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I.  آيكتو"املنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال واملعلومات"  
شاء .1    إلا

ـــ تنميـــة قطـــاع  "آيكتـــو" املنظمـــة العربيـــة لتكنولوجيـــات الاتصـــال واملعلومـــات شـــأت م  ســـا بـــإرادة مـــن الـــدول العربيـــة ل
ــــ املنطقــــة العربّيــــة ها  تكنولوجيــــات الاتصــــال واملعلومــــات  ن أعضــــا امــــل بــــ ة لتــــدعيم التعــــاون والت ولتــــوّفر آلاليــــات الضــــرور

سبون  وألاعضاء عضاءألا  دول ال(   ).الشرفيون  وألاعضاء املن

عمل    : إطار  و
 راتيجية  املعلومات و الاتصاالت لتكنولوجيا العامة العربية إلاس
 املعلومات مجتمع حول  العاملية القمة توصيات  
 ة الاقتصادية العربية القمم توصيات    ة والاجتماعيّ  والتنمو
 دول ألاعضاء ال توصيات  

داف .2   ألا

داف راتيجية  أ ددةاملنظمة الاس هااتفاقية  ضمن امل شا    :  ا

ن أعضـــاء تنميـــة قطـــاع تكنولوجيـــات الاتصـــال  .1 امـــل بـــ ة لتـــدعيم التعـــاون والت ر آلاليـــات الضـــرور واملعلومـــات وتـــوف
 .املنظمة

ـــ الـــوطن العربـــي  .2 ركة لتنميـــة قطـــاع تكنولوجيـــات الاتصـــال واملعلومـــات  راتيجيات مشـــ ر وإثـــراء سياســـات واســـ تطـــو
 .ع جميع ألاصعدة

ها إلاس .3 ها بما يخدم مصا سيق املواقف العربية  ما بي  .راتيجية ضمن الهيئات الدوليةتوحيد وت
ر املنـــاخ املالئـــم إلقامـــة عالقـــات شـــراكة  .4 ـــ مجـــال تكنولوجيـــات الاتصـــال وتـــوف اجيـــات والطاقـــات العربيـــة  رصـــد ا

ذا املجال عاون عربي مثمر    .و
ـــد  .5 ـــ مجـــال تكنولوجيـــات الاتصـــال واملعلومـــات ومز ـــ باملنطقـــة العربيـــة  ثمار العربـــي وألاجن ـــف ـــجيع الاســـ التعر

وافز و ثمار باملنطقة العربية ورصد ا ذا املجال بفرص الاس سهيالت املتوفرة   جيعات وال  .ال
ــــذا  .6 ــــ  ة  ــــوفر املرجعيــــة العربيــــة الضــــرور س بمــــا يخــــدم حاجيــــات املنطقــــة العربيــــة و يئــــات التقيــــ ســــيق جهــــود  ت

 .املجال
جهــات وال .7 ــجيع مشــاركة ا ــاص مــن خــالل  ــ كافــة دعــم دور القطــاع ا ــاص  تجمعــات الوطنيــة املمثلــة للقطــاع ا

شطة املنظمة  .  أ
ـــــ مجــــال تكنولوجيـــــات الاتصـــــال  .8 ــــرات العربيـــــة  يـــــل واســــتقطاب الكفـــــاءات وا ر املنـــــاخ املناســــب إلعـــــداد وتأ تــــوف

شر تكنولوجيات الاتصال واملعلومات رات املتقدمة    .واملعلومات والاستفادة من املبادرات وا
 .ملجتمعات العربية ملقتضيات تكنولوجيات الاتصال واملعلوماتهيئة ا .9

  .الاستفادة من التجارب العاملية  مجال تكنولوجيات الاتصال واملعلومات .10
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ة  .3 راتيجيةالرؤ   للمنظمة  إلاس

ر 2016 ســنة مــن انطالقــا  ــد تطــو ــ مز ها، و حرصــا ع شــط مــن جهــة  العربيــةاملنطقــة تياجــات حاوبرامجهــا مــع متطلبــات و  أ

شــــرعية التنفيذيــــة مجالســــها و عمــــال بتوصــــيات  ومســــايرة التطــــّورات التكنولوجيــــة العامليــــة املتــــواترة مــــن جهــــة أخــــرى، و و ال

بــادرت املنظمــة العربيــة لتكنولوجيــات الاتصــال واملعلومــات ، جامعــة الــدول العربيــةقــرارات املجلــس الاقتصــادي و الاجتمــا 

ــ مخرجــات تحليــل ربــا  راتيجية جديــدةب  SWOT Analysisوباالعتمــاد ع ــة اســ ــداف املرجــّوة وفــق  وضــع رؤ لتحقيــق ألا

اور  رى تتضمن العديد من املجاالت وامل راتيجية . توجهات ك ة الاس ذه الرؤ ثق    وتن

ة راتيجية الرؤ   : إلاس

ار ع يرتكز متناغم، رق عربي مجتمع دعم التكنولو والتجديد الابت امل و مالاقلي -العربي الت سا  و

  .  نمّو الاقتصاد الرق العال املستدام بفعالّية

ثق  ة إلا و تن راتيجية الرؤ رك العامةللمنظمة س راتيجية العمل العربي املش شأت من أجلها  عن إس داف ال أ و ألا

راتيجية التالية املنظمة داف الاس     .وتتضّمن الا

داف ة أ راتيجية الرؤ   :  للمنّظمة  الاس

راتي  الهدف .1 ن املواطن العربي من الانتفـاع بخـدمات رقميـة    :ألاول الاس ل الرق وتمك انتقال الدول العربية إ ال

   .مجّددة

راتي  الهدف .2 يالاس امل العربي    :الثا د من الفجوة الرقمية داخل املنطقة العربية وإلاقليتحقيق الت   .وا

راتي  الهـــدف .3 ـــ مجـــال تكنولوجيـــات الاتصـــال واملعلومـــات خدمـــة    :الثالـــثالاســـ ســـيق املواقـــف العربيـــة  توحيـــد وت

ها  راتيجيةملصا    .ضمن الهيئات الدولية إلاس

راتي  الهــــدف .4 ــــعالاســــ ــــداف التنميــــة املســــتدامة    :الرا ــــ تنفيــــذ أ مة العربيــــة الفاعلــــة  ــــ   2030املســــا والانخــــراط 

  .الاقتصاد الرق العال
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راتيجية آليات تنفيذ  .4 ة الاس داف الرؤ   أ

عتمد  راتيجية  ها الاس داف رؤ   :املنظمة ع آلاليات التالية لتنفيذ أ

 راتيجية رباعّية  خطط إس
راتيجية خطة وضع • هاي إس ها تم تحيي  سنوات أربع كل ومراجع
ها تحّدد • طوط ف سية العمل وتوّجهات العرضة ا رة الرئ ّددة للف    امل

   ة  برامج عمل سنوّ
ها ضبط  ة يتّم ف  : إعداد برامج عمل سنوّ

ا خالل السنة • شطة املزمع عقد رامج وألا  املشارع وال
 فرق العمل املتخّصصة اجتماعاتزنامة و ر  •
 التعاون والشراكة املزمع توقيعها   اتفاقيات •
رات العاملية الهامة واملشارع ال تخدم  • ها  التظا م ن الاعتبار مشاركة املنظمة ومسا ع مع ألاخذ 

 املنطقة العربية  
 قياس ألاداء   آليات 

 :ومؤشراتوضع آليات 
داف املرجّوة  •  لقياس مدى تحقيق ألا
رامج املستقبلّية  • ة ألخذ القرارات املناسبة فيما يخص املشارع وال ة وا ر رؤ  توف

  

  

  

  

  

ليات التنفيذ
ٓ
للرؤية االستراتيجية للمنّظمة  ا

ليات قياس
ٓ
ا برامج عمل سنوّية خطط ٕاستراتيجية رباعّية
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II. الانجازات   
رامج  .1 رة املشارع وال  2015-2008 الف

ن الاعتبار حاجيات املواطن العربي حيثما كان ع ساعية إ  ،حرصت املنظمة منذ انطالقها ع وضع مشارع تأخذ 

، مع دمات الناتجة عن التجديد والتحّول التكنولو ر تمكينھ من الاستفادة القصوى من ا  العمل ع توف

جميع شرائح املجتمع العربي و  الاندماج/الاحتواء سيق مع كافة ألاطراف الفاعلة  املجال، سواء كان ذلك الرق  بالت

ركع صعيد املنطقة بتعزز العمل العربي امل رى املنظمات  ،ش ن املنظمة وك أو الدو من خالل الشراكة القائمة ب

 .الاقليمية والدولية الفاعلة

  تنمية النفاذ الرق داخل املنطقة العربية: "مشروع" 

  الانتقال للبث الرق وإدخال التلفزون املتنقل  املنطقة العربية: "مشروع " 

  إلدارة النطاق "حول مبادرة ّ ر  ")عرب(.و  (ARAB.)من املستوى ألاول   ال

   ابّية  املنطقة العربية: "مشروع وسبة ال  "خدمات ا

  ر خدمات وتطبيقات النطاق العرض املتنّقل  املنطقة : "مشروع نحو إرساء مناخ من الثقة وألامان لتطو

 "العربّية

  د  املنطقة العربية من أجل مستقبل أفضل" :مشروع  "توصيل املدارس واملعا

رامج  .2 ااملشارع وال جاري تنفيذ   ا

 ي-املنتدى العربي«الثقة الرقمية :  برنامج رو  » إلافرقي لهياكل التصديق الالك

  تنمية قدرات املرأة العربية  قطاع تكنولوجيات الاتصال واملعلومات«مشروع « 

  شاء مركز التم  بيدو  للمالحة باألقمار الصناعية «مشروع  »إ

  ثمار الرق«مشروع ارطة العربية لالس  »“   ا

  ن الشباب العربي«مشروع  »شبكة تمك

  جديدة  مجال تكنولوجيا املعلومات والاتصال«برنامج راتيجيات ا  »التحّديات والاس

   القمة الاقليمية للمستقبل الرق  •

  جديدة«برنامج   »عميم الشمول املا باستغالل التكنولوجيات ا

 د  املنطقة العربية من أجل مستقبل أفضل« مشروع  » توصيل املدارس واملعا

  من أجل التطّور الرق إلاقلي تقاسم املعرفة التكنولوجّية: إسأل «برنامج 

 رة«  برنامج ت ا  أكاديمّية آيكتو للتكنولوجيا  / املجال التكنولو »العربي آيكتو ب



ع  .3 رامج توز جاري املشارع وال اا داف تنفيذ  حسب ألا
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الھدف االستراتیجي/البرنامج أو المشروع

• • • • • • •
ن املواطن العربي من االنتفاع بخدمات رقمية ل الرق وتمك انتقال الدول العربية إ ال

مجّددة

• • • • • • • • • • د من الفجوة الرقمية داخل املنطقة العربية امل العربي واإلقلي وا تحقيق الت

• • •
سيق املواقف العربية  مجال تكنولوجيات االتصال واملعلومات خدمة توحيد وت

راتيجية ضمن الهيئات الدولية ها اإلس ملصا

• • • • • • • • • • •
داف التنمية املستدامة 2030  واالنخراط   مة العربية الفاعلة  تنفيذ أ املسا

االقتصاد الرق العال
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رامج .4  سبة تنفيذ املشارع وال
  

املشروع 

رنامج/   ال

الهدف 

راتي   الاس
داف املشروع رنامج/أ    ما تم انجازه  ال

سبة تحقيق 

داف   الا

و مخطط   ما

  مستقبال

الثقة : برنامج 

الرقمية 

املنتدى «

-العربي

إلافرقي 

لهياكل 

التصديق 

ي رو  » الالك

  الهــــــــــــــــــــــــــــــــــدف
راتي الاســـــــــ

  ي  ألاول 
 الهدف 

راتي الاس
ي  ي   الثا

 الهدف 
راتي الاس

  الثالث  ي
 الهدف 

راتي الاس
ع  ي   الرا

انية وضع إطار عربي  شروعاملهدف  إ بحث إم
راف املتبادل لشهادات التصديق  أفرقي لالع

ي، رو ي والتوقيع إلالك رو عزز التعاون  إلالك
لول  رات والتجارب والتعرف ع ا وتبادل ا
ي، إضافًة إ  رو جديدة  مجال التصديق الالك ا
ي  الدول العربية  رو عزز مجال التصديق إلالك

سم بالثقة والسالمة ر مناخ ي  . وألافرقية لتوف
ذا املشروع ا  إطار  شطة املزمع تنفيذ  : ألا

 الثقة  مجال  ووثائق مرجعّية إعداد دراسات
   الرقمية 

  ن فرق عمل  املجاالت التقنية و موائمة و ت
  الاطر القانونية

  تنظيم منتدى سنوي باملنطقة العربية و
  الافرقية

   ناء القدرات شطة خاصة ب تنظيم أ
ن العربية و ألافرقية    املنطقت

 للثقة الرقمية بمشاركة الاتحاد الدو  تنظيم املنتدى الاقليم
ر  –سلطنة عمان  - لالتصاالت و الاتحاد الافرقي لالتصاالت سم د

2018 
  ن العربية اعداد دراسة حول واقع وآفاق الثقة الرقمية  املنطقت

 والافرقية 
  الهياكل الوطنية للتصديق شاء طرق إلخارطة "اعداد كتاب أبيض

ي رو    "الالك
  ن العربية و ياكل املصادقة  املنطقت الاطالق الفعل لشبكة 

  الافرقية بمشاركة خمس دول 
  فرق عمل،  برنامج ( اعداد موقع الواب و برنامج عمل الشبكة

  ...)، الدورة الثانية للمنتدى الاقلي للثقة الرقميةتدر

60%  

تنظيم الدورة  .1
  الثانية

توسيع الشبكة و  .2
انظمام  العمل ع  

  دول أخرى 
تنفيذ مشروع  .3

ية    الدورات التدر
  



  

  حول املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات تقرير

  2018-2008لفرتة ل      

   

 

  

مشروع 

تنمية قدرات «

املرأة العربية 

 قطاع 

تكنولوجيات 

الاتصال 

 » واملعلومات

 الهدف 
راتي الاس

ي  ي   الثا
 الهدف 

راتي الاس
ع    ي الرا

  

داف    املرجوة من املشروعألا
رفيات  "هدف مشروع  ساء ا را لل السوق الاف

رفيات  إ " املنطقة العربية ساء ا ن ال تمك
هن عن طرق  املنطقة العربية من عرض وبيع منتاجا
عتمد أساسا ع  ة جديدة  رنت وذلك  إطار رؤ الان
انيات املتوّفرة  املناطق الرفية من  استغالل الام

ساء  واملستوى  إلاحتياجاتجهة وع  التكنولو لل
ذه املناطق من جهة أخرى  رفيات    . ا

ذا املشروع ا  إطار  شطة املزمع تنفيذ  : ألا
 را السوق " البوابة شغيل    " الاف
  ساء املنتفعات ية لفائدة ال تنظيم دورات تدر

  بخدمات البوابة
  

رتصميم و  .1 مةالبوابة  تطو  املرأة العربية  منظمة من بمسا
  

   البوابة شغيل .1 50%
تنظيم دورات  .2

ية لفائدة  تدر
ساء املنتفعات  ال
  بخدمات البوابة

  
 
  



  

  حول املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات تقرير

  2018-2008لفرتة ل      

   

 

  

« مشروع 

شاء مركز  إ

التم  بيدو  

للمالحة 

باألقمار 

 »الصناعية

 الهدف 
راتي الاس

 ألاول   ي
  الهدف

راتي الاس
ع    ي الرا

  

ي مشروع ّ الصي يأ شاء مركز التم العربي بيدو -إ
GNSS/ باملنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال

 China-Arab BDS/GNSS Innovation - واملعلومات 
Center-AICTO  ن جامعة الدول  إطار التعاون ب

ن الشعبية ة الص  . العربية وجمهور
ون املنظمة العربية لتكنولوجيات  و تقّرر أن ت

ها جهة الاختصاص ( الاتصال واملعلومات بصف
آلالية العربية الحتضان ) العربية بجامعة الدول 

م مع  ها ملذّكرة تفا عد إمضا ذا املركز  ر  سي و
  (CSNO)املكتب الصي للمالحة باألقمار الصناعّية 

 . 20/01/2016بتارخ 
ون  ّ"ومن املنتظر أن ي ساحة للتعاون ” مركز التم

ار حول النظام الصي للمالحة باألقمار  وتبادل ألاف
شطة (BeiDou)الصناعية  ، باإلضافة إ إنجاز أ

هدف إ تنمية الكفاءات  –عربية  ركة  نية مش ص
ر البحث العل  املجال  الندوات (العربية وتطو

والدراسات الفنية والبحوث العلمية بما  ذلك 
  ).الرصد والتقييم، والتعليم، والتدرب

ذا املشروع ا  إطار  شطة املزمع تنفيذ  : ألا
 ية و مشارع تن ظيم دورات دراسية و تدر

ندسية حول نظام بيدو  لفائدة  تخرج 
ن  الدول العربية  املهندس

  تنظيم الدورة الثانية ملنتدى التعاون
العربي الصي لنظام بيدو للمالحة 

  باألقمار الصناعية  

ن شاءإ تم .1 ّ الصي وتدش  GNSS/العربي بيدو -مركز التم
 باملنظمة

ية  تنظيم .2  GNSS“  :                         ألاو حول الدورة التدر

and BeiDou System Deep Understanding"    بمقّر
ساملركز ب سية  – تو ة التو جمهور  ا

  

تنظيم دورات دراسية و  - 80%
ية و مشارع تخرج  تدر

 ندسية حول نظام بيدو 
 
تنظيم الدورة الثانية  -
نتدى التعاون العربي مل

الصي لنظام بيدو 
للمالحة باألقمار 

   الصناعية 



  

  حول املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات تقرير

  2018-2008لفرتة ل      

   

 

  

مشروع 

ارطة « ا

العربية 

ثمار  لالس

 »  الرق

 الهدف 
راتي   الاس
ي   الثا

  الهدف
راتي   الاس

ع   الرا

شاء قاعدة بيانات جغرافية عربية  هدف املشروع إل
متعّددة الاختصاصات تقّدم  )تجمع كافة الدول العربية(

ن  الاطالع  ثمرن والراغب املعلومة املوثوقة لفائدة املس
انات كل الدول العربية ومجاالت التعاون والشراكة  ع إم
شر وإجرائي   ، ون بمثابة دليل جغرا ها وت ها وبي ف

ثمارات ثمرن العرب  الرقمّية لتوجيھ الاس ومساعدة املس
 . اتخاذ القرارات  الوقت املناسبوالاجانب ع 

ّونات املشروع   م
 رونية ارطة" بوابة إلك و  للتنمية العربية ا

ثمار  "  الرق الاس
  شر جة و  ر و املعا وحدة مركزة للتطو

فرق عمل ع مستوى املنظمة (املعلومات 
  )العربية لتكنولوجيات الاتصال واملعلومات

 جمع ) دولة  كل(فرق عمل /وحدات محلية
ن املعطيات   وإستقصاء و تحي

ذا املشروع  ا  إطار  شطة املزمع تنفيذ  ألا
  ثمار الرق منتدى سنوي تنظيم حول الاس

  املنطقة العربية  
 ونات  تنفيذ العمل ع  و املشروعكل م

  مالية منھ   مردودية  تحقيق

هية  ثيقةاعداد و  - ثماري  مخطط  وتوج   اس

لية بجهات الاتصال -   اقليمية تمو

ة ألاو من منتدى تنظيم    - ارطة "ال ثمار العربيةا  – غداد" الرق لالس

ة العراقّية  جمهور   2017 أفرل –ا

  

تنظيم املنتدى العربي    - 10%
ي  ارطةا"عنوان  الثا

ثمارالعربية   – ببغداد  لالس
ر من    2018الربع ألاخ

سيق مع املنظمة  - الت
العربية للتنمية الزراعية 

رك  ملفإلعداد  مش
ة  اطبة البنوك التنموّ مل

ارطة  فيما يتعّلق با
  الزراعية

 عن البحث مواصلة -
لية مصادر   للمشروع تمو



  

  حول املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلومات تقرير

  2018-2008لفرتة ل      

   

 

  

مشروع 

ن « شبكة تمك

الشباب 

 »العربي

  الهدف
راتي   الاس

ي  الثا
  الهدف

راتي  الاس
ع    الرا

  

و محرك التقدم   و قلب الاقتصاد العال و  ار  الابت
ديثة ر . الاقتصاديات ا س ر الرامية إ ت دراسة التداب

ق نتائج  سو جيع  اطر و الوصول إ رأس املال امل
ا من آلاليات ال  ر البحوث املمولة من القطاع العام أو غ

ا   صميم آلاليات ال يجب وضع ب تحديد  . هاي
عزز  و إعداد منصة يمكن أن  رنامج  ذا ال الهدف من 
ار  املنطقة العربية ، وتوفر مساحة  قطاع الابت
جديدة ، و  يمهم ا م ومفا ار ن لتقديم أف للمبدع
سية  جهات الفاعلة الرئ الوقت نفسھ واجهة الاتصال مع ا

ثمار ل ودعم الاس ا  . للتمو و حدث يتم تنظيمھ سنوً و 
 . ل مرة  بلد مختلفك

رنامج ذا ال ا  إطار  شطة املزمع تنفيذ  : ألا
 ة للشباب  منتديات نظيمسنو   العربي

 ار حول  ملعرض دوري تنظيم  الابت

 Arab Technologies   العربي التكنولو

Innovation Exhibition – ATIX   

  تم تنظيم ثالث دورات من املنتدى العربي للشباب بدعم من

  ومنظمة العمل العربيةالبنك الاسالمي للتنمية 
 سيق لتنظي ار الدورة ألاو  ماملنظمة  مرحلة الت ملعرض الابت

  إحدى الدول العربية   ATIX التكنولو

ملعرض  الدورة ألاوتنظيم   50%

ار التكنولو العربي    الابت

Arab Technologies 

Innovation Exhibition – 

ATIX –  2019خالل سنة 
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برنامج  

التحّديات «

راتيجيا والاس

جديدة   ت ا

مجال 

تكنولوجيا 

املعلومات 

 »والاتصال

 الهدف 
راتي   الاس

  ألاول 
   
 الهدف 

راتي   الاس
ي   الثا

 الهدف 
راتي  الاس
   الثالث

 الهدف 
راتي  الاس

ع  الرا
 الهدف

راتي   الاس
ع   الرا

  

لقاءات حوارة رفيعة املستوى، تجمع الاطارات العليا 
وصّناع القرار  املنطقة العربية سواءا من القطاع 
اص أو املنظمات املتخصصة  العمومي أو القطاع ا

جامعة الدول العربية بدرجة  عة  ر دولة،(التا ر، وز  وز
ن عام، مدير عام ر، وكيل وزارة، أم لطرح ) نائب وز

اّمة  متصلة بآخر    Hot Topicsومناقشة مواضيع وقضايا 
املستجدات  مجال تكنولوجيا املعلومات والاتصال ذات 

رك تمام املش   .الا
داف   املرجوة ألا

  و تحديات التحوالت التكنولوجية  فرصدرس
ا ع البلدان العربية من النوا  العاملية وأثر

 . التنظيمية والاجتماعية و الاقتصادية
  ات  الدول استعراض التجارب املقارنة ودرس أولو

ها  تصبوالعربية ال  عزز وتنمية اقتصاديا إ 
  الرقمية

رنامج ذا ال ا  إطار  شطة املزمع تنفيذ  : ألا
  املجال إعداد دراسة فنية حول واقع املنطقة 

  املع
 تنظيم قمة اقليمية حول املستقبل الرق   

o الفرص :  الرق إلاقتصادالعربي رفيع املستوى -الاقلي املنتدى
لية   املنطقة العربية  واقع : "والتحديات ال تواجھ الاقتصاديات امل

ات الفوقية لالتصاالت  2016حزران /يونيو   -الشب
رجات  تم •   وعميم امل

ع الدول  التوصيات
العربية و  تم اعداد و 

تقديم مشاركة ا الاتحاد 
الدو لالتصاالت قطاع 

س  التقي
o اسات حول خصوصية يالس:" املستوى العربي رفيع -الاقلي املنتدى

ي را ر" البيانات وألامن السي سم راك مع  املكتب العربي  2016,د باالش
 لالتحاد الدو لالتصاالت

رجات عميم  تم •  وامل
ع الدول  التوصيات

 العربية 
 

لقاء رفيع املستوى  تنظيم 100%
السياسات  نماذج  حول 

رلالوطنية   تكنولوجيا تطو
والاتصاالت  املعلومات

  املمارسات أفضلو 
  

القمة 

الاقليمية 

للمستقبل 

 الرق   

o املبادرة و  لهذه  الاول الاقلي  للمنتدى كموضوعاقرار الزراعة الذكية  تم
ذه الدورة  رطوم الحتضان  من وزارة إلاتصاالت  برعايةتم اختيار ا

رك  مع   املعلومات وتكنولوجيا نظيم مش املنظمة العربية للتنمية و ب
    الزراعية

 

  

10% 

  
  

املنتدى العربي  تنظيم

 –الافرقي للزراعة الذكية 

رة  رطوم  الف  26ا  24ا

ر  تم   2018س
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  2018-2008لفرتة ل      

   

 

  

عميم برنامج 

الشمول املا 

باستغالل 

التكنولوجيات 

جديدة   ا

 الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف 
راتي   الاســـــــ

  ألاول 
  

 الهدف 
راتي   الاس
ي   الثا

  
 الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف 

راتي   الاســـــــ
ع   الرا

ها مع اتحاد  م ال تّم إمضا  إطار  تفعيل مذّكرة التفا
ة ألاو من  تّم إطالق ال جائزة "املصارف العربية س

ّ املصر الرق  املنطقة العربّية  ة سنة   –التم
2018   ." 

ن وإبراز جهود  ة لتثم جائزة السنو ذه ا ي إطالق  أ و
دمات  ي العربي  تقديم ا القطاع املصر والبن
جيع وتحف جميع  ا، باإلضافة إ  ر الرقمية وتطو

جهات املعنية ع امل بتقديم خدمات  ة ا متم
جميع ألاطراف املنتفعة من خالل  وحلول رقمية مبتكرة 
ع أحدث تقنيات الاتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  تطو

يوي  ذا القطاع ا ر   . لتطو
رنامج ذا ال ا  إطار  شطة املزمع تنفيذ  : ألا

  دو سنوي حول تنظيم منتدى
لول الرقمية : " دمات وا ا

 " املالية 
  دمات اطالق  جائزة أفضل ا

رونية املصرفّية    -البنكّية/الالك

o دمات  اقليسنوي ملنتدى  التنظيم الرقمية املالية بالتوازي مع  ل
 ثالث دورات -  SITIC AFRICAمعرض 

o الرق للمصارف العربّيةعن اطالق  الاعالن ّ  2018لسنة  - جائزة التم
 :تم الاعالن عن خمس فئات . إتحاد املصارف العربية بالتعاون مع 

رق  مصرفجائزة أفضل  •
 العربية املنطقة 

جائزة أفضل خدمة رقمية  •
 مصرفية للعمالء 

أفضل تطبيق  جائزة •
ر  دمات املصرفية ع ل

مول الهاتف    امل
جائزة أفضل موقع  •

ي مصر  رو  الك
  الرق املا الشمول  جائزة •

 
o  س نائبك املنظمةانتخبت لفرق عمل لالتحاد الدو لالتصاالت  رئ

اص حول   Digital Fiat Currencyا
  

حول  سنوي منتدى  - 100%
لول املالية  دمات وا ا

  الرقمية 
ة  - ألفضل  جائزة سنوّ

مصرف رق  املنطقة 
  العربية
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مشروع 

توصيل «

املدارس 

د   واملعا

املنطقة 

العربية من 

أجل مستقبل 

 » أفضل

 الهدف 
راتي   الاس
ي   الثا

  الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف
راتي   الاســـــــ

ع    الرا

مة  توصيل املدارس   تم ذه املبادرة للمسا إطالق 

رنت شبكة الان   . املنطقة العربية 

هدف املشروع إ   : و

  إذكاء الو السياس العام  أوساط صا

ها  وضع  سياسات التعليم والاتصاالت ومنظم

راتيجيات  وطنية من أجل توصيل سياسات واس

ي بصفة  رو املدارس بصفة عامة والتعليم الالك

  .خاصة

  ر ة وال تظم " قاعدة بيانات"توف للتجارب الناج

أفضل املمارسات والسياسات  مجال توصيل 

رنت  املنطقة العربية شبكة الان    .املدارس 

  ات تو ر وتوسيع امل جيع الدول ع تطو

ووضعها ع ذمة التالميذ  التعليمية ذات الصلة

رنت  .والطلبة ع شبكة الان

السودان و  -جلسة عمل مع املدير إلاقلي  وفرق من شركة أركسن  -

رطوم ربية والتعليم بوالية ا  إطارات وزارة العلوم والاتصاالت، وزارة ال

رطوم  ة السودان  -ا  2014شرن ألاول /أكتوبر 16- 15 - جمهور

تم تّمت  مناقشة مراحل إنجاز املشروع واختيار املدارس إلاعدادية ال س

ر التجهزات الالزمة رنت وتوف شبكة الان  .ربطها 

ن   :تم تحديد املدارس التالية : دولة فلسط

ة وذكور مركة  -   ة وبنات ثلث الشهداء الثانو مدرسة بنات صانور الثانو

ة   الثانو

ل و   5% البحث عن التمو

  مشارع نموذجية تنفيذ

  ن : دولة فلسط

 3توصيل 

/ مدارس 

د إعدادية    معا

  ة جمهور ا

: اليمنية 

 3توصيل 

/ مدارس 

د إعدادية   معا

  جزر القمر

: املتحدة 

 3توصيل 

/ مدارس 

د إعدادية    معا
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إسأل "برنامج 

تقاسم : 

املعرفة 

التكنولوجّية 

من أجل 

التطّور الرق 

 "إلاقلي

 الهدف 
راتي   الاس

  ألاول 
 الهدف 

راتي   الاس
ي   الثا

   

س   املنظمةمن  اوعي رك الرئ توى  امل بأن صناعة امل
جهود إلرساء  اجة إ تضافر كل ا لالقتصاد املعر وبا

فاعلة ومؤثرة وقادرة ع " محتوى عربي رق"صناعة 
راح مشروع  الاستمرار والتطور واملنافسة عامليًا، بادرت بإق

بوابة لتقاسم وتبادل املعرفة التكنولوجية باللغة " :
ها " العربية مواصلة بذلك املجهودات واملبادرات ال قّدم

ها ع  ذا املجال وحرصا م خالل السنوات الفارطة  
توى الرق "تفعيل خطة العمل حول  ر امل عزز وتطو

ها سنة " العربي   .2013ال تقّدمت 
رونية"و عبارة عن  املشروع ون " بوابة إلك بمثابة  ت

 شرف. مرجع للدراسات والوثائق التقنية باللغة العربية
توى  إثراء عملية ع ع متخصص عمل فرق امل  تا

ة بطرقة بأعمالھ يقوم للمنظمة،   ). أشهر 3كل ( دور

o  مصادر مواصلة البحث عن  %10  ومردودية   جدوى دراسة  مع للمشروعتفصيلية  وثيقة
لية   تمو
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    برنامج

ت  آيكتو ب

رة   ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف  الهـــــــــــــــــــ
راتي  ألاول    الاس

الهدف 
ي راتي  الثا   الاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف  الهـــــــــــــــــــ
راتي   عالاس   الرا

رنامج ا تقديم الدعم و املساندة لفائدة  ذا ال هدف 
ع  الدول العربية   و يتمثل  ثالث مشار

  
  
 أكاديمّية أيكتو/مشروع تنمية القدرات 

     ATAC للتكنولوجيا
 
 
 
 
 
 مشروع املساندة الفنية  

  
 
  
 
 

 دراسات فنية  

 
 
 
 

o ية كل سنة  مواضيع تتعلق  4بمعدل   تم تنفيذ عديد الدورات التدر
لة رونية و  الدورات املؤ ي و املصادقة الاك را  باالمن الس

o ت ب ن  تدر سد   مع الاتحاد الدو لالتصاالت  اطار برنامج  نتنفيذ دورت
سة  لية –الفجوة التقيي  2018و أفرل  2017جو

  
 
 

o  لفائدة  2015تم تنفيذ مهمة مساندة  ميدان املصادقة خالل سنة
ة السودان و املنظمة  انتظار تاكيد   الظروف املالئمة توّفر جمهور

 :مهمات مساندة لفائدة   لثالثة
  العراق •
ن •  فلسط
 اليمن •
  

o شر   تم انجاز ي خارطة“و  رونية طرق وضع  ل املصادقة الالك
رونية  ”واملبادالت الالك

o    عنوان تم انجاز كتاب أبيض 
Roadmap and policy toolkit for addressing the rise of Cloud 

Computing in the Arab Region

 
 
 
 

100%  
  

 

 

25%  
  

  

رص  مواصلة رنامج مع ا ال

  ع التجديد  املواضيع

  

  

  

 

 

 

 

 دراسة كل سنة



 
  

III. إلادارات املعنية باألمانة العامة مع املنظمات العربية املتخصصة و املنظمة  عالقة

ة العربية    جامعة الدول العربية واملجالس الوزار
  

 املنظمات العربية املتخصصة التعاون مع  .1
  

رك، عزز التعاون  تفعيال للعمل العربي املش شاءقصد املنظمات العربية املتخصصة مع تحرص املنظمة ع   إ

ركة   املية كل حسب اختصاصھ عمل خطة  إطارمبادرات مش ها  ت مة م ر وتنمية و ذلك مسا العمل ع تطو

رك لتجنب الازدواجية أيضا و  املنطقة العربية تكنولوجيا ن برامج مؤسسات العمل العربي املش عمال بتوصيات ب

  املجلس الاقتصادي و الاجتما 

ذا و العديد من تنفيذ و ذلك ل املنظمات العربية املتخصصةملنظمة عديد اتفاقيات التعاون مع ا إلاطار، أبرمت 

ع، امل هاشار  :م

  رفيات  املنطقة العربيةمشروع  –منظمة املرأة العربية ساء ا را لل   السوق الاف

  مشروع املنتدى العربي للزراعة الذكية -املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

  املصر الرق  املنطقة العربّية مشروع  –الاتحاد العربي للمصارف ّ  التم

 ية حول اتصاالت الطوارئ  – املنظمة العربية للهالل ألاحمر والصليب ألاحمر  دورة تدر

  ة ري 2017مشروع برنامج تدر موحد سنة  –املنظمة العربية للتنمية الادار   مجال الامن السي

ها  و  اطار ستقوم املنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال و املعلومات  "العربيةالرق  املنطقة املستقبل "مبادر

عاون مع املنظمات  ة جديدة  اطار شراكات و  شمل مجاالت و قطاعات حيو ا بصفة أفقية ل شاطها سنو بتوسعة 

  .املتخّصصةالعربية 

  

جامعة الدول العربية و  .2 مجلس وزراء  أجهزةالتعاون مع إلادارات املعنية باألمانة العامة 

  العرب لالتصاالت  واملعلومات
ن القائمة العالقة عد و تقنية املعلومات بجامعة الدول  تالاتصاال املنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال و املعلومات وإدارة  ب

امل عالقةمجلس وزراء الاتصاالت العرب و العربية  رة تدخل مجال أن حيث ت سيق ع أساسا يرتكز ذه ألاخ  السياسات ت

جامعة، العام التوجھ إطار  العربية ن  ل داف بمجمل املنظمة عمل يتعلق ح ها املشار ألا  ذا .التقرر هذا ألاو بالنقطة إل

شرك تتم املنظمة أن ع عالوة اص القطاع ب عها تنفيذ  ا   .املعلومات و الاتصال تكنولوجيات بمجال املتصلة مشار
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ن الازدواجية تالل كما أنھ  جامعة ألاخرى  املتخصصةالعربية الاخرى  واملنظماتاملنظمة  عمل ب ياكل ا   : و 

 جامعةمجالس  إ سنوي  تقرر بتقديم ةاملنظم تقوم و املجلس وزراء  والاجتما الاقتصادي املجلس(املعنية  ا
ها أعمالها عن) الاتصاالت العرب شاطا ها حسب املستقبلية أو القائمة و ا ها أولو ية ونفقا  إصدار بقصد التقر

هات    .لها توج
 ها قد ال والتقارر البيانات بتقديم ةاملنظم تقوم ها يطل جامعة يئات أواملجلس الاقتصادي والاجتما  م  ا

  .ألاخرى 
  شاور ياكل  ت عمل جامعةاملنظمة مع  تمام ذات املسائل كل ها الدول العربية ذات الصلة   لتدعيم املتبادل إلا

ا داف وتحقيق جهود ركة ألا   .املش
  شاور ياكل جامعة الدول العربية ذات الصلة  ت  الدولية، املنظمات مع بالتعاون  يتعلق فيما عملهااملنظمة مع 

شرعبةمجالسها  تصادقو   .الدولية املنظماتذه  مع ةاملنظم هعقد تنظي اتفاق كل ع التنفيذية و ال
  جان التنفيذية ملجلس لفة الاتصاالت العرب  وزراءشارك املنظمة  كل اجتماعات ال و اجتماعات فرق العمل امل

راتيجية العربية لالتصاالت والفرق الاخرى  اطار الاعداد للمنتديات  رى لالتحاد باإلس و املؤتمرات الدولية الك
رحات و  .الدو لالتصاالت م بوثائق مشارع و مق سا س ذلك مبادراتكما  م و من  كلما    :ذه املبادراتأ

  للمحتوى  العربي املنتدى -
 املنتدى العربي للشباب -
اص ذوي إلاعاقة -  ألا
شغيل نقطة  التصرف -  عرب .و 
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IV. املنظمة مرئيات 

  تواجهها املنظمةال  التحّديات .1

 املالية املوارد محدودية 
ى املداخيل من  انية املنظمة محدودة و تتأ   :التالية  وجھألا م

 مات الدول ألاعضاء   مسا

  ية: موارد ذاتية سب، مداخيل دورات تدر ة شركات قطاع من شهار  رسوم عضو   و مداخيل الاس

 رعات  بات و ت
  

ن  رسم .1 ي يب مات جمبيا صل وألاعضاء  العربيةالدول  مسا ها امل رة  م  2017- 2011خالل الف

 

ها عوائد  سبة ال تتجاوز المالية و املالحظ أ م ب سا ر منتظمة و  ا 20%ـــــ غ جملية للمنظمة سنو انية ا  .من امل

رعات .2 ن تطور املوارد ذاتية و الهبات و ت رة  جدول يب    2017- 2011خالل الف
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قخاصة  املواردذه  ىتأتو  سو شهار و ال ية و من عوائد الاس سب، من عوائد الدورات التدر اص املن .  من عوائد القطاع ا

  :واملالحظ

 رة  تراجع املوارد الذاتية رة بصفة كب مةو ذلك لتقلص م  2015-2011خالل الف اص  سا نظرا للظروف القطاع ا

شها  ع    .املنطقة العربيةالاقتصادية ال 

   رة للمواردتطور رة الاخ رعات  الف مات من املتأتية من الهبات الت املؤسسات املالية العربية وإلاقليمية و املتمثلة  مسا

ذه املؤسسات  و الدولية ل مشارع و برامج املنظمة و من  و  البنك الاسالمي للتنمية ،لالتصاالتالاتحاد الدو   : تمو

رك البنك الفرقي للتنمية  ها ع ايجاد موارد ذاتية ل شط ر  أ عتمد أك جديدة للمنظمة وال  راتيجية ا رز الاس نا ت و 

عها  . مشار

  رة جوان  2017انطالقا من سنة جديدة لالتصال عن  2018و ا ف راتيجية ا اعضاء جدد من القطاع  انضمامأثمرت الاس

اص   ليج العربي و املنظمة  شركات من جمهور  4شركة  عاملية  و  : ا تمام عديد الشركات من منطقة ا ة العراق مع ا

 .مرحلة متقدمة من التباحث معهم
  

راتيجية للمنظمة للتغلب ع الصعوباتال .2   توجهات الاس

ذه الصعوبات املالية اعتمدت املنظمة  عتمد ع الركائز  2016من سنة  بدايةللتغلب ع  راتيجية جديدة    :التاليةع اس

  راتيجية للمنظمة ن التوجهات الاس ة شاملة بماتحي تمامات و مشاغل املنطقة العربة  اطار رؤ  يتما مع ا

  اطالق مبادرات و مشارع ذات مردودية مالية للمنظمة–Business oriented 

  راح مشارع ذات فائدة ع لية للتنمية و اق عاون التواصل مع البنوك الاقليمية التمو املنطقة العربية  اطار 

ر   تيااس

  ر ألاعضاءالدول العربية الانفتاح ع راح غ ركة و تنظيم  تنفيذ و ذلك من خالل اق ها أو مشارع مش ية ف دورات تدر

ها  لفائد

  العربية مواصلة مساندة الدول ، ت  م أمكن ذلك ، من ذلك أن املنظمة ألاقل تطّورا  املجال التكنولو ن

صول ع منح ن لفائدة من املؤسسات املالية  ا هم وذلك من الدول العربية  ألاقل نمو  مشارك من خالل دعو

ية مع  للمشاركة  ها التدر ها ودورا شط  .لبعض الدول الراغبة  ذلكمساندة فنية  بمهمات القيامأ

  ها ات دولية و م عاون مع مؤسسات اقليمية و شب  GSMA- CAMP- ITU T on BSGعقد اتفاقيات 

 قّية/إتصالّيةخطة  اعتماد عهاجديدة  سو  .و برامجها للتعرف بمشار
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رحات املنظمة  .3   مق
ها يتم قطاع تكنولوجيا الاتصاالت بالتطور السرع و املستمر  و  و ما يمثل فرصة للدول  طرق النمو  لتقليص الهوة بي

ن الدول املتطورة و ذلك  وناتھ ذات وب ار  الاقتصاد الرق وم ثمار و الابت جع ع الاس راتيجية منفتحة  باعتماد اس
اجة و مشاكل للدول ذا التطور السرع  نفس الوقت  يحدثالعالية، و  املضافةالقيمة  ر الاطر ذلك ل غي ة ا  امل

رات ذا التغ شرعية ملواكبة  ذا الاطار تقليص الدور الذي يجب أن يلعب.  القانونية و ال اص لدفع  ھوال يمكن   القطاع ا
هوض بالقيمة الاقتصاديات الوطنية  جديدة فهو القاطرة ال ستقوم بال ثمار  التوجهات التكنولوجيات ا من خالل الاس

  .  ية لالقتصاديات العربيةالتنافس

ومية  ها ا اص مع صف ها عنو املنظمة من خالل انفتاحها ع القطاع ا ة تنفرد  ها م با املنظمات العربية  عط
ن جميع ألاطراف  كل املسائل  تقنواتمثل  رأينا املساحة املالئمة لفتح  ا، كماملتخصصة ن للتباحث ب ن القطاع تواصل ب

رك قصد مساندة الدول  تمام املش اص وبالتا تحقيق و ذات الا سهيل تطور و نمو القطاع ا فزات املطلوبة ل اعتماد امل
ة ع مستوى الاقتصادات الوطنية    . قفزة تنمو

رك ع بصفة عامة و  ب العمل العربي املش   : العناصر التاليةي

شرعيةالهياكل  .1 ة ع املستوى  و املتمثلة  ال املجلس الاقتصادي والاجتما ع املستوى ألافقي واملجالس الوزار
 ، القطاالعمودي 

عة واملتمثلة   .2 سيق واملتا ة ياكل الت ثقة عن املجلس الاقتصادي و الاجتما و املجالس الوزار جان املن وإلادارات ال
 ‘جامعة الدول العربية العامة مانة املعنية باأل 

  الهياكل التنفيذية واملتمثلة  املنظمات العربية املتخصصة، .3

ذا إلاطار  جامعة الدول العربية  مجال العربية لتكنولوجيات الاتصال واملعلومات  املنظمةوباعتبار و  الذراع التنفيذي 
هذا املجالمن البديه أن لومات تكنولوجيات الاتصال و املع ها جميع املهام املتعلقة   إقليمية  املجالتنفيذ مشارع ل يوكل إل

صوصية ذه أّن  إال، ترجع بالفائدة ع كل البلدان العربية ة لم يتم  ا  الدول كما يجب من قبل  استغاللها عدوامل
  . العربية

رحات   :التالية  الاطار ذا  املنظمة مق

 ة الكمال ستا ر نجاعة  من  سيمكناملنظمة بعضو هااضفاء اك ر  أدا امل العربي وتطو ها   تحقيق الت م العمل ومسا
رك  مجال تكنولوجيات الاتصال واملعلومات    العربي املش

 ها جيع مشاركة من الدول العربية مواصلة دعم املنظمة من طرف أعضا اص وانضمام و ذلك ب و أيضا  امل القطاع ا
شطة املنظمة     من خالل استضافة أ

 رك ياكل العمل العربي املش ا من قبل مختلف  نفيذ املشارع إلاقليمية ال يتم اقرار ليف املنظمة ب  ت
 ريد العربية  املنظمة  فتح املجال ملشاركة شركات و مؤسسات ال
  راء  املنظمة مة الدول بخ  In Kind Contribution –فتح املجال ملسا

 


