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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  لتطوير األجندة الرقمية العربية / استراتيجية  اإلسكوا وجامعة الدول العربيةبين  ورشة العمل المشتركة األولى
 ؛ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    
  تكنولوجيا االستراتيجية العربية للدورة الثانية والثالثين لفريق العمل العربي حول حدث مستقل على هامش ا    

 واالتصاالت المعلومات     

 2021آذار/مارس  24-23عبر اإلنترنت، 
  بتوقيت بيروت 15:30-12:30 2021آذار/مارس  23اليوم األول: الثالثاء، 

  بتوقيت بيروت 15:30-12:30 2021آذار/مارس  24اليوم الثاني: األربعاء، 

  توضيحيةالمذكرة ال

  الخلفية -1

 التعاون الرقمي والتنمية للدول العربيةأطلقت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) برنامج تعزيز 
من  وطنيةوإقليمية  رقمية أجندات/ إنتاج استراتيجياتومن بين أهدافه  ثمانية مساراتالذي يتضمن  2020ي عام ف

احتياجات بلدانهم بما يستجيب مع والممارسات ات صانعي السياسات من إحداث تغيير في السياس تمكين اشأنه
 البرنامج. يعتبر هذا 2030وتسريع تحقيق خطة عام  لومات واالتصاالت ألغراض التنميةالمعتسخير تكنولوجيا و

  .لعدد من السنوات ةالرقمي التنميةامتداداً طبيعياً للعديد من الجهود التي بذلتها اإلسكوا في مجال 

وتعبئة يتم التحضير ية العرب، وفي سياق التعاون الفني المشترك بين اإلسكوا وجامعة الدول هذا البرنامجإطار في 
هذا العمل  نسجم، وييا المعلومات واالتصاالتاستراتيجية تكنولوجاألجندة الرقمية العربية/ لتطويرالالزمة الموارد 

العربية لتكنولوجيا المعلومات  االستراتيجية"رؤية اإلسكوا حول أساليب العمل إلنتاج وتطوير وتنفيذ مع 
 هاتم تقديم والتي، "1"رؤية اإلسكوا حول أساليب العمل بـ اسمها المختصرية العربية)" ت (األجندة الرقمواالتصاال
تكنولوجيا المعلومات العربية لستراتيجية الالعربي حول اعمل ال لفريق 30االجتماع الـخالل  اوعرضه

خالل  اواعتماده عرضهاوإعادة  ات مراجعتهتمّ  . وقد2020تموز/يوليو  18 فيعبر اإلنترنت  ،واالتصاالت
مجلس  مصادقتها من قبل، و2020سبتمبر أيلول/ 29في  المنعقدجامعة الدول العربية عمل لفريق  31الـاالجتماع 
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لفريق  31الـاالجتماع  وفقًا لتوصيات 2020ديسمبر كانون األول/ 18المعلومات في و العرب لالتصاالتوزراء ال
  .العمل

تطوير األجندة الرقمية لاألولى بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية المشتركة ورشة العمل  تنعقد، في هذا السياق
على هامش الدورة الثانية والثالثين لفريق العمل العربي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استراتيجيةالعربية/

  .واالتصاالت تكنولوجيا المعلوماتالعربية لستراتيجية الحول ا

 لبلورة ومناقشة اجتماعاتاألولى بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية لسلسلة المشتركة د ورشة العمل تمهّ 
 االنتهاء من، والمتوقع ألجندة الرقمية العربية/استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلاإلصدارات المتتالية 

المعلومات واالتصاالت العرب وزراء تكنولوجيا من قبل عليها  والمصادقة، 2021بحلول نهاية عام  إعدادها
  فيما بعد.إطالقها و

لالستعراضات ث المحدّ  رشاديستاالالنموذج في  المدرجة) 5( ةالخمس الكتلعلى  األجندة الرقمية العربية بنيةعتمد ت
برؤية اإلسكوا لمنهجية إعداد وتطوير سترشد ت، و2021لعام لتنمية الرقمية التقرير العربي لو لتنمية الرقميةالوطنية ل

ومداوالت اللجنة الفنية وتفعيل االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (األجندة الرقمية العربية) 
 31استجابة لتوصيات االجتماع بتأسيسها التي سيقوم فريق العمل العربي التابع لجامعة الدول العربية  المشتركة
  .2020سبتمبر أيلول/ 29ي المنعقد ف

األممية والعربية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمنظمات ا خبرات على المشتركهذا العمل  عّولي
لدان المشاركة والمنظمات لبفي ا التواصلنقاط مدخالت ، وسيأخذ في االعتبار أجل التنمية في المنطقة العربية من

نين ، وباحثين معيّ التي ستضم أعضاء فريق اإلسكواواآللية المركزية للتعاون البحثي والفني، ، من خالل الشريكة
االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات ى ، لتعزيز محتومنظمات اإلقليمية والدول العربيةمن قبل ال

إلسكوا المشتركة لمظلة الركي تحت وتسهيل عملية تطويرها باتباع نهج تشا واالتصاالت (األجندة الرقمية العربية) 
  .وجامعة الدول العربية وبالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الهيئات اإلقليمية والدولية األخرى

 ن اإلسكوا وعدد من الدول العربيةط ورشة العمل الضوء على الشراكة القائمة بيتسلّ سوف إلى ذلك  باإلضافة
، بناًء على طلبات متتاليةسارات مزدوجة متوازية أو مية (باتباع موطنية للتنمية الرق أجنداتلتصميم وتطوير 

الوزارية الرسمية التواصل من خالل نقاط الفني في اإلسكوا خدمات التعاون  قسم التعاون الفني الموجهة إلى
األجندة الرقمية  اإلقليمية لتطويرو ةضافر الجهود الوطنيت كيفيةعلى و، )الوطنيستوى لإلسكوا على الم

  .ستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالعربية/ا

 األوروبية، الرقميةاألجندة ، مثل أجندات رقمية إقليميةاألخرى في تطوير  األقاليم اتورشة العمل من خبر ستستفيد
  .وآلسيا والمحيط الهادئ مريكا الالتينيةأل الرقميةواألفريقية واألجندة 

 والمساراتاألهداف  - 2

 العمل المشتركة األولى لتطوير األجندة الرقمية العربية/استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتورشة  تنعقد
هي وت، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالالعربية لستراتيجية اللفريق العمل العربي حول ا 32الدورة على هامش 

ستعرض تمشتركة بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية فعاليات مماثلة /عمل اتسلسلة ورش ضمناألولى الورشة 
األجندة  بإعدادج وتتوَّ  ،استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/ألجندة الرقمية العربيةلاإلصدارات المتتالية 

المعلومات وزراء تكنولوجيا قبل  واعتمادها من، 2021بحلول نهاية عام  إصدارهامتوقع ال، ةدالموحّ  الرقمية العربية
  .واالتصاالت العرب
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األجندة الرقمية العربية/استراتيجية تكنولوجيا المعلومات  وتطوير تصميمتهدف ورشة العمل إلى إطالق عملية 
، واالتفاق على قيادة اإلسكوابجامعة الدول العربية، و كإحدى المنافع العامة اإلقليمية، تحت مظلةواالتصاالت 

  .ركاء المحتملينالمضي قدًما مع الشمنهجية 

للمضي  واآللياتوالمبادئ ، جندة الرقمية العربية/استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتألا خلفية يتم تقديمس
 ً العربية المنظمات منظمات األمم المتحدة و ستعمل، حيث المتعدّدين صحاب المصلحةأل نهج تشاركي ، باتباعقدما

. يهدف والمراحل ذات الصلةألجندة اهذه م تشارك في تصميمعاً وت دول العربيةجميع الالعاملة في المنطقة والمعنية 
لى إيئات اإلقليمية والدولية األخرى البلدان العربية والهوجامعة الدول العربية واإلسكوا  بينالمشترك  العملهذا 

ات المنطقة العربية تتناول أولويّ  ،ةقائمة على األدلّ  ،رقميالتعاون الرقمية وال للتنميةأجندة  بلورةتوحيد الجهود ل
 .على المستوى اإلقليمي للسنوات العشر القادمة الرقميذات صلة لتعزيز التنمية الرقمية والتعاون  ةاستراتيجيو

ر عقدها بين من المقرّ ، ف الشركاء في اجتماعات غير رسميةهذه العملية مع مختل ستناقش تفاصيلكذلك، 
اآللية المركزية للتعاون البحثي والفني، واللجنة الفنية لعب ت، حيث س2021أبريل والربع األخير من عام نيسان/

ً دوًرا  ،المشتركة بنهاية عام  يهاوضع اللمسات األخيرة علو األجندة الرقمية العربيةتفاصيل إعداد في  وفعاًال  رئيسيا
2021.  

 المجاالت المواضيعية - 3

ورشة العمل المشتركة بين بنتائج "اإلسكوا وجامعة الدول العربية  األولى المشتركة بينورشة العمل تسترشد 
االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات  اإلسكوا وجامعة الدول العربية حول إقامة شراكات استراتيجية إلعداد

، التي "والجهات العربية المشاركة منظمات األمم المتحدة والمنظمات –واالتصاالت (األجندة الرقمية العربية) 
ً عقدت ان جتماعات ال، وا2العديد من الوثائق األساسية تستند إلى، و2020ديسمبر كانون األول/ 21في افتراضيا

مارس آذار/فبراير وشباط/خالل  المنظمات العربيةاألمم المتحدة ومن منظمات شركاء الالثنائية مع  يةالتشاور
األولى  الدورةفي  التي شاركت ةاجتماعات بحثية ثنائية مع الدول العربية العشر، باإلضافة إلى عدة 2021

الفترة من عقدت خالل انالتي ، 2019التقرير العربي للتنمية الرقمية لعام و الوطنية للتنمية الرقميةستعراضات لال
  :الرئيسية التالية وتتضمن المحاور، 2020نوفمبر تشرين الثاني/أغسطس إلى آب/

 لورة ح برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية للدول العربية ونبذة عن المشروع المشترك لبمالم
 ؛ستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألجندة الرقمية العربية/ا

 األوروبيةألجندة الرقمية (ا لمحة عامة حول أجندات التنمية الرقمية اإلقليمية في مناطق مختلفة من العالم، 
  ؛)وآلسيا والمحيط الهادئ ،تينيةواألجندة الرقمية ألمريكا الال ،واألفريقية

 التعلم من و/تجارب الدولوية راتيجيات التنمية الرقمية الوطنستوا/جنداتألجهود الحالية والقادمة لتطوير ا
اآللية المركزية  العربية فيومشاركة الدول الوطنية  األجندات الرقمية ، والتعاون الفني لتصميماألقران

  ؛واللجنة الفنية المشتركة، والفني يثللتعاون البح
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  ي األجندة الرقمية ف الشركاء الرئيسيين من الهيئات العربية ومنظمات األمم المتحدةمنظور ومساهمات
لالقتصـاد االتحاد العربي : العربية المنظماتالعربية/استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (

 المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات، ومجلس الوحدة االقتصادية العربية/الرقمـــي
المكتب : األمم المتحدة(منظمات  باإلضافة إلى ))أرادوالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية (، و(اإليكتوا)

إدارة األمم المتحدة ، وتحدة للتجارة والتنميةمؤتمر األمم الماإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، و
التي تّم إعدادها في ، (بناًء على المصفوفة ب اليونسكو بالقاهرةومكتللشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

  )؛المجال

 استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،/ألجندة الرقمية العربيةالهيكل المقترح ل لمحة عن 
كيفية وإمكانية االستفادة منها في إعداد األجندة و، 2021والمسارات اإلقليمية الرئيسية الموازية خالل عام 

 .الرقمية العربية/استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الطريق إلى األمام والخطوات التالية

 واللوجستية األمور التنظيمية - 4

  المشاركون  -أ

ألمم اومنظمات  ،في الدول العربية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوزارات االجتماع  يشارك في من المتوقع أن
الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية في ووالمنظمات العربية المعنية  ،المتحدة

طنية األولى لالستعراضات الو سبق أن شاركوا في الدورة الذين ،الوطنية التواصلنقاط ن كما أالمنطقة العربية. 
  .المشتركلمساهمة في هذا العمل وامشاركة مشّجعون لل ،2019للتنمية الرقمية لعام 

  األمور اللوجستية  -ب

بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية حول تطوير األجندة األولى ستُعقد ورشة العمل المشتركة  :التاريخ والمكان
على هامش الدورة الثانية والثالثين لفريق العمل  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالرقمية العربية / استراتيجية 

باستخدام منصة "تيمز" عبر اإلنترنت،  واالتصاالت تكنولوجيا المعلوماتالعربية لستراتيجية الالعربي حول ا
وسيتم تزويد  بتوقيت بيروت 15:30 إلى 12:30 الساعة ، من2021مارس آذار/ 24-23 يومي الثالثاء واألربعاء

  .المشاركين بالرابط للدخول إلى االجتماع في حينه

  .لورشة العملاإلنجليزية والعربية هما اللغتان الرسميتان : اللغة

  المراسالت  -ج

 يرجى التواصل مع: ،لورشة العملبالترتيبات الفنية الستفسارات المتعلقة ل

  ريتا وهبهالسيدة 
  مساعد للشؤون االقتصادية

  برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية
 في الدول العربية

  مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات
  والتكنولوجيا، اإلسكوا

 96171199533+الجوال: 
  9611978513+: الهاتف

  wehbe@un.org : البريد اإللكتروني

 الهادي رضوانالسيد 
  مساعد إداري أقدم

  برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية
 في الدول العربية

  مجموعة اإلحصاء ومجتمع المعلومات
  والتكنولوجيا، اإلسكوا

 9613231217+الجوال: 
  961975569+: الهاتف

  radwan@un.orgالبريد اإللكتروني: 
  


