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وھي الجھة المس�ؤولة ع�ن  ، "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ا�لي لمجلس التعاون الخليجي"دعت 

 ف��ي منطق��ة الخل��يجتخدام ا�م��ن ل'نترن��ت للجمي��ع نش��ر مھ��ارات تكنولوجي��ا ا"تص��ا"ت والمعلوم��ات وا"س��
عل�ى  الحكوم�ة الذكي�ةخ�دمات تبّن�ي توس�يع نط�اق ف�ي س�بيل تخفيض رس�وم ا0نترن�ت  إلى ،والعراق العربي

ا"ش�تراك  سھم في زي�ادة مع�ّد"تأن رسوم ا0نترنت المنخفضة ستب أوضحت المؤسسةو .المستوى ا0قليمي
أف��راد  كاف��ةف��ي متن��اول  والذكي��ة جع��ل الخ��دمات ا0لكتروني��ةش��أنه أن ي ا?م��ر ال��ذي م��نف��ي ح��زم البيان��ات، 

  .المجتمع
  

تعزي�ز و بن�اء نظ�ام رقم�ي متكام�للب�الجھود الت�ي تب�ذلھا الحكوم�ات ا0قليمي�ة  ICDL مؤسس�ة ال�ـ وأش�ادت
علوم�ات تكنولوجي�ا الم ف�ي ستثمارات"اوصلت في الواقع، و .الذكيةوا0لكترونية والنقالة  الحكومية الخدمات

ت�م إنف�اق ملي�ارات ال�دو"رات  إذ. 2013ع�ام الف�ي  إلى أعلى مستوياتھا في دول الخليج العربي وا"تصا"ت
ملي�ار دو"ر  28بإنف�اق  في الصدارةالكويت  جاءت ، حيثوالمشاريع المعلوماتية رقميةال على البنى التحتية

 ينالمرك�ز ف�يقطر وا0مارات  جاءتو. مليار دو"ر أمريكي 4.8 ـھا المملكة العربية السعودية بتأمريكي تل
ھ�ذه ا?رق�ام الض�وء عل�ى  وتس�لّط .مليار دو"ر على الت�والي 2.7و مليار دو"ر 3 مع إنفاق ،الثالث والرابع

أح�دث مواكب�ة لخلق مجتمع رقمي قادر على دع�م ا"قتص�اد و ةحكومات الخليجيالالتي تبذلھا  الحثيثة الجھود
  .تكنولوجيا المعلومات وا"تصا"ت في عالم التطّورات

  



  

  
  
لتخف�يض رس�وم خ�دمات البيان�ات وجعلھ�ا  خطوات فعليةالحكومات ل اتخاذ ضرورةإلى  ICDL الـ أشارتو

أس�عار خ�دمات ف�إن  مؤسس�ة الم�ن قب�ل  لدراسة أجريت مؤخراً  وفقاً و. جميع مستخدمي ا0نترنتفي متناول 
دول�ة ب�ين ھ�ذه الرس�وم ، م�ع اخ�تJف خ�رىا?دول ال�مقارن�ة بنسبياً  مرتفعةالبيانات في دول الخليج " تزال 

ا"ش�تراك ف�ي ح�زم  عل�ىالمس�تخدمين  ف�ي الح�د م�ن ق�درةرس�وم الخ�دمات  ويتسبب ارتفاع .خليجية وأخرى
رس�وم  يسھم تحدي�د وبالمقابل،. الذكية في دول الخليج الحكومةنجاح برنامج ض قوّ ، ا?مر الذي قد يالبيانات
والنقال�ة وبالت�الي دف�ع  والذكي�ة الخ�دمات ا0لكتروني�ة ا0قبال علىمعد"ت البيانات إلى زيادة  خدماتل مناسبة

  .عجلة التحول نحو مجتمع رقمي متكامل واقتصاد ذكي ومستدام
  
م�ن تب�دأ  الھواتف النقال�ةغيغابايت ل'نترنت على  1الرسوم الشھرية لباقة  بأنّ  ICDLالـ  دراسة أوضحتو

في قطر،  إماراتي درھم 63.3مان، وفي سلطنة عُ  إماراتي درھم 47.7في السعودية، و إماراتي درھم 23.5
 ياً ش�ھرإم�اراتي  درھ�م 104.03 م�نفتب�دأ حزم البيانات المتنقلة ف�ي الكوي�ت أما . درھم في ا0مارات 100و

 .ياً شھرإماراتي  درھم 195.35محدودة في البحرين من التبدأ باقة البيانات غير في حين ، غيغابايت 6لباقة 
ي�تم تق�ديم حزم�ة ش�ھرية مماثل�ة تتك�ون م�ن باق�ة بيان�ات غي�ر مح�دودة  ،في الو"يات المتحدة ا?مريكي�ةبينما 

الحصول على في المملكة المتحدة ويمكن  .إماراتيدرھم  128.56دقيقة مكالمات مقابل  300با0ضافة إلى 
  .إماراتي درھم 72.02مقابل دقيقة مكالمات  100غيغابايت مع ھاتف مجاني با0ضافة إلى  1باقة 

  
مح��دودة ف��ي دول��ة الدرھ��م للباق��ة غي��ر  149م��ن " برودبان��د"تب��دأ الرس��وم الش��ھرية لفئ��ة ا0نترن��ت المنزل��ي و

غيغاباي��ت ف��ي  15درھ��م لباق��ة  201.72ي��ت ف��ي س��لطنة عم��ان، وغيغابا 1درھ��م لباق��ة  85.86ا0م��ارات، و
ف�ي و. غيغابايت في الكويت 30درھم لباقة  208.10و ،غيغابايت في البحرين 5درھم لباقة  68.20قطر، و

 30غيغاباي�ت و 1.5درھ�م لباق�ة  91.83يتم تق�ديم حزم�ة ش�ھرية مماثل�ة بمبل�غ  ،الو"يات المتحدة ا?مريكية
  .المتحدةدرھم في المملكة 



  
ف�ي دول الخل�يج مرتفع�ة خ�دمات البيان�ات المتنقل�ة وخ�دمات ا0نترن�ت المنزل�ي ووفقاً للدراسة، تعتب�ر رس�وم 

وم��ن ھن��ا، تب��رز الحاج��ة إل��ى تكثي��ف الجھ��ود  .بالمقارن��ة م��ع الو"ي��ات المتح��دة ا?مريكي��ة والمملك��ة المتح��دة
التي من والقطاعين العام والخاص  بين ة شراكاتا?ھداف ا"ستراتيجية طويلة ا?جل 0قامالحكومية لتحقيق 

 كم��ا سيس��اعد التنس��يق. ف��ي المنطق��ة وتكنولوجي��ا المعلوم��اتش��أنھا أن تس��اعد ف��ي خف��ض رس��وم ا"تص��ا"ت 
وتجس��يد التطلع��ات  ب��ين الحكوم��ة ومق��دمي خ��دمات ا0نترن��ت ف��ي س��د ھ��ذه الفج��وة الوثي��ق والتع��اون الفع��ال

  .الطموحة
  

 :"مؤسس�ة الرخص�ة الدولي�ة لقي�ادة الحاس�ب ا�ل�ي لمجل�س التع�اون الخليج�ي" وقال جميل ع�زو، م�دير ع�ام
والذكي��ة، إل��ى تلبي��ة احتياج��ات الخ��دمات ا0لكتروني��ة  العرب��ي، عب��ر إط��Jق الخل��يج ف��ي حكوم��اتتس��عى ال"

بي�د أن رس�وم ا"تص�ا"ت المرتفع�ة تش�كل عقب�ة رئيس�ية أم�ام . المواطنين والمقيمين والزوار بالشكل ا?مث�ل
ا"تص�ا"ت و ا0نترنت خدمات الملحة لتوفيرحاجة ال وھنا، تتزايد. للوصول إلى ھذه الخدمات راد المجتمعأف

 اقت�رح ع�زوو ".بسھولة تامة ا0نترنت استخدام في سبيل تمكين كافة الشرائح ا"جتماعية من مناسبةبأسعار 
جع�ل فاعل�ة م�ن ش�أنھا ض�ع حل�ول التع�اون ب�ين القط�اعين الع�ام والخ�اص لوإطJق مبادرات نوعية لتعزي�ز 

متاح�ة ف�ي ك�ل  تصال با0نترنت"ا تكون خدمةبحيث  ،خدمة البيانات متوفرة بأسعار معقولة في دول الخليج
  .مستخدمي الھواتف الذكيةجميع  متوفرة لدىمتنقلة البيانات الحزمة و بيت

 
مبادرات إقليمية لوضع أم�ن  "ليجيمؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ا�لي لمجلس التعاون الخ"تقود و

الحكومي�ة ف�ي منطق�ة الخل�يج  ف�ي مقدم�ة أولوي�ات الخط�طوا"ستخدام ا�م�ن ل'نترن�ت تكنولوجيا المعلومات 
بم�ا ف�ي ذل�ك المص�ادقة  ية عل�ى نط�اق واس�ع،وبرامج التوعال سلسلة مندعم تنفيذ ب وتلتزم المؤسسة. العربي

تمح��ور ح��ول أم��ن تكنولوجي��ا تي والت�� المعتم��دةم��نح الش��ھادات الت��دريب وعل��ى المھ��ارات م��ن خ��Jل ب��رامج 
 .لشبكات التواصل ا"جتماعيالمسؤول والواعي وا"ستخدام ا�من ل'نترنت و الفعال وا"ستخدامالمعلومات 

المعني�ة والخب�راء لمواص�لة رف�ع مس�توى ال�وعي تج�اه  الجھ�اتالتعاون بشكل وثيق مع  ICDLالـ تواصل و
 .المجتمعمعلومات بين أوساط أمن تكنولوجيا ال
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