
 

 
 
 
 

 
 اإلنترنتمبادرة الحوار العربي وخريطة الطريق العربية لحوكمة 

 (AIGF2020)اإلنترنت اإلسكوا وجامعة الدول العربية لتطوير المنتدى العربي لحوكمة مبادرة 
 

 

واالجتماع الثاني ه عمل حول استبيان تقييم أثر المنتدى وتطويرالورشة تقرير 
  AIGF2020 تطوير المنتدى  فريق التعاون الفني لمبادرةل

 6112أكتوبر /تشرين األول  11-11القاهرة، جامعة الدول العربية، 
 

 
 تقرير االجتماع

 
 

 موجز
 

 تطوير المنتدى العربي لحوكمة االنترنتل على ضوء مبادرة اإلسكوا وجامعة الدول العربية
(AIGF2020) استبيان تقييم أثر المنتدى وتطويره واالجتماع الثاني لفريق  ورشة العمل حول،  عقدت

أكتوبر /تشرين األول  11إلى  11في جامعة الدول العربية، القاهرة، من  لمبادرةلالتعاون الفني 
6112 .   
 

مراجعة التقدم المحرز في ( 1): ما يلي حولللمبادرة عمل الوتمحورت أهداف الورشة واجتماع فريق 
؛ تقييم أثر المنتدى وتطويرهالفريق بهدف  هض االستبيان الذي أعداعراستو ،ة تطوير المنتدىتنفيذ مبادر

واستطالع رأيهم ومالحظاتهم حول أثر لمبادرة لالتعاون الفني عمل فريق التماس مدخالت أعضاء ( 6)
التحديات قشة المنتدى وإنجازاته ومرئياتهم حول عملية تطويره في المرحلة المقبلة، وذلك من خالل منا

من أجل تنفيذ  مراجعة وتحديث خطة العمل الزمنية المرتقبة للفريق (1)المستقبلية؛ والتحسينات 
افتراضية من خالل ندوة عملية تطوير المنتدى المتعددين في أصحاب المصلحة  إشراك( 4)المبادرة؛ 

  .حول االستبيانستشارات المفتوحة لال
 

 رةدمباللالتعاون الفني  من فريق عمل عضواً  11شخصاً، ضموا  41عدد المشاركين إجمالي وبلغ 
في الندوة االفتراضية لالستشارات المفتوحة التي عقدت في اليوم الثاني،  اً مشارك 14 ثالثة أيام و خالل

   .عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنتفي كافة أصحاب المصلحة المتعددين ومثل المشاركون 
 

تحديد خمسة محاور للتحسينات المستقبلية للمنتدى واجتماع فريق العمل وكان من أبرز نتائج الورشة 
المقترحات لمابعة العمل على تشكيل مجموعات فرعية من أعضاء فريق عمل مبادرة تطوير المنتدى و

والخطوات  ، باإلضافة إلى تحديث المسار الزمنيالمواضيع الخمسةللمنتدى ضمن كٍل من  التحسينية
 .الرئيسية ضمن ما تبقى من تنفيذ مبادرة تطوير المنتدى
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 المحتويات
 

 مقدمة

 AIGF2020 التعاون الفني لمبادرةلفريق عمل  مواضيع البحث والمناقشة- أوالً 

 التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت  -ألف 

 وأثره على سياسات حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربيةإنجازات المنتدى   -باء 

 ت والصعوبات التي واجهها المنتدىالتحديا  -جيم 

 قدراتالالتحسينات المستقبلية المقترحة واحتياجات بناء   -دال 

 مراجعة مسار العمل والخطة الزمنية لفريق العمل   -هاء

 المفتوحة حول أثر المنتدى وسيناريوهات المستقبلفتراضية االندوة في الاالستشارات - ثانياً 

 عرض حول المنتدى ومبادرة تطويره- ألف

 أراء الخبراء المشاركين من مجتمع اإلنترنت العربي  -باء

 استعراض مكونات االستبيان وكيفية ملئه- جيم

 تنظيم االجتماع والحضور - ثالثاً 

 مرجعيةالوثائق ال-  رابعاً 

 
 المرفقات

 
 جدول األعمال وبرنامج االجتماع ( 1)المرفق 
 

 قائمة المشاركين ( 6)المرفق 
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 مقدمة
 

الحوار العربي حول حوكمة في إطار المراجعة الشاملة لمبادرة اإلسكوا وجامعة الدول العربية بشأن 
والتي أسفر عنها  2(6111) ووثيقة خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت 1(ArabDIG) اإلنترنت
، ومع انتهاء الوالية األولى 6116في عام ( Arab IGF) المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنتتأسيس 

 ؛(6112-6111)للمنتدى متزامنة مع انتهاء الوالية الثانية للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت 
 

لحوكمة اإلنترنت والتي أعرب  وإشارًة لرغبة مجتمع اإلنترنت العربي في تمديد والية المنتدى العربي
نوفمبر /تشرين ثاني)للمنتدى عنها باإلجماع وبوضوح في الجلسة الختامية لالجتماع السنوي الثالث 

وأخذا في االعتبار قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة بتمديد والية القمة العالمية لمجتمع ؛ (6114
 ؛ 6162المعلومات والمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت لعشر سنوات حتى عام 

 

وإشاااارة إلاااى ضااارورة قياااام اإلساااكوا وجامعاااة الااادول العربياااة، كمنظمتاااي مظلاااة للمنتااادى، بمراجعاااة 
تااادى فاااي الوالياااة األولاااى وتقاااادير أثاااره علاااى سياساااات حوكماااة اإلنترنااات فااااي سااايرورة عمااال المن
، وذلااااك فاااي ضااااوء 6112مرحلااااة ماااا بعااااد عاااام ل التحسااااينات الالزماااة دراساااةالمنطقاااة العربيااااة، و

بحياااث تصاااب  أكثااار  الااادروس المساااتقاة، وخاصاااة المساااائل المتعلقاااة بكيفياااة تفعيااال منظوماااة المنتااادى
ساااي ما ماااا يتعلاااق بتوصااايف األدوار وتحدياااد مهاااام مختلاااف  والتعاونياااة وتوازناااا وتنسااايقا وشااافافية 

فااااي المنطقااااة العربيااااة ودوره علااااى  وأثاااارهالشااااركاء، وذلااااك ماااان أجاااال تعزيااااز اسااااتدامة المنتاااادى 
 الصعيد اإلقليمي والعالمي؛

 

وإشااااارة إلااااى إعااااالن المكتااااب التنفيااااذي للمنتاااادى عاااان مبااااادرة اإلسااااكوا وجامعااااة الاااادول العربيااااة 
AIGF2020 التااااي أطلااااق عليهااااا إساااام( 6112ديساااامبر /األولكااااانون  11بتاااااري  )

والتااااي تهاااادف  3
؛ والتاااي تااان  6161إلاااى تطاااوير خريطاااة الطرياااق والمنتااادى فاااي المرحلاااة القادماااة الممتااادة حتاااى 

علاااى تشاااكيل فرياااق عمااال فناااي لتطاااوير عملياااة المنتااادى العرباااي لحوكماااة اإلنترنااات والاااذي يجاااري 
لمصااالحة المتعاااددين وذلاااك استئناسااااً بماااا جااارى علاااى حالياااً تشاااكيله مااان ممثلاااين عااان كافاااة أصاااحاب ا

 .الصعيد العالمي قبيل تمديد الوالية الثانية للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت
 

 12بتاااااري  ) إشااااارة إلااااى مخاطبااااة األمانااااة الفنيااااة لجامعااااة الاااادول العربيااااة إلااااى اإلدارات العربيااااةو
تطااااوير عمليااااة المنتاااادى لعماااال الفنااااي البشااااأن انعقاااااد االجتماااااع األول لفريااااق ( 6112مااااارس /آذار

  ودعوتها لإلدارات العربية لترشي  خبراء في مجال حوكمة اإلنترنت لتمثيلها في فريق العمل؛  
 

 من مجموعة بها األمانة الفنية لجامعة الدول العربية واإلسكوا مع قامت التي المشاورات إلى وإشارة

وإلى  فريق عملها في والمشاركة تنفيذ المبادرة عمل منهجية بشأن المتعددين المصلحة أصحاب ممثلي
االجتماع التحضيري لتنفيذ انعقاد  وعطفاً على ؛المنتدىمبادرة تطوير ل 4إعالن تشكيل فريق العمل
 5؛(6112مايو /أيار 11-61القاهرة، )عمل الواالجتماع األول لفريق  مبادرة تطوير المنتدى

 

                                                           
1
 https://www.unescwa.org/ArabDIG  :اإلنترنت حوكمة حول العربي الحوار مبادرة موقع   

2
 (باإلنكليزية ،بالعربية: الرابط للوثيقة( )6111)اإلطار العام والمبادئ واألهداف : خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت   

3
 (.للوثيقة الرابط( )6112ديسمبر /كانون األول UOs، 18/6112/16 رقم) 2020إعالن مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت    

4
 األولى الوالية إنجازات لبحث المتعددين المصلحة أصحاب من اإلنترنت لحوكمة العربي المنتدى عملية لتطوير فني عمل فريق تشكيل إعالن   

 (.للوثيقة الرابط( )6112 مايو/أيار 12 بتاري  UOs/6112/12 رقم) الثانية للوالية الالزمة التحسينات واقتراح للمنتدى
5
 11-92القاهرة، ) واالجتماع األول لفريق عمل التعاون الفني للمبادرة  AIGF2020االجتماع التحضيري لتنفيذ مبادرة تطوير المنتدى تقرير   

 .(بالعربية: الرابط) (9112 مايو/أيار

https://www.unescwa.org/ArabDIG
https://www.unescwa.org/ArabDIG
https://www.unescwa.org/ar/node/14923
https://www.unescwa.org/publications/arab-regional-roadmap-internet-governance-framework-principles-and-objectives
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/announcement_aigf2020_escwa_las_initiative_v2_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u533/announcement_aigf2020_tcwg.pdf
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ورشة العمل حول استبيان تقييم أثر المنتدى وتطويره واالجتماع الثاني لفريق التعاون الفني  تعقد
.  6112أكتوبر /تشرين األول  11إلى  11في جامعة الدول العربية، القاهرة، من  AIGF2020لمبادرة 
لتنفيذ الفني  التعاونفريقي عمل االسكوا وجامعة الدول العربية وفريق عمل من المشاركين كل وكان من 

الذين شاركوا في أصحاب المصلحة المتعددين في المنتدى عدد من  و AIGF2020مبادرة تطوير المنتدى 
 .التي عقدت في اليوم الثاني للورشة لالستشارات المفتوحة حول االستبياناالفتراضية ندوة ال
 

ممثلي منظمتي المظلة للمنتدى، ، خالد فودةو ن أيمن الشربينياكل من السيد الورشةأعمال وقد افتت  
 ةوانطالقاً من مسؤولي AIGF2020تطوير المنتدى لمبادرة  جامعة الدول العربية واإلسكوا، تنفيذاً 

أيمن الشربيني وفي مستهل االجتماع رحب السيد   .في ضمان استمرار نجاح المنتدىالمنظمتين 
جدول أهداف الورشة وجلسات  لحو تقديم موجزمن خالل جولة تعريفية للمشاركين وبالحضور 
تمديد للمنتدى ، مذكراً بأهداف مبادرة تطوير المنتدى التي تزامن إطالقها مع ال(1المرفق )األعمال 

التعاون عمل فريق ، وسارداً األعمال التي تلت إطالق المبادرة من تشكيل لالعالمي لحوكمة اإلنترنت
إعداد االستبيان الستقصاء اآلراء إلى و نطقة العربيةمن مختلف أصحاب المصلحة في الم للمبادرةالفني 

جلساته تتناول الذي  جدول األعمالهيكلية تطرق إلى و. وسيناريوهات المستقبلحول أثر المنتدى 
 :التاليةمواضيع ال
 

 ؛العربي لحوكمة اإلنترنت التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة تطوير المنتدى  (أ )
 ؛على سياسات حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربيةإنجازات المنتدى وأثره  (ب)
 ؛ التحديات والصعوبات التي واجهها المنتدى  (ج)
اب المصلحة المتعددين بغية التحسينات المستقبلية المقترحة واحتياجات بناء قدرات أصح  (د)

 ؛ سيرورة أعمال المنتدى تعزيز
 .تعاون الفني لتطوير عملية المنتدىمراجعة خطة العمل والمسار الزمني لفريق عمل ال  (ه )

 
من عموم الستقصاء آراء المفتوحة افتراضية لالستشارات ندوة في اليوم الثاني الورشة تشمل  كما
 .خبراء غير األعضاء في فريق العمل حول االستبيانال
 

 AIGF2020لفريق عمل التعاون الفني لمبادرة  مواضيع البحث والمناقشة- أوالً 
 

 التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة العربي لحوكمة اإلنترنت   -ألف 
 

 تنفيذ مبادرةالتقدم المحرز في حول موجزاً عرضاً  السيد منصور فرح فريق العملل المشارك رئيسالقدم 

تشكيل فريق عمل التعاون الفني الذي يهدف ، تناول فيها مراحل العمل لتنفيذ المبادرة بدءاً من تطوير المنتدى

قتراح واجهت مرحلته األول واالتحديات التي وتقييم أثره والبحث في  لمنتدىادراسة إنجازات إلى 
أنشطة فريق العمل منذ إنشاءه التي كان أبرزها عقد اجتماع  العرضوتضمن  .للمرحلة التاليةالتحسينات 

استبيان ، وإعداد ومراجعة 6112مايو /في أيارتحضيري لتنفيذ المبادرة واالجتماع األول لفريق العمل 
 .ونشره تقييم أثر المنتدى وتطويرهل

 
مايو /أيار 12واستعرض السيد فرح الخطوات التي اتخذها فريق عمل التعاون الفني منذ تشكيله في 

، حيث حددت أهدافه بدراسة إنجازات الوالية األولى للمنتدى، في ضوء أهداف خريطة الطريق 6112
تدى على سياسات حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية، وبحث التحديات التي ، وتقييم أثر المن6111

صاحبت الوالية األولى للمنتدى، واقتراح التحسينات على المنتدى في واليته الثانية التي يمكن أن تستمر 
تم اختيار رئيسي الفريق (  6112مايو /أيار 11-61)وفي االجتماع األول للفريق .  6161حتى عام 

ضع جدول زمني للعمل وحددت مواصفات وهيكلية االستبيان كأداة أساسية في تقييم المرحلة األولى وو
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-6112)واستقصاء آراء أصحاب المصلحة المتعددين بشأن المرحلة الثانية ( 6112-6116)للمنتدى 
ت ومن ثم وضعت مسودة لالستبيان من قبل الرئيسين ونوقشت خالل اجتماع افتراضي وأرسل(. 6161

وبناًء على ذلك ُعدل االستبيان ونوقشت النسخة المعدلة في اجتماع . مالحظات بالبريد اإللكتروني
أطلق االستبيان و. SurveyMonkeyافتراضي ثاني، وبعدها أصدرت النسخة النهائية ووضعت بصيغة 

 .11/11/6112وسيبقى مفتوحاً حتى  2/11/6112يوم الخميس 
 

المالحظات ويمكن تلخيصها بمبادرة، المداوالت حول منهجية العمل في تنفيذ وتضمنت هذه الجلسة 
 :التالية

التأكيد على أهمية االطالع على المقترحات والتحسينات التي نتجت عن المجهود الذي بذل لتطوير  (1)
من أجل االستفادة منها في عملية تطوير المنتدى العربي  لحوكمة اإلنترنت العالمي المنتدى
 .اإلنترنت لحوكمة

، ومن خالل قنوات عدة وتعميمه بشكل واسع على مجتمع اإلنترنت العربي االستبيانرورة نشر ض (6)

في أكثر من جلسة لتشجيع الخبراء على  على مراحل االستبيانملء إمكانية ب وإعالم المعنيين

 .المشاركة فيه

استقاء  بهدف( 6112-6116)ما تم في المرحلة السابقة للمنتدى على يركِّز  االستبيانأن  يبدو (1)

الفترة اعتبار  يمكن، في حين أنه المرحلة التالية في سيرورتهعلى الدروس وإجراء التحسينات 

يمكن أيضاً و ؛على تحليل االستبيانبناًء  تطويرهاالتركيز على  وعدمأولية كتجربة السابقة للمنتدى 

  .للمنتدى التاليةالمرحلة  في جديدةعمل  طرق وتُستخدمكلياً  بعض نواحي المنتدى أن تترك

 المنتدى مثالً ما يتعلق بمخرجات قضايا عدة،لمرحلة السابقة للمنتدى في مراجعته ل االستبيانيتناول  (4)

وليس فقط االكتفاء بإصدار رسائل  توصيات تأخذ طريقاً نحو التطبيق أو اإللزاموإمكانية إصدار 

 .توجيهية وغير ملزمة

األسئلة  إلىتتطرق معظمها لم نشره، تبين أن  من أيام قليلة بعد االستبيان على اإلجاباتحول  (2)

على ردود اللخص ت دورية تقارير على بالحصولن عن رغبتهم ووأعرب المشارك ؛المفتوحة

 صعوبة ذلك في منصةل ونظراً ، لالستفادة منها خالل الفترة الزمنية المحددة له االستبيان

SurveyMonkey البيانات إلى  يمكن النظر في إمكانية تصديرExcel. 

 انتائجه عرضفي  والنظر تطويره عملية حول بحثية ورقةإعداد  وإمكانية االستبيان تحليلأهمية  (2)

 .مخصصة للحوار اإلقليمي ضمن المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنتالعمل ال ورشة ضمن

نتائج  حول ضمَّ ما يصدر عن ورشة العمل هذه إلى تقرير رئيسي الفريق أهمية التأكيد على  (7)

 .لتكون جزءاً من التقرير النهائي لتطوير المنتدىاالستبيان، 

 

 إنجازات المنتدى وأثره على سياسات حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية   -باء 
 

باإلشارة إلى المشاركة الواسعة في المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت الجلسة هذه  خالد فودةالسيد استهل 
من قبل مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة المتعددين، مما عزز الحوار العربي حول حوكمة 

إال أنه . اإلنترنت ولقي صدًى إيجابياً لدى العديد من الجهات المعنية على المستوى اإلقليمي والدولي
شار إلى ضعف المشاركة الفعالة للحكومات العربية في هذا المنتدى مما أضعف وفي نفس السياق، أ

أشار إلى ارتباط ضعف و.  تأثيره في تفعيل السياسات المتعلقة بحوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية
 .مشاركة الحكومات بعدم مشاركتهم في فعاليات المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت

 
لإلنجازات واآلثار اإليجابية عرضاً موجزاً  السيد منصور فرح فريق العملل المشارك رئيسقدم ال

 :وأهمها ،االستبيان يؤمل أن تُحدد من خاللته األولى، والتي لالمحتملة للمنتدى في مرح
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o ؛مباشرة للمنتدىالالسبعة  هدافاأل مدى إنجاز 
o إنشاء منصة جديدة يتواصل ومثل عقد المنتدى ألربع سنوات متتالية، ملموسة الاألمور  مدى إنجاز

تسمح بتضافر جهود  قابلة للتحسين بلورة هيكلية تنسيقيةو، من خاللها أصحاب المصلحة

مشاركة حوالي ألفين من أصحاب المصلحة العرب في فعاليات و، ومساهمات الشركاء والمساهمين

 ؛المنتدى
o  مشاركة تحسين مثل  بحوكمة اإلنترنت في ضوء أهداف خريطة الطريق المرتبط التقدممدى إنجاز

قضايا معالجة و، أصحاب المصلحة العرب في رسم السياسات العامة اإلقليمية والعالمية لإلنترنت

والنفاذ  زيادة الوعي حول أهمية اإلنترنتوها، تعزيز التواجد العربي فيوتتعلق بالنطاقات العلوية 

ع انتشار اللغة يشجتو، كلفة استخدام اإلنترنتتالبنية األساسية للشبكات وخفض  تعزيزو، إليه

، تحسن خدمات المحتوى الرقمي العربي المتوفر على اإلنترنتو، والثقافة العربيتين على اإلنترنت

 ،حول أهمية االنفتاح على اإلنترنت في التنميةو زيادة الوعي في المنطقة حول األمن السيبرانيو

 ؛تخفيض القيود على النفاذ إلى المعارفو
o  زيادة الوعي حول و، التنمية وبشكل خاص في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةمساهمة المنتدى في

، ر عمليات حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربيةيتطوو، أهمية حوكمة اإلنترنت لدى متخذي القرار

 .اً ووطني اً إقليميالتعاون مع المنظمات ذات األهداف المماثلة و
 
 :ما نوقش في هذه الجلسة أهمفيما يلي ملخ  عن و
إليها وإنما النظر الئحة حصرية بأنها المذكورة أعاله  المحتملةعدم اعتبار الئحة اإلنجازات  (1)

، ويمكن اعتبارها خطوات بعض المنجزات التي يمكن البناء عليها في المرحلة القادمةسرد لك
 .للمنتدى مأمولة إيجابية

وإنجازاته وعدم في عملية تقييم المنتدى التقييمية  التعابيروعدم استخدام ضرورة اعتماد الواقعية  (6)
دى عند تأسيسه يصعب قياسها مما يشكل تالتشدد في النقد، خاصة وأن األهداف التي وضعت للمن

في عملية التقييم؛ كذلك فمن الصعب الحكم عليه بالنجاح أو الفشل كونه حديث الوالدة وذات  اً تحدي
لذا ينبغي مراجعة أهداف المنتدى بموضوعية بحيث تتناسب مع االحتياجات . قصيرة األمدتجربة 

 إنجاز مدى لقياس مؤشرات ووضع المرحلة األولىاإلقليمية الناشئة والتحديات التي واجهتها 
 .هدافاأل

المنتدى في مرحلته األولى واستخال  العبر من تجربة الحاجة للتعلم من الدروس المستقاة من  (1)
 .التحسينات الضرورية من أجل تعزيز استدامته وإجراءأجل تطوير المنتدى 

وتحديد  ؛تقييم األداء في تنفيذهاومراجعة األهداف : على ثالث خطوات أساسية في التقييم التأكيد (4)
الجهة اللجنة االستشارية، أمانة المنتدى، و)النظر في أداء مكونات المنتدى واإلنعكاسات والنتائج؛ 

 .(المضيفة
وعملية استضافة  ،اآلليات التمويليةوالتشديد على أهمية النظر في الهيكلية التنسيقية للمنتدى،  (2)

المنتديات السنوية، وذلك كون هذه المواضيع تشكل التحديات األساسية التي واجهت مسار المنتدى 
 .في مرحلته األولى

نظراً لصعوبة إنجازات المساهمات التي قدمها المنتدى والتي يمكن اعتبارها بعدد من  التنويه (2)
 :، وتحديداً ما يلياألوليتحقيقها في ظل التحديات التي واجهته في سنواته 

 ؛تشكيل منصة مفتوحة للحوار حول سياسات وقضايا حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية -
إشراك كافة أصحاب المصلحة في المنتديات العربية باإلضافة إلى إشراك عدد كبير من  -

 ؛الشباب في هذه الفعاليات
في وسيع نطاق المشاركة العربية تتعزيز الوعي حول قضايا حوكمة اإلنترنت و المساهمة في -

 .المنتديات العالمية
 .بعض الدوراتلحتى ولو كانت محدودة  ،المشاركة الثابتة في المنتدى العالميضرورة  (7)
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أهمية إشراك شريحة أوسع من الخبراء والمعنيين في قضايا حوكمة اإلنترنت في  التأكيد على (1)
االستشارات المفتوحة المقرر عقدها في اليوم الثاني من هذا االجتماع وأهمية تكرار التجربة في 

 .للمبادرة الفنياالجتماع التالي لفريق عمل التعاون 
ل المبادرة في هذه المرحلة خاصة وأن نتائج لع به فريق عمطالتشديد على الدور المهم الذي يض (1)

وفي هذا السياق،   .سم الفريقاالتالية سوف تصدر برحلته مالتقييم ومقترحات تطوير المنتدى في 
التشديد أيضاً على التحليل األولي الذي يقوم به رئيسي فريق العمل قبل مرحلة وضع  جرى

 .مالحظات أعضاء الفريق عليه
إنترنت بلورة مجتمع ساهمت في لى الخطوات اإليجابية للمنتدى التي أهمية تسليط الضوء ع (11)

، مثل فريق العمل الذي تشكل من أجل المساهمة الفعالة في عملية الـ قائم بذاتهمنظم وعربي 
NetMundial العملية االنتقالية لإليانا إطالق على التعليقو IANA Transition. 

لقياس النواحي المختلفة نظراً لعدم وجود مؤشرات عملية  المنتدى التأكيد على صعوبة قياس أثر  (11)
 .في هذه المرحلةلذلك 

 
 ت والصعوبات التي واجهها المنتدىالتحديا   -جيم 

 

فعاليات ها تالتحديات والصعوبات التي واجهأهم  عرضاً حول في هذه الجلسة قدم السيد منصور فرح
 :خالل مرحلته األولى، وأهمها المنتدى
 
o  تمويل ، والمشاركة بأعمال المنتدىمثل  وصعوبات خاصة باألمور التنظيمية للمنتدىتحديات

المدة، ) جلسات المنتدى، والمستفيدين من المن معايير وإجراءات اختيار ، وبرامج المن 
 ؛...(التقاطعات، 

o األمانة و ‘المظلة يمنظمتبما فيها  للمنتدى والجهات المنظمة تحديات خاصة بالمنظمات الراعية
 ؛اللجنة االستشارية المتعددة األطراف، والفنية للمنتدى

o اختيار ، ونتائج أعمال المنتدىبما فيها  تحديات وصعوبات خاصة ببرامج المنتدى ومواضيعه
، ورشات العمل، والرئيسية جلسات المنتدى، واليوم التمهيدي، وتنظيم وتحديد موضوعات المنتدى

 ؛المتحدثينو
o  ضعف مشاركة  ، وعدم االهتمام بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةمثل  متفرقةتحديات وعقبات

عدم اعتماد مخرجات الجوالت األربع السابقة للمنتدى من قبل ، والحكومات العربية في المنتدى
قصور في الصيغة الحالية و ،ضعف االهتمام بشمولية المنتدىو ،صناع القرار في المنطقة العربية

  .عدم وجود آليات لتقييم أثر المنتدى إقليمياً ووطنياً  و ،ن أجل اعتماد مواقف موحدةلالجتماعات م
 

 :حول ما يلي النقاشات وتمحورت التحديات والصعوباتموضوع تداول المشاركون 
 
، ومن ضمنها آليات التحديات المتعلقة باألعمال اللوجستية وتأمين الموارد المالية لفعاليات المنتدى (1)

المنتدى وما يترتب عليها من أعباء مالية لالستضافة وتمويل المتحدثين والمشاركين استضافة 
 .ومستلزمات لوجستية

وعدم التزام  التحديات المتعلقة بتحديد المواضيع الرئيسية للمنتدى وبرنامجه وورش العمل فيه (6)
يات المتعلقة ، باإلضافة إلى التحدالكثير من أعضاء اللجنة االستشارية بالمهام المنوطة بهم

  .بالتغطية اإلعالمية ونشر مخرجات المنتدى بشكل مناسب لتوسيع دائرة التأثير
 .التنسيق ما بين المكونات الرئيسية للمنتدىبالالمركزية الشديدة وصعوبة التحديات المتعلقة  (1)

 التي وضعتها المنظمتانليات والوثائق آلجميع ااالطالع على فريق العمل وطلبت اإلسكوا من 
بما حولها  همذلك إلبداء مقترحاتوالسنوية في ضوئها  ياتالمنتدلتنظيم العمل والتي جرى تنظيم 
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استعراض تجارب المنتديات  المشاركون تطوير المنتدى في مرحلته التالية، وطلبعملية يسهل 
 .اإلقليمية األخرى من أجل االستفادة منها

 
مبادرة تطوير المنتدى لحين االنتهاء من معلقة  السابقةكافة مكونات المنتدى أن أعمال وبالرغم من 

موضوع في ، تداول المشاركون (6161مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت إعالن انظر )
عمل فريق  التوازي مععلى  هذا العام لمنتدىعقد االجتماع السنوي الخامس لإعادة النظر في إمكانية 

يؤثر سلباً قد مما  6112نقطاع في عقد المنتدى في عام التجنباً ل وير المنتدىمبادرة تطالتعاون الفني ل
توازي ألسباب عدة العمل على العدم فعالية  فيتداول جرى الو. على مسيرته وأثره في المنطقة العربية

دمج فريق عمل المبادرة مع اللجنة االستشارية نظراً الختالف نوعية العمل  مالءمةعدم منها )
على الحضور وأكد  .(ومنها ضيق الوقت حتى نهاية العام والمخرجات المنتظرة من كل من الفريقين

حتى يتسنى إطالق الدورة القادمة  االنتهاء من أعمال مبادرة تطوير المنتدى في أقرب وقت ممكنأهمية 
 ..ع العام القادم على نسق جديد يتجنب الصعوبات التي واجهتها الفترة السابقةفي مطل
 

جتماع بديل عن الاإلسكوا وجامعة الدول العربية تنظيم النظر في إمكانية رح وفي هذا اإلطار، اقتُ 
 العرباالتصاالت مجلس وزراء المكتب التنفيذي لاالجتماع السنوي الخامس للمنتدى على هامش أعمال 

؛ ، مما يجنب فكرة اإلنقطاعسنوات القادمةأو خمس هدف إطالق المرحلة الجديدة للمنتدى للعشر ب لقادما
ترسل إلى المجتمع الدولي لإلنترنت  ةحول مجريات المبادرمفتوح بإعداد بيان  المنظمتين قياممباركة مع 

 .سم المنتدىاب قبل نهاية العام
 

 قدراتالالتحسينات المستقبلية المقترحة واحتياجات بناء    -دال 
 

بناء قدرات لحتياجات االالتحسينات المستقبلية المقترحة وتداول المشاركون في هذه الجلسة حول 
وقدم خاللها السيد   .سيرورة أعمال المنتدىالتي بدورها يمكن أن تعزز من أصحاب المصلحة المتعددين 

التحسينات المستقبلية المقترحة بغية تعزيز سيرورة  محاور أهمبمنصور فرح عرضاً تضمن الئحة 
 :المتعلقة بما يلي ، وهيأعمال المنتدى العربي

 
o مباشرة للمنتدىالهداف تحقيق األ 
o حوكمة اإلنترنت في ضوء أهداف خريطة الطريق 
o  القراراتهيكلية المنتدى والصالحيات واتخاذ 
o  المنتدىتمويل 
o برامج ومواضيع المنتدى 
o األمور التنظيمية للمنتدى 
o تفعيل نتائج المنتدى 
o تقييم أثر المنتدى 
o بناء قدرات أصحاب المصلحة المتعددين 
 

  :وبعد المداولة جرى االتفاق على دمج المحاور بحيث يمكن تصنيف التحسينات في خمسة محاور هي
 

 نترنت؛وارتباطها بحوكمة اإل أهداف المنتدى (1)
 ؛هيكلية المنتدى وآليات العمل (6)
 ؛والتنظيم التمويل (1)
 ؛محتوى المنتدى ومخرجاته (4)
 .Outreachالتواصل واإلعالم  (2)
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 :والمتعلقة بالمحاور الخمسة المذكورة أعاله المشاركوناقترحها  التحسينات التي وفيما يلي أهم
 
 أهداف المنتدى وارتباطها بحوكمة اإلنترنت (1)

o  بحيث يتم عرض ه اتخاذ نفس مسار تأسيس المنتدى في عملية تنفيذ مبادرة تطويرالنظر في
واعتمادها كوثيقة مجلس الوزراء العرب لمباركتها على لمبادرة التطوير الوثيقة النهائية 
 عام التأسيسي للمنتدى فيبيروت عن مؤتمر  جتنتالتي الوثيقة التأسيسية محدثة وبديلة عن 

6116. 
o  التركيز على اعتماد وتطبيق المبادىء األساسية التي اعتمدتها قمة جنيف بشأن إدارة اإلنترنت

 .المتعددينأصحاب المصلحة  كافة مشاركةوالتي تركز على الشفافية والديمقراطية و
o وقابلة للقياس من  إضافة التحسينات على أهداف المنتدى بحيث تشمل أهدافاً محددة وواقعية

 .خالل مؤشرات
o خرىاأل منتدياتلحوكمة اإلنترنت والالمنتدى العالمى تحديد أنشطة المنتدى المرتبطة ب. 

 
 هيكلية المنتدى وآليات العمل (2)

o مما يساهم في استدامة مل في إطاره عالآليات وللمنتدى المنظومة الحالية وتبسيط  تحسين
 .ومصادر التمويل ألنشطته تهعملي

o ومن ضمنها ، لكل من مكونات المنتدى وآليات عمله توصيف األدوار والمهام والصالحيات
واللجنة االستشارية ورؤسائها ولجانها، والمجتمع والجهة المضيفة األمانة و المظلةمنظمتي 

وثائق لل وتقديم اقترحات التحسيناتمراجعة  ؛ باإلضافة إلىالعربي لحوكمة اإلنترنت باإلجمال
 .(وثائق مرجعية آلليات المنتدى: نظر ثالثاً ا)المنتدى مرجعية لعمل ال

o المبادىء األساسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في عمليات حوكمة تعزيز االلتزام ب
 .وتحسين هيكلية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت اإلنترنت

o  في إطار المتابعة على أعماله ومراجعتها بهدف يتم تطبيقها وضع آلية لتقييم عمل المنتدى
 .تتصف باالستمرارية المنهجية الذاتية للتطويرإيجاد 

 
 التمويل والتنظيم (3)

o  شكل مستمربواجتماعه السنوي  أنشطته من فعالية تمويلالتسويق الذكي للمنتدى بحيث يساهم. 
o  تمويل مشاركة ة همينظراً أل ه،احتياجاتالمشاركة في المنتدى وبرنامج من  التركيز على

 .ذاتياً  هتوالخبراء في أعمال المنتدى وعملية تطوير منظوم المتحدثين
o الة وشفافة إلدارة الموارد المالية في عملية جية مبسطة هاعتماد من تنظيم المنتدى والتخطيط وفع 

  .ألنشطته
 

 محتوى المنتدى ومخرجاته (4)
o  وجلسات مطروحة للنقاش وورش عمل تحديد المحتوى من مواضيع عملية التشديد على أهمية

 .لمنتدىلة يموازالنشطة رئيسية للمنتدى السنوي، باإلضافة إلى األ
o الرئيسية التي تنتج عن استخراج الرسائل اعتماد آلية لتوثيق محتوى المنتدى من حوار و

في  تصل إلى راسمي السياسات وكافة أصحاب المصلحةبحيث ونشرها المنتدى الحوارفي 
 .المنطقة العربية

o  العناية في اختيار المتحدثين في المنتدى وأنشطته المختلفة بحيث يكون االختيار مبنياً على
 .محددة وواضحةوشروط معايير 

 
 (Outreach) التواصل واإلعالم (5)
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o  مجموعة جديدة من الجمهور من خالل وسائط اإلعالم المختلفة وأصحاب المصلحة النفاذ إلى
 .المتعددين

 
 هيكلوباإلضافة إلى ما تقدم، اقترح بعض أعضاء فريق عمل مبادرة تطوير المنتدى أن يتم وضع 

التي الرئيسية  لمحاورشامالً ل، بحيث يكون التطوير ينتج عن مبادرةوف للتقرير الذي سمبدئي 
 هذاويعطي . مع إمكانية تطويره خالل فترة اإلعداد من قبل أعضاء الفريق المشاركين سيتضمنها
رت الهيكل ، األشهر القادمةخالل عليه األعضاء ل عمل يسهيشكل نقطة انطالق لتاه ولمحتومبدئياً  اً صوُّ

من خالل نتائج االستبيان بالسترشاد االبعض  طلبو .القادممراجعته في االجتماع من أجل تمكين 
 .المخصصة لملئهاستخال  تقارير دورية من بيانات االستبيان خالل الفترة 

 
 مجموعات تشكيلفي نفس السياق، ومن أجل متابعة العمل على هذه المقترحات التحسينية، تم اقتراح 

عمل مبادرة تطوير المنتدى للعمل على المواضيع الخمسة المذكورة  فرعية من أعضاء فريق عمل
وتوزع المشاركون خالل الجلسة .  واقتراح التحسينات الالزمة لعملية المنتدى في مرحلته التالية، أعاله
. 6112أكتوبر /األول تشرين 61 لغاية األعضاء النضمام مفتوحاً  الباب ويبقى، هذه المجموعاتعلى 

 :وأعضائها الفرعية العمل لمجموعات الئحةويبين الجدول التالي 
 

 *ألعضاءاالئحة  الفرعية مجموعات العمل

وارتباطها  أهداف المنتدى
 بحوكمة اإلنترنت

، عالن غازي، سؤدد اسماعيل، منال اسماعيل، (منسق)شارل شعبان 
، زينة بوحرب، إباء عويشق، إيفون حنان بوجيميلعرج زروقي، 

 سليمان

طنة الفارسي، باهر عصمت، ا، رضا قلوز، ف(منسقة)زينة بوحرب  هيكلية المنتدى وآليات العمل
منال اسماعيل، كريستين عريضة، هشام أبو اليزيد، فيصل البيولي، 
عالن غازي، عبد الجليل القباطي، عادل عبد الصادق، منى سهر، 

 ، لعرج زروقي، إباء عويشقحنان بوجيمي

، محمد الذهلي، كريستين عريضة ، باهر (منسق)فيصل البيولي  والتنظيم التمويل
 زينة بوحرب، إيفون سليمانعصمت، 

، عبد الجليل القباطي، منى سهر، لعرج زروقي، (منسق)رضا قلوز  محتوى المنتدى ومخرجاته
مي، زينة يهشام أبو اليزيد، محمد الذهلي، قميتي بدر الدين، حنان بوج

 بوحرب

 التواصل واإلعالم
(Outreach) 

فاطنة ، زينة بوحرب، عالن غازي، (منسق)عادل عبد الصادق 
 الفارسي، قميتي بدر الدين

 .األعضاء اللذين انضموا إلى المجموعات بعد االجتماع جميعشمل ت* 

 
 كانون 1 قبل محور بكل الخاصة مقترحاتها لتقدموسوف تعمل هذه المجموعات بعد تشكيلها النهائي 

 لتقرير األولى المسودةومن المأمول أن يقوم رئيسي فريق عمل المبادرة بإعداد  ،6112ديسمبر /األول
 مراجعته لتمكين 6112ديسمبر /األول كانونفي النصف األول من  AIGF2020مبادرة تطوير المنتدى 

وسوف .  6112ديسمبر /كانون األول 66-61المزمع عقده في  العمل لفريق الثالث االجتماع خالل
ولمدة  ،عليه العموم مالحظات على للحصول واسع نطاق وعلىبعدها  للتقرير الثانية المسودة تنشر

وفي هذا السياق، . 6112ديسمبر /كانون األول أواخرفي المزمع أن يكون تاري  إعالنه شهر واحد من 
العتماد المسودة  6117فبراير /لفريق عمل مبادرة تطوير المنتدى في شباط اً رابع اً عقد اجتماع يمكن

 .مرحلته التاليةفي العربي المنتدى النهائية لتقرير مبادرة تطوير 
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والوسائط التي سيستخدمها الفريق لتمكين األعضاء من العمل  مجموعات الفرعيةوحول أسلوب عمل ال
اجتماعات افتراضية و من خالل مراسالت بالبريد اإللكتروني ان تكون، اتفق على بشكل متواصل

أجل بلورة المقترحات حول كٍل من لمناقشة مقترحات التحسينات والتقارير الدورية للنتائج االستبيان من 
 .المحاور وتقديمها في الموعد المحدد

 
 عملاللفريق  مسار العمل والخطة الزمنيةمراجعة    -هاء 

 

التعاون الفني  مراجعة مسار العمل والخطة الزمنية لفريق عملوتناول هذا البند من جدول األعمال 
 .11و  2وكان التحديث لتواري  األعمال المذكورة بين البند ، لتطوير عملية المنتدى

 

 التاريخ المقترح مسار العمل

 14/17/6112 (Co-chairs)إعداد االستبيان ومكوناته من قبل الرئيسين  -1

 11/11/6112 مبادرة لتنفيذ الفني التعاون عملتعميم االستبيان على أعضاء فريق  -6

 11/11/6112 لمناقشة االستبيان بشكله األولي (WebEx) افتراضي اجتماع -1

تلقي مالحظات أعضاء فريق العمل حول االستبيان ومراجعتها وفقاً  -4
 لهذه المالحظات

11/11/6112 

مراجعة االستبيان على ضوء المالحظات والمناقشات وتوزيعه على  -2
 فريق العمل

11/11/6112 

 12/11/6112 االستبيان المعدلثاني لمناقشة  (WebEx) افتراضي اجتماع -2

أخذاً باالعتبار المالحظات األخيرة  تجهيز االستبيان بشكله النهائي -7
 النهائية واختباره بحيث يكون جاهزاً للنشر اإللكترونية صيغتهوب

61/11/6112 

تعميم االستبيان على المسارات المختلفة مع تحديد فترة زمنية لتلقي  -8
 المستهدفةالردود عليه من الجهات 

61/11/6112 

االجتماع الثاني لفريق العمل كورشة عمل مخصصة لالستبيان،  -1
لتعزيز مساهمة كافة ( فتراضيةا)وتتضمن إجراء مشاورات مفتوحة 

 أصحاب المصلحة في اإلجابة على االستبيان

11-11/11/6112 

 11/11/6112 .غالق باب تلقي المدخالت على االستبيانإ -11

االستبيان وصياغة التقرير المتعلق بنتائجه من قبل حليل حصيلة ت -11
 الرئيسين لعرضه على فريق العمل إلبداء المالحظات

11/11-12/16/6112 

 66/16/6112-61 لمناقشة التقرير واعتماد نتائجه  عملال االجتماع الثالث لفريق -16

-61/16/6112 عليقات العموم حول نتائج عمل الفريقت -11
61/11/6117 

 2017فبراير /شباط .العتماد التقرير النهائي العمل لفريق واألخير الرابع االجتماع -14

 

 االستشارات في الندوة االفتراضية المفتوحة حول أثر المنتدى وسيناريوهات المستقبل- ثانياً 

 
تشرين  16المفتوحة التي عقدت في الستشارات لاالفتراضية أعمال الندوة السيد خالد فودة افتت  
شخصاً عن  11ما يقارب اليوم الثاني لالجتماع موضوع هذا التقرير، وبمشاركة  6112 أكتوبر/األول
وغير األعضاء في فريق  أصحاب المصلحة المتعددينوهم من الخبراء  WebExعبر منصة الـ بعد 

دى عرضاً حول المنت الندوةهذه وتناولت . AIGF2020عمل التعاون الفني لمبادرة تطوير المنتدى 
وجلسة للمشاورات المفتوحة ولما تم في إطارها من أعمال منذ إطالقها،  مبادرة تطوير المنتدىلوموجزاً 

مع المشاركين في الندوة االفتراضية للحصول على آرائهم والتداول في مالحظاتهم، باإلضافة إلى 
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تحديد أثر المنتدى و استعراض لمكونات االستبيان الذي نشر ضمن مبادرة تطوير المنتدى بهدف تقييم
 .سيناريوهات المستقبل

 
 همبادرة تطويروعرض حول المنتدى - ألف

 
مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت   لخيوقدم السيد منصور فرح في هذه الجلسة عرضاً 

AIGF2020  من قبل  في ختام المنتدى الرابع ببيروت 6112ديسمبر /كانون األول 11في التي أعلنت
ضرورة قيام اإلسكوا وجامعة الدول العربية، كمنظمتي مظلة  حينئذ وتبيَّن. المكتب التنفيذي للمنتدى

للمنتدى، بمراجعة سيرورة عمل المنتدى في الوالية األولى وتقدير أثره على سياسات حوكمة اإلنترنت 
 :من خالل في المنطقة العربية

 ؛في ضوء الدروس المستقاة 6112بعد عام لمرحلة ما  التحسينات الالزمةدراسة  –
وشفافية وال  وتنسيقاً  بحيث تصب  أكثر تعاونية وتوازناً  كيفية تفعيل منظومة المنتدىالنظر في  –

 ؛سي ما ما يتعلق بتوصيف األدوار وتحديد مهام مختلف الشركاء
 .والعالميتعزيز استدامة المنتدى وأثره في المنطقة العربية ودوره على الصعيد اإلقليمي  –
 

إلدارات ا ات إلىدعووجهت  تنفيذ المبادرةدعم منظمتي المظلة في تشكيل فريق عمل لونظراً لضرورة 
انتقاء التعاون الفني، وجرى  العربية لترشي  خبراء في مجال حوكمة اإلنترنت لتمثيلها في فريق عمل

لالنضمام إلى ...( مجتمع تقني، مجتمع مدني، أكاديميا، )خبراء في حوكمة اإلنترنت من فئات مختلفة 
 :ه بما يليمهاموحددت  6112مايو /أيار 12في  شكل فريق عمل التعاون الفنيو. فريق العمل
 ؛6111الوالية األولى للمنتدى، في ضوء أهداف خريطة الطريق  إنجازاتدراسة  –
 ؛على سياسات حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربيةأثر المنتدى تقييم  –
 ؛التي صاحبت الوالية األولى للمنتدى التحدياتبحث  –
  .6161على المنتدى في واليته الثانية التي يمكن أن تستمر حتى عام التحسينات اقتراح  –
 
 :حيث في القاهرة 6112مايو /أيار 11-61في الفترة  (األول)لالجتماع فريق العمل عي دُ 

o ؛لفريقل ينتم اختيار رئيس  
o  ه؛لعمل الفريق ووسائط عملنوقشت الخيارات المختلفة 
o  ُ؛للمنتدى( 6112-6116)دد االستبيان كأداة أساسية في تقييم المرحلة األولى ح 
o  ُضعت مواصفات وهيكلية لالستبيان بغية استقصاء آراء أصحاب المصلحة المتعددين بشأن و

 ؛( 6161-6112)تقييمهم للمرحاة األولى ورؤيتهم للمرحلة الثانية 
o  ُملضع جدول زمني للعو. 

 
نوقشت المسودة خالل اجتماع افتراضي و مسودة لالستبيان من قبل الرئيسين ُحررتمنذ ذلك الحين 

صدرت نسخة معدلة لالستبيان تأخذ المالحظات أُ ، وعبر البريد اإللكترونيحولها وأرسلت مالحظات 
أصدرت النسخة ثاني، و نوقشت النسخة المعدلة في اجتماع افتراضي، ووالمناقشات بعين  االعتبار
وسيبقى  2/11/6112أطلق االستبيان يوم الخميس و. SurveyMonkeyالنهائية ووضعت بصيغة 

فتراضية االندوة ال هذه عقد حالياً االجتماع الثاني للفريق الذي يتضمنيُ و. 11/11/6112مفتوحاً حتى 
(Webinar )وسيناريوهات المستقبل لالستشارات المفتوحة حول أثر المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت. 
 

وبهدف إعالم المشاركين في االستشارات المفتوحة بأسلوب ومنهجية تصميم االستبيان، أعاد السيد 

لإلنجازات واآلثار اإليجابية المحتملة للمنتدى في مرحلته األولى، عرضاً موجزاً  منصور فرح تقديم

مدى ؛ مباشرة للمنتدىالالسبعة  هدافاأل جازمدى إن: والتي يؤمل أن تُحدد من خالل االستبيان، وأهمها

بحوكمة اإلنترنت في ضوء أهداف خريطة  المرتبط التقدممدى إنجاز ؛ ملموسةاألمور ال من عدد إنجاز
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، زيادة الوعي حول أهمية حوكمة اإلنترنت لدى متخذي القراروفي  التنمية؛ وأثر المنتدى في الطريق

التعاون مع المنظمات ذات األهداف في ، والمنطقة العربية ر عمليات حوكمة اإلنترنت فييتطوفي و

التحسينات المستقبلية المقترحة بغية تعزيز سيرورة أهم محاور كذلك سرد و .اً ووطني اً المماثلة إقليمي
 .أعمال المنتدى العربي

 
 أراء الخبراء المشاركين من مجتمع اإلنترنت العربي  -باء

 
 :المشاورات المفتوحة عدد من المالحظات والمداوالت، وكان أبرزها ما يلي ندوةوتناولت 

وليس فقط على المستوى الوزاري  العربية الدول رؤساء مستوى على للمنتدى دعماقتراح إيالء  (1)
نظراً ألهمية اإلنترنت وشؤونها على المستوى العالمي وضرورة تعزيز المعرفة حول اإلنترنت 

 .القطاعاتو النطاقات كافة على
 النتائج على والتعويل ،تنفيذ مبادرة تطوير المنتدىضمن  االفتراضية الندوة عقد بأهمية التنويه (6)

في فترة العشر سنوات التالية، واالستعداد لدعم كافة  المنتدى تحديث أجل من منها المتوقعة
 .أنشطته

المجتمع التقني و األكاديميا من وخاصة المصلحة أصحاب كافة دعوة المبادرة رعاة على التمني (1)
المعني بتنفيذ المبادرة،  وقطاع األعمال لتقديم ترشيحاتهم من الخبراء لالنضمام إلى فريق العمل

التوازن  بدالً من االعتماد فقط على انتقاء األشخا  وتعيينهم في الفريق، وذلك من أجل مراعاة
 .المنتدى عملفي  الشفافيةو
، وخاصة عندما يستطيع المنتدى عملية في العربية اللغة استخدام لتعزيز الحاجة على التشديد (4)

 . المتحدث استخدام اللغة العربية
وتنفيذها  السيبرانية القوانين وتطبيق وإعداد اإلنترنت خالل من المعرفة تعزيز أهمية على التشديد (2)

 .األمني المستوى على القانون واسترجاع على المستوى الوطني
مجلس بأهمية إدراج موضوع المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت على جدول أعمال  التنويه (2)

 باالقتصاد المعنية الوزارات من مجموعة وومشاركة ،الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات
 .في أعماله ةواالجتماعي يةوالشؤون القانون

 العقبات أحد شكل قد الموضوع ذاإذ أن ه المنتدى تمويل لعملية حلول إيجاد أهمية على التشديد (7)
 اإلسكوا أنشأته الذي الصندوق حساب تطوير في النظر من بد وال السابقة، المرحلة في الرئيسية
 في المتعددين المصلحة أصحاب من الشركاء من المساهمات لجمع 6114 عام في الغاية لهذه
 .العربية المنطقة

 يجب التي ذات األولوية المواضيعالمشاورات المفتوحة من أجل تحديد  علىأكبر  بشكل االعتماد (1)
 ضمان أجل من وذلك السنوي، للمنتدى التحضير إطار ضمن االستشارية اللجنة عليها تعمل أن

من جهة وبالقضايا المطروحة عالماً من جهة  العربية المنطقة باحتياجات المواضيع هذه ارتباط
 .أخرى

 وضع خالل منخبراء جدد  إشراكعملية المنتدى و فياجتذاب عدد أكبر من المشاركين  أهمية (1)
 المجتمعات لدى الرقمية الثقافة تطوير من يعزز مما واإلعالم، للتسويق فعالية أكثر استراتيجيات
 .وتعزيز المعارف في قضايا حوكمة اإلنترنت العربية

الوطنية واإلقليمية من جهة وفيما بينها  اتالمنتدي بين فيما التواصل آليات تعزيز ضرورة (11)
والمنتدى العالمي من جهة أخرى وذلك من أجل تعزيز نهج البدء من القاعدة إلى القمة الذي يعتبر 

 .اأحد مباديء عمل منتديات حوكمة اإلنترنت منذ انطالقه
لتكون  الوطنية المنتديات وتطوير إطالق تحفيز في العربي المنتدى دور أهمية على التأكيد (11)

 الوطنية األولويات تحديد فيالشباب والمرأة  وخاصةالمحلية  جتمعاتالمنصة للحوار وإشراك الم
 .اإلنترنت بحوكمة المتعلقة
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من خالل وضع آليات تتسم بالشفافية وتضمن  للمنتدى الداخلي العمل لتطوير الحاجة على التأكيد (16)
 .استدامة الجهود في سبيل تطوير المنتدى وفعالياته وتعزيز أثره في المنطقة العربية

بحيث تكون أكثر تأثيراً في  للمنتدى السنوي االجتماع مخرجات من االستفادة تعزيز ضرورة (11)
 .عملية تعزيز الوعي وصناعة القرار

في إطار عمل المنتدى العربي وخاصة فيما يتعلق بتعزيز وتمكين  اتالقدر بناء على التركيز (14)
 من العالمي المنتدى إلى أفكارهم بإيصالأصحاب المصلحة المتعددين، وخاصة الشباب والمرأة، 

 الشروطتتوافق مع  بحيثمن ورش عمل وجلسات موضوعية  لمقترحاتهم الجيد اإلعداد خالل
 .لهذا الغرض الموضوعة

العربي وتنسيق الوثائق والمعلومات الموجودة عليها  للمنتدى موحدة إلكترونية منصة توفير أهمية (12)
 .وتعكس كافة فعاليات ومخرجات المنتدى بحيث تكون شاملة

 وعلى ،www.igfarab.orgنشر االستبيان على موقع المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت  أهمية (12)
 الصعيد على فيه الواسعة المشاركة وتشجيع <www.lasportal.org>موقع جامعة الدول العربية 

 .الوطني
 منصة إنشاء هو الألولى مرحلته في العربي المنتدى إنجازات أهم من أن المشاركون اعتبر (17)

في قضايا حوكمة اإلنترنت، إال أن األثر  المعنيين المصلحة أصحاب كافة تضم المفتوح للحوار
 المنطقة في عمليته وأعاقت واجهته التي التحدياتحداثة إنشاءه وعدد من اليزال ضعيف بسبب 

 .العربية
وما العربي نوه أحد المشاركين من المجتمع التقني بجهود القائمين على مبادرة تطوير المنتدى  (11)

، وأكد على تفُهمه بأن ثقافة الحوار آلراء أياً كان تباينهالتلقي كافة افي الحوار لمسه من انفتاح 
نقلة هي في حد ذاتها من جهة أخرى من جهة وبقية أصحاب المصلحة العربية بين الحكومات 

 .في طور النمونوعية حتى ولو كانت 
 

 استعراض مكونات االستبيان وكيفية ملئه- جيم
 

على  SurveyMonkeyلكيفية ملء االستبيان باستخدام منصة  اً سريعو اً حي اً م السيد فرح عرضدقو
وأكد أن بعض حقول الصفحة  .<https://www.surveymonkey.com/r/AIGF2020survey>: الرابط
وبالتالي يمكن للمجيب على  ،إجبارية ولكن باقي الحقول اختيارية( لبيانات التعريفيةالخاصة با)األولى 

كذلك أكد أنه باإلمكان ملء االستبيان على . بمحتواهاعلى األسئلة التي له دراية فقط االستبيان اإلجابة 
جهاز ذاته، وفي كل جلسة يبدأ اإلدخال تلقائياً من النقطة التي في جلسات متتالية باستخدام الومراحل 

بيان كامالً ويعتبر ملء االست. توقف عندها في الجلسة السابقة، ويمكنه إعادة النظر في األجوبة السابقة
 .في الصفحة األخيرة" تم"لدى الضغط على زر  ونهائياً 
 

وبدء السيد فرح بعرض محتوى االستبيان المتعلق بإإلنجازات واألثر، ثم تطرق لموضوع التحديات 
حول هذه  الحوار فت ، طالباً من المشاركين والمعوقات التي واجهت المنتدى في مرحلته األولى

 :أبرز المالحظات كما يلي توجاء.  رحاتهم للتحسين، وتقديم مقتالمواضيع
 
 حوكمةلقمة العالمية لمجتمع المعلومات في عمليات لتطبيق المبادىء األساسية  التأكيد على أهمية (1)

 المتعددة المجتمع شرائ  بإشراك المتعلقة تلك وخاصةوفعاليات المنتدى العربي،  اإلنترنت
من خالل هيكليات عمل بسيطة وغير مركزية تخضع  وشفافة ديمقراطية بطريقة األطراف

 (.بالعربية ،باإلنكليزية: من برنامج عمل تونس 16-76 فقرة)لمراجعة دورية 
حديد األدوار لكل جهة في العمل وي واالنسيابية المرونة يضمن شبكي بشكل الهيكلة إعادة ضرورة (6)

 باإلضافة األدوار، هذه فهم في الحالية الصعوبات تذليل أجل من وذلكمشاركة في عملية المنتدى 
 .وغيرها واالستضافة التمويل مواضيع تتضمن واضحة تنظيمية آليات وضع إلى

http://www.igfarab.org/
http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.doc
http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1-ar.doc
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 انخراط أجل من باستمرار يعمل عمل فريق وتشكيل القدرات بناء مكون على التركيز أهمية (1)
 أيام تمويل خالل من اإلنترنت حوكمة موضوع في الوطني المستوى على المصلحة أصحاب
 .متخصصة دراسية

بحيث تكون مرجعاً ليس فقط  المنتدى باسم واألبحاث الدراسات استصدار أهمية على التركيز (4)
للمشاركين وإنما لجميع المعنيين في قطاع حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية، مما يساهم أيضاً 

 .في التحسين المستمر للمنتدى
بحيث تكون أكثر  ومواضيعه السنوي المنتدى عمل برنامج إعداد عملية على تحسينات اقتراح (2)

 طرح من المصلحة أصحاب كافة يتمكن بحيث ترنتة اإلنشمولية وانفتاحاً على مجتمع حوكم
 .أولوياتها بتحديد االستشارية اللجنة تقوم أن قبل المواضيع

وما تتطلبه هذه  والمصداقية الخبرة ذوي من السنوية المنتديات في المتحدثين اختيار بأهمية التنويه (2)
 .العملية من تمويل للمشاركة

وأخباره على المستوى  المنتدى مخرجات ونشر اإلعالمي للتسويق عمل فريق تشكيل أهمية (7)
 .الوطني واإلقليمي والدولي

ً  أكثربحيث تكون وعملية تشكيلها  للمنتدى االستشارية اللجنة دور تفعيل على التركيز (1)  انفتاحا
 في القمة إلى القاعدة من نهج تطبيق تمكين أجل من المنتدى عمل إطار في محددة مهام وذات
 هذه أعضاء دور تفعيل إلى باإلضافة ،المتعلقة باالجتماع السنوي للمنتدى القرارات اتخاذ عملية
على  تعتمد للعضوية قواعد وصياغةوتوصيف  بأعمالهاالمشاركة بلتزامهم اعلى  التشديدو اللجنة

 انضمام وتشجيع للجنة التلقائي بالتطوير يسم  مما أعمالها،والمساهمة في  اللجنةالمشاركة في 
 .الخبراء من الجديدة الوجوه

 المتعلق البند مناقشة تفعيل، وضرورة المنتدى في العربية الحكومات مشاركة فعالية تعزيز (1)
 ضمن وتطويره العربي المنتدى مخرجاتالضوء على  إلقاءو اإلنترنت لحوكمة العربية باألنشطة
من أجل أن تلقى مواضيعه ورسائله األهمية المرجوة من  العرب الوزراء مجلس أعمال جدول

 .الحكومات
 في القمة إلى القاعدة من نهج تطبيقو العربي المنتدى فعاليات في األعمال قطاع مشاركة تعزيز (11)

 المتحدة األمم بمنظومة يرتبط بدوره الذي ه بالمنتدى العالميوخاصة نظراً الرتباط عمليته،
 .بناًء على اإلجماع الدولي حوله الهام الدور تعطيه التي العامة وجمعيتها

 
 تنظيم االجتماع والحضور-  ثالثاً 

 
ورشة العمل حول استبيان تقييم أثر المنتدى وتطويره واالجتماع الثاني لفريق التعاون الفني  تعقد

.  6112 أكتوبر/تشرين األول  11إلى  11من  في جامعة الدول العربية، القاهرة، AIGF2020لمبادرة 
التقدم المحرز في و AIGF2020ه مبادرة تطويرو حول المنتدى موجزةبلمحة األعمال المنظمون  استهلو

ً  41 األعمالشارك في و. لمبادرةلالتعاون الفني عمل فريق تنفيذ هذه المبادرة من خالل   شخصا
 اً مشارك 14و ، رةدمباللالتعاون الفني  عملمن فريق  عضواً  11، ضموا باإلجمال على مدة ثالثة أيام

 .  6قائمة المشاركين في المرفق توفر تو، في الندوة االفتراضية لالستشارات المفتوحة
 

التعاون فريق عمل  ،سكوا وجامعة الدول العربيةباالضافة إلى فريقي عمل اإلالحدث، في هذا  شارك
ممثلين عن كافة أصحاب المصلحة المتعددين يتضمن الذي ، AIGF2020لمبادرة تطوير المنتدى الفني 
ومشاركون في الندوة االفتراضية لالستشارات المفتوحة  عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنتفي 

وذلك استئناساً بما جرى على الصعيد العالمي قبيل تمديد  من مختلف فئات مجتمع حوكمة االإنترنت،
 .ة اإلنترنتالوالية الثانية للمنتدى العالمي لحوكم
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 آلليات المنتدى وثائق مرجعية-  رابعاً 
 

 (جري العمل بها) للمنتدى تأسيسية وثائق- ألف
 (بإشراك مجتمع اإلنترنت العربي جامعة الدول العربيةأو أعدتها اإلسكوا )

 

( 6111) واألهداف والمبادئ العام اإلطار: اإلنترنت لحوكمة العربية الطريق ريطةخوثيقة  (1)
 (باإلنكليزية، بالعربية: الرابط)

 (الرابط) (6111) اإلنترنت مةلحوك اإلقليمية الطريق خارطة حول الخبراء اجتماع تقريـر (6)

 ،61 الدورة 6111 لعام والمعلومات االتصاالت وزراء لمجلس التنفيذي المكتب اجتماعيتقرير (1)
 العربية الدول جامعة أقرت والتي( الصفحة على التقرير) ،11 والدورة ،(الصفحة على التقرير)

 وزراء مجلس وتقرير.  العربية المنطقة في اإلنترنت لحوكمة الطريق خارطة مبادرة فيهما
 على المتوفر 12 الدورة تقرير من 67   ،1 البند) للمجلس 12 الدورة المعلوماتو االتصاالت
 (.الصفحة

  االجتماع تقريـر من العربية المنطقة في اإلنترنت حوكمة مستقبل -باء البند ثالثاً، الجزء (4)

https://www.unescwa.org/ar/node/14949  

 ،ودولياً  إقليميا اإلنترنت لحوكمة الشامل العربي التعاون تفعيل  نحو - العرب الفرقاء نداء (2)

http://css.escwa.org.lb/ictd/1301/16.pdf    (الرابط) 

 11 والدورة 61 للدورة والمعلومات االتصاالت وزراء لمجلس التنفيذي المكتب اجتماع تقرير (2)
  ،6111االنعقاد  لعام

fice.aspx?RID=13http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/McouncilExecutiveOf  

 ،67   ،1 البند ،والمعلومات االتصاالت وزراء لمجلس 15 الدورة تقرير (7)
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCycleDetails.aspx?RID=103&CID=13#tab0   

 11بياروت، )اإلسكوا حول المؤتمر التشاوري لتأسيس المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنتت تقرير (1)

https://www.unescwa.org/publications/report-  (:6116فبرايااااار /شاااااباط 1 -ينااااااير /كاااااانون الثااااااني

forum-governance-internet-arab-establish-consultations-public-and-conference  ر المؤتم مخرجات وثيقة

 ، باإلنكليزيااةمتااوفرة فااي تقرياار المااؤتمر   التشاااوري لتأساايس المنتاادى العربااي لحوكمااة اإلنترناات

 .بالعربيةوعلى موقع المنتدى 

 

 (جري العمل بها) وثائق تنظيمية للمنتدى  -باء
 (واللجنة االستشارية ىبشكل رئيسي أو بالتعاون مع أمانة المنتدوضعتها منظمتي المظلة )

 

وأعمتال   ألعمتال المنتتدى العربتي لحوكمتة اإلنترنتت الناظمتة اآلليات منظمتي المظلة حول وثيقة (1)

  .6116خالل الدورة التأسيسية لعام  -  اللجنة االستشارية متعددة األطراف

 2115 – 2112اإلطتتتار المرجعتتتي لهيكليتتتة المنتتتتدى ومكوناتتتته وثيقاااة منظمتاااي المظلاااة حاااول  (11)

 .(بالعربية)

االجتمتتاع الستتنوي الرابتتع  للمنتتتدى لشتتروط المرجعيتتة الستضتتافة وثيقااة منظمتااي المظلااة حااول ا (11)

دليل استرشادي لتستهيل أعمتال إدارة اللجنتة االستشتارية و، 6114 – العربي لحوكمة اإلنترنت

https://www.unescwa.org/ar/node/14923
https://www.unescwa.org/publications/arab-regional-roadmap-internet-governance-framework-principles-and-objectives
https://www.unescwa.org/ar/node/14949
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilExecOfficeDetails.aspx?RID=53&CID=13#tab1
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCycleDetails.aspx?RID=103&CID=13#tab0
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCycleDetails.aspx?RID=103&CID=13#tab0
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCycleDetails.aspx?RID=103&CID=13#tab0
https://www.unescwa.org/ar/node/14949
http://css.escwa.org.lb/ictd/1301/16.pdf
http://isper.escwa.un.org/LinkClick.aspx?fileticket=eEhLP6tgSZ4%3D&tabid=153&language=en-US
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/McouncilExecutiveOffice.aspx?RID=13
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCycleDetails.aspx?RID=103&CID=13#tab0
https://www.unescwa.org/publications/report-conference-and-public-consultations-establish-arab-internet-governance-forum
https://www.unescwa.org/publications/report-conference-and-public-consultations-establish-arab-internet-governance-forum
https://www.unescwa.org/publications/report-conference-and-public-consultations-establish-arab-internet-governance-forum
https://www.unescwa.org/publications/report-conference-and-public-consultations-establish-arab-internet-governance-forum
http://igfarab.org/UploadedFiles/Documents/meeting.pdf
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فااي عمليااة التحضااير لعقااد االجتماااع الساانوي الثالااث للمنتاادى العربااي لحوكمااة  متعتتددة األطتتراف

 (.6114)اإلنترنت 

للمنتدى  اللجنة اإلستشارية متعددة األطراف نموذج الترشح لمنصب رئيس أو نائب رئيسوثيقة  (16)

 .6114لدورة  العربي لحوكمة اإلنترنت

إعتتادة تشتتكيل اللجنتتة االستشتتارية ألصتتحاب المصتتلحة للمنتتتدى العربتتي لحوكمتتة  ائق حااولوثاا (11)

 .6112 -لعضوية انموذج طلب و اإلنترنت

 – لحوكمتة اإلنترنتتتإعتالن تشتتكيل اللجنتة االستشتارية متعتتددة األطتراف للمنتتدى العربتتي وثيقاة  (14)

6112. 

للمنتتدى العربتي   نائتب رئتيس اللجنتة االستشتارية متعتددة األطترافورئيس  تسمية إعالنوثيقة  (12)

 6112لدورة عام  لحوكمة اإلنترنت

 

 (جري العمل بها) وثائق تنظيمية للمنتدى  -جيم
 (ومنظمتي المظلةبالتعاون مع أمانة المنتدى  وضعتها اللجان الفرعية في اللجنة االستشارية)

 

 (.6112) المشاركة منح ببرنامج المتعلقة الوثيقة (12)

 (.6114و  6111) الرعايةب المتعلقة الوثائق (17)

 (.6112) السنوي المنتدى فيتنظيم ورش العمل بالمتعلقة  الوثيقة (11)

 

 (بها العمل يجريلم ) االستشارية اللجنةلتجديد  مقترحةوثائق   -دال

ولم  بالتعاون مع منظمتي المظلة وأمانة المنتدى اللجنة االستشارية األولى للمنتدىوضعتها لجنة فرعية من )
 (يتاح المجال لمناقشتها

 

 (.6111) اللجنة االستشارية متعددة األطراف النظام الداخلي وثيقة مقترح مسودة 
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 (1)مرفق ال
 جدول األعمال وبرنامج االجتماع

 

 (للمبادرةالفني  ق عمل التعاونمخص  لفري)  2112أكتوبر /تشرين األول  11الثالثاء 

 االفتتاح واإلجراءات التنظيمية 11:11 –11:11

التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت   16:11 –11:11
AIGF2020 

 استراحة 16:11 –16:11

على سياسات حوكمة  هأثرو اإلنترنت إنجازات المنتدى العربي لحوكمة- 1جلسة ال 14:11 –16:11
 في المنطقة العربية اإلنترنت

 ستراحةا 14:11 –14:11

  التي واجهها المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت والصعوبات التحديات  -2جلسة ال 12:11 –14:11

لمنتدى امفتوحة حول أثر الستشارات افتراضية لالندوة :  2112أكتوبر /تشرين األول  12األربعاء 
 وسيناريوهات المستقبل ترنتنالعربي لحوكمة اإل

 AIGF2020مبادرة تطوير المنتدى عرض  16:11 –11:11

 استراحة 16:11 –16:11

 من مجتمع اإلنترنت العربي أراء الخبراء المشاركين 14:11 –16:11

 استراحة 14:11 –14:11

 وكيفية ملئهاالستبيان استعراض مكونات  12:11 –14:11

 (مخص  لفريق عمل التعاون الفني للمبادرة) 2112أكتوبر /تشرين األول  13الخميس 

المنتدى العربي، بغية  تعزيز سيرورة أعمال  المقترحة المستقبلية التحسينات -3 الجلسة 16:11 –11:11
 (1) احتياجات بناء قدرات أصحاب المصلحة المتعددينبما في ذلك 

 استراحة 16:11 –16:11

المنتدى العربي، بغية  تعزيز سيرورة أعمال  المقترحة المستقبلية التحسينات -4 الجلسة 14:11 –16:11
 (2) احتياجات بناء قدرات أصحاب المصلحة المتعددينبما في ذلك 

 استراحة 14:11 –14:11

 مراجعة خطة العمل والمسار الزمني لفريق عمل التعاون الفني 12:11 –14:11

 مالحظات ختامية 12:11 –12:11
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 (6)المرفق 
 قائمة المشاركين

 

ستبيان االعمل حول الورشة ن في والمشارك
 التعاون الفنيعمل واالجتماع الثاني لفريق 

شركة اإلنترنت لألسماء ، عصمتباهر  -1
 ، مصر(األيكان)واألرقام المخصصة 

 ، مؤسسة هيفوز، المغربحنان بوجيمي -6
 (عن بعد)
الجمعية التونسية لتكنولوجيا  ،رضا قلوز -1

 تونس ،االتصال والمعلومات
 ، أوجيرو لإلتصاالت، لبنانزينة بو حرب -4
، وزارة سؤدد محمود حسين اسماعيل -2

 السودانالعلوم واالتصاالت، 
، مؤسسة طالل أبو غزالة، شارل شعبان -2

 األردن
، مركز االهرام للدراسات عادل عبد الصادق -7

 السياسية واالستراتيجية، مصر
، المؤسسة العامة عبد الجليل القباطي -1

 لالتصاالت، اليمن
، وزارة عالن غازي صالح الدين -1

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، رام هللا، 
 فلسطين

وزارة الوظيفة العمومية ، سيفاطنة الفار -11
 المغرب ،وتحديث اإلدارة

وزارة التعليم العالي والبحث ، فيصل البّيولي -11
، العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال

 تونس 
، المجلس الدولي إلعداد قميتي بدرالدين -16

 (عن بعد) المحكمين الدوليين، الجزائر
كرستين عريضة، الجهاز القومي لتنظيم  -11

 مصراالتصاالت، 
، وزارة البريد وتكنولوجيات لعرج زروقي -14

 اإلعالم واالتصال، الجزائر
 ، هيئة تقنية المعلومات، ُعمانمحمد الذهلي -12
، الجهاز القومي لتنظيم منال اسماعيل -12

 االتصاالت، مصر
لمدفوعات ل السورية شركةال، منصور فرح -17

 اإللكترونية، سوريا
تصاالت، ، وزارة االمنى سهر محمد -11

 الكويت
، الجهاز القومي لتنظيم أبو اليزيد هشام -11

 االتصاالت، مصر

ن في الندوة االفتراضية لالستشارات والمشارك
 المفتوحة

الجهاز القومي لتنظيم ، أحمد فرج -61
 (عن بعد) االتصاالت، مصر

، الجمعية العامة للمدارس أمل عشايا -61
 الكاثوليكية، مصر

 (عن بعد)، متقاعد، تونس تيجاني بن جمعة -66
معهد مؤسسة قطر لبحوث ، حسين بدران -61

 (عن بعد) الحوسبة، قطر
عن )، شركة ستانلي، مصر دعاء شندي -64

 (بعد
عن )، مجلس الوزراء، لبنان سالم يموت -62

 (بعد
، اإلمارات رايب إن سي سي، شفيق شّيا -62

 (عن بعد)العربية المتحدة 
عن )، مؤسسة مهارات، لبنان ليال بهنام -67

 (بعد
، الجامعة ماري تريز أشقر مالزت -61

 (عن بعد)مية، لبنان اإلسال
 (عن بعد)، فلسطين مستقلة، نادرة األعرج -61
 (عن بعد)، مستقلة، مصر نهى فتحي -11
 ، منظمة النفاذ اآلن وفاء بن حسين -11

AccessNow (عن بعد)، تونس 
 (عن بعد)، اليمن .....، وليد السقاف -16
 (عن بعد)، لبنان .....، وليد كرم -11

 
 اللجنةو جامعة الدول العربيةن من والمشارك

 (اإلسكوا)االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 ، جامعة الدول العربيةخالد فودة -14
 ، جامعة الدول العربيةحازم حزه -12
 ، اإلسكواأيمن الشربيني -12
 ، اإلسكواميرنا الحاج بربر -17
 ، اإلسكوازهر بوغانم -11
 (WebEx)اإلسكوا ، سامي الداعوق -11
 (WebEx)، اإلسكوا خليل حمصي -41


