
 

19-00042 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/C.8/2019/6 

24 January 2019 

ORIGINAL: ARABIC 

 
 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التكنولوجيا من أجل التنميةلجنة 
 الثانيةالدورة 
 2019 مارس/آذار 20-21، بيروت

 من جدول األعمال المؤقت 7البند 

 يةالعربفي الدول لكترونية الحكومة اإلبرامج راء مد اجتماعات

 موجـز

في الدول الحكومة اإللكترونية برامج  اءمدرالتي اضطلع بها نشطة أللعرضاً هذه الوثيقة تضمن ت
منذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  يةالعرب

ً  الوثيقةقترح وت. هااالجتماعات ونتائجال سيما ، )اإلسكوا( في تها متابعغرض لمواضيع جموعة من الم أيضا
 .2020-2019لفترة ا

بشأن وتقديم مقترحات  ،ة مضمون الوثيقةمناقشإلى  وةمدع لجنة التكنولوجيا من أجل التنميةو
 .في المستقبل يةالعربفي الدول الحكومة اإللكترونية برامج  اءمدر بينلتعاون المحتَملة لمجاالت ال

 
  



E/ESCWA/C.8/2019/6 

 
-2- 

 

 

 المحتويات

 الصفحة     الفقرات

 3 3-1  ......................................................................................... مقدمة

 الفصل

 3 4  ..............................................................................نشطةاأل -أوالا 

ا   4 13-5  .......................................................................... جتماعاتاال -ثانيا

 4 8-6  .................................................. 2017اجتماع شباط/فبراير  -ألف

 5 11-9  .................................................. 2017اجتماع نيسان/أبريل  -باء

 6 13-12  .................................................. 2018اجتماع شباط/فبراير  -جيم

ا   7 14  ......................................................... للعمل المستقبلي مقترحات -ثالثا

  



E/ESCWA/C.8/2019/6 

 
-3- 

 

 

 ةـمقدم

إنشاء منصة لتعزيز الحوار اقترحت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  ،2013في عام  -1
التدابير سياسات وال بشأن ولرفع مستوى التنسيق ،يةالعربفي الدول لكترونية برامج الحكومة اإلحول إدارة 

 اءمدر ،وفق التصميم المقترح ،هذه المنصة يشارك فيو. على المستوى اإلقليمي لكترونيةالحكومة اإلب المتصلة
ول اجد اقتراحو األنشطةتنظيم اإلسكوا كما تتولّى . ن عنهموممثلأو في الدول العربية لكترونية برامج الحكومة اإل

 .لالجتماعات أعمال

لكترونية في الدول العربية تحديات الحكومة اإل بشأنالتشاور  لهذه المنصةاألساسية  األهدافومن  -2
وتعزيز التكامل اإلقليمي باعتماد برامج  ؛في هذا المجالالعمل وترتيب أولويات  ؛هالتصدي للسبُل واقتراح 
في مجال خدمات الحكومة قليمية اإلخبرات الالممارسات المثلى و وتبادل؛ إمكانية تطويرهاالبحث في مشتركة و

من مناطق المثلى والممارسات نقل التجارب و ؛بين الدول بل تقديم خدمات مشتركةوالنظر في سُ  ،لكترونيةاإل
 .قليمية والدوليةالمحافل اإل نقله إلىمن أجل  في اإلسكوا موقف مشترك للدول األعضاءالتوصل إلى و أخرى؛

ً اجتماع تقدعفي صفتها هذه، . والمنصةلهذه  مانة الفنيةاألوا تتولى األمانة التنفيذية لإلسكو -3  أوالً  ا
 ً المتصلة األنشطة األهداف وبتوضيحية  مذكرةً وقّدمت  ،2013 كانون األول/ديسمبر 5ان في في عمّ  تحضيريا

إدخال  بعدالمذكرة هذه  المجتمعوناعتمد قد ، وبتنسيق إدارة البرامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية
النظام الداخلي مسودة  فيه ترضعُ ، 2014شباط/فبراير  9في دبي في قد اجتماع ثاٍن عُ ذلك، بعد  .عليها تعديالت
في اإلمارات  بالتعاون مع مؤسسة القمة العالمية للحكوماتو ،2016وفي عام . المستقبليةوالخطوات  للمنصة

ً اجتماع نّظمت اإلسكوا ،العربية المتحدة ً ثالث ا ها ومبادرات هامشاريععرضت فيه  ،شباط/فبراير 8في في دبي،  ا
مبادرة مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية وأهمها ، 2017-2016 لفترةل المتصلة بالحكومة اإللكترونية

، مشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية )الحكومة المفتوحة(و ،(GEMS)والنقالة 
الموجهة  عدد من التوصيات خلص المجتمعون إلىو بادرة اإلسكوا في مجال الخدمات الذكية والقطاعات الذكية.مو
، االجتماعاتفي  لها نتسمية ممثليطلب للدول العربية لوتوجيهها إعداد مراسالت رسمية  أهمها ،لى اإلسكواإ
 .األنشطة المذكورةفي  تهامشاركضمان التواصل مع الدول لو

 نشطةاأل -أوالا 

 ، منها:في إطار هذه المنصة بعدد من األنشطة يةالعربفي الدول برامج الحكومة اإللكترونية  اءمدر ضطلعي -4

ومناقشتها  لكترونية في الدول األعضاء،اقتراح مشاريع ومبادرات لتشجيع خدمات الحكومة اإل )أ(
 اإلقليمي؛على المستوى 

اإلشراف على تطوير و لكترونية في الدول العربية،الحكومة اإلبرامج مؤشرات تعزيز قياس  )ب(
 ؛هذه البرامجومتابعة التقّدم في  ،أدوات قياس مالئمة

 ؛اقتراح ندوات وورش عمل وحلقات بحث متخّصصة )ج(
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 ؛العاملة في مجال الحكومة اإللكترونيةقليمية والدولية عالقات مع الجهات اإلالتطوير  )د(

 ؛سنوية دوريةاجتماعات عقد  (ه)

 ؛مع القطاع الخاصتعزيز التنسيق  )و(

لنقله إلى المحافل  لكترونيةقضايا الحكومة اإل بشأنموقف مشترك للدول األعضاء التوصل إلى  )ز(
 .اإلقليمية والدولية

ا   جتماعاتاال -ثانيا

لحكومة اإللكترونية برامج ا اءمدرعقد منذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية في اإلسكوا،  -5
 .لصت إليه من نتائجخما مواضيع ومن بحثت فيه ما أهم يلي  ما في، اجتماعات ةثالث يةالعربفي الدول 

 2017اجتماع شباط/فبراير  -ألف

ً  ،سكوانّظمت اإل -6 في  بالتعاون مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات في اإلمارات العربية المتحدة، اجتماعا
في معرض . والعربية المنطقةمبادرة الحكومة المفتوحة في عرض  هجرى خالل ،2017شباط/فبراير  11دبي في 

أهمية تحديد التشريعات واإلطار القانوني المناسب لتطبيق مفاهيم الحكومة  تطرق المجتمعون إلى ،نقاشال
شددوا و المناسبة لتحديد الملكية.، وإلى اآلليات ملكية البياناتوتبادل البيانات و الخصوصية ، وأهمهاالمفتوحة

مراعاة خصوصية المنطقة العربية ومواءمة المفاهيم العالمية و ،توحيد المفاهيم والتعاريف القياسيةعلى وجوب 
في  عالميةاالطالع على أفضل الممارسات الوأشاروا إلى أهمية  .توطين المعاييرو ةالوطني اتبما يناسب السياق

التركيز على آليات تحسين الترتيب في مؤشرات الحكومة المفتوحة وعدم االكتفاء مع  ة،سياسات الحكومة المفتوح
 .بالقياس فقط

على المشاركون . وشدد لكترونية والنقالةمؤشر قياس نضوج الخدمات الحكومية اإلاالجتماع تناول و -7
على طرق  تدريبٍ تقديم على ضرورة ، وتناسب كل دولةبهذا المؤشر من أن الخدمات المشمولة  أّكدالتضرورة 
رّكز الحضور في معرض و، لكترونية والذكية في الدول العربيةالحكومة اإلمبادرة  ترضعُ كذلك،  .القياس

إلصالح  هاإنما االستفادة منو ،لكترونيةلحكومة اإلل فنيةال انبوجاالستفادة من العدم االكتفاء ب على تهاشقنام
ً  واوشدد أجهزة الدولة. سيما في مجال اعتماد  على أفضل التجارب العربية، الالع االطّ على أهمية أيضا

إمكانية تطوير  وا فيبحثو ، وفي مجال سياسات الحوسبة السحابية.الخدمات تطويرلالبرمجيات المفتوحة المصدر 
تعزيز العالقات إمكانية ، والدولهذه بين في ما أهمية تنسيق التشريعات في ، وخدمات متكاملة بين الدول العربية

 .من التجارب ضمن إطار المجلسلالستفادة  الثنائية

  ،نصةداري للمتوضيح الجانب اإلوجوب  عدد من التوصيات، أهمهاالمجتمعون إلى توّصل و -8
مثل  ،مناقشة مواضيع محددةمن أجل بل التواصل باستمرار  ،ت الدوريةاجتماعاالحصر التواصل في وعدم 

 .المناقشاتهذه سكوا إدارة اإلتولّى تعلى أن  ،المفتوحة الحكومةوالحكومة الذكية 
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 2017أبريل /اجتماع نيسان -باء

 يةالعربفي الدول برامج الحكومة اإللكترونية  اءمدرسكوا اجتماعاً لاإلعقدت ، 2017 أبريل/نيسان 27 في -9
 يةجراءات التحضيراإلو ؛في مجال الحكومة الذكيةتها أنشطفيه  تعرضفي بيروت،  ،في بيت األمم المتحدة

الذي نظمته  2030عام التنمية المستدامة لللمنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة 
 .المجاالتهذه في  تقوم بإعدادها والدراسات التي ؛2017في شهر أيار/مايو 

ً  سكواإلقّدمت او -10 الحكومة  طويرت مؤشر  سيمااللكترونية، لمحة عن مؤشرات قياس الحكومة اإلأيضا
 نضوج الخدمات إلى المؤشر  لقياسإضافة ركيزة  اقترحت، و(GEMS)ومؤشر النضوج  (e-GDI) اإللكترونية

e-GDI مؤشر القياس بالتي تواجه تحديات ال. وناقش الحضورe-GDI،  والطرق الكفيلة بتجاوزها، ومنها 
البشرية المؤهلة في مجال  كوادرالنجاز البلد في مجال إعداد إركيزة الموارد البشرية التي ال تعكس المتصلة ب

وزان إمكانية تعديل األ هاومن ،e-GDIمؤشر المتعلقة ب الزمةاللتعديالت وتوّسع النقاش بشأن االتكنولوجيا. 
 اجتماعٍ وجرت مناقشة هذه التعديالت خالل  أهداف التنمية المستدامة.مؤشرات لركائز، وإدراج قياس لالمقترحة 

بين المؤشرين  التكاملتحقيق إمكانية في بحث ال، وتم االتفاق على 2017أيار/مايو  فيقد في نيويورك خبراء عُ لل
e-GDI وGEMS. 

 أهمها: ،عدد من التوصيات خلص المجتمعون إلىو -11

على لجنة  يةالعربفي الدول برامج الحكومة اإللكترونية  اءمدر عرض مخرجات اجتماعات )أ(
 سكوا؛في اإل من أجل التنميةلتكنولوجيا ا

 المعلومات؛وتشارك تواصل للكوسيلة  منصة إلكترونيةإمكانية إنشاء البحث في  )ب(

 اللتين أعرب المملكة العربية السعوديةالكويت وفي  GEMSالنضوج  مؤشرتجريبي ل تطبيقالقيام ب )ج(
 ؛عن رغبته بذلككّل منهما 

 نضوج الخدمات؛لقياس  e-GDI المؤشرعة إلى سكوا بإضافة ركيزة رابدعم مقترح اإل )د(

لكترونية لبناء القدرات مؤشرات قياس الخدمات اإل بشأنعمل  اتسكوا إلى عقد ورشدعوة اإل (ه)
 الوطنية في هذا المجال؛

 ؛e-GDI مؤشرفي اجتماع الخبراء المتعلق بال GEMS مؤشرفي إطار ال زعرض العمل المنج )و(

 ؛e-GDIالمؤشر المتعلقة بالالزمة التعديالت  بشأنأهمية توحيد موقف الدول العربية التشديد على  )ز(

 االجتماع المقبل. شأن جدول أعمالقديم اقتراحات لإلسكوا بت )ح(
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 2018شباط/فبراير اجتماع  -جيم

 بالتعاون مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات وهيئة  ،سكوانّظمت اإل، 2018شباط/فبراير  12 في -12
 ً  في الدول برامج الحكومة اإللكترونية  اءمدرلتنظيم االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة، اجتماعا

 االقتصاد الرقمي في المنطقة العربيةعن آفاق  دراسةً  سكوات اإلعرضفي هذا االجتماع، و .في دبي يةالعرب
(E/ESCWA/TDD/2017/2) ، ً تعزيز الحكومة مشروع و، لدول العربيةلمؤشر لالقتصاد الرقمي  وضعل ومقترحا

لمشروع واإلطار المقترح لتطبيق امراحل فيه  ترضعُ كما اد على التكنولوجيا. المفتوحة في المنطقة باالعتم
 .عةالمتوق  نَجزات ألنشطة المستقبلية وأهم الموا الحكومة المفتوحة في الدول العربية

 وخلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات، أهمها: -13

مجالس عليا ولجان من خالل إنشاء ل الرقمي )التركيز على تكامل البيانات وعلى حوكمة التحوّ  )أ(
 (؛مثالً  تخصصية

 في الدول العربية؛المفتوحة البيانات اعتماد التي تواجه تحديات ال البحث في )ب(

 تجارب الدول العربية في إتاحة البيانات الحكومية؛دراسة  )ج(

 لمفتوحة؛ا شراكة الحكوماتسكوا في مجال الحكومة المفتوحة والفرق بين أنشطة اإلتوضيح  )د(

الثورة في إطار ما يسمى بالتحديات التكنولوجية القادمة في مواكبة أولويات الدول العربية تحديد  (ه)
 الصناعية الرابعة؛

 رأس المال المخاطر في الدول العربية لدعم الشباب وريادة األعمال؛إجراءات تيسير  )و(

 ، على أن تيّسرفي مجال التحول الرقمي أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربيةالتشديد على  )ز(
 سكوا ذلك؛اإل

الفني الدعم سكوا اإلعلى أن تقدم ، للحكومة اإللكترونية التطوير الدائم للبيئة التشريعية والقانونية )ح(
 ؛عند الطلب في هذا المجال

 الضوابط المناسبة؛ر يتوفووضع التشريعات ل لكترونية المتاحة في الدول العربيةتنظيم التطبيقات اإل )ط(

في مجال  سكواناء القدرات التي تنفذها اإلباالستشارية وورش عمل الخدمات تقديم ع في التوسّ  )ي(
 ؛التحول الرقمي

تلك التي تعاني في التوجه نحو اعتماد البرمجيات المفتوحة المصدر في الدول العربية عموماً، و )ك(
 من الحظر التكنولوجي خصوصاً.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/perspectives-digital-economy-arab-region-arabic.pdf
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ا   المستقبليللعمل ات مقترح -ثالثا

في الفترة  هذه المنصةفي إطار  الحكومة اإللكترونيةقضايا بشأن أن يستمر التعاون إلسكوا اتقترح  -14
ويمكن أن  .إلى لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية يبشكل دور االجتماعات قدم تقاريرتُ على أن  ،2019-2020
 المواضيع التالية:في  يةالعربفي الدول برامج الحكومة اإللكترونية  اءمدريبحث 

ً  GEMS مؤشرطبيق ت )أ(  قياس مدى التحول الرقمي في تيح ليكون أداة ت ،كامالً تطبيقا
 الخدمات الحكومية؛

 ؛والحكومة المفتوحة البيانات المفتوحة مجال تعزيزفي اإلقليمي التعاون  )ب(

 بالتحول الرقمي؛ في ما يتعلقبناء القدرات والخدمات االستشارية  يالتعاون الفني في مجالَ  )ج(

 ؛في مجال التحول الرقمياالستفادة من التجارب الناجحة  )د(

التكنولوجيات الستخدام  وإرشاداتٍ  يبرانيإمكانية إعداد استراتيجية عربية لألمن السفي بحث ال (ه)
 ؛الجديدة في المنطقة العربية

بناء ل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدةومع الدول األعضاء بين التنسيق  )و(
 .e-GDI مؤشرتطبيق القدرات في 

----- 


