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  مقدمة
  

وباإلشارة إلى كافة المدخالت   AIGF2020في إطار مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
سياق المجموعة الفرعية المعنية بتحسينات هيكلية المنتدى من قبل فريق والمناقشات التي تم تداولها في 

عمل التعاون الفني لتطوير المنتدى، وإيماناً من رئاسة الفريق وأمانة المبادرة بالقيمة المضافة التي تحملها 
حت في تلك المداوالت من أجل تطوير المنتدى العربي لحوكمة االنترنت، ونظراً لتعدد األفكار التي طر

المراسالت، وخشية تبعثرها وإضاعة المعنى والمواقف المقصودة في ظل الحماس وحدة المناقشات بين 
المعنيين، كان من الضروري حصر هذه األفكار وإعداد ملخص  للطروحات والمبادىء التي تم التداول 

الندوة االفتراضية المزمع  بشأنها وصوالً إلى المقترحات التي تقدم بها أعضاء الفريق، وذلك لدعم وإنجاح
  .2017شباط/فبراير  7عقدها يوم الثالثاء 

  
ُجمعت في هذه الوثيقة فحوى المراسالت بالبريد اإللكتروني التي جرت خالل األسابيع الثالث الماضية حول 
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مقترحات جديدة لهيكلية المنتدى، بشكل منسق وترابطي لتسهيل العودة إلى المقترحات والمقترحات 
  كسة والحوارات التي جرت حولها.المعا

  ةالمقترحات الثالث
  

 طويرلفريق التعاون الفني لت الثانياالجتماع  أثناءهيكلية المنتدى  حول واالقتراحات ستيضاحاتاال بدأت
. االفتراضية والندوة للعموم المفتوح االستبيان هامش على 2016شهر تشرين األول/أكتوبر  في المنتدى

 قتراحاتا بلورة في ةمتخصص مجموعة امنهعمل فرعية،  مجموعات 5تم تشكيل  عاالجتماهذا  ضمنو
 وكانون 2016/نوفمبر ثانيال تشرين شهري خالل التحسينات بشأن تداولال وجرى .الهيكلة تحسين

 الثالث االجتماع أثناء الهيكلية لتطوير يةالفرع المجموعة منسقة قبل من تقرير دموقُ  2016/ديسمبر ولاأل
المكونات من واقع األوراق المرجعية  كافة دور فيه وصفت ،)2016كانون أول/ديسمبر  22-20( تدىللمن

  .االسترشاديةالتي تم تداولها والتي تصف الممارسات المعمول بها واألوراق الرسمية وأوراق العمل 
  

 الفنية األمانة دمج أهمية ىلإ ةالمعني ةالفرعي المجموعةمعظم مداوالت  تطرقت، وفي نفس الفترة الزمنية
التنفيذي لمنظمتي المظلة بهدف تسريع اتخاذ القرار وعدم التضارب بين المكتب  المكتب في للمنتدى

  .فعاليتها زيادة بهدف االستشارية اللجنة حجم في النظر إعادة البعضالتنفيذي واألمانة الفنية. كذلك اقترح 
  
السيد باهر عصمت  بادرفقد ، 2016/ديسمبر أول كانون 28 يوم وبالتحديد ،للفريق الثالث االجتماع بعدو

وقام أحد ممثلي  للمنظمتين،حول دور منظمتي المظلة والمكتب التنفيذي  يضاحاتإممثل األيكان بطلب 
، حيث استقر الجميع على المطلوبة اإليضاحات بتقديم اإلسكواأحد ممثلي فريق عمل و السابقة الفنيةاألمانة 

 مهام بمناقشةعاد وطالب ذي وباقي المكونات. إال أن السيد باهر وتطور المكتب التنفيلنشأة فهم مشترك 
ت على التوالي لتطوير المكتب التنفيذي قدم تثالثة مقترحاتبع ذلك  .التنفيذي المكتب ومهام المظلة منظمتي

   .والسيد عالن غازي والسيد إباء عويشق من السيدة كريستين عريضة
  

  :وفقا لترتيب ورودها مجموعات رئيسية من األفكار 3تمثل التي  ةه المقترحات الثالثفيما يلي ملخص هذ
  ؛عريضة كريستين السيدةمقترح : األول المقترح -1
   ؛ غازي عالن السيدمقترح : الثاني المقترح -2
    .عويشق إباء السيدمقترح : الثالث المقترح -3

  
  

  والمواقف ات والهيكل المقترحالمنطلقمقترح السيدة كريستين عريضة:  –المقترح األول 
)11/01/2017(   

  :ئسس والمباداأل
  

مناقشته من أهمية وجود مكون أساسي بالمنتدى يقوم بتوجيه أعماله واالضطالع  جرتاستنادا لما 
 بالقرارات التي تستدعي السرعة والمرونة دون المساس بالدور الذي تضطلع به اللجنة االستشارية، ونظراً 

المكتب التنفيذي في المرحلة الماضية،  اهمية األعمال التي قام بهألعضاء الفريق من شرح لما تفضل به أ
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 ً  وتوجيههم بضرورة توسيع عضوية المكتب لتشمل أعضاء جدد مثل رئيس اللجنة االستشارية ونوابه، وطبقا
عالمي والتزامه في اللتزام المنتدى العربي بمبدأ تعددية أصحاب المصلحة سواء من جهة انتمائه للمنتدى ال

ذلك بشروط انشاء منتديات إقليمية، أو من جهة التزامه بمخرجات المسارات التي أدت إلى تأسيسه حيث 
نصت على مشاركة كافة فئات أصحاب المصلحة في االشراف على أعمال المنتدى واتخاذ القرارات 

أرسلت السيدة كريستين لرئاسة الفريق ، ومساهمة من اإلدارة المصرية للدفع قدما بذلك المتعلقة بأعماله،
  .ترح تضمينها في التقرير النهائيمقمقترحات لبعض التوصيات ال

  
  :1الهيكلية المقترحة

  
  تطوير آلية المكتب التنفيذي إلى لجنة عليا تكون برئاسة منظمتي المظلة، وتضم تسعة أعضاء، وفقا لما يلي:

 ة الدول العربية وواحد عن منظمة اإلسكوا)؛عضوين اثنين عن منظمتي المظلة (واحد عن جامع •
 ئيس اللجنة االستشارية (يتم مداورته عند مداورة رئاسة اللجنة االستشارية)؛ر •
المجتمع المدني  –القطاع الخاص  –أعضاء عن فئات أصحاب المصلحة األربعة: الحكومات  ةأربع •

 المجتمع التقني (يتم مداورة اثنين منهم كل عامين)؛ –
د عن الجهة المضيفة للدورة الجارية (يتم مداورته مع انتهاء الدورة الجارية وإعالن عضو واح •

 الجهة المضيفة الجديدة)؛
  عضو واحد عن الجهة المضيفة ألمانة المنتدى (يتم مداورته عند انتقال أمانة المنتدى). •

  على أن:
ً تكون رئاسة اللجنة لواحد من ممثلي منظمتي المظلة، بالتناوب سن    .1   فيما بينهما؛ ويا

                                                           

 
  :الرصد انةألم يلي فيما تذكر بالهيكلية، تتعلق ال التي اإلضافية األفكار بعضكريستسن  السيدة كما اقترحت 1

  نحو ميثاق جديد لعمل المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت:

) بواسطة اللجنة العليا، وتفعيل آليات المشاورات المفتوحة لتلقي Charterصياغة ميثاق عمل للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ( •
  مدخالت العموم في هذا الشأن؛

ات األعمال ذات الصلة، ال سيما مخرجات فريق تطوير عملية المنتدى تستند اللجنة في عملها على صياغة الميثاق على مخرج •
)، ومخرجات 2010)، ونداء الفرقاء العرب (أكتوبر 2012فبراير  -العربي لحوكمة اإلنترنت، ومخرجات المؤتمر التشاوري (يناير

ارد التي طورها المنتدى العالمي لحوكمة أعمال مجلس السادة الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات والكيانات التابعة له، والمو
  ، ومخرجات المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت؛[1]اإلنترنت في مجال المبادرات اإلقليمية

بفترة  2017للمنتدى العربي لعام  السنوي االجتماع انعقاد قبل يمهاتعمل اللجنة على إعداد مسودة متكاملة للميثاق، ويتم نشرها وتعم •
مشاورات مفتوحة حول المسودة، تنظمها وتديرها اللجنة العليا، ال تقل عن أسبوعين، وتخصص جلسة خالل هذا االجتماع لعقد 

  وتترك مهلة ال تقل عن شهر من تاريخ انقضاء االجتماع السنوي لتلقي التعليقات الخطية من العموم.

  بشأن تعزيز االستدامة وتطوير آليات التمويل:

ادارة منظمتي المظلة (أحدهما أو كلتيهما) على أن يكون إنشاء صندوق مستقل باسم المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت، يكون تحت  •
  مخصص حصريا لتمويل أنشطة المنتدى؛

  تتولى اللجنة العليا اإلشراف على الصندوق وتنمية موارده وتحديد أوجه الصرف واستعراض واعتماد التقارير ونشرها بشكل دوري؛ •
ط التمويل من قبل الجهة المقدمة للتمويل، على أن تتولى اللجنة العليا يتم تقديم أي تمويل لصالح الصندوق، مع إمكانية تحديد ضواب •

  اإلشراف على عملية التخصيص؛
يتم اإلعالن بشكل كامل وشفاف عن أي فرص تمويل لدعم المشاركة في االجتماع السنوي للمنتدى أو أي من الفاعليات التحضيرية أو  •

  ستشارية، وذلك إلتاحة فرص متساوية امام الجميع لالستفادة من مثل هذا الدعم.االجتماعات الدورية للجنة العليا أو اللجنة اال
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2.    ً   لرئيسها كل عام من بين األعضاء األربعة ممثلي أصحاب المصلحة؛ واحداً  تنتخب اللجنة العليا نائبا
يكون تمثيل أعضاء أصحاب المصلحة األربعة بصفتهم خبراء، ويتم تسميتهم من خالل لجنة    .3

دى من خارج أعضائها ومن (يتم تشكيلها بواسطة اللجنة االستشارية للمنت  NomCom ترشيحات
  خارج أعضاء اللجنة العليا وذلك لضمان استقالليتها، ويتم مداورة عضويتها كل عامين/دورتين)؛

تعمل اللجنة العليا على أسس من الشفافية واالنفتاح، وتنشر تقارير عن أعمالها بشكل دوري، كما    .4
اذ قرارات مصيرية أو مرحلية فيما تلتزم بالتشاور مع مجتمع حوكمة االنترنت العربي حال اتخ

  في هذا الشأن. يخص المنتدى أو إصدار وثائق
  

واإلشراف عليها، بما في ذلك (وليس   تعنى اللجنة العليا بالقرارات ذات الصلة بعمل المنتدى وتوجيه أعماله
  على) ما يلي: حصراً 

  تعيين اللجنة االستشارية وتسمية رئيس اللجنة ونائبه؛    .أ
  ماد عدد وتوقيتات االجتماعات التحضيرية وفق مقترح من اللجنة االستشارية؛اعت  .ب
توجيه التدابير بشأن مداورة عضوية اللجنة االستشارية مع ضمان عدم احداث انقطاع ألعمالها   .ت

  وفق مقترح من اللجنة االستشارية؛
  اختيار الجهة المضيفة وتحديد آلية استجالب عروض االستضافة؛   .ث
  مراجعة المتطلبات التنظيمية وكراسة شروط االستضافة؛    .ج
  مراجعة المسائل المتعلقة بالتمويل وبالصناديق ذات الصلة؛    .ح
  وضع وإقرار التدابير بشأن نقل أمانة المنتدى لجهة جديدة؛    .خ
  اتخاذ ما يلزم من قرارات حول استمرارية تطوير أعمال المنتدى وتحسين كفاءته؛    .د
اتخاذ التدابير لإلشراف على وضمان تفعيل مخرجات فريق تطوير عملية المنتدى العربي     .ذ

  لحوكمة اإلنترنت.
  

  المعاكسةالتعليقات 
  

  12/01/2017  -فلسطين  – عالن غازي -1
مقترحا لعدم استقرار أهم عوامل قيام ونجاح  خطوة للتحسين، وإنما يراه هذا المقترح السيد عالن فيال يرى 

  أال وهو دور المنظمتين.  ٢٠٠٩او  ٢٠١٠تدى والذي قام عليه منذ اقتراح االسكوا تأسيسه في عام المن
 تفصيل:رأيه بالوفيما يلي 
مثل المطبقة في    nomcomاشخاص و لجنة ترشيحات 9ن مقترح تشكيل لجنة عليا من إ  •

وة صريحة لتمزيق دور والجامعة العربية يعد دع لإلسكوايكان وذلك بدال من المكتب التنفيذي األ
 Extremeحكومية وذلك لتطبيق  كإدارةالمنظمين والذي يعتبر غير مقبول من طرفنا 

bottom-up    كما هو مطبق في اليات عمل بعض منظمات المجتمع التقني الحديثة التجربة
 بالمقارنة مع عراقة وقدم الجامعة العربية . 

 ٩ ر المكتب التنفيذي من خالل تشكيل لجنة عليا منهذا المقترح يعتبر دعوة إلى تغييب كامل لدو •
ً ابتالع للمنظمتين  أشخاص، وتكون لإلسكوا صوت وللجامعة صوت، وهو يعتبر أيضا

في هذا  أكثروللحكومات من قبل المنظمات الغير حكومية. وهذا لن يشجع الحكومات في ان تثق 
 المنتدى بل انها ستعمل على زيادة النفور.

القمة فينتهي  –هذه المنظمات على ارض الواقع يخالف تماما لمفهوم القاعدة ان المطبق من  •
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مع تغييب دور الحكومات وتقزيمه , وبالتالي  لألسفولكن  Top-down االمر الى ممارسة
مما يؤول الى  Multi stakeholder model     عدم تطبيق ما تدعو اليه وتدعي تطبيقه وهو

  وتوجهاتها. تنفيذ ما هو في مصلحة اعمالها
تقليد الشعارات  هل المطلوب من اإلدارات الحكومية في المنطقة العربيةفويتسأل السيد عالن  •

 والتغاضي عن خصوصية المجتمعات العربية؟
 المتحدةان المنتدى العربي عند تأسيسه استأنس بالمنتدى العالمي الذي ترعاه االمم وأوضح  •

همات الجامعة العربية واالسكوا، ولكن كما نعلم وحتى اآلن من مسا ٢٠٠٩ورعايته منذ عام 
 وأصبحجميعا ونتيجة لخصوصية المجتمعات العربية فلم تنفرد منظمة دون االخرى بهذا الدور 

 .الجامعة العربية واالسكوا)لدينا منظمتي المظلة (
المنظمات العاملة في حقل أن بعض  من اإلدارات العربية شعور لدى البعضوأكد أن هناك  •

تريد تمزيق هذه الرعاية من قبل اإلسكوا والجامعة، مرة من خالل طلب إلغاء المكتب  إلنترنتا
 ومرة من خالل اللعب على اختالف دور المنظمتين.

 ومن جهته اقترح بعض األفكار ومنها:
بحيث تكون مساعدة للمكتب التنفيذي لمنظمتي المظلة في سرعة  ،اقتراح تطوير لجنة جديدة •

 عنه.   مور التنسيقية، تساعده وليست بديالالبت في األ
إيالء مسؤولية انتاج الميثاق إلى جامعة الدول العربية واالسكوا فقط وبدون التباس، وال محل  •

 الي لجنة في لعب هذا الدور.
 

  12/01/2017  - الكويت – منى سهر -2
  .عالنرأي الرافض الذي جاء من السيد تأييد تام لل  •

 
  13/01/2017 - اليمن – عبدالجليل الفباطي -3

تام لرأي عالن وتشديد على اضافة االمانة ورئيس ونواب اللجنة االستشارية الى جانب  تأييد •
 المظلة في المكتب التنفيذي. منظمتي

  
 13/01/2017  - سوريا  – عويشقإباء  -4

تنحى بشكل  حيث ،طرح تعديل المكتب التنفيذي بالطريقة التي عرضت فيها حولب استغرا •
يؤدي إلى تمييع الدور الذي تضطلع به  مماريح نحو آلية غير مألوفة في مجتمعاتنا، واضح وص

تين تحظيان بتقدير واحترام ومرجعية الجميع، وهذا أمر ال ينطبق بالضرورة لمنظمتا المظلة ال
 على باقي أصحاب المصلحة.

يات منه فهي لم أن عرض في االجتماعات، وإن كان قد تم التلميح لجزئ لهسبق ي لمهذا الطرح  •
 تحظ بأي شكل من أشكال التوافق.

حل الخالفات  وطريقة ،ظلة من قبل بعض أعضاء فريق العملتحبيذ مواجهة منظمتي الم عدم •
 عن طريق التحييد أو اإلقصاء أو تقزيم األدوار.

يوم إلى أن اآليكان ال التنبيهلمنطقة العربية سوابق خطيرة مع األجندات األجنبية، ولأن  التشديد •
يقوم بجهود مكثفة في المنطقة العربية لعرض قضايا حوكمة اإلنترنت وكأنها مجموعة قضايا 

غير المحبذ أن يكون المنتدى العربي منصة للترويج لمثل  ومنتقنية بحتة تتم إدراتها بشكل جيد، 
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 هذه األفكار. 
 

 13/01/2017 -تونس  – بيولي فيصل -5
أصحاب المصلحة في المقترحات بخصوص الهيكلة  المحافظة على مبدأ التوازن بين مختلف •

مع األخذ بعين اإلعتبار الدور األساسي للمنظمات الحكومية في  العربي،المستقبلية للمنتدى 
الدول  (جامعةالمنتدى العربي   من ناحية وكذلك المنتدى العالمي (منظمة األمم المتحدة) نشأة

 ضمن ديمومة تنظيم المنتدى العربي.العربية واإلسكوا) والذي يجب أن يتواصل حتى ن
  

  14/01/2017 -لبنان  – سليمان إيفون -6
توفر السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات، ما يعني أن لة يضرور  ترى بأن هيكلية المنتدى هي •

، والحفاظ على واإلسكوايتكون المكتب التنفيذي من األطراف األساسية: جامعة الدول العربية 
وأال يقتصر تمثيلهم على عضوين إثنين، مثلما ورد في اقتراح الزميلة  تين الجهتينادور ه

 كريستين من اإلدارة المصرية.
وال  ه،واضح كيفية تعيين غيرل كافة الحكومات بممثل واحد يكما ترى انه من غير الجائز تمث  •

م أنه يجوز جعل الحكومات والقطاع الخاص بمستوى المجتمع المدني والمجتمع التقني، مع العل
 يمكن للمجتمع التقني أن يكون من ضمن الحكومات أو من ضمن القطاع الخاص. 

في إطار أصحاب و ،لمجتمع المدني على اللجنة االستشارية فقطا وجود يقتصر أن تفضلو •
 ،المصلحة

، يكلف بمهام توكلها إليه المصلحةإمكانية تشكيل فريق عمل مكون من أصحاب  تقترحو •
ضم إلى هذا الفريق عضو أو أكثر من الدولة المضيفة بغية التنسيق لتنظيم المنظمتين على أن ين

بحيث يتم  ،أعمال المنتدى اللوجستية، على أن يكون هؤالء األعضاء خبراء في هذا المجال
تنظيم أعمال المنتدى بالتنسيق بين، المكتب التنفيذي واللجنة االستشارية وفريق العمل المقترح 

 للمساندة.
 

 14/01/2017  -مصر  – الصادق دعب عادل -7
 يجمعان انهما المظلة وبخاصة لمنظمتي قوي بدور أهمية االحتفاظالسيد عادل على  شدد  •

 المظلة نموذج ان ناهيك الحكومات، من االعضاء من العديد تضم اقليمتين منظمتين بداخلهما
 . االنترنت لحوكمة العالمي المتحدة للمنتدى برعاية االمم موجود

 مشكلة يشكل سوف غيره مع متساوي عضو دور الى المظلة دور تحويل عمليةأن  ويرى •
 واضح غير جديد هيكل بوجود يقبل لن العربي االنترنت فمجتمع. ودبلوماسية وسياسية تنظيمية
 جذبه الى جميعا نسعى الذي الطرف وهم المنتدى عمل في الحكومات ثقة عن ناهيك العواقب

 في للتعددية ومسهل مسير الحكومات تكون ان العالمي التوجه ان حيث االوسع للمشاركة
عملها  من االنتهاء وتم اجريت التي االستطالع دراسة نتائج ان. كما أن المصلحة اصحاب
 فان ثم ومن السابق دورهما في المظلة بمنظمتي االحتفاظ الى المشاركين توجه الى اشارت

 . للوقت واضاعة االهتمام اجندة نع خروجا سيعد القضية تلك في التفكير  اعادة
من فريق اللجنة  كل فيها يلعببحيث  ة،كما وشدد الى أهمية االلتزام بمالمح الهيكلية الثابت •

 بعملها،المظلة في القيام  للمكتب التنفيذي لمنظمتي اً مساعد اً دور األمانة الفنيةاالستشارية وفريق 
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 سين التعاون المثمر والتكاملي. على ان يتم اعادة النظر في اليات التنسيق لتح
االكبر في استمرارية  المظلة الدورلمنظمتي  كانتالسابقة، حيث  اربالتج اثبتتهعلى ما  وشدد •

 قدر ولديها المسئولية ،وتحملت واقتصادية امنية اضطراباتما تمر به المنطقة من  مع المنتدى
 .  االخرين مصلحةال اصحاب من ألي تتوافر ال والقدرات االمكانيات من كبير

 المصلحة اصحاب اشراك في المنظمتان رغبة على الفعلية اكدتوشدد على أن الممارسات  كما •
 تابعة االنترنت مجتمع من لجان بتكوين للمنظمتين التنفيذي المكتب قيام ومرونة جدوى واكدت

 حسب اتطبيقه في بالتوسع ويوصى محمودة ممارسة هي(و ،لها لمهام خاصة في أمور بعينها
 ومختلف تقليدي غير بشكل 2017 االنترنت لحوكمة العربي المنتدى يكون ان فالمهم). الحاجة

 جديا نفكر نوهنا علينا  المصلحة، اصحاب لكافة والفاعلية االثر من يزيد نحو وعلى سابقيه عن
 ذلك. تنفيذ في والطويل القصير المدىين على المستمر التطوير في

 ان علىالجديد،  الميثاق على فقط المظلة منظمتي تعمل اند على أهمية شد ،إلى ذلك باإلضافة •
 العربي االنترنت ومجتمع واالمانة التنفيذي والمكتب اللجنة امام للراي المسودة بطرح تقوما
 منظمتيشكلته  الذي الخاص واشاد بالصندوق. كما وحسب واالعتماد التحسين على للعمل
 جهود الى يحتاج مما الصندوق ذلك موارد تنميةعلى أهمية   ددوش المنتدى اعمال لدعم المظلة

 .المعلومات كافة توافر مع جميعاالفريق 
 

 15/01/2017  -جزائر ال – الدين بدر قميطي -8
يرى من الضروري االحتفاظ بمنظمتي المظلة كالعب قوي وحلقة وصل بين جميع أصحاب   •

االعضاء ومن خالل مخرجات االستبيان على توافق جميع  بناءً  ذلكو ،المصلحة والحكومات
 نفس في تعمل اخرى اقليمية تكتالت وجود مع الحرج الوقت هذا في التغيير وإن خاصة ،اآلخير
 .المستقبل نحو المنتدى مسيرة يكبح االتجاه

 والعودة واالقليمية الدولية االحداث من الكثير تفويت شأنه من جديدة قيادة تشكيل اعادةويرى ان  •
 تم والتى نوقشت قد التى االفكار لجميع وتضييعا للوقت هدراً  يعد وهذا جديد من البداية طةنق الى

لعمل ا آليات تطوير ومع الهيكلية نفس على البقاء تجاهتذهب با والتي االستبيان من استقاؤها
 بقبول تحظى لن سوف جديدة هيكلية انشاء انمن دون اللجوء  ،ووضع خطط استراتيجية فاعلة

 المنظومة تطوير في كبير دور له يكون ان نريد الذي الطرف الحكوماتمن قبل  وخاصة وثقة
 .االنترنت لحوكمة العربية

 وال يمكن فعال دور المظلة منظمتي دور ان اثبتت السابقة التجارب أن قميطي إلى السيد وأشار •
 ليصبح الدور ذاه توسيع في ومرونة تكامل ايجاد كيفية حول يكون والعمل عنهما، االستغناء
 تحسين اجل من والرأي باالستشارة ومشاركة الجميع االستشارية اللجنة مع وتكامال تشاركيا

 .والتطوير
 

 17/01/2017  -الجزائر  -  الزروقي العرج -9
 مستقلة بصفة المنتدى امانة اطاره تحت تعمل الذي التنفيذي المكتب وجود ضرورة يرى  •

 الحكومات ترسمها العامة السياسات نال المنتدى في الفاعلو الرسمي الحكومات تمثيل ضرورةو
 .االخرى والمهتمة الفاعلة االطراف بمشاركة ذلك تم  لوو حتى غير ال
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 17/01/2017 -فلسطين  – غازي عالن -10

بديال عن المكتب التنفيذي  اعضاء) 9لتشكيل لجنة عليا ( هالسيد عالن مرة أخرى رفض ىأبد  •
أن تكون جميع اللجان  وعلى  واالسكوا)العربية  (الجامعةمكتب التنفيذي وأكد على اهمية وجود ال

  عنه. وليست بديالً  هل ةمعاون ةالمقترح

ومن خالل هذا الدور تتعاون  المنتدىكما أكد على أهمية أن تكون الحكومات العب رئيسي في  •
 مع كافة الشركاء المحليين واالقليميين والدوليين. 

مما يتطلب تعاون وتنسيق  ،ية الوطن العربي فيما يتعلق بهذا الموضوعشار أيضاً إلى خصوصوأ •
وإلى دور جامعة  ،على المستوى الرسمي والذي بدوره يسهل التعاون مع القطاعات االخرى

هي الحاضنة الرئيسية لجميع المشاريع التي تتعلق بالتعاون العربي المشترك  التيالعربية  الدول
  الحكومات.وى في كافة القطاعات على مست

  

  22/01/2017 عويشقإباء  -11
حيث  نالسيد عويشق عدة مالحظات حيال المقترح الذي تقدمت به السيدة كريستين. فم ىأبد  •

ى من الصعوبة بمكان أن يحصل توافق على حضور أصحاب مصلحة من خارج ير ،المبدأ
الفاعلين المتمرسين في الحكومات والمنظمات الدولية في المكتب التنفيذي. والسبب هو أن أغلبية 

قضايا الحوكمة في منطقتنا هم من العاملين في القطاع الحكومي، كما أن الحكومات بشكل عام 
في منطقتنا هي صاحبة النشاط األكثر أهمية سواء أكان ذلك على المستوى االقتصادي أو 

المجتمع هو الثقل النوعي ألصحاب المصلحة اآلخرين في و االجتماعي،المستوى التعليمي أو 
أقل بكثير، وفي بعض األحيان قد يحاط دورهم ببعض إشارات االستفهام (مثل منظمات المجتمع 

 المدني). 
هناك رغبة وأن المنتدى العربي لإلنترنت ال يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومات،  وأوضح •

كومات لن ن أغلب الحفإ لذاواضحة لدى جميع األطراف في استقطاب الحكومات ومشاركتها. 
تنظر بعين الرضى إلى منتدى ال تكون الجهات المرجعية فيه جهات ذات صفة رسمية، ولن تهتم 

 بالمشاركة به وال بدعمه، ال بل قد تنفر منه. 
فهوم تعدد أصحاب المصالح بم تتعلقالتغاضي عنها  يمكن ال جوهرية نقطة إلى أشار كما •

أصحاب المصالح على قدم المساواة وال مجال ال يعني البتة وضع  مما ،وإشراكهم في القرار
للمقارنة بين الدور الفاعل للحكومات في القضايا المجتمعية وبين دور أي من أصحاب المصلحة 

يمكن وضعهم كأنداد في هذه القرارات. وبالتالي فإن المقترح الذي تقدمت به  والاآلخرين 
مصلحة اآلخرين في التأثير على اإلدارة المصرية سينتج عنه إعطاء إمكانية ألصحاب ال

القرارات الهامة بما ال يتوافق بالضرورة مع الرأي الذي تدعمه الحكومات، أو حتى الدخول في 
 دوامة التجاذبات التي ينتج عنها عدم القدرة على اتخاذ قرار.

المكتب مشكلة في التراتبية بين  بوجود فتتعلق عويشق، السيد إليها أشار التي األخرى النقطة أما •
التنفيذي واللجنة االستشارية، ومن غير المألوف في البنى التنظيمية أن يكون هناك شخص عضو 
  في مكون ما، وهو بدوره مسمى من قبل باقي األعضاء (كما هو حال رئيس اللجنة االستشارية). 

   

  :الداعمة التعليقات
  12/01/2017  -االردن  –شارل شعبان  -1
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العرض تهميش لمنظمتي المظلة التي انا متأكد اننا جميعا نفتخر بهما، من ناحيتي في رى ال ي •
اصحاب المصلحة االخرين وكذلك اعطاءهم دور يجب عليهم  بإضافة لآلليةارى الطرح تطوير 

  .كذلك أكبران يكونوا انشط (مما يعني انشا� مشاركة 
 
  13/01/2017 -المغرب -بوجاميحنان  -2

الجتماع لمناقشته اذ أنها ال ترى  كريستين ودعتالسيدة دعم القتراح جامي إلى السيدة بو تأشار •
  المظلة.انه يؤثر على دور منظمات 

األهداف يأخذ المحادثات بعيداً عن في مقترحه عالن السيد الذي يتكلم به  اإلطاركما وتعتبر بأن  •
تحسين آليات الشفافية التي نطمح تحقيقها من عملية مراجعة المنتدى وخاصة فيما يتعلق ب

  لمصلحة كل أحد معني في المنتدى.
وتعتبر أن اقتراح كريستين هو نابع من اآلليات الحالية والتي أثبتت نجاحها في العمل، بحيث أننا  •

كفريق مكلفين بإيجاد الحل االفضل نيابة عن الجميع والتعلم من الممارسات الفضلى، وهذه هي 
، منصة عالمية تخضع للسياسات التي تطبق هنا هو كناية عن آليةالطريق العقالنية. وموضوعنا 

إال إذا كنا نميل لنصنع  فقط،على الجميع، فليس هناك من انترنت "للعرب" فقط أو "للحكومات" 
 !! هذا

حيث الفريق يتمتع بخبرة  كننا من النظر إلى الصورة األكبرترى السيدة حنان بأننا في موقع يم •
 لمواضيع وانما في االليات ليجعلها تتناسب مع المنطقة.  كبيرة ليس فقط في ا

كما وتؤكد بأن الجميع وضعوا مجهدات كبيرة في هذا وبرأيها ان دور منظمات المظلة ال نقاش  •
 ايجاد النهج الصحيح.  حالياً االفليس من المطلوب  عليه،

 
  15/01/2017  - يكاناأل -باهر عصمت -3

لم يكن به أي إشارة إلى واعتبر انه المقدم من االدارة المصرية شدد السيد باهر على أن المقترح  •
تهميش دور منظمتي المظلة أو إقصائهما، فهو يحفظ لمنظمتي المظلة دورهما القيادي في رئاسة 

 المكتب التنفيذي أو اللجنة العليا أياً كان المسمى الذي سيتم االتفاق عليه. 
حسين آليات عمل المنتدى بفسح المجال أمام ممثلين إن المقترح يصب في اتجاه تبكذلك وأشار  •

 من كافة أصحاب المصلحة للمشاركة في عمليات التشاور واتخاذ القرارات الخاصة بالمنتدى. 
وأكد انه هناك صعوبات حقيقية واجهت وال تزال تواجه المنتدى فيما يتعلق بآليات العمل، وال  •

ال تقوم به منظمتي المظلة الستمرار المنتدى حتى أحد يقلل من الدور الكبير الذي قامت والتز
يومنا هذا، ولكن دورنا كفريق عمل هو اإلشارة لنقاط الضعف وأوجه القصور وتقديم مقترحات 

 للتغلب عليها في المستقبل. 
وأشار إلى انه هناك تفاصيل كثيرة في المقترح قد نتفق أو نختلف عليها، لكنها بالتأكيد تستحق  •

ا أي نقد يوجه للمنتدى هو نقد لنا جميعاً نحن المشاركين في أعماله منذ إطالقه النقاش، وإنم
وحتى اليوم، وليس نقداً لطرف ما أو جهة بعينها. وعندما نتحدث عن سلبيات المنتدى فنحن 

نتحدث فيما بيننا كفريق عمل عربي هدفه الرئيسي هو منتدى عربي أفضل نخدم به مجتمعاتنا 
  لعالم.ونتباهى به أمام ا

ونحن في معرض الحديث عن السلبيات وكيفية أن تتباين اآلراء من الطبيعي ورأى أنه  •
وقد يكون هناك أيضاً بعض الحساسيات نظراً الختالف اآلراء فيما بيننا حول قضايا  معالجتها،
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جهود نحو تقديم حلول حقيقية إال أنه دعا إلى تركيز الومفاهيم أساسية في حوكمة اإلنترنت، 
هذه هي المهمة الرئيسية التي أوكلت لنا كفريق والتي علينا ، فلتحديات التي تواجه المنتدىل

  إتمامها على أحسن وجه.
هيكلية المنتدى هي بالتأكيد أحد المحاور األساسية في أعمال الفريق وهي  إلى أنوأشار أيضاً  •

تفاضة في اجتماعنا األخير التي لألسف لم نتمكن من مناقشتها باسوأيضاً من النقاط الخالفية 
بالقاهرة وإن كنا تطرقنا فيه وباختصار شديد لكثير من النقاط التي جاءت في اقتراح اإلدارة 

 المصرية. 
  

  16/01/2017 -جامعة الدول العربية -خالد فودا -4
 

أشار السيد فودا أن جامعة الدول العربية توافق على المقترح المقدم من االدارة المصرية مع  •
 عة اللجنة او هذا الجهاز اي كان مسماه ليضم عضوين عن كل من منظمتي المظلة. توس

ما تقدمت به السيدة كريستين ال ينقص من دور او أهمية  الزمالء بأنيتفق مع ما ورد من كما و •
منظمتي المظلة وإنما يعمل على توسيع نطاق اتخاذ القرارات العاجلة بشكل متوازن وفعال في 

  ذات الوقت. 
واتفق مع باهر بان هيكلية المنتدى وتوزيع األدوار يأتي ضمن اهم سابقاً ؤكد ما أشار إليه يكما و •

   العملية. في هذهمحاور تطوير المنتدى وضمن اهتمامات كافة اصحاب المصلحة 
 
 17/01/2017  -مصر -منال اسماعيل -5

تقليص دور منظمتي  ال ترى في مقترح كرستين ما يستدعى اإلحساس بوجود نية في تهميش أو  •
 .المظلة

 منظمتي المظلة.  يبقى برئاسةفهو فقط توسيع دائرة اتخاذ القرار من قبل منظمتي المظلة وذلك  •
وما كما وتؤكد على الدور الفعال والهام الذي قامت به منظمتي المظلة خالل الفترة الماضية،  •

 .نرجو وننتظر منهم الكثير في المراحل القادمة ازلن
 
 17/01/2017ن قبل كريستين عريضة توضيح م -6

أكدت السيدة كريستين على أنه في المقترح ممثلي أصحاب المصلحة يشاركون بصفة خبراء وليسوا  •
خبير من القطاع  فإن وجود لذا المنظمات،كممثلين عن كافة اإلدارات أو الشركات أو الهيئات أو 

دارات العربية وباألخص وزارات الحكومي ال يلغي دور باقي الحكومات، علما بأن مصالح اإل
االتصال وتكنولوجيا المعلومات هي في األساس ممثلة بعضوية أمانة جامعة الدول العربية وتناوب 

 رئاستها لهذه اللجنة وذلك في إطار تكليفات السادة الوزراء لألمانة في هذا الخصوص. 
من خبراء أصحاب المصلحة  أما فيما يخص المداورة فالمقترح  ينص على مداورة عضوية اثنين •

كل عامين بمعنى استبدالهما بخبيرين جديدين من نفس فئة أصحاب المصلحة، أي أن الخبير 
الحكومي يتم مداورته مع خبير حكومي جديد دون المساس بوجود كافة أصحاب المصلحة ممثلين 

تونس"، وهذا  وذلك طبقا لفئات أصحاب المصلحة المتفق عليه في "أجندة  كأعضاء في كل دورة،
)، وهي 2012يأتي أيضاً متوافقا مع مخرجات االجتماع التشاوري حول تأسيس المنتدى (بيروت 

المخرجات التي ُعرضت على مجلس السادة الوزراء في اجتماع مكتبهم التنفيذي في بيروت والتي 
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ح إلى عليها قاموا بإصدار توصيتهم بمباركة إنشاء المنتدى، حيث دعت هذه المخرجات بوضو
تتولى اتخاذ القرارات ذات الصلة بعمل المنتدى، بينما لم  مشاركة كافة أصحاب المصلحة في لجنة

ترد في أي من مخرجات المسار التأسيسي أو توصيات السادة الوزراء ذكر إلنشاء مكتب تنفيذي 
ية أمانة كمكون أساسي للمنتدى سواء بعضو واإلسكوايضم فقط عضوية أمانة جامعة الدول العربية 

 المنتدى أو بدون. 
شيد ت، بل اإلسكواقترح نقل الصندوق المنشأ تحت إدارة تلم المصرية  فاإلدارةوفيما يخص التمويل،  •

قترحه هو أن تما وشكر مجهوداتهم لضمان استقرار المنتدى، تبما قامت به االسكوا في هذا السياق و
يتم األشراف عليه من قبل اللجنة العليا، يكون هذا الصندوق مخصصا حصريا ألنشطة المنتدى وأن 

طبقا للقواعد المعمول بها في هيئات االمم المتحدة  اإلسكوابينما تستمر إدارته من خالل منظمة 
يقوم رئيسي الفريق بتنظيم اجتماع  كريستين أنكما وطالبت السيدة  إلدارة مثل هذه الصناديق.

 .اقشة تعليقاتهم الخاصة بمقترحنابالرد على أسئلة الزمالء ومنللقيام افتراضي 
ودعت السيدة كريستين أن يقوم رئيسي الفريق بتنظيم اجتماع افتراضي للقيام بالرد على أسئلة  •

 الزمالء ومناقشة تعليقاتهم الخاصة بمقترحنا.
 .وتضم صوتها إلى صوت حنان أنه البد وأن يظل النقاش داخل الفريق في إطار العقالنية والمنطق •
من رد بعض ممثلي اإلدارات العربية الذي أتى مغايرا لما اتفقت عليه أجندة تونس من  تبتعجوكما  •

مبدأ تعددية أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمنتدى حوكمة االنترنت وهو ما أكدت عليه قرارات 
الجمعية العمومية لألمم المتحدة في تجديد والية المنتدى العالمي لعشر سنوات جدد في نهاية عام 

2015. 
 

  والمواقف المنطلقات والهيكل المقترحمقترح السيد عالن غازي:  –المقترح الثاني 

)22/01/2017 (  

  
  :التاليةالمنطلقات على  عالنارتكز السيد 

عن  أعضاء بديال 9بالتشكيل المقترح من  ةالمصلحعلى تشكيل لجنة عليا من اصحاب  التحفظ •
 المكتب التنفيذي.

- ة القيادة جنبا الي جنب المنظمتين إن كان والبد من توسيع دائرة القرار الحكومات سد اقتراح تبوأ •
  ان ال يعطل المنظمتين عن القيادة التنفيذية وسرعة اتخاذهم للقرار. بشرط

  
    : األسس والمبادئ  

الشكل التنظيمي لمهمة اإلدارة العليا والتنفيذية للمنتدى يجب أن تكون متعددة األطراف، أي  •
ة من الحكومات والمنظمات الحكومية العربية والدولية ذات الصلة (في حالتنا تقوم بمشاركة كامل

    المنظمتين الحكوميتين بتلك األدوار).
  يجب ان يكون لجميع الحكومات دوراً متساويا في المجال الداخلي للمنتدى أياً كان هذا الدور. •
المكونات التي تراها الزمة إلدماج  الهيكل التنظيمي مسؤولية للمنظمتين ولها الصالحية في تطوير •

مجتمع االنترنت العربي بحيث تشمل جميع أصحاب المصلحة داخل دور كل منهما (وهنا يأتي دور 
  اللجان).

تبقى المنظمتان مسؤولتان عن تحقيق التوازن الدقيق والمناسب الذي يحافظ على المشاركة  •
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اب المصلحة كل حسب دوره وحسب والديمقراطية والشفافية بين كافة اصح يةواالستقالل
  خصوصيات المنطقة.

  
  الهيكلية المقترحة:  
  

النترنت من كافة الحكومات عليا من المكتب التنفيذي للمنظمتين وخبراء في حوكمة احكومية  ةلجن •
  حيث يصف الميثاق دورها االشرافي. ةالعربي

من خالل  ةمانلية األآاستبدال  مع ،) فقطسكواواإل ةالعربي الجامعةالمكتب التنفيذي كما هو ( يبقى •
  تلك المهام. لتسيير ةعمال الالزمبخبراء لتنفيذ األ ةاالستعانتضمين مهامها في المكتب التنفيذي و

امامه وليست  ةاخرى تكون معاونه للمكتب التنفيذي ومسؤولنوعية ي لجان أواللجنة االستشارية  •
  بديال عنه.

  امامه.ومسؤولة ه للمكتب التنفيذي ممثل المنظمتين لالجتماع السنوي هي شريكالمضيفة  ةالجه •
بشكل دائم وال هو اللجنة االستشارية اآلخرين حيث تتسع لهم المصلحة صحاب أال نبتغي تهميش  •

  يعوق فعاليتهم ولكنه فقط يستعيد بعض التوازن المفقود حاليا في المنتدى.
    

  التعليقات الداعمة
  

  22/01/2017  -الكويت -سهر ىمن -1
 

السيدة سهر مع اقتراح السيد عالن وتجده مناسبا وقابل للتطبيق بشكل منطقي ويؤدي بالغرض فق تت •
 المنشود لتطوير المنتدى. 

تمسك بدور الحكومات الفعال وعدم التقليل من اهمية مشاركة الحكومات كما وتشدد على أهمية ال •
 .زيادة مشاركاتهاو

ً ة ألابقاء دور منظمتي المظلوكذلك تشدد على  • اهمية المكتب  نهما مؤسسي هذا المنتدى وايضا
 ة.المظل منضمتيمن  يتجزأالتنفيذي والذي يعتبر جزء ال 

 
  22/01/2017  -المغرب -فاطنة الفارسي -2

اقتراح ، وهو ترى في المقترح الذي تقدم فيه السيد عالن أرضية يمكن خوض النقاش حولها •
 خاصة وانه يشجع، )كممثلة لإلدارةن قبل (م هامجمله لكل االهتمامات التي طرحتيستجيب في 

ضعف ما يخص فيالبحث الميداني عليه مشاركة الحكومات وهو الشيء الذي نادى به الجميع وأكد 
 ة.المشاركة من قبل هذه الفئ

اجتماع افتراضي وطالبت السيدة فاطنة بعقد  .االبقاء على دور المظلتينكما وشددت على أهمية  •
 .نظرالالتي تشوب وجهات  االختالفات كل لتذليل

 
 22/01/2017  -لبنان -إيفون سليمان -3

وخاصة ها ترجم أفكارإذ وبشدة المداخلة العميقة التي قام بها المهندس عالن، السيدة سليمان  ؤيدت •
 .والمقترحات المبادئ
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 ترك الحكم لرئيس الفريق، كونه يتمتع بالسلطة ألخذ كل األفكارتأشارت السيدة إيفون إلى أنها  •
جهة السيما الحكومات  المس بأيدون من وإيجاد الحل الوسطي الذي يرضي جميع األفرقاء، لكن 

 . ومنظمتي المظلة مع الحفاظ على دور أصحاب المصلحة
الحرص على دور الحكومات ب فيما يتعلقسيد خالد فودا من جامعة الدول العربية كما تجدد ثقتها بال •

 ت.في هذا المنتدى وفي اتخاذ القرارا
 .، لوضع حد للجدل القائموتنوه بتحديد جدول زمني •

 
  22/01/2017  -الجزائر -العرج الزروقي -4

 .شدد السيد زروقي على ضرورة اشراك كل اصحاب المصلحة في الهيكلة المستقبلية •
مام جميع االطراف الفاعلة والمهتمة للمشاركة في الهيكلة أهمية فتح الباب شدد أيضاً على أو •

 .التنظيمية
ساسي للحكومات التي يجب ان تكون عصب الهيكلة المستقبلية، خاصة وأن ألاضافة الى الدور إ •

 إلزام الالئقالتوصيات والقرارات ال يمكن العمل بها دون اشراك التمثيل الحكومي. فمن غير 
 ، وصياغتهاالحكومات بتوصيات هي غائبة عن تحضيرها 

 وطلب رأيهاني باشراك الحكومات على اعلى مستوى ويؤيد السيد زروقي فكرة السيد ايمن الشربي •
 ىي طرح للمنتدأيعاز الحكومات لتجسيد إفي مستقبل المنتدى، إذ أنه من الضروري العمل ب

 ي مبادرة.أساس نجاح أرادة السياسية واإل والتنسيق الحكومي، المستقبلي
  

  والمواقف قترحالمنطلقات والهيكل الم مقترح السيد إباء عويشق: –المقترح الثالث 
  

    األسس والمبادئ: 
  

  25/01/2017 -إباء عويشق 
من الصعب النظر إلى المنتدى على أنه نشاط مفصول عن قرارات حوكمة اإلنترنت، المنتدى هو في رأيي 

موجود كمنصة توعوية لقضايا اإلنترنت. هناك من يرى أن مشكلة اإلنترنت في الدول العربية هي في 
الحكومات، بينما هناك من يرى أن قضايا حوكمة اإلنترنت هي قضايا مرتبطة بالتحكم الحظر الذي تمارسه 

والسيطرة على الموارد على مستوى العالم. وهناك سعي واضح من قبل الجهة التي يدور حولها الخالف 
لى (اآليكان) لنشر صورة مغايرة في المنطقة بالعديد من الوسائل (ورشات عمل حول الحوكمة تركز فقط ع

.  في هذا انتقادعليه وال  اعتراضالعربي، إلخ) وهو حق لهم ال  المنتدىالجانب التقني، حضور بارز في 
 معظمها علىالسياق، من الضروري أن يكون هناك ثقل مقابل وحضور فاعل وقوي للحكومات التي في 

المنتدى"، بالعكس  خالف مع ما تعرضه هيئة اآليكان. فليس هناك من مطالبة ل "سيطرة الحكومات على
تماماً، بل مطالبة لحضور أكثر فعالية وقوة لهذه الحكومات وذلك إلى جانب باقي أصحاب المصلحة كل 

 حسب دوره.
فبحسب السيد عويشق، إن المقترح الثالث الذي قدم من جهته ليس إقصائياً بل هو تضميني لجميع أصحاب 

" نمثلها، إذ أن اإلصرار على محاكاة نموذج "جاهزالمصالح كل بحسب دوره وثقله في المجتمعات التي 
أنه األنسب ومحاولة فرضه على أنه "الـ" نموذج الوحيد المقبول سيكون له أثر سلبي (جداً). ويمكن  على

ً كافيكون  هذا أنللمقترح   ليحفظ التوازن من عدة نواح: يا
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المنتدى العالمي، باإلضافة إلى  بقاء دور فعال وأساسي لألمم المتحدة في تنظيم المنتدى، على غرار •
 .  الجامعة العربية

، ويمكن النظر دعم منظمتي المظلة في المكتب عن طريق ممثلين عن الحكومات في المكتب التنفيذي •
يكون قد تمت تسميته بالتزكية من طرف المكتب) إلى  أالفي إضافة رئيس اللجنة االستشارية (على 

لفين. وبالتالي فإن المرحلة األخيرة من اتخاذ القرار هي ليست المكتب كممثل عن أصحاب مصلحة مخت
 حكراً على منظمة دولية أو على الحكومات وإنما تتخذ بتوافق عدة أطراف.

هي  إلقرارهااللجنة االستشارية والتي تقوم بإعداد جميع المقترحات ودراستها ورفعها إلى المكتب  •
. ويمكن مرحلياً ولفترة انتقالية أن يتم اختيارهم بالتزكية نبطبيعة تكوينها من أصحاب المصالح المختلفي

 .buttom upواالنتقال تدريجياً نحو آلية أقرب إلى 
  
  الهيكلية المقترحة:  

  
    22/01/2017إباء عويشق  

عن القائم حالياً يتضمن ممثلي منظمتي المظلة مدعوماً بممثلين عن  مكتب تنفيذي موسع •
حكومات دوارة بما ال يتجاوز سنتين لكل عضو، وأرى أن يكون حجم الحكومات، وتكون عضوية ال

أشخاص حد أقصى. وقد  5-4المكتب التنفيذي صغيراً للتقليل من التجاذبات وتسريع اتخاذ القرار: 
أشخاص (واحد من كل منظمة + اثنين تسميهم الحكومات بنفس آلية  4يكون من المناسب أن يكون 
لس وزراء االتصاالت العرب) وتكون رئاسة الفريق مناوبة بين أعضاء المكتب التنفيذي لمج

أعضاء المنظمتين ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً. وتكون مهمة المكتب التنفيذية سياساتية بشكل 
أساسي، وليست عملياتية، أي أنه معني بدراسة وإقرار المقترحات التي تقدمها اللجنة االستشارية 

كل مباشر في المسائل التقنية المتعلقة بإدارة وتنظيم المنتدى، بخصوص المنتدى. وال يتدخل بش
وإنما له اليد العليا في شؤون المنتدى. ويصدر المكتب التنفيذي قراراته بناء على مقترحات اللجنة 

 االستشارية (بما في ذلك التعاقد مع الدولة المضيفة).
باألعمال المتعلقة بانعقاد المنتدى،  ، معنية بشكل رئيسي بوضع المقترحات الخاصةلجنة استشارية •

مع ما يرتبط بذلك من مهام انتقاء المرشحين لالستضافة ووضع برنامج المنتدى وقائمة المتدخلين 
وأسماء الضيوف والمدعوين، وترفع المقترحات للمكتب التنفيذي إلقرارها والمضي في تنفيذها. 

وال زلت أرى صعوبة في اختيارهم بموجب هذه اللجنة يمكن أن تكون من جميع أصحاب المصالح (
، ويفضل أن يكون االختيار عن طريق تزكية الدول والمكتب التنفيذي على األقل bottom up آلية

في المرحلة األولى). ويحضر رئيس اللجنة االستشارية االجتماعات ذات الصلة في المكتب التنفيذي 
 دون أن يكون عضواً فيها (ليس له حق التصويت).

مراسالت، متابعة، أرشفة،  مانة فنية تقدم الدعم اللوجستي للجنة االستشارية والمكتب التنفيذي:أ •
أمانة سر اجتماعات المكتبة واللجنة االستشارية، إلخ. يمكن لألمانة أن تكون مستضافة من قبل 

م إحدى الحكومات (وال داعي ألن تكون دوارة طالما هي أمانة فنية) أو عبارة عن أشخاص يت
التعاقد معهم عن طريق (وعلى نفقة) منظمتي المظلة للقيام بهذا العمل. واألمانة هنا ليست في أي 

حال من األحوال جزءاً من أجزاء عمليات اتخاذ القرار، وإنما جهاز فني بحت مساند ألعمال اللجنة 
 ها).االستشارية والمكتب التنفيذي (واللجنة التي أقترح تشكيلها الحقاً في حال قبول

(الفرق الفنية  الجهات األخرى   مهمة غير واضحة األبعاد بعد، مرتبطة بالتواصل معتبقى هناك  •
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لمجلس وزراء االتصاالت العرب، المنتديات األخرى في العالم سواء الوطنية أو اإلقليمية بهدف 
نتج عادة تبادل وجهات النظر باعتبار أنه ليس هناك مواقف أو قرارات في المنتدى)، وهي مهمة ت

عن فريق مختص بتحليل وتقييم مخرجات المنتدى وسيرورته. هذه المهمة يمكن أن تناط باللجنة 
االستشارية أيضاً، ولكن قد يكون في ذلك إرهاق لهذه اللجنة. وبالتالي يمكن تشكيل فريق عمل أكثر 

استحقاقات زمنية احترافية ويعمل دون جدول زمني محدد (عكس عمل اللجنة االستشارية التي لديها 
واضحة ناتجة عن ضرورة عقد المنتدى في مواعيده المحددة والمتفق عليها وما يستتبع ذلك). وقد 
يكون من المناسب تشكيل لجنة قوامها األساسي خبراء حكوميون مدعمة بخبراء من باقي أصحاب 

  ها من قبله.المصلحة، وتعمل تحت إشراف المكتب التنفيذي وتعد دراساتها ليصار إلى إقرار
  

  التعليقات الداعمة:
 23/01/2017  -فلسطين -عالن غازي  -1

 .المقترحة مع اختالف في تفاصيل الكيانات الداخليةيتفق السيد عالن مع الطرح العام للسيد إباء،  •
 بها في المقترح الثاني. قدمتالتي  ئيحقق ذات المباد إذدعم النهج العام يو •

 
 23/01/2017 -الكويت -منى سهر -2

مع  المقدم من السيد عالن المقترح الثانيسياق في نفس  يأتيدعم السيدة سهر المقترح الثالث إذ أنه ت •
 .بعض االختالف البسيط

 .مقترح وسطي يخدم جميع االطراف ان تم تداوله للنقاشكما وتعتبر هذا المقترح  •
 

  25/01/2017  -المغرب -فاطنة الفارسي -3
إذ أن هذا ما تحتاجه اإلدارة في المغرب ويصب  للسيد عويشق، تدعم السيدة الفارسي الطرح األخير •

 .أيضاً في نفس االتجاه مع طرح السيد عالن مع بعض االختالفات في التفاصيل التي يمكن ضبطها
 

  01/02/2017  -االردن -بهاء خصاونة -4
 خارج نترنتاإل حوكمة في فقط ليس الحكومات دور تعزيز ضرورةأشار السيد خصاونة إلى  •

ً  ولكن المنتدى،  لمنظماتل الرئيسي الدور مع بالتنسيق مكوناته داخل الحكومي الدور تعزيز في أيضا
  .مشاركتها تعزيز من بد وال مصلحة صاحبة يضاأ هي الحكومات الحكومية، حيث أن


