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الدول  فيالحكومة اإللكترونية برامج  مديرواضطلع بها  التينشطة أللعرضاً هذه الوثيقة تضمن ت
للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  الثانيةمنذ الدورة  يةالعرب

ً  الوثيقة ضر  ع  وت  . هاونتائج االجتماعاتسيما  الو)اإلسكوا(،  تها متابعأجل  منمواضيع جموعة من الم أيضا
 .2022-2021لفترة في ا

بشأن وتقديم مقترحات  ،الوثيقة مضمون ةمناقش إلى وةمدع التنميةلجنة التكنولوجيا من أجل و
لةمجاالت ال  .في المستقبل يةالعربالدول  فيالحكومة اإللكترونية برامج  مديري بينلتعاون ل المحتم 
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 ةـمقدم

لتعزيز الحوار  ةمنص   إنشاءاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  اقترحت ،2013عام  في -1
 التدابيرسياسات وال بشأن التنسيق مستوى ولرفع ،يةالعربالدول  في لكترونيةبرامج الحكومة اإل إدارة بشأن

 مديرو ،المقترح التصميم وفق ،ةالمنص   هذه في يشاركو. على المستوى اإلقليمي لكترونيةالحكومة اإلب المتصلة
ول اجد اقتراحو األنشطة تنظيماإلسكوا تتول ى  كما. عنهم نوممثلأو الدول العربية  فيلكترونية برامج الحكومة اإل

 .لالجتماعات أعمال

لكترونية في الدول العربية تحديات الحكومة اإل بشأنالتشاور  ةالمنص   لهذهاألساسية  األهداف ومن -2
وتعزيز التكامل اإلقليمي باعتماد برامج  ؛المجال هذا في العملوترتيب أولويات  ؛هال لتصديل ب لس  واقتراح 
في مجال خدمات الحكومة  قليميةاإلخبرات الالممارسات و أفضل وتبادلإمكانية تطويرها؛ في  البحثكة ومشتر  
 مناطق منالممارسات  أفضلونقل التجارب و ؛بين الدول كةمشتر   خدمات تقديم لب  والنظر في س   ،لكترونيةاإل

 .قليمية والدوليةالمحافل اإل إلى نقلهأجل  من في اإلسكوا ك للدول األعضاءموقف مشتر  إلى  التوصلو أخرى؛

ً اجتماع تد  ق  ع   فقد. ةالمنص   لهذه مانة الفنيةاأل دوراألمانة التنفيذية لإلسكوا  وتؤدي -3 ً  أوالً  ا   تحضيريا
بتنسيق إدارة  المتصلةاألنشطة و األهدافبتوضيحية  مذكرةً وقد مت  ،2013 كانون األول/ديسمبر 5ان في في عم  
 .عليها تعديالتبعد إدخال  المذكرة هذه المجتمعوند ، واعتم  العربية الدول في اإللكترونية الحكومة برامج
 ةللمنص  الداخلي  النظام مسودة فيه ترضع   ،2014شباط/فبراير  9قد اجتماع ثاٍن في دبي في ع   ذلك، بعد

في اإلمارات  بالتعاون مع مؤسسة القمة العالمية للحكوماتو ،2016شباط/فبراير  8 وفي. المستقبليةوالخطوات 
ً اجتماع نظ مت اإلسكوا ،العربية المتحدة ً ثالث ا  بالحكومة المتصلة هاومبادرات هامشاريعفيه  تض  ر  ع  في دبي،  ا

 ،(GEMS)مبادرة مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة  وأهمها، 2017-2016 لفترةل اإللكترونية
 مبادرة اإلسكوا ، ومشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية )الحكومة المفتوحة(و

 ،اإلسكوا لىإ هةالموج   من التوصيات عددٍ  ص المجتمعون إلىخل  و في مجال الخدمات الذكية والقطاعات الذكية.
 ،االجتماعاتفي  عنها نتسمية ممثليأجل طلب  منللدول العربية  وتوجيههاإعداد مراسالت رسمية  أهمها

دبي  في األولع قد اجتماعان:  ،2017 عاموفي  .المذكورة األنشطةفي  تهامشارك ضمانالتواصل مع الدول لو
 المتصلة سكوااإل أنشطة مناقشة فيهما جرىونيسان/أبريل.  27بيروت في  في والثاني ،شباط/فبراير 11في 

 ،2018 عام فيو. والنقالة لكترونيةومؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإل ،باالقتصاد الرقمي، والبيانات المفتوحة
 هامش على ،شباط/فبراير 12العرب في دبي في  لكترونيةاإل الحكومة برامج لمديري السادس االجتماع ع قد

عن آفاق االقتصاد الرقمي في المنطقة  سكوااإل ةدراس مناقشة خالله جرتو للحكومات، العالمية القمة أعمال
ح وضع مؤشر لالقتصاد الرقمي للدول العربية، ومشروع تعزيز قتر  ، وم  (E/ESCWA/TDD/2017/2)العربية 

ح لتطبيق الحكومة المفتوحة في الدول قتر  د على التكنولوجيا، واإلطار الم  الحكومة المفتوحة في المنطقة باالعتما
زات المتوق عة. ،المقبلةواألنشطة  ،العربية  وأهم المنج 

منذ الدورة الثانية للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية م ت ن ظ   هذه الوثيقة موجزاً لالجتماعات التي  ض  ر  ع  وت   -4
عن أهم  ، حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، ولمحةً 2019آذار/مارس  21و 20 يالتي ع قدت في بيروت، يوم  

في مجال المقبلة بشأن أنشطة التعاون  م الوثيقة مقترحاتٍ قد   . كما ت  التي تناولتها هذه االجتماعاتالمواضيع 
 ل الرقمي.التكنولوجيا الرقمية والتحو  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/perspectives-digital-economy-arab-region-arabic.pdf
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 نشطةاأل -أوالا 

 من األنشطة، منها: بعددٍ  يةالعربالدول  فيبرامج الحكومة اإللكترونية  مديرويضطلع  -5

 ،لإلسكوا لكترونية في الدول األعضاءاقتراح مشاريع ومبادرات لتشجيع خدمات الحكومة اإل )أ(
 اإلقليمي؛ومناقشتها على المستوى 

واإلشراف على تطوير  لكترونية في الدول العربية،تعزيز قياس مؤشرات برامج الحكومة اإل )ب(
 ؛البرامج هذهم في ومتابعة التقد   أدوات قياس مالئمة،

 ؛اقتراح ندوات وورش عمل وحلقات بحث متخص صة )ج(

 ؛اإللكترونية الحكومة مجال في العاملةقليمية والدولية تطوير العالقات مع الجهات اإل )د(

 ؛سنوية دورية اجتماعاتٍ  د  ق  ع   )ه(

 ؛الخاص القطاع معالتنسيق  تعزيز )و(

 إلىأجل نقله  من لكترونيةقضايا الحكومة اإل بشأنمشترك للدول األعضاء  موقفٍ إلى  التوصل )ز(
 .والدولية اإلقليمية المحافل

ا   جتماعاتاال -ثانيا

 فيبرامج الحكومة اإللكترونية  مديرو د  ق  ع  للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في اإلسكوا،  الثانيةالدورة  منذ -6
 .في هذين االجتماعين اإليه واصل  خوالنتائج التي  ناقشوهاالتي  مواضيعالأهم يلي  ما فيو ،اجتماعين يةالعربالدول 

 2019 مارس/آذار اجتماع -ألف

ً نظ مت اإل -7 األولية لمؤشر  جالنتائعرض  هجرى خالل ،2019 مارس/آذار 19في  بيروتفي  سكوا اجتماعا
 ومقارنة ،اإلسكوا فيدولة عربية من الدول األعضاء  12 تقييمو ،والنقالة لكترونيةالخدمات الحكومية اإل نضوج

 في واالجتماعية االقتصادية الشؤون دارةإل التابع (eGDI)اإللكترونية  الحكومةتطوير  مؤشرهذا المؤشر مع 
 إلى الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة نضوج مؤشرفي نقل  سكوااإل جهود مناقشة جرى. كما المتحدة األمم

 .المتحدة األمم في واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارةالمستوى الدولي من خالل التعاون مع 

 المنطقة في المفتوحة الحكومة تعزيز مشروع في المحرز التقدم سكوااإل تض  ر  ع   االجتماع، خاللو -8
 ق  طر  على المستوى الحكومي. كما ت   سيما وال المفتوحة، والبيانات الرقمي لالتحو   مفاهيم مع هع  وتقاط   العربية،

ت عتبر  التيمة في الدول العربية، وتحديد المعايير الوطنية ضرورة توحيد المصطلحات المستخد   إلى المشاركون
وإصدار تصنيف وطني للبيانات، والتركيز على نشر البيانات لتحقيق القيمة  ،أساسها على مفتوحةً  البيانات

 والتنفيذي التشريعي اإلطار ووضع الشخصية البيانات حماية أهمية على التأكيد جرى كما. المنشودةاالقتصادية 
 .لها المناسب
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 من التوصيات، أهمها: وتوص ل المجتمعون إلى عددٍ  -9

لمؤشر نضوج الخدمات على المشاركة في التقييم الحالي  هالحث  األعضاء الدول  باقي مع المتابعة )أ(
 ؛الحكومية اإللكترونية والنقالة

مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية الثاني ل تقييمالفي  سكوااإل مع التعاون مواصلة )ب(
 ؛2019 عامالربع األخير من  في سيبدأ الذي ،والنقالة

البيانات  سياسات وضع سيما وال المفتوحة، الحكومة مفاهيم تطبيقفي للدول األعضاء  سكوااإل دعم )ج(
 المفتوحة وخطط العمل التنفيذية؛

 بالحكومة المتعلقة التشريعية طراأل   تحديث في سكواإلالذي تقدمه امن الدعم الفني  االستفادة )د(
 لكترونية؛والمشاركة اإل ،المفتوحة والبيانات المفتوحة،

 الرقمي لالتحو   مجاالت كافة في األعضاء للدول سكوااإل مهتقد   الذي الفني الدعم من االستفادة (ه)
 .الجديدة في التنمية التكنولوجيا واستخدام

 2020 سبتمبر/أيلول اجتماع -باء

ً اإلت د  ق  ، ع  2020 سبتمبر/يلولأ 23 في -10 ً سكوا اجتماعا  برامج الحكومة اإللكترونية  لمديري افتراضيا
 جائحة بسببفي العالم  السائدةنظراً للظروف الصحية  (Kudo)كودو  لكترونيةاإل ةالمنص   عبر في الدول العربية

اجتمع مديرو برامج الحكومة اإللكترونية في الدول  ،األول الجزء في :جزأين إلى االجتماع هذا وانقسم. 19-كوفيد
 والحكومة الرقمية، والتنمية التعاون مجال في اإلسكوا مهاتنظ   التي األنشطة أهم واستعرضوا إلسكوا،لاألعضاء 
 من العربية النسخة تق  ل  أ ط   االجتماع، من الثاني الجزء وفي. الصلة ذات والمؤشرات الرقمي لوالتحو   المفتوحة،

العامة والحكومة  المؤسسات شعبةالرقمية في  الحكومة قسم هاالتي أعد   ،2020 لعام اإللكترونية الحكومة مسح
 قطاع تنظيمالعامة ل هيئةالالشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، بالتعاون مع  دارةالتابعة إلالرقمية 

 .واإلسكوا المتحدة العربية اإلماراتاالتصاالت في 

ً  سكواإلا متد  ق   الجتماع،لاألول  الجزءاألولى من  الجلسة فيو -11 حول التعاون والتنمية الرقمية،  عرضا
مت عرضاً حول د  حة على المستويين اإلقليمي والوطني. كما ق  شمل مراحل التعاون المختلفة، واألنشطة المقتر  

 الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية، مع التركيز على اآلثار االقتصادية واالجتماعية للحكومة المفتوحة 
ل الرقمي حول التعاون الفني في مجال التحو   عرض   موق د   في المنطقة العربية.  ستثماراتاال تعزيزمن أجل 

حة في مجال التكنولوجيا، وهي: مع التركيز على محاور التعاون الفني الحالية والمقتر   ذات الصلة والمؤشرات
تكما ذ ك  ونقل التكنولوجيا.  ،رواالبتكا الجديدة، التكنولوجيا وسياسات الرقمي، لوالتحو   الرقمية الحكومة  أمثلة   ر 

 . من أجل التنمية في مجال التكنولوجيا 2020التي نف ذتها اإلسكوا في عام  األنشطة على

المؤسسات العامة والحكومة  شعبةالحكومة الرقمية في  قسم ق  طر  ت   األول، الجزء من الثانية الجلسة فيو -12
ل الرقمي على المستوى إلى أهمية التحو   االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدةدارة الشؤون التابعة إلالرقمية 

 التي أثبتت أهمية التكنولوجيا الرقمية في معالجة األزمة والحد   19-العالمي، وال سيما في ظل جائحة كوفيد
 بعض اإلنجازات واالبتكارات في المنطقة العربية. ض  عر  كما است  رة. من آثارها المدم   
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عدداً من  ومصر ،وقطر ،ودولة فلسطين ،الصومالممثلو  مقد   األول، الجزء من الثالثة الجلسة فيو -13
 .19-كوفيد جائحةسيما في ظل  الرقمي، وال لالعروض حول تجاربهم في التحو  

، 2020 لعام لكترونيةاإل الحكومة مسح من ربيةالع النسخة إطالق االجتماع من الثاني الجزء في جرىو -14

 قطاع تنظيمل ةالعام هيئةال ترجمتهاو المتحدة، األمم في واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة أعدت ها التي
وبعد الكلمات  ،من الجزء الثاني األولى الجلسة فيو .سكوامع اإل بالتعاون المتحدة العربية اإلماراتاالتصاالت في 

 قطاع تنظيمالعامة ل هيئةالو ،في األمم المتحدة وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،سكواإللاالفتتاحية 
ً االقتصادية واالجتماعية  ونؤإدارة الش متقد   ،اإلمارات العربية المتحدةاالتصاالت في   محتوى حولعرضا

 ت فيهرك زعرضاً  سكوااإل متوقد  لمنطقة العربية في هذا المسح. وأداء ا ،2020 لعام لكترونيةاإل الحكومة مسح
 مبادراتال بعضإلى  ، وأشارتالرقمي لفي مجال التحو   العربية المنطقة في والمبادرات والفرص التحدياتعلى 

ومشروع  ،العربية الرقمية التنمية وتقرير والنقالة، اإللكترونية الحكومية الخدمات نضوج مؤشر مثل التي نف ذتها
لقادة  من أجل التنمية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وأكاديمية ،في المنطقة العربية المفتوحة الحكومةتعزيز 

 القطاع الحكومي في المنطقة العربية.

األردن، واإلمارات العربية المتحدة، وتونس، والجمهورية  ممثلو مقد   الثاني، الجزء من الثانية الجلسة فيو -15
 حول مبادرات الحكومة الرقمية في بلدانهم. مداخالتالعربية السورية، والمملكة العربية السعودية 

ً أوجزت  سكوااإل متقد   الختامية، الجلسة فيو -16   ط رحت التي والمقترحات المواضيع أهم فيهعرضا
 العربية، اللغة وتعزيز ،19-كوفيد جائحةوالتصدي لالمنطقة العربية،  تحدياتجهة موا سيما وال االجتماع، في
 .والدولي اإلقليمي التعاونتفعيل و

 :أهمها ،من التوصيات عددٍ  إلى المجتمعون صخل  و -17

ً من تجارب بعضها  االستفادةالدول العربية إلى  دعوة )أ(   والدولي اإلقليمي التعاون وتعزيز ،بعضا
 المجال؛ هذا في

 الخدمات العامة؛حسين تقديم استخدام التكنولوجيا الجديدة بفعالية لت )ب(

تؤثر على التنمية ة باعتبارها أصوالً مهم    في المنطقة العربيةلبيانات لإيالء االهتمام الكافي  )ج(
 ؛المنطقة االقتصادية واالجتماعية في

 ؛ها المواطنتطوير خدمات محور   من أجل تفعيل المشاركة اإللكترونية في المنطقة العربية )د(

ل التحو  تعزيز من أجل للحكومات العربية  19-كوفيد جائحة تتيحهامن الفرص التي  االستفادة (ه)
 ؛رة لتقديم الخدمات العامةالرقمي وتسخير التطبيقات المبتك  

 وتعزيزها  ،الجديدةل الرقمي والتكنولوجيا التركيز على أهمية اللغة العربية في مجال التحو   )و(
 من خالل إغناء المحتوى الرقمي العربي لمواكبة التطورات التكنولوجية الفائقة السرعة؛

البيانات المفتوحة، استخدام و الرقمية، الحكومة إلى لالتحو   مجال في اإلقليمي التعاون مواصلة )ز(
 .لسياسات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز المؤشرات الرقميةا ووضع
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ا   المستقبل في للعمل مقترحات -ثالثا

برامج  ةمنص  في إطار  الرقميةالحكومة و الرقمي لالتحو   قضايابشأن التعاون  مواصلةإلسكوا اتقترح  -18
إلى لجنة التكنولوجيا  يدور بشكلٍ  االجتماعات م تقاريرقد  ت  على أن  ،2022-2021الفترة  فيالحكومة اإللكترونية 

 المواضيع التالية: برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية مديروأن يبحث  ويمكن .من أجل التنمية

 مالتقد  و ،2020 عام فيمؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة تطبيق  نتائج مناقشة )أ(
 ؛العربية المنطقة في الحكومية للخدمات الرقمي لالتحو   في المحرز

 ؛والحكومة المفتوحة المفتوحة البيانات تعزيز مجال في اإلقليمي التعاون )ب(

والتكنولوجيا  الرقمي لالتحو  مجال  فياالستشارية  الخدماتتوفير و القدرات بناءالفني في  التعاون )ج(
 ؛الجديدة

 ؛والتكنولوجيا الجديدة الرقمي لالتحو   مجال فيمن التجارب الناجحة  االستفادة )د(

 بناءل المتحدة األمم في واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة ومعاألعضاء  الدول بين التنسيق (ه)
 .الرقمية الحكومة مجاالت في العربية المنطقة فيدرات الق  

----- 
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