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 واالتصاالت النقل قطاع مساهمة عن كلمة

  

 العالمية والتوجهات المقدمة -1

 خلد لزيادة نتيجة ريًعاس النقل قطاع ينمو. البلدان تنمية في تساهم التي الرئيسية القطاعات من واالتصاالت النقل قطاع يعد

 ته،وخدما للنقل لتحتيةا البنية وخصخصة الرقابة وإلغاء التجارية للعولمة نتيجة وكذلك األسر، لدى التنقل واحتياجات الفرد

 .  التكنولوجي التقدم عن فضلً 

 التحتية البنية جودة" أن كما للدول، واالجتماعية االقتصادية التنمية من لكل   بالنسبة األهمية بالًغا أمًرا للنقل التحتية البنية تعد

 فإن ،'2030  عام حتى التحتية البنية' حول إعداده تم لتقرير ووفقًا. 1الدولية التنافسية للقدرة األساسية األركان أحد تعد

 مدار على أمريكي دوالر تريليون 11 عن تزيد قد والتوزيع النقل لوسائل التحتية البنية في العالمية االستثمار احتياجات

 والمكان الوقت في بفعالية سنة 20و 10 بين تتراوح لفترة للنقل تحتية بنية وتنفيذ تخطيط يتم ولكي.  2030-2009 الفترة

 .التحتية البنية هذه تمويل وضمان ملئمة وطنية سياسات عمل أطر وضع البلدان على يلزم المناسبين،

 على السفر ينمو نأ المتوقع من البري، بالنقل يتعلق فيما أنه، يُقدر( ITF) الدولي النقل منتدى فإن ذلك، على وعلوة

 من بينما ،2050 عام حتى تقريبًا% 230و% 120 بين يتراوح بمعدل العالم أنحاء جميع في الحديدية والسكك  الطرق

 االقتصادي عاونالت لمنظمة التابعة غير للقتصاديات بالنسبة% 450 وحتى% 240 من هذا النمو معدل يتراوح أن المتوقع

 بين لحديديةا والسكك الطرق على البضائع نقل زيادة معدل يتراوح أن المتوقع من ذلك، جانب وإلى(. OECD) والتنمية

  %.420و% 230

 االقتصادية والتنمية واالبتكار النمو قلب في يزال وال( ICT) واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع أيًضا ينمو وبالمثل،

 الدول في% 6 حوالي المحلي الناتج إجمالي من( ICT) واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع حصة تبلغ. واالجتماعية

 في الحصة هذه فعترت أن يمكن. النامية البلدان في نسبيًا أقل وحصته والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة في األعضاء

 اشرةالمب غير لمساهماتا فإن ذلك، إلى وباإلضافة. النامية البلدان في الرقمية للتكنولوجيات السريع االنتشار مع المستقبل،

 تحسينات دخالإ خلل من أيًضا، كبيرة تكون أن يمكن االقتصادي النمو في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع من

 . اإلنتاج عوامل إجمالي إنتاجية على

 ذات إنها حيث المجتمع، نسيج في النطاق عريضة اتصال إمكانية من بها يتعلق وما المحمولة األجهزة تضمين يزيد واليوم،

 النامية البلدان في األسر تمتلك ،2 الدولي للبنك وفقًا. للبلدان االقتصادية التنمية في المحركة القوة لدفع بالنسبة كبيرة أهمية

 الدخل شريحة من% 70 من يقرب ما يمتلك كما النظيفة، المياه أو الكهرباء إلى الوصول إمكانية من أكثر محموالً  هاتفًا

 ثلثة عن يزيد ما إلى اإلنترنت مستخدمي عدد تضاعف وقد. محموالً  هاتفًا النامية البلدان في السكان من األدنى الخامسة

 .20163 عام نهاية في مليار 3.5 إلى 2005 عام في مليار 1 من المستخدمين عدد زاد حيث واحد، عقد خلل أضعاف

 والتوافر داماالستخ معدالت فإن العالم، أنحاء جميع في بسرعة النطاق عريض اإلنترنت استخدام تزايد من الرغم على

 مترتبةال اآلثار تعد الي،وبالت. للبلدان االقتصادية للتنمية وفقًا المناطق بين فيما كبير بشكل تختلف النطاق عريض لإلنترنت

 .  المدى بعيدة سياسات صنع على

 عمل ةلمجموع بالنسبة المهمة األعمال جدول عناصر أحد النطاق عريض االنتشار أصبح القصوى، ألهميته ونظًرا

 .واالتصاالت للنقل الكومسيك

 

 

                                                           
 2012(، OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )1
2 PUBLIC.pdf-Replacement-PUB-http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725  
 بيانات صادرة من االتحاد الدولي لالتصاالت 3

http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf
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 الكومسيك برعاية واالتصاالت النقل قطاع مساهمة. 2

 في الكومسيك يةاستراتيج من الرئيسي الهدف هو األعضاء الدول في واالتصاالت النقل واستدامة وفعالية أداء تحسين إن

 الوصول أجل نم المهمة واالتصاالت النقل قضايا على الكومسيك تركز الغاية، هذه ولتحقيق. واالتصاالت النقل  مجال

 وفيما عضاءاأل الدول في تقريبًا متماثلة سياسات وضع وكذلك المشترك، التفاهم من مستوى وخلق المعرفة من لمستوى

 اإلنترنت النتشار التاسع اجتماعها واالتصاالت للنقل الكومسيك عمل مجموعة خصصت هذا، العمل إطار وضمن. بينها

 . النطاق عريض

 واالتصاالت النقل عمل لمجموعة التاسع االجتماع 

 مجال في ًداواح اجتماًعا واالتصاالت للنقل الكومسيك عمل مجموعة عقدت للكومسيك، والثلثين الثانية الدورة بعد

 بتركيا، نقرةأ في 2017 مارس 16 في واالتصاالت للنقل الكومسيك عمل لمجموعة التاسع االجتماع ُعقد وقد. االتصاالت

 ". اإلسلمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في النطاق عريض اإلنترنت انتشار زيادة" عنوان تحت

 منظمة في ءاألعضا الدول تمكن كيفية حول وتجاربهم آرائهم وتبادلوا األعضاء الدول ممثلو ناقش االجتماع، وخلل

 والنمو، للبتكار محركة قوه بصفتها النطاق، عريض االنتشار إمكانات من قدر أقصى تحقيق من اإلسلمي التعاون

 مواجهتها يلزم لتيا والتحديات فيها النظر إلى السياسات صانعو يحتاج التي النطاق عريض باالنتشار المتعلقة والتطورات

 إلى وباإلضافة. اقالنط عريض اإلنترنت انتشار عليها ينطوي التي والمخاطر المزايا المشاركون ناقش كما. معها والتعامل

 أثرت كما. لالمجا هذا في المقدمة الخدمات جودة لتحسين وضعها يمكن التي السياسات مسألة أيًضا مناقشة تمت ذلك،

 . المناقشات على الخاص والقطاع األعضاء الدول من المقدمة التقديمية العروض

 عن حثيب تقرير بإعداد( CCO) الكومسيك تنسيق مكتب أمر االجتماع، خلل للمناقشات مدخلت لتوفير محاولة وفي

 في النطاق عريض االنتشار حالة بشأن األهمية شديدة معلومات إلى المذكور البحثي التقرير يشير. نفسه االجتماع موضوع

 المحتملة لسياساتا وتوصيات  الدول، هذه تواجهها التي الرئيسية والتحديات اإلسلمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول

 في النطاق عريض نتشاراال بحالة متعلقة مهمة أرقام عن أيًضا التقرير ويكشف. التحديات هذه على للتغلب تنفيذها يلزم التي

 . العالمية واالتجاهات العالم

 

  العالم في النطاق عريض االنتشار أثر. 3

 لتطورات العالمي للمؤشر وفقًا الماضي، العقد خلل مسبوق غير نمًوا واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع شهد وقد

 العالمي االقتصاد جوانب جميع في اآلن الرقمي االقتصاد ينتشر. 1 الشكل في4 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع

 أو النشر أو التعليم أو النقل أو الطاقة أو التجزئة البيع قطاعات أو المصرفي، القطاع مثل قطاعات على يؤثر مما تقريبًا؛

 والعلقات االجتماعية التفاعلت وسائل تغيير على ببساطة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات وتعمل. الصحة أو اإلعلم

 . ومتنقلة ثابتة النطاق عريضة وأجهزة شبكات خلل من الشخصية،

 

 

 

                                                           
مؤشًرا في مقياس معياري واحد يمكن استخدامه  11المؤشر العالمي لتطورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هو مؤشر مركب يجمع بين  4

 لرصد ومقارنة التطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين البلدان وبمرور الوقت.
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 2016-2001 واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا قطاع لتطورات العالمي المؤشر: 1 الشكل

 

 التقدير: * ملحظة

 للتصاالت وليالد االتحاد مؤشرات بيانات قاعدة( / ITU) للتصاالت الدولي للتحاد العالمية االتصاالت:   المصدر

(ITU) 

 

 من التحتية البنية في الحيوية الدعائم أحد النطاق عريض اإلنترنت يعد الضرورية، الرقمي االقتصاد مكونات أحد باعتباره

 يسهم إلجمالي،ا المحلي الناتج بنمو المرتبطة فوائده إلى وباإلضافة. المواطنين ورعاية االقتصادي النمو تعزيز أجل

 المذكور البحثي التقرير يسلط. المستهلكين لدى االدخار عمليات وتحسين عمل فرص خلق في النطاق عريض اإلنترنت

 النمو على وىأق تأثير له ذلك كان كلما أعلى، النطاق عريض اإلنترنت انتشار مستوى كان كلما أنه على الضوء أعله

 .النطاق عريض اإلنترنت اعتماد تسريع من ستستفيد ومواطنيها البلدان فإن وبالتالي،. االقتصادي

 إلى وباإلضافة. ناميةال الدول من مليار 2.4 بينهم من الحالي، الوقت في اإلنترنت شخص مليار 3.5 يستخدم للتقرير، ووفقًا

 المتقدمة البلدان في األسر من% 80و نمًوا األقل البلدان في األسر من% 7و النامية البلدان في األسر من% 34 فإن ذلك،

 %.46 البالغ العالمي بالمتوسط مقارنة ،2015 عام نهاية في اإلنترنت إلى الوصول إمكانية لديها كانت

 إلى% 6.5 من تفعار حيث مرات، 8 بنحو العالمي الصعيد على اإلنترنت انتشار معدل ارتفع البيانات، هذه إلى واستناًدا

 اتصال دون يةالنام البلدان في تقريبًا شخص مليار 4 هناك يزال ال ذلك، ومع. 2000و 2016 بين ما الفترة في% 47.1

 صاحبة العشرين لالدو فإن ،(2014) ماكنزي لشركة وفقًا. النامية البلدان سكان إجمالي من 2/3 يمثلون وهم باإلنترنت،

 لمتصلينا غير العالم سكان إجمالي من% 75 حوالي تمثل باإلنترنت المتصلين غير السكان عدد من األكبر النصيب

 . باإلنترنت لينالمتص غير السكان عدد من %46( وأندونيسيا والصين الهند) بمفردها دول ثلثة أعلى وتمثل. باإلنترنت

 التعاون مةمنظ دول) المتقدم العالم متوسط عن الناشئة المناطق في اإلنترنت استخدام يتخلف ،2 الشكل يشير وكما

 من ذلك، ومع(. لوسطىا أفريقيا في) بالمائة 69و( الجنوبية أمريكا في) بالمائة 20 بين يتراوح بمعدل( والتنمية االقتصادي

 أمريكا مثل) لناشئةا العالم دول في األقل على المناطق وبعض المتقدمة البلدان بين تدريجيًا الفجوة تضائل ملحظة المهم

 (.وشمالها أفريقيا وجنوب الجنوبية
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 (2015-2000: انتشار اإلنترنت )وفًقا لنسبة عدد السكان( )2الشكل  

 التعاون اإلسلميالكومسيك، زيادة انتشار اإلنترنت عريض النطاق في الدول األعضاء في منظمة المصادر: 

 

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في النطاق عريض اإلنترنت انتشار. 3

 منظمة في ألعضاءا الدول في هائلً  انتشاًرا شهدت النطاق عريض اإلنترنت تكنولوجيا أن أعله المذكور التقرير يكشف 

 من لنطاقا عريض اإلنترنت تكنولوجيا مستخدمي نسبة وصلت ،2015 عام وبنهاية. التسعينات منذ اإلسلمي التعاون

 اإلنترنت يابتكنولوج االتصال نسبة وصلت بينما ،%14.95 إلى اإلسلمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في األسر

 عند بيرك بشكل لإلعجاب مثيرة اإلحصائيات هذه وتعد%. 29.41 إلى األفراد من المحمول الهاتف عبر النطاق عريض

 عريض اإلنترنت اتكنولوجي حالة في 2001 عام في تبدأ لم النطاق عريض اإلنترنت تكنولوجيا انتشار عملية أن إلى النظر

 الدول من لعديدا وفي.  المحمول الهاتف عبر النطاق عريض اإلنترنت لتكنولوجيا بالنسبة 2007 عام وفي الثابت النطاق

 اإلنترنت لوجياتكنو انتشار نسبة تجاوزت وقطر، وماليزيا ولبنان أذربيجان مثل اإلسلمي، التعاون منظمة في األعضاء

 المحمول اتفاله عبر النطاق عريض اإلنترنت تكنولوجيا انتشار نسبة تجاوزت بينما ؛%50 لألسر الثابت النطاق عريض

 %.70 واإلمارات، السعودية العربية والمملكة البحرين مثل أخرى، دول في

 التعاون منظمة ناطقم بين كبيًرا اختلفًا تختلف اإلنترنت لمستخدمي المئوية النسبة أن إلى أيًضا البحثي التقرير ويشير

 في ،%27.90 ريقيةاألف اإلسلمي التعاون منظمة دول في اإلنترنت انتشار نسبة بلغت المثال، سبيل فعلى. أيضا اإلسلمي

 آلسيويةا اإلسلمي التعاون منظمة دول وفي ،%39.53 العربية اإلسلمي التعاون منظمة دول في النسبة بلغت حين

 سلمياإل التعاون منظمة في األعضاء الدول داخل الثابت النطاق عريض اإلنترنت انتشار نسبة وبلغت%. 28.05

 أخرى، حيةنا ومن. والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دول في% 78.07 بالنسبة مقارنة األسر، إجمالي من% 14.95

%  87.17 سبةبالن مقارنة السكان، إجمالي من% 29.41 المحمول الهاتف عبر النطاق عريض اإلنترنت انتشار نسبة بلغت

 .والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دول في

 األمر يتعلق ماعند متماثل غير اإلسلمي التعاون منظمة في األعضاء الدول عالم أن الواضح من هذا، العمل إطار وضمن

 النطاق ريضع اإلنترنت لتطوير مراحل ثلث التقرير ويحدد. \النطاق عريض اإلنترنت تطوير أمام القائمة بالتحديات

 طويرت مستوى حيث من اإلسلمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين الموجودة الفروق عن الكشف من للتمكن

 (.التفصيلي الجدول ُمرفق) أدناه الجدول في الوارد النطاق عريض اإلنترنت
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 (2015جدول: الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: حالة العرض والطلب عريضة النطاق )

 الطلب  العرض 

تغطية اإلنترنت 
عريض النطاق 

 (ADSL)الثابت 

تغطية اإلنترنت 
عريض النطاق 
عبر الهاتف 

 (3G)المحمول 

تغطية اإلنترنت 
عريض النطاق عبر 
الهاتف المحمول 

(4G) 

االنتشار عريض 
 النطاق الثابت

 )األسر(

االنتشار عريض 
النطاق عبر الهاتف 
 المحمول )السكان(

متوسط دول 
منظمة التعاون 

 اإلسالمي

53.33% 64.16% 46.82% 14.95% 29.41% 

 % 70< المتقدمة 

 دولة  13

>70:% 

 دولة 25

>70% 

 دول 6

>70% 

 دول 6

>70% 

 دول 6

 %40-%70 المتوسطة

 دول 3

70%-40% 

 دولة 17

70%-40% 

 دول 4

70%-40% 

 دول 8

70%-40% 

 دولة 11

 %40> النامية

 دولة 39

<40% 

 دولة 15

<40% 

 دولة 37

<40% 

 دولة 43

<40% 

 دولة 35

 منظمة التعاون اإلسالميالكومسيك، زيادة انتشار اإلنترنت عريض النطاق في الدول األعضاء في المصدر: 

 

 والمملكة روقط وعمان البحرين) األوسط الشرق في اإلسلمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بعض أن الجدول يوضح

 الدول بين من ونتك أن إلى تميل( وكازاخستان أذربيجان) الوسطى وآسيا( المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية

 ال أخرى، ةناحي ومن. الخدمات هذه وانتشار النطاق عريض اإلنترنت خدمات عرض مستوى حيث من ما حد   إلى المتقدمة

 وسيراليون لوالسنغا وغينيا وتشاد والكاميرون فاسو وبوركينا بنين) األفريقية الدول من كبيرة مجموعة هناك تزال

 عدد ناكه وأخيًرا،. والطلب العرض حيث من النطاق عريض اإلنترنت تطوير من محدودة مرحلة في( وتوغو والسودان

( الكويت) األوسط والشرق( ديفوار كوت) الصحراء جنوب وإفريقيا( والمغرب وتونس مصر) أفريقيا شمال في الدول من

 . نتشاراال انخفاض مع السكان خدمات تغطية في تقدًما تُظهر( وأوزبكستان وتركيا وقيرغيزستان بروناي) وآسيا

 الرقمي، اداالقتص تطوير إلى الحاجة متزايد بشكل تدرك اإلسلمي التعاون منظمة في األعضاء الدول فإن ذلك، ومع

 من الحد مثل ،الرئيسية للتحديات واالستجابة فوائده نطاق وتوسيع استراتيجية، بطريقة النطاق عريض االنتشار ويشمل

 آلثارا من كاملة مجموعة السياسات صانعوا يدرس السياق، هذا وفي. الفقر براثن من األشخاص وانتشال البطالة

 تحديد على ةللمساعد للمفاهيم عمل أطر وضع عن فضلً  النطاق، عريض باإلنترنت الصلة ذات واالقتصادية االجتماعية

 .المساهمة مدى وقياس األقصى الحد إلى االنتشار زيادة إلى الرامية السياسات

 عريض النتشارا حيث من اإلسلمي التعاون منظمة في األعضاء الدول تواجهها التي الرئيسية التحديات التقرير وأبرز

 :التالي النحو على النطاق

 النطاق، عريض اإلنترنت شبكات من التالي الجيل في االستثمار قلة -

 النفقات، تحمل على المحدودة القدرة -

  الرقمية الثقافة قلة أو النطاق عريض اإلنترنت خدمات بإمكانات المحدود الوعي -
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 .الثقافي االهتمام أو الترابط قلة -

 

 والنمو واالبتكار اإلنتاجية لدفع األقصى الحد إلى النطاق عريض االنتشار إمكانات وزيادة التحديات لهذه التصدي أجل من

 الموقع على التقرير يتوفر. األعضاء الدول لتنفذها بالسياسات متعلقة مهمة توصيات البحث تقرير حدد عمل، فرص وخلق

 (  www.comcec.org. )للكومسيك اإللكتروني

 

 :لتاليا النحو على بالسياسات المتعلقة المهمة التوصيات بعض ُصيغت االجتماع، من الرئيسي النتاج باعتبارها

A. اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول لجميع بالسياسات المتعلقة التوصيات 

 المعنية الجهات جميع بمشاركة النطاق عريض لإلنترنت القومية اإلستراتيجيات إعداد -1

 التي الرسمية رغي المبادرات وتشجيع الرسمي التعليم نظام في برامج تضمين طريق عن الرقمية الثقافة مستوى تحسين -2

 السكان من خاصة فئات تستهدف

 

B. طويرت من مختلفة مرحلة في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول بالسياسات المتعلقة التوصيات 

 النطاق عريض اإلنترنت

 

 النطاق عريض اإلنترنت تطوير من متقدمة5 مرحلة في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول .1

 وعن 6اللوائح وأحكام شروط الستيفاء ُمهل خلل والنائية الريفية للمناطق السرعة عالي اإلنترنت تغطية هدف تحقيق -1

  النطاق عريض لإلنترنت االستثمارية الجدوى تحسين بغية المباشر الدعم طريق

 4G الرابع الجيل لنشر اإلنترنت خدمات لموفري مالية حوافز بمنح مراسيم إصدار -2

 

 النطاق عريض اإلنترنت تطوير من متوسطة7 مرحلة في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول .2

 المستهدفة العاملة السياسات مبادرات خلل من النطاق عريض اإلنترنت خدمات تكلفة تقليل -1

 .محلية أساسية وأنظمة وتطبيقات محتوى تطوير خلل من والثقافية اللغوية العوائق تقليل -2

 

  النطاق عريض اإلنترنت تطوير من أولية8 مرحلة في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول .3

 سلكيةال االتصاالت خدمات توفير شركات بواسطة للمستخدمين منخفض بسعر النطاق عريض اإلنترنت خدمات عرض -1

 . للدولة المملوكة أو الحكومة من المدعومة واللسلكية

 لكت من المحرومة السكان لفئات المخصصة المجانية أو السعر منخفضة النطاق عريض اإلنترنت خدمات عرض -2

  الخدمات

 

 عنوان تحت ،2017 أكتوبر 18و 17 في أنقرة، في التاسع اجتماعها واالتصاالت للنقل الكومسيك عمل مجموعة ستعقد

 32". والحاالت المفاهيم: اإلسلمي التعاون بمنظمة األعضاء الدول بين فيما الوطنية للحدود العابرة النقل ممرات تحسين"

 بمنظمة األعضاء الدول بين فيما الوطنية للحدود العابرة النقل ممرات تحسين" اختيار للكومسيك الوزارية الدورة قررت

 االجتماع سيتخذ. والثلثين الثلثة الكومسيك جلسة في الوزارية النظر وجهات تبادل لجلسة كموضوع" اإلسلمي التعاون

 ومن الوزارية، النظر وجهات تبادل لجلسة اللزمة االستعدادات واالتصاالت للنقل الكومسيك عمل لمجموعة العاشر

                                                           
 ألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة متقدمة تشير إلى الدول التي تتمتع باستخدام وتغطية عالية لإلنترنت عريض النطاق.الدول ا 5

 لوقت.تشير ُمهل استيفاء شروط وأحكام اللوائح إلى غياب اإللزام القانوني لتوفير الوصول إلى اإلنترنت، على األقل لفترة محددة مسبًقا من ا 6

دول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تمر بمرحلة تنمية متوسطة لديها تغطية متقدمة بوجه عام على الرغم من االنتشار المحدود ال 7
 لإلنترنت عريض النطاق.

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة أولية تشير إلى الدول التي تحتاج إلى زيادة كل من العرض والطلب على خدمات  8
 اإلنترنت عريض النطاق. 

http://www.comcec.org/
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 الكومسيك جلسة في عنها لإلعلن الموضوع هذا في بالسياسات متعلقة محددة توصيات إلى الوصول القصوى األهمية

 . والثلثين الثالثة

   الكومسيك مشاريع تمويل آلية

 

 الدول بواسطة المقترحة المختارة للمشاريع منًحا الكومسيك تنسيق مكتب يقدم الكومسيك، مشاريع تمويل آلية خلل من

 ذات مياإلسل التعاون منظمة ومؤسسات واالتصاالت للنقل الكومسيك عمل مجموعة في بالفعل سجلوا ممن األعضاء

 . الصلة

 التواصل ىمستو وتعزيز تقييم" بعنوان مشروع بتنفيذ المشروعات في وشركاؤها تركيا جمهورية قامت ،2016 عام وفي

 لتسهيل يالجو للشحن المشتركة الطرق نهج: اإلسلمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين الجوي للشحن البيني

الدول  ميدانية إلى واشتمل هذا المشروع على دراسات مكتبية وزيارات". اإلسلمي التعاون منظمة دول في البينية التجارة

والشحن  الجوية نقاش في اسطنبول. وخلل الدراسات المكتبية، تم تحديد مراكز الجذب للتجارةالمختارة وتنظيم حلقات 

حة المل الجوي من خلل استخدام عدد من قواعد البيانات الخاصة بالصناعة. وبمراعاة مراكز الجذب وكذلك حركة

لدراسات ليل واا( إلجراء مزيد من التحالجوية، تم تحديد ثلث دول أعضاء كنموذج تجريبي )موزمبيق، وتونس، وماليزي

الدول الشريكة.  ، انعقدت حلقة نقاش الشحن الجوي في اسطنبول بمشاركة2016ديسمبر  16و 14الميدانية. وفي المدة بين 

 شترك فيماعاون موتم تقديم عدد من العروض التقديمية التي تهدف إلى بدء حوار جاد بين المشاركين من أجل خلق منصة ت

اية، في النهوالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسلمي والكيانات التجارية ذات الصلة بخصوص الشحن الجوي. بين 

 ًصا للدول، وخصوأعد تقرير بحثي في نهاية المشروع مشتملً على اقتراحات للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسلمي

، وإعداد لفرعيةاير تأسيس شبكات لخدمات الشحن فيما بين المناطق الثلث. وكان من بين االقتراحات الواردة في التقر

 .نظام مستدام لتقديم الطلبات، وتيسير إطار العمل التنظيمي

لعام لتمويله من ا، تم اختيار المشروع المقترح من ساحل 2016المشاريع في سبتمبر  وضمن إطار الدعوة الرابعة القتراح

الي" اسو وموع تحت عنوان "تحسين مستوى سلمة الطرق في ساحل العاج وبوركينا فالكومسيك. وسوف يتم تنفيذ المشر

تعلقة ردية المبالتعاون مع بوركينا فاسو ومالي. ويهدف المشروع إلى زيادة الوعي بعوامل الخطر الف 2017خلل عام 

ساحل جيهية لالثلث وحملة توبسلمة الطرق واقتراح حلول لها. وأثناء المشروع، سيجري تدريب للمدربين في الدول 

 .العاج
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 ملحق: 
 (2015جدول: الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: حالة العرض والطلب عريضة النطاق )

 الطلب  العرض 

تغطية اإلنترنت 
عريض النطاق 

 (ADSL)الثابت 

تغطية اإلنترنت 
عريض النطاق 
عبر الهاتف 

 (3G)المحمول 

تغطية اإلنترنت 
عريض النطاق عبر 
الهاتف المحمول 

(4G) 

االنتشار عريض 
 النطاق الثابت

 )األسر(

االنتشار عريض 
النطاق عبر الهاتف 
 المحمول )السكان(

متوسط دول 
منظمة التعاون 

 اإلسالمي

53.33% 64.16% 46.82% 14.95% 29.41% 

 % 70< المتقدمة 

أذربيجان والبحرين 
وبروناي واألردن 

وكازاخستان ولبنان 
وماليزيا وجزر 

المالديف وعمان 
وقطر والسعودية 

وتركيا واإلمارات 
 العربية المتحدة 

>70:% 

ألبانيا وأذربيجان 
والبحرين 

وبنجالديش 
وبروناي وكوت 
ديفوار ومصر 

وجابون وغامبيا 
واألردن 

وكازاخستان 
والكويت ولبنان 

وجزر وماليزيا 
المالديف والمغرب 
وعمان وفلسطين 
وقطر والسعودية 

وسورينام وسوريا 
وتونس وتركيا 

واإلمارات العربية 
 المتحدة 

>70% 

كازاخستان والكويت 
وباكستان وقطر 
والمملكة العربية 

السعودية واإلمارات 
 العربية المتحدة

>70% 

أذربيجان 
والبحرين ولبنان 
وقطر والمملكة 
 العربية السعودية

واإلمارات العربية 
 المتحدة

>70% 

البحرين والكويت 
وليبيا وماليزيا 
وعمان وقطر 

والمملكة العربية 
السعودية وسورينام 
واإلمارات العربية 

 المتحدة

 %40-%70 المتوسطة

الكويت وفلسطين 
 وسورينام

70%-40% 

أفغانستان 
والجزائر وبنين 

والكاميرون 
وإندونيسيا وإيران 

والعراق 
تان وقيرغيزس

وموزامبيق 
ونيجيريا وباكستان 

والسنغال 
والسودان وتوغو 

وأوغندا 
وتركمانستان 
 وأوزبكستان

70%-40% 

األردن وماليزيا 
 والمغرب وعمان 

70%-40% 

بروناي 
وكازاخستان 

وماليزيا وجزر 
المالديف وعمان 

وفلسطين 
 وسورينام وتركيا

70%-40% 

ألبانيا والجزائر 
وأذربيجان وكوت 

 ديفوار ومصر
وإندونيسيا 

وكازاخستان ولبنان 
وجزر المالديف 

 وتونس وتركيا

 %40> النامية

أفغانستان وألبانيا 
والجزائر وبنجالديش 
وبنين وبوركينا فاسو 

والكاميرون وتشاد 
وجزر القمر وكوت 

<40% 

بوركينا فاسو 
وتشاد وجزر 

القمر وجيبوتي 
وغينيا وغينيا 

بيساو وغيانا وليبيا 

<40% 

أفغانستان وألبانيا 
والجزائر 

وبنجالديش وبنين 
وبوركينا فاسو 

والكاميرون وتشاد 

<40% 

أفغانستان وألبانيا 
والجزائر 

وبنجالديش وبنين 
وبوركينا فاسو 

والكاميرون وتشاد 

<40% 

أفغانستان 
وبنجالديش وبنين 
وبروناي وبوركينا 
فاسو والكاميرون 

وتشاد وجزر القمر 
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 الطلب  العرض 

تغطية اإلنترنت 
عريض النطاق 

 (ADSL)الثابت 

تغطية اإلنترنت 
عريض النطاق 
عبر الهاتف 

 (3G)المحمول 

تغطية اإلنترنت 
عريض النطاق عبر 
الهاتف المحمول 

(4G) 

االنتشار عريض 
 النطاق الثابت

 )األسر(

االنتشار عريض 
النطاق عبر الهاتف 
 المحمول )السكان(

ديفوار وجيبوتي 
ومصر والجابون 

وغامبيا وغينيا 
وغينيا بيساو وغيانا 
وإندونيسيا وإيران 

والعراق 
غيزستان ومالي وقير

وموريتانيا والمغرب 
وموزامبيق والنيجر 
ونيجيريا وسيراليون 
والصومال وسوريا 

والسودان 
وطاجيكستان وتوغو 
وتونس وتركمانستان 
وأوغندا وأوزبكستان 

 واليمن

ومالي والنيجر 
ا وموريتاني

وسيراليون 
والصومال 

وطاجيكستان 
 واليمن

وجزر القمر وكوت 
ديفوار وجيبوتي 
ومصر والجابون 

وغامبيا وغينيا 
وغينيا بيساو وغيانا 
وإندونيسيا وإيران 

والعراق 
وقيرغيزستان ومالي 

وموريتانيا 
وزامبيق والنيجر وم

ونيجيريا وسيراليون 
والصومال وسوريا 

والسودان 
وطاجيكستان وتوغو 
وتونس وتركمانستان 
وأوغندا وأوزبكستان 

 واليمن

وجزر القمر 
وكوت ديفوار 

وجيبوتي ومصر 
والجابون وغامبيا 

وغينيا وغينيا 
بيساو وغيانا 

وإندونيسيا وإيران 
والعراق واألردن 

والكويت 
وقيرغيزستان 
 ولبيا ومالي  

موريتانيا 
والمغرب 

وموزامبيق 
جر ونيجيريا والني

وباكستان 
والسنغال 

وسيراليون 
والصومال 

والسودان وسوريا 
وطاجيكستان 

وتوغو وتونس 
وتركمانستان 

وأوغندا 
وأوزبكستان 

 واليمن 

وجيبوتي والجابون 
وغامبيا وغينيا 
وغيانا وإيران 

لعراق واألردن وا
وقيرغيزستان 

ومالي وموريتانيا 
والمغرب 

وموزامبيق والنيجر 
ونيجيريا وباكستان 

والسنغال 
وسيراليون 
والصومال 

والسودان وسوريا 
وطاجيكستان 

وتوغو 
وتركمانستان 

وأوغندا 
 وأوزبكستان واليمن

 في منظمة التعاون اإلسالميالكومسيك، زيادة انتشار اإلنترنت عريض النطاق في الدول األعضاء المصدر: 

 

 

 

 

 

 


