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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 

 حول   تقرير

 واالتصاالت   المعلوماتاجتماع الخبراء اإلقليمي حول االستراتيجية العربية لتكنولوجيا 

 ،  والتقارير الوطنية للتنمية الرقمية: ترابط المسارين، التقّدم المحرز  )األجندة الرقمية العربية(

 والدروس المستفادة )المرحلة نصف النهائية( 

 ( 2022أيار/مايو  26- 23حضوري/افتراضي، فندق سميراميس، القاهرة، (

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

  للتنمية  التقارير الوطنية   استعراضات   ومشروع ، (لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )األجندة الرقمية العربية

حول  اإلسكوا    عقدت   ،الرقمية اإلقليمي  الخبراء  المعلومات  اجتماع  لتكنولوجيا  العربية  االستراتيجية 

، والدروس المستفادة )المرحلة  واالتصاالت والتقارير الوطنية للتنمية الرقمية: ترابط المسارين، التقّدم المحرز

  ، وعبر اإلنترنت   ، حضورياً في القاهرة 2022  مايو/أيار  26إلى    23مدى أربعة أيام من    على  نصف النهائية( 

الثالثة   المسودة  صياغة  الستكمال  واالتصاالت/األجندة    ستراتيجية لالوذلك  المعلومات  لتكنولوجيا  العربية 

ومناقشة الترابط    ،مشروع إعداد التقارير الوطنية للتنمية الرقمية  يفومتابعة التقدم المحرز    ،الرقمية العربية

 . بين المشروعين   ق يالوث

ً   خبيراً   121  االجتماع   في   شارك إعداد    بالمساهمة   معنيا الدول    العربية   الرقمية   األجندةفي  اتصال  ونقاط 

:  هي دولة عربية    17من    خبيراً   127  بينهم  ،مشروع إعداد التقارير الوطنية للتنمية الرقمية  يفالمشاركة  

المتحدة،  واإل  األردن، العربية  والسودان،  الجزائر،  ووتونس،  مارات  السورية،  العربية  والجمهورية 

فلسطين، وقطر،  وع  ،  والعراقوالصومال،   ،  وموريتانياوالمغرب،  ،  ومصر  ولبنان،  والكويت،مان، ودولة 

إقليمية    6من    خبراء  9و  ؛ واليمن اإلدارية،    :هي منظمات  للتنمية  العربية  العربية، والمنظمة  الدول  جامعة 

العربية لتكنولوجيا  لمنظمة  اوجامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و ،االتحاد العربي لالقتصـاد الرقمـــيو

واالتصاالت  البحري  واألكاديمية  ،المعلومات  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم    هما   تانأمميّ   ومنظمتان  ، العربية 

العالمية    ومنظمة   القاهرة،ب   ت لالتصاال  الدولي   لالتحاد   العربي   اإلقليمي  المكتب  اإلقليمي    –الصحة  المكتب 
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المتخصصة  من فرق العمل    أعضاءواإلسكوا وخبراء آخرين    واستشاريي  خبراءجانب    إلىلشرقي المتوسط،  

 . التابعة لجامعة الدول العربية 

تقارير االستعراضات الوطنية    شملت مسارات متوازية  ثالث  سلّط االجتماع الضوء على الترابط الوثيق بين  

للتنمية الرقمية، واألجندة الرقمية العربية، والتقرير العربي للتنمية الرقمية، التي تهدف إلى رصد واقع التنمية  

المن  العربية  الرقمية في  التنمية  االستفا  وتعظيم طقة  لتسريع تحقيق  المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  دة من 

 .  المستدامة والشاملة في المنطقة العربية 

، تلتهما كلمة معالي السيدة  منظمتي المظلة  بصفتهما إلسكوا وجامعة الدول العربية  ا  تي افتتح االجتماع بكلم 

  ، وكلمة البلد المضيفغادة لبيب، نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية،  

 رئيس فريق العمل العربي لبلورة االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ل في مسار إعداد تقارير االستعراضات الوطنية للتنمية  لمتابعة تطّور العم  الجتماع اليومان األّوالن ل  خّصص 

)األردن،  المشاركة في المشروع    الدولعدد من  حيث تم عرض التقدم المحرز من قبل    2022الرقمية لعام  

والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، وع مان، ودولة فلسطين، ومصر،  

وموريتاني تمت ا( والمغرب،  كذلك  تساهم    مناقشة   .  التي  التقارير  العربية وهذه  الرقمية  األجندة  بين  الترابط 

، حيث ستشكل بيانات هذا األخير خط األساس  2022التقرير العربي للتنمية الرقمية لعام    إعداد بدورها في  

 لقياس تنفيذ األجندة العربية الرقمية في المنطقة العربية للسنوات القادمة. 

لفيما   اليومان األخيران    العربية   الرقمية   ألجندة ل  الثالثة   المسودة   من   الثالثة   النسخة ومناقشة   عرض خصص 

:  وهي ،  2021  عام لللتنمية الرقمية    المفاهيمي   اإلسكوا من إطار    المستقاة   الكتل الخمس   على   ترتكز   التي   وبنيتها 

االقتصاد الرقمي  و  ، البنية التحتية والحوكمة والبيئة القانونيةو  ، األطر االستراتيجية الوطنية واإلقليمية والدولية

التعمق    جرى وقد    . واإلعالمية  الثقافية   السياسات و  ،دماج االجتماعياإلوالتحول الرقمي  و  ،والتوظيف والتجارة

العربية    لألجندةالمنطقي    اإلطار  مناقشةو   عرض بشكل خاص في   بما في ذلك مقترحات األهداف  الرقمية 

  تلي   التي  الفترة  فيتنفيذها على أرض الواقع    متابعة عملية  في  يساهم   مما  ،واإلجراءات، ومؤشرات القياس

 .  2030وحتى عام  إصدارها

إعداد استعراضات التقارير الوطنية  في  المشاركة  الدول    في   الوطنية  االتصال   نقاط   من  طلب   ، االجتماع  وبنهاية

يوليو   بنهاية شهر  النهائية  في صورتها  بها  اإلسكوا  وموافاة  التقارير  هذه  استكمال صياغة  الرقمية  للتنمية 

ها  بمالحظات  االسكوا   تزويد المشاركة    والمنظمات على أبعد حّد، وكذلك طلب من خبراء الدول العربية    2022

بعض النقاط التي    وخصوصاً بشأنعلى النسخة الثالثة من المسودة الثالثة لألجندة الرقمية العربية  ضافية  اإل

  المسودة خالل فترة أسبوع ليصار إلى تضمينها في    ، وذلكمن العمل  والتي تتطلب مزيداً   أثير النقاش حولها

 .  النهائية صورتها في  صدارها إو الثالثة 

النسخة األولى من المسودة نصف النهائية التي ستناقش  بمثابة    من المسوّدة الثالثةالنسخة المحّدثة    وستكون 

المشتركة وا الفنية  للجنة  الثالث  االجتماع  والثالثين    لدورةخالل  العربي  (  34)الرابعة  العمل    لبلورة لفريق 

إلى جنب  ا  منعقادهااالستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )المزمع   و جنباً    عبر حضورياً 

هذا العمل    لمتابعة تحديد الخطة الزمنية    تم   وبناء عليه  .( 2022  تموز/يوليو  7إلى    4من  االتصال المرئي  

  الرقمية   ألجندةل  النهائية  الوثيقة  إعداد   الستكمالالشراكات    بناءالمبادرات و ب   المتعلق  الشقالتعاوني والنظر في  

 . 2022 عام  نهاية  في لالعتماد من قبل مجلس وزراء االتصاالت العرب  وتقديمها  العربية 


