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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
 

  المشروع المشترك لإلسكوا وجامعة الدول العربية بشأن
  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (األجندة الرقمية العربية)االستراتيجية العربية    
  

  المّخصص للباحثين والخبراء   اجتماع الخبراء الثاني
  ضمن اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني  ة للمشروعمّ من الدول والمنظمات المنض   
 ٢٠٢٢ مارس/آذار ١٠-٧

 الجديدة فندق رويال مكسيم باالس كمبينسكي، القاهرة 

 توضيحيةالمذكرة ال
  

 الخلفية -١
  

 ٢٠٢٠أطلقت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية للدول العربية في عام  
إنتاج استراتيجيات/أجندات رقمية إقليمية ووطنية من شأنها تمكين صانعي السياسات ، يهدف إحداها إلى  الذي يتضمن ثمانية مسارات

السياسات والممارسات بما يستجيب مع احتياجات بلدانهم وتسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض من إحداث تغيير في  
يعتبر هذا البرنامج امتداداً طبيعياً للعديد من الجهود التي بذلتها اإلسكوا  و.  ٢٠٣٠عام  التنمية المستدامة لالتنمية وتسريع تحقيق خطة  

  السنوات. في مجال التنمية الرقمية لعدد من 
  

في إطار هذا البرنامج، وفي سياق التعاون الفني المشترك بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية يتم التحضير وتعبئة الموارد الالزمة 
وتطوير  إعداد لمنهجية  "رؤية اإلسكوا  التي تبني على    لتطوير األجندة الرقمية العربية/استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مصادقتها من قبل مجلس التي تمت  و،  ١نفيذ االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (األجندة الرقمية العربية)" وت
العربي حول االستراتيجية   لفريق العمل  ٣١الـ  وفقًا لتوصيات االجتماع    ٢٠٢٠كانون األول/ديسمبر    ١٨العرب في  التصاالت  اوزراء  

  . المعلومات واالتصاالتالعربية لتكنولوجيا 
  

لتطوير األجندة الرقمية العربية/استراتيجية تكنولوجيا المعلومات اإلسكوا وجامعة الدول العربية    سلسة اجتماعاتفي هذا السياق، تنعقد  
ورش العمل المّخصصة للباحثين والخبراء من الدول والمنظمات المنضمة واللجنة الفنية المشتركة    متضمنة اجتماعات  ،واالتصاالت

البحثي والفنيلهذا المشروع   للتعاون  المركزية  المعلومات  ، واجتماعات اضمن اآللية  لبلورة استراتيجية تكنولوجيا  العربي  لفريق 
 ،المنظمات العربية واألممية العاملة في المجالالدول العربية ومع  عدة جوالت من التشاور    جتماعاتالا  هذهتتيح  ، حيث  واالتصاالت

و  لنظرل العربية  الرقمية  األجندة  محتوى  المتتالية  في  المظلة    ،لهااإلصدارات  تحت  تشاركي  نهج  باتباع  تطويرها  عملية  وتسهيل 
 

١ (E/ESCWA/CL4.SIT/2020/TP.7)  ،-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab
arabic.pdf-strategy-ogytechnol-communication-information .  
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المسودّة    بحيث يتم بلورة،  الوثيقين مع الهيئات اإلقليمية والدولية األخرى  وبالتعاون والتنسيق  ،لإلسكوا وجامعة الدول العربية  المشتركة
 االتصاالت العربمجلس وزراء  من قبل  عليها واعتمادها  فيما بعد للمصادقة  المكتب التنفيذي ورفعها    لعرضها علىتمهيداً    الهالنهائية  

  . ٢٠٢٢المتوقع في عام  

يعّول هذا العمل المشترك على خبرات المنظمات األممية والعربية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية في 
والفرق العربية للطيف الترددي، والتقييس،  المشاركةوالدول  والمنظمات الشريكةآراء الخبراء المنطقة العربية، ويأخذ في االعتبار 

، التابعة لمجلس وزراء االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العرب والفريق العربي للتحضير للمنتدى العالمي والذكاء االصطناعي
، من خالل اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني، والتي تضم للتنمية، والفرق العربية التابعة للمجالس العربية الوزارية األخرى

من قبل المنظمات اإلقليمية والدول العربية، لتعزيز محتوى االستراتيجية العربية لتكنولوجيا أعضاء فريق اإلسكوا، وباحثين معيّنين 
  المعلومات واالتصاالت (األجندة الرقمية العربية).

عربي التقرير التبني على  وإطار اإلسكوا المفاهيمي للتنمية الرقمية  على الكتل الخمس المدرجة في   تعتمد بنية األجندة الرقمية العربية
لعام   الرقمية  المعلومات ٢٠١٩للتنمية  لتكنولوجيا  العربية  إعداد وتطوير وتفعيل االستراتيجية  لمنهجية  ، وتسترشد برؤية اإلسكوا 

  .واالتصاالت (األجندة الرقمية العربية)

التي بدورها تعتمد على مخرجات لدعوة اإلسكوا إلى تكثيف االجتماعات الدورية للجنة الفنية المشتركة  استجابة  وفي هذا اإلطار،  
من  العمل المتخصص للباحثين والخبراء من الدول والمنظمات المنضّمة للمشروع ضمن اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني،  

و لاستجابة  جهة،  والثالثين  الثالث  االجتماع  المعلومات لتوصية  لتكنولوجيا  العربية  االستراتيجية  لبلورة  العربي  العمل  فريق 
المنعقد يوم للجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    ٤٨واالجتماع    ٢٠٢١  رديسمبكانون األول/  ٩المنعقد في  واالتصاالت  

الذي أعقاب االجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة  تعقد هذه الفعالية في    ؛من جهة أخرى  ٢٠٢١كانون األول/ديسمبر    ٢١الثالثاء  
ورشة العمل المّخصصة للباحثين والخبراء من الدول والمنظمات المنضمة للمشروع ضمن اآللية المركزية للتعاون البحثي  تضمن  
من المسودة  والثانية  األولى    تينوتبني على التقدم المحرز في إعداد النسخ  ،٢٠٢١  نوفمبر   /تشرين الثاني  ٢٥-٢٣المنعقد في    ،والفني

  . وفي المرحلة التي تلت هذا االجتماع الثالثة لألجندة الرقمية العربية أثناءه

 الهدف - ٢

من الدول والمنظمات المنضّمة للمشروع ضمن اآللية المركزية للتعاون براء  اجتماع الخبراء الثاني المّخصص للباحثين والخيهدف  
 ، ألجندة الرقمية العربيةل  الثالثةلمسودة  لالثالثة  النسخة  بإنهاء    الخاصة  اإلجراءاتو  التشاركي البحثي  العمل    إلى تنسيق  البحثي والفني

والمبادرات القياس  ومؤشرات  األهداف،  مقترحات  ذلك  في  حول  يوالثالث  الرابعةلدورة  للرفعها  ،  بما  العربي  العمل  لفريق  ن 
 ) ٢٠٢٢  أبريل/نيسان  ٧و  ٦المزمع انعقادها عبر االتصال المرئي يومي  (  المعلومات واالتصاالتاالستراتيجية العربية لتكنولوجيا  

  . )٢٠٢٢آذار/مارس  ٣٠و ١٩من خالل اللجنة الفنية المشتركة (المزمع انعقادها عبر االتصال المرئي يومي 

والتقرير العربي للتنمية    ٢٠٢٢كذلك، سيتضمن االجتماع جلسة مخصصة للتنسيق مع مشروع االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية  
إلعداد لهذه التقارير، خصوصاً لجهة إدماج مؤشرات القياس في التقارير الوطنية لمتابعة تطّور األعمال في مسار ا  ٢٠٢٢الرقمية  

 . ومواءمة الخط الزمني بينها  مضّمنة في األجندة الرقمية العربيةمؤشرات القياس الوارتباطها الوثيق بوالتقرير العربي للتنمية الرقمية  

 األمور التنظيمية واللوجستية  - ٣

  المشاركون-أ

لتطوير األجندة الرقمية العربية/استراتيجية تكنولوجيا المعلومات  سلسلة االجتماعات  هذا االجتماع الذي ينعقد من ضمن  في  يشارك  
الخبراء والباحثين ووالدول العربية  العربية  وجامعة الدول  من اإلسكوا  اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني  أعضاء    ،واالتصاالت

المتحدة  من   التنمية في   الشريكةوالمنظمات العربية  منظمات األمم  الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل 
العربية  العربية  ون  ممثلوكذلك    المنطقة  الفرق  والذكاء    ،واالتصاالت  المعلوماتلتكنولوجيا  عن  والتقييس،  الترددي،  والطيف 

االصطناعي، التابعة لمجلس وزراء االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العرب، والفريق العربي للتحضير للمنتدى العالمي للتنمية، 
للجنة ا  عضاءأل  كنيم  كما(.  االقتصاد والتجارة والتعليم والصحةفي مجال  والفرق العربية التابعة للمجالس العربية الوزارية األخرى  

   .)ذلك في رغبوا إن فيه يشاركوا أنالفنية المشتركة 
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  األمور اللوجستية-ب

  التاريخ والمكان:

من الدول والمنظمات المنضّمة للمشروع ضمن اآللية المركزية للتعاون براء  اجتماع الخبراء الثاني المّخصص للباحثين والخعقد  يُ س
رويال مكسيم  ، حضورياً في فندق  ٢٠٢٢  مارس/آذار  ١٠  إلى الخميس  مارس/آذار ٧  اإلثنينأيام من    أربعةعلى مدى    البحثي والفني

ً  المشاركة من يتمكنوا لن لمن المشاركة إلتاحة على منصة "زووم" عبر االنترنتو ،الجديدة القاهرةي ف نسكييباالس كمب   .حضوريا

  :العربية مصر جمهورية إلى الدخول  تأشيرة 

التواصليرجى من   إلى    المشاركين  الدخول  تأشيرة  للحصول على  بلدهم  في  العربية   مصر   جمهوريةمع سفارة جمهورية مصر 
لمراسالت إذا دعت الحاجة اب. كما يمكن التواصل مع اإلسكوا وجامعة الدول العربية على العناوين المبينة في الجزء الخاص  العربية

  إلى ذلك. 

  التسجيل:

  . االنعقاد  تاريخ منيومين  قبلسيتم موافاة المشاركين بالرابط الخاص باالجتماع 

  المراسالت -ج

 ، يرجى التواصل مع:يناعاالجتملهذين  لالستفسارات المتعلقة بالترتيبات الفنية

 
  السيدة ريتا وهبه

  مساعد للشؤون االقتصادية
  برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية 

 الدول العربيةفي 
  مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات

  والتكنولوجيا، اإلسكوا 
 96171199533+الجوال: 
  9611978513+الهاتف: 

  wehbe@un.org البريد اإللكتروني: 
  

  مع نسخة إلى اآلنسة نور البدوي
nour.albidewe@un.org 

 حازم حّزة السيد 
 مسؤول تكنولوجيا المعلومات

 إدارة تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 جامعة الدول العربية 

  القاهرة، مصر
 + 201099928884الجوال:
  hhezzah.las@gmail.com اإللكتروني:البريد 

 
  

  ، يرجى التواصل مع:اللوجستية لهذين االجتماعينلالستفسارات المتعلقة بالترتيبات  

  رضوان الهادي السيد
  أقدم  إداري مسؤول

  العربية برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية في الدول 
  مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

  اإلسكوا 
  +٩٦١٩٧٨٥٦٩: الهاتف
  + ٩٦١٣٢٣١٢١٧: الجوال
   radwan@un.org:اإللكتروني البريد

  

  منصور خديجة السيدةنسخة إلى  مع
0@un.orgmansour1 


