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 التكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة

                        واملعلومات الاتصال لتكنولوجيات العربية املنظمة دور 

 0202 املستدامة التنمية أهداف تحقيق في املساهمة في

 

 مقدمة 
محاور لخطة تحّولّية عاملية تهدف الى احداث تغيير  0202تمثل أهداف التنمية املستدامة 

انمائي يشمل كل دول العالم خاصة من أجل القضاء على الفقر و محاربة مختلف التفاوتات 

 . والفجوات و التصدي لتغير املناخ وما ينتج عنه من كوارث طبيعّية

 

وهي خطة تحفيزية للحكومات و القطاع الخاص و املجتمع املدني و كل أصحاب املصلحة ترمي 

. 0202-0202الى اقامة عالم أكثر استدامة لصالح كل الناس على مدى الخمس عشرة سنة 

غاية وهي تراعي اختالف الظروف و القدرات  061هدفا و من  01وتتكون هذه الخطة من 

 . لدول وتحترم السياسات و ألاولويات الوطنيةومستويات التنمية بين ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0202في املساهمة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة املنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال و املعلومات  دور   

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 2017 

3 3 

 

 التكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة

                        واملعلومات الاتصال لتكنولوجيات العربية املنظمة دور 

 0202 املستدامة التنمية أهداف تحقيق في املساهمة في

 

 

   للمنظمة ألاهداف الاستراتيجية .0

ذات العالقة بمجال عمل  0202 وغايات التنمية املستدامةأهداف  .0

 املنظمة

الداعمة لتحقيق أهداف  0202-0201الاستراتيجية للمنظمة  الخطة .0

 التنمية املستدامة

وما يقابها من أنشطة خطة عمل  0202أهداف التنمية املستدامة  .4

 0201املنظمة لسنة 
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   للمنظمة ألاهداف الاستراتيجية .0

 

إنتقال الدول العربية إلى الكل الرقمي وتمكين املواطن العربي من  :0إلاستراتيجي  الهدف

 إلانتفاع بخدمات رقمية مجددة  

  أهداف إنشاء املنظمة ذات العالقة

  تهيئة املجتمعات العربية ملقتضيات تكنولوجيات الاتصال واملعلومات:  1الهدف رقم 

  العاملية في مجال تكنولوجيات الاتصال واملعلوماتالاستفادة من التجارب :  02الهدف رقم 

تحقيق التكامل العربي والحد من الفجوات الرقمّية داخل املنطقة  :0الهدف إلاستراتيجي 

 العربية

 أهداف إنشاء املنظمة ذات العالقة

  التعااون تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصاال واملعلوماات وتاوفير الالياات الضارورية لتادعيم :  0الهدف رقم

 والتكامل بين أعضائها

  رصااد الحاجيااات والطاقااات العربيااة فااي مجااال تكنولوجيااات الاتصااال وتااوفير املناااخ املال اام :  4الهاادف رقاام

 إلقامة عالقات شراكة وتعاون عربي مثمر في املجال

  مجاااال تاااوفير املنااااخ املناسااات إلعاااداد وتبهيااال واساااتقطاب الكفااااءات والخ ااارات العربياااة فاااي :  8الهااادف رقااام

تكنولوجيااااات الاتصاااااال واملعلومااااات والاساااااتفادة ماااان املباااااادرات والخ اااارات املتقّدماااااة فااااي نشااااار تكنولوجياااااات 

 الاتصال واملعلومات 

توحياااااد وتنسااااايق املواقاااااف العربياااااة فاااااي مجاااااال تكنولوجياااااات الاتصاااااال  :0الهااااادف إلاساااااتراتيجي 

 واملعلومات خدمة ملصالحها الاستراتيجية ضمن الهيئات الدولّية

 ف إنشاء املنظمة ذات العالقةأهدا

  تطااااااوير وإيااااااراء سياسااااااات واسااااااتراتيجيات مشااااااتركة لتنميااااااة قطاااااااع تكنولوجيااااااات الاتصااااااال :  0الهاااااادف رقاااااام

 واملعلومات في الوطن العربي على جميع ألاصعدة

  توحيااااد وتنساااايق املواقااااف العربيااااة فااااي مااااا بيرهااااا بمااااا يخاااادم مصااااالحها الاسااااتراتيجية ضاااامن :  0الهاااادف رقاااام

 دولّيةالهيئات ال

  ر املرجعياااااة :  6الهااااادف رقااااام
ّ
تنسااااايق جهاااااود هيئاااااات التقياااااملس بماااااا يخااااادم حاجياااااات املنطقاااااة العربياااااة وياااااوف

 العربية الضرورية في هذا املجال
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على الرغم من عدم ادراج محور أو هدف خاص بتكنولوجيات الاتصال و املعلومات صلت 

، فانه من البديهي استنتاج أن هذه التكنولوجيات هي من بين 0202أهداف التنمية املستدامة 

تحقيق   إلىالوسا ل ألاساسية املباشرة أو غير املباشرة التي سملتّم اعتمادها من أجل الوصول 

 .هداف و الغايات لخطة التنمية املستدامةعديد من الا 

وعيها ببهمية دور قطاع تكنولوجيات الاتصال واملعلومات في عملّية تسريع بلوغ  وإنطالقا من 

راف املعنية جميع الاط معبضرورة التعاون والتنسيق  إيمانا مرها أهداف التنمية املستدامة و

ملعلومات الهدف الرابع من رؤيتها خصّصت املنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال وا

  : الاستراتيجية لهذا املوضوع 

 

 0202املساهمة العربية الفاعلة في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  :4الهدف إلاستراتيجي 

 "والانخراط في إلاقتصاد الرقمي العالمي

 : من خالل 

 الاقتصاد الرقمي العالميإنصهار الدول العربية في /مساندة الجهود الهادفة إلى إندماج 

  2030إبراز  وتقوية مساهمة الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

  تثمين املبادرات واملساهمات العربية في مجال تكنولوجياات الاتصاال واملعلوماات الرامياة إلاى املسااهمة فاي

 تحقيق أهداف التنمية املستدامة

 أهداف إنشاء املنظمة ذات العالقة

  تشجيع الاستثمار العربي وألاجنبي باملنطقة العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال :  2الهدف رقم

واملعلومات ومزيد التعريف بفرص الاستثمار باملنطقة العربية ورصد الحوافز والتشجيعات والتسهيالت 

رة في هذا املجال
ّ
 املتوف

  شاركة الجهات والتجّمعات الوطنية املمثلة دعم دور القطاع الخاص من خالل تشجيع م:  1الهدف رقم

 للقطاع الخاص في كافة أنشطة املنظمة
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 ذات العالقة بمجال عمل املنظمة 0202 أهداف وغايات التنمية املستدامة .0

 

 الاقتصادي مرتبطا ارتباطا وييقا بتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال واملعلومات النمّو أصبح 

وأصبح من الضروري وامللح للبلدان العربية خاّصة أن تواءم خططها الاستراتيجية للتكنولوجيا 

مع خططها الاقتصادية وأهدافها التنموّية التي بدورها يجت أن تراعي وتتماش ى مع أهداف 

  . أوفر لبلوغ ألاهداف املرجّوة حظوظلضمان  0202التنمية املستدامة 

لتكنولوجيات الاتصال واملعلومات، وفي إطار دورها للمساهمة في  بالنسبة للمنظمة العربية

قامت بإدراج العديد من املشاريع وال رامج صلت  0202تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

 وخاصة مع ألاهداف التي تتماش ى مع خطة التنمية املستدامة 0202-0201خطتها الاستراتيجية 

 .(01( )00) (00( )02( )1( )8( )2( )4( )0( )0) التالية املحددة في اتفاقية انشاء املنظمة
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الداعمة لتحقيق أهداف التنمية  0202-0201الخطة الاستراتيجية للمنظمة  .0

 املستدامة

 

 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان ( : 0)الهدف 

   العالقةاملنظمة ذات  ومشاريع برامج

 " تنمية النفاذ الرقمي داخل املنطقة العربية: "مشروع 

 "التكنولوجيا في خدمة ألاشخاص املعوقين" 

يوماااا بعاااد ياااوم تتفااااقم الفجاااوة الرقمياااة باااين الفئاااات فاااي املجتماااع العرباااي علاااى الااارغم مااان  ملحة عن املشروع

، فااال ياازال ألاشااخاص "مجتمااع املعلومااات للجميااع"إعتماااد معظاام الاادول العربيااة ملفهااوم 

فااااااي العديااااااد ماااااان  إلاقصاااااااءذوو إلاحتياجااااااات الخاصااااااة فااااااي املنطقااااااة العربيااااااة يعااااااانون ماااااان 

 .ذه تكنولوجيات الاتصال واملعلوماتاملجاالت الحياتية التي تستخدم ه

في " التكنولوجيا املساعدة"ويندرج مشروع تنمية النفاذ الرقمي وخاصة إنشاء مراكز 

تكنولوجيات الاتصال واملعلومات في الدول العربية في إطار مساعدتها على أن تكون 

ذوي  لتكنولوجيا في خدمة ألاشخاصاملنطقة العربية متاحة للجميع وتركيز مفهوم ا

 .إلاحتياجات الخصوصّية

 ألاهداف 

 

 : يهدف هذا املشروع إلى 

 العادية ضمن املنظومة التعليم في الخاصة الاحتياجات ذوي  ألاشخاص حق تكريس 

 ياههلهم مماا التعلايم مساتويات إلاى أعلاى التادرج مان تمكيارهم وبالتالي والتكوين للتربية

  الواسع وإلادماج الاجتماعي للتشغيل أوفر إلمكانيات

 الخادمات الالكترونياة مختلاف لتقريات واملعلوماات الاتصاال تكنولوجياات توظياف 

  املنطقة العربية الخاصة في الاحتياجات ذوي  ألاشخاص من

 العربية املنطقة في الاحتياجات الخاصة ذوي  لألشخاص e-Inclusion الالكتروني إلاحتواء

 املجتمع في واندماجهم واملعلومات لتكنولوجيات الاتصال تطوير نفاذهم في واملساهمة

 التكنولوجيا املساعدة“ استخدام عن طريق العملية الحياة وفي

البلدان 

 املنتفعة/املعنية

 املشروع بهذا معنية العربية املنطقة بلدان كل 

 فاااااي تطااااورا ألاقااااال للبلاااادان ألاولوياااااة إعطاااااء" : املسااااااعدة التكنولوجيااااا" ملراكاااااز بالنساااابة 

 املجال

 وزارات تكنولوجيات الاتصال واملعلومات العربية  املتدخلةألاطراف 

 الهيئات املعنية باألشخاص املعوقين في املنطقة العربية 
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 القضاء على الجوع وتوفير ألامن الغذائي ( : 0)الهدف 

 وتعزيز الزراعة املستدامة والتغذية املحّسنة 

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

 تكنولوجيات الاتصال واملعلومات والتنمية الزراعية في املنطقة : "مشروع 

 " العربّية             

 "التنمية الزراعية املستدامةالتكنولوجيا في خدمة " 

تكنولوجيااااات الاتصااااال واملعلومااااات فااااي خدمااااة التنميااااة "بااااادرت املنظمااااة بااااإدراج مشااااروع  ملحة عن املشروع

الزراعة عامليا وخاصة فاي املنطقاة العربياة نظرا ملا تواجهه " الزراعية في املنطقة العربية

من املصاعت والتحديات كالتغير املناخي ونقص املياه، مما يهير سلبا على ألامن الغذائي 

غم مااان امتالكهاااا الكثياااار مااان املقومااااات التاااي تمكرهاااا ماااان تحقياااق التنميااااة فاااي املنطقاااة بااااالر 

الزراعياااة املساااتدامة، ساااعيا مرهاااا ملواجهاااة هاااذه التحاااديات مااان جهاااة  واساااتغالل الفااارص 

    التي تقدمها تكنولوجيات الاتصال واملعلومات للرهوض بهذا القطاع من جهة أخرى 

 ألاهداف 

 

 : يهدف هذا املشروع إلى 

  ألامن الغذائي العربي"تعزيز العمل العربي املشترك لتحقيق " 

  إدراج تكنولوجياااااااات الاتصاااااااال واملعلوماااااااات كمكاااااااّون أسا ااااااا ي صااااااالت إلاساااااااتراتيجيات

 الخاصة بالزراعة في املنطقة العربية

 في سد الفجوة الرقمية الريفية في املنطقة" الزراعة الالكترونية"تثمين دور 

البلدان 

 املنتفعة/املعنية

  جميع الدول العربية 

  بلدان عربية( 2: )الدراسات 

  بلدان عربية( 4: )املشاريع النموذجية 

 وزارات الاتصاالت العربية  ألاطراف املتدخلة

 وزارات الزراعة في املنطقة العربية 

 املركز العربي لدراسات املناطق الجافة وألاراض ي القاحلة 

  الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية 
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ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع ( : 4)الهدف 

م مدى الحياة للجميعا وتعزيز فرص
ّ
 لتعل

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

  العربية املنطقة داخل"  املستقبل أجل من بذور " هواوي   برنامج إطالق

  بقيااااااة ماااااان أكثاااااار والاتصااااااال املعلومااااااات تكنولوجيااااااا قطاااااااع بااااااه يزخاااااار بمااااااا قناعتهااااااا علااااااى بناااااااء ملحة عن املشروع

 امللااح ماان أنااه املنظمااة تاارى  عاليااة، تشااغيلية وطاقااة كبياارة اسااتثمارية فاارص ماان القطاعااات

 املباااادرة وروح وقدراتاااه ذكا اااه توظياااف علاااى ومسااااعدته العرباااي الشاااباب فاااي الاساااتثمار الياااوم

 .شغل مواطن على الحصول  أجل من التجديد في لديه

 للمسااهمة العربياة املنطقاة داخل" املستقبل بذور " هواوي  برنامج بإطالق املنظمة وبادرت

 املعلوماااااات تكنولوجياااااا مجاااااال فاااااي التااااادريت فرصاااااة تقاااااديم ع ااااار الشاااااابة املواهااااات تنمياااااة فاااااي

 البحااااااا  مجااااااااالت فاااااااي هاااااااواوي  خ اااااااراء بمعياااااااة بالصاااااااين للتااااااادريت هاااااااواوي  بمراكاااااااز والاتصاااااااال

 . والتصّرف والتجديد والتطوير

 ألاهداف 

 

 ع ااااار تنمياااااة تكنولوجياااااا املعلومااااات والاتصاااااال ع اااار قطااااااع /فاااااي جهاااااود التشاااااغيل دعاااام

 وتبهيل الشباب العربي وفقا ملتطلبات سوق الشغل العاملية

  فاي تكنولوجياا املعلوماات والاتصاال تذليل الفجاوة فاي الكفااءات والقادرات فاي مجاال

 املنطقة العربية

 لاادى الشااباب العربااي وتشااجيعه علااى مزيااد إلابااداع  والابتكااار فااي  تنميااة روح املبااادرة

 .املجال في إطار شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي
البلدان 

 املنتفعة/املعنية

 العربية البلدان كل 

 (02 )شاب من باعثي املشاريع في الدول العربية 

 .HUAWEI TECHNOLOGIES Co., Ltd تكنولوجيز هواوي  جموعةم  بالتعاون مع 
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ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع ( : 4)الهدف 

م مدى الحياة للجميعا وتعزيز فرص
ّ
 لتعل

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

  مستقبل أجل من العربية املنطقة في واملعاهد املدارس توصيل: " مشروع

   Connecting Schools for a Better Future"   أفضل            

 النا يااااااة املناااااااطق فااااااي ألاشااااااخاص ذلاااااا  فااااااي بمااااااا العااااااالم ع اااااار للجميااااااع متاحااااااا التعلاااااايم أصاااااابح ملحة عن املشروع

 .الانترنت شبكة وخاصة والاتصال، املعلومات تكنولوجيا بمساعدة واملعزولة

 

 هااااو" أفضاااال مساااتقبل أجاااال مااان العربيااااة املنطقااااة فاااي واملعاهااااد املااادارس توصاااايل: " مشاااروع

 املااادارس مااان عااادد لااارب  واملعلوماااات الاتصاااال لتكنولوجياااات العربياااة املنظماااة مااان مباااادرة

 تعليمياااااااة مااااااااّدة وتقاااااااديم الانترنااااااات بشااااااابكة) (  عربياااااااة دول ( 24) أرباااااااع فاااااااي الثانوياااااااة واملعاهاااااااد

 علاى. دولاة كاّل  فاي املوجاودة التعليمياة املنااج  مع تتماش ى والطالب التالميذ لفا دة تفاعلّية

 . قادمة مرحلة في  العربية الدول  باقي على التجربة هذه تعمم أن

 ألاهداف 

 

  والتطبيقات التي توفرهاا للمادارس تكنولوجيا املعلومات والاتصال تبمين النفاذ إلى

 في املناطق النا ية في البلدان العربية

  املااااااادارس تشااااااجيع ومسااااااااعدة الااااااادول العربياااااااة علاااااااى وضاااااااع خطااااااا  وطنياااااااة لتوصااااااايل

 واملعاهد الثانوية

 ألاقاااااال حظااااااا فااااااي /تحقيااااااق التنميااااااة الاقتصااااااادية والاجتماعيااااااة للمجتمعااااااات املعزولااااااة

ع اار النفاااذ   مسااتوى معملشااتهاالنفاااذ إلااى التكنولوجيااا فااي املنطقااة العربيااة  و تحسااين 

 إلى شبكة الانترنت 

 

البلدان 

 املنتفعة/املعنية

  البلدان العربية ألاقل نمّوا من / دول عربية ( 24)أربع 

  Millennium@EDU Sustainable Educationمبادرة   ألاطراف املتدخلة

  املنظمة من القطاع الخاص العربي و الدولي شركاء 
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تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل ( : 2)الهدف 

 النساء والفتيات

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

 "تمكين املرأة العربية ع ر تكنولوجيات الاتصال واملعلومات  : " مشروع

فاااي املنطقاااة العربياااة، ورغااام أن مكاناااة املااارأة ماااا فت ااات تتعااازز علاااى الصاااعيدين إلاجتمااااعي  ملحة عن املشروع

والاقتصااااادي، إال أن الفجااااوة الرقميااااة بيرهااااا وبااااين الرجاااال ال تاااازال كبياااارة فااااي العديااااد ماااان 

وأخاااااااااذا بعاااااااااين الاعتباااااااااار للتقاااااااااارير الدولياااااااااة حاااااااااول قااااااااادرة قطااااااااااع فاااااااااي هاااااااااذا إلاطاااااااااار . الااااااااادول 

أمااام نسااء وفتيااات املنطقااة " فاارص رقمياة"تكنولوجياات الاتصااال واملعلوماات علااى تاوفير 

تمكاااااااين املااااااارأة العربياااااااة ع ااااااار تكنولوجياااااااات الاتصاااااااال "باااااااادرت املنظماااااااة بااااااااقتراح مشاااااااروع 

 ."واملعلومات

 ألاهداف 

 

 : يهدف هذا املشروع إلى 

 باعتبارها فجوة العربية املنطقة في الجنسين بين الرقمية الفجوة تقليص على العمل 

 تكنولوجياات الاتصاال قطااع يقادمها التاي الفارص إلاساتفاد مان علاى والعمال تنموياة

  عن بعد العمل ومرها للتشغيل، الجديدة النماذج وخاصة للمرأة واملعلومات

 العربية وخاصة املرأة قبل من واملعلومات الاتصال تكنولوجيات استعمال نست رفع 

 ألاخرى  في املجاالت الفرص تكافئ عدم من الحد على يساعد مما الريفية املناطق في

 قادراتها ع ار وتنمياة واملعلوماات الاتصاال تكنولوجياات مجاال فاي العربياة املارأة تمكاين 

الالكترونيااة،  التجااارة : والاختصاااص الاحتياجااات حساات تدريبيااة دورات تاابمين

علاى  الحاوار فاي حلقاات املشااركة الصاغرى، املشااريع لباعثاات الالكتروناي التساوق 

 ....الانترنت شبكة
البلدان 

 املنتفعة/املعنية

  كال بلادان املنطقااة العربياة معنياة بهااذا املشاروع، ماع إعطاااء ألاولوياة للبلادان ألاقاال

 تطّورا في املجال وللمناطق الريفية

 

 العربية املرأة منظمة  بالتعاون مع 

 للتنمية الاسالمي البن  مجموعة 

لة
ّ
 وزارات الاتصاالت العربية  ألاطراف املتدخ

 الوزارات املعنية باملرأة في املنطقة العربية 
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تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل ( : 2)الهدف 

 النساء والفتيات

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

 "العربية املنطقة في الحرفيات للنساء إفتراض ي سوق  : " مشروع

باعتباااااااار أن الرهاااااااوض ببوضااااااااع املااااااارأة العربياااااااة يشاااااااكل بنااااااادا أساسااااااايا مااااااان بناااااااود أهاااااااداف  ملحة عن املشروع

املهسسااات واملنظمااات العربيااة، وبمااا أن املساااواة بااين الجنسااين حااق أسا اا ي ماان حقااوق 

املنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال إلانسان املدرجة ضمن املواييق الدولية بادرت 

  "السوق إلافتراض ي للنساء الحرفياات فاي املنطقاة العربياة": مشروع بإدراج  واملعلومات

لتمكااااين النساااااء الحرفيااااات فااااي املنطقااااة العربيااااة ماااان عاااارض وبيااااع منتوجاااااتهن عاااان طريااااق 

رة فااي  إلامكانيااات اساتغاللالانترنات وذلا  فااي إطاار رؤيااة جديادة تعتمااد أساساا علااى 
ّ
املتاوف

املناااطق الريفيااة ماان جهااة وعلااى املسااتوى التكنولااوفي للنساااء الحرفيااات فااي هااذه املناااطق 

 . من جهة أخرى 

 

 ألاهداف 

 

إعتباااااااارا لااااااادور املااااااارأة العربياااااااة فاااااااي املجتماااااااع، وفاااااااي إطاااااااار مزياااااااد دعااااااام مساااااااااهمتها 

: الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة، تتمحور أهداف املشروع حول   

  الفجوة الرقمّية الجندرية في املنطقة العربيةالحد من. 

  لخدماااة املااارأة العربيااااة خاّصاااة فاااي املناااااطق تكنولوجياااا املعلوماااات والاتصااااال  تساااخير

 .الريفية

  تمكااااين املااااارأة الحرفياااااة فااااي املنطقاااااة العربياااااة وتعزيااااز قااااادراتها إلدارة عملّياااااة التساااااويق

 .والبيع الالكتروني ملنتجاتها

 
البلدان 

 املنتفعة/املعنية

  تكنولوجياااااااا ألاقااااااال نماااااااّوا فاااااااي مجاااااااال عربياااااااة مااااااان  بلااااااادان (4)إختياااااااار : املرحلاااااااة ألاولاااااااى

ر فيها البنية والوسا ل ألاساسّية لتنفيذ املشروع) املعلومات والاتصال
ّ
 (التي تتوف

  تعميم التجربة على كل الدول العربية: املرحلة الثانية 

 

 العربيةمنظمة املرأة   بالتعاون مع 
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تعزيز النمو الاقتصادي املطرد والشامل للجميع ( : 8)الهدف 

واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الال ق 

 للجميع

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

 AYENet" شبكة تمكين الشباب العربي: " مشروع

 في مجال /املبادرة العربية لتعزيز فرص العمل للشباب العربي ع ر            

 تكنولوجيات الاتصال واملعلومات            

هااااااااااااااي مبااااااااااااااادرة ماااااااااااااان املنظمااااااااااااااة العربيااااااااااااااة " تمكااااااااااااااين الشااااااااااااااباب العربااااااااااااااي"مشااااااااااااااروع شاااااااااااااابكة  ملحة عن املشروع

ع ااااااااار /لتكنولوجيااااااااات الاتصااااااااال واملعلومااااااااات لتعزياااااااااز فاااااااارص العماااااااال للشاااااااااباب العربااااااااي فااااااااي

مجااااااااااال تكنولوجيااااااااااات الاتصااااااااااال واملعلومااااااااااات عاااااااااان طريااااااااااق دعاااااااااام الحااااااااااوار مااااااااااع مختلااااااااااف 

انااااااات ألاطااااااراف املعنيااااااة مااااااان قطاااااااع عماااااااومي وقطاااااااع خاااااااص دولاااااااي ومجتمااااااع مااااااادني إلااااااى ج

ساااااااال   إلاشااااااااراف املختصااااااااة فااااااااي قطاااااااااع التشااااااااغيل أو فااااااااي قطاااااااااع تكنولوجيااااااااات الاتصااااااااال 

واملعلومااااااااات فااااااااي الاااااااادول العربيااااااااة حااااااااول الفاااااااارص التااااااااي يقاااااااادمها القطاااااااااع لسااااااااوق الشااااااااغل 

فااااااااي املنطقااااااااة التااااااااي تشااااااااهد توافااااااااد عشاااااااارات املاليااااااااين ماااااااان طااااااااالبي الشااااااااغل ، وإلااااااااى تبهياااااااال 

   .الشباب العربي وفقا ملتطلبات سوق الشغل العاملية

 ألاهداف 

 

 : يهدف هذا املشروع إلى 

  دعااااااااام جهاااااااااود تشااااااااااغيل الشاااااااااباب العربااااااااااي فاااااااااي وع ااااااااار قطاااااااااااع تكنولوجياااااااااات الاتصااااااااااال

 واملعلومات بمشاركة جميع ألاطراف املعنية بتنمية القدرات والتشغيل

  زيادة الوعي لدى الشباب حول إلامكانيات الكبيرة التي يوفرها القطاع للتشغيل 

  لدى الشاباب وتشاجيعهم علاى مزياد إلاباداع  والابتكاار فاي املجاال تنمية روح املبادرة

 في إطار شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي
البلدان 

 املنتفعة/املعنية

 مع مراعاة ألاولوية وفقا لحاجيات بعض البلدان جميع الدول العربية 

 منظمة العمل العربية  الشركاء

 مجموعة البن  الاسالمي للتنمية 

  لبنان -لالتصاالت " أوجيرو"هيئة 

 وزارات الاتصاالت العربية  ألاطراف املتدخلة

 الوزارات املعنية بالتشغيل والشباب في املنطقة العربية 
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 وتحفيز الصمود، على قادرة تحتية بنى إقامة( : 1)الهدف 

 الابتكار وتشجيع واملستدام، لجميعل الشامل التصنيع

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

 " الصناعية باألقمار للمالحة" بيدو" التميز مركز إنشاء"  : مشروع

          BeiDou/GNSS Center of Excellence    

 بين التعاون  إطار في " الصناعية باألقمار للمالحة" بيدو" التميز مركز إنشاء"  مشروع يبتي ملحة عن املشروع

 العربيااااااة املنظمااااااة تكااااااون  أن تقااااااّرر  و. الشااااااعبية الصااااااين وجمهوريااااااة العربيااااااة الاااااادول  جامعااااااة

 .املركز هذا الحتضان العربية آلالية واملعلومات الاتصال لتكنولوجيات

 النظاااام حاااول  ألافكاااار وتباااادل للتعااااون  سااااحة هاااذا،" التمّياااز مركاااز" يكاااون  أن املنتظااار ومااان

 – عربيااااااة أنشااااااطة إنجاااااااز إلااااااى باإلضاااااافة ،(BeiDou) الصااااااناعية باألقمااااااار للمالحااااااة الصااااايني

 املجاااااال فاااااي العلماااااي البحااااا  وتطاااااوير العربياااااة الكفااااااءات تنمياااااة إلاااااى تهااااادف مشاااااتركة صاااااملنية

 والتعلااايم، والتقيااايم، الرصاااد ذلااا  فاااي بماااا العلمياااة والبحاااوث الفنياااة الدراساااات و الناادوات)

 (.والتدريت

 : وسوف يكون للمركز العديد من املزايا والفوا د بما في ذل  

  فضاء للمنطقة العربية لتنمية الكفاءات في مجال املالحة ع ر ألاقمار توفير

 الصناعية

 تنمية البح  العلمي 

  
ّ
 التمك

ّ
م في نظم املالحة ع ر ألاقمار الصناعية، الذي سيكون مكسبا هاما ن والتحك

 نظاما خاصا بهبالنسبة للعالم العربي الذي ال يمل  إلى حد آلان 

 

 ألاهداف 

 

 في الدول العربية" بيدو"نظم /تطبيقات التعريف وترويج 

 تنمية التكنولوجيات والتطبيقات وتنمية املوارد البشرية في املجال 

  تطوير ألابحاث املشتركة في مجال شبكات املالحة الفضا ية بما ذل  الرصد

 والتقييم

 التعليم والتدريت 

البلدان 

 املنتفعة/املعنية

 كل الدول العربية 

 CSNOمكتت املالحة الفضا ية الصيني   الشركاء
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 وتحفيز الصمود، على قادرة تحتية بنى إقامة( : 1)الهدف 

 الابتكار وتشجيع واملستدام، لجميعل الشامل التصنيع

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

 " خدمات الحوسبة السحابية في املنطقة العربية"  : مشروع

           

يتمياز بالتشااب  والتاراب  الشاديد وب اروز العدياد ماان " مجتماع معلوماات"نعامل  الياوم فاي  املشروعملحة عن 

التاااي تعاااّرف ببمهاااا مجموعاااة " الحوسااابة الساااحابية"املفااااهيم التكنولوجياااة الجديااادة مثااال 

املصااادر وألانظمااة الحاسااوبية املتااوافرة تحاات الطلاات ع اار شاابكة الانترناات والتااي تسااتطيع 

دمات الحاسوبية املتكاملة دون التقيد باملوارد املحلية بهدف التملسير توفير عدد من الخ

  .على املستعمل

مااااان أهاااام الاتجاهاااااات التكنولوجيااااة الك ااااارى التااااي نشاااااهدها " الحوسااااابة السااااحابية"وتعت اااار 

الياااوم، إذ إكتسااابت شاااعبية كبيااارة ع ااار العاااالم،  ملاااا لهاااا مااان تااابيير إيجاااابي علاااى الحكوماااات 

خادمات الحوسابة "فاي هاذا إلاطاار تقاّدمت املنظماة بمشاروع  .واملهسسات على حد سواء

ملسااااعدة الااادول العربياااة علاااى الاساااتفادمة مااان الخااادمات " السااحابية فاااي املنطقاااة العربياااة

 .التي تقّدمها تكنولوجيات الحوسبة السحابية

 ألاهداف 

 

 : يهدف هذا املشروع إلى 

  الحوسااااااااابة "تتيحهاااااااااا بحااااااااا  السااااااااابل الكفيلاااااااااة لالنتفااااااااااع بالخااااااااادمات والفااااااااارص التاااااااااي

رهااااااااا هااااااااذه " السااااااااحابية
ّ
ومساااااااااعدة الاااااااادول العربيااااااااة علااااااااى اسااااااااتغالل املزايااااااااا التااااااااي توف

 .التكنولوجيات

البلدان 

 املنتفعة/املعنية

 كل الدول العربية 

 وزارات الاتصاالت العربية  ألاطراف املتدخلة
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 وتحفيز الصمود، على قادرة تحتية بنى إقامة( : 1)الهدف 

 الابتكار وتشجيع واملستدام، لجميعل الشامل التصنيع

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

 إلافريقية لهياكل املصادقة -الشبكة العربية : الثقة الرقمّية " : مشروع

          " الالكترونية

 الانترناات شاابكة ع اار إلالكترونيااة املبااادالت وسااّرية سااالمة تاابمين أن وباعتبااار إلاطااار هااذا فااي ملحة عن املشروع

 املصاااااااادقة وأن املساااااااتهل  يقاااااااة اكتسااااااااب فاااااااي املساااااااهمة الهاّماااااااة العوامااااااال مااااااان عاااااااامال تمثاااااال

 ماااان محااااي  إرساااااء علااااى املساااااعدة شاااابمها ماااان العمااااومي املفتاااااح هيكاااال وإنشاااااء الالكترونيااااة

 لهيكال إلافريقاي/العرباي املنتادى" مشاروع  املنظمة أطلقت الالكترونية، املعامالت في الثقة

 املصااااااااادقة لهياكاااااااال إفريقيااااااااة/عربيااااااااة شاااااااابكة إرساااااااااء عاااااااان عبااااااااارة وهااااااااو" العمااااااااومي املفتاااااااااح

 ساالمة وتابمين الالكترونياة التجاارة تطاوير علاى يسااعد مماا العربياة البلادان فاي الالكترونياة

 .وإلافريقية العربية البلدان بين الانترنت شبكة ع ر الالكترونية املبادالت وسرّية

 ألاهداف 

 

 املصاااااااااادقة الالكترونياااااااااة واملفتااااااااااح العماااااااااومي فاااااااااي املنطقاااااااااة العربياااااااااة  تجمياااااااااع هياكااااااااال

وإلافريقياااة فاااي إطاااار شااابكة موحااادة لهياكااال املصاااادقة إلالكترونياااة لتباااادل التجاااارب 

 الناجحة ونقل الخ رات بين دول املنطقتين

  العمااال علاااى مواءماااة ألانظماااة والاعتاااراف املتباااادل باااين هياكااال املصاااادقة الالكترونياااة

 الافريقية وبقية دول العالم/ لعربيةبين الدول ا

 إرساء إطار آمن لتطوير التجارة واملبادالت الالكترونية في الدول العربية وإلافريقية 

  فااااي الاااادول العربيااااة  "هيكاااال املفتاااااح العمااااومي"التجااااارب الناجحااااة فااااي مجااااال إرساااااء

 وإلافريقية

  معتارف بهاا دولياا فاي تحسين التعاون والتنسيق بيرها لوضع معاايير أساساية مشاتركة

 مجال السالمة املعلوماتية والتوقيع إلالكتروني

  

البلدان 

 املنتفعة/املعنية

 كل الدول العربية والافريقية 

 الاتحاد الافريقي لالتصاالت  بالتعاون مع 

 وكالة املصادقة الالكترونية بجمهورية السودان/سلطة 

 التونسيةوكالة املصادقة الالكترونية بالجمهورية /سلطة 
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الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما ( : 02)الهدف 

 بيرها

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

  "العربية املنطقة في الحرفيات للنساء إفتراض ي سوق  : " مشروع: املرأة 

 (2 الهدفتم التطرق إليه في )   

 "الرقمي داخل املنطقة العربيةتنمية النفاذ : "مشروع : ألاشخاص املعوقين 

 (0 الهدفتم التطرق إليه في )  

 : التعليم 

    العربية املنطقة داخل"  املستقبل أجل من بذور " هواوي   برنامج إطالق -

 "   أفضل مستقبل أجل من العربية املنطقة في واملعاهد املدارس توصيل: مشروع  -

 (4 الهدففي  متم التطرق إليه)  
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جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة ( : 00)الهدف 

 للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

 املعلومات    تكنولوجيا مجال في الجديدة والاستراتيجيات التحّديات" برنامج

 "والاتصال

  أنترنت ألاشياء : "فريق عمل" 

  واقع وتحّديات أنترنت ألاشياء في املنطقة العربية": دراسة حول" 

 املدن الذكّية: "حوارية رفيعة املستوى حول  لقاءات "Smart Citiesأنترنت "و

والواقع الافتراض ي  Arificial Intelligence "الذكاء الاصطناعي"و  IoT" ألاشياء
Virtual Reality 

 

 "تكنولوجيا املعلومات والاتصالالتحّديات والاستراتيجيات الجديدة في مجال "برنامج  ال رنامجملحة عن 

فااي وصااّناع القاارار هااو عبااارة عاان لقاااءات حواريااة رفيعااة املسااتوى، تجمااع الاطااارات العليااا 

املنطقاااااااااااة العربياااااااااااة ساااااااااااواءا مااااااااااان القطااااااااااااع العماااااااااااومي أو القطااااااااااااع الخااااااااااااص أو املنظماااااااااااات 

وزياار، وزياار دولااة، نا اات وزياار، وكياال  بدرجااة املتخصصااة التابعااة لجامعااة الاادول العربيااة

 Hotهاّماااة وقضاااايا  مواضاااايعطاااارح ومناقشاااة ل ...، ماااديروزارة، أماااين عاااام، ماااادير عاااام

Topics   ذات تكنولوجيااااااا املعلومااااااات والاتصااااااال متصاااااالة باااااا خر املسااااااتجدات فااااااي مجااااااال

 .الاهتمام املشترك

 

 ألاهداف 

 

 إستعراض التجارب الناجحة في الدول العربية 

  املجاااااااالس الخاااااااروج بتوصااااااايات ياااااااتّم توييقهاااااااا لعرضاااااااها علاااااااى مجلاااااااس املنظماااااااة وعلاااااااى

ألاخرى التابعة لجامعة الدول العربياة ووضاعها فاي متنااول الجمياع بعاد  املتخصصة

 .التصديق عليها
البلدان 

 املنتفعة/املعنية

  كل البلدان العربية 
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املناخ إتخاذ إجراءات عاجلة للتصّدي لتغّير ( : 00)الهدف 

 وآياره

   املنظمة ذات العالقة ومشاريع برامج

ر والتعافي من الكوارث في مجال العربّية تنمية القدرات"برنامج 
ّ
 "إلانذار املبك

  ضمان إستمرارية العمل: التخطي  للتعافي من الكوارث "برنامج تدريبي" 

إلااااااااااااى كاريااااااااااااة قااااااااااااد تكااااااااااااون   العااااااااااااالمأي مكااااااااااااان فااااااااااااي أن يتعاااااااااااارض  واملحتماااااااااااال ماااااااااااان الطبي ااااااااااااي ال رنامجملحة عن 

وضااااااااع ولهااااااااذا الساااااااابت أصاااااااابح ماااااااان املهاااااااام جاااااااادا عنااااااااد . طبيعيااااااااة أو ماااااااان صاااااااانع إلانسااااااااان 

ضااااااااااااامان اساااااااااااااتمرارية " خطاااااااااااااة لألعماااااااااااااال الاهتماااااااااااااام بمحاااااااااااااور أسا ااااااااااااا ي وحياااااااااااااوي  وهاااااااااااااو 

ويرجاااااااااع هاااااااااذا الاهتماااااااااام نظااااااااارا لتقاااااااااارب الخااااااااادمات "   ألاعماااااااااال والتعاااااااااافي مااااااااان الكاااااااااوارث

الشاااااااااابكية وإمكانيااااااااااة الوصااااااااااول  إلااااااااااى البيانااااااااااات وألاصااااااااااول الحساسااااااااااة فااااااااااي أي وقاااااااااات وآي 

 . مكان 

   فااااااااااااي هاااااااااااااذا إلاطاااااااااااااار وضاااااااااااااعت املنظماااااااااااااة برنااااااااااااامج لتنمياااااااااااااة القااااااااااااادارت العربياااااااااااااة فاااااااااااااي مجاااااااااااااال

اااااار والتعااااااافي ماااااان الكااااااوارث واسااااااتمرارية العمااااال"
ّ
العربيااااااة لتاااااادريت الكااااااوادر " إلاناااااذار املبك

فااااااااااااي مجااااااااااااال تكنولوجيااااااااااااات الاتصااااااااااااال واملعلومااااااااااااات علااااااااااااى إكتساااااااااااااب املعرفااااااااااااة و  العاملااااااااااااة

املهااااااااااارات التكنولوجيااااااااااة الالزمااااااااااة للتصااااااااااّدي إلااااااااااى الكااااااااااوارث وألازمااااااااااات طبيعيااااااااااة كاناااااااااات أو 

   . بشرّية والتي من شبمها أن تبير على كل القطاعا الحيوّية

 ألاهداف 

 

إلاساااااتجابة فاااااي حالاااااة : التالياااااة  املحااااااور الر ملساااااية تغطاااااي هاااااذه ال ااااارامج التدريبياااااة الدورّياااااة

 وأفضال العاملّياة املعاايير  علاى التركياز مع الكوارث من والتعافي ألاعمال الطوارئ و إستمرارية

 :الحاالت الفعلية  في املجال وهي كالتالي دراسةتهدف إلى و  املمارسات،

  ر للكوارث
ّ
 الانذار املبك

  التجارية ألاعمال تبيير تقييم استكمال كيفية. 

  عند حدوث كارية تنفيذها يسهل التي الخط  كتابة كيفية. 

  ومدى نجاحها   العمل خط  اختبار كيفية. 

  الامتثال ومتطلبات الحسابات، ومراجعة العمالء، تلبية احتياجات كيفية 

 والتوقعات التنظيمية

وألاطراف البلدان 

 املنتفعة/املعنية

  كل البلدان العربية 

وزارات الاتصاالت والهياكل )القطاع العمومي العامل في املجال  :املعنّية  ألاطراف

وكاالت السالمة املعلوماتية، هيئات تنظيم قطاع الاتصاالت، /، هيئات(التابعة لها

مجال تكنولوجيا الاتصال واملعلومات،  العاملةمهسسات البح  الخاّصة و الشركات 

  ...مزودو الخدمات و مشغلو شبكات الاتصاالت، املهسسات التعليمية، 
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 شراكات من أجل ألاهداف( : 01)الهدف 

 ألاطااااراف متعاااددة بماااا أن أهاااداف التنمياااة املساااتدامة موجهااااة للجمياااع فاااإن املساااهولية علااااى تنفياااذها يجااات أن

  .والدولي والاقليمي املحلي املستوى  على التعاون  على تعتمد

 هاماا قساطا واملعلوماات الاتصاال لتكنولوجياات العربياة املنظماةومناذ إنطاالق أشاغالها كرسات  الساياق، هاذا في

  تسامح التاي السابل أنجاع إليجااد  الدولياة املجموعاة مان وشاركائها  أعضاائها ماع والتنسايق التشاور  في  جهودها من

 التطاّورات آخار ومواكباة التجاارب، وتباادل شارا حه، بمختلاف العرباي الاوطن داخال للجمياع رقمية  فرص بتوفير

لااااات وقاااااد. املجاااااال فااااي
ّ
 الهيئاااااات مااااان العدياااااد ماااااع والشاااااراكة التعااااااون  إتفاقياااااات مااااان العدياااااد باااااإبرام الجهاااااود هاااااذه كلل

 .املجال في العاملة والدولّية إلاقليمية

 :ستعمل املنظمة على  0202إلتزامها في املساهمة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة  وفي إطار 

 تفعيل شراكاتها القا مة مع املنظمات املتخّصصة العربية والدولية بما يخدم خطة التنمية املستدامة 

 خرطاااة فاااايمواصااالة الجهاااود لاااارب  عالقاااات تعاااااون جديااادة مااااع هيئاااات وشاااركات إقليميااااة ودولياااة أخاااارى من 

 تنفيذ ألاهداف الانما ية

  املشاااركة فاااي الجهاااود العربياااة والدولّيااة الرامياااة إلاااى بلاااوغ أهاااداف وغايااات التنمياااة املساااتدامة وخاصاااة مرهاااا

 .التي تخدم املنطقة العربية بصورة مباشرة
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وما يقابلها من أنشطة خطة عمل املنظمة  0202أهداف التنمية املستدامة  .4

  0201لسنة 

 

 

ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل ( : 4)الهدف 

م مدى الحياة للجميعا للجميع وتعزيز فرص
ّ
 لتعل

   0201أنشطة املنظمة لسنة 

 داخل " بذور من أجل املستقبل"إطالق برنامج هواوي : مشروع 

 املنطقة العربية             

        مجاالت في العربي الشباب من نخبة لفا دة تدريبية ورشة تنظيم[ 0]

 والتجديد والتطوير البح              

  0201 تموز /يوليو:  التاريخ  التفاصيل

 الصين - للتدريت هواوي  مركز:  املكان 

  تكنولوجيز هواوي  شركة:  مع بالتعاون 

 العربية الدول  في املشاريع باعثي من شباب 02:  املعنية الفئات 

 غير الدول  فيها بما العربية الدول  كل تشمل املبادرة هذه:   مالحظة 

 امللفات على باالعتماد الشباب اختيار سيقع و . باملنظمة ألاعضاء

  من لعربيةا املنطقة في واملعاهد املدارس توصيل»:  مشروع

          «أفضل مستقبل أجل            

 عربية دول  4 في مدارس 4 توصيل  [ 0]            

  0201 سنة خالل:  التاريخ  التفاصيل

 عربية دول  4:  املكان 

  مبادرة:  مع بالتعاون  Millennium@EDU  

 آخرين شركاء عن البح  طور  في 

 نموا ألاقل العربية الدول :  املعنية الفئات  

 تمويلّية مصادر ايجاد على العمل سيقع:   مالحظة 
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تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل ( : 2)الهدف 

 والفتياتالنساء 

   0201أنشطة املنظمة لسنة 

 " تمكين املرأة العربية ع ر تكنولوجيات الاتصال واملعلومات : " مشروع

 «العربية املنطقة في الحرفيات للنساء إفتراض ي سوق »تطوير  [ 0]

  0201إطالق بوابة التسويق الالكتروني سنة   التفاصيل

 تدريبملتين دورتين [ 0]            

  0201:  التاريخ  التفاصيل 

 أخرى  دولة+  تونس:   املكان 

  العربية املرأة منظمة:  مع بالتعاون 

 املناطق في خاصة العربية املنطقة في الحرفيات النساء:  املعنية الفئات 

 الريفية

   اختيارهن سملتم الالتي الحرفيات للنساء موّجهة تدريبية دورات:  مالحظة 

 البوابة صلت  منتجاتهن لعرض
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 الصمود، على قادرة تحتية بنى إقامة( : 1)الهدف 

 وتشجيع واملستدام، لجميعل الشامل التصنيع وتحفيز

 الابتكار

   0201أنشطة املنظمة لسنة 

 " الصناعية باألقمار للمالحة" بيدو" التميز مركز إنشاء"  : مشروع

          BeiDou/GNSS Center of Excellence    

 «تهيئة مركز التمّيز» [ 0]

  0201 التفاصيل

 

  باألقمار املالحة شبكات بمنظومة للتعريف تدريبملتين دورتين[ 0]             

 ”بايدو نظام“الصناعية                     

 0201 لسنة الرابع الثالثي خالل ودورة الثالثي الثاني خالل دورة:  التاريخ  التفاصيل

 التونسية الجمهورية/تونس:  املكان 

  الصناعية ألاقمار ع ر للمالحة الصيني املكتت:  مع بالتعاون CSNO 

 املعنية الفئات  : 

 واملعلومات الاتصال تكنولوجيا مجال في العاملة الشركات -

 البح  مهسسات -

 الاتصاالت شبكات مشغلو -

 التعليمية املهسسات -

ألاول  العربي-الصيني املنتدى تنظيم في املشاركة[ 0]                                                                                             
              First China-Arab States BeiDou Cooperation Forum 

  0201 أيار/مايو 00:  التاريخ  التفاصيل

  الصين - شانغهاي:  املكان 
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 الصمود، على قادرة تحتية بنى إقامة( : 1)الهدف 

 وتشجيع واملستدام، لجميعل الشامل التصنيع وتحفيز

 الابتكار

   0201أنشطة املنظمة لسنة 

 إلافريقية لهياكل املصادقة -الشبكة العربية : الثقة الرقمّية " : مشروع

          " الالكترونية

  واملبادالت الالكترونية املصادقة هياكل“:  حول  الدراسة إستكمال [0]

 ”والتنظيمية التقنية الجوانت:   والافريقية العربية املنطقة في الالكترونية             

  0201 التفاصيل

 

 وهيكل  الالكترونية املصادقة“ حول  إلافريقي العربي املنتدى تنظيم[ 0]             

 ألاولى الدورة  ”املفتاح العمومي                    

 0201الثالثي الثال  لسنة : التاريخ  التفاصيل

  سلطنة عمان: املكان 

  املركز الوطني للتصديق و  لإلتصاالت إلافريقي إلاتحاد:  مع بالتعاون

 هيئة تقنية املعلومات بسلطنة عمان -الالكتروني 

 املعنية الفئات :  

  الالكترونية املصادقة سلطات -

  وإلافريقية العربية الدول  في  الحلول  مزودي -

 باملوضوع املعنية ألاطراف كل -

 املصادقة حلول  في متخصص ملعرض موازيا املنتدى سيكون :   مالحظة 

 إلالكترونية
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جعل املدن واملستوطنات البشرية ( : 00)الهدف 

 شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

   0201أنشطة املنظمة لسنة 

        "   التحّديات والاستراتيجيات الجديدة لالتصاالت" : برنامج

  مجال في العربية املنطقة وآفاق واقع“:  املستوى  رفيع لقاء[ 0]

 Exhibition معرض+ “  IoT الاشياء انترنت حلول       

  0201 ألاول  السدا  ي:  التاريخ  التفاصيل

 بعد يحدد لم:  املكان 

  بعد يحدد لم:  مع بالتعاون 

 املعنية الفئات :  

 املعلومات وتكنولوجيا الاتصاالت وزارات -  

 القطاع منظمو -  

 الاتصاالت مشغلو -  

 وألاجهزة للشبكات املزودة الشركات  -

 ”ألاشياء أنترنت حول  املنظمة عمل فريق“ جديد عمل فريق تكوين[ 0]            

 ”املنطقة العربية في ألاشياء أنترنت وتحّديات واقع“:  حول  دراسة[ 0]            

  وألاجنبي العربي الاستثمار وتشجيع الذكية املدن“:  عمل ورشة[ 4]            

 “   واملعلومات الاتصال تكنولوجيا مجال في العربية باملنطقة             

 Exhibition معرض+              

 0201  الثاني السدا  ي:  التاريخ  التفاصيل

 دبي:  املكان 

  لالتصاالت الدولي الاتحاد:  مع بالتعاون 
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إتخاذ إجراءات عاجلة للتصّدي لتغّير ( : 00)الهدف 

 املناخ وآياره

   0201أنشطة املنظمة لسنة 

ر والتعافي من "برنامج 
ّ
 تنمية القدرات العربّية في مجال إلانذار املبك

 "الكوارث

 ضمان إستمرارية : التخطي  للتعافي من الكوارث "دورة تدريبية 

 "العمل            

 لم يحدد بعد: التاريخ   التفاصيل

  الجمهورية التونسية -تونس : املكان 

 املعنية الفئات : 

 ،(لهاااا التابعاااة والهياكااال الاتصااااالت وزارات) املجاااال فاااي العامااال العماااومي القطااااع 

 الشاركات الاتصااالت، قطااع تنظايم هيئاات املعلوماتياة، الساالمة وكاالت/هيئات

 مجااال فااي البحاا  مهسسااات واملعلومااات، الاتصااال تكنولوجيااا مجااال فااي العاملااة

 شااااااااااااابكات مشاااااااااااااغلو و الخااااااااااااادمات مااااااااااااازودو واملعلوماااااااااااااات، الاتصاااااااااااااال تكنولوجياااااااااااااا

 باملوضوع املعنية ألاطراف كل التعليمية، املهسسات الاتصاالت،
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 شراكات من أجل ألاهداف( : 01)الهدف 

   0201أنشطة املنظمة لسنة 

 دافع للنمّو الاقتصادي داخل املنطقة  -الاستثمار الرقمي : برنامج 

 العربية             

 (ألاولى الدورة) إستثمارية عمل ورشة تنظيم[ 0]

 (ألاولى الدورة) إستثمارية عمل ورشة تنظيم  [1] التفاصيل

  

 0201 نملسان/أفريل 01-06:  التاريخ  

 العراق - بغداد:  املكان  

  الشبكة لخدمات العامة الشركة و - الاتصاالت وزراة:   مع بالتعاون 

   العراق جمهورية -  للمعلومات الدولية

 املعنية الفئات :  

 املعلومات وتكنولوجيا الاتصاالت وزارات - 

 املجال في العاملة العراقية الخاص القطاع شركات - 

 املجال في العاملة العربية الخاص القطاع شركات- 

 
 

 


