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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 سلسلة فعاليات حول تطوير األجندة الرقمية العربية / االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 تحضيراً لالجتماع الخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء االتصاالت العرب    

 بين اإلسكوا وجامعة الدول )االجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة وورشة العمل اإلقليمية المشتركة الثانية    

 والدورة الرابعة والثالثين لفريق العمل العربي لبلورة االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات  العربية    

 واالتصاالت(     

 2022 يوليو/ تموز 7- 4، عبر اإلنترنت 

 توضيحية المذكرة ال

 الخلفية -1

وجامعة   لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(التعاون الفني المشترك بين    إطارفي  

العرب الوثيقين مع    يةالدول  المتحدة وبالتعاون والتنسيق  العربية ومنظمات األمم  الهيئات  الرئيسيين من  الشركاء 

الشريكة العربية  العمل على وضع وبلو،  والدول  الرقمية  أطلقت اإلسكوا  في كانون الموّحدة  العربية  رة األجندة 

تشاركي  2020األول/ديسمبر   نهج  لـ  باتباع  وتنفيذ  وفقاً  وتطوير  إلنتاج  العمل  أساليب  حول  اإلسكوا  "رؤية 

والتي تّمت مصادقتها من    ،1ت )األجندة الرقمية العربية(" العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال  االستراتيجية

االجتماع   وفقًا لتوصيات  2020ديسمبر كانون األول/ 18المعلومات في و العرب لالتصاالت وزراء  المجلس    قبل

 العربي لبلورة االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. لفريق العمل 31الـ

وخبراء من األمم المتحدة والمنظمات العربية والدول وعقدت لهذا الغرض سلسلة من االجتماعات ضّمت باحثين  

ثالث مسودات متتالية أنتجت إلى اآلن    ، حيث وتطويرهااألجندة الرقمية العربية  ى  تعزيز محتو هدفت إلى    الشريكة

ومساهمات ممثلي الدول والمنظمات المشاركة في المشروع   تبني على الخبرات المتراكمة في المجاللهذه الوثيقة  

المعلومات لالمشترك   لتكنولوجيا  العربية  واالستراتيجية  العربية  الرقمية  األجندة  وتفعيل  وتطوير  وضع 

 .واالتصاالت 

 
1 (E/ESCWA/CL4.SIT/2020/TP.7)  ،-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab

.arabic.pdf-strategy-ytechnolog-communication-information 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-information-communication-technology-strategy-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-information-communication-technology-strategy-arabic.pdf
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ن ة ع وعلى عدد من الوثائق المختارة الصادرذات الصلة  بحثية  ال جتماعات  االسلسلة    وبالبناء على السياق،  في هذا  

الموحدة  الشركاء العربية  الرقمية  األجندة  وثيقة  تضمنتها  التي  المواضيعية  المجاالت  بنتائج  واسترشاداً  ،  2في 

الخبراء  "وتوصيات   )األجندة اإلقليمي  اجتماع  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  العربية  االستراتيجية  حول 

)المرحلة   الرقمية: ترابط المسارين، التقدّم المحرز، والدروس المستفادةالرقمية العربية( والتقارير الوطنية للتنمية  

ً افتراضيالذي عقد    "نصف النهائية( يعقد ،  20223  مايو/أيار   26-23القاهرة،  فندق سميراميس،  اً في  حضوري و  ا

ً   "االجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة" ورشة لوالتحضير  للتشاور  ،  2022تموز/يوليو    5و  4يومي    افتراضيا

كجزء االسكوا بالتعاون مع أعضاء "اللجنة الفنية المشتركة"    هاتنظمتليه والتي  التي  قليمية  اإل  فتراضيةالا عملال

فعاليات   من  ) رئيسي  والثالثين  الرابعة  العربي  ل(  34الدورة  لتكنولوجيا لفريق  العربية  االستراتيجية  لبلورة 

من أجل وذلك    ،منصة زووم  على  االتصال المرئي، عبر  2022تموز/يوليو    7و  6يومي    ،المعلومات واالتصاالت 

  .لوقوف على التقدّم المحرز في المشروعا

ومن المتوقع أن  يقوم الفريق العربي بوضع تقريره وتوصياته بشأن النسخة األولى للمسودة نصف النهائية لألجندة 

  18و   17يومي (  49)الدائمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت رقم الرقمية العربية للعرض على اجتماع اللجنة 

( 50تمهيداً الجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات رقم )   2022تموز/يوليو  

. على أن يصار إلى إصدار النسخة قبل النهائية من الوثيقة في ضوء مرئيات معالي  2022تموز/يوليو    19يوم  

العام  الثالث من هذا  الربع  نهاية  ثم عقد اجتماع آخر حولها قبل  التنفيذي؛ ومن  المكتب  الوزراء أعضاء   السادة 

العربية  استعداداً   الرقمية  األجندة  من  النهائية  النسخة  من المتوقع  إلصدار  عام  ب   إعدادها  االنتهاء   2022نهاية 

 .2023في الربع األول من عام  طالقها  إل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات  من قبل  عليها    والمصادقة

 الهدف -2

 تحضير لالجتماع الخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء االتصاالت العرب الإلى  المفصلي    االجتماعهذا  هدف  ي

خالل   المعلومات من  لتكنولوجيا  العربية  االستراتيجية  لوثيقة  األحدث  النسخة  ومكّونات  محتوى  استعراض 

لقّي مدخالت ومرئيات أعضاء الفريق العربي لتطوير وتواالتصاالت )األجندة الرقمية العربية( بكافة محاورها،  

مسودة نصف النهائية لألجندة الرقمية الالنسخة األولى من  تنقيح  ، وصوالً إلى  الوثيقة مباشرة أثناء ورشة العمل

 للمكتب التنفيذي لمجلس وزرات االتصاالت العرب. 50لعرضها على االجتماع الالعربية 

 محاور النقاش -3

ً واإلطار المنطقي لها سيناقش االجتماع رؤية األجندة الرقمية العربية،  األهداف والغايات واإلجراءات  متضّمنا

والجهود القادمة إلطار الشراكات  المبدئيلمحة عن الهيكل المبادرات المقترحة وعن نبذة يقدّم المقترحة. كذلك س

اإلطار المنطقي إلى  تستند إصدار تقارير دورية و لرصد والمتابعةآلية محدّدة لمن خالل  التنفيذ  المتوقعة لضمان

 الموّحدة.  الذي تضمنته وثيقة األجندة الرقمية العربيةالمّطور نموذج القياس إلى و

االجتماع  و سينظر  ضمنها  مالمح  في  أخيراً،  ومن  الالحقة  الرقمية  الخطوات  األجندة  تحديث  لمواكبة دورية 

 . 2025بحلول عام بشكل مبدئي المتوقع ، وفي الفترة القادمة المستجدات العالمية واإلقليمية

 
 . 2021ومقترح الرؤية االستراتيجية العربية الموحدة للذكاء االصطناعي، ديسمبر    2024- 2018مشروع االستراتيجية البريدية العربية  على سبيل المثال ال الحصر:     2

  /:www.unescwa.org/ar/events//httpsوالتقارير-العربية-الرقمية-األجندة-واالتصاالت-المعلومات -لتكنولوجيا-العربية-االستراتيجية 3

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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 واللوجستية  األمور التنظيمية -4

 المشاركون - أ

أن المتوقع  في   من  المشتركةاالجتماع    يشارك  الفنية  اللجنة  المعلومات  وزارات  ممثلو  و  أعضاء  تكنولوجيا 

العربية  واالتصاالت  الدول  العربي    في  الفريق  المعلومات أعضاء  لتكنولوجيا  العربية  االستراتيجية  لبلورة 

الخبراء في اآللية المركزية ن  كما أ .  المجالوالمنظمات العربية الناشطة في    ،ألمم المتحدةا ومنظمات    ،  واالتصاالت 

الستعراضات االجتماعات الخاصة باسبق أن شاركوا في    الذينالوطنية    االتصالنقاط  وللتعاون البحثي والفني،  

 . المشتركالعمل  لمساهمة في هذاوامشاركة لعلى امشّجعون  ،2022-2021 الوطنية للتنمية الرقمية لعام

 األمور اللوجستية  - ب

وورشة العمل اإلقليمية المشتركة الثانية بين اإلسكوا االجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة  عقد  ي  س  :التاريخ والمكان 

الدول العربية    وجامعة  االستراتيجية  لبلورة  العربي  العمل  لفريق  والثالثين  الرابعة  والدورة  لتكنولوجيا  العربية 

تموز/يوليو  4من اإلثنين    باستخدام منصة "زووم"، وذلك على مدى أربعة أيامافتراضيا    واالتصاالت   المعلومات 

 .2022  يوليو/ تموز   7إلى الخميس  2022

 االجتماع قبل يومين منه.إلى ولوج لسيتم تزويد المشاركين بالرابط الخاص ل

 وثائق االجتماع - ج

في مطلع األسبوع األخير من شهر يونيو/حزيران من وثيقة األجندة الرقمية العربية  سيتم تعميم النسخة األحدث  

قبل    2022 والمراجعة  الموقع   انعقاد لالطالع  على  األعمال  جدول  ومسودة  الوثيقة  ستتاح  كذلك  االجتماع. 

 الخاص لكل من جامعة الدول العربية واإلسكوا.اإللكتروني 

 .لالجتماعهما اللغتان الرسميتان  اإلنجليزية والعربية: اللغة

 المراسالت -د

 يرجى التواصل مع:  ،لالجتماع بالترتيبات الفنيةالستفسارات المتعلقة ل

 رئيس الفريق   –من جانب جمهورية مصر العربية 

 مسئول الملف اإلقليمي العربي  – احمد عبدالمنعم السيد

 aabdelmonem@mcit.gov.egالبريد اإللكتروني: 

 201001168357+هاتف: 

 

 إدارة تنمية االتصاالت وتقنيه المعلومات  -لجامعة الدول العربية  من جانب األمانة العامة

 مسئول قسم تقنية المعلومات  – حازم حّزه السيد

 hazem.hezzah@las.int البريد اإللكتروني: 

 3661، مقسم: 20225750511+هاتف: 

 201099928884+جوال: 

 

mailto:aabdelmonem@mcit.gov.eg
mailto:hazem.hezzah@las.int
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 من جانب اإلسكوا

 مساعد للشؤون االقتصادية  - السيدة/ ريتا وهبي
 برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية في الدول العربية 

   wehbe@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 96171199533+جوال: 

 

 يرجى التواصل مع:  لالجتماع، اللوجستيةبالترتيبات الستفسارات المتعلقة ل

 من جانب اإلسكوا

 مساعد إداري أقدم - الهادي رضوانالسيد 

 برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية في الدول العربية 

  radwan@un.org  البريد اإللكتروني: 

 9613231217+جوال: 

 961975569+الهاتف: 

 

 مساعد باحث  - ي مالك وهب  /ةالسيد
 برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية في الدول العربية 

   malak.wehbe@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 96171010708+جوال: 

mailto:wehbe@un.org
mailto:radwan@un.org
mailto:malak.wehbe@un.org

