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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 رـتقري

 المنطقة العربية في  لكترونية  مديري برامج الحكومة اإلل  التاسعجتماع  اال
 2021  ديسمبر/كانون األول  16بيروت،  

 زـموج

التقرير مجريات  يستعرض في المنطقة  الحكومة اإللكترونية   برامج   مديري ل  التاسعجتماع االهذا 
  ديسمبر/كانون األول  16 في  مته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(الذي نظ   العربية،
 .هالتوصيات المقترحة فيويتوقف عند ،  Zoom  عبر المنصة اإللكترونية  2021

اجتمع مديرو ومديرات برامج الحكومة اإللكترونية    ،الجلسة األولى . في  جلستين هذا االجتماع    تضمن و
اللجنة في مجال التعاون والتنمية  في الدول األعضاء في اإلسكوا، واستعرضوا أهم األنشطة التي تنظ   مها 

من االجتماع،   ةالثاني  الجلسةل الرقمي والمؤشرات ذات الصلة. وفي  الرقمية، والحكومة المفتوحة، والتحو  
 .ل الرقمي والحكومة الرقمية في المنطقة العربيةرات والمشاريع المتعلقة بالتحو  ُعرضت بعض المباد
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 ة ـمقدم 

إنشاء منصة لتعزيز الحوار    2013في عام  اقترحت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(   -1
بشأن السياسات والتدابير  اإلقليمي  حول إدارة برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية، ورفع مستوى التنسيق  

 المتصلة بالحكومة اإللكترونية.

برامج الحكومة اإللكترونية في الدول العربية    مديروالتصميم المقترح،    يشارك في هذه المنصة، وفق و -2
 الجتماعات.اتتول ى اإلسكوا تنظيم األنشطة واقتراح جداول أعمال و ،أو ممثلون عنهم

الدول العربية   -3 األهداف األساسية لهذه المنصة التشاور بشأن تحديات الحكومة اإللكترونية في  ومن 
لها؛ وترتيب أولويات العمل في هذا المجال؛ وتعزيز التكامل اإلقليمي باعتماد برامج    للتصدي   بُل  واقتراح سُ 

مشتركة والبحث في إمكانية تطويرها؛ وتبادل الممارسات المثلى والخبرات اإلقليمية في مجال خدمات الحكومة  
ارسات المثلى من مناطق ل تقديم خدمات مشتركة بين الدول؛ ونقل التجارب والمماإللكترونية، والنظر في سُبُ

 نقله إلى المحافل اإلقليمية والدولية.وأخرى؛ والتوصل إلى موقف مشترك للدول األعضاء في اإلسكوا  

 ة.األمانة الفنية لهذه المنص    دوراألمانة التنفيذية لإلسكوا    وتؤدي  -4

  افتراضياً.،  2020سبتمبر/أيلول  13آخرها في   كان في هذا اإلطار،    اجتماعات ثمانيةسكوا  اإلقد عقدت  و -5
  تاسععقد االجتماع السكوا  اإل، ارتأت  19-كوفيد  لظروف الصحية العالمية السائدة بسبب جائحةستمرار اونظراً ال
 ً  .Zoomعبر منصة    افتراضيا

 توصياتال -أوالا 

  تخللتوالنقاشات التي    والمداخالت خالل العروض    ترحُط   التي  التالية  التوصيات  إلى  االجتماع  صخلُ  -6
 :الجلسات

مها اإلسكوا، لتبادل المبادرات  الحكومة اإللكترونية، التي تنظ  مديري  أهمية اجتماعات  التركيز على   )أ(
 ؛الجهود  هدرالوقت وتجنب  كسب  من أجل  الناجحة والدروس المستفادة  

  ضوج الخدماتعلى استخدام مؤشر ن  في المنطقة العربيةتشجيع مديري الحكومة اإللكترونية  )ب(
اإل والنق  الحكومية  التحو    (GEMS)  الةلكترونية  في  المحرز  التقدم  لقياس  كأداة  الوطني  الصعيد  ل  على 

 ؛ الرقمي الحكومي

في   ةالرقمي  والتنميةالتعاون   لزيادة  جميع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة  مشاركة  تعزيز )ج(
 ؛االحتياجات المحلية للمجتمعات على نحو يلب يإدماج الجميع  وجميع القطاعات،  

، وتطوير البنية التحتية المؤسسية،  في الدول العربية إلى المعلومات وتنفيذها  النفاذتعزيز قوانين  )د(
 ؛المستوى المحلي، وتعزيز المشاركة العامة  واعتماد سياسات الحكومة المفتوحة، وضمان التنفيذ على

  في  80أكثر من  باعتبار أن تطوير مدن ذكية تدمج الخدمات العامة في عمليات الحوكمة الحضرية   (ه)
 .المائة من سكان المنطقة العربية يعيشون في المدن 
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 النقاش  مواضيع -ثانياا 

اجتمع مديرو ومديرات برامج الحكومة اإللكترونية    ، الجلسة األولىفي   .جلستين هذا االجتماع   تضمن  -7
مها اللجنة في مجال التعاون والتنمية الرقمية،  في الدول األعضاء في اإلسكوا، واستعرضوا أهم األنشطة التي تنظ  

ُعرضت بعض  من االجتماع،    ةالثاني  الجلسة ل الرقمي والمؤشرات ذات الصلة. وفي  والحكومة المفتوحة، والتحو  
 .ل الرقمي والحكومة الرقمية في المنطقة العربيةرات والمشاريع المتعلقة بالتحو  المباد

 جلسات االجتماع

 االفتتاحية  الجلسة -1

فريحاتالسيد    االجتماع  افتتح  -8 والتكنولوجيا  حيدر  المعلومات  ومجتمع  اإلحصاء  مجموعة  مدير   ، 
  أهمية  لىع   ورك زفي الدول العربية،    لكترونيةاإلالحكومة   مديري   والمشاركين   كاتبالمشار    فرح ب.  سكوافي اإل

 والخدمات الرقمية.  الرقمي  لالتحو    في  نجازاتهاإوالعربية    المنطقةلعرض تجارب   ةمنص   باعتباره  االجتماع

  بمبادرة،  2013  عامدت منذ  ق ُع  التي  لكترونيةاإل  الحكومة  لمديري   السابقة  الثمانيةاالجتماعات    استعرضو -9
في   بهدف  ،سكوااإل  من    لخدماتل التكنولوجيا تسخيرتعزيز التعاون اإلقليمي وتبادل الخبرات واالستفادة منها 

  السيدأدار جلستي االجتماع  و  .األولى   الجلسة  إلى االنتقال  قبل  الحضوربرنامج العمل مع  استعرض    ثم  ،العامة
ا، المستشار اإلقليمي في التكنولوجيا من أجل   ار العو   سكوا.التنمية في اإلنو 

 الجلسة األولى  -2

 عروض وفق ما يلي:  أربعة  هذه الجلسة  تلتخل   -10

قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإل  قد م )أ( الشربيني، رئيس  ،  سكوا السيد أيمن 
   الرقميالتنمية الرقمية والتعاون  المالمح الرئيسية لمشروع  فيه    تناول  عرضاً حول التعاون والتنمية الرقمية،

ومن المتوقع    2020دول في عام    10مشاركة    تشمل  التيالمراجعات الوطنية  ، مع اإلشارة إلى  في المنطقة العربية
حوكمة  في مجال التعاون  المختلفة التي تتضمن    المسارات  أيضاً  عرض. و2021دولة في عام    15أن تشمل  

وطني تعتمد ل  ةاإلنترنت، واستراتيجية رقمية عربي فني   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومشاريع تعاون 
 ؛على المراجعات الوطنية وتشمل مختلف الكيانات والقطاعات

االبتكارإالسيدة نبال    وقد مت )ب( قسم  اإل  دلبي، رئيسة  حول  سكوافي  االقتصادي  ، عرضاً  األثر 
للمنطقة    اتالسياسمستوى   علىتوصيات  الارت إلى أن فأش.  العربية  لحكومة المفتوحة في المنطقةواالجتماعي ل

والتنمية  االقتصادي  الحكومة المفتوحة نتجت عن التقرير المشترك بين اإلسكوا ومنظمة التعاون    في مجالالعربية  
  النفاذقوانين وضع قد شملت    وبي نت أن هذه التوصيات  . األثر االقتصادي واالجتماعي للحكومة المفتوحة بشأن 

إلى المعلومات وتنفيذها، واعتماد سياسات الحكومة المفتوحة، وتطوير المؤسسات، واعتماد استراتيجية البيانات  
القدرات الفنية   فضالً عن المفتوحة   الحكومة المفتوحة على المستوى   إتاحة  في مجالتطوير  البيانات، وتنفيذ 
ل الشفافية، وتزيد من الكفاءة في الخدمات العامة،  المساءلة من خالز  تعز  الحكومة المفتوحة  أن    . وذكرتالمحلي

العديد من   وأضافت أن .  ضمان توفر البيانات الحكومية المفتوحة وإتاحة استخدامهاقيمة من خالل الوتضيف  
  وتونس،)األردن،   ذات الصلةسياسات  ال وضعتقدماً نحو الحكومة المفتوحة من خالل   أحرزت  الدول العربية

وأك دت  اليمن(.  و  المغرب،ولبنان،  و  ،السودان و  ،تونسوإلى المعلومات )األردن،    النفاذوالمغرب( واعتماد قوانين  
 ؛حاجة إلى بذل جهود كبيرة لتعزيز المشاركة اإللكترونية في المنطقة العربيةعلى ال
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أجل التنار العو  السيد نو   وقد م )ج( ، عرضاً  سكوامية في اإلا، المستشار اإلقليمي في التكنولوجيا من 
ل الرقمي والمؤشرات على محاور التعاون الفني الحالية والمقترحة    فرك ز.  حول التعاون الفني في مجال التحو 

االبتكار ونقل  ل الرقمي، وسياسات التكنولوجيا الجديدة، وفي مجال التكنولوجيا، وهي: الحكومة الرقمية والتحو  
إلى مجاالت .التكنولوجيا السياسات والمؤشرات  مستوى  ل الرقمي على  العمل التفصيلية في التحو    ثم تطرق 

على تحليل استمارات مؤشر جار  والبيانات المفتوحة. وأشار إلى أن العمل   نضوج الخدمات الحكومية  حالياً 
  أهم األنشطة المنجزة  عرض أمثلة عن و  .2022في بداية عام    يصدرس  الصلة  ذي التقرير    أن و  الةاإللكترونية والنق  

  ،الجديدة   التكنولوجيات، والرقميل  الحكومة الرقمية والتحو  لك ذ في  ، بما2021عام  في    في مجال التكنولوجيا
نت وضع  وتضم  األعضاء   الدولالعديد من   شملت  األنشطة  أشار إلى أن وواالبتكار من أجل التنمية المستدامة.  

والمشاركة اإللكترونية، والتحو  الحوسبة  متعلقة بسياسات   االصطناعي،  ل الرقمي، ونقل  السحابية، والذكاء 
الحكومة  عن التقدم في قياس مؤشر نضوج خدمات    لمحةً وعرض  التكنولوجيا، فضالً عن فعاليات بناء القدرات.  

المنطقة العربية  الة لتقييموالنق  اإللكترونية   التجارة  عل  19-كوفيد  جائحة  أثر، والتقدم المحرز في  قطاعات  ى 
 ؛اإللكترونية والتعليم والصحة

في  تعزيز المدن الذكية  في جامعة األمم المتحدة، عرضاً عن  الدولي  وقد م السيد سليم الزغبي، الخبير   (د)
في تطوير الحكومة الرقمية لتلبية االحتياجات المحلية  يٌ  أساس تعزيز المدن الذكية    وذكر أن لكترونية.  برامج الحكومة اإل 

التركيز على تحسين التطبيقات الذكية والسياسات الذكية نحو الحكومة المفتوحة،    وأك د على ضرورةأفضل.    على نحو
 .على المستوى المحلي   هاوتنفيذمشاريع قائمة بذاتها  ووضع خطوات واضحة مع مراحل تجريبية الستكشاف  

 ثانيةالالجلسة   -3

الجلسة مداخالت لممثلي الدول األعضاءتضم   -11 هذه  إلىنت  ل الرقمي في النظام  التحو    ، تطرقوا فيها 
  ،المشاركة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية   رحلة والجزائر،  ل الرقمي في  التحو  و ،الضريبي في قطر

يلي   ما وفيل الرقمي في ليبيا. ة في التحو  برانييفلسطين؛ ودور التشريعات الس  دولة  الحكومة اإللكترونية فيو
 :ملخص عن هذه المداخالت

وزارة االتصاالت  في  مت السيدة مشاعل الحمادي، الوكيلة المساعدة لشؤون الحكومة اإللكترونية  قد  )أ(
قت إلى  في قطر.   النظام الضريبيل الرقمي في  عرضاً عن التحو  وتكنولوجيا المعلومات في قطر  مراحل  وتطر 

القوانين ذات  ، ووضع  وإطالق النظام الضريبي  ،شملت تشكيل الهيئة العامة للضرائب  التيل الرقمي  التحو   هذا
الوصول بشكل أسرع إلى   وأنه أتاح  خدمة ضريبية 58الضريبي في قطر يشمل  النظام وأشارت إلى أن الصلة.  

  ها على نحووتحليل  هاوتتبع  البيانات ة إلى إدارةالشفافية، وتوفير الوقت والموارد، باإلضافتحقيق  البيانات، و
الضريبيوأضافت أن  أفضل.   اعتمد تطوير النظام  السليم للمشروع  قد  بُ  ،على التنفيذ  ودعم    ،عدوالعمل عن 

وأصحاب   الجهاتالشبكات اإللكترونية مع جميع  بناء  و  ،الموظفين وخبراء التكنولوجيا واألرشفة اإللكترونية
 ؛المصلحة المشاركين في النظام الضريبي

مولود لحام، مدير مجتمع المعلومات في وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية  وألقى السيد   )ب(
يُعتمَد  ل الرقمي في الجزائر  التحو    أن   فأشار إلى.  وزارةلعبد الرزاق هني، األمين العام لالسيد  في الجزائر، كلمة  

يجري تطوير البنية التحتية الوطنية لتكنولوجيا  وأضاف أنه  لتنمية الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية.  تحقيق اكوسيلة ل
الالمعلومات واالتصاالت   أجل تعزيز  الضوئية  توصيلية  القدرات  من  األلياف    الةوالتكنولوجيا النق  باستخدام 

ل الرقمي في الجزائر  لدعم التحو    2021تشكيل ثالث هيئات في عام   وذكر أنه جرى المتقدمة.    الصناعيةواألقمار  
أجل  وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ذلك التجارة    في  االقتصاد الرقمي، بماتطوير  من 

 ؛اإللكترونية والدفع اإللكتروني
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هيئة الحكومة  في    لمشاريعالمشرف العام على االستراتيجية وام السيد عبد الرحمن المطيري،  قد و )ج(
فأشار إلى أن    لكترونية في المملكة.المشاركة المجتمعية اإل  المملكة العربية السعودية، عرضاً عن في الرقمية  

لتبادل المعلومات وإشراك الناس في االستشارات    التكنولوجيااستخدام    تعتمد علىمنهجيات المشاركة اإللكترونية  
إلى تمكين الناس ليكونوا أصحاب أعمال   تهدف  المبادرة ذكر أن هذهواإللكترونية واتخاذ القرارات اإللكترونية.  

مجموعة بيانات   6,400مشاركة أكثر من    تتيح   بوابة البيانات المفتوحةأن و،  وشركاء في تطوير أنظمة االبتكار
ق إلى ال  .ن ورجال األعمال والمبتكر  ذلك  في  ، بماالجميع  يمكن أن يستخدمهات مختلفة  في مجاال هاكاثون  وتطر 

التطبيقات والخدمات الوطنيةالذي جرى تنظيمه  وطني ال الخدمات، وإلى  لتحفيز تطوير  تقييم   الذي يتيح   نظام 
 ؛اإلبالغ عن التحديات وتحديد األداء الجيد

م )د( فادي  السيد  االتصاالت  ل  العام  مديرالرجانة،  واستعرض  وزارة  في  اإللكترونية  لحكومة 
  من الخطة الوطنية للتنمية الذي هو جزءبرنامج الحكومة اإللكترونية  فلسطين،    دولة  وتكنولوجيا المعلومات في

إلى    يهدف  البرنامج وأشار إلى أن تعزيز الخدمات الحكومية وتلبية االحتياجات العامة. ويُعنى ب  (2021-2023)
االستراتيجيات والسياسات    في إطار  وتحسين أداء الحكومة  ،وإشراك الناس في صنع القرار  ،تحسين نوعية الحياة

المفاهيم والبيانات.  تنسيق  الذي يتيح  البيانات    جرى تطوير نظاموأضاف أنه  الوطنية والقانونية ونظام تبادل 
X-Road بوابة  تطوير خطوط عمل، و 10ل الرقمي تعتمد على استراتيجية وطنية للتحو  إقرار  نقل البيانات، ول

 ؛خدمة تتيح الدفع اإللكتروني  17لخدمات الحكومة اإللكترونية تشمل  

مصرف ليبيا المركزي، عرضاً عن  في   سايبر ليبيامشروع  م السيد نبيل أبو جناح، نائب مدير  قد و (ه)
ل الرقمي مع إبراز نقاط دور التشريعات السيبرانية في التحو    وتطرق إلىبرانية في ليبيا. يمبادرة التشريعات الس

حاجة  ال  وأك د على.  هذا المجال  في  القوانين القائمةاستعرض  و  ذات الصلة،  القوة والضعف والفرص والتحديات
 .ل الرقميفي التحو   إلى استراتيجية وطنية واضحة تساعد على المضي قدماً 

 الختاميةالجلسة   -4

 :يلي جرى نقاش الخطوات المقبلة مع المشاركين والمشاركات، واالتفاق على ما -12

 في االجتماع المقبل؛  للحوار  أكبر  مساحة  تخصيص )أ(

 سكوا لالستفادة من مختلف المشاريع التي يجري العمل عليها؛التعاون مع اإلتعزيز   )ب(

  لالتحو  تشجيع الدول العربية على تعزيز التعاون البيني لالستفادة من التجارب الناجحة في مجاالت   )ج(
 .الرقمي

 تنظيم األعمال -ثالثاا 

 التاريخ والمكان -ألف

،  2021  ديسمبر /كانون األول  16  في  في المنطقة العربيةلمديري الحكومة اإللكترونية    التاسعاالجتماع    دق ُع -13
 .19-كوفيد  جائحةب  المرتبطةنظراً للظروف الصحية العالمية    Zoom  لكترونيةاإل  المنصة عبر

 المشاركون -باء

عربية  13من    كةومشار    اً مشارك  49االجتماع    حضر -14 هذا  من    المرفق   في  أسماؤهم  ترد  ،دولة 
  .التقرير
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 )*(المرفق

 قائمة المشاركين

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 لهاشميةاالمملكة األردنية 
 

 نبيل أبو سلالسيد 

 لكترونيةالحكومة اإلمدير 
 الرقمي والريادةاالقتصاد وزارة  

 
 توفيق أبو بكرالسيد 

واالس  تراتيجياتمدير السياسات 
 

 تونس
 

 خالد السالميالسيد 
 مدير وحدة الحكومة اإللكترونية

 رئاسة الوزراء
 

 رياض الوسالتيالسيد 
 وحدة الحكومة اإللكترونية

 رئاسة الوزراء
 

 الجزائر
 

 مولود لحامالسيد 
 مدير مجتمع المعلومات

 البريد والمواصالت السلكية والالسلكيةوزارة  
 

 زروقي لعرجالسيد 
 منسق التعاون

البريد والمواصالت السلكية والالسلكية  وزارة 
 

 علي نبيالسيد 
البريد والمواصالت السلكية والالسلكية  وزارة 

 
 الجمهورية العربية السورية

 
 محمد محمدالسيد 

واالستراتيجيات  مدير السياسات 
االتصاال  ت والتقانةوزارة 

 
 سلطنة عُمان

 
 عبد العزيز الخروصيالسيد 

بالمديرية العامة للتحو    ل الرقمي وتمكين القطاعاتمدير عام 
وتقنية المعلومات النقل واالتصاالت   وزارة 

 إبراهيم بن طالب بن مبارك الورديالسيد 
بالمديرية العامة للتحو    وتمكينل الرقمي مدير مساعد 

 القطاعات

وتقنية المعلومات النقل واالتصاالت   وزارة 
 

 سالمه بنت خلفان بن خميس البرطمانيةالسيدة 
بالمديرية العامة للتحو  مديرة التميُّ  وتمكينل الرقمي ز الرقمي 

 القطاعات
النقل   وتقنية المعلوماتوزارة   واالتصاالت 

 
 سالم بن سعيد الريامي بنيعقوب السيد 

 وتمكينل الرقمي مدير البوابة الرقمية بالمديرية العامة للتحو  
باإل  نابةالقطاعات 

وتقنية المعلومات النقل واالتصاالت   وزارة 
 

 محمد الهدبايالسيد 
وتقنية   النقل واالتصاالت   المعلوماتوزارة 

 
 دولة فلسطين

 
 رانيا جابر السيدة 

 مديرة تكنولوجيا المعلومات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  وزارة 

 
 فادي مرجانةالسيد 

 المدير العام للحكومة اإللكترونية
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  وزارة 

 
 سليم الزغبيالسيد 

 خبير دولي
 

 قطر
 

 الحماديمشاعل السيدة 
 ةمساعد ةوكيل

االتصاالت  وتكنولوجيا المعلومات وزارة 
 

 حسن الخاجةالسيد 
االتصاالت  وتكنولوجيا المعلومات وزارة 

 
 رفعت دازانالسيد 
 وتكنولوجيا المعلومات االتصاالتوزارة  

_________________ 

 )*( صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني. 
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 دولة الكويت
 

 عمار الحسينيالسيد 
 نائب المدير العام

 المعلوماتالجهاز المركزي لتكنولوجيا  
 

 عبد الكريم الفوزانالسيد 
 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 
 ايمان حجيةالسيدة 

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
 

 منى سليمالسيدة 
 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 
 النقي سندس السيدة

 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
 

العتيبيالسيدة   وفاء 
 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 
 دولة ليبيا

 
 نبيل أبو جناحالسيد 

 نائب مدير سايبر ليبيا
 مصرف ليبيا المركزي

 
 المملكة المغربية

 
 نور الدين لصفرالسيد 

 ل الرقمي للمجتمعرئيس قسم التحو  
 وكالة التنمية الرقمية

 
 خالد أعقاءالسيد 

 ةمدير الحكومة الرقمي
 التنمية الرقميةوكالة  

 المملكة العربية السعودية
 

 عبد الرحمن المطيريالسيد 
 مدير السياسة والمشاريع

 هيئة الحكومة الرقمية
 

 ماجد الحيدرالسيد 
 هيئة الحكومة الرقمية

 
 مسفر الغامدي  السيد 

 هيئة الحكومة الرقمية
 

 رانيا عيدالسيدة 
 هيئة الحكومة الرقمية

 
 نواف السواغالسيد 

 هيئة الحكومة الرقمية
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 محمد بوباالسيد 
التحو    دارةل الرقمي واالبتكار وعصرنة اإلوزارة 

 
 الجمهورية اليمنية

 
 طارق المذحجيالسيد 

 الوكيل المساعد لجهاز اإلحصاء
 رئيس المكتب الفني

 
 صفاء معطيالسيدة 

 اإلحصاء  مدير عام
 

 
 
 
 

 
لغربي آسيا  -باء  اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

 
 حيدر فريحاتالسيد 

والتكنولوجيا  مدير مجموعة اإلحصاء، ومجتمع المعلومات 
 اإلسكوا

 
 يمن الشربينيأالسيد 

تكنولوجيا المعلومات    واالتصاالترئيس قسم سياسات 
 اإلسكوا

 

 نبال إدلبيالسيدة 

 رئيسة قسم االبتكار
 اإلسكوا

 
االسيد  ار العو   نو 

 مستشار إقليمي
 اإلسكوا
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 بربر ميرنا الحاجالسيدة 
 برامج  ةمسؤول
 اإلسكوا

 

بالسيدة   غانمو زهر 
 مساعد باحث

 اإلسكوا
 

 ريتا وهبيالسيدة 
 اإلسكوا

 
 محمد نهارالسيد 

 اإلسكوا  
 

ب السيدة  ديوينور 
 اإلسكوا

 

 ملك وهبيالسيدة 
 اإلسكوا

 
 تاله الدبس  السيدة 

 اإلسكوا
 

 ستيفاني كوساالسيدة 
 اإلسكوا

 
 دياال سعدالسيدة 
 اإلسكوا
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