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 1المعلومات واالتصاالت      لتكنولوجيا وتفعيل االسترا�يجية العر�ية إعداد وتطو�ر لمنهجية رؤية اإلسكوا     |     اإلطار المرجعي والسياق اإلجرائي

 السياق اإلجرائيومرجعي الر اطاإل -   ً أوال  

لفريق عمل بلورة  29ـ شارة إلى االجتماع الباإل
االستراتيجية العربية لتكنولوجيا االتصاالت 

عن الصادرة يات على التوص     ً عطفا  و، والمعلومات
ي البند خاصة تلك التي وردت فوالجتماع المذكور ا

بشأن االستعانة بخبير فني لتحديث المتعلق الثاني 
 : ً ا  وأيض لالتصاالت والمعلوماتاالستراتيجية العربية 

الترحيب " ت على       ّ التي نص   (3)التوصية رقم  •
باقتراح اإلسكوا القيام بإطالق مشروع للتعاون 
الفني المشترك بينها وبين جامعة الدول العربية 
والمنظمات ذات العالقة وذات االهتمام وأعضاء 

بشكل تشاركي ومن خالل تضافر كافة  الفريق،
اغة استراتيجية عربية من أجل صي الجهود

مشتركة لالتصاالت والمعلومات تأخذ في االعتبار 
االسترشاد أو االستعانة بالوثائق والدراسات 

بل (مة التي تم عرضها على الفريق     � القي   ِ    من ق     
منظمة اإلسكوا والمنظمة العربية لتكنولوجيات 
االتصال والمعلومات واالتحاد العربي لالقتصاد 

 ". ةي الوثيقة المشتركبحيث تصب ف )الرقمي
 
الطلب من " ت على       ّ التي نص   (4)التوصية رقم  •

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
، تقديم تصور متكامل بشأن )اإلسكوا(لغربي آسيا 

المنهجية الموصي باتباعها لصياغة االستراتيجية 
العربية العامة لالتصاالت والمعلومات من أجل 

التنمية للعرض على االجتماع القادم للفريق 
 2020من عام  األولوالمقترح عقده خالل الربع 

آلية شراكة بين األمانة التنفيذية  إلى تستند(

العامة لجامعة الدول  األمانةولمنظمة اإلسكوا 
 واإلقليميةالعربية، وبمشاركة المنظمات العربية 

 .")والدولية ذات العالقة واالهتمام
 
تفويض " ت على       ّ التي نص   (4)التوصية رقم  •

االستراتيجية بمجلس الوزراء فريق العمل المعني 
في اتخاذ القرار المناسب بشأن المنهجية المقترحة 

بل اإلسكوا، وللفريق تقرير كيفية استخدام     ِ من ق  
الموارد المالية التي سبق رصدها في األمانة العامة 
للتعاقد مع خبير للمشاركة مع اإلسكوا وغيرها من 

 ."ل المنهجية المقترحةالداعمين في تفعي

 توصية المكتب التنفيذي في اجتماعه  على     ً عطفا  و
، وقرار 2019ديسمبر /كانون األول 17في  45 الـ

انون ك 18في  23 ـمجلس الوزراء في اجتماعه ال
 الذي اعتمد توصيات فريق العمل 2019ديسمبر /األول

 .أعالهالواردة 

عمل بلورة لفريق  30 ـشارة إلى االجتماع الوباإل
االستراتيجية العربية لتكنولوجيا االتصاالت 

عرض و 2020يوليو /تموز 28في  والمعلومات
 .والمالحظات بشأنها هعنالتوصيات الصادرة و اإلسكوا

تصادية واالجتماعية قلجنة األمم المتحدة االتتشرف 
 لمنهجيةل ةمقترح رؤية تقدمأن  )اإلسكوا(لغربي آسيا 

باتباعها في إعداد وتطوير وتفعيل ومتابعة  ىالموص
االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات 

.واالتصاالت واألجندة الرقمية العربية



 

 



 

 3     المعلومات واالتصاالت لتكنولوجيا االسترا�يجية العر�يةوتفعيل  إعداد وتطو�ر لمنهجية رؤية اإلسكوا     |                                          َ أهمية األجندات الرقمية اإلقليمية عالميا  

،                َ اإلقليمية عالميا  الرقمية  اتاألجند أهمية -     ً ثانيا  
مخطط الالعر�ية: األجندة الرقمية 

تمهيدي لالسترا�يجية العر�ية لتكنولوجيا ال
من أجل التنمية  المعلومات واالتصاالت

 1المستدامة

فرضت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نفسها 
لتنمية االقتصادية اأهم أدوات دعم واحدة من 

واالجتماعية في العالم خالل العقدين األخيرين، وذلك 
قدت في                                           ُ منذ القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ع  

إلى       ً حاليا  وتعتمد هذه التكنولوجيا  .2005تونس عام 
حد كبير على استخدام شبكة اإلنترنت وما تقدمه من 

المعولمة التي تتجاوز الحدود تها طبيعبسبب خدمات 
 الجغرافية للدول. 

التكامل اإلقليمي في مجال قد أصبح كذلك 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أحد أهم المواضيع 

المطروحة خالل السنوات األخيرة. ولم يعد هذا 
التكامل مجرد مرحلة الحقة متممة لسياسات 

أحد مقومات نجاح بل واستراتيجيات وطنية ناجحة، 
الوطنية في العديد  واالستراتيجياتتلك السياسات 

ي ه أهم غايات التكامل اإلقليميذلك أن ، من المناطق
الفوائد إلى  أكبر عدد ممكن من المستخدمينوصول 

مة عبر تلك التكنولوجيا                         ّ المرجوة من الخدمات المقد  
 . اجتماعيةم سواء كانت اقتصادية أ

_________________________________________________________________________________________ 
لربط استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باستراتيجيات التنمية االقتصادية واالجتماعية  استراتيجيإطار ، 2030األجندة الرقمية العربية  1

مت             ُ في اإلسكوا، ق  إعداد قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، المستدامة في والمعلومات لجنة الدائمة لالتصاالت ا إلى ال    ً رسمي  ّ    د 
 .2019يونيو /حزيران

أجندات في قد تبلورت مبادرة التكامل اإلقليمي و
جيا                          ً                    إقليمية رقمية، تحدد أهدافا  عريضة لقطاع تكنولو

د هذه   ّ حد                                         ُ المعلومات واالتصاالت على المدى البعيد. وت  
األهداف عادة بما يلبي احتياجات التنمية االقتصادية 

واالجتماعية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات 
الرقمية وثائق ذات  وتعتبر األجندات. واالتصاالت

                           ً              صيغة شاملة وعريضة، تمهد الحقا  إلعداد وثائق 
عتمد على الدراسات وت هااستراتيجية محكمة تنبثق عن

والتحليالت واألهداف التي تقدمها. ومن أهم األمثلة 
عدت                                        � لك وثائق األجندة الرقمية األوروبية التي ا  ذ على
إعداد  2015 عامفي         ً  عنها الحقا   م، ونج2010 عام

 ةاألوروبي ةالرقمي ةاستراتيجية السوق الموحد
(Single Digital Market)  حاليا  تزال  الالتي  ً     

 .موضع التنفيذ

إطار التعاون القائم بين في ظل في هذا السياق، و
فيما يتعلق بتقديم سكوا وجامعة الدول العربية إلا

والمشاريع والمبادرات  النشاطاتلجميع الدعم  اإلسكوا
خطة التي تستهدف تسريع عملية تحقيق أهداف 

 التي وضعتها  2030التنمية المستدامة 
 



 

4 

األمم المتحدة واعتمدتها الجمعية العامة في عام 
ت ، 2015 ّ   أعد  مقترح "اإلسكوا النسخة النهائية من   

األجندة الرقمية العربية: مخطط تمهيدي 
يا المعلومات لالستراتيجية العربية لتكنولوج

صدرت و "من أجل التنمية المستدامة واالتصاالت
يونيو /النهائي باللغة العربية في حزيران افي شكله

لفريق العربي أكمله إلى املف الدراسة ب رسل  � وا   ،2020
. كمرفق رئيسي لهذا المقترح 2020يوليو /في تموز

ة من الدراسات االستراتيجية للسلس     ٌ تويج  ت وهذا الملف
 الماضيينالعامين اإلقليمية التي أعدتها اإلسكوا خالل 

دراسات عن نبذة ، 1 الملحقالرجوع إلى  يرجى(
إليها  تلتي استندااإلقليمية ذات الصلة واإلسكوا 

مقترح األجندة الرقمية العربية: مخطط تمهيدي وثيقة 
لتكنولوجيا المعلومات لالستراتيجية العربية 

 وهي: )من أجل التنمية المستدامة واالتصاالت

 ؛الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت خارطة •
 ؛منظور االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية •
 اآلفاقالتكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية:  •

 ؛2030العربية في عام 
لعام  تقرير التنمية الرقمية في المنطقة العربية •

2019. 

تقدم  ،الهأعالمذكورة الدراسات لى مجموعة إ  ً ة  ستندم
     ً      ً مقترحا  شامال  وثيقة األجندة الرقمية العربية 

الحتياجات المنطقة العربية فيما يخص تكنولوجيا 
خطة أهداف تحقيق االتصاالت والمعلومات، بما يخدم 

التي وضعتها األمم  2030لعام التنمية المستدامة 
. 2015المتحدة واعتمدتها الجمعية العامة في عام 

وتتوزع تحليالت ودراسات األجندة الرقمية على 
  :ثالثة محاور رئيسية

القضايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و •
 ؛نى التحتية                              ُ المرتبطة بالدولة: الحوكمة والب  

القضايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و •
 ؛تصادية: االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكترونيةاالق

القضايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و •
 .واإلعالمية ةالثقافيواالجتماعية 

تغطي مجمل القضايا الهامة، وتسلط بذلك وهي 
بما يحقق  ،الضوء على متطلبات التكامل اإلقليمي

مصلحة دول المنطقة وبما يعود عليها بالخير ويخدم 
 جهود التنمية فيها.

تصرف جامعة باإلسكوا بوضع تلك الوثيقة  تتشرفو
كما  ،الدول العربية ومجلس وزراء االتصاالت العرب

االستراتيجية العربية عمل نخص بالذكر جهود فريق 
لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.



 

 5     المعلومات واالتصاالت لتكنولوجيا وتفعيل االسترا�يجية العر�ية إعداد وتطو�ر لمنهجية رؤية اإلسكوا     |     المقترحةالمنهجية الجديدة 

إلعداد وتطو�ر  المقترحة الجديدة المنهجية -     ً ثالثا  
االسترا�يجية العر�ية لتكنولوجيا "وتفعيل 

الرقمية (األجندة المعلومات واالتصاالت 
 ")العر�ية

 عام فيلفريق ها امن المنهجية السابقة التي وضع    ً بدال  
 ةباعتماد مقاربة جديديوصى ، )2ملحق ال( 2016

مشروع للتعاون الفني المشترك طالق تعمد إلى إ
األمانة التنفيذية للجنة األمم المتحدة  بينكشراكة 

وبين  )اإلسكوا(لغربي آسيا  االقتصادية واالجتماعية
والدول العربية  جامعة الدول العربيةاألمانة العامة ل

أعضاء فريق العمل العربي لالستراتيجية العربية 
ممثلي السادة وزراء ولالتصاالت والمعلومات 

وبمشاركة  ،العرب التصاالت وتكنولوجيا المعلوماتا
ذات واألممية والدولية  واإلقليميةالمنظمات العربية 

االهتمام، بشكل تشاركي ومن خالل  وذاتالعالقة 
 .هودتضافر كافة الج

وضع وثيقة مشتركة إلطار عمل إلى لمشروع ايهدف 
األجندة الرقمية "تحت مسمى  ،عربي طويل األجل

االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات العربية و
خطة العمل "مقترح مصحوبة ب ،"واالتصاالت

تفعيل تلك األجندة الرامية إلى  "التنفيذية
الوثائق والدراسات كافة ب     ً  سترشدا  م، واالستراتيجية

منذ ها الفريق نتجأ أوعلى الفريق ت رض         ُ مة التي ع      � القي  
جميعها في الوثيقة     ّ تصب  ل 2020إلى عام  2016عام 

مقترح "وثيقة اإلسكوا ومن هذه الوثائق:  .المزمعة
تمهيدي  مخططاألجندة الرقمية العربية: 

لالستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات 
ووثيقة  ،"أجل التنمية المستدامةمن  واالتصاالت

االتحاد العربي (مجلس الوحدة االقتصادية العربي 
القتصاد لاالستراتيجية العربية " )لالقتصاد الرقمي

ووثيقة ، "الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي -الرقمي 
، المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات

التي قدمت من قبل ، والوثائق ذات الصلة وغيرها
في  أخذا .المكتب العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت

 لمؤتمر العالمي لتنميةلالمسار اإلقليمي  )أ( :االعتبار
وغيرها من ، 2021في أديس أبابا  WTDC االتصاالت

المسار  )ب(و ؛الصلةالدولي ذات  منصات االتحاد
التعاون الرقمي  األول اإلقليمي للمؤتمر العربي

 المنتدى العربيو،  ADCDC-2021نمية الرقميةوالت
، والمنتدى AIGF-2021اإلنترنت  لحوكمة السادس

لمجتمع المعلومات  الثالث رفيع المستوى العربي
واالجتماع الثامن ، AHLF2021 للتنمية المستدامةو

من  ، وغيرهالمدراء برامج الحكومة اإللكترونية 
 منصات اإلسكوا.

يكون إطار عمل عربي طويل األجل وضع والهدف هو 
أقاليم مماثلة ألجندات  أجندة رقمية عربيةبمثابة 

، تقوده كا الالتينيةيكأوروبا وأفريقيا وأمر ،خرىأ
ستراتيجية عربية شاملة لتكنولوجيا المعلومات ا

تفق  ُ ي   حسبما أو استراتيجيات قطاعية(واالتصاالت 
 )أولويات الدولبموجب عليه أثناء المشروع و

مصحوبة بأهم المشاريع والمبادرات التنفيذية لتفعيل 
 .االستراتيجيات/ةواالستراتيجي تلك األجندة
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 ديسمبر/ كانون األول شهر نهاية في المشروع لبدء الفاعلة الجهات واستعداد توافر مدى على الحالي الزمني الجدول على الحفاظ يعتمد
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األطوار والمراحل الزمنية المختلفة  -لفأ
 المقترحة

من    ً  شهرا   12مدة إعداد األجندة واالستراتيجية تكون 
وهي فريق العمل المعني بالمنهجية. تكليف تاريخ 

 بق كمرحلة  ّ تط   ،سنوات 9تصبو إلى فترة زمنية مدتها 
أعوام من تاريخ اعتمادها من مجلس  5مدة لأولى 

، لتتم مراجعة الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
ث   ّ حد   ُ ت  ثم اإلنجاز في العام الخامس من اعتمادها؛ 

. 2030عام في أعوام أخرى تنتهي  4وتعتمد مدة 
 مراحل:  4إلى  تنقسم محطات إعداد الوثيقةو

 ؛واإلعدادمرحلة التكوين  •
 ؛مرحلة تفعيل الشراكات وتعبئة الموارد •
 ؛مرحلة التأليف والصياغة الفنية •
 .مرحلة اإلنهاء واالعتماد واإلطالق •

العمل والشروط  طاروصف إ -باء
 المرجعية

 إطار العمل 

 الثالثاء يوم  فريق العملل 31الـ أثناء االجتماع 
المقاربة اعتماد  2، يجري2020سبتمبر /أيلول 29

 هي الخطوة التمهيدية األولى  ، وتلكالمنهجيةو
لبناء إطار العمل والشراكة وتفعيلهما، كما أنها الخطوة 

 األولى التي ينبني عليها تعبئة الموارد وبدء التنفيذ.

 الشراكات بناء 

 الشراكة إطار (أ)

لطلب رسمي من األمانة العامة لجامعة الدول ً  ا  وفق
لإلسكوا، تطلق العربية إلى األمانة التنفيذية 

     ً                        مشتركا  للبحوث وللتعاون الفني   ً ا  المنظمتان مشروع

_________________________________________________________________________________________ 
 .31من أعضاء الفريق، بعد األخذ باالعتبار المالحظات التي أبديت حولها أثناء االجتماع الـ  قاربةهذه الم اعتمدت 2

خالل أسبوع من (تنفيذ المنهجية المقترحة إلى يهدف 
 .)لفريق العمل 31الـ االجتماع إصدار تقرير تاريخ 

ً          بناء  على ذلك، بصفتها بيت خبرة  تقوم اإلسكوا،    
 ً  ا  طابع دولي وعربي في آن واحد مشهود اذأممي 

له بالخبرة في تصميم وإدارة مثل هذه المشروعات 
 على منظومة متشابكة  واإلشرافاإلطارية 

  والوطنيين، واإلقليميينمن الخبراء الدوليين 
تصميم وإدارة مشروع إطاري مشترك للبحوث ب (1)

بناء الشراكات وإدارة عملية ب (2)وللتعاون الفني و
فضل ً   ا  ألطبق، لتأليف واإلعداد وتصميم ورش العملا

آلية مركزية للتعاون  بوضع (3)والممارسات العالمية 
البحثي والفني معنية بتطوير المحتوى العلمي 
، لألجندة واالستراتيجية وخطة العمل التنفيذية

الرجوع إلى (بهدف تنفيذ التعاون المشترك المزمع. 
 .)أعاله لمشروع المبينلالزمني  المخطط

 لية المرك��ة للتعاون البحثي والفنياآل (ب)

، يعمل عدد من الباحثين الفنيين اإلقليميين والدوليين
جهات داعمة للفريق منظمات دولية وإقليمية ومن 

اإلسكوا، ن في باحثيالخبراء ومن المع فريق ، العربي
تحت مظلة المشروع المشترك لإلسكوا وجامعة الدول 

لية المركزية للتعاون البحثي خالل اآل، من العربية
والفني المعنية بتطوير المحتوى العلمي لألجندة 

 . واالستراتيجية وخطة العمل التنفيذية

لمشروع ا ىإلتقوم كل دولة عربية راغبة في االنضمام 
ارتكاز بحثية نقطة ك )أو أكثر(وطني بتسمية باحث 

 يعملل )للمواصفات المحددة أدناهً  ا  وفق(لها وطنية 
بتواصل ون مساعدالباحثون الأو /و ونالباحث هؤالء

والباحثين  اإلسكوان في باحثيالخبراء والمع فريق 
المشار إليهم في الفقرة  الفنيين اإلقليميين والدوليين

، تحت مظلة المشروع المشترك لإلسكوا السابقة
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المركزية اآللية من خالل ووجامعة الدول العربية، 
البحثي والفني المعنية بتطوير المحتوى للتعاون 

العلمي لألجندة واالستراتيجية وخطة العمل 
 التنفيذية.

 مشتركةالاللجنة الفنية  (ج)

، يباشر فريق العمل العربي لبلورة بموازاة ذلك
رة منبثقة  ّ           االستراتيجية بتشكيل مجموعة عمل مصغ                                  

  "مشتركةالاللجنة الفنية "من الفريق تكون بمثابة 
لقة التواصل الدائمة بين فريق العمل العربي أو ح

لبلورة االستراتيجية وفريق أمانة الجامعة وفريق 
 .اإلسكواأمانة 

ن اللجنة الفنية المشتركة من ممثلي كل دولة  ّ                                           تتكو     
وممثل عن  ،لمشروعإلى اعربية راغبة في االنضمام 

جامعة الدول العربية، وممثل عن المنظمة العربية 
لتكنولوجيا االتصال، والمدير التنفيذي للمشروع من 

، ورئيس الفريق من جامعة الدول العربية، اإلسكوا
     ً رهنا   ،وممثل عن المنظمات الراغبة في المشاركة

 موافقة الدول العربية واألمانة الفنية للجامعة العربية. ب

 التنفيذبدء وتعبئة الموارد و الشراكات تفعيل 

ذ  ُ ي   ّ   نف  وجامعة الدول المشروع المشترك بين اإلسكوا  
متفق الزمني ال برنامجالو هماآلليات عمل     ً وفقا   العربية

المباشرة وغير  النقدية والعينية الموارد رصد  ُ وت   عليه،
بما في ذلك  ،آليات عمل المشروعخالل المباشرة من 

 وأالعربية الدول و جامعة أسكوا مساهمات اإلتوظيف 
في خدمة الجهات الداعمة للفريق العربي أي من 

المعمول بها في من خالل االتفاقات وذلك  ،المشروع
تمثيل على إدارة المشروع ، على أن تحرص هذا الشأن

والداعمين نطاق واسع من المنظمات الدولية والعربية 
وذلك بالتشاور  ،قةذات العالالمتعددة من الجهات 

مع اللجنة الفنية المشتركة  ينوالتعاون الوثيق
  على فريق البلورة. هبعد عرضللمشروع و

كذلك تعمل اللجنة الفنية المشتركة على دعم المشروع 
لين من قطاع األعمال والمنظمات اإلقليمية ب ّ                                       جذب ممو        

ن أعلى ، والدولية ذات العالقة لتنفيذ أنشطة المشروع
على فريق البلورة للتأكد من أي دعم كهذا عرض  ُ ي  

 .موافقة الدول العربية

بالتعاون مع اللجنة الفنية  ،م إدارة المشروع  ّ نظ   ُ ت  
الشريكة ومنها المكتب العربي لالتحاد  المنظماتو

الدولي لالتصاالت، ومكتب القاهرة لمنظمة اليونسكو، 
 ،والمعلوماتاالتصال  تالمنظمة العربية لتكنولوجياو

خمس إلى  الرقمي، ثالث واالتحاد العربي لالقتصاد
 ن تتزامن تلك الورشأويمكن  ،2021في  ورش عمل

ر      ّ ن تيس  ، إاجتماعات فريق العمل العربي دمع انعقا
 ،بمعزل عن انعقاد فريق العملها يمكن عقد، كما ذلك
تنسيق جري وي. ذلك اقتضت الحاجة البحثيةما إذا 

 .مع اللجنة الفنية المشتركةوثيق في هذا الشأن 

 نالباحثين الوطنييوآلية عمل مواصفات  

(نقاط االرتكاز مواصفات الباحثين الوطنيين  )أ(
 البحثية الوطنية)

تكنولوجيا  سياساتفي  عمليةعلمية وخبرة  •
 ؛المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

ر ذلك، نإ، ذ   ّ يحب   • ن عملوا            ّ الباحثون مم   شاركيأن     ّ      تيس 
على إعداد  2020و 2019 يمع اإلسكوا في عام

بغية  ،لرقمية في بلدانهمالتقارير الوطنية للتنمية ا
الوطني  ينتحقيق تناغم بين العمل على الصعيد

اإلمارات العربية المتحدة، األردن، ( واإلقليمي
مان،  ُ      العراق، تونس، فلسطين، السودان، سلطنة ع                                       

 ؛)الكويت، موريتانيا
 عنبحثية في تطوير دراسات وأبحاث خبرة  •

االستراتيجيات اإلقليمية والوطنية ذات الصلة 
وإجادة تامة لتوظيف أدوات ومنهجيات البحوث 

االجتماعية واالقتصادية في مجال مجتمع 
 ؛ت أو االقتصاد الرقميالمعلوما
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في واإلقليمية مع المنظمات الدولية عملية خبرة  •
مجاالت التعاون الدولي واإلقليمي، مع إجادة كاملة 

 .العربية امنه ،لغتينل

االرتكاز  نقاطالوطنيين ( الباحثينمل عآلية  (ب)
 البحثية الوطنية)

من سواء ( لمشروعإلى ان والمنضمالباحثون  يعمل •
من  تواصل بشبه )ن من دولهموالشركاء أو المفوض

من أشهر تحت مظلة إدارة المشروع  10إلى  9
 ؛ئهبدتاريخ 

بالمشاركة الفاعلة في كافة الباحثون  يلتزم •
 حين عرضفتراضية أو اال الفعليةاالجتماعات 

أعمال الفريق وأخذ  عنالوثائق المنجزة 
 ؛المالحظات بشأنها

لمالحظات                    ً تحديث الوثائق وفقا  بالباحثون يلتزم  •
الفنية اللجنة  أوأو الفريق العربي الدول العربية 

 العربي  وإعادة عرضها على الفريق المشتركة
 ، حسب للمتابعةالمشتركة  الفنية اللجنة أو

 ؛مقتضى الحال
 .المنشودةينتهي التعاقد بعد تقديم الوثائق  •

المتوقعة للموارد تقديرات التكلفة  -يمج
 المطلوبة

ّ  تتوز عيتوقع أن  على الجهات المختلفة على التكاليف     
 البنود اآلتية:

 اإلسكوا 

 كبيت الخبرة الرئيسي المشهود له ،اإلسكواتتحمل  •
 اإلطاريةالمشروعات في تصميم وإدارة مثل هذه 

وباحثين  خبراءعلى منظومة متشابكة من  واإلشراف
 :التكاليف التالية، ووطنيينقليميين إدوليين و

o اإلسكوا كوادر للمشروع من تخصيص تكلفة 
األساسيين  سواء من موظفي األمانة التنفيذية

إدارة عملية التأليف للقيام ب بأتعاب المعينين وأ

واإلعداد وتصميم ورش العمل لخدمة تطوير 
أسبوع  12-6بمعدل ورشة عمل كل (الوثيقة 

للمخطط      ً وفقا  حسب المقتضى البحثي أو 
 ؛)الزمني

o  ورش العمل والمشاركة في  تنظيمتكلفة
اجتماعات الفريق وسفر ممثلي اإلسكوا 

 ؛للمعتاد               ً وخبرائها، وفقا  
o  اإللكترونيلموقع اتصميم وإدارة محتوى تكلفة 

 .أهدافهالذي سيدشنه المشروع لخدمة 
o  تكلفة المراجعة والتدقيق والتصميم واإلخراج

  .والطباعة

 كة      ِ المشار   ر�يةالدول الع 

كة في الفريق العربي لبلورة االستراتيجية             َ تكلفة المشار  
وتشمل التكلفة السفر  ،اللجنة الفنية يالعربية وف

مع التأكيد على  ،واإلقامة في محل عقد االجتماع
ر أهمية اللجوء إلى االجتماعات االفتراضية           ّ  ، كلما تيس 

 . هاوكفاءة مخرجاتتها لسرعة وتير ذلك،

 داعمة)الجهات المنظمات وال( الشركاء 

بنود  تكونتوقع أن يموافقة الدول العربية، ب     ً رهنا   •
والمنظمات الداعمة تتحملها الجهات التي تكلفة ال

 :ما يلي لمشروعإلى ااالنضمام  فيالراغبة 
o  جانبهاتكلفة تخصيص كوادر للمشروع من،  

 ؛إذا رغبت
o اإلضافيينتعاب الخبراء الفنيين تكلفة أ،  

 ؛إذا رغبت
o  ذلك  بما في ،عملالورش استضافة بعض تكلفة

المقر ( أو المنصة الرقمية الفعلي مقرال تدبير
في حالة (كذلك سفر ولالنعقاد  )االفتراضي

متحدثين رئيسيين من كبار  )االجتماعات الفعلية
فريق الباإلضافة إلى أعضاء  ،خبراء العالم

 )واإلقليميينالباحثين الوطنيين (البحثي 
وفريق إدارة المشتركة  وأعضاء اللجنة الفنية

 .وفريق األمانة العامةالمشروع 
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ية االستراتيجو جندةاأل" إطالقتكلفة احتفالية 
ها. تنفيذإطالق شرارة بدء و "التنفيذية والخطة

واالحتفال في إطار مجلس  اإلطالقيكون  أنقترح ي
  .وزراء االتصاالت العرب

وصف أدوار ومهام المنظمات  -الد
وحصر في المشروع  المشاركة

الموارد المتاحة والجهات 
 المساهمة

 الفنيةاللجنة  بالتعاون مع ،تقوم إدارة المشروع
لكل المناسبة فرص التوفير لالجهد بذل ب ،المشتركة

في الموقع ، لمشروعإلى امهتمة باالنضمام منظمة 
في ية البحثاستفادة من مساهمتها  أعظمالذي يحقق 

 . حسب تخصصها لمشروعا

من خالل مشاورات عديدة  ،الجهات التالية أبدتوقد 
 :ما يلياستعدادها ل ،الوثيقةسبقت إعداد هذه 

 وبموجبطلب من األمانة الفنية لً  ا  وفق ،إلسكواتقدم ا •
وثيقة مشروع ، آليات التعاون الفني المعمول بها

شمل تفاصيل مساهمتها الفنية والبحثية ت ،متكامل
لخبرتها األممية في إعداد   ً ا  وفق ،والمالية واإلدارية

الدراسات وإدارة البرامج والمشروعات 

 واالستراتيجيات الكبرى، بحيث يتضمن المشروع 
ومنها إشراك المديرين  ،أهدافه من مواردما يحقق 

 الخبراءوالمستشارين والباحثين ومنسقي المشاريع و
ّ  وضم  لدى اإلسكوا   ؛كافة المساهمات األخرى المتاحة  

 الفنيين الثابتين الباحثينأحد تقديم لإلسكوا يمكن  •
 ؛هيكل المشروعلينضم إلى 

 الباحثينأحد تقديم جمهورية مصر العربية ل يمكن •
إلعادة ( هيكل المشروعلينضم إلى  الثابتين الفنيين
 ؛)التأكيد

الدولي تحاد المكتب العربي لاليمكن أن يقدم  •
 ؛مساهمات في حينها لالتصاالت

لالقتصاد الرقمي  يمكن أن يقدم االتحاد العربي •
 ؛مساهمات في حينها

والمنظمات األخرى يمكن أن يقدم قطاع األعمال  •
 .مساهمات في حينها

توصيف الهوية المقترحة والهيكل  -اءه
المبدئي المقترح لالسترا�يجية 

 المزمعة 

 الهوية المقترحة وما ستتضمنه      ً  نهائيا  د   ّ حد    ُ ست  
وما لن يدخل في اختصاصها خالل ورشة العمل 

 أو بالتزامن مع التأسيسية قبل االجتماع القادم للفريق
 تماع.هذا االج
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ً  مبدئيا ،  -نية اآلتية                    ُ كون لالستراتيجية الب  تيمكن أن       
المدرجة في ملف (           ً            مستقاة جزئيا  من المالحق 

ر الحقا  تو )منفصل ّ       ً طو   . 

 -المحتويات اآلتية االستراتيجية ويمكن أن تتضمن 
المدرجة في ملف (           ً            مستقاة جزئيا  من المالحق 

ر الحقا :تو )منفصل ّ      ً  طو    

 .الرؤية العامة -1
 .األهداف الرئيسية -2

 ؛محاور العمل )أ(
 ؛األهداف الفرعية •

o ؛تائج المتوقعةالن 
o مؤشرات القياس. 

 ؛خطة العمل )ب(
 ؛األهداف الفرعية •

o ؛الوضع الراهن 
o ؛الوضع المستهدف 
o األنشطة واإلجراءات المطلوبة. 

 .والتقييمالمتابعة  -3
 .سياسات التنفيذ -4

على مقترحات أخرى  2ملحق في اليمكن االطالع 
بلورة االستراتيجية العربية في سياق  فريقوضعها 

 .المنهجية السابقة لعمله

تحديد التعاون الفني الالزم  -اوو
والمدخالت المطلوبة من ممثلي 
 الدول في الف��ق ومداها الزمني

إلى طلب من كل دولة عربية راغبة في االنضمام   ُ سي  
لمشروع تسمية باحث أو مساعد باحث كنقطة ا

 الخبراءارتكاز وطنية تعمل بصفة متواصلة مع 
لمشروع في إطار إلى االفنيين اإلقليميين المنضمين 

ف  ّ ل                   ُ بيت الخبرة الذي ك   اإلسكوا بصفتها حددهتبحثي 
. وسيكون صياغة وثيقة االستراتيجيةإدارة عملية ب
بهذا الباحث توفير المعلومات والدراسات ً  ا  ناط ُ م  

وطنية المعمول بها في    ً             وفقا  لإلجراءات ال الوطنية
البحث في التي تصب المعلومات  إتاحةإطار 

وستكون تلك المدخالت المطلوبة  .وتثريه الرئيسي
يرجى تنفيذها في مدى زمني تحدده ولباحث مة امه

 .إدارة المشروع

 تحديد آلية التنسيق البحثي -ايز

تحدد هذه الفقرة آلية التنسيق البحثي بين اإلسكوا 
الفنية لمجلس  واألمانةوالمنظمات من جهة، وبين الفريق 

  :جهة أخرى منالعرب والمعلومات التصاالت اوزراء 

 يكون التنسيق البحثي بين اإلسكوا والمنظمات •
 إطار المشروع المزمع ومنضمن  والدول المشاركة

مكن وي ،أعاله مالمشار إليهوالباحثين  الخبراءخالل 
 ؛"فريق الباحثين" مأن يطلق عليه

 بتعزيز التواصلالمشتركة الفنية اللجنة قوم ت •
الفريق ، وإطار المشروع من جهةبين  البحثي

سير التفاعل بين الفريق يلت أخرىالعربي من جهة 
جامعة لاألمانة العامة  ، بالتشاور معالمشروعو

الفنية لمجلس  األمانةالدول العربية بصفتها 
 ، ومع الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات

األمانة التنفيذية لإلسكوا بصفتها المشرف على 
 الفريق البحثي.
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 الخالصة -     ً رابعا  

م العمل العربي الرقمي بشكل ئحان الوقت كي يلتلقد 
 على                     ً موحد ومتجانس اعتمادا  وتشاركي وجديد وفريد 

بل  ،ووثائقمنظمات وخبرات ما تزخر به المنطقة من 
عثرات يصحبها دروس                ً نجازات وأحيانا  ونجاحات وإ
زة في                               ّ مة، خالل المسيرة العربية المتمي            ّ مستفادة قي  

مجال التكنولوجيا الرقمية، ليتحقق التكامل اإلقليمي 
 .وفعالوالتعاون الرقمي بشكل متسارع 

الوثيقة المزمع صدورها من خالل  ل      ّ لن تشك  و
أو دراسة مرتقبة  ةهام المنهجية المقترحة وثيقة

اإلسكوا على أن يعتبرها الشركاء ستعمل  بلفقط، 
لتعزيز وتطوير وتفعيل العمل العربي   ً ا  مرجعي  ً ا  إطار

التنمية الرقمية، وأداة لجذب االستثمارات بشأن 
الدولية واإلقليمية وشحذ الهمم وتعبئة الموارد 

وإطالق الشراكات على المستوى اإلقليمي، 
األجندات واالستراتيجيات الرقمية ومجانسة 

تابعة مو، راتيجية العربيةالوطنية مع األجندة واالست
توطئة ورصد اإلنجازات بطريقة دورية وممنهجة، 

 ،النطالقة جادة في مطلع الحقبة الثالثة من األلفية
ما تنشده المنطقة ودولها وشعوبها في إلى      ً وصوال  

 .2030عام 

إلى  نلفريق مدعووسيدات والسادة أعضاء االإن 
 لنظر في الرؤية المقترحة في الفصل الثالث من ا

على أن  ، ً ا  مبدئي اهذه الوثيقة، والنظر في اعتماده
عطى فرصة زمنية موجزة إلبداء المالحظات  ُ ت  

وتطويرها قبل البدء في إطالق ورشة العمل 
 2020ديسمبر  /كانون األول نهاية شهر التأسيسية في

كحد  2021إذا تسنى ذلك، أو في الربع األول من عام 
يمكن البدء  ،المنهجية الفریق  َ د   َ م     َ اعت  ما وإذا . أقصى

فريق العمل المصغر ( الفنيةفي تشكيل اللجنة      ً فورا  
التوازي مع طلب األمانة العامة ب )للفريق العربي

إعداد                 ً من اإلسكوا رسميا  لجامعة الدول العربية 
ليات العمل آلً  ا  ني المزمع وفقمشروع التعاون الف

وبعد تشكيل اللجنة المشار  المشترك بين المنظمتين،
 . بلورة االستراتيجية فريق عملذلك إذا ارتأى  إليها

المنطقة العربية والدول العربية والمنظمات ذات 
العالقة أمام فرصة تاريخية لوضع مستقبل المنطقة 

فضاء التنمية في مكانة عالية بين مناطق العالم في 
الرقمية، والفرصة سانحة لوضع إطار عربي مشترك 
يؤطر العمل ويهدي الخطى ويمهد الطريق النطالقة 

 نوعية لألجيال القادمة.
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 المرفقات

 األول المرفق
  مقترح وثيقة إليها استندت والتي الصلة ذات اإلقليمية اإلسكوا دراسات عن نبذة

  لتكنولوجيا العر�ية لالسترا�يجية تمهيدي مخطط: العر�ية الرقمية األجندة
 المستدامة التنمية أجل من واالتصاالت المعلومات

 الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت خارطة

بغية لمعالجة مسائل حوكمة اإلنترنت من منظور إقليمي،   ً ا  واضح  ً ا  استراتيجي  ً ا  إطارخارطة الطريق هذه تقدم 
ّ   صن اعمساعدة  القرار وجميع أصحاب المصلحة في المنطقة العربية الذين يشاركون في إعداد الخطط الوطنية   

 امة. الستفادة من التكنولوجيا الرقمية في التنمية المستدالرامية إلى اواإلقليمية لحوكمة اإلنترنت 

ددت الطريق  لخارطة لإلعدادو أوجه التقاطع الفضلى باستكشاف األولويات االستراتيجية للمنطقة العربية       ُ    هذه، ح 
هتمام العالمي الذي توليه وكاالت األمم لال                                                          ً  بين قضايا حوكمة اإلنترنت العالمية واالحتياجات اإلقليمية. ونظرا  

، لوضع اإلقليمي   ً   نظرا  ل، و2030ألهداف التنمية المستدامة وخطة  منتدى حوكمة اإلنترنت،وكذلك ، جميعها المتحدة
أكثر من البلدان  المستدامةما يجعلها معنية بتحقيق أهداف التنمية ، "      ً      بلدانا  نامية" البلدان العربية  ّ  صن فإذ ت

االتجاه العالمي ع اتباالمرحلة القادمة من المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت يتعين على أن   ً ا  المتقدمة، بات بديهي
د                ّ من المهم أن تحد  من هنا، موضوعات الرئيسية. الضمن  2030ج دعم أهداف التنمية المستدامة وخطة ادرإو

 :ةيالقترح الموضوعات الت     ُ لذا ت  الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت هذا االتجاه في المنطقة العربية. و خارطة
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 العربيةمنظور االقتصاد الرقمي في المنطقة 

القتصاد الرقمي في المنطقة العربية ومساهمته في تحقيق التنمية لالدراسة إلى إذكاء الوعي هذه تهدف 
ٌ                                                               المستدامة. واالقتصاد الرقمي مفهوم  يشير إلى انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع                                 

ع نطاق الفرص ويحف   ن توفير الخدمات                                     ّ                 ّ المساعي االجتماعية واالقتصادية، ما يوس                       ّ                ز النمو االقتصادي ويحس 
تعزز قدرات جميع الجهات الفاعلة والسلطات  "مجتمعات ذكية"العامة. ولالقتصاد الرقمي دور هام في بناء 

العامة والحكومة ومشاريع األعمال والمواطنين، وال سيما الشباب والنساء، في سبيل اتخاذ قرارات مثلى 
. وال تقل ثورة االقتصاد الرقمي أهمية عن الثورات الصناعية السابقة التي اةالالمساومستنيرة والحد من 

ترافقت مع بدء استخدام طاقة البخار ومحركات االحتراق والكهرباء. وال يمكن أن تبقى المنطقة العربية بمنأى 
من مخاطر. وال بد تثيره بل ينبغي أن تستفيد مما تتيحه من منافع وتعالج ما  ،عن ثورة االقتصاد الرقمي هذه

ما تزخر به من قدرات بشرية عالية وشباب متعلمين وموارد مالية كثيفة وموقع جغرافي بلبلدان العربية، ل
أن تستفيد من الموارد التي يتيحها االقتصاد الرقمي لتحويل اقتصاداتها ومجتمعاتها. وقد باتت من محوري، 

ل االقتص إذ     ً        إلحاحا  اليوم شد هذه الضرورة أ ّ        يحو  اد الرقمي العالم واالقتصاد في ظل العولمة من خالل التأثير   
م على البلدان  ّ               على سالسل القيمة العالمية، ما يحت   الحفاظ على موقعها في العالم وتحسينه. السعي إلى                                

القتصاد الرقمي ومساعدة صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب لوالهدف الرئيسي لهذه الوثيقة تعزيز الوعي 
إعداد خطط عمل على تحديد المجاالت ذات األولوية في االقتصاد الرقمي، وعلى المصلحة في المنطقة العربية 

رقمية على المستوى الوطني لتسهيل االنتقال إلى االقتصاد الرقمي، ما يساعد بدوره على معالجة العديد من 
ل االجتماعية واالقتصادية وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة. ومن شأن خطة عمل المشاك

د البلدان العربية بأداة هامة تسترشد بها على مسار تحقيق النمو االقتصادي يالقتصاد الرقمي شاملة ناجعة تزول
وضع خطط عمل ناجحة في على د تساعد الشامل والمستدام. وتتناول هذه الوثيقة العديد من المسائل التي ق

بعض المكونات األساسية لالقتصاد الرقمي من خالل تحليل جوانب العرض فهي تبحث مجال االقتصاد الرقمي، 
الجوانب ألهم هذه         ً تحليليا                   ً قبل أن تقدم عرضا   ،الضوء على الوضع الدولي في هذا المجالملقية ، هوالطلب في

يتضمن المكونات الرئيسية لجوانب العرض والطلب في   ً ا  شكل التالي إطاريوفر الوفي المنطقة العربية. 
 ه الدراسة:تاالقتصاد الرقمي كما تناول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جانب الطلب
:استخدام اإلنترنت من

األسر -
األفراد -
الشركات -

التحول الرقمي للخدمات الحكومية 
مهارات االقتصاد الرقمي

جانب العرض
قطاع تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت
البنية التحتية 
االبتكار الرقمي 

التقنيات المبتكرة ونماذج األعمال
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 2030التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية: اآلفاق العربية في عام 

                ً  على السياسات حرصا   تندرج هذه الدراسة في إطار الجهود التي تبذلها اإلسكوا لتشجيع إجراء تغييرات جذرية 
ن مقترحات  ّ           على استخدام التكنولوجيات الرقمية في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية. وهي تتضم                                                                                         

وتوصيات لتسخير هذه التكنولوجيات في استثمار فرص التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية. وقد 
ددت فيها سبعة مجاالت مواضيعية للسياسات العا مة مرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية هي: االستراتيجيات  ُ                                          ح 

الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والبنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واألمن 
السيبراني، والفجوة الرقمية، والتطبيقات اإللكترونية، والحكومة اإللكترونية. وتحلل الدراسة في هذه المجاالت 

. وينطلق التحليل في 2030التقاطع بين االستعراض العشري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة أوجه 
من  تحديد سياق القضايا المواضيعية (1)مختلف المجاالت المواضيعية من مقاربة موحدة من أربعة أقسام هي: 

دة، وقياس                                           َ وضع البلدان العربية من حيث السياسات المعتم   (2)حيث أثرها على أهداف التنمية المستدامة؛ 
 2030تحديد رؤية لآلفاق حتى عام  (3)                                      ً                           الفجوة بالمقارنة مع البلدان األكثر تقدما ، وتوقع اآلثار المستقبلية؛ 

رسم مسار استمرار األمور على  (4)لمستدامة؛ واقتراح توصيات لتعديل السياسات لتحقيق أهداف التنمية ا
ر أولي  2030ص الدراسة إلى رؤية لعام       ُ . وتخل  2030حالها ومقارنته مع مسار يراعي اآلفاق حتى عام  ّ        وتصو     

 لتوصيات السياسات العامة في كل من المجاالت السبعة التي تتضمنها الدراسة.

 وضمان شمول الجميع : نحو التمكين2019تقرير التنمية الرقمية العربية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األطر االستراتيجية الوطنية واإلقليمية والدولية 
 االستراتيجيات الرقمية الوطنية 

 دور الحكومة وجميع أصحاب المصلحة

 الدولة
 سياسات البنية التحتية

 هيكل السوق والبنية التنظيمية
 البيئة القانونية والتنظيمية

 حوكمة اإلنترنت

 الثقافية واإلعالميةالسياسات 
 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي

 في تطوير مجتمع المعلومات  اإلعالم سائلودور 

 االقتصاد
 مجاالت االقتصاد الرقمي 

 اإلنتاج والتنافسية 
 التوظيف والتجارة

 المجتمع
لتحول الرقمي وسياسات اإلدماج ا

 االجتماعي
شمولية الوصول إلى المعلومات 
 والمعارف والتطبيقات والمحتوى
استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت في التعليم والتدريب 
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ل من نوعه في المنطقة  وضمان شمولية الجميع نحو التمكين: 2019العربية لتنمية الرقمية اتقرير  ّ                      هو األو       
الت األخيرة في اتجاهات التكنولوجيا الرقمية وسلوكيات المستخدمين  ّ                                                              العربية. وهو يتضمن لمحة عن التحو                                 

على المستويين الدولي واإلقليمي، كما يستعرض التقدم المحرز في نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 
وذلك من خالل عدد من التقارير الوطنية للتنمية الرقمية أعدتها البلدان العربية  ،2015المنطقة العربية منذ عام 

                                                                 ً        ً               كة مع اإلسكوا في هذه العملية. ولتنفيذ هذا العمل، وضعت اإلسكوا نموذجا  توجيهيا  يتضمن مجموعة       ِ المشار  
مستدامة وخطوط عمل                            ً                                                   أدوات متعددة القطاعات ومسوحا  تأخذ باالعتبار الروابط القوية بين أهداف التنمية ال

يونيو، وهو /القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وقد صدر هذا النموذج التوجيهي في شكله النهائي في حزيران
 على اإلنترنت. موقع اإلسكوامتاح على 

 
  

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-2019
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-2019
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 الثاني المرفق
 المنهجية السابقة لعمل ف��ق بلورة االسترا�يجية العر�ية

 3(إعداد الف��ق السابق) 2016كانون األول/ديسمبر  29

 الرؤية 

وضع استراتيجية عربية عامة تهدف إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات كأحد األدوات 
األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية ومتابعة تنفيذها وتحديثها بصورة دورية، من خالل محاور 

 .2030استراتيجية واضحة تأخذ باالعتبار أهداف التنمية المستدامة 

 لمهمة ا

العمل على تحويل أهداف االستراتيجية إلى واقع ملموس سواء من مشروعات أو مبادرات عربية يمكن قياسها 
 عبر مؤشرات واضحة لقياس مدى اإلنجاز الذي سيتحقق في كل من هذه األهداف. 

 أهداف فريق بلورة االستراتيجية

عنى بصياغة استراتيجية عربية جديدة،  ُ ي  إنشاء فريق عمل مصغر يتكون من رئيس الفريق ونواب الرئيس  •
 ؛ومتابعة التطورات في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

تشمل األهداف االستراتيجية  2024صياغة استراتيجية عربية لالتصاالت وتقنية المعلومات حديثة إلى عام  •
                                                               ً                          المنبثقة من المحاور االستراتيجية ومؤشرات إداء ومستهدفات وذلك وفقا  للمتغيرات والمستجدات في 

 ؛المجال على الصعيدين اإلقليمي والدولي
 ؛وضع خطط العمل المعنية بتنفيذ محاور وأهداف االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات •
وضع وتنفيذ المنهجيات المعنية بتقييم المشروعات والمبادرات العربية التي ترد من الدول والمنظمات  •

اإلقليمية والدولية المتخصصة التي تتعاون مع أجهزة مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات أو تعمل 
 ؛في إطار أنظمته

ن شأنها تحقيق أهداف االستراتيجية وضع نموذج محدد بشروط واضحة لتوصيف المشروعات التي م •
 ؛العربية

وضع عدد من المؤشرات لقياس ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العربية العامة لالتصاالت  •
 ؛والمعلومات ومشروعاتها خالل فترات زمنية محددة

وتقنية المعلومات في تنفيذ  متابعة المبادرات واقتراح اإلجراءات التي من شأنها تفعيل دور قطاع االتصاالت •
 ؛2030أهداف ومقاصد التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية المستدامة 

وضع ومتابعة األطر العامة لعمليات التنسيق والتعاون مع التجمعات الجهوية في إطار القمم والمنتديات  •
 ؛العربية المشتركة مع الدول األجنبية والمجموعات اإلقليمية األخرى

_________________________________________________________________________________________ 
 .هذه الوثيقة سرية ومخصصة فقط الستخدام جامعة الدول العربية 3
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نسيق مع كافة فرق العمل التابعة لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات من أجل تحقيق أهداف الت •
 .االستراتيجية العربية وتنفيذ كل ما يوكل الى الفريق من مجلس الوزراء العرب

 سياسات ومبادئ عمل الفريق

 ؛تكثيف مشاركة اإلدارات العربية في اجتماعات الفريق •
على إرسال مرئياتها على األوراق التي تقدم خالل فعاليات الفريق مع االلتزام بالمواعيد حث الدول العربية  •

 ؛ق القيام بمهامه حسب الخطة التنفيذية الموضوعةيالنهائية المقررة للتسليم حتى يتسنى للفر
 ؛ترجمة االستراتيجية العربية إلى مشروعات ومبادرات تخدم تنفيذ أهداف االستراتيجية العربية •
 ؛                                                ً      ً                              يجب أن تخدم المشروعات أو المبادرات المقترحة محورا  واحدا  أو أكثر من محاور االستراتيجية •
التأكيد على الدول التي ستتقدم بمقترحات مشروعات أو مبادرات لتنفيذ محاور االستراتيجية تقديم آلية  •

 ؛دتمويل واضحة لتنفيذ هذه المبادرة وكذلك خطة تنفيذ المشروعات بجدول زمني محد
 ؛2030يجب على االستراتيجية األخذ باالعتبار أهداف التنمية المستدامة  •
                                                                     ً                         يجب إعادة تقييم االستراتيجية والمشروعات التي تنبثق عنها كل عامين تمهيدا  لتحديثها بما يتواكب مع  •

 ؛التطورات التي يشهدها قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
لمشروعات ومخرجات االستراتيجية تعرض على مجلس الوزراء العرب إعداد تقارير سنوية عن مدى تقدم ا •

 ؛لالتصاالت والمعلومات
 .مة وبحث المعوقات الخاصة بالتنفيذ                                         � العمل على التقييم المستمر للمشروعات المقد   •

 جدول �نفيذ خطة العمل الخاصة بوثيقة االسترا�يجية العر�ية

 الهدف #
الموعد 
 النهائي

المسئول عن 
 التنفيذ

حالة 
 التنفيذ

الربع األول  2012-2007إرسال مرئيات الدول العر�ية حول االسترا�يجية العر�ية  1
 2017من عام 

الدول العر�ية 
  األعضاء

البدء في صياغة االسترا�يجية العر�ية الجديدة ووضع اإلطار العام لها مع األخذ  2
الدول العر�ية وأهداف التنمية باالعتبار تضمين االسترا�يجيات الوطنية لكل 

 المستدامة حتى تكون لالسترا�يجية أهداف تمثل احتياجات الدول العر�ية
الربع األول 

 2017عام من 
ف��ق العمل 

ر        ّ المصغ 

م على الدول العر�ية                                                    َّ المقترح األول لنسخة من االسترا�يجية العر�ية التي ستعم   3
 وإرسال المرئيات خالل شهر من تعميمهاإلبداء المالحظات والمرئيات عليها 

مع نهاية الربع 
الثاني من عام 

2017 
ف��ق العمل 

ر        ّ المصغ 

إعداد خطة العمل الخاصة باالسترا�يجية ومؤشرات القياس الخاصة بها ونموذج  4
م مع  قد  ّ      لتوصيف المشروعات والمبادرات التي �نبثق عن أهدافها، لت    ُ                                                    

 اجتماع الوزراء العرب العتمادها.االسترا�يجية العر�ية خالل 
الربع الثالث 

 2017من عام 
ف��ق العمل 

ر        ّ المصغ 

تقديم مقترح االسترا�يجية العر�ية الجديدة على اجتماعات مجلس الوزراء العرب  5
لالتصاالت والمعلومات العتمادها كوثيقة استرا�يجية عر�ية عامة لالتصاالت 

 والمعلومات.
مع نهاية عام 

2017 
الدول العر�ية 

  األعضاء
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 الثالث المرفق
 أحد الهياكل التي سبق اقتراحها على ف��ق العمل بشأن الوثيقة المزمعة 

 4(إعداد الف��ق السابق)

 مقدمة •
بعة. ّ     مقدمة عن الخطة االستراتيجية والمنهجية المت                                           

 الملخص التنفيذي •
بعة. ّ     مقدمة عن الخطة االستراتيجية والمنهجية المت                                           

 الرؤية االستراتيجية •
 تصورات ذهنية وتوجهات وطموحات لما تستهدفه الجامعة العربية في المستقبل البعيد.

 الرسالة اإلستراتيجية •
ب نحوها  ّ         تتضمن المرتكزات األساسية التي تحكم االستراتيجية وتستهدف الغايات الرئيسية التي تصو                                                                                

 االستراتيجية.االستراتيجية خالل فترة 

 منظومة القيم •
قواعد إرشادية وإطار سلوكي يعبر عن نظرة وغايات الخطة وفلسفتها وأسلوب إنفاذها وأعمالها على اإلطار 

 اإلقليمي العربي.

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار (تحليل وتشخيص الوضع الراهن والتحليل الرباعي  •
SWOT( 

وضاع السياسية واالقتصادية واالجتـماعية والعلمية والتقـنية ألنها تشكل البيئة يعتمد التحليل على قراءة األ
والظروف الموضوعية التي تحدد العناصر المؤثرة على االنتقال من األوضاع الحالية إلى تحقيق الرؤية وذلك 

   .SWOTبواسطة أسلوب

 المحاور االستراتيجية •
ب الخطة من خاللها لتنفيذ أهدافها من خالل مبادرات هي المحاور ذات االختصاص التصنيفي  ّ                                                والتي تصو          

 محدودة تخضع لمؤشرات قياسية وآليات متابعة.

 األهداف االستراتيجية والمؤشرات •
 هي اإلنجازات أو النتائج التي تستهدفها الخطة.

 السياسات •
ق مع العمل لتحقيق األهداف هي القواعد والمرتكزات التي تحتكم إليها الخطة لضمان أعلى درجة من التواف

 االستراتيجية.

_________________________________________________________________________________________ 
 -سري وخاص  2016ديسمبر /كانون األول 4، األمانة العامة لجامعة الدول العربية 2024وثيقة اإلستراتيجية العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات حتى  4

  هذه الوثيقة سرية وخاصة بمن أرسلت لهم من منسوبي جامعة الدول العربية
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 مؤشرات القياس

 الجهة المنتجة دو��ته ط��قة الحساب وصف المؤشر المؤشر الهدف م

       

 مصفوفة المشروعات

 مصفوفة الشراكات

اسم 
المشروع أو 

 البرنامج

الهدف من 
 المشروع 
 أو البرنامج

األنشطة 
 المقترحة

فترة 
 التكلفة التنفيذ

أنشطة 
الشركاء 
 المقترحة

فترة 
 ملحوظات التكلفة التنفيذ

         

         

 مصفوفة السياسات

 المشروعات السياسات الهدف االسترا�يجي الرقم

التدا�ير 
واإلجراءات 

 الواجب ا�خاذها
الجهة 

 الفترة ولةؤالمس
النتائج 

 المتوقعة

        

 مصفوفة النتائج

الهدف 
 اإلسترا�يجي

النتائج 
 المتوقعة

مؤشر 
 القياس

ط��قة 
حساب 
 المؤشر

دو��ة 
 المؤشر

الجهة 
ولة ؤالمس

عن ا�خاذ 
 المؤشر

الوضع 
االبتدائي 

 للمؤشر

الوضع 
المستهدف 

 للمؤشر

        

اسم 
البرنامج 

أو 
 المشروع
 وموقعه

 الهدف
من 

 المشروع
الوضع 

 االبتدائي
األنشطة 
 المقترحة

النتائج 
 المتوقعة

 التدفقات النقدية حسب السنوات األنشطة حسب السنوات�نفيذ 

جملة 
الموازنة 

(ألف 
 مليون)/

مصدر 
 التمو�ل

2017
 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 م
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 الرابع المرفق
 ورقة عمل لتطو�ر االسترا�يجية العر�ية لتكنولوجيا المعلومات  ةمسود

 5واالتصاالت واالقتصاد الرقمي (إعداد اآليكتوا)

 اإلطار العام

يأتي اقتراح المنظمة لهذه الوثيقة المرجعية في إطار العمل على تنفيذ توصية القمة العربية التنموية  -1
والتي قررت تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية  2019فبراير /التي انعقدت في لبنان خالل شهر شباط

لمجالس الوزارية المختصة باإلضافة الى والمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات بالتعاون مع ا
 الخبرات المتوفرة لدى الدول العربية بدراسة وضع رؤية عربية مشتركة في مجال االقتصاد الرقمي.

وتهدف إلى  جامعة الدول العربية المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات تعمل تحت مظلة -2
تكنولوجيات المعلومات واالتصال في البلدان العربية، وتوفير اآلليات الضرورية لدعم المساهمة في تطوير 

التعاون والتكامل في المجال بين أعضاء المنظمة، وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة لنشر النفاذ العادل 
االجتماعي في المنطقة المستدام إلى التكنولوجيا وتطويعها لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الرقي 

العربية، وتنمية قدرات الموارد البشرية. وهي بمثابة الذراع التنفيذي لجامعة الدول العربية ومؤسسات العمل 
 العربي المشترك في ميدان تكنولوجيات االتصال والمعلومات.

 منهج العمل

الرقمي، تقترح اإلسكوا والمنظمة لتطوير وإعداد الرؤية العربية المشتركة في مجال التكنولوجيا واالقتصاد  •
 ؛االعتماد على منهجية تشاركية بين كل األطراف المعنية من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني

                         ً      ً      ً                                                             تمثل المنطقة العربية إطارا  فريدا  محفزا  على التعاون المشترك بين الدول المنتمية إليها، خالفا للمناطق  •
 لوجود ثوابت وقيم مشتركة بينها ومنها:واألقاليم األخرى الموجودة في العالم، وذلك 

o ؛التاريخ والذاكرة المشتركة 
o ؛اللغة المشتركة 
o التطلعات المشتركة. 

                                             ً                                                   هذا باإلضافة الى أن كافة هذه الدول تجتمع تقريبا  على نفس األهداف والطموحات التنموية لفائدة شعوبها.  •
ل عمليات استحثاث المشاريع المشتركة بينها لبلوغ  ّ                                                وهو ما يسه  األهداف المشتركة في إطار رؤية          

 ؛استراتيجية تجتمع حولها كل دول المنطقة
 على األنشطة التالية:رتكز تقترح المنظمة منهجية ت •

o  ؛)الوطنية واإلقليمية واستراتيجيات األقاليم األخرى المرئياتالدراسات و(تجميع كل الوثائق المرجعية 
o ؛اصل مع مختلف األطراف المعنيةيكون بمثابة أداة التو )ت(بوابة/وضع موقع واب 

_________________________________________________________________________________________ 
تشاركتها مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  )اآليكتوا(ت واالتصاالت مسودة ورقة عمل المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلوما 5

للعمل  2019في عام  "الرقمي واالقتصادمشروع مخطط تنفيذي لتطوير رؤية عربية مشتركة في مجال التكنولوجيا "بعنوان  2019عام  في )اإلسكوا(
 ي هذه الوثيقة.ببعض مقاطع من فقراتها فوقد استعانت اإلسكوا  تشاركية.عليها بصفة 
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o  تعيين ثالثة خبراء من المنطقة العربية على أساس المؤهالت والخبرة والتوازن الجغرافي إلعداد رؤية
 ؛عربية مشتركة في مجال االقتصاد الرقمي

o  موقع إطالق استشارة عربية موسعة لوضع رؤية عربية مشتركة في مجال االقتصاد الرقمي من خالل
أو منتديات في األقاليم الفرعية العربية تستعرض فيه وفيها /منتدى إقليمي عربي أول والواب وتنظيم 

 ؛الوثائق المرجعية واالتفاق حول الخطوط العريضة للرؤية
o ؛على مخرجات المنتدى اإلقليمي األول                      ً العربية من خبراء بناء   إعداد مسودة أولية للرؤية 
o  تنظيم منتدى عربي ثاني لعرض المسودة األولية للرؤية العربية على مختلف األطراف المعنية للقيام

 .العتمادها 2020بالمراجعة األخيرة وعرضها على مجلس وزراء العرب لالتصاالت لعام 
 ؛التالية إلعداد الرؤيةتقترح المنظمة اعتماد الهيكلة  •
 تكليف لجنة توجيهية لتنسيق مختلف مراحل إعداد الرؤية تتكون من: •

o ؛األمانة العامة للجامعة العربية 
o ؛المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات 
o ؛اإلسكوا 
o رئيس فريق عمل بلورة اإلستراتيجية العربية لالتصاالت. 

إدارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باألمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوكل وتوكل رئاسة اللجنة إلى 
 األمانة التنفيذية للجنة التوجيهية إلى المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات.
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