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  تقرير حول 

  المشروع المشترك لإلسكوا وجامعة الدول العربية بشأن
 االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (األجندة الرقمية العربية)

 اجتماع الخبراء الثاني المّخصص للباحثين والخبراء 
 المركزية للتعاون البحثي والفني من الدول والمنظمات المنضّمة للمشروع ضمن اآللية 

  ) وحضورياً في القاهرة  عبر اإلنترنت 2022آذار/مارس  7-10(

 

إطار   بشأن ضمن  العربية  الدول  المشترك لإلسكوا وجامعة  وتفعيل    المشروع  االستراتيجية  وضع وتطوير 
اجتماع الخبراء الثاني  اإلسكوا    عقدت ،  الرقمية العربية)  العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (األجندة

للباحثين والخبراء الدول والمنظمات    المّخصص  البحثي والفني المنضّمة لمن  للتعاون  المركزية  على    آللية 
، وذلك الستكمال  وعبر اإلنترنت   ، حضورياً في القاهرة 2022آذار/مارس    10إلى    7مدى أربعة أيام من  

 . إلستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/األجندة الرقمية العربيةالمسودة الثالثة لصياغة 

ً   خبيراً   62  االجتماعفي  شارك     13من    خبيراً   39  بينهم  األجندة الرقمية العربية،في إعداد    بالمساهمة  معنيا
الصومال،  والسودان،  وقطر،  وفلسطين،  والمغرب،  و،  ليبياومصر،  والجزائر،  واألردن،  هي:  دولة عربية  

هي جامعة الدول العربية، والمنظمة  منظمات إقليمية    4خبيراً من    23و  ؛واليمن  موريتانيا،وتونس،  و سوريا،  و
اإلدارية، و للتنمية  الرقمـــيالعربية  لالقتصـاد  العربي  العربية/االتحاد  االقتصادية  الوحدة  المنظمة  و  مجلس 

المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد  بينها  أممية    منظمات   5و ،  العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات (اإليكتوا)
مكتب  نيويورك، وب  ألمم المتحد التابعة ل  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، والقاهرةت ب الدولي لالتصاال

  واستشاريي خبراء  إلى جانب  المكتب اإلقليمي لشرقي المتوسط،    – ومنظمة الصحة العالمية    اليونسكو بالقاهرة،
  . من فرق العمل المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربيةأعضاء واإلسكوا وخبراء آخرين 

ل  خالل االجتماع تم عرض ومناقشة  الثالثة  العربيةالمسودة  الرقمية  الكتل    ترتكز علىالتي  وبنيتها    ألجندة 
األطر االستراتيجية الوطنية  : وهي ، 2021عام  لالمفاهيمي للتنمية الرقمية اإلسكوا المستقاة من إطار  الخمس

والدولية القانونيةو،  واإلقليمية  والبيئة  والحوكمة  التحتية  والتجارةو  ،البنية  والتوظيف  الرقمي  ،  االقتصاد 
  . واإلعالمية  الثقافية السياسات و، دماج االجتماعياإلوالتحول الرقمي  و
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بما في ذلك مقترحات  لألجندة الرقمية العربية  اإلطار المنطقي  شرح  عرض والتعمق بشكل خاص في    جرىوقد  
متابعة تنفيذها على أرض   مما يساهم في عملية ،  مختارة    ومبادرات   ، ومؤشرات القياس واإلجراءات   األهداف
  .  2030وحتى عام   إصدارهافي الفترة التي تلي الواقع 

متابعة تطّور العمل في مسار إعداد تقارير االستعراضات  على    اتضّمن االجتماع جلستين خاصتين رّكزت   كذلك
لعام   الرقمية  للتنمية  العربية  األجندة    بينالترابط  و  2022الوطنية  التقارير  الرقمية  في  يالتي  وهذه  شارك 

،  2022تساهم بدورها في إعداد التقرير العربي للتنمية الرقمية لعام    والتي إعدادها عدد من الدول العربية،  
في المنطقة العربية للسنوات    تنفيذ األجندة العربية الرقميةخط األساس لقياس    هذا األخير  ستشكل بيانات   حيث 

  . القادمة

المالحظات  تزويد االسكوا  بالمشاركة  والمنظمات  الدول  في    الوطنية نقاط االتصال    ، طلب مناالجتماعوبنهاية  
المسودة    االضافية حول بعض النقاط التي تطلب المزيد من العمل خالل فترة أسبوع، ليصار إلى تضمينها في  

رفعها للدورة الرابعة والثالثين لفريق العمل العربي حول االستراتيجية  وفي صورتها النهائية  واصدارها  الثالثة  
نيسان/أبريل   7و 6العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (المزمع انعقادها عبر االتصال المرئي يومي  

ارس  آذار/م  30و  29) من خالل اللجنة الفنية المشتركة (المزمع انعقادها عبر االتصال المرئي يومي  2022
لمتابعة  وتحديد الخطة الزمنية    االجتماعات التاليةمواعيد    تحديد ما بعد في  . وبناء عليه، سيتم النظر في)2022

ألجندة الرقمية  ل  النهائية   الوثيقة  إعداد   الستكمال   بناء الشراكات ب  الشق المتعلق هذا العمل التعاوني والنظر في  
  . 2022نهاية عام في وتقديمها لالعتماد من قبل مجلس وزراء االتصاالت العرب  العربية 

  


