االجتماع السابع للجنة االستشارية للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
إسطنبول  31-31أغسطس 2014
تقرير االجتماع
مقدمة:

تحت المظلة المشتركة لجامعة الدول العربية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا)  ،وبدعوة من أمانة المنتدى ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بجمهورية مصر العربية،
انعقد االجتماع السابع للجنة االستشارية للمنتدى يومي  31-30أغسطس  2014بمركز لطفي قيردار
للمؤتمرات والمعارض الدولية بإسطنبول ،وذلك قبيل انعقاد فعاليات االجتماع التاسع للمنتدى العالمي
لحوكمة اإلنترنت في الفترة  5-2سبتمبر  2014بذات المقر.

 -1اإلجراءات التنظيمية واعتماد جدول األعمال

قام السيد /شارل شعبان النائب األول لرئيس اللجنة بت أرس جلسات االجتماع في اليوم األول ،والذي قام

بتقديم كلمته االفتتاحية بالترحيب بالسادة الحضور ،كما رحب بالمشاركين كل من السيد /أيمن الشربيني
ممثال عن اإلسكوا ،والسيد حازم حزة ممثال عن جامعة الدول العربية والمهندسة /كرستين عريضة عن أمانة
المنتدى في مصر .وتمت مناقشة ومراجعة جدول أعمال االجتماع مع السادة األعضاء والذي تم تعديل
بعض البنود به واعتماده وفق النسخة المرفقة بهذا التقرير (مرفق رقم )1
 -2استعراض ما تم من أعمال لإلعداد لالجتماع السنوي الثالث للمنتدى
أ.

استعراض استعدادات االستضافة والتحضيرات اللوجستية وأعمال فرق العمل ذات الصلة

قام السيد /ايمن الشربيني باستعراض استعدادات االستضافة والتحضيرات اللوجستية التي تقوم بها لجنة
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بصفتها الجهة المضيفة لالجتماع السنوي
الثالث للمنتدى؛ حيث اكد خالل كلمته أن اإلسكوا تقوم بالتحرك في مختلف االتجاهات لضمان التنظيم
المثالي للحدث من اجل أن يمثل االجتماع السنوي القادم ببيروت امتداداً للنجاحات التي تم تحقيقها خالل
الدورتين السابقتين للمنتدى بالكويت والجزائر  2013 ، 2012على التوالي.

حيث أشار إلى أن االجتماع السنوي الثالث سيعقد تحت رعاية كريمة من السيدة الفاضلة ريما خلف وكيلة
األمين العام واألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ،اإلسكوا.
وفيما يتعلق بالتكاليف العينية والمادية لالستضافة أشار إلى أن اإلسكوا ستقوم باالعتماد على مصدرين
رئيسيين من اجل تغطية التكاليف المتوقعة لالستضافة ،وهما تخصيص مبلغ نقدي من الجهة المضيفة

لتنظيم واستضافة االجتماع ،باإلضافة إلى المساهمات النقدية والعينية المختلفة من الشركاء والرعاة حيث
أبدت عدد من الجهات والمنظمات الدولية المهتمة بمجاالت حوكمة اإلنترنت رغبتها في المشاركة في رعاية
االجتماع السنوي الثالث للمنتدى.

كما أشار إلى ثالث بدائل متوفرة لمقر انعقاد االجتماع السنوي الثالث للمنتدى وهي :فندق موفنبيك أو فندق

فينيسيا أو مقر اإلسكوا ببيروت ،وسوف يتم تحديد اسم مقر االجتماع فور تكوين تصور نهائي لحجم
المساهمات النقدية والعينية المتوقعة من الجهات الراعية ،وذلك لضمان توفير الدعم الالزم لمشاركة نخبة
من المتحدثين والمشاركين والتي ستقوم بدورها في رفع مستوى محتوى وفعاليات االجتماع على حساب عدد
من التكاليف التنظيمية األخرى والتي يمكن االستغناء عنها في حال عجز الموارد المتاحة.

تداول المشاركون عدداً من المقترحات حول إمكانية استضافة أعمال المنتدى بإحدى الجامعات الدراسية
حيث دائماً ما تكون الجهات األكاديمية منارة للمناقشات البناءة وعرض اآلراء واألفكار اإلبداعية دون تحميل
المنظمين أعباء مادية إضافية .وكذلك العمل من خالل هيئة تنظيم االتصاالت اللبنانية على التواصل مع
الجامعات اللبنانية لضمان مشاركة كبيرة من الشباب لما تمثله هذه المشاركة من أولوية هامة في أعمال
المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت.
أكد ممثل اإلسكوا ستوفر كل وسائل التأمين الالزمة لضمان أمن وسالمة المشاركين في االجتماع سواء في
مقر االجتماع أو في مقار إقامتهم طوال فترة االنعقاد.
ورداً على عدد من التساؤالت حول إجراءات استخراج تأشيرة الدخول للبنان؛ تم التأكيد على أن اإلسكوا على
اتصال مباشر مع و ازرة الخارجية اللبنانية لبحث تقديم التسهيالت الالزمة لكافة المشاركين من مختلف
البلدان مع التأكيد على تسمية نقطة اتصال في الفترة القادمة مسئولة عن إجراءات استخراج تأشيرات الدخول
وسوف تقوم األمانة الفنية للمنتدى بتعميم بيانات االتصال تلك عبر الموقع اإللكتروني الرسمي للمنتدى

للتسهيل على المشاركين في حال وجود أي صعوبات في استخراج تأشيرات الدخول.
ثم قام السادة منسقي فرق العمل ذات الصلة بعرض الموقف الحالي من األعمال لكل فريق عمل ،حيث
استعرض فريق العمل المعني بالترويج والتمويل واإلعالم بعرض ما تم من أعمال خالل المرحلة السابقة
وأشار منسق الفريق إلى أن اللجنة في تواصل مستمر مع الجهات المختلفة من اجل جلب مزيد من الرعاة
والتي سوف تكون مشاركاتهم نقدية أو عينية بحيث يكون الحد األدنى من المشاركات المادية بقيمة 10
آالف دوالر أمريكي (عشرة األف دوالر أمريكي) ودون حد اقصى على أن يبقى اإلعالن عن قيمة
المساهمات النقدية للجهات الداعمة مرهون بموافقة كل جهة على إعالن حجم مساهماتها.
ثم قام السيد حازم حزة منسق فريق العمل المعني ببرنامج منح المشاركة بعرض الموقف الحالي من استالم
طلبات المشاركة ضمن البرنامج واكد على أن اللجنة استلمت اكثر من  200طلب للمشاركة وسوف تقوم
اللجنة فور غلق باب التقديم بالبدء في تقييم الطلبات ويبقى اإلعالن عن عدد الطلبات المقبولة وأسماء
أصحابها مرهون بالميزانية التي سوف تخصصها الجهة المضيفة للبرنامج.
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ب .استعراض أعمال اللجان الفرعية المعنية بإعداد البرنامج األساسي لالجتماع السنوي الثالث

حيث قام السادة منسقي اللجان الفرعية المعنية بالتحضير لجلسات المحاور الرئيسية لالجتماع السنوي

الثالث المتفق عليها وفق مخرجات االجتماع الخامس للجنة بالقاهرة كالتالي:
 البنية التحتية والنفاذ لإلنترنت

 السياسات الدولية العامة لإلنترنت ،وأليات صنع السياسات المحلية
 االنفتاح :الحقوق والمسئوليات
 الخصوصية واعادة بناء الثقة
قام كل فريق بتقديم عرض ألعضاء اللجنة االستشارية يوضح الموضوعات العامة والفرعية التي ستغطيها
الجلسات وأسماء السادة المتحدثين المقترحين بكل جلسة ،مع التأكيد على التنظيم الزمني للجلسات بشكل
يضمن إتاحة المجال للحضور بالمشاركة التفاعلية من خالل عرض تساؤالتهم وأفكارهم والرد عليها.
وتم االتفاق على قيام منسقي اللجان الفرعية بالتواصل مع السادة المتحدثين حول تأكيد مشاركتهم باالجتماع
السنوي الثالث وارسال بيان بأسماء السادة المتحدثين وبدالئهم في حال اعتذار أي من المتحدثين.
ت .متابعة مسارات ورش العمل واليوم التمهيدي

أشار منسق فريق العمل المعني باإلعداد لليوم التمهيدي للمنتدى والذي سيعقد يوم  25نوفمبر  2014إلى
التواصل الجاري مع عدد من الجهات المهتمة بتنظيم اليوم التمهيدي ومن بينها مؤسسة ديبلو والتي تعد
واحدة من اقدم المؤسسات في العمل في مجال حوكمة اإلنترنت على الصعيد الدولي والتي أبدت رغبتها في
المشاركة في تنظيم اليوم التمهيدي ،حيث تم االتفاق على تنظيم اليوم ليشتمل عرض الموضوعات ذات
األولوية والصلة بمجال حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية عن طريق عدد من الخبراء الدوليين والعرب
والتي من بينها


المفاهيم العامة لحوكمة اإلنترنت



البنية األساسية



االنفتاح والمحتوى



خصوصية البيانات والمعلومات للمستخدمين

ثم قام منسق فريق العمل المعني بمسار ورش العمل بتقديم عرض لتوضيح موقف األعمال ،حيث قام فريق
العمل بمد فترة تقديم مقترحات ورش العمل حتى  15سبتمبر  2014توافقا مع عدد من الرغبات التي قدمت
إلى األمانة الفنية للمنتدى ووفقا لما تم االتفاق عليه عبر القائمة البريدية للجنة ،وان الفريق سيقوم فور غلق
باب التقديم بإرسال مقترحات ورش العمل المقدمة اليها إلى أعضاء اللجنة االستشارية جميعا لتقييمها وفق
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المعاير التي اتفقت عليها اللجنة لتحديد المقترحات المقبولة والمقترحات التي سوف يطلب دمجها مع
مقترحات أخرى في حال ارتباط مواضيعها وهي كالتالي:


الصلة والقيمة :من حيث مدى صلة موضوع ورشة العمل بشعار المنتدى والمحاور الرئيسية له



التنوع :من حيث تنوع فئات أصحاب المصلحة الممثلة بين المتحدثين ،وتمثيل الجنسين،



االكتمال :من حيث جودة العرض المقدم بشكل عام ،وترتيب بنوده ،ومدى تمام تغطيته

لهذا العام ،أو من حيث تعرضه للمسائل ذات األولوية والقيمة الخاصة للمنطقة العربية.

باإلضافة إلى تغطية محتوى ورشة العمل من كافة وجهات النظر.
للمتطلبات المذكورة.

 -3مراجعة المسار الزمني وخطة األعمال حتى موعد انعقاد االجتماع السنوي

قام السادة األعضاء بمناقشة المسار الزمني لألعمال في المرحلة القادمة وتم االتفاق على مراعاة كافة

األعضاء االلتزام بالخطة الزمنية الموضوعة واالنتهاء من كافة المهام المنوطة بأعضاء اللجنة لضمان
التنظيم الجيد للحدث.
 -4التنسيق بخصوص الفعاليات ذات الصلة للمنتدى العالمي

حيث قام السيد محمد البشير ،نائب رئيس اللجنة االستشارية ،بعرض لمواضيع ورشتي العمل التي سيقوم

المنتدى بتقديمها خالل االجتماع التاسع للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت والتي ستضم خبراء من الدول
العربية واإلقليمية والدولية تحت عنواني:


قضايا اإلنترنت الناشئة من منظور مجتمع اإلنترنت في المنطقة العربية



مستقبل المنتدى العالمي والمنتديات اإلقليمية لحوكمة اإلنترنت بعد عام 2015

أثنت اللجنة على الجهد المبذول من الفريق الذي عمل على إعداد هذا المسار وأعرب المشاركون عن
تطلعهم للمشاركة في ورشتي العمل خالل األيام التالية.
 -5التعاون مع المنظمات ذات الصلة في المنطقة العربية

اكد المشاركون على أهمية التواصل مع المنظمات ذات الصلة في المنطقة العربية ودعوتها إلى االنخراط

في أعمال المنتدى ومهامه بشكل مستدام والتأكيد على أهمية الترويج ألعمال للمنتدى بصورة عامة مما
سيمثل نجاحا مضافا لمجمل األعمال التي تمت خالل دورتي المنتدى السابقين ،مع إمكانية االستفادة من
الرسائل المختصرة الصادرة عن االجتماع السنوي الثاني وتعميمها على الحكومات العربية والمنظمات ذات

الصلة في المنطقة خالل اجتماع مجلس وزراء االتصاالت العرب القادم.
 -6الخطوات المستقبلية

أشار السيد /ايمن الشربيني أن منظمتي المظلة سوف تعمل على تحديد الجهة المضيفة لفعاليات االجتماع
السنوي للمنتدى لعام  ،2015وبحث إمكانية اإلعالن عن اسم الجهة المضيفة خالل االجتماع السنوي
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الثالث ببيروت .كما أشار إلى المسار الذي تنوي منظمتي المظلة إطالقه تحت مظلتها في الفترة القادمة
والخاص بمراجعة مسار المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وبحث تجديد أعماله لمدة خمس سنوات أخرى
حيث اكد أن المنتدى العربي ال يزال حديث الوالدة ومن الطبيعي عمل هذه المراجعات للوقوف على ما تم

تحقيقه من إنجازات وكذلك التعرف على نقاط الضعف التي تستدعي تكاتف كافة أصحاب المصلحة للعمل
على تفاديها في المراحل المقبلة.
 -7ما يستجد من أعمال واختتام االجتماع

وفي ختام االجتماع توجه السيد عماد حب اهلل رئيس اللجنة االستشارية للمنتدى بالشكر والتقدير للمجهودات

التي تبذلها منظمتي المظلة وأمانة المنتدى في دعم أعمال المنتدى كما أشاد بالدور الذي تقوم به األمانة

الفنية للمنتدى في التنسيق الكامل بين كافة األطراف لضمان سير العمل بطريقة سلسة وفعالة ،كما توجه
بخالص الشكر واالمتنان لكافة أعضاء اللجنة االستشارية على الدور الهام والمحوري الذي يقومون به لدعم
أعمال المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت من خالل عضوية اللجنة االستشارية ،كما أشاد بفكرة عقد اجتماع
اللجنة االستشارية قبيل انعقاد االجتماع السنوي للمنتدى العالمي وبدولته المضيفة مما انعكس بصورة مباشرة
على نسبة الحضور ألعضاء اللجنة مما يمثل حال مستقبليا لتفادي ازدحام األجندة الدولية وبما يعظم كذلك

من المشاركة العربية في اجتماع المنتدى العالمي.

المرفقات:

 -1برنامج عمل االجتماع السابع للجنة االستشارية
 -2قائمة المشاركين باالجتماع
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مرفق ()1

جدول أعامل الاجامتع السابع للجنة الاستشارية*
 -1الإجراءات التنظميية واعامتد جدول العامل
 -2اس تعراض ما مت من أعامل ل إلعداد للجامتع الس نوي الثالث للمنتدى
أ  -اس تعراض اس تعدادات الاس تضافة والتحضريات اللوجستية وأعامل فرق العمل ذات
الصةل (فرق العمل )10 ،8 ،7
ب  -اس تعراض أعامل اللجان الفرعية املعنية بإعداد الربانمج السايس للجامتع الس نوي
الثالث (فرق العمل )4 ،3 ،2 ،1
ج – متابعة مسارات ورش العمل واليوم المتهيدي (فرق العمل )6 ،5
 -3مراجعة املسار الزمين وخطة العامل حىت موعد انعقاد الاجامتع الس نوي
 -4التنس يق خبصوص الفعاليات ذات الصةل للمنتدى العاملي
 -5التعاون مع املنظامت ذات الصةل يف املنطقة العربية
 -6اخلطوات املس تقبلية
 -7ما يس تجد من أعامل
*  30أغسطس :من الساعة  11:00صباحا حىت  5:00مساء
 31أغسطس :من الساعة  9:30صباحا حىت  5:00مساء
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مرفق ()2

قائمة المشاركين باالجتماع السابع للجنة االستشارية
 -1احمد فرج

(حسب الترتيب الهجائي)

 -13طارق بابكر ميرغني حسن

الهيئة القومية لالتصاالت ،السودان

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

األمانة الفنية للمنتدى ،مصر

 -14عبد الجليل عبد الولي القباطي

 -2ايمن الشربيني

يمن نت ،اليمن

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي

 -15عالن غازي

آسيا  -اإلسكوا ،مصر

و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،فلسطين

 -3بول رانديك

المركز األوروبي لتنسيق شبكات اإلنترنت RIPE -

 ،NCCاإلمارات العربية المتحدة

 -16عماد يوسف حب اهلل

الهيئة المنظمة لالتصاالت ،لبنان

 -17فهد عاطف تيسير بطاينة

 -4حازم حزه

هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة (األيكان)،

جامعة الدول العربية ،مصر

األردن

 -5حسين بدران

 -18فهمي علي ثابت قاسم

جمعية إنترنت مصر ،مصر

جمعية اإلنترنت ،اليمن

 -6حنان بوجيمي

 -19فيصل البيولي

المؤسسة اإلنسانية لتطوير التعاون – هيفوز،

و ازرة تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،تونس

المغرب/هوالندا

 -20قصي الشطي

 -7جورج سالمة

الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات ،الكويت

مجلس سامينا لالتصاالت ،اإلمارات العربية المتحدة

 -21كرستين عريضة

الجمعية التونسية لتكنولوجيا االتصال والمعلومات،

 -22محمد البشير

 -8رضا قلوز

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،مصر

تونس

هيئة تنظيم االتصاالت ،قطر

 -9ريم المصري

 -23ميرنا بربر

حبر دوت كوم ،األردن

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي

 -10زهر بوغانم

آسيا – اإلسكوا

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي

 -24هشام أبو اليزيد

آسيا – اإلسكوا

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

 -11سالم يموت

األمانة الفنية للمنتدى ،مصر

جمعية مجتمع اإلنترنت ،لبنان

 -25وفاء بن حسين

 -12شارل شعبان

محامي حر ،تونس

أبو غزالة للملكية الفكرية ،األردن
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