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عقدت الإ�سكوا بالتعاون مع جامعة الدول
العربية ور�شة عمل ح��ول “تطوير وتن�سيق
ال�ت���شري�ع��ات ال���س�ي�بران�ي��ة لتحفيز جمتمع
املعرفة يف املنطقة العربية” يف القاهرة يومي
 14و � 15آذار/م��ار���س �� 2012ش��ارك فيها
خرباء قانونيون من ق�ضاة وحمامني وممثلني
ل ��وزارات العدل يف ال��دول العربية ،وخا�صة
املعنيني ب�صياغة القوانني الوطنية املتعلقة
ب�ف���ض��اء االن�ت�رن��ت وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات
واالت�صاالت� .ضمّت الور�شة ممثلني لإدارات
وهيئات حكومية معنية وممثلني ملنظمات غري
حكومية.
افتتحت أ�ع�م��ال الور�شة بكلمة للإ�سكوا
�أل�ق�ت�ه��ا ن�ب��ال �إدل �ب��ي رئي�سة ق�سم تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف اللجنة،
وال�ت��ي ن��وه��ت فيها ب�ث��ورة املعلوماتية التي
ن�شهدها والتي تتبلور �أبعادها بازدياد �أعداد
امل�ستخدمني للإنرتنت ،وانت�شار التطبيقات
واخلدمات الإلكرتونية يف خمتلف املجاالت.
وق��ال��ت �إن ��ه رغ��م من��و ا��س�ت�خ��دام امل�ع��ام�لات
الإلكرتونية والتجارة الإلكرتونية يف املنطقة
العربية �إال �أن البيئة التنظيمية والقانونية ما
زال��ت تعاين م��ن �ضعف ا�ستخدام اخلدمات
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة مم ��ا ي �ح��د م ��ن الإق � �ب� ��ال على
اال�ستثمار يف جم��ال تكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت .و�أ�ضافت �أنه من هنا �أتى اهتمام
الإ��س�ك��وا مبجال ت�رشيعات االن�ترن��ت ،وذل��ك
من �أج��ل تطوير البيئة القانونية والتنظيمية
ملجتمع املعلومات وعلى غرار بع�ض التجارب
الإقليمية مثل جتربة دول االحت��اد الأوروب��ي
وجت��ارب دول جنوب ��شرق �آ�سيا .و�أ��ش��ارت
�إدلبي �إىل �أن ور�شة العمل هذه هي �أحد �أن�شطة
امل�رشوع الذي تنفذه الإ�سكوا حالي ًا واملموّل
من �صندوق التنمية يف الأمم املتحدة .وقال �إن
هذا امل�رشوع يهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل و�ضع
�إر�شادات توجيهية وقوانني منوذجية لف�ضاء
االنرتنت من �أج��ل ا�ستخدامها واعتمادها يف
الدول العربية ،كما �إنه يهدف �إىل امل�ساهمة يف
بناء القدرات يف دول الإ�سكوا يف جمال �صياغة
وتن�سيق ت�رشيعات االنرتنت.

اخلدمات الإلكرتونية ،وبناء ثقة امل�ستخدم،
وبالتايل الو�صول �إىل جمتمع قائم على املعرفة
يف املنطقة العربية.
وركّزت الور�شة على «�إر�شادات الإ�سكوا
للت�رشيعات ال�سيربانية» ،والتي تغطي �ستة
حم��اور �أ�سا�سية يف االت���ص��االت الإلكرتونية
وحرية التعبري ،ومعاجلة البيانات ذات الطابع
ال�شخ�صي ،وج��رائ��م االن�ترن��ت ،واملعامالت
الإلكرتونية والتواقيع الإلكرتونية ،والتجارة
الإلكرتونية وحماية امل�ستهلك ،وامللكية الفكرية
يف املجال املعلوماتي واالنرتنت .وتعترب هذه
الإر�شادات �أداة م�ساندة للدول العربية لو�ضع
قوانينها املتعلقة باالنرتنت ،كما �أنها الأ�سا�س
للمواءمة واملجان�سة بني ت�رشيعات االنرتنت يف
املنطقة العربية.
وتكلّم و�سيم ح��رب ،م�ست�شار يف تطوير
و�صياغة الإر�شادات يف الإ�سكوا ،عن املنهجية
املتبعة لإعداد الإر�شادات والتي �شملت مراجعة
�أعمال بحث لأهم التجارب واملراجع الإقليمية
والعاملية .وبالإ�ضافة �إىل ح��رب ،ا�ستعر�ض
عدد من اخلرباء القانونني جمموعة من الأمثلة
الواقعية يف املجال القانوين و�إ�صدار الأحكام،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �آل �ي��ات تطبيق الإر���ش ��ادات يف
�صياغة القوانني الوطنية.

م��ن ن��اح�ي�ت��ه� ،أ ّك� ��د �إي �ه��اب م �ك��رم ،ممثل
جامعة ال��دول العربية� ،أهمية الأن�شطة التي
تقوم بها الإ�سكوا و�أعرب عن ال�شكر للجهود
التي �صبت يف تنظيم و�إجن��اح ور�شة العمل.
كما �أ��ش��ار �إىل اجل�ه��ود الإقليمية التي تقوم
بها �إدارة ال �� �ش ��ؤون القانونية يف اجلامعة
العربية يف �إطار ت�رشيعات االنرتنت ،م�ضيف ًا
�أن هذه اجلهود حمورية لتوفري بيئة متكينية
مت �ح��ورت ال�ن�ق��ا��ش��ات ح ��ول احل�ك��وم��ات
مالئمة الزدهار قطاعات تكنولوجيا املعلومات
واالت �� �ص��االت ،وتفعيل ت�ط��وي��ر وا��س�ت�خ��دام ودورها على امل�ستوى الوطني ،التعاون 9

تدريب على بيانات لتحليل النوع
االجتماعي

ورشة عمل لتشريعات
االنترنت (تابع)

نظمت الإ�سكوا ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) وفريق الأمم املتحدة القطري يف
لبنان “التدريب الإقليمي الثامن حول نظام معلومات التنمية لتحليل النوع االجتماعي” من 5
�إىل � 9آذار/مار�س يف بريوت ،وذلك ا�ستجابة لتو�صية من االجتماع الثاين امل�شرتك بني الوكاالت
وفريق اخلرباء املعني ب�إح�صاءات النوع االجتماعي يف البلدان العربية والذي عقد يف بريوت عام
والتكاملالإقليمينييفجمالت�رشيعاتاالنرتنت،
 2009من �أجل حت�سني القدرات الوطنية يف� إنتاج ون�رش� إح�صاءات النوع االجتماعي .
�أهمية بناء القدرات والتوعية والتدريب ملختلف
برنامج نظام معلومات التنمية هو نظام قاعدة بيانات لر�صد التنمية الب�رشية ،وهو �أداة املعنيني ب�صياغة القوانني وتطبيقها ،ومتطلبات
لتنظيم وحفظ وتقدمي البيانات بطريقة موحدة ت�سهي ًال لعملية تبادلها على امل�ستوى القطري وبني و�آل�ي��ات تطوير العملية الت�رشيعية يف املنطقة
�إدارات احلكومات ووكاالت الأمم املتحدة وال�رشكاء يف عملية التنمية .يت�ضمّن الربنامج ميزات العربية لتح�سني البيئة التمكينية لبناء جمتمع
خا�صة تخوّل �إنتاج اجلداول والر�سوم البيانية واخلرائط ال�ستعمالها يف التقارير والعرو�ض املعرفة يف املنطقة العربية.
وامل��واد اال�ست�شارية .يتوافق هذا النظام واملعايري الإح�صائية الدولية من ناحية دعم انت�شار
ح�رض ور�شة العمل  38م�شارك ًا ميثلون
البيانات وتبادلها وا�ستخدامها من قبل اجلميع ،وميكن احل�صول عليه من �أي مكان مثل برنامج
 14دول��ة عربية وع��دد ًا من املنظمات الدولية
تطبيقي �أو من خالل الإنرتنت.
والإقليمية يف املنطقة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
هدفت الور�شة �إىل تدريب من�سقي �ش�ؤون النوع االجتماعي لي�صبحوا متمرّ�سني يف و�ضع جمل�س وزراء العدل العرب قد �أو�صى يف دورته
بيانات لإح�صاءات النوع االجتماعي ،وليح�سّ نوا م�ستوى حتليل ق�ضايا النوع االجتماعي ،ال�سابعة والع�رشين مبوا�صلة التعاون بني
ولين�سّ قوا يف ما بينهم حول ن�رش م�ؤ�رشات النوع االجتماعي� .شارك يف التدريب ال��ذي امتد الأمانة الفنية للمجل�س والإ�سكوا يف امل�سائل
خم�سة �أيام  33ممث ًال عن  11دولة عربية وت�سع وكاالت تابعة للأمم املتحدة ويعملون يف املكاتب القانونية ،وخا�صة يف جمال تطوير وتن�سيق
الإح�صائية الوطنية والهيئات الن�سائية وب�صفتهم نقاط ات�صال حول النوع االجتماعي يف خمتلف ت�رشيعات االنرتنت يف املنطقة.
الوزارات.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زي��ارة موقع
تدرّب امل�شاركون على كيفية ت�صميم قواعد البيانات ،و�صوغ النماذج والبيانات الو�صفية ،الور�شة على الرابط:
و�إدارة وتف�صيل البيانات على برنامج نظام معلومات التنمية .كما مت تزويدهم بالأدوات واملعرفة
الالزمة لإتاحة �إح�صاءات النوع االجتماعي وجعلها يف متناول ال�رشيحة الأكرب من �أ�صحاب http://www.escwa.un.org/information/
meetingdetails.asp?referenceNum=1785E
امل�صلحة عرب تطوير م�ستقبلي لقواعد بيانات النوع االجتماعي على �شبكة االنرتنت.
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