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  ا�نترنتالمنتدى العربي لحوكمة بذة عن ن 

الذي أنشأته القمة العالمية  على غرار المنتدى العالمي لحوكمة ا نترنت ٢٠١٢عام أسس المنتدى العربي لحوكمة ا نترنت 

 من ا نترنت سياسات مجال في الفاعلة ا7طراف كافة يضموذلك بأسلوب ، ٢٠٠٥حول مجتمع المعلومات في تونس عام 

 قضايا حول منفتح حوار فيذوي الصلة،  المصلحة أصحاب وباقي تقني ومجتمع مدني ومجتمع خاص وقطاع حكومات

اجتماعه  منذ عمله سنوات في باھراً  نجاحا العالمي المنتدى نموذج أثبت وقد. با نترنت المرتبطة الدولية العامة السياسات

 الحلول ومناقشة الھامة للقضايا التعرض يتيح إطار في ا7طراف كافة لتBقي فرصة يمثل كونه ،٢٠٠٦عام أثينا في ا7ول 

 ا نترنت، لحوكمة العالمي المنتدى غرار على إقليمية نماذج  نشاء ا7قاليم من عدد بادر فقد النجاح، لھذا وكنتيجة. لھا العملية

  .ةالخصوصي من بمزيد ا7قاليم تلك بأولويات تعنى بحيث

 لBتصا�ت العرب الوزراء مجلس اتلقرار ووفقا العربية، المنطقة في ا نترنت لحوكمة الطريق خارطة مبادرة إطار وفي

 فئات كافة بمشاركة ا نترنت لحوكمة العربي المنتدى حول التأسيسي التشاوري المؤتمر عقد تم المبادرة، بشأن والمعلومات

 ا7مم لجنة من بدعوة ،٢٠١٢ فبراير ١ إلى يناير ٣١ من الفترة خBل بيروت في العربية المنطقة من المصلحة أصحاب

 خBل دارت التي المناقشات على وبناء. العربية الدول جامعة مع با�شتراك آسيا لغربي وا�جتماعية ا�قتصادية المتحدة

على أن يتولى التنظيم له لجنة استشارية عليا  ا نترنت، لحوكمة العربي المنتدى تأسيس على المشاركون توافق المؤتمر،

كافة فئات أصحاب المصلحة، ويستضيف الجھاز القومي لتنظيم ا�تصا�ت في جمھورية مصر العربية أمانة  مشكلة من

 والثBثون الحادي ا�جتماع قرار أيد المنتدى، وتستضيف الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات اجتماعه السنوي ا7ول،. وقد

 بذلك ليصبح ،تلك المخرجات )٢٠١٢ فبراير ٢ بيروت،( معلوماتوال لBتصا�ت العرب الوزراء لمجلس التنفيذي للمكتب

 ا نترنت مجال في ا7طراف كافة خBله من يعمل العربية، المنطقة في منفرد محفل بمثابة ا نترنت لحوكمة العربي المنتدى

  .المنطقة في ا نترنت قضايا 7ھم الناجعة الحلول  يجاد جنب إلى جنبا

  :إلى المنتدى يھدف

 العالمي المنتدى" في المطروحة القضايا سيما � ا نترنت حوكمة بمواضيع المتعلقة العامة السياسات قضايا مناقشة •

 واستقرارھا وأمنھا ا نترنت شبكة إلى النفاذ وتعزيز لRنترنت دولية إدارة إلى الوصول بھدف" ا نترنت لحوكمة

  .وتطويرھا

 السياساتية الخبرة أصحاب من خاصة والمعرفة الدروس واستقاء المثلى والممارسات المعلومات تبادل تسھيل •

  .ومقترحات توصيات من له التوصل يتم قد وما مناقشات من يتم ما نشر ثم ومن وا7كاديمية والتقنية

 لBحتياجات ا�ستجابة وآليات ا نترنت حوكمة أولويات حول موحدة عربية آراء إلى وصو�ً  النظر وجھات تقريب •

  .العربية بالدول الخاصة

 بھا، الخاصة التوصيات ووضع لRنترنت التشغيلية ا دارة عمليات دون الناشئة التكنولوجيات موضوعات مناقشة •

  .يلزم كما

 أصحاب جميع مشاركة وتعزيز العربية، البلدان في ا نترنت حوكمة مجال في والتنمية القدرات بناء في المساھمة •

  .والخبرات للمعارف المتوفرة الموارد من كامل بشكل لBستفادة المصلحة

 دون من ا نترنت لحوكمة العامة السياسات وضع في العربي الدور ودعم العالمي المستوى إلى العربي المنظور نقل •

 .القائمة المنظمات أو المؤسسات أو اSليات محل يحل أن أو إشرافيه وظيفة للمنتدى يكون أن
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 تبادل تسھيل و لRنترنت دولية إدارة إلى الوصول بھدف ا نترنت لحوكمة والدولية ا قليمية المنتديات مع التواصل •

 .المعارف ونقل الخبرات

  شركاء من اجل التنمية: ى ا(جتماع السنوي الثاني للمنتد

  
 من سامية رعايةب ا نترنتانعقد ا�جتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة  " التنمية أجل من شركاء " شعار تحت

 في العاصمة، الجزائرب ا7مم قصرفي  ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمھورية رئيس بوتفليقة، العزيز عبد/ السيد فخامة

 وا�تصال، ا عBم وتكنولوجيات البريد وزارة من كريمة باستضافةوذلك ، ٢٠١٣ أكتوبر/ا7ول تشرين ٣ إلى ١ من الفترة

 ،)ا سكوا( سياآ لغربي وا�جتماعية ا�قتصادية المتحدة ا7مم ولجنة العربية الدول لجامعة المشتركة المظلة تحت تنظيمه تمو

  .المنتدى أمانة بأعمال المكلف العربية مصر جمھورية في ا�تصا�ت لتنظيم القومي الجھاز مع وبالتعاون

برئاسة ا�جتماع السنوي الثاني  زھرة دردوري الفاضلة السيدة وا�تصال ا عBم وتكنولوجيات البريدمعالي وزير  تفضلت

) ٨٠٠( زھاء مشاركة وكذلك ،دول عربية )٥( منوزراء ا�تصا�ت السادة  منشھد مشاركة رفيعة المستوي  والذي للمنتدى،

فئات  كافةمن  على ھامشه جاؤوا المقام والمعرض المنتدىفعاليات  في شاركوا ،عربية دولة )١٨( ھامن) دولة ٣٠( شخص من

 والھيئات التنظيـــم وھيئات ا�تصا�ت وزارات من والتقنيين والخبـــراء الحكوميين السياسات صانعيمن  المصلحة أصحاب

 المدني المجتمع وھيئات البحث ومراكــــز الجامعات وأكاديمي الخاص القطاع شركــــاتو المعلومات بتكنولوجيا المعنية

   .ا نترنت حوكمة بمجا�ت المھتمين من المستقلين والخبــــراء وا قليمية الدوليـــة والمنظمات

بخBف جلستي ا�فتتاح والختام وتم خBلھم مناقشة عدد من المحاور جلسات رئيسية  )٥(ھذا العام المنتدى لتضمن اجتماع 

يونيو  ١٢ -١٠طبقاً لمخرجات ا�جتماع الرابع للجنة ا�ستشارية للمنتدى بالدار البيضاء  ا�ستقرار عليھاوالتي تم الرئيسية 

   حول:والتي تمركزت  ٢٠١٣

   المصلحة أصحاب كافة ومشاركة المعززة التعاونية •

  الحرجة ا نترنت وموارد التحتية البنية: النفـاذ •

  وآمنة موثوقة بيئة نحو: والخصوصية ا7من •

   والمسئوليات الحقوق :والمحتوى ا�نفتاح •

 التنمية وفرص ا بداع ثقافة: والشباب ا نترنت •

المختلفة  وا قليميةتم تقديمھم من خBل عدد من المنظمات والھيئات العربية  ورشة عمل )١٢(عرض كما تضمن ا�جتماع 

   .ا نترنتالمتخصصة في مجال و

 رئيس بوتفليقة، العزيز عبد/ السيد لفخامة والتقدير بخالص الشكر وا�تصال ا عBم وتكنولوجيات البريد وزارةوتتقدم 

   ،ته السامية لBجتماعرعايعلى  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمھورية

 وا�جتماعية ا�قتصادية المتحدة ا7مم ولجنة العربية الدول جامعة المشتركة المظلةنظمتي بكل الشكر والعرفان لم تتقدمكما 

وكذلك اللجنة ، ا�تصا�ت بجمھورية مصر العربيةالجھاز القومي لتنظيم أمانة المنتدى ممثلة في و )ا سكوا( سياآ لغربي

على نجاح المنتدى  المشترك لعملوا والبناء والتعاون المثمرعلى كافة الجھود المبذولة ا�ستشارية متعددة ا7طراف للمنتدى 
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 الجزائرية انعكس من خBل نجاح أعمال المنتدى في اجتماعه الثاني بالجمھورية وھو ما ،العربي لحوكمة ا نترنت

    .الشعبية الديمقراطية

  

  رسائل ا(جتماع السنوي الثاني: ملخص تنفيذي

  

  كانت ابرز مناقشات ا�جتماع السنوي الثاني للمنتدى حول:

 المتعلقة والموضوعات القضايا في أدوارھم تكاملو العربية المنطقة في المصلحة أصحاب جميع بين الحوار تعزيز  )١(

   المجال. ھذا في وا قليمية الوطنية المبادرات خBل من وخاصة ،ا نترنت بحوكمة

استمرار التعاون في المنطقة العربية من أجل الوصول إلى مواقف عربية حيال قضايا حوكمة ا نترنت على المستوى   )٢(
  .المشتركة للمنطقة، مما يعزز من المردود التنموي �ستخدام ا نترنت في المنطقةالدولي بشكل يخدم ا7ولويات 

 يشمل الذي الواسع مفھومھا وتبني العربية المنطقة في ا نترنت حوكمة مجال في القدرات وتطوير التوعية جھود حفز  )٣(

 وفرص ا بداع وثقافة لمحتوى،وا وا�نفتاح والخصوصية، وا7من الحرجة، ا نترنت وموارد التحتية البنية قضايا

  .أخرى متشعبة قضايا ضمن ،للشباب التنمية

 وا�تصا�ت المعلومات تكنولوجيا قطاع ونمو التنمية عجلة دفع في ا نترنت حوكمة تلعبه الذي الدور على التأكيد  )٤(

   الحيوية. ضاياالق حول اSراء وتبادل الحوار قنوات وفتح ا�جتماعي والتواصل الشفافية من المزيد وتحقيق

استمرارية العمل على صياغة سياسات شاملة لتطوير واستخدام ا نترنت في الدول العربية تتضمن حلو�ً لتطوير   )٥(
  البنية التحتية ومنھا شبكات ا نترنت فائقة السرعة وحفز تبني ا صدار السادس من عناوين بروتوكول ا نترنت.

 البيضاء بالفراغات يعرف وما الترددي الطيف من مرخصال غير الشق بتنظيم الخاصة الحالية التدابير في النظر إعادة  )٦(

 مع تنامي  يتBءمبما الBسلكية  الشبكات نمو لدعم استمرارصارت أولوية أساسية للمنطقة العربية،  الترددي الطيف من

  الھاتف النقال في المنطقة. شبكات عبر با نترنت ا�تصال حجم

 الجھازية فرق وتفعيل وإنشاء المصلحة، أصحاب كافة بمشاركة العربية، المنطقة في السيبراني لXمن سياسات وضع  )٧(

  بينھا. فيما التعاون وتعزيز ،العربية الدول في الحاسب لطوارئ وا�ستجابة

 شبكة على تاحوا�نف الحريات موضوعات يخص فيما الحوار وتوسيع الوعي زيادة أجل من الجھد من المزيد بذل  )٨(

 ،كافة المصلحة أصحاب بين فيما المسؤوليات إطار ذلك في بما لھا، أفضل فھم إلى التوصل على والعمل ا نترنت
 و الشخصية، ومعلوماتھم المستخدمين وخصوصية الشخصية الحقوق يحترم مفتوح إنترنت تعزيز أجل من وذلك
  العصر. ھذا متطلبات مع تتBءم بمنھجية لھا، لقيما ومنظومة المنطقة، شعوب تقاليد الوقت ذات في يحترم

 النطاقات أسماء صناعةقطاع تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت في المنطقة العربية وخاصة جوانب جديدة في  تنمية  )٩(

 ، ولما تمثله من نمو للمنظومة ا يكولوجيةلما تمثل من فرص �ستثمارات جديدة وترابط الشبكات وبّدا�ت ا نترنت،

  .لRنترنت في المنطقة ككل

 تكنولوجيا مجال في وا بداع ا�بتكار تشجيع عملية في المصلحة أصحاب وباقي للحكومات المحوري الدور تعزيز  )١٠(

 ،الرقمي ا�قتصاد عالم في أساسيين منتجين إلى لRنترنت مستخدمين من الشباب وتحويل وا�تصا�ت المعلومات
 أصحاب الشباب قدرات تطوير في با�ستثمار  أو المباشر التمويل خBل من أو جيةالتكنولو الحاضنات خBل من سواء
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 أمام للمنافسة إطارا لھا وتوفر الناشئة الشركات حقوق وتحمي ا بداع تحفز تمكينية بيئة بتوفير أو الناشئة، الشركات
  الكبرى. العالمية الشركات

   

  رعاة ا(جتماع السنوي الثاني 

  

 الجھات كل إلى الشكر بخالص المنتدى على القائمة الجھات وباقي وا�تصال ا عBم وتكنولوجيات البريد وزارة كما تتقدم

 علي ،الداعمة والمنظمات ؛الداعم كيوالشر ،الرئيسين والشركاء المميز الشريك للمنتدى الثاني السنوي لBجتماع الراعية

  .ا نترنتالعربي لحوكمة  للمنتدى الثاني السنوي ا�جتماع وإنجاح دعم في الكريمة ومساھماتھم جميعا اھتمامھم
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  :١ورشة العمل رقم 

 لتعزيز ا7يكان ھيئة استراتيجية
 منطقة في النطاقات أسماء منظومة
: المجاورة والدول ا7وسط الشرق
 المجتمعات قبل من مدارة مبادرة
  .المحلية

  

  :٢ رقم العمل ورشة

 الوطن في الرابع الجيل شبكات

 لتوسيع سانحة فرصة:  العربي

 ومختلف با7نترنت الربط

  التحديات

  

  :٣ رقم العمل ورشة

 ا نترنت حركة تبادلو الربط نقاط

  العربية المنطقة في

  اءدالغاستراحة   ١٤:٠٠ – ١٢:٣٠

  )١ -(القاعة الرئيسية  وآمنة موثوقة بيئة نحو: والخصوصية ا7من  ١٥:٣٠ – ١٤:٠٠ 

  استراحة   ١٦:٠٠ – ١٥:٣٠

  ورش العمل  

  )٣قاعة (  )٢قاعة (  )١قاعة (   ١٧:٣٠ – ١٦:٠٠

    

  :٤ورشة العمل رقم 

 في ا نترنت على ا7طفال حماية
 دراسات: العربية المنطقة

  وتشريعات

  

  :٥ورشة العمل رقم 

 وفرص حوكمة تحديات

  القانون إنفاذ لوكا ت ا�نترنت

  

  :٦ورشة العمل رقم 

أمن المعلومات والخصوصية: 
  ا5دوات، الصناعة والتحديات

  ٢٠١٣أكتوبر  ٣ الخميس: الثالثاليوم 

  )١ - (القاعة الرئيسية ومسئوليات  حقوق: والمحتوى ا�نفتاح  ١٠:٣٠ – ٠٩:٠٠

  استراحة   ١١:٠٠ – ١٠:٣٠

  ورش العمل  
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  )٣قاعة (  )٢قاعة (  )١قاعة (   ١٢:٣٠ – ١١:٠٠

  

  

  :٧ورشة العمل رقم 

  ا نترنتحقوق ا نسان وحوكمة 
  

  

  :٨ رقم العمل ورشة

 لقطاعات المجتمعية الشبكات

  ةوالصح العلمي والبحث التعليم

  

  :٩ رقم العمل ورشة

 حوكمة و ةيالمعيش مختبرات

 العربي العالم في ا نترنت

  

١٣:٣٠ – ١٢:٣٠   اءداستراحة الغ 

  )١ - الرئيسيةالتنمية (القاعة  فرص و ا بداع ثقافة: والشباب ا نترنت  ١٥:٠٠ – ١٣:٣٠ 

  استراحة   ١٥:٣٠ – ١٥:٠٠

  ورش العمل  

١٧:٠٠ – ١٥:٣٠   )٣قاعة (  )٢قاعة (  )١قاعة ( 

  

  
  :١٠ورشة العمل رقم 

ا�بتكار من أجل التنمية 
 ا�قتصادية

  

  
  :١١ورشة العمل رقم 

  محركات وعقليات ا�بتكار
  

  
   :١٢ورشة العمل رقم 

 :ا7عمال وريادة التوظيفلتعليم وا
التكنولوجيا في  وإمكانات التحديات

  التأثير

  )١ -(القاعة الرئيسية الجلسة الختامية    ١٨:٠٠ – ١٧:٠٠

  

  الجلسات الرئيسية

  

  الجلسة ا(فتتاحية:

  ن:والمتحدث

 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمھوريةالخارجية، الشؤون وزير  ،لعمامرة رمطان /السيد •

  .لمنتدىا�جتماع لسنوي الثاني ل، رئيس وا�تصال ا عBم وتكنولوجيات البريدوزير  ،زھرة دردوري /السيدة •

بجمھورية مصر العربية، البلد المضيف 7مانة  وزير ا�تصا�ت وتكنولوجيا المعلومات ،عاطف حلمي /المھندس •
   .لمجلس الوزراء العرب لBتصا�ت والمعلوماترئيس المكتب التنفيذي المنتدى، و

  .بجامعة الدول العربية المعلومات وتقنية ا�تصا�تتنمية  إدارة مدير، خالد فودة /السيد •

 وا�جتماعية ا�قتصادية المتحدة ا7مم لجنة، وا�تصا�تالمعلومات إدارة تكنولوجيا مدير  ،حاتيحيدر فر /الدكتور •

  .)ا سكوا( سياآ لغربي

 .المعلومات لتقنية الكويتية الجمعية إدارة مجلس رئيس نائب، رئيس اللجنة ا�ستشارية للمنتدى ،قصي الشطي /السيد •

  الجلسة: ملخص

الوزير ا7ول/عبد لعمامرة ممثB عن معالي  رمطانشھدت الجلسة ا�فتتاحية تصريحات للسادة المتحدثين حيث تفضل السيد 
 على أثنى و الحديثة، الحياة مجا�ت مختلف في التنميةعلى وتأثيرھا   نترنتتقنيات ا أھميةبالحديث وتناول  ،المالك سBل

مختلف  في لRنترنت الحيوي المجال من ا�ستفادة أجل من المصلحة أصحاب مختلف بين العربية المنطقة في التنسيق جھود
  .حوكمةوأھمية جھود تطوير أطر ال لXفراد الخاصة حياةال علىكذلك و ا�جتماعية والمستويات والثقافية ا�قتصادية المجا�ت
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 عن توأعرب ت بالحضوررحب والتي ،وا�تصال ا عBم وتكنولوجيات البريدوزير  زھرة دردوريمعالي السيدة تB ذلك كلمة 

 أصحاب جميع بين الحوار أھمية على أكدتو العربي بالوطن ا نترنتحوكمة  عملية إطار في بذلت التي للجھود اتقديرھ

 الفجوات وتقليص وا�تصا�ت المعلومات تكنولوجيا مجال في التطورات مواكبة إلى الحاجةعلى  تشددكما . المصلحة

 نحو المنطقة في الخبرات وتبادل والتعاون التشاور تعزيز ضرورة على أيضا تأكد. العربي الثقافي التراث حماية مع الرقمية

  .المنتدى يتناولھا التي للقضايا حلول  يجاد السعي في ا�عتدال أھمية على كذلك شددت العرب، المواطنين تطلعات تحقيق

 لتقنيات ا يجابي ا7ثر على العربية، مصر بجمھورية المعلومات وتكنولوجيا ا�تصا�ت وزير حلمي عاطف المھندس اكد

 والتواصل الشفافية، من المزيد وتحقيق ،المعلومات وتكنولوجيا ا�تصا�ت قطاع نمو في ومساھمتھا التنمية، على ا نترنت

 القضايا حول اSراء وتبادل الحوار قنوات وفتح منھا، وا�ستفادة الحكومية الخدمات إلى النفاذ تيسير خBل من المجتمعي،

 الوعي وزيادة البلدان،إطار يكفل مشاركة كافة نحو الجھود الدولية في مسار التعاونية المعززة  أھميةكما أشار إلى  .الحيوية

 مجلس مباركة جاءت أجلھاوالتي من ، المستويات جميع على ا نترنت سياسات في المصلحة أصحاب جميع مشاركة وضمان

  ا نترنت. لحوكمة العربي المنتدى لتدشين الماضي العام بلبنان العرب ا�تصا�ت وزراء

 أصحاب مبادئ أھمية العربية علىبجامعة الدول  المعلومات وتقنية ا�تصا�تتنمية  إدارة مدير فودة خالد وفي كلمته اكد السيد

 ا�جتماعية المجا�ت في وا�تصا�ت المعلومات تكنولوجيا وتسخير، ا نترنتالمنتدى العربي لحوكمة  نجاح في المصلحة

 المنطقة في المصلحة أصحاب كافة على اتفاق أيضاواكد . العرب للمواطنين الرخاء تحقيق في وا سھام للتنمية وا�قتصادية

اجل  منالتعاون المشترك ا�عتماد على  ضرورة إلى وأشار التنمية، 7غراض ا نترنت استخدام تطوير ھدف على يةالعرب
 سياسات بشأن التوجيھية المبادئ نحو العربية المنطقة في التعاون تعزيز إلى أيضا وأشارالمشتركة.  ا7ھداف إلى الوصول

 الفوائد من المزيد لتحقيق ،على المستوى الدولي ا نترنت إدارة قضايا بشأن مشترك موقف إلى وصلوال ا نترنت، قوانينو

  .المنطقة في ا نترنت استخدام من

 وا�جتماعية ا�قتصادية المتحدة ا7مم لجنة، إدارة تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�تمدير تB ذلك كلمة الدكتور حيدر فرحات 

 مجا�ت في الخصوص وجه على وا سكوا عامة بصفة المتحدة مملXالھام  دورالوالذي تحدث عن  ،)ا سكوا( سياآ لغربي

 العربي ا نترنتحوكمة لأعمال المنتدى العربي  وتطور إنشاء عن موجزة خلفية قدم كما. والعربية العالمية ا نترنتحوكمة 

  .الشركاءكافة  بين الوثيق التعاونب في ھذا المجال وذلك ا سكوا تبذلھا التي الجھود وعلى

ونائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية  ا نترنتللمنتدى العربي لحوكمة  ةا�ستشاري اللجنة رئيس الشطي، قصي لسيدثم تفضل ا
صار  ا نترنت أن واعتبر. ا نترنتالمصلحة في نجاح المنتدى العربي لحوكمة  أصحاببالحديث عن دور كافة المعلومات 

 ا7نالعربية  للمنطقة بالنسبة التحدي أن أضافبالوطن العربي، و وا بداعالتنمية  عة والمساعدة علىالمشج ا7دواتأھم احد 

  .ا نترنت حوكمة قضايا بشأن التعاون وتعزيز التطورات استيعاب على القدرة في يكمن

ا�جتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة  أعمالعن افتتاح  با عBنوفي ختام الجلسة تفضلت السيدة زھرة دردوري 
  .ا نترنت

  المصلحة أصحاب: التعاونية المعززة ومبادئ تعدد ا?ولىالجلسة 

  :نوالمتحدث

المتحدة ا�قتصادية  ا7ممبلجنة  تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�تسياسات قسم رئيس  ،الشربينييمن أ /السيد •
 .ا نترنتللمنتدى العربي لحوكمة  ورئيس المكتب التنفيذي للتنسيق المشترك ،أسياوا�جتماعية لغربي 

 .جامعي، عضو اللجنة ا�ستشارية للمنتدى أستاذ، نقاشالمدير  ،مالك سي محمد /السيد •

 .المتحدة للتجارة والتنمية ا7مممدير التخطيط ا�ستراتيجي والتنسيق، مؤتمر  ،منجي حمدي /السيد •

 .المعلومات لتقنية الكويتية الجمعية إدارة مجلس رئيس نائب، رئيس اللجنة ا�ستشارية للمنتدى، قصي الشطي /السيد •

الجھاز ب ا�تصا�ت خدمات لتخطيط المركزية ا دارة مديرمدير فريق أمانة المنتدى، و ،كرستين عريضة /السيدة •
 .القومي لتنظيم ا�تصا�ت، مصر

 .أيكان ا7وسط، بالشرق المصلحة أصحاب مشاركة لشئون رئيسال نائب، باھر عصمت /السيد •



 
 

 

 ١٠ا�جتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة ا�نترنت " شركاء من اجل التنمية"                                           

 

 .لRنترنت التونسية الوكالة التنفيذي، والرئيس ا دارة مجلس رئيس، معز شقشوق /السيد •

 .ا نترنت جمعية العامة، السياسات مدير، رانيجيركرستين  /السيدة •

  

  الجلسة: ملخص

ً تناولت الجلسة عرض وارتباط كل من تلك  ،ا نترنتلBجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة  الرئيسية للمحاور ا
 الفرص إلى رئيسي بشكل المتحدثون تطرق. "التنمية أجل من شركاء" :جتماعا� شعار تحتالمحاور بالتنمية المستدامة 

 الجلسة تناولتكما . العربية المنطقة في التنميةالمساھمة في في  ا7طرافمن  كل مساھمة تعوققد  التي والتحدياتالمتوفرة 

 ، وذلكا نترنتالمنتدى العالمي لحوكمة ومسار  ،المصلحة أصحابمشاركة كافة  ومبادئالتعاونية المعززة  موضوعات أيضا

القمة العالمية حول مجتمع مراجعة مخرجات مسار و ،)WSIS( العالمية حول مجتمع المعلومات لقمةضمن ا طار العام ل
  .٢٠١٥ عام بعدلما Xجندة الدولية للتنمية لبا ضافة  ،)WSIS+10( المعلومات

 

يوضح و، وا�ختBفات الخBفاتالوسع لحوكمة ا نترنت بشكل يعكس مفھوم زيادة الوعي بال إلى الحاجة إلىتطرق المتحدثون 
. كما استعرض المتحدثون دور الشاملة التنميةبعملية من ثم   حوكمتھا وارتباط عامةعالمية  منفعةبوصفھا ا نترنت محورية 

لجنة العلوم والتكنولوجيا با7مم المتحدة كونھا الجھة ذات الدور ا7كبر في متابعة تنفيذ مخرجات القمة العالمية حول مجتمع 
توصيات حول المعلومات، والتي شكلت في الفترة الماضية فريق عمل دولي بمشاركة كافة أصحاب المصلحة لدراسة وتقديم 

، والتي تضمنت أھمية توسيع ٢٠١٢سبل تطوير مسار المنتدى العالمي لحوكمة ا نترنت، وھو الذي قدم توصياته في عام 
مشاركة الدول النامية وتطوير جھود بناء القدرات في مجال حوكمة ا نترنت. ھذا با ضافة إلى فريق العمل الدولي الذي يعمل 

المعززة، والذي يضم كذلك مختلف فئات أصحاب المصلحة، والمعني بدراسة سبل دفع مسار  حاليا على مسار التعاونية
  التعاونية المعززة قدما.

 

في مجال بناء القدرات بموضوعات حوكمة ا نترنت في العالم  التي تقوم بھا ا7نشطةو ديبلو مؤسسةدور  استعراض كما تم
دور كل من ا7طراف في حول  شر الوعي بين كافة أصحاب المصلحةن من خBل برامج تستھدف ،والمنطقة العربية خاصة

منظومة تعدد أصحاب المصلحة، سواء دور الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو باقي ا7طراف، وما لذلك من 
  أھمية في الوصول إلى فھم مشترك لسبل التقدم في مجال حوكمة ا نترنت.

  

لمتحدثون على الدور الذي لعبته ا نترنت في العقد ا7خير في دفع معد�ت التنمية في العالم، � سيما ومن منظور تنموي، أكد ا
في الدول النامية، كما أكدوا على أھمية التغلب على التحديات التنظيمية والتقنية الحالية المتمثلة في إتاحة ا نترنت في المناطق 

من خBل صياغة سياسات شاملة تعمل على محاور متعددة، تتضمن حلو� لمد البنية  النائية والمجتمعات ا7قل اتصا�، وذلك
طبيعة الالتحتية المتطورة الBزمة، وتعمل على بناء القدرات وتطوير الكوادر القادرة على ا�ستفادة من ا نترنت، وتحافظ على 

ار السادس من عناوين بروتوكول ا نترنت. لفت أحد للمعايير القياسية للشبكة، وتعمل على التبني السريع لRصد المفتوحة
  المتحدثين ا�نتباه أيضا إلى عBقة الحفاظ على ا�تصال الحر بشبكة ا نترنت بالحفاظ على ا�ستقرار التقني لعمل الشبكة.

 

Bستفادة ل تعزيز الوعيتھا في ومساھمفي مجال أسماء ونطاقات ا نترنت،  أيكانالدور التي تقوم به ھيئة  إلىكما تم التطرق 
وكذلك استعرض المتحدث نموذج ھيئة أيكان الذي يعمد إلى صناعة القرار . ا�قتصادية وا�جتماعية تنميةفي ال ا نترنتمن 

من القواعد بمشاركة كافة أصحاب المصلحة، مستعرضا آليات مشاركة الحكومات والقطاع ا7ھلي، منوھا أيضا عن 
اھتمام أيكان بالمشاركة في الحوار الدولي حول حوكمة وناعة ا نترنت في العشر سنين ا7خيرة، التي شھدتھا ص ا نجازات

  .ا نترنت سواء من خBل المنتدى العالمي أو المنتدى العربي لحوكمة ا نترنت

 التجربة على الضوء تسليط ا نترنت، حيث تم تطوير في المدني المجتمع منظمات دور أھميةكما تعرضت الجلسة إلى 

، وخاصة بعد تأسيس المنتدى التونسي الوطني لحوكمة ا نترنت، المدني بھا يلعب دورا ھاما المجتمع أصبح والتي التونسية
  يجاد الحلول المشتركة.من أجل إوالذي يؤمل له أن يكون منبرا لمجتمع ا نترنت في تونس 
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، والتنسيق العربية الدولشبكات ا نترنت بشكل مباشر بين  على المعلومات تبادل حركة أھمية المتحدثون علىأكد وفي الختام 
ا7طراف العربية المختلفة في الحوار الدولي. كما تم التأكيد  على المستوى العربي فيما يخص موضوعات الحوكمة، وانخراط

 أصحاب جميع وإشراك الجسور بناء أجل من لمنطقةفي ا ا نترنت إدارة مجال في القدرات وبناء الوعي زيادةعلى أھمية 

 تعزيزكذلك و ،لكل دولة مختلفةال ا7ولويات مراعاة مع في الحوار حول سياسات ا نترنت على المستوى الوطني، المصلحة

مؤكدين أن السبيل للوصول إلى فھم مشترك لقضايا الحوكمة في المنطقة لن يأتي إ� من  وا بداع، لBبتكار ا نترنت استخدام
  المصلحة. أصحابمختلف فئات  تحت مبدأ إشراكخBل تطوير التواصل والتنسيق المشترك 

  لAنترنت الجلسة الثانية النفاذ: البنية التحتية والموارد الحرجة

  :المتحدثون

 ا عBممنسق اللجنة الوطنية للنطاق العريض بوزارة البريد وتكنولوجيا  ،رئيس الجلسة ،محمد دعبوز /السيد •

  وا�تصال، الجزائر

  جمعية إنترنت مصر  إدارةعضو مجلس  ،النقاش مدير ،حسين بدران /الدكتور •

 ، قطرتنظيم ا�تصا�ت ھيئة الفنية، الشؤون مدير ،محمد البشير /السيد •

 جوجل أفريقيا، بشمال العامة والسياسة الحكومية العBقات إدارة مدير، خالد قوبعة /السيد •

 شبكة الدول العربية للبحوث والتعليم، يوسف الطرمان /السيد •

 ، مستشار ا�ستراتيجيات، موبيليسحاتم مختاري /السيد •

 ، خبير في مجال حوكمة ا نترنتفھد بطانية /السيد •

  :ملخص الجلسة

والتي خلصت �نتشار ا نترنت فائق السرعة ا�قتصادي الجلسة إلى الدراسات الدولية التي عمدت إلى قياس المردود  تطرقت
الناتج المحلي زيادة في الدول في فائق السرعة  ا نترنتلزيادة في معد�ت انتشار المساھمة المباشرة لإلى نتائج أثبتت 

 انتباه العديد من الدول حول العالموتعرض المتحدثون إلى  .د�ت التوظيف وا�بتكارمعوكذلك في زيادة  لتلك الدول، ا جمالي

 ا نترنتمبادرات وطنية لنشر العربية ل الحكوماتھذا ا7مر، والذي انعكس من خBل تبني أغلب إلى  العربيةوفي المنطقة 

واستخدام تطبيقاته، بما يساھم في التعجيل بمعد�ت النمو ا�قتصادي وا�جتماعي  هتستھدف رفع معد�ت انتشار ،فائق السرعة
ويساھم في تطوير  ويساھم في التخفيف من مشكBت البطالة خاصة بين الشباب في المنطقة العربية، على المستوى الوطني،

  مجا�ت خدمية واقتصادية عديدة مثل التعليم والصحة.

  

تحقيق فيه العالم يستھدف الذي  ٢٠١٥المنتدى في ضوء قرب حلول العام مناقشات ھذا توقيت  أھميةاستعرض المتحدثون 
أھمية إعطاء نشر ، وبشكل أساسي في تحقيقھا ا نترنتيساھم نشر وحيث ا نمائية لXلفية التي أعلنتھا ا7مم المتحدة، ھداف ا7

مبتكرة أھمية التفكير في حلول و، به إلى شبكات الكھرباء أو النقل البنية التحتية لRنترنت ذات القدر من ا7ولوية الذي ينظر
المتعلق منھا با7جھزة الطرفية التي يتصل من خBلھا بالشبكة، أو المتعلق  الجزء لتكلفة التي يتحملھا المستخدم سواءالتحديات 

  بتسعير خدمات ا�تصال. 

  

مستعرضين ، ووضع أھداف واضحة لھا لBستراتيجيات الوطنية لRنترنتإلى أھمية التخطيط والتنفيذ المحكم كما تمت ا شارة 
% من العائBت بسرعات � تقل ٨٥توصيل ا نترنت إلى تضع أھدافا محددة وطموحة ب�ستراتيجية الوطنية في الجزائر التي ا

ا نترنت فائق السرعة في  . تم أيضا استعراض أھم لمحات جھود نشر٢٠١٥مليون نبضة في الثانية وذلك خBل العام  ٢عن 
دولة قطر، وخاصة تجربة إنشاء الحكومة في قطر لشركة مختصة بشبكات ا7لياف الضوئية، تستھدف توفير توصيلة عبر 

  . ٢٠١٥% من العائBت وا7عمال خBل العام ٩٥ا7لياف الضوئية إلى 

  

د منطقة الشرق ا7وسط وأفريقيا المعد�ت استعرضت الجلسة بعض مؤشرات الدراسات الدولية حيث من المتوقع أن تشھ
ينبه إلى أھمية إعادة النظر في مما ، ٢٠١٧- ٢٠١٢ا7على لتنامي نسب ا�تصال با نترنت عبر شبكات النقال في الفترة 

التدابير الحالية الخاصة بتنظيم الشق غير المرخص من الطيف الترددي وما يعرف بالفراغات البيضاء من الطيف الترددي بما 
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ييسر نمو الشبكات الBسلكية بشكل أسرع، خاصة في ظل ما تمثله التقنيات الBسلكية من فرص في ضوء ا�متداد الجغرافي 
  ع في أغلب الدول العربية.الشاس

  

لتسريع التحول إلى ا صدار السادس من بروتوكول ا نترنت على ضوء نفاذ عناوين  إجراءاتنوه المتحدثون إلى أھمية اتخاذ 
واستعرضت الجلسة بعض ا7مثلة الناجحة في ھذا المجال،  ؛المناطق بعضفي  ا نترنتالجيل الرابع من عناوين بروتوكول 

ما يضمن استراتيجية متكاملة لنمو بة تبني ا صدار السادس لبروتوكول ا نترنت ضمن خطط مد الشبكات الجديدة، أھميبينت و
وتعظيم القائمة إلى أھمية تطوير استخدام البنية التحتية كما أشار المتحدثون  الشبكة في المنطقة العربية بنظرة مستقبلية.

المحلية Bحتياجات لوذلك من خBل تنمية المحتوى بشكل يستجيب دود النفاذ، لتعظيم مر ا�ستفادة منھا بأشكال إبداعية
بشكل حصري ا�نشغال أھمية عدم أكد المتحدثون على و .التفضيBت اللغوية والثقافيةومن حيث نوعية المعلومات ، للمستخدم

  فادة بالبنية التحتية القائمة. وجه لتطوير أساليب متعددة لBستالت وإنماعلى ا�ستثمار في مد البنية التحتية، 

  

نترنت في المنطقة العربية،  إلى أھمية قطاع التعليم والبحث العلمي كأحد أھم مكونات مستخدمي اتعرضت النقاشات كذلك 
، والدور الذي الدول العربية للتعليم والبحثأھم مBمح نشاطات شبكة مستعرضة ، وكواحد من أصحاب المصلحة الرئيسيين

  .نحو تنسيق الجھد العربي المشترك لتطوير شبكات البحث العلمي في المنطقة العربية وتحسين الربط بينھا تقوم به

  

برنامج أسماء النطاقات المتحدثون إلى أھمية تنمية صناعة أسماء النطاقات في المنطقة العربية، مستعرضين تعرض كما 
طلبا 7سماء  ١٤١٠لXسماء والنطاقات المخصصة (أيكان) والتي تلقت الھيئة من خBله  ا نترنتالجديدة الذي أطلقته ھيئة 

إلى المتحدثون ا�نتباه كما لفت  .جديدة، بحيث تضيف إلى العدد المحدود من أسماء النطاقات العلوية المستخدمة حاليا ةمختلف
لى حروف غير الحروف الBتينية، بما في ذلك أسماء أھمية مBحظة أن العديد من تلك النطاقات الجديدة ستكون معتمدة ع

بتحليل لعدد استعرضت الجلسة . كما وفرص �ستثمارات عربية جديدة ، بما يمثله ذلك من تطور ھام للمستخدم العربيعربية
Bشتراطات المستوى المرتفع لأن الرسوم المرتفعة للطلبات و االطلبات، حيث بد توفرت من خBل بياناتالتي من المؤشرات 

  قد ساھمت في اقتصار الجھات المتقدمة على تلك الموجودة في مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية.التقنية 

  

بخBف المتحدثين، شھدت الجلسة أيضا مداخBت من المشاركين، حيث نوه السيد ممثل جامعة الدول العربية عن تقدم الجامعة 
وذلك ضمن مشروع أسماء النطاقات العربية الذي عملت عليه الدول العربية  arab.بطلب لحيازة وتشغيل النطاقات .عرب و

من خBل لجنة توجيھية للمشروع. كما أشار إلى أن الطلب قد تم الموافقة عليه في التقييم المبدئي للطلبات، وجاري استكمال 
تيسير استخدام اللغة العربية على  باقي مسار المشروع. وأشار إلى أھمية المشروع  والدور المرجو لھذين النطاقين في

  بكافة مكوناتھا.  ا نترنت

  

المحتوى التعليمي للشباب  إتاحةخاصة فيما يخص  ا نترنتفي مداخلة أخرى، أشارت مشاركة من السودان إلى أھمية انفتاح 
  نبغي أن تستمر. لحجب المحتوى التعليمي عن دول بعينھا مثل السودان � يفي السودان، وأن الممارسات الحالية 

  

من خBل المبادرات  والمجتمع المدني الخاص القطاع دور مع الحكومات المتحدثون إلى أھمية تكامل دورأكد في النھاية 
 ا نترنت مستخدمي إلي فقط ليس ا�ستثمارات الBزمة للوصولتلك الوطنية المختلفة، وإلى التحدي الكبير المتمثل في حجم 

ا نترنت وتضمين  مستخدمي يھدف إلى التغلب على التحدي ا7كبر المتمثل في توسعة قاعدة بل خدمات أفضل،الحالين لتقديم 
  .رغم اقتصاد عالمي متباطئ الشعوب العربية في ا�قتصاد الرقمي العالمي بشكل أفضل

 وآمنة موثوقة بيئة نحو: والخصوصية ا?من الثالثةالجلسة  

  :المتحدثون

 .قطر لBتصا�ت، ا7على المجلس تنظيم،ال ھيئة الفنية، الشؤون ومدير الجلسة رئيس البشير، محمد/ السيد •

  .الجزائر والبريد، ا�تصا�ت تنظيم ھيئة إدارة مجلس عضو ،مدير النقاش ،توفيق محمد /الدكتور •

 .ليبيا ،ا لكتروني لXمن الوطنية طةلالس ،الخيرات أبو عصام/ السيد •

 .لBتصا�ت الدولي ا�تحاد العربية، للمنطقة ا قليمي المكتب ،ا7مير ةدرو /السيدة •
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 .باريبا بى ان بى  بنك ا7مني، المستشار الخطيب، مؤنس/ السيد •

 .ديبلو مؤسسة دبلوماسية وتدريبية تعليمية برامج منسق رادونوفيتش فBديمير/ السيد •

 .ا نترنت جمعية العامة، السياسات مدير ر،يرانج كريستين /السيدة •

  .الجزائر والبريد، ا�تصا�ت تنظيم ھيئة PKI مشروع مدير البربرية، أحمد /الدكتور •

  :ملخص الجلسة

 العالم في والخصوصية ا لكتروني الفضاء بأمن المتعلقة الحالية والمخاطر التحديات من واسعة مجموعة استعرضت الجلسة

 ا�تصال وسائل وا�عتماد على ا نترنت، مستخدمي عدد في كبير نمو العربي من في ظل ما يشھده العالمالعربي، خاصة 

 ..ا نترنت عبر ا لكترونية التجارة خدمات المختلفة والتعامل من خBل ا�جتماعية

ھذه   وضع في المصلحة أصحاب كافة مشاركة وأھمية ،وضوابطه السيبراني ا7من سياسات وضع بمناقشةالجلسة حيث بدأت 
صبح من أو ،" CERT"  ا لكترونية للطوارئ ا�ستجابة فرقبالفعل  أنشأتقد  العربية الدول من العديد أنتبين و. السياسات

 في التعاونھذا  لتعزيز به القيام يمكن ماوھذه الفرق و العربية المنظمات بين والتعاون التنسيق مستوىالضروري قياس 

 .المستقبل

 مستخدمي عدد تزايدفي ظل  ، خاصةً العرب ا نترنت مستخدميل الشخصية المعلوماتضرورة حماية  إليكما تطرق الحوار 

 المحافظة حول كيفيةكاملة دراية  على ليسوا ا نترنتأن مستخدمي  طالما خطرال تحتحيث تعتبر ھذه المعلومات  ،ا نترنت

اصبح من  في العالم والقرصنة ا لكترونية الھجمات مستوى زيادةفي ظل و ،ا نترنت على خصوصيتھم وحماية عليھا
والتي  ،ا7خطار ھذهومدى تأثير  ، أو با7حرى تقليل المخاطر،الBزمة الحماية من اجل توفير الضعف نقاطتحديد  الضروري

 خBل من ا لكترونية المعامBت في المستخدمينلدى  ثقة وجود عدم بسبب التنمية فرص من العربية المنطقة حرمان إلى أدت

 .ا نترنت شبكة

 حمايةمن اجل  العربية في المنطقة وعيال زيادة من اجل تتخذ التي الجھود كد المتحدثون على ضرورة ا�ستمرار فيأ

حماية و ا لكترونية الجرائم ضد بفعالية التصدي أجل من اوتحديثھ التنظيمية ا7طروكذلك  ،على ا نترنت الخصوصية
أكد و .ا نترنت من خBل وا7طفال النساءاستغBل  جرائمالتصدي لوكذلك  الملكية الفكرية حقوقو تناول الشخصية البيانات 

  .المنظمة السيبرانية الجريمة لمكافحة وا قليمية الدولية الجھود توحيد ضرورةالمتحدثون على 

 عبر التجارية المعامBتلحماية كافة  العامةا7منية  التحتية البنية في بناء يةالجزائر تجربةوفي ذات ا�طار تم التطرق إلى ال

تلك  لتنفيذالBزمة  جراءاتوضع ا و الخصوصية وحماية ا لكترونية الجرائم مع للتعامل قانونيال طارا  ووضع ،ا نترنت
 .التشريعات

 السيبراني، Xمنالعالمي ل لبرامجل العام ا طار في العربية، المنطقة فيا�تحاد الدولي لBتصا�ت دور  إلى ا شارةكما تمت 

 خBل من وا�تصا�ت، المعلومات تكنولوجيا استعمال في وا7من الثقةحفز تدابير نحو تحسين  في كبير حد إلى ساھمحيث 

 القدرات وتعزيز السيبراني، التھديد مواجھة مجا�ت الصلة في ذات البحوثالمختلفة و والمشاريع وا7نشطة المبادرات

 .النامية البلدانب التشغيلية

 ا لكترونيةالعربي في مجال مواجھة أخطار الھجمات -المتحدثون على أھمية التعاون الدولي خاصة التعاون العربي أكد

كما وكان ھناك مداخلة من قبل وفد  وضرورة التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين المراكز المعنية في الدول العربية.
ا سكوا الذي عرض بإيجاز الجھود التي بذلتھا ا سكوا في مجال تنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية حيث 

 قوانين ا7من السيبراني.أصدرت ستة إرشادات شملت أھم مواضيع 

  ومسئوليات حقوق: والمحتوى ا(نفتاحالجلسة الرابعة 

  :ونالمتحدث

  .جامعي وخبير قانوني، الجزائر أستاذرئيس الجلسة،  ،محمد لخضيري /السيد •

  .السويد جامعة أوريبرو، مدير الجلسة وليد السقاف، /السيد •
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  .التعاون لتطوير ا نسانية المؤسسة ،مدير النقاشحنان بوجيمي،  /السيدة •

 .لRنترنت التونسية الوكالة التنفيذي، والرئيس ا دارة مجلس معز شقشوق، رئيس السيد/ •

 .نت عبد الجليل الكبتي، نائب مدير ا نترنت، يمن السيد/ •

 .اSلي، الخرطوم الحاسب باحث بعلوم عوض حاج علي، السيد/ •

 .المتحدة المملكة القانونية، الخبيرة جيومان، غابرييل /السيدة •

 ا7ردن ،ا عBم شبكة تطوير مجتمع مدير السعود، حمزة /السيد •

 الجزائر ،المعلوماتية الشبكات حماية لمؤسسة التنفيذي الرئيس دردوري، العزيز عبد /السيد •

  :ملخص الجلسة

أھمية  لىمؤكدين في بداية الجلسة ع، من مجا�ت مختلفة المصلحة أصحاب مختلف يمثلون متحدثين مشاركة الجلسة شھدت
على الدور الذي يقوم به المنتدى وأثنوا النقاش المنفتح للوصول إلى فھم أفضل لموضوعات ا�نفتاح والمحتوى رغم دقتھا، 

إطار المسئولية على ا نترنت، وفي ذات الوقت عن تعريف العربي لحوكمة ا نترنت في ھذا الشأن، ومنوھين عن أھمية 
 .ويحترم كذلك الحقوق الشخصية المنطقة تقاليد حترمي المحتوى غنيومفتوح  إنترنت تعزيزأھمية 

وأھمية رفع مستوى  تعرض النقاش لتحليل بعض مBمح الوضع القائم في المنطقة العربية فيما يخص موضوع الجلسة،
المعايير الدولية، التحديات التي تواجھھا المنطقة فيما يخص انفتاح ا نترنت وفق كذلك و ا�ھتمام بالحريات على ا نترنت،

حيث تناول الحديث أمثلة من ا جراءات والتدابير التي جرى اتخاذھا في بعض دول المنطقة، ومدى تأثيرھا على انفتاح 
  ي.ا نترنت في المنطقة ككل، في إطار أھمية ا�نفتاح كأحد مقومات ا�قتصاد المعرف

ترنت، مع التأكيد على محورية الحفاظ على الخصوصية على وأشار المتحدثون إلى أھمية تعزيز حرية التعبير على ا ن
 على قيودال ، وتأثير فرضالمسألة ھذه بشأن دوليةال معاييرتحديات عديدة في تطبيق وتفعيل الاSن ا نترنت، حيث يشھد العالم 

مواجھة في حجب المحتوى استراتيجية والمعرفة، ومدى فعالية  التعلم على قدرة المواطنين من الحدو ا نترنتعلى  المحتوى
  .والتعليم الوعي زيادةللعمل على  المحتوى الضار مقارنة بالفعالية ا7كبر 

 ً مخاطر الأھمية تحسين تدابير ا7من السيبراني وحماية البيانات في المنطقة العربية، وذلك في مجابھة  تناولت الجلسة أيضا
تصال با نترنت دون عوائق، ومع ا�نتباه اطن في الوصول إلى المعلومات وا�المو لكترونية المختلفة، مع الحفاظ على حق ا

 إلى عدم إساءة استخدام الحق في ا�تصال.

 ا نترنتتعرضت الجلسة إلى تجربة تونس في التحول من حجب المحتوى إلى حفز الحوار المجتمعي في ظل النظر إلى  

والتنمية، وذلك مع ا�نضمام إلى "تحالف الحرية على ا نترنت" الذي نظمت تونس المفتوح بصفته الداعم ا7ساسي لBبتكار 
  . ٢٠١٣اجتماعه في يونيو 

عن الحجب والتتبع غير القانونيين، وا�نعكاس ا يجابي لھذه  كما تناول أحد المتحدثين التغير الذي شھده اليمن في التخلي تماماً 
  .الخطوة على ا�ستثمار في مجال ا نترنت

ناقش أحد المتحدثين اSثار المترتبة على اللوائح والقوانين التي تتطلب استصدار تصاريح خاصة  طBق بعض المواقع 
، منتقدا مثل ھذه ا جراءات باعتبارھا تحد من حرية التعبيرالحق في ا لكترونية ومدى توافق ذلك مع معايير الحفاظ على 

  .التعبير ومن انفتاح ا نترنت العربي

خBل المناقشات المختلفة إلى مسألة حجب المحتوى على ا نترنت، ففي حين رأى بعض المتحدثين  تعرض المتحدثون أيضاً 
أن المتحدثون للحفاظ على ا7من القومي والسلم المجتمعي في بعض ا7حيان، فقد رأى أغلب  يزال خياراً  أن حجب المحتوى �

  فعالة، وتحد من حق الوصول إلى المعلومات.الحلول القائمة على حجب المحتوى غير 

 استمرار الحوار ضرورةوجھات النظر المختلفة وھو ما يؤكد على وعبرت عن  ،وبناءةنفتحة م مجملھا في المناقشاتجاءت 

 . العربية المنطقة في والمحتوى ا�نفتاح وتحديات حدودحول  المصلحة أصحابكافة  بين
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 التنمية فرصو ا�بداع ثقافة: والشباب ا�نترنتالجلسة الخامسة 

  :المتحدثون

  وا�تصال بوزارة ا�تصا�ت، لبنان ا عBمرئيس مكتب تكنولوجيا  رئيسة الجلسة، ،ديانا بوغانم /السيدة •

 مدير المدرسة العليا للمعلومات، الجزائر، مدير النقاش ،مولود كوديل /السيد •

 ، مصرللدراسات السياسية وا�ستراتيجية ا7ھراممركز  ،عادل عبد الصادق /السيد •

 ا7ردن، Jamalonمؤسس والمدير العام لمؤسسة  ،عBء السBل /السيد •

 ، لبنانNawaya لشبكة التنفيذي والمدير المؤسس ،صعبزينة  /السيدة •

 ، لبنان Seeqnceمؤسس والمدير العام لـ  ،سامر كرم /السيد •

 مؤسسة تسويق استراتيجي، ھولندا ،كBكس يجلت/ السيد •

 ، مصرFlat6 labsمديرة برنامج  ،ھبة الحبشي/ السيدة •

  الوطنية لتطوير الحظائر التكنولوجية وترقيتھا، الجزائر مدير الوكالة ، يوسف كلوفأ /السيد •

  الجلسة ملخص

وتطور ھذا المحور منذ مناقشات المنتدى ا7ول في الكويت وا بداع،  الشبابعBقة ا نترنت بخBل الجلسة تناول الحوار 
منتجين أساسيين في عالم ا�قتصاد  اعتبارھم أھمية ا�نتقال من النظر إلى الشباب كمستخدمين فقط إلى ، من حيث ٢٠١٢

، من خBل مجتمعاتھممن فرص جديدة لRبداع وا سھام في تنمية ا نترنت لقطاع الشباب ما تطرحه مع  الرقمي، خاصةً 
 العربي الشباب� سيما أن  ،الخاصة تجاريةال ھمأعمال ابتكاروكذلك المساعدة في  للشباب عمل فرص خلقل ا نترنتتسخير 

ً  ٣٦و ١٦ بين أعمارھم تتراوح الذي  .لمنطقة العربيةا في % من السكان٤٠يمثلون زھاء  عاما

بحفز ا بداع بشكل عام و المشروعات التكنولوجية بشكل خاص،  حيث المتعلقة  الجلسة إلى العديد من الموضوعات تطرقت
ً أكد المتحدثون على أھمية  ، وأھمية تقديم المشورة المتخصصة إلى رواد المشروعات عمل كافة أصحاب المصلحة سويا

. والوصول بھا إلى مرحلة ا�ستدامة ا بداعية، وتأھيل أصحابھا من خBل التدريب وبناء القدرات لتمكينھم من إدارة مشاريعھم

تعزف مؤسسات التمويل عن ا�ستثمار في ا�بتكار ما كما أكد المتحدثون على محورية التحدي الخاص بالتمويل، حيث غالبا 
  في ا7ھمية.  في ظل نظرتھم التقليدية لتقييم المخاطر ا�ستثمارية، مما يجعل نشر الوعي في ھذا الموضوع غايةً 

سواء من خBل الحاضنات التكنولوجية التي توفر الدعم  الشباب مشاريع دعم في الحكومات دورحدثون أيضا على أكد المت
وتيسير الوصول إلى مصادر المباشر أو أيضا من خBل التمويل  التدريب الBزم،والفنية  النوعي من خBل تقديم المشورة

فيھا بالعمل على توفير بيئة تنظيمية حافزة على ا بداع يتوافر ، وكذلك من خBل تشجيع الجھات ا7خرى مثل البنوك التمويل
  ا طار القانوني الشفاف، واللوائح التنظيمية المرنة.

تعرض المتحدثون لتجارب ناجحة في ھذا المجال مثل الحاضنات في الجزائر ودور الجامعات في دعم المشروعات الشبابية 
مليون  ٤٠٠ا جراءات التي اتبعھا البنك المركزي في لبنان لتشجيع البنوك على توفير  ثلومالناشئة في مجال المعلوماتية، 

في مجال ا�تصا�ت وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا التجارب  لشركات الناشئةفي ااستثمارات دو�ر أمريكي في صورة 
على انتقاء أفضل ا7فكار ا بداعية ويقدم  الذي يعمل في القاھرة وفي جدة ويعتمد Flat6Labsالناجحة غير الحكومية مثل 

  الدعم ا�ستشاري والتدريب 7صحابھا ثم يعمل على تسويقھا للجھات ا�ستثمارية.

كما تناول المتحدثون التحدي الخاص بالوصول إلى السوق العالمي، حيث اھتم المتحدثون بإبراز أھمية إيجاد الشريك المناسب 
ل من السوق المحلي إلى سوق خارجي، وكذلك أھمية ا طار القانوني المحلي الذي يحمي حقوق في السوق الجديدة عند ا�نتقا

  الشركات الناشئة ويوفر لھا إطارا للمنافسة أمام الشركات العالمية الكبرى.

أبرز ف .وانتقل المتحدثون إلى مناقشة المسائل المرتبطة بشبكات التواصل ا�جتماعية، وما يتعلق بھا من فرص ومخاطر
المتحدثون الدور الذي يلعبه ا عBم البديل عبر ھذه الشبكات رغم عدم خضوعه لتنظيمات بعينھا، وذلك من خBل توعية 
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تدقيق المعلومات المتداولة. كذلك فيما يخص إسراف بعض الشباب في تمضية أوقاتھم المستخدمين � سيما من الشباب بأھمية 
طات ا7خرى، فقد رأى المتحدثون أھمية دور اSباء في توعية ا7بناء وانتھاج سياسة على شبكات التواصل على حساب النشا

تربوية متفھمة في بعض ا7حيان لطبيعة انشغال الشباب بھذه الشبكات ضمن مرحلة معينة من حياتھم. أثار كذلك المتحدثون 
ا7جداد ومشاركة خبراتھم معھم في استخدام ھذه من اSباء و أھمية المسئولية على الشباب في إشراك ا7جيال ا7كبر عمراً 

الشبكات بشكل يقلل من الفجوة التي قد تظھر نتيجة عدم استخدام اSباء لھذه الشبكات. كما اھتم المشاركون بلفت ا�نتباه إلى 
  أھمية التوعية بمسائل الخصوصية عند استخدام ھذه الوسائل.

ادة من فالتي صارت تتيحھا ا نترنت للشباب العربي لتعلم الخبرات وا�ستعلى الفرص في نھاية الجلسة أكد المتحدثون 
وصقل ا7فكار، وأيضا لفتح ا7سواق والتواصل مع الخبراء لبناء مشاريع إبداعية جديدة. كما ذكر المتحدثون بما  المعرفة،

بالفكرة التي يرتكز عليھا المشروع، إيجاد الدعائم الرئيسية لنجاح الشباب في مجال ا�بتكار، وذلك من خBل الشغف يعتبرونه 
، با ضافة إلى ا دارة بشكل متصل طرق إبداعية مبتكرة لتنفيذ المشروع، الصبر وعدم تعجل النتائج، ا�سترشاد برأي الخبراء

  المحكمة للمشروع منذ مراحله ا7ولى، وبطبيعة الحال التعامل مع احتمال الفشل والمحاولة من جديد.

  ختاميةالجلسة ال

  :المتحدثون

 .لمنتدىا�جتماع لسنوي الثاني ل، رئيس وا�تصال ا عBم وتكنولوجيات البريدوزير  دردوري، زھرة/ السيدة •

 وا�جتماعية ا�قتصادية المتحدة ا7مم لجنة ا�تصال، وتكنولوجيا المعلومات تنمية مديرحات، يالدكتور/ حيدر فر •

  )ا سكوا( سياآ لغربي

الجھاز  ا�تصا�ت خدمات لتخطيط المركزية ا دارة مديركرستين عريضة، مدير فريق أمانة المنتدى، والسيدة/  •
 .القومي لتنظيم ا�تصا�ت، مصر

 المعلومات لتقنية الكويتية الجمعية إدارة مجلس رئيس رئيس اللجنة ا�ستشارية للمنتدى، نائب ،الشطي قصي/ السيد •

  .العربية الدول بجامعة المعلومات وتقنية ا�تصا�تتنمية  إدارة، فودة خالد/ السيد •

 :ملخص الجلسة

أدلت أمانة المنتدى بتقرير مختصر عن مجمل أعمال ا�جتماع السنوي الثاني، مشيرة إلى الدور البارز للجنة ا�ستشارية التي 
دور الذي قام به منظمو الجلسات تضم خبراء من مختلف البدان العربية ومن قطاعات مختلفة من أصحاب المصلحة، وال

 وتكنولوجيات البريد وزارةوورشات العمل، كما أشادت بروح التعاون التي لمستھا أمانة المنتدى والجھود المبذولة من جانب 

للعمل على نجاح أعمال ا�جتماع السنوي الثاني للمنتدى بالتعاون مع منظمتي المظلة وكافة ا7طراف،  وا�تصال ا عBم
  وتذليل كافة العقبات من جانب كل ا7طراف من اجل خروج ا�جتماع بالصورة الBئقة والمشرفة. 

 الجزائرية وا�تصال ا عBم كنولوجياتوت البريد وزارة قبل من المبذولة الجھود كرم الضيافة وكذلك على المتحدثون وأثنى

؛ لوطننا العربيوالBئقة ساھمت بشكل مباشر في نجاح أعمال ا�جتماع، وخروجه بالصورة المشرفة  التيو المنظمة واللجنة
إلى جميع أعضاء اللجنة ا�ستشارية للمنتدى الذين عملوا على مدار العام لRعداد لھذا الحدث، كما كما وجه المتحدثون الشكر 

  لمنتدى.ا�جتماع السنوي الثاني لعلى اھتمامھم برعاية أعمال الراعية توجھوا بالشكر للجھات 

 ا�جتماع أعمال في المشاركين جميعل الشكر بتقديم الختامية كلمتھا في ،دردوري زھرة الوزيرة معالي تفضلت النھاية في

 على والمتحدثين وأعضاء اللجنة ا�ستشارية على جھودھم في إنجاح ا�جتماع، للمنظمين خاص وبوجه للمنتدى الثاني السنوي

 كافة من قوية إرادة عكس ما الحلول، إيجاد نحو المسئولية وروح بالھدوء اتسمت التي والمناقشات البناء الحوار في مساھماتھم

 حوكمة حول الحوار أن إلى مشيرة ،"التنمية أجل من شركاء: "المنتدى شعار فعBً  جسدو ،سوياً  للعمل المصلحة أصحاب

 ومشاريع أفكار خBل من العمل وورشات ا�جتماع جلسات مناقشات إلى رؤية مردود متطلعة متصل، موضوع ا نترنت

جددت كذلك سيادتھا الشكر للسيد رئيس الجمھورية عبد العزيز بوتفليقة على  .القريب المستقبل في العربية المنطقة في جديدة
 .للمنتدى الثاني السنوي ا�جتماع أعمال اختتام سيادتھا أعلنت كلمتھا بنھاية .رعايته السامية لBجتماع على أرض الجزائر


