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 توصيات اللجنة العلمية: 

 
 اتخذت  

 
   اللجنة العلمية سياقا

 
 23  ـل  املؤتمر  باستعراضخلصت  حيث    ،في اختيار ما تم تقديمه من أبحاث  علميا

والتي   ،واملداخالت التوصيات التالية  استعراض األبحاثواستخلصت من خالل    ور،محا بحث موزعين على ثالثة  

مصرفية، سياحية( وفي  خدماتية، صناعية، تعليمية،)األبحاث باإلمكان تعميمها على كافة القطاعات التي تناولتها 

 املشاركين: كافة الدول العربية موطن الباحثين 

 اإلداري:  أواًل( المحور  
املحلية  ضرورة   -1 البيئة  مع  يتالءم  بما  وتطويره  الرقمي  التحول  ابعاد  استخدام  في  مع    والتنظيمية،التوسع 

بما يتناسب مع التطورات الحديثة لها  وتأهيل الكوادر البشرية  تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  

 .  من جهة أخرى   تطوير أدائهاى لتسعوأساس ألي منظمة عصرية   ،كونها عامل رئيس ي للتحول الرقمي من جهة

ستفادة من املعرفة  وال   ملؤسساتعقد ندوات وورشات عمل لتوضيح التحول الرقمي وكيفية تطبيقه داخل ا -2

  األداء تطويرالتحول الرقمي ل مجال العاملية فياملوجودة لدى املؤسسات 
 
 .الى التميز املؤسس ي وصول

قيم ومبادئ    يسوده  الذي   املناسب   التنظيمي  املناخ  بتهيئة   وذلك  الرقمي،للتحول    داعمة  تنظيمية  ثقافة   بناء -3

العمل على تأسيس حلقات اتصال مع املؤسسات  وكفاءتهم مع    العاملين  بقدرات  ترتقي  التي  املشاركة والتعاون 

في مجال    ملواكبة،  ةو أجنبيأاألكاديمية سواء كانت جامعات أو مراكز البحوث، عربية   التحول  ما هو جديد 

 . املؤسس ي التميزومؤشرات  الرقمي

ا  الستراتيجية  القرارات  تطويرب  الهتمام  -4 خالل  من  وفق    استراتيجياتها تطوير  للسعي  للمؤسسات  الكلية 

وعدم تعارضها    املؤسسةاألساليب الحديثة، مع إعادة بناء هذه األساليب لتتوافق مع الطبيعة الخاصة بعمل  

 .األنظمة والقوانينمع 

التوجيه اللكتروني    ةاللكتروني  ةالقيادي  مارسةامل، و الرقمية  ةاملنظم  أسلوب  ضرورة اعتماد  -5 لضمان فعالية 

اعتماد أساليب رقابة الكترونية تسمح  و   على أساليب العمل والتصال التنظيمي الفتراض ي  همتدريبمع    لألفراد

 الجماعي على مستوى املنظمات الرقمية. بتعقب األداء الفردي و 

 : ثانيًا( المحور االقتصادي 
العربية -1 الحكومات  جميع  على  متناول  في  لتكون  الرقمية  املعلومات  فيها  تتوفر  بيئة   )املتعاملين    خلق 

 
  أفرادا

خاصة   ومؤسسات أو  الرقمي  (  عامة  القتصاد  منافذ  على  الحصول  من  الجميع  ليتمكن  مناسبة  وبتكلفة 

 ت العمال. لتنعكس على تعزيز امليزة التنافسية ملنظما

امليزة التنافسية    وتعزيزودراسة موضوع العالقة بين التحول الرقمي    البحثعلى    حث الباحثين وصناع القرار  -2

 معرفة أثار رقمنه القتصاد على تعزيز امليزة التنافسية للمنظمات. للمنظمات، ومحاولة
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ضرورة زيادة الستثمار  يستوجب    الرقمي مما  القتصاد دور الجوهري الذي يلعبه  توعية منظمات األعمال بال  -3

انتاج   لزيادة  والبتكار،  العلمي  البحث  وتعزيز  البشرية،  املوارد  وتنمية  والتصالت،  املعلومات  تكنولوجيا  في 

 وتعزيز النمو القتصادي.   إلنتاج والتنافسية العامليةاملعرفة، والذي من شأنه زيادة ا

انترنت   -4 شبكات  توفير  وخاصة  والتصالت،  املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  التحتية  البنية  تعزيز  على  العمل 

ا ويسهل  السعر،  منخفضة  املجتمعسريعة  أفراد  جميع  من  لها  لزيادة  مع    لوصول  والتدريب  التعليم  توفير 

لالستفادة املوظفون  إليها  يحتاج  التي  بين    املهارات  بالتعاون  وذلك  والتصالت،  املعلومات  تكنولوجيا  من 

 الحكومات واملجتمع املدني، ليكونوا قادرين على التعامل مع القتصاد الرقمي. 

ا -5 وطبيعة  العاملي،  التطور  مع  ليتماش ى  اللكترونية  التعامالت  وتشريعات  القوانين  الرقميتطوير  ، لقتصاد 

ل على زيادة الوعي العام لدى الجمهور باآلثار السلبية للسرقات والقرصـنة  وخاصة التجارة اإللكترونية. والعم

 اإللكترونيـة على القتصاد الوطني.

زيادة الخدمات املالية اللكترونية التي تقدمها البنوك والوصول للفئات املهمشة في ظل الشمول املالي، والتي   -6

واس أفراده.  تنمية  خالل  من  املجتمع  تنمية  على  تسهيل  ستعمل  وبالتالي  املودعين  من  أكبر  عدد  تقطاب 

 . الستثمارية الحصول على السيولة وما ينتج عنه في زيادة منح القروض

بالقتصا -7 الهتمام  مع    د ضرورة  الدولة  مداخيل  في  املساهمة  على  تعمل  التي  القطاعات  من  كقطاع  الرقمي 

توفير املناخ قانوني املالئم الذي يتماش ى ويسهم في نشر ثقافة استعمال الرقمنة من طرف منظمات األعمال  

 في معامالتها املختلفة. 

 : ثالًثا( المحور التكنولوجي 
ال -1 توظيف  أهمية  تعي  أن  املؤسسات  على  منظومة  ينبغي  تطوير  في  الصطناعي  الذكاء  وتقنيات  تكنولوجيا 

عليها بشكل املؤسس ي، والعتماد  تدريب    العمل  في  الرقمية    وتطويراملوظفين  كبير  مهاراتهم  قدراتهم، وصقل 

 حتى يكونوا قادرين على التعامل مع مستجدات عالم التكنولوجيا.

على توفير البنية التحتية املالئمة لتطبيقات اإلدارة اللكترونية من خالل توفير كافة اإلمكانات املادية  العمل   -2

والفنية   التعامالت    مع والبشرية  مع  لتتواكب  اإلدارية  واألنظمة  التشريعات  تطوير  على  العمل  ضرورة 

 .اللكترونيةاللكترونية التي تفرضها اإلدارة 

دارة اللكترونية من خالل نشر ثقافة استخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت لدى  الحقيقي لل  تفعيلال -3

مع   التعامل  بكيفيات  املتعلقة  واإلرشادات  املعلومات  بجميع  املواطنين  كافة  وتزويد  املجتمع،  شرائح  جميع 

دورات   عقد  إلى  باإلضافة  اللكترونية،  للعاملينالوسائل  العمل   تدريبية  كفاءة  لزيادة  املنظمات  مختلف  في 

   .التطورات التكنولوجية مواكبةو لديهم 
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الّتقنية وتبادل الخبرات خاّصة من   -4 الّدوليين من أجل تقديم املساعدة  التعاون والتضامن  العمل على تعزيز 

واستحداث   املثال(  سبيل  على  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  )دول   
 
رقمّيا قة  تفّوِّ

ُ
امل وشبكات  الدول  تجهيزات 

 التصالت وتكنولوجيا املعلومات والتصالت وتطويرها وتحسينها؛ 

املتحدة   ماراتاإل  تجربة مثل املجال هذا في الرائدة الدولية التجارب من الستفادة ضرورة -5   وهذا  العربية 

 عبر  الرقمية  الثقافة  نشر ،املطلوبة التحتية البنية تعزيز من خالل   وذلك ،  املتطورة الدول  بركب لاللتحاق 

 بالفئات الهتمامو   التحتية والبنى نظمةاأل  تكامل لتسهيل  وطنية   منصات  تطوير ،تدريبية دورات  جراءإ

 . الرقمية استخدام  وضعيفة املحرومة

العربية    ىعل   بفلسطين(خاص    )بند -6 الحصار  الحكومات  رفع  في  للمساعدة  الدولي  املجتمع  مع  التواصل 

على   وتكنولوجيا  املفروض  االتصاالت  سوق  على  يسيطر  والذي  اإلسرائيلي،  االحتالل  من  فلسطين 

توفير بيئة استثمارية مما سيسهم في    املعلومات، ويمنع دخول املعدات الالزمة لتطوير قطاع االتصاالت.

فك  رجي و االقتصادية مع العالم الخامناسبة لجلب املزيد من االستثمار األجنبي املباشر وزيادة العالقات  

األجنبية   لالستثمارات  القطاعي  التنوع  إلى  باإلضافة  تدريجي،  بشكل  إسرائيل  مع  االقتصادي  االرتباط 

 والتركيز على القطاعات الرائدة واملنتجة في االقتصاد الفلسطيني. 

 

 

 
 


