
 
 
 

 
 

 

 المعرض المتجول للتكنولوجيا الحديثة
 يختتم جولته في واشنطن العاصمة

 وكيل وزارة التجارة األمريكية يشيد بالمعرض
 المتجول باعتباره أداة فعالة لتشجيع التجارة

 واإلستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة

إختتم المعرض المتنقل للتكنولوجيا الحديثة، الذي نظمته غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية مع إتحاد جمعيات المعلوماتية 

وكانت العاصمة األمريكية . الواليات المتحدة يوم الجمعة بزيارة لواشنطن العاصمة ، جولته في(IJMA3-USA)العربية 

المحطة الثالثة واألخيرة في جولة دامت عشرة أيام شملت أيضاً مدينة الس فيجاس بوالية نيفادا وسيليكون فالي بوالية 

ونظم الشق الخاص بالعاصمة واشنطن من . كاليفورنيا

لس التكنولوجيا بمنطقة شمال البرنامج بالتعاون مع مج

 .TechAmericaفيرجينيا ومؤسسة تيك أميركا 

وصرح ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

نأمل بعد عودة : "التجارة األمريكية العربية الوطنية، بقوله

المشاركين إلى الشرق األوسط وشمال إفريقيا من العمل 

ات التجارية الناشئة معهم دعماً لبرامج اإلبتكار والمشروع

التي تؤدي إلى إيجاد الوظائف وفرص العمل والنمو 

اإلقتصادي هنا في الواليات المتحدة وفي مختلف أنحاء 

 ."العالم العربي

وكانت كلمات السيد ديفيد حمود صدى للكلمة التي ألقاها 

السيد فرانسيسكو شانسيز، وكيل وزارة التجارة للشؤون 

رض المتجول للتكنولوجيا الدولية، الذي وصف المع

أداة فعالة جداً لتشجيع التجارة واإلستثمار "الحديثة بأنه 

بين الواليات المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، وباعتبارها عامالً مساعداً على التفاعل لنقل 

ومضى وكيل وزارة التجارة يقول ." التكنولوجيا والمعرفة

العربية الوطنية وتأييدها إن غرفة التجارة األمريكية 

المتواصل لتلك المبادرات المبتكرة، مثل المعرض المتجول للتكنولوجيا الحديثة، يدعم الجسور التجارية بين أمريكا والعالم 

 ."العربي

* * * 

ين الشركات وبينما ركزت المحطات األولى للمعرض المتنقل للتكنولوجيا الحديثة هذا العام بشكل أساسي على الفرص القائمة ب

واألعمال التجارية وبعضها البعض ركزت زيارة أعضاء الوفد لواشنطن العاصمة أساساً على موارد الحكومة التجارية 



 
 
 

 
 

 

والمبادرات المتاحة لدعم دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في العالم العربي، والسيما من خالل توفير قدر أكبر من القدرة 

 .ريضة ولوائح تنظيمية أكثر فعاليةعلى الوصول إلى الحزمة الع

وقد بدأت زيارة واشنطن بنقاش حول المائدة المستديرة، أدارته السيدة مارلين كيد، رئيسة ترشيد اإلنترنيت وخدماتها بمؤسسة 

، حول دعم النمو اإلقتصادي واإلجتماعي في العالم العربي من خالل تكنولوجيا معلومات TechAmericaتيك أميركا 

واشترك في النقاش عدد من كبار المسؤولين، من بينهم معالي محمد عالوي، وزير اإلتصاالت العراقي، والسفير مايكل . لاإلتصا

وخالل النقاش بحث المشاركون المكاسب التي . جاردنر، رئيس المعهد األمريكي للتدريب في اإلتصاالت السلكية والالسلكية

معلومات االتصال، بما في ذلك نمو وسائل اإلتصال اإلجتماعية وزيادة المضمون حققها العالم العربي في مجال تكنولوجيا 

العربي، ولكنهم نوهوا بالحاجة إلى تعاون أكبر في مجال تطوير السياسات الخاصة بتكنولوجيا معلومات اإلتصال على المستوى 

 .اإلقليمي

نطن وفد من كبار قيادات رجال األعمال من المملكة وانضم إلى أعضاء وفد المعرض المتجول للتكنولوجيا الحديثة في واش

وكان من بين أعضاء . األردنية الهاشمية الذين كانوا يرافقون جاللة الملك عبد هللا الثاني، ملك األردن، في زيارته إلى األردن

مجال تجارة األعمال الوفد األردني عدد من الشخصيات التي تعمل من أجل دعم التنمية اإلقتصادية من خالل اإلبتكار في 

، والسيد محمد (www.edama.jo( )إدامة)والمشروعات الناشئة، ومن بينهم السيد كريم قعوار، رئيس مجلس إدارة جمعية 

، والسيد أسامة فياض، الرئيس (www.amcham.jo)البطاينة، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة األمريكية في األردن 

 (.www.oasis500.com) 055التنفيذي لشركة أويسيس 

وفي زيارة لوزارة الخارجية األمريكية إلتقى أعضاء الوفد بعدد من 

كبار المسؤولين، من بينهم السيد جيفري فيلتمان مساعد وزير 

الخارجية لشؤون الشرق األدني، والسيد فيليب فيرفير، منسق 

 .اإلتصاالت الدولية وسياسة المعلومات

ت الفرصة وذكر السفير فيليب فيرفير أن تلك اإلجتماعات أتاح

للمسؤولين بوزارة الخارجية ووزارة التجارة والهيئة الفيدرالية 

لإلتصاالت لإللتقاء بعدد من كبار المسؤولين وقيادات رجال األعمال 

. " من الشرق األوسط وشمال إفريقيا واإلستماع إلى آرائهم

المناقشات تمخضت عن تكوين رؤى حول عدد من "وأضاف أن 

. إلهتمام المشترك التي لم تكن لتتوفر لوال ذلكالمسائل الهامة ذات ا

 ."وإننا نتطلع إلى فرص مماثلة في المستقبل

وشارك أعضاء الوفود في نقاش المائدة المستديرة في وكالة 

التجارة والتنمية األمريكية، وهى وكالة حكومية تساعد الدول 

المضيفة على التنمية اإلقتصادية من خالل تنفيذ مشروعات هيكل 

لبنية التحتية األساسية، واإلصالحات التي تعتمد على السوق، ا

وأدار . وإيجاد الوظائف، والتدريب، ونقل التكنولوجيا الحديثة

النقاش السيد كارل كريس، المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث ركزت الجلسة على الموارد المتوفرة 

، ومؤسسة اإلستثمار الخاص لما وراء عن طريق وزارة التجارة

http://www.edama.jo/
http://www.amcham.jo/
http://www.oasis500.com/


 
 
 

 
 

 

 .البحار، وفيلق الخدمات التنفيذية الدولية

واختتمت أنشطة يوم الخميس بحفل إستقبال لكبار الشخصيات في معرض جاريسكو للفنون الجميلة، ومأدبة عشاء في فندق 

لنقل والمواصالت، وفرانسيسكو سانشيز، وكان من بين كبار الضيوف في تلك المناسبة السيد راي لحود، وزير ا. ريتز كارلتون

دولة  31عضوا من أعضاء المعرض المتجول للتكنولوجيا الحديثة من  05وكيل وزارة التجارة للتجارة الدولية، وأكثر من 

 .عربية

* * * 

في فندق فور  وتركز يوم الجمعة، وهو اليوم األخير من المعرض المتجول للتكنولوجيا الحديثة، حول مؤتمر دام يوماً كامالً 

وألقى ." اإلنفتاح على الحرية واإلستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات: العالم العربي بعد الربيع العربي"سيزونز بعنوان 

 .الكلمة الرئيسية بمناسبة إفتتاح المؤتمر السيد أليك روس، كبير مستشاري اإلبتكار للسيدة هيالري كلنتون، وزيرة الخارجية

وتحدث السيد أليك روس، المسؤول عن تطوير مفهوم 

اإلتصاالت في القرن الحادي والعشرين باستخدام تكنولوجيا 

اإلتصال والخدمات اإلجتماعية لمساعدة الحكومات على 

وهو . القيادات التواصل مع مواطنيها والمساعدة في بناء

 Civilيتولى أيضاً قيادة برنامج المجتمع المدني 

Society 2.0  وهو برنامج خاص لتدريب المنظمات ،

الشعبية حول العالم على إستخدام مواقع اإلنترنيت، 

وحمالت إستخدام الرسائل اإلليكترونية، واألدوات الجديدة 

كان  ,بهذه الصفة. األخرى للتواصل مع مجتمعاتها المحلية

روس تشارك بنشاط في مراقبة تطورات الربيع العربي 

 .نيابة عن ادارة أوباما

بينما ألقى ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

التجارة األمريكية العربية الوطنية، الكلمة قبل الختامية 

للمؤتمر، وتركزت على فرص التجارة واإلستثمار في إطار 

فيد حمود إنه متفائل من مستقبل وقال دي. الربيع العربي

 .3531تريليون دوالر قبل نهاية  3منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث يتوقع أن يصل إجمالي طلب السوق إلى 

اإلستثمار في ( 3: في مجال التنمية اإلقتصادية للحكومات العربية خالل الربيع العربي" وصفات"وحدد رئيس الغرفة خمس 

من أجل إيجاد الوظائف المنتجة، واإلسراع بعملية اإلنتقال من النظم اإلقتصادية التي تعتمد على النفط والغاز إلى القطاع الخاص 

إصالح األنظمة القانونية لجعل القوانين أكثر يسرأ، وأقلها بيروقراطية، وتهدف إلى ( 3نظم إقتصادية مبنية على المعرفة، و

إقامة توازن بين الدول الغنية في المنطقة والدول الفقيرة فيها، ألنه شئنا ( 1إلقتصادي، وجذب اإلستثمار الذي يؤدي إلى النمو ا

أم أبينا علمتنا تجربة الربيع العربي أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا متصلة ببعضها البعض من طرف إلى الطرف 

اإلستفادة ( 0بة، ألنها تمثل قيادات المستقبل في المنطقة، واإلصغاء إلى الشباب، بما في ذلك العناصر النسائية الشا( 0اآلخر، و

 ".البلد األم"إلى " العالم الجديد"من الجالية العربية األمريكية، التي تعتبر مورداً هائالً لنقل الخبرة والتكنولوجيا من 



 
 
 

 
 

 

ال والية فيرجينيا، الذي نصح وألقى الكلمة الختامية في المؤتمر السيد جيم لوبالن، رئيس مجلس التكنولوجيا بمنطقة شم

أعضاء وفد المعرض المتنقل للتكنولوجيا الحديثة، على إعداد إستراتيجية سوق تعتمد على السعى من أكل كسب المزيد من 

وأعرب عن إعتقاده بأن وسائل اإلعالم اإلجتماعية ال تستطيع أن تحل . األعمال التجارية األمريكية المستدامة عى المدى الطويل

اإلتصال والتفاعل المباشر وجهاً لوجه، وشجع أعضاء الوفد على بحث إمكانية تعيين ممثل أمريكي في مجالس إداراتهم أو  محل

إنشاء مجلس إستشاري أمريكي للمحافظة على استمرار فيض النصح والمشورة من أجل تطوير الفرص مع الشركات 

إلتحادات التجارية والمجموعات الصناعية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً وفي هذا الشأن قال لوبالن إن ا. والمؤسسات األمريكية

 .في مساعدة الشركات والمؤسسات العربية على تهيئة نفسها للعمل في الواليات المتحدة

لديكم أمثلة جيدة تحتاجون للحديث عنها، : "وقال لوبالن

والسيما النشاط المتزايد في إستخدام وتطوير الوسائل 

والخدمات التكنولوجية الجديدة، والفرص التجارية 

ولكن في معظم الواليات المتحدة ... لمتنامية في مناطقكما

مازالت هناك تصورات خاطئة، ودواعي سوء فهم، 

ومخاوف، ولبس عما يحدث في الحقيقة في كثير من 

لقد حان الوقت إلعطاء : "واختتم كلمته بقوله." بلدانكم

المزيد من اإلهتمام للعالم العربي ولفرصه التكنولوجية 

 ."التجاريةواإلقتصادية و

وذكر الدكتور عماد حب هللا، الرئيس والمدير التنفيذي 

للهيئة المنظمة لإلتصاالت في لبنان، وكأنه يؤكد على ما 

إنني أتطلع إلى مواصلة : "قاله السيد لوبالن في كلمته

العالقات التي استطعت أن أقيمها، وأن أبني على الصفات 

لقد فتح فريقنا قنوات إتصال واضحة، وأقام صداقات جديدة، : "ومضى يقول." ادمةالمهنية للغرفة وأعضاءها في السنوات الق

وتبادل أفكاراً جديدة للعمل التجاري، سوف يكون لها بدون شك آثار إيجابية كبيرة على العمل التجاري في مجال تكنولوجيا 

بالنسبة لي ولمجموعتي كلها من المديرين التنفيذيين  وقد حققت هذه الزيارة نجاحاً كبيراً . المعلومات واإلتصال في العالم العربي

 ."الذين ساهموا في المعرض المتنقل

، وجهة النظر القائلة بأن (IJMA3-USA)وأكد نزار زكا، األمين العام لإلتحاد العربي التحاد جمعيات المعلوماتية العربية 

." يبيّن الحاجة الماسة لتنظيم المزيد من مثل هذه األنشطة –العربي واألمريكي  –مستوى التعاون واإلهتمام من كال الجانبين "

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصال جاهز للمزيد من التجارة واإلستثمار وجاهز للسياسات المطلوبة لتيسير 

 ."ذلك

لمتنقل فإن تنوع خلفيات وجنسيات كما أشار إلى أنه باإلضافة إلى فرص الشراكة المباشرة واإلستثمار التي وفرها المعرض ا

أعضاء الوفود يجسد الفرص المتاحة على المدى البعيد باإللتزام من أجل التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصال 

 .العربي األمريكي
 


