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 معلومات عامة عن 

 مبادرة إنشاء قاعدة بيانات التجارب االبتكارية العربية في مجاالت التحول الرقمي 

مبادرة العقل 
 الرقمي العربي

  :المسألة التي يعالجها
 التحول الرقمي
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إنشاء قاعدة بيانات التجارب االبتكارية المبادرة 
 العربية في مجاالت التحول الرقمي 

 (  حد ادنى)سنه  2: المدّة الزمنية
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 إنشاء قاعدة بيانات التجارب االبتكارية العربية في مجاالت التحول الرقمي وصف مبادرة 

 الابتكار جانب يتخللها والتي الرقمي التحول  مشروعات إلنجاز املتميزة املؤسسات من العديد تسعى

 إلنجاح الداعمة اهم من جانب يعد والذي ،(Innovation and Process) إلاجراءات تطوير / والتعديل

   .الرقمي التحول  مشروعات

 مجاالت في العربي الوطن في للمؤسسات الناجحة التجارب على تحتوي  عربية، بيانات قاعدة إنشاء

 .خاص بشكل إلاجراءات تطوير / وتعديل الابتكار جانب في إنجازه تم وما عام، بشكل الرقمي التحول 

 كبيرة، مؤسسات) وفئات ،(خاص أو حكومي) قطاعات بشكل وربطها التجارب تلك واستعراض

   .(...املالية، الصحية، التعليمية، القطاعات) باالختصاصات وأيضا ،(وصغيرة ومتوسطة،
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 :  إنشاء قاعدة بيانات التجارب االبتكارية العربية في مجاالت التحول الرقمي مساهمة مبادرة 

 عالجها المبادرة تالمسائل التي /المسألة

 

 .تمكين املؤسسات من الاطالع على التجارب الناجحة في مجاالت التحول الرقمي

.الاطالع على التجارب الابتكارية التي ساعدة املؤسسات على إنجاح مشروعات التحول الرقمي  

/التعرف على كيفية تعديل  .تطوير مسارات ألاعمال لكي تتواكب مع مشروعات التحول الرقمي   

.تحديد الصعوبات التي واجهتها تلك املؤسسات وكيفية التغلب عليها  
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   إنشاء قاعدة بيانات التجارب االبتكارية العربية في مجاالت التحول الرقميمساهمة مبادرة 

 النتائج المرجّوة واالنجازات المتوقعة
 

.تشجيع املؤسسات على خوض تجربة التحول الرقمي  

.اطالع املؤسسات على الفوائد ونتائج ممارسات التحول الرقمي  

.التعرف على ممارسات املؤسسات الشبيهة من حيث الحجم أو القطاع أو التصنيف  

.تسريع وتيرة إنجاز مشروعات التحول الرقمي  

. املساهمة في بناء مناخ تنافس ي يعزز من فرص نجاح مشروعات التحول الرقمي  
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 في تفعيل األجندة الرقمية العربية مساهمة المبادرة في 

 األطر االستراتيجية الوطنية واإلقليمية والدولية :الترابط مع أهداف المجموعة األولى
 

 

وضع مخططات ورؤى استراتيجية للارتقاء بمجال التنمية الرقمية  -الهدف الأول

الإقليمي والوطني تواكب المتغيرات  بمفهومه الشامل على المستويين

 العالمية وترصد مدى التقدم الناتج عن تلك المخططات والرؤى بشكل منهجي

 

تعزيز المشاركة الفاعلة والمؤثرة في مسارات التعاون الدولي  -الهدف الثاني

 والإقليمي
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 في تفعيل األجندة الرقمية العربية مساهمة المبادرة في 

 مجاالت االقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة :الترابط مع أهداف المجموعة الثالثة
 

 
 تصنيف الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفير بياناتها من أجل متابعة وتعزيز أداء القطاع  -الهدف الأول 

 تشجيع االستثمار في شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -الهدف الثاني

 تفعيل وتنشيط البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -الهدف الثالث

 قياس مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني  -الهدف الرابع

 تعزيز مساهمة قطاع المعلومات واالتصاالت في االقتصاد  -الهدف الخامس

 تعزيز إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أعمال القطاعات اإلنتاجية المختلفة  -الهدف السادس

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول العربية  سلع وخدمات  تعزيز صادرات  -الهدف السابع

 توسيع سوق التجارة اإللكترونية في الدول العربية وتحفيز إطالق الشركات العاملة في هذا المجال  -لهدف الثامن

 االستيعاب اإليجابي للعمالت الرقمية وفق منهجية قانونية نافعة لالقتصاد  -الهدف التاسع

 تنمية مهارات األفراد في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -الهدف العاشر

 زيادة فرص العمل المتاحة عن بعد  -الهدف الحادي عشر

 رفع إنتاجية الشركات من خالل تنمية قدرات الموظفين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - الهدف الثاني عشر
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 في تفعيل األجندة الرقمية العربية مساهمة المبادرة في 

 التحّول الرقمي وسياسات االندماج االجتماعي :الترابط مع أهداف المجموعة الرابعة
 

  

 بأسعار معقولة  إتاحة النفاذ بالحزمة العريضة -الهدف الأول

 تشجيع النفاذ إلى الإنترنت لكافة فئات المجتمع وخاصة النساء -الهدف الثاني

 تعزيز النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية وتمكينهم من الوصول إلى  -الهدف الثالث

 الخدمات الإلكترونية                      

 تمكين النشء من الاستخدام الأمثل للإنترنت -الهدف الرابع

 إلى الإنترنت وخاصة في ( والمجتمعية)تعزيز وتحسين نفاذ المدارس والمراكز الصحية  -الهدف الخامس

  المناطق الريفية والنائية                         

 تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم -الهدف السادس

 التطوير المتكامل للبنى التحتية للحكومة الإلكترونية وخدماتها في الدول العربية -الهدف السابع

 رفع كفاءة وجودة البنى التحتية المستخدمة في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية -الهدف الثامن

 رفع كفاءة قطاع الصحة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -الهدف التاسع



 شـكــــرا  
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المشروع في تفعيل األجندة الرقمية / المبادرة / مساهمة البرنامج 

 الترابط مع أهداف األجندة الرقمية العربية: العربية

 األطر االستراتيجية الوطنية واإلقليمية والدولية: المجموعة األولى 

 مجاالت سياسات البنية التحتية والبيئة القانونية: المجموعة الثانية 

 مجاالت االقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة: المجموعة الثالثة 

 التحول الرقمي وسياسات االندماج االجتماعي: المجموعة الرابعة 

 السياسات الثقافية واإلعالمية: المجموعة الخامسة 
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  :الترابط مع أهداف المجموعة الثانية

 مجاالت سياسات البنية التحتية والبيئة القانونية

 
 

 تعظيم التنافسية وارتقاء مستوى التنظيم في قطاع الاتصالات في الدول العربية -الهدف الأول 

 تعزيز التعاون والتنسيق التنظيمي بين الدول العربية لإتاحة وتحسين خدمات الاتصالات والخدمات  -الهدف الثاني

 الرقمية الإقليمية                      

 تحسين معدلات النفاذ لخدمات الاتصالات الأساسية -الهدف الثالث

 تحسين سرعة الإنترنت للمستخدمين وتعظيم الاستفادة من خدمات الإنترنت والمحتوى  -الهدف الرابع

 التفاعلي عليها                     

 تطوير بنية شبكات الإنترنت وهيكلية الربط البيني على المستويين الوطني والإقليمي -الهدف الخامس

 تفعيل استخدام خدمات التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية على المستوى  -الهدف السادس

 الوطني والإقليمي                         

 حماية البيانات الشخصية للمستخدمين -الهدف السابع

 في المنطقة العربية السيبرانيتعزيز الأمن  -الهدف الثامن
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  :الترابط مع أهداف المجموعة الخامسة

 السياسات الثقافية واإلعالمية

 

 تعزيز المحتوى العربي الثقافي والإعلامي على شبكة الإنترنت -الهدف الأول

 تفعيل تسجيل أسماء النطاقات باللغة العربية -الهدف الثاني

 بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام( الحوكمة)تحقيق التقارب  -الهدف الثالث

 تعظيم الفائدة من وسائط التواصل الاجتماعي مع الحد من الأثر السلبي الذي يمكن أن تتسبب به -الهدف الرابع

 


