
 

  حوار العربي حول حوكمة اإلنترنتالمبادرة 
  خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت

  

  طة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنتيخر لتحديث تشكيل فريق عمل إعالن

 2017 آب/أغسطس UOs            24/2017/08إعالن رقم 

  

الحوار العربي حول حوكمة المراجعة الش����املة لمبادرة اإلس����كوا وجامعة الدول العربية بش����أن  في إطار
قة  )ArabDIG( اإلنترنت ية لحوكمة اإلنترنتووثي ها  ،)2010( خريطة الطريق العرب وبني والتي أس�������فر عن

 المص���لحة أص���حاببالتعاون مع  2012 عام في) Arab IGF( المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنتتأس���يس عليها 
  العربية؛ منطقةواألنشطة المرتبطة به في الاإلنترنت  حوكمةالعالمي ل منتدىإطار ال فيو المتعددين

  

ناًء على مديد  وب عالمي لحوكمة اإلنترنتالت تدى ال ثة  للمن ثال رغبة على و، 2025حتى  2015تمتد من لمرحلة 
تم اإلعراب عنها والتي لمرحلة ثانية، لحوكمة اإلنترنت مجتمع اإلنترنت العربي في تمديد والية المنتدى العربي 

   ؛)2014(تشرين ثاني/نوفمبر للمنتدى الجتماع السنوي الثالث اختتام ابوضوح في 
  

، منظمتي المظلةب ممثالً )، 2015كانون األول/ديس�������مبر  18بتاريخ إعالن المكتب التنفيذي للمنتدى (وبناًء على 
التي أطلق عليها  2020 العربي لحوكمة اإلنترنت ، عن مبادرة تطوير المنتدىاإلس�������كوا وجامعة الدول العربية

 15(بتاريخ تش���كيل فريق عمل للتعاون الفني لتطوير عملية المنتدى ، واإلعالن الالحق حول AIGF2020س���م إ
في المنت��دى خريط��ة الطريق العربي��ة لحوكم��ة اإلنترن��ت وعملي��ة  تطويرإلى التي ته��دف )، و2016ي��ار/م��ايو أ

  ؛لتاليةا هتمرحل
  

، تطوير عملية المنتدىللتعاون الفني لفريق عمل ، التي بدأت بإنش��اء AIGF2020وباإلش��ارة إلى أنش��طة مبادرة 
له في الناظمة  واإلجراءاتللمنتدى  اإلطار المرجعي العاممقترح الميثاق ومس�������ودة التي تبلورت ب هونتائج عمل

  ؛خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنتولم يتبقى من أنشطتها إال إتمام عملية تحديث ، مرحلته الثانية
  

اإلعالن ممثلين بالمكتب التنفيذي للمنتدى، يسر فريقي عمل منظمتي المظلة، جامعة الدول العربية واإلسكوا،  لذا،
تحديث خريطة الطريق العربية لحوكمة ليش&&&ارك في  AIGF2020بادرة ثاني ض&&&من متش&&&كيل فريق عمل عن 

 عملية وذلك للتعاون والمش��اركة في المتعددينممثلون عن كافة أص��حاب المص��لحة هذا الفريق ، يش��مل اإلنترنت
  ،طة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنتيخرتحديث 

  

  إلىفريق يهدف عمل ال
  ؛)2010الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت (مراجعة اإلصدار األول لخريطة   )أ(
  ؛ )2017( خريطة الطريقمسودة محتوى ومواضيع النسخة المحدثة لمراجعة   )ب(
 ؛بناًء على التطورات العالمية واإلقليمية التحسينتقديم اقتراحات   )ج(
المساهمة في اعتماد وإطالق اإلصدار الثاني للخريطة ضمن اجتماع إقليمي للخبراء، المزمع   )د(

 .2017ون األول/ديسمبر في كانعقده 
  

  تشكيل فريق العمل
 من عدداَ  الطريقخريطة  لتطوير يهدف الذي AIGF2020 مبادرة ض�����من الثاني العمل فريق يتض�����من

 أعمال في للمشاركة استعداداَ  وأبدوا األول الفريق أعمال في للمشاركة تسميتهم تمت التي العربية اإلدارات ممثلي



    
 

2 

 اهتمامهم أبدوا واللذين المتعددين المص�����لحة أص�����حاب من الخبراء من عدداَ  الفريق ويتض�����من ماك  .الفريق هذا
 مايو/آيار ش����هر لها في األولى النس����خة المداوالت التي جرت حول أثناء الطريق تطوير خريطة في بالمش����اركة

  ، أو أثناء مداوالت الفريق األول الذي عني بتطوير المنتدى.2017
  

  :(بالترتيب األبجدي للبلدان) اإلدارات العربيةممثلي وفيما يلي 
  

  مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني)بهاء الخصاونة (السيد/   :األردن
  )رة تكنولوجيا المعلومات واالتصال(وزا فيصل البيّــوليالسيد/   :تونس

  )هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات( منصور بن صالح القرشيالسيد/    :السعودية
  )وزارة العلوم واالتصاالت( سؤدد محمود حسينالسيد/   :السودان
  )االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (وزارة عالن غازي صالح الدينالسيد/   :فلسطين
  )الكويت، وزارة المواصالت( مني محمدالسيدة/   :الكويت

  (وزارة االتصاالت) إيفون سليمانالسيدة/   :لبنان
  )هيئة أوجيرو( زينة بو حربالسيدة/ 

  (الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت)كرستين عريضة السيدة/   :مصر
  )وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة( فاطنة الفارسيالسيدة/   :المغرب

  )السلكية والالسلكية لالتصاالتالمؤسسة العامة ( عبد الجليل القباطيالسيد/   :اليمن
  

  :)بالترتيب األبجدي( للمشاركة في أعمال الفريقالمدعوون الخبراء من مجموعة وفيما يلي 
  

  إبراهيم العكوم السيد/ 
   السيد/ حسين بدران

  السيد/ رضا قلوز
   الزغبي سليم السيد/

  شارل شعبانالسيد/ 
   عادل عبد الصادق السيد/
  الديوجي اإلله عبد /السيد

   العبادي الحميد عبد /السيد
  عزام علم الدين  /السيد
  عزيز الهاللي  /السيد

   حنان بوجيمي /السيدة
   منصور فرح السيد/
  يوسف الطرمانالسيد/ 

  

  
  لعمل الفريق: جرائيةاإلقواعد وال الحيّز الزمني والمنهجيةو اإلطار التنظيميوفيما يلي موجز حول 

  

ه الفنية من بتنظيم اجتماعات هذا الفريق والقيام بدور أمانتاإلس���كوا وجامعة الدول العربية تقوم : اإلطار التنظيمي
التكنولوجيا من أجل التنمية في  إدارةإدارة تنمية االتص�������االت وتقنية المعلومات في جامعة الدول العربية و خالل

حول كافة بما يساهم في تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة  مين منصة افتراضية ألعمال الفريقتأ االسكوا مع
من  سكوا بتسمية السيد/ إباء عويشق خبيرا معني بتسيير أعمال الفريقكما قامت اإل  .مداوالت ومخرجات عمله

  قبلها.
  

، عويش&&&قالس&&&يد/ إباء بناًء على جدول أعمال يعده الخبير  نش���طتهأعمل الفريق ويبدأ : الحيّز الزمني والمنهجية
   .جدول األعمالوتوزيع من تاريخ إعداد  )3ثالثة أشهر (لمدة وذلك خالل فترة زمنية تمتد 

  
  .فريقي عمل جامعة الدول العربية واإلسكواو اإلدارة التنفيذية للمبادرةمع خالص تحيات 


