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وع إعداد تقارير االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية   2022-2021مشر

 برنامج بناء القدرات 

 والقطاعيةلنقاط االتصال الوطنية  سيسّيةأورشة العمل اإلقليمية الت

 جدول األعمال 

   9 الثالثاء  –اليوم األول 
ين الثان   2021نوفمبر / تشر

 

 االفتتاحيةالجلسة  13:00-13:15
 

 كلمة ترحيبية، السيد حيدر فريحات ▪
  السيد ، افتتاحيةكلمة  ▪

بين   أيمن الشر
نا استعراض برنامج عمل ورشة العمل التأسيسية ▪  بربر الحاج ، السيدة مير
 

اتيجية الوطنية واإلقليمية والدولية  -1الكتلة  – الجلسة األوىل 15-14:15: 13    األطر االسبر

نا الحاج بربرالسيدالجلسة إدارة )   ( ة مبر
 

نا الحاج بربر  ةالسيد، 1 لكتلةظرة عامة عالية المستوى ل ن ▪  مير

 منصور فرحالسيد ، 1عرض للكتلة  ▪
 رانيا بوسعدالسيدة للتقارير الوطنية،  1أمثلة حول صياغات من الكتلة   ▪
 1حول الكتلة  أسئلة وأجوبة ▪

 

احة 30: 14:15-14  اسبر

 البنية التحتية والبيئة القانونية    -2الكتلة  –الجلسة الثانية   30: 15  -30: 14
نا السيدة  الجلسة  إدارة )   بربر(الحاج مبر

 

نا السيدة ، 2 لكتلةالمستوى ل ظرة عامة عالية ن ▪  بربر الحاج مير

 منصور فرحالسيد ، 2عرض للكتلة  ▪
 رانيا بوسعدالسيدة للتقارير الوطنية،  2أمثلة حول صياغات من الكتلة   ▪
يالسيد قياسات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومراجعها،  مداخلة حول ▪  رام  الزعير

 2حول الكتلة  أسئلة وأجوبة ▪
 
احة 40: 15:30-15  اسبر



 

 

   االقتصاد الرقم  والتوظيف والتجارة    -3الكتلة  –الجلسة الثالثة   40: 16  -40: 15

نا الحاج بربرالسيدة  الجلسة  إدارة)  ( مبر
 

نا الحاج بربر السيد، 3 لكتلةظرة عامة عالية المستوى ل ن ▪  ة مير

 منصور فرحالسيد ، 3عرض للكتلة  ▪
 رانيا بوسعدالسيدة للتقارير الوطنية،  3أمثلة حول صياغات من الكتلة   ▪
،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقياسات االقتصاد الرقم  وأثر  مداخلة حول ▪  

رام   السيد عىل االقتصاد الوطن 
ي  الزعير

 3حول الكتلة  أسئلة وأجوبة ▪
 
 

 
  
   10 األربعاء – اليوم الثان 

ين الثان   2021نوفمبر / تشر

 
 التحول الرقم  واإلدماج االجتماع   -4الكتلة  –  الرابعةالجلسة  15: 14  -13:00

نا السيدة الجلسة إدارة )   (بربرالحاج  مبر

نا السيدة ، 4 لكتلةالمستوى ل ظرة عامة عالية ن ▪  بربر الحاج مير

 منصور فرحالسيد ، 4عرض للكتلة  ▪
 رانيا بوسعدالسيدة للتقارير الوطنية،  4أمثلة حول صياغات من الكتلة   ▪
السيد عىل المجتمع )حكومة، صحة، تعليم، عمل ...(،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقياس أثر  مداخلة حول ▪

ي  رام  الزعير
 4حول الكتلة  أسئلة وأجوبة ▪

 

احة 30: 15-14: 14  اسبر

 السياسات الثقافية واإلعالمية  -5الكتلة   –الجلسة الخامسة  45: 15  -30: 14

يالسيد الجلسة  إدارة )   (رام  الزعبر

ي، 5 لكتلةظرة عامة عالية المستوى ل ن ▪  السيد رام  الزعير

 منصور فرحالسيد ، 5عرض للكتلة  ▪
 رانيا بوسعدالسيدة للتقارير الوطنية،  5أمثلة حول صياغات من الكتلة   ▪
 5حول الكتلة  أسئلة وأجوبة ▪

 
  سبر العمل والخطوات القادمة الجلسة ال 30: 16  -15:45

 
 سادسة: مراجعة التقدم ف

  الجلسة  إدارة)
بين     (السيد أيمن الشر

 


