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عن المركز
مركــز التطو يــر الرقمــي منظمــة عراقيــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة  ، 2020مســجل لــدى
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة ـفـي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء .
يســعى المركــز إ ـلـى ســد الفجــوة الرقميــة والتحــول إ ـلـى مجتمــع رقمــي ومواطنــة رقميــة
 Digital Citizenshipلبنــاء اقتصــاد رقمــي متطــور وتحســين جــودة حيــاة المواطــن.
إن مــن أهــم أهــداف المركــز تنميــة المــوارد البشــرية ـفـي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات
َّ
واالتصــاالت  ،وبمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل المح ـلـي
والدو ـلـي  ،ونشــر الوعــي الرقمــي والثقافــة الرقميــة بيــن أبنــاء المجتمــع  ،ودعــم قطــاع االتصــاالت
مــن خــال ورش العمــل  ،النــدوات  ،المؤتمــرات  ،والدراســات والبحــوث.

ومــن ضمــن أولو يــات المركــز خلــق بيئــة رقميــة مناســبة لتشــجيع الشــركات وأصحــاب
االهتمــام المشــترك مــن الشــركات ـفـي الــدول واالســتثمار ـفـي هــذا القطــاع الحيــوي ،ويســعى
المركــز إ ـلـى رعايــة القــدرات والطاقــات الشــابة مــن المواهــب والمتميزيــن ـفـي مراحــل الدراســة
األوليــة  ،والمســاهمة ـفـي دعــم حملــة الشــهادات العليــا بمــا يســهم ـفـي تشــجعيهم ع ـلـى إعــداد
الدراسات البحثية وتقديم االستشارات العلمية  ،والمواءمة بين المنظمات المحلية والدولية
مــن خــال التواصــل مــع المنظمــات العالميــة واإلقليميــة ،ولتحقيــق هــدف المواطنــة الرقميــة
ومحــو األميــة الرقميــة يســعى المركــز ليكــون حلقــة وصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص وتقديــم
المشــورة لدوائــر الدولــة والمؤسســات الخاصــة ،والمســاهم ـفـي بلــورة القــرارات االســتراتيجية
للدولــة العراقيــة بمــا يتعلــق بتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت .

حقوق النشر محفوظة لمركز التطوير الرقمي
info@ddc.iq
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أ يــام قليلــة تفصلنــا عــن بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم فيفــا قطــر  ،2022وهنــا تعمــل الجهــات
الرســمية والمنظمــات والحكومــات ع ـلـى توفيــر كل الشــروط لتجر بــة فائقــة ُتبهــر مالييــن
ســيتجهون نحــو قطــر لمشــاهدة الحــدث األبــرز هــذا العــام.
وألن خدمــات االتصــاالت وشــبكة االنترنــت هــي مــن أهــم مــا يجــب تحســينه خــال هــذه الفتــرة،
تبــذل شــركات االتصــاالت ـفـي البــاد كل الجهــد ألداء فائــق ع ـلـى كافــة المســتويات .ـفـي هــذا
الصــدد ،احتلــت قطــر المرتبــة الثالثــة بيــن قائمــة الــدول التــي تمتلــك أســرع إنترنــت عبــر الهاتــف
المحمـ�ول (سـ�بتمب ر  )2022بســرعة  124.29ميغابــت ـفـي الثانيــة .يتضمــن مؤشــر �Speed
 testالعالمــي تصنيفــات ســرعة اإلنترنــت لبعــض أ كبــر مــدن العالــم .وبهــذه النتيجــة تفوقــت
قطــر ع ـلـى اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي بلغــت ســرعة االنترنــت فيهــا  126.85ميغابــت ـفـي
الثانيــة والنرو يــج  126.94ميغابــت ـفـي الثانيــة حيــث احتلــت المركــز الثا ـنـي واألول ع ـلـى التوا ـلـي.
كمــا احتلــت المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة التاســعة مــع ســرعة انترنــت بلغــت 97.15
ميغابــت ـفـي الثانيــة تليهــا الكو يــت ـفـي المرتبــة العاشــرة مــع ســرعة  95.04ميغابــت ـفـي
الثانيــة .يقــارن  Speedtest Global Indexبيانــات ســرعة اإلنترنــت مــن جميــع أنحــاء العالــم
ع ـلـى أســاس شــهري .وتأ ـتـي هــذه البيانــات مــن مئــات المالييــن مــن االختبــارات التــي أجراهــا
أشــخاص يســتخدمون  Speedtestشــهرياً .وفق ـا ً لهــا ،تســتفيد  Speedtestمــن بنيــة تحتيــة
واســعة لالختبــار تضــم أ كثــر مــن  10000خــادم ـفـي أ كثــر مــن  190دولــة ،ممــا يضمــن قــدرة
المســتخدمين دائم ـا ً ع ـلـى االختبــار ع ـلـى خــادم مح ـلـي بغــض النظــر عــن مــكان تواجدهــم.
ع ـلـى الخــط نفســه ،ســبق أن نشــرت شــركات التكنولوجيــا واالتصــاالت والتقنيــة وهيئــة تنظيــم
االتصــاالت ـفـي البــاد اســتراتيجياتها الخاصــة ببطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم قطــر .2022
تتوافــق هــذه التغيــرات مــع متطلبــات الــز ّوار والمقيميــن مــن جهــة إدارة االتصــاالت والطيــف
التــرددي اســتجابة لتدفــق البيانــات بقــوة كبيــرة خــال هــذه الفتــرة.
بدورهــا أقامــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت سلســلة مــن االجتماعــات والتعاونــات لهــذه الغايــة
تم ّثلــت فيهــا قطــر خيــر تمثيــل مــع تحســين خدمــات البــث والتواصــل واالتصــال .هــذا وقــد
زارت مجموعــة مــن الشــخصيات المرموقــة ووزراء االتصــاالت منهــم وزيــر االتصــاالت وتقنيــة
المعلومات في المملكة العربية الســعودية اســتاد البيت الذي ســتتم فيه افتتاحية المونديال
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لتقديــم كل الدعــم لــوزارة االتصــاالت القطريــة والتأكيــد ع ـلـى العالقــات الجيــدة بيــن الوزارتيــن
والتعــاون المثمــر ـفـي هــذا المجــال بيــن قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية.
هــذا وتطـ ّور قطــر بنيتهــا التحتيــة وشــبكاتها الســتقبال كل االتصــاالت وخدمــات البــث الســريع
خــال عــرض المباريــات لتقديــم تجر بــة مذهلــة .إ ـلـى جانب األعمال اللوجســتية ،ط ّورت شــركات
االتصــاالت ـفـي قطــر الحلــول الرقميــة الذكيــة لتزو يــد المالعــب بشــبكات الجيــل الخامــس ورفــع
الكفــاءة التشــغيلية وتوفيــر ســرعات خارقــة ـفـي االنترنــت والتقنيــات التكنولوجيــة الرقميــة.
كونهــا المــرة األو ـلـى التــي ســتكون فيهــا بطولــة المونديــال  2022ـفـي دولــة عربيــة ،تســعى قطــر
إ ـلـى تحديــث كل إداراتهــا العمليــة والمعلوماتيــة التــي ســتمكّنها مــن تنظيــم البطولــة بشــكل
ناجــح ع ـلـى كافــة المســتويات.
هــذا وتتعــاون الدولــة واالتحــاد الدو ـلـي لالتصــاالت لتوفيــر التــرددات الراديويــة لالقمــار الصناعيــة
لبــث الماريــات ـفـي كافــة أنحــاء العالــم عبــر الفيديــو بدقــة عاليــة ترتكــز ع ـلـى المعاييــر المتبعــة
مــن قبــل االتحــاد الدو ـلـي لالتصــاالت.
ـفـي هــذا االطــار ،يشــدد المعنيــون ع ـلـى رغبتهــم ـفـي دعــم قطــر وتطويــر المجــال التقنــي ومرا كــز
االبتــكارات ـفـي قطــر لمــا لهــا مــن تأثيــر ايجا ـبـي ع ـلـى القطــاع التكنولوجــي ـفـي قطــر وحــول العالــم.
ع ـلـى الرغــم مــن التحديــات التــي قــد تواجههــا البــاد لتحقيــق التحــول الرقمــي الكامــل ،إال أن
قطــر تمكنــت مــن تثبيــت مكانتهــا ـفـي مجــال االبتــكارات واالنجــازات االفتراضيــة لتنافــس الــدول
العالميــة الناميــة .وعــن القــرارات المســتقبلية ،تســتمر الجهــات المعنيــة القطريــة ـفـي االعمــال
لتوفيــركل فوائــد التكنولوجيــا لــكل فئــات المجتمــع والعمــل ع ـلـى نشــر الجيــل الخامــس
واالنترنــت ـفـي كافــة األراضــي
رابط المقال:
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