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  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  

ر ـ   تقري
  

  ة اإلسكواالخبراء حول تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطق اجتماع
  2009مارس /آذار 12-11بيروت، 

  

ز ـ   موج
  

اجتماع الخبراء حول تطوير قطاع ) اإلسكوا(مت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا نظ  
 . 2009مارس /آذار 12و 11تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اللجنة، في بيروت يومي 

التي تواجه تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  وكان الھدف من االجتماع مناقشة العقبات
في المنطقة، بحيث يصبح قادراً على االستمرار واالستدامة، وكذلك اقتراح حلول لمواجھة ھذه العقبات 

  .وبناء قطاع مزدھر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة
  

كنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة ومن المسائل التي تناولھا االجتماع تطوير قطاع ت  
ريادة المشاريع في ھذا القطاع، و مخاطرورأس المال ال تمويلوال ،من المنظورين الوطني واإلقليمي

االستراتيجيات والسياسات الوطنية لتكنولوجيا وتأمين الموارد البشرية والمالية الالزمة لتطويره، و
كنولوجيا المعلومات تلقطاع  التنظيمي الوضعكما تناول االجتماع  . وتطبيقھا المعلومات واالتصاالت

واالتصاالت في البلدان األعضاء، واالعتبارات التجارية لمنتجات ھذا القطاع، ومساھمته في الناتج 
المحلي اإلجمالي للبلدان األعضاء، باإلضافة إلى قياس أداء ھذا القطاع واألدوات الالزمة لتحقيق 

  .استدامته
  

ل إليه المجتمعون مجموعة من التوصيات والمقترحات لوضع خطة عمل ن أبرز ما توصمو  
وحضر ھذا  . على االستدامة اًقادرليصبح لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة 

مشاركاً منھم مسؤولون حكوميون عن وضع وتطبيق السياسات واالستراتيجيات الوطنية  27االجتماع 
بوضع ھذا القطاع والمشاكل مون الت، وخبراء وطنيون وإقليميون ملولوجيا المعلومات واالتصالتكن

  .عات المحيطة به، باإلضافة إلى خبراء من القطاع المالي وبعض الشركات من ھذا القطاعوالتوق
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  مقدمة
  
قطاع تكنولوجيا  ت نمودالالقتصادية العالمية الراھنة، توقع الخبراء تراجعاً في معقبل األزمة ا  -1

عن ھذا القطاع إلى أن أرقام النمو  )1(فقد أشارت التقارير.  المعلومات واالتصاالت على المستوى العالمي
في السنوات القليلة األولى من القرن الحادي والعشرين كانت في لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

.  2004في المائة في عام  12.3 ل لھا وھومعدت أعلى سجلفي المائة، و 10معظم األحيان أعلى من 
وأشارت التقارير نفسھا إلى أن ضعف اقتصادات البلدان النامية سيسھم في تقليص الطلب على منتجات قطاع 

في المائة في عام  3.6لومات واالتصاالت، وأن النمو العالمي لھذا القطاع سينخفض إلى تكنولوجيا المع
ما وأنھم معتادون على السيواحتواء ھذا التراجع الكبير، وسيكون من الصعب على المستثمرين  . 2011

  .معدالت نمو باألرقام العشرية
  
ومات واالتصاالت الذي ال يزال ناشئاً، ليس وفي منطقة اإلسكوا، يبدو أن أداء قطاع تكنولوجيا المعل  -2

الت نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات النخفاض معد وقد تختلف النسب المئوية.  بمنأى عن التراجع العالمي
ل النمو في معدواالتصاالت عن األرقام العالمية، غير أن الخالصة تبقى نفسھا، إذ من المتوقع أن يسجل 

  .2010و 2009عامي  المنطقة تراجعاً كبيراً في
  
سكوا التي اعتبرت حتى اآلن نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات وعلى البلدان األعضاء في اإل  -3

واالتصاالت باألرقام العشرية مسألة مضمونة، أن تعتاد على نمو باألرقام المفردة في القسم األخير من العقد 
لى االقتصادات األكثر نمواً في بلدان مجلس التعاون ويبدو أن ھذا االتجاه التراجعي ينطبق أكثر ع . الحالي

ل نمو قطاع فمعد  .الخليجي الغنية بالنفط، وكذلك على اقتصادات البلدان األخرى في منطقة اإلسكوا
  ، قد 2004مثالً في عام  في المائة في الكويت ومصر 17تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي تجاوز 

وھذه األرقام ال تعطي  . 2009في المائة في مصر في عام  10في الكويت وفي المائة  7ال يصل إلى 
  .ة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكواقرصورة مش

  
وفي ظل تفاقم الظروف االقتصادية العالمية واإلقليمية، سيصعب على قطاع تكنولوجيا المعلومات   -4

ومن ھذه المشاكل االعتماد على شراء تكنولوجيا  . مشاكل السائدةواالتصاالت في المنطقة مواجھة ال
مستوردة من الخارج ونشرھا، وعدم إيالء االھتمام الكافي للسياسات واالستراتيجيات الرامية إلى تطوير 
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليصبح قادراً على استخدام الموارد البشرية والمالية على المستويين 

  .قليميةت ومستلزمات األسواق المحلية واإلاحتياجا يعلى نحو يلبلوطني واإلقليمي ا
  
ونظمت اإلسكوا اجتماع الخبراء حول تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة   -5

ير وكان الھدف من االجتماع مناقشة العقبات التي تواجه تطو . 2009مارس /آذار 12و 11في بيروت يومي 
ر واالستدامة، وكذلك قة بحيث يصبح قادراً على االستمراقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنط

ومن المسائل التي  . اقتراح حلول تمھد الطريق أمام ازدھار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة
ي المنطقة من المنظورين الوطني تناولھا االجتماع تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

ريادة المشاريع في ھذا القطاع، وتأمين الموارد البشرية والمالية و مخاطرورأس المال ال تمويلوال ،واإلقليمي

                                                            
)1(  World Information and Technology Service Alliance. 2008. Digital Planet. 
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 . وتطبيقھا االستراتيجيات والسياسات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالالزمة لتطويره، واعتماد 
كنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاء، تلقطاع  التنظيمي الوضعكما تناول االجتماع 

واالعتبارات التجارية لمنتجات ھذا القطاع، ومساھمته في الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان األعضاء، باإلضافة 
  .إلى قياس أداء ھذا القطاع واألدوات الالزمة لتحقيق استدامته

  
  التوصيات  -أوالً

  
لت االجتماع، قّدم المشاركون مجموعة من التوصيات بشأن مداوالت والمناقشات التي تخلد البع  -6

  :تطوير قطاع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحقيق استدامته في المنطقة، من أھمھا
  

نشر خدمات الحزمة العريضة بحيث تكون متاحة للجميع لضمان نجاح استراتيجيات تطوير   )أ(  
ب ذلك اتخاذ خطوات فورية تھدف إلى توسيع نطاق خدمات ويتطل . ا المعلومات واالتصاالتقطاع تكنولوجي

  ؛األمن القوميالحزمة العريضة، بحيث تشمل جميع قطاعات االقتصاد، من التعليم والصحة إلى 
  

تطوير رؤية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإجراء التعديالت الالزمة على   )ب(  
سوق، وتسھم في تعزيز االستثمارات التي تخلق فرص الت البحيث تتماشى مع تحو ات ھذا القطاع،استراتيجي

  عمل جديدة؛
  

توجيه اھتمام الحكومات إلى ضرورة تھيئة بيئة تشريعية وتنظيمية ومالية مؤاتية لتطوير قطاع   )ج(  
ى الرقمي العربي، على أن حتوناته، مثل البرمجيات وصناعة الملوجيا المعلومات واالتصاالت ومكوتكنو
  ى الحكومات توفير الحوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛تتول

  
دعوة الحكومات في المنطقة إلى إنشاء صندوق للمنطقة بالشراكة مع منظمات مالية دولية   )د(  

واالتصاالت، بدالً من االكتفاء بالتجارة واالستھالك، المعلومات  لتھيئة بيئة مؤاتية لإلنتاج في قطاع تكنولوجيا
  ق ويرتكز على المعرفة؛في المنطقة على االنتاج الذي يتسم بالتفو ولتشجيع الشباب

  
جيا المعلومات لقطاع العام والقطاع الخاص لمساعدة قطاع تكنولوابين شراكات البناء   )•(  

ة للقطاع العام الملكي باعتماد صيغة تقضي بإعطاء غالبيةي آثار األزمة المالية، وذلك واالتصاالت في تخط
  وتسليم زمام اإلدارة إلى القطاع الخاص مع التشارك في التكاليف واألرباح؛

  
تحسين التخطيط االقتصادي في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعيدين   )و(  

لنمو االقتصادي ودعم المبادرات التي تسمح بخلق الوطني واإلقليمي، بغية تعزيز مساھمة ھذا القطاع في ا
  فرص عمل جديدة في ھذا القطاع؛

  
ما في تخصصات تكنولوجيا المعلومات سي الولوية لتعزيز نوعية التعليم، إعطاء األو  )ز(  

ورات التكنولوجية ولبرامج التعليم ج التعليمية وتحديثھا وفقاً للتطب تطوير البراميتطلواالتصاالت، وھذا 
  لدولية؛ا
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توجيه الجھود نحو عقد اتفاقات التعاون بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية   )ح(  
والتحديات التي تعترض  المنطقة في مواجھة العقبات قدرةواألوساط األكاديمية لتنسيق آليات التعاون وتعزيز 

  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
ف األبحاث وإجراء دراسة لتقييم الوضع الحالي لقطاع تكنولوجيا دعوة اإلسكوا إلى تكثي  )ط(  

المعلومات واالتصاالت في المنطقة ومدى مساھمته في النمو االقتصادي، ولتناول طرق مواجھة التحديات 
  .وحل القضايا الناشئة

  
  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياً

  
لقطاع تكنولوجيا  اإلقليميالقتصادي ا المنظورعت عروض االجتماع على جلسات تناولت زتو  -7

المعلومات واالتصاالت، ومبادرات تطوير ھذا القطاع وقياساته، واستراتيجياته الوطنية، باإلضافة إلى ريادة 
لت االجتماع حلقتا مناقشة تناولتا آثار األزمة المالية العالمية وتخل.  اء القدرات في ھذا القطاعاألعمال وبن

  .االمعلومات واالتصاالت والتحديات التي تواجه ھذا القطاع والحلول المنشودة لھ على قطاع تكنولوجيا
  

  قليمي لقطاع تكنولوجيا االقتصادي اإل المنظور  -ألف
  المعلومات واالتصاالت

  
تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات ) أ: (لت الجلسة أربعة عروض حول المواضيع التاليةتخل  -8

مساھمة قطاع ) ب(ي إطار تطبيق خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات؛ واالتصاالت في المنطقة ف
المخاطر والفرص في قطاع تكنولوجيا ) ج(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصادات الوطنية؛ 

تمويل المشاريع المخاطرة المتعلقة ) د(المعلومات واالتصاالت في المنطقة في ظل األزمة العالمية؛ 
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتداعيات األزمة العالمية على المنطقةب
  
تناول العرض األول خطة العمل االقليمية لبناء مجتمع المعلومات التي تضمنت برنامجاً لتطوير   -9

ا تھا اإلسكوزاً عن أھداف ھذه الخطة التي أعدث موجوقّدم المتحد . قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وخطة العمل  . لتحضير لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلوماتالجھود المشتركة لفي سياق  2005في عام 

مشروعاً إقليمياً يمكن تنفيذھا عن  40عشرة برامج وحوالى  تضم اإلقليمية ھي خطة دينامية وقابلة للتطوير،
ويھدف  . تحقيق أھداف ھذه الخطةطريق شراكات بين القطاعين العام والخاص، تسمح بتوفير الموارد ل

من خطة العمل إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة، بما في ذلك  5البرنامج 
الخدمات والبرمجيات والتجھيزات، وذلك من خالل مشاريع إقليمية تسّھل بناء الشراكات بين أصحاب 

ولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتشجع إنشاء الحاضنات المصلحة من القطاعين العام والخاص في قطاع تكن
  .في ھذا القطاع، وتسھم في تھيئة بيئة تشريعية مؤاتية لتطويره

  
ودور تكنولوجيا  ،مات واالقتصاداتالتي تواجه المنظوتناول العرض الثاني التحديات المستقبلية   - 10

لشركات أن تعزز نشاطھا عبر الحدود، وذلك فعلى ا.  المعلومات واالتصاالت في تعزيز النمو االقتصادي
زيادة االستثمارات، وإطالق طاقات العاملين فيھا ضمن بيئة تشجع من أجل التكاليف  تخفيضبالعمل على 

وإذا ما توفرت .  بالخصوصيةاإلبداع واالبتكار، وعدم االكتفاء بالمقترحات العامة بل تقديم الحلول التي تتسم 
ة المؤاتية، يستطيع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المساھمة في نمو الناتج الرؤية الصحيحة والبيئ

المحلي اإلجمالي، وذلك من خالل خلق فرص العمل، وتحسين القدرة التنافسية للمنطقة وبلدانھا، وإنشاء 
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اتيجيات االستر ومن الضروري توفر . نماذج جديدة للشركات، وتحقيق الشفافية في اإلصالحات الحكومية
الالزمة لخدمة التجمعات الصناعية، وتوفير خدمات الحزمة العريضة بحيث تكون متاحة للجميع، وتعزيز 

وقد .  ّية الدورة االقتصاديةالشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة كل النواحي التي تضمن فعال
ھا التعاون، وال ترتبط بقيود المكان إلى أماكن عمل يسود 2011ث أن يتوصل العالم في عام توقع المتحد

ع كما توق . ن البياناتتسمح بالوصول إلى شبكات آمنة تخزفيما بينھا عبر أجھزة بسيطة  والزمان، بل تتصل
واي و واي فايالعالية السرعة  التقنيات الالسلكيةخدمات الحزمة العريضة عبر  2011أن تتوفر في عام 

وسيكون مجتمع األعمال  . ميغاھرتز 700ومزادات التردد ية الناشئة، وھواتف الجيل الثالث الخلو ،ماكس
حظى تدة، وتمتع بالحركة والتجارب الموحت، وبالتوقيت الحقيقي ومتفاعلة شبكات بشرية مرتبطة عبارة عن

  .باألمان والرعاية، وكذلك بالتنظيمات الجديدة المتطورة وباالستمرارية
  

نتاج الصناعي العالمي وآثارھا االقتصادية على اإل المالية العالميةوتناول العرض الثالث األزمة   - 11
وقد أصابت آثار ھذه األزمة المنطقة العربية، والسيما األسواق المالية والعقارية، وكذلك .  وتجارة البضائع

، االقتصادات الوطنية، وذلك من خالل انخفاض أسعار النفط، وعدم استكمال المشاريع، وانخفاض األرباح
وعلى الحكومات أن  . وتراجع األداء االقتصادي، وخسارة الوظائف، وانخفاض تحويالت العمال المھاجرين

ھة نحو صناعة المحتوى الرقمي العربي والمجاالت القتصادية من خالل البرامج الموجر الحوافز اتوف
ات اإلدارية المطلوبة، أما المخاطر فأبرزھا يكمن في عدم توفر المھار . األخرى ذات القيمة المضافة

وخصوصية السوق، وصعوبة عملية صنع القرار في المنطقة العربية بحيث يمكن انتھاز الفرص لتخفيف 
  .وطأة اآلثار السلبية لألزمة المالية على االقتصادات

  
وركز العرض الرابع على تمويل المشاريع المخاطرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   - 12

المتحدث ھذا العرض باقتباس عن جون روكفيلير الذي عاصر  واستھل.  زمة المالية في المنطقةيات األوتداع
 )2(ثم استعرض بإيجاز دراسة . والذي اعتبر أن االزدھار سيعود دائماً 1929فترة الركود الكبير في عام 

تكنولوجيا المعلومات  األعمال في راً حول الموارد المالية، ورأس المال المخاطر، وريادةأعدتھا اإلسكوا مؤخ
وبعد استعراض للدراسة، وصف المتحدث العالقة بين صناعة االستثمار المخاطر وريادة  . واالتصاالت

ثم تطرق إلى طبيعة األزمة المالية الحالية من .  األعمال من جھة، وتمويل الشركات الناشئة من جھة أخرى
.  الممكنة لتخطيھاسبل الاآلثار الناجمة عنھا، وة إلى أسباب وقوعھا، والمنظورين العالمي واإلقليمي مع اإلشار

  .م رؤية متوازنة حول الفرص الكامنة في ظل المشاكل الراھنةكما قد
  

  مبادرات لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء
  

  الت في لبنان؛ خارطة الطريق لتحرير قطاع االتصا) أ( :تخللت الجلسة ثالثة عروض حول  - 13
مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ) ب(

  .فرص صناعة المحتوى الرقمي العربي) ج(لبنان؛ 
  

ز العرض األول على الفوائد التي يأتي بھا تحرير االتصاالت على الزبائن، وقطاع االتصاالت ورك  - 14
كما وصف الوضع الراھن لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان وخارطة  . وماًواالقتصاد عم

وتشكو سوق االتصاالت في لبنان من  . التصاالتلھيئة المنظمة الالتي اقترحتھا لتحرير ھذا القطاع الطريق 

                                                            
)2(  ESCWA. 2007. ICT Finance, Venture Capital and Entrepreneurship. (E/ESCWA/ICTD/2007/12). 
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في سوق قلة المنافسة من االحتكار في أسواق الخطوط النقالة والثابتة، و مع وجود الركود وغياب المنافسة
التصاالت تقييماً لمواطن القوة لوقد أجرت الھيئة المنظمة  . (ADSL) لمشتركلالالمتناظر ط الرقمي خال
إدخال المنافسة إلى أسواق الھيئة واقترحت   .الضعف في تحرير االتصاالت، وللفرص التي يتيحھامواطن و

 . في بعض الخدمات، وذلك لفترة زمنية محدودةلبنان  لشركة اتصاالتاالتصاالت مع إعطاء الحصرية 
ووصف المتحدث كذلك خارطة الطريق الخاصة بالحزمة العريضة، حيث من المخطط توفير نوعين من 

 مزاد علنيوسيجري إطالق .  لحزمة العريضة ورخصة الحزمة العريضةلالوطنية رخصة الالرخص ھما 
الحزمة  ويؤمل أن تتكامل رخصتي  .فاذ عبر لبنانفضل الشبكات المركزية وشبكات الندولي إلنشاء أ

ولضمان النجاح في عملية التحرير المقترحة،  . العريضة لتوفير المنافسة على كافة مستويات سلسلة القيمة
التصاالت إطاراً تنظيمياً وعملية استشارية عامة، كما أعربت عن التزامھا بتأمين لاعتمدت الھيئة المنظمة 

  .تع ببنى تحتية متطورة وبالقدرة التنافسية على صعيد النوعية واألسعارسوق تنافسية تتم
  

ووصف العرض الثاني ثالث مبادرات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وھي الشراكة   - 15
ن إلى مساعدة اللبنانيي وھذه المبادرات تھدف . التجمعاتومبادرة الحزمة العريضة ومبادرة  )3(من أجل لبنان
  ھذه المبادرات  وتضم.  المستدامالنمو االقتصادي ل إلى الحلول المنشودة لتحقيق االستقرار وفي التوص

مشروعاً تشمل إجراءات التصدي لألزمات والتعافي منھا، ودعم البنى التحتية لقطاع تكنولوجيا  15
اص، وتأمين التواصل بين المعلومات واالتصاالت، وتعليم القوى العاملة وتدريبھا، وتنشيط القطاع الخ

وفي مبادرة الحزمة العريضة، صدر إعالن ركّز على الحق في الحصول   .المجتمعات والھيئات الحكومية
غالبية الشركات في  )4(عت على ھذا اإلعالنوقد وق.  الموثوقة وبأسعار معقولةى خدمة الحزمة العريضة عل

ة الحقيقية للجميع وللتنمية االقتصادية واالجتماعية، لبنان، وھو يتضمن عشر نقاط تتناول الحزمة العريض
العامة، والمحتوى الرقمي،  إلى البنى التحتية والنفاذ غير المقيدوالخصوصية واألمان، والسوق التنافسية، 

ذ بالتعاون مع التجمعات فتشمل أنشطة محددة تُنفأما مبادرة  . والخدمات العامة المتوفرة على شبكة اإلنترنت
المعلوماتية المھنية في لبنان وھي تتمتع بخصائص عديدة مبنية على أدوات وتطبيقات تكنولوجيا  جمعية

  .المعلومات واالتصاالت
  

أھمية عن  رھا ال تقليه صناعة المحتوى الرقمي العربي باعتبااول العرض الثالث الدور الذي تؤدوتن  - 16
توفير  المحتوى الرقمي العربيب إنتاج ويتطل . التالحزمة العريضة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصا

أما الفرص التي تتيحھا ھذه الصناعة فھي .  تطبيقات وخدمات الكترونية وإنشاء مواقع على شبكة اإلنترنت
نترنت، وقلة نسبة المحتوى وتزايد عدد مستخدمي اإلتأتي من حاجة المنطقة العربية إلى خلق فرص العمل، 

كانية تمويل المبادرات اإلقليمية للمحتوى الرقمي العربي بدالً من االكتفاء بالمبادرات الرقمي العربي، وإم
ويظھر الوضع الحالي للمحتوى الرقمي العربي في المنطقة االفتقار إلى رؤية شاملة تحدد أساساً .  الوطنية

وفقاً لحاجات المستخدمين، ھة كما أن المواقع اإللكترونية ليست موج . لتطوير ھذا المحتوى وتحقيق استدامته
ما تركز على االستثمار في التكنولوجيا والوسائط المتعددة التي من غالباً ما تعتمد على النصوص، وقلوھي 

ويعتبر النمو  . شأنھا أن تعزز تصميم ھذه المواقع وإدارتھا، وتجعل المحتوى متماشياً مع ما يطلبه المستخدم
ابياً على اھتمام المستخدم النھائي بالمعلومات، وفي األعوام القليلة المتسارع في المدونات مؤشراً إيج

في المائة من الصفحات  20الماضية، ازداد المحتوى الرقمي العربي بنسبة يتراوح متوسطھا بين واحد و
 في 71لكترونية باللغة العربية وبلغت نسبة المواقع اإل 2007و 2005اإللكترونية باللغة العربية بين عامي 

                                                            
  .http://www.partnershipforlebanon.org: مزيد من المعلوماتل  )3(

 ..orghttp://www.broadbandlebanon: مزيد من المعلوماتل  )4(
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أما المحتوى المتعلق باألعمال اإللكترونية  . 2007نكليزية والعربية في عام المائة من مجموع المواقع اإل
لكترونية فال تزال في بدايتھا أما التجارة اإل . نكليزية، وللمصارف الحصة الكبرى منهفمعظمه باللغة اإل

 .المعلومات من شركة إلى شركة محدودة رة بينماشطة من الشركة إلى المستھلك متوفوالمعلومات حول األن
وكذلك األعمال  وأبرز ما ترتكز عليه سوق المحتوى الرقمي العربي ھو اإلعالم والترفيه،  - 17

غير مھيأة لالندماج المتوقع بين غير أن وسائط اإلعالم  . لكترونية والخدمات العامةاإللكترونية والتجارة اإل
قة إما بالعرض جھھا قطاع اإلعالم والترفيه متعلوالعقبات التي يوا . اتفيةنترنت والخدمات الھالتلفزيون واإل

ويتطلب .  وتبدأ دورة المنتجات في السوق وتنمو لتصل إلى المستخدمين النھائيين  .أو بالطلب على منتجاته
طورة تستخدم سد فجوة المحتوى الرقمي العربي سياسات تتناول الفوائد االقتصادية لھذا المحتوى، وأسواقاً مت

ث ثالثة وتناول المتحد . إنتاج المحتوى الرقمي العربي لخلق فرص العمل ولالستفادة من قيمته المضافة
م المحرز حتوى الرقمي العربي واصفاً التقدنماذج لألعمال وركّز على المتطلبات الرئيسية لتطوير صناعة الم

  .في تعزيز ھذا المحتوى في منطقة اإلسكوا
  

  ت قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقياسا  -جيم
  

قطاع تكنولوجيا المعلومات ل التجربة المصرية) أ: (لت الجلسة عروض حول المواضيع التاليةتخل  - 18
مساھمة ) ج(المؤشرات االقتصادية لھذا القطاع في فلسطين؛ و) ب(؛ الحسابات القوميةواالتصاالت في 

  .مھورية العربية السوريةالقطاع في بناء اقتصاد المعرفة في الج
  

ن العرض األول لمحة تاريخية حول قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر تضم  - 19
كما تناول  . جمالي باألسعار الجارية والثابتةة، وتحديداً في الناتج المحلي اإلومساھمته في الحسابات الوطني

دمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام مؤشر ختطوير مؤشرات لھذا القطاع، كالموضوع تطوير 
، وتضمن لمحة عن مستقبل ھذا القطاع، وإمكانية تحقيق المزيد من الدقة في تحديد مساھمته في 2008

وكان الھدف الرئيسي من ھذا العرض إظھار كيفية مساھمة التغيير في منھجية قياسات .  االقتصاد المصري
االت في إبراز الحجم الحقيقي للقطاع وزيادة مساھمته في الناتج المحلي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتص

  .االجمالي
  

وتناول العرض الثاني قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين باعتباره من القطاعات   - 20
، يضم قطاع تكنولوجيا المعلومات 2007فمنذ نھاية عام .  تحقق معدل نمو مرتفعاًاالقتصادية القليلة التي 

شركة  88رام اهللا وغزة، مع  شركة تعمل في األراضي الفلسطينية وخاصة في 270واالتصاالت حوالى 
ر قطاع ويالحظ وجود ما يبشر بتطو  .)5(ة عضواً في اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينيمسجل

مليون دوالر أمريكي، كما  222صاالت، إذ بلغت المبيعات في الفرع الصناعي تكنولوجيا المعلومات واالت
، معظمھا من استھالك خدمات في المائة 5.3ھذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي نسبة مساھمة بلغت 

في  الميزان التجاري لتكنولوجيا المعلومات سالباً ويعد  .االتصاالت وليس من إنتاج تكنولوجيا المعلومات
وفي غياب اإلحصاءات  . من األجھزة السيمافلسطين، حيث ترجح كفة الواردات على كفة الصادرات، و

مليون دوالر  14و 10الدقيقة للبرمجيات، تتراوح تقديرات اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطيني بين 
قطاع تكنولوجيا  ويسھم . أمريكي في السنة تنفقھا الشركات المنتسبة إليه على البرمجيات والتطبيقات

لسلطات ل ويمكن . المعلومات واالتصاالت في تعزيز نوعية حياة الفلسطينيين وخلق الكثير من فرص العمل
                                                            

 .http://www.pita.ps: مزيد من المعلوماتل  )5(



  

 

 -10 -

ة واالستراتيجيات يؤالمعرفة وتطوير الرالمبني على قتصاد االاألنشطة الرامية إلى بناء  أن تنّوعالفلسطينية 
  إصالحات السياسة العامة واإلصالحات التشريعية والمؤسسية؛ ) أ: (أساسية ھيانطالقاً من أربع ركائز 

إنشاء ) د(تعزيز الوضع المالي وتشجيع االستثمار؛ ) ج(لتجارة والتصدير، لتطوير ھيكل األعمال ) ب(
  .حدائق التكنولوجيا وتأمين الحوافز لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ما يالرامية إلى تحقيق تقدم نحو اقتصاد المعرفة، والسة السوريوتناول العرض الثالث المبادرات   - 21
المبادرات المتعلقة بإدارة المعرفة، وتطوير الموارد البشرية، والبنى التحتية، وتھيئة البيئة التنظيمية المؤاتية، 

استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إلى وتطرق العرض . ووضع السياسات العامة المناسبة
ن العرض تقييماً للفجوة القائمة بين كما تضم . استخدام مؤشرات كمؤشر اقتصاد المعرفة ومؤشر المعرفةو

الحالة الراھنة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومجموعة من األھداف المنشودة، مع التركيز على 
  .اصة والعامةتحديات البطالة والفقر وھجرة المھارات والمواھب وقلة االستثمارات الخ

  
  االستراتيجيات الوطنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال

  
استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ) أ: (تخللت الجلسة عروض حول المواضيع التالية  - 22

ية آفاق تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجمھور) ب( ؛2012- 2007مصر للفترة 
االستراتيجية الوطنية حول مجتمع المعلومات ) ج(العربية السورية في ظل األزمة االقتصادية العالمية؛ 

  .المبني على المعرفة في السودان
  

تناول العرض األول اإلصالح والتقدم االقتصادي في مصر باإلضافة إلى مؤشرات تكنولوجيا   - 23
كما   .ا المعلومات واالتصاالت الممتدة على خمسة أعوامالمعلومات واالتصاالت واستراتيجية تكنولوجي

ه من أجل التنمية، فضالً عن تطوير صناعة دھا ھذا القطاع واستخدام إمكاناتق إلى اإلصالحات التي شھتطر
 58مليون نسمة، منھم  76فمصر، التي يتجاوز عدد سكانھا .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالبتكار

حرة تخضع إلطار مؤسسي ل إلى سوق ل على إصالح اقتصادھا بھدف التحوسن العمل، تعمفي المائة في 
وتسعى مصر من خالل إصالح قطاع تكنولوجيا .  ال، وتعمل في مناخ يشجع االستثماروتنظيمي فع

المعلومات واالتصاالت إلى دخول اقتصاد المعرفة عبر استراتيجيات وخطط ومبادرات وطنية تعتمد على 
لمعلومات واالتصاالت وتھدف استراتيجة تكنولوجيا ا  .أنماط الشراكة بين القطاعين العام والخاصمختلف 
إلى تسريع عملية إصالح ھذا القطاع، وإدارة استخدام تكنولوجيا المعلومات  2012- 2007للفترة 

تطوير البنى ومن أغراض ھذا اإلصالح  . واالتصاالت من أجل التنمية، وتعزيز االبتكار في ھذا القطاع
التحتية وخدمات االتصاالت كخدمات الحزمة العريضة، وإصالح قطاع البريد لتعزيز خدماته، وزيادة 
مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشبكات والخدمات من خالل 

، وحماية حقوق المستھلك وتطوير االندماج في األسواق العالمية، وإتاحة الخدمات لجميع المواطنين
وتناول العرض أيضاً دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في استخدام  . التشريعات السيبرانية

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية وتطوير المؤشرات األساسية لھذا القطاع
  

لومات واالتصاالت في الجمھورية العربية وتناول العرض الثاني تطوير قطاع تكنولوجيا المع  - 24
وبدأ بوصف لوضع القطاع واستعراض للرؤية التي ترتكز عليھا  . السورية في ظل األزمة المالية الراھنة

 2004استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية االقتصادية واالجتماعية التي وضعت في عام 
م كبير في تطبيق مكونات ھذه االستراتيجية، إال أن سرعة ھذا قد أحرز تقدو . 2013والتي تستمر حتى عام 

ولم يكن تأثير األزمة المالية الراھنة على االقتصاد السوري كبيراً حتى اآلن  . التقدم أقل مما كان متوقعاً
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يما السوق المالية، نظراً إلى العديد من العوامل منھا الصلة المحدودة بين السوق المحلية والسوق العالمية، الس
وقلة االستثمارات األجنبية المباشرة، وكثرة االعتماد على تمويل القطاع العام الذي لم يتأثر باألزمة المالية 

مباشرة، ومنھا الالسلبية غير  ومع استمرار األزمة، من المتوقع أن تبرز آثارھا . بقدر ما تأثر القطاع الخاص
ق تحويالت المھاجرين المالية، وانخفاض لمباشرة، وانخفاض تدفنبية اص فرص االستثمارات األجتقل

الصادرات وتزايد المنافسة الدولية، وعودة العمال المھاجرين إلى بلدھم للبحث عن فرص عمل بديلة عن تلك 
في تطبيقات  وھذه اآلثار السلبية يمكن معالجتھا عن طريق تشجيع االستثمارات . التي فقدوھا في الخارج

لكترونية وغيرھا، وعن طريق تسھيل تطبيق المبادرات في إطار استراتيجية تكنولوجيا اإل الحكومة
  .المعلومات واالتصاالت

  
وتناول العرض الثالث استراتيجية بناء مجتمع معلومات مبني على المعرفة في السودان، التي   - 25

ضوعة لتحقيق أھداف ھذه ، وتطرق إلى الخطط المو2007، وتم تحديثھا في عام 2002وضعت في عام 
ومن أھداف االستراتيجية دعم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   .2015االستراتيجية بحلول عام 

في السودان من خالل مبادرات ومشاريع تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترمي إلى تحقيق 
إلى  الربط والنفاذ) أ: (يجية ثالث ركائز متداخلة ھيويتضمن إطار ھذه االسترات.  التنمية المستدامة

األساسية،  والبنيةصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  بما فيھاالمعلومات والمعرفة والحصول عليھا، 
تعليم اإللكتروني لكترونية والالخدمات اإللكترونية ومن بينھا الحكومة اإل) ب(ت في ھذا القطاع، وبناء القدرا

تطبيق السياسات واالستراتيجيات، ومن ) ج(لكتروني؛ حة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية والمجتمع اإلوالص
بينھا السياسات الحكومية التي تدعم مكونات االستراتيجية الوطنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

، واإلطار المؤسسي تمكينيةخلق بيئة وتعزز بناء مجتمع المعلومات، والمتطلبات القانونية والتشريعية ل
  .المناسب

  
  ريادة األعمال وبناء القدرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ھاء

  
صندوق حاضنة  - دراسة حالة من لبنان) أ: (لت الجلسة عروض حول المواضيع التاليةتخل  - 26

البحث والتطوير لتكنولوجيا المعلومات استراتيجية ) ب(؛ (Berytech)" بيريتيك"التكنولوجيا والصحة 
ودور الجامعات الرسمية اليمنية التي تعمل على تطوير قطاع تكنولوجيا ) د(واالتصاالت في األردن؛ 

  .المعلومات واالتصاالت في البلد
  

بع في ، والنھج المت)بيريتيك(تناول العرض األول كيفية إطالق صندوق حاضنة التكنولوجيا والصحة   - 27
خالل فترات النمو األولى لشركات  الرأسماليق المشاريع والذي يھدف إلى تلبية الحاجة إلى التمويل إطال

كما تضمن العرض بيانات عن الشركات التي تولى الصندوق دراستھا، .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ا تناول مختلف المسائل التي كم . مواطن الضعف والقوة فيھاوونبذات وصفية عنھا، والقضايا المتعلقة بھا، 

لع المشاركون على كيفية تشجيع المزيد من رواد المشاريع ومن خالل ھذا العرض اط.  الحضانةتنشأ أثناء 
  .رأس المالعلى طلب تمويل 

  
وفيما يتعلق باستراتيجية البحث والتطوير لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن، أشار   - 28

في المائة من الناتج  10تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ھذا البلد يساھم بنسبة  العرض إلى أن قطاع
غير أن ذلك ال يترافق مع اھتمام يذكر  . ردنيةاأل المعلوماتشركات تقنية  لجمعيةالمحلي اإلجمالي، وفقاً 

يتھا لمستقبل ھذا باستراتيجية البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الرغم من أھم
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وتبرز الحاجة إلى سياسة وطنية للبحث في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشمل جميع  . القطاع
ويحظى األردن بعدد من الفرص من خالل الشراكة  . أصحاب المصلحة وتعالج االحتياجات الوطنية

  .د بعض الفجواتلقطاع ال يزال يشھإال أن ھذا ا.  المتوسطية- والمشاريع األوروبية
  

وتناول العرض الرابع مساھمة الجامعات الرسمية اليمنية في تحقيق التطور المستدام لقطاع   - 29
وقد ساعدت الجامعات في نشر ھذه التكنولوجيا في إطار مشروع  . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وتضمن العرض لمحة .  2010-2004ة للفتر لمعداي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الوطني للتعليم العال
أما  . عن ھذا المشروع ومكوناته وآثاره على التعليم العالي في اليمن، وعلى تطوير مھارات المستفيدين منه

  .الموارد المالية المخصصة لھذا المشروع فغير كافية واستكمال تنفيذه يحتاج إلى المزيد من التمويل
  

  المناقشات  -واو
  

اقشات التي جرت خالل االجتماع آثار األزمة المالية العالمية على قطاع تكنولوجيا تناولت المن  - 30
وفيما يلي عرض موجز  . المعلومات واالتصاالت والتحديات التي تواجه ھذا القطاع والحلول المتوقعة لھا

  .ثيرت أثناء المناقشةأألھم النقاط التي 
  

دي الذي يواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقد تناول المشاركون أثناء المناقشات التح  - 31
 على المستويين الوطني واإلقليمي من جراء النقص في خدمات الحزمة العريضة، وعدم إيالء االھتمام الكافي

للقوانين التي تنظم ھذا القطاع لتھيئة بيئة قانونية مؤاتية، وعدم توفر التمويل الكافي لالستثمار في قطاع 
من الطلب على البرمجيات ويضعف العمل على تطويرھا ويضع  ا المعلومات واالتصاالت، مما يحدتكنولوجي

التعاون والثقة بين القطاعين الخاص والعام والنقص في السوق، واالفتقار إلى  العديد من الشركات خارج
  .التخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي يعوق تطّور الشركات

  
اعتُبر المشاركون أن ھذه التحديات لن يكون لھا أثر ھام على قطاع االتصاالت النامي في المنطقة، و  - 32

برمجيات السيما تلك المتعلقة ب ، والفي القطاع األخرى المجاالتأما  . مما يكسبه مناعة في المستقبل القريب
 . حتمل أن تواجه عوائق في االنتشارفمن الم والمرتبطة باألسواق الخارجية،وخدمات تكنولوجيا المعلومات، 

  .نفاق الوطني أن يؤثر على الشركات المحليةوكذلك، يمكن لتراجع اإل
  

المباشر في مشاريع مشتركة بين الشركات  يوركز المشاركون أيضاً على أھمية االستثمار األجنب  - 33
ات غير مباشرة عوضاً عن الحد المحلية والشركات الدولية مع اعتماد معايير صحيحة تعود على السوق بعائد

  .من خروجھا
  

في الشركة، ذ المشاركون العمل على توازن الرواتب حبق بتسريح الموظفين من الشركات، وفيما يتعل  - 34
ومن األمثلة التي أعطيت على ذلك برنامج لدعم الموظفين في إنشاء أعمال  . فينعوضاً عن تسريح الموظ

ويمكن للمؤسسات الحكومية تقديم الدعم إلى  . طريق التعاقد من الباطن خاصة بھم تستفيد منھا الشركة عن
ال، بدالً من تسريحھم والتعاون مع ھذه الشركات على تحقيق التوازن في رواتب العمالشركات القادرة 

  .لتحقيق ذلك
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تتعلق  ة مالية وسياسية واستراتيجية، وعلى أبعاد أخرىأبعاد عد وتنطوي التحديات المذكورة على  - 35
ولكل من ھذه األبعاد موقع في   .باالستثمار ورأس المال البشري والتخطيط والشراكة بين أصحاب المصلحة

ويمكن لتوحيد الجھود والموارد من خالل بناء الشراكات والمبادرة إلى  . الجھود المبذولة إليجاد الحلول
  .التعاون في المنطقة أن يعود بالفائدة على الجميع

  
اآلليات التي تؤدي إلى  بحثواو.  يضاً على موضوع التخصص والميزة المقارنةأالمشاركون  وركز  - 36

تعزيز التعاون والتكامل والشراكة من أجل تسھيل المبادرات والمشاريع اإلقليمية لتكنولوجيا المعلومات 
ن إعداد خطة إلدماج وناقش المجتمعون أيضاً مسألة عودة المغتربين إلى بلدانھم واعتبروا أ  .واالتصاالت

  .مھارات ھؤالء المغتربين في االقتصاد ھو مسألة ضرورية  لتعويض الخسائر الناجمة عن ھجرة األدمغة
  

وطُلب المشاركون من اإلسكوا إعداد دراسة منسقة لمسح قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   - 37
ويمكن إجراء ھذه الدراسة  . ير في المنطقةمه، وتحديد احتياجات البحث والتطووقياس مدى تقدوتقييمه، 

الذي ھو الجھة المؤھلة لوضع مخطط لھذه  اإلسكوا للتكنولوجيا من أجل التنمية مركزإنشاء ضمن مبادرة 
  .الدراسة، فضالً عن مھمته الرئيسية في تنسيق جھود البحث والتطوير على مستوى المنطقة

  
واعتبروا أن تعزيز  . وفير جميع الوسائل الالزمة لتشجيعهبداع وتأھمية اإل وتطرق المشاركون إلى  - 38

التعاون والتكامل في البلدان العربية يتطلب إرادة سياسية لتوطيد التعاون على المستوى الوطني ولتعزيزه 
  .على المستوى اإلقليمي

  
  تنظيم االجتماع  -ثالثاً

  
  االفتتاح  -ألف

  
لوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا، كلمة رحب فيھا ألقى السيد يوسف نصير، مدير شعبة تكنو  - 39

ووزير االقتصاد نطونية األ الجامعةدارة االعمال في إعميد كلية بالمشاركين بحضور السيد دميانوس قطار 
المسائل الرئيسية المتعلقة بتطوير قطاع في كلمة االفتتاح وتناول السيد قطار   .والتجارة السابق في لبنان

الحد تلك المتعلقة بسيما  األعضاء في اإلسكوا، والالعربية ويا المعلومات واالتصاالت في البلدان تكنولوج
  .األدنى لمعدل العائد الداخلي وھامش الربح

  
من المبادرات العامة إلى المبادرات الخاصة في قطاع االتصاالت، من الضروري  لففي ظل التحو  - 40

ويجب أن يترافق االبتكار   .بسعر معقول ھا وإتاحتھا للجميعالمحافظة على استمرار الخدمة وجودت
ر المتحدث بانھيار صناعة وبعد أن ذكَّ . لمحتوى من أجل استدامة النموبا مستمرالتكنولوجي مع اھتمام 

ترليون دوالر من قيمة السوق، ركز على ضرورة توخي الحذر في  2.8االتصاالت وخسارة ما يعادل 
ونظراً إلى دور تكنولوجيا .  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تجربة مماثلةالتمويل لتجنب وقوع 

المعلومات واالتصاالت في مجالي اإلعالم والتعليم في منطقة تتوق شعوبھا الفتية إلى التواصل مع العالم 
  . لجذب االستثمارات إليهواالنفتاح عليه، يعتبر ھذا القطاع أساساً لالقتصاد الوطني، ورافداً لتطويره، وعامالً

  
.  وتتعلق التحديات التي يواجھھا تطوير القطاع في المنطقة العربية بالتعلم والثقافة والسياسة  - 41
ھنا من النظر في طريقة  وال بد . لومات تتطلب تعليماً والتعليم يشمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمعفال
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ل من مجتمع مكن تعزيز األبحاث العلمية للتحوية في المنطقة، كما يالتعاطي مع المعلومات والتعبير والحر
ضرورية لالستثمار للمخاطر  الةواإلدارة الفع . استھالكي إلى مجتمع إنتاجي يملك القدرة على االستدامة

واألخطاء .  ر البيانات الصحيحة التي تسمح بإجراء تحليل واضح لعناصر السوق المتداخلةتوفب وتتطل
ل من حجم يز على المقاييس الضيقة التي تقلل تحدياً للجھات المعنية في ھذا القطاع، حيث التركتشك الشائعة

  .المخاطر، وتھمل أنواع المخاطر، وتحّد من الشفافية في التواصل بين القطاعين العام والخاص
واالتصاالت، ودور ومن الضروري إتاحة البيئة المؤاتية لألعمال لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات   - 42

فھو يتضمن القيام بالمبادرات ودعم االبتكارات عبر إنشاء صناديق  . ةالحكومات أساسي من نواحٍ عد
نتاج إكاً للنمو االقتصادي من خالل ليصبح محر خاصة، وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

في عملية صنع القرار، ودعم المشاريع المعرفة، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني 
 ويمكن أن يؤدي.  المعنية بحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالحجم والصغيرة والمتوسطة 

في المائة من الموارد  59ويجب أن تكون نسبة  . عزيز اإلنتاجية والنمو االقتصاديتطوير ھذا القطاع إلى ت
في المائة من المنظمات  26المعلومات واالتصاالت من الحكومات، ونسبة المالية لتطوير قطاع تكنولوجيا 

والنقاش ال يزال  . في المائة من المجتمع المدني 4في المائة من قطاع األعمال ونسبة  11الدولية، ونسبة 
لفقر نتاجية، ويحد من االمعلومات واالتصاالت أن يزيد اإلدائراً حول ما إذا كان بإمكان قطاع تكنولوجيا 

  .ويحّسن نوعية حياة المواطنين
  

وبعد األزمة المالية، طلبت المؤسسات الخاصة في العالم كالمصارف وشركات االتصاالت من   - 43
وفي المنطقة العربية، يجب على شركات القطاع الخاص أن تتعامل مع الحكومات .  الحكومات تعويمھا

ة بينما تعطي القطاع الخاص اإلدارة القيادية مع بصيغة تمكّن الحكومة من الحصول على غالبية الملكي
منطقة مع شركاء على مستوى  ويمكن إنشاء صندوق لكل . ألرباحاالتشارك في اإلنفاق على األبحاث وتقاسم 

مما يعزز إنتاج تكنولوجيا ) في المائة قروض ميّسرة 40واستثمار رأسمالي في المائة  60(المؤسسات 
ويمكن أن ينشئ كل صندوق  . اً عن االكتفاء بتسھيل التجارة واالستھالكالمعلومات واالتصاالت عوض

ومع الجامعات وتكون له سوق فرعية في سوق األسھم  الحجم شراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة
  .من ذوي المعرفة ينلمالشباب وجذب العا لدىلخلق حافز  تمكينيةبتھيئة بيئة  فذلك يسمح . العربية

  
  رالحضو  -باء

  
مشاركاً منھم مسؤولون حكوميون عن وضع وتطبيق السياسات  27شارك في االجتماع   - 44

واالستراتيجيات الوطنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخبراء من المنطقة وبلدانھا ملّمون 
الجتماع خبراء وقد شارك أيضاً في ھذا ا  .بأوضاع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وآفاقه ومشاكله

  .وترد قائمة المشاركين في مرفق ھذا التقرير . من القطاع المالي يعملون مع شركات ھذا القطاع
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  (*)المرفق
  

  المشاركينقائمة 
  

  األردن
  

  الدكتور إدوارد جاسر
  محلل نظم رئيسي

  الجمعية العلمية الملكية
  1438: .ب.ص

  ، عمان11941الجبيھة 
  

  السيد غازي القاروط
  الھيئة اإلداريةرئيس 

  الجمعية األردنية للحاسبات
  11195، 950183.: ب.ص
  عمان

  
  السيد ھشام القطان

  مؤسسة ھشام القطان/المدير العام
  921472: .ب.ص

  11192عمان 
  

  الجمھورية العربية السورية
  

  الدكتور بشير المنجد
  كلية الھندسة
  جامعة دمشق

  ، دمشق10316: .ب.ص
  

  المھندس وائل عبيد
  تكنولوجيا المعلومات  مستشار

  وتقنية المعلوماتوزارة االتصاالت 
  شارع عبد

  ، دمشق5582: .ب.ص
  

  المھندس محمد فراس بكور
  رئيس مجلس اإلدارة

  االتحاد العربي لمزودي خدمات االنترنت واالتصاالت 
  ، دمشق31578: .ب.ص

  
  السودان

  
  السيد أكرم محمد أحمد

  مھندس تكنولوجيا المعلومات 
  لعلوم والتكنولوجياوزارة ا

  المھندس سؤدد محمود حسين
  التخطيط والبرامج إدارةمدير 

  المركز القومي للمعلومات
  

  عمان
  

  السيد طالل سليمان الرحبي
  رئيس قطاع اإلعالم والتوعية

  ھيئة تقنية المعلومات
  1807: .ب.ص

  
  فلسطين

  
  السيد ليث قسيس

  مستشار/مدير عام
  ات الفلسطينيلوجيا المعلومواتحاد شركات تكن

  رام اهللا 2460: .ب.ص
  

  لبنان
  

  الدكتور دميانوس قطار
  عميد كلية اإلدارة

  ووزير سابق لالقتصاد والتجارة
  جامعة األنطونية

  
  الدكتور نيقوال روحانا

  مدير
  بيريتيك

  بيروت 11-7503: .ب.ص
  

  السيد سامي بيضون
  شريك إداري

  بيريتيك
  بيروت 11-7503: .ب.ص

  
  السيد فادي مبارك

  مدير عام
  شركة سيسكو سيستمز
  2011-5803ساحة النجمة بيروت 

  الطابق الثالث 
  5480: .ب.ص

  

                                                      

 .صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني(*)  
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  )تابع( لبنان
  

  السيدة سالم يموت
  مدير برامج

  شركة سيسكو سيستمز
  2011-5803ساحة النجمة، بيروت 

  الطابق الثالث
  5480: .ب.ص

  
  السيد جورج عقيقي

  مدير
  شؤون الشركات

  الشرق األوسط وأفريقيا
  كة سيسكو سيستمزشر

  ساحة النجمة
  2011-5803بيروت 

  الطابق الثالث
  5480: .ب.ص

  
  السيد رجائي الخادم

BDM Emerging Markets  
  الشرق األوسط وباكستان

  مايكروسوفت
  ، بيروت11-1850: .ب.ص

  
  السيد كمال شحادة

  رئيس الھيئة اإلدارية
  الھيئة المنظمة لالتصاالت

  ، حسين األحدب200مرفأ 
  بيروت

  
  السيد حسن حجازي

  رئيس مجلس إدارة/اقتصادي
  ذي ايكونومست ھوس

  زريةابناية الع
  وسط بيروت

  2026-6601: .ب.ص
  

  السيدة رغدة جابر
  مستشار

  وزارة المالية
ـ    ، الطابق الرابعUNDPمكاتب ال

  ساحة رياض الصلح، بيروت
  
  
  

  مصر
  

  الدكتور أحمد الشربيني 
  تمعلومامساعد وزير االتصاالت وتكنولوجيا ال

  لالتصاالت القوميمدير المعھد 
  أكتوبر 6القرية الذكية، 

  
  السيدة نجوى ابراھيم الشناوي

  مدير مركز معلومات
  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  ، القاھرة1القرية الذكية، البناية ب
  

  السيد ياسر علي راغب
  وكيل وزارة

  الجھاز المركز للتعبئة العامة واإلحصاء
  ، شارع صالح سالم2086: .ب.ص
  نصر، القاھرة مدينة

  
  المملكة العربية السعودية

  
  السيد خالد الدوغان
  محلل أنظمة ومصمم

  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات
  3735الرياض 

  11481رمز بريدي 
  

  السيد فھد بن مصلح المطيري
  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات

  3735الرياض 
11481  

  
  اليمن

  
  د محمد الزارعيالسي

  أستاذ مشارك
  ھندسة حاسوب
 جامعة صنعاء

  
  جامعة الدول العربية

  
  السيد خالد فودة

   رئيس قسم تقنية المعلومات
  االتصاالت وتقنية المعلومات إدارة

  جامعة الدول العربية
  11643: .ب.ساحة التحرير، ص

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
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