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 جملس وحدات التحول الرمقي العريبتبين حول اململكة العربية السعودية  مسامهة من

 :متهيد

والتنظميية والعمليات والكفاءات والامنذج  التحول الرمقي هو التحول العميق يف الأنشطة التجارية

لالس تفادة بشلك اكمل من التغيريات والفرص اليت تتيحها مجموعة من التقنيات الرمقية وتأأثريها املتسارع 

عرب اجملمتع بطريقة اسرتاتيجية وذات أأولوية مع مراعاة التحوالت احلالية واملس تقبلية. من أأجل القيام 

نشاء وحدة مس تقةل مكركز امتياز تعمل عىل قيادة ومتكني بعملية التحول الرمقي ت قوم احلكومات بإ

معلية التحول الرمقي وحتقيق الأهداف والرؤية من خالل التوجيه الاسرتاتيجي وتقدمي اخلربة 

واالإرشاف عرب التعاون املشرتك مع القطاعني العام واخلاص. وهذا ما سوف يعكس عىل تمنية اقتصادية 

 عىل تعزيز قمي ومفاهمي الابتاكر والاستامثر يف املواهب الشابة. مس تدامة تعمتد

 :املبادرة أأهداف

ىل حتقيق مجةل من الأهداف، من جملس وحدات التحول الرمقي العريب تسعى مبادرة "   -بيهنا: " اإ

من التجارب اخملتلفة والناحجة  عريفمخمزون تكوين حاوية فكرية جتمع اخلربات وتكون  •

 يس تفيد مهنا ادلول الأعضاء.

 ادلمع واملساندة يف جمال تبادل اخلرباء وتطوير اخلربات البرشية.  •

 تشجيع ادلول العربية عىل تبين مناذج انحجة للتحول الرمقي. •

براز تشجيع ادلول العربية عىل تبين التقنيات الناش ئة املناس بة  • يف قميهتا املضافة عرب اإ

 الاقتصاد الرمقي. 

 عقد مؤمترات ولقاءات مس مترة تضمن التدفق املعريف والعميل بني الاعضاء. •

 تبين مبادرات جديدة ابتاكرية من شأأهنا تسهيل وتعزيز وحدات التحول الرمقي العربية. •

 وصف املبادرة:

تفعيل مبادرات ووضع مناذج خمتلفة انحجة لتذليل بذلت هجود كبرية من حكومات ادلول العربية ل 

العديد من العقبات وادلفع يف اجتاه التحول الرمقي. ويمتثل املقرتح يف تكوين جملس عريب أأعضاؤه 



قيادات التحول الرمقي من لك ادلوةل العربية. يلتقون بشلك دوري لتبادل اخلربات ومناقشة التحدايت 

ت العلمية والعملية وجتاوز الوقوع يف التجارب الغري انحجة وتفادي واملعوقات مبا يضمن نقل اخلربا

الاخطاء. أأيضًا حترص هذه املبادرة عىل مساعدة وتشجيع ادلول العربية اليت مل تبادر بتبين التحول 

الرمقي بلقيامة هبذه اخلطوة بقل التاكليف املعرفية وسهوةل تبين مناذج مقرتحة اثبتت جناهحا يف دول 

 أأخرى. عربية

 :املقرتح

أأن يقوم جملس وزراء العرب لالتصاالت واملعلومات بعامتد مبادرة "جملس وحدات التحول الرمقي 

، وأأن يمت تشكيل أأعضاؤه املرحشني من ادلول الأعضاء ويعقد جلساته 2020العريب" ابتداء من العام 

طالق "جملس وحدات التحول الرمقي  م 2020العريب" للعام بشلك دوري. ومن املقرتح بأأن يمت اإ

 يف القاء املنعقد يف مدينة الرايض. 
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