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ن صرفاً با ذکر مأخذ معنوي این اثر متعلق به مرکز ملي فضاي مجازي است و استفاده از مطالب آ حقوق مادي و

.بالمانع است

شود، نوعي گزارش کوتاه است که صرفاً براي شناخته مي Rapid Reportگزارش سریع که با عنوان 
هدف عمده چنین شود. اي خاص در بازه زماني محدود تهیه مياطالع کلي از موضوع یا پدیده

وعات ریزان در موضگذاران و برنامههایي، ایجاد تصویري اجمالي براي آشنایي ابتدایي سیاستگزارش
 مورد عالقه آنان است.
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 مقدمه
 ریکشور نسبت به سا نیا لذا .ممنوع بود نترنتیاستفاده از ا 1998در کشور عربستان تا سال 

از  یدر عربستان سعود نترنتی. ارائه خدمات اوستیپ هاینترنتیبه قافله ا رتریمناطق جهان د

 هبکشور  نیدر ا یو دولت یقاتیو تحق یاز مراکز علم یسال تعداد نیآغاز شد. در ا 1994سال 

 دیبه طول انجام 1998تا سال  یمجاز یایو مجاز به دن یرسم یمتصل شدند. اما دسترس نترنتیا

استفاده  نترنتیبه عموم مردم اجازه دادند تا از ا 1999کشور از سال  نیا ماتو سرانجام مقا

در  ی. ولبودهزار نفر  200تنها  عودیعربستان سدر  نترنتیتعداد کاربران ا 2000کنند. تا سال 

تعداد  'Internet World Stats' تی. بر اساس آمار سادینفر رس ونیلیم 3.8به  2007سال  انیپا

زده شد که با توجه به  نینفر تخم ونیلیم 13، 2010در عربستان در سال  نترنتیکاربران ا

 OpenNet'است. طبق گزارش  یکشور، عدد قابل توجه نیا ینفر ونیلیم 30حدود  تیجمع

Initiative'که توسط  کندیعمال مرا اِ یاشرفتهیپ نگیلتریف ستمیکار سمحافظه یپادشاه نی، ا

داره کشور ا نیا تختیپا اض،یدر ر زیملک عبدالعز یو فناور یشهر علم ینترنتیبخش خدمات ا

 .شودیم

و نوع  "مجازیفضای "با  سعودی، مطالعه نحوه مواجهه عربستان هدف از تدوین این گزارش

بررسی حکمرانی فضای مجازی در باشد. در این فضای جدید و نوظهور می حکمرانی این کشور

ها و مشترکات فرهنگی، دینی و قرابتبه دلیل به عنوان یک کشور اسالمی، عربستان سعودی 

و دستیابی  ICTتواند مفید باشد. این کشور به منظور توسعه بخش می ایراناین کشور با تاریخی 

پادشاهی، اقدامات متنوعی را در برنامه استراتژیک این بخش  2030به اهداف بلندمدت برنامه 

ریزی و اقدام ی در راستای این اهداف برنامهقرار داده و نهادها و قوانین مختلف 2020تا سال 

گذاری و ساختار سیاست 2020دامه به بررسی برنامه استراتژیک تا سال در ا ،رونمایند. از اینمی

 حوزه فضای مجازی پرداخته خواهد شد.و اجرای این برنامه در 
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 عربستان يمجاز يمسئول در حوزه فضا ينهادها

 (CITC) 1کمیسیون ارتباطات و فناوري اطالعات
 نیمسئول تدو (CITC) اتاطالع یارتباطات و فناور ونیسی، کمسعودی کشور عربستان در

در حوزه  یگرمیو تنظ نیها، قواناستیس یاجرا نیها و همچننامهنییو آ نیها، قواناستیس

 یو سازمان یو از نظر مال یحقوق تیشخص ینهاد دارا نیاطالعات و ارتباطات است. ا یفناور

 نیشده است. ا سیسأت 2001مخابرات عربستان، در سال  قانون یمستقل است و بر مبنا

استقرار دارد.  زیملک عبدالعز یاست که در شهرک علم و فناور یمل DNS مسئول ونیسیکم

نام داد.  رییتغ یبه عنوان کنون 2006مخابرات بود، اما در سال  ونیسینهاد در ابتدا کم نینام ا

اطالعات )عبداهلل  یارتباطات و فناور رینفر است. وز 10 ازمرکب  یارهیمد ئتیه یدارا ونیسیکم

 زیبدالعزع ره،یمد ئتیه گریبه عهده عضو د ونیسیکم استیاست و ر رهیمد ئتیه سیبن عامر( رئ

، و تجارت یگذارهیاطالعات، وزارت سرما یاز وزارت ارتباطات و فناور یندگانیبن سالم است. نما

همراه سه نفر از بخش  به ریملک عبدالعز یو شهرک علم و فناور تیسازمان امن ،یوزارت امور مال

 انیتا پا ونیسیکم نیتعداد کارکنان ا. دهندیم لیرا تشک رهیمد ئتیه یاعضا ریسا یخصوص

درصد  100، 2018از سال  رهیمد ئتیه ماتیاست که طبق تصم دهینفر رس 459به  2018سال 

درصد بود(.  91نسبت  نی، ا2017سال  در) دهندیم لیتشک یعودس تیآن را شهروندان با مل

 .دهندیم لیدرصد آن را مردان تشک 91را زنان و  ونیسیکم نیدرصد از کارکنان ا 9

 ریز لیذ یهابخش ن،ینظارت و تخلقات است. همچن ،ییاجرا تهیسه کم یدارا رهیمد ئتیه

 :کنندیم تیفعال ونیسیکم سینظر رئ

                                                 
 

 

1 Communications And Information Technology Commission 
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 ریعربستان در شکل ز یمجاز یفضا یساختار حکمران یو به نوع CITC ونیسیکم ساختار

  :نشان داده شده است

 عربستان يمجاز يفضا یساختار حکمران -(CITCاطالعات ) يارتباطات و فناور ونیسیساختار کم: 1شکل 
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به یطیاطالعات با هدف خلق مح یبخش ارتباطات و فناور شبردیپانداز این کمیسیون، چشم 

هیاسرم یجذاب برا یستمیاکوس جادیکاربران و ا یفراهم کردن خدمات برتر برا ،یرقابتشدت 

 یمقررات بخش ارتباطات و فناور میتنظهای خاصی نظیر در این راستا مأموریتباشد. می گذاران

 یجذاب برا یطیمح جادیا وو خدمات  هایو اخذ تحوالت در فناور یریگیرصد، پت، اطالعا

این کمیسیون در  را برعهده دارد. اطالعات در کشور یدر بخش ارتباطات و فناور یگذارهیسرما

ها به شرح کند. برخی از این ارزشهای خاصی پیروی میهای خود از ارزشراستای انجام فعالیت

 زیر است:

 و فراهم یدولت یها شامل کارکنان، کاربران، نهادهاطرف یتعهد کامل نسبت به تمام

 خدماتکنندگان 

 هاامهننییو مقررات و آ یکار یهاهیها در خصوص روطرف یتمام یبرابر 

 روشن و موثق ق،یبه اطالعات دق یدر خصوص دسترس تیشفاف 

 هابا هدف حفظ اعتماد همه طرف یامانت و درستکار 

در  یگذارهیسرما طیارتباطات راه دور و توسعه مح نهیتجارت در زم یاجرا لیبه دنبال تسه

فروشی همجوز برای ارائه خدمات عمد 305در مجموع  ،2018عودی تا پایان سال سعربستان 

های تلفن همراه( و ارائه خدمات جمله طیف فرکانس اضافی برای شبکهها )از برای زیرساخت

 اپراتور شبکه مجازی برای اینترنت اشیاء صادر شده است.

زها در : صدور مجو2شکل 

 یگذارهیسرما طیارتباطات راه دور و توسعه محزمینه 
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کمک به بهبود سرعت  یبرا :تلفن همراه يهاشبکه يبرا یفرکانس اضاف فیارائه طمجوز 

 یاضاف یهامگاهرتز از فرکانس 80لفن همراه، ت یهاشبکه قیاز طر نترنتیبه ا یدسترس

 2018سال  انیمگاهرتز تا پا 420به  یسفارش یداده شده تا در مجموع فرکانس ها اختصاص

 برسد.

 

 تلفن همراه يهاشبکه يبرا یفرکانس اضاف فیارائه ط: 3شکل 

 

 نیارتباط خودکار ب یبرقراراین مجوز به منظور  و اینترنت اشیا: IoTصدور مجوز خدمات 

موارد  تیریو مد ینیبشیپ ای یریگمیتصم لیتسه یاطالعات برا یآورجمعو ها دستگاه

 صادر شد. و بحران یاضطرار

میسیون ککه توسط  یطریق یک سیستم الکترونیک از :اتیشکا تیریمد ستمیستوسعه 

روش  نیا تیکند. اهمیم رسیدگیو  افتیشکایات را از ذینفعان در ونتوسعه یافته است، کمیسی

مدرن است که باعث  یهازمیبا ارائه مکان اتیشکا یدگیو رس رشیپذ یبرا یفن ستمیدر توسعه س

 گردد.یم کاهش زمان پاسخو  تیروند شکا لیتسه
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 یاتشکا یریتمد یستم: س4شکل 

 

 های اصلی کمیسیون را در موارد زیر جستجو کرد.توان عمده فعالیتدر حوزه امنیت نیز می

 از کودکان و نوجوانان  تیکمک به حماه منظور : بنیخدمات کنترل والد یبرا یصدور چارچوب قانون

فرزندان،  یریپذبیدر کاهش آس نیوالد یمضر آن( و همکار ی)استفاده از محتوا نترنتیاز خطرات ا

به کاربران از  نیگسترش ارائه خدمات کنترل والد یبرا یچارچوب قانون کی 2018از سال  ونیسیکم

 کودکان(. یتر براتر و منفعلامن طیمح کیبه  یابیدست تدهندگان خدمات صادر کرد )جهارائه قیطر
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 ینخدمات کنترل والد يبرا ی: چارچوب قانون5شکل 

 ونیسیکم: شماره من یخدمات سیسرو CITC نفعیکرد که ذ یاندازرا راه سیسرو کی 

خود با ارائه  ییثبت شده با شماره شناسا یسازد در مورد تمام شماره هایرا قادر م

 .(نفعانیذ تی)به منظور کاهش سوء استفاده از هو ردیدهندگان مخابرات تماس بگ

 

 شماره من یخدمات سیسرو: 4شکل 
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 MCIT  اطالعات يارت ارتباطات و فناوروز
نیز سیاست هایی  (MCITاطالعات ) یوزارت ارتباطات و فناور،  CITCدر کنار کمیسیون 

 و ها استیس یاجراتدوین می  نماید و نقش مهمی را در  ICTرا در حوزه فضای مجازی و 

بر عهده می گیرد. این وزارت همچینین  پیش نویسی از قوانینی را در این حوزه برای  نیقوان

 ( پیشنهاد می نماید. CITCتصویب به کمیسیون )

اطالعات در  یو فناور یارتباط لیمسئول تمام وساسیس و تأ 1926خانه در سال این وزارت

ته سازمان وابس نیوزارتخانه، ا کیآن به عنوان  سیسأبل از تاست. ق یعربستان سعود یپادشاه

از  یرای، بسسیسأزمان ت از. وزارت تلگراف، پست و تلفن بود و نام آن به وزارت حمل و نقل بود

 رعاماختصاص داده شده است. مهندس عبداهلل بن  اطالعات یبه وزارت ارتباطات و فناور فیوظا

معاون  مهندس هیثم بن عبدالرحمن العوهلیخانه است و بن وزارتا ریوز 2017از سال  هالسواح

وزارت ارتباطات  آماده شده است. فیوظا نیا تیرعا یبرا یساختار سازمانشود. او محسوب می

ارتباطات و فناوری اطالعات دارد. در راستای و فناوری اطالعات همکاری نزدیکی با کمیسیون 

و  فیوظارا تدوین کرده است.  20201، دولت عربستان برنامه ملی تحول 2030انداز ملی چشم

 اماحکو  ماتیتصم یبا بررستوان به طور کلی میبه وزارت را  افتهیاختصاص  یهاتیمسئول

 روشن کرد: ریبه شرح ز یسلطنت

 یعربستان سعود یاطالعات و ارتباطات در پادشاه یوربخش فنا تینظارت بر فعال، 

و  یآن که به توسعه اقتصاد یاتیبخش و گسترش خدمات حاین بودن جامع نیتضم

 .کندیو شهروندان کمک م کشوررفاه 

 مربوط به بخش  یهاتوسعه و برنامه یهابرنامه یو طراح یکل یهااستیس جادیا

 .اطالعات یوراارتباطات و فن

 اطالعات یمربوط به ارتباطات و فناور نیقوان سینوشیپ آغاز. 
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 و  یتاطالعات از جمله مربوط به جامع یورابخش ارتباطات و فن یبرا ییهابرنامه جادیا

 .هاآنروند توسعه  یریگیو پ بیتصو نیگسترش خدمات و همچن

 اطالعات و  یدر مسائل مرتبط با بخش فناور گرانیو د یبا ادارات دولت یهماهنگ

 .ارتباطات

 ها و نفرانسک ،یالمللنیو ب یامنطقه ،یمحل یهادر سازمان یپادشاه یندگنمای

 .ICTمربوط به بخش  یدادهایرو

های شده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به همراه شاخصاهداف راهبردی تعیین

 عملکردی مربوط به هر هدف به ترتیب زیر هستند:

  ها با هدف کاهش شکاف میان عرضه و های انسانی و استخدام آنسرمایهتوانبخشی

 تقاضا در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات )کسب و کار(

 شده در بخش فناوری اطالعات و یافته و استخدامشاخص عملکردی: تعداد افراد توان

 هزار نفر( 20ارتباطات )از صفر به 

 م مقررات در بخش پُست )حقوق و مقررات(بخشیدن به بازساختاردهی و تنظیشتاب 

 ستسازی تنظیم مقررات در بخش پُهای عملکردی:  درصد پیشرفت در فعالشاخص 

 2)از  CEPافزایش حجم بازار خدمت پستی  درصد( و 100درصد کنونی به  50)از 

 میلیارد ریال( 3.78میلیارد ریال عربستان به 

 تی هوشمند بر مبنای زیرساخت مشترک های دولبخشیدن به تراکنشتوسعه و شتاب

 )حاکمیت و مدیریت(

 درصد( 85درصد به  44یافتن به خدمات دولتی الکترونیک )از سطح بلوغ در دست 

  درصد( 80درصد به  50سنجه تحول دولت الکترونیک )از 

  (25به  36رتبه عربستان در شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل )از 

 طیف فرکانسی برای خدمات در حوزه ارتباطات و  لیدی خصوصاًکردن منابع کفراهم

 فناوری اطالعات )زیرساخت فنی(

 راتی از کل خدمات مخابراتی درصد طیف فرکانسی در دسترس برای خدمات مخاب

 درصد( 80درصد به  42یافته )از تخصیص



 فضای مجازی پژوهشگاه    10

 

 هطق کشور از طریق ترغیب به سرمایکردن خدمات پهن باند برای تمامی منافراهم

 گذاری و توسعه ابزارهای فنی و چهارجوب مقرراتی )زیرساخت فنی(

  درصد پوششFTTH ُدرصد( 80درصد به  44رتراکم )از در مناطق شهری پ 

  درصد پوششFTTH درصد( 50درصد به  12تراکم )از در مناطق شهری کم 

 مناطق مگابیت بر ثانیه( در  10سیم )با سرعت باالی درصد پوشش شبکه پهن باند بی

 درصد( 70درصد به  12دورافتاده )از 

 )حمایت از تجارت الکترونیک )صنعت 

  رتبه عربستان در شاخص تجارت الکترونیکB2C  ( 35به  63آنکتاد )از 

  رتبه عربستان در شاخص تجارت الکترونیکB2B  ( 25به  34آنکتاد )از 

 ات )آموزش(کاهش شکاف دیجیتال در مهارت کاربران فناوری اطالعات و ارتباط 

 ( 85درصد به  63درصد کاربران اینترنت در کشور از )درصد 

  افزایش سهم بخش صنعت اطالعات و ارتباطات در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی

 )صنعت(

  1.12درصد سهم صنعت اطالعات و ارتباطات در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی )از 

 درصد( 2.24درصد به 

 نعت اطالعات و ارتباطات از کشور )صنعت(کاهش درصد خروج درآمدهای ص 

 40درصد به  20شده در کشور در صنعت اطالعات و ارتباطات )از درصد ارزش حفظ 

 درصد(

 )تکمیل فرایند تحول شرکت پُست به یک شرکت مانا از نظر تجاری )صنعت 

 ُمیلیارد ریال( 2.75میلیارد ریال عربستان به  1.02ستی )از مجموع درآمدهای پ 

 ُمیلیارد ریال در سال به  2ست عربستان )از مجموع یارانه دولتی اعطاشده به شرکت پ

 صفر(
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  ساختار وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 هاي دیجیتال و صنعت تکنولوژي: آژانس ظرفیت (1

 کی جادیاکند با هدف این آژانس که زیر نظر وزارت اطالعات و فناوری ارتباطات فعالیت می

کند یتوسعه و جذب م ر،یدرگ یتالیجیو افراد ماهر را در تحوالت د نیمتخصص ،تالیجید طیمح

شود، یم یمل یوربهره شیباعث افزااین امر  .دهدیم شیافزادر این حوزه را  تیفیبا ک یو کارها

 یدر سطح جهان یبا سطح رقابت یبخش تکنولوژ کیدهد و  یرا توسعه م یمحل یفن یمحتوا

 ی را به همراه دارد.و جهان یادر سطح منطقه شگامیو پ یداریاقتصاد پا هکند ک یم جادیا

 وظایف اصلی آژانس به شرح زیر است:

 تالیجیدهای مختلف ی بخشبرا باال تخصص ی بامل یانسان هیبه دست آوردن سرما. 

 ش در بخ یفیک ییکارا شیافزاICT. 

 اطالعات و ارتباطات یمشارکت زنان در بخش فناور جیترو. 

 یبرا یقو یتالیجید یهاگاهیپا جادیو ا تالیجید یآموزسواد یهابرنامه یاندازراه 

 .شهروندان

 یمحل یسهم محتوا شیو افزا یصنعت فناور شرفتیپ یبرا داریپا طیمح کی جادیا. 

  نوظهور یهایورافن نهیدولت در زم یهانهیهزمدیریت. 

 و یمحل یورافن یهااز شرکت تیحما SMEs داریتاولو یهانهیدر زم. 

 و توسعه  قیدر محتوا، تحق یگذارهیسرما یبرا یالمللنیب یورافن یهاشرکت قیتشو

 ی.در پادشاه یمحل

 جادیاطالعات و ارتباطات و ا یدر بخش فناور یو نوآور ینیارتقاء فرهنگ کارآفر 

 ن.شروع و نوآورا یبرا یامنطقه یحیبه عنوان مقصد ترج سرزمینی

 گذاران هیها و سرمامرتبط با دانشگاه تالیجید ینوآور یهاشگاهیآزمااز شبکه  کی جادیا

مورد حمایت قرار میکسب و کار نوآورانه را  یهامدل و ردیگیمرا در بر نانیکه کارآفر

 دهد.

 یهایفناور ریتأثو  ،یانسان یرویشهروندان و ن انیدر م یتالیجید یآگاه شیافزا 

  یو فرهنگ یدر حوزه اجتماع یتالیجید
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 تالیجید رساختیآژانس ارتباطات و ز (2

ند، کهایی که تحت نظارت وزارت اطالعات و فناوری ارتباطات فعالیت مییکی دیگر از آژانس

استیس میبا تنظ یتالیجید یهارساختیتوسعه زآژانس ارتباطات و زیرساخت دیجیتال است. 

اطالعات و ارتباطات نقش  یفعال ساختن بخش فناور یبرا یگذارهیسرما کیها و مقررات و تحر

توان به موارد زیر اشاره از اهداف مهم این آژآنس می دارد. یو اجتماع یدر توسعه اقتصاد یمهم

 نمود:

 بخش یهااستیس بیتصو ICT 

 میبهبود روند تصم یاطالعات و ارتباطات برا یبازار فناور یداده برا گاهیپا کی جادیا

 یریگ

 ندهیآ یهایورافن یمعرف 

 ینور بریف یهاشبکه قیاز طر یباند در مناطق شهر یپهنا یاندازراه 

 در مناطق دور افتاده میسیباند ب یپهنا یاندازراه 

 یهارساختیز یبرا یفن یهاشاخص نییتع ICT 

 مطابق با طرح ییربنایز یهاپروژه یدر اجرا عیغلبه بر موانع و تسر 

 ییربنایگزارش عملکرد پروژه ز 

  اف فوق وظایف زیر را برعهده دارد:این آژانس در راستای تحقق اهد

 :بازار و اقتصاد يهااستیس يبرا  -

o به  یابیدست یاطالعات و ارتباطات برا یو ابتکارات بخش فناور یاستراتژ توسعه

 در بازار داریرشد پا

o یهااستیس یو اجرا میتنظ ICT راتیثأو ت یکه رشد اقتصاد ییهادر بخش 

 کنندیم نیگسترده را تضم

o بیقبل از تصو یشنهادیپ یهااستیس یاقتصاد ندهیآ یامدهایپ یبررس 

o اطالعات و ارتباطات یبخش فناور یبرا یو رقابت یاقتصاد یهاشاخص نییتع 

o تالیجید رساختیو ز یدر نوآور یگذارهیسرما کیتحر 

o ندهیآ یهاپروژه یمال نیمأو ت تیحما یبرا یاستراتژ کی جادیتقاضا با ا کیتحر 
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 گسترش باند پهن کیتحر يبرا -

o باند یخدمات پهنا لیدر تحو یگذارهیاز سرما تیو حما کیتحر 

o باند یو خدمات پهنا یصندوق خدمات جهان یهاپروژه مناقصه 

o ینور بریف یطراح یهاپروژه تیریمد 

 رساختیز تیفیک يبرا -

o یهارساختیز یبرا یفن یهاشاخص نییتع ICT 

o یمل یهارساختیبودن ز نانیقابل اطم یو بررس نظارت 

o مدرن یهایورافن کیو تحر اتخاذ 

o نترانتیا تیو امن یسازیاز محل نانیاطم 

 رساختیز ياز اجرا یبانیپشت يبرا -

o با مقامات مربوطه یهماهنگ 

o ییربنایز یهااز پروژه تیحما 

o رساختیبر عملکرد پروژه ز نظارت 

 و توسعه يزیرآژانس برنامه (3

های تحت نظارت وزارت اطالعات و فناوری ریزی و توسعه که یکی دیگر از آژانسبرنامهآژانس 

 یازهایبا توجه به ن شرو،یتوانمند و پ ،یاصل کیشر کیخدمت به عنوان ارتباطات است با هدف 

 سیس شده و وظایف زیر را برعهده دارد:تأ وزارتخانه و کارمندان آن

 در  یخدمات عموم کاراییکارکنان و به حداکثر رساندن  یورو بهره ییبردن کاراباال

 ارک طیمح کی جادیو صداقت در انجام کار، ا تیفرهنگ مسئول کی جادیوزارتخانه، با ا

 منابع انسانی مدرن. با سطح باال و استفاده از ایحرفه

 اطالعات،  یفناور یکاربرد یهامربوط به برنامه یهاپروژه یتمام یو اجرا یزیربرنامه

نصب دستگاه ایوزارتخانه  یشبکه محل یرسانروزبه یتمام کارها میمستق ینظارت فن

از  نانیو اطم نترنتیمرتبط با ا یهاستمیس یو نگهدار یطراح د،یجد یهابرنامه ایها 

آن در  یشبکه محل یوزارتخانه و آمادگ یبریسا تیاز امن نانیاطم ،هاکار با آنکیفیت 

 .یبریبرابر حمالت سا
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 یو مال یو مقررات ادار نیهمه قوان یو نظارت بر اجرا یادار یهاکار بخش یهماهنگ 

 وزارتخانه

 زم، ال رانهیشگیوزارتخانه، اقدامات پ یکیزیف یکار طیمح یالزم برا زاتیتجه نیتأم

ز فاده ااست یریگیو حمل و نقل و پ یو نگهدار ریکردن، تعم زیتم اتینظارت بر عمل

 مربوطه  یهامقررات و دستورالعمل

ها و مطالعات و ریزی استراتژیک، سیاستاین آژانس در سه حوزه عملکردی برنامه فیوظا

 توسعه تجاری به شرح زیر است:

 کیاستراتژ يزیربرنامه -

o اطالعات و ارتباطات یتوسعه وزارت و بخش فناور یبرا کیاستراتژ یهابرنامه نییتع 

o توسعه بخش ی/ اقدامات/ مقررات برانیقوان سینوشیها و پاستیس شنهادیپ 

o یو محل یجهان کیبر روند استراتژ نظارت 

 ها و مطالعاتاستیس -

o بخش یو منبع برا هیبه عنوان مرجع اول یداده آمار گاهیپا کی جادیا ICT 

o یهاشاخص ینیبشیروند و پ نییبه منظور تع یزمان یها و سرداده لیو تحل هیتجز 

 ندهیآ

o در بخش ینظرسنج انجام ICT 

o یها و استراتژو توسعه برنامه یریگمیاز تصم تیگزارش و انجام مطالعات در حما هیته

 ها

o  مشترک خدماتاز  یبانیپشتآژانس 

 يتوسعه تجار -

o وهیش نیکردن بهتر دایمشکالت، نقاط ضعف و پ لیو تحل هیمطالعه و تجز 

o ها و خدماتکار، برنامه یهاسمیتوسعه مکان یبرا یسنجمطالعات امکان انجام 

o یهاها و کتابمدل یسازو آماده یکار و طراح یهاتوسعه روش ینقشه راه برا جادیا 

 وزارتخانه کیبا اهداف استراتژ یدرس
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 )مجلس الشورى السعودى( 1يعربستان سعود یمجمع مشورت
 راکه به عنوان مجلس شوی عربستان سعود یمجمع مشورتتوان به گذار میثیراز دیگر نهاد تأ

(Shura Council نیز )یعربستان سعود یپادشاه یرسم التیجزء تشکو  شودیشناخته م 

در حوزه فضای مجازی توسط را  ینیقدرت را دارد که قوان نیااین شورا  نیز اشاره کرد.است 

پادشاه عربستان  خود به 3تیو کمیته امور امنی 2اطالعات  یحمل و نقل، ارتباطات، فناورکمیته 

 .ستین ییقدرت اجرا یدارا . این نهادکند شنهادیاش پنهیو کاب یسعود

 نهادها و اقدامات حاکمیتی فضاي مجازي عربستان
این حوزه  های ملی درترین نهادها و شرکتمهم ،توجه به موارد ذکر شده و به طورخالصه با

 اند:در جدول زیر معرفی شده

                                                 
 

 

1  Saudi Consultative Assembly 
2 Transportation, Communications, Information Technology Committee 
3 Security Affairs Committee 
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 در عربستان يمجاز يحوزه فضا یمل يهانهادها و شرکت نیترمهم: 1جدول 

 

 باشد:ر قابل ذکر میجدول زی درنمونه اقدامات حاکمیتی فضای مجازی عربستان  ،همچنین

 

 : مهمترین اقدامات حاکمیتی فضاي مجازي عربستان2جدول 
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 مجازي فضاي حوزه در مهم تصویب شده قوانین و سیاستی اسناد
بخشی از اسناد و قوانین سیاستی مهمی که در حوزه فضای مجازی به تصویب رسیده است 

 به شرح زیر می باشد:

 

  سندNISS 1 

 یدولت یهاآژانس از یکی که( MCIT) اطالعات یفناور ، وزارت ارتباطات و2011در سال 

با  یعربستان سعود دری کردن خدمات دولتیتالیجیو د تیامندر پی  است بریمسئول سا

نمود  (NISS) یمل اطالعات تیمناستراتژی ا نیاول شروع به توسعه CITCهمکاری کمیسیون 

ارشد و  مشاورانی، المللنیگروه ب کی نویسی از سندی در این ارتباط با همکاریپیش و

 تهیه نمود. یکارشناسان مل

 است: ریز یهاتیشامل موفق NISSانداز چشم

 یهارساختیز ICT ریپذامن، قابل اعتماد و انعطاف یمل 

 اطالعات تیامن یقدرتمند برا اریبس یتیمنبع امن کی 

 یو همکار تیاعتماد، شفاف بر صداقت، یمبتن یتیریو ساختار مد یمل تیامن طیمح 

 در  یبانیپشت یهارساختیو ز کیامن و مطمئن از خدمات دولت الکترون یامجموعه

را برآورده  یپادشاه ICT یهایها و استراتژبرنامه یتیکه اهداف امن یسراسر پادشاه

 .کندیم

 است ینیو کارآفر ینوآور یهاتیفعال قات،یاز تحق یبخش اقتصاد کیو ادامه  ییشکوفا. 

در  انهیرا تیبر امن است که عمدتاًمسئول امنیت دولت  2یسعود یمل یبریسا تیاداره امن

حکم  قیسازمان از طر نیا با پادشاه در ارتباط است. میطور مستقتمرکز دارد و به یپادشاه
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 و سیتأس 2017اکتبر  31 خیآل سعود در تار زیشده توسط سلطان بن عبدالعزصادر یسلطنت

 مورد حمایت قرار گرفت.آل سعود  زیتوسط شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعز

  سندECC 1 

NCA  با همکاری کمیسیونCITC یبریسا تیامن یکنترل ضرور (ECC را به عنوان )

 بر ECCآن توسعه داده است.  تیرعا یبرا یمل ینهادها یبرا یبریسا تیحداقل الزامات امن

 ی سایبریو خارج یداخل یدهایاز تهد یو با هدف کاهش خطر ناش بودهها وهیش نیبهتر یمبنا

 ز:عبارتند ا یبریسا تیامن یضرور یهاکنترل متفاوت است.

 5 یبریسا تیامن یدامنه اصل. 

 29 امنیتی مزیرمجموعه سیست. 

 114 یبریسا یتیکنترل امن. 

 .شودیمربوط م یالمللنیو ب یمل نیبه قوان یبریسا یتیامن یهاکنترل نیاالزامات 

  چارچوبSAMA 2 

صاحبان کسب و کار، صاحبان  ،ییارشد و اجرا رانیمد یبرا ،CITCبا همکاری  چارچوب نیا

 یتیامن یهاکنترل یاجرا و بررس ف،یتعر تیکه مسئول یو کسان CISOs ،یاطالعات یهاییدارا

چارچوب در چهار حوزه  نیا .عضو را دارند، در نظر گرفته شده است یهادر سازمان یبریسا

 :شده است لیتشک یاصل

 یبریسا تیو نظارت بر امن یرهبر. 

 آن تیو رعا بریسا تیامن سکیر تیریمد. 

 بریسا تیامن یو تکنولوژ اتیعمل. 

 یبریسا تیشخص امن سوم. 
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 SAMA: چارچوب امنیت سایبري 1شکل 

  رانیوز يشورا 74شماره قانون مخابرات به موجب قطعنامه  
)مربوط به  1422H/ 05/03 خی(، تار74) رانیوز یقانون مخابرات به موجب قطعنامه شورا

 .شد دییأ( تM / 12شماره ) ی( صادر شد و براساس دستورالعمل سلطنت27/05/2001 خیتار

 (:03/06/2001 خی)مربوط به تار 1422H/ 12/03 خیتار

 شود:یم میتنظ ریقانون و با توجه به اهداف ز نیتحت ا یبخش ارتباطات مخابرات 

 مقرون به صرفه یهامتیدر ق یو مناسب مخابرات شرفتهیارائه خدمات پ .1

 یهامتیو خدمات در ق زاتیتجه ،یعموم یمخابرات یهابه شبکه یاز دسترس نانیاطم .2

 مقرون به صرفه
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هنیزم یرقابت عادالنه در تمام قیو تشو جیترو یمطلوب برا یفضا جادیاز ا نانیاطم .3

 ارتباطات راه دور یها

 ثر و بدون مداخلهؤم یهااز استفاده از فرکانس نانیاطم .4

 یگذارشماره یثر از برنامه ملؤاز استفاده م نانیطما .5

 هاروش تیاز وضوح و شفاف نانیاطم .6

 ضیو عدم تبع یاز اصول برابر نانیاطم .7

اطالعات  تیبودن و امنحفظ محرمانه زیو منافع کاربر و ن یاز منافع عموم حفاظت .8

 یمخابرات

 ارتباطات راه دور به منظور تداوم توسعه آن یاز انتقال و مهاجرت فناور نانیاطم .9

 شود عرضه می یسهام یهاشرکت قیثابت و تلفن همراه فقط از طر یخدمات مخابرات

 دهند.یقرار م یاشتراک عموم یکه سهامشان را برا

 منوط است. رانیوز یشورا بیمجوز ارائه خدمات تلفن ثابت و تلفن همراه به تصو 

 طیرا مطابق با شرا یخدمات مخابرات یهانهیهز نییتع یارهایاصول و مع دیبا ونیسیکم 

 .دیکند و مقررات الزم و مرتبط را مشخص نما میتنظ یرقابت

 شده نییتع یارهایمطابق اصول و مع دیبا یجهان یو الزامات دسترس یخدمات جهان

 عمال شود.ها اِنامهنییتوسط آ

 یهاشبکه قیکه از طر یو اطالعات یبودن تماس تلفنو محرمانه یخصوص میحفظ حر 

 قضایی.حفظ شود. به جز موارد  دیشود بایم افتیمخابرات در یعموم

 کند:یم میتنظ ریها را به صورت زفرکانس ونیسیکم 

 کند،یم نییتع یبا احزاب مشارکت یفرکانس را در هماهنگ فیط یبرنامه مل ونیسیکم .1

 .دهدیارجاع م رانیوز یشورا بیتصو یبرا را به وزارتآن  و

یاستفاده مانس فرک یها مطابق با برنامه ملدهد که فرکانس نانیاطم دیبا ونیسیکم .2

 "National Frequency Register"به نام  یثبت نام خاص دیبا ن،یشود. عالوه بر ا

 صورت گیرد. و استفاده از آن صیثبت تمام اطالعات مربوط به فرکانس، تخص یبرا

را  یششده خونییتع یهافرکانس دیخود، با یهاتیمربوطه، به عنوان مسئول نیطرف .3

 .ردیمورد استفاده قرار گ خاصی هدف یفقط برا دیها باو نظارت کنند. فرکانس تیریمد
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و  تیریرا مد یو تجار یاهداف مدن یشده برادادهاختصاص یهافرکانس دیبا ونیسیکم .4

 یبرا کند و نییفرکانس تع نیو استفاده از ا عیتوز یبرنامه برا کی . بایدنظارت کند

 .ارائه دهد ریآن را به وز دییأت

 تیریساختار و مد تیکند و مسئولیم نییرا تع یگذارشماره یطرح مل ونیسیکم 

 یهاهیاپراتورها و کاربران را مطابق با رو یازهایطرح را بر عهده خواهد داشت تا ن

 کند. نییمندرج در مصوبات تع

 برای اعطای شماره ها رانهیصدور مجوز و هز یهاروش ط،یشرا دیبا ونیسیکم 

 .کند نییتع

 داشته  یمخابرات سیبه ارائه سرو یاکند و عالقهیرا برآورده م طیکه شرا یهر کس

 نویسیارائه دهد. کم ونیسیبه کمکسب مجوز  یدرخواست خود را برا دیباشد، با

مندرج  طیشرا دی. اپراتورها باکندصادر میرا طبق مقررات قانون و اساسنامه  مجوز

 کنند. تیدر مجوز صادر شده را رعا

 نییصدور هر نوع را تع یالزم برا طیشراو  ییها را شناساانواع مجوز دیبا ونیسیکم 

 کند.

 از  یو خارج یداخل یاپراتورها ریقبل از انجام هرگونه ادغام با سا دیاپراتورها با

 نهیزم نیدر ا هیاز هر توافق اول یداشته باشند و ظرف پنج روز کار یهدییتأ ئتیه

در رابطه با ادغام مربوط  رهیمد ئتیه میتصم ،وجود نیاطالع دهند. با ا ونیسیبه کم

 برسد. ریوز بیبه تصو دیبا  و همراه بتثا یبه ارائه خدمات تلفن

 مراحل  فیوظا نیکنند. ا نیرا طبق الزامات کاربر تضمها انتقال شماره دیاپراتورها با

 کند.یمربوطه را مشخص م طیو شرا

 یهاارتباط با شبکه یتوافق برا)  اپراتورها مذاکره کند گریهر اپراتور حق دارد با د 

 (و خدمات یمخابرات

 ی براینه نتوانند به توافق-ازدهیبه موجب ماده  نفعیذ یهاکه طرف یدر صورت 

ها حق دارند که درخواست حل و فصل اختالف را به ، آندست یابنداتصال 

 .آور استالزام نیطرف یبرا ونیسیکم میارائه دهند. تصم ونیسیکم
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 و نالیترم زاتیاز انطباق تجه نانیاطم یتمام مراحل الزم را برا دیبا ونیسیکم 

شده، از مشخص یامکانات مورد استفاده در شبکه ارتباطات راه دور با مشخصات فن

 انجام دهد. یو نگهدار ریو تعم ینصب، بهره بردار یندهایجمله الزامات فرا

 74طبق قطعنامه شییماره کمیسیییون ارتباطات و فناوري اطالعات حکم 

 شوراي وزیران
 نام "یارتباطات عربستان سعود ونیسیکم"که  ،یمقام نظارت کیدستورالعمل،  نیطبق ا

 یمرکز دفتر دیبا ونیسیباشد. کم یو ادار یمال ،یل حقوقالاستق یشود و دارا سیتأس دی، بادارد

به  باید و شتهدا را ادارات در داخل کشور ایها شاخه لیو حق تشکبرپا کند  اضیخود را در ر

ارائه خدمات  یمقررات مربوط به بخش ارتباطات راه دور را برا ونیسیکم دهد.گزارش  ریوز

که  ییهاتوسط شرکت یدر هر بخش از پادشاه یو قابل اعتماد در ارتباطات مخابرات شرفتهیپ

 کند. یم بیتصو رند،یگیطبق قانون مجوز م

 یمکان تیبر موقع یخدمات مبتن بیتصو AL JAWAL ، :خیتاردر  98/1426شماره :

25/10 /2005. 

  : 26/03/2007قانون جرایم ضدسایبری در تاریخ 

 خیاز تار 80شماره  رانیوز یشورا یریگمیتحت تصم کیمعامالت الکترون قانون 

/ 28/30 خیاز تار M / 18شماره  یصادر شد و توسط فرمان سلطنت 27/03/2007

 خی)ام ال کرا( در تار ی( روزنامه رسم4144قانون در شماره ) نیشد. ا دییأت 2007

 به چاپ رسید. 01/05/2008

 ونیمطابق با کنوانس ،یاز منابع مل نهیبه استفاده به یابیبه منظور دست رانیوز یشورا

برنامه  دییشده، مسئول تأبیتصو یو مقررات و استانداردها یاو منطقه یالملل نیب یها

National Spectrum spectrum (NFP)  .استNFP رانیوز یشورا میبا تصم 

 شد. دییأت 2008/ 10/03 خی( از تار61شماره )

 یمل یهادستورالعمل بیتصو (NGبرا )یهادانیمبرابر انسان در  محافظت از ی 

  25/11/2009: خیتاردر  247/1430شماره: یی، ویراد یسیالکترومغناط
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 بریبر ف یمبتن ینترنتیا سیسرو بیتصو ( با سرعت باالFTTH - 100Mb / s) ،

 20/06/2010: خیتاردر  262/1431شماره: 

  یهاسازمان یبرا توسعه چارچوب ندیفرا اطالعات و تیامن یهااستیسانتشار سند 

 .2011در سال  یدولت

 یهاصاخش بیتصو ICT 312/1432شماره: ، اطالعات یبخش ارتباطات و فناور یبرا 

 22/03/2011: خیتاردر 

 کاهش هرزنامه یمقررات برا (SPAM ،) :17/07/2018: خیتاردر  1439/395شماره 

 و ضوابط خدمات  طیشرا"سند  بیتصوMVNO  و ارائه خدماتIoT-VNO"  :شماره

  26/10/2018: خیتاردر   ،1440/399

 اشیا نترنتیا یبر رو ینظارت ستمیس" سینو شیپ (IoT) 17/02/2019: خیتار، در  

  14/03/2019، در تاریخ: "2025 یمل فیط یاستراتژ"توسعه مشاوره عمومی در مورد. 

 در "ثابت  یمخابرات یهااز شبکه شیب نترنتیمقررات حداقل سرعت ا" سینوشیپ ،

 .2019تاریخ: آوریل 

 2020برنامه استراتژیک حکمرانی فضاي مجازي تا سال 
ی عربستان توسعه در پادشاه یهابا توجه به برنامه اطالعات یارتباطات و فناور ونیسیکم

ها و مقررات موجود در اطالعات و ارتباطات، و چارچوب یبخش فناور یفعل تیوضع، صعودی

-2017 یهاسال یخود را برا کیاستراتژ یهابرنامه یالمللنیب یهاوهیش نیبا بهتر سهیمقا

 گیرد:میپنج حوزه اصلی را در برها این استراتژیآماده کرده است،  2020

 هارساختیز یسازنهیو به ICTاز در دسترس بودن خدمات  نانیاطم (1
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I CT   هايیرساختز سازيینه: در دسترس بودن خدمات و به8شکل 
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 رقابت شیو افزا ICT بخش یسازمانده (2

 

 محافظت از کاربران و ترویج شفافیت - رقابت شیو افزا ICT بخش یسازمانده: 9شکل 

 

 محافظت از کاربران و ترویج شفافیت (3

 آن مضامینبه  یابیو دست 2030 یپادشاه اندازچشم یهاکمک به برنامه یتالش برا (4

 یالمللنیو ب یادر سطح منطقه آن تیو حفظ موقع یتوسعه و حفاظت از منافع پادشاه (5
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 2030 یانداز پادشاهچشم يهاکمک به برنامه: 1شکل 

 

اهداف برنامه کمیسیون ارتباطات و فناوری اطالعات عربستان سعودی در راستای تحقق 

 حول محورهای زیر انجام داده است: مختلفی یهاتیو فعال اقدامات 2020استراتژیک تا سال 

 تالیجیاز تحول د تیو حما ICT توسعه بخش
 رشیپذ یبرا یپادشاه میت یهاتالشی: در پادشاه ینسل پنجم ارتباط یتوانمندساز 

ها استقرار آن لیالزم جهت تسه ینسل پنجم و توسعه سازوکارها یهازودهنگام شبکه

 .است یمدرن در پادشاه یهایورااستفاده از فن جیو ترو
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 ینسل پنجم ارتباط توانمندسازي :2شکل 

 با )بُنیة(  ترساخیز یکیفرم الکترونپلت: )بُنیة( رساختیز یکیفرم الکترونپلت یاندازراه

 یاندازاطالعات و ارتباطات راه یفناور نهیخدمات در زمها و رساختیهدف حفاظت از ز

دهندگان ارائه نیب یمشترک یکند و هماهنگیم نیپلتفرم تداوم خدمات را تضم نیاد. ش

 نی. ادینمایم جادیاطالعات و ارتباطات ا یدهندگان فناورو ارائه رساختیز یهاپروژه

 .است یریگیخاص و سطح خدمات تحت نظارت و پ یهاپلتفرم با توجه به زمان

 

 بُنیة: پلتفرم الکترونیکی 12شکل 
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 یمال یهانهیو کاهش نسبت هز تیتثب یبرا دیجد زمیمکان کی: یطرح حل و فصل مال 

 کیطرح  نی. ا2018مربوطه از سال  یمال یهاو مجوز یارائه خدمات تجار یبرا

مجاز را  یمخابرات یکرده است که اپراتورها یرا معرف دیجد یگذارهیچارچوب سرما

خدمات موجود و گسترش  تیفیبهبود ک یخود برا یمخابرات یهارساختیتوسعه ز یبرا

 .کندیم قیتشو دیجد یهایورافن

 خدمات یهاتعرفه دییأت یبرا یزیاقدامات مم ICT راه: حفاظت از حقوق کاربر یبرا

 یدسترس یبرا (RO) مرجع شنهاداتیپ یرسانروزو به یبررس یپروژه برا کی یانداز

 منصفانه و شفاف ینظارت طیمح کیاز  نانیبه منظور اطم یبه شبکه و خدمات ارتباط

 یدهندگان خدمات مخابراتهمه ارائه یبرا

 خدمات تیفیک نیتضم یمقررات برا میتنظ ICT :ییایجغراف یمنظور ارتقاء دسترس به 

 یندوق خدمات جهانص CITC ،یدر سراسر پادشاه یبه خدمات جهان یو دسترس

(USF) 2017کرد. در اواخر سال  سیسأمنظور ت نیا یرا برا ، USF ازدهی یاجرا 

در حال انجام است.  زین گریکرد و در حال حاضر سه مورد د لیرا تکم یمال نیمأپروژه ت

 ییمناطق روستاخانوار در  19،356را به  ICT امکان ارائه خدمات USF یهاهپروژ نیا

پهن در  باند یگذارهیاز سرما تیحما یبرا شتریکند. صندوق بیفراهم م یپادشاه

 .است افتهیمناطق دور افتاده گسترش 

 58به  کینزد ، مجموعا2018ًسال  انیپا تای: نام دامنه عربستان صعود ستمیتوسعه س 

 .هزار دامنه ثبت شده است

 شیمشارکت ب یبراا: اپراتوره نیب یمخابرات یهارجب یگذارمقررات به اشتراک میتنظ 

 .شده است میتنظ یهزار برج مقررات 15از 

اشاره  ریتوان به موارد زیم تالیجیاز تحول د تیو حما ICT اقدامات توسعه بخش گرید از

 :نمود

 یمحاسبات ابر یشده برا هیته یچارچوب قانون. 
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 خدمات  تیفیبه منظور بهبود ک یارتباط یهامربوط به برج یمقررات شهر یرسانروزبه

 نترنتیسرعت ا شیو افزا

 تلفن همراه و ثابت یهادر شبکه یتماس صوت ییصدور مقررات مربوط به نرخ نها 

 یخدمات مخابرات متیق میتنظ 

 یهااستقرار شبکه یمقررات برا میتنظ ICT یبرا یتوسعه شهر دیدر مناطق جد 

 رساختیبه ز یدسترس جیترو

 استقرار یباند فرکانس خاص برا تیریو مقررات مربوط به مد یاستراتژ بیتصو  

 یخصوص ییربنایز یهااز پروژه تیحما 

 و...  

 يمجاز يدر فضا نگیلتریظارت و فن
واقع در  یمزرعه پروکس کی قیرا از طر یالمللنیب نترنتیا کیتمام تراف یعربستان سعود

افزار محاسبه بر اساس نرممحتوا  لتریف کیکند. یمهدایت  زیپادشاه عبدالعزعلم و فناوری  شهر

( CITCاطالعات ) یارتباطات و فناور یسیون، کم2006 سال از اکتبر .وجود دارد امن بر روی آن

 . بر عهده دارد یکردن را در عربستان سعودلتریو ف DNS، ساختار KACST یبه جا

 2001 هیفور 12 خیتار در رانیوز یقطعنامه شورا یکردن محتوالتریف یبرا هیاول یقانون هیپا

حدود یک میلیون و دویست هزار  2017طبق گزارش وبسایت این کمیسیون، در سال است. 

وبسایت فیلتر شده است. دلیل فیلترینگ محتواهای غیراخالقی )تبلیغ مخدر، قمار، پورنوگرافی 

که  هاییو سایتاخالقی های غیرو ...(، نفرت پراکنی و ترویج خشونت بوده است. عالوه بر سایت

های منتسب به شیعیان، ایران، حزب اهلل و اخوان المسلمین کنند، سایتلیف را رعایت نمیحق تأ

د های تماس اینترنتی ماننهای مختلفی دسترسی به پلتفرمشوند. همچنین، در دورهفیلتر می

ده ل مواجه شهای اجتماعی مانند تلگرام به صورت کامل قطع یا با اختالاسکایپ و برخی شبکه

بوک یا توئیتر شهروندان را به تجمعات ین، افرادی که از طریق صفحات فیساست. عالوه بر ا

اند. اند، تحت تعقیب قرار گرفتهنشین دعوت کردهضددولتی مانند اعتراضات در مناطق شیعه
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که  SmartFilterمانند  یغرب یهاشرکت یکشورها، از تکنولوژ ریمانند سا ،یعربستان سعود

 .کند لتریف یها را براساس مواد خاصتیساکند تا به طور خودکار وبیاستفاده م یی استکایآمر

 ییهاتیتحت نظارت وزارت اطالعات از جمله سا یتیامن تهیکم کی یهابر اساس دستورالعمل

  شوند.نیز مسدود می دارند یکه انتقاد از دولت عربستان سعود

ی( مسدود مISU) نترنتیتوسط واحد خدمات ا ستیبه دو لها با توجه تیسابه طور کلی 

 شوند: 

 از تیحما ایو  ی)اغلب به صورت پورنوگراف که "یاخالق ریغ" ی مطالبحاو هاییتیسا 

 هستند ( ، مخدر، قمار و..LGBTحقوق 

 کندیم غیرا تبل عهیش یدئولوژیکه ا ییهاتیو سا. 

شوند یم قیاست که شهروندان تشو نیا عربستانسیستم فیلترینگ جالب  یهایژگیاز و یکی

م فر کیمسدود شدن با استفاده از  یبرارا  یو پورنوگرافی رقانونیغ یهاتیکه به طور فعال سا

 دهند.دولت موجود است، گزارش  تیساوب و در وب ارائه شدهکه به صورت 

 بیرا به تصو یدیجد ینترنتیو مقررات ا نیقوان ی، دولت عربستان سعود2011در سال 

از وزارت اطالعات  ژهیمجوز و افتیرا مجاز به در نیآنال سانینورساند که همه روزنامه ها و وبالگ

 Googleو  ایپدیکیبه و یدسترس ی، دولت عربستان سعود2006 هیژوئ 11در  نموده است.

Translate یم یریجلوگها مسدود شده با استفاده از ترجمه آن یهاتیکردن سالتریرا که از ف

 .در حال حاضر مسدود نشده است ایپد یکیکرد، مسدود کرد. گرچه و

 نکهیترس از ا لیبه دلرا و واتساپ  پیمانند اسکا نیآنال یهابرنامه یدولت عربستان سعود

نمود مسدود  2013عامل استفاده کنند در سال  ستمیس نیممکن است از اضد حکومتی فعاالن 

 دنیکسب و کار و تنوع بخش تیتقو یکشور برا یاز اصالحات اقتصاد یدولت به عنوان بخشاما 

ها کرد که تماس دییتأ CITCحال،  نیلغو کرد. با ا 2017را در سال  تیممنوع نیبه اقتصاد، ا

 یهارسانه یهاستمیس. رندیگ یتحت نظارت و سانسور قرار مدر سطح جهانی و محلی هنوز هم 

یمورد استفاده قرار م یدر عربستان سعود یاطور گستردهک بهبوسیو ف ترییمانند تو یاجتماع

 رتییوتهستند.  یدرصد کاربران منطقه عرب از عربستان سعود 30به  کینزد کهیدر حال رند،یگ

 راً یاخ و برالیل شهروندانحال،  نیمخالفت شده است. با ا انیب یفرم مهم براپلت کیبه  لیتبد
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انتقاد از دولت در  یبرا مهیمانند زندان و جر ییهامجازات یو گاه اندشده ریکاران دستگمحافظه

 . ها وضع شده استی برای آناجتماع یهارسانه

  عربستانالمللی همکاري بین
از مشارکت فعال خود در  یبه عنوان بخشفناوری ارتباطات و اطالعات عربستان  ونیسیکم

را به دست آورده  یی، دستاوردهاICT مرتبط با بخش یهاو مشارکت با سازمان یالمللنیعرصه ب

 را به همراه داشته است. یکه رونق جهان
 

 

 : دستاوردهاي کمیسیون در صحنه بین المللی1

 

دهد المللی انجام میها و اقداماتی را در سطح بینحال حاضر نیز این کمیسیون، همکاریدر 

 عبارتند از: هاکه برخی از آن
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  و  انهیخاورم تالیجیاقتصاد د نیبزرگتر جادیا یبرا نیو چ یسعودعربستان مشارکت

تجارت  یهاهوشمند، بخش یسالمت، شهرهاحوزه در  ژهیبه و. MENA قایشمال آفر

 ی دیجیتال.آموزش و پرورش و گردشگر ک،یالکترون

 یاندازراه ( 5نسل پنجم نسل پنجمGشبکه مخابرات )یکشورها نیاز اول یکیبه عنوان  ی 

 .2030دالر تا سال  اردیلیم 12از  شیبا ارزش ب یبازار جادیا: جهان

 تخصص و تجارب خود، با  ،یمبادله دانش فن: و مصر یسعود یتالیجیاتحاد د جادیا

 قیاز طر ،یتالیجیدفنی و  یوردر بهره یانسان هیتوسعه سرما یاستفاده از آموزش برا

و برنامه یفن یهامهارت نهیعربستان در زم یهامشترک و آموزش کادر یهابرنامه

طرف  وآموزان. ددانش یبرا یلیو تحص یلیتحص نهیتبادل کمک هز نیو همچن ،یسینو

 یبرا یادر هر دو کشور و خدمات مشاوره نانیکارآفر قیتشو یدر مورد چگونگ نیهمچن

 اظهار داشتند. التیجید عیکننده در صنادواریام یهامشارکت جادیا

 ي حکمرانی فضاي مجازي کشور عربستانسناریو
های حمکرانی فضای مجازی در کشور عربستان سعودی را ترین شاخصهبه طور کلی مهم

 توان به صورت زیر برشمرد:می

  نفره کمیسیون ارتباطات و فناوری  10عضو از بخش خصوصی در هیئت مدیره  3حضور

 ربطی(ذیاطالعات )حکمرانی چند 

 اعتماد»: پلتفرم کیتوجه به گسترش خدمات دولت الکترون» 

 یمجاز یهمزمان با تحوالت فضا یانسان یهاهیسرما یبه لزوم بازآموز توجه 

 یدر بخش ارتباطات و فناور یگذارهیسرما یجذاب برا یطیمح جادی: ایاقتصاد کردیرو 

 اطالعات در کشور

 یناخالص داخل دیسهم بخش صنعت اطالعات و ارتباطات در تول شیافزا یبرا تالش 

  یرنفتیغ

 صنعت اطالعات و  یکاهش درصد خروج درآمدها ی: تالش براییگرایبه بوم توجه

 ارتباطات از کشور

 کیتجارت الکترون تیبا هدف تقو یرقابت یفضا تیمقررات و تقو میتنظ  
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 کیدموکرات یبر مردم، فقدان نهادها تیحاکم 

 اهلل و  حزب ران،یا ان،یعیمنتسب به ش یهاتی: ساییقضا بیو تعق نگیلتریف یهاحوزه

موضوعات  ن،ینشعهیکنندگان به اعتراضات در مناطق شدعوت ن،یالمسلماخوان

 یراخالقیغ

 یمجاز یمتحده در حوزه فضا االتیدر قبال ا یریگموضع عدم 

 یبندکشور در رتبه تیبر ارتقاء موقع دیکأو ت یالمللنیحضور در مجامع ب یبرا تالش

 جهان یها
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