االجتماع األول للجنة االستشارية متعددة األطراف
القاهرة 81-81 ،يونيو 2182
تقرير االجتماع
بدعوة كرمية من املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،وبتنظيم مشرتك مع اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت يف مصر،
انعقد االتجتما اوأو للننة االتتشارية متعددة اوأررا للمنتدى العريب حلوكمة اإلنرتنت يف فندق فريمونت مصر
اجلديدة ،يف القاهرة ،يومي  81 – 81يونيو 2182؛ مبشاركة  18مشاركاً (مرفق رقم  6قائمة املشاركني)

أوال :الكلمات االفتتاحية
افتتح االتجتما املهندتة /كرتتني عريضه ،عن اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت مبصر ،واليت رحبت بالسادة
أعضاء اللننة وعربت بالنيابة عن السيد د /عمرو بدوي ،الرئيس التنفيذي للنهاز القومي لتنظيم االتصاالت عن
خالص التمنيات بالتوفيق ،وعن تأكيد اتتمرار دعم اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت للمنتدى من خال اتتضافة
أمانة املنتدى ،كما عربت عن عظيم ما يعو على املنتدى العريب حلوكمة االنرتنت من آما مشرقة بصفته أو حمفل
عريب يضم كافة اوأررا الفاعلة يف جما االنرتنت مبا ميكنه من حفز منو االنرتنت عرب عاملنا العريب بوتائل غري
تقليدية بالتعاون بني مجيع اوأررا .
كما رحب السيد الدكتور /عاد السن ،عن املنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالسادة احلضور ،الفتا إىل املرحلة
الفارقة اليت مير هبا عاملنا العريب على مسار التطور السياتي و االتجتماعي ،والذي كانت وال زالت االنرتنت مبثابة
حنر الزاوية منه ،مما يضيف املزيد من اوأمهية واخلصوصية وأعما املنتدى العريب الناشئ حلوكمة االنرتنت ،خاصة
يف ظل تكوينه املنفتح على كافة مكونات جمتمع االنرتنت يف املنطقة العربية ،وأكد على دعم املنظمة الكامل
وأعما اللننة خال اتجتماعها اوأو ومستقبال.

تلى ذلك كلمة من السيد /خالد فودة ،عن تجامعة الدو العربية ،شرح فيها أمهية هذا االتجتما وأكد على دور
اللننة االتتشارية اوحموري يف إجناح املنتدى العريب حلوكمة االنرتنت ،والذي أتى كثمرة لعمل كافة أصحاب املصلحة
من خال مسارات عمل تجامعة الدو العربية مع منظمة اإلتكوا يف إرار مبادرة خاررة الطريق حلوكمة االنرتنت
يف املنطقة العربية ،كما قدم تيادته بإجياز ملخرتجات أعما جملس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات و ما ينبثق
عنه من فرق عمل ذات صله ،منوها إىل أمهية تكامل املسارات املتوازية.
كما اختتم الكلمات االفتتاحية السيد /أمين الشربيين ،عن منظمة اإلتكوا ،والذي أبدى يف كلمته حمورية دور
املنتدى العريب حلوكمة اإلنرتنت يف مسار مبادرة خاررة الطريق حلوكمة االنرتنت يف املنطقة العربية ،واليت تضطلع هبا
اإلتكوا باالشرتاك مع تجامعة الدو العربية .كما تناو تيادته بالعرض املسار الذي أدى إىل انعقاد املؤمتر
التشاوري التأتيسي الذي نظمته اإلتكوا باالشرتاك مع اجلامعة العربية والذي أتس للمنتدى.

ثانيا :استعراض جدول األعمال واألمور التنظيمية
اتتعرض االتجتما تجدو أعما االتجتما (مرفق رقم .)8
على غرار اآلليات املعمو هبا يف املنتدى العاملي حلوكمة االنرتنت ،وافق احلاضرون باإلمجا على تسمية السيد/
قصي الشطي ،عن اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات ،رئيسا للننة االتتشارية للمنتدى يف دورهتا احلالية ،بصفة
تيادته ممثال عن اجلهة املضيفة للدورة اوأوىل للمنتدى املزمع انعقادها يف الفرتة  88-1أكتوبر  2182يف دولة الكويت
حيث قدم الشكر وأعضاء اللننة االتتشارية على ثقتهم وهنأهم على اختيارهم كأعضاء يف اللننة ،مبديا تقديره
واعتزازه هبم كأصحاب خربة ومعرفة يف املوضوعات ذات العالقة حبوكمة االنرتنت.

ثالثا :الجلسة التمهيدية
اتتعرض السيد رئيس اللننة تاريخ نشأة املنتدى العاملي حلوكمة االنرتنت و املبادرات اليت نشأت عنه ،باإلضافة إىل
املبادرات اإلقليمية حو العامل اليت أنشأت منتديات إقليمية حلوكمة االنرتنت تعمل بشكل منفتح على كافة
أصحاب املصلحة على غرار املنتدى العاملي ،كما بني تيادته أمهية املنتدى العريب يف نشر املزيد من الوعي لدى
مستخدمي االنرتنت يف املنطقة العربية مبسائل احلوكمة و إدماتجهم يف منظومتها ،تواء على كافة املستويات الدويل،
واإلقليمي ،والورين.
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وقدمت منظمة اإلتكوا عرضا تناو نشارات املنظمة يف جماالت السياتات العامة الدولية املتعلقة باالنرتنت منذ
القمة العاملية جملتمع املعلومات ،وتناو العرض املبادرات املتعاقبة يف هذا النطاق خاصة إرالق مبادرة احلوار العريب
حو حوكمة اإلنرتنت مبا فيها خاررة الطريق حلوكمة اإلنرتنت يف املنطقة العربية ،واليت يقود أعماهلا اإلتكوا
باالشرتاك مع تجامعة الدو العربية ،واليت أمثرت أنشطتها عن إرالق نداء الفرقاء لتأتيس املنتدى العريب حلوكمة
االنرتنت يف أكتوبر  ،2181وتلى ذلك االتجتما التشاوري متعدد اوأررا يف يناير  2182الذي أتس للمنتدى
العريب.
كما قدم اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت عرضا حو خمرتجات املؤمتر التأتيسي التشاوري يف بريوت  18يناير – 8
فرباير  2182واليت أتست املنتدى ووصفت آليات عمله و هيكله و مصادر متويله ،كما تناو العرض قرارات
السادة الوزراء العرب ذات الصلة بعمل املنتدى منذ التأتيس له ،باإلضافة إىل نشارات أمانة املنتدى يف الفرتة منذ
نشأة املنتدى ال تيما إنشاء املوقع االلكرتوين للمنتدى و إتجراءات تشكيل اللننة االتتشارية و كذلك اإلعداد
التجتما اللننة .املرفق رقم ( )5حيتوي العروض التقدميية اليت  م اتتعراضها خال اجللسة.

رابعا :برنامج عمل المنتدى
اتفق املشاركون على أن ينعقد املنتدى العريب اوأو حلوكمة االنرتنت يف دولة الكويت ملدة ثالثة أيام يف الفرتة 88-1
أكتوبر  ،2182على أن يتضمن الربنامج مخس تجلسات عامة خبال اجللسة االفتتاحية و ورش العمل (مرفق رقم 2
تجدو توضيحي لتنظيم تجلسات املنتدى).
تناولت اللننة كذلك بنقاشات مستفيضة املوضوعات واوحماور الرئيسية اليت تو يتعرض هلا املنتدى اوأو من
خال اجللسات العامة ،واتفق املشاركون على أن ينعقد املنتدى اوأو حتت شعار "إنرتنت أفضل لعامل عريب
أفضل" ،و م حتديد اوحماور الرئيسية التالية:
 -8حمور النفاذ
 -2حمور اوحمتوى
 -1حمور املوارد احلرتجة
 -4حمور االنفتاح
 -5حمور اوأمن و اخلصوصية
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 -6حمور الشباب
باإلضافة إىل ورش العمل اليت ترتبط هبذه اوحماور وغريها من املوضوعات ذات الصلة.
(يوضح مرفق رقم  1وثيقة برنامج عمل املنتدى مبا يف ذلك اتتعراض املوضوعات الفرعية يف كل من هذه اوحماور).
وفيما يتعلق بورش العمل ،اتفق املشاركون على تفويض أمانة املنتدى يف إرالق دعوة عامة للتقدم بعروض لتنظيم
ورش عمل خال املنتدى ،على أن يتم االترتشاد بنموذج عروض ورش العمل املعمو به يف املنتدى العاملي.

خامسا :المسائل التنظيمية و اللوجيستية
أعرب السيد رئيس اللننة عن االتتعداد الكامل من اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات لتنظيم املنتدى اوأو على
أكمل وتجه ،على أن يتم حتديد الفندق مقر املنتدى خال الفرتة القادمة وفق مقتضيات اجللسات و ورش العمل،
على أن يتم اتتكما املسائل التنظيمية من خال جلنة فرعية منبثقة عن اللننة االتتشارية تعىن باإلعدادات
اللوتجيستية النعقاد املنتدى (كما يف تابعا) .كما أوضح تيادته أن اجلمعية تو توفر الرتمجة الفورية (بني العربية
و االجنليزية) واملشاركة عن بعد يف مجيع اجللسات و ورش العمل ،مبا يضمن تعظيم مردود املنتدى على أوتع نطاق
مبا خيدم كافة أصحاب املصلحة.

سادسا :مناقشة اإلطار المرجعي لعمل اللجنة االستشارية
قدم كل من السيد /خالد فودة  ،و السيد /أمين الشربيين بالنيابة عن كل من تجامعة الدو العربية و اإلتكوا
بالتوايل ورقة عمل حو اآلليات املرتجعية لعمل اللننة االتتشارية (مرفق رقم  . )4إال أن االتجتما مل يتح له
مناقشة هذا البند على تجدو اوأعما نظرا لضيق الوقت ،و م االتفاق على اوأخذ علما بورقة العمل املقدمة على
أن يتم مناقشة البند الحقا من خال القائمة الربيدية أو واالتجتماعات الالحقة.

سابعا :مسار العمل حتى االجتماع القادم
على ضوء حمدودية الفرتة حىت انعقاد املنتدى و كم العمل التحضريي الالزم ،اتفق االتجتما على تشكيل جلان
تنفيذية وفرق عمل فرعية تعمل عرب الوتائل االلكرتونية ،ويتوىل كل منها اإلعداد يف النطاق اوحمدد له من قبل
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اللننة االتتشارية ،ويتم دعوة املهتمني لالنضمام هلذه اللنان والفرق للمسامهة يف أعماهلا ،و م تسمية منسقني
لكل من هذه اللنان والفرق وفقا ملا يلي:
 -8جلنة الدعم التنظيمي اللوتجيسيت:
تتوىل باالشرتاك مع أمانة املنتدى اوأمور التنظيمية النعقاد املنتدى مبا يضمن خروج املنتدى اوأو على
الوتجه اوأمثل .وقد رحب اجملتمعون بتويل اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات ،بصفتها اجلهة املضيفة ،تنسيق
أعما هذه اللننة
 -2جلنة الرتويج و االتصا اخلارتجي
تتوىل أعما الرتويج الدعائي للمنتدى لنشر املزيد من الوعي بأعماله وربيعة موضوعاته من خال وتائل
اإلعالم حو العامل العريب .وقد اتفق املشاركون على تسمية السيد /شفيق شيا – مؤتسة االقتصاد
واوأعما  ،منسقا وأعما هذه اللننة
 -1جلنة الربامج و فرق العمل:
تناو االتجتما مناقشة ربيعة هذه اللننة على ضوء املوضوعات اوأتاتية اليت  م صياغتها كمحاور
للمنتدى اوأو يف الكويت وفقا لوثيقة تجدو أعما املنتدى (املرفق رقم  ،)1واتفق االتجتما على
أن تتكون هذه اللننة من عدد من الفرق الفرعية بشكل يعكس اوحماور املتفق عليها ،على أن يدعى
مجيع أعضاء اللننة االتتشارية للتطو باملسامهة يف أعما هذه الفرق ،وقام االتجتما بتسمية منسق
لكل من هذه الفرق وفقا للتايل:
 .8فريق عمل حموري النفاذ و اوحمتوى
املنسق :السيد /شار شعبان – مؤتسة رال أبو غزالة للملكية الفكرية
cshaban@agip.com
 .2فريق عمل حمور املوارد احلرتجة
املنسق :السيد /هشام إبراهيم – AfriNIC
hisham@afrinic.net
 .1فريق عمل حمور االنفتاح
املنسق :السيد /عاد السن – املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
asenn@arado.org.eg
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 .4فريق عمل حمور اوأمن و اخلصوصية
املنسق :السيد /عاد عبد الصادق – مركز اوأهرام للدراتات السياتية و اإلترتاتينية
adelsadek@hotmail.com
 .5فريق عمل حمور الشباب
املنسق :السيد /عبد اهلل الشاهر – اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات
abdullah.alshaher@gmail.com
 .6فريق عمل ورش العمل :وهو املعين بتلقي عروض تنظيم ورش العمل وتقييمها
املنسق :السيد /تجورج فيكتور – SAMENA Council
george@samenacouncil.org

ثامنا  :تاريخ و مكان انعقاد االجتماع القادم للجنة االستشارية
اتفق املشاركون من حيث املبدأ على عقد االتجتما القادم يف الفرتة  6-4تبتمرب  ،2182يف القاهرة.

تاسعا :ختام االجتماع
عرب املشاركون عن شكرهم للسيد /قصي الشطي على حسن إدارته لالتجتما  ،كما عرب اجملتمعون عن تجزيل التقدير
للنهات املنظمة واجلهات الراعية ولكافة من تاهم يف أعما هذا االتجتما
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