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  رـتقري
  

  االتصاالتالمعلومات واجتماع الخبراء حول تطبيقات تكنولوجيا 
  ترونية في القطاع العاموالخدمات اإللك

  2009تموز/يوليو  21- 20 ،بيروت
  

  موجـز
  

نظمت إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
اجتماع الخبراء حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية في (اإلسكوا) 

.  وھدف ھذا 2009تموز/يوليو  21و 20يومي  ،ي ُعقد في بيت األمم المتحدة في بيروتالقطاع العام، الذ
االجتماع إلى مناقشة التحديات التي تواجه تطوير واستثمار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

الناجحة وعرض بعض التجارب  بلدان األعضاء في اإلسكوا،الوالخدمات اإللكترونية في القطاع العام في 
  . وتبادل الخبرات في ھذا المجال

  
نتائج الملموسة التي حققھا استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وقد ُنظم ھذا االجتماع في ضوء ال  

.  وتناول واالتصاالت في القطاع العام في العديد من البلدان المتقدمة والنامية في السنوات األخيرة
اإلسكوا في ھذا المجال والتي سيتم إثراء محتواھا في ضوء النقاشات االجتماع الدراسة التي تعدھا 

تبادل الخبرات ومناقشة والتوصيات التي خلص إليھا االجتماع.  وُعقدت في إطار االجتماع جلسات ل
أفضل الممارسات، فضالً عن مناقشة متطلبات تحسين تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ة، بما فيھا البنية األساسية، واألطر القانونية، والموارد البشرية.  كما ُعقدت جلسة والخدمات اإللكتروني
لمناقشة الخطوات المستقبلية وسبل تسريع نشر ھذه التطبيقات في القطاع العام وتوفير الخدمات 

  اإللكترونية بطريقة أكثر فعالية.
  

ة يمثلون الھيئات واإلدارات الحكومية بلداً من المنطقة العربي 12مشاركاً من  21وحضر االجتماع   
التي ُتعنى بالخدمات اإللكترونية في القطاع العام، ووزارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، 

  والتعليم، إضافة إلى خبراء من القطاع الخاص والجامعات.
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  ةـمقدم
  
جيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية فرصة ممتازة للقطاع العام في تقدم تطبيقات تكنولو  - 1

المنطقة العربية، حيث يساھم استخدامھا في أتمتة إدارات القطاع العام ووضع قاعدة سليمة لإلصالح اإلداري، 
إلى زيادة الشفافية  كما يسھل استثمار ھذه التطبيقات الوصول إلى المعلومات والخدمات اإللكترونية، مما يؤدي

وبالتالي تحسين ثقة المواطنين في الحكومة، وتعزيز دور القطاع العام في عملية التنمية المستدامة.  وعلى 
الرغم من وجود العديد من التحديات والعوائق التي تواجه استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ية، وال سيما في القطاع العام، فقد شھدت المنطقة، وخاصة في بلدان والخدمات اإللكترونية في البلدان العرب
ً في مجال تطوير ھذه التطبيقات والخدمات  ً ملموسا مجلس التعاون الخليجي، خالل األعوام المنصرمة تقدما

  واستثمارھا في عدة مجاالت.
  
أن  (*))2003(جنيف،  وقد أكدت خطة العمل المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات  - 2

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لھا فوائد في جميع جوانب الحياة، إذ أنھا يمكن أن تدعم التنمية 
المستدامة في مجاالت اإلدارة العامة واألعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة 

التي نصت على أن ذلك  7لكترونية الوطنية، بحسب ما ورد في الفقرة جيم والعلم في إطار االستراتيجيات اإل
ينبغي أن يشمل إجراءات في القطاعات التالية: الحكومة اإللكترونية، واألعمال التجارية اإللكترونية، والتعليم 

لكترونية، والعلم اإللكتروني، والصحة اإللكترونية، والتوظيف اإللكتروني، والبيئة اإللكترونية، والزراعة اإل
  .اإللكتروني

  
وفي إطار الجھود التي تبذلھا اإلسكوا من أجل تقليص الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات تنموي   - 3

شامل في المنطقة، نظمت إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا اجتماع خبراء حول تطبيقات 
ت اإللكترونية في القطاع العام، عقد في بيت األمم المتحدة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدما

.  وھدف االجتماع بشكل أساسي إلى: (أ) استعراض ومناقشة 2009تموز/يوليو  21و 20بيروت، يومي 
الدراسة التي أعدتھا اإلسكوا حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية في القطاع 

البلدان األعضاء في اإلسكوا؛ (ب) استعراض أفضل الممارسات والتجارب في المنطقة العربية من  العام في
أجل زيادة الوعي وتبادل الخبرات فيما بين خبراء بلدان المنطقة؛ (ج) تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه 

عمل يتضمن مجموعة من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع العام؛ (د) وضع إطار 
التوصيات من أجل تعزيز نشر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية في القطاع 

  العام في منطقة اإلسكوا. 
  
ً من 21وقد حضر االجتماع   - 4 المدراء والمعنيين في القطاع العام والمؤسسات األكاديمية  مشاركا

بلداً من البلدان األعضاء في اإلسكوا، إضافة إلى  11ير الحكومية ويمثلون والقطاع الخاص والمنظمات غ
مشارك من تونس.  وُعقدت في إطار االجتماع سبع جلسات قُدمت فيھا عروض ودارت مناقشات حول واقع 
 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية في بلدان المنطقة، والنفاذ إلى الخدمات

اإللكترونية، واآلفاق المستقبلية للخدمات اإللكترونية، وجرى االطالع على تجارب ناجحة في تطبيق الحكومة 
اإللكترونية ضمن منطقة اإلسكوا وخارجھا.  وكانت النتيجة الرئيسية لالجتماع مجموعة من التوصيات التي 

ً لتعزيز نشر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واال تصاالت واستثمار الخدمات اإللكترونية في تشكل إطاراً عاما
  القطاع العام مع أخذ التحديات والمعوقات الموجودة في المنطقة في االعتبار.

                                                            
 ) يمكن زيارة العنوان التالي:2003المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات (جنيف،  لالطالع على خطة العمل (*)

A.doc-0005!!MSW-DOC-WSIS-s/md/03/wsis/doc/S03-http://www.itu.int/dms_pub/itu. 
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  التوصيات  -أوالً 
  
  صيات التالية:خلص االجتماع إلى التو  - 5
  

ية ووضع استراتيج ،صياغة رؤية وطنية لتقديم الخدمات اإللكترونية ومكننة األعمال اإلدارية  (أ)  
  وطنية وخطة عمل لتحقيق ھذه الرؤية؛ 

  
العمل على تكامل االستراتيجية الوطنية الخاصة بتقديم الخدمات اإللكترونية مع االستراتيجيات   (ب)  

  الوطنية األخرى ذات العالقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتطوير اإلداري؛ 
  

نفيذ الخطط االستراتيجية لتقديم الخدمات اإللكترونية تأمين الدعم السياسي وااللتزام الحكومي لت  (ج)  
  وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

  
شراك جميع الفرقاء في المجتمع، أي القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية إ  (د)  

  والمواطنين، في وضع الخطط االستراتيجية ومتابعة تنفيذھا؛
  

  )(  الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ تطبيقات تكنولوجيا على  التركيز
  المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية وتحسين نوعيتھا وأساليب وطرق تقديمھا؛

  
إيجاد الھياكل المؤسسية الضرورية لتطوير الخدمات اإللكترونية وتنفيذ مختلف برامج ومشاريع   (و)  

  ونية، وإعطاؤھا االستقاللية والصالحيات الالزمة لعملھا؛الحكومة اإللكتر
  

التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات القطاع العام من أجل تحقيق التكامل بين الخدمات   (ز)  
  اإللكترونية؛

  
وضع خطط وطنية لنشر التوعية حول أھمية واستثمار الخدمات اإللكترونية، وتنفيذ ھذه الخطط   (ح)  

  توعية تشمل جميع فئات المجتمع؛عن طريق حمالت 
  

  وضع وتنفيذ خطط وطنية لضمان أمن وحماية الخدمات اإللكترونية وزيادة الثقة في استخدامھا؛  (ط)  
  

ضمان استمرارية واستدامة العمل في مجال تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   (ي)  
لك عبر زيادة الميزانيات الخاصة لذلك في وزارات ومؤسسات وتقديم الخدمات اإللكترونية في القطاع العام، وذ

  الدولة؛
  

تقديم دورات تدريبية مستمرة لبناء وتطوير قدرات الكوادر البشرية وزيادة تحفيز الكوادر   (ك)  
  المتخصصة في القطاع العام؛

  
ترونية تتالءم العمل على إعادة ھندسة اإلجراءات اإلدارية وتطوير تطبيقات إدارية وخدمات إلك  (ل)  

قنوات تقديم ھذه الخدمات باستخدام المع متطلبات واحتياجات المستفيدين منھا بمختلف فئاتھم المجتمعية، و
  المناسبة لكل فئة؛
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توفير البنى األساسية الالزمة للخدمات اإللكترونية، بما فيھا خدمات الحزمة العريضة، وتھيئة   (م)  

  ت اإللكترونية وخاصة القوانين والتشريعات المالئمة؛البيئة التمكينية الضرورية للخدما
  

التنبه إلى أھمية إدارة التغيير ومواجھة المقاومة في اإلدارة، وذلك من خالل توعية العاملين في   (ن)  
  القطاع العام بأھمية تطوير اإلجراءات اإلدارية ومكننتھا وتحسين تقديم الخدمات؛ 

  
ثة في تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي تقديم استخدام التكنولوجيات الحدي  (س)  

واستثمار ھذه التكنولوجيات ) Mobile Technology, Web 2.0, Semantic Web مثل:الخدمات اإللكترونية (
  استثماراً جيداً؛

  
سھيل استعمال تطوير أنظمة الدفع اإللكتروني وأنظمة التسويات لتأمين البنية التقنية األساسية وت  (ع)  

  أدوات الدفع اإللكترونية المباشرة إلتمام الخدمات اإللكترونية في كافة مراحلھا؛
  

استخدام عدة قنوات لتقديم الخدمات اإللكترونية (مثل اإلنترنت، والھاتف الثابت، والھاتف   (ف)  
لف المناطق الجغرافية الخلوي، واألكشاك اإللكترونية العمومية)، وتيسير النفاذ إلى ھذه الخدمات في مخت

  ولجميع الفئات المستھدفة، بما فيھا فئة ذوي االحتياجات الخاصة؛
  

وضع األسس والمعايير واإلرشادات الالزمة لمؤسسات القطاع العام الستخدامھا في تطوير   (ص)  
معايير الخدمات اإللكترونية، ووضع آليات عملية لقياس تطوير واستخدام الخدمات اإللكترونية مع أخذ ال

  والمؤشرات الدولية في االعتبار؛
  

دعوة المؤسسات غير الحكومية إلى القيام بدور الوسيط بين القطاع العام (مقدم الخدمات   (ق)  
اإللكترونية) والمواطنين والمساھمة في تيسير تقديم الخدمات اإللكترونية ونشر استخدامھا ورصد حاجات 

  بالخدمات اإللكترونية.المواطنين ورغباتھم العملية المتعلقة 
 

ديد   (ر)  ى التش ادل عل ل والتشارك وتب اون والتكام ى التع ز عل د اإلقليمي وضرورة التركي ة البع أھمي
  .الخبرات في دعم تطوير الخدمات اإللكترونية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع العام

  
 ً   والمناقشة البحث مواضيع  -ثانيا

  
  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات حول اإلسكوا دراسة  -ألف

  العام القطاع في اإللكترونية والخدمات
  
 تطبيقات وضع" بعنوان أعدھا التي الدراسة اإلسكوا، مستشار الرحيم، عبد صقر السيد عرض  - 6

 في انتشارھا تواجه يالت والتحديات العام، القطاع في اإللكترونية والخدمات واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
ً  تتضمن والتي ،"اإلسكوا منطقة  وحتى الماضي القرن من الثمانينات منذ المؤتمتة التطبيقات لتطور استعراضا
 اإللكترونية، الحكومة مجال في الملحوظة بالجھود ونّوه.  اإلسكوا منطقة في اإللكترونية الخدمات وحالة اليوم
 الخدمات حول مفيدة معلومات توفر إلكترونية بوابات وإنشاء عملال وخطط االستراتيجيات إعداد حيث من
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 مجلس بلدان أن وإلى المتاحة، الخدمات نسبة في المنطقة بلدان بين ما الواضح التفاوت إلى مشيراً  اإللكترونية،
  .  الصعيد ھذا على الصدارة تحتل الخليجي التعاون

  
 معظم أن إلى مشيراً  اإللكترونية، التجارة مجال يف الحاصل التطور الرحيم عبد السيد استعرض ثم  - 7

 تشجيع أجل من اإللكترونية بالمعامالت خاصة وتشريعات قوانين أصدرت اإلسكوا في األعضاء البلدان
 خدمات على تقتصر تزال ال البلدان تلك في اإللكترونية الصحة تطبيقات أن غير اإللكترونية، التجارة تطبيقات
 مجال في المصرفية والمؤسسات البنوك به تقوم الذي المتميز الدور إلى وأشار.  حتياجاتاال تلبي وال محدودة
  . للعمالء اإللكترونية المصرفية األعمال خدمات توفير

  
 بالتعليم المتعلقة النشاطات مختلف عن لمحة تضمن الذي محتواھا عرض الدراسة معدّ  وواصل  - 8

 بإنشاء وانتھاءً  اإللكتروني التعليم بوابات بإنشاء مروراً  الحواسيب،ب المدارس تجھيز من ابتداءً  اإللكتروني
 تزال ال الخدمات ھذه أن الدراسة بّينت اإللكتروني، التوظيف خدمات يخص وفيما.  االفتراضية الجامعات
 الشاغرة الوظائف عن اإلعالن على تقتصر وتكاد اإلسكوا في األعضاء البلدان في العام القطاع في محدودة

 مثاالً  16 واستعرض المنطقة في الممارسات أفضل على الضوء الخبير وألقى.  ھاللشغ المطلوبة والمؤھالت
 عن مثاالً  باعتبارھا الماليزية التجربة إلى وتطّرق.  أنواعھا بمختلف اإللكترونية الخدمات تقدم مواقع عن

 مع المجال، ھذا في اتبعت التي الستراتيجيةوا اإللكترونية والخدمات المؤتمتة التطبيقات في الممارسات أفضل
  . التجربة ھذه من المستفادة الدروس على اإلضاءة

  
 المعلومات تكنولوجيا تطبيقات تواجه التي والعقبات الرئيسية التحديات الدراسة معدّ  عرض وأخيراً   - 9

 الثقة وقلة للتكنولوجيا، العالية والتكاليف البشرية، الكوادر نقص: ومنھا اإلسكوا، منطقة في واالتصاالت
 ونقص الحديثة، التكنولوجيا استخدام ومستوى اإلنترنت، انتشار وضعف المعلومات، تكنولوجيا بتطبيقات
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ونشر استخدام تحسين أجل من التوصيات من مجموعة قدم ثم.  التشريعات

  .التطبيقات ھذه ونشر استخدام لتحسين عام إلطار مقترح يمبتقد وختم اإلسكوا، منطقة في العام القطاع في
  

  المنطقة من وتجارب ناجحة ممارسات  -باء
  

 في االتصال تكنولوجيات وزارة في واالتصال المعلومات تقنيات مدير غنّية، اسكندر السيد عرض  -10
.  مندمجة إلكترونية خدمات تحقيق إلى تھدف والتي تونس في اإللكترونية الخدمات تطوير استراتيجية تونس،

 المالئمة البيئة توفير أجل من المتخذة واإلجراءات تونس، في اإللكترونية اإلدارة تطوير مراحل واستعرض
 والھياكل القيادة، وھياكل المؤسسي، واإلطار القانوني، اإلطار تشمل والتي اإللكترونية اإلدارة لتطوير

 بناء ومؤشرات األساسية البنية مؤشرات ضمنھا ومن شراتالمؤ أھم وعرض.  والتنسيقية االستشارية
 االجتماعي، الضمان خدمات شملت والتي ُبعد، عن المقدمة بالخدمات المتعلقة واإلنجازات والمشاريع القدرات،
 غنّية السيد وشرح.  وغيرھا والتعليم، والنقل، والصحة، واالتصاالت، والفالحة، الخارجية، التجارة وإجراءات

 أفقية، مشاريع تتضمن والتي تونس في 2014- 2010 اإللكترونية اإلدارة لتطوير االستراتيجية الدراسة حمالم
 والصعوبات التحديات أھم بعرض وختم.  البشرية والموارد المشترك والعمل التنظيمي باإلطار تتعلق ومشاريع

 جميع في عالية بمواصفات أساسية نيةب توفر عدم بينھا ومن اإللكترونية، اإلدارة برامج تنفيذ تعترض التي
 اإللكترونية اإلدارة برنامج اعتبار وعدم الواحدة، المؤسسة ضمن حتى اإلدارة نظم واختالف المؤسسات،

 ً   .البرنامج إلنجاح الموظفين لدى القوي الحافز توفر وعدم إصالحياً، برنامجا
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 اإلدارية للتنمية الدولة وزارة في لبرامجوا السياسات قطاع رئيس الرافعي، سمير أحمد السيد وعرض  -11
" تنسيق" بخدمة المعروف الحكومية بالجامعات القبول تنسيق لمكتب التقدم خدمة مشروع مصر، في

 تتيح مجانية إلكترونية خدمة ھي" تنسيق" خدمة أن وأوضح.  2007 عام في به العمل بدأ والذي اإللكترونية
 حكومياً، مدعومة إنترنت مقھى 600 خالل من وذلك وقت، أي في امعيالج القبول بإجراءات القيام للطالب
 الرافعي السيد وشرح.  األسبوع أيام طوال المتاح المشتركين خدمات ومركز جامعياً، مختبراً  19 إلى إضافة

 خزينة على كبير وفراً  حققت التي الخدمة ھذه من جنيھا تم التي الفوائد وعرض المبادرة ھذه استراتيجية
 لھذه اإليجابية الجوانب بشرح وختم.  وعززت الثقة بھا اإللكترونية الحكومة خدمات فعالية وزادت لدولة،ا

 البيانات، وسالمة الجودة، واختبار للمشروع، الفاعلة واإلدارة وكفاءته، النظام موثوقية: وأبرزھا التجربة
  .التطوير وإمكانية اجحة،الن للخدمات والترويج الخاص، القطاع وإشراك المستمر، والتدقيق

  
ً  لبنان، مصرف في المعلوماتية مدير نحلة، علي السيد وقدم  -12  لبنان في اإللكتروني الدفع لنظام شرحا

 والمؤسسات العام والقطاع البنوك وتستخدمه اإللكترونية، المصرفية العمليات في لبنان مصرف يعتمده والذي
 لتكنولوجيا اآلمنة األساسية البنية: أساسيين مكّونين من مالنظا ھذا ويتألف.  أخرى وجھات المصرفية
 خالل من اآلمن االتصال تضمن التي (Secure Information Technology Infrastructure - SITI) المعلومات
 طريق عن اإللكتروني والتوقيع والتشفير (Public Key Infrastructure-PKI) العامة المفاتيح ھيكل استخدام
 - Secure Electronic Banking and Information for Lebanon) نظام وتطبيقات الخاصة؛ االفتراضية تالشبكا

SEBIL) اإلشراف ونظام الحكومة، مدفوعات إدارة ونظام الحقيقي، بالزمن تسوية نظام يتضمن الذي 
 بدور يقوم لبنان مصرف أن نحلة السيد وأوضح.  القرار دعم ونظام المستندات، إدارة ونظام المصرفي،

  .العام والمال والبطاقة والمستخدمين المصارف حماية أجل من لبنان في المالي للقطاع السلطة
  

 السورية، العربية الجمھورية في الصحة وزارة في المعلوماتية مديرة مراد، فدوى السيدة وقدمت  -13
 ً  وطني نظام طريق عن البلد في حيالص القطاع في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام حول عرضا

 المراحل واستعرضت.  القطاع لھذا المختلفة المستويات في القرار متخذي احتياجات يلبي الصحية للمعلومات
 وتعزيز ومتكاملة، متعددة معلومات نظم وبناء مالئمة، أساسية بنية توفير شملت والتي النظام لبناء المختلفة
 المعوقات أھم إلى مراد السيدة وأشارت.  المعلومات تبادل في الحديثة تقنياتال واستخدام العاملين، مھارات

 نظام تقييم حول إحصاءات بعرض وختمت ومتكامل، متعدد صحي معلومات نظام بناء تواجه التي والتحديات
  .2009 يناير/الثاني كانون شھر خالل الصحية المعلومات

  
 في المعلومات لتقنية العامة مديريةلبوابة التعليمية في المدير قسم ا ،الوضاحي سلطان السيد وقدم  -14

ً  ،ُعمان في والتعليم التربية وزارة  أن إلى وأشار.  "بوابة سلطنة ُعمان التعليمية: واقع وطموح" عن عرضا
 ليميةالتع العملية في الجودة تعزيز إلى ويھدف اإللكترونية، الحكومة باتجاه أولى خطوة ُيعتبر البوابة ھذه تنفيذ
ً  شرحا وقدم.  تفاعلية تعليمية بوابة عبر عناصرھا كافة ربط خالل من  التي والخدمات البوابة ھذه عن تفصيليا

 مراحل الوضاحي السيد عرض كما.  اإلدارية الھيئة أو للمعلمين أو األمور ألولياء أو للطالب سواء تقدمھا
 ومقاومة البشرية، والموارد األساسية، البنية حول رتتمحو والتي تواجھه التي والتحديات المشروع ھذا تنفيذ

  .البرمجية والحلول المالية، والموارد التغيير،
مدير اإلدارة العامة للمشروعات والبرامج في وزارة رئاسة مجلس  حسن، محمود سؤدد السيد وقدم  -15

ً  السودان، في الوزراء  المعلومات استراتيجية أن فيه أوضح السودان، في اإللكترونية التطبيقات حول عرضا
 وتطوير القدرات، وبناء البشرية الموارد وتنمية والتنفيذية، اإلدارية الھياكل تكوين: التالية المحاور تتضمن
 والتي السودان في اإللكترونية الحكومة تطبيق تواجه التي التحديات عرض ثم.  والتشريعات األساسية البنية
.  التمويلصعوبة و ،االستقرار وعدم بالكھرباء، كاملة تغطيتھا وعدم رافياً،جغ البالد رقعة اتساع أھمھا من
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 التعليم وقطاع الداخلية، ووزارة االقتصادي، القطاع من كل في المستخدمة التطبيقات عن حسن السيد وتحدث
 التجارية تالتسھيال مركز ودور السودان في اإللكترونية التجارة مكّونات تطور بعرض وختم.  والعالي العام

 العملية إتمام مراحل في المختلفة األعمال قطاعات بخدمة يقوم الذي) السودانية التجارة نقطة( اإللكتروني
ً  التجارية   .إلكترونيا

  
  تطوير واستثمار الخدمات اإللكترونية تحدياتجلسة نقاش:   - جيم

  
وجيا المعلومات واالتصاالت في رئيسة قسم التطبيقات في إدارة تكنول إدلبي، نبال السيدة افتتحت  -16

 المنطقة في العام القطاع في اإللكترونية الخدمات واستثمار تطوير تحديات عن بعرض النقاش جلسة ،اإلسكوا
 والمحور المؤسسي، والمحور الوطني، المحور: محاور ثالثة وفق تصنيفھا عبر وذلك مواجھتھا، ومقترحات
 واألولويات التحديات بتحديد المشاركين من كل قام حيث التحديات ھذه حول النقاش باب فتحت ثم.  التكنولوجي

 أھم من كونھا) اإلدارة تغيير وليس( التغيير إدارة أھمية إلى المشاركون وأشار.  بلد كل خصوصية بحسب
 أخرى قنوات على االعتماد أھمية على وشددوا.  اإللكترونية والخدمات التطبيقات إلى االنتقال نجاح عوامل

 في األعضاء البلدان ضمن شريحة أكبر إلى اإللكترونية الخدمات توصيل أجل من اإلنترنت إلى باإلضافة
  .النفاذ ومراكز النقال، والھاتف الثابت، الھاتف القنوات ھذه ضمن ومن اإلسكوا،

  
 توفير عند ُيراعى، أن أھمية على المشاركون أكد المنطقة، تواجھھا التي التحديات تحديد إطار وفي  -17

 إلى وأشاروا.  والمواطن الحكومة بين الثقة بناء أجل من الشفافية وتوفير استخدامھا تسھيل موضوع الخدمة،
 تحفيزه وضرورة أيضاً، فعال كشريك بل فقط للخدمة كمتلقٍ  إليه ُينظر ال بحيث المواطن دور تعزيز ضرورة
  .المعلومات إلى الوصول في حقه وضمان

  
.  الممارسات أفضل من باعتبارھا الممارسات الختيار واضحة معايير اعتماد ضرورة كونالمشار وأكد  -18

 إلى الحاجة أحمد باسل الخشي، معاون وزير االتصاالت والتقانة في الجمھورية العربية السورية، السيد فأوضح
.  إنجازھا نسب تقييم دورية فترات خالل يمكن بحيث االستراتيجيات رسم عند للقياس قابلة رقمية معايير وضع
مدير إدارة التسويق والتوعية في ھيئة  الرحمن، عبد عيسى السيد طرح البشرية، الكوادر تدريب مجال وفي

 تكنولوجيا مجال في المعتمدة التدريبية للبرامج معايير وجود عدم مشكلة الحكومة اإللكترونية البحرينية،
ً  ليكون المتحدة األمم تتبناه عالمي نظام يرتوف إلى اإلسكوا ودعا واالتصاالت، المعلومات  الشھادة لنظام موازيا

  . (International Computer Driving Licence-ICDL) الحاسوب تشغيل ألھلية الدولية
  

 أجل من المقدمة اإللكترونية والخدمات للتطبيقات كافية ميزانيات تخصيص ضرورة المجتمعون وأكد  -19
 بوصفه المشاريع وتمويل اإللكترونية الخدمات تقديم في الخاص القطاع وإشراك ،وسالمتھا استدامتھا ضمان
 ً ً  شريكا  الخدمات فيھا بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا قطاع في واالستثمار التنمية، عملية في استراتيجيا

 إلى تحويلھا ىإل يصار بحيث الخدمات ھذه حول واضحة رؤية وجود أھمية إلى اإلشارة مع اإللكترونية،
  .دوري بشكل ومراجعتھا تنفيذھا ومراقبة للتنفيذ قابلة استراتيجيات

  
  المنطقة في اإللكترونية الحكومة وتجارب استراتيجيات  -دال

  
قدم السيد أحمد باسل الخشي، معاون وزير االتصاالت والتقانة في الجمھورية العربية السورية، عرضاً   -20

للحكومة اإللكترونية أشار فيه إلى أن االستراتيجية تھدف إلى تقديم خدمات  حول االستراتيجية السورية
إلكترونية متكاملة للجھات المستفيدة والتي تشمل المواطنين وقطاع األعمال والجھات الحكومية والجمعيات.  
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لمعلومات تزال في مرحلة نشر ا ال وأوضح أن خدمات الحكومة اإللكترونية في الجمھورية العربية السورية
فقط، إال أنه من المزمع توفير أكبر قدر من التفاعلية والخدمات خالل السنوات المقبلة.  وطرح السيد الخشي 
في نھاية العرض محاور للنقاش حول آلية تطبيق الحكومة اإللكترونية وأفضلية استخدام برمجيات المصدر 

  المفتوح.
  

التسويق والتوعية في ھيئة الحكومة اإللكترونية في  ن، مدير إدارةالسيد عيسى عبد الرحمٰ وعرض   -21
ً وصل إلى  ً أن عدد الخدمات المقدمة إلكترونيا البحرين، خلفية وتطور الحكومة اإللكترونية في البحرين مبينا

خدمة في نھاية العام نفسه.  وأوضح أن الوصول إلى  200، ومن المزمع رفعھا إلى 2009خدمة في عام  90
مية يجري عبر قنوات مختلفة وھي البوابة اإللكترونية، والھاتف النقال، ومراكز الخدمة العامة، الخدمات الحكو

ً في تنفيذ  ومركز االتصال الوطني.  وأشار إلى أن الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص تلعب دوراً محوريا
  وإنجاح مشروع الحكومة اإللكترونية. 

  
ب للمعامالت اإللكترونية في فلسطين، بّين السيد عمر صالح، وفي تقديمه لمشروع بناء نظام محوس  -22

مدير دائرة البرمجة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أن العديد من الجامعات والوزارات في 
 فلسطين قد أتمتت عملياتھا وإداراتھا.  ولذا، تحتاج ھذه الجھات في الوقت الحالي إلى تكامل قواعد البيانات التي

تستخدمھا بھدف توحيد المعامالت المتشابھة، وتبسيط وتسريع اإلجراءات.  وقد تم مؤخراً إقرار إنشاء مركز 
  بيانات حكومي يحتضن قاعدة البيانات الحكومية الموحدة.

  
، )Ernst & Young(شركة إرنست ويونغ  خدمات االستشارات في وأعطى السيد طه خضرو، مدير  -23

اإللكترونية، وذلك من منظور المواطن.  فشرح أن نظرة الحكومات للخدمات نظرة مختلفة للخدمات 
تتمثل في مجموعة من العمليات والنظم المعلوماتية  )inside-out(اإللكترونية ھي نظرة من الداخل إلى الخارج 

احتياجات  وتستند إلى )outside-in(التي تقدمھا المؤسسات.  أما نظرة المواطن فھي من الخارج إلى الداخل 
المواطن وتجاربه وشريحة المستخدمين التي ينتمي إليھا.  ولضمان تكامل وجھتي النظر، أكد أنه ال بد من 

واتخاذ تدابير تضمن تقّبل المواطن للخدمات الجديدة مع  )user-centric(تقديم خدمات تتمحور حول المستخدم 
جراء المعامالت الحكومية.  وأكد السيد خضرو ضرورة مراعاة ما يتطلبه ذلك من تغيير في العادات السائدة إل

دعم التغيير اإلداري المستدام ودمج احتياجات المواطن مع الخدمات الحالية للوصول إلى خدمات إلكترونية 
يساعد في تطوير خدمات إلكترونية تتالءم مع جديدة أو محّسنة.  وأشار إلى أن تصنيف المواطنين إلى شرائح 

  .احتياجاتھم
  
  

  اإللكترونية الخدمات إلى النفاذ  -ھاء
  

ً حول دور  -24 قدم السيد ناصر خلف، مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في األردن، عرضا
نقاط النفاذ في نشر وتقديم الخدمات اإللكترونية في األردن، حيث أشار إلى أن برنامج الحكومة اإللكترونية 

وضمان التكامل بين إداراتھا المختلفة.  وتحدث عن محطات المعرفة المنتشرة  يھدف إلى تحسين أداء الحكومة
محطة ودورھا في تزويد المواطنين بالخدمات الحكومية اإللكترونية  172في أرجاء األردن والبالغ عددھا 

ت على مشيراً إلى أن ھذه المحطات أطلقت أولى خدماتھا اإللكترونية بخدمة اإلقراض اإللكتروني التي وفر
المواطن جھد السفر المتكرر إلى العاصمة للحصول على القرض.  وشرح السيد خلف المراحل الثالث لتنفيذ 

  المشروع الذي وصل اآلن إلى نھاية المرحلة الثانية منه.
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ويقدم برنامج تأمين حقوق المعوقين التابع لوزارة الشؤون االجتماعية في لبنان مجموعة من الخدمات   -25
نة، كما ذكرت السيدة رانيا فارس، المسؤولة عن الوحدة المعلوماتية في البرنامج، في عرضھا.  ولكن الممكن

ھذه الخدمات اإللكترونية ال تتعدى حتى اآلن نشر المعلومات إلكترونياً.  وأشارت السيدة فارس إلى أن أحد 
االستفادة من خدمات وإعفاءات مختلفة، أبرز نتائج البرنامج كان إصدار بطاقة شخصية للفرد المعاق تمّكنه من 

وأوضحت أن البرنامج يواجه العديد من الصعوبات أبرزھا بطء المعامالت بسبب قدم التجھيزات المستخدمة، 
واالفتقار إلى التمويل المناسب، ونقص الموارد البشرية المدربة، ونقص التشريعات المواكبة لتطور 

  المعلوماتية.
  

ً لدراسة أعدتھا اإلسكوا مؤخراً حول بناء الثقة في الخدمات وقدمت السيدة نبا  -26 ل إدلبي عرضا
اإللكترونية في منطقة اإلسكوا.  فأوضحت اإلشكاليات التي تواجه استخدام الفضاء السيبراني والخدمات 

يتضمن اإللكترونية بشكل خاص، واإلطار العام للعمل على زيادة ثقة المستخدمين في الخدمات اإللكترونية.  و
ھذا اإلطار خمسة محاور أساسية ھي: (أ) صياغة استراتيجية وطنية لبناء الثقة في الخدمات اإللكترونية 
وتتضمن حماية البنى األساسية الحرجة في الدولة؛ (ب) صياغة القوانين الخاصة بالفضاء السيبراني وخاصة 

الشخصية؛ (ج) حماية المنظومات المعلوماتية  قوانين الجرائم اإللكترونية وقوانين الخصوصية وحماية البيانات
ماية وأمن في المؤسسات والشركات فنياً وتقنياً من المھددات الخارجية؛ (د) وضع وتنفيذ خطة للتوعية حول ح

  تحسين منھجيات تطوير الخدمات اإللكترونية بشكل يعزز ثقة المستفيدين منھا. )(األنظمة المعلوماتية؛ 
  

  قبليةالمست اآلفاق  -واو
  

ورقة عمل تقنية تتضمن تحليالً لعالقة  لحم، بيت جامعة في األستاذعرض السيد أسامة شھوان،   -27
الحكومة اإللكترونية بالحوكمة السليمة في البلدان النامية.  وأوضح أن الحوكمة السليمة تستند إلى تطبيق 

ن أن الحكومة اإللكترونية رفعت مستوى الرغم مبالقانون والتشارك والديمقراطية والشمولية والشفافية.  ف
اإلنتاجية في النظم اإلدارية العامة في بلدان االتحاد األوروبي، إال أن النتائج قد تختلف في البلدان النامية.  
وبينت نتائج الورقة أن إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات واإلدارات الحكومية ال يؤدي 

حوكمة السليمة.  ولذا، ال بد من وضع برنامج شامل على صعيد الحكومة يتضمن التوعية وبناء بحد ذاته إلى ال
  القدرات ويھدف إلى التغيير المستدام وليس فقط استخدام التكنولوجيا كأداة. 

  
المستشار اإلقليمي في إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  ،وأعطى السيد سليم الزغبي  -28

نظرة مستقبلية لتطور الخدمات اإللكترونية في المنطقة عبر إيجاد ما يسمى باألقاليم اإللكترونية.  اإلسكوا، 
وأوضح أن الھدف ھو تمكين المواطن من الوصول إلى الخدمات اإللكترونية لبلد ما، أو إقليم ما، عند تواجد 

تساھم في تسريع تزويد الخدمات وتقليص المواطن في بلد أو إقليم آخر، مشيراً إلى أن األقاليم اإللكترونية س
ً بين بلدان االتحاد األوروبي والواليات  التكلفة وزيادة األمن.  ويجري تنفيذ مبدأ األقاليم اإللكترونية حاليا

  قد ُطرحت فعالً في بلدان مجلس التعاون الخليجي.  e-Gulfالمتحدة األمريكية، كما أن فكرة 
  

  اميةالخت والمالحظات الخالصة  -زاي
  

اخُتتمت أعمال اجتماع الخبراء بجلسة عرضت فيھا التوصيات والمالحظات الختامية، حيث قدمت   -29
، موظفة لتكنولوجيا المعلومات في إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السيدة ميرنا الحاج بربر

ً للتوصيات التي تم استخالصھا من المداوالت والنقاشات. و اإلسكوا، اتفق المشاركون على الصيغة عرضا
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المبدئية للتوصيات، على أن ترسل األمانة التنفيذية لإلسكوا ھذه التوصيات بالبريد اإللكتروني إلى جميع 
  المشاركين في االجتماع لجمع المالحظات قبل إصدارھا بصيغتھا النھائية.  

  
الق الرسمي الحتفالية الذكرى ومن ثم تمت دعوة المشاركين في االجتماع إلى المشاركة في اإلط  -30

  الخامسة والثالثين لتأسيس اإلسكوا والتي تلت اجتماع الخبراء.
  

 ً   األعمال تنظيم  -ثالثا
  

  االجتماع انعقاد وتاريخ مكان  -ألف
  

اجتماع الخبراء حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية في القطاع عقد   -31
 .2009تموز/يوليو  21و 20في بيت األمم المتحدة في بيروت، يومي االثنين والثالثاء  قة اإلسكواالعام في منط

  
  االفتتاح  -باء

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا،  السيد يوسف نصير، رئيس إدارةافتتح اجتماع الخبراء   -32

في بناء مجتمع المعلومات ودفع عملية التنمية  بكلمة رّحب فيھا بالحضور وأكد أھمية الخدمات اإللكترونية
وزيادة الشفافية ورأب الفجوة الرقمية بين ھذه المنطقة وبقية مناطق العالم.  وأشار إلى أن ھذا األمر قد دفع 

، ومع ذلك، فإن انتشار ھذه العديد من البلدان إلى إنشاء جھات ُتعنى بشكل خاص بالتطبيقات اإللكترونية
المحدودة، وضعف البنى األساسية، وغياب  تالميزانياخدمات يواجه العديد من المعوقات أبرزھا التطبيقات وال

البيئة التمكينية المناسبة، وقلة الكوادر البشرية المؤھلة في القطاع العام، والنزعة إلى مقاومة التغيير.  وأضاف 
اح وانتشار ما يتوفر من خدمات وتطبيقات أن ثقة المستخدم، وھي أحد األبعاد الثقافية، ذات أثر كبير على نج

إلكترونية، وأن مسؤولية بناء ھذه الثقة تقع على الحكومات من خالل إصدار القوانين التي تضمن حماية 
ً في بناء ھذه الثقة.  وأمل السيد نصير في نھاية كلمته أن يخرج  المستخدم، وأن لمزودي الخدمة دوراً ھاما

  ذي القرار في ھذا المجال. االجتماع بتوصيات تفيد متخ
  

ثم استعرضت السيدة نبال إدلبي جدول أعمال االجتماع مشيرة إلى أن االجتماع يتضمن حلقات للنقاش   -33
والمداوالت فضالً عن جلسات مخصصة للعروض المقررة.  ولفتت إلى أن العرض األول يتناول دراسة 

من  هوالخدمات اإللكترونية وما تواجھ االتصاالتأعدتھا اإلسكوا حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات و
صعوبات حيث تأمل اإلسكوا في إغناء ھذه الدراسة بما تؤول إليه النقاشات في االجتماع وما يصدر من 

  .توصيات
  

  المشاركون  - جيم
  

ً من  21حضر االجتماع   -34 بلداً من البلدان األعضاء في اإلسكوا، وھي األردن، واإلمارات  11مشاركا
العربية المتحدة، والبحرين، والجمھورية العربية السورية، والسودان، وُعمان، وفلسطين، ولبنان، ومصر، 
والمملكة العربية السعودية، واليمن، إضافة إلى مشارك من تونس.  ومّثل المشاركون بشكل أساسي الھيئات 

ترونية، ووزارات االتصاالت وتكنولوجيا واإلدارات الحكومية التي ُتعنى بدراسة وتنفيذ وتطبيق الخدمات اإللك
المعلومات والصحة والتعليم.  كما حضر االجتماع خبراء من القطاع الخاص والجامعات من ذوي الخبرة في 

  مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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  األعمال جدول  -دال

  
  فيما يلي ملخص لجدول أعمال اجتماع الخبراء:  -35
  

  .االفتتاح  - 1  
  

دراسة اإلسكوا حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية في   - 2  
  القطاع العام، التحديات اإلقليمية.

  
  أفضل الممارسات والتجارب في المنطقة (جلستان):  - 3  

  
  استراتيجية تطوير الخدمات اإللكترونية في تونس؛  (أ)    

  
  م إلى مكتب القبول في الجامعات في مصر؛مشروع خدمة "تنسيق" للتقد  (ب)    

  
  الدفع اإللكتروني في لبنان؛  (ج)    

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع الصحي في الجمھورية العربية السورية:   (د)    

  التحديات والدروس؛
  

    )(  بوابة التعليم اإللكتروني في سلطنة ُعمان؛  
  

  نية في السودان.التطبيقات والخدمات اإللكترو  (و)    
  

  استراتيجيات وتجارب الحكومة اإللكترونية في المنطقة:  - 4  
  

  االستراتيجية السورية للحكومة اإللكترونية؛  (أ)    
  استراتيجية البحرين للحكومة اإللكترونية؛  (ب)    
  مشروع بناء نظام محوسب للمعامالت الحكومية في فلسطين؛  (ج)    
  ظور خبرة المواطن.الخدمات اإللكترونية من من  (د)    

  
  النفاذ إلى الخدمات اإللكترونية:  - 5  

  
  دور نقاط النفاذ في نشر وتقديم الخدمات اإللكترونية في األردن؛  (أ)    
  النظام المعلوماتي لبرنامج تأمين حقوق المعوقين في لبنان؛  (ب)    
  بناء الثقة في الخدمات اإللكترونية.  (ج)    

  
 اآلفاق المستقبلية:  - 6  
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 الحكومة اإللكترونية والحكم الرشيد؛  (أ)    
 الخدمات اإللكترونية اإلقليمية.  (ب)    

  
  الوثائق  -ھاء

  
لالطالع على الئحة الوثائق، انظر المرفق الثاني لھذا التقرير وكذلك الموقع اإللكتروني لإلسكوا:   -36

http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=01018E.  
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  المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد صقر عبد الرحيم
  عضو، مجلس اإلدارة

  جامعة األميرة سمّية للتكنولوجيا 
 .josaqer@rss.govبريد إلكتروني: 

  
  السيد ناصر خلف

  مدير عام
  مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

  nasser.k@nitc.gov.joبريد إلكتروني: 
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيد طه خضرو
  مدير خدمات االستشارات

  )Ernst & Young(إرنست ويونغ 
  taha.khedro@ae.ey.comبريد إلكتروني: 

  
  مملكة البحرين

  
  نلرحمٰ السيد عيسى عبد ا

  مدير إدارة التسويق والتوعية
  ھيئة الحكومة اإللكترونية

  iabdulrahman@ega.gov.bhبريد إلكتروني: 
 

  الجمھورية التونسية
  

  السيد اسكندر بن معاوية غنية
  مدير تقنيات المعلومات واالتصال

  وزارة تكنولوجيا االتصال
  skander.ghenia@sei.gov.tnبريد إلكتروني: 

  
  لعربية السوريةالجمھورية ا

  
  السيد أحمد باسل الخشي

  رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة معاون الوزير،
  لالتصاالت   

  وزارة االتصاالت والتقانة
  balkheshi@moct.gov.syبريد إلكتروني: 

  
  

  السيدة فدوى مراد

  مديرة المعلوماتية
  وزارة الصحة

  net.org-sham@scsبريد إلكتروني: 
  

  جمھورية السودان
  

  السيد سؤدد محمود حسين
  مدير اإلدارة العامة للمشروعات والبرامج

  وزارة رئاسة مجلس الوزراء
 m@hotmail.comsudad_بريد إلكتروني: 
  sudad_m@nicsudan.gov.sa  

  
  سلطنة ُعمان

  
  السيد سلطان بن سعيد بن علي الوضاحي

 ليميةمدير قسم البوابة التع
  المديرية العامة لتقنية المعلومات 

  وزارة التربية والتعليم
  sultanw@moe.omبريد إلكتروني: 

  
 السيد خالد بن سليمان السيابي

  المدير العام
  المديرية العامة لتقنية المعلومات

  khalid@moe.omبريد إلكتروني: 
  

  السيد إبراھيم بن أحمد الخروصي
  يةاستشاري عالقات واستشارات فن

  ھيئة تقنية المعلومات
  ibrahim.alkharusi@ita.gov.omبريد إلكتروني: 

  
  فلسطين

  
  السيد أسامة شھوان

  أستاذ 
  جامعة بيت لحم
  usamas@bethlehem.eduبريد إلكتروني: 

  
  السيد عمر عبد العزيز خليل صالح

  مدير دائرة البرمجة 
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  osaleh@mtit.gov.psبريد إلكتروني: 
  الجمھورية اللبنانية
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  السيد ناصر عسراوي
  مدير، وحدة التعاون الفني

  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
  nisraoui@omsar.gov.lbبريد إلكتروني: 

  
  السيدة مايا جاجة عرقجي
  مديرة مشاريع معلوماتية 

  وحدة التعاون الفني
  ة اإلداريةمكتب وزير الدولة لشؤون التنمي

  mjajeh@omsar.gov.lbبريد إلكتروني: 
  

  السيد نجيب قربان
  مدير مشاريع معلوماتية رئيسي

  وحدة التعاون الفني
  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

  nkorban@omsar.gov.lbبريد إلكتروني: 
  

  السيد علي نحلة
  مدير المعلوماتية
  مصرف لبنان

  anahle@bdl.gov.lbبريد إلكتروني: 
  

  السيدة رانيا فارس
  مسؤولة عن الوحدة المعلوماتية
  برنامج تأمين حقوق المعوقين
  وزارة الشؤون االجتماعية

  raccess@inco.com.lbبريد إلكتروني: 
  

  جمھورية مصر العربية
  

  السيد أحمد سمير الرافعي
  رئيس قطاع السياسات والبرامج

  زارة الدولة للتنمية اإلداريةو
  asamir@ad.gov.egبريد إلكتروني: 

  
  المملكة العربية السعودية 

  
  السيدة آالء فيصل محمد الصفح

  مديرة إدارة نظم المعلومات
  غرفة التجارة والصناعة في جدة

  aalsafeh@jcci.org.saبريد إلكتروني: 
  

  الجمھورية اليمنية

  
  السيد توفيق محمد جابر

  ام النظم والخدمات الفنيةمدير ع
  المركز الوطني للمعلومات

  jaber@yemen.nic.infoبريد إلكتروني: 
  

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  (اإلسكوا)   
  

  السيد يوسف نصير
  مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  nusseir@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  حالسيد منصور فر
  مدير قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  farah14@un.orgبريد إلكتروني: 

  
  السيدة نبال إدلبي

  مديرة قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  idlebi@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيد سليم الزغبي
  مستشار إقليمي حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  zoughbi@un.orgبريد إلكتروني: 

  
  السيدة ميرنا الحاج بربر

  تصاالتواال موظفة لتكنولوجيا المعلومات
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  barbarm@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيدة رودا األمير علي
  موظفة لتكنولوجيا المعلومات

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  alamirali@un.orgبريد إلكتروني: 

  
  السيدة ھانيا صبيدين ديماسي

  مساعدة أبحاث
  لومات واالتصاالتإدارة تكنولوجيا المع

  dimassi@un.orgبريد إلكتروني: 
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  المرفق الثاني
  
  والعروض قائمة الوثائق
  

  العنوان

  الوثائق  -1

  مذكرة توضيحية.  -  

  جدول األعمال.  -  

  ورقة عمل حول استراتيجيات المعلومات والحكومة اإللكترونية في السودان.  -  

  الحكم الرشيد (باإلنكليزية).ورقة عمل حول الحكومة اإللكترونية و  -  

  العروض  -2

وضع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية في القطاع العام والتحديات التي تواجه   -  
  انتشارھا في منطقة اإلسكوا.

  استراتيجية تطوير الخدمات اإللكترونية في تونس.  -  

  ق القبول بالجامعات في مصر.مشروع خدمة التقدم إلى مكتب تنسي  -  

  دور المصرف المركزي في لبنان في مبادرة الدفع اإللكتروني (باإلنكليزية).  -  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع الصحي في الجمھورية العربية السورية: التحديات والدروس المستفادة  -  

  بوابة التعليم اإللكتروني في سلطنة ُعمان.   -  

  التطبيقات والخدمات اإللكترونية في السودان.  -  

  استراتيجية الحكومة اإللكترونية في الجمھورية العربية السورية.  -  

  الحكومة اإللكترونية نحو حياة أفضل في مملكة البحرين.  -  

  مشروع بناء نظام محوسب للمعامالت اإللكترونية في فلسطين.  -  

  " للخدمات اإللكترونية، من منظور خبرة المواطن (باإلنكليزية).نظرة "من الخارج إلى الداخل  -  

  دور نقاط النفاذ في نشر وتقديم الخدمات اإللكترونية في األردن.  -  

  النظام المعلوماتي لبرنامج تأمين حقوق المعوقين: وزارة الشؤون االجتماعية في لبنان.  -  

  .اإلسكوا بناء الثقة في الخدمات اإللكترونية في منطقة  -  

  الحكومة اإللكترونية في البلدان النامية (باإلنكليزية).  -  

  اآلفاق المستقبلية للخدمات اإللكترونية اإلقليمية (باإلنكليزية).  -  

  
  


