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 الندوة السورية اللبنانية الثانية 

 حول

 مشروع المجتمع الرقمي في سوريا ولبنان

 2002 أيار 11-10: الزمان •

 دمشق ـ مكتبة األسد الوطنية: المكان •

 الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية: تنظيم •
 التجمع اللبناني للمعلوماتية

 وري اللبنانيبالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى الس

 2002 أيار 10برنامــج 

 : االفتتــاح
 سامي الخيمي. د  آلمة رئيس اللجنة العلمية في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية   •
 غسان اللحام. د  آلمة رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية    •
     آلمة رئيس التجمع اللبناني للمعلوماتية  •

 

  أسعد دياب:رئيس الجلسة   :الجلسة األولى
 ناصر السعيدي   الحكومة اإللكترونية والتشريعات في مجال المعلومات    •
 محمد بشير المنجد   رفع الجاهزية اإللكترونية أداة في تقليص الفجوة الرقمية   •
 فادي الدمشقي    نمط إعادة الهندسة الشاملة والهندسة المتجددة   •
 سامي عزيز نصيري   القتصاد المعرفة في لبنانميزات المناخ االستثماري    •
 سامي الخيمي   االستثمار في قطاع االتصاالت والمعلوماتية في سورية   •

 

  فيصل العباس :رئيس الجلسة:   الجلسة الثانية
 حسان ريشة    االستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية   •
 ر العيطةسمي                  مشروع القرار العربي   •
 محمد نجيب عبد الواحد      االبتكار في المجتمع الرقمي   •
 محمد سعيد طوقاتلي   الكتب الرقمية اإللكترونية في التعليم الجامعي الهندسي   •

 جوزيف جرجس طراد
 ومحمد أحمد الخطيب

 2002 أيار 11برنامــج 

  سعد اهللا آغا القلعة:رئيس الجلسة:   الجلسة األولى
• Lebanese Portal “informs.gov.lb”        تانيا زاروبي 
 جميل أندراوس     بنك المعلومات السياحي السوري   •

 وطالل شهاب
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  عصام عبد القادر:رئيس الجلسة:   الجلسة الثانية
 طوني عيسى تنظيم مجتمع المعلومات ـ التوجهات والسياسات الدولية المطروحة   •
 موسى متري     كترونية بنى تحتية قانونية للتجارة اإلل   •

 

  ماهر مجتهد:رئيس الجلسة:   الجلسة الثالثة
• e-Government: Benefits, goals and strategies for success in Syria  Peter Lundy Paul Foley,  
 ريمون خوري    Lebanese e-Governmentالحكومة اإللكترونية في لبنان   •
 غياث ديب    على واقع الجمهورية العربية السوريةآفاق تطبيق الحكومة اإللكترونية  •

 

  نبيل منصور:رئيس الجلسة:   الجلسة الرابعة
مشروع أتمتة السجل المدني األساس لبنك معلومات سكاني ودوره  •

 بالمساعدة في اتخاذ القرار 
 

 محمود محمد علقم
• A case study of IT implementation in public institutions: success 

story or nightmare drama? 
 

 يوسف منصف
 غابرييل ديك إدارة المعرفة •

 الملخص

ة من                أقيمت الندوة    استمرارًا للتعاون الوثيق والطويل بين البلدين الشقيقين، والسعي للعمل على عدة محاور متكامل
 .اجل االنتقال إلى المجتمع الرقمي أو مجتمع المعلومات نظرًا ألهميته في العصر الراهن

ا                    م، وضرورة تجذير التع تالك ناصية العل ات الم د الطاق ه والتمسك   آلمات افتتاح الندوة دعت إلى توحي ون وتفعيل
الم                      ى ع ة عل الم العصر، ألن المجتمعات أصبحت مبني ة ع تقبل أفضل ومواآب باإلرادة والعزيمة لالرتقاء نحو مس
ة، وضرورة     ت أم اجتماعي ددة اقتصادية آان ول متع اب عن حق و غي دان ه ذا المي اب عن ه ل غي االتصاالت وآ

ا           ان ووضع دراس رة                  استيعاب العالم الرقمي في سوريا ولبن وة آبي اك ه ى ال يصبح هن نقص الموجود حت ت لسد ال
 .ضمن المجتمع الواحد

ة في                  ة االلكتروني جلسات العمل في الندوة رآزت على متطلبات مواجهة الهوة الرقمية، فتناولت موضوع  الحكوم
اد وإدارة ا           ة واقتص وة المعرفي ات والفج ال المعلوم ي مج ة ف ى التحتي ريعات والبن وريا والتش ان وس ة لبن لمعرف

ار في    . واالستثمار في قطاع االتصاالت والمعلومات  يم واالبتك آما عرضت أبحاث لتطوير الموارد البشرية والتعل
 .المجتمع الرقمي وآفاق التطبيق في البلدين وغيرها من المواضيع التخصصية في مجال المعاومات

راءات وا      وفير اإلج م وت ول دع يات ح دة توص دار ع ان بإص دوة آ ام الن ة   خت ين الجاهزي ة بتحس ادرات الكفيل لمب
ة،                   ة وبسرعة عالي ة معقول المعلوماتية بمختلف متطلباتها، واالهتمام بتوفير خدمة االنترنت على نطاق واسع وبكلف
ية       ى األساس ة والبن ل المعلوماتي ي حق تثمار ف ة لالس ادرات المختلف جيع المب ذلك، وتش ة ل ات الالزم أمين الحاج وت

ة             للمعلومات، وإيجاد مح   وفير منتوجات معلوماتي ة، وت وة الرقمي فزات خاصة للمشاريع التي من شأنها الحد من اله
ة        تيراد التقان ى اس ي        . محلية للسوق الداخلية بدًال من االعتماد الكلي عل ات الت ى نطاق واسع من اإلمكاني ادة عل اإلف

 والتقني للعاملين في الدولة وفي القطاع        توفرها وسائل وتقانات التدريب والتعليم االلكتروني لرفع المستوى العلمي        
اليب               اد أس ى إيج ي تهدف إل ذها والت الي بتنفي يم الع دأت وزارة التعل ي ب الخاص، وتشجيع المبادرات والمشاريع الت
ة   ات الالزم وفير اإلمكاني ة، وت ة االلكتروني ية والقري ة االفتراض وح والجامع يم المفت ل التعل يم، مث ة للتعل حديث

ات وحاجات سوق                 إلنجاحها، وتو  ل يتناسب مع متطلب ديم تأهي تمكن من تق ة لت الزم للجامعات الوطني دعم ال فير ال
ة       . العمل التي تشهد تغيرًا سريعًا نتيجة االنتقال إلى المجتمع الرقمي          ة المعلوماتي إغناء المحتوى المعلوماتي لألنظم

ا وتب              ا وتكامله ع درجة ترابطه ة          التي تنشئها الوزارات والمؤسسات ورف ة الالزم ائل التقني سيط اإلجراءات والوس
ز           ان وتعزي للوصول إليها، وتشجيع النشر على اإلنترنت وتحديث أساليبه للتعريف بالوجه الحضاري لسوريا ولبن

 .التواجد على الشبكة


