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اجتماع الخبراء حول االصدار الثاني لخريطة الطريق العربية لحوكمة االنترنت للسنوات العشر المقبلة"
• جريدة المستقبل اللبنانية :الجراح افتتح اجتماعا لحوكمة االنترنت
•

 :Future TV networkالجراح إفتتح اجتماعا لحوكمة االنترنت

• الوكالة الوطنية لإلعالم :الجراح إفتتح اجتماعا لحوكمة االنترنت :أهميتها اننا ال ندخل في عالم
الفوضى وسنطلق خالل أيام قليلة مشروع االلياف البصرية
•

وكالة األنباء الكويتية :وزير االتصاالت اللبناني :الحاجة ملحة لمواكبة فورة المعلومات باإلنترنت

•  :Lebanon Filesالجراح إفتتح اجتماعا لحوكمة االنترنت :أهميتها اننا ال ندخل في عالم
الفوضى
•

/LBCI TVنشرة األخبار المسائية ،الدقيقة http://bit.ly/2nyFxCs :37

• الوسط الكويتية :وزير االتصاالت اللبناني  :الحاجة ملحة لمواكبة فورة المعلومات باالنترنت
• موقع تلفزيون الجديد :الجراح :لتصويب أهداف الحراك المدني والتعاون مع القوى األمنية
•  :MENAFNالكويت-وزير االتصاالت اللبناني :الحاجة ملحة لمواكبة فورة المعلومات باإلنترنت
• 4-Traders: UN ESCWA United Nations Economic and Social Comm :
Lebanese Telecom Minister Opens ESCWA EGM to Discuss Arab
Roadmap on Internet Governance
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اإلسكواESCWA/
جريدة المستقبل اللبنانية
الجراح افتتح اجتماعا لحوكمة االنترنت
افتتح وزير االتصاالت جمال الجراح قبل ظهر اليوم" ،اجتماع الخبراء حول االصدار الثاني لخريطة الطريق العربية لحوكمة
االنترنت للسنوات العشر المقبلة" ،الذي تنظمه "االسكوا" اليوم وغدا في مقرها في رياض الصلح بالتعاون مع جامعة الدول
العربية وبمشاركة عدد من الخبراء العرب في قطاع االتصاالت.
بعد تقديم لممثل "االسكوا" ايمن الشربيني ،تحدث االمين التنفيذي لالسكوا وممثل االمين العام لالمم المتحدة الدكتور محمد علي
الحكيم فقال :ان سؤال من يحكم اإلنترنت كان موضوع جدل واسع على المستوى العالمي ،وقد أثير أثناء القمة العالمية لمجتمع
المعلومات بمرحلتيها ،فخلصت القمة إلى تخصيص جزء مهم من الوثيقة الختامية لقضايا حوكمة اإلنترنت" ،الفتا الى ان
"جدول اعمال مؤتمر تونس نص على إنشاء عمليتين متوازيتين بقيادة األمين العام لألمم المتحدة :األولى التعاونية المعززة بين
الحكومات على قدم المساواة ،والثانية منتدى حوكمة اإلنترنت ،إلشراك أصحاب المصلحة المتعددين في الحوار المفتوح حول
قضايا السياسات العامة المتصلة باإلنترنت ،ومنذ ذلك الحين ،يشهد المجتمع الدولي تطورات عديدة ،وشكل منبرا للحوار
العالمي حول مواضيع متخصصة في مجال حوكمة اإلنترنت ،وعالقتها بالتنمية المستدامة".
اضاف" :عام  2015مددت األمم المتحدة للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت الى عام  ،2025لتكون نتائجه من روافد خطة
التنمية المستدامة لعام  2030بهدف تسخير قوة التغيير الكامنة في التكنولوجيات الرقمية لتفعيل مسيرة التنمية المستدامة"،
مالحظا ان "لالنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دور مهم في تحقيق األهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة،
وهذه األهداف تتطلب تعاونا وثيقا بين كل أصحاب المصلحة".
ق اإلنسان االساسية ،ومنها الحق في
وإذ لفت الى أن "موضوع حوكمة اإلنترنت يرتبط ارتباطا وثيقا بحياتنا اليومية وبحقو ِ
التنمية ،والحق في الوصول إلى المعلومات ،وحرية التعبير ،والمساواة واألمن واألمان" ،قال" :بدأت االسكوا مع جامعة الدول
العربية ،منذ عام  ،2003بتعزيز الجهود وتنسيق التعاون في مجال حوكمة اإلنترنت ،وذلك في إطاراإلعداد اإلقليمي للقمة
العالمية لمجتمع المعلومات ،وهي تشارك بفعالية في هذا الحوار العالمي وتساهم في أنشطة المنتديات الدولية ،وتشارك في تنفيذ
مشاريع إقليمية لدعم البلدان األعضاء في اإلسكوا والمنطقة العربية".
واوضح ان "الهدف من اجتماع اليوم هو وضع الصيغة النهائية لالصدار الثاني من خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت
واعتمادها وإطالقها ،بحيث تواكب المتغيرات واألحداث الكبرى التي توالت والقضايا التي استجدت على مدى السنوات
الماضية ،وتساهم في حفز الحوار في األعوام المقبلة تحت مظلة المنتدى في مرحلته التالية التي قد تمتد الى عام  2020أو
".2025
الجراح
ث م تحدث الجراح عن "اهمية االنترنت في عالمنا الحاضر في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتربوية والطبية وفي عالم
االعمال والحكومات ،حيث باتت الضرورة ملحة الن نواكب العصر في هذا المجال وان ال نتخلف عن اللحاق بما يجري في
العالم من تطور" ،موضحا ان "الهدف من اللقاء اليوم هو رسم خريطة طريق للمستقبل لننتج مسارا لنا جميعا يؤدي الى تطور
مجتمعاتنا ورفاهها على كل الصعد".
وقال" :عندما نشارك جميعنا في صوغ خريطة طريق نكون على المسار الصحيح ونفيد من كل الخبرات الموجودة ومن كل
القيم التكنولوجية المتوافرة في العالم العربي ،وفي لبنان تحديدا ،لنرسم معا خريطة طريق جدية ومسؤولة ومرتبطة ببرنامج
زمني محدد نراجع على اساسه مدى التقدم في هذا المسار" ،مشيرا الى "ان السنين التي مرت تعتبر طويلة نسبيا قياسا على ما
كان يجب ان يتحقق في الماضي وخسرنا الكثير من الوقت ومن الجهد لنصل الى خريطة طريق يتبناها جميع االطراف
المهتمين على المستوى الوطني واالقليمي".
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وشدد على "اهمية حوكمة االنترنت كي ال ندخل في عالم الفوضى ،وكلنا يعرف سوء استعمال هذه التكنولوجيا واثارها السلبية
على المجتمع ،لذا فإن اهمية الوصول الى حوكمة لالنترنت يوافق عليها كل االطراف هي مسألة اساسية ،ونحن نعمل على
صون ما نتوصل اليه من الحماية من سوء االستعمال او اي شيء يعوق مسيرة التقدم في مجال االنترنت".
وقال" :نحتاج على المستوى الوطني واالقليمي الى الحاضن القانوني لحوكمة االنترنت ،وهناك جهد يبذل في هذا المجال
لصوغ اطار قانوني على مستوى المنطقة ومستوى العالم ،لكنه ال يزال في بدايته ونحن في لبنان ما زلنا في بداياته وفي خجل
النه ليست لدينا خبرة سابقة في هذا المجال الذي يعتبر جديدا على نظامنا القانوني ،لذا يجب التعاون مع االسكوا ومع المنظمات
االقليمية لصوغ اطار موحد على مستوى المنطقة العربية وعلى المستوى العالمي ليرعى موضوع االنترنت".
اضاف" :هناك توجه في لبنان نحو الحكومة الرقمية او الحكومة االلكترونية واالقتصاد الرقمي ايضا ،لكن يجب ان يسبق ذلك
خطوات عدة اهمها صوغ اطار قانوني على المستوى االقليمي والدولي ،كما ان هذا التحول ال يجب ان يكون جزئيا بل تحوال
عاما مبنيا على خطة مدروسة لوضع االهداف النهائية وطريقة الوصول اليها سواء في مجال التنمية المستدامة او الحكومة
الرقمية او الشراكة االقليمية والدولية في مجال االنترنت" ،الفتا الى "اننا في لبنان نراهن على استكمال البنية التحتية الالزمة
لخدمة هذا المشروع ،وقد اختصرنا في  10اشهر سنوات في هذا القطاع سواء على صعيد البنى التحتية او على صعيد تطوير
قطاع االتصاالت" ،مشسرا الى "اننا مقبلون على المشروع االهم في مجال االتصاالت حيث ستطلق هيئة اوجيرو في خالل
ايام قليلة مشروع االلياف البصرية لنصل الى كل مواطن فيتمتع بسرعة انترنت ال تقل عن  50ميغابايت في الثانية".
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الوكالة الوطنية لإلعالم:
الجراح إفتتح اجتماعا لحوكمة االنترنت :أهميتها اننا ال ندخل في عالم الفوضى وسنطلق خالل أيام قليلة
مشروع االلياف البصرية
وطنية  -افتتح وزير االتصاالت جمال الجراح قبل ظهر اليوم" ،اجتماع الخبراء حول االصدار الثاني لخريطة الطريق العربية
لحوكمة االنترنت للسنوات العشر المقبلة" ،الذي تنظمه "االسكوا" اليوم وغدا في مقرها في رياض الصلح بالتعاون مع جامعة
الدول العربية وبمشاركة عدد من الخبراء العرب في قطاع االتصاالت.
بعد تقديم لممثل "االسكوا" ايمن الشربيني ،تحدث االمين التنفيذي لالسكوا وممثل االمين العام لالمم المتحدة الدكتور محمد علي
الحكيم فقال :ان سؤال من يحكم اإلنترنت كان موضوع جدل واسع على المستوى العالمي ،وقد أثير أثناء القمة العالمية لمجتمع
المعلومات بمرحلتيها ،فخلصت القمة إلى تخصيص جزء مهم من الوثيقة الختامية لقضايا حوكمة اإلنترنت" ،الفتا الى ان
"جدول اعمال مؤتمر تونس نص على إنشاء عمليتين متوازيتين بقيادة األمين العام لألمم المتحدة :األولى التعاونية المعززة بين
الحكومات على قدم المساواة ،والثانية منتدى حوكمة اإلنترنت ،إلشراك أصحاب المصلحة المتعددين في الحوار المفتوح حول
قضايا السياسات العامة المتصلة باإلنترنت ،ومنذ ذلك الحين ،يشهد المجتمع الدولي تطورات عديدة ،وشكل منبرا للحوار
العالمي حول مواضيع متخصصة في مجال حوكمة اإلنترنت ،وعالقتها بالتنمية المستدامة".
اضاف" :عام  2015مددت األمم المتحدة للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت الى عام  ،2025لتكون نتائجه من روافد خطة
التنمية المستدامة لعام  2030بهدف تسخير قوة التغيير الكامنة في التكنولوجيات الرقمية لتفعيل مسيرة التنمية المستدامة"،
مالحظا ان "لالنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دور مهم في تحقيق األهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة،
وهذه األهداف تتطلب تعاونا وثيقا بين كل أصحاب المصلحة".
ق اإلنسان االساسية ،ومنها الحق في
وإذ لفت الى أن "موضوع حوكمة اإلنترنت يرتبط ارتباطا وثيقا بحياتنا اليومية وبحقو ِ
التنمية ،والحق في الوصول إلى المعلومات ،وحرية التعبير ،والمساواة واألمن واألمان" ،قال" :بدأت االسكوا مع جامعة الدول
العربية ،منذ عام  ،2003بتعزيز الجهود وتنسيق التعاون في مجال حوكمة اإلنترنت ،وذلك في إطاراإلعداد اإلقليمي للقمة
العالمية لمجتمع المعلومات ،وهي تشارك بفعالية في هذا الحوار العالمي وتساهم في أنشطة المنتديات الدولية ،وتشارك في تنفيذ
مشاريع إقليمية لدعم البلدان األعضاء في اإلسكوا والمنطقة العربية".
واوضح ان "الهدف من اجتماع اليوم هو وضع الصيغة النهائية لالصدار الثاني من خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت
واعتمادها وإطالقها ،بحيث تواكب المتغيرات واألحداث الكبرى التي توالت والقضايا التي استجدت على مدى السنوات
الماضية ،وتساهم في حفز الحوار في األعوام المقبلة تحت مظلة المنتدى في مرحلته التالية التي قد تمتد الى عام  2020أو
".2025
الجراح
ثم تحدث الجراح عن "اهمية االنترنت في عالمنا الحاضر في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتربوية والطبية وفي عالم
االعمال والحكومات ،حيث باتت الضرورة ملحة الن نواكب العصر في هذا المجال وان ال نتخلف عن اللحاق بما يجري في
العالم من تطور" ،موضحا ان "الهدف من اللقاء اليوم هو رسم خريطة طريق للمستقبل لننتج مسارا لنا جميعا يؤدي الى تطور
مجتمعاتنا ورفاهها على كل الصعد".
وقال" :عندما نشارك جميعنا في صوغ خريطة طريق نكون على المسار الصحيح ونفيد من كل الخبرات الموجودة ومن كل
القيم التكنولوجية المتوافرة في العالم العربي ،وفي لبنان تحديدا ،لنرسم معا خريطة طريق جدية ومسؤولة ومرتبطة ببرنامج
زمن ي محدد نراجع على اساسه مدى التقدم في هذا المسار" ،مشيرا الى "ان السنين التي مرت تعتبر طويلة نسبيا قياسا على ما
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كان يجب ان يتحقق في الماضي وخسرنا الكثير من الوقت ومن الجهد لنصل الى خريطة طريق يتبناها جميع االطراف
المهتمين على المستوى الوطني واالقليمي".
وشد د على "اهمية حوكمة االنترنت كي ال ندخل في عالم الفوضى ،وكلنا يعرف سوء استعمال هذه التكنولوجيا واثارها السلبية
على المجتمع ،لذا فإن اهمية الوصول الى حوكمة لالنترنت يوافق عليها كل االطراف هي مسألة اساسية ،ونحن نعمل على
صون ما نتوصل اليه من الحماية من سوء االستعمال او اي شيء يعوق مسيرة التقدم في مجال االنترنت".
وقال" :نحتاج على المستوى الوطني واالقليمي الى الحاضن القانوني لحوكمة االنترنت ،وهناك جهد يبذل في هذا المجال
لصوغ اطار قانوني على مستوى المنطقة ومستوى العالم ،لكنه ال يزال في بدايته ونحن في لبنان ما زلنا في بداياته وفي خجل
النه ليست لدينا خبرة سابقة في هذا المجال الذي يعتبر جديدا على نظامنا القانوني ،لذا يجب التعاون مع االسكوا ومع المنظمات
االقليمية لصوغ اطار موحد على مستوى المنطقة العربية وعلى المستوى العالمي ليرعى موضوع االنترنت".
اضاف" :هناك توجه في لبنان نحو الحكومة الرقمية او الحكومة االلكترونية واالقتصاد الرقمي ايضا ،لكن يجب ان يسبق ذلك
خطوات عدة اهمها صوغ اطار قانوني على المستوى االقليمي والدولي ،كما ان هذا التحول ال يجب ان يكون جزئيا بل تحوال
عاما مبنيا على خطة مدروسة لوضع االهداف النهائية وطريقة الوصول اليها سواء في مجال التنمية المستدامة او الحكومة
الرقمية او الشراكة االقليمية والدولية في مجال االنترنت" ،الفتا الى "اننا في لبنان نراهن على استكمال البنية التحتية الالزمة
لخدمة هذا المشروع ،وقد اختصرنا في  10اشهر سنوات في هذا القطاع سواء على صعيد البنى التحتية او على صعيد تطوير
قطاع االتصاالت" ،مشسرا الى "اننا مقبلون على المشروع االهم في مجال االتصاالت حيث ستطلق هيئة اوجيرو في خالل
ايام قليلة مشروع االلياف البصرية لنصل الى كل مواطن فيتمتع بسرعة انترنت ال تقل عن  50ميغابايت في الثانية".
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وكالة األنباء الكويتية:
وزير االتصاالت اللبناني :الحاجة ملحة لمواكبة فورة المعلومات باإلنترنت
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:Lebanon Files
الجراح إفتتح اجتماعا لحوكمة االنترنت :أهميتها اننا ال ندخل في عالم الفوضى
افتتح وزير االتصاالت جمال الجراح قبل ظهر اليوم" ،اجتماع الخبراء حول االصدار الثاني لخريطة الطريق العربية لحوكمة
االنترنت للسنوات العشر المقبلة" ،الذي تنظمه "االسكوا" اليوم وغدا في مقرها في رياض الصلح بالتعاون مع جامعة الدول
العربية وبمشاركة عدد من الخبراء العرب في قطاع االتصاالت.
بعد تقديم لممثل "االسكوا" ايمن الشربيني ،تحدث االمين التنفيذي لالسكوا وممثل االمين العام لالمم المتحدة الدكتور محمد علي
الحكيم فقال :ان سؤال من يحكم اإلنترنت كان موضوع جدل واسع على المستوى العالمي ،وقد أثير أثناء القمة العالمية لمجتمع
المعلومات بمرحلتيها ،فخلصت القمة إلى تخصيص جزء مهم من الوثيقة الختامية لقضايا حوكمة اإلنترنت" ،الفتا الى ان
"جدول اعمال مؤتمر تونس نص على إنشاء عمليتين متوازيتين بقيادة األمين العام لألمم المتحدة :األولى التعاونية المعززة بين
الحكومات على قدم المساواة ،والثانية منتدى حوكمة اإلنترنت ،إلشراك أصحاب المصلحة المتعددين في الحوار المفتوح حول
قضايا السياسات العامة المتصلة باإلنترنت ،ومنذ ذلك الحين ،يشهد المجتمع الدولي تطورات عديدة ،وشكل منبرا للحوار
العالمي حول مواضيع متخصصة في مجال حوكمة اإلنترنت ،وعالقتها بالتنمية المستدامة".
اضاف" :عام  2015مددت األمم المتحدة للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت الى عام  ،2025لتكون نتائجه من روافد خطة
التنمية المستدامة لعام  2030بهدف تسخير قوة التغيير الكامنة في التكنولوجيات الرقمية لتفعيل مسيرة التنمية المستدامة"،
مالحظا ان "لالنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دور مهم في تحقيق األهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة،
وهذه األهداف تتطلب تعاونا وثيقا بين كل أصحاب المصلحة".
ق اإلنسان االساسية ،ومنها الحق في
وإذ لفت الى أن "موضوع حوكمة اإلنترنت يرتبط ارتباطا وثيقا بحياتنا اليومية وبحقو ِ
التنمية ،والحق في الوصول إلى المعلومات ،وحرية التعبير ،والمساواة واألمن واألمان" ،قال" :بدأت االسكوا مع جامعة الدول
العربية ،منذ عام  ،2003بتعزيز الجهود وتنسيق التعاون في مجال حوكمة اإلنترنت ،وذلك في إطاراإلعداد اإلقليمي للقمة
العالمية لمجتمع المعلومات ،وهي تشارك بفعالية في هذا الحوار العالمي وتساهم في أنشطة المنتديات الدولية ،وتشارك في تنفيذ
مشاريع إقليمية لدعم البلدان األعضاء في اإلسكوا والمنطقة العربية".
واوضح ان "الهدف من اجتماع اليوم هو وضع الصيغة النهائية لالصدار الثاني من خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت
واعتمادها وإطالقها ،بحيث تواكب المتغيرات واألحداث الكبرى التي توالت والقضايا التي استجدت على مدى السنوات
الماضية ،وتساهم في حفز الحوار في األعوام المقبلة تحت مظلة المنتدى في مرحلته التالية التي قد تمتد الى عام  2020أو
".2025
ثم تحدث الجراح عن "اهمية االنترنت في عالمنا الحاضر في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتربوية والطبية وفي عالم
االعمال والحكومات ،حيث باتت الضرورة ملحة الن نواكب العصر في هذا المجال وان ال نتخلف عن اللحاق بما يجري في
العالم من تطور" ،موضحا ان "الهدف من اللقاء اليوم هو رسم خريطة طريق للمستقبل لننتج مسارا لنا جميعا يؤدي الى تطور
مجتمعاتنا ورفاهها على كل الصعد".
وقال" :عندما نشارك جميعنا في صوغ خريطة طريق نكون على المسار الصحيح ونفيد من كل الخبرات الموجودة ومن كل
القيم التكنولوجية المتوافرة في العالم العربي ،وفي لبنان تحديدا ،لنرسم معا خريطة طريق جدية ومسؤولة ومرتبطة ببرنامج
زمني محدد نراجع على اساسه مدى التقدم في هذا المسار" ،مشيرا الى "ان السنين التي مرت تعتبر طويلة نسبيا قياسا على ما
كان يجب ان يتحقق في الماضي وخسرنا الكثير من الوقت ومن الجهد لنصل الى خريطة طريق يتبناها جميع االطراف
المهتمين على المستوى الوطني واالقليمي".
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وشدد على "اهمية حوكمة االنترنت كي ال ندخل في عالم الفوضى ،وكلنا يعرف سوء استعمال هذه التكنولوجيا واثارها السلبية
على المجتمع ،لذا فإن اهمية الوصول الى حوكمة لالنترنت يوافق عليها كل االطراف هي مسألة اساسية ،ونحن نعمل على
صون ما نتوصل اليه من الحماية من سوء االستعمال او اي شيء يعوق مسيرة التقدم في مجال االنترنت".
وقال" :نحتاج على المستوى الوطني واالقليمي الى الحاضن القانوني لحوكمة االنترنت ،وهناك جهد يبذل في هذا المجال
لصوغ اطار قانوني على مستوى المنطقة ومستوى العالم ،لكنه ال يزال في بدايته ونحن في لبنان ما زلنا في بداياته وفي خجل
النه ليست لدينا خبرة سابقة في هذا المجال الذي يعتبر جديدا على نظامنا القانوني ،لذا يجب التعاون مع االسكوا ومع المنظمات
االقليمية لصوغ اطار موحد على مستوى المنطقة العربية وعلى المستوى العالمي ليرعى موضوع االنترنت".
اضاف" :هناك توجه في لبنان نحو الحكومة الرقمية او الحكومة االلكترونية واالقتصاد الرقمي ايضا ،لكن يجب ان يسبق ذلك
خطوات عدة اهمها صوغ اطار قانوني على المستوى االقليمي والدولي ،كما ان هذا التحول ال يجب ان يكون جزئيا بل تحوال
عاما مبنيا على خطة مدروسة لوضع االهداف النهائية وطريقة الوصول اليها سواء في مجال التنمية المستدامة او الحكومة
الرقمية او الشراكة االقليمية والدولية في مجال االنترنت" ،الفتا الى "اننا في لبنان نراهن على استكمال البنية التحتية الالزمة
لخدمة هذا المشروع ،وقد اختصرنا في  10اشهر سنوات في هذا القطاع سواء على صعيد البنى التحتية او على صعيد تطوير
قطاع االتصاالت" ،مشسرا الى "اننا مقبلون على المشروع االهم في مجال االتصاالت حيث ستطلق هيئة اوجيرو في خالل
ايام قليلة مشروع االلياف البصرية لنصل الى كل مواطن فيتمتع بسرعة انترنت ال تقل عن  50ميغابايت في الثانية".
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الوسط الكويتية:
وزير االتصاالت اللبناني  :الحاجة ملحة لمواكبة فورة المعلومات باالنترنت
قال وزير االتصاالت اللبناني جمال الجراح اليوم االثنين ان العالم العربي بحاجة ملحة لمواكبة التطورات الجارية على صعيد
فورة المعلومات في مجال االنترنت.
جاء ذلك في كلمة القاها الوزير خالل الجلسة االفتتاحية ل"اجتماع الخبراء حول االصدار الثاني لخريطة الطريق العربية
لحوكمة االنترنت للسنوات ال 10القادمة" الذي عقد في مقر االمم المتحدة في بيروت.
واشار الجراح الى اهمية االنترنت في عالمنا الحاضر الذي دخل جميع المجاالت وبات عالمنا العربي بحاجة ملحة لمواكبة
التطور الجاري على الصعيد العالمي في هذا المجال.
واعتبر الجراح ان الهدف من اللقاء رسم خارطة طريق ترشد العالم العربي نحو المستقبل النتاج مسار يؤدي الى تطور
المجتمعات العربية مشددا على اهمية مشاركة جميع االطراف واالستفادة من خبراتها التكنولوجية في اعداد خارطة حقيقية
مرتبطة ببرنامج زمني محدد وواضح.
واكد الدور المهم لحوكمة االنترنت في تنظيم تكنولوجيا االنترنت والحد من اساءة استعمالها مشيرا الى الحاجة لصياغة اطار
قانوني لحوكمة االنترنت على مستوى المنطقة باسرع وقت ممكن.
من جهته اكد وكيل االمين العام لالمم المتحدة واالمين التنفيذي لالسكوا محمد الحكيم الدور الهام لالنترنت وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في تحقيق االهداف العالمية ال 17للتنمية المستدامة والتي تتطلب تعاونا وثيقا بين اصحاب المصلحة.
واوضح الحكيم اهمية التعاون القائم بين (االسكوا) وجامعة الدول العربية منذ العام  2003لتعزيز الجهود في مجال حوكمة
االنترنت في اطار االعداد االقليمي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات مبينا االنجاز الذي تحقق في العام  2012عبر انشاء
"المنتدى العربي لحوكمة االنترنت".
من جانبه قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت باالنابة المهندس قصي الشطي في تصريح لوكالة
االنباء الكويتية (كونا) ان "شبكة االنترنت دخلت جميع مناحي الحياة واصبحت تتعلق بتفاصيل عملنا اليومي" مشددا على
الترابط بين الخدمات الجيدة واالستخدام االفضل لشبكة االنترنت وبين تحسن مستوى حياة االفراد والمجتمع.
واشار الى ان استخدام االنترنت احدث متغيرات كثيرة بعد ان تطور االمر من الكمبيوتر الى الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية
وكشف ذلك عن تغير في انماط الحياة التي اصبحت اليوم اكثر ارتباطا بشبكات التواصل االجتماعي.
وقال الشطي ان "هذه المتغيرات قادتنا الى تحديات جديدة اجتماعية واقتصادية وسياسية وامنية وثقافية االمر الذي يستدعي
البحث عن متطلباتنا من حوكمة االنترنت وكيفية توظيفها لخدمتنا لنصل الى مستوى التأثير الذي سبقنا اليه غيرنا وهو ما نسعى
اليه في اجتماعنا".
واضاف الشطي ان "الكويت خطت خطوات ممتازة على صعيد البنى التحتية فخدمات الحزم العريضة متوفرة في جميع
االراضي الكويتية سواء على اجهزة الهواتف النقالة او االجهزة اللوحية او على مستوى البنى التحتية االرضية وقد اسهم توفر
السعات ووجود المنافسة في خفض تكلفة االنترنت بشكل كبير".
واشار الى زيادة الخدمات االلكترونية بشكل كبير والى الجهود التي تبذلها وزارة المواصالت التمام مشروع االلياف البصرية
اليصالها الى المنازل مؤكدا ان نحو  80بالمئة من عدد السكان في الكويت يستخدمون االنترنت وهو من المعدالت المرتفعة في
المنطقة.
يعقد هذا االجتماع بالتع اون بين لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا (اسكوا) وجامعة الدول العربية بمشاركة
عدد من الخبراء العرب الممثلين لجهات حكومية ومدنية واكاديمية وفنية وقطاع اعمال.
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موقع تلفزيون الجديد:
الجراح :لتصويب أهداف الحراك المدني والتعاون مع القوى األمنية
رأى عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح انه "كان من الضروري استمرار الحراك المدني بصيغته الهادفة الى حماية
المؤسسات من دون انزالقه الى اجندات سياسية الستغالله واجهاضه خصوصا بعدما اقدم على احتالل وزارة البيئة".
ودعا في حديث إذاعي "قيادة الحراك المدني الى اعادة حساباتها لتصويب اهدافها وان تتعاون مع القوى االمنية التي اثبتت
تصرفها الحضاري في الفترة الراهنة" ،معتبرا ً ان "دعوة تحرك التيار الوطني الحر في الشارع غدا مسألة غير مفهومة ال
سيما بعد فشله مرتين مماثلتين في ذلك" ،ومشيراً الى انه "ليس بحاجة الى اثبات حضوره الشعبي كونه يتمتع بالحضور
السياسي في المجلس النيابي والحكومة".
وعن موقف تيار المستقبل من المشاركة في الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري ،أكدّ الجراح ان "هذه الدعوة صادقة من
رئيس المجلس وان التيار لم يكن يوما اال متجاوبا مع كل دعوة حوارية" ،ورأى ان "الظروف االقليمية لم تنضج بعد كي تتخلى
ايران عن ورقة رئاسة الجمهورية".
أ ّما من سيمثل تيار المستقبل في الحوار ،فأشار الجراح الى انه "لم يبحث في االمر بعد" ،الفتا ً الى ان "مشاركة الرئيس سعد
الحريري شخصيا مرتبطة بالظروف التي يراها مناسبة".
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:MENAFN
الكويت-وزير االتصاالت اللبناني :الحاجة ملحة لمواكبة فورة المعلومات باإلنترنت
))MENAFN - Kuwait News Agency (KUNAبيروت ( 12 - 11 -كونا)  --قال وزير االتصاالت اللبناني جمال
الجراح اليوم االثنين ان العالم العربي بحاجة ملحة لمواكبة التطورات الجارية على صعيد فورة المعلومات في مجال االنترنت .
جاء ذلك في كلمة القاها الوزير خالل الجلسة االفتتاحية ل"اجتماع الخبراء حول االصدار الثاني لخريطة الطريق العربية
لحوكمة االنترنت للسنوات ال 10القادمة" الذي عقد في مقر االمم المتحدة في بيروت .
واشار الجراح الى اهمية االنترنت في عالمنا الحاضر الذي دخل جميع المجاالت وبات عالمنا العربي بحاجة ملحة لمواكبة
التطور الجاري على الصعيد العالمي في هذا المجال .
واعتبر الجراح ان الهدف من اللقاء رسم خارطة طريق ترشد العالم العربي نحو المستقبل النتاج مسار يؤدي الى تطور
المجتمعات العربية مشددا على اهمية مشاركة جميع االطراف واالستفادة من خبراتها التكنولوجية في اعداد خارطة حقيقية
مرتبطة ببرنامج زمني محدد وواضح .
واكد الدور المهم لحوكمة االنترنت في تنظيم تكنولوجيا االنترنت والحد من اساءة استعمالها مشيرا الى الحاجة لصياغة اطار
قانوني لحوكمة االنترنت على مستوى المنطقة باسرع وقت ممكن .
من جهته اكد وكيل االمين العام لالمم المتحدة واالمين التنفيذي لالسكوا محمد الحكيم الدور الهام لالنترنت وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في تحقيق االهداف العالمية ال 17للتنمية المستدامة والتي تتطلب تعاونا وثيقا بين اصحاب المصلحة .
واوضح الحكيم اهمية التعاون القائم بين (االسكوا) وجامعة الدول العربية منذ العام  2003لتعزيز الجهود في مجال حوكمة
االنترنت في اطار االعداد االقليمي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات مبينا االنجاز الذي تحقق في العام  2012عبر انشاء
"المنتدى العربي لحوكمة االنترنت ".
من جانبه قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت باالنابة المهندس قصي الشطي في تصريح لوكالة
االنباء الكويتية (كونا) ان "شبكة االنترنت دخلت جميع مناحي الحياة واصبحت تتعلق بتفاصيل عملنا اليومي" مشددا على
الترابط بين الخدمات الجيدة واالستخدام االفضل لشبكة االنترنت وبين تحسن مستوى حياة االفراد والمجتمع .
واشار الى ان استخدام االنترنت احدث متغيرات كثيرة بعد ان تطور االمر من الكمبيوتر الى الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية
وكشف ذلك عن تغير في انماط الحياة التي اصبحت اليوم اكثر ارتباطا بشبكات التواصل االجتماعي .
وقال الشطي ان "هذه المتغيرات قادتنا الى تحديات جديدة اجتماعية واقتصادية وسياسية وامنية وثقافية االمر الذي يستدعي
البحث عن متطلباتنا من حوكمة االنترنت وكيفية توظيفها لخدمتنا لنصل الى مستوى التأثير الذي سبقنا اليه غيرنا وهو ما نسعى
اليه في اجتماعنا ".
واضاف الشطي ان "الكويت خطت خطوات ممتازة على صعيد البنى التحتية فخدمات الحزم العريضة متوفرة في جميع
االراضي الكويتية سواء على اجهزة الهواتف النقالة او االجهزة اللوحية او على مستوى البنى التحتية االرضية وقد اسهم توفر
السعات ووجود المنافسة في خفض تكلفة االنترنت بشكل كبير ".
واشار الى زيادة الخدمات االلكترونية بشكل كبير والى الجهود التي تبذلها وزارة المواصالت التمام مشروع االلياف البصرية
اليصالها الى المنازل مؤكدا ان نحو  80بالمئة من عدد السكان في الكويت يستخدمون االنترنت وهو من المعدالت المرتفعة في
المنطقة .
يعقد هذا االجتماع بالتعاون بين لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا (اسكوا) وجامعة الدول العربية بمشاركة
عدد من الخبراء العرب الممثلين لجهات حكومية ومدنية واكاديمية وفنية وقطاع اعمال( .النهاية) ا ي ب  /ش م ع
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4-Traders:
UN ESCWA United Nations Economic and Social Comm : Lebanese Telecom
Minister Opens ESCWA EGM to Discuss Arab Roadmap on Internet
Governance
Beirut, 11 December (Communication and Information Unit)-- ' Who governs the Internet? This
is the key question. Internet governance is inextricably linked to daily life and basic human
rights, including the rights to development, access to information, freedom of expression,
equality, security and safety,' today said United Nations Under-Secretary-General and ESCWA
Executive Secretary Mohamed Ali Alhakim while opening an expert group meeting on the
Second Arab Roadmap on Internet Governance - The Next Decade, at the UN House in Beirut.
The meeting was attended by Lebanese Telecommunications Minister Jamal Al-Jarrah.
Also present at the meeting were representatives of the Lebanese Ministry of
Telecommunications, Ogero Telecom, as well as a delegate of the League of Arab States (LAS),
the co-host of the meeting, and a score of Arab experts in the field.
Alhakim noted that the question of 'who governs the Internet' has been the subject of wide
controversy at the global level. It was raised during the two phases of the World Summit on the
Information Society (Geneva 2003 and Tunis 2005), which dedicated a large part of its outcome
document to internet governance issues. The Tunis Agenda for the Information Society called for
two parallel processes led by the United Nations Secretary-General: enhanced intergovernmental
cooperation on an equal footing, and an Internet governance forum to launch an open multistakeholder policy dialogue on Internet issues. He added that, since 2003, ESCWA and LAS
have intensified efforts and coordinated cooperation in the field of Internet governance, within
the framework of regional preparations for the World Summit on the Information Society.
For his part, Minister Al-Jarrah said that the internet governance is a key factor to organize the
internet, given the negative impact it might have when it lacks organization. It is adamant that all
stakeholders take part in coming up with a roadmap towards internet governance as it protects
what has been achieved so far against any misuse or other handicap. Therefore, there is a need at
the national and regional levels to come up with a legal framework for internet and for internet
governance. However, all efforts exerted so far are still in the early stages.
Al Jarrah announced that Ogero will launch in a few days a fiber optics project which will allow
Lebanese people to enjoy a minimal internet speed of 50Megabit per second, compared to a
previous maximal 1Megabit per second. He added that this project will move Lebanon to a
highly advanced phase in telecommunications.
The ESCWA meeting, which closes tomorrow Tuesday, aims to finalize, adopt and launch the
second Arab Roadmap on Internet Governance (ARMIG2), as well as a plan for its
implementation in relation with the Arab Internet Governance Forum (IGF) process.
A working group of experts from various stakeholders was formed within the implementation of
the ESCWA-LAS AIGF2020 initiative for the development of the Arab IGF process. During the
meeting, the working group will be adopting he Second Arab Roadmap on Internet Governance
after discussing its main content.
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