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ندة األج(رؤیة اإلسكوا لمنھجیة إعداد االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
)الرقمیة العربیة

.

اج وضعت اإلسكوا ھذه الوثیقة حول أسالیب العمل إلنت
یا وتطوير وتنفیذ االستراتیجیة العربیة لتكنولوج

لك وذ) األجندة الرقمیة العربیة(المعلومات واالتصاالت 
:بناء على

لفريق عمل بلورة 29توصیات االجتماع ال •
ت االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا االتصاال

والمعلومات،

والتي اعتمدت من قبل المكتب التنفیذي في•
ديسمبر /كانون األول17في 45اجتماعه ال 

23، وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه ال 2019
2019ديسمبر /كانوناألول18في 
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یا المعلومات رؤیة اإلسكوا حول أسالیب العمل إلنتاج وتطویر وتنفیذ االستراتیجیة العربیة لتكنولوج
)األجندة الرقمیة العربیة(واالتصاالت 

.

لفريق العمل العربي حول 30تم تقديمھا خالل االجتماع ال •
18االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، في 

. 2020يولیو /تموز

لفريق 31تّمت مراجعتھا وإعادة عرضھا واعتمادھا خالل االجتماع ال •
، 2020سبتمبر /أيلول29عمل جامعة الدول العربیة المنعقد في 

تمت مصادقتھا من قبل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات•
2020ديسمبر /كانون األول18في 
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واالتصاالت المنھجیة الجدیدة المقترحة لتطویر وتنفیذ االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات
)األجندة الرقمیة العربیة(

.

:بینتعمد إلى إطالق مشروع للتعاون الفني المشتركاعتماد مقاربة جديدة

إلسكوا ا•

جامعة الدول العربیة •

أعضاء فريق العمل العربي لالستراتیجیة العربیةالدول العربیة•

االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات العرب،ممثلي السادة وزراء•

ذات العالقة والمنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة واألممیة ذاتمن وبمشاركة•
االھتمام، 



© Copyright ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without written permission

تصاالت ھدف المشروع المشترك لتطویر وتنفیذ االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واال
)األجندة الرقمیة العربیة(

.

:المشترك إلى يھدف المشروع 

األجندة "عربي طويل األجل، تحت مسمى إلى وضع وثیقة مشتركة إلطار عمل•
، مصحوبة "تواالتصاالواالستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات-العربیة الرقمیة
إلى تفعیل تلك األجندةترمي " تنفیذيةخطة عمل"بمقترح 

وتتضمن تكون مماثلة ألجندات األقالیم األخرى، كأوروبا وأفريقیا وأمريكا الالتینیة،•
مجموعة من أھم المشاريع والمبادرات التنفیذية لتفعیل األجندة
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.المراحل المختلفة المقترحة إلعداد االسترتیجیة

:مراحل4تنقسم محطات إعداد الوثیقة إلى 

الفريق بالتشاور مع الشركاء ، قام 2021مارس /آذارإلى 2020ديسمبر /ولاألكانون من: مرحلة التكوين واإلعداد• 
. لبنیة األجندة واالستراتیجیة، يتضمن المحاور األساسیة والفرعیة)مقترح(بوضع ھیكل أساسي

ورشة العمل المشتركة األولى على -2021مارس /آذار23في مرحلة تفعیل الشراكات وتعبئة الموارد؛ • 
لیة لفريق العمل العربي حول االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، بھدف إطالق عم32ھامش الدورة 

.  صلةالتصمیم واالتفاق على منھجیة العمل مع الشركاء وذلك باتباع نھج تشاركي في تصمیم ھذه األجندة والمراحل ذات ال

األخیر أبريل والربع/كما وتمت الحقا مناقشة  ھذه العملیة مع مختلف الشركاء في اجتماعات غیر رسمیة، عقدت بین نیسان
2021من عام 

لمشتركةمن خالل اآللیة المركزية للتعاون البحثي والفني و اللجنة الفنیة ا: مرحلة التألیف والصیاغة الفنیة• 

.مرحلة اإلنھاء واالعتماد واإلطالق• 
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.مرحلة التألیف والصیاغة الفنیة

: اآللیة المركزية للتعاون البحثي والفني 

.  تكون معنیة بتطوير المحتوى العلمي لألجندة واالستراتیجیة وخطة العمل التنفیذية•

ق من الخبراء تضم عدد من الباحثین الفنیین اإلقلیمیین والدولیین من منظمات دولیة وإقلیمیة وجھات داعمة للعمل مع فري•
والباحثین في اإلسكوا،

وفق (لھا كنقطة ارتكاز بحثیة وطنیة) أو أكثر(تقوم كل دولة عربیة راغبة في االنضمام إلى المشروع بتسمیة باحث وطني •
الدولیینللعمل بتواصل مع فريق الخبراء والباحثین في اإلسكوا والباحثین الفنیین اإلقلیمیین و) المواصفات المحددة

:  اللجنة الفنیة المشتركة

حلقة تكون بمثابة" اللجنة الفنیة المشتركة"يشكل فريق العمل العربي لبلورة االستراتیجیة مجموعة عمل مصغرة •
.  التواصل الدائمة بین فريق العمل العربي لبلورة االستراتیجیة وفريق اإلسكوا والجامعة

وتضم ممثل عن كل دولة عربیة راغبة في االنضمام إلى المشروع، باالضافة إلى ممثل عن كل منظمة تشارك في •
المشروع
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مرحلة التألیف والصیاغة الفنیة
من خالل اآللیة المركزیة للتعاون البحثي والفني و اللجنة الفنیة المشتركة 

.

2021خالل العام 

االجتماع األول للجنة الفنیة المشتركة--2021سبتمبر /أيلول27•

:2021نوفمبر /تشرين الثاني23-25•

االجتماع الثاني للجنة الفنیة المشتركة •

عاون ورشة عمل مّخصصة للباحثین والخبراء من الدول والمنظمات المنضمة للمشروع ضمن اآللیة المركزية للت•
البحثي والفني

قمیة لألجندة الربإنھاء المسودة الثانیة ھدفت ھذه االجتماعات إلى تنسیق العمل البحثي التشاركي واإلجراءات الخاصة 
2021ديسمبر /كانون األول21لفريق العمل العربي حول االستراتیجیة في 33العربیة لرفعھا للدورة  
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مرحلة التألیف والصیاغة الفنیة
من خالل اآللیة المركزیة للتعاون البحثي والفني و اللجنة الفنیة المشتركة 

.

2022خالل العام 

لیة ، اجتماع الخبراء المّخصص للباحثین والخبراء من الدول والمنظمات المنضّمة للمشروع ضمن اآل2022مارس /آذار7-10•
. المركزية للتعاون البحثي والفني

لألجندة الرقمیة العربیةبإنھاء المسودة الثالثة ھدف االجتماع  الى تنسیق العمل  واإلجراءات الخاصة 

ندة األج(، اجتماع الخبراء اإلقلیمي حول االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 2022مایو /أیار23-26•
المرحلة نصف (ترابط المسارين، التقّدم المحرز، والدروس المستفادة : والتقارير الوطنیة للتنمیة الرقمیة) الرقمیة العربیة

، )النھائیة

المستجداتوآخرالمحرزالتقدمّ علىلالطالعالشریكةوالمنظماتللدولالفرصةإتاحةإلىالحدثھذايھدف
األجندة(تواالتصاالالمعلوماتلتكنولوجیاالعربیةاالستراتیجیةمسارفيالمستقاةالدروسمنواالستفادةالمجالھذافي

الرقمیة،للتنمیةالوطنیةالتقاريرومسار)العربیةالرقمیة

للتنمیةیةالوطنللتقاریرالنھائیةأو/والنھائیةنصفالمسوداّتاستكمالوتیرةوتسریعتفعیلعلىوالعمل
أجلنمالمختصةالجھاتإلىورفعھاالمحددّة،اآلجالفيإلصدارھاالعربیةالرقمیةلألجندةنھائیةوالنصفالرقمیة
.الالحقةالمرحلةفيوالمتابعةوالرصدالتنفیذ



© Copyright ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without written permission

شكل األجندة

.بنیت األجندة باالستفادة من التجارب السابقة وأفضل الممارسات•

نیة وأفريقیا دراسة أربعة استراتیجیات اقلیمیة، وھي االستراتیجیات الرقمیة ألوروبا وأمريكا الالتیتمت •
.وآسیا

.العمق، القدرة على التنسیق والتفاعل واتخاذ القرار، وعمر االستراتیجیات: تجارب متباينة•

المجموعات الرئیسیة لمجاالت العمل، تتضمن العديد من :  pillarsجمیعھا تعتمد على مفھوم الركائز•
.المجموعات الفرعیة



© Copyright ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without written permission

المالمح العامة لالستراتیجیات وإسقاطھا على 
األجندة العربیة

).على مستوى التحلیل(استراتیجیة عربیة كلیة ): كلي أو جزئي(االستراتیجیة نطاق •

یغت العديد منھا ص. تفاوت كبیر في مستويات التطور في الدول العربیة، صعوبة تحديد أھداف موحدة: للقیاساألھداف القابلة •
.عوضاً عن وضع ھدف موحد للجمیع» تطوير الوضع القائم«على شكل 

ثالث مستويات للتعريف: التدرج•
.استخدام نفس الھیكل المستخدم في تقرير التنمیة الرقمیة العربیة: المجموعت الرئیسیة والفرعیة-1
.واإلجراءات الالزمة لسد الفجوات، محلیاً وإقلیمیاً : تحلیل الوضع الراھن وتحديد الفجوات-2
.المبادرات والبرامج والمشاريع التي تتیح تحقیق اإلجراءات-3

.التتبع باستخدام نموذج القیاس، والرصد باستخدام المؤشرات الدولیة وتقرير التنمیة الرقمیة العربیة: الحوكمة•
.اتخاذ القرارات من قبل مجلس وزراء االتصاالت العرب

.وإطار للشراكة متعددة األطراف

رامج ومشاريع الھدف ھو لیس تضمین الوثیقة ب. »واقعي«طرح البرامج والمشاريع التنفیذية بشكل : التنفیذيةالبرامج والمشاريع •
ج وإنما وضع المنھجیة المتوافق علیھا والتي تسمح بطرح البرام) تحتاج إلى دراسات جدوى وتحديد مصادر تمويل(تنفیذية 

.والمشاريع خالل فترة تنفیذ االستراتیجیة
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:ھیكل الوثیقة

مرتبطة خمس مجموعات رئیسیة تفطي جمیع المجاالت ال: استخدام نفس الھیكل المعتمد في تقرير التنمیة الرقمیة العربیة•
.بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

األطر االستراتیجیة
البنیة التحتیة والحوكمة والبیئة التشريعیة

االقتصاد الرقمي والتوظیف والتجارة
التحول الرقمي وسیاسات االندماج االجتماعي

.الثقافة واإلعالم

ة على شكل وضع الجزء األكبر من البیانات المستخدمة في التحلیل ضمن تقرير التنمیة الرقمیة العربیة، والربط مع االستراتیجی•
.خالصة

.إطار منطقيصیاغة األھداف والغايات واإلجراءات ضمن •
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اإلطار المنطقي

.االنطباع لدى فريق العمل أن الوثیقة تتضمن الكثیر من اإلسھاب في النص: أثناء الصیاغة•

.عدد المواضیع المطروحة، الحاجة إلى العرض والتحلیل، كثرة الجداول والبیانات، تعدد األھداف والغايات: السبب الرئیسي•

دفة قیم األساس والقیم المستھ+ مؤشرات القیاس + الغايات المختلفة لكل ھدف + األھداف : االعتماد على إطار منطقي يجمع•
.المبادرات في مكان واحد لتسھیل العرض+ اإلجراءات + 

.وضع اإلطار المنطقي مباشرة بعد المجموعة الجزئیة•

.مجموعة األطر المنطقیة تمثل المخرج األساسي للوثیقة•
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مثال على اإلطار المنطقي

 الھدف / النتیجة المنشودة   
 متطلبات األمن السیبراني في الدول العربیة. تطبیقرفع مستوى نضج  2-2-5

 الغایة *  

ألمن السیبراني. ل وطنیة استراتیجیاتجمیع الدول العربیة لدیھا : 1غ 

. (DDR2.12)ألمن السیبراني ل وطنیة استراتیجیاتالمؤشر: عدد الدول العربیة التي لدیھا 

 6): 2022قیمة األساس (

 ): جمیع الدول.2028القیمة المستھدفة (

جمیع الدول العربیة لدیھا مبادرات وطنیة في مجال األمن السیبراني. :2غ

. (DDR2.13)المؤشر: عدد الدول العربیة التي لدیھا مبادرات وطنیة في مجال األمن السیبراني 

 ): غیر مقاس2022قیمة األساس (

 ): جمیع الدول.2028القیمة المستھدفة (

 - جمیع الدول العربیة تحسن من أدائھا العام في مجال األمن السبراني3غ

 المؤشر: مؤشر األمن السبراني من االتحاد الدولي لالتصاالت

معظم الدول العربیة في النصف الثاني من التنصیف.  قیمة األساس: 

 نقاط على األقل (باستثناء الدول الموجودة حالیاً 5القیمة المستھدفة: جمیع الدول تحسن من ترتیبھا بمقدار 
  دولة في العالم).20ضمن أفضل 

 المبادرات المقترحةاإلجراءات المقترحة  

  لألمن السیبراني الوطنیة االستراتیجیاتتطویر 
 الوطنیة المتكاملة  األمنیةوالتي تشمل السیاسات

والبنى التحتیة الحرجة والمرونة وآلیات تدقیق 
وطنیة وبرامج بناء القدرات. 

إطالق المبادرات في أي من المجاالت التي 
 تشملھا االستراتیجیات الوطنیة لألمن السیبراني.
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االستحقاقات الزمنیة

.2022اعتماد النسخة النھائیة من مجلس وزراء االتصاالت العرب في نھاية : الھدف•

رعیة المجموعات األساسیة والف: »نصف النھائیة«استكمال المالحظات على النسخة الحالیة للوصول إلى النسخة : ھذا االجتماع•
.إطار الشراكة+ نموذج القیاس + مع األطر المنطقیة 

.2022يونیو /حزيران22إرسال النسخة نصف النھائیة إلى فريق بلورة االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت قبل •

.2022سبتمبر /أيلول: النسخة النھائیة•



شكرا


	المشروع المشترك للإسكوا وجامعة الدول العربية بشأن وضع وتطوير وتفعيل الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الأجندة الرقمية العربية)���اجتماع الخبراء الإقليمي حول الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الأجندة الرقمية العربية) والتقارير الوطنية للتنمية الرقمية: ترابط المسارين، التقدّم المحرز، والدروس المستفادة (المرحلة نصف النهائية)
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	شكرا

