
 

 

 

 
  

  

  

  رؤية اإلسكوا 

  وتفعيل  وتطوير   إعداد منهجية ل

   المعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا االستراتيجية العربية
  )األجندة الرقمية العربية(

  
  

  )31( ـللعرض على االجتماع ال

  المعلومات واالتصاالت لتكنولوجيا لفريق عمل االستراتيجية العربية
  

  مة منمقدّ 

  1 لجنة األمم المتحدة اإلقليمية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  2020 سبتمبر/أيلول 29

  

    2020 يوليو /تموز  28بتاريخ  30ـة عن الوثيقة السابقة التي عرضت على االجتماع ال (نسخة معدل
  ) الفريقأخذت بعين االعتبار تعليقات ومالحظات الدول األعضاء في  

 
ي  الأعد    1 ـر د/ أ ال ـ قة ال ة  –ث ة الرق ي وال عاون الرق رنامج تعزز ال ـ العام ل ا وال ـاالت في اإلسـ مات واالت عل ا ال ج ل اسـات ت ـ سـ س ق رئ

ة  ة   –في الدول العر ها ال ة وم ات اإلقل ة وعدد م ال امعة الدول العر ــــــــاور مع األمانة العامة ل ال راء و ــــــــال، وعدد م خ ا االت ج ل ة ل العر
ا، وحرّ  دة.اإلس ل األم ال ي م ق  رت بدون تدق لغ رس
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 السياق اإلجرائي  ومرجعي الر اطاإلأوالً: 

  لفريق عمل بلورة االستراتيجية العربية لتكنولوجيا االتصاالت 29االجتماع ال (إشارة إلى (
الثاني بشأن  البندي وباألخص فلالجتماع المذكور الصادرة يات عطفا على التوصو، والمعلومات

  ، وباألخص:االستعانة بخبير فني لتحديث االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات

 ) الترحيب باقتراح اإلسكوا القيام بإطالق مشروع  ) والتي نصت على "3التوصية رقم
للتعاون الفني المشترك بينها وبين جامعة الدول العربية والمنظمات ذات العالقة وذات 
االهتمام وأعضاء الفريق، بشكل تشاركي ومن خالل تضافر كافة الجهود، من أجل صياغة 

االعتبار االسترشاد أو عربية مشتركة لالتصاالت والمعلومات تأخذ في االستراتيجية 
من قِبل منظمة اإلسكوا االستعانة بالوثائق والدراسات القيمة التي تم عرضها على الفريق (

) والمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات واالتحاد العربي لالقتصاد الرقمي 
 .ة"بحيث تصب في الوثيقة المشترك

 ) من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية الطلب  ) والتي نصت على "4والتوصية رقم
لغربي آسيا (اإلسكوا)، تقديم تصور متكامل بشأن المنهجية الموصي باتباعها لصياغة 

العربية العامة لالتصاالت والمعلومات من أجل التنمية للعرض على االجتماع االستراتيجية 
على آلية شراكة بين   تستند(  2020م  القادم للفريق) والمقترح عقده خالل الربع االول من عا

األمانة التنفيذية لمنظمة اإلسكوا مع االمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة 
  ")المنظمات العربية واالقليمية والدولية ذات العالقة واالهتمام

 ) تفويض مجلس الوزراء فريق العمل المعني والتي نصت على " )4والتوصية رقم
في اتخاذ القرار المناسب بشأن المنهجية المقترحة من قبل اإلسكوا، وللفريق االستراتيجية 

تقرير كيفية استخدام الموارد المالية التي سبق رصدها في األمانة العامة للتعاقد مع خبير 
  منهجية المقترحة".للمشاركة مع اإلسكوا وغيرها من الداعمين في تفعيل ال

   وقرار مجلس الوزراء 17/12/2019) في  45توصية المكتب التنفيذي في اجتماعه ال (  علىوعطفا ،
 الذي اعتمد التوصيات أعاله لفريق العمل. 2019/ 18/12) في 23في اجتماعه ال (

الموصي  لمنهجيةل ةمقترح رؤيةلجنة األمم المتحدة اإلقليمية لغربي آسيا (اإلسكوا) تتشرف أن تقترح 
باتباعها في إعداد وتطوير وتفعيل ومتابعة االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألجندة 

  الرقمية العربية 

    



 

   

 
 

تمهيدي لالســــتراتيجية  المخطط الالعربية: األجندة الرقمية   –اإلقليمية عالمياَ الرقمية   اتاألجند أهميةثانياً: 
  2العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  

فرـضت تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت نفـسها كإحدى أهم األدوات الداعمة للتنمية االقتـصادية واالجتماعية  
والتي عـقدت في تونس  WSISالقـمة الـعالمـية لمجتمع المعلوـمات  في الـعالم خالل العـقدين األخيرين، وذـلك مـنذ

وحاليا تعتمد هذه التكنولوجيا إلى حد كبير على اســـتخدام شـــبكة اإلنترنت وما تقدمه من خدمات   .2005عام 
  تعود لطبيعة هذه الشبكة المعولمة التي تتجاوز الحدود الجغرافية للدول.  

ــيع المطروـحة على وـبات التـكاـمل اإلقليمي في مـجال تكنو ا المعلوـمات واالتصــــاالت أـحد أهم المواضــ لوجـي
الســاحة خالل الســنوات األخيرة. ولم يعد هذا التكامل مجرد مرحلة الحقة متممة لســياســات واســتراتيجيات  

ــات  ــياس ــتراتيجياتوطنية ناجحة، وإنما بات أحد مقومات نجاح تلك الس الوطنية في العديد من المناطق   واالس
ــادـية أو اجتـماعـية   ـباعتـبار أن ــواء أـكاـنت اقتصــ الفواـئد المرجوة من الـخدـمات المـقدـمة عبر تـلك التكنولوجـيا ســ

  تحتاج عادة إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وهذا من أهم غايات التكامل اإلقليمي.

أهدافاً عريضــة لقطاع تكنولوجيا  وقد تبلورت مبادرة التكامل اإلقليمي على شــكل أجندات إقليمية رقمية، تحدد 
ــادية   ــاالت على المدى البعيد. وتحدد هذه األهداف عادة بما يلبي احتياجات التنمية االقتصـ المعلومات واالتصـ

. وتعتبر األجندات الرقمية وثائق ذات ـصيغة ـشاملة  واالجتماعية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت
ثائق استراتيجية محكمة تنبثق عن األجندات معتمدة على الدراسات والتحليالت  وعريضة، تمهد الحقاً إلعداد و

ـــنة  ، 2010واألـهداف التي تـقدمـها. ومن أهم األمثـلة لتـلك الوـثائق األجـندة الرقمـية األوروبـية التي أـعدت في ســ
في   arket)(Single Digital Mوالتي نتج عنها الحقاً إعداد اســتراتيجية الســوق الموحد الرقمي األوروبي 

  .والتي ما زالت حالياً موضع التنفيذ 2015سنة 

  

االسـكوا وجامعة الدول العربية المتعلق بدعم االسـكوا  منظمةوتحت إطار التعاون القائم بين ، هذا السـياق وفي 
ــريع عملية تحقيق أهداف ــتهدف تسـ ــاريع والمبادرات التي تسـ ــاطات والمشـ للتنمية    2030أجندة  لجميع النشـ

اإلـسكوا بإعداد النـسخة  قامت ، 2015التي وـضعتها األمم المتحدة واعتمدتها الجمعية العامة في عام  المـستدامة
ــتراتيجـية العربـية لتكنولوجـيا المعلوـمات "النـهائـية من  مقترح األجـندة الرقمـية العربـية: مخطط تمهـيدي لالســ

تم إرســال  –  2020حزيران/يونيو تم اإلصــدار في شــكله النهائي وباللغة العربية في شــهر و واالتصــاالت"
والتي تأتي   )كمرفق رئيسـي لهذا المقترح   2020ملف الدراسـة بالكامل للفريق العربي في شـهر تموز/يوليو 

(راجع  تتويجاً لســلســة من الدراســات االســتراتيجية اإلقليمية التي أعدتها اإلســكوا خالل الســنتين الماضــيتين
لتي اسـتندت إليها مقترح األجندة الرقمية العربية: مخطط تمهيدي  ا) نبذة حول دراسـات اإلسـكوا 1المرفق (

  لالستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهي:

 خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت 

 
ة     2 ة العر دة الرق ة  -  2030(األج اع ة واالج ــاد ـــــ ة االق ات ال رات ــ اســـــ ــاالت  ـــــ مات واالت عل ا ال ج ل ات ت رات ــ ي لرط اســـــ رات ــ ار اســـــ إ

دامة) ا  إع ال ن  -داد اإلس ي في شهر حزران/ی ل رس االت  ة لالت ة الدائ   .2019قدمت لل



 

   

 
 

 منظور االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية 
 :٢٠٣٠االفاق العربية في عام  التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية  
 تقرير التنمية الرقمية في المنطقة العربية 

وإذ تعتمد وثيقة األجندة الرقمية العربية على تلك الدراسـات فإنها تقدم بذلك مقترحاً شـامالً الحتياجات المنطقة  
إلى أهداف أجندة  العربية فيما يخص تكنولوجيا االتصـاالت والمعلومات، والتي تم تحديدها بما يخدم الوصـول

ــعتـها األمم المتـحدة واعتـمدتـها الجمعـية الـعاـمة في ـعام  2030 ـــتداـمة التي وضــ . وتتوزع 2015للتنمـية المســ
  تحليالت ودراسات األجندة الرقمية على ثالثة محاور رئيسية:

 الحوكمة والبنى التحتية. الدولة:بالقضايا المرتبطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و 

 االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكترونية. القضايا االقتصادية:يا المعلومات واالتصاالت وتكنولوج 

 واإلعالمية ةالثقافيوالقضايا االجتماعية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و. 

تغطي مجمل القضايا الهامة، وتسلط الضوء على متطلبات التكامل اإلقليمي بما يحقق مصلحة بذلك وهي 
  المنطقة وبما يعود عليها بالخير ويخدم جهود التنمية فيها.دول 

وتتشـرف منظمة اإلسـكوا بوضـع تلك الوثيقة تحت تصـرف جامعة الدول العربية ومجلس وزراء االتصـاالت  
ــتراتيجية العربية لتكنولوجيا   ــتراتيجية إلعداد االسـ العرب ونخص بالذكر الجهود القائمة في فريق بلورة االسـ

  لمعلومات.االتصاالت وا

   
   



 

   

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  المقترح 

 

 
 

   



 

   

 
 

اً:  الـث ةـث ا المعلوـمات "إلـعداد وتطوير وتفعـيل  المقترـحة الـجدـيدة المنهجـي ــتراتيجـية العربـية لتكنولوجـي االســ
 ) الرقمية العربية(األجندة واالتصاالت 

مقاربة جديد تعمد إلى  اعتماد )، يوصــى ب1(ملحق   2016بدال من المنهجية الســابقة للفريق التي وضــعت في 
األمانة التنفيذية للجنة األمم المتحدة اإلقليمية لغربي آسـيا   بينكشـراكة مشـروع للتعاون الفني المشـترك طالق إ

والدول العربية أعضاء فريق العمل العربي لالستراتيجية    ؛جامعة الدول العربية(اإلسكوا) وبين األمانة العامة ل
 -ت ممثلي الســادة الوزراء العرب االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات العرب العربية لالتصــاالت والمعلوما 

االهتمام، بشــــكل تشــــاركي ومن خالل   وذاتوبمشــــاركة المنظمات العربية واالقليمية والدولية ذات العالقة 
  .تضافر كافة الجهود

مى "ايهدف  تركة إلطار عمل عربي طويل األجل تحت مـس روع لوضـع وثيقة مـش األجندة الرقمية العربية  لمـش
ـ مصحوبة ب "االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو "خطة العمل التنفيذية" لتفعيل  مقترح لــ

كافة الوثائق والدراسـات القيمة التي تم عرضـها على الفريق او بوذلك اسـترشـاداً  تلك األجندة واالسـتراتيجية.
ــكوا "مقترح األجـندة الرقمـية العربـية: إـطار تمهـيدي ( ٢٠٢٠إلى ـعام  ٢٠١٦نتـجت عـنه مـنذ ـعام  وثيـقة اإلســ

ووثيقة مجلس الوحدة االقتـصادية العربي (االتحاد   لالـستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت"،
ــاد الرقمي  ــتراتيجية العربية القتصـ ــاد الرقمي) "االسـ ــاد الرقم -العربي لالقتصـ ي"،  الرؤية العربية لالقتصـ

  .بحيث تصب جميعها في الوثيقة المزمعة، وغيرها  المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات،

كأوروبا،  خرىكمثيلتها في األقاليم األ إطار عمل عربي طويل األجل كأجندة رقمية عربيةبما يعني وضع 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (استراتيجية ره استراتيجية عربية شاملة ، يتصدّ وأفريقيا، وأميركا الالتينية

) مصحوبة بأهم المشاريع ، كما يتفق عليه أثناء المشروع وضمن أولويات الدولعامة أو استراتيجيات قطاعية
  .والمبادرات التنفيذية لتفعيل تلك األجندة واالستراتيجيات

 ؛المقترحةالمختلفة  الزمنية والمراحل األطوارأ.  

 . على أنبالمنهجيةالمعني  العملأشــهر من تاريخ اعتماد فريق  12 االســتراتيجيةإعداد األجندة ومدة 
أعوام من تاريخ اعتمادها من  5تطبق لمدة  ســــنوات 9لمدى زمني  االجندة واالســــتراتيجية تصــــبو

  العام الخامس؛ يتم مراجعة اإلنجاز في كمرحلة أولى مجلس الوزراء العرب لالتصــاالت والمعلومات
ادـها؛ ــم . ٢٠٣٠أعوام أخرى تنتهي بـعام  ٤بحـيث تـحدث وتعتـمد لـمدة  من اعتـم إـعداد  محـطاتتنقســ

    :كاآلتي مراحل ٤ إلى كما هو مبين في المخطط التالي –الوثيقة

  تكوين واالعدادالمرحلة .  
  وتعبئة الموارد.مرحلة تفعيل الشراكات  
 فنيةمرحلة التأليف والصياغة ال  
  واالعتماد واإلطالق  اإلنهاءمرحلة  



 

   

 
 

  
  

Project on the Arab Digital Agenda / ICT Strategy
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H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

LAS Milestones

1 Meetings of the Arab Working Group on ICT Strategy 28 29 tbd tbd tbd tbd tbd

2 Meetings of the Arab Executive Bureau or Ministerial Council of ICT Ministers tbd tbd tbd

ESCWA Milestones

I. Preparatory and Inception Phase

3 Negotiation with Partners to join the project

4 Design/Drafting of Project incl. Methodology, Partners Contributions and Project 

Management Structure

5 Approval of LAS and ESCWA

6 Presentation During ESCWA 30th and 31st WG Meetings

II. Resource Mobilisation Phase

7 Agreements with Partners to join the project and mobilize their contributions

8 ESCWA mobilizing own funds

III. Technical Drafting Phase

9 Starting the drafting of the strategy document and of questionnaire to the WG

10 1st TC Workshop for the project presenting Draft 0 1

11 Resuming drafting of the overall strategy 6 8 10 12 14

12 2nd TC Workshop for the project presenting Draft 1 2

13 Resuming drafting of the overall strategy to produce 1st Draft 16 18 20 22 24

14 3rd TC Workshop for the project presenting Draft 2 3

15 Resuming drafting of the overall strategy to produce 2nd Draft 26 28 30 32 34

16 4th TC Workshop for the project presenting Semifinal Draft 4

17 Resuming drafting of the overall strategy to produce Final Draft 36 38 40 42 44

IV. Finalization and Launch Phase

18 Engagement of the Peer Review Experts Committee

19 5th TC Workshop for the project 5
20 Resuming drafting of the overall strategy to produce Final Draft 46 48 50

21 Engagement of the Peer Review Experts Committee

22 Launch of Final Draft / Start of Implementation 2022‐2026

2022
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 والشروط المرجعية عمل ال إطارب.  وصف 
  

  المقترح  العمل إطار

 ). 2020أيلول/سبتمبر  29. (الثالثاء )31أثناء االجتماع (خالل فريق العمل من اعتماد هذه المنهجية  .1
 المنظمتان، تطلق إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا األمانة العامة لجامعة الدول العربيةوطلب رسمي من  .2

(في خالل أسبوع من تاريخ   .يهدف لتنفيذ المنهجية المقترحة  مشروعا مشتركا للبحوث وللتعاون الفني
  ) لفريق العمل).31االجتماع (

وعربي في آن واحد مشهود بصفتها بيت خبرة عالمي أممي ذي طابع دولي    ،اإلسكوا  تقوموتبعاً لذلك،   .3
له بالخبرة في تصميم وإدارة مثل هذه المشروعات اإلطارية واالشراف على منظومة متشابكة من 

إدارة ببناء الشراكات وأفضل الممارسات العالمية بتطبيق  الخبراء الدوليين واالقليميين والوطنيين،
ً لمسودة  المزمع. بهدف تنفيذ التعاون المشتركاإلعداد وتصميم ورش العمل ليف وعملية التأ  (وفقا

 المشروع الزمني المبين أدناه)
 الفريق تكونرة منبثقة من  تشكيل مجموعة عمل مصغّ فريق العمل العربي لبلورة االستراتيجية ب  يباشر .4

وفريق الجامعة  مانة  وفريق أصل الدائمة بين فريق العمل العربي  اوتحلقة ال  أو  مشتركة  فنية  بمثابة لجنة
 .االسكواأمانة 

تحت  -من قبل الجهات الداعمة للفريق العربي  -يعمل عدد من الباحثين الفنيين اإلقليميين والدوليين  .5
 مظلة المشروع البحثي المشترك لإلسكوا وجامعة الدول العربية. 

كنقطة ارتكاز بحثية وطنية من قبل كل دولة عربية راغبة في وطني أو أكثر يوصى بتسمية باحث  .6
بصفة متواصلة مع الفريق البحثي ون  مساعدالباحثون الو/أو    وناالنضمام للمشروع بحيث يعمل الباحث

المعنية من المكون من عدد من كبار خبراء وباحثي اإلسكوا، ويشكل حلقة تواصل بحثية ما بين الدولة  
 جهة والفريق البحثي المعني بتطوير المحتوى العلمي لألجندة واالستراتيجية وخطة العمل. 

وممثل عن المنظمة العربية لتكنولوجيا   ،من ممثل عن جامعة الدول العربية  ن اللجنة الفنيةيقترح أن تتكوّ  .7
، ن قبل جامعة الدول العربيةورئيس الفريق م ،والمدير التنفيذي للمشروع من قبل االسكوا ،االتصال

  للمشروع.راغبة وتعهدت بتقديم باحث أو منظمة، وممثل عن كل دولة 
 هما وفقا آلليات عمل وجامعة الدول العربية من قبل المنظمتينيُدار المشروع المشترك بين اإلسكوا  .8

 وترصد  متفق عليه،زمني    وفقا لبرنامج  وبالتشاور والتعاون الوثيق مع اللجنة الفنية المشتركة للمشروع
توظيف آليات عمل المشروع بما في ذلك خالل المباشرة وغير المباشرة من  النقدية والعينية الموارد

 ،في خدمة المشروعالجهات الداعمة للفريق العربي  أي من    وأااليكتوا    اوسكوا او الجامعة  مساهمات اإل
نطاق تمثيل  على  إدارة المشروع  ، على أن تحرص  المعمول بها في هذا الشأنمن خالل االتفاقات  وذلك  

   المتعددةذات العالقة والداعمين من الجهات واسع من المنظمات الدولية والعربية 
المشروع من خالل جذب ممّولين من قطاع األعمال كذلك تعمل اللجنة الفنية المشتركة على دعم  .9

  والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة لتنفيذ أنشطة المشروع.
تنظم إدارة المشروع بالتعاون مع المنظمات الشريكة، مثل المنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال،  .10

مع   ان تتزامن تلك الورشكانية  إم  مع  ،خمس ورش عملإلى    واالتحاد العربي لالقتصاد الرقمي، ثالث
بمعزل عن  اتالورشتلك ويمكن كذلك عقد ان تيسر ذلك.  –اجتماعات فريق العمل العربي  دانعقا 

مع اللجنة الفنية ويتم التنسيق الوثيق في هذا الشأن . إذا اقتضت الحاجة البحثيةانعقاد فريق العمل 
 .المشتركة

  



 

   

 

   ن (نقاط االرتكاز البحثية الوطنية)اإلقليميين والوطنيي نالفنيي الباحثينمواصفات 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية سياسات في مجال العمليةالعلمية والخبرة.  

 لرقمية في ن عملوا على إعداد التقارير الوطنية للتنمية االباحثون ممّ  إذا تيّسر ذلك، يحبذ أن شارك
لتحقيق تناغم بين العمل على الصعيد الوطني واإلقليمي  2020و  2019اإلسكوا في عام بلدانهم مع 

 في هذا المضمار.

   ،األردن، اإلمارات العربية المتحدة، العراق، تونس، فلسطين، السودان، سلطنة ُعمان، الكويت)
  موريتانيا).

  ية والوطنية ذات الصلة البحثية في تطوير دراسات وأبحاث حول االستراتيجيات اإلقليمالخبرة
وإجادة تامة لتوظيف أدوات ومنهجيات البحوث االجتماعية واالقتصادية في مجال مجتمع المعلومات 

  أو االقتصاد الرقمي.

  في مجاالت التعاون الدولي واإلقليمي، مع إجادة كاملة واإلقليمية مع المنظمات الدولية العملية الخبرة
 .منهم العربيةلغتين ل

  

  الباحثينمل ع آلية

 (سواء من قبل الشركاء أو المفوضين من دولهم) بصفة شبه  المنضمين للمشروعالباحثون  يعمل
   .بدء المشروعمن تاريخ أشهر تحت مظلة إدارة المشروع  10-9متواصلة 

 الوثائق  حين عرضفتراضية أو اال الفعليةبالمشاركة الفاعلة في كافة االجتماعات الباحثون  يلتزم
  .المنجزة على أعمال الفريق وأخذ المالحظات بشأنها 

 الدول العربية بشأن الوثائق الفريق العربي ومراجعة المالحظات التي ترد من بالباحثون  يلتزم
  .المنجزة

  الفنية اللجنة أو الفريق العربي او تحديث الوثائق وفقا لمالحظات الدول العربية بالباحثون يلتزم
  ، حسب مقتضى الحال. للمتابعة الفنية العربي او اللجنة وإعادة عرضها على الفريق  المشتركة

  المذكورة.ينتهي التعاقد بعد تقديم الوثائق  

 ج.  تقديرات التكلفة المتوقعة للموارد المطلوبة

  البنود اآلتية:على الجهات المختلفة على التكاليف  تتوّزعيتوقع أن 

  اإلسكوا:

 ــكواتتحملها  تكلفة ــهود لهكبيت الخبرة  اإلســ ــي المشــ ــميم وإدارة مثل هذه  الرئيســ في تصــ
الدوليين والباحثين  الخبراءواالشـــراف على منظومة متشـــابكة من اإلطارية المشـــروعات 

 ، وتشمل:واالقليميين والوطنيين
o ســـواء من موظفي األمانة التنفيذية االســـكوا كوادر للمشـــروع من تخصـــيص تكلفة  

ــيين  ــاس واإلعداد وتصــميم ورش  إدارة عملية التأليف للقيام ب بأتعاب المعينين وأاألس



 

   

 

أسـبوع حسـب المقتضـى    ١٢-٦بمعدل ورشـة عمل كل (العمل لخدمة تطوير الوثيقة 
 .)البحثي أو وفقا للمخطط الزمني

o  ــاركة في اجتماعات الفريق و تنظيمتكلفة ــفر ممثلي ورش العمل والمشـ ــكوا سـ اإلسـ
 ، وفقا للمعتاد.وخبرائها 

o  للموقع االلكتروني الذي ـسوف يدـشنه المـشروع لخدمة  تـصميم وإدارة المحتوى تكلفة
 .أهدافه

o  والطباعةتكلفة المراجعة والتدقيق والتصميم واإلخراج.   

  : المشاركة الدول العربية

  في االنضمام للمشروع، وتشمل:الراغبة  الدول العربية ها تتحملتكلفة 
o تخصــيص كوادر للمشــروع من قبل اإلدارات المعنية للدول العربية المشــاركة   تكلفة

 إذا رغبت.
o  فر ممثليها اللجنة الفنية  الثابتين في أو المتغيرين في عضـوية الفريق العربي، تكلفة ـس

 وفقا للمعتاد.

  : (منظمات وجهات داعمة) الشركاء

  وتشمل:االنضمام للمشروع فيالراغبة  والمنظمات الداعمةالجهات تتحملها تكلفة ، 
o تخصيص كوادر للمشروع من قبلها إذا رغبت. تكلفة 
o اإلضافيينالخبراء الفنيين تعاب أ تكلفة. 
o  متحدثين كذلك سـفر مقر االنعقاد و بما فيها تدبير ،ورش عملاسـتضـافة بعض تكلفة

  الباحثينفريق البحثي (الباإلضــــافة إلى أعضــــاء  ،رئيســــيين من كبار خبراء العالم
وفريق إدارة المشــــروع   المشــــتركة )، وأعضــــاء اللجنة الفنيةالوطنيين واالقليميين

 .العامةوفريق األمانة 
o  ها.  وبناء الشراكات لتنفيذ ،"والخطةية االستراتيجو جندةاأل" إطالق تكلفة احتفالية 

 الموارد المتاحة والجهات المساهمةوحصر في المشروع  د.  وصف أدوار ومهام المنظمات المشاركة

لكل المناســبة فرص الفي توفير الجهد بذل ب المشــتركة الفنيةاللجنة  تقوم إدارة المشــروع بالتعاون مع
ــروعمنظمة  ــمام للمش ــها  - مهتمة باالنض ــب تخصــص ــتفادة من  أعظمفي الموقع الذي يحقق حس اس

  . كمساهمات بحثية للمشروعذات العالقة مساهمتها الفنية 

  آلتي:استعدادها ل ،الوثيقةمن خالل مشاورات عديدة سبقت إعداد هذه  ،الجهات التالية أبدتوقد 



 

   

 

 ــكوا تـقدم ا وثيـقة   -طـلب من قـبل األـماـنة الفنـية وفـقا آللـيات التـعاون الفني المعمول بـها وفـقا ل –إلســ
اهمتها الفنية والبحثية والمالية واإلدارية وفق لخبرتها األممية   مل تفاصـيل مـس روع متكامل يـش مـش
ــمن  ــتراتيجيات الكبرى، بحيث يتضـ ــروعات واالسـ ــات وإدارة البرامج والمشـ في إعداد الدراسـ

هدافه من موارد ومنها إشــراك المديرين والمســتشــارين والباحثين ومنســقي المشــروع ما يحقق أ
 لدى اإلسكوا مع ضمان تضفير كافة المساهمات األخرى المتاحة. الخبراءالمشاريع و

 المنضمين لهيكل المشروع الفنيين الثابتين الباحثينأحد م يتقدآليكتوا يمكن ل.  
 المنضمين لهيكل المشروع الثابتين الفنيين الباحثينأحد م يتقدجمهورية مصر العربية ل يمكن 

 .(إلعادة التأكيد)
 في حينها لالقتصاد الرقمي مساهمات  يمكن أن يقدم االتحاد العربي. 
  مساهمات في حينهاوالمنظمات األخرى يمكن أن يقدم قطاع األعمال. 

 والهيكل المبدئي المقترح لالستراتيجية المزمعة ه.  توصيف الهوية المقترحة 

بشكل نهائي خالل ورشة  ضمنه وما لن يدخل في اختصاصها توما ستتحدد الهوية المقترحة سوف 
 العمل التأسيسية قبل أو بالتزامن مع االجتماع القادم للفريق.

مستقاة جزئيا من المالحق (المدرجة في  - البنية اآلتيةستراتيجية يكون لال يمكن أن مبدئياً،
ً ملف منفصل)    ويطّور الحقا

 

 
 
 
 



 

   

 

مستقاة جزئيا من المالحق (المدرجة في ملف  - ةاآلتي المحتوياتيمكن أن تتضمن و
ً منفصل)    :ويطّور الحقا

  الرؤية العامة  - 1
  األهداف الرئيسية - 2

 محاور العمل  
 األهداف الفرعية  

o النتائج المتوقعة  
o مؤشرات القياس  

 خطة العمل  
  األهداف الفرعية  

o الوضع الراهن  
o الوضع المستهدف  
o األنشطة واإلجراءات المطلوبة  

 والتقييمالمتابعة  - 3
 سياسات التنفيذ - 4

  
 ).2يمكن االطالع على مقترحات أخرى نتجت عن الفريق (ملحق 

 

 و.  تحديد التعاون الفني الالزم والمدخالت المطلوبة من ممثلي الدول في الفريق ومداها الزمني 
اعد باحث كنقطة   مية باحث أو مـس ـسوف يطلب من كل دولة عربية راغبة في االنضـمام للمـشروع تـس

المنضـــمين للمشـــروع في إطار  الفنيين اإلقليميين  الخبراءمع ارتكاز وطنية تعمل بصـــفة متواصـــلة 
. وســيكون مناط بهذا الباحث  بصــياغة وثيقة االســتراتيجيةبحثي يحدده بيت الخبرة الذي ســوف يكلف 

وفقاً لإلجراءات الوطنية المعمول بها في إطار اتاحة المعلومات   توفير المعلومات والدراسات الوطنية
لباحث يرجى تنفيذها  مة امهالمطلوبة  وســتكون تلك المدخالت التي تصــب وتثري البحث الرئيســي.و

  في مدى زمني تحدده إدارة المشروع

  ز.  تحديد آلية التنسيق البحثي 
اإلسكوا والمنظمات من جهة، وبين الفريق واالمانة الفنية لمجلس  تحدد هذه الفقرة آلية التنسيق البحثي بين

  جهة أخرى والمعلومات منالوزراء العرب لالتصاالت 

  ضـــمن إطار المشـــروع المزمع ومن خالل   بين اإلســـكوا والمنظماتســـوف يكون التنســـيق البحثي
  ."مكن أن يطلق عليه "فريق الباحثينأعاله وي موالباحثين المشار إليه الخبراء

  ــييتم ــكلةبين  ق التنسـ وبين األمانة العامة جامعة الدول العربية   تمثيل يتم التوافق عليه من اللجنة المشـ
  .جهة أخرى والمعلومات مناالمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت بصفتها 

  المشــــتركة بدور حلقة الوصــــل مع الفريق العربي من جهة وإطار  الفنية لع اللجنة ط وســــوف تـضـــ
    .وآلية المشروعسير التفاعل بين آلية الفريق يلت المشروع من جهة أخرى



 

   

 

  رابعاً: الخالصة
  

 ً ــاركي موـحد ومتـجانس اعتـمادا ـــكل ـجدـيد وفرـيد تشــ ـما   على ـحان الوـقت لكي يلتحم العـمل العربي الرقمي بشــ
ــحبـها دروس منظـمات وخبرات ووـثائق ـبل ونـجاـحات وإتزخر ـبه المنطـقة من  ا عثرات يصــ اـن نـجازات وأحـي

ــتـفادة قيّ  ــيرة العربـية مســ زة في مـجال التكنولوجيا الرقمية، لكي يتحقق التكامل اإلقليمي  المتميّ مة، خالل المســ
 .وفعالوالتعاون الرقمي بشكل متسارع 

  
أو دراســة مرتقبة فقط، ولكن  هامة ل وثيقةكتـشـ  لنإن الوثيقة المزمع صــدورها من خالل المنهجية المقترحة 
ــتعمل على أن يعتبرها الشــركاء إطار ــكوا ترى وس ً اإلس ً مرجعي ا لتعزيز وتطوير وتفعيل العمل العربي حول   ا

التنمية الرقمية، وأداة لجذب االسـتثمارات الدولية واإلقليمية، ولشـحذ الهمم وتعبئة الموارد وإطالق الشـراكات  
راتيجية  الرقمية الوطنية مع األجندة واالســـت تعلى المســـتوى اإلقليمي، ولمجانســـة األجندات واالســـتراتيجيا 

ــد اإلنـجازات بطريقة دورية وممنهجة، تابـعة مول، العربـية توطئة النطالقة جادة في مطلع الحقبة الثالثة  ورصــ

  .2030لما تنشده المنطقة ودولها وشعوبها في عام  من األلفية وصوالً 

  
ن للنظر في الرؤية المقترحة في الفصــل الثالث من هذه الوثيقة،  ســيدات والســادة أعضــاء الفريق مدعووالإن 

بـشكل مبدئي على أن تعطى فرـصة زمنية موجزة إلبداء المالحظات وتطويرها قبل البدء   ا اعتمادهوالنظر في 

. وفي حال تم اعتماد المنهجية من قبل الفريق  2020في إطالق ورشة العمل التأسيسية في شهر أيلول/سبتمبر 

كيل اللجنة  (فريق العمل المصـغر للفريق العربي) على التوازي مع طلب األمانة   الفنيةيمكن البدء فورا في تـش
ــروع التعاون الفني المزمع وفقا ألليات العمل  العامة لجامعة الدول العربية  ــميا إعداد مشــ ــكوا رســ من اإلســ

  ذلك.  بلورة االستراتيجية  إذا ارتأى فريق عمل وبعد تشكيل اللجنة المشار إليها  المشترك بين المنظمتين،
  
ن المنطقة العربية والدول العربية والمنظمات ذات العالقة أمام فرصــة تاريخية لوضــع مســتقبل المنطقة في  إ

مكانة عالية بين مناطق العالم في فضـاء التنمية الرقمية، والفرصـة سـانحة لوضـع إطار عربي مشـترك يؤطر  
  العمل ويهدي الخطى ويمهد الطريق النطالقة نوعية لألجيال القادمة.

  


