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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 رـتقري

 لكترونية العربمديري برامج الحكومة اإللالثامن جتماع اال
 2020أيلول/سبتمبر  23بيروت، 

 زـموج

الذي الحكومة اإللكترونية العرب  برامج مديريالثامن لجتماع االهذا التقرير مجريات  يستعرض
عبر المنصة  2020أيلول/سبتمبر  23 في نظمته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 .هالمقترحة فيالتوصيات ويتوقف عند ، Kudoاإللكترونية 

وانقسم هذا االجتماع إلى جزأين. في الجزء األول اجتمع مديرو ومديرات برامج الحكومة اإللكترونية 
في الدول األعضاء في اإلسكوا، واستعرضوا أهم األنشطة التي تنظمها اللجنة في مجال التعاون والتنمية 

لجزء الثاني من االجتماع، الرقمية، والحكومة المفتوحة، والتحول الرقمي والمؤشرات ذات الصلة. وفي ا
التي أعّدتها شعبة الحكومة الرقمية في قسم  2020أُطلقت النسخة العربية من مسح الحكومة اإللكترونية 

المؤسسات العامة والحكومة الرقمية في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، بالتعاون 
 رات العربية المتحدة واإلسكوا.اإلمادولة مع هيئة تنظيم االتصاالت في 
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 ةـمقدم

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.اتتولّى اإلسكوا تنظيم األنشطة واقتراح جداول أعمال و ،ممثلون عنهمأو 

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

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 المنصّ  دوراألمانة التنفيذية لإلسكوا  وتؤدي -4

، في بيت األمم 2019آذار/مارس  19آخرها في  كانفي هذا اإلطار،  اجتماعات سبعةسكوا اإلقد عقدت و -5
، ارتأت عقد االجتماع الثامن 19-كوفيد بسبب جائحةالمتحدة في بيروت. ونظراً للظروف الصحية العالمية السائدة 

 .Kudoلكترونياً عبر منصة إ

 توصياتال -أوالا 

 تخللتوالنقاشات التي  والمداخالتخالل العروض  ترحطُ  التي التوصياتمن  عدد   إلى االجتماع خلص -6
 :يلي ما وفق التوصياتتصنيف هذه  يمكنو. الجلسات

 العربية في مجال التحديات في المنطقة -ألف

ً البلدان العربية تقدماً  تققّ ح -7  :في التحول إلى الحكومة الرقمية. وهي مدعوة في هذا اإلطار إلى متفاوتا

 ؛في هذا المجال وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي، بعضها البعضمن تجارب االستفادة  )أ(

 ؛العامةلتعزيز مستوى الخدمات  يةفعالبلتكنولوجيات الجديدة ااستخدام  )ب(

األصول المهمة التي تؤثر على التنمية  منإيالء االهتمام الكافي بالبيانات في المنطقة العربية، فهي  )ج(
 ؛هااالقتصادية واالجتماعية في

 .لكترونية في المنطقة العربية لضمان تطوير خدمات محورها المواطنتفعيل المشاركة اإل )د(
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 19-كوفيدجائحة في مجال  -باء

الدول العربية التي أطلقتها دة على التكنولوجيا واالبتكار المبادرات والمشاريع المعتم  حيب بالتر )أ(
 ؛الظروف الصحية العالمية في ظل من اآلثار السلبية للجائحة عمال والحدّ لضمان استمرارية األ

ل الرقمي وتسخير الجائحة للحكومات العربية لتعزيز التحوّ االستفادة من الفرص التي تتيحها  )ب(
 .عامةالخدمات التقديم لالتطبيقات المبتكرة 

 اللغة العربيةفي مجال  -جيم

من وتعزيزها ل الرقمي والتكنولوجيات الجديدة التركيز على أهمية اللغة العربية في مجال التحوّ  )أ(
 ؛خالل إغناء المحتوى الرقمي العربي لمواكبة التطورات التكنولوجية الفائقة السرعة

 تطورمؤشر  من واالستفادةباللغة العربية،  2020لكترونية التركيز على أهمية مسح الحكومة اإل )ب(
 لكترونية.المشاركة اإلالدروس المستفادة من  منو اإللكترونية الحكومة

 اإلقليمي التعاونفي مجال  -دال

ل إلى الحكومة الرقمية، والبيانات المفتوحة، وتطوير في مجال التحوّ  اإلقليميالتعاون  مواصلة )أ(
 ؛وتعزيز المؤشرات الرقمية، ذات الصلةالسياسات الوطنية 

في  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةبالتعاون مع سكوا اإلاالستفادة من الدعم الذي تقدمه  )ب(
 الرقمية. ةإلى الحكومل سيما في مجال قياس التحوّ  ال ،للمنطقة العربية األمم المتحدة

ا   النقاش مواضيع -ثانيا

 العرب، اإللكترونية الحكومةاجتماع مغلق لمديري  دق  عُ  ،الجزء األول في .ينأجز إلى االجتماع انقسم -8
 .2020 لكترونيةد بشكل مفتوح إطالق النسخة العربية من مسح الحكومة اإلق  الثاني الذي عُ  الجزء وتخلّل

 لكترونية العربالحكومة اإل مديرياجتماع : الجزء األول -ألف

 االفتتاحيةالجلسة  

السيد يوراي ريتشان، مدير مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في  االجتماع افتتح -9
 أهمية لىع ورّكزفي الدول العربية،  لكترونيةاإلالحكومة  مديري والمشاركين كاتبالمشار   فرّحب. سكوااإل

 والخدمات الرقمية. الرقمي لالتحوّ  في نجازاتهاإوالعربية  المنطقةلعرض تجارب  ةمنصّ  باعتباره االجتماع

. سكوالإل التنفيذية مينةحيدر فريحات، المستشار األول للتكنولوجيا واالبتكار في مكتب األ السيد تحدثو -10
 من بمبادرة، 2013 عامدت منذ ق  عُ  التي لكترونيةاإل الحكومة لمديري السابقة السبعةاالجتماعات  فاستعرض

 .العامة لخدماتل التكنولوجيا تسخيرتعزيز التعاون اإلقليمي وتبادل الخبرات واالستفادة منها في  بهدف ،سكوااإل
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استعرض  ثم ،األولى للمرة االجتماع ممثليهما حضوربو ،والجزائر الصومال بانضمام فريحاتالسيد  رحبو
 .التي قام بإدارتها األولى الجلسة إلى االنتقال قبل الحضوربرنامج العمل مع 

 الجلسة األولى 

 عروض وفق ما يلي: ثالثة هذه الجلسة تتخلل -11

، سكواالسيد أيمن الشربيني، رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإل قّدم )أ(
اإلقليمي  يينالمختلفة، واألنشطة المقترحة على المستو التعاون شمل مراحل عرضاً حول التعاون والتنمية الرقمية،

في  ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية . وأشار إلى أن مسار التعاون الرقمي يجري بالتنسيق معالوطنيو
سكوا إلى التقدم تسعى اإلو. (WSIS)متوافق مع القمة العالمية لمجتمع المعلومات حين أن مسار التنمية الرقمية 

 افي إعداد أجنداته االمراجعات الرقمية الطوعية ودعمهإجراء من  اتمكينهلالمسارين معاً لخدمة الدول العربية  في
 ؛جندة الرقمية العربيةالرقمية. وأشار أيضاً إلى التعاون القائم مع جامعة الدول العربية لوضع األ

، عرضاً حول الحكومة المفتوحة في سكوافي اإل دلبي، رئيسة قسم االبتكارإالسيدة نبال  وقّدمت )ب(
ً ز ركّ تسكوا إلى أن اإل تأشارف. العربية المنطقة على اآلثار االقتصادية واالجتماعية للحكومة المفتوحة حاليا

سكوا بتنفيذه في مجال الحكومة إلى المشروع الذي بدأت اإل توتطرقلتعزيز االستثمارات في المنطقة العربية. 
ة للحكومة المفتوحة لعرض كافة المبادرات تطوير منصّ لتخطط اللجنة بينت أن ومراحله المختلفة. إلى المفتوحة و

ن ينتهي المشروع في شهر أتدريبية. ومن المتوقع المواد ال باإلضافة إلىوقصص النجاح في المنطقة العربية، 
 ؛2021آذار/مارس 

، عرضاً سكواتكنولوجيا من أجل التنمية في اإلا، المستشار اإلقليمي في الار العوّ السيد نوّ  وقّدم )ج(
على محاور التعاون الفني الحالية والمقترحة  فرّكز. حول التعاون الفني في مجال التحّول الرقمي والمؤشرات

االبتكار ونقل ل الرقمي، وسياسات التكنولوجيا الجديدة، وفي مجال التكنولوجيا، وهي: الحكومة الرقمية والتحوّ 
في مجال التكنولوجيا. ثم تطرق إلى  2020سكوا في عام ذتها اإلوعرض أمثلة من األنشطة التي نفّ  .االتكنولوجي

ل الرقمي على مستويات السياسات والمؤشرات والبيانات المفتوحة. وأشار مجاالت العمل التفصيلية في التحوّ 
 (GEMS)نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة حالياً على تحليل استمارات مؤشر جار  إلى أن العمل 
 .2021في بداية عام  الصلة وذ التقرير على أن يصدر

 نقاش مع الحضور في المجاالت التالية:وتال العروض  -12

إلى سكوا اإلتسعى و .مع متطلبات المنطقة العربية اومدى انسجامه تعريف الحكومة المفتوحة )أ(
 ؛2020 عام نهاية في األعضاء الدول مع لمناقشته أوليلوصول إلى تعريف ا

التنمية  تحقيق اإلقليمي والعالمي، ودورها في ينلكترونية من المنظورخدمات الحكومة اإل )ب(
 ؛فراداالقتصادية واالجتماعية، وتحسين حياة األ

التوافر ولكترونية، والتركيز على االستخدام الحكومة اإل مجال فيالمحرز قياس التقدم  أهمية )ج(
 ؛واإلتاحة

تجنب لكترونية لضرورة االستفادة من التجارب اإلقليمية وتبادل الخبرات في مجال الحكومة اإل )د(
 .تكرار الجهودهدر الوقت و
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 الثانيةالجلسة  

كلمة  واالجتماعية صاديةاالقت الشؤون إدارة فيالسيد فينشنزو أكوارو، مدير شعبة الحكومة الرقمية  ألقى -13
أهمية  أثبتت التي 19-كوفيد جائحةسيما في ظل  العالمي، وال ىأشار فيها إلى أهمية التحول الرقمي على المستو

واالبتكارات في  اإلنجازات بعض إلى وتطرق. رةمن آثارها المدمّ  والحدّ  األزمة معالجة فيالتكنولوجيا الرقمية 
. السعوديةالعربية  المملكةووالمغرب،  والكويت، وُعمان، البحرين،و المتحدة، العربية اإلماراتمثل  عربية بلدان
 كفيلة إجراءات اتخاذ وهوالمنطقة العربية،  في كما العالم في السياسات راسمي من المطلوب الدور إلى وأشار

"التصميم  مبدأ نحو التوجه ضرورة على تهكلمفي ختام  دوأكّ . الرقمي لالتحوّ  تعزيز خالل من الجائحةبمواجهة 
مع اللجان  التعاون مواصلة في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التزام وعلى"، digital by design/الرقمي

 .األعضاء للدول الفني الدعم تقديم علىاإلقليمية 

 مع الحضور في المجاالت التالية: وتال العروض نقاش   -14

باإلضافة إلى ويشمل لكترونية، فالتحول الرقمي أوسع والحكومة اإلالفرق بين التحول الرقمي  )أ(
 الخاص وغير الحكومي؛ ينالقطاع العام، القطاع

 لكترونية؛في الحكومة اإل المحرز المنطقة العربية على التقدمب ألّمتأثر األزمات التي  )ب(

( الشؤون االجتماعية واالقتصاديةإدارة سكوا )ومن خاللها مع أهمية استمرار التعاون الفني مع اإل )ج(
 .ترتيب الدول في المؤشرات الدولية واإلقليمية ذات الصلة نوتحسي ،ل الرقميلتحوّ اعند تطوير خطط 

 لثةالجلسة الثا 

 :كما يليعروض من الدول العربية، أربعة ه الجلسة هذ تخلّل -15

عرضاً حول  ،لومات في مصرغادة لبيب، نائبة وزير االتصاالت وتكنولوجيا المع السيدةمت قدّ  )أ(
سمح للمؤسسات الحكومية ولألفراد باعتماد التحول ي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، الذيالمؤسسي  التطوير

اإلطار العام للتطوير  تشرحفمن المشاريع والمبادرات لالنتقال إلى الخدمات الذكية.  ي عدد  تبنّ بالرقمي، و
، مثل دعم واستحداث ذات الصلةالمبادرات الوطنية المشروعات ومن  د  عد إلى تتطرقوالمؤسسي، ومنهجيته، 

وصف منهجية تنمية بال وتناولتالوزارات والمحافظات والهيئات. في ل الرقمي م المعلومات والتحوّ ظُ وحدات نُ 
الوزارة لتعزيز إلى اإلجراءات التي قامت بها وبناء القدرات الرقمية والبرامج الوطنية ذات الصلة، مع اإلشارة 

ز تعزيز التمي  لالوزارة  اتخذتها مبادراتإلى  تأشاروواالستفادة منه في تحسين الخدمات العامة. ل الرقمي التحوّ 
 ؛ولمبياد المصري للمعلوماتية، وجائزة مصر الرقميةالرقمي المؤسسي مثل األ

لكترونية في وزارة إللشؤون الحكومة ا ةالمساعد ةمت السيدة مشاعل الحمادي، الوكيلقدّ و )ب(
استراتيجية قطر  حّدثتقد ف. 2000عام  منذ بلدهال الرقمي في المواصالت واالتصاالت في قطر، عرضاً عن التحوّ 

 وتقديم خدمات أكثر شفافية وفعالية. لكترونيةاالستفادة من الحكومة اإلتكثيف ، بهدف 2020ل الرقمي في عام لتحوّ ا
ً تطبيق 42لكترونية، وإخدمة  1,000 يزيد علىما  فطّورت اهتمت الوزارة و. سياسات وأطر عمل 10و االً نقّ  ا

محقّقة لى اإلنجازات الع ورّكزت شخص. 4,400أكثر من  فعاليات التدريبفي  وأشركتلتدريب وبناء القدرات، با
 ؛2026مية الجديدة لى التوجهات الرئيسية الستراتيجية حكومة قطر الرقع، والذكية )تسمو( برنامج قطرفي تنفيذ 
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لكترونية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا السيد فادي مرجانة، مدير الحكومة اإل واستعرض )ج(
مثل ، واالستراتيجيات والسياسات الوطنية، بلدهلكترونية في األطر الناظمة للحكومة اإلالمعلومات في فلسطين، 

ل الرقمي استراتيجية التحوّ لكترونية، واالستراتيجية للحكومة اإلأجندة السياسات الوطنية )المواطن أوالً( والخطة 
لكترونية، وتسوية ق إلى اإلطار القانوني، مثل قانون المعامالت اإل. ثم تطرّ قيد االعتماد في رئاسة الوزراء

نات لكترونية، وإلى مشاريع القوانين مثل حق الحصول على المعلومات وحماية البياالمدفوعات، والجرائم اإل
عدد من المبادرات المتعلقة بالبنية التحتية، ومنها الحوسبة السحابية ومركز البيانات  وتوقّف عندالشخصية. 
نظام تسجيل ، وستونيةبالتعاون مع الحكومة اإلأُنجز وناقل البيانات الذي نظام التشغيل البيني )زنار( والوطني، 
 ؛خدمات لألفراد 9توفر د إلى بوابة )حكومتي( التي الموحّ  الدخول

لكترونية في وزارة االتصاالت والبريد السيد زكريا إسماعيل، منسق الحكومة اإلواستعرض  )د(
نسبة انتشار انخفاض أشار إلى ف. في بلده والتكنولوجيا في الصومال، واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

سيما في المناطق  ضرورة تعزيز البنية التحتية والإلى و ة(،في المائ 10) الة واستخدام االنترنتالهواتف النقّ 
الة والحواسيب، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي حركة الوب عبر األجهزة النقّ  وتطّرق إلىالريفية. 
لكترونية، وقد تطلب الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية للحكومة اإل أنّ دماج المالي. وبيّن ات اإلومنصّ 

 ذلك.في سكوا الفنية من اإلالمساعدة 

 2020لكترونية إطالق النسخة العربية من مسح الحكومة اإل :الجزء الثاني -باء

 االفتتاحيةالجلسة  

السيد يوراي ريتشان، مدير مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في  جلسةلا افتتح -16
 النسخة إطالق أهميةوالتنمية االقتصادية واالجتماعية،  تحقيق في لكترونيةاإل الحكومةعلى أهمية  فأّكد. سكوااإل

وقد قام السيد ريتشان بإدارة جلسات الجزء الثاني من  لتكون متاحة لكافة القراء في المنطقة العربية. منها العربية
 االجتماع. 

قتصادية إدارة الشؤون االجتماعية واال فيالسيد فينشنزو أكوارو، مدير شعبة الحكومة الرقمية  أشارو -17
 أداة أصبح اإللكترونية الحكومة تطور مؤشر وأن ،دارةإلالمنشورات الرئيسية ل من واحد   هوأن هذا التقرير  إلى

 كبير عدد   يبذلها جماعية لجهود نتيجة يأتي التقرير هذا أن وأوضح. لكترونيةاإل للحكومة العالم مستوى على قياس

تنظيم االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة  هيئةقامت  قدو. المسح في يسهمونالذين  والخبراء الباحثين من

تطوير  في ساهمت الجائحة أن على دوأك  . تهمراجعفي  سكوااإل وساهمت ،العربية اللغة إلى التقريربترجمة 

 .العالم دولمن  في عدد   قفالواإل الحظر مراحل خالل الرقمية الخدمات استخدام بسبب اإللكترونية الحكومة

 ،المتحدة العربية ماراتاإل في االتصاالت تنظيم لهيئة التنفيذي الرئيس نائب الحوسني، سالم السيد أشارو -18
 التقدم لمواكبة ويغنيها الجميعأن يدعمها  ينبغيأهمية توفر هذه الدراسة المرجعية المهمة باللغة العربية التي  إلى

ً  اسةالدر في ترى العربية الدول نم العديد أن إلى وأشار. والتكنولوجي العلمي مهماً لالطالع على تجارب  مرجعا
 .الرقمية والحكومة الرقمي لالتحوّ  في وطنية سياساتمنها في وضع  واالستفادةالدول األخرى 
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 ولىاألالجلسة  

 :عرضانهذه الجلسة تخلّل  -19

والتي تتمثل التي تتضمنها الدراسة، والرسائل األساسية  ىمحتوعند السيد فينشنزو أكوارو توقّف  )أ(
التي عدد الدول وتخفيض تطوير الحكومة اإللكترونية قيماً مرتفعة في مؤشر تسجل عدد الدول التي رفع في 

 ً ق إلى مؤشر المشاركة تطرّ و ،هذا المؤشرفي أشار إلى ترتيب الدول العربية و. همنخفضة في تسّجل قيما
التي يحتاج ، مع التركيز على أهمية بناء القدرات (LOSI) ر اإلنترنتالخدمة المحلية عب ومؤشر (EPI)لكترونية اإل

 ؛ل الرقميلتحوّ إليها ا

الدول  وقّسمتدلبي التحديات والفرص والمبادرات في المنطقة العربية. إال نبالسيدة واستعرضت  )ب(
والدول الواقعة تحت نزاعات.  ،المتوسطة الدخلالدول و ،المرتفعة الدخلالدول مجموعات: ثالث إلى العربية 
توفر الحزمة  عدم لكترونية في المنطقة العربية مثلالتحديات التي تعيق التقدم في الحكومة اإلبعض  وعّددت
 توختم األشخاص ذوي اإلعاقة.شمول وعدم  ،والفجوات بين الريف والمدينةبين الجنسين، والفجوات  ،العريضة

وتقرير  الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة، نضوج سكوا مثل مؤشرإلالعرض باإلشارة إلى بعض مبادرات ا
وأكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقادة القطاع الحكومي  ،التنمية الرقمية، ومشروع الحكومة المفتوحة

 .في المنطقة العربية

آليات ، وفي إعداد السياساتاالستفادة من التقييم حول كيفية مع الحضور سريع  نقاش   وتال العرضين -20
 .تطور الحكومة اإللكترونيةقياس مؤشر 

 الثانيةالجلسة  

 المداخالت والعروض: من عدد  هذه الجلسة تخلّل  -21

وزارة االقتصاد الرقمي السيد عبد القادر البطاينة، مدير السياسات واالستراتيجيات في رّكز  )أ(
خدمة،  200الذي يضم  "سند"األردن، على بعض اإلنجازات على المستوى الوطني مثل تطبيق والريادة في 
 ؛ل الرقمي وهي قيد االعتماد، ومراجعة قوانين االتصاالتوسياسة التحوّ 

إلى  السعوديةفي المملكة العربية ر السيد هشام آل الشيخ، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج يسّ وأشار  )ب(
تعزيز و البيانات،إتاحة ، ويتضمن ذلك لناسا – نوالمستفيد (1)وهي:  ،الذكية للحكومة يس ر نامجبرمجاالت عمل 

 اإلدارة (2) ؛للجميع مشتركة منصة وتوفير للجميع، اإللكترونية بالخدمات الوعي زيادةو اإللكترونية، المشاركة

 هندسة إعادة) األعمال هندسة إعادةب المتعلقة الفرعية المجاالت تغطي التي الذكية، الحكومة أو الذكية، العامة

مع ضمان  ،لكترونيةالضرورية لتطبيق الحكومة اإل الرقمية منظومةال (3)؛ اإللكترونية الخدمات وتوحيد( اإلجراءات

 ؛لتوفير التمويل الالزم لمشروعات الحكومة الذكية والعمليات، االستثمار استدامة (4)؛ والمستمرة الدورية المراجعة

سورية، في الجمهورية العربية الالسيدة فادية سليمان، معاونة وزير االتصاالت والتقانة  وتناولت )ج(
لكترونية إلى استراتيجية الحكومة اإل تلكترونية. وتطرقعلى التقدم في الخدمات الحكومية اإلبلدها أثر الحرب في 

. خدمة 3,900معلومات عن أكثر من و ة المطّورةلكتروني، والمنصة المركزية التي تتضمن الخدمات اإل2009لعام 
 ،خدمة المواطنكز امر والتوسع في، 2020خالل عام  لكترونيأشارت إلى بدء استخدام منظومة الدفع اإلو

بمشروع الحوسبة السحابية الحكومية والبيانات المفتوحة، وإعداد مسودة استراتيجية التحول الرقمي  والبدء
 ؛سكوابالتعاون مع اإل
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 ،تونسفي لكترونية في رئاسة الوزراء السيد خالد السالمي، مدير وحدة الحكومة اإل واستعرض )د(
في عدد الخدمات التوسع . وأشار إلى الجائحةرغم ظروف  اإللكترونية الحكومة مجال فيفي بلده  المبذولة الجهود

داً كبيراً من المشاريع، وإلى بوابة التي تتضمن عدفي برنامج الحكومة الذكية لكترونية، وإلى خطة العمل اإل

 الوطنية، السحابة، واستخدام اإللكترونية الخدمات جميع إلى الوصول لألشخاص تتيح لكترونية التيالخدمات اإل

 عبر الخدمات على الطلب زيادة خالل من الرقمي االستخدام زاد ،الجائحة خاللو. لكترونيةالعدالة اإلتطبيقات و

وترافق ذلك مع إصدار . الالنق   الهاتف عبر المدفوعات استخدام زيادة مع اإللكترونية، التجارة ومنصات اإلنترنت

 ؛الوطنية اإللكترونية والهوية اإللكترونية، الخدمات تطوير لتسريع جديدة قوانينل الحكومة

مارات اإلهيئة تنظيم االتصاالت في السيد طارق الحاوي، مدير تمكين التحول الرقمي في وتطّرق  (هـ)
. في سياق التصدي للجائحة الجهود الكبيرة المبذولة في تطوير مبادرات وتطبيقات مناسبةالعربية المتحدة، إلى 

 التعليم إلى للوصول لألسر مجانية بيانات حزم التعليم قطاع يتلق (1) االتصاالت تنظيم هيئة مبادراتتضمنت و

 عن مالتعل   لدعم تطبيقات تطوير (3) ؛حول الوباء توعية ئلرسا النق ال إلرسال الهاتف استخدام (2) ؛المنزل من

تحسين االختبارات الصحية باستخدام التقنيات الالسلكية.  (5) ؛لكترونيتطبيقات الشراء اإلتطوير  (4) ؛عدب  

عبر  تدريبية دورات وق د مت. الناس احتياجات لتسهيل الدولية الروابط وتغيير الترددي النطاق سعة توسيع تمو

 منصة نشئتكذلك أ   .من خالل أكاديمية الهيئة المتحدة العربية اإلمارات في السكانية الفئات لجميعنترنت اإل

 .الرقمية الخدمات جميع على قوهي تطب   ،الرقمي للتعريف والتوقيع المصادقة

 الختاميةالجلسة  

 التي والمقترحات المواضيععرضاً أوجز فيه أهم  ،سكوااإل في اإلقليمي المستشار العّوا، نّوار السيد قّدم -22
 التالي: الشكل على ،في االجتماع ترحطُ 

 تحديات المنطقة العربية؛ )أ(
 ؛19-كوفيد جائحة )ب(
 تعزيز اللغة العربية؛ )ج(
 .اإلقليمي والدولي التعاون )د(

ا   تنظيم األعمال -ثالثا

 التاريخ والمكان -ألف

 المنصة عبر، 2020سبتمبر /أيلول 23 فياالجتماع الثامن لمديري الحكومة اإللكترونية العرب  دق  عُ  -23
 .19-كوفيد جائحةب المرتبطةنظراً للظروف الصحية العالمية  Kudo لكترونيةاإل

 المشاركون -باء

ً مشارك 63االجتماع  حضر -24  .التقرير من هذا المرفق في أسماؤهم ترد ،كة من مختلف أنحاء العالمومشار   ا
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 ع المشاركين الجغرافيتوز  

 

 .Kudo تقرير منصة :المصدر
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 )*(المرفق

 قائمة المشاركين
 

 يوراي ريتشان
 اإلحصاء، ومجتمع المعلومات والتكنولوجيامدير مجموعة 

 اإلسكوا
 

 حيدر فريحات
 مستشار أول لالبتكار والتكنولوجيا

 اإلسكوا
 

 فينشنزو أكوارو
UNDESA/DPIDG 

 
 نبال إدلبي

 رئيسة قسم االبتكار
 اإلسكوا

 
 يمن الشربينيأ

 رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 اإلسكوا

 
 نّوار العّوا

 مستشار إقليمي
 اإلسكوا

 
 ميرنا الحاج

 مسؤول برامج
 اإلسكوا

 
 ليز دنر

 مسؤول مساعد للبرامج
 اإلسكوا

 
 غانموزهر ب

 مساعد باحث
 اإلسكوا

 
 ريتا وهبي
 اإلسكوا

 
 الهادي رضوان

 اإلسكوا
 

 مايا حمود
 مساعد باحث

 اإلسكوا

 دينا قرة نوح
 اإلسكوا

 
 خافيير سوال

 قسم خدمات المؤتمرات
 اإلسكوا

 
 سامي داعوق

 قسم تكنولوجيا المعلومات
 اإلسكوا

 
 أوالنا دوميسي

 قسم تكنولوجيا المعلومات
 اإلسكوا

 
 مايا فرانسيس

 مترجمة
 اإلسكوا

 
 نتاشا أنوف
 مترجمة
 اإلسكوا

 
 فاطمة قاسم
 مترجمة
 اإلسكوا

 
 لهاشميةاالمملكة األردنية 

 
 عبد القادر البطاينة

 مدير إدارة السياسات واالستراتيجيات
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 
 ندى خاطر

 لكترونيةرئيسة قسم سياسات الحكومة اإل
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 سالم الحوسني

 التنفيذي باإلنابةالرئيس 
 الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت

 

_________________ 

 )*( صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني. 
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 )تابع( اإلمارات العربية المتحدة
 

 حميد البسطي
 الحكومية والتعاون الدوليمسؤول أول العالقات 

 الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت
 

 طارق الحاوي
 مدير تمكين التحول الرقمي

 هيئة تنظيم االتصاالت
 

 البحرين
 

 زكريا الخاجة
 الرئيس التنفيذي نائب

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
 

 تونس
 

 خالد السالمي
 مدير وحدة الحكومة اإللكترونية

 رئاسة الوزراء
 

 فيصل بيولي
 خبير
 

 الجزائر
 

 سارة يحياوي
 المدير العام، مؤسسة دعم تطوير الرقمنة

 
 سلطنة ُعمان

 
 عبد العزيز الخروصي

 مدير عام قطاع التحول الرقمي
 وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

 
 سالمة السلماني

 وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات
 

 سلمى البرطماني
 وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

 
 يعقوب الريامي

 وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

 السودان
 

 علوية حمدابي
 المركز القومي للمعلومات

 
 الجمهورية العربية السورية

 
 فادية سليمان

 معاون وزير االتصاالت والتقانة
 

 محمد محمد
 مدير السياسات واالستراتيجيات

 وزارة االتصاالت والتقانة
 

 الصومال
 

 إسماعيلزكريا 
 مسؤول الحكومة اإللكترونية
 والتكنولوجيا وزارة البريد واالتصاالت

 
 العراق

 
 عباس عبد الكاظم

 الحوكمة اإللكترونيةلجنة 
 

 فلسطيندولة 
 

 فادي مرجانة
 المدير العام للحكومة اإللكترونية

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 

 قطر
 

 مشاعل الحمادي
 وكيل مساعد وزارة المواصالت واالتصاالت

 
 محمد عرفة

 وزارة المواصالت واالتصاالت
 

 عبد هللا العامدي
 وزارة المواصالت واالتصاالت

 
 رفعت دازان

 وزارة المواصالت واالتصاالت
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 الكويت
 

 دينا الغربالي
 نائب المدير العام

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
 

 مساعد الدوسري
 مدير تنسيق المشروعات

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
 

 عبد الكريم الفوزان
 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 
 النقيسندس 

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
 

 فاطمة الزيدي
 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 
 منال المزيد

 مدير إدارة الحوكمة للقطاع العام
 هيئة تنظيم االتصاالت

 
 ليلى الصراف

 هيئة تنظيم االتصاالت
 

 األحمدهبة 
 هيئة تنظيم االتصاالت

 
 لبنان
 

 إبراهيم عثمان
 بيروتفي ركية يالجامعة األمأستاذ، 

 
 مصر

 
 غادة لبيب

 نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 

 لبنى االنصاري
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 
 أحمد الخطيب

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 عبد القادر الجبالي
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 
 سلمى محفوظ

 ركية في القاهرةيلجامعة األما
 

 أحمد عبد المنعم
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 
 المغرب

 
 أنس بن وحود

 رئيس قسم مواكبة المؤسسات العمومية
 وكالة التنمية الرقمية

 
 المملكة العربية السعودية

 
 هشام آل الشيخ

 نائب الرئيس التنفيذي
 برنامج يسر

 
 محمد المباركي

 يسربرنامج 
 

 موريتانيا
 

 محمد األمين صالحي
 تقنيات االعالم واالتصالمدير 

اإلعالم  اتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقني
 واالتصال

 
 محمد بوبا

اإلعالم  اتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقني
 واالتصال

 
 السالكمحمد

 مدير الخدمات اإللكترونية
اإلعالم  اتوالبحث العلمي وتقنيوزارة التعليم العالي 

 واالتصال
 

 اليمن
 

 حسن العمراني
 الوطني لمعلوماتا رئيس المركز
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