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 )اإلسكوا(  آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 

 

الرقمية العربية / االستراتيجية العربية لتكنولوجيا   سلسلة فعاليات حول تطوير األجندة

تحضيراً لالجتماع الخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس     -المعلومات واالتصاالت 

 وزراء االتصاالت العرب

 

 المشتركة االجتماع الثالث للجنة الفنية  

 

 2022 يوليو /تموز 5-4عبر اإلنترنت، 

 

 

 

 جدول األعمال مسودة 
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 االجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة 
 ا 2022 يوليوتموز/ 5و  4االثنين والثالثاء 

 

 2022 يوليو/تموز   4اليوم األول، اإلثنين 

 االجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة  افتتاح 14:15- 14:00

 افتتاحية مالحظات    

تمهيدي والتنظيمي  حول    عرض  االستراتيجي  الفنية  السياق  للجنة  الثالث  لالجتماع 

العربية/االستراتيجية  و   المشتركة الرقمية  لألجندة  األحدث  النسخة  ومحتوى  مكّونات 

 العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  والغايات واألهداف المحاور الخمسة: للمجموعات المنطقي  اإلطار -األول الباب 15:00- 14:15

 األطر االستراتيجية الوطنية واإلقليمية والدولية المجموعة األولى:  

 مداخالت الدول العربية تحديد  -

 العربية واألممية  المنظماتمداخالت تحديد  -

 البنية التحتية والبيئة القانونية ومناقشة لمجموعة الثانية: ا

 مداخالت الدول العربية تحديد  -

 العربية واألممية  المنظماتمداخالت تحديد  -

 االقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارةلمجموعة الثالثة: ا 

 مداخالت الدول العربية تحديد  -

 العربية واألممية   المنظماتمداخالت تحديد  -

 التحول الرقمي واإلدماج االجتماعي المجموعة الرابعة: 

 مداخالت الدول العربية تحديد  -

 العربية واألممية  المنظماتمداخالت تحديد  -

 السياسات الثقافية واإلعالمية المجموعة الخامسة: 

 مداخالت الدول العربية تحديد  -

 العربية واألممية  المنظماتمداخالت تحديد  -

 والرصد القياس مؤشرات الثاني: الباب 15:15- 15:00

 والمتابعة واإلبالغ والتقارير الدورية  نموذج مؤشرات القياس والرصد 

 مداخالت الدول العربية تحديد  -

 العربية واألممية  المنظماتمداخالت تحديد  -
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 لها الدوري والتطوير العربية الرقمية ألجندة تفعيل :الثالث الباب 15:30- 15:15

 الحوكمة وإطار بناء الشراكات 

 مداخالت الدول العربية تحديد  -

 العربية واألممية  المنظماتمداخالت تحديد  -
 المقترحة  المبادرات الوطنية واإلقليمية 

 مداخالت الدول العربية تحديد  -

 العربية واألممية  المنظماتمداخالت تحديد  -

  العربية العربية/االستراتيجية الرقمية األجندة مسار حول ومداوالت مناقشات 16:00- 15:30

 واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا

 واإلعالن( ،االلتزام المبادئ )الرؤية، األجندة مكونات 

 والطريق قدما    القادمة الرئيسية المحطات

 الشراكات  وبناء المناصرة قنوات  -

  لألجندة األولي لإلطالق 2022 أيلول/سبتمبر في الموسع االجتماع توقيت  -

  للتعاون الدولي العربي للمنتدى الثانية للدورة والتحضيرات  الرقمية العربية

  المستدامة للتنمية الوطنية التقارير واعتماد  ومراجعة  2023  لعام والتنمية الرقمي

 الخ.  الرقمية، للتنمية العربي  التقرير في المساهمة

  التصاالت وا المعلومات  لتكنولوجيا الدائمة اللجنة اجتماع -

 والمعلومات  لالتصاالت  العرب  وزراءال لمجلس التنفيذي المكتب  اجتماع -

 والمعلومات  لالتصاالت  العرب  الوزراء مجلس اجتماع -

 نهاية اليوم األول 
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 2022  يوليو/تموز 5ء الثالثااليوم الثاني، 

 العربي  الفريق اجتماع في  المتضمنة العمل لورشة التحضير 15:45- 14:00

  والشركاء للمتداخلين التفاعلي والعرض العمل لورشة المخطط السرد مراجعة 

 

 

(Run Dry -Show of Run) 

 

 

 

 

 المشتركة  الفنية للجنة الثالث الجتماعل فعاليات  وانتهاء  ختامية مالحظات 16:00-15:45

  

 رئاسة الفريق العربي   - جامعة الدول العربية - ااإلسكو

 

 

 

 الثالث للجنة الفنية المشتركة  اختتام االجتماعنهاية اليوم الثاني و

 



E األمم المتحدة 
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E/ESCWA/CL4.SIT/2022/WG.6/L.1 

13 July 2022 

ORIGINAL: ARABIC 

 

 

 )اإلسكوا(  آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

لتكنولوجيا المعلومات  سلسلة فعاليات حول تطوير األجندة الرقمية العربية / االستراتيجية العربية 

 تحضيراً لالجتماع الخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء االتصاالت العرب  --واالتصاالت

E/ESCWA/CL4.SIT/2022/WG.6/L.1 

 

 مسودة جدول األعمال 

 

الدورة الرابعة والثالثين لفريق العمل العربي لبلورة االستراتيجية العربية لتكنولوجيا  
 واالتصاالت  المعلومات

 الثانية بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية متضمنة ورشة العمل 
 2022 يوليوتموز/ 7و  6األربعاء والخميس  

 

 عبر اإلنترنت 

 

   

 بيروت  بتوقيت 16:00إلى  12:00الساعة  من -اليوم األول 

 بيروت  بتوقيت 14:00إلى  11:00الساعة  من -اليوم الثاني 

 

 

 

 

 

 

 
22-00677 
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العربية  ستراتيجية الا لبلورةالعمل العربي  الدورة الرابعة والثالثين لفريق

 واالتصاالت  تكنولوجيا المعلوماتل

 متضمنة ورشة العمل الثانية بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية 
 2022 يوليوتموز/  7و  6األربعاء والخميس 

 

 2022  يوليو/ تموز 6األربعاء،   - األولاليوم  

12:0012:30

 

العربية ستراتيجية الا لبلورة العمل العربي الدورة الرابعة والثالثين لفريقافتتاح 

 وفقا آلليات عمل جامعة الدول العربية  –واالتصاالت  تكنولوجيا المعلوماتل

 .  للفريق العربي 33مراجعة توصيات االجتماع األول: البند  

األجندة  /تقدم سير األعمال في المشروع المشترك إلعداد االستراتيجية   الثاني:البند  

 اإلسكوا(  جامعة الدول العربية ومنظمة عرض من)   الرقمية العربية

حول محتوى النسخة الرابعة من  ورشة العمل اإلقليمية المشتركة الثانيةالثالث: البند 

    المسودة الثالثة لالستراتيجية/األجندة

 (أعضاء اللجنة الفنية المشتركة للمشروعبالتعاون مع المنظمات والدول الشريكة،  اإلسكوا )بتنظيم     

 اإلسكوا( عرض من )                        الثانية المشتركة اإلقليمية العمل ورشة افتتاح 12:3012:45

والنسخة األحدث  وجدول أعمالهال  حول ورشة العم عرض تمهيدي - مالحظات افتتاحية 

 والمنطلقات األساسية. من األجندة

  والغايات واألهداف المحاور الخمسة: للمجموعات المنطقي  اإلطار -األول الباب 14:00- 12:45

 
 واإلقليمية والدولية األطر االستراتيجية الوطنية المجموعة األولى: 

 العربية واألممية   الدول األعضاء والمنظمات فريق المشروع والشركاء من مداخالت -

   في الفريق العربيالدول العربية  ممثلي مداخالت -

 البنية التحتية والبيئة القانونية ومناقشة المجموعة الثانية: 

 العربية واألممية   الدول األعضاء والمنظمات فريق المشروع والشركاء من مداخالت -

   في الفريق العربيالدول العربية  ممثلي مداخالت -

 

 استراحة  14:0014:15
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14:1515 30

 

 االقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارةالمجموعة الثالثة: 

 العربية واألممية   الدول األعضاء والمنظمات فريق المشروع والشركاء من مداخالت -

   في الفريق العربيالدول العربية  ممثلي مداخالت -

 التحول الرقمي واإلدماج االجتماعي المجموعة الرابعة: 

 العربية واألممية   الدول األعضاء والمنظمات فريق المشروع والشركاء من مداخالت -

   في الفريق العربيالدول العربية  ممثلي مداخالت -

 السياسات الثقافية واإلعالمية المجموعة الخامسة: 

 العربية واألممية   الدول األعضاء والمنظمات فريق المشروع والشركاء من مداخالت -

 في الفريق العربي الدول العربية  ممثلي مداخالت -

 

 

 األول نهاية اليوم 

 

ي  
 2022  يوليو/ تموز 7الخميس،  -اليوم الثان 

 

 

 لها الدوري والتطوير العربية الرقمية  األجندة تفعيل :الثالث الباب 11:0011:40

 (WORK-IN-PROGRESS) الحوكمة وإطار بناء الشراكات 

 في الفريق العربي الدول العربية  ممثلي مداخالت -

 (WORK-IN-PROGRESS) المقترحة المبادرات الوطنية واإلقليمية 

 في الفريق العربي الدول العربية  ممثلي مداخالت -

ً   الطريق  حول  ومداوالت  مناقشات 12:00- 11:40   العربية/االستراتيجية   الرقمية  األجندة  مسار  على  قدما

   واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا العربية

 واإلعالن( ،االلتزام المبادئ، )الرؤية، األجندة مكونات استكمال 

 والطريق قدما    القادمة الرئيسية المحطات

 الشراكات  وبناء المناصرة قنوات  -

  لألجندة األولي لإلطالق 2022 أيلول/سبتمبر في الموّسع االجتماع توقيت  -

  للتعاون الدولي العربي للمنتدى الثانية للدورة والتحضيرات  الرقمية العربية

  للتنمية الوطنية التقارير واعتماد  ومراجعة  2023  لعام والتنمية الرقمي

 الخ. الرقمية، للتنمية العربي التقرير في المساهمة المستدامة

  التحليل والقياس ورصد تنفيذ الغايات آلياتالثاني: الباب 15:3016:00

 مداخالت فريق المشروع والشركاء من الدول األعضاء والمنظمات العربية واألممية   - 

 في الفريق العربي الدول العربية  ممثلي مداخالت -
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  التصاالت وا المعلومات  لتكنولوجيا الدائمة اللجنة اجتماع -

 والمعلومات  لالتصاالت  العرب  وزراءال لمجلس التنفيذي المكتب  اجتماع -

 والمعلومات  لالتصاالت  العرب  الوزراء مجلس اجتماع -

   العمل ورشة فعاليات  وانتهاء  ختامية مالحظات 12:15- 12:00

رئاسة الفريق العربي  –جامعة الدول العربية   -ا اإلسكو 

 

12  استراحــــة 1513:00

 

 

مداوالت  13:0014:00 لفريق  الرابعةالدورة  استكمال  العربي  والثالثين  ستراتيجية  الا  لبلورة  العمل 

 وفقا آلليات عمل جامعة الدول العربية   –واالتصاالت  المعلوماتتكنولوجيا العربية ل

 توصيات االجتماع الرابع: صياغةالبند  

 للفريق  35ومكان االجتماع  الخامس: موعدالبند  

 ما يستجد من أعمال: البند السادس 

1.   

 

 لفريق العمل العربي  34الدورة اختتام 

 

 


