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تأسيس المنتدى
في إطار الشراكة والتنسيق بين اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وجامعة الدول العربية
بشأن تنفيذ مبادرة الحوار العربي حول حوكمة اإلنترنت ،وفي سياق جهودهما الرامية إلى تنفيذ خارطة
الطريق لحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية لعام  ،2010عقدت المنظمتان المؤتمر التشاوري لتأسيس
المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في بيروت ،يومَ ي  31كانون الثاني/يناير و 1شباط/فبراير  ،2012الذي
أكدتا فيه على الحاجة إلى عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وإجراء مشاورات حول أهدافه وآلياته.
ُ
ورفعت الوثيقة الختامية للمؤتمر إلى المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
في دورته الحادية والثالثين (بيروت 2 ،شباط/فبراير  ،)2012الذي أعرب عن تأييده لتأسيس المنتدى.
كذلك ،اتخذت اإلسكوا في دورتها السابعة والعشرين (بيروت 10-7 ،أيار/مايو  )2012القرار (306د)27-
ّ
شجعت فيه حكومات البلدان األعضاء على المشاركة بفعالية في استكمال عملية تأسيس المنتدى،
الذي
بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
وعلى غرار المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت الذي أطلقه األمين العام لألمم المتحدة في عام  2006إثر
المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات (تونس 18-16 ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،)2005يجمع
المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت األطراف الفاعلة الرئيسية في مجال سياسات اإلنترنت ،من حكومات
وقطاع خاص ومجتمع مدني وتقنيين وأكاديميين ومنظمات إقليمية ،في إطار حوار مفتوح حول قضايا
السياسات العامة الدولية لإلنترنت.

أهداف المنتدى
يهدف المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت إلى إنشاء آلية لتنفيذ خارطة الطريق لحوكمة اإلنترنت في المنطقة
ً
ّ
منبرا للحوار وتبادل اآلراء بين أصحاب المصلحة المتعددين حول قضايا اإلنترنت وأولويات
يشكل
العربية .وهو
المنطقة العربية ،والمشاركة في المشاورات بشأنها ،وذلك بما يتفق مع مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
وقد حددت األهداف الرئيسية للمنتدى بما يلي:
1.1مناقشة قضايا السياسات العامة المتعلقة بحوكمة اإلنترنت ،ال سيما تلك المطروحة في المنتدى
العالمي لحوكمة اإلنترنت ،بغية تعزيز النفاذ إلى شبكة اإلنترنت وضمان أمنها واستقرارها
وتطويرها؛

ً
خاصة من
2.2تسهيل تبادل المعلومات والممارسات المثلى ،واكتساب الدروس والمعرفة،
أصحاب الخبرة السياساتية والتقنية واألكاديمية ،ونشر نتائج المناقشات وما تخلص إليه
من توصيات ومقترحات؛
ً
وصوال إلى توحيد اآلراء العربية حول أولويات حوكمة
3.3التقريب بين وجهات النظر
اإلنترنت وآليات االستجابة لالحتياجات الخاصة بالبلدان العربية؛
4.4مناقشة قضايا التكنولوجيات الناشئة ،والتوصل إلى توصيات خاصة بها؛
5.5المساهمة في بناء القدرات وتطويرها في مجال حوكمة اإلنترنت في البلدان العربية،
وتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية في عمل المنتدى لالستفادة بشكل كامل مما يتيحه
من معارف وخبرات؛
6.6نقل المنظور العربي إلى األوساط العالمية ،ودعم دور المنطقة العربية في وضع السياسات
العامة لحوكمة اإلنترنت ،من دون أن تكون للمنتدى وظيفة إشرافية أو أن يحل محل
اآلليات أو المؤسسات أو المنظمات القائمة؛
7.7التواصل مع المنتديات اإلقليمية والدولية لحوكمة اإلنترنت ،بهدف تسهيل تبادل الخبرات
ونقل المعارف.

المجاالت الرئيسية للمنتدى
ً
عددا من أهم مجاالت حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية ،منها:
تتناول عملية المنتدى
1.1النفاذ :البنية التحتية لإلنترنت وموارده الحرجة؛
2.2السياسات :السياسات العامة الدولية والوطنية لإلنترنت؛
3.3األمن والخصوصية :نحو بنية موثوقة وآمنة؛
4.4االنفتاح :الحقوق والمسؤوليات؛
5.5اإلنترنت والشباب :ثقافة المشاركة وفرص التنمية.

المكونات األساسية للمنتدى
تضطلع جامعة الدول العربية واإلسكوا بدور المنظمتين «المظلة» لعملية المنتدى العربي لحوكمة
اإلنترنت ،في حين يتولى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصر مهام أمانة المنتدى .وفي عام
 ،2013أنشئ المكتب التنفيذي للتنسيق المشترك لعملية المنتدى ،الذي تترأسه اإلسكوا وجامعة الدول
العربية ،وتتألف عضويته من أمانة المنتدى.
ويتولى المكتب التنفيذي مسؤولية اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بتحديد المسار الكلي لعملية
المنتدى ،بما في ذلك تحديد أدوار جميع الشركاء؛ وتشكيل اللجنة االستشارية المتعددة األطراف للمنتدى؛
ً
أيضا بمهام التنسيق بين الشركاء
واختيار الجهة المضيفة الجتماعاته السنوية .ويضطلع هذا المكتب
الرئيسيين والجهة المضيفة واللجنة االستشارية ،في إطار التحضير لعقد االجتماع السنوي للمنتدى،
باإلضافة إلى تعزيز المشاركة الواسعة ألصحاب المصلحة المعنيين بحوكمة اإلنترنت في المنتدى،
والتواصل الرسمي مع راسمي السياسات ،وذلك من أجل ضمان استمرارية عملية المنتدى ونجاحها.
وتشكل اللجنة االستشارية المتعددة األطراف أحد مكونات عملية المنتدى ،وهي تضم ممثلين عن كافة
الجهات المعنية في المنطقة العربيةُ .
وتعنى هذه اللجنة بعدد من المهام ،أبرزها تحديد المواضيع الفنية
ُ
الجتماعات المنتدى السنوية .وقد أنشئت هذه اللجنة في عام  2012وأعيد تشكيلها في عام  ،2014حيث
ً
خبيرا من الجهات المعنية ،وقد تم تشكيلها في نيسان/أبريل  .2015وقد ُترك باب االنتساب
شملت 34
ً
مفتوحا من أجل تشجيع ممثلي الحكومات على المشاركة بشكل أكبر في تطوير
إلى اللجنة االستشارية
عملية المنتدى.
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ً
أيضا تحديد الجهة المضيفة لالجتماع السنوي .وتقوم المنظمتان المظلة
وتشمل عملية المنتدى
للمنتدى باختيار الجهة المضيفة على أساس سنوي ،وذلك خالل اجتماعات المكتب التنفيذي

للتنسيق المشترك ،وبالتنسيق مع أمانة المنتدى.

االجتماعات السنوية للمنتدى
يتم اإلعداد النعقاد االجتماع السنوي للمنتدى على مراحل عدة تتضمن( :أ) إنشاء اللجنة االستشارية
المتعددة األطراف للمنتدى؛ (ب) تحديد شعار ومحاور ومواضيع وبرنامج االجتماع السنوي من قبل
اللجنة االستشارية؛ (ج) اختيار الجهة المضيفة بعد اعتماد وثيقة الشروط المرجعية التي توضح األدوار

الحضور في االجتماع السنوي الثالث للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت (بيروت 27-26 ،تشرين الثاني/نوفمبر )2014

والمسؤوليات ومتطلبات االستضافة؛ (د) اإلعداد اللوجيستي والتنظيمي لالجتماع من قبل الجهة
المضيفة.
ومنذ تأسيسه في عام  ،2012عقد المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت االجتماعات السنوية الثالثة التالية:
االجتماع األول (الكويت 11-9 ،تشرين األول/أكتوبر  :)2012استضافته الجمعية الكويتية لتقنية
أ.
ُ
المعلومات ،وعقد تحت شعار "إنترنت أفضل لعالم عربي أفضل" .وقد حضره أكثر من  300مشارك؛
ب .االجتماع الثاني (الجزائر 3-1 ،تشرين األول/أكتوبر  :)2013استضافته وزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالُ ،
وعقد تحت شعار "شركاء من أجل التنمية" .وقد حضره نحو  800مشارك؛
ج .االجتماع الثالث (بيروت 27-26 ،تشرين الثاني/نوفمبر  :)2014استضافته اإلسكواُ ،
وعقد تحت شعار
"رؤية عربية لصياغة مستقبل االنترنت" .وقد حضره أكثر من  500مشارك.
ً
بدءا من عام  2012ولغاية عام  ،2015يتم بعدها
وتستمر الوالية األولى لعملية المنتدى لمدة أربع سنوات،
النظر في سيناريوهات أخرى للحقبة الالحقة.

روابط االتصال بالمنتدى
موقع المنتدى على اإلنترنت.http://igfarab.org :
البريد اإللكتروني Secretariat@igfarab.org :و .ESCWA-ArabIGF@un.org
فايسبوك.www.facebook.com/ArabIGF :
تويتر.www.twitter.com/IGFArab :
يوتيوب.https://www.youtube.com/user/ArabIGF :

14-00114

