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ظمة اإلسالمية للتّربية والعلوم والثقافة
• الوكالة الوطنية لإلعالم :الحكيم شارك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات  :2018اإلسكوا
مصممة على دعم الدول األعضاء في تسخير التكنولوجيا للتنمية
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اإلسكواESCWA/
مانشيت:
ّ
رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتّربية والعلوم والثقافة
الجمعة  23آذار 2018
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ،يوم الجمعة  23شهر آذَار  2018بقصر قرطاج ،الدكتور عبد العزيز التّويجري،
المدير العام للمن ّ
ظمة اإلسالمية للتّربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات الملتقى اإلقليمي الثاني
َ
حول "األدوار الثقافية الجديدة للمجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة" يومي  23و 24شهر آذار الجاري الذي
ينتظم بالشراكة بين وزارة الشؤون الثقافية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمة "اإليسيسكو" واللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا "اإلسكوا" واتحاد جامعات أرجاء العـالم اإلسالمي.
وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للجهود التي تقوم بها المنظمة لدعم قطاعات التربية والعلوم والثقافة في مختلف البــلدان
اإلسالمية وأ ّكد مساندة تونس لعمل المنظمة وث ّمن بالخصوص مشاريع التعاون القائمة بين تونس ومنظمة "اإليسيسكو" لتنفيذ
برامج مشتركة تهدف إلى تطوير قطاعات التربية والتعليم والثقافة ،مشدّدا على أهمية البعد الثقافي في محاربة اإلرهاب ومقاومة
الفساد وتحقيق التقدّم الحضاري للشعوب والمجتمعات.
من طرفه ،أعرب الدكتور عبد العزيز التويجري عن شكره للدعم الموصول الذي تقدمه تونس التي كانت من أوائل البــلدان
المؤسسة للمنظمة واستعرض مختلف برامج التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين وما ت ّم االتفاق عليه خــالل هذه الزيارة من
مشاريع ومبادرات لدعم التعاون مع وزارات الشؤون الثقافية والتربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،إضافة إلى
االستعدادات الحتضان بالدنا فعاليات "تونس عاصمة للثقافة اإلسالمية خــالل سنة ".2019
وأ ّكد المدير العام لــ"اإليسيسكو" عزم المنظمة على االستمرار في شراكتها المثمرة مع تونس وتنفيذ البرامج المدرجة ضمن
خطة التعاون المستقبلية للفترة  .2021 -2019كذلك أطلع الدكتور عبد العزيز التويجري رئيس الجمهورية على برنامج عمل
الملتقى اإلقليمي الثاني حول "األدوار الثقافية الجديدة للمجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة" والذي سيُختتم
بإصدار "إعالن تونس".
حضر اللقاء الطيب البكوش األمين العام التحاد المغرب العربي ،مح ّمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية وشوقي الطبيب
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ،يوم الجمعة  23شهر آذَار  2018بقصر قرطاج ،الدكتور عبد العزيز التّويجري،
المدير العام للمن ّ
ظمة اإلسالمية للتّربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات الملتقى اإلقليمي الثاني
َ
حول "األدوار الثقافية الجديدة للمجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة" يومي  23و 24شهر آذار الجاري الذي
ينت ظم بالشراكة بين وزارة الشؤون الثقافية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمة "اإليسيسكو" واللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا "اإلسكوا" واتحاد جامعات أرجاء العـالم اإلسالمي.
وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للجهود التي تقوم بها المنظمة لدعم قطاعات التربية والعلوم والثقافة في مختلف البــلدان
اإلسالمية وأ ّكد مساندة تونس لعمل المنظمة وث ّمن بالخصوص مشاريع التعاون القائمة بين تونس ومنظمة "اإليسيسكو" لتنفيذ
برامج مشتركة تهدف إلى تطوير قطاعات التربية والتعليم والثقافة ،مشدّدا على أهمية البعد الثقافي في محاربة اإلرهاب ومقاومة
الفساد وتحقيق التقدّم الحضاري للشعوب والمجتمعات.
من طرفه ،أعرب الدكتور عبد العزيز التويجري عن شكره للدعم الموصول الذي تقدمه تونس التي كانت من أوائل البــلدان
المؤسسة للمنظمة واستعرض مختلف برامج التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين وما ت ّم االتفاق عليه خــالل هذه الزيارة من
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مشاريع ومبادرات لدعم التعاون مع وزارات الشؤون الثقافية والتربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،إضافة إلى
االستعدادات الحتضان بالدنا فعاليات "تونس عاصمة للثقافة اإلسالمية خــالل سنة ".2019
وأ ّكد المدير العام لــ"اإليسيسكو" عزم المنظمة على االستمرار في شراكتها المثمرة مع تونس وتنفيذ البرامج المدرجة ضمن
خطة التعاون المستقبلية للفترة  .2021 -2019كذلك أطلع الدكتور عبد العزيز التويجري رئيس الجمهورية على برنامج عمل
الملتقى اإلقليمي الثاني حول "األدوار الثقافية الجديدة للمجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة" والذي سيُختتم
بإصدار "إعالن تونس".
حضر اللقاء الطيب البكوش األمين العام التحاد المغرب العربي ،مح ّمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية وشوقي الطبيب
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
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الوكالة الوطنية لإلعالم:
الحكيم شارك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات  :2018اإلسكوا مصممة على دعم الدول األعضاء في
تسخير التكنولوجيا للتنمية
الجمعة  23آذار 2018
وطنية  -يختتم "منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  "2018اليوم أعماله التي انطلقت في  19الحالي في مقر األمم
المتحدة في جنيف ،شاركت فيه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" بشخص أمينها التنفيذي
الدكتور محمد علي الحكيم ،على رأس وفد ضم :مدير شعبة إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية الدكتور حيدر فريحات ورئيس
قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدكتور أيمن الشربيني.
الحكيم
وخالل الجلسة االفتتاحية للحوار االستراتيجي الرفيع المستوى حول "الشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل القمة
العالمية لمجتمع المعلومات" ،شدد الحكيم على "الدور المركزي لالسكوا في المجتمع الرقمي العربي وأهمية التعاون ،من أجل
تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ولفت الى ان "التكنولوجيا الرقمية تنمو بسرعة في المنطقة العربية ،وتساهم في عمليات التنمية في جميع القطاعات وفي
تحسين نوعية الحياة" ،معتبرا أن "هذا المنتدى ،يساعد على حشد التطورات وتسريع التقدم".
فريحات
وتحدث فريحات عن "أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز المساواة بين الجنسين" ،وعن "كيفية دعم المرأة
وتمكينها في المنطقة العربية".
الشربيني
وأكد الشربيني أن "اإلسكوا مصممة على دعم الجهود المشتركة التي تبذلها كل الهيئات اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة ،من أجل
ربط التكنولوجيات الرقمية التي تدعم خطة التنمية المستدامة للعام  2030في المنطقة العربية".
وعلى هامش المنتدى ،أكد الحكيم في خالل لقاءاته مع كبار المسؤولين من مختلف وكاالت األمم المتحدة المشاركة ،أن
"اإلسكوا تؤمن كثيرا بدور التكنولوجيا واالبتكار وعالقتهما بالتنمية والشباب وبقضايا المرأة" ،وأكد "عازمون على مساعدة
الدول األعضاء في إعداد خطط وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة".
هذا ،والتقى الحكيم أعضاء فريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات ،من ضمن مسؤولين من االتحاد الدولي لالتصاالت
ومن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ،ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ،للبحث في الخطوات الالزمة لربط مجتمع المعلومات بخطة التنمية المستدامة
لعام .2030
كما التقى الحكيم المسؤولين الكبار وبحث معهم في التعاون المشترك مع "اإلسكوا" ،ومنهم مدير مكتب األمم المتحدة في جنيف
مايكل مولر ،المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام ليسي سوينغو ،المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس
غوري واألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا أولغا الغايمروفا.
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