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 تطبيق الحكومة المفتوحة بالمنطقة العربية

 (ألنباءا) الحكومة المفتوحة ضرورة تنموية 

 اجتماع فريق العمل العربي لشؤون االنترنت في القاهرة
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http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/417807/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/417807/
https://www.zawya.com/mena/en/press-releases/story/ESCWA_Committee_on_Energy_convenes_highlights_regional_challenges-ZAWYA20190625085509/
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 الحكومة المفتوحة ضرورة تنموية

 األنباء

 6102 يونيو /حزيران 62

ا هتسهم الحكومة المفتوحة في بناء المؤسسات القوية وفي ترسيخ المواطنة وتحقيق الديموقراطية وتتسم أعمالها بالشفافية وخضوع

 .للمساءلة من القطاع العام

وهي حكومة تستجيب الحتياجات المواطنين وتقدر مشاركتهم وخبرتهم ومعرفتهم في صنع القرار وكذلك فإنها تعتمد على 

 .التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الحوكمة

جتماعية لغرب آسيا ومقرها وعند اطالعي على التقرير الحديث الذي أصدرته منظمة األسكوا، وهي اللجنة االقتصادية واال

بيروت، عن تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية فقد تبين لي أن اسم الكويت غير موجود ضمن األمثلة عن تطبيق 

الحكومة المفتوحة بالمنطقة العربية بالرغم من أهمية وجود سياسات وبرامج وخطط عمل وطنية للحكومة المفتوحة ضمن االلتزام 

المتعلقة باألداء المؤسسي وتطوير إدارة الخدمات العامة  0202ألهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام بتطبيق ا

 .والشفافية والمساءلة

وقد ذكر في التقرير عن نتائج استبيان تم توزيعه على الدول األعضاء في األسكوا ومن بينها الكويت واستخدمت ردود الدول 

لتقييم مدى وجود خطط وبرامج لتطبيق الحكومة المفتوحة وهو المصطلح الذي يتزايد استخدامه في اآلونة األخيرة  على االستبيان

 .بعد أن كان محدود االستخدام من اإلشارة إليه ألول مرة منذ عدة عقود

وبرامج واستراتيجيات وطنية إن عدم وجود اسم الكويت ضمن نماذج الحكومة المفتوحة أو ضمن الدول العربية التي لديها خطط 

في هذا المجال يتطلب من المتخصصين االهتمام بهذه التقارير والحصول عليها من الجهة المسؤولة عن وضع الخطط اإلنمائية 

 .للبالد وأعتقد أنها األمانة العامة للتخطيط

رة المعلومات الحكومية والمشاركة في اتخاذ وإن الحكومة المفتوحة تبدأ من تغيير الفكر الحكومي وتمر بالشفافية وإتاحة وإدا

 .القرارات والمساءلة، وهي جميعها ليست مألوفة لدى الفكر الحكومي الحالي، حسب ما تبين لي من تقرير األسكوا

ما ب وأتمنى أن نلمس تقدما في ترتيب الكويت بالمؤشرات الدولية ذات العالقة بحوكمة الخدمات العامة وتطبيق الحكومة المفتوحة

يليق بمكانة الكويت في المحافل الدولية، وأتمنى أن أقرأ على المواقع اإلعالمية وبوسائل اإلعالم ما يثلج صدري في هذا المجال 

وأن يكون مسبوقا بتقارير األسكوا المتاحة على موقعها اإللكتروني ولدى من أجاب على أسئلة االستبيان ومن حضر الفعاليات 

حول هذا الموضوع المرتبط باألهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة والتي تلتزم بها دول العالم بموجب  التي نظمتها األسكوا

 .0202قرار القمة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك في سبتمبر 
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 االجتماع مالأع في سليمان، إيفون السيدة الدولية، االتصاالت وصيانة العالقات مصلحة برئيس ممثلة االتصاالت وزارة شاركت 

 .الجاري 02 و 02 يومي خالل لقاهرةا في العربية الدول جامعة مقر في عقد الذي االنترنت لشؤون العربي العمل لفريق 00 الـ
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 لالدو لجامعة العامة األمانة عن ممثل جانب إلى العربي االجتماع هذا أعمال اللبنانية، الجمهورية عن سليمان، السيدة وترأست

 ية،لسعودا العربية المملكة أبرزها، عربية وفودا االجتماع وحضر بنود، ثمانية من المؤلف األعمال جدول ناقش الذي العربية

 لدوليا االتحاد عن وممثلين السودان اليمن، فلسطين، دولة قطر، دولة العربية، مصر جمهورية المتحدة، العربية االمارات دولة

 .العربية الدول من المراقبين وبعض( االسكوا) واالجتماعية االقتصادية اللجنة وعن لالتصاالت

 وزراء لمجلس ةالفني األمانة في المعلومات وتقنية االتصاالت تنمية إلدارة لدائمةا العربية اللجنة إلى توصياته العمل فريق ورفع

 بالسيدة ممثلة االتصاالت، وزارة وستتابع الجاري 02و 02 يومي 22 الـ الدورة سيعقد الذي والمعلومات لالتصاالت العرب

 انعقاده المتوقع والمعلومات لالتصاالت العرب اءوزر مجلس إلى توصياتها سترفع التي الدورة هذه أعمال في مشاركتها سليمان،

 . السنة هذه من االول كانون شهر خالل
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The 12th session of the Committee on Energy of the United Nations Economic and Social 

Commission for Western Asia (ESCWA) kicked off this morning at the UN House in Beirut with 

the participation of representatives from member States, relevant international and regional 

organizations, as well as concerned energy experts. 

In the two-day meeting, participants will discuss the progress made since the 11th session of the 

Committee; developments in the energy sector in the Arab region; the Arab cooperation in dealing 

with climate change; the progress in the implementation of energy-related Sustainable 

https://www.zawya.com/mena/en/press-releases/story/ESCWA_Committee_on_Energy_convenes_highlights_regional_challenges-ZAWYA20190625085509/
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Development Goals (SDGs) in the Arab region; and the proposed 2020 programme plan for 

integrated management of natural resources for sustainable development. 

Following the opening session, the bureau of the 12th session was formed in accordance with the 

Arabic alphabetical order employed by the UN, whereby the Jordan assumed chairmanship, the 

Mauritania and Bahrain assumed the vice-chairmanship, and Iraq the role of rapporteur. 

Roula Majdalani, Director of the ESCWA Sustainable Development Policies Division (SDPD) 

said that since the Committee on Energy concluded its 11th session, national, regional and 

international efforts have been exerted to implement the 17 SDG, which cover all aspects of 

development in its socio-economic and environmental dimensions. This will lead to ensuring 

decent life for all through achieving social justice and balanced economic growth among regions 

and sectors. 

Majdalani also said that due to the importance of the energy sector in achieving SDGs, the Arab 

region needs to address the challenges facing this sector, namely: the rise in the demand for energy, 

which may continue for years to come amidst population growth; the increase in the number of 

displaced people from conflict zones to neighboring countries; 30 million people lack power, most 

of whom live in rural areas, especially in least developed countries, where there is also lack of 

gender equality; the dependence of energy-exporting and importing countries on fossil fuels; the 

problem of traditional energy, which carries economic, environmental and social dimensions in 

terms of financial cost, volatility of foreign markets, consumption patterns and increased carbon 

footprint. 

Majdalani noted that although many countries have begun reforming their energy sector, albeit at 

varying levels, much remains to be done. The shift to renewable energy and energy efficiency 

requires activating legislation and incentive policies to attract investment. It also requires 

supporting research and development; technology transfer; capacity building; localizing 

appropriate technology industry; modernizing infrastructure; and adopting relevant specifications 

and standards. 

Majdalani concluded that ESCWA supports countries through its programs in translating their 

commitments into realistic actions to achieve SDGs related to the energy sector. In its work 

programme for the biennium 2018-2019, ESCWA had carried out many activities in the areas of 

integrated natural resources management to improve water, energy and food security; to ensure 

the transition to sustainable energy systems; to enhance the ability to adapt to climate change and 

mitigate it; and to integrate SDGs into national and regional policies. 
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The 12th session of the Committee on Energy offers member State representatives a platform to 

discuss issues including progress in implementation of energy-related SDGs and targets in the 

Arab region; mainstreaming those Goals and targets into national development plans; the water-

energy-food nexus; regional cooperation in climate change issues; and the activities of the ESCWA 

Group of Experts on Fossil Fuel. 

 


