
  

 

 

ة  ك لإلسكوا وجامعة الدول الع وع المش   الم

لشأن  ر وتفع   وضع وتط

ا المعلومات واالتصاالت (ال ا ة لتكنولوج ة الع ج ات ة العس   ة) األجندة الرقم

   

  االجتماع األول للجنة الفنية المشتركة
  ب.ظ.  ٣:٠٠-١:٠٠،  ٢٠٢١ر بأيلول/سبتم ٢٧عبر اإلنترنت، اإلثنين 

  
  خالصات ونتائج االجتماع 

  
نظمت األمانة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع األمانة 

اإلثنين   يوم  وذلك  المشتركة،  الفنية  للجنة  األول  االجتماع  العربية،  الدول  لجامعة  ر  بأيلول/سبتم  ٢٧العامة 
  على مدى ساعتين من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة بعد الظهر.   ٢٠٢١

 
وعدد من الدول العربية والمنظمات   اإلسكوا وجامعة الدول العربيةخبيراً من منظمتي    ١٨شارك في االجتماع  

  .. ويبيّن الجدول المرفق وضع الحضور والغيابالشريكة
  

رئاسة  ، عن  خالد والي السيد  أيمن الشربيني والسيد  العزيز و لكل من السيدة سماح عبداستهل االجتماع بكلمات  
واالتصاالت المعلومات  لتكنولوجيا  العربية  االستراتيجية  لبلورة  العربي  الدول الفريق  واإلسكوا وجامعة   ،

بين االسكوا وجامعة الدول   عن المشروع المشترك  اإلسكواعرض    قّدم السيد أيمن الشربينيثم  .   العربية
العربية لوضع وتطوير وتفعيل األجندة الرقمية العربية واالستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا المعلومات 

والمواءمات    والمشاركة من قبل الشركاء  حول طرق العمل ومستوى االستجابة  تمحور، الذي  واالتصاالت 
  . ن القادمين والجدول الزمني الخاصة بمرحلة الشهري

الزمني،  العرض    تضّمنقد  و والجدول  المعتمدة  والمنهجية  المشترك  المشروع  تناولت  بنود  التقّدم وأربعة 
المشروع،   إدارة  في  وأبرز والمحرز  والثالثة،  الثانية  المسودتين  ومالمح  لالستراتيجية  األولى  المسودة 

باإلضافة إلى طرائق العمل والمحطات الزمنية للمرحلة القادمة والمقترحات النجاحات والصعوبات والعوائق،  
  ). مرفق نسخة من العرضوالتوصيات (

  
 نجازات والنجاحات التي تم التوصل إليها خالل هذا المسار ومن ضمنها وفي هذا النطاق، تم عرض أهم اإل

اقليمية عرضت    ممثلين عن أربع منظمات ت  ضمّ والتي  ،  ٢٠٢١مارس  آذار/في  التي جرت  عمل  الورشة  
، حيث تم االستفادة من االتحاد األوروبي، وأمريكا الالتينية، وآسيا والمحيط الهادي، وأفريقيا)تجارب مماثلة (

النسخة األولى من باالضافة إلى استكمال العمل على  ،   م اإلطار العام لالستراتيجية يصمهذه التجارب في ت
 . ناتها بأهم مكوّ  العربيةاالستراتيجية  
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أو  ضعف    ضمنها   ومن  السابقة  الفترة  خالل  العمل  فريق   واجهها   التي  الصعوباتكما وتم التطرق إلى مناقشة  
ساهمت و  المشاركة في هذا المشروع.االقليمية    المنظماتتمت تسميتهم من قبل    نيذالاستجابة الخبراء  عدم  
النسخة   إلعدادضيق الوقت    ما العمل وال سيّ   مراحلل  مرصودة  كانت   التي  الزمنية  الفترة  تضييق   فيالعوائق  هذه  

وذلك كله قبل اجتماع اللجنة الدائمة لالتصاالت   –للمشروع  اجتماعيين    من الوثيقة بخالف عقدالثانية ثم الثالثة  
 شهرين فقط. أي بما ال يزيد عن فترة ال –
  

التي تطوعت بالمشاركة وأكدت الدول    وممثل  نوالخبراء الوطنيالتي أبداها    مشكورةالستجابة  وبالرغم من اال
قليمية باعتبار أن مجال عملهم  إصعوبة في تقديم مداخالت  إال أنهم واجهوا  على دورها في ورشة العمل،  

المجال الوطني ضمن نطاق دولهم المستقبل من أجل الفريق يعوّ . إال أن  األساسي هو  ل على جهودهم في 
المفيدة  و  المعلوماتتحديث   المالحظات  وإعطاء  الوثيقة  تطور  القرارات  متابعة  دعم  يخص  فيما  وخاصة 
  المشاريع والمبادرات. بالمتعلقة 

  
الموضوع بطريقة موضوعية،   مقاربة  أجل  العوائق    م فريق االسكواقدّ ومن  تذليل  أجل  مقترحات من  عدة 

ً والمضي    ما يلي:  المقترحات والتوصياتوقد تضّمنت في هذا العمل.  قدما
 االتفاق على مستوى مالئم ومعقول من استجابة الخبراء المساهمين في الفريق البحثي المعني.  -
 االتفاق على تعديالت مالئمة ومعقولة في أساليب المشاركة في الفريق البحثي المعني. -
تعديالت مالئمة ومعقول - وتحديد االتفاق على  الفنية  اللجنة  اجتماعات  تكثيف  الزمني:  الجدول  في  ة 

 .مواعيد محددة لها، تحديد موعد اجتماع الفريق العربي 
  

  :خالصات وأبرز نتائج االجتماع األول للجنة الفنية المشتركةفيما يلي 
  

  :متابعة العمل على االستراتيجيةبخصوص 

دت على واجتماعي مكتب تنفيذي واجتماعي مجلس وزراء، وكلها شدّ لجان دائمة    ٤تم إلى اآلن عقد   -
 . مشاركة الخبراء من الدول العربية

الفريق البحثي كّون وبدأ العمل بالرغم من المساهمة الخجولة من المنظمات الشريكة وبعض الدول  -
 . العربية (مصر واألردن واليمن)

ه حول كيفية المساهمة في تعبئة االستراتيجية  للتوجي  ٢٠٢١حزيران/يونيو    ٢١و   ١٤اجتماعان في    عقد -
في   ١٩-كوفيد  ة اثرقضي  تموضع  حولالعربية ومحاورها وبنودها. وتم شكر األردن على مساهمتها  

 األجندة.

 .صدرت المسودة األولى من األجندة الرقمية العربية -

  .إلرسال الدعواتكر للجنة الفنية المشتركة شتقديم التم  ،طريقة التواصل فيما يخص  -

باالضافة  ،  blogالنظر في وسائل تواصل أخرى مساندة مثل موقع إلكتروني ومدّونة    اقترحت االسكوا -
ومن    ،تنظيم مجموعات عملمثل  التواصل    للتسهيإلى وسائل أخرى إذا كان هناك من حاجة لذلك  

يكون  ويمكن أن  التي بنيت على أساسها األجندة،    ةكل كتلة من الكتل الخمسالممكن أن تكون بحسب  
 .األعضاء المساعدينمعه ولكل مجموعة عمل هناك شخص محوري 

، باستثناء  أن مشاركة المنظمات لم تكن على مستوى التوقعات وبما  ،  مستوى االستجابةيخص  فيما   -
ولكنها رّكزت على المبادرات التي سيتم تناولها في على سبيل المثال،  التي كانت جيدة  مساهمة أرادو  
طلب مزيد التواصل مع اليونسكو واألنكتاد ليضعا بصمتهما في األجندة الرقمية  فقد  مرحلة الحقة،  

 العربية. 
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 : الرقمية العربيةألجندة هيكل االستراتيجية/االمستويات الثالثة ل بخصوص -

o تم  ،  توصيف الحالةب  لألجندة الرقمية العربية، أي الجزء المتعلق المستوى األول    فيما يخص
 . وليس على المستوى الوطني  ككلالحالة على المستوى اإلقليمي  هو  به    التوضيح أن المقصود

o   جاح في  لألجندة الرقمية العربية، تم التركيز على ضرورة الن  المستوى الثاني فيما يخص
القياس    هيكل  ، ومن ثم العمل على بلورةاألهداف النصية في المرحلة األولىوتثبيت    استكمال
 .لتنفيذقياس التقّدم في الالرقمي 

o يخص الثالث  فيما  أي    المستوى  العربية،  الرقمية  بالمبادراتلألجندة  الخاص  تم   ،الجزء 
الصعب    حيث أنه من  بشكل رئيسيي  مستوى اإلقليمالعلى  ستكون    التوضيح أن المبادرات

بسبب تعدد هذه المبادرات وعدم التشابه بين    المستوى الوطني  جميع المبادرات على   تناول
إلتاحة الفرصة  نعقاد فريق بلورة االستراتيجية الدعوة الاقتراح  تم وفي هذا السياق،    الدول.

كما    .والعابرة للحدودليمية  المبادرات اإلٌق  للمناقشة والتوافق حولجميع الدول العربية    أمام
من  يمكن المقترحات  والعربية  المشروعات  ال  االستفادة  إطار  في  التي  تحضيرات  المقدمة 

 لألجندة. المسودة الثانية في  االتحاد الدولي لالتصاالت لتضمينها  يجريها 

-  ً ، فليس من الالزمعدم توفر الوقت  ظرا لإنه نعلى  التوافق  تم  ،  وبناء على الصعوبات التي ذكرت سابقا
لن يتم عرض المسودة  ، وبالتالي  الثالثة لالستراتيجية قبل آخر السنة  المستوياتالنتهاء من  ا  الضروري

مجلس وتكنولوجيا المعلومات  تصاالت  لال  اللجنة الدائمةالثالثة من األجندة الرقمية العربية على اجتماع  
سير العمل   مذكرة حول  سيتم عرضو  ؛٢٠٢١األول/ديسمبر  وزراء االتصاالت العرب في كانون  

 لهذا اجتماع    من المتوقع عقدحيث    .القياس الرقمي   هيكلإطالق البحث في موضوع  إلى  االشارة  و
من قبل   أهمية استكمال وجودة العمل والتصديق عليه، مع تسطير  ٢٠٢٢للغرض في منتصف مارس  

من  قائمة    تتضمنديسمبر على الدول  كانون األول/يمكن عرض مسودة في  (كما    كل الدول العربية.
تقديم اقتراح المطالبة ب،  وعليه.  )محّددةعليها في مهلة    المالحظاتبها وإبداء    للنظراألسئلة المفتوحة  

المكتب لجنة الدائمة  اجتماع استثنائي لعقد  الدعوة لمن أجل    للجنة الدائمة لعرضه على المكتب التنفيذي 
ل نيسان/أبريل  التنفيذي  في  العرب  االتصاالت  على    ٢٠٢٢وزراء  قبل  للمصادقة  نهائية  الالمسودة 

 الرقمية العربية متى تم االنتهاء من صياغتها. االستراتيجية/ألجندةل

 

 التوصية بما يلي:وبناًء على ما تقّدم، تم 

اجتماعات مهمة مثل اجتماع  للمشاركة في  الدعوة  توجيه  إعطاء مهلة كافية للمنظمات والدول عند   -
اجتماعات  خصوصاً  و   ت اللجنة الفنية المشتركةدعوة لتكثيف تواتر اجتماعا، والاللجنة الفنية المشتركة

  .وتوسيع المشاركة فيهما  الفريق البحثي 

لمتابعة المستجدات  خاصة  استخدام منصة  من خالل  لشركاء  مع افي التواصل  المحتملة  تالفي المشاكل   -
، لتأتي مساهمتها بالشكل المالئمالشريكة  من المنظمات  تحديداً    وتوضيح ما هو مطلوب،  في العمل 

 حيث ستبذل المنظمات جهدها للوفاء بالتزاماتها المسبقة لتقديم المساهمات في مجال عملها.

دعوة الدول العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال واالتحاد الدولي واالتحاد العربي لالقتصاد  -
الرقمي وجامعة الدول العربية لتوسيع وتكثيف مساهمتها من أجل إنجاز أفضل في المرحلة القادمة،  
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خبرائها   مع  الحثيثة  المتابعة  الشريكة  المنظمات  إلى  العمل   مساهمتهملتشجيع  والطلب  في  الفعلية 
 التشاركي لبلورة األجندة الرقمية العربية ضمن الفريق البحثي. 

الدول  - بمن حضر من  اإلسكوا  قبل  العربية من  الرقمية  األجندة  العمل على صياغة  في  االستمرار 
العربية لكسب الوقت (وقد انضم إلى الفريق البحثى حتى يوم التاريخ كل من مصر واألردن واليمن)، 

ى الباب مفتوحاً لمشاركة الدول األخرى إن عن طريق اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني او ويبق
من خالل الفريق العربي حيث يمكن تلقي مالحظات الدول على مسودة األجندة الرقمية العربية فيما  

 بعد من أجل اعتمادها من قبل مجلس وزراء االتصاالت العرب. 

وني الذي صّممته اإلسكوا كأداة فعّالة للتواصل بين الخبراء ولمتابعة المستجدات التنويه بالموقع اإللكتر -
إرسال الرابط الخاص بالموقع إلى الدول إلى اإلسكوا  طلب  والفي العمل على األجندة الرقمية العربية (

ضيح تم التو. هذا، واألعضاء من أجل االطالع على الجهود المبذولة ومدى التقّدم الحاصل إلى اآلن
 .وليس انترنت) extranetكلمة مرور للولوج إلى الموقع الذي هو عبارة عن  إلى وجود

طلب إعادة تعميم االستبيان حول االستراتيجيات الوطنية على الدول العربية، ومشاركة آخر نسخة   -
والتوضيح أن اللغة  منه لمعرفة الوضع الحالي لالستبيان (وقد تّمت مناقشة البعد اللغوي لالستبيان  

األساسية هي العربية كون التخاطب يتم عن طريق جامعة الدول العربية، وستتاح الترجمة في سياق  
الموقع اإللكتروني وعند الطباعة، حيث ستتم الترجمة الكلية للموقع إلى اللغتين اإلنكليزية والعربية  

 .عد في ترجمته)الحقاً و سيكون االستبيان متاحاً عليه ويمكن النظر فيما ب

أو في موعد الحق    ٢٠٢١في آخر أكتوبر  مبدئيا  االجتماع القادم للجنة الفنية المشتركة  موعد  تحديد   -
 .بحسب الحاجة 

الطلب إلى جامعة الدول العربية التنسيق مع رئاسة اللجنة الدائمة (أي جمهورية مصر العربية) لعقد  -
مؤتمر العالمي  لالعربي التحضيري ل  جتماعاالبعد    تيجيةلبلورة االسترا  االجتماع القادم للفريق العربي

في منتصف نوفمبر، وقبل اجتماع    انعقاده  المزمع)،  WTDC(  لتطوير االتصاالت السلكية والالسلكية
 . ٢٠٢١ اللجنة الدائمة في آخر نوفمبر

  ٢٠٢٢السنة القادمة  النصف االول من  النظر في إمكانية الدعوة لعقد اجتماع وزاري استثنائي في   -
النهائية  للمصادقة على قبل  الثالثةل  النسخة  مستوياتها  استكمال  بعد  العربية  الرقمية  وإعداد    ألجندة 
 .صيغتها النهائية

الكبير الذي تقوم به بالتعاون مع جامعة الدول تجديد الشكر لألمانة التنفيذية لإلسكوا على المجهود   -
  العربية لتفعيل اللجنة الفنية المشتركة.
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  الملحق
  قائمة المشاركين

كة  ‐أ ة المش   أعضاء اللجنة الفن

لد  ال  المنظمة
ة    أعضاء اللجنة الفن

كة    المش
اب   حضور   مالحظة   غ

ة  د خالد وا  جامعة الدول الع      X  الس

    اإلسكوا  ي من ال د أ      X  الس

لورة    ل ق العر  رئاسة الف  
ا   ة لتكنولوج ة الع ج ات االس

 المعلومات واالتصاالت   
ة    الع   جمهورة م

ه  ز عط دة سماح ع      X  الس

د المنعم  د أحمد ع      X الس

 األنصاري دة لب      X  الس

 رجب  دة     X  الس

دة رهام معوض       X  الس

مجلس   لالقتصـاد الرقمـــي االتحاد العر
ة  ة الع  الوحدة االقتصاد  

    

م  من غن د أ    X  الس
كة    ة المش عضو اللجنة الفن

ة للتعاون   ة المرك واآلل
   والف ح  ال

ات االتصال   ة لتكنولوج المنظمة الع
كتوا)  والمعلومات (اإل

د محمد بن      X    عمر الس

ة اإلدارة (أرادو)  ة للتنم  الخطاب المنظمة الع د مصط    X    الس

كر األردن  د توفيق أبو   X    الس
كة    ة المش عضو اللجنة الفن

ة للتعاون   ة المرك واآلل
   والف ح  ال

من        ؟؟  ال
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ح والف  ‐ب ة للتعاون ال ة المرك   أعضاء اآلل

لد  ال  المنظمة
ة للتعاون   ة المرك أعضاء اآلل

ح والف   ال
اب  الحضور    مالحظة   غ

ة  د حازم حزة  جامعة الدول الع    X  الس

 اإلسكوا 

ر  نا ب دة م    X  الس

ه  دة رتا وه    X  الس

دوي سة نور ال    X  اآل

شار  شق  اإلسكوا مس اء ع د إ    X  الس

 لالتصاالت    االتحاد الدو د الغ م ع د ك     X  الس

ات االتصال   ة لتكنولوج المنظمة الع
كتوا)  والمعلومات (اإل

مش  ت د سا      X  الس

  األردن 

  دة رزان الخل    X  الس
 الورشة   ت للمشاركة  سم
ة    لجامعة الدول الع األو

 ٢٠٢١واإلسكوا، مارس  

دي  دة مرام محمد الصع  الس
اسات    احث س

ا   ات تكنولوج ج ات واس
  المعلومات

X   
 الورشة   ت للمشاركة  سم
ة    لجامعة الدول الع األو

 ٢٠٢١واإلسكوا، مارس  

دة ندى خاطر  X   الس

ق العمل المصغر   مالحظة: ف
وع  م  الخاص  الداخ

NDDR2.0   هو برئاسة
ن الحراحشة   المهندسة 
ل من: المهندسة   ة  وعض
ندى خاطر، المهندسة مرام  
  دي، ورزان الخل  الصع

من   ال

دهللا النعمان  ف ع  
   الثا ة   ‐السكرت المندو

ة  من   ‐ الدائمة للجمهورة ال
ة    الجامعة الع

X   
   ح ة للتعاون ال ة المرك اآلل

؟   والف

 القرفو  محمد مو  
ة   ل وزارة االتصاالت وتقن وك

  المعلومات
  X   

 وائل محمود طرموم   
 وزارة   س المكتب الف رئ
ة المعلومات   االتصاالت وتقن

  X   

د  السع د نا  رغ  
ة   ل المساعد لتقن الوك

المعلومات وزارة االتصاالت  
ة المعلومات  وتقن

  X   

ة  ات االتصال  المنظمة الع لتكنولوج
كتوا)  والمعلومات (اإل

د محمد الحمدي    X    الس

ة اإلدارة (أرادو)  ة للتنم  المنظمة الع
من سعد الدين  ا  الدكتور  
ا    المنظمة لتكنولوج خب

  المعلومات  
  X   
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لد  ال  المنظمة
ة للتعاون   ة المرك أعضاء اآلل

ح والف   ال
اب  الحضور    مالحظة   غ

ات  أحمد الذن  األستاذ   
ة    وحدة تقن ف ع الم

 المعلومات
  X   

ة  مؤتمر األمم  المتحدة للتجارة والتنم
 (األنكتاد)

دركسون  د توريورن ف دع  X    الس  لم 

ة   إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصاد
ة   واالجتماع

 سوزار د دن دع  X    الس  لم 

سكو  د بول هكتور  اليو دع  X    الس  لم 

 


