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  مقدمة
  

 العربية السعودية؛ المملكة يلو متراً شرق ك٦٠وبحدود برية تمتد إلى ،  في الشرق األوسط قطرتقع
وهي بمساحة  ،٢مك ١١٤٣٧مساحتها .  جنوب العراق و العربية المتحدةاإلمارات وشمال إيرانغرب  وهي

  . بكثيريتجاوز منطقة الخليجالمتنامي  هانفوذ، إال أن طر دولة صغيرةقومع أن .  سويسرا
  

.  المتطورةاألساسية  وبنيتهامثيرة ال الرملية ها وكثبانها النظيفة وشواطئاآلمنة تهابيئب ةمشهوروهي 
 .السياسة والسياحةاالقتصاد وخططها واستراتيجياتها بعيدة المدى في قطر ثمار وتجني 

  
 حيث بلغ من اغنى بلدان العالم، ة تصبح واحدأن من  لدولة قطر السريعاالقتصادين النمو مكّ

الناتج المحلى وكان  ،٢٠٠٦  عام فياً أمريكياً دوالر٣٢٥٩٦ اإلجمالي الناتج المحلي نصيب الفرد من
 .٢٠٠٦عام نسمة في  ٨٤٠,٠٠٠ بنحو عدد السكان ويقدرنفس السنة، في   دوالر بليون٤٥ اإلجمالي

 
 جنمو الناتبلغت نسبة .  سرع نموا في العالماأل من  واحداً أصبححتى ينمو اقتصاد قطرما زال 

أخرى في  ٪٢٧,١نمو بنسبة ي أن، ويقدر بنك قطر الوطني ٢٠٠٥ في ٪٣٣,٨ االسمي اإلجماليحلي الم
، به المتصلة الغاز الطبيعي والصناعات قطاعهو توسع  ياالقتصادوسبب التقدم .  ٢٠٠٧ في ٪١٧ و٢٠٠٦

 .وفر الزخم من أجل إعادة تشكيل االقتصادي االقتصادي والتنوع جهود الذي يعززو
  

مجتمع قائم على ل رائدةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتصبح الكامل لتغالل االس إلىطر تهدف ق
.  تالمعلوما وتكنولوجيا التصاالتل األعلى المجلس تم إطالق عندما ٢٠٠٥ هذا في بين، وقد تالمعرفة
 وتعزيز التنمية تحسين حياة المواطنينو المعلومات،قائم على متقدم تتمثل مهمته في ايجاد مجتمع والذي 

 .االجتماعية واالقتصادية للبلد
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 مجتمع المعلومات الفرقاء األساسيين في بناء وةدورالحكوم   -أوالً
  

   الوطنية واإلستراتيجيات اإللكترونيةالمعلوماتسياسات مجتمع   -ألف
  

   ٣٦ رقم المرسومبموجب  )المجلس (تالمعلوما وتكنولوجيا التصاالتل األعلى المجلس ئأنش  
عداد إ متقدم من خالل  معلوماتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخلق مجتمع  لتنظيم قطاع٢٠٠٤لسنة 

 . واالتصاالتبيئة مالئمة تتوفر فيها البنية األساسية ومجتمع قادر على استخدام تكنولوجيات المعلومات
  

 التنمية االقتصادية تعززياتهم، وثرى حت التي ياتكنولوجالأفراد المجتمع بالمجلس في ربط تتمثل مهمة   
 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ككل، من وبالتالي تمكين المجتمع ،المستقبل الثقة في تلهمهمو

 التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع القطري وتحويله الى في اإلسهام بنشاطولتحسين نوعية الحياة؛ 
 اإللكترونية وتوفير الخدمات ة تعزيز اقتصاد المعرفإلىهدف يكما  . المعرفةقائم على متقدم  مجتمع

 من المجتمع من خالل استخدام التكنولوجيا وتوفير خرىاألقطاعات وتحفيز ال للجميع؛ والمعرفةالمعلومات و
تحقيق معدالت عالية ل التواصلللجميع للمشاركة في عملية االصالح السياسي واالقتصادي من خالل  الفرص

 والتطوير والتحديث في دولة لإلصالح األساسية الركائز إحدى" المجلس"يمثل كما .  التنمية االقتصادية في
 .قطر

 
 من مشتقةاالتصاالت والمعلومات  المجلس بوضع رؤية استراتيجية وطنية لقطاع تكنولوجياف لّكُ  

ويمكن الرجوع إلى .  عات محددة التنمية ومبادرات قطاوأهداف األمدلتنمية ورؤيتها طويلة لدولة قطر خطة 
  .لمزيد من المعلومات) www.ict.gov.qa(موقع المجلس 

  
 القطاعات متعددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة  -باء

  
في قطر الفرقاء األساسيين مع الشراكة من خالل نهج قائم على االستراتيجية تنفيذ هذه ب المجلسقوم ي  

 شاملةتنظيمية هياكل ويتم تطبيق .  اإلقليمية/والمنظمات الدولية الخاصالقطاع  والعامع القطامن الحكومة و
  .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالوطنية لالستراتيجية لمختلفة البرامج ال إلدارة

  
 في مجال تطوير ئدة من البلدان الراكثير ومذكرات تفاهم مع ةتحالف استراتيجي اتفاقياتلمجلس ل  

مثل مايكروسوفت  الرائدة التكنولوجياالشركات ولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل سنغافورة وكوريا، وتكن
المجلس عضو في االتحاد و.   معظم القطاعات الحكوميه والوزارات في دولة قطرإلى باإلضافةاوراكل، و

  .  الرقمية الفجوةلجسر باب تعليم الششروع م بشأن مبادرات مثل االتحاد مع يتابع وه ولالتصاالت،الدولي 
   

 الحكومية غير   دور المنظمات-جيم
 

تعزيز وتشجيع استخدام ل" ROTA  آسياالتواصل مع"المجلس مع منظمات غير حكوميه مثل يتعاون 
 استشاريةدمات خالمجلس أن يقدم هو هذه، لتعاون احد مجاالت أو.  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  مدارس والجامعات في قطر البط وف تر سالتي شبكة المعرفة ضمها إلى برنامجللمنظمة المذكورة، و
 ةالمعرفو، وذلك بغرض تبادل المعلومات ة النامياآلسيوية في البلدان ة المماثلةمع المؤسسات التعليمي

 .ةوالموارد التعليمي
  

   التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واإلستراتيجيات الوطنية-دال
  

  : منهاتنفيذ مبادرات رئيسية بلسالمج بدأ
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  التحرير -١
  

لتنظيم وتحرير الكاملة للمجلس صالحيات ال) قانون االتصاالت (٢٠٠٦ لعام ٣٤ رقميعطي المرسوم 
، والخدمات الشبكاتوتشمل هذه الصالحيات ترخيص .   في قطرة والالسلكيةسوق االتصاالت السلكي

 وغيرها من قضايا للهيمنة وصالحيات كاملة للتصدي  الطيف الوطني وخطط الترقيموإدارة، التردداتو
 المستهلك ةلمجلس السلطة القانونية لحمايول.  ترخيص مقدمي الخدماتصالحياته أيضا  تشملو.  المنافسة

  .  وتسوية المنازعات
  

  الترخيص -٢
  

 التشاور مع الجمهور  وثيقةالتي تشملو صترخيمقترحاته لل سنشر المجل ،٢٠٠٧ نيسان ٢٣وفي 
تستكمل  أنومن المتوقع .  للجوال  التأهيل المسبق ووثيقةوالمتنقلةللقطاعات الثابتة أن سياسة الترخيص بش

  .  ٢٠٠٧في  عملية الترخيص
  

  ةاإللكترونيالمعامالت  قانون -٣
  

المعامالت على ب القضايا المتعلقة يتناولي ذ والاإللكترونيةالمعامالت مسودة قانون المجلس أعد 
تتم الموافقة  أنومن المتوقع .  ة اإللكترونيبالحكومة القانون القضايا المتعلقة تناوليكما .  ناإلنترنت واألم

  .   اإلنترنتنطاق قطر على إسم إدارة تسجيلالمجلس وسوف يتولى .  ٢٠٠٧في عليه 
  

 ويهدف هذا الفريق.  (Q-CERT) الحاسبات اآلليةفريق االستجابة لطوارئ تم إنشاء  األول،في كانون 
في  الستباقياوتوفير النهج  الجمهورعامة  الحاسوب في مؤسسات القطاع الخاص وبين أمنبوعي ال خلق إلى
 على المصالح الخاصة والعامة أصحابكما يساعد الفريق .  من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأدارة إ

 همحقوقبحمالت لتثقيف الجمهور م نظي والبلد،في  لتكنولوجيا المعلوماتلالتصاالت وتأمين البنية األساسية 
  .القانونية

  
  ةالحكومة اإللكترونياستراتيجية من الجيل القادم  -٤

  
وبما  المستوى التالي إلىاالرتقاء به وما تم تحقيقه   لقطر علىةاإللكترونيالحكومة يبني برنامج 

 إستراتيجيةفي ساس ألحجر اإن .  قطرفي  مع النهج الشامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتماشى
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب رؤية االولويات هو تحديد من الحكومة اإللكترونيةجيل القادم ال

برنامج من  القادمفإن الجيل وعليه، .  الشامل للحكومةنهج مالالتركيز على المستفيد، و :حتميتينعلى والمبنية 
 بتكنولوجيا المبادرات ذات الصلةو،  بالخدماتات ذات الصلة المبادرسوف يركز على ةالحكومة اإللكتروني

  .التوعية بحمالت  و المبادرات ذات الصلة، بالتشريعاتالصلة  ذاتمبادرات، والالمعلومات
  

البنية األساسية  باستخداملكتروني إواحدة، وبوابة دفع الكترونية بوابة  إقامة االستراتيجيةتضمنت هذه 
  .األمنضمان  ل(PKI)للمفتاح العام 

  
  اإللكترونيالتعليم  -٥

  
 استخدام تكنولوجيا من عامة الناس تمكين إلى اإللكتروني تعليمهدف استراتيجية المجلس للت

.  االقتصادية للبلدوالمعلومات واالتصاالت من أجل تحسين نوعية الحياة والمساهمة في التنمية االجتماعية 
في و.  تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاق الموارد والفرصو  االتصاالتإلى النفاذ تعميموهي تركز على 
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  تنحصرالو.   في عصر المعلوماتلتنافسمن ا المواطنين لتمكين تحسين نوعية التعليم الوقت نفسه،
معالجة ومجتمع ال كل تتوّسع لتشمل بل ذاته،توفير الخدمات لقطاع التعليم في حد على  االستراتيجية

  . شراكات مع القطاع الخاصإقامةو ةاالحتياجات الحكومي
   

المنهج الدراسي في وضع مبادئ توجيهية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  فيالمجلس  كما شرع
تنسق باستمرار معايير ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في و ،لطالب السنة الثانية عشرةالمعتمد 

  .لمتخصصين لة التنمية المهنيفيولوجيا المعلومات واالتصاالت  تكنإدماجضمن ت وةجميع المؤسسات التعليمي
  

قطر فضال عن خطة اإلدارة العليا في ة رؤيع م "بناء القدراتاالبتكار و"  المجلسبرنامجيتماشى 
 المجموعات لكافة التنمية البشريةيركز هذا البرنامج على حيث .  عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتخالل من  الديموغرافية
  

 بحلول المعرفة بناء مجتمع إلى اإللكترونيةوالتوعية  األميةمحو لالمجلس األعلى  مبادرات ترمي
الملتحقون بنظام ن والسكان البالغة، بحيث يكون  اإللكترونيمحو األمية  معدلنمو  عن طريق تسريع٢٠١٠

 لمبادرات المختلفة، وذلك من خالل اجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوعلى معرفة بالتعليم القطري 
تطلب من التي جديدة ال ومن خالل التعليمات ،التي تستهدف الطالبولتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

تشغيل   شهادة أو مهاراتمثل(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بدراية على يكونواأن الموظفين المغتربين 
  .دخولهم سوق العملقبل ) الحاسوب

  
  برنامج بناء القدرات -٦

  
 عن الرقمية الفجوةلجسر  ECDL-F اإللكتروني مواطنالبرنامج تم تطوير برنامج محدد مبني على 

التي الدورات اإلنترنت عبر طائفة واسعة من للنفاذ إلى  ة المواطنين المهارات الضروريإكسابطريق 
  .االقتصادي النشاط أو الجنس، أوعن السن  بغض النظر المواطنين،تستهدف جميع 

  
  اإللكترونية الصحة -٧

  
بمرحلة تمهيدية مدتها أربعة اشهر  ة اإللكترونيبرنامج الصحةبدأ  ،٢٠٠٧ أغسطس/في آب،

 للسنوات  عملشمل خطةتالتي برنامج وال من األولىالمرحلة بدء  قبل التحضيرية األعمالبعض  لالستكما
 لتوفير ومؤسسة حمد الطبية والمجلس مذكرة تفاهم للصحة الوطنية الهيئةت وقد وقع.  الثالث القادمة
  . إلى سجالت الكترونيةسجالت الصحيةلبتحويل كافة االبرنامج وسيقوم .  الشراكةمن  إطارالبرنامج في 

  
  اإللكترونيالشراء  -٨

  
المعنية ة األساسيالمجلس مع الجهات يعمل  الممارسات، مع االتجاهات الدولية وأفضل تمشياً

الشراء من المتوقع أن تضمن مبادرة و.  نظام الشراء اإللكترونيل طراز عالمي إيجادللمساعدة على 
  .موردين والمستهلكين على حد سواءلل في الوقت والتكاليف توفير، ووالكفاءة ةاإللكتروني الشفافي
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل  -ثانياً
  

  لبنية األساسيةا  -ألف
  

  في قطرة والالسلكيةالتصاالت السلكيلخدمات االحصري  المزودهي  (Qtel)إن شركة اتصاالت قطر
البيانات و واإلنترنتالجوال ولهاتف الثابت لالمحلية والدولية الخطوط  الرئيسية أنشطتهاوتشمل .  حاليا

  .  وخدمات الكابل التلفزيوني
  

فتح السوق للمنافسة ت ة والالسلكيةعات جديدة لالتصاالت السلكي تشري،للمرة األولىو ،قطرلدى 
الحصول العمالء وإلى  تحسين خدمة إلى سيؤدي مما ة، والالسلكيةالتصاالت السلكيسوق ا احتكار وتنهي
  .  سعارأل وانخفاض ااالبتكار من أعلى ومستوى أفضلنوعية على 

  
  وتطوير خدمات جديدةا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيالبنية األساسية ل الستثمارات في  ا-باء

  
لمساندة  اإللكترونيةتصاالت والتجارة لال ألطر القانونية والتنظيمية الداعمةامسودة المجلس  أعد  
  .  تطوير خدمات جديدةل بيئة تنافسية لالستثمار في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووتوفير

  
  كنولوجيا المعلومات واالتصاالتت   ترابطية -جيم

  
 واسعة السعة لخلق نواة شبكة ربط عريض النطاقلهو برنامج وطني ل ConnectQatar ترابط قطر

 مثل أخرى وطنية برامجلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من  واسعة االنتشارصلبة  بنية أساسية وفرلت
في  حالياًهذا البرنامج ينفذ .  مبادراتالوالكبيرة مشاريع ال، والتعليم اإللكتروني وةبرامج الصحة اإللكتروني

 مثل الجامعات أخرى، تدريجيا مجاالت أن يشملله   المخططمنالمدارس والمستشفيات، وشبكات 
  .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  
  لبريدل ة اإللكترونيخدماتال -١

  
تجديد وزارة الداخلية من  نمكّالذي  و٢٠٠٠  عام فيةحكومة الكترونيال تم تنفيذ أحد تطبيقات

 إدارة إلى بريد قطرويتيح هذا التطبيق جمع وتسليم جوازات السفر والوثائق من .   الكترونيااإلقامةتصاريح 
 في قطر من هذه ة شرك٢٥كثر من أحاليا  ستفيدي.   وتخزين كل الوثائق ذات الصلةوإنتاج، وبالعكس ةالهجر
 في اإلقامة للموظفينويمكن للشركات ان تتوقع تجديد تصاريح .  د يوم ويتزايد هذا العدد يوما بع،الخدمة

 .  تقل عن يومينغضون فترة 
  

 Resident-e اإللكتروني مقيمال -٢
  

 )شبكة خاصة تستخدم بروتوكوالت اإلنترنت (نتاكستراهي خدمة ، و٢٠٠٣انطلقت هذه الخدمة عام 
 اإلقامةجديد تأشيرة تتيح لعامة الجمهور ت والتي، ةهجرالإدارة وزارة الداخلية وويتم تنفيذها بالتعاون بين 

  .  وبطاقات الهوية
  

  Iparksمتنزهات اإلنترنت  -٣
  

نقاط  توفيرعلى  مثل وزارة الشؤون البلدية والزراعية فرقاء أساسيين من الحكومةالمجلس مع عمل ي
  .  جميعل لةمجانينفاذ إنترنت عامة و
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  لومات واالتصاالتتكنولوجيا المعتجهيزات وخدمات   -دال
  

 ،الجوالو، والدولية المحلية خدمات الهاتف الثابتقطر لالتصاالت شركة  األنشطة الرئيسية لتشمل
  . وخدمات الكابل التلفزيوني،البياناتو ،واإلنترنت

  
  حوكمة اإلنترنت   -هاء

  
 نترنتلإل سجالت إقليميةم وهي واحدة من خمس RIPE مركز تنسيق شبكةقطر هي عضو في 

قطر استضافت وقد .  تخصيص مجموعات أرقام اإلنترنتتوفر خدمات والتي  اليوم،لموجودة في العالم ا
 عضو في العديد من الهيئات الدولية لتكنولوجيا أيضا يقطر هو.  ٢٠٠٦ في اإلقليمي RIPE مؤتمر

  .نطاق قطر على اإلنترنتالمسجل إلسم هو المجلس وسوف يكون .  المعلومات واالتصاالت
  

 اإلعالم التقليدي  -اوو
  

إن .   مما ادى الى تعزيز دورها في المجتمعمثيل،عالم في قطر تحوال لم يسبق له وسائل اإلشهدت 
  .والتلفزيون متاحة على اإلنترنت واإلذاعة جميع الصحف

  
  التي تم تحويلاإلعالم وزارة وإلغاء اإلعالم وسائل ن الرقابة عتم رفع التعبير، حرية وانطالقا من

، القطريةمؤسسة االذاعة والتلفزيون تم إنشاء ، ١٩٩٧ مايو/أيارفي و.   وهيئات مستقلةإدارات إلىدوائرها 
.   العامة للدولةة بالموازنة مستقلة ملحقةميزانيولها  لمجلس الوزراء ة مباشرمؤسسة عامة تخضع وهي
  .ة التطورات العلميأحدثمع ى بما يتماش ة والبصريةالسمعيالمعلومات  رسالة دعم إلىالمؤسسة هدف تو
  

  : والشركات التي تقوم بدور نشيط في البلدة بعض وسائل االعالم القطرييليفيما 
  

في ) عربسات(خرى عبر شبكة األعربية البلدان التبادل مع برنامج الل كانت تطبيقا :)QBS(إذاعة قطر •
  ؛٢٠٠١-٢٠٠٠

  

  .  ١٩٧٤ ملون في ثم تاله بثود ساألبيض وباأل ١٩٧٠ في البث بدأ :)QTV(تلفزيون قطر  •
  ؛باللغة اإلنجليزية محطة ثانية تم إطالق ١٩٨٢في و

  

  األخرى؛من البلدان كثير غطي منطقة الخليج والعالم العربي وت: )QNA (القطرية األنباءوكالة  •
  

 هدينالمشاعربية مستقلة تخدم إخبارية فضائية قناة تلفزيونية  هي أول :)JSC (ةيئفضاالالجزيرة قناة  •
  ؛العالم جميع أنحاء في

  

 األوسط، مقر فى الشرق والتي لها ةباللغة اإلنكليزي القناة العالمية األولى لألخبار: ةاإلنكليزيالجزيرة  •
 ي فبيوت اليتساتالوالكابل مشاهد ب مليون ٨٠ من إلى أكثر ٢٠٠٦ تشرين الثاني ١٥ البث فيبدأت 
 ؛ الساعةمدارعلى وتبث برامجها  ، العالمأنحاءجميع 

  

 مونت سي، بي بي سي، ام بي :وتشمل: من قطر التي تبث العربية والدوليةالمحطات اإلذاعية  •
 .   صوت الخليجوإذاعةأبو ظبي، و كارلو،
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  والمعرفةالمعلوماتالنفاذ إلى   -ثالثاً
  

  المعلومات المتاحة للعموم  -ألف
  

جمع حيث تقوم ب ،اإلنمائيامة للتخطيط  العاألمانة و هاإلحصائيةلمعلومات إن المستودع الرسمي ل
حدث المؤشرات أوهذا يتضمن .   تعكس التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة قطرالتيالبيانات 
، ةمؤشرات التنمية البشريو، ة، وخالصات سنوياإلجماليالناتج المحلي جداول   ذلك بما فياإلحصائية

الحكومة بوابة سوف تسهل و.  الجميعفي متناول وترنت على اإلنوهي متوفرة .  المسوحاتوغيرها من 
 .اإللكترونيةخدمات البيانات للنشر المعلومات وتبادل الوثائق وتجهيز  اإللكترونية

  
  النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة   -باء

 
 اتخدمالمعلومات وتوفر ال على اإلنترنت ع مواق،قطر في ميةجميع الوزارات والهيئات الحكول

جميع المواقع لقائمة على  ة الحكومة اإللكترونيبوابةتحتوي .   والعربية للجمهورزيةباللغتين االنكلي
  .ةحكوميالاإللكترونية للمؤسسات 

 
  متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراكز    -جيم

  
على ات هذه المتنزهعمل ت.  تقديم الخدمات العامة في قطرلجديد مفهوم  متنزهات اإلنترنت هي

.   الدوحةفي والمقيمين والزوار في المجمعات الرئيسية القطريينمواطنين لل مجانا اإلنترنت النفاذ إلى توفير
كما تتوفر نقاط نفاذ لجمهور؛ لاإلنترنت مباشرة مجانية ونفاذ إلى  خدمات أيضا ةتب البريد العامامكوتوفر 

  .في الدوحةمن المقاهي إلى اإلنترنت في عدد 
  

   استخدام نماذج برمجيات مختلفة -الد
  

أوراكل لترخيص البرمجيات في القطاع العام شركة  مع شركة مايكروسوفت واتفاقياتالمجلس وقع   
  .  بأسعار معقولة

  
    النفاذ الحر والمفتوح الى المعرفة العلمية-هاء

  
.  لمفتوحةمن اجل الوصول إلى المعارف ااإلنترنت على  جميع الجامعات في قطر مكتبات ىلد  

.   ونشر المعلوماتوحفظجمع ب المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث في قطر يقوم ذلك، إلى باإلضافةو
  .آلثارارة المكتبات العامة وادارة المتاحف وئ وداوالفنون، الثقافة دائرةالمجلس من هذا ويتكون 
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 صاالتفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالت بناء القدرات  -رابعاً
  

   األمية األساسية-ألف
 

 ٪٨٩ واإلناثلذكور من ا ٢٠٠٤-٢٠٠٠لألعوام  الكبار في دولة قطر من غير األميينمعدل  كان
  هي٢٠٠٤/٢٠٠٥ في مدارس التعليم العالي وة والثانويةاالبتدائيمدارس لبا ةاإلجمالي قالتحنسبة اإلكانت و

  والثالثينالسادسةوجاءت قطر في المرتبة .  ٠,٩٠٨ االتعليم خالل الفترة نفسهكان مؤشر كما .  %٩١,١
  . نقطة٤,٢١ فقد حصلت على،٢٠٠٧-٢٠٠٦الشبكات  جاهزيةمؤشر  بلداً في ١٢٢من 

  
  التعليم والتدريب  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -باء

  
 من استخدام لعامةتهدف إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتعليم اإللكتروني إلى تمكين ا

هذه تركز .  بلد للة واالقتصادية االجتماعيفي التنميةلمساهمة التحسين نوعية الحياة وهذه التكنولوجيات 
تحسين نوعية فتح فرص عمل جديدة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوسيع انتشار على االستراتيجية 

 توفير الخدمات لقطاع التعليم في إلى تتطرقو.  لتنافس في عصر المعلوماتمن ا المواطنين لتمكينالتعليم 
 شراكات وإقامة الحكومية االحتياجات  في الوقت نفسهعالجوت ،مجتمعالكل تتوسع في ذلك لتشمل وحد ذاته، 

  .مع القطاع الخاص
  

  شبكة المعرفة المدرسيةبرنامج  -١
  

مستقلة لتحسين اللمدارس في االتدريب التربوي و التعلم إدارةاستخدام أنظمة يشجع هذا البرنامج 
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكامل التعلم والتعليم من خالل 

  
  ميالتعلدارة إنظام  -٢

  
 الموارد،الحصول على وتسهيل  المحتوى، وإيصالأدوات لتحسين التعليم والتعلم هذا النظام يوفر 

 وتطوير ،استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتب ةاإلداريالمهام إنجاز  في واإلسراع التواصلوتعزيز 
  . والتقييمة اإللكترونيالحصصإعداد مهارات المعلم على 

  
   اإللكترونية المدرسيةالحقيبة مشروع -٣

  
حيث تم استبدال الكتب الدراسية ألكثر  للبنات، ة المستقلوقرةالمدرسة  في تمت تجربة هذا المشروع

وان   بشكل مستقلمن التعلم ن حيث يمكنهقاعات الدرس، داخل اهالستخدام الكترونية بحقيبة ة طالب٢٠٠من 
 ةتكنولوجيأداة  يهإن الحقيبة اإللكترونية .  منازلهنمن ات مع المدرسأن يتواصلن ويفهمن بشكل أفضل 

 قطر افأهدلتعلم تدعم لتوفر منهجيات و.   والتفاعلوالبحوث التعاون آفاق جديدة من إلىأخذ الطالب ت
  .ةاإلنكليزياللغة ولمعايير المناهج الوطنية في الرياضيات والعلوم 

 
  العالمية البوابة -٤

  
ة، وتعزز القدرة على  الموارد التعليميإلىوالطلبة  إمكانية نفاذ المدرسينالعالمية البوابة توفر 

زمالئهم  من والمشورةعلى الدعم ون المدرسويمكن أن يحصل .   العالمأنحاء جميع فيالمشاركة مع مدارس 
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 مشاريع مشتركة  عمللطلبة ومدرسيهمليمكن و.   في المملكه المتحدة وسنغافورةالتيمثل أخرى في مدارس 
لبوابة اإللكترونية ا وتبادل االفكار حول الثقافة والتنمية االجتماعية في بلدانهم باستخدام البوابه،باستخدام هذه 

  .م اللغاتيلتعل
  

 لبناء القدرات يب  برامج التدر-جيم
  

وقع فقد .   في قطراإللكترونية بالثقافة زيادة معدالت االلمام هي ة المجلس الرئيسي إستراتيجياتإحدى
  القطريات النساء بينة اإللكترونيمحو األمية والمجلس األعلى لشؤون األسرة مذكرة تفاهم لتعزيز ،المجلس

ويعتمد .   تكنولوجيا المعلوماتهن فيتحسين مهارات في المجتمع عن طريق القطريةه أدور المرزيادة ل
معلمي المدارس يكسب هذا و.  )المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي (ICDL التدريبي برنامجالالمجلس 

من  ٢٠٠٠وقد تم تدريب .  المدارس اعتماد التكنولوجيا الجديدة في عندها ونحتاجيالمستقلة المهارات التي 
المجلس قد بدأ و.   من الشباب١٠٠٠ إمرأة و٥٠٠، وحكومةال موظفيمن  ٥٠٠ وةستقلمالمدارس ي المعلم

  . القطريةحكومةال يموظفمن  ٣٥٠٠بالفعل تدريب 
  

 والتطوير   البحث-دال
  

في األبحاث والتسويق، وتحتضن شركات تفوق لل اكون مركزيقطر للعلوم والتكنولوجيا لت واحة أنشئ
حوافز حيث توفر .   وحاضنة للشركات الناشئةة حرةمنطقم، وتعمل كالتكنولوجيا من مختلف انحاء الع

 نجاحا في تحققوقد .  "التعليممدينة " فيالمتخصصة في البحوث الجامعات النفاذ إلى  لالستثمار وةمالئم
: ومن أوائل الشركات التي انضمت إلى الواحة هي.   في جميع انحاء العالمالرائدة  التجاريةالشركات جذب
شركة األوروبية للدفاع الفضائي، وأكسون موبيل، وجارتنر لي، ومايكروسوفت، ورولز رويس، وشل، ال

  .وتوتال
  

كم .  بحث والتطويرللحاضنة رئيسية جزءا من قطر لالستجابة لطوارئ الحاسبات اآللية  مركز كونوسوف ي
وجيا المعلومات واالتصاالت  لتحديد اثر تكنولإحدى المؤسسات المشهورة في األبحاثالمجلس مع  تعاوني

  .على التعليم في قطر
  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  الثقة بناء  -خامساً
  

     استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية-ألف
  

 لإلستجابة للحوادث التي تؤثر الوطنيالفريق هو قطر لالستجابة لطوارئ الحاسبات اآللية  مركز
  :إلىدولة قطر والذي يهدف من الحاسوب لعلى أ

   
   القطاعين العام والخاص والعامة؛عند  الحاسوبأمنخلق الوعي بقضايا  •

  لمجتمع المدني؛في ا امن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدارةتوفير النهج االستباقي  •

 ية البناختراقاط  القطاعين العام والخاص في ادارة المخاطر ونقمن الفرقاء األساسيينمساعدة  •
  لبالد؛في ا األساسية للمعلومات
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 اإلنترنت، على  المتوفرة لمجموعة واسعة من الخدماتالهامةضمان سالمة وسرية البيانات  •
  حقوقهم؛ ب وتثقيف الجمهور ة والقرصنة الجرائم الحاسوبيقوانين ضدتقديم و

  جرائم الحاسوب قوانين تنفيذ •
  

  : وذلك لتحقيق ما يلي في قطرةقدم خدمات حساس التي تالمؤسساتمع المركز يعمل 
  
  التعرف على أهم المعلومات وتطوير استراتيجيات مالئمة إلدارة المخاطر؛ •

   للخدمات التي يقدمونها؛وسائل الحمايةمنع الهجمات عن طريق تحسين  •

 واالستجابة بسرعة، واالستمرار في تقديم خدمات هامة على يقع،عندما بالهجوم االعتراف  •
  .  لرغم من الهجماتا

  
 في األمنيةمع غيره من الفرق الفريق عمل ي الوطنية،قتصر على الحدود ي ال ألحاسوبياألمن  بما أن

 .لعالمية والرد على التهديدات الدوليةبالتوجهات ا دراية على  ليكونجميع انحاء العالم
 

    أمن المعامالت اإللكترونية-باء
  

   :التاليةات االتفاقي على موقّع طرفقطر هي 
  

  ة؛ الفكرية العالمية للملكيةالمنظمة تفاقيإ •

  ؛) الصناعيةةالملكي(باريس ة تفاقيإ •

  ؛) والفنيةاألدبيةالمصنفات (برن ة تفاقيإ •

  ؛) األولمبيالرمز(معاهدة نيروبي  •

  ة لإلنترنت؛ الفكرية العالمية للملكيةمعاهدات المنظم •

• WCT)  ؛)ة الفكريةالمية للملكيمنظمه العللمعاهدة حقوق التأليف والنشر  

• WPPT ) ؛)ة الفكرية العالمية للملكيةمنظملل والتسجيل الصوتي األداءمعاهدة  

 ).TRIPS اتفاقية وطرف موقع على عضو(العالمية منظمة التجارة  •
  

 التمكينية البيئة   -سادساً
  

   القانونية والتنظيميةبيئة  ال-ألف
  

سنة  ل٣٦رقم المرسوم بموجب ) المجلس(ا المعلومات المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيأنشئ   
تنمية الفي تكنولوجيا والمعلومات ويساهم و االتصاالت  قطاع وتنظيمية تعزز تنميةة بيئة قانونيإليجاد ،٢٠٠٤

 المجلس صالحيات ٢٠٠٦ لسنة ٣٤ رقممرسوم وقد منح ال.   في دولة قطر الشاملةاالجتماعية واالقتصادية
شمل ترخيص مقدمي الخدمات وتنفيذ سياسات تو ، في قطرة والالسلكيةق االتصاالت السلكيكاملة لتنظيم سو

  . في قطرة والالسلكيةمن شأنها تعزيز المنافسة في قطاع االتصاالت السلكي
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تقديم  على ذين يتنافسونال جددبمقدمي الخدمات الرحب ية ويشفافب ويعملالمجلس هو منظم مستقل، 

  المجلس الجمهورطلعُي، سوف تحرير القطاع عملية مع تقدمو.  ٢٠٠٨ بحلول زبائنالتجارية للالخدمات 
  . الرئيسية على الجداول الزمنية والمعالمباستمرار

 
  الترخيص -١

  
الوثائق التي نشرت من ضمن .   الترخيصمقترحات سنشرا لمجل، ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان٢٣في 

للهواتف   التأهيل المسبقةقيثوووالمحمولة  الثابتةواتف للهالتشاور مع الجمهور بشأن سياسة الترخيص وثيقة 
  .٢٠٠٧ومن المتوقع ان عملية الترخيص سوف تستكمل في .  المحمولة

  
  ةاإللكترونيالتعامالت قانون  -٢

  
 على بالتعامالتتناول القضايا المتعلقة ي ذي والاإللكترونية التعامالتقانون مسودة المجلس أعد 

   القانون صدر يأنومن المتوقع .  ة اإللكترونيبالحكومةلقضايا المتعلقة االقانون تناول كما ي.  اإلنترنت واألمن
  .  ٢٠٠٧  عامفي
  

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
  

    الحكومة اإللكترونية-ألف
  

 دفعقد تم ف ،للزبائنخدمات حكومية من الجيل القادم  واستنادا الى رؤية قطر لتقديم ،٢٠٠٥ في عام
 المستفيدين،تحسين الخدمات المقدمة الى  :لتحقيق ما يليواولويات التنمية الحكومة اإللكترونية  استراتيجية

 .والشفافية اإلدارةتحسين ورفع كفاءة الموظفين، و
  

   :٢٠٠٨ في سوف تتوفر التي اإلنجازاتبعض وفيما يلي   
  

  التقييس  )أ(
  : كونلي بأكملها نطاق الحكومة لوجيا المعلومات علىإطار عام لمقاييس تكنو     إن إعداد

  
  ؛الحكومية المؤسساتجميع في   لتكنولوجيا المعلوماتا مرجع• 
  ؛ لتكنولوجيا المعلوماتمشتركة  قطري وخارطة انموذج • 
  .  ةطاق الحكومعلى ن  معايير تكنولوجيا المعلوماتأساسا لتوافق • 

  
  بوابة الحكومة  )ب(

مركزية الكترونية  بوابة بتطوير الحكوميةلتعاون مع جميع الوزارات واالدارات  المجلس باقومي
جميع التي تقدمها  ةلجميع المعلومات والخدمات الحكوميوهي محطة توقف واحدة  لقطر،حكومة ل

  ؛المستخدمينمحددة من مجموعات   احتياجاتتلبية و، في البالدةالحكوميالمؤسسات 
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  شبكة الحكومة ) ج(
 خدماتال  وتبادل الوثائق وتجهيزالمعلومات،توفر بنية أساسية لتسهيل نشر لة يشبكة حكومتطوير 

وتبادل  المعلومات لتجهيز منبمثابة العمود الفقري اآلشبكة وسوف تكون هذه ال.  اإللكترونية
   المستفيدين؛معامالت  إلنجاز  التكنولوجياتأحدث باستخدام الحكومية البيانات بين المؤسسات

 
   الحكوميةتخطيط الموارد ) د(

 ةالموارد البشريتكامل  وألتمتةد السبيل يمهت وتنفيذ خطط موارد حكومة قطر، واستراتيجية إعداد
   ؛ةيالحكومفي المؤسسات والمالية 

  
  مركز االتصال) ـه(

 مختلفة من الطلبات أنواعمعالجة ول لخدمة الزبائن ا فريقيالحكوم االتصالمركز يوفر 
  ؛ الحكومية والخدماتذات الصلة بالمعلوماتاالستفسارات والشكاوى و

  
  العمالة والتوظيف خدمات  ) و(

 وفروف تسو.  القطاع العام والخاصعن الوظائف الشاغرة في  للبحث تطوير بوابة الكترونية
قاعدة إنشاء  من خاللالمتقدمين طلبات  ومراجعةفرص العمل على عرض  ةقدرهذه البوابة ال
 للتطابق بين الوظائف والمتقدمين لها، إخطارنظام واستخدام  الشاغرةية للوظائف بيانات مركز

  ؛المشورة وتقديم فرص للتخطيط الوظيفي كما توفر
  

  التسويقو حمالت التوعية ) ز(
.  ومزاياهبرنامج الحكومة اإللكترونية  عن ة تشمل حملة تثقيفيةلحمالت التوعي استراتيجية تطوير

تبين ة في قطر ويرافق وتشجع برنامج تحسين الخدمات الحكوملتقات العامة العالوتوسيع مجال 
 .تنفيذهمعالم 

  
    التجارة اإللكترونية-باء

  
    التعليم اإللكتروني-جيم

  
الهدف التي تترجم العديد من المشاريع من بين له مشروع  أول المجلس نفذ ،٢٠٠٥ سبتمبر/أيلولفي 

 لنشر تكنولوجيا  المعرفة شبكةمبادرةحيث تم إطالق .  ملموسة الى نتائج اإللكتروني التعليم  إستراتيجيةمن
بناء و ،ةوالثانوي ةاإلعدادي في المدارس والتواصل للتعليم والتعلم قاعدةالمعلومات واالتصاالت باعتبارها 

هذا  وقد اقتضى.  لمعلوماتا توصيلاعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في على  قدرات المعلمين
 سبتمبر/يلولأ من عتباراًإ كافة المدارس على هميتعمتم  والمدارس،م في ي التعلإلدارة نظام تطبيقاألمر 
الطالب في مجال مهارات  تركز على تعزيز التي الوطنية للتعليم البوابةتطوير في  خطوة أول هيو.  ٢٠٠٦

لتلبية  واعداد المجتمع المعرفه، على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها في االقتصاد القائم
  .همواردو هلمهني وقدراتا وتوسيع نطاق التعليم السوق،احتياجات 

  
تعليمية جديدة أداة ك، م اإللكترونيي التعلبوابة ةاإلداري التنمية المجلس ومعهد ، أطلق٢٠٠٧في عام 
 على نطاق ومجتمع الكبارات الجامع  وطالبالحكومةم اإللكتروني لموظفي يالتعل بوابةتوفر .  على اإلنترنت
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كما يتم تدريس دورات .  ةالمهني التجارية واألعمال تغطي  دورة مجانية٤٠٠٠الوصول الى قدرة اوسع 
ومعتمدة  متعددة الوسائط مبتكرة الفرنسية باستخدام مواد أو ةاإلنكليزي أو العربية باللغةوالبرمجيات  الحاسوب

  .  )PMI(ومعهد ادارة المشاريع ) ACE(تعليم للس االمريكى من المعاهد الدولية مثل المجل
  

   الصحة اإللكترونية-دال
  

الشاملة ستراتيجية االوفق ة يلمعلومات الصحية والبيئاتطوير لبرنامج طموح تنفيذ شرعت قطر في 
لصحية  ا الرعايةعلى وصولالبرنامج هذا  عملوسي.   سنوات٥لمدة خطة رئيسية  هيو ة،صحة اإللكترونيلل

من خالل أطباء العيادات ولمرضى ن خالل توفير معلومات مالئمة وفي الوقت المناسب ل مستوى عال مإلى
 ة الوطنية للصحالهيئةوقد وقع المجلس مذكرة تفاهم مع .  ةسجالت الصحية اإللكترونيللشامل تطوير 

  .  برنامجتنفيذ ال للمشاركة فيمركز حمد الطبي و
  

سوف .  شهرأ  ألربعةتمهيديةبمرحلة  ٢٠٠٧ أغسطس/آب ١٣ في ةلكتروني اإل برنامج الصحةبدأ
شمل تبرنامج وال من األولىالمرحلة تنفيذ  قبل األوليةالتحضيرية  األعمال بعض استكمالهذه المرحلة يتم في 
 .  للسنوات الثالث القادمةالبرنامج عمل حالة وخطة دراسة 

  
 المحلي وىوالمحت واللغوي الثقافي   التنوع-ثامناً

  
  واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات   استخدام تكنولوجيا-ألف

  
برز يالوطني و لثقافة والفنون والتراثللثقافة والفنون والتراث على حماية ا المجلس الوطني يعمل

  : بما يليأيضايقوم و.   عنهبحث عميقإجراء خصائصه باالضافة الى 
   

 عن الجهود التي تبذلها ية، وتجميع البيانات والتراثواألدبية والفنية لثقافيةإجراء المسوحات ا  •
   المتعلقة بأنشطته؛مختلف المنظمات 

  الوطني؛ثقافة والفنون واآلداب، فضال عن حفظ التراث ال الدراسات الالزمة لتطوير إعداد  • 

   الوثائق؛ والمعاجم والفهارس وجمع الكتب نشر  • 

 ذات الصلة وإبرام االتفاقيات والمحلية واإلقليمية والفنية الدولية الثقافيةنظمات  في المالمشاركة  •
   فيها؛ ا دولة قطر طرف تكونالتي مهرجاناتالمؤتمرات والمعارض والب

 المناسب لتشجيع االنتاج خويوفر المنا.   الفكري في الدولةاإلنتاج لمختلف الجودة معايير تحديد  • 
  مصادرها؛ الفني واألدبي وتنويع 

  ؛ إجراء البحوث المعمقة عنه إلى باإلضافة خصائصه  وإبراز التراث الوطنيحماية  • 

  ؛ والعمل على تطويرها أعمالها ونشر  الجميلة الفنونتشجيع  • 

  .   التراث الوطنيالحفاظ على  • 
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    تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني-باء
  

 .صناعة المحتوى الرقمي العربي في قطر بناء إمكانيةدراسة المجلس في شارك ي
  

  العربية النطاقات أسماء   نظام-جيم
    
التي تعقدها جامعة الدول العربية في العربية و النطاقات أسماءلجنة  اجتماعاتالمجلس بانتظام يحضر 
 ءالمشاركة في المشروع على إجرا من البلدان أعضائهاتشجيع هو االجتماعات الهدف من هذه .  القاهرة
كما .  ألخرىشمل أعضاء من البلدان ات لا وتوسيع نطاقهالعربية، النطاقات أسماء لتفعيل الرائدة التجارب
باستخدام نفس المصطلحات التي وضعتها للمشروع تطبيق التجريبي اإلنترنت على ال خدمات مزوديتشجع 

نشر لللسوق تحسبا وإجراء مسح ل ،)www.arab-domains.org(الموقع اإللكتروني  على ةلجان االدارة والتقني
 المشروع لتمويل ةليآ وإيجادتوسيع نطاق التعاون العربية ب النطاقات  أسماء فريقأوصىوقد .  التجاري

  .  يه علواإلشراف
  

تأخذ في  الحالية وموحدةالمواصفات من التحقق العربية أن ت النطاقات سماءالفنية أللجنة العلى   
  .  المؤسسات الدولية المعنية طورتها التي الجديدةاالعتبار الضوابط 

  
  :المتوقعة المتابعة ةنشطأ
  
   قطر؛في العربية  النطاقات سماءأل الحالية التجربةتفعيل • 
  .أسماء النطاقات الدوليةبذات الصلة ) ٢٠٠٦نطاليا أ(ق نتائج مؤتمر المفوضين يتطب• 
  

 اإلعالم وسائل   -تاسعاً
  

  )QNA (القطرية األنباءوكالة  -١
  

وكثير غطي منطقة الخليج والعالم العربي ت و؛١٩٧٥ مايو/أيار ٢٥ في القطرية األنباء وكالة أنشئت  
  .األخرىمن البلدان 

  
 ،)بالعربية(" ةياالر: "هيالصحف وهذه .   على اإلنترنتلها مواقع في قطر ةجميع الصحف اليومي  

  ، )بالعربية ("الشرق"و ،)باإلنجليزية("The Peninsula"و، )باإلنجليزية(" Gulf Times"و ،)بالعربية( "الوطن"و
  .  )باإلنجليزية(" Qatar Tribune"و 
 

  محطة إذاعة صوت الخليج -٢
  

ستخدم تالتي المحطة األولى من نوعها في الشرق األوسط  هي محطة إذاعة صوت الخليج  
 مكتبة بناءإلى  تسعىو ،)www.soutalkhaleej.fm(حاليا على موقعها تبث برامجها .  ةالتكنولوجيا الرقمي

  .   وغيرها من أنواع األدب الشعريةوالقصائد األغانيمعلومات عن ب جمهورها إلثراء خاصة بها إلكترونية
  

  )JSC (ئيةفضاالالجزيرة قناة  -٣
  

.  العالمأرجاء  عربية مستقلة تخدم الجماهير في  إخباريةفضائية ةقناة تلفزيونيأول  يه الجزيرةقناة 
في بالعربية  مرة على شبكة اإلنترنت ألول القناة تظهرو.  ١٩٩٦ نوفمبر/ تشرين الثاني١في  بدأت البث
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 وتسجيالت نصوص في كاملة  األخبارعرضل  مخصصة بوابةمن خالل ،٢٠٠١ نوفمبر/كانون الثاني
 تمبرسب/أيلول أوائلفي   من الجزيرةةاإلنجليزي ةالنسخ أطلقتولقد .   لجميع البرامج التي تبثهاةصوتي
 األخباروتبث .  شاملة ومفصلة ورياضية سياسيةأخبار أخرى، أمور من بين الجزيرة،تبث . ٢٠٠٣

يشاهد . لصحفيين في المراكز المالية الدولية في لندن ونيويوركمن المراسلين ا ببث حي ةاالقتصادية مدعوم
  . منزلي يتساتال وأكابل خالل  من  العالمأنحاء جميع فيمشاهد  مليون ٨٠ عن يزيد ما ،٢٠٠٦ منذ الجزيرة

  .للمشاهدين في جميع أنحاء العالم دقيقة ومحايدة وموضوعية أخباراً اإلنجليزيةقناة الجزيرة كما توفر 
  

 واإلقليمي الدولي   التعاون-عاشراً
  
ملتزمة هي  و؛٢٠٠٦ في ة والالسلكيةقطر المؤتمر العالمي لتطوير االتصاالت السلكيإستضافت    

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتحول  للحوارتوفير منبر ب باستمرار
  

  التصاالت االتحاد الدولي ل –قطر عضو في الهيئات الدولية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
)ITU(، اإلنترنت حوكمة منتدى )IGF(، )RIPE( ، )IMSO( ،)ITSO( ،)ICANN(والقمة العالمية لمجتمع ، 

 األمانة العامة لمجلس التعاون :بما فيهاقليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الهيئات اإلوالمعلومات 
  ). ARNET (للهيئات التنظيمية العربية والشبكة  ،عربساتوالخليجي، وجامعة الدول العربية، 

  
 مليون ٢ لالتصاالت لتأمين الدوليمع االتحاد بالتعاون  للشباب ةالفرص الرقميتم إطالق حمالت 

 مجال في برامج التدريب الداخلي  من١٠٠٠إلى  باإلضافة، بعثة دراسية ٢٥٠ سويسري لدعمك فرن
  . ٢٠١٠ بحلول المقبلة،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في غضون السنوات الثالث 

  
 لأللفية  اإلنمائيةهداف  األ-حادي عشر

  
 تأسست في ة غير حكومييةة قطرهي منظمو) ROTA( آسيا معصل اوتالمنظمة  المجلس معيتعاون 
على لتمكينها من التغلب  الدول اآلسيوية إلى تقديم المساعدات في مهمتها تتمثلو . ٢٠٠٥تشرين الثاني 

 من مه قطرالمغتربين في  من ٪٦٠ من أكثرفإن  ذلك، إلى وباإلضافة  .ئية التي تواجههاالصعوبات االنما
  .سيوىآل للشعب االثقافيةحتياجات والمعايير الل تها فهما أعمقآسيوي، مما أضاف إلى بصيرأصل 

  
 WSIS - المعلومات لمجتمع العالمية القّمة  -ثاني عشر

  
   لخطةوالقمة العالمية لمجتمع المعلومات لمواءمة خطط العمل التنفيذية ل قطر تقريراًأعدت   
  . لمجلسل الرئيسية

  
   للشبابلي والتدريب الداخةمنح الدراسيلل التصاالتلاالتحاد الدولي 

  
تواصل " ٢٠٠٧في  لالتصاالت ومجتمع المعلوماتالعالمي  االحتفاليوم في كان الموضوع الرئيسي 

 مليون فرنك ٢حملة لتامين ب لالتصاالت الدولياالتحاد وبالتعاون مع قطر وبناء عليه، قامت .  "الشباب
   بحلول  جديدةريب داخلي تدة فرص١٠٠٠ إلى باالضافة منحة دراسية جديدة، ٢٥٠سويسري لدعم نحو 

  .٢٠١٠عام 
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تكنولوجيا المعلومات والحكومات واالتصاالت  قطاع من مولين ماجتذاب إلىتهدف هذه الحملة 

االتحاد  برامج  الجديدة وفرص التدريب الداخلي من خاللة لدعم المنح الدراسيالفرقاء األساسيينوغيرهم من 
في برنامج التدريب الداخلي و ،)YIS(حوافز للشباب ال، وخطة )YES(تعليم الشباب  ةخط :الدولي لالتصاالت
تعليم الشباب  ةمنحة دراسية من خط ٥٠ تم الحصول على ،٢٠٠٣  عاممنذو .  على اإلنترنتمراكز التدريب

 من خالل خطة  أخرى من التدريب الداخلي للشباب١٠٠، و فرنك سويسري٤٥٠٠٠٠ عادلت بتكاليف
  . جديدةمبادرةهو ف على اإلنترنت مراكز التدريبفي ج التدريب الداخلي برنامأما  ،حوافز للشبابال
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  المراجع
  

  
• Qatar Tourism Authority http://www.qatartourism.gov.qa  

• Qatar Economic Review published by Qatar National Bank 
http://www.qnb.com.qa/english/publications/QatarEconomicReview.portal?currentpage=QatarEcono
micReview  

• Qatar Ministry of Foreign Affairs: http://www.mofa.gov.qa 

• ictQATAR Master plan. http://www.ictQATAR.qa  

• ITU Background Document, http://www.itu.int/newsroom/wtdc/2006/background/ict-qatar-feature-
story.html  http://www.itu.int  

• ICT Indicators compiled from several sources Qatar Telecom http://www.qtel.com.qa, Planning 
Council http://www.planning.gov.qa 

• Foreign Information Agency http://www.qatarinfo.net  

• British Council initiative global Gateway http://www.globalgateway.org.uk/default.aspx   

• Reach out to Asia initiative http://www.reachouttoasia.qa 

• National Cultural of Arts Heritage http://www.nccah.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  


