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 ئيس مجمس اإلدارةرسالة ر 

 المنظمة لالتصاالت لمحة عامة حول الييئة

 مقدمة

I- تمييد الطريق باتجاه التحرير 

 رصد سوق الياتف الخموي -1

 عمى سوق الياتف الخموي ومقارنة األسعارنظرة عامة  ٔ.ٔ

 دراسة حالة: خدمة تحويل الرصيد + . تحميل التناقضات التجارية لمخموئ.ٕ

 وضع مؤشرات جودة الخدمة لخدمات الجيل الثالث. ٔ.ٖ

 متطمبات االعتراض القانوني لخدمات البالك بيري   ٔ.ٗ

 متطمبات األمن عمى شبكات الخموي  ٔ.٘

 سوق الياتف الثابت واالتصاالت الدولية. مراقبة 2

 لمحة عامة حول سوق الياتف الثابت واالتصاالت الدولية ودراسة مقارنة األسعار ٕ.ٔ

والسوعات   الشوبكة األساسوية التورابط المنواطقي دراسات حوول تكواليف ورسووم تقوديم خودمات  ٕ.ٕ
 .ةالدولي

 السعات الدولية 
  اإلنترنت الرقمي السريع نقل سعات 

 التحقيق حول صيانة كابل الجنوب  ٕ.ٖ

 اإلنترنت والحزمة العريضة قسوتحميل . ٖ

 ومقارنة األسعار لمحة عامة عمى سوق اإلنترنت والحزمة العريضة ٖ.ٔ

 دراسة حول مجمل رسوم تشارك خطوط اإلنترنت الرقمي السريع  ٖ.ٕ
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  القانونية الشؤون معالجة .1

  الخدمات لمقدمي الترخيص ٔ.ٔ

 القانونّية متابعة الشؤون ٔ.ٕ

 واإلصالح القانون ٔ.ٖ

 والمراسيم األنظمة مسودات تحديث ٔ.ٗ

 الكيرومغناطيسية لمحقول البشري التعّرض من الحدّ  نظام ٔ.ٗ.ٔ

 المضافة القيمة ذات لمخدمات الممارسة قواعد ميثاق ٔ.ٗ.ٕ 

        ام ورسوم إدارة ومراقبة الترددامرسوم تحديد بدالت استخدإصدار مشروع  ٔ.ٗ.ٖ

 الالسمكية    

 الترقيم تحديث نظام ٔ.ٗ.ٗ

 المرور بحق الخاص تحديث مشروع المرسوم ٔ.ٗ.٘

 وتغييرىا الراديو محّطات تركيب حول إعداد التوجييات ٔ.ٗ.ٙ 

 التقنّية والدراسات السياسة دراسات ٔ.٘
 المحدودة الموارد . إدارة2

 الترّددات حّيز شؤون ٕ.ٔ

 الترقيم ٕ.ٕ

 المستيمكين حماية. 3

صدار األنظمة تحديث ٖ.ٔ   المختصة بحماية حقوق المستيمكين وا 

 الشكاوى حل ٖ.ٕ

 السيبيراني الفضاء عمى األطفال حماية ٖ.ٖ
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.III- القدرات والجسور بناء 

 قدرات لبنان. تعزيز 1

 دعم قطاع االتصاالت في لبنان ٔ.ٔ

  تزويد لبنان بأحدث المعدات ٔ.ٕ

 التنسيق مع المؤسسات المحمية  اإلقميمية والدولية ٔ.ٖ

قميمّية ومحمّية. ٔ.ٗ  المشاركة في أحداث دولّية وا 
 بناء القدرات المؤّسسّية والدولّية 2

 تطوير الموارد البشرّية ٕ.ٔ

 الموازنة والموارد المالية  ٕ.ٕ
 . نشر الوعي 3

 وسائل اإلعالم ٖ.ٔ

 التواصل اإللكترونيّ  ٖ.ٕ

 الموقع اإللكتروني لمييئة ٖ.ٕ.ٔ

 التواصل الداخميّ  ٖ.ٕ.ٕ

 تنظيم المؤتمرات وورش العمل ٖ.ٖ

 المحاضرات في المؤتمرات المحمّية والعالمّية ٖ.ٗ

 االتصاالتالتفاعل مع المعنيين بسوق  ٖ.٘
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 رسالة رئيس مجمس اإلدارة

في نيسان  ه عمميانذ تعيين مجمس إدارة الييئة وانطالق مسير م
لبنووواء االطوووار التنظيموووي  مكثفوووة  قاموووت الييئوووة بجيوووود ٕٚٓٓ

بوووووالر م مووووون    وذلوووووكوتطووووووير قطووووواع االتصووووواالت فوووووي لبنوووووان
لظوروف فضواًل عون ات والعقبات العديدة التوي واجيتيوا  التحديا

 مستقرة في البالد. ال  يرالسياسية 

لوووم توووؤدي   العمووول الجبوووار المبوووذول حتوووى تاريخوووووبوووالر م مووون 
جيود الييئة وشركائيا لتطوير قطاع االتصاالت في لبنان إلى 
توووفير الشووروط المطموبووة النعوواش القطوواع واسووتعادة دور لبنووان 

 . ىذا المجالالرائد في 

يعووواني مووون توووأخر لبنوووان  يوووزل  لوووم فوووي الواقوووع ولشسوووف الشوووديد
 ...األخرىبالمقارنة مع الدول  خدمات االتصاالت

ا أن تحقووق إنجوووازات لووم تسووتطع جيودىوووو   وانطووالق عمميوووا مضووى أربوووع سوونوات عمووى تأسووويس الييئووةلقوود 
يشوترط مشواركة فعالوة لمقطواع الخواص وتعواون مسوتمر موع المؤسسوات ميمتنا  نجاح. فنممموسة حتى اآل

 الحكومية.

 عمووىأنحون مسووتعدون اليوووم لممضووي قوودمًا والعمول يوودًا بيوود مووع القطوواعين العوام والخوواص لمرقووي بمبنووان إلووى 
 المستويات.

سيؤدي إلى تحسين نوعية الخدمة  انخفاض األسعار  ارتفاع مجاالت خيار  فتح السوق أمام المنافسةإن 
إن اطووالق المنافسووة فووي سوووق قطوواع االتصوواالت ام. المسووتيمك وتطوووير أداء قطوواع االتصوواالت بشووكل عوو

عودد مون  أداءفوع ور النموو االقتصوادي   عمل جديدة  وتحفيوز يسمح بخمق فرصًا وممحًا ضروري اً مر بات أ
نشور التعمويم والصوحة بوين الموواطنين المبنوانيين  و تحسين المستوى المعيشوي  و   اليامة األخرىالقطاعات 

فوي والمجواورة نوو مون التنوافس موع الوبالد األخورى رقوى يمكً ى مسوتوى أرفوع البمود إلوخمق صناعات جديودة و و 
 مجاالت المعرفة واالبتكار. 

 القطاع الخاص. أو االنتقاص من دور كل ىذا قابل لمتحقيق دون المساس بمصمحة الدولة 
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 لقد حان الوقت لتمعب الييئة دورىا في تطوير قطاع االتصاالت.

 .بالتطوير الواىمةلقد حان الوقت لتحرير قطاع االتصاالت من الوعود 

لقوووود حووووان الوقووووت لنضووووافر جيودنووووا مووووع القطوووواعيين العووووام والخوووواص لنحوووودد وننفووووذ خطووووة لتطوووووير قطوووواع 
 االتصاالت في لبنان.

 إلييا. االتصاالت ولجذب االستثمارات الخارجية  سوقلقد حان الوقت لخمق فرص استثمار جديدة في 

 عادلة لمصمحة المستيمك المبناني والمؤسسات.الحقيقية و المنافسة ال لتعميمقد حان الوقت ل

مموا سيسواىم فوي تحفيوز فوي لبنوان التصواالت لفوي بنواء عيود جديود  مممووسلقد حوان الوقوت لتحقيوق تقودم 
 الدولية.اإلقميمية و عمى الساحة إلى موقعو الريادي عيد موقع لبنان ينمو االقتصاد المبناني و 

إنساني وقانوني واقتصادي حق لبناني  مواطن سياسة تعطي كلنحن نؤمن بضرورة تبني الحكومة 
لكل ميغابت/ الثانية  ٓٔ   عمى أال تقل السعات عنبالحصول عمى خدمات الحزمة العريضةواجتماعي 

لممواطن    عممًا أن طموح الييئةٕٕٓٓميغابت/ الثانية في العام  ٕٓو ٕ٘ٔٓعام بحمول مواطن 
  ولمشركات يفوق ىذه األىداف بأضعاف مضاعفة.

 

وبالتعواون موع المعنيوين بالقطوواع  أنوا عموى ثقوة باننوا سنضووافر   الكفوؤ وبمسواعدة فريوق عمول الييئووة  اليووم
جيودنا لمسواعدة لبنوان عموى اسوتعادة دوره الريوادي فوي قطواع االتصواالت. ينتظرنوا مسوتقبل مشورق ونحون 

 لن نفوت أي فرصة تصب في مصمحة نشر الرخاء االقتصادي في لبنان. 

 

 

 د. عماد حب اهلل
 باإلنابةالييئة رئيس 
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 المنظمة لالتصاالت عامة حول الييئةلمحة 

  وُأنيط بيا ٕٕٓٓ/ٖٔٗجرى تأسيسيا بموجب القانون  مؤسسة عامة مستقمةالييئة المنظمة لالتصاالت 
 .خدماتو ن وتنظيمو وتطويره وحماية حقوق مستيمكيوفق القانون تحرير قطاع االتصاالت في لبنا

سوق اتصواالت تنافسوية لتووفير أفضول الخودمات بأسوعار تيدف الييئة إلى إرساء بيئة تنظيمية تّعزز قيام 
 بناء سوق اتصاالت تنافسية  عصرية وناجحة.    وتعمل عمىمعقولة ألوسع شريحة من الشعب المبناني

  وعقوود المجمووس أول اجتماعاتووو فووي نيسووان ٕٚٓٓعووين رئوويس الييئووة وأعضوواء مجمووس إدارتيووا فووي شووباط 
ٕٓٓٚ . 

رأس كوول منيووا عضووو موون مجمووس إدارة الييئووة ىووذا باإلضووافة إلووى قسووم تتووألف الييئووة موون أربووع وحوودات يوو
 الشؤون اإلدارية  قسم الشؤون المالية وقسم التدقيق الداخمي المرتبطة مباشرة برئيس الييئة. 

 الرابع وحدات ىي: 

 تتولى جميع الشؤون االقتصادية المتعمقة بسوق االتصاالت حتى في   و وحدة السوق والمنافسة
 المالية والتقنية.جوانبيا 

 تتولى جميع الشؤون التقنية  المتعمقة بالموارد التقنية والفنية والمعدات   و وحدة تقنيات االتصاالت
 والتجييزات المتعمقة باالتصاالت.

 تتولى جميع الشؤون القانونية والمسائل المتعمقوة بوالتراخيص   و وحدة الشؤون القانونية والتراخيص
 الخاصة بسوق االتصاالت.

 تتوووولى جميوووع الشوووؤون اإلعالميوووة تأمينوووا لمشوووفافية  وشوووؤون   و وحووودة اإلعوووالم وشوووؤون المسوووتيمك
 المستيمك تأمينا لتوعية الجميور وحماية المستيمك. 

 
 أما األقسام المرتبطة مباشرة برئيس الييئة ىي: 

  ط قسووووم الشووووؤون اإلداريووووة  وميمتووووو السووووير عمووووى تطبيووووق النظووووام الووووداخمي لمييئووووة  واقتووووراح شوووورو
دارة شووؤون المسووتخدمين  وتطوووير وتوودريب الموووارد البشوورية  إضووافة إلووى تووولي ميووام  التوظيووف وا 

 إدارة سر الييئة. 
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   ميمتووو مسوواعدة الوورئيس فووي إعووداد مشووروع الموازنووة ومراقبووة حسوون تنفيووذىا و قسووم الشووؤون الماليووة
 وتولى شؤون المحاسبة.

   ميمتو التدقيق بالموازنة وبحسابات الييئة  وفقًا لما تقرره إدارة الييئة. و قسم التدقيق الداخمي 
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 مقدمة
وبووالر م موون ذلووك  مضووى مجمووس . جابيووت الييئووة العديوود موون التحووديات والصووعوبات ٕٓٔٓ خووالل العووام

ميمووة الييئووة اآليمووة إلووى تطوووير القطوواع وبنوواء مؤسسووة  إنجووازاإلدارة وفريووق العموول قوودمًا فووي العموول عمووى 
 .ناجحة عطفًا عمى التزام الييئة بخدمة مستخدمي االتصاالت في لبنان وتنمية االقتصاد المبناني

 
بوورز التحووديات التووي واجيووت الييئووة خووالل ىووذه السوونة اسووتقالة الوودكتور كمووال شووحادة  الووذي كانووت إحوودى أ

كموال شوحادة . أعمون دوقود .  ٕٓٔٓو نيسوان  ٕٚٓٓلممتودة يون شوباط شغل منصب الرئيس مون الفتورة ا
وذلوك بعود   نيسوان ألسوباب شخصوية ومينيوة ٖٕ استقالتو من منصب رئيس الييئوة وموديرىا التنفيوذي فوي

د. انتقمووت صووالحيات  ومعرفتووو. وقوودرحمووة عطوواء وسووعي اسووتمرت ثووالث سوونوات قوودم خالليووا جوول خبراتووو 
اد حوب اهلل  رئويس وحودة تكنولوجيوا المعموموات  الوذي تسومم الرئاسوة باإلنابوة كمال شحادة إلى الدكتور عمو

 . ٕٓٔٓأيار  ٔوفقًا لمقانون ابتداًء من 

 
 ق و السووفوورص االسووتثمار  مراقبووة أداء تحفيووز المنافسووة  خمووق  تطوووير القطوواع لناحيووة الييئووة عمووى انكبووت

  اعتبوورت الييئووة ىووذه التحووديات فرصووة لتنظوويم أولوياتيووا ٕٓٔٓ. خووالل العووام وحمايووة حقوووق المسووتيمكين
التنظيموي فوي  اإلطوار تطوويرقاموت الييئوة بخطووات ميموة فوي سوبيل الداخمية والخارجية عموى حود سوواء و 

 لبنان. 

 تطوووير خوودمات االتصوواالت فووي لبنوواناحوود العواموول المووؤثرة عمووى  ىوووو  اً نووادر  اً موووردحيووز التوورددات  يشووكل
مرسووووم تحديووود بووودالت اسوووتعمال . فوووي ىوووذا الصووودد  اقووور مجموووس إدارة الييئوووة وتحفيوووز االقتصووواد المبنووواني 

سيضومن ترشوويد اسوتعمال التوورددات الراديويوة  وذلووك  الووذي التورّددات الالسوومكية ورسووم إدارة حيووز التورددات
مرسووم تحديود بودالت تطبيق كما يضمن مجمس الوزراء. إقراره من وفور  اطالع مجمس الشورى عميوبعد 

مووع فوورص  لمخزينووة المبنانيووة توووفير مووردود عووادل اسووتعمال التوورّددات الالسوومكية ورسوووم إدارة حيووز التوورددات
دارة افضل لحيز الترددات. لنمو تصاعدي لعائداتو   وا 

موون ناحيووة أخوورى  وضوومن جيووود الييئووة لتطوووير األنظمووة التووي تضوومن حمايووة حقوووق مسووتيمكي خوودمات 
الييئووة ىووذه السوونة نظووامين رئيسوويين  فضوواًل عوون نظووام شووؤون المسووتيمك الصووادر سوونة أقوورت االتصوواالت  
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خودمات ذات القيموة المضوافة قواعود الممارسوة لميتعمقان بشكل مباشر بحماية المسوتيمك : ميثواق   ٜٕٓٓ
 . لكيرومغناطسيةا لمحقولونظام الحد من التعرض البشري 

 
تجديوود التووراخيص المؤقتووة الممنوحووة لمقوودمي خوودمات المعمومووات وافووق مجمووس إدارة الييئووة عمووى أخيوورًا  

 بشكل قانوني.   بممارسة عمميمواألنترنت مما سمح ليم 
توجيييووة المبووادئ الانتيووت الييئووة موون وضووع تووي أناطيووا بيووا قووانون االتصوواالت  الصووالحيات الب عمووالً و 

 يوور  المشوغمينمعالجوة مشوواكل "مقاربووة شواممة لو شوبكات االتصواالت فووي لبنوان" حمايووة"متطمبوات  حوول
 .  ٕٓٔٓقر مجمس إدارة الييئة ىذه المبادئ في تموز أوقد  . "الشرعيين

 
بيدف تحديد الحاجة إلوى ركزت الييئة خالل ىذه السنة عمى متابعة دراسات السوق وقضايا األمن  كما

تطووير وحمايوة ولفورض الشوروط الضورورية لضومان أنظمة جديدة وتحديث األنظمة الصوادرة مون جيوة  
 من جية أخرى.  الشبكات

فعّمت الييئة جيودىا في مجال تمتين اإلطار التنظيمي عبر الترخيص لمقدمي الخدمات الحواليين  وقد 
عووادة توضويب حيووز التورددات بصووفتو موورد نووادر  وحمايووة فووي  والمثوابرة جيودىوا فووي مجوال تخصوويص وا 

حقووق المسوتيمكين عبور تطووير قودرة المؤسسوة عموى تمقوي ومعالجوة الشوكاوى والتأكود مون تقيود المشوغمين 
 باألنظمة. 

 
المبنواني  إلوى الوفود انضمام رئيس الييئة باإلنابة الدكتور عمواد حوب اهلل  ٕٓٔٓومن أىم إنجازات عام 

فوووي مدينوووة  الووودولي لالتصووواالت بين المفوضوووين الوووذي نظموووو االتحوووادالوووذي شوووارك فوووي موووؤتمر المنووودو 
  حيث ساىمت جيود الوفد بشكل أساسوي ٕٓٔٓ تشرين األول ٕٕ إلى ٗ المكسيك من -  واداالخارا

 . في انتزاع قرار إدانة الخروق اإلسرائيمية عمى قطاع االتصاالت في لبنان
حووب اهلل المجنووة التقنيووة فووي الوفوود المبنوواني التووي عممووت وتابعووت الممووف التقنووي الووذي طوورح . توورأس دوقوود 

  خالل المؤتمر والذي اتيم إسرائيل بالقرصنة وبالتعدي عموى شوبكات اليواتف الثابوت والخمووي فوي لبنوان
خاصوة دعوم ومسواعدة الودول ذات الحاجوات ال"  عممًا أن لبنان كان ضمن مصواف الودول التوي تتمتوع بوو

 (".الثابتة والخموية) مساعدة ودعم لبنان لبناء شبكات اتصاالتو" و" لبناء قطاع االتصاالت
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عبور استضوافتو االجتمواع الرابوع عشور لفريوق العمول  اً آخور  اً   حقوق لبنوان نجاحوٕٓٔٓفي تشرين الثواني 
تعاونت الييئة مع وقد خبير.  ٕٓٓالعربي إلدارة الطيف الترددي والذي تميز بمشاركة فعالة ألكثر من 

الفريق العمل العربي إلدارة الطيف الترددي لتنظيم ىذا الحدث في بيروت بالر م مون العوائوق التنظيميوة 
جوووذب ىوووذا الموووؤتمر أىوووم و والتمويميوووة والظوووروف السياسوووية الممبووودة التوووي كانوووت سوووائدة فوووي تموووك المرحموووة. 

تووورددي اإلداريوووة والتنظيميوووة ولمناقشوووة المواقوووف إلوووى لبنوووان لمناقشوووة قضوووايا الطيوووف الاإلقميميوووين خبوووراء ال
 العربيووة حووول المواضووويع المختمفووة التووي سووووف يووتم طرحيووا خوووالل مووؤتمر االتحوواد الووودولي لمراديووو الوووذي

 .ٕٕٔٓسيعقد في جنيف في العام 
 

ة ضووغوط بجيووود بنوواءة وفعالووة لضوومان اسووتقاللية الييئووة عبوور النووأي بيووا عوون أيوو ٕٓٔٓكمووا تميووز العووام 
عمى توطيد عالقتيوا موع وزارة االتصواالت وتعزيوز التعواون بوين المؤسسوتين  بالتزامن مع العمل سياسية 

بيدف تحريور سووق االتصواالت. وقود عمموت الووزارة والييئوة  وممثمي القطاع الخاص والجيات الحكومية 
ضوويح معووًا عمووى عوودد موون المشوواريع لتحفيووز نشوور الخوودمات المتطووورة بأسووعار مقبولووة باإلضووافة إلووى تو 

 اسة العامة لقطاع االتصاالت لضمان النجاح. يوتطوير الس
 

وسوعت إلوى تحقيوق االنتقووال  ٕٕٓٓ/ٖٔٗكموا أظيورت الييئوة إصوورارىا عموى تطبيوق قوانون االتصوواالت 
 إلى الييئة.  من الوزارة السيل والسمس لمصالحيات المتبقية

 
فقوود ركووزت عمووى  ببنوواء قوودرات المؤسسووة. متعمقووةمحوواور عوودة عممووت الييئووة خووالل ىووذه السوونة عمووى  وقوود

وفوق العمول فريوق تعزيز القدرات البشرية عبر نشر المعرفة بوين فريوق عمميوا وبوذل الجيوود عموى تودريب 
عمووى ضوومان الموووارد الماليووة وتجييووز الييئووة )معوودات قيوواس ومراقبووة  والعموول المعووايير الدوليووة موون جيووة 

 . من جية أخرى ( بيدف تحقيق ميمة الييئةرهو ي جودة الخدمة  نظام إدارة حيز الترددات
وبالتعاون مع الووزارات  بمساعدة فريق عممياإذ استطاعت    ٕٓٔٓخالل العام  بإنجازاتياتفخر الييئة 

وضوع األطور التنظيميوة المطموبوة اإلدارات العامة والمجتموع المودني  تحقيوق تقودم ممحووظ فوي و  المختمفة
 وفق الصالحيات التي أناطيا بيا قانون االتصاالت. صالح سوق االتصاالت في لبنان إل
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I. تمييد الطريق باتجاه التحرير 
 

يعتبر تحرير قطاع االتصاالت أىم ركائز تطوير ىذا القطاع في لبنان  ويشكل عنصرًا أساسيًا لتحقيق 
وفووق القوووانون بتحريوور  تنظووويم وتطووووير قطوواع االتصووواالت فوووي النمووو لالقتصووواد الوووطني. الييئوووة مناطوووة 

ضوومن ىووذا السووياق  أجوورت الييئووة عووددًا كبيوورًا موون الدراسووات واالستشووارات العامووة والبحوووث حووول لبنووان. 
اليوواتف الثابووت والخموووي والحزمووة العريضووة  وقامووت بجمووع ودراسووة وتحميوول بيانووات ميمووة ليووذه األسووواق 

لممضوي  اسوتراتيجيةساىم  بمساعدة الدولة المبنانية  عمى اتخاذ وتنفيذ قورارات واقترحت حمواًل لمشاكميا ت
 قدمًا بتطوير قطاع االتصاالت في لبنان.

  

 رصد سوق الياتف الخموي .1

 "اوراسوكوم"بعد التمديد لعقوود اإلدارة موع شوركتي 
القابضووة وزيوون لالتصوواالت  شوويد قطوواع الخموووي 

فوووووووي  اإضوووووووافي اانخفاضووووووو ٕٓٔٓخوووووووالل العوووووووام 
األسوووووووعار  خاصوووووووة عموووووووى عوووووووروض البطاقوووووووات 

عمى الور م مون تخفويض األسوعار  و   المسبقة الدفع  مما أدى إلى نمو مستمر في عدد المشتركين. ولكن
 ال يزال المستيمك المبناني يدفع أكثر بكثير من معدل سعر المكالمة مقارنة مع األسواق اإلقميمية. 

فووي أداء سوووق الخموووي  سووعت الييئووة إلووى ضوومان االمتثووال لمقوورارات موون خووالل دراسووات السوووق والتوودقيق 
الحكوميوووة  فتعاونوووت موووع وزارة االتصووواالت لتحديووود وتعريوووف معووودالت حسوووابية لمؤشووورات األداء األساسوووية 

 لخدمات الياتف الخموي لالنتقال إلى خدمات الجيل الثالث المستقبمية. 
يوووة والعوووروض المتووووفرة فوووي سووووق الخمووووي واقترحوووت كموووا أجووورت الييئوووة تحمووويالت معمقوووة لمخووودمات الحال

 مجموعة من الحمول لضمان معاممة عادلة وشفافة لجميع المستخدمين. 
موووع عووودد مووون الييئوووات الحكوميوووة إلصووودار مبوووادئ  ٕٓٔٓ  فوووي العوووام   تعاونوووت الييئوووةمووون ناحيوووة أخووورى

 توجييية أمنية بيدف تطبيقيا عمى شبكات االتصاالت. 
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 عامة عمى سوق الياتف الخموي ومقارنة األسعار نظرة 1.1

  تم تمديود عقودي اإلدارة موع مجمووعتي "اوراسوكوم تمكووم" التوي تودير شوركة "الفوا" و"زيون" ٕٓٔٓفي العام 
التي تدير شركة "ام تي سي تاتش" لمدة ستة اشير قابمة لمتجديد  بالشروط نفسويا  لوثالث اشوير إضوافية 

 ولمرتين متتاليتين فقط.  

عمى الر م من النمو الكبير في عدد المشوتركين فوي اليواتف الخمووي  ال يوزال لبنوان متوأخرا بالمقارنوة موع و 
  بمووم مسووتوى اختووراق اليوواتف الخموووي ٕٓٔٓدول المنطقووة موون حيووث اختووراق اليوواتف الخموووي. فووي العووام 

  نقطة مئوية قياسًا عمى السنة السابقة. ٕٓفي المائة أي بزيادة فاقت  ٛٙحوالي 
خوووالل العوووام الماضوووي  طرحوووت فوووي األسوووواق باقوووات أسوووعار جديووودة لمخطووووط المسوووبقة الووودفع كاسوووتحداث 
تخفيضات عمى تعريفات المكالمات خارج أوقات الذروة. وقد شيد معدل العائد لكل مستخدم ىاتف خموي 

بالر م من انخفاضو بكثير بالمقارنة مع المعدل اإلقميمي  أعمىانخفاضًا خالل السنة السابقة لكنو ال يزال 
 دوالرًا.  ٖٗنقطة مئوية خالل السنة الماضية ويقدر اليوم بو  ٗٔبنسبة 

 

 
 العنوان: نسبة اختراق الياتف الخموي في البالد اإلقميمية

 ، مع تحميل أجرتو الييئة في لبنانمجموعة المرشدون العربالمصدر: تقارير 

 

  ال تووووزال األسوووعار عاليووووة جوووودًا مقارنوووًة بالوووودول العربيووووة ٜٕٓٓبوووالر م موووون تخفووويض تعرفووووة الخموووووي عوووام 
رسالة قصويرة  ٓٙ/ ودقيقةٖٓسمة الياتف الخموي )تعرفة المتوسطية. يظير الرسم البياني أدناه أن معدل 
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"التعووواون االقتصوووادي زال أعموووى مووون معووودل التعرفوووات فووي البمووودان األعضووواء فوووي منظموووة فووي الشوووير( ال يووو
 إضعاف.  ةوالتنمية" بأربع

 

 
 العنوان:  قياس تكاليف معدل سعر سمة الياتف الخموي في الشير  لمخطوط المسبقة الدفع

من "شبكة الييئات العربية لتنظيم قطاع االتصاالت  2212المصدر: دراسة مقارنة األسعار لعام 
 مع تحميل أجرتو الييئة. وتقنية المعمومات"،

عووين االعتبووار تطبيووق تعريفووات عمووى المكالمووات خووارج إضووافية ألسووعار الخموووي  آخووذة ب تتظيوور تحموويالو 
مرتبوة لبنوان ارتفعوت درجوة مقارنوة موع الودول العربيوة   أن ٜٕٓٓأوقات الذروة في الربع األخير من العوام 

ال زالت تعرفتو أعموى مون معظوم معودالت   بالر م من ذلكو  . ولكن العربية المتوسطية المتوسطية. الدول
 تعرفة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبمدان العربية المتوسطية. 

رسالة قصيرة في الشير يظير الرسوم  ٓٗٔمخابرة و ٓٓٔمن جية أخرى  وباالعتماد عمى سمة تتضمن 
موون معوودل التعرفووات فووي ليوواتف الخموووي ال تووزال تعرفتووو أعمووى البيوواني أدنوواه أن قيوواس تكوواليف معوودل سوومة ا

 البمدان األعضاء في منظمة "التعاون االقتصادي والتنمية" بأربع إضعاف. 
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 العنوان:  قياس تكاليف معدل سعر سمة الياتف الخموي لمخطوط المسبقة الدفع  

من "شبكة الييئات العربية لتنظيم قطاع االتصاالت  2212المصدر: دراسة مقارنة األسعار لعام 
 وتقنية المعمومات"، مع تحميل أجرتو الييئة.

 

دولوووة عربيوووة إقميميوووة عموووى مسوووتوى  ٜٔبوووين  ٛٔتظيووور دراسوووة مقارنوووة األسوووعار أن لبنوووان يحتووول المرتبوووة 
فقط لمخطوط الالحقة الودفع والمسوبوقة الودفع  عروض ٗالمنافسة والخدمات المقدمة. يقدم مديرا الشبكتين 

مووى تنوووع تمبووي حاجووات شوورائح المجتمووع ع عوورض مختمووف ٕ٘فووي حووين تقوودم البموودان األخوورى أكثوور موون 
 فئاتيا. 

ولييكميوة إدارة الخمووي مون جيوة الييكمية الحالية لسوق الخموي في لبنان من جيوة  يبقى ىذا الواقع نتيجة 
أخرى  والتي ال تمكن مديري الشبكتين بالتحكم بأسعار البيع وال بإدخال باقات وحزم جديدة من الخودمات 

باإلضوافة إلوى أن ىيكميوة  ي تعديل فوي شوروط العقوود.دون المرور بإجراءات إدارية معقدة لمموافقة عمى أ
عقوودي اإلدارة ال تحفووز موودراء الشووبكة عمووى تطوووير خوودماتيم ممووا يسووبب بوونقص فووي التخطوويط والتحسووين 

 وبالتالي ضعف في جودة الخدمة.
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 لبنان من ضمن قمة قميمة من البالد العربية ) الجزائور  فمسوطين والويمن( التوي لوم تقودم حتوى اآلن خودمات
ل   أطمقت وزارة االتصاالت عبر موديري الشوبكتين مناقصوة إلدخوإٓٔٓالجيل الثالث. في تشرين األول 
 .ٕٔٔٓعام خالل  يامن المتوقع إطالقالتي و خدمات الجيل الثالث إلى لبنان  

 تحميل التناقضات التجارية لمخموي .2.1

وباقووات خوودمات اليوواتف الخموووي التووي  وأحكوواملمتعريفووات وشووروط يتووألف ىووذا المشووروع موون دراسووة معمقووة 
 يوور إلووى توضوويح جميووع التناقضووات ىووذه الدراسووة  وتيوودف( . ٕوميووك  ٔيقوودميا مووديري الشووبكتين )ميووك 

وضووومان معامموووة شوووفافة  إللغائيوووا منصووفة بوووين التعريفوووات والخووودمات المعروضوووة مووون قبوول مووودراء الشوووبكةال
مات أسووواق الخطوووط المسووبقة والالحقووة الوودفع وعادلووة لجميووع المشووتركين. شووممت ىووذه الدراسووة تحميوول خوود

 والشركات. 

  مراجعووة جميووع خوودمات وعووروض اليوواتف الخموووي التووي يوفرىووا موودراء الشووبكة بالخطوووة األولووى تمثمووت
بتعريفووات  يوور دقيقووة عمووى  وعنوود االصووطدام. اإللكترونيووةوذلووك وفقووًا لمووا ىووو منشووور عمووى مووواقعيم 

   تمت مراجعة التفاصيل مع قسم خدمة الزبائن. اإللكترونيالموقع 
  تجربووة الخودمات الموذكورة والتأكوود مون تطووابق مواصوفاتيا موع مووا ىوو مووذكور تموت فوي الخطووة التاليووة

 أو عمى مستوى الرسوم.  كان عمى المستوى الوظيفي لمخدمة إن اإللكترونيعمى الموقع 

   جودول مقارنوة لتسوميط الضووء عموى التناقضوات الكامنوة فوي  وضوعبعد االنتياء مون مرحموة االختبوار
وقسوم خدموة الزبوائن التوابع لممشوغل وسوعر  اإللكترونيوظائف الخدمة والتسعير بين ما يذكره الموقع 

 وأداء الخدمات الحقيقية كما تصل إلى المشترك. 

لحصوووووول عموووووى وزارة االتصووووواالت اجتماعوووووات متكوووووررة بيووووودف بحوووووث ىوووووذه التناقضوووووات واو عقووووودت الييئوووووة 
فوي ىيكميوة التسوعير لوبعض  تعوديالً  التوصوياتأىوم التوضيحات الالزمة من مديري الشبكتين. وقود شوممت 

فووي عوورض المعمومووات سووواء أكووان عبوور قسووم خدمووة الزبووائن أو وتعوودياًل مقوودمي خوودمات القيمووة المضووافة  
  والقضاء عمى بعض الحزم المحددة التي ال ضرورة ليا.   اإللكترونيالموقع 

 
 حالة: خدمة تحويل الرصيددراسة 

ن سوووق ثانويوة يبيووع عبرىوا المسووتخدمو  منوذ إطوالق خدمووة تحويول الرصوويد  شويدت سوووق االتصواالت والدة
ىوذه الظواىرة انتبواه  تلفتووقود ونقاط البيع الدوالرات ومدة الصالحية لممشوتركين ذوي االسوتعمال المحودود. 
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اسووتغالل المسووتخدمين ذوي سوووء اسووتعمال ىووذه الخدمووة المؤديووة إلووى الييئووة ووزارة االتصوواالت خوفووًا موون 
 الدخل المحدود. 

وعميو  شرعت الييئة بإعداد دراسوة مفصومة حوول خدموة تحويول الرصويد والتوي مون الواضوح أنيوا أصوبحت 
تحويووول الرصووويد وسوووموك  بيانووواتتوووؤثر عموووى سوووموك المسوووتيمك ودورة حيووواة البطاقوووات. وبنتيجوووة تحمووويالت 

التوصوول إلووى بشووكل أفضوول  و  فيووم سووموك المسووتيمك وحاجاتووو بووات باإلمكووان  ميوودانيالمسووح والالمسووتيمك 
موة  يور عادلوة عبور ىوذه الممارسوات. وقود معامو صوحاب الودخل المحودود أل استنتاج مفواده وجوود اسوتغالل

 أوصووت الييئووة بالقضوواء عمووى ىووذه السوووق الثانويووة وذلووك عبوور إدخووال باقووات عووروض مختمفووة إلووى سوووق
قووودمت الييئووة ىوووذه التوصووويات ة الصووالحية أطوووول  وقوود رخوووص ومووودتف الخمووووي حيووث سوووعر الدقيقووة أاليووا

 باإلضافة إلى تحميالت أخرى معمقة إلى وزارة االتصاالت.  
 

 وضع مؤشرات جودة الخدمة لخدمات الجيل الثالث. 3.1

أصوودرت الييئووة ضوومن ميمتيووا فووي مراقبووة جووودة الخدمووة نظووام جووودة الخدمووة الووذي يضووع الحوود المطموووب 
. واإلنترنوتلمؤشرات جودة الخدمة الواجب اعتمادىوا مون قبول مقودمي خودمات فوي أسوواق الخمووي  الثابوت 

ارة االتصواالت في جزء من عقوود اإلدارة الموقعوة بوين وز متوفرة مؤشرات جودة الخدمة والجدير بالذكر أن 
طووورق تعريوووف وحسووواب ىوووذه المؤشووورات منصووووص عمييوووا فوووي فوووي الوقوووت الوووراىن  إذ أن  وموووديري الشوووبكة

حاليووًا  أي خوودمات الجيوول  الشووركتينقوودميا   وتشوومل الخوودمات التووي تالجوودول األول ضوومن عقوودي اإلدارة
 . والمعموماتالصوت  فيالثاني 

خدمات الجيل الثالث   وتوفيرشبكات الياتف الخموي من أجل تحسين  وفي إطار جيود وزارة االتصاالت
من الييئة تحديد مجموعة مؤشرات أساسية لجوودة خودمات الجيول الثالوث والتوي سووف ُتمحوق  طمبت الوزارة

واستكماال لودور الييئوة عموى ىوذا الصوعيد  قاموت الييئوة بدراسوة بعقد اإلدارة بين الوزارة وشركات التشغيل. 
اسوية لجوودة الخدموة الخاصوة بخودمات الجيول الثالوث التوي أعمنوت وزارة االتصواالت وتحديد المؤشرات األس

 عن إطالقيا.  
اعتمادًا    وذلكمن خدمات الخموي من الجيل الثالثخدمة وقد تم وضع تعريف مفصل لكل مؤشر جودة 

. الجيوول الثالووث معووداتتوصوويات ومواصووفات مووزود  تأخووذ بعووين االعتبووارحسووابية محووددة  معووادالتعمووى 
الشوووبكتين خووودمات المعموموووات المتطوووورة مووون قبووول لنجووواح إطوووالق وتشوووكل ىوووذه المؤشووورات عووواماًل أساسووويا 

 .المعنيتين
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 خدمات البالك بيري لمتطمبات االعتراض القانوني   4.1

فوي عودد مون الودول األخورى  فوي لبنوان كمواأثارت خدمات الوبالك بيوري مخواوف أمنيوة في اآلونة األخيرة  
 حول العالم )المممكة العربية السعودية  اإلمارات العربية المتحدة واليند(.

وبنوواًء عميووو  نسووقت الييئووة عوون كثووب مووع الييئووات المبنانيووة المعنيووة  وبوودأت سمسووة نقاشووات حووول تطبيووق 
بوووات الوطنيوووة الضووورورية بيووودف تحديووود المتطم  والمراسووويم المنبثقوووة عووون ىوووذا القوووانونالقوووانوني االعتوووراض 

 لضمان امتثال خدمات البالك بيري مع القوانين المبنانية. 
لتوضويح أسوباب  –مقدم خدمات الوبالك بيوري  -التفاوض والنقاش مع شركة ريم أخذت الييئة مبادرة وقد 

يجووواد حموووول تقنيوووة تتووويح االلتوووزام التوووام  عقووودت الييئوووة . وقووود بوووالقوانين المبنانيوووة المختصوووة التخووووف القوووائم وا 
والوذين تقودموا باقتراحوات وحموول    قانونيين وتجاريين مون شوركة ريوم  ة مع ممثمين تقنيينيداجتماعات عد

 قيد دراسة الييئة والجيات الحكومية المعنية.  وىي المسألة لمعالجة تقنية 
 

 متطمبات األمن عمى شبكات الخموي  5.1

كات االتصواالت  سوالمة شوبوأمون و  حمايوة األمون الووطني رأت عموى قضويةمتطورات األخيرة التي طنظرًا ل
فوووي ىوووذا حوووددت االتصووواالت فوووي لبنوووان  و بكات مبوووادئ توجيييوووة حاسووومة حوووول حمايوووة شوووأصووودرت الييئوووة 

عووزل الثغوورات القائمووة أو المحتممووة  بيوودف ٕوميووك  ٔلشووبكات ميووك المفصوومة إجووراءات التوودقيق  المسووتند
وموووون مخوووواطر انتيوووواك وسوووووء اسووووتخدام معمومووووات المسووووتخدمين  الحوووود موووون االختراقووووات األمنيووووة الجاثمووووةو 

سياسات تحكم جديودة لشمون وتكنولوجيوا المعموموات  تنص ىذه التوجييات عمى كماوالمشتركين الخاصة. 
بموا فوي ذلوك شوبكة في لبنوان تطبيقيوا واالمتثوال بيوا   توجب عمى جميع مشغمي االتصاالت  واالتصاالت

وميووك  ٔشووركتي اليوواتف الخموووي )ميووك و وجيوورو  ألدولووة والتووي تووديرىا ىيئووة اليوواتف الثابووت الممموكووة موون ا
 . ونقل المعمومات اإلنترنتمقدمي خدمات و (  ٕ

خوالل الفصول  وقد قدمت الييئة ىذه التوجييات وناقشتيا مع وزارة االتصاالت والجيات الحكوميوة المعنيوة
 .ٕٓٔٓمن العام  الثالث
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 مراقبة سوق الياتف الثابت واالتصاالت الدولية .2

أحرزت سوق الياتف الثابت في لبنان نموًا ممحوظًا من 
حيووووث نسووووب االختووووراق واالسووووتخدام بالمقارنووووة مووووع دول 

  ارتفعووت نسووبة االختووراق ٕٓٔٓالمنطقووة. خووالل العووام 
وتعووزو الييئووة فووي المائووة   ٗٙة لشسوور إلووى قرابووة الثابتوو

مووب عمووى الطمووب الثابووت إلووى ارتفوواع الطىووذه الزيووادة فووي 
مووا عمووى صووعيد األسووعار  خطوووط المشووتركين الرقميووة. أ
 قووووودرة لبنوووووان وبمعوووووزل عووووونفتظيووووور دراسوووووات المقارنوووووة  

ىووو قووائم فووي دول منظمووة التعوواون  عمووان موقووع لبنووان ال يووزال متووأخرا التنافسووية مووع الوودول المتوسووطية  أ
ترجع العوائق في الشبكة الثابتة إلى النقص في تقديم و ابت. االقتصادي والتنمية لجية خدمات الياتف الث

بسبب قدم ىندسة الشبكة الثابتة  عممًا أن وزارة االتصاالت قد بدأت خالل العوام  خدمات مبتكرة ومتطورة
العموول عمووى مشوواريع عوودة بيوودف زيووادة سووعات الشووبكات الدوليووة ولتوسوويع وتحووديث شووبكات البووث  ٕٓٔٓ

 الوطنية. 
 

 عامة حول سوق الياتف الثابت واالتصاالت الدولية ودراسة مقارنة األسعارلمحة  1.2

%. وتشووير دراسووات ٕٙ  ارتفعووت نسووبة اختووراق الخطوووط الثابتووة لشسوور إلووى قرابووة ٕٓٔٓفووي نيايووة عووام 
فوي المنطقووة مون حيوث نسوبة اختوراق اليوواتف ا مقارنوة موع نظيراتوو جيوود اً المقارنوة إلوى أن لبنوان يحتول موقعو

المعووودل العوووام فوووي البمووودان األعضووواء فوووي منظموووة التعووواون  عووون   لكنوووو ال يوووزال بعيوووداً والتعريفووواتالثابوووت 
 االقتصادي والتنمية. 
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  2212العنوان: معدل اختراق الياتف الثابت في األسر في الربع األخير من العام 
 ، مع تحميل أجرتو الييئةمجموعة المرشدون العربالمصدر: تقارير 

بوالر م مون و  التعرفوة فوي لبنوان  نالعموميوة يظيور أ تكاليف معدل استخدام شبكة الياتف الثابتإن قياس 
أعمووى موون معوودل التعرفووات فووي  لووم تووزلمووع بعووض البموودان العربيووة المتوسووطية  مقارنووة التنافسووية  البموودقوودرة 

 دوالر.  ٖٚالبمدان األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والبالم 

 
 العنوان:  قياس تكاليف معدل سعر سمة الخطوط التاجرية الرقمية

من "شبكة الييئات العربية لتنظيم قطاع االتصاالت  2212المصدر: دراسة مقارنة األسعار لعام 
 مع تحميل أجرتو الييئة. وتقنية المعمومات"،
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يظيووور قيووواس سووومة اسوووتخدام شوووبكة اليووواتف الثابوووت و م األعموووال. تعريفوووات خاصوووة بحوووز فوووي لبنوووان ال توجووود 
بوالر م مون قودرة لبنوان التنافسوية موع بعوض الوبالد المتوسوطية  ال توزال و  /اتصال/ الشير انوو ٕٓٙبمعدل 

تعرفتووو أعمووى موون معوودل التعرفووات فووي البموودان األعضوواء فووي منظمووة التعوواون االقتصووادي والتنميووة والبووالم 
 لمقارنة(.بمدان خضعت لدراسة ا ٜلبنان المركز الخامس بين يحتل دوالر ) ٚٛحوالي 

 
ويعود  .(ٕٓٔٓ - ٜٕٓٓاتسعت الفجوة بين معدل لبنان والدول المتوسطية خالل السنة المنصرمة )وقد 

بقيوت التعريفوات فوي لبنوان عموى حاليوا دون  فوي حوينذلك إلى انخفاض التعريفات فوي البمودان المتوسوطية 
والحووال ينطبووق أيضووا عمووى بموودان منظمووة التعوواون االقتصووادي والتنميووة ولكوون عمووى نطوواق أي تغيوور يووذكر. 

 أوسع. 
جيريووة الرقميووة  قوودرة لبنووان عمووى المنافسووة مووع الوودول ر  يبووين قيوواس سووعر سوومة الخطوووط التأفووي جانووب آخوو

إذ نيووة( الثاكيموبت/ ٗٙعات المنخفضووة )تعوواون االقتصووادي والتنميووة فووي السووالمتوسووطية وبموودان منظمووة ال
نوًا فوي السورعات األعموى اقول ثميصوبح أكثور تنافسوية و لكنوو تجاور تعرفاتوو تموك المعتمودة فوي ىوذه البمودان  

الثانيووة /ميغابووت ٕجيريووة بسوورعة أالثانيووة(. ويظيوور الرسووم البيوواني أدنوواه أن سووالت الخطوووط التميغابت/ ٕ)
 ٛ.ٔو ٔ.ٔالمتوسووطية ىووي أكثوور تكمفووة بووو فووي دول منظمووة التعوواون االقتصووادي والتنميووة والبموودان العربيووة 

 من لبنان عمى التوالي.
اختراق الياتف الثابوت الونقص فوي الخودمات المجموعوة والمبتكورة. نسب النمو البطيء في  أسبابأىم من 

الجيوول الجديوود أو خوودمات الشووبكات شوويكات ويقووف قوودم ىندسووة الشووبكة الثابتووة عائقووًا أمووام إدخووال خوودمات 
لقصويرة عموى الشوبكة ل عموى الورقم المجواني  خدموة األصودقاء والعائموة  خدموة الرسوالة االذكية مثل االتصا

موزودي مووارد سوعات بديموة احتياطيوة لكموا وتشوكل محدوديوة السوعة الدوليوة والونقص فوي توأمين  الثابتة... 
لسوعات أموام تطوور الشوبكات. وقود أدى  والء األسوعار وا إضوافياً عائقوًا ومحمية دولية من سعات خدمات ال

عموى الور م مون التخفيضوات التوي  اإلنترنوتالمحدودة إلى انتشار خدمات  ير قانونية لنقول الصووت عبور 
 قامت بيا وزارة االتصاالت عمى التعرفة الدولية خالل السنوات الماضية. 

 

وتطووورات كثيوورة. وموون اجوول  اً   شوويدت سوووق اليوواتف الثابووت والمكالمووات الدوليووة توسووعٕٓٔٓخووالل العووام 
 ىاموةاستثمارات االتصاالت استيعاب التقدم التكنولوجي وازدياد الطمب عمى خدمات جديدة  باشرت وزارة 

في البنية التحتية الوطنية والسعات الدولية. وقد أطمقت الوزارة مشوروعًا ييودف إلوى توسويع وتحوديث شوبكة 
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متود عموى مسوافة تزيود ضووئية تالألليواف ومترابطوة مون ااالتصاالت الوطنية عن طريق مد شوبكة متشوابكة 
 إضافة إلى اعتماد تقنيات اتصال متطورة ومكونات االتصال المتشابك. كمم  ٓٓٗٗعن 

لتصول  ٕٓٔٓفوي سونة   فقود تضواعفت السوعة الدوليوة لنقول الصووت والبيانوات ٜٕٓٓعوام وبالمقارنة مع 
. كما سوف تؤمن مشاركة لبنان في ممكية ٕٓٔٓ ألولالثانية ابتداًء من شير تشرين اميغابت/ ٕ٘ٓإلى 

الثانية. وقود اتخوذت /جيغابت ٕٓٔ إلىالكابل البحري العالي السعات "اي وي مي" سعات دولية لو تصل 
لتطوير سعات األلياف الضووئية التابعوة لكابول قودموس  عديدةتدابير  ةالراىن المرحمةوزارة االتصاالت في 
أواخوور شووير التطوووير ىووذا الثانيووة  وقود انتيووى جيغابت/ ٕٓٓ إلووىالثانيووة ت/ابجيغ ٓٔالبحوري الحووالي موون 

مورة بحموول أواخور عوام  ٛٙٔبشكل عام  ازدادت سعة الشبكات الدولية بأكثر مون .  ٕٓٔٓكانون األول 
 . ٜٕٓٓعام مقارنة مع  ٕٓٔٓ

 

 الساااعاتاألساساااية وا، الشااابكة التااارابط المنااااطقيحاااول تكااااليف ورساااوم تقاااديم خااادمات  دراسااات 2.2
 .ةالدولي

تتعمووق بالسووعات الدوليووة حيووث اقترحووت مجموعووة موون  األولووى. ٕٓٔٓأعوودت الييئووة دراسووتين خووالل العووام 
. أما تعريفات الجممة  الجديدة لمسعات الدولية مبنية عمى التكاليف التي تتكبدىا وزارة االتصاالت لتأمينيا

مات اإلنترنت الرقمي السريع وتقترح لوزارة االتصاالت مخطط الدراسة الثانية فتقوم بتحميل خطة تقديم خد
 تعريفات جديدة لمبيع بالجممة. 

 
  السعات الدولية 

 نقص في السعات الدولية باإلضافة إلى ارتفاع التعرفات. من  اإلنترنتخدمات  يعاني مقدمو
 قوودرات السووعة الدوليووة رفووع وفووي معوورض الحوود موون حووال ىووذا االختنوواق   عممووت وزارة االتصوواالت عمووى 

جيغابووت  ٘ ٕلمقوودرة بووو اضووعف مووا كانووت السووعة عميووو فووي السووابق ) ٛٙٔ وتوصوومت إلووى توووفير مووا يعووادل
  االختبارات التشغيمية التقنية عموى الكابول البحوري الودولي اي وي مويمرحمة انتياء  نتيجة  وذلك (الثانية/
موون جيووة   الثانيووة(ابت/جيغ ٕٓٔ)حوووالي عشوورات األضووعاف تسوواوي  موون سووعات دوليووة ينووتع عنيووامووا و 

 الثانية(. يغابت/ج ٕٓٓلمبداس ) ٕٓولي قدموس بمعدل تطوير الكابل البحري الدونتيجة 
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والمؤسسوات  اإلنترنوتيًا في صالح مقدمي خدمات الزيادة المتوقعة في السعات الدولية تجار سوف توظف 
السوعات تقيويم التعريفوات  إعوادةعموى وزارة االتصواالت تحتم الخموي. وعميو  و الياتف الثابت المشتركة في 

واالسوتثمارات الجديودة التوي قاموت بيوا العرض تمبيوة لمطموب  الحالية نظرًا إلى الوفرة المتوقعة عمى الدولية 
 الوزارة. 

تعكوس تكمفوة التعرفوة إلوى الووزارة حوددت فييوا مجموعوة منيوا قاموت الييئوة برفوع توصويات  ىذا اإلطار  في
 االسوووتثمارية الثابتوووةالنفقوووات  مووون انطالقووواً  دراسوووتيا وتوصوووياتياالسوووعات الدوليوووة. وقووود بنوووت الييئوووة  تووووفير

التوورابط المتنوواظر فووي تفاقووات والة  يووفووي الكوابوول البحر  والحديثووة السووابقةلالسووتثمارات  والنفقووات التشووغيمية 
عاليوة  اإلنترنتم مقدمي خدمات أظيرت التحميالت أن التعريفات التي يدفعيا اليو و . شبكة اإلنترنت و يره

ترتفوع فييوا أسوعار حيوث  صوحيةسووق  يور  تكوونمعدل التكواليف مموا يوؤدي إلوى تقديرات مقارنة مع جدًا 
 الخدمة.جودة فييا  وتتدنى الخدمات 

ونظوورًا إلووى الممحووة   لحاجووات السوووق تمبيووةالسووعات الدوليووة الجديوودة  وبنوواًء عمووى ىووذا الواقووع  ونظوورًا لتوووفر
فوي دراسوة أعودتيا مجموعوة اقترحوت الييئوة الطموب عمييوا مون قبول مقودمي الخودمات   توقوع اشوتدادضرورة 

 التكاليف التي تتكبدىا وزارة االتصاالت.  مبنية عمىلمسعات الدولية الجممة تعريفات من 
 

 خدمات االنترنت الرقمي السريع  نقل 
الرقمووي السووريع  باشووورت  اإلنترنووتتعريفووات البيووع بالجممووة المتعمقووة بخوودمات  كوولضوومن مشووروع مراجعووة 

الوطنيووة( وفووق مووا يوونص عميووو  النقوولتقيوويم تعريفووات خوودمات الشووبكات الحاليووة الظاىريووة )شووبكات الوووزارة 
 . ٕ٘ٛٙٔالمرسوم 

التعريفووات  يوولمووع تعمالخوودمات بسووعر الجممووة وقوودمتيا إلووى الوووزارة ىووذه وقوود أعوودت الييئووة دراسووة حووول بيووع 
بنوواًء عمييووا. وقوود اعتموودت ىووذه الدراسووة عمووى معووايير ومقوواييس وطنيووة وعمووى خوودمات الشووبكات الظاىريووة 

فوي فرنسووا الوطنيوة  شوبكة النقولالمعتمودة فوي الودول األخورى  وقود وقووع اختيوار الييئوة بالتحديود عموى خدمووة 
 عووورض خووودمات االتصوووال بالمنووواطقنظووورًا لخبرتيوووا فووي مجوووال تقوووديم و    وذلوووكالتووي تعتمووودىا فووورانس تمكووووم

 .بالجممة
يشوجع عريفات جديدة لمبيع بالجممة مما وزارة االتصاالت بوضع مخطط تل اً وعميو  تضمنت الدراسة اقتراح

مجمووع التكواليف واألعبواء يوضوح  جوزء ىوامدراسوة الشبكات الحزمة العريضوة. وقود أرفوق بيوذا  ًا سريعاً نمو 
 الرقمي السريع.  اإلنترنتالتي سوف يتكبدىا مقدمي الخدمات لتوفير خدمات 
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 التحقيق حول صيانة كابل الجنوب  3.2

ثور  لخبرة الييئة وكفواءة فريوق عمميوا واسوتقاللية قوراره نظراً  العطول الوذي أصواب كابول األليواف الضووئية  وا 
في جميع خدمات االتصواالت مون والوى جنووب لبنوان   اً الذي يصل بيروت بصيدا والذي نتع عنو انقطاع

عين وزير االتصاالت لجنة تقنية من الييئة لمتحقيق في أسوباب ىوذا االنقطواع ولمتابعوة عمميوات إصوالح 
 الكابل المتضرر.

وجيوورو بيوودف فيووم سووير أات متكووررة مووع موودراء وتقنيووين موون وزارة االتصوواالت و وقوود عقوودت المجنووة اجتماعوو
أيووام عمووى  ٖأمضووت بيوودف اقتووراح توصوويات توجيييووة  و عموول عمميووة اإلنشوواء والصوويانة ولتحديوود المشووكمة 

 سبب انقطاع الكابل ولمتابعة عممية اإلصالح. الكابل )سفينة رايموند( لتحديد سفينة 
لشووبكة الحاليووة  وضووع اد خمووص إلووى تحميوول واضووح لو ًا ضوومن إطووار زمنووي محوودوقوود أصوودرت المجنووة تقريوور 

اإلنشووواء  فوووي مجوووالي لتفوووادي ذلوووك مسوووتقبالً  والسوووبل المطروحوووة  االنقطووواع ىوووذا إلوووى واألسوووباب التوووي أدت
 .و يرهوالصيانة 

 

 والحزمة العريضة اإلنترنت تحميل سوق. 3

السوووريع فوووي الرقموووي  اإلنترنوووتمنوووذ إطوووالق خدموووة 
   عكفووت الييئووة عمووى مراقبووة تطوووير ٕٚٓٓالعووام 

ونشوووووور خوووووودمات الحزمووووووة العريضووووووة. فووووووي السوووووونة 
الماضووية  حققووت خطوووط المشووتركين الرقميووة  يوور 

%  لتصل نسوبة انتشوارىا ٘ٗالمتماثمة نموًا بنسبة 
 .  ٕٓٔٓ% في المائة في أواخر سنة ٕٗإلى 

ن فوووي خووودمات الحزموووة التغطيوووة  ال يوووزال المشوووتركو  وازديووواد ٕٓٔٓعوووام وبوووالر م مووون ىوووذا النموووو خوووالل 
 االنتشار. محدودية األسعار و  ومن ارتفاعالعريضة يعانون من ضعف جودة الخدمة في سوق األسر  

إن أىووووم العوائووووق التووووي تحوووود موووون اعتموووواد واسووووع لخوووودمات الحزمووووة العريضووووة تعووووود إلووووى الوووونقص فووووي بنيووووة 
  و يواب بوين مراكوز التورابط المختمفوة السعات العالية السرعةاالتصاالت التحتية التي يمكنيا تأمين مرور 
 المنافسة في عروض خدمات البيع بالجممة. 

 المواقع ومشاركة الخطوط.  بين مى تحديد الرسوم المتوجبة عن الترابطوقد عممت الييئة ع
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 األسعارومقارنة  والحزمة العريضة اإلنترنتلمحة عامة عمى سوق  1.3

  راقبوووت الييئوووة السووووق دوريوووًا. ولشسوووف ٕٚٓٓالرقموووي السوووريع فوووي العوووام  اإلنترنوووتمنوووذ إطوووالق خووودمات 
ًا أفورادبالنظر إلى حاجوات المشوتركين  فالمكثإلى التطوير  بحاجةالشديد  ال تزال سوق الحزمة العريضة 

كموووا ال توووزال الخووودمات المقدموووة فوووي لبنوووان متوووأخرة جووودًا بالمقارنوووة موووع الوووبالد  ومؤسسوووات عموووى حووود سواءوووو
 المجاورة والدولية لجية الخدمة  السعة ومجموع الخدمات المتطورة. 

  ويبمووم عوودد والحزمووة العريضووة الالسوومكية اإلنترنووتخوودمات بتوووفير  اإلنترنووتمقوودمو خوودمات  يقووومحاليووًا  
التابعوة ألربوع مقودمي خودمات نقول الالسومكية السومكية العاموة و شوبكات معبر اسوتعماليم ل ٙٔالمرخص ليم 

 خدماتيم لشفراد والشركات عمى حٍد سواء. بدورىم لبيانات الذين يقدمون ا
  والتوووي تتضووومن جميوووع أنوووواع الخووودمات وتشووومل مقووودمي الخووودمات الغيووور اإلنترنوووتنسوووبة اختوووراق  وتقووودر

 . ٕٓٔٓكان( في العام % من السٔٔ% من األسر )أو ٖٗمرخص ليم  بو 
الرقمي  ير المتماثل من خالل النفاذ إلوى الشوبكة  اإلنترنت وطخدمات خط اإلنترنتيقدم مقدمي خدمات 

 مقدمي خدمات البيانات األربع. لشبكات المحمية عبر استخداميم لشبكات وزارة االتصاالت أو 
وزارة الرقموووي السوووريع  إضوووافة إلوووى  تاإلنترنووومقووودمي خووودمات  ة ثموووانيفوووي السووووق المبنانيووو حاليوووًا  يتووووفر

 ٕلممسوووتخدمين األفوووراد وحتوووى  /الثانيوووةميغابت ٔو كيموبت/الثانيوووة ٕٛٔتتوووراوح بوووين  االتصووواالت بسوووعات
 . لممؤسسات /الثانيةميغابت

الرقمووي السووريع  اإلنترنووتمكتووب مركووزي جديوود لتقووديم خوودمات  ٔٛ  تووم تجييووز حوووالي ٕٓٔٓخووالل العووام 
شوويدت سوووق خوودمات خووط وبنتيجووة ذلووك  . ٕٓٔٓمكتووب بحمووول شووير أيمووول  ٓٚٔ إلووىليرتفوع مجموعيووا 

تصووول نسوووبة اختوووراق ل ٕٓٔٓنقووواط مئويوووة خوووالل العوووام  ٙالرقموووي المتماثووول نمووووًا بنسوووبة  اإلنترنوووتمشوووترك 
 %.ٜٔاألسر إلى حوالي 
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  العنوان: نسبة اختراق اإلنترنت الرقمي المتماثل في األسر 

، المواقع اإللكترونية التابعة لمييئات الوطنية المرشدون العرب مجموعةالمصدر: تقارير 
 لتنظيم االتصاالت،  مع تحميل أجرتو الييئة في لبنان

 
الرسوم  الثانية(. ويوضحميغابت/ ٔ)دون مرتفعة في لبنان المنخفضة السعة  اإلنترنتخدمات عرفة تعد تو 

البمودان العربيوة فوي عموى األبوين  بحيوث تظيور مون خدموة الحزموة العريضوة فوي لبنوانارتفاع تعرفوة البياني 
بالوذكر إلوى أن لبنوان ال  والجوديرمون بالبمودان األوروبيوة.  مورات ٚٓٔتكمفوة بواقوع  أكثورالمتوسطية  وىوي 

عمووى  مبنوويعمووى مخطووط تسووعير الحزمووة العريضووة  المتبقيووة التووي تعتمووديووزال ضوومن عوودد قميوول موون الوودول 
 سعة االستخدام.
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  العنوان:  قياس تكاليف معدل سعر سمة خدمات الحزمة العريضة في لبنان
من "شبكة الييئات العربية لتنظيم قطاع االتصاالت  2212المصدر: دراسة مقارنة األسعار لعام 

 وتقنية المعمومات"، مع تحميل أجرتو الييئة.
 

 نقوول مين شووبكات قص فووي تووأمعوقووات عديوودة أمووام تطوووير سوووق الحزمووة العريضووة  أىميووا الوون وتبقوى ىنالووك
شووبكات . موون المتوقووع أن يووؤدين تطوووير وتوسوويع عمووى المسووتوى الوووطني ات سووعات عاليووةذفائقووة السوورعة 

لوى األليواف الضووئية إ وصوول إلى ضمان توفيرالوزارة  ماالوطنية والسعات الدولية التي أعمنت عنيالنقل 
توسوويع شووبكة النقوول  يسوومحسوووف . موون جيووة ثانيووة  الموودن وفووي األريوواف المتواجوودة فووي ضووواحي المراكووز

الرقموي  اإلنترنوتفي خدمات خط مشوترك  ركييمتمبية االحتياجات المتزايدة لمشتبمقدمي خدمات البيانات ل
 أفضل. ذات جودةومتطورة  متنوعةتقديم خدمات  ليم  يرىا  كما سيتيح ير المتماثل و 
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 الرقمي السريع  اإلنترنتتشارك خطوط رسوم مجمل دراسة حول  2.3

الرقموووي السوووريع  اإلنترنوووتباإلضوووافة إلوووى الدراسوووات حوووول اليووواتف الثابوووت ورسووووم وتكووواليف نقووول خووودمات 
المتوجبووة حووول الرسوووم االتصوواالت توصوويات إلووى وزارة دراسووة ومجموعووة والسووعات الدوليووة  قوودمت الييئووة 

 خدمات.والترابط في مجال ىذه اللمتواجد عمى مقدمي الخدمات 
دف توووفير حاليووا تقوووم وزارة االتصوواالت بتقووديم تسووييالت الخووط المشووترك إلووى مقوودمي خوودمات البيانووات بيوو

مين ىوذا الخوط المشوترك وضوع مقودمي الخودمات لمعوداتيم الرقمي السريع لمشتركييم. ويتطمب تأ اإلنترنت
أن الرسوم والتسعير المناسوب ليوذه االستضوافة لوم يونص عمييوا  إالاالت الرئيسية التابعة لموزارة  في السنتر 

 بوضوح في المراسيم ذات الصمة. 
ورفعتيوا في خدىا األدنوى التوصيات التي تدعم تحديد ىذه الرسوم  شممتأعدت الييئة دراسة مفصمة وقد 

  إلى وزارة االتصاالت.
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II. التنظيمّية األطر إرساء 
 

خدمات  مستيمكيالسوق وحماية حقوق  استقرار وضمان المنافسة تشجيع عمى الرئيسيةالييئة  ميمة تقوم
التوووي توووؤمن ذلوووك   والقووورارات واألنظموووة التوووراخيص إصووودار عووون مسوووؤولة الييئوووةفوووإّن  وعميوووو االتصووواالت. 

 لموقوووعإدارة حّيوووز التووورّددات ومخطوووط التووورقيم الووووطني ومراقبوووة السووووق لرصووود أّي اسوووتغالل  إلوووى باإلضوووافة
 .المزوم عند الضرورّية الخطوات اّتخاذ عن فضالً  التنافسوأّي ممارسات مناقضة لمبدأ  مييمن

 
  قامووت الييئووة بخطوووات ميمووة فووي سووبيل تطوووير االطووار التنظيمووي فووي لبنووان وعممووت ٕٓٔٓخووالل العووام 

جراء دراسات ميمة حول عدد من القطاعات والمواضيع.  عمى  وضع مبادئ توجييية وا 
مرسوووم تحديوود بوودالت اسووتعمال التوورّددات الالسوومكية ورسوووم إدارة فووي ىووذا الصوودد  اقوور مجمووس إدارة الييئووة 

وعمى نظامين رئيسيين يتعمقان بشكل مباشر بحماية المسوتيمك باإلضوافة إلوى نظوام شوؤون  حيز الترددات
  كمووا وافووق مجمووس إدارة الييئووة عمووى تجديوود التووراخيص المؤقتووة الممنوحووة ٜٕٓٓلمسووتيمك الصووادر سوونة ا

 لمقدمي خدمات المعمومات واألنترنت مما سمح ليم بممارسة عمميم بشكل قانوني.  
  انتيووت الييئووة موون وضووع مبووادئ ٕٕٓٓ/ٖٔٗ الصووالحيات التووي أناطيووا بيووا قووانون االتصوواالتب عمووالً و 

معالجوة مشواكل "مقاربوة شواممة ل لبنان" و في العاممة االتصاالت لشبكات األمان متطمبات حول "توجييية 
 .  "الشرعيينوالشركات  ير  المشغمين

إلوى حمايوة  باإلضافةحّيز الترّددات والترقيم الوطني  مثل النادرةالييئة أيضًا عمى إدارة الموارد  رّكزت كما
 .المستيمكين

 
وزارة  إلى إرسالهاتاريخ 

 إقرارهاتاريخ  االتصاالت
التي اقرها  واألنظمةالمستندات 

 اإلدارةمجلس 

23/7/2010 21/7/2010 

األسباب المىجبت لمرسىم تحذيذ 

بذالث استخذام ورسىم إدارة 

 ومراقبت التردداث الالسلكيت 

13/04/2010 31/3/2010 

ميثاق قىاعذ الممارست للخذماث راث 

 القيمت المضافت

13/04/2010 29/3/2010 

نظام الَحذ من التعرض البشري 

 للحقىل الكهرومغناطيسيت
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  القانونية الشؤون معالجة .1

 

 فووي االتصوواالت خوودمات مقوودمي معاممووة فووي المسوواواة لمبوودأ وفقوواً 
 لجميووووووع مؤقتووووووة تووووووراخيص الييئووووووة منحووووووت لبنووووووان  أنحوووووواء كافووووووة

 إنشووواء قبووول ليوووا مووون قبووول وزارة االتصووواالت المووورخص الشوووركات
. سونوي أسواس عموى ٕٓٔٓ عام خالل بتجديدىا وقامت  الييئة
 مبوادئ ووضعت القانونية الدراسات من العديد الييئة أجرت كما

 يودفت شوتىقانونيوة تنظيميوة  مواضويعل العامىذا  طوال توجييية
 . لبنان في االتصاالت قطاع تطويرجميعيا إلى 

 

  الخدمات لمقدمي الترخيص 1.1

منح التراخيص لمقدمي خدمات االتصاالت  ميام"الييئة المنظمة لالتصاالت"  ٕٕٓٓ/ٖٔٗالقانون  أناط
 من ىذا القانون.  ٕالبند  ٜٔالتي نصت عمييا المادة  الخدماتوالتي تشمل جميع أنواع 

 

إلووى  منحتيوواسووبق و المؤقتووة التووي كانووت قوود  بووالتراخيص  قامووت الييئووة بتجديوود العموول ٜٕٓٓالعووام  خووالل
سنة إضافية واحدة لحين صودور مدة ل وذلك  عمى أساس سنوي واإلنترنتمقدمي خدمات نقل المعمومات 

  أو لحووين اسووتكمال الدراسووات القانونيووة التووي تتوويح إصوودار تووراخيص نظووام التووراخيص الووذي أعدتووو الييئووة
  طويمة األمد. 

يووا لمقوودمي خوودمات نقوول المعمومووات من ٚترخيصووًا   ٕٗبمووم عوودد ىووذه التووراخيص  خووالل ىووذا العووام  وقوود
 . اإلنترنتلمقدمي خدمات  ٚٔو

إلووى ذلووك  جووددت الييئووة ترخيصووين  كانووت قوود منحتيمووا سووابقًا  مخصصووين السووتعمال توورددات  ضووافةباإل
 السمكية لتأمين وصالت السمكية بين عدة نقاط ثابتة.

أصوودرت الييئووة عووددًا موون التووراخيص بنوواًء عمووى طمووب تقوودمت بووو عوودة جيووات حكوميووة  اليوودف منيووا  كمووا
 تمكين ىذه الجيات الحكومية من تأدية واجباتيا وممارسة أعماليا بناًء عمى القوانين المرعية اإلجراء. 
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 القيام ليم تجيز "ونريكسإ"و  "نتوركس سيمنزنوكيا "  "ىواوي"منحت الييئة تراخيص مؤقتة لشركة  أخيرا 
المحدودة من حيث النطاق   التراخيصبتجارب حول تكنولوجيات الجيل الثالث. وقد انتيت صالحية ىذه 

 . الرقعة الجغرافية والمدة
 

الحزمووووة الييئووووة عمووووى مواضوووويع تتعمووووق بتووووراخيص ركووووزت     وبيوووودف تحقيووووق شووووروط منافسووووة عادلووووةأخيوووورا
مسودات تراخيص الخدمات الالسمكية  كما أعدتطمبات ال نموذجوضع العريضة وانتيت من العمل عمى 

الخصوصووية المتنقمووة والثابتووة  توورددات الخوودمات البحريووة  توورددات الخوودمات الجويووة  تووراخيص اختبووارات 
دارة حيز  العمل بياالراديو وتراخيص االتصاالت عبر األقمار الصناعية بيدف  فور نفاذ نظام ترخيص وا 

 الترددات.  
 

 القانونّية الشؤونمتابعة  2.1

منيوووا دعووواوى   القائموووة أموووام مجموووس شوووورى الدولوووة دعاوىالووو  اسوووتمرت الييئوووة بمتابعوووة ٕٓٔٓعوووام  خوووالل
إلووى الييئووة خووالل  وردتالتووي موون الوودعاوى القضووائية  خوورآوعوودد   قضووائية سووابقة ال زالووت سووارية المفعووول

  (ٗٔالموادة )االتصواالت  عميوو فوي قوانونالمنصووص والطعون  المراجعوة حوق ضومنوذلوك   المعنيوة السنة
  .أي قرار صادر عن الييئة ضمن األصول القانونية المتبعةمن  متضرر يأل

تووودخمت الييئوووة فوووي النزاعوووات الناشوووئة بوووين أطوووراف مختمفوووة السووويما بوووين الجيوووات الحكوميوووة ومقووودمي  كموووا
ىوذه النزاعوات وذلوك عبور  فوي وديوةخدمات االتصاالت  و البًا ما نجحوت الييئوة فوي التوصول إلوى حموول 

 الحوار المتواصل مع القطاع الخاص.  
 

 واإلصالح القانون 3.1

االقتصوواد  فوورص نمووو  سوواىمت الييئووة فووي تطوووير اإلطووار التنظيمووي الضووروري لتعزيووز ٕٓٔٓالعووام  فووي
 المبناني. 

 

 المعمومات تقنية وقانون اإللكترونّية التجارة 1.3.1

  تكنولوجيوووا المعموموووات اإللكترونيوووةوضوووع مسوووودة قوووانون التجوووارة  فوووي  شووواركت الييئوووة ٕٓٔٓالعوووام  فوووي
خاصوًة تموك  اإللكترونيوةىذه المسودة القوانين الواجب اعتمادىوا فوي مجوال التجوارة  تحددوحماية البيانات. 

 ة. وحماية البيانات الخاص اإللكتروني  التوقيع اإللكترونيةعامالت مالمتعمقة بال
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توونص ىووذه المسووودة أيضووا عمووى تأسوويس ىيئووة مسووتقمة ميمتيووا تطبيووق ىووذا القووانون. وقوود سوواىمت تجربووة و 
وصووالحيات الييئووة الجديوودة المعتووزم تأسيسوويا.  ميووامىيئووة مسووتقمة فووي تحديوود مالمووح   أولالييئووة بصووفتيا 

ع األخووذ باعتبووارات كمووا شوواركت الييئووة فووي تشووكيل مسووودة القووانون بمووا يخوودم حاجووات االقتصوواد المبنوواني موو
 منيا القيود المتوارثة في القطاع العام وجوانب تكنولوجيا المعمومات في مسودة القانون.  عديدة

 

 المنافسة قانون 2.3.1

عقدت الييئة اجتماعات ثنائية مع وزارة االقتصاد والتجارة حيث تم درس آخر مسودة لقانون المنافسة  كما
سووواء موون ناحيووة موقووع الييئووة اإلشوورافي عمووى سوووق االتصوواالت أو موون ناحيووة صووالحيات الييئووة الخاصووة 

  .   ٖٔٗبتحفيز المنافسة في السوق كما ىو منصوص عمييا صراحة في قانون االتصاالت 
    

 والمراسيم األنظمة مسودات تحديث 4.1

 اً كبيور  اً عودد الييئوة أصودرت خالل السنوات الماضية  وفي إطار عممّية تحريور سووق االّتصواالت وتنميتوو 
 . سبل تطوير قطاع االتصاالت في لبنان تعالعمن األنظمة التي 

عون أنظموة إضوافّية  لإلعوالن وخططوت  عممت الييئوة عموى تحوديث األنظموة الموجوودة ٕٓٔٓالعام  فيو 
 مووون الحووودّ    منيوووا نظوووامالييئوووة بسياسوووة الخاّصوووة والمسوووتندات األنظموووة مووون لعوووددٍ  مسووووّدات وضوووعتكموووا 

المضوووافة   القيموووة ذات لمخووودمات الممارسوووة قواعووود الكيرومغناطيسوووية  وميثووواق لمحقوووول البشوووري التعوووّرض
 وتحديث البعض اآلخر من األنظمة الصادرة وتمك التي قيد اإلعداد. 

 
 الكيرومغناطيسية لمحقول البشري تعّرضال من الحدّ  نظام 1.4.1

 عامووةالمتعمقووة بالسووالمة ال األنظمووة إصوودارالييئووة صووالحيات  يموونح ٕٕٓٓ/ٖٔٗقووانون االتصوواالت  إن
 األموواكنالصووادرة موون معوودات االتصوواالت فووي  الكيرومغناطيسوويةوالخاصووة موون جووراء التعوورض لمموجووات 

الييئوووة مسوووؤولية تحديووود  ٕٕٓٓ/ٖٔٗمووون قوووانون االتصووواالت  ٖٕالعمووول. تمووونح الموووادة  وأمووواكنالسوووكنية 
المقواييس والشوروط التقنيووة الواجبوة التطبيوق عمووى معودات االتصواالت ومعوودات المشوترك الخاصوة لضوومان 

 بالسالمة العامة.   أو بالصحة أوضرر بشبكات االتصاالت  أي إلحاقعدم 
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 إلوى ييودف   والوذيالكيرومغناطيسويةمن التعرض البشوري لمحقوول  الحدقامت الييئة بوضع نظام  وعميو 
الصووووحية المضوووورة الممكوووون حوووودوثيا موووون جووووراء التعوووورض لمحقووووول  التووووأثيراتحمايووووة النوووواس والعمووووال موووون 

لمتعووورض البشوووري  ىع الحووودود القصوووو عبووور وضووووذلوووك السوووكنية والعمووول   األمووواكنفوووي  الكيرومغناطيسوووية
 الغير مؤينة.  اإلشعاعاتالناجمة عن  الكيرومغناطيسيةلمحقول 

تم طرح نظام الحود مون التعورض البشوري لمحقوول الكيرومغناطيسوية لالستشوارات العاموة فوي تشورين األول 
العربّيووة إلدارة  المجموعووة استشووارة وبعوود   وبعوود األخووذ بعووين االعتبووار آراء ومقترحووات المعنيووين  ٜٕٓٓ

قووووووور مجموووووووس إدارة الييئوووووووة نظوووووووام الحووووووود مووووووون التعووووووورض البشوووووووري لمحقوووووووول أ ( ASMG)حّيوووووووز التووووووورّددات 
 . ٕٓٔٓآذار  ٖٔالكيرومغناطيسية في 

 يصبح ىذا النظام نافذًا بعد مراجعة مجمس الشورى وعند نشره في الجريدة الرسمية.
 
 المضافة القيمة ذات لمخدمات الممارسة قواعد ميثاق 2.4.1 

الوووعي بووين مسووتيمكي خوودمات االتصوواالت حووول  نشوورموون تنفيووذ ميمتيووا فووي حمايووة المسووتيمكين و  كجووزء
ميثوواق قواعوود  مسووودة الييئووة طرحووت  ومقوودمي خوودمات القيمووة المضووافة المختصوورة األرقووامحقوووقيم تجوواه 

 . ٜٕٓٓالممارسة لمخدمات ذات القيمة المضافة لالستشارات العامة في نيسان 
لقوواء الضوووء عمووى المسووؤولية المناطووة بمقووّدمي  الميثوواق ىووذاييوودف  إلووى حمايووة مسووتيمكي ىووذه الخوودمات  وا 

الخووودمات ذات القيمووووة المضوووافة وضوووومان تطوووابق محتوووووى الخووودمات ذات القيمووووة المضوووافة والتوووورويع ليووووا 
ط موووع كافوووة الشووورو )سوووواء توووّم تأمينيوووا مووون قوووبميم أو مووون قبووول مقوووّدمي المحتووووى الخووواص بيوووم( وتشوووغيميا 
 لجميووع مفصوومةُيشووار ىنووا أيضوًا إلووى أّن الييئووة أنشووأت قاعوودة بيانووات  فووي ىووذا الميثوواق. عمييووا المنصووص

 مرجعواً  وتشوّكلىوذه القاعودة دوريوًا  تحوديثمقّدمي خدمات القيموة المضوافة فوي لبنوان كموا يوتّم العمول عموى 
 .المزوم عندفعااًل 

اقور مجموس إدارة الييئوة نظوام ميثواق قواعود الممارسوة وبعد األخذ بعين االعتبوار آراء ومقترحوات المعنيوين 
 موعوالمقواءات  االجتماعوات عودد الييئوة عقودت كموا. .ٕٓٔٓآذار  ٜٕلمخدمات ذات القيمة المضافة في 

الميثوواق  ىووذا مناقشووة إلووى ىوودفتعوودد موون االجتماعووات والمقوواءات مووع وزارة االّتصوواالت  االتصوواالت وزارة
 .الدولة شورى مجمس إلى ُترَسل سوفالتي   النيائية النسخة لوضع حولو اآلراء وجمع
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 مرسوم تحديد بدالت استخدام ورسوم إدارة ومراقبة الترددات الالسمكيةإصدار مشروع  3.4.1

  عمى الييئة أن تعد مشروع (ٚٔو ٔٔو ٘ رقم)المواد  ٕٕٓٓ / ٖٔٗ رقم االتصاالت قانون بحسب
أنجزت الييئة وقّدمت لوزارة   ورسوم إدارة ومراقبة الترددات الالسمكيةبدالت استخدام مرسوم تحدد فيو 

 االتصاالت الممّفات التالية:

  جانوب إلوى( الشوأن أصوحاب آراء االعتبوار بعوين األخوذ)بعود  التورّددات حّيوز حول دراسة مفصمة 
 .ومعادالتو الترّددات حّيز تسعير منيجّية واستنتاج لتحميل المستخدمة الداعمة الممّفات

 ورسووم إدارة ومراقبوة التورددات الالسومكية وذلوك بعود اسوتخدام  بدالتتحديد مرسوم  مشروع” إنجاز
قراره من قبل مجمس إدارة الييئة  وذلك بعد عممية االستشارات العامة  بنواء عموى مسوتند  انتياء وا 

   وقوود أحيوولٜٕٓٓ" والتووي تمووت أواخوور عووام مشووروع تحديوود بوودالت اسووتعمال التوورّددات الالسوومكية"
وجوودير مجمووس الوووزراء موون أجوول إصووداره.  لرفووع مشووروع المرسوووم ىووذا إلووىإلووى وزارة االتصوواالت 

 ٜٜٛٔالصوادر عوام  ٖٚٚمحوّل المرسووم الحوالي رقوم يحول  المرسووم الموذكور مشوروع بالذكر أن
 ية: بصدد رسوم حّق االستخدام ليتّم وضعيا لمخدمات الالسمكّية التي تتضّمن الخدمات التال

 ٓٓٛٔو ميغوواىرتز ٜٓٓحّيوز تورّددات الخميووي والنفواذ إلووى الحزموة العريضوة )فوي النطاقوات  -
 ٚ.ٖو  يغوووووواىرتز ٘.ٖو  يغوووووواىرتز ٘.ٕو  يغووووواىرتز ٖ.ٕو  يغوووووواىرتز ٔ.ٕو ميغووووواىرتز
 (. يغاىرتز

 ٗ.ٔروابووط الموجووات القصوويرة موون نقطووة إلووى نقطووة وموون نقطووة إلووى عووّدة نقوواط )فووي نطاقووات  -
 ٕٛو ٕٙو ٕ٘و ٖٕو ٕٕو ٛٔو ٘ٔو ٗٔو ٖٔو ٔٔو ٘.ٓٔو ٛو ٚو ٙو ٗو ٕو
 (.  يغاىرتز ٘٘و ٕ٘و ٓ٘و ٖٛو ٖٔو

 ٗٗٔ-ٖٛٔحّيووووز توووورّددات خدمووووة االتصوووواالت الالسوووومكّية المتنّقمووووة لمشووووركات )فووووي نطاقووووات  -
 (. ميغاىرتز ٓٚٗ-ٓٗٗو ٖٓٗ-ٔ.ٙٓٗو ٜ.ٜٜٖ.ٖٓٛو ٖٓٛ-ٖٕٓو ٗٚٔ-ٙٗٔو

 .أخرى نطاقات -

خودمات االتصواالت مقوّدمي من قبول مييئة المتوجبة لالمرسوم تكمفة المصاريف اإلدارّية  مشروع كما يحّدد
دارتو وبالتوالي ضومان قودرتيم عموى النفواذ إلوى حّيوزالمرخص ليم بالترددات   مقابل مراقبة حّيز الترّددات وا 

 ترّددات خاٍل من التداخالت. 
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 الترقيم نظامتحديث  4.4.1

إن الغايووة موون نظووام إدارة التوورقيم ىووي وضووع الترتيبووات واإلجووراءات اإلداريووة التووي تشوومل تغييوور المخطووط 
الوووطني لمتوورقيم  تخصوويص األرقووام لممشووغمين  تزويوود المسووتيمكين باألرقووام  تحديوود بوودالت األرقووام وتووامين 

ن معامموة جميوع مقوّدمي ضوما إلوىاحتياجات السووق لشرقوام. وباإلضوافة إلوى ذلوك  إّن ىوذا النظوام ييودف 
اإلشووارة ىنووا إلووى أّن نظووام التوورقيم  تجوودرالخوودمات الموورّخص ليووم بموضوووعية وشووفافية بعيوودًا عوون التمييووز. 

قورارهتحديثوو  عون فضوالً  ٕٓٔٓلمراجعوة معمقوة خوالل سونة   خضوع - ٜٕٓٓشوباط  فوي أصدرالذي    وا 
 .الييئة إدارة مجمسمع وزارة االّتصاالت وقراراٍت  تّمت عديدةمناقشاٍت  إثربصيغتو النيائية 

 

 المرور بحق الخاص المرسومتحديث مشروع  5.4.1

 وشووووبكات معوووودات تحووووديث توووورويعتشووووجيع و  إلووووى إلييووووا  الموكمووووة الميووووام تنفيووووذىا خووووالل الييئووووة  تسووووعى
 .التنظيمّية والمبادئ التقنيات بناء عمى أحدث االّتصاالت

حوق مقودمي خودمات االتصواالت   عموىمون قوانون االّتصواالت المبنواني  ٖ٘ىذا السياق  تنّص الماّدة  في
يحووول ذلووك دون  أالاالتصوواالت  عمووى  اتمين خوودمأالعامووة لتوو األمووالكوفوق شووروط محووددة  فووي اسووتخدام 

 التمتع بيا واستخداميا لمغاية المخصص ليا. 
لمقدمي الخدمات المرخص ليم استعماليا   أتيح نإمة  والتي  العا األمالكلبنان بشبكة واسعة من  يتمتع

 سوف تخفض كثيرًا من تكاليف بناء وتشغيل شبكات االتصاالت الحديثة الخاصة بيم. 
 األمووالكاسووتخدام  شووروط حووول مفصوومةدراسووًة  بإعووداد ٜٕٓٓخووالل العووام  الييئووة قامووت  اإلطووارىووذا  فووي

 الجديووودة  شووبكاتيم لبنوواء الخوودمات مقوودمي موون اعتمادىووا المحتموول السوويناريوىات خالليووا عووددت  العاّمووة
 بواإلدارات المرتبطوة القانونيوة القضايا عمى الضوء وسمطت قبميم  من استخداميا المزمع العامة واألمالك
 لقواء الخودمات مقودمي عمى ةالمتوجب والرسوم عباءاأل لتحديد منيجية اقترحت كما  الصمة ذات الحكومية
   .العامة األمالك استخدام

 اإلداراتعمميوووة استشوووارات عاموووة واجتماعوووات متكوووررة موووع  بوووإطالقالدراسوووة  قاموووت الييئوووة  ىوووذه وبنتيجوووة
 الطاقووووة وزارة والبموووودّيات  الداخمّيووووة وزارة والنقوووول  العاّمووووة األشووووغال وزارة االّتصوووواالت  وزارةالمعنيووووة )مثوووول 

 (.واإلعمارباإلضافة إلى مجمس التنمية  لبنان  وجبل بيروت مياه مؤّسسة لبنان  كيرباء شركة والماء 
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بعووود األخوووذ بعوووين االعتبوووار آراء ومقترحوووات  المرسووووم مسوووودة  قاموووت الييئوووة بتحوووديث ٕٓٔٓالعوووام  وفوووي
 المعنيين بالقطاع.

 

 وتغييرىا الراديو محّطات تركيب حول التوجيياتإعداد  6.4.1 

. "وتعووديميامحطّووات الراديووو  تركيووب توجييووات" حووول مسوووّدة إعووداد  عممووت الييئووة عمووى ٕٓٔٓالعووام  فووي
 موون الالسوومكّية التوورددات اسووتخدام بغيووة الراديووو محطّووات وتعووديل لتركيووبتحووّدد ىووذه التوجييووات التعميمووات 

  اإلذاعوووي البوووثّ  وخووودمات األرضوووّية المحطّوووات إلوووى باإلضوووافة  العاّموووة االّتصووواالت خووودمات مقوووّدمي قبووول
  بحسب المعطيات التي حددتيا الييئة. 

 كموووا أسوووعارىا وتحديووود فييوووا والتووودقيق المعوووّدات لمراجعوووة المحطّوووة تفتووويش إجوووراءات المسوووتند ىوووذا يتضوووّمنو 
 ىوذا يحودد كموافوي محطّوات الراديوو.  المركبوةوالمعودات  األجيوزةوضوع ممصوق الييئوة عموى  أيضاً  يتضّمن
 معوواييرل وفقوواً  عميووو الطارئووة والتغييوورات التركيووب امتثووال فووي التوودقيق بعممّيووة الخاّصووة اإلجووراءات المسووتند
 .الييئة

 إبووداءاإلشووارة إلووى أّنووو سوويتّم تنفيووذ ىووذه التوجييووات إثوور تطبيووق نظووام الموافقووة عمووى المعووّدات وبعوود وتجوودر 
 المستند المعد. يو بأر  الدولة شورىمجمس 

 
 التقنّية والدراسات السياسة دراسات 5.1

بيودف تعزيوز  وذلوك اتوووتقنيّ  حوول سياسوات تطووير القطواععديودة  بدراساتٍ السنة  ىذه خاللالييئة  قامت
اإلطار التنظيمي. وفي ىذا اإلطار  عمموت الييئوة عموى مشواريع رئيسوّية مختمفوة مون شوأنيا التوأثير  إرساء

  جيووة موون لبنووان فووي اعتمادىووامعووايير االّتصوواالت التووي يتوّجووب ب منيووا مووا يتعمووق  فووي ديناميكّيووات السوووق
عبوور بروتوكووول اإلنترنووت  دراسووة موضوووع التخووابرإلووى جانووب   موون جيووة أخوورى السوويبيراني الفضوواء أموونو 

VoIP.و يره   
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 المعايير 1.5.1

 LIBNOR)ٕ ٔ. سوي. توي. جويالفّنّية المشتركة المسوّماة  "ٔليبنور"الييئة  بصفتيا عضو في لجنة  قامت

JTC1) موون مئووة  أكثوور  بحضوور عوودٍد موون االجتماعووات والمقواءات بشووكٍل منووتظم موون أجوول مناقشوة ودراسووة
تكييفيوا موع  عمميوةوشواركت فوي  –المتعموق بمعوايير األمون  ISO/IEC/ 27kمثول معيوار  –معياٍر عالميٍّ  

 المعايير المبنانية. 
 :"ليبنور"من  أساسيةمعايير  ٗ  ساىمت جيود الييئة في اعتماد ٕٓٔٓخالل العام 

- ISO/IEC 27001 :المعمومات منأ إدارة نظام شيادة  

- ISO/IEC 27002 لمتحكمواسعة  مجاالت حول إرشاداتامن المعمومات مع  إدارة: ميثاق قواعد  

- ISO/IEC 27005 : لممعمومات األمنية المخاطرإدارة  

- ISO/IEC 27006 :المعمومات منأ إدارة نظامعممية نيل الييئات شيادة  دليل: 

 

 واالّتصووواالت المعموموووات لتكنولوجيووواتحوووديث المعوووايير التقنّيوووة  عموووىالييئوووة  عمموووت  ٕٓٔٓالعوووام  خووواللو 
(ICT) المتعمقوووة  واألجيوووزةعموووى المعووودات  الموافقوووةأنظموووة  المثوووال سوووبيل ومنيوووا عموووىلبنوووان   فوووي المعتمووودة

وبعد الخضوع لتحقيقات عديودة  اعتمودت الييئوة  السياق  ىذا في. الكيرومغناطيسية األشعةبالحماية من 
 ضوومن إدخاليووا بيوودفالفّنّيووة  "ليبنووور" لجنووة إلووىقريبووًا  تقووديميا يووتم  عمووى أن عووددًا كبيوورًا موون ىووذه المعووايير

 .(LS) المبنانّية المعايير
 

 السيبيراني الفضاء أمن 2.5.1

 المعموموات تكنولوجيوا إلوى العائودة التحتّيوة البنوى اسوتخدام فوي األمون بتووفير السيبيراني الفضاء أمن يتمّثل
تووّم اعتبووار أموون الفضوواء السوويبيري موضوووعًا رئيسووًا فووي العووام وقوود بيووا.  الخاّصووة والتطبيقووات واالّتصوواالت

                                                           
ميمتيا  ٕٜٙٔ/ٚ/ٖٕليبنور ىي مؤسسة عامة تابعة لوزارة الصناعة تأسست بموجب القانون الصادر بتاريخ   1

عطاء الحق بمنح شيادة الموائمة المبنانية.   إصدار  نشر وتحديد المعايير والمقاييس المبنانية وا 

 
براء من مختمق القطاعات يعممون لجنة "ليبنور" الفّنّية المشتركة ىي لجنة متخصصة بتطوير المعايير تجمع خ 0

عمى تطوير معايير تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات الخاصة باألعمال والمستيمك. باإلضافة إلى ذلك  تحدد ىذه 
 . المجنة الظروف المالئمة المطبقة عمى المعايير من اجل دمع مختمف تكنولوجيات المعمومات واالتصاالت
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نشر الوعي عمى عمى جيودىا  إلى جانب  يرىا من أصحاب الشأن المعنّيين  الييئة رّكزت    إذٕٓٔٓ
العمول عموى مون خوالل وذلك  في ىذا المجال الحيوي  القرار أصحاب لدىالمستويين العام والخاص  يكم

 فضوولأو الفضوواء السوويبيري تسووتند إلووى توصوويات اّتحوواد االّتصوواالت العووالمي  أموون حووولدولّيووة  اسووتراتيجية
 .العالمّية الممارسات

 اإقرارىووو فوووور  امووون شوووأني تووويال "مدونوووة سوووموك مقووواىي اإلنترنوووت"مسووووّدة  تنظووويم عموووىالييئوووة أواًّل  عمموووت
صووودارى سيشوووجع  كموووا  تنظووويم مقووواىي اإلنترنوووت وتووووفير مكوووان آموووٍن لممسوووتخدمين  النيائيوووة   ابصووويغتي اوا 
 موون األىوول تمّكوون التووي األدواتموونح المسووتخدمين النيووائّيين  عمووى ويحووثيمخوودمات اإلنترنووت كافّووة  مقووّدمي
 اإلنترنت. شبكة عمى أطفاليمتصرفات  مراقبة

 عنصووراً معظووم األحووداث الخاّصووة بووأمن الفضوواء السوويبيري  شووّكمت الييئووة  فوويإلووى مشوواركتيا   وباإلضووافة
خوالل ىوذا الحودث الوذي نظموو المرصود و . السويبيري الفضواء أمون بيووم الخواص الحودث فوي ناشطاً  أساسّياً 

  أعمنوووت الييئوووة عووون نّيتيوووا إنشووواء ٕٓٔٓالعربوووي ألمووون الفضووواء السووويبيري فوووي بيوووروت فوووي كوووانون األّول 
وذلووك بالتعوواون مووع   ي األّول الخوواص باالسووتجابة العارضووة لطوووارئ أموون الفضوواء السوويبيريالمركووز الوودول
 . الدوليالمبنانّية العاّمة واّتحاد االّتصاالت  المؤسسات

ووالً  بحثوواً  اإلطووار ىووذا فووي أعوودت الييئووة أنّ  إلووى ىنووا وُيشووار  بنوواء أجوول موون الالزمووة اإلجووراءات حووول مفصَّ
نشواء المذكور المركز . تعمول ىوذه الدراسوة عموى تفصويل األسواس القوانوني (Leb-NCSRC) العمول طواقم وا 

وووة التوووي يسوووعيا قيوووادة ىوووذا المشوووروع وتحديووود أىوووداف المركوووز  الييئوووةالوووذي يعوووّين  بصوووفتيا السووومطة المختصَّ
 .ٕٔٔٓىذا المخطط وُيتوقَّع تنفيذه خالل العام  اعتمادتّم  وقدوصالحيتو.

 

  االتصاالت لمنظمي العالمية الندوة في المساىمة 3.5.1

 عووام مواضوويع تمحووورت  ٜٕٓٓعووام  بيووروت فووي تعقوود التووي ٖالعالميووة لمنظمووي االتصوواالت النوودوة بعوود
قاموت و   الراىنوة التنظيميوة التحوديات حوول ٕٓٔٓالسونغال عوام -في الندوة التي عقدت في داكار ٕٓٔٓ

حوول تحديود  ٕٓٔٓالعوام  استشوارات تركزتوقد العالم.  أنحاءومساىمات مشاركين من جميع  أراءجمع ب

                                                           
تشرين األول  ٕٔو ٓٔفي عاصمة السنغال داكار بين  العشرة لمنظمي االتصاالتعقدت الندوة العالمية  3

وبالتعاون مع ىيئة تنظيم االتصاالت  "مكتب تنمية االتصاالت" في "االتحاد الدولي لالتصاالت"بتنظيم   ٕٓٔٓ
  والبريد في السنغال.
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دارة و أفضوووول الممارسووووات لتصووووميم  الحزمووووة  بيوووودف تشووووجيع انتشووووار خوووودمات شووووبكاتالنفوووواذ إلووووى البنوووواء وا 
 . العريضة
عمووى االستشووارة التووي أرسووميا رئوويس نوودوة  الووردخووالل  موونفووي عمميووة االستشووارات الدوليووة  الييئووة شوواركت
 مسواىمة ركوزت وقود  السونغال فوي والبريود االتصواالت تنظويم ىيئة عام مدير ديا و  ندو والسيد  ٕٓٔٓ
 . الجديد الجيل شبكات إطار ضمن شبكاتلاسبل النفاذ إلى  حول الراىنة التحديات عمى الييئة
وضوع الممسووات  خوالل عمييوااالعتموواد  بغيوةموون القضوايا االقتصوادية والتنظيميوة  اً الييئوة عودد طرحوتوقود 

 ىوذهوبوالر م مون النقواش الودائر حوول شبكات الحزمة العريضوة الوطنيوة.  إلىعمى تطبيقات النفاذ  األخيرة
 حول جزئي تفاىم إلى التوصل تم ذوي مقاربات متنوعة  العالم حول ومنظمين اقتصاديين بينالمواضيع 

 : كما يميىذه المواضيع  ويمكن تمخيص. المقترحة السياسة أىداف ستحقق التي الممارسات أفضل

 التحتية البنية في والمنافسة الخدمات في المنافسة بين الصحيح التوازن  

 والخاصة العامة األمالك إلى الدخول تحديات  

 العام القطاع من الممولة العمميات تنظيم تحديات   

 الشبكات في الحياد 

 
 المحدودة الموارد إدارة. 2

  سوووعت الييئوووة إلووى وضوووع منيجّيوووٍة خاّصوووة ٕٓٔٓالعوووام  فووي
بوإدارة مخطووط التورقيم الوووطني ومووارد حّيووز التورّددات ونطاقيووا 
باإلضووووافة إلووووى وضووووع آلّيووووات التأسوووويس والمراقبووووة لمتأّكوووود موووون 

 توافقيا مع األنظمة العالمّية والدولّية.

 
 الترّددات حّيز شؤون 1.2

يجواد حمووٍل  قامت لمصوعوبات التوي يواجييوا تنظميوو الييئوة ببوذل قصوارى جيودىا لمراقبوة حّيوز التورّددات وا 
حّيوز التورّددات فوي لبنوان.  حوولشوامل  ضومن تصوورحّضرت الييئة دراسة كاممة   إذ فعالعممي و بشكل 
القيوام بأعمواٍل إضوافّية تقديم ىذا المستند إلى وزارة االّتصاالت كما توّم اسوتخدامو كمرجوٍع مون أجول  تمّ وقد 
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موا   منيوا موا يتعموق بمراقبوة الميوام ووضوع اإلجوراءات الخاصوة بوإدارة الحيوز  ومنيوا تتعّمق بحّيز الترّددات
و  و يووره موون معالجووات توويتعمووق باألنظمووة الصووادرة فووي ىووذا المجووال  وسووبل تحووديث وتطوووير قاعوودة بيانا

 عمالنية ضرورية وممحة. 

 
 الميدانية واإلجراءات الميام مراقبة 1.1.2

وقد محّطة مراقبة تسمح بإدارة حّيز الترّددات بشكٍل أكثر فاعمّية.  عمىالييئة  بحصول ٕٓٔٓ العام تميز
 ٖ.ٖالييئوووة محطّوووة مراقبوووة أساسوووّية فوووي مكاتبيوووا مووون أجووول مراقبوووة نطاقوووات حّيوووز التووورّددات لغايوووة  أنشوووأت

 ٕٓٔٓالعووام  كمووا تمّيووزوالنطاقووات الخاّصووة بووالطيران الموودني.  FMمووع التركيووز عمووى نطوواق   يغوواىرتز
عمموت الييئوة بشوكٍل ت  بعود أن بأعمال مراقبة وتفتيش مفّصومة مون أجول وضوع حوّد لالنتياكوات والتوداخال

وأرسمت إنذارات متتالية عون  ٬واإلذاعاتيوميٍّ عمى متابعة مطالب متعّددة تمّقتيا من مشغّمي االتصاالت 
 .المختّصين لحل ىذه المسائل الفرقاءإلى االنتياكات 

 نظام المراقبة ىذا من محمٍِّل لحّيز الترّددات ومتمقّوي تغطيوة عوام  وجيواز قيواس  يتأّلف: نظام المراقبة
 التضمين  وىوائي عريض النطاق شامل التوّجو يوضع عمى األسطح.

  المراقبة الميدانية لنطاق الوFM :اً ميوداني اً وكشوف اً الييئوة مسوح لودىفريوق عمول حيوز التورددات  أجورى 
لمتأّكود مون امتثوال اإلرسوال موع المعوايير ولحمايوة النطواق الجوّوي  FMيوومي عموى نطواق شوبو  بشكل

 من تداخالت الترّددات الثانوّية والمسّببة لمتضمين البيني في ىذا النطاق.

 يغووواىرتز ٖ.ٕطووواق ن لرصوودتحقيقووات ميدانيوووة بالييئوووة  قامووت: معالجووة مشووواكل التووداخل والتشوووويش  
 المتمقّواة الشوكاوى وحولّ الغيور شورعيين  المشوغمينوالنظام الموّحود لالتصواالت المتنّقموة مون أجول رصود 

إلوووى جانوووب تقيووويم جوووودة الخدموووة والقضووواء عموووى مصوووادر  ٬والزبوووائن المشوووّغمين مووون الكثيووور قبووول مووون
 التداخالت التي تسّببيا معدات اإلرسال الخموية وأجيزة التداخل الخاصة ومصادر أخرى. 

  ميودانّي تيودف إلوى تقمويص  وتفتويشتّموت المباشورة بقياسوات  :الحقول الكيرومغناطيسّية تأثيرتقميص
رساليا بوالتوافق موع المعوايير التوي  الحقول الكيرومغناطيسّية التي تنتجيا مواقع معّدات االتصاالت وا 

 ".الكيرومغناطيسّية لمحقول البشري التعّرضحّددتيا الييئة في "نظام الحّد من 

 األرصواد الجويوة فوي  مصومحةمعونوة مون قبول  إثور ورود طموب: التعاون مع مصمحة األرصاد الجويوة
تمكوون فريووق قسووم مراقبووة الطيووف فووي الييئووة المنظمووة لالتصوواالت   المديريووة العامووة لمطيووران الموودني
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الالزمة  المساعدة الفنية عبر تقديم بحرية مفقودة  عوامةمن تحديد موقع  ٕٓٔٓتشرين األول  خالل
حساسووة تنقوول المعطيووات الكترونيووة عمووى أجيووزة بنووي المىووذه العوامووة  اسووتنادًا إلووى البووث الصووادر عوون

جووراء عاصووفة   بعوود أن فقوودت بصووورة مسووتمرة إلووى مراكووز المراقبووة التابعووة لمصوومحة األرصوواد الجويووة
  .ٜٕٓٓقوية ضربت لبنان خالل شير كانون األول 

 النطاقووات موون الكثيوور فووي الشوورعي يوور  البووث وقووف عمووى الييئووة : عممووتوقووف البووث  يوور الشوورعي 
 الممكّية وحماية المعموماتّية جرائم مكافحة مكتب مع بالتعاون الشأن بيذا المتعّمقة المعّدات وصادرت
 الداخمي األمن لقوى التابع الفكرّية

 

 : الترّددات حّيز ةوأنظم سياسات 2.1.2

 بإعوادةالتورددات عموى عودة صوعد وبشوكل متوواٍز  منيوا موا يتعموق  أمور ةجيود الييئة عمى معالج انصبت
 بوإدارةالعوام والخواص  ومنيوا موا يتعموق  ينتوزيع ىذه الموارد بشكل قانوني وعادل يمبي احتياجوات القطواع

  باإلضووافة إلووى وضووع وتطوووير وتحووديث األطوور التنظيميووة الخاصووة بحيووز وتخطوويط حيووز التوورددات دوريوواً 
  الترددات. 

  “لمميووام التووي يوونّص  وفقًووا :”الشوورعيينوالشووركات  يوور  المشووغمينلمعالجووة مشوواكل  ةشووامم مقاربووة
فّعوال عوادل و لموصوول إلوى حوّل  ٕٓٔٓ  رّكوزت الييئوة جيودىوا عوام ٕٕٓٓ/ٖٔٗعمييا القوانون 
قطاع االتصاالت في لبنان وديناميكّياتو. ب يضرون الذين شرعيينال  ير المشغمينمن أجل وقف 

 اأوليووو ااقتراحووو واقووورّ وضوووع مجموووس اإلدارة  االتصووواالت  وزارة موووع التنسووويق وبعووود  ىوووذا السوووياق فوووي
 المشووووغمينلمعالجووووة مشوووواكل  ةشووووامم مقاربووووةعنوووووان " تحووووت والتنظيمووووي السياسووووي اإلطووووارلتحديوووود 

 . "شرعيينالوالشركات  ير 

 " تحسين البث اإلذاعيوثيقة FM :" ًحوول  دراسوة وضوعالييئوة عموى  عممت ٬أعاله إلى باإلضافة
فوي ىوذا  ٜٕٓٓقامت بيا أوائل عوام  معتمدة عمى نتائع عممية االستشارات التي FMالو  مخطط

 .  ٕٔٔٓىذا المخطط بصيغتو النيائية عام  إصدار الخصوص  عممًا أنو من المتوقع

 والتووووّفر التشوووويش)تحميووول  يةاألساسووو ةالتقنيووو التحمووويالتإلوووى  اسوووتناداً : مووونح وتخصووويص التووورددات 
لوووى و /المنخفض...( العوووالي واالنتيوواك نطاقوووات الموجوووات  لتووورّدداتفريوووق حّيوووز التووورّددات  تخطووويطا 
نووذكر منيووا عمووى  لمؤسسووات ومشووغمين موورخص ليووم  عديوودة توورددات الييئووة خصصووت  القصوويرة

 لشوبكة لبنوان كيربواء بشوركة الخاّصوة وتموك الوداخمي  األمون بقووى الخاّصوةسبيل المثال الترددات 



0202التقرير السنوي لعام  –الهيئة المنظمة لالتصاالت   
 
 

 

 55 / 40 صفحة

 

 مقوووّدميص لالثابتوووة  باإلضوووافة إلوووى التووورددات لمبوووث الثابوووت الموجوووو المخصووو القصووويرة الموجوووات
 وتمبية حاجاتيا من الترددات الثابتة.  الرئيسة شبكاتيمتطوير ربط ل الخدمات

 "خطّووة موون ىووذه العممووت الييئووة عمووى ": خطّووة االنتقووال موون البووّث التمفزيوووني التنوواظري إلووى الرقمووي
لالنتقووال موون البووّث المتوقعووة خطّووة عموول مووع اإلدارات المختّصووة والجووداول الزمنّيووة  وضووعخووالل 

القوانين واألنظمة المطّبقة  الييئةراجعت  ٬التمفزيوني التناظرّي إلى البّث الرقمي. وفي ىذا السياق
قودّمت الييئوة قود مبوّث الرقموي. و الحوالي لتطّور الو  ٖٔٗلتطوير أنظمة جديدة بالتوافق مع القانون 

  إلوى جانوب الووزراء المختّصوين واالتصواالت اإلعالمخّطة العمل لمتنسيق ما بين الييئة ووزارتي 
الخّطة  إلعدادتشكيل لجنة  يجري العمل عمىذلك   إلىكما وضعت ميزانّية أولّية ليذا المشروع. 

 النيائّية ومتابعة عممّية التنفيذ.

 
  الترّددات حّيز بياناتبناء وتحديث  3.1.2

حّيووز التوورّددات  قامووت الييئووة بمتابعووة ل البيانووات المفصوومةمحفوواظ عمووى حداثووة المبذولووة لإطووار الجيووود  فووي
ومشّغمي األقمار الصوناعّية( مون أجول جموع  ومقدمي خدمات االتصاالت)أي المذيعين بانتظام المشّغمين 
 المستخدمة.     والقنوات إعادة تنظيم الترّدداتعممية  ضمانًا لحسن سيرالبيانات وتحديث 

حووول كيفّيووة جمووع  FMل توودريب مووذيعي نطوواق الييئووة إلووى تنظوويم جمووع المعمومووات موون خووال سووعتوقوود 
  ىدفت بشكل في مبنى الييئة ٕٓٔٓآب  خالل شيرحضور ورشة عمل تقنّية إلى  يمدعت  وقد البيانات

شوووورح وتوضوووويح الثوابووووت التقنّيووووة الالزمووووة فووووي طمووووب الحصووووول عمووووى المعمومووووات موووون أجوووول خوووواص إلووووى 
 ارة حّيز الترّددات ومراقبتو.االستحصال عمى بيانات مفيدة ُتعتبر العنصر األساس إلد

 

 12 الالسمكّية لالتصاالت العالمي المؤتمر إعداد 4.1.2

 لالتحوواد الدراسووّية المجموعووات موون الكثيوور فووي لييئووةدى الوو التوورّددات حّيووز فريووق شووارك  ٕٓٔٓ العووام فووي
 الموؤتمر يخوّص  ما في خاصة  الالسمكّية االتصاالت قطاع بإعداد المتعّمقة ونشاطاتو لالتصاالت الدولي
 اإلعوداد شومل وقود. ٕٕٔٓ عوام جنيف مدينة في سُيعقد الذي الالسمكّية لالتصاالتالثاني عشر  العالمي

 :يمي ما لو
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  عووداددراسووة و  ومتابعووة موقووف لبنووان الرسوومي موون المواضوويع المطروحووة لمنقوواش والمقووررات المقترحووة ا 
 .اإلقميمّية المنّظمات مع الثاني عشر الالسمكّية لالتصاالت العالمي المؤتمر أعمال جدول بنود

 حّيوز بوإدارة المتعّمقوة المسوائل جميع يخّص  ما في العربّية المجموعة بيا تمتزم التي النشاطات متابعة 
 باإلضافة المبنانّية اإلسيامات وعرض ٕٔ الالسمكّية لالتصاالت العالمي ممؤتمرل عداداإلو  الترّددات

 لممجموعة عشر الرابع لالجتماع لممؤتمر التحضيري لالجتماع الثاني الفصل حول حديث تقرير إلى
 .بيروت في ُعقد الذي الترّددات حّيز إلدارة العربّية

 

 الترقيم 2.2

دارة إنشواء عون المسوؤولةالجيوة  الييئة قانون االتصاالت  تعتبربموجب ُ   إليوو يحتواج الوذي التورقيم نظوام وا 
 . العامة االتصاالت خدمات الستعمال والمستخدمون المشتركون

 الييئوووة وضوووعتوالخووواص   العوووام القطووواعين فوووي المعنيوووة الجيوووات موووع التشووواور وبعووود  ٜٕٓٓ أّيوووار وفوووي
 . "الترقيم ونظام الجديد الوطني الترقيم مخطط" لو النيائية الصيغة

 بعوود النيائيووة بصوويغتو ووضووعو الوووطني التوورقيم مخطووط الييئووة فووي العموول فريووق راجووع  ٕٓٔٓ العووام وفووي
 عموى الييئوة فوي خبوراء عمول كموا ٬الييئوة إدارة مجموس قورارات وبعد االتصاالت وزارة مع عديدة استشارات

 ومخطّوووط التووورقيم نظوووام عموووى مرّكوووًزا  التووورقيم أدوات إدارة لنظوووام العوووروض تقوووديم طمبوووات مواصوووفات تحديووود
 .الجديد الوطني الترقيم

 اجتماعوات وعقود التراسول خالل من جديدة ألرقام السوق حاجة تمبية عمى الييئة عممت ذلك   ضون في
ات حاجوووتمبيووة  الوووطني التوورقيم مخطووط تطبيووقواتخوواذ القوورارات المختصووة ل االتصوواالت وزارة مووع متكووررة
 وفوروالوذي   "ٙٚ" جديوٍد  رموزٍ  تخصويص مبدأ وقد أقر. جديدة ةخميوي أرقام إلى MIC 2و  MIC 1 شبَكتيْ 
 المس ودون زىيدة مقابل بدالت MIC 2و  MIC 1 شبكَتيْ بين  بالتساوي توزيعوجديد تم  خميوي رقمٍ  مميون

 . الحالية الشبكة عمى المفروضة بالترتيبات
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 المستيمكين حماية. 3

 الييئووة أولويووات أىوومّ  إحوودى المسووتيمكين حقوووق حمايووة ُتشووّكل
احتوورام  ضوومانموون حيووث العموول عمووى   لالتصوواالت المنّظمووة

 تيممعموموووووا احتووووورامو حقووووووق مسوووووتيمكي خووووودمات االتصووووواالت 
الخاصووة بيووم   المعمومووات عمووى بالحصووول وحّقيووم الشخصووّية

ليووا ضوومن ميوول  مناسووب حوولّ  إلووى والوصووول الشووكاوى وتقووديم
زمنيوووة مقبولوووة و يرىوووا مووون الحقووووق التوووي ضووومنتيا األنظمووووة 

 .في ىذا الخصوصالصادرة عن الييئة 

  وذلوك بوالر م مون عودم المسوتيمك حمايوة أجول مون متعوّددة محواور عموى الييئوة عممت  ٕٓٔٓ العام وفي
 صدور األنظمة المختصة بذلك في الجريدة الرسمية بعد. 

حمايوة المسوتيمك بالتعواون المباشور موع مقودمي  أنظموة سعت الييئة إلوى تطبيوق  التنظيمي ىالمستو  عمىف
أما عمى  مع ىذا السعي. تجاوبًا صريحاالخدمات ذات القيمة المضافة  والذين أبدوا خدمات االتصاالت و 
حوول لودييم  الووعي وتعزيوز المستيمكين شكاوى معالجة عمى جيودىاالييئة ركزت فقد المستوي الميداني  

  حقوقيم في قطاع االتصاالت.
 

صدار  تحديث 1.3   المختصة بحماية حقوق المستيمكين األنظمةوا 
 حمايوة لوذلك  كانوت ميّموة. الشخصوّية معمومواتيم احترامحقوقيم و  وضمان المستيمكين بحماية الييئة تيتمّ 

 أساسويين نظوامين ٕٓٔٓخوالل عوام  الييئوة  وقود أقورت ٕٓٔٓ خوالل عوام الييئوة أولوّيوات مون المستيمك
 : وىما المستيمكينإيجابًا عمى ضمان حقوق  التأثير شأنيما من

 

 " قواعد الممارسة لمخدمات ذات القيمة المضافةميثاق إصدار:" 
 ٜٕٓٓتووم طوورح ميثوواق قواعوود الممارسووة لمخوودمات ذات القيمووة المضووافة لالستشووارات العامووة فووي نيسووان 

. وبعوود األخووذ بعووين االعتبووار آراء ومقترحووات المعنيووين اقوور ٜٕٓٓوحووددت الميمووة النيائيووة قبوول حزيووران 
. ٕٓٔٓآذار  ٜٕالممارسووة لمخووودمات ذات القيمووة المضوووافة فوووي  مجمووس إدارة الييئوووة نظووام ميثووواق قواعووود

ييدف "ميثاق قواعد , يصبح ىذا النظام نافذًا بعد مراجعة مجمس الشورى وعند نشره في الجريدة الرسمية.
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لقواء الضووء عموى المسوؤولية  تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة" إلوى حمايوة مسوتيمكي ىوذه الخودمات  وا 
الخوودمات ذات القيمووة المضووافة وضوومان تطووابق محتوووى الخوودمات ذات القيمووة المضووافة  المناطووة بمقووّدمي

 ىذا الميثاق. عمييا في والترويع ليا وتشغيميا مع كافة الشروط المنصوص

 

 " نظام الحد من التعرض البشري لمحقول الكيرومغناطيسيةإصدار مشروع" 
طيسوية لالستشوارات العاموة فوي تشورين األول تم طرح نظام الحد مون التعورض البشوري لمحقوول الكيرومغنا

اقوور مجمووس إدارة الييئووة نظووام الحوود موون   وبعوود األخووذ بعووين االعتبووار آراء ومقترحووات المعنيووين   ٜٕٓٓ
. يصبح ىذا النظام نافذًا بعود مراجعوة مجموس ٕٓٔٓالتعرض البشري لمحقول الكيرومغناطيسية في آذار 

ييوودف ىووذا النظووام إلووى حمايووة النوواس والعمووال موون التووأثيرات و الشووورى وعنوود نشووره فووي الجريوودة الرسوومية. 
عورض لمحقوول الكيرومغناطيسوية فوي األمواكن السوكنية وفوي الصحية المضرة الممكن حدوثيا من جوراء الت

أمووواكن العمووول  عبووور وضوووع الحووودود القصووووى لمتعووورض البشوووري لمحقوووول الكيرومغناطيسوووية الناجموووة عووون 
 اإلشعاعات الغير مؤينة. 

 الييئوة إدارة مجموس عميوو وافوق الوذي المسوتيمك شوؤون نظام إلى باإلضافة النظامين  ىذين إرسال تمّ  وقد
 شووورى مجمووسإبووداء رأي  بعوودىووذه األنظمووة تصووبح نافووذة عممووًا أن  ت االتصوواال وزارة إلووى  ٜٕٓٓ عووام

 .في صيغتيما النيائية الرسمية الجريدة فيومن ثم نشرىا ذلك وتعديميا عمى ضوء   في مضمونيا الدولة

 

 الشكاوى حل 2.3

 مسوتيمكي حوقموضووع  ٜٕٓٓ عامالذي أقره مجمس إدارة الييئة  "المستيمك شؤون نظام" يعالع مشروع
 تقديم واضحة بشأن إجراءات موضوع شكاوى مستيمكي خدمات االتصاالت ويعرضخدمات االتصاالت 

لالتصوواالت فووي حووال عوودم التوصوول إلووى حوول  المنّظمووة وموون ثووم إلووى الييئووة الخدمووة إلووى مقووّدمي الشووكاوى
 .مرٍض ضمن ميل زمنية معقولة

لتمقوي الشوكاوى  بوات  والتجوارة االقتصواد وزارة فوي المسوتيمك حمايوة وبعد أن تم توقيع مذكرة تفواىم مديريوة
 عوام الييئوة تمقّوت وقد. ٜٖٚٔ الساخن باستطاعة مستيمكي خدمات االتصاالت التقدم بشكوى عبر الخطّ 

 وتقوديم خصوصوية المعموموات كمبودأ انتيوا انتيواك حوول فوي معظميوا تودور شوكوى مائة من أكثر ٕٓٔٓ
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 شوروط خورق إلوى باإلضوافة البيانوات  ىوذه توأمين عودم أو المضوافة القيموة لخودمات خاطئوة أسعارٍ  بيانات
 وأخطاء الفوترة و يره.  جودة الخدمات

بشوكل يرضوي المسوتيمك  ٕٓٔٓ عوامالوواردة  الشوكاوى % منٜ٘وقد نجحت الييئة في معالجة أكثر من 
 ويضمن حقوقو  منيا عمى سبيل المثال ال الحصر:

  تحسوون جووودة خدمووة الخموووي فووي بعووض المنوواطق التووي وردت منيووا شووكاوى وتبووين وجووود أجيووزة  يوور
 شرعية تعطل وتشوش عمى بث الخموي عممت الييئة عمى إيقافيا. 

 سوعر الخدموة فوي نوص رسوائميم التزاموا  مع طمب الييئوة إيوراد المضافة القيمة خدمات مقّدمي تجاوب
   المضافة القيمة دماتبخ المتعّمقة الممارسات بأصول منيم

 بث بعض مقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة  ير مع طمب الييئة وقف  الخميوي مشّغمي تجاوب
  دوليينال زمالئيم مع بالتعاون المرخص ليم في لبنان  وقد قام مشغمة الخميوي بذلك

  متابعة شكاوى خدمات خطوط اإلنترنت الرقميوة السوريعة إن مون حيوث التوأخير فوي التركيوب أو عودم
 االلتزام بنوعية الخدمة المعمن عنيا  

 إدارة بجيوود مشويدةً  والتجوارة االقتصواد وزارة قبول مون رسوالةً  ٕٓٔٓ آب فوي الييئوة تمقّوت ٬النحوو ىذا عمى
 .الموضوعة الشكاوى معالجةآلية  وفعالّية لمييئة المستيمك شؤون

 

 2212 عام الواردة الشكاوىأسباب 
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 السيبيراني الفضاء عمى األطفال حماية 3.3

 رفوووع عموووى الييئوووة ضووومن جيوووود التوعيوووة وضووومان حمايوووة حقووووق مسوووتيمكي خووودمات االتصووواالت  عمموووت
ىوؤالء  حمايوة الييئوة تعتبور إذ ٬اإلنترنوت شوبكة عموى األطفوال التوي يوجييوا المخواطر حوول الووعي مستوى
يمكوونيم أن  السوويبيرانيّ  الفضوواء فووي  محّصونينال  يوور فاألطفووال ٬المعرفووة مجتموع تنميووة فووي أساسوواً  عنصوًرا

تودابير  ٕٓٔٓاّتخوذت الييئوة عوام  ٬. لوذلكعمى شوبكة اإلنترنوت نمستغّميالممتسّممين و لُيصبحوا ىدًفا سياًل 
 وذلك من خالل: اإلنترنت  عمى األطفالمعّينة لتعزيز حماية 

 وتحديثوو بشوكل دائوم اإللكتروني  الييئة موقع عمى األطفالحماية سبل حول مفصمة  معمومات توفير
 . ومستمر

  المعنية بيذا الموضوع اليام  والعمل عون  "لمطفولةفّعالة في لجان "المجمس األعمى الييئة المساىمٍة
مون أجول  اإلنترنوتومقاىي  اإلنترنتميثاق قواعد سموك لمقّدمي خدمات  إلصدار المعنيينكثب مع 

 ضمان بيئة أكثر أمانًا عمى اإلنترنت.   
 إرسواء إجمواع دولوي حوول  موؤتمر  منيوا في عدٍد من المؤتمرات المحمّيوة والعالمّيوة  الفعالة المشاركة"

" و"قووادة نيووتمووؤتمري "شووركة آي  توعيووة خوواللعووروض  تقووديمباإلضووافة إلووى  ٬األموون عمووى اإلنترنووت"
  و يره.  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت"

 
 المستيمكين إعالم 4.3

الييئووة المنّظمووة لالتصوواالت عمووى توعيووة المسووتيمك حووول حقوقووو عبوور عوودد موون الوسووائل مثوول نشوور  تعموول
باإلضووافة إلووى تنظوويم  ٬المكثفووة لنشوواطاتيامعموموواٍت شوواممة عمووى موقعيووا اإللكترونووي والتغطيووة الصووحافّية 

 العمل المحمّية والدولّية.  وورش المؤتمرات مناالجتماعات واالشتراك في عدٍد كبيٍر 

 المستيمك حماية كراسة: 
لحمايوة حقووق المسوتيمكين  منشووًرا جديوًدا ييودف  جيودىواالييئة المنّظموة لالتصواالت  كجوزء مون  أطمقت
موووا قاموووت بوووو الييئوووة حتوووى تاريخوووو مووون تشوووريع وتنظووويم  توعيوووة مسوووتيمكي خووودمات االتصووواالت حوووولإلوووى 

جراءات ميدانية  كموا تعطوي لمحوة   حقوقيم ضمن الصالحيات التي منحيا إياىوا القوانونمتعّمقة بحماية وا 
فوي لبنووان مون حيوث رفووع  تطووير خوودمات االتصواالت فوي األساسووية ونشواطاتيا الييئوة أىوودافسوريعة عون 

 ضافة إلى التوعية حول إمكانية التقدم بشكوى عبر الخط الساخن. باإلجودة الخدمة وتخفيض األسعار  



0202التقرير السنوي لعام  –الهيئة المنظمة لالتصاالت   
 
 

 

 55 / 45 صفحة

 

الييئوة موع  بالتعواون والمحاسوبة الشوفافية مونحبرنوامع  ضومن الكراسوة ىوذه تم تمويل والجدير بالذكر أنو قد
  األميركية لمخدمات التدريبية والتعميمة في الشرق األوسط.

 االتصوواالت اتخوودم بمقووّدمي الخاّصووة المسووتيمك خدمووة مراكووز فوويفووي مرحمووة أولووى  الكراسووةتوزيووع  سوويتمّ و 
إلوووى جانوووب دائووورة حمايوووة المسوووتيمك فوووي وزارة  ٬اإلنترنوووت خدموووة مقوووّدمي مووون وعوووددٍ  الخميووووي مشوووّغمي مثووول

 . ٕٔٔٓاالقتصاد والتجارة وفي الييئة المنّظمة لالتصاالت مع بداية عام 

 

 اإللكتروني الموقع : 

كّرسوووت الييئوووة  ٬االتصووواالت صوووناعة فوووي المسوووتيمك حقووووق حوووول إضوووافّية معموموووات عموووى لمحصوووول
 . أقسامًا خاّصة بالمستيمك في القائمة العميا لموقعيا اإللكتروني

ىووذه القائمووة مجموعووة خوودمات تمبووي حاجووة مسووتيمك خوودمات االتصوواالت لمعمومووات واضووحة تضووّمن ت
 وبسيطة  منيا عمى سبيل المثال ال الحصر: 

  ٬االتصاالتتعريف مصطمحات  -

 ت االتصاالت إنكميزي عربي مصطمحا فيرس -

 االتصاالت المرخص ليم في لبنان   دليل مقّدمي خدمات -

  ٬الشكاوىومعالجة  آلية التقدم شرح وتبسيط -

 الثابتة والخموية في لبنان  خدمات االتصاالت دليل تفاعمي لتعرفات  -

بشوووكل عوووام حوووول الحقووووق وبوووأمن األطفوووال عموووى أقسوووام متنّوعوووة ُتعنوووى بالتوعيوووة ضوووافة إلوووى باإل
 اإلنترنت بشكل خاص. 

 المعنّيين الشأن أصحاب مع التنسيق: 
منيوا   من المبوادرات المتنّوعوة لتنسويق شوؤون المسوتيمك موع أصوحاب الشوأن المعنّيوين عدًداالييئة  اّتخذت

وكبوار المعنّيوين فوي مجوال المنّظموات  يور الحكومّيوة مع مع مؤّسسات حماية المستيمك و عقد اجتماعات 
عمووى المسووتويين  الييئووة فووي مجووال حمايووة مسووتيمكي خوودمات االتصوواالت أداءمناقشووة  بيوودف  االتصوواالت

 . المستيمك شكاوى الييئة عميو تتمّقى الذي ٜٖٚٔساخن الالخط تفعيل  وبسبلالتنظيمي والميداني  

 ليوووم مقوووّدمي خووودمات اإلنترنوووت المووورّخصرسووومّية إلوووى جميوووع    أرسووومت الييئوووة موووذّكراتٕٓٔٓتمووووز  وفوووي
خودمات المنشورة ومواصوفات  عروضيمفي والشفافية تطمب منيم اّتخاذ التدابير الالزمة العتماد الوضوح 
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الحوود موون اسووتغالل بعضوويم لجيوول المسووتيمك بالمعطيووات التقنيووة  االتصوواالت التووي يقوودمونيا  وذلووك بيوودف
 المنشورة  خاصة في المناشير الدعائية.

 محمّية وعالمّية:     عمل وورش مؤتمرات في شاركةالم 
تتطووّرق إلووى شووؤون التووي الييئووة بفعالّيووة فووي عوودد موون المووؤتمرات وورش العموول المحمّيووة والعالمّيووة  شوواركت

ىووووذا حوووول ونوووودوات محاضووورات  أقامووووتكموووا   وسوووبل حمايووووة حقوقوووو عمووووى المسوووتوى التنظيمووووي المسوووتيمك
  . األساسيع و الموض
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III. القدرات والجسور بناء 
 

بجيووود حثيثووة لبنووواء قوودراتيا الداخميووة والخارجيوووة مسووخرة لووذلك طاقاتيوووا  ٕٓٔٓقامووت الييئووة خووالل العوووام 
تمّكنوت الييئوة مون تعزيوز عالقاتيوا موع المنّظموات  وقودبالر م من الموارد الماليوة المحودودة. وذلك البشرية 

موووع  الموووؤتمرات وورش العمووول وتوقيعيوووا لموووذكرات تفووواىمالمحّمّيوووة  اإلقميمّيوووة والدولّيوووة عبووور مشووواركتيا فوووي 
 . ىيئات تنظيمية ذات خبرة في ىذا المجال

كما استطاعت الييئة تسييل عممية التفاعل بينيا وبين األطراف المعنيين بقطواع االتصواالت وذلوك عبور 
عالمّيوووة تنظووويم الموووؤتمرات وورش العمووول المتخصصوووة دوريوووة موووع  وعقووود لقووواءاٍت واجتماعوووات استشوووارّية وا 

 شركائيا.
 
 قدرات لبنان تعزيز .1

تمتووزم الييئووة تعزيوووز قوودرات لبنوووان وتسووعى جاىووودة إلووى دعوووم 
قطووووواع االتصووووواالت فوووووي البمووووود وتجييوووووزه بأفضووووول المعووووودات 

والتووي موون شووأنيا تحقيووق اإلدارة   المتطووّورة وأحوودث األدوات
جوووودة خدموووة توووأمين رفوووع مسوووتوى الرشووويدة لحّيوووز التووورّددات و 

 معوووّداتاسوووتيراد الموافقوووة عموووى عمميوووة انتقوووال و االتصووواالت 
من وزارة االتصاالت إلى الييئة وتسييل آلياتيا  االتصاالت

 .لجميع المعنيين
 

 دعم قطاع االتصاالت في لبنان 1.1
 

  قامووووت الييئووووة  باعتبارىووووا جووووزء موووون الوفوووود المبنوووواني الووووذي شووووارك فووووي مووووؤتمر ٕٓٔٓفووووي تشوووورين األّول 
وىوو أعموى ىيئوات تقريور السياسوة فوي االتحواد الودولي  –المندوبين المفّوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت 

خوووالل  بتحقيووق إنجووواز ىووام فوووي مووا يخووّص دعوووم قطوواع االتصووواالت فووي لبنووان  وذلوووك موون -لالتصوواالت 
التفاوض عمى إدانة العدو اإلسرائيمي بعود التيوديم اليائول لمبنوى التحتّيوة التابعوة لالتصواالت المبنانّيوة جوّراء 

 الحروب المتعّددة التي شنتيا. 
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تمّكوون الوفود المبنوواني  الوذي ترأسووو وزيور االتصوواالت فوي المرحمووة األولوى وموون ثوم الوودكتور عمواد حووب  وقود
رددات فوي الييئوة المينودس محمود أيووب  مون "إدانوة جميوع التعوّديات واالنتياكوات اهلل  وبمشاركة مودير التو

التوووي قاموووت بيوووا أي دولوووة مووون الووودول األعضووواء ضوووّد شوووبكات االتصووواالت فوووي أّي مووون الووودول األعضووواء 
التعوّدي واالنتياكوات التوي ارتكبتيوا إسورائيل  وفوي جمموة األمووراألخرى والتوي تيوّدد األمون القوومي لشخيورة 

 (. كما حصل الوفد المبناني أيًضا عمى: ٖٚٔلبنان" )القرار  ضدّ 

  التصويت عمى قرار جديد: -1

 :"القرصنة والتعدي عمى شبكات اليواتف الثابتة والخموية في لبنان".173قرار  -

فووي مجووال تطوووير  عوون االتحوواد الوودولي لالتصوواالت ٕٙٓٓصووادرين عووام تكوورار قوورارين ميّمووين      -ٕ
 تصاالت:البنى التحتّية لال

: "مسوووواعدة ودعووووم الوووودول التووووي ىووووي فووووي أمووووّس الحاجووووة إلووووى إعووووادة بنوووواء قطوووواع  34قاااارار  -
 االتصاالت الخاّص بيا"

"مسووواعدة لبنوووان ودعموووو إلعوووادة بنووواء شوووبكات االتصووواالت الخاّصوووة بوووو )الثابتوووة : 151قااارار  -
 والخميوّية("

 
  تزويد لبنان بأحدث المعدات 2.1

دارة و بالمعوودات واألجيووزة المتطووورة لقيوواس و تسووعى الييئووة إلووى تجييووز لبنووان  قيوواس و مراقبووة حّيووز التوورّددات ا 
 فعالّية.سرعة و مؤّشرات جودة الخدمة كما وتنظيم عممّية الموافقة عمى المعّدات ب

 
 SMMS-LBالمشروع المبناني لنظام إدارة وقياس حّيز الترّددات  1.2.1

موذّكرة تفواىم تتسومم  (USAID)وكالوة األميركّيوة لمتنميوة الدولّيوة   وقعوت كول مون الييئوة والٜٕٓٓفي شباط 
 ٖبمووا توووازي قيمتووو مين قسووم موون األجيووزة الخاصووة بووإدارة حيووز التوورددات أالييئووة بموجبيووا ىبووة عينيووة لتوو

حيووز  عمووى إدارةمين دعووم ومسوواعدة وتوودريب الييئووة فووي لبنووان لتووامين أتوو إطووارماليووين دوالر  وذلووك فووي 
 .  دةالرشي الترددات
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يسووومح نظوووام إدارة وقيووواس حّيوووز التووورّددات لمييئوووة بوووإدارة حّيوووز التووورّددات بفعالّيوووة ووضوووع قواعووود اسوووتخدامو 
تمكوين الييئوة مون إلوى  باإلضوافة التشويش حّيز الترّددات وتعّقب مصادر تشغل التي وتحديد المؤسسات 

 مكافحة االستخدام الغير شرعي لمترددات. و مشاكل التداخل وحماية التراخيص الممنوحة  ةمعالج
  قوام فريوق حّيوز التورّددات فوي الييئوة بمراجعوة تصوميم نظوام إدارة وقيواس حّيوز التورّددات ٕٓٔٓوفي عام 

موون أجوول تكييووف باسووتدراج العووروض  وذلووك فووي لبنووان مووع الفوورق المختّصووة ومووزودي المعوودات الفووائزين 
تمووام فوواتورة المووزّودين وتنفيووذ الخطّووةالتصووميم المقتوورح لمالئمووة متطّمبووات اليي إلووى جانووب  الموضوووعة  ئووة وا 

. ناقشوت الييئوة أيًضوا موع وزارة االتصواالت المتوقوع لإلنجواز التحقّوق مون انسويابّية العمول والجودول الزمنوي
ومووع وزارة المووال موون جيووة  كمحطّووات مراقبووة ثابتووة لوودى الوووزارة المواقووع المتوووّفرة بعووض إمكانيووة اسووتخدام 

 .المتوجبة عمى قيمة ىذه التجييزات الضريبة عمى القيمة المضافةإمكانية اإلعفاء من  لدرس
 

 نظام مراقبة وقياس جودة الخدمة  2.2.1
الثابوووت كووول أنوووواع البوووث وجوووودة يسووومح نظوووام مراقبوووة وقيووواس جوووودة الخدموووة لمييئوووة باإلشوووراف عموووى أداء 

كما سيمّكنيا من اّتخواذ اإلجوراءات المناسوبة لتحسوين جوودة  ٬ومتابعتو في كّل منطقة في لبنانوالالسمكي 
 النوعّية. 

لشوراء ىوذه المعودات وصويانتيا واختوارت  ٜٕٓٓلذلك  أصدرت الييئة طمب استدراج عوروض دولوي عوام 
 األفضل في نياية ىذه العممّية.صاحب العرض 

أمووا فووي التفاصوويل التقنيووة المتعمقووة بالحوول المعتموود موون قبوول الييئووة  فيووو نظووام ممكوونن  يسووتند إلووى تجميووع 
اليواتف النقوال )جوي إس إم   الجيول الثالوث   شوبكات المسوتقاة مون أنظموة تشوغيل لمبيانوات التقنيوةوتحميل 
HSPA نقوول  ...( وشووبكات الذكيووةوالمنصووة الثابووت )الشووبكة األرضووية اليوواتف ...(  و يووره   واي موواكس

 من أجل:  المتنوعة  عمى أن يستخدم تحميل ىذه البيانات  المعمومات الالسمكية
 قياس أداء شبكات االتصاالت والبيانات  
  جووووووودة خووووودمات اإلنترنووووووت والحزمووووووة العريضوووووة يزّودىووووووا مقووووووّدمو خووووودمات االنترنووووووت إلووووووى قيووووواس

المسووتخدمين النيووائيين  وذلووك موون خووالل قيوواس السووعات المتوووفرة و يووره موون العناصوور اليامووة فووي 
 جودة الخدمة  

  حركة نقل الصوت المعموماتتحميل. 
 ابت وشبكات الالسمكي والبيانات.إصدار التقارير حول المؤّشرات األساسية لشداء في الخّط الث 
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ئيا ووضوعت الميزانّيوة الالزموة لشوراالمستندات النيائية لعقود شراء ىذه المعودات   الييئةأقرت  ٬وىذا العام
  .ٕٔٔٓوضمن موازنة عام  في الوقت الذي تأمل فيو الحصول عمى التمويل الالزم قريًبا

 
نترنووت الحزمووة إاديًّووا مسووتخدمًة نظاًموا مموواثاًل لقيوواس مشووروًعا قي ٕٓٔٓإلوى ذلووك  أقامووت تووونس فوي العووام 

الذي تّولى ىذا التونسي العريضة من وجية نظر المستخدم النيائي. كما ناقشت الييئة النتائع مع الفريق 
 إتباعووووضعت مسوّدًة تخّص الترتيب المثالي الوذي يجوب  ٬المشروع لالستفادة من توصياتو واستنتاجاتو

 في لبنان. 
توودأت التوودريب وابمعوودات سوويارة لقيوواس جووودة الخدمووة  عمووى مووؤخرًا حصوومت قوود الييئووة والجوودير بالووذكر أن 

 .ٕٔٔٓعام ونشر تقرير عنيا قياس جودة خدمات الخموي يبدأ استعماليا ل عمى أن عمييا
 

 طمب الموافقة عمى المعّدات  3.2.1
 اإلنترنتطمب الموافقة عمى المعّدات عبر ًا خاصًا يتيح لممعنيين برنامج  طّورت الييئة ٜٕٓٓفي العام 
معووووّدات اسووووتيراد موافقووووة عمووووى ترخيص والالبووووتسووووييل معالجووووة ومتابعووووة جميووووع الطمبووووات المتعّمقووووة  بيوووودف

سووويتم تفعيموووو فوووور الوووذي توووم تحووديث ىوووذا البرنوووامع   ُأجريوووت االختبوووارات و ٕٓٔٓ. وفوووي العوووام االتصوواالت
 . من وزارة االتصاالت إلى الييئة والمتوقع قريباً  الموافقة عمى المعّدات انتقال صالحية

مون االتحواد األوروبوي لشوراء المعودات التوي مون شوأنيا إنتواج تمويول في ىذا السياق  حصمت الييئة عموى 
 ٕٓٔٓكووانون األّول   تمقّووت الييئووة فووي وبنتيجووة ذلووكالممصووق المجّسووم الخوواّص بالموافقووة عمووى المعووّدات. 

 ٓٓٓ.ٓٚكما تمّقت أيًضا حوالي  ٬ابعتين حرارّيتين صناعّيتين مخّصصتين لطباعة شعار موافقة الييئةط
 .فور انتقال ىذه الصالحيةىولو راًما مضموًنا سيتّم تشغيميا 

 
 التنسيق مع المؤسسات المحمية، اإلقميمية والدولية 3.1
المنّظمووات اإلقميمّيووة والدوليووة التووي الوطنيووة و المؤسسووات العامووة   نّسووقت الييئووة مووع عوودٍد موون ٕٓٔٓعووام 

وذلوووك عبووور التنسووويق والتشووواور لبنوووان توووأمين أطووور تنظيميوووة حديثوووة ومتطوووورة فوووي  الييئوووة تتوافوووق وأىوووداف
 الخبرات والمعرفة مع المؤّسسات األخرى.واالستفادة من 

 مذكرة التفاىم مع وزارة الدفاع
معالي الوزير الياس المور  موذكرة تفواىم موع وزارة الودفاع فوي وّقعت "الييئة المنظمة لالتصاالت"  بموافقة 

   حوووووووددت آليوووووووة التعووووووواون المتعمقوووووووة باسوووووووتيراد والموافقوووووووة عموووووووى معووووووودات االتصووووووواالت.ٕٓٔٓشوووووووباط  ٛ
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ثر ذلك   جول تسوييل التعواون بينيوا وبوين وزارة أطوورت الييئوة قاعودة بيانوات لمموافقوة عموى المعودات مون وا 
متعمقووة بتووراخيص االسوتيراد ومواصووفات المعوودات  ولموونح وزارة الوودفاع طريقووة الودفاع  ولجمووع المعمومووات ال

إلبداء الرأي واالعتراض بشوكٍل معمول وذلوك ضومن الفتورة الزمنيوة  قاعدة البيانات المتوفرةسيمة لمولوج إلى 
عكما  المحددة من قبل الييئة. ادة توزيوع تحدد مذكرة التفاىم أيضا آلية التنسيق المتعمقة بحيز الترددات وا 

 الترددات.
 

 البنك الدولي
شووواركت الييئوووة فوووي "االجتمووواع التقنوووي لممنظموووين فوووي الشووورق األوسوووط وشووومال أفريقيوووا" الوووذي نظموووو البنوووك 

حيووث جوورى تأسوويس منتوودى منظمووي البنيووة التحتيووة فووي الشوورق  ٕٓٔٓأيمووول  ٕٙالوودولي فووي القوواىرة فووي 
 األوسط وشمال أفريقيا. 

تحفيوز التعواون بوين منظموي البنيوة التحتيوة فوي ىوذه المنطقوة  تعزيوز عمميوة وييدف من ىوذا الموؤتمر إلوى 
صووونع القووورار التنظيموووي  نشووور أفضووول الممارسوووات  ومشووواركة الخبووورات بوووين المنظموووين وتطووووير نشووواطات 

 التدريب وفرص تنمية القدرات لمجيات التنظيمية.
تقمة والووزارات واإلدارات الحكوميوة  التوي كما يفتح المنتدى إمكانية المشاركة لكول الييئوات التنظيميوة المسو

تتولى القيام بوظائف تنظيمية في بمدان منطقة الشرق األوسط وشومال أفريقيوا  والتوي تنشوط فوي قطاعوات 
 البنية التحتية المختمفة  مثل االتصاالت والطاقة والكيرباء والمياه والصرف الصحي والنقل  ..إلخ.

لممضووي قوودمًا لتحقيووق ىووذه األىووداف بالتعوواون مووع البنووك الوودولي  وىووي  وقوود ُشووّكمت لجنووة توجيييووة إقميميووة
مؤلفووة موون ممثمووين عوون الييئووات التنظيميووة فووي المممكووة العربيووة السووعودية ومصوور والمغوورب  إضووافًة إلووى 

 .الدكتور عماد حب اهللرئيس الييئة باإلنابة لبنان ممثاًل ب
 

 متوّسطّية لممنّظمين -الشبكة األورو
متوّسووطّية لممنّظمووين فووي مدينووة الربوواط فووي كووانون -ممّثمووو األعضوواء المنّظمووين فووي الشووبكة األورواجتمووع 
 ٜٕٓٓضمن الدورة السنوّية العاّمة لمناقشة مستوى التزام كوّل بمود وتمخويص مجريوات عوام  ٕٓٔٓالثاني 

 .ٕٓٔٓووضع خّطة لنشاطات العام 
 NATP-3ربة الجديودة لسياسوة االتصواالت" الثالوث وبعد تعيين مستشار أوروبّي جديد ضمن مشروع "المقا

متوّسطّية لممنّظموين توّم اعتمواد خطّوة مقارنوة مرجعّيوة شواممة. ومون ثوّم  توّم  -لمتابعة مسيرة الشبكة األورو
استخدام نتائع المقارنة المرجعّية لتقييم االختالف بين األساليب التنظيمّيوة التوي تحتواج إلوى االنسوجام فوي 
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األمور الوذي يسوتدعي القووى  ٬ عون تقيويم التحوّديات المماثموة التوي يواجييوا المنّظموون حاليًّواما بينيوا فضوالً 
 متوّسطّية لممنّظمين. -المشتركة ودعم الشبكة األورو

متوّسطية لممنّظموين عموى متابعوة  -تعمل الييئة مع أعضاء آخرين من الشبكة األورو ٬وعمى مدار السنة
تنظويم ورش العمول لضومان مشواركة مسوتّمرة إلوى جانوب المسواىمة الفّعالوة لمييئوة فوي ىوذه األحوداث. وفوي 

متوّسوووطية لممنّظموووين  -أ مبّيوووة الييئوووات األعضووواء فوووي الشوووبكة األورو تحضووور  ٬كوووانون األّول ٘ٔو ٗٔ
جتماع السنوي حول المقارنوات المرجعّيوة الوذي جورى فوي روموا. تجودر اإلشوارة فوي ىوذا السوياق إلوى أّن اال

متوّسووطية لممنّظمووين واألعمووال التووي  -شووبكة االتصووال تجتمووع مووّرة فووي السوونة لتقيوويم تقووّدم الشووبكة األورو
ارنووات المرجعّيووة التووي راجووع ممّثمووو الوودول األعضوواء المق ٬. فووي خووالل ىووذا االجتموواعُٕٓٔٓأنِجووَزت عووام 
. تّموت كوذلك مناقشوة برنوامع ٕٔٔٓويعممون عمى تحضير خطط ورش عمول لعوام  ٕٓٔٓاعُتمدت عام 

تمامو.   االجتماع العام وا 
 

 AREGNETشبكة الييئات العربّية المنّظمة 
 
 . االجتماع العام لشبكة الييئات العربّية المنّظمةأ

( ومناقشوووتيا ونقووول رئاسوووة ٜٕٓٓاجتموووع أعضووواء الشوووبكة فوووي السوووودان لعووورض إنجوووازات العوووام الماضوووي )
فوووي المممكوووة العربّيوووة السوووعودّية إلوووى الييئوووة  CITCالشوووبكة مووون لجنوووة تكنولوجيوووا المعموموووات واالتصووواالت 

 .ٕٔٔٓالمنّظمة لالتصاالت في السودان ووضعت أىداٌف جديدة لعام 
ىووذا اإلطووار إلووى أّن الييئووة المبنانّيووة حضوورت االجتموواع العووام وشوواركت فووي إطووالق  ال بووّد موون اإلشووارة فووي

دراسة محّدثة حول تنظيم جودة الخدموة. ىودفت ىوذه الدراسوة إلوى مشواركة الخبورة التوي اكتسوبيا األعضواء 
فووي ىووذا المجووال فووي خووالل السوونوات القميمووة الماضووية ووضووع أساسووات مشووتركة لمؤّشوورات جووودة الخدمووة 

 نواع والقيم( إلى جانب تحديد الممارسات المثالّية لشمور التالية:)األ
  قياس جودة الخدمة التي يعطييا مقّدمو الخدمات ومراقبتيا -
  مواجية انتياكات جودة النوعّية -
  معالجة مسائل المعمومات الخاطئة التي يقّدميا مشّغمو الياتف -

المنّظمة عمى مشروع جودة الخدمة ساعيًة إلى التعاون مع  مع شبكة الييئات العربّية بكثبالييئة  عممت
البموودان العربّيووة وتبووادل الخبوورة حووول تنفيووذ نظووام جووودة الخدمووة وتطوووير إطووار عموول يوّضووح عمميًّووا كيفّيووة 
التعاموول مووع جووودة الخدمووة التووي يزّودىووا مقووّدمو خدمووة االتصوواالت فووي العووالم العربووي. عووالوًة عمووى ذلووك  
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الخدموة التوابع لمييئوة اسوتطالعًا مفّصواًل توّم توزيعوو عموى الييئوات العربّيوة لالتصواالت. حضّر فريق جودة 
ثوور ورود إجابووات فووي يقوووم فريووق جووودة النوعّيووة التووابع لمييئووة  ٬أ مبّيووة الييئووات العربّيووة عمووى االسووتطالع وا 
شوووبكة الييئوووات  بتقيووويم اإلجابوووات موون أجووول صووويا ة التقريووور النيوووائي ورفعووو إلوووى أعضووواءالمرحمووة الحاليوووة 

 .ٕٔٔٓالعربّية المنّظمة قبل اجتماعيم المقبل في نيسان 
 
 . الحزمة العريضة لشبكة الييئات العربّية المنّظمة ب

فووي توووّلي دراسووة حووول الحزمووة العريضووة فووي  NTRAشووارك الجيوواز القووومي لتنظوويم االتصوواالت المصوورّي 
 البمدان العربّية لشبكة الييئات العربّية المنّظمة.

لدراسة وشاركت في ورشوة العمول التوي االتوصيات صيا ة في إعطاء البيانات و في لبنان اىمت الييئة س
تمّثل اليدف من ورشة العمل ىذه إلى مناقشة توصويات أعضواء  ٬ُعقدت في شرم الشيخ. في ىذا السياق

الشبكة واىتماماتيم وكيفّيوة تحقيوق التفواىم المشوترك حوول مؤّشورات سووق الحزموة العريضوة واالتفواق عموى 
 عناصر التقرير النيائي.

 شممت الدراسة األمور التالية:
 وضع تعريفات لمؤّشرات سوق الحزمة العريضة. -
وسوعاتيا اختوراق الحزموة العريضوة نسوب مؤّشورات الحزموة العريضوة فوي البمودان العربّيوة )وضع معوايير  -
 (.ات الدوليةاختراق الكمبيوتر وتوّفر السعنسب و 
 تحديد العوامل التي تكبح تطّور الحزمة العريضة في البمدان العربّية. -
 وضع التوصيات لتحسين قطاع الحزمة العريضة في البمدان العربّية. -
 
 . معايير أسعار التجزئة لشبكة الييئات العربّية المنّظمةت

قّدمت الييئة في البحرين مّرة أخرى  ٬بفضل اآلراء اإليجابّية التي قّدميا أعضاء الشبكة حول ىذه الدراسة
العالمّيوة بالنيابوة عون  Teligenمعايير أسعار التجزئة لشبكة الييئات العربّية المنّظمة إلى شركة "تيميغين" 

 شبكة الييئات العربّية المنّظمة.
 PSTNتضووّمنت الدراسووة أربعووة أنووواع مختمفووة موون خوودمات االتصوواالت: الشووبكة العاّمووة لتحويوول اليوواتف 

تووّم اسووتعمال مجموعووة موون لكوول خدمووة موون ىووذه الخوودمات  والخميوووي والخووط المسووتأجر والحزمووة العريضووة. 
 لمسعر في البمدان العربّية.المنيجّيات لمقارنة شاممة 
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ُيشار ىنوا إلوى أّن لبنوان راجوع البيانوات المجموعوة ومسوّودة التقريور التوي أصودرىا المستشوار وأجورى عمييوا 
 التعديالت الالزمة وقّدم التوصيات المناسبة.

 
 . معايير البيع بالجممة لشبكة الييئات العربّية المنّظمةث

قوّدمت الييئوة فوي البحورين مجوّدًدا  ٬رىا عمى سووق االتصواالت عموًموابسبب أىمّية سوق البيع بالجممة وأث
 العالمّية. Cullenالمعايير التنظيمّية المحّدثة الخاّصة بالبيع بالجممة إلى شركة "كولن" 

 اإلنترنوتتضّمنت المعايير مسائل تنظيمّية إضافّية أساس مثل ترخيص انتقوال الصووت عبور  ٬وىذا العام
(VoIP)  الشووووواممة ومشووووواركة شوووووبكة الخميووووووي والبنوووووى التحتّيوووووة ومجوووووال التزاموووووات الخدموووووة(USO)  وحووووودود

معموموات تورتبط بإطوار العمول التنظيموي الشوبكة المعنيوة بزّودت الييئوة  كموا االستثمار الخارجي المباشر.
 المعتمد في لبنان.

 
 IPv6اجتماع بروتوكول االنترنت اإلصدار السادس 

اإلصوودار السووادس محفوواًل عالميووُا يجمووع مقوودمي الخوودمات موون البموودان  اإلنترنووتيشووكل منتوودى بروتوكووول 
المتقدمة والنامية والجمعية الوطنية لمبحوث والتعميم. وييدف ىذا المنتدى إلى تشجيع استخدام بروتوكوول 

د أكثور أمانوا وجووودة جديو إنترنوتالسوادس عبور تطووير السووق وتوعيوة المسووتخدمين  وخموق جيول  اإلنترنوت
مين وصوووول عوووادل إلوووى المعرفوووة والتكنولوجيوووا. ومووون أىوووداف المنتووودى الرئيسوووية تووووفير التوجيوووو التقنوووي أوتووو

السوووادس. يوونظم المنتووودى دوريوووًا موووؤتمرات دوليوووة توووزود أسوووواق  اإلنترنوووتلالنتقووال إلوووى اسوووتخدام بروتوكوووول 
 نولوجيا التي تشيد تقدماً قياسيًا.االتصاالت حول العالم بأىم وأحدث المعمومات حول ىذه التك

بانضوومام لبنووان إلووى مجموووع أعضووائو عبوور تأسوويس فوورع لممنتوودى فووي  اإلنترنووتيرحووب منتوودى بروتوكووول 
المنتوودى بصووفتيا المسوويل لعمميووة اعتموواد البروتوكووول  فووي ىووذاتمعووب الييئووة دور فوواعاًل وميمووًا   و بيووروت
 الجديد. 

 
 منّظمة التجارة العالمّية

نّسقت الييئة جيودىا مع منّظمة التجارة العالمّية حول مسائل الموافقة عمى المعدات من خالل المشواركة 
. (TBT)في االجتماعات التي تحصل بين منّظمة التجارة العالمّيوة ونقطوة اسوتعالم الحودود التقنّيوة لمتجوارة 

ة فووووي ىووووذا االجتموووواع عوووون وزارة باإلضووووافة إلووووى ذلووووك  عووووّرف فريووووق الموافقووووة عمووووى المعووووّدات التووووابع لمييئوووو
االتصاالت والييئة في لبنان. وتيدف نقطوة اسوتعالم الحودود التقنّيوة لمتجوارة إلوى إعطواء المعموموات حوول 
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المتطّمبات التقنّية والمعايير وتودابير تقيويم المطابقوة المّتصومة بالموضووع لكوي يوتّم تنفيوذىا فوي لبنوان إلدارة 
 المعّدات. ستيراد اأفضل في ما يخّص الموافقة عمى 

 
 ANACOM MoUمذّكرة التفاىم لمييئة المنّظمة لالتصاالت في البرتغال 

المتوقوع توقيعيوا من وضع الممسوات األخيورة عموى مسوودة موذكرة التفواىم  ٕٓٔٓانتيت الييئة خالل العام 
حووول تبووادل معمومووات تعوواون و خمووق منصووة   والتووي تيوودف إلووى مووع ىيئووة تنظوويم االتصوواالت فووي البرتغووال

القضايا التنظيمية. وعمى ضوء ىذه المذكرة  سوتقام بورامع تودريب  ورشوات عمول واستشوارات متبادلوة بوين 
 . ٕٔٔٓمن المعتزم توقيع مذكرة التفاىم خالل العام و الييئتين بيدف تطوير خدمات االتصاالت. 

   

قميمّية ومحمّيةالمشاركة في أحداث دولّية  4.1  وا 
الييئووة عوودًدا موون األحووداث الدولّيووة واإلقميمّيووة بغيووة تمكووين لبنووان موون اسووتعادة دوره القيووادي فووي حضوورت 

 مجال االتصاالت واالستفادة من خبرات ودعم البمدان والييئات األخرى.
 

 MECOM 2010 2212ميكوم  -لممديرين التنفيذيين بقطاع االتصاالت أبو ظبيقمة 
لمنظمة لالتصاالت" رئيسة وحدة اإلعالم وشوؤون المسوتيمكين السويدة شاركت عضو مجمس إدارة "الييئة ا

أيوووار )موووايو(  ٜٔو ٚٔلمموووديرين التنفيوووذيين بقطووواع االتصووواالت  بوووين  أبوووو ظبووويمحاسووون عجوووم فوووي قموووة 
 ".ٕٓٔٓالجاري  ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر الشرق األوسط لالتصاالت "ميكوم 

أسوواق االتصواالت بمنطقوة الشورق األوسوط وشومال أفريقيوا. وجورت مناقشوة  إلوى شوؤون ىذه الندوة تطرقت
المنوواخ االقتصووادي الووراىن  واحتموواالت النمووو المسووتقبمي  وفوورص تحقيووق العائوودات  وتمويوول االتصوواالت 

 وتحديات التوسع العالمي. 
 

 مؤتمر المندوبين المفّوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت 
الوودول األعضوواء الوودور المسووتقبمي  ىووو الحوودث الرئيسووي الووذي تقوورر خاللووو مووؤتمر المنوودوبين المفوضووين

التووووأثير عمووووى تنميووووة تكنولوجيووووات المعمومووووات  لممنظمووووة  ويتحوووودد بووووذلك نفوووووذ المنظمووووة وقوووودرتيا عمووووى
 .عمى الصعيد العالمي (ICTs) واالتصاالت

لالتصواالت. وينعقود  الودولي موؤتمر المنودوبين المفوضوين ىوو أعموى ىيئوات وضوع السياسوات فوي االتحواد
والماليووة  االسووتراتيجيةويعتموود الخطووط  ضووع السياسووات العامووة لالتحووادويالمووؤتمر موورة كوول أربووع سوونوات 

. جموع ىوذا لجنوة لووائح الراديوو وأعضواء المجموس وينتخوب فريوق اإلدارة العميوا لممنظموة وأعضواء الرباعيوة

http://www.itu.int/council/index-ar.html
http://www.itu.int/council/index-ar.html
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&link=rrb&lang=ar
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&link=rrb&lang=ar
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تشورين  ٕٕإلوى  ٗالمؤتمر  الذي عقد برعاية وزارة االتصاالت والنقل في المكسيك في الفترة الممتدة مون 
ن الودول األعضواء فوي االتحواد الودولي  م ٚٙٔمن ومتخصص مشترك  ٕٕٕٓ  أكثر من ٕٓٔٓاألول 
سفير مما جعل منو أىم حدث  ٖ٘نائب وزير و ٕٙوزير   ٓٚقطاع منتسب لالتحاد باإلضافة إلى  ٕٗ

 من نوعو يعقد في مدينة جوادالخارا. 
ترأس د. عماد حب اهلل الجنة التقنية في الوفد المبناني والتي حضرت وتابعت الممف التقني الذي قدم إلى 

تحاد الدولي لالتصاالت والذي أدان إسرائيل واتيميا بالقرصنة واالعتداء عموى شوبكات اليواتف الخمووي اال
 والثابت في لبنان.  

 
 2212 قانون االتصاالت وأنظمتو في مؤتمر الشرق األوسط

 تسعى الييئوة دوموًا لتعزيوز الوروابط بينيوا وبوين جميوع المعنيوين بقطواع االتصواالت. وعميوو  شواركت وحودة
   في العديد من المؤتمرات الدولية.ٕٓٔٓالشؤون القانونية والتراخيص في الييئة خالل العام 
الياس شديد في موؤتمر "أي بوي سوي"  السونوي المحامي وفي ىذا السياق  شارك مستشار الييئة القانوني 

 –فوي دبوي  ٕٓٔٓ األول تشورين الوذي عقود فوي السادس لقوانين وأنظمة االتصاالت في الشورق األوسوط 
 المنطقووووة  فووووي والتنظيميووووة القانونيووووة التطووووورات أحوووودث عمووووى الضوووووء وسوووومط  اإلمووووارات العربيووووة المتحوووودة

 لعودد مفصومة تحمويالت الحاليوة  كموا تخمموو االتصواالت قطواع  مجريوات إلوى باإلضوافة العممية والتحديات
 .  القطاع تنظيم وخبراء االتصاالت مجال في المتخصصين المحامين من كبير

كما تم التطرق إلى مواضيع ميمة مختمفة  ناقشويا خبوراء فوي القطواع قودموا مون الشورق األوسوط  أوروبوا  
الواليووات المتحوودة األمريكيووة واسووتراليا نووذكر منيووا اإلطووار التنظيمووي  اتسوواق الممارسووات التنظيميووة  أفضوول 

التكنولوجيووات الجديوودة  مضوومون الممارسووات التنظيميووة  حوول النزاعووات  الحزمووة العريضووة  االنتقووال إلووى 
 الياتف الخموي  شبكات الجيل القادم  التنا م واالنسجام في األنظمة  مشاركة البنى التحتية والترخيص.

 
 12االجتماع التحضيري الثاني لالتحاد الدولي لالتصاالت حول المؤتمر العالمي لالتصاالت الالسمكيّة 

بشووأن  الوودولي لالتصوواالت اجتموواع االتحووادت فووي الييئووة فووي شووارك خبووراء موون وحوودة تكنولوجيووا االتصوواال
 ٕٗسويسوورا فووي  –الووذي عقوود فووي جنيووف  ٕٕٔٓالتحضووير لممووؤتمر العووالمي لالتصوواالت الراديويووة لعووام 

. فووتح ىووذا االجتموواع المجووال أمووام المشووتركين لتبووادل وجيووات النظوور وتسووميط ٕٓٔٓتشوورين الثوواني  ٕ٘و
لموؤتمر الجيات المعنيوة حيوال جودول أعموال  اوموقف لممسودة األولية الضوء عمى االقتراحات المشتركة 
 .ٕٕٔٓالعالمي لالتصاالت الراديوية لعام 
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 بناء القدرات المؤّسسّية والدولّية 2

بنوواء  إلووىركووزت الييئووة  فووي إطووار جيودىووا الراميووة -  ٕٓٔٓفووي العووام 
القوووودرات المؤسسووووية  عمووووى توووودريب الموووووظفين لتعزيووووز تبووووادل المعووووارف 
والتقنيوووات  وعموووى تزويووودىم بأحووودث المعموموووات حوووول أىوووم القضوووايا فوووي 
قطووواع االتصووواالت. فوووي المقابووول  أقاموووت الييئوووة شوووراكاٍت موووع منّظمووواٍت 
عالمّيووٍة مووون أجوول اكتسووواب األدوات التقنّيوووة األساسووّية الضووورورّية لترشووويد 

 اتيا الداخمّية وتعزيز قدرات الييئة عمى تنفيذ برنامجيا التنظيمّي. عمميّ 
 

 تطوير الموارد البشرّية 1.2
  عوززت الييئووة قودرات فريووق عمميوا وأقامووت دورات تدريبيوة داخميووة وخارجيوة ركووزت فييووا ٕٓٔٓفوي العووام 

 عمى تقاسم المعرفة وعمى أساليب تطوير الميارات والمعارف. 
 

 معرفة والتدريبات الداخمّيةمشاركة ال 1.1.2
الوثوائق أىوم  تووفيرتّم يوالمعرفوة حيوث آليوات تقاسوم تطووير في تحديث و الييئة استمرت   ٕٓٔٓفي العام 

عموى  ة بذلكخاصمكتبة في التي تعالع قضايا االّتصاالت األخيرة التنظيمّية  التقنّية والعاّمة والمعمومات 
 الداخمي.  اإللكترونيموقع الييئة 

في المقابل  أطمقت الييئة مشروع تدريبي داخمي يساىم فيو جميع مووظفي الييئوة عبور تقوديميم إلوى بقّيوة 
المجموعووة دورًة تدريبّيووة كاممووة تغطّووي مروحووة كبيوورة ومتنّوعووة موون المواضوويع التووي يمكوون أن تفيوود أعضوواء 

ن اإلشارة في ىذا السوياق إلوى أّنوو الييئة كاّفة في أعماليم اليومّية أو في تطوير ذاتيم ومعرفتيم. ال بّد م
الجيوول المسووتقبمي موون المنّظمووين مثوول تتنوواول مواضوويع متنّوعووة داخميووة تووّم تقووديم أكثوور موون عشوورة عووروٍض 

والتجارة المتنّقمة وتطبيقات الخميووي الخاّصوة بالصوحة اإللكترونّيوة والتعمويم اإللكترونوي والجيول الثالوث مون 
  يرىا...و المنّظمين 

أعضوواء فريووق الييئووة لكاموول نوودوٍة إبداعّيووة  ٕٓٔٓآب قامووت الييئووة فووي أ  لتوودريب الووداخميوضوومن جيووود ا
العموول لتشووجيع المبوووادرات عمووى كيفّيووة تغييوور عووادات  وألقووت الضووووء  قسوومًا نظرّيووًا وآخوور عممّيوواً  تضوومنت
 .أكبرمن أجل فعالية اإلبداعية 
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 التدريبات الخارجّية 2.1.2

تؤمن الييئة أّن التدريب يشكل عنصرًا أساسويًا ضومن إطوار تنميوة قودراتيا البشورّية. وبوالر م مون محدودّيوة 
تعزيز قدرات المتعاقدين معيا ضمن الموارد المتاحة. في ىذا السياق  عمى الموارد المالية  عممت اإلدارة 

يووة وتعميميوووة محّمّيووة  إقميميوووة مجموووس إدارة الييئووة فوووي نشوواطات تدريب وأعضوواء ظفينمووو عوودد مووون الشووارك 
 ودولّية تناولت مواضيع كثيرة ومتنّوعة.

 
 (USTTI)تدريبات معيد التدريب عمى االّتصاالت في الواليات المّتحدة 

فووي دوراٍت تدريبّيووة عالمّيووة متنّوعووة عبوور معيوود التوودريب عمووى  ٕٓٔٓشووارك موّظفووو الييئووة خووالل العووام 
  إدارة حّيوووز التووورّددات ومراقبتوووو تمحوووورت فوووي معظميوووا حوووول (USTTI)االّتصووواالت فوووي الواليوووات المّتحووودة 

التحميل اليندسي والتماثل الكيرومغناطيسوي وقياسوات حّيوز التورّددات ومراقبتيوا والنشور والمعوايير  وتقنيات
 التقنّية.

 
 االجتماع الثالث عشر لفريق العمل العربي الدائم لمطيف الترددي

شارك رئيس الييئة باإلنابة الدكتور عماد حب اهلل ومدير حيز الترددات في الييئة الميندس محمد 
في االجتماع الثالث عشر لفريق العمل العربي الدائم لمطيف الترددي الذي عقد في تونس في  أيوب 

حضير لممؤتمر و الت اإلعداد إلى. ىدف ىذا االجتماع ٕٓٔٓوالسادس آذار  األولالفترة الممتدة بين 
  االطالع عمى التقارير عن المواضيع المتعمقة بالتنسيق في مجال إدارة (WRC-2012)الراديوي القادم 

الطيف الترددي  التنسيق بين المجموعة العربية والمجموعات اإلقميمية األخرى )األوربية  واألمريكتين 
القادم وتحديد مكانو وموعد انعقاده حيث  إعداد جدول أعمال االجتماع إلىباإلضافة  والدول المستقمة(

تم االتفاق عمى استضافة اإلدارة المبنانية لالجتماع القادم لمفريق في النصف األول من الشير الثاني 
 . ٕٓٔٓعشر لعام 

 
 ورشة عمل حول مستقبل الشبكات الثابتة

حول مستقبل الشبكات الثابتة  مجموعة الييئات المنظمة لشورو_المتوسطةشاركت الييئة في ورشة عمل 
لتحفيوز  اسوتراتيجياتفي شرم الشيخ. ىودفت ورشوة العمول إلوى البحوث فوي وضوع  ٕٓٔٓوذلك في نيسان 
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المنافسة في قطاع شبكات اليواتف الثابوت  موع األخوذ بعوين االعتبوار الموقوع المميوز لمشوبكات الثابتوة فوي 
مون يختموف عون معظوم دول أوروبوا الغربيوة الوذي   و بمدان عديدة وفوي دول الشورق األوسوط وشومال إفريقيوا

ىووذا المعوودل بوودا  أن)عممووًا فييووا مقارنووة مووع المنطقووة المعنيووة  معوودل اختووراق اليوواتف الثابووت ارتفوواع حيووث 
  يتجوواوز معوودل اختووراق منطقووة الشوورق األوسووط وشوومال إفريقيووا ففوويبالتنوواقص خووالل األعوووام الماضووية(. 

بعوض الثابتوة  مموا ىوو مماثول لوضوع الوطنيوة تغطيوة بسبب نقص ال معدل اختراق الثابتالياتف الخموي 
ىودفت ورشوة العمول إلووى المقارنوة بوين السياسوات فووي عودد مون بوالد الشوورق وقوود الودول األوروبيوة الشورقية. 

األوسط وشومال إفريقيوا والودول األوروبيوة بيودف تحفيوز المنافسوة فوي قطواع شوبكات اليواتف الثابوت  والوى 
 .األطر التنظيميةل تطوير دور الياتف الثابت ووسائل دعم ىذا الدور من خالل مناقشة خبراء حو 

 
 ورشة البنك الدولي التدريبية حول مفاوضات منظمة التجارة العالمية

قدم البنك الدولي دورة تدريبية حول الخدمات المالية وخودمات تكنولوجيوا المعموموات واالتصواالت وتمكوين 
ضووومن إطوووار التحضوووير لالنضووومام إلوووى لمنظموووة التجوووارة العالميوووة  (ITeS)خووودمات تكنولوجيوووا المعموموووات 

(WTO).  وتوجيوت إلوى  ٕٓٔٓتموز وأوائل حزيران  أواخر شيرعقدت ىذه الحمقة الدراسية في فيينا وقد
 معاىد البحوث. و  الدوائر الحكومية المعنية  المنظمات اإلقميمية  المؤسسات التعميمية

باإلضووافة إلووى المفاوضووات حووول االتجاىووات الماليووة ذات الصوومة بسووياق منظمووة التجووارة العالميووة  ركووزت 
تكنولوجيووا المعمومووات  الورشووة التدريبيووة عمووى األثوور االجتموواعي االقتصووادي النوواتع عوون تطوووير خوودمات 

سوومط ممثمووون عوون البنووك الوودولي الضوووء عمووى وقوود االتجاىووات الناشووئة والفوورص العالميووة فووي ىووذا المجووال. 
 . في ىذا المجال أىمية تحرير قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتحديات التنظيمية

 ورشة عمل حول تعيين القوة التسويقية اليامة 
متوسوووطية لمييئوووات المنظموووة حوووول  دور دراسوووة القووووة  األوروشووواركت الييئوووة فوووي ورشوووة عمووول المجموعوووة 

وىوودفت إلووى   ٕٓٔٓفووي تموووز  ةالتسووويقية اليامووة فووي وضووع األنظمووة. عقوودت ورشووة العموول فووي برشوومون
باإلضوافة   تسميط الضوء عمى المنطق التنظيمي وراء مبدأ األنظمة التي تنطموق مون مبودأ القووة التسوويقية

إلى المقارنة بين تطبيق مبدأ القوة التسويقية اليامة في دول الشرق األوسط وجنووب إفريقيوا ودول االتحواد 
ليوات آعمى الجوانب العمميوة لمراجعوات السووق والتوي تتعموق بشوكل مباشور بطورق و   وتم التركيز األوروبي
تحوووديات   دراسوووة وتحميووول المووون الووودول  العوامووول المييمنوووة والعالجوووات المعتمووودة فوووي عووودد البيانووواتجموووع 

 . استبدال الياتف الثابت بالخموي وأنظمة بيع الجممة بالمقارنة مع أنظمة البيع بالتجزئةالتنظيمية ك
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 ورشة عمل حول شبكات الجيل الجديد وتأثرىا عمى السوق والتنظيم
رىوا عمووى يديوود وتأثمتوسووطية حوول شووبكات الجيول الج –شواركت الييئوة فووي ورشوة عموول المجموعوة االورو 
. ىدفت ورشة العمل إلى االعتماد عمى المناىع ٕٓٔٓالسوق والتنظيم التي عقدت في ليزبون في أيمول 

تناولوت وقد لجيل الجديد. االتنظيمية لتحفيز اختراق خدمات الحزمة العريضة عبر النشر السريع لشبكات 
 فالجديوووودة حووووول الجيوووول الجديوووود والمواقوووومعظووووم النقاشووووات مواضوووويع إدخووووال توجييووووات االتحوووواد األوروبووووي 

 وقد تركزت حول:   المختمفة لدول ومشغمي االتحاد األوروبي 
 المنافسة في النفاذ إلى الجيل الجديد وحماية االستثماراتتشجيع  -

 تحفيز اختراق الحزمة العريضة بأسرع وقت ممكن -

ومجواري البنوى ذ إلوى قنووات حل العوائق التي تؤثر عمى سرعة نشر الخودمات وبدقوة أكثور دعوم النفوا -
 و يره.  المباني التحتية وتجييز

 ، الشبكات والخدمات(NGN)بنية شبكات الجيل الجديد 
 (NGN)ورّكوزت عموى شوبكات الجيول الجديود  ٕٓٔٓتشورين األّول  فويعقدت ورشوة العمول ىوذه فوي تركيوا 

باإلضوافة   وبناىوا بحسوب االّتحواد الودولي لالّتصواالت اتالشوبكىوذه معوايير   وتناولوت من الناحية التقنّية
ثوالث طبقواٍت نموذجّيوة والعالقوات السوائدة    وتحديود مسوتويات تفاعميوا فويإلى تقارب الشبكات والخودمات

االنتقووال إلووى شووبكات الجيوول مراحوول فووي مووا بووين ىووذه الطبقووات. تعموول ىووذه الشووبكات أيضووًا عمووى تفسووير 
ناجحوة مون التركيوة التجربوًة الوتحوّول العمول(. وأخيورًا  ُتظيور ورشوة العمول ىوذه الجديد )كيفّية بودء الشوبكة 

 كاممة في تركيا.التغطية التحول والحيث 

 
 ورشة العمل اإلقميمية حول موضوع جودة الخدمات ألنظمة االتصاالت الالسمكية

 جووودة موضوووع حووول إقميميووة عموول ورشووةنظووم مكتووب تنميووة االتصوواالت فووي االتحوواد الوودولي لالتصوواالت 
شووووارك وقوووود  .ٕٓٔٓفووووي تووووونس حمامووووات فووووي تشوووورين األول  الالسوووومكية االتصوووواالت ألنظمووووة الخوووودمات

  في ىذه الورشة حيث تطرقت النقاشات متعاقد لدى الييئة الميندس سعيد حيدر  خبير في جودة الخدمة
 . إلى مواضيع متنوعة حول جودة الخدمة وتقنيات القياس مع خبراء من مختمف البالد
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 الترابطّية( ندوة فئة الترابط األساس )االّتصاالت
بتغطيوووة مسوووائل تقنّيووووة  ٕٓٔٓتشووورين الثووواني  فووويقاموووت ىوووذه النووودوة التوووي عقووودت فوووي المممكووووة المّتحووودة 

ُيَعوّد مون العوامول الرئيسوة المؤّديوة إلوى تنميوة قطواع اّتصواالت  والذي في مجال الترابط  وتنظيمّية وتجارّية
. تغّطي ىذه الندوة المجاالت األساسية التالية:  منفتح وناشٍط وفاعٍل وتنافسيٍّ

 خدمات الترابط -

 واتّفاقات الترابط (RIO)عروض الترابط المرجعّية  -

 بروتوكول اإلنترنت وشبكات الجيل الجديد -

 (LLU)فصل الحمقات المحّمّية  -

 ورشة عمل حول التزامات الخدمات العالمية وكيفية تجنب تشويو السوق
التوووي عقووودت فوووي  ة الشووواممةمتوسوووطية حوووول الخدمووو – األوروشووواركت الييئوووة فوووي ورشوووة عمووول المجموعوووة 

وكيفيوة الشواممة  ةتناولت االتجاىوات الجديودة فوي التزاموات الخدمو  والتي ٕٓٔٓتشرين الثاني  فيمراكش 
السووق. شووكمت ورشوة العموول حودثًا ميمووًا موع حمووول شوبكات الجيوول الجديود لمحزمووة العريضووة تجنوب تشووويو 

مين النفوواذ إلووى خوودمات الحزمووة العريضووة العاليووة السوورعة. وقوود دارت النقاشووات أوالتحووديات الجديوودة أمووام توو
 حول المواضيع التالية:

  ات الجديدة المطروحة من االتجاىإدراج الحزمة العريضة في تعريف التزامات الخدمة الشاممة و
 .كخدمة شاممة خدمات الحزمة العريضةاعتبار تعمق بفي ما يقبل الييئة األوروبية 

  المقاربوووة السويسووورية حوووول الشووواممة  و حوووول تصوووميم مخطوووط مبتكووور لمخدموووة  المغربيوووةالتجربوووة
 الشاممة.التزامات الخدمة 

  تكاليف الخدمات القدرة عمى تحملالشاممة  و تكاليف وتمويل التزامات الخدمة 

 مؤتمر حول تحديات وفرص شيكات الجيل الجديد والحزمة العريضة
شاركت الييئة في المؤتمر االتحاد الدولي لالتصاالت اإلقميمي لمتطوير في المنطقوة العربيوة حوول فورص 

. ٕٓٔٓوتحوووديات شوووبكات الجيووول الجديووودة والحزموووة العريضوووة الوووذي عقووود فوووي القووواىرة فوووي كوووانون األول 
عموووى دور االتحووواد الووودولي لالتصووواالت فوووي القطاعوووات المختمفوووة ىوووالل ىوووذا الموووؤتمر ت النقاشوووات تركوووز و 

دخال شبكات الجيل الجديد وتأثيراتيا    المواضيع التالية:  وانكب عمى معالجةوا 
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 القضوووايا التقنيوووة المتعمقوووة   وخاصوووة قضوووايا التنظووويم والسياسوووة المتعمقوووة بشوووبكات الجيووول الجديووود
ات الجيل الحالي إلى شبكات الجيل القادم  ونماذج االختبار لخودمات الجيول باالنتقال من شبك

 .  الجديد

  حاجووة حيووز التوورددات لشووبكات الجيوول الجديوود الالسوومكية والنقوواش الووراىن حووول تخصوويص حووزم
 الترددات الجديدة

  .نشاطات االتحاد الدولي لالتصاالت في مجال الجيل الجديد 

 االت في المنطقة العربية مؤتمر تشكيل أسعار شبكات االتص
نظوورًا إلووى التغيوورات التووي أصووابت قطوواع التكنولوجيووا وتأثيرىووا عمووى ىيكميووة قطوواع االتصوواالت وتكنولوجيووا 

تشوكل خدمات االتصاالت تعديل تكاليف وأسعار وضع نماذج لتحديد و االتصاالت والمعمومات  وبما أن 
صوووحية  نظوووم مكتوووب تنميوووة االتصووواالت واالتحووواد الووودولي التنافسوووية ضووومان المسووواواة  والل ياً أساسووو عوووامالً 

أسوووعار شوووبكات االتصووواالت فوووي المنطقوووة نمووواذج لسوووبل تحديووود لالتصووواالت ورشوووة عمووول تحوووت عنووووان " 
 العربية". 

دعيووت الييئووة لممشوواركة فووي ىووذا المووؤتمر التوودريبي الووذي أداره خبووراء دوليووين مشوويورين وركووز عمووى تزويوود 
الخبوورات الدوليووة  والتجووارب و الضوورورية   ةخمفيووات النظريووالعووام والخوواص( بالمشوواركين )موون القطوواعين ال

تحديوود مزايووا ومضووار نموواذج التفصوويمي لالتطبيقيووة. موونح ىووذا المووؤتمر جميووع المعنيووين القوودرة عمووى التحميوول 
األسووعار المختمفووة  بمووا فووي ذلووك آثارىووا عمووى حسوواب التعريفووات بنوواًء عمووى التكمفووة لخوودمات البيووع بالجممووة 

 التجزئة وتحديات جمع البيانات.      و 

 الموازنة والموارد الماليةإدارة  2.2
المؤّسسوة. بنواء جيودىوا فوي  موع بوالتزامنالقيوام بمياميوا المووارد  عمموت الييئوة عموى محدودية بالر م من 

مؤّسسوواٍت دولّيووة  وعمووى التعوواون مووع  ٕٔٔٓميزانّيووة عووام وضووع  وكمووا فووي كوول عووام  انكبووت الييئووة عمووى 
خاصة في ما يتعمق القدرات  النفقات والمضي في بناءفي خفض  لتأمين موارد إضافية لمييئة مما يساىم

 .التي تحتاجيا ىذه المؤسسة الفتية اإلجراءات الداخمّيةبتطوير 
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 الييئةموازنة تحديد  1.2.2
وبينوت تفاصويل   ٕٕٓٓ/ٖٔٗوفقًا لما ينّص عميو قانون االّتصواالت  ٕٔٔٓلعام نتيا مواز الييئة أعدت 

فوي أدائيوا لمياميوا الحاليوة  باإلضوافة إلوى نفقوات  موحودات المختمفوةل نفقات االسوتثمار والتشوغيل المتوجبوة
مثووول مراقبوووة جوووودة الخدموووة  إدارة حّيوووز  ٕٔٔٓعوووام القيوووام بيوووا التوووي تنووووي الييئوووة  التجييوووزات واألولويوووات

موازنووة تضووّمنت وقوود  دات وشووؤون المسووتيمك.التوورّددات ومراقبتووو  إلووى جانووب مشوواريع الموافقووة عمووى المعوو
مون وزارة االّتصواالت وِمَنحوًا مون البنوك الودولي والوكالوة األميركّيوة  حكومّيوة اتمسواىم ٕٔٔٓالييئوة لعوام 

 .(USAID)لمتنمية الدولية 

 التعاون مع المؤّسساٍت المحمية، اإلقميمية والدولّية 2.2.2
الدولّيووة بمووا فييووا البنووك الوودولي واالّتحوواد األوروبووي موون أجوول  عوودٍد موون المنّظموواتدعمووًا موون الييئووة نالووت 

ألداء ميووام األدوات التقنّيووة األساسووّية ممووا أدى إلووى البوودء فووي اقتنوواء الييئووة   تتمويوول مشوواريع بنوواء القوودرا
 . الداخمّيةاإلجراءات تعزيز المراقبة كما إلى البدء في تطوير و 

 مشروع مساعدة البنك الدولي
"صووندوق التنميووة  موون $ٖٕٜٓٓٗبقيمووة  ىبووةمووع البنووك الوودولي تتمقووى الييئووة بموجبووو  اً اتفاقوو وقعووت الييئووة
 . تمويل مشروع "بناء قدرات الييئة في مجال تنظيم قطاع االتصاالت""  بيدف المؤسساتية

  تعزيوووز إجوووراءات الييئوووة الداخميوووة تطوووويريتضووومن بووودأت الييئوووة بتنفيوووذ القسوووم األول مووون ىوووذا المشوووروع و 
الشوووركات المحميوووة والدوليوووة إلوووى  . وبعووود دعووووةالشوووفافية وتطووووير وسوووائل التواصووول موووع المعنيوووين بالقطووواع

وطمبوت   شركات مؤىموة ٙ  وضعت الييئة قائمة مختصرة تضم ما تقدم منياومراجعة  عروضاستدراج ال
 . مفصلعرض الخدمات اللطمب تقديم  الستجابةا منيا

 التقنّيةمساعدة االّتحاد األوروبي 
 ٓٓٓ.ٓٓ٘وبووي موونح مبمووم بقيمووة لتووأمين الوودعم المووالي  أقوور االتحوواد األور المسووتمرة  ضوومن جيووود الييئووة

يوووورو لشوووراء بعوووض التجييوووزات التقنيوووة الضووورورية لتطبيوووق األطووور التنظيميوووة وتمكوووين الييئوووة مووون القيوووام 
 بمياميا. 
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يوووترات وبوورامع مراقبووة...( وبعووض وتغطووي ىووذه المنحووة نفقووات شووراء معوودات تقنيووة )أجيووزة خادمووة  كومب
معووودات مراقبوووة الحيوووز التووورددي وأجيوووزة نقالوووة لتحديووود المواقوووع ومعووودات طباعوووة المو وووو واألرقوووام التسمسووومية 

 لممعدات و يرىا.   
( لمشوروع ToR  عمى تحضوير الشوروط المرجعّيوة )مكتب إدارة المشاريععممت الييئة  بالتعاون مع وقد 

مميوون يوورو.  ٖ.ٔبما تووازي قيموة األمووال المخصصوة لوو  من قبل المجنة األوروبّية ممولمساعدة تقنّية 
اسوتكمال دراسوة عمميوة مونح تزويد الييئة بواألدوات التقنّيوة األسواس مون أجول  وينصب ىذا  المشروع عمى

ة التنفيذيوة الخطوإلوى تووفير   إضوافة تراخيص الحزمة العريضة من النواحي االقتصادّية والتقنّية والقانونّيوة
 الموضوعة منذ انطالق عمل الييئة في ىذا المجال.  ةالتنظيميلشطر  ةالمناسب

 سّتة عناصر أساسّية ىي:إلى تأمين ىذا المشروع وقد سعى 
 تطوووير إسووتراتيجّية األليوواف الضوووئّية والمسوواعدة فووي عموول مزايوودة تحرياار سااوق الحزمااة العريضااة :

 ص بحّق المرور...الحزمة العريضة وتنفيذ المرسوم الخا

 طاار خّطاة العمال البنوى التحتّيوة  والولووج تشوارك : تطبيوق القووانين األساسوّية مثول اإلطار التنظيمي وا 
إلوى الحمقووة المحّمّيووة  وتحضووير مسوووّدة خاّصووة بووالقوانين األساسووّية ومالحظووات خطّووة العموول المتعّمقووة 

  وتورخيص الخودمات الخمووي حتفواظ بوالرقم  وحّل النزاعات  وانتقال االشتراك موع االالشاممةبالخدمة 
 و يرىا من األطر التنظيمية الضرورية. المترابطة والمشّغمين  ير القانونّيين...

 مخّطط انتقال البّث  وترخيص نظام خاص بالبّث  وترخيص حّيوز التنفيذ التقني لإلطار التنظيمي :
 الترّددات  وتنفيذ نظام إعادة جمع األرباح والترقيم...

 قاموة الييمنوة  عوامول : إقاموة تحميول شوامل لمسووق عبور تحديود ضمان التنافس العادل فاي الساوق وا 
رسواء تحميول التكمفوة  باإلضوافة إلوىالتجزئوة. أسوعار مراقبوة و إسونادّية  مقارنوات رصد وعممّية ركز م وا 

 نماذج حسابية عممية ليا.

 االّتصاالت  وتعزيز : إنشاء كتّيب شامل خاص بخدمات ضمان حماية المستيمك ورضاه
 اإلجراءات التي تيدف إلى ضمان حماية حقوق المستيمكين.

 رسوواء إسووتراتيجّية االّتصووال زيااادة التوعيااة وتعزيااز االّتصاااالت : تطوووير المخطّووط التسووويقي لمييئووة  وا 
 تعزيز العالقات اإلعالمّية.و حول التحرير  

 

كات مؤىَّمَوة لمتقوّدم بعوروٍض إّنموا تقوّدم ثالثوة   وقوع االختيوار عموى سوبع شور ٕٓٔٓفي نياية كوانون الثواني 
. أّموا الُمزايود الوورابح  فقود توّم إشووعاره بوذلك ضومن ميمووٍة ٕٓٔٓفقوط بعوروٍض تقنّيووة ومالّيوة فوي نيسووان منيوا 
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الشوركة الرابحوة مون توقيوع العقود فوي  لوم توتمكن   وألسف الييئة الشوديد حّددتيا إجراءات االّتحاد األوروبي
 الوقت المناسب.

عوادة  تعّين عمى لجنة التقيويم إعوادة إطوالق العممّيوة بنتيجة ذلك تقيويم العوروض المتمقّواة األخورى. لكون   وا 
كموال تحضوير الوثوائق الضورورّية قصويرة لمغايوةالمتبقيوة ولسوء الحظ  كانت الميمة   إلقاموة المفاوضوات وا 

 األموال المخصَّصة ليذا المشروع.وفقدان كاّفة  الدعمإلغاء إلى  مما أدى  و ير قابمة لمتمديد
فريووق سووتمكن   تووم تخصوويص جووزء موون المنحووة لمقيووام بجوووالت دراسووية بووالر م موون ىووذه المعطيووات المؤسووفة

عموول الييئووة موون اكتسوواب المعرفووة والخبوورات عبوور حضووور جمسووات توودريبات فووي عوودد موون مقوورات الييئووات 
 . االتحاد األوروبيفي المنظمة الرسمية 

 

 وعي نشر ال. 3
طوواع مووع الفوواعمين  فووي ق إلووى التواصوولالييئووة سووعت   ٕٓٔٓفووي العووام 

بقوووائيم عموووى إطوووالع االتصووواالت  الوووداخمّي والخوووارجّي والتفاعووول معيوووم وا 
نجازاتيووا.  إطووالق عوودٍد موون  ٕٓٔٓشوويد عووام  وقوودبمشوواريع المؤّسسووة وا 

رقموووووي إلوووووى ورش عمووووول تواصووووول مووووون المتنوعوووووة  المبووووادرات اإلعالمّيوووووة 
واجتماعات وتنظيم األحداث إلى جانب إقامة المحاضورات ضومن إطوار 

 عمل المؤتمرات المحمّية والعالمّية. 
 وسائل اإلعالم 1.3

ضوومان نشوور ا و عوون مشوواريعيا وقراراتيوو لإلعووالن ٕٓٔٓعووام  قامووت بالييئووة بجيوود إعالمووي خوواص خووالل
صوووحافي عبووور الوسوووائل اإلعالمّيوووة وبيوووان مقوووال  ٖٓتوووّم إصووودار أكثووور مووون  وقووود. حوووول أنشوووطتيا لتوعيوووةا

 المحمّية وتّم نشرىا عمى نطاق واسع.
خووالل ن لحضووور األحووداث والمووؤتمرات التووي نّظمتيووا ين والمراسووميالصووحافيّ دعووت الييئووة  ٬إلووى جانووب ذلووك

 ع بطريقة أفضل.من أجل مساعدة المراسمين عمى فيم التحّديات المرتبطة بكل موضو ىذا العام 
عموى بعوض المقابالت التمفزيونّية التي ُأجريوت موع أعضواء مجموس إدارة الييئوة وخبرائوو بعض تّم بّث  وقد

الييئة وميزانّيتيا وتمويميوا  والعمول تنظيمية ىامة وشرح ميام مواضيع لتغطية القنوات التمفزيونّية المحمّية 
والمشاريع اإلستراتيجية التوي تعمول عمييوا  ٬انطالق العملمنذ  التنظيمي والميداني واإلنجازات التي حققت

وحاجوووات أسوووواق االتصووواالت المبنانّيوووة وقووودرة مقوووّدمي الخووودمات عموووى تمبيوووة ىوووذه الحاجوووات باإلضوووافة إلوووى 
 العالقة بين الييئة ووزارة االتصاالت ومشاكل التداخل.
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 اإللكترونيّ  تواصلال 2.3
اإللكترونووي الووداخمي لمتواصوول مووع الجميووور حووول  يوواالرسوومي وموقع اإللكترونووي تسووتعين الييئووة بموقعيووا

 إنجازات الييئة عمى الصعيدين التنظيمي والميداني. 
  دوريووووًا لضوووومان نشوووور المعمومووووات أمووووام الرسوووومي والوووداخمي  الييئووووة بتحووووديث موقعييووووا اإللكتوووورونيين متقوووو 

 جميورىا المتنوع بطريقة دقيقة ومحدثة. 
 

 اإللكتروني لمييئةالموقع  1.2.3
أكبر مجموعة ممكنة عمى نشاطاتيا  خالصةتعميم رّكزت الييئة عمى تطبيقًا لمبدأ شفافية عمميا وأدائيا  

تشوارك  ٬الشوّفاف عموى أكمول وجووالتواصول من المستثمرين ومقّدمي الخدمات والمستيمكين. ولتحقيق ىذا 
صووووداراتيا وأخبارىووووا وقراراتيووووا ومووووذّكراتيا العامووووة الييئووووة جميووووع استشوووواراتيا  الرسوووومّية وأنظمتيووووا وأحووووداثيا وا 

الييئوة  سوعيًا  ىوذه المعموموات عموى موقوعكافة عبر نشر   وذلك والمعمومات الميّمة مع المعنيين بالقطاع
لى في لبنانتوفير مدخل إلكتروني لجميع المعنيين بقطاع االتصاالت إلى  تغطيوة توسيع رقعوة انتشوار  وا 
 العالمّية.تصاالت االالييئة في سوق أداء 

   بعد أن أعيدت صيا ةالتركيز عمى  نى المحتوى وسيولة تصّفح الموقع اإللكتروني وسرعتو وقد جرى
بطريقوة تسووّيل النفوواذ وتوم إظيووار ىوذه التعووديالت موّجووو إلوى المسووتيمك مبسوط المحتوووى فوي أسووموٍب  بعوض
 . من الموقع من أماكن مختمفةإلييا 

 
إن فووي المجووال التنظيمووي والميووداني والتوودريبي ونشوور التوعيووة  ظيوور الموقووع لمزائوورين تحديثاتووو األخيوورة وي
 :منياباإلضافة إلى تطوير دائم لممحتوى والشكل واألدوات المتوفرة  و 
  لمساعدة األىل في ذلك أدوات وتوفير تكريس قسٍم جديٍد لحماية األطفال 

  بمعطيوات بيانوات السووق بعوض وتحوديث  ٬والثابت فوي لبنوان الخمويتحديث قسم العروض وتعرفات
   وأرقام جديدة

 اإللكتروني في الموقع في مركز المعمومات ياالصحافّية وعروضات الييئة بيانات توفير. 
  سمس وسريع. تحميل الصفحات لتصّفح  تسريع وقت 
  والممفّووووات محتوووووى الموووون أجوووول البحووووث فووووي خصووووائص  ٕٓٔٓإضووووافة محووووّرك بحووووٍث متطووووّوٍر عووووام

أقسام معّينة بحسب خيارات متعددة إن البحث ب. يسمح ىذا المحّرك لمزائرين المرتبطة بو اإللكترونّية
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تعورض النتوائع   و يريودون فتحيوامعينوة أنوواع ممفّوات زمنية محددة أو عون خالل فترة أو عمى الموقع 
 وع الممّف.عمى شكل جدول يحّدد عنوان المحتوى وتاريخ اإلصدار والفئة/القسم ون

 
 ثالث سنوات متتالية.وذلك لمرموقة عديدة  جوائزيود  حاز موقع الييئة ىذه الج بنتيجةو 

 
         

 

 
 
 
 

 
ضوومن جوووائز  الجااائزة البرونزّيااة  حووازت الييئووة عمووى ٕٛٓٓفووي تشوورين الثوواني  -

فوووووي لبنوووووان عووووون فئوووووة المنّظموووووات العالمّيوووووة الحكومّيوووووة و يووووور  ٕٛٓٓالويوووووب لعوووووام 
 الحكومّية. 

 
ضوومن جووائز الويووب الجاائزة الفضااّية   حصودت الييئووة ٕٓٔٓفوي كوانون الثوواني  -

 . في لبنان عن فئة المنّظمات الحكومّية ٜٕٓٓلعام 
 
ضووومن جااائزة "اإلبااداع فاااي التصااميم"   ربحووت الييئووة أيًضوووا ٕٓٔٓفووي نيسووان  -

عون فئووة المواقووع اإللكترونّيووة لمييئووات  ٜٕٓٓجووائز درع الحكومووة اإللكترونّيووة لعووام 
 والمؤّسسات العاّمة. 

 
 

موووع السووونوات  ٕٓٔٓلسووونة ر مقارنوووات نتوووائع إحصووواءات الموقوووع تظيووو ووفقًوووا لمتقوووارير اإلحصوووائّية لمموقوووع
 ارتفاعاً ملحىظاً في معذل زيارة المىقع٬ معذل تصفح الصفحت وعذد السائرين.  الماضية
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ت الموقوع مظيورًة ارتفواع فوي معوّدل النقورات يوميوًا نشواطالمحوة عاموة حوول  أدنواه الرسوومات البيانّيوة  تقدم
% ٖ٘ %   وفووي معووّدل زيووارة الموقووع يوميًّووا بنسووبةٖٔ%  معووّدل تصووّفح الصووفحة يوميًّووا بنسووبة ٕٔبنسووبة 

 .ٜٕٓٓمقارنة مع عام 
 الزوار اليوميعدد 

 

 
 عدد النقرات اليومية
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 الداخميّ التواصل  2.2.3
 ةالمعرفولتبادل وتشارك منّصة  نّية إلى موقع الييئة االلكتروني الداخمي   تحول ٕٛٓٓمنذ إطالقو عام 
 ٓٓٔواسع مع إضافة أكثر مون قد تّم تحديث محتوى الموقع الداخمي عمى نحو و الييئة.  بين فريق عمل

 ٕٓٔٓلنشوواط التواصوول الووداخمي  وزعووت الييئووة عووام  واسووتكماالمتخصصووة. عروضووات دراسووة و تقريوور و 
ممحق إخبواري داخموي تتطوّرق فيوو إلوى أىوم موا يجوري داخول الييئوة و خارجيوا مون نشواطات  ٓ٘أكثر من 

دارية وتدريبية واجتماعية  . تيم فريق العمل تنظيمية وا 
 

 تنظيم المؤتمرات وورش العمل 3.3
نظوم فريوق عمول الييئوة أحوداثًا وورش  ٬في سياق إستراتيجية الييئة التي ترتكز عمى الحوار ونشر التوعية

 عمٍل متنّوعة شممت:
 

 ورشة عمل تقنّية لممّثمي محّطات البث التمفزيوني واإلذاعي 1.3.3

أقامووت الييئووة المنّظمووة لالتصوواالت  ٬إدارتووووتحووديث عمووى ضوووء جيووود الييئووة فووي تنظوويم حّيووز التوورّددات 
محطّووة  ٕٙممّثموين عوون خالليووا جمعوت  ٕٓٔٓآب  فوويورشوة عموول فوي مركزىووا الواقوع فووي وسووط بيوروت 

شورح كيفّيوة   وتم خالليا أىداف الخطة الموضوعة في ىذا المجال  والتركيز عمى تمفزيون وراديو متنّوعة
 .من الييئةمعمومات المطموبة الملء بيانات طمب الحصول عمى 

جوورت ضوومن سمسوومة موون األعمووال المتعّمقووة قوود تجوودر اإلشووارة فووي ىووذا السووياق إلووى أن ورشووة العموول ىووذه 
بوووين الييئوووة والووووزارات المختّصوووة و يرىوووا مووون القوووائم بجيوووود الييئوووة فوووي مجوووال حّيوووز التووورّددات والتنسووويق 

الييئوة  مون قبولمتابعوة القورارات التوي توّم اتخاذىوا  موىوقد انكبوت المجتمعوون ع .المؤّسسات العاّمة المعنّية
 موون ٕٓٔٓوبووين الييئووة والمجمووس الوووطني لإلعووالم فووي آب موون جيووة   ٕٓٔٓووزارة اإلعووالم فووي تموووز 

التي يعاني منيا البث التمفزيووني  أجل إيجاد الحمول المناسبة لمشاكل التداخل والتشويش جية أخرى  من
 .واإلذاعي في لبنان
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 متوّسطّية لممنّظمين حول الييئات المنّظمة المستقّمة  -مؤتمر الشبكة األورو 2.3.3

لمييئوات المنظموة التاسوع عشور والعشورين متوسوطي -نظمت الييئة واالتحاد األوروبي فوي الموؤتمر األورو
الييئوة عقود ىوذا الحودث اعترافوًا بتأسويس وقود توم لالتصاالت بعنوان "ىيئات منظموة مسوتقمة لالتصواالت". 

   ذاتو. الناجح في لبنان ولتشجيع مخطط وزيري االتصاالت في سوريا وفمسطين عمى إتباع النيع
ركز اليوم األول عمى األبعاد "السياسية" لمبدأ استقاللية الييئات المنظمة  كما دار النقاش حول مواضيع 
تتعموووق بمزايوووا االسوووتقاللية  التطووووير المؤسسووواتي الجديووود فوووي االتحووواد األوروبوووي والتجوووارب فوووي المنطقوووة. 

شوربل نحواس  معوالي وزيور  تميزت الجمسوة األولوى بمشواركة معوالي وزيور االتصواالت فوي لبنوان الودكتورو 
متوسوطية  –االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في فمسطين السيد مشيور ابو دقوة  رئويس الشوبكة االورو 

لممنظمين السيد منتصر بواهلل مون المغورب ونائوب رئويس مجموس الييئوات التنظيميوة األوروبيوة لالتصواالت 
عضو مجمس اإلدارة في الييئة   الجديد لممنظمين(االلكترونية السيد كريس فونتان )معيد اإلتحاد الدولي 

باإلضافة إلى   باديأالسيد باتريك عيد  ممثمة األعمال عن المفوضية األوروبية في لبنان السيدة سيسيل 
متوسووطية لممنظمووين. كمووا دعووي  –مجمووس إدارة الييئووات المنظمووة المشوواركة فووي الشووبكة االورو أعضوواء 

 مجتمع المدني واإلعالم لممشاركة في النقاش.الو  ممثمين من قطاعات الصناعة
 

متوسووطية والييئووة -وفووي اليوووم الثوواني  شوويد المووؤتمر حمقووة حوووار تقنووي مغمقووة بووين أعضوواء الشووبكة األورو
المنظمة لالتصاالت في لبنان بحضور مستشارين رفيعي المستوى من وزارة االتصاالت  قطاع الصناعة 

خالليا مناقشة اسوتقاللية الييئوات المنظموة مون خوالل تسوميط الضووء جرى ين  المبناني يناألكاديميبعض و 
قبوول فووتح المجووال أمووام أعضوواء الشووبكة لتقووديم لمحووة عامووة حووول الييكميووات  اعمووى تجربووة األردن والنمسوو

عووورض لممخوووص األفكوووار التوووي توووّم توووداوليا توووم . وفوووي الختوووام  ةالماليوووة والتنظيميوووة لكووول ىيئوووة عموووى حووود
واتفاق عمى متابعة الحوار والتواصل بوين األعضواء بموا يعوّزز اسوتقاللية تجارب  واستخالص العبر من ال

 الييئات المنظمة ويرقى بقطاع االتصاالت إلى أفضل المستويات العالمية.
 

 اجتماع المجموعة العربّية إلدارة حّيز الترّددات 3.3.3

استضوووووافت ونظموووووت الييئوووووة بالتعووووواون موووووع الجامعوووووة العربيوووووة 
االجتموووواع الرابووووع عشوووور لفريووووق العموووول العربووووي الوووودائم لمطيووووف 

تشووورين الثووواني  أواخووورالتووورددي الوووذي عقووود فوووي الفتووورة الممتووودة 
 في فندق المتروبوليتان.  ٕٓٔٓكانون األول وأوائل 

http://www.tra.gov.lb/Library/Images/Uploaded Images/Conference/Nov30-10/5.JPG
http://www.tra.gov.lb/Library/Images/Uploaded Images/Conference/Nov30-10/5.JPG
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مجوووال إدارة حيوووز ي لترسووويخ التعووواون فووو ٜٜٚٔأنشوووف "فريوووق العمووول العربوووي الووودائم لمطيوووف التووورددي" عوووام 
  فضوواًل عوون الالسوومكيةمشوواركة وتبووادل وجيووات النظوور حووول مسووتجدات اتصوواالت الالتوورددات  موون خووالل 

إدارة وتنسيق جميع المسوائل ذات الصومة بوإدارة الحيوز  والموؤتمرات العالميوة لالتصواالت الراديويوة و يرىوا 
 الدول العربية. من المسائل المرتبطة بالحيز الترددي بين

متفواوض ووضوع المقترحوات العربيوة ل ويعقد "فريق العمل العربي الدائم لمطيف التورددي" اجتماعوات سونوية
سوونوات فووي  ٗالووذي ُيعقوود موورًة كوول " لراديويووةاالمووؤتمر العووالمي لالتصوواالت "المشووتركة لبنووود جوودول أعمووال 
 "االتحاد الدولي لالتصاالت" . 

قامة في لبنان ىذا االجتماع  نظيمتعممت الييئة بجيد ل بما يتوافق مع المقاييس الدولية لضمان وصول وا 
 وممتعة لجميع المشاركين.  مريحة
رئوويس فريووق العموول و بحضووور ومشوواركة وزيوور االتصوواالت المينوودس شووربل نحوواس  االجتموواع افتووتح وقوود 

أعضواء مجواس إدارة الميوت  ممثموة الجامعوة العربيوة السويدة رييوام و العربي الودائم السويد طوارق العوضوي  
الييئة  الودكتور عمواد حوب اهلل   ريوس الييئوة باإلنابوة  السويد باتريوك عيود  رئويس وحودة السووق والمنافسوة 

باإلضوووافة إلوووى اختصاصووويين فوووي إدارة والسووويدة محاسووون عجوووم  رئيسوووة وحووودة اإلعوووالم وشوووؤون المسوووتيمك 
 رددي من العالم العربي ووسائل اإلعالم. وتنظيم ومراقبة الطيف الت

شخصية من أىم خبراء إدارة وتنظويم ومراقبوة الطيوف التورددي  ٓ٘ٔاستضاف االجتماع ما يقارب الو وقد 
فووي العووالم العربووي لمناقشووة قضووايا حيووز التوورددات  وتوحيوود المواقووف العربيووة بالنسووبة لمختمووف بنووود جوودول 

 . ٕٕٔٓالمي لالتصاالت الراديوية المزمع عقده في جنيف سنة األعمال الذي سُيناقشو المؤتمر الع
والتنسيق اإلقميمي عمى ىذا الصعيد   ٕٕٔٓعام المقبل جدول بنود أعمال مؤتمر جنيف وجرت مناقشة 

آراء بعوض المصونعين والمشوغمين و ض آراء مجموعة األمريكيتين وجمعية اليوواة العالميوة ااستعر كما جرى 
 جدول أعمال المؤتمر الراديو.العالميين حول بنود 

أتاحووت لممشوواركين فرصووة التواصوول واالسووتمتاع  التووي تخموول االجتموواع العديوود موون النشوواطات االجتماعيووة
لبنووان. وكانووت االسووتراحات وحفووالت  ووذاء العموول  برعايووة عوودد موون شووركات االتصوواالت المحميووة مزايووا ب

نظموت داول بخصووص القضوايا المطروحوة. كموا مواصومة التولالمشواركين لقواء بوين بمثابة فرص   والدولية
حفول لممدعوين جوالت سياحية شممت وسوط بيوروت ومغوارة جعيتوا واختتموت ىوذا الحودث اإلقميموي بالييئة 

 أقيم  في البيال.عشاء رسمي 
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 المحاضرات في المؤتمرات المحمّية والعالمّية 4.3

في الموؤتمرات بحكم كفاءة وخبرة فريق عمل الييئة  وردت أعضاءه دعوات متنوعة لممشاركة والمحاضرة 
دورىوووا لمتواصووول ونشووور التوعيوووة حوووول ولتبوووادل التجوووارب والخبووورات. تغتووونم الييئوووة ىوووذه المحمّيوووة والعالمّيوووة 

 تنمية سوق االتصاالت في لبنان. ل ي تنكب عميياتومياميا صالحياتيا واألطر التنظيمية ال
 

 الجامعة المبنانية األمريكية لمتكنولوجيا" في ي لبنانفمستقبل قطاع االتصاالت محاضرة حول "

شووحادة عرضووًا تحووت عنوووان "مسووتقبل قطوواع االتصوواالت فووي لبنووان" فووي كمووال قوودم د.   ٕٓٔٓشووباط  فووي
  . وقووووووووووود ي حووووووووووواالتفوووووووووووقاعوووووووووووة عصوووووووووووام فوووووووووووارس فوووووووووووي الجامعوووووووووووة المبنانيوووووووووووة األمريكيوووووووووووة لمتكنولوجيوووووووووووا 

استيل د. شوحادة محاضورتو بممحوة عاموة حوول قطواع االتصواالت فوي لبنوان وسومط الضووء عموى مسوتقبل 
القطاع )الياتف الخموي والثابت والحزمة العريضة( عموى  ومدى تأثير إصالح ىذا فيوتحرير االتصاالت 

 لمبالد. الوضع االقتصادي والمالي
  والتوي ياوالعوائوق التوي تحود مون توسوع فوي لبنوانقطاعوات االتصواالت  أوضواعالودكتور شوحادة  حمل وقد

خوودمات تووؤدي إلووى احووتالل لبنووان مراتووب متووأخرة مقارنووة مووع الوودول المجوواورة عمووى صووعيد لووم تووزل أدت و 
تناول خطة تراخيص الحزمة العريضة المقترحوة مون قبول الييئوة والتوي تعوزز و  وشبكات الحزمة العريضة.
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عمووى مسووتوى شووبكات النقوول الوطنيووة  ومرفووق االتصوواالت الدوليووة )لنقوول المعمومووات(  المنافسووة الصووحيحة
تطووووير سووووق ن مووووشووودد عموووى أىميوووة دعوووم وتمكوووين الييئوووة المنظموووة لالتصووواالت    كمووواوشوووبكات النفووواذ

 االتصاالت المبناني وتحقيق المنفعة العامة. 
 

 المبناني –المؤتمر التركي 

برعايووة  بيووروتفووي  الموفنمبووك قفووي فنوود ٕٓٔٓنيسووان  فوويالمبنوواني االقتصووادي  –عقوود المووؤتمر التركووي 
  متحودثًا  فوي السوابق د. كموال شوحادة  رئويس الييئوة وموديرىا التنفيوذي . وقود شواركيالرئيس سعد الحريور 

  طاولة مستديرة حول التعاون االقتصادي وتبادل الخبرات. 
 

  أفريقيا تقارب دول جنوب آسيا والشرق األوسط وشماللمنّظمة " ما وراء التواصل“منتدى 

لالتصوواالت لووودول جنوووب آسوويا والشوورق األوسوووط وشوومال أفريقيووا مووؤتمر "موووا وراء « سووامينا»عقوود مجمووس 
مراجعووة أحوووال  وأىدافوو   وكووان موونبيووروت العاصوومة فووي ٕٓٔٓ" و ذلووك فووي نيسووان ٕٓٔٓ تاالتصوواال
أنموواط الفوورص المتاحووة أماميووا والتحووديات التووي تواجييووا عمووى صووعيد وتحميوول  االتصوواالت المعنيووةأسووواق 
 ر واالبتكار.يالتطو و النمو 

 وأدارواات اليواتف الخموووي" تطبيقو اسووتراتيجياتفوي طاولوة مسووتديرة تحوت عنووان " وقود شوارك خبوراء الييئووة
 رة بعنوان "العوامل التنظيمية والسياسة القطاعية لشبكات الجيل الجديد" . يطاولة مستد

عبر الخموي  اإلعالم عبور  اإلنترنت  اإللكترونيةالصحة  سمط المؤتمر الضوء عمى مواضيع عدة أبرزىا
الخموووي باإلضووافة إلووى قضووايا السياسووة التنظيميووة المتعمقووة التطبيقووات الصووحية والتعميميووة عبوور اليوواتف  

 بنشر شبكات الجيل الجديد ودور المنظمين في تطبيق ىذه العممية. 
 

 مؤتمر عربكوم 

العاصوومة المبنانيووة بيووروت المووؤتمر والمعوورض العربووي السوونوي لتنميووة االتصوواالت والمعمومووات  استضووافت
معوالي وزيور االتصواالت المينودس شوربل نحواس وذلوك  برعايوة وحضوور ٕٓٔٓفي أيوار  ٕٓٔٓعربكوم 

  .في فندق  راند حبتور سن الفيل
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المصووونعين و  المشوووغمين وكبوووارصوووناع القووورار فوووي المنطقوووة مووون ممثموووي حكوموووات  ىوووذا الموووؤتمر فوووي شوووارك
فوي مجوال شوبكات الحزموة  أىوم المسوتجدات   وتنواولالعالميوة خدمات ومعدات اتصواالت رؤساء شركاتو 

المنطقوة فوي ظول موا يشويده العوالم مون  مصوالحالضوء عمى أىم التجوارب التوي تخودم  ألقى  كما العريضة
 تطور وتقدم. 

خووالل حفوول االفتتوواح  ألقووى د. عموواد حووب اهلل  رئوويس مجمووس إدارة الييئووة ومووديرىا التنفيووذي باإلنابووة كممووًة 
كمووا   اع االتصوواالت فووي لبنووانأكوود فييووا عمووى اسووتقاللية الييئووة واسووتمرارىا فووي مسوويرة تحريوور وتطوووير قطوو

أموور اتفاق بين وزارة االتصاالت والييئوة حوول  التوصل إلىعن    بموافقة معالي وزير االتصاالت أعمن
 تنظيمية ىامة تتمحور حول النقاط التالية: 

البووودء بتطبيوووق نظوووام جوووودة الخدموووة ومؤشووورات األداء األساسوووية الوووذي صووودر فوووي الجريووودة الرسووومية  -ٔ
 .عمى كافة قطاعات االتصاالت العاممة في لبنان ٜٕٓٓ/ٗ/ٙٔبتاريخ 

البووودء بتطبيوووق نظوووام شوووؤون المسوووتيمكين وميثووواق قواعووود ممارسوووة الخووودمات ذات القيموووة المضوووافة  -ٕ
مباشرة بعد إحالتيما من قبول معوالي الووزير إلوى مجموس شوورى الدولوة إلبوداء الورأي فييموا ومون ثوم 

رة فوي تنفيوذىما ومراقبوة أداء أسوواق الخمووي والثابوت والحزموة نشرىما في الجريدة الرسومية  والمباشو
 العريضة. 

نقول صووالحيات الموافقووة عمووى اسوتيراد المعوودات موون الوووزارة إلووى الييئوة وذلووك بعوود أن سووبق وصوودر  -ٖ
 . ٜٕٓٓ/ٗٓ/ٙٔنظام الموافقة عمى المعدات في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 تبعة في سوق الخموي لتفادي نشوء السوق السوداء.مباشرة إعادة النظر في سياسات التوزيع الم -ٗ

 
 العالميّة في أمستردام  LTEقمّة 

 ٕٓٔٓأيووار ي فووي أمسووتردام فوو LTEشووارك خبووراء موون قسووم شووؤون حيووز التوورددات فووي الييئووة فووي مووؤتمر 
حيووز التوورددات لضوومان المرونووة الالزمووة فووي إدارة حووول الجوانووب التنظيميووة دوليووين حيووث حاضوور خبووراء 

تاحووة  قنوووات تجميووع متخصصووة  وسوواىمت الييئووة بمداخمووة عبوور اسووتخدام العاليووة قنوووات لنقوول السووعات وا 
المعنيوة  ومنيوا عمميوة إعوادة  النطاقوات األساسويةحيوز فوي التناسوق لتحقيوق  يواالتحوديات التوي تواجيحول 

 . ٕٛٓٓالتوضيب التي أطمقتيا الييئة عام 
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 واالستثمارالقمّة المبنانيّة لألعمال 
بيوروت  بحضوور عودد مون الووزراء  –بفندق "موفنبوك"  ٕٓٔٓأيمول  مؤتمر األعمال واالستثمار في قيم أُ 

ورؤسوووواء مجووووالس اإلدارة والمووووديرين العووووامين موووون القطوووواعين العووووام والخوووواص  إضووووافة إلووووى ممثمووووين عوووون 
عموواد حووب اهلل  رئوويس الييئووة شوواركت الييئووة ممثمووة بالوودكتور المؤسسووات الدوليووة والجيووات االسووتثمارية. 

باإلنابووووة  فووووي جمسووووة الحوووووار المتعمقووووة بالبنيووووة التحتيووووة  مشوووواركة القطوووواع العووووام والخوووواص  الخصخصووووة 
 والتنازالت.

 
ان"  وفي ىذا السياق  قوّدم الودكتور حوب اهلل عرضوًا عون "فورص االسوتثمار فوي قطواع االتصواالت فوي لبنو

حوب اهلل سومط د. ثوم  .حتية وأثوره االيجوابي فوي االقتصوادالتاالتصاالت بنية وشدد فيو عمى أىمية تطوير 
وفوورص االسووتثمار فووي كوول موون أسووواق اليوواتف فووي لبنووان التحتيووة االتصوواالت بنيووة الضوووء عمووى حاجووات 

الثابت  الخموي  الدولي والحزمة العريضة. كما قدم عرضًا حول التجارب الدولية فوي تمويول االسوتثمارات 
تمويل الشراكة بين القطاعين الخاص والعوام وحول الواسعة في البنية التحتية من قبل الجيات الحكومية  

لووى أدوات تنظيميووة إلووىتمووويالت كيووذه  حاجووة أو الخوواص. أخيوورا  أوضووح د. عموواد اسووتقرار  موون جيووة  وا 
 .من جية أخرى وتشجيعو لتسييل االستثمار وثبات سياسيين

 
 (MEGNA) منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والخميج العربيل FTTx“  ”مؤتمر

منطقوووة الشووورق األوسوووط وشووومال أفريقيوووا والخمووويع العربوووي ل ”FTTx“خبوووراء مووون الييئوووة فوووي موووؤتمر  شوووارك
(MEGNA)  حووول "وضووع أسووس شووبكات أليوواف الجيوول القووادم وضوومان اسووترداد االسووتثمار" الووذي عقوود فووي

في دبي. قدم خبراء في الييئة عرضوًا تحوت عنووان: "وجيوة  ميريديان رويالفي فندق  ٕٓٔٓ أولتشرين 
الضووء عموى خاللوو الترخيص لمسووق المبنانيوة"  سومط  اعتبارات –نظر المنظمين حول األلياف التمييدية 

 وخصوصية الحالة المبنانية.  لو حديثاً المحركة  العواملالفرص والخطط المستقبمية لمد األلياف في لبنان  
 

 2212 'عالم االتصاالت في الشرق األوسط
الووذي عقوود فووي تشوورين  ٕٓٔٓشووارك خبووراء موون الييئووة فووي مووؤتمر عووالم االتصوواالت فووي الشوورق األوسووط 

تحسووين "اإلمووارات العربيووة المتحوودة. شووارك خبووراء الييئووة فووي جمسووة حوووار حووول   فووي دبووي ٕٓٔٓاألول 
 . "األداء وىوامش الربح من خالل مشاركة البنية التحتية
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 " "أينيت مؤتمر
تشوورين  فوي اإلنترنوت(نّظموت جمعيوة اإلنترنوت   موؤتمر جمعّيوة اإلنترنوت "آينِووت" )االتصوال عبور شوبكات 

شارك في المؤتمر أعضاء مجتموع اإلنترنوت المحموي واإلقميموي وتركوزت النقواش حوول . وقد ٕٓٔٓاألول 
ممارسة األعموال فوي عصور الشوبكات االجتماعيوة  شوبكات توزيوع المحتووى وسوالمة األطفوال عموى شوبكة 

 . اإلنترنت
قودمت عرضوًا شورحت و  ىوذا الموؤتمريئة  فوي شاركت السيدة كورين فغالي  خبيرة شؤون المستيمك في الي

ودّعموت عرضويا بوأىم القووانين  اإلنترنوتفيو خطوات وتوصيات الييئوة حوول حمايوة األطفوال عموى شوبكة 
 ىذا الموضوع. تعالعواألنظمة المبنانية والعالمية التي 

 
 UC-ICTمنتدى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المبناني األميركي 

المبنانيوة المنتودى السونوي األول لتكنولوجيوا  –األمريكية فوي لبنوان و رفوة التجوارة األمريكيوة نظمت السفارة 
فووي مجمووع بيووال  ٕٓٔٓتشوورين األول  ٘ٔو ٗٔالمبنوواني وذلووك فووي  –المعمومووات واالتصوواالت األمريكووي 

الت شوركة عامموة فوي قطواع تكنولوجيوا المعموموات واالتصوا ٓٙجموع ىوذا المنتودى أكثور مون  في بيوروت.
منتجاتيوووا  كموووا تخمموووو حمقوووات نقووواش حوووول أخووور الصووويحات فوووي قطووواع التكنولوجيوووا  أىووومعرضوووت خاللوووو 

 واالتصاالت.
"الحزمووة العريضووة فووي لبنووان موون ناحيووة شوواركت الييئووة فووي إحوودى الحمقووات الدراسووية وقوودمت عرضووًا حووول 

تحتيووة وأثرىووا عمووى تحفيووز الاالتصوواالت بنيووة السوويد باتريووك عيوود أىميووة تطوووير  حيووث شوورح البنيووة التحتيووة"
االقتصاد الووطني  ثوم قودم لمحوة عاموة حوول سووق الحزموة العريضوة فوي لبنوان وسومط الضووء عموى موقوع 
لبنان بالمقارنة مع األسواق اإلقميمية والعالمية من ناحية االختراق  األسعار  الخدمات... وقد تم التطورق 

لوى الحاجوة الممحوة لتطووير الوزارة االتصواالت و  إلوى المشواريع الحاليوة التوي تقووم بيواالل الموؤتمر خ بنيوة ا 
  مسعات الدولية.لشبكة االتصاالت الوطنية ولالتحتية 

 
 GITEX 2010 2212أسبوع جيتكس لمتقنية 

يعووووود "أسوووووبوع جيوووووتكس لمتقنيوووووة" احووووود اكبووووور واىوووووم المعوووووارض المتخصصوووووة فوووووي قطووووواع تقنيوووووة المعموموووووات 
في  ٕٓٔٓتشرين األول  ٕٔو ٚٔالذي أقيم في الفترة الممتدة بين    والواالتصاالت عمى مستوى العالم

 دبي. -مركز دبي الدولي لممؤتمرات والمعارض 
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 في  متحدثة  سة وحدة اإلعالم وشؤون المستوشاركت السيدة محاسن عجم  عضو مجمس إدارة ورئيوقد 
 تيوودف إلووى" تحووت عنوووان "حمايووة المسووتيمك" ٕٓٔٓضوومن فعاليووات "أسووبوع جيووتكس لمتقنيووة جمسووة نقوواش 

المسوتيمك والخطووات واإلجوراءات التووي حقووق تسوميط الضووء عموى أىميوة دور المنظموين فوي حقوول حمايوة 
 يجب اتخاذىا في ىذا المضمار.اتخذت وتمك التي 

صودارىا لنو السويدة عجوم الودور التشوريعي لمييئوة أوضحت  ظوام شوؤون المسوتيمك وميثواق قواعود الممارسوة ا 
لمخدمات ذات القيمة المضافة وشرحت األسباب التي تقف عائقًا أمام تطبيق ىذه األنظمة. وتطرقت إلى 
التعاون واآللية المتبعة بين الييئة ووزارة االقتصاد والتجارة لتمقي شوكاوى االتصواالت عموى الخوط السواخن 

م المخواطر التوي تحودق بالمسوتيمكين كواختراق الخصوصوية  تودىور جوودة . كما تناولت الجمسة أىٜٖٚٔ
 الخدمة ومحدودية الخيارات خاصة في أسواق الياتف الثابت والخموي.

 

 في بيروت ICTقادة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
نظمووو  شوواركت الييئووة المنظمووة لالتصوواالت فووي مووؤتمر "قووادة تكنولوجيووا المعمومووات واالتصوواالت " الووذي
 .ٕٓٔٓمعيووود البحووووث الدوليوووة فوووي الشووورق األوسوووط فوووي فنووودق متروبوليتوووان بووواالس فوووي تشووورين الثووواني 

جموع ىوذا الموؤتمر خبوراء اتصواالت محميوين ودوليوين وىودف إلوى إطوالع المعنيوين والمشواركين عموى آخوور 
 المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في منطقة الشرق األوسط.

 المحاور في ىذا المؤتمر عمى المواضيع التالية:تركزت 
 ا عامول موؤثر عموى دور السياسات الحكومية في تحفيز نمو تكنولوجيا االتصاالت والمعموموات كونيو

 . النمو االقتصادي

  التوووي حققتيوووا الدولوووة الفرنسوووية فوووي نشووور  اإلنجوووازاتالسياسوووات الوطنيوووة لمحزموووة العريضوووة وبالتحديووود
 خدمات اتصاالت تنافسية لمحزمة العريضة. 

 حزمووة عريضووة سووريعة بأسووعار مقبولووة  خاصووة تمووك مين خوودمات مواجيووة التحووديات الناتجووة عوون تووأ
 .اإلنترنتالغير مر وب فيو  االحتيال وحماية األطفال عمى  اإللكترونيالبريد المتعمقة ب

 منيا: وعدد من خبرائيا حول عدة مواضيع   الييئة إدارةمجمس  أعضاءتمر وقد حاضر خالل المؤ 

 االتصوواالت مون جيووة  قطواع موون جيوة وسياسووة واالتصواالت المعمومووات تكنولوجيوا بووين العالقوة
 اإلعووووالم وحوووودة ورئيسوووة إدارة مجمووووس عضووووو عجوووم  محاسوووون السوووويدة والتووووي أوضوووحتيا أخووورى 
 الحيووووي الييئوووة دور عموووى الضووووء سووومطتو   األولوووى النقووواش جمسوووة خوووالل المسوووتيمك  وشوووؤون
 كموووا. القطاعوووات ىوووذه لتطووووير األسووواس حجووور يشوووكل صووومب تنظيموووي إطوووار بنووواء فوووي وأىميتوووو
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 اتصوواالت سياسووةالسووريعة موون قبوول الحكومووة المبنانيووة ل بمووورةال ضوورورة إلووى عجووم السوويدة أشوارت
 .لبنان فيواضحة المعالم واألىداف 

 طارىوووووا التووووورددات حيوووووز تسوووووعير سياسوووووة  القوووووانون فوووووي عميوووووو منصووووووص ىوووووو كموووووا القوووووانوني وا 
 السووووووق وحووووودة ورئووووويس إدارة مجموووووس عضوووووو عيووووود  باتريوووووك السووووويدوالتوووووي فنووووودىا  ٕٕٓٓ/ٖٔٗ

 حيوز اسوتعمال بودالت تحديود ضورورة عموىالسويد عيود  شودد كموا .الثانيوة الجمسوة في والمنافسة 
 .النادر الوطني المورد ليذا والفعال الرشيد االستخدام تضمنالتي  الترددات

  اآلفووواق المسوووتقبمية لقطووواع االتصووواالت فوووي لبنوووان عموووى ضووووء مشووواريع البنوووى التحتيوووة الجاريوووة
مووودير العمميوووات الفنيوووة فوووي  المينووودس عموووي كرشوووت  ياعرضوووالتوووي بإشوووراف وزارة االتصووواالت 

 التنظيميوةوسومط الضووء عموى الحاجوة الممحوة لمعالجوة قضوايا متنوعوة واعتمواد التودابير   الييئة
الالزموووة لنشووور خووودمات الحزموووة العريضوووة الثابتوووة والالسووومكية فوووي ظووول نظوووام تووورخيص شوووفاف 

 وتنافسي.
   الضوووء عمووى  د حيوودرسوومط المينوودس سووعيو جووودة الخدمووة والمقوواييس والموافقووة عمووى المعوودات

اآلثوووار الجانبيوووة لتكنولوجيوووا المعموموووات واالتصووواالت عموووى المسوووتيمك مووون جيوووة وعموووى األمووون 
موووون  يووووة الممكنووووةد حيوووودر التوووودابير الوقائيووووة والحماثانيووووة. كمووووا بحووووث السوووويالوووووطني موووون جيووووة 

 .االختراقات
  التووي  اإلنترنووتجيووود التوعيووة التووي تقوووم بيووا الييئووة عمووى صووعيد حمايووة األطفووال عمووى شووبكة

السيدة كورين فغالي  المديرة الخبيورة فوي شوؤون المسوتيمك  باإلضوافة إلوى رؤيوة الييئوة  ياشرحت
 ظيمية المتوقع اتخاذىا في ىذا الصدد.والتدابير التن

 

 مؤتمر حماية الطفل عمى اإلنترنت
فوي فنودق راديسوون برعايوة مون  اإلنترنوتمؤتمر حماية األطفال من خطر  ٕٓٔٓعقد في  تشرين الثاني 

ولووة بالتعوواون مووع معووالي وزيوور الشووؤون االجتماعيووة د.سووميم الصووايم. نظووم المووؤتمر المجمووس األعمووى لمطف
يا شووركة مايكروسوووفت عبوور ولمحمووول التووي تقوودم اإلنترنووتجوورى عوورض لمخوواطر   و مايكروسوووفتشووركة 

عموووى  اإلنترنوووتبووورامع الحمايوووة. كموووا وجووورى عووورض لإلطوووار العوووام الووووطني لمحووود مووون مخووواطر اسوووتخدام 
 األطفال.
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ترأس الميندس سعيد حيدر  نيابة عن الودكتور عمواد حوب اهلل  ورشوة العمول التقنيوة فوي الموؤتمر  حيوث و 
تووم التباحووث مووع ممثمووي مختمووف الجمعيووات األىميووة والمؤسسووات التربويووة حووول أفضوول السووبل التووي بإمكووان 

 .اإلنترنتالقيام بيا لممساعدة في حماية األطفال عبر  اإلنترنتمزودي خدمات 
رأسوووت د. وفووواء بوديووواب  الخبيووورة فوووي جوووودة الخدموووة فوووي الييئوووة المنظموووة لالتصووواالت  ورشوووة عمووول كموووا ت

صووديقة لمطفوول: شووروط التوورخيص   بيئووة آمنووة  مسووتمزمات فنيووة" وقوودمت  لإلنترنووتبعنوووان "نحووو مقوواىي 
 مقواىيفوي خاصة  اإلنترنتكة المخاطر التي يتعرض ليا األطفال من جراء استخداميم لشب حولعرضًا 
  اإلنترنووتي لتجووارب بعووض الوودول والجيووود التووي بووذلت فووي مجووال تنظوويم عموول مقوواى اً وعرضوو  اإلنترنووت
صوديقة لشطفوال والخطووات التوي  إنترنوتمقواىي  نشاءإلتقديم الحمول التي يمكن اعتمادىا إلى باإلضافة 

 القانوني والتنظيمي. ينيجب أن تتخذ عمى الصعيد
 

 "لأللياف الضوئيّة المّتصمة بالبيوتمؤتمر "مجمس الشرق األوسط 
كممة في افتتاح مؤتمر مجمس الشورق  باإلنابة ألقى د. عماد حب اهلل  رئيس الييئة المنظمة لالتصاالت 

 األولكوووانون  ٔتشووورين الثووواني و ٖٓالوووذي عقووود فوووي  المنوووازل(إلوووى  )الواصووومةاألوسوووط لشليووواف الضووووئية 
فووي تنميووة وتطوووير االقتصوواد  خوودمات الحزمووة العريضووةشووّدد فييووا عمووى أىميووة دور   فووي بيووروت ٕٓٔٓ

تنظويم وتطووير االتصواالت ذات و  تسوييل اعتموادو  م الييئوة المنظموة لالتصواالت بودعمالوطني وعمى التوزا
 النطاق العريض في لبنان. 

وزارة التي تنوي تطبيقيا بالتنسيق التام وبالتعاون مع  الييئةمشاريع وأشار د. حب اهلل في كممتو إلى كما 
االتصوواالت  والتووي تيوودف إلووى تطوووير وتقويووة قطوواع االتصوواالت فووي لبنووان  ومنيووا عمووى سووبيل المثووال ال 
الحصر: نظام الترخيص  نظام جودة الخدمة  نظام حماية المستيمك  نظام اسوتيراد معودات االتصواالت  

الت وبناىا التحتية باإلضافة إلى الدراسات والتوصيات التي تضمن تحسين شروط حماية شبكات االتصا
 وضمان مطابقتيا ألفضل المعايير الدولية المعتمدة في ىذا المجال.

 
لكترونيّات حول االّتصاالت في لبنان  ورشة عمل جمعيّة ميندسي كيرباء وا 

في  ٕٓٔٓكانون األول  في لبنان ورشة عمل في IEEE واإللكترونياتجمعية ميندسي الكيرباء  نظمت
 الحدث. –كمية اليندسة في الجامعة المبنانية 

محاور النقاش حول  تركزتمن االتصاالت و أع ورشة عمل ىذه السنة حول قضايا مواضي تتمحور 
من الشبكات ومراحل تطور وسائل حماية شبكات الياتف أ  اإللكترونية  الحرب اإللكترونيةالجرائم 
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 الخموي.
الميندس محمد أيوب  مدير قسم الترددات  أدار  و جمسة االفتتاحيةفي ال خطاباً  د. عماد حب اهلل ألقىو 

 الالسمكية في الييئة  جمسة المفوضين.
 

 اليوم العربي لمسالمة واألمن في الفضاء السيبيراني
تنظمووو الجامعووة السوويبراني الووذي شووارك د. عموواد حووب اهلل فووي اليوووم العربووي لمسووالمة واألموون فووي الفضوواء 

نطونيوووة برعايوووة معوووالي وزيووور العووودل المبنووواني البروفسوووور إبوووراىيم نجوووار وبالتعووواون موووع المرصووود العربوووي األ
  فوووي حوورم الجامعوووة فووي بعبووودا ٕٓٔٓول فوووي كووانون األ   وذلووكلمسووالمة والحمايووة فوووي الفضوواء السووويبيري

امين موووون القطوووواعين العووووام بحضووووور ومشوووواركة عوووودد موووون النووووواب ورؤسوووواء مجووووالس اإلدارة والمووووديرين العوووو
إلووووى نخبووووة موووون  الت وجامعووووة الوووودول العربيووووة إضووووافةممثمووووين عوووون االتحوووواد الوووودولي لالتصوووواو والخوووواص  

 الميندسين واألساتذة المختصين. 
 خاللياشارك د. عماد حب اهلل في الجمسة األولى التي حممت عنوان "الحاجة إلى التعاون العالمي" ألقى 

واإلسووتراتجية فووي التنظوويم لتحقيووق الحمايووة والسووالمة" عوورض فييووا التحووديات كممووة تحووت عنوووان "السياسووة 
  .والمخاطر السيبرانية التي تواجو المجتمع الحديث وسبل مواجيتيا والتصدي ليا

سمط الضوء عمى جيود المرصد العربي في ىذا المجال ثم تناول واقع سوالمة الفضواء السويبراني فوي كما 
التوصويات التوي يمكون أن يسويم بيوا كول قطواع والتوي باسوتطاعتيا أن تسواعد عموى لبنان واقترح عودد مون 

 .وضع لبنان عمى الطريق الصحيح
النووووع والمعوووايير فوووي الييئوووة المنظموووة  واعتموووادشوووارك المينووودس سوووعيد حيووودر  خبيووور فوووي جوووودة الخدموووة 

أكوود المينوودس  "تباالتصوواال  فووي الجمسووة الرابعووة تحووت عنوووان : "تحووديات التشووريع الخوواص لالتصوواالت
سووعيد حيوودر خووالل عرضووو أن الجيووود المبنانيووة الحاليووة فووي مواجيووة التيديوود العووالمي لممخوواطر السوويبرانية 

أضواف أن الييئوة تعمول عموى مواجيوة ذلوك فوي و   تظير ضعفًا كبيرًا تشوبو الكثير مون النوواقص والعيووب
شووارك الييئووة فووي صوويا ة مشووروع . فووي ىووذا اإلطووار  تٖٔٗحوودود الصووالحيات التووي نووص عمييووا القووانون 

قوووانون تكنولوجيوووا المعموموووات والتعوووامالت االلكترونيوووة  إضوووافة إلوووى الجيوووود التقنيوووة التوووي تبوووذليا بالتنسووويق 
 .مين حماية لمبنى التحتية لشبكات االتصاالتأارتي االتصاالت والدفاع من أجل توالتعاون مع وز 
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 التفاعل مع المعنيين بسوق االتصاالت 5.3
تتواصوول الييئووة مووع المعنيووين والعموووم بسوووق االتصوواالت موون خووالل عقوود اجتماعووات متكووررة مووع الجيووات 

قامة نشاطات تفاعمية عديدة مع المعنيين   عبر بريدييا اإللكتروني.  المعنية وا 

 
 االجتماع مع المعنيين بالقطاع 1.5.3

باب الحوار واالستماع إلى وجيات مع أصحاب الشأن لفتح  عديدة  عقدت الييئة اجتماعات ٕٓٔٓعام 
 . نظرىم في وضع قطاع االتصاالت في لبنان. 

 :ٕٓٔٓاالجتماعات التي ُنّظمت عام ومن بين ىذه 
  دعت الييئة ممثمي جمعيات حماية المستيمك والمنّظمات  يور الحكومّيوة والمعنيوين  ٕٓٔٓفي أيار

يوووة مسوووتيمكي خووودمات االتصووواالت فوووي مجوووال االتصووواالت لمناقشوووة أحووودث التطوووّورات فوووي إطوووار حما
 المبنانّيين. 

  حووار ل تكوريم وسوائل اإلعوالم المحمّيوة  حيوث دار حفول اإلفطوار الوذي ُعقود مون أجو  ٕٓٔٓفي آب
بوين مجموس إدارة الييئوة ووسوائل اإلعوالم تمحوور حووول أحودث المواضويع مثول متطّمبوات تنميوة قطوواع 

طوار العمول التنظيموي االتصاالت ونشور خودمات الحزموة العريضوة فوي لبنوان  ومسوائل أمون الشوبكة وا 
إلووى جانووب اإلنجووازات األخيوورة فووي مووا   والعموول الميووداني الووذي لطالمووا عممووت الييئووة عمييووا وال تووزال

 يخّص حماية المستيمك.
  باإلضووووافة إلووووى ذلووووك  دعووووا مجمووووس إدارة الييئووووة مقووووّدمي خوووودمات نقوووول المعمومووووات   ٕٓٔٓفووووي آب

لمناقشووة مسووائل أموون شووبكة  لممشوواركة فووي حوووار مفتوووح فووي مركووز الييئووةومقووّدمي خوودمات اإلنترنووت 
 االتصاالت. 

 معوالي وزيور اإلعوالم طوارق متوري فوي  حول التشويش وتنظيم البث اإلذاعوي فوي مكتوبعام  اجتماع
المودير العوام لووزارة و الييئوة المنظموة لالتصواالت  و الوزارة شارك فيو وزير االتصواالت شوربل نحواس  

ممثول عون المجموس الووطني لإلعوالم لممرئوي و ممثل عن المديرية العامة لمطيوران المودني  و اإلعالم  
ذاعات الوو ف مو والمسموع    .مدير عام تمفزيون لبنان  وممثمون عن المحطات التمفزيونية وا 

وركز االجتماع عمى التشويش الحاصل عمى أجيزة االتصال المستعممة بين برج المراقبوة والطوائرات 
قوودمت  .ILSار رفيووق الحريووري الوودولي وأجيووزة المالحووة واليبوووط اآللووي الالسوومكية موون نوووع فووي مطوو

الييئة خالل االجتماع عرضًا مفصاًل لموضع الحالي لمبث اإلذاعي والمشواكل الناتجوة عون الفوضوى 
موون  اإلعووالمقترحتيووا عمووى وزيوور االراىنووة فووي ىووذا القطوواع وتطرقووت إلووى اإلجووراءات الضوورورية التووي 
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أجووول معالجوووة ىوووذا الوضوووع الخطيووور عموووى السوووالمة العاموووة وحركوووة الطيوووران مووون والوووى مطوووار رفيوووق 
الحريري الدولي  كما وشرحت المتطمبات والشروط التي عمى محطات بث الوو ف م االمتثال والتقييود 

 بيا لمحد من التشويش وحماية السالمة العامة.

  نشور و  تنظيميوة متنوعوةسيق الجيوود حوول محواور مع مسؤولين حكوميين بيدف تن عديدةاجتماعات
المنصوووص  وصووالحياتيا والعوائووق التووي تواجييووا خووالل قياميووا بمياميووا المؤسسووةدور الوووعي حووول 
    عمييا قانونًا.

 
 اإللكترونيعبر البريد  التواصل 2.5.3

منووذ بوودايتيا حووددت الييئووة عنوووانين بريووديين إلكتوورونيين شووائعين لجمووع طمبووات الحصووول عمووى المعمومووات 
 info@tra.gov.lb  فيمووا: اإللكتوورونيين. أّمووا العنوووانين اإللكترونوويالمتوووافرة أيًضووا عمووى موقووع الييئووة 

 .media@tra.gov.lbو
مئوات الطمبوات المتعّمقوة بالمعموموات العاّموة حوول الييئوة وبرنوامع  ٕٓٔٓالييئوة خوالل العوام وقد ورد إلى 

المقووابالت اإلعالمّيووة وشووروط الموافقووة عمووى نوووع المعووّدات الطرفّيووة لمراديووو واالتصوواالت إلووى جانووب حّيووز 
عطووواء التوووراخيص و يرىوووا. نتيجوووًة لوووذلكالتووورّدد تعمووول الييئوووة بانتظوووام عموووى تحوووديث قسوووم األسوووئمة  ٬ات وا 

واألجوبة الخواص بالموافقوة عموى المعوّدات ضومن موقوع الييئوة لكوي يوتمّكن أصوحاب الشوأن مون االسوتفادة 
 من ىذه المعمومات الوافرة.
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