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الجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة النترنت
"شركاء من اجل التنمية"


2013 اكتوبر 3-1قصر المم بالجزائر العاصمة 


تقرير ورشة عمل


الشبكات المجتمعية لقطاعات التعليم و البحث العلمي والصحة
 عنوان ورشة


العمل


رقم ورشة العمل8


وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والتصالت


– الشبكة الجزائرية للبحث العلميARN–  عواوش الموهاب، تمثل الشبكة : 
  elmaouhab@wissal.dzالمسيرة للشبكة  


المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم: وهي منظمة عربية غير ربحية 


 .. يمثلwww.asrenorgتهدف إلى بناء شبكة عربية موحدة للبحث العلمي


torman@asrenorg.netالمنظمة: يوسف الطرمان، المدير التنفيذي، 


الجهات المنظمة


عواوش الموهاب: مالس


 )ARN التعليم الجزائري ( البحث العلمي ومديرة شبكة 


  elmaouhab@wissal.dz:  البريد اللكتروني


 منسق ورشة
العمل 


 تهدف هذه الورشة إلى مناقشة وتوضيح أهمية شبكات البحث العلمي والتعليم في العالم العربي
 واثر توفير شبكات مخصصة للبحث العلمي والتعليم للباحثين والكاديميين والطلبة وتزويدهم


 بإمكانية الوصول واستخدام الموارد والتطبيقات والخدمات ومصادر البحث والوصول إلى
 المحتوى العلمي. إن مثل هذه الخدمات ل تتأتى إل من خلل توافر شبكات مخصصة للبحث


  فيInternet2 في أوروبا  وشبكة GEANT2العلمي والتعليم كما هو الحال في شبكة 
 في أمريكا الجنوبية.CLARA  في كندا وشبكة CANARIEأمريكا وشبكة 


 وتغطي هذه الورشة الوضع الراهن في العلم العربي بخصوص شبكات البحث العلمي والتعليم
 على المستويين الوطني والقليمي. وسيتم استعراض دور المنظمة العربية لشبكات البحث


 العلمي والتعليم في تطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية في العالم العربي وربط هذه البنية
التحتية مع مثيلتها في العالم.


 المحور الرئيسي
لورشة العمل


) وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والتصالتMOD(


يوسف طرمان، المدير التنفيذي، المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، الردن


عواوش الموهاب: المسيرة ، الشبكة الجزائرية للبحث العلمي، الجزائر


،إيمان أبو المعالي، الرئيس التنفيذي، الشبكة السودانية للبحث العلمي والتعليم 
السودان


ـ الجزائر " الجزائر للتصالت" ، مديرعلقة الشركات مصطفى لونيس   


علي بوعلي, مدير فرعي ، وزارة الصحة ـ الجزائر


 قائمة المتحدثين
الفعلين
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 تحدث المدير التنفيذي للمنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم يوسف الطرمان عن 
 ) بهدف تقديمNRENأهمية بناء وتشغيل شبكات متطورة ومخصصة للبحث العلمي والتعليم (


 خدمات مميزة للباحثين من خلل الشبكات فائقة السعة لضمان تناقل البيانات العلمية ونتائج
 البحاث و التجارب والمحتوى الفني على أفضل مستوى وكذلك للمساهمة في بناء وتشكيل


 مجتمعات بحثية متخصصة وتسهيل الوصول إلى الموارد الفنية والبحثية والعلمية والحاسوبية
 واستعرض واقع. عبر الشبكة و النشارك في هذه الموارد بدلc من تكرارها في مناطق مختلفة


 الشبكات البحثية في العالم العربي حيث اقتصر عدد الدول العربية التي تتوافر لديها شبكات
 متخصصة على كل من المغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان والصومال وفلسطين


 والردن والمارات بينما تحاول باقي الدول العربية بناء مثل هذه الشبكات حيث أطلقت بعض
الدول مبادرات بهذا الخصوص بينما البعض الخر لم يبدأ بعد.


 )ASREN(وعلى المستوى القليمي تقوم المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم 
 بالعمل على بناء شبكة عبية للبحث العلمي تربط الشبكات الوطنية في كل دولة ومن ثم ربط


 الشبكة العربية مع الشبكات العالمية للبحث العلمي في أوروبا وأمريكا الشمالية و اللتينية
 والسيوية والفريقية مما يوفر للباحثين والكاديميين العرب التواصل والتفاعل وتبادل البحاث


 ونتائج البحاث والمحتوى العلمي والتعليمي مع نظرائهم حول العالم وكذلك استخدام الموارد
 في كل) PoP(وتعمل المنظمة حالياc على بناء المراكز الرئيسة للشبكات . والتطبيقات العلمية


.من لندن والشارقة والقاهرة
 واختتم حديثه بدعوة أصحاب القرار وصانعي السياسات ومنظمي ومشغلي الشبكات في الدول


 العربية وجامعة الدول العربية والجهات الدولية الداعمة لمساعدة الدول على بناء شبكات عربية
 للبحث العلمي والتعليم على المستويين الوطني والقليمي من خلل تقديم الدعم المالي من


 الحكومات وتقديم التسهيلت التنظيمية لهذه الشبكات لتقديم خدمات التصال الربط الشبكي
.للجامعات والمعاهد والمؤسسات البحثية


 التعليم  السودانية البحث العلمي ووقدمت الدكتورة إيمان أبو المعالي، المديرة التنفيذية للشبكة 
)SudRENدور الشبكات القومية وكيف ينبغي وضع قوميتين مع التركيز على دور ( 


   وينبغي أن يكون خاصة بهم نهج)NREN(الحكومة في تمويل الستثمارات الولية  لشبكات 
 الستدامة سواء من خلل الشتراكات أو من خلل الخدمات المقدمة إلى الجامعات والمؤسسات


.SudRENالبحثية المتصلة بالشبكات. وقدمت أيضا تطورات 


  )، عواوش الموهاب،ARN التعليم الجزائري ( البحث العلمي و تحدثت ، مديرة شبكة 
 المواضيع المطروحة ذات الصلة بفتح الوصول إلى النترنت للمجتمعات التعليم والبحوث و


 الصحة . وترتبط هذه الجوانب بالبرمجيات المفتوحة و المشتركة بحرية من قبل المجتمع العلمي
 في العالم .هذه الموارد ترتبط ليس فقط إلى البيانات و الرشيفات المفتوحة و لكن أيض


 بالبرمجيات  الحرة والمفتوحة المصدر والتي تعتبر كمفتاح لتسهيل البتكار في العديد من
 المجالت ، ويجري أيضا ممارسة  هذه الموارد المفتوحة للستعمال في مجال الحساب العلمي


GRIDوالتطبيقات. من حيث مشاركة و تجمع  الموارد من خلل البنية التحتية للشبكة ، قدمت  
  في الجزائر لجميع قطاعات التعليم  بما فيهاNRENعواوش الموهاب ،  فكرة توسيع شبكة 


 الصحة لتعود لجميع هذه المجتمعات بالفائدة من استعمال التسهيلت التي تقدمها الشبكة الشاملة
الجزائرية.


 علي بوعلي من قطاع الصحة في الجزائر عرض بإيجاز وصف شبكة الصحة و تركز على


 الخدمات الصحية اللكترونية التي تستخدم أو يجري التخطيط لنشرها. واخيرا،مصطفى لونيس


 من " الجزائر للتصالت"، قدم  نظرة قصيرة حول  البنية التحتية في القطاعات المختلفة ذات


  موارد البنية التحتية للتصالت.تجمعالصلة بموضوع ورشة العمل ووافق على ضرورة 


ملخص المناقشات
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في مجال التعاونية المعززة: إن من أهم أهداف شبكات البحث العلمي هو تعزيز 
 التعاون فيما بين الطلبة والكاديميين والباحثين من خلل هذه الشبكات وعلى مستتوى


العالم العربي والعالم أجمع


في مجال النفاذ: توفر شبكات البحث والتعليم النفاذ إلى العديد من الخدمات 
 Computingوالتطبيقات البحثية والموارد البحثية وخدمات الحاسوب والتخزين (


and Storageومصادر البيانات البحثية والدوريات العلمية والمحتوى التعليمي ( 
 الكتروني وغيره الكثير. و تعميم واجماع قطاعات التعليم و قطاعات اخرى مثل


الصحة الى هذه الشبكات التحتية المتخصصة.


في مجال المن والخصوصية: تعتبر شبكات البحث العلمي والتعليم من أكثر الشبكات 
 أمانا في العالم مع الحفاظ على الخصوصية حيث أنها تعتمد وسائل عديدة مثل


Digital Certificates and  Federation of Identities  


حيث أنها cالنفتاح والمحتوى: إن البيئات الحاسوبية الكاديمية من أكثر البيئات انفتاحا 
 تغطى جانباc هاما من مستخدمي الشبكات في العالم خاصة في الجامعات التي تسهل


بشكل عام النفتاح وتقديم المحتوى المناسب


إن أكثر مستخدمي شبكات التعليمفي مجال النترنت والشباب وثقافة البداع : 


 والبحث هم من الطلبة والشباب ومن خلل توفير الخدمات ووسائل التواصل


 والتحاور والتعاون بين الطلبة سيكون له دور بارز في تعزيز فرص البداع لدى


الشباب وهو من أهم أهداف بناء مثل هذه الشبكات


النتائج


تعليقات أخرى


إلى      المنتدى  يرجىالتأكدمنإ�رسالالنموذج  وكذلكجميع  secretariat@igfarab.org أمانة


الرسميللمنتدىالعربيلحوكمة  /             التيستنشرعلىالموقع الصلة الوثائقذات أو و  العروض


الخميسالموافق       اقصاه .2013اكتوبر  10النترنتفيموعد
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 اإلنترنت االجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة


 "شركاء من اجل التنمية"


 3113 أكتوبر 3-1بالجزائر العاصمة  األممقصر 


 تقرير ورشة عمل


 


الرابع في الوطن العربي فرصة سانحة لتوسيع الربط باألنترنت ومختلف التحدياتشبكات الجيل   عنوان ورشة العمل 


 رقم ورشة العمل 2


 الجهات المنظمة اتصاالت الجزائر


فتح هللا مرازقة االسم:  


 merazga@algerietelecom.dz:اإللكترونيالبريد 


 منسق ورشة العمل


 المحور الرئيسي لورشة العمل الحرجة والموارد التحتية البنية: النفاذ


 .فتح هللا مرازقة 


 . مروان دباح 


 برنارد ريشا.  


 . تيم أندرسون 


 قائمة المتحدثين الفعلين


المتنقلة  االتصاالتورشة العمل المقترحة سلطت الضوء على المخاطر والتحديات التي تعترض متعاملي 


 الوطن العربي .( لتطوير شبكات النفاذ الالسلكي في IMTالدولية )


الجزائر(  اتصاالتالعام ) االقتصاديشارك في هذه الورشة فئات مختلفة من أصحاب المصلحة :القطاع 


 –والقطاع االقتصادي الخاص )شركتين أمريكيتين( ومن المجتمع األكاديمي )المدرسة العليا للكهرباء 


 فرنسا( .


 تطرقت هذه الورشة إلى ثالث محاور رئيسية وهي :


 الطيف . سياسة 


 سعات النقل . 


 تكلفة البنية التحتية . 


لم تقتصر على تحديد الصعوبات بل قدمت مجموعة من التوصيات وعرضت حلول تقنية مبتكرة   و  


 الشبكات . هذهالعربية في  االستثماراتتمكن الفاعلين من اتخاذ قرارات سديدة لحماية 


 المناقشات ملخص


 التوصيات هي :توصلت هذه الورشة إلى مجموعة من 


 :الطيف


  تنسيق القنوات المستعملة لشبكات الجيل الرابع و ما فوق من أجل خفض تكاليف


األجهزة وتسهيل التجوال بين مختلف الشبكات العربية ,عن طريق استعمال أجهزة 


 بسيطة وموحدة .


 النتائج
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 : النقل       


 ( استعمال تقنيات جديدة للنقل الال سلكيE-Band  80وباألخص نطاقGHz. ) 


  تكثيف الربط باأللياف البصرية وزيادة السعات باستعمال تقنيةDWDM. 


 : التكلفة      


  1 >استعمال بطاقاتGHz  . التي تتطلب  محطات أقل لربط المناطق قليلة الكثافة السكانية


)إقليم يضم الوطن العربي ( ينص على أن هذه  1غير أن القانون الدولي للراديو لإلقليم 


 11من  ابتداء( يمكن استعمالها للخدمة المتنقلة على أساس أولي  800MHzاقات )النط


 . 3112جوان 


 برام شراكات بين مختلف الفاعلين إلنتاج أجهزة البنية التحتية وخلق مراكز بحث وتطوير إ


,نظرا ألهمية السوق العربية فهي تفرض على مختلف المصنعين العالميين عقد شراكات 


التي تقتضي الحوكمة السديدة لألنترنت جيا وخلق فرص عمل وهنا تكمن لنقل التكنولو


   .  تنمية حقيقية للوطن العربي بأن يتعدى استهالك التكنولوجيا من التحكم فيها إلى ابتكارها


 


.يرجى توفير  نظرا لغنى الموضوع نجد أن الوقت المخصص للورشة غير كاف لإلحاطة بمخلف التحديات


 فرصة أخرى إليفاء الموضوع حقه .


 أخرى تعليقات


 التي الصلة ذات الوثائق أو/  و العروض جميع وكذلك secretariat@igfarab.orgأمانة المنتدى إلى إرسال النموذج من التأكد يرجى


 .3102 أكتوبر 01الخميس الموافق  أقصاهفي موعد  اإلنترنت الرسمي للمنتدى العربي لحوكمة الموقع على ستنشر
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 اإلنترنتاالجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة 


 "شركاء من اجل التنمية"


 3113اكتوبر  3-1قصر االمم بالجزائر العاصمة 


 تقرير ورشة عمل


 


 عنوان ورشة العمل دراسات وتشريعات: حماية األطفال على االنترنت في المنطقة العربية


 رقم ورشة العمل 4


 )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية )حكومة 


  (دولية/إقليميةاألسكوا )منظمات  –اللجنة  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 


  (دولية/إقليمية)منظمات المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت 


 أكاديميا السودان، الجزيرة، جامعة. 


 اتصاالت الجزائر 


 الجهات المنظمة


 يمنى أحمد شوقي عمران  االسم:


 yshawky@mcit.gov.eg :البريد االلكتروني


  منسق ورشة العمل


المحور الرئيسي لورشة  الأمن واخلصوصية: حنو بيئة موثوقة وآ منة


 العمل


   مدير  -األسكوا –االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنة   -ميرنا بربر(


 الجلسة(


  المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الولي لالتصاالت –رودة األمير علي 


  الجزائر - وزارة البريد  و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال -عائشة بوزيدي 


  مصر –وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  –يمنى عمران 


  العراق  -شاكرأحمد 


  السودان, االكاديمي المجتمع, الجزيرة جامعة  -أ. هجو دفع هللا. 


 Yuliya MORENETS is a Representative of TaC- 


Together against Cybercrime 


  الجزائر - اتصاالت الجزائر -رشيدة بو حدة 


 قائمة المتحدثين الفعلين


التي قد تواجه األطفال على االنترنت تناولت ورشة العمل التعريف بأنواع المخاطر 


وضرورة تعاون جميع الجهات المعنية على توفير بيئة آمنة لألطفال على االنترنت 


 وحمايتهم من تلك المخاطر قدر االمكان.


كما تطرقت ورشة العمل إلى اثنين من المحاور الهامة المتعلقة بحماية االطفال على 


و"التشريعات والقوانين" حيث عرض المتحدثون  االنترنت وهما "الدراسات واألبحاث"


لبعض نماذج الدراسات المسحية الميدانية في الوطن العربي والتي ترشد صناع القرار 


 للسياسات الصحيحة التي يجب تبنيها وتوجههم نحو االستغالل األمثل للموارد المتاحة.


العربي فريق العمل تجربة  أما فيما يخص الجانب التشريعي، فقد تناول المتحدثون بالورشة


في المنطقة  المكلف بوضع المبادئ التوجيهية لإلطار القانوني لحماية األطفال على االنترنت


 المناقشات ملخص
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  .العربية 


خلصت ورشة العمل إلى ضرورة حث الدول العربية على المشاركة في المزيد من 


 المحلية أو اإلقليمية أو الدولية.الدراسات سواء 


أوصت بمراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية األطفال لمواكبة التطور الهائل كما 


في تكنولوجيا االتصال التي أصبحت واقعا في يد األطفال يجب أن نتعاون جميعا في أن 


 يحققوا منه الفائدة القصوى مع تجنب المخاطر قدر اإلمكان.


 النتائج


 


 


 أخرى تعليقات


 الوثائق أو/  و العروض جميع وكذلك secretariat@igfarab.org أمانة المنتدى إلى النموذجإرسال  من التأكد يرجى


 01في موعد اقصاه الخميس الموافق  اإلنترنتالرسمي للمنتدى العربي لحوكمة  الموقع على ستنشر التي الصلة ذات


 .3102اكتوبر 
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 اإلنترنتاالجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة


 "شركاء من اجل التنمية"


 3113اكتوبر  3-1قصر االمم بالجزائر العاصمة 


 تقرير ورشة عمل


 


العربي العالم في اإلنترنت وحكومة المعيشة مختبرات  


Living labs and Internet governance in the Arab world  


 عنوان ورشة العمل


 رقم ورشة العمل 9


الويب أيام أو دايز الواب فعالية مؤسس عرب فريد  الجهات المنظمة 


عرب فريد  


FARID@WEBDAYS.CO 


 منسق ورشة العمل


والحكومة والشركات المواطنين بين المفتوح و الحر االبتكار مساحة هي المعيشية مختبرات  المحور الرئيسي لورشة العمل 


  Farid ARAB  


André Jean-Marc Loechel   


  Laura GARCIA VITORIA  


  FAYCAL BESSAH  


Ahmed Mehdi Omarouyache 


 قائمة المتحدثين الفعلين


 


 بإنشائها القيام شخص أي يستطيع كيف شرحنا ثم العالم في المعيشة لمختبرات مختلفة أمثلة بذكر قمنا


. العربي عالمنا في رئيسي كمثال دايز الواب على التركيز مع وإدارتها  


 


 ملخصالمناقشات


 


 العام واإلعالم للتدريب محلي بيئي نظام خلق في ومركزي رئيسي دور تلعب المعيشة مختبرات 


: الجديدة منصتها عن عن وأعلنا واإلجتماعي   


NOLLOA 


 


 النتائج


 أخرى تعليقات 
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المفتوح اإليكولوجي واإلبتكار المركزي المستخدم محور هي المعيشة مختبرات  


الرسمي أوالوثائقذاتالصلةالتيستنشرعلىالموقع/  وكذلكجميعالعروضو secretariat@igfarab.orgيرجىالتأكدمنإرسال النموذجإلىأمانة المنتدى


 .3102اكتوبر  01في موعد اقصاه الخميس الموافق  اإلنترنتللمنتدى العربي لحوكمة
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 االجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت


 "شركاء من اجل التنمية"


 2013اكتوبر  3-1قصر االمم بالجزائر العاصمة 


 تقرير ورشة عمل


 


Human Rights and Internet Governance عنوان ورشة العمل حقوق اإلنسان وحوكمة اإلنترنت 


 رقم ورشة العمل 7


Internet Society, Palestine Chapter 


 جمعية مجتمع اإلنترنت فرع فلسطين


 الجهات المنظمة


 Hanna Kreitemاالسم:  حنا قريطم  


 Hannaq@gmail.com: البريد االلكتروني


 منسق ورشة العمل 


 
المحور الرئيسي لورشة 


 العمل


 محمد نجم


 حنان بوجمعي


 معاذ عجمي


 حنا قريطم


 قائمة المتحدثين الفعلين


في البداية قام كل من المتحدثين بإعطاء نبذة عن مفهومهم للعالقة بين حقوق اإلنسان وحوكمة 


تبادل اإلعالم "حيث تحدث السيد محمد نجم، كمؤسس لمؤسسة . اإلنترنت، كل من موقعه وصفته


اإلنترنت في المنطقة العربية، تحدث ومدافع عن قضايا إجتماعية وحقوق " SMEXاإلجتماعي 


عن الخلط بين مصطلحي حكومة وحوكمة اإلنترنت، وما يمكن أن ينتج عن هذا الخلط من تحويل 


النقاش من التعاون للوصول إلنترنت متوفرة ومفتوحة لنقاش حول من يسيطر أكثر، مما يؤثر 


لفة ومنها البنية التحتية، على حريات المستخدمين وقد يفضي إلجراءات حجب على مستويات مخت


بينما بحن بحاجة لتجاوز الحدود الجغرافية فيما يتعلق . ومما يؤثر على حق الوصول للمعلومات


كما يجب مراقبة تجاوزات الحقوق . بحوكمة اإلنترنت والتنسيق للوصول إلى قوانين عادلة أكثر


 .الرقمية وحقوق اإلنسان على اإلنترنت


 


برنامج حوكمة اإلنترنت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ومن جهتها، عبرت مديرة 


، السيدة حنان بوجمعي، عن تخوفها من وجود سؤ HIVOSالمنظمة اإلنسانية لتطوير التعاون 


فهم لتعريف الحرية، وعدم توفر مساحة حرة بحق لمناقشة األمور المتعلقة بحقوق اإلنسان على 


 المناقشاتملخص 



mailto:Hannaq@gmail.com
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نتدى على القوانين والتحكم بدالً من النقاش المفتوح للوصول اإلنترنت، بينما نركز في مثل هذا الم


وأكدت . كما ال يوجد تركيز كافي على موضوع الخصوصية ضمن فعاليات المنتدى. لتفاهمات


سيدة بوجمعي على الحاجة لبرامج بناء قدرات للمؤسسات العاملة في مجال حقوق اإلنسان في 


 .ليات ذات عالقة مثل هذا المنتدىموضوع الحريات الرقمية إلشمالها ضمن فعا


 


ومن جهته قام السيد معاذ عجمي، من مركز حقوق اإلنسان في جامعة بيروت العربية بتقديم 


عرض عن رؤيتهم كمركز لإلنترنت كحق من حقوق اإلنسان باإلضافة لنبذة عن وضع اإلنترنت 


 .من ناحية توفر وحرية في لبنان


 


باب النقاش بين المتحدثين والحضور، وقام مسهل الورشة السيد إفتتح بعد المداخالت اإلفتتاحية 


 : حنا قريطم بطرح عدة محاور للنقاش حولها، ومنها


  لماذا ال نرى تمثيالً كافياً من المنظمات والمؤسسات العاملة في مجمال حقوق اإلنسان


 في منتدى حوكمة اإلنترنت؟


 سيلة لتجاوزها؟هل تشكل اإلنترنت وسيلة لتعزيز حقوق اإلنسان أو و 


 هل تختلف حقوق اإلنسان خارج اإلنترنت عن حقوق اإلنسان على اإلنترنت؟ 


  هل تطرح خصوصية اإلنترنت ومدى تأثيرها حقوق جديدة يمكن أن تتطور لتصبح


 The Right to be)حقوق إنسانية عامة، مثل الحق في أن ينسى الفرد 


Forgotten .) 


 


اإلهتمام العالي، حيث شمل مداخالت من الحضور حول تميز النقاش مع الحضور بالتنوع و


تجاربهم المحلية، ومنها التجربة الجزائرية في التعامل مع اإلنترنت، ومداخالت من ممثلي 


RIPE NCC وICANN وISOC  ومنظمة الفكر العربي، التي عبرت عن الحاجة لوجود جهات


 .تهتم بحماية حقوق المستخدمين بشكل فاعل


 


وصلت ورشة العمل إلى نتيجتها المرجوة من طرح موضوع العالقة بين حقوق اإلنسان وحوكمة 


وفي . اإلنترنت في المنتدى، وفتح النقاش العام بين مختلف أصحاب المصلحة حول الموضوع


النهاية، إتفق المتحدثون على ضرورة إشراك منظمات ومؤسسات حقوق اإلنسان في فعاليات 


والطرح الفاعل لموضوع . ة اإلنترنت من خالل الوصول لهم وبناء القدرات عند الحاجةحوكم


وإستكمال النقاش في المحاور . الخصوصية وحماية المستخدمين في فعاليات المنتدى القادمة


 .العامة األخرى


 النتائج


 


العمل من حاول المتحدثون التحول من نمط الندوات السائد في المنتدى لنمط أقرب لورشات 


 تعليقات أخرى
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خالل الجلوس بين الحضور وتخصيص أكثر من نصف الوقت للنقاش والمداخالت من جانب 


 .الحضور


 


أو الوثائق ذات / وكذلك جميع العروض و  secretariat@igfarab.org أمانة المنتدى يرجى التأكد من إرسال النموذج إلى


 .2013اكتوبر  10الصلة التي ستنشر على الموقع الرسمي للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في موعد اقصاه الخميس الموافق 
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 اإلنترنتاالجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة 


 "شركاء من اجل التنمية"


 3113اكتوبر  3-1قصر االمم بالجزائر العاصمة 


 تقرير ورشة عمل


 


 عنوان ورشة العمل مبادرة المجتمع العربي –فريق عمل إستراتيجية الشرق األوسط 


 رقم ورشة العمل ( القاعة الرئيسية02.21 – 00) 2/01/2102االربعاء 


 الجهات المنظمة ()بالنيابة عن فريق عمل االستراتيجيةفهد عاطف بطاينة 


 فهد عاطف تيسير بطاينة االسم:


 fahd.batayneh@gmail.com :البريد االلكتروني


  منسق ورشة العمل


تطوعية من مجتمع  وبمشاركةتحدثت ورشة العمل عن فريق العمل الذي تم تأسيسه من قبل هيئة األيكان 


للمنطقة العربية هدفها  االنترنت العربي. يقع على كاهل فريق العمل هذا بناء استراتيجية مدتها ثالثة سنوات


وتوعية المعنيين بمواضيع امن وسالمة االنترنت، وتقوية مفهوم منطقة، في التنشيط منظومة النطاقات 


 حوكمة االنترنت وتعزيوها.


 المحور الرئيسي لورشة العمل


 هيئة االنترنت لألسماء واألرقام المخصصة – باهر عصمت


 المجتمع االكاديمي والتقني – سرمد حسين


 المنظمات الحكومية الدولية – ايمن الشربيني


 الحكومات + المجتمع المدني – قصي الشطي


 قائمة المتحدثين الفعلين


قام باهر عصمت من األيكان بتقديم مقدمة ونبذة عن فريق العمل. وتحدث سرمد حسين عن مبادرة فريق 


اعضاء فريق عمل الرئيسي. كما  عمل اسماء النطاقات العربية، وهو فريق عمل فرعي اعضائه من خارج


وتحدث أيمن الشربيني عن دور األسكوا في وضع سياسات تتماشى مع أعمال فريق العمل. وفي النهاية، 


تحدث قصي الشطي عن دوره في الحكومة الكويتية، إضافةً الى دوره كعضو في اللجنة االستشارية لمنتدى 


 حوكمة االنترنت العالمي.


 


 يرجى قراءة الصفحات الالحقة )التقرير المفصل باللغة اإلنجليزية(. للمزيد من التفاصيل،


 المناقشات ملخص


 النتائج كان هناك بعض االراء والتساؤالت من الحضور، وقد تم تغطية كل رأي أو تساؤل حسب األصول.


كان الهدف الرئيسي من ورشة العمل تعريف الحضور بقريق العمل هذا بغية الحصول على اعضاء 


 وشركاء جدد لفريق العمل ودفع اعمال الفريق الى األمام.
 أخرى تعليقات


 التي الصلة ذات الوثائق أو/  و العروض جميع وكذلك secretariat@igfarab.org أمانة المنتدى إلى إرسال النموذج من التأكد يرجى


 .2102اكتوبر  01في موعد اقصاه الخميس الموافق  اإلنترنتالرسمي للمنتدى العربي لحوكمة  الموقع على ستنشر


 



mailto:fahd.batayneh@gmail.com
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Middle East Strategy Working Group (MESWG): A Community Driven 


Approach 
 


Arab IGF II Workshop Report 


Algiers, Algeria 


October 1-3, 2013 


 


The workshop took place on day II of the event. The purpose of the workshop was to aware 


people of the strategy in an attempt to bring onboard more players; whether as new blood to the 


working group, or as parties interested in hosting one or more activities of the working group. The 


workshop attracted a large number of audience as it was held in the main hall of the meeting venue. 


 


The workshop was moderated by Fahd Batayneh 1, and the discussion panel consisted of the 


following panelists in alphabetical order (last name): 


 


 Qusai AlShatti 2 – Government of Kuwait + Kuwaiti Information technology Society (KITS) 


(Government + Civil Society) 


 Ayman ElShirbeny – UN-ESCWA (IGO) 


 Baher Esmat – ICANN 


 Sarmad Hussein – Al-Khawarizmi Institute of Computer Science (KICS) (Academia and 


Technical Community) 


 


The moderator started the session by briefing the audience about the workshop, the 


purpose of the workshop, and finally introduced the panelists to the audience. 


 


The workshop started with Mr. Baher Esmat from ICANN who briefed the audience about 


ICANN’s strategy in the Middle East. He mentioned that a working group was formed late 2012 to 


develop and then implement a strategy for the domain name industry in the Middle East. The 


working group consists of 22 members from 11 countries. The strategy covers the 22 Arab states, as 


well as Iran, Afghanistan, and Pakistan (for a total of 25 countries). The strategic goals of the working 


group is to 1) Foster two way engagement between ICANN and the community, 2) Build a strong and 


competitive domain name industry in the region, and 3) Promote multi-stakeholder Internet 


Governance mechanisms. The working group held its first face-to-face meeting in Dubai in early 


March 2013, and had subsequent meetings at the ICANN meetings in Beijing, China in mid-April, and 


then in Durban, South Africa in mid-July. The working group developed a 3-year strategy, and 


devised a 1-year action plan. The group agreed to three strategic focus areas; i.e. 1) DNS Security 


                                                             
1 At the time the workshop took place, the moderator was affiliated with Jordan’s NITC. The moderator 
later changed affiliation to join ICANN. The workshop proposal and this report is by no means connected 
to the moderator’s current affiliation with ICANN. 
2 Qusai Al-Shatti thankfully accepted a late invitation to join the panel of the workshop since the original 
panelist, Mr. Ali AlMeshal from Bahrain Internet Society, had to cancel his trip to Algeria due to last 
minute change in plans. 
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and Stability, 2) Domain Name Industry, and 3) Internet Governance Ecosystem. Baher concluded by 


mentioning that a task force focusing on Arabic Internationalized Domain Names (TF-AIDN) was 


formed with the majority of its members from outside of the MESWG membership. He also 


mentioned that another sub-group was in formation to work on issues related to capacity building, 


and that a Middle East DNS Forum will be organized early next year. 


 


The second panelist was Mr. Sarmad Hussein from the Al-Khawarizmi Institute of Computer 


Science (KICS). Sarmad is leading the Task Force on Arabic Internationalized Domain Names (TF-


AIDN). The objective of the task force is to find solutions to technical issues to promote Arabic IDNs. 


The scope of the work includes: 


 Arabic Script Label Generation Ruleset (LGR) for Root Zone; 


 Second level LGRs for the Arabic script; 


 Arabic script Internationalized Registration Data; 


 Universal acceptability of Arabic script IDNs; 


 Technical challenges around registration of Arabic IDNs; 


 Operational tools for Arabic script IDN registry and registrar operations; 


 DNS security matters specifically related to Arabic IDNs; and 


 Technical training material around Arabic script IDNs. 


 


Sarmad and the panelists agreed to officially announce the formation of the working group 


during the workshop. Sarmad mentioned that 16 experts from 11 countries covering 9 Arabic script 


languages will be working with the task force. The experts come from various backgrounds such as 


from registry operations, IDNA/DNS, Unicode, law enforcement, and policy. They represent private, 


public, academic, and community-based organizations. Sarmad concluded by making an open 


invitation to those interested in joining the task force. 


 


The third panelist to intervene was Mr. Ayman ElShirbeny from UN-ESCWA. Ayman gave an 


insight on the policy development that has taken place at the UN-ESCWA since the turn of the 


millennium. He mentioned that the UN-ESCWA has worked on projects related to IXPs, broadband 


networks, Internet Governance, and Top-Level Domains. Ayman touched base on the Arabic Domain 


Names and Internet Governance Team (ADNIGT) that followed closely developments in the New 


gTLD program in an attempt to apply for TLDs representing the Arab region online; i.e. .arab and 


 The team was also responsible for discussing issues pertaining to Internet Governance and ..عرب


how to develop regional IG fora for discussion. Ayman also touched base on the Arabic Script IDN 


Working Group (ASIWG) and the various meetings that were held in an attempt to reach consensus 


on using Arabic domain names across all languages of the Arabic script. Ayman also mentioned the 


Arabic Script IDN RFP that was submitted to the IETF in 2010, and how it is widely used until today 


by those interested in implementing Arabic script IDNs in their registry systems. Ayman finally talked 


about the two New gTLD applications that were submitted to ICANN as part of the New gTLD 


program of 2012; i.e. .arab and عرب. in collaboration with the League and Arab States (in its capacity 


as the applicant of the string) and the UAE TRA (in its capacity as the Registry backend provider). 
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The fourth and final panelist of the workshop was Mr. Qusai AlShatti from the Government 


of Kuwait and the Kuwaiti Information Technology Society (KITS). Qusai is also a member of the 


Global IGF MAG, as well as the chair of the Arab IGF MAG. Qusai spoke about his experience with the 


global IGF MAG and how that had an effect on chairing the Arab IGF MAG. Qusai also mentioned 


that his experience working on national projects in the State of Kuwait were of value in his 


representation at the global IGF MAG, and at the same time his international experience and 


network of contacts had a positive effect in promoting global developments in the IT and 


Communications industry in his country. While being a civil servant, Qusai represents civil society in 


the global IGF MAG. 


 


After the panelists finished their interventions, the floor was open for comments and 


feedback. The feedback was mostly from the Algerian civil society, and was about how Algeria 


implements a similar strategy in developing its local Information and Communications Technology 


developments. 


 


The moderator of the session wrapped up the session by inviting all those interested in 


being part of the MESWG or any of its task forces to contact the panelists. 


 


<><><><> 
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 اإلنترنتاالجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة 


 "شركاء من اجل التنمية"


 3113اكتوبر  3-1قصر االمم بالجزائر العاصمة 


 تقرير ورشة عمل


 


القانون إنفاذ لوكاالت اإلنترنت وفرص حوكمة تحديات  


IG challenges and opportunities for LEAs 


 عنوان ورشة العمل


 رقم ورشة العمل 


AFRINIC & The RIPE NCC الجهات المنظمة 


tmn.iinirfmsmahsiH tmn.ii  mfi.mi:منسق ورشة العمل االسم  


 المحور الرئيسي لورشة العمل 


1) Marco Hogewoning, The RIPE NCC 


2) Mohamed El Bashier, ICT Qatar. 


3) Esam Abulkhirat, Deputy Director, National Information Security & 


Safety Authority, Libya. 


4) Abdelrezak Bensalem, Cyberlaw Judge, Algeria. 


5) Hisham Ibrahim, Moderator, AFRINIC.   


 قائمة المتحدثين الفعلين


- The technical community is obliged to partner with LEAs to be 


proactive against fraud and cyber crimes. 


- The relationship between LEAs and the technical Internet 


community has improved over the last few years, due to finding 


common ground on a number of issues. 


- The link between LEAs and CERTs is still missing in the Arab 


world. 


- On a national level Academia and Technical communities can 


cooperate to combat cyber attacks, while on the International level 


there are treaties that govern that cooperation such as the 


Budapest convention as well as the Cybercrime convention in the 


African region. 


- Combating Cyber crime has different dimensions: there should be 


legislation and a mechanism to enforce it, there should also be a 


way to create awareness and help people report infringements. At 


 المناقشات ملخص



mailto:Hisham@afrinic.net
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the end it comes down to adaptation and mitigation of the 


problems.  


 


 


-  


- There is need to promote among LEAs the tools and mechanisms that 


they can use to combat cyber crime as well as raise the end user 


awareness of the issues and threats. 


- There is need to create a pan Arab LEA similar to Europol to deal 


with cross border cyber crimes. 


- Currently there are bilateral agreements between Arab countries to 


harmonize their cyber law, however there is need for an over-arching 


forum for collaboration.  


-  


 


 النتائج


 


 


 أخرى تعليقات


 التي الصلة ذات الوثائق أو/  و العروض جميع وكذلك secretariat@igfarab.org أمانة المنتدى إلى إرسال النموذج من التأكد يرجى


 .3102اكتوبر  01في موعد اقصاه الخميس الموافق  اإلنترنتالرسمي للمنتدى العربي لحوكمة  الموقع على ستنشر
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 االجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت


 "شركاء من اجل التنمية"


 2013 اكتوبر 3-1قصر االمم بالجزائر العاصمة 


 تقرير ورشة عمل


 عنوان ورشة العمل االبتكار من أجل التنمية االقتصادية


 رقم ورشة العمل 


 الجهات المنظمة غووغل 


 خالد قوبعة: االسم


  khaledk@google.com :االلكترونيالبريد 


  منسق ورشة العمل


أهمية الشراكة مع الحكومات النجاح المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص و التي تعتمد مبدأ التجديد و 


 االبتكار من أجل دفع سياسات متجددة تساهم في تطور االقتصاد و التنمية الشاملة.


 المحور الرئيسي لورشة العمل


  


 تونس -قطاع خاص  -غووغل  -قوبعة خالد  ●


 مصر -قطاع خاص  -عالء مصطفى  ●


 تونس -المجتمع التقني واألكاديمي  -علية بالطيب  ●


 الجزائر -عمروعياش أحمد مهدي  ●


 لبنان -مجتمع مدني  -شفيق شاية  ●


 قائمة المتحدثين الفعلين


من الدراسات للتأثيرالكبير لإلنترنت تطرقت النقاشات الى أهمية النترنت حيث تم تبيان ما أضهرته العديد 


٪ من نمو الناتج المحلي اإلجمالي في مجموعة الدول 12على لالقتصاد حيث ساهمت هذه األخيرة في 


  2004-.2009الكبرى خالل سنوات 12


  1222و تواصل اإلنترنت تطورها حيث أضهر تقدير من مجموعة بوسطن لالستشارات أنه خالل سنة 


 .12٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في دول مجموعة  1.2خدمات اإلنترنت  مثلت النفقات على


حالة ركود و تباطؤ لـنـمـو الناتج المحلي الخام و نمو  1222يعيش العالم، في نفس الوقت، منذ سنة 


 متواصل لمعدالت البطالة في جميع أنحاء العالم.


ترات التقشف الطويلة يمكن أن تعالج هذا الوضع. وقد أكد العديد من الخبراء أن ال الحوافز المالية وال ف


لذلك يأتي هذا النقاش لتحفيز تطبيق أحد أهم خصائص اإلنترنت التي كانت وراء التطور السريع ألى 


 وهي "االبتكار" على نطاق االقتصاد.


نولوجيا كما تم التطرق الى أهمية دفع السياسات المحفزة للشباب لخلق المشاريع و خاصة في ميدان التك 


 ملخص المناقشات
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الحديثة و ذلك من خالل فتح فرص أكبر للوصول للمعلومة و التحصل على رأس المال الكافي لخلق 


 .المشاريع الجديدة المبنية على أفكار مبتكرة


ا للمشاكل االقتصادية الحالية، ولكن كان االتفاق واضح حول دور التي  ال شاملةلم تقترح الورشة حلو


 تلعبه السياسات التي تحفز االبتكار و تطور االقتصاد بطريقة إيجابية ومستدامة.يمكن أن 


 النتائج


 


 


 تعليقات أخرى


وكذلك جميع  secretariat@igfarab.org يرجى التأكد من إرسال النموذج إلى أمانة المنتدى


العربي لحوكمة اإلنترنت في أو الوثائق ذات الصلة التي ستنشر على الموقع الرسمي للمنتدى / العروض و 


 .2013 اكتوبر 11موعد اقصاه الخميس الموافق 
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 اإلنترنتاالجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة 


 "شركاء من اجل التنمية"


 3113اكتوبر  3-1قصر االمم بالجزائر العاصمة 


 تقرير ورشة عمل


 


 عنوان ورشة العمل والتحديات األدوات، الصناعة: من المعلومات والخصوصيةأ


 رقم ورشة العمل 6


 مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية


Laboratoire d’informatique de Paris 6 (LIP6)  


   ACCRألبحاث الفضاء االلكتروني المركز العربي


 الجهات المنظمة


 وليد السقاف االسم:


  saqaf@oru.se-walid.al : االلكتروني البريد


  منسق ورشة العمل


 المحور الرئيسي لورشة العمل األمن والخصوصية


 مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجيةعادل عبد الصادق، 


  Laboratoire d’informatique de Paris 6 (LIP6)فؤاد قنان، 


 Webdaysفريد عرب، رئيس 


  ACCRألبحاث الفضاء االلكتروني المركز العربيأحمد كيالني، 


  (ISOC-Yemen)فصل اليمن  –مديحة الجنيد، جمعية اإلنترنت 


 Orebro Universityوليد السقاف، 


 قائمة المتحدثين الفعلين


واالستقرار العالمي وطرق استخدام واألساليب الورشة تطرقت لما يسمى باألسلحة السيبيرية وأثرها على اإلقتصاد 
المتبعة بين المنتجين لهذه األسلحة. ونوقشت مسائل متعلقة بالتنصت على اإلتصال الصوتي والمعلوماتي على 


شبكات اإلنترنت وذلك لتتبع مصدر الهجمات المختلفة وتحديات استخدام هذه الرقابة لتخفيض مخاطر األمن 
ؤثر على خصوصية المستخدمين. وتم استعرض المسائل المتعلقة باالقتصاد التعاوني على السيبراني بطريقة ال ت


والتي وضعت األمن النقدى على المحك  Bitcoin العملة السيبرانية شبكة اإلنترنت وذلك عبر وضع مثال
تداعيات كثيرة في اآلونة األخيرة ال سيما عند ربط مستقبل التبادل المالي اإللكتروني ببروز مثل هذه وكان لها 


العمالت. وتم استعراض إمكانية استخدام برامج تم اصدارها في الوطن العربي لتخفيض المخاطر األمنية دون 


 المناقشات ملخص
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صناعة التطبيقات األمنية من قبل مبرمجين الحاجة لإلعتماد على برامج تجارية تم تصنيعها خارجياً وذلك لتشجيع 
عرب الستغالل الكفاءات العربية والتعرف على االمكانات التي قد تسمح إلصدار برامج أكثر أمناً. ونوقش في 


الورشة دور األمن السيبراني في الحد من استخدامات اإلنترنت بالنسبة للمجتمع المدني ومدى ثقة المستخدمين 
ة. وشملت الورشة حلقة مختصرة تعريفية بأهم األسباب المسسببة لإلختراقات للمستخدم بحسب استبيانات عام


  العادي والطرق التي يمكن اتباعها للحد من هذه المخاطر.


كانت النتائج للورشة رفعاً للوعي لدى الحضور بشأن األمن السيبراني والصعوبة التي تكمن في الحصول على 
 لحد من خصوصية وحرية المستخدمين ال سيما مع توسع االستخدامات المختلفة للشبكة. األمن دون ا


 النتائج


 


 


 أخرى تعليقات


وكذلك جميع العروض و / أو الوثائق ذات الصلة التي  secretariat@igfarab.org أمانة المنتدى يرجى التأكد من إرسال النموذج إلى
 .3102اكتوبر  01العربي لحوكمة اإلنترنت في موعد اقصاه الخميس الموافق ستنشر على الموقع الرسمي للمنتدى 
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 اإلنترنتاالجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة 


 "شركاء من اجل التنمية"


 3113اكتوبر  3-1قصر االمم بالجزائر العاصمة 


 تقرير ورشة عمل


 عنوان ورشة العمل محركات و عقليات االبتكار


 ورشة العملرقم  11


 الجهات المنظمة جامعة النيل


 نزار نبيل سامى االسم:


 nsami@nileuniversity.edu.eg :البريد االلكتروني


  منسق ورشة العمل


 المحور الرئيسي لورشة العمل الإنرتنت والش باب: ثقافة الإبداع و فرص التمنية


 جامعة النيل  –ورشة العمل  منسقنزار سامى: متحدث و  -


 الجزائر -نورالدين الطيبي  -


 قائمة المتحدثين الفعلين


 تلخصت المناقشات للمتحديثين فيما يلي:


 والتفكير واالبتكار األعمال ريادة ثقافة مشاركة الخبرة العملية المكتسبة لخلق . 1


 اإللكترونية والمكتبات اإلنترنت على القائمة المعرفة استخدام. 2


 العربي للشباب خبرة خرائط رسم. 3


 االفتراضية المجتمعات دعم اإلنترنت دور. 4


 . بناء نماذج االعمال و دورها فى نجاح االبتكارات 5


 المناقشات ملخص


 تتلخص نتائج ورشة العمل فيما يلي:


 ضرورة بناء العقلية العربية االبتكارية لدى الشباب كحاجة ملحه لمواجهة تحديات العصر .1


 العربى الشباب بين االبتكار و االبداع لدعم عربية بوابه او منظومة انشاء على العمل .2


 االعتماد على االنترنت للتواصل بين الشباب العربى لخلق ثقافة االبداع و االبتكار  .3


 نشر فكر ريادة االعمال و االبتكار الرقمية و دور االنترنت كوسيك رقمى للتفاعل  .4


 العالم الخارجى من خالل االنترنتالربط بنشر الوعى العربي بأهمية االبداع و االبتكار و  .5


 التدريب على االبداع و االبتكار  .6


 النتائج


يجب مراعاة توقيت الورشة و التأكيد على تحقيق التوازن بين الحضور مع باقى الورش المتوازيه لتحقيق 


 اقصى استفاده 


 أخرى تعليقات


 التي الصلة ذات الوثائق أو/  و العروض جميع وكذلك secretariat@igfarab.org أمانة المنتدى إلى إرسال النموذج من التأكد يرجى


 .2113اكتوبر  11في موعد اقصاه الخميس الموافق  اإلنترنتالرسمي للمنتدى العربي لحوكمة  الموقع على ستنشر


 





