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  مقدمة
  

.  كيلومتراً على حدود األراضي السعودية العربية٦٠طول تمتّد على  وفي الشرق األوسطتقع قطر   
وتقع قطر  . على الضفّة الثانية من الخليج وتقع إيران إلى شرقها،تحّدها من الغرب المملكة العربية السعودية،

 ميالً ٤،٤٢٧( كيلومتراً مرّبعاً ١١،٤٣٧تبلغ مساحتها  .جنوب العراق وشمال اإلمارات العربية المتحدة
  ١. منطقة الخليج حدودقطر دولة صغيرة لكن تأثيرها المتزايد يتخطّى. ، أي ما يعادل حجم سويسرا)مرّبعاً

  
بفضل بيئتها اآلمنة والسالمة، وشواطئها العذراء، وتاللها الرملية الجميلة، وبنيتها التحتية السريعة   

 واسعة النطاق وذات تخطيط التطّور، تحصد قطر اليوم ثمار إستراتيجيات اقتصادية، وسياسية، وسياحية
  ٢.جّيد
  

وقد مكّن النمو االقتصادي السريع هذه الدولة من التحّول إلى أحد أغنى البلدان في العالم، بحسب   
 ألف دوالر أميركي، ومن ٥٨ معدالً قياسياً يصل إلى ٢٠٠٧إجمالي الناتج المحلي الفردي الذي بلغ في العام 

، ٢٠٠٨وُيقّدر بلوغ إجمالي الناتج المحلي للعام . ٢٠٠٩ميركي في العام  ألف دوالر أ٦٣المتوقّع أن يتخطى 
  ٣. مليار دوالر أميركي، فيما يناهز عدد السكان المليون ونصف نسمة٩٠
  

. ويستمر االقتصاد القطري في النمو، وقد أصبح أحد أسرع األنظمة االقتصادية في النمو في العالم  
ومن بين العوامل  ٤. في المائة٢٩,٨سمي خالل السنوات الخمس الماضية وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي اال

وتواصل  .التي تساهم في تطوير االقتصاد قطاع النفط والغاز السريع التوّسع والقطاعات األخرى ذات الصلة
 ائة في الم٣١,١قطر جهودها الرامية إلى تنويع االقتصاد، وقد بلغ نمو القطاع غير المتصل بالنفط والغاز 

  ٥.خالل األعوام الخمس الماضية
  

 مسيرتها باتجاه مجتمع معلومات متطور، مع تأسيس شركة قطر العامة ١٩٨٧بدأت قطر في العام   
، ُأّسست ٢٠٠٢وفي العام ". كيوتل"، شركة اتصاالت قطر ١٩٩٨لالتصاالت التي أصبحت الحقاً، في العام 

هداف قطر باالستفادة القصوى من تقنية المعلومات وقد تحققت أ. لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت
، مع إطالق ٢٠٠٤ في العام ٦واالتصاالت كي تصبح مجتمعاً مبنياً على المعرفة رائداً على المستوى العالمي

 ٣٦ وقد أنشئ المجلس بمرسوم القانون رقم ٧.المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر
م قطاعي االتصاالت وتقنية المعلومات ولتأسيس مجتمع معلومات متقّدم من خالل  بهدف تنظي٢٠٠٤للعام 

والهدف من .  والمعلوماتتتحضير بيئة مناسبة للبنية التحتية ومجتمع قادر على استخدام تقنيات االتصاال
االجتماعية هذا المجلس خلق مجتمع متقّدم مبني على المعلومات بهدف تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية 

                                                      
١

  html.aspx.aboutqatar/aboutqatar/menuroot/gis/com.2006-doha.www/:/http  
٢

  .هيئة السياحة القطرية  
٣

  .جهاز اإلحصاء القطري، بنك قطر الوطني  
٤

  .بنك قطر الوطني  
٥

  .بنك قطر الوطني  
٦

  .رؤية المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  
 
٧
 .كنولوجيا المعلوماترؤية المجلس األعلى لالتصاالت وت 
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ومنذ ذلك التاريخ، صدر قانون االتصاالت الذي أعطى مجلس إدارة المجلس األعلى . واالقتصادية في البلد
 .لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر السلطة إلصدار التراخيص وتطوير القطاع

  
  حكومة والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلومات الدور  -أوالً

  
  ٨."اس بتكنولوجيات تثري حياتهم، وتعّزز التنمية االقتصادية، وتوحي بالثقة بمستقبل أمتنانصل الن"  

 
  سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واإلستراتيجيات اإللكترونية  -ألف

  
تبنّى المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر برنامجاً طموحاً لتطويرٍ تقنية   

الت يطال كّل جوانب حياة المواطنين والمقيمين في قطر، من الطالب، إلى المواطنين، المعلومات واالتصا
وتتمحور مهمة هذا المجلس حول تمكين المجتمع بشكل عام على استخدام المعلومات . مروراً باألعمال

جتماعية لدولة وتكنولوجيا االتصاالت لتحسين نوعية الحياة، والمساهمة بشكل فاعل في التنمية االقتصادية واال
 إستراتيجيات وطنية لبلوغ هذا الهدف ٩وقد تّم تبنّي . قطر وتحويلها إلى مجتمع تقّدمي مبني على المعرفة

 ).١الجدول ( رؤى أساسية ٣لتحقيق 
  

  البرامج والمهام الوطنية للمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر  -١الجدول 
 

البرنامج  الرؤية
 الوطني

 التقّدم التاريخ األهداف المهمة

للمؤسسات % ١٠٠تغطية 
 Gbps ١٠بسعة  الحكومية

في مجال تقنية المعلومات 
  واالتصاالت 

 ١ ٠٩، ٤الربع 

 للمؤسسات %١٠٠تغطية 
 في Gbps ١٠ الصحية بسعة

مجال تقنية المعلومات 
  واالتصاالت 

 ١ ٠٩، ٤الربع 

للمدارس % ١٠٠تغطية 
 في Gbps ١المستقلة بسعة 

مجال تقنية المعلومات 
  واالتصاالت 

 ١ ٠٩، ٣الربع 

أحدث البنى 
 التحتية

تنفيذ بنية تحتية ذات سرعة 
فائقة في القطاعين العام 

تتضّمن المبادرات . والخاص
كالمدارس والمستشفيات 

الموصولة، والنطاق الواسع 
 للجميع، واألحياء الالسلكية

ّل المقيمين لك% ١٠٠تغطية 
 في مجال mbps ١بسعة 

  تقنية المعلومات واالتصاالت 
 ١ ٠٩، ٤الربع 

إنشاء بنية تحتية 
مؤتمنة، وموثوقة، 
: وذات كلفة معقولة

لضمان تأسيس 
وتشغيل فعال 

للمكونات البيئية 
التي تمكّن تقنية 

المعلومات 
واالتصاالت من 

 اإلطار –االزدهار 
التنظيمي والقانوني 

لالتصاالت، توصيل 
 الواسع اإلنترنت

النطاق، األمن 
ماتي، التجارة المعلو

اإللكترونية، 
 والقانون المعلوماتي

اإلطار 
التنظيمي 

رفع فوائد العميل، وتحسين 
أداء قطاع االتصاالت، 

إصدار رخصة المزّود الثاني 
 للهاتف النقال

 ٤ ٠٨، ٢الربع 

                                                      
٨

  .رؤية المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  
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البرنامج  الرؤية
 الوطني

 التقّدم التاريخ األهداف المهمة

ضمان إطالق المزّود الثاني 
 للهاتف النقال

 ١ ٠٩، ٣الربع 

إدخال المزّود الثاني للخطوط 
 الثابتة 

 ٣ ٠٨، ٢الربع 

ن امتثال كيوتل لنوعية ضما
 الخدمات

 ٣ ٠٩، ٢الربع 

يضّم . وتسهيل النفاذ العالمي والقانوني
المبادرات الرامية إلى تحرير 

سوق االتصاالت، وإدخال 
التنافس، وتحضير سياسات 

تنظيم المزّودين، جديدة ل
والتشريع اإللكتروني، 
والتجارة اإللكترونية، 
 مشغّل الخلوي لضمان امتثا والقوانين المعلوماتية

 الثاني لنوعية الخدمات
 . ٠٩، ٤الربع 

المجلس مستعد لالستجابة 
 لحوادث األمن المعلوماتي

 ٤ ٠٨نيسان 

من المنظمات قادرة % ١٠٠
على االستجابة لحوادث األمن 

 المعلوماتي
 ٢ ٠٩، ٣الربع 

 مؤسسات من% ٧٥
القطاعات األساسية تعتمد 

برنامج إدارة المخاطر يضّم 
  BCPوالـ ISالـ

 ٢ ٠٩، ٣الربع 

 ٤ ٠٨مايو  إعداد سياسة أمن المعلومات

تنفيذ برنامج حماية أمن 
 المعلومات

 ٤ ٠٨سبتمبر 

السالمة واألمن 
   المعلوماتي

 

يبني برنامج فريق مركز 
قطر لالستجابة لطوارئ 

القدرة " كيو سيرت "الحاسبات
على األمن المعلوماتي في 
 الحكومة ومنظمات القطاع
الخاص، ويهدف إلى أن 

يصبح مصدراً موثوقاً لتقارير 
عن الهشاشة، وإدارة 

االستجابة للحوادث، والوعي 
  ألمن المعلومات

لسياسة % ٥٠امتثال بنسبة 
 أمن المعلومات

 ٤ ٠٨، ٣الربع 

من الخدمات % ٨٠تفعيل 
ها على التي يمكن توفير

 اإلنترنت
 ١ ١٠، ٣الربع 

من الشركات المستفيدة % ٨٠
 اإلنترنتمن الخدمات على 

 ١ ١٠، ٤الربع 

من المقيمين المستفيدين % ٥٠
  اإلنترنتمن الخدمات على 

 ١ ١٠، ٤الربع 

بنية تحتية %: ١٠٠استعداد 
وخدمات حكومية مشتركة 

ذات صلة بتقنية المعلومات 
 واالتصاالت

2010 ١ 

حكومة 
 إلكترونية

 (i-Gov) 

تحسين الخدمات اإللكترونية 
للمواطنين، وتوفير الفاعلية 
الحكومية البينية، وتمكين 
حكومة متكاملة، وتحسين 
الشفافية والحوكمة بهدف 

تعزيز المشاركة في العملية 
 الديمقراطية

كنسبة توافر % ١٠٠
لالنترنت، ودقّة القوانين 
 والسياسات والتنظيمات

 ٢ ١٠، ٣الربع 

 
عّدة تقنية 

المعلومات 
االتصاالت لتعزيز و

االبتكار، ورفع 
مستوى فعالية 

الحكومة والقطاعات 
االقتصادية الوطنية 

بهدف : المهمة
تحقيق مستويات 

أعلى من االبتكار 
والفعالية في 

القطاعات 
االقتصادية الرئيسية 
كالحكومة، والتعليم، 

والصحة، 
 ٣ ٠٩، ٤الربع من المدارس مع نفاذ % ٧٥تعزيز تنفيذ متقّدم لتقنية التعليم والشركات الصغيرة 
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البرنامج  الرؤية
 الوطني

 التقّدم التاريخ األهداف المهمة

، واتفاق دعم اإلنترنتإلى 
تقنية  ومدمج لنظام إدارة التعلّم
 المعلومات واالتصاالت

من الطالب الذين % ١٠٠
يختارون موضوع تقنية 
 المعلومات واالتصاالت

 ١ ٠٩، ٤الربع 

 مواضيع ذات محتوى ٣
لكتروني متناسقين مع المنهجإ

 ١ ٠٩، ٤الربع 

  اإللكتروني
 

المعلومات واالتصاالت 
المتكاملة كأداة تعليمية فعالة 

في كّل المدارس الرسمية 
المستقلة، وتعزيز محو األمية 

ظفين، المعلوماتية بين المو
والعمل على خلق مجتمعات 

 المعرفة

 ١ ٠٩، ٤الربع  تأسيس مكتبة إلكترونية

للتقارير % ٧٠انخفاض بنسبة 
 الطبية المزدوجة

 ١ ٠٩، ٤الربع 

في موارد % ٥٠ارتفاع بنسبة 
 الصحة اإللكترونية المشتركة

 ١ ١٠، ٤الربع 

في % ٥٠ارتفاع بنسبة 
استخدام تبادل البيانات 
 السريرية اإللكترونية

 ١ ٠٩، ٤الربع 

من األطباء مع نفاذ % ٨٠
 للموارد البشرية اإللكترونية

 ١ ١٠، ٤الربع 

من المزودين قادرين % ١٠٠
على تشارك البيانات السريرية 
ذات الصلة بالموارد البشرية 

 اإللكترونية

 ١  ١٠، ٤الربع 

الصحة 
 اإللكترونية

تعزيز ودعم تطّور نظم توفير 
فعال للرعاية الصحية 

باستخدام تقنية المعلومات 
واالتصاالت للربط بين كّل 
. الالعبين في القطاع الصحي

ويتضّمن ذلك مبادرات 
 اإللكتروني، كالسجل الصحي

وشبكة متكاملة للمعلومات 
 الصحية 

نقاط وصول للمعلومات عن 
الصحة العامة في كل قرية 

 كبيرة
 ٤ ٠٨، ٤الربع 

والمتوسطة الحجم، 
من خالل تحويل 

الصلة أعمالها ذات 
بتقنية المعلومات 

 واالتصاالت

تطوير 
 الشركات

تعزيز األعمال اإللكترونية 
لرفع مستوى الفعالية بناء 

على أفضل الممارسات 
العالمية وتعزيز تبني األعمال 

اإللكترونية، خاصة بين 
الشركات الصغيرة 
 والمتوسطة الحجم

زيادة نسبة الشركات التي تقّدر أهمية تقنية المعلومات 
 واالتصاالت

ها تقنية المعلومات زيادة نسبة الشركات التي ساهمت في
 واالتصاالت بتحسين األداء واإليرادات

 اإلنترنتزيادة نسبة الشركات على 
زيادة نسبة الموظفين الذين يملكون حاسب آلياً واتصاالً 

 اإلنترنتبشبكة 
زيادة عدد الشركات التي تؤمن خدمات التجارة 

 اإللكترونية
محليزيادة معدل النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات ال
 زيادة عدد برمجيات األعمال الُمستخدَمة في الشركة

تمكين المواطنين 
من خالل الوصول 

االندماج 
 اإللكتروني

تقليص هوة النطاق الواسع، 
 موظف حكومي 9000وتحسين النفاذ اإللكتروني، 

متدّرب على رخصة الدولية 
 ٢ ٠٩، ٢الربع 
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البرنامج  الرؤية
 الوطني

 التقّدم التاريخ األهداف المهمة

 لقيادة الحاسب اآللي

 فرد متدّرب على ٧٠٠٠
 المواطنية اإللكترونية

 ١ ١٠، ٣الربع 

لموارد % ٥٠ارتفاع بنسبة 
اإلنترنتلى التطوير المهني ع

 ٢ ٠٩، ٤الربع 

وتعزيز الحكومة اإللكترونية 
المتكاملة، ومحو األمية 

الرقمية وتحسين القدرات 
 اإللكترونية لدى كّل

المواطنين مهما كان مستوى 
تعليمهم، وعمرهم، ونوعهم 

االجتماعي، وقدراتهم، 
 وعرقهم

إلتمام الدروس % ٧٥معدل 
 اإلنترنتعلى 

 ٣ ٠٩، ٤الربع 

من موازنة المجلس % ٥٠
السنوية ُمستثمرة في البحث 

 العلمي والتطوير

 ١٠، ٤الربع 
٢ 

 جهات محلية جديدة ٩دخول 
إلى قطاع تقنية المعلومات 

 في العام ٣(واالتصاالت 
) ٢٠١٠ في العام ٦ و٢٠٠٩

٢٠١٠ 

. 

إلى المعلومات 
 الخدمات العامة \

وبناء مجتمع 
لضمان نفاذ : معرفة

الجميع إلى تقنية 
المعلومات 

واالتصاالت، 
لالستفادة من فرص 
جديدة، والمشاركة 

في التنمية 
االقتصادية 
قوم وت. واالجتماعية

اإلستراتيجيات 
األساسية على 

تطوير قدرة فردية 
وجماعية في قطاع 

تقنية المعلومات 
 . واالتصاالت

تعزيز وتشجيع االبتكار من   االبتكار
خالل استثمارات في البحث 
العلمي والتطوير وشراكات 

جديدة، وتحديد شراكات 
البحث العلمي والتطوير، 

وتحالفات االبتكار، وقنوات 
ف رأس المال المغامر بهد

تطوير قطاع محلي 
% ١٠٠ارتفاع بنسبة  لتكنولوجيا المعلومات

ية المعلومات لمساهمة تقن
واالتصاالت في إجمالي الناتج 

 المحلي

 ٠٩، ٤الربع 

١ 

  

  لشراكة متعددة القطاعات اوأالشراكة بين القطاعين العام والخاص   -باء
  

ينفّذ المجلس إستراتيجياته من خالل شراكات مع جهات معنية مهمة في قطر، من الحكومة، إلى   
ويتّم تنفيذ هياكل الحوكمة الشاملة إلدارة .  اإلقليمية والدوليةالقطاعين العام والخاص، مروراً بالمنظمات

  .البرامج المختلفة في لإلستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات واالتصاالت
  

أفضل دليل على نجاح الشراكات بين القطاعين ) ATWG (وُيعتبر فريق عمل التكنولوجيا المساعدة  
 على الوفاء بوعد تحقيق ٢٠٠٨ة لتركيز االتحاد الدولي لالتصاالت فتم تشكيله تلبي. العام والخاص في قطر

يعمل هذا الفريق كلجنة توجيهية، ويدير صندوقاً، ويناقش ويوافق على  .التوصيل ألصحاب الحاجات الخاصة
  :وأهداف فريق العمل هي التالية. أعمال ومشاريع كبيرة ذات صلة بالتكنولوجيات المساعدة

 
  التكنولوجيا واقتصاد المعرفة بطريقة أساسية لذوي االحتياجات الخاصة كي توفير النفاذ إلى

 ؛يتمتعوا بالنفاذ المجاني إلى الخدمات، وتعزيز استقالليتهم، وتغيير حياتهم
  توفير االستشارة الحرة، والموارد، والمعلومات، والتقييم، والتدريب على كّل جوانب النفاذ إلى

 ؛الحتياجات الخاصةالتكنولوجيا المساعدة لذوي ا
  العمل على استحداث فرص لألشخاص الذين قد يستفيدون من تكنولوجيات المساعدة للحصول

 ؛على هذه المساعدة
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  خلق الوعي حول فائدة تكنولوجيات المساعدة لبعض األشخاص في المجتمع وتحسين الرعاية
  ؛االجتماعية في قطر

 اعدة الجديدة وإنتاجهاتعزيز البحث العلمي، وتطوير التكنولوجيا المس. 
  

 ١٧يدير المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر فريق العمل الذي يضّم حوالي   
عضواً من منظمات غير حكومية، ومؤسسات تربوية، وشركات محلية ودولية لتقنية المعلومات 

  ٩،١٠.واالتصاالت
  

م فريق عمل التكنولوجيا المساعدة ورشة عمل ، نظّ) ديسمبر٣ (٢٠٠٨وفي اليوم العالمي لإلعاقة   
بجمعه لخبراء من شركات دولية وإقليمية يعملون على التكنولوجيات . ناجحة للتركيز على المكفوفين

المساعدة، برهن فريق العمل فوائد التكنولوجيات المساعدة بالنسبة إلى المكفوفين من بين مستخدمي تقنية 
يز خاص على تطوير التكنولوجيا للناطقة باللغة العربية، عرضت ورشة مع ترك. المعلومات واالتصاالت

وفي . العمل آالت لقراءة الشاشة، وبرمجيات صوتية عربية، من بين تكنولوجيات أخرى للجهات المهتمة
  .المستقبل، ينوي فريق العمل تنظيم تدريب للمدّربين ولمستخدمي التكنولوجيات المساعدة

 
  ر الحكوميةدور المنظمات غي  -جيم

  
يعترف المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر بالدور المهم الذي تضطلع به   

المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في السعي إلى تحقيق أهدافه الخاصة بالنفاذ إلى التوصيل لتعزيز 
ذلك، يعمل المجلس بتعاون وثيق مع عدد ول. التنمية االقتصادية وتحويل قطر إلى مجتمع مبني على المعرفة

  .من المنظمات غير الحكومية
  

ومن بين شركاء المجلس األساسيين مؤسسة قطر، ومهمتها تحضير القطريين والمقيمين في المنطقة   
لمواجهة تحديات عالم في تغّير دائم، وتحويل قطر إلى بلد رائد على مستوى التعليم االبتكاري والبحث 

 المجلس بأّن التعاون مع مؤسسة قطر حول البرامج التعليمية، والبحث العلمي، والتطوير، ويقّر. العلمي
  .والتنمية االجتماعية أساسي لنجاح عملية تحويل المجتمع القطري

 
  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -ثانياً

  
تقدمة لتقنية المعلومات واالتصاالت في كّل أرجاء من خالل الرؤية التي يسعى إلى تنفيذها لخلق بنية تحتية م

فمن خالل . الدولة، يعمل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر كوكيل قوي للتغيير
تأسيس بنية تحتية قوية وإعداد خطط طويلة المدى ودقيقة، ستتمكن كّل قطاعات المجتمع من المساهمة في 

                                                      
٩

  .المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  
١٠

المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، معهد النور، : أعضاء فريق عمل التكنولوجيا المساعدة هم  
، المدرسة التعليمية للبنات الصم، المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم تياجات الخاصة،الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االح

، مركز الشفلّح لألطفال ذوي االحتياجات Cisco International Systems، فودافون قطر، ميزة، )كيوتل(شركة اتصاالت قطر 
ن العائلية، المجلس األعلى لشؤون األسرة، مركز المجلس األعلى للشؤو: تنمية آسيا/مؤسسة قطرالخاصة، مركز التعلم، 

Sunbeam للتمّيز لألطفال ذوي الحاجات الخاصة، الجمعية القطرية للتأهيل واالحتياجات الخاصة، مدرسة قطر المستقلة 
  .اإلعدادية للبنات، مؤسسة حمد الطبية
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وقد أظهر التقرير العالمي األخير لتكنولوجيا . لى المعرفة في قطر واالستفادة منهتطوير مجتمع قوي مبني ع
 من أصل ٣٢ أّن قطر احتلّت المرتبة ٢٠٠٨المعلومات الذي نشره المنتدى االقتصادي العالمي في العام 

ستعداد ويقيس المؤشر معدل ا  ٢٠٠٦.١١ في مؤشر استعداد الشبكات، بعد تقّدم سبع مراتب منذ العام ١٢٧
  .األمة للمشاركة في تطويرات تقنية المعلومات واالتصاالت واالستفادة منها

  
  البنية األساسية  -ألف

  
إّن نجاح التعاون بين المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وشركات تقنية  

تعزيز تقنية المعلومات المعلومات واالتصاالت، والقطاع العام، والمنظمات غير الحكومية في مجال 
 المهمة لخدمات أساسية في تقنية المعلومات واالتصاالت نتشارواالتصاالت واضح من خالل معدالت اال

  ).١ الشكل(
  

  ١٢ لخدمات االتصاالت األساسيةالنتشارامعدالت   -١الشكل  

 

 
  

وم، تتمتّع قطر بتغطية الي. اإلنترنت مهماً جداً في قطاعات الهاتف النقّال ونتشارلقد كان نمو اال 
 من األسر من خدمات خطوط االشتراك  في المائة٤٠، ويستفيد حوالي  في المائة١٠٠واسعة النطاق بنسبة 

     ١٤. في المائة٧٠ الحاسبات لألسر بحوالي انتشارتقدر نسبة  ١٣).DSL(الرقمية 

 
  ت وتطوير خدمات جديدة في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالاالستثمارات  -باء

  
المزّود الوحيد لالتصاالت السلكية والالسلكية للخطوط الثابتة والنقّالة " كيوتل"لعّدة سنوات، بقيت  

وقد . وكجزء من إستراتيجيتها للتحرير، بدأت قطر بترخيص مزودي خدمات جدد. اإلنترنتوخدمات 
، وبعد عملية ترخيص تنافسية، ٢٠٠٧ برأكتو/تشرين األولعلى رخصتها بشكل رسمي في " كيوتل"حصلت 

وستطلق هذه الشركة قبل  .٢٠٠٨يونيو /حزيرانعلى الرخصة الثانية للمحمول، في " فودافون"حازت شركة 
أّما برنامج ترخيص الخطوط الثابتة، فيسير ". كيوتل" خدمات للهاتف النقّال تنافس خدمات ٢٠٠٩ يوليو ١

                                                      
١١

  .التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، منتدى االقتصاد العالمي  
١٢

  .المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب  
  .المرجع السابق ١٣
١٤

  . عن االستعداد اإللكترونيMADARتقرير   

)من األفراد(% 
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الرجاء االطالع على الفقرة  (٢٠٠٩لتنافس في السوق قبل نهاية العام بخطى متينة، ومن المتوقّع أن يبدأ ا
  ).ألف-سادساً

  
سيكون التنافس المبني على البنية التحتية في قطر كبيراً، وسيزداد االستثمار في البنية التحتية، بشكل  

تنافس على استقطاب ومع ارتفاع معدل التنافس، سيبدأ المزّودون بال. ملحوظ خالل السنوات القليلة المقبلة
وسيسّهل المجلس تطوير المنافسة العادلة من خالل إصدار  .العمالء من خالل تقديم خدمات جديدة ومبتكرة

  .التنظيمات الضرورية وتطبيقها
 

  ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم
  

دداً من المبادرات لضمان ينفّذ المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر حالياً ع 
التوصيل المحلي ذات النطاق الواسع لدعم برامج كالصحة اإللكترونية، والتعليم اإللكتروني، والشركة 

وتتمحور الرؤية حول الربط بين كّل المؤسسات التعليمية، والمكتبات، والمؤسسات الحكومية،  .اإللكترونية
. ويتّم حالياً إعداد برامج كشبكات المدارس والمستشفيات. عيةونقاط المعلومات، والمتاحف، والمراكز المجتم

وستتطور شبكة وطنية بشكل تدريجي لتضّم ميادين أخرى كالجامعات، والمراكز المهنية، والشركات 
فعلى سبيل المثال، سوف تعتمد يعمل المجلس بالتعاون مع القطاع الخاص،  و.الصغيرة والمتوسطة الحجم

  . هيكل شبكة كيوتلالشبكة الحكومية على
 

  البنية التحتية لالنترنت   -دال
  
، والبنية التحتية اإلنترنتنفاذ قطر إلى ما يكفي ويزيد من " كيوتل"خالل السنوات األخيرة، أّمنت  
ماليين الدوالرات للنفاذ إلى أنظمة الكابالت البحرية، وللحفاظ " كيوتل"وقد استثمرت .  الدولياإلنترنتوسعة 

، أثّرت أعطال كبيرة في الكابالت البحرية في ٢٠٠٨في فبراير وديسمبر من العام  ١٥. البديلةعلى القنوات
 من حركة مرور البيانات  في المائة٧٥وقد أثّر عطل ديسمبر على . اإلنترنتالمتوسط على االتصال بشبكة 

الدقيق في " كيوتل"ط ولكن مع ذلك، أّدى تخطي.  بين الشرق األوسط، وأوروبا، وأميركااإلنترنتعلى شبكة 
حالياً، هناك خطط  ١٦. في المائة٤٧قطر وتوافر القنوات العالمية البديلة إلى خسارة في القدرة لم تتخطّى 

أي وسيشمل هذا التعاون . لمشروعي توصيل دوليين إضافيين، ما من شأنه أن يخدم قطر ومنطقة الخليج
 .مشغّلين جدد

 
مركز  وس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر،، والمجل"كيوتل"ال يزال العمل بين  
 التحتية اإلنترنتمستمراً لتوفير الفعالية، وبنية  (Q-CERT) كيو سيرت"تجابة لطوارئ الحاسبات قطر لالس

  .المناسبة للمواطنين القطريين
  

  : من خالل عدد من الكوابل البحريةعريضتوفر كيوتل نطاق انترنت  
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   في قطرنطاق انترنت عريضالتي توفر  الكوابل البحرية  -٢الجدول 

  
  )الدولي(المسار   العدد  النطاق  )المحلي(المسار 

FOG Submarine cable STM-1 2 FLAG 
STM-1 5 SMWE3 

QAT-UAE Submarine Cable  
DS3 1 SMWE3 

STM-1 8 SMWE3  
Qatar- KSA Fiber Optic Land Cable  

STM-4 9 SMWE4 
FALCON Submarine Cable STM-1 9 FLAG 
 STM-4 4 FLAG 

DS3 1 SMWE3 
STM-1 24 FLAG/ SMWE3 المجموع  
STM-4 13 FLAG/ SMWE3 

  
 التحتية المناسبة للمستخدمين اإلنترنتفي قطر، ُأحرِز تقّدماً كبيراً في مجال تأمين توافر بنية  
 في كّل المدارس والمؤسسات الحكومية، عمل اإلنترنت وباإلضافة إلى العمل المنفَّذ العتماد. النهائيين

لتحقيق ذلك، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية  .المجلس على اعتماد هذه البنية التحتية في األماكن العامة
 في الحدائق العامة الكبيرة، وذلك في إطار اإلنترنتوالزراعة، أّمن المجلس النفاذ الالسلكي المجاني إلى 

  ). جيم-الرجاء االطالع على الفقرة ثالثا( )iParks (اإلنترنت حدائق برنامج
  

  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  -ثالثاً
 

   متاحة للعموممعلومات   -ألف
  

 على مواقعها اإللكترونية، –تركّز المؤسسات العامة في قطر على تطوير معلومات عن النطاق العام  
فعلى سبيل المثال، توفّر بوابة . اإلنترنتير حضور على شبكة بهدف دعم مؤسسات أخرى في قطر لتطو

المتوفرة باللغتين اإلنكليزية والعربية، النفاذ السهل إلى كّل المعلومات " حكومي "اإلنترنتحكومة قطر على 
 وتغطي البوابة كّل الوزارات، والوكاالت، والسلطات، .الضرورية للمواطنين، والمقيمين، والزوار، واألعمال

وتهدف إلى التحّول إلى أداة عمل أساسية تلجأ إليها كّل الجهات المعنية في قطر لتحسين الحوكمة، وتسهيل 
ويتّم تحديث البوابة بشكل منتظم لتأمين نفاذ سريع ومالئم، وهي متوفرة عبر . التفاعل بين الجهات المعنية

  ).أ.٧ الفقرة الرجاء مراجعة(، وغيرهم من البوابات Facebook، وYouTubeموقع 
  

  النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -باء
  

ومن المتوقّع . تعمل المؤسسات مثل مؤسسة قطر بشكل فعال لتعزيز النفاذ إلى المعرفة والمعلومات 
، والتي ستفتح أبوابها للمدارس، والجامعات، ٢٠١٠أن تفتتح المؤسسة المكتبة المركزية الخاصة بها في العام 

في الوقت .  األبحاث، ومنظمات مختلفة للتنمية االجتماعية من داخل المدينة التعليمية وخارجهاومعاهد
الراهن، تقّدم عّدة مكتبات كبيرة ذات حضور إلكتروني وفعلي قوي الموارد لعدد من المؤسسات األكاديمية 
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مكتبة مدرسة مركز و، ومكتبة جامعة كارنجي ميلون، ، منها مكتبة الجسر االكاديميالمعروفة في قطر
 ١٧،١٨.التعليم

  
باإلضافة إلى ذلك، يساهم المجلس القطري الوطني للثقافة، والفنون، والتراث بشكل فاعل في جمع معلومات 

  .عن النطاق العام وأرشفتها ونشرها
 

ويواصل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العمل مع الفئات الهشّة والمهّمشة لضمان  
  .ذ الجميع إلى الموارد اإللكترونيةنفا

 
   مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم

  
وإلى جانب .  لكّل فئات المجتمعاإلنترنتتعمل قطر لتوفير النفاذ المستدام والمجاني إلى موارد  

 المقيمين على توصيل كّل" حكومي"مبادرة شبكة المدارس التي تهدف إلى توصيل كّل الطالب، تعمل بوابة 
وباإلضافة إلى ذلك، هذه الخدمة مؤمنة  . متوفر في الحدائق العامةاإلنترنتوالنفاذ المجاني إلى . والشركات

، اإلنترنتعلى " حكومي" يمكن االتصال بمركز ١٩. العامة في مركزي بريد كبيريناإلنترنتمجاناً في نقاط 
اعة، في حال الحاجة إلى أي مساعدة أو معلومات أو بواسطة البريد اإللكتروني أو الهاتف، على مدار الس

  .إضافية
 

   نماذج برمجيات مختلفةاستعمال  -دال
  

يلتزم المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر بتوفير تطّور قطاع تقنية المعلومات  
 –معلومات واالتصاالت لذلك، تعمل جهة التنفيذ لمشاريع تقنية ال. واالتصاالت بطريقة تنافسية ومستدامة

وتعمل معلوماتية من دون تمييز مع .  لضمان استخدام أفضل نموذج برمجّي لكّل مشروع–معلوماتية 
  .القطريين والشركاء الدوليين لضمان التوعية، واستخدام البرمجيات، وتنوّعها، ومتانتها

  
ت واالتصاالت في قطر، تؤمن مبادرة رائدة لبناء قدرة مستدامة لتكنولوجيا المعلوما" معلوماتية" 

مواقع متخصصة وخبرة فنية لتنفيذ مبادرات مهمة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عدة قطاعات 
وشركاء " ميزة"وتعمل معلوماتية بشكل وثيق مع شركاء محليين مثل . اقتصادية كالحكومة، والصحة، والتربية

هدف تحقيق االستدامة في خبرة قطاع تكنولوجيا المعلومات ب" كريمسون لوجيك"و" ويب ميديا" دوليين مثل
  .واالتصاالت في قطر
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   في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء القدرات  -رابعاً
  

   األساسيالتعليم  -ألف
  

 لدى النساء،  في المائة٨٨ ( في المائة٩١ بنسبة ٢٠٠٦قٌدِّر معّدل التعليم األساسي في قطر في العام  
 حين بلغ هذا المعّدل نسبة ٢٠٠٤ وتعكس هذه األرقام تحّسناً كبيراً منذ العام ٢٠). لدى الرجالفي المائة ٩٤و

٨٩، وقد استُخدمت تقنية المعلومات . كما تلقي الضوء على التزام قطر العميق بالتعليم ٢١ في المائة
مج التعليمية والتدريبية على تقنية واالتصاالت بشكل كبير لتعزيز محو األمية األساسية، فباإلضافة إلى البرا

المعلومات واالتصاالت، استخدمت قطر التكنولوجيا لرفع مستوى فعالية المؤسسات ذات الصلة كوزارة 
التعليم، التي اعتمدت التعامالت المبنية على الرسائل القصيرة، والتدريب اإللكتروني بثالث لغات للموظفين 

  ٢٢.ولوجيا الرقمية في إدارتها التكنواألساتذة، ناهيك عن اعتماد

 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  -باء

  
خالل السنوات الماضية، عمل المجلس على دمج تقنية المعلومات واالتصاالت في كافة أوجه التعليم  

ر نجاحاً مهماً في وقد حقّقت قط. والتدريب، أكان ذلك في المدارس، أو الجامعات، أو الحكومة، أو الشركات
هذا الصدد، وال تزال تعمل لتحقيق المحو الشامل لألمية التكنولوجية خالل مسيرتها في التحّول إلى مجتمع 

  .معلومات
  

 طالب في المدارس، وهو نظام مدرسي تتمتّع ١٠٠ حاسب آلياً لكّل ١٣وتفتخر قطر بتأمينها حوالي  
وتستخدم .  بمواقع إلكترونية خاصة في المائة٤٠سع النطاق، و من المدارس بنفاذ وا في المائة٦٠فيه نسبة 

ومن بين المبادرات التي عّززت هذه .  من المدارس الحاسب آلي النقّال في قاعة التدريس في المائة٢٠
الرقمّية برنامج شبكة المعرفة للمدارس، والبرنامج التعليمي ذات المحتوى اإللكتروني الذي يدمج المنهج 

  ٢٣. للرياضيات والعلوم في المدارساإللكتروني
  

 من األساتذة  في المائة٤٠، خضع ٢٠٠٨في العام  .ويتّم بذل جهود كبيرة بهدف تدريب األساتذة 
 على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب  منهم لبرامج تدريبية في المائة٦٠لتدريب ذات صلة بتقنية المعلومات، و

 على تقنية المعلومات واالتصاالت موجودة في كّل أرجاء قطر، مع إّن المراكز التدريبية ٢٤.)ICDL (اآللي
، ومجمع آل ASPIRE، و"كيوتل"مشاركة عدد من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص كجامعة قطر، و

  ٢٥.بيان التعليمي، والمدارس المستقلة وغيرها
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لى كّل فئات المجتمع، ويسعى وينسحب التركيز على تقنية المعلومات واالتصاالت في التعليم ع 
في مجال التعلّم عن ُبعد، تّم تطوير بوابة إلكترونية تدريبية توفّر . المجلس جاهداً إلى توفير المشاركة الكاملة

  ٢٦. آالف درساً مجانياً، وذلك بالتعاون مع المجلس ومؤسسة التنمية اإلدارية٤
 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي مجال استخدام برامج التدريب لبناء القدرات   -جيم

 
باإلضافة إلى تقنية المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم، تسعى قطر إلى تأمين محو األمية  

 من الموظفين الحكوميين للتدريب على تكنولوجيا  في المائة٣٠خضع  .اإللكترونية لدى كّل المواطنين
أّما بالنسبة .  من الممرضات في قطاع الرعاية الصحية في المائة٢٠المعلومات، باإلضافة إلى أكثر من 

 منها التدريب على تقنية المعلومات للموظفين غير العاملين في أقسام تقنية  في المائة١٥للشركات، فتؤمن 
  .المعلومات

  
وينفّذ المجلس برنامجاً للمقيمين غير المهتمين بمستوى تأهيل للرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي،  

ومن بين الفئات الخاصة التي يستهدفها برنامج المواطن . اإلنترنتلكنهم يرغبون بالمشاركة في مجتمع و
فعلى سبيل المثال، يساهم  .اإللكترونية النساء، والمتقاعدين، وممثلي الحكومة، وذوي االحتياجات الخاصة

  .ادة الحاسب اآلليالمجلس في مساعدة مؤسسة النور للمكفوفين كي تعتمد الرخصة الدولية لقي
 

  االبتكار وبراءات االختراع  -دال
  

بهدف تعزيز االبتكار وتسجيل براءات االختراع، اعتمدت قطر إطاراً قانونياً صارماً لحماية الملكية  
وباإلضافة إلى قانون حماية حقوق الملكية، وقانون العالمات التجارية، وقانون حماية األسرار . الفكرية

ون براءات االختراع، فإّن قطر من بين الموقّعين على ميثاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية التجارية، وقان
، واالتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية ١٩٩٦، ومنظمة التجارة العالمية منذ العام ١٩٧٦منذ العام 

  .قطر في منظمة التجارة العالمية ويذكر أنّه ما من نزاعات عالقة ضد ٢٧.المتصلة بالتجارة والصحة العامة
 

  بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -خامساً
  

 لحماية وتحسين أمن المعلومات ونظم  (Q-CERT) "كيو سيرت"أّسس مركز قطر لألمن المعلوماتي  
ين في قطر لمعالجة مخاطر مع الوكاالت الحكومية، والشركات، والمواطن" كيو سيرت"ويعمل . االتصاالت

  .اإلنترنتاألمن المعلوماتي، وحماية المعلومات الحساسة، وتأمين سالمة األوالد على 
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  استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية  -ألف
  

لقد تّم إعداد قانون للتجارة اإللكترونية يغطي المستندات اإللكترونية، والتوقيع والتصديق اإللكتروني،  
على نموذج قوانين لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المتعلق بالتجارة اإللكترونية، ونموذج بناء 

 . ويمّر القانون حالياً في المرحلة التشريعية ليتّم اعتماده قريباً. قانون التوقيعات اإللكترونية
  

   والشبكاتأمن المعامالت اإللكترونية  -باء
  

ثقافة وطنية لألمن "يق مع الحكومة وهيئات القطاع الخاص لتعزيز بشكل وث" كيو سيرت"يعمل  
  :ويعمل المركز مع المنظمات التي توفّر خدمات أساسية في قطر لمساعدتها على ".المعلوماتي
  

 ؛تحديد أصول المعلومات األكثر أهمية وإعداد إستراتيجيات إدارة المخاطر األكثر مالءمة  

 ؛سين سالمة الخدمات التي توفّرهاالوقاية من الهجمات من خالل تح  

  معرفة متى تتعرض لهجوم، وتقديم استجابة سريعة وفعالة، والمضّي في توفير خدمات مهمة
  .على الرغم من الهجمات المعلوماتية الدائمة التغّير

  
هذه الخدمة من خالل مساعدة مؤسسات القطاعات األساسية لتأسيس قدرة األمن " كيو سيرت"ويقّدم  

مع فرق أمن " كيو سيرت"وألّن األمن المعلوماتي ال تحّده الحدود الوطنية، يعمل  .وماتي وتحسينهاالمعل
  .أخرى على الصعيد العالمي للحفاظ على الوعي للتوجهات العالمية وتنسيق جواب سريع للتهديدات الدولية

 
  البياناتوالخصوصية حماية   -جيم

  
طّط قطر لدمج اتجاهها نحو حماية البيانات، وحماية البيانات كجزء من قانون التجارة اإللكترونية، تخ 

  :وغالباً ما يفرض ذلك على البيانات أن تكون .التي يمكن تحديدها شخصياً
  
 ؛ُمعدَّة بشكل عادل وقانوني  
 ؛ُمعدَّة ألهداف محدودة  
 ؛مالئمة، مناسبة، وغير مبالَغ فيها  
 ؛دقيقة  
 ؛غير محفوظة لمدة أطول من الحاجة  
 ؛ باحترام حقوق مالك البياناتُمعدَّة  
 ؛محفوظة وُمستخدمة وفق متطلبات السرية، والنزاهة، ومدى التوافر  
 غير منقولة لدول أخرى من دون الحماية الالزمة.  

  
باإلضافة إلى ذلك، سيتّم تغطية تدابير الخصوصية التي تشمل الهدف، والتوافق، والحماية، والكشف  

 .ةعن المحتوى، والنفاذ، والمحاسب
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   المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا سوء استخدام مجابهة  -دال
  

بشكل وثيق مع صانعي السياسات لتفعيل وتعزيز مجموعة قوانين شاملة ذات " كيو سيرت"لقد عمل  
ويتعاون . صلة باألمن المعلوماتي والجريمة المعلوماتية، بما يتناسب وأحكام اتفاقية الجريمة المعلوماتية

الوكاالت المحلية إلنفاذ القانون من أجل تحسين عمليات ردع الجريمة المعلوماتية على مساحة المركز مع 
  .الوطن، والمساهمة في بناء قدرات شرعية معلوماتية

  
يساهم في إعداد نظام استجابة وطني منسَّق ألمن المساحة المعلوماتية بهدف " كيو سيرت"كما أّن  

  :ويهدف إلى اآلتي . ورصدها، والتصدي لها، والرّد عليها، والتعافي منهاالوقاية من الحوادث المعلوماتية،
  
  بما في ذلك إنفاذ (إنشاء نقطة محورية فاعلة إلدارة الحوادث المعلوماتية تجمع بين الحكومة

 ؛، ومشغلي البنية التحتية، والموّردين لتخفيف خطر الحوادث وحّدتها)القانون
 ؛ومات حول مراقبة الحوادث، والتحذير منها، والرّد عليهاالمشاركة في آليات تبادل المعل 
 للتأكّد من أّن ،إعداد خطط، وإجراءات، وبروتوكوالت االستجابة الطارئة، واختبارها، وممارستها 

 .المساهمين الحكوميين وغير الحكوميين بإمكانهم بناء الثقة والتنسيق بشكل فّعال خالل األزمة
  

  ةالبيئة التمكيني  -سادساً
  

أظهرت خبرة بلدان العالم أّن قوى السوق تخفّض األسعار، وتحّسن نوعية الخدمات، تعّزز االبتكار، " 
 ٢٨."وتحفّز االستثمار

  
  البيئة القانونية والتنظيمية  -ألف

  
، مع مرسوم ٢٠٠٤بدأت جهود قطر لتنفيذ إطار قانوني وتنظيمي داعم، وشفاف، وتنافسي في العام  

 الذي أّسس المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وأعطاه ٢٠٠٤ للعام ٣٦القانون رقم 
تصاالت وتساهم في التنمية الصالحية لتأسيس بيئة قانونية وتنظيمية تعّزز تنمية قطاع تقنية المعلومات واال

 الذي أعطى المجلس ٢٠٠٦ للعام ٣٤وتال ذلك مرسوم القانون رقم . االقتصادية واالجتماعية في قطر
وتضّم سلطة المجلس االستغناء عن . ةمجموعة كبيرة من السلطات لتنظيم سوق االتصاالت السلكية والالسلكي

  .ز التنافس في قطاع االتصاالتترخيص مزّودي الخدمات وتنفيذ السياسات التي تعّز
  

وفي ". كيوتل" رخصة لـ ٢٠٠٧ويستمّر المجلس في تعزيز التنافس والشفافية، فقد منح في العام  
، وهو ينوي )Vodafone Qatar(" فودافون قطر"، منح المجلس رخصةً لمشغّل جديد للهاتف النقّال، ٢٠٠٨العام 

وقد كانت عملية الترخيص  .كذلك، خالل األشهر القليلة المقبلة" فودافون" ترخيص مشغّل جديد للهاتف الثابت،
وقد تطّور االهتمام بالترخيص بفضل . تنافسية ومدعومة بحوافز االستشارة العامة وبحوافز استثمار مالئمة

مه شفافية اإلطار التنظيمي، ووجود أحكام لحّل النزاعات في القانون الذي تّم منذ ذلك الحين اختباره واستخدا
  .لحّل نزاعات بين المزّود والمرخص له الجديد

  

                                                      
٢٨

  .حصة الجابر. د  



 

  

-١٥- 

وبحسب المجلس، إّن التنافس  .كما أّن المجلس يعّد إطاراً تنظيمياً لعمل المزّودين المرخَّص لهم 
وباإلضافة على إدماج التنافس، ال يزال المجلس يعمل على  .المالئم يحّسن الخدمة التي يقّدمها القطاع للعمالء

وفي غضون .  وينوي إدخال تدابير خاصة لحماية العميل في القانون وفي التنظيمات المقبلةحماية العمالء،
  . من الشكاوى حتى اآلن في المائة٩٩ذلك، نفّذ المجلس خدمة شكاوى العمالء التي تمكّنت من حّل 

  
طرية داعمة وإلى جانب اعتبارات المعنيين بسوق االتصاالت السلكية والالسلكية، تُعتَبر القوانين الق 

وقد عملت قطر على تعزيز موقع حقوق أصحاب الملكية . لقطاع تقنية المعلومات واالتصاالت بشكل عام
 إلى  في المائة٦٠، انخفضت معدالت القرصنة من ٢٠٠٥منذ العام ). ٤الرجاء االطالع على الفقرة (الفكرية 

  ٢٩. في المائة٥٤
 

  اتإدارة اسم النطاق  -باء
  

في إدارة اسم النطاق لرمز " كيوتل"لالعب الوحيد في قطاع الخطوط الثابتة، تستمّر اليوم، وبصفتها ا 
مع ذلك، تّم وضع كّل آليات نقل هذه اإلدارة إلى المجلس، ومن المتوقّع أن ينتهي التنفيذ بحلول نهاية . البلد

  .هذا العام
  

الت وتكنولوجيا المعلومات قطر إلى المجلس األعلى لالتصااسم النطاق لرمز سيضمن انتقال إدارة  
 واسم النطاق، ويعّزز القدرة على خلق محتوى إلكتروني محلي قطري اإلنترنتتنافساً عادالً في مساحة 

وينوي  . آالف٦وتجدون أدناه اإلحصاءات الحالية ألسماء النطاق في قطر التي تبلغ حوالي  .واالستفادة منه
  . المحلياإلنترنتقطر عبر تطوير مجتمع المجلس تعزيز استخدام اسم النطاق الوطني ل

  
 اإلحصاءات الحالية ألسماء النطاق في قطر  -٢الشكل 
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٢٩

، تحليل ٢٠٠٧الدراسة العالمية عن قرصنة البرمجيات لتحالف البرامج التجارية ومركز بيانات اإلنترنت في العام   
  .بوز أند كومباني



 

  

-١٦- 

   المعلومات واالتصاالتفي مجال تكنولوجيامعايير التوحيد   -جيم
  

، واستخدامها، يدعم المجلس تطوير معايير تشغيلية بينّية، غير ممارِسة للتمييز ومبنية على الطلب 
فعلى سبيل المثال، وكجزء من برنامج الحكومة اإللكترونية الخاص به، يسعى المجلس إلى إرساء  .وتعزيزها

أطر لهندسة تكنولوجيا المعلومات في الحكومة ومعايير هي بمثابة مرجع لكّل وكالة حكومية، وتأمين نموذج 
يك عن مواءمة معايير تكنولوجيا المعلومات في حوكمة مشترك لتكنولوجيا المعلومات وخارطة طريق، ناه

  .الحكومة
 

  التدابير الداعمة  -دال
  

باإلضافة إلى الجهود التي يبذلها المجلس في سبيل تمكين بيئة لتطوير تقنية المعلومات واالتصاالت،  
 وتتمحور مهمة مؤسسة قطر. عملت جهات معنية أخرى ووكاالت حكومية على تعزيز مجتمع المعلومات

حول تحضير المواطنين القطريين والمنطقة لمواجهة تحديات عالم في تغيير دائم، وتحويل قطر إلى بلد رائد 
ولبلوغ هذا الهدف، تركّز المؤسسة على التعليم، والعلوم، واألبحاث، والتنمية  ٣٠.في التعليم واألبحاث المبتكرة

  . المجتمعية
  

 شركائه لبناء القدرة اإلبداعية والتكنولوجية لقطر، وهم ويعمل قسم األبحاث في المؤسسة يداً بيد مع 
يسعون إلى إيجاد حلول للتحديات الوطنية في الصحة، والتغير المناخي، والطاقة النظيفة، وغيرها من 

إّن استغالل المعرفة الجديدة ألغراض تجارية أساسّي بالنسبة لخطط قطر، وهذا ما تسعى من أجله . المجاالت
التي تؤمن برامج الدعم لترجمة األبحاث وشراكات األعمال في ) QSTP (والتكنولوجيا في قطرواحة العلوم 

 ٣٠٠وتُعتبر هذا الواحة منطقة التجارة الحرة األولى في قطر، وقد استقطبت حتى اآلن أكثر من . السوق
 Microsoft وGE وExxonMobil وEADS مليون دوالر أميركي على سبيل استثمارات من قبل شركات مثل

  ٣١.Total وShellو

  
وتركّز البرامج التعليمية الخاصة بالمؤسسة على بناء القدرات وتطوير الشخصية في المدينة  
 جامعات هي فروع كليات تابعة لمؤسسات عالمية مرموقة تقّدم بعضاً ٦وتضّم هذه المدينة التعليمية . التعليمية

ن توافر هذه البرامج ذات المستوى العالمي للسعي إلى ويستوحي الطالب الشباب م .من برامجها المعروفة
  ٣٢.تحقيق أهداف أكاديمية أكبر

  
وتعترف المؤسسة بأّن المجتمع القطري الذي يتطّور بشكل سريع يعاني من بعض النقص في  

المهارات المتخصصة، ويسعى إلى معالجته من خالل إستراتيجيات تعزيز االستثمار، وخطط الحاضنات 
وفي إطار خطط المشاريع المشتركة، يتّم تأسيس شركات جديدة في قطر، تعمل على .  المشتركةوالمشاريع

وبحسب هذه االتفاقات، تؤمن مؤسسة قطر  .أساس تجاري، حيث الملكية مشتركة بين مؤسسة قطر وشريكها
ع الوقت، م. المكان، فيما يؤمن الشركاء الخبراء المتخصصين الذين بإمكانهم إطالق عمل شركات محلية

ستوظّف هذه المشاريع المشتركة وتدّرب أعداداً متزايدة من القطريين المؤهلين، وتنقل بذلك الخبرات إلى 

                                                      
  .مؤسسة قطر ٣٠
  .المرجع السابق ٣١
٣٢

  .المرجع السابق  
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 مشروع مشترك خاص مع –" ميزة") MEEZA (ومن بين هذه المشاريع المشتركة شركة. المجتمع المحلي
مكين مجتمع األعمال القطري الذي المؤسسة، سيقّدم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات بمستوى عالمي لت

  ٣٤  ,٣٣.ينمو بسرعة

  
أّما الجزء المتعلق بالتنمية المجتمعية في مهمة مؤسسة قطر، فيهدف إلى تعزيز الحياة من خالل  

من خالل مبادرات . تحديد الحاجات والفرص المباشرة وتلبيتها، ومعالجة العناصر التي تمكّن التنمية البشرية
هذه، تبرهن المؤسسة أنّها تعالج، بطريقة مرنة، الحاجات االجتماعية الحالية وتحافظ على التنمية المجتمعية 

  ٣٥.اإلرث الفريد للبلد، فيما تساهم في الوقت عينه في بناء أسس مجتمع جديد مبنّي على المعرفة
 

  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -سابعاً
 

  الحكومة اإللكترونية  -ألف
  

. لس عن برنامج يضع الخدمات الحكومية في متناول من يعيشون ويعملون في قطركشف المج
، في برنامج مركزي واحد، كّل خدمات العميل الموجودة )i-Gov(وسيضّم برنامج الحكومة اإللكترونية 

ّ وكالة حكومية ومن بين . النتيجة على شكل حكومة أكثر توفراً، وانفتاحاً وستأتي. والمستقبلية في كل
  :إلنجازات إطالق البرامج التاليةا
  
 ؛حكومي، البوابة الحكومية اإللكترونية القطرية .١

مركز اتصاالت العميل الذي يتمتّع بقدرة كاملة على التعامل مع كّل أنواع الطلبات، واألبحاث،  .٢
  ؛والشكاوى

لوجيا مرجع معايير وهندسة تقنية المعلومات واالتصاالت، وبرنامج عمل هندسي شامل إلطار تكنو .٣
  رالمعلومات الخاص بالحكومة، باإلضافة إلى بنيته التحتية، ومعايير التطبيقات وسياساتها

برنامج التزويد اإللكتروني لتأمين القدرة على تأدية بيع وشراء السلع والخدمات بين الشركات على  .٤
  ؛، باإلضافة إلى معلومات أخرى وأنظمة التواصل الشبكياإلنترنتشبكة 

حكومية لخدمة التوصيل الحكومي البيني ما يوفّر منصة اتصاالت آمنة يمكن للوكاالت شبكة بيانات  .٥
  ؛الحكومية من خاللها تبادل البيانات، والتطبيقات، والخدمات

مركز بيانات حكومي، مركز امتياز لتكنولوجيا المعلومات سيضّم أنظمة كمبيوتر دقيقة وعناصر  .٦
  ؛ذات صلة لكّل الهيئات الحكومية

لمستخدميها  لتسديد اإللكتروني، وهي منصة تسديد مركزية تسمح للهيئات الحكومية أن تقّدممنصة ا .٧
  ؛اإلنترنتخدمة التسديد اإللكتروني لقاء تزويد وتسديد ثمن خدمات على شبكة 

                                                      
  .المرجع السابق ٣٣
٣٤

  .سابقالمرجع ال  
٣٥

  .المرجع السابق  
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خدمات تأسيس األعمال التي تؤمن الخدمات اإللكترونية الضرورية، واإلرشادات، والمعلومات  .٨
  ؛كة عبر عّدة قنواتالتفاعلية لتأسيس شر

خدمات التخليص الجمركي، وهو نظام آلي وُمبسَّط يوفر المعلومات األساسية للمقيمين والشركات  .٩
  ؛عن اإلجراءات ذات الصلة بالتخليص الجمركي

خدمات المستندات الشخصية، وهو نظام يعّزز مستويات تقديم الخدمات ذات الصلة بتكنولوجيا  .١٠
  ؛ة متعّددة القنوات وممكَّنة إلكترونياًالمعلومات وتوفير خدمة فريد

  .مركز الخدمة .١١
  

 اعتماد النظام الرقمي في أكثر من )i-Gov(ومن بين اإلنجازات المهمة لبرنامج الحكومة اإللكترونية 
خالل السنوات .  هيئة عامة٤٨ خدمة إلكترونية، وتحويل رقمي لمحتوى ٦٠ خدمة، بما في ذلك ٣٠٠

 ويملك ٣٦.كترونية عبر الحكومة اإللكترونيةليون ريال قطري على شكل دفعات إل م٩٣٠الماضية، تّم تسديد 
 من الخدمات الحكومية  في المائة٣٣ من الموظفين الحكوميين حاسباً محموالً، وقد أصبحت  في المائة٨٨

  ٣٧.اإلنترنتمتوفرة على شبكة 
 

  التجارة اإللكترونية  -باء
  

 على تعزيز –صة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  وخا–يسعى المجلس إلى مساعدة الشركات 
خالل . التكنولوجيا التي توفر لها النفاذ إلى أسواق جديدة وتجعلها أكثر تنافسية على الصعيد المحلي والعالمي

العام الماضي، نفّذ المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر عدداً من المبادرات بهذا 
  :الهدف

  دليل األعمال االلكتروني  -١
  
  

. سيطلق المجلس دليل للمنظمات، والشركات، والفنادق، وغيرها من المؤسسات التجارية في قطر  
سيوفر الدليل كّل المعلومات الضرورية عن المؤسسة المعنية بما في ذلك رقم الهاتف، وطبيعة العمل، بهدف 

  .ربط الشركات في ما بينها وتعزيز الحضور اإللكتروني
  

  برنامج تواصل الشركات  -٢
  

إلى ) مع تركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم(يدعو المجلس بشكل منتظم الشركات   
وتلقي هذه الحلقات . حضور حلقات دراسية لمساعدتها على تطوير أعمالها والحفاظ على وعيها لمتطلباتها

 موظفاً ٩٩لومات واالتصاالت للشركات التي تضّم الدراسية الضوء على آخر التطورات في مجال تقنية المع
: التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر"وقد ُعقدت الحلقة الدراسية األولى . كحّد أقصى

                                                      
  .المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٣٦
٣٧

  . عن االستعداد اإللكترونيMADARتقرير   
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الوعي لقوة التسويق "، فغطّت ٢٠٠٩أّما الحلقة الدراسية في يناير  .٢٠٠٨في مارس " الفرص والتحديات
  ".اإللكتروني

  

  صات برمجيات األعمالمن  -٣
  

 للشركات من خالل برنامج اإلنترنتتهدف المبادرة إلى تأمين منصات برمجيات األعمال على شبكة   
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات في إدارة التكاليف الفنية، وتلك الخاصة بالصيانة . اشتراك خاصة

  .والترخيص
  

 ٩٦حوالي  . فأكثر من تقنية المعلومات واالتصاالتاليوم، تستفيد الشركات الموجودة في قطر أكثر
 من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستخدم الخدمات  في المائة٧٢ من الشركات الكبيرة وفي المائة

 من الشركات الصغيرة  في المائة٤٣ من الشركات الكبيرة و في المائة١٠٠وحوالي . الواسعة النطاق
قع اإللكترونية الحكومية للحصول على معلومات وتعامالت الحكومة والمتوسط الحجم تستفيد الموا

 في الشركات  في المائة٥٦ في الشركات الكبيرة و في المائة٤٣ الموظفين انتشارويبلغ معدل . اإللكترونية
  ٣٨.الصغيرة والمتوسطة الحجم

 
  م اإللكترونيالتعل  -جيم

  
التصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر عدداً من لقد نفّذ المجلس األعلى للتعليم والمجلس األعلى ل

للمزيد من التفاصيل ( خالل العام الماضي اإلنترنتالبرامج التعليمية اإللكترونية والبرامج التعليمية على شبكة 
 برامج تعليمية إلكترونية ٣ونذكر ). باء-رابعاًعن مؤشرات األداء الرئيسية، الرجاء االطالع على الفقرة 

  :ية خاصةذات أهم
  

  KNetشبكة المعرفة   -١
  

 وتسمح هذه البوابة ٣٩.توفر شبكة المعرفة للمدارس بوابة لتشارك التطبيقات التعليمية وبيانات الطالب  
 من  في المائة٥٠وقد تّم تنفيذ هذا المشروع في . بتواصل ثالثي األبعاد بين الطالب، واألساتذة، واألهل

 من المدارسة المستقلة،  في المائة١٠٠ا العام، ستصل هذه الشبكة إلى وبحلول هذ) ٣٧(المدارس المستقلة 
  .٢٠١١ مدرسة بحلول العام ٣٠٠وإلى 

  

٤٠الحقيبة المدرسية اإللكترونية  -٢
Schoolbag-e  

  
تحتوي على معلومات عن ) tablet PC(توفر هذه الحقيبة للطالب أجهزة كمبيوتر محمولة من نوع   

ويمكن لهذه األجهزة أن . ة اإلنكليزية، وتحترم معايير المنهج التعليمي القطريالعلوم، والرياضيات، واللغ
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تُعدَّل من قبل األساتذة، وهي تسمح للطالب بتدوين المالحظات بطريقة رقمية وتبادل المعلومات وتعديلها 
ساتذة بالشكل بما في ذلك تدريب األ( مدارس مستقلة من هذا البرنامج ٤وحتى الساعة، استفادت . إلكترونياً
  . مدارس٦، سيغطّي هذا المشروع الرائد ٢٠١٠، وبحلول العام )المناسب

  

  content-e المحتوى اإللكتروني  -٣
  

 وتكنولوجيا المعلومات في قطر، بالتعاون مع المجلس األعلى للتعليم، تإّن المجلس األعلى لالتصاال  
ية تهدف إلى تشجيع عملية التفكير الذاتي لدى يسعى إلى تطوير المحتوى اإللكتروني لتوفير مادة تفاعل
وسيمكّن المحتوى اإللكتروني الطالب واألساتذة . الطالب ودعمها، باإلضافة إلى توفير موارد جديدة لألساتذة

  :من تحقيق الفوائد التالية
  

 بسهولة واقتدار الحصول على مصادر المعلومات 
  مصادر المعرفةاالستخدام األمثل للوقت واالستفادة القصوى من   
  تكامل األساليب التكنولوجية مع طرق التعليم التقليدية  
 حماية االستثمارات من خالل الحصول على مصادر المعلومات  
  تقليل الحاجة إلى الموارد المطلوبة لتنظيم مصادر المعلومات  

  
  الصحة اإللكترونية  -دال

  
وبناء على . الرؤية الوطنية القطريةتأمين نظام رعاية صحية فعال ومتجاوب هو من أحد ركائز 

ذلك، تعاون المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر مع عدد من الجهات المعنية إلطالق 
  :برامج لتطوير نظام الرعاية الصحية، ومن بينها

  

  نظام قسم الطوارئ لمؤسسة حمد الطبية  -١
  

  .إلجراءات الطبيةترشيد العمل الطبي وخدمات المرضى وتحسين ا  
  

  

  نظام اإلمالء الصوتي لمؤسسة حمد الطبية  -٢
  

اعتماد التسجيل اآللي لكّل المعلومات الطبية والبيانات حيث يمكن توحيد معايير البيانات المسّجلة   
ب خالل مرحلة التنفيذ األولى، تّم تأمين التدري .ومقارنتها بالمتطلبات المحلية واإلقليمية في منطقة الخليج

المطلوب لكّل الفروع الداخلية للمرضى والعيادات الخارجية التي انتقلت إلى هذا النظام، باإلضافة إلى أكثر 
  . طبيب٥٠٠من 
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  إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات لمركز أمراض القلب  -٣
  

اسي، كما أّن وقد تّم اختيار الموّرد األس. تطوير نظم متكاملة لعالج أمراض القلب في المركز الجديد  
المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر يطّور إستراتيجية العمليات ويؤمن اإلرشاد 

  . والتوجيه في طرق االندماج الجديدة
  

  نظام أرشيف الصور واالتصال  -٤
  

يات االستشارة والمساعدة الفنية في تطوير نظام مركزي ألرشيف الصور واالتصال في كّل المستشف  
كما أّن المجلس يدعم قسم األشعة في مؤسسة حمد . الكبيرة في قطر، بما في ذلك مركز السدرا بمؤسسة قطر

  .الطبية في تطوير نظام تخزين مركزي يضّم أرشيفاً لصور األشعة
  

  إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات لمؤسسة حمد الطبية  -٥
  

لتوريد إلعداد إستراتيجية لتقنية المعلومات واالتصاالت توفير الدعم في ما يتعلق بالحاجات الفنية وا  
  . مستشفيات٥تعّزز توفير نظام سجل طبي مدمج في المؤسسة، يضّم 

  

  تصميم مخطط البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت في مدينة دخان  -٦
  

ون مستشفى دخان األول  سيك–تصميم بنية تحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت للمستشفيات الجديدة   
وتؤمن التصاميم مواصفات لعناصر داخل المستشفى ستمكّن آخر التكنولوجيا . الذي يستخدم هذه المخططات

 .الموجودة لمستشفى مندمج في البيئة الرقمية
  

  مشروع بنك قطر البيولوجي  -٧
  

اون مع مؤسسة حمد تحديد رؤية وإستراتيجية البنك في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت بالتع  
تساعد البنوك البيولوجية الباحثين الطبيين على . الطبية وفريق عمل بنك قطر البيولوجي في مؤسسة قطر

رصد الحاالت الطبية كالسرطان، وأمراض القلب، والسكري، وتقيس الفوائد والمخاطر ذات الصلة، وتراقب 
ية جديدة، بهدف إيجاد طرق جديدة لتأمين أفضل التفاعل بين جينات محّددة، وأساليب حياة، وعالجات وأدو

  .رعاية صحية ممكنة للتخفيف من معاناة المريض
  

  ة اإللكتروني  العمالة-هاء
  

إنّه ثمرة مجهود .  في قطر(i-Gov)التوظيف اإللكتروني مبادرة مهمة في برنامج الحكومة اإللكترونية 
في يناير . على لالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتمشترك بين مجلس الوزراء، ووزارة العمل، والمجلس األ

ن المقيمين في قطر، عقداً لتطوير خدمة الشباك الواحد اإللكترونية التي تربط بي) HRsmart (، أبرمت٢٠٠٩
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 وأرباب العمل، عبر تأمين المعلومات الضرورية عن التوظيف لكّل المستخدمين، باإلضافة إلى وطالبي العمل
  ٤١.دعماً لسوق العمل الوطنيخدمات التعامالت 

 
 التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي   -ثامناً

  
  ٤٢"على ما تّم إنجازه في الماضي أن يتحّول إلى مستقبل حّي"

  
  ام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي  استخد-ألف

  
واعترافاً منها بقدرة تقنية . ي واللغويتولي دولة قطر أهمية كبيرة للحفاظ على اإلرث الثقاف

المعلومات واالتصاالت على المساهمة في الحفاظ على اإلرث الثقافي وتطويره، تستغّل الجهات المعنية تقنية 
فعلى سبيل المثال، يتمتّع المجلس الوطني للفنون الثقافية وهيئة متحف . المعلومات واالتصاالت لهذا الهدف

، بهدف تقديم المعلومات واستقطاب المهتمين بالثقافة، واإلرث، اإلنترنت على شبكة قطر بحضور لغوي ثنائي
  ٤٣,٤٤. أهداف هذه المنظماتاإلنترنتوتخدم منتديات التفاعل على . واللغة القطرية واإلقليمية

 
  الوطني وتطوير المحتوى الرقمي المحلي  -باء

  
ر مبادراتها اإللكترونية، يتّم تطوير وفي إطا. تقّدر دولة قطر تطوير المحتوى اللغوي العربي

وباإلضافة إلى ذلك، ينشط المجلس في تأمين تطوير المحتوى .  وتعزيزهاإلنترنتالمحتوى العربي على شبكة 
فعلى سبيل المثال، وكجزء من برنامج تطوير التكنولوجيا المساعدة، يتعاون . المحلي لكّل فئات المجتمع

  ٤٥.لتأمين توافر البرامج المذكورة للمكفوفين باللغة العربية) Nattiq technologies (المجلس مع
 

    المعلومات واالتصاالت وبرامج البحث والتطويرتكنولوجياأدوات   -جيم
  

تشّدد قطر على تطوير األدوات المحلية لتقنية المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك البحث العلمي  
 ١٥٠٠من إجمالي الناتج المحلي لألبحاث، وهو مبلغ يوازي   في المائة٢,٨وقد كّرست قطر . والتطوير

وقد تّم إنشاء صندوق قطر للبحث العلمي في مؤسسة قطر لتوجيه عملية تأسيس  .مليون دوالر أميركي سنوياً
ويدير الصندوق الدعم المادي  .برامج األبحاث التي ستكون بمثابة محّرك القتصاد جديد مبني على المعرفة

ويتّم  .ى كافة المستويات، من الطالب إلى المتخصصين، في القطاع الخاص، والعام، واإلداريللباحثين عل
الحصول على التمويل من خالل عملية تنافسية تتبارى فيها مشاريع مميزة في الهندسة، والتكنولوجيا، 

  ٤٦.والفيزياء، والعلوم الحية، والطب، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، والفنون
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  : األمثلة عن مشاريع أبحاث حازت منحاً من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التاليتضّم 
  
  المرشدين المؤتمنين واأللعاب الحاسوبية التفاعلية لتعزيز التربية لدى األشخاص الذين يعانون من

ة قصور بصري أو سمعي، واألدوات األوتوماتية لتنسيق فعال لعمل الفريق في حاالت االستجاب
  برئاسة جامعة كارنيجي ميلون، قطر؛للطوارئ، 

  تصميم وتحليل الشبكات ثالثية التشغيل، وشبكات المناطق الخاصة الالسلكية، ووسائط متعددة
  .السلكية قابلة للتحجيم، برئاسة جامعة تكساس إيه أند أم، قطر

  
والتطوير، ما ُيفيد أهداف التعاون في األبحاث ) QSTP (كما دعمت واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر 

  :وتضّم أمثلة التعاون التالي .مجتمع المعلومات
  

 بناء منصة تعاونية تضّم تطبيقات األعمال والتعاون، بما في ذلك مدّونات) blogs( مواقع ،
 social (، التعارف االجتماعي)telePresence (، الحضور اإللكتروني)wikis(إلكترونية 

networking(لموحد، والتراسل ا) unified messaging (مع شركة سيسكو.  
  إعداد وتسويق خارطة آلية لقطر مع مستعرض قطر)Qatar Navigator( 
 إعداد برمجيات تساعد على تصميم أبنية صديقة للبيئة مع تاتا  
  ،إنشاء المركز الالسلكي لجامعة قطر لتنفيذ البحوث التطبيقية، وتوفير الخدمات االستشارية

 ية والتدريب في التواصل الالسلكيوتعزيز الترب
 

  وسائل اإلعالم  -تاسعاً
  

صحافيين، ورؤساء تحرير، ومنتجين ملتزمين  .أحد أعّز أصدقاء الحرية هي الصحافة المفتوحة"...  
في المستقبل، ال ندري كيف ستكون حالة  .وشجعان يقولون الحقيقة، يصونون الديمقراطية، ويحموننا جميعاً

ولكن ما . )YouTube ( سنوات، فكرة صحافة األفراد، أو موقع٥تماماً كما لم نكن نتخّيل، منذ قطاع اإلعالم، 
 للحقيقة، والشفافية، والحرية هو ما يحفّز المتخّصصين والمواطنين الذين يتواصلون صنعرفه هو أّن اإلخال

  ٤٧."عبر اإلعالم
 

   اإلعالم يةاستقاللتنّوع و   -ألف
 

 صحف ٧بفضل  .ي فاعل على المستوى المحلي، واإلقليمي، والعالميتتمتّع قطر بحضور إعالم 
ولعّل أحد أكثر القنوات  .وعدد من القنوات المرئية والمسموعة، يمكن للقطريين االختيار من بين عّدة قنوات

  :اإلعالمية شهرة وكالة األنباء القطرية، وصوت الخليج، والجزيرة
  

  وكالة األنباء القطرية  -١
  

، وهي تغطي منطقة الخليج والعالم العربي، باإلضافة إلى بلدان ١٩٧٥ مايو ٢٥يسها في تّم تأس  
  .اإلنترنتوتتمتّع كّل الصحف القطرية بنسخ إلكترونية على . أخرى
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  راديو صوت الخليج  -٢
  

وقد كانت هذه . المؤسسة القطرية لإلرسال والتلفزيونتّم تأسيس هذه اإلذاعة تلبية لتوجيه من مدير   
  .إلذاعة األولى في الشرق األوسط التي تستخدم التكنولوجيا الرقميةا
  

  قناة الجزيرة الفضائية  -٣
  

بعد بداية متواضعة من البث . إّن قناة الجزيرة الفضائية هي أول قناة عربية فضائية إخبارية مستقلة  
مرة األولى في األول من نوفمبر اليومي لستّ ساعات فقط، بثّت قناة الجزيرة الفضائية نشراتها على الهواء لل

 مع الموقع اإللكتروني العربي للجزيرة في يناير اإلنترنتوقد قامت القناة بأولى خطواتها على . ١٩٩٦
وقد أطلقت القناة .  توفر كافة تسجيالت البرامج التي تبثها الجزيرة٤٨، مع بوابة إخبارية متخصصة٢٠٠١

ومن بين برامج متعددة، توفر قناة الجزيرة الفضائية أخباراً  .٢٠٠٣النسخة اإلنكليزية للموقع في سبتمبر 
 من اإلنترنتوفي األخبار االقتصادية، يستمع المشاهد إلى معلومات على . سياسية ورياضية شاملة ومفّصلة

وتوفّر الجزيرة باللغة اإلنكليزية أخبارا دقيقة، وغير . صحافيين في مراكز مالية عالمية في لندن ونيويورك
متحيزة، وموضوعية لجمهور عالمي، ملقية الضوء على وجهات نظر مختلفة من المناطق األقّل تغطية 

  . الجزيرة معروفة عالمياً لمساهمتها في حرية التعبير وتعددية المعلومات٤٩.إعالمية في العالم
  

  اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء
  

ا المعلومات في قطر بعالقات جيدة مع كّل القنوات يحافظ المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجي
اإلعالمية للتأكد من أّن اإلعالم ُيعزَّز ألقصى حّد ممكن بهدف مساعدة قطر على التحّول إلى مجتمع 

ويضطلع المجلس بدور فاعل جّداً في حمالته اإلعالمية وحمالت العالقات العامة التي ينظمها في . معلومات
وفي سبيل تعزيز . المعلومات واالتصاالت، ويعّزز هذه العالقات لبلوغ الهدف المذكورإطار مبادرات تقنية 

ملتقى حول اندماج : الرقمية والتواصل اإلعالمي "٢٠٠٩هذه العالقات وتقويتها، استضاف المجلس في يناير 
طالب،  صحافي، ومتخصص في االتصاالت، و٢٠٠وقد شارك في الملتقى حوالي  ".التكنولوجيا والصحافة

استكشفوا القوة التحويلية التي تملكها التكنولوجيا على المجتمع، وكيفية تأثير التكنولوجيا على طريقة تغطية 
  .األخبار وتلقّيها

 
  التعاون الدولي واإلقليمي  -عاشراً

 
   المعلومات واالتصاالت وخدماتهاتكنولوجياتمويل شبكات   -ألف

 
نتها من استقطاب استثمارات والتزامها بالتنمية والشفافية قد مكّإّن بيئة االستثمار القطرية الجاذبة 

وقد نجحت قطر في إصدار ترخيص . وطنية وأجنبية كبيرة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالتخاصة 

                                                      
٤٨

  net.aljazeera.www://http  
٤٩

  net.qatarinfo.www://http  الخارجي وكالة اإلعالم.  
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وستستمر الهيئات المرخَّص لها في . للمشغّل الثاني للمحمول، وسترخّص قريباً المزّود الثاني للخطوط الثابتة
  .تثمار بقوة في هذا القطاع من خالل نشر الشبكات والخدمات المتقدمةاالس

 
  األساسية البنية مشروعات تنمية  -باء

  
تمكّن المعنيون بهذا القطاع في قطر من تنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية من خالل زيادة رأس 

تّع بها هذه الدولة تضعها في موقع ولحسن الحظ، إّن الشروط االقتصادية القوية التي تتم. مالهم الخاص
فعلى سبيل المثال، تنفذ مؤسسة قطر حملة لتوسيع . يمكّنها من مساعدة بلدان أخرى في مشاريعها التنموية

 Reach Out To" تنمية آسيا"ويسعى برنامج . نطاق مهمة التنمية البشرية التي تضطلع بها لبلوغ مستوى عالمي

Asiaية عالية لألقل حظّاً في آسيا والشرق األوسط، تعزيزاً ألهداف األلفية للتنمية  إلى تقديم تعليم ذات نوع
  .التي اعتمدها منظمة األمم المتحدة

 
  القّمة العالمية لمجتمع المعلوماتمتابعة   -جيم

  
أعّدت قطر تقريراً مفّصالً في الخطة الشاملة للمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  

والدولة ناشطة أيضاً في . العمل اإلقليمية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لبناء مجتمع معلوماتيرسم خطة 
مجال التقييم المنتظم للهوة الرقمية محلياً، ونشر إنجازاتها على الموقع اإللكتروني للمجلس، بالتعاون مع 

دولية أخرى معنية بتنمية القطاع، ويتطلّع المجلس قدماً إلى تقاسم خبرته مع جهات . القنوات اإلعالمية
  .والتعلّم من مشاريع ناجحة في بلدان أخرى

  
 Carnegie(مؤخراً، استضافت قطر ملتقى إقليمياً لألمن المعلوماتي، وفي أبريل، ستستضيف جامعة  

Mellon (في قطر المؤتمر الدولي لتقنية المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.  
  

  األهداف اإلنمائية لأللفيةا المعلومات واالتصاالت لتحقيق تكنولوجي  -حادي عشر
 

  نحو تحقيق أهداف األلفية المحرز التقّدم   -ألف

 
لبلوغ أهداف األلفية للتنمية، اعتمدت قطر مقاربة تضمن لها وللمجتمع الدولي بلوغ هذه األهداف 

يلقي الجدول التالي الضوء على . هابنفسها عن طريق مبادرات تقنية المعلومات واالتصاالت التي تّم تطبيق
ويبقى . المواءمة بين مبادرات المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وأهداف األلفية للتنمية

  ):التقّدم نحو بلوغ أهداف األلفية للتنمية: ٢ الجدول(المجلس يقظاً لجهة تنفيذ هذه المبادرات 
 

  أللفية لتحقيق األهداف اإلنمائية لاالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واستخدام   -باء
  

وتكمن مهمة هذا البرنامج في تقديم الدعم . ٢٠٠٥منذ نوفمبر " تنمية آسيا"نّسق المجلس مع برنامج 
في آسيا والشرق األوسط، حيث تتمّيز قطر بموقع جغرافي ممّيز يعطيها فرصة فريدة لمساعدة الدول 

 من المجتمع  في المائة٦٠ ذلك، فإّن أكثر من إلىوباإلضافة  .مويةالمجاورة على تخطي صعوباتها التن
المغترب في قطر من أصل آسيوي، ما يخّول البرنامج الحصول على معلومات مهمة وفهم إضافي لحاجات 

 .الشعب اآلسيوي ومعاييره الثقافية
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   التقّدم نحو بلوغ أهداف األلفية للتنمية -٣الجدول 

 
 مستوى

: ١ف الهد المبادرة
الفقر 
 والجوع

: ٢الهدف 
تعميم 
التعليم 
 االبتدائي

 :٣الهدف
المساواة 

بين 
 الجنسين

: ٤الهدف 
معدل 
وفيات 
 األطفال

الهدف 
٥ :

صحة 
 األم

: ٦الهدف 
+ اآليدز 
+ المالريا 

غيرها من 
 األمراض

الهدف 
 البيئة: ٧

: ٨الهدف 
الشراكة 
من أجل 
 التنمية

البنية التحتية 
المستحدثة

٣ ١ ١ ١ ١ ٢ ٣ ١ 

اإلطار التنظيمي 
 ٣ ١ ٠ ٠ ٠ ٢ ١ ٠والقانوني

األمن والسالمة 
 ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠المعلوماتية

الحكومة اإللكترونية 
 المدمجة

٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٢ ١ ١ 

 ٣ ١ ١ ١ ١ ٣ ٣ ٣التعليم اإللكتروني
 ٣ ١ ٣ ٣ ٣ ٢ ٠ ٠الصحة اإللكترونية
 ٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢تطوير الشركات
 ٢ ١ ٠ ١ ٠ ٣ ٢ ٢ترونياالندماج اإللك

 ٢ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١االبتكار
 

 .)استجابة قوية= ٣استجابة متوسطة، = ٢استجابة ضعيفة، = ١ال استجابة، = ٠= (مستوى االستجابة 
  

    بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-ثاني عشر
 

   المعلومات واالتصاالتتكنولوجياشركات   -ألف
  

لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر على تعزيز شركات تقنية يعمل المجلس األعلى 
 ٢٠٠٨مايو /أيارفي " معلوماتية"وقد أسس المجلس . المعلومات واالتصاالت على طول سلسلة اإلمدادات

بهدف أن تصبح الموّرد األول لخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت في المنطقة، المتخصص بالخدمات 
المجلس من خالل استخدام مبتكر لحلول " معلوماتية"وحتى اليوم، ساعدت .  التكنولوجيةالشاملة والحلول

  ٥١. ومبادرة شبكة المعرفة٥٠"حكومي"وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت، ودعمته في إطالق بوابة 
 

   المعلومات واالتصاالتتكنولوجياقطاع المشاريع في /والمبادراتالبحث والتطوير   -باء
  

 ١٥٠٠من إجمالي الناتج المحلي لألبحاث والتطوير، وهو مبلغ يعادل  في المائة ٢,٨ر تخصص قط
على الصعيد المحلي، تسعى قطر إلى تعزيز األبحاث واالبتكار من خالل  ٥٢.مليون دوالر أميركي سنوياً

                                                      
٥٠

  qa.gov.www   
٥١

  .المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  
  .مؤسسة قطر ٥٢
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برامج تمويل واحتضان، وهي تسعى كذلك إلى جذب االستثمار األجنبي إلى قطاع تقنية المعلومات 
واالتصاالت، وقد نجحت، بفضل واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، في استقطاب عدد من كبار المستثمرين 

  .Microsoft، وExxonMobil، وGEفي األبحاث والتطوير مثل 
  

   المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطنيتكنولوجيامساهمة قطاع   -جيم

 
نمت القوة العاملة  ٥٣.رالمعلومات واالتصاالت في قط ألف موظف في قطاع تقنية ١٣يعمل أكثر من 

تل إيرادات قطاع تقنية المعلومات .  خالل األعوام الماضية في المائة١٩في هذا القطاع بمعدل حوالي 
إنّه قطاع يزداد أهمية، وخاصةً نتيجة  . من إجمالي الناتج المحلي القطري في المائة٢-١,٥واالتصاالت 

خالل العام الماضي، ارتفعت إيرادات . يع االقتصاد وتخفيف التبعية لقطاع النفط والغازالجهود المبذولة لتنو
  ٥٤.، ومع تنّوع االقتصاد، من المتوقّع أن ترتفع هذه النسبة في المائة٨تقنية المعلومات واالتصاالت بمعدل 

  
  التسهيالت الحكومية  -دال

  
إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة تهدف الحكومة القطرية وكل الجهات المعنية الرسمية 

، رافعةً بذلك من مستواها التنافسي تقنية المعلومات واالتصاالتالحجم على تبني وتنفيذ حلول ذات صلة ب
 إّن. ب.٧ المذكورة في الفقرة هذا هو هدف مبادرات األعمال اإللكترونيةو .ومسّهلة نفاذها إلى رأس المال
 بأّن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  في قطر مقتنعتكنولوجيا المعلوماتالمجلس األعلى لالتصاالت و

في االقتصاد العالمي الحالي، تٌعتبر قدرة الشركات الصغيرة . تساهم في اإلنتاجية على كلّ مستوى من الدخل
، يعّزز االتتقنية المعلومات واالتصفمن خالل دعم تبنّي . والمتوسطة الحجم على تعزيز التكنولوجيا أساسية

المجلس قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على إيجاد أسواق جديدة لسلعها وخدماتها، واكتشاف أكثر 
في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في هذا اإلطار، ثغرات عندما يرى المجلس . الموردين فعالية
 ٢١إطالق مجلس مع القطاعين العام والخاص في ل السنوات المقبلة، سيساهم اوخالل .أسبابهايحاول معالجة 

، ومبنية على تحاليل شاملة لشروط  تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجملكترونيةاإلعمال لألمبادرة 
 . لسوق وبيئة األعمالا

                                                      
٥٣

  . عن االستعداد اإللكترونيMADARتقرير   
٥٤

  .HSBC ،IDCبنك قطر الوطني،   


