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  (RDF‐ARB) لمنطقة الدول العربيةالمنتدى اإلقليمي للتنمية 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

  2017يناير  29السودان،  -الخرطوم 
 ترحيبالتسجيل + قهوة  09:00‐08:00

  فيديو قصري 09:10‐09:00
  :كلمات ترحيب ومالحظات افتتاحية 09:40‐09:10

 اهليئة القومية لالتصاالتعبد اهللا، مدير  الدكتور حيىي (NTC)السودان ، 
 الدويل لالتصاالت السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد (BDT)  

 كلمة رئيسية 10:15‐09:40
السبعة عشر لألمم املتحدة وعالقتها بتكنولوجيا املعلومات  (SDG)اجللسة على أهداف التنمية املستدامة سرتكز 

  واالتصاالت. وباإلضافة إىل ذلك، ستمهد اجللسة للمنتدى وستغطي املواضيع الرئيسية اليت سيجري حبثها.
  املتحدثون الرئيسيون:

  السودان  إلمنائي يفربنامج األمم املتحدة ال لتنموية واإلنسانية واملمثل املقيماملنسق املقيم للشؤون االسيدة مارتا روديس،   -
  الدكتورة ملياء عبد الغّفار، األمينة العامة للمجلس القومي للسكان يف السودان  -

 اسرتاحة قصرية+ صورة مجاعية  10:45‐10:15

  أجل تنمية البنى التحتيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الجلسة األولى:  12:00‐10:45
م الثالث للتنمية للدعائ الغرض من هذه اجللسة مناقشة دور البىن التحتية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت كأداة

أهداف التنمية  وكعوامل رئيسية حمفزة وحامسة لتحقيق) ومحاية البيئةواالندماج االجتماعي  ةاالقتصادي التنميةاملستدامة (
  . وسرتكز اجللسة بوجه خاص على ما يلي:(SDG)املستدامة 

  ؛تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتطورها وتنميتها  
   ؛البىن التحتية يف التنمية تقاسمدور  
  ؛البىن التحتية لألمن السيرباين ومحايتها  
  .إنرتنت األشياء من أجل مدن مستدامة  

  تالعريب لالحتاد الدويل لالتصاالاملكتب اإلقليمي ، برامجمساعد املنّسق: املهندس مصطفى املهدي، مسؤول 
  املتحدثون: 

  مصر - (MCIT)وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف  لعالقات الدوليةل رئيسة اإلدارة املركزيةالسيدة نرمني السعدين،   -
  (CERT) يف السودان  مركز الدراسات والبحوث لالتصاالتاملهندس معتز الصادق،   -
ممثل اإلمارات العربية املتحدة لقطاع تقييس االتصاالت،  20املهندس ناصر صاحل املرزوقي، رئيس جلنة الدراسات   -

  لدى االحتاد الدويل لالتصاالت
 .يف السودان (NTC) اهليئة القومية لالتصاالتأخصائية اخلدمات الشاملة يف  - جمذوباملهندسة إميان   -
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصحةالجلسة الثانية:  13:00‐12:00
يشهد تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لدعم خدمات الرعاية الصحية الوطنية توسعًا سريعًا ويزداد أمهية 

 غةالبيف وقت تواجه فيه مجيع األنظمة الصحية حتديات اقتصادية  مجيع أحناء العامل. ويالحظ ذلك بوجه خاص يف
لسنوات سيما ألولئك الذين هم يف أمس احلاجة إليها. ويف ا وزيادة الطلبات لتقدمي الرعاية على حنو متزايد وأفضل، ال

األخرية املاضية، بدأت القطاعات الصحية يف املنطقة العربية تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلدارة اخلدمات 
ملزيد من اجلهود تزال تدعو إىل بذل ا قولة للجمهور. وعلى الرغم من أن احلاجة الالصحية وتوفريها بفعالية وبأسعار مع

ية. وسرتكز هذه اجللسة يف املنطقة العرب تتحققلتهيئة بيئات متكينية للصحة اإللكرتونية، بدأت بعض قصص النجاح 
  على ما يلي:

  ؛يئة بيئات متكينية للصحة اإللكرتونية يف املنطقة العربية  
  ؛مشاريع الصحة املتنقلة يف املنطقة العربية  
  ؛أدوار القطاعني العام واخلاص يف جمال الصحة اإللكرتونية  
   التعاون بني شركات االتصاالت واملؤسسات الصحية  

  الدويل لالتصاالتلالحتاد  العريب املكتب اإلقليمياملنّسق: السيد كرمي عبد الغين، منسق برامج، 
  املتحدثون:

   الضوئية للمنازل ونائب رئيس جامعة القدس جملس توصيل األلياف رئيسة ، الدكتورة صفاء نصر الدين  -
  يف السودان ممثلة منظمة الصحة العاملية -الدكتورة نعيمة اجلاسر   -
  السودان -املركز القومي للمعلومات ، عارف عبدالقادر تاج الدين يوسفالدكتور   -
 يف تونس (مشاركة عن بُعد) "mCessation" منسقة وطنية لربنامجالدكتورة منرية مصمودي،   -

 اسرتاحة الغداء 14:00‐13:00

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليمالجلسة الثالثة:  15:00‐14:00
التعليم ضمان " 4يف اهلدف هلذا الغرض مقاصد  تضمنيتربز أهداف التنمية املستدامة الدور اهلام للتعليم من خالل 

قاصد حبلول " ومن مث، بغية حتقيق تلك املاجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع
، يتعني استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للتحول من األنظمة التعليمية التقليدية إىل األنظمة 2020

يئة بيئات مالئمة  لبنية التحتية الذكي مع الرتكيز على حتسني ا قيق ازدهار التعلملتحالذكية. وسيستتبع ذلك 
التكنولوجية للمدارس وغريها من املرافق التعليمية، وتطوير حمتوى إلكرتوين تعليمي تفاعلي، وبناء قدرات املعلمني 

  يف قطاع التعليم. وسرتكز هذه اجللسة على ما يلي: العاملنيوغريهم من 
  لتعلم الذكي يف املنطقة العربية؛يئة بيئات متكينية ل  
  اختاذ مبادرات على الصعيد احمللي لتعزيز استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف املنطقة العربية؛  
  .التعاون بني قطاعي االتصاالت والتعليم ووضع مناذج إلقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص  

  تالدويل لالتصااللالحتاد العريب املكتب اإلقليمي ، مسؤولة برامج، علي األمري دهرو املهندسة املنّسقة: 
  املتحدثون: 

افة منظمة جامعة الدول العربية للرتبية والثقمين، مدير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اجلحممد  ستاذاأل  -
  (ALECSO)  والعلوم

  دةاإلمارات العربية املتح هيئة تنظيم االتصاالت، ،املهندس ناصر بن محاد، مدير إدارة العالقات الدولية  -
   (INPT) تواصالوامللربيد لاملعهد الوطين ، األمني العام، عرافالدكتور عبد الرمحن   -
، تصاالتقطاع تنمية اال ، ممثلومشال إفريقياالسيد مولوك تورهان، املدير اإلقليمي، الشرق األوسط وتركيا   -

 (مشاركة عن بُعد) Intel شركة
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 اسرتاحة قصرية 15:30‐15:00

  والنمو االقتصاديلدعم العمالة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجلسة الرابعة:  16:30‐15:30
البطالة من حتديات التنمية الرئيسية يف العامل. ومعدالت البطالة بني الشباب يف املنطقة العربية من بني أعلى املعدالت 

  العامل. يف
وحلسن احلظ، وفقاً لتقرير االحتاد الدويل لالتصاالت، ميكن تعلم املهارات الرقمية من خالل جمموعة متنامية من املواد 
التدريبية املتاحة جمانًا على اخلط. ويشري التقرير إىل وجوب أن ُتدرج مثل هذه احللول الرقمية يف اسرتاتيجيات متكني 

مثل التمويل احلكومي ألماكن العمل التعاوين ألصحاب مشاريع التكنولوجيا من الشباب  الشباب اليت تضعها البلدان،
  اخلط. وتدريب مديري مراكز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليكونوا مسؤولني عن توفري فرص التدريب اجملاين على

  ، املكتب اإلقليمي لالحتاد للمنطقة العربية مستشار أولاملنسق: املهندس صالح الدين معارف، 
  املتحدثون:

  
، (CIFODECOM) مركز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات يف تكنولوجيا املواصالتالسيد فتحي املثناين، املدير العام،   -

  (مشاركة عن بُعد) تونس
  (AICTO) املعلومات واالتصاالتاملنظمة العربية لتكنولوجيا السيد حممد بن عمر، األمني العام،   -
  ، السودانالدكتور أسامة رييس، املدير العام، مدينة إفريقيا للتكنولوجيا  -
  السيدة عزة كمال عثمان العواض، مديرة، احلاضنات واملؤسسات الصغرى واملتوسطة، السودان  -
 السودانمدير احلوسبة السحابية، مدينة افريقيا للتكنولوجيا، د حممد صديق، السي 

  استنتاجات: توصيات المنتدى اإلقليمي للتنمية واختتام الحدثالجلسة الخامسة:  17:00‐16:30
  اختتام املنتدى وتقدمي توصيات بشأن الطريق إىل األمام.

  املتحدثون:
   لالحتاد الدويل لالتصاالت العريب املكتب اإلقليميبراهيم احلداد، املدير اإلقليمي، ااملهندس  
  اهللا، مدير اهليئة القومية لالتصاالت  الدكتور حيىي عبد(NTC)السودان ، 

___________  


