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EUNITED NATIONS 

  (اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة
  

 ين اإلسكوا وجامعة الدول العربيةورشة العمل المشتركة األولى ب
 واالتصاالتاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات  /تطوير األجندة الرقمية العربية ل

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالعربية ل ةستراتيجياللدورة الثانية والثالثين لفريق العمل العربي حول اا حدث مستقل على هامش
  2021 مارس/آذار 23-24

  بيروت والقاهرة بتوقيت 15:30 الى 12:30ساعة من ال

  
  جدول األعمال

  

  2021 مارس/آذار 23الثالثاء،  األول:اليوم 

  

ستراتيجية الحول ا العمل العربي الدورة الثانية والثالثين لفريقافتتاح مداوالت و13:00-12:30
 آلليات عمل جامعة الدول العربيةوفقا  – واالتصاالت تكنولوجيا المعلوماتالعربية ل

  

  تمهيدي عرضو العمل لورشة الفعلي االفتتاح13:15-13:00
اإلنكليزية)وة تين العربي(باللغ

ة  قدّمت  روع اللمحة عامة عن التمهيدية الجلس ترك لمش األجندة الرقمية  بلورةالمش
تراتيجية/العربية االت اس لطةً ، تكنولوجيا المعلومات واالتص وء على مس الرؤية  الض

  طار العمل والمنهجية.وإ

 افتتاحيةمالحظات  
األمانة العامة  ،مدير تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات السيد خالد والي - 

  لجامعة الدول العربية

رئيس مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع مدير/، السيد يوراي رايشان - 
المعلومات، والتكنولوجيا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 (اإلسكوا)

 لورشة العمل والتنظيمي يامجروالب االستراتيجيالسياق  حولداخلة اإلسكوا م

 رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالسيد أيمن الشربيني،  - 
 ا، اإلسكوللدول العربيةالرقمية برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية ومدير 

o للدول العربيةالرقمية برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية  مالمح 
المشروع المشترك لبلورة األجندة الرقمية  نبذة عنو

  االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالعربية/

 مناقشة
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 مختلفة مناطق في اإلقليمية الرقمية التنمية أجندات حول عامة لمحة :ىاألول الجلسة13:20-13:15
  العالم من

اإلنكليزية)وة تين العربي(باللغ

المفوضية األوروبية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، ولجنة األمم  تستعرض 
ادية ألميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،  ولجنة األمم المتحدة المتحدة االقتص

ادية واالجتماعية آل يا والمحيط الهادئ االقتص تراتيجيات  األجندات بإيجازس واالس
ورألطر وا: االقائمةالرقمية اإلقليمية  الدروس و لمنهجيات والنجاحات وأوجه القص

تفادة،  تفادة منها في إعداد األجندة الرقمية العربية/االمس تراتيجيةوكيفية االس  س
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

رئيس قسم سياسات تكنولوجيا ، السيد أيمن الشربيني :ميّسررئيس الجلسة وال 
للدول الرقمية برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية ومدير  المعلومات واالتصاالت

  ااإلسكو، العربية

مجموعة اإلحصاءات، ، مساعد للشؤون االقتصادية، السيدة ريتا وهبه: المقرر
  اإلسكوا ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا،

  )األوروبية المفوضية( األوروبيةالرقمية األجندة  -  
، مدير إدارة استراتيجية السياسات والتواصل، مدير شبكات السيد تيبو كالينر

المفوضية  ،CONNECT -االتصاالت العامة، المحتوى والتكنولوجيا 
  األوروبية

  )االقتصادية ألفريقيااألمم المتحدة  لجنة(األجندة الرقمية األفريقية  - 
، مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد السيد جان بول آدم

 اللجنة االقتصادية ألفريقياالطبيعية، 

االقتصادية ألمريكا األمم المتحدة لجنة ( ميركا الالتينيةاألجندة الرقمية أل - 
  )الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

، مسؤول الشؤون االقتصادية، االبتكار السيد سيباستيان روفيرا
اللجنة االقتصادية والتكنولوجيات الجديدة، قسم اإلنتاج واإلنتاجية واإلدارة، 

 ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

االقتصادية لجنة األمم المتحدة (آلسيا والمحيط الهادئ الرقمية األجندة  - 
  )واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحد  إدارة، مديرة السيدة تيزيانا بوناباس
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئمن مخاطر الكوارث، 

إطار التنمية الرقمية العربية وآلية االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية /  - 
(لجنة األمم  لتنمية الرقميةاألجندات الرقمية الوطنية/التقرير العربي ل

  )لغربي آسيا، اإلسكوااالقتصادية واالجتماعية المتحدة 
  ، مستشار اإلسكواالسيد منصور فرح

 مناقشة
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 المعلومات تكنولوجيا ستراتيجياتا/الرقمية ألجنداتا حول نقاش حلقة :الثانية الجلسة  15:30-14:20
 عربية)(باللغة ال                 )العربية الدول (مداخالت العربية المنطقة في واالتصاالت

ة  تراتيجي ا منظورال تتناول هذه الجلس توى الوطنيللدول العربية الس  كّملتل، على المس
سة األولى، تهالذي تناول وجهات النظر العالميةاألخرى و منظور األقاليم  قدّمتحيث  الجل

واالستراتيجيات الوطنية الحالية (أو المرتقبة): األطر  األجنداتلمحة عامة عن  الجلسة
ور  توى الوطني؛ ووالمنهجيات والنجاحات وأوجه القص تفادة على المس الدروس المس

تفادة منها في والنظر في كيفية  تراتيجيةإعداد األجندة الرقمية العربية/اوإمكانية االس  س
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 األعضاء) الدول/الوطنيون(الشركاء 

ة  ة الجلس يدة ميرنا بربر: رئيس ات تكنولوجيا ، الس ياس م س مديرة البرامج في قس
االت،  اءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا، المعلومات واالتص مجموعة اإلحص

  اإلسكوا
  سكوا، مستشار اإلالسيد منصور فرح :ميّسر الجلسة

يد المقرر ؤولحازم حّزة، : الس االت وتقنية  إدارة ،تقنية المعلومات مس تنمية االتص
  األمانة العامة لجامعة الدول العربية، المعلومات

 تكنولوجيا المعلوماتلستراتيجيات الوطنية الامداخالت الدول العربية حول  -  
أو قيد التنفيذ أو ، القائمة( رقميةالوطنية للتنمية ال جنداتواأل واالتصاالت

  )للغة العربية بحسب الترتيب األبجدي( )لهايجري التخطيط التي 
 ارةوز ،مدير السياسات واالستراتيجيات ،توفيق أبو بكرالسيد  .1

 األردنية الهاشميةالمملكة  ،االقتصاد الرقمي والريادة
العامة هيئة اختصاصي الترخيص والربط البيني، ال السيد عمر النمر، .2

 اإلمارات العربية المتحدة رقمية،والحكومة ال االتصاالتقطاع تنظيم ل
وزارة تكنولوجيات  ،مدير عام تقنيات االتصال، السيدة ثريا الزين .3

 الجمهورية التونسية ،االتصال والتحول الرقمي
وزارة  ،المركز القومي للمعلومات ،ير العامدالم، باختالسيد إبراهيم  .4

 جمهورية السودان ،مجلس الوزراء
دائرة التخطيط  ،مدير قسم التخطيط ،محمود السيدة بان محمد علي .5

 جمهورية العراق ،االتصاالتوزارة والمتابعة، 
ير دائرة شؤون االتصاالت مد، راشد بن عبدهللا العلوي السيد .6

 سلطنة ُعمان ،النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات ارةوز ،والبريد
 ،مدير عام اإلدارة العامة للحكومة اإللكترونية ،ةفادي مرجانالسيد  .7

 فلسطين ،االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ارةوز
المركزية للعالقات  المشرف على اإلدارة عزيز،السيدة سماح  .8

جمهورية مصر  ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الدولية
 العربية

ة والتطوير واإليقاظ مدير البنى التحتي ،الحسن بابالسيد  .9
التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات اإلعالم  ةراوز ،التكنولوجي
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ،واالتصال

مناقشة
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  2021 مارس/آذار 24اليوم الثاني: األربعاء، 

 األجندة لبلورة المشترك المشروع حول الرئيسيين الشركاء منظور :ةالثالث الجلسة 13:45-12:30
 الهيئات (مداخالت واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا العربية/استراتيجية الرقمية
 )المتحدة األمم منظماتو العربية

 )واإلنكليزية عربية(باللغتين ال
 خمس دقائق لكل منظمة

ة  يين من الهيئات العربية ومنظمات األمم المتحدةل تتيح هذه الجلس ركاء الرئيس  ،لش
األجندة الرقمية العربية/استراتيجية تكنولوجيا  لبلورةن في المشروع المشترك المساهمي

  في المجال ومساهماتهم المرتقبةمنظورهم تقديم  ،المعلومات واالتصاالت

ة:   يد خالد واليرئيس الجلس االت وتقنية المعلومات الس األمانة  ،مدير تنمية االتص
  العامة لجامعة الدول العربية

ة ر الجلس يدة ميرنا الحاج بربر :ميّس ات تكنولوجيا الس ياس م س ، مديرة البرامج في قس
االت،  اءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا، المعلومات واالتص مجموعة اإلحص

  اإلسكوا

يدة ريتا وهبه: المقرر ادية، الس ؤون االقتص اعد للش اءات، ، مس مجموعة اإلحص
  اإلسكوا ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا،

 العربية الشركاء من المنظمات 

لالقتصـاد  االتحاد العربي ،مستشار التخطيط االستراتيجي، السيد أيمن غنيم -1
 مجلس الوحدة االقتصادية العربية/الرقمـــي

لمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال ا ،المدير العام، السيد محمد بن عمر -2
 (اإليكتوا) والمعلومات

مكلٌف باإلشراف على إدارة البحوث والدراسات ، السيد مصطفى الخطاب -3
 (أرادو)العربية للتنمية اإلدارية  المنظمة ،واالستشارات

 األممية دوليةالمنظمات المن  الشركاء

المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي  منسق البرامج،، السيد كريم عبد الغني -1
  القاهرة، لالتصاالت

المعلومات  رئيس قسم سياسات تكنولوجيا، السيد توربيورن فريدريكسون -2
  ، جنيف)نكتادواأل( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةواالتصاالت، 

إدارة الشؤون االقتصادية ، مسؤول الحوكمة واإلدارة العامة، السيد دنيز سوزار -3
 ، نيويوركواالجتماعية، األمم المتحدة

، رة االتصاالت السلكية والالسلكيةكلية إداباحث مشارك، ، السيد بول هكتور -4
األمم منظمة ، )LITEMاالبتكار والتكنولوجيا واالقتصاد واإلدارة ( مختبر

 بالقاهرةاليونسكو مكتب ، المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 مناقشة
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 الراهن الوضع حول مستديرة مائدة :نوقش ما وخالصة حصاد :ةالرابع الجلسة 14:45-13:45
  قدماً  والطريق

 عربية)الة (باللغ 

ة تلخص  ت هذه الجلس ابقةالنتائج واالس ات الس ية للجلس ؛ وتقيّم مخرجاتها نتاجات الرئيس
تراتيجية/المقترح لألجندة الرقمية العربيةعطي لمحة عن الهيكل كما وت تكنولوجيا  اس

االت ية و، المعلومات واالتص ارات اإلقليمية الرئيس ، 2021خالل عام  الموازيةالمس
تراتيجية وت تفادة منها في إعداد األجندة الرقمية العربية/اس نظر في كيفية وإمكانية االس
 ولوجيا المعلومات واالتصاالت، الطريق إلى األمام والخطوات التالية.تكن

رئيس قسم سياسات تكنولوجيا السيد أيمن الشربيني، : ميّسررئيس الجلسة وال 
للدول الرقمية برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية ومدير  المعلومات واالتصاالت

  ااإلسكو، العربية

يدة ريتا وهبه: المقرر ادية، الس ؤون االقتص اعد للش اءات، ، مس مجموعة اإلحص
  اإلسكوا ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا،

 ملخص عن الجلسات السابقة -  

الهيكل المقترح لألجندة الرقمية العربية/استراتيجية تكنولوجيا المعلومات  - 
 واالتصاالت

ألجندة الرقمية المسارات الموازية لمسار ا معالمحتملة أوجه التآزر 
لمؤتمر ا( 2021خالل  العربية/استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

والمنتدى  ،له والعملية التحضيرية )WTDC-2021( العالمي لتنمية االتصاالت
وأجندة العربي رفيع المستوى الثالث حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

2030 )AHLEF( لحوكمة اإلنترنت السادس ، والمنتدى العربي)IGF-VI( 
 والعمليات التحضيرية ذات الصلة)

َ لخطوات التالية والطريق ا -   قدما

 موّجهة مناقشة

  

  ورشة العملفعاليات وانتهاء   مالحظات ختامية 15:00-14:45

لفريق العمل العربي حول استراتيجية تكنولوجيا رئيس االسيد عبد المنعم،  - 
 جامعة الدول العربية ،المعلومات واالتصاالت

األمانة العامة  ،مدير تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات السيد خالد والي - 
 لجامعة الدول العربية

 رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالسيد أيمن الشربيني،  - 
  ااإلسكو، للدول العربيةالرقمية برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية ومدير 

رئيس مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع مدير/، السيد يوراي رايشان - 
 اإلسكواالمعلومات، والتكنولوجيا، 
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ستراتيجية الاحول  العمل العربي الدورة الثانية والثالثين لفريقمداوالت استكمال 15:30-15:00
 العربية آلليات عمل جامعة الدولوفقا  – واالتصاالت تكنولوجيا المعلوماتالعربية ل

  

 


