االتجماع الرابع للتجنة االسمشعرية للانمدى العربي لحوكاة اإلنمرنت
الدار البيضعء 01-01 ،يونيو 1102
مقرير االتجماع

 -0افممعح االتجماع
باستضافة كريمة من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالمملكة المغربية انعقد
االجتماع الرابع للجنة االستشارية للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ( )Arab MAGفي فندق لو
رويال منصور ،في مدينة الدار البيضاء في الفترة من  01-01يونيو .1102
يأتي هذا االجتماع في اطار استكمال أعمال اللجنة االستشارية ،وبهدف التحضير لفعاليات االجتماع
السنوي الثاني للمنتدى والمقرر انعقاده في قصر األمم في الجزائر العاصمة في الفترة من 2-0
أكتوبر .1102
في مستهل أعمال اللجنة رحبت األستاذة /كرسمين عريضة ممثلة عن أمانة المنتدى في الجهاز
القومي لتنظيم االتصاالت في جمهورية مصر العربية بأعضاء اللجنة منوهة عن مسار العمل منذ
االجتماع السابق في دبي.
افتتح االجتماع أعماله بكلمات ترحيبية من السيد /أبو بكر الصديق بدر ،رئيس قطاع االقتصاد
الرقمي في وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالمملكة المغربية ،أكد خاللها على
االهتمام البالغ من جانب المملكة المغربية بأعمال المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ،لما يمثله من
نموذج إبداعي لتناول التحديات المتنوعة في مجاالت حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية ،وأكد
كذلك على الدعم الكامل من جانب المغرب ألعمال اجتماع اللجنة بما يضمن إنجاز األعمال على
الوجه األمثل والتحضير الجتماع سنوي ناجح في الجزائر الشقيق في أكتوبر.
تلى ذلك كلمات من كل من السيد /خعلد فودة ،عن جامعة الدول العربية؛ والسيد /أيان الشربيني
عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)؛ حيث أكدا على أهمية دور
اللجنة االستشارية في هذه المرحلة ،وهو ما دعا منظمتي المظلة انطالقا من مسؤوليتهما في ضمان
استمرار نجاح المنتدى ،وحتى يتسنى استمرار أعمال التحضير دون عوائق ،إلى تمديد فترة والية
اللجنة االستشارية بتشكيلها القائم؛ وكذلك إعادة تسمية السيد قصي الشطي -نائب رئيس الجمعية

الكويتية لتقنية المعلومات مجدداً رئيسا ً للجنة في دورتها الجديدة؛ وذلك وفق اإلعالن الصادر عن
منظمتي المظلة بالتنسيق مع أمانة المنتدى في  6يونيو .1102
وبانتهاء الكلمات الترحيبية ُدعِ ي السيد قصي الشطي -رئيس اللجنة لترأس االجتماع حيث أكد على
أهمية االجتماع الرابع للجنة في ظل تنامي أهمية موضوعات الحوكمة على المستويين العالمي
والعربي ،وأشار كذلك إلى محورية االجتماع السنوي في الجزائر هذا العام ،والذي سوف يمثل
نجاح أعماله نجاحا لمسار المنتدى ،ويمهد الطريق نحو ترسيخ أعمال المنتدى بكافة مكوناته.
كذلك ُدعِ ي السيد رئيس اللجنة السيد /فيصل بصعح ،ممثل الجهة المضيفة بالجزائر ،للتقدم للمشاركة
في إدارة االجتماع كنائب لرئيس اللجنة االستشارية ممثال عن الجهة المضيفة؛ وهنأ المشاركون
السيد نائب رئيس اللجنة وجددوا تهانيهم للجزائر على استضافة االجتماع السنوي الثاني ،وأكدوا
حرصهم على إنجاح االجتماع السنوي في الجزائر.
تلى ذلك اعتماد االجتماع لجدول األعمال (مرفق رقم .)0

 -1اسمعراض المرميبعت اللوتجسمية لالتجماع الثعني:
قدم السيد /فيصل بصعح نائب رئيس اللجنة وممثل الجهة المضيفة لالجتماع السنوي الثاني في
الجزائر عرضا تقديميا (مرفق رقم  )2تناول خالله التدابير الجاري اتخاذها من جانب الجهة
المضيفة بهدف استضافة االجتماع القادم ،وأشار إلى تشكيل لجنة على المستوى الوطني تتناول هذا
األمر ،وكذلك إلى التعاقد مع شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات المشابهة لتيسير تناول األمور
اللوجستية.
استعرض سيادته كذلك إمكانات قصر األمم في الجزائر العاصمة (مقر انعقاد االجتماع) و أشار
سيادته على أن قصر األمم قد احتضن العديد من المؤتمرات الدولية و اإلقليمية مما يعكس مدي
مالئمته الحتضان االجتماع الثاني للمنتدى والخروج به بالصورة المشرفة التي تعكس القدرة
التنظيمية للجمهورية الجزائرية.
أكد المشاركون على تقديرهم للجهود المبذولة ،وعلى الثقة الكاملة في القدرات التنظيمية .أشار
المشاركون كذلك إلى أولوية المسائل المرتبطة بتسهيل إجراءات الدخول إلى الجزائر قبل تاريخ
االجتماع بفترة كافية وفقا لبيانات التسجيل وذلك لتيسير مشاركة كافة أصحاب المصلحة ،وكذلك
إلى أهمية توفير بدائل مختلفة فيما يخص اإلقامة حتى تتناسب مع كافة المشاركين مع العمل على
توفير وسائل نقل للمشاركين بين النقاط الرئيسية (المطار -الفنادق -مقر االنعقاد) .وقد أكد السيد
ممثل الجهة المضيفة على األخذ بعين االعتبار كل هذا التعليقات ،مشيرا إلى توقيع الجزائر على
اتفاقية الشروط اإلطارية الستضافة المنتدى الموضوعة من جانب منظمتي المظلة واألمانة ،والتي
تتناول هذه المسائل ،مؤكدا على االلتزام الكامل تجاها بما يكفل خروج االجتماع السنوي على أكمل
وجه.
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 -2برنعاج االتجماع السنوي الثعني للانمدى:
 0-2منظيم برنعاج عال االتجماع السنوي الثعني للانمدى :استعرضت األمانة مقترحا حول
تنظيم برنامج عمل االجتماع السنوي الثاني وفق المناقشات التي جرت خالل االجتماع السابق في
دبي ،بحيث يمتد برنامج اجتماع المنتدى على مدار يومين ونصف فقط (يوم تمهيدي باإلضافة إلى
يومين أساسيين) ،ويتضمن  4جلسات رئيسية باإلضافة إلى جلستين تمهيدية وختامية ،كما تم
تخصيص مسار لورش العمل يشمل تنظيم ثمان ( )8ورش عمل على مدار يومين بواقع ورشتين
ورش عمل بالتوازي كحد أقصى في الوقت الواحد.
ناقش االجتماع المخطط المقترح لجدول األعمال ،وبعد مناقشة الخيارات المتاحة من حيث القاعات
المتاحة في مقر االنعقاد ارتأى المشاركون إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من ورش العمل على
ضوء الغرف المتاحة في مقر االنعقاد ،وتم بالتالي رفع عدد ورش العمل ليصبح  01ورشة عمل
بواقع ثالث ورش كحد أقصى بالتزامن في الوقت الواحد.
كما أكد المشاركون على أهمية جدولة شق رفيع المستوى من برنامج العمل يكون مخصصا
لمشاركة السادة الوزراء ورؤساء هيئات التنظيم والرؤساء التنفيذيين ،بحيث يتسنى لإلدارات
العربية المشاركة على أعلى المستويات لمناقشة القضايا ذات األولية ،وطرح رؤاهم ضمن هذا
المحفل الرئيسي خاصة في ظل التطورات العالمية المختلفة .المرفق رقم  4يوضح مخطط برنامج
االجتماع السنوي في الجزائر.
 1-2شععر االتجماع الثعني والاحعور الرئيسية:
ناقش االجتماع أهمية اختيار شعار عام للمنتدى يعكس أهمية دور االنترنت في المنطقة العربية،
وأهمية المشاركة في حوكمتها على كافة المستويات وبمشاركة كافة أصحاب المصلحة في المنطقة،
ويعكس كذلك المردود المترتب على تنمية قطاعات اإلنترنت على مناحي الحياة المختلفة ،ال سيما
الفرص الهائلة التي تتيحها اإلنترنت نحو التنمية الشاملة للبلدان العربية .وقد تداول المشاركون عددا
من المقترحات والبدائل ،واستقر االجتماع باإلجماع على اختيار الشعار العام لالجتماع السنوي
للمنتدى هذا العام ليكون" :شركعء ان أتجل المناية".
بالنسبة للمحاور الرئيسية للجلسات ،فقد أكد المشاركون أهمية أن تتناول المحاور الرئيسية
األولويات اآلنية في مجال حوكمة اإلنترنت ،وأن تعكس المحاور الرئيسية التطورات من عام إلى
عام ،مع األخذ بعين االعتبار أهمية البناء على األعمال ذات الصلة وعلى رأسها خارطة الطريق
العربية لحوكمة اإلنترنت .0وقد تباحث المشاركون في الموضوعات المختلفة التي تتطلب العرض
والمناقشة خالل الجلسات الرئيسية من خالل تلك المحاور ،وخلص المشاركون إلى اختيار الصيغة
التالية للمحاور الرئيسية:

http://www.escwa.un.org/arabic/information/pubaction.asp?PubID=943
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النفاذ :البنية التحتية والموارد الحرجة
األمن والخصوصية :نحو بيئة موثوقة وآمنة
االنفتاح والمحتوى :حقوق ومسئوليات
اإلنترنت والشباب :ثقافة اإلبداع و فرص التنمية

وقد اتفق االجتماع على تشكيل فرق عمل من أعضاء اللجنة االستشارية يتولى كل منها االعداد
لواحد من الجلسات الرئيسية على غرار ممارسات العام الماضي ،بحيث يتولى كل فريق عمل إعداد
قائمة المتحدثين وتحديد نطاق الجلسة والنقاط األساسية التي سوف يتعرض لها المتحدثون بالنقاش.
كما تم االتفاق على أال يتجاوز عدد المتحدثين في الجلسة الواحدة سته متحدثين ،وذلك لضمان
االستفادة القصوى من الجلسة واتاحة المجال الكافي للمتحدثين لعرض رؤاهم حول محور الجلسة.
 2-2التجلسة رفيعة الاسموى :على ضوء المقترحات المختلفة من المشاركين تم االتفاق على
تخصيص النصف األول من اليوم التمهيدي (الموافق  0أكتوبر) لجدولة شق رفيع المستوى
بمشاركة السادة الوزراء العرب الرؤساء التنفيذيون من رواد الصناعة ،على أن تتولى منظمتي
المظلة الترتيبات الخاصة بهذا الشق من البرنامج بالتنسيق مع الجهة المضيفة.
كما اتفق المشاركون إلى أولوية موضوع التعاونية المعززة كمحور للشق رفيع المستوى من برنامج
العمل ،وذلك على ضوء تشكيل وانعقاد مجموعة العمل داخل لجنة األمم المتحدة للعلوم وتكنولوجيا
التنمية المعنية بهذا الموضوع ،وعلى ضوء أهمية التعاونية المعززة في مستقبل حوكمة اإلنترنت
على المستوى العالمي ،وتأثير المنطقة العربية فيها.
كما تم االتفاق على إعطاء عناية خاصة بمحور بناء القدرات من خالل تخصيص مسار تكميلي
على هامش البرنامج الرئيسي يعنى بموضوع بناء القدرات ،واتفق المشاركون على أن تتولى
التنسيق له األستاذة /حنعن بوتجياي ،على أن يعقد جلساته بالتزامن مع الشق رفيع المستوى خالل
اليوم التمهيدي ( 0أكتوبر).
 4-2ورش العال:
على ضوء تخصيص  01جلسة لورش العمل ضمن تنظيم برنامج العمل ،اتفق الحاضرون على
اطالق الدعوة لعروض تنظيم ورش العمل ضمن فعاليات االجتماع السنوي القادم ،وتم الطلب من
مجموعة العمل المعنية بتنسيق مسار ورش العمل خالل االجتماع السنوي األول استئناف أعمالها،
بمشاركة السيد /تجورج سالاة ،كمنسق لها .وناقش االجتماع أسلوب ومعايير تقييم ورش العمل وتم
االتفاق على أهمية أن يكون أسلوب التقييم بسيطا وبمشاركة كافة أعضاء اللجنة االستشارية وفق
إطار زمني محدد .وبناء على المقترحات والنقاشات ،وضع االجتماع معايير التقييم التالية:

4

 الصلة والقيمة :من حيث مدى صلة موضوع ورشة العمل بشعار المنتدى والمحاور
الرئيسية له لهذا العام ،أو من حيث تعرضه للمسائل ذات األولوية والقيمة الخاصة للمنطقة
العربية.
 التنوع :من حيث تنوع فئات أصحاب المصلحة الممثلة بين المتحدثين ،وتمثيل الجنسين،
باإلضافة إلى تغطية محتوى ورشة العمل من كافة وجهات النظر.
 االكتمال :من حيث جودة العرض المقدم بشكل عام ،وترتيب بنوده ،ومدى تمام تغطيته
للمتطلبات المذكورة.

كما تم االتفاق على أن يقوم كل من األعضاء عند التقييم بتحديد ورش العمل التي يراها مالئما
للدمج سويا ،وكذلك تحديد ثالث ورش عمل يراها ذات أولوية خاصة وفق ما تطرحه من
موضوعات.
وأكد المشاركون على أهمية مراعاة المبادئ التنظيمية مثل الحد األقصى لعدد المتحدثين ،وتنوع
وجهات النظر ،وتعدد تمثيل فئات أصحاب المصلحة.
كما اتفق االجتماع على عدم توجيه تمويل مخصص لتنظيم ورش العمل ،بحيث تتولى الجهات
المنظمة لورش العمل إيجاد التمويل الالزم لعقد ورشتها ومشاركة المتحدثين فيها.
 5-2انح الاشعركة:
استعرض االجتماع التدابير واإلجراءات التي قامت بها مجموعة العمل المعنية بالمنح خالل الدورة
األولى للمنتدى ،وتم الطلب من المجموعة استئناف أعمالها إلعداد برنامج منح المشاركة لالجتماع
السنوي الثاني ،بمشاركة السيد /فهد بطعينة ،كمنسق لهذه المجموعة.
ناقش االجتما ع كذلك أهمية فصل برنامج المنح من حيث التمويل عن باقي فعاليات المنتدى بحيث
يتم حفز التمويل واستقطاب الرعاة لهذا المحور على حده ،وذلك بهدف تعظيم الفرصة لمشاركة
أكبر قدر ممكن من خالله ،وتجنب المنافسة على الموارد.

اللتجعن الفرعية
استعرض االجتماع ملخصات حول سير األعمال في اللجان الفرعية المشكلة خالل
االجتماع الثالث في اللجنة في دبي .توجه رئيس اللجنة بالشكر لمنسقي اللجان الفرعية
الثالثة واألعضاء المشاركين في أعمالها ،ووافق االجتماع على إتاحة الفرصة للجان
الفرعية الستكمال أعمالها لتقديم نواتجها لمنظمتي المظلة.
اسعر خطة األعاعل
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على ضوء مناقشات المحاور الرئيسية لبرنامج االجتماع في الجزائر ،اتفق المشاركون على اتباع
منهجية الدورة األولى للمنتدى للتحضير لكل من الجلسات الرئيسية األربعة ،وعليه فقد اتفق
المشاركون على تشكيل أربعة فرق عمل ،يعنى كل منها بالتنظيم لواحدة من الجلسات الرئيسية؛
على أن يتم دعوة األعضاء كافة من خالل القائمة البريدية للجنة االستشارية للتسجيل في أي منها،
واتفق الحاضرون على تحديد إطار زمني لخطوات وفق جدول زمني تم االتفاق عليه (المرفق رقم
)5

خمعم االتجماع :
باختتام جدول األعمال توجه ممثال منظمتي المظلة بالشكر والتقدير ألعضاء اللجنة االستشارية
للمنتدى على الجهد المخلص ،مؤكدين استمرار التزام المنظمتين في تحمل مسؤولياتها في ما يخص
تيسير أعمال اللجنة والمنتدى ،وهو ما دفع المنظمتان وفريق أمانة المنتدى إلى عقد اجتماعين
تنسيقيين في الفترة الماضية ما بين االجتماع الثالث للجنة في دبي واالجتماع الحالي ،وذلك بهدف
تعزيز التنسيق ومناقشة القضايا الرئيسية المتصلة بالمنتدى ككل وأخذ القرارات الرئيسية لتسهيل
عمل اللجنة االستشارية بما في ذلك تجديد واليتها..
وبدوره توجه رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة بخالص التقدير للمشاركين جميعا على مساهماتهم
القيمة نحو انجاح االجتماع ،وهو ما أدى إلى تحقيق األهداف المرجوة .كما توجه رئيس اللجنة
بالشكر لمنظمتي المظلة ولألمانة على جهود التنسيق التي انعكست باإليجاب على مجريات
االجتماع ،ومسار أعمال اللجنة ،مؤكدا باسم اللجنة االستشارية على أهمية استمرار هذا الجهد
التنسيقي ما بين منظمتي المظلة واألمانة وعلى أهمية تطوير هذا التنسيق لما فيه صالح المنتدى
ولتمكينه من أداء الدور المنوط به في المنطقة العربية.
كذلك ،توجه نائب رئيس اللجنة بالشكر والتقدير لكافة المشاركين وكافة المساهمين في أعمال
المنتدى ،مؤكدا تطلعه وتطلع الجزائر النعقاد االجتماع السنوي الثاني في الجزائر العاصمة وتحقيقه
النجاح الالئق بتضافر كافة الجهود.
وفي الختام توجه كافة المشاركين بالشكر والتقدير للملكة المغربية حكومة وشعبا على ما لقيه
المشاركون من حسن االستقبال والترحاب في أرجائها ،وعلى حسن التنظيم الفائق الذي قام به فريق
العمل في وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالتعاون الوثيق مع فريق أمانة المنتدى
في الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،وخص المشاركون بالشكر والتقدير السيد /أبوبكر الصديق
بدر ،مدير االقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،واألستاذة  /رشيدة
فخري ،مديرة الحكومة االلكترونية بالوزارة ،لما قدماه لهذا االجتماع لتيسير أعماله ودعم
المشاركين فيه.
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المرفقات:
.0
.1
.2
.4
.5

قائمة المشاركين
جدول األعمال وبرنامج االجتماع
عرض تقديمي حول االستعدادات التنظيمية
مخطط برنامج االجتماع السنوي في الجزائر
الجدول الزمني ألعمال اللجنة االستشارية حتى االجتماع السنوي الثاني
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مرفق رقم ()0
قائمة المشاركين

 -0أزهعر نعيف
وزارة االتصاالت (العراق)
 -1أيان الشربيني
اإلسكوا
 -2أحاد فرج
أمانة المنتدى
 -4بعهر عصات
هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة – آيكان ،مصر
 -5بول رينديك
المركز األوروبي لتنسيق شبكات اإلنترنت  ،RIPE NCC -اإلمارات العربية المتحدة
 -6تجورج سالاة
مجلس سامينا لالتصاالت ،اإلمارات العربية المتحدة
 -7حعزم حزه
جامعة الدول العربية
 -8حسين بدران
سيسكو لألنظمة ،مصر
 -9حنعن بوتجياي
مؤسسة ديبلو ،مالطا/المغرب
 -01خعلد فودة
جامعة الدول العربية
 -00حسنعء سريع اليعني
وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة – المغرب
 -01سلياعن بخش
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت ،اإلمارات العربية المتحدة
 -02شعرل شعبعن
شركة أبو غزاله للملكية الفكرية ،األردن
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 -04شفيق شيع
مجموعة االقتصاد واألعمال ،لبنان
 -05طعرق ايرغني
الهيئة القومية لالتصاالت ،السودان
 -06ععدل عبد الصعدق
مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،مصر
 -07عالن غعزي
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،فلسطين
 -08فهد بطعينه
مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ،األردن
 -09فيصل بصعح
وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،الجزائر
 -11قصي الشطي
الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات ،الكويت
 -10كريسمين عريضة
الجهاز القومي لتنظيم اإلتصاالت – مصر
 -11اعلك سي احاد
جامعة مولود معمري ،الجزائر
 -12ايرنع بربر
اإلسكوا
 -14هشعم أبواليزيد
أمانة المنتدى
الاشعركة عن بعد:
 -15زهر بوغعنم
اإلسكوا
 -16احاد البشير
المجلس األعلى لالتصاالت و تكنولوجيا المعلومات ،قطر
 -17هشعم ابراهيم
سجل أرقام اإلنترنت ألفريقيا –  ،AfriNICموريشوس/مصر
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 -18وليد السقعف
جامعة أوريبرو ،السويد/اليمن
الاشعركون ان التجهة الاضيفة والاراقبون:
 -19بدر بوبكر
وزارة التجارة و الصناعة و التكنولوجيات الحديثة
 -21رشيدة فخري
وزارة التجارة و الصناعة و التكنولوجيات الحديثة
 -20سعاية شكري
وزارة التجارة و الصناعة و التكنولوجيات الحديثة
 -21عبد الععلي بوطربوش
وزارة التجارة و الصناعة و التكنولوجيات الحديثة
 -22يوسف التجراح
وزارة التجارة و الصناعة و التكنولوجيات الحديثة
 -24عبدهللا الكهيع
وزارة الخارجية المغربية
 -25عبد الععلي التجعحظ
وزارة الخارجية المغربية
 -26عزيز هاللي
 ISOCالمغرب
 -27علي بوعلو
المجلس الملكي االستشاري للشؤون الصحراوية  -المغرب
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مرفق رقم ()0
جدول األعمال وبرنامج االجتماع

Agenda and
program.docx
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مرفق رقم ()2
عرض تقديمي حول الترتيبات الستضافة االجتماع السنوي الثاني

2ndAIGF.pptx
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)4( مرفق رقم
مخطط برنامج االجتماع السنوي الثاني

Overall Theme and Sub-themes
Overall
theme

شركعء ان أتجل المناية
Partners For Development
 التعاونية:الجلسة التمهيدية
المعززة ومبادئ تعدد أصحاب
المصلحة
 البنية التحتية والموارد:النفاذ
الحرجة

Day Zero

Setting the Scene: Enhanced
Cooperation and Multistakeholder
Principles

PLEN-1

Access: Infrastructure & Critical Internet
Resources

PLEN-2

Security & Privacy: Towards an
Environment of Trust and Safety

 نحو بيئة:األمن والخصوصية
موثوقة وآمنة

PLEN-3

Openness & Content: Rights and
Accountability

 حقوق:االنفتاح والمحتوى
ومسئوليات

PLEN-4

Internet & Youth: The Culture of
Innovation and Development
Opportunities

 ثقافة اإلبداع و:اإلنترنت والشباب
فرص التنمية
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Time Management Plan
DAY Zero (Pre-events): Monday, 30 September 2013
09:00 – 17:00

Internet Governance Capacity Building Program

DAY-I: Tuesday, 1 October 2013
10:00 – 12:00

High Level Segment: Enhanced Cooperation and Multistakeholder Principles
(by invitation only)

12:00 – 12:30

Coffee break

12:30 – 13:30

Opening Ceremony

13:30 – 15:00

Setting The Scene

15:00 – 16:00

Lunch

DAY II: Wednesday, 2 October 2013
09:00 – 10:30

Access: Infrastructure & Critical Internet Resources

10:30 – 11:00

Coffee break

11:00 – 12:30

Parallel Workshops

11:00 – 12:30

WS1

12:30 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:30

Security & Privacy: Towards an Environment of Trust and Safety

15:30 – 16:00

Coffee break

16:00 – 17:30

Parallel Workshops

16:00 – 17:30

WS4

WS2

WS3

WS5

WS6

DAY III: Thursday , 3 October 2012
09:00 – 10:30

Openness & Content: Rights and Accountability

10:30 – 11:00

Coffee break

11:00 – 12:30

Parallel Workshops

11:00 – 12:30

WS7

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Internet & Youth: The Culture of Innovation and Development Opportunities

15:00 – 15:30

Coffee break

WS8

WS9
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15:30 – 17:00

Parallel Workshops

15:30 – 17:00

WS10

17:00 – 18:00

Taking Stock and Closing Session

WS11

WS12

15

)5( مرفق رقم
الخطة الزمنية للجنة للتحضير لالجتماع السنوي الثاني

Time Line and Work Plan
Date

Milestone

18 June

Call for workshops finalized and
published

20 June

Deadline for main sessions coordinators
to express interest

AMAG members

25 June

Announcing coordinators and WG
members

AMAG Chairman &
Secretariat

18 July

Proposals for main sessions (Session
outline in Arabic and proposed
speakers)
Deadline for receiving workshop
proposals

Sessions Coordinators

20 June

Announcement of Fellowships

WG on Fellowships

26 June

Marketing and Communication Plan

MARCOM WG

21 July

Deadline for fellowship applications

Applicants

31 July

Deadline for workshop evaluation

All AMAG members

31 July

Main themes panelists confirmed

Sessions Coordinators

31 July

Announcement of successful fellows

WG on fellowships

7 August

Confirmation by proponents and
potential mergers

Workshop proponents

21 August

Full program finalized and published
(Workshops and mainstream agenda)

Secretariat

18 July

Actors
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Workshop proponents

