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 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 
 

حول االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (األجندة الرقمیة العربیة) اإلقلیمي اجتماع الخبراء 
 (المرحلة نصف النھائیة)  والتقاریر الوطنیة للتنمیة الرقمیة: ترابط المسارین، التقدّم المحرز، والدروس المستفادة

 )1( 2022مایو /أیار  26-23القاھرة، فندق سمیرامیس، حضوري/افتراضي، 
 
 توضیحیة المذكرة ال
 

 الخلفیة -1

 برنامج تعزیز التعاون الرقمي والتنمیة للدول العربیة أطلقت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)  
عام   ثمانیة مسارات   2020في  یتضمن  المسارات یھدف    .الذي  لتكنولوجیا  إنتاج    إلى  أحد  العربیة  االستراتیجیة 

.  تقاریر وطنیة للتنمیة الرقمیةویھدف أحدھا اآلخر إلى إنتاج    ،واالتصاالت (األجندة الرقمیة العربیة)المعلومات  
وضع الخطط رصد واقع التنمیة الرقمیة في بلدانھم بغیة  إلى مساعدة الدول األعضاء في    وتھدف التقاریر الوطنیة

ورة رؤى واستراتیجیات إقلیمیة قائمة على األدلّة في بلوالمساھمة في  الوطنیة المتصلة بالتنمیة الرقمیة  واألجندات  
االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من خالل المساھمة في مسار وضع    ھذا المجال الحیوي

تسریع في  االستفادة من التقدّم في المسار التنموي الرقمي  ، وذلك من أجل  ومتابعة تنفیذھا  (األجندة الرقمیة العربیة)
 . 2021في المنطقة العربیة في إطار "عقد من العمل" للعالم بدأ من عام    2030تحقیق خطة التنمیة المستدامة لعام  

فإن   السیاق،  تقاریرفي ھذا  الرقمیة  إعداد  للتنمیة  الوطنیة  بلورة األیتزامن    االستعراضات  العمل على  جندة مع 
تحت المظلة المشتركة لجامعة الدول العربیة واإلسكوا، وبمشاركة الدول العربیة    والتي یتم وضعھا  الرقمیة العربیة

بلورة عدد من األجندات الرقمیة الوطنیة    ضافة إلى  باإل   ؛وعدد من المنظمات اإلقلیمیة واألممیة العاملة في المجال 
والتي تعتمد على بیانات االستعراضات الوطنیة والتقریر   ، ي ھذا المسارللبلدان التي بدأت التعاون مع اإلسكوا ف

 م في التنفیذ الحقاً.كنقطة أساس لرصد التقدّ للتنمیة الرقمیة اإلقلیمي 

ھذین المسارین والترابط على المستویین الوطني واإلقلیمي في  وبالبناء على التقدم المحرز  ،  في ضوء ما سبق
 بالتعاون مع جامعة الدول العربیة تنظم اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)  ،  العضوي بینھما

اجتماع الخبراء اإلقلیمي حول االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (األجندة الرقمیة العربیة) 

 
في   )1( األحد  یوم  یعقد  مغلق  2022أیار/مایو    22كما  تنسیقي  لقاء  عمل    بین.  االقتصادیة    فریقي  واللجنة  العربیة  الدول  جامعة 

ل المشترك  للمشروع  المظلة  منظمتي  بصفتھما  (اإلسكوا)  آسیا  لغربي  وتفعیل  واالجتماعیة  وتطویر  لتكنولوجیا  وضع  العربیة  االستراتیجیة 
 . األجندة الرقمیة العربیة المعلومات واالتصاالت 
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ال التقّدم  المسارین،  ترابط  الرقمیة:  للتنمیة  الوطنیة  المستفادةومحرز،  والتقاریر  نصف   الدروس  (المرحلة 
طالع على لال  الشریكةوالمنظمات  لدول  لإلتاحة الفرصة  ،  2022أیار/مایو    26إلى    23  في الفترة من  النھائیة)

العمل على تفعیل و،  مساریھمافي  في ھذا المجال واالستفادة من الدروس المستقاة  التقدّم المحرز وآخر المستجدات  
واألجندة الرقمیة النھائیة للتقاریر الوطنیة للتنمیة الرقمیة  أو  /نصف النھائیة وات  وتیرة استكمال المسودّ   تسریعو

في المرحلة رفعھا إلى الجھات المختصة من أجل التنفیذ والرصد والمتابعة  و  ،المحدّدةفي اآلجال    صدارھاإل   العربیة
  .الالحقة

 الھدف -2

المشترك "  للقاءیتیح ھذا االجتماع مساحة   للمشروع  المنضّمة  والمنظمات  الدول  من  والخبراء  الباحثین  فریق 
المعولمات  لتكنولوجیا  العربیة  االستراتیجیة  وتفعیل  وتطویر  وضع  بشأن  العربیة  الدول  وجامعة  لإلسكوا 

فریق نقاط االتصال "، مع "البحثي والفني  واالتصاالت (األجندة الرقمیة العربیة) ضمن اآللیة المركزیة للتعاون
لعام   الرقمیة  للتنمیة  الوطنیة  التقاریر  في صیاغة  المشاركة  الوطنیین،  الرئیسیة/المنّسقین  - 2021الوطنیة 

بین مكّوناتھما، ومشاركة الدروس 2022 الوثیق  الترابط  التقدم المحرز في ھذین المسارین ومناقشة  "، لمتابعة 
إلى  باإل ،  النھائیة  نصفالمفصلیة    المرحلةھذه    في  المستقاة اللمسات األخیرة  ضافة  تحدید وصیاغة   علىوضع 

العربیة الرقمیة  األجندة  لتنفیذ  المقترحة  لألھداف  القیاس  جھة  مؤشرات  مع    ،من  لدلیل امؤشرات  ومواءمتھا 
ة لتسھیل عملیة إعداد التقاریر االسترشادي والنموذج المعیاري الذي تضعھ اإلسكوا كأداة لنقاط االتصال الوطنی 

 . من جھة أخرى الوطنیة
 محاور االجتماع -3

 : تيكاآلھذا الحدث المرّكب،  تترّكز حولھا مداوالت  أساسیةثالث أجزاء   اإلقلیمياالجتماع  یتضمن برنامج عمل
  والتقاریر الوطنیة الترابط بین األجندة الرقمیة العربیة  من االجتماع اإلقلیمي على    الجزء األولیرّكز   - أ

الرقمیةو للتنمیة  العربي  بحیث  2022لعام    التقریر  بیانات  ،  تنفیذ   التقاریرتشّكل  لقیاس  األساس  خط 
القادمة للسنوات  العربیة  المنطقة  في  الرقمیة  العربیة  ھذین األجندة  مع  بالتوازي  بلورتھا  والجاري   ،

بعض األنشطة ذات العالقة، ومن بینھا:  السیاق، سیتم عرض خلفیة وأھداف    ھذافي  كذلك،  .  المسارین
والتنمیة الرقمي  للتعاون  التفاعلیة  الذكیة    Interactive Smart Online Platform (DCD-ISOP)   المنصة 

الرقمیة   التنمیة  نضوج  قیاس     Digital Development Maturity Measurement Modelونموذج 
 . لعملیة رصد ومتابعة تنفیذ األجندة الرقمیة العربیة، المساندین )قید اإلعداد (

التقاریر  الحاصل  ر  متابعة مدى التطوّ على  اإلقلیمي  االجتماع  ھذا  من    الثانيالجزء    یساعد و - ب في إنجاز 
وفاء  ل، لالمشروعة إلى  الدول المنضمّ بین    والدروس المستفادة وتبادل الخبرات   للتنمیة الرقمیةالوطنیة  

في المھلة الزمنیة المحددة التي تنتھي    للمقارنة  قابلة تقاریر ذات جودة عالیة و  صیاغة وإنتاجب   التزامھاب
ذات  األساسیة  األنشطة اإلقلیمیة األخرى  في  وبالتالي مساھمة ھذه الدول  ،  2022  بنھایة حزیران/یونیو

 .المسارالعالقة والمتزامنة مع ھذا 

،  لألجندة الرقمیة العربیةالثالثة    المسودةتفاصیل  في  فسینظر  من االجتماع اإلقلیمي    الجزء الثالثأما   - ج
بما في ، ومؤشرات القیاس  والغایات  ،مقترحات األھدافتضّمن:  ی  الذيالمنطقي    ھاإطار  مكّوناتوتحدیداً  

ھذا سینظر   . باإلضافة إلى ذلك،والمبادرات  ،المقترحة، واإلجراءات  والغایة المنشودة  ذلك خط األساس
من أجل ضمان بناء الشراكات مرحلة المح مو بنیة وشكل األجندة الرقمیة النھائي وملحقاتھافي الجزء 
ً   التنفیذ اللجنة الدائمة والمكتب  عرضھا على  المسودة نصف النھائیة المتوقع    لبلورةتمھیداً  وذلك    ،الحقا

العربیة   االتصاالت  لمجلس وزراء  أیلول/سبتمبر  التنفیذي  ثم تطویر  ، و2022قبل  النھائیة  من  النسخة 
كانون األول/دیسمبر   -  2022تشرین الثاني/نوفمبر  شھر    فيإلى مجلس وزراء االتصاالت العرب  لرفعھا  
 .لالعتماد 2022
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 واللوجستیة األمور التنظیمیة  -4
 المشاركون -أ

الوطنیة الرئیسیة/المنّسقین الوطنیین، ونقاط االتصال الوطنیة   فریق نقاط االتصال  "  اإلقلیمي  ھذا االجتماع  یضم
المشاركة في صیاغة التقاریر الوطنیة للتنمیة الرقمیة لعام القطاعیة/أعضاء الفریق الوطني من كافة القطاعات  

مجموعة واسعة  نائب معالي وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات المصري ووفي مقدّمتھم    "2021-2022
(البلد   أعضاء الفریق المصري المساھمین في إعداد التقریر الوطني للتنمیة الرقمیة في جمھوریة مصر العربیة  من

جانب   ،المضیف) والخبراء  "إلى  الباحثین  والمنظمات   فریق  الدول  والدولیة  من  للمشروع   العربیة  المنضّمة 
ات لوماالستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المع  وتفعیلبشأن وضع وتطویر    المشترك لإلسكوا وجامعة الدول العربیة

  يْ مستشارَ باإلضافة إلى  "،  (األجندة الرقمیة العربیة) ضمن اآللیة المركزیة للتعاون البحثي والفني   واالتصاالت 
من جامعة الدول األجندة الرقمیة العربیة    فریق المشرف على مشروعالوخبراء  في المجال،  المتخّصصین  اإلسكوا  

واإلسكواالع المظلة(  ربیة  المشاركة .  )منظمتي  والدول  الشریكة  والمنظمات  الخبراء  آراء  االعتبار  في  ویأخذ 
والفرق العربیة للطیف الترددي، والتقییس، والذكاء االصطناعي، التابعة لمجلس وزراء االتصاالت وتكنولوجیا 

للمنتدى   للتحضیر  العربي  والفریق  العرب  العربیة المعلومات  للمجالس  التابعة  العربیة  والفرق  للتنمیة،  العالمي 
 . الوزاریة األخرى

 األمور اللوجستیة  -ب
 التاریخ والمكان:

اجتماع الخبراء اإلقلیمي حول االستراتیجیة العربیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (األجندة الرقمیة عقد  یُ س
ترابط المسارین، التقدّم المحرز، والدروس المستفادة (المرحلة نصف العربیة) والتقاریر الوطنیة للتنمیة الرقمیة:  

فندق سمیرامیس، القاھرة وعبر في  یاً  ، حضور 2022أیار/مایو    26إلى    23على مدى أربعة أیام من  ،  النھائیة)
ً  المشاركة من یتمكنوا لن لمن المشاركة إلتاحة على منصة "زووم" اإلنترنت   .حضوریا

 : العربیة مصر جمھوریة إلى الدخول تأشیرة 
یرجى من المشاركین التواصل مع سفارة جمھوریة مصر العربیة في بلدھم للحصول على تأشیرة الدخول إلى 

 . العربیة مصر جمھوریة
 التسجیل:

 . هانعقاد  تاریخ منیومین  قبلسیتم موافاة المشاركین بالرابط الخاص باالجتماع 
 المراسالت  -ج

 ، یرجى التواصل مع: لالجتماعواللوجستیة  لالستفسارات المتعلقة بالترتیبات الفنیة
 )للترتیبات الفنیة( السیدة ریتا وھبھ

 مساعد للشؤون االقتصادیة 
 برنامج تعزیز التعاون الرقمي والتنمیة الرقمیة

 في الدول العربیة
 مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات 

 والتكنولوجیا، اإلسكوا 
 96171199533+الجوال: 
 9611978513+الھاتف: 

 wehbe@un.org البرید اإللكتروني: 
 البرید اإللكتروني:، اآلنسة مالك وھبھ مع نسخة إلى 

malak.wehbe@un.org   :96171010708+الجوال 

 (للترتیبات اللوجستیة) السیدة خدیجة منصور
 مساعدة إداریة 

برنامج تعزیز التعاون الرقمي والتنمیة الرقمیة في الدول  
 العربیة

 مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجیا 
 اإلسكوا  
 + 9613697112: الجوال

 الھاتف:
   mansour10@un.org :اإللكتروني البرید
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