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 السابعجتماع االموجز 

 ديري برامج احلكومة االلكرتونية العرب مل 

 16:00-14:30، 2019 مارس/آذار 19التوقيت: 

 ( اجلمهورية اللبنانية) بريوت - ، بيت األمم املتحدة )االسكوا(B1-CR2القاعة  املكان:

 

 جبدي للدول العربية()حبسب الرتتيب األ احلضور:

  األردن -السيدة نسرين السيد 
  تونس -الدكتور خالد السالمي 

  السودان – سؤدد حممود حسنيم.  االستاذ
 سورية-الدكتور مازن حمايري  سورية  -الدكتور غسان سااب 
  الكويت -السيدة دينا الغربللي 

  لبنان   -الدكتور برهان اخلطيب 
  موريتانيا -السيد حممد سالك 

 فريق االسكوا 

 االسكوا -فرحيات د. حيدر 
 االسكوا  –د. نوّار العوّا 
 االسكوا – د. نبال إدليب

 

 :مداوالت االجتماع

. عرض الدكتور حيب ابحلضورللت  ، مدير إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية )االسكوا(حيدر فرحيات للدكتورافتتاحية كلمة  -
مث جرى  فرحيات حملة عن االجتماعات السابقة واهلدف منها يف تعزيز التواصل والتعاون اإلقليمي يف جمال احلكومة االلكتونية. 

 عرض أجندة االجتماع؛ 
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ر نضوج اخلدمات  النتائج األولية ملؤشا، املستشار اإلقليمي يف إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية ابالسكوا، ار العوّ عرض د. نوّ  -
مع التنويه إىل بنية هذا املؤشر، واهلدف من تطويره، واملرحلة التجريبية اليت استمرت   GEMSاحلكومية االلكتونية والنقالة 

العام  2017- 2016على مدى عامني   العربية خالل  للمؤشر يف املنطقة  التنفيذ األول الكامل  إىل  ،  2018. مث تتطرق 
 التوصل إليها.  والنتائج اليت مت دولة عربية من الدول األعضاء ابالسكوا 13والذي مشل تقييم 

الذي    eGDIتال العرض نقاش مع السيدات والسادة احلضور، تضمنت االستفسار عن مكوانت املؤشر ومقارنته ابملؤشر  
، والتحدايت اليت واجهت الدول األعضاء يف  DESAتضطلع به إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة  

اليت مل تشارك حىت اآلن يف املؤشر ابالنضمام إىل التقييم كونه ميثل أداة لقياس التحول   ملء استمارات املؤشر، وتشجيع الدول
الرقمي يف جمال اخلدمات احلكومية، كما تطرق النقاش إىل إمكانية تشميل دول أخرى من خارج املنطقة العربية وإىل جهود  

 ؛ UN-DESAع االسكوا يف نقل هذا املؤشر إىل املستوى الدويل من خالل التعاون م
ت د. نبال إدليب، رئيسة قسم االبتكار يف إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية ابالسكوا، مشروع تعزيز احلكومة املفتوحة عرض -

يف املنطقة العربية، والتقدم احلاصل يف هذا املشروع. وركز العرض على أمهية املشروع ابلنسبة للدول العربية، وتقاطعه مع مفاهيم  
قمي وتبين مفاهيم البياانت املفتوحة، والسيما على املستوى احلكومي، ملا يف ذلك من أثر على الشفافية واملساءلة التحول الر 

ومشاركة االفراد وإسهام يف تشجيع االبتكار ورايدة األعمال. وتطرق العرض إىل األنشطة املنفذة يف إطار هذا املشروع، من 
 تقارير ودراسات وبناء قدرات. 

ض نقاش مع السيدات والسادة احلضور حول سياسات البياانت احلكومية املفتوحة، والعالقة بني احلكومة املفتوحة  تال العر 
وحق الوصول إىل املعلومات، وأمهية إصدار او حتديث هذا القانون كخطوة رئيسية يف تطبيق مفاهيم احلكومة املفتوحة، كما 

عتبار البياانت مفتوحة، خدمة يف الدول العربية، وحتديد املعايري الوطنية التطرق النقاش إىل ضرورة توحيد املصطلحات املست
وإصدار تصنيف وطين للبياانت، والتكيز على نشر البياانت لتحقيق القيمة االقتصادية املتوخاة. كما جرى التأكيد على أمهية  

 محاية البياانت الشخصية ووضع اإلطار التشريعي والتنفيذي املناسب هلا.
 

 خلطوات املتفق عليها ا -
o املتبقية حلثها على املشاركة يف التقييم احلايل للمؤشر   مع الدول األعضاء املتابعةGEMS ؛ 
o   التعاون مع االسكوا يف تقييم املؤشر العام    GEMSاستمرار  الربع األخري من  الثالثة، والذي سينطلق يف  للمرة 

 ؛ 2019
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o   دعم االسكوا للدول األعضاء لتطبيق مفاهيم احلكومة املفتوحة، والسيما إصدار سياسات البياانت املفتوحة وخطط
 العمل التنفيذية؛ 

o حلكومة املفتوحة، والبياانت املفتوحة  إمكانية االستفادة من الدعم الفين لالسكوا يف حتديث األطر التشريعية املتعلقة اب
 واملشاركة االلكتونية؛ 

o  واستخدام الرقمي  التحول  جماالت  يف كافة  األعضاء  للدول  االسكوا  تقدمه  الذي  الفين  الدعم  من  االستفادة 
 التكنولوجيات اجلديدة يف التنمية؛ 

o  .إرسال حمضر االجتماع إىل كافة األعضاء املوقرين مع العروض التقدميية 


