
 
 

 

 

 

 السيد/ حمدون توريه األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

 اصحاب السعادة،، 

 السيدات والسادة،،،

 

مجتمع ببناء التزامنا الجماعي  ناأكدالعاصمة التونسية قبل عشر سنواٍت من اآلن، وحينيا كنا قد التقينا في لقد 

خالليا من إنتاج المعمومات تمكن شعوبنا من ت بطريقةٍ التنمية ومتمحور حول  رتكز عمى الجميور،شامل وممعموماتي 

اكتشاف واستثمار كامل ق يحقساعدىم في تبما ي ياتبادلاالستفادة منيا، و واستخداميا، و والمعرفة، والوصول إلييا، 

 في مثل ىذه الفترة القصيرة. الممحوظ تقدم سوف تتمكن من احراز مثل ىذا ال قطردولة تخيل أن . ولم أكن أإمكاناتيم

 

قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت منذ وقٍت طويل، وتعتبره قطاًعا حاسًما لأىمية خاصة  يةقطر الالقيادة تولي 

. وقد االجتماعي واالقتصاديالرخاء والرفاىية عمى المستويين لتحقيق ي مجتمع معمومات تحويل قطر إلىوجوىرًيا في 

تتمتع بالقدرة في بناء وتأمين بنية تحتية عالمية المستوى قوة االستثمار بب اقرارً اتخذنا و  ،تصاالتسوق االقمنا بفتح 

تكنولوجيا قطر الوطنية لخطة وفي ضوء . بين مختمف دول المنطقةفي ىذا المجال بما يميز قطر  السرعةالكفاءة و و 

فقد تبوأت دولة قطر لمعام الثاني عمى التوالي المرتبة ، 5101رؤية قطر الوطنية ، و 5102المعمومات واالتصاالت 

األولى عمى مستوى العالم العربي والثالثة والعشرين عالميا في مؤشر الجاىزية الشبكية بالتقرير العالمي لتكنولوجيا 

ميا دولة شم 021الذي أصدره المنتدى االقتصادي العالمي أواخر أبريل الماضي، وذلك من بين  5102المعمومات 

 تكنولوجيا المعمومات الحكومة ل استخداممؤشر في  ًياعالمكما تبوأت قطر المرتبة الرابعة التقرير في نسختو الجديدة. 



 
 

 

٪ 01بنسبة سوق االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في قطر نمو تأن من المتوقع و  ذاتو. واالتصاالت في التقرير

 .5102 عامالمميار لاير قطري بحمول  52.2إلى ل تصلا، سنويً 

 

 السيدات والسادة،،،

، لكن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتمتقدم لالعقد الماضي في بناء قطاع خالل تقدم لقد أحرزنا ما أحرزناه من 

عمى بشكٍل خاص وتسريع جيودنا مع التركيز  مضاعفة التزاماتنابصدد اليوم، نحن . و لمقيام بوىناك الكثير  زالال

، وتقديم الخدمات العامة، وتأمين البنية ةمعقولبأسعار جودة عالية، و برودباند تمتاز بسرعة فائقة و توفير  في االستثمار

استفادة التأكد من و  سالمتيم عمى شبكة اإلنترنت،ماية المستخدمين والحفاظ عمى حفضال عن  ،التحتية الحيوية

 .بشكٍل فعمي التكنولوجياالجميع من 

 

المحرز في ىذه  التقدمفي ضوء كبرى  وطنيةٍ  تنفيذ عدة استراتيجياتٍ نا بالفعل في وبدأ طورناقد فواستشرافا لممستقبل، 

 المجاالت خالل العقد الماضي، وىي:

 يدف توفير بتطوير واالرتقاء بسوق النطاق العريض  الى والتي تسعى...لمبرودباند في قطرطة الوطنية الخ

 السرعة، وبأسعاٍر مقبولة لمجميع.و خدمات عالية الجودة 

 ...والتي تيدف إلى تأمين البنية التحتية الحساسة لمبالد، وتأمين سبل االستراتيجية الوطنية ألمن المعمومات

وسالمة  االستجابة لميجمات السيبرانية والتعافي منيا، وبناء اإلطار القانوني وسن التشريعات الخاصة بتأمين

 ودعم ثقافة األمن السيبراني من خالل الترويج لالستخدام اآلمن والمالئم لمفضاء  الفضاء اإللكتروني،

 السيبراني، وتقوية قدراتنا الوطنية الخاصة باألمن السيبراني.



 
 

  استراتيجية الحكومة اإللكترونية لدولة قطر

جميع وىي الخطة الوطنية األساسية والتي تتضمن رؤية بسيطة تتمخص في ضمان استفادة ...0000

التواصل رقميًا مع الجيات الحكومية في دولة قطر التي تسعى دائما الى األفراد ومؤسسات األعمال من 

 .تقديم خدمات أكثر شفافية وفاعمية

 ...ي اإلعاقة عمى المشاركة بفاعمية في جميع والتي تساعد ذو استراتيجية الدمج من خالل التكنولوجيا

بدًء من توفير فرص أكبر لمتعمم واالرتقاء بمؤىالتيم العممية، ومن ثم اتاحة فرص  مناحي المجتمع القطري

 حقيقية لمعمل، وانتياًء بزيادة االعتماد عمى الذات وتسييل االتصال.

وأتمنى  ع المعمومات لمعشر سنوات القادمةالعالمية لمجتمإننا نتطمع إلى المساىمة في رسم مالمح أجندة عمل القمة 
تطوير قطاع االتصاالت بما ينعكس ايجابا عمى كافة قطاعاتنا  تعزيز باتجاهلنا جميعا مؤتمرا ناجحا يسيم 

 .االقتصادية

 

 وشكًرا لكم.     

 


