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 تمدةالمع والمنهجية المشترك المشروع -البند األول 
الزمني والجدول



:يالمشروع المشترك و المنهجية المعتمدة والجدول الزمن

:الهدف 

معلومات األجندة الرقمية العربية واالستراتيجية العربية لتكنولوجيا ال"وضع وثيقة مشتركة إلطار عمل عربي طويل األجل، تحت مسمى  
جية، مسترشدا بكافة الرامية إلى تفعيل تلك األجندة بكافة الوثائق والدراسات ً واالستراتي" خطة العمل التنفيذية"، مصحوبة بمقترح "واالتصاالت

.  لتصب جميعها في الوثيقة المزمعة 2020إلى عام  2016الوثائق والدراسات القيمة التي عرضت على الفريق أو أنتجها الفريق منذ عام 

:  إطار العمل

 ، يجري اعتماد المقاربة  والمنهجية، وتلك هي الخطوة التمهيدية األولى لبناء2020سبتمبر /أيلول 29لفريق العمل يوم الثالثاء  31أثناء االجتماع الـ 
.  إطار العمل والشراكة وتفعيلهما، كما أنها الخطوة األولى التي ينبني عليها تعبئة الموارد وبدء التنفيذ



:يالمشروع المشترك و المنهجية المعتمدة والجدول الزمن

:  بناء الشراكات

:  إطار الشراكة -1

ون الفني وللتعا وفقا لطلب رسمي من األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا، تطلق المنظمتان مشروعاً مشتركا للبحوث
ظومة متشابكة وبناء على ذلك، تقوم اإلسكوا في تصميم وإدارة مثل هذه المشروعات اإلطارية واإلشراف على من. يهدف إلى تنفيذ المنهجية المقترحة

:  من الخبراء الدوليين واإلقليميين والوطنيين

بتصميم وإدارة مشروع إطاري مشترك للبحوث وللتعاون الفني   -1 

ببناء الشراكات وإدارة عملية التأليف واإلعداد وتصميم ورش العمل، طبقا ألفضل الممارسات العالمية  -2

ن ، بهدف تنفيذ التعاوبوضع آلية مركزية للتعاون البحثي والفني معنية بتطوير المحتوى العلمي لألجندة واالستراتيجية وخطة العمل التنفيذية -3
.المشترك المزمع



:يالمشروع المشترك و المنهجية المعتمدة والجدول الزمن

:  اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني -2

ثين في براء والباحيعمل عدد من الباحثين الفنيين اإلقليميين والدوليين، من منظمات دولية وإقليمية وجهات داعمة للفريق العربي، مع فريق من الخ
حتوى تطوير الماإلسكوا، تحت مظلة المشروع المشترك لإلسكوا وجامعة الدول العربية، من خالل اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني المعنية ب

.  العلمي لألجندة واالستراتيجية وخطة العمل التنفيذية

:  اللجنة الفنية المشتركة -3

"اللجنة الفنية المشتركة"بموازاة ذلك، يباشر فريق العمل العربي لبلورة االستراتيجية بتشكيل مجموعة عمل مصغرة منبثقة من الفريق تكون بمثابة 

.أو حلقة التواصل الدائمة بين فريق العمل العربي لبلورة االستراتيجية وفريق أمانة الجامعة وفريق أمانة اإلسكوا



الزمنيالجدول
Conception and 
approvals Phase

• Design Drafting of 
vision document 
incl. Methodology

• Presentation during 
ESCWA 30th and 
31th WG meetings 

• Approval of LAS 
Arab working 
group, permeant 
committee and 
council of ministers

• LAS requests 
ESCWA to establish 
the project and 
mobilize funds

• Approvals of 
ESCWA

Resources 
Mobilization Phase

• Negotiation with 
Partner to join the 
project

• Agreements with 
partners to join the 
project and 
mobilize their 
contributions 

• Design/drafting pf 
project document 
incl. partners 
contributions and 
project 
management 
structure of the 
CRTCM and JTC

Substantive 
Drafting Phase 

• Starting the  drafting od 
the strategy document 
and of questionnaire to 
the WG
• TC Workshop 1 for 

the project 
presenting Draft 0

• Resuming drafting of 
the overall strategy to 
produce the 1st draft
• TC workshop 2 for the 

project processing 
draft 1

• Resuming drafting of 
the overall strategy to 
produce draft 2
• TC workshop 3 for the 

project processing  
draft 3

• Ministerial Meeting
• Resuming drafting of 

the overall strategy to 
produce semifinal draft

Finalization and 
Launch Phase 

• Engagement of the 
peer review experts 
committee 

• Final TC workshop 
for the project

• Resuming drafting 
of the overall 
strategy to produce 
final draft

• Engagement of the 
peer review experts 
committee

• Launch of final 
draft/ start 
implementation 
mid2022 -mid2026



ل األمانة الفنية لجامعة الدو مذكرة –البند الثاني 
كتب على اللجنة الدائمة والمالتي عرضت ( العربية

شهر يوليو  -التنفيذي امجلس الوزراء العرب 
)الماضي



المذكرةنص 

ألمانة العامة بالتعاون مع ا) اإلسكوا(نظمت األمانة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا 
قدمت و .ورشة العمل المشتركة األولى لتطوير األجندة الرقمية العربيةلجامعة الدول العربي، على هامش االجتماع، 

تتاحية عدة وقد تلى االف. عرضا عن المشروع في الجلسة االفتتاحية مسلطة الضوء على الرؤية وإطار العمل والمنهجية
:  جلسات على مدار يومي الحدث وملخصها كالتالي

:  الجلسة األولى

سكوا قامت االو تم خاللها استعراض لمحة عامة حول اجندات التنمية الرقمية اإلقليمية في مناطق مختلفة من العالم 
رير العربي للتنمية بعرض إطار التنمية الرقمية العربية وآلية االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية باإلضافة الى التق

.الرقمية

: الجلسة الثانية

خرى ووجهات تناولت هذه الجلسة المنظور االستراتيجي للدول العربية على المستوى الوطني لتكمل منظور األقاليم األ
، عمان، األردن، االمارات، تونس، السودان، العراق:  وتم العرض لكل من. النظر العالمية التي تناولتها الجلسة األولى

.فلسطين، مصر، موريتانيا



المذكرةنص 

:  الجلسة الثالثة

ربية لالتصاالت تم خالل الجلسة استعراض منظور الشركاء الرئيسيين حول المشروع المشترك لبلورة االستراتيجية الع
.  )مداخالت الهيئات العربية ومنظمات األمم المتحدة(والمعلومات 

:الجلسة الرابعة

الرئيسية  تم خاللها مناقشة الوضع الراهن للمشروع المشترك والطريق قدماً، وكذلك تلخيص النتائج واالستنتاجات
لعربية لالتصاالت للجلسات السابقة وتقييم مخرجاتها والنظر في إمكانية وكيفية االستفادة منها في إعداد االستراتيجية ا

.والمعلومات



: التوصيات التي صدرت عن االجتماع

اد االستراتيجية التأكيد على جميع الدول العربية لتسمية خبراء او باحثين لالنضمام للمشروع المشترك الخاص بإعد -1
 العربية لالتصاالت والمعلومات، وخاصة تلك التي تشارك حالياً مع االسكوا في إعداد األجندات الوطنية أو

يت، مثل دولة اإلمارات، تونس، السودان، العراق، عمان، فلسطين، الكو(االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية 
) موريتانيا

راتيجيات الوطنية استبيان حول االست"دعوة الدول العربية التي لم تشارك في االستبيان المعد من قبل االسكوا بعنوان  -2
ية وارساله بتعبئته من الجهات المعن" القائمة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية والتعاون الرقمي

لألمانة العامة ألخذ تجارب الدول في االعتبار عند اعداد االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات

المذكرةنص 



:ملخص األمانة الفنية بشأن تطور سير العمل والوضع الحالي
الت المطلوبة المرشحون من قبل المنظمات العربية والدول العربية بإبداء الرأي وتقديم المدخيقوم الخبراء والباحثون  -

.  التي طورتها اإلسكوا على النسخة األولى من مسودة االستراتيجية
اتيجية لتكون بناء على مرئيات ومدخالت اللجنة الفنية المشتركة، سوف يتم تطوير النسخة الثانية من مسودة االستر -

.  لفريق البلورة 33للعرض على االجتماع ال  2021جاهزة بنهاية شهر سبتمبر
لثالثة من لفريق البلورة اللجنة، سوف يتم العمل تباعا نحو تطوير النسخة ا 33بناء على مرئيات ومدخالت االجتماع ال  -

ت مسودة االستراتيجية لتكون جاهزة للعرض بنهاية شهر نوفمبر على اجتماع مجلس الوزراء العرب لالتصاال
. 2021والمعلومات والمزمع عقده في خالل شهر ديسمبر 

رة بناء على نتائج ومرئيات وتوجيهات اجتماع  مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات، سوف تعمل إدا -
التخطيط لعقد حدث المشروع والفريق البحثي واللجنة الفنية المشتركة على بلورة النسخة النهائية في مطلع العام القادم و

. عربي عالمي إلطالقها
لفريق العمل للمراجعة ومن ثم رفعها  34تعرض إدارة المشروع النسخة النهائية وخطط اإلطالق على االجتماع ال  -

.لالعتماد من خالل اجتماع مكتب تنفيذي غير عادي لإلصدار وإقرار النشر

المذكرةنص 



عالتقدم المحرز في ادارة المشرو -البند الثالث  

المسودة االولى لالستراتيجية  -1



لالستراتيجية األولى المسودة

استعراضات األجندات الرقمية اإلقليمية •
األجندة الرقمية األوروبية •
األجندة الرقمية ألمريكا الالتينية •
استراتيجية التحول الرقمي في أفريقيا •

طريق المعلومات فائق السرعة في منطقة آسيا والمحيط الهادي•
أهم النقاط المستخلصة من االستراتيجيات اإلقليمية•
المنهج المقترح لتطوير الوثيقة العربية•



لالستراتيجية األولى المسودة

  المعلوماتالمحاور األساسية لالستراتيجية العربية لتكنولوجيا االتصاالت و•

  ليةوالدو واإلقليميةاألطر االستراتيجية الوطنية : األولى الكتلة•

)دور الحكومة وجميع أصحاب المصلحة(االستراتيجيات الرقمية الوطنية •

المشاركة الوطنيّة في مبادرات التعاون الدولي واإلقليمي•



)تكملة( لالستراتيجية األولى المسودة

ئة مجاالت سياسة البنية التحتية والحوكمة والبي: الثانية الكتلة•
  القانونية

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•
هيكلية السوق والبنية التنظيمية•
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•
بنية اإلنترنت•
إدارة النطاق العلوي•



)تكملة( لالستراتيجية األولى المسودة

  الحوكمة•
الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة المتعددة القطاعات ودور •

  المنظمات غير الحكومية
المشاركة في أنشطة حوكمة اإلنترنت•

  البيئة القانونية واألخالق وبناء الثقة•
البيئة القانونية والتنظيمية•
الخصوصية وحماية البيانات•
االتمكافحة سوء االستخدام ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتص•
استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية•
اإلنترنت وأمن الشبكة•



  مجاالت االقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة: الكتلة الثالثة•
بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•

شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•
صاالتالبحث والتطوير واالبتكار والتقييس في تكنولوجيا المعلومات واالت•
تصاالتالتسهيالت الحكومية واالستثمار وتمويل قطاع تكنولوجيا المعلومات واال•

)تكملة( لالستراتيجية األولى المسودة



األثر االقتصادي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•
مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني•
  التبادل التجاري في منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،•

والخدمات التي تدعم هذه التكنولوجيا
األعمال اإللكترونية•
التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•
  التوظيف اإللكتروني•

)تكملة( لالستراتيجية األولى المسودة



التحول الرقمي وسياسات االندماج االجتماعي: الكتلة الرابعة•
التمكين وشمولية الوصول إلى المعلومات والمعارف والتطبيقات والمحتوى•

التوفر، التطوير، القدرة على تحمل التكاليف، والتكيف: شمولية الولوج•
االقتصادية والعائديةالتعليم، الترفيه، المشاركة السياسية، ): االستخدام(التمكين •

التنمية الرقمية/بناء القدرات بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمية•
)اإللكتروني بما في ذلك التدريب(استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب •
ت من أجل لبناء القدرات على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال(برامج التدريب المستهدفة •

)التنمية
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•

الحكومة اإللكترونية•
الصحة اإللكترونية•

)تكملة( لالستراتيجية األولى المسودة



السياسات الثقافية واإلعالمية: الكتلة الخامسة•
  الهوية الثقافية والتنوع اللغوي•

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي•
وسائل اإلعالم•

تنوع الوسائل اإلعالمية واستقالليتها وتعدديتها•
وسائل اإلعالم ودورها في مجتمع المعلومات•
التقارب بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلعالم•
وسائل التواصل االجتماعي•

)تكملة( لالستراتيجية األولى المسودة



أهداف قابلة مدى الشمولاسم المنطقة
للقياس

التدرج في 
التعريف

برامج ومشاريع أدوات القياسنموذج حوكمة
ةتنفيذية منبثق

نقاط القوةالشراكات

 مع متكاملنعمنعمشاملةأوروبا
 االتحاد مؤسسات
 مؤتمر .األوروبي

 خاص سنوي
 لجميع للتقييم

.المصلحة أصحاب

نعم بما في ذلك خاص نموذج
استراتيجيات 

قطاعة

 اتساقنعم
 مع االستراتيجية

 اتخاذ منظومة
 األوروبية القرار
 عبر نضجت التي

عقود

 تنفيذية هيئةنعمالشاملةالالتينية أمريكا
 ترفع خاصة

 تقريرها
 إلى ومقترحاتها

 الوزاري المؤتمر
 لةمرح في أضيفت(

)الحقة

 ثوالتحدي المتابعةنعماليوجدعامة مؤشرات
نسنتي كل الدوري

 رقمية أجندة( نعمالشاملةأفريقيا
 ً )حاليا

ً ( يوجد ال ً ( يوجد ال)حاليا ً (اليوجد ال يوجد)حاليا  )حاليا

 مبسط نموذجالنعميةبنى تحت: جزئيةآسيا
المركزي

 مجال على تركيزنعمنعماليوجد
 وحشد محدد

 بناء مع القدرات
 مع شراكات
المصالح أصحاب

إقليمية  مقارنة سريعة بين أهم النقاط الخاصة بكل استراتيجية

)تكملة( لالستراتيجية األولى المسودة



)تكملة( لالستراتيجية األولى المسودة



برامج ومشاريع أدوات القياسنموذج حوكمةفالتدرج في التعريسأهداف قابلة للقيامدى الشمولاسم المنطقة
ةتنفيذية منبثق

نقاط القوةالشراكات

 مع متكاملنعمنعمشاملةأوروبا
 االتحاد مؤسسات
 مؤتمر .األوروبي

 خاص سنوي
 لجميع للتقييم

.المصلحة أصحاب

نعم بما في ذلك خاص نموذج
اعةاستراتيجيات قط

 عم االستراتيجية اتساقنعم
 القرار اتخاذ منظومة

 نضجت التي األوروبية
عقود عبر

 صةخا تنفيذية هيئةنعمالشاملةالالتينية أمريكا
 تقريرها ترفع

 إلى ومقترحاتها
  الوزاري المؤتمر

 ةمرحل في أضيفت(
)الحقة

 والتحديث المتابعةنعماليوجدعامة مؤشرات
سنتين كل الدوري

 رقمية أجندة( نعمالشاملةأفريقيا
 ً )حاليا

ً ( يوجد ال ً ( يوجد ال)حاليا ً (اليوجد ال يوجد)حاليا  )حاليا

 مبسط نموذجالنعميةبنى تحت: جزئيةآسيا
المركزي

 محدد مجال على تركيزنعمنعماليوجد
 بناء مع القدرات وحشد

 أصحاب مع شراكات
المصالح

 تضاف أن يمكن( الشاملةالعربية
)الحقا

 آليات على مبنينعم
 يف القائمة الحوكمة

جا

عدد محدود من خاص نموذج
البرامج المنتقاة

 

 أفضل" وضع محاولةنعم
 على المبنية "الخيارات
.المستقاة الدروس

 التحليل في الشمولية
 في والواقعية والطرح،

.اإلمكانات وفق التنفيذ

)تكملة( لالستراتيجية األولى المسودة



يةاألطر االستراتيجية الوطنية واإلقليمية والدول: المجموعة األولى

 عدة بدأت وقد .ةالنهائي الصياغة مراحل في هي أو األخيرة السنوات في وتحديثها صياغتها تمت شاملة رقمية وطنية استراتيجيات الدول من العديد لدى•
 واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا قطاعية استراتيجيات العربية الدول جميع لدى أن كما .االستراتيجيات هذه وضع إطار ضمن رقمية أجندات بإعداد دول

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات بتطبيقات خاصة استراتيجيات العربية الدول بعض ولدى .اإللكترونية الحكومة استراتيجيات ذلك في بما محدث، أغلبها
.اإللكترون والدفع اإللكتروني والتعليم اإللكترونية الصحة مثل حيوية مجاالت في

 .المستدامة ميةالتن وخطة لأللفية اإلنمائية واألهداف المعلومات لمجتمع العالمية القمة عمل خطة تنفيذ إطار في مبادرات العربية الدول من العديد أطلقت•
 هذه ولكن كترونية،اإلل والحكومة اإللكترونية والصحة اإللكترونية التعليم مثل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات في المبادرات معظم وتتركز

 المختلفة نبوالجوا الرقمية الفجوة بقياس تقوم ال الدول معظم أن وخاصة وأثرها، المبادرات هذه تقييم الصعب ومن .كافية وغير محدودة تبقى المبادرات
.المعلومات لمجتمع

 الدولي االتحاد في العربية المجموعة في المتمثل الرسمي اإلطار خارج واإلقليمي الدولي التعاون مبادرات من جداً  قليل عدد العربية المنطقة في يوجد•
 أطلقتها التي تثناءاتاالس أهم ومن  .وتطبيقاتها واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا وليس باالتصاالت المرتبطة القضايا على عادة تركز والتي لالتصاالت

 بقاء مع اإلنترنت، إدارة حول العربي الحوار من كجزء 2015 عام في أطلقت والتي اإلنترنت لحوكمة العربي المنتدى عملية واإلسكوا العربية الدول جامعة
.محدودة اإلنترنت لحوكمة العالمي المنتدى في العربية المشاركة



البيئة مجاالت سياسة البنية التحتية والحوكمة و: المجموعة الثانية
القانونية

:البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•

رات العديد من المؤش يظهر التباين واضحاً بين الدول العربية فيما يخص البنى األساسية لالتصاالت، ففي حين تظهر بلدان مجلس التعاون الخليجي
ة الباقية هي ربيالممتازة في معدالت نفاذ االتصاالت النقالة وإمكانية النفاذ إلى اإلنترنت وعرضة حزمة اإلنترنت الدولية، فإن مؤشرات أغلب الدول الع

ويظر . تانيامؤشرات معقولة أو جيدة وتقترب من الوسطي العالمي، في حين هناك عدد من الدول العربية مصنف بين الدول األقل نمواً كالسودان وموري
سرعات أثر الوضع االقتصادي بوضوح على توزعة االشتراكات في الحزمة العريضة الثابتة، إذ إن معظم االشتراكات في الدول العربية هي لل

المنخفضة، باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي واألردن

:الحوكمة•

لحوكمة اإلنترنت،  المنتدى العالمي(يقتصر نشاط الدول العربية في مجال حوكمة اإلنترنت بشكل رئيسي على المشاركة في حضور االجتماعات الدولية 
رة وهناك عدد قليل جداً من الدول التي تقيم منتديات وطنية لحوكمة اإلنترنت، ويالحظ أن ست عش). ICANNالمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت، والـ 

تتوافر معلومات كافية عن درجة استخدام هذه النطاقات دولة عربية لديها نطاق علوي وطني باللغة العربية، ولكن ال

:البيئة القانونية واألخالقيات وبناء الثقة•

ة اإللكتروني استصدرت معظم الدول العربية مجموعة قوانين تغطي جميع جوانب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك تشريعات المعامالت
دول التي التزال بحاجة وهناك بعض ال. والتوقيع اإللكتروني والدفع اإللكتروني والتجارة اإللكترونية وإدارة البنية األساسية العامة والجريمة اإللكترونية

.إلى استكمال تشريعاتها خاصة في مجال المعامالت اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني



مجاالت االقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة: المجموعة الثالثة
 تتركز الموجودة البيانات ومعظم واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا مجاالت في العاملة الشركات عن كافية بيانات وجود إلى العربية الدول تفتقر•

 أن تظهر طةبسي إحصاءات لديها التي واألردن تونس لدولتي الفت استثناء وهناك .محدود وعددها اإلنترنت خدمات ومقدمي االتصاالت شركات في
.)مئات بضعة( المحتوى وتطوير البرمجيات تطوير شركات من به البأس عددا هناك

 االستراتيجيات، ذهه وجدت إن وحتى واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيات واالبتكار والتطوير للبحث استراتيجيات العربية الدول معظم تمتلكال•
.المجال هذا في الجهود من المزيد لبذل حاجة بالتأكيد هناك ولكن المتميزة، المبادرات بعض وجود ومع .لتطبيقها آليات بدون فهي

 قطاع إيرادات إظهار لىع رئيسي بشكل الوطني االقتصاد في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بمساهمة المتعلقة بياناتها في العربية الدول وتعتمد•
 ونسب االتواالتص المعلومات وخدمات سلع في والتجارة القطاع نفقات مثل األخرى بالمجاالت متعلقة أخرى بيانات مصادر وجود دون االتصاالت
 ينعكس ما وهو الت،واالتصا المعلومات تكنولوجيا مستخدمي من الغالب في هي العربية البلدان أن العام االنطباع ويبقى .اإلنترنت على المشتريات

.القطاع هذا في العاملة والقوى االختراع، وبراءات اإلنترنت، وأنشطة التجارية، األرقام في

 تعظيم يف المبادرات من العديد وجود ورغم واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا قطاع يولدها التي المباشرة العمل وفرص الوظائف وبخصوص•
 صيلةالح موضوع ويبقى والنساء، الشباب توظيف عن وال المجال هذا في التوظيف نمو عن إحصاءات تتوافر ال الفرص، هذه من االستفادة
 بسبب واضح غير ماتوالخد والتجارية الصناعية العمليات في األتمتة بسبب تختفي التي تلك مع بالمقارنة القطاع يولدها التي للوظائف اإلجمالية

 في ويتركز ،االنتشار محدود بعد عن العمل يزال ال الدول، من العديد في اإللكتروني التوظيف آليات انتشار ورغم .الصلة ذات اإلحصائيات ندرة
اإلعاقة ذوي أو النساء تستهدف بعد عن للعمل مبادرة أية توجد وال الشباب توظيف تشجيع



التحول الرقمي وسياسات االندماج االجتماعي: المجموعة الرابعة

 من كبيرة ريحةلش بالنسبة مرتفعة النقال الهاتف طريق عن أو المنازل من سواء العريضة بالحزمة وخاصة اإلنترنت إلى النفاذ تكاليف تعتبر•
.العربية الدول في المجتمع

ً  مؤشراً  تعتبر والتي والنساء للشباب الرقمية الفجوة إلى وبالنظر•  الدولي لالتحاد رقامواأل الحقائق تقرير يعرضها والتي النفاذ مؤشرات من هاما
ً  بالمطلق معقول رقم وهو %47 يبلغ 2019 سنة في العربية المنطقة في للنساء النفاذ معدل أن نجد فإننا لالتصاالت،  النمو قيد الدول وسطي إلى قياسا

 مناطق من أفضل المعدل وهذا .%15 فقط هو الوسطي حيث نمواً  األقل ضمن المصنفة العربية الدول من العديد هناك أن وخاصة ،%40 البالغ
 ً  وهو فقط %77 بلغي إذ العربية المنطقة في اإلطالق على األدنى وهو النفاذ في والنساء الرجال بين المساواة معدل هو المقلق الرقم ولكن .وآسيا أفريقيا
 كان إذ الزمن عبر النسبة هذه تناقص هي األهم الظاهرة كانت وربما .%83 البالغ النمو قيد الدول وسطي من وأدنى العالم، مناطق جميع بين األدنى

.2013 سنة في %81 يبلغ المعدل هذا

 النمو قيد الدول وسطي من وقريب %69 البالغ العالمي الوسطي من بقليل أدنى هو %67 البالغ للشباب النفاذ معدل فإن الشباب بخصوص أما•
 العالمي التوجه مع ينسجم وهذا ،%55 البالغ ككل للمستخدمين النفاذ معدل من ملموس بشكل أعلى هي النسبة هذه أن للنظر الالفت ومن .%66 البالغ
  .اإلنترنت استخدام توسع ظاهرة الشاب الجيل يقود حيث

 لمواطنين،ا قدرات لزيادة والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا أدوات على التدريب لتوفير ومراكز مؤسسات شكل على المبادرات من العديد هناك•
ً  هناك .والجامعات للمدارس يتبع المراكز هذه وبعض .بعد عن التعليم تعتمد  افتراضية جامعات البلدان من قليل عدد في أيضا



السياسات الثقافية واإلعالمية: المجموعة الخامسة
 اإلعالم ائلوس زادت وقد منها، مباشرة لرقابة أو الحكمة لسلطة البلدان من العديد في ويخضع جداً، متنوع العربية المنطقة في اإلعالمي المشهد•

 االعتبار بعين لتأخذ باإلعالم المتعلقة تشريعاتها العربية الدول من العديد حدثت وقد .الحكومية الرقابة وقللت وتنوعها المعلومات مصادر الرقمية
.الخاصة اإللكترونية الصحف من العديد ظهور ذلك عن ونتج اإللكتروني، اإلعالم

 البلدان في بيرةك بشعبية تتمتع )والتلفزيون واإلذاعة المطبوعة الصحف( واحد اتجاه في المعلومات تقدم والتي التقليدية اإلعالم وسائل التزال•
.االتجاهين في االتصاالت تقدم التي األحدث اإلعالم وسائل انتشار مع ذلك ويترافق العربية،

 تحديث ىمستو على سواء مختلفة، مشاهد في ذلك وتجلي واإلعالم، االتصاالت بين التقارب عملية إلى العربية الدول من العديد انضمت وقد•
 في التجارب هذه الالتز ولكن .اإلنترنت شبكة طريق عن التلفزيوني المحتوى تقديم أو االختصاصات، متعددة ناظمة هيئات إنشاء حتى أو التشريعات

.تمييزية غير بطريقة الترددي الطيف وتخصيص التكنولوجي الحياد مبادئ إدخال ضرورة مع بدايتها

ً  هناك أن الواضح فمن االجتماعي التواصل وسائل بخصوص أما•  االجتماعي علالتفا تسريع ناحية من الوسائل هذه من المحصلة الفائدة على إجماعا
ً  ذلك ويترافق .واإلبداع المعرفة وزيادة حلول إلى والتوصل المحلي المستوى على المشكالت وطرح المعلومات وتبادل  ضرورة نع بالحديث دوما
.المتوازن االستخدام تفرض مشكالت من الوسائل هذه استخدام مع يترافق لما االنتباه
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مالمح المسودتين الثانية والثالثة

المسودة الثانية
.كان من المنتظر البدء فيها من خالل مدخالت اعضاء الفريق البحثي خالل شهر يونيو الماضي•
كما ورد في (اشهر بشكل جمعي وتطويرها من أجل عرضها اليوم  3كان من المنتظرالععمل عليها لمدة •

)مذكرة األمانة العامة منذ شهرين
:سيتم العمل عليها داخليا في خالل مدة شهر لوضع اآلتي•

أعوام، عمر االستراتيجية 5 -4لكل مجموعة من السياسات يرتجى تحقيقها خالل) نصية(أهداف •
نتائج مرجوة وانجازات مبتغاة خالل مدد زمنية محددة•
ط أساس للمتابعة يتم تحديثها وتحيينها في خالل الربع األول من العام المقبل لتشكل خ –هيكل مبدئي للقياس مع بيانات أولية للتصور والتجريب •

المستقبلية
البدء بوضع قائمة باألسئلة المفتوحة الستقراء مرئيات السادة الوزراء•

بل العمل مطلع شهر نوفمبرللمراجعة وإلبداء الرأي ق/ تعرض على اللجنة الفنية في نهاية شهر أكتوبر•
على المسودة الثالثة 



مالمح المسودتين الثانية والثالثة

المسودة الثالثة
.كان من المنتظر البدء فيها نهاية شهرالحالي •
بر كان من المنتظرالععمل عليها لمدة شهرين بشكل جمعي وتطويرها من أجل عرضها نهاية شهر نوفم•

) كما ورد في مذكرة األمانة العامة منذ شهرين(
:سيتم العمل عليها داخليا في خالل مدة شهر لوضع اآلتي•

استكمال العمل على األهداف والنتائج واالنجازات•
لكل مجموعة من السياسات) النصية(نثبيت األهداف •
تثبيت النتائج المرجوة واالنجازات المبتغاة والمدد الزمنية المحددة•
تطوير الهيكل المبدئي للقياس ومراجعة البيانات األولية للتصور والتجريب•
إضافة هيكل للبرامج والمبادرات التي سوف تندرج في المراحل التالية•
تطوير قائمة باألسئلة المفتوحة الستقراء مرئيات السادة الوزراء•

داء الرأي قبل تعرض على فريق العمل العربي لالستراتيجية في مطلع شهر ديسمبر القادم للمراجعة وإلب•
هاية شهر تقديمها للجنة الدائمة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تمهيدا لرفعها للسادة الوزراء في ن

2021ديسمبر 
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النجاحات والصعوبات والعوائق
أهم النجاحات•

ا االتحاد األوروبي، وأمريكا الالتينية، وآسي(اقليمية عرضت تجارب مماثلة  ضمت ممثلين عن أربع منظمات، 2021ورشة عمل ناجحة في مارس •
).والمحيط الهادي، وأفريقيا

.وقد صمم اإلطار العام االستراتيجية باستفادة كبيرة من تجارب األقاليم األخرى. االنتهاء من النسخة األولى من االستراتيجية •

أهم الصعوبات•
ضعف استجابة الخبراء في الفريق الفني •

،التي تطوعت بالمشاركة وأكدت على دورها في ورشة العمل الموقرة خبراء المنظمات•
).استجابة عدم إلى استجابة ضعيفة، وصوالً إلى( –مشكورة ومقدرة استجابة متوسطة  •
  .سيتم االكتفاء بما ورد  •
.جاري البحث عن  مصادر بديلة للمعلومات تدعم جهد الفريق الحالي•

:التي تطوعت بالمشاركة وأكدت على دورها في ورشة العمل  للدول الموقرة  الخبراء الوطنيين•
.استجابة مشكورة من بعض الدول•
صعوبة في تقديم مداخالت اقليمية باعتبار أن مجال عملهم األساسي هو المجال الوطني ضمن نطاق دولهم  •
.  االعتماد عليهم لتحديث المعلومات كان من المرجو•

إلى االنتقال  تبقى الحاجة قائمة ولو اقتصر ذلك على متابعة تطوير الوثيقة وإعطاء المالحظات المفيدة بسبب الحاجة إلى دعم اتخاذ القرار عند•
.المشاريع والمبادرات

العوائقأهم •
التأخير الناتج عن ضعف االستجابة حول النسخة األولى•
.ضيق الوقت النتاج النسخة الثانية ثم الثالثة في شهرين فقط مع اجتماعيين بينيين•
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المرحلة القادمة

)للمناقشة( طرائق العمل•

)للمناقشة( المحطات الزمنية القادمة•



العامة الصفحة)للمناقشة( طرائق العمل



 العربية الرقمية األجندة لموقع نموذج
االتواالتص المعلومات لتكنولوجيا العربية واالستراتيجية

العامة الصفحة )للمناقشة( طرائق العمل



 العربية الرقمية األجندة لموقع نموذج
االتواالتص المعلومات لتكنولوجيا العربية واالستراتيجية

ة الصفحة الخاص 
فضاء للتعاون )للمناقشة( طرائق العمل
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المقترحات والتوصيات

في  االتفاق على مستوى مالئم ومعقول من استجابة الخبراء المساهمين•
.الفريق البحثي المعني

فريق االتفاق على تعديالت مالئمة ومعقولة في اساليب المشاركة في ال•
.البحثي المعني

االتفاق على تعديالت مالئمة ومعقولة في الجدول الزمني•
.من اآلنتكثيف اجتماعات اللجنة الفنية وتحديد مواعيد محددة لها •
.  من اآلنتحديد موعد اجتماع الفريق العربي •
من  ادة الوزراءتحديد مالمح المسودة الثالثة وغيرها من المدخالت التي ستعرض على الفريق العربي وبالتالي الس•

.وما ستضمنه وما سوف ال تتضمنه اآلن



اخالتمدوأسئلة



ونتائج خالصات


