خمزجاخ االجرماع انرشاورً حول ذأسَس املنردى انعزيب حلوكمح

اإلنرزند املعزوضح عهي اجرماع املكرة انرنفَذً جملهس انوسراء انعزب
نالذصاالخ واملعهوماخ ( 2فرباٍز )2012

يف ئطبز اٌزٕعُك اجلبزٌ ِب ثٌن خبِؼخ اٌدوي اٌؼسثُخ وجلٕخ األُِ ادلزحدح االلزظبدَخ واالخزّبػُخ ٌغسيب
آظُب (ئظىىا) ثشأْ ِجبدزح خبزطخ اٌطسَك حلىوّخ اإلٔزسٔذ يف ادلٕطمخ اٌؼسثُخ ،مت ػمد ِإدتس رشبوزٌ ٌزأظُط
ادلٕزدي اٌؼسيب حلىوّخ اإلٔزسٔذ يف ثًنود خالي اٌفزسح ِٓ  31وبٔىْ اٌثبينَٕ/بَس ئىل  1شجبؽ/فرباَس .2012
ولد دػذ اٌٍدٕخ اٌؼسثُخ اٌدائّخ ٌالرظبالد وادلؼٍىِبد يف دوزهتب ( 30أثى ظيب)2012/1/9-8 :
اإلدازاد اٌؼسثُخ ٌٍّشبزوخ يف فؼبٌُبد االخزّبع وطٍجذ ِٓ ادلىزت اإللٍٍُّ اٌؼسيب ٌالحتبد اٌدويل ٌالرظبالد
وادلٕظّخ اٌؼسثُخ ٌزىٕىٌىخُبد االرظبي وادلؼٍىِبد واٌشجىخ اٌؼسثُخ ذلُئبد رٕظُُ االرظبالد ورمُٕخ ادلؼٍىِبد ئحبٌخ
اٌدػىح ئىل اٌمطبع اخلبص واجلهبد غًن احلىىُِخ واختبذ ِب ٍَصَ يرفؼًُ ِشبزوزهُ يف فؼبٌُبد االخزّبع.
ولد شبزن يف أػّبي املؤدتس أوثس ِٓ (ِ )60شبزوبً ميثٍىْ اإلدازاد اٌؼسثُخ وادلٕظّبد اإللٍُُّخ ،واجملزّغ
ادلدين وثبلٍ أطحبة ادلظٍحخ.
ورٕفُراً دلب رؼّٕٗ اٌمساز اٌظبدز ػٓ اٌدوزح ( )15جملٍط اٌىشزاء اٌؼسة ٌالرظبالد وادلؼٍىِبد (ثًنود:
 )2011/6/2ثشأْ ادلجبدزح ،اظزؼسع املؤدتس ِجبدزح خبزطخ اٌطسَك حلىوّخ اإلٔزسٔذ يف ادلٕطمخ اٌؼسثُخ ووثُمخ
اإلطبز اٌؼبَ وادلجبدئ واأل٘داف ،وردازض ِدي احلبخخ ٌؼمد ِٕزدي ظٕىٌ ئلٍٍُّ ػسيب حلىوّخ اإلٔزسٔذ.
وّب حبث ادلإدتس اٌُِبد ادلطٍىثخ ٌؼمد ادلٕزدي واٌزّىًَ اٌالشَ وئِىبُٔخ اظزؼبفخ ادلٕزدَبد ورىيل أػّبي
اٌعىسربزَخ ػٓ طسَك ئدازاد االرظبالد ورمُٕخ ادلؼٍىِبد يف حىىِبد اٌدوي اٌؼسثُخ.
وّب رطسق املؤدتس ئىل ادلٕزدَبد اإللٍُُّخ اٌيت ركٌِهب اٌزىزالد أو اٌزدّؼبد اجلهىَخ األخسي يف ئفسَمُب،
وآظُب ،وأوزوثب ،وأِسَىب اٌالرُُٕخ ،وغًن٘ب .وورٌه ادلٕزدَبد اٌىطُٕخ اٌيت ثدأد رؼمد ِإخساً ِٓ لجً ثؼغ
اٌدوي ،وادلشبوزاد اٌيت جتسٌ حبٌُبً ثشأْ ئٔشبء ِٕزدَبد حلىوّخ اإلٔزسٔذ لد رؼُ ثؼغ اٌجٍداْ اٌؼسثُخ.
وثٕبء ػًٍ ادلٕبلشبد اٌيت دازد خالي ادلإدتس ،رىافك ادلشبزوىْ ػًٍ أمهُخ رأظُط ِٕزدي ػسيب ظٕىٌ
حلىوّخ اإلٔزسٔذ .وميثً ادلٕزدي ِٕظخ ٌٍحىاز رؼزّد ػًٍ ُ٘ىٍُخ الِسوصَخ ،وَؼُ مجُغ أطحبة ادلظٍحخ
وَزّبشً ِغ أخٕدح رىٔط وئػالْ ِجبدئ خُٕف.

حعت ِب َٕض ػٍُٗ ئػالْ خُٕف
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وارفك ادلشبزوىْ ػًٍ أْ َؼًّ ادلٕزدي ػًٍ إٌحى اٌزبيل:
أهداف املنردى
(أ) ِٕبلشخ لؼبَب اٌعُبظبد اٌؼبِخ ادلزؼٍمخ مبىاػُغ حىوّخ اإلٔزسٔذ ال ظُّب اٌمؼبَب ادلطسوحخ يف "ادلٕزدي
اٌؼبدلٍ حلىوّخ اإلٔزسٔذ" هبدف اٌىطىي ئىل ئدازح دوٌُخ ٌإلٔزسٔذ ورؼصَص إٌفبذ ئىل شجىخ اإلٔزسٔذ
وإِٔهب واظزمساز٘ب ورطىَس٘ب؛
(ة) رعهًُ رجبدي ادلؼٍىِبد وادلّبزظبد ادلثًٍ واظزمبء اٌدزوض وادلؼسفخ خبطخ ِٓ أطحبة اخلربح
اٌعُبظبرُخ واٌزمُٕخ واألوبدميُخ وِٓ مث ٔشس ِب َزُ ِٓ ِٕبلشبد وِب لد َزُ اٌزىطً ٌٗ ِٓ رىطُبد
وِمزسحبد؛
(ج) رمسَت وخهبد إٌظس وطىالً ئىل آزاء ػسثُخ ِىحدح حىي أوٌىَبد حىوّخ اإلٔزسٔذ وآٌُبد االظزدبثخ
ٌالحزُبخبد اخلبطخ ثبٌدوي اٌؼسثُخ؛
(د) ِٕبلشخ ِىػىػبد اٌزىٕىٌىخُبد إٌبشئخ دوْ ػٍُّبد اإلدازح اٌزشغٍُُخ ٌإلٔزسٔذ ووػغ اٌزىطُبد
اخلبطخ هبب ،وّب ٍَصَ؛
(ٖ) ادلعبمهخ يف ثٕبء اٌمدزاد واٌزُّٕخ يف رلبي حىوّخ اإلٔزسٔذ يف اٌجٍداْ اٌؼسثُخ ،ورؼصَص ِشبزوخ مجُغ
أطحبة ادلظٍحخ ٌالظزفبدح ثشىً وبًِ ِٓ ادلىازد ادلزىفسح ٌٍّؼبزف واخلرباد؛
(و) ٔمً ادلٕظىز اٌؼسيب ئىل ادلعزىي اٌؼبدلٍ ودػُ اٌدوز اٌؼسيب يف وػغ اٌعُبظبد اٌؼبِخ حلىوّخ اإلٔزسٔذ
ِٓ دوْ أْ َىىْ ٌٍّٕزدي وظُفخ ئشسافُخ أو أْ حيً زلً اٌُِبد أو ادلإظعبد أو ادلٕظّبد اٌمبئّخ؛
(ش) اٌزىاطً ِغ ادلٕزدَبد اإللٍُُّخ واٌدوٌُخ حلىوّخ اإلٔزسٔذ هبدف اٌىطىي ئىل ئدازح دوٌُخ ٌإلٔزسٔذ و
رعهًُ رجبدي اخلرباد ؤمً ادلؼبزف.
طثَعح وآنَاخ املنردى





شبِالً ٌىبفخ أطحبة ادلظٍحخ وّب مت رؼسَفهُ يف سلسخبد اٌمّخ اٌؼبدلُخ جملزّغ ادلؼٍىِبد،
ِٕزدي رشبوزٌَٕ ،شس ِب َزُ ِٓ ِٕبلشبد وِب لد َزُ اٌزىطً ٌٗ ِٓ ِمزسحبد ورىطُبد غًن ٍِصِخ ،
َؼزّد ػًٍ ُ٘ىٍُخ الِسوصَخ وِسٔخ ،
َؼزّد ػًٍ ِظبدز ِزؼددح ٌٍزّىًَ.

اهلَكم انرنظَمٌ إلدارج املنردى
2

▪ جلٕخ اظزشبزَخ ػٍُب رؼُ شلثٍٍ احلىىِبد اٌؼسثُخ وادلٕظّبد اإللٍُُّخ ،وشلثٍٍ اٌمطبع اخلبص واجملزّغ
ادلدين وثبلٍ أطحبة ادلظٍحخ  .رزىىل اختبذ اٌمسازاد ذاد اٌظٍخ ثؼًّ ادلٕزدي ،وّب رؼىن ثزحدَد
ِىػىػبد خدوي أػّبي ادلٕزدي  ،وإٌظس يف ادلعبئً ادلسرجطخ ثزٕظُُ خٍعبرٗ وورٌه ادلمزسحبد حُبذلب،
وذٌه يف ػىء اخلرباد اٌيت َزّزغ هبب أػؼبؤ٘ب ،مبب َىفً ئخساج ادلٕزدي ػًٍ اٌىخٗ األِثً ،وػًٍ حنى
حيمك ِسدوداً ئجيبثُب ػًٍ وبفخ أطحبة ادلظٍحخ.
▪ ظىسربزَخ ٌٍّٕزدي َمىَ ثبظزؼبفزهب خهبش رٕظُُ االرظبالد ثحِهىزَخ ِظس اٌؼسثُخ ورزىىل اٌنتضَك ِغ
اجلهبد ادلؼُفخ ٌٍفؼبٌُبد اٌدوزَخ ٌٍّٕزدي ،وورٌه رٕعُك األػّبي اٌٍىخعزُخ واٌزحؼًنَخ واٌفُٕخ
اٌالشِخ ألػّبي ادلٕزدي وِىىٔبرٗ.
مصادر انرموٍم
ارؼح خالي ادلإدتس وخىد زغجخ ٌٍدػُ ِٓ لجً ػدد ِٓ األطساف ادلشبزوخ ( حىىُِخ وغًن حىىُِخ )
ٌؼمد ورٕظُُ ِٕزدي ػسيب حلىوّخ االٔزسٔذ (  ) Arab IGFػًٍ غساز ادلٕزدىبد اإللٍُُّخ ادلشبهبخ خبطخ يف
ِٕبطك اٌدوي إٌبُِخ ِثً أفسَمُب واظُب وأِسَىب اٌالرُُٕخ .
رشًّ ِظبدز دتىًَ أػّبي ادلٕزدي ِب ٍٍَ:







اجلهخ ادلؼُفخ ٌٍّٕزدي رزىىل وبفخ إٌفمبد ادلزؼٍمخ ثبٔؼمبد ادلٕزدي ػًٍ أزاػُهب،
ِعبمهبد طىػُخ ِٓ احلىىِبد اٌؼسثُخ،
ِعبمهبد ادلٕظّبد اٌدوٌُخ واإللٍُُّخ وادلٕظّبد غًن احلىىُِخ واجلهبد ادلبحنخ األخسي،
ِعبمهبد اٌمطبع اخلبص،
ادلعبمهبد غًن ادلبٌُخ ِٓ احلىىِبد واألطساف األخسي يف شىً ئخساء دزاظبد أو اٌمُبَ
ثأٔشطخ ٌظبحل ادلٕزدي ػًٍ ٔفمخ رٍه اجلهبد،
أَخ ِظبدز أخسي.

ذزذَثاخ انعقاد املنردى
زحت ادلشبزوىْ مبةادزح اجلّؼُخ اٌىىَزُخ ٌزمُٕخ ادلؼٍىِبد الظزؼبفخ ورٕظُُ ادلٕزدي اٌؼسيب األوي
حلىوّخ اإلٔزسٔذ يف األظجىع األوي ِٓ أوزىثس  .2012وّب أثدد ػدح خهبد ِب ثٌن ئدازاد
االرظبالد ،وخهبد غًن حىىُِخ ِٓ ٌجٕبْ واجلصائس واٌعىداْ واٌجحسَٓ ،ثبإلػبفخ ئىل ادلٕظّخ
اٌؼسثُخ ٌٍزُّٕخ اإلدازَخ ،وادلٕظّخ اٌؼسثُخ ٌزىٕىٌىخُبد االرظبي وادلؼٍىِبد ،زغجزهب يف اظزؼبفخ
ورٕظُُ ادلٕزدَبد اٌالحمخ.
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وّب أثدد وً ِٓ ظىسربزَخ ادلٕزدي اٌؼبدلٍ حلىوّخ اإلٔزسْد و RIPE NCCاظزؼداد٘ب يف
رمدمي اٌدػُ اٌزمين ٌٍُشبزوخ ػٓ ثؼد.
أمور أخزى
مت اٌزطسق خالي ادلإدتس ئىل ِب مت االرفبق ػٍُٗ يف اٌمّخ اٌؼبدلُخ جملزّغ ادلؼٍىِبد ِٓ ِزبثؼخ األِىز
ادلزؼٍمخ ثبإلدازح اٌدوٌُخ ٌإلٔزسٔذ ِٓ ،خالي ِعبز ِٕزدي ئدازح اإلٔزسٔذ ،وِعبز ػٍُّخ اٌزؼبؤُخ
ادلؼصشح اٌيت هتدف ئىل دتىٌن حىىِبد اٌدوي ِٓ وػغ اٌعُبظبد اٌؼبِخ اٌدوٌُخ ادلزؼٍمخ ثبإلٔزسٔذ
واٌؼًّ ػًٍ حتدَثهب ثشىً َىاوت رطىزاد اإلٔزسٔذ ومبب حيمك اٌسؤَخ اٌيت وػؼزهب اٌمّخ.
خامتح
ويف هنبَخ االخزّبع ،وخٗ ادلشبزوىْ اٌشىس ئىل جلٕخ األُِ ادلزحدح االلزظبدَخ واالخزّبػُخ ٌغسيب
آظُب (ئظىىا) واألِبٔخ اٌؼبِخ جلبِؼخ اٌدوي اٌؼسثُخ وزئبظخ رلٍط اٌىشزاء اٌٍجٕبين وشسوبئهُ ػًٍ
ػمد ورٕظُُ ٘را ادلإدتس اٌزشبوزٌ.
ودػب ادلشبزوىْ األِبٔخ اٌفُٕخ جملٍط اٌىشزاء اٌؼسة ٌالرظبالد وادلؼٍىِبد ئىل ػسع ٔزبئح
االخزّبع ػًٍ اخزّبػبد ادلىزت اٌزٕفُرٌ ٌٍّدٍط ادلصِغ أؼمبد٘ب يف ثًنود َىَ ،2012/2/2
ِٓ أخً رؼصَص رفبػً دوز احلىىِبد ِغ أػّبي ادلٕزدي.
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قزار املكرة انرنفَذً جملهس انوسراء انعزب نالذصاالخ واملعهوماخ
ئْ ادلىزت اٌزٕفُرٌ جملٍط اٌىشزاء اٌؼسة ٌالرظبالد وادلؼٍىِبد يف دوزرٗ اٌؼبدَخ
( )31يف ثًنود (،)2012/2/2
وثؼد ئطالػٗ ػٍٍ:
 ِروسح األِبٔخ اٌفُٕخ، رىطُبد االخزّبع (ٌٍ )30دٕخ اٌؼسثُخ اٌدائّخ ٌالرظبالد وادلؼٍىِبد ثشأْادلىػىع،
 ٔزبئح ادلإدتس اٌزشبوزٌ ٌزأظُعٍ ِٕزدي ظٕىٌ ػسيب حلىوّخ االٔزسٔذ،وثؼد ادلداوٌخ ،
ٍوصـٌ تـ
ِ .1جبزوخ ئلبِخ ِٕزدي ظٕىٌ ػسيب حلىوّخ االٔزسٔذ ورىٍُف األِبٔخ اٌفُٕخ
ثبالظزّساز يف أػّبي اٌزٕعُك ِغ جلٕخ األُِ ادلزحدح االلزظبدَخ واالخزّبػُخ ٌغسيب آظُب
ثشأْ خبزطخ اٌطسَك حلىوّخ االٔزسٔذ ئلٍُُّب ودوٌُب يف ادلٕطمخ اٌؼسثُخ ،وِزبثؼخ أػّبي
ادلٕزدَبد اٌؼسثُخ اٌمبدِخ حلىوّخ االٔزسٔذ ،وادلشبزوخ يف األػّبي اٌزحؼًنَخ ذلب ٌٕمً
اِزاء ووخهبد إٌظس ِب ثُٕهب وثٌن اجملٍط.
 .2دػىح اإلدازاد اٌؼسثُخ ٌٍّشبزوخ ثىبفخ اٌفئبد ادلؼُٕخ ثشئىْ االٔزسٔذ ٌدَهب يف
فؼبٌُبد ادلٕزدَبد اٌؼسثُخ اٌمبدِخ حلىوّخ االٔزسٔذ.
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