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  حفل إطالق دراسة اإلسكوا
  حول 

 االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية آفاق

 معلومات أساسية
اد الرقمي في  تخدام إمكانات االقتص وع اس تظهر أهمية أن يأتي موض
ات  ياس انعوا الس عها ص دارة األجندات وجداول األعمال التي يض ص
ألة العرض  ات مس ياس العامة في المنطقة، حيث يجب أن تعالج هذه الس
االت وخدماتها، وكيفية  والطلب على تكنولوجيات المعلومات واالتص

ا في جميع ال خيره ة. تس ادي ة واالقتص اعي ات االجتم اط  نش
  

المعرفة حول المفاهيم المتعلقة باالقتصاد تعزيز تهدف هذه الدراسة إلى 
الرقمي وإلى دعم صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في 
ال  ذا المج ة في ه االت ذات األولوي د المج دي ة على تح ة العربي المنطق

اد وتطوير األجندات الوطنية الرقمية من أ جل دفع التحول نحو االقتص
  الرقمي وتحقيق خطط التنمية المستدامة في البلدان العربية.

  مواضيع البحث والمناقشة

 الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيات االقتصاد الرقمي 

  العالميجوانب العرض والطلب في االقتصاد الرقمي 

 نماذج االبتكار الرقمي الناشئة 

  توصيات ومبادرات -ة في البلدان العربيتقييم االقتصاد الرقمي 

 

  المبدئي البرنامج

  يد محمد علي الحكيم، وكيل  الدكتوركلمة ترحيبية من معالي الس
ادية لألمم المتحدة؛ األمين العام  واألمين التنفيذي، اللجنة االقتص

 واالجتماعية لغربي آسيا، اإلسكوا.

 العرض االفتتاحي

 حيدر فريحات، رئيس شعبة التكنولوجيا من أجل  السيد:  قديمت
 التنمية، اإلسكوا. 

 السيد أيمن الشربيني، رئيس قسم سياسات تكنولوجيا : عرض
فريق  العام ورئيس المشرف(المعلومات واالتصاالت، اإلسكوا 

  ).عمل الدراسة

 كلمات رئيسية

  ،اد والتجارة يد الوزير رائد خوري، وزير االقتص كلمة معالي الس
 الجمهورية اللبنانية.

  ،ارة ر علي، وزير التج اتم الس د الوزير ح ي الي الس ة مع كلم
        جمهورية السودان.

  السيد عبد اإلله الديوه جي، مستشار اإلسكوا اإلقليمي والخبير في سياسات
 ).دراسةال لمراجعة رئيسي(مستشار  واستراتيجيات مجتمع المعلومات.

  المعاونة المعنية بإدارة البرامج في قسم االبتكارالسيدة ليز دنير، الموظفة ،
 .اإلسكوا

  السيدة زهر بو غانم، الباحثة المساعدة في قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات
 .، اإلسكواواالتصاالت

  فريق عمل الدراسة

 ،قسم سياسات تكنولوجيا الموظفة المعنية بإدارة البرامج في  السيدة ميرنا بربر
 ).دراسةفي فريق عمل ال (باحث رئيسي واالتصاالت، اإلسكواالمعلومات 

  السيد سهيل مرين، مستشار اإلسكوا والخبير في سياسات واستراتيجيات
 ).دراسةفي فريق عمل ال رئيسي(مستشار  مجتمع المعلومات


