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إصدار الدعوة لالجتماع السنوي الرابع
تتشرف أمانة املنتدى العريب حلوكمة اإلنرتنت ابإلعالن عن صدور الدعوة العامة للمشاركة يف فعاليات االجتماع
السنوي الرابع " اقتصاد اإلنرتنت من اجل التنمية املستدامة " الذي سيعقد ابستضافة كرمية من هيئة أوجريو
لالتصاالت ابلشراكة مع وزارة االتصاالت اللبنانية  ،بفندق موفينبيك ،الروشة يف بريوت يومي  18-17كانون
األول /ديسمرب  ،2015برعاية معايل الوزير بطرس حرب ،وزير االتصاالت ابجلمهورية اللبنانية وذلك حتت
املظلة املشرتكة جلامعة الدول العربية واإلسكوا كما سيتم ختصيص يوم  16كانون األول/ديسمرب ،2015
للفعاليات التمهيدية حول قضااي حوكمة اإلنرتنت .مرفق نص الدعوة ممهورة بتوقيع رئيس االجتماع ،كما
ميكنكم التسجيل من خالل املوقع اإللكرتوين للمنتدى www.igfarab.org

وإذ نتطلع ملشاركتكم الكرمية أبعمال هذا االجتماع ،وتعميم هذه الدعوة على اجلهات واخلرباء املعنيني يف جماالت
حوكمة اإلنت ـرنت يف بلدكم ،مما س ـوف يس ـاهم يف إثراء املناقشـات ورسـم مستقبـل حـوكمـة اإلنت ـرنت يف املنطقة
العربي ـ ـة والع ـامل هدفـ ـه التنمي ـة املستـدام ـ ـ ـة.
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دعوة عامة
إىل مجيع اجلهات املعنية ،ممثلي احلكومات وقطاع األعمال واجملتمع املدين واجملتمع التقين
منظمتي المظلة

واألكادميي واملنظمات الدولية واإلقليمية وصانعي السياسات ومتخذي القرار واخلربا ي
جمال حوكمة اإل نرتنت من املنطقة العربية ومن خارجها
تتشــرف هيئة أوجريو ،املشــلل التار ي لقطاع االتصــاالت يف لبنان ،ابلنيابة عن منظمي

املظلــة للمنتــدى العرك ةوكمــة اإلنرتنــت ،بــدعوتكم للمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة يف أعمــال وفعــاليــات االجتمــاع
الس ــنوي الرابع للمنتدى ابلش ـ ـراكة مع وزارة االتص ــاالت يف لبنان .س ــوف يعقد هذا االجتماع يف
فندق موفنبيك يف بريوت (الروشة) ،يومي 17و 18كانون األول/ديسمرب  ،2015وذلك حتت رعاية
معايل وزير االتصاالت اللبناين األستاذ بطرس حرب.
كما سيسبق االجتماع تنظيم يوم متهيدي لبناء القدرات يف جمال حوكمة اإلنرتنت ،وذلك يوم
كانون األول/ديس ــمرب  ،2015هبدف تعريف املش ــاركني لفتلف اجلوانمل املتعلقة موكمة اإلنرتنت
وما تشمله من موضوعات.
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أمانة المنتدى

يتم تنظيم مجيع اجتماعات وفعاليات املنتدى حتت املظلة املشرتكة جلامعة الدول العربية واإلسكوا،
وابالش ـرتا مع أمانة املنتدى الي يســتضــيفها اجلهاز القومي لتنظيم االتصــاالت يف مجهورية مصــر
العربية ،وابلتشاور مع اللجنة االستشارية املتعددة األطراف للمنتدى.
نتطلع ملشـ ـ ـ ــاركتكم الكرمية أبعمال هذا املنتدى ،ملا يف ذلك من قيمة إض ـ ـ ـ ــافية ومسـ ـ ـ ــا ة يف إثراء
املناقشات هبدف رسم اخلطوط العريضة ةوكمة اإلنرتنت يف املنطقة العربية والعامل.
د .عبد املنعم يوسف
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