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 وثيقة للعرض من

 المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال و المعلومات

 

 
لفريق العمل العربي حول بلورة الستراتيجية العربية  92الجتماع ال 

 التصاالت و المعلومات

 ا
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 أوليةمالحظات 

و اليت انقدت ببريوت ، امجلهورية  الرابعة العادية دورهتا يف الاجامتعية و الاقتصادية التمنويةأ صدرت القمة  -

 عىل تنص اليت و(  3 النقطة) –02/20/0202 -3 ج –(4) ع.د 65 رمققرار   0202/ 02/20اللبنانية يوم 

 و االتصال لتكنولوجيات العربية واملنظمة اخملتصة الوزارية اجملالس مع ابلتنس يق العامة الامانة تلكيف: "

 التكنولوجيا جمال يف مشرتكة عربية رؤية وضع بدراسة العربية، ادلول دلى املتوفرة اخلربات و املعلومات

 ،"الس يربين والامن الرمقي والاقتصاد

 والامن الرمقي والاقتصاد التكنولوجيا جمال يف شرتكةتعتقد املنظمة أ نه يتوجب اعداد الرؤية الاسرتاتيجة امل  -

 ابلتوازي مع اعداد الاسرتاتيجية  فالرؤية يه املوهجة لالسرتاتيجية و مهنا اىل اخلطة التشغيلية  الس يربين
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 خمطط تنفيذي مرشوع  

  ةعربية مشرتكاسرتاتيجة  و رؤية تطويرل 

  الاقتصاد الرمقيالتكنولوجيا و  يف جمال
 
 
 
 
 
 

 

 االطار العام .1
اطار العمل عىل تنفيذ توصية القمة العربية التمنوية اليت انعقدت اييت اقرتاح املنظمة لهذه الوثيقة املرجعية يف  .0

و املنظمة العربية ادلول و اليت قررت تلكيف الامانة العامة جلامعة  0202يف لبنان خالل شهر فيفرى 

الس الوزارية اخملتصة ابالظافة اىل اخلربات املتوفرة اجملمع ابلتعاون و املعلومات  العربية لتكنولوجيات االتصال

 .دلى ادلول العربية بدراسة وضع رؤية عربية  مشرتكة يف جمال الاقتصاد الرمقي

ىل  ،ةجامعة ادلول العربي مظةلتعمل حتت املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال و املعلومات  .0 وهتدف ا 

واالتصال يف البدلان العربية وتوفري الآليات الرضورية دلمع التعاون املسامهة يف تطوير تكنولوجيات املعلومات 

والتاكمل يف اجملال بني أ عضاء املنظمة وتطوير س ياسات واسرتاتيجيات مشرتكة لنرش النفاذ العادل املس تدام 

ربية، وتمنية وحتقيق الريق الاجامتعي يف املنطقة الع س تدامةا ىل التكنولوجيا وتطويعها خلدمة أ هداف التمنية امل 

جلامعة ادلول العربية ومؤسسات العمل العريب املشرتك و يه ابلتايل اذلراع التنفيذي  قدرات املوارد البرشية

 .يف ميدان تكنولوجيات االتصال و املعلومات
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 منهج العمل  .2
ابلتوازي مع الاسرتاتيجية  لتطوير و اعداد الرؤية العربية املشرتكة يف جمال التكنولوجيا و الاقتصاد الرمقي -

تشاركية عىل مهنجية املنظمة الاعامتد تقرتح العربية 

من قطاع عام و خاص و  لك ال طراف املعنيةبني 

 جممتع مدين

املنطقة العربية اطارا فريدا حمفزا عىل التعاون    متثل -

 ولمناطق ا ل خالف ،اهيلا  املشرتك بني ادلول املنمتية 

لوجود و ذكل  ،املوجودة يف العامل االاخرىالاقالمي 

 :بيهنا و مهنا  و قمي مشرتكة ثوابت

 ةو اذلاكرة املشرتك رخياالت 

 املشرتكة اللغة 

 املشرتكة التطلعات 

اىل أ ن لك هذه ادلول جتمتع تقريبا عىل  ابالظافة هذا -

. لفائدة شعوهبا التمنوية والطموحات هدافنفس ال  

اس تحثاث املشاريع  سهل معلياتو هو ما ي 

 دول املنطقةاسرتاتيجية جتمتع حولها لك .رؤيةاطار  يفاملشرتكة بيهنا لبلوغ الاهداف املشرتكة 

 :تنبين عىل ال نشطة التاليةتقرتح املنظمة مهنجية  -

سرتاتيجيات الوطنية ادلراسات و املرئيات )الواثئق املرجعية جتميع  لك  .0 قلميية وا  واال 

 (ال قالمي ال خرى

 يكون مبثابة أ داة التواصل مع خمتلف ال طراف املعنية (ت)بوابة /وضع موقع واب .0

تعيني ثالث خرباء من املنطقة العربية عىل أ ساس املؤهالت و اخلربة والتوازن اجلغرايف  .3

 . ال عداد رؤية عربية  مشرتكة يف جمال الاقتصاد الرمقي

اطالق استشارة عربية موسعة لوضع رؤية عربية  مشرتكة يف جمال الاقتصاد الرمقي من  .4

أ و منتدايت يف ال قالمي الفرعية /و أ ول عريباقلميي منتدى موقع الواب وتنظمي خالل 

تفاق حول اخلطوط العريضة للرؤيةاس تعراض الواثئق املرجعية  (ها)يمت فيه  العربية  واال 

قلميي ا عداد مسودة أ ولية لل .6 رؤية العربية من قبل اخلرباء بناءا عىل خمرجات املنتدى اال 

 ال ول 

تنظمي منتدى عريب اثين لعرض املسودة ال ولية للرؤية العربية عىل خمتلف ال طراف  .5

    املعنية للقيام ابملراجعة ال خرية وعرضها عىل جملس وزراء العرب لالتصاالت لس نة 

 لالعامتد 0202
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 :اعامتد الهيكة التالية العداد الرؤية تقرتح املنظمة  -

عدادخمتلف مراحل تلكيف جلنة توجهيية لتنس يق   :من  تتكونلرؤية ا ا 

 الامانة العامة للجامعة العربية .0

 املنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال و املعلومات  .0

3. ESCWA  

حتاد ادلويل لالتصاالت .4 قلميي العريب لال   املكتب اال 

 العربية لالتصاالت  اال سرتاتيجيةبلورة  معل  رئيس فريق .6

دارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اب امعة ادلول ل مانة العامة جلوتولك رئاسة اللجنة ا ىل ا 

عربية لتكنولوجيات االتصال ملنظمة الوتولك ال مانة التنفيذية للجنة التوجهيية اىل االعربية 

 واملعلومات

 

 املخطط التنفيذي .3
 مدةجملس وزراء االتصاالت بتكوين اللجنة التوجهيية و تلكيفها ابعداد الرؤية الاسرتاتيجية يف خالل  يقوم .0

 ال تتجاوز الس نة 

خالل الزمين املرفق لهذه الوثيقة  ابجلدول ابالس تئناس العمل ملهنجية تفصيلية وثيقة ابعداد التوجهيية اللجنة تقوم .0

 :و يقع تعمميها عىل ادلول العربية لالعالم و الاحاطة 0202ال ول من س نة شهر ال 

 ومراسةلمسامهة خمتلف ال طراف  ابعتباراللجنة التوجهيية بتقدير املزيانية املطلوبة و طرق متويلها  تقوم .3

 ...( وية الصناديق والبنوك التمن) ةيليالمتو  اجلهات

 خرباء  23يمت انتداب  .4

أ ولية تقوم بدراسة مقاربة للتوهجات وثيقة اعداد و  لك الواثئق املرجعيةع ميتج يقوم فريق اخلرباء املنتدب ب  .6

  الاقلمية يف املناطق ال خرى

 تقوم اللجنة التوجهيية ابعداد موقع واب خاص لهذا املرشوع  .5

قلميية من خالل موقع الواب و تقوم اللجنة التوجهيية  .7 طالق الاستشارة اال  قلميي ال ول وتنظمي اب  أ و /املنتدى اال 

خرباء و  ةقلميية يف خمتلف املناطق العربية مع ارحرص عىل مشاركة ثمثلني عن لك ادلول العربي الانتدايت امل 

 . دين و ثمث ي املنظتات الاقلميية و ادلوليةمن القطاع اخلاص العريب، الروابط املهنية، اجملمتع امل

لك الواثئق املرجعية الوطنية و احمللية و الاقلميية  املنتدايت اىل تعممي/املنتدىهتدف هذه ادلورة الاويل من  .8

واالتفاق  لتوهجات الاقلمية يف املناطق ال خرىحول ا اليت مت اعدادها من قبل اخلرباءولية ال  وثيقة وتقدمي ال

سرتاتيجية العربية   حول اخلطوط العريضة لال 

 

قلمييس يقع نرش  .2 قلميية/خمرجات املنتدى اال  فتح اجملال لفرتة شهرين عىل موقع الواب اخلاص و  املنتدايت اال 

 للك املتدخلني و الفاعلني لتقدمي املقرتحات 
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عرضها يف اطار دورة اثنية من يقع جديدة يف نسخة اثنية جتميعية وثيقة يف تاجئ الن توطيد ب رباء يقوم فريق اخل .02

قلميي   الخذ املقرتحاتاملنتدايت الاقلميية /املنتدى اال 

و توزيعها و نرشها عىل املوقع واب و فتح اجملال  من الوثيقة التجميعيةيف نسخة اثلثة يقع اعداد صيغة معدةل  .00

 لتقدمي املقرتحات اجلديدة معينةملدة 

املوايل مبارشة ل شغال هذه جملس وزراء االتصاالت العرب يف اجامتعه تقدم الوثيقة يف صيغهتا الهنائية اىل  .00

 اللجنة
 

 برانمج العمل متويل .4
الاسرتاتيجية مبا فهيا ادلول ال قل منوا و ادلول و اىل أ مهية ارشاك لك ادلول العربية يف صياغة الرؤية ابلنظر 

دلمع مشاركة ثمثلني عن لك ادلول العربية  ةدر متويلياالعمل عىل اجياد مص جيبالعربية الناطقة ابللغة الفرنس ية، 

عالوة عىل  لغتني عىل ال قل و توفري الرتمجة الفوريةا ىل يف هذا الربانمج مع ارحرص عىل ترمجة لك الواثئق 

 . ملوقع الواب وتنظمي املنتدايت وانتداب اخلرباءاملصاريف املس توجبة 

وقد عربت عديد ال طراف املعنية عن اس تعدادها للتكفل مبصاريف أ حد اخلرباء أ و اس تضافة أ حد  هذا

عداد املزيانية التقديرية وحتديد مصادر و . املنتدايت اليت ستنظم يف هذا اال طار تلكف اللجنة التوجهيية اب 

ماكنية ارحصول عىل موارد من اجلهات  المتويل مناء الاق يداصنال خرى مثل ويلية المت ابعتبار هذه التعهدات وا 

 .العربية وادلولية ةويلتمنا كو أ و لبن/و
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 خمطط التنفيذ املقرتحمشروع  .5

 

المخطط الزمني
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

لكيفها ابعداد الرؤية و اخلطة الاسرتاتيجية يف خالل س نة 1.      يقوم جملس وزراء االتصاالت بتكوين اللجنة التوجهيية و ت

تقوم اللجنة التوجهيية ابعداد وثيقة تفصيلية ملهنجية العمل و بتقدير للمزيانية املطلوبة       .2

تراسل اللجنة التوجهيية صندوق الاستامثر العريب يف جمال التكنولوجيا و الاقتصاد الرمقي قصد رصد املزيانية املطلوبة       .3

وقع واب خاص لهذا املرشوع تقوم اللجنة التوجهيية ابعداد م        .4

5.      خالل الثاليث الأول من س نة 2020 تقوم اللجنة التوجهيية بتنظمي منتدايت اقلميية يف خمتلف املناطق العربية مع احلرص عىل مشاركة ممثلني عن لك 

ادلول العربىي و خرباء من القطاع اخلاص العريب، الروابط املهنية، اجملمتع املدين و ممثيل املنظامت الاقلميية و ادلولية.

وقع الواب قلميية ابس تعامل م طالق استشارة عامة ا  6.      كام يمت ا 

ركز اللجنة الاستشارية فريق خرباء مصغر متكون من ثالث خرباء عىل الأكرث س يقومون ابعداد وثيقة أأولية تقوم بدراسة مقاربة للتوهجات الاقلمية يف  7.      ت

و خاصة بتجميع لك الواثئق املرجعية املناطق الأخرى 

وقع الواب اخلاص و توزيعها و س يفتح اجملال لفرتة شهرين للك املتدخلني و الفاعلني لتقدمي املقرتحات س يقع نرش هذه الوثيقة الأولية عىل م       .8

9.  يقوم فريق اخلرباء املصغر بتوطيد النتاجئ يف وثيقة جتميعية يف نسخة اثنية جديدة يقع عرضها يف اطار دورة اثنية من املنتدايت و الاقلميية الخذ املقرتحات

يقع اعداد صيغة معدةل يف نسخة اثلثة من الوثيقة التجميعية و توزيعها و نرشها عىل املوقع واب و فتح اجملال ملدة شهرين لتقدمي املقرتحات اجلديدة   .10

11.  تقدم الوثيقة يف صيغهتا الهنائية اىل جملس وزراء االتصاالت العرب يف اجامتعه خالل ادلورة القادمة

الوثائق و المرئيات 
◄ وثيقىة تفصيلية للمرشوع

◄ وقع واب م

◄ رجعية جتميعية النسخة الاول وثيقة م

◄ رجعية جتميعية النسخة الثانية وثيقة م

◄ رجعية جتميعية النسخة الثالثة وثيقة م

◄ الصيغة الهنائية للرؤية و اخلطة الاسرتاتيجية


