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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  
  

 رـتقري
 

  ورشة العمل حول تكنولوجيا االتصاالت الجديدة من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية
  2005يوليو /تموز 13-11بيروت، 

  

  ملخص
  

وشركة ألكاتيل في تنظيم ورشـة  ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  تركتاش  
 13-11بيـروت،  (العمل حول تكنولوجيا االتصاالت الجديدة من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعيـة  

، 2005ينـاير  /كانون الثاني 27 بين اإلسكوا وألكاتيل المؤرخالتفاهم  عمالً بكتاب، )2005يوليو /تموز
وفي إطار خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات، الرامية إلى تسـخير تكنولوجيـا المعلومـات    

مـن ثمانيـة    مشـاركاً  41وحضر ورشة العمل  . الفقرلتوفير فرص العمل وتخفيف حدة واالتصاالت 
ممثلـون  ن، ووء دولي، وخبراتهامشغلي االتصاالت ومزودي خدماو منهم ممثلون عن الحكومات،بلدان، 
  .المنظمات الوطنية والدولية واإلقليميةممثلين عن مؤسسات التجارية، والجمعيات، باإلضافة إلى عن ال

  
وهدفت ورشة العمل إلى الشروع باتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ المشاريع اإلقليمية الثالثة التـي    

 ،2004نـوفمبر  /تشـرين الثـاني   21في  دمشق،الذي عقد في اقترحتها ألكاتيل خالل منتدى الشراكة 
 23-22دمشـق،  (بالتزامن مع المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمـع المعلومـات   

التـي  رفع مستوى الوعي بالمشاريع الرائـدة   وكانت الغاية منها تحديداً ). 2004نوفمبر /تشرين الثاني
 وبنـاء  ،نظم معلومات األسواق ة وصيد األسماك باستخدامتسمح للمؤسسات التجارية العاملة في الزراع

 ؛لقطـاعين الخـاص والعـام   وتوفير إمكانية النفاذ العريض الحزمـة ل  ؛المشاريع لتنفيذ هذهالشراكات 
 ةوبعد تقديم العروض ومناقش . حضانة مشاريع االتصاالتلقليمي للشراكات الشراكة اإلواستخدام مركز 
تنفيـذ نظـم   ) أ: (في المجاالت التاليةاركون إلى عدد من المشاريع الرائدة المش خلصأفكار المشاريع، 

وتوفير إمكانية النفاذ العـريض  ) ب(معلومات السوق في مجال المنتجات الزراعية والخدمات الصحية، 
لنشر إمكانيـة  وضع إطار إقليمي و) ج(المراكز المجتمعية،  تعزيزالمحتوى التعليمي، و الحزمة، إلثراء

 هـذه ألكاتيل واإلسكوا تيسير تنفيـذ   تتولىومن المقرر أن .  في منطقة اإلسكواالحزمة العريض  اذالنف
وتـأمين  ، األمـوال دعم إعداد أوراق المفاهيم، والمساعدة في عملية جمع من خالل  المشاريع الرائدة، 
  .ألهداف المحددةتحقيقاً لتنفيذ عملية ال، ومتابعة الشراكات المالئمة
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  دمةـمق
  
  وشـركة ألكاتيـل لتكنولوجيـا    ) اإلسـكوا (ية لغربـي آسـيا   ركت اللجنة االقتصادية واالجتماعشتا  -1

االتصاالت والمعلومات في تنظيم ورشة العمل حول تكنولوجيا االتصاالت الجديدة من أجل التنمية االقتصادية 
وقد نُظّمت ورشة العمل في إطار خطة العمل اإلقليمية  ). 2005يوليو /تموز 13-11بيروت، (واالجتماعية 
لتـوفير فـرص العمـل    المعلومات، التي ترمي إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبناء مجتمع 
وتشكل ورشة العمل جزءا من األنشطة المشتركة التي تضطلع بها اإلسـكوا وألكاتيـل    . الفقروتخفيف حدة 

 .2005يناير /كانون الثاني 27في المؤرخ التفاهم  من خالل كتاب رسمياً اكتسبت طابعاًالتي و
  
وفـي   . ، بدور أساسي في بناء مجتمع المعلومات في غربي آسيامهامهاوتضطلع اإلسكوا، بموجب   -2

العالميـة   اتورشة العمل في إطار عمليـة التحضـير   عقدتسياق مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، 
 18إلـى   16س العاصمة من في تون عقدللمرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، التي ست

 .2005نوفمبر /تشرين الثاني
  
  ن الهدف من ورشة العمل الشروع باتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ المشـاريع اإلقليميـة الثالثـة    اوك  -3

 21دمشق، (خالل منتدى الشراكة في إطار مبادرتها حول الجسر الرقمي، وذلك ألكاتيل شركة التي اقترحتها 
الذي عقد بالتزامن مع المؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع ) 2004ر نوفمب/تشرين الثاني
 .)1()2004نوفمبر /تشرين الثاني 23-22دمشق، (المعلومات 

  
، سـعت ورشـة   )2(وإثر إدراج تلك المشاريع الثالثة في خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات  -4

تلك المشاريع التي تُعنـى   نفيذالشراكات لت بناءي بتصميم وتنفيذ مشاريع رائدة، والعمل إلى رفع مستوى الوع
علـى  ك، اسمإدخال نظم معلومات السوق إلى المؤسسات التجارية العاملة في الزراعة وصيد األ) أ: (بما يلي

  خـاص  لقطـاعين ال توفير إمكانية النفاذ العـريض الحزمـة ل  ) ب(تجاري ناجح في السنغال،  غرار نموذج
الحتياجات المحلية ا تلبيحضانة مشاريع االتصاالت التي ل ةقليميالشراكة اإلكز امرأحد استخدام ) ج( ،والعام

 .الهاتف النقّالمن خالل التطبيقات والخدمات ذات القيمة المضافة واستخدام البنية التحتية لشبكات 
  
ظـروف معيشـة المجتمعـات     حسينت) أ( :باالهتمام يتمجاالت العمل الرئيسية التي حظ وفيما يلي  -5

المرتكزة على نظم معلومات السوق وذلك من خالل استخدام ك، اسمالمحلية التي تعيش من الزراعة وصيد األ
  المؤسسـات التعليميـة والصـحية والحكوميـة،      رفـع كفـاءة  ) ب(تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت،   

من خالل إتاحة إمكانية النفـاذ العـريض   ء قدرات السكان بنا) د(الشركات على المنافسة،  ةتحسين قدر) ج(
  التـي يحتمـل أن    الفوائـد تحسين الخدمات التي يقدمها مشغلو االتصاالت وزيادة ) •(في المنطقة، الحزمة 

 .، وذلك بتطوير تطبيقات ذات قيمة مضافةالمحلية االقتصاديةوالتنمية االجتماعية تعود على 
  
لتنميـة  مشاريع رائدة تعـزز ا عن شاركين على النظر في عدد من األفكار وشجعت ورشة العمل الم  -6

ورقات مفاهيم لمشاريع إقليميـة   فيالمشاريع هذه أفكار  بلورةوينبغي  . االقتصادية في المنطقةو االجتماعية
وأعرب عدد من المشاركين عن اهتمامهم بالدخول في شـراكة لتنفيـذ بعـض هـذه      . ذات مكونات وطنية

ـ   .  أو بقيادتها/ريع والمشا  اتويمكن لإلسكوا وألكاتيل تيسير تنفيذ تلك المشاريع بتقديم الـدعم إلعـداد ورق

                                                      
تتوفر التفاصيل والوثائق المتعلقة بمنتدى الشراكة والمؤتمر اإلقليمي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمـع المعلومـات     )1(

  .www.escwa.org.lb/wsis/conference2/main.html: تاليعلى العنوان ال
  .13july/main.html-1www.escwa.org.lb/wsis/meetings/1: التاليهذه المشاريع على العنوان ل يتاح وصف  )2(
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التـي  ، وتحديد المنظمات الرائـدة  المالئمة الشراكات ضمان، وجمع األموالالمفاهيم، والمساعدة في عملية 
ويمكن أن تدخل ألكاتيل واإلسـكوا    .دةالمشاريع تحقيقاً لألهداف المحدالمشروع، ومتابعة تنفيذ  تلتزم بإنجاح

  .في شراكة لتنفيذ مشاريع مختارة عند الضرورة
 

  نتائج ورشة العمل  -أوالً
  
على قائمة بالمشاريع الرائدة  اتفقت خاللها مجموعات العملثالثة أيام،  على مدىورشة العمل  عقدت  -7

 هـذه وتهـدف   . لتنمية االجتماعية واالقتصاديةاغراض استخدام تكنولوجيا االتصاالت الجديدة أل الغاية منها
والخدمات الصـحية فـي    والسمكية المشاريع إلى تطبيق نظم معلومات السوق في مجال المنتجات الزراعية

 وذلك مـن خـالل مراكـز   المحتوى التعليمي  إمكانية النفاذ العريض الحزمة إلثراءوتوفير  ؛المناطق الريفية
 وستصدر . في منطقة اإلسكوا لنشر إمكانية النفاذ العريض الحزمةطار إقليمي وصياغة إ؛ المجتمعات المحلية

منتـدى  في لمشاريع الرائدة، وستعرضها على اإلنترنت لمفاهيم بالتعاون المستمر مع ألكاتيل ورقات اإلسكوا 
وبعـد   . لتغييـر قابلـة ل  فهي غير ثابتة بلقائمة الشركاء المحتملين  أما . الجهات المعنية لتناقشهاإلكتروني 

 . للمشـاريع الرائـدة   الالحقةالمراحل يجري البحث عن مستثمرين وممولين لتنفيذ  ،المفاهيم اتصياغة ورق
وصـف مـوجز لكـل    المشاريع، بما في ذلـك   وتتضمن األجزاء ألف وباء وجيم عرضاً ألبرز مالمح هذه

  .نيلالعامة واألنشطة الرئيسية والشركاء المحتممشروع، وجدول بأهدافه 
  

  بنظم معلومات السوق المتعلقةالمشاريع الرائدة   -ألف
  

  والسمكية تطبيق نظم معلومات األسواق في مجال المنتجات الزراعية  -1
  
نشر البنية التحتية لالتصاالت في المنـاطق   ضرورةنظم معلومات السوق إلى إنشاء يستند مشروع   -8

ويقدم هذا المشروع  . النقّالربح لمشغلي الهاتف مصدر المناطق و تلكباعتبارها عامالً أساسياً لتنمية الريفية 
ولشبكة  النقّالالبنية التحتية ألي مشغل للهاتف  يسهل تطبيقها باستخدامخدمات ابتكارية فعالة من حيث الكلفة و

 هذهوتشمل  . اليوميةوالصيادين خدمات ذات قيمة مضافة تساهم في تحسين حياة المزارعين  وهياإلنترنت، 
  ، للصـيادين  معلومات عن األسـعار والمعـايير والممارسـات الفضـلى واإلنـذارات     ) أ: (الخدمات ما يلي

إدارة  سلسلة اإلمداد، وتضم سجل المزودين، ) ج(المساعدة التجارية، وتشمل إدارة الموارد واستغاللها، ) ب(
تقـديم العـروض   عوات إلـى  التسويق، ويشمل الـد ) د(والحصول على القروض، والتحليالت والضوابط، 

  .والمفاوضات والمعامالت
  

  والسمكية تطبيق نظم معلومات السوق في مجال المنتجات الزراعية  -1الجدول 
  

تعزيز وصول أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي إلى السوق، وإتاحة الفـرص التجاريـة لهـم،    
متعـدد  مثـل نظـام التراسـل     الالنقّوتحسين ظروف معيشة المزارعين باستخدام تكنولوجيا الهاتف 

 .نقالةاإلنترنت الشبكة الرسائل القصيرة وم االوسائط ونظ

 الهدف العام

  ألسواق القطاع الزراعي إعداد دراسة جدوى، تشمل تحليالً 
  إعداد دراسة مالية وفنية عن تصميم المشاريع وتنفيذها 
  تطوير تطبيق نظم معلومات السوق 
  مشروع رائد تنفيذ 
  المشروع تقييم نتائج 
 .المزيد من المناطق الريفيةمشاريع مماثلة لتغطية  بريادةنشر نتائج المشروع، وذلك  

 األنشطة الرئيسية

المجتمعـات   تنميةالهيئات العامة والخاصة، والجمعيات، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال   الشركاء المحتملون
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، ومطـورو  نقالت، ومشغلو الهاتف الة، ووزارات الزراعة واالتصااليالزراعالتنمية المحلية الريفية و
 .التطبيقات، والمانحون

يزيـد   ممـا ، النقال لكل مستخدممشغلي الهاتف متوسط إيرادات في تحسين كذلك يساهم المشروع و  -9
 .على نطاق أوسعالخدمة لمناطق الريفية التي ال تحظى بخدمة كافية، ويفضي إلى انتشار ا ةتغطي

  
معلومات السـوق   الستخدام نظامالشراكات  ءانب المشاركون من لبنان عن اهتمامهم بفرص بوأعر  -10

مـانوبي وهـي شـركة معنيـة      أجرتها شركةلسنغال، التي في افي لبنان، وبتفاصيل دراسة الحالة الناجحة 
 . نوب أفريقياتتمتع بخبرة رائدة في نظم معلومات السوق في السنغال وجوبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

مؤسسـة   :ية في لبنـان عازرالمنتجات ال لاجم معلومات السوق إلى مان في إدخال نظيالشركاء المحتملمن و
شـركة  رينيه معوض، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنـان، ووزارة الزراعـة، و  

  .مانوبي
  

م بإطالق نظام معلومات السوق لصـالح  وأعرب مشاركون من شركة سبيستل في اليمن عن اهتمامه  -11
وستعقد ورشة عمل تضم شركات ألكاتيل ومانوبي وسبيسـتل فـي   .  المزارعين وصيادي األسماك في اليمن

  .اليمن في األشهر المقبلة وذلك بهدف إطالق هذا المشروع
  

الحتياجـات   قـاً م معلومات السوق وفاوأيد مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في األردن تكييف نظ  -12
األردن، بهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين سبل معيشتهم، ولخلق  غورالمزارعين في 

منظمـة  بدور المركز تكنولوجيا المعلومات الوطني  يمكن أن يضطلعو . فرص العمل في المجتمعات الريفية
شـركة لتطـوير   ت غير الحكومية المحليـة، و شمل وزارة الزراعة، والمنظماتيمكن أن في شراكة رائدة، ال
  .مانوبيشركة لتطبيقات على غرار ا
  

  م معلومات األسواق في مجال الخدمات الصحيةاتطبيق نظ  -2
  

أنحـاء   مختلـف  يرمي هذا المشروع إلى إتاحة المعلومات الطبية للمناطق الريفية والمحرومة فـي   -13
  وتكنولوجيـا نظـم التراسـل بالوسـائط      نقالـة فيها الهواتـف ال الالسلكية، بما  المنصاتالمنطقة، باستخدام 

  وباإلضافة إلى توفير المعلومات الصـحية العامـة، يمكـن أن يتـيح      . المتعددة والمساعد الرقمي الشخصي
المساعدة الطبيـة  االستشارات و مما يسهلالنائية، و المناطقالرعاية الصحية في  موظفيالنظام الوصول إلى 

  .وارئفي حاالت الط
  

  م معلومات السوق في مجال الخدمات الصحيةاتطبيق نظ  -2الجدول 
  

الوصـول   إتاحةالطوارئ وخدمات المتابعة للمناطق الريفية، بهدف  حاالتتقديم الخدمات الطبية في 
وقت السفر، وإنشاء قاعدة بيانات مركزيـة   تقصيرالطوارئ و حاالتالسريع إلى الرعاية الصحية في 

ض تكاليف السفر واإلقامـة  يخفتفي المنطقة، و ةالشخصي ةسجالت الطبيالية الصحية ولخدمات الرعا
 في المدن

 الهدف العام

إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على عناوين الموظفين والمؤسسات الطبية التي تقدم خدمات الرعايـة   
  الصحية، تشمل األطباء والممرضين والمستشفيات

نظام التراسل بالوسائط المتعددة، األمر الذي يسـمح لهـم   ل صلحت نقالةدين بهواتف فيتزويد المست 
والخدمـة العامـة لالتصـال     نقالةالالهواتف بالوصول إلى خدمات الصحة اإللكترونية بواسطة 

 األنشطة الرئيسية
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ويمكن موظفي الدعم من تحديد مواقع المرضـى فـي حـاالت     ،بواسطة الراديو باستخدام الرزم
 الطوارئ

  
  )تابع( 2الجدول 

  
دين مـن الوصـول إلـى    فيوبرمجته لتمكين المست ةالالسلكي اتتصميم موقع لبروتوكول التطبيق 

  الطبيب، وإرسال نتائج االستشارات أو تلقّيهـا، وتشـمل مـثالً    اتالخدمات، ومنها متابعة زيار
تطور األمراض، واالتصـاالت فـي    متابعةصور األشعة ونتائج فحوص الدم، وبرامج التلقيح، و

  حاالت الطوارئ
بواسطة  ةالالسلكي اتتطوير نظام إلدارة المحتوى وتركيبه من أجل إدارة موقع بروتوكول التطبيق 

 .العالمية واجهة الشبكة

 األنشطة الرئيسية

وزارات الصـحة، ووزارات الشـؤون   : نقابات األطباء والصيادلة، من الكيانات التجارية: من األفراد
لكفالـة تحديـد   ( النقالةالخدمات، ومشغلو الهواتف /ين، ومزودو التطبيقاتاالجتماعية، وشركات التأم

، والمنظمـات غيـر الحكوميـة المحليـة أو مجموعـات      )على الصعيد الوطني حجمهااألولويات و
 .المتطوعين، والمانحون

 الشركاء المحتملون

  
  للنفاذ العريض الحزمةمشاريع رائدة   -باء

  
  المحتوى التعليمي في ةحزمة العريضالاستخدام   -1

  
أن تعزز الخيارات التعليمية المتاحة للطـالب النـاطقين باللغـة     ةحزمة العريضاليمكن لتكنولوجيا   -14

في مواقـع   المنتشرينلكتروني، يرمي هذا المشروع إلى مساعدة الطالب اإلالتعلم نمط وباستخدام  . العربية
  خيـارات تعليميـة    بإتاحـة و . يتسم بالمرونـة ول زمني جدفي إطار أهدافهم التعليمية  تحقيقمتفرقة على 

رأس المال البشري ويحسن  يكونأن  الهامالتقليدي وغير التقليدي، يمكن لهذا التدريب النظام إضافية لطالب 
  .في المنطقةالتنافسية للقوى العاملة قدرة ال
  

  المحتوى التعليمي في ةحزمة العريضالاستخدام   -3الجدول 
  

 تطـوير محتـوى التعلـيم    وبالتـالي تعزيـز  في مرحلة التعليم العالي،  نفاذ العريض الحزمةإتاحة ال
المحتوى العربي، وبالتالي إثراء التطبيقات الحالية للـتعلم اإللكترونـي بزيـادة     وتحسيناإللكتروني؛ 
فيديو، والبث ، ومنها التحاور بواسطة الأساليب التعليم المتزامنوالتشديد على  ؛الجودة تحسينالتفاعل و

 الصوتي، والتراسل باتجاهين

 الهدف العام

  ةالعريض الحزمةمنافع تكنولوجيا  التي يمكن أن تستفيد منتحديد المنتجات التعليمية  
  التعلّم اإللكتروني منصاتتطوير مناهج ابتكارية وجديدة ونشرها باستخدام  
 المستفيدينمدارس ومجموعات أكبر من المواضيع وال نشر النظام وتوسيع نطاقه ليشمل عدداً 

 األنشطة الرئيسية

ووزارات  ؛م عن بعد من القطاع الخاص، مثل الجامعة العربيـة المفتوحـة  يو التعلمدقوم ؛الجامعات
 التربية والتعليم العالي

 الشركاء المحتملون

  
ربيـة السـورية   من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في الجمهورية الع وناقش مشاركون  -15

وال سـيما  على الحاجة إلى المحتوى التعليمي التكنولوجي في التعليم العالي في ذلك البلد،  واشددوالمشروع، 
قيـادة  وأعرب مدير المعهد عن استعداد المعهـد ل .  في ظل النقص في األساتذة المتخصصين في التكنولوجيا

 .التركيز على التعليم اإللكتروني مع المشروع في الجمهورية العربية السوريةهذا تنفيذ 
 

  المراكز المجتمعيةالنفاذ العريض الحزمة في   -2
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مـن خـالل المراكـز     في المناطق الريفية ةحزمة العريضاليرمي هذا المشروع إلى نشر تطبيقات   -16

   تنويعـاً و جـودة ة بخدمات في مجال االتصاالت ال تقـل  الريفي اتالمجتمع وبالتالي تزويد، المجتمعية القائمة
وهذا المشروع مفيد على نحو خاص للتطبيقات التي تحتـاج   . الحضرية المناطقالمتوفرة في عن الخدمات 

ومن شأن المشـروع أن يمهـد    . ، ومنها تلك القائمة على التكنولوجيا المتعددة الوسائطةحزمة العريضالإلى 
لكتروني، والحكومـة اإللكترونيـة، وتطـوير    الطريق لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة على غرار التعلّم اإل

  .المحتوى الرقمي
  

  المراكز المجتمعية النفاذ العريض الحزمة في  -4الجدول 
  

ـ  منح المجتمعات المحلية، وال ر سيما في المناطق الريفية، إمكانية الوصول السريع والموثوق والميس
 يقات الحكومة اإللكترونيةإلى اإلنترنت، وبالتالي نشر شتى الخدمات اإللكترونية وتطب

 الهدف العام

في مراكز مجتمعية مختارة، وتـوفير   أجهزة استقبال لخطوط المشتركين الرقمية الالمتماثلةتوفير  
هـذه  خدمات اإلنترنـت فـي   لدى مزودي الرقمية  أجهزة النفاذ التعددي إلى خطوط المشتركين

  المراكز
، اآلنـي م، ومنها التدريب ار االجتماعي االقتصادي الهتوفير التطبيقات المتعددة الوسائط ذات األث 

  والتعلّم اإللكتروني، والثقافة اإللكترونية
 مـن   تـأتي بـه  وما  الحزمة العريضةحملة توعية، وذلك بالتدريب على مختلف تطبيقات  تنظيم 

 منافع في المجتمع المحلي

 األنشطة الرئيسية

 الشركاء المحتملون ومزودو خدمة اإلنترنتوزارات االتصاالت، ومشغلو الخطوط الثابتة، 
  

والمؤسسـة   ،وزارة االتصال والتقانة المؤلف من ممثلين عنالجمهورية العربية السورية،  ناقش وفد  -17
الحاجة إلـى إنشـاء   من حيث سيما  العامة لالتصاالت والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، المشروع، وال

لد، كما أبدوا اهتمامهم بأن يصبحوا شركاء في تنفيذ المشروع فـي الجمهوريـة   مراكز مجتمعية في ذلك الب
  .الرائدة للمشروع الجهةالعربية السورية، على أن تكون المؤسسة العامة لالتصاالت 

  
  في منطقة اإلسكوا ةحزمة العريضال لنشراإلطار اإلقليمي   -3

  
قة عمل إقليمية تمثل مختلف أصـحاب المصـلحة   إنشاء فر علىهذا المشروع الرئيسي لالمبدأ  يرتكز  -18

 األسـاليب وهذا اإلطار الذي يشـمل   . على الصعيد الجماعيلوضع إطار تنظيمي وتجاري إقليمي واعتماده 
فـي  يضـطلع   إذ . مظلة مرجعية للمنطقـة يمكن اعتباره العملية المستندة إلى الوقائع والممارسات الفضلى، 

إزاء الهيئات المنظمـة   األوروبية في المفوضية ةحزمة العريضالتؤديه أطر  الذي دوربدور مماثل لل المنطقة
ع يتشـج  علـى بالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية  أن تعمل فرقة يمكنهاهذه الما تُنشأ عندو . األوروبية

الميدانيـة  كما يمكنها أن تقود التجـارب   . الحكومات وصانعي السياسات على االنضمام إلى اإلطار اإلقليمي
 .ةحزمة العريضخدمات ال، مسرعة بذلك انتشار والمشاريع الرائدة

  
  في منطقة اإلسكوا لنشر الحزمة العريضةاإلطار اإلقليمي   -5 الجدول

  
ـ  لنشـر ا مساعدة البلدان األعضاء في اإلسكوا على إنشاء إطار إقليمي وتجاري  ؛ ةلحزمـة العريض

ـ احزمة الدمات تخطي الحواجز التي تحول دون انتشار خو هـج قائمـة علـى    واقتـراح نُ  ة؛لعريض
 عية بغية إيجاد بيئة مالئمة لالنتشارقالممارسات الفضلى الوا

 الهدف العام

  ةالعريضالحزمة انتشار  ترعىإعداد دفتر وقائع يصف المبادئ التوجيهية التي  
ها فرقـة عمـل   ، يمكن أن تحدداونماذجه اوحلولهة العريضنشر الحزمة آلية لتعزيز إطار  وضع 

 من كافة أرجاء منطقة اإلسكوا رواد في هذا المجالمؤلفة من 

 األنشطة الرئيسية
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والمنظمات الدولية واإلقليمية، ومنها المكتـب اإلقليمـي    ؛المنظمات غير الحكومية الوطنية واإلقليمية
 والمفوضـية العربية، ، واإلسكوا، وجامعة الدول الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكيةالعربي لالتحاد 

السـلطات  ووزارات االتصـاالت و  ؛والمشغّلون، والبائعون ومزودو خـدمات اإلنترنـت   ؛األوروبية
 التنظيمية

 الشركاء المحتملون

  إقليمي لتعزيز مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االبتكارية محور  -جيم
  

يمكن للمشـروع المقتـرح   ، في القاهرةاإلقليمي ة الشراك ركزم فيإلى تجربة شركة ألكاتيل  استناداً  -19
الشركات، بتقـديم الـدعم    انطالقإنشاء حاضنة إقليمية قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتيسير 

 علىبلدان المنطقة  مساعدةالنموذج  بإمكان هذاو . تكوينهافي مرحلة  لرواد المشاريعالمالي والفني واإلداري 
  .مجتمع المعلومات بناءالجهود الوطنية واإلقليمية ل االستفادة من

  
  إقليمي لتعزيز مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االبتكارية محور  -6الجدول 

  
تكنولوجيـا المعلومـات    فـي مجـال  تعزيز النماذج االبتكارية لحضانة الشركات الناشـئة الجديـدة   

 لعام والخاصالشراكة بين القطاعين ا من خاللواالتصاالت 
 الهدف العام

إقليمي لتعزيز مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االبتكارية، بغية تقديم الدعم  محورإنشاء  
  المرحلة األولى الواردة اعتباراً منالطلبات مراجعة مراحل معالجة اإلداري، و

اسـتخالص  جديـد، و عقد ورشة عمل إقليمية لصانعي القرار في المنطقة حول نموذج الحاضنة ال 
  من نجاح تنفيذ نموذج الحاضنة في مصر والنتائج الناجمة عنه العبر

تتضمن الوثائق ذات الصـلة   ،الالزمة لبدء التشغيل المعلوماتمساعدة البلدان بنشر مجموعة من  
ـ اإلرشاد الحكومة الراعية للمشروع في صـياغة السياسـات المالئمـة ودر    توجيهيةومواد    ةس
 النموذج الجديد مع أساليب الحضانة القائمةتكامل احتمال 

 األنشطة الرئيسية

 وزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت، ومؤسسـات التعلـيم العـالي والبحـوث، وشـركات       
 إرشاد ألكاتيل واإلسكوا ودعمهمابتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابعة للقطاع الخاص، 

 الشركاء المحتملون

  
  يع ورشة العملمواض  -ثانياً

  
  نظم معلومات السوق  -ألف

  
استهلت ورشة العمل بمراجعة مسألة الفقر والبطالة في غربي آسيا، وتسليط الضوء علـى خطـورة     -20

وبعد ذلك تنـاول  .  الحالة االجتماعية الراهنة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة عدم االستقرار في المنطقة
  معلومات السوق في المؤسسات العاملة فـي مجـالي الزراعـة وصـيد      المشاركون موضوع استخدام نظم

لتوليد فـرص  فرص تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشملت المناقشة استعراضاً لمختلف  . السمك
معدات التي يسعها الوتكنولوجيا المرتكزة على اإلنترنت لتطبيقات البرمجيات  وموجزاًالفقر، العمالة وتخفيف 

ألهمية المحتوى الرقمي العربـي،   قتضبوتال ذلك استعراض م . إلى المعلومات نفاذالسكان وزيادة ال تمكين
 .التنفيذ أساليببشأن مختلف المكونات الالزمة لوضع  مناقشةو
  

: التنفيذ المقترحة على التخفيف من حدة الفقر في غربي آسيا باتخاذ اإلجراءات التاليـة  أساليبتركز   -21
الفقراء وبناء قدراتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مما يعـزز فرصـهم بتحقيـق    تمكين ) أ(

والشـركات الصـغيرة   ريادية تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير أنشطة ) ب( ؛مداخيل أعلى
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جديدة في تلك  رص عملفبالتالي يوفر والمتوسطة الحجم، مما يحسن اإلنتاجية والقدرة على المنافسة والنمو و
  .المجاالت

  
مبدأ توجيهيـا   اخطة استراتيجية باعتبارهل نظر المشاركون في الخطوط العريضةالسياق،  هذاوفي   -22

  للتحفيز على اتخاذ اإلجراءات الوطنية واإلقليمية الرامية إلى تسخير تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت    
إنمائية لصالح الفقراء وتشمل هذه الخطة سبع سياسات  . الفقر في منطقة اإلسكوالخلق فرص العمل وتخفيف 

 .ذا أولوية للمنطقة مشروعاً 20و ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتترتكز على 
  

  خدمـة معلومـات   إلـى  المجـاني  بإمكانية النفـاذ  لمزارعين لتزويد امشروع نفّذ في السنغال وكان   -23
التجـارة   ياستخدام نظم معلومات السوق في المؤسسات العاملة فـي مجـال  في مجال  تجربة ناجحةالسوق، 

سوناتل التـي تتـولى تشـغيل    شراكة بين ألكاتيل ومانوبي ومن خالل وتحقق هذا المشروع  . وصيد السمك
ـ  شاملة على صـعيد االتصـاالت،    حلوالًتحديداً وقدمت ألكاتيل  . النقالة في السنغالالهواتف     تبينمـا تول

وخدمات األعمال التجارية ونشرها في القطاعـات الزراعيـة    النقالةمانوبي تطوير تطبيق خدمات اإلنترنت 
ووفر هذا المشروع لألعمال الزراعية التي تقدم خدمات ذات قيمة مضافة نماذج تجاريـة  .  والمناطق الريفية

إلـى   نوبي نظام معلومات السوق استناداًكذلك، طورت ما  .نقالةتصاالت الالنظام العالمي لال مشغّليلناجحة 
معلومات مجانيـة يوميـة    المستفيديننظام إرسال الرسائل القصيرة واإلنترنت، وقدمت للمزارعين والتجار و

التفـاوض   إمكانيـة لمـزارعين  لالوصول إلى معلومات السوق  أتاحو . ةعن أسعار منتجات السوق الزراعي
وبدأ العمل مؤخراً على   .وبالتالي زيادة عائداتهمبديلة لمنتجاتهم،  للحصول على أسعار أفضل وإيجاد أسواق

مشروع ريادي آخر لصالح المزارعين في جنوب أفريقيا من خالل شراكة بين ألكاتيل ومـانوبي وفوداكـوم   
 .التي تتولى تشغيل الهاتف النقال في جنوب أفريقيا

 
  (DSL)الرقمي  بواسطة خط المشتركالنفاذ العريض الحزمة تطوير   -باء

  
، وهي تسمية عامة تسـتخدم   xDSLعلى شكل  اوتطوره ةحزمة العريضالركّز النقاش على مفهوم   -24

  باعتبارهـا وسـطاً لإلرسـال     ةحزمة العريضالوعرفت  . خط المشترك الرقمي تتكنولوجيا جميعلوصف 
ويمكـن   . على التحميل والتنزيل ل مجموع القدرةثوهذه القدرة تم ،كيلوبت في الثانية 256 ال تقل سعته عن

من التطبيقات التي تتراوح بين التدفق السمعي وتطبيقـات   واسعاً أن يتحمل نطاقاً اإلرساللهذا المستوى من 
ـ بواسطة الالمعلومات الجديدة  تنقلهي تكنولوجيا  xDSLوفي سياق ذلك التعريف،  . الفيديو  ةحزمة العريض

  .سطة خطوط هاتف نحاسية عاديةإلى المنازل والشركات الصغيرة بوا
  

لتكنولوجيا ، بينت عملية المراجعة إلى بحث قامت به مجموعة المستشارين العرب واستناداً  -25
قدم خـدمات خـط المشـترك    ت بلداً 22فقط من أصل  عربياً اًبلد 13أن  xDSLوالحزمة العريضة 

ألردن واإلمارات العربيـة  ، قام كل من ا2004سبتمبر /وبحلول أيلول.  xDSLالرقمي على شكل 
مان وقطر والكويت المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والجمهورية العربية السورية والسودان وع

وقدمت تونس .  الالمتماثلومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية بنشر خط المشترك الرقمي 
هذه  13ت البلدان المتبقية وعددها للزبائن من الشركات، بينما قدم الالمتماثلخط المشترك الرقمي 

وفي حين قدمت كل البلدان خدمات خط المشترك الرقمي  . والمنازل من الشركاتالخدمة للزبائن 
كيلوبت للمنازل، لم تقم إال أربعة بلدان فحسب، وهي األردن وقطـر   256من نطاق  المتماثلغير 

كيلوبـت،   256كيلوبت، و 128: كلها والكويت والمغرب، بتوفير خدمات بنطاقات السرعة األربعة
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ويختلف مجموع التكلفة السنوية لخط المشترك الرقمـي غيـر    . كيلوبت 1 024كيلوبت، و 512و
نسبة إلـى  ، وقد قورنت التكاليف باستخدام المعدالت الشهرية وآخر بين بلد كبيراً اختالفاًماثل المت

  .نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
  

  ما زالت غير متـوفرة فـي العـراق وفلسـطين ولبنـان       xDSLبواسطة  الحزمة العريضةومع أن   -26
 قطـاع إلى أهميـة تحريـر    وتطرقت المناقشات . دخالها إلى تلك البلدان واألراضيإل هناك خططواليمن، 

ابط المتين إلى الر المنافسة في ذلك القطاع، ال سيما نظراًبوصفه أداه لتعزيز االتصاالت في المنطقة العربية، 
  .التكاليفانخفاض في أسواق أخرى بين القوى التنافسية وتحسين الخدمات و

  
تتمحور حول المستخدم وتهدف إلى تعزيز مجتمـع المعلومـات    ةلحزمة العريضل رؤيةوقد اقتُرحت   -27

طريقـة   ذلك بالشبكة العالمية باعتبارعلى وصل المجتمعات المحلية  ةوركّزت الرؤي . وتطويره في المنطقة
وفي  . جلب الثروات إلى تلك المناطق وبالتاليفي المناطق الحضرية والريفية، لألعمال إليجاد فرص جديدة 

إلـى تحسـين الرعايـة    تحديداً ؤدي ييمكن أن للتغيير، واالتصاالت قوة تحسين كون يذلك السياق، يمكن أن 
كذلك إلى تحسينات في الخـدمات العامـة    ويمكن أن يؤدي . ، خاصة في المجتمعات الريفيةالتعليمالصحية و

ـ   . العامة السالمةاألمن ومن قبيل الحكومة اإللكترونية و   الحزمـة  علـى أهميـة دور    ةوتشدد هـذه الرؤي
  .زيادة عدد المستفيدين من الشبكة ذاتها في قطاعي المنازل والشركاتفي  العريضة

  
هـذا   شملوقد .  تجربة فرنسا سة حالة تناولترفع الضوابط باالستناد إلى دراوقد استُعرضت مسألة   -28

 . ، والخطوات التي اتخذتها فرنسا لتشجيع المنافسة وقوى السـوق الحزمة العريضةالمثال مواضيع مثل تنظيم 
 في جميع مراحلالمنافسة تعزيز تطوير السوق و في ةالمنظّمالجهة وسلط هذا االستعراض الضوء على دور 

علـى  وتأثير ذلك  Local Loop Unbundlingتفكيك الدارات المحلية جلسة في مفهوم كما نظرت ال . سلسلة القيم
أهمية قصوى في تعزيـز  تفكيك الدارات المحلية ، اتخذت خدمات مثالً ففي النموذج الفرنسي . سوق التجزئة

ـ  جذري في إلى تحول  ى ذلك، وأدةحزمة العريضالالتعاون في مجال  ر سوق التوصيل في ذلك البلـد، األم
  .ةحزمة العريضالاستخدام التوصيل بلتوسيع نطاق الذي مهد الطريق 

  
ارتفاع معدالت الضرائب يحـد   اعتبر أنو . الجلسة دور الحكومات في تعزيز نمو السوق وتناولت  -29

االتصاالت الخاص والمشاركين في الورشة بالتفصيل قطاع وقد تحدث بعض ممثلي  . من التنمية االقتصادية
في المائة مـن العائـدات،    30عباء الضريبية التي يعانون منها، والتي بلغت في بعض الحاالت زهاء عن األ

عملية رفـع الضـوابط   ووافقت كل الجهات على أن  . التجارية أعمالهموشددوا على األثر السلبي لذلك على 
اإلطـار،   هـذا وفـي    .إرادة سياسية صلبةهذه العملية يستلزم عنصر محفز لتطوير السوق، وأن نجاح  هي

ـ  خدمات الشرح الوفد السوري بالتفصيل الجهود الرامية إلى توفير  باسـتخدام تكنولوجيـا    ةحزمـة العريض
WiMax  للحزمة العريضةمن البنية التحتية " المرحلة األخيرة"لتغطية. 

  
  التطبيقات ذات القيمة المضافةب المعنيمركز الشراكات   -جيم

  
مناقشات مع الشـركاء   وتلى العرضلشراكة الذي أنشأته ألكاتيل في القاهرة، ا ركزقُدم عرض عن م  -30

المتمثلة في حضانة األفكار االبتكارية المرتبطـة بـأدوات    وأهدافه وشُرح مفهوم مجال الشراكة . المحتملين
ـ الالشراكات المتينة  ءاناالتصال المالئمة التي تلبي االحتياجات المحلية، وفي ب  هـذا وفـي   . جـل األ ةطويل

ذات القيمة على األفكار االبتكارية المتعلقة بالخدمات  الشراكة الذي أنشأته ألكاتيل محفزاً ركزالسياق، اعتُبر م
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ووصفت ألكاتيل هدفها، وهو البحث عن شركاء مالئمين لتطـوير   . المضافة في قطاع االتصاالت في مصر
ألكاتيل في هذا الصدد السيطرة  تهدفولم   .حتياجاتلال المحتوى المحلي للمعلومات والخدمات المصممة وفقاً

شركاء نـاجحين فـي    بإدخالالحركة على الشبكة، وذلك  المساهمة في زيادةالخدمات الجديدة، بل  هذهعلى 
أن يحملـوا  المبتكرين لهذه الحاضنة الذين يفترض فـيهم  لجنة من الخبراء المحليين اختيار  وتتولى  .العملية
صـيل دعمهـا لهـؤالء الشـركاء     األكاتيل تف عرضتو . ألكاتيل دريبهم وإعدادهم على نهجلترائدة  أفكاراً

وبعد التخرج من مرحلة  . تقديم المساعدة الفنية لتحقيق خدمات ابتكاريةو العمل توفير مكانالمحتملين، ومنه 
  .التسويق ها في مجالالحضانة، تمنح ألكاتيل شهادة للشركة الناشئة وتدعم تدابير

 
  عملهـم   يباشـروا تلك العملية، ويفتـرض أن  في مصر من خالل مرشحين  ةخمس حالياًوقد اختير   -31
للتعاون مع اإلسكوا بغية تحويل المركز فـي   اًووضعت ألكاتيل خطط . الشراكة ركز، في أماكن عمل مقريباً

  .منطقة العربيةال في مختلف أنحاءحضانة الخدمات االبتكارية كي يقوم بالقاهرة إلى مركز إقليمي، 
 

وأشـارت شـركة   .  كلهـا المنطقة  هذا المركز سيعود بالفائدة علىتوافق عام على أن  كان هناكو  -32
التراسـل   هامـة فـي مجـال    أن العديد من الشباب في البلدان العربية يحملون أفكاراًإلى يمن في السبيستل 

إلى أن مركز الحضانة  وأشارت أيضاً . وتيةبالوسائط المتعددة ونظم إرسال الرسائل القصيرة والخدمات الص
المركـز فـي    صغر حجـم إال أن المشاركين أعربوا عن قلقهم حيال  . كبيرةقادر على أن يقدم لهم مساعدة 

المرشحين القادمين وإقامة مرشحين وحيال كلفة سفر استيعاب أكثر من خمسة أو ستة يمكنه ال القاهرة، الذي 
الشراكة في بلدان أعضاء أخـرى فـي    ركزاالهتمام الكافي الذي يحظى به م إلى ونظراً . من بلدان أخرى

في بلدان عربية أخرى أو إنشاء مكاتب فرعية متصلة بالمكتب اإلقليمي عبـر   التجربة اإلسكوا، يمكن تكرار
  آلية مع اإلسكوا بهدف البحث عن مرشـحين محتملـين    لوضعشددت ألكاتيل على أنها مستعدة و . اإلنترنت

 .المنطقة، على أن تشارك اإلسكوا في لجنة االختيار في
  

  ورشة العملتنظيم   -اًثالث
  

  المكان والزمان  -ألف
  

  .2005يوليو /تموز 13إلى  11قدت ورشة العمل في بيت األمم المتحدة في بيروت، من ع  -33
  

  االفتتاح  -باء
  

، المعلومات واالتصاالت في اإلسـكوا بزري، رئيس شعبة تكنولوجيا الافتتح ورشة العمل السيد عمر   -34
اإلشارة إلى التعاون بين اإلسكوا وألكاتيل، الذي بدأ  في سياقو . وأهدافهاالعمل ورشة  موضوعتطرق إلى و

بزري الضوء على المشاريع الثالثة التي تشملها خطـة  ال، سلّط السيد الهيئتينالتفاهم بين  كتاببتوقيع  رسمياً
لتوفير فرص العمـل  على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مجتمع المعلومات، مركّزاًالعمل اإلقليمية لبناء 

 رئيسـياً  عـامالً ذلك  باعتبارالشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة  ءانشدد على بو . الفقروتخفيف حدة 
 بنـاء  شدد على أنو . اإلسكوا لبناء مجتمع المعلوماتالتي تبذلها جهود الفي  ركناً أساسياًالمشاريع و إلنجاح

يزيد كثيراً من إمكانـات   أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني واإلقليمي جميعالشراكات والتعاون بين 
المحلـي   ينالمشاركين إلى تحديد المشاريع الرائدة، على الصعيد ممثل اإلسكواودعا  . تحقيق الفوائد المرجوة
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السياق، كـرر التـزام    هذاوفي  . الشراكات ت من خالل هذهالتي يمكن أن تأتي بفوائد إذا ما نفذواإلقليمي، 
  .المشاريع بتيسير هذهاإلسكوا 

  
، نائب رئيس الجسر الرقمي في ألكاتيل، الكلمة االفتتاحية باسـم ألكاتيـل،   دوألقى السيد تييري ألبران  -35

وتقـوم علـى   الجميع الضوء على مبادرة الجسر الرقمي التي تهدف إلى تحقيق مشاريع يستفيد منها  مسلطاً
  وذلك بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة على الصعيد المحلـي،   ،االستخدام االبتكاري للبنية التحتية لالتصاالت
ن سـبل معيشـة   يوترمي هذه المشاريع إلى تحس . خدماتهذه الال سيما في المناطق الريفية التي تفتقر إلى 

واستعرض الخطوات .  االتصاالت يمشغّللمتبادلة  بفوائدتأتي خدمات االتصاالت وفضل المجتمعات الريفية ب
من المشاريع الثالثة التي اقترحتها ألكاتيل في  ابتداءاتفاق الشراكة بين اإلسكوا وألكاتيل،  وضعالتي أدت إلى 

 في خطة العمل اإلقليمية لبناء الحقاً تُأدرجتي ، ال)2004نوفمبر /تشرين الثاني 21دمشق، (منتدى الشراكة 
، الذي أضفى الطابع الرسمي على أنشطة التعـاون  الهيئتينتوقيع كتاب التفاهم بين  حتىمجتمع المعلومات، و

مع األهداف اإلنمائية  وفي مجال االتصاالت وتماشياً . هذه ورشة العملوأدى إلى اشتراكهما في تنظيم بينهما 
األهداف عمالً بهذه و . 2015 عامبحلول ت بشبكة االتصاالالمجتمعات المحلية جميع ل يصولأللفية، ينبغي ت

اآلخـر  ، و2003 عامفي تونس في أحدهما األفكار المحلية،  رويجالمقررة، أنشأت ألكاتيل مركزي شراكة لت
  .2005 عامفي القاهرة في 

 
في شعبة تكنولوجيا المعلومـات   سياسات تكنولوجيا المعلومات م السيد منصور فرح، رئيس فريقدوق  -36

علـى  متابعة الخطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات و عرضاً مفصالً حولاالت في اإلسكوا، واالتص
جهـود التعـاون بـين مختلـف أصـحاب      كانت نتيجة لوأشار إلى أن خطة العمل اإلقليمية، التي  . تنفيذها

مبنيـة علـى أسـاس    الالمصلحة، هي نموذج للشراكة الالمركزية، وتستند بشكل أساسي إلى مبادئ اإلدارة 
تراعـي اتجاهـات   قابلة للتوسـع، و هي ، والمركبة الوحدات على أساسهذه الخطة  وضعتذلك ول . النتائج
بمسـؤولية تنفيـذ    معينـة واضطلعت منظمات رائدة   .أولويات الحكومات ذاتهفي الوقت تراعي ، والسوق

ممثل واستعرض  . ى مرحلة النضوجمنها عندما يصل إلكل مشروع  على أن يطلقمشاريع الخطة اإلقليمية، 
 . عملها العشرةاإلطار االستراتيجي للخطة اإلقليمية، وبرامجها المترابطة المعنية بالشراكة، ومجاالت  اإلسكوا

 . التي تشملها الخطة، ومنها المشاريع الثالثة التي تناولتهـا الورشـة   38كما سلط الضوء على المشاريع الـ 
 .لعمل المشتركاإللكترونية لوسائل ذلك ال تنفيذها، بما في ع وأساليبوضع المشاريناقش مراحل و
  

  المشاركون  -جيم
  

مشـغلي  والقـرارات   يصـانع ممثلون عن مشاركا من ثمانية بلدان، منهم  41حضر ورشة العمل   -37
ـ في البلدان األعضاء في اإلسكوا، إضافة إلى ممثلـين   يهااالتصاالت ومزود ن الحكومـات، والشـركات   ع

وترد قائمة .  في هذا المجال ني، والمنظمات الوطنية والدولية واإلقليمية، وخبراء مختارالجمعياتلتجارية، وا
 .هذا التقريرمن المشاركين في المرفق األول 

  
  جدول األعمال  -دال

  
  :جدول أعمال ورشة العملعن ملخص  فيما يلي  -38
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خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومـات  عن شرح ألكاتيل؛ كلمة  ؛اإلسكوا كلمة: االفتتاح  -1"  
  .تنفيذهاعلى متابعة الو

  
  لتـوفير  دراسة اإلسكوا بشـأن تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت     : نظم معلومات السوق  -2  

خدمات  ؛الشراكة بين ألكاتيل ومانوبي ؛نظم معلومات السوق ؛الفقرفرص العمل وتخفيف حدة 
مشغلي النظام العالمي في أعمال نماذج ناجحة باعتبارها يمة المضافة الزراعية ذات القاألعمال 

  .المشاريع في مجموعات العمل ةمناقش ؛(GSM) النقالةلالتصاالت 
  

ـ ال: بواسطة خط المشترك الرقمي النفاذ العريض الحزمةتطوير   -3   فـي العـالم    ةحزمة العريض
كيفية تعزيز مجتمع المعلومـات   – ةحزمة العريضالمحورها المستخدم تتعلق ب ةرؤي ؛العربي

  .في مجموعات العمل المشاريع ةومناقش ؛في فرنسا ةحزمة العريضالتنظيم  ؛وتطويره
 

الشراكة اإلقليمي الذي أنشأته ألكاتيل في  ركزم: لتطبيقات ذات القيمة المضافةل ةالشراك ركزم  -4  
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  الوثائق  -هاء

  
  .هذا التقريرمن ورشة العمل في المرفق الثاني  فيترد قائمة بالوثائق التي قدمت   -39
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  (*)المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

                                                      
  .صدر كما ورد من القسم المعني  (*)
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 أحمد محمد الزهار السيد
 مهندس اتصاالت

 ألكاتيل
  مصر

 
 أشرف سمير يسطس السيد

 مدير مبيعات الشرق األوسط
 ألكاتيل
  مصر

 
 رف جمال حسنأش السيد

 مدير اإلدارة
 لنك دوت نت

  مصر
 

 أوليفيه غورديان السيد
 نائب مدير التسويق

 ألكاتيل
  فرنسا

 
 سهيل مارين السيد

 مدير الجسر الرقمي
 ألكاتيل
  فرنسا

 
 تيري ألبراند السيد

  نائب رئيس الجسر الرقمي في فرنسا، أفريقيا، 
 الشرق األوسط وشبه القارة الهندية وتركيا   
 يلألكات
  فرنسا

 
 آن النفان السيدة

 رئيس القسم الدولي 
 هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية والبريد

  فرنسا
  
  
  

 السيد حازم بديع أسعد
 مدير تنفيذي

 شركة بغداد لخدمات تقنيات المعلومات
  العراق

  
 السيد إسالم محمد زعتر

 مسؤول الموقع اإللكتروني/مبرمج
 اتالمركز الوطني لتكنولوجيا المعلوم

  األردن
  

 أنطوان حاتم السيد
  لبنان والجمهورية العربية السورية: مدير إقليمي أللكاتيل

 واليمن واألردن والسودان   
 ألكاتيل
  لبنان

 
 جان نوال برنس السيد

 مدير إدارة العمالء األساسيين
 ألكاتيل
  لبنان

 
 نسيمة غانم السيدة

 مسؤولة قسم المكتبة والتوثيق
 ة والزراعة في بيروت والجبلغرفة التجارة والصناع

  لبنان
 

 السيد ربيع صبرا
 مدير دائرة الزراعة والصناعات الزراعية

 غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان
  لبنان

 
 السيد جهاد جورج دكاش

 اتحاد مزارعين كسروان وجبيل
  لبنان

  
 ريموندا أنطوان دكاش السيدة

 اتحاد مزارعين كسروان وجبيل
  بنانل

 السيد عمر البزري
 رئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
 )اإلسكوا(آسيا    
  لبنان

  
 السيد منصور فرح

  موظف أقدم لتكنولوجيا المعلومات ورئيس فريق عمل، 
 إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

  حدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيالجنة األمم المت
 )اإلسكوا(   
  لبنان

  
 السيد هشام عودة

  موظف أول لتكنولوجيا المعلومات ورئيس فريق عمل، 
 إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
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 )اإلسكوا(   
  لبنان

  
 يعبد اإلله الديوج السيد

 مستشار إقليمي لالتصاالت وشبكات الحاسوب
  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

 )اإلسكوا(آسيا    
  لبنان

  
 السيد محمد مراياتي

 مستشار إقليمي للعلوم والتكنولوجيا
  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

 )اإلسكوا(آسيا    
  لبنان

  
 كنزماثيو بر السيد

  موظف لتكنولوجيا المعلومات، إدارة تكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت   

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 )اإلسكوا(   
  لبنان

  
 نبال إدلبي السيدة

  موظف أول لتكنولوجيا المعلومات، إدارة تكنولوجيا
 المعلومات واالتصاالت   

  تصادية واالجتماعية لغربيلجنة األمم المتحدة االق
 )اإلسكوا(آسيا    
  لبنان

  
 السيد وجدي مطر

  موظف لتكنولوجيا المعلومات، إدارة تكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت   

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 )اإلسكوا(   
  لبنان

  
 أيمن الشربيني السيد

  ة تكنولوجيا المعلوماتموظف لتكنولوجيا المعلومات، إدار
 واالتصاالت   

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 )اإلسكوا(   
  لبنان

  
 السيد مانويل رنكون

  موظف لتكنولوجيا المعلومات، إدارة تكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت   

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 )كوااإلس(   
  لبنان

  
 جوليانا ضاهر السيدة

 إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - مساعدة باحث
  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 )اإلسكوا(   
  لبنان

  
 نمازهر بو غ السيدة

 إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -مساعدة باحث 
  واالجتماعية لغربي آسيالجنة األمم المتحدة االقتصادية 

 )اإلسكوا(   
  لبنان

  
 زايلينغ شونغ السيدة

  موظف مساعد لتكنولوجيا المعلومات، إدارة تكنولوجيا
 المعلومات واالتصاالت   

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 )اإلسكوا(   
  لبنان

 
 سكينة النصراوي السيدة

 وجيا المعلومات واالتصاالتإدارة تكنول -مساعدة باحث 
  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 )اإلسكوا(   
  لبنان

 
 السيد زيد زهير رسام

 مستشار في مجال المعلوماتية
  أكاديميات سيسكو في الجامعات والمعاهد  -اإلسكوا 

  العراقية   
  لبنان

 
 السيد محمد زكي جمعة
 خبير التسويق الزراعي

 مشروع األوروبي للتنمية الزراعية بوزارة الزراعةال
  لبنان

 
 السيدة سولنج متى سعادة

 مساعدة ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

  لبنان
  

 السيد فادي خنيصر
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 مدير عام
 غلوبل كوم داتا سرفسيس

  لبنان
 

 محاسن عجم السيدة
 مدير تنفيذي

 وبل كوم داتا سرفسيسغل
  لبنان

 
 السيد زاهي حسين رمضان

 قسم اإلدارة -مدير كلية التجارة 
 أكاديمية الحريري الكندية

  لبنان
 

 رانيا سمير توما السيدة
 مدير عام

 هيلثي باسكت
  لبنان

 
 السيد فادي علوان

 مهندس
 وزارة الزراعة

  لبنان
 

 السيد أحمد ابراهيم عيتاني
 خبير فني

 توزارة االتصاال
  لبنان

  
 

 فاليري معوض السيدة
 مدير التسويق

 مؤسسة رنيه معوض
  لبنان

 
 السيد باتريك فاراجيان
 المدير العام/رئيس مجلس اإلدارة

 .ل.م.شركة تنمية االتصاالت في لبنان ش
  لبنان

 
 روجيه منصور األسمر السيد

 مسؤول عن قسم اإلنترنت
 .ل.م.شركة تنمية االتصاالت في لبنان ش

  لبنان
 
 سيد سامي فدعوسال

 المدير الفني
 .ل.م.شركة تنمية االتصاالت في لبنان ش

  لبنان
  

 السيد عصام عجوز
 المدير التنفيذي

 نقابة تجار المواد الغذائية والزراعية في لبنان
  لبنان

 
 السيد حسن حجازي
 مدير عام/رئيس مجلس إدارة

 بيت االقتصاد
  لبنان

 
 السيد زياد عصام حضارة

 راتيجية اإللكترونية الوطنيةمنسق مشروع االست
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  لبنان
 

 دانييل أنروز السيد
 المدير العام/رئيس مجلس اإلدارة

 مانوبي
  السنغال

 
 السيد غسان مرعي عاصي

 مدير
 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

  الجمهورية العربية السورية
  
  
  

 إياد سيد درويش السيد
 التعاون العلمي واإلعالم والنشرمدير 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
  الجمهورية العربية السورية

 
 السيد حسن دويهجي

 مستشار في مجال المعلوماتية
 مزود خدمة اإلنترنت بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

  الجمهورية العربية السورية
 

 السيد أسامة ياسين
 اريعمدير المش

 سبيستل سوريا
  الجمهورية العربية السورية

 السيد عامر مجتهد
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 مدير إدارة المعلوماتية
 سيريتل موبايل تيليكوم

  الجمهورية العربية السورية
  

 السيد وليد خالد عكاوي
 مدير التسويق

 سبيستل يمن
 اليمن
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  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

 الرمز    العنوان

   ةأولي/وثائق مرجعية  -1

Agenda دون رمز 

Information note  دون رمز 

Regional plan of action for building the information society E/ESCWA/ICTD/2004/4 

Information and communication technologies for 
employment creation and poverty alleviation

 E/ESCWA/ICTD/2005/2 

Project proposal - Enhanced broadband access through Pilot 
national applications 

 E/ESCWA/ICTD/2005/WG.2/2 

Project proposal - Market information systems for 
agriculture and fishing businesses 

 E/ESCWA/ICTD/2005/WG.2/4 

Project proposal - Partnership space for incubating 
telecommunications projects

 E/ESCWA/ICTD/2005/WG.2/3 

 عروض  -2
 

  

ICT for employment creation and poverty alleviation دون رمز 

Regional Plan of Action for Building the Information 
Society and follow-up on implementation

 دون رمز 

Market information systems Alcatel/Manobi Partnership  دون رمز 

Agribusiness value-added services for successful business 
models for GSM operators 

 دون رمز 

Broadband in the Arab world  دون رمز 

User-centric broadband vision – how to enhance and 
develop information society

 دون رمز 

Broadband regulation in France دون رمز 

Alcatel’s regional Cairo partnership space  دون رمز 

  
  


