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 المنتدى العربي للبحث العلمي و التنمية المستدامة 

 السفير

الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة، « المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ االلكسو»تنظم 

التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، ومؤسسة رفيق الحريري، ولجنة األمم المتحدة بالتعاون مع االتحاد العام لغرف 

، والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ االيسيسكو، والمعهد المغاربي االسكوا االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ـ

ة للتربية والثقافة والعلوم، برعاية وحضور الوزير نبيل دو فريج للبحوث والدراسات االستراتيجية، واللجنة الوطنية اللبناني

في  5102كانون األول  01وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، وذلك في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل 

 .(مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي)مقر االتحاد العام للغرف العربية 

 

 الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة ما بين 21 و21 دجنبر الحالي ببيروت

 أخبارنا

المنتدى العربي للبحث العلمي )دجنبر الحالي ببيروت الدورة الثالثة ل 01و  01ما بين ( األلكسو)تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
 .( والتنمية المستدامة

 
( اسكوا)وسائل إعالم محلية أن المنتدى، الذي سينظم بالتعاون، بالخصوص، مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا وذكرت 

البحث العلمي والتطوير "، و"واقع البحث العلمي والتطوير في الوطن العربي"، سيبحث (إيسيسكو)والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
 ."تطوير وسائل تحفيز البحث العلمي"، و"تعزيز استخدام اللغة العربية في البحث العلمي"، و"خدمة سياسات التنمية المستدامة في
 

ن ويروم المنتدى، الذي المنظم أيضا بالتعاون مع مؤسسة رفيق الحريري، تعزيز مساهمة الجامعات ومراكز البحث العلمي والباحثين والمبتكري
نمية المستدامة في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات العربية المعنية بالتعليم والتدريب والبحث العلمي، في قضايا الت

 .وتفعيل الشراكات بين الجامعات ومراكز ومؤسسات البحث والتطوير من جهة، وشركات وفعاليات اإلنتاج والخدمات من جهة أخرى
 

باحثين والمبتكرين العرب وربطهم بالشركات المتخصصة بهدف تحويل ابتكاراتهم إلى منتجات ومشروعات اقتصادية، كما يهدف الى تشجيع ال
وتعزيز التواصل مع العلماء العرب في المهجر واالستفادة من خبراتهم في تنمية البلدان العربية، وفي تعزيز دور القطاع الخاص في دعم 

 .ي في الدول العربيةوتشجيع وتمويل أنشطة البحث العلم

 

 المقبل الخميس المستدامة والتنمية العلمي للبحث العربي المنتدى أعمال تستضيف بيروت

 بحرين نيوز 
 

الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبحث العلمي "تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت يوم بعد غد الخميس أعمال / بنا / ديسمبر  8بيروت في 

 .، الذي تستمر فعالياته على مدى ثالثة أيام، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية والعربية واإلسالمية"المستدامةوالتنمية 

 

ة، ويهدف المنتدى إلى تعزيز مساهمة الجامعات ومراكز البحث العلمي والباحثين والمبتكرين في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربي

 .ص في دعم وتشجيع وتمويل أنشطة البحث العلمي في الدول العربيةوتعزيز دور القطاع الخا

البحث العلمي "، و"واقع البحث العلمي والتطوير في الوطن العربي"وسيناقش المشاركون في المنتدى عدداً من الموضوعات المتمثلة في 

وسائل تحفيز "، و "العربية في البحث العلمي والتطوير تعزيز استخدام اللغة"، إضافةً إلى "والتطوير في خدمة سياسات التنمية المستدامة



  ."البحث العلمي والتطوير

 

 

 

 واإلسكوا  قطر بين التعاون لتعزيز اجتماعا يفتتح الخارجية وزير مساعد

 العرب

تنسيقيا افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، اجتماعا 

بمقر وزارة الخارجية، حول تعزيز مجاالت التعاون الفني الدولي بين دولة قطر ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 

 .(اإلسكوا)لغربي آسيا 

 

لقدرات تركَّز االجتماع حول تعزيز تنسيق المساعدات التقنية التي يمكن أن تقدمها األمم المتحدة لدعم قطاعات الدولة وبناء ا

 .5101الوطنية للمؤسسات واألفراد بالدولة، انسجاما مع الخطة الوطنية الشاملة لتحقيق رؤية قطر 

 

ترأس وفد لجنة األمم المتحدة سعادة الدكتور عبد هللا الدردري، نائب األمين التنفيذي لإلسكوا، حيث ضم الوفد الزائر عددا من 

وا، في مجاالت التعاون الفني الدولي والتعليم والصحة والطاقة واالقتصاد والمناخ مديري القطاعات المعنية بالتنمية في اإلسك

 .وتكنولوجيا المعلومات

 

وضم وفد وزارة الخارجية إدارات قطاع التعاون الدولي، حيث تطرق سعادة مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إلى دور 

الجهود الوطنية عبر وزارة الخارجية، بصفتها حلقة وصل بين األمم المتحدة إدارة التعاون الفني الدولي بالوزارة لتنسيق 

ووكاالتها المتخصصة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بالدولة، بغرض الحصول على فرص لدعم االحتياجات 

اإلدارية والصحة والبيئة التقنية والفنية لتلك المؤسسات الوطنية، التي حضر ممثلوها من هيئات شملت وزارات التنمية 

 .والتخطيط التنموي واإلحصاء والتعليم

 

وتم خالل االجتماع مناقشات تفاعلية حول خطط وبرامج التعاون الفني الدولي المشترك، وبحث فرص اإلفادة من األنشطة 

ا لألهداف اإلنمائية الجديدة التي والبرامج التي يمكن أن تقدمها اإلسكوا للجهات المعنية بالدولة، تحقيقا للتنمية الشاملة ووفق

 .5101-5102أقرتها األمم المتحدة للفترة 

 

ويأتي هذا االجتماع التنسيقي المهم في ظل الشروع في استضافة الدوحة للدورة الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا، المزمع 

 .5102عقدها في األسبوع األخير من شهر مايو 

 

 دولة قطر و االسكوا اجتماع لتعزيز التعاون بين 

 الراية

افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، اجتماًعا تنسيقيًا بمقر 

ربي وزارة الخارجية حول تعزيز مجاالت التعاون الفني الدولي بين دولة قطر ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغ

 (.اإلسكوا)آسيا 

تركز االجتماع حول تعزيز تنسيق المساعدات التقنية التي يمكن أن تقّدمها األمم المتحدة لدعم قطاعات الدولة وبناء القدرات 

 .5101الوطنية للمؤسسات واألفراد بالدولة انسجاًما مع الخطة الوطنية الشاملة لتحقيق رؤية قطر 

سعادة الدكتور عبد هللا الدردري نائب األمين التنفيذي لإلسكوا، حيث ضم الوفد الزائر عدًدا من ترأس وفد لجنة األمم المتحدة 

مديري القطاعات المعنية بالتنمية في اإلسكوا في مجاالت التعاون الفني الدولي والتعليم والصحة والطاقة واالقتصاد والمناخ 

 .وتكنولوجيا المعلومات



ت قطاع التعاون الدولي، حيث تطّرق سعادة مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إلى دور وضم وفد وزارة الخارجية إدارا

إدارة التعاون الفني الدولي بالوزارة لتنسيق الجهود الوطنية عبر وزارة الخارجية كحلقة وصل بين األمم المتحدة ووكاالتها 

ض الحصول على فرص لدعم االحتياجات التقنية والفنية المتخّصصة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بالدولة، بغر

لتلك المؤسسات الوطنية والتي حضر ممثلوها من هيئات شملت وزارات التنمية اإلدارية والصحة والبيئة والتخطيط التنموي 

 .واإلحصاء والتعليم

وبحث فرص االستفادة من األنشطة وتم خالل االجتماع مناقشات تفاعلية حول خطط وبرامج التعاون الفني الدولي المشترك 

 .والبرامج التي يمكن أن تقّدمها اإلسكوا للجهات المعنية 

 

 مساعد وزير الخارجية يفتتح اجتماعاً لتعزيز التعاون بين قطر و االسكوا 

 12الخليج 

افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، اجتماعا تنسيقيا بمقر 

ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي  قطر# وزارة الخارجية حول تعزيز مجاالت التعاون الفني الدولي بين دولة

 .(آسيا )اإلسكوا

االجتماع حول تعزيز تنسيق المساعدات التقنية التي يمكن أن تقدمها األمم المتحدة لدعم قطاعات الدولة وبناء القدرات  تركز

 .2030 قطر# الوطنية للمؤسسات واألفراد بالدولة انسجاما مع الخطة الوطنية الشاملة لتحقيق رؤية

ترأس وفد لجنة األمم المتحدة سعادة الدكتور عبدهللا الدردري نائب األمين التنفيذي لإلسكوا، حيث ضم الوفد الزائر عددا من 

مديري القطاعات المعنية بالتنمية في اإلسكوا في مجاالت التعاون الفني الدولي والتعليم والصحة والطاقة واالقتصاد والمناخ 

 .وتكنولوجيا المعلومات

وضم وفد وزارة الخارجية إدارات قطاع التعاون الدولي، حيث تطرق سعادة مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إلى دور 

إدارة التعاون الفني الدولي بالوزارة لتنسيق الجهود الوطنية عبر وزارة الخارجية كحلقة وصل بين األمم المتحدة ووكاالتها 

الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بالدولة، بغرض الحصول على فرص لدعم االحتياجات التقنية والفنية  المتخصصة مع

لتلك المؤسسات الوطنية والتي حضر ممثلوها من هيئات شملت وزارات التنمية اإلدارية والصحة والبيئة والتخطيط التنموي 

 .واإلحصاء والتعليم

لية حول خطط وبرامج التعاون الفني الدولي المشترك وبحث فرص االستفادة من األنشطة وتم خالل االجتماع مناقشات تفاع

ا والبرامج التي يمكن أن تقدمها اإلسكوا للجهات المعنية بالدولة تحقيقا للتنمية الشاملة ووفقا لألهداف اإلنمائية الجديدة التي أقرته

5101-5102األمم المتحدة للفترة  . 

التنسيقي الهام في ظل الشروع في استضافةويأتي هذا االجتماع  للدورة الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا المزمع  الدوحة# 

 عقدها في األسبوع األخير من شهر مايو 

5102 

 

 

 

 ة االنترنت في بيروتالمنتدى العربي لحوكم

 الوكالة الوطنية

الدكتور عبدالمنعم يوسف، مؤتمرا صحافيا لالعالن عن المنتدى العربي لحوكمة االنترنت ” اوجيرو“عقد مدير العام هيئة 

والحديث عن قضايا الهيئة، وذلك في مقرها في بئر حسن، بحضور المدير االداري جبران خوري ومدير التخطيط والدراسات 

االستراتيجية الدكتور مجيد عبد الرحمن ومدير التدقيق الداخلي احمد رمالوي ومدير ادارة المواد عماد ابو راشد ورئيس جهاز 

الرقابية الداخلية حسن التقي ورئيس جهاز الهاتف للعموم المهندس ايلي غزال ومستشارة العالقات العامة زينه بو حرب، وامين 

ممثلة بأيمن الشربيني وميرنا بربر وممثل الجامعة ” االسكوا“، فضال عن مشاركة منظمة سر هيئة اوجيرو ربيع عيتاني

 .العربية حازم حزة عن بعد عبر الشاشة الكبيرة

http://www.gulf-24.com/search.html?tag=%D9%82%D8%B7%D8%B1&id=27
http://www.gulf-24.com/search.html?tag=%D9%82%D8%B7%D8%B1&id=27
http://www.gulf-24.com/search.html?tag=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9&id=51


هدف هذا المؤتمر هو لالعالن عن عقد المنتدى العربي لحوكمة االنترنت في بيروت خالل الفترة الممتدة “واعتبر يوسف ان 

كانون االول بفندق الموفنبيك، برعاية وزير االتصاالت بطرس حرب واستضافة كاملة من هيئة  08كانون االول حتى  02من 

 .”اوجيرو

هذا هو اكبر فضاء عربي للقاء والحوار والمناقشة وتعدد االطراف بين مختلف شركاء قطاع االنترنت، ان هذا “: واضاف

ليس له قواعد ثابتة تقلل من حرية فهو للجميع للمنادين  المؤتمر هو فضاء الصحاب المنفعة للنقاش والحوار والدراسة،

بالحريات عبر االنترنت، فهو ال قواعد ثابتة له او اطر تنظيمية تقلل من ديمقراطية النقاشات، هو فضاء سوق عكاظ لمناقشة 

ترنت من كل النواحيامور االنترنت ينتج عنهاافكارا قد يستفاد للحكومات والقطاع الخاص منها لتحسين وتطوير عمل االن .” 

، وفي نهاية هذه تنتهي المهام التي اوكلت له، 5112هذا المنتدى هو جزء من المنتدى العالمي الذي انشئ عام “واوضح ان 

 ”.ويتفرع منه عدة منتديات اقليمية ووطنية

ؤتمر في هذه المدينة تم خالل اقرار انعقاد الم“، مشيرا الى ان ”الدور االيجابي التي تلعبه بيروت في المنتدى“وتحدث عن 

اجتماع وزراء االتصاالت العرب في جامعة الدول العربية وقد انتخب لبنان لرئاسة لفريق جامعة الدول العربية لشؤون 

هذا االنتخاب يتالزم مع ترأس المملكة العربية السعودية الفريق “ولفت الى ان . ”االنترنت، نظرا للحراك الكبير في هذا المجال

مجلس االتحاد الدولي لالتصاالتفي  .” 

هذا المنتدى يأتي لمواجهة تحديات خاصة، انه ياتي قبل نهاية العام وفي اواخر والية المنتدى العالمي وسوف يناقش “: واضاف

يشارك فيه حضور من مختلف الدولة العربية والقطاع الخاص في لبنان المساهم في التمويل . مستقبل قمة مجتمع المعلومات

كما ستشارك فيه االجهزة االمنية . يضا، والذي سيؤكد للعالم العربي عدد الشركات اللبنانية المتخصصة في مجال االنترنتا

 ”.والقضائية والجسم االكاديمي والمجتمع المدني واالجهزة القضائية والصناعيين والقطاع الحكومي

مناقشة واقع ومستقبل السياسيات : محاور اساسية،هي 4ول اعمال عذا المنتدى ومواضيعه التي تتمحور ح“وتحدث يوسف عن 

الدولية الحكومية والخاصة المرتبطة باالنترنت، االمن والثقة بشبكة االنترنت وكيفية رفع مستوى حماية هذه الشبكة والتطبيقات 

التقنية لبنية االنترنت، والتاثيرات  القائمة عليها، التدابير التي يجب ان تناقش لتوسيع رقعة االنترنت بالعالم العربي والنواحي

المجتمعية الناتجة عن استعماالت االنترنت والتحوالت في عالقات البشر ومستقبل هذه التحوالت والمساواة بين االفراد لمقاربة 

 .االنترنت

جامعة الدول العربية الدولة اللبنانية ستفتتح قاعات المنتدى بعد النشاطات، بمبادرة شخصية، للحوار بين “ولفت الى ان 

 .”واالسكوا واصحاب المنفعة المختصين

كما شدد على دعوة االعالميين الن الوسائل االعالمية تشكي من . ودعا الجميع للمشاركة، خصوصا من ال يسمع صوته

لذا مكانهم  صعوبة النموذج االستثماري والمالي والذي بدأ يواجه صعوبات ذات طابع مالي، ما اثر على صناعة التلفزيون،

 .محفوظ في الجلسات السماع العاملين على شبكات االنترنت رأيهم وهمومهم وهواجسهم

احدى جلسات هذا المنتدى مخصصة لسماع “وردا على سؤال حول ايجابيات هذا المنتدى على جودة االنترنت وكلفتها، أكد ان 

التوصل الى نتيجة فعلية مع مشاركة وزير “، مشددا على ”ىمطالب اللبنانيين والمواطن وهي مفتوحة لمن يريد ولجميع الشكاو

 .”االتصاالت بطرس حرب

من % 82ان مؤشر نفاذ خدمة االنترنت في لبنان وصل الى نسبة “: وتوقف لدى احصائيات االمم المتحدة في لبنان، وقال

تقنيات المعلومات وهو مؤشر اقتصادي، كما نجد مؤشر آخر حول نمو .  82%الى % 22اللبنانيين، فقد احرز لبنان تقدمنا من 

موقعا، وهو يحتل الموقع التالي عربيا بعد دول الخليج العربي 50في العالم اي تقدم 22حتى  77فقد تقدم لبنان من  .” 

يمكن للمرء ان ياخذ االمور بظاهرها او ياخذ باطنها، في “: وعن الحملة التي شنها الحزب التقدمي االشتراكي عليه، اجاب

ولكن من االفضل . ظاهر انهم يشكون من فساد وهذا امر جيد، النهم يدلون على الفساد والمخالفات التي تمس في المال العامال



يجب “: وختم بالقول. ”اعتماد الطريقة المثلى اي وضع هذا الموضوع في يد القضاء المختص، ونحن تحت تصرف هذا القضاء

اما عن البواطن لسنا بصدد عرضها اليوم. ”ن نضعها في يد القضاءان ندل على مكان الخلل لكن من االفضل ا . 

ايمن الشربيني عبر االنترنت من القاهرة، فشكر هيئة اوجيرو ووزارة االتصاالت على الدعم ” االسكوا“ثم تحدث ممثل 

شكله المنفتح على جميع المنظمة والجامعة العربية هما المظلتان لهذا المنتدى ب“واالستضافة لعامين متتاليين، واكد ان 

يكون االجتماع تاريخي وينتج عنه سياسات في مجال االقتصاد الرقمي التي هي على جدول اعمال “، متمنيا ان ”االطراف

 .”االسكوا والجامعة العربية للمرحلة المقبلة

 

 اإلنترنت  حوكمة ُمنتدى عن يوسف

 الديار

عبدالمنعم يوسف، مؤتمرا صحافيا لالعالن عن المنتدى العربي لحوكمة االنترنت الدكتور « اوجيرو»عقد المدير العام لهيئة 
والحديث عن قضايا الهيئة، وذلك في مقرها في بئر حسن، بحضور المدير االداري جبران خوري ومدير التخطيط 

ادارة المواد عماد ابو راشد والدراسات االستراتيجية الدكتور مجيد عبد الرحمن ومدير التدقيق الداخلي احمد رمالوي ومدير 
ورئيس جهاز الرقابية الداخلية حسن التقي ورئيس جهاز الهاتف للعموم المهندس ايلي غزال ومستشارة العالقات العامة زينه 

ممثلة بأيمن الشربيني وميرنا بربر « االسكوا»بو حرب، وامين سر هيئة اوجيرو ربيع عيتاني، فضال عن مشاركة منظمة 
 .عة العربية حازم حزة عن بعد عبر الشاشة الكبيرةوممثل الجام

هدف هذا المؤتمر هو لالعالن عن عقد المنتدى العربي لحوكمة االنترنت في بيروت خالل الفترة الممتدة »واعتبر يوسف ان 
من  كانون االول بفندق الموفنبيك، برعاية وزير االتصاالت بطرس حرب واستضافة كاملة 01كانون االول حتى  01من 

 .«هيئة اوجيرو
هذا هو اكبر فضاء عربي للقاء والحوار والمناقشة وتعدد االطراف بين مختلف شركاء قطاع االنترنت، ان هذا »: واضاف

المؤتمر هو فضاء الصحاب المنفعة للنقاش والحوار والدراسة، ليس له قواعد ثابتة تقلل من الحرية فهو للجميع للمنادين 
فهو ال قواعد ثابتة له او اطر تنظيمية تقلل من ديمقراطية النقاشات، هو فضاء سوق عكاظ لمناقشة  بالحريات عبر االنترنت،

 .«امور االنترنت ينتج عنها افكار قد يستفاد منها للحكومات والقطاع الخاص لتحسين وتطوير عمل االنترنت من كل النواحي
، وفي نهاية هذه تنتهي المهام التي اوكلت له، 1112نشئ عام هذا المنتدى هو جزء من المنتدى العالمي الذي ا»واوضح ان 

 .«ويتفرع منه عدة منتديات اقليمية ووطنية
اقرار انعقاد المؤتمر في هذه المدينة تم خالل »مشيرا الى ان . «الدور االيجابي التي تلعبه بيروت في المنتدى»وتحدث عن 

ربية وقد انتخب لبنان لرئاسة فريق جامعة الدول العربية لشؤون اجتماع وزراء االتصاالت العرب في جامعة الدول الع
هذا االنتخاب يتالزم مع ترؤس المملكة العربية السعودية »ولفت الى ان . «االنترنت، نظرا للحراك الكبير في هذا المجال
 .«الفريق في مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

مناقشة واقع ومستقبل : محاور اساسية، هي 4تي تتمحور حول اعمال عذا المنتدى ومواضيعه ال»وتحدث يوسف عن 
السياسيات الدولية الحكومية والخاصة المرتبطة باالنترنت، االمن والثقة بشبكة االنترنت وكيفية رفع مستوى حماية هذه 

ربي والنواحي التقنية لبنية الشبكة والتطبيقات القائمة عليها، التدابير التي يجب ان تناقش لتوسيع رقعة االنترنت بالعالم الع
االنترنت، والتاثيرات المجتمعية الناتجة عن استعماالت االنترنت والتحوالت في عالقات البشر ومستقبل هذه التحوالت 

 .«والمساواة بين االفراد لمقاربة االنترنت
للحوار بين جامعة الدول العربية الدولة اللبنانية ستفتتح قاعات المنتدى بعد النشاطات، بمبادرة شخصية، »ولفت الى ان 

 .«واالسكوا واصحاب المنفعة المختصين
من  %11ان مؤشر نفاذ خدمة االنترنت في لبنان وصل الى نسبة »: وتوقف لدى احصائيات االمم المتحدة في لبنان، وقال

لمعلومات وهو مؤشر كما نجد مؤشراً آخر حول نمو تقنيات ا%. 11الى % 11اللبنانيين، فقد احرز لبنان تقدما من 
موقعا، وهو يحتل الموقع التالي عربيا بعد دول الخليج  10في العالم اي تقدم  21حتى  77اقتصادي، فقد تقدم لبنان من 

 .«العربي
 

 نحن في تصَرف القضاء: يوسف

 النهار

المنتدى العربي "عن عقد  عبد المنعم يوسف، مؤتمراً صحافياً السبت المنصرم لإلعالن" أوجيرو"عقد المدير العام لهيئة 

 ."االسكوا"منه، في حضور مسؤولين في الهيئة ومشاركة منظمة  08كانون األول الجاري و 02في " لحوكمة االنترنت



، وينعقد من اجل مواجهة تحديات خاصة قبل نهاية 5112وأوضح أنَّ المنتدى هو جزء من المنتدى العالمي الذي أنشئ عام 

وسيناقش المنتدى مستقبل قمة مجتمع المعلومات بمشاركة شخصيات من مختلف . المنتدى العالمي الّسنة وفي أواخر والية

الدول العربية والقطاع الخاص في لبنان المساهم في التمويل أيضاً، مما سيبرز للعالم العربي قدرات الشركات اللبنانية 

 .المتخصصة في مجال االنترنت

مناقشة واقع السياسات الدولية الحكومية : محاور أساسية 4ضيعه التي تتمحور على وتطرق يوسف الى أعمال المنتدى وموا

والخاصة المرتبطة باالنترنت ومستقبلها، األمن والثقة بشبكة االنترنت وكيفية رفع مستوى حماية هذه الشبكة والتطبيقات القائمة 

لم العربي والنواحي التقنية لبنية االنترنت، والتأثيرات عليها، التدابير التي يجب أن تناقش لتوسيع رقعة االنترنت في العا

المجتمعية الناتجة من استعماالت االنترنت والتحوالت في عالقات البشر ومستقبل هذه التحوالت والمساواة بين األفراد لمقاربة 

 .االنترنت

في . المرء األمور بظاهرها أو يأخذ باطنها يمكن أن يأخذ: "وعن الحملة التي شنّها الحزب التقدمي االشتراكي عليه، قال يوسف

ولكن من االفضل . الظاهر انهم يشكون من فساد وهذا أمر جيد، ألنَّهم يدلون على الفساد والمخالفات التي تمّس المال العام

 ."اعتماد الطريقة المثلى، أي وضع هذا الموضوع في يد القضاء المختص، ونحن تحت تصرف هذا القضاء

المنظمة والجامعة العربية هما المظلتان "أيمن الشربيني من القاهرة عبر االنترنت، فأكد أنَّ " االسكوا"وتحدث ممثل 

 ."األساسيتان لهذا المنتدى بشكله المنفتح على كل األطراف
 

 

 معوقات دخول المنطقة العربية في الحوكمة الرشيدة

 توفيق المديني -الشرق
 ديسةمبر الجةاري، 5و 0الفكرية المهمةة التةي نظمتهةا منظمةة اإلسةكوا فةي بيةروت يةومي كنت ضيفاً مشاركاً في الندوة 

التي شارك فيها خبراء بارزين مةن منظمةات دوليةة ومؤسسةات أكاديميةة ومراكةز أبحةاث باالضةافة الةى صةناع قةرار ومنظمةات 

ومنظمةةة . الموضةةوعات التةةي تطرقةةت إليهةةاو كانةةت نةةدوة مكثفةةة جةةدا، بسةةبب ..المجتمةةع المةةدني وغيرهةةا مةةن األحةةزاب المةةدعوة

اإلسكوا هي اللجنة االقتصادية و االجتماعيةة لةدول غةرب آسةيا،وهي واحةدة مةن اللجةان اإلقليميةة الخمةس فةي األمةم المتحةدة ، و 

مةل مقرها بيروت ، التي تعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي و االجتماعي شأنها شأن اللجةان اإلقليميةة األربةع األخةرى، وتع

تحفيز عمليات التنميةة االقتصةادية واالجتماعيةة فةي بلةدان المنطقةةزوتعزيز التعةاون فيمةا بةين بلةدان : على تحقيق األهداف التالية

تحقيةق  وتحقيق التفاعل بين بلدان المنطقة وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيةدة والةدروس المكتسةبةز والمنطقةز

تحقيق التفاعل بةين منطقةة غربةي آسةيا وسةائر منةاطق العةالم، وإطةالع العةالم الخةارجي  والبلدان األعضاءزالتكامل اإلقليمي بين 

 .على ظروف بلدان هذه المنطقة واحتياجاتها

، «تحةةديات التطةةوير وإضةةعاف مؤسسةةات الدولةةة: تةةأثير الصةةراع »: ففةي اليةةوم األول ،هةةيمن النقةةاش حةةول  موضةةوع 

و كانت األسةئلة المطروحةة للبحةث و النقةاش فةي آن معةاً تةدور كلهةا حةول .« ة العنيفة في المنطقةومحفزات التطرف والراديكالي

، كيف نُعّرف مؤسسات الدولة في البلدان المختلفةة للمنطقةةو وكيةف يستشةف المواطنةون دور الدولةة ومؤسسةاتها :المسائل التالية

كيف يةؤثر وفي البلةدان المختلفةةو(  رسمي أو غير رسمي)ام الحكم كيف يؤثر النزاع في تطور نظوفي البلدان المختلفة للمنطقةو

بأية طرق تفرض البنية الحالية والنزاع الحالي واالضطراب السياسي على تطوير  اإلجراءات المؤسساتية في المنطقة العربيةو 

وما الشروط التي يجةب تواجةدها مةن للمؤسسات في العالم العربي تحديات على بناء السالم الوطني الذاتي والنسيج االجتماعي و 

ما تأثير الحركات الراديكاليةة علةى الحكةم واالنتقةال إلةى السةالموما هةو دور هياكةل ومؤسسةات الحكةم فةي وأجل أن يبدأ التحولو

 و(بما فيها قدرة ومالئمة نماذج الحكم الحالية)الوقاية واالستجابة 

ذات األوضاع الهشة في هذه المرحلةة التاريخيةة، فة ن  المنطقةة  وعلى الرغم من أن ربع سكان العالم يعيش في البلدان

وقةد تسةبب هةذه  الحةروب فةي المنطقةة فةي خسةائر . «الربيةع العربةي »العربية تشهد نزاعات عنفية مسلحة منذ انطةالق ثةورات 

حيةاة كريمةة و أثةرت بصةورة سةلبية جةدا علةى قةدرات النةاس فةي أن يعيشةوا مليةون شةخص ،كمةا  55كارثية وتهجيةر أكثةر مةن 

قوضت بشدة فرص التنمية المستدامة ، وتسببت في تعميق استقطاب البسكان على أساس مذهبي و طائفي و عرقي، وهوقاد إلةى 

 . حدوث تصدع مجتمعي كبير في معظم البلدان العربية 

ة السةيئة التطةوير لعقةود ولةم في المنطقة العربية ، هُِمَشْت آليات المساءلة االجتماعية والسياسةية واالقتصةادية واإلدارية

تلب احتياجات قسم كبير من السكان ، كما تسببت في ارتفاع معدالت الفقر،واتساع التفاوت في الدخل، وارتفاع معةدالت البطالةة 

فةي  54وبحسب تقرير األمةم المتحةدة، وصةلت نسةبة البطالةة بةين الشةباب فةي المنطقةة العربيةة الةى وخاصة بين الشباب والنساء 

فةي المائةة فةي  00.1، وهةو مةا يربةو علةى ضةعف المتوسةط العةالمي الةذي بلة  5118 5112ئة في الفترة الممتدة بين عةامي الما

ويكمةن .في المئة من إجمةالي معةّدل العةاطلين مةن العمةل فةي المنطقةة العربيةة 21كما تشكل شريحة الشباب حوالي . الفترة عينها

الوظةةائف المالئمةةة بعةد االنتقةةال مةةن الدراسةة إلةةى العمةةل، ال سةيما لةةدى خريجةةي  أحةد األسةةباب الرئيسةةة لةذلك فةةي صةةعوبة إيجةاد

 . الجامعات



في المائة لدى خريجي التعليم الثانوي  04.7وفي العالم العربي ،يزدادمعدل البطالة طردياً مع نسبة التعليم فيصل على 

هذا الواقةع . في المائة 02ة هذا بين الشابات فيبل  حوالى ويزيد معّدل البطال. في المائة لدى خريجي الجامعات 52.2ويرتفع إلى 

يعكس كذلك التحيز االجتماعي الموروث في الثقافة السائدة ضد المرأة وعوضاً عن اعتبار الزيادة فةي معةدل المشةاركة فةي قةوة 

أعلةى معةدالت نمةو القةوى العاملةة وفيما شهد العالم العربي . العمل فرصة للتنمية والنمو االقتصادي، ثم التعامل معها كنمو مقلق

في المائة، لم يتغير كثيراً معدل المشاركة في قةوة العمةل الةذي مةا زال يعتبةر األدنةى فةي العةالم، خصوصةاً مةع  0تجاوزت نسبة 

مليون فرصةة عمةل بحلةول عةام  21وتشير التقديرات إلى حاجة االقتصادات العربية لخلق .تدني معدالت مشاركة المرأة العربية

وقةد حصةل هةذا خةالل العقةود الثالثةة األخيةرة حيةث تراجعةت معةدالت . بغية اسةتيعاب الشةباب المقبةل علةى سةوق العمةل 5151

أطفةال فةي بلةدان مثةل 0.2إلةى  0أطفال لكل امرأة وإلى حوالى طفلين في كةل مةن تةونس ولبنةان وبقيةت بحةدود 0.0اإلنجاب إلى 

 .أطفال في اليمن2.1أما أعلى معدل فيصل الى . مصر وسوريا واألردن

فهنةاك عجةز حكةم متزايةد فةي بلةدان المنطقةة  .والشك أن التمثيل السياسي المحدود هةو مظهةر واضةح لواقةع االسةتعداء

العربيةةة ، خصوصةةا فيمةةا يتعلةةق بسةةيادة القةةانون وحقةةوق اإلنسةةان والعدالةةة االجتماعيةةة، إضةةافة إلةةى إجةةراءات المصةةالحة غيةةر 

ويشةكل هةذا االتجةاه تهديةًدا .«اآلخةر»زيادة االستفادة من الخطةاب الةديني المتطةرف الةذي يلغةي  الموجودة أو الناقصة إلى جانب

 . خطيًرا على الطابع التعددي للمنطقة العربية، المعروفة بأنها  منطقة متنوعة عرقيًا وثقافيًا ودينيًا 

تواجةه تحةديات هائلةة مةن أجةل االسةتجابة فالمنطقةة العربيةة  . إن مستوى وتأثير الصراعات الجارية لم يسةبق لةه مثيةل

الفعالةةة وتواجةةد اإلرادة السياسةةية لفةةتح فضةةاءات لعمليةةات الحةةوار الةةوطني الفعالةةة التةةي مةةن شةةأنها أن تعكةةس التطلعةةات الشةةعبية 

البةدء فةي اسةتعادة التوافةق السياسةي والتماسةك االجتمةاعي مةن أجةل  إن  .الراسخة بثبات في المبادئ العالمية لقيم حقوق اإلنسةان

كما أن تطوير مؤسسات تمثيلية، مستجيبة ومسؤولة وعادلة وقادرة   .عملية إعادة التأهيل تتطلب استثمارات ثابتة وقرارا سياسيا

على تقديم الخدمات بشكل منصف هو أمر ضروري للبلدان من أجل تلبية االحتياجات العاجلة للسكان، وبالتالي خلق قنوات غير 

 .إلى الصراعات المسلحةعنيفة لمنع العودة 

ومةةن تجةةارب مكافحةةة   لقةةد ناقشةةت النةةدوة أفضةةل الممارسةةات والةةدروس المكتسةةبة مةةن بنةةاء السةةالم الةةدولي واإلقليمةةي

العنفيةةة  التةةي تمارسةةها الحركةةات الجهاديةةة  و بنةةاء دولةةة القةةانون والمؤسسةةات، واألطةةر ذات الصةةلة علةةى المسةةتوى  الراديكاليةةة

األعضةةاء فةةي إعةةادة بنةةاء قةةدرات الدولةةة والنسةةيج االجتمةةاعي ،ودعةةم التحةةوالت فةةي السةةياق الحةةالي اإلقليمةةي لمسةةاعدة الةةدول 

هذا،وتحديدالعوامل المساعدة للسالم من خالل استكشاف السبل لدعم الجهةود القائمةة علةى المسةتوى الةوطني واإلقليمةي ، وتقةديم 

تحليةل اللبنةات األساسةية لالنتقةال إلةى السةالم وأولويةات البحةث  معايير لرصد التقدم المحرز في المستقبلكما ركزت الندوة علةى 

ونشةةاطات التخطيط،وأهميةةة تشةةكيل األسةةس لمؤسسةةات حكةةم مرنةةة ومسةةتجيبة باعتبارهةةا عنصةةرا حاسةةما فةةي عمليةةة االنتقةةال 

 الجلسة السادسة ستحلل  . الديمقراطي

 الجلسة الرابعة تنظر في 

ضات األساسية ،ووضع إطار مناسبا إلعادة النظر في التحديات الفريدة التي و يكمن هدف هذه الندوة في تحدي االفترا

فرضةةها سةةياق الصةةراع  المسةةلح الحةةالي علةةى عمليةةات بنةةاء قةةدرات الدولةةة، لخدمةةة بنةةاء السةةالم ،ومنةةع االنتكةةاس والعةةودة إلةةى  

و العوامةل التةي يمكةن أن تسةاعد علةى  وبشكل أكثر دقة، الهدف هو تحديد القضايا ذات األولوية وفهم محفزات النةزاع .الصراع

ويسةتخدم مصةطلح السةيطرة علةى الصةراعات فةي هةذه النةدوة .الخروج من الصراعات األهلية الناشبة فةي أكثةر مةن بلةد عربةي 

للتعبير عن  نقل مجموعة من األنشطة تتراوح من الوقاية من الصراع إلى التحول وبناء السالم بما في ذلك المصالحة الوطنية ، 

 .فرض السالم والتماسك االجتماعي واجتثاث التطرف واستعادة ماقبل الصراع وإعادة البناءو اإلعمارو

 

 

 المستدامة التنمية أجل من واالتصال المعلومات تكنولوجيا أكاديمية مشروع حول األولى التكوينية للدورة االفتتاحية الجلسة

 متصل

 

وتثمين الموارد البشرية عبر التكوين والتكوين المستمر، الذي يعد مرتكزا للحكامة في إطار تطوير منظومة الوظيفة العمومية، 

الجيدة ، تنظم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، ، بتعاون مع المدرسة الوطنية لإلدارة واللجنة االقتصادية واالجتماعية 

امجا تدريبيا يروم تعزيز المعرفة والقدرات والمهارات التابعة لهيئة األمم المتحدة، برن (ESCWA) لغربي آسيا اإلسكوا

والخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال من أجل التنمية المستدامة لفائدة مختلف المسؤولين بـاإلدارات العمومية، 

الوطنية لالدارة ا بالرباط بمقر المدرسة  5102دجنبر  18والذي أعطيت انطالقته يوم الثالثاء   . 

و يندرج هذا البرنامج في إطار مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال من أجل التنمية المستدامة، الرامي الى تعزيز 

ان اختيار . القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال لدى المسؤولين والمدراء بـاإلدارات العمومية في الدول العربية



المجتمع الدولي ألهداف التنمية المستدامة الذي يستدعي تكثيف استعمال تكنولوجيا المعلومات  هذا الموضوع يتزامن وتبني

من أجل تحقيقها وتكييفها حسب الخصائص الوطنية  واالتصال . 
لوطنية دجنبر الحالي بمقر المدرسة ا 08و  8ويشمل هذا البرنامج مرحلتين، مرحلة نموذجية تنظم دوراتها في الفترة الممتدة ما بين 

لإلدارة،والتي ستشكل أرضية لتقييم مختلف الجوانب العلمية منها والبيداغوجية واللوجيستيكة، والتي على ضوئها ستنطلق مرحلة التعميم 

 في السنة المقبلة


