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الخلفية

لمديري برامج الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية اجتماع دوريلعقد  2013 العامح اإلسكوا في ااقتر: اإلطالق-

بشأن السياسات والتدابير المتصلة بالحكومة اإللكترونية التنسيق اإلقليمي والحوارتعزيز : الهدف-

من يمثلهم الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية أو برامج  ومدير: الحضور-

)مرة سنوياً على األقل( دوريةاجتماعات : آليات العمل-

إعداد برنامج العملترتيب االجتماعات  و :اإلسكوادور -



.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

في المنطقة العربيةاجتماع مديري برامج الحكومة االلكترونية 

األهداف التفصيلية

الحكومة اإللكترونية في الدول العربية واقتراح حلول لها تحديات فيالتشاور •

وخبرات المنطقة في مجال الحكومة اإللكترونية الممارسات المثلىتبادل •

لتشجيع التحول الرقمي في الدول األعضاءمشاريع ومبادرات اقتراح •

الحكومة اإللكترونية في الدول العربية ومتابعة تقّدمهاقياس مؤشرات تعزيز •

باعتماد برامج مشتركة ودراسة إمكانية تطويرهاالتكامل اإلقليمي تعزيز •

للدول األعضاء لنقله إلى المحافل اإلقليمية والدوليةموقف مشترك بلورة •
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الجهات المشاركة

الجهة المسؤولةالدولة
وزارة االقتصاد الرقمي والريادةاألردن

الهيئة العامة لتنظيم االتصاالتاإلمارات العربية المتحدة
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونيةالبحرين

رئاسة الوزراء –وحدة الحكومة اإللكترونية تونس
  الرقمنةمؤسسة دعم تطوير الجزائر

)التعامالت اإللكترونية الحكومية( -برنامج يَّسر المملكة العربية السعودية
المركز القومي للمعلوماتالسودان

وزارة االتصاالت والتقانةالجمهورية العربية السورية
االتصاالت والتكنولوجياوزارةالصومال

األمانة العامة لرئاسة الوزراء –وزارة التخطيط العراق
وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلوماتُعمان

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتفلسطين
وزارة المواصالت واالتصاالتقطر

الجهاز المركزي لتقنية المعلوماتالكويت
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلداريةلبنان

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتجمهورية مصر العربية
وكالة التنمية الرقميةالمغرب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم واالتصالموريتانيا
المركز الوطني للمعلوماتاليمن
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2019 - 2013االجتماعات السابقة 

دبي: السادساالجتماع 

2018فبراير /شباط 12

ي مناقشة االقتصاد الرقم

والحكومة المفتوحة

بيروت: الخامسجتماع اال

2017أبريل /نيسان 27

مناقشة الحكومة الذكية

دبي: الرابع اجتماع

2017فبراير /شباط 11

البرمجيات  مناقشة

المفتوحة المصدر 

وسياسات الحوسبة 

السحابية

دبي: االجتماع الثالث

 2016فبراير /شباط 8

مؤشر  قياس مناقشة

ة نضوج الخدمات الحكومي

اإللكترونية والنقالة 

GEMS)(

دبي: االجتماع الثاني

2014فبراير /شباط 9

مسودة النظام مناقشة 

الداخلي 

عّمان: االجتماع األول

ديسمبر /كانون األول 5

2013

أهداف االجتماعاتمناقشة 
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مثال عن المبادرات المقترحة

GEMSمؤشر نضوج الخدمات الحكومية االلكترونية والنقالة 

)االجتماع الثاني( 2014إطالق المبادرة في العام -

)اع الثالثاالجتم(التقييم التجريبي في بعض الدول العربية -

2019للمؤشر في العام  األولالتقييم -

2020للمؤشر في العام  الثانيالتقييم -

https://www.unescwa.org/publications/government-electronic-mobile-services-GEMS-maturity-index-2019
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)1/4(2020-2019االجتماعات في الفترة 

2019مارس /آذار : السابع جتماعاال

)المنتدى العربي العالي المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات( االسكوا: المكان•

 2019الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة  نضوجعرض النتائج األولية لمؤشر •

في المنطقة العربيةالحكومة المفتوحة عرض التقدم المحرز في مشروع تعزيز •

التي تُعتبر البيانات مفتوحةً على أساسهاالمعايير الوطنية توحيد المصطلحات المستخَدمة في الدول العربية، وتحديد •

والتعاون في وضع اإلطار التشريعي والتنفيذي المناسب لهاحماية البيانات الشخصية مناقشة •
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)2/4(2020-2019االجتماعات في الفترة 

أهم التوصيات

المتعلقة بهااألُطر التشريعية ، وتحديث مفاهيم الحكومة المفتوحة تطبيقدعم اإلسكوا للدول األعضاء في •

ل الرقمي واستخدام التكنولوجيا الجديدة االستفادة من الدعم الفني الذي تقّدمه اإلسكوا للدول األعضاء في كافة مجاالت • نميةفي التالتحوُّ

لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالةالتقييم الثاني مواصلة التعاون مع اإلسكوا في •
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)3/4(2020-2019االجتماعات في الفترة 

2020سبتمبر /أيلول االجتماع الثامن

افتراضي: االجتماع •

ل في مجال التعاون والتنمية الرقمية، والحكومة المفتواألنشطة التي تنّظمها اإلسكوا أهم اجتماع مغلق الستعراض   :الجزء األول• حة، والتحوُّ

الرقمي والمؤشرات

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، ( 2020لعام مسح الحكومة اإللكترونية النسخة العربية من إطالق  : الجزء الثاني•

)بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة واإلسكوا
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)4/4(2020-2019االجتماعات في الفترة 

أهم التوصيات

ل الرقمي للحكومات العربية من أجل تعزيز  19-االستفادة من الفرص التي تتيحها جائحة كوفيد• التحوُّ

التحول الرقميمجال ، وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في تجاربال تبادلدعوة الدول العربية إلى •

في المنطقة العربية من أجل تطوير خدمات محوُرها المواطنالمشاركة اإللكترونية تفعيل •

لتحسين تقديم الخدمات العامة التكنولوجيا الجديدةاستخدام تشجيع •

على التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقةألثرها في المنطقة العربية  بياناتبإتاحة الإيالء االهتمام الكافي •

ل الرقمي والتكنولوجيا الجديدة، وتعزيزها من خالل اللغة العربية لتركيز على أهمية ا• يإغناء المحتوى الرقمي العربفي مجال التحوُّ
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مقترحات مستقبلية

ل الرقمي التقدُّم المحرز في تتبع • للخدمات الحكومية في المنطقة العربيةالتحوُّ

والحكومة المفتوحةالبيانات المفتوحة مجال تعزيز التعاون اإلقليمي في •

الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة مناقشة نتائج تطبيق مؤشر نضوج •

ل الرقمي والتكنولوجيا الجديدةفي بناء القدرات وتوفير الخدمات االستشارية في مجال التعاون الفني • التحوُّ

ية في مجاالت في األمم المتحدة لبناء القُدرات في المنطقة العربإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية و بقية المنظمات الدولية التنسيق بين الدول األعضاء ومع•

الحكومة الرقمية



!شكراً لكم 
نّوار العّوا. د

المستشار اإلقليمي
التكنولوجيا من أجل التنمية

alawa@un.org


