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 لتقنية"العربية ل عامصة المبادرة " الإطالقاململكة العربية السعودية  مسامهة من

 :متهيد

والتقنيات اجلديدة والناش ئة ابدلفع بعجةل  تسهم التطورات ذات الصةل ابالتصاالت وتقنية املعلومات

تمنية ادلول يف خمتلف اجملاالت سواء الاقتصادية أ و الاجامتعية أ و الصحية أ و التعلمية وغريها. وتتصل 

نرتنت ال ش ياء ) ( وتقنيات اجليل اخلامس واذلاكء IoTخطوات التقدم هذه ابلتحول الرمقي وتشمل اإ

لمتكني الثورة الصناعية  ة واحلوس بة السحابية واملدن اذلكية؛ وذكل( والبياانت الكبري AIالاصطناعي )

ويف ظل لك هذه التغريات يتطلب عىل ادلول التوعية باكفة اجملاالت املرتبطة هبذه التطورات  الرابعة

 الرسيعة بشلك مناسب، لتمتكن ادلول واجملمتعات من الاس تفادة من ما س تقدمه هذه التطورات.

 :املبادرة أ هداف

ىل حتقيق مجةل من ال هداف، من بيهنا:   -تسعى مبادرة " العامصة العربية الرمقية " اإ

  براز تشجيع خلق بيئة حمفزة لالستامثر يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات؛ وذكل عرب اإ

القمية التقنية للمدينة املس تضيفة لفعاليات تظاهرة العامصة العربية الرمقية وتمنية ما تقوم به من 

 دور رئيس يف متكني التقنية والابداع الفكري.

  تنش يط املبادرات الابتاكرية وتمنية الرصيد التقين واخملزون املعريف يف جمال االتصاالت وتقنية

 املعلومات بني ادلول العربية.

  التعاون بني ادلول ال عضاء عرب املنظامت والهيئات، احلكومية وغري احلكومية، واخلرباء

عنيني ابلشأ ن التقين يف اجملاالت ذات الصةل، وتسهيل تبادل التجارب بني اخلرباء والباحثني امل 

 يف املنطقة.

 .تبين مبادرات جديدة من شأ هنا تسهيل وتعزيز رايدة ال عامل يف املنطقة العربية 

 

 



 

 

 وصف املبادرة:

املعلومات لتذليل تزخر املدن العربية مببادرات ومناذج خمتلفة انحجة الس تخدام االتصاالت وتقنية 

العديد من العقبات. ويمتثل املقرتح يف تسمية عامصة عربية رمقية بشلك دوري حبيث تتوىل العامصة 

طالق العديد من املبادرات، ويمت تنظمي سلسةل من ال حداث اليت تربز دور املدينة يف تبين  اإ

والصحية والتعلمية وزايدة رفاهية االتصاالت وتقنية املعلومات لتعزيز البيئة الاقتصادية والاجامتعية 

ىل التحول  اجملمتع، فعىل سبيل املثال: تنظمي الفعاليات اليت تسامه يف تسهيل حتول العمليات التقليدية اإ

الرمقي احلديث. أ يضًا حترص هذه املدينة عىل مساعدة وتشجيع أ حصاب الرشاكت الناش ئة، حيث 

قاء مع قادة الفكر وذوي اخلربة وأ حصاب الرشاكت تعمل عىل توفري منصة دامعة هلم للتواصل و الل

اخملتلفة للتعمل وتبادل املعرفة واخلربات، والاحتفال ابل ايم العاملية يف جممتع االتصاالت وتقنية املعلومات 

 ومهنا اليوم العاملي لالتصاالت وجممتع املعلومات واليوم العاملي لراديو الهواة وغريها.

 

 :املقرتح

ابتداء من لتقنية اعامصة ابعامتد مبادرة  لالتصاالت وتقنية املعلومات وزراء العرب جملسيقوم أ ن   

ل ن تكون عامصة ململكة العربية السعودية مدينة الرايض اب تسميةاعامتد مت وأ ن ي ،م2020العام 

من قبل  تسمية عامصة عربية للتقنيةاعامتد  س نويبشلك يمت عىل أ ن  ،م2020التقنية العربية للعام 

 .بشلك مبكراجليد و ؛ لالس تعداد اليت تلهيا العامصة، وكذكل حتديد لساجمل

 

 

 

 


