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تهدف نشرة أخبار مجتمع المعرفة إلى 
إطالع القراء على أهم وآخر أنشطة 
ُشعبة التكنولوجيا من أجل التنمية 

في اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا )اإلسكوا(.  ويتضمن العدد 

الثاني من هذه النشرة ملخصًا عن 
األنشطة التي اضطلعت بها الُشعبة 

في عام 2015 في مجاالت العمل 
التي تغطيها أقسامها الثالثة، وهي 

قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت؛ وقسم االبتكار؛ ومركز 

اإلسكوا للتكنولوجيا.  كما يعرض 
هذا العدد الخدمات االستشارية التي 

تقّدمها اإلسكوا للدول األعضاء في 
مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت.

االتصال بنا

لالستفسار بشأن عمل الُشعبة ومشاريعها 
ومنشوراتها:

السيد حيدر فريحات
مدير ُشعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

هاتف: 9611978549+
فاكس: 9611981510+

escwa-tdd@un.org   :البريد اإللكتروني
URL: https://www.unescwa.org/our-work/

technology-development
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اجتماع مجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا
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إحدى جلسات اجتماع اللجنة
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سياسات العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار

 العلم والتكنولوجيا واالبتكار
لتحقيق التنمية

االجتماع الرابع لمجلس إدارة مركز اإلسكوا 
للتكنولوجيا - أيار/مايو 2015

عقد مجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا اجتماعه الرابع في 19 
أيار/مايو 2015، في مقّره في الجمعية العلمية الملكية في عّمان، 

برئاسة األميرة سمية بنت الحسن، رئيسة مجلس إدارة المركز ورئيسة 
الجمعية العلمية الملكية.

وأّكد أعضاء المجلس المَعّينون حديثًا، وهم الممثلون الرسميون لـ 
16 بلدًا عربيًا، على أهمية التعاون في مجاالت العلم والتكنولوجيا 

واالبتكار لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة، 
وال سيما في مجال أمن الغذاء والطاقة والمياه.  كذلك، أشار 

المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات إقليمية ورسم خارطة 
طريق واضحة لوضع سياسات البحث والتطوير؛ واستعرضوا التقّدم 
الذي أحرزه المركز في السنوات الثالث الماضية وبرنامج عمل المركز 

للفترة 2015-2016.  

اجتماع لجنة اإلسكوا االستشارية للتنمية 
العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي - 

أيار/مايو 2015

ُعقد االجتماع السابع لّلجنة في عّمان، في 20 أيار/مايو 2015، بعد 
انعقاد اجتماع مجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا، فناقش 

المجتمعون إنجازات ُشعبة التكنولوجيا من أجل التنمية، وعرضوا 
هيكليتها الجديدة بعد تغيير اسمها وواليتها.  كما استعرضوا األنشطة 
التي نفذت وتلك المقّرر تنفيذها لقسَمي االبتكار وسياسات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت. وناقش المجتمعون أيضًا دور التكنولوجيا في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأثر البحوث والتطوير واالبتكار 
على فرص العمل وأوضاع الشباب.

وحضر االجتماع خبراء في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يمثلون مؤسسات أكاديمية 

أنشأت اإلسكوا اللجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية 
واالبتكار التكنولوجي في عام 2001، عماًل بالقرار 225 )د-21( 

المؤرخ 11 أيار/مايو 2001.  تجتمع اللجنة مرة كل سنتين، 
وتهدف إلى دعم الدول األعضاء في تطوير التكنولوجيا 

المتقدمة؛ واقتراح الُسُبل الالزمة لتعزيز التعاون اإلقليمي من 
أجل نقل التكنولوجيا؛ وتقديم المشورة حول األولويات في 

تطوير القدرات في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار.
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اجتماع فريق الخبراء في عّمان، 3-4 حزيران/يونيو 2015
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ومراكز بحوث ومنظمات حكومية ووزارات.  وألقى نائب األمينة 
التنفيذية لإلسكوا كلمة افتتاحية شرح فيها دور التكنولوجيا في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهميتها للدول العربية.  

وقّدم المشاركون في االجتماع عددًا من التوصيات الموجهة إلى 
األمانة التنفيذية لإلسكوا وإلى الدول األعضاء، من أبرزها وضع 
سياسات لالبتكار في المنطقة العربية وإدراجها ضمن السياسات 

التنموية الوطنية؛ وتعزيز بيئة االبتكار في المنطقة العربية، مع 
التركيز على منظومة الملكية الفكرية؛ ودعم تطوير الهياكل األساسية 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنهوض بالخدمات اإللكترونية؛ 
وتنفيذ مشاريع التكنولوجيا في مجال البيئة والمجاالت التنموية 

األخرى؛ وتنفيذ مشاريع واتخاذ مبادرات الستخدام التكنولوجيات 
المتقدمة، مثل التكنولوجيا الحيوية وعلم التحكم اآللي، وتشجيع 

إدراج التكنولوجيا في قطاع الزراعة.

االبتكار والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة في 
المنطقة العربية - حزيران/يونيو 2015

كيف يمكن لالبتكار والتكنولوجيا المساهمة في النهوض 
باالقتصادات القائمة على المعرفة في المنطقة العربية؟ هذا ما 
ناقشه 52 خبيرًا اجتمعوا في عّمان، يومي 3 و4 حزيران/يونيو 

2015 ممثلين عددًا من الوزارات، والهيئات الوطنية المعنية بالعلم 
والتكنولوجيا، والمراكز الوطنية للبحوث، والجامعات، والقطاع 

الخاص، في 13 دولة عضوًا في اإلسكوا.  وشارك في االجتماع أيضًا 
ممثلون عن منظمات إقليمية ودولية، منها مؤتمر األمم المتحدة 

للتجارة والتنمية )األونكتاد(، واالتحاد الدولي لالتصاالت- المكتب 

اإلقليمي العربي، والبنك الدولي، وجامعة األمم المتحدة، وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 

والثقافة )اإليسيسكو(.  وناقش هؤالء الخبراء احتياجات المنطقة 
العربية وأولوياتها وُسُبل استخدام االبتكار والتكنولوجيا من أجل 

بناء اقتصادات عربية قائمة على المعرفة.

تضمن هذا االجتماع، الذي نظمته ُشعبة التكنولوجيا من أجل التنمية 
بالتعاون مع األونكتاد، سبع جلسات ركز كل منها على جانب معّين من 
قضايا االبتكار والتكنولوجيا واقتصادات المعرفة.  كما تخّلل االجتماع 

عرض لنتائج دراستين أعّدتهما اإلسكوا، األولى حول دور االبتكار 
والتكنولوجيا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة في المنطقة العربية؛ 

عة للبلدان العربية وإشراك القطاع  والثانية حول الحوافز المشجِّ
الخاص في البحث والتطوير.

وخُلص اجتماع الخبراء إلى توصيات بشأن المجاالت ذات األولوية 
بشأن األنشطة المستقبلية وإمكانات تبادل المعرفة ونقلها في ما بين 

البلدان.  وأكد الخبراء الحاجة إلى إيجاد تعريف واضح لمفهوَمي 
منظومة االبتكار وبيئة االبتكار، وإلى تحليل أوضاع هذه المنظومة 

في المنطقة العربية وفي مناطق أخرى.

توجيهات تشريعية لتعزيز مشاركة القطاع 
الخاص في أنشطة البحث والتطوير

في ظّل العولمة االقتصادية ونشوء اقتصادات قائمة على المعرفة 
في أنحاء كثيرة من العالم، أدركت الحكومات في العديد من 

البلدان العربية ضرورة بناء قدرات وطنية في مجال االبتكار.  
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إحدى جلسات ورشة العمل في تونس
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ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت في السنوات الماضية لتحقيق 
ذلك، ال تزال منظومات االبتكار في معظم البلدان العربية ضعيفة 

نسبيًا، والتطبيقات التكنولوجية غير مستغّلة بالكامل في األنشطة 
التجارية.  وُيعزى هذا القصور إلى قلة استثمارات القطاع الخاص 
في أنشطة االبتكار، وعدم وجود إطار تنظيمي يرعى التعاون بين 

القطاع الخاص والجهات المعنية في تلك األنشطة.  وقد تناول مركز 
اإلسكوا للتكنولوجيا هذا القصور في دراسة بعنوان "التوجيهات 

التشريعية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة 
البحث والتطوير"، فسلط الضوء على أهمية وضع أدوات تشريعية 

تشجع إشراك القطاع الخاص في دعم أنشطة البحث والتطوير 
في العمليات االبتكارية في البلدان العربية. وأكدت الدراسة على 

الحاجة إلى تمتين التعاون بين القطاع الخاص واألوساط األكاديمية 
والقطاع العام من أجل تعزيز االبتكار.

وخُلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ركزت على بناء 
الشراكات بين صانعي القرار وأصحاب األفكار االبتكارية، وذلك إليجاد 

بيئة آمنة ومستدامة جاذبة لالستثمارات.

ورشة عمل لبناء القدرات في مجال االبتكار 
في القطاع العام - تشرين الثاني/نوفمبر 2015

نظمت اإلسكوا ورشة عمل حول االبتكار في القطاع العام على هامش 
انعقاد "منتدى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجميع بحلول عام 

2015" في تونس.  وسلطت ورشة العمل الضوء على االبتكار باعتباره 
أداة لتحسين الخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في 

سياق االنتقال إلى االقتصاد القائم على المعرفة.

 وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي بالفرص والتحديات 
التي قد تنتج عن تطبيق ُنُهج ابتكارية في القطاع العام، والفوائد 

المتوقع منها.  وشكلت ورشة العمل منبرًا لتبادل المعرفة والممارسات 
الجيدة بشأن االبتكار في القطاع العام وتعزيز الربط الشبكي بين 

المؤسسات، والحوار.

وعرضت اإلسكوا دراستها المعنونة "التكامل في توفير الخدمات في 
المنطقة العربية: دور المعايير والعمل المشترك"، التي تتضمن لمحة 
عامة عن حالة تقديم الخدمات في المنطقة العربية، وتقترح إطارًا 
استراتيجيًا ومبادئ توجيهية لتعزيز التكامل في توفير الخدمات 
الحكومية. كذلك، تخّلل الورشة عرض قّدمه ممثل االتحاد الدولي 

لالتصاالت حول الجهود التي يبذلها االتحاد من أجل تعزيز االبتكار 
في العالم؛  وعرضان قدمهما خبيران تونسيان حول تجربة تونس 

في مجال الحكومة المفتوحة وقصص نجاحها في مجال االبتكار في 
القطاع العام.

مشاركون في ورشة العمل في تونس، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

Photo credit: Nibal Idlebi-ESCWA
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 المنتدى اإلقليمي لدبلوماسية العلوم 
والتكنولوجيا - كانون األول/ديسمبر 2015

والتكنولوجيا في  العلوم  لدبلوماسية  اإلقليمي  المنتدى  ُعقد 
عّمان، يومي 1 و2 كانون األول/ديسمبر، برعاية األميرة سمية 

بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية في األردن.  وكان 
الهدف من عقد هذا المنتدى جمع ممثلين عن األوساط العلمية 

العلم  القرار لمناقشة مساهمة  والدبلوماسية وأوساط صنع 
التحديات االجتماعية واالقتصادية في  والتكنولوجيا في مواجهة 
المنطقة.  ونوقش في المنتدى أيضًا الدور الذي يمكن أن يقوم به 

العلم". "دبلوماسيو 

تطوير االبتكار وإدارته

اجتماع فريق الخبراء حول تطوير سجل عالمات 
االبتكار في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا - آذار/مارس 2015

مع أّن جميع البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
تعترف بأهمية االبتكار في تحقيق اقتصاد المعرفة، ال تزال 

المعلومات المتوفرة حول منظومات االبتكار في هذه البلدان 
وحول قدراتها ودورها في هذا المجال قليلة.  ولمعالجة هذا 
القصور، شارك المصرف األوروبي لالستثمار )باعتباره الجهة 

المعنية الرئيسية في برنامج تطوير القدرات في مجال االبتكار 
والتابع لمركز التكامل في بلدان البحر األبيض المتوسط(، 

والثقافة  للتربية  العربية  والمنظمة  للتكنولوجيا،  ومركز اإلسكوا 
للتربية والعلم والثقافة  والعلوم )ألكسو(، ومنظمة األمم المتحدة 

للتربية والعلوم والثقافة، في  )اليونسكو(، والمنظمة اإلسالمية 
تنظيم هذا االجتماع، وذلك في إطار المساعي لمساعدة البلدان 
العربية في وضع سجل عالمات إقليمي لقياس االبتكار وتعزيز 

البيئة المؤاتية له في المنطقة.

ُعقد هذا االجتماع يوَمي 19 و20 آذار/مارس 2015 في الجمعية 
الملكية للعلوم في عّمان، واسترشد باستنتاجات ورشة عمل ضمت 
خبراء إقليميين وُعقدت في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 

في مقّر جامعة الدول العربية. واقترح المندوبون 61 مؤشرًا 
لقياس االبتكار في المنطقة باالعتماد على المؤشرات الدولية، مثل 

مؤشر االبتكار العالمي وسجل عالمات االتحاد األوروبي لقياس 
االبتكار. وضم االجتماع منسقين وطنيين من األردن وتونس 

والسودان وفلسطين وقطر ومصر والمغرب واليمن؛ باإلضافة إلى 
للتربية والثقافة  العربية  المنظمة  خبراء من منظمات دولية مثل 

للعالم اإلسالمي، ومكتب  والعلوم )أليكسو(، وأكاديمية العلوم 
القاهرة. واستعرض المشاركون المؤشرات  اليونسكو اإلقليمي في 

البالغ عددها 61 مؤشرًا، وصّنفوها ضمن خانات، ثم اختاروا 
مجموعة نهائية من 25 مؤشرًا لتقييم قدرات البلدان المشاركة في 

االبتكار. مجال 

ورشة عمل إقليمية حول حدائق العلوم 
والتكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا - آذار/مارس 2015

في إطار الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز حدائق العلوم 
والتكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، نظم 

المصرف األوروبي لالستثمار، ومركز اإلسكوا للتكنولوجيا، 
واإليسيسكو، وبالتعاون مع تكنوبارك الغزالة، ورشة عمل بشأن 

مؤشرات األداء الرئيسية لحدائق العلوم والتكنولوجيا، وذلك يوَمي 
25 و26 آذار/مارس 2015 في تونس العاصمة. وقد هدفت ورشة 

العمل إلى وضع مؤشرات األداء الرئيسية الالزمة لمراجعة وقياس 
وتقييم أنشطة حدائق العلوم والتكنولوجيا في المنطقة.

ونظرًا إلى اختالف أهداف هذه الحدائق وهياكلها ونماذجها التجارية 
من بلد عربي إلى آخر، ينبغي تقييم كّل من هذه الحدائق التي أنشئت 

بناًء على مبادرة محلية تستجيب للتحديات المحلية، حسب التقدم 
باتجاه تحقيق األهداف المحددة لها. واقترح المجتمعون مجموعة من 

إحدى جلسات اجتماع فريق الخبراء في عّمان، 19-20 آذار/مارس 2015

Photo credit: ETC-ESCWA
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مؤشرات األداء الرئيسية والموّحدة التي يمكن لكل حديقة أن تعّدلها 
بحسب احتياجاتها.

مشروع إنشاء نظم وطنية لنقل التكنولوجيا 
في منطقة اإلسكوا - تموز/يوليو 2015

لقد أصبح نقل التكنولوجيا أساسيًا لتحقيق الرخاء في أنحاء 
كثيرة من العالم.  وبحلول أواخر الثمانينات من القرن العشرين 
التكنولوجيا  لنقل  كانت بلدان متقّدمة كثيرة قد طبقت نموذجًا 

يستجيب الحتياجاتها، وقد ثبت أن هذا النموذج ساهم إلى حد 
كبير في تحقيق نموها االقتصادي واالجتماعي.  إال أن البلدان 

العربية كغيرها من البلدان النامية، ال تزال تواجه تحديات كثيرة 
في مجال نقل التكنولوجيا حالت دون اعتمادها نهجًا مستدامًا 

يقودها إلى الحداثة.

وفي هذا اإلطار، أطلق مركز اإلسكوا للتكنولوجيا مشروعًا إلنشاء 
العربية. ويهدف  البلدان  التكنولوجيا في  نظم وطنية لتطوير 

المشروع إلى تعزيز قدرات النظم الوطنية المعنية بتطوير االبتكار، 
وذلك من خالل تحديث السياسات العامة لالبتكار وإنشاء نظم 
وطنية ُتعنى بالتكنولوجيا.  وسيتم ربط هذه النظم بالجامعات 

ومؤسسات البحوث، من أجل تيسير إقامة الشراكات بين أوساط 
البحوث والقطاعات االقتصادية من جهة، وبين هذه األوساط 

وجهات فاعلة حكومية وغير حكومية مختصة، من جهة ثانية.  
ويتعاون مركز التكنولوجيا في اإلسكوا، في تنفيذ هذا المشروع 
الذي ُيتوّقع أن يستمر لسنتين تنتهيان في تموز/يوليو 2017، مع 

العلمي والتكنولوجيا في مصر، والمجلس الوطني  البحث  أكاديمية 

لبنان، ومجلس البحث العلمي في ُعمان،  للبحوث العلمية في 
والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في المغرب، والوكالة 

الوطنية لتشجيع البحث العلمي في تونس.

خريطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار في األردن 
- أيلول/سبتمبر 2015

انطالقًا من ضرورة قياس قدرات البلدان العربية في مجال العلم 
والتكنولوجيا واالبتكار، بادر مركز اإلسكوا للتكنولوجيا إلى رسم 

خريطة مفّصلة لهذه القدرات في األردن، وهي متاحة على الرابط
 .http://etc-un.org/PFiles/Jordan%20STI%20Map.png 

ويهدف وضع هذه الخريطة إلى تحديد مجاالت الترابط والتداخل 
بين مختلف القطاعات بهدف تعزيز النظام الوطني لالبتكار وتطويره.  

خريطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار في األردن

إطالق مشروع النظم الوطنية لنقل التكنولوجيا

Photo credit: ETC-ESCWA

مشاركون في ورشة العمل حول حدائق العلم والتكنولوجيا واالبتكار في تونس

Photo credit: ETC-ESCWA
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مجتمع المعلومات والمعرفة
 

حوكمة اإلنترنت

المشاورات المفتوحة واجتماعات اللجنة 
االستشارية المتعددة األطراف للمنتدى العربي 

لحوكمة اإلنترنت - حزيران/يونيو 2015

للجنة  الثامن  التي سبقت االجتماع  المفتوحة  المشاورات  ُعقدت 
العربي لحوكمة اإلنترنت،  للمنتدى  المتعددة األطراف  االستشارية 

للمنتدى في  التابع  المشترك  للتنسيق  التنفيذي  المكتب  واجتماعات 
القاهرة، من 14 إلى 17 حزيران/يونيو 2015.  وقد ُنّظمت هذه 

االجتماعات في إطار التعاون بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية، 
لحوكمة  العربي  المنتدى  لعملية  المظلة  المنظمتين  اعتبارهما  ب

اإلنترنت، والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصر، بوصفه 
أمانة المنتدى.

اإلنترنت  حوكمة  عمليات  باستعراض  االجتماعات  هذه  وبدأت   
مساهمة  تعزيز  باتجاه  المحرز  والتقدم  العالمي،  الصعيد  لى  ع
العالمية  القمة  نتائج  استعراض  عمليات  في  العربية  لمنطقة  ا

 )WSIS+10( سنوات  عشر  مضي  بعد  المعلومات  مجتمع  ل
تقديم  إلى  المفتوحة  بالدعوة  التذكير  اإلطار، جرى  هذا  وفي 

أجل  من  العامة  السياسات  "خيارات  موضوع  بشأن  لمساهمات  ا
بين  الفترة  في  العمل  موضوع  وهو  التالي"،  المليار  توصيل 
اإلنترنت لحوكمة  العالمي  المنتدى  عملية  إطار  في  لدورات   ا

.2015 لعام 

وتوصل المشاركون في المشاورات المفتوحة إلى تحديد المواضيع 
الرئيسية والفرعية للنقاشات واألنشطة المزمع إجراؤها في االجتماع 

السنوي الرابع للمنتدى وقرروا أن يكون موضوعه "اقتصاد اإلنترت 
من أجل التنمية المستدامة".

االجتماع التاسع للجنة االستشارية المتعددة 
األطراف - أيلول/سبتمبر 2015

في  األطراف  المتعددة  االستشارية  للجنة  التاسع  االجتماع  ُعقد 
2015 باستضافة  أيلول/سبتمبر   11 إلى   9 الفترة من  بيروت في 

بين  بالتعاون  لبنان، وذلك  لالتصاالت في  أوجيرو  من هيئة 
اإلنترنت،  لحوكمة  العربي  المنتدى  عملية  في  الرئيسيين  لشريكين  ا

أي اإلسكوا وجامعة الدول العربية.  وفي نهاية االجتماع، تم 
)بيروت،  للمنتدى  الرابع  انعقاد االجتماع  اإلعالن عن مكان وتاريخ 

لبناء  17-18 كانون األول/ديسمبر(. وتقّرر تنظيم ورشة عمل 
انعقاد هذا االجتماع،  القدرات في مجال حوكمة اإلنترنت قبل 

وذلك في 16 كانون األول/ديسمبر.  

 أنشطة المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
في عام 2015

 
 المشاورات المفتوحة حول بناء القدرات في إطار المنتدى . 1

العربي لحوكمة اإلنترنت )القاهرة، 14 حزيران/يونيو(
 االجتماع الثامن للجنة االستشارية المتعددة األطراف . 2

التابعة للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت )القاهرة، 16-15 
حزيران/يونيو(

 اجتماع المكتب التنفيذي للتنسيق المشترك التابع للمنتدى . 3
العربي لحوكمة االنترنت )القاهرة، 17 حزيران/يونيو(

 اجتماع المتابعة االفتراضي للجنة االستشارية المتعددة . 4
 WebEx،( األطراف التابعة للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت

11 تشرين الثاني/نوفمبر(
 االجتماع التاسع للجنة االستشارية المتعددة األطراف . 5

التابعة للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت )بيروت، 16 كانون 
األول/ديسمبر(

 االجتماع السنوي الرابع للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت . 6
)بيروت، 17-18 كانون األول/ديسمبر( واجتماع بناء القدرات 

الذي سبقه )بيروت، 16 كانون األول/ديسمبر(
 مشاورات خالل االجتماع التاسع للجنة االستشارية المتعددة األطراف، بيروت،

 9-11 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥

Photo credit: ESCWA
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األطراف  المتعددة  االستشارية  للجنة  التاسع  االجتماع   وشهد 
استنادًا  للمنتدى،  الرابع  السنوي  االجتماع  برنامج  إعداد مسودة 
منه.   المكتسبة  والدروس  السابق  السنوي  االجتماع  لى تجربة  إ

المتعددة  االستشارية  للجنة  التابعة  العاملة  الفرق  قدمت  و
المحرز في تحضيرات االجتماع  التقدم  األطراف إحاطة عن 

إضافيين  عاملين  فريقين  تشكيل  تم  كما  للمنتدى.   الرابع  لسنوي  ا
القدرات  بناء  لورشة عمل  الرابع واإلعداد  لوضع نشرة لالجتماع 

عقدها.   لمزمع  ا

االجتماع السنوي الرابع للمنتدى العربي 
 لحوكمة اإلنترنت وورشة بناء القدرات -

17-18 كانون األول/ديسمبر 2015

العربي لحوكمة اإلنترنت  للمنتدى  الرابع  ُعقد االجتماع السنوي 
في بيروت تحت عنوان "اقتصاد اإلنترنت من أجل التنمية 

المستدامة".  وتناول المواضيع التالية: السياسات العامة 
الدولية المتصلة باإلنترنت؛ واألمن السيبراني والثقة في المجال 

البشرية واالجتماعية  التحتية؛ واألبعاد  السيبراني؛ والنفاذ والبنى 
لإلنترنت. وضم االجتماع عددًا كبيرًا من صانعي القرار وممثلي 

الحكومات، وقطاع األعمال، والمجتمع المدني، واألوساط 
الدولية. الحكومية  والمنظمات  والمهنية،  األكاديمية 

وسبق االجتماع السنوي الرابع للمنتدى ورشة عمل لبناء القدرات 
في مجال حوكمة اإلنترنت )16 كانون األول/ديسمبر( تمحورت 

حول المواضيع نفسها المذكورة أعاله المطروحة على جدول أعمال 
المنتدى. اجتماع 

المحتوى الرقمي العربي

المنتدى السنوي الثالث للمحتوى الرقمي 
العربي - تشرين األول/أكتوبر 2015

للسنة الثالثة على التوالي، شاركت اإلسكوا في تنظيم المنتدى 
السنوي للمحتوى الرقمي العربي، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي العربي 

لالتحاد الدولي لالتصاالت ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
في جمهورية مصر العربية، وتحت رعاية جامعة الدول العربية. وقد 
استضافت فعاليات المنتدى للعام 2015 هيئة تنظيم االتصاالت في 

اإلمارات العربية المتحدة، حيث ُعقد في دبي يومي 19 و20 تشرين 
األول/أكتوبر تحت عنوان "المحتوى العربي في عصر التحوالت 

الرقمية الكبرى". وقد تم إنشاء موقع خاص بهذا المنتدى على العنوان 
.http://arabiccontentforum.org :التالي

ويهدف هذا المنتدى إلى النهوض بالمحتوى الرقمي العربي، وتحديد 
الُسُبل الالزمة لذلك في ظل آفاق التكنولوجيا العصرية والتحوالت 

الرقمية.  وتضمن المنتدى أربع جلسات رئيسية نوقشت فيها 
المواضيع التالية: واقع وطموحات صناعة وإدارة المحتوى الرقمي 

العربي؛ والمحتوى العربي في عصر التطورات التكنولوجية الحديثة؛ 
والبحوث والتطوير واالبتكار كركائز عصرية لتنمية المحتوى الرقمي 
العربي؛ وفرص وتحديات المحتوى الصحافي بين البيئتين التقليدية 

والرقمية. وتخّلل المنتدى أيضًا إطالُق دراسة اإلسكوا "االرتقاء 
بجودة المحتوى الرقمي العربي"، وعرض مفصل لإلطار المرجعي 

للمنتدى السنوي للمحتوى الرقمي العربي قّدمته األمانة الفنية لجامعة 
الدول العربية.

وحضر المنتدى خبراء من عدد من الهيئات الحكومية والمنظمات 
اإلقليمية والدولية والجامعات والقطاع الخاص. وخُلص المجتمعون 

إلى مجموعة من التوصيات بشأن الجهات المعنية الوطنية، وبناء 
القدرات والتربية، والبحوث والتطوير واالبتكار، والتنسيق وتبادل 

المعرفة في تطوير المحتوى الرقمي العربي، باإلضافة إلى النواحي 
التنظيمية للمنتدى. وتضمنت التوصيات ما يلي: )أ( التنسيق بين 
األنشطة والجهود المتعددة والمبعثرة الجارية في البلدان العربية 

ووضع خارطة طريق للمحتوى الرقمي العربي وصناعته؛ 
)ب( صياغة استراتيجيات وطنية للمحتوى الرقمي العربي ووضع 

خطط عمل لتنفيذها؛ )ج( إطالق الجوائز والمسابقات لتشجيع االبتكار 
في تطوير المحتوى الرقمي العربي؛ )د( تحفيز التعاون إلجراء 

البحوث الهادفة إلى معالجة اللغة العربية؛ )ھ( رفع مستوى الوعي 
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بأهمية صحافة المواطن وتخصيص برامج لبناء القدرات في هذا 
المجال؛ )و( االستناد إلى احتياجات السوق واإلنتاج الصناعي لتوجيه 

البحوث األكاديمية الهادفة إلى تطوير المحتوى الرقمي العربي.

وقد ُعقد المنتدى عماًل بقرار مجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
والمعلومات في دورته السادسة عشرة )وهران، الجزائر، حزيران/

يونيو 2012(.  كذلك أوصى المجلس، في دورته الثامنة عشرة 
)القاهرة، كانون األول/ديسمبر 2014(، بأن تكثف الحكومات واإلدارات 

العربية مشاركتها في فعاليات المنتديات القادمة المعنية بالمحتوى 
الرقمي العربي، وبتعزيز التنسيق مع مجلس وزراء اإلعالم العرب 

لدعم تطوير المحتوى الرقمي العربي.

دراسة حول تحسين جودة المحتوى الرقمي 
العربي - أيلول/سبتمبر 2015

تشير اإلحصاءات إلى أن المحتوى الرقمي العربي ال يزال ضئياًل، وال 
يشغل إال نسبة 2 إلى 3 في المائة من المحتوى الرقمي المتزايد على 

اإلنترنت، مع أّن المتحدثين باللغة 
العربية يشكلون نحو 5 في المائة 

من سكان العالم، كما أن جودة هذا 
المحتوى ال تزال موضع تساؤل.

وفي هذا السياق، أصدرت 
اإلسكوا دراسة بعنوان "االرتقاء 

الرقمي  المحتوى  بجودة 
الدولية  المعايير  العربي"، تناولت 

استيفاؤها  ينبغي  التي  للجودة 

من أجل تحسين جودة المحتوى العربي على اإلنترنت، مع أخذ 
خصوصيات اللغة العربية في االعتبار.  وتضمنت هذه الدراسة 

المبادئ العامة لتطوير مواقع إلكترونية إلى جانب المعايير 
البياني والمعايير األخالقية.  كما أنها  التكنولوجية ومعايير اإلنتاج 

المواقع اإللكترونية  المتوفرة لقياس نجاح  استعرضت المؤشرات 
وطرق دمجها ببعضها البعض، بحسب مضمونها.

وتتضمن دراسة "االرتقاء بجودة المحتوى الرقمي العربي" جزءًا 
خاصًا بتطور الشبكة العنكبوتية من web 1.0 إلى web 2.0 التفاعلية 

والديناميكية، إلى web 3.0، الذي يتألف من تطبيقات داللية. 
وللغة العربية خصائصها، بما في ذلك الكتابة من اليمين إلى اليسار، 

ر شكل األحرف بحسب مكانه في الكلمة.   واستخدام التشكيل، وتغيُّ
ومن الصعوبات التي ينبغي معالجتها عدم توفر ما يلزم من أدوات 

المعالجة الخاصة باللغة العربية، وعدم وجود تصنيفات لهذا المحتوى.  

وقد ُأطلقت الدراسة رسميًا خالل المنتدى السنوي الثالث للمحتوى 
الرقمي العربي )دبي، 19-20 تشرين األول/أكتوبر(.

بناء الثقة في الفضاء السيبراني

التجارة اإللكترونية ومحاربة الجرائم السيرانية - 
آب/أغسطس 2015

ُعقد المؤتمر الدولي الثاني حول محاربة الجرائم السيبرانية في 
مجال التجارة اإللكترونية في صاللة، ُعمان، يومي 25 و26 آب/

أغسطس.  وتولت تنظيمه غرفة التجارة والصناعة في ُعمان/فرع 
صاللة، ومركز الشرق األوسط للدراسات واالستشارات االجتماعية في 

Photo credit: TRA-UAE

مشاركون في المنتدى السنوي الثالث للمحتوى الرقمي العربي في اإلمارات العربية المتحدة

Photo credit: Nibal Idlebi-ESCWA

بعض المشاركين خالل مؤتمر محاربة الجرائم السيبرانية
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دوفار، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، واإلسكوا، وهيئة تقنية 
المعلومات والمركز الوطني للسالمة المعلوماتية في ُعمان.  

وحضر المؤتمر ممثلون عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية 
وهيئات القطاع الخاص، وخبراء في الجرائم السيبرانية واألدلة 

اإللكترونية. وناقش المشاركون المواضيع التالية: المفاهيم 
والتحديات المتصلة بمحاربة الجرائم اإللكترونية، واالتجاهات 

الجديدة في مجال الهجمات والتهديدات السيبرانية، وأمن وسالمة 
المعامالت اإللكترونية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، 

والجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الجرائم السيبرانية، 
والتشريعات السيبرانية.

وُقدمت خالل المؤتمر دراسة اإلسكوا بعنوان "األمان في الفضاء 
السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية في المنطقة العربية: توصيات 

سياساتية"، وعرض عن آثار الجريمة السيبرانية على نمو التجارة 
اإللكترونية، سلط الضوء على أهمية هذه التجارة، وأنواع الجريمة 

السيبرانية، واألدوات التقنية والمعايير المقترحة لمواجهتها.

وخُلص المشاركون في المؤتمر إلى عدد من التوصيات بشأن مراجعة 
تشريعات الجريمة السيبرانية وتحديثها، بالتعاون مع األمم المتحدة؛ 

وتوحيد المصطلحات المستخدمة في مجال الجريمة السيبرانية؛ 
وتعزيز الوعي وبناء القدرات في المنطقة العربية، باعتبار ذلك من 

األدوات الفعالة في محاربة الجريمة السيبرانية وبالتالي في تحسين 
التجارة اإللكترونية؛ وتشجيع االبتكار لتحسين التجارة اإللكترونية 

والتخفيف من آثار الجريمة السيبرانية.

توصيات سياساتية لتعزيز األمان في الفضاء 
السيبراني في المنطقة العربية - نيسان/أبريل 2015

مع انتشار اإلنترنت وانفتاح المجال السيبراني، أصبح هذا المجال 
ومستخدموه معّرضين للقرصنة واالختراق.  وبات سكان المنطقة 

العربية، الذين يزداد التواصل في ما بينهم بواسطة اإلنترنت، عرضة 
لهذه التهديدات اإللكترونية، األمر الذي يؤكد الحاجة إلى تنسيق 
الجهود على مختلف المستويات من أجل ضمان األمن السيبراني 

والحد من هذه التهديدات.

 وتتناول الدراسة التي أصدرتها اإلسكوا بعنوان "األمان في الفضاء 
السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية في المنطقة العربية: 

توصيات سياساتية" المنحى اإلجرائي للجريمة السيبرانية في 
المنطقة العربية، وتقدم لمحة تحليلية لواقعها على المستويين 

اإلقليمي والدولي والصعوبات التي تواجهها المنطقة في محاربتها.  
وتقترح الدراسة إطارًا توجيهيًا لسياسات تعزيز األمن السيبراني 

وبناء الثقة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفضاء السيبراني، 
وتدعو إلى إنشاء هيئات مختصة إلنفاذ القانون ومكاتب للتحقيق 

بالجرائم السيبرانية.  ويركز هذا اإلطار أيضًا على أهمية التوعية 
والتثقيف والتدريب المتخصص؛ والشراكات بين القطاعين العام 

والخاص لتعزيز األمن السيبراني؛ وتوطيد التعاون اإلقليمي والدولي 
لمواجهة الجرائم السيبرانية ألنها عابرة للحدود. وتقترح الدراسة 

قانونًا نموذجيًا لتنظيم النواحي اإلجرائية للجريمة السيبرانية واألدلة 
الرقمية. ويمكن للبلدان العربية اعتماد هذا النموذج عند سن القوانين 

اإلجرائية وإجراء التعديالت الالزمة عليه ليراعي خصوصيات كل بلد.  

أكاديمية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من أجل التنمية لقادة القطاع 

الحكومي

بدأت ُشعبة التكنولوجيا من أجل التنمية في شباط/فبراير 2013 
تنفيذ مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل 

التنمية لقادة القطاع الحكومي في المنطقة العربية، الممّول من 
حساب األمم المتحدة للتنمية ويستمر لثالث سنوات. يهدف هذا 

المشروع إلى بناء قدرات المسؤولين الحكوميين والقادة في بلدان 
اإلسكوا في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل 

التنمية، وذلك عن طريق التدريب التقليدي واإللكتروني.  وتقّدم 
بين ومدراء المشاريع في  األكاديمية لواضعي السياسات والمدرِّ

القطاع العام المعرفة والمهارات األساسية الالزمة لالستفادة من 
الفرص النابعة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتوظيفها 

لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وسّد الفجوة الرقمية والفوارق على 
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مستوى المعرفة.  ويهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز قدرات الشركاء 
الوطنيين، واإلعداد لتنظيم برامج تدريبية وطنية حول استخدام 

التكنولوجيا لتحقيق التنمية.  

وتسترشد هذه األكاديمية باإلنجازات التي أحَرزتها أكاديمية مشابهة 
في كوريا الجنوبية أطلقها المركز التدريبي آلسيا والمحيط الهادئ 

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، التابع للجنة 
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، في عام 2008.  

تقييم االحتياجات والمواضيع ذات األولوية

المعلومات واالتصاالت  أكاديمية تكنولوجيا  منذ بداية مشروع 
من أجل التنمية لقادة القطاع الحكومي في المنطقة العربية، تم 

تحديد عدد من المؤسسات لتكون شريكة محتملة في مختلف 
مراحل التنفيذ.  وفي المرحلة األولى، ُأعّدت دراسة لتقييم 

احتياجات الحكومات العربية في مجال التكنولوجيا من أجل 

التنمية.  وبعد ذلك، أجري استبيان إقليمي، بالتعاون مع تلك 
المؤسسات، لتحديد المواضيع ذات األولوية التي ُيقترح أن 

التدريبية.   الوحدات  تناولها  ت

الوحدات التدريبية األربع

صممت أربع وحدات تدريبية باللغة العربية في عام 2015، وهي 
الالزمة الستخدام تكنولوجيا  للمعرفة والمهارات  تشكل أساسًا 

التنمية االجتماعية واالقتصادية.  المعلومات واالتصاالت ألغراض 
التالية: العناوين  التدريبية  الوحدات  وحملت 

 الصلة بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية.. 1
سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية: . 2

العناصر األساسية وأدوات إدارتها؛
 الحكومة اإللكترونية: السياسات واالستراتيجيات والتطبيقات؛. 3
حوكمة اإلنترنت.  . 4

ملخص الوحدات التدريبية لألكاديمية

الوحدة التدريبية األولى: العالقة بين تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والتنمية

تدعو هذه الوحدة إلى استكشاف األبعاد المختلفة لهذه 
الصلة، من خالل عرض مجموعة من دراسات الحالة المتعلقة 

بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاعات 
التنموية األساسية في البلدان العربية. وتسلط الضوء على 

القضايا الرئيسية وعناصر صنع القرار في تسخير تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لتلبية االحتياجات التنموية، بدءًا بوضع 

السياسات وانتهاًء بتنفيذها. وهي تهدف إلى رفع مستوى 
الوعي بُسُبل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

في تحقيق التنمية وإلى تزويد صانعي السياسات ومديري 
البرامج في مجموعة من القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

بإطار ونهج يأخذان في االعتبار القضايا التنموية القائمة على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو المدعومة بها.

الوحدة التدريبية الثانية: سياسات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من أجل التنمية: العناصر األساسية وأدوات إدارتها

تتناول هذه الوحدة القضايا المتصلة بتطوير وتنفيذ سياسات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الهادفة إلى تحقيق التنمية، 

 والمعوقات التي تواجهها البلدان في هذا المجال والطرق 

العملية لمعالجتها.  وهي تستعرض األدوات التي تعتمدها 
الحكومات لقياس تقدمها في إعداد تلك السياسات ومقارنته 

بتقدم دول أخرى.

الوحدة التدريبية الثالثة: الحكومة اإللكترونية، السياسات 
واالستراتيجيات والتطبيقات

تهدف هذه الوحدة إلى التعريف بالحكومة اإللكترونية، 
وأهم المفاهيم والنواحي النظرية المتصلة بها وبالحوكمة 

اإللكترونية، وُسُبل تطوير استراتيجياتهما.  وهي تشير إلى 
ُسُبل تطبيق تلك النظريات من خالل عرض دراسات حالة حول 

مجموعة متنوعة من تجارب الحكومة اإللكترونية.

الوحدة التدريبية الرابعة: حوكمة اإلنترنت
تتناول هذه الوحدة أهم خصائص حوكمة اإلنترنت، وتاريخ 

اإلنترنت، وتطورها من الناحية التقنية.  وتتطرق هذه الوحدة أيضًا 
إلى الجهود اإلقليمية الرامية إلى تعزيز حوكمة اإلنترنت، ال سيما 
في إطار جامعة الدول العربية والفريق العربي ألسماء النطاقات 

وشؤون اإلنترنت. كما تستعرض خارطة الطريق العربية اإلقليمية 
لحوكمة اإلنترنت التي أطلقتها اإلسكوا بالشراكة مع جامعة الدول 

العربية والتي أعقبها إطالق المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت.

.http://www.escwa.un.org/sites/aigle/index.asp :تتوفر المعلومات عن هذا المشروع على الرابط التالي
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بين ورشتا عمل إقليميتان لتدريب المدرِّ

في عام 2015، نّظم فريق األكاديمية ورشتي عمل إقليميتين لتدريب 
بين، ُعقدت في بيروت، األولى في الفترة من 8 إلى 12 حزيران/ المدِرّ
يونيو، والثانية من 24 ولغاية 27 آب/أغسطس. وشارك في ورشتي 

العمل 105 مشاركين، بينهم 88 مدربًا، وخبراء ومنسقون من 14 بلدًا 
)األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجمهورية 

العربية السورية، والسودان، والعراق، وُعمان، وفلسطين، والكويت، 
ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية(.  وتضّمن الحضور 

في كال الورشتين مشاركين من ُبعد من األكاديمية التابعة للجنة 
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ.  وأشار المشاركون 
إلى أهمية تحديث الوحدات التدريبية األربع بشكل دوري لتضمينها 

آخر التجارب في المنطقة وأحدث دراسات الحالة المتصلة بها.

عشر خطط وطنية للتدريب

ُوضعت عشر خطط وطنية للتدريب حول الوحدات األربع للسنتين 
2015 و2016، ومن المتوّقع أن تستهدف ما مجموعه 6000 متدّرب 

القرار  العام والمسؤولين الحكوميين وصانعي  القطاع  من موظفي 
في األردن واإلمارات العربية المتحدة وتونس والجمهورية العربية 

السورية والسودان والعراق وُعمان وفلسطين ومصر والمغرب.  
وقد بدأ تنفيذ هذه الورشات التدريبية في عدد من البلدان العربية، 
كما ُأدرج مضمونها في المناهج الدراسية لمجموعة من المؤسسات 

األكاديمية، وذلك بالتعاون مع اإلسكوا.

بين، حزيران/يونيو 2015 المشاركون في الورشة األولى لتدريب المدرِّ

Photo credit: ESCWA

بين، آب/أغسطس 2015 المشاركون في الورشة الثانية لتدريب المدرِّ

Photo credit: George Younes-ESCWA
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المنصة اإللكترونية ألكاديمية تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية لقادة 

القطاع الحكومي

التدريبية عن  المواد  بالنفاذ إلى  أنشئت منصة إلكترونية تسمح 
طريق اإلنترنت.  وفي إطار هذه المنصة اإللكترونية، سيجري 

تنظيم ورشات تدريبية افتراضية، باإلضافة إلى تقديم العروض، 
وعرض أشرطة مصّورة لورشتي التدريب اإلقليميتين.  ويمكن 

التدريبية  المواد  التسجيل في هذه المنصة للحصول على جميع 
وتبادل ومناقشة التجارب واآلراء عبرها. وسيتم إنشاء قاعدة 
بيانات فيها تتضمن دراسات حالة مأخوذة من البلدان العربية 

المشروع. المشاِركة في 
  

استدامة مشروع األكاديمية - كانون األول/
2015 ديسمبر 

بناء  في  دورها  وتعزيز  األكاديمية  استدامة مشروع  لتحقيق 
مع  تعاونية  اإلسكوا شراكات  أبرمت  المنطقة،  القدرات في 

والهيئات  العامة  اإلدارات  في  التدريبية  بالبرامج  المهتمة  الجهات 
في  ونفذت  المشاِركة.   العربية  البلدان  في  واألكاديمية  الحكومية 

عام  االستشارية في  الخدمات  لتقديم  بعثات  السياق تسع  هذا 
والمغرب  وُعمان  والسودان  السورية  العربية  الجمهورية  2015 في 

ومصر.

كذلك، ُعقدت ورشة عمل إقليمية لتقييم إنجازات أكاديمية 
وآفاقها  العربية  للمنطقة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

المستقبلية واحتماالت استدامتها، في بيروت، يومي 21 و22 
كانون األول/ديسمبر.  وُعرضت في الورشة أهم مكونات وإنجازات 

مشروع األكاديمية، والتقدم في تنفيذ خطط التدريب الوطنية، 
لألكاديمية. المستقبلية  واآلفاق 

متابعة القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات

 

المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في 
المنطقة العربية، 2003-2015 - تشرين الثاني/

2015 نوفمبر 
 

من شأن بناء مجتمع المعلومات أن يؤدي إلى تحقيق التنمية 
المستدامة، ضمن إطار األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا.  

وشهدت سنة 2015 حدثًا تاريخيًا هو اعتماد أهداف التنمية 
المستدامة على المستوى العالمي.  وكانت سنة 2014 قد شهدت 

هي أيضًا حدثًا بالغ األهمية تمّثل في إجراء مراجعة شاملة لنتائج 
المعلومات بعد مرور عشر سنوات على  العالمية لمجتمع  القمة 

انعقادها.

المنطقة  المعلومات في  لمجتمع  اإلقليمية  المالمح  تقرير  ويتناول 
العربية لعام 2015 تقّدم البلدان العربية باتجاه بناء مجتمع 

المعلومات في عام  العالمية لمجتمع  القمة  انعقاد  المعلومات منذ 
2003.  ويقّيم التقرير عددًا من مكونات مجتمع المعلومات، ومدى 

تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، استنادًا إلى تسعة من 
العربية، وهي الخطوط المتصلة  للبلدان  خطوط العمل األكثر أهمية 

لتكنولوجيا  التحتية  والبنية  المعنية؛  والجهات  الحكومات  بدور 
التكنولوجيا؛ وبناء  المعلومات واالتصاالت؛ والحصول على هذه 

المناسبة؛ والتنوع  البيئة  الثقة واألمن؛ وتهيئة  القدرات؛ وبناء 
والخدمات  التكنولوجيا  واللغوي؛ وتطبيقات هذه  الثقافي 

المعلومات واالتصاالت.  ويتضمن  اإللكترونية؛ وقطاع تكنولوجيا 
كّل فصل من التقرير دراسات حالة وتجارب ناجحة وممارسات 

المنطقة،  المعلومات واالتصاالت في  جيدة في مجال تكنولوجيا 
كما يحدد أوجه قوة المنطقة وضعفها في هذا المجال ويقدم 

العربي. المعلومات  بمجتمع  للنهوض  توصيات 

العربية  البلدان  حققته  الذي  الملفت  التحّسن  إلى  التقرير  ويشير 
الجوالة  انتشارالهواتف  معدالت  ارتفاع  منها  على عدة صُعد، 
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من أقل من 25 في المائة 
في عام 2005 إلى 108 في 

المائة في عام 2015؛ وارتفاع 
من  اإلنترنت  انتشار  معدل 

10 في المائة في عام 2005 
إلى 37 في المائة في عام 

2015.  إال أن معدل انتشار 
يزال  العريضة ال  الحزمة 

المائة  3.7 في  إذ يبلغ  متدنيًا، 
بينما  العربية  المنطقة  في 

10.8 في  يبلغ  العالمي  المعدل 
والثقة  األمن  تذليلها، ضعف  ينبغي  التي  المعّوقات  المائة.  ومن 
مثل  اإللكترونية،  الخدمات  تطور  وعدم  السيبراني؛  المجال  في 

الموارد  في  والنقص  استخدامها؛  وقلة  اإللكترونية،  الحكومة 
واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  وضعف  الماهرة؛  البشرية 

ما  العربية  المنطقة  أولويات  على  الضوء  األخير  الفصل  ويسلط 
بعد 2015.

االستخدام السلمي للفضاء الخارجي

استخدام تكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية 
لتحقيق التنمية في المنطقة العربية

تؤدي تكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية دورًا هامًا في توفير 
مجموعة متنوعة من التطبيقات وتعزيز عدد من القطاعات 

االقتصادية.  فهذه التكنولوجيا تتيح النفاذ إلى الحزمة العريضة 
في المناطق النائية على نطاق واسع وبأسعار معقولة، األمر الذي 

من شأنه توليد الفرص في مجاالت التعليم، والرعاية الصحية، 
والبيئة، وتمكين المرأة، على سبيل المثال. وتشمل تطبيقات 

تكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية أيضًا رسم الخرائط، والتصوير 
بالسواتل، واالستشعار عن ُبعد، وتحقيق األمن الغذائي وأمن المياه 

والطاقة، وتنفيذ األنشطة الزراعية المستدامة، وصيد السمك، ورصد 
المحيطات، ومحاربة التصحر، ورصد األراضي الصالحة للزراعة، 

والتخطيط المدني الزراعي، والوقاية من الكوارث، وإنتاج الغذاء 
في الفضاء الخارجي للمساعدة في تحقيق استدامة الحياة على 

كوكب األرض.

هذه الصلة القوية بين تكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية 
والتنمية تحتم وضع رؤية طويلة األجل واستراتيجية واضحة 

تسمحان للمنطقة العربية باالستفادة إلى أقصى حد ممكن من 
تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.  ولذلك، سعت اإلسكوا عن طريق 

ُشعبة التكنولوجيا من أجل التنمية إلى تحديد احتياجات المنطقة 
وأولوياتها في ما يتصل بتطبيقات االستخدام السلمي للفضاء 

الخارجي، والفرص التي تتيحها هذه التطبيقات.  فأصدرت في عام 
2015 دراستين حول استخدام تكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية 

من أجل التنمية.

وهدفت الدراسة األولى إلى تحديد تطبيقات تكنولوجيا الفضاء 
واألقمار الصناعية المستخدمة في المنطقة العربية وتصنيف 

وتحديد مالمح الجهات المستخدمة لهذه التكنولوجيا لألغراض 
السلمية، وهي اإلدارات العامة، والمنظمات الوطنية واإلقليمية، 

وهيئات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي.

أما الدراسة الثانية، فهدفت إلى:

 قياس فعالية تطبيقات تكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية . 1
التي يستخدمها أو يوفرها القطاع الخاص، وتحديد ما إذا كانت 

ُمبتكرة محليًا أو مستوَردة؛

 تحديد الصلة بين تكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية . 2
واالقتصادات القائمة على المعرفة، واقتراح الُسُبل التي يمكن 

للحكومات أن تنتهجها لالستفادة من هذه التكنولوجيا في 
تحسين االقتصاد الوطني؛

 وضع مبادئ توجيهية لمساعدة واضعي السياسات على وضع . 3
السياسات واالستراتيجيات الالزمة إلدارة وحوكمة االستخدام 
السلمي للفضاء الخارجي، وتشجيع إجراء بحوث محلية حول 

هذه التكنولوجيا، وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية والتنظيمية 
المؤاتية لها، وذلك بهدف تطوير قطاع محلي قوي لتكنولوجيا 

الفضاء واألقمار الصناعية؛

  تحديد أوجه الضعف التي تشوب القطاع األكاديمي. 4
وتحول دون مساهمته في تطوير قطاع محلي خاص 
 بتكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية؛ واقتراح تدابير

لمعالجة هذا القصور ومبادئ توجيهية تساعد المؤسسات 
 األكاديمية في إنشاء مرافق وبرامج بحثية تشجع

الباحثين المحليين على تطوير تكنولوجيا الفضاء واألقمار 
الصناعية؛

 اقتراح مبادئ توجيهية تساعد القطاع الخاص على أن يكون . 5
رًا لألفكار والتطبيقات المتصلة باالستخدام السلمي  منتجًا ومصدِّ

للفضاءالخارجي.
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في مجتمع المعلومات يكون إنتاج المعلومات وإدارتها وتبادلها عنصرًا ال ينفصل عن التنمية، 
ومحركًا للتغيير في األبعاد التعليمية والصحية والتجارية والثقافية والسياسية لحياة الفرد 

والمجتمع، وللتقدم على مسار اقتصاد المعرفة.

وفي  هذا التقرير عن المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في المنطقة العربية، استعراض 
للتطّور في مختلف محاور مجتمع المعلومات، واستشراف لألولويات اإلنمائية لما بعد عام 

2015،  حقبة أهداف التنمية المستدامة.  واستنادًا إلى ما يتضمنه هذا التقرير من معلومات 
وتحليالت  للوضع الراهن والتطّور المنشود، ونتائج وتوصيات، يمكن لصانعي القرار في البلدان 
العربية توجيه السياسات واالستراتيجيات نحو توظيف كامل طاقات التكنولوجيا في التنمية، 

وتقليص الفجوة الرقمية داخل البلدان وفيما بينها، والفجوة المعرفية التي ال تزال تفصل 
المنطقة عن اقتصاد المعرفة. 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

تقرير المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات 
في المنطقة العربية

للفترة 2015-2003
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التكنولوجيا وأهداف التنمية 
المستدامة

الدورة الثانية للمنتدى العربي الرفيع المستوى 
حول التنمية المستدامة: التكنولوجيا وأهداف 

التنمية المستدامة - أيار/مايو 2015

ُعقدت الدورة الثانية للمنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية 
المستدامة في المنامة، في الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو، تحت رعاية 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين. وقد نظمتها 
اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع جامعة الدول 

العربية.  وضمن فعاليات المنتدى، نظمت ُشعبة التكنولوجيا من 
أجل التنمية جلسة حول ُسُبل تسخير التكنولوجيا لتحقيق التنمية 

المستدامة في المنطقة العربية.

وهدفت هذه الدورة إلى مناقشة دور التكنولوجيا في تحقيق 
العربية.  وتخللها تقديم ثالثة  التنمية المستدامة في المنطقة 

التكنولوجيا  عروض تالها نقاش مفتوح، وتناولت تعميم استخدام 
التنمية المستدامة،  العملية اإلنمائية في سياق تحقيق أهداف  في 

وذلك من خالل تعزيز دور البحوث والتطوير واالبتكار ونقل 
التكنولوجيا من أجل تحسين اإلنتاجية وتعزيز التنوع االقتصادي 

وإيجاد فرص العمل؛ واستخدام التكنولوجيا كأداة لتحقيق أهداف 
التكنولوجيا  المستدامة؛ وتحسين فرص الحصول على  لتنمية  ا
الخضراء. وتناولت النقاشات أيضًا دور التكنولوجيا في تطور 

المنطقة العربية، حيث ُتعتبر الفجوة الرقمية من األسباب 

للتباين بين بلدان المنطقة، فأكدت ضرورة االستثمار  الرئيسية 
في التكنولوجيا من أجل تعزيز فرص تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.  هذه االستثمارات، إذا ما اقترنت ببيئة مؤاتية وبنظم 
وطنية لالبتكار تقوم على السياسات العامة السليمة والعلم وروح 

المبادرة، ستكون أساسية لتوفير تكنولوجيا تصل إلى شرائح 
واسعة من السكان.

وخُلصت المناقشات إلى أن الحاجة ال تزال قائمة لوضع استراتيجية 
عربية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، وتوفير الموارد البشرية 

المؤهلة، وزيادة االستثمار في البحث والتطوير.  كما أكدت ضرورة 
تمتين الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، وذلك لتهيئة 
البيئة المناسبة لتوفير الفرص لطالب المنطقة العربية فتتحول 

من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها.  كذلك، شددت النقاشات 
على ضرورة إنشاء نظم تعليمية بمضمون جديد وأساليب حديثة 
داعمة لألفكار االبتكارية، وعلى ضرورة تمكين الشركات الصغيرة 
والمتوسطة من تطوير تكنولوجيا محلية يمكن استخدامها على 

مستوى المنطقة ككل.  واستنتج المتناقشون أنه ال بّد من بذل مزيد 
من الجهود لوضع السياسات المالئمة لدعم استخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة.

ورشة العمل دون اإلقليمية حول التنمية 
الصناعية الشاملة والمستدامة - حزيران/يونيو 2015

في إطار جهودها لدعم عملية صياغة أهداف التنمية المستدامة 
على المستويين اإلقليمي والُقطري، عقدت منظمة األمم المتحدة 

للتنمية الصناعية )يونيدو(، بالتعاون مع اإلسكوا، ورشة عمل دون 
إقليمية في بيروت، في 10 حزيران/يونيو بعنوان "التنمية الصناعية 

بعض المشاركين في المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة

Photo credit: ESCWA
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الشاملة والمستدامة في خطة التنمية لما بعد 2015: منظور من لبنان 
واألردن".  وتناولت المناقشات حالة التنمية الصناعية في األردن 

والفرص المتاحة فيها والصعوبات التي تواجهها، واستراتيجية 
التنمية الصناعية في إطار الرؤية الوطنية لعام 2025، وأهمية البحث 

والتطوير واالبتكار في رفع القيمة االقتصادية للنشاط الصناعي.

المنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية 
المستدامة - كانون األول/ديسمبر 2015

ُعقدت الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية 
المستدامة في بيروت، في الفترة من 10 إلى 12 كانون األول/

ديسمبر.  وقد توّلى تنظيم هذا المنتدى كل من المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(، ومؤسسة رفيق الحريري، 

واإلسكوا، بالتعاون مع االتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة 
والزراعة للبالد العربية، والمعهد المغاربي للبحوث والدراسات 

االستراتيجية.  وهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات الفعالة بين 
قطاعي التعليم والبحث العلمي والقطاعات األخرى المعنية بالتنمية 

في المنطقة العربية.  

المنتدى جلسة  التنمية خالل  أجل  من  التكنولوجيا  ُشعبة  ونظمت 
اقتصاد  بناء  أجل  من  والتكنولوجيا  االبتكار  "سياسات  حول 
المعرفة؛  اقتصاد  االبتكار في تحقيق  دور  تناولت  لمعرفة"،  ا

العربية؛  المنطقة  في  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلم  مؤشرات  و
المشاركون  بحث  كما  التكنولوجيا.   ونقل  الشبكات  إقامة  وأهمية 

البلدان  العلمي في  البحث  أنشطة  تمويل  الجلسة في  في هذه 
الجلسة خبراء  العلمي.  وشارك في هذه  النشر  لعربية، وتطوير  ا

وقطر. السورية  العربية  والجمهورية  األردن  من 

المساهمة في تقرير التنمية العربية المستدامة

التكنولوجيا دورًا  تؤدي 
أساسيًا في تحويل المجتمعات 

واالقتصادات، من خالل 
والتواصلية  الكفاءة  تعزيز 

وتسهيل الحصول على الموارد 
والخدمات.  إال أّنها قد تسهم 

في نفاد الموارد، واإلفراط 
المناخ،  في االستهالك، وتغّير 

والتلّوث.  وستواجه الدول 
تحديًا كبيرًا في السنوات 

المقبلة يتمثل في ضمان استخدام التكنولوجيا من أجل تعزيز 
إدارة الموارد، ومنع االستغالل المفرط للطبيعة، وتحقيق التنمية 

المستدامة.

المستدامة  العربية  التنمية  تقرير  في  مساهمتها  من  كجزء  و
دراسة  التنمية  أجل  من  التكنولوجيا  ُشعبة  أعدت   ،2015 عام  ل

في  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  التكنولوجيا  دور  ول  ح
والنظريات  المبادئ  عن  لمحة  الدراسة  وقدمت  العربية.   لمنطقة  ا

التي  واألهداف  المستدامة  التنمية  منها  تنطلق  التي  ألساسية  ا
التكنولوجيا  استخدام  ُسُبل  استعرضت  كما  لتحقيقها.  ضعت  ُو

والطاقة  والغذاء  المياه  قطاع  سيما  ال  المختلفة،  القطاعات  في 
األهداف.   تلك  لتحقيق  والتعليم،  الريفية  والتنمية  البيئة  و

والتجارب  السياسات  من  كبيرة  مجموعة  توثيق  إلى  باإلضافة  و
الدراسة  تناولت  التنمية،  أجل  من  التكنولوجيا  مجال  في 

التي  والصعوبات  العربية  المنطقة  في  التكنولوجيا  نقل  مكانات  إ
قد تحول دون ذلك.

جلسة اإلسكوا حول سياسات االبتكار والتكنولوجيا من أجل بناء اقتصاد المعرفة

Photo credit: ESCWA
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الخدمات االستشارية

قدمت اإلسكوا، خالل عام 2015، مجموعة من الخدمات 
االستشارية للدول األعضاء، قام بتنفيذها المستشار اإلقليمي لدى 
التنمية، وقسم االبتكار ومركز اإلسكوا  ُشعبة التكنولوجيا من أجل 

للُشعبة. التابَعين  لتكنولوجيا  ل

األردن

ورشة العمل حول األجندة الرقمية في دول 
المتوسط - تشرين األول/أكتوبر 2015

توجهت بعثة إلى األردن للمساهمة، يومي 11 و12 تشرين األول/
Med-( أكتوبر، في االجتماع الثاني بشأن مشروع الحوار المتوسطي

Dialogue(، الممول من االتحاد األوروبي. وهدف هذا االجتماع 
إلى مناقشة األجندة الرقمية لبلدان المتوسط العربية الشريكة 

في المشروع.  وقدمت اإلسكوا عددًا من المقترحات، منها تشجيع 
البحث والتطوير واالبتكار وريادة األعمال وإدراج دور تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في 
مسودة رؤية سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المشتَركة 

بين دول المتوسط.

دراسة حول تحسين صناعة منَتجات البحر الميت

أعّد مركز اإلسكوا للتكنولوجيا، في إطار الخدمات االستشارية 
التي يقدمها لغرفة الصناعة األردنية، دراسة حول إمكانيات 

الميت  البحر  استخدام االبتكار لتحسين تنافسية قطاع منتجات 
http://etc-un.org/PR/ :في األردن، وهي متاحة على الرابط

Default.aspx?ln=1&pid=4928&pvr=0.  وتهدف هذه الدراسة 
إلى تحديد المعوقات الهيكلية التي يواجهها هذه القطاع، وأوجه 
التحسين الكفيلة بتحقيق أقصى استفادة منه.  وركزت الدراسة 

على أن االبتكار والتطوير والتسويق وتوسيع نطاق التصدير 
أدوات يمكنها تحسين الصناعة في هذا القطاع الواعد.  ومن المقّرر 

عرض ومناقشة استنتاجات الدراسة في ورشة عمل ُتعقد بحضور 
ممثلين عن الصناعات ذات الصلة وغيرها من الجهات المعنّية.

 

لبنان

التعارف بين المبتكرين والمستثمرين في 
مجاالت التكنولوجيا - نيسان/أبريل 2015

في إطار المسعى اللبناني لتعظيم االستفادة من قدراته في مجال 
اللبناني  االبتكار وريادة األعمال للمشاريع الناشئة، نظم المركز 

لالستثمار  للتكنولوجيا، جولة  اإلسكوا  ومركز  والتكنولوجيا،  لالبتكار 
المجاالت  بالمستثمرين في  المبتكرين  لتكنولوجي بهدف جمع  ا

المتصلة بالتكنولوجيا. وشارك في هذه الجولة، التي ُنظمت في 27 
نيسان/أبريل، ممثلون عن مؤسسات استثمار، ومصارف، وشركات 
للتكنولوجيا، ومراكز بحث  الحجم، وحاضنات  صغيرة ومتوسطة 

وتطوير. وشّكل هذا النشاط منصة سمحت للمبتكرين بعرض 
وللمستثمرين  المستثمرين،  من  متنوعة  أمام مجموعة  منتجاتهم 

وبتحديد مالمح  المناسبة الستثماراتهم،  االبتكارات  باختيار 
المستقبل. في  المحتمل  تعاونهم 

المغرب
 

ورشة عمل حول مؤشرات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت والدراسة االستقصائية 

لألعمال التجارية - تشرين األول/أكتوبر 2015

تلبية لطلب وزارة التجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 
المغربية، ُنّظمت في الفترة بين 6 و8 تشرين األول/أكتوبر بعثة 

إلى المغرب لعقد ورشة عمل حول مؤشرات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والدراسة االستقصائية لألعمال التجارية في المغرب، 
وذلك بالتنسيق مع ُشعبة اإلحصاء في اإلسكوا.  وقّدمت اإلسكوا 

مشاركون في اجتماع مشروع الحوار المتوسطي

Photo credit: ESCWA
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للوزارة مقترحات وتعليقات لتضاف إلى الدراسة االستقصائية.  
وقد شارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة 

واالستثمار واالقتصاد الرقمي وعن هيئات وطنية أخرى، وساهموا 
بفعالية في المناقشات التي جرت. كما تخلل الورشة عروض قدمتها 

اإلسكوا حول أهم الممارسات اإلقليمية والعالمية في هذا المجال.  

ُعمان

مراجعة أقران لمسودة قانون حماية البيانات 
الشخصية - أيار/مايو - تموز/يوليو 2015

في عام 2015، واصلت اإلسكوا تقديم خدماتها االستشارية للدول 
األعضاء في مجال تطوير ومواءمة التشريعات السيبرانية.  وفي 

هذا اإلطار، أجرت اإلسكوا مراجعة أقران لمسودة قانون حماية 
البيانات الشخصية في ُعمان. وتمت المهمة االستشارية على 
مرحلتين، األولى لمراجعة مسودة القانون وتقديم مقترحات 

لتحسينها، والثانية إلعداد تقرير عن حماية البيانات الشخصية 
والمشاكل التي تواجهها حماية هذا النوع من البيانات في العصر 

الرقمي؛ والقوانين الدولية والتشريعات الوطنية المعنية بذلك؛ 
وقوانين حماية البيانات الشخصية في المنطقة العربية.  وتضمن 

التقرير أيضًا قائمة توصيات بشأن صياغة هذه التشريعات وإنفاذها.

وكانت اإلسكوا قد نشرت في عام 2012 ستة إرشادات حول 
التشريعات السيبرانية، ونظمت ورشات عمل لبناء القدرات ورفع 
مستوى الوعي بشأنها.  إضافة إلى ذلك، قّدمت اإلسكوا خدمات 

استشارية لما مجموعه 11 بلدًا عربيًا حول صياغة التشريعات 
لسيبرانية. ا

السودان

القدرات في تسخير تكنولوجيا  بناء 
 - التنمية  المعلومات واالتصاالت لتحقيق 

2015 الثاني/نوفمبر  تشرين 

أرسلت اإلسكوا بعثة استشارية إلى السودان في إطار مشروع 
التنمية  المعلومات واالتصاالت من أجل  أكاديمية تكنولوجيا 

لقادة القطاع الحكومي في المنطقة العربية )9-12 تشرين الثاني/
نوفمبر(، وذلك للمساهمة في ورشتين لبناء القدرات في مجال 

التنمية،  لتحقيق  المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  استخدام 
وُقدمت خاللهما وحدتا التدريب األولى والثالثة لمشروع 

األكاديمية. ورشة العمل األولى التي ُعقدت في الخرطوم ُخصصت 
لمدراء مراكز البيانات وحضرها أكثر من 50 مشاركًا، وورشة العمل 

مشاركون في ورشة العمل في المغرب
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مشاركون في ورشة عمل مشروع األكاديمية في كساال، السودان

Photo credit: ETC-ESCWA

مشاركون في ورشة عمل مشروع األكاديمية في الخرطوم
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الثانية التي ُعقدت في والية كساال ُخصصت للمسؤولين الرفيعي 
المستوى وحضرها أكثر من 80 مشاركًا.  

الجمهورية العربية السورية

بناء القدرات في تسخير تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت لتحقيق التنمية - تموز/يوليو 2015

في إطار مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 
أجل التنمية لقادة القطاع الحكومي في المنطقة العربية، أرسلت 

اإلسكوا بعثتين استشاريتين إلى الجمهورية العربية السورية، 
األولى من 26 إلى 29 تموز/يوليو، والثانية من 30 آب/أغسطس 
إلى 2 أيلول/سبتمبر، للمساهمة في ورشتين لبناء القدرات في 

مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق 
التنمية.  وُقدمت خالل الورشتين وحدتا التدريب األولى والثالثة 

لمشروع األكاديمية، كما ُعرضت تطبيقات الحكومة اإللكترونية 
واالستراتيجيات المعتمدة في هذا المجال في المنطقة العربية. 

ورشة العمل األولى ُخصصت لمسؤولين من وزارة االتصاالت 
والتكنولوجيا، وحضرها أكثر من 30 مشاركًا، وورشة العمل الثانية 

ُخصصت لموظفي وزارة اإلدارة المحلية وحضرها أكثر من 15 
متدربًا.

مشاركون في ورشة عمل مشروع األكاديمية في سوريا، تموز/يوليو 2015

Photo credit: ETC-ESCWA


