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 االسكوا يشيد بجهود السلطنة للتحول إلى الحكومة االلكترونية

 الشبيبة

قام فريق من خبراء اإلسكوا ألكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بزيارة إلى السلطنة لالطالع على أعمال التدريب 

تأتي الزيارة ضمن التعاون المشترك بين هيئة تقنية المعلومات كجهة . والدعم الالزمينالوطني لألكاديمية وتقديم االستشارة 

ولبحث ومناقشة ( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا)مشرفة على أعمال األكاديمية في السلطنة وبين اإلسكوا 

 .لطنة واستهدافها لشرائح مختلفة من القطاع الحكوميمزيد من التعاون في الفترة المقبلة حول استمرارية األكاديمية في الس

 

تضمن البرنامج مجموعة من األنشطة والفعاليات التي أثرت الجميع بالخبرات والمعارف الجديدة ، وكانت البداية بحضور لقاء 

قسم أمن المعلومات بوزارة مجموعة إدارة لتغيير لإلطالع على تقديم الوحدة الرابعة من المدربة الوطنية أحالم التوبي، رئيسة 

عقب ذلك قام . التنمية االجتماعية والتي قامت بتدريب هذه المجموعة تخللها مناقشات ومداخالت من المتدربين وخبراء اإلسكوا

خبراء اإلسكوا بعقد اجتماع مع عمر الشنفري نائب رئيس هيئة تقنية المعلومات للعمليات والذي هدف إلى توضيح مبادرة 

ية ودور خبراء اإلسكوا وأعمال التدريب الوطني في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة وأوجه التعاون المشتركة بين األكاديم

 .الطرفين

 

في إطار عملنا »: محمد نّوار العوا، المستشار اإلقليمي إدارة التكنولوجيا من اجل التنمية في األمم المتحدة بقوله.وصرح د

بهدف تطوير  3102ا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية في الدول العربية والذي أطلق العام بمشروع أكاديمية تكنولوجي

مواد تدريبية الستخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجاالت التنموية المختلفة، بدأنا في االسكوا بإجراء حلقات 

خبراء ُعمانيين  9ربية وشاركت عمان بشكل مميز بتدريب عمل تدريبية لتحضير مجموعة من الخبراء من كل الدول الع

نحن . نحن موجودين في اغلب الدورات التدريبية لالطالع عليها ولتقديم أي دعم فني أو استشاري. معتمدين في هذا المشروع

لف الدول العربية هنا في هيئة تقنية المعلومات لنعّرف اكثر عن المشروع وعن آخر مستجداته ولننقل أيضا ما يحدث في مخت

وحول جهود السلطنة المختلفة في إدارة التحول الى الحكومة اإللكترونية . «بما يفيد و يثري تجربة السلطنة في هذا المجال

عالميا هناك إشادة بدور السلطنة في مجال التحول إلى الحكومة اإللكترونية، وعند الحديث عن الخدمات »: محمد.أضاف د

 يعني فق  الجانب التقني ألنه الجزء األسهل من عملية التحول، ولكن التحدي األكبر يكمن في إدارة التغيير و اإللكترونية فهذا ال

واختتم برنامج الزيارة بعقد اجتماع مع المدربين الوطنيين لالستماع إلى التغذية . «مقاومة التغيير و تدريب الكفاءات واألفراد

مناقشة المقترحات والمالحظات وأوجه التعاون بين اإلسكوا والهيئة خالل الفترة المقبلة الراجعة على أعمال التدريب الوطني و

 .والذي كان مثمرا في نتائجه للمضي قدما في أعمال األكاديمية بالسلطنة

 

 يذكر أن أعمال التدريب الوطني في السلطنة تنظم حاليا في مرحلتها األولى باستهداف أعضاء فرق عمل التحول للحكومة

اإللكترونية من خالل اللقاءات الشهرية المنتظمة والذين يمثلون مستويات وظيفية مختلفة بدءا من الموظف وإلى مديري الدوائر 

ويبدأ اآلن التحضير للمرحلة الثانية من أعمال التدريب الوطني والتي ستستهدف مديري العموم . بمختلف قطاعات األعمال

 .لسعادة من مختلف المؤسسات الحكومية وهم من يمثلون قادة ومسؤولي القطاع الحكوميوالخبراء واالستشاريين وأصحاب ا

 

 

 رنا بنت عيسى تشارك في االجتماع الخامس لمجلس إدارة مركز االسكوا للتكنولوجيا

 الوسط

وجيا الشيخة رنا شاركت الوكيل المساعد للشئون العربية واألفروآسيوية والمنظمات وعضو مجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنول

بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، في االجتماع الخامس لمجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا والذي انعقد في عّمان بالمملكة 

3102كانون األول / ديسمبر 3-0األردنية الهاشمية وذلك في الفترة من  . 



، وناقش االجتماع 3102وعرض خطة عمل  3102عام وقد تضمن االجتماع االطالع على نشاطات المركز وإنجازاته خالل ال

 .مدى تطابق برامج عمل المركز مع أولويات المنظمة في ظل تبني أهداف التنمية المستدامة

حول دبلوماسية العلم "كما شاركت الوكيل المساعد للشئون العربية واألفروآسيوية والمنظمات في الملتقى اإلقليمي 

الفترة نفسها برعاية من صاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن بالتعاون مع الجمعية  والذي عقد في" والتكنولوجيا

العلمية الملكية األردنية ومؤسسة تطوير األبحاث المدنية األمريكية، ويهدف الملتقى إلى استشراف آراء الخبراء والقادة 

رات اإلقليمية لمواجهة التحديات المشتركةاإلقليميين حول مساهمة قطاع العلم والتكنولوجيا في صنع القرا . 

الجدير بالذكر أن الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة هي عضو مجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا كممثل عن 

م3102أيار / مملكة البحرين منذ الحادي والعشرين من مايو . 

 

 

 

 

MOFA Assistant Undersecretary participates in ESCWA meeting Bahrain News 

Agency 

Manama, Dec. 3 (BNA): The Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Assistant 

Undersecretary for Arab and Afro-Asian Affairs and Organizations, and board 

member of the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 

Technology Centre, Dr. Shaikha Rana bint Isa Al Khalifa, took part in the fifth board 

meeting of the centre in Amman. 

The meeting on December 1-2 reviewed the centre’s activities and achievements in 

2015 as well as the work plan for 2016, in addition to discussing the compatibility 

between the centre’s programmes with the organisation’s priorities in line with the 

sustainable development goals. 

Dr. Shaikha Rana also took part in the regional forum on the science and technology 

of diplomacy held under the patronage of Princess Sumaya bint El Hassan in 

cooperation with Jordan’s Royal Scientific Society and the American Civil Research 

Development Corporation.  

The forum aimed at exploring the views of experts and regional leaders on the 

contribution of the science and technology sector in the regional decision-making 

process to face joint challenges. 

 

Dr. Shaikha Rana is a board member of the ESCWA Technology Centre as a 

representative of Bahrain since May 21, 2014. 

 

 

 


