
E األمم المتحدة 
 

Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/CL4.SIT/2022/WG.9/L1 

22 October 2022 
ORIGINAL: ARABIC 

 

 

 المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول  
 لمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية وااألجندة الرقمية العربية  

 )حضوري/افتراضي(   2022كتوبر  أتشرين االول/  27-25،  العربية المتحدةدبي، دولة اإلمارات  
 

 متضّمناً:
 ة للتعاون البحثي والفنيالمركزيّ آلليةلاالجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة و   -1
لمشروع المشترك لإلسكوا وجامعة الدول العربية بشأن وضع وتطوير وتفعيل االستراتيجية  ل

واالتصاالت )األجندة الرقمية العربية(العربية    لتكنولوجيا المعلومات 

األجندة الرقمية العربية والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي  حول التشاوري  المؤتمر  -2
 والتنمية

 مع مكتب مبعوث األمين العام لألمم المتحدة للتكنولوجياجلسة خاصة    -3

االجتماع التحضيري األّول للدورة الثانية للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية    -4
2023 

 

 جدول األعمالمسودة 

 )اليوم األول(
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ين    25  الثالثاء –اليوم األول   2022أكتوبر  / األولتشر
، دولة  كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكوميةمقر االجتماع:   ي  اإلمارات العربية المتحدة ، دب 

ي المنطقة العربية
اء حول التنمية الرقمية ف    اجتماع الخب 

ي الجزء األول من االجتماع
اء الدول العربية والمنظمات ، ف  يكة اإلقليمية والدولية يستعرض خبر ي عضاء األ  ، الشر

اآللية ف 

ي 
ي والفث 

كة و  المركزية للتعاون البحث  ك حول وضع وتفعيل وتنفيذ األجندة الرقمية اللجنة الفنية المشبر وع المشبر للمشر
ي حي   وآليات التفعيل والتنفيذ والتتبعالمسودة األحدث لألجندة الرقمية العربية  ، العربية

ي ؛ ف 
ز الجزء الثان 

ّ
مسار عىل  يرك

ي األعوام المقبلة للتنمية الرقميةوالتقرير اإلقليمي  لتقارير الوطنيةا
ي تفعيل تنفيذ أهداف األجندة الرقمية العربية ف 

 . ودورها ف 

ي للتنمية الرقمية  ة لهذا المسار استعراض أهم مالمحلدول المنضمى لوسوف يتسث ى 
ستتاح  ومن ضمنها، التقرير الوطث 

ي للتنمي ستعراض أهم مالمحاللدولة اإلمارات العربية المتحدة الفرصة 
 التقرير الوطث 

ى
هيئة تنظيم  تهة الرقمية الذي أعد

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
اكة مع اإلسكوا  االتصاالت والحكومة الرقمية ف   . بالشر

 

9:30-10:00 

(Zoom link A) (Closed( 

ي المنطقة العربية افتتاح
اء حول التنمية الرقمية ف   اجتماع الخب 

 
 االفتتاحكلمات 
 اإلسكوا -
 العربيةجامعة الدول  -

اتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - ي لبلورة االسبر  رئاسة الفريق العرنر
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية -

 ف 
 كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية -

ي لالقتصاد الرقمي  -  االتحاد العرنر

  استعراض جدول األعمال

كة جتماع الا ي لوالخامس للجنة الفنية المشبر
ي والفث 

ة للتعاون البحث   آللية المركزيّ

ات : النسخة األحدث لألجندة الرقمية العربية –الجلسة األوىل 10:00-11:00 أعضاء اآللية المركزية نقاش ومرئيى

ي 
ي والفث 

كةو  للتعاون البحث    )مغلقة(   أعضاء اللجنة الفنية المشبر

 عامة عىل مكّونات ومحتوى النسخة األحدث لألجندة الرقمية العربيةنظرة  

 أبرز التعديالت عىل النسخة السابقة

احة  11:00-11:30  قهوةاسبر

ات  :النسخة األحدث لألجندة الرقمية العربية –( تابعالثانية )الجلسة  11:30-12:30 أعضاء اآللية نقاش ومرئيى
ي 
ي المركزية للتعاون البحث 

كةو  والفث   (مغلقة) أعضاء اللجنة الفنية المشبر

 
 مراجعة آليات تفعيل وتنفيذ األجندة

 آليات دعم التنفيذ -أ 
 جدولة أولويات التنفيذ •

 وضع منهجية إلدراج ودراسة وإقرار المشاري    ع والمبادرات •
ابط مع المنتديات المؤازرة ألهداف وغايات ومبادرات األجندة •  البر
اتيجيات واألجندات الرقمية الوطنية المتسقة مع األجندة العربيةوضع  •  االسبر

 تعزيز طرائق التمويل المباشر وغب  المباشر  •

  المسارات الداعمة للتحليل والرصد والمتابعة لألجندة -ب 
 مسار تقارير التنمية الرقمية •
ات التنمية الرقمية •  مراصد وطنية لمؤشر

  التسيب  واالستدامةتطوير إطار  -ج 

تيبات للمؤتمر التشاوري  مراجعة البر

 خالصة واستنتاجات
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احة غذاء  12:30-13:30  باستضافة كريمة من كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكوميةاسبر

 

13 :30- 15 :00 

(Closed (B (Zoom link 

ابط مع مسار التقارير الوطنية للتنمية الرقمية جلسة خاصة حول   األجندة الرقمية العربية والبر

مة - 
ّ
 مقد

ي للتنمية الرقميةاستعراض أهم مالمح  -
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة  التقرير الوطث 

ف 

ي هذا المسار )الدولة المضيفة
 (المشاركة ف 

 اإلمارات العربية المتحدة، دولة هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية

ي  لبلدان عربية مختارة تقارير الوطنية للتنمية الرقميةالاستعراض أهم مالمح  -
مشاركة ف 

تم تأكيد ) الجمهورية العربية السورية، الجزائر (، تم تأكيد العرض) األردن[هذا المسار 
،  قطر ، فلسطي   دولة (، تم تأكيد العرض) ُعمان، العراق، الصومال، السودان(، العرض

كب   عىل  ]موريتانيا، مص الكويت،  يات والفرص من أجل الرصد الدوري مع البر
ّ
أهم التحد

حات لتحسي   آليات وأدوات إعداد الدورة  ، والمقبر ي
للتنمية الرقمية عىل الصعيد الوطث 

 
 
ي مجال الثالثة للتقارير الوطنية للتنمية الرقمية وأهم ما نتج عنها فعليا

 رسم سياسات ف 
ي المنطقة العربية

 قائمة عىل األدلة وتعزيز التنمية الرقمية ف 

 نقاش ومرئيات نقاط االتصال الوطنية لتقارير االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية  -

  خالصة واستنتاجات -

احة  15:00-15:30  قهوةاسبر

ابط مع مسار  -الجلسة الثانية  15:30-17:00 تفعيل األجندة الرقمية استعراضات التنمية الرقمية العربية والبر

 العربية 

 
ي للتنمية الرقمية منهجية البحث إلعداد  - مع األجندة الرقمية  هترابطو التقرير العرب 

ي  : العربية
تحليل ووضع أهداف وغايات األجندة الرقمية العربية ورصد التقدم استخدامه ف 

ي 
ي تنفيذها ف 

 األعوام المقبلةف 

ي للتنمية الرقمية وبنيتهعرض عن مالمح  - ي  ،التقرير العرب 
كب   عىل الفصل الثان   -مع البر

ي تقارير االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية
 وعىل مساهمة الدول العربية المشاركة ف 

 حول: نقاش  -

o  م جندات دور األ
ى
ي التنمية الرقمية الوطنية الشاملة من أجل إحراز التقد

المنشود ف 

ي الرقمية عىل ا
 ، ومن ثم اإلقليمي لمستوى الوطث 

o  ات التنمية الرقمية المراصد الوطنيةتوفر من أجل رسم سياسات ها توظيفو  لمؤشر
ي 
الوطنية الرقمية جندات أل ادعم جل ومن أ قائمة عىل األدلة عىل المستوى الوطث 

 العربيةالرقمية واالجندة 

وع  االتصال الوطنية إىل االجتماع الخامسنقاط توصيات  - كة للمشر للجنة الفنية المشبر
ك حول وضع وتفعيل وتنفيذ األجندة الرقمية العربية  المشبر

ي مغلق -الرابعةالجلسة  00: 18 -00: 17 ي ) اجتماع تحضب 
كاء الوطنيي   ف  جامعة الدول العربية واإلسكوا والشر

 )اإلمارات العربية المتحدة

ي المنطقة العربيةو األول اليوم نهاية
اء حول التنمية الرقمية ف   اجتماع الخب 
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 المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول 

 لمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية وااألجندة الرقمية العربية 

 )حضوري/افتراضي(  2022كتوبر أتشرين االول/  27- 25، العربية المتحدةدبي، دولة اإلمارات 
 

 متضّمناً: 
 ة للتعاون البحثي والفنيالمركزيّ  آلليةلاالجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة و -1

لمشروع المشترك لإلسكوا وجامعة الدول العربية بشأن وضع وتطوير وتفعيل االستراتيجية  ل

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )األجندة الرقمية العربية(العربية 

األجندة الرقمية العربية والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي   حول التشاوري المؤتمر -2

 والتنمية 

 مع مكتب مبعوث األمين العام لألمم المتحدة للتكنولوجيا جلسة خاصة  -3

االجتماع التحضيري األّول للدورة الثانية للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية  -4

2023 

 

 جدول األعمال مسودة 

) ي
 )اليوم الثان 
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ي 
ين األول/أكتوبر  26األربعاء  –اليوم الثان   2022تشر
، دولة كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكوميةمقر االجتماع:   ي  اإلمارات العربية المتحدة، دن 

ي العالمي للتعاون الرقمي والتنمي ألجندة الرقمية العربيةاحول  المؤتمر التشاوري   ةوالمنتدى العرن 
(C Zoom link) 
 

ي مرئّيات  إىلالموّسع المؤتمر التشاوري  يهدف
دين )تلق 

ّ
المنظمات العربية والدولية واإلقليمية،  أصحاب المصلحة المتعد

العربية،   الدول  ي 
ف  الحكومية  الجهات  األكاديميةو وممثلي  والجهات  الجنسيات،  دة 

ّ
متعد كات  والشر األعمال،    ،قطاع 

العالقة واالهتماماأل   الجهات، و والممّولي    ل  األوىلالنسخة  ، حول  (خرى ذات  النهائية  المسودة قبل  الرقمية  من  ألجندة 
ح لتفعيلها والمتضّمن عدد اكة المقت   العربية وإطار الشر
 
 لتحقيق أهداف األجندة الرقمية.  من المبادرات والمشاري    ع   ا

بالتعاون مع مكتب مبعوث األمي   العام لألمم المتحدة للتكنولوجيا   جلسة خاصة تشاورية  كذلكالمؤتمر    يتضّمنو 
 
ّ
وما بعد( ومسار المنتدى العالمي    2025لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات )  ات المسار العالمي حول مستجد

نت ومسار خارطة الطريق العالمية للتعاون الرقمي   ات المنطقة ل مرئي  ة حو جلسة مشاورات عربي  تليها  -لحوكمة اإلنت 
 حيال تلك المسارات. 

 

ي العالمي   - الجلسة االفتتاحية 09:30-10:30 المؤتمر التشاوري حول األجندة الرقمية العربية والمنتدى العرن 
 للتعاون الرقمي والتنمية 

 
 ةكلمات ترحيبي  

، مدير إدارة تنمية االتصاالت،  •  جامعة الدول العربيةالسيد خالد والي

، مدير سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  • ي
بين  اللجنة السيد أيمن الشر

ي آسيا   )اإلسكوا( االقتصادية واالجتماعي لغرن 

 افتتاحية كلمات 

ي لالقتصاد الرقمي رئيس  ،خوري  السيد علي سعادة  •  االتحاد العرن 

، اإلمارات  لإلدارة الحكوميةكلية محمد بن راشد عميد   ،السيد رائد العواملةسعادة  •
 العربية المتحدة

ي  السيد سعادة   •
 
امج  مدير  ،عبد الرحمن المرزوق تنظيم  هيئة ،إدارة السياسات والب 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
 االتصاالت والحكومة الرقمية ق

اتيجية العربية لتكنولوجيا  بلورة فريق  يسرئالسيد أحمد عبد المنعم،  • االسب 
 المعلومات واالتصاالت

احة  10:30-11:00  قهوةاسب 

دين مشاورات مع جلسة  –الجلسة األول  11:00-13:00
 
اإلجراءات   اتهم حيالومرئي  أصحاب المصلحة المتعد

حة   أهداف وغايات األجندة الرقمية العربيةلتحقيق  المقب 

 استعراض جدول األعمال  

 عرض تمهيدي 

اتيجية الوطنية واإلقليمية والدولية -المجموعة األول   األطر االسب 

حة األهداف استعراض  -  والغايات واإلجراءات المقت 
دين نقاش  -

ّ
 ومرئيات أصحاب المصلحة المتعد

 البنية التحتية والبيئة القانونية  -الثانيةالمجموعة 

حة استعراض  -  األهداف والغايات واإلجراءات المقت 
دين نقاش  -

ّ
 ومرئيات أصحاب المصلحة المتعد
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 االقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة  -الثالثةالمجموعة 

حة عراض است -  األهداف والغايات واإلجراءات المقت 
دين نقاش  -

ّ
 ومرئيات أصحاب المصلحة المتعد

 التحول الرقمي واإلدماج االجتماعي  -الرابعةالمجموعة 

حة استعراض  -  األهداف والغايات واإلجراءات المقت 
دين نقاش  -

ّ
 ومرئيات أصحاب المصلحة المتعد

 الثقافية واإلعالميةالسياسات  -الخامسةالمجموعة 

حة استعراض  -  األهداف والغايات واإلجراءات المقت 
دين نقاش  -

ّ
 ومرئيات أصحاب المصلحة المتعد

احة غذاء  13:00-14:00  باستضافة كريمة من كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية اسب 

مة لدعم تفعيل األجندة استعراض موجز لبعض المبادرات  – الجلسة الثانية  00: 15 -00: 14
 
 المقد

 
 ة عن إطار التفعيلمالمح عام   -

 دقائق لكل مبادرة( 3)المختارة  المشاري    ع والمبادراتنبذة عن بعض  -

 مدخالت من الحضور -

احة  15:00-15:30  قهوةاسب 

ابط بي   األجندة الرقمية العربية والمسارات العالمية    الب 
 ) نت، القمة العالمية لمجتمع المعلومات، عمليات التعاون الرقمي  )المنتدى العالمي لحوكمة اإلنب 

   المستقبل  وقمةخارطة الطريق العالمية للتعاون الرقمي   حولخاصة  جلسة  -الجلسة الثالثة 30: 16 -30: 15
   ،مكتب مبعوث األمي   العام لألمم المتحدة للتكنولوجيا  بالتعاون مع )

 ( ، نيويوركالمتحدة لألمم  الرئيسي  المقر 

 
ات خارطة الطريق العالمية للتعاون الرقمي 

 
نت، و مستجد ، مسار المنتدى العالمي لحوكمة اإلنب 

ات قمة المستقبلو 
 
 2024 مستجد

مهت عرض -
ّ
 مبعوث األمي   العام لألمم المتحدة للتكنولوجيا ممثلة قد

 وما بعد(  2025القمة العالمية لمجتمع المعلومات )
مهتعرض  -

ّ
  قد

ّ
 لة األمانة الفنية لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ممث

   نقاش ومرئيات المشاركي   

دين جلسة مشاورات  -الرابعةالجلسة  10: 17 -30: 16
 
ابط بي   ل اتهم حياومرئي  مع أصحاب المصلحة المتعد الب 

نت،   األجندة الرقمية العربية والمسارات العالمية )المنتدى العالمي لحوكمة اإلنب 
(  مسار القمة العالمية لمجتمع المعلومات،   التعاون الرقمي

نت الرقمية العربية األجندة    والمنتدى العالمي لحوكمة اإلنب 
نت عرض حول  - ابط بي   األجندة الرقمية العربية والمنتدى العالمي لحوكمة اإلنت   الت 
دين  نقاش -

ّ
    ومرئيات أصحاب المصلحة المتعد

 القمة العالمية لمجتمع المعلومات والعربية األجندة الرقمية 
ابط بي   األجندة الرقمية العربية والقمة العالمية لمجتمع المعلومات عرض -  حول الت 
دين  نقاش -

ّ
    ومرئيات أصحاب المصلحة المتعد

 التعاون الرقمي  مسار واألجندة الرقمية العربية 
ابط بي   األجندة الرقمية العربية  عرض -  ومسار التعاون الرقمي حول الت 
دين  نقاش -

ّ
    ومرئيات أصحاب المصلحة المتعد

  خالصة وتوصيات
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الطريق العالمية خارطة  -: ات المنطقة حيالمرئي  عربية حول  مشاوراتجلسة   -الخامسةالجلسة  50: 17 -10: 17
ابط بي   األجندة الرقمية العربية و  - للتعاون الرقمي  خارطة الطريق العالمية  الب 

 وما بعد(  2023منتدى التعاون الرقمي والتنمية ) - الرقمي للتعاون 

 حيال خارطة الطريق العالمية للتعاون الرقمي  العربيةمرئيات المنطقة  
 مرئيات المنطقة العربية حيال خارطة الطريق العالمية للتعاون الرقمي عرض حول  -
      العربية  الدول ومرئيات  نقاش -

ابط بي   األجندة الرقمية العربية وخارطة  العربيةمرئيات المنطقة   حيال الب 
 لتعاون الرقمي ا الطريق العالمية 

ابط بي   األجندة الرقمية العربية وخارطة   حول مرئيات المنطقة العربية حيال عرض - الت 
 الطريق العالمية التعاون الرقمي 

      الدول العربية ومرئيات  نقاش -

 وما بعد(  2023منتدى التعاون الرقمي والتنمية )حيال   العربية مرئيات المنطقة 
 مرئيات المنطقة العربية حيال منتدى التعاون الرقمي والتنمية  عرض حول  -

 وما بعد( 2023)
      الدول العربية ومرئيات  نقاش -

         خالصة وتوصيات

ك مالحظات ختامية وتقديم الشكر للبلد المضيف  17:50-18:00 وع المشب  ي المشر
 
كاء ق )اإلسكوا وجامعة والشر

 الدول العربية( 

ي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية  نهاية  المؤتمر التشاوري حول األجندة الرقمية العربية والمنتدى العرن 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


