مبادرة الحوار العربي وخريطة الطريق العربية لحوكمة االنترنت
مبادرة اإلسكوا وجامعة الدول العربية لتطوير المنتدى العربي لحوكمة االنترنت ()AIGF2020
االجتماع األول لفريق عمل تطوير عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
جامعة الدول العربية ،القاهرة 13-92 ،أيار/مايو 9132
تقرير االجتماع

موجز
على ضوء مبادرة اإلسكوا وجامعة الدول العربية لتطوير المنتدى العربي لحوكمة االنترنت
( ،)AIGF2020عقد االجتماع التحضيري لتنفيذها وإطالق أعمال فريق عمل تطوير عملية
المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في القاهرة في الفترة من  92إلى  13أيار/مايو  ،9132في إطار
الشراكة بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية .وهدف االجتماع إلى مناقشة وتحديد النتائج المتوقعة من
مبادرة تطوير المنتدى ،وعرض وإقرار منهجية العمل المزمع اتباعها في إطار فريق عمل التعاون
الفني من أجل تنفيذ هذه المبادرة ،ومناقشة مالمح االستبيان المزمع إعداده للمساعدة في:
o
o
o
o

دراسة إنجازات الوالية األولى للمنتدى ،في ضوء أهداف خريطة الطريق 9131؛
تقييم أثر المنتدى على سياسات حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية؛
بحث التحديات التي صاحبت الوالية األولى للمنتدى؛
اقتراح التحسينات على المنتدى في واليته الثانية (التي يمكن أن تستمر حتى عام .)9191

وشارك في أعمال االجتماع  11شخصاً ،ضموا  91عضوا من أعضاء الفريق على مدار أيام انعقاد
االجتماع من خالل المشاركة الفعلية ومن خالل منصة المشاركة عن بعد.

المحتويات
مقدمة
أوالا  -مواضيع البحث والمناقشة
ألف  -موجز حول مبادرة الحوار العربي لحوكمة اإلنترنت وخريطة الطريق
العربية لحوكمة االنترنت
باء  -أعمال المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وصوالً لنتائج اجتماعه السنوي
الرابع في 9132
جيم  -مبادرة تطوير عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ومناقشة خطة فريق العمل
دال  -تحديد آليات البحث في فريق العمل
هاء -مسار العمل والخطة الزمنية
ثانيا ا  -تنظيم االجتماع والحضور
ثالثا ا  -وثائق مرجعية
المرفقات
المرفق ()3

جدول األعمال وبرنامج االجتماع
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مقدمة
في إطار مبادرة اإلسكوا وجامعة الدول العربية بشأن الحوار العربي حول حوكمة اإلنترنت
( 1)ArabDIGووثيقة خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت ( 2)9131والتي أسفر عنها تأسيس
المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ( )Arab IGFفي عام  ،9139ومع انتهاء الوالية األولى للمنتدى
متزامنة مع انتهاء الوالية الثانية للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت ()9132-9133؛
وإشااااار ًة لرمبااااة مجتمااااع اإلنترناااات العربااااي فااااي تمديااااد واليااااة المنتاااادى العربااااي لحوكمااااة اإلنترناااات
والتاااي أعااار عنهاااا باإلجمااااع وبوضاااوح فاااي الجلساااة الختامياااة لالجتمااااع السااانوي الثالاااث للمنتااادى
(تشاااارين الثاااااني/نااااوفمبر )9132؛ وأخااااذا فااااي االعتبااااار قاااارار الجمعيااااة العموميااااة ل ماااام المتحاااادة
بتمديااااد واليااااة القمااااة العالميااااة لمجتمااااع المعلومااااات والمنتاااادى العااااالمي لحوكمااااة اإلنترناااات لعشاااار
سنوات حتى عام 9192؛
وإشاااارة إلاااى ضااارورة قياااام جامعاااة الااادول العربياااة ولجناااة األمااام المتحااادة االقتصاااادية واالجتماعياااة
لغرباااي آسااايا (اإلساااكوا)  ،كمنظمتاااي مظلاااة للمنتااادى ،بمراجعاااة سااايرورة عمااال المنتااادى فاااي الوالياااة
األولاااى وتقااادير أثاااره علاااى سياساااات حوكماااة اإلنترنااات فاااي المنطقاااة العربياااة ،ودراساااة التحساااينات
الالزمااااة لمرحلااااة مااااا بعااااد عااااام  ، 9132وذلااااك فااااي ضااااوء الاااادروس المسااااتقاة ،وخاصااااة المسااااائل
المتعلقاااة بكيفياااة تفعياااال منظوماااة المنتااادى بحيااااث تصااابح أكثااار تعاونيااااة وتوازناااا وتنسااايقا وشاااافافية
وانفتاحاااا والسااايما ماااا يتعلاااق بتوصااايف األدوار وتحدياااد مهاااام مختلاااف الشاااركاء ،وذلاااك مااان أجااال
تعزيز استدامة المنتدى وأثره في المنطقة العربية ودوره على الصعيد اإلقليمي والعالمي؛
وإشااااارة إلااااى إعااااالن اإلسااااكوا وجامعااااة الاااادول العربيااااة الممثلتااااين بالمكتاااا التنفيااااذي (بتاااااري 31
كااااانون األول/ديساااامبر  )9132عاااان مبادرتهمااااا التااااي أطلااااق عليهااااا إساااام  3AIGF2020والتااااي
تهاااادف إلااااى تطااااوير المنتاااادى فااااي المرحلااااة القادمااااة الممتاااادة حتااااى  9191باإلضااااافة إلااااى تحااااديث
خريطة الطريق؛
وإشااااارة إلااااى مخاطبااااة األمانااااة الفنيااااة لجامعااااة الاااادول العربيااااة إلااااى اإلدارات العربيااااة بتاااااري 32
آذار/ماااارس  9132بشاااأن ترشااايح خباااراء فاااي مجاااال حوكماااة اإلنترنااات لتمثيلهاااا فاااي فرياااق عمااال
تطااااوير عمليااااة المنتاااادى العربااااي لحوكمااااة اإلنترناااات الااااذي يهاااادف إلااااى بحااااث مسااااتقبل المنتاااادى
وإمكانياااات وسااابل تطاااويره ضااامن إطاااار تنفياااذ مباااادرة تطاااوير المنتااادى العرباااي لحوكماااة االنترنااات
()AIGF2020؛ وإلى التسميات التي وردت من اإلدارات العربية بهذا الشأن؛
وإشاااارة إلاااى المشااااورات التاااي قامااات بهاااا اإلساااكوا ماااع مجموعاااة مااان ممثلاااي أصاااحا المصااالحة
المتعاااددين بشاااأن منهجياااة العمااال لتنفياااذ المباااادرة والمشااااركة فاااي فرياااق العمااال فاااي األشاااهر الثالثاااة
التي سبقت االجتماع؛
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موقع مبادرة الحوار العربي حول حوكمة اإلنترنتhttps://www.unescwa.org/ArabDIG :

2

خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت :اإلطار العام والمبادئ واألهداف (( )9131الرابط للوثيقة :بالعربية ،باإلنكليزية)
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إعالن مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ( 2020رقم  18 ،UOs/39/9132كانون األول/ديسمبر ( )9132الرابط للوثيقة).
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وإشارة إلى إعالن تشكيل فريق العمل 4من أجل تطوير عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ،انعقد
االجتماع األول للفريق في القاهرة في الفترة من  92إلى  13أيار/مايو  9132في مقر جامعة الدول
العربية في القاهرة .وشارك في أعمال االجتماع  11شخصاً ، ،ضموا  91عضوا من أعضاء الفريق
على مدار أيام انعقاد االجتماع من خالل المشاركة الفعلية ومن خالل منصة المشاركة عن بعد.
ويأتي هذا االجتماع في إطار تقييم مسار المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت منذ إطالقه ،واإلعداد
للمرحلة القادمة من خالل مبادرة تطوير المنتدى  AIGF2020التي أطلقت في المنتدى الرابع في
بيروت.
وقد افتتح االجتماع كل من السيدان خالد فودة وأيمن الشربيني ،ممثلي منظمتي المظلة للمنتدى ،جامعة
الدول العربية واإلسكوا ،تنفيذا للمبادرة المشتركة التي أطلقت في  31ديسمبر/كانون األول ،9132
وانطالقا ً من مسؤوليتهما في ضمان استمرار نجاح المنتدى .وفي مستهل االجتماع رح السيد خالد
فودة بالحضور وشرح بإيجاز أهداف االجتماع .كذلك رح السيد أيمن الشربيني بالمشاركين في
االجتماع حضوراً ومن خالل اإلنترنت ،وقدم موجزاً حول مسار عملية وأنشطة الشراكة فيما بين جامعة
الدول العربية واإلسكوا حول حوكمة اإلنترنت ومسيرة نشأة المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت.
وتلى االفتتاح اعتماد جدول أعمال االجتماع الذي تناول من خالل عدة جلسات المواضيع التالية ،وترد
تفاصيله في المرفق (:)3







مبادرة الحوار العربي لحوكمة اإلنترنت وخريطة الطريق العربية لحوكمة االنترنت؛
أعمال المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وصوالً لنتائج اجتماعه السنوي الرابع في 9132؛
مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت AIGF2020؛
خطة العمل المقترحة لتنفيذ مبادرة تطوير المنتدى وتحديد المنهجية وآليات البحث في فريق
العمل من أجل تنفيذ هذه المبادرة؛
مسار العمل والخطة الزمنية في ما يخص تنفيذ مبادرة تطوير المنتدى AIGF2020؛
مالحظات وخطوات عمل محددة للفريق.

أوالا  -مواضيع البحث والمناقشة
ألف  -موجز حول مبادرة الحوار العربي لحوكمة اإلنترنت
وخريطة الطريق العربية لحوكمة االنترنت
ترأس هذه الجلسة كل من السيد خالد فودة والسيد أيمن الشربيني حيث تم خاللها تقديم نبذة حول نشأة
قضايا حوكمة اإلنترنت في العالم وكيف تم تكريسها في مسار القمة العالمية لمجتمع المعلومات ،وما نتج
عنها من مخرجات في مرحلة تونس  ،9112وخاصة فيما يتعلق بموارد اإلنترنت الحرجة ()CIRs
والتعاونية المعززة ،إضافة إلى شرح مساري المشاركة في عملية حوكمة اإلنترنت ،مسار إشراك
المصلحة المتعددين  ،Multi-stakeholderismوالمسار المتعدد الجهات
أصحا
.Multilateralism
تضمنت الجلسة أيضا ً موجزاً حول المنتديات العالمية والتفرعات اإلقليمية لحوكمة اإلنترنت ،وسلطت
الضوء على مبادرة الحوار العربي حول حوكمة اإلنترنت ( )ArabDIGالتي أطلقتها اإلسكوا وجامعة
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إعالن تشكيل فريق عمل فني لتطوير عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت من أصحا المصلحة المتعددين لبحث إنجازات الوالية األولى
للمنتدى واقتراح التحسينات الالزمة للوالية الثانية (رقم  UOs/12/9132بتاري  32أيار/مايو ( )9132الرابط للوثيقة).
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الدول العربية في شرم الشي في عام  9112ونتج عنها وثيقة خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت
في عام  9131والتي أقرتها جامعة الدول العربية في عام  9133من خالل مجلس الوزراء العر
لالتصاالت والمعلومات ودعت اإلسكوا والجامعة لعقد مؤتمر عربي موسع وتحديد مدى الحاجة لعقد
منتدى سنوي إقليمي عربي لحوكمة اإلنترنت .5وتضمنت خريطة الطريق أهدافا ً استراتيجية يؤمل
تحقيقها في المنطقة العربية من خالل المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت الذي أطلق في بيروت عام
 9139بعد االجتماع التشاوري 6الذي عقدته اإلسكوا والجامعة لبيان مدى الحاجة له.
وأشار السيد الشربيني إلى الدور الذي قامت به اإلسكوا والجامعة بتشكيل اللجنة االستشارية المتعددة
األطراف للمنتدى العربي ( )AMAGوذلك تسهيال لمسؤوليتهما في تنفيذ مبادرتي الحوار العربي
وخريطة الطريق ،وذكر أن المنتدى األول الذي عقد في الكويت عام  9139كان دون أي توقعات أو
شروط مرجعية محددة مسبقا ً .وشكلت اللجنة االستشارية للمنتدى برئاسة السيد قصي الشطي ،نائ
رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات (الجهة المضيفة) .وتمت تغطية التكاليف من قبلها ،وهذا ما
أصبح معتمداً في المنتديات الالحقة .واعتباراً من المنتدى الثاني عام  9131الذي عقد في الجزائر،
باستضافة وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وضعت منظمتي المظلة بمعاونة أمانة المنتدى
شروطا ً مرجعية لالستضافة توافقت عليها الجهة المضيفة ومنظمتي المظلة .وألمح إلى أنه في خالل
المنتدى الثاني في الجزائر ،ظهرت بعض التداخالت واللبس في تفسير األدوار والصالحيات بين الجهة
المضيفة من جهة واللجنة االستشارية من جهة أخرى (مما استدعى منظمتي المظلة بعد االجتماع إلى
استحداث وثيقة استرشادية تحدد أدوار كل من المكونين بوضوح يزيل اللبس ويعزز من دور اللجنة
االستشارية فيما يخص برنامج العمل؛ تم تشارك هذه الوثيقة مع رئيس اللجنة االستشارية الجديد ونائبه
في الدورة الثالثة للجنة من أجل تسهيل أعمالها مما سهل أعمال الدورتين الثالثة والرابعة في هذا
الصدد) ،ثم تطرق إلى أنه بعد مضي حوالي خمس سنوات على إطالق مسيرة المنتدى أصبح ضروريا ً
مراجعة خريطة الطريق وسيرورة عمل المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت كما جاء في مبادرة تطوير
المنتدى التي أطلقت في المنتدى الرابع في بيروت.9132 ،
وفي سياق الجلسة األولى ،أكد السيد خالد فودة ممثالً جامعة الدول العربية على الحاجة اآلنية والملحة
لتناول موضوع حوكمة اإلنترنت وتطوير المنتدى من منظور الشراكة والتعاونية وليس من المنظور
التنافسي .وفي حين أن الهدف الرئيسي الذي نبغاه جميعا ً من شبكة اإلنترنت هو التنمية ،فإن األولويات
الستخدامها تختلف من قطاع إلى آخر مما يؤدي إلى التنافس عوضا ً عن التعاون بين أصحا المصلحة،
لذا ينبغي النظر في أولويات جميع أصحا المصلحة وإجراء التوازن األمثل بينهم.
باء  -أعمال المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وصوالا لنتائج
اجتماعه السنوي الرابع في 9132
في هذا البند من جدول األعمالُ ،دعِ ي السيد قصي الشطي ،بصفته رئيس سابق للجنة االستشارية
المتعددة األطراف للمنتدى في المرحلة األولى ،إلى تقديم ملخص حول مسار المنتدى اإلقليمي العربي
تحت عنوان "حوكمة اإلنترنت  ...من أين أتت" .7فبدأ السيد الشطي بتقديم موجز عن تاري حوكمة
اإلنترنت إنطالقا ً من القمة العالمية لمجتمع المعلومات ،وتحديداً برنامج عمل تونس ( )9112حيث
عُرِّ فت "إدارة اإلنترنت" في الفقرة  12منه والتي أصبحت الحقا ً "حوكمة اإلنترنت" .كما وأشار السيد
الشطي في عرضه إلى المسارين الذين تم تحديدهما في هذا السياق ضمن برنامج عمل تونس 9112
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أقرت جامعة الدول العربية في عام  9133مبادرة خارطة الطريق لحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية في الدورة  32للمجلس (البند ،1
ص  92من تقرير الدورة  32المتوفر على الصفحة) وذلك بعد عرضها على دورتين لمكتبه التنفيذي (الدورة  ،92التقرير على الصفحة،
والدورة  ،11التقرير على الصفحة).
المؤتمر التشاوري لتأسيس المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت (بيروت 13 ،كانون الثاني/يناير  3 -شباط/فبراير )9139
عرض للسيد قصي الشطي حول "حوكمة اإلنترنت  ..من أين أتت" (متوفر على الصفحة)
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وهما :التعاونية المعززة والمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت ( ،(IGFالذي أطلق في عام 9112
واستمر حتى عام  9132كما كان مقرراً ،كما وتم تمديده حتى عام  9192وذلك بعد إجراء تقييم له .
أما على الصعيد اإلقليمي ،فذكر السيد الشطي أنه جرى إطالق عدة منتديات إقليمية وقد أتى إطالق
المنتدى العربي في  ،9139بعد أن تبلورت الحاجة إلى منصة حوار إقليمي تضم أصحا المصلحة
على مستوى المنطقة العربية ،وذلك بعد أن تبيَّن أن المنتدى الدولي يحتاج إلى مدخالت إقليمية ،مما
يعزز ويدعم جهود التنمية.
فيما يخص المنتدى العربي لحوكمة االنترنت ،شرح السيد الشطي أنه وفي إطار مبادرة الحوار العربي
حول حوكمة اإلنترنت وتنفيذ خريطة الطريق لحوكمة اإلنترنت للمنطقة العربية ( )9131عقدت
اإلسكوا وجامعة الدول العربية في بيروت في عام  ،9139المؤتمر التشاوري لتبيان الحاجة لهذا
المنتدى في المنطقة العربية ،والذي شارك فيه حوالي  21ممثل عن كافة أصحا المصلحة .وأكدت
النقاشات خالل هذا االجتماع على الحاجة إلى المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وجرى التوافق حول
أهدافه وآلياته .وأشار السيد الشطي إلى أن قرار اطالق المنتدى حصل أيضا ً على مباركة مجلس
الوزراء العر لالتصاالت والمعلومات في عام  9139بنا ًء على مخرجات االجتماع التشاوري .ونظم
المنتدى األول في الكويت في العام ذاته باستضافة الجمعية الكويتية لتكنولوجيا المعلومات ،تبعه منتدى
في الجزائر عام  9131باستضافة وزارة االتصال وتكنولوجيا المعلومات الجزائرية ،وفي بيروت عام
 9132باستضافة اإلسكوا ،وأيضا ً في بيروت عام  9132باستضافة هيئة أوجيرو .وكانت دائما ً الجهة
المضيفة تتكفل بالنفقات المترتبة على أراضيها .كما كان هناك المساهمات من قبل الرعاة المحليين
والدوليين على مدار تلك السنوات.
وتناولت الجلسة أيضا ا مالحظات توضيحية ومبدئية حول مسار المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
باالضافة إلى األثر واالنجازات والتحديات ،وجرى نقاش حول أهمية تقييم الفترة السابقة (المرحلة
األولى) بموضوعية مع تحديد اإليجابيات والسلبيات وتناولت المداوالت المالحظات التالية:
o

o
o
o
o
o
o

يقصد بالهيكلية الالمركزية للمنتدى العربي لحوكمة االنترنت تعددية الشركاء المعنيين بتنظيم
وتسيير أعمال المنتدى في وجود منظمتي المظلة (جامعة الدول العربية واإلسكوا) ،والمكت
التنفيذي ،وأمانة المنتدى ،واللجنة االستشارية ألصحا المصلحة (والفرق المنبثقة عنها) ،والجهة
المضيفة؛ مع اعتماد بيئة متعددة األطراف كما في المنتدى العالمي ،وهذا ما جرى اعتماده من خالل
تمثيل جميع أصحا المصلحة ومشاركتهم في اللجنة االستشارية المتعددة األطراف التي كانت
تشرف على المنتديات السنوية وتحدد مواضيعها الرئيسية وبرامجها.
المشاركة في المنتديات األربعة كانت جيدة وقاربت المشاركة في المنتديات العالمية للبعض منها.
هناك حاجة إلى دقة توصيف لمكونات المنتدى العربي وإلى النظر في آلية تفعيل الشروط المرجعية
الستضافة االجتماعات السنوية للمنتدى.
هناك حاجة إلى تفعيل مشاركة الحكومات وإلى تفعيل الحوار بينهم وبين بعض أصحا المصلحة
بهدف التعاون في اتخاذ القرارات فيما يخص قضايا حوكمة اإلنترنت.
ضرورة استمرار الجهود لتطوير محتوى المنتديات السنوية في المنطقة العربية لتتناس مع
االحتياجات اإلقليمية.
التأكيد على استمرار اللجنة االستشارية متعددة األطراف في السعي إلى تطوير برنامج المنتدى
وتعزيز المحتوى ،واالعتناء بنوعية المتحدثين والمشاركين واالرتقاء بالحوار وتنظيمه بشكل فعال.
يفترض أن تكون نتائج المنتديات واضحة وكذلك انعكاساتها على السياسات الوطنية واإلقليمية ،وقد
يكون إصدار توصيات مفيداً ،علما ً أن قوة مثل هذه المنتديات تكمن في الحوار الصريح وليس في
إصدار توصيات.
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o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

ال بد من تطوير برنامج المنح ومسار بناء القدرات الموجودين تحت إطار المنتدى العربي لحوكمة
اإلنترنت.
اقتراح النظر في مدى إمكانية التحضير لمنتدى عربي في نهاية العام الحالي مع االنتباه إلى تحديد
موعد المنتدى العالمي من  2إلى  2كانون األول/ديسمبر  9132في المكسيك.
ضرورة تفعيل التعاونية المعززة لحوكمة االنترنت في المنطقة العربية ،في النطاق األوسع لمبادرة
الحوار العربي لحوكمة االنترنت.
ً
ً
اإلشارة إلى زيادة اهتمام الحكومات بتطوير المنتدى ،حيث أن هناك  39مشاركا حكوميا في هذا
االجتماع.
ال بد من إبراز الهدف من المنتدى العربي بشكل أكثر فعالية ،بما يعزز من توضيح المردود على
رسم السياسات ويزيد من اهتمام الحكومات في المشاركة فيه جنبا ً إلى جن مع القطاع الخاص
والمنظمات المدنية واألكاديمية والخبراء وميرهم من كافة أصحا المصلحة.
يج العمل على تشجيع جميع فئات أصحا المصلحة في المنطقة العربية ،خاصة أولئك األقل
انخراطا ،وبما في ذلك الحكومات ،والعمل من ثم على تذليل الحواجز التي تحول دون مشاركتهم
الفاعلة؛ مع مالحظة الدور الذي تضطلع به األمانة العامة لجامعة الدول العربية (وبالتحديد األمانة
الفنية لمجلس الوزراء العر لالتصاالت والمعلومات) في نقل وجهات النظر ما بين المنتدى
واإلدارات العربية ،باإلضافة إلى دور األمانة التنفيذية لإلسكوا في نقل وجهات النظر بين المنتدى
والدورات الوزارية لإلسكوا.
تبقى التنمية هدف أساسي للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ،ويج االستمرار في العمل على
صيامة الرسالة اإلعالمية للمنتدى التي تبرز العالقة واإلتصال بين موضوعات المنتدى المتنوعة
وبين التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل عام ،وأهداف التنمية المستدامة بشكل خاص.
التأكيد على أن مخرجات فريق عمل تطوير عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت سوف تعرض
على اللجنة الدائمة للنظر فيها ودراستها وإصدار التوصيات بما في ذلك عرضها على مجلس
الوزراء العر لالتصاالت والمعلومات.
يبقى الهدف األساسي من تطوير المنتدى هو توسيع المشاركة فيه وتلبية احتياجات أكبر شريحة من
الجهات التي تمثل أصحا المصلحة وتنوعها.
هناك حاجه إلى تطوير وتحسين التخطيط المسبق لفعاليات المنتدى العربي ،ال سيما االجتماعات
التحضيرية ،بما يحفز من مشاركة أوسع قطاع في أعمالها ،ويزيد من فعالية انخراط مجتمع
اإلنترنت العربي.
التأكيد على أهمية االستمرار في تطوير وتبسيط اآلليات وتحسين الشفافية في أعمال المنتدى بما
يجعله أكثر انفتاحا لمشاركة كافة األطراف في المنطقة.
ضرورة االستفادة من الخبرات المتراكمة من خالل المنتديات اإلقليمية األخرى في تطوير آليات
عمل المنتدى العربي ،ال سيما فيما يخص آليات اختيار موضوعات برنامج االجتماعات السنوية
وكذلك المسائل التنظيمية الخاصة باستضافة االجتماعات أو توظيف وتضمين آليات العمل عن بعد.

تداول المشاركون في إمكانية استبدال الرسائل التي تصدر عن المنتديات السنوية بمجموعة من
المقترحات التي يمكن مناقشتها مع متخذي القرار في الدول العربية .إال أنهم أجمعوا على ضرورة
اإلبقاء على إصدار هذه الرسائل بصفتها مير الملزمة كمخرجات للمنتدى يتم تضمينها في تقرير الرئيس
في كل عام والتركيز على كيفية تفعيل مسار االنتقال بهذه المخرجات ليكون لها دوراً مؤثراً في عملية
اتخاذ القرار في البلدان العربية والجهات المعنية بسياسات الحوكمة وتطويرها .وتناول النقاش أيضا ً
موضوع تعزيز التغطية اإلعالمية للمنتدى وضرورة تعميم الوثائق الناتجة عن المنتديات السنوية عبر
البريد اإللكتروني (كما هو معمول به عبر القائمة البريدية العامة للمنتدى) لضمان نشرها مباشرة
للمعنيين وعلى نطاق أوسع وليس فقط من خالل تحميلها على الموقع اإللكتروني للمنتدى أو من خالل
المسار الحكومي عبر قنوات جامعة الدول العربية.
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جيم  -مبادرة تطوير عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ومناقشة خطة فريق العمل
تضمن هذا البند استعراضا ً تفصيليا ً لمسار إطالق مبادرة تطوير المنتدى ،بدءاً من رمبة مجتمع
اإلنترنت العربي في تمديد والية المنتدى العربي والتي أعر عنها باإلجماع وبوضوح في الجلسة
الختامية لالجتماع السنوي الثالث للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت (تشرين ثاني/نوفمبر )9132
وصوالً إلى إطالق المبادرة من قبل جامعة الدول العربية واإلسكوا خالل االجتماع الرابع للمنتدى في
بيروت في  31ديسمبر/كانون األول  .9132كما شمل العرض تقديم أهداف المبادرة األساسية
وإطارها التنظيمي ومنهجية عملها وعملية تشكيل فريق العمل لتنفيذها والتي كانت وفق اآلليات المعتمدة
لدى المنظمات الدولية والحكومات والتي تراعي تمثيل كافة أصحا المصلحة في التشكيل.
ومن أبرز فعاليات العمل كان البحث في النتائج المتوخاة من تنفيذ مبادرة تطاوير المنتادى ،والتاي تتمثال
في مخرجين أساسيين :األول هو وثيقة خريطة طريق محدثة للفترة  9191-9132أو  ،9192والثااني
هو تقرير ختامي يشمل توصيات بآليات التطوير المبتغى إدخالها على المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
بما في ذلك وثيقة وصف ل دوار في إطار التعاون الفني ( )Charterبين مكونات المنتادى .وفاي هاذا
السياق ،يتعرض فريق العمل للمخرج األول بشكل جزئي وللمخرج الثاني بشكل كامل ويتارك لمنظمتاي
المظلة النظر واتخاذ القرار النهائي في المخرج األول والنظار فاي إمكانياة عرضاه علاى فارق العمال أو
القنوات المناسبة في جامعة الدول العربية.
ثم تناول هذا البند كافة فعاليات المبادرة بما فيها إطار التعاون الفني وتحديث خريطة الطريق لحوكمة
االنترنت ،ومن ضمنها أنشطة بناء القدرات ذات العالقة التي تهدف إلى تعزيز إشراك مجتمع اإلنترنت
في قضايا الحوكمة .وجاء التشديد على أهمية إبراز االرتباط بين أهداف المنتدى وأهداف التنمية
المستدامة ،بحيث تساهم أهداف المنتدى في تحقيق الـ  32هدفا ً عالميا ً للتنمية المستدامة.
ناقش الحضور منهجية عمل الفريق ،ومنها كيفية إشراك كافة األطراف في إثراء مدخالت الفريق وذلك
وفقا ً لنص إعالن تشكيل المبادرة .وأكد الحضور على أهمية تعزيز استمرارية الحوار المفتوح بين كافة
الشركاء وأصحا المصلحة في المنتدى؛ واالهتمام بتحديد وتوصيف المهام والمسؤوليات لمختلف
مكونات المنتدى ومراحله ،وآليات التمويل في الفترة المقبلة ،وتحسين الشفافية والتخطيط المسبق
للفعاليات ،على أن يتمتع الفريق بالمرونة الالزمة في منهجية عمله.
أثناء الجلسة ،طل أحد المشاركين من فريقي عمل اإلسكوا وجامعة الدول العربية ،إعادة تحرير بعض
الوثائق المعروضة على الفريق بما في ذلك المذكرة التوضيحية وتعديل ما يلزم لتحسين دقة الصيامة،
ال سيما فيما يخص االتساق في اسم الفريق" :فريق عمل تطوير عملية المنتدى العربي لحوكمة
اإلنترنت" وذلك وفق تعميم جامعة الدول العربية بتاري  32آذار/مارس  ،9132وتحفظ على أن
مسمى  AIGF2020ال يعكس اتفاقا ً بين المشاركين وقد يحمل البعض على استباق أعمال الفريق فيما
يخص تمديد المنتدى العربي في المستقبل .وقد أخذ علما ً بهاتين المالحظتين.
كما تم التعريف بمنهجية تشكيل فريق عمل التعاون الفني لتنفيذ مبادرة تطوير المنتدى ،باإلضافة إلى
اقتراح السيد منصور فرح والسيد قصي الشطي ،بصفتيهما كمسيرين وميسرين ألعمال الفريق ،كما
ورد في إعالن تشكيل الفريق الذي يمثل أحد أهم مكونات المبادرة .فرح األعضاء المشاركون بهما
واقتراح أحد المشاركين إناطة مهام رئاسة هذا الفريق بأحدهما على أن يكون اآلخر نائبا للرئيس ،إال أن
اإلجماع جاء فيما بعد إلى إناطة الرئاسة إلى كليهما كرئيسين مسؤوليين عن تسيير وتحسين تنظيم أعمال
الفريق ،وفقا ً لما جرى عليه العمل في األمم المتحدة خالل مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في
العام  ،9132وهذا ما دعمته منظمتا المظلة ومالبية األعضاء في الفريق.
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وبناءاً عليه ،أعلن السيدين خالد فودة وأيمن الشربيني بدء أعمال االجتماع األول لفريق عمل التعاون
الفني لمبادرة تطوير المنتدى ،وطلبا من رئيسي فريق العمل البدء في مهام رئاسة الفريق والتعاون في
رئاسة الجلسات التالية لالجتماع التي تضطلع فيها اإلسكوا والجامعة باألمانة الفنية .وبعد الترحي
برئاسة فريق العمل ،تسلمت رئاسة الفريق إدارة الجلسات التالية.
دال  -تحديد آليات البحث في فريق العمل
يعد مشروع االستبيان أحد الركائز األساسية التي يعتمد عليها فريق عمل تطوير عملية المنتدى المنبثق
من مبادرة  AIGF2020في المرحلة القادمة (من ضمن آليات أخرى ممكنة مثل المقابالت الشخصية).
تناول هذا البند عرض ألهم المكونات المقترحة لالستبيان والجهات المستهدفة منه و طريقة نشره
وتجميع وتحليل بياناته.
وفيما يلي أهم األفكار التي جرى تداولها واالتفاق عليها:
 -3الهدف والتوجه الرئيسي
 oيهدف االستبيان إلى تحصيل أفكار وآراء أصحا المصلحة في حوكمة اإلنترنت حول كيفية
االرتقاء بالمنتدى إلى مستويات أفضل في المرحلة المستقبلية (  9191-9132أو 9192-9132
كما اقترح أحد أعضاء الفريق) بعد تجربة المرحلة األولى (.)9132-9139
 oضرورة تركيز محتوى االستبيان على الرؤى المستقبلية والبناءة لتطوير المنتدى مع عدم إمفال
استخالص الدروس من أي سلبيات أو معوقات تكون قد واجهت المنتدى في الفترة السابقة.
 -9الفئات المستهدفة
 oتحدد فئات أصحا المصلحة المتعددين التي سوف يوزع عليها االستبيان كما يلي :فريق عمل
التعاون الفني ،الجهات المضيفة ،اللجان االستشارية المتعددة األطراف للمنتدى ،المشاركون في
المنتديات ،راسمو السياسات.
ً
 oيج أن يكون االستبيان موحدا لجميع الفئات وذلك مع إتاحة المجال للمشاركين إلختيار اإلجابة
على األسئلة األكثر صلة بهم ،وليس بالضرورة إلزامهم باإلجابة على جميع األسئلة.
 -1تصميم االستبيان ومحتواه
o
o
o
o
o

يج صيامة ديباجة لالستبيان تسرد الخلفية العامة للمنتدى وتحدد الوثائق المرجعية على أن يتم ذلك
من خالل رئيسي الفريق بالتشاور مع أعضائه.
تحتوي الفقرة األولى من االستبيان على أسئلة تعريفية لتحديد فئة المجي (حكومة ،منظمات مدنية،
خبراء ،أفراد) مع أخذ مبدأ خصوصية المجي بعين االعتبار.
ضرورة تضمين االستبيان أسئلة متنوعة يمكن من خاللها استقراء آراء ومقترحات من مختلف
الفئات وأصحا المصلحة وذلك من أجل تطوير المنتدى.
على المشاركين في االستبيان تضمين معلوماتهم الشخصية األساسية (االسم ،البلد ،جهة العمل ،فئة
أصحا المصلحة) من أجل ضمان جدية المشاركة ،إال أنه يمكنهم االختيار بين الحفاظ على سرية
المشاركة في االستبيان أو اإلفصاح عنها عند نشر النتائج.
يفضل أن تكون األسئلة متعددة الخيارات لتسهيل التحليل ،ولكن يمكن وضع أسئلة مفتوحة اإلجابة
الستشراف الرؤى واألفكار الجديدة.
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 oيج أن يحوي االستبيان على أسئلة تسمح بالنقد البناء للماضي (السلبيات واإليجابيات) مع اقتراح
حلول للمستقبل على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الموضوعي.
 oيج أن ترفق الوثائق المرجعية للمنتدى مع االستبيان (الوثيقة التأسيسية ،خريطة الطريق ،تقارير
المنتديات األربعة) بغية أخذ اإلطار السياقي بعين االعتبار.
 oيضع المسودة األولى لالستبيان رئيسا الفريق (قصي الشطي ومنصور فرح) خالل أسبوعين أو
ثالثة أسابيع من إعداد التقرير ،وتعرض المسودة على فريق العمل لمراجعتها واعتمادها.
 -4تعميم االستبيان
 oيعمم االستبيان بشكل واسع ومفتوح.
 oيوزع االستبيان عبر قنوات مختلفة منها :الورقية ،البريد اإللكتروني ،موقع على اإلنترنت.
 oيوزع االستبيان على أصحا المصلحة مع عدد من الوثائق المرجعية التي يحددها الفريق ،مع فتح
البا أمام إرسال اإلجابات والمدخالت لفترة  1أسابيع.
 -2تحليل نتائج االستبيان وتقرير فريق العمل
o
o
o
o

تقوم رئاسة الفريق بتجميع اإلجابات على االستبيان وتحليل حصيلتها وصيامة مسودة التقرير
المتعلق بها) ،مع حفظ التفاصيل للعودة إليها الحقا ً إذا دعت الحاجة) ،على أن تعرض المسودة على
فريق العمل.
يمكن دراسة المالحظات التي وردت للمنتدى العالمي علها تساعد على المستوى اإلقليمي العربي.
يُبنى على هذا االستبيان تقرير فريق عمل التعاون الفني ( )TCWGلتطوير المنتدى مع التركيز
على الدروس المستقاة وعلى تحسين مساهمات الشركاء ومنهجية عمل المنتدى ومخرجاته.
يرفع تقرير الفريق إلى منظمتي المظلة القائمتين على مبادرة تطوير المنتدى للنظر فيه والتشاور
حوله مع أصحا المصلحة المتعددين ،من أجل البناء عليه وإعداد رؤية تقدم لمجتمع اإلنترنت من
جهة وللجهات الوزارية ذات العالقة المرجعية (مجلس الوزراء العر لالتصاالت والمعلومات
واإلسكوا) من جهة أخرى.
هاء  -مسار العمل والخطة الزمنية

وتناول هذا البند من جدول األعمال المسار التوجيهي للعمل والخطة الزمنية ،وتحددت كما يلي:
مسار العمل
 -3إعداد االستبيان ومكوناته من قبل الرئيسين ()Co-chairs

تاريخ مقترح
14/7/2016

 -9تعميم االستبيان على أعضاء فريق العمل.

01/08/2016

 -1تلقي مالحظات أعضاء فريق العمل حول االستبيان ومراجعتها وفقا ً لهذه
المالحظات( .تاري مقترح الجتماع )WebEx
 -2تجهيز االستبيان بشكله النهائي وصيغته النهائية بحيث يكون جاهزاً للنشر.

15/08/2016

 -2تعميم االستبيان على المسارات المختلفة مع تحديد فترة زمنية لتلقي الردود
عليه من الجهات المستهدفة.
 -2عقد االجتماع الثاني لفريق العمل كورشة عمل مخصصة لالستبيان،
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30/8/2016
07/09/2016
20-22/09/2016

وتتضمن إجراء مشاورات مفتوحة (إفتراضية) لتعزيز مساهمة كافة
أصحا المصلحة في اإلجابة على االستبيان .
 -2إمالق با تلقي المدخالت على االستبيان.

07/11/2016

 -1تحليل حصيلة االستبيان وصيامة التقرير المتعلق بنتائجه من قبل الرئيسين
لعرضه على فريق العمل إلبداء المالحظات.

07/11/201607/12/2016

 -2عقد االجتماع الثالث واألخير لفريق العمل .

20-22/12/2016

* ملحوظة تحريرية :تم االتفاق النهائي على المسار الزمني الوارد في هذا الملحق عبر تواصل البريد اإللكتروني بين
أعضاء فريق العمل بعد االجتماع.

ثانيا ا  -تنظيم االجتماع والحضور
عقد االجتماع في جامعة الدول العربية ،القاهرة 13-92 ،أيار/مايو  ،9132واستهله المنظمون بلمحة
تاريخية حول المنتدى واالجتماع موضوع هذا التقرير وبمالحظات تنظيمية حول االجتماع وفعالياته؛
وشارك في أعماله  11شخصاً ،ضموا  91عضوا من فريق العمل ،وكانت مشاركة ما يقار  91من
أعضاء فريق عمل التعاون الفني مباشرة وعن بعد عبر منصة الـ  ،WebExوترد قائمة المشاركين في
المرفق (.)9
وتضمن المشاركون فريقي عمل اإلسكوا وجامعة الدول العربية باإلضافة إلى أعضاء فريق العمل الذي
تم تشكيله من ممثلين عن كافة أصحا المصلحة المتعددين لتطوير عملية المنتدى العربي لحوكمة
اإلنترنت ضمن إطار مبادرة  ،AIGF2020وذلك استئناسا ً بما جرى على الصعيد العالمي قبيل تمديد
الوالية الثانية للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت.
ثالثا ا  -وثائق مرجعية
أ-

خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت :اإلطار العام والمبادئ واألهداف (( )9131الرابط:
بالعربية ،باإلنكليزية)

-

نداء الفرقاء العرب نحو تفعيل التعاون العربي الشامل لحوكمة اإلنترنت إقليميا ودوليا ً (الرابط)

ج-

تقريـر اجتماع الخبراء حول خارطة الطريق اإلقليمية لحوكمة اإلنترنت (( )9133الرابط)

د-

تقرير المؤتمر التشاوري لتأسيس المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت (بيروت 13 ،كانون
الثاني/يناير  3 -شباط/فبراير ( )9139باإلنكليزية) ومخرجاته التي عرضت على اجتماع المكت
التنفيذي لمجلس الوزراء العر لالتصاالت والمعلومات ( 9فبراير/شباط( )9139/بالعربية)

ه-

القرار  112الذي اعتمدته اإلسكوا في الدورة الوزارية الـ ( 92بيروت 31 ،أيار/مايو )9139
حول تطوير عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ومواصلة الجهود في مجال تطوير أسماء
النطاقات العربية (ص 39 .و ص 2 .من تقرير الدورة الوزارية المتوفر على الرابط :بالعربية،
باإلنكليزية)
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و-

نشرة إعالمية حول المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ( )9132( 9139-9132الرابط:
بالعربية ،باإلنكليزية)

ز-

تقـارير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت (:)9132–9139
 -3تقـرير الرئيـس لإلجتماع الرابع للمنتدى ،بيروت 9132
 -9تقـرير الرئيـس لإلجتماع الثالث للمنتدى ،بيروت 9132
 -1تقـرير الرئيـس لإلجتماع الثاني للمنتدى ،الجزائر 9131
 -2تقـرير الرئيـس لإلجتماع األول للمنتدى ،بيروت 9139

ح-

إعالن مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت  18( 2020كانون األول/ديسمبر
( )9132الرابط على الموقع )https://www.unescwa.org/ArabDIG

ط-

إعالن حول تشكيل فريق عمل للتعاون الفني لتطوير عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت من
أصحا المصلحة المتعددين لبحث إنجازات الوالية األولى للمنتدى واقتراح التحسينات الالزمة
للوالية الثانية ( 32أيار/مايو ( )9132الرابط على موقع
.)https://www.unescwa.org/ArabDIG

ي-

عرض حول "حوكمة اإلنترنت  ...من أين أتت" قدمه السيد قصي الشطي خالل الجلسة ولخص
فيها مسار المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت (متوفر على الصفحة).
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المرفق ()3
جدول األعمال وبرنامج االجتماع
األحد  92أيار/مايو 9132
33:11 – 31:11
االفتتاح واإلجراءات والمالحظات التنظيمية
39:11 – 33:11
الجلسة  :3موجز حول مبادرة الحوار العربي لحوكمة اإلنترنت وخريطة
الطريق العربية لحوكمة االنترنت
39:11 – 39:11
استراحة قهوة
32:11 – 39:11
الجلسة  :9أعمال المنتدى العربي لحوكمة االنترنت وصوال لنتائج اجتماعه
السنوي الرابع ()9132
 إطالق الدورات السنوية اإلجتماعات التحضيرية للجنة االستشارية المتعددة األطراف المنتديات السنوية وفعاليات بناء القدرات المواكبة مالحظات مبدئية حول األثر واالنجازات والتحدياتاإلثنين  11أيار/مايو 9132
39:11 – 31:11
الجلسة  :1مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت AIGF2020
 األهداف واإلطار التنظيمي ومنهجية العمل التعريف بفريق العمل لمبادرة تطوير المنتدى AIGF2020ومداخالت مسيري وميسري فريق العمل وأعضاءه
 الفعاليات واألنشطة المرتقبة لتنفيذ مبادرة تطوير المنتدى والنتائجالمتوخاه
39:11 – 39:11
استراحة قهوة
32:11 – 39:11
الجلسة  :4عرض ومناقشة خطة العمل المقترحة لتنفيذ مبادرة
AIGF2020
 بناء القدرات في مجال حوكمة االنترنت إطار التعاون الفني خارطة الطريق حوكمة االنترنت المحدثةالثالثاء  13أيار/مايو 9132
39:11 – 31:11
الجلسة  :2تحديد منهجية وآليات البحث من أجل تنفيذ مبادرة
 عرض لمشروع استبيان  /استمارة استطالع مناقشة وتحديد الجهات المستهدفة من االستطالع مناقشة وتحديد طريقة نشر وتجميع البيانات39:11 – 39:11
استراحة قهوة
32:11 – 39:11
الجلسة  :6مسار العمل والخطة الزمنية في ما يخص تنفيذ المبادرة
 تحديد المسار التوجيهي للعمل تحديد الخطة الزمنية32:11 – 32:11
مالحظات ختامية
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المرفق ()9
قائمة المشاركين
-3
-9
-1
-2
-2
-2
-2
-1
-2
-31
-33
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ابراهيم العاكوم ،المركز اللبناني للتنمية المستدامة ،لبنان
بهاء الخصاونة ،مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ،األردن
زينة بو حرب ،أوجيرو لإلتصاالت ،لبنان
سؤدد محمود حسين اسماعيل ،وزارة العلوم واالتصاالت ،السودان
عادل عبد الصادق ،مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ،مصر
قصي الشطي ،الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،الكويت
كرستين عريضة ،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،مصر
مجيد عبد الرحمن ،أوجيرو لالتصاالت  ،لبنان
منال اسماعيل ،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،مصر
منى سهر محمد ،وزارة اإلتصاالت ،الكويت
هشام أبو اليزيد ،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،مصر

المشاركة عن بعد من خالل منصة الـ :WebEx
 -39إباء عويشق ،الجامعة االفتراضية السورية ،سوريا
 -31حنان بوجيمي ،مؤسسة هيفوز ،المغر
 -32زروقي لعرج ،وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،الجزائر
 -32شارل شعبان ،مؤسسة طالل أبو مزالة ،األردن
 -32شفيق شيا ،راي إن سي سي ،لبنان
 -32عبد الجليل القباطي ،المؤسسة العامة لالتصاالت ،اليمن
 -31عالن غازي صالح الدين ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،رام هللا ،فلسطين
 -32قميتي بدرالدين ،المجلس الدولي إلعداد المحكمين الدوليين ،الجزائر
 -91محمد البشير ،وزارة اإلتصاالت ،قطر
 -93محمد الذهلي ،هيئة تقنية المعلومات ،عُمان
 -99منصور فرح ،شركة المدفوعات اإللكترونية ،سوريا
 -91هاني رعد ،شركة سيسكو سيستمز ،لبنان
جامعة الدول العربية
 -92خالد فودة ،جامعة الدول العربية
 -92حازم حزه ،جامعة الدول العربية
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
 -92أيمن الشربيني ،اإلسكوا
 -92ميرنا الحاج بربر ،اإلسكوا (مشاركة عن بعد)
 -91زهر بوغانم ،اإلسكوا (مشاركة عن بعد)
 -92رند نبهان ،اإلسكوا (مشاركة عن بعد)
 -11خليل حمصي ،اإلسكوا ()WebEx platform
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وعضو في الهيئة األكاديمية لجامعة رفيق الحريري ،لبنان
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