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 المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول 

 لمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية وااألجندة الرقمية العربية 

 ( افتراضي/)حضوري 2022كتوبر أتشرين االول/  27- 25 ،اإلمارات العربية المتحدةدولة  دبي،

 : نا  متضم  
 ة للتعاون البحثي والفنيالمركزي   اآلليةاالجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة و -1

العربية لمشروع المشترك لإلسكوا وجامعة الدول العربية بشأن وضع وتطوير وتفعيل االستراتيجية ل

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )األجندة الرقمية العربية( 

 األجندة الرقمية العربية والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية حول التشاوري المؤتمر -2

 مع مكتب مبعوث األمين العام لألمم المتحدة للتكنولوجيا جلسة خاصة  -3

ل للدورة الثانية للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية  -4  2023االجتماع التحضيري األو 

 توضيحية ال مذكرةال
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 الخلفية -1

واألمانة  للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  المشروع المشترك بين األمانة التنفيذية  في إطار  

العربية   الدول  لجامعة  المعلومات واالتصاالت لالعامة  لتكنولوجيا  العربية  االستراتيجية  وضع وتطوير وتفعيل 

  الذي انبثق بناء على تكليف من مجلس وزراء االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العرب   ،)األجندة الرقمية العربية(

 سلسلة   2022و  ،2021  ،2020  األعوام  خاللواألمانة العامة لجامعة الدول العربية    نظ مت اإلسكوا  ،2019عام  

من   تينالمنبثق آللية المركزية للتعاون البحثي والفني  اللجنة الفنية المشتركة وا  إطار  ضمن  ومشاورات اجتماعات  

  وتعزيز   تطوير  في  ساهموا  الذين  والخبراء  الدوليةو  العربيةالدول العربية والمنظمات    وممثل  هافيشارك  المشروع،  

 . الوثيقة هذهل التحضيرية النسخ ىمحتو 

 والمعلومات   التصاالت ل  العرب   وزراءال( للمكتب التنفيذي لمجلس  50)   جتماعاال  بتوصيات   وعمال  هذا السياق،    في

 . العربية الرقمية األجندة محتوى وتجويد   استكمال على العملاإلسكوا تتابع  ،2022تموز/يوليو  19في  الذي عقد 

من هيئة تنظيم   كل  مع  بالشراكةاألمانة العامة لجامعة الدول العربية    معالتنفيذية لإلسكوا  األمانة    تنظ م  ،وعليه

وكلية محمد   ،االتحاد العربي لالقتصاد الرقميواالتصاالت والحكومة الرقمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  

الحكومية،   لإلدارة  نيويورك،   بالتعاونوبن راشد  في  للتكنولوجيا  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مبعوث  مكتب  مع 

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مكتب اليونسكو و  لالتصاالت،  الدولي  لالتحاد   العربي  اإلقليمي  المكتب 

األمم المتحدة للتجارة   ؤتمروم  ،لشؤون االقتصادية واالجتماعية في نيويوركلإدارة األمم المتحدة  و  ،القاهرة  في

المنظمة العربية و  المتوسط،  لشرق   اإلقليمي  المكتب   -  العالمية  الصحة  ومنظمة  ،والتنمية )األونكتاد( في جنيف

الجهاز القومي لتنظيم و  ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )أرادو(و  ،يكتوا(لتكنولوجيات االتصال والمعلومات )اآل

ات سلسلة فعالي    ،  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  واألكاديمية  ،جمهورية مصر العربيةاالتصاالت في  

الرقمية    تتعلق " الرقمي    والتعاون بالتنمية  عنوان  األجندة تحت  حول  الخبراء  واجتماعات  التشاوري  المؤتمر 

كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية    مقرفي    ،"والتنميةلمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي  واالرقمية العربية  

 .  2022أكتوبر /األول تشرين  27  إلى 25  من الفترةدولة اإلمارات العربية المتحدة، في  دبي، في

 هدفال -2

لمنتدى العربي العالمي  االمؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول األجندة الرقمية العربية و"مسارات  هدفت

الرقمي والتنمية العربية    لبلورةالتعاوني    العمل  استكمال  إلى"  للتعاون  الرقمية  تلق ي مرئي ات خالل    مناألجندة 

  لها   النهائية  قبل  المسودة  من  الثانية   النسخةحول    المتعد دين  المصلحة  أصحاب من الخبراء، تشمل    أوسع  مجموعة

يتمك   المركزي    فريق   نبحيث  نا  على  األخيرة  اللمسات   وضع  منالعمل  خالل   العربية   الرقمية  األجندة  ت مكو 

 .  االجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة المخطط من ضمن الفعاليات 

في إدارة حوار دوري حول   والتنمية  الرقمي  للتعاون   العالمي  العربي  لمنتدىا  به عيل  أن   يمكن  الذي  للدور   ونظرا  

  حول   للتشاور  الفعاليات   سلسلة  من  الثاني  الجزء  تخصيص   تم    فقد   ،القضايا المندرجة في األجندة الرقمية العربية

المنتدى العالمي   ،  القمة العالمية لمجتمع المعلومات العربي العالمي )  المنتدى  بها  يرتبط  التي  العالمية  المسارات 

 أساسيا    . تلعب هذه المشاورات  دورا  (2024  المستقبل  وقمة  الرقمي،  للتعاون  الطريق  خارطةاإلنترنت،    لحوكمة

عملية   من    التحضيرفي  التي  العالمي  العربي  للمنتدى  الثانية  من   ا عقده  المزمع للدورة  الثاني  النصف   عام   في 

، حيث يتيح هذا المنتدى منبرا  شامال  لمختلف الجهات المعنية لمناقشة القضايا ذات األولوية في المنطقة 2023

 العربية والمتعلقة بالتنمية الرقمية والتعاون الرقمي 

ئية النها  قبلالنسخة    صياغة من    االنتهاء  قبلاألخيرة من المشاورات    المحط ة  ،هذه  الفعاليات   سلسلة  تشكل  وبذلك،
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 العرب لالتصاالت والمعلومات   وزراءالمن قبل مجلس   لالعتماد   رفعهالتمهيدا     ،الرقمية العربية،    األجندةلألجندة  

في مطلع الربع األول من   للتنفيذ ثم إطالقها    ومن  2022في نهاية كانون األول/ديسمبر    26العادية الـ    دورته   في

  . 2023عام  

 المسارات و الفعاليات -3

 ، ما يلي: والمسارات  سلسلة الفعاليات تتضمن 

ن   –  (2022تشرررررين األولوبرتوبر    25اليوم األول )الثالثاء  .1 في الصــــبا ، ن مغلقت ي ن  ي  جلســــت  يتضــــم 

 :بعد الظهر ت ي نمفتوح ت ي نوجلس

ص  آللية المركزية  اواللجنة الفنية المشــتركة    ألعضــاء  األولى والثانية  نامغلقتال  الصــبا   اتســ  جل    تخصــ 

ــتراتيجية العربية   المشــروع  من  المنبثقتينللتعاون البحثي والفني   المشــترك لوضــع وتطوير وتفعيل االس

  ؛لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )األجندة الرقمية العربية(

 

تي نالظهر  بعد   ت ي  جلســـ  يحضـــر   حيث تعالج هاتان الجلســـتان  ،المشـــاركين  جميع  والرابعة  الثالثة  المفتوح 

مباشـــرة    ني  مرتبط  ال الرقمية  للتنمية  العربي  والتقرير الرقمية،  للتنمية  الوطنية  االســـتعراضـــات  يمســـار  

كما   ،تم االـستناد إليهما لوـضع أهداف األجندة الرقمية العربية لألعوام المقبلة وقد باألجندة الرقمية العربية 

ــتخدمان ســــوف ــد  مرحلة في  يســ األجندة الرقمية العربية في   في تنفيذ  المحرز  تقد مالومدى   التنفيذ  رصــ

 :يلي ما الجلستان ستستعرض و. المنطقة

ــيفةمالمح التقرير الوطني للتنمية الرقمية   أهم - أعد ته   الذي  في الدولة المضــ

ة   ــاالت والحكومـة الرقمـي ة تنظيم االتصـــ ة  هيـئ ة اإلمـارات العربـي في دوـل

  ؛بالشراكة مع اإلسكوا المتحدة

ة  مالمح   - ة الرقمـي ة للتنمـي ــتعراضـــــات الوطنـي ارير االســ دد من  تـق دول لـع اـل

 في هذا المسار؛المشاركة 

  التقرير العربي للتنمية الرقمية.لمحة عن  -

الثاني   .2 األولوبرتوبر    26)األربعاء  اليوم  موّسع  التشاوري  المؤتمر  لل  يخص ص   –  (2022تشرين 

المتعّددين   المصلحة  العربيةاحول  ألصحاب  الرقمية  العالمية  ألجندة  المسارات  وبين  بينها   . والترابط 

ون    اإلقليميةيشارك فيه ممثلو الجهات الحكومية في الدول العربية والمنظمات   والدولية ذات العالقة، ومدعو 

لة واألكاديمية الفئات مختلف  والشباب و،  من قطاع األعمال، والشركات متعد دة الجنسي ات، والجهات الممو 

 ويتضم ن جزأين:  ؛المجتمعية والجهات األخرى ذات العالقة

فإلى    يهدف  األول  الجزء ألجندة الرقمية ا  حول  دينمرئي ات أصحاب المصلحة المتعد    على  التعر 

 المقتر  لتفعيلها.  ات إطار الشراكو التنفيذ  في وضعها وآليات العربية 

 

ــارات الـعالمـيةالترابط   حول  يتمحور  الثراني  الجزء )المنـتدى   بين األجـندة الرقمـية العربـية والمســ

  ويتناول  ،لحوكـمة اإلنترنت، القـمة الـعالمـية لمجتمع المعلومات، عملـيات التـعاون الرقمي(الـعالمي  

  :يلي ما
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ــة ــة    جلســ ــتعرض   مع مكـتب مبعوث األمين الـعام لألمم المتـحدة للتكنولوجـياـخاصــ   تســ

ــتـجدات ال ــتقـبل  ،الرقمي  للتـعاون  الـعالمـية الطريق  ـخارـطة حولمســ  ، 2024وقـمة المســ

ومســــار المنتدى العالمي لحوكمة   ،وما بعد(  2025العالمية لمجتمع المعلومات )القمة  و

 .اإلنترنت 

 

  العالمية  حيال المســارات   هماتحول مرئي    المتعد دين المصــلحة أصــحاب  مع مشــاورات 

 . الصلة وترابط تلك المسارات مع األجندة الرقمية العربية ذات وحيال المسارات العربية  

ــم  ت –  (2022تشررررين األولوبرتوبر    27)الخميس اليوم الثالث   .3 ــاته المغلقةضـ ــبا    جلسـ في فترة الصـ

وفي  االجتماع الخامس للجنة الفنية المشــتركة لمشــروع وضــع وتطوير وتفعيل األجندة الرقمية العربية، 

 .2023االجتماع التحضيري األول للمنتدى العربي الدولي للتعاون الرقمي والتنمية لعام فترة بعد الظهر 

دة لمشررررروع وضررررع وتطوير وتفعيل األجناالجتماع الخامس للجنة الفنية المشررررتررة  

ع ألـصحاب  يـستعر .الرقمية العربية ض الرـسائل األـساـسية من المؤتمر التـشاوري الموسـ 

ــلـحة المتـعد دين   ــوء المالحـظات الواردة  لتـحدـيث المصــ  األجـندة الرقمـية العربـية في ضــ

على    التواليعلى   لعرـضها لهاالنهائية   قبل  المـسودة من  الثالثةالنـسخة    إلـصدار  تحـضيرا  

  ثم  ومن  واالتـصاالت، المعلومات   لتكنولوجيا  العربية  االـستراتيجية  لبلورة العربي  الفريق

دائمـة  اللجنـة  على ــاالت  لوزراء العرب  المجلس  ل  التنفيـذي  المكتـب   أمـامثم    ،اـل التصـــ

التصـاالت والمعلومات  لالعرب  قبل مجلس الوزراء  منالعتمادها    وصـوال  والمعلومات  

 .2022في نهاية عام 

 

التحضرررريري األول للمنتردى العربي الردولي للتعراون الرقمي والتنميرة لعرام  االجتمراع  

 :يتناول .2023

بالمنتدى العربي الرابع الرفيع المستوى حول القمة العالمية لتحضيرات الخاصة  ا -

شارك فيها الجهات الشريكة ت)   للتنمية المستدامة  2030لمجتمع المعلومات وأجندة  
  .(لقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنتدى العربي لفي مسار 

. باالجتماع السنوي السابع للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت   والتحضيرات الخاصة -

المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وفي  ) تشارك فيها الجهات الشريكة في مسار 
أعضاء  الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في جمهورية مصر العربية، و  مقد متهم
العربياللجنة   المنتدى  ببرنامج  المعنية  المصلحة  لحوكمة   االستشارية ألصحاب 

 . (AMPACاإلنترنت 

والتنمية   - الرقمي  للتعاون  الدولي  العربي  المنتدى  وسيساهم  عام  هذا،  من  ابتداء  

الدور الذي يؤد يه في إدارة حوار دوري حول السياسات والقضايا    من خالل  2024

لعربية ومدى التقد م في تحقيق أهدافها، وكذلك في المندرجة في األجندة الرقمية ا

مواكبة التحضير لقمة المستقبل المزمع انعقادها من قبل األمين العام لألمم المتحدة 

 . 2024العام 
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 واللوجستية  األمور التنظيمية -4

 التنظيم - أ 

مع كل من هيئة تنظيم   بالتعاونومع األمانة العامة لجامعة الدول العربية    بالشراكةاألمانة التنفيذية لإلسكوا    تنظ م

المتحدة، العربية  اإلمارات  دولة  في  الرقمية  والحكومة  المتحدة و   االتصاالت  لألمم  العام  األمين  مبعوث  مكتب 

  والمكتب وكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية،    ،االتحاد العربي لالقتصاد الرقميوللتكنولوجيا في نيويورك،  

للتربية والعلم والثقافة، مكتب اليونسكو  و  لالتصاالت،  الدولي  لالتحاد   العربي  اإلقليمي  فيمنظمة األمم المتحدة 

نمية ؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتوم  ،لشؤون االقتصادية واالجتماعية في نيويوركلإدارة األمم المتحدة  و  ،القاهرة

المنظمة العربية لتكنولوجيات  و  المتوسط،  لشرق  اإلقليمي  المكتب   -  العالمية  الصحة  ومنظمة  ،)األونكتاد( في جنيف

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت و  ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )أرادو(و  ،يكتوا(االتصال والمعلومات )اآل

بالتنمية   تتعلقات  سلسلة فعالي    ،  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  يةالعرب   واألكاديمية  ،في جمهورية مصر العربية

العربية الرقمي تحت عنوان "  والتعاونالرقمية   الرقمية  الخبراء حول األجندة  التشاوري واجتماعات  المؤتمر 

دبي، دولة   ،كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية  مقرفي    ،"لمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنميةوا

 موس عا    تشاوريا    مؤتمرا    تتضمن  ،2022أكتوبر  تشرين األول/  27إلى    25اإلمارات العربية المتحدة، في الفترة من  

 ذات   االجتماعات   من  وعددا    الرقمي،  والتعاون  الرقمية  التنمية   قضايا  في   المعنيين  المصلحة   أصحاب   كافة  مع

 .الصلة

 .  https://www.unescwa.org على موقع اإلسكوا حدث الالخاصة ب اإللكترونيةلصفحة ا علىيعرض البرنامج  وس

 المشاررون - ب 

االتصال الوطنية في الدول العربية المشاركة في   نقاطله    المصاحبة  واالجتماعات   التشاوري  المؤتمر  في  يشارك

  الفنية  واللجنةفي اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني،    الخبراءو  الرقمية،تقارير االستعراضات الوطنية للتنمية  

ممثلي الجهات الحكومية في جانب    إلى  ،حول وضع وتطوير وتفعيل األجندة الرقمية العربية  للمشروع  المشتركة

 المصلحة  وأصحاب  الدولية و اإلقليميةواسعة من الخبراء المعي نين من الدول والمنظمات   مجموعةالدول العربية و

ومدعو  المتعد دين والشركات و،  األعمال،  قطاع  من  والجنسيات   دةالمتعد    ن  المدني،   والمجتمعالتقني،    المجتمع، 

 إلى   باإلضافة  ،  خرى ذات العالقةاأل  والجهات   المجتمعية  الفئات   ومختلف  الشباب و،  والتمويلية  الجهات األكاديميةو

العربية    جامعة  فريقو  المركزي  اإلسكوا  فريق  /   العربية  الرقميةاألجندة    وثيقة  إعدادعلى    المشرفالدول 

 . االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 اللوجستية  األمور - ج 

لمنتدى العربي واالمؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول األجندة الرقمية العربية  "  عقد سي  :  والمكان  التاريخ

دولة اإلمارات   دبي،  ،كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية  مقرفي    حضوريا    ،"العالمي للتعاون الرقمي والتنمية

ستتا    كما  .2022تشرين األول/أكتوبر    27إلى الخميس    25  الثالثاءمدى ثالثة أيام، من    على  العربية المتحدة

اإلنترنت.   المشاركين    وسيتمالمشاركة عبر  المختلفة عبر   إلىالولوج    وبرابط  األعمال  بجدولموافاة  الفعاليات 

 . نهحي فياإلنترنت )على منص ة "زووم"( 

 .وقت  أقرب  في االفتراضية أو الحضورية للمشاركة التسجيل  إجراءات  عن  اإلعالن سيتم :إجراءات التسجيل

المتحدة  ةتأشير العربية  اإلمارات  دولة  إلى  سفارة    مباشرة  التواصل  المشاركين  من  يرجى:  الدخول   دولة مع 
 إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة قبل موعد االجتماع  تأشيرة الدخول  لتأمينفي بلدهم    المتحدة  العربية  اإلمارات 

 . أدناه بي نةموفي حالة وجود صعوبات يرجى التواصل مع أحد نقاط االتصال ال –

https://www.unescwa.org/ar/events
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 . اللغتينعلما بأن الترجمة الفورية متوفرة من وإلى  ،لالجتماعاإلنجليزية والعربية هما اللغتان الرسميتان : اللغة

 المراسالت - د 

وتفاصيل معلومات  تعرض     https://www.unescwa.org على موقع اإلسكوا  حدث للمخص صة    إلكترونية صفحة    تتا 

 محد ثة عنه.  

 ، يرجى التواصل مع: الفنية بالترتيباتالمتعلقة  لالستفسارات 

 اإلسكوا التنفيذية لمنظمة  األمانةجانب  من

 مساعد للشؤون االقتصادية  - وهبي ريتا والسيدة

 الرقمية في الدول العربية برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية 

   wehbe@un.orgاإللكتروني:  البريد 

 + 96171199533:  جوال
 

   -جانب األمانة العامة لجامعة الدول العربية  من

 مسئول قسم تقنية المعلومات  – حّزه حازم السيد

 المعلومات  وتقنيه االتصاالت  تنمية إدارة

 hazem.hezzah@las.int اإللكتروني:  البريد 

 3661، مقسم:  + 20225750511: هاتف 

 +201099928884:  جوال
 

 لالجتماع، يرجى التواصل مع:  اللوجستية بالترتيباتالمتعلقة  لالستفسارات 

 اإلسكوا التنفيذية لمنظمة  األمانةجانب  من

 أقدم إداري مساعد  - رضوان هادي السيد

 برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية في الدول العربية 

   radwan@un.org  اإللكتروني:  البريد 

 + 9613231217:  جوال

 + 9611978569:  الهاتف

 

  ةإداري ةمساعد  -خديجة منصور  ةالسيد

 التعاون الرقمي والتنمية الرقمية في الدول العربية برنامج تعزيز 
  mansour10@un.org البريد اإللكتروني:

 + 9613697112جوال:  
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