
 قطر
 

عدد سكانها الصغير      نظراً ل   و. قطر من الدول النفطية، وتملك ثالث أكبر مخزون للغاز في العالم               
كأعلى ناتج محلي للفرد        دوالر    ٣٦,٠٢٤ للفرد بلغ نحو  الناتج المحلي اإلجمالي         فإن  )   ألف مواطن    ٧٩٠( نسبياً  

ات واالتصاالت في المنطقة      أصبحت قطر واحدة من مستخدمي تكنولوجيا المعلوم          .  بين الدول العربية  
العربية، فقد أسهم النمو االقتصادي في تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي يستخدم في القطاع                  

 . العام والخاص، ويتم تدريسه في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة                
 

 السياسات واإلستراتيجيات  -١
 

اإلستراتيجية الوطنية لتطوير وتحقيق مشاريع          ٢٠٠٢وضعت لجنة المعلومات واالتصاالت عام         
.   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم خطط التطوير في القطاعات المختلفة وتزويدها بالبيانات الالزمة                   

وكجزء من مبادرة الحكومة االلكترونية، فقد تم إنشاء اللجنة اإلدارية لتعريف استراتيجيات تكنولوجيا                       
ا، وقد تم تقسيم خطة العمل لتحقيق اإلستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات                        المعلومات وطرق تحقيقه       

 : واالتصاالت إلى ستة مشاريع وهي       
 
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك لبناء شبكة اتصاالت وطنية ووضع إطار                           •

 العمل؛   

اطنين بتقنيات المعلومات وتعزيز          التعليم األساسي لتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتعريف المو              •
 مشاريع التعليم االلكتروني؛       

االبتكار والتجديد في استخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك لرفع سوية القطاعات المختلفة كالصحة                       •
 والرياضة والتعليم؛  

 الخدمات الحكومية، وذلك لدعم تطوير مشاريع الحكومة اإللكترونية؛                  •

 ك برفع مستوى التجارة اإللكترونية ووضع القوانين الناظمة لها؛            تحسين الخدمات التجارية، وذل         •

استخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك لدعم المبادرات المستقبلية وتوفير الدعم المالي لمشاريع                        •
 .البحث والتطوير   

 
 شريعي القانوني والتاإلطار  -٢

 
ريس ونيروبي، وهي عضو في قطر عضو في منظمة التجارة العالمية ومن الموقعين على معاهدة با            

 الخاصة، وذلك لفشلها في تحقيق قانون        ٣٠١االتحاد الدولي لالتصاالت، لكنها وضعت على قائمة المراقبة            
تعمل الحكومة      .   حقوق النشر والتأليف، وما تزال قرصنة البرمجيات بأعلى المستويات لديها نتيجة لذلك              

 . لك لضبط المعامالت االلكترونية       وذ" قانون اإللكترونيات    "القطرية حالياً لوضع    
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية التحتية ل  -٣
 

 مليون دوالر، وبلغت نسبة         ٥٥٦,٨ نحو  ٢٠٠٣بلغ دخل الحكومة القطرية من االتصاالت عام            
بينما بلغت نسبة انتشار الهاتف       )  ٢٠٠٣ مشترك عام    ١٨٤,٥٠٠ (%٢٨,٩١انتشار الهاتف الثابت نحو     
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، وقد منحت شركة قطر لالتصاالت حق الملكية            ) ٢٠٠٤ مشترك عام    ٤٩٠,٠٠٠ ( %٦٢,٠٣ول نحو  المحم  
، حيث أنها تحتكر خطوط الهواتف الثابتة والنقالة              ٢٠١٣الحصرية لشركات االتصاالت في قطر حتى عام         

 . وتزويد خدمة اإلنترنت، مما يحد من المنافسة األجنبية في قطاع االتصاالت في قطر                
 

  مشتركاً  ٥٦٠٧ نحو   ADSLإلـى قـنوات اإلنترنت الرئيسية، فقد كان عدد مشتركي خدمة            بالنـسبة   
 ). ألف حاسب١٤٢(% ١٧,٩، وبلغت نسبة انتشار الحواسب الشخصية نحو ٢٠٠٤عام 

 
، وبلغ عدد   ٢٠٠٤ موقع عام    ١٤٠بالنسبة للوصول لشبكة اإلنترنت ، فقد بلغ عدد المواقع المستضافة              

 .  مستخدم  ١٦٥٠٠المستخدمين نحو     
 

حالياً تصنف قطر بالمرتبة الرابعة في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستوى الدول                   
العربية، ونظراً لصغر المساحة وعائدات النفط الكبيرة، فإن قطر قادرة على تحديث البنية التحتية لالتصاالت                       

 .بشكل أسرع مقارنة مع باقي الدول األخرى         
 

 راتبناء القد  -٤
 

 على إدخال الحواسب في المدارس، فقد قامت ببناء         ٢٠٠٠القطرية منذ عام    ربية عملت وزارة الت  
.  ثالثة آالف حاسب شخصي     شبكة اتصاالت عالية السرعة لربط أقسامها مع بعضها البعض، وتم تجهيزها ب                

لى تطوير طرائق التعليم      حالياً تم ربط كافة المدارس العامة من خالل شبكة مركزية واحدة، كما يتم العمل ع                  
 . االلكتروني  

 
يوجد في قطر بعض مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات، كما تقدم الجامعة القطرية عدداً من                   

 .  المناهج في مختلف ميادين تقنيات المعلومات           
 

م في مجال البحث والتطوير العلمي، يعمل المعهد القطري على تطوير أنظمة التعليم في قطر، كما ت                           
إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا القطرية، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى خالل المرحلة األولى من التطوير                              
إلنشاء بيئة عمل مالئمة لعمل الشركات العالمية التي تعمل في التطبيقات العلمية والتكنولوجية، وإنشاء بنك                        

كما تتضمن برنامج عمل أكاديمي لضم           معطيات يتضمن مكتبة الكترونية ومجمع لتكنولوجيا المعلومات،                   
 . الطب وإدارة العمال والهندسة وتكنولوجيا المعلومات              

  
  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء  -٥

 
في قطر، حيث تستورد قطر البرمجيات المطلوبة من دول آسيا                  ال توجد صناعة محلية للبرمجيات          

كات بتقديم استشارات لمواقع الوب، في حين تقدم الشركات           وأوروبا والواليات المتحدة، وتقوم بعض الشر    
 . العالمية البرمجيات المطلوبة وحلول التجارة االلكترونية               

 
تسعى الحكومة القطرية إلى االتجاه نحو الخصخصة من خالل تطوير قدرات القطاع الخاص                      

ت تملك مجموعة من           وتشجيع االستثمارات الصغيرة، من ناحية أخرى، فإن الشركة القطرية لالتصاال                
 . االستثمارات في شركات عديدة       
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 التطبيقات في المؤسسات الحكومية  -٦
 

والتي تهدف إلى تسريع     اإللكترونية    بدأت الحكومة القطرية بتنفيذ خطة لتطوير برامج الحكومة         
هولة في قطر،  معالجة المعامالت الحكومية وتوفيرها للمواطنين، يتم تطوير تطبيقات الحكومة اإللكترونية بس                        

 خدمة من خدمات الحكومة اإللكترونية ووضعها على الوب، وقد تم اعتماد                    ٢٢ تم تحقيق  ٢٠٠٢ففي عام 
 لتحقيق الخدمات المتعلقة بالشؤون المالية، كما تسعى قطر حالياً                       Oracleالنظام المالي المقدم من شركة            

 .  وربطها مع بعضها البعض       لتطوير بوابة الكترونية لتوفير خدمات الحكومة االلكترونية          
 

 التطبيقات في التعليم  -٧
 

تم افتتاح فرع من كلية الطب في جامعة نيويورك باستخدام تقنيات التعلم عن ُبعد لإلطالع على آخر                
المحاضرات والمقاالت الطبية، والمشاركة في الندوات الحية واالستفادة من المكتبة االلكترونية، وبلغت                            

 . ٢٠٠٤ مليون دوالر بنهاية عام      ٢مة سوق التعلم االلكتروني إلى        التوقعات أن تصل قي   
 

 لاعمتطبيقات في التجارة واألال  -٨
 

تملك العديد من قطاعات األعمال مواقع إلكترونية تقدم مجموعة من خدمات البيع اإللكتروني، كما                        
 من أصل سبعة بنوك خدمات           ، وتقدم ثالثة بنوك محلية    ٢٠٠٠بدأت البنوك المحلية بتقديم خدماتها منذ عام            

، كما ارتفع عدد     % ٣٦مصرفية إلكترونية بشكل كامل، وارتفع عدد زائري المواقع االلكترونية للبنوك بنسبة                 
، وارتفع عدد التحويالت المصرفية    % ٣٣المسجلين على استخدام خدمات المواقع اإللكترونية للبنوك بنسبة              

، وبلغت توقعات عائدات التجارة          %١١٨ير اإللكترونية بنسبة      ، كما ازدادت عائدات دفع الفوات     % ١٠٣بنسبة  
 .  مليون دوالر   ١٦٥ نحو   ٢٠٠٣االلكترونية عام    

 
 تطبيقات الرعاية الصحية  -٩

 
تم تطوير برنامج الصحة في قطر بهدف تحسين نظام المعلومات الصحي وتزويده باآلليات الالزمة                      

تم ربط أربعة مستشفيات تخصصية، تدار من            .    اإللكترونية    لربطه بالقطاعات المختلفة ومكاملته مع الحكومة                
 . قبل شركة حمد الطبية، تؤمن الوصول السريع للمعلومات من خالل الحواسب المكتبية                      

 
 المحتوى العربي الرقمي  -١٠

 
 . معظم مواقع الحكومة اإللكترونية القطرية متوفرة باللغة العربية واإلنكليزية                  

 
 
 
 
 
 


