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ندة األج)رؤية اإلسكوا لمنهجية إعداد االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

(الرقمية العربية

.

اج وضعت اإلسكوا هذه الوثيقة حول أساليب العمل إلنت
يا وتطوير وتنفيذ االستراتيجية العربية لتكنولوج

لك وذ( األجندة الرقمية العربية)المعلومات واالتصاالت 
:بناء على

لفريق عمل بلورة 29توصيات االجتماع ال •
ت االستراتيجية العربية لتكنولوجيا االتصاال

والمعلومات،

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

23، وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه ال 2019
2019ديسمبر /كانوناألول18في 



© 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

يا المعلومات رؤية اإلسكوا حول أساليب العمل إلنتاج وتطوير وتنفيذ االستراتيجية العربية لتكنولوج

(األجندة الرقمية العربية)واالتصاالت 

.

لفريق العمل العربي حول 30تم تقديمها خالل االجتماع ال •
18االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، في 

. 2020يوليو /تموز

لفريق 31تّمت مراجعتها وإعادة عرضها واعتمادها خالل االجتماع ال •
، 2020سبتمبر /أيلول29عمل جامعة الدول العربية المنعقد في 

تمت مصادقتها من قبل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات•
2020ديسمبر /كانون األول18في 
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واالتصاالت المنهجية الجديدة المقترحة لتطوير وتنفيذ االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات

(األجندة الرقمية العربية)

.

:بينتعمد إلى إطالق مشروع للتعاون الفني المشتركاعتماد مقاربة جديدة

إلسكوا ا•

جامعة الدول العربية •

أعضاء فريق العمل العربي لالستراتيجية العربيةالدول العربية•

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العرب،ممثلي السادة وزراء•

ذات العالقة والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية واألممية ذاتمن وبمشاركة•
االهتمام، 
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تصاالت هدف المشروع المشترك لتطوير وتنفيذ االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واال

(األجندة الرقمية العربية)

.

:المشترك إلى يهدف المشروع 

األجندة "عربي طويل األجل، تحت مسمى إلى وضع وثيقة مشتركة إلطار عمل•
، مصحوبة "تواالتصاالواالستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات-العربية الرقمية
إلى تفعيل تلك األجندةترمي " تنفيذيةخطة عمل"بمقترح 

وتتضمن تكون مماثلة ألجندات األقاليم األخرى، كأوروبا وأفريقيا وأمريكا الالتينية،•
مجموعة من أهم المشاريع والمبادرات التنفيذية لتفعيل األجندة
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.المراحل المختلفة المقترحة إلعداد االسترتيجية

:مراحل4تنقسم محطات إعداد الوثيقة إلى 

الفريق بالتشاور مع الشركاء ، قام 2021مارس /آذارإلى 2020ديسمبر /ولاألكانون من: مرحلة التكوين واإلعداد• 

. لبنية األجندة واالستراتيجية، يتضمن المحاور األساسية والفرعية(مقترح)بوضع هيكل أساسي

ورشة العمل المشتركة األولى على -2021مارس /آذار23في مرحلة تفعيل الشراكات وتعبئة الموارد؛ • 

لية لفريق العمل العربي حول االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بهدف إطالق عم32هامش الدورة 
.  صلةالتصميم واالتفاق على منهجية العمل مع الشركاء وذلك باتباع نهج تشاركي في تصميم هذه األجندة والمراحل ذات ال

األخير أبريل والربع/كما وتمت الحقا مناقشة  هذه العملية مع مختلف الشركاء في اجتماعات غير رسمية، عقدت بين نيسان
2021من عام 

لمشتركةمن خالل اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني و اللجنة الفنية ا: مرحلة التأليف والصياغة الفنية• 

.مرحلة اإلنهاء واالعتماد واإلطالق• 
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.مرحلة التأليف والصياغة الفنية

: اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني 

.  تكون معنية بتطوير المحتوى العلمي لألجندة واالستراتيجية وخطة العمل التنفيذية•

ق من الخبراء تضم عدد من الباحثين الفنيين اإلقليميين والدوليين من منظمات دولية وإقليمية وجهات داعمة للعمل مع فري•
والباحثين في اإلسكوا،

وفق )لها كنقطة ارتكاز بحثية وطنية( أو أكثر)تقوم كل دولة عربية راغبة في االنضمام إلى المشروع بتسمية باحث وطني •
الدوليينللعمل بتواصل مع فريق الخبراء والباحثين في اإلسكوا والباحثين الفنيين اإلقليميين و( المواصفات المحددة

:  اللجنة الفنية المشتركة

حلقة تكون بمثابة" اللجنة الفنية المشتركة"يشكل فريق العمل العربي لبلورة االستراتيجية مجموعة عمل مصغرة •
.  التواصل الدائمة بين فريق العمل العربي لبلورة االستراتيجية وفريق اإلسكوا والجامعة

وتضم ممثل عن كل دولة عربية راغبة في االنضمام إلى المشروع، باالضافة إلى ممثل عن كل منظمة تشارك في •
المشروع
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مرحلة التأليف والصياغة الفنية

من خالل اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني و اللجنة الفنية المشتركة 

.

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

:2021نوفمبر /تشرين الثاني23-25•

االجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة •

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

ة هدفت هذه االجتماعات إلى تنسيق العمل البحثي التشاركي واإلجراءات الخاصة بإنهاء المسودة الثانية لألجندة الرقمي
2021ديسمبر /كانون األول21االستراتيجية في لفريق العمل العربي حول 33للدورة  العربية لرفعها 

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

رقمية وتعقد هذه الفعالية وتبني على التقدم المحرز في إعداد النسختين األولى والثانية من المسودة الثالثة لألجندة ال
جندة العربية وتهدف الى تنسيق العمل البحثي التشاركي واإلجراءات الخاصة بإنهاء النسخة الثالثة للمسودة الثالثة لأل

7-6)لفريق العمل العربي حول االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 34الرقمية العربية لرفعها للدورة 
.فيما بعد( 2022أبريل /نيسان
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