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تفعٌل الشراكة مع القطاع العام
الهدف األول
والخاص فً مجال تقنٌة المعلومات

المساهمة فً رفع جاهزٌة المدن
الهدف الثاني العربٌة لتحقٌق التحول االلكترونً
والوصول للمدن الذكٌة

بناء مرجعٌة فنٌة وعلمٌة فً مجال
الهدف الثالث
تقنٌة المعلومات للمدن العربٌة

الهدف الرابع

نقل التجارب الناجحة فً مجال
تقنٌة المعلومات بٌن المدن العربٌة

الهدف
الخامس

توفٌر الخدمات االستشارٌة
والمعلومات والمساعدة الفنٌة فً
مجال تقنٌة المعلومات

الهدف
السادس

توفير خدمات التأهيل والتدريب
للكوادر البشرية في مجال تقنية
المعلومات واالدارة الحديثة في
المدن العربية

زٌارات مٌدانٌة وتواصل مع مؤسسات القطاع
الخاص والعام محلٌا وإقلٌمٌا ( حسب قائمة
الزٌارات المعدة لهذه الغاٌة)
توقٌع مذكرات تفاهم محلٌا وإقلٌمٌا ( حسب
قائمة الجهات المستهدفة لهذه الغاٌة)

عدد الزٌارات وعملٌات التواصل المنفذة  %70من خطة التواصل المعتمدة لكل عام

عدد مذكرات التفاهم الموقعة

إعداد دراسة تحلٌلٌة عن واقع المدن العربٌة
فً مجال تقنٌة المعلومات والتحول اإللكترونً تقرٌر الدراسة التحلٌلة المنفذة
والذكً
نشر وتعمٌم نتائج الدراسة التحلٌلٌة على المدن
التغذٌة الراجعة من المدن األعضاء
األعضاء وأخذ التغذٌة الراجعة
تقدٌم مقترح لألمانة العامة لمنظمة المدن
المخاطبة لألمانة العامة للمنظمة
العربٌة  :جائزة التمٌز فً مجال التحول
المتضنمة مقترح الجائزة( المعاٌٌر
اإللكترونً والذكً ( المعاٌٌر ومؤشرات
والمؤشرات)
األدء) ضمن جوائز مؤسسة جائزة منظمة
المدن العربٌة
تحلٌل قواعد البٌانات وبرمجة وتصمٌم المواقع
موقع إلكترونً فعال
اإللكترونٌة لمؤسسات منظمة المدن العربٌة
والبلدٌات العربٌة األعضاء
بناء تطبٌقات الهواتف الذكٌة لتطوٌر العمل
تطبٌق هاتف ذكً فعال
البلدي
إعداد دلٌل إرشادي للمدن العربٌة فً مجال
الدلٌل اإلرشادي لمدن المنظمة
التحول اإللكترونً والذكً
منهجٌة التحول اإللكترونً والذكً
إعداد منهجٌة للتحول اإللكترونً والذكً
معممة
نشر وتعمٌم الدلٌل اإلرشادي ومنهجٌة التحول مخاطبات تعمٌم الدلٌل اإلرشادي
ومنهجٌة العمل لتحول إلكترونً ذكً
اإللكترونً والذكً

ثالث مذكرات علً المستوى المحلً وثالث مذكرات
على مستوى المدن العربٌة فً كل عام
دراسة فً كل عام
مرة فً كل عام

مرة واحدة وكلما دعت الحاجة فً التطوٌر على المعاٌٌر

بشكل ربعً
مرة فً كل عام لبلدٌة ذات موقع إلكترونً فعال
مرة واحدة وكلما دعت الحاجة فً التطوٌر على الدلٌل
اإلرشادي
مرة واحدة وكلما دعت الحاجة فً التطوٌر على المنهجٌة
مرة سنوٌا وكلما دعت الحاجة
بشكل ربعً وكلما دعت الحاجة

تطوٌر وتحدٌث الموقع اإللكترونً للمنتدى

الموقع اإللكترونً للمنتدى المطور

تعظٌم مساهمات ومشاركات القطاع الخاص
والعام فً نقل وتبادل الخبرات وقصص
النجاح ما بٌن المدن العربٌة األعضاء فً
مجال التحول اإللكترونً والذكً

ال ٌقل عن  %70من عدد الجهات الموقع معها مذكرات
عدد مساهمات القطاع العام والخاص
فً نقل وتبادل الخبرات وقصص النجاح تفاهم

تطوٌر المجلة اإللكترونٌة للمنتدى

المجلة اإللكترونٌة المطورة بدءأً من
الربع الثانً

عقد ورشه عمل فً مجال التحول اإللكترونً
والذكً على مستوى المدن العربٌة

إنعقاد ورشة العمل والخروج بتوصٌات مرتٌن سنوٌا

عقد مؤتمر بعنوان" :نحو بلدٌة عربٌة
إلكترونٌة ذكٌة ومرنة" على هامش المؤتمر
العام لمنظمة المدن العربٌة فً دورته القادمة

إنعقاد المؤتمر والخروج بتوصٌات

إعداد دلٌل لمؤشرات ومقاٌٌس األدء فً مجال إصدار دلٌل المؤشرات والمقاٌٌس فً
مجال التحول اإللكترونً والذكً
التحول اإللكترونً والذكً
أرشٌف الموقع اإللكترونً للمنتدى
تطوٌر وتحدٌث محتوى أرشٌف الموقع
المطور
اإللكترونً
الدراسات والمقاالت والتجارب
توفٌر الدراسات والمقاالت والتجارب
وقصص النجاح المنشورة على الموقع
وقصص النجاح على الموقع اإللكترونً
اإللكترونً للمنتدى
للمنتدى
تنفٌذ برامج ودورات تقنٌة عدد()3
تنفٌذ دورات إدارٌة حدٌثة فً مجال التحول
اإللكترونً والذكً عدد ()3
المباشرة فً أعمال بناء مقر المنتدى العربً
للمدن الذكٌة فً مكانه الجدٌد

بشكل ربعً وكلما دعت الحاجة

مرة واحدة
مرة واحدة وكلما دعت الحاجة لغاٌات التطوٌر والتحسٌن
على الدلٌل
بشكل ربعً وكلما دعت الحاجة
بشكل ربعً وكلما دعت الحاجة

عدد البرامج والدورات والورش المنفذة ثالث برامج على األقل فً كل عام
عدد البرامج والدورات والورش المنفذة ثالث دورات على األقل فً كل عام
إجراءات المباشرة فً العمل

مبنى المنتدى الدائم

