
  المهام المرجوة من الخبراء الوطنيين في سياق إعداد األجندة 
 واالستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات

 

بعقد عدة اتصاالت ومشاورات  خبراء اإلسكوا المعني بالتعاون البحثي والفني إلعداد االستراتيجية فريققام 
واجتماعات تمهيدية ذات طابع فني مع فريق جامعة الدول العربية ومع فرق عمل وممثلي المنظمات الدولية 

والمتوقع استمرارها  2020والعربية المشاركة في المشروع المشترك (وذلك منذ أول كانون أول/ديسمبر 
لبنية  (مقترح) لياً بالتشاور مع الشركاء بوضع هيكل أساسي). ويقوم الفريق حا2021لمطلع شهر آذار/مارس 

األجندة واالستراتيجية، يتضمن المحاور األساسية وكذلك الفرعية. ويمكن إثراء وتطوير تلك المحاور تباعا 
 وفقاً للمداوالت والمرئيات المزمع تلقيها اثناء المشاورات واالجتماعات وورش العمل المخطط لها.

  

  لكل محور النقاط التالية: *ل األساسي (المقترح)ويحدد الهيك

  على المستوى الوطني، وعلى المستوى اإلقليمي. الوضع الراهن. 1

 : األهداف المرجوة والواجب تحقيقها خالل خمس سنوات، وهي عمر االستراتيجية. األجندة. 2
الرقمية بين مجموعات (ويمكن تحديد عدة مستويات لألهداف في ضوء التباين بين مستويات التنمية 

  مختلفة من الدول العربية).

  بين الوضع الراهن واألهداف المرجوة على المستوى الوطني واالقليمي. تحليل الفجوات:. 3

  .وسائل ردم الفجوات وبلوغ األهداف – استراتيجية تحقيق األجندة. 4

  المقترحات والتوصيات الالزمة.: البرامج. 5

  

* يعتمد الهيكل األساسي (المقترح) بشكل رئيسي على اإلطار النموذجي المستخدم في الدورة االولى من 
تقارير االستعراضات العربية للتنمية الرقمية على المستوى الوطني. وقد اعتمدته وطبقته عشر دول عربية 

، ٢٠٢٠في ديسمبر  ، واعتمدته بشكل جمعي٢٠٢٠وشاركت جميعها في تطويره في عام  ٢٠١٩في عام 
كإطار نموذجي استرشادي إلطالق الدورة الثانية من مسار التقارير الوطنية الستعراضات التنمية الرقمية 
في الدول العربية وكذلك الدورة األولى من مسار إعداد االجندات الوطنية المستندة عليها. وجاري حاليا 

ستراتيجية العمل المشترك على مشروع االجندة واال بالتزامن والتوازي مع ٢٠٢١المسارين في عام  إطالق
  .العربية في نفس العام

النموذجي في عدة جلسات ومشاورات مع الفريق العربي  اإلطاروجدير بالذكر انه قد تم عرض ومناقشة هذا 
 ٢٠٢٠. كما أن "التقرير العربي للتنمية الرقمية" المنشور في عام ٢٠٢٠و ٢٠١٩لالستراتيجية اثناء العامين 

  النموذجي ذاته. اإلطارقد استند الي ايضا إلى  هذا الرابط،والموجود على 

  



، والتي وثيقة رؤية اإلسكوا لمنهجية وضع وتطوير وتفعيل االستراتيجية العربيةورد في  وبناء على ما
، والمنعقد 31االتصاالت والمعلومات ال عرضت على اجتماع فريق عمل االستراتيجية العربية لتكنولوجيا 

  ، واعتمدت خاللها:2020أيلول (سبتمبر)  29بتاريخ 

  

 " تحديد التعاون الفني الالزم والمدخالت المطلوبة من ممثلي وباإلشارة إلى الفقرة (واو) المعنونة
  " ونصها اآلتي: الدول في الفريق ومداها الزمني

  
االنضمام إلى المشروع تسمية باحث أو مساعد باحث كنقطة  سيُطلب من كل دولة عربية راغبة في"

ارتكاز وطنية تعمل بصفة متواصلة مع الخبراء الفنيين اإلقليميين المنضمين إلى المشروع في إطار 
بحثي تحدده اإلسكوا بصفتها بيت الخبرة الذي ُكلّف بإدارة عملية صياغة وثيقة االستراتيجية. وسيكون 

توفير المعلومات والدراسات الوطنية وفقاً لإلجراءات الوطنية المعمول بها في إطار  ُمناطاً بهذا الباحث
إتاحة المعلومات التي تصب في البحث الرئيسي وتثريه. وستكون تلك المدخالت المطلوبة مهمة 

 ".الباحث ويرجى تنفيذها في مدى زمني تحدده إدارة المشروع
 

  نقاط االرتكاز البحثية  الفنيين اإلقليميين والوطنيينبمواصفات الباحثين وإلى الفقرة الخاصة)
  وردت في وثيقة اإلسكوا المشار إليها، ونصها كاآلتي: كماالوطنية) 
 

  الخبرة العلمية والعملية في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية. ‐

إعداد التقارير الوطنية للتنمية الرقمية إذا تيّسر ذلك، يحبذ أن يشارك الباحثون ممن عملوا على  ‐
لتحقيق تناغم بين العمل على الصعيد الوطني  2020و 2019في بلدانهم مع اإلسكوا في عام 

واإلقليمي في هذا المضمار (األردن، اإلمارات العربية المتحدة، العراق، تونس، فلسطين، 
  السودان، سلطنة ُعمان، الكويت، موريتانيا).

ية في تطوير دراسات وأبحاث حول االستراتيجيات اإلقليمية والوطنية ذات الصلة الخبرة البحث ‐
وإجادة تامة لتوظيف أدوات ومنهجيات البحوث االجتماعية واالقتصادية في مجال مجتمع 

  المعلومات أو االقتصاد الرقمي.

قليمي، مع إجادة الخبرة العملية مع المنظمات الدولية واإلقليمية في مجاالت التعاون الدولي واإل ‐
  كاملة للغتين منهم العربية.

  

  وردت في وثيقة اإلسكوا المشار إليها، ونصها كاآلتي: كما بآلية عمل الباحثينوإلى الفقرة الخاصة  
 

يعمل الباحثون المنضمّون للمشروع (سواء من قبل الشركاء أو المفوضين من دولهم) بصفة  ‐
  مشروع من تاريخ بدء المشروع.أشهر تحت مظلة إدارة ال 10-9شبه متواصلة 

يلتزم الباحثون بالمشاركة الفاعلة في كافة االجتماعات الفعلية أو االفتراضية عند عرض  ‐
  الوثائق المنجزة على أعمال الفريق وأخذ المالحظات بشأنها.



يلتزم الباحثون بمراجعة المالحظات التي ترد من الفريق العربي والدول العربية بشأن الوثائق  ‐
  نجزة.الم

يلتزم الباحثون بتحديث الوثائق وفقا لمالحظات الدول العربية أو الفريق العربي او اللجنة الفنية  ‐
  المشتركة وإعادة عرضها على الفريق العربي او اللجنة الفنية للمتابعة، حسب مقتضى الحال.

  ينتهي االنتداب بعد تقديم الوثائق المذكورة. ‐

  

  :الوطنيين القيام بالمهام التاليةيتوقع من الباحثين فإنه فعليه 

  إعطاء أية مقترحات مناسبة إلغناء الهيكل األساسي. .1

تزويد الفريق بأية خطط وطنية ومعلومات مفيدة تخص الوضع الراهن في مجال التنمية  .2
  الرقمية.

إبداء الراي في مقترحات األهداف المرجوة ومدى واقعيتها، سواء على المستويات الوطنية أو  .3
  المستوى اإلقليمي.على 

المشاركة في تحليل الفجوات ووضع المقترحات والتوصيات، وذلك حسب االختصاص  .4
  الموافق لكل منهم أو بالتعاون مع ذوي االختصاص من بلدهم.

  


