
 

 

 

 

 

 

 مبادرة الحوار العربي وخريطة الطريق العربية لحوكمة االنترنت

 (AIGF2020مبادرة اإلسكوا وجامعة الدول العربية لتطوير المنتدى العربي لحوكمة االنترنت )
 

 اون الفني لمبادرة تطوير المنتدىورشة عمل حول نتائج أعمال فريق التع
 2016كانون األول/ديسمبر  22-20 القاهرة،

 

 تقرير االجتماع

 

 موجز

 

نتائج أعمال فريق التعاون الفني "عمل حول الورشة عقدت اإلسكوا وجامعة الدول العربية  

، وذلك باستضافة 2016كانون األول/ديسمبر  22إلى  20القاهرة، من  في "لمبادرة تطوير المنتدى

ليوم األول، وباستضافة جامعة الدول العربية في في ا UNIC-المتحدة مركز المعلومات التابع لألمم 

عضو من أعضاء  18شخصاً، ومنهم  25الثاني والثالث.  وشارك في أعمال الورشة ما يقارب  اليومين

الذين يمثلون أصحاب المصلحة  AIGF2020فريق عمل التعاون الفني لمبادرة تطوير المنتدى 

 ربي لحوكمة اإلنترنت.  المتعددين في المنتدى الع

 

وتناولت الورشة منهجية عمل فريق التعاون الفني للمبادرة والتقدم المحرز في أعماله، والنتائج األساسية 

، ومقترحات المجموعات الفرعية الخمس حول تقييم األثر وسيناريوهات المستقبل للمنتدىالستبيان 

اف والهيكلية وآليات األهدوتحديداً التحسينات المتعلقة ب في مرحلته التالية التحسينات المستقبلية للمنتدى

ير مسودة تقرلمراجعة وتضمنت  العمل والتمويل والتنظيم والمحتوى والمخرجات والتواصل واإلعالم.

 فريق عمل التعاون الفني لمبادرة تطوير المنتدى.

 

 

  



 

2 
 

 المحتويات

 

 3 مقدمة

 

 3 مواضيع البحث والمناقشة   -أواًل 

 4 منهجية عمل الفريق والتقدم المحرز )أ(

 5 مراجعة لمقترحات المشاورات المفتوحة )ب(

 6 النتائج األساسية لالستبيان والمداوالت )ج(

 7 مقترحات المجموعات الفرعية حول التحسينات المستقبلية للمنتدى )د(

 11 مسودة التقرير الختامي لفريق عمل التعاون الفني لمبادرة تطوير المنتدى )هـ(

 12 المتبقية لختام أعمال الفريقتحديد الخطوات  )و(

 

 13 تنظيم االجتماع والحضور   -ثانياً 

 

 14 (   جدول األعمال1المرفق )
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 مقدمة

اإلسكوا   أطلقت(، 2015-2012األولى للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت )المرحلة انتهاء مع 

وذلك  2015كانون األول/ديسمبر  18بتاريخ  AIGF2020 وجامعة الدول العربية مبادرة تطوير المنتدى

؛ (2015كانون األول/ديسمبر  18-16)بيروت،  للمنتدىواألخير في جلسة اختتام االجتماع السنوي الرابع 

ويكمن الهدف من هذه المبادرة في تطوير عملية المنتدى وخريطة الطريق في المرحلة القادمة التي يمكن 

عرب أ  المنتدى التي  ةرغبة مجتمع اإلنترنت العربي في تمديد والي، وذلك بناًء على 2020أن تمتد حتى عام 

  .2014 ثاني/نوفمبرتشرين الي فللمنتدى عنها بوضوح في الجلسة الختامية لالجتماع السنوي الثالث 

 

(، 2015-2011طة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت )يوتزامن اختتام هذه المرحلة مع اإلطار الزمني لخر

التي اتخذ المنتدى تنفيذها هدفاً له في مرحلته األولى، كما وتزامن مع انتهاء الوالية الثانية للمنتدى العالمي 

اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة لألهداف اإلنمائية المستدامة (، ومع 2015-2011لحوكمة اإلنترنت )

(SDGs). 

 

نظراً لضرورة قيام اإلسكوا وجامعة الدول العربية، كمنظمتي مظلة للمنتدى، وتأتي مبادرة تطوير المنتدى 

بمراجعة سيرورة عمل المنتدى في مرحلته األولى وتقدير أثره على سياسات حوكمة اإلنترنت في المنطقة 

المستقاة،  الدروسفي تنفيذها على المبادرة ؛ وتعتمد لمرحلته التالية التحسينات الالزمةدراسة العربية، و

ً والفعالية وشفافية وصبح أكثر يل وكيفية تفعيل المنتدى ً وتنسيقا سيّما ما يتعلق بتوصيف األدوار  توازنا

وتحديد مهام مختلف الشركاء من أجل تعزيز استدامة المنتدى وأثره اإليجابي في المنطقة العربية ودوره 

 العالمي؛على الصعيد اإلقليمي و

 

للمرحلة األولى للمنتدى من أجل تطوير عمله، حيث لمراجعة  2016عام وجرت في  فريق عمل  ش ّكِّ

طة ، في ضوء أهداف خريللمنتدىإنجازات الوالية األولى : )أ( دراسة بهدف المبادرة فني لتنفيذالتعاون ال

المنطقة العربية؛ )ج( بحث  ؛ )ب( تقييم أثر المنتدى على سياسات حوكمة اإلنترنت في2010الطريق 

التحديات التي صاحبت الوالية األولى للمنتدى؛ )د( اقتراح التحسينات على المنتدى في واليته الثانية التي 

-11وفي ، أيار/مايو 31-29لفريق في القاهرة، في لورش عمل  تعقدو  .2020يمكن أن تستمر حتى عام 

 .2016األول/ديسمبر كانون  22-20وفي ، تشرين األول/أكتوبر 13

 
الفني  فريق التعاونعمل نتائج الثالثة للفريق، موضوع هذا التقرير، إلى استعراض ورشة العمل  وهدفت

ية ومن ضمنها النتائج األساسالمبادرة تطوير، مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ ولمبادرة تطوير المنتدى 

ي للمنتدى، باإلضافة إلى مدخالت مجموعات العمل الفرعية التالستبيان تقييم األثر وسيناريوهات المستقبل 

تساهم التي وحول خمسة محاور للتحسينات المستقبلية  االفني من أجل تقديم اقتراحاته التعاون فريق هاشكل

 المنتدى في مرحلته التالية.سيرورة في تعزيز وتطوير 
 

 مواضيع البحث والمناقشة   -أوالً 

، وفيما اهالمواضيع التالية المتعلقة بمبادرة تطوير المنتدى ونتائج عمل فريق عملتناولت الورشة 

 دى لمبادرة تطوير المنتعمل فريق التعاون الفني منهجية )أ(  :يلي موجز عن محتواها والنقاش حول كل منها

النتائج ج( ) ؛المستقبلقييم األثر وسيناريوهات المفتوحة حول ت المشاورات)ب(  والتقدم المحرز في أعماله؛

 ؛التحسينات المستقبليةوحول الخمس مقترحات المجموعات الفرعية )د(  ؛المبادرةاألساسية الستبيان 

رير ووضعه قتمقترحات لتحسين ال)و(  ؛مخرج الرئيسي للورشةكالعمل التقرير فريق ( مسودة ـ)ه للمنتدى

 .عمل الفريقام تختتحديد الخطوات المتبقية ال)ز(  ؛بشكله النهائي
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  منهجية عمل الفريق والتقدم المحرز )أ(

 

هذه الجلسة مراحل العمل والتقدم المحرز لفريق التعاون الفني لمبادرة تطوير المنتدى في رضت ع  

حول تقييم األثر وسيناريوهات المستقبل  وإعداد االستبيان ،السابقة منذ إنشاءه، وشملت ورش العمل

مجموعات عمل  ، وتشكيلاالستبيان تحليل نتائج، واالستبيان االستشارات المفتوحة حولوتنظيم  للمنتدى،

 .لتطوير المنتدى خمسة مجاالتفرعية للفريق حول 

 

شكل وارتبط كل منها بوضع التقرير النهائي الذي سيلفريق التقرير خالت دالمبتسلسلها وشكلت هذه المراحل 

وسيساهم التقرير في توضيح عملية تطوير المنتدى للقراء وسيتضمن المخرج األساسي لورشة العمل هذه.  

 وفيما يلي أبرز ما ورد في هذه الجلسة:  التسلسل الزمني للعمل والنتائج المتوخاة.

 

ل -1 فريق عمل التعاون الفني للمساعدة في تنفيذ مبادرة تطوير المنتدى، وتضمن خبراء يمثلون  ش ّكِّ

أكاديمي وقطاع خاص ومنظمات مجتمع حكومات ومجتمع مدني و، من المتعددين أصحاب المصلحة

 مهام الفريق ما يلي:وشملت  .إقليمية ودولية

o  ؛ 2010دراسة إنجازات الوالية األولى للمنتدى، في ضوء أهداف خريطة الطريق 

o  تقييم أثر المنتدى على سياسات حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية؛ 

o  بحث التحديات التي صاحبت الوالية األولى للمنتدى؛ 

o  2020اقتراح التحسينات على المنتدى في واليته الثانية التي يمكن أن تستمر حتى عام. 

تسمية ، تم خاللها 2016القاهرة، في أيار/مايو وتشرين األول/أكتوبر عقد الفريق ورشتي عمل في  -2

لمنتدى لاالتفاق على تصميم استبيان لتقييم المرحلة األولى ه، وتسيير وتنظيم أعماللرئيسين للفريق 

طلب ع.  واسونطاق تعميمه على وقنوات الستبيان والفئات المستهدفة اوتطويره، وعلى أهم مواصفات 

مناقشتها مع الفريق قبل اعتمادها، على أن يجري تحليل نتائج لمن الرئيسين إعداد مسودة االستبيان 

 .ياغة تقرير فريق العمل ورفعه إلى منظمتي المظلةاالستبيان الحقاً وص

حظات مالالأرسلت وناقشها الفريق خالل اجتماع افتراضي و االستبيانأعد رئيسي الفريق مسودة  -3

ى آخر، ونشرت الصيغة النهائية له علالنسخة المعدلة في اجتماع افتراضي عليه وتم تعديله ومناقشة 

 . SurveyMonkeyمنصة 

ع -4 ة، للمبادر فريق عمل التعاون الفني، وتحديداً على االستبيان على مجتمع حوكمة اإلنترنت وّزِّ

 ،اللجان االستشارية المتعددة األطراف للمنتدىأعضاء ولالجتماعات السنوية،  الجهات المضيفةو

ي ف وامتدت فترة تعليقات العموم عليه من تاريخ نشره .السياسات وراسمي المشاركون في المنتدياتو

 .18/11/2016إلى /6/10

 (Webinar) ندوة افتراضيةلمتابعة االستبيان بحيث تتضمن للفريق ورشة العمل الثانية  تقدع   -5

التماس واستعراض االستبيان  المفتوحة حول أثر المنتدى وسيناريوهات المستقبل بهدفللمشاورات 

حظاتهم حول أثر المنتدى مدخالت أعضاء فريق التعاون الفني للمبادرة واستطالع رأيهم ومال

مناقشة التحديات والتحسينات ، ووإنجازاته ومرئياتهم حول عملية تطويره في مرحلته المقبلة

المفتوحة من ومكنت ندوة المشاورات   .مراجعة وتحديث خطة العمل الزمنية للفريق، المستقبلية

 .وحثهم على ملئه طالعهم على االستبيانمن او مجموعة واسعة من أصحاب المصلحةمشاركة 

لت -6 هداف أفي المجاالت الخمسة التالية:  لتحسيناتمن أعضاء الفريق القتراح امجموعات فرعية  ش ّكِّ

محتوى و ،التمويل والتنظيم، وهيكلية المنتدى وآليات العمل، والمنتدى وارتباطها بحوكمة اإلنترنت

 .واإلعالمالتواصل ، والمنتدى ومخرجاته
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، ةاستخراج األفكار الرئيسية من الحوارات المفتوحوتحليل نتائج االستبيان الفريق على  اعمل رئيس -7

، لوضعها تحليل المداوالت والنقاشات ضمن الفريق، ودراسة طروحات مجموعات العمل الفرعيةو

 .عرض التقرير على فريق العمل لمناقشته وإجراء التعديالت المالئمة قبل اعتمادهو تقرير تقييميفي 

 .تطوير ميثاق جديد للمنتدى من قبل منظمتي المظلةيلي ذلك سوف 

رحات لمقتمراجعة ى من خالل لتطوير المنتدبعض المقترحات تضمن االجتماع موضوع هذا التقرير  -8

االطالع على النتائج األساسية قييم األثر وسيناريوهات المستقبل، والمفتوحة حول تالمشاورات 

مسة خوعات الفرعية حول التحسينات المستقبلية للمنتدى في مقترحات المجم، وعرض الستبيانل

قرير الت ات علىطرح تحسينللمبادرة، ومراجعة مسودة تقرير فريق عمل التعاون الفني مجاالت، و

 ومناقشتها لوضعه بشكله النهائي.

 

 المفتوحةمقترحات المشاورات لمراجعة  )ب(

 

حول تقييم األثر  المشاورات المفتوحة نتجت عنالتي لمقترحات اهذه الجلسة في  رضتع   

 :ملخص عنها ما يليوف، وسيناريوهات المستقبل للمنتدى

 

وليس فقط على المستوى الوزاري للمنتدى على مستوى رؤساء الدول  البلدان العربيةدعم تعزيز  (1

 كافة النطاقات والقطاعات.العالمية على نظراً ألهمية اإلنترنت وشؤونها 

ي مرحلته ف تحديث المنتدىل هاوالتعويل على نتائجضمن عملية تطوير المنتدى  افتراضيةعقد ندوات  (2

 لدعم أنشطته.و التالية

وخاصة من األكاديميا والمجتمع التقني وقطاع األعمال لتقديم  دعوة كافة أصحاب المصلحة (3

ً عن انتقاء اترشيحاتهم من الخبراء لالنضمام إلى فريق عمل  ألشخاص تطوير المنتدى عوضا

 عمل.المراعاة التوازن والشفافية في لوذلك وتعيينهم، 

 لغة العربية. لالمتحدث إتقان  ، وخاصة عندعمل المنتدىفي  استخدام اللغة العربيةتعزيز  (4

وإعداد القوانين السيبرانية وتطبيقها على المستوى الوطني مع  المعرفة من خالل اإلنترنتتعزيز  (5

 .مراعاة الجوانب األمنية

لالتصاالت  إدراج موضوع المنتدى في جدول أعمال مجلس الوزراء العربالحث على  (6

 وعلى مشاركة مجموعة من الوزارات المعنية. ،والمعلومات

التي شكلت تحدياً في المرحلة السابقة، والنظر في تطوير صندوق  إيجاد حلول لعملية تمويل المنتدى (7

 .2014تمويل المنتدى في عام بغية ت التمويل الذي أنشأته اإلسكوا لجمع المساهما

للمنتدى العربي، تحديد المواضيع ذات األولوية من أجل  المشاورات المفتوحة االعتماد علىزيادة  (8

ً وبالقضايا العربية واضيع باحتياجات المنطقة هذه الم ضمان ارتباطلوذلك   .المطروحة عالميا

من خالل وضع استراتيجيات أكثر فعالية للتسويق  توسيع المشاركة في المنتدى وإشراك خبراء جدد (9

 .واإلعالم، مما يعزز الثقافة الرقمية والمعارف في قضايا حوكمة اإلنترنت

ن أجل ملحوكمة اإلنترنت الوطنية واإلقليمية والمنتدى العالمي التواصل فيما بين المنتديات  توطيد (10

 .انطالقه منذالمنتدى العالمي  أحد مبادئوهو تعزيز نهج البدء من القاعدة إلى القمة 

التنسيق و لحوكمة اإلنترنتمنتديات وطنية ودعم تحفيز إطالق دور المنتدى العربي في التأكيد على  (11

تحديد األولويات الحوار وإشراك المجتمعات المحلية، وخاصة الشباب والمرأة، في معها، من أجل 

 الوطنية.
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تطوير لد جهوالوتضمن استدامة  آليات تتسم بالشفافية وضع لمنتدى من خاللالداخلي لعمل التطوير  (12

 وفعالياته وتعزيز أثره.المنتدى 

 تكون أكثر تأثيراً في تعزيز الوعي وصناعة القرار.ل السنويالمنتدى االستفادة من مخرجات  (13

ن، أصحاب المصلحة المتعدديوصول أفكار تعزيز ل بناء القدرات في إطار عمل المنتدىالتركيز على  (14

 وخاصة الشباب والمرأة، إلى المنتدى العالمي من خالل اإلعداد الجيد لمقترحاتهم.

وتنسيق الوثائق والمعلومات الموجودة عليها بحيث تكون  توفير منصة إلكترونية موحدة للمنتدى (15

 شاملة وتعكس كافة فعاليات ومخرجات المنتدى.

موقع جامعة الدول العربية و، www.igfarab.orgعلى موقع المنتدى العربي  نشر نتائج االستبيان (16

www.lasportal.org  وموقع اإلسكواunescwa.org/ArabDIG. 

إنشاء منصة للحوار المفتوح تضم كافة أصحاب المصلحة المعنيين في قضايا حوكمة اعتبار  (17

 حدياتالتاإلنشاء وثر بسبب حداثة العربي، بالرغم من ضعف األ من أهم إنجازات المنتدى اإلنترنت

 التي واجهته.

وار نفتاح في الحاال من ةلمسهي جهود تطوير المنتدى أن أحد المشاركين من المجتمع التقني اعتبر  (18

 ، وأكد على أن ثقافة الحوار بين الحكومات وبقية أصحاب المصلحةلتلقي كافة اآلراء أياً كان تباينها

 .هي نقلة نوعية حتى ولو كانت في طور النموفي المنطقة العربية 

 

 والمداوالتالستبيان لالنتائج األساسية  (ج)

 

فريق عمل التعاون الفني لمبادرة ي أعده ذالالنتائج األساسية لالستبيان  هذه الجلسة في رضتع  

آراء أصحاب المصلحة المتعددين حول تقييم أثر المنتدى وسيناريوهات المستقبل  استقصاءالتطوير من أجل 

وفيما   .قالتي سيتم تضمينها في تقرير الفريووتداول المشاركون في العديد من نتائج االستبيان   لتطويره.

 :المداوالت والمقترحاتأهم يلي 

 

ن نتائج االستبيالنظراً وذلك ، في المنتدىوالقطاع الخاص الحكومات مشاركة لتشجيع هناك حاجة  (1

االعتراف بالمنتدى على مستويين، . وتضعف مشاركة الحكومات مشاركةال هذهضعف التي أكدت 

ة على أهمي إعداد وثيقة تركز ح امكانيةاواقتر  .من جهة والمشاركة الفعلية في أعماله من جهة أخرى

 اإلشارة إلى المزايا واإلفادة التي تعود بها على القطاع الخاص. معحوكمة اإلنترنت في التنمية، 

المنتدى العالمي على برنامج ، كما اعتمد مرجعية أو وثائق المنتدى على وثيقةاعتماد ال بد من  (2

التي وثائق فال.  عمل تونس والذي سمح بالقيام بالمراجعة والتطوير بناًء على قياس النتائج المتوخاة

خريطة الطريق العربية الصادرة عن اجتماع الخبراء في بيروت هي ليها المنتدى العربي إيستند 

التشاوري في مؤتمر الالناتجة عن القرارات وكذلك  2011والقرارات الوزارية لعام  2010عام 

مدى الحاجة للمنتدى مع وصف لطبيعتها وبعض من هيكليتها  صفتالتي وو ،2012 عام بيروت

ً وصفغير مكتملة ال تتضمن وثائق ولكنها تبقى   ليات العمل وكافة الخصائص.آل ا

نقص تتضمن كل ما يوأدوار مكونات المنتدى  د فيهاتحد  ، جديدة للمنتدىإعداد وثيقة مرجعية  ينبغي (3

 مباركة مجلس الوزراء العرب لالتصاالت.لحصول على لالوثيقة التأسيسية 

تدى المنو اإلنترنت والمنتديات الوطنية واإلقليميةالربط بين المنتدى العربي لحوكمة  ال بد من (4

حيث  2016م اعالمنتدى العالمي للهذه المنتديات في  أوليت، وذلك نظراً لألهمية التي العالمي

 .لمنتديات حوكمة اإلنترنت الوطنية واإلقليميةتناولت المبادرات رئيسية جلسة  خصصت
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وذلك إلسهامها في تعزيز المشاركة في عمل المنتدى  خدمات المشاركة عن بعدوزيادة تعزيز يجب  (5

 .هتايوإثراء عملتحسين في فعالياته ول

م راك العموالسنوي من أجل تعزيز الوعي وإش الترويج ألهم الرسائل الناتجة عن المنتدىينبغي  (6

في استنتاجات المنتدى، وحث البلدان على إنشاء منتديات وطنية لتعزيز الوعي والحوار على 

 ستوى الوطني.الم

وتقديم الدعم  انعقاد المنتدى والتواصل مع الحكومات لتعزيز مشاركتهااستمرارية ضمان يجب  (7

 اللوجستي والمعنوي على المستوى الوطني.

، (2015-2012التي حققت في المرحلة األولى للمنتدى العربي ) البناء على اإلنجازاتيفترض  (8

 .بين الشركاءتوافق اآلراء فيما والعمل والحرص على 

تاج تح، وضمنهم المجتمع المدني وهو الفئة التي بناء الجسور مع كافة أصحاب المصلحةال بد من  (9

 عمالها.أللتنظيم وتنسيق 

وذلك بخصوص القمة العالمية لمجتمع المعلومات  ربط عمل المنتدى بعملية التنمية المستدامةيجب  (10

 بصفة خاصة. 17بصفة عامة وأهداف التنمية المستدامة الـ 

 ، ومن بينهم فئة الشبابوكافة أصحاب المصلحة التعاون مع المنظمات الدوليةمواصلة ينبغي  (11

ل فرعية فرق عم، ويمكن إنشاء متوازنة تشمل الجميع من دون تفرقة أو استنسابيةوالحكماء، بطريقة 

 من اللجنة االستشارية للمنتدى للعمل على أنشطة محددة واألخذ بآراء كافة األطراف.

 الوثاق الناتجة عن عمل أو تعزيز مشاركة مجتمع اإلنترنت في إعداد التقاريرالعمل على يفترض  (12

بشكل  يعتمد المنتدى، وهذا قد يتطلب مجهوداً كبيراً ال يقتصر فقط على تأمين موارد التمويل بل

ال تكون متوفرة من خالل العمل التطوعي بل  أغلب األحيانرئيسي على جهود الخبراء التي في 

   .لتحقيقها الالزمةالمالية والزمنية تحتاج إلى رصد الموارد و

ن إعداد الوثيقة الخاصة بالميثاق ليس من مهام الفريق وفقاً إلعالن تأسيسه، حيث نص الهدف الرابع إ (13

 على انتهاء األعمال بتقديم المقترحات بشأن التحسينات ورفعها لمنظمتي المظلة.بوضوح 

هنية والموالقدرات  المهاراتذوي  اتمساهمباب لالبفتح آلية تسمح تطوير إمكانية النظر في يجب  (14

 من خالل مبادرات متفرقة تحت رعاية المنتدى.

 في المنتدى بحيث تساهم في تمكين المؤسسات ومشاركتها في تعزيز أنشطة بناء القدراتينبغي  (15

 .المتعلقة بحوكمة اإلنترنت المؤسسات العالمية نشاطات

 

 مقترحات المجموعات الفرعية حول التحسينات المستقبلية للمنتدى (د)

 

 اتينلتحسلمجاالت خمسة تناولت التي لمجموعات الفرعية لمنسقي اهذه الجلسة عروض تضمنت 

ليات وهيكلية المنتدى وآ، بأهداف المنتدى وارتباطها بحوكمة اإلنترنت، وهي تتعلق للمنتدى المستقبلية

أهم .  وفيما يلي موجز عن والتواصل واإلعالم، ومحتواه ومخرجاته، وتمويل وتنظيم المنتدى، عمله

نهائي التقرير الفي النهائية  هاتتوفر تقاريروف سالفرعية والتي المجموعات المداوالت حول مقترحات 

 .الذي سينشر لتعليقات العموملمنتدى افريق عمل التعاون الفني لتطوير ل

 

 ارتباطها بحوكمة اإلنترنتاألهداف و -1

 

 وفيما يلي أهم المقترحات والمداوالت حول أهداف المنتدى:
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من أجل التبسيط والعمل  أهمهاالتركيز على مع ، إعادة النظر بأهداف المنتدى كونها طموحة وكثيرة (1

 على تحقيق ما هو ممكن، مثالً تلك المتعلقة بنقل المنظور العربي ودعم الدور العربي.

، وذلك 2030تحديد آلية لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام العمل على  (2

 في إطار مجال عمل المنتدى كمنصة للحوار حول قضايا حوكمة اإلنترنت.

لتكون المرجع لحقوق الدول المشاركة في اإلنترنت،  حاجة إلدارة دولية وعادلة لإلنترنتناك ه (3

كون الدول تتخذ حالياً القرارات المتعلقة باإلنترنت في حين أن إدارة اإلنترنت تحكمها لوذلك نظراً 

 اتفاقات دولية.

 

 الهيكلة وآليات العمل -2

 

 وآليات عمله: ة المنتدىهيكليوفيما يلي أهم المقترحات والمداوالت حول 
 

توضيح دور منظمتي المظلة وتضمينها بدقة في التقرير لتفادي االلتباس في الصالحيات ولتشجيع  (1

ففي حين أن لمنظمتي المظلة دور أساسي في إنشاء المنتدى وأن النص الشركاء على المساهمة؛ 

 هيكلية المنتدى والتعبيرضمن يدل على دور إشرافي على المنتدى وأعماله، ال بد من تحديد دورها 

على  يشجع الشركاءتوضيح األدوار فالشأن في الصالحيات.   بهذابدقة كي ال يحصل التباس  عنه

 كثر بأعمال المنتدى وحث كافة األطراف على االلتزام بمهامهم في العمل.أ واالنخراطالمساهمة 

 لألمانة التنفيذية( االستشارية تبعية مكونات المنتدى )األمانة واللجنة اتفق المشاركون على (2

 .مجالس وزارية عربية ذات الصلةتنخرط تحت والتي بدورها  لمنظمتي المظلة

تبار ، مع األخذ باالعللتنفيذ من مجموعة المقترحات للتطوير اختيار التحسينات الواقعية والقابلة (3

 .طبيعة المنتدى ومجتمع حوكمة اإلنترنت الواسع

، التعددية في أصحاب المصلحة مبدأاألعمال مع المحافظة على  آلية جديدة من أجل توزيعوضع  (4

وتشمل  بالقرارات السريعةعلى أن تكون هذه اآللية مختلفة عن اللجنة االستشارية للمنتدى وتضطلع 

 ممثلين عن كافة األطراف المشاركة وال تحتاج للرجوع لمجتمع حوكمة اإلنترنت في قراراتها.

بحيث يكون كافة المشاركين ضمن الئحة  لتطوير طرق العمل لتكون شاملة للجميعحاجة هناك  (5

 األعضاء في فرق العمل.

، طته في برامج عمل المؤسسات المشاركةضرورة تعزيز استدامة المنتدى من خالل إدراج أنش (6

مما يمّكن المؤسسات من االستمرار في مساهمتها وعملها.  مثاالً على ذلك، تعمل اإلسكوا على أن 

تكون أنشطة المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في برنامج عملها من االضطالع بمسؤوليتها تجاه 

بحيث يكون دوره راعياً لمساهمة كافة أصحاب المنتدى ومجتمع حوكمة اإلنترنت العربي، سيرورة 

المصلحة المتعددين.  في هذا اإلطار، وبناًء على مسؤوليتها، جرى في بعض الحاالت العمل بشكل 

إلى الالمركزية وإلى االعتماد على مشاركة كافة  اإلسكواوتسعى   .إنقاذي من أجل ملء الفراغ

 المحّرك الرئيسي لعمل المنتدى. األطراف من أجل أن تكون اعتبارات المجتمع هي

اوري التشلمؤتمر التي نتجت عن او المنتدى العربي ءالمرجعية إلنشا تطوير الوثيقةلحاجة هناك  (7

عقدته اإلسكوا وجامعة الدول العربية الحدث التأسيسي الذي كان والذي  2012في بيروت عام 

حاب بمشاركة أصكان و ،الجهات الدوليةباستضافة مجلس الوزراء في لبنان وبالشراكة مع العديد من 

 المصلحة المتعددين الذين شكلوا النواة إلنشاء الالئحة البريدية لمجتمع حوكمة اإلنترنت العربي. 
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 التمويل والتنظيم -2

 

ة المنتدى، التمويل الستدام ةجرى التأكيد على أهميفقد ، والتنظيمأما عن المقترحات المتعلقة بالتمويل 

على غرار الجمعية المنشأة للمنتدى العالمي،  إنشاء جمعية مساندة للمنتدىوتضمن العرض اقتراحين، 

هم أ، وفيما يلي امن حول كل منهووتداول المشاركتطوير أو إنشاء صندوق لتمويل أنشطة المنتدى، و

 :بهذا الخصوص المداوالت والمقترحات

 

على تحديد شروط االشتراك وقيمة  مساندة للمنتدىالتحديات المرتبطة بإنشاء جمعية تشمل  (1

ل الذي يمكن أن يكون من خال اختيار مقرهاو العضوية وطريقة قبول التبرعات المالية والعينية منها،

ق ، ويرافدولتي منظمتي المظلة )في لبنان أو مصر( إحدىاختيار بلد مضيف للجمعية أو اعتماد 

القوانين التي ستخضع لها الجمعية في دولة المقر والشروط  ضرورة األخذ باالعتبار اختيار المقر

 والمعايير للتصرف باألموال والمحاسبة.

وضع الهيكل المشرف على وبة عصالتحديات المرتبطة بصندوق التمويل تلك المتعلقة بوتشمل  (2

لمتابعة مداخيل الصندوق ومراقبة محاسبته. ومن الممكن تطوير صندوق التمويل الذي  الصندوق

 أنشأته اإلسكوا لتمويل المنتدى أو إنشاء صندوق آخر وتشجيع الشركات لمساهمة فيه.

ساهمة المنتدى العالمي الذي يعتمد على مالتمويل، تناول البعض كيفية تمويل منهجية وفيما يتعلق ب (3

لكل من األفراد والمؤسسات، وعلى التبرعات المالية والعينية، وعلى الجمعية في العضوية 

الذي تديره إدارة الشؤون االقتصادية  المتعدد المانحين االئتمانيالمساهمات المدفوعة للصندوق 

تحمل البلد المضيف معظم التكاليف المرتبطة بعقد يو (.UN DESAواالجتماعية في األمم المتحدة )

   .للمنتدى السنوي جتماعاال

طوير وتتمويل لمن اآلليات والموارد العالمية المنتدى العربي إلى إمكانية استفادة البعض ولفت  (4

لتابع للـ ا االئتمانياالستفادة من الصندوق طلب يمكن المنتدى العربي خالل المرحلة االنتقالية، مثالً 

UN DESA  ة المساندة للمنتدى العالمييالجمعومن IGFSA المنظمات والمؤسسات من ، ومن

والتي يمكن جمعها في قاعدة بيانات  في التبرعاتمختلف أصحاب المصلحة التي يمكن أن تساهم 

 للشركاء والممولين. 

غطية توجمع المساهمات للترويج للمنتدى في عملية ااالعتماد على مواد إعالمية كما اقترح البعض  (5

للتشجيع  طوتبسيط الشرو من كلفة عقد االجتماعات السنوية التخفيفتكاليف أنشطته، باإلضافة إلى 

 على استضافة المنتدى.

 امهبعُمل وجود آلية وصندوق للتمويل ب المتمثلخصوصية الوضع الراهن وتطرق المشاركون إلى  (6

 ً  SWOTتحديد نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات )من أجل الحقاً  تحليلها يمكنوالتي ، سابقا

analysis). 

 منهاضل واختيار األف فيما بين الحلولالمقارنة من أجل كافة المقترحات تحليل بحالياً ضرورة القيام  (7

   .المنتدى في عملية تطوير

مرتبطة بالجهة المضيفة لالجتماع ، ومنها الالمختلفةتمويل الاالعتماد على مصادر البعض واقترح  (8

اهم سمما يمكن أن يعلى موازاة المنتدى، الذي ينظم السنوي، مثالً من الراعين والممولين للمعرض 

 .ين وأنشطة المنتدىفي تغطية تكاليف المشارك

عند النظر رعى عمل الجمعيات وانين التي تالقضرورة االطالع على على أحد المشاركين وشدد  (9

لى جمع عائقاً عشكل ت هامع االستعانة بمثل من بالده حيث القوانين المعمول ب بخيار الجمعية ومقرها

 .مع قيود على صرفها في البلد مقر الجمعية األموال وصرفها
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الشفافية في التمويل كمبدأ أساسي لتعزيز الثقة في عمل أهمية موضوع على  وأكدت اإلسكوا (10

في ضوء قواعد اإلفصاح المعمول بها لدى منظمتي المظلة وما تتفق عليه مع المنظمات ، المنتدى

 نالمنتدى ععمل استقاللية على أهمية و أهمية التقارير المتعلقة بتمويل المنتدى،وأكد  المانحة.

رتبط أهدافها التي ت إمكانية االستفادة من آليات وصناديق التمويل العربيةتم التشديد على و. الممولين

 مع الهدف العام للمنتدى ودوره في عملية التنمية المستدامة.

جتماع أكثر منها لال التحضيرية للمنتدى االجتماعاتمشكلة التمويل تتركز في تمويل أن  إلىوأشير  (11

؛ ففي حين أن عمل المنتدى بشكل عام يعتمد على المساهمات العينية من جهود الشركاء السنوي

 منمساهمات المالية الرئيسيين، فإن تمويل االجتماع السنوي يعتمد على الجهة المضيفة وال

المرتبط باالجتماع السنوي، بينما تلقى  الزخم اإلعالميوالداعمة للمنتدى وعلى  المتعددةالمؤسسات 

 يصعب توفير التمويل الجتماعاتاالجتماعات التحضيرية اهتماماً أقل من االجتماعات السنوية، مثالً 

 . AMAGاالستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين اللجنة 

 ،مصدر التمويل والمستفيدين منه من أجل تعزيز االستقالليةأهمية الفصل بين التشديد على تم  (12

 منح المشاركة في االجتماع السنوي. اآللية المتبعة في لجان ومثال على ذلك هو 

الشروط على الجهة المضيفة والمتعلقة  فتخفيأهمية وحول التمويل أيضاً، تم التشديد على  (13

تغطي جزء من إما أن بحيث من الصندوق  ليةالموارد التموي جزء من باالجتماع السنوي وتوزيع

 .  أو أن تدعم الجهة المضيفة عندما تكون الموارد قليلة االجتماعات التحضيريةاحتياجات 

 ، بحيث يضطلعإمكانية الدمج بين المقترحين، مقترح الصندوق والجمعيةوأشارت اإلسكوا إلى  (14

 ة والجمعية باألفراد.يالصندوق بالجهات المؤسس

التقرير المالي الذي أعدته اإلسكوا حول استضافتها للمنتدى السنوي الثالث في تمت اإلشارة إلى  (15
في إطار الشراكة التي أدت إلى إنشاء صندوق للمنتدى في هيكليتها المالية وفق معايير  2014عام 

قواعد  األمم المتحدة؛ وشددت اإلسكوا على أن مسألة اإلفصاح عن مساهمات الشركاء مبنية على
اإلفصاح المعمول بها لدى منظمتي المظلة وعلى ما تم االتفاق عليه مع المنظمات المانحة. فبناًء 
على خيار الشركاء، جاء عدم ذكر التفاصيل المالية للعموم وإنما تضمنها التقرير النهائي الذي 

 .مًء على طلبهوجهته اإلسكوا إلى الشركاء الممولين جميعاً ولم تنشره خارج هذه الحلقة بنا

 

 محتوى المنتدى ومخرجاته -3

 

محتوى ومخرجات المنتدى، شدد تقرير المجموعة الفرعية على أهمية مواضيع تحسين وحول  

المنتدى والنقاشات التي تدور حولها والخالصات الناتجة عنها والصدى الذي تلقاه فعاليات المندى لدى 

المجموعات المعنية، مما يزيد من أهمية اختيار المحتوى ونوعيته في عملية تطوير المنتدى.  وتضمنت 

المحتوى ثرياً ومفتوحاً، وتحت شعار يعكس واقع المنطقة  جعلالعامة حول  المبادئقترحات مجموعة من الم

قليمية األخرى، وأن يشارك في إعداد المحتوى خبراء العربية وتطلعاتها، ومرتبطاً بالمنتديات العالمية واإل

ن خالل: التحسينات النوعية عالية بموضوعه.  وشدد العرض على إمكانية تحسين المحتوى م ةيادرذوي 

 للمحتوى والتحسينات على عملية إعداد المحتوى والخالصة الناتجة عنه.

 

 :التالية األفكارفي ن والمشاركتداول المحتوى، وضمن النقاش حول 

 

، أو ةتحديد شعاراً عاماً للمنتدى بحيث يكون في خدمة التنمية المستدامة وأهدافها في المنطقة العربي (1

الهدف العام للمنتدى هو التنمية، أي التنمية المستدامة، وأنه من األنسب االكتفاء بالشعار اعتبار 

السنوي للمنتدى الذي يعتمد على األولويات الفرعية لعمل المنتدى والتي تعتمد على أولويات 

 المنطقة العربية.
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في  القرارات السريعة التخاذآلية وضع وستشارية االجنة للداخل ا ىتشكيل فريق يعنى بالمحتو (2

تها وضع ةاسترشادي.  وتمت اإلشارة إلى وجود وثيقة الطارئة، ومنها غياب أحد المتحدثين الحاالت

وضرورة تحديد متحدثين احتياطيين لكل  لتوصيف األدوار في اللجنة االستشاريةمنظمتي المظلة 

 هية حول قواعد الحوارأنه باإلمكان إعداد مالحظات توجيوتمت اإلشارة إلى  ،متحدث أساسي

 .والسلوكية

التقارير مع وصف ألدوار كل من الجهات المشاركة ومنظمتي  إلعدادتحديد مراحل واضحة  (3

المظلة بحيث تتوضح المهام ويكون للجنة االستشارية مسؤولية المحتوى بعد التنسيق مع كافة 

 .حسب القواعد المتبعة مع تحسينها األطراف

األخرى،  المشاركون إلى أن المدة الزمنية وتوزيع المسؤوليات تقع في نطاق عمل الفرق وأشار (4

وأنه باإلمكان إنجاز كافة األعمال في أقل من ستة أشهر حسب الممارسة السابقة بشرط امتياز 

 مناسب ألعضاء اللجنة والمقررين والمنسقين.

 

 التواصل واإلعالم -4

 

ركز العرض على تحسين التواصل واإلعالم من خالل التطوير الذاتي للمنتدى من أجل إعداد  

منشورات دورية ودراسات ومطبوعات حول محتوى المنتدى ونشرها من خالل مختلف المنصات 

ل سائواإللكترونية والقنوات اإلعالمية المتوفرة للمنتدى، وذلك باإلضافة إلى توطيد عالقة المنتدى مع كل 

اإلعالم في المنطقة والجمهور العربي بشكل عام ومع أصحاب المصلحة المتعددين بشكل خاص من أجل 

توسيع نشر الوعي حول قضايا حوكمة اإلنترنت وأهميتها للمنطقة العربية.  وفي هذا اإلطار، جاء التشديد 

ة في تحسين نوعية المشاركعلى توطيد العالقة مع المنتدى العالمي والعالم الخارجي بحيث يمكن تطعيم و

المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت من خالل مساهمة خبراء من خارج المنطقة العربية في أعماله 

 واألنشطة المرتبطة به مثل أنشطة بناء القدرات.

 

 تطوير المنتدىفريق عمل التعاون الفني لمبادرة الختامي لتقرير المسودة  (ـه)

 

خص الذي يتضمن ملوالمداوالت حوله، عمل التعاون الفني فريق الختامي لتقرير المسودة ع رضت 

 .حول تطوير المنتدىالخمس لمجموعات الفرعية تقارير عمل اوعن  عن البيانات ونتائج االستبيان

 

ات تعليقمن أجل الحصول على  هنشرلالتقرير والفترة الزمنية الالزمة  هيكلوتداول المشاركون حول 

الفترة التي تحتاجها عملية تطوير المنتدى بعد االنتهاء من عمل الفريق،  ونوقشتالعموم على محتواه. 

للتحضير لعقد االجتماع السنوي الخامس في  مما يجعل الفترة الزمنية المتاحة االنتقاليةأعمال المرحلة و

 .محدودة 2017عام 

 

تقرير ال( الذي سيبنى على Charterالميثاق )الوثيقة الجديدة للمنتدى، أي وتداول المشاركون حول إعداد 

عرض مسودة الميثاق الجديد على فريق عمل التعاون الفني واقترح أحد المشاركين ، فريقللالختامي 

الجديد  اعتماد الميثاق، ودراسة إمكانية عليه كافة أصحاب المصلحةطلب تعليقات لللمبادرة أو نشره للعموم 

إعداد الميثاق بين فصل العدم وأشار إلى رؤيته ب  .2017عام في  المزمع عقدهللمنتدى في االجتماع السنوي 

بعرضه  هذا التوقيتوما إذا كان يسمح للمنتدى للمرحلة التالية الزمني  وأهمية دراسة التوقيتفريق العمل و

   .مشاركة الحكومات بعمليتهوالتشجيع على من أجل المباركة على مجلس الوزراء العرب لالتصاالت 
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وأن يكون للجميع رضى عن الشكل وشدد البعض على أهمية وجود آلية لتطوير المنتدى بشكل مستمر 

ليس باإلمكان وضع كافة التحسينات المقترحة في الميثاق الجديد للمنتدى إلى أنه وأشير الجديد والمطور له؛ 

 وإنما ينبغي وضع المقترحات والتحسينات المأمولة في تقارير دورية لمتابعة تطوير المنتدى. 

 

أحد المشاركين أن يمتد العمل على إعداد الميثاق لمدة عام أو أكثر ألهميته، على اقترح وعلى جانب آخر 

 أن تستعين اإلسكوا بذوي الخبرة في هذا المجال. 

 

من  أن البدء في الشهر الثاني تاعتبروالتوقيت الزمني إلعداد الميثاق الجديد للمنتدى،  وضحت اإلسكواأ

إال إذا امتدت هذه العملية لعام أو عامين، ، على الميثاقالمجتمعي  كافية للعمل بمدةال يسمح  2017عام 

ليقات عرض لتعالذي سي   يعتمد على تقرير فريق عمل التعاون الفني للمبادرة هوذلك بالرغم من أن إعداد

فريق رئيسي الم يقدتعليقات العموم على هذا التقرير ت يلي تلقيو.  2017العموم في الشهر األول من عام 

منظمتي ورها تقوم بدو. كنتيجة لعمل الفريق في تنفيذ مبادرة التطويرإلى منظمتي المظلة النهائية سخة الن

تهاء وتستلزم خطوات العمل هذه االن بناًء على التقرير النهائي بإعداد مسودة الميثاق الجديد للمنتدىالمظلة 

 .  2017أي في آذار/مارس  2017في الربع األول من عام 

 

إلعداد الميثاق الجديد للمنتدى ومسار واضح أن تقوم المنظمتين بوضع آلية ح ااإلطار، جاء اقتر وفي هذا

اضية تنظيم ندوة افترتضمن مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين وتأخذ البعد الزمني باالعتبار وبحيث 

 .نشرهالميثاق قبل مسودة التداول بمحتوى فريق من الممثلين من لتمكين 

 

 الخطوات المتبقية لختام أعمال الفريق تحديد (و)

 

ة لها، مبدئيتواريخ وتم اقتراح ورشة العمل التي ينبغي أن تلي عقد  تناول المشاركون الخطوات

 :وتضمنت التالي

 

 التاريخ المقترح الخطوات التالية

 29/12/2017 تقديم التقارير المحدثة للمجموعات الفرعية الخمس -1

تقرير فريق عمل التعاون الفني لمبادرة تطوير إعداد نسخة محدثة عن  -2

 المنتدى

09/01/2017 

 12/01/2017 نشر مسودة تقرير فريق العمل للتعليقات العمومية -3

 31/01/2017 فريق العملتعليقات العموم حول تقرير جمع  -4

تقرير فريق عمل التعاون الفني لمبادرة تطوير إعداد النسخة النهائية ل -5

 المنتدى

03/02/2017 

 03/02/2017 الرابع واألخير لفريق العمل العتماد التقرير النهائي )االفتراضي( االجتماع -6

 

؛ أوضحت الجامعة ٢٠١٧وحول امكانية عقد االسكوا والجامعة اجتماع رابع للفريق في الربع االول من 

ة ألسباب برامجياالجتماع عدم ممانعتها من توفير القاعات؛ وأعربت اإلسكوا عن عدم تمكنها من عقد ذلك 

في المقام األول ناهيك عن األسباب المالية الخاصة بسفر وفد اإلسكوا وهو سبب جدِّّي ولكنه ثانوي. فمن 

نهاية ب المتوخاة االقتراحاتوجهة النظر البرامجية؛ فإن أجل عمل الفريق كما خ طط له ينبغي أن ينتهي إلى 

وبشكل استثنائي  ٢٠١٦التي تم برمجتها بصعوبة في العام العمل على األقل من جهة فعاليات  ٢٠١٦عام 

  لدعم المبادرة.
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 تنظيم االجتماع والحضور   -ثانياً 

في  AIGF2020عقدت ورشة العمل حول نتائج أعمال فريق التعاون الفني لمبادرة تطوير المنتدى 

في مركز المعلومات التابع لألمم ، وعقد اليوم األول 2016كانون األول/ديسمبر  22إلى  20الفترة من 

   القاهرة، جمهورية مصر العربية.(، واليومين الثاني والثالث في مقر جامعة الدول العربية، UNICالمتحدة )

 

أعضاء فريق عمل التعاون الفني لمبادرة تطوير  شخصاً من 25هذه ما يقارب  ورشة العملشارك في و

 المصلحة المتعددين في عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنتالذين يمثلون أصحاب  AIGF2020المنتدى 

 .مل اإلسكوا وجامعة الدول العربيةفريقي عومن 
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 جدول األعمال   (1المرفق )

 

 * 2016كانون األول/ديسمبر  20الثالثاء 
 االفتتاح واإلجراءات التنظيمية 12:30 –12:00

 فريق التعاون الفني لمبادرة تطوير المنتدى والتقدم المحرز في أعماله منهجية عمل 13:30 –12:30

 استراحة 14:00 –13:30

 المفتوحة حول تقييم األثر وسيناريوهات المستقبل للمنتدى المشاوراتمراجعة  -1جلسة  15:30 –14:00

 ، جاردن سيتي(UNIC))*( اليوم األول في مركز المعلومات التابع لألمم المتحدة 

 

 ** 2016كانون األول/ديسمبر  21األربعاء 

 (1النتائج األساسية الستبيان تقييم األثر وسيناريوهات المستقبل للمنتدى ) -2جلسة  12:00 –10:00

 استراحة 12:30 –12:00

 (2النتائج األساسية الستبيان تقييم األثر وسيناريوهات المستقبل للمنتدى ) -3جلسة  14:00 –12:30

 استراحة 14:30 –14:00

المجموعات الفرعية حول التحسينات المستقبلية للمنتدى على المحاور مقترحات  -4جلسة  16:30 –14:30

 الخمسة المختارة

 )**( اليومين الثاني والثالث في مقر جامعة الدول العربية

 

 2016كانون األول/ديسمبر  22الخميس 
 لمبادرة تطوير المنتدى ومناقشتهتقرير فريق عمل التعاون الفني عرض مسودة  -5جلسة  12:00 –10:00

 استراحة 12:30 –12:00

 مقترحات لتحسين التقرير ولوضعه بشكله النهائي -6جلسة  14:00 –12:30

 استراحة 14:30 –14:00

 تحديد الخطوات المتبقية لختام أعمال الفريق 15:30 –14:30

 مالحظات ختامية 16:00 –15:30
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 قائمة المشاركين   (2المرفق )

 

حول نتائج ورشة العمل ن في والمشارك

أعمال فريق التعاون الفني لمبادرة تطوير 

 :المنتدى

الجامعة االفتراضية إباء عويشق،  -1

 )عن بعد( السورية، سوريا

، شركة اإلنترنت لألسماء باهر عصمت -2

 واألرقام المخصصة )األيكان(، مصر

، الجمعية التونسية لتكنولوجيا رضا قلوز -3

 االتصال والمعلومات، تونس

 ، لبنانلالتصاالت، أوجيرو زينة بو حرب -4

، الجهاز المركزي لتكنولوجيا قصي الشطي -5

 الكويت )عن بعد(المعلومات، 

، وزارة سؤدد محمود حسين اسماعيل -6

 العلوم واالتصاالت، السودان

، مؤسسة طالل أبو غزالة، شارل شعبان -7

 األردن

، مركز االهرام عادل عبد الصادق -8

 للدراسات السياسية واالستراتيجية، مصر

، المؤسسة العامة عبد الجليل القباطي -9

 لالتصاالت، اليمن

وزارة ، عالن غازي صالح الدين -10

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، رام 

 هللا، فلسطين

، وزارة الوظيفة العمومية فاطنة الفارسي -11

 وتحديث اإلدارة، المغرب

، وزارة التعليم العالي فيصل البيّولي -12

ولوجيا المعلومات والبحث العلمي وتكن

 واالتصال، تونس

، وزارة البريد وتكنولوجيات لعرج زروقي -13
 )عن بعد( ، الجزائرواالتصالاإلعالم 

، المجلس الدولي إلعداد قميتي بدرالدين -14

 الدوليين، الجزائر )عن بعد(المحكمين 

، الجهاز القومي لتنظيم كرستين عريضة -15

 االتصاالت، مصر

، الجهاز القومي لتنظيم منال اسماعيل -16

 االتصاالت، مصر

لمدفوعات ل السورية شركةال، منصور فرح -17

 اإللكترونية، سوريا

تصاالت، ، وزارة االمنى سهر محمد -18

 الكويت

لتنظيم ، الجهاز القومي أبو اليزيد هشام -19

 االتصاالت، مصر

 

 :جامعة الدول العربيةن من والمشارك

 ، جامعة الدول العربيةخالد فودة -20

 ، جامعة الدول العربيةحازم حزه -21

 (WebEx) جامعة الدول العربية ،بدر خالد -22

 

اللجنة االقتصادية المشاركون من 

 :لغربي آسيا )اإلسكوا( واالجتماعية

 ، اإلسكواأيمن الشربيني -23

 ، اإلسكوابربر ميرنا الحاج -24

 ، اإلسكوازهر بوغانم -25

 (WebEx، اإلسكوا )خليل حمصي -26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


