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األمم المتحدة-اإلسكواUN-ESCWA/
وزير الخارجية الكويتي يلتقي امين عام االمم المتحدة
وكالة األنباء الكويتية (كونا)
 13شباط/فبراير 2018
التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الثالثاء األمين العام لألمم
المتحدة أنتونيو غوتيريس وذلك بمناسبة زيارته إلى البالد للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق.
وأشاد األمين العام لألمم المتحدة باستضافة دولة الكويت مؤتمر الكويت الدولي العادة اعمار العراق برئاسة مشتركة بين دولة
الكويت وجهورية العراق واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك الدولي.
ونوه بالتعاون الوثيق القائم بين األمم المتحدة ودولة الكويت واالسهامات البناءة التي تقوم بها في دعم أعمال األمم المتحدة
وأجهزتها المختصة السيما في الجانب اإلنساني.
كما تم خالل اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين الكويت ومنظمة األمم المتحدة واألجهزة والوكاالت التابعة لها خاصة في
ضوء عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس األمن عامي 2018و 2019إضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد الجارهللا ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي
ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد
الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير
الخارجية السفير ايهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير
صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في
وزارة الخارجية.
ورافق األمين العام لألمم المتحدة كل من رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية الدكتور عبدهللا المعتوق والممثل الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة األمم المتحدة للمساعدة في العراق يان كوبيش ووكيل األمين العام واألمين
التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا )الدكتور محمد الحكيم ومدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أكيم
شتاينر.
يذكر ان مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق انطلق يوم امس ويستمر الى الغد بمشاركة عدد من الدول المانحة
والمنظمات الدولية واإلقليمية برئاسة خمس جهات هي االتحاد االوروبي والعراق والكويت واألمم المتحدة والبنك الدولي.
ويهدف المؤتمر الى حشد الزخم لرفع المعاناة عن ماليين النازحين والمتضررين العراقيين من ضحايا الحرب على االرهاب
فضال عن إعادة إعمار المناطق المحررة من االرهاب والمناطق المحتاجة الى المساعدات.
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وزير الخارجية (الكويتي) يبحث مع األمين العام لألمم المتحدة المستجدات اإلقليمية والدولية
الراي الكويتية
 13شباط/فبراير 2018
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ،اليوم الثالثاء ،األمين العام لألمم المتحدة أنتونيو
غوتيريس ،وذلك بمناسبة زيارته إلى البالد للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق.
وأشاد األمين العام لألمم المتحدة باستضافة الكويت مؤتمر الكويت الدولي العادة اعمار العراق برئاسة مشتركة بين الكويت
والعراق واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك الدولي.
ونوه بالتعاون الوثيق القائم بين األمم المتحدة والكويت واالسهامات البناءة التي تقوم بها في دعم أعمال األمم المتحدة وأجهزتها
المختصة السيما في الجانب اإلنساني.
كما تم خالل اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين الكويت ومنظمة األمم المتحدة واألجهزة والوكاالت التابعة لها خاصة في
ضوء عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس األمن عامي 2018و ،2019إضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارهللا ،ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ،ومساعد
وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ،ومساعد
وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ،ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير
ايهم العمر ،ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين ،وعدد من كبار المسؤولين في وزارة
الخارجية.
ورافق األمين العام لألمم المتحدة رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية الدكتور عبدهللا المعتوق ،والممثل الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة في العراق رئيس بعثة األمم المتحدة للمساعدة في العراق يان كوبيش ،ووكيل األمين العام واألمين التنفيذي للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا )الدكتور محمد الحكيم ،ومدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أكيم شتاينر.
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وزير الخارجية يلتقي أمين عام األمم المتحدة
األنباء
 13شباط/فبراير 2018
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس األمين العام لألمم المتحدة أنتونيو غوتيريس وذلك
بمناسبة زيارته إلى البالد للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق.
وأشاد األمين العام لألمم المتحدة باستضافة الكويت مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق برئاسة مشتركة بين الكويت
وجهورية العراق واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك الدولي.
ونوه بالتعاون الوثيق القائم بين األمم المتحدة ودولة الكويت واالسهامات البناءة التي تقوم بها في دعم أعمال األمم المتحدة
وأجهزتها المختصة السيما في الجانب اإلنساني.
كما تم خالل اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين الكويت ومنظمة األمم المتحدة واألجهزة والوكاالت التابعة لها خاصة في
ضوء عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس األمن عامي 2018و 2019إضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد الجارهللا ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي
ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد
وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير
ايهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني
ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
ورافق األمين العام لألمم المتحدة كل من رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية د.عبدهللا المعتوق والممثل الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة األمم المتحدة للمساعدة في العراق يان كوبيش ووكيل األمين العام واألمين التنفيذي للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا )د.محمد الحكيم ومدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أكيم شتاينر.
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القمة العالمية للحكومات وتعزيز االقتصاد الرقمي في العالم العربي
البوابة العربية لألخبار التقنية
 13شباط/فبراير 2018
عقدت خالل فعاليات اليوم الثالث في القمة العالمية للحكومات في دبي طاولة مستديرة تناولت الحكومات اإللكترونية ،وشارك
فيها خبراء من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا “إسكوا”.
حيث استعرضوا جهودهم في دعم االبتكار والتقدم الرقمي في المنطقة العربية ،وناقشوا بعضا ً من الموضوعات الهامة بما في
ذلك استخدام اإلنترنت ،والبيانات الضخمة ،واألمن السيبراني ،واالستخدام التجاري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وتمكين المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي.
وناقش المشاركون في االجتماع أثر االقتصاد الرقمي على الرجال والنساء في المنطقة العربية ،وحددوا االستخدام والتأثير وأي
ثغرات مرتبطة بالنوع االجتماعي كتحديات ينبغي على الحكومات معالجتها كجزء من التحول الرقمي.
وتطرق المجتمعون إلى األطر التنظيمية المعمول بها حاليا ً لدعم االبتكار التكنولوجي الذي يم ّكن الحكومة وقطاعي التعليم
واألعمال فضالً عن المساهمة في تهيئة بيئة مالئمة ومشجعة لالستثمار ،واعتبروا أن التعاون والتنسيق في جميع أنحاء المنطقة
يشكل عامالً أساسيا ً وحاسما ً في دعم نمو االقتصاد الرقمي بالمنطقة.
وقال كريم خليل ،أمين سر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا “اإلسكوا”“ :نحن ملتزمون بالمساعدة في إنشاء ودعم
أطر فعالة يمكن من خاللها نشر خدمات الحكومة اإللكترونية بشكل فعال ،كجزء من استراتيجية أوسع لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،وهو ما تقوده اإلمارات العربية المتحدة بشكل جيد للغاية ،ويشرفنا العمل مع حكومتها في هذا الصدد ،إال أن تلك
المنهجية ال تتالءم مع الجميع في وقت واحد ،حيث أن كل بلد في العالم العربي يمر مع حكومته بمرحلة مختلفة في مسيرة تبني
االقتصاد الرقمي بشكل فعال”.
وأضاف“ :سنقوم باستضافة دورات تدريبية حكومية مفتوحة في تونس خالل الشهور المقبلة ،وكذلك األمر في مختلف دول
مجلس التعاون الخليجي ،ويساهم معنا خبراء قياديون بتقديم مشوراتهم حول وضع السياسات واألدوات الالزمة لقياس النجاح
بشكل فعال ،كما أن تعاوننا مع الدول األعضاء أمر بالغ األهمية ،فهو يساعدنا على تحديد وفهم االحتياجات الوطنية الخاصة
بكل بلد بدقة ،واألمر األهم في ضمان مسيرة العالم العربي قدما ً نحو األمام هو إيجاد مجال أكثر تكافؤاً على ساحة المشهد
الرقمي ،ومن هذه الناحية نجد أن دبي ،واإلمارات العربية المتحدة بشكل عام ،تسبق معظم االقتصادات اإلقليمية األخرى بعشر
سنوات ،ونود أن نرى باقي الدول العربية األخرى تقتبس من نهجها ،وتتخذ خطوات فعلية لتضييق الفجوة الرقمية”.
وتقدم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا “اإلسكوا” ،التي تتخذ من بيروت مقراً لها ،إطار عمل لصياغة سياسات
ى للخبرات والمعرفة.
القطاعات المتعلقة في البلدان األعضاء ومواءمتها ،وتوفر منبرا ً للقاءات والتنسيق ،وملتق ً
وهي واحدة من بين خمس لجان إقليمية تعمل تحت التوجيهات اإلدارية للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة،
بهدف تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا عبر التعاون والتكامل اإلقليمي ودون اإلقليمي للدول العربية
الثمانية عشر األعضاء في اإلسكوا.
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القمة العالمية للحكومات تناقش تعزيز االقتصاد الرقمي في العالم العربي
الكلمة أونالين
 13شباط/فبراير 2018
عقدت خالل فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات في دبي طاولة مستديرة تناولت الحكومات اإللكترونية .وشارك فيها
خبراء من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ،حيث استعرضوا جهودهم في دعم االبتكار والتقدم
الرقمي في المنطقة العربية ،وناقشوا بعضا ً من الموضوعات الهامة بما في ذلك استخدام اإلنترنت ،والبيانات الضخمة ،واألمن
السيبراني ،واالستخدام التجاري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتمكين المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي .
وناقش المشاركون في االجتماع أثر االقتصاد الرقمي على الرجال والنساء في المنطقة العربية ،وحددوا االستخدام والتأثير وأي
ثغرات مرتبطة بالنوع االجتماعي كتحديات تنبغي على الحكومات معالجتها كجزء من التحول الرقمي.وتطرق المجتمعون إلى
األطر التنظيمية المعمول بها حاليا ً لدعم االبتكار التكنولوجي الذي يم ّكن الحكومة وقطاعي التعليم واألعمال فضالً عن ويساهم
في تهيئة بيئة مالئمة ومشجعة لالستثمار ،واعتبروا أن التعاون والتنسيق في جميع أنحاء المنطقة يشكل عامالً أساسيا ً وحاسما ً
في دعم نمو االقتصاد الرقمي بالمنطقة.
وأدار كريم خليل ،أمين سر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،نقاشات الجلسة ،وأوضح المقترحات المتعلقة
بالتدريب الذي تقدمه "الحكومة المفتوحة" ،قائالً" :نحن ملتزمون بالمساعدة في إنشاء ودعم أطر فعالة يمكن من خاللها نشر
خدمات الحكومة اإللكترونية بشكل فعال ،كجزء من استراتيجية أوسع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وهو ما تقوده
اإلمارات العربية المتحدة بشكل جيد للغاية ،ويشرفنا العمل مع حكومتها في هذا الصدد .إال أن تلك المنهجية ال تتالءم مع الجميع
في وقت واحد ،حيث أن كل بلد في العالم العربي يمر مع حكومته بمرحلة مختلفة في مسيرة تبني االقتصاد الرقمي بشكل
فعال ".
وأضاف" :سنقوم باستضافة دورات تدريبية حكومية مفتوحة في تونس خالل الشهور المقبلة ،وكذلك األمر في مختلف دول
مجلس التعاون الخليجي ،يساهم معنا فها خبراء قياديون بتقديم مشوراتهم حول وضع السياسات واألدوات الالزمة لقياس النجاح
بشكل فعال .كما أن تعاوننا مع الدول األعضاء أمر بالغ األهمية ،فهو يساعدنا على تحديد وفهم االحتياجات الوطنية الخاصة
بكل بلد بدقة .واألمر األهم في ضمان مسيرة العالم العربي قدما ً نحو األمام هو إيجاد مجال أكثر تكافؤا ً على ساحة المشهد
الرقمي .ومن هذه الناحية نجد أن دبي ،واإلمارات العربية المتحدة بشكل عام ،تسبق معظم االقتصادات اإلقليمية األخرى بعشر
سنوات ،ونود أن نرى باقي الدول العربية األخرى تقتبس من نهجها ،وتتخذ خطوات فعلية لتضييق الفجوة الرقمية".
وتقدم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،التي تتخذ من بيروت مقرا ً لها ،إطار عمل لصياغة سياسات
ى للخبرات والمعرفة .وهي واحدة من
القطاعات المتعلقة في البلدان األعضاء ومواءمتها ،وتوفر منبرا ً للقاءات والتنسيق ،وملتق ً
بين خمس لجان إقليمية تعمل تحت التوجيهات اإلدارية للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة ،بهدف تعزيز
التنمية االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا عبر التعاون والتكامل اإلقليمي ودون اإلقليمي للدول العربية الثمانية عشر
األعضاء في (اإلسكوا).
وتنعقد فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه هللا .ويلتقي في هذا الحدث ما يزيد عن 4000مشارك من 140دولة ،من بينهم رؤساء
دول وحكومات ،فضالً عن ممثلي 16منظمة دولية من مختلف أنحاء العالم.
يشار إلى أن الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات تنعقد بحضور أكثر عن 130متحدثا ً في 120جلسة نقاش تفاعلية،
وتتضمن الدورة السادسة خمسة منتديات فرعية متميزة تعقد لدراسة التحديات التي تواجهها القطاعات الحيوية في المستقبل،
بهدف اتخاذ أفضل القرارات التي ستعود بالفائدة على البشرية ككل .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم خالل الحدث إطالق أكثر
من 20تقرير عالمي متخصص يغطي القطاعات الرئيسية والمحاور الرئيسية للقمة العالمية للحكومات.
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"إسكوا" تناقش تعزيز االقتصاد الرقمي في العالم العربي بالقمة العالمية للحكومات
المصدر
 13شباط/فبراير 2018
عقدت خالل فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات في دبي طاولة مستديرة تناولت الحكومات اإللكترونية ،شارك فيها
خبراء من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "إسكوا".
واستعرض الخبراء جهودهم في دعم االبتكار والتقدم الرقمي في المنطقة العربية ،وناقشوا بعضا ً من الموضوعات الهامة بما
في ذلك استخدام اإلنترنت ،والبيانات الضخمة ،واألمن السيبراني ،واالستخدام التجاري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وتمكين المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي.
وناقش المشاركون في االجتماع أثر االقتصاد الرقمي على الرجال والنساء في المنطقة العربية ،وحددوا االستخدام والتأثير وأي
ثغرات مرتبطة بالنوع االجتماعي كتحديات تنبغي على الحكومات معالجتها كجزء من التحول الرقمي.
وتطرق المجتمعون إلى األطر التنظيمية المعمول بها حاليا ً لدعم االبتكار التكنولوجي الذي يم ّكن الحكومة وقطاعي التعليم
واألعمال ويساهم في تهيئة بيئة مالئمة ومشجعة لالستثمار.
واعتبروا أن التعاون والتنسيق في جميع أنحاء المنطقة يشكل عامالً أساسيا ً وحاسما ً في دعم نمو االقتصاد الرقمي بالمنطقة.
وأدار كريم خليل ،أمين سر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بـ"إسكوا" ،نقاشات الجلسة ،وأوضح المقترحات المتعلقة
بالتدريب الذي تقدمه "الحكومة المفتوحة".
وأكد ان المنظمة ملتزمة بالمساعدة في إنشاء ودعم أطر فعالة يمكن من خاللها نشر خدمات الحكومة اإللكترونية بشكل فعال،
كجزء من استراتيجية أوسع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وهو ما تقوده اإلمارات بشكل جيد للغاية.
وحذر من أن منهجية اإلمارات ال تتالءم مع الجميع في وقت واحد ،حيث أن كل بلد في العالم العربي يمر مع حكومته بمرحلة
مختلفة في مسيرة تبني االقتصاد الرقمي بشكل فعال.
وأضاف أن المنظمة ستسضيف دورات تدريبية حكومية مفتوحة في تونس خالل الشهور المقبلة ،وكذلك األمر في مختلف دول
مجلس التعاون الخليجي ،يساهم فيها خبراء قياديون بتقديم مشوراتهم حول وضع السياسات واألدوات الالزمة لقياس النجاح
بشكل فعال.
وشدد على أن التعاون مع الدول األعضاء أمر بالغ األهمية ،فهو يساعد على تحديد وفهم االحتياجات الوطنية الخاصة بكل بلد
بدقة ،لضمان مسيرة العالم العربي قدما ً نحو األمام ،مطالبا بإيجاد مجال أكثر تكافؤا ً على ساحة المشهد الرقمي.
وتقدم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" ،التي تتخذ من بيروت مقرا ً لها ،إطار عمل لصياغة سياسات
ى للخبرات والمعرفة.
القطاعات المتعلقة في البلدان األعضاء ومواءمتها ،وتوفر منبرا ً للقاءات والتنسيق ،وملتق ً
والمنظمة واحدة من بين خمس لجان إقليمية تعمل تحت التوجيهات اإلدارية للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم
المتحدة ،بهدف تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا عبر التعاون والتكامل اإلقليمي ودون اإلقليمي للدول
العربية الثمانية عشر األعضاء.
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Effective frameworks to enhance digital economy in Arab world explored
Saudi Gazette
13 February 2018
DUBAI – Internet usage, big data, cybersecurity, business usage of ICT and the empowerment of
citizens across the Arab world were some of the key themes explored at the E-government
Roundtable, held as part of the sixth World Government Summit (WGS 2018) in Dubai Tuesday.
The event was led by experts from the United Nations Economic and Social Commission for
Western Asia (ESCWA), showcasing its efforts to support the enhancement of an innovative and
progressive digital Arab region.
Delegates explored the impact of the digital economy on men and women across the Arab
region, identifying usage, impact and gender gaps that governments need to address as part of a
digital transformation. Participants discussed the regulatory frameworks currently in place to
support innovation in technology. Cooperation and coordination across the region were
highlighted as critical aspects in the enhancement of the digital regional economy.
Karim Khalil, Secretary of the Commission at ESCWA, led the discussions and outlined
suggestions in terms of training provided by its ‘Open Government’ initiative: “We are
committed to helping establish and support effective frameworks whereby e-government services
can be effectively rolled out as part of a wider ICT strategy, something the UAE is driving
extremely well. But it is not a one-size-fits-all approach – each country across the Arab world
and its respective governments are at different stages in the continuum of effectively embracing
the digital economy.”
He added: “We will be hosting open government training sessions in MENA and across the GCC
region, with leading experts providing advice on policy development and tools for effective
measurement of success. Cooperation with member states is critical to our work, helping us to
accurately define and understand country-specific national needs. What will be important
moving forward in the Arab world is the creation of a more level playing field in terms of the
digital landscape.”
Headquartered in Beirut, Lebanon, ESCWA provides a framework for the formulation and
harmonization of sectoral policies for member countries, a platform for congress and
coordination and a hub of expertise and knowledge. It is one of five regional commissions under
the administrative direction of the United Nations Economic and Social Council, promoting
economic and social development of Western Asia through regional and sub-regional
cooperation and integration across its 18 member states. — SG
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