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المعلومات لمجتمع  العالمية  للقمة  المستوى  رفيع  العربي  المنتدى  افتتاح 
وأجندة 2030 في اإلسكوا

الدكتورة خولة مطر األمينة التنفيذية لإلسكوا بالوكالة تلقي كلمتها خالل افتتاح "مؤتمر التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية المستدامة". الصورة:
.اإلسكوا

التكنولوجيا "مؤتمر    افتتاح  عن  األربعاء،  اليوم  بيان صادر  في  (اإلسكوا)    واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  أعلنت 
الرقمية من أجل التنمية المستدامة" الذي ينعقد في إطار "المنتدى العربي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة
.2030 للتنمية المستدامة"، في مقر اإلسكوا بالعاصمة اللبنانية بيروت

وفي كلمتها االفتتاحية، أكدت الدكتورة خولة مطر األمينة التنفيذية لإلسكوا بالوكالة أنه "بالرغم من الجهود المبذولة، تستمر الفجوة
الرقمية بين معظم الدول العربية والدول المتقدمة في االتساع". وأشارت في هذا اإلطار إلى أهمية توفر اإلرادة السياسية لتهيئة
المعلومات قطاع  ودعم  الرقمية،  التكنولوجيا  وتطوير  لنشر  المناسبة  واالجتماعية  واالقتصادية  والعلمية  التشريعية  البيئة 
.واالتصاالت، كأساس لبناء مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/241596/escwa-1
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مؤتمر التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية المستدامة" في اإلسكوا ببيروت. الصورة: اإلسكوا"

مجتمع في  األخصائيين  من  كبير  وحشدٌ  الوزاري  المستوى  على  القرار  وصنع  السياسات  برسم  معنيون  المؤتمر  في  ويشارك 
المتعلقة باإلنترنت السياسات  العربية. كما يشارك خبراء في مجال  المنطقة  الرقمي وحوكمة اإلنترنت في  المعلومات واالقتصاد 
والتطبيقات والخدمات واستخدام التكنولوجيات الرقمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فضال عن موفدين من القطاعين
.العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية واإلقليمية

:هذا وقد تلى الجلسة االفتتاحية ثالث حلقات نقاش رفيعة المستوى انعقدت تحت العناوين التالية

التكنولوجيا الرقمية: نحو تعزيز السيادة واالستقرار في دول المنطقة العربية؛ 

التكنولوجيا الرقمية: التحول القسري لنماذج األعمال، التحول القسري للبيئة األعمال، االقتصاد الجديد؛ 

.التحول الرقمي والتنمية البشرية: من الفقر إلى االزدهار 

وزارة مع  بالتعاون  الحريري،  سعد  اللبناني  الوزراء  مجلس  رئيس  برعاية  ينعقد  الذي  المنتدى،  تنظم  اإلسكوا  أن  إلى  نشير 
أعماله أن يختتم  أيار/مايو 2017، على  الجمعة 12  نهار  المؤتمر حتى  اللبنانية وهيئة أوجيرو لالتصاالت. ويستمر  االتصاالت 
."بتوصيات تدرج ضمن "توافق بيروت

#AHLF2017
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(/http://nna-leb.gov.lb/ar/news-categories/4) اقتصاد وبيئة   (http://nna-leb.gov.lb/ar) الرئيسية
 افتتاح مؤتمر التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية المستدامة الجراح: نعمل بمسؤولية النشاء بنية تحتية تواكب التطور

وطنية - افتتح اليوم، "مؤتمر التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية المستدامة" الذي ينعقد في إطار "المنتدى العربي الرفيع
المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وتنظم اإلسكوا المنتدى بالتعاون مع وزارة االتصاالت وهيئة "أوجيرو" من 8 الحالي إلى 12 منه في بيت األمم المتحدة - ساحة رياض
الصلح. 

يشارك في المؤتمر معنيون برسم السياسات وصنع القرار على المستوى الوزاري وأخصائيون في مجتمع المعلومات واالقتصاد
الرقمي وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية، إضافة الى خبراء في مجال السياسات المتعلقة باإلنترنت والتطبيقات والخدمات

واستخدام التكنولوجيات الرقمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وموفدين من القطاعين العام والخاص والمنظمات
غير الحكومية والمنظمات الدولية واإلقليمية. 

مطر  
وألقت األمينة التنفيذية لالسكوا بالوكالة الدكتورة خولة مطر كلمة في افتتاح المؤتمر قالت فيها: "بالرغم من الجهود المبذولة،

ال تزال الفجوة الرقمية بين معظم الدول العربية والدول المتقدمة تتسع. وال بد من توفر اإلرادة السياسية لتهيئة البيئة
التشريعية والعلمية واالقتصادية واالجتماعية المناسبة لنشر وتطوير التكنولوجيا الرقمية، ودعم قطاع المعلومات واالتصاالت،

كأساس لبناء مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة". 

أضافت: "يتطلب تحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا نقلة نوعية وتغييرا شامال في النهج التنموي. تغيير يبني على انجازات
ليست بقليلة ويتقصى مواضع اإلخفاق لتجنبها في المستقبل. إن خطة 2030 هي خطة متكاملة ال تحتمل التجزئة والهدف السادس
عشر منها عن األمن والسلم والحوكمة الرشيدة أساسي لسائر األهداف. وفي ذلك مبرر إضافي للتعاون اإلقليمي والتنسيق وتفادي
التكرار وتعظيم االستفادة من الخبرات والتجارب. فمشروع التنمية الشاملة والمتكاملة األبعاد يخسر الكثير ما لم يدعمه التزام

اقتصاد وبيئة األربعاء 10 أيار 2017 الساعة 18:24
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في اإلرادة والعمل يضم جميع األطراف الفاعلة في بناء مجتمع المعلومات وحوكمة رشيدة للتكنولوجيا الرقمية". 

الجراح  
من جهته، قال وزير االتصاالت جمال الجراح: "جميعنا نعي وبخاصة في لبنان أهمية تطور التكنولوجيا واالتصاالت في التنمية

االقتصادية وفي تنمية التعليم وفي تنمية الصحة والتربية وحتى في موضوع حل األزمات المستجدة التي أصبحت دائمة في لبنان،
نحن بحاجة إلى أن نواكب التطور العلمي وتطور التكنولوجيا وتطور االتصاالت. كل هذا تعيه حكومة ودولة الرئيس شخصيا، ولذلك

كانت توجيهات دولة الرئيس الحريري لوزارة االتصاالت: عليكم مسؤولية بناء البنية التحتية الالزمة لمواكبة هذا التطور ألن أي
تقدم في هذا المجال من دون بنية تحتية لن يكون له حظ في النجاح. من هنا، أخذنا على عاتقنا في وزارة االتصاالت، أنا شخصيا

وزمالئي في اإلدارات وأصدقاءنا في شركات الخلوي، أن نعمل بكل جهد وكل مسؤولية ونعطي الوقت الالزم لكي نؤهل البلد لكي
يكون لدينا بنية تحتية جاهزة لمواكبة هذا التطور". 

أضاف: "إن حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفرت لنا اإلمكانيات الالزمة لهذا المشروع ونحن نعمل بكل مسؤولية وكل
جدية كي ننتهي بأسرع وقت". 

وختم: "بالتأكيد نحن نعي أهمية التكامل العربي في هذا المشروع. ومن هنا يكتسب هذا المؤتمر أهميته لكي يكون نقطة تواصل
بيننا وبين الدول العربية لكي نرى ماذا يمكن أن نفعل سويا في سبيل هذا المشروع، ماذا يمكن أن نقدم لآلخرين وماذا يمكن

لآلخرين أن يقدموا في هذا المجال". 

الشربيني  
وقال مدير وحدة سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا المدير التنفيذي للمنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة

العالمية لمجتمع المعلومات أيمن الشربيني: "لقد شكلت األهداف اإلنمائية لأللفية أساسا انطلقت منه عملية التنمية خالل
الخمسة عشر عاما األولى من القرن الواحد والعشرين. واستكملت هذه األهداف بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها

لمواصلة الجهود اإلنمائية حتى تحقيق التنمية المستدامة التي تصبو اليها الشعوب".

أضاف: "لقد وضعت اإلسكوا منذ شهور قليلة في اجتماع للحكومات العربية عددا من الوثائق لمواكبة الثورة الرقمية، وهي
"االقتصاد الرقمي والتحول نحو المجتمعات الذكية في المنطقة العربية"، و"المسارات الدولية واإلقليمية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية". كما وضعت وثيقة بعنوان "التكنولوجيا وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية"

تعرض آليات تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإدماج خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في
الخطط الوطنية للتنمية في المنطقة العربية. وتعرض أيضا أهم المبادرات العالمية حول دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية

المستدامة، وتقدم مقترحات حول كيفية االستفادة منها. وسوف تعرض هذه الوثيقة غدا في جلسة رفيعة المستوى برئاسة
معالي وزير االتصاالت اللبناني". 

حلقات نقاش  
وتلى الجلسة االفتتاحية انعقاد ثالث حلقات نقاش رفيعة المستوى تناولت العناوين االتية: "التكنولوجيا الرقمية: نحو تعزيز
السيادة واالستقرار في دول المنطقة العربية، التكنولوجيا الرقمية: التحول القسري لنماذج األعمال، التحول القسري للبيئة

األعمال، االقتصاد الجديد، والتحول الرقمي والتنمية البشرية: من الفقر إلى االزدهار". 

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بتوصيات تدرج ضمن "توافق بيروت".  

===============س.م

"المؤتمر الدولي "االعالم ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار

https://www.youtube.com/watch?v=P_HOXiNJCE8
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الجراح: نعمل بمسؤولية النشاء بنية تحتية تواكب التطور

افتتح اليوم، "مؤتمر التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية المستدامة" الذي ينعقد ��ᥒ إطار "المنتدى العر��谨 الرفيع المستوى
للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وتنظم
اإلسكوا المنتدى بالتعاون مع وزارة االتصاالت وهيئة "أوج�쪊و" من 8 الحا�� إ��鿲 12 منه ��ᥒ بيت األمم المتحدة - ساحة رياض

الصلح. 

يشارك ��ᥒ المؤتمر معنيون برسم السياسات وصنع القرار ع�⹊ المستوى الوزاري وأخصائيون ��ᥒ مجتمع المعلومات واالقتصاد
الرقمي وحوكمة اإلن�쪊نت ��ᥒ المنطقة العربية، إضافة ا��鿲 خ�쪊اء ��ᥒ مجال السياسات المتعلقة باإلن�쪊نت والتطبيقات والخدمات
والخاص العام  القطاع��  من  وموفدين  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  الرقمية  التكنولوجيات  واستخدام 

والمنظمات غ�쪊 الحكومية والمنظمات الدولية واإلقليمية. 

مطر  
الجهود من  "بالرغم  فيها:  قالت  المؤتمر  افتتاح   �ᥒ� كلمة  مطر  خولة  الدكتورة  بالوكالة  لالسكوا  التنفيذية  األمينة  وألقت 
المبذولة، ال تزال الفجوة الرقمية ب�� معظم الدول العربية والدول المتقدمة تتسع. وال بد من توفر اإلرادة السياسية لتهيئة
المعلومات قطاع  ودعم  الرقمية،  التكنولوجيا  وتطوير   쪊ㇾلن المناسبة  واالجتماعية  واالقتصادية  والعلمية  الت쪊ㇾيعية  البيئة 

واالتصاالت، كأساس لبناء مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة". 

أضافت: "يتطلب تحقيق التنمية المستدامة ��ᥒ منطقتنا نقلة نوعية وتغي�쪊ا شامال ��ᥒ النهج التنموي. تغي�쪊 يب�� ع�⹊ انجازات
التجزئة والهدف إن خطة �� 2030 خطة متكاملة ال تحتمل  المستقبل.   �ᥒ� لتجنبها  اإلخفاق  بقليلة ويتق�쁔�벼 مواضع  ليست 
اإلقليمي للتعاون   �ᥒ�إضا م�쪊ر  ذلك   �ᥒ�و األهداف.  لسائر   �أسا� الرشيدة  والحوكمة  والسلم  األمن  عن  منها   쪊ㇾع السادس 
쪊يخ� األبعاد  والمتكاملة  الشاملة  التنمية  فم쪊ㇾوع  والتجارب.  الخ�쪊ات  من  االستفادة  وتعظيم  التكرار  وتفادي  والتنسيق 
رشيدة وحوكمة  المعلومات  مجتمع  بناء   �ᥒ� الفاعلة  األطراف  جميع  يضم  والعمل  اإلرادة   �ᥒ� ال��ام  يدعمه  لم  ما   쪊الكث�

للتكنولوجيا الرقمية". 

الجراح  
من جهته، قال وزير االتصاالت جمال الجراح: "جميعنا نعي وبخاصة ��ᥒ لبنان أهمية تطور التكنولوجيا واالتصاالت ��ᥒ التنمية
�ᥒ� دائمة  أصبحت   �㕂�ال المستجدة  األزمات  ��ᥒ موضوع حل   쁔�㕂�وح وال�쪊بية  الصحة  تنمية   �ᥒ�و التعليم  تنمية   �ᥒ�و االقتصادية 
لبنان، نحن بحاجة إ��鿲 أن نواكب التطور العلمي وتطور التكنولوجيا وتطور االتصاالت. كل هذا تعيه حكومة ودولة الرئيس
الالزمة التحتية  البنية  بناء  مسؤولية  عليكم  االتصاالت:  لوزارة  الحريري  الرئيس  دولة  توجيهات  كانت  ولذلك  شخصيا، 
�ᥒ� النجاح. من هنا، أخذنا ع�⹊ عاتقنا �ᥒ� هذا المجال من دون بنية تحتية لن يكون له حظ �ᥒ� لمواكبة هذا التطور ألن أي تقدم
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الالزمة التحتية  البنية  بناء  مسؤولية  عليكم  االتصاالت:  لوزارة  الحريري  الرئيس  دولة  توجيهات  كانت  ولذلك  شخصيا، 
�ᥒ� النجاح. من هنا، أخذنا ع�⹊ عاتقنا �ᥒ� هذا المجال من دون بنية تحتية لن يكون له حظ �ᥒ� لمواكبة هذا التطور ألن أي تقدم
ونعطي مسؤولية  وكل  جهد  بكل  نعمل  أن  الخلوي،  �쪊كات   �ᥒ� وأصدقاءنا  اإلدارات   �ᥒ�  �وزمال� شخصيا  أنا  االتصاالت،  وزارة 

الوقت الالزم ل�� نؤهل البلد ل�� يكون لدينا بنية تحتية جاهزة لمواكبة هذا التطور". 

بكل نعمل  ونحن  الم쪊ㇾوع  لهذا  الالزمة  اإلمكانيات  لنا  وفرت  الحريري  سعد  الوزراء  مجلس  رئيس  حكومة  "إن  أضاف: 
مسؤولية وكل جدية �� ننتهي بأ�쪊ع وقت". 

نقطة يكون   �ل� أهميته  المؤتمر  يكتسب هذا  الم쪊ㇾوع. ومن هنا  ��ᥒ هذا   �谨�العر التكامل  أهمية  نعي  نحن  "بالتأكيد  وختم: 
تواصل بيننا وب�� الدول العربية ل�� نرى ماذا يمكن أن نفعل سويا ��ᥒ سبيل هذا الم쪊ㇾوع، ماذا يمكن أن نقدم لآلخرين وماذا

يمكن لآلخرين أن يقدموا ��ᥒ هذا المجال". 

  �بي�쪊ㇾال
وقال مدير وحدة سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ��ᥒ اإلسكوا المدير التنفيذي للمنتدى العر��谨 الرفيع المستوى
للقمة العالمية لمجتمع المعلومات أيمن ال쪊ㇾبي��: "لقد شكلت األهداف اإلنمائية لأللفية أساسا انطلقت منه عملية التنمية
خالل الخمسة ع쪊ㇾ عاما األو��鿲 من القرن الواحد والع쪊ㇾين. واستكملت هذه األهداف بخطة التنمية المستدامة لعام 2030

وأهدافها لمواصلة الجهود اإلنمائية ح�쁔�㕂 تحقيق التنمية المستدامة ال��㕂 تصبو اليها الشعوب". 

�اجتماع للحكومات العربية عددا من الوثائق لمواكبة الثورة الرقمية، و� �ᥒ� أضاف: "لقد وضعت اإلسكوا منذ شهور قليلة
لتكنولوجيا واإلقليمية  الدولية  و"المسارات  العربية"،  المنطقة   �ᥒ� الذكية  المجتمعات  نحو  والتحول  الرقمي  "االقتصاد 
�ᥒ� 2030 المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية". كما وضعت وثيقة بعنوان "التكنولوجيا وتنفيذ خطة التنمية المستدامة
المنطقة العربية" تعرض آليات تسخ�쪊 العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإدماج خطة التنمية
دور حول  العالمية  المبادرات  أهم  أيضا  وتعرض  العربية.  المنطقة   �ᥒ� للتنمية  الوطنية  الخطط   �ᥒ�  2030 لعام  المستدامة 
التكنولوجيا ��ᥒ تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدم مق�쪊حات حول كيفية االستفادة منها. وسوف تعرض هذه الوثيقة

 ."�وزير االتصاالت اللبنا� �جلسة رفيعة المستوى برئاسة معا� �ᥒ� غدا

حلقات نقاش  
وت�⹊ الجلسة االفتتاحية انعقاد ثالث حلقات نقاش رفيعة المستوى تناولت العناوين االتية: "التكنولوجيا الرقمية: نحو تعزيز
السيادة واالستقرار ��ᥒ دول المنطقة العربية، التكنولوجيا الرقمية: التحول الق�쪊ي لنماذج األعمال، التحول الق�쪊ي للبيئة

األعمال، االقتصاد الجديد، والتحول الرقمي والتنمية الب쪊ㇾية: من الفقر إ��鿲 االزدهار". 

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بتوصيات تدرج ضمن "توافق ب�쪊وت".  

 الوكالة الوطنية لالعالم

اش�쪊ك اآلن أعجبك الموضوع؟  اش�쪊ك لتصلك آخر األخبار    

   

 

Āែ�الموقع تحت رخصة المشاع اإلبدا Ā堃� المواد المتوفرة

       쀀韀�تواصلوا معنا ع
من نحن   |   إتصل بنا   |   �쀀埀وط التعليق   |   وظائف شاغرة   |   لالعالن معنا

   

  تم تصميم وتطوير الموقع من قبل �쀀埀كة ايتيك
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الجراح: نعي أهمية تطور التكنولوجيا واالتصاالت في
التنمية االقتصادية

متفرقات األربعاء 10 أيار 2017   17:44

لفت وزير االتصاالت جمال الجراح خالل الجلسة االفتتاحية "لمؤتمرالتكنولوجياالرقمية من أجل التنمية المستدامة"
للتنمية  2030 وأجندة  المعلومات  لمجتمع  العالمية  للقمة  المستوى  الرفيع  العربي  "المنتدى  إطار  في  ينعقد  الذي 
معوزارة بالتعاون  المنتدى  اإلسكوا  وتنظم  الحريري،  سعد  اللبناني  الوزراء  مجلس  رئيس  برعاية  المستدامة" 
االتصاالتاللبنانية وهيئة أوجيرو لالتصاالت من 8 أيار 2017 إلى 12 منه في بيت األمم المتحدة، ساحة رياض
في واالتصاالت  التكنولوجيا  تطور  أهمية  لبنان  في  وبخاصة  نعي  "جميعنا  أن  الى  الجراح  لفت  بيروت،  الصلح، 
التي المستجدة  األزمات  والتربية وحتى في موضوع حّل  الصحة  تنمية  التعليم وفي  تنمية  االقتصادية وفي  التنمية 
أصبحت دائمة في لبنان، نحن بحاجة إلى أن نواكب التطور العلمي وتطور التكنولوجيا وتطور االتصاالت، كّل هذا
وعليكم االتصاالت،  لوزارة  الحريري  الرئيس  دولة  توجيهات  كانت  ولذلك  شخصياً  الرئيس  ودولة  حكومة  تعيه 
مسؤولية بناء البنية التحتية الالزمة لمواكبة هذا التطور ألّن أي تقدم في هذا المجال من دون بنية تحتية لن يكون له
حظ في النجاح، من هنا، أخذنا على عاتقنا في وزارة االتصاالت، أنا شخصياً وزمالئي في اإلدارات وأصدقاءنا في
شركات الخلوي، أن نعمل بكل جهد وكل مسؤولية ونعطي الوقت الالزم لكي نؤهل البلد لكي يكون لدينا بنية تحتية
."جاهزة لمواكبة هذا التطور
ورأى ان حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "وفرت لنا اإلمكانيات الالزمة لهذا المشروع ونحن نعمل
بكل مسؤولية وكل جدية أن ننتهي بأسرع وقت"، وقال:" بالتأكيد نحن نعي أهمية التكامل العربي في هذا المشروع.
ومن هنا يكتسب هذا المؤتمر أهميته لكي يكون نقطة تواصل بيننا وبين الدول العربية لكي نرى ماذا يمكن أن نفعل
."سوياً في سبيل هذا المشروع؛ ماذا يمكن أن نقدم لآلخرين وماذا يمكن لآلخرين أن يقدموا في هذا المجال
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إفتتاح المنتدى العربي للتنمية العالمية لمجتمع المعلومات

رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثال بوزير اإلتصاالت جمال الجراح إفتتاح المنتدى العربي الرفيع المستوى
اإلقتصادية المتحدة  األمم  لجنة  تنظمه  الذي  المستدامة  للتنمية   2030 وأجندة  المعلومات  لمجتمع  العالمية  للتنمية 
واإلجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) من 8 آيار إلى 12 منه، في مبنى األمم المتحدة ساحة رياض الصلح، في حضور
وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المدير التنفيذي للمؤتمر أيمن الشربيني، األمنية التنفيذية لالسكوا بالوكالة خولة مطر،
ممثل المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم المقدم المهندس جمال قشمر، ممثل المدير العام ألمن الدولة اللواء
أنطوان صليبا المالزم حسين الخنسا، رئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة ألفا مروان الحايك، وممثلي الدول األعضاء.

بداية، النشيد الوطني ونشيد األمم المتحدة بعدها ألقى الوزير الجراح كلمة أمل فيها "بأن يكون العقد العربي مكتمال في
األيام القادمة في لبنان في مناسبات مشابهة التي تهدف إلى التنمية المستدامة".

وقال: "عندما نتكلم عن التنمية ال يمكننا فصلها عن التكامل العربي الذي هو مقدمة ضرورية للتكامل العالمي. من دون
هذا التكامل في ما بين الدول العربية خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ال يمكننا أن نكون جزءا من
العالم المتطور. نحن نتجه وبسرعة فائقة إلى عالم يحكمه التطور التكنولوجي واإلتصاالت ومن يتخلف عن هذا الركب
سيجد نفسه وحيدا يعاني وحدته بينما العالم بتطور في المجاالت الحياتية اإلقتصادية والمالية كافة بإتجاه عالم مختلف عالم

متقدم يحتاج إلى مواكبة التكنولوجيا وأن يكون جزءا منها أو أن يكون خارجها بالكامل".

أضاف: "جميعنا نعي خصوصا في لبنان أهمية تطور التكنولوجيا واإلتصاالت في التنمية اإلقتصادية وفي تنمية التعليم
والصحة وحتى في موضوع حل األزمات المستجدة والتي أصبحت دائمة في لبنان ومنها أزمة السير والنفايات والكهرباء
ومجمل األزمات ونحن بحاجة إلى أن نواكب التطور العلمي والتكنولوجيا واإلتصاالت كل هذا تعيه حكومة الرئيس سعد
هذا لمواكبة  الالزمة  التحتية  البنية  بناء  مسؤولية  عليكم  واضحة.  اإلتصاالت  لوزارة  توجيهاته  كانت  ولذلك  الحريري 
التطور ألن أي تقدم في هذا المجال من دون بنية تحتية سوف لن يكون له حظ في النجاح. من هنا أخذنا على عاتقنا في
الوزارة واألصدقاء في شركات الخلوي أن نعمل بكل جهد ومسؤولية إلعطاء الوقت الالزم كي نؤهل البلد ألن يكون لديه

بنية تحتية جاهزة لمواكبة التطور التكنولوجي".

بكل "نعمل  وقال:  المشروع"،  لهذا  الالزمة  اإلمكانيات  وفرت  الحريري  سعد  الرئيس  "حكومة  أن  إلى  الجراح  ولفت 
مسؤولية وجدية لإلنتهاء بأسرع وقت من تهيئة البنية التحتية على صعيدي الهاتف الخلوي والثابت في هيئة أوجيرو لكي

نكون جاهزين للحاق بالتطور التكنولوجي الخاصل".

أضاف: "إننا نعي أهمية التكامل العربي في هذا المجال ومن هنا يكتسب هذا المؤتمر أهميته لكي يكون نقطة تواصل
بيننا وبين الدول العربية لنرى ماذا يمكن أن نفعل سويا في سبيل هذا المشروع وماذا يمكن أن نقدم لآلخرين واآلخرين

أن يقدموا لنا في هذا المجال.



وإذ أكد أن "في لبنان طاقات بشرية هائلة ومبدعة وجاهزة ألن تواكب التطور التكنولوجي، واللبنانيون موجودون في كل
الشركات العالمية ويقدمون أفضل الحلول في مجال تكنولوجيا اإلتصاالت ويساهمون بشكل فعلي ورواد في هذا المجال"،
قال: "علينا أن نستغل هذا اإلبداع واإلنتاج اللبناني والوجود العربي أيضا في مجال اإلتصاالت فلنستجمع قوانا جميعا

ونضعها في إطار واحد لنكبر سويا في هذا العالم الذي يتطور بسرعة وعلينا أن نكون جاهزين لمواكبته".  
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قانون االنتخاب في جدل رئاسي... وبري: الطائفي اسوأ من الستين
مجلس الوزراء ينأى بنفسه عن الملف وسجال الكهرباء ويقر 114 بندا

خطة واشنطن لتنظيف الحدود السورية بين الفروف وتيلرسـون
المركزية بات واضًحا من خالل "خارطة" المعطيات والمواقف أن جلسة 15 ايار البرلمانية،
باتت في حكم المؤجلة ما دام االتفاق على اقتراح قانون انتخاب للتصويت عليه في مجلس النواب غير متوفر
والصيغ المطروحة على بساط النقاش انحصرت بواحدة او اثنتين ودخلت إلى "مطبخ" الجوجلة النهائية للخروج
بمشروع قانون جامع يؤمن تقاطًعا بين األفرقاء السياسيين، ويتيح اذا ما كتب له ان يبصر النور، انهاء حقبة

الخالف السياسي المزمن حوله. ردّ بري: بيد ان االجواء التفاؤلية بقرب الوصول الى خط النهاية، عاكستها مواقف
حادة في شأن القانون ال تشي بانفراج وشيك، اذ خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ُنقل عنه قوله عن

مشروعه" إما أن يؤخذ كما هو أو ُيترك كما هو، ما خال تعديالت تقنية ...

تتمة

Al Joumhouria

افتتــاح "المنتدى العربي للتنمية العالمية لمجتمع المعلومات"
الجراح ممثالً الحريري: ُنسرع في تهيئة البنية التحتيّة للهاتف

المركزية رعى رئيس الحكومة سعد الحريري ممثالً بوزير االتصاالت جمال الجراح افتتاح
"المنتدى العربي للتنمية العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة" الذي
تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) من 8 أيار إلى 12
منه، في مبنى األمم المتحدة  ساحة رياض الصلح، في حضور وزير الصناعة حسين الحاج
حسن، المدير التنفيذي للمؤتمر أيمن الشربيني، األمينة التنفيذية لإلسكوا بالوكالة خولة
مطر، ممثل المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم المقّدم جمال قشمر، ممثل المدير
العام ألمن الدولة اللواء أنطوان صليبا المالزم حسين الخنسا، رئيس مجلس إدارة المدير العام
.لشركة "ألفا" مروان الحايك، وممثلي الدول األعضاء

وألقى الوزير الجراح كلمة أمل فيها "أن يكون العقد العربي مكتمالً في األيام المقبلة في لبنان
في مناسبات مشابهة التي تهدف إلى التنمية المستدامة". وقال: عندما نتكلم عن التنمية ال
يمكننا فصلها عن التكامل العربي الذي هو مقدمة ضرورية للتكامل العالمي. من دون هذا
التكامل في ما بين الدول العربية خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال يمكننا
أن نكون جزءاً من العالم المتطور. نحن نتجه وبسرعة فائقة إلى عالم يحكمه التطور
التكنولوجي واإلتصاالت ومن يتخلف عن هذا الركب سيجد نفسه وحيداً يعاني وحدته بينما
العالم في تطور في المجاالت الحياتية اإلقتصادية والمالية كافة في اتجاه عالم مختلف عالم
.متقدم يحتاج إلى مواكبة التكنولوجيا وأن يكون جزءا منها أو أن يكون خارجها بالكامل

أضاف: جميعنا نعي خصوصا في لبنان أهمية تطور التكنولوجيا واإلتصاالت في التنمية
اإلقتصادية وفي تنمية التعليم والصحة وحتى في موضوع حل األزمات المستجدة والتي أصبحت
دائمة في لبنان ومنها أزمة السير والنفايات والكهرباء ومجمل األزمات ونحن بحاجة إلى أن
نواكب التطور العلمي والتكنولوجيا واإلتصاالت كل هذا تعيه حكومة الرئيس سعد الحريري ولذلك
كانت توجيهاته لوزارة اإلتصاالت واضحة. عليكم مسؤولية بناء البنية التحتية الالزمة لمواكبة هذا
التطور ألن أي تقدم في هذا المجال من دون بنية تحتية لن يكون له حظ في النجاح. من هنا
أخذنا على عاتقنا في الوزارة واألصدقاء في شركات الخلوي، أن نعمل بكل جهد ومسؤولية
إلعطاء الوقت الالزم كي نؤّهل البلد ألن يكون لديه بنية تحتية جاهزة لمواكبة التطور
.التكنولوجي

ولفت الجراح إلى أن "حكومة الرئيس سعد الحريري وفرت اإلمكانات الالزمة لهذا المشروع"،
وقال: نعمل بكل مسؤولية وجديّة لالنتهاء في أسرع وقت من تهيئة البنية التحتية على صعيدّي
الهاتف الخلوي والثابت في هيئة "أوجيرو" كي نكون جاهزين للّحاق بالتطور التكنولوجي
.الحاصل

أضاف: نعي أهمية التكامل العربي في هذا المجال، ومن هنا يكتسب هذا المؤتمر أهميته كي
يكون نقطة تواصل بيننا وبين الدول العربية لنرى ماذا يمكن أن نفعل سوياً في سبيل هذا
.المشروع

وإذ أكد أن "في لبنان طاقات بشرية هائلة ومبدعة وجاهزة ألن تواكب التطور التكنولوجي،
واللبنانيون موجودون في كل الشركات العالمية ويقدمون أفضل الحلول في مجال تكنولوجيا
اإلتصاالت ويساهمون بشكل فعلي ورواد في هذا المجال"، قال: علينا أن نستغّل هذا اإلبداع
واإلنتاج اللبناني والوجود العربي أيضاً في مجال االتصاالت، فلنستجمع قوانا جميعاً ونضعها في
.إطار واحد لنكبر سوياً في هذا العالم الذي يتطور بسرعة وعلينا أن نكون جاهزين لمواكبته

May 2017

جنبالط سيلتزم الصمت!  برلين: ماكرون يواجه قرارات "في غاية الصعوبة"  إحباط هجوم انتحاري على معسكر في حضرموت  مدير

أهم األخبار تحليل سياسي
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إفتتاح المنتدى العربي للتنمية العالمية لمجتمع المعلومات

10 مايو 2017

رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثال بوزير اإلتصاالت جمال الجراح إفتتاح المنتدى العربي الرفيع المستوى للتنمية العالمية
لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

واشار الجراح الى أننا بحاجة إلى مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا واإلتصاالت، قائال “أخذنا على عاتقنا أن نعمل بكل جهد إلعطاء الوقت
الالزم كي نؤهل البلد ألن يكون لديه بنية تحتية جاهزة لمواكبة التطور التكنولوجي”.

ولفت الجراح إلى أن حكومة الرئيس سعد الحريري وفرت اإلمكانيات الالزمة لهذا المشروع، وقال: “نعمل بكل مسؤولية وجدية لإلنتهاء
بأسرع وقت من تهيئة البنى التحتية على صعيدي الهاتف الخلوي والثابت في هيئة أوجيرو لكي نكون جاهزين للحاق بالتطور التكنولوجي”.

يذكر أن هذا المنتدى تنظمه لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) من 8 آيار إلى 12 منه، في مبنى األمم المتحدة
ساحة رياض الصلح.

http://anbaaonline.com/
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افتتاح المنتدى العربي لمجتمع
المعلومات

غنى اسماعيل

0 اقتصاد   2017-05-11

الجرّاح: ُن��ع في تهيئة البنية التحتية للهاتف

نّظمت لجنة ا��مم المتحدة ا��قتصادية وا��جتماعية لغربي آسيا (ا��سكوا) «المنتدى
العربي الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية

المستدامة» في بيت ا��مم المتحدة، ساحة رياض الصلح ببيروت، وذلك برعاية رئيس
مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري بحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المدير
التنفيذي للمؤتمر أيمن ال��بيني، ا��منية التنفيذية ل��سكوا بالوكالة خولة مطر، ممثل

المدير العام ل��من العام اللواء عباس إبراهيم المقدم المهندس جمال قشمر، ممثل
المدير العام ��من الدولة اللواء أنطوان صليبا الم��زم حسين الخنسا، رئيس مجلس

إدارة المدير العام ل��كة ألفا مروان الحايك، وممثلي الدول ا��عضاء. 
الجرّاح 

بداية، النشيد الوطني ونشيد ا��مم المتحدة، بعدها ألقى الوزير الجرّاح كلمة أمل فيها
أن «يكون العقد العربي مكتم�� في ا��يام القادمة في لبنان في مناسبات مشابهة التي

تهدف إلى التنمية المستدامة». 
وقال: «جميعنا نعي خصوصا في لبنان أهمية تطور التكنولوجيا وا��تصا��ت في
التنمية ا��قتصادية وفي تنمية التعليم والصحة وحتى في موضوع حل ا��زمات
المستجدة والتي أصبحت دائمة في لبنان ومنها أزمة السير والنفايات والكهرباء

ومجمل ا��زمات ونحن بحاجة إلى أن نواكب التطور العلمي والتكنولوجيا وا��تصا��ت
كل هذا تعيه حكومة الرئيس سعد الحريري ولذلك كانت توجيهاته لوزارة ا��تصا��ت

واضحة. عليكم مسؤولية بناء البنية التحتية ال��زمة لمواكبة هذا التطور ��ن أي تقدم
في هذا المجال من دون بنية تحتية سوف لن يكون له حظ في النجاح. من هنا أخذنا
على عاتقنا في الوزارة وا��صدقاء في ��كات الخلوي أن نعمل بكل جهد ومسؤولية

��عطاء الوقت ال��زم كي نؤهل البلد ��ن يكون لديه بنية تحتية جاهزة لمواكبة التطور
التكنولوجي». 

ولفت الجرّاح إلى أن «حكومة الرئيس سعد الحريري وفرت ا��مكانيات ال��زمة لهذا
الم��وع»، وقال: «نعمل بكل مسؤولية وجدية ل��نتهاء بأ��ع وقت من تهيئة البنية
التحتية على صعيدي الهاتف الخلوي والثابت في هيئة أوجيرو لكي نكون جاهزين

للحاق بالتطور التكنولوجي الحاصل». 

خاص اللواء

«مباراة العلوم 2017»
مشاريع وابتكارات ط��ب

لبنان
0  2017-05-11

نقيب الفنانين جان قسيس
في حوار مفتوح مع

«اللـــواء»
0  2017-05-11

حكيم لـ«اللواء»: كلفة
استئجار البواخر كافية لبناء

معامل لتوليد 1800
ميغاوات

0  2017-05-10

أ��ار اللواء

همس
0  2017-05-11

غمز
0  2017-05-11

لغز
0  2017-05-11

عون وبري: مواجهة
مفتوحة على التسوية أم

الفراغ؟

َمن يكون «ماكرون
اللبناني»..؟!

وسوم

ا��نسان  ا��رهاب  ا����ى 

التواصل ا��جتماعي  ا��نتخابات 

الحرب  الجيش  الجسم  الجديد 

السعودية  ال��قة  الحريري 

الصحافة  ال��طة  السي�� 

القضاء  الفن  الطعام  الصحة 

بيروت  برشلونة  الوزراء  المرأة 

تيم  تويتر  تطبيق  ترامب 

داعش  حزب هللا  تيم حسن 

روسيا  رمضان  رئي�� 

سوريا  سعد الحريري  ريال مدريد 

فيسبوك  فرنسا  عا�� الح��ني 

ماكرون  لبنان  كوريا الشمالية 

واتساب نجوى كرم  مشاهير 

      
الرئيسية من نحن أعلن لدينا ��وط ا��ستخدام اتصل بنا

سياسة اقتصاد رياضة تكنولوجيا منوعات مجتمع مناطق بيئة وبلديات تربية و شباب مقا��ت تحقيقات صحة ثقافة مدنيات

دين ودنيا

أخبار مهمة ا��مم المتحدة: لدينا أزمة وصول إلى المناطق المحا��ة في سوريا

الرئيس عون تسّلم دعوة من رئيس سنغافورة للقيام بزيارة دولة

بحث …

مانشيت اليوم

افتتاحية اللواء
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ال��بيني 
بعدها كلمة مدير سياسات تكنولوجيا المعلومات وا��تصا��ت أيمن ال��بيني الذي

اشار الى ان: عمل قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات وا��تصا��ت يتضمن عدداً من
المحاور ويهدف إلى مساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات وا��تصا��ت بالدول ا��عضاء
على وضع سياساِت واستراتيجيات مجتمع المعلومات وا��قتصاد الرقمي بشكل خاص
وإلى مساعدة القطاع الحكومي بشكل عام على توظيف تقانة المعلومات وا��تصا��ت

في التنمية، وخلق ا��قتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية، ��نشاء مجتمع واقتصاد
قائمين على المعرفة، وتوظيف استخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات وا��تصا��ت

وتطبيقاتها في زيادة العمالة، والحد من الفقر،  وتحسين نوعية الحياة، والمساهمة في
تحقيِق أهداف ا��مم المتحدة للتنمية المستدامة». 

مطر 
ثم كلمة ا��مين التنفيذي بالوكالة خولة مطر مما جاء فيها: من الواضح أن تكنولوجيا
المعلومات وا��تصا��ت هي المحرك ا��سا�� ��قتصاد ومجتمع المعرفة وتكنولوجيا

المعلومات وا��تصا��ت تمكن القطاعات ا��نتاجية والخدمية وتعزز كفاءتها، وتوّسع
آفاقها، وتبني قدرتها التنافسية. 

وأردفت: «في رؤية ا��سكوا، تحل التكنولوجيا الحديثة وا��قتصاد الرقمي في صلب
نماذج الرفاه وا��زدهار في المنطقة العربية. وتعمل ا��سكوا مع الدول ا��عضاء لوضع
مجتمع المعلومات وا��قتصاد الرقمي في قلب م��وع التنمية الشاملة والمستدامة». 

غنى اسماعيل

شارك هذا الموضوع:

WhatsApp Google LinkedIn تويتر فيس بوك

طباعة البريد ا��لكتروني

BE THE FIRST TO COMMENT

اترك رد

ضع ردك هنا...





ا ف ب: المفوضية العليا
ل��جئين في ا��مم المتحدة:

80 مفقودا بعد غرق
مركبهم في "المتوسط"

قبالة ليبيا
ا ف ب: المفوضية العليا

ل��جئين في ا��مم المتحدة:
80 مفقودا بعد غرق

مركبهم في "المتوسط"
قبالة ليبيا

2017-05-08
في "آخر ا��خبار"

السفيرة ا��ميركية لدى ا��مم
المتحدة تدعو إلى فرض

إجراءات مشددة على كوريا
الشمالية

السفيرة ا��ميركية لدى ا��مم
المتحدة تدعو إلى فرض

إجراءات مشددة على كوريا
الشمالية

2017-05-10
في "آخر ا��خبار"

اللواء عثمان يلتقي خير
الدين

2017-05-05
في "سياسة"

مواقع التواصل ا��جتماعي

     



ا��رشيف

اختر شهر ا��رشيف 

أحدث المقا��ت

وزير المالية: أحلنا إلى وزارة الداخلية م��وع
توزيع مستحقات الهاتف الخليوي للبلديات من

1-6-2014 لغاية 30-11-2016 والبالغة 381

مليار ليرة

“سكاي نيوز”: اشتباكات في رام هللا بين الجيش

ا����ائيلي ومحتجين فلسطينيين متضامنين مع
ا����ى

منسق الشؤون ا��نسانية: عدد المناطق
المحا��ة لم يتغير وهو 13 منطقة بسوريا

ا��مم المتحدة: لدينا أزمة وصول إلى المناطق
المحا��ة في سوريا

الرئيس عون تسّلم دعوة من رئيس سنغافورة
للقيام بزيارة دولة

أحدث التعليقات
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يحدث االن
   08:51   

 الرئيس البرازيلي األسبق امام قاضي
مكافحة الفساد: هذه المحاكمة مهزلة

   08:25   
 قوى األمن الداخلي: ضبط

1007مخالفة سرعة زائدة بتاريخ
2017/05/10

   08:06   
 احتراق صهريج محلة برج ابي حيدر

باتجاه الوسط التجاري بيروت واالضرار
مادية وحركة المرور كثيفة

   08:06   
 جنبالط عبر "تويتر": من اجل الوصول

الى قانون انتخابي توافقي سألتزم
بالصمت االعالمي في هذه االجواء من
الحروب الباردة. على كل الرفاق االلتزام

   07:50   
 وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية:

مقتل 8 أشخاص نتيجة زلزال قوته 5.5
درجات على مقياس ريختر ضرب
منطقة شينجيانغ في شمال  غرب

الصين.
   المزيد   

الصفحة األولى
شؤون لبنانية
مخافر و محاكم

المستقبل اإلقتصادي
شؤون عربية و دولية

ثقافة و فنون
رياضة

الصفحة األخيرة
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مثل الحريري في افتتاح المنتدى العربي للتنمية العالمية لمجتمع المعلومات 
الجراح: نعمل على إنشاء بنية تحتية لمواكبة التطور التكنولوجي

أعلن وزير االتصاالت جمال الجراح أنه «بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أخذنا على عاتقنا في
الوزارة واألصدقاء في شركات الخلوي أن نعمل بكل جهد ومسؤولية إلعطاء الوقت الالزم كي نؤهل البلد ألن يكون لديه

بنية تحتية جاهزة لمواكبة التطور التكنولوجي». 

بالوزير الجراح، رعى أمس افتتاح المنتدى العربي الرفيع المستوى للتنمية العالمية لمجتمع وكان الرئيس الحريري ممثالً 
المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا)
من 8 أيار إلى 12 منه، في مبنى األمم المتحدة، بحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المدير التنفيذي للمؤتمر أيمن

الشربيني، األمينة التنفيذية لالسكوا بالوكالة خولة مطر، وحشد من الفعاليات وممثلي الدول األعضاء. 

بداية، ألقى الجراح كلمة أمل فيها «بأن يكون العقد العربي مكتمالً في األيام القادمة في لبنان في مناسبات مشابهة التي تهدف
ضرورية مقدمة  هو  الذي  العربي  التكامل  عن  فصلها  يمكننا  ال  التنمية  عن  نتكلم  «عندما  وقال  المستدامة».  التنمية  إلى 
المعلومات واإلتصاالت ال في مجال تكنولوجيا  العربية خصوصاً  الدول  بين  التكامل في ما  العالمي. من دون هذا  للتكامل 
يمكننا أن نكون جزءاً من العالم المتطور. نحن نتجه وبسرعة فائقة إلى عالم يحكمه التطور التكنولوجي واالتصاالت ومن
الحياتية االقتصادية والمالية كافة المجاالت  العالم بتطور في  بينما  يعاني وحدته  الركب سيجد نفسه وحيداً  يتخلف عن هذا 
باتجاه عالم مختلف، عالم متقدم يحتاج إلى مواكبة التكنولوجيا وأن يكون جزءاً منها أو أن يكون خارجها بالكامل». أضاف
التعليم والصحة تنمية  االقتصادية وفي  التنمية  التكنولوجيا واالتصاالت في  أهمية تطور  لبنان  في  «جميعنا نعي خصوصاً 
السير والنفايات والكهرباء ومجمل لبنان ومنها أزمة  دائمة في  المستجدة والتي أصبحت  وحتى في موضوع حل األزمات 
الحريري، الرئيس  حكومة  تعيه  هذا  كل  واالتصاالت  والتكنولوجيا  العلمي  التطور  نواكب  أن  إلى  بحاجة  ونحن  األزمات 
ولذلك كانت توجيهاته لوزارة االتصاالت واضحة. عليكم مسؤولية بناء البنية التحتية الالزمة لمواكبة هذا التطور ألن أي
تقدم في هذا المجال من دون بنية تحتية سوف لن يكون له حظ في النجاح. من هنا أخذنا على عاتقنا في الوزارة واألصدقاء
بنية تحتية جاهزة لديه  البلد ألن يكون  الالزم كي نؤهل  الوقت  الخلوي أن نعمل بكل جهد ومسؤولية إلعطاء  في شركات 

لمواكبة التطور التكنولوجي». 

بكل «نعمل  وقال  المشروع»،  لهذا  الالزمة  اإلمكانيات  وفرت  الحريري  سعد  الرئيس  «حكومة  أن  إلى  الجراح  ولفت 
الهاتف الخلوي والثابت في هيئة أوجيرو لكي التحتية على صعيدي  البنية  مسؤولية وجدية لالنتهاء بأسرع وقت من تهيئة 
هنا ومن  المجال  هذا  في  العربي  التكامل  أهمية  نعي  «إننا  أضاف  الحاصل».  التكنولوجي  بالتطور  للحاق  جاهزين  نكون 
يكتسب هذا المؤتمر أهميته لكي يكون نقطة تواصل بيننا وبين الدول العربية لنرى ماذا يمكن أن نفعل سوياً في سبيل هذا

المشروع وماذا يمكن أن نقدم لآلخرين واآلخرين أن يقدموا لنا في هذا المجال».  

وإذ أكد أن «في لبنان طاقات بشرية هائلة ومبدعة وجاهزة ألن تواكب التطور التكنولوجي، واللبنانيون موجودون في كل
هذا في  رواد  وهم  فعلي  بشكل  ويساهمون  االتصاالت  تكنولوجيا  مجال  في  الحلول  أفضل  ويقدمون  العالمية  الشركات 
فلنستجمع قوانا في مجال االتصاالت  العربي أيضاً  اللبناني والوجود  المجال»، قال «علينا أن نستغل هذا اإلبداع واإلنتاج 

جميعاً ونضعها في إطار واحد لنكبر سوياً في هذا العالم الذي يتطور بسرعة وعلينا أن نكون جاهزين لمواكبته».

المستقبل اإلقتصادي

  االكثر قراءة في « المستقبل اإلقتصادي »

29042017 : فنيانوس: ما حصل في السوق الحرة سيُعتمد في تلزيمات «األشغال»

29042017 : لجنة مراقبة هيئات الضمان نّظمت محاضر بحق المخالفين

29042017 : التحضيرات لـ«الملتقى االقتصادي اللبناني ــــ البرازيلي»
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يحدث االن
   13:54   

 دي ميستورا: التهدئة في سوريا
ستسمح لنا بإيصال المساعدات

اإلنسانية

   13:53   
 دي ميستورا: ال نريد أن يتكرر سيناريو
حلب واإلرادة والتفاؤل هما أساس أي

مبادرة جدية

   12:01   
االمن العام :مواعيد اختبار المرشحين
للتطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

اختصاصي   تتمة

   11:48   
وزير النقل التركي أحمد أرسالن: تركيا
تحذر ويكيبيديا بشأن المحتوى وتطالبها

بفتح مكتب تمثيلي لها

   11:46   
حاكم نيويورك: الوالية ستسمح بتجربة

المركبات ذاتية القيادة   تتمة
   المزيد   

الصفحة األولى
شؤون لبنانية
مخافر و محاكم

المستقبل اإلقتصادي
شؤون عربية و دولية

ثقافة و فنون
رياضة

الصفحة األخيرة
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الحريري يفتتح اليوم المنتدى العربي لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية
المستدامة

وأجندة المعلومات  لمجتمع  العالمية  للقمة  المستوى  الرفيع  العربي  «المنتدى  الحريري  سعد  الوزراء  مجلس  رئيس  يرعى 
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اليوم، والذي تنظمه لجنة األمم  يفتتح اعماله  الذي  المستدامة»  للتنمية   2030

(اإلسكوا) من 8 أيار الجاري إلى 12 منه في بيت األمم المتحدة. 

التاسعة من تمام  في  يفتتح  الذي  المستدامة  التنمية  أهداف  أجل  الرقمية من  التكنولوجيا  المؤتمر حول  بعقد  المنتدى  ويتميز 
من كبير  وحشدٌ  الوزاري  المستوى  على  القرار  وصنع  السياسات  برسم  معنيون  المؤتمر  في  ويشارك  اليوم.  صباح 
االختصاصيين في مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية. كما يشارك خبراء في مجال
السياسات المتعلقة باإلنترنت والتطبيقات والخدمات واستخدام التكنولوجيات الرقمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

فضال عن موفدين من القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية واإلقليمية. 

وسبق المؤتمر اجتماٌع للخبراء، فيما يركز على التكنولوجيا الرقمية من أجل أهداف التنمية المستدامة في ثالث حلقات نقاش
رفيعة المستوى تتناول العناوين اآلتية: 

 التكنولوجيا الرقمية: نحو تعزيز السيادة واالستقرار في دول المنطقة العربية؛ 

 التكنولوجيا الرقمية: التحول القسري لنماذج األعمال، التحول القسري للبيئة األعمال، االقتصاد الجديد؛ 

 التحول الرقمي والتنمية البشرية: من الفقر إلى االزدهار. 

وفي هذا اإلطار، تشمل حلقات النقاش الرفيعة أبعاداً سياسية كالحرب والسالم اإللكترونيين واإلرهاب اإللكتروني والسيادة
ً وشؤونا والتنافسية  الرقمية  والصناعات  الرقمي  االقتصاد  حول  تتمحور  اقتصادية  وأبعاداً  وغيرها  الدولة  ودور  الوطنية 
المستدام واالستهالك  الذكية  والمدن  والمستدامة  الذكية  بالمجتمعات  تتعلق  مسائل  فيطرح  االجتماعي  الجانب  أما  أخرى. 

والحكومات الذكية وغيرها. 

مختلف بين  الجمع  إلى  المستدامة  للتنمية   2030 عام  وخطة  المعلومات  لمجتمع  العالمية  للقمة  العربي  المنتدى  ويسعى 
ويعرضوا يراجعوا  لكي  العربية  المنطقة  في  اإلنترنت  وحوكمة  الرقمي  واالقتصاد  الرقمي  المجتمع  في  الشأن  أصحاب 
الرقمية لالقتصادات  يمكن  كيف  المنتدى  ويبحث  المستدامة.  للتنمية   2030 عام  خطة  في  الرقمية  البصمة  ويناقشوا 
لمجتمع العالمية  القمة  في  المحددة  واألولويات  والموضوعات  العمل  تنفيذ خطوط  في عملية  تسّرع  أن  الذكية  والمجتمعات 
المنتدى يخرج  أن  المتوقع  ومن  العربية.  المنطقة  في  المستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  في  المساهمة  عن  فضالً  المعلومات 

بإعالن حول الروابط في ما بين عملية قمة مجتمع المعلومات وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة.

المستقبل اإلقتصادي
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الجراح: ُنسرع في البنية التحتّية للهاتف الخليوي والثابت
11 أيار 2017 | 00:00

الجراح ملقيا كلمته خالل حفل االفتتاح. (ناصر طرابلسي)

رعى رئيس الحكومة سعد الحريري ممثًال بوزير االتصاالت جمال الجراح افتتاح "المنتدى العربي للتنمية العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030

للتنمية المستدامة" الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" في مبنى األمم المتحدة، في حضور وزير

الصناعة حسين الحاج حسن، المدير التنفيذي للمؤتمر أيمن الشربيني، األمينة التنفيذية لإلسكوا بالوكالة خولة مطر، ممثل المدير العام لألمن

العام اللواء عباس ابرهيم المقّدم جمال قشمر، ممثل المدير العام ألمن الدولة اللواء أنطوان صليبا المالزم حسين الخنسا، رئيس مجلس إدارة

المدير العام لشركة "ألفا" مروان الحايك، وممثلي الدول األعضاء.  

وألقى الجراح كلمة أمل فيها "أن يكون العقد العربي مكتمًال في األيام المقبلة في لبنان في مناسبات مشابهة التي تهدف إلى التنمية

المستدامة". وقال: "عندما نتكلم عن التنمية ال يمكننا فصلها عن التكامل العربي الذي هو مقدمة ضرورية للتكامل العالمي. من دون هذا

التكامل في ما بين الدول العربية خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال يمكننا أن نكون جزءًا من العالم المتطور. نحن نتجه

وبسرعة فائقة إلى عالم يحكمه التطور التكنولوجي واإلتصاالت ومن يتخلف عن هذا الركب سيجد نفسه وحيدًا يعاني وحدته بينما العالم في

تطور في كل المجاالت الحياتية اإلقتصادية والمالية في اتجاه عالم مختلف عالم متقدم يحتاج إلى مواكبة التكنولوجيا وأن يكون جزءًا منها أو أن

يكون خارجها بالكامل".

أضاف: "جميعنا نعي في لبنان أهمية تطور التكنولوجيا واإلتصاالت في التنمية اإلقتصادية وفي تنمية التعليم والصحة وحتى في موضوع حل

األزمات المستجدة والتي أصبحت دائمة في لبنان ومنها أزمة السير والنفايات والكهرباء ومجمل األزمات ونحن بحاجة إلى أن نواكب التطور العلمي

والتكنولوجيا واإلتصاالت كل هذا تعيه حكومة الرئيس سعد الحريري ولذلك كانت توجيهاته لوزارة اإلتصاالت واضحة. عليكم مسؤولية بناء البنية

التحتية الالزمة لمواكبة هذا التطور ألن أي تقدم في هذا المجال من دون بنية تحتية لن يكون له حظ في النجاح. من هنا أخذنا على عاتقنا في

الوزارة واألصدقاء في شركات الخليوي، أن نعمل بكل جهد ومسؤولية إلعطاء الوقت الالزم كي نؤّهل البلد ألن يكون لديه بنية تحتية جاهزة

لمواكبة التطور التكنولوجي. وقال: نعمل بكل مسؤولية وجدّية لالنتهاء في أسرع وقت من تهيئة البنية التحتية على صعيدّي الهاتف الخليوي

والثابت في هيئة "أوجيرو" كي نكون جاهزين لّلحاق بالتطور التكنولوجي الحاصل".
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إسكوا تحذر في مؤتمر رقمي إقليمي من اتساع الفجوة الرقمية بين الدول العربية والدول المتقدمة
arabic.china.org.cn / 22:13:39 20170510

بيروت 10 مايو 2017 (شينخوا) حذرت خولة مطر األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(إسكوا) اليوم (األربعاء) من اتساع الفجوة الرقمية بين معظم الدول العربية والدول المتقدمة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها مطر في افتتاح "مؤتمر التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية المستدامة" الذي تنظمه اإلسكوا بالتعاون مع وزارة
االتصاالت اللبنانية في إطار "المنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة".

واعتبرت ان الجهود المبذولة غير كافية وأنه "البد من توفر اإلرادة السياسية لتهيئة البيئة التشريعية والعلمية واالقتصادية واالجتماعية
المناسبة لنشر التكنولوجيا الرقمية ودعم قطاع المعلومات واالتصاالت كأساس لبناء مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي والتوجه نحو

اقتصاد المعرفة".
ولفتت إلى أن "تحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا يتطلب نقلة نوعية وتغييرا شامال في النهج التنموي".

وشددت على أن "خطة 2030 ال تحتمل التجزئة والهدف 16 منها عن األمن والسلم والحوكمة الرشيدة هو هدف أساسي لسائر األهداف".
من جهته، أشار ممثل رئيس الوزراء اللبناني وزير االتصاالت جمال الجراح في كلمته إلى أهمية تطور التكنولوجيا واالتصاالت في تنمية

االقتصاد والتعليم والصحة، مؤكدا عمل وزارته الجدي "لكي يكون لدينا بنية تحتية جاهزة لمواكبة هذا التطور".
وشدد على "أهمية التكامل العربي في التكنولوجيا الرقمية لكي نرى ماذا يمكن أن نفعل سويا في سبيل هذا المشروع".

بدوره، أشار مدير وحدة سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا والمدير التنفيذي للمنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة
العالمية لمجتمع المعلومات أيمن الشربيني إلى الوثائق التي أعدتها اإلسكوا لمساعدة الحكومات العربية على مواكبة الثورة الرقمية.

وأضاف ان هذه الوثائق تعرض آليات تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإدماج خطة التنمية المستدامة
لعام 2030 في الخطط الوطنية للتنمية في المنطقة العربية".

ويستمر المؤتمر على مدى 4 أيام بمشاركة المعنيين برسم السياسات وصنع القرار واختصاصيين في مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي
وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية اضافة إلى خبراء في مجال سياسات اإلنترنت والتطبيقات والخدمات واستخدام التكنولوجيات الرقمية

من أجل تحقيق أهداف التنمية.
ويناقش المؤتمر في حلقاته قضايا ذات أبعاد سياسية كالحرب والسالم اإللكترونيين واإلرهاب اإللكتروني والسيادة الوطنية ودور الدولة
وقضايا اقتصادية تتمحور حول االقتصاد والصناعات الرقمية والتنافسية وقضايا اجتماعية تتعلق بالمجتمعات والمدن والحكومات الذكية.
يذكر أن "المنتدى العربي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة" يسعى إلى جمع أصحاب الشأن في
المجتمع واالقتصاد الرقمي وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية لكي يراجعوا ويناقشوا البصمة الرقمية في خطة عام 2030 للتنمية

المستدامة.
كما يبحث المنتدى كيف يمكن لالقتصادات الرقمية والمجتمعات الذكية أن تسرع عملية تنفيذ خطوط العمل واألولويات المحددة في القمة

العالمية لمجتمع المعلومات فضال عن المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

يمكنكم مشاركتنا بتعليقاتكم عبر فيسبوك و تويتر   
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الجراح: نعمل إلنشاء بنية تحتية تواكب التطور

20:45 | 10052017

افتتح اليوم، "مؤتمر التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية المستدامة" الذي ينعقد
في إطار "المنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

وأجندة 2030 للتنمية المستدامة"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد
الحريري. وتنظم اإلسكوا المنتدى بالتعاون مع وزارة االتصاالت وهيئة
أوجيرو من 8 الحالي إلى 12 منه في بيت األمم المتحدة  ساحة رياض

الصلح. 
يشارك في المؤتمر معنيون برسم السياسات وصنع القرار على المستوى
الوزاري وأخصائيون في مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي وحوكمة

اإلنترنت في المنطقة العربية، إضافة الى خبراء في مجال السياسات المتعلقة
باإلنترنت والتطبيقات والخدمات واستخدام التكنولوجيات الرقمية من أجل
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وموفدين من القطاعين العام والخاص

والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية واإلقليمية. 
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وألقت األمينة التنفيذية لالسكوا بالوكالة الدكتورة خولة مطر كلمة في افتتاح
المؤتمر قالت فيها انه بالرغم من الجهود المبذولة، ال تزال الفجوة الرقمية بين
معظم الدول العربية والدول المتقدمة تتسع. وانه ال بد من توفر اإلرادة السياسية

لتهيئة البيئة التشريعية والعلمية واالقتصادية واالجتماعية المناسبة لنشر
وتطوير التكنولوجيا الرقمية، ودعم قطاع المعلومات واالتصاالت، كأساس لبناء

مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة. 
وأضافت مطر ان تحقيق التنمية المستدامة في يتطلب نقلة نوعية وتغييرا شامال
في النهج التنموي وهو تغيير يبني على انجازات ليست بقليلة ويتقصى مواضع
اإلخفاق لتجنبها في المستقبل والفتة الى ان  خطة 2030 هي خطة متكاملة ال
تحتمل التجزئة والهدف السادس عشر منها عن األمن والسلم والحوكمة الرشيدة

أساسي لسائر األهداف، وفي ذلك مبرر إضافي للتعاون اإلقليمي والتنسيق
وتفادي التكرار وتعظيم االستفادة من الخبرات والتجارب. 

من جهته، اشار وزير االتصاالت جمال الجراح الى الجميع يعي وبخاصة في
لبنان أهمية تطور التكنولوجيا واالتصاالت في التنمية االقتصادية وفي تنمية
التعليم وفي تنمية الصحة والتربية وحتى في موضوع حل األزمات المستجدة
التي أصبحت دائمة في لبنان، ومضيفاً ان لبنان بحاجة إلى أن يواكب التطور

العلمي وتطور التكنولوجيا وتطور االتصاالت، ومؤكداً ان كل هذا تعيه حكومة
ودولة الرئيس سعد الحريري شخصيا، ولذلك كانت توجيهاته لوزارة

االتصاالت بمسؤولية بناء البنية التحتية الالزمة لمواكبة هذا التطور ألن أي
تقدم في هذا المجال من دون بنية تحتية لن يكون له حظ في النجاح. ومشيراً
الى ان وزارة االتصاالت أخذت على عاتقها العمل بكل جهد وكل مسؤولية

وتعطي الوقت الالزم لكي تؤهل البلد لكي يكون هناك بنية تحتية جاهزة لمواكبة
هذا التطور. 

وأضاف إن حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفرت اإلمكانيات
الالزمة لهذا المشروع وتعمل بكل مسؤولية وكل جدية كي تنتهي بأسرع وقت. 
وختم ان الجميع يعي أهمية التكامل العربي في هذا المشروع وان هذا المؤتمر

يكتسب أهميته لكي يكون نقطة تواصل بين لبنان وبين الدول العربية.

 اقرأ المزيد

ماذا حصل لواتساب؟ وما
عليكم القيام به اآلن

واتساب متوقف عن العمل
اآلن

اتصل بنا   اشتركمن نحن   إحصل على أخبارنا وسجل بريدك االلكتروني هنا
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افتتاح المنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة
2030 للتنمية المستدامة في اإلسكوا برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني

 Play

05/10/2017  أخبار أقتصادية محلية

قالت اليوم الدكتورة خولة مطر األمينة التنفيذية لإلسكوا بالوكالة إنه “بالرغم من الجهود المبذولة، فال تزال الفجوة الرقمية 
بين معظم الدول العربية والدول المتقدمة تتسع.  وال بدّ من توفر اإلرادة السياسية لتهيئة البيئة التشريعية والعلمية واالقتصادية
واالجتماعية المناسبة لنشر وتطوير التكنولوجيا الرقمية، ودعم قطاع المعلومات واالتصاالت، كأساس لبناء مجتمع المعلومات
.”واالقتصاد الرقمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة

 مطر كانت تتحدث في افتتاح “مؤتمر التكنولوجيا الرقمية من أجل التنمية المستدامة” الذي ينعقد في إطار “المنتدى العربي
الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة” برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد
الحريري. وتنظم اإلسكوا المنتدى بالتعاون مع وزارة االتصاالت اللبنانية وهيئة أوجيرو لالتصاالت من 8 أيار/مايو 2017

إلى 12 منه في بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، بيروت.

 ويشارك في المؤتمر معنيون برسم السياسات وصنع القرار على المستوى الوزاري وحشدٌ كبير من األخصائيين في مجتمع
المعلومات واالقتصاد الرقمي وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية. كما يشارك خبراء في مجال السياسات المتعلقة

باإلنترنت والتطبيقات والخدمات واستخدام التكنولوجيات الرقمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فضال عن موفدين
من القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية واإلقليمية.

 وباإلضافة إلى كلمة مطر، شهدت الجلسة االفتتاحية كلمتين لوزير االتصاالت اللبناني جمال الجراح ومدير وحدة سياسات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا والمدير التنفيذي للمنتدى العربي الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع

المعلومات أيمن الشربيني.
 وفي كلمتها، قالت مطر: “يتطلب تحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا نقلة نوعية وتغييراً شامالً في النهج التنموي. تغييٌر يبني

على انجازات ليست بقليلة ويتقصى مواضع اإلخفاق لتجنبها في المستقبل.  إن خطة 2030 هي خطة متكاملة ال تحتمل
التجزئة والهدف السادس عشر منها عن األمن والسلم والحوكمة الرشيدة أساسي لسائر األهداف.  وفي ذلك مبرر إضافي
للتعاون اإلقليمي والتنسيق وتفادي التكرار وتعظيم االستفادة من الخبرات والتجارب. فمشروع التنمية الشاملة والمتكاملة

األبعاد يخسر الكثير ما لم يدعمه التزام في اإلرادة والعمل يضّم جميع األطراف الفاعلة في بناء مجتمع المعلومات وحوكمة
رشيدة للتكنولوجيا الرقمية”.

 الجّراح

وألقى الوزير الجراح كلمة جاء فيها:
” جميعنا نعي وبخاصة في لبنان أهمية تطور التكنولوجيا واالتصاالت في التنمية االقتصادية وفي تنمية التعليم وفي تنمية ال

صحة والتربية وحتى في موضوع حّل األزمات المستجدة التي أصبحت دائمة في لبنان؛ نحن بحاجة إلى أن نواكب التطور ال
علمي وتطور التكنولوجيا وتطور االتصاالت. كّل هذا تعيه حكومة ودولة الرئيس شخصياً ولذلك كانت توجيهات دولة الرئيس
 الحريري لوزارة االتصاالت: عليكم مسؤولية بناء البنية التحتية الالزمة لمواكبة هذا التطور ألّن أي تقدم في هذا المجال من 
دون بنية تحتية لن يكون له حظ في النجاح. من هنا، أخذنا على عاتقنا في وزارة االتصاالت، أنا شخصياً وزمالئي في اإلدارا
ت وأصدقاءنا في شركات الخلوي، أن نعمل بكل جهد وكل مسؤولية ونعطي الوقت الالزم لكي نؤهل البلد لكي يكون لدينا بنية

 تحتية جاهزة لمواكبة هذا التطور”.

 وأضاف إن حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري
” وفرت لنا اإلمكانيات الالزمة لهذا المشروع ونحن نعمل بكل مسؤولية وكل جدية أن ننتهي بأسرع وقت”.
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 وقال:” بالتأكيد نحن نعي أهمية التكامل العربي في هذا المشروع. ومن هنا يكتسب هذا المؤتمر أهميته لكي يكون نقطة
تواصل بيننا وبين الدول العربية لكي نرى ماذا يمكن أن نفعل سوياً في سبيل هذا المشروع؛ ماذا يمكن أن نقدم لآلخرين وماذا

يمكن لآلخرين أن يقدموا في هذا المجال”.

 

الشربيني

وكانت الجلسة االفتتاحية قد استهلّت بكلمة الشربيني الذي قال: ” لقد شكلت األهداف اإلنمائية لأللفية أساساً انطلقت منه عملية
التنمية خالل الخمسة عشر عاماً األولى من القرن الواحد والعشرين. واستكملت هذه األهداف بخطة التنمية المستدامة لعام

2030 وأهدافها لمواصلة الجهود اإلنمائية حتى تحقيق التنمية المستدامة التي تصبو اليها الشعوب”.

 وأضاف:” لقد وضعت اإلسكوا منذ شهور قليلة في اجتماع للحكومات العربية عدداً من الوثائق لمواكبة الثورة الرقمية، وهي
“االقتصاد الرقمي والتحول نحو المجتمعات الذكية في المنطقة العربية”، و”المسارات الدولية واإلقليمية لتكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت من أجل التنمية”.  كما وضعت وثيقة بعنوان “التكنولوجيا وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة
العربية” تعرض آليات تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإدماج خطة التنمية المستدامة لعام

2030 في الخطط الوطنية للتنمية في المنطقة العربية.  وتعرض أيضاً أهم المبادرات العالمية حول دور التكنولوجيا في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدم مقترحات حول كيفية االستفادة منها.  وسوف تعرض هذه الوثيقة غداً في جلسة رفيعة

المستوى برئاسة معالي وزير االتصاالت اللبناني”.

 وتلى الجلسة االفتتاحية انعقاد ثالث حلقات نقاش رفيعة المستوى تناولت العناوين التالية:

 – التكنولوجيا الرقمية: نحو تعزيز السيادة واالستقرار في دول المنطقة العربية؛

– التكنولوجيا الرقمية: التحول القسري لنماذج األعمال، التحول القسري للبيئة األعمال، االقتصاد الجديد؛

– التحول الرقمي والتنمية البشرية: من الفقر إلى االزدهار.

 ويستمر المؤتمر حتى نهار الجمعة 12 أيار/مايو 2017، على ان يختتم اعماله بتوصيات تدرج ضمن “توافق بيروت”. 
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مصر تشارك فى المنتدى العربى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
األربعاء، 10 مايو 02:50 2017 م

المهندس ياسر القاضى وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

كتبت: هبة السيد

     
تشارك مصر ممثلة فى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، فى المؤتمر الذى ينعقد فى إطار المنتدى العربى رفيع المستوى للقمة
اللجنة وتنظمه  لبنان،  بيروت،  فى  مايو،   12 إلى   10 من  الفترة  خالل  المستدامة،  للتنمية   2030 وأجندة  المعلومات  لمجتمع  العالمية 
تحت لالتصاالت،  أوجيرو  هيئة  مع  وبالتعاون  اللبنانية،  االتصاالت  وزارة  مع  بالشراكة  "اإلسكوا"،  آسيا  لغربى  واالجتماعية  االقتصادية 

رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني، السيد سعد الحريري.

يجمع المؤتمر أصحاب المصلحة فى مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمى وحوكمة اإلنترنت فى المنطقة العربية، وذلك لعرض ومراجعة
ومناقشة الروابط بين خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

المعلومات لمجتمع  العالمية  القمة  عمل  خطوط  تنفيذ  تسريع  فى  الذكية  والمجتمعات  الرقمية  االقتصادات  مساهمة  على  المنتدى  ويركز 
والموضوعات والمجاالت ذات األولوية، فضالً عن المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بإعالن حول الروابط فيما بين عملية قمة مجتمع المعلومات وعملية أجندة 2030 للتنمية المستدامة فى
المنطقة العربية.

وتترأس مصرفريق بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية، لذا ستشارك فى المؤتمر الذى سيعقد
فى إطار المنتدى خالل الفترة من 10 إلى 12 مايو، حيث ستنعقد جلستان حول االستراتيجيات الرقمية فى المنطقة العربية، الستعراض
الدول الوطنى واإلقليمي، وستستعرض جامعة  الصعيدين  العربية على  المنطقة  فى  المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  استراتيجيات  وضع 
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العربية، من خالل فريق بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات، الجهود المبذولة فى وضع وإطالق استراتيجية عربية جديدة
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل الفترة  20242017.

أهداف وتحقيق  الرقمى  االقتصاد  وتطوير  المعلومات،  مجتمع  تطوير  عملية  فى  القرار  ومتخذى  السياسات  راسمى  المنتدى  فى  ويشارك 
واستخدام والخدمات،  والتطبيقات  باإلنترنت  المتعلقة  السياسات  مجال  فى  خبراء  سيحضر  كما    العربية.  المنطقة  فى  المستدامة  التنمية 
غير والمنظمات  والخاص،  العام  القطاعين  من  ممثلين  عن  فضالً  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  الرقمية  التكنولوجيات 

الحكومية، والمنظمات الدولية واإلقليمية.
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االتصاالت تشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات تكنولوجيا الرئيسية

 االتصاالت تشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات
منذ 19 ساعة 

تشارك وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، في المؤتمر الذي ينعقد في إطار المنتدى العربي رفيع المستوى للقمة
العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة  2030 للتنمية المستدامة، خالل الفترة من 10 إلى 12 مايو، في بيروت، وتنظمه
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، بالشراكة مع وزارة االتصاالت اللبنانية، وبالتعاون مع هيئة أوجيرو
.لالتصاالت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري

يشمل المنتدى اجتماع خبراء سينعقد خالل الفترة من 8 إلى 11 مايو، ومؤتمر من 10 إلى 12 مايو، وسيجمع بين
مختلف أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية؛ لعرض
ومراجعة ومناقشة الروابط بين خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة. وسيتم
التركيز على مساهمة االقتصادات الرقمية والمجتمعات الذكية في تسريع تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع
المعلومات والموضوعات والمجاالت ذات األولوية، فضالً عن المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة
.العربية

ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بإعالن حول الروابط بين عملية قمة مجتمع المعلومات وعملية أجندة 2030 للتنمية
.المستدامة في المنطقة العربية

جريدة المال 
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افتتاح المنتدى العربي للتنمية العالمية

Wednesday, May 10, 2017

 
رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثال بوزير اإلتصاالت جمال الجراح إفتتاح المنتدى العربي الرفيع المستوى
للتنمية العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية
واإلجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) من 8 آيار إلى 12 منه، في مبنى األمم المتحدة ساحة رياض الصلح، في حضور

وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المدير التنفيذي للمؤتمر أيمن الشربيني، األمينة التنفيذية لالسكوا بالوكالة خولة
مطر، ممثل المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم المقدم المهندس جمال قشمر، ممثل المدير العام ألمن

الدولة اللواء أنطوان صليبا المالزم حسين الخنسا، رئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة ألفا مروان الحايك، وممثلي
الدول األعضاء. 

بداية، النشيد الوطني ونشيد األمم المتحدة بعدها ألقى الوزير الجراح كلمة أمل فيها "بأن يكون العقد العربي مكتمال
في األيام القادمة في لبنان في مناسبات مشابهة التي تهدف إلى التنمية المستدامة". 

وقال: "عندما نتكلم عن التنمية ال يمكننا فصلها عن التكامل العربي الذي هو مقدمة ضرورية للتكامل العالمي. من دون
هذا التكامل في ما بين الدول العربية خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ال يمكننا أن نكون جزءا من
العالم المتطور. نحن نتجه وبسرعة فائقة إلى عالم يحكمه التطور التكنولوجي واإلتصاالت ومن يتخلف عن هذا الركب

سيجد نفسه وحيدا يعاني وحدته بينما العالم بتطور في المجاالت الحياتية اإلقتصادية والمالية كافة بإتجاه عالم مختلف
عالم متقدم يحتاج إلى مواكبة التكنولوجيا وأن يكون جزءا منها أو أن يكون خارجها بالكامل". 

أضاف: "جميعنا نعي خصوصا في لبنان أهمية تطور التكنولوجيا واإلتصاالت في التنمية اإلقتصادية وفي تنمية التعليم
والصحة وحتى في موضوع حل األزمات المستجدة والتي أصبحت دائمة في لبنان ومنها أزمة السير والنفايات والكهرباء
ومجمل األزمات ونحن بحاجة إلى أن نواكب التطور العلمي والتكنولوجيا واإلتصاالت كل هذا تعيه حكومة الرئيس سعد
الحريري ولذلك كانت توجيهاته لوزارة اإلتصاالت واضحة. عليكم مسؤولية بناء البنية التحتية الالزمة لمواكبة هذا التطور
ألن أي تقدم في هذا المجال من دون بنية تحتية سوف لن يكون له حظ في النجاح. من هنا أخذنا على عاتقنا في

الوزارة واألصدقاء في شركات الخلوي أن نعمل بكل جهد ومسؤولية إلعطاء الوقت الالزم كي نؤهل البلد ألن يكون لديه
بنية تحتية جاهزة لمواكبة التطور التكنولوجي". 

ولفت الجراح إلى أن "حكومة الرئيس سعد الحريري وفرت اإلمكانيات الالزمة لهذا المشروع"، وقال: "نعمل بكل مسؤولية
وجدية لإلنتهاء بأسرع وقت من تهيئة البنية التحتية على صعيدي الهاتف الخلوي والثابت في هيئة أوجيرو لكي نكون

جاهزين للحاق بالتطور التكنولوجي الخاصل". 
أضاف: "إننا نعي أهمية التكامل العربي في هذا المجال ومن هنا يكتسب هذا المؤتمر أهميته لكي يكون نقطة تواصل
بيننا وبين الدول العربية لنرى ماذا يمكن أن نفعل سويا في سبيل هذا المشروع وماذا يمكن أن نقدم لآلخرين واآلخرين

أن يقدموا لنا في هذا المجال. 
وإذ أكد أن "في لبنان طاقات بشرية هائلة ومبدعة وجاهزة ألن تواكب التطور التكنولوجي، واللبنانيون موجودون في كل

الشركات العالمية ويقدمون أفضل الحلول في مجال تكنولوجيا اإلتصاالت ويساهمون بشكل فعلي ورواد في هذا
المجال"، قال: "علينا أن نستغل هذا اإلبداع واإلنتاج اللبناني والوجود العربي أيضا في مجال اإلتصاالت فلنستجمع قوانا

جميعا ونضعها في إطار واحد لنكبر سويا في هذا العالم الذي يتطور بسرعة وعلينا أن نكون جاهزين لمواكبته". 
 

المصدر: مجلة الصناعة واالقتصاد
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 إمام رمضان
تشارك مصر ممثلة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، في المؤتمر الذي سينعقد في إطار المنتدى العربي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة
اللبنانية، االتصاالت  وزارة  مع  بالشراكة  "اإلسكوا"،  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  وتنظمه  لبنان،  بيروت،  في  مايو،   12 حتى  المستدامة،  للتنمية   2030

وبالتعاون مع هيئة أوجيرو لالتصاالت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

يشتمل المنتدى على اجتماع خبراء عقد خالل الفترة من 8 ويستمر حتى غد 11 مايو، ومؤتمر بدأ من 10 إلى 12 مايو، وسيجمع فيما بين مختلف أصحاب المصلحة في
مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية؛ لعرض ومراجعة ومناقشة الروابط بين خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة

2030 للتنمية المستدامة. 

وسيتم التركيز على مساهمة االقتصادات الرقمية والمجتمعات الذكية في تسريع تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات والموضوعات والمجاالت ذات األولوية،
فضًال عن المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بإعالن حول الروابط فيما بين عملية قمة مجتمع المعلومات وعملية أجندة 2030 للتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

يعقد في إطار الذي  المؤتمر  لذا ستشارك في  العربية،  الدول  لجامعة  التابع  العربية لالتصاالت والمعلومات  بلورة االستراتيجية  تترأس فريق  إلى أن مصر  تجدر اإلشارة 
المنتدى وبدأ من 10 وينتهي في 12 مايو.

وستنعقد جلستان حول االستراتيجيات الرقمية في المنطقة العربية، الستعراض وضع استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية على الصعيدين
الوطني واإلقليمي، وستستعرض جامعة الدول العربية، من خالل فريق بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات، الجهود المبذولة في وضع وإطالق استراتيجية

عربية جديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل الفترة 20242017.

المنطقة في  المستدامة  التنمية  أهداف  وتحقيق  الرقمي  االقتصاد  وتطوير  المعلومات،  مجتمع  تطوير  عملية  في  القرار  ومتخذو  السياسات  راسمو  المنتدى  في  وسيشارك 
العربية. 

المستدامة، فضًال عن التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  الرقمية من  التكنولوجيات  والخدمات، واستخدام  والتطبيقات  باإلنترنت  المتعلقة  السياسات  في مجال  كما سيحضر خبراء 
ممثلين من القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية واإلقليمية.

مصر تشارك في المنتدى العربي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة
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أخبار مصر  مصر تشارك في المنتدى العربي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة
شبكة اللوتس االخبارية
ً بتاريخ  الخميس 11 مايو 04:34 2017 صباحا

اللوتس االخبارية  تشارك مصر ممثلة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، في المؤتمر الذي سينعقد في إطار المنتدى العربي رفيع المستوى للقمة
العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، حتى 12 مايو، في بيروت، لبنان، وتنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا"،
.بالشراكة مع وزارة االتصاالت اللبنانية، وبالتعاون مع هيئة أوجيرو لالتصاالت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري

يشتمل المنتدى على اجتماع خبراء عقد خالل الفترة من 8 ويستمر حتى غد 11 مايو، ومؤتمر بدأ من 10 إلى 12 مايو، وسيجمع فيما بين مختلف أصحاب
المصلحة في مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي وحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية؛ لعرض ومراجعة ومناقشة الروابط بين خطوط عمل القمة العالمية
 .لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة

وسيتم التركيز على مساهمة االقتصادات الرقمية والمجتمعات الذكية في تسريع تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات والموضوعات والمجاالت
.ذات األولوية، فضًال عن المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية

.ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بإعالن حول الروابط فيما بين عملية قمة مجتمع المعلومات وعملية أجندة 2030 للتنمية المستدامة في المنطقة العربية

تجدر اإلشارة إلى أن مصر تترأس فريق بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية، لذا ستشارك في المؤتمر الذي يعقد في
.إطار المنتدى وبدأ من 10 وينتهي في 12 مايو

وستنعقد جلستان حول االستراتيجيات الرقمية في المنطقة العربية، الستعراض وضع استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية على
الصعيدين الوطني واإلقليمي، وستستعرض جامعة الدول العربية، من خالل فريق بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات، الجهود المبذولة في وضع
.وإطالق استراتيجية عربية جديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل الفترة 20242017

وسيشارك في المنتدى راسمو السياسات ومتخذو القرار في عملية تطوير مجتمع المعلومات، وتطوير االقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في
 .المنطقة العربية

كما سيحضر خبراء في مجال السياسات المتعلقة باإلنترنت والتطبيقات والخدمات، واستخدام التكنولوجيات الرقمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضًال
.عن ممثلين من القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية واإلقليمية
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و أخيراً نشكرك على اهتمامك بمتابعة اخبارنا و نتمني ان نكون عند حسن ظنك دائما . لقد كنت تتصفح " أخبار مصر  مصر تشارك في المنتدى العربي للقمة
العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة " فى موقعنا " شبكة اللوتس االخبارية " و حتي تكون على أفادة وللحفاظ على الخصوصية لموقعنا
نفيد سيادتك ان خبر  أخبار مصر  مصر تشارك في المنتدى العربي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة ال يمثل رأي موقعنا و
تقع المسؤليه على موقع " صدى البلد " النه يعتبر المصدر لهذا الخبر و يمكنك ان تقوم بقرائة الخبر من المصدر " صدى البلد " و نشكرك على اهتمامك على
 متابعتنا و نتمني لك كل التوفيق . شبكة اللوتس االخبارية
http://www.lotusnews.com
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Egypt Partakes in Arab Highlevel Forum on WSIS and 2030 Agenda for Sustainable Development

                   
Date published: 10 May 2017

Egypt, represented by the Ministry of Communications and Information Technology (MCIT), will participate in the
Conference held within the Arab Highlevel Forum on the World Summit on the Information Society (WSIS) and 2030
Agenda for Sustainable Development, held on May 1012, in Beirut, Lebanon. The Highlevel Forum will be organized
by the Economic Commission for Western Asia (ESCWA), in partnership with the Lebanese Ministry of
Telecommunications, and in collaboration with OGERO Telecom, under the patronage of the Lebanese Prime Minister
Saad ElHariri.

The Forum will include an Experts Meeting on May 811, and a Conference on May 1012.  It will bring together
various stakeholders in the information society, digital economy and Internet governance in the Arab region, to
review, present and discuss relations between the WSIS action lines and the 2030 agenda for sustainable
development.  Focus will be on how digital economies and smart societies can accelerate the implementation of WSIS
action lines, themes and priority areas, as well as contributing to the achievement of the Sustainable Development
Goals (SDGs) in the Arab Region. 

The main outcome of the Highlevel Forum would be a declaration on the way forward regarding the linkages between
the WSIS and the 2030 Agenda processes in the Arab Region. 

Chairing the Working Group on Arab ICT Strategy — affiliated to the League of Arab States (LAS), Egypt will partake
in the Conference held within the framework of the Forum on May 1012, where two sessions on digital strategies in
the Arab region will be held to review the status of ICT strategies in the Arab region, at both the national and regional
levels. The League of Arab States, through its Working Group on Arab ICT Strategy, will present the ongoing efforts to
devise and launch a new Arab ICT Strategy 20172024. 

Participants will include policy and decisionmakers who are directly involved in the process for developing the
information society, the development of a digital economy and the attainment of the SDGs in the Arab region.  Experts
in the field of Internet policies, applications and services, and digital technologies for SDGS, as well as
representatives of the public and private sectors, nongovernmental organizations, and international and regional
organizations will also attend.

Press Services

 Related News

9 April 2017

7 May 2016

 Related Websites

  عربي

Media Center

PublicaΆons

Indicators

Events

Tenders

Careers

What's New
Press Releases
Press Kits
Photo Gallery
Latest News
Webcasts
Features
Training Courses

Media Center News

News
Features
MCIT in Press

Egypt Partakes in WSIS Prizes 2017 Contest

Egypt Partakes in WSIS 2016, Wins World Prizes

the Economic Commission for Western Asia | (ESCWA)
International Telecommunication Union | ITU

For media‐related inquiries, please contact our media relaΆons representaΆve.

Minister's Corner ICT Strategy Digital Government Telecommunications Digital Citizenship Human Capacity Industry Development Innovation International Relations

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00$LinkButton1", "", false, "", "/", false, true))
http://www.mcit.gov.eg/
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$btn_ar','')
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center
http://www.mcit.gov.eg/Publications
http://www.mcit.gov.eg/Indicators/Indicators.aspx
http://www.mcit.gov.eg/Events
http://www.mcit.gov.eg/Tenders
http://www.mcit.gov.eg/Careers
http://www.mcit.gov.eg/What's_New
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Press_Room/Press_Releases
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Press_Room/Press_Kits
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Press_Room/Photo_Gallery
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Latest_News/News
http://www.mcit.gov.eg/Webcasts
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Latest_News/Features
http://www.mcit.gov.eg/Training
http://www.mcit.gov.eg/Follow_MCIT
http://www.mcit.gov.eg/Publication/Publication_Summary/1041/
http://www.mcit.gov.eg/Publication/Publication_Summary/812/
http://www.ictfund.org.eg/
http://www.tamkeen.gov.eg/
http://www.ictforwoman.gov.eg/
http://www.egyptmemory.com/
http://www.egyptmemory.com/
http://www.egyptictindicators.gov.eg/en/Pages/default33.aspx
http://www.mcit.gov.eg/
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Latest_News/News/7537
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00$Body_Content$InternalContent$lbtn_News", "", false, "", "/Media_Center/Latest_News/News", false, true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00$Body_Content$InternalContent$lbtn_Features", "", false, "", "/Media_Center/Latest_News/Features", false, true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00$Body_Content$InternalContent$lbtn_MCITinPress", "", false, "", "/Media_Center/Latest_News/MCIT_in_Press", false, true))
http://addthis.com/bookmark.php
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Curl%3E
http://twitter.com/share
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true
javascript:void(window.open('http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u='+encodeURIComponent(document.location.toString()),'ptm','height=450,width=550').focus())
javascript:window.print()
javascript:bookmark_us(location.href, this.title)
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Latest_News/News/7537
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Latest_News/News/4507
http://www.mcit.gov.eg/Media_Center/Latest_News/News/4061
https://www.unescwa.org/
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
javascript:history.back();
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00$Body_Content$InternalContent$Uc_Contact$btn_MediaCenter", "", false, "", "/Contact_Us", false, true))
http://www.mcit.gov.eg/Minister_Corner
http://www.mcit.gov.eg/ICT_Strategy
http://www.mcit.gov.eg/Digital_Government
http://www.mcit.gov.eg/TeleCommunications
http://www.mcit.gov.eg/Digital_Citizenship
http://www.mcit.gov.eg/Human_Capacity
http://www.mcit.gov.eg/ICT_Industry_Development
http://www.mcit.gov.eg/Innovation
http://www.mcit.gov.eg/International_Relations


(https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.foo.oman) 

(https://itunes.apple.com/lb/app/uman/id889855241) 

(http://app.as.readspeaker.com/cgibin/rsent?customerid=5948&lang=ar_ar&readid=content&url=http%3A%2F%2Fomandaily.om%2F%3Fp%3D471603) 

(/http://omanobserver.om)  (http://omandaily.om/?page_id=5070) 

(http://omandaily.om) 

http://omandaily.om/?)
(attachment_id=471597

http://omandaily.om/?)
(attachment_id=471594

http://omandaily.om/?)
(attachment_id=471593

الخميس, 14 شعبان 1438هـ. 11 مايو 2017م

رئيس التحرير 

سيف بن سعود المحروقي 

 

(http://omandaily.om/wpcontent/uploads/2017/05/1007976.jpg)

منتدى عمان البيئي يؤكد أهمية تحقيق االستدامة ويبحث واقع الطاقة النظيفة
والمسؤولية االجتماعية

 (whatsapp://send?text=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20منتدى عمان البيئي يؤكد أهمية تحقيق االستدامة ويبحث

(http://omandaily.om/?p=471603واقع الطاقة النظيفة والمسؤولية االجتماعية

البيئي عمان  (http://wr.readspeaker.com/a/webreader/webreader.php?cid=5948&t=wordpress&url=http://omandaily.om/?p=471603&title=منتدى   

يؤكد أهمية تحقيق االستدامة ويبحث واقع الطاقة النظيفة والمسؤولية االجتماعية)

 

(http://omandaily.om/?p=471607) واشنطن تقرر تسليح األكراد في سـوريا وأنقرة تعترضآخر األخبار (http://omandaily.om/?p=471606) ترامب يعزل رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي

أرشيف عمانروابط سريعةإصداراتخدماتالمالحقاألخبار

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.foo.oman
https://itunes.apple.com/lb/app/uman/id889855241
http://app.as.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5948&lang=ar_ar&readid=content&url=http%3A%2F%2Fomandaily.om%2F%3Fp%3D471603
http://omanobserver.om/
http://omandaily.om/?page_id=5070
http://omandaily.om/
http://omandaily.om/?attachment_id=471597
http://omandaily.om/?attachment_id=471594
http://omandaily.om/?attachment_id=471593
http://omandaily.om/wp-content/uploads/2017/05/1007976.jpg
whatsapp://send?text=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89 %D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A %D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF %D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9 %D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB %D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9http://omandaily.om/?p=471603
http://wr.readspeaker.com/a/webreader/webreader.php?cid=5948&t=wordpress&url=http://omandaily.om/?p=471603&title=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%20%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%20%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://omandaily.om/?p=471607
http://omandaily.om/?p=471606


استرشد بواقع السلطنة في صياغة رؤى جديدة للمشروعات والبرامج – 

كتبت – خالصة بنت عبدهللا الشيبانية – 

«شيراتون عمان» على ضرورة االتفاق على صيغ جديدة تضمن تحقيق االستدامة البيئية، والحفاظ على األراضي والغابات «منتدى عمان البيئي» الذي افتتح أمس بفندق  أكد 

والحياة البرية والسمكية، وموارد المياه وأنظمتها اإليكولوجية، وحماية الموارد البيولوجية والموارد المعدنية، كما استرشد المنتدى بالواقع البيئي في السلطنة، من أجل صياغة

رؤى جديدة لمشروعات وبرامج تدعم خطط االستدامة البيئية على أرض الواقع، وإيجاد سبل الحد من استنزاف الموارد، وواقع الطاقة النظيفة، وإشكالية النفايات وتداعياتها،

وآليات وممكنات التدوير، وتسليط الضوء على نماذج المسؤولية االجتماعية في كبرى الشركات العاملة في السلطنة التي تستهدف تقليل االنبعاثات والملوثات.

حيث تناول المنتدى أمس ورقة عمل بعنوان «خطط التنمية المستدامة 2030 واألبعاد البيئية وأهدافها»، قدمتها الرا جدع مساعدة أبحاث في قسم سياسات التنمية المستدامة

بمنظمة اإلسكوا، تحدثت خاللها عن الخطة، ودور اإلسكوا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتنفيذ من المنظور العربي، وتطرقت إلى االجتماع التحضيري حول

القضايا البيئية واألولويات اإلقليمية للمنتدى العربي حول التنمية المستدامة، مشيرة إلى اإلطار التنفيذي للبعد البيئي ألهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والتحديات

البيئية العربية واألهداف والغايات البيئية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

الرؤية المستقبلية

«التجربة العمانية في االستدامة البيئية» قدمتها الدكتورة ثريا السريرية، المديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة بوزارة وتناولت ورقات عمل اليوم األول من المنتدى البيئي 

وأهمية المناخية،  التغيرات  وإدارة  البيئية  النظم  وحماية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مقتضيات  بين  التوازن  ترسيخ  أهمية  إلى  فيها  أشارت  المناخية،  والشؤون  البيئة 

المحافظة على النظم البيئية وصيانة مواردها الطبيعية من أجل الوصول إلى االستدامة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات التنمية الشاملة للسلطنة، وأشارت

إلى أن الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني التي تمثل استراتيجية التنمية إلى عام (2020) تضمنت المرتكزات األساسية للحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة.

التنمية الخضراء

«السياحة البيئية واستدامة التنمية الخضراء»، قدمها الشيخ هالل بن غالب الهنائي مستشار السياحة الخضراء المكلف بتسيير كما تناولت جلسات المنتدى ورقة عمل بعنوان 

البيئية وأهدافهما، المستدامة ومفهوم السياحة  العالمي ومفهوم السياحة  الورقة السياحة واالقتصاد  التخطيط والمتابعة والمعلومات بوزارة السياحة، تناولت  أعمال مدير عام 

باإلضافة إلى السياحة البيئية واالستراتيجية العمانية للسياحة، ونماذج السياحة البيئية، وفرص السياحة البيئية في السلطنة، وأشار إلى أن السياحة المستدامة تهدف إلى ضمان

السالمة والقدرة التنافسية للجهات والمؤسسات السياحية وزيادة مساهمة السياحة في ازدهار الوجهة المضيفة وتعزيز عدد ونوعية الوظائف المحلية وتوزيع الفوائد االقتصادية

واالجتماعية من السياحة على نطاق واسع وتوفير تجارب آمنة ومرضية للسياح، وإشراك المجتمعات المحلية في التخطيط واتخاذ القرارات حول تنمية السياحة في مناطقهم

واحترام وتعزيز التراث التاريخي والثقافة األصيلة والتقاليد والمحافظة على نوعية الحياة في المجتمعات المضيفة.

خطة 2030

وتضمن المحور األول من المنتدى جلسة نقاشية، ناقشت خطط التنمية المستدامة لعام 2030، ودور اإلسكوا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من المنظور العربي،

ومن خالل التفويض الدولي واإلقليمي، واإلطار التنفيذي للبعد البيئي ألهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والتجربة العمانية في االستدامة البيئية، وتتضمن وضع

رؤية وطنية شاملة لتنفيذ البرامج، ووضع إطار تنظيمي يدعم أهداف التنمية المستدامة، والسياحة البيئية واستدامة التنمية الخضراء. 

وأكد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أن االهتمام بالبيئة ودراسة اإلمكانات التي تزخر بها والتحديات التي تواجهها والنظم والقوانين التي تنظم

التعامل معها واالستفادة منها تعد من الموضوعات المهمة التي تولي كافة دول العالم الحديث، وبين معاليه أن جهود السلطنة في هذا المجال تتواصل من قبل سائر المؤسسات

التشريعية والتنفيذية والرقابية والقضائية ومعها مؤسسات المجتمع المدني، وذلك الستدامة المخزون البيئي بكافة صوره وأشكاله وصونه وحمايته ونقله لألجيال القادمة بكل

أمانة ومسؤولية، وأكد أن مؤتمر عمان البيئي يمثل حلقة مهمة ضمن السلسلة المتصلة والممتدة من الرعاية واالهتمام وصورة من صور التكامل والتعاون بين القطاعين العام

والخاص في أداء هذه المهمة النبيلة.

البعد البيئي

ودعا الدكتور إياد أبو مغلي المدير والممثل اإلقليمي باألمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا إلى ضرورة إدماج البعد البيئي في خطة 2030، في عالم ال يزال يواجه تحديات

المياه وفرص الهواء ومحدودية  البيولوجي وتلوث  التنوع  المناخ وفقدان  الطبيعية والهجرة وتغير  البشري والصراع والكوارث  المدقع والجوع والضعف  اإلنسان والفقر  حقوق 

الحصول على الموارد، والناس الذين يعتمدون بشكل مباشر على النظم اإليكولوجية لسبل العيش، فإن دمج البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة هو أحد السبل األساسية

لتحديات للبيئة دوًرا قيادًيا في توفير حلول متكاملة  المتحدة  أن لألمم  إلى  األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية، مشيًرا  المستدامة في تكامل كافة  التنمية  لتحقيق مبدأ 

«الحوكمة» التي تعني إطاًرا مؤسسًيا فعاًال وآلية للتنسيق والتنفيذ للبيئة تعتمد على نهج متكامل لتحقيق ذلك؛ منها  التنمية المستدامة. وأضاف أبو مغلي: إن األمم المتحدة 

المصلحة الوطني، وأصحاب  المستوى  إلى  اإلقليمية  واإلقليمية ودون  العالمية  واألولويات  باالحتياجات  تتعلق  والتكيف  بالمرونة  يتسم  الذي  الشمول  متكاملة، وكذلك  بطريقة 

المتعددين، ويعني ذلك إشراك جميع أصحاب المصلحة في تصميم وتنفيذ خطة عام 2030م. 

البيئية، االستدامة  تحديات  دراسة  يستهدف  المنتدى  أن  إلى  المنتدى،  على  المشرف  الرؤية،  جريدة  تحرير  رئيس  الدولة،  مجلس  عضو  الطائي  حمد  بن  حاتم  المكرم  وأشار 

واستشراف المستقبل، وأضاف الطائي: إن التزاحم التكنولوجي والتسابق نحوه يعمل على تضييق الفجوة الواسعة في االقتصاد العالمي، بينه والدول النامية؛ من أجل المحافظة

على التوازن المطلوب، بين التنمية المنشودة والحفاظ على بيئة نقية، وتطرق الطائي إلى نظام األفالج كونه أحد نماذج االستدامة في السلطنة قديما، إذ يسهم في توفير المياه

بصورة متواصلة دون استخدام اآلالت والمعدات، فتنساب المياه تجري في مساراتها المخصصة لها طوال العام.

تنمية متوازنة

وأشار سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى دور السلطنة في تحديد األهداف والخطط الرئيسية لربط التنمية بالبيئة، وبصون الموارد وإدخال

االعتبارات البيئية في مراحل التخطيط بهدف الوصول إلى اتخاذ أفضل القرارات التنموية التي تحقق أهدافها االقتصادية واالجتماعية بأقل التأثيرات السلبية على البيئة، فضًال

عن وضع األطر اإلدارية والمؤسسية والقانونية وتحديد دور األطراف المعنية، وأضاف الرواس: إن السلطنة لطالما ساندت الجهود العالمية الرامية للحفاظ على بيئة كوكب األرض

بالحدود تعترف  ال  والمناخية  البيئية  والتحديات  المشكالت  أن  منها  إيماًنا  وذلك  اقتصادية،  أهداف  صياغة  عند  والبيئية  االجتماعية  الجوانب  تراعي  متوازنة  تنمية  وتحقيق 

السياسية للدول، وتابع أن السلطنة بادرت بمساندة جهود المجتمع الدولي في التصدي لهذه التحديات من خالل االنضمام إلى العديد من االتفاقيات في هذا الشأن، وأشار إلى

(http://omandaily.om/?p=471607) واشنطن تقرر تسليح األكراد في سـوريا وأنقرة تعترضآخر األخبار (http://omandaily.om/?p=471606) ترامب يعزل رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي
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← السيابية تبحث تطوير األداء مع مسؤولي قطاعات الرعاية والدعم الحرفي
(http://omandaily.om/?p=471602)

«تعليمية الشورى» تقر تقرير دراسة «تعليم ذوي اإلعاقة وتأهيلهم في السلطنة» →
(http://omandaily.om/?p=471605)

التطوير على  قادر  عماني  جيل  إعداد  وكذلك  المستدامة)،  التنمية  (حوكمة  االستدامة  أهداف  لتحقيق  وبرامجها  وخططها  القطاعية  االستراتيجيات  وتكامل  تنسيق  ضرورة 

واإلبداع ومواكبة التطوير المستمر والعمل في ظل التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية من خالل التعليم والبحث العلمي ورفع الوعي، عالوة على

تعزيز دور القطاع الخاص والمصرفي لدعم مبادرات التنمية المستدامة.

كاميرات «فخية»

وعرض مكتب حفظ البيئة التابع لديوان البالط السلطاني 63 صورة من صور الحيوانات المهدد بعضها باالنقراض، إليصال رسالة بيئية للمجتمع بضرورة صون الكائنات وحمايتها

من االنقراض، وأوضحت منيرة بنت سالم البلوشية أخصائية حياة برية بمكتب حفظ البيئة أن الصور التقطها مراقبو الحياة البرية في الدوريات التي يجرونها ضمن نطاق عملهم

لتوثيق مشاهداتهم في المحميات، ولديهم نوع من آالت التصوير تسمى «الكاميرات الفخية»، يضعونها في الموقع وتقوم بعملية التصوير عند مرور الحيوان بجانبها تلقائيا. 

ويسعى المنتدى البيئي إلى توفير مجال تفاعلي بين الخبراء والمختصين مع الجهات المعنية باالستدامة البيئية، ومعالجة عدد من القضايا المتعلقة بالجانب البيئي في السلطنة،

أفضل، وتقديم قراءات سنوية الموارد بصورة  إدارة  البيئية، وسبل  والتحديات  االستدامة  استعراض إشكالية  بيئية متطورة. بجانب  آليات صياغة سياسات وبرامج  ومناقشة 

الطبيعية المحميات  على  للحفاظ  المتاحة  اإلمكانيات  ودراسة  الطبيعية،  الموارد  البيئة، وصون  لحماية  المعززة  اآلليات  مناقشة  إلى جانب  السلطنة،  في  البيئي  البعد  لمؤشرات 

ودورها في التنمية الحضرية، واستقراء أبعاد المبادرات الوطنية في مجال العمل البيئي المالزم للتنمية االقتصادية واالجتماعية؛ بما يحِقق تجاوبا سريًعا يواكب الَصحوة البيئية

الحكومية الجهود  الطبيعية، وتبيان  الموارد  المناخية وصون وحماية  البيئي والشؤون  بالعمل  المتعلقة  التشريعية  المرتكزات  لمناقشة  إفراد مساحة واسعة  والعمل على  محلًيا، 

تتفق للسلطنة،  البيئي  للمستقبل  استشرافية  رؤى  طرح  أمام  المجال  إتاحة  على  عالوة  وعادلة،  متوازنة  بصورة  الطبيعية  الموارد  من  االستفادة  في  األجيال  حق  لضمان 

والمستجدات، وتتماشى مع مقتضيات التنمية، وإيجاد حلول خارج نطاق التقليد، إضافة إلى مساهمته في تعزيز مفهوم السياحة البيئية وإسهاماتها في خطط واستراتيجيات

التنويع االقتصادي. 

يشار إلى أن المنتدى اليوم يستهدف صياغة موجهات جديدة لإلعالم البيئي كجزء من سياسة بيئية عامة، ترفع مستوى الوعي لدى قطاعات المجتمع المختلفة، وتتيح الفرصة

المنتدى، الثالث من محاور  المحور  البيئة وتعاملهم معها خالل  الناس من  تغيير سلوكي في مواقف  البيئية، وإحداث  والتدابير  السياسات  بفاعلية في تطوير  للمشاركة  أمامهم 

ويتيح الفرصة للخبراء والمختصين خالل المحور الرابع، لتقديم بحوثهم حول آليات صون التنوع األحيائي في السلطنة، وبيان مدى مساهمة ذلك في تحقيق االستدامة البيئية

مستقبًال.

شارك هذا الموضوع:

أهمية يؤكد  البيئي  عمان  (whatsapp://send?text=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20منتدى   

(http://omandaily.om/?p=471603تحقيق االستدامة ويبحث واقع الطاقة النظيفة والمسؤولية االجتماعية

Facebook Comments

﴾http://omandaily.om/?p=471603&share=twitter&nb=1﴿ ﴾http://omandaily.om/?p=471603&share=facebook&nb=1﴿ 

﴾http://omandaily.om/?p=471603&share=google‐plus‐1&nb=1﴿ ﴾http://omandaily.om/?p=471603&share=linkedin&nb=1﴿ 

﴾http://omandaily.om/?p=471603&share=email&nb=1﴿ ﴾http://omandaily.om/?p=471603#print﴿ 

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

على يوتيوبقصة خالد وصفا

(http://omandaily.om/?p=471607) واشنطن تقرر تسليح األكراد في سـوريا وأنقرة تعترضآخر األخبار (http://omandaily.om/?p=471606) ترامب يعزل رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي

http://omandaily.om/?p=471602
http://omandaily.om/?p=471605
whatsapp://send?text=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89 %D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A %D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF %D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9 %D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB %D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9http://omandaily.om/?p=471603
http://omandaily.om/?p=471603&share=twitter&nb=1
http://omandaily.om/?p=471603&share=facebook&nb=1
http://omandaily.om/?p=471603&share=google-plus-1&nb=1
http://omandaily.om/?p=471603&share=linkedin&nb=1
http://omandaily.om/?p=471603&share=email&nb=1
https://www.facebook.com/rania.harb
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CqyPjfwQUWe_tGJWLbcWqvIAGr6WtpEmjgc-hjwXsxNmPExABIJKg-Cdgp_PqBKABiaCP5gPIAQmoAwHIA8MEqgSOAU_Qm31XZ1LQuOqjkL_ojqEOz7qhwBfW_S-G1CM03CTo_CTyn2nSh1N7HDEB5zSsjix9kneJO7VXFLvdvCf5uj3qsGFcpYfmqGku9T_JOihKCpvfSnrUEKxB2W7fufP-FjMX5BwLNK-nKwEdpf8pp22GOqOeV3s-ynfV53rd3phy01MTxFOYChp6qWqma--gBi6AB9_f8BmoB6a-G9gHANIIBQiAARABsQlujNzz1ZeQfNgTAg&num=1&cid=CAASEuRo76zCEFxLhZIgWgXWCBLBEg&sig=AOD64_13EcawzuQKm5ag2sgVuZJel0eWTg&client=ca-pub-3374671873808945&adurl=https://www.youtube.com/channel/UCMGm_iGhfZuDKTWqSgVTnkg%3Fsub_confirmation%3D1
http://omandaily.om/?p=471607
http://omandaily.om/?p=471606

