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  اجتماع الخبراء حول اإلصدار الثاني لخريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت للسنوات العشر القادمة
  

  

  ختامي بيان
  من أجل التنمية المستدامةنترنت لحوكمة اإلي الشامل تعزيز التعاون العرب نحو

 
حول اإلصدار الثاني لخريطة الخبراء في اجتماع ، المتعددين أصحاب المصلحة و، ممثلنيالمشارك نحن

كانون األول/ديسمبر  12و  11، يومي بيروت فيالمنعقد في بيت األمم المتحدة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت، 
لجنة األمم المتحدة )، التي أطلقتها ArabDIGمبادرة الحوار العربي حول حوكمة اإلنترنت ( في إطار 2017

تج عنها وثيقة ، ون2010عام  جامعة الدول العربيةبالشراكة مع االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) 
   ،)2010( خريطة الطريق لحوكمة اإلنترنت

  

 ً وتونس  2003جنيف ها (في مرحلتي )WSIS( المعلومات لمجتمع يةالعالم القمةن مخرجات م انطالقا
، بحيث تكون 2025حتى عام لعمليتها تمديد الو 2015في عام  هالتنفيذ وعملية االستعراض الشامل ،)2005

، وذلك بهدف تسخير قوة التغيير الكامنة في 2030مخرجاتها مدخالً خاصا بعملية خطة التنمية المستدامة لعام 
  ،لوجيات الرقمية لتسريع وتيرة التنمية المستدامةالتكنو

  

 من كاملة وبمشاركة وديمقراطي، وشفاف األطراف، متعدد بشكل اإلنترنت حوكمة ضرورة على تأكيداً 
 يكفل وبشكل المدني والتقني واألكاديمي والمنظمات العاملة في المجال والمجتمع العام والقطاع الخاص القطاع
 ً ً  توزيعا ً  مستقراً  الجميع وتشغيالً  أمام ميسراً  ونفاذاً  اردللمو منصفا   التعددية؛ مراعاة مع لإلنترنت وآمنا

 

 ً ) وعقد IGFاإلنترنت ( لحوكمة المنتدى العالمي إطالق في المتحدة األمم بها قامت التي للجهود ترسيخا
توح والمستمر بشأن قضايا ، إلشراك أصحاب المصلحة المتعددين بالحوار المف2006منتدياته السنوية منذ العام 

 ،السياسات العامة العالمية المتصلة باإلنترنت
  

، 2025حتى عام لعملية المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت  2015إلى تمديد األمم المتحدة في عام  إشارة
 ،لمستدامةرنت وعالقتها بالتنمية االذي يشكل منبراً للحوار العالمي حول مواضيع مختلفة في مجال حوكمة اإلنت

  

بالتعاون مع أصحاب في إطار مبادرة الحوار العربي حول حوكمة اإلنترنت  بذلت التي الجهود على بناء
وعقد ، 2012في عام وإطالقه ) ArabIGF(العربي لحوكمة اإلنترنت  إنشاء المنتدىمن أجل  المصلحة المتعددين

 ،2012وتنفيذ أنشطته منذ عام السنوية اجتماعاته 
  

رغب[ة مجتم[ع اإلنترن[ت العرب[ي ف[ي تمدي[د والي[ة المنت[دى العرب[ي والت[ي أع[رب عنه[ا باإلجم[اع ى إشارة إل,
  ،)2014وبوضوح في الجلسة الختامية لالجتماع السنوي الثالث للمنتدى (تشرين ثاني/نوفمبر 

  

المنتدى ضرورة قيام اإلسكوا وجامعة الدول العربية، كمنظمتي مظلة للمنتدى، بمراجعة سيرورة  إشارة إلى
 التحس[ينات الالزم[ةدراس[ة في الوالي[ة األول[ى وتق[دير أث[ره عل[ى سياس[ات حوكم[ة اإلنترن[ت ف[ي المنطق[ة العربي[ة، و

  ،2015لمرحلة ما بعد عام 
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المظل[[ة  امنظمت[[ أعلنته[[ا، الت[[ي AIGF2020مب[[ادرة تط[[وير المنت[[دى العرب[[ي لحوكم[[ة اإلنترن[[ت  ف,,ي إط,,ار
، والت[ي ته[دف إل[ى تط[وير خريط[ة الطري[ق العربي[ة لحوكم[ة اإلنترن[ت )2015ك[انون األول/ديس[مبر  18(للمنتدى 

، وتواف[ق بي[روت ح[ول التح[ول واالقتص[اد الرقم[ي ف[ي المنطق[ة العربي[ة م[ن أج[ل وعملية المنتدى في مرحلته التالية
  )،2017أيار/مايو  12( للتنمية المستدامة 2030تحقيق خطة 

  

اجتماع الخبراء حول اإلصدار  في تمت التيوالمداوالت  ،AIGF2020مخرجات مبادرة بناًء على و
 :الثاني لخريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت للسنوات العشر القادمة

قسميها: الميثاق ب والوثائق المتعلقة بهاتطوير المنتدى مخرجات مبادرة وعمل الريق فتقرير نعتمد   )أ(
عمل التعاون الفني استناداَ لتقرير فريق ول العربية جامعة الدواإلسكوا الذي أعدته ، ىالمتعلق بالمنتد

  ،الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت وخريطة ،المصلحةالصحاب 
على المنصة االلكترونية مبادرة تطوير المنتدى عرض مخرجات  من األمانة التنفيذية لإلسكوا نطلبو  )ب(

العموم من أصحاب المصلحة بهدف تلقي تعليقات  ،مبادرة الحوار العربي حول حوكمة اإلنترنتل
 .للوثيقتين اإلصدار النهائي هايصار بعد حيث شهرولمدة  ،المعنيين في المنطقة العربية

  

 القدرة تعزيزتساهم في لحوكمة اإلنترنت وإقليمية  وطنية عملخطط  وضع إلى العربية الحكومات ندعو
واالسترشاد باإلصدار الثاني من  مية المستدامةاالستفادة من اإلنترنت والتكنولوجيات الرقمية من أجل التنعلى 

 ؛هذه الخططك مختلف أصحاب المصلحة في تنفيذ اشرمجال وإهذا الخريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت في 
  

، استئناساً حول حوكمة اإلنترنتوطنية مبادرات إلطالق  العربية المنطقةالبلدان في  كافة نشجعكما 
حول الوطني لحوار أصحاب المصلحة المتعددين من المشاركة في ا تمكين وذلك من أجلبالمبادرات المماثلة، 
  بها،تنسيق الجهود المرتبطة والقضايا ذات األولوية 

 

 بشكل اإلنترنت وبحوكمة عام بشكل المعلومات مجتمع ببناء المعنيينو أصحاب المصلحة كافة ندعو كما
والمنظمات والتقني واألكاديمي  المدني والمجتمع خاصوالقطاع ال العام القطاع من العربية المنطقة في خاص،

من أجل التنمية  اإلنترنت لحوكمة العربي لمنتدىالمشاركة الفعالة في المرحلة التالية ل إلى ،العاملة في المجال
مخرجات أربعة أهداف رئيسية، تم تحديدها في يتمحور عمله حول ، والذي التي من المتوقع أن تستمر المستدامة

  ، وهي كالتالي:  عملية المنتدىتطوير ل AIGF2020مبادرة 
  .المساهمة في تطوير مجاالت حوكمة اإلنترنت في البلدان العربية (أ)

تقريب وجهات النظر وصوالً إلى آراء عربية موحدة حول أولويات حوكمة اإلنترنت وآليات االستجابة  (ب)
  .ساعد على التنمية المستدامةلالحتياجات الخاصة بالدول العربية بما ي

نقل المنظور العربي إلى المستوى العالمي ودعم الدور العربي في وضع السياسات الدولية العامة  (ج)
  .لحوكمة اإلنترنت

السعي نحو تطوير اآلليات الدولية لحوكمة اإلنترنت بما يضمن المعاملة الالتمييزية لجميع الدول بشكل   (د)
الدول العربية بشكل خاص، وبما يعزز النفاذ إلى شبكة اإلنترنت وأمنها  عام، وبما يضمن مصالح

  واستقرارها.
 

ً  ندعو  اإلسكواو العربية الدول جامعةلتعاون مع العربية لالمنطقة  في واإلقليمية الدولية المنظمات أيضا
 مع والسعي، اإلقليمي توىالمس على لحوكمة اإلنترنت العربي المنتدىأنشطة  وإنجاح وتنظيم تخطيطوالمساهمة في 

 .لذلك الالزمة الموارد لتأمينالمعنية  الجهات مختلف
 

رعاية المنتدى وتطوير حول  استمرار التعاون مع جامعة الدول العربية إلسكوامن األمانة التنفيذية ل ونطلب
 ً ده المركزية وتوجيهها ، وكذلك إدارة موارتطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت مبادرةلمخرجات آلياته وفقا

مسار  إطالقاإلضافة إلى ، باألنشطة البحثية والتنظيمية والسياساتية وتلك المتعلقة ببناء القدرات والتعاون الفنيلكافة 
    .2023 عامفي وخريطة الطريق المراجعة الشاملة للمنتدى 


