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حتية قطاع اتصالات مستمر وبنية ت
متكاملة

عبدالرحمن آل ناصر
هيئة تنظيم الاتصالات
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.معادلة النجاح

.التحديات
.النجاحات واإلنجازات
.استشراف المستقبل

المحتويات



اإلمـــــارات
دولـــــة رائـــــدة عالـــمــيــا  
في تــقـــنــيــة الـمـعــلومـات 

واالتـــــصــاالت

الرؤية



االستدامة ثقافة وليست خيارا  



خطة استمرارية األعمال= بوليصة التأمين 

التي تفتقر )من المؤسسات % 43
ربما تخسر ( لخطة استمرارية أعمال

ال وجودها بالكامل كنتيجة للكوارث، و
تعود قادرة لمعاودة نشاطها مجددا  

فقط من المؤسسات تستطيع % 6
الصمود لوقت طويل بعد تعرضها 

وجود خطة استمرارية )لكوارث 
(أعمال
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.والتطورالتنميةعصب•

.*اتحاديةجهة57لخدماتهالقطاعيقدم•

.المقدمةالخدماتجودةبمستوىويرقىالمنافسةيحفز•

.االماراتدولةفيااللكترونيالحياةأسلوبتعزيز•

جدا  حيوي ومهم قطاع 

*http://government.ae/federal-entities#



رئالطواإلدارةالمتكاملةالمنظومةفيشريكاالتصاالتقطاع

جدا  حيوي ومهم قطاع 



قطاع حيوي ومهم جدا  
البحرية العالميةالكوابل منظومة : دراسة حالة

http://www.submarinecablemap.com/#/
http://www.submarinecablemap.com/#/


لقطاعات تعتمد على شبكة االنترنت خسائر مالية كبيرة 
والطيرانكالقطاع المالي والمصرفي 

عام للجاليات المتأثرةسخط 

فقدان الثقة في القطاعات

قطاع حيوي ومهم جدا  
منظومة الكوابل البحرية العالمية: دراسة حالة

الصوتية الدولية وخدمات قطاع االتصاالت تعثر خدمات 
(الحكومية والخاصة)االنترنت لجميع الجهات 

ولةتأثر اقتصاد الد
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معادلة النجاح
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التحديات
رض مواكبة التجدد والتطور تف

أشكاال  جديدة من المخاطر

أي خطة متميزة اليوم، هي 
خطة ناقصة غدا  

دامةتحديات المدن الذكية والمست
2020مليار جهاز بحلول 21



.قطاع حيوي ومهم جدا  
.معادلة النجاح

.التحديات
.النجاحات واإلنجازات
.استشراف المستقبل

المحتويات



النجاحات واالنجازات

خطط 
واجراءات

خطط خاصة بالقطاع3
خطة اسناد20

دراسات 
وبحوث 
واستشارات

فنية

بحوث حول أفضل 
الممارسات

ة اقتراح الحلول الفني
والدعم المناسب

فرق 
ولجان 

اللجنة الوطنية 
لالتصاالت في حالة 

(داخلية)الطوارئ 
ن عضوية في فرق ولجا
تنفيذية على مستوى
إمارات الدولة

تمارين 
وتدريبات

تمارين 3إعداد وتنفيذ 
خاصة بالقطاع
22المشاركة في 

/ مستوى وطني)تمرين 
(مستوى محلي

توعية 
ونقل 
معرفة 

ة دورة لمنتدى استمراري11
أعمال قطاع االتصاالت

دورة 22المشاركة في 
تدريبية تخصصية

دورات خاصة 3تنفيذ 
بالقطاع

تدقيق 
وتحسين
مستمر

دورات للتدقيق7تنفيذ 
على جاهزية القطاع

المراجع 
وأطر 
العمل 

التجاوب مع توجيهات 
ئ الهيئة الوطنية للطوار

بإعداد خطط واجراءات

مذكرات 
تفاهم

مشاركة الموارد بين 
المرخص لهم
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:علىللوقوفاألشياءانترنتعندراسةالهيئةنفذت•
«...البيئيةاتالخدم،الصحيةالخدماتالسيارات،صناعة»والمستقبليةالحاليةاالحتياجاتتلبية•
«...البياناتخصوصيةالمعلومات،أمن»الناتجةالتحدياتتجاوز•

:ريضالعالنطاقخدماتمستخدمياحتياجاتتلبيةل*عالميا  الهيئةمقترحاعتمادتم•
.البياناتحركةعلىالطلبلزيادةتحسبا  •

.االستثمارعلىمضمونعائدذاتكونهااالعمالاستمراريةثقافةتعزيز•

.تحدثلممستقبليةلسيناريوهاتمحاكاةتمارينتنفيذ•

استشراف المستقبل

االتحاد الدولي لالتصاالت-2015العالمي لالتصاالت الراديوية المؤتمر *



.االستدامة ثقافة وليست خيارا  •

.فقط من المؤسسات تستطيع التصدي للكوارث% 6االعمال، بفضل خطط استمرارية •
.ابةالمعنين باالستجمتناغم بين أسلوب عمل وطني تضمن تحقيق التكامل عقيدة •
.تعثر خدمات قطاع االتصاالت تؤثر في كافة قطاعات الدولة•
.ومستدامة يتعين توفر عوامل النجاحلتحقيق بنية تحتية متكاملة •
.غدا  ة والتحسين المستمر ضروريان، فأي خطة متميزة اليوم، هي خطة ناقصالتحديث •
استشراف المستقبل بطاقة العبور للمرحلة القادمة، •

خالصة

فهل نحن جاهزون للتحديات؟






