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E/ESCWA/C.8/2019/12 

 
-2- 

 

 المحتويات

 الصفحة     الفقرات

 3 3-1  ....................................................................................... مقدمة

 الفصل

 3 26-4  .......................... تحديث منظومة الحوار العربي حول حوكمة اإلنترنت -أوالا 

 المنتدى العربي  تطوير نبذة عن منظومة الحوار وعن مبادرة -ألف
 3 6-4  ................................................... 2020لحوكمة اإلنترنت 

 4 14-7  .............. خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت، اإلصدار الثاني -باء

 ميثاق المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في مرحلته الجديدة  -جيم
 6 26-15  .......................... : األهداف والبنية الهيكلية والتمويل2018-2025

ا   12 36-27  ............................. التحضيرات للمؤتمر الخامس للمنتدى والتوصيات -ثانيا

 12 30  ................................................ االجتماع التحضيري األول -ألف

 12 32-31  ................................................ االجتماع التحضيري الثاني -باء

 13 34-33  ............................................... االجتماع التحضيري الثالث -مجي

 13 36-35  .................................................................. التوصيات -دال

 

  



E/ESCWA/C.8/2019/12 

 
-3- 

 
 ةـمقدم

في مجال  جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(لالتي تضطلع بها ال تندرج األنشطة -1
ي سمى ، هذه المجاالتلدول العربية في لدعم التعزيز ل ضعو   إطارضمن  إلنترنتحوكمة او الرقميةالتكنولوجيا 
 Information Society and Digital Economy) :باإلنكليزية طلقت عليهوهي التسمية التي أ  ، "ازدهار" اختصارا  

Hub for the Arab Region-ISDEHAR). 

: األطر في المجاالت التالية"ازدهار" وتسعى األمانة التنفيذية إلى دعم الدول األعضاء في إطار برنامج  -2
؛ الحوكمة واألطر التنظيمية والقانونية؛ صناعات مجتمع المعلومات والتنمية المستدامةلشاملة االستراتيجية ال

التحول الرقمي والتطوير ووالنمو االقتصادي؛  والقدرة التنافسيةاإلنتاج لتعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 قدرات.الداعمة لبناء عي. ويتضمن البرنامج أنشطة المؤسسي واالندماج االجتما

 اإلطار العام لبرنامج "إزدهار"

 األطر االستراتيجية الدولية واإلقليمية

 االقتصاد
 القدرة التنافسية

 اإلنتاج من أجل تحقيق 
 النمو االقتصادي

 الدولة
 الحوكمة

 البنية األساسية والبيئة التنظيمية 
 والحقوق القانونية

 المجتمع
 التحول الرقمي

 التنمية المؤسسية من أجل 
  الدمج االجتماعي

 بناء القدرات

تستعرض هذه الوثيقة التقدم المحرز في الحوار بشأن السياسات العامة المتعلقة بتطوير واستخدام و -3
اإلنترنت ضمن مبادرة اإلسكوا وجامعة الدول العربية للحوار العربي حول حوكمة اإلنترنت، فتلقي الضوء على 

رطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت واعتماد ميثاق للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت. وتقدم الوثيقة اتحديث خ
 .2019أيضا  ملخصا  عن التحضيرات الجارية للمؤتمر السنوي الخامس للمنتدى، المزمع عقده في حزيران/يونيو 

 حوكمة اإلنترنت حول العربي الحوارتحديث منظومة  -أوالا 

 2020 العربي لحوكمة اإلنترنت المنتدى تطوير مبادرةعن ومنظومة الحوار نبذة عن  -ألف

في  الحوار العربي حول حوكمة اإلنترنتأطلقت اإلسكوا، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، مبادرة  -4
. واعتمدت رطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت: اإلطار العام والمبادئ واألهدافاخ وأصدرت ،2009عام 

، وأكدت أهمية إنشاء المنتدى العربي 2010رطة الطريق في تشرين األول/أكتوبر ايسية خالجهات المعنية الرئ
، لنداء الفرقاء العرب: نحو تفعيل التعاون العربي الشامل لحوكمة اإلنترنت إقليميا  ودوليا  لحوكمة اإلنترنت وفقا  

 .2006في عام  ئنشأ  الذي كان قد  المنتدى العالميوعلى غرار 

https://www.unescwa.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/ictd-10-tp-5-a.pdf
https://www.intgovforum.org/multilingual/
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 ،بما يتسق مع الوالية المسندة للمنتدى العالمي ،2012ئ المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في عام وأنش -5
هدف إشراك الجهات المعنية من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومنظمات إقليمية في حوار مفتوح بشأن ب

 المتصلة باإلنترنت. ومن هذه القضايا النفاذ، واألمن والخصوصية، واالنفتاح. قضايا السياسات العامة

في ختام . وسنوية اجتماعات أربعة قد المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت، ع  2012في عام  هومنذ تأسيس -6
تطوير مبادرة أطلقت اإلسكوا وجامعة الدول العربية  ،2015قد في بيروت في عام ، الذي ع  االجتماع الرابع

. وتطوير أدائه 2012منذ عام ستعراض التقدم الذي أحرزه المنتدى ال 2020المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت 
ما يلي  . وفيللمنتدى جديد ميثاقاقتراح و خارطة الطريق لحوكمة اإلنترنت تحديثمبادرة، تم وفي إطار هذه ال

 .لوثيقتينهاتين ا موجز عن عرض

 الثاني صداراإل ،الطريق العربية لحوكمة اإلنترنترطة اخ -باء

 صدرت خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت في نسختها المحدثة باللغة اإلنكليزية في  -7
في إعداد الخطط الوطنية واإلقليمية لحوكمة اإلنترنت  صانعي السياساتهدف توجيه ، ب2018كانون الثاني/يناير 

درجت في الخارطة اضيع ذات األولوية التي أ  والمو لتنمية المستدامة.لتحقيق االستفادة من التكنولوجيا الرقمية وا
؛ وسياسات سياسات النفاذ المجدي من أجل االندماجالمحدثة هي التي تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ال سيما 

سياسات التنمية ؛ وسياسات ابتكارات اإلنترنت والبيئات الناشئةالثقة واألمن؛ وسياسات التمكين المؤسساتي؛ و
 .سياسات التنوع الثقافي واللغوي؛ وسياسات موارد اإلنترنت الحرجة والبنية التحتية لإلنترنتو ؛البشرية

 النفاذ المجدي من أجل االندماجسياسات  -1

واستخدامها إزالة الحواجز التي تحد من إمكانية وصول الناس إلى اإلنترنت بسياسات النفاذ المجدي  ىعنت   -8
 أسماء النطاقات(، والتمييز لغة بطريقة سهلة ومفيدة. وتشمل هذه الحواجز كل من الحاجز اللغوي )مثل 

 ه:وتشمل أهداف ،المحورعطيت األولوية لهذا أ  و. نساءومنها ال ،ضد المجموعات االجتماعية

 ؛ي المنطقةإتاحة القدرة على النفاذ المناسب والميسور الكلفة إلى الحزمة العريضة للجميع ف )أ(
 ؛توفير القدرة على النفاذ الدولي المناسب والميسور الكلفة )ب(
 ؛استخدام اإلنترنت من تجةتحسين تجربة المستخدم والمنافع النا )ج(
 ؛تحسين تنسيق الترددات )د(
 ؛تعزيز النفاذ المجدي (ه)

 .التابعة للمنطقة العربية في نظام أسماء النطاقات (TLD) العلوية نطاقاتالزيادة  )و(

 الثقة واألمنسياسات  -2

م القانونية الوطنية ظ  يشمل الهياكل والن  ، واألمن السيبراني التقليديالثقة واألمن محور  تغطي سياسات -9
سيما القاصرين  والدولية لضمان األمن والخصوصية وسالمة اإلنترنت وحماية ملكية المستخدمين، ال

والمستخدمين المبتدئين. كما أنه يشمل الشفافية في التعامل مع الكم الهائل من البيانات الناتجة عن استخدام 
 ما يلي: سياسات الثقة واألمن . وتشمل أهدافمفتوحةالبيانات الاإلنترنت، والحاجة إلى اعتماد سياسة 

 ؛مة اإلنترنت وإنفاذها على المستويين الوطني واإلقليميتعزيز األطر القانونية المتعلّقة بقضايا حوك )أ(

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/announcement_aigf2020_escwa_las_initiative_v2_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/announcement_aigf2020_escwa_las_initiative_v2_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/announcement_aigf2020_escwa_las_initiative_v2_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/announcement_aigf2020_escwa_las_initiative_v2_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/announcement_aigf2020_escwa_las_initiative_v2_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/announcement_aigf2020_escwa_las_initiative_v2_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-roadmap-internet-governance-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u533/aigf2020_tcwg_report_ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-roadmap-internet-governance-en.pdf
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 ؛الحد من مخاطر الجريمة اإللكترونية )ب(
 تعزيز األمن السيبراني؛ )ج(
 ؛تعزيز حماية الخصوصية )د(
 .مواجهة التحديات األمنية المتصلة بالتكنولوجيات الجديدة (ه)

 التمكين المؤسسيسياسات  -3

المشاركة في صناعة سياسة عالمية وعامة لإلنترنت لوضع خطط ب ت عنى سياسات التمكين المؤسسي -10
 تأسيسهمية بعد األويتّسم ذلك ب .حوكمة أكثر توازنا ، وذات صبغة دولية وشفافة وخاضعة للمحاسبة ومؤسسية

 ة"ززالمع يةالتعاون"ال بد من معالجة مسألة فعديدة.  قضايا التي لم تعالج ،(IANA)هيئة أرقام اإلنترنت المخصصة 
 بما يتماشى مع العمل العالمي الرامي إلى إيجاد آلية مناسبة لتنفيذه.  دور الحكومات(المعنية أساسا  بتعزيز )

وقد تم تحسين مشاركة البلدان النامية في صنع السياسات بشكل ملحوظ على مّر السنين، ولكن ال يزال هناك 
جنّب المزيد من التأخير في تنميتها )مثل الرسوم المرتفعة حاجة كبيرة إلى إشراكها بطريقة أفضل وأكثر فعالية لت

والتي قد ال تكون  ناقصات، وآلية فض النزاعات القائمة على الم(gTLD) علوي عام على عملية تطبيق نطاق
 مالئمة للبلدان النامية(. ويشكل الوعي العام وبناء القدرات ركيزة أساسية لتحسين هذه المشاركة والنخراط 

 ما يلي:سياسات التمكين المؤسسي  . وتشمل أهدافيكفي من الناس والموارد في عملية حوكمة اإلنترنتما 

تأدية دور أساسي في تشكيل آليات مؤسسية للحوكمة تكون أكثر توازنا ، وذات صبغة دولية،  )أ(
 ؛وشفافة، وخاضعة للمحاسبة من أجل وضع السياسات العامة ذات الطابع العالمي

 ؛ة التعاون الحكومي العربي في مجال سياسات حوكمة اإلنترنتتقوي )ب(

 ؛تحسين الوعي االستراتيجي )ج(

 .تطوير العالقات بين المؤسسات الوطنية/اإلقليمية والجهات الفاعلة الدولية المعنية بحوكمة اإلنترنت )د(

 ابتكارات اإلنترنت والبيئات الناشئةسياسات  -4

 شبكةتيحها تالقضايا المتّصلة بالفرص الجديدة التي  والبيئات الناشئةتغطي سياسات ابتكارات اإلنترنت  -11
إن كان على شكل فرص اقتصادية أو تطبيقات مفيدة يمكن أن تتخطى نطاق الترفيه وأن تأتي بقيمة  ،اإلنترنت

 يلي:ما  سياسات ابتكارات اإلنترنت والبيئات الناشئة. وتشمل أهداف مضافة حقيقية اقتصادية أو اجتماعية

 ؛ندماج في السوق العالميةالسعي إلى تحقيق اال )أ(
 ؛زيادة كفاءة األعمال التجارية اإللكترونية )ب(
 ؛تمكين السوق اإلقليمية من زيادة أثر الحجم إلى أقصى حد )ج(
 ؛نشر المعرفة بشأن الفرص المتاحة )د(
 .المشاركة في عمليات االبتكار الدولية (ه)
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 التنمية البشريةسياسات  -5

مجموعة القضايا المتّصلة بحقوق اإلنسان، وإشراك الشباب، وتفعيل دور  سياسات التنمية البشرية تغطي -12
لتنمية االجتماعية، واالعتماد على وسائل التواصل االجتماعي المتاحة لتعزيز الحوار بين ا تحقيقاإلنترنت كأداة ل

سياسات التنمية  . وتشمل أهدافشرائح المجتمعمختلف الكيانات النشطة في المجتمع وكسر الحواجز بين مختلف 
 ما يلي: البشرية

 تمكين المرأة على اإلنترنت؛ )أ(
 ؛تحسين مشاركة الشباب في عمليات حوكمة اإلنترنت )ب(
 ؛تلبية االحتياجات الخاصة لمستخدمين معيّنين )ج(
 ؛تحديد حقوق المستخدمين وواجباتهم على اإلنترنت )د(
 .الطفل ليشمل اإلنترنتتوسيع نطاق حقوق  (ه)

 لإلنترنت األساسيةموارد اإلنترنت الحرجة والبنية سياسات  -6

التأكد من أن موارد اإلنترنت على  سياسات موارد اإلنترنت الحرجة والبنية األساسية لإلنترنتركز ت -13
 الجذرية؛ الحرجة التالية تتم إدارتها على أساس من المساواة: )أ( ملفات المجال الجذري ونظام الخوادم 

. )ب( أسماء النطاقات؛ )ج( عناوين بروتوكول اإلنترنت؛ )د( التقنيات االبتكارية والمتقاربة؛ )ه( المعايير الفنية
 ما يلي: سياسات موارد اإلنترنت الحرجة والبنية التحتية لإلنترنت وتشمل أهداف

 ؛تطوير التناظر )أ(
 ؛تطبيق اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت )ب(
 ؛مواجهة تحدي التراسل الفوري )ج(
 .تحسين تشغيل منظومة أسماء النطاقات )د(

 يالتنوع الثقافي واللغوسياسات  -7

زيادة المحتوى الرقمي  عبرالتنوع على شبكة اإلنترنت  تعزيز إلى تهدف سياسات التنوع الثقافي واللغوي -14
 رى في المنطقة.ذي الصلة بالثقافة العربية وبالثقافات والمجموعات المحلية األخ

 : 2025-2018الجديدة في مرحلته  العربي لحوكمة اإلنترنت ميثاق المنتدى -جيم
 والتمويل البنية الهيكليةاألهداف و

 هدافاأل -1

تطوير لالتعاون الفني عامل معني بفريق تشكيل  2020مبادرة المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت شملت  -15
 :(1)على الشكل التالياألولى  تهف المنتدى في مرحلاهدكانت أ، ال سيما لوضع أهداف محّدثة له. والمنتدى

                                                      
(1) E/ESCWA/TDD/2017/IG.1/4(Part I). 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u533/aigf2020_tcwg_report_ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u533/aigf2020_tcwg_report_ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1700007.pdf
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المطروحة في منتدى إدارة مناقشة قضايا السياسات العامة المتعلقة بحوكمة اإلنترنت، ال سيما تلك  )أ(

 اإلنترنت العالمي، بغية تعزيز النفاذ إلى شبكة اإلنترنت وضمان أمنها واستقرارها وتطويرها؛

تسهيل تبادل المعلومات والممارسات المثلى، واكتساب الدروس والمعرفة، خاصة  من أصحاب  )ب(
 ص إليه من توصيات ومقترحات؛وما تخل   الخبرة السياساتية والتقنية واألكاديمية، ونشر نتائج المناقشات

التقريب بين وجهات النظر وصوال  إلى توحيد اآلراء العربية حول أولويات حوكمة اإلنترنت  )ج(
 وآليات االستجابة لالحتياجات الخاصة بالبلدان العربية؛

 مناقشة قضايا التكنولوجيات الناشئة، والتوصل إلى توصيات خاصة بها؛ )د(

في بناء القدرات وتطويرها في مجال حوكمة اإلنترنت في البلدان العربية، وتعزيز  المساهمة (ه)
 مشاركة كافة الجهات المعنية في عمل المنتدى لالستفادة بشكل كامل من المعارف والخبرات؛

 نقل المنظور العربي إلى األوساط العالمية، ودعم دور المنطقة العربية في وضع السياسات  )و(
كمة اإلنترنت، من دون أن تكون للمنتدى وظيفة إشرافية أو أن يحل محل اآلليات أو المؤسسات أو العامة لحو

 المنظمات القائمة؛

 التواصل مع المنتديات اإلقليمية والدولية لحوكمة اإلنترنت، بهدف تسهيل تبادل الخبرات  )ز(
 ونقل المعارف.

طرح فيها أربعة أهداف أساسية وعددا   لألهداف، ةجديد رؤيةالتعاون الفني ب المعني عملالفريق واقترح  -16
 فيه، المكون البحثي والعلمي وتعزيزالمنتدى العربي على المستوى الدولي  تأثير زيادةلمن األهداف الفرعية، 

 على الشكل المبيّن في اإلطار.

 الجديدة مرحلته في العربي لحوكمة اإلنترنت المنتدى أهداف

 العربية البلدان في اإلنترنت حوكمة مجاالت تطويرفي  المساهمة  -1 الهدف

 زيادة الوعي حول حوكمة اإلنترنت مع إبراز القضايا الخالفية )التي كانت في أساسها سبب إطالق  1-1
 المنتدى العربي(؛

 صحاب الشأن في المجاالت المختلفة لحوكمة اإلنترنت؛أقدرات جميع  بناء 1-2

 والخبرات المتوفرة؛ والمعارف من الموارد كامل بشكل الشأن لالستفادةصحاب أجميع  مشاركة تعزيز 1-3

 يتم التوصل إليه من توصيات ومقترحات؛ مناقشات أو ما يجري من الدراسات واألبحاث وما نشر 1-4

)مثل: مجال األمن السيبراني وتوحيد آليات  على المستوى اإلقليمي التنسيق الفعال في أمور حوكمة اإلنترنت 1-5
 الحوكمة وتطوير البنى التحتية للنفاذ ولنقاط التبادل(؛

 في المنطقة العربية؛ المتصلة بهوزيادة القدرات  (IPv6)اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت اعتماد  1-6
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 توسيع منظومة النطاقات العلوية العربية؛ 1-7

 النفتاح وتخفيض قيود النفاذ في المنطقة العربية.حول ا زيادة الوعي 1-8

لالحتياجات  االستجابة حوكمة اإلنترنت وآليات أولويات حول تقريب وجهات النظر وصوالا إلى آراء عربية موحدة  -2 الهدف
 بما يساعد على التنمية المستدامة العربية الدولفي الخاصة 

 ال سيما القضايا المطروحة في "المنتدى ،اإلنترنت حوكمة بمواضيع المتعلقة العامة السياسات قضايا مناقشة 2-1

 وباألخص تلك التي تهم الدول العربية بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ،اإلنترنت" لحوكمة العالمي

نترنت لصناعة اإل األساسيةيجاد الظروف المالئمة لتوفير االستثمارات في البنية العمل مع كافة الشركاء إل 2-2
 ها المختلفة؛وخدمات

 الحث على وضع القوانين واألنظمة التي تحرر صناعة اإلنترنت وخدماتها وتوفر المنافسة الضرورية في  2-3
 طار؛هذا اإل

  السياساتية الخبرة أصحاب من خاصة والمعرفة الدروس واستقاء المثلى والممارسات المعلومات تبادل 2-4
 واألكاديمية؛ والتقنية

صحاب الشأن المتعددين لحوكمة اإلنترنت في البلدان العربية من خالل المحافل أتعزيز نموذج الحوار بين  2-5
 اإلقليمية والوطنية؛

 التعاون في تحسين خدمات المحتوى العربي؛ 2-6

 التعاون في تطوير األمن السيبراني العربي وتقارب أطره القانونية والسياساتية؛ 2-7

 .المعرفي العربي والتعبير عن اآلراء تحسين التبادل 2-8

 نقل المنظور العربي إلى المستوى العالمي ودعم الدور العربي في وضع السياسات الدولية العامة لحوكمة اإلنترنت  -3الهدف 

 التواصل مع المنتديات اإلقليمية والدولية لحوكمة اإلنترنت لتسهيل تبادل الخبرات ونقل المعارف؛ 3-1

 استخدام اللغة العربية في الفضاء السيبراني وتطوير المحتوى الرقمي العربي.تشجيع  3-2

السعي نحو تطوير اآلليات الدولية لحوكمة اإلنترنت بما يضمن المعاملة الالتمييزية لجميع الدول بشكل عام،   -4الهدف 
 وأمنها واستقرارها. وبما يضمن مصالح الدول العربية بشكل خاص، وبما يعزز النفاذ إلى شبكة اإلنترنت

 لمنتدىل ةراعيوالسة كيانات المؤس  ال -2

بهدف ، (1 الشكل) تطوير المنتدى الهيكلية السابقة للمنتدىلفريق العمل المعني بالتعاون الفني راجع  -17
صنع السياسات  منظومةطبيعة  يراعيبشكل  ، وتعزيز دور الحكومات فيهسيرورتهوكفاءة العمل  آلياتتطوير 

 .السياسات صنع لعملية الحكومات ريادة بشأن العربية والرؤيةفي المنطقة 
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 المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت قبل التحديثهيكلية   -1 الشكل

 

 وكذلك لباقي الشركاء.  ىسة والراعية للمنتدرؤية جديدة ألدوار الكيانات المؤس  العمل  فريق اقترحو -18
 :كما يليالميثاق اآلليات واألدوار  دحد  وفي هذا الصدد، 

 )مستحدث( الحكومي المجلس )أ(

يتوسع المكتب التنفيذي ليصبح الذراع التنفيذي لمجلس حكومي شامل يتكون من ممثلين عن الحكومات  -19
س يعرض المكتب التنفيذي على هذا المجلس بعض المسائل التي تهم الحكومات وذلك من أجل تلم  والعربية. 

 ول العربية مرة كل سنتين.ل الدب  يتم تسمية أعضاء المجلس الحكومي من ق  ووجهات النظر الرسمية بشأنها. 

 )معدلة( األمانة الفنية )ب(

 ت عاون األمانة الفنية المكتب التنفيذي للتنسيق وتكمل الدور المنوط به، مع مداورة األمانة كل ثالث  -20
 على عدد من الشروط المرجعية وااللتزامات التي تقع على الجهة المرشحة  سنوات كحد أقصى، بناء  
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ل منظمتي المظلة. وتوضع معايير وصيغة تعاقدية بين الجهة المرشحة لألمانة وبين منظمتي ب  د من ق  حد  والتي ت  

 بمهام محددة تصفها وثيقة الميثاق.قوم األمانة الفنية تالمظلة بهدف تحسين المساءلة والمحاسبة، و

 التحديث بعدالمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت  هيكلية  -2 الشكل

 

 )معدلة( لبرنامج المؤتمر السنوي اللجنة االستشارية )ج(

ترتبط اللجنة االستشارية مباشرة  بالمكتب التنفيذي وتشكل آلية استشارية تضم ممثلين عن كافة فئات  -21
وحتى إصدار اإلعداد له السنوي للمنتدى من بداية مرحلة  المؤتمروتنحصر صالحياتها ببرنامج  .صحاب الشأنأ

بمهام محددة  اللجنة االستشاريةقوم تو ، وتحدد المدة القصوى لرئاسة اللجنة وعضويتها بسنتين،ه النهائيتقرير
 تصفها وثيقة الميثاق.
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 )مستحدثة( اللجنة االستراتيجية )د(

حكومات، المتعددين، قوامها خبراء من الصحاب الشأن أيشكل المكتب التنفيذي لجنة استراتيجية من  -22
 مهام التالية:للقيام بال

تحليل وتقييم مخرجات المنتدى وسيرورته وإعداد التقارير المتشعبة غير المتعلقة بالجدول الزمني  )أ(
 لالجتماع السنوي؛

التواصل مع الفرق الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ومع المنتديات الوطنية  )ب(
 تبادل وجهات النظر والخبرات؛واإلقليمية وجهات أخرى في العالم بهدف 

مدخالت  مواءمةدعم المكتب التنفيذي للمساهمة في زيادة ثقة الحكومات ومجتمع اإلنترنت في  )ج(
 .مع أهدافه االستراتيجية ومخرجات المنتدى

 التمويل والشراكات -3

التي أصبحت ، ةالسنوي اجتماعاتهالمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت من أجل تنظيم  ألهمية تمويل نظرا   -23
 التي النشاطات وتنظيم الجهود تفعيل من بد ال ،ستمراريتهاضمانا  الو ت سمى مؤتمرات في المرحلة الجديدة،

 :اآلتي خالل من وديمومته التمويل على الحصول في تساعد

 تطوير صندوق تمويل أنشطة المنتدىوإنشاء  )أ(

وضع نظام خاص به ويحد د آمر صندوق لدى إحدى منظمتي المظلة لتمويل نشاطات المنتدى وي   ي حدث -24
 للصرف ومدقق للحسابات.

 جمعية مساندة للمنتدى إحداث )ب(

 .مستقبال ، إذا دعت الحاجة، إحداث جمعية مساندة للمنتدى على غرار ما جرى على الصعيد العالمي يمكن -25
الجمعية إلى جانب قبول التبرعات المالية والعينية، مع إمكانية فتح باب الترشح للدول وتحد د اشتراكات العضوية ب

الحتضان مقر الجمعية أو الطلب من إحدى منظمتي المظلة احتضانها، ووضع نظامها الداخلي بما يتوافق مع 
 أنظمة الجمعيات في دولة المقر.

 أخرى تمويل وأدوات آليات )ج(

 اآلليات أو األدوات التالية:يضاف إلى ما ورد أعاله  -26

 في األمم المتحدة؛ دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةاالستفادة من موارد الصندوق االئتماني التابع إل )أ(

 ؛(IGFSA) للمنتدى العالمي المعني بإدارة اإلنترنتاالستفادة من موارد جمعية المساندة  )ب(
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لتطوير الشراكات مع الجهات المعنية بالمنتدى  تشكيل فريق عمل بإشراف منظمتي المظلة )ج(

 وللتواصل مع اإلدارات العربية الحكومية بشأن تمويل المنتدى؛

تبيّن دور المنتدى  ،جهات مختلفة طلبا  للتمويللرسل إعداد مواد إعالمية وتسويقية حول المنتدى ت   )د(
 نترنت واحتياجات التمويل؛وأهدافه ونشاطاته وأهميته في تطوير األنشطة ذات العالقة باإل

تشجيع الجهات المضيفة المحتملة من خالل إعداد كراس شروط مبسط الستضافة المنتدى والسعي  (ه)
 السنوي للمنتدى والتي تتحملها الجهة المضيفة. المؤتمرلتخفيف أعباء التكاليف المرتبطة بعقد 

ا   والتوصيات التحضيرات للمؤتمر الخامس للمنتدى -ثانيا

برنامج المنتدى من أعضاء ل االستشارية لجنةال ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،اإلسكواشكلت  -27
من الخبراء وممثلي اإلدارات العربية ممن شاركوا في أعمال اجتماعات المشاورات  33وعددهم  ،أساسيين

 المزمع عقده الخامس للمنتدى  للمؤتمر تحضيرا   ،ألصحاب الشأن المتعددينالمفتوحة واللجنة االستشارية 
تونس، واألردن،  هيدول عربية، و 10. وتضمنت هذه اللجنة ممثلين عن 2019النصف الثاني من عام خالل 

 .المغرب، واليمنومصر، ولبنان، والكويت، وفلسطين، دولة والسودان، والجزائر، و

السنوي للمنتدى من بداية مرحلة المؤتمر ببرنامج  ، كما هو مبيّن أعاله،هذه اللجنة وتنحصر صالحيات -28
 وتقييم واستجالب إعداد الجلسات النوعية وتحديد المتحدثين؛مهام اللجنة من و .التحضير وحتى إصدار التقرير

تقرير لعداد المادة الفنية ل. وتقوم بعد المؤتمر السنوي بإحن  لدعوات لطالبي الم  واستجالب وتقييم ا ورش العمل؛
 ."(تقرير الرئيس" ا ي سّمىمأو )الختامي 

 .للمؤتمر السنوي الخامستحضيرية  اجتماعات ثالثةاللجنة االستشارية لبرنامج المنتدى ت عقدو -29

 االجتماع التحضيري األول -ألف

لمشاورات المفتوحة واجتماع اللجنة االستشارية المتعددة األطراف االدول العربية  وجامعةاإلسكوا  عقدت -30
 ذلكعن  ونتج(. 2018تموز/يوليو  19-16)بيروت،  ربي لحوكمة اإلنترنتلالجتماع الخامس للمنتدى الع تحضيرا  

  . والمواضيع المحورية المقترحة هي:اقتراح مواضيع محورية ومواضيع مشتركة لبرنامج عمل المنتدى
 األمن السيبراني والخصوصية والثقة والسالم؛ )ب( النفاذ المجدي لإلنترنت من أجل اإلدماج والتنوع؛ )أ( 
 التمكين المؤسسي والمشاركة في صنع السياسة العامة على  )د(التحول الرقمي واقتصاد اإلنترنت؛  )ج(

 التي ينبغيأما المواضيع المشتركة  التأثير االجتماعي والبشري لإلنترنت.( ه)العالمي واإلقليمي؛  –اإلنترنت 
التنمية البشرية وبناء )ب(  ؛ن وتمكين المرأةالمساواة بين الجنسي)أ(  فهي: ،تضمينها في كافة المواضيع المحورية

 األطر التشريعية.)ج(  ؛القدرات

 االجتماع التحضيري الثاني -باء

الحوار اإلقليمي العربي إطار  في ا  ثانيتحضيريا   ا  اجتماعاللجنة االستشارية لبرنامج المنتدى  عقدت -31
  تعزيز الثقة في الفضاء السيبراني –إلنترنت واألمن السيبراني واجتماع الخبراء حول ترابط حوكمة ا

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
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المؤتمر استضافة بشأن أحدث المستجدات  اجتماع اللجنة وتناول .(2018كانون األول/ديسمبر  7-4بيروت، )

 الرئيسية للمنتدى.عداد للجلسات التي تم تشكيلها بهدف اإلعمل الق ر  ف  ومتابعة لألعمال التحضيرية لللمنتدى الخامس 

نتدى العربي ؤتمر الخامس للمتحديد أوراق عمل للجلسات الرئيسية للم هي وأهم نتائج هذا االجتماع -32
المدة الزمنية لكل جلسة ومنهجية ولخلفية ومحتوى كل منها،  ا  وصفولحوكمة اإلنترنت، تضمنت عنوان الجلسات، 

 ئيسية.مواضيع البحث الربدارة المناقشات خاللها، والئحة إ

 التحضيري الثالث االجتماع -جيم

، للجنة االستشارية لبرنامج المنتدى االجتماع التحضيري الثالثالدول العربية  وجامعةعقد اإلسكوا ست -33
إطار فعاليات المنتدى العربي رفيع المستوى وفي  لجنة التكنولوجيا من أجل التنميةل الدورة الثانيةبالتوازي مع 

 إلى  19في بيروت، من  عقدذي سي  ال، 2030 وخطة التنمية المستدامة لعامللقمة العالمية لمجتمع المعلومات 
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تدى من خالل مناقشة قوائم مقترحة ؤتمر الخامس للمنللم الرئيسية لجلساتل التخطيط وستتابع اللجنة -34
  2019األنسب لعام  الشعار، واعتماد ق العمل الفرعيةر  ل منسقي ف  ب  من ق   العامة للمتحدثين في الجلسات

شعار "حوكمة اإلنترنت اإلسكوا اقترحت وقد  .واإلعداد له بحيث ينسجم مع مواضيع الجلسات الرئيسية للمنتدى
 المعني بالتنمية المستدامة  فيع المستوىرالالمنتدى السياسي  موضوعمع  تمشيا   ،من أجل الشمول والتمكين"

عملية استدراج اللجنة وستناقش  .عقد تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة"، الذي ي  2019لعام 
 ،دةلآللية المعتم   درج في البرنامج وفقا  ت  سورش العمل التي ونح بحيث تكون شاملة وشفافة وعادلة؛ طلبات الم  

 حة لالستضافة.عرض على الجهة المرش  بحيث يكتمل البرنامج وي  

 التوصيات -دال

 النظر في التوصيات التالية:تدعو األمانة التنفيذية لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية إلى  -35

 العالمي المستويين على ،العربي حول السياسات العامة لإلنترنت همية الحوارأ التأكيد على )أ(
 ؛ينبغي الحفاظ عليه سياديا   مجاال   تبقى ةأن السياسات الوطني وعلى، واإلقليمي

أعمال المنتدى  فياالضطالع بدور متزايد  العربية الحكومات في السياسات يصانع من الطلب )ب(
 .المستحدثةلعضوية اللجنة االستراتيجية  ممثلينترشيح و القائمة وهياكله

إلسكوا جهودها في تحفيز التغيير واالبتكار في رسم يذية لاألمانة التنفستواصل وفي هذا اإلطار،  -36
التي تشمل  ،وأنشطتهبرنامج "إزدهار" من خالل  التكنولوجيا الرقمية وحوكمة اإلنترنتالمتصلة ب السياسات

مدعوة إلى التنسيق مع  الدول األعضاءو .يةتدريبودورات دراسات تحليلية واجتماعات وخدمات استشارية 
 .خدماتها في إطار هذا البرنامج ل االستفادة منوس ب   ااإلسكوا لتحديد مستوى شراكته

----- 


	مقدمـة
	أولاً- تحديث منظومة الحوار العربي حول حوكمة الإنترنت
	ألف- نبذة عن منظومة الحوار وعن مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت 2020
	باء- خارطة الطريق العربية لحوكمة الإنترنت، الإصدار الثاني
	جيم- ميثاق المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت في مرحلته الجديدة 2018-2025:  الأهداف والبنية الهيكلية والتمويل

	ثانياً- التحضيرات للمؤتمر الخامس للمنتدى والتوصيات
	ألف- الاجتماع التحضيري الأول
	باء- الاجتماع التحضيري الثاني
	جيم- الاجتماع التحضيري الثالث
	دال- التوصيات



