفضائية وخ ي فئ تخدمين ف ن تصنيف المس ات ويمك ي فئ تخدمين ف ن تصنيف المس نهم   ،،ويمك نهم فم تخدمون فم ال والمس تخدمون أصحاب األعم ال والمس أصحاب األعم
ددة     كالها المتع ة بأش دمات التجزئ ّدمو خ ون ومق ددة    المنزلي كالها المتع ة بأش دمات التجزئ د مو خ ون ومق و  و و. . المنزلي د تط و ق د تط بحت   ق ديث وأص تخدم الح ات المس بحت   رت متطلب ديث وأص تخدم الح ات المس رت متطلب

ة   ، جودة    ، جودة    أسعار منخفضة   أسعار منخفضة   خدمات جديدة،   خدمات جديدة،   : : احتياجاته أآثر تعقيدا  من ذي قبل     احتياجاته أآثر تعقيدًا من ذي قبل      ة   في النوعي وفي  وفي  .  .  ، سرعة في األداء     ، سرعة في األداء     في النوعي
د  ف عن ه ال تتوق ن طموحات ق، ولك ة التحقي ديث ممكن تخدم الح الم المس بحت أح ة، أص ل المنافس د ظ ف عن ه ال تتوق ن طموحات ق، ولك ة التحقي ديث ممكن تخدم الح الم المس بحت أح ة، أص ل المنافس  ظ

 .. تفعيلها تفعيلهاآلياتآلياتببويتمسك ويتمسك يتفهمها، يتفهمها،   ،،ى بحقوق المستهلكى بحقوق المستهلكلى ما يسملى ما يسمأبعادها، بل تتعد اها إأبعادها، بل تتعّداها إالخدمات والخدمات و
 

ر االتصاالت     ومع التطو ومع التطو   ة وتحري ر االتصاالت     رات الهائلة في التكنولوجيا وفي اإلصالحات الهيكلية المصاحبة للعولم ة وتحري رات الهائلة في التكنولوجيا وفي اإلصالحات الهيكلية المصاحبة للعولم
حيث أصبحت المنافسة      حيث أصبحت المنافسة      ) ) ١٦١٦راجع الشكل     راجع الشكل     ((را  جذريا     رًا جذريًا     تغي  تغي يد آذلك يد آذلك زوزوالتالت منظومة سلسلة     منظومة سلسلة    شهدتشهدتوتعزيز المنافسة،   وتعزيز المنافسة،   

 ..قاعدة على جميع المستوياتقاعدة على جميع المستوياتهي الهي ال
 

ذات في          ومن جهة أخرى  ومن جهة أخرى    ذات في          ، تواجه شرآات مشّغلي الخدمات، وبال دان ، تواجه شرآات مشغ لي الخدمات، وبال دان البل ا    التي     التي    البل ا   يجري فيه تح األسواق،     يجري فيه تح األسواق،      ف  ف
ع مستوى الجودة   ة ورف ع مستوى الجودة  ضغوطًا لتحسين الخدمات وخفض الكلف ة ورف هوو  . . ضغوطا  لتحسين الخدمات وخفض الكلف ك آل هذل ك آل اخ تسوده  يجري يجريذل ي من اخ تسوده  ف ي من ةالمنافسة ف ، ، المنافس

ار، وترت           ه االحتك اوى في ار، وترت          وتتساقط فيه الحواجز، ويته ه االحتك اوى في ى            وتتساقط فيه الحواجز، ويته ى تتحّول إل اءات البشرية حت رات والكف ة الخب ه قيم ع في ى            ف ى تتحو ل إل اءات البشرية حت رات والكف ة الخب ه قيم ع في ف
ة،       المشغلين  المشغلين والمشكلة هي أن العديد من    والمشكلة هي أن العديد من    .  .  أصول رأسمالية للشرآات  أصول رأسمالية للشرآات   ة مثالي ة احتكاري ة،       قد اعتادوا العمل في ظل بيئ ة مثالي ة احتكاري  قد اعتادوا العمل في ظل بيئ

ر منظوري   فال بد من   فال بد من  . .  في ظل المنظومة الجديدة في ظل المنظومة الجديدةلم يعد االستمرار فيها مقبوال  لم يعد االستمرار فيها مقبوالً  ر منظوري  تغيي  وال  وال  في استراتيجيات اإلدارة   في استراتيجيات اإلدارة  تغيي
د     و هدف جدي ل نح م العم ارات ونظ ه األصول والمه ادة توجي زة بإع رة وجي ور خالل فت ن العب د م د    ب و هدف جدي ل نح م العم ارات ونظ ه األصول والمه ادة توجي زة بإع رة وجي ور خالل فت ن العب د م وب وه ة ه ة  خدم  خدم
وق المستهلك                   وق المستهلك                  المستخدم الحاذق ذي المتطلبات الطموحة في ظل بيئة متجددة تعزز المنافسة وتعظم حق يرافق  يرافق   و  و . . المستخدم الحاذق ذي المتطلبات الطموحة في ظل بيئة متجددة تعزز المنافسة وتعظم حق

ى حصص     تحواذ عل رادات واالس ادة اإلي ة وزي ى خفض الكلف ل عل ك العم ى حصص    ذل تحواذ عل رادات واالس ادة اإلي ة وزي ى خفض الكلف ل عل ك العم رةآآذل رةبي واقبي ن األس واق م ن األس ذه .  .   م ل ه ذه وتمث ل ه وتمث
ة شرآاتهم     برفعبرفع من جهة وآذلك      من جهة وآذلك     الربحالربحالتحديات معا  معضلة مرآ بة أمام أمهر قادة األعمال المطالبين بتعظيم           التحديات معًا معضلة مرّآبة أمام أمهر قادة األعمال المطالبين بتعظيم            ة شرآاتهم      قيم  قيم

ك في أسواق رؤوس األموال من جهة أخرى،        في أسواق رؤوس األموال من جهة أخرى،         ك فتل ى نجاح مسار اإلدارة في                هي   هي   األسواق   األسواق  فتل ر عل ى نجاح مسار اإلدارة في                الشاهد األخي ر عل جو  جو   الشاهد األخي
 ..االنفتاحاالنفتاح

 
 

 ديزولتا   سلسلة -١٦الشكل 
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لة    وو  راف سلس ى أول أط نعكس عل غيل االتصاالت ت رآات تش ا ش ي تواجهه ديات الت لة    التح راف سلس ى أول أط نعكس عل غيل االتصاالت ت رآات تش ا ش ي تواجهه ديات الت دالتح دالتزوي و التزوي و ، وه ، وه
ى       زات وعل ع التجهي نيع وبي رآات تص ذلك ش ية، وآ اقالت الرئيس رآات الن ي ش ل ف رض المتمث ب الع ى      جان زات وعل ع التجهي نيع وبي رآات تص ذلك ش ية، وآ اقالت الرئيس رآات الن ي ش ل ف رض المتمث ب الع جان

ادوا العمل في ظل أسواق ا           .  .  استراتيجيات التسويق وتنمية األعمال لديهم    استراتيجيات التسويق وتنمية األعمال لديهم     ادوا العمل في ظل أسواق ا           فقد اعت ي        فقد اعت انوا قليل ّغلين آ ة ومش ي        حتكاري انوا قليل ة ومشغ لين آ حتكاري
ا   ودة وغيرهم ة والج راث بالكلف ا  االآت ودة وغيرهم ة والج راث بالكلف غلين،    .  .  االآت ة المش ي ثقاف رات ف ع التغيي غلين،    وم ة المش ي ثقاف رات ف ع التغيي يكونوم يكونس ًا عل س ا  عل  لزام اقالت   لزام ك الن اقالت  ى تل ك الن ى تل

ك  وتشهد تحوال  نموذجيا وتشهد تحوًال نموذجيًالتغيرات جذرية   لتغيرات جذرية   هي األخرى   هي األخرى   ض  ض  والشرآات أن تتعر  والشرآات أن تتعر   ك   في استراتيجيات اإلنتاج وما يتبع ذل  في استراتيجيات اإلنتاج وما يتبع ذل
ل، وتحو ة العم ي ثقاف ر ف ن تغيي ل، وتحوم ة العم ي ثقاف ر ف ن تغيي يةم واق التنافس ة األس ارات لخدم ل المه يةي واق التنافس ة األس ارات لخدم ل المه اف. . ي اف وتض ات  وتض ك االنعكاس ى ذل ات  إل ك االنعكاس ى ذل   إل

م      رارات تتس اذ ق ار، واتخ وير واالبتك ي البحث والتط د ف تثمار المتزاي ى االس م     المصاحبة عل رارات تتس اذ ق ار، واتخ وير واالبتك ي البحث والتط د ف تثمار المتزاي ى االس ةالمصاحبة عل ةبالمجازف ل بالمجازف ي ظ ل  ف ي ظ  ف
رة أخرى                  و  و . . ظروف أآثر غموضا  تكتنف المنافسة المستحدثة      ظروف أآثر غموضًا تكتنف المنافسة المستحدثة       نعكس م الي ي ل وبالت ة التموي ع آلف دوره يرف ذا ب رة أخرى                 ه نعكس م الي ي ل وبالت ة التموي ع آلف دوره يرف ذا ب   ه
ّديًا  ،،على أسعار التجهيزات وبالتالي أسعار الخدمات    على أسعار التجهيزات وبالتالي أسعار الخدمات      ويجعل من الهدف المنشود، وهو خفض األسعار النهائية، تحد يا    ويجعل من الهدف المنشود، وهو خفض األسعار النهائية، تح

 .. للتحوالت الجذرية التي تجري في شرآة اتصاالت هندية للتحوالت الجذرية التي تجري في شرآة اتصاالت هندية نموذجا  نموذجًا١٤١٤ويوضح اإلطار ويوضح اإلطار .  .  هائال  للمنظومة الجديدةهائًال للمنظومة الجديدة
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  هنديةتحوالت جذرية في شرآة اتصاالت:   دراسة حالة-١٤اإلطار 
 

تعدادًا   تحوالت جذرية في نظم العمل الخارجية والداخلية،          تحوالت جذرية في نظم العمل الخارجية والداخلية،         (BTVL)تجري شرآة بهارتي تيلي فونتشرز المحدودة       تجري شرآة بهارتي تيلي فونتشرز المحدودة           استعدادا   اس
ول مستحدثة       ،،للنموللنمو اد حل ول مستحدثة        وذلك باعتم اد حل دم خدماتها           .  .   وذلك باعتم ي تق ذه الشرآة الت دم خدماتها           فه ي تق ذه الشرآة الت ة   فه ة   االتصاالت النقال ر من      االتصاالت النقال ر من       ألآث ة  ألآث ة ثماني ين مشترك     ثماني ين مشترك      مالي  مالي

 مع    مع   التوسع التوسع   يمكنهايمكنهاية  ية   قررت تطوير تكنولوجيا المعلومات الداخلية باستخدام هيكل        قررت تطوير تكنولوجيا المعلومات الداخلية باستخدام هيكل       ،،مشتركمشترك  ٧٠٠٧٠٠  ٠٠٠٠٠٠  وخدماتها الثابتة لحوالي  وخدماتها الثابتة لحوالي  
يح التحو     ت تمتميزة في البيع  متميزة في البيع  نمو عدد العمالء مع المحافظة على خصوصية        نمو عدد العمالء مع المحافظة على خصوصية         يح التحو    لّبي احتياجات السوق وتت إال أن إال أن .  .  ل في نظم العمل   ل في نظم العمل   لب ي احتياجات السوق وتت

د،          ال  ال ومن تلك التحديات  ومن تلك التحديات    . . ثمة تحديات محيطة تحول دون تحقيق أهداف العمل       ثمة تحديات محيطة تحول دون تحقيق أهداف العمل        د،         سرعة التي اتسعت بها سوق االتصاالت في الهن سرعة التي اتسعت بها سوق االتصاالت في الهن
ا   ا  مم ّدالت  مم د مع د الت  ول د مع ي   ول ي متسارعة ف و متسارعة ف و  نم ا      ،، المشترآين  المشترآين  أعداد  أعداد  نم ا، مم تعّدة له ة للمعلومات مس ة الداخلي م تكن البني ا       ل ا، مم تعد ة له ة للمعلومات مس ة الداخلي م تكن البني تنفاد  استدعى  استدعى  ل تنفاد  اس  اس

 ..الستيعاب هذه السرعة وتدارآهاالستيعاب هذه السرعة وتدارآهاالطاقات اإلدارية الطاقات اإلدارية 
 

ل الدا     م العم ل نظ ى تحوي ة عل رآة الهندي ل الش ل الدا   واآلن تعم م العم ل نظ ى تحوي ة عل رآة الهندي ل الش ة     واآلن تعم ى بيئ املة وإل ة الش ى األتمت ية إل ات الرئيس ة والعملي ة     خلي ى بيئ املة وإل ة الش ى األتمت ية إل ات الرئيس ة والعملي خلي
م              ة باس ي إم المعروف ة أي ب ق هيكلي تم تطبي ث ي ويقية، حي ة والتس نظم المالي ع ال ة م ات المتكامل م             التطبيق ة باس ي إم المعروف ة أي ب ق هيكلي تم تطبي ث ي ويقية، حي ة والتس نظم المالي ع ال ة م ات المتكامل   IBM SPPEالتطبيق

 .. السوق ومتغيراتها السوق ومتغيراتهاحاجاتحاجات   لتلبية لتلبية لتهيئة بيئة العمل للحرآة السريعة لتهيئة بيئة العمل للحرآة السريعةIBM Websphereوو
____________________ 

 ..ccesssu/software/com.Ibm.306-ww://ttph: : المصدرالمصدر

 
 لحالة من التغيير أو إعادة الصياغة أو اإللغاء على آل المستويات،             لحالة من التغيير أو إعادة الصياغة أو اإللغاء على آل المستويات،            تتعر ضتتعّرض العمل    العمل   أنماطأنماطيتضح جليا  أن    يتضح جليًا أن    وو 

ات السوق                  ه نحو آلي ات السوق                 وذلك من خالل قاسم مشترك رئيسي هو التوّج اً     ،،وذلك من خالل قاسم مشترك رئيسي هو التوج ه نحو آلي ا نهج ا    باعتباره ا نهج د  باعتباره د   جدي ا يصاحبها      ا ،ًا، جدي ا يصاحبها       وم   من من  وم
دي في          لتي تدخل لتي تدخل  ا  ا المفاهيم المستحدثة المفاهيم المستحدثة  دي في           على قاموس خدمات االتصاالت التقلي دان  على قاموس خدمات االتصاالت التقلي دان البل ل        البل اء بالعمي ل االعتن ة مث ل         النامي اء بالعمي ل االعتن ة مث  النامي

ذت      (( ي اتخ اهيم الت ن المف ا م ل، وغيره ائه، ووالء العمي ذت      وإرض ي اتخ اهيم الت ن المف ا م ل، وغيره ائه، ووالء العمي عوإرض عموق دارة موق دارة  الص ا  الص ا باعتباره  باعتباره
رويج من األدوات              ). ). تقديم الخدمات تقديم الخدمات  رئيسيا  في استراتيجيات      رئيسيًا في استراتيجيات     مكونا مكونًا اليب الت ات التسعير وأس رويج من األدوات            وأصبحت آلي اليب الت ات التسعير وأس ة   وأصبحت آلي ة    الهام  الهام

اع  ي القط ة ف ق الدينامي اع لخل ي القط ة ف ق الدينامي اج   . . لخل ى عصر اإلنت اج وانته ى عصر اإلنت ه وانته تعيض عن ه واس تعيض عن ى  واس دة عل دة العائ ث الفائ ويق حي ى  بعصر التس دة عل دة العائ ث الفائ ويق حي بعصر التس
ابقة           المنبثقةالمنبثقةالمستخدم تأتي أوال  قبل التقنيات      المستخدم تأتي أوًال قبل التقنيات       ا في العصور الس رات آم ابقة            من المختب ا في العصور الس رات آم ذه   وو.  .   من المختب ذه   ه رات   التحو الت التحّوالت ه رات    والمتغي  والمتغي

ادرين تطرح العديد من الفرص       تطرح العديد من الفرص        ادرين للق ى    للق ى     عل ا  عل ا انتهازه ا   واإلف   واإلف  انتهازه ا  ادة منه ة            . . ادة منه ة             فكيف يمكن لقطاعات االتصاالت القائم في  في   فكيف يمكن لقطاعات االتصاالت القائم
 .. هو التحد ي الكبير هو التحّدي الكبيروهذاوهذا المنطقة من رآوب قطار التطوير واللحاق برآب العولمة؟  المنطقة من رآوب قطار التطوير واللحاق برآب العولمة؟ بلدانبلدان

 
 الجديدة لمقدمي خدمات االتصاالتأطر العمل   -٢

 
ة      ل لمجابه ا بالكام ا تحويله م وربم م عمله وير نظ دمات االتصاالت تط دمي خ ن لمق ف يمك ة    آي ل لمجابه ا بالكام ا تحويله م وربم م عمله وير نظ دمات االتصاالت تط دمي خ ن لمق ف يمك ديات آي ديات  تح  تح

ا وصلت         و وربم ي النم أ ف واق تتباط ل أس ي ظ اح ف ق أرب ن تحقي ف يمك تقبل؟ آي رص المس از ف ا وصلت        العصر وانته و وربم ي النم أ ف واق تتباط ل أس ي ظ اح ف ق أرب ن تحقي ف يمك تقبل؟ آي رص المس از ف  العصر وانته
الء،    ب وحاجات العم ة الطل دل نوعي ر وتتب ث تتغي دماتها، حي ل االتصاالت وخ ي صناعة، مث بع ف د التش ى ح الء،   إل ب وحاجات العم ة الطل دل نوعي ر وتتب ث تتغي دماتها، حي ل االتصاالت وخ ي صناعة، مث بع ف د التش ى ح إل

ر حاجات         ويكون البقاء لمقدمي الخدمات الذين يملكون السرعة والمرونة في االستج         ويكون البقاء لمقدمي الخدمات الذين يملكون السرعة والمرونة في االستج          رات؟ وال تتغي ر حاجات         ابة لتلك المتغي رات؟ وال تتغي ابة لتلك المتغي
م أنفسهم               م أنفسهم              العمالء التقليدية من سرعة وآلفة، ولكن تتغير معها أيضًا طبيعة عمل هؤالء العمالء ذاتها، فيتحولون ه العمالء التقليدية من سرعة وآلفة، ولكن تتغير معها أيضا  طبيعة عمل هؤالء العمالء ذاتها، فيتحولون ه
 ..في منظومة أنشطتهم تحو الت تخلق فرصا  جديدة ال يستفيد منها إال األآثر آفاءة وقدرة من شرآات االتصاالتفي منظومة أنشطتهم تحّوالت تخلق فرصًا جديدة ال يستفيد منها إال األآثر آفاءة وقدرة من شرآات االتصاالت

 
دًا من التحديات                والتغيرات ال والتغيرات ال   دا  من التحديات                مطلوبة في أطر العمل والضرورية لمعالجة حاجات العمالء تمثل نوعًا جدي مطلوبة في أطر العمل والضرورية لمعالجة حاجات العمالء تمثل نوعا  جدي

ا                      ا وموظفيه ا، بإداراته ات داخل شرآات االتصاالت ذاته ا                     لتحقيق مستوى أعلى من التكامل في التطبيقات والعملي ا وموظفيه ا، بإداراته ات داخل شرآات االتصاالت ذاته لتحقيق مستوى أعلى من التكامل في التطبيقات والعملي
 ..من جهة، ومورديها وعمالئها من جهة أخرىمن جهة، ومورديها وعمالئها من جهة أخرى
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ة في              ة في            وشأن سواها من الصناعات التقني ى التخصص في                وشأن سواها من الصناعات التقني ى التخصص في                مراحل نضجها، تتجه صناعة االتصاالت إل مراحل نضجها، تتجه صناعة االتصاالت إل
ه التبضيع ق علي ا يمكن أن يطل دمها فيم ي تق لع الت ه التبضيعالس ق علي ا يمكن أن يطل دمها فيم ي تق لع الت رتبط .  .  ))٢٢٢٢((الس نهج م ذا ال ي ه ي للنجاح ف رتبط إال أن الشرط الحقيق نهج م ذا ال ي ه ي للنجاح ف إال أن الشرط الحقيق

ى مستوى             ك عل ة ذل اءة، وبمعرف ى مستوى            بمعرفة أفضل لما يمكن عمله والتميز فيه عن المنافسين بالسرعة والجودة والكف ك عل ة ذل اءة، وبمعرف بمعرفة أفضل لما يمكن عمله والتميز فيه عن المنافسين بالسرعة والجودة والكف
 .. تلك الرؤية من منظور شرآة أي بي إم تلك الرؤية من منظور شرآة أي بي إم١٥١٥ويبين اإلطار ويبين اإلطار .  .   من وحدات العمل من وحدات العملآل وحدةآل وحدة

 
 الطلب-عند-  أطر عمل-١٥اإلطار 

 
تمكن    إم أن شرآات االتصاالت    إم أن شرآات االتصاالت    ..بيبي. . يرى أحد خبراء شرآة أي    يرى أحد خبراء شرآة أي      تمكن    ، لكي ت ى سرعة             ، لكي ت درة عل اءة وبق ى سرعة              من إدارة نشاطها بكف درة عل اءة وبق  من إدارة نشاطها بكف

 : : بما يليبما يلي  يتميزيتميز  ، وهذا النهج في اإلدارة، وهذا النهج في اإلدارةالطلبالطلب-عندعند-مل بنهج العململ بنهج العملينبغي لها العينبغي لها العالتشكل نموا  أو انحسارا  مع متغيرات السوق، التشكل نموًا أو انحسارًا مع متغيرات السوق، 
 

  خلق خدمات جديدة؛ خلق خدمات جديدة؛بهدفبهدف   والتضامن معهم والتضامن معهم والعمالء والعمالءللشرآاءللشرآاءسرعة االستجابة سرعة االستجابة  - 

 منتظمة عبر خطوط األعمال المختلفة، يمكن من خاللها إحداث   منتظمة عبر خطوط األعمال المختلفة، يمكن من خاللها إحداث  وعمليةوعمليةالقدرة على التغيير، باستخدام قدرات تقنية       القدرة على التغيير، باستخدام قدرات تقنية        - 
 آلفة؛آلفة؛ت بأسرع وقت وأقل ت بأسرع وقت وأقل تغييرات ومواءماتغييرات ومواءما

زيم الترآيز على نقاط القوة المرآزية مع      الترآيز على نقاط القوة المرآزية مع       -  زيم التل اءة          التل ى الكف ر األساسية لكي يمكن الوصول إل اءة           الخارجي للوظائف غي ى الكف ر األساسية لكي يمكن الوصول إل  الخارجي للوظائف غي
 .. المنشود المنشودوالتوسع التصاعديوالتوسع التصاعدي

 
رة     ظل   ظل  الطلب هي األنسب لمقدمي خدمات االتصاالت في      الطلب هي األنسب لمقدمي خدمات االتصاالت في      -عندعند-العملالعمل  بنهجبنهجإدارة العمل   إدارة العمل   وو  رة     صناعة متغي ذا فعلت     و  و   .. صناعة متغي ذا فعلت    هك هك
ا         " " أمريكان إآسبريس  أمريكان إآسبريس  ""ة  ة  شرآشرآ ات والتكنولوجي ا         في صناعة خدمات البطاق ات والتكنولوجي ذه الشرآة   .  .  في صناعة خدمات البطاق ذه الشرآة   وه ي هي     وه ي هي   الت  مستهلك رئيسي لخدمات       مستهلك رئيسي لخدمات      الت

ا  ،،الطلب في استخدامها لموارد الحوسبة    الطلب في استخدامها لموارد الحوسبة    -عندعند-العملالعمل  نهجنهج  استخدمتاستخدمتاالتصاالت،  االتصاالت،   ا   مم ى    مم ى    أّدى إل ا        أد ى إل ة وأدائه ا التقني ع جودة نظمه ا        رف ة وأدائه ا التقني ع جودة نظمه  رف
ين   وتوفيروتوفير ين المالي نظ            المالي ك ال ة تل دوالرات في آلف نظ             من ال ك ال ة تل دوالرات في آلف ّد          . . مم من ال ك، أم ى ذل د            وإضافة إل ك، أم ى ذل وارد            وإضافة إل ى م ان إآسبريس عل اد شرآة أمريك وارد           اعتم ى م ان إآسبريس عل اد شرآة أمريك اعتم

ر                       ة غي دة ذات آلف تثمارات جدي ر                      الحوسبة عند الطلب بالمرونة الكافية للتواؤم السريع مع تغييرات حاجات العمل دون إجراء اس ة غي دة ذات آلف تثمارات جدي الحوسبة عند الطلب بالمرونة الكافية للتواؤم السريع مع تغييرات حاجات العمل دون إجراء اس
دمي خدمات االتصاالت هي          يجعل الخطوة المنطقية التالية والفرصة السانحة       يجعل الخطوة المنطقية التالية والفرصة السانحة      وهذا النهج وهذا النهج .  .  محسوبة وجودة غير مضمونة   محسوبة وجودة غير مضمونة    دمي خدمات االتصاالت هي          لمق  لمق

 .. خدمات الحوسبة خدمات الحوسبةفي تقديمفي تقديم، مثلما فعلت ، مثلما فعلت  خدمات االتصاالت عند الطلب خدمات االتصاالت عند الطلبقديمقديمتتاعتماد تلك الشرآات على اعتماد تلك الشرآات على 
 

رت رت  تلك الفرصة، وطو  تلك الفرصة، وطو انتهزتانتهزتلشرآات العاملة في مجال االتصاالت التي لشرآات العاملة في مجال االتصاالت التي للخر  خر  آآمثال  مثال  هي  هي  شرآة تيليسترا األسترالية    شرآة تيليسترا األسترالية    وو 
ك الشرآة،     و و". ". عند الطلب عند الطلب ""أسلوب تقديم بعض خدماتها لكي تصبح   أسلوب تقديم بعض خدماتها لكي تصبح    ك الشرآة،    واجهت تل أنها شأن  واجهت تل أنها شأن  ش ا من شرآات االتصاالت،     ش ا من شرآات االتصاالت،      غيره  غيره

واق    ر األس ة وتحري ديات المنافس واق   تح ر األس ة وتحري ديات المنافس اتح اوتحويله الء    وتحويله ة العم ة خدم دى أهمي ت م الء    ، وأدرآ ة العم ة خدم دى أهمي ت م امالً ، وأدرآ ا ع امال  باعتباره ا ع ن باعتباره ن  م  م
ة       با  با تجريتجريعوامل التميز بينها وبين المتنافسين، ووجدت أن العمليات الداخلية المرتبطة بخدمة العمالء ال              عوامل التميز بينها وبين المتنافسين، ووجدت أن العمليات الداخلية المرتبطة بخدمة العمالء ال               ة لتلبي اءة المطلوب ة      لكف ة لتلبي اءة المطلوب لكف

ز                   ا ًا تغيير  تغيير أجرت الشرآة أجرت الشرآة لذلك  لذلك   و  و . . مشاآلهممشاآلهم وحل    وحل   حاجاتهمحاجاتهم ى الترآي درة عل ر ق ز                    في نظم عملها لكي تصبح أسرع استجابة، وأآث ى الترآي درة عل ر ق .  .   في نظم عملها لكي تصبح أسرع استجابة، وأآث
ة لحظة              وفي هذا السياق،    وفي هذا السياق،     ى المعلومات في أي اذ إل ة لحظة              بنت نظام اتصاالت إلكتروني جديد يعطي الفنيين الميدانيين إمكانية آنية للنف ى المعلومات في أي اذ إل بنت نظام اتصاالت إلكتروني جديد يعطي الفنيين الميدانيين إمكانية آنية للنف

لكية والتي     تدعمها مجموعة واسعة تدعمها مجموعة واسعة واستخدمت في ذلك المواصفات القياسية المفتوحة التي    واستخدمت في ذلك المواصفات القياسية المفتوحة التي      . . تناهيةتناهيةوبدقة م وبدقة م  زة الالس لكية والتي      من األجه زة الالس  من األجه
اً                      .. عمليات إسناد المهام والتقارير     عمليات إسناد المهام والتقارير    بجميعبجميعتضطلع تقريبا    تضطلع تقريبًا    ا انعكس إيجاب ل، مم ر في وقت أق ا                   يسمح ذلك للفنيين بإتمام أعمال أآث ا انعكس إيجاب ل، مم ر في وقت أق   يسمح ذلك للفنيين بإتمام أعمال أآث

 ..لى إرضائهملى إرضائهموبالتالي عوبالتالي ع  ،، خدمة للعمالء خدمة للعمالءتحسينتحسين  علىعلى
______________________________ 
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لوب    راء أن اإلدارة بأس رى الخب لوب  وي راء أن اإلدارة بأس رى الخب دمات  وي ى الخ لع عل ابع الس فاء ط دمات  إض ى الخ لع عل ابع الس فاء ط رآة  إض ل الش ي أن يجع رآة   ال ينبغ ل الش ي أن يجع   ال ينبغ

وب  ل الجي وب تغف ل الجي ئةتغف ئة الناش ي األس  الناش ي األس  ف تويات  . . واقواق ف ة مس د ثالث تويات   وتوج ة مس د ثالث تطيع وتوج تطيعتس ق   تس رآات االتصاالت تحقي ا ش ن خالله ق    م رآات االتصاالت تحقي ا ش ن خالله  م
 ::المطلوب تجاه عمالئهاالمطلوب تجاه عمالئها

ائل،                يستطيعيستطيعمستوى الخدمات التي    مستوى الخدمات التي     ))أأ((  ل خدمات الرس اءة مث ا التشارك بكف ائل،                 الزبائن من خالله ل خدمات الرس اءة مث ا التشارك بكف د  وو الزبائن من خالله د  البري البري
 جتماعات اإللكترونية؛جتماعات اإللكترونية؛اإللكتروني، والوسائط المتعددة وتطبيقاتها مثل التعلم عن بعد والبث الفيديوي واالاإللكتروني، والوسائط المتعددة وتطبيقاتها مثل التعلم عن بعد والبث الفيديوي واال

                                                      
 ..ن الموردين والموزعينن الموردين والموزعين  يقصد بذلك أن تصبح الخدمات مثل السلع والبضائع، التي يمكن تنميطها وتداولها بي  يقصد بذلك أن تصبح الخدمات مثل السلع والبضائع، التي يمكن تنميطها وتداولها بي))٢٢٢٢((



 -٤١-

 
تجابة    ))بب((  ة واس ر دينامي ث تصبح أآث بكات بحي توى الش تجابة   مس ة واس ر دينامي ث تصبح أآث بكات بحي توى الش اتمس اتلحاج ق  لحاج ب، وتطبي د الطل ال عن ق   األعم ب، وتطبي د الطل ال عن  األعم

ة                      ي ومرون ى حجم االستخدام الفعل د عل ة                     التقنيات والنظم التي تتيح االستجابة ألسواق متغيرة باستخدام موارد تعتم ي ومرون ى حجم االستخدام الفعل د عل التقنيات والنظم التي تتيح االستجابة ألسواق متغيرة باستخدام موارد تعتم
 تمرات الفيديوية عند الطلب والتخزين عند الطلب وغيرها؛تمرات الفيديوية عند الطلب والتخزين عند الطلب وغيرها؛في التسعير وتقديم خدمات السعات عند الطلب، والمؤفي التسعير وتقديم خدمات السعات عند الطلب، والمؤ

 
وى،  ))جج((  ات والمحت توى التطبيق وى، مس ات والمحت توى التطبيق ثمس ثحي يطًاحي رآة وس يطا  تصبح الش رآة وس وى  ، ،  تصبح الش ًا للمحت يس بالضرورة منتج وى  ول ا  للمحت يس بالضرورة منتج ول

الء     دة للعم ون ذات فائ ن أن تك ي يمك ات الت الء    والتطبيق دة للعم ون ذات فائ ن أن تك ي يمك ات الت اء     ،،والتطبيق دمات االعتن افة وخ بة واالستض ات المحاس ل تطبيق اء      مث دمات االعتن افة وخ بة واالستض ات المحاس ل تطبيق  مث
 ..بالعمالءبالعمالء

 
نجح  شرآات االتصاالت  شرآات االتصاالت  إليه إليهتحتاجتحتاجما ما  المستويات لتحوير نظم العمل هو  المستويات لتحوير نظم العمل هو لتلكلتلكاك  اك  دردراإلاإل  وهذاوهذا  نجح لت  في عصر    في عصر   لت

وم                    وم                   مجتمع المعلومات، وذلك بالشراآة مع غيرها من الشرآات التي تدرك أهمية المرونة والسرعة في أسواق الي مجتمع المعلومات، وذلك بالشراآة مع غيرها من الشرآات التي تدرك أهمية المرونة والسرعة في أسواق الي
 ..والغدوالغد

 
واق   ي أس واق فف ي أس نفف دًا م هد مزي نتش دا  م هد مزي بكات الترآ تش غيل الش رآات تش ى ش ديات، يجب عل بكات الترآ  التح غيل الش رآات تش ى ش ديات، يجب عل تغالل  التح ى االس ز عل تغالل ي ى االس ز عل ي

وارد واألصول ل للم تراتيجي األمث وارد واألصولاالس ل للم تراتيجي األمث ي للشبكات .  .  االس ي المستوى الطرف ك التوجه ف ى ذل ي للشبكات ويتجل ي المستوى الطرف ك التوجه ف ى ذل اذ-ويتجل اذ مستوى النف .  .   مستوى النف
 شريحة واسعة    شريحة واسعة   حاجاتحاجات أن تدعم حلول النفاذ شبكات الحزمة العريضة، وتتيح خدمات وموارد جديدة وتلبي               أن تدعم حلول النفاذ شبكات الحزمة العريضة، وتتيح خدمات وموارد جديدة وتلبي              ويجبويجب

 ..))٢٣٢٣(( القصير وبأقل التكاليف القصير وبأقل التكاليفاألجلاألجلل المرنة المنتجة لعوائد في ل المرنة المنتجة لعوائد في  الترآيز على الحلو الترآيز على الحلويجب أن يكونيجب أن يكونأي أي .  .  من العمالءمن العمالء
 

دًا، حيث أن     وو  دا ، حيث أن     تعديل استراتيجيات شرآات االتصاالت في الظروف الحالية لألسواق من المهام الصعبة ج تعديل استراتيجيات شرآات االتصاالت في الظروف الحالية لألسواق من المهام الصعبة ج
ر مضمونة                    د المرجوة غي ة عسيرة، والعوائ ة مهم تثمارات المالي ر مضمونة                   البدائل التقنية متعددة، وجذب االس د المرجوة غي ة عسيرة، والعوائ ة مهم تثمارات المالي د     ،،البدائل التقنية متعددة، وجذب االس د      خاصة بع  خاصة بع

 .. التسعينيات التسعينياتأواخرأواخرور بفترة المبالغة في التوقعات التي واجهت الصناعة في ور بفترة المبالغة في التوقعات التي واجهت الصناعة في المرالمر
 

ي    وو  دى المعضالت الت كل إح ة تش تراتيجيات المتاح ي االس ي ف د الزمن الي والبع د الم ين البع ي    المفاضلة ب دى المعضالت الت كل إح ة تش تراتيجيات المتاح ي االس ي ف د الزمن الي والبع د الم ين البع المفاضلة ب
ع    االستثمارات الجديدة لتحقيق انتشار في التغطي           االستثمارات الجديدة لتحقيق انتشار في التغطي           هو في   هو في   هل  هل ::تواجه تلك الشرآات، فما هو االتجاه األمثل      تواجه تلك الشرآات، فما هو االتجاه األمثل       ة وتوس ع   ة وتوّس

ة؟           د قريب ة؟          في الخدمات بدون ضمانات لتحقيق عوائ د قريب ز          أم هو في    أم هو في    في الخدمات بدون ضمانات لتحقيق عوائ دة والترآي تثمارات جدي إجراء اس ة ب ز           عدم المجازف دة والترآي تثمارات جدي إجراء اس ة ب  عدم المجازف
تقبل أو تحرآات المنافسة؟ وتكمن                       رات المس تعداد لتحديات تغي دون االس ًا ب ات المتاحة حالي تقبل أو تحرآات المنافسة؟ وتكمن                      على تسويق اإلمكان رات المس تعداد لتحديات تغي دون االس ا  ب ات المتاحة حالي على تسويق اإلمكان

ة    االستثمارات في     االستثمارات في    تكثيفتكثيفالمعضلة األشمل في الحاجة إلى      المعضلة األشمل في الحاجة إلى       ة   منصات تقني دة منصات تقني دة عدي ة عدي ة  لتلبي في ظل   في ظل    و و. . المستجد المستجد    الطلب  الطلب  لتلبي
الي اخ الح اليالمن اخ الح د ،،المن د  ق ار ق ذا الخي ر ه ارُيعتب ذا الخي ر ه ولي عتب ر مقب ول غي ر مقب يما وإن  ،، غي يما وإنال س د ال س ات ق ن التطبيق د م ة المضافة للعدي لة القيم د  سلس ات ق ن التطبيق د م ة المضافة للعدي لة القيم  سلس

ة  المشترآين المشترآين خطوط  خطوط   وضمنها خدمات     وضمنها خدمات    ،، في األسعار    في األسعار    غير مسبوقة   غير مسبوقة  تعر ضت لضغوط تعّرضت لضغوط  ة   الرقمي اًال لتآآل      الرقمي د مث اال  لتآآل     التي تع د مث التي تع
ة          األرباح الت األرباح الت  امين في السوق األمريكي ذ ع ه من ة          ي انخفضت إلى نصف ما آانت علي امين في السوق األمريكي ذ ع ه من ثالً ي انخفضت إلى نصف ما آانت علي ثال  م م   ، ، م ا ل ذا م م   وه ا ل ذا م ه   وه د يتحمل ه    يع د يتحمل  يع

 .. على حد سواء على حد سواءالتجهيزاتالتجهيزاتمقدمو الخدمات وصانعو مقدمو الخدمات وصانعو 
 

ة   ة والملح ة والنتيجة هي الحاجة الدائم ة والملح ى والنتيجة هي الحاجة الدائم ى إل لإل تراتيجيات وأطر العم ي اس ادة النظر ف لإع تراتيجيات وأطر العم ي اس ادة النظر ف يكون   . . إع ا س يكون وربم ا س وربم
زوغ نظم           و  و . .  خفض التكاليف   خفض التكاليف  ونهجونهجراتيجيات  راتيجيات   القصير على است    القصير على است   األجلاألجلالترآيز في   الترآيز في    ع ب زوغ نظم          بعد عامين على األآثر، يتوق ع ب بعد عامين على األآثر، يتوق

ة التي يمكن أن تحقق                ،،خدمات جديدة وفرص عديدة لتحقيق العوائد     خدمات جديدة وفرص عديدة لتحقيق العوائد      ة التي يمكن أن تحقق                 وخاصة في مجال الخدمات العريضة الحزم  وخاصة في مجال الخدمات العريضة الحزم
 ..القصير والطويلالقصير والطويل   في األجلين في األجلينحال  فريدا  للمعضالت الحالية حًال فريدًا للمعضالت الحالية 

 

                                                      
))٢٣٢٣((    Director of access solutions program, business unit multi-service networks, Ericsson, Copyright 2002: Horizon 
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ول     ااظور عملها من مجرد توريد ظور عملها من مجرد توريد  من منتحويلتحويل  والحري بشرآات توريد األجهزة  والحري بشرآات توريد األجهزة    ديم حل ى تق ة إل ول     ألجهزة التقني ديم حل ى تق ة إل ألجهزة التقني
دمي الخدمات               دمي الخدمات              وتطوير أطر العمل لديها ومحاولة اآتشاف الفرص الممكنة إلنجاح مشغلي الشرآات ومق يمكن  يمكن  وو  . . وتطوير أطر العمل لديها ومحاولة اآتشاف الفرص الممكنة إلنجاح مشغلي الشرآات ومق

ذلك           وهذا ما سيكون   وهذا ما سيكون   من خالل ذلك إيجاد الحلول المناسبة،       من خالل ذلك إيجاد الحلول المناسبة،        زات وآ ين موردي التجهي رًا فاصًال في المنافسة ب ذلك            أم زات وآ ين موردي التجهي را  فاصال  في المنافسة ب  أم
 ..لمشغلينلمشغلينبين ابين ا

 
ذا  ذاإال أن ه رص   التوج التوجإال أن ه اف الف و استكش رص  ه نح اف الف و استكش أّتال يال يه نح أت ت يم   إال إالىىت يمبتقس ة  بتقس واق، ودراس ب لألس ة   مناس واق، ودراس ب لألس اط مناس اطلنق ولنق و الق    ةة الق

ات ي التقني اتف ي التقني مف اص به ة الخ ل الكلف غلين وهيك ي رؤى المش يص ف ة، والتمح م المختلف اص به ة الخ ل الكلف غلين وهيك ي رؤى المش يص ف ة، والتمح ي ،، المختلف واق الت رائح األس ي  وش واق الت رائح األس  وش
ك األس    ي تل ريحة ف ل ش بة لك ول المناس اد الحل الي إيج دمونها، وبالت ك األس   يخ ي تل ريحة ف ل ش بة لك ول المناس اد الحل الي إيج دمونها، وبالت ة يخ ة واق وآيفي اواق وآيفي اتطبيقه ن  وو.  .  تطبيقه د م اك العدي ن  هن د م اك العدي هن

رآات الصغيرة والمتوسطة   اع الش ديمها لقط غلين تق ن للمش ي يمك لكية الت دمات الالس رآات الصغيرة والمتوسطة  الخ اع الش ديمها لقط غلين تق ن للمش ي يمك لكية الت دمات الالس اك.  .  الخ اكفهن ول تناسب فهن ول تناسب  حل  حل
ى معالجة     أطر العمل المناسبة    أطر العمل المناسبة    وتحتاج آل منها إلى     وتحتاج آل منها إلى     .  .   األعمال  األعمال  تناسب  تناسب األفراد وحلول تناسب المساآن وأخرى    األفراد وحلول تناسب المساآن وأخرى     ى معالجة   وإل   وإل

 ..للمتغيراتللمتغيرات  والقدرة على االستجابةوالقدرة على االستجابة   بمزيد من الكفاءة بمزيد من الكفاءةيتمتعيتمتع   في اإلدارة في اإلدارةأفضلأفضل  اعتماد أسلوباعتماد أسلوب  تتيحتتيحخاصة خاصة 
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 وسياساتها  استعراض لتطور البنية األساسية لالتصاالت وخدماتها -ثانيا 
 

  عامتحليل  -ألف
 

ذا الفصل   ي ه ذا الفصل ف ي ه وجز  عرضعرضف وجزم دثت  م ي ح دثتللتطورات الت ي ح م للتطورات الت ي، ث توى اإلقليم ى المس م  عل ي، ث توى اإلقليم ى المس تعراض مفصل عل تعراض مفصلاس   اس
وجزاً    الرابع    الرابع   ققالمرفالمرف   ويتضمن  ويتضمن . . لدراسات حالة مختارة من ثالثة بلدان في منطقة اإلسكوا        لدراسات حالة مختارة من ثالثة بلدان في منطقة اإلسكوا          للتطورات    للتطورات   استعراضا  موجزا    استعراضًا م

 ..حدةحدة اإلسكوا في مجال االتصاالت آل على  اإلسكوا في مجال االتصاالت آل على بلدانبلدان  التي شهدتهاالتي شهدتها
 

دان  ع بل رت جمي د أج دانلق ع بل رت جمي د أج ةلق ة المنطق دون   ،، المنطق دون ب تثناءب تثناءاس ية ،،اس ا األساس ى بنيته ينات عل ن التحس د م ية  العدي ا األساس ى بنيته ينات عل ن التحس د م   العدي
زيج                . . عموما عمومًالالتصاالت وخدماتها   لالتصاالت وخدماتها    ا من حيث م ا بينه زيج              إال أن تلك البلدان اختلفت فيم ا من حيث م ا بينه ا         ال  ال إال أن تلك البلدان اختلفت فيم ا        محاور التي رآزت عليه محاور التي رآزت عليه

ث  ن حي ث وم ن حي رة اإلصالحات وم رة اإلصالحات  وتي بعض   . .  وتي بعض ف ل ف دان، مث ل البل دان، مث رينالبل رين البح ة   ،، البح اور الثالث ى المح رة عل واطا آبي ت أش ة    قطع اور الثالث ى المح رة عل واطا آبي ت أش : :  قطع
وج  وهي تستعد حاليا       وهي تستعد حاليًا     ،،السياسات والتقنيات والخدمات  السياسات والتقنيات والخدمات   وج لول ة       لول الي والخدمات الثالثي ل الت الم شبكات الجي ة        ع الي والخدمات الثالثي ل الت الم شبكات الجي  وخاصة   وخاصة  ،، ع

ة     ، والتقدم ، والتقدم عظم خدماته الرئيسية  عظم خدماته الرئيسية  بعد نجاحها في إعادة هيكلة القطاع وتحرير م       بعد نجاحها في إعادة هيكلة القطاع وتحرير م        ة      في محور إعادة الهيكل ارات وو.  .   في محور إعادة الهيكل ارات اإلم   اإلم
دة ة المتح دةالعربي ة المتح ة   العربي ادة الهيكل ور إع ي مح رعت ف ة ش ادة الهيكل ور إع ي مح رعت ف ع   ش ى م ا وتتماش ة خاصة تناسب أولوياته ا لترآيب ؤخرًا وفق ع    م ى م ا وتتماش ة خاصة تناسب أولوياته ا لترآيب ؤخرا  وفق  م

ة    تويات العالمي ى المس ى أرق دماتها عل ية وخ ا األساس أن بنيته ًا ب ة، علم ي العولم دماج ف ات االن ة   توجه تويات العالمي ى المس ى أرق دماتها عل ية وخ ا األساس أن بنيته ا  ب ة، علم ي العولم دماج ف ات االن دن دن  واألر واألر. . توجه
ريعًا أحرزأحرز دمًا س ريعا   تق دما  س امًال تق امال وش درة االقتصادية وش ي الق ارق ف ع الف رين م ل البح درة االقتصادية  مث ي الق ارق ف ع الف رين م ل البح ن نجحت نجحتمصرمصر و و. .  مث الرغم م ن ب الرغم م دد    ب دد ع ع
ة   إدارة  إدارة  تحقيق   تحقيق   ومساحتها الشاسعة، في    ومساحتها الشاسعة، في    الضخم  الضخم سكانهاسكانها ة   متوازن رامج    متوازن رامج لب ا االقتصادية        لب ًا لموارده ا االقتصادية         التحسينات وفق ا  لموارده   الال و  و ،، التحسينات وفق

 ..خدمات الدوليةخدمات الدوليةينقصها إال الم ضي قدما في تحرير خدمات الهاتف الثابت والينقصها إال الُمضي قدما في تحرير خدمات الهاتف الثابت وال
 

 ومؤشرات انتشار الهواتفأبرز تطورات   -١
 

ال الال خدمات الهاتف  خدمات الهاتف وال سيماوال سيما  ،، إلى تحرير قطاع االتصاالت  إلى تحرير قطاع االتصاالت  المنطقة عمدت مؤخرا     المنطقة عمدت مؤخراً   بلدانبلدان بعض    بعض   مع أن مع أن   ، ، نق ال نّق
ت ا زال تم ا زال ي  م ت ف اتف الثاب دمات اله ي   خ ت ف اتف الثاب دمات اله دان خ ة البل دانغالبي ة البل ة غالبي ة للدول مية التابع ات الرس ى المؤسس رًا عل ة  حك ة للدول مية التابع ات الرس ى المؤسس را  عل    . .  حك

دان ففي معظم   ففي معظم     . .  انتشارها  انتشارها عائقا  أمام عائقًا أمام كار في تقديم خدمات الهاتف الثابت لم يكن         كار في تقديم خدمات الهاتف الثابت لم يكن          هذا االحت   هذا االحت  إال أن إال أن  دان بل اون     بل اون      مجلس التع  مجلس التع
دة    ى معدالت جي ة إل ذه الخدم بة انتشار ه دة   الخليجي، وصلت نس ى معدالت جي ة إل ذه الخدم بة انتشار ه م    ،،]]٢٣٢٣[[الخليجي، وصلت نس م  ول ة الخدمات ول ى نوعي ار عل ؤثر االحتك ة الخدمات ي ى نوعي ار عل ؤثر االحتك   ي

 في   في  بما هو عليه في بعض بلدان  بما هو عليه في بعض بلدان  رنة  رنة   مقا  مقا ،،ن سبب تباطؤ نمو خدمات الخط الثابت نسبيا        ن سبب تباطؤ نمو خدمات الخط الثابت نسبياً       أأ  والجدير بالذآر والجدير بالذآر .  .  وحجمهاوحجمها
ة ةالمنطق ار      ،،المنطق ذلك انتش ًال وآ ع أص ارها الواس و انتش ار       ه ذلك انتش ال  وآ ع أص ارها الواس و انتش دمات ه دماتخ اتف خ اتف  اله الالال اله بح  نق النّق ذي أص بح   ال ذي أص   ال

 ..مفضال  لدى المستخدمين على الهاتف الثابتمفضًال لدى المستخدمين على الهاتف الثابت
 

اتف الثابت          وباستثناء العراق وباستثناء العراق   اتف الثابت          ، حيث سجلت خدمات اله و      ، حيث سجلت خدمات اله و       معدالت نم ة،    ٢٥٢٥ نحو     نحو    بلغت بلغت  معدالت نم ة،     في المائ شهدت  شهدت   في المائ
ال     فعلى  فعلى . . ة نموا  متواضعا   ة نموًا متواضعاً   المنطق  المنطق بلدانبلدانمعظم  معظم   ال     سبيل المث م يتجاوز     ،، سبيل المث م يتجاوز   ل اتف الثابت في              ل و خدمات اله دل نم اتف الثابت في               مع و خدمات اله دل نم دان  مع دان بل   بل

را عن مستوى نضج              . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ عام    عام    في  في  فقط  فقط  في المائة   في المائة  ٥٥مجلس التعاون الخليجي    مجلس التعاون الخليجي     را عن مستوى نضج            ويعتبر معدل االنتشار أآثر تعبي ويعتبر معدل االنتشار أآثر تعبي
ت اتف الثاب ية لخطوط اله ة األساس تالبني اتف الثاب ية لخطوط اله ة األساس دالت   . . البني ار بمع دالت االنتش ة مع د مقارن دالت وعن ار بمع دالت االنتش ة مع د مقارن ووعن والنم توى ، ، ]]٢٣٢٣[[النم توى يتضح مس يتضح مس

اتف الثابت في                 ه خدمات اله ذي وصلت إلي اتف الثابت في                النضج ال ه خدمات اله ذي وصلت إلي دان النضج ال دان بل اون      بل اون       مجلس التع ة  بعكس آل من       بعكس آل من       الخليجي   الخليجي    مجلس التع ة  الجمهوري الجمهوري
رة          العربية السورية والعراق  العربية السورية والعراق   ة األخي ًا في اآلون وًا عالي رة           واليمن التي شهدت نم ة األخي ا  في اآلون وا  عالي اع أسعار خدمات      . .  واليمن التي شهدت نم ا يتضح ارتف اع أسعار خدمات       آم ا يتضح ارتف  آم
دان    بما هي   بما هي    مقارنة    مقارنة   ،،الهاتف الثابت في فلسطين   الهاتف الثابت في فلسطين    دان    عليه في بل ى معانا     ،، الجوار   الجوار  عليه في بل ى معانا      إضافة إل ا  إضافة إل ا ته تية      ته تية    من صعوبات لوجيس من صعوبات لوجيس

 ..في وصل آل من غزة والضفة الغربيةفي وصل آل من غزة والضفة الغربية
 

ا   ا أم اتف  أم دمات اله اتف  خ دمات اله الالالخ هد  ،،نق النّق هدفش ارها  فش ارهاانتش بوق   انتش ر مس وًا غي بوق    نم ر مس وا  غي ي نم يف ام ف ام  ع ة  ٢٠٠٤٢٠٠٤ ع ي منطق ة   ف ي منطق   ف
ا بشكل ملحوظ             ،  ،  ]]٢٣٢٣[[اإلسكوااإلسكوا ة بأنواعه ذه الخدم ا بشكل ملحوظ             حيث ازداد الطلب على ه ة بأنواعه ذه الخدم ام        . . حيث ازداد الطلب على ه ام         وفي أواخر ع غ  ٢٠٠٤٢٠٠٤ وفي أواخر ع غ  ، بل  عدد    عدد   ، بل
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ة   ٣٩٣٩  متوسطهمتوسطه بمعدل نمو     بمعدل نمو     خط  خط  مليون  مليون ٣٣٣٣  نق النّقالالالخطوط الهاتف   خطوط الهاتف    ة    في المائ واطن   ١٠٠١٠٠ مستخدما  لكل       مستخدمًا لكل      ١٧١٧ وبنسبة     وبنسبة     في المائ واطن    م  م
بة   ة بنس بة  مقارن ة بنس ل  ١١١١مقارن تخدمًا لك ل   مس تخدما  لك ام    ١٠٠١٠٠ مس ة ع ي نهاي واطن ف ام     م ة ع ي نهاي واطن ف ي   . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ م ي ف بب األساس ي    والس ي ف بب األساس ذا   والس ذا  ه  ه

عدد مستخدميه من      عدد مستخدميه من        حيث ازداد حيث ازداد   ،، العراق  العراق  في  في نق النّقالالالمة الهاتف   مة الهاتف   لخدلخد  هو االنتشار الكبير  هو االنتشار الكبير  النمو الذي فاق آل التوقعات      النمو الذي فاق آل التوقعات      
ون مستخدم في        ١٫٥٩١٫٥٩  إلىإلى  ٢٠٠٣٢٠٠٣ مستخدم في عام      مستخدم في عام     ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ ون مستخدم في         ملي ام    ملي ام   أواخر ع ذا     والسبب اآلخر   والسبب اآلخر   .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤  أواخر ع ذا      في ه  في ه

 .. المنطقة ساهمت في تخفيض تكاليف الرسوم واألسعار المنطقة ساهمت في تخفيض تكاليف الرسوم واألسعاربلدانبلدانالنمو هو وجود بيئة تنافسية صحية في معظم النمو هو وجود بيئة تنافسية صحية في معظم 
 

ّدالت      د الت    ومن حيث مع دل         االنتشار احتلت البحري       االنتشار احتلت البحري      ومن حيث مع ة الصدارة بمع دل        ن مرتب ة الصدارة بمع غ ن مرتب غ بل ة،    ٩١٫٧٩١٫٧  بل ة،     في المائ ا حلت      في المائ ا حلت      بينم  بينم
اتف           . .  في المائة   في المائة  ٥٫٤٥٫٤  ر لم يتجاوز  ر لم يتجاوز  اليمن في المرتبة األخيرة بمعدل انتشا     اليمن في المرتبة األخيرة بمعدل انتشا      ة اله اتف         وسجل نمو عدد المشترآين في خدم ة اله وسجل نمو عدد المشترآين في خدم

ى      بينما انخفض بينما انخفض    في المائة،   في المائة،  ١٣٥٣١٣٥٣  بلغبلغ في العراق حيث      في العراق حيث     عدلعدلمم أعلى    أعلى   نق النّقالالال ى       في لبنان إل ة    ٧٧ في لبنان إل ة     في المائ الرغم من      . .  في المائ الرغم من    وب وب
اتف       ال يتجاوز ال يتجاوز  في المنطقة،     في المنطقة،    البلدانالبلدانالمعدالت المتميزة التي حققتها بعض      المعدالت المتميزة التي حققتها بعض       اتف        معدل انتشار خدمة اله ال الال معدل انتشار خدمة اله ة   في   في  نق ال نّق ة   منطق    منطق

دل       وهو معدل ال يزال   وهو معدل ال يزال      في المائة،   في المائة،  ١٨١٨اإلسكوا  اإلسكوا   دل        منخفضا مقارنة بالمعدالت العالمية ومقارنة بمع ي       منخفضا مقارنة بالمعدالت العالمية ومقارنة بمع اد األوروب ي    االتح اد األوروب االتح
 . .  في المائة في المائة٧٥٧٥  بلغبلغالذي الذي 

 
دلي االنت  ة مع د دراس دلي االنتوعن ة مع د دراس و وعن ار والنم و ش ار والنم ًاش ا مع زداد، ، مع زدادت ير ت ث تش وحا حي ة وض ة بالمنطق ورة الخاص ير  الص ث تش وحا حي ة وض ة بالمنطق ورة الخاص  الص

ة األساسية        المؤشرات إلى أن العراق يقوم حاليا بعملية ض        المؤشرات إلى أن العراق يقوم حاليا بعملية ض         اء البني ادة بن ة األساسية        خمة إلع اء البني ادة بن يمن معدالت   يسجل يسجل ، في حين     ، في حين     خمة إلع يمن معدالت    ال  ال
 ..تصاالتتصاالتلاللال   متطورة متطورة بنية بنيةإلنشاءإلنشاء خططا  طموحة وسريعة  خططًا طموحة وسريعة تتطلبتتطلبمنخفضة منخفضة 

 
 تطورات ومؤشرات انتشار اإلنترنت  -٢

 
ة      المقدمةالمقدمةإلنترنت، تختلف أعداد وطبيعة عمل الجهات   إلنترنت، تختلف أعداد وطبيعة عمل الجهات   بابا  يتعلقيتعلقوفيما  وفيما    دان المنطق ة       لخدمات اإلنترنت في بل دان المنطق  لخدمات اإلنترنت في بل

دان  ففي بعض       ففي بعض      . . اختالفا آبيرا اختالفا آبيرا  دان البل ديم   يجري يجري   البل ديم تق ر        تق ر         خدمات اإلنترنت عب ة  خدمات اإلنترنت عب ة جه ادة   فقط تكون     فقط تكون    ةة واحد   واحد  جه ادة   ع ق  عن   عن      ع ق  طري طري
يمن     وو   العراق   العراق   في   في  آما هو الوضع  آما هو الوضع    ،،مؤسسة االتصاالت الرئيسية  مؤسسة االتصاالت الرئيسية   ان وقطر وال يمن     عم ان وقطر وال ط،         ؛  ؛  عم تين فق ق مؤسس ط،         أو عن طري تين فق ق مؤسس أو عن طري

و ا ه وآم ا ه دة   آم ة المتح ارات العربي ي اإلم دة الوضع ف ة المتح ارات العربي ي اإلم ورية  الوضع ف ة الس ة العربي وريةوالجمهوري ة الس ة العربي ة . . والجمهوري دان المنطق ائر بل ي س ة  وف دان المنطق ائر بل ي س ّدم   وف د مُتق   ت ق
 وفي    وفي   . .  شرآة في مصر    شرآة في مصر   ٩٠٩٠وو شرآات في البحرين      شرآات في البحرين     أربعأربع  بينبينخدمات اإلنترنت عبر شرآات خاصة يتراوح عددها        خدمات اإلنترنت عبر شرآات خاصة يتراوح عددها        

ل  ل المقاب ؤثرالمقاب م ي ؤثرل م ي دمال ار بعض المؤسسات لخ دما احتك ار بعض المؤسسات لخ ة احتك دمات المقدم ودة الخ ى ج ةت اإلنترنت عل دمات المقدم ودة الخ ى ج ال . . ت اإلنترنت عل بيل المث ى س ال فعل بيل المث ى س فعل
ل ة آيوت ة االتصاالت القطري ر مؤسس لتحتك ة آيوت ة االتصاالت القطري ر مؤسس دمات   (Q-Tel)تحتك ديم خ دماتتق ديم خ تتق دمات ،، اإلنترنت اإلنترن ود الخ ن أج ر م ا تعتب دمات  ولكنه ود الخ ن أج ر م ا تعتب  ولكنه

 .. السعر السعرمم من حيث السرعة أ من حيث السرعة أ أآان أآانالمتوفرة في المنطقة سواءالمتوفرة في المنطقة سواء
 

ة من     إلى إلى  خدمات اإلنترنت     خدمات اإلنترنت    ممتقديتقدي مبادرات هادفة إلى      مبادرات هادفة إلى     قد اعتمدت بلدان عربية عديدة    قد اعتمدت بلدان عربية عديدة    ولول  ر شريحة ممكن ة من     أآب ر شريحة ممكن أآب
ة            ت المجاني دمات اإلنترن روض خ ة وع ات التعليمي ات والمؤسس ر الجامع ا عب الل إتاحته ن خ تخدمين م ة           المس ت المجاني دمات اإلنترن روض خ ة وع ات التعليمي ات والمؤسس ر الجامع ا عب الل إتاحته ن خ تخدمين م المس

اء الحواسيب الشخصية،                   ددة لنشر وتسهيل اقتن ة المتع اء الحواسيب الشخصية،                  والمراآز المجتمعية، إضافة إلى الخطط الحكومي ددة لنشر وتسهيل اقتن ة المتع ا في   والمراآز المجتمعية، إضافة إلى الخطط الحكومي ا في   آم آم
ة ا  ة العربي ة ا األردن والجمهوري ة العربي طين األردن والجمهوري ورية وفلس طين لس ورية وفلس ر ووو  لس ر ومص ة  مص ة العربي ة  المملك ة العربي يمن المملك عودية وال يمن الس عودية وال اع  إال أن  إال أن   ..الس اع االرتف االرتف

بي  بي النس ةالنس ي آلف ةف ي آلف ي ف وب شخص اء حاس ي  اقتن وب شخص اء حاس زال اقتن زالال ي وق  ال ي وقيع ي  يع ت ف تخدام اإلنترن ع الس ار الواس ي   االنتش ت ف تخدام اإلنترن ع الس ار الواس دان االنتش دانالبل    البل
ادي،       وو.  .  خصوصا خصوصًا وبلدان منطقة اإلسكوا      وبلدان منطقة اإلسكوا     عموما ،عمومًا،العربية  العربية   ادي،       إضافة إلى العامل الم زال  إضافة إلى العامل الم زال  ال ت د استخدام    ال ت د استخدام     فوائ  اإلنترنت    اإلنترنت    فوائ

ة  ومن األسباب الرئيسية في ذلك عدم آفاية حمالت التوعية بفوائد اإلنترنت، و           ومن األسباب الرئيسية في ذلك عدم آفاية حمالت التوعية بفوائد اإلنترنت، و             . . غير واضحة للمستخدم العادي   غير واضحة للمستخدم العادي    ة  قل قل
وى     وو  ،،الخدمات المتوفرة والمتعلقة بالحياة اليومية للمستخدمين      الخدمات المتوفرة والمتعلقة بالحياة اليومية للمستخدمين       وى     ضعف المحت م المستخدم       الرقمي العربي   الرقمي العربي   ضعف المحت ذي يه م المستخدم        ال ذي يه  ال

م هو عدم استخدام          .  .  عربية مقارنة بالمواقع األخرى    عربية مقارنة بالمواقع األخرى    العادي والناجم عن النسبة المنخفضة للمواقع ال      العادي والناجم عن النسبة المنخفضة للمواقع ال       م هو عدم استخدام          والسبب األه والسبب األه
نهج  البحثي في عملية التعليم وفي   البحثي في عملية التعليم وفي  النهجالنهج  اعتماداعتماداإلنترنت وسيلة للوصول إلى المعلومات وعدم     اإلنترنت وسيلة للوصول إلى المعلومات وعدم      نهج م يم األساسي   م يم األساسي    التعل  التعل

م  ي معظ م ف ي معظ دانف دانبل ةبل ة المنطق ل  وو.  .   المنطق ذه العوام ى ه ل  إضافة إل ذه العوام ى ه دةإضافة إل دةالمقي راد،  المقي توى األف ى مس ت عل تخدام اإلنترن راد،   الس توى األف ى مس ت عل تخدام اإلنترن   انيانييعيع الس
ي ضعف        ا ف ل أهمه عوبات يتمث ن الص دد م ن ع ال م اع األعم ي قط ت ف تخدام اإلنترن ي ضعف       اس ا ف ل أهمه عوبات يتمث ن الص دد م ن ع ال م اع األعم ي قط ت ف تخدام اإلنترن امالتاس امالتالمع ة المع ة  التجاري  التجاري

ى       اإلقليميةاإلقليميةاإللكترونية وعدم وجود صناعات بحثية تعتمد على اإلنترنت وقلة المؤسسات           اإللكترونية وعدم وجود صناعات بحثية تعتمد على اإلنترنت وقلة المؤسسات            ى        أو الدولية التي تحتاج إل  أو الدولية التي تحتاج إل
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ذه العوامل ترآت أ      . . اإلنترنت لتنظيم أعمالها وإجراءاتها  اإلنترنت لتنظيم أعمالها وإجراءاتها   ذه العوامل ترآت أ    آل ه ى مستوى انتشار خدمات اإلنترنت في        آل ه ا عل ى مستوى انتشار خدمات اإلنترنت في        ثره ا عل ثره
 ..المنطقةالمنطقة

 
ى     بلدانبلدان معدالت انتشار خدمات اإلنترنت بين      معدالت انتشار خدمات اإلنترنت بين     وي عتبر تباين وُيعتبر تباين   ة عل م المؤشرات الدال ى      المنطقة من أه ة عل م المؤشرات الدال مستوى  مستوى   المنطقة من أه

ع       إلماراتإلمارات فا  فا . . ]]٢٣٢٣[[تطور وتقدم البنى االقتصادية   تطور وتقدم البنى االقتصادية    ثًال، تتمت ع        العربية المتحدة، م ثال ، تتمت ة            العربية المتحدة، م دل استخدام في المنطق أعلى مع ة            ب دل استخدام في المنطق أعلى مع  ب
يمن  بينما يسجل بينما يسجل يقارب المعدالت األوروبية،    يقارب المعدالت األوروبية،    وو   في المائة   في المائة  ٣٣٣٫٣٣٫٣يبلغ  يبلغ   يمن   ال ى   ال ى   أدن دل ال يتجاوز       أدن دل ال يتجاوز    مع ة    ١١  مع ة     في المائ ذا  ؛  ؛   في المائ ذا  وه وه

د وجود      الفارقالفارق د وجود       يؤآ ة        فجوة فجوة  يؤآ دان المنطق ين بل ة ب ة         معلوماتي دان المنطق ين بل ة ب ام،     وبوجه   وبوجه  . .  معلوماتي ام،     ع دل انتشار خدمات    ال يتجاوز متوسط   ال يتجاوز متوسط    ع دل انتشار خدمات     مع  مع
ر          في المائة،   في المائة،  ٦٫٩٦٫٩منطقة اإلسكوا   منطقة اإلسكوا   في  في  اإلنترنت  اإلنترنت   ل بكثي دل أق ر       وهو مع ل بكثي دل أق در بنحو             من من   وهو مع ذي ق المي ال دل الع در بنحو           المع ذي ق المي ال دل الع  في    في   ١٤١٤المع

 لرفع   لرفع  تبذلها البلدان تبذلها البلدان  عدد مستخدمي اإلنترنت على الجهود والمساعي التي          عدد مستخدمي اإلنترنت على الجهود والمساعي التي         ويدل نمو ويدل نمو .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤ عام    عام   في أواخر في أواخر   المائةالمائة
ل               .  .   وإتاحتها  وإتاحتها مستوى تقديم خدمات اإلنترنت   مستوى تقديم خدمات اإلنترنت    ل دلي اعس ب ى التق ل               أما احتالل البحرين المرتبة األخيرة فليس دليًال عل ل دلي اعس ب ى التق أما احتالل البحرين المرتبة األخيرة فليس دليال  عل

 .. يتضح عند مقارنة معدالت النمو بمعدالت االنتشار يتضح عند مقارنة معدالت النمو بمعدالت االنتشار،، من النضج من النضجمستوىمستوى اإلنترنت إلى  اإلنترنت إلى على وصول خدماتعلى وصول خدمات
 

ة                        ى خدم ة الوصول إل ين إمكاني ة ب ة                      وتوضح العالقة بين عدد الحواسيب وعدد مستخدمي اإلنترنت العالق ى خدم ة الوصول إل ين إمكاني ة ب وتوضح العالقة بين عدد الحواسيب وعدد مستخدمي اإلنترنت العالق
ي  وبالتالي حجم االستخدام     وبالتالي حجم االستخدام    ،،اإلنترنت وطبيعة استخدام الحاسوب   اإلنترنت وطبيعة استخدام الحاسوب    ي  الكل ائل االتصال والوسائط ال    الكل ائل االتصال والوسائط ال    لوس ة  لوس ة تقني ويظهر  ويظهر  . . تقني

ة                          المرفقالمرفق ط، من منطق دين فق د االستخدام، في بل داد الحواسيب قي داد مستخدمي اإلنترنت عن أع ة                           الثاني تدني أع ط، من منطق دين فق د االستخدام، في بل داد الحواسيب قي داد مستخدمي اإلنترنت عن أع  الثاني تدني أع
حيث تكمن    حيث تكمن      وقطر وقطر   ؛؛ هي التي حدت نسبيا  من انتشار اإلنترنت          هي التي حدت نسبيًا من انتشار اإلنترنت         بنية االتصاالت بنية االتصاالت    حيث مشاآل   حيث مشاآل  اإلسكوا، هما العراق  اإلسكوا، هما العراق  

ة ذا           ة األجنبي ة ذا          المشكلة في وجود عدد آبير من العمال ة األجنبي ى مجتمع اإلنترنت             المشكلة في وجود عدد آبير من العمال م تنضم إل ارات البسيطة، والتي ل ى مجتمع اإلنترنت             ت المه م تنضم إل ارات البسيطة، والتي ل ت المه
د دبع بيًا، أي          . . بع ة نس يب الفائض ن الحواس داد م ود أع ك وج ى ذل اف إل بيا ، أي        ويض ة نس يب الفائض ن الحواس داد م ود أع ك وج ى ذل اف إل تخدم ويض ي ال ُتس تخدم الت ي ال ت س    الت

 ..إال قليال إال قليًال
 

 مستويات نضج البنية األساسية في المنطقة  -٣
 

ابقة   رات الس ع الفت ة م ابقة لتسهيل المقارن رات الس ع الفت ة م دم بهدف بهدف لتسهيل المقارن ة درجة تق دم معرف ة درجة تق دانمعرف دانبل تويات  المن المنبل ة مس ة، يمكن مقارن تويات طق ة مس ة، يمكن مقارن طق
ة األساسية     ة األساسية    نضج البني ام   نضج البني ام    في ع ك المستويات   ]]٢١٢١[[٢٠٠٣٢٠٠٣ في ع ك المستويات    مع تل ام   مع تل ام   لع د     . . ٢٠٠٥٢٠٠٥ لع د جرى تحدي د   وق د جرى تحدي  النضج   النضج  مستوى مستوى   وق
ة مستويات    وهذه العوامل أتاحت وضع وهذه العوامل أتاحت وضع عوامل مرآبة، عوامل مرآبة،استنادا  إلىاستنادًا إلىوالتقدم بشكل إجمالي  والتقدم بشكل إجمالي   ة مستويات    أربع ى النحو   للنضج للنضج  أربع ى النحو    عل  عل

 ويبين آيف    ويبين آيف   ،،ويات نضج البنية األساسية وبيئتها وخدماتها في المنطقة       ويات نضج البنية األساسية وبيئتها وخدماتها في المنطقة        األول الذي يشير إلى مست      األول الذي يشير إلى مست     المرفقالمرفقالمبين في   المبين في   
اني،                ى الث اني،               انتقلت فلسطين من مستوى النضج األول إل ى الث ة السعودية    انتقلت الكويت   انتقلت الكويت   ووانتقلت فلسطين من مستوى النضج األول إل ة العربي ة السعودية     والمملك ة العربي  من مستوى    من مستوى    والمملك

التي آانت   التي آانت   على المستويات   على المستويات    البلدان    البلدان   سائرسائرالنضج الثاني إلى الثالث، وانتقلت البحرين من الثالث إلى الرابع، وظلت            النضج الثاني إلى الثالث، وانتقلت البحرين من الثالث إلى الرابع، وظلت            
 .. العامين الماضيين العامين الماضيينفيفيأنها جميعا  حققت تقدما  ملموسا  أنها جميعًا حققت تقدمًا ملموسًا مع مع ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣عام عام في في   عليهاعليها

 
 تجارب بعض البلدان العربية في التحديث والتطوير  -باء

 
 التجربة المصرية في إدارة برامج التحديث   -١

 
ة االقتصادية   أعطت الحكومة المصرية حافزا  لتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بربطه    أعطت الحكومة المصرية حافزًا لتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بربطه      ة االقتصادية   ا بالتنمي ا بالتنمي

راد              .  .  في البلد في البلد واالجتماعية  واالجتماعية   دم لألف راد              والتزمت الحكومة المصرية آشريك رئيسي ببناء مجتمع معلومات مصري، يق دم لألف والتزمت الحكومة المصرية آشريك رئيسي ببناء مجتمع معلومات مصري، يق
 ..واألعمال التجارية والمجتمعات فرصة لتسخير منافع عصر المعلومات الجديد لألولويات والقضايا القوميةواألعمال التجارية والمجتمعات فرصة لتسخير منافع عصر المعلومات الجديد لألولويات والقضايا القومية

 
 التخطيط االستراتيجي واألهدافالتخطيط االستراتيجي واألهداف ))أأ((
 

ا المعلومات واالتصاالت      واسعة النطاق واسعة النطاق   تطويرتطوير األخيرة برامج     األخيرة برامج    األعواماألعوام مصر في     مصر في    بدأتبدأت  ا المعلومات واالتصاالت       لتكنولوجي د  .  .   لتكنولوجي د  فبع فبع
ا طة تكنولوجي ت أنش اأن آان طة تكنولوجي ت أنش ة     أن آان ات تابع ا المعلوم طة تكنولوجي ل والمواصالت وأنش وزارة النق ة ل ة   االتصاالت تابع ات تابع ا المعلوم طة تكنولوجي ل والمواصالت وأنش وزارة النق ة ل االتصاالت تابع
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وزراء،         س ال ابع لمجل رار الت اذ الق م اتخ ات ودع ز المعلوم وزراء،        لمرآ س ال ابع لمجل رار الت اذ الق م اتخ ات ودع ز المعلوم ئتلمرآ ئتأنش رة أنش رة  ألول م االت   ألول م دة لالتص االت  وزارة جدي دة لالتص وزارة جدي
ام       ام      وتكنولوجيا المعلومات في ع ة تطوير مجتمع معلومات مصري          ،،١٩٩٩١٩٩٩وتكنولوجيا المعلومات في ع ة تطوير مجتمع معلومات مصري           آلفت بمهم ا    وو.  .   آلفت بمهم وزارة عمله دأت ال ا    ب وزارة عمله دأت ال ب

ات   ا المعلوم ة لالتصاالت وتكنولوجي ة القومي داد الخط ات  بإع ا المعلوم ة لالتصاالت وتكنولوجي ة القومي داد الخط م   ،،بإع م ث ات المصري   ث ع المعلوم ام لمجتم ار ع ات المصري   وضع إط ع المعلوم ام لمجتم ار ع وضع إط
وام  وام لألع رين لألع رين العش ةالعش ةالمقبل انون األولوو.  .  المقبل ي آ انون األولف ي آ مبر //ف مبر ديس تخدام  ، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤ديس تراتيجي باس ا االس رت مصر التزامه تخدام  أظه تراتيجي باس ا االس رت مصر التزامه أظه

ة  ادية واالجتماعي ة االقتص ي التنمي االت ف ات واالتص ا المعلوم ة تكنولوجي ادية واالجتماعي ة االقتص ي التنمي االت ف ات واالتص ا المعلوم دة ،،تكنولوجي ة الجدي ت الحكوم دما عرض دة  عن ة الجدي ت الحكوم دما عرض  عن
تقبلية  وواستراتيجية طموحة لمواجهة التحديات الحالية     استراتيجية طموحة لمواجهة التحديات الحالية      اق المس تقبلية  دخول اآلف اق المس ي مجتمع المعلومات أحد     واعتبرت واعتبرت   ،،دخول اآلف ي مجتمع المعلومات أحد      تبن  تبن

 ].].٢٢٢٢[[ستدامةستدامةبرامج التنمية المبرامج التنمية الم
 

ات           ع المعلوم م مجتم و دع ائها نح ذ إنش ات من ا المعلوم االت وتكنولوجي ة وزارة االتص ت خط ات         وتحرآ ع المعلوم م مجتم و دع ائها نح ذ إنش ات من ا المعلوم االت وتكنولوجي ة وزارة االتص ت خط  وتحرآ
ة ذات    زة الحكومي ع األجه يق م ي مصر بالتنس ة ذات   ف زة الحكومي ع األجه يق م ي مصر بالتنس لةالصلةف اع الخاص الص ع القط اع الخاص  وم ع القط ة  . .  وم ة لخط ة العام ة   ووضعت الرؤي ة لخط ة العام  ووضعت الرؤي

ي    .  .  وتعريف األدوار وتعريف األدوار  صياغة االستراتيجيات     صياغة االستراتيجيات    تلك الجهات تلك الجهات  فرق عمل مشترآة بين       فرق عمل مشترآة بين      وتول توتوّلتالتحديث،  التحديث،   ي    أما التنفيذ الفعل أما التنفيذ الفعل
ام والخاص      الشراآة بين الشراآة بين    يضم ها إطار من    يضّمها إطار من   للخطة فتقع مسؤوليته على آاهل جهات متعددة      للخطة فتقع مسؤوليته على آاهل جهات متعددة       ام والخاص       القطاعين الع ا   القطاعين الع ا  ، ويظّلله   ، ويظل له

تثمار وتحتفظ        مناخ يشج مناخ يشج  ى االس تثمار وتحتفظ        ع عل ى االس ه   ع عل ه   في ة           في دور الجه ا المعلومات ب ة           وزارة االتصاالت وتكنولوجي دور الجه ا المعلومات ب ة  المنسقة المنسقة وزارة االتصاالت وتكنولوجي ة   للعملي  للعملي
 .  .  بأسرهابأسرها

 
روفي وفي   رحزي و //انانحزي و يوني تعملت  ،،٢٠٠٠٢٠٠٠يوني وزارةعمل وزارة ال ين من ،، ال د والمعني ع شرآات التشغيل والتوري تراك م ين من  باالش د والمعني ع شرآات التشغيل والتوري تراك م  باالش

ة   ة  الجهات الحكومي ى     ،،الجهات الحكومي ى   عل ة الرئيسية لالتصاالت         عل ة الرئيسية لالتصاالت         صياغة الخطة القومي ذه   وو.  .  صياغة الخطة القومي ذه   ه ى تحديث الشبكة        تهدف   تهدف  الخطة الخطة ه ى تحديث الشبكة        إل  إل
عاتها   ادة س ق زي ن طري ة ع عاتها  المرآزي ادة س ق زي ن طري ة ع ز    أوال ، و أوًال، والمرآزي ذ والمرتك ة وقتئ ات القائم ل التقني ق تحوي ن طري ز   ع ذ والمرتك ة وقتئ ات القائم ل التقني ق تحوي ن طري ى ع ى ة عل داالتة عل داالتب   ب

 . .  في االستخدام في االستخدامأآبرأآبر الـرزم والتي تتمي ز بكفاءة  الـرزم والتي تتمّيز بكفاءة بداالتبداالت إلى  إلى ،،الداراتالدارات
 

وط بالقطاع الخاص ويتويت  دور الرئيسي المن ة ال ذه الخط ن ه وط بالقطاع الخاص ضح م دور الرئيسي المن ة ال ذه الخط ن ه يما  ،،ضح م يماوال س ة وال س ات الحزم وفير تقني ي ت ة  ف ات الحزم وفير تقني ي ت  ف
اء     ي أنح واطنين ف ة للم اء    العريض ي أنح واطنين ف ة للم دالعريض دالبل ث البل ث ، حي رى، حي رىج ية   ج ة األساس ميم البني ية    تص ة األساس ميم البني بح  تص ث تص بح بحي ث تص دفا ل بحي ر ه دفا ل  مص ر ه ذب  مص ذب ج ج

 ..االستثمارات العالمية ووسيطا  بين الشرق والغرباالستثمارات العالمية ووسيطًا بين الشرق والغرب
 

 : :  لتلك األهداف، عملت الحكومة المصرية على لتلك األهداف، عملت الحكومة المصرية علىوتحقيقا وتحقيقًا 
 

 تشجيع الشراآة بين القطاعين العام والخاص؛تشجيع الشراآة بين القطاعين العام والخاص؛ ))١١(( 
 

 وضع الحوافز لجذب االستثمار األجنبي المباشر؛وضع الحوافز لجذب االستثمار األجنبي المباشر؛ ))٢٢(( 
 

المي     ))٣٣((  اد الع ي االقتص دماج ف المي    االن اد الع ي االقتص دماج ف ماماالن مامواالنض ى   واالنض ى إل اتإل اتاتفاق ة    اتفاق ة الخاص ارة العالمي ة التج ة     منظم ة الخاص ارة العالمي ة التج  منظم
 باالتصاالت، باإلضافة إلى الشراآة مع االتحاد األوروبي؛باالتصاالت، باإلضافة إلى الشراآة مع االتحاد األوروبي؛

  وخفض تكاليف البنية األساسية؛ وخفض تكاليف البنية األساسية؛المتاحةالمتاحةالتوظيف األمثل للموارد التوظيف األمثل للموارد  ))٤٤(( 
 

ة             ))٥٥((  ول نهاي ة            تطوير التشريعات وإصدار القوانين لدعم تحرير الخدمات األساسية بحل ول نهاي ام  تطوير التشريعات وإصدار القوانين لدعم تحرير الخدمات األساسية بحل ام   ع  مع    مع   ٢٠٠٥٢٠٠٥   ع
 مة الشاملة؛مة الشاملة؛ آليات الخد آليات الخدإيجادإيجاد

 
 ؛؛٢٠٠٦٢٠٠٦ بحلول عام  بحلول عام  في المائة في المائة١٨١٨استهداف رفع الكثافة الهاتفية إلى استهداف رفع الكثافة الهاتفية إلى  ))٦٦(( 

 
 ..إدخال خدمات االتصاالت في التجمعات الجديدة باستخدام أنماط عمل جديدةإدخال خدمات االتصاالت في التجمعات الجديدة باستخدام أنماط عمل جديدة ))٧٧(( 
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ي وتجسدتوتجسدت  ات ف ذه االلتزام ي  ه ات ف ذه االلتزام انوني وتنظيمي وضعوضع ه انوني وتنظيمي  إطار ق ل، إطار ق ل،متكام اءوإوإ  متكام اءنش ية لالتصاالت نش ة أساس ية لالتصاالت  بني ة أساس  بني
املة املةمتطورة وش ات،،متطورة وش ز المعلوم ات من مراآ اء المئ ات وإنش ز المعلوم ات من مراآ اء المئ ادة  ،، وإنش ادةوزي ةوزي ة المؤهل ة العمال ة المؤهل تحداث  ،، العمال تحداثواس ات واس ة معلوم ات  أنظم ة معلوم  أنظم

ة والخاصة ات الحكومي ين الكيان ات ب د بيان ة والخاصةوقواع ات الحكومي ين الكيان ات ب د بيان ق .  .  وقواع دت الخطة الطري ق ومّه ات إلطالقإلطالقومه دت الخطة الطري ع المعلوم ادرة مجتم ات  مب ع المعلوم ادرة مجتم  مب
ذا الم   وير ه ي تضع األسس لتط ذا الم  المصري، الت وير ه ي تضع األسس لتط ام  المصري، الت ى ع ع حت ام  جتم ى ع ع حت رت.  .  ))٢٤٢٤((٢٠٢٠٢٠٢٠جتم رتوج ورة  وج ورةبل ة بل تراتيجية ورؤي ة  اس تراتيجية ورؤي  اس

ة  " "الوثيقة المعنونةالوثيقة المعنونة المعلومات المصري في      المعلومات المصري في     لمجتمعلمجتمع ة بناء جسور رقمي ة مصر من مجتمع المعلومات     : : بناء جسور رقمي ة مصر من مجتمع المعلومات     رؤي التي  التي  " " رؤي
ات، و        قد مت في المرحلة األولى من    قّدمت في المرحلة األولى من     ات، و         مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلوم ى    . . تضم نت سبعة محاور أساسية     تضّمنت سبعة محاور أساسية      مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلوم ى  وعل وعل

ي،                          وجه التحدي وجه التحدي  اذ اإللكترون ادرة النف ة األساسية في فصل محدد من مب ي،                          د، تقع استراتيجية التطوير الخاصة بالبني اذ اإللكترون ادرة النف ة األساسية في فصل محدد من مب د، تقع استراتيجية التطوير الخاصة بالبني
 .. والشامل لكل المواطنين والشامل لكل المواطنينوالمنخفض الكلفةوالمنخفض الكلفةنص على تحديث البنية األساسية لالتصاالت لضمان النفاذ السريع نص على تحديث البنية األساسية لالتصاالت لضمان النفاذ السريع 

 
 نماذج لآلليات المتبعة في التحديث نماذج لآلليات المتبعة في التحديث  ))بب((
 

 خدمات اإلنترنت بعد االنتهاء من تنفيذ المراحل األولى من الخطة              خدمات اإلنترنت بعد االنتهاء من تنفيذ المراحل األولى من الخطة             لهالها  تتأخضعأخضعوبدراسة التوسعات التي    وبدراسة التوسعات التي     
ادة المطردة لسعات  ر الزي ة، تظه ادة المطردة لسعات القومي ر الزي ة، تظه داالتالالالقومي داالتب ى بلغت ب ى بلغت  حت ين  ١٠٫٩١٠٫٩ حت ينمالي ام مالي ي منتصف ع ترك ف ام  مش ي منتصف ع ترك ف   ؛؛٢٠٠٣٢٠٠٣ مش

دد مشترآي وو اع ع دد مشترآي ارتف اع ع تارتف اتف الثاب تاله اتف الثاب ين مشترك  ٤٫٩٤٫٩ من  من اله ين مشتركمالي ام مالي ي ع ام  ف ي ع ى ١٩٩٩١٩٩٩ ف ى  إل ون٨٫٣٥٨٫٣٥ إل ون ملي ي ملي ي مشترك ف    مشترك ف
ال الال وارتفاع عدد مشترآي الهاتف       وارتفاع عدد مشترآي الهاتف      ؛؛٢٠٠٣٢٠٠٣م  م  منتصف عا منتصف عا  ين مشترك في       ١٫٣١٫٣ من     من    نق ال نّق ين مشترك في     مالي ام    مالي ام     ع ى    ٢٠٠٠٢٠٠٠ ع ى     إل   ٥٫٠٤٥٫٠٤ إل

وقد حققت مصر تقد ما  هاما  في بناء مجتمع المعلومات، من خالل التوسع            وقد حققت مصر تقّدمًا هامًا في بناء مجتمع المعلومات، من خالل التوسع            .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ قبل انتهاء عام      قبل انتهاء عام     ماليين مشترك ماليين مشترك 
ي  يم اإللكترون ة والتعل ال اإللكتروني ة واألعم ة اإللكتروني ات الحكوم ي تطبيق ي ف يم اإللكترون ة والتعل ال اإللكتروني ة واألعم ة اإللكتروني ات الحكوم ي تطبيق ة ف االت التنمي ن مج د م ة  والعدي االت التنمي ن مج د م  والعدي

 ..االجتماعية االقتصادية األخرىاالجتماعية االقتصادية األخرى
 

ياق  ذا الس ي ه ياقوف ذا الس ي ه ت، ، وف تانتهج ر انتهج ر  مص دًا مص دا تحدي وام  تحدي ر األع ى م ية عل ة األساس ين البني اليب لتحس دة أس وام   ع ر األع ى م ية عل ة األساس ين البني اليب لتحس دة أس   ع
ية رة الماض يةالعش رة الماض د     .  .  العش ادر التوري ع مص حة لتنوي ة واض ي سياس وردين ف ن الم د م ى العدي دت عل د اعتم د     فق ادر التوري ع مص حة لتنوي ة واض ي سياس وردين ف ن الم د م ى العدي دت عل د اعتم    ،،فق

الي  الي وبالت يم وبالت يم تعظ تفادتعظ تفاداالس اطر إذا     االس م المخ ل حج ى تقلي افة إل ي، باإلض ور التقن عرية والتط ة الس ن المنافس اطر إذا     ة م م المخ ل حج ى تقلي افة إل ي، باإلض ور التقن عرية والتط ة الس ن المنافس  ة م
د وترآيب              وو.  .  وأي مشاآل أخرى    وأي مشاآل أخرى    ما تعر ض أحد الموردين لمشاآل مالية       ما تعّرض أحد الموردين لمشاآل مالية        دة في توري ة ع د وترآيب              ساهمت شرآات عالمي دة في توري ة ع ساهمت شرآات عالمي

إرآسون  إرآسون  ووسية سية مثل سيمنز األلمانية ولوسنت األمريكية وألكاتيل الفرن    مثل سيمنز األلمانية ولوسنت األمريكية وألكاتيل الفرن    ((أجهزة ومكونات الشبكة المصرية الرئيسية      أجهزة ومكونات الشبكة المصرية الرئيسية      
ة ويدية وإن إي سي الياباني ةالس ويدية وإن إي سي الياباني بكة ).  ).  الس ا يخص ش بكة وفيم ا يخص ش اتف وفيم اتف اله الالالاله ت  ،،نق النّق تتول ب تول ة ترآي وروال األمريكي ب  شرآة موت ة ترآي وروال األمريكي  شرآة موت

ية  ية أجزاء رئيس اأجزاء رئيس افيه ات.  .  فيه ل البيان ا يخص شبكات نق اتوفيم ل البيان ا يخص شبكات نق دها ،،وفيم دها  قامت مجموعة من الشرآات بتوري ل سيسكو (( قامت مجموعة من الشرآات بتوري ل سيسكو مث مث
 ). ). ولوسنت وغيرهماولوسنت وغيرهما

 
ذت        ذت      ومن أهم القرارات االستراتيجية التي اتخ اه              ومن أهم القرارات االستراتيجية التي اتخ ان االتج ة األساسية آ اه              ها مصر لتحسين البني ان االتج ة األساسية آ التصنيع  التصنيع  نحو   نحو   ها مصر لتحسين البني

زة االتصاالت           .  .  المحلي لمكونات شبكة االتصاالت الهاتفية    المحلي لمكونات شبكة االتصاالت الهاتفية     زة االتصاالت           ولمصر شرآتان رائدتان في مجال تصنيع أجه ا   ،،ولمصر شرآتان رائدتان في مجال تصنيع أجه ا    هم  هم
زة االتصاالت                 ة لصناعة أجه ة والشرآة المصرية األلماني زة االتصاالت                الشرآة المصرية للمعدات التلفوني ة لصناعة أجه ة والشرآة المصرية األلماني ان أسهمتا في       ،،الشرآة المصرية للمعدات التلفوني ان أسهمتا في        اللت  اللت

وم الشرآة المصرية     .  .   أجهزة المشترآين   أجهزة المشترآين  وغالبيةوغالبية  ،، من مكونات الشبكة الرئيسية     من مكونات الشبكة الرئيسية     في المائة   في المائة  ٣٠٣٠ أآثر من     أآثر من    توريدتوريد وم الشرآة المصرية     وتق   وتق
االت    زة االتص ناعة أجه ة لص االت   األلماني زة االتص ناعة أجه ة لص ة    ،،األلماني يمنز األلماني رآة س ك لش ي مل ة     وه يمنز األلماني رآة س ك لش ي مل زة  ،، وه نيع أجه زة   بتص نيع أجه دالاالاال بتص دالبت ة بت ة  الرقمي  الرقمي

ات الشبكة المصرية، وتفّوقت               قد وردت قد وردت  و  و ،،الرئيسيةالرئيسية ر من مكون ات الشبكة المصرية، وتفو قت                الجزء األآب ر من مكون وردين اآلخرين من           الجزء األآب ع الم ى جمي وردين اآلخرين من          عل ع الم ى جمي عل
 فتقوم بتصنيع مكونات     فتقوم بتصنيع مكونات    ،،أما الشرآة المصرية للمعدات التلفونية    أما الشرآة المصرية للمعدات التلفونية    .  .   نفذتها  نفذتها حيث قيمة التوريدات وحجم الخطوط التي     حيث قيمة التوريدات وحجم الخطوط التي     

ا               هاتفية،هاتفية،مرحلة النفاذ من آبائن ومعدات      مرحلة النفاذ من آبائن ومعدات       ل وغيره ل ألكاتي ة مث ا                وتتعاون مع العديد من الشرآات العالمي ل وغيره ل ألكاتي ة مث ر  .  .   وتتعاون مع العديد من الشرآات العالمي ر  وتعتب وتعتب
 ..رآة المصرية لالتصاالت لهذه األجهزةرآة المصرية لالتصاالت لهذه األجهزةهي المورد الرئيسي للشهي المورد الرئيسي للش

 

                                           
 ..٢٠٠٣٢٠٠٣حدثت مصر خطتها القومية لالتصاالت والمعلومات من خالل مبادرة مجتمع المعلومات المصري في عام حدثت مصر خطتها القومية لالتصاالت والمعلومات من خالل مبادرة مجتمع المعلومات المصري في عام     ))٢٤٢٤((
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ذ عشر         أطلقتأطلقت اإلنترنت،    اإلنترنت،    خدمات  خدمات  نشر  نشر وبهدفوبهدف  ذ عشر          مصر عدة مبادرات استراتيجية من دأت بإدخال     أعوام، أعوام،   ةة مصر عدة مبادرات استراتيجية من دأت بإدخال      ب  ب
وزراء     س ال ات مجل ز معلوم ق مرآ ن طري ى مصر ع اني إل ت المج وزراء    اإلنترن س ال ات مجل ز معلوم ق مرآ ن طري ى مصر ع اني إل ت المج ذياإلنترن ذيال ان ال ان  آ ا آ ايتيحه رآات يتيحه ًا للش رآات  مجان ا  للش  مجان

ة  ات الحكومي ات والهيئ ة والجامع ات الحكومي ات والهيئ د .  .  والجامع د وبع وغ موبع وغ مبل وعي  بل ن ال اٍف م توى آ وعي  س ن ال اف  م توى آ دى س دى  ل تخدمينالال ل تخدمينمس ال   ،،مس ح المج ال أفس ح المج ام أفس ام  أم  أم
ة القطاع في ظل     أعوامأعواموبعد ذلك بعدة وبعد ذلك بعدة .  .  بالطرق التجارية بالطرق التجارية    اإلنترنت  اإلنترنت الشرآات الخاصة لتقديم خدمات   الشرآات الخاصة لتقديم خدمات    ة القطاع في ظل      أعيدت هيكل  أعيدت هيكل

ات ا المعلوم دة لالتصاالت وتكنولوجي وزارة الجدي اتال ا المعلوم دة لالتصاالت وتكنولوجي وزارة الجدي نح  ،،ال يم م د تنظ نحوأعي يم م د تنظ ر  وأعي رالت رآاتالت رآاتاخيص للش ت.  .  اخيص للش توأطلق ةوأطلق ة الدول    الدول
لة        العوائقالعوائقمة هدفت الواحدة تلو األخرى إلى التغلب على         مة هدفت الواحدة تلو األخرى إلى التغلب على          سلسلة مبادرات ها    سلسلة مبادرات ها   أيضا أيضًا ك السلس لة         القائمة آنذاك، فبدأت تل ك السلس  القائمة آنذاك، فبدأت تل

تراك   دون اش ت ب ادرة اإلنترن تراك  بمب دون اش ت ب ادرة اإلنترن راا((بمب رنظ ار نظ ار  اإلط رى ،،))١٦١٦ اإلط ادرات أخ ا مب رى  تلته ادرات أخ ا مب ا تلته ا منه ت  منه ل بي وب لك ادرة حاس ت  مب ل بي وب لك ادرة حاس   ،، مب
 التغلب   التغلب  بهدفبهدفمل معا    مل معًا   وآل هذه المبادرات تتكا   وآل هذه المبادرات تتكا   .  .   ومبادرة اإلنترنت الفائقة السرعة     ومبادرة اإلنترنت الفائقة السرعة    ،،وحاسوب محمول لكل محترف   وحاسوب محمول لكل محترف   

 .  .   فئات المواطنين فئات المواطنينإلى جميعإلى جميع اإلنترنت  اإلنترنت وإيصال خدماتوإيصال خدمات المختلفة  المختلفة العوائقالعوائقعلى على 
 

   مبادرة اإلنترنت في مصر-١٦اإلطار 
 

اتفي                  ة االتصال اله ط قيم ل المشترك فق ة اإلنترنت بحيث يتحّم ديم خدم ى تق اتفي                تعمل مبادرة اإلنترنت بدون اشتراك عل ة االتصال اله ط قيم ة اإلنترنت بحيث يتحم ل المشترك فق ديم خدم ى تق تعمل مبادرة اإلنترنت بدون اشتراك عل
وم   وو  ،، جهد مضن من التخطيط الفني واإلداري       جهد مضن من التخطيط الفني واإلداري       ثمرة  ثمرة  الجديدة  الجديدة  هذه الخدمة   هذه الخدمة  وآانتوآانت.  .  العاديةالعادية وم   تجهيز معظم المقاسم الهاتفية بحيث تق تجهيز معظم المقاسم الهاتفية بحيث تق

ل                              تم تحوي اذ متخصصة في المقاسم بحيث ي زة نف ى أجه ل المكالمات إل ل                             بالتعرف على األرقام المخصصة لتلك الخدمة وتحوي تم تحوي اذ متخصصة في المقاسم بحيث ي زة نف ى أجه ل المكالمات إل بالتعرف على األرقام المخصصة لتلك الخدمة وتحوي
ة     بكة الهاتفي ن الش دًا ع ة بعي ة    الحرآ بكة الهاتفي ن الش دا  ع ة بعي داالتللللالحرآ داالتب ة ب  ب بكات الخاص ى الش ة ب   إل بكات الخاص ى الش م    إل رخص له دمات الم دمي الخ م   مق رخص له دمات الم دمي الخ روو.  .  مق رج   ىىج

ديم                   ت قسم ُتقسم  بحيث     بحيث    ،، المكالمات   المكالمات  وحسابوحسابتعديل نظام الفوترة    تعديل نظام الفوترة     ين الشرآة المصرية لالتصاالت وشرآة تق ة ب ة الهاتفي ة المكالم ديم                    قيم ين الشرآة المصرية لالتصاالت وشرآة تق ة ب ة الهاتفي ة المكالم  قيم
 .  .  خدمة اإلنترنتخدمة اإلنترنت

 
االت     رية لالتص رآة المص ي الش ل ف ام المتمث اع الع ين القط راآة ب ًا للش ة نموذج ك الخدم ر تل االت   وتعتب رية لالتص رآة المص ي الش ل ف ام المتمث اع الع ين القط راآة ب ا  للش ة نموذج ك الخدم ر تل ن جهوتعتب ن جه م   ة،ة، م

ديم خدمات اإلنترنت         ديم خدمات اإلنترنت        والقطاع الخاص المتمثل في جميع شرآات تق ة أخرى   والقطاع الخاص المتمثل في جميع شرآات تق ة أخرى    من جه ام        . .  من جه ة بالفعل في ع دأت الخدم ام      وب ة بالفعل في ع دأت الخدم   ٢٠٠٢٢٠٠٢وب
ًا  وحققت وحققت  ا    نجاح اً  نجاح ا  الفت ة        الفت ادة عدد المشترآين وحجم السعات الدولي ة         في زي ادة عدد المشترآين وحجم السعات الدولي ت،     ومجموع  ومجموع   في زي دقائق الشهرية المستخدمة في اإلنترن ت،     ال دقائق الشهرية المستخدمة في اإلنترن ال

ة،               البلدالبلدوى  وى  باإلضافة إلى تحسين مستوى الجودة على مست      باإلضافة إلى تحسين مستوى الجودة على مست       ة،                وبناء شبكة متماسكة داخل الشرآة المصرية لالتصاالت من ناحي  وبناء شبكة متماسكة داخل الشرآة المصرية لالتصاالت من ناحي
 . . وآذلك على مستوى الشرآات الرئيسية المرخص لها من ناحية أخرىوآذلك على مستوى الشرآات الرئيسية المرخص لها من ناحية أخرى

 
 

  قطاع االتصاالت في اإلمارات على مشارف جديدة -٢
 

ومًا    دة مرس ة المتح ارات العربي ة اإلم يس دول وما   أصدر رئ دة مرس ة المتح ارات العربي ة اإلم يس دول ًاأصدر رئ ا اتحادي م اتحادي م  رق ام ٣٣ رق ام  لع اع ٢٠٠٢٠٠٣٣ لع يم قط أن تنظ اع  بش يم قط أن تنظ  بش
وطني   .  .  االتصاالت االتصاالت  از ال ى قطاع االتصاالت، والجه ا لإلشراف عل ة العلي ذا المرسوم، أنشئت اللجن وطني   وبموجب ه از ال ى قطاع االتصاالت، والجه ا لإلشراف عل ة العلي ذا المرسوم، أنشئت اللجن وبموجب ه

" " اتصاالت اتصاالت ""للشرآة الوطنية   للشرآة الوطنية   للرقابة على تنظيم القطاع واإلشراف على الخدمات المقدمة، وألغي الحق الحصري            للرقابة على تنظيم القطاع واإلشراف على الخدمات المقدمة، وألغي الحق الحصري            
 ).).١٧١٧ر ر انظر اإلطاانظر اإلطا ( ( عاما  عامًا٢٨٢٨التي آانت تتمتع به لمدة التي آانت تتمتع به لمدة 

 
 مالمح اإلصالح وإعادة الهيكلةمالمح اإلصالح وإعادة الهيكلة ))أأ((
 

ة                 اه منظم ة المتحدة تج ارات العربي ة اإلم ة               يتوقع أن تعطي هذه الخطوة، التي أتت تماشيًا مع التزامات دول اه منظم ة المتحدة تج ارات العربي ة اإلم يتوقع أن تعطي هذه الخطوة، التي أتت تماشيا  مع التزامات دول
ة     .  .  التجارة العالمية، دفعا  آبيرا  لقطاع االتصاالت الذي ينمو بمعدالت متسارعة في البلد           التجارة العالمية، دفعًا آبيرًا لقطاع االتصاالت الذي ينمو بمعدالت متسارعة في البلد            ة     ومن شأن الزيادة المتوقع ومن شأن الزيادة المتوقع

ادرة                     في الطلب في الطلب  ق فرصًا ق ًا، أن تخل د عموم ذي يشهده البل و االقتصادي ال ادرة                      على خدمات االتصاالت، في ظل النم ق فرصا  ق ا ، أن تخل د عموم ذي يشهده البل و االقتصادي ال  على خدمات االتصاالت، في ظل النم
دة        .  .  على جذب الشرآات األجنبية التي ترغب في دخول أسواق اإلمارات العربية المتحدة           على جذب الشرآات األجنبية التي ترغب في دخول أسواق اإلمارات العربية المتحدة            دت شرآات عدي د أب دة        وق دت شرآات عدي د أب وق

يما               ة المتحدة، وال س يما              استعدادها لدراسة إمكانيات دخول سوق اإلمارات العربي ة المتحدة، وال س ة من أسواق          استعدادها لدراسة إمكانيات دخول سوق اإلمارات العربي ة من أسواق          في القطاعات الفرعي في القطاعات الفرعي
 .. وغيرها، التي ال تتطل ب استثمارات عمالقة آما في خدمات الخطوط الثابتة وغيرها، التي ال تتطّلب استثمارات عمالقة آما في خدمات الخطوط الثابتةنق النّقالاإلنترنت والهاتف الاإلنترنت والهاتف ال
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ب    وتضموتضم  وزراء، ومكت س ال ون مجل ة أعضاء يمثل اع االتصاالت ثالث ى قط راف عل ا لإلش ة العلي ب     اللجن وزراء، ومكت س ال ون مجل ة أعضاء يمثل اع االتصاالت ثالث ى قط راف عل ا لإلش ة العلي  اللجن
الكيان األعلى المسؤول عن آل ما يتعل ق بخدمات االتصاالت           الكيان األعلى المسؤول عن آل ما يتعّلق بخدمات االتصاالت           وهذه اللجنة هي    وهذه اللجنة هي    .  .  رئيس الدولة، ومكتب حاآم دبي    رئيس الدولة، ومكتب حاآم دبي    

ارات              .  .  بما فيها منح التراخيص للمشغلين الجدد     بما فيها منح التراخيص للمشغلين الجدد      وح لشرآة اإلم ارات              وبمقتضى المرسوم، ألغي الحق الحصري الممن وح لشرآة اإلم وبمقتضى المرسوم، ألغي الحق الحصري الممن
أن                        وزراء، ب ل مجلس ال ة، وهو ممث ر المالي أن                       لالتصاالت في التفرد بتقديم خدمات االتصاالت في البلد، وآّلف وزي وزراء، ب ل مجلس ال ة، وهو ممث ر المالي لالتصاالت في التفرد بتقديم خدمات االتصاالت في البلد، وآل ف وزي

غل  غل يش س إدارة  يش يس مجل س إدارة  منصب رئ يس مجل رآةاامنصب رئ رآةلش راخيص    .  .  لش نح الت ية لم ايير الرئيس ًا للمع وم تعريف ا تضمن المرس راخيص    آم نح الت ية لم ايير الرئيس ا  للمع وم تعريف ا تضمن المرس آم
رار     ًا لق رآات وفق ك الش ون تأسس تل ى أن يك دة، عل ة المتح ارات العربي ي اإلم دة لالتصاالت ف رآات الجدي رار    للش ا  لق رآات وفق ك الش ون تأسس تل ى أن يك دة، عل ة المتح ارات العربي ي اإلم دة لالتصاالت ف رآات الجدي للش

رة      أما المادة الثامنة من المرسوم، فعر     أما المادة الثامنة من المرسوم، فعر     .  .  يصدر عن اللجنة العليا لالتصاالت    يصدر عن اللجنة العليا لالتصاالت     رة      ضت للتدابير الخاصة للتعامل مع الفت ضت للتدابير الخاصة للتعامل مع الفت
 ..االنتقالية للمرسوم ريثما تصدر القواعد ذات الصلةاالنتقالية للمرسوم ريثما تصدر القواعد ذات الصلة

 
 ٢٠٠٣ لعام ٣ االتحادي رقم المرسوم  مالمح -١٧اإلطار 

 
ر قطاع االتصاالت ا ًا إطار إطاروضع المرسوموضع المرسوم  ًا لتحري ر قطاع االتصاالت  عام ا  لتحري د عام ي البل دف ي البل ار شرآة ف ار شرآة ، وأنهى احتك   ال ًالووضع جدوووضع جدو" " اتصاالتاتصاالت""، وأنهى احتك
أ المرسوم   وآذلك  وآذلك  .  .  حديد تواريخ قاطعة  حديد تواريخ قاطعة   دون ت   دون ت  ير القطاع ير القطاع لتحرلتحر أ المرسوم   أنش دين لتنظيم قطاع        أنش انين جدي دين لتنظيم قطاع         آي انين جدي ا   االتصاالت   االتصاالت   آي ا   هم ة  :: هم ة   اللجن ا    اللجن ا    العلي  العلي

از            تنظيم  تنظيم للرقابة على للرقابة على    والجهاز الوطني   والجهاز الوطني  ؛؛ االتصاالت  االتصاالت لإلشراف على قطاع  لإلشراف على قطاع   ة، وهو جه ى الخدمات المقدم از            القطاع واإلشراف عل ة، وهو جه ى الخدمات المقدم    القطاع واإلشراف عل
ل  ل منفص ن     ذوذومنفص ًا ع ًا ومالي تقل إداري انوني مس ان ق ن      آي ا  ع ا  ومالي تقل إداري انوني مس ان ق ائر آي ائرس زة األج األجس زةه وم ،،ه وم ، ويق ة، ويق ةبمهم ة    بمهم اعد للجن ذي المس ذراع التنفي ة     ال اعد للجن ذي المس ذراع التنفي  ال

 ::علىعلى ويعمل  ويعمل العلياالعليا
 

  لتلبية الطلب؛ لتلبية الطلب؛البلدالبلد أرجاء  أرجاء جميعجميعالتأآد من وصول الخدمات إلى التأآد من وصول الخدمات إلى  �
 ؛؛ للعمالء للعمالءخدمة مناسبةخدمة مناسبة  التأآد من قيام الشرآات بتقديمالتأآد من قيام الشرآات بتقديم �
اإلجراءات  اإلجراءات  رشادية ووضع  رشادية ووضع  النشرات اإلالنشرات اإل ترخيص عن طريق إصدار      ترخيص عن طريق إصدار      الحصول على   الحصول على  إرشاد الشرآات الراغبة في   إرشاد الشرآات الراغبة في    �

 المناسبة إلصدار التراخيص؛المناسبة إلصدار التراخيص؛
 .  .   العربية المتحدة العربية المتحدةتشجيع وتطوير شبكات االتصاالت ونظم المعلومات في اإلماراتتشجيع وتطوير شبكات االتصاالت ونظم المعلومات في اإلمارات �

 
اع  إال أنإال أن  ي لقط ر الفعل اع   التحري ي لقط ر الفعل ى           ا ا التحري ها عل ع فرض روط المتوق ي الش دد ف ة أو التش دى المرون ي م ن ف االت يكم ى          التص ها عل ع فرض روط المتوق ي الش دد ف ة أو التش دى المرون ي م ن ف االت يكم التص

ك  وهي    وهي   ،، القول النهائي   القول النهائي  التي تملك التي تملك   ، فهي ، فهي في يد اللجنة العليا لإلشراف    في يد اللجنة العليا لإلشراف      النهائيالنهائي القرار    القرار   يبقىيبقىالترخيص ألي مشغل جديد، حيث      الترخيص ألي مشغل جديد، حيث       ك تمل   تمل
راخيصصالحيات إصدارصالحيات إصدار راخيص الت ا   الت دها أو إلغائه اأو تجدي دها أو إلغائه ين   أو تجدي ذلك تعي راخيص، وآ وم الت ل ورس ى هيك راف عل ى اإلش ين   ، إضافة إل ذلك تعي راخيص، وآ وم الت ل ورس ى هيك راف عل ى اإلش ، إضافة إل

 .. سنوات قابلة للتجديد سنوات قابلة للتجديد٤٤أعضاء الجهاز التنظيمي لمدة أعضاء الجهاز التنظيمي لمدة 
________________________________ 

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥شاريين العرب، خدمات البحث االستراتيجي، شاريين العرب، خدمات البحث االستراتيجي،  مجموعة االست مجموعة االست ::المصدرالمصدر
 

 
ا إذا آانت             د م ًا بع يس معلوم ا إذا آانت           ومع أن للجنة العليا صالحية إصدار تراخيص لتقديم خدمات االتصاالت، ل د م ا  بع يس معلوم ومع أن للجنة العليا صالحية إصدار تراخيص لتقديم خدمات االتصاالت، ل

ة محددة      ة محددة     تلك التراخيص تشمل جميع أنشطة االتصاالت أو تقتصر على قطاعات فرعي د     .  .  تلك التراخيص تشمل جميع أنشطة االتصاالت أو تقتصر على قطاعات فرعي ًا بع يس معلوم ذلك ل د     وآ ا  بع يس معلوم ذلك ل وآ
ا هي الحال                " " اتصاالتاتصاالت""ت مفروضة على    ت مفروضة على    هل ستكون هناك التزاما   هل ستكون هناك التزاما    بكاتها، آم ى ش دة عل ا هي الحال                لتوصيل الشرآات العدي بكاتها، آم ى ش دة عل لتوصيل الشرآات العدي

ى تعظيم        .  .  في بلدان أخرى، أم ال    في بلدان أخرى، أم ال     ؤدي المنافسة إل ة أن ت ة آمل ى تعظيم        ولكن المؤآد أن اللجنة ستهتم بمراقبة األسعار بعناي ؤدي المنافسة إل ة أن ت ة آمل ولكن المؤآد أن اللجنة ستهتم بمراقبة األسعار بعناي
 ..الفائدة على العميل جودة وسعرا الفائدة على العميل جودة وسعرًا

 
 وضع الشرآة الرئيسية قبل فتح باب المنافسةوضع الشرآة الرئيسية قبل فتح باب المنافسة ))بب((
 

فوضعها المميز، بوصفها شرآة تحتكر المجال لفترة طويلة        فوضعها المميز، بوصفها شرآة تحتكر المجال لفترة طويلة        .  .  ستتأثر بشدة ستتأثر بشدة " " اتصاالتاتصاالت""ال يعتقد أن شرآة     ال يعتقد أن شرآة      
دوالرات في                         ٦٠٦٠وتضم ملكية حكومية قدرها     وتضم ملكية حكومية قدرها      ارات من ال ر من خمسة ملي ى توظيف أآث ة، ساعدها عل دوالرات في                          في المائ ارات من ال ر من خمسة ملي ى توظيف أآث ة، ساعدها عل  في المائ

ات    ن القطاع اراتي م اع االتصاالت اإلم ث أصبح  قط ه، بحي وير خدمات اع وتط ات   القط ن القطاع اراتي م اع االتصاالت اإلم ث أصبح  قط ه، بحي وير خدمات اع وتط الم القط ي الع ّورًا ف ر تط الم  األآث ي الع و را  ف ر تط .  .   األآث
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ة             ة            ولذلك هذا الوضع المميز للشرآة واستحواذها على بنية أساسية متقدم ا           ولذلك هذا الوضع المميز للشرآة واستحواذها على بنية أساسية متقدم وق عليه تها دون التف ا           من الصعب منافس وق عليه تها دون التف من الصعب منافس
 ..في مستوى الخدماتفي مستوى الخدمات

 
ال، نجحت شرآة    بيل المث ى س ال، نجحت شرآة  وعل بيل المث ى س ازة" " اتصاالتاتصاالت""وعل بة انتشار ممت ق نس ي تحقي ازةف بة انتشار ممت ق نس ي تحقي ي  ف يف تف .  .   خدمات اإلنترنت خدمات اإلنترن

 . . اليا  في اإلمارات العربية المتحدة قبل فتح باب المنافسةاليًا في اإلمارات العربية المتحدة قبل فتح باب المنافسة مالمح سوق اإلنترنت ح مالمح سوق اإلنترنت ح١٨١٨ويبين اإلطار ويبين اإلطار 
 

   سوق اإلنترنت في اإلمارات العربية المتحدة قبل فتح باب المنافسة-١٨اإلطار 
 

ة                 ة احتكاري وقًا مغلق زال س دة ال ت ة المتح ارات العربي ي اإلم ت ف وق اإلنترن ت س ة، آان ذه الدراس داد ه ى إع ة               حت ة احتكاري وقا  مغلق زال س دة ال ت ة المتح ارات العربي ي اإلم ت ف وق اإلنترن ت س ة، آان ذه الدراس داد ه ى إع حت
رآة  الح ش رآة لص الح ش االت""لص االتاتص ديها     ، ا، ا""اتص ة ل ال اإللكتروني دة األعم الل وح ن خ ت م دمات اإلنترن دم خ ي تق ديها     لت ة ل ال اإللكتروني دة األعم الل وح ن خ ت م دمات اإلنترن دم خ ي تق اني""لت انيإي آومب " " إي آومب

(e-Company)  .  .         ة ة         وتستثنى من ذلك مدينة دبي لإلنترنت التي تتمتع بوضع حصري في تقديم الخدمة داخل السوق المحددة لمدين وتستثنى من ذلك مدينة دبي لإلنترنت التي تتمتع بوضع حصري في تقديم الخدمة داخل السوق المحددة لمدين
ذا ا   .  .  اإلنترنت ومدينة اإلعالم وبعض المدن السكنية الجديدة حولها       اإلنترنت ومدينة اإلعالم وبعض المدن السكنية الجديدة حولها        ذا ا   وفي ه ع األمر            وفي ه ي لإلنترنت في واق ة دب ياق، تعمل مدين ع األمر            لس ي لإلنترنت في واق ة دب ياق، تعمل مدين لس

 .  .  مناطقمناطقالال   هذه هذهفيفي  ""اتصاالتاتصاالت""لخدمات شرآة لخدمات شرآة الحصري الحصري عمل الموزع عمل الموزع 
 

ام       " " إي آومباني إي آومباني ""المعروف بـ   المعروف بـ   " " اتصاالتاتصاالت""وفرع اإلنترنت في شرآة     وفرع اإلنترنت في شرآة       ام       الذي أسس في ع اج دمج قسمين     ٢٠٠٤٢٠٠٤الذي أسس في ع اج دمج قسمين      هو نت  هو نت
رآة  ن ش رآة م ن ش م " " اتصاالتاتصاالت""م ا قس ًا هم م مع ا قس ا  هم م (Emirates Internet Multimedia (EIM))مع م  وقس ارات .  .  Comtrust وقس وم أن اإلم ن المعل ارات وم وم أن اإلم ن المعل وم

، وأسست شرآة اتصاالت القسم السابق           ، وأسست شرآة اتصاالت القسم السابق           ١٩٩٥١٩٩٥العربية المتحدة آانت من أوائل البلدان العربية التي أدخلت اإلنترنت في عام             العربية المتحدة آانت من أوائل البلدان العربية التي أدخلت اإلنترنت في عام             
أي أي ""وترتبط وترتبط .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤ في عام  في عام Comtrust إلدارة جميع خدمات اإلنترنت قبل دمجه مع قسم     إلدارة جميع خدمات اإلنترنت قبل دمجه مع قسم    ٢٠٠٠٢٠٠٠ في عام     في عام    EIMالمعروف باسم   المعروف باسم   

 ..(Emirates Internet Exchange- EMIX)باإلنترنت دوليا  من خالل مقسم إنترنت اإلمارات باإلنترنت دوليًا من خالل مقسم إنترنت اإلمارات   ""آومبانيآومباني
 

، بلغ عدد المشترآين   ، بلغ عدد المشترآين   ٢٠٠٤٢٠٠٤ففي أواخر عام  ففي أواخر عام  .  .  وتتمتع اإلمارات العربية المتحدة بنسبة انتشار عالية لخدمات اإلنترنت        وتتمتع اإلمارات العربية المتحدة بنسبة انتشار عالية لخدمات اإلنترنت         
دل               ٤١٤٤١٤  ٠٠٠٠٠٠ ون مستخدم بمع ر من ملي دل                مشترك بينما بلغ عدد المستخدمين أآث ون مستخدم بمع ر من ملي غ           مشترك بينما بلغ عدد المستخدمين أآث ادة سنوية تراآمي بل غ           زي ادة سنوية تراآمي بل ين      ٢٦٢٦ زي ة ب ين       في المائ ة ب  في المائ

رة من              .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤ و  و ١٩٩٩١٩٩٩عامي  عامي   رة من              وتشير التوقعات إلى أن هذا النمو سيستمر في الفت ى   ٢٠٠٤٢٠٠٤وتشير التوقعات إلى أن هذا النمو سيستمر في الفت ى    إل دل تراآمي    ٢٠٠٩٢٠٠٩ إل دل تراآمي    ، ولكن بمع ، ولكن بمع
 مشترك وعدد المستخدمين ثالثة ماليين مستخدم في أواخر  مشترك وعدد المستخدمين ثالثة ماليين مستخدم في أواخر ٨٠٠٨٠٠  ٠٠٠٠٠٠ في المائة، بحيث يتجاوز عدد المشترآين      في المائة، بحيث يتجاوز عدد المشترآين     ١٥١٥أقل قدره   أقل قدره   

 ..٢٠٠٩٢٠٠٩عام عام 
 

اظرة الجدد وفي عدد       خطوط المشترآين  خطوط المشترآين  ومن المتوقع استمرار الزيادة في عدد مشترآي خدمات      ومن المتوقع استمرار الزيادة في عدد مشترآي خدمات        ر المتن ة غي اظرة الجدد وفي عدد        الرقمي ر المتن ة غي  الرقمي
ى                       ادي إل ع مستوى اشتراآهم من االشتراك الع ى رف ى                      المشترآين الحاليين الذين سيتجهون إل ادي إل ع مستوى اشتراآهم من االشتراك الع ى رف ر     خطوط المشترآين   خطوط المشترآين   المشترآين الحاليين الذين سيتجهون إل ة غي ر      الرقمي ة غي  الرقمي

ة    ة العريض دمات الحزم ى خ اظرة للحصول عل ة   المتن ة العريض دمات الحزم ى خ اظرة للحصول عل رآة       وو.  .  المتن ه ش وم ب ا تق ى م ًا إل ي قياس تنتاج منطق ي اس ات ه ذه التوقع رآة       ه ه ش وم ب ا تق ى م ا  إل ي قياس تنتاج منطق ي اس ات ه ذه التوقع ه
ى                        " " اتصاالتاتصاالت"" ة إل ينتج من دخول الشرآة الثاني ذي س ر ال ى األث ة، إضافة إل ذه الخدم رويج ه ة لت ى                        من حمالت تسويقية منظم ة إل ينتج من دخول الشرآة الثاني ذي س ر ال ى األث ة، إضافة إل ذه الخدم رويج ه ة لت من حمالت تسويقية منظم

اظرة مع          خطوط المشترآين خطوط المشترآين ، والتي يتوقع أن تقدم خدمات       ، والتي يتوقع أن تقدم خدمات       ٢٠٠٧٢٠٠٧السوق اعتبارا  من عام     السوق اعتبارًا من عام      ر المتن ة غي اظرة مع           الرقمي ر المتن ة غي خدمات الخطوط    خدمات الخطوط     الرقمي
 ..الثابتةالثابتة
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 )تابع (١٨اإلطار 

 
وتشمل سوق اإلنترنت في اإلمارات العربية المتحدة مجموعة واسعة من الخدمات، وتحل في المرتبة الثالثة من حيث          وتشمل سوق اإلنترنت في اإلمارات العربية المتحدة مجموعة واسعة من الخدمات، وتحل في المرتبة الثالثة من حيث           

لكية  دمات الالس ة والخ دمات الثابت د سوق الخ ة بع د المالي دفق العوائ لكية ت دمات الالس ة والخ دمات الثابت د سوق الخ ة بع د المالي دفق العوائ رآة .  .  ت ة لش ة اآلتي بًا للمنافس رآة وتحس ة لش ة اآلتي با  للمنافس ع " " اتصاالتاتصاالت""وتحس ع م تح م تح ف ف
ر عدد من                      ””إي آومباني إي آومباني ““السوق، تسعى شرآة    السوق، تسعى شرآة     ى أآب ديم خدماتها وعروضها إل ة لتق ادة وعاجل ة واسعة ج ق تغطي ر عدد من                      ، إلى تحقي ى أآب ديم خدماتها وعروضها إل ة لتق ادة وعاجل ة واسعة ج ق تغطي ، إلى تحقي

 ..المستخدمين قبل بدء المنافسةالمستخدمين قبل بدء المنافسة
 

ى                ى              ويترافق انتشار خدمات اإلنترنت مع انتشار مواٍز للمحتوى الرقمي حيث تكثر المحالت والصحف والمعلومات عل ويترافق انتشار خدمات اإلنترنت مع انتشار مواز  للمحتوى الرقمي حيث تكثر المحالت والصحف والمعلومات عل
ي لإلنترنت                      المواقع اإللكترون المواقع اإللكترون  ة دب ا في مدين روع له تح ف المحتوى بف ة مختصة ب ي لإلنترنت                      ية، وحيث تقوم شرآات عديدة عالمية وإقليمي ة دب ا في مدين روع له تح ف المحتوى بف ة مختصة ب ية، وحيث تقوم شرآات عديدة عالمية وإقليمي

اخ اقتصادي             ة مشجعة، ومن ة أساسية متطورة، وهياآل قانوني اخ اقتصادي            ومدينة دبي لإلعالم، وذلك لما تتمتع به هاتان المدينتان من بني ة مشجعة، ومن ة أساسية متطورة، وهياآل قانوني ومدينة دبي لإلعالم، وذلك لما تتمتع به هاتان المدينتان من بني
 ..مشرقمشرق

________________________________ 
 .٢٠٠٥العرب، خدمات البحث االستراتيجي، مجموعة االستشاريين  :المصدر

 
 

دمان للسكان           " " اتصاالتاتصاالت""وقبل تأسيس شرآة    وقبل تأسيس شرآة      ي، تق دمان للسكان           آانت هناك شرآتان للتشغيل في آل من دبي وأبو ظب ي، تق آانت هناك شرآتان للتشغيل في آل من دبي وأبو ظب
دودة ة مح ة جغرافي دمات االتصاالت بتغطي دودةخ ة مح ة جغرافي دمات االتصاالت بتغطي ام .  .  خ ي ع ام وف ي ع م ١٩٧٦١٩٧٦وف رار رق ة الق ة االتحادي م ، أصدرت الحكوم رار رق ة الق ة االتحادي   ٧٨٧٨، أصدرت الحكوم

رآة واح   ا ش رآتين لتكّون ج الش أن دم رآة واح  بش ا ش رآتين لتكو ن ج الش أن دم م بش م دة باس امي   ".  ".  اتصاالتاتصاالت""دة باس ي ع ديلين ف رار لتع ذا الق امي   وخضع ه ي ع ديلين ف رار لتع ذا الق   ١٩٩١١٩٩١وخضع ه
ة       .  .  ١٩٩٨١٩٩٨وو ة حماي ات الفدرالي اص بالهيئ انون الخ نح الق ديلين، يم رار والتع ذا الق ى ه الوة عل ة       وع ة حماي ات الفدرالي اص بالهيئ انون الخ نح الق ديلين، يم رار والتع ذا الق ى ه الوة عل  وع

رآة  اري للش ع االحتك رآة للوض اري للش ع االحتك ام  .  .  للوض ذ ع ام  ومن ذ ع بحت ١٩٧٦١٩٧٦ومن بحت ، أص االت""، أص االتاتص دمات    " " اتص د لخ وطني الوحي غل ال ي المش دمات    ه د لخ وطني الوحي غل ال ي المش ه
ذي يرشحها بوضوح ألن تكون هي            ، باستثناء الوضع الخاص لمدينة دبي لإلنترنت      ، باستثناء الوضع الخاص لمدينة دبي لإلنترنت      االتصاالت في البلد بأسره   االتصاالت في البلد بأسره    ذي يرشحها بوضوح ألن تكون هي             ال  ال

اني  اني المشغل الث ذي سيسمح المشغل الث وطني ال ذي سيسمح ال وطني ال ي القريب العاجل""اتصاالتاتصاالت " "ةةبمنافسبمنافسال ي القريب العاجل ف د .  .   ف ة الوحي ل مصدر المنافس د ولع ة الوحي ل مصدر المنافس ولع
ل، وهو القطاع الفرعي                       زة بالكاب افس قطاع التلف وني التي تن ل، وهو القطاع الفرعي                      للشرآة في الوضع الحالي هو شرآات البث التلفزي زة بالكاب افس قطاع التلف وني التي تن للشرآة في الوضع الحالي هو شرآات البث التلفزي

 ..١٩٩٣١٩٩٣الذي جرى تحريره في عام الذي جرى تحريره في عام 
 
 ية المتحدةية المتحدةنظرة عامة إلى تحرير قطاع االتصاالت في اإلمارات العربنظرة عامة إلى تحرير قطاع االتصاالت في اإلمارات العرب ))جج((
 

ذا القطاع                     ة ه رة في ترآيب ة آبي ام المنافسة نقل ذا القطاع                   يعتبر فتح قطاع االتصاالت أم ة ه رة في ترآيب ة آبي ام المنافسة نقل م تكن          .  .  يعتبر فتح قطاع االتصاالت أم ة ل ذه النقل م تكن          إال أن ه ة ل ذه النقل إال أن ه
ا آانت تحرآات شرآة                       رة، وربم ذ فت ا آانت تحرآات شرآة                      غير منتظرة، فموضوع تحرير قطاع االتصاالت آان مثار نقاش وجدل من رة، وربم ذ فت غير منتظرة، فموضوع تحرير قطاع االتصاالت آان مثار نقاش وجدل من

ة         ٢٠٠٣٢٠٠٣في عام   في عام   " " اتصاالتاتصاالت"" تثمارية وفني ة          على عدة مسارات اس تثمارية وفني ة             على عدة مسارات اس تعدادها لمواجه ى اس دل عل رًا ي ة            وتسويقية مؤش تعدادها لمواجه ى اس دل عل وتسويقية مؤشرا  ي
 ..المنافسةالمنافسة

 
ن       م تك االت، ل اع االتص يم قط أن تنظ د بش رار الجدي ل صدور الق ن     وقب م تك االت، ل اع االتص يم قط أن تنظ د بش رار الجدي ل صدور الق االتاتصاالت""وقب غل  " " اتص دور المش وم ب غل  تق دور المش وم ب تق

م   .  .  فحسب، بل بدور المنظ م أيضا ، وآان وزير االتصاالت يرأس مجلس إدارتها     فحسب، بل بدور المنّظم أيضًا، وآان وزير االتصاالت يرأس مجلس إدارتها      م   والجدير بالذآر أن ذلك الوضع ل والجدير بالذآر أن ذلك الوضع ل
رآة س  ي الش ن يعط رآة س يك ي الش ن يعط تراتيجية   يك ائل االس ي المس رارات والفصل ف م الق ي حس ة ف تراتيجية   لطات مطلق ائل االس ي المس رارات والفصل ف م الق ي حس ة ف ية  .  .  لطات مطلق ة السياس ية  فالبني ة السياس فالبني

ا            وذ م ه من النف ذي ل ارات، ال ام اإلم ى لحك ا           والتشريعية للدولة تضع السلطة العليا ضمن اختصاص المجلس األعل وذ م ه من النف ذي ل ارات، ال ام اإلم ى لحك والتشريعية للدولة تضع السلطة العليا ضمن اختصاص المجلس األعل
ة برل                 ى انتظار موافق ة برل                يسمح له بإنفاذ اإلرادة السياسية، وتفعيل القرارات دون الحاجة إل ى انتظار موافق ا هي الحال في          يسمح له بإنفاذ اإلرادة السياسية، وتفعيل القرارات دون الحاجة إل ة، آم ا هي الحال في          ماني ة، آم ماني

رى دان األخ رىالبل دان األخ رعة     .  .  البل زم وس ة بح ام المنافس اع أم تح القط رار ف ية ق ذت اإلرادة السياس ذلك نف رعة     ول زم وس ة بح ام المنافس اع أم تح القط رار ف ية ق ذت اإلرادة السياس ذلك نف  ول
 ..حينما ارتأت ذلكحينما ارتأت ذلك

 
تثمار،                     ال واالس تح األسواق في مجال األعم لوبها في ف تثمار،                   وقياسًا إلى سرعة اإلمارات العربية المتحدة وأس ال واالس تح األسواق في مجال األعم لوبها في ف وقياسا  إلى سرعة اإلمارات العربية المتحدة وأس

تح القطاع          .  .  تأخر نسبيا  عن موعده   تأخر نسبيًا عن موعده   فإن قرار تنظيم قطاع االتصاالت قد       فإن قرار تنظيم قطاع االتصاالت قد        ولكن مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة، ف تح القطاع          ولكن مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة، ُف
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ة          ة العربي ر والمملك ان وقط واق ُعم تح أس ل ف ن قب ت، ولك رين والكوي واق األردن والبح تح أس د ف ة بع ة         للمنافس ة العربي ر والمملك ان وقط واق ع م تح أس ل ف ن قب ت، ولك رين والكوي واق األردن والبح تح أس د ف ة بع للمنافس
 . . السعودية للمنافسة في قطاع االتصاالتالسعودية للمنافسة في قطاع االتصاالت

 
ة          ولعل الدافع الرئيسي إلى اتخاذ القرار بفتح قطاع اال        ولعل الدافع الرئيسي إلى اتخاذ القرار بفتح قطاع اال          ارات العربي ة اإلم ة          تصاالت أمام المنافسة هو محاول ارات العربي ة اإلم تصاالت أمام المنافسة هو محاول

ة            د بالتزامات حقيقي د تعه م يكن ق د ل ذا البل ة           المتحدة االمتثال لتوجيهات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية مع أن ه د بالتزامات حقيقي د تعه م يكن ق د ل ذا البل المتحدة االمتثال لتوجيهات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية مع أن ه
ي مع      .  .  مع المنظمة في هذا الشأن حين صدور القرار       مع المنظمة في هذا الشأن حين صدور القرار        ي مع      ولكن هذا ال ينفي أهمية تلك الخطوة عند بدء التفاوض الفعل ولكن هذا ال ينفي أهمية تلك الخطوة عند بدء التفاوض الفعل

 ..المنظمةالمنظمة
 

ة ناشئة      .  .  وساعد على هذه الخطوة تزامن الضغوط الخارجية مع الضغوط الداخلية         وساعد على هذه الخطوة تزامن الضغوط الخارجية مع الضغوط الداخلية           ة ناشئة      فهناك ضغوط خارجي فهناك ضغوط خارجي
ع   ارة الحرة م ات التج ة واتفاق ارة العالمي ة التج ياق منظم ي س اون الخليجي ف دان مجلس التع ع بل ع  من المنافسة م ارة الحرة م ات التج ة واتفاق ارة العالمي ة التج ياق منظم ي س اون الخليجي ف دان مجلس التع ع بل من المنافسة م

ا بعض الشخصيات البارزة داخل الحكومة ومن        ا بعض الشخصيات البارزة داخل الحكومة ومن        مارسهمارسهتتالواليات المتحدة األمريكية؛ آما إن هناك ضغوط داخلية         الواليات المتحدة األمريكية؛ آما إن هناك ضغوط داخلية         
القطاعين العام والخاص، مؤآدين أن االستفادة القصوى من إمكانات قطاع حيوي آقطاع االتصاالت ال يمكن أن              القطاعين العام والخاص، مؤآدين أن االستفادة القصوى من إمكانات قطاع حيوي آقطاع االتصاالت ال يمكن أن              
حاب  ع أص ان جمي و آ ى ول رة حت ة ح ية مفتوح وق تنافس ل س ي ظ ق إال ف حاب تتحق ع أص ان جمي و آ ى ول رة حت ة ح ية مفتوح وق تنافس ل س ي ظ ق إال ف  تتحق

 ..ات داخل البلدات داخل البلدالمصلحة من الشرآات المحلية، لكي تتسنى إعادة توليد الثروالمصلحة من الشرآات المحلية، لكي تتسنى إعادة توليد الثرو
 

تويين السياسي                         ى المس اهم وطني عل تح قطاع االتصاالت في ظل تف ياق، اُتخذت خطوة ف ذا الس تويين السياسي                       وفي ه ى المس اهم وطني عل تح قطاع االتصاالت في ظل تف ياق، ات خذت خطوة ف ذا الس وفي ه
اب المنافسة               تح ب ق ف اب المنافسة              واالقتصادي، واتجاه نحو تعظيم الفائدة من القطاع لصالح القطاعين العام والخاص عن طري تح ب ق ف واالقتصادي، واتجاه نحو تعظيم الفائدة من القطاع لصالح القطاعين العام والخاص عن طري

 ..اوض مع العالم الخارجياوض مع العالم الخارجيوتحرير القطاع جزئيا ، من أجل آسب نقاط في محاوالت التفوتحرير القطاع جزئيًا، من أجل آسب نقاط في محاوالت التف
 

ويعتقد الخبراء أن سوق االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة يمكنها أن تستوعب مستثمرين، أجانب               ويعتقد الخبراء أن سوق االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة يمكنها أن تستوعب مستثمرين، أجانب                
نتيجة لسرعة نموها جنبا  إلى جنب مع النمو العام لالقتصاد اإلماراتي آكل، والذي ازداد ستة مرات في غضون      نتيجة لسرعة نموها جنبًا إلى جنب مع النمو العام لالقتصاد اإلماراتي آكل، والذي ازداد ستة مرات في غضون      

ي ال   ٢٦٢٦ اد ف ر اقتص ع أآب بح راب ًا، وأص ي ال    عام اد ف ر اقتص ع أآب بح راب ا ، وأص عودية     عام ة الس ة العربي د المملك ة بع ة العربي عودية    منطق ة الس ة العربي د المملك ة بع ة العربي  منطق
ويتوقع أن تستمر اإلمارات العربية المتحدة في تحقيق مزيد من النمو السنوي في األعوام                ويتوقع أن تستمر اإلمارات العربية المتحدة في تحقيق مزيد من النمو السنوي في األعوام                .  .  ))٢٥٢٥((والجزائر ومصر والجزائر ومصر 

ك                     د، وذل ة لألنشطة االقتصادية في البل وة المحرآ ة التي أصبحت الق ر النفطي ك                    المقبلة، وخاصة في القطاعات غي د، وذل ة لألنشطة االقتصادية في البل وة المحرآ ة التي أصبحت الق ر النفطي المقبلة، وخاصة في القطاعات غي
  ٥٥وآذلك تزايد عدد السكان في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة           وآذلك تزايد عدد السكان في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة           .  .   الحكومة في تنويع مصادر الدخل      الحكومة في تنويع مصادر الدخل     نتيجة لسياسة نتيجة لسياسة 

 . . ))٢٦٢٦((في المائة سنويا  في األعوام السبعة عشر الماضية ليسج ل أعلى معدالت في المنطقة العربيةفي المائة سنويًا في األعوام السبعة عشر الماضية ليسّجل أعلى معدالت في المنطقة العربية
 

ذلك      ويتوقع المصرف المرآزي ووزارة التخطيط ارتفاع معد الت النمو السكاني في األ           ويتوقع المصرف المرآزي ووزارة التخطيط ارتفاع معّدالت النمو السكاني في األ             ة، وآ ذلك      عوام المقبل ة، وآ عوام المقبل
غ    ذي بل ومي، ال دخل الق ن ال رد م ط نصيب الف اع متوّس غ   ارتف ذي بل ومي، ال دخل الق ن ال رد م اع متوس ط نصيب الف ام ١٩١٩  ١٢٤١٢٤ارتف ي ع ي ف ام  دوالر أمريك ي ع ي ف ير .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢ دوالر أمريك ير وتش وتش

ى المنتجات والخدمات االستهالآية                    ى المنتجات والخدمات االستهالآية                   اإلحصاءات آذلك إلى أن الشعب اإلماراتي من أآثر الشعوب إنفاقًا عل نحو  نحو  ((اإلحصاءات آذلك إلى أن الشعب اإلماراتي من أآثر الشعوب إنفاقا  عل
ام  ١٢٤١٢٤ ي ع ار دوالر ف ام   ملي ي ع ار دوالر ف ك المؤشر ).  ).  ٢٠٠٢٢٠٠٢ ملي ك المؤشر وآل تل د   وآل تل دة بع ة المتح ارات العربي ة تجعل سوق اإلم د   ات مجتمع دة بع ة المتح ارات العربي ة تجعل سوق اإلم ات مجتمع

 ..تحريره سوقا  ذات آفاق واسعة وقدرة على جذب االستثمارات المحلية والعربية والعالميةتحريره سوقًا ذات آفاق واسعة وقدرة على جذب االستثمارات المحلية والعربية والعالمية
 
 
 

 )٢٧(تحسين البنية األساسية وخدماتها في لبنان  -٣
                                           

 ..٢٠٠٣٢٠٠٣ دوالر في عام  دوالر في عام ارار ملي ملي٧٦,٥٧٦,٥ إلى  إلى ١٩٧٥١٩٧٥ر في عام ر في عام  دوال دوالارار ملي ملي١٠,٨١٠,٨من ناتج قومي إجمالي قدره من ناتج قومي إجمالي قدره     ))٢٥٢٥((

 ..٢٠٠١٢٠٠١ مليون فقط في عام  مليون فقط في عام ٣,٢٣,٢مقابل مقابل  مليون نسمة  مليون نسمة ٤,١٤,١ سجلت اإلحصاءات عدد سكان قدره  سجلت اإلحصاءات عدد سكان قدره ٢٠٠٣٢٠٠٣في عام في عام     ))٢٦٢٦((

   . .  عدد من المصادر والمقابالت مع المتخصصين عدد من المصادر والمقابالت مع المتخصصينمنمنجمعت المادة العلمية ومحتوى هذه الدراسة الفرعية جمعت المادة العلمية ومحتوى هذه الدراسة الفرعية   ))٢٧٢٧((



-٥٣- 

 
ان، ومنا       ي لبن ية لالتصاالت ف ة األساس ح البني بعض مالم ًا ل زء عرض ذا الج ان، ومنا     يتضمن ه ي لبن ية لالتصاالت ف ة األساس ح البني بعض مالم ا  ل زء عرض ذا الج ديات  يتضمن ه ة التح ديات  قش ة التح قش

 ..واالستراتيجيات المرتبطة بهاواالستراتيجيات المرتبطة بها
 
 الشبكة العامةالشبكة العامةوصف وصف  ))أأ((
 

رات                  ١٧١٧يبين الشكل   يبين الشكل     ات يجري وصفها في الفق رات                   أن شبكة وزارة االتصاالت اللبنانية تتكون من ثالث طبق ات يجري وصفها في الفق  أن شبكة وزارة االتصاالت اللبنانية تتكون من ثالث طبق
 ::]]١٤١٤[[التاليةالتالية

 
زين رئيسيين           .  .   الرئيسي  الرئيسي بتدالبتدالهي طبقة اال  هي طبقة اال  : : طبقة المجمع طبقة المجمع  ))١١((  ة تتكون من مرآ ذه الطبق زين رئيسيين           وه ة تتكون من مرآ ذه الطبق ي ي األول ف  األول ف  : : وه

الن ب  دة، ويعم ي الجدي اني ف ة والث الن ب العدلي دة، ويعم ي الجدي اني ف ة والث امالعدلي امنظ ي،  نظ رابط البين ي للت اذ الرقم ي،النف رابط البين ي للت اذ الرقم ة   النف ب البني كالن قل ة ويش ب البني كالن قل ويش
ل  اف الضوئية تعم ددة من األلي ات متع ن حلق الي م بكة، حيث تشكل الوسيط اإلرس ية للش ل األساس اف الضوئية تعم ددة من األلي ات متع ن حلق الي م بكة، حيث تشكل الوسيط اإلرس ية للش األساس

  ميغابت بالثانية وما فوق؛ ميغابت بالثانية وما فوق؛٦٢٢٦٢٢بنظام التراتبية الرقمية المتزامنة بسرعات بنظام التراتبية الرقمية المتزامنة بسرعات 
 

ة بنظام                  طبقة  طبقة   ))٢٢((  ة انتقالي ة لطبق ة مكون ة بنظام                  المضمم العرضي وتتكون من ثمانية مواقع في المقاسم االنتقالي ة انتقالي ة لطبق ة مكون المضمم العرضي وتتكون من ثمانية مواقع في المقاسم االنتقالي
زين الرئيسيين بالمستوى                          ا مباشرة بكل من المرآ ي، ويتصل آل منه رابط البين زين الرئيسيين بالمستوى                         النفاذ الرقمي للت ا مباشرة بكل من المرآ ي، ويتصل آل منه رابط البين النفاذ الرقمي للت

دًا في     .  .  األول من خالل الحلقات المتعددة من األلياف الضوئية       األول من خالل الحلقات المتعددة من األلياف الضوئية        ة تحدي دا  في     وتقع المراآز الثماني ة تحدي دة  وتقع المراآز الثماني دة   الجدي  الجدي
 والعدلية وطرابلس وصيدا وجونيه ورأس بيروت ورأس النبع وزحله؛والعدلية وطرابلس وصيدا وجونيه ورأس بيروت ورأس النبع وزحله؛

 
 الموجودة في آل مقسم من المقاسم          الموجودة في آل مقسم من المقاسم         البداالتالبداالتطبقة المضمم المحلي األولى وتقسم إلى مجموعة من         طبقة المضمم المحلي األولى وتقسم إلى مجموعة من          ))٣٣(( 

ة والتي         .  .  الرئيسية في البلد  الرئيسية في البلد   ة موجودة داخل المقاسم المحلي ة والتي         وتتكون هذه الطبقة من مضممات أولي ة موجودة داخل المقاسم المحلي وتتكون هذه الطبقة من مضممات أولي
ل مجم ل مجمتتص ة     تتص ة االنتقالي ز الثماني ن المراآ ز م ة بمرآ ل منطق ي آ ا ف ات منه ة     وع ة االنتقالي ز الثماني ن المراآ ز م ة بمرآ ل منطق ي آ ا ف ات منه  وع

تخدام سرعات    ال باس ة لإلرس بكة المرآزي ق الش ة، ويجري االتصال عن طري ك المنطق دم تل تخدام سرعات   يخ ال باس ة لإلرس بكة المرآزي ق الش ة، ويجري االتصال عن طري ك المنطق دم تل يخ
 .. ميغاب بالثانية ميغاب بالثانية٢٢قدرها قدرها 

 
ع األمر       ويعتبرويعتبر  ع األمر     المضمم العرضي في واق ة المضمم العرضي في واق ة بدال ة سرعات   بدال ة سرعات    من فئ وم بتضميم      E1   من فئ وم بتضميم      ، التي صممت بحيث تق ، التي صممت بحيث تق
اة صوتية    ٣٠٣٠((ك األطر إلى قنوات     ك األطر إلى قنوات     وتفكيوتفكي اة صوتية     قن درها           ) )  قن ا بسرعة ق تقلة آل منه درها           مس ا بسرعة ق تقلة آل منه ة    ٦٤٦٤مس ة     آيلوبت بالثاني وتصل سعة    وتصل سعة    .  .   آيلوبت بالثاني
ق نمط البث          .  .   قناة رقمية مستقلة    قناة رقمية مستقلة   ٦٢٠٦٢٠ في المضمم إلى نحو       في المضمم إلى نحو      بتدالبتدالاالاال ق نمط البث          أما تسيير الشبكة فيجري عن طري من نقطة    من نقطة      أما تسيير الشبكة فيجري عن طري

اط دة نق ى ع اطإل دة نق ى ع قإل ع عن طري اط المجم اثنتين من نق ق حيث يتصل آل مضمم مباشرة ب ع عن طري اط المجم اثنتين من نق ر من خطوط  حيث يتصل آل مضمم مباشرة ب ين أو أآث ر من خطوط  اثن ين أو أآث  اثن
 ..]]١٤١٤[[ في شكل نجمة شبكية في شكل نجمة شبكيةE1االتصال االتصال 

 
ى مستوى      .  .  وتستخدم نظم شبكات األلياف الضوئية وسطا  إرساليا  على مستوى المضمم العرضي          وتستخدم نظم شبكات األلياف الضوئية وسطًا إرساليًا على مستوى المضمم العرضي            ا عل ى مستوى      أم ا عل أم

المضمم المحلي األولى، فالغرض الرئيسي هو توفير خطوط االتصال العامة والخاصة لتوصيل العمالء بالشبكة                 المضمم المحلي األولى، فالغرض الرئيسي هو توفير خطوط االتصال العامة والخاصة لتوصيل العمالء بالشبكة                 
الربط المباشر مع                         من ناحية،   من ناحية،    ة أخرى، حيث ال ُيسمح ب ل من ناحي الي المقاب الربط المباشر مع                         والربط مع المضمم العرضي االنتق ة أخرى، حيث ال ي سمح ب ل من ناحي الي المقاب والربط مع المضمم العرضي االنتق

 ].].١٥١٥[[المجمع الرئيسيالمجمع الرئيسي
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   البنية األساسية لشبكة اإلرسال المرآزية في لبنان-١٧الشكل 
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 ]]١٢١٢[[بعض خدمات وزارة االتصاالت اللبنانيةبعض خدمات وزارة االتصاالت اللبنانية ))بب((
 

ود بهدف تحديث وتطوير              بذلت وزارة االتصاالت اللبنانية ف    بذلت وزارة االتصاالت اللبنانية ف      ر من الجه دة الماضية الكثي ود بهدف تحديث وتطوير              ي األعوام العدي ر من الجه دة الماضية الكثي ي األعوام العدي
ية  ة األساس ية البني ة األساس ا            .  .  البني ب اهتمامه ع اإلدارة نص ث تض وق حي ات الس و آلي ه نح ديث بالتوج ك التح رن ذل د اقت ا            وق ب اهتمامه ع اإلدارة نص ث تض وق حي ات الس و آلي ه نح ديث بالتوج ك التح رن ذل د اقت  وق

 ..رضا العمالء وجودة خدمات الزبائن والتجدد في الخدمات المقدمة لهمرضا العمالء وجودة خدمات الزبائن والتجدد في الخدمات المقدمة لهم
 

 ]]١٢١٢[[خطوط الربط المستأجرةخطوط الربط المستأجرة ))١١(( 
 

ال   تعتتعت  ال   بر خدمة خطوط الربط المستأجرة من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمشترآين في قطاع األعم بر خدمة خطوط الربط المستأجرة من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمشترآين في قطاع األعم
اتهم ة احتياج اتهملتلبي ة احتياج ن       . . لتلبي دأ م رعات تب ة بس الل دارة اتصال دائم ن خ وقعين م ين م ربط ب ة ال يح إمكاني ي تت ن     فه دأ م رعات تب ة بس الل دارة اتصال دائم ن خ وقعين م ين م ربط ب ة ال يح إمكاني ي تت   ٦٤٦٤فه

ى      ل إل ة وتص ي الثاني ت ف ى     آيلوب ل إل ة وتص ي الثاني ت ف روع المص     ٢٢آيلوب ربط ف تخدم ل ة وتس ي الثاني ت ف روع المص      ميغاب ربط ف تخدم ل ة وتس ي الثاني ت ف ة   ميغاب ات العام ة  ارف والمؤسس ات العام ارف والمؤسس
ى                         اذ إل ى استخدامها في إتاحة النف ا باإلضافة إل اه وغيره ى                        والجامعات وآذلك لمراقبة مواقع هيئات الكهرباء والمي اذ إل ى استخدامها في إتاحة النف ا باإلضافة إل اه وغيره والجامعات وآذلك لمراقبة مواقع هيئات الكهرباء والمي

 ..اإلنترنتاإلنترنت
 

ددة                ات متع اف الضوئية، التي تتضمن حلق ة لأللي ى الشبكة المرآزي تأجرة إل ددة              وتستند خدمة الخطوط المس ات متع اف الضوئية، التي تتضمن حلق ة لأللي ى الشبكة المرآزي تأجرة إل وتستند خدمة الخطوط المس
ة     .  .  الحلقات في حالة حدوث عطل في إحدى الوصالت   الحلقات في حالة حدوث عطل في إحدى الوصالت   وتعمل بنظام التسيير اآللي بين     وتعمل بنظام التسيير اآللي بين      ك الخدم وزارة تل دم ال ة     وتق ك الخدم وزارة تل دم ال وتق

على مستوى محلي يغطي جميع أرجاء البلد، وآذلك على المستوى الدولي، وتجري مراقبة التشغيل واإلدارة من                  على مستوى محلي يغطي جميع أرجاء البلد، وآذلك على المستوى الدولي، وتجري مراقبة التشغيل واإلدارة من                  
 ].].١٢١٢[[خالل وزارة االتصاالت ومراآز التشغيل المتخصصة بهاخالل وزارة االتصاالت ومراآز التشغيل المتخصصة بها

 
تأجرة         الوصف الفني لنظام ت     الوصف الفني لنظام ت    ١٨١٨ويبين الشكل   ويبين الشكل     تأجرة        حقيق الربط بين موقعين باستخدام الخطوط المتناظرة المس .  .  حقيق الربط بين موقعين باستخدام الخطوط المتناظرة المس

ة             ١٩١٩ويبين الشكل   ويبين الشكل    ة              الوصف الفني لنظام تحقيق الربط بين موقعين باستخدام الخطوط الرقمي ويتضح أن أسلوب     ويتضح أن أسلوب     .  .   الوصف الفني لنظام تحقيق الربط بين موقعين باستخدام الخطوط الرقمي

Int’l Gateway 
Int’l Gateway 

Int’l 
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د          د         الربط هو ذاته للنظامين بحيث تتشكل دارات خط الربط من خالل المرور بالطبقات الثالث الهرمية للشبكة ابت اء اء الربط هو ذاته للنظامين بحيث تتشكل دارات خط الربط من خالل المرور بالطبقات الثالث الهرمية للشبكة ابت
ة             ة المرآزي ة            من المقسم المحلي وصعودًا إلى المجمع الرئيسي في الطبق ة المرآزي ارق الرئيسي هو في استخدام            .  .  من المقسم المحلي وصعودا  إلى المجمع الرئيسي في الطبق ارق الرئيسي هو في استخدام            ولكن الف ولكن الف

اج الخط     .  .  أجهزة مختلفة عند موقع العميل   أجهزة مختلفة عند موقع العميل    ل، يحت اج الخط     فبينما يحتاج الخط المتناظر إلى جهاز مودم يحد من سرعة النق ل، يحت فبينما يحتاج الخط المتناظر إلى جهاز مودم يحد من سرعة النق
م  ة باس وع الوحدات المعروف ن ن از آخر م ى جه م الرقمي إل ة باس وع الوحدات المعروف ن ن از آخر م ى جه ين NTUالرقمي إل راوح ب يح سرعات تت ي تت ين  والت راوح ب يح سرعات تت ي تت  آيلوبت  آيلوبت ٦٤٦٤ والت

 ].].١٢١٢[[ آيلوبت بالثانية آيلوبت بالثانية٢٠٤٨٢٠٤٨بالثانية وبالثانية و
 

ة            و بواب ر ه ب اآلخ ون الجان ا يك ل بينم ع العم ي موق انبين ف د الج ون أح دولي، يك ربط ال ال ال ي ح ة          وف و بواب ر ه ب اآلخ ون الجان ا يك ل بينم ع العم ي موق انبين ف د الج ون أح دولي، يك ربط ال ال ال ي ح وف
 . . وفي هذه الحالة تسمى هذه الوصلة بنصف الدارة الدوليةوفي هذه الحالة تسمى هذه الوصلة بنصف الدارة الدولية.  .  االتصاالت الدوليةاالتصاالت الدولية

 
 الفني ألسلوب تحقيق الربط باستخدام الخطوط التماثلية  الوصف -١٨الشكل 

 

 
 ..”Lebanon.  Ministry of Post & Telecommunications/Ogero. “Leased Line Services Addressing Business Need  ::المصدرالمصدر

 
 ]١٢[  الوصف الفني ألسلوب تحقيق الربط باستخدام الخطوط الرقمية-١٩الشكل 

 

 
 ..”Lebanon.  Ministry of Post & Telecommunications/Ogero. “Leased Line Services Addressing Business Need: : المصدرالمصدر

 
 ]]١٣١٣[[خدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملةخدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة ))٢٢(( 

 
إمكانية تحقيق النفاذ الرقمي للصوت والبيانات والفيديو عبر الخط  إمكانية تحقيق النفاذ الرقمي للصوت والبيانات والفيديو عبر الخط   تتيح الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملةتتيح الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 
اتفي  اتفي اله ي          اله اءة ف رعة والكف ودة والس توى الج ع مس ع رف ة م ة بمرون ة التقليدي بكة الهاتفي تخدام الش ادي، واس ي          الع اءة ف رعة والكف ودة والس توى الج ع مس ع رف ة م ة بمرون ة التقليدي بكة الهاتفي تخدام الش ادي، واس الع
ذلك               .  .  اإلرسالاإلرسال اآس، وآ ذلك               فباستخدام خط الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة، يمكن استخدام جهاز الهاتف وجهاز الف اآس، وآ فباستخدام خط الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة، يمكن استخدام جهاز الهاتف وجهاز الف

يح النف             .  .  اإلنترنت معا  اإلنترنت معاً  وع األول يت ذه الخطوط، الن يح النف             وهناك نوعان من ه وع األول يت ذه الخطوط، الن دل األساسي    وهناك نوعان من ه دل األساسي    اذ بالمع ل      ،،اذ بالمع ين لنق وفر دارت ل       وي ين لنق وفر دارت  وي
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وفر                      ي، وي وفر                     الصوت أو البيانات معًا على خط ثابت واحد وفي آن واحد؛ والنوع الثاني يتيح النفاذ بالمعدل األول ي، وي   ٣٠٣٠الصوت أو البيانات معا  على خط ثابت واحد وفي آن واحد؛ والنوع الثاني يتيح النفاذ بالمعدل األول
 ).).١٩١٩انظر اإلطار انظر اإلطار ((دارة آنية على خط ثابت واحد وفي آن واحد دارة آنية على خط ثابت واحد وفي آن واحد 

 
 ]١٣[  خصائص الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة-١٩اإلطار 

 
 ::تتميز هذه الخدمة باآلتيتتميز هذه الخدمة باآلتي 

 
 .. إمكانية توصيل جهاز هاتف وجهاز فاآس معا  على خط واحد إمكانية توصيل جهاز هاتف وجهاز فاآس معًا على خط واحد- 
 .. إمكانية استخدام جهاز الهاتف وخدمة النفاذ إلى اإلنترنت معا  وعلى خط واحد إمكانية استخدام جهاز الهاتف وخدمة النفاذ إلى اإلنترنت معًا وعلى خط واحد- 
 .. آفاءة اقتصادية وتشغيلية في نقل الصوت والبيانات والفيديو من موقع إلى آخر آفاءة اقتصادية وتشغيلية في نقل الصوت والبيانات والفيديو من موقع إلى آخر- 
 ..جهزة المكتبية وإدارة تشغيلها مع جودة في االتصال وسرعة في النفاذجهزة المكتبية وإدارة تشغيلها مع جودة في االتصال وسرعة في النفاذ مرونة في توصيل األ مرونة في توصيل األ- 

____________________________ 
 ..lb.gov.ogero.www, ”ISDN Services““: : المصدرالمصدر

 
 

ل خدمات      ال مث دة لصالح قطاع األعم ة إلدخال خدمات جدي ل خدمات    وتخطط وزارة االتصاالت اللبناني ال مث دة لصالح قطاع األعم ة إلدخال خدمات جدي خطوط خطوط وتخطط وزارة االتصاالت اللبناني
ترآين ترآينالمش ةالمش ة الرقمي ة اال   الرقمي بكات الخاص دمات الش ة اال  ، وخ بكات الخاص دمات الش اني     ، وخ ال المج دمات االتص ذلك خ ية، وآ اني     فتراض ال المج دمات االتص ذلك خ ية، وآ ام ((فتراض ام بنظ  بنظ

 ].].١٣١٣[[))٨٠٠٨٠٠الرقم الرقم 
 

 ]]١٩١٩[[ الرقمية الرقميةالمشترآينالمشترآينخدمة خطوط خدمة خطوط  ))٣٣(( 
 

ان إلدخال خدمات             ان إلدخال خدمات           خططت وزارة االتصاالت في لبن دد     خطوط المشترآين  خطوط المشترآين  خططت وزارة االتصاالت في لبن ا لع ذلك إدخاله ة، وآ دد      الرقمي ا لع ذلك إدخاله ة، وآ  الرقمي
ل  ) )  مشترك  مشترك ٥٠٠٥٠٠((محدود  محدود   ل  في منطقة بيروت الكبرى مقاب ت  ٤٠٤٠في منطقة بيروت الكبرى مقاب ت   دوالرًا شهريًا لالش اء   .  .  راك األساسي راك األساسي  دوالرا  شهريا  لالش اء   وحتى االنته وحتى االنته

ة                           ة بديل ة مؤقت ول انتقالي ًا دراسة حل ة، يجري حالي ة                          من إقامة الشبكة الرقمية العامة من أجل التوسع في نشر الخدم ة بديل ة مؤقت ول انتقالي ا  دراسة حل ة، يجري حالي من إقامة الشبكة الرقمية العامة من أجل التوسع في نشر الخدم
ة استخدام ال   . . لشبكة البيانات الرقمية العامةلشبكة البيانات الرقمية العامة ى إمكاني ة استخدام ال    ويعتمد أحد هذه الحلول عل ى إمكاني داالت  ويعتمد أحد هذه الحلول عل داالت ب ة   ب ة    من فئ    Gigabit Ethernet من فئ

وترة      المرآبة بغرض است  المرآبة بغرض است   وترة      خدامها في النظام الخاص بمحاسبة المشترآين والف ا      .  .  خدامها في النظام الخاص بمحاسبة المشترآين والف يئات، وخاصة فيم ذا الحل س ا      وله يئات، وخاصة فيم ذا الحل س وله
دائل المطروحة                  بسريةبسريةيتعلق  يتعلق   ه أحد الب وزارة، إال أن دائل المطروحة                   وتأمين الشبكة الداخلية للمعلومات في ال ه أحد الب وزارة، إال أن ديل آخر      .  .   وتأمين الشبكة الداخلية للمعلومات في ال اك ب ديل آخر      وهن اك ب وهن

ة المشترآين    موضوع البحث، وهو إنشاء شبكة مستقلة موازية للشبكة الحالية لفصل شبكة المعل          موضوع البحث، وهو إنشاء شبكة مستقلة موازية للشبكة الحالية لفصل شبكة المعل           ة المشترآين    ومات عن حرآ .  .  ومات عن حرآ
دمات   ر خ ي نش ع ف ل التوس دأ بالفع ل أن يب دمات  ويؤم ر خ ي نش ع ف ل التوس دأ بالفع ل أن يب ترآينويؤم وط المش ترآينخط وط المش    خط

ي واضح                              رر فن ر من شرآات القطاع الخاص أن ال مب د الكثي ان، والتي يعتق ا في لبن ي واضح                             الرقمية التي طال انتظاره رر فن ر من شرآات القطاع الخاص أن ال مب د الكثي ان، والتي يعتق ا في لبن الرقمية التي طال انتظاره
 ..لتأخير تنفيذها، وإنما تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأنهالتأخير تنفيذها، وإنما تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأنها

 
 ]]١٦١٦[[خدمة اإلنترنتخدمة اإلنترنت ))٤٤(( 

 
ام    أأ  ي ع رة ف ان ألول م ى لبن ت إل ت اإلنترن ام    دخل ي ع رة ف ان ألول م ى لبن ت إل ت اإلنترن ين   ١٩٩٤١٩٩٤دخل االت لثالث ت وزارة االتص ث رخص ين    حي االت لثالث ت وزارة االتص ث رخص   حي

اص    اع الخ ن القط ة م ذه الخدم دم ه رآة تق اص   ش اع الخ ن القط ة م ذه الخدم دم ه رآة تق ام  .  .  ش ع ع ي مطل ام  وف ع ع ي مطل ة   ٢٠٠٠٢٠٠٠وف ي خدم ترآين ف دد المش غ ع ة   ، بل ي خدم ترآين ف دد المش غ ع  ، بل
ام      ٦٠٠٦٠٠  ٠٠٠٠٠٠ مشترك، بينما بلغ عدد المستخدمين        مشترك، بينما بلغ عدد المستخدمين       ٦٥٦٥  ٠٠٠٠٠٠اإلنترنت  اإلنترنت   ام       في أواخر ع دره   ٢٠٠٤٢٠٠٤ في أواخر ع ادة سنوية ق دره   ، بزي ادة سنوية ق ا ا ، بزي
 ..ومع اندماج العديد من الشرآات، برزت في هذا المجال خمس شرآات آبرى رئيسيةومع اندماج العديد من الشرآات، برزت في هذا المجال خمس شرآات آبرى رئيسية.  .   في المائة في المائة١٤٫٢٩١٤٫٢٩

 
 

 ]]١٧١٧[[اتلاتلووسسخدمة اإلنترنت عبر الخدمة اإلنترنت عبر ال ))٥٥(( 
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ر السواتل             ر السواتل           يوجد نوعان من االتصال باإلنترنت عب اه الواحد التي              .  .  يوجد نوعان من االتصال باإلنترنت عب وع األول هو الوصلة ذات االتج اه الواحد التي              الن وع األول هو الوصلة ذات االتج الن
اني الوصلة ذات                  تتيح فقط استقبال اإلن   تتيح فقط استقبال اإلن    وع الث ه؛ والن اني الوصلة ذات                  ترنت عبر طبق االستقبال ولكنها ال تسمح باإلرسال من خالل وع الث ه؛ والن ترنت عبر طبق االستقبال ولكنها ال تسمح باإلرسال من خالل

 ..االتجاهين التي تسمح باالستقبال واإلرسال ولكنها تحتاج إلى ترخيص خاص من الوزارةاالتجاهين التي تسمح باالستقبال واإلرسال ولكنها تحتاج إلى ترخيص خاص من الوزارة
 

اتل،                          تقبال من خالل الس تم االس ا ي ين، فبينم اتل،                        وتعمل الوصلة ذات االتجاه الواحد من خالل مسارين مختلف تقبال من خالل الس تم االس ا ي ين، فبينم وتعمل الوصلة ذات االتجاه الواحد من خالل مسارين مختلف
ك                      ي وذل ك                     يكون اإلرسال أو االتجاه الصاعد من خالل خط الهاتف التقليدي إلى مرآز مقدمي خدمة اإلنترنت المحل ي وذل يكون اإلرسال أو االتجاه الصاعد من خالل خط الهاتف التقليدي إلى مرآز مقدمي خدمة اإلنترنت المحل

تقبال اإلشارات الصاعدة       .  .  باستخدام جهاز المودم  باستخدام جهاز المودم   تقبال اإلشارات الصاعدة       وفي هذا النسق يتصل المستخدم بالشرآة المحلية التي تقوم باس وفي هذا النسق يتصل المستخدم بالشرآة المحلية التي تقوم باس
اتف(( ن خالل خط اله واردة م اتفال ن خالل خط اله واردة م ن خالل اإلنت) ) ال دفعها م وم ب ن خالل اإلنتوتق دفعها م وم ب تجيب وتق ي تس اتل، والت غيل الس ى شرآة تش تجيب رنت إل ي تس اتل، والت غيل الس ى شرآة تش رنت إل

ذي يبث                       ى الساتل وال ى اإلنترنت إل ا المرآزي عل ة من موقعه ذي يبث                      لإلشارة الواردة من العميل بدفع البيانات المطلوب ى الساتل وال ى اإلنترنت إل ا المرآزي عل ة من موقعه لإلشارة الواردة من العميل بدفع البيانات المطلوب
ذي يتصل بحاسوبه الشخصي                 ذي يتصل بحاسوبه الشخصي                بدوره البيانات المطلوبة إلى جهاز االستقبال الموجود لدى المستخدم وال ويغطي  ويغطي  .  .  بدوره البيانات المطلوبة إلى جهاز االستقبال الموجود لدى المستخدم وال

 ..]]١٧١٧[[عة متعددة من السواتل مثل النايلسات وعربسات واسترا وأسياسات وغيرهاعة متعددة من السواتل مثل النايلسات وعربسات واسترا وأسياسات وغيرهالبنان حاليا  مجمولبنان حاليًا مجمو
 

ين                ين              ويوجد العديد من الخيارات لالشتراك في هذه الخدمة وبسرعات مختلفة تتراوح ب ة    ٦٤٦٤ويوجد العديد من الخيارات لالشتراك في هذه الخدمة وبسرعات مختلفة تتراوح ب ة     آيلوبت بالثاني  آيلوبت بالثاني
ة حاجات شريحة واسعة من المستخدمين في المساآن والشرآات                     ١١وو ة حاجات شريحة واسعة من المستخدمين في المساآن والشرآات                      ميغابت بالثانية، وذلك لتلبي دم    وبيوبي.  .   ميغابت بالثانية، وذلك لتلبي ا تق دم    نم ا تق نم

دم شرآات أخرى                              ات، تق دون حد أقصى لحجم البيان ة وب ة لسرعات ثابت ة الكلف ارات مرتفع دم شرآات أخرى                             بعض الشرآات خي ات، تق دون حد أقصى لحجم البيان ة وب ة لسرعات ثابت ة الكلف ارات مرتفع بعض الشرآات خي
ات المستخدمة شهرياً           ى أساس حجم البيان ة عل ا الكلف ات المستخدمة شهريا           خيارات مرنة ُتحسب فيه ى أساس حجم البيان ة عل ا الكلف وع ثالث يضمن الحد      .  .  خيارات مرنة ت حسب فيه اك ن وع ثالث يضمن الحد      وهن اك ن وهن

ارات      األقصى من السرعة ولكن لفترة محدودة بشهر، ويوفر الحد األدنى ف      األقصى من السرعة ولكن لفترة محدودة بشهر، ويوفر الحد األدنى ف       ذه الخي ر ه رات األخرى، وتعتب ارات      ي الفت ذه الخي ر ه رات األخرى، وتعتب ي الفت
 ..األرخص بين ما تقدمه شرآات اإلنترنت عبر الساتلاألرخص بين ما تقدمه شرآات اإلنترنت عبر الساتل

 
تقبال األحادي                        ع ضرائب أو رسوم لالس ى دف تقبال األحادي                      وال يحتاج المشترك المنزلي إلى ترخيص أو تصريح أو إل ع ضرائب أو رسوم لالس ى دف وال يحتاج المشترك المنزلي إلى ترخيص أو تصريح أو إل
ى      واوا.  .  أما الوصالت ذات االتجاهين، فليست جميعها مصر ح أو مسوح بها في لبنان           أما الوصالت ذات االتجاهين، فليست جميعها مصّرح أو مسوح بها في لبنان           .  .  االتجاهاالتجاه ه حت ى      لجدير بالذآر أن ه حت لجدير بالذآر أن

ديل األ            ةة الرقمي  الرقمي خطوط المشترآين خطوط المشترآين يتم السماح بالتعاطي في خدمات      يتم السماح بالتعاطي في خدمات       ر الساتل الب ة اإلنترنت عب ديل األ            ، تشكل خدم ر الساتل الب ة اإلنترنت عب ساسي  ساسي  ، تشكل خدم
 ].].١٧١٧[[لإلنترنت السريعة في لبنانلإلنترنت السريعة في لبنان

 
 ]]١٧١٧[[الوصالت الالسلكيةالوصالت الالسلكية ))٦٦(( 

 
دي            ١٩٩٦١٩٩٦في عام   في عام     دي            ، منحت وزارة االتصاالت اللبنانية ترخيصًا لعدة شرآات لتعمل في تق ات     ، منحت وزارة االتصاالت اللبنانية ترخيصا  لعدة شرآات لتعمل في تق ة البيان ات     م خدم ة البيان م خدم
ة             الالسلكيةالالسلكية دمي خدم ق توصيل مق ة             ، تستطيع بمقتضاه تقديم خدمات اإلنترنت إلى المستخدمين عن طري دمي خدم ق توصيل مق   اإلنترنت اإلنترنت ، تستطيع بمقتضاه تقديم خدمات اإلنترنت إلى المستخدمين عن طري

ى   من ناحية وربط عمالئها على تلك الشبكة من ناحية أخرى، حتى يمكنهم النفاذ            من ناحية وربط عمالئها على تلك الشبكة من ناحية أخرى، حتى يمكنهم النفاذ            المعتادة على شبكتها الالسلكية     المعتادة على شبكتها الالسلكية      ى    إل  إل
ة   رعات فائق ت بس ة  اإلنترن رعات فائق ت بس ار ((اإلنترن ر اإلط ار انظ ر اإلط وم   ). ). ٢٠٢٠انظ رآات تق ت الش ة آان رة قريب ى فت وم    وحت رآات تق ت الش ة آان رة قريب ى فت   وحت

زليين     تخدمين المن وق المس ول س ررت دخ ًا ق م الحق ط، ث ة فق رآات التجاري لكية للش دمات الالس ك الخ ديم تل زليين    بتق تخدمين المن وق المس ول س ررت دخ ا  ق م الحق ط، ث ة فق رآات التجاري لكية للش دمات الالس ك الخ ديم تل .  .  بتق
ا سرفيسز   وبدأت شرآة وبدأت شرآة  ا سرفيسز   جلوبال آوم دات ذه     (GlobalCom Data Services -GDS)) ) جي دي إس جي دي إس ((جلوبال آوم دات ديم ه ذه      بالفعل في تق ديم ه  بالفعل في تق

يد   رآتا س ت ش م أعلن دمات ث يد  الخ رآتا س ت ش م أعلن دمات ث كو (Cedarcom)ارآوم ارآوم الخ كو  وبيس ا إل(Pesco) وبيس ا إل خططهم دمات  خططهم ال خ دمات دخ ال خ ازل WI-FIدخ ازل  للمن  للمن
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥خالل عام خالل عام 

 
وع           ذلك الن ا ب رخص له ر م رة، وغي ت مباش لة باإلنترن ر متص ا غي رآات ذاته ك الش بكة تل ا أن ش وع         وبم ذلك الن ا ب رخص له ر م رة، وغي ت مباش لة باإلنترن ر متص ا غي رآات ذاته ك الش بكة تل ا أن ش  وبم

ا وا                           ك الخدمات بالشراآة مع شرآات اإلنترنت المتصلة به دم تل ع األمر تق ا وا                          من الخدمات، فهي في واق ك الخدمات بالشراآة مع شرآات اإلنترنت المتصلة به دم تل ع األمر تق ديها    من الخدمات، فهي في واق ي ل ديها    لت ي ل لت
ت، ولكن           .  .  ترخيص بذلك ترخيص بذلك  ة اإلنترن ت، ولكن           وفي الواقع تحقق تلك الخدمات للمستخدم سرعة عالية في االتصال بمقدم خدم ة اإلنترن وفي الواقع تحقق تلك الخدمات للمستخدم سرعة عالية في االتصال بمقدم خدم

 ].].١٧١٧[[يظل االتصال الكلي باإلنترنت معتمدا  على مدى سرعة وصالت مقدم خدمة اإلنترنت ذاته يظل االتصال الكلي باإلنترنت معتمدًا على مدى سرعة وصالت مقدم خدمة اإلنترنت ذاته 
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  دورا  تكامليا -  التعاون مع القطاع الخاص -٢٠اإلطار 
 

حة الفرصة للقطاع الخاص ألداء دوره وتحمل مسؤوليته تجاه بناء البنية األساسية لالتصاالت واإلسراع في                  حة الفرصة للقطاع الخاص ألداء دوره وتحمل مسؤوليته تجاه بناء البنية األساسية لالتصاالت واإلسراع في                  يجب إتا يجب إتا  
ويعتبر الجهد الذي بذلته شرآات مقدمي خدمة البيانات الالسلكية في تكامل بناء         ويعتبر الجهد الذي بذلته شرآات مقدمي خدمة البيانات الالسلكية في تكامل بناء         .  .  تحقيق األهداف االستراتيجية في هذا المجال     تحقيق األهداف االستراتيجية في هذا المجال     

لكية خاصة            .  .  لذلك الدورلذلك الدورالبنية األساسية في لبنان نموذجا  إيجابيا   البنية األساسية في لبنان نموذجًا إيجابيًا   اء شبكة الس ا سرفيسز ببن وم دات ال آ د قامت شرآة غلوب لكية خاصة            فق اء شبكة الس ا سرفيسز ببن وم دات ال آ د قامت شرآة غلوب فق
ام   ان بنظ اء لبن ي أنح ام  تغط ان بنظ اء لبن ي أنح رآات     LMDSتغط ات والمصارف والش روع الجامع ين ف ربط ب ق ال و تحقي ي ه دف الرئيس ان اله رآات     ، وآ ات والمصارف والش روع الجامع ين ف ربط ب ق ال و تحقي ي ه دف الرئيس ان اله ، وآ

ا     .   .    بين الشرآة والعميل    بين الشرآة والعميل   الرئيسية وفقا  التفاق مستوى الجودة    الرئيسية وفقًا التفاق مستوى الجودة     ا     ثم توسعت الشرآة في بنيته ؤخرًا تساهم في      ثم توسعت الشرآة في بنيته دأت م دأت مؤخرا  تساهم في      األساسية وب األساسية وب
 ..تطوير خدمات اإلنترنت آذلك بالشراآة مع مقدمي خدمات اإلنترنتتطوير خدمات اإلنترنت آذلك بالشراآة مع مقدمي خدمات اإلنترنت

____________________________ 

 . . دراسة الحالة ولقاءات مع المعنييندراسة الحالة ولقاءات مع المعنيين ::المصدرالمصدر

 
 ]]١٨١٨[[جهود تطوير خدمات اإلنترنت في لبنانجهود تطوير خدمات اإلنترنت في لبنان ))جج((
 

اه تطوير خدمات االتصاالت                  اه تطوير خدمات االتصاالت                اتخذ لبنان الكثير من الخطوات في اتج ذات خدمات اإلنترنت بحيث         اتخذ لبنان الكثير من الخطوات في اتج ذات خدمات اإلنترنت بحيث          وبال  وبال
ة      ة     تلبي احتياجات السوق المحلي زمن                 .  .  تلبي احتياجات السوق المحلي زة من ال رة وجي دة خالل فت د أنجزت مشاريع عدي زمن                 وق زة من ال رة وجي دة خالل فت د أنجزت مشاريع عدي ي وصف      .  .  وق ا يل ي وصف      وفيم ا يل وفيم

 ..لبعض قصص النجاحلبعض قصص النجاح
 

  خفض قيمة الوصالت الدولية لمقدمي خدمات اإلنترنتخفض قيمة الوصالت الدولية لمقدمي خدمات اإلنترنت ))١١(( 
 

ى آل   ة عل ه وزارة االتصاالت اللبناني ذي أجرت ر ال د الخفض الكبي ى آل يع ة عل ه وزارة االتصاالت اللبناني ذي أجرت ر ال د الخفض الكبي ا يع ي يتحّمله ة الت ة الوصالت الدولي ا ف ي يتحم له ة الت ة الوصالت الدولي ف
ان الهدف الرئيسي                         ان، حيث آ ان الهدف الرئيسي                        مقدمو خدمات اإلنترنت من الخطوات الناجحة في تطوير قطاع اإلنترنت في لبن ان، حيث آ مقدمو خدمات اإلنترنت من الخطوات الناجحة في تطوير قطاع اإلنترنت في لبن
الي               ة، وبالت ق المساهمة في خفض الكلف الي              هو تشجيع األغلبية العظمى من السكان على استخدام اإلنترنت عن طري ة، وبالت ق المساهمة في خفض الكلف هو تشجيع األغلبية العظمى من السكان على استخدام اإلنترنت عن طري

ة من    زيادة حجم الطلب على خدمات شرآات     زيادة حجم الطلب على خدمات شرآات      ة من     اإلنترنت مما سينعكس إيجابًا على زيادة الطلب على الدارات الدولي  اإلنترنت مما سينعكس إيجابا  على زيادة الطلب على الدارات الدولي
وزارة وزارةال ة يجري تخفيض .  .  ال ا الدولي ق بوابته وزارة عن طري ا ال ي توفره ة الت دارات الدولي ذآر أن ال ة يجري تخفيض والجدير بال ا الدولي ق بوابته وزارة عن طري ا ال ي توفره ة الت دارات الدولي ذآر أن ال والجدير بال

ن  ًا م ن سعرها قريب ا  م ى ٨٨  ٠٠٠٠٠٠سعرها قريب ى  دوالر إل دارات بسرعة ٤٤  ٠٠٠٠٠٠ دوالر إل هريًا لل دارات بسرعة  دوالر ش هريا  لل د أ١١ دوالر ش ة، بع د أ ميغابت بالثاني ة، بع ن يصدر ن يصدر  ميغابت بالثاني
 ..مرسوم بهذا الشأن عن مجلس الوزراءمرسوم بهذا الشأن عن مجلس الوزراء

 
درها                        روت بسعة ق دة ورأس بي درها                      ومن المعلوم أن البوابات الدولية في لبنان موجودة في مرآزي الجدي روت بسعة ق دة ورأس بي   ٩٠٩٠ومن المعلوم أن البوابات الدولية في لبنان موجودة في مرآزي الجدي

ى   ا إل ري زيادته ا، تج ل منهم ة لك ت بالثاني ى  ميغاب ا إل ري زيادته ا، تج ل منهم ة لك ت بالثاني ى  ٢٢٠٢٢٠ميغاب ادة إل ة للزي ة، قابل ت بالثاني ى   ميغاب ادة إل ة للزي ة، قابل ت بالثاني ت ١١ ميغاب ت  جيغاب   جيغاب
اتفي         إلنترنت  إلنترنت  اابالثانية تدريجيا ، وأن شرآات    بالثانية تدريجيًا، وأن شرآات     اذ للمشترآين من خالل نظام االتصال اله يح النف اتفي         تت اذ للمشترآين من خالل نظام االتصال اله يح النف أو نظام دارات  أو نظام دارات  تت

ة     أو نظام   أو نظام   الخطوط المستأجرة   الخطوط المستأجرة    ة     الشبكة الرقمية للخدمات المتكامل لكية             الشبكة الرقمية للخدمات المتكامل بعض يتصل من خالل الوصالت الالس لكية             ، وال بعض يتصل من خالل الوصالت الالس ، وال
(LMDS).. 

 
 
 

 ]]١٨١٨[[خفض آلفة االتصال الهاتفيخفض آلفة االتصال الهاتفي ))٢٢(( 
 

ة لمقدمي الخدمات بسعر منخفض، اتخذت وزارة االتصاالت         ة لمقدمي الخدمات بسعر منخفض، اتخذت وزارة االتصاالت         باإلضافة إلى توفير خطوط االتصال الدولي     باإلضافة إلى توفير خطوط االتصال الدولي      
ة       عيرة ثابت ق وضع تس ن طري ك ع تخدمين، وذل بكة للمس اتفي بالش عار االتصال اله يض أس رى بتخف وة أخ ة      خط عيرة ثابت ق وضع تس ن طري ك ع تخدمين، وذل بكة للمس اتفي بالش عار االتصال اله يض أس رى بتخف وة أخ خط

ددة     عرية مح طور س ًا لش اعات وفق ن الس دد م دد مح تخدمين لع ة للمس ددة    منخفض عرية مح طور س ا  لش اعات وفق ن الس دد م دد مح تخدمين لع ة للمس ة خصصت   .  .  منخفض ذه اآللي ق ه ة خصصت   ولتحقي ذه اآللي ق ه ولتحقي
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ى                  الوزارة لكل شرآة من شرآات ا        الوزارة لكل شرآة من شرآات ا         اذ إل ات يستخدمها المشترك للنف ع خان ة من أرب ًا خاصة مؤلف ى                  إلنترنت أرقام اذ إل ات يستخدمها المشترك للنف ع خان ة من أرب ا  خاصة مؤلف إلنترنت أرقام
 ..اإلنترنتاإلنترنت

 
ع       ى التوس درة عل ادة الق ى زي تخدمين وإل دد المس ادة ع ى زي عيرية إل ة والتس ة التقني ك السياس دف تل ع     وته ى التوس درة عل ادة الق ى زي تخدمين وإل دد المس ادة ع ى زي عيرية إل ة والتس ة التقني ك السياس دف تل وته

اظ عل               .  .  استيعابا  للنمو في الطلب   استيعابًا للنمو في الطلب    التخطيط للتوسيع مع الحف اظ عل               وفي الوقت ذاته تسمح للشرآات ب التخطيط للتوسيع مع الحف .  .  ى مستوى الجودة    ى مستوى الجودة    وفي الوقت ذاته تسمح للشرآات ب
ذه السياسة وخفض              دء تطبيق ه ذ ب ادة عدد المستخدمين من ًا في زي ذه السياسة وخفض             وتبرز اإلحصاءات حتى اليوم تحسنًا ملحوظ دء تطبيق ه ذ ب ادة عدد المستخدمين من ا  في زي وتبرز اإلحصاءات حتى اليوم تحسنا  ملحوظ

ام               ٤٠٤٠آلفة االستخدام الشهري من      آلفة االستخدام الشهري من       ام                دوالرًا في الشهر لالستخدام المتوسط في ع ل من     ٢٠٠٣٢٠٠٣ دوالرا  في الشهر لالستخدام المتوسط في ع ى أق ل من      إل ى أق  دوالرا   دوالرًا ٢٦٢٦ إل
 .. دوالرا  في المستقبل القريب دوالرًا في المستقبل القريب١٧١٧تصل إلى نحو تصل إلى نحو ومن المنتظر خفض هذه الكلفة مرة أخرى لومن المنتظر خفض هذه الكلفة مرة أخرى ل.  .  حاليا حاليًا

 
 ]]١٨١٨[[التحديات الخاصة بتطوير اإلنترنت في لبنانالتحديات الخاصة بتطوير اإلنترنت في لبنان ))دد((
 

ام   ي ع ذي صدر ف انون ال ع أن الق ام م ي ع ذي صدر ف انون ال ع أن الق ى فصل األنشطة ٢٠٠٢٢٠٠٢م ر قطاع االتصاالت وعل ى تحري ى فصل األنشطة  نص عل ر قطاع االتصاالت وعل ى تحري  نص عل
ان منفصل يعمل آمشغل وطني        ى آي ان منفصل يعمل آمشغل وطني       التشغيلية عن اختصاصات الوزارات وتحويلها إل ى آي ذلك  Liban Telecomالتشغيلية عن اختصاصات الوزارات وتحويلها إل ذلك  ، وآ ، وآ

فصل األنشطة التنظيمية عن اختصاصات الوزارة وتحويلها إلى سلطة مستقلة لتنظيم االتصاالت، لم يحدث شيء                فصل األنشطة التنظيمية عن اختصاصات الوزارة وتحويلها إلى سلطة مستقلة لتنظيم االتصاالت، لم يحدث شيء                
 ..من هذا القبيل حتى اآلنمن هذا القبيل حتى اآلن

 
ًا  ا وحالي ة وحالي اليف وتسهيل اإلجراءات اإلداري رة لخفض التك ديات آبي ة تح ة  تواجه وزارة االتصاالت اللبناني اليف وتسهيل اإلجراءات اإلداري رة لخفض التك ديات آبي ة تح  تواجه وزارة االتصاالت اللبناني

اءة،        .  .  طلب المتزايد على سعات اتصال أوسع وأسرع         طلب المتزايد على سعات اتصال أوسع وأسرع         والتشغيلية، وآذلك في تلبية ال    والتشغيلية، وآذلك في تلبية ال     ك التحديات بكف ة تل اءة،        ولمجابه ك التحديات بكف ة تل ولمجابه
يجب أن يتيح تصميم الشبكات الوطنية للربط ومراآز البيانات ومراآز التشغيل إمكانية التوسع التصاعدي بشكل                 يجب أن يتيح تصميم الشبكات الوطنية للربط ومراآز البيانات ومراآز التشغيل إمكانية التوسع التصاعدي بشكل                 

اءة و م بالكف اءة ويتس م بالكف يح يتس يح يت ديت ي آن واح دحسن األداء ف ي آن واح ي  .  .  حسن األداء ف ذها وزارة االتصاالت ف ي تأخ ور الت م األم ن أه ي  وم ذها وزارة االتصاالت ف ي تأخ ور الت م األم ن أه ار وم ار االعتب االعتب
ترآين   توى خطوط المش ى مس ان عل ي بعض األحي بكة وف توى الش ى مس ائض عل ترآين  الف توى خطوط المش ى مس ان عل ي بعض األحي بكة وف توى الش ى مس ائض عل ةالف ة الرقمي ة وو.  .  ]]١٤١٤[[ الرقمي ن جه ة م ن جه م

ن   رة م ى حصة آبي تحواذ عل دمات االتصاالت، لضمان االس م عناصر خ ن أه بة م ام المحاس ر نظ ن  أخرى، يعتب رة م ى حصة آبي تحواذ عل دمات االتصاالت، لضمان االس م عناصر خ ن أه بة م ام المحاس ر نظ أخرى، يعتب
ات ب      .  .  السوق، والتواصل بين العميل ومقدم الخدمة حرصا  على رضاه        السوق، والتواصل بين العميل ومقدم الخدمة حرصًا على رضاه         ات ب      وهو من أهم العالق ر       وهو من أهم العالق ه األث ر       ين الطرفين ول ه األث ين الطرفين ول

ل                           ًا والتحلي ًا وتجاري امالت مالي ة في رصد المع ل                          األآبر في رفع آفاءة األداء وتقديم خدمة أفضل للعمالء، مع الدق ا  والتحلي ا  وتجاري امالت مالي ة في رصد المع األآبر في رفع آفاءة األداء وتقديم خدمة أفضل للعمالء، مع الدق
وفير     .  .  الدقيق إلمكانيات البنى والنظم والتقنيات وقدرتها على تحقيق مردود اقتصادي وتجاري    الدقيق إلمكانيات البنى والنظم والتقنيات وقدرتها على تحقيق مردود اقتصادي وتجاري     ك ت م من ذل وفير     واأله ك ت م من ذل واأله

ة الت ة إلدارة العملي يلة فعال ة التوس ة إلدارة العملي يلة فعال تقبليوس ؤ والتخطيط المس ويقية والتنب تقبليس ؤ والتخطيط المس ويقية والتنب ى دراسة .  .  س وزارة عل ذا، حرصت ال ى ه ى دراسة وعل وزارة عل ذا، حرصت ال ى ه وعل
رة، إال                       ذ فت ك من اك مقترحات مدروسة لتحقيق ذل رة، إال                      تطوير ورفع آفاءة نظم المحاسبة ونظم االعتناء بالعمالء، وهن ذ فت ك من اك مقترحات مدروسة لتحقيق ذل تطوير ورفع آفاءة نظم المحاسبة ونظم االعتناء بالعمالء، وهن

انون  ل الق ذي سيصاحب تفعي تراتيجي ال ر االس ي انتظار التغي ا زال ف ذ م انون أن التنفي ل الق ذي سيصاحب تفعي تراتيجي ال ر االس ي انتظار التغي ا زال ف ذ م ا ينطوي٢٠٠٢٢٠٠٢أن التنفي ا ينطوي وم ن  وم ه م ن  علي ه م  علي
 .  .  تعديل في دور وزارة االتصاالت ونظم العمل ومنظومة الخدمات المقدمةتعديل في دور وزارة االتصاالت ونظم العمل ومنظومة الخدمات المقدمة

 
ة                    ة االتصاالت الدولي ة                  وبالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية بهدف نشر اإلنترنت وخفض آلف ة االتصاالت الدولي وبالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية بهدف نشر اإلنترنت وخفض آلف

ا             الكلفة  الكلفة  وآلفة النفاذ الهاتفي، ما زالت      وآلفة النفاذ الهاتفي، ما زالت       ا             مرتفعة وبعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستخدمين وم زال الطريق   زال الطريق   مرتفعة وبعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستخدمين وم
ا هي    .  .  طويال  لتحسين جودة الخدمة وخفض آلفتها والتوسع في نشرها     طويًال لتحسين جودة الخدمة وخفض آلفتها والتوسع في نشرها      ا هي    ومن أهم التحديات التي ال بد من مواجهته ومن أهم التحديات التي ال بد من مواجهته

تطوير هيكل القطاع، الذي وإن آان قد تحرر جزئيا  على مستوى مقدمي الخدمات، ما زال احتكاريا  على مستوى                  تطوير هيكل القطاع، الذي وإن آان قد تحرر جزئيًا على مستوى مقدمي الخدمات، ما زال احتكاريًا على مستوى                  
ة          فالمقدم الوحيد للوصالت  فالمقدم الوحيد للوصالت  .  .  توفير الدارات الدولية  توفير الدارات الدولية   ة الكلف ة           الدولية هو الحكومة، األمر الذي يشكل اختناقًا في عملي ة الكلف .  .   الدولية هو الحكومة، األمر الذي يشكل اختناقا  في عملي

ذلك  ذلك وآ ة وآ ة عام بكة رقمي دم وجود ش ة ع ة عام بكة رقمي دم وجود ش ؤثرع ؤثري دة  ي دماتها الجدي عاتها وخ و اإلنترنت وس ى نم لبًا عل دةس دماتها الجدي عاتها وخ و اإلنترنت وس ى نم لبا  عل ك .  .  س ك ويشكل ذل ويشكل ذل
ة في            .  .  التحدي الكبير الذي تحاول الوزارة جاهدة حله      التحدي الكبير الذي تحاول الوزارة جاهدة حله       ة في            أما التحدي الثالث فهو ضعف قدرات الشرآات العامل ديم  أما التحدي الثالث فهو ضعف قدرات الشرآات العامل ديم  تق تق

 ..خدمات القيمة المضافة واقتصار عملها على خدمات النفاذ في المقام األولخدمات القيمة المضافة واقتصار عملها على خدمات النفاذ في المقام األول
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زة إلطالق       ٢٠٠٣٢٠٠٣وآان مخططا  أن يقوم المشغل الوطني في عام   وآان مخططًا أن يقوم المشغل الوطني في عام     ة تكون الرآي ة عام زة إلطالق        بإنشاء شبكة رقمي ة تكون الرآي ة عام  بإنشاء شبكة رقمي
دمات  دمات خ دمات  خ ذات خ ة وبال ت العريضة الحزم دمات  اإلنترن ذات خ ة وبال ت العريضة الحزم ترآيناإلنترن ترآينخطوط المش ةخطوط المش ة الرقمي م يحدث أيض.  .   الرقمي ك ل م يحدث أيضإال أن ذل ك ل ا  ًا إال أن ذل

 ). ). ٢١٢١انظر اإلطار انظر اإلطار .  (.  (بالرغم من وجود مشروع ودراسة فنية وتسعيرية جاهزة لتنفيذ تلك الشبكةبالرغم من وجود مشروع ودراسة فنية وتسعيرية جاهزة لتنفيذ تلك الشبكة
 

 ]٢٠[مواصفات وعوامل تقييم شبكة رقمية عامة للبيانات  -٢١اإلطار 
 

 المواصفاتالمواصفات
 
ات       � تخدام تقني د باس اء البل ع أنح املة لجمي ة الش ات      التغطي تخدام تقني د باس اء البل ع أنح املة لجمي ة الش دالالتغطي دالابت والت والت  ابت ددة البروتوآ ائق المتع والت والت   اللص ددة البروتوآ ائق المتع ام    اللص ع نظ ق م ام   واف ع نظ ق م واف

Wi-Max؛؛ 

 فصل حرآة البيانات الرقمية تماما  عن الشبكة التقليدية للهواتف التي تكتفي بحرآة المكالمات الصوتية؛فصل حرآة البيانات الرقمية تمامًا عن الشبكة التقليدية للهواتف التي تكتفي بحرآة المكالمات الصوتية؛ �

 ؛؛VPN Transparent LAN الرقمية الالمتناظرة و الرقمية الالمتناظرة وخطوط المشترآينخطوط المشترآينتوفير خدمات اإلنترنت العريضة الحزمة مثل توفير خدمات اإلنترنت العريضة الحزمة مثل  �

  اإلنترنت باستخدام األجهزة السلكية والالسلكية على حد سواء؛ اإلنترنت باستخدام األجهزة السلكية والالسلكية على حد سواء؛تقديم خدمات جديدة موحدة مثل نقل الصوت عبرتقديم خدمات جديدة موحدة مثل نقل الصوت عبر �

 ..خلق بيئة تنافسية في تقديم خدمات اإلنترنت سعرا  وآما  ونوعا خلق بيئة تنافسية في تقديم خدمات اإلنترنت سعرًا وآمًا ونوعًا �
 

 عوامل تقييم الشبكةعوامل تقييم الشبكة
 
لكية                             � دولي لالتصاالت الس اد ال ك حسب توصيات االتح ة وذل ى أساس الكلف ادًا عل لكية                            حساب أسعار خدمات الشبكة اعتم دولي لالتصاالت الس اد ال ك حسب توصيات االتح ة وذل ى أساس الكلف ادا  عل حساب أسعار خدمات الشبكة اعتم

 والالسلكية؛والالسلكية؛

ة    مراعامراعا � ة الحالي ة    ة التسعير وفقًا للمقدرة االقتنائية للمستخدمين بحيث ال تغطي آلفة خدمات الصوت واإلنترنت معًا القيم ة الحالي ة التسعير وفقا  للمقدرة االقتنائية للمستخدمين بحيث ال تغطي آلفة خدمات الصوت واإلنترنت معا  القيم
 وأن يكونا من خالل نظام اشتراك موحد؛وأن يكونا من خالل نظام اشتراك موحد؛

بكة       � تخدام الش الل اس ن خ ود وم دون قي دماتها ب ت وخ وق االتصاالت واإلنترن ى س دة إل رآات جدي ول ش هيل دخ بكة      تس تخدام الش الل اس ن خ ود وم دون قي دماتها ب ت وخ وق االتصاالت واإلنترن ى س دة إل رآات جدي ول ش هيل دخ تس
  والفيديو ومراآز الشبكات ومراآز االتصال؛ والفيديو ومراآز الشبكات ومراآز االتصال؛ةةآات الموسوعات وشرآات التلفزآات الموسوعات وشرآات التلفزالجديدة، بما فيها شرالجديدة، بما فيها شر

ى      � ة العظم اول الغالبي ي متن تخدام ف ة االس ذلك آلف تراك وآ هرية لالش ة الش ب والتعريف ة الترآي ون تعريف ى     يجب أن تك ة العظم اول الغالبي ي متن تخدام ف ة االس ذلك آلف تراك وآ هرية لالش ة الش ب والتعريف ة الترآي ون تعريف يجب أن تك
 ..من المواطنينمن المواطنين

____________________________ 

 Lebanon.  Ministry of Telecommunications.  “Tender and Contrct document for the Public Data Network: Technical: : المصدرالمصدر
specifications”, 2003.                                                                                                                                                                          

 
 

ار         ه انتش ي تواج ديات الت ن التح ر م زء األآب ل الج اؤها بح ع إنش ة المزم بكة العام وم الش ل أن تق ار       ويؤم ه انتش ي تواج ديات الت ن التح ر م زء األآب ل الج اؤها بح ع إنش ة المزم بكة العام وم الش ل أن تق ويؤم
رار     ذ الق ا اتخ روع، إذا م ذا المش ل ه ى تموي ة عل درة الدول ار ق ي االعتب ذ ف ع األخ ان، م ي لبن ت ف رار    اإلنترن ذ الق ا اتخ روع، إذا م ذا المش ل ه ى تموي ة عل درة الدول ار ق ي االعتب ذ ف ع األخ ان، م ي لبن ت ف  اإلنترن

 ..))٢٨٢٨((السياسي بذلكالسياسي بذلك
 

 لخدمة الشاملة وتوفير االنق الةشرآة الثريا لالتصاالت الفضائية   -٤
 

ة االتصاالت وخدماتها، وتحقيق                      ))٢٩٢٩((تعتبر شرآة الثريا  تعتبر شرآة الثريا    ة في مجال تحسين بني اذج العربي ة االتصاالت وخدماتها، وتحقيق                       من أنجح النم ة في مجال تحسين بني اذج العربي  من أنجح النم
ي ل اإلقليم يالتكام ل اإلقليم ة  .  .  التكام دول العربي ات وال رآات والمؤسس ن الش ة م ا مجموع ي تمتلكه رآة، الت ّيدت الش د ش ة  فق دول العربي ات وال رآات والمؤسس ن الش ة م ا مجموع ي تمتلكه رآة، الت ي دت الش د ش  فق

                                                      
 ..  دراسة الحالة ولقاء مع المعنيين  دراسة الحالة ولقاء مع المعنيين))٢٨٢٨((

))٢٩٢٩((    com.thuraya.www/:/http.. 
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ها شرآة  ى رأس ها شرآة وعل ى رأس ًا لالتصاالت" " اتصاالتاتصاالت""وعل ة، نظام ا  لالتصاالتاإلماراتي ة، نظام واتل يغطي نق النّقال الشخصية ال الشخصية الاإلماراتي ر الس ة عب واتل يغطي ة العالمي ر الس ة عب ة العالمي
يا الوسطى شرقاً        ى آس ًا إل يا الوسطى شرقا        مساحة آبرى من الكرة األرضية تمتد من أوروبا الغربية وأفريقيا غرب ى آس ا  إل  ومن مشارف    ومن مشارف   ،،مساحة آبرى من الكرة األرضية تمتد من أوروبا الغربية وأفريقيا غرب

اً               تواء جنوب دي وخط االس ا               شبه الجزيرة االسكندنافية شماًال إلى المحيط الهن تواء جنوب دي وخط االس دم الشرآة    ).  ).  ٢٠٢٠انظر الشكل     انظر الشكل     .  (.  (شبه الجزيرة االسكندنافية شماال  إلى المحيط الهن دم الشرآة    وتق وتق
اتف ال          خدمات الصو خدمات الصو  اتف ال          ت والبيانات والفاآس والرسائل من خالل أجهزة يدوية صغيرة تشبه أجهزة اله ال ت والبيانات والفاآس والرسائل من خالل أجهزة يدوية صغيرة تشبه أجهزة اله اك  .  .  نق ال نّق اك  وهن وهن

ة                      ات البحري ات وفي التطبيق ازل وفي المرآب ات متنوعة داخل المن رة لتطبيق ة                     أيضًا أجهزة أخرى مبتك ات البحري ات وفي التطبيق ازل وفي المرآب ات متنوعة داخل المن رة لتطبيق وأطلقت  وأطلقت  .  .  أيضا  أجهزة أخرى مبتك
 .  .  ٢٠٠٢٠٠١١، وبدأ العمل في الربع الثالث من عام ، وبدأ العمل في الربع الثالث من عام ٢٠٠٠٢٠٠٠الشرآة الساتل األول في عام الشرآة الساتل األول في عام 

 
   النطاق الجغرافي لتغطية الثريا-٢٠الشكل 

 .com.thuraya.www://httpشرآة الثريا : المصدر
 

ة األساسية لالتصاالت، إذ                   ة األساسية لالتصاالت، إذ                 وترّآز شرآة الثريا على السوق اإلقليمية في تلك المناطق التي تفتقر إلى البني وترآ ز شرآة الثريا على السوق اإلقليمية في تلك المناطق التي تفتقر إلى البني
ة           ة          إن معظم البلدان الواقعة داخل نطاق تغطية الشرآة، وخاصة األفريقي ا هي من             إن معظم البلدان الواقعة داخل نطاق تغطية الشرآة، وخاصة األفريقي ة إم ا هي من              واآلسيوية والشرق أوروبي ة إم  واآلسيوية والشرق أوروبي

وًا في         ٩٠٩٠ومن منظور آخر، يمكن القول إن       ومن منظور آخر، يمكن القول إن       .  .  ة أو من أقل البلدان نموا      ة أو من أقل البلدان نمواً     ييالبلدان النام البلدان النام  دان نم ل البل ة من أق وا  في          في المائ دان نم ل البل ة من أق  في المائ
 ..العالم تقع في نطاق التغطية للشرآةالعالم تقع في نطاق التغطية للشرآة

فهي مثال  تقدم خدمات    فهي مثًال تقدم خدمات    .  .  وتقدم الشرآة حلوال  مبتكرة متنوعة للقطاعات المختلفة من األسواق التي تخدمها          وتقدم الشرآة حلوًال مبتكرة متنوعة للقطاعات المختلفة من األسواق التي تخدمها           
ة   ات البحري ف المرآب ة، وهوات ة العام ف الخدم رى لهوات ة، وأخ الخطوط الثابت ة ب ة  خاص ات البحري ف المرآب ة، وهوات ة العام ف الخدم رى لهوات ة، وأخ الخطوط الثابت ة ب  خاص

 ).).٢١٢١انظر الشكل انظر الشكل ((
 

   هواتف الثريا للخدمة العامة-٢١الشكل 
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ا زال                وبالرغم من التقدم الهائل الذي أحرزت     وبالرغم من التقدم الهائل الذي أحرزت       ة الماضية، م ا المعلومات واالتصاالت في الحقب ا زال                ه تكنولوجي ة الماضية، م ا المعلومات واالتصاالت في الحقب ه تكنولوجي

ة في أبسط صورها، أي                             انون من الفجوة الرقمي رن الحادي والعشرين، يع ع الق ة في أبسط صورها، أي                            العديد من سكان العالم، في مطل انون من الفجوة الرقمي رن الحادي والعشرين، يع ع الق العديد من سكان العالم، في مطل
اتفي         ة إجراء اتصال ه اتفي        عدم إمكاني ة إجراء اتصال ه اتف ال                .  .  عدم إمكاني ر المسبوق في خدمات اله و غي الرغم من النم اتف ال                وب ر المسبوق في خدمات اله و غي الرغم من النم ال وب  ومشترآيه، ال     ومشترآيه، ال    نق ال نّق

رآات   تستس غيل ش ادات تش ي اقتص ية ف دة األساس رآات   مح القاع غيل ش ادات تش ي اقتص ية ف دة األساس الههالالمح القاع ام  اتف النق الاتف النّق ل بالنظ ي تعم ام   الت ل بالنظ ي تعم المي لالتصاالت  الت المي لالتصاالت الع الع
اتف ال                 المحمولةالمحمولة ي أن اله ا يعن ة السكنية المنخفضة، مم اتف ال                  بتغطية المناطق ذات الكثاف ي أن اله ا يعن ة السكنية المنخفضة، مم ال  بتغطية المناطق ذات الكثاف تمكن وحده من سد           نق ال نّق ن ي تمكن وحده من سد            ل ن ي  ل

ة           الفجوة الرقمية بالكامل، ألنه لن يستطيع، بطبيعة الحال، تغطية أراضي أ           الفجوة الرقمية بالكامل، ألنه لن يستطيع، بطبيعة الحال، تغطية أراضي أ            اطق النائي ا، وستظل المن د بكامله ة           ي بل اطق النائي ا، وستظل المن د بكامله ي بل
ة والتهميش      ة والتهميش     تعاني من العزل ة من                       .  .  تعاني من العزل اطق النائي ة في المن ة الهاتفي دل انتشار الخدم ى أن مع ة من                       وتشير اإلحصاءات إل اطق النائي ة في المن ة الهاتفي دل انتشار الخدم ى أن مع وتشير اإلحصاءات إل

 ..البلدان النامية ال يزيد عن واحد في المائة فقط من سكان تلك المناطقالبلدان النامية ال يزيد عن واحد في المائة فقط من سكان تلك المناطق
 

ام األ        وو  املة بمق اذ الش ة النف ام األ        يفوز الحديث عن خدم املة بمق اذ الش ة النف ا         يفوز الحديث عن خدم ة بمفهومه ى الحديث عن سد الفجوة الرقمي ة عل ا         ولوي ة بمفهومه ى الحديث عن سد الفجوة الرقمي ة عل ولوي
ع عالُموَّس ث الم و س ث ، حي دمات     ، حي ن الخ ول م ى المقب د األدن وفير الح املة بت ة الش ة بالخدم ة المرتبط ات اإلنمائي تم التوجه دمات     ته ن الخ ول م ى المقب د األدن وفير الح املة بت ة الش ة بالخدم ة المرتبط ات اإلنمائي تم التوجه ته

ين                             ة ب ارب ملحوظ أو سد الفجوة الرقمي ل الحديث عن تحقيق تق ة قب انية األولي ين                            األساسية لتلبية االحتياجات اإلنس ة ب ارب ملحوظ أو سد الفجوة الرقمي ل الحديث عن تحقيق تق ة قب انية األولي األساسية لتلبية االحتياجات اإلنس
اذ أو إتاحة    .  .  لبلد الواحد أو القارة الواحدة أو العالم   لبلد الواحد أو القارة الواحدة أو العالم   أبناء ا أبناء ا  وفير النف اذ أو إتاحة    فاألهداف األساسية لتحقيق الخدمة الشاملة هي ت وفير النف فاألهداف األساسية لتحقيق الخدمة الشاملة هي ت

 ..االتصال لمجموعات محددة من السكان بنسب معي نة مقبولة تمك ن تلك المجموعات من رفع مستوى معيشتهماالتصال لمجموعات محددة من السكان بنسب معّينة مقبولة تمّكن تلك المجموعات من رفع مستوى معيشتهم
 

ي      ائية ف تخدام االتصاالت الفض ن اس ديل ع ذلك ال ب ي    ول ائية ف تخدام االتصاالت الفض ن اس ديل ع ذلك ال ب ي ول اذ األساس وفير النف ي ت اذ األساس وفير النف ي   ت اطق والت ك المن ي تل ي    ف اطق والت ك المن ي تل   ف
اتف ال تمكن اله ن ي اتف الل تمكن اله ن ي الل انق النّق ن الوصول إليه ا م ن الوصول إليه ذآر   .  .   م ن ال ي ع املة، غن ة الش داف الخدم ق أه ى تحقي ذآر   وباإلضافة إل ن ال ي ع املة، غن ة الش داف الخدم ق أه ى تحقي  وباإلضافة إل

اذ، والفرص                       ة واإلنق د، واإلغاث اذ، والفرص                      ما يمكن أن تقدمه تقنيات السواتل من تطبيقات مثل الطب عن بعد، والتعلم عن بع ة واإلنق د، واإلغاث ما يمكن أن تقدمه تقنيات السواتل من تطبيقات مثل الطب عن بعد، والتعلم عن بع
ة ال     وتعتبر خدمات  وتعتبر خدمات  .  .  التجاريةالتجارية ة ال      االتصاالت الهاتفي ديل الرئيسي لخدمات               نق ال نّقال  االتصاالت الهاتفي ار االصطناعية الب ق األقم ديل الرئيسي لخدمات               ة عن طري ار االصطناعية الب ق األقم ة عن طري
 .. بالنظام العالمي لالتصاالت المحمولة بالنظام العالمي لالتصاالت المحمولةنق النّقالالهاتف الالهاتف ال

 
ة                             ول العملي م الحل اتف العمومي من أه ة اله ر خدم ى وجه الخصوص، تعتب املة عل ة الش ة                           ولتحقيق الخدم ول العملي م الحل اتف العمومي من أه ة اله ر خدم ى وجه الخصوص، تعتب املة عل ة الش ولتحقيق الخدم

ر  ادية لنش ر واالقتص ادية لنش دمات واالقتص دمات خ ا ااخ ا لثري اطق اللثري ي المن اطق الف ي المن ةف ةنائي ول   .  .  نائي ن الحل وع م ك الن ق ذل ي تطبي ع ف ن التوس ول   ولك ن الحل وع م ك الن ق ذل ي تطبي ع ف ن التوس  ولك
 ..ما زال يتطلب تعاونا  مع الجهات الوطنية المسؤولة في آل دولة بفعالية أآبرما زال يتطلب تعاونًا مع الجهات الوطنية المسؤولة في آل دولة بفعالية أآبر
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درة       واتل، ومق ر الس ا عب دمات الثري تخدام خ املة باس ة الش ة الخدم ن آلف اؤل ع ن المنطق التس ا م درة     وربم واتل، ومق ر الس ا عب دمات الثري تخدام خ املة باس ة الش ة الخدم ن آلف اؤل ع ن المنطق التس ا م وربم
.  .  فالمعروف أن تقنيات االتصاالت الفضائية ذات آلفة مرتفعة       فالمعروف أن تقنيات االتصاالت الفضائية ذات آلفة مرتفعة       .  .  لكلفةلكلفةالمستخدم في المناطق النائية على تحم ل تلك ا       المستخدم في المناطق النائية على تحّمل تلك ا       

اطق            كان المن ة لس درة االقتنائي ا المق نخفض فيه ي ت دان الت ي البل ة ف عارًا منخفض ا أس رآة الثري نح ش ذلك تم اطق           ول كان المن ة لس درة االقتنائي ا المق نخفض فيه ي ت دان الت ي البل ة ف عارا  منخفض ا أس رآة الثري نح ش ذلك تم ول
تهدفة تهدفةالمس ادية        .  .  المس ة االقتص املة والتنمي ة الش ق الخدم ة بتحقي ات المعني ود الجه افر جه ن تض د م ن ال ب ادية        ولك ة االقتص املة والتنمي ة الش ق الخدم ة بتحقي ات المعني ود الجه افر جه ن تض د م ن ال ب ولك

اطق                           ك المن ة تل ك بهدف جعل تغطي تفيدة من ذل دان المس اطق                          واالجتماعية، وال سيما الحكومات والقطاع العام من البل ك المن ة تل ك بهدف جعل تغطي تفيدة من ذل دان المس واالجتماعية، وال سيما الحكومات والقطاع العام من البل
ة من جهات إيصال                    .  .  مقبولة اقتصاديا  مقبولة اقتصادياً  ا بجه ة من جهات إيصال                    وتتكون الكلفة النهائية على المستخدم من عدة مكونات تتعلق آل منه ا بجه وتتكون الكلفة النهائية على المستخدم من عدة مكونات تتعلق آل منه
 ::الخدمة وهيالخدمة وهي

 
 وتقديم الخدمات؛شرآة الثريا والتي تحقق تغطية الساتل  )أ( 
 المشغل الوطني في آل بلد الذي يقوم بتحصيل رسوم التعامل مع الثريا؛ )ب( 
 الموزع المحلي المسؤول عن تسويق الخدمات؛ )ج( 
الذي قد يقوم بتحصيل رسوم تراخيص وضرائب     الذي قد يقوم بتحصيل رسوم تراخيص وضرائب     ) ) أو الحكومة أو الحكومة ((الجهاز الوطني لتنظيم االتصاالت     الجهاز الوطني لتنظيم االتصاالت      ))دد(( 
 ..وغيرهاوغيرها

 
املة  اذ الش ة النف ق خدم املةولتحقي اذ الش ة النف ق خدم ًاولتحقي ذآورة آنف ع الم ات األرب اون الجه ن الضروري أن تتع ا ، م ذآورة آنف ع الم ات األرب اون الجه ن الضروري أن تتع وم شرآة .  .  ، م وم شرآة فتق فتق

اد            د، وإيج اد           الثريا بتخفيض آلفة االتصال الخاصة بالشبكة الفضائية، وذلك فيما يتعلق بهواتف الخدمة العامة بالتحدي د، وإيج الثريا بتخفيض آلفة االتصال الخاصة بالشبكة الفضائية، وذلك فيما يتعلق بهواتف الخدمة العامة بالتحدي
ة                  بكتها والشبكات الوطني ة من ش ة                 طرق اقتصادية في توصيل المكالمات بين هواتف الخدمة العام بكتها والشبكات الوطني ة من ش وم المشغل    .  .  طرق اقتصادية في توصيل المكالمات بين هواتف الخدمة العام وم المشغل    ويق ويق

ة         يض تعريف ة، وتخف بكة الوطني ع الش ا م يل الثري ماح بتوص ة للس يل المفروض وم التوص يض رس وطني بتخف ة        ال يض تعريف ة، وتخف بكة الوطني ع الش ا م يل الثري ماح بتوص ة للس يل المفروض وم التوص يض رس وطني بتخف ال
وم الحكومات       .  .  االتصال الداخلي بين الشرآة الوطنية وهواتف الخدمة العامة الخاصة بالثريا         االتصال الداخلي بين الشرآة الوطنية وهواتف الخدمة العامة الخاصة بالثريا          وم الحكومات       ومن جهة أخرى، تق ومن جهة أخرى، تق

ق               وأجهزة تنظيم االتصاالت بتوفير الدعم لتشجيع المشغل ال        وأجهزة تنظيم االتصاالت بتوفير الدعم لتشجيع المشغل ال         املة عن طري ة الش ات الخدم ق               وطني في تحقيق متطلب املة عن طري ة الش ات الخدم وطني في تحقيق متطلب
 ..ضرائب على تلك الخدماتضرائب على تلك الخدمات//مشارآة من عوائدمشارآة من عوائد//تخفيض الرسوم، ورفع أية رسوم تراخيصتخفيض الرسوم، ورفع أية رسوم تراخيص

 
ل من                   ى أق ة المكالمات إل ل من                 وبالتعاون المطلوب، يمكن خفض آلف ى أق ة المكالمات إل ة في خطوة           ٠٫٥٠٫٥وبالتعاون المطلوب، يمكن خفض آلف دوالرات بالدقيق ة في خطوة            من ال دوالرات بالدقيق  من ال
ى ىأول م الخفض اإلضافي   .  .  أول ن دع ر، يمك ق خفض أآب م الخفض اإلضافي   ولتحقي ن دع ر، يمك ق خفض أآب ق  ولتحقي ن طري قع ن طري اذ   ع ة النف ل خاصة بخدم ناديق تموي اذ    ص ة النف ل خاصة بخدم ناديق تموي  ص

ق          ن طري د أو ع ل بل ي آ ة ف ة العامل ة والخاص رآات الوطني ا الش ي تمويله ارك ف ن أن تش ي يمك املة، والت ق         الش ن طري د أو ع ل بل ي آ ة ف ة العامل ة والخاص رآات الوطني ا الش ي تمويله ارك ف ن أن تش ي يمك املة، والت الش
ل من           .  .  الميزانية الحكومية الميزانية الحكومية  ل من           وهذا قد يسمح بخفض الكلفة إلى أق ة            ٠٫١٥٠٫١٥وهذا قد يسمح بخفض الكلفة إلى أق اول غالبي ا في متن ة ويجعله ة             دوالرًا بالدقيق اول غالبي ا في متن ة ويجعله  دوالرا  بالدقيق
 ..الفئات المستهدفةالفئات المستهدفة

 
 
 
 

 نموذج ألحدث نظم التوصيل البيني اإلقليمي في المنطقة  -٥
 

ر  // في شباط   في شباط  (Flag Telecom)أطلقت شرآة فالغ تيليكوم أطلقت شرآة فالغ تيليكوم   ر  فبراي ة     ٢٠٠٤٢٠٠٤فبراي ابالت البحري الكون للك ة      مشروع ف ابالت البحري الكون للك  مشروع ف
(Falcon)     ة مجلس                  .  .  ، الذي هو أحدث مشاريعها الكبرى     ، الذي هو أحدث مشاريعها الكبرى ى تحديث التوصيل البيني في منطق ة مجلس                  ويهدف المشروع إل ى تحديث التوصيل البيني في منطق ويهدف المشروع إل

اون الخلي  اون الخلي التع ة تتجاوز             التع م الصين شرقًا من خالل وصالت عريضة الحزم د ث ًا، وبالهن ا بمصر غرب ة تتجاوز             جي وربطه م الصين شرقا  من خالل وصالت عريضة الحزم د ث ا ، وبالهن ا بمصر غرب جي وربطه
   . . ثانيةثانية//سعاتها حاجز التيرا بتسعاتها حاجز التيرا بت
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رآة  وم ش رآةوتق وم ش وم وتق الغ تيليك وم  ف الغ تيليك ي    ف ة الت بكة العالمي يرتبط بالش ذي س د ال ام الجدي غيل النظ ذ وتش ي   بتصميم وتنفي ة الت بكة العالمي يرتبط بالش ذي س د ال ام الجدي غيل النظ ذ وتش بتصميم وتنفي
 ..ا وآسيا والشرق األوسطا وآسيا والشرق األوسط والتي تمتد إلى أوروب والتي تمتد إلى أوروبتملكها الشرآةتملكها الشرآة

 
 :: إلى ثالثة أقسام إلى ثالثة أقسامفالكونفالكونوتقسم شبكة وتقسم شبكة  

 
  بومباي؛ بومباي؛- مسقط  مسقط -محور السويس محور السويس  ))أأ(( 
 ؛؛(Gulf Ring)محور الحلقة الخليجية محور الحلقة الخليجية  ))بب(( 
 ..محور الهند وآسيامحور الهند وآسيا ))جج(( 

 
ل محور مسقط    ٢٠٠٥٢٠٠٥ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل النظام الجديد قبل نهاية عام     ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل النظام الجديد قبل نهاية عام       ل محور مسقط     بتفعي ى أن   - بتفعي اي، عل ى أن    بومب اي، عل  بومب
 ..٢٠٠٦٢٠٠٦ تشغيل النظام بأآمله قبل انتهاء الربع األول من عام  تشغيل النظام بأآمله قبل انتهاء الربع األول من عام يكونيكون

 
ى         فالكونفالكون المسار المخطط لنظام      المسار المخطط لنظام     ٢٢٢٢ويبين الشكل   ويبين الشكل     دان عل ة البل د وّقعت أآثري ى          والبلدان المتصلة بالكابل وق دان عل ة البل د وق عت أآثري  والبلدان المتصلة بالكابل وق

 ..إال أن األردن وإيران والسودان لم توقع بعدإال أن األردن وإيران والسودان لم توقع بعد.  .  اتفاق استخدام الكابلاتفاق استخدام الكابل
 

 كونفال  المسار المخطط لنظام -٢٢الشكل 
 

 
 

 .٢٠٠٥مجموعة االستشاريين العرب، خدمة البحوث االستراتيجية، : المصدر
وم  بموجب العقد الذي طرحته شرآة      بموجب العقد الذي طرحته شرآة        وم  فالغ تيليك تتولى                 فالغ تيليك ل، س ه شرآة ألكاتي ازت ب تتولى                  في مناقصة مفتوحة وف ل، س ه شرآة ألكاتي ازت ب  في مناقصة مفتوحة وف

ر سعات  ر سعات   آيلومتر وسيوف آيلومتر وسيوف١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠شرآة ألكاتيل بناء وترآيب وتسليم واختبار الكابل الذي سيمتد لمسافة أآثر من      شرآة ألكاتيل بناء وترآيب وتسليم واختبار الكابل الذي سيمتد لمسافة أآثر من      
ا               ة وإليه ا              لالتصال تسمح بتلبية الطلب المتزايد في حجم الحرآة البينية والعالمية من المنطق ة وإليه د    .  .  لالتصال تسمح بتلبية الطلب المتزايد في حجم الحرآة البينية والعالمية من المنطق د    ويعمل النظام الجدي ويعمل النظام الجدي

ف،      وجي الكثي يم الم تخدام التقس ال باس دد اإلرس ات تع ن تقني د م ل جدي ف،     بجي وجي الكثي يم الم تخدام التقس ال باس دد اإلرس ات تع ن تقني د م ل جدي وئية  بجي نظم االتصاالت الض وئية  ويتصل ب نظم االتصاالت الض ويتصل ب
ات           األرضية في البلدان التي يمر بها عن طريق أجهزة اال         األرضية في البلدان التي يمر بها عن طريق أجهزة اال          ات           تصاالت التي توردها ألكاتيل والتي تستخدم أحدث تقني تصاالت التي توردها ألكاتيل والتي تستخدم أحدث تقني

يما وإن   اإلرسال الضوئي التي   اإلرسال الضوئي التي    يما وإن   تساعد شرآات التشغيل الوطنية على تحقيق آفاءة قصوى في تشكيل الشبكة، ال س تساعد شرآات التشغيل الوطنية على تحقيق آفاءة قصوى في تشكيل الشبكة، ال س
ورده الشرآة المصنع                   ورده الشرآة المصنع                  اإلدارة الفنية للكابالت األرضية البحرية تتم من خالل النظام المتكامل إلدارة النظم التي ت ة ة اإلدارة الفنية للكابالت األرضية البحرية تتم من خالل النظام المتكامل إلدارة النظم التي ت

 ..ذاتهاذاتها
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ه          ذات آون وم وبال الغ تيليك رآة ف تقبلية لش ة المس ي الخط م العناصر ف ن أه الكون م روع ف ر مش ه        ويعتب ذات آون وم وبال الغ تيليك رآة ف تقبلية لش ة المس ي الخط م العناصر ف ن أه الكون م روع ف ر مش ويعتب

اون الخليجي           //المشروع األول الذي يتيح سعات من مرتبة التيرا بت         المشروع األول الذي يتيح سعات من مرتبة التيرا بت          ة مجلس التع ة في منطق اون الخليجي           ثاني ة مجلس التع ة في منطق ك    .  .  ثاني ك    وسيؤدي ذل وسيؤدي ذل
د     ع تزاي رًا م ر وف تكون أآث ي س ة الت االت الدولي ة االتص ض آلف ى خف د    إل ع تزاي را  م ر وف تكون أآث ي س ة الت االت الدولي ة االتص ض آلف ى خف احبه  إل ع أن يص ب ويتوق احبه   الطل ع أن يص ب ويتوق   الطل

 ..اإلسراع في الخصخصة وظهور تطبيقات اإلنترنت السريعةاإلسراع في الخصخصة وظهور تطبيقات اإلنترنت السريعة
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 ساسيةاأل لتحسين البنية توصيات  -ثالثا 
 

 ينيالبالربط  لتطوير مقترح  -ألف
 

ة،    العديد من التحسينات على البنية األساسية لالتصاالت وخدما  العديد من التحسينات على البنية األساسية لالتصاالت وخدما  إدخال  إدخال مع التقدم السريع في   مع التقدم السريع في     ة،   تها في المنطق تها في المنطق
اح                              ة أخرى، ومع االنفت الم الخارجي من جه ة ومع الع ة من جه اح                             ومع تزايد حجم الحرآة البينية بين بلدان المنطق ة أخرى، ومع االنفت الم الخارجي من جه ة ومع الع ة من جه ومع تزايد حجم الحرآة البينية بين بلدان المنطق
الحات  راء إص روري إج ن الض بح م ة، أص ي المنطق االت ف واق االتص ه أس رض ل ذي تتع الحات ال راء إص روري إج ن الض بح م ة، أص ي المنطق االت ف واق االتص ه أس رض ل ذي تتع  ال

 ..شاملة في الخطط الجارية وتحقيق التكامل اإلقليمي في هذا المجالشاملة في الخطط الجارية وتحقيق التكامل اإلقليمي في هذا المجال
 

 عف نسق الربط اإلقليميض  -١
 

ت      ة لإلنترن ة الداخلي يير الحرآ وم بتس ة تق دان المنطق ن بل د م ع أن العدي ت    م ة لإلنترن ة الداخلي يير الحرآ وم بتس ة تق دان المنطق ن بل د م ع أن العدي رم رعب ير  عب ة، تس بكاتها المحلي ير   ش ة، تس بكاتها المحلي  ش
ات      ا والوالي ات     الحرآة اإلقليمية البينية بطريقة غير مباشرة خروجًا من المنطقة في اتجاه الشبكات العالمية في أوروب ا والوالي الحرآة اإلقليمية البينية بطريقة غير مباشرة خروجا  من المنطقة في اتجاه الشبكات العالمية في أوروب

تئجار دارات   .  .  ك الشبكات وتعود مرة أخرى   ك الشبكات وتعود مرة أخرى   المتحدة األمريكية، ثم تلج تل    المتحدة األمريكية، ثم تلج تل     تئجار دارات   وتتشكل آل هذه المسارات من خالل اس وتتشكل آل هذه المسارات من خالل اس
د استخدام                           دريجًا مع تزاي ع ت ة وترتف ة منتظم دفع بصفة دوري د استخدام                          وخطوط ربط دولية تترتب عليها تكاليف باهظة، ُت دريجا  مع تزاي ع ت ة وترتف ة منتظم وخطوط ربط دولية تترتب عليها تكاليف باهظة، ت دفع بصفة دوري

ا   ي تطبيقاته ع ف ت والتوس ا  اإلنترن ي تطبيقاته ع ف ت والتوس ن العم     .  .  اإلنترن ة م وارد المنطق ًا لم يمًا منظم دارًا جس ك إه بب ذل ن العم     ويس ة م وارد المنطق ا  لم يما  منظم دارا  جس ك إه بب ذل ة ويس ة الت األجنبي الت األجنبي
 ..وللفرص البديلة، سببه الرئيسي هو عدم العمل على تحقيق التكامل اإلقليمي البيني في مجال االتصاالتوللفرص البديلة، سببه الرئيسي هو عدم العمل على تحقيق التكامل اإلقليمي البيني في مجال االتصاالت

 
دد         ان ع دما آ ة، عن ي المنطق دايات اإلنترنت ف وًال في ب ربط الخارجي مقب ي ال ك النسق ف ان ذل ا آ دد       وربم ان ع دما آ ة، عن ي المنطق دايات اإلنترنت ف وال  في ب ربط الخارجي مقب ي ال ك النسق ف ان ذل ا آ وربم

ات المتحدة        المستخدمين محدودا ، ومعظم اهتماماتهم محصورة في المواقع ا       المستخدمين محدودًا، ومعظم اهتماماتهم محصورة في المواقع ا        ا أو الوالي ات المتحدة        لعالمية الموجودة في أوروب ا أو الوالي لعالمية الموجودة في أوروب
ة                           ع في المنطق ات الستضافة المواق ة مراآز بيان اك أي م تكن هن دومًا، ول وى العربي مع ة                          األمريكية، والمحت ع في المنطق ات الستضافة المواق ة مراآز بيان اك أي م تكن هن دوما ، ول وى العربي مع ا  .  .  األمريكية، والمحت ا  آم آم

 ..آانت المجتمعات اإللكترونية اإلقليمية في مراحل النشوء، وما من حاجة ملح ة إلى تحقيق ترابط إقليمي آثيفآانت المجتمعات اإللكترونية اإلقليمية في مراحل النشوء، وما من حاجة ملّحة إلى تحقيق ترابط إقليمي آثيف
 

ا                     واليومواليوم  ة الحرجة للمستخدمين، ونم ة، وتحققت الكتل ا                     ، وقد شهدت أسواق اإلنترنت نموًا هائًال في المنطق ة الحرجة للمستخدمين، ونم ة، وتحققت الكتل ، وقد شهدت أسواق اإلنترنت نموا  هائال  في المنطق
جت   ع، ونُض افة المواق ى استض ات عل ز البيان درات مراآ ي، وازدادت ق ي العرب وى الرقم ع، ونض جت  المحت افة المواق ى استض ات عل ز البيان درات مراآ ي، وازدادت ق ي العرب وى الرقم  المحت

ة   المجتمعات اإللكترونية، وباتت تنتج حجما  متزايدا  من الحرآة المحلية اإلقليمية، أصبحت طر         المجتمعات اإللكترونية، وباتت تنتج حجمًا متزايدًا من الحرآة المحلية اإلقليمية، أصبحت طر          ة   يقة التوصيل البيني يقة التوصيل البيني
ه                 ه                غير المباشرة المطبقة حاليًا غير مقبولة وغير عملية لتأثيرها السلبي على سرعة االتصال وجودت م من    .  .  غير المباشرة المطبقة حاليا  غير مقبولة وغير عملية لتأثيرها السلبي على سرعة االتصال وجودت م من    واأله واأله

ة                           نعكس بطبيع تويين، مستوى المشغل ومستوى المستخدم، حيث ت ى مس ر اقتصادية عل ة                          ذلك أن هذه الطريقة غي نعكس بطبيع تويين، مستوى المشغل ومستوى المستخدم، حيث ت ى مس ر اقتصادية عل ذلك أن هذه الطريقة غي
ومن آل هذه األسباب،    ومن آل هذه األسباب،    .  .  ة خدمات اإلنترنت المقدمة للمستخدم النهائي     ة خدمات اإلنترنت المقدمة للمستخدم النهائي     الحال أجرة الدارات الدولية الكثيفة على آلف      الحال أجرة الدارات الدولية الكثيفة على آلف      

يح          ًا، وتت يح         تستمد إعادة تشكيل حرآة اإلنترنت اإلقليمية بهدف تحقيق خفض في الكلفة ورفع السرعات أساسًا منطقي ا ، وتت تستمد إعادة تشكيل حرآة اإلنترنت اإلقليمية بهدف تحقيق خفض في الكلفة ورفع السرعات أساسا  منطقي
 ..اقتناصهااقتناصهافرصة سانحة يجب العمل على فرصة سانحة يجب العمل على 

 
ين          أما على صعيد االتصاالت الصوتية، فبالتحليل الدقيق لنسق       أما على صعيد االتصاالت الصوتية، فبالتحليل الدقيق لنسق         ة، يتب ين           إجراء المكالمات الهاتفية في المنطق ة، يتب  إجراء المكالمات الهاتفية في المنطق

دان      ين بل ة، أي ب ة بيني ًا حرآ ي فعلي ة ه ن المنطق ة الصادرة م ة الدولي ة الهاتفي م الحرآ ن نصف حج ر م دان     أن أآث ين بل ة، أي ب ة بيني ا  حرآ ي فعلي ة ه ن المنطق ة الصادرة م ة الدولي ة الهاتفي م الحرآ ن نصف حج ر م أن أآث
ة ةالمنطق ة           .  .  المنطق واردة الحرآ ة ال اوز الحرآ ا تتج عيد، فبينم ذا الص ى ه دان عل ين البل ع ب اين الوض ة           ويتب واردة الحرآ ة ال اوز الحرآ ا تتج عيد، فبينم ذا الص ى ه دان عل ين البل ع ب اين الوض  ويتب

زام           .  .  عكس هو الصحيح في البعض اآلخر     عكس هو الصحيح في البعض اآلخر     الصادرة في بعض البلدان، ال    الصادرة في بعض البلدان، ال     دان في االلت ذه البل ع ه زام           ولكن تشترك جمي دان في االلت ذه البل ع ه ولكن تشترك جمي
اق  ات اتف ع توجه يًا م ديلها تمش األحرى تع ة أو ب ة الدولي ل التعريف الح هيك ى إص ل عل ال العم اق حي ات اتف ع توجه يا  م ديلها تمش األحرى تع ة أو ب ة الدولي ل التعريف الح هيك ى إص ل عل ال العم  حي
دعم        ة ال اع سياس ن اتب ئة م عيرية الناش وهات التس اء التش ة، وإلغ اس الكلف ى أس عير عل اع التس أن اتب اتس بش دعم       الغ ة ال اع سياس ن اتب ئة م عيرية الناش وهات التس اء التش ة، وإلغ اس الكلف ى أس عير عل اع التس أن اتب اتس بش الغ

ًااا ة دولي د مقبول م تع ة ل ك السياس ة، ألن تل االت المحلي دمات االتص ى خ ي عل ا لَعرض ة دولي د مقبول م تع ة ل ك السياس ة، ألن تل االت المحلي دمات االتص ى خ ي عل دان .  .  لع رض م بل ه معظ دان وتتوج م بل ه معظ  وتتوج
ح   امش رب ى ه افة إل ط، باإلض غيل فق ة التش مل آلف ث تش ة بحي بة الدولي دالت المحاس ض مع و خف الم نح ح  الع امش رب ى ه افة إل ط، باإلض غيل فق ة التش مل آلف ث تش ة بحي بة الدولي دالت المحاس ض مع و خف الم نح  الع
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ذلك مع          .  .  مقبولمقبول ذلك مع          وبخفض تلك المعدالت، تنخفض آلفة االتصاالت الدولية، وينخفض آ ا دخل الشرآات المشغلة        وبخفض تلك المعدالت، تنخفض آلفة االتصاالت الدولية، وينخفض آ ا دخل الشرآات المشغلة        ه ه
ا          نخفض أرباحه ا         الوطنية من إيرادات الخدمات الدولية، وبالتالي ت نخفض أرباحه د من شرآات االتصاالت              .  .  الوطنية من إيرادات الخدمات الدولية، وبالتالي ت دفع العدي ا ي ذا م د من شرآات االتصاالت              وه دفع العدي ا ي ذا م وه

ى الصدارة الحديث عن إصالح                            دفع إل ا ي ك اإلصالحات، وم رفض لتل ى الصدارة الحديث عن إصالح                           في المنطقة العربية إلى أن تقف موقف ال دفع إل ا ي ك اإلصالحات، وم رفض لتل في المنطقة العربية إلى أن تقف موقف ال
 ..ة، وإصالح عملياتي في أسلوب الربط وفي هيكل التشغيلة، وإصالح عملياتي في أسلوب الربط وفي هيكل التشغيلعملي يصاحب اإلصالح في السياسات التسعيريعملي يصاحب اإلصالح في السياسات التسعيري

 
د           ال ب ة، ف ة مقبول ى ربحي اظ عل ع الحف ة م ل التعريف ديل هيك ع الضغوط لتع اوب م ة التج ن آيفي ا ع د         أم ال ب ة، ف ة مقبول ى ربحي اظ عل ع الحف ة م ل التعريف ديل هيك ع الضغوط لتع اوب م ة التج ن آيفي ا ع  أم

ة      .  .  من العمل على خفض آلفة التشغيل    من العمل على خفض آلفة التشغيل     ة من الشرآات الناقل دارات الدولي ة      ولكن النسق الحالي المرتبط باستئجار ال ة من الشرآات الناقل دارات الدولي ولكن النسق الحالي المرتبط باستئجار ال
ة   ة  العالمي ل ((العالمي ل مث ة     ) ) SEAMEWE1, SEAMEWE2, SEAMEWE3 FLAG  مث ات الدوري ديد النفق ي تس ة     مع االستمرار ف ات الدوري ديد النفق ي تس مع االستمرار ف

 ..يجعل من هدف خفض التكلفة التشيغلية هدفا  مستحيال يجعل من هدف خفض التكلفة التشيغلية هدفًا مستحيًال
 

 مقترح إنشاء الشبكة اإلقليمية المتكاملة لالتصاالت في المنطقة   -٢
 

ربط، أي       فال يمكن تحقيق خفض جذري في الكلفة بدون تغي        فال يمكن تحقيق خفض جذري في الكلفة بدون تغي        .  .  الحقيقة واضحة وجلية  الحقيقة واضحة وجلية    ربط، أي       ير جذري في نسق ال ير جذري في نسق ال
ك                  .  .  تغيير نمط العمل  تغيير نمط العمل   تالك تل ى ام ة، يجب العمل عل ة الدولي ك                  فبدًال من استئجار الدارات الدولية من الشرآات الناقل تالك تل ى ام ة، يجب العمل عل ة الدولي فبدال  من استئجار الدارات الدولية من الشرآات الناقل

ين األصول،                ين األصول،               الدارات أو التجهيزات والوصالت اإلقليمية واستخدامها بوصفها من األصول الرأسمالية، وترصد ب الدارات أو التجهيزات والوصالت اإلقليمية واستخدامها بوصفها من األصول الرأسمالية، وترصد ب
 .. المالية بين عناصر الكلفة التشغيلية المالية بين عناصر الكلفة التشغيليةبدال  من أن ترصد في الحساباتبدًال من أن ترصد في الحسابات

 
ة،    اقالت البحري ن الن تأجرة م دارات المس وفِّر ال ة ت ة مرآزي بكة إقليمي امتالك ش ق ب ن أن يتحق ك يمك ة،  وذل اقالت البحري ن الن تأجرة م دارات المس وف ر ال ة ت ة مرآزي بكة إقليمي امتالك ش ق ب ن أن يتحق ك يمك وذل

اً                       ًا، وشرقًا وغرب ا شماًال وجنوب الم وإليه ا                       لتصل الحرآة اإلقليمية البينية والخارجية من مختلف أنحاء الع ا ، وشرقا  وغرب ا شماال  وجنوب الم وإليه يس  .  .  لتصل الحرآة اإلقليمية البينية والخارجية من مختلف أنحاء الع يس  ول ول
ين أطراف      هذا فقط، بل يمكن أ  هذا فقط، بل يمكن أ   ة ب ة االنتقالي ين أطراف      ن تستخدم تلك الشبكة اإلقليمية وسيطًا أو مجمعًا عالميًا لتيسير الحرآ ة ب ة االنتقالي ن تستخدم تلك الشبكة اإلقليمية وسيطا  أو مجمعا  عالميا  لتيسير الحرآ

ببًا                     .  .  المعمورةالمعمورة ربط اإلقليمي س ائل ال ببا                      وهكذا تنقلب المعادلة تمامًا فيما يتعلق بالقوائم المالية، فبدًال من أن تكون وس ربط اإلقليمي س ائل ال وهكذا تنقلب المعادلة تماما  فيما يتعلق بالقوائم المالية، فبدال  من أن تكون وس
دفق  ن مصادر الت ة الصادرة، تصبح مصدرًا م دفقات النقدي دفق للت ن مصادر الت ة الصادرة، تصبح مصدرا  م دفقات النقدي واردةللت ة ال واردةات النقدي ة ال روع .  .  ات النقدي ك إال بمش ق ذل روع وال يتحق ك إال بمش ق ذل وال يتحق

 ..عمالق على مثال مشروع الشبكة اإلقليمية المتكاملة لالتصاالت في المنطقةعمالق على مثال مشروع الشبكة اإلقليمية المتكاملة لالتصاالت في المنطقة
 

ة                             ة األساسية لالتصاالت في المنطق ادة تشكيل البني ى تطوير أو إع ة                           فالحل الجذري إذن هو في السعي إل ة األساسية لالتصاالت في المنطق ادة تشكيل البني ى تطوير أو إع فالحل الجذري إذن هو في السعي إل
ة               لتكوين شبكة إقليمية عريضة الحزمة لالتصاالت اإلق      لتكوين شبكة إقليمية عريضة الحزمة لالتصاالت اإلق       ادة تشكيل حرآ ا معالجة الوضع الحالي وإع ة               ليمية، يمكنه ادة تشكيل حرآ ا معالجة الوضع الحالي وإع ليمية، يمكنه

ة أسرع وأجود                    ة أسرع وأجود                   االتصاالت البينية اقتصاديًا وفنيًا، مما يعود بفائدة ملموسة على المستخدم النهائي في صورة خدم االتصاالت البينية اقتصاديا  وفنيا ، مما يعود بفائدة ملموسة على المستخدم النهائي في صورة خدم
 ..وأقل آلفةوأقل آلفة

 
   مالحظات ختامية وتوصيات-باء

 
اتها من  ية لالتصاالت وخدماتها وسياس ة األساس د تحسين البني نيع اتها م ية لالتصاالت وخدماتها وسياس ة األساس د تحسين البني ى يع د عل ي تعتم رى، والت ى  التحديات الكب د عل ي تعتم رى، والت  التحديات الكب

ة لمجتمع           .  .  جملة من المبادرات والجهود المتضافرة    جملة من المبادرات والجهود المتضافرة     ة الُمَمكِّن ة لمجتمع           وبما أن البنية األساسية هي جزء ال يتجزأ من البيئ ة الم م ك ن وبما أن البنية األساسية هي جزء ال يتجزأ من البيئ
 .  .  المعلومات، يظل تحسين تلك البنية األساسية بالطبع مرهونا  بتطوير البيئة التشريعية والقانونية المصاحبة لهاالمعلومات، يظل تحسين تلك البنية األساسية بالطبع مرهونًا بتطوير البيئة التشريعية والقانونية المصاحبة لها

م العوامل لتحقيق               ويعد وض ويعد وض   ات من أه د اآللي ة مع تحدي ذ وطني م العوامل لتحقيق               ع استراتيجيات تفصيلية ورسم خطط تنفي ات من أه د اآللي ة مع تحدي ذ وطني ع استراتيجيات تفصيلية ورسم خطط تنفي
أنها أن               .  .  النجاح ومن الضرورات الملحة في عملية تحسين البنية األساسية        النجاح ومن الضرورات الملحة في عملية تحسين البنية األساسية         ة التي من ش ذه هي الخطوة األولي أنها أن               وه ة التي من ش ذه هي الخطوة األولي وه

ة في بع                ادرات المتفرق م شتات المب ات، ول ة في بع               تؤدي إلى تنظيم الجهود، وتحديد األولوي ادرات المتفرق م شتات المب ات، ول د     تؤدي إلى تنظيم الجهود، وتحديد األولوي ة، والتي ق دان المنطق د     ض بل ة، والتي ق دان المنطق ض بل
 .. في فصول الدراسة في فصول الدراسةحهحهيي آما تم توض آما تم توض،،يفتقر بعضها إلى التزامن والتناغم في اإلجراءات والبرامجيفتقر بعضها إلى التزامن والتناغم في اإلجراءات والبرامج
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ة،                   دان المنطق ة،                 ويجب أن تأخذ هذه االستراتيجيات في االعتبار البعد اإلقليمي بغرض تحقيق التكامل بين بل دان المنطق ويجب أن تأخذ هذه االستراتيجيات في االعتبار البعد اإلقليمي بغرض تحقيق التكامل بين بل
ي األجل القصير وع ى مستوى التشغيل ف ة عل ائج فعال إحراز نت ق اقتصادات تسمح ب ي األجل القصير وعوتحقي ى مستوى التشغيل ف ة عل ائج فعال إحراز نت ق اقتصادات تسمح ب د وتحقي ى مستوى العوائ د ل ى مستوى العوائ ل

 ..االستثمارية في األجل المتوسط، وصوال  إلى تحقيق التكامل على مستوى الصناعات اإلقليمية في األجل الطويلاالستثمارية في األجل المتوسط، وصوًال إلى تحقيق التكامل على مستوى الصناعات اإلقليمية في األجل الطويل
 

ل خدمات                       اقي القطاعات والخدمات مث ل خدمات                     وينبغي الحرص على عدم التخطيط للبنية األساسية بمعزل عن ب اقي القطاعات والخدمات مث وينبغي الحرص على عدم التخطيط للبنية األساسية بمعزل عن ب
د أن         فخصائص التقارب، المذآور  فخصائص التقارب، المذآور  .  .  المحتوى وقطاعات اإلعالم  المحتوى وقطاعات اإلعالم   الي، تؤآ ل الت ات الجي د أن         ة في سياق استعراض تقني الي، تؤآ ل الت ات الجي ة في سياق استعراض تقني

ه                 ر من ديًا ال مف ة واضحة، وتح ه                اندماج تلك الخدمات في منظومة واحدة أصبح حقيق ر من ديا  ال مف ة واضحة، وتح ك األمر في      .  .  اندماج تلك الخدمات في منظومة واحدة أصبح حقيق ك األمر في      ولعل ألخذ ذل ولعل ألخذ ذل
ة             دان المنطق ة            الحسبان انعكاسات متعددة في قطاعات االتصاالت في بل دان المنطق ة             .  .  الحسبان انعكاسات متعددة في قطاعات االتصاالت في بل ات التعليمي ة             فال شك في أن أخذ التطبيق ات التعليمي فال شك في أن أخذ التطبيق

 االعتبار في منظومة عمل قطاع االتصاالت يتطلب الكثير من الجهد التنسيقي على مستوى مجالس         االعتبار في منظومة عمل قطاع االتصاالت يتطلب الكثير من الجهد التنسيقي على مستوى مجالس        واإلدارية في واإلدارية في 
 ..الوزارات ورؤساء الدول وعلى مستوى تقنيات البنية األساسية التي تستحوذ على األولويةالوزارات ورؤساء الدول وعلى مستوى تقنيات البنية األساسية التي تستحوذ على األولوية

 
ة التمحيص                      ذه الدراسة في أهمي ة التمحيص                    وربما يمكن تلخيص أهم النتائج المستخلصة من العرض المفصل في ه ذه الدراسة في أهمي   وربما يمكن تلخيص أهم النتائج المستخلصة من العرض المفصل في ه

والبحث أآثر من ذي قبل في القرارات االستراتيجية، وال سيما االستثمارية المتعلقة بالشبكات، سواء في األجزاء                  والبحث أآثر من ذي قبل في القرارات االستراتيجية، وال سيما االستثمارية المتعلقة بالشبكات، سواء في األجزاء                  
ل                      .  .  الطرفية أم المرآزية منها   الطرفية أم المرآزية منها    ا الخاصة للجي ة حسب وضعها بصياغة مبادرته وم آل دول ل                      ومن المستحسن أن تق ا الخاصة للجي ة حسب وضعها بصياغة مبادرته وم آل دول ومن المستحسن أن تق

فافية        التالي، بحيث تشمل تلك المبادرات رؤية مستقبلية لألهداف ال   التالي، بحيث تشمل تلك المبادرات رؤية مستقبلية لألهداف ال    راهن، لتحقق الش فافية        منشودة في ضوء الوضع ال راهن، لتحقق الش منشودة في ضوء الوضع ال
 ..المطلوبة تجاه الجهات المعنية، من موردي أجهزة ومقدمي خدمات ومطوري تطبيقاتالمطلوبة تجاه الجهات المعنية، من موردي أجهزة ومقدمي خدمات ومطوري تطبيقات

 
م        ي أه ا يل رد فيم يلها، ت بق عرض تفاص ي س ة، والت ي الدراس ي وردت ف ار الت م األفك ى أه تنادًا إل م      واس ي أه ا يل رد فيم يلها، ت بق عرض تفاص ي س ة، والت ي الدراس ي وردت ف ار الت م األفك ى أه تنادا  إل واس

ة،  ينات الجاري زز التحس ي تع ة، التوصيات والمالحظات الت ينات الجاري زز التحس ي تع ا، وبعضها  التوصيات والمالحظات الت ديل عنه ة ال ب روط الزم ل بعضها ش ا، وبعضها   ولع ديل عنه ة ال ب روط الزم ل بعضها ش  ولع
 ..اآلخر اختياري يمكن األخذ به في حاالت محددةاآلخر اختياري يمكن األخذ به في حاالت محددة

 
ة              -١١ اه محاور التحسينات الثالث ة تج ة متناسقة ومعلن ة             اإلسراع في وضع سياسات وخطط وطني اه محاور التحسينات الثالث ة تج ة متناسقة ومعلن السياسات،  السياسات،  : : اإلسراع في وضع سياسات وخطط وطني

 ..والتقنيات، والخدماتوالتقنيات، والخدمات
 
 ..ادة هيكلة القطاع وإدخال المنافسة إليهادة هيكلة القطاع وإدخال المنافسة إليهوضع خطط طريق واضحة المعالم لعملية تحرير األسواق وإعوضع خطط طريق واضحة المعالم لعملية تحرير األسواق وإع -٢٢
 
دة وفي ظل                بناء القدرات   بناء القدرات    -٣٣ دة وفي ظل                البشرية على جميع المستويات للعمل تحت مظلة منظومة العمل التنافسية الجدي البشرية على جميع المستويات للعمل تحت مظلة منظومة العمل التنافسية الجدي

 .. وفي غلبة المنافسة وفي غلبة المنافسةاقتصادات السوقاقتصادات السوق
 
ذلك،            -٤٤ ة ل ذلك،           إجراء دراسات تفصيلية عن التوجه نحو شبكات الجيل التالي وإطالق مبادرات استراتيجية وطني ة ل   إجراء دراسات تفصيلية عن التوجه نحو شبكات الجيل التالي وإطالق مبادرات استراتيجية وطني

د      اللصائق المتعددة البروتوآوالت   اللصائق المتعددة البروتوآوالت  ابتدالابتداللى استخدام تقنيات    لى استخدام تقنيات    والعمل ع والعمل ع  دعم العدي د      آونها األنسب في مرآز الشبكة ل دعم العدي  آونها األنسب في مرآز الشبكة ل
ول     تخدام بروتوآ ل الصوت باس دعم نق ة ل ة المطلوب ينات الالزم داث التحس ذلك بإح ة، وآ دمات المتكامل ن الخ ول    م تخدام بروتوآ ل الصوت باس دعم نق ة ل ة المطلوب ينات الالزم داث التحس ذلك بإح ة، وآ دمات المتكامل ن الخ م

 ..اإلنترنتاإلنترنت
 
دم      -٥٥ ر خ ا بنش أن التزامه ي ش حة ف ات واض ات توجه اد الحكوم دم     اعتم ر خ ا بنش أن التزامه ي ش حة ف ات واض ات توجه اد الحكوم ة،  اعتم ة الحزم االت العريض ة،  ات االتص ة الحزم االت العريض ات االتص

 ..باعتبارها جزءا  من منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملةباعتبارها جزءًا من منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة
 
امل،    -٦٦ اذ الش ة النف ق خدم ا، لتحقي رآة الثري ق ش دم عن طري ل الحل المق رة، مث ول المبتك ى الحل امل،   النظر إل اذ الش ة النف ق خدم ا، لتحقي رآة الثري ق ش دم عن طري ل الحل المق رة، مث ول المبتك ى الحل النظر إل

 ..تكتنفهاتكتنفهاوباألخص في المناطق النائية، والعمل على نشرها، وتذليل العقبات التي وباألخص في المناطق النائية، والعمل على نشرها، وتذليل العقبات التي 
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ة المناسبة إلطالق                     بينبينالتنسيق  التنسيق   -٧٧ ة التنظيمي اد البيئ د بهدف إيج ة المناسبة إلطالق                      هيئات تنظيم االتصاالت الرسمية في آل بل ة التنظيمي اد البيئ د بهدف إيج  هيئات تنظيم االتصاالت الرسمية في آل بل
ذلك              ت، وآ ة العريضة وخدمات الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترن ذلك             الخدمات الجديدة، وال سيما خدمات الحزم ت، وآ ة العريضة وخدمات الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترن الخدمات الجديدة، وال سيما خدمات الحزم

 ..شبكات الجيل التاليشبكات الجيل التالي
 
ية بت  -٨٨ غيل الرئيس رآات التش ام ش ية بت قي غيل الرئيس رآات التش ام ش ة قي وير منظوم ة ط وير منظوم ر أأط ر ط ع   ط ف م ن التكي تمكن م ى ت داخل حت ن ال ا م ع   عمله ف م ن التكي تمكن م ى ت داخل حت ن ال ا م عمله

 ..المتغيرات في متطلبات العمالء ورغباتهم ومواآبتهاالمتغيرات في متطلبات العمالء ورغباتهم ومواآبتها
 
دم                        -٩٩ واطن تق يس مجرد م ة ول ل الخدم دفع مقاب ه ي دم                       االهتمام بالمستخدم النهائي والحرص على إرضائه آون واطن تق يس مجرد م ة ول ل الخدم دفع مقاب ه ي االهتمام بالمستخدم النهائي والحرص على إرضائه آون

 ..ن ضمنها اتفاقات مستوى الخدمةن ضمنها اتفاقات مستوى الخدمةوفي هذا السياق، يمكن اللجوء إلى آليات متعددة موفي هذا السياق، يمكن اللجوء إلى آليات متعددة م.  .  إليه خدمة عامةإليه خدمة عامة
 

ى                  ت خ طي  َتَخطي   -١٠١٠ دة، والنظر إل د إطالق مشاريع جدي د الواحد عن ى                  حدود البل دة، والنظر إل د إطالق مشاريع جدي د الواحد عن ة اإلسكوا   حدود البل ة اإلسكوا   منطق ة   خصوصا  و    خصوصًا و   منطق ة  المنطق المنطق
ًا   ة عموم ا   العربي ة عموم دًا و  العربي ًا واح ا آيان دا  و  باعتباره ا  واح ا آيان اطق الم باعتباره ى المن اطق الم إل ى المن ا  تتإل ة له ا  اخم ة له ا اخم ا باعتباره رة باعتباره وقًا آبي رة س وقا  آبي الي  و و،،س الي بالت يق بالت يق التنس  التنس

رّ          ة تس ة نموذجي ر إقليمي ع أط دف وض ددة به يم المتع ات التنظ ين جه ر          ب ة تس ة نموذجي ر إقليمي ع أط دف وض ددة به يم المتع ات التنظ ين جه ال     ب ي مج ي ف ل اإلقليم رة التكام ال     ع وتي ي مج ي ف ل اإلقليم رة التكام ع وتي
 ..االتصاالتاالتصاالت
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يتميز بانخفاض في مستويات انتشار الهاتف، وعدم وجود بيئة مشجعة الستخدام خدمات االتصال         يتميز بانخفاض في مستويات انتشار الهاتف، وعدم وجود بيئة مشجعة الستخدام خدمات االتصال         : : مستوى النضج األول  مستوى النضج األول   
ت، وعدم         في أوساط األفراد وال   في أوساط األفراد وال    دني انتشار خدمات اإلنترن ت، وت ري لإلنترن ت، وعدم         شرآات، وندرة الوصالت الدولية الهاتفية والعمود الفق دني انتشار خدمات اإلنترن ت، وت ري لإلنترن شرآات، وندرة الوصالت الدولية الهاتفية والعمود الفق

 ..وجود عمود فقري وطني لتوزيع خدمات اإلنترنت، وقلة عدد مقدمي خدمة اإلنترنتوجود عمود فقري وطني لتوزيع خدمات اإلنترنت، وقلة عدد مقدمي خدمة اإلنترنت
 

راد وال    : : مستوى النضج الثاني  مستوى النضج الثاني    ة مشجعة لألف راد وال    يتميز بمعدل مقبول في انتشار الهاتف، ووجود بيئ ة مشجعة لألف شرآات الستخدام خدمات    شرآات الستخدام خدمات    يتميز بمعدل مقبول في انتشار الهاتف، ووجود بيئ
ت، وعدد                   وطني لإلنترن ري ال ود الفق ت، وعدد                  االتصال، وتطور خدمات االتصال الدولية، وتحسن في توزيع خدمات اإلنترنت، وتحسن العم وطني لإلنترن ري ال ود الفق االتصال، وتطور خدمات االتصال الدولية، وتحسن في توزيع خدمات اإلنترنت، وتحسن العم

 ..مقبول من مقدمي خدمة اإلنترنتمقبول من مقدمي خدمة اإلنترنت
 

خدمات اتصال   خدمات اتصال   يتميز بمستوى جيد في انتشار الهاتف، وبيئة مشجعة الستخدام خدمات االتصال، و  يتميز بمستوى جيد في انتشار الهاتف، وبيئة مشجعة الستخدام خدمات االتصال، و  : : مستوى النضج الثالث  مستوى النضج الثالث   
 ..دولية، ومستوى جيد في توزيع خدمات اإلنترنت، وعمود فقري وطني جيد لإلنترنت، وموردي خدمة إنترنت يعملون بفعاليةدولية، ومستوى جيد في توزيع خدمات اإلنترنت، وعمود فقري وطني جيد لإلنترنت، وموردي خدمة إنترنت يعملون بفعالية

 
يتميز بمستوى راق من الخدمات الهاتفية، وبيئة جذابة الستخدام خدمات االتصال، وتطور خدمات              يتميز بمستوى راق من الخدمات الهاتفية، وبيئة جذابة الستخدام خدمات االتصال، وتطور خدمات              : : مستوى النضج الرابع  مستوى النضج الرابع   

ال  ع ع ة، وتوزي ال الدولي ال االتص ع ع ة، وتوزي ال الدولي دمي االتص ة لمق ل جاذب ة عم ة، وبيئ ايير عالمي ي بمع ري وطن ود فق ت، وعم دمات اإلنترن دمي لخ ة لمق ل جاذب ة عم ة، وبيئ ايير عالمي ي بمع ري وطن ود فق ت، وعم دمات اإلنترن  لخ
 ..خدمة اإلنترنتخدمة اإلنترنت
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  الثانيالمرفق
 

 ٢٠٠٤  عام بنهاية:الحاسوباستخدام نسبة انتشار استخدام اإلنترنت إلى 
 

عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 
  حاسوب١٠٠

 )مستخدم لإلنترنت/حاسوب(
عدد مستخدمي 
 الحاسوب

عدد مستخدمي 
 المرتبةالمرتبة البلد نترنتاإل

 ١ العراقالعراق ٤٥٠ ٠٠٠ ٤٨٠ ٠٠٠ ١٠٠/٩٤
 ٢ قطرقطر ١٢٥ ٠٠٠ ١٤٢ ٠٠٠ ١٠٠/٨٨
 ٣ اليمناليمن ٢١٠ ٠٠٠ ١٩٠ ٠٠٠ ١٠٠/١١١
 ٤ الكويتالكويت ٥٩٠ ٠٠٠ ٤٥٠ ٠٠٠ ١٠٠/١٣١
 ٥ البحرينالبحرين ٢٠٢ ٥٠٠ ١٤٥ ٠٠٠ ١٠٠/١٤٠
 ٦ المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ٣ ٤٠٠ ٠٠٠ ٢ ٢٥٠ ٠٠٠ ١٠٠/١٥١
 ٧ ع مانُعمان ٢٠١ ٠٠٠ ١٣٠ ٠٠٠ ١٠٠/١٥٥
 ٨ األردناألردن ٥٥٠ ٠٠٠ ٤٠٠ ٠٠٠ ١٠٠/١٣٨
 ٩ الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ٧٠٠ ٠٠٠ ٤٣٠ ٠٠٠ ١٠٠/١٦٣
 ١٠ لبنانلبنان ٦٠٠ ٠٠٠ ٤٢٠ ٠٠٠ ١٠٠/١٤٣
 ١١ اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة ١ ٤٣٧ ٥٠٠ ٨٥٠ ٠٠٠ ١٠٠/١٦٩
 ١٢ فلسطينفلسطين ٣٨٠ ٠٠٠ ١٧٠ ٠٠٠ ١٠٠/٢٢٤
 ١٣ مصرمصر ٣ ٩٠٠ ٠٠٠ ١ ٩٠٠ ٠٠٠ ١٠٠/٢٥٠
  المجموعالمجموع ١٢ ٧٤٦ ٠٠٠ ٧ ٩٥٧ ٠٠٠ ١٠٠/١٦٠

 .٢٠٠٥، المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيااألمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، : المصدر
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  الثالثالمرفق
 

  اللصائق المتعددة البروتوآوالت وأسلوب تدفق اإلرسال فيهابتدالمزايا نظام 
 

 ::التاليةالتالية اللصائق المتعددة البروتوآوالت بالمزايا  اللصائق المتعددة البروتوآوالت بالمزايا ابتدالابتداليتميز نظام يتميز نظام  
 

  على المستوى الثاني؛ على المستوى الثاني؛بتدالبتدالاخل الشبكة بسهولة وباستخدام مسي رات تعمل بمفهوم االاخل الشبكة بسهولة وباستخدام مسّيرات تعمل بمفهوم اال د دتحسين آفاءة دفع الرزمتحسين آفاءة دفع الرزم �

ق إعداد ا         � ك عن طري ين الخدمات، وذل ق ب ق إعداد ا        دعم جودة الخدمة وتعدد فئات الخدمات لتحقيق عنصر التفري ك عن طري ين الخدمات، وذل ق ب لمسارات  لمسارات  دعم جودة الخدمة وتعدد فئات الخدمات لتحقيق عنصر التفري
 باستخدام هندسة الحرآة وإعداد االحتياجات المعتمدة على المحددات والضمانات لمستوى الخدمة؛باستخدام هندسة الحرآة وإعداد االحتياجات المعتمدة على المحددات والضمانات لمستوى الخدمة؛

 دعم التوسع التصاعدي للشبكة وهو األمر الذي يتجنب المشاآل المرتبطة بالشبكات العرو ية؛دعم التوسع التصاعدي للشبكة وهو األمر الذي يتجنب المشاآل المرتبطة بالشبكات العروِّية؛ �

ددة     ابتدالابتدالام  ام  نظنظ وبروتوآول اإلنترنت في الشبكة، حيث يعمل         وبروتوآول اإلنترنت في الشبكة، حيث يعمل        النقل غير المتزامن  النقل غير المتزامن  مكاملة بروتوآول   مكاملة بروتوآول    � ددة      اللصائق المتع  اللصائق المتع
ة بنظام           بروتوآول اإلنترنت   بروتوآول اإلنترنت    آجسر اتصال بين شبكات النفاذ باستخدام          آجسر اتصال بين شبكات النفاذ باستخدام         البروتوآوالتالبروتوآوالت ة والشبكة المرآزي ة بنظام            من جه ة والشبكة المرآزي  من جه

داالت           النقل غير المتزامن من جهة أخرى،       النقل غير المتزامن من جهة أخرى،        ة للب زات القائم ادة استخدام التجهي داالت           آما يمكن إع ة للب زات القائم ادة استخدام التجهي ل  المسيرات بنظام     المسيرات بنظام     //آما يمكن إع ل  النق النق
زامن ر المت زامنغي ر المت بغي ربط الش اءة ل ب بكف ربط الش اءة ل ل  بكف ا يجع ل كتين المنفصلتين مم ا يجع ام كتين المنفصلتين مم ام نظ دالنظ دالابت والتابت ددة البروتوآ والت اللصائق المتع ددة البروتوآ ًال  اللصائق المتع  حال   ح

 تكامليا ؛تكامليًا؛

دال فوق الشبكة الصوتية التزامنية وتكاملهما في عملية اال    فوق الشبكة الصوتية التزامنية وتكاملهما في عملية اال    اإلنترنت  اإلنترنت  تسهيل استخدام بروتوآول    تسهيل استخدام بروتوآول     � دال بت ذلك   بت ذلك    الضوئي، وآ  الضوئي، وآ
 ..بتسهيل بناء شبكات خاصة افتراضية مع قدرات هندسة حرآة مناسبة لهابتسهيل بناء شبكات خاصة افتراضية مع قدرات هندسة حرآة مناسبة لها

 
 :: اللصائق المتعددة البروتوآوالت آاألتي اللصائق المتعددة البروتوآوالت آاألتيابتدالابتداللشكل الوارد في هذا المرفق آيفية تدفق الرسائل وفقا  لنظام لشكل الوارد في هذا المرفق آيفية تدفق الرسائل وفقًا لنظام ويوضح اويوضح ا 

 
ام    � ى نظ ة عل بكة مبني ى ش رزم إل دفع ال دما تن ام   عن ى نظ ة عل بكة مبني ى ش رزم إل دفع ال دما تن دالعن دالابت ّيرات  ابت ادر المس والت، تب ددة البروتوآ ائق المتع ي رات   اللص ادر المس والت، تب ددة البروتوآ ائق المتع   اللص

تق ات المش ى المعلوم وي عل ا لصيقة، تحت ة اللصائق بإعطائه تقالطرفي ات المش ى المعلوم وي عل ا لصيقة، تحت ة اللصائق بإعطائه يير الطرفي يير ة من جدول التس ة المقصودة ((ة من جدول التس ل الجه ة المقصودة مث ل الجه مث
 ؛؛))وسعة الحزمة وعنوان الجهة المرسلةوسعة الحزمة وعنوان الجهة المرسلة

ار               � د المس تم تحدي ائق، ي ة للص يرات البدال ى المس ة إل يرات الطرفي ن المس يقة م رزم ذات اللص ل ال دما تص ار              عن د المس تم تحدي ائق، ي ة للص يرات البدال ى المس ة إل يرات الطرفي ن المس يقة م رزم ذات اللص ل ال دما تص  عن
 بلصيقة أخرى صادرة    بلصيقة أخرى صادرة   داخل الشبكة وفقا  للمعلومات المدو نة في اللصيقة، وتقوم البداالت باستبدال اللصيقة الواردة           داخل الشبكة وفقًا للمعلومات المدّونة في اللصيقة، وتقوم البداالت باستبدال اللصيقة الواردة           

 ثم تقوم بدفع الرزم إلى المحطة التالية؛ثم تقوم بدفع الرزم إلى المحطة التالية؛

ع، ينبغي               � ع، ينبغي              لكي يتمكن المسير الطرفي األول، آما في الشكل، من إرسال البيانات المطلوبة إلى المسير الطرفي الراب لكي يتمكن المسير الطرفي األول، آما في الشكل، من إرسال البيانات المطلوبة إلى المسير الطرفي الراب
  اللصائق؛ اللصائق؛بتدالبتدالإرسالها عن طريق عدد من البداالت، آما هو مبين في الشكل فيما يشك ل مسارا  محددا  الإرسالها عن طريق عدد من البداالت، آما هو مبين في الشكل فيما يشّكل مسارًا محددًا ال

ارات  � تم تخصيص مس ارات ي تم تخصيص مس داالت،  دالدالابتابتي د الب أخرى صادرة عن واردة ب تبدال اللصائق ال تم اس رزم حيث ي ة لل داالت،   مختلف د الب أخرى صادرة عن واردة ب تبدال اللصائق ال تم اس رزم حيث ي ة لل  مختلف
 وباستخدام تلك المسارات، يتم تيسير الحرآة وتدفقها داخل الشبكة من المصدر إلى الجهة المقصودة؛وباستخدام تلك المسارات، يتم تيسير الحرآة وتدفقها داخل الشبكة من المصدر إلى الجهة المقصودة؛

زات       بتدالبتدالتتحرك الرزم داخل الشبكة مغلفة باللصائق الثابتة الطول والتي تستخدم لال          تتحرك الرزم داخل الشبكة مغلفة باللصائق الثابتة الطول والتي تستخدم لال           � زات        بسرعة فائقة باستخدام التجهي  بسرعة فائقة باستخدام التجهي
ق                             ى آخر عن طري ة الصادرة من طرف إل ع الحرآ ل جمي تم نق ق                            السريعة المخصصة لذلك، وليس بالضرورة أن ي ى آخر عن طري ة الصادرة من طرف إل ع الحرآ ل جمي تم نق السريعة المخصصة لذلك، وليس بالضرورة أن ي

 ..المسار ذاته، ولكن يتم ذلك وفقا  للطبيعة الخاصة بنوع الحرآة ومتطلبات فئة الخدمة المرتبطة بهاالمسار ذاته، ولكن يتم ذلك وفقًا للطبيعة الخاصة بنوع الحرآة ومتطلبات فئة الخدمة المرتبطة بها

 
 
 
 
 

  اللصائق المتعددة البروتوآوالت ابتدال  تدفق اإلرسال في نظام -الشكل
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 (*)المرفق الرابع

 
  اإلسكوا في مجال االتصاالتبلداناستعراض موجز للتطورات الحاصلة في 

 
   األردن-ألف

 
د                     ة، وعم ا المعلومات واالتصاالت للتنمي ة لتشجيع تسخير تكنولوجي ودًا حثيث د                   بذل األردن في األعوام العشرة الماضية جه ة، وعم ا المعلومات واالتصاالت للتنمي ة لتشجيع تسخير تكنولوجي ودا  حثيث بذل األردن في األعوام العشرة الماضية جه

ر من األسواق                   .  .  اع مختص لالتصاالت  اع مختص لالتصاالت  إلى بناء قط  إلى بناء قط   ك األردن في الوقت الحاضر سوقًا لالتصاالت تعتب ود، يمتل ذه الجه ر من األسواق                   ونتيجة له ك األردن في الوقت الحاضر سوقا  لالتصاالت تعتب ود، يمتل ذه الجه ونتيجة له
يا  ي آس ة غرب ي منطق ًا ف ر انفتاح يا األآث ي آس ة غرب ي منطق ا  ف ر انفتاح ي األردن   .  .  األآث ات واالتصاالت ف ا المعلوم اع تكنولوجي ة صادرات قط ذآر أن قيم دير بال ي األردن   والج ات واالتصاالت ف ا المعلوم اع تكنولوجي ة صادرات قط ذآر أن قيم دير بال والج

 . .  في المائة في المائة٤٥٠٤٥٠، أي بنسبة ، أي بنسبة ٢٠٠٤٢٠٠٤ مليون دوالر في عام  مليون دوالر في عام ٢٩٦٢٩٦ إلى  إلى ٢٠٠٣٢٠٠٣ مليون دوالر في عام  مليون دوالر في عام ٦٠٦٠ازدادت من ازدادت من 
 

ذا    .  .  فأقر قانونا  جديدا  أنشئت بموجبه هيئة لتنظيم قطاع االتصاالت         فأقر قانونًا جديدًا أنشئت بموجبه هيئة لتنظيم قطاع االتصاالت         .  .  ١٩٩٥١٩٩٥بدأ األردن خصخصة القطاع منذ      بدأ األردن خصخصة القطاع منذ        ذا    وبموجب ه وبموجب ه
ة باال                    وانين المتعّلق ط عن سن الق ة باال                   القانون، أصبحت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة فق وانين المتعل ق ط عن سن الق تصاالت من دون المسائل       تصاالت من دون المسائل       القانون، أصبحت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة فق

ى فصل                 ٢٠٠٢٢٠٠٢مارس  مارس  //وفي آذار وفي آذار .  .  التنظيميةالتنظيمية دت عل ة، وأّآ ذه الهيئ ى فصل                 ، أدخلت إضافات جديدة على القانون، أّدت إلى تعزيز استقاللية ه ة، وأآ دت عل ذه الهيئ ، أدخلت إضافات جديدة على القانون، أد ت إلى تعزيز استقاللية ه
واستحدثت مجموعة مستقل ة مؤلفة من خمسة أعضاء إلدارة هيئة تنظيم القطاع وجرى     واستحدثت مجموعة مستقّلة مؤلفة من خمسة أعضاء إلدارة هيئة تنظيم القطاع وجرى     .  .  المسائل التنظيمية عن السياسات الحكومية    المسائل التنظيمية عن السياسات الحكومية    

ذا اإلطار،      .  .  تفاق على إنشاء ميزانية عالمية لتأمين خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير القطاع المختص                تفاق على إنشاء ميزانية عالمية لتأمين خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير القطاع المختص                االاال ذا اإلطار،      وفي ه وفي ه
ام   ذ ع ة من تراتيجية وطني ى وضع خطة اس ة عل ام  عملت الحكوم ذ ع ة من تراتيجية وطني ى وضع خطة اس ة عل ات ١٩٩٩١٩٩٩عملت الحكوم ا المعلوم ز تكنولوجي وطني لتعزي امج ال ي البرن ت ف ات  تمثل ا المعلوم ز تكنولوجي وطني لتعزي امج ال ي البرن ت ف  تمثل

ي ا  ة ف ارة اإللكتروني االت والتج ي ا واالتص ة ف ارة اإللكتروني االت والتج تش((ألردن ألردن واالتص ادرة ري تشمب ادرة ري وير  ).  ).  مب يم وتط امج بتنظ ذا البرن ى ه وير  ويعن يم وتط امج بتنظ ذا البرن ى ه  ويعن
ام                   ل ع ام                  قطاع االتصاالت وتنمية الطلب على خدماته وإدخال اإلنترنت إلى جميع المدارس والجامعات قب ل ع  من خالل استعمال        من خالل استعمال       ٢٠٠٥٢٠٠٥قطاع االتصاالت وتنمية الطلب على خدماته وإدخال اإلنترنت إلى جميع المدارس والجامعات قب

ة  اف الضوئية العريضة الحزم بكة األلي ة ش اف الضوئية العريضة الحزم بكة األلي ن  .  .  ش ل األردن أن يصبح م ية، يأم ة الخمس ذه الخط ن خالل ه ن  وم ل األردن أن يصبح م ية، يأم ة الخمس ذه الخط ن خالل ه ا وم ز تكنولوجي م مراآ ا أه ز تكنولوجي م مراآ أه
ة  ي المنطق ات واالتصاالت ف ة المعلوم ي المنطق ات واالتصاالت ف م   .  .  المعلوم ت باس رى عرف ادرة أخ ذلك مب د آ ذا البل د ه م   واعتم ت باس رى عرف ادرة أخ ذلك مب د آ ذا البل د ه ة  ""واعتم ة للمعرف ز المجتمعي ة  مخطط المراآ ة للمعرف ز المجتمعي مخطط المراآ

ذه                       ""التكنولوجيةالتكنولوجية ى استعمال ه دريب الشباب عل ذه                       ، وهي عبارة عن مخطط إلنشاء مراآز عامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لت ى استعمال ه دريب الشباب عل ، وهي عبارة عن مخطط إلنشاء مراآز عامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لت
ات اتالتكنولوجي ام   . . التكنولوجي ف ع ى منتص ام    وحت ف ع ى منتص و    ٢٠٠٤٢٠٠٤ وحت ئ نح د ُأنش ان ق و     آ ئ نح د أ نش ان ق تويات   ١٠٠١٠٠ آ ف المس دريبي لمختل ز ت تويات    مرآ ف المس دريبي لمختل ز ت  .  .   مرآ

 ..والجدير بالذآر أن هذه المبادرة مرتبطة ببرنامج يهدف بدوره إلى تدريب الشباب على التكنولوجيات الجديدةوالجدير بالذآر أن هذه المبادرة مرتبطة ببرنامج يهدف بدوره إلى تدريب الشباب على التكنولوجيات الجديدة
 

د ان             د بع ى وضع نظام جدي د ان           وفي مجال الهاتف الثابت، سارعت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت إل د بع ى وضع نظام جدي ار مؤسسة     وفي مجال الهاتف الثابت، سارعت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت إل رة احتك اء فت ار مؤسسة     ته رة احتك اء فت ته
ذي        ٢٠٠٥٢٠٠٥يناير يناير //االتصاالت األردنية لهذا القطاع في األول من آانون الثاني    االتصاالت األردنية لهذا القطاع في األول من آانون الثاني     راخيص ال نح الت د لم امج الجدي ذي        ، وذلك بهدف دعم البرن راخيص ال نح الت د لم امج الجدي ، وذلك بهدف دعم البرن

ام  ي ع ذه ف يكتمل تنفي ام س ي ع ذه ف يكتمل تنفي دمات   .  .  ٢٠٠٦٢٠٠٦س وع الخ ى ن ى إصدارها وال عل ي سيصار إل راخيص الت دد الت ى ع ود عل ة قي م توضع أي دمات   ول وع الخ ى ن ى إصدارها وال عل ي سيصار إل راخيص الت دد الت ى ع ود عل ة قي م توضع أي ول
ا  .  .  غير المحمولة التي ستقد م غير المحمولة التي ستقّدم الالسلكية  الالسلكية   ا  وهنا يكمن التحّدي أمام شرآة األردن لالتصاالت، إذ عليها أن تحافظ على مردودها وأرباحه وهنا يكمن التحد ي أمام شرآة األردن لالتصاالت، إذ عليها أن تحافظ على مردودها وأرباحه

 ..بعد إفساح المجال للمنافسةبعد إفساح المجال للمنافسة
 

ة          نق النّقالأما في مجال الهاتف الأما في مجال الهاتف ال  ة الهواتف المتنقل ة لخدم ا الشرآة األردني ديم الخدمات هم ة          ، فتقوم شرآتان بتق ة الهواتف المتنقل ة لخدم ا الشرآة األردني ديم الخدمات هم    ))فاست لينك  فاست لينك  ((، فتقوم شرآتان بتق
ة تنظيم قطاع االتصاالت رخصة       ٢٠٠٤٢٠٠٤أغسطس أغسطس //وفي آبوفي آب).  ).  موبايلكومموبايلكوم((آة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة   آة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة   وشروشر ة تنظيم قطاع االتصاالت رخصة       ، منحت هيئ ، منحت هيئ

 ..النق الالنّقال   الهاتف الهاتفثالثة لتقديم خدماتثالثة لتقديم خدمات
 

لكية العريضة  بكة الالس ال الش ي مج لكية العريضةوف بكة الالس ال الش ي مج د    وف ي تح وانين الت يص الق ي تقل اع االتصاالت ف يم قط ة تنظ اهمت هيئ ة، س د   الحزم ي تح وانين الت يص الق ي تقل اع االتصاالت ف يم قط ة تنظ اهمت هيئ ة، س  الحزم
 .  .   من خالل إلغاء الرسوم على االستخدام الداخلي للشبكات من خالل إلغاء الرسوم على االستخدام الداخلي للشبكات٢٠٠٣٢٠٠٣أآتوبر أآتوبر //وذلك في تشرين األولوذلك في تشرين األول.  .  Wi-Fiمن استخدام الـ من استخدام الـ 

 
ة               دان المنطق ة             ويتمتع األردن ببنية أساسية لالتصاالت تمّكنه من منافسة معظم بل دان المنطق ع مجاالت            .  .  ويتمتع األردن ببنية أساسية لالتصاالت تمك نه من منافسة معظم بل د أدخلت المنافسة في جمي ع مجاالت            وق د أدخلت المنافسة في جمي وق

ام              االتصاالت، بما فيها خدمة الهواتف الثابتة التي احتكرت       االتصاالت، بما فيها خدمة الهواتف الثابتة التي احتكرت        ة ع ى نهاي ة لالتصاالت حت ا الشرآة األردني ام              ه ة ع ى نهاي ة لالتصاالت حت ا الشرآة األردني ة    .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤ه د شّجعت هيئ ة    وق د شج عت هيئ وق
ك                         دة خاصة تل ات الجدي ى استعمال التكنولوجي ذلك عل درات، وشّجعت آ اء الق ة وبن ك                        تنظيم قطاع االتصاالت على إنشاء بوابات دولي دة خاصة تل ات الجدي ى استعمال التكنولوجي ذلك عل درات، وشج عت آ اء الق ة وبن تنظيم قطاع االتصاالت على إنشاء بوابات دولي

 ..المتعل قة باالتصاالت، وتلك التي تساعد على تعدد الخدماتالمتعّلقة باالتصاالت، وتلك التي تساعد على تعدد الخدمات

                                                      
 المصدر الرئيسي للمعلومات والمؤشرات الواردة في هذا الملحق هو إحصائيات وبيانات االتحـاد الـدولي لالتصـاالت،                   المصدر الرئيسي للمعلومات والمؤشرات الواردة في هذا الملحق هو إحصائيات وبيانات االتحـاد الـدولي لالتصـاالت،                    (*)(*)
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ون مشترك في    ١٫٦٢١٫٦٢ في األعوام األخيرة حتى بلغ عدد المشترآين في الشبكة نحو        في األعوام األخيرة حتى بلغ عدد المشترآين في الشبكة نحو       نق النّقالهاتف ال هاتف ال وازداد معدل انتشار ال   وازداد معدل انتشار ال     ون مشترك في     ملي  ملي
ام  ام ع غلي  .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤ع ل مش يم قطاع االتصاالت آ ة تنظ رت هيئ غلي  وأجب ل مش يم قطاع االتصاالت آ ة تنظ رت هيئ الوأجب اتف النّق اتف النق الاله اتف  اله ة اله دم خدم ترك لمق ر المش ة تغيي ى إتاح اتف   عل ة اله دم خدم ترك لمق ر المش ة تغيي ى إتاح  عل

دد     الهاتف النق ال الهاتف النّقال   ، قد م مشغ لو  ، قّدم مشّغلو  ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي أواخر عام    وفي أواخر عام    .  .  المحمول مع احتفاظ المشترك برقمه    المحمول مع احتفاظ المشترك برقمه     دد      خدمة الرسائل المتع   (MMS) الوسائط     الوسائط    ةة خدمة الرسائل المتع
 ..GPRSوآانوا قد أدخلوا قبل ذلك خدمة الـ وآانوا قد أدخلوا قبل ذلك خدمة الـ 

 
أما ملكية هذه المقاهي فهي تخضع       أما ملكية هذه المقاهي فهي تخضع       .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤ في أواخر عام      في أواخر عام     ٣٥٠٣٥٠وعلى صعيد اإلنترنت، بلغ عدد مقاهي اإلنترنت حوالي         وعلى صعيد اإلنترنت، بلغ عدد مقاهي اإلنترنت حوالي          

ر    لتنظيم  جيد، وعلى المالكين أن يسج لوا مقاهيهم ويحفظوا البيانات عن          لتنظيم  جيد، وعلى المالكين أن يسّجلوا مقاهيهم ويحفظوا البيانات عن           ر     آل زائ ع، عمدت الشرآة            .  .   آل زائ ديم أفضل الخدمات للجمي ع، عمدت الشرآة            ولتق ديم أفضل الخدمات للجمي ولتق
تخدام         وت باس ة الص ال خدم الل إدخ ن خ ك م دولي وذل ابر ال ة التخ يض آلف ى تخف االت إل ة لالتص تخدام        األردني وت باس ة الص ال خدم الل إدخ ن خ ك م دولي وذل ابر ال ة التخ يض آلف ى تخف االت إل ة لالتص  األردني

 .  .  بروتوآول اإلنترنت، علما  بأن االستعمال غير المرخص منتشر في األردن منذ فترة طويلةبروتوآول اإلنترنت، علمًا بأن االستعمال غير المرخص منتشر في األردن منذ فترة طويلة
 

دة   .  .  يوني، يقوم التلفزيون األردني بالبث عبر قنوات متنوعةيوني، يقوم التلفزيون األردني بالبث عبر قنوات متنوعةوفيما يتعلق بقطاع البث التلفز  وفيما يتعلق بقطاع البث التلفز    ّرة جدي دة   وأنشأت الدولة منطقة ح وأنشأت الدولة منطقة حر ة جدي
 .. من خاللها من خاللهالإلعالم، وهي تأمل جذب القنوات العربيةلإلعالم، وهي تأمل جذب القنوات العربية

 
   اإلمارات العربية المتحدة-باء

 
ية، يحل       وبفضوبفض.  .  تتمتع اإلمارات العربية المتحدة ببنية متطو رة جدا  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         تتمتع اإلمارات العربية المتحدة ببنية متطّورة جدًا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت           ية، يحل       ل هذه البنية األساس ل هذه البنية األساس

 . . هذا البلد في طليعة بلدان المنطقة من حيث تسخير هذه التكنولوجيا للتنميةهذا البلد في طليعة بلدان المنطقة من حيث تسخير هذه التكنولوجيا للتنمية
 

ى                                 رًا عل ة المتحدة، بقيت سوق االتصاالت حك ارات العربي د من القطاعات االقتصادية في اإلم ر العدي ى                               بالرغم من تحري را  عل ة المتحدة، بقيت سوق االتصاالت حك ارات العربي د من القطاعات االقتصادية في اإلم ر العدي بالرغم من تحري
ًا بخ  وقد أبدتوقد أبدت".  ".  اتصاالتاتصاالت""شرآة شرآة  ا  بخ الدولة مؤخرًا اهتمام ة المتحدة مرسومًا          الدولة مؤخرا  اهتمام ارات العربي ة اإلم يس دول ة المتحدة مرسوما           صخصة القطاع، وأصدر رئ ارات العربي ة اإلم يس دول صخصة القطاع، وأصدر رئ

م    انون اتحادي رق م   بق انون اتحادي رق ام  ٣٣بق ام   لع ذا الصدد ٢٠٠٣٢٠٠٣ لع ذا الصدد  به ى قطاع االتصاالت،       .  .   به ا لإلشراف عل ة العلي ذا المرسوم، أنشئت اللجن ى قطاع االتصاالت،       وبموجب ه ا لإلشراف عل ة العلي ذا المرسوم، أنشئت اللجن وبموجب ه
ة    والجهاز الوطني للرقابة على تنظيم القطاع واإلشراف على الخدمات المقدمة، وألغي الحق ال          والجهاز الوطني للرقابة على تنظيم القطاع واإلشراف على الخدمات المقدمة، وألغي الحق ال           ة    حصري للشرآة الوطني " " اتصاالت اتصاالت ""حصري للشرآة الوطني

 .  .   عاما  عامًا٢٨٢٨التي آانت تتمتع به لمدة التي آانت تتمتع به لمدة 
 

دل                        ى مع ى أعل ة باإلضافة إل أآبر نسبة انتشار في المنطق ة المتحدة ب ارات العربي دل                      وعلى صعيد اإلنترنت، تتمتع دولة اإلم ى مع ى أعل ة باإلضافة إل أآبر نسبة انتشار في المنطق ة المتحدة ب ارات العربي وعلى صعيد اإلنترنت، تتمتع دولة اإلم
و ونم ديم خدمات اإلنتر.  .  نم راخيص لشرآات تق نح ت رة م ًا دراسة جدوى لفك ة حالي ديم خدمات اإلنتروتجري الحكوم راخيص لشرآات تق نح ت رة م ا  دراسة جدوى لفك ة حالي توتجري الحكوم تن ام .  .  ن ي منتصف ع ام وف ي منتصف ع ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣وف

ع     ي للجمي اذ اإللكترون ادرة النف ي مب ة دب ت حكوم ع    أطلق ي للجمي اذ اإللكترون ادرة النف ي مب ة دب ت حكوم ت    (e4all)أطلق ى اإلنترن ى الوصول إل تخدمين عل اعدة المس ادرة لمس ي مب ت     وه ى اإلنترن ى الوصول إل تخدمين عل اعدة المس ادرة لمس ي مب  وه
ون دوالر لتوسيع   ٢٧١٫٦٦٢٧١٫٦٦وفي العام ذاته، تم تخصيص حوالي  وفي العام ذاته، تم تخصيص حوالي  .  .  واالستفادة من الخدمات المتوفرة وإجراء معامالت إلكترونية    واالستفادة من الخدمات المتوفرة وإجراء معامالت إلكترونية     ون دوالر لتوسيع    ملي  ملي

 .. وصيانة البنية األساسية في البلد وصيانة البنية األساسية في البلدوتحسينوتحسين
 

ا المعلومات واالتصاالت               ا المعلومات واالتصاالت             وتتمتع اإلمارات العربية المتحدة بخدمات متطورة في مجال تكنولوجي زال   .  .  وتتمتع اإلمارات العربية المتحدة بخدمات متطورة في مجال تكنولوجي ا ال ت زال   إّال أن آلفته ا ال ت إال  أن آلفته
ى بعض قطاعات المجتمع        ى بعض قطاعات المجتمع       مرتفعة بعض الشيء مما أعاق وصول هذه الخدمات إل ذي       .  .  مرتفعة بعض الشيء مما أعاق وصول هذه الخدمات إل ره، وال ذي سبق ذآ ذي       والمرسوم االتحادي ال ره، وال ذي سبق ذآ والمرسوم االتحادي ال

 ..للخدمات سيؤدي بالتأآيد إلى خفض الكلفةللخدمات سيؤدي بالتأآيد إلى خفض الكلفة" " اتصاالتاتصاالت""ي احتكار شرآة ي احتكار شرآة ينهينه
 

ة وال  ة الثابت وط الهاتفي ار الخط بة النتش أعلى نس دة ب ة المتح ارات العربي ع اإلم الي تتمت ت الح ي الوق ة والوف ة الثابت وط الهاتفي ار الخط بة النتش أعلى نس دة ب ة المتح ارات العربي ع اإلم الي تتمت ت الح ي الوق ك نق النّقالوف ك ة، وذل  ة، وذل
ة       ة األساسية للدول ة      يعود إلى التطّور الكبير في البني ة األساسية للدول ة الم    .  .  يعود إلى التطو ر الكبير في البني ارات العربي ة اإلم د دول ة الم    وتعم ارات العربي ة اإلم د دول ة      وتعم ذه البني ى التطوير المستمر له ة      تحدة إل ذه البني ى التطوير المستمر له د  .  .  تحدة إل د  فق فق

ة    بكة رقمي وئية ش اف الض ن األلي ة م بكتها المؤلف ت ش ة   جعل بكة رقمي وئية ش اف الض ن األلي ة م بكتها المؤلف ت ش دة    ١٠٠١٠٠جعل ة المتح ارات العربي ن اإلم ل م ط آ م رب ة،  وت ي المائ دة     ف ة المتح ارات العربي ن اإلم ل م ط آ م رب ة،  وت ي المائ   ف
 ..والبحرين وقطر والكويت من خالل آابل األلياف الضوئية الخليجيوالبحرين وقطر والكويت من خالل آابل األلياف الضوئية الخليجي

 
ار    ""اتصاالت اتصاالت ""، أدخلت شرآة      ، أدخلت شرآة      نق النّقالوفي مجال الهاتف ال   وفي مجال الهاتف ال     ار     في أي ايو   // في أي ايو   م دولي      ٢٠٠٢٢٠٠٢م دولي       خدمات التجوال ال وتضمنت خدمات    وتضمنت خدمات    .  .   خدمات التجوال ال

ى                   الهاتف النق ال الهاتف النّقال  ة، باإلضافة إل رزم الراديوي ة لل ة العالمي ى                    خدمة الرسائل القصيرة وخدمات بروتوآول التطبيقات الالسلكية والمنظوم ة، باإلضافة إل رزم الراديوي ة لل ة العالمي  خدمة الرسائل القصيرة وخدمات بروتوآول التطبيقات الالسلكية والمنظوم
اني   ، أطلقت شرآة الثريا القم    ، أطلقت شرآة الثريا القم    ٢٠٠٣٢٠٠٣يونيو  يونيو  //وفي حزيران وفي حزيران .  .  االستدعاء واالتصال عبر األقمار الصناعية    االستدعاء واالتصال عبر األقمار الصناعية     اني   ر االصطناعي الث ا  ""ر االصطناعي الث ا  ثري ".  ".  ٢٢ثري

 .. جهاز جهاز٢١٥٢١٥  ٠٠٠٠٠٠ وباعت الشرآة نحو  وباعت الشرآة نحو ١٩١٩  ٠٠٠٠٠٠ بلغ عدد المشترآين في شبكة الثريا حوالي  بلغ عدد المشترآين في شبكة الثريا حوالي ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي مطلع عام وفي مطلع عام 
 

ة المتحدة، وينتشر مستخدمو اإلنترنت في                    ارات العربي ًا في اإلم ة المتحدة، وينتشر مستخدمو اإلنترنت في                  أما خدمات اإلنترنت، فقد بلغت من التطور مستوى الفت ارات العربي ا  في اإلم أما خدمات اإلنترنت، فقد بلغت من التطور مستوى الفت
الم             ومن ال ومن ال .  .  جميع المناطق جميع المناطق  ة حرة في الع ي هي أول منطق الم             جهود الحثيثة لتطوير خدمات اإلنترنت، يشار إلى مدينة دبي لإلنترنت الت ة حرة في الع ي هي أول منطق جهود الحثيثة لتطوير خدمات اإلنترنت، يشار إلى مدينة دبي لإلنترنت الت

ر   //وفي شباط  وفي شباط  .  .  متخصصة في اإلنترنت وخدمات األعمال اإللكترونية     متخصصة في اإلنترنت وخدمات األعمال اإللكترونية      ر   فبراي ا أنهت مشروع      " " اتصاالت اتصاالت ""، أعلنت شرآة      ، أعلنت شرآة      ٢٠٠٣٢٠٠٣فبراي ا أنهت مشروع      أنه أنه
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و ى بروتوآ ة عل الي المبني ل الت ة للجي بكة الفقري اء الش وإنش ى بروتوآ ة عل الي المبني ل الت ة للجي بكة الفقري اء الش تإنش تل اإلنترن ت، .  .  ل اإلنترن ول اإلنترن تخدام بروتوآ زال خدمات الصوت باس ت، وال ت ول اإلنترن تخدام بروتوآ زال خدمات الصوت باس وال ت
د أدخلت    .  .  ويتفاوت مستوى خدمات الحكومة اإللكترونية من إمارة إلى أخرى        ويتفاوت مستوى خدمات الحكومة اإللكترونية من إمارة إلى أخرى        .  .  بالرغم من انخفاض آلفتها، غير مسموحة رسميا       بالرغم من انخفاض آلفتها، غير مسموحة رسمياً       د أدخلت    فق فق

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمبر ديسمبر //نهاية آانون األولنهاية آانون األول، أما إمارة رأس الخيمة فلم تدخلها قبل ، أما إمارة رأس الخيمة فلم تدخلها قبل ٢٠٠١٢٠٠١أآتوبر أآتوبر //دبي هذه الخدمة في تشرين األولدبي هذه الخدمة في تشرين األول
 

ل          ون الكاب ام تلفزي ى نظ افة إل دي باإلض ث التقلي اك الب وني، هن ث التلفزي عيد الب ى ص ل        وعل ون الكاب ام تلفزي ى نظ افة إل دي باإلض ث التقلي اك الب وني، هن ث التلفزي عيد الب ى ص بكة  .  .  وعل ر ش ذلك تعتب بكة  وآ ر ش ذلك تعتب  وآ
E-Vision ام ي ع ها ف م تأسيس ي ت ام  الت ي ع ها ف م تأسيس ي ت ابع بالكامل لشرآة ١٩٩٩١٩٩٩ الت ان ت ابع بالكامل لشرآة  آكي ان ت وني الرقمي " " اتصاالتاتصاالت"" آكي ة للبث التلفزي بكة متكامل وني الرقمي أول ش ة للبث التلفزي بكة متكامل أول ش

ام                      وغط وغّط.  .  بالكابلبالكابل ي والشارقة، وتوسعت في منتصف ع ي ودب و ظب ام                      ت هذه الشبكة آل من أب ي والشارقة، وتوسعت في منتصف ع ي ودب و ظب ك من      ٢٠٠٣٢٠٠٣ت هذه الشبكة آل من أب ين وذل ة الع ك من       لتشمل منطق ين وذل ة الع  لتشمل منطق
ة              e-Visionوعملت  وعملت  .  .  خالل التكنولوجيات الالسلكية العريضة النطاق    خالل التكنولوجيات الالسلكية العريضة النطاق     ل نهاي ة المتحدة قب ارات العربي ة               على تغطية آامل مساحة اإلم ل نهاي ة المتحدة قب ارات العربي  على تغطية آامل مساحة اإلم

 .. من أهم الشرآات في مجال التلفزيون المدفوع من أهم الشرآات في مجال التلفزيون المدفوعShowtimeتعتبر شرآة تعتبر شرآة أما عن البث عبر األقمار الصناعية، فأما عن البث عبر األقمار الصناعية، ف.  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤عام عام 
 

   البحرين-جيم
 

ا المعلومات واالتصاالت           ة من حيث تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت         البحرين هي من أهم وأآثر البلدان تطّورًا في المنطق ة من حيث تكنولوجي ة    .  .  البحرين هي من أهم وأآثر البلدان تطو را  في المنطق د احتلت المرتب ة    فق د احتلت المرتب فق
ام      ر الصادر في ع م المتحدة األخي ر األم ي تقري ى ف ام     األول ر الصادر في ع م المتحدة األخي ر األم ي تقري ى ف ة ال ٢٠٠٤٢٠٠٤األول ة ال  عن جاهزي ارات    عن جاهزي ى اإلم ذلك عل ة ب ة، متقدم ة اإللكتروني ارات   حكوم ى اإلم ذلك عل ة ب ة، متقدم ة اإللكتروني حكوم

 .. عالميا  عالميًا٤٦٤٦العربية المتحدة في العالم العربي، وصن فت في المرتبة العربية المتحدة في العالم العربي، وصّنفت في المرتبة 
 

ر قطاع االتصاالت        ٢٠٠١٢٠٠١وفي مطلع عام    وفي مطلع عام      ر قطاع االتصاالت        ، ظهرت بوادر تحري ارير عن صياغة           .  .  ، ظهرت بوادر تحري ذاك عدة تق ة آن د أصدرت الحكوم ارير عن صياغة           فق ذاك عدة تق ة آن د أصدرت الحكوم فق
دة القانو  ّكل القاع ذي سيش د ال انون االتصاالت الجدي دة القانو ق ك ل القاع ذي سيش د ال انون االتصاالت الجدي ة  ق وق المحلي ى الس ة إل رآات االتصاالت العالمي دخول ش ة ل ة  ني وق المحلي ى الس ة إل رآات االتصاالت العالمي دخول ش ة ل رين .  .  ني ي تش رين وف ي تش وف

ق إلنشاء               ٢٠٠٢٢٠٠٢أآتوبر  أآتوبر  //األولاألول د الطري تح المجال للمنافسة، وتمهي ر القطاع وف ه تحري ق إلنشاء               ، صدر قانون جديد لالتصاالت جرى بموجب د الطري تح المجال للمنافسة، وتمهي ر القطاع وف ه تحري ، صدر قانون جديد لالتصاالت جرى بموجب
از التنظيمي ومسؤولياته، وبقيت الح              .  .  جهاز لتنظيم القطاع    جهاز لتنظيم القطاع     انون صالحيات الجه ّدد الق از التنظيمي ومسؤولياته، وبقيت الح              وح انون صالحيات الجه وانين           وحد د الق ة هي المسؤولة عن سن الق وانين           كوم ة هي المسؤولة عن سن الق .  .  كوم

ل من      .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤ووضع هذا القانون آذلك جدوال  زمنيا  لتحرير القطاع، بدأ االلتزام به في مطلع عام               ووضع هذا القانون آذلك جدوًال زمنيًا لتحرير القطاع، بدأ االلتزام به في مطلع عام                رة، أعطي عدد قلي ل من      وفي هذه الفت رة، أعطي عدد قلي وفي هذه الفت
راخيص راخيصالت غر واال        .  .  الت ة الص ات المتناهي ة والهوائي دمات الدولي أمين الخ رخيص لت ب ت ي أي طل از التنظيم ل الجه م يقب غر واال        ول ة الص ات المتناهي ة والهوائي دمات الدولي أمين الخ رخيص لت ب ت ي أي طل از التنظيم ل الجه م يقب تدعاء ول تدعاء س س

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤يناير يناير //اإللكتروني وغيرها، إال اعتبارا  من آانون الثانياإللكتروني وغيرها، إال اعتبارًا من آانون الثاني
 

اتف الثابت وال  ى صعيد خدمات اله اتف الثابت والوعل ى صعيد خدمات اله الوعل المنق النّق ي الع ات ف ى التكلف ن أدن ي البحرين م ة ف ر الكلف الم، تعتب ي الع ات ف ى التكلف ن أدن ي البحرين م ة ف ر الكلف م .  .  ، تعتب م وتتصل المقاس وتتصل المقاس
ال ن في شبكة الهاتف الثابت والن في شبكة الهاتف الثابت وال، بلغ عدد المشترآي ، بلغ عدد المشترآي ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي عام   وفي عام   .  .  الرقمية بالشبكة الوطنية الحلقية لأللياف الضوئية     الرقمية بالشبكة الوطنية الحلقية لأللياف الضوئية        ٩٠٠٩٠٠ نحو   نحو  نق ال نّق

دان اإلسكوا من حيث المؤشر                  ٩٠٫٦٩٠٫٦وقدرت نسبة الكثافة بنحو     وقدرت نسبة الكثافة بنحو     .  .  ٦٢٨٦٢٨ ة بل ا جعل البحرين في مقدم ة مم دان اإلسكوا من حيث المؤشر                   في المائ ة بل ا جعل البحرين في مقدم ة مم ا في مجال    .  .   في المائ ا في مجال    أم أم
ذآر أن شرآة  .  .   مسؤولتين عن تقديم الخدمات مسؤولتين عن تقديم الخدماتMTC Vodafone و وBatelco، فتعتبر آل من شرآة ، فتعتبر آل من شرآة الهاتف النق الالهاتف النّقال ذآر أن شرآة  والجدير بال ي  والجدير بال ي   ام ت  ام ت

اتف ال         ٢٠٠٤٢٠٠٤، وفي عام    ، وفي عام    ٢٠٠٣٢٠٠٣أبريل  أبريل  //سي فودافون حصلت على الترخيص في نيسان      سي فودافون حصلت على الترخيص في نيسان       اتف ال         ، بلغ عدد المشترآين في شبكة اله ال ، بلغ عدد المشترآين في شبكة اله  نحو   نحو  نق ال نّق
 .. مشترك مشترك١٩١١٩١  ٥٥٣٥٥٣ مشترك بينما آان عدد المشترآين في شبكة الهاتف الثابت نحو  مشترك بينما آان عدد المشترآين في شبكة الهاتف الثابت نحو ٦٤٩٦٤٩  ٧٠٠٧٠٠

 
كة الوطنية، وذلك لتحسين البنية األساسية لإلنترنت في         كة الوطنية، وذلك لتحسين البنية األساسية لإلنترنت في         وفي مجال اإلنترنت، اعتمدت بتلكو استراتيجية لالستثمار في الشب        وفي مجال اإلنترنت، اعتمدت بتلكو استراتيجية لالستثمار في الشب         
رين رينالبح والي .  .  البح ت ح د أنفق والي وق ت ح د أنفق باط٥٥٫٦٥٥٫٦وق ذ ش دمات من وير الخ ين وتط ون دوالر لتحس باط ملي ذ ش دمات من وير الخ ين وتط ون دوالر لتحس ر // ملي ر فبراي ذه .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥فبراي ذه وه  وه

واطنين      ا للم دة وإتاحته دمات جدي اد خ ن اعتم رين م ت البح تراتيجية مكن واطنين     االس ا للم دة وإتاحته دمات جدي اد خ ن اعتم رين م ت البح تراتيجية مكن وز .  .  االس ن تم ي األول م وز وف ن تم ي األول م و //وف و يولي ح ٢٠٠٤٢٠٠٤يولي ح ، أفس  ، أفس
اً           مجال  مجال   ا            المنافسة أمام مقدمي خدمات اإلنترنت، ولكنها بقيت محدودة عموم ى سوق              .  .  المنافسة أمام مقدمي خدمات اإلنترنت، ولكنها بقيت محدودة عموم ذآر أن إدخال المنافسة إل ى سوق              والجدير بال ذآر أن إدخال المنافسة إل اتف  والجدير بال اتف  اله اله
 Bahrain،  م نح ترخيص لشرآة ،  ُمنح ترخيص لشرآة ٢٠٠٤٢٠٠٤مارس مارس //ففي آذارففي آذار.  .   أدى إلى نتائج ملموسة أآثر بكثير من المنافسة في مجال اإلنترنت أدى إلى نتائج ملموسة أآثر بكثير من المنافسة في مجال اإلنترنتالالالنق النّق

Internet Exchange (BIX) ما ، تعمل بموجبه آنقطة وصل لمقد مي خدمات اإلنترنتمًا، تعمل بموجبه آنقطة وصل لمقّدمي خدمات اإلنترنت عا عا١٥١٥ لمدة  لمدة.. 
 

وقد تعد دت الخدمات في      وقد تعّددت الخدمات في      .  .  والمستوى الحالي لخدمات االتصاالت في البحرين هو أحد أعلى المستويات في منطقة اإلسكوا            والمستوى الحالي لخدمات االتصاالت في البحرين هو أحد أعلى المستويات في منطقة اإلسكوا             
 .. وفي مجال اإلنترنت وغيرها وفي مجال اإلنترنت وغيرهانق النّقالمجال الهاتف الثابت والمجال الهاتف الثابت وال

 
ة                فعلى صعيد الهاتف الثابت، عمدت شرآة بتلكو      فعلى صعيد الهاتف الثابت، عمدت شرآة بتلكو        ا قّلصت آلف ت، إّال أنه اتف الثاب ع رسوم االشتراك في شبكة اله ة                 إلى رف ا قل صت آلف ت، إال  أنه اتف الثاب ع رسوم االشتراك في شبكة اله  إلى رف

ة                .  .  التخابر الدولي واإلنترنت تحضيرا  للمنافسة في القطاع      التخابر الدولي واإلنترنت تحضيرًا للمنافسة في القطاع       ى إمكاني ا أّدى إل ة مم ة                آما قامت الشرآة مؤخرًا بتحسين المحّوالت الدولي ى إمكاني ا أد ى إل ة مم آما قامت الشرآة مؤخرا  بتحسين المحو الت الدولي
ة  في    في   ٣٠٠٣٠٠استيعاب حوالي مليون اتصال في الساعة، أي تحس ن الشبكة بنسبة           استيعاب حوالي مليون اتصال في الساعة، أي تحّسن الشبكة بنسبة            ة المائ ال اله اله وفي مجال خدمات    وفي مجال خدمات    .  .  المائ انون   اتف النق ال اتف النّق انون   ، في آ ، في آ

ـ       ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمبر  ديسمبر  //األولاألول ـ       ، أدخلت شرآة أم تي سي فودافون في البحرين خدمات ال ل      3G//EDGE، أدخلت شرآة أم تي سي فودافون في البحرين خدمات ال ّددة بخدمات الجي د أن آانت مح ل       بع د أن آانت محد دة بخدمات الجي  بع
زي ""الثالث فقط، آما أدخلت خدمات جديدة آخدمة البطاقات المدفوعة سلفا  وسم يت بـ            الثالث فقط، آما أدخلت خدمات جديدة آخدمة البطاقات المدفوعة سلفًا وسّميت بـ             زي إي ة  " " إي ة  وخدم ا hewaوخدم ا  وغيره ذآر  والجد والجد .  .   وغيره ذآر  ير بال ير بال

ام        ١٩٩٩١٩٩٩منذ عام   منذ عام   " " سمسمسمسم""أن شرآة بتلكو آانت قد أدخلت خدمة البطاقة المدفوعة سلفا  والمعروفة باسم             أن شرآة بتلكو آانت قد أدخلت خدمة البطاقة المدفوعة سلفًا والمعروفة باسم              ام         ولكن في ع  اتفقت    اتفقت   ٢٠٠٢٢٠٠٢ ولكن في ع
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ر             ر            شرآة بتلكو مع بنك البحرين والكويت على السماح للمشترآين عب ر اإلنترنت       " " سمسم سمسم ""شرآة بتلكو مع بنك البحرين والكويت على السماح للمشترآين عب ابهم عب ر اإلنترنت       بملء حس ابهم عب ى آخر، جرى      .  .  بملء حس ى آخر، جرى      وبمعن وبمعن
 ..باالستفادة من خدمات البنك اإللكترونيةباالستفادة من خدمات البنك اإللكترونية" " سم سمسم سم""ترآي الخطوط المدفوعة سلفا  ترآي الخطوط المدفوعة سلفًا االتفاق على أن يسمح لمشاالتفاق على أن يسمح لمش

 
ل بحري                      ارة عن نظام آب الكون، وهو عب تثمار مشروع ف ة باس ة، قامت الدول ل بحري                    ولتحسين قدرة شبكة االتصاالت البحريني ارة عن نظام آب الكون، وهو عب تثمار مشروع ف ة باس ة، قامت الدول .  .  ولتحسين قدرة شبكة االتصاالت البحريني

والجدير بالذآر أن البحرين  والجدير بالذآر أن البحرين  .  .  طنين في البلدطنين في البلدويعمد هذا المشروع إلى زيادة قدرة الحزمة العريضة وتسهيل الخدمات للشرآات والموا  ويعمد هذا المشروع إلى زيادة قدرة الحزمة العريضة وتسهيل الخدمات للشرآات والموا  
اتف ال                     ابرات اله ة مخ ذي استعمل خدم دان اإلسكوا ال ين بل د ب اتف ال                    هي البلد الوحي ابرات اله ة مخ ذي استعمل خدم دان اإلسكوا ال ين بل د ب ال هي البلد الوحي ة              نق ال نّق ل الثالث المحلي ديوي من خالل شبكة الجي ة               الفي ل الثالث المحلي ديوي من خالل شبكة الجي .  .   الفي

ة                    لكية العريضة الحزم و في مجال االتصاالت الالس دمها شرآة بتلك ة                   وفضًال عن الخدمات التي تق لكية العريضة الحزم و في مجال االتصاالت الالس دمها شرآة بتلك  تغطي في الوقت     تغطي في الوقت    فهي فهي .  .  Wi-Fiوفضال  عن الخدمات التي تق
 مواقع وتخطط إلجراء بعض التسهيالت في هذا المضمار في سائر المناطق طبقا  لما جرى االتفاق عليه في خطة    مواقع وتخطط إلجراء بعض التسهيالت في هذا المضمار في سائر المناطق طبقًا لما جرى االتفاق عليه في خطة   ١٠١٠الحالي حوالي   الحالي حوالي   
 ..العمل الوطنيةالعمل الوطنية

 
   الجمهورية العربية السورية-دال

 
إلسراع  إلسراع   المعلومات واالتصاالت بهدف ا   المعلومات واالتصاالت بهدف ا  تبذل الجمهورية العربية السورية جهودا  حثيثة لتطوير البنية األساسية لتكنولوجيا تبذل الجمهورية العربية السورية جهودًا حثيثة لتطوير البنية األساسية لتكنولوجيا  

ة       فيفي ة االقتصادية واالجتماعي ة        عملية التنمي ة االقتصادية واالجتماعي م                     .  .   عملية التنمي امج األم اون مع برن ة، بالتع ود، وضعت وزارة االتصاالت والتقان ذه الجه ًا له م                     ودعم امج األم اون مع برن ة، بالتع ود، وضعت وزارة االتصاالت والتقان ذه الجه ا  له ودعم
 ..المتحدة اإلنمائي، استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مد تها عشرة أعوامالمتحدة اإلنمائي، استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مّدتها عشرة أعوام

 
ي، ي عتبر قطاع االتصاالت وخدماته من القطاعات التي ما زالت تابعة للدولة، وحتى اآلن لم ي علن عن أي                 ي، ُيعتبر قطاع االتصاالت وخدماته من القطاعات التي ما زالت تابعة للدولة، وحتى اآلن لم ُيعلن عن أي                 وفي الوقت الحال  وفي الوقت الحال   

ة لالتصاالت دور المشّغل              .  .  خطط لتحريره خطط لتحريره  ة لالتصاالت دور المشغ ل              وتؤدي وزارة االتصاالت والتقانة دور الجهاز التنظيمي للقطاع، وتؤدي المؤسسة العام وتؤدي وزارة االتصاالت والتقانة دور الجهاز التنظيمي للقطاع، وتؤدي المؤسسة العام
 ..مع أطراف خارجيةمع أطراف خارجية" " ود استثمار وعقود تشغيلود استثمار وعقود تشغيلعقعق""الوحيد لخدمات االتصاالت، ويحق لها تنفيذ الوحيد لخدمات االتصاالت، ويحق لها تنفيذ 

 
ة              نق النّقالوفي مجال الهاتف ال   وفي مجال الهاتف ال     ل الملكي اء والتشغيل ونق وع البن ود من ن ى مشغلين بموجب عق ة              ، أوآلت مهّمة تقديم الخدمات إل ل الملكي اء والتشغيل ونق وع البن ود من ن ى مشغلين بموجب عق ، أوآلت مهم ة تقديم الخدمات إل

))(BOT  .  .           ة   أن المشغلين أن يتفاوضوا مع المؤسسة          أن المشغلين أن يتفاوضوا مع المؤسسة         ٢٠٠٢٢٠٠٢وقد ذآرت مجموعة االستشاريين العرب في تقرير نشرته في عام           وقد ذآرت مجموعة االستشاريين العرب في تقرير نشرته في عام ة  العام العام
ا           ر في األسعار المتفق عليه ك التغيي ا في ذل ر، بم ا          لالتصاالت إلحداث أي تغيي ر في األسعار المتفق عليه ك التغيي ا في ذل ر، بم ان تشغالن    .  .  لالتصاالت إلحداث أي تغيي ان تشغالن    والشرآتان اللت ال  والشرآتان اللت اتف النّق اتف النق ال  اله  سيرياتل   سيرياتل  اله

 . . وسبيستلوسبيستل
 

ة،            ورية للمعلوماتي ة الس ة العلمي االت والجمعي ة لالتص ة العام ن المؤسس ل م دمات آ دم الخ ت، تق عيد اإلنترن ى ص ة،          وعل ورية للمعلوماتي ة الس ة العلمي االت والجمعي ة لالتص ة العام ن المؤسس ل م دمات آ دم الخ ت، تق عيد اإلنترن ى ص  وعل
 عن رغبتها في إدخال المنافسة   عن رغبتها في إدخال المنافسة  ٢٠٠٢٢٠٠٢وأعلنت الدولة في عام وأعلنت الدولة في عام .  .  ١٩٩٩١٩٩٩م تبدأ بتقديم خدمات اإلنترنت قبل عام      م تبدأ بتقديم خدمات اإلنترنت قبل عام      علما  أن هذه األخيرة ل    علمًا أن هذه األخيرة ل    

د        رخيص للعدي ى الت د       إلى ميدان خدمات اإلنترنت، وذلك من خالل الترخيص لمشغلين جدد في القطاعين العام والخاص، باإلضافة إل رخيص للعدي ى الت إلى ميدان خدمات اإلنترنت، وذلك من خالل الترخيص لمشغلين جدد في القطاعين العام والخاص، باإلضافة إل
 ..من مقاهي اإلنترنتمن مقاهي اإلنترنت

 
ة لال       ة لال     وتبذل المؤسسة العام ة لتطوير خدماتها         وتبذل المؤسسة العام ودًا آثيف ة لتطوير خدماتها         تصاالت جه ودا  آثيف لة من           .  .  تصاالت جه ة بسلس ت، قامت الدول اتف الثاب ي مجال اله لة من           فف ة بسلس ت، قامت الدول اتف الثاب ي مجال اله فف

د من نظم االتصاالت                                ى ترآيب العدي ة لالتصاالت عل ع التسعينات، وأشرفت المؤسسة العام ذ مطل د من نظم االتصاالت                               مراحل التحديث والتطوير من ى ترآيب العدي ة لالتصاالت عل ع التسعينات، وأشرفت المؤسسة العام ذ مطل مراحل التحديث والتطوير من
ة ةالرقمي ام  .  .  الرقمي ي ع ام  وف ي ع اتف ث    ٢٠٠٢٢٠٠٢وف ط ه ى خ ول عل رين للحص بة المنتظ ت نس اتف ث    ، بلغ ط ه ى خ ول عل رين للحص بة المنتظ ت نس ت ، بلغ ت اب وط    ١٥٠١٥٠اب دد الخط ن ع ة م ي المائ وط     ف دد الخط ن ع ة م ي المائ   ف
ودة ودةالموج ة .  .  الموج روع بقيم ق مش ذلك أطل ة ول روع بقيم ق مش ذلك أطل ى ٤٠٠٤٠٠ول ل إل ة تص وط الثابت ة للخط بة المئوي ل النس ون دوالر لجع ى  ملي ل إل ة تص وط الثابت ة للخط بة المئوي ل النس ون دوالر لجع ة١٥١٥ ملي ي المائ ة ف ي المائ  .  .   ف

 ..ومن جهة أخرى، تقدم المؤسسة العامة لالتصاالت خدمات الثريا لالتصاالت الفضائية في الجمهورية العربية السوريةومن جهة أخرى، تقدم المؤسسة العامة لالتصاالت خدمات الثريا لالتصاالت الفضائية في الجمهورية العربية السورية
 

ي مج  ي مجوف دودة وف وّفرة مح دمات المت زال الخ ول، ال ت اتف المحم دودة ال اله وف رة مح دمات المت زال الخ ول، ال ت اتف المحم دمات  .  .  ال اله ن خ ائل القصيرة ولك ة الرس ت خدم د أدخل دمات  فق ن خ ائل القصيرة ولك ة الرس ت خدم د أدخل فق
GPRS  الوسائط  الوسائط ةة والرسائل المتعدد   والرسائل المتعدد (MMS)  وفرة ر مت وفرة   فال تزال غي ر مت ام          .  .   فال تزال غي د أعلنت في ع ذآر أن شرآة سيرياتل آانت ق ام          والجدير بال د أعلنت في ع ذآر أن شرآة سيرياتل آانت ق والجدير بال
 ..ورية العربية السوريةورية العربية السورية في المائة من مساحة الجمه في المائة من مساحة الجمه٩٥٩٥ أنها قامت بتغطية  أنها قامت بتغطية ٢٠٠٣٢٠٠٣

 
ة            ك الدول ا مل يتان وجميعه ان أرض ائية واثنت دة فض ة واح اك محط وني، فهن ث التلفزي عيد الب ى ص ة          وعل ك الدول ا مل يتان وجميعه ان أرض ائية واثنت دة فض ة واح اك محط وني، فهن ث التلفزي عيد الب ى ص ة .  .  وعل ة إال أن الدول  إال أن الدول

 ..ال تضع أي قيود على استعمال أطباق االستقبال الفضائي واستقبال البثال تضع أي قيود على استعمال أطباق االستقبال الفضائي واستقبال البث



 -٨٠-

   العراق-هاء
 

لذلك لذلك .  .  ي آسيا تأخرا  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       ي آسيا تأخرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        أآثر بلدان غرب    أآثر بلدان غرب   ٢٠٠١٢٠٠١ و  و ١٩٩١١٩٩١اعتبر العراق بين عامي     اعتبر العراق بين عامي      
رة                            د األحداث األخي يما بع ة األساسية لالتصاالت، وال س اء وتطوير البني رة                           يواجه هذا البلد في الوقت الحالي مصاعب جّمة إلعادة بن د األحداث األخي يما بع ة األساسية لالتصاالت، وال س اء وتطوير البني .  .  يواجه هذا البلد في الوقت الحالي مصاعب جم ة إلعادة بن

ة ا                ادة إنشاء البني ك إع ا في ذل اء، بم ادة البن ة ا               ولمساعدة العراق على إتمام مهمة إع ادة إنشاء البني ك إع ا في ذل اء، بم ادة البن ام      ولمساعدة العراق على إتمام مهمة إع ا المعلومات واالتصاالت، ق ام      ألساسية لتكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت، ق ألساسية لتكنولوجي
د في تشرين األول           ذي ُعق د في تشرين األول          مؤتمر مدريد ال ذي ع ق وبر   //مؤتمر مدريد ال وبر   أآت ا           ٢٠٠٣٢٠٠٣أآت ة بلغت قيمته ا            بجمع مساعدات دولي ة بلغت قيمته ار دوالر ٣٣٣٣ بجمع مساعدات دولي ار دوالر  ملي وجرى وضع   وجرى وضع   .  .  (*)(*) ملي

ى   ٣٣أهداف متعد دة للعمل على تحقيقها، وأهم ها السعي إلى رفع الكثافة الهاتفية من       أهداف متعّددة للعمل على تحقيقها، وأهّمها السعي إلى رفع الكثافة الهاتفية من        ة إل ى    في المائ ة إل ام    في المائ   في المائ  ١٠١٠ في المائ ام   ة في ع   ٢٠٢٠ و و٢٠٠٤٢٠٠٤ة في ع
ام   ة ع ل نهاي ة قب ي المائ ام  ف ة ع ل نهاي ة قب ي المائ ي ٢٠٠٥٢٠٠٥ف ي الوضع األمن رٍد ف م يحدث ت ي ، إذا ل ي الوضع األمن رد  ف م يحدث ت وارد سوق  .  .  ، إذا ل ن خالل م ة م ود الجاري ة الجه ر نتيج وارد سوق  وتظه ن خالل م ة م ود الجاري ة الجه ر نتيج وتظه

 .. مليون دوالر مليون دوالر٢٩٤٢٩٤ حوالي  حوالي ٢٠٠٤٢٠٠٤االتصاالت التي بلغت في أواخر عام االتصاالت التي بلغت في أواخر عام 
 

ة االتصاالت      اء بني ة االتصاالت    وفي إحدى الخطوات الهادفة إلى اإلسراع في إعادة بن اء بني ة لالتصاالت واإلعالم في       وفي إحدى الخطوات الهادفة إلى اإلسراع في إعادة بن ة عراقي ة لالتصاالت واإلعالم في       ، أنشئت لجن ة عراقي ، أنشئت لجن
ارس //آذارآذار ارس م ة  .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤م راخيص والبث ومراجع نح الت ة قطاع االتصاالت وم يم ومراقب ة الحق الحصري لتنظ ذه اللجن ة  وأعطيت ه راخيص والبث ومراجع نح الت ة قطاع االتصاالت وم يم ومراقب ة الحق الحصري لتنظ ذه اللجن وأعطيت ه

رة، فصل ال       .  .  األمور المتعلقة باإلعالم العراقي وغيرها    األمور المتعلقة باإلعالم العراقي وغيرها     رة، فصل ال       وقّرر مجلس الحكم في العراق، الذي ُحل بعد االنتخابات األخي ة عن أي   وقر ر مجلس الحكم في العراق، الذي ح ل بعد االنتخابات األخي ة عن أي   لجن لجن
ذلك في آذار    .  .  آذلك جرى االتفاق على أن تضم اللجنة تسعة أعضاء        آذلك جرى االتفاق على أن تضم اللجنة تسعة أعضاء        .  .  حكومة مستقبلية حكومة مستقبلية  ذلك في آذار    وآ ر االتصاالت       ٢٠٠٤٢٠٠٤مارس   مارس   //وآ ن وزي ر االتصاالت       ، أعل ن وزي ، أعل

 ..أن قوانين جديدة ستوضع بشأن االتصاالت واإلعالم بهدف خصخصة شبكة الهاتف الثابتأن قوانين جديدة ستوضع بشأن االتصاالت واإلعالم بهدف خصخصة شبكة الهاتف الثابت
 

ة للتن           ة للتن         وفي إطار إعادة إعمار العراق، منحت الوآالة األمريكي ددًا من                  وفي إطار إعادة إعمار العراق، منحت الوآالة األمريكي ة، ع تالف المؤقت اون مع سلطة االئ ة بالتع ة الدولي ة، عددا  من                  مي تالف المؤقت اون مع سلطة االئ ة بالتع ة الدولي مي
ة        .  .  العقود الرئيسية العقود الرئيسية  دًا بقيم ة        ووّقعت شرآة بكتيل عق دا  بقيم اء                      ٤٥٤٥ووق عت شرآة بكتيل عق ادة بن ك إع ا في ذل ة األساسية لالتصاالت، بم ون دوالر إلصالح البني اء                       ملي ادة بن ك إع ا في ذل ة األساسية لالتصاالت، بم ون دوالر إلصالح البني  ملي

دهوك في الشمال في أّم القصر في الج                      ة ال ي تصل منطق دهوك في الشمال في أم  القصر في الج                     شبكة األلياف الضوئية األساسية الت ة ال ي تصل منطق وب شبكة األلياف الضوئية األساسية الت وب ن ذي جرى      .  .  ن د ال ذا العق ذي جرى      وشّكل ه د ال ذا العق وشك ل ه
ل في                              ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليو  يوليو  //توقيعه في تموز  توقيعه في تموز   ه بكتي ي حصلت علي ة األساسية الت ام لتصميم وهندسة وإنشاء البني د الع ل في                               الجزء األول من العق ه بكتي ي حصلت علي ة األساسية الت ام لتصميم وهندسة وإنشاء البني د الع  الجزء األول من العق

 . . ٢٠٠٤٢٠٠٤أبريل أبريل //نيساننيسان
 

نت       رآة لوس ن ش ل م ودًا لك ا عق ن جهته ل م ت بكتي نت     ومنح رآة لوس ن ش ل م ودا  لك ا عق ن جهته ل م ت بكتي وم(Lucent Technologies)ومنح رآة غلوبك وم وش رآة غلوبك تمز وش تمز سيس    سيس
(Globcomm Systems)اء     .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣أغسطس أغسطس // في آب في آب اء     وأعادت شرآة لوسنت حي دًا في        ١٢١٢وأعادت شرآة لوسنت حي مًا جدي داد وأنشأت مقس مًا في بغ دا  في         مقّس ما  جدي داد وأنشأت مقس  مقس ما  في بغ

وآل فت شرآة لوسنت    وآّلفت شرآة لوسنت    .  .   خط آانت قيد االستخدام قبل الحرب    خط آانت قيد االستخدام قبل الحرب   ٥٤٠٥٤٠  ٠٠٠٠٠٠ خط ثابت من أصل       خط ثابت من أصل      ٢٤٠٢٤٠  ٠٠٠٠٠٠سامراء، وبذلك أ عيد إحياء     سامراء، وبذلك ُأعيد إحياء     
 .  .  الشبكةالشبكةبمهمة تدريب بعض العراقيين وتحضيرهم لمراقبة بمهمة تدريب بعض العراقيين وتحضيرهم لمراقبة 

 
ذي   .  .  ، منحت وزارة الدفاع األمريكية عقدا  آخرا  لشرآة لوسنت لمدة سنتين         ، منحت وزارة الدفاع األمريكية عقدًا آخرًا لشرآة لوسنت لمدة سنتين         ٢٠٠٤٢٠٠٤مارس  مارس  //وفي آذار وفي آذار   د، ال ذي   وبموجب هذا العق د، ال وبموجب هذا العق

ة             ٧٥٧٥تبلغ قيمته القصوى   تبلغ قيمته القصوى    ة من خالل ضبط األنظم ؤمن خدمات الصيانة والتطوير للشبكة المحلي ى الشرآة أن ت ة              مليون دوالر، عل ة من خالل ضبط األنظم ؤمن خدمات الصيانة والتطوير للشبكة المحلي ى الشرآة أن ت  مليون دوالر، عل
غيلها وا ادة تش ا وإع غيلها واوبنائه ادة تش ا وإع ةوبنائه ام المهم ة إلتم زة القائم ن األجه تفادة م ةالس ام المهم ة إلتم زة القائم ن األجه تفادة م ر .  .  الس ة قم اء بواب ة إنش ا مهّم وم، أوآلت إليه ا شرآة غلوبك ر أم ة قم اء بواب ا مهم ة إنش وم، أوآلت إليه ا شرآة غلوبك أم

دًا       .  .  اصطناعي دولية تعمل على تأمين الخدمات الصوتية وخدمات الفاآس وغيرها       اصطناعي دولية تعمل على تأمين الخدمات الصوتية وخدمات الفاآس وغيرها        ة أخرى، منحت وزارة االتصاالت عق دا        ومن جه ة أخرى، منحت وزارة االتصاالت عق ومن جه
دعى شرآاء للتكنولوج    ة ت دعى شرآاء للتكنولوج   بماليين الدوالرات لشرآة عراقي ة ت ا  بماليين الدوالرات لشرآة عراقي ا  ي ر  // في منتصف شباط    في منتصف شباط   (Technology Partners)ي ر  فبراي ك  ٢٠٠٤٢٠٠٤فبراي ك  ، وذل ، وذل

امج                 .  .  لبناء برمجيات حساب المكالمات ومحاسبة العمالء     لبناء برمجيات حساب المكالمات ومحاسبة العمالء      ى حين إنشاء برن ة إل امج                 والجدير بالذآر أن خدمة الهاتف الثابت ستبقى مّجاني ى حين إنشاء برن ة إل والجدير بالذآر أن خدمة الهاتف الثابت ستبقى مج اني
 ..حساب المكالمات ومحاسبة العمالء الذي أوآ ل تنفيذه لهذه شرآةحساب المكالمات ومحاسبة العمالء الذي أوِآل تنفيذه لهذه شرآة

 
اتف ال  ال اله ي مج اتف الوف ال اله ي مج الوف انون األول نق النّق ي أواخر آ ة ف ت وزارة االتصاالت العراقي انون األول ، وافق ي أواخر آ ة ف ت وزارة االتصاالت العراقي مبر //، وافق مبر ديس ة ٢٠٠٣٢٠٠٣ديس نح ثالث ى م ة  عل نح ثالث ى م  عل

ة            .  .  نق النّقالتراخيص مدة آل منها سنتين لبناء شبكات الهاتف ال        تراخيص مدة آل منها سنتين لبناء شبكات الهاتف ال         ة عراقي ة            وقد فازت بها شرآات اتصاالت عربية تعمل مع شرآات محلي ة عراقي .  .  وقد فازت بها شرآات اتصاالت عربية تعمل مع شرآات محلي
ر     ة فهي آسياسل وأوراسكوم وأثي ا الشرآات العربي ر    أم ة فهي آسياسل وأوراسكوم وأثي ا الشرآات العربي ة الشرق     وتمحوروتمحور.  .  أم ي منطق دة ف ا المعتم راخيص حول التكنولوجي ذه الت ة الشرق     ت ه ي منطق دة ف ا المعتم راخيص حول التكنولوجي ذه الت ت ه

ى                      ى                     األوسط وهي تقنيات النظام العالمي لالتصاالت المحمولة وتعتبر هذه العقود من أهم المبادرات التي أقرت بعد الحرب األخيرة عل األوسط وهي تقنيات النظام العالمي لالتصاالت المحمولة وتعتبر هذه العقود من أهم المبادرات التي أقرت بعد الحرب األخيرة عل
ال  واستطاع المشغلون أن يوس عوا قاعدة المشترآين في شبكة          واستطاع المشغلون أن يوّسعوا قاعدة المشترآين في شبكة          .  .  العراقالعراق اتف النّق اتف النق ال  اله دام  اله ك النع دام  ، وذل ك النع نهم في مختلف أنحاء      ، وذل افس بي نهم في مختلف أنحاء       التن افس بي  التن
فقد قد مت شرآة آسياسل خدماتها في شمال العراق، أما عراقنا وهو االسم التجاري لشرآة اوراسكوم، فتمرآزت خدماتها                    فقد قّدمت شرآة آسياسل خدماتها في شمال العراق، أما عراقنا وهو االسم التجاري لشرآة اوراسكوم، فتمرآزت خدماتها                    .  .  العراقالعراق

ـ   .  .  في وسط العراق وبغداد واعت ب رت، شرآة أثير مسؤولة عن منطقة الجنوب   في وسط العراق وبغداد واعُتِبرت، شرآة أثير مسؤولة عن منطقة الجنوب    ـ   والجدير بالذآر أن مدة التراخيص حددت ب هرا  هرًا  ش  ش ٢٤٢٤والجدير بالذآر أن مدة التراخيص حددت ب
ات                ا المعلوم اع تكنولوجي ل لقط ل األج وير الطوي أن التط ية بش رارات األساس اذ الق ة التخ لطة العراقي ام الس ال أم اح المج ات               إلفس ا المعلوم اع تكنولوجي ل لقط ل األج وير الطوي أن التط ية بش رارات األساس اذ الق ة التخ لطة العراقي ام الس ال أم اح المج إلفس

 ..واالتصاالتواالتصاالت
                                                      

ق مساعدات من الواليات المتحدة األمريكية واليابان والبنك الدولي واالتحاد األوروبي وإسبانيا وكوريا الجنوبيـة               ق مساعدات من الواليات المتحدة األمريكية واليابان والبنك الدولي واالتحاد األوروبي وإسبانيا وكوريا الجنوبيـة               نال العرا نال العرا     (*)(*)
 ..واإلمارات العربية المتحدة والصين وسلوفاكيا، باإلضافة إلى عدد من الدول التي تعه دت بتقديم المساعدة التقنية وغيرهاواإلمارات العربية المتحدة والصين وسلوفاكيا، باإلضافة إلى عدد من الدول التي تعهدت بتقديم المساعدة التقنية وغيرها



 -٨١-

 
ان   ذ نيس ان ومن ذ نيس ل //ومن ل أبري رة       ٢٠٠٢٢٠٠٢أبري ة مباش ات دولي راء مكالم راق إج تان الع ي آردس ين ف واطنين المقيم ان الم بح بإمك رة       ، أص ة مباش ات دولي راء مكالم راق إج تان الع ي آردس ين ف واطنين المقيم ان الم بح بإمك .  .  ، أص

من مشروع تعاون ما بين حكومة آردستان اإلقليمية للنقل واالتصاالت وشرآة آورك لالتصاالت في                  من مشروع تعاون ما بين حكومة آردستان اإلقليمية للنقل واالتصاالت وشرآة آورك لالتصاالت في                  وأبصرت هذه الخدمة النور     وأبصرت هذه الخدمة النور     
ة     .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣نوفمبر  نوفمبر  //وفي هذا اإلطار، أنشئت شبكة ألياف ضوئية تربط األردن والعراق في تشرين الثاني            وفي هذا اإلطار، أنشئت شبكة ألياف ضوئية تربط األردن والعراق في تشرين الثاني            .  .  أربيلأربيل ة     أما بالنسبة إلى خدم أما بالنسبة إلى خدم

في منطقة آردستان العراق، التي سجلت بدورها عددا  ضئيال  من المشترآين في  في منطقة آردستان العراق، التي سجلت بدورها عددًا ضئيًال من المشترآين في   إال   إّال ٢٠٠٣٢٠٠٣، فلم تتوف ر خدمته قبل عام     ، فلم تتوّفر خدمته قبل عام     نق النّقالالهاتف ال الهاتف ال 
 عبر األقمار االصطناعية      عبر األقمار االصطناعية     نق النّقال، توف رت خدمة الهاتف ال    ، توّفرت خدمة الهاتف ال    ٢٠٠٣٢٠٠٣أبريل  أبريل  //وبعد الحرب األخيرة على العراق بالتحديد بعد نيسان       وبعد الحرب األخيرة على العراق بالتحديد بعد نيسان       .  .  الشبكةالشبكة

وفي هذه الفترة بالتحديد، ارتفع عدد المشترآين   وفي هذه الفترة بالتحديد، ارتفع عدد المشترآين   .  .   المرتفعة المرتفعةللتواصل مع العالم بالرغم من آلفتهاللتواصل مع العالم بالرغم من آلفتها" " األآثر شيوعا  األآثر شيوعاً ""وأصبحت الطريقة   وأصبحت الطريقة   
الم، أي شّكل مشترآو العراق حوالى                ١٥٤١٥٤  ٠٠٠٠٠٠ مشترك من أصل      مشترك من أصل     ٤٥٤٥  ٠٠٠٠٠٠في شبكة الثريا حتى بلغ      في شبكة الثريا حتى بلغ       ى صعيد الع الم، أي شك ل مشترآو العراق حوالى                 مشترك عل ى صعيد الع   ٢٩٢٩ مشترك عل

ا       ا      في المائة من مجموع عدد المشترآين في شبكة الثري ددة الوسائط       .  .  في المائة من مجموع عدد المشترآين في شبكة الثري ددة الوسائط       ولكن خدمات نظام الرسائل المتع ر   (MMS)ولكن خدمات نظام الرسائل المتع ر    والتصويت عب  والتصويت عب
 ..والجدير بالذآر أن عراقنا تؤمن خدمة التجوال الدولي للمشترآينوالجدير بالذآر أن عراقنا تؤمن خدمة التجوال الدولي للمشترآين.  .  التلفزيون ال تزال غير متوف رةالتلفزيون ال تزال غير متوّفرة

 
ر     أما خدمة اإلنترنت،أما خدمة اإلنترنت،  ر    وعلى عكس معظم مناطق العراق، فقد توّفرت بدون أية قيود في منطقة الشمال من دوائ ات  وعلى عكس معظم مناطق العراق، فقد توف رت بدون أية قيود في منطقة الشمال من دوائ ات  الطرفي الطرفي

غر ة الص ية المتناهي غراألرض ة الص ية المتناهي ذه.  .  األرض رت ه د وّف ذهوق د وف رت ه ديرها وق ت ت ز لإلنترن ة مراآ ى أربع افة إل الم باإلض ة واإلع ة وزارة الثقاف ديرها  الخدم ت ت ز لإلنترن ة مراآ ى أربع افة إل الم باإلض ة واإلع ة وزارة الثقاف  الخدم
وب العراق                .  .  مؤسسات حكومية مؤسسات حكومية //شرآاتشرآات راقيين في وسط وجن وب العراق                إّال أن آلفتها آانت تفوق قدرة معظم الع راقيين في وسط وجن ل   .  .  إال  أن آلفتها آانت تفوق قدرة معظم الع ل   وفي أوائ ، أنشئ  ، أنشئ  ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي أوائ

اص          اع الخ ر القط ها اآلخ ة وبعض ها الحكوم ّيرت بعض ي س ت الت اهي اإلنترن ن مق دد م اص         ع اع الخ ر القط ها اآلخ ة وبعض ها الحكوم ي رت بعض ي س ت الت اهي اإلنترن ن مق دد م رب   . . ع د الح ا بع رب    أم د الح ا بع   أم
ا              ا             األخيرة، فانتشرت هذه المقاهي على نطاق واسع واعتمدت تكنولوجي ة الصغر       األخيرة، فانتشرت هذه المقاهي على نطاق واسع واعتمدت تكنولوجي ات األرضية المتناهي ة الصغر       الطرفي ات األرضية المتناهي ات أخرى     الطرفي ات أخرى      وتكنولوجي  وتكنولوجي

ة اإلنترنت          .  .  معتمدة على القمر االصطناعي والتكنولوجيات الالسلكية للوصول إلى اإلنترنت        معتمدة على القمر االصطناعي والتكنولوجيات الالسلكية للوصول إلى اإلنترنت         ة اإلنترنت          وحاليًا تهدف الحكومة إلى تقليص آلف وحاليا  تهدف الحكومة إلى تقليص آلف
 .. سنتا  في الساعة سنتًا في الساعة٣٣٣٣ربة من آلفة التخابر المحلي الذي يبلغ نحو ربة من آلفة التخابر المحلي الذي يبلغ نحو وجعلها متقاوجعلها متقا

 
واطن                      ى الم واطن                    وفيما يتعلق بالبث التلفزيوني والفضائي، ألغيت القيود على صحون استقبال األقمار االصطناعية مما سّهل عل ى الم وفيما يتعلق بالبث التلفزيوني والفضائي، ألغيت القيود على صحون استقبال األقمار االصطناعية مما سه ل عل

ط        رق األوس ة الش ي منطق ة ف زة المقّدم دمات التلف ى خ ول عل ي الحص ط       العراق رق األوس ة الش ي منطق ة ف زة المقد م دمات التلف ى خ ول عل ي الحص مال الع   .  .  العراق ة ش ا منطق مال الع   أم ة ش ا منطق اني   أم ن تع م تك اني   راق فل ن تع م تك  راق فل
مار    ذا المض ي ه ود ف ن أي قي مار   م ذا المض ي ه ود ف ن أي قي ل          .  .  م ي أوائ د ف رة وبالتحدي رب األخي د الح رة بع ة مباش ة العراقي اة المحلي ت القن د أطلق ل          وق ي أوائ د ف رة وبالتحدي رب األخي د الح رة بع ة مباش ة العراقي اة المحلي ت القن د أطلق  وق

 ..٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمبر ديسمبر //آانون األولآانون األول
 

  عمان -واو
 

ؤخرًا ع   ا رآزت م وازن االقتصادي، إّال أنه ق الت ة لتحقي ا النفطي ى موارده ا مضى عل ان فيم دت ُعم ؤخرا  ع اعتم ا رآزت م وازن االقتصادي، إال  أنه ق الت ة لتحقي ا النفطي ى موارده ا مضى عل ان فيم دت ع م ا اعتم ى تكنولوجي ا ل ى تكنولوجي ل
ة       ة      المعلومات واالتصاالت في التنمية االقتصادية واالجتماعي ة األساسية لقطاع االتصاالت،                  .  .  المعلومات واالتصاالت في التنمية االقتصادية واالجتماعي ان في تطوير البني تثمر ُعم ذلك تس ة األساسية لقطاع االتصاالت،                  ول ان في تطوير البني تثمر ع م ذلك تس ول

 .. والبحرين والبحرينحتى تتمك ن من اللحاق بالبلدان األخرى األآثر تقد ما  في المنطقة، ومنها اإلمارات العربية المتحدةحتى تتمّكن من اللحاق بالبلدان األخرى األآثر تقّدمًا في المنطقة، ومنها اإلمارات العربية المتحدة
 

ا   ت وزارة االتص ا وآان ت وزارة االتص رآة        وآان رت ش اع واحتك ذا القط ي ه غيل ف يم والتش ن التنظ ؤولة ع ي المس رآة        الت ه رت ش اع واحتك ذا القط ي ه غيل ف يم والتش ن التنظ ؤولة ع ي المس االت  الت ه ان لالتص االت  ُعم ان لالتص ع م
(OmanTel)    أعلن عن االتجاه نحو الخصخصة وتحويل      ، أعلن عن االتجاه نحو الخصخصة وتحويل      ١٩٦٦١٩٦٦وفي عام   وفي عام   .  .   وخدمات اإلنترنت أيضا     وخدمات اإلنترنت أيضاً   نق النّقال خدمات الهاتف الثابت وال     خدمات الهاتف الثابت وال ،

، وبموجبها بيعت نسبة  ، وبموجبها بيعت نسبة  ٢٠٠١٢٠٠١يونيو يونيو // في حزيران  في حزيران أما آخر خطط الخصخصة فو ضعت    أما آخر خطط الخصخصة فُوضعت    .  .  شرآة ع مان لالتصاالت إلى شرآة مساهمة     شرآة ُعمان لالتصاالت إلى شرآة مساهمة     
ة      ٣٠٣٠ ألوراق المالي قط ل وق مس ان لالتصاالت لس رآة عم ن ش ة م ي المائ ة       ف ألوراق المالي قط ل وق مس ان لالتصاالت لس رآة عم ن ش ة م ي المائ انون  . . (Muscat Securities Market) ف ب ق انون  وبموج ب ق وبموج

اني لالتصاال  ان التنظيمي الُعم و الكي تقل للقطاع وه ان تنظيمي مس د، أنشئ آي اني لالتصاال االتصاالت التنظيمي الجدي ان التنظيمي الع م و الكي تقل للقطاع وه ان تنظيمي مس د، أنشئ آي لتتاالتصاالت التنظيمي الجدي ذه الس ر ه ل وتعتب ذه الس ر ه طة طة  وتعتب
 ..المسؤولة عن مراقبة وتنظيم ومتابعة وتطوير خدمات االتصاالتالمسؤولة عن مراقبة وتنظيم ومتابعة وتطوير خدمات االتصاالت

 
اتف الثابت وال  بكات اله ى ش بة إل اتف الثابت والوبالنس بكات اله ى ش بة إل الوبالنس ام نق النّق ي ع ان لالتصاالت ف نح ترخيصان لشرآة ُعم د ُم ام ، فق ي ع ان لالتصاالت ف د م نح ترخيصان لشرآة ع م وبموجب وبموجب .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤، فق

ّدة              د ة             الترخيص األولى، على الشرآة أن تؤمن خدمات الهاتف الثابت لم ا    ١٥١٥الترخيص األولى، على الشرآة أن تؤمن خدمات الهاتف الثابت لم رخيص الث ًا، وبموجب الت ا     عام رخيص الث ا ، وبموجب الت ّدم     عام ى الشرآة أن تق د م    ني، عل ى الشرآة أن تق ني، عل
دمات  دمات خ الخ اتف النّق اتف النق الاله دة اله دة  لم نة٢٥٢٥ لم نة س ئت .  .   س ك أنش د ذل ئت وبع ك أنش د ذل ول    وبع ان للمحم رآة ُعم ول  ش ان للمحم رآة ع م – Oman Mobile Telecommunicationsش

(OMTC)ي آذار ي آذار ف ارس // ف ارس م دمات ٢٠٠٤٢٠٠٤م ديم خ ك لتق دمات  وذل ديم خ ك لتق ال وذل اتف النّق اتف النق الاله رين األول.  .  اله ي تش رين األولوف ي تش وبر //وف وبر أآت ان ٢٠٠٣٢٠٠٣أآت رآة ُعم ان ، وّقعت ش رآة ع م ، وق عت ش
وشرآة الزبير لالتصاالت، وذلك لتحديث المحو الت الرقمية الموجودة ولصيانة نظام          وشرآة الزبير لالتصاالت، وذلك لتحديث المحّوالت الرقمية الموجودة ولصيانة نظام          لالتصاالت عقودا  مع آل من شرآة أريكسون        لالتصاالت عقودًا مع آل من شرآة أريكسون        

 ..(SDH)شبكة القريب شبكة القريب 
 عن خطط االستثمار في هذا مجال اإلنترنت، ال توجد أية شرآات        عن خطط االستثمار في هذا مجال اإلنترنت، ال توجد أية شرآات       ٢٠٠٣٢٠٠٣ومع أن شرآة ع مان لالتصاالت أعلنت في عام         ومع أن شرآة ُعمان لالتصاالت أعلنت في عام          

ذآر    .  .  مان لالتصاالت المقد م الوحيد لخدمات اإلنترنت      مان لالتصاالت المقّدم الوحيد لخدمات اإلنترنت      ولذلك ال تزال شرآة ع     ولذلك ال تزال شرآة عُ    .  .  خاصة تعمل في تقديم خدمات اإلنترنت     خاصة تعمل في تقديم خدمات اإلنترنت      ذآر    والجدير بال والجدير بال
 .  .  أن أسعار الخدمة ال تزال مرتفعة على المستخدم النهائيأن أسعار الخدمة ال تزال مرتفعة على المستخدم النهائي
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وتخطط وتخطط .  .   في معظم أرجاء السلطنة في معظم أرجاء السلطنةنق النّقالوتتمت ع االتصاالت الالسلكية بشعبية وانتشار واسعين منذ إطالق خدمات الهاتف ال          وتتمّتع االتصاالت الالسلكية بشعبية وانتشار واسعين منذ إطالق خدمات الهاتف ال           
ة ررالال  خطوط المشترآين   خطوط المشترآين   ن إدخال خدمات      ن إدخال خدمات       مليون دوالر في مشاريع تتضم         مليون دوالر في مشاريع تتضم        ٦٦٥٨٥٨  مارمارشرآة ع مان لالتصاالت الستث   شرآة ُعمان لالتصاالت الستث    ة قمي اظرة     قمي اظرة   الالمتن الالمتن

 ..٢٠٠٧٢٠٠٧ و و٢٠٠٢٢٠٠٢وخدمات نمط النقل الالمتزامن، وذلك بين عامي وخدمات نمط النقل الالمتزامن، وذلك بين عامي 
 

اتف ال    دمات اله مل خ اتف ال  وتش دمات اله مل خ الوتش تدعاء   نق النّق لفًا واالس ة س ات المدفوع تدعاء    البطاق لفا  واالس ة س ات المدفوع ريًا     .  .   البطاق االت حص ان لالتص رآة ُعم ّدم ش ريا      وتق االت حص ان لالتص رآة ع م د م ش  وتق
دمات  دمات خ الخ اتف النّق اتف النق الاله ر األقاله ر األق عب ا لالتصاالت   عب رآة الثري ار االصطناعية لش ا لالتصاالت  م رآة الثري ار االصطناعية لش ام .  .  م ي ع ام وف ي ع ائل  ٢٠٠٢٢٠٠٢وف ة الرس رآة خدم ت الش ائل  ، أدخل ة الرس رآة خدم ت الش ، أدخل

 ..٢٠٠٣٢٠٠٣القصيرة وأمنت خدمة معرفة نتائج االمتحانات للطالب عبر الرسائل القصيرة في مطلع عام القصيرة وأمنت خدمة معرفة نتائج االمتحانات للطالب عبر الرسائل القصيرة في مطلع عام 
 

 من أي   من أي   الثابت الثابتالهاتفالهاتفوعلى صعيد اإلنترنت، جرى تخصيص رقم لتمكين المستخدمين من االتصال باإلنترنت عن طريق       وعلى صعيد اإلنترنت، جرى تخصيص رقم لتمكين المستخدمين من االتصال باإلنترنت عن طريق        
اهي اإلنترنت                   د من مق اهي اإلنترنت                  مكان في ُعمان، وآذلك بوسع المستخدم أن يتصل باإلنترنت من العدي د من مق دد من الخدمات،      .  .  مكان في ع مان، وآذلك بوسع المستخدم أن يتصل باإلنترنت من العدي ان بع ع ُعم دد من الخدمات،      وتتمت ان بع ع ع م وتتمت

ة الصغر              ات األرضية المتناهي ة الصغر             ومنها خدمات الخطوط المؤجرة والشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة والطرفي ات األرضية المتناهي ان    .  .  ومنها خدمات الخطوط المؤجرة والشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة والطرفي ان    وتبحث شرآة ُعم وتبحث شرآة ع م
تعمالها في            لالتصاالت في ال  لالتصاالت في ال   ك الس ة، وذل تعمالها في            وقت الحالي عن أساليب مختلفة لتحسين البنية األساسية التي تخّولها اتباع الشهادات الرقمي ك الس ة، وذل وقت الحالي عن أساليب مختلفة لتحسين البنية األساسية التي تخو لها اتباع الشهادات الرقمي

ة         .  .  المعامالت اإللكترونية في ع مان    المعامالت اإللكترونية في ُعمانِ    امالت سريعة وآمن أمين مع ة العريضة لإلنترنت لت ة الحزم ة         وتخطط الشرآة آذلك لتوفير خدم امالت سريعة وآمن أمين مع ة العريضة لإلنترنت لت ة الحزم .  .  وتخطط الشرآة آذلك لتوفير خدم
وبر  //والجدير بالذآر أن في تشرين األول     والجدير بالذآر أن في تشرين األول      وبر  أآت ة، وهو البنك           ٢٠٠٢٢٠٠٢أآت امالت المصرفية اإللكتروني ة المع وطني خدم ان ال ّدم بنك ُعم ة، وهو البنك           ، ق امالت المصرفية اإللكتروني ة المع وطني خدم ان ال د م بنك ع م ، ق

لطنة   ي الس ة ف دمات مماثل ّدم خ ذي يق لطنة  األول ال ي الس ة ف دمات مماثل د م خ ذي يق ام .  .  األول ال ي ع ام وف ي ع ـ   ٢٠٠٣٢٠٠٣وف ّمى ب ي المس فى اإللكترون ة المستش دمت وزارة الصحة خدم ـ   ، ق م ى ب ي المس فى اإللكترون ة المستش دمت وزارة الصحة خدم ، ق
 ..، بهدف تغطية آل المستشفيات في المدينة وغيرها في السلطنة، بهدف تغطية آل المستشفيات في المدينة وغيرها في السلطنة""الشفاءالشفاء""
 

وفي مجال البث، يعتبر التلفزيون الع ماني المحطة األرضية الوحيدة وال تسمح الدولة باستحداث أي محطات خاصة سواء         وفي مجال البث، يعتبر التلفزيون الُعماني المحطة األرضية الوحيدة وال تسمح الدولة باستحداث أي محطات خاصة سواء          
ون ونلإلذاعة أو التلفزي تعمالها  .  .  لإلذاعة أو التلفزي ي ينتشر اس تقبال الفضائي الت اق االس ى ترآيب أطب ود عل ه، ال تفرض أي قي ي الوقت ذات ا ف تعمالها  ولكنه ي ينتشر اس تقبال الفضائي الت اق االس ى ترآيب أطب ود عل ه، ال تفرض أي قي ي الوقت ذات ا ف ولكنه

 ..خاصة في المدنخاصة في المدن
 

   فلسطين-زاي
 

ور        اق بتط ي اللح يص فرصها ف ى تقل طين إل ه فلس ر ب زال تم ّرت وال ت ذي م ي الصعب ال ي واألمن ور      أّدى الوضع السياس اق بتط ي اللح يص فرصها ف ى تقل طين إل ه فلس ر ب زال تم ر ت وال ت ذي م ي الصعب ال ي واألمن أد ى الوضع السياس
اطق الفلسطينية             .  .  التكنولوجيا في شت ى المجاالت   التكنولوجيا في شّتى المجاالت    يلة لوصل المن ا المعلومات واالتصاالت وس ك، اعتبرت تكنولوجي اطق الفلسطينية             وبالرغم من ذل يلة لوصل المن ا المعلومات واالتصاالت وس ك، اعتبرت تكنولوجي وبالرغم من ذل

 ..وسيلة التواصل الوحيدة بين األطراف المختلفةوسيلة التواصل الوحيدة بين األطراف المختلفةوفي بعض األحيان آانت وفي بعض األحيان آانت .  .  ببعضها ومع العالمببعضها ومع العالم
 

  ٢٦٢٦وفي   وفي   .  .  ولم تحدد الخطط التي تبنتها السلطة الفلسطينية دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمع الفلسطيني               ولم تحدد الخطط التي تبنتها السلطة الفلسطينية دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمع الفلسطيني                
اني انون الث انيآ انون الث اير //آ اير ين ة ف    ٢٠٠٤٢٠٠٤ين تراتيجية وطني ى وضع اس ل عل ة للعم ة وطني اء لجن رارًا إلنش وزراء ق س ال ة ف    ، أصدر مجل تراتيجية وطني ى وضع اس ل عل ة للعم ة وطني اء لجن رارا  إلنش وزراء ق س ال ال ، أصدر مجل ال ي مج ي مج

االت  ات واالتص ا المعلوم االت تكنولوجي ات واالتص ا المعلوم اص      .  .  تكنولوجي اع الخ لطة والقط ين الس يق ب اون والتنس ى التع تراتيجية عل ذه االس د ه اص      وتعتم اع الخ لطة والقط ين الس يق ب اون والتنس ى التع تراتيجية عل ذه االس د ه  وتعتم
ات واالتصاالت      ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ا ف ة وغيره ر الحكومي ات غي ات والمؤسس ات واالتصاالت     واألآاديمي ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ا ف ة وغيره ر الحكومي ات غي ات والمؤسس ي .  .  واألآاديمي ي وف ار١٩١٩وف ار أي ايو // أي ايو م ، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥م

ا المعلومات واالتصاالت من خالل إنشاء مؤسسات                    وقد شج عت ا  وقد شّجعت ا  .  .  اعت مدت هذه االستراتيجية  اعُتمدت هذه االستراتيجية   اء قطاع تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت من خالل إنشاء مؤسسات                    لسلطة التنفيذية بن اء قطاع تكنولوجي لسلطة التنفيذية بن
ا المعلومات                         تثمار في قطاع تكنولوجي ي تسّهل االس وانين الت ا المعلومات                        حكومية مختّصة ودعم المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وسّن الق تثمار في قطاع تكنولوجي ي تسه ل االس وانين الت حكومية مختص ة ودعم المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وسن  الق

 ..واالتصاالتواالتصاالت
 

اد          اد        وتعمل السلطة الفلسطينية على إطالق العديد من المب ا المعلومات واالتصاالت            وتعمل السلطة الفلسطينية على إطالق العديد من المب ة األساسية لتكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت            رات لتحسين البني ة األساسية لتكنولوجي .  .  رات لتحسين البني
ة             ٢٠٠٤٢٠٠٤في عام   في عام     وقد سبق وأطلقت شرآة االتصاالت الفلسطينية     وقد سبق وأطلقت شرآة االتصاالت الفلسطينية      ة              مبادرة صندوق الحاسوب الشخصي، وهي عبارة عن إنشاء منظم  مبادرة صندوق الحاسوب الشخصي، وهي عبارة عن إنشاء منظم

د   .  .  خاصة غير تجارية تعمل على تأمين حاسوب شخصي لكل منزل فلسطيني      خاصة غير تجارية تعمل على تأمين حاسوب شخصي لكل منزل فلسطيني       ة ق ادرة بميزاني د   وأطلقت المب ة ق ادرة بميزاني ون دوالر   وأطلقت المب ون دوالر   رها حوالي ملي رها حوالي ملي
 ..(Paltel)تقدمها شرآة االتصاالت الفلسطينية تقدمها شرآة االتصاالت الفلسطينية 

 
ن               وام م رة أع دة عش وق لم ار الس ق احتك طينية بح االت الفلس رآة االتص ت ش ة، حظي ائل التنظيمي ى المس بة إل ن             وبالنس وام م رة أع دة عش وق لم ار الس ق احتك طينية بح االت الفلس رآة االتص ت ش ة، حظي ائل التنظيمي ى المس بة إل  وبالنس

ام  ي ع اء الشرآة ف اريخ إنش ام ت ي ع اء الشرآة ف اريخ إنش دمات االتصاالت، .  .  ١٩٩٥١٩٩٥ت ّتى خ ي ش ة ف اء أي شرآة منافس م ُيسمح بإنش دمات االتصاالت، ول ت ى خ ي ش ة ف اء أي شرآة منافس م ي سمح بإنش د ول ؤّد وزارة البري م ت د  ول ؤد  وزارة البري م ت  ول
ة       .  .  واالتصاالت دورا  بارزا  في وضع الخطط القانونية والتنظيمية لتنمية القطاع         واالتصاالت دورًا بارزًا في وضع الخطط القانونية والتنظيمية لتنمية القطاع          اف الضوئية الرقمي ى األلي ة       وتعتمد شبكة الشرآة عل اف الضوئية الرقمي ى األلي وتعتمد شبكة الشرآة عل

 ..إلى حد آبيرإلى حد آبير
 

ام                   ام                 وبالنسبة إلى الهاتف الثابت، أّمنت شرآة االتصاالت الفلسطينية في ع د في ا    ٤١٤١  ٩٣٤٩٣٤ حوالي     حوالي    ٢٠٠٤٢٠٠٤وبالنسبة إلى الهاتف الثابت، أم نت شرآة االتصاالت الفلسطينية في ع د في ا     خط جدي لضفة  لضفة   خط جدي
ّزة ة وقطاع غ ة وقطاع غز ةالغربي اتف الثابت نحو .  .  الغربي بكة اله ي ش ترآين ف غ عدد المش اتف الثابت نحو وبل بكة اله ي ش ترآين ف غ عدد المش ام ٣٣٢٣٣٢  ٥٠٠٥٠٠وبل ي ع ام  مشترك ف ي ع افس شرآة .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤ مشترك ف افس شرآة وتتن وتتن
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ج       " " جوالجوال " "نق النّقالالهاتف ال الهاتف ال  ج       مع أربعة مقّدمي خدمات إسرائيليين وفي مقّدمتهم شرآة أوران لكوم  (Orange)مع أربعة مقد مي خدمات إسرائيليين وفي مقد متهم شرآة أوران لكوم   وس وتسيطر  وتسيطر  .  .  (Cellcom) وس
 .. مشترك مشترك٥٠٠٥٠٠  ٠٠٠٠٠٠ ووصل عدد المشترآين في الشبكة إلى نحو  ووصل عدد المشترآين في الشبكة إلى نحو الهاتف النق الالهاتف النّقالئة من سوق ئة من سوق  في الما في الما٤٧٤٧شرآة جو ال على نحو شرآة جّوال على نحو 

 
وعلى صعيد اإلنترنت، عمدت شرآة االتصاالت الفلسطينية إلى تقديم خدمات اإلنترنت بأنواعها المختلفة وهي في تطو ر               وعلى صعيد اإلنترنت، عمدت شرآة االتصاالت الفلسطينية إلى تقديم خدمات اإلنترنت بأنواعها المختلفة وهي في تطّور                

تمر ابي مس تمرإيج ابي مس ادل الم   .  .  إيج طينيين لتب د الفلس لة عن يلة المفّض ت الوس د أصبحت اإلنترن ادل الم   فق طينيين لتب د الفلس يلة المفض لة عن ت الوس د أصبحت اإلنترن اتفق اتعلوم رة   .  .  علوم ر المباش ائج غي م النت ن أه رة   وم ر المباش ائج غي م النت ن أه وم
 .  .  لالحتالل اإلسرائيلي زيادة الولوج إلى اإلنترنتلالحتالل اإلسرائيلي زيادة الولوج إلى اإلنترنت

 
دات             أمين مع ل لت دات           وجرى التعاقد مع شرآة ألكاتي أمين مع ل لت ام          خطوط المشترآين   خطوط المشترآين   وجرى التعاقد مع شرآة ألكاتي اظرة في ع ة الالمتن ام           الرقمي اظرة في ع ة الالمتن ذه       ٢٠٠٤٢٠٠٤ الرقمي وفير ه دأ ت ذه        وب وفير ه دأ ت  وب

ّدمي الخدمات         أما الخطوط المؤجرة، فبلغ عددها في الم      أما الخطوط المؤجرة، فبلغ عددها في الم      .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥مايو  مايو  //الخدمة في أيار  الخدمة في أيار   د مي الخدمات         ؤسسات الحكومية والشرآات والجامعات ومق ؤسسات الحكومية والشرآات والجامعات ومق
ادًة بنسبة   ٢٠٠٤٢٠٠٤ خطا  حتى نهاية عام     خطًا حتى نهاية عام    ١٤٨٧١٤٨٧حوالى  حوالى   ادة  بنسبة   ، مما يشّكل زي ام          ٢٢٢٢، مما يشك ل زي الي للخطوط المؤجرة في ع دد اإلجم ى الع ة عل ام           في المائ الي للخطوط المؤجرة في ع دد اإلجم ى الع ة عل  في المائ
ام         .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ ل ع ي أوائ طينية ف االت الفلس رآة االتص ت ش ًا، أطلق ت أيض ال اإلنترن ي مج ام         وف ل ع ي أوائ طينية ف االت الفلس رآة االتص ت ش ا ، أطلق ت أيض ال اإلنترن ي مج ادرة االش ٢٠٠٤٢٠٠٤وف ادرة االش  مب اني مب انيتراك المج .  .  تراك المج

اً           ادرة، يستطيع الفلسطينيون أن يتصلوا باإلنترنت مجان ذه المب ا           وبموجب ه ادرة، يستطيع الفلسطينيون أن يتصلوا باإلنترنت مجان ذه المب اتورة         .  .  وبموجب ه يهم سوى تسديد ف ة ال يترتب عل ذه الحال اتورة         وفي ه يهم سوى تسديد ف ة ال يترتب عل ذه الحال وفي ه
ة دون سابق                  .  .  الهاتفالهاتف ّدم للخدم أي مق ة دون سابق                  وتسّهل هذه المبادرة آذلك عملية االتصال باإلنترنت من خالل السماح للمستخدم باالتصال ب د م للخدم أي مق وتسه ل هذه المبادرة آذلك عملية االتصال باإلنترنت من خالل السماح للمستخدم باالتصال ب

 ..ي الشبكةي الشبكةاشتراك فاشتراك ف
  

   قطر-حاء
 

لكية              لكية والالس ة لالتصاالت الس لكية            تهيمن المؤسسة القطري لكية والالس ة لالتصاالت الس ل ((تهيمن المؤسسة القطري ل آيوت ع خدمات االتصاالت              ) ) آيوت ى جمي ع خدمات االتصاالت              وهي شرآة مساهمة عل ى جمي وهي شرآة مساهمة عل
ام                    ى ع ت، وتحتكر سوق االتصاالت حت ات واإلنترن ل البيان ام                   الثابتة والالسلكية ونق ى ع ت، وتحتكر سوق االتصاالت حت ات واإلنترن ل البيان دة           ٢٠١٣٢٠١٣الثابتة والالسلكية ونق املة لم اءات ضرائبية ش ع بإعف دة           ، وتتمت املة لم اءات ضرائبية ش ع بإعف ، وتتمت

ؤدي .  .  عشرة أعوام  عشرة أعوام   ؤدي وت ك                             وت راخيص تمل ة الرسمية المسؤولة عن إصدار ت ه وهي الجه نّظم في الوقت ذات ك                              الشرآة دور المشّغل والم راخيص تمل ة الرسمية المسؤولة عن إصدار ت ه وهي الجه نظ م في الوقت ذات  الشرآة دور المشغ ل والم
دفع           .  .  واستخدام وتشغيل أجهزة االتصاالت الهاتفية والراديوية     واستخدام وتشغيل أجهزة االتصاالت الهاتفية والراديوية      وم أن ت دفع           ومقابل هذه المزايا، على شرآة قطر تيليك وم أن ت ة من    ٢٥٢٥ومقابل هذه المزايا، على شرآة قطر تيليك ة من     في المائ  في المائ

 ..يةيةأرباحها الصافية للدولة طول فترة االحتكار الحصرأرباحها الصافية للدولة طول فترة االحتكار الحصر
 

ا النظام    الهاتف النق الالهاتف النّقالأما شبكة  أما شبكة  .  .  ١٩٩٣١٩٩٣وجرى تطوير شبكة الهاتف الثابت لتصبح رقمية بالكامل منذ          وجرى تطوير شبكة الهاتف الثابت لتصبح رقمية بالكامل منذ            ا النظام     فاعتمدت تكنولوجي  فاعتمدت تكنولوجي
ول  .  .  العالمي لالتصاالت المحمولة من خالل شرآتي موتوروال وسيمنس    العالمي لالتصاالت المحمولة من خالل شرآتي موتوروال وسيمنس     ول  وفي أيل بتمبر  //وفي أيل بتمبر  س دًا      ٢٠٠٢٢٠٠٢س وم عق دا       ، وّقعت شرآة قطر تيليك وم عق ، وق عت شرآة قطر تيليك

درة   .  .  لين جديدين يعمالن بالنظام العالمي لالتصاالت المحمولة لين جديدين يعمالن بالنظام العالمي لالتصاالت المحمولة  محطة جديدة ومحو    محطة جديدة ومحو   ٩٩٩٩مع ألكاتيل إلنشاء    مع ألكاتيل إلنشاء     ع ق درة   وعمد المشروع إلى رف ع ق وعمد المشروع إلى رف
 ..٢٠٠٣٢٠٠٣سبتمبر سبتمبر // مشترك في أيلول مشترك في أيلول٣٥٨٣٥٨  ٠٠٠٠٠٠، إذ بلغ عدد المشترآين في الشبكة حوالي ، إذ بلغ عدد المشترآين في الشبكة حوالي الهاتف النق الالهاتف النّقالالبلد في مجال البلد في مجال 

 
ام       ام     وأدخلت اإلنترنت في ع ام   .  .  (Internet Qatar) من خالل تأسيس شرآة إنترنت قطر        من خالل تأسيس شرآة إنترنت قطر       ١٩٩٦١٩٩٦وأدخلت اإلنترنت في ع ام   وفي ع ، قامت  ، قامت  ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي ع

ى جانب خدمات أخرى                         ة إل ة اإلنترنت العريضة الحزم وفير خدم تمّكن من ت ى جانب خدمات أخرى                        الشرآة بتطوير الشبكة لت ة إل ة اإلنترنت العريضة الحزم وفير خدم تمك ن من ت ى     .  .  الشرآة بتطوير الشبكة لت تند المشروع إل د اس ى     وق تند المشروع إل د اس وق
ة المتحدة والبحرين              ٢٠٠٣٢٠٠٣نوفمبر  نوفمبر  //وفي تشرين الثاني  وفي تشرين الثاني  .  .  العمود الفقري لشرآة سيسكو   العمود الفقري لشرآة سيسكو    ارات العربي ة المتحدة والبحرين              ، أنشئ آبل بحري جديد بين اإلم ارات العربي ، أنشئ آبل بحري جديد بين اإلم

وشرآة إنترنت قطر هي المسؤولة عن إعطاء التراخيص إلنشاء مقاهي لإلنترنت          وشرآة إنترنت قطر هي المسؤولة عن إعطاء التراخيص إلنشاء مقاهي لإلنترنت          .  .   اإلماراتية  اإلماراتية قع مع شرآة اتصاالت   قع مع شرآة اتصاالت   بموجب عقد و  بموجب عقد و  
 ..وغيرها من الخدماتوغيرها من الخدمات

 
ة      ات الدولي ى المكالم ة عل ة وتقتصر الكلف ر أي آلف ل قط ة داخ ات المحلي ى المكالم ب عل ة    وال تترت ات الدولي ى المكالم ة عل ة وتقتصر الكلف ر أي آلف ل قط ة داخ ات المحلي ى المكالم ب عل ة  .  .  وال تترت ر بخدم ع قط ة  وتتمت ر بخدم ع قط  وتتمت

ا إجراء المكالمات من              .  .  (Q-card) المكالمات الدولية المسماة ببطاقة قطر        المكالمات الدولية المسماة ببطاقة قطر       البطاقة المدفوعة سلفا  إلجراء   البطاقة المدفوعة سلفًا إلجراء    يح لحامله ة تت ذه البطاق ا إجراء المكالمات من              وه يح لحامله ة تت ذه البطاق وه
ة  ٢٠٠٣٢٠٠٣مارس  مارس  //، أطلقت شرآة قطر تيليكوم في آذار ، أطلقت شرآة قطر تيليكوم في آذار نق النّقالوبالنسبة إلى الهاتف الوبالنسبة إلى الهاتف ال.  .  أي بلد وألي بلدأي بلد وألي بلد ة   خدم ة   ” ” Hala Talk““ خدم ة   وهي خدم وهي خدم

ة للتمدي          ة للتمدي         البطاقة المدفوعة سلفًا لمدة أقصر والقابل ة      البطاقة المدفوعة سلفا  لمدة أقصر والقابل ى سنة آامل ة      د حت ى سنة آامل اني          .  .  د حت انون الث ك، أي في آ ل ذل اني          وقب انون الث ك، أي في آ ل ذل اير   //وقب اير   ين ة     ٢٠٠٣٢٠٠٣ين ة     ، أدخلت خدم ، أدخلت خدم
ر الرسائل   .  .  الرسائل القصيرة للزبائن ذوي الخطوط المدفوعة سلفا  الرسائل القصيرة للزبائن ذوي الخطوط المدفوعة سلفاً  ر الرسائل   وبعد إطالق هذه الخدمة، قامت الشرآة بتوفير خدمة إخبارية عب وبعد إطالق هذه الخدمة، قامت الشرآة بتوفير خدمة إخبارية عب

انون األول     .  .  القصيرة من محطة الجزيرة   القصيرة من محطة الجزيرة    انون األول     أما في آ ومن        ، وقعت الشر    ، وقعت الشر    ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمبر   ديسمبر   //أما في آ دًا مع تكن ومن        آة عق دا  مع تكن ة     (Tecnomen)آة عق وفير خدم ة      لت وفير خدم  لت
 .. الوسائط الوسائطةةالرسائل المتعددالرسائل المتعدد

 
ين     ٢٠٠٢٢٠٠٢أبريل أبريل //وعلى صعيد اإلنترنت، قامت الشرآة في نيسان     وعلى صعيد اإلنترنت، قامت الشرآة في نيسان       راوح ب ين      بتخفيض أسعار النفاذ إلى اإلنترنت بنسبة تت راوح ب   ٢٠٢٠ بتخفيض أسعار النفاذ إلى اإلنترنت بنسبة تت

، أدخلت الشرآة   ، أدخلت الشرآة   ٢٠٠٢٢٠٠٢مايو مايو // وفي أيار وفي أيار. .  في المائة في المائة٦٠٦٠وانخفضت آذلك أسعار االشتراك في شبكة اإلنترنت بنسبة    وانخفضت آذلك أسعار االشتراك في شبكة اإلنترنت بنسبة    .  .   في المائة   في المائة  ٣٠٣٠وو
 .. وهي عبارة عن خدمة بطاقة لإلنترنت مدفوعة سلفا  وهي عبارة عن خدمة بطاقة لإلنترنت مدفوعة سلفًا""إبحارإبحار""خدمة خدمة 

 



 -٨٤-

ين        ل فيج رآة آيب ئت ش وني، فأنش ث التلفزي ال الب ي مج ا ف ين      أم ل فيج رآة آيب ئت ش وني، فأنش ث التلفزي ال الب ي مج ا ف ات  (Qatar Cablevision-QCV)أم ة الحتياج ك تلبي ات  ، وذل ة الحتياج ك تلبي ، وذل
اة        وتحتل قطر مكانة عالمية ف    وتحتل قطر مكانة عالمية ف    .  .  المشترآين إلى برامج تلفزيونية جديدة    المشترآين إلى برامج تلفزيونية جديدة     ا قن ي تحظى به اة        ي مجال الفضائيات، وذلك للشهرة الواسعة الت ا قن ي تحظى به ي مجال الفضائيات، وذلك للشهرة الواسعة الت

والجدير بالذآر أن هذه المحطة آانت قد أطلقت موقعا  لها على اإلنترنت باللغة اإلنكليزية إال  أنه تعر ض العتداءات آثيرة              والجدير بالذآر أن هذه المحطة آانت قد أطلقت موقعًا لها على اإلنترنت باللغة اإلنكليزية إّال أنه تعّرض العتداءات آثيرة              .  .  الجزيرةالجزيرة
 ..من المخربينمن المخربين

 
   الكويت-طاء

 
التحر    ت ب ي قام ة الت دان المنطق د بل ي أح ت ه التحر  الكوي ت ب ي قام ة الت دان المنطق د بل ي أح ت ه اً  الكوي ور عموم اع متط ع بقط ي تتمّت طة االتصاالت وه ي ألنش ا   ير الجزئ ور عموم اع متط ي تتمت ع بقط طة االتصاالت وه ي ألنش .  .  ير الجزئ

يج        ١٩٩٤١٩٩٤واستعادت الكويت حالتها الطبيعية من ناحية الخدمات المحلية والدولية بعد عام            واستعادت الكويت حالتها الطبيعية من ناحية الخدمات المحلية والدولية بعد عام             دالع حرب الخل يج        ، أي بعد عّدة أعوام من ان دالع حرب الخل ، أي بعد عد ة أعوام من ان
ى ىاألول و   .  .  األول ة نح ة اإلصالحات اإلجمالي ت آلف و   وبلغ ة نح ة اإلصالحات اإلجمالي ت آلف ون دوالر٤٠٠٤٠٠وبلغ ون دوالر ملي اء، .  .   ملي ذه األثن ي ه اء، وف ذه األثن ي ه ات   وف ا المعلوم ة بتكنولوجي ت الدول ات    اهتم ا المعلوم ة بتكنولوجي ت الدول  اهتم

 ..واالتصاالت وعمدت إلى إعادة إعمار بنيتها األساسيةواالتصاالت وعمدت إلى إعادة إعمار بنيتها األساسية
 

اتف          دمات اله غيل خ وفير وتش ريًا، ت ذلك، حص ولى آ ة، وتت يم والرقاب از التنظ االت دور جه ؤدي وزارة االتص اتف        وت دمات اله غيل خ وفير وتش ريا ، ت ذلك، حص ولى آ ة، وتت يم والرقاب از التنظ االت دور جه ؤدي وزارة االتص  وت
ت تالثاب والي   .  .  الثاب ت ح اتف الثاب وط اله دد خط ؤخرًا ع غ م والي   وبل ت ح اتف الثاب وط اله دد خط ؤخرا  ع غ م ط٧٠٠٧٠٠  ٠٠٠٠٠٠وبل ط خ افة.  .   خ افةوباإلض ي   وباإلض ك، منحت وزارة االتصاالت ف ى ذل ي    إل ك، منحت وزارة االتصاالت ف ى ذل  إل

دة ببعضها        ٣٤٣٤  ربطربطوبمقتضى هذا العقد، يجب     وبمقتضى هذا العقد، يجب     .  .   عقدا  لتطوير شبكة الهاتف الثابت      عقدًا لتطوير شبكة الهاتف الثابت     ٢٠٠٢٢٠٠٢منتصف عام   منتصف عام    ة سكنية جدي دة ببعضها         منطق ة سكنية جدي ويشير  ويشير  .  .   منطق
اف الضوئية          ة الكويت باأللي ى االستعاضة عن األسالك النحاسية في مدين د إل اف الضوئية         العق ة الكويت باأللي ى االستعاضة عن األسالك النحاسية في مدين د إل ا سبق، منحت وزارة االتصاال   .  .  العق ا سبق، منحت وزارة االتصاال   وفضًال عم ت ت وفضال  عم

ة          لكية والبحري لكية والالس دمات الس رآة الخ الل ش ن خ ل م ي تعم ة الت االت اإليراني رآة االتص ة         وش لكية والبحري لكية والالس دمات الس رآة الخ الل ش ن خ ل م ي تعم ة الت االت اإليراني رآة االتص  وش
(Telecommunications and Marine Services -FZE)   دًا لشرآة دا  لشرآة    عق ول  Pirelli عق ول   في أيل بتمبر  // في أيل بتمبر  س د،    .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣س ذا العق د،    وبموجب ه ذا العق وبموجب ه

ى شرآة  ى شرآة عل ةPirelliعل ة الكويت بمدين ة أن تصل مدين ة الكويت بمدين ران Ganeveh  أن تصل مدين ي إي رانف ي إي ام .  .  ف دد منتصف ع د ُح ام وق د ح دد منتصف ع اء ٢٠٠٤٢٠٠٤وق دًا أقصى إلنه اء  موع دا  أقصى إلنه  موع
 ..المشروعالمشروع

 
ا شرآة االتصاالت ال             ى شرآتين هم و حكر عل ول، فه اتف المحم ا مجال اله ا شرآة االتصاالت ال           أم ى شرآتين هم و حكر عل ول، فه اتف المحم ا مجال اله  Mobile Telecommunications  ةةنق ال نّقال أم

Company - MTC) " " ة ""، أما شرآة ، أما شرآة ١٩٨٣١٩٨٣ة في عام ة في عام نق النّقالوأنشئت شرآة االتصاالت الوأنشئت شرآة االتصاالت ال".  ".  وطنيةوطنية""وشرآة وشرآة ة وطني ام  فتأسست في  فتأسست في  " " وطني ام   ع  ع
ام واحد من التشغيل، نجحت           .  .   والذي منح الترخيص الثاني لها      والذي منح الترخيص الثاني لها     ١٩٩٧١٩٩٧ بناء على المرسوم األميري الصادر في عام          بناء على المرسوم األميري الصادر في عام         ١٩٩٨١٩٩٨ ام واحد من التشغيل، نجحت           وبعد ع وبعد ع

 .. في المائة من أنحاء البلد في المائة من أنحاء البلد٨٥٨٥الشرآة في تغطية الشرآة في تغطية 
 

ام                  ات، أصدرت وزارة االتصاالت في ع ام                وعلى صعيد سوق البيان ات، أصدرت وزارة االتصاالت في ع لكية، ومُ    ٢٠٠٢٢٠٠٢وعلى صعيد سوق البيان دتين إحداهما الس لكية، وم      رخصتين جدي دتين إحداهما الس نحت  نحت   رخصتين جدي
 .  .  هاتان الرخصتان لتقديم خدمات االتصاالت الرقمية المتكاملة، وإنشاء أنظمة اإلنترنتهاتان الرخصتان لتقديم خدمات االتصاالت الرقمية المتكاملة، وإنشاء أنظمة اإلنترنت

 
د  .  .  ويمكن إجراء المكالمات المحلية مجانا  في الوقت الحالي، أما آلفة التخابر الدولي فال تزال مرتفعة بعض الشيء               ويمكن إجراء المكالمات المحلية مجانًا في الوقت الحالي، أما آلفة التخابر الدولي فال تزال مرتفعة بعض الشيء                 د  وتعتم وتعتم

دولي عن              الكويت في اتصاالتها الدولية على شبكات األقمار االصطناعي       الكويت في اتصاالتها الدولية على شبكات األقمار االصطناعي        ابر ال ة التخ دولي عن              ة وآوابل األلياف الضوئية، وآذلك تتوّفر إمكاني ابر ال ة التخ ة وآوابل األلياف الضوئية، وآذلك تتوف ر إمكاني
 ..المدفوعة مسبقا المدفوعة مسبقًاطريق بطاقات االتصال طريق بطاقات االتصال 

 
ة           نق النّقال، توفر شرآة االتصاالت ال    ، توفر شرآة االتصاالت ال    نق النّقالوعلى صعيد الهاتف ال   وعلى صعيد الهاتف ال     ة تجاري لكية وخدمات االستدعاء بطريق ة           ة الخدمات الالس ة تجاري لكية وخدمات االستدعاء بطريق د  .  .  ة الخدمات الالس د  وق وق

م       ة باس لكية المعروف بكتها الالس ن ش م      استعاضت ع ة باس لكية المعروف بكتها الالس ن ش ة     ETACSاستعاضت ع االت المحمول المي لالتص ام الع ل بالنظ بكة تعم ة      بش االت المحمول المي لالتص ام الع ل بالنظ بكة تعم انون  .  .   بش ي آ انون  وف ي آ وف
دد      ٢٠٠٢٢٠٠٢يناير  يناير  //الثانيالثاني دد      ، أدخلت الشرآة خدمة الرسائل متع ول   .  .   الوسائط   الوسائط  ةة، أدخلت الشرآة خدمة الرسائل متع ول   وفي أيل بتمبر  //وفي أيل بتمبر  س ة ة نق ال نّقال ، أعلنت شرآة االتصاالت ال   ، أعلنت شرآة االتصاالت ال   ٢٠٠٣٢٠٠٣س

ة ك األردني ت لين رآة فاس ع ش ة م لة دولي اء وص ن إنش ةع ك األردني ت لين رآة فاس ع ش ة م لة دولي اء وص ن إنش االت .  .  ع رآة االتص ن ش ل م وّفر آ االت وت رآة االتص ن ش ل م وف ر آ  ة ة نق النّقالالالوت
ة      " " ووطنيةووطنية"" ة العالمي ة      خدمات البطاقات المدفوعة سلفًا، وخدمة الرسائل القصيرة، وخدمات بروتوآول التطبيقات الالسلكية والمنظوم ة العالمي خدمات البطاقات المدفوعة سلفا ، وخدمة الرسائل القصيرة، وخدمات بروتوآول التطبيقات الالسلكية والمنظوم

 ..وقد سج لت آل منهما أرباحا  آبيرةوقد سّجلت آل منهما أرباحًا آبيرة.  .  للرزم الراديويةللرزم الراديوية
ار  ي أي اروف ي أي ايو //وف ايو م والي  ٢٠٠٢٢٠٠٢م ن ح راخيص م والي  ، جرى سحب الت ن ح راخيص م ماح٥٠٥٠، جرى سحب الت ة الس ت بتهم ى لإلنترن ماح مقه ة الس ت بتهم ى لإلنترن ع  مقه زوار بتصّفح مواق ع  لل زوار بتصف ح مواق  لل
الالمتناظرة، وآذلك خدمات التجارة الالمتناظرة، وآذلك خدمات التجارة    الرقمية الرقميةخطوط المشترآينخطوط المشترآينوتقوم الشرآات العاملة في مجال اإلنترنت بتوفير خدمات      وتقوم الشرآات العاملة في مجال اإلنترنت بتوفير خدمات      .  .  ممنوعةممنوعة

ة   ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي منتصف عام    وفي منتصف عام    .  .  اإللكترونية والرعاية الصحية عبر اإلنترنت    اإللكترونية والرعاية الصحية عبر اإلنترنت     ة   ، قدم بنك الكويت الوطني خدمات البنك اإللكتروني وفي  وفي  .  .  ، قدم بنك الكويت الوطني خدمات البنك اإللكتروني
 .. وهي خدمة لتداول العمالت األجنبية واألسهم وهي خدمة لتداول العمالت األجنبية واألسهمBee Trader خدمة الـ  خدمة الـ Burgam، أطلق بنك ، أطلق بنك ٢٠٠٢٢٠٠٢أآتوبر أآتوبر //ن األولن األولتشريتشري

 
تقبال      اق االس تعمال أطب ر اس ا ال تحّظ وني، ولكنه ث اإلذاعي والتلفزي رآات الب ي ش د ف تحّكم الوحي ي الم ة ه تقبال    وتظل الدول اق االس تعمال أطب ا ال تحظ ر اس وني، ولكنه ث اإلذاعي والتلفزي رآات الب ي ش د ف تحك م الوحي ي الم ة ه وتظل الدول

 ..الفضائية التي تنتشر بكثرة في الكويتالفضائية التي تنتشر بكثرة في الكويت
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   لبنان-ياء
 

ة                 ة               استطاع لبنان بعد عّدة عقود من عدم االستقرار السياسي أن يحرز الكثير من التقّدم في إعادة بناء وتطوير الشبكة الهاتفي استطاع لبنان بعد عد ة عقود من عدم االستقرار السياسي أن يحرز الكثير من التقد م في إعادة بناء وتطوير الشبكة الهاتفي
ا أّدى                .  .  خصوصا ، والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عموما       خصوصًا، والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عموماً       اطق الحضرية، مم ذا التطّور ترآز في المن ا أد ى                ولكن ه اطق الحضرية، مم ذا التطو ر ترآز في المن ولكن ه

 ..المناطق الحضرية والريفيةالمناطق الحضرية والريفيةإلى اتساع الفجوة بين إلى اتساع الفجوة بين 
 

ًا                           ان، علم نّظم والمشّغل الرئيسي لالتصاالت في لبن ك والم ا                          وبالنسبة إلى تنظيم القطاع، تعتبر وزارة االتصاالت هي المال ان، علم نظ م والمشغ ل الرئيسي لالتصاالت في لبن ك والم وبالنسبة إلى تنظيم القطاع، تعتبر وزارة االتصاالت هي المال
ر   ٢٠٠٣٢٠٠٣يونيو يونيو //وفي حزيرانوفي حزيران.  .  (Ogero Telecom)بأن جهة التشغيل الرئيسية لخدمات االتصاالت هي أوجيرو تيليكوم بأن جهة التشغيل الرئيسية لخدمات االتصاالت هي أوجيرو تيليكوم  ن وزي ر   ، أعل ن وزي ، أعل

الت عن إنشاء جهاز تنظيمي مستقل تماما  للقطاع، إال أنه لم يتم التخطيط إلنشاء جهاز تنظيمي مستقل تماما  للقطاع، وذلك لم                الت عن إنشاء جهاز تنظيمي مستقل تمامًا للقطاع، إال أنه لم يتم التخطيط إلنشاء جهاز تنظيمي مستقل تمامًا للقطاع، وذلك لم                االتصااالتصا
 ..ي نجزُينجز

 
  الهاتف النق الالهاتف النّقالوشملت خدمات   وشملت خدمات   .  .   ارتفاعا  في لبنان مقارنة بمستواها في البلدان العربية المجاورة          ارتفاعًا في لبنان مقارنة بمستواها في البلدان العربية المجاورة         نق النّقالوحققت آثافة الهاتف ال   وحققت آثافة الهاتف ال    

ات المدف  ة البطاق ات المدف خدم ة البطاق ة         خدم ة العالمي لكية والمنظوم ات الالس ول التطبيق الل بروتوآ ن خ ات م دمات المعلوم لفًا وخ ة س ة         وع ة العالمي لكية والمنظوم ات الالس ول التطبيق الل بروتوآ ن خ ات م دمات المعلوم لفا  وخ ة س  وع
ا شرآة ليبانسيل          الهاتف النق ال الهاتف النّقال وآانت سوق   وآانت سوق   .  .  للرزم الراديوية للرزم الراديوية  ا شرآة ليبانسيل           قد انقسمت بين شرآتين هم ، ، (Cellis) وشرآة سيليس    وشرآة سيليس   (Libancell) قد انقسمت بين شرآتين هم

ة            ل الملكي ة           وذلك من خالل عقود البناء والتشغيل ونق ل الملكي ام     .  .  (BOT)وذلك من خالل عقود البناء والتشغيل ونق ام     وفي ع ديم خدمات              ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي ع ام تق دان وأوآلت مه ديم خدمات              ، الغي العق ام تق دان وأوآلت مه اتف  ، الغي العق اتف  اله اله
 . .  وفقا  لعالقة تعاقدية مختلفة وفقًا لعالقة تعاقدية مختلفة(Detcon International) الكويتية ودتكون انترناشيونال األلمانية  الكويتية ودتكون انترناشيونال األلمانية MTC إلى شرآتي  إلى شرآتي النق الالنّقال

 
والي      ان ح ي لبن د ف ت، يوج ا يخص اإلنترن والي    وفيم ان ح ي لبن د ف ت، يوج ا يخص اإلنترن ة ٢٠٢٠وفيم دمًا للخدم ة  مق دما  للخدم دم   .  .   مق ة مق ين خمس ّده ب ى أش افس عل دم   إال أن التن ة مق ين خمس د ه ب ى أش افس عل م إال أن التن م ين ه ين ه
Cyberia و  و Intracom و  و Lynx و  و Terranet و  و IDM  .  .               ى ع بالنسبة إل ى               وتظهر الدراسات أن عدد المشترآين في شبكة اإلنترنت مرتف ع بالنسبة إل وتظهر الدراسات أن عدد المشترآين في شبكة اإلنترنت مرتف

 ..عددهم في سائر بلدان المنطقةعددهم في سائر بلدان المنطقة
 

 .  .  وفي الوقت الحالي، تعمل خدمات اإلنترنت واالستدعاء والبث التلفزيوني وتلفزيون الكابل في جو من التحرر الكاملوفي الوقت الحالي، تعمل خدمات اإلنترنت واالستدعاء والبث التلفزيوني وتلفزيون الكابل في جو من التحرر الكامل 
 

اه واحد أو في اتجاهين                      وو  ا في اتج ار االصطناعية، إم ر األقم ان نوعان من االتصال باإلنترنت عب اه واحد أو في اتجاهين                      يوجد في لبن ا في اتج ار االصطناعية، إم ر األقم ان نوعان من االتصال باإلنترنت عب يح  .  .  يوجد في لبن يح  وتت وتت
أما الوصلة ذات االتجاهين     أما الوصلة ذات االتجاهين     .  .  الوصلة ذات االتجاه الواحد استعمال اإلنترنت فقط عبر طبق االستقبال، وال تسمح باإلرسال من خالله              الوصلة ذات االتجاه الواحد استعمال اإلنترنت فقط عبر طبق االستقبال، وال تسمح باإلرسال من خالله              

تقبال، و  ال واالس مح باإلرس ي تس تقبال، و فه ال واالس مح باإلرس ي تس وزارة  فه ن ال رخيص م ى ت اج إل ا تحت وزارة  لكنه ن ال رخيص م ى ت اج إل ا تحت ار.  .  لكنه ي أي اروف ي أي ايو //وف ايو م ات  ٢٠٠٣٢٠٠٣م رآة إنمارس ت ش ات  ، أعلن رآة إنمارس ت ش ، أعلن
(Inmarsat)            تعملة ف مس ي الري تين ف طناعية لمدرس ار االص ق األقم ن طري ت ع ى اإلنترن وج إل ت الول د أمن ا ق تعملة             أنه ف مس ي الري تين ف طناعية لمدرس ار االص ق األقم ن طري ت ع ى اإلنترن وج إل ت الول د أمن ا ق   أنه

 ..Modern Regional Broadband Global Area Network (BGAN) Satelliteالـ الـ 
 
 مصر  -آاف

 
ا اساس  ي التزاماته ا تمرت مصر ف ي التزاماته اهتمرت مصر ف اهتج ة  تج بكة المرآزي ية لالتصاالت والش ة األساس ديث البني ة   تح بكة المرآزي ية لالتصاالت والش ة األساس ديث البني ًا تح ن خالل خصوصا خصوص ك م ن خالل ، وذل ك م ، وذل

ى توظيف بروتوآول اإلنترنت ونمط اإلرسال                           ا عل ي منه ز الجانب التقن ي يرّآ ة لالتصاالت الت ة من الخطة القومي ى توظيف بروتوآول اإلنترنت ونمط اإلرسال                          المرحلة الثاني ا عل ي منه ي يرآ ز الجانب التقن ة لالتصاالت الت ة من الخطة القومي المرحلة الثاني
ة،   ن جه ة م بكة المرآزي توى الش ى مس زامن عل ة،  الالمت ن جه ة م بكة المرآزي توى الش ى مس زامن عل ى الالمت ى  وعل ترآين وعل وط المش ترآينخط وط المش ة وخط ة و الرقمي دريب  الرقمي دريب ت بكة  LMDSت توى الش ى مس بكة   عل توى الش ى مس  عل

وائم االنتظار                  ،،ومن جانب آخر  ومن جانب آخر  .  .  الطرفية من جهة أخرى   الطرفية من جهة أخرى    وائم االنتظار                   نجحت الشرآة المصرية لالتصاالت في خفض ق ى  نجحت الشرآة المصرية لالتصاالت في خفض ق ى إل   ٦٦٦٦  ٠٠٠٠٠٠ حوالي     حوالي    إل
ى حوالي      وزيادةوزيادة،  ،  ٢٠٠٤٢٠٠٤في نهاية عام    في نهاية عام    طلب  طلب   ى حوالي       سعة خطوط المقاسم إل ون خط  ١٢١٢ سعة خطوط المقاسم إل ون خط   ملي ك  .  .   ملي ك  ومع ذل   الخطوط المشغلة  الخطوط المشغلة    ال يتجاوز عدد  ال يتجاوز عدد    ،،ومع ذل
 في    في   ٩٠٩٠وذلك ألسباب تتعلق بشبكة نفاذ المشترآين التي يمكن معالجتها ورفع نسبة االستخدام إلى حوالي               وذلك ألسباب تتعلق بشبكة نفاذ المشترآين التي يمكن معالجتها ورفع نسبة االستخدام إلى حوالي                  مليون خط فقط،    مليون خط فقط،   ٩٫٥٩٫٥  فعليا فعليًا
 .. حجم الطلب الحالي حجم الطلب الحالييتجاوزيتجاوز  وهو رقموهو رقم  ،، مليون خط جديد للشبكة مليون خط جديد للشبكةقدرهاقدرها، أي ما يعني زيادة ، أي ما يعني زيادة المائةالمائة

 
ة، ١٠٠١٠٠  ميةمية رق رقتتمتع مصر بشبكة اتصاالت متقدمة   تتمتع مصر بشبكة اتصاالت متقدمة   وو  ة،  في المائ ا    في المائ ا غالبيته ة للشرآة المصرية لالتصاالت    غالبيته ة للشرآة المصرية لالتصاالت     مملوآ األخص  ،، مملوآ األخص   وب  وب

ة        ،،))موبينيل وفودافون موبينيل وفودافون  ( (ةةنق النّقالالال شرآتان لالتصاالت     شرآتان لالتصاالت    وتوجدوتوجد.  .  الشبكة المرآزية لإلرسال  الشبكة المرآزية لإلرسال   ات العام ل البيان ة         وست شرآات لنق ات العام ل البيان  وشرآتان    وشرآتان   ،، وست شرآات لنق
وتملك الشرآة  وتملك الشرآة  .  .   الطرفيات األرضية المتناهية الصغر     الطرفيات األرضية المتناهية الصغر     بتكنولوجيا  بتكنولوجيا  وشرآتان لتشغيل الخدمات الفضائية     وشرآتان لتشغيل الخدمات الفضائية    ،،لكوات هواتف الخدمة العامة   لكوات هواتف الخدمة العامة   

ية،    المصرية لالتصاالت المصرية لالتصاالت  ية،     غالبية البنية األساس زة، وفي الغالب يستخدمون شبكة                     غالبية البنية األساس يط من األجه دى المشغلين اآلخرين خل زة، وفي الغالب يستخدمون شبكة                     ول يط من األجه دى المشغلين اآلخرين خل    الشرآة   الشرآة   ول
ة    دخول دخول وقد حاولت الشرآة المصرية لالتصاالت أيضا       وقد حاولت الشرآة المصرية لالتصاالت أيضًا      .  .  المصرية لالتصاالت في اإلرسال   المصرية لالتصاالت في اإلرسال    وفير خدم ة     مجال ت وفير خدم اتف ال  مجال ت اتف ال اله ال اله ، من  ، من  نق ال نّق

ارت             دخول في المنافسة واخت اع عن ال ّررت االمتن ارت            خالل محاولة تأسيس شرآة ثالثة، ولكن بعد العديد من الدراسات االقتصادية، ق دخول في المنافسة واخت اع عن ال ر رت االمتن خالل محاولة تأسيس شرآة ثالثة، ولكن بعد العديد من الدراسات االقتصادية، ق
 ..شراء أسهم في شرآة فودافونشراء أسهم في شرآة فودافون

 



 -٨٦-

ة           ة         وتستند نظرة الحكومة المصرية إلى تحديث البني ر الت           لتكنولولتكنولو  األساسية األساسية وتستند نظرة الحكومة المصرية إلى تحديث البني ى التحري ا المعلومات واالتصاالت عل ر الت           جي ى التحري ا المعلومات واالتصاالت عل دريجي دريجي جي
 ..والشراآة الحقيقية بين القطاعين العام والخاصوالشراآة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص

 
بياً      ة نس ار مقبول بة انتش ر بنس ع مص بيا     وتتمت ة نس ار مقبول بة انتش ر بنس ع مص ف،وتتمت ف، للهوات ت   للهوات تبلغ ة ١٣١٣  بلغ ي المائ ة  ف ي المائ ام   ف ي ع ام   ف ي ع ا، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤ ف احينم غحينم غ بل دد بل دد ع وط  ع وط  الخط   الخط

ة  ة الثابت ين   ٩٫٦٩٫٦الثابت ين مالي ة  مالي ط مقارن ة  خ ط مقارن ل خ ل مقاب ط ٨،٨٨،٨مقاب ين خ ط  مالي ين خ ط مالي ط فق ي فق ي ف ام  ف ام  ع ن توزي      .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ ع ًا م ة أيض بة عالي ر بنس ع مص ن توزي      وتتمت ا  م ة أيض بة عالي ر بنس ع مص  ع ع وتتمت
 ..٢٠٠٣٢٠٠٣   عام عام في فيماليين خطماليين خط  ٥٫٧٥٫٧  مقابلمقابل  الهاتف النق الالهاتف النّقالخطوط خطوط    مشترآي مشترآي عدد عدد حيث بلغ حيث بلغ في المائة في المائة٦٫٧٦٫٧ تبلغ  تبلغ الهاتف النق الالهاتف النّقالخطوط خطوط 

 
ة            ة          ويعد فتح المزيد من االستثمارات في شبكة االتصاالت أولوية للحكوم ام     .  .  ويعد فتح المزيد من االستثمارات في شبكة االتصاالت أولوية للحكوم ي ع ام     فف ي ع ون  ٩٨١٩٨١ تخصيص    تخصيص   جرى جرى ،  ،  ٢٠٠٣٢٠٠٣فف ون   ملي  ملي

ية ة األساس يع البني يةدوالر لتوس ة األساس يع البني ينها وصيانتهادوالر لتوس ينها وصيانتها وتحس ام وفوف . .  وتحس ام ي ع ى ،،٢٠٠٥٢٠٠٥ي ع اق إل ى  وصل اإلنف اق إل ون دوالر١٠١٨١٠١٨ وصل اإلنف ون دوالر ملي عة .  .   ملي عة وازدادت س وازدادت س
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥ ميغابت في الثانية في  ميغابت في الثانية في ٢٠٦٠٢٠٦٠ إلى  إلى ٢٠٠٣٢٠٠٣في عام في عام    في الثانية في الثانية ميغابت ميغابت٨٥٠٨٥٠ من  من  للبلد للبلداإلرسال الكلية المتوفرةاإلرسال الكلية المتوفرة

 
ّدة شرآات، إحداها         ك الشرآة المصرية لالتصاالت ع ك الشرآة المصرية لالتصاالت عد ة شرآات، إحداها       وتمتل ات     هي  هي وتمتل ات     الشرآة المصرية للبيان    هي  هي خرى خرى واألواأل  (TE Data) الشرآة المصرية للبيان

ت       ة إجيني ات العاّم بكتي البيان ي ش ذلك ف ريك آ ي ش ات، وه ا المعلوم رية لتكنولوجي ت      المص ات العام ة إجيني بكتي البيان ي ش ذلك ف ريك آ ي ش ات، وه ا المعلوم رية لتكنولوجي ن وو  (EgyNet)المص ل أون الي ن ناي ل أون الي  ناي
(Nile Online)  .  .             بب نجح بس م ت ا ل رآة ولكنه ة الش اوالت لخصخص ن المح د م االت بالعدي رية لالتص رآة المص ت الش بب             وقام نجح بس م ت ا ل رآة ولكنه ة الش اوالت لخصخص ن المح د م االت بالعدي رية لالتص رآة المص ت الش  وقام

ة     ا  ا لمصرية لالتصاالت خطط جد ية لخصخصة    لمصرية لالتصاالت خطط جّدية لخصخصة    وحاليا  لدى الشرآة ا   وحاليًا لدى الشرآة ا   .  .  تدهور أسواق رأس المال   تدهور أسواق رأس المال    ل نهاي ة    لشرآة قب ل نهاي ام  لشرآة قب ام   ع دما   ٢٠٠٦٢٠٠٦   ع دما   ، عن ، عن
 خبراء االستثمار إلسداء المشورة      خبراء االستثمار إلسداء المشورة     دعيدعي  ،،٢٠٠٥٢٠٠٥أبريل  أبريل  // نيسان  نيسان ففيففي  . . تنتهي فترة االحتكار تمشيا  مع التزامات الدولة قبل اتفاق الغاتس         تنتهي فترة االحتكار تمشيًا مع التزامات الدولة قبل اتفاق الغاتس         

 .  .  بشأن أفضل سيناريو ممكن للخصخصةبشأن أفضل سيناريو ممكن للخصخصة
 

  أتاحت أتاحت وقد وقد .  .   اإلنترنت داراتهم من خالل البنية األساسية لشرآة المصرية لالتصاالت اإلنترنت داراتهم من خالل البنية األساسية لشرآة المصرية لالتصاالتخدماتخدماتمقدمي مقدمي   معظممعظموحاليا  يستأجر   وحاليًا يستأجر    
ام     .  .  مبادرة توفير اإلنترنت بدون اشتراك نمو قاعدة المستخدمين في مصر          مبادرة توفير اإلنترنت بدون اشتراك نمو قاعدة المستخدمين في مصر           ي ع ام     فف ي ع اك     ،  ،  ٢٠٠٣٢٠٠٣فف ان هن اك     آ ان هن ون مستخدم إنترنت       ٢٫١٢٫١آ ون مستخدم إنترنت        ملي  ملي

 .. السكان السكانمجموعمجموع من  من  في المائة في المائة٥٫٧٥٫٧  ثلثلأي ما يمأي ما يم   مستخدم، مستخدم، مليون مليون٤٫٢٤٫٢ عددهم  عددهم بلغبلغ  ،،٢٠٠٥٢٠٠٥مارس مارس // آذار آذاروفيوفي.  .  البلدالبلدفي في 
 

ة أخرى  ة أخرىومن جه م ومن جه ة باس لكية المعروف ة الالس ات الشبكات المحلي م ، أخذت تقني ة باس لكية المعروف ة الالس ات الشبكات المحلي ا Wi-Fi، أخذت تقني ا  طريقه ى طريقه ىإل ي إل ي  االنتشار والتغلغل ف  االنتشار والتغلغل ف
ازل ن المؤسسات والمن د م ازلالعدي ن المؤسسات والمن د م ا أصبح   ،،العدي ة، فيم واق التجاري ارات واألس ادق والمط اهي والفن ل المق ة مث اآن العام ي األم ذلك ف ا أصبح    وآ ة، فيم واق التجاري ارات واألس ادق والمط اهي والفن ل المق ة مث اآن العام ي األم ذلك ف  وآ

أنها شأن    . . طق الساخنة حيث التقنيات الالسلكية تحو ل األماآن المعتادة إلى مناطق متصلة باإلنترنت            طق الساخنة حيث التقنيات الالسلكية تحّول األماآن المعتادة إلى مناطق متصلة باإلنترنت            ااوفا  باسم المن  وفًا باسم المن  معرمعر أنها شأن     وش ة   أي أي وش ة   تقني  تقني
ـ      تبشر تبشر جديدة واعدة،   جديدة واعدة،    ات ال ـ       تقني ات ال ة األساسية لالتصاالت في مصر           Wi-Fi تقني الكثير في مجال تطوير البني ة األساسية لالتصاالت في مصر            ب الكثير في مجال تطوير البني ة   وتتضمن  وتتضمن  .  .   ب ة   الخطة القومي الخطة القومي

ا         لالتصاالت تحليال  تفصيل  لالتصاالت تحليًال تفصيل   ا         يًا لهذه الخدمات ومستقبلها وهيكل النظم المرتبطة به ق ودعم            .  .  يا  لهذه الخدمات ومستقبلها وهيكل النظم المرتبطة به ادية للتطبي ذلك توجيهات إرش ق ودعم            وتتضمن آ ادية للتطبي ذلك توجيهات إرش وتتضمن آ
م          ة األساسية الخاصة به الهم وخدماتهم والبني ة أعم م         مقدمي الخدمات ليتمّكنوا من تضمين تلك الخدمات الحديثة في منظوم ة األساسية الخاصة به الهم وخدماتهم والبني ة أعم مع أن  مع أن  وو.  .  مقدمي الخدمات ليتمك نوا من تضمين تلك الخدمات الحديثة في منظوم

ـ   ات ال ـ  تطبيق ات ال رة   Wi fiتطبيق ا المبك ي مراحله ت ف ا زال رة    م ا المبك ي مراحله ت ف ا زال ر،   م ي مص ر،   ف ي مص ت ف تقام ك   قام غيل تل ة بتش اآن المتفرق ك    األم غيل تل ة بتش اآن المتفرق   األم
ازدياد شراء الحواسيب المحمولة والتي  ازدياد شراء الحواسيب المحمولة والتي  في موازاة  في موازاة   ومن المتوقع ازدياد اإلقبال على هذا النوع من الخدمات            ومن المتوقع ازدياد اإلقبال على هذا النوع من الخدمات           . . الخدمة الختبار السوق  الخدمة الختبار السوق  

 .. وزارة االتصاالت والمعلومات في مصر وزارة االتصاالت والمعلومات في مصرتعتمدهاتعتمدهاتدعم انتشارها مبادرة حاسوب محمول لكل محترف التي تدعم انتشارها مبادرة حاسوب محمول لكل محترف التي 
 

   المملكة العربية السعودية-الم
 

 ..، ع د لت تسمية وزارة البرق والبريد والهاتف، فأصبحت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، ُعّدلت تسمية وزارة البرق والبريد والهاتف، فأصبحت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات٢٠٠٣٢٠٠٣مايو مايو //في أيارفي أيار 
د       ١٩٩٨١٩٩٨وفي عام   وفي عام   .  .  ، آانت الوزارة المشغل والمنظ م لخدمات الهاتف      ، آانت الوزارة المشغل والمنّظم لخدمات الهاتف      ١٩٧٦١٩٧٦ومنذ عام   ومنذ عام     د       ، أسندت عمليات التشغيل لكيان جدي ، أسندت عمليات التشغيل لكيان جدي

ر قطاع االتصاالت      .  .  وآانت المشغل الوحيد لخدمات الهاتف المحلية والدولية وآانت المشغل الوحيد لخدمات الهاتف المحلية والدولية .  .  الت السعودية الت السعودية هو شرآة االتصا  هو شرآة االتصا   ة تحري درج الدول ر قطاع االتصاالت      وت ة تحري درج الدول وت
ك أسواق االتصاالت،                ا في ذل ك أسواق االتصاالت،               ضمن مساعيها لالنضمام إلى اتفاقات منظمة التجارة العالمية، الذي يتطلب فتح األسواق للمنافسة، بم ا في ذل ضمن مساعيها لالنضمام إلى اتفاقات منظمة التجارة العالمية، الذي يتطلب فتح األسواق للمنافسة، بم

ة   .  .  ٢٠٠٦٢٠٠٦وذلك بحلول عام    وذلك بحلول عام     ة   إال ان المملك ذي                 إال ان المملك ة من ذاك ال ل عجل ر القطاع أق ي لتحري اع جدول زمن ى اتب د إل ة السعودية تعم ذي                  العربي ة من ذاك ال ل عجل ر القطاع أق ي لتحري اع جدول زمن ى اتب د إل ة السعودية تعم  العربي
 ..تفرضه منظمة التجارة العالميةتفرضه منظمة التجارة العالمية

 
ام      ول ع ت بحل اتف الثاب دمات اله ر خ ى تحري عودية إل ة الس ة العربي ام    وتخطط المملك ول ع ت بحل اتف الثاب دمات اله ر خ ى تحري عودية إل ة الس ة العربي ي  ٢٠٠٨٢٠٠٨وتخطط المملك ت فه دمات اإلنترن ا خ ي  ، أم ت فه دمات اإلنترن ا خ ، أم
ّررة ر رةمح ل م     .  .  مح ت لك ط ثاب وفير خ ى ت ة إل دف الحكوم ل م     وته ت لك ط ثاب وفير خ ى ت ة إل دف الحكوم ام      وته ول ع عودية بحل ة الس ة العربي ي المملك زل ف ام      ن ول ع عودية بحل ة الس ة العربي ي المملك زل ف ك  .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥ن ر ذل ك  وُيعتب ر ذل  وي عتب

ادرة تطوير شرآة االتصاالت السعودية وتحسين خدماتها                           ادرة تطوير شرآة االتصاالت السعودية وتحسين خدماتها                          جزءًا من المشروع الثامن لتوسيع شبكة الهاتف، ويشّكل جزءًا من مب .  .  جزءا  من المشروع الثامن لتوسيع شبكة الهاتف، ويشك ل جزءا  من مب
ام  ي ع ام وف ي ع ى جا  ٢٠٠٣٢٠٠٣وف ة الصغر إل ات المتناهي دمات الهوائي ديم خ راخيص لتق ة ت نح أربع ى جا  ، جرى م ة الصغر إل ات المتناهي دمات الهوائي ديم خ راخيص لتق ة ت نح أربع رآة االتصاالت  ، جرى م دمات ش ب خ رآة االتصاالت  ن دمات ش ب خ ن
 ..السعوديةالسعودية

 



 -٨٧-

اتف ال   ال اله ي مج اتف ال وف ال اله ي مج الوف ام    نق النّق ر ع ي أواخ ة ف نح رخصة ثالث ط لم ام    ، يخط ر ع ي أواخ ة ف نح رخصة ثالث ط لم رآة االتصاالت  .  .  ٢٠٠٦٢٠٠٦، يخط ذآر أن ش دير بال رآة االتصاالت  والج ذآر أن ش دير بال والج
ة    االت المعروف اد اتص رآة اتح اٍن لش رخيص ث نح ت دما ُم د، عن يس ببعي ت ل ى وق د حت دمات الوحي ّدم الخ ت مق عودية آان ة   الس االت المعروف اد اتص رآة اتح ان  لش رخيص ث دما م نح ت د، عن يس ببعي ت ل ى وق د حت دمات الوحي د م الخ ت مق عودية آان  الس

 . . ٢٠٠٥٢٠٠٥يونيو يونيو //في حزيرانفي حزيران" " موبايليموبايلي""باسم باسم 
 

  نق النّقالومع أن المملكة العربية السعودية شي دت شبكة من احدث الشبكات في العالم، ال يزال مستوى انتشار الهاتف الثابت وال             ومع أن المملكة العربية السعودية شّيدت شبكة من احدث الشبكات في العالم، ال يزال مستوى انتشار الهاتف الثابت وال              
 ..وتتوف ر خدمات عد ة في البلد، ولكنها ال تتناسب مع حجم موارد المنطقةوتتوّفر خدمات عّدة في البلد، ولكنها ال تتناسب مع حجم موارد المنطقة.  .  ضعيفا  مقارنة مع مستوى الثراء في البلدضعيفًا مقارنة مع مستوى الثراء في البلد

 
ربح الصافي     ٨٫١٤٨٫١٤، بلغت موارد قطاع االتصاالت السعودي حوالي      ، بلغت موارد قطاع االتصاالت السعودي حوالي      ٢٠٠٤٢٠٠٤م  م  وفي عا وفي عا   غ ال ار دوالر، وبل ربح الصافي      ملي غ ال ار دوالر، وبل ار  ٢٫٤٨٢٫٤٨ ملي ار   ملي  ملي

ه حوالي            .  .  دوالردوالر ه حوالي            وبلغت نسبة الهاتف الثابت في الوقت ذات ا بلغت نسبة          ١٦١٦وبلغت نسبة الهاتف الثابت في الوقت ذات ة بينم ا بلغت نسبة           في المائ ة بينم ال   في المائ اتف النّق اتف النق ال  اله ة  ٤٠٤٠  اله ة   في المائ   وأطلقت وأطلقت .  .   في المائ
 وتخطط لتقديم خدمات الجيل الثالث في منتصف            وتخطط لتقديم خدمات الجيل الثالث في منتصف           ٢٠٠٥٢٠٠٥سائط في أوائل عام     سائط في أوائل عام     شرآة االتصاالت السعودية خدمة الرسائل المتعددة الو      شرآة االتصاالت السعودية خدمة الرسائل المتعددة الو      

 ..٢٠٠٦٢٠٠٦عام عام 
 

 ولم يتسن  للمستخدم الولوج إلى اإلنترنت من خالل             ولم يتسّن للمستخدم الولوج إلى اإلنترنت من خالل            ١٩٩٤١٩٩٤وأدخلت خدمة اإلنترنت إلى المملكة العربية السعودية في عام          وأدخلت خدمة اإلنترنت إلى المملكة العربية السعودية في عام           
ام       ام      حاسوبه الخاص حتى ع بياً              .  .  ١٩٩٩١٩٩٩حاسوبه الخاص حتى ع ى نطاق أوسع نس ة عل وّفر الخدم ا اآلن فتت بيا               أم ى نطاق أوسع نس ة عل وف ر الخدم ا اآلن فتت د من               أم د من                ويمكن إجراء االتصال من خالل العدي  ويمكن إجراء االتصال من خالل العدي

ة          ا داخل المملك ة         شرآات تقديم الخدمة المرخص له ا داخل المملك اك   .  .  شرآات تقديم الخدمة المرخص له اك   وهن ة السعودية في الوقت                   ٣٩٣٩وهن ة العربي ّدمًا لخدمات اإلنترنت في المملك ة السعودية في الوقت                    مق ة العربي د ما  لخدمات اإلنترنت في المملك  مق
ة وغ                   ة للخدمات المتكامل ة وغ                  الحالي، وهم يقّدمون خدمات متنوعة منها خدمات الخطوط المؤجرة وخدمات الشبكة الرقمي ة للخدمات المتكامل ا الحالي، وهم يقد مون خدمات متنوعة منها خدمات الخطوط المؤجرة وخدمات الشبكة الرقمي ا يره ؤمن  .  .  يره ؤمن  وي وي

ة خدمات اإلنترنت       ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمبر  ديسمبر  //وفي آانون األول  وفي آانون األول  .  .  بعض هؤالء خدمات للزبائن على مدار الساعة      بعض هؤالء خدمات للزبائن على مدار الساعة       ى مراقب ة إل ة خدمات اإلنترنت       ، عمدت الحكوم ى مراقب ة إل ، عمدت الحكوم
نهم                   راخيص م ّدمي الخدمات بسحب الت نهم                  التي يجري تقديمها من خالل األقمار االصطناعية مهّددة بعض مق راخيص م د مي الخدمات بسحب الت ذا اإلجراء        .  .  التي يجري تقديمها من خالل األقمار االصطناعية مهد دة بعض مق د اتخذ ه ذا اإلجراء        وق د اتخذ ه وق

ة                 استجابة العتقاد الحك  استجابة العتقاد الحك   ة الالزم ار االصطناعية ال تخضع للمراقب ة                 ومة بأن هذه الخدمات المقدمة من خالل األقم ة الالزم ار االصطناعية ال تخضع للمراقب ام    .  .  ومة بأن هذه الخدمات المقدمة من خالل األقم ام    وفي ع ، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي ع
ت        دمات اإلنترن ّدمي خ ى مق وج إل لفًا للول ة س ة مدفوع ي بطاق دة، وه ة الواح ة البطاق ا خدم ة للتكنولوجي ة الوطني ت المجموع ت       أطلق دمات اإلنترن د مي خ ى مق وج إل لفا  للول ة س ة مدفوع ي بطاق دة، وه ة الواح ة البطاق ا خدم ة للتكنولوجي ة الوطني ت المجموع أطلق

 .. عبر اإلنترنت عبر اإلنترنتوخدمات االتصاالت وغيرها، بما في ذلك خدمة الشراءوخدمات االتصاالت وغيرها، بما في ذلك خدمة الشراء
 

ة        .  .  ولدى المملكة العربية السعودية قطاع متطو ر للبث ولكنه يخضع لمحددات وضوابط             ولدى المملكة العربية السعودية قطاع متطّور للبث ولكنه يخضع لمحددات وضوابط               ة البث في المملك ر منظوم ة        وتعتب ة البث في المملك ر منظوم وتعتب
 .. الجهة المسؤولة عن البث التلفزيوني الجهة المسؤولة عن البث التلفزيوني(BSKSA)العربية السعودية العربية السعودية 

 
   اليمن-ميم

 
يمن         .  .  وجيا االتصاالت والمعلومات  وجيا االتصاالت والمعلومات  بذل اليمن جهودا  آثيفة لتطوير وتوسيع البنية األساسية لتكنول        بذل اليمن جهودًا آثيفة لتطوير وتوسيع البنية األساسية لتكنول          ك يبقى ال يمن         وبالرغم من ذل ك يبقى ال وبالرغم من ذل

 ..البلد األقل تطو را  في هذا المجال في المنطقةالبلد األقل تطّورًا في هذا المجال في المنطقة
 

وهناك شرآتان رئيسيتان لشبكة     وهناك شرآتان رئيسيتان لشبكة     .  .  وتعتبر وزارة االتصاالت هي المسؤولة عن رسم السياسات المتصلة بقطاع االتصاالت          وتعتبر وزارة االتصاالت هي المسؤولة عن رسم السياسات المتصلة بقطاع االتصاالت           
يمن      ا تيلي اتف الثابت هم يمن     اله ا تيلي اتف الثابت هم ة لالتصاالت   والمؤسسة ال والمؤسسة ال (TeleYemen) اله ة لالتصاالت   عام ول  .  .  (Yemen PTC)عام ول  وفي أيل بتمبر  //وفي أيل بتمبر  س ، وقعت  ، وقعت  ٢٠٠٢٢٠٠٢س

ه    اء قدرت ه   المؤسسة العامة لالتصاالت عقدًا مع شرآة ألكاتيل لتطوير البنية األساسية لليمن وبن اء قدرت اني   .  .  المؤسسة العامة لالتصاالت عقدا  مع شرآة ألكاتيل لتطوير البنية األساسية لليمن وبن اني   وفي تشرين الث وفمبر  //وفي تشرين الث وفمبر  ن ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ن
وم   رانس تيليك رآة ف وم  ُمنحت ش رانس تيليك رآة ف وام (France Telecom)م نحت ش ة أع ه خمس دًا مّدت وام ، عق ة أع ه خمس دا  مد ت ذا .  .  ، عق ذا وبموجب ه بكة  وبموجب ه اء ش رآة ببن د الش د، تتعه بكة  العق اء ش رآة ببن د الش د، تتعه العق

 ..االتصاالت الدولية والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في القرىاالتصاالت الدولية والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في القرى
 

رخيص األول           الهاتف النق ال الهاتف النّقال ومنحت الحكومة ترخيصين لتشغيل شبكتي      ومنحت الحكومة ترخيصين لتشغيل شبكتي        ة، الت رخيص األول            تعمالن بالنظام العالمي لالتصاالت المحمول ة، الت  تعمالن بالنظام العالمي لالتصاالت المحمول
ل يمن     والترخيص  والترخيص ،،(Sabafon)لشرآة أوراسكوم وهي تعمل تحت اسم سابفون لشرآة أوراسكوم وهي تعمل تحت اسم سابفون  ل يمن    الثاني آان من نصيب شرآة سبيس ت  SpaceTel)الثاني آان من نصيب شرآة سبيس ت

Yemen)  .  .  وبعد ذلك بعام، أعلنت شرآة  وبعد ذلك بعام، أعلنت شرآة  .  .  ، حصلت شرآة سيمنز على عقد لتوسيع شبكة سابفون        ، حصلت شرآة سيمنز على عقد لتوسيع شبكة سابفون        ٢٠٠٢٢٠٠٢أآتوبر  أآتوبر  //وفي تشرين األول  وفي تشرين األول
ا أّمنت تغطي            .  .   في المائة من اليمن     في المائة من اليمن    ٨٠٨٠سابفون أنها تغط ي حوالي     سابفون أنها تغّطي حوالي      ا أنه رة ذاته د أعلنت في الفت ل فق ا أم نت تغطي            أما سبيس ت ا أنه رة ذاته د أعلنت في الفت ل فق ة من    ٦٠٦٠ة ة أما سبيس ت ة من     في المائ  في المائ

 .. عقدا  مع ألكاتيل لتأمين قاعدة إرسال جديدة عقدًا مع ألكاتيل لتأمين قاعدة إرسال جديدة٢٠٠٣٢٠٠٣أبريل أبريل //وقد وق عت شرآة سبيس تل في نيسانوقد وّقعت شرآة سبيس تل في نيسان.  .  األراضياألراضي
 

ا                              ت، إال أنهم ّدمًا لخدمات اإلنترن أن تكون مق ا ب ل اهتمامه ابفون وسبيس ت ا                            وعلى صعيد اإلنترنت، أبدت آل من شرآة س ت، إال أنهم د ما  لخدمات اإلنترن أن تكون مق ا ب ل اهتمامه ابفون وسبيس ت وعلى صعيد اإلنترنت، أبدت آل من شرآة س
ات المدفوعة                       ٢٠٠٣٢٠٠٣ام  ام  وفي ع   وفي ع   .  .  بحاجة إلى ترخيص للقيام بذلك    بحاجة إلى ترخيص للقيام بذلك     دولي من خالل البطاق ابر ال ه التخ ع بموجب د ُمن انون جدي ات المدفوعة                       ، صدر ق دولي من خالل البطاق ابر ال ه التخ ع بموجب د م ن انون جدي ، صدر ق

 ..سلفا سلفًا
 



 -٨٨-

ديم         .  .  ويقدم اليمن خدمات عد ة بالرغم من محدودية البنية األساسية لتكنولوجيا االتصاالت          ويقدم اليمن خدمات عّدة بالرغم من محدودية البنية األساسية لتكنولوجيا االتصاالت            يمن بتق ديم         وتقوم شرآة اتصاالت ال يمن بتق وتقوم شرآة اتصاالت ال
 ..معظم هذه الخدماتمعظم هذه الخدمات

 
ل الخطوط     .  .   االتصاالت الدولية بأنواعها المختلفة االتصاالت الدولية بأنواعها المختلفةوتقوم شرآة اتصاالت اليمن بتشغيل بوابات  وتقوم شرآة اتصاالت اليمن بتشغيل بوابات    ات مث ل البيان ل الخطوط     أما خدمات نق ات مث ل البيان أما خدمات نق

ى،                     ا األول زال في مراحله ى،                    المؤّجرة وخدمات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة وخدمات الطرفيات األرضية المتناهية الصغر، فال ت ا األول زال في مراحله المؤج رة وخدمات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة وخدمات الطرفيات األرضية المتناهية الصغر، فال ت
ة  ودًا حثيث ا جه ب إيجاده ة ويتطّل ودا  حثيث ا جه ة   .  .  ويتطل ب إيجاده ن وصالتها بالمملك يمن ع تعاض ال ة   واس ن وصالتها بالمملك يمن ع تعاض ال ة   واس ات الميكروي ى الموج دة عل عودية المعتم ة الس ة   العربي ات الميكروي ى الموج دة عل عودية المعتم ة الس العربي

د من                .  .  الراديوية بوصالت تعتمد على األلياف الضوئية     الراديوية بوصالت تعتمد على األلياف الضوئية      ة في العدي ة العام د من                وقام عدد من الشرآات الخاصة ببناء آوات الخدمة الهاتفي ة في العدي ة العام وقام عدد من الشرآات الخاصة ببناء آوات الخدمة الهاتفي
 ..المدن الكبرىالمدن الكبرى

 
اني   ، قامت وزارة االتصاالت بتقديم خدمة االتصال المجاني باإلنترنت،، قامت وزارة االتصاالت بتقديم خدمة االتصال المجاني باإلنترنت،٢٠٠٢٢٠٠٢وفي عام   وفي عام     انون الث اني    وفي آ انون الث اير  // وفي آ اير  ين غ  ٢٠٠٣٢٠٠٣ين غ   بل  بل

 .. مشترك مشترك٨٨  ١٠١١٠١عدد المشترآين في الشبكة حوالي عدد المشترآين في الشبكة حوالي 
 

ة               ة             وعلى صعيد البث التلفزيوني واإلذاعي، تتحّكم وزارة االتصاالت بجميع رسائل اإلعالم والبث من خالل المؤسسة العام وعلى صعيد البث التلفزيوني واإلذاعي، تتحك م وزارة االتصاالت بجميع رسائل اإلعالم والبث من خالل المؤسسة العام
 ..لإلذاعة والتلفزيونلإلذاعة والتلفزيون


