
 
 
 

 
 

 

 في الدوحة تبرزان" كيتكوم"قمة اإلتحاد الدولي لإلتصاالت و
 العربي دور التقنيات الجديدة في تحديث الحياة في العالم

 رؤساء وقادة 8من قيادات التكنولوجيا، منهم  066أكثر من 

 وزيراً يبحثون فرص تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 52دول و

دثان متصالن متزامنان شهدتهما العاصمة القطرية الدوحة هذا األسبوع الضوء على الكيفية التي تساهم بها تكنولوجيا سلط ح

فقد . المعلومات واإلتصاالت بسرعة اإلتصاالت والتعليم واألعمال التجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

توصيل غير "عنوان  عقد اإلتحاد الدولي لإلتصاالت، تحت

مؤتمر قمة توصيل العالم " 5602الموصول بحلول عام 

العربي التي دامت ثالثة أيام وتركزت على التوصيلية 

باعتبارها مؤشراً حيوياً، ودافعاً من أجل النمو اإلجتماعي 

وبالتزامن مع مؤتمر اإلتحاد الدولي . واإلقتصادي

 لإلتصاالت عقد مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا

، الذي نظمه "5605كيتكوم "المعلومات واالتصاالت 

المجلس األعلى لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطر 

والذي جمع مجموعة كبيرة من خبراء الصناعة من كل 

أنحاء العالم لكي يعرضوا أحدث األجهزة في هذا المجال 

 .والمشاركة في جلسات النقاش

وصرح ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

التجارة األمريكية العربية، الذي سافر إلى قطر للمشاركة 

إن هذين الحدثين، واحد : "في هذه اإلجتماعات، بقوله

منهما ركز على الحكومات واآلخر ركز على القطاع 

الخاص، أكدا على الدور المتزايد والواضح الذي تلعبه 

إن وجود هذا العدد الكبير من قيادات تكنولوجيا المعلومات : "وقال." لمعلومات واإلتصاالت في حياتنا اليوميةتكنولوجيا ا

واإلتصاالت من جميع أنحاء العالم في الدوحة بعث أيضاً برسالة قوية عن إلتزام دولة قطر بأن تكون قائدة يُعتد بها في هذا 

 ."القطاع

 52عربي التي عقدها اإلتحاد الدولي لإلتصاالت ثمانية من رؤساء وقادة الدول العربية ووجذب مؤتمر قمة توصيل العالم ال

وافتتح صاحب السمو الشيخ . من قيادات صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 066وزيراً من حكومات الدول وأكثر من 

رأب الفجوة المعرفية والتكنولوجية "مد بالعمل على وطالب سمو الشيخ ح. حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤتمر القمة

والرقمية بين الدول العربية ونظيرتها المتقدمة التي استوعبت التكنولوجيا واستخدمتها وأنتجتها وأصبحت أهم مصدر للدخل 

نترنيت للجميع، وأن تبني وفي إطار الربيع العربي ذكر سمو أمير قطر أن الدول العربية بحاجة إلى أن توفر النفاذ إلى اإل. " فيها

هيكل البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، وأن تشجع اإلبتكارات التكنولوجية من أجل سد الفجوة القائمة 

 .بين بين المجتمعات العربية وفي داخلها



 
 
 

 
 

 

وافتتحت الدكتورة حصة الجابر، األمين العام للمجلس األعلى لتكنولوجيا 

، حيث ذكرت أن "كيتكوم"المعلومات واإلتصاالت ، مؤتمر ومعرض 

". تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت دعامة لكل المشروعات الكبرى"

وتعتبر مشروعات البنية التحتية األساسية على نطاق واسع من المعالم 

البارزة للتنمية اإلقتصادية في قطر في السنوات األخيرة، مما نتج عنه 

إزدهار عمراني سوف يستمر حتى كأس العالم في الدوحة في عام 

 .وما بعده 5655

 وذكرت الدكتورة حصة أن اإللتزام بسياسات سليمة لتكنولوجيا

أعتاب المزيد من اإلزدهار "المعلومات واإلتصاالت قد وضعت قطر على 

وأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هى جزء ال يتجزأ من " والرفاهية

، الذي يتالءم مع سياسة التنويع: ثالثة مبادئ جوهرية في الدوحة وهى

في  على الصعيد المحلي والدولي، بما والتعاونالتنمية الوطنية في قطر، 

، حيث أصبحت قطر تحتل المرتبة الرابعة واألربعين على مستوى العالم، وذلك حسب اإلبتكارذلك الشراكات العامة والخاصة، و

وقالت الدكتورة حصة إن اإلبتكار يلعب دوراً رئيسياً في دعم المزايا التنافسية للبالد، . إحصائيات المنتدى اإلقتصادي العالمي

 .عمليات التجاريةوالبحوث والتنمية، وال

إن مجتمع "وأكد هذه الرؤية الدكتور حمدون توري، األمين العام لإلتحاد الدولي لإلتصاالت، الذي قال في كلمته اإلفتتاحية، 

ويمهد الطريق لتيسير ... المعلومات العالمي بحق يمكن أن ينبثق من منهج مدروس مبني على عدد متعدد من أصحاب المصلحة

: ومضى يقول. وقال إن مثل هذا التعاون سوف يساعد أيضاً في تقليل الفوارق بين األمم." ق وتضافر الجهودالتعاون والتنسي

إن أرقام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تتمتع بصحة جيدة "

." وتزداد إلى عنان السماء في بعض البلدان، مثل هنا في قطر

البشر في  مازال هناك ماليين كثيرة من"ولكنه أشار إلى أنه 

المنطقة بدون إشتراك في الهاتف المحمول أو وصلة 

 ."اإلنترنيت

وحل هذه المشكلة، في رأي األمين العام لإلتحاد الدولي 

ألنه سوف يحدث ثورة في "لإلتصاالت، هو النطاق العريض 

وسوف يساعد في توصيل . حياة كل شخص وفي كل مكان

التحسينات الجذرية في الرعاية الصحية والتعليم والنقل 

رافق والخدمات الحكومية، بل في كل والمواصالت وموردي الم

 !"شئ في حقيقة األمر، وفي كل وقت، وفي كل مكان

هذا المنطقة أمامها إمكانيات "وذكر الدكتور حمدون توري أن 

أقول : "ومضى يقول." هائلة وتوفر فرص إستثمارات عظيمة

ذلك على أساس أن نموالشبكة السلكية الثابتة ذات النطاق 

في المائة، بينما ظلت  5.5مسجل على العريض في المنطقة 

إشتراكات الشبكة النقال االسلكية ذات النطاق العريض عند 



 
 
 

 
 

 

واألخبار الجيدة تتمثل في أن كل العناصر في مكانها لكي نشهد نفس القفزة التي رأيناها في نمو الهاتف . في المائة 01نسبة 

في المائة، وأنها  06.2لإلتصاالت أن نسبة النمو في األمريكتين بلغ إذ تبيّن إحصائيات اإلتحاد الدولي ." النقال أو المحمول

 .في المائة في أوروبا 52.8زادت إلى 

مليار دوالر من فرص اإلستثمار في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الدوحة، في قمة اإلتحاد الدولي  60وطُرح حوالي 

 0كة النقال االسلكية ذات النطاق العريض ، والتي زادت إشتراكاته من وتركزت بعض هذه الفرص حول شب. لإلتصاالت وكيتكوم

وتوجد أيضاً فرص هائلة في تنمية المحتوى . في المائة في المنطقة على مدار السنوات الخمسة الماضية 01في المائة إلى 

ن التنمية اإلقتصادية بجامعة الدول وذكر محمد التويجري، مساعد األمين العام لشؤو. العربي الرقمي في تكنولوجيا المعلومات

في المائة فقط من المضمون اإلجمالي على  0.2العربية، أن المحتوى العربي الرقمي في تكنولوجيا المعلومات ال يمثل سوى 

ية تحتل أو على حد وصف مدير مكتب تطوير اإلتصاالت السلكية والالسلكية باإلتحاد الدولي لإلتصاالت، أن اللغة العرب. اإلنترنيت

من اللغات المستخدمة على  001المرتبة السادسة من حيث عدد الناطقين بها في العالم، ومع ذلك ال تحتل إال المرتبة رقم 

 .لغة 066اإلنترنيت وعددها 

وكشفت األحصائيات الحديثة لإلتحاد الدولي لإلتصاالت أن ثلث 

عدد سكان العالم يستخدم اإلنترنيت وأن الدول النامية زادت 

في  66نصيبها من عدد مستخدمي اإلنترنيت في العالم من 

كما . 5600في المائة في عام  05ى إل 5660المائة في عام 

في المائة من مستخدمي  62كشفت نفس الدراسات إلى أن 

عاماً، لكن في دول  52اإلنترنيت في العالم تقل أعمارهم عن 

مليار شخص  0.1في المائة من حوالي  06العالم النامي 

سنة ال يستخدمون  52يمثلون فئة من تقل أعمارهم عن 

فرصة كبيرة لقادة رجال األعمال ويمثل ذلك . اإلنترنيت

 .والحكومة الذين يمكنهم توفير وسائل االتصال الرقمية

وكيتكوم على خلفية  5605وعقدت قمة توصيل العالم العربي 

تغيير شامل يشهده العالم العربي، وتعددت صور الثوار الشباب 

بل أظهر إستطالع . سيين وخالل المناقشات على حد سواءالذين يستخدمون اإلنترنيت مراراً وتكراراً في كلمات المتحدثين الرئي

للرأي، في جلسة بمسرح اإلبتكار كانت مخصصة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والشباب، أن الغالبية العظمي من الشباب 

 .والشابات في العالم العربي يريدون مكاناً على نفس المائدة مع صناع القرار في الدول العربية

إذا لم يجد هؤالء الشباب الوظائف في : "لدكتور توري، األمين العام لإلتحاد الدولي لإلتصاالت، هذا الموقف بقولهولخص ا

وفي كلماته الختامية في مؤتمر القمة سلّم الدكتور توري رسالة أكدت على أهمية ." الشهور الستة القادمة ستحدث ثورات أكثر

إن المنطقة العربية مكان سوف يكون مفعماً باألمل : "وقال. حوالي ثلثي عدد السكان الشباب في العالم العربي الذين يمثلون

 ."والحيوية والشباب وريادة األعمال



 
 
 

 
 

 

ولكن البد أن تكّمله الفرصة . إن حق اإلتصال يتأصل يوماً بعد يوم ويصبح حقيقة"وعلى حد وصف اإلتحاد الدولي لإلتصاالت 

أو إنشاء األعمال التجارية الخاصة، والفرصة في المساهمة /الوصول إلى سوق الوظائف وفي التعليم والتوظيف، والفرصة في 

 ."في تنمية اإلقتصاد ورخاء المنطقة، والفرصة في جني الثمار المتصلة بذلك

ويتالءم ذلك مع ما كان بمثابة بيان بمهمة اإلتحاد الدولي 

والتي  5605لإلتصاالت لقمة توصيل العالم العربي في عام 

اب المصلحة حشد الموارد وإشراك كل أصح"كان الهدف منها 

من أجل بناء الطريق السريع لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

في المنقطة العربية، من أجل إبتكار وفتح األسواق للمشروعات 

التجارية الريادية المحلية، والسيما التي يؤسسها الشباب، 

وتمكين مواطني العالم العربي عن طريق التعليم والمعرفة 

 .والنفاذ للمعلومات

رب السفير ديفيد جروس، الخبير الدولي في االتصاالت وأع

السلكية والالسلكية والمنسق األمريكي السابق للسياسة الدولية 

-5660)لإلتصاالت والمعلومات بوزارة الخارجية األمريكية 

كيتكوم وقمة توصيل العالم : "، عن إعتقاده بأن(5661

قمة توصيل العالم العربي حققت نجاحاً كامالً بسبب "وقال إن ." ا مدهشينالعربي التي نظمها اإلتحاد الدولي لإلتصاالت كان

المستوى العالي من مشاركة رؤساء الدول والوزراء وكثير من كبار المسؤولين اآلخرين، وبسبب الطبيعة المّرحبة لهذا الحدث 

لنوعية العالية من المتحدثين والعروض وفي كيتكوم، كان المجال الواسع والمدهش للمعروضات، وا. بالنسبة لممثلي الصناعة

 ."الرئيسية، أمراً رائعا وغير عادي

أعجبت بشكل خاص بالجوانب الدينامية ومالمح التجديد واإلبتكار للشركات العربية : "واختتم السفير جروس تعقيبه بقوله

 ."المنطقة فحسب وإنما العالم ككل والمنظمات المشاركة، والعمليات على أعلى طراز، واألشخاص األفذاذ الذين يغيرون ال
 


