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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 

 وضع وتطوير وتفعيل  المشروع المشترك لإلسكوا وجامعة الدول العربية بشأن

 االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )األجندة الرقمية العربية(   

 

 المّخصص للباحثين والخبراء  اجتماع الخبراء الثاني

 ضمن اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني  ة للمشروعمّ من الدول والمنظمات المنض   

 2022  مارس/آذار 7-10

 كمبينسكي، القاهرة الجديدة فندق رويال مكسيم باالس 
 

 جدول األعمالمشروع 

 

2022 مارس/ آذار   7، اإلثني    - اليوم األول   

 

 : كلمات ترحيبية 10:30-11:00

 اإلسكوا  -

 جامعة الدول العربية  -

اتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - ي لبلورة االستر  رئاسة الفريق العرب 

   تمهيدية جلسة 11:00-12:00

وع وآلياته   عرض -   المشر
اتيجيةلمسودة ا عرض -   الرقمية العربية / األجندة الستر
 لألجندة الرقمية العربية الثالثة للمسودة  الثالثة النسخة حول  نقاش -

 العامة والرئيسية  تجميع المالحظات -



-2 - 

احة  13:00-12:00  استر

اتيجية  األطر   -1 الكتلة  ومناقشة عرض –  األوىل  الجلسة 15:00-13:00    والدولية واإلقليمية  الوطنية االستر

ات وتحديد  ، ستكمال صياغة الكتلةال تجميع المالحظات  و مداوالت ومناقشات  و عمل جماعي   -  مؤشر
حة ذات الصلة القياس ل  ألهداف المقتر

العمل  ساهمات  م - فرق  ومن  والدولية  العربية  المنظمات  من  ن  المعنيي  كاء  التابعة الشر المتخصصة 
   ، كل حسب اختصاصهجامعة الدول العربيةل

يكة - ن من الدول والمنظمات الشر  لليوم التالي  مهام الباحثي 

للمنظمات    مغلقة  جلسة 15:00-17:00 يكة  األجنبية  مخصصة  والتوقعات    –الشر )باللغة    المساهمات 
ية( يكة االنجلت    المواضيع ذات العالقة لمناقشة متحدثون من المنظمات األجنبية الشر

o  ي  المكتب اإلقليمي  التحاد الدولي لالتصاالت ل العرب 

o ( نكتادو األمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية) 

o  المتحدة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم 

o  بية والعلم والثقافة، مكتب  بالقاهرة  اليونسكو منظمة األمم المتحدة للتر

o  ق المتوسط المكتب اإلقليمي  – منظمة الصحة العالمية  لشر

o ق األدبن وشمال أفريقيا  منظمة األغذية والزراع ي الشر
 ة لألمم المتحدة فن
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ي  
 2022 مارس/ آذار   8، الثالثاء  -اليوم الثان 

   القانونية والبيئة التحتية  البنية -  2 الكتلةعرض ومناقشة    – الثانية  الجلسة 10:00-12:00

و  -  جماعي  ومناقشات  عمل  المالحظات  و مداوالت  الكتلةال تجميع  صياغة  وتحديد  ،  ستكمال 
ات القياس ل حة ذات الصلة مؤشر  ألهداف المقتر

ن من المنظمات العربية والدولية ومن فرق العمل  ساهمات  م - كاء المعنيي  المتخصصة التابعة الشر
 ، كل حسب اختصاصهجامعة الدول العربيةل

احة  12:00-12:30  استر

   والتجارة والتوظيف الرقمي  االقتصاد   -3 الكتلةعرض ومناقشة   –  الثالثة  الجلسة 12:30-14:30

و  -  جماعي  ومناقشات  عمل  المالحظات  و مداوالت  الكتلةال تجميع  صياغة  وتحديد  ،  ستكمال 
ات القياس ل حة ذات الصلة مؤشر  ألهداف المقتر

ن من المنظمات العربية والدولية ومن فرق العمل  ساهمات  م - كاء المعنيي  المتخصصة التابعة الشر
 ، كل حسب اختصاصهجامعة الدول العربيةل

احة  14:30-15:00  استر

ات القياس خالصة ما تم التوصل إليه - 15:00-15:30   والثالثةبالنسبة للكتل األول والثانية  من صياغة مؤشر
يكة ن من الدول والمنظمات الشر  ومهام الباحثي 

مخصصة   15:30-17:30 معجلسة  الرقمية    للتنسيق  للتنمية  الوطنية  االستعراضات  وع   2022مشر
ي للتنمية الرقمية   ( 2من  1) 2022والتقرير العرن 

 

ي مسار اإلعداد لتقاريرمتابعة تطور األعمال  .1
 
االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية   ف

ي للتنمية الرقمية  2022      2022والتقرير العرن 

ي   .2
 
ات القياس ف  2022التقارير الوطنية لعام مناقشة حول إدماج مؤشر
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 2022 مارس/ آذار  9، األربعاء  - اليوم الثالث 

   االجتماعي  واإلدماج الرقمي   التحول  -4 الكتلةعرض ومناقشة    – الرابعة   الجلسة 10:00-12:00

و  -  جماعي  ومناقشات  عمل  المالحظات  و مداوالت  الكتلةال تجميع  صياغة  وتحديد  ،  ستكمال 
ات القياس ل حة ذات الصلة مؤشر  ألهداف المقتر

ن من المنظمات العربية والدولية ومن فرق العمل  ساهمات  م - كاء المعنيي  المتخصصة التابعة الشر
 ، كل حسب اختصاصهجامعة الدول العربيةل

احة  12:00-12:30  استر

   واإلعالمية  الثقافية السياسات   -5 الكتلة عرض ومناقشة   – الخامسة   الجلسة 12:30-14:30

و  -  جماعي  ومناقشات  عمل  المالحظات  و مداوالت  الكتلةال تجميع  صياغة  وتحديد  ،  ستكمال 
ات القياس ل حة ذات الصلة مؤشر  ألهداف المقتر

ن من المنظمات العربية والدولية ومن فرق العمل  ساهمات  م - كاء المعنيي  المتخصصة التابعة الشر
 ، كل حسب اختصاصهجامعة الدول العربيةل

احة  14:30-15:00  استر

ات القياس خالصة ما تم التوصل إليه - 15:00-15:30 ن بالنسبة للكتل من صياغة مؤشر ومهام   والخامسة الرابعة تي 
يكة  ن من الدول والمنظمات الشر  الباحثي 

وع االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية   للتنسيق معمخصصة  ال جلسة ال)تابع(  15:30-17:30 مشر
ي للتنمية الرقمية  2022  (2من   2) 2022والتقرير العرن 

 

ي متابعة تنفيذ األجندة   .3
 
الرقمية العربية  مناقشة حول دور التقارير الوطنية الدورية ف

2023-2028 

ي لتطوير األجندة الرقمية الوطنية مع اإلصدار ءموا  .4
  لتقاريرالمرتقب   مة الخط الزمن 

ي للتنمية الرقمية  2022االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية        2022والتقرير العرن 
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 2022 مارس/ آذار   10، الخميس -  الرابعاليوم  
 

اتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات  مختارة  مبادرات  –  السادسة  الجلسة 10:00-12:00 ي االستر
 
للتضمي   ف

 واالتصاالت/األجندة الرقمية العربية

اح مبادرات تغطي الكتل األول والثانية والثالثة -   عرض ومناقشة واقتر

احة  12:00-12:30  استر

لتكنولوجيا  –   )تابع(  السادسة  الجلسة 12:30-14:30 العربية  اتيجية  االستر ي 
 
ف للتضمي    مختارة  مبادرات 

 واالتصاالت/األجندة الرقمية العربية المعلومات 

اح مبادرات تغطي  -  ن الرابعة والخامسةعرض ومناقشة واقتر  الكتلتي 

احة  14:30-15:00  استر

 والمحطات األساسية القادمة الختامية   الجلسة 15:00-16:30

 كلمات االختتام:  

 اإلسكوا  -

 امعة الدول العربية ج -

ي لبلورة  - اتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت رئاسة الفريق العرب   االستر
 


