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 الترحيبكلمة 

 رئيسة قسم االبتكار -الدكتورة نبال إدلبي 

 

 راعية ورشة العمل هذه  ،والمتابعة واإلصالح اإلداريمعالي الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط 

 عمل الالمشاركون في ورشة الخبراء السيدات والسادة 

 ير جميعاً. صباح الخ

والتي ينظمها قسم االبتكار قطاع العام، ورشة عمل اإلسكوا حول تعزيز االبتكار في اليسعدني أن أرحب بكم في 

معالي وزيرة التخطيط باسم اإلسكوا أود بداية أن أشكر و اإلسكوا. في إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في

رعاية أعمال هذه الورشة وعلى تشرفها الدكتورة هالة حلمي السعيد على  ،والمتابعة واإلصالح اإلداري

. كما أشكر فريق العمل من الوزارة الذي تابع معنا تنظيم أعمال هذه الورشة وخاصة الدكتور هابحضور أعمال

    .لمهندس أحمد كمالصالح الشيخ، وا

في تطوير مجتمع المعلومات  سكوا إلى دعم جهود الدول العربيةتهدف إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في اإل

وتبني االقتصاد القائم على المعرفة وذلك باالعتماد على التكنولوجيا واالبتكار.  وبعد أن اهتمت هذه اإلدارة 

ومات، تتابع اليوم جهودها هذه، كما تتوجه بدراساتها وأنشطتها حالياً نحو فترة طويلة في تحفيز مجتمع المعل

دعم دور االبتكار في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وفي بناء االقتصاد الرقمي في دول المنطقة العربية. كما 

 والذي يتضمن التوجه نحو الحكومة المفتوحة والحكومة الذكية. تهتم بالتحول الحكومي 

االتفاق عليها في "خطة  إن االستفادة من االبتكار أمر ضروري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم

. وأشارت الخطة إلى أهمية العلم والتكنولوجيا 2015ها المجتمع الدولي في أيلول " والتي أقر 2030 التنمية

لقد بدأت الدول العربية ووالسابع عشر.  والتاسع واالبتكار في العديد من األهداف األخرى أهمها الهدف الثامن 

ي غياب بيئة ال يمكن أن تؤتي بثمارها جدياً ف إال أن هذه الجهودلى أهمية االبتكار منذ عدة سنوات، بالتنبه إ

ما تسمح بتوسع أو بيئة تمكينية مالئمة تسمح باستدامة هذه الجهود والمبادرات، ك eco-systemإيكولوجية 

 الشركات الناشئة ليكون لها أثراً تنموياً ملحوظاً. 



لقد بينت الدراسات التي قامت بها اإلسكوا ضعف األنظمة الوطنية لالبتكار في عدد من الدول العربية. ومن 

قليمي هذا المنطلق ارتأت اإلسكوا االهتمام بموضوع سياسات االبتكار وبناء نظم االبتكار على المستويين اإل

قد أصدرت اإلسكوا عليه فو الشاملة.المستدامة والوطني لما لهذه السياسات والنظم من أثر إيجابي في التنمية 

 على العربية البلدان في القرار صناع يساعد عمل تقدم إطارات االبتكار، وهي سياسخاصة بمؤخراً دراسة 

أصدرت دراسة بعنوان "مالمح االبتكار في  كما. واالجتماعي االقتصادي النمو تدعم ابتكار سياسات وضع

تقدم تحليالً لوضع االبتكار في المنطقة وفقاً لثروات الدول وباالعتماد على المؤشر  التيالبلدان العربية" و

وفقاً للمؤشر المرتبة الرابعة تحتل منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا العالمي لالبتكار. تجدر اإلشارة إلى أن 

 ار. العالمي لالبتك

 

 السادة الحضور

تعمل اإلسكوا منذ عدة سنوات على تطوير أطر الحوكمة في المنطقة العربية والتوجه نحو الحكم الديمقراطي 

التطوير المؤسسي لتعزيز النهج التشاركية من أجل وفي هذا اإلطار تنفذ اإلسكوا حالياً مشروع "الرشيد. 

ركز على يفي هذه المبادرة حيث  قسم االبتكارشارك ي. والمستدامة في غربي آسيا" تحقيق أهداف التنمية

وسنعرض خالل ورشة العمل هذه اإلطار السياساتي الذي تقترحه تعزيز الحكومة المفتوحة في البلدان العربية. 

ُ ب من أهداف  16هدف تحقيق الاإلسكوا للحكومة المفتوحة في المنطقة العربية، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقا

 التنمية المستدامة والخاص بالسالم والعدل والمؤسسات القوية. 

وضمن إطار بناء المؤسسات القوية ودعم استخدام التوجهات الجديدة للتكنولوجيا في القطاع العام، جرى تصميم 

بيان ورشة إلى هذه التهدف طاع العام في المنطقة العربية. وورشة عملنا هذه من أجل تحفيز االبتكار في الق

، وإلى الحكومية وزيادة الفعالية في تنفيذ األعمال اإلدارية ،تقديم الخدمات للجمهور فيلالبتكار ثار اإليجابية اآل

 اتلعام والتعرف على سبل وآليات تطبيقه باالعتماد على التكنولوجيتوضيح مفاهيم ونهج االبتكار في القطاع ا

كما ترمي الورشة إلى التعرف على بعض قصص النجاح في المنطقة العربية، وعلى بعض الممارسات  .الحديثة

. الموضوع بإعداده حول هذاسكوا اإلتقوم لى تقرير تقني عوستستند بعض جلسات ورشة العمل . المتقدمة

كانت قد أرسلت استبياناً إلى عدد من الجهات في الدول العربية للتعرف على وتجدر اإلشارة إلى أن اإلسكوا 

وال بد من وقد حصلت اإلسكوا على إجابات من عدد من هذه الدول.  ،واقع تطور االبتكار في القطاع العام

" في إعداد تقريرها حول "تعزيز االبتكار Dimitris Gouscosالتنويه إلى أن اإلسكوا تتعاون مع األستاذ "

من أجل إعداد تقريرها  "Jeremy Millard"في القطاع العام في المنطقة العربية"، كما تتعاون مع األستاذ 

 حول "المشاركة المجتمعية في الحكومة المفتوحة". وأود أن أشكرهما شكراً جزيالً على تعاونهما مع اإلسكوا

 . وعلى مشاركتهما في ورشة العمل هذه

ما ، كهاتمنى للجميع الفائدة من أعمالوأخيراً أتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار مواضيع جلسات هذه الورشة وأ

 والنقاش بين الخبراء من الدول العربية.  الحوارفرصة للتعارف وهذه الورشة أتمنى أن تكون 

 وشكرا


