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 المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
 الشراكة لبناء مجتمع المعلومات العربي 

 ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٣-٢٢دمشق، 
 

 جدول األعمال
 

  اليوم األول
٠٨:٣٠ ) مقابل قصر األمويين للمؤتمرات–في فندق إيبال الشام (التسجيل 

 االفتتاح
 أحمد فرحات  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا                                
 إليزابيث لونغورث منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
 بيير غانيه    االتحاد الدولي لالتصاالت                                              
 جانيس كاركلنز       لتحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات        اللجنة ا 
 محمد بشير المنج د         الجمهورية العربية السورية            –وزارة االتصاالت والتقانة  

 

 استراحة
 

 

 ١الجلسة 
 ةالكلمات الوزاري

 

 معالي الوزير محمد بشير المن جد: رئاسة الجلسة
 العربية السعودية معالي الوزير محمد جميل المال، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، المملكة •
 معالي الوزير عزام األحمد، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، فلسطين •
 نولوجيا المعلومات، مصرالسيد أحمد الشربيني، ممثل وزير االتصاالت وتك •
 السيد الحسن أسيرب، ممثل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، المغرب •

 

 استراحة 
 

 ٢الجلسة 
 سيادة الوزير محمد جميل المال: رئاسة الجلسة

 أحمد فرحات  خطة العمل اإلقليمية                                              •
 ات مستقبلية في بناء مجتمع المعلومات العربيتطلع •

 : المشاركون
 جمال بيومي -٢
 إليزابيث لونغورث -٤
 فؤاد شاكر -٦

  

 ساسين عساف -١
 جاك إكمكجي -٣
  فرخندة حسن-٥
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 غذاء
 

 

 ٣الموضوع 
 بناء المعرفة

 
 )رئيس(إبراهيم الحداد 

 معتصم زكار •
 توفيق مزهر •
 حسام كيال •
 

 ٢الموضوع 
 وطنيالمنظور ال

 
 )رئيس(ماهر المجتهد 

 عماد صابوني •
 زياد هدارة •
 حسن شرف الدين •
 إحسان بو هوليجة •

 ١الموضوع 
المنظمات /المجتمع المدني

 غير الحكومية
 )رئيس(موفق دعبول 

 أماني قنديل •
 مصطفى مصمودي •
 منير اديبس •
  كندة محمدية •

 

 استراحة 
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 ٦ الموضوع
ستراتيجيات تكنولوجيا ا

 المعلومات واالتصاالت
 )رئيس(أحمد الشربيني 

 نجيب عبد الواحد •
 جمال درويش •
 أحمد منصور •
  صادق المفتي •

 ٥الموضوع 
 المنظور الوطني

 
 )رئيس(سامية المالكي الفاسي 

 ناديا حجازي •
 عمر قرة •
 معاوية يحيى •

 ٤الموضوع 
  قضايا المرأة

 
 )رئيس(فرخندة حسن 

 وموثيأنيتا جور •
 رائدة الزعبي •
 هنا عصفور •
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  اليوم الثاني

 ٩الموضوع 
 المحتوى الرقمي العربي

 
 )رئيس(يوسف نصير 

 عبد العزيز الزومان •
 محمد الحمالوي •
 عدنان والي •
 أحمد السبكي •
  حسين إبراهيم •

 ٨الموضوع 
 قضايا عالمية

 
 )رئيس(ريمون خوري 

 زياد عبد الصمد •
 أكسل بوليك •
 روب بلوكزيل •
  غودوكارميال •
 

 ٧الموضوع 
التطبيقات االجتماعية 

 واالقتصادية
 )رئيس(نجاة رشدي 

 أحمد الكوهيجي •
 أيسر ميداني •
 برونو سالغيس •
 صالح رستم •
  باسم صفدي •

 استراحة 
 ١٢الموضوع 
 و المعرفيةمجتمعات اليونسك

 

 
 )رئيس(طارق شوقي 

 عبد اإلله األيوب •
 كريستوف ديبالسي •
 فينسينزو بولياتي  •
 نبيل صبري •
 إجالل بهجت •
 

  ١١الموضوع 
 التعاون اإلقليمي

 

 
 )رئيس(عبد الرحمن صبري 

 محمد تمواللي •
 يوسف نصير •
 سالم يموت •
 أحمد ضيف •
  نجاة رشدي •

 ١٠الموضوع 
قطاع تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
 

 )رئيس(عماد صابوني 
 تيري ألبراند •
 سمير عيطة •
 محمود عنبر •
 ماهر علي •
  زياد جابري •

 غذاء 
 

 ٣الجلسة 
 السيد عوض حاج علي أحمد: رئاسة الجلسة

 مدير جامعة النيلين، السودان
 

 هشام الشريف •
  مناقشة خطة العمل اإلقليمية •

 استراحة 
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 الختام
 بشير المنج دد محممعالي الوزير : رئاسة الجلسة

 
           الشراكات بين القطاعين العام والخاص                          كول هانتر •
 عبد اإلله الديوه جي مخطط الشراكات وآلية تنفيذه على اإلنترنت •
منصور فرح   نداء دمشق للشراكة •
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 مدني والمنظمات غير الحكوميةالمجتمع ال ١الموضوع 

 رئيس الجلسة موفق دعبول
 تطلعات المجتمع المدني العربي ومجتمع المعلومات أماني قنديل

 المجتمع المدني في عصر المعلومات مصطفى مصمودي
 "نحو مجتمع معلومات عادل" نتائج مؤتمر عمان  منير أديبس 
 والمعرفة  آفاق في ظل تجربة بناء مجتمع المعلوماتتحديات و: الشباب في المنطقة العربية كندة محمدية

 
 المنظور الوطني ٢الموضوع 

 رئيس الجلسة ماهر المجتهد
 نحو استراتيجية وطنية  الستخدام تقانات االتصاالت والمعلومات في التنمية االقتصادية واالجتماعية  عماد صابوني
 ي لبنانإطالق االستراتيجية الوطنية اإللكترونية ف زياد هدارة

 مجتمع المعرفة في الجمهورية اليمنية حسان شرف الدين
   مجتمع المعلوماتية واقتصاد المعرفة في سوق تقنية المعلومات السعودية إحسان بوهوليجة

 بناء المعرفة ٣الموضوع 
 رئيس الجلسة إبراهيم الحداد
 يفجوة رقمية أم فجوة معرفية؟ مشاكل مجتمع المعلومات العرب معتصم زكار
 إطار عمل لبناء مجتمع المعرفة في المنطقة العربية توفيق مزهر
  الخاصة في الشرق األوسط-الشراكة العامة حسام كيال
 قضايا المرأة  ٤الموضوع 

 رئيس الجلسة فرخندة حسن
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمرأة أنيتا جوروموثي
 ولوجيا المعلومات واالتصاالت باستخدام تكن" الجندر"تخطي مسألة  رائدة الزعبي
  مبادرة القرية اإللكترونية هنا عصفور
 المنظور الوطني ٥الموضوع 

 رئيس الجلسة سامية مالكي الفاسي
 التطبيقات المصرية الناجحة القابلة إلعادة التطبيق ناديا حجازي

 المعلومات في خدمة التنمية عمر قرة
  في تقانة المعلومات واالتصاالت في السودانواقع وأولويات البحث العلمي  معاوية يحيى
 استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٦الموضوع 

 رئيس الجلسة أحمد الشربيني
 إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : استراتيجية تحقيق قفزات تنموية نجيب عبد الواحد

 الوطنية في البلدان العربية نموذج لتطوير الخطط المعلوماتية  جمال الدين درويش
 نحو استراتيجية عربية لصناعة تكنولوجيا المعلومات أحمد منصور
  بوابات التنمية العالمية صادق مفتي
 التطبيقات االجتماعية واالقتصادية ٧الموضوع 
 رئيس الجلسة نجاة رشدي

 إطار عمل للنجاح: مبادرة التجارة اإللكترونية البحرينية أحمد الكوهيجي
 الصحة اإللكترونية في الجمهورية العربية السورية يسر ميدانيأ

 المدن السيبرانية من أجل التنمية برونو سالغيس
 التوقيع الرقمي اإللكتروني صالح رستم
 دور االستطالع المعلوماتي في تنمية األعمال باسم صفدي

 
 قضايا عالمية ٨الموضوع 

 رئيس الجلسة ريمون خوري
 يا في التنمية والتجارة واإلصالح والديمقراطيةقضا زياد عبد الصمد

 )RIPE  NCC(منظمة شبكات بروتوكول اإلنترنت األوروبية  أكسل بوليك
 التعاون التقني لإلنترنت روب بلوكزل
 الهجرة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجتمع المعلومات كارميال غودو
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 المحتوى الرقمي العربي ٩الموضوع 
 رئيس الجلسة صيريوسف ن

 جارب المركز السعودي لمعلومات الشبكة وإسهاماته في دعم األسماء العربية للنطاقاتت عبد العزيز الزومان
 منطلقات وأسس العنونة العربية ألسماء النطاقات على شبكة اإلنترنت محمد الحمالوي

 اللغة العربية واإلنترنت عدنان والي
 الجسر لمجتمع مبني على المعرفة :المحتوى اإللكتروني أحمد السبكي
 منهجية االتصال اإلعالمي في مجتمع المعلومات حسين ابراهيم

 
 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ١٠الموضوع 

 رئيس الجلسة عماد صابوني
 مبادرة ألكاتيل للجسر الرقمي تيري ألبراند
 جيا المعلومات واالتصاالتالمسائل والتحديات لتنمية قطاع اقتصادي لتكنولو سمير عيطة
 الخاصة-الشراكة العامة محمود عنبر
 شراكة ملزمة بين الحكومات:  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ماهر علي

  محركات البحث العربية على اإلنترنتتنفيذ  زياد الجابري
 التعاون اإلقليمي ١١الموضوع 

 رئيس الجلسة عبد الرحمن صبري
  أفريقيا للمرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتتحضيرات محمد تيمواللي
 التعاون العربي لبناء مجتمع المعلومات يوسف نصير
 مقترحات للوصول لمجتمع المعلومات العربي سالم يموت
 قاعدة البيانات الصناعية الخليجية أحمد ضيف
  ربيةإنماء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة الع نجاة رشدي
 مجتمعات اليونسكو المعرفية ١٢الموضوع 

 رئيس الجلسة طارق شوقي
  المفتوح المصدر للتعلم عن طريق اإلنترنت" مودل"نظام  عبد اإلله األيوب

 نظام ولفرام ماثماتيكا  كريستوف ديبالسي
 نحو تجمع أعمال عربي للمصادر المفتوحة    فينسينزو بولياتي

 ية االستخدام وتقييم المواد التدريسية المفتوحة في الدول النامية          حول قابل نبيل صبري
 ذاكرة العالم العربي إجالل بهجت


