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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    

 ة ة المشتركاالجتماع الثالث للجنة الفني    

 2022 يوليو/ تموز 5- 4عبر اإلنترنت، 

 

 االجتماع تقرير 

 

االستراتيجية العربية  في إطار المشروع المشترك لإلسكوا وجامعة الدول العربية بشأن وضع وتطوير وتفعيل 

العربية(، الرقمية  )األجندة  واالتصاالت  المعلومات  ا  نّظمت  لتكنولوجيا  للجنة   جتماعال اإلسكوا    الفنية الثالث 

  . 2022تموز/يوليو   5و  4 يوميعبر اإلنترنت المشتركة 

 التي   ةالعربي العمل اإلقليمية المشتركة الثانية بين اإلسكوا وجامعة الدولورشة  لتحضير  الإلى    االجتماعهدف  

الثالث    أدرجت  البند  لالتصاالت   (34)   االجتماع  أعمال  جدول  منتحت  العربية  االستراتيجية  بلورة  لفريق 

  ومنها لجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات  ل(  49)  االجتماع  إلى  توصياته  سترفع  الذيو  ،والمعلومات 

 الجتماع الخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء االتصاالت العرب.ا إلى

االجتماع   في  ودولة    دول  10من  خبيراً    40شارك  والصومال،  والسودان،  وتونس،  األردن،  هي:  عربية 

منظمات إقليمية هي: جامعة الدول   4خبراء من    7و  فلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن؛

  وجامعة تكنولوجيا المعلومات  العربية، والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، واالتحاد العربي لالقتصـاد الرقمـــي،

واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  العربية  والمنظمة  من    ،واالتصاالت  العربي  وخبيران  اإلقليمي  المكتب 

المكتب اإلقليمي لشرقي المتوسط، إلى جانب   –لالتحاد الدولي لالتصاالت بالقاهرة، ومنظمة الصحة العالمية  

 . اإلسكواومستشاري خبراء 
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لوثيقة  الرابعة من المسودة الثالثة  ومكّونات النسخة  الستعراض محتوى    من االجتماع   خصص اليوم األول 

الضوء على   إلقاءحيث تم االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )األجندة الرقمية العربية(  

الدول والمنظمات، كما تم التطّرق إلى  خبراء  من    الواردةلمالحظات  ل  وفقا   أدخلت عليها أبرز التعديالت التي  

 . بشأنها أخذ مرئيات أعضاء اللجنة وتم   في المرحلة القادمة إعدادها  استكمال  سيتم التي األخرى  مكّونات ال

أعضاء    مدخالت خذ  الثانية أل الخاص بورشة العمل اإلقليمية  المقترح  جدول األعمال  مسودة    عرض   بعدها، تم 

  لورشة   المخطط   السرد مراجعة    جرت و  على أعضاء فريق البلورة   تعميمه المشتركة عليه قبل  الفنية  اللجنة  

 . والشركاء  للمتداخلين  التفاعلي والعرض  العمل

  لديه   أو   االجتماع   من   األول   اليوم  في   المشاركة   لهم   يتسن   لم   لمن   التوضيحات   لتقديم   خصص اليوم الثاني   وقد 

  أجل   من   منه،  المتوقعة  والمخرجات   المشتركة  الفنية   للجنة  الثالث   االجتماع  هدف  بشأن   إضافية  استفسارات 

العمل اإلقليمية   نجاح  التالية  و  ورشة  بلورة  الفعاليات  العمل على  النهائية والتقّدم في مسار  لألجندة    المسودة 

 الرقمية العربية. 

  كان   معينة  ومجموعات   محاور  تحت   والمنظمات   الدول  بين  األدوار  توزيع   على  التوافق  االجتماع  بنهاية   تم

  من   تأييدهاو  منها   األساسية  الرسائل   إيصال   أجل   من   ، بشأنها  تعقيب ال  او   بعرضها   الرغبة   اللجنة   أعضاء   أبدى

  العرب   الوزراء  لمجلس   التنفيذي  والمكتب   الدائمة  اللجنة   قبل  من   عتمادهاال   تحضيرا    العربي   الفريق   أعضاء  قبل

 .   والمعلومات  لالتصاالت 

 


