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: الخالصة

للحوكمة االلكترونٌة  ما بعد حرٌة " مؤتمرا 2011 ٌارا 17الى  16احتضنت اربٌل للفترة من 

ودائرة التكنولوجٌا فً ( اٌرٌكس)الذي ٌنظمة مجلس البحث والتبادل الدولً  فً العراقاالنترنٌت 

مشارك من صحفٌٌن وناشطٌن فً مجال المجتمع  150بحضور اكثر من  حكومة اقلٌم كردستان

.  المدنً ومتخصصٌن فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

مساعد رئٌس / احمد علً موسى . د.أالمؤتمر وفد من الجامعة التكنولوجٌة مكون من حضر 

المعاون العلمً لقسم هندسة البناء و /  عبد الرزاق طارش زبون. د.أالجامعة للشؤون العلمٌة و 

/  عبد الكرٌم علوانمزاحم . دو  المعلومات تقنٌة  مدٌر مركز/  د مازن سمٌر.م واالنشاءات 

 . من قسم البناء واالنشاءات استاذ عدي زكرٌاو   GISمدٌر وحدة التحسس النائً والـ

الحوكمة االلكترونٌة فً العراق ما بعد حرٌة االنترنٌت و سبل ترسٌخ و ناقش المؤتمرٌن مفهوم 

االستفادة فً مختلف الدوائر و المؤسسات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة  نتٌجة للمطالبات العالمٌة 

. تعالمً لإلتصاالت ومجتمع المعلومافً الذكرى السنوٌة للٌوم ال ورشة عملشفافٌة بالللحكومة 

وتم  (حسب المرفق)أحمد علً موسى مساعد رئٌس الجامعة التكنولوجٌة .د.تم ألقاء كلمة من قبل أ

 .الٌوموكذلك تم التطرق الى التحدٌات التً تواجه العلم ( IREX)تقدٌم شكر وتقدٌر الى منظمة 

مة مجلس البحث ظمن)بمنظمً المؤتمر  ةوفد الجامعة التكنولوجًعلى هامش المؤتمر التقى 

المبدئً واالتفاق والجامعة لمنظمة بٌن اوتم فٌها مناقشة افاق التعاون ( اٌرٌكس -والتبادل الدولً 

المدنً فً تعلٌمً لخدمة المجتمع المركز ال الخطط و البرامج التً سوف ٌتم تنفٌذها فً على 

كما تم اقتراح مجموعة من البرامج التً . قسم هندسة البناء و االنشاءات  -الجامعة التكنولوجٌة

 ٌمكن لمنظمة اٌرٌكس المشاركة فٌها فً الجامعة التكنولوجٌة 

 . رونً للجامعة برنامج تطوٌر الموقع االلكت .1

برنامج المنح لتطوٌر االعالم الجامعً و تهٌئة اذاعة جامعٌة تخدم الشرٌحة الطالبٌة و  .2

 . تعزز دور الجامعة فً المجتمع 

مدٌر اٌرٌكس لمنظمات المجتمع المدنً فً ) cbutts@irex-iraq.org جارلً بتسالسٌد  

 المركز التعلمً المشترك و وعد بالدعم المتواصل للجامعة كان متحمس لزٌارة(  العراق

. تنضوي تحت نشاطهمفً المحاور التً  التكنولوجٌة

 –التقى الوفد برئاسة السٌد المساعد المحترم السٌدة عمٌدة كلٌة الهندسة وتم زٌارة جامعة اربٌل 

ات و تقٌم البحوث و جامعة صالح الدٌن و تم بحث سبل التعاون المشترك من خالل تبادل الخبر

( م قبات.أ)حضور المناقشات ، و تم اٌضا المداولة بطلب السٌد رئٌس قسم هندسة المساحة 

.  المتضمن استٌفاد  المحاضرٌن باختصاص الهندسة الجٌوماتٌكٌة 

تم لقاء بٌن السٌد المساعد و بحضور اعضاء الوفد مع السٌد بوتان محمد عثمان رئٌس اقلٌم تكنولوجٌا 

و سبل التعاون المشترك بٌن الجامعة التكنولوجٌة و أكادٌمٌة المعلومات فً حكومة  اقلٌم كردستان 

.  تكنولوجٌا المعلومات 

mailto:cbutts@irex-iraq.org
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 :قدمةمال

أكادٌمٌة تكنولوجٌا بالتعاون مع  (IREX)مجلس البحث والتبادل الدولً  ةاقامت منظم

الحوكمة ، مؤتمرا مشتركا حول 16/5/2011الموافق  االثنٌن فً اربٌل، المعلومات 

،  أكادٌمٌة تكنولوجٌا المعلومات فً قاعة االلكترونٌة فً العراق ، ما بعد حرٌة االنترنٌت 

واساتذة جامعٌٌن  ناشطٌن فً مجال المجتمع المدنًوصحفٌٌن مشارك من  150بمشاركة 

و على مدى  العراقمن عموم فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ومختصٌن 

. ٌومٌن

: منظمً المؤتمر

: (IREX) مجلس البحث والتبادل الدولًمنظمة 

العمل القٌادي لالرتقاء بمستوى  تشجعكس منظمة دولٌة غٌر ربحٌة تقدم برامج ابداعٌة ياٌر
 1968تأسست اٌركس عام . التعلٌم وتعزٌز االعالم المستقل وتنمٌة مجتمعات مدنٌة متعددة

ولها مٌزانٌة سنوٌة تقدر بخمسٌن ملٌون دوالر امرٌكً وٌعمل لدٌها فرٌق مكون من اكثر 
 IREX)اوربا  وشرٌكتها اٌركس (IREX)تقدم اٌركس . من خمسمائة خبٌر حول العالم

Europe) برامج متنوعة واستشارات متخصصة فً اكثر من خمسٌن دولة .

: (IREX)برامج منظمة 

: التعلٌمبرامج 

والمشاركة المدنٌة  داخل  ٌساهم التعلٌم فً دعم التنمٌة االقتصادٌة واالصالح االجتماعً
الى جنب مع افراد " تعمل اٌركس جنبا. كما وٌوفر االرضٌة الالزمة لقٌادات الغد، المجتمع

تعد . ومؤسسات وحكومات لتوسٌع حق الوصول الى التعلٌم وتحسٌن نوعٌته حول العالم
االبتدائً  بالتعلٌم" بدا، اٌركس البرامج وتقدم االستشارات بهدف دعم التعلٌم مدى الحٌاة

. كما توفر التدرٌب المهنً المتواصل، الى التعلٌم العالً" والثانوي وصوال

: تشمل هذه البرامج ماٌلً

 .تنمٌة المؤسسات التعلٌمٌة -1
 .تدرٌب الهٌئات التدرٌسٌة والمعلمٌن فً مراحل العمل وماقبل العمل -2
 .المناهج تطوٌر -3
 .الدولٌة ولتدرٌب المهنٌٌن المنح للبحوثتقدٌم  -4
 .تعلٌم الجامعً والتعلٌم العالً فً الخارجال -5
 .التقنٌات الحدٌثة فً التعلٌم  -6
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: برامج االعالم المستقل

بتوعٌة المواطنٌن وتشجٌع تفاعلهم من خالل التدفق الحر للمعلومات تقل ٌقوم االعالم المس
حاكمٌة ٌساهم القطاع االعالمً المهنً فً بناء . واالقتصادٌةمما ٌحسن التنمٌة الدٌمقراطٌة 

اكثر  شفافٌة وفاعلٌة وفً التروٌج القتصاد اكثر شفافٌة وفاعلٌة وفً التروٌج القتصاد اكثر 
. عدالة وانفتاح وفً خلق حوار اجتماعً وسٌاسً بناء

تعمل اٌركس مع شركائها المحلٌٌن على رفع المستوى المهنً واالستمرارٌة االقتصادٌة 
تنمً البرامج . للصحف والمحطات االذاعٌة والتلفزٌونٌة واالعالم عبر شبكة االنترنٌت

الالزمة للقٌام بتحقٌقات استقصائٌة متزنة وتحسٌن المهارات والمتخصصة والمنح الصغٌرة 
. والدفاع عن حرٌة الصحافةاالدارة االعالمٌة 

: تشمل هذه البرامج ماٌلً

 لتدرٌب والتعلٌم الصحفًا -1
 تطوٌر االستراتٌجٌة واالدارة االعالمٌة -2
 تطوٌر االعمال التجارٌة واالعالن -3
 انتاج النشرات االخبارٌة وبرامج الشؤون العامة -4
 اصالح قوانٌن االعالم والدفاع عنها -5
 التحتٌةتطوٌر التقنٌات الحدٌثة والبنى  -6

: برامج تنمٌة المجتمع المدنً

والجهات الحكومٌة تعنى تنمٌة المجتمع المدنً بربط المواطنٌن والمنظمات غٌر الحكومٌة 
تتكٌف اٌركس بطرق . للعمل كشركاء لتحسٌن مجتمعاتهم وتعزٌز الحاكمٌة الصالحة" معا

االمر الذي ٌمكن ، المحلٌةعملها ودوراتها التدرٌبٌة بما ٌتالئم مع احتٌاجات المجتمعات 
تقدم اٌركس نشاطات موجهة للمجموعات . المعنٌٌن من خدمة جمهورهم بطرٌقة افضل

السكانٌة التً التحظى بالتمثٌل الكافً والتً تشمل النساء والشباب واالقلٌات العرقٌة 
. ومصابً االٌدز والمعوقٌن

: تشمل هذه البرامج ماٌلً

 فاع عنهاتشجٌع المشاركة المواطنٌة والد -1
 التطوٌر المجتمعً والتنمٌة االجتماعٌة  -2
 تاسٌس االتحادات وربطها ببعضها البعض -3
 بناء المقدرة المؤسساتٌة -4
 الوصول الى التقنٌات الحدٌثة والتدرٌب علٌها -5
 التمكٌن النسائً -6
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:  أكادٌمٌة تكنولوجٌا المعلومات ، أربٌل 

: ما بعد الحوكمة االلكترونٌة ، ما بعد حرٌة االنترنٌت  مؤتمر

ناشطا عراقٌا من المجتمع المدنً والمسؤولٌن واالعالمٌٌن من  150ٌشار الى ان أكثر من 
، حضروا الى المؤتمر المذكور، بغٌة تعلم واساتذة جامعٌٌن عموم العراق وخبراء دولٌٌن

 .ةومعرفة قوانٌن الصحافة والتكنولوجٌا الحدٌث

الحوكمة المؤتمرٌن فً حلقات نقاشٌة موسعة حول مفهوم تم خالل المحضرات دخول 
وضرورته فً المرحلة الراهنة، وخاصة فً بٌئة اعالمٌة كالبٌئة العراقٌة التً  االلكترونٌة

 .بأسقاطاته على جمٌع دول المنطقة شهدت تحوال دٌمقراطٌا كبٌرا، ألقى

فً حكومة اقلٌم كردستان بوتان مدٌر الدائرة المعلوماتٌة مشاركة "الى كما اننا ننوه هنا 

النقاش والتفاعل مع عثمان، والذي كان احد المحاور المهمة فً المؤتمر من خالل  

المشاركٌن، باالجابة على اسئلتهم وتقدٌم نبذة مختصرة عما ٌجري فً اقلٌم كردستان تجاه 

. دٌد من جهة ثانٌةهة واالعالم الجمحوري الحكومة االلكترونٌة من ج

 (جدول أعمال المؤتمر) :الرئٌسٌٌن المؤتمر يمحاضر

 الحوكمة األلكترونٌة فً العراق: حرٌات اإلنترنت بعدما 

  مؤتمر حول استجابة الحكومة للمطالبات العالمٌة للشفافٌة

 ٌتبعه ورشة عمل

 بإستضافة العالمً لإلتصاالت ومجتمع المعلومات فً الذكرى السنوٌة للٌوم

مجلس البحوث والتبادل  و العراق –دائرة تكنولوجٌا المعلومات، حكومة إقلٌم كردستان 

مدٌر مركز إٌدموند جً   البروفٌسور لورنس لٌسٌگ بمشاركة من  آٌرٌكس  –الدولً 

 سافرا للقواعد المهنٌة فً جامعة هارفارد، والبروفٌسور فً كلٌة القانون فً جامعة هارفارد

  –16أٌار   ، العراقالمعلومات فً حكومة إقلٌم كردستان، فً أربٌل تكنولوجٌاأكادٌمٌة 

17  ،2011 
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 الٌوم األول

  9:35  –9:30صباحاً  العالمً لإلتصاالت ومجتمع المعلومات الٌوم

آٌري ، المهندس رائد جرار 

 

حٌاة أفضل للمجتمعات الرٌفٌة ٌاستخدام : العالمً لإلتصاالت ومجتمع المعلومات الٌوم

 صباحاً  9:40-9:35 وسائل اإلتصاالت وتكنولوجٌا المعلوكات

  رسالة مسجلة للدكتور حمدون تورٌه، األمٌن العام إلتحاد العالمً لإلتصاالت

 صباحاً  9:50 – 9:40 اإلنترنت العراقً

  الدكتور محمد عالوي، وزٌر اإلتصاالت
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 صباحاً  10:00 – 9:50 زٌادة معدالت إنتشار اإلنترنت فً كردستان

  وزٌر النقل واإلتصاالت فً حكومة إقلٌم كردستان –ستاذ أنور جبلً سابو ألا

 صباحاً  10:10 – 10:00 ة المصدرححرٌة اإلنترنت والبرمجٌات مفتو

 كٌنٌث فٌرفاكس، مستشار وزاري للشؤون اإلقتصادٌة، السفارة األمرٌكٌة

 صباحاً  10:30  –10:10 استراحة

 صباحاً  10:40 – 10:30 حرٌات اإلنترنت لٌست كافٌة

  السٌدة جاكً ستن، مدٌرة فرع منظمة آٌرٌكس فً العراق

 االستاذ الدكتور احمد علي موسى ، كلمة السيد مساعد رئيس الجامعة التكنولوجية 
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 12:45 – 10:40 الحوكمة اإللٌكترونٌة والشفافٌة وتوفٌر الخدمات العامة: 2.0العراق 

 هارفاردلورنس لٌسٌگ، جامعة البروفسور  صباحاً 

 

 صباحاً  1:30 – 12:45 الطرٌق إلى الحوكمة اإللٌكترونٌة

 بوتان محمود عثمان، رئٌس قسم تكنولوجٌا المعلومات فً حكومة إقلٌم كردستان

 ظهراً  2:30  –1:30 الغداء
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 ظهراً  3:00 – 2:30 الطرٌق الى التجارة اإللٌكترونٌة

 الوزراء لشؤون اإلتصاالتجوان معصوم، مستشارة رئٌس 

 ظهراً  3:30 – 3:00 الحوكمة اإللٌكترونٌة والحق فً الوصول للمعلومات

 صباح الباوي.د

 عصراً  4:00 – 3:30 اإلقتصادي-حرٌة البرمجٌات والنمو اإلجتماعً

 ولٌد كرم. د

 عصراً  4:20  –4:00استراحة

وتكنولوجٌا المعلومات حٌاة أفضل لمجتمعات العراق الرٌفٌة باستخدام اإلتصاالت 

عصراً  5:50 – 4:20

 فرانك دومٌنً، خبٌر فً استخدامات اإلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات فً المناطق الرٌفٌة

 هٌوا عثمان مساءً  6:00 – 5:50 مسك الختام

 رائد جرار، آٌرٌكس مساءً  6:30 – 6:00 شرح ورشات التدرٌب العملٌة

 

: توصٌات المؤتمر

خرج  بعدد من التوصٌات التً تهدف الى تفعٌل وهذا المؤتمر على مدى ٌومٌن، استمر 

ق بصورة اكبر واوسع واكثر فً العرا التدرٌب و التثقٌف على االنتشار الواسع لالنترنٌت 

و الدعوة . ، من اجل الوصل الى مرحلة الحوكمة االلكترونٌة من اجل تحقٌق الشفافٌة فاعلٌة

.  بناء البنى التحتٌة لالتصاالت و اٌصالها الى ابعد مكان الى العمل افعال الى 
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: مع منظمة اٌركسوفد الجامعة التكنولوجٌة جتماع ا

: وهم كل من ضاء منظمة اٌركس تم على هامش المؤتمر االجتماع مع اع

-cbutts@irex  ( مدٌر برنامج المجتمع المدنً فً العراق) جارلً بتسالسٌد  .1

iraq.org. 

  mjamal@irex-iraq.org ( فً العراقمعاون المدٌر) محمد جمالالسٌد  .2

 amalik@irex-iraq.org( منسق فنً أقدم )  سعد نوريالسٌد  .3

فً بناٌة على هامش اجتماعات المؤتمر  16/5/2011 فً ٌوم الثالثاءتم اللقاء االول 

واقسامها شرح مفصل تعرٌفً للجامعة التكنولوجٌة ورؤٌتها واهدافها المنظمة ، و تم 

 كس بالمنشورات التعرٌفٌة بجامعتنايوتوجهاتها المستقبلٌة وكذلك تم تزوٌد منظمة اٌر

الكثر من ساعة تم خالله استعراض افاق التعاون بٌن الجامعة والمنظمة االجتماع واستمر 

حٌث تم تقدٌم المقترحات الكفٌلة بتعزٌز التعاون الثقافً  بٌن الجانبٌن ووضع برنامج من 

.  رات لتطوٌر و خدمة المجتمع الدو

مدٌر برنامج )تم تقدٌم هدٌة درع الجامعة باسم السٌد رئٌس الجامعة الى السٌد جارلً بتس 

، و كذلك شهادة شكر و تقدٌر للجهود المثمرة فً استكمال ( المجتمع المدنً فً العراق 

:  المركز التدرٌبً المشترك و كما موضح فً الصور ادناه 

 

mailto:cbutts@irex-iraq.org
mailto:cbutts@irex-iraq.org
mailto:cbutts@irex-iraq.org
mailto:mjamal@irex-iraq.org
mailto:mjamal@irex-iraq.org
http://us.mc514.mail.yahoo.com/mc/compose?to=amalik@irex-iraq.org


11 
 

 

 



12 
 

 

 

الى السٌدة جاكً ستن مدٌرة فرع منظمة و شهادة تقدٌرٌة باالضافة الى تقدٌم درع الجامعة 

بانشاء المركز التعلٌمً المشترك ، و لفتح افاق جدٌدة اركس فً العراق لجهودها الداعمة 

.  للتعاون مع المنظمة من خالل برامج التعلٌم 
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عمٌدة كلٌة الهندسة و رؤساء االقسام فً جامعة مع وفد الجامعة التكنولوجٌة جتماع ا

: أربٌل  –صالح الدٌن 

بٌن وفد الجامعة التكنولوجٌة برئاسة السٌد مساعد  5/2011/  18تم اللقاء فً ٌوم االربعاء 

و حضور عدد من رؤساء ( شونم  . د. أ) رئٌس الجامعة مع السٌدة عمٌدة كلٌة الهندسة 

:  التداول فً المحاور التالٌة و تم الكثر من ساعة ، و االقسام العلمٌة فً الكلٌة 

جامعة صالح  –سبل التعاون المشترك بٌن الجامعة التكنولوجٌة و كلٌة الهندسة  .1

 . الدٌن فً البحوث المشتركة و تقٌم البحوث و نشرها و كذلك حضور المناقشات 

و الذي ابدى رغبه فً ( قبات . م.أ) التداول بطلب السٌد رئٌس قسم هندسة المساحة  .2

 . استٌفاد المحاضرٌن ذو االختصاص بالهندسة الجٌوماتٌكٌة  للدراسات االولٌة 

 .الرغبة المشتركة بابرام مذكرة تفاهم مستقبلٌة للتعاون المشترك بٌن الطرفٌن .3
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: صوراحداث المؤتمر فً 
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 :منهاج المؤتمر

 

 


