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 التكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة

  "طريق تكنولوجية خارطة"
بمساعدة تكنولوجيات  0202أهداف التنمية املستدامة  لتحقيق 

 الاتصال واملعلومات
 

I.  مقّدمة : 

ذات بعررد ترررتراتييث  يرر   تكنولوجيررات الاتصررال واملعلومررات أماة تنميررة أ قّيررة تعتبررر 

ةسررّية الدا عررة لت تصرراميات الوطنيررة والدولّيررةأمواتهررا و أصرربح    . خرردماتها القرروة الّر

ر   و أصرربحنا حتحررد 
ّ
عررن املرررور مررن   تصررام العرراما تاررق الا تصررام الر  رر  الرر ا يررو 

العديررررررد مررررررن اململايرررررررا واللررررررر  ملحاربرررررررة اللقررررررر  التلاوترررررررات الاجتماعيررررررة والا تصرررررررامية  

املشررررراتل الرررررر  تررررر ر  /تارررررق جاحرررررن العديرررررد مرررررن املسررررراّل... ألازمرررررات وال ررررروار  ال بيعّيرررررة 

 . الح ومات واملواطنين عبر العالم

مجررررال تكنولوجيررررات متخّصصررررة فررررث  عربّيررررة دورها كمنظمررررةر   وتأكيرررردا لررررفرررث هرررر ا الاطررررا

تعمرل تحر  لرواا جامعرة الردول العربيرة وكر راي تنلير ا ملجرال   الاتصال واملعلومات

للمسررررراهمة فرررررث   "خارطرررررة طريرررررق تكنولوجيرررررة"تقتررررررح املنظمرررررة تعررررردام العرررررر   الررررروزاراا 

بيررررررررة عررررررررن طريررررررررق هرررررررر   فررررررررث املن قررررررررة العر  0202تحقيررررررررق أهررررررررداف التنميررررررررة املسررررررررتدامة 

ر  مررن بةمرة ماعمررة
ّ
والعمرل عىررق  شرد ال ا ررات وتعبمرة املرروارم  التكنولوجيرات ومررا ترو 

 . والام احيات الضرورية لتنلي ها

بمثابرررة وةيقرررة مرجعّيرررة تعتمرررد عىرررق ر يرررة  هررر   "خارطرررة ال ريرررق التكنولوجيرررة"وت رررون 

العربيررررة ب ريقررررة  فررررث املن قررررة 0202 عربّيررررة موّ رررردة لبلرررروغ أهررررداف التنميررررة املسررررتدامة

  .أحجع وتعوم باللاّدة للجميع
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II.  آلّية التنلي  املقتر ة: 
 

  ريق خبراا عربي متخّصص

لتنلي  أهداف التنمية  "خارطة ال ريق التكنولوجية"من أجل وضع ومتابعة 

مت ون من  "عربي متخّصص  ريق خبراا"تقترح املنظمة انشاا   0202 املستدامة

  تح  اشراف هياتل الراغبة وامل رسات واملنظمات العربيةالدول ممثلين عن تل 

 .املختصة جامعة الدول العربية 

 :الدور 

 :  العمل عىقي ون مور ه ا اللريق 

  ةسية و اعدام بعض التصّورات  ول كيلية بلوغ الاهداف وضع التوجهات الّر

 مساعدة تكنولوجيات الاتصال واملعلومات/بوار ة املستدامة

  تحيينها لقياس مدى بلوغ ألاهداف املوضوعة والعمل عىق  امل شراتوضع بعض

   آليا

 لتمويل البرامج واملشاريع  املقتر ة من  بل الدول العربية فث رامج و لول وضع ب

 ه ا  طار 

 : طريقة العمل 

شهر  بل اجتماي  من املحّب )   ه ا اللريق عىق ألا ل مرة وا دة تل رنةيجتمع 

ياته للجنة التنسيق العليا عىق أن تقوم  (لجنة التنسيق العليا ويقوم بتقديم مّر

ه   ألاخيرة بأخ  القرارات التزمة والاذن بتنلي  البرامج واملشاريع ومتابعة تقدم 

             و يراعث فث ه ا الاطار التنسيق مع هياتل . تحجازها من ختل امل شرات املحينة

 . املعنّية و مجال  جامعة الدول العربية
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III.  لة
ّ
 :ألاطراف املتدخ

 هياتل جامعة الدول العربّية املختّصة 

  الدول العربية ممثلة فث وزارات تكنولوجيات الاتصال واملعلومات 

   الق اي العمومي والخا 

  املنظمات العربية املتخّصصة 

 املنظمات الا ليمية والدولية ذات العت ة 

IV.  فث تطار                  بعض العناصر املقترح مرارتها 

  ملجتمع عربي أكثر  "خارطة ال ريق التكنولوجية"   

 ترتدامة وت ّور     

 

 مواّمة التشريعات فث مجال الاتصاالت وتكنولوجيات املعلومات 

 ال وامر العربية وتأهيل تدرين 

 ارتحثا  التجديد و الابت ار 

  البرمجياتت وير الحلول و 

 ا تراح  لول ربط و ممج الشب ات 

 لت وير البنى التحتّية تنشاا وتنلي  مشاريع و مبامرات ا ليمية 

  ا ررررل ارررررتهت، لل ا ررررة  ح ررررا   –خلررررق و ت رررروير تكنولوجيررررات أكثررررر  اعليررررة

 ...أعرض  ا ل تلو  بيئ   ا ل تللة
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 ات خلرق اطرار للتعراون و التنسريق برين مختلرك الشررتاا فرث مجرال تكنولوجير

  ومرررررررررررات    ررررررررررراي خرررررررررررا   م رسرررررررررررات تعليميرررررررررررة : الاتصرررررررررررال و املعلومرررررررررررات

 متخّصصة و مجتمع مدني

  ،تقررررررررديم الرررررررردعم و ممليررررررررد التنسرررررررريق مررررررررع منظمررررررررات العمررررررررل العربرررررررري املشررررررررتر

 "الرتخت  و تنلي  الحلول املناربة لبلوغ الغايات املشتركة

  م شرات  ياس تحقيق ألاهدافرا بة و متابعة ملا تراح  لول 

 

 

 

 

 

 


