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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 1ر ـتقري

 المنطقة العربية في لكترونية مديري برامج الحكومة اإلل العاشرجتماع اال
 2022 نوفمبر / تشرين الثاني 15بيروت، 

 ز ـموج

التقرير مجريات    يستعرض  اإللكترونية    برامج  مديريل  العاشرجتماع  االهذا  المنطقة  الحكومة  في 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(الذي نظ    العربية، الثاني   15  في   مته    نوفمبر / تشرين 
 . ه التوصيات المقترحة فيويتوقف عند ، Zoom عبر المنصة اإللكترونيةحضورياً في بيت األمم و 2022

اجتمع مديرو ومديرات برامج الحكومة اإللكترونية    ،الجلسة األولى. في  جلستينهذا االجتماع    تضمن و
التحول الرقمي  مها اللجنة في مجال  في الدول األعضاء في اإلسكوا، واستعرضوا أهم األنشطة التي تنظ  

ُعرضت  من االجتماع،    ةالثاني   الجلسة . وفي  والنفاذية الرقميةالمفتوحة،  البيانات  الحكومي، والمؤشرات، و
 . ل الرقمي والحكومة الرقمية في المنطقة العربية اريع المتعلقة بالتحو  بعض المبادرات والمش

  

 
 .بعت هذه الورقة بالشكل الذي وردت به، ودون تحرير رسميطُ  1
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 ة ـ مقدم

إنشاء منصة لتعزيز الحوار    2013في عام  اقترحت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(   -1
بشأن السياسات والتدابير  اإلقليمي  حول إدارة برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية، ورفع مستوى التنسيق  

 المتصلة بالحكومة اإللكترونية. 

برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية    مديرويشارك في هذه المنصة، وفق التصميم المقترح،  و -2
 الجتماعات.اتتول ى اإلسكوا تنظيم األنشطة واقتراح جداول أعمال و  ،ممثلون عنهمأو 

العربية   -3 الدول  في  اإللكترونية  الحكومة  تحديات  بشأن  التشاور  المنصة  لهذه  األساسية  األهداف  ومن 
باعت  بُل  واقتراح سُ  اإلقليمي  التكامل  وتعزيز  المجال؛  هذا  في  العمل  أولويات  وترتيب  لها؛  برامج  للتصدي  ماد 

مشتركة والبحث في إمكانية تطويرها؛ وتبادل الممارسات المثلى والخبرات اإلقليمية في مجال خدمات الحكومة  
ل تقديم خدمات مشتركة بين الدول؛ ونقل التجارب والممارسات المثلى من مناطق  اإللكترونية، والنظر في ُسبُ 

 نقله إلى المحافل اإلقليمية والدولية. وسكوا  أخرى؛ والتوصل إلى موقف مشترك للدول األعضاء في اإل

 ة. األمانة الفنية لهذه المنص   دور األمانة التنفيذية لإلسكوا  وتؤدي -4

،  2021ديسمبر  /كانون األول   16آخرها في    كان في هذا اإلطار،    اجتماعات   تسعةسكوا  اإلقد عقدت  و -5
، حضورياً في بيت األمم المتحدة 2022تشرين الثاني/نوفمبر   15وقد جرى عقد االجتماع العاشر يوم   افتراضياً.

 . Zoomفي بيروت )الجمهورية اللبنانية(، وافتراضياً عبر المنصة 

 توصيات ال -أوالا 

  تخللت والنقاشات التي    والمداخالت خالل العروض    ت رحطُ   التي   التالية  التوصيات   إلى   االجتماع   ص خلُ  -6
 :الجلسات 

مواصلة التعاون مع الدول العربية في مجال التحول الرقمي الحكومي، والتكنولوجيات الجديدة،   (أ)
 واألطر التشريعية والتنظيمية وأنشطة بناء القدرات؛

( و المنصة المرتبطة  GEMSاعتبار مبادرة مؤشر نضج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة )  (ب )
ً يتها نشاطبعمل مميزاً يعود بالفائدة على كافة البلدان العربية، واقتراح توسعة نطاق العمل بحيث    ا

 يشمل أنشطة مشتركة تسهم في تبادل الخبرات الوطنية. 

من أجل تبادل    GEMSاقتراح تنظيم اجتماع لمنسقي الجهات الوطنية المشاركة في تقييم المؤشر   (ت )
 لمنصة جمع البيانات. الخبرات وتعزيز أداء النموذج األول

المؤشر    االهتمام (ث ) يغطيها  التي  الخدمات  لالئحة  السنوي  بالتحديث  أجل  GEMSبالمشاركة  من   ،
 االطالع على الخدمات الجديدة التي يتم اختيارها واالستنارة بها ضمن نطاق عملهم. 

وحة، واالستعداد  االهتمام بنتائج دراسات اإلسكوا حول األثر االقتصادي واالجتماعي البيانات المفت  ( ج)
للتعاون من أجل تطبيق البيانات المفتوحة في الدول العربية على غرار دول أخرى في العالم، مع  
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ضرورة تعزيز القوانين الخاصة بالحق في الحصول على المعلومات وحماية البيانات الشخصية  
 في الدول العربية.  

وال ( ح) الرقمية  النفاذية  مجال  في  اإلسكوا  بأنشطة  راسمي  الترحيب  لدعم  تطويرها  تم  التي  نماذج 
الرقمية واالستعداد لالستفادة منها وتبادل   بالنفاذية  المتعلقة  الوطنية  الخطط  إعداد  السياسات في 

 الخبرات من خالل ورش العمل اإلقليمية والوطنية. 

جل  التشديد على أهمية تعزيز القدرات والمهارات وتطوير البيئة التمكينية للتحول الرقمي، من أ ( خ)
تعزيز الجهود الوطنية بشأن المؤشرات وبناء القدرات  بما يسمح بتطوير الخدمات الرقمية ونشرها  

 واستخدامها. 

 

ا   النقاش  مواضيع - ثانيا

برامج الحكومة اإللكترونية في الدول  و  اجتمع مدير  ، الجلسة األولىفي    . جلستينهذا االجتماع    تضمن  -7
أهم   واستعرضوا  اإلسكوا،  في  تنظ  األعضاء  التي  مجال  األنشطة  في  اللجنة  الحكوميالتحو  مها  الرقمي  ،  ل 

ُعرضت بعض  من االجتماع،    ة الثاني  الجلسة . وفي  النفاذية الرقميةالمفتوحة، و  البيانات ووالمؤشرات ذات الصلة،  
 . ل الرقمي والحكومة الرقمية في المنطقة العربية المبادرات والمشاريع المتعلقة بالتحو  

 

 ماعجلسات االجت

 االفتتاحية  الجلسة 

، مدير مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في  حيدر فريحات د.  السيد    االجتماع  افتتح  -8
ب .  سكوااإل العربية،    لكترونية اإلالحكومة    مديري   والمشاركين   كات بالمشار    فرح  الدول    أهمية   لىع  ورك ز في 

كما    والخدمات الرقمية.  الرقمي  ل التحو    في   نجازاتها إوالعربية   المنطقة لعرض تجارب    ة منص    باعتباره   االجتماع 
لتخفيف األعباء على األفراد وتعزيز    أشار في كلمته إلى األنواع المختلفة للخدمات الحكومية، وأهمية رقمنتها 

 كفاءة المؤسسات. 

 الجلسة األولى  

 عروض وفق ما يلي:   أربعة هذه الجلسة ت لتخل   -9

ار  السيد  عرض موجز عن خلفية هذه االجتماعات وأهم المواضيع التي تمت مناقشتها سابقاً: قد م    (أ) د. نو 
ا،   السابقة    التسعة االجتماعات  لمحة عن    المستشار اإلقليمي في التكنولوجيا من أجل التنمية في اإلسكوا العو 

، بمبادرة من اإلسكوا، بهدف تعزيز التعاون  2013عام  لمديري الحكومة اإللكترونية التي ُعق دت منذ  
 . اإلقليمي وتبادل الخبرات واالستفادة منها في تسخير التكنولوجيا للخدمات العامة 

ل الرقمي الحكومي   (ب ) ا عرضاً موجزاً عن أنشطة االسكوا مجال التحو  في هذه الجلسة، قد م د. العو 
ونية والتنظيمية وبناء القدرات ومؤشرات القياس، والسيما  على مستوى إعداد الخطط الوطنية واألطر القان 
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إلى منصة جمع البيانات التي تم     GEMSالة  مؤشر نضوج الخدمات الحكومية االلكترونية والنق   هاً  منو 
 .  تطويرها في االسكوا لتيسير عمل المنسقين الوطنيين وممثلي الجهات الوطنية في المنطقة العربية

االبتكار إنبال  د.  السيدة    قد مت و (ت ) قسم  اإل  دلبي، رئيسة  حول  سكوافي  االقتصادي  ، عرضاً  األثر 
المفتوحة  واالجتماعي المنطقة  للبيانات  تعزيز  .  العربية   في  االستخدام على  إعادة  أثر  العرض  تضمن 

الخاص واألفراد، وتشجيع ريادة األعمال واالبتكار والقطاع  العام  للقطاع  بالنسبة  االقتصادية  ،  التنمية 
وخلق فرص عمل جديدة. وتطرق العرض إلى وصف عدد من األمثلة من قطاع النقل والصحة، ودور  
البيانات المفتوحة في في مواجهة الفساد وخفض التكاليف وتحسين العمليات التشغيلية وتوفير الوقت على  

 ؛ األفراد 

في االسكوا،    ADIPج الرقمي  ميرنا الحاج بربر، منسقة مشروع المنصة العربية لإلدما   . ت السيدة د وقد م  (ث )
عرضاً عن أهمية النفاذية الرقمية، وعن نموذجي االسكوا لسياسات النفاذية الرقمية واالرشادات التقنية ذات  

ق العرض إلى المنصة  الصلة، واللذين تم   تطويرهما لدعم راسمي السياسات في المنطقة العربية. كما تطر 
ADIP    مها لتسهيل وضع السياسات الوطنية. وأهم الوظائف واألدوات التي تقد 

 

 الثانية الجلسة  

جمهورية  ل الرقمي في  التحو    ، تطرقوا فيها إلى نت هذه الجلسة مداخالت لممثلي الدول األعضاءتضم   -10
مصر العربية، والتحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية، ومنظومة القضاء الرقمية في دولة قطر، وترتيب 

، فلسطين   دولة   الحكومة اإللكترونية في المملكة األردنية الهاشمية في مؤشر تطوير الحكومة االلكترونية، وأنشطة  
 :هذه المداخالت   يلي ملخص عن ما  وفي.  والتحول الرقمي في ليبيا

في  للتطوير المؤسسي  . غادة لبيب، نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  د قد مت السيدة   (أ)
وقد    في ظل استراتيجية مصر الرقمية.   يحول التطويرالمؤسس عرضاً  جمهورية مصر العربية،  

مج تنمية  تطرق العرض إلى الركائز والمؤشرات األساسية في استراتيجية مصر الرقمية، وبرا
للمؤسسات   الرقمي  والتحول  للمواطنين،  الرقمي  الشمول  ومبادرات  الرقمية،  القدرات  وبناء 
المؤسسات   في  العاملين  قدرات  بناء  أهمية  على  العرض  ورك ز  العامة.  والخدمات  الحكومية 

 الحكومية في مجال التكنولوجيات الجديدة. 

االتصا (ب ) وزير  معاون  سليمان،  فاديا  م.  السيدة  في  قد مت  الرقمي  التحول  لشؤون  والتقانة  الت 
حول استراتيجية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية في  الجمهورية العربية السورية، عرضاً  

ق العرض إلى شرح مراحل إعداد استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية،   سورية. تطر 
مل الرئيسية في االستراتيجية. كما  ، والرؤية وبرامج الع2030والركائز االستراتيجية لسورية  

 أشار العرض إلى اإلطار الزمني لتنفيذ االستراتيجية، ومؤشرات القياس المعتمدة. 

وزارة االتصاالت  في  مت السيدة مشاعل الحمادي، الوكيلة المساعدة لشؤون الحكومة اإللكترونية  قد   (ت )
محاور المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، ونتائج  عرضاً عن  وتكنولوجيا المعلومات في قطر  

التحول الرقمي التي تم تحقيقها في المنظومة القضاية من حيث رفع األداء والكفاءة. وشمل العرض  
أيضاً لمحة عن أهم الخدمات الرقمية في القضاء على مستوى األفراد ومكاتب المحاماة، ومنصة  
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نفيذ األحكام، وقنوات الدفع االلكتروني لألمانات، باإلضافة إلى  الخبراء، ومنصة القضاة، ومنصة ت
 ؛ نظام التوثيقات األسرية

قدمت السيدة سميرة الزعبي، أمين عام وزارة االقتصاد الرقمي والريادة في األردن، عرضاً عن   (ث )
. شمل العرض تحليالً  2022ترتيب األردن في تقرير مسح األمم المتحدة للحكومات االلكترونية  

المؤشر   في  األردن  المؤشرات    EGDIلترتيب  في  البالد  وترتيب  السابقة،  السنوات  مدار  على 
االلكترونية   الخدمات  قفزة مهمة في مؤشر  إذ حقق األردن  الموارد    OSIالفرعية،  وفي مؤسر 

ومؤشر البيانات الحكومية    EPI، باإلضافة إلى التقدم في مؤشر المشاركة االلكترونية  HCIالبشرية  
 . OGDIفتوحة  الم

السيد   ( ج) مرجانة،  م.  استعرض  االتصاالت  ل  العام  مديرالفادي  وزارة  في  اإللكترونية  لحكومة 
في  المعلومات  اإللكترونية  فلسطين،    دولة   وتكنولوجيا  الحكومة  إلى  برنامج  العرض  وتطرق 

الصلة،  ذات  والقانونية  السياساتية  األطر  وإلى  فلسطين،  في  االلكترونية  الحكومة  مبررات 
)زنار(،  و البيني  التبادل  إطار  وتطوير  التكنولوجية،  التحتية  البنية  تعزيز  في  الوزارة  مبادرات 

 ؛ وتطوير منظومة الدفع االلكتروني، والمشاريع والخدمات المستقبلية

السيد  قد  و ( ح) ليبيا،  م  دولة  في  للمعلومات  العامة  الهيئة  الباعور، رئيس  الباسط  عن م. عبد    عرضاً 
وتطرق العرض إلى مراحل التحول الرقمي في ليبيا، ومسارات العمل ليبيا.  التحول الرقمي في  

 نحو التحول الرقمي، وإلى شرح بعض المبادرات مثل قاعدة البيانات الوطنية. 

 

 الختامية الجلسة  

 : يلي  جرى نقاش الخطوات المقبلة مع المشاركين والمشاركات، واالتفاق على ما -11

 لالستفادة من مختلف المشاريع التي يجري العمل عليها؛ سكوا تعزيز التعاون مع اإل (أ)

  ل التحو  تشجيع الدول العربية على تعزيز التعاون البيني لالستفادة من التجارب الناجحة في مجاالت   (ب )
 .الرقمي

ا   تنظيم األعمال  - ثالثا

 التاريخ والمكان -ألف

اإللكترونية    التاسعاالجتماع    د ق  عُ  -12 الحكومة  العربيةلمديري  المنطقة  الثاني  15  في  في    نوفمبر / تشرين 
 . Zoom لكترونيةاإل المنصة عبرحضورياً و ، 2022

 المشاركون -باء

عربية  18من    كةومشار    اً مشارك  65االجتماع    حضر -13 هذا    المرفق  في  أسماؤهم  ترد   ،دولة  من 
  . التقرير 
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 )*(المرفق

 قائمة المشاركين

 الدول األعضاء في اإلسكوا   -ألف 
 

 الجزائر 
 زروقي  لعرج السيد 

 منسق التعاون 
 وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية

 
 علي نبيالسيد 

 والالسلكيةوزارة البريد والمواصالت السلكية 
 

 الزبير ميدوالسيد 
 وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية

 
 سميحة سيمانالسيدة 

 وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
 

 السيد عبد السالم بويحيى
 وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية

 
 

 دولة البحرين
 السيدة  دعاء الحربان 

 المعلومات والحكومة االلكترونيةهيئة 
 
 

 جمهورية مصر العربية
 السيدة غادة لبيب

 نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة 

 
 جمهورية العراق

 ستاذ علي عبد الكاظم األ
 مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات 

 التخطيطوزارة 
 
 السبع ستاذ مهند أيسر األ

 وزارة التخطيط
 
 

 لهاشميةاالمملكة األردنية 
 ة سميرة الزعبيالسيد

 األمين العام
 االقتصاد الرقمي والريادة وزارة 

 

 
 المملكة العربية السعودية 

 عبد الرحمن المطيريالسيد 
 نائب المحافظ لشؤون االستراتيجيات 

 هيئة الحكومة الرقمية 
 

 مسفر الغامدي  السيد 
 الحكومة الرقمية هيئة 
 

 السيد حسام بن محمد الفريح 
 هيئة تنظيم االتصاالت 

 
 السيد عبد الرحمن بن محمود القناق

 هيئة تنظيم االتصاالت 
 
 

 دولة الكويت 
 عمار الحسينيالسيد 

 نائب المدير العام
 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

 
 عبد الكريم الفوزان السيد 

 ا المعلومات الجهاز المركزي لتكنولوجي
 

 السيدة ريم الهنيان
 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

 
 السيد نواف السواغ 

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
 
 

 الجمهورية اللبنانية
 السيد عامر صياغة 

 مكتب وزير الدولة لإلصالح اإلداري 
 

 نيا زاروبي االسيدة ت
 مكتب وزير الدولة لإلصالح اإلداري 

 
 ايفون سليمانالسيدة 

 وزارة االتصاالت 
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 دولة ليبيا
 السيد عبد الباسط سالم الباعور

 الرئيس
 الهيئة العامة للمعلومات

 
 السيد عبد الرؤوف البيباص
 التحول الرقمي  رئيس فريق استراتيجيات
 الهيئة العامة للمعلومات

 
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 النان فاروق محمد السيد 

 ديوان الوزير – مكلف بمهمة
 ل الرقمي واالبتكار وعصرنة اإلدارةوزارة التحو  

 
 السيد يحيى ماسيرا

 رئيس مصلحة الدراسات والتطوير
 ل الرقمي واالبتكار وعصرنة اإلدارةوزارة التحو  

 
 

 المملكة المغربية
 خالد أعقاء السيد 

 ة مدير الحكومة الرقمي
 الرقمية وكالة التنمية 

 
 السيد يوسف غالبي

 الشؤون القانونية التنمية والشراكة ومصلحة رئيس 
 وكالة التنمية الرقمية 

 
 

 سلطنة ُعمان 
 

 حمد الشيكلي السيد 
 منسق وطني 

 وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 
 

 السيدة منى مبارك مسلم الجابري
 مدير دائرة دعم وتقييم القطاعات االقتصادية  

 وزارة االقتصاد 
 

 السيد سليم مبارك سعيد البطاشي
 مدير دائرة الخدمات االنتاجية

 وزارة االقتصاد 
 

 السيد ناصر بن علي المنذري 
 وزارة االقتصاد 

 

 السيدة ثريا ثاني علي الخايفي 
 دائرة البحوث والدراسات االقتصادية واالجتماعية  مديرة
 االقتصاد وزارة 

 
 

 دولة فلسطين
 رانيا جابر السيدة 
 تكنولوجيا المعلومات ومركز االبداع التكنولوجي مديرة 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 

 فادي مرجانةالسيد 
 المدير العام للحكومة اإللكترونية 

 ولوجيا المعلومات وزارة االتصاالت وتكن
 

 السيدة رانيا أبو غبوش
 يني الفلسطلإلحصاء از المركزي هالج
 
 

 دولة قطر 
 السيدة مشاعل الحمادي 

 الوكيل المساعد  
 وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
 السيد سلمان البستكي 

 المنسق الوطني
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزارة 

 
 السليطيالسيد الجازي 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزارة 
 

 السيدة عهد عبد هللا الزعبي 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزارة 

 
 السيدة فاطمة جاسم الدرويش

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزارة 
 

 السيد علي القبيسي
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزارة 

 
 السيد خالد قره داغي 

 مستشار  
 جهاز االحصاء
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 جمهورية الصومال الفدرالية 
 السيد طاهر نور
 منسق وطني

 تكنولوجيا الوزارة االتصاالت و
 

 السيد أبو بكر معلم
 تكنولوجيا الوزارة االتصاالت و

 
 

 لسودان جمهورية ا
 السيد يوسف الطاهري 

 المدير العام 
 المركز القومي للمعلومات 

 
 السيد جمال األمين

 الوكيل
 وزارة التحول الرقمي واالتصاالت

 
 السيد يحيى عبد هللا

 الوكيل 
 وزارة التعليم العالي 

 
 
 
 

 الجمهورية العربية السورية 
 السيدة فاديا سليمان 

 معاوة الوزير لشؤون التحول الرقمي
 وزارة االتصاالت والتقانة

 
 محمد محمدالسيد 

 مدير السياسات واالستراتيجيات 
 االتصاالت والتقانةوزارة 

 
 الجمهورية اليمنية 

 رغيد الكثيريالسيد 
 الوكيل

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 

 السيد عبد الرحمن صالح 
 مدير إدارة الترجمة  

 وزارة التخطيط
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -باء

 
 حيدر فريحاتالسيد 

 مدير مجموعة اإلحصاء، ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا 
 

ا السيد  ار العو   نو 
 للتكنولوجيا من أجل التنمية قليمياإلمستشار ال
 

 يمن الشربينيأالسيد 
 رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
 نبال إدلبي السيدة 

 رئيسة قسم االبتكار 
 

 السيد فؤاد مراد 
 رئيس قسم 

 
 بربر  ميرنا الحاجالسيدة 
 برامج ةمسؤول

 
 

 غانموزهر بالسيدة 
 مساعد باحث

 
 ريتا وهبي السيدة 

 مساعد باحث 
 

 محمد نهارالسيد 
 متعاقد 

 
 السيد كريستوف روحانا 

 مساعد باحث
 

 السيدة مها األيوبي 
 مساعدة إدارية 

 
 منصورالسيدة خديجة 
 مساعدة إدارية 
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 السيدة دينا قره نوح 
 مساعدة إدارية 

 

 

 

 السيد أحمد العوا
 رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات  


