اجتماع المشاورات المفتوحة واالجتماع الثامن للجنة االستشارية
المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت

جامعة الدول العربية ،القاهرة 16-14 ،يونيو 2015
مقدمة:
تحت المظلة المشتركة لجامعة الدول العربية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
وبالتعاون مع أمانة المنتدى انعقدت اجتماعات المشاورات المفتوحة واالجتماع الثامن للجنة االستشارية في الفترة
 16-14يونيو  ،2015باستضافة كريمة من جامعة الدول العربية ،وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة ،يأتي االجتماعان
في إطار المناقشات التحضرية لفعاليات االجتماع السنوي الرابع للمنتدى والمزمع انعقاده أواخر العام الجاري ،كما يعد
االجتماع الثامن للجنة االستشارية هو األول بتشكيلها الجديد والذي اعلن عنه في  28أبريل .2015
أوال :اجتماع المشاورات المفتوحة
هدفت اجتماعات المشاورات المفتوحة إلى إتاحة الفرصة لمشاركة كافة األطراف المهتمة بأعمال المنتدى بشكل عام
لطرح اآلراء ومناقشة المقترحات المتعلقة بعمل المنتدى وعرض مختلف األفكار وسبل التطوير المتاحة والتي ستشكل
إضافة ألعمال المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في المستقبل.
وفي بداية المشاورات وضمن اطار تبادل الخبرات وتنمية القدرات العربية لالنخراط في المسارات العالمية استعرض
السيد /باهر عصمت ،عضو اللجنة االستشارية للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت المسار التحضيري للمنتدى العالمي
حول الخيارات السياساتية لتوصيل المليار القادم من المستخدمين الجدد ( )Connecting The Next Billionوالذي
تشرف عليه اللجنة االستشارية للمنتدى العالمي ،1واكد المشاركون على أهمية هذا المسار ومردوده على المنطقة

العربية ،حيث طُرح اقتراح بتشكيل فريق عمل عربي مؤقت ،مفتوح للمهتمين (من أعضاء اللجنة ومن غير

األعضاء) ،يشارك به المهتمون من ذوي الخبرة في مجاالت حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية (ال سيما مجاالت
سياسات النفاذ إلى الشبكة والسياسات التنظيمية) وذلك بهدف دراسة الموضوع ضمن اإلطار العربي ،بما يعظم من
فرص توصيل اإلنترنت إلى المواطن العربي على اختالف الشرائح االقتصادية ،ويعظم االنتفاع من الفرص التنموية
للفرد والمجتمع ،وبهدف صياغة وتقديم مدخالت عن مجتمع اإلنترنت العربي ضمن المسار الدولي المشار إليه.
باالنتهاء من الشق الخاص بتبادل الخبرات ،قامت األمانة بتقديم عرض واف حول مجمل أعمال المنتدى خالل دورته
المنقضية ،بدءا بتجديد تشكيل اللجنة االستشارية للعام  ،2014ومرو ار بخطوات المسار التحضيري لالجتماع السنوي،

http://www.intgovforum.org/cms/policy-options-for-connection-the-next-billion
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وهو المسار الذي مر عبر ثالثة اجتماعات للجنة االستشارية باإلضافة إلى اجتماعاتها االفتراضية ،واجتماع
المشاورات المفتوحة الذي افتتحت به الدورة الماضية أعمالها ،ثم انتهاء باستعراض انعقاد االجتماع السنوي ،والذي

شمل  4محاور رئيسية بخالف محور الحصاد ،باإلضافة إلى  9ورش عمل مستقلة .استعرضت األمانة كذلك
المخرجات األساسية لالجتماع السنوي متمثلة في الملخص التنفيذي لرسائل المنتدى ،والتقرير الختامي لرئيس
االجتماع السنوي ،وهي المخرجات التي تم العمل عليها بشكل موسع من قبل فريق األمانة وفريق الجهة المضيفة،
وباالستعانة بمدخالت مقرري ومديري الجلسات .كما استعرض السيد /أيمن الشربيني ،رئيس االجتماع السنوي الثالث
وممثل اإلسكوا (الجهة المضيفة) أهم مالمح االجتماع السنوي ،و توجه بالشكر لكل األطراف والشركاء الذين دعموا
خروج االجتماع على أفضل وجه رغم التحديات ،وهي الجهود التي كللها أجندة الجلسات وورش العمل التي جاءت

لتستجيب ألولويات المنطقة العربية بشكل دقيق انعكس بشكل واضح على المستوى المتميز للحضور ،وتنوع فئات
أصحاب المصلحة الذين شاركوا.
ثم قدم المشاركون مقترحاتهم المتعلقة حول انعقاد االجتماع السنوي الرابع للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت،
واستعرض االجتماع كذلك المقترحات الكتابية التي تلقتها األمانة .أكد المشاركون أهمية استم اررية انعقاد االجتماع
الدوري للمنتدى بشكل سنوي ،بما يرسخ لفعالياته ويوطد النخراط أصحاب المصلحة ،كما أكد المشاركون على

الجدوى المتوقعة من عقد اجتماع المنتدى بالتزامن والتنسيق مع الفعاليات األخرى ذات الصلة في المنطقة العربية،
بحيث تنعقد أغلب هذه االجتماعات في نفس المقر خالل فترة في حدود  10أيام ،وذلك لعالج التفتت الحالي في
أجندة انعقاد هذه االجتماعات ،بما يصعب من تالفي تعارضها من جهة ،ويزيد من األعباء المالية على أصحاب
المصلحة من جهة أخرى .كذلك طرح أحد المقترحات إمكانية عقد االجتماع السنوي للعام  2016خالل الربع الثاني

من العام ،وهو ما القى قبوال بشكل عام ،وذلك بهدف تالفي تزاحم الفعاليات في الربع األخير من العام ،ال سيما مع
انعقاد المنتدى العالمي فيه ،ما قد يمثل عبئا على مشاركة بعض أصحاب المصلحة نظ ار لتقارب الفترة بين
االجتماعات ،أو يعوق دون االنخراط الفاعل من أصحاب المصلحة.
ناقش االجتماع كذلك المرئيات بخصوص المحاور الرئيسية والموضوعات الفرعية التي سوف يتعرض لها االجتماع
السنوي الربع ،واألنشطة المرتبطة ،وشعار المنتدى في دورته الجديدة ،وكل ذلك بهدف االسترشاد بكافة هذه اآلراء
خالل أعمال اللجنة االستشارية للمنتدى والمعنية بوضع جدول أعماله .وبشكل عام فقد رأى أغلب المشاركين أهمية
إبراز الشق االقتصادي في مناقشات وشعار المنتدى هذا العام ،وأهمية إبراز دور اإلنترنت في تحقيق أهداف التنمية

المستدامة .ويستعرض هذا التقرير في "ثانيا" المقترحات التي تم تداولها.
تم التأكيد كذلك على أهمية تناول االجتماع السنوي كل عام لمحور "الحصاد والرؤية المستقبلية" والذي يتم من خالله
استعراض حصاد الدورة التحضيرية ومكونات االجتماع ،ويتم من خالله مناقشة وطرح رؤية لتطوير األعمال والبناء
على ما تحقق من نجاحات لألعوام القادمة .كما تم اإلشارة إلى المسار الذي أعلنت عنه اإلسكوا في ختام فعاليات
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االجتماع السنوي الثالث ،والخاص بإطالق مسار مستقل إلجراء مراجعة شاملة حول المنتدى العربي لحوكمة

اإلنترنت  ،يتولى التنسيق له السيد /قصي الشطي ،الرئيس األسبق للجنة االستشارية ،نائب رئيس الجمعية الكويتية
لتقنية المعلومات ،وهو المسار الذي يهدف إلى تقييم مردود المنتدى العربي على كافة أصحاب المصلحة من جانب،
ومناقشة وصياغة سبل تطوير آليات عمله من جانب آخر ،بما يخدم أهداف تأسيسه ويبني على ما حققه .وقد أشار
المشاركون إلى تطلعهم إلى إعالن منظمتي المظلة عن تفاصيل هذا المسار وآلياته وطبيعة مخرجاته.
الجدير بالذكر أن االجتماع قد شهد مشاركة عدداً من المهتمين بمجال حوكمة اإلنترنت سواء بالحضور الفعلي أو

من خالل المشاركة عن بعد ،باإلضافة إلى المقترحات الخطية التي تلقتها األمانة وقدمتها خالل االجتماع.
ثانيا :االجتماع الثامن للجنة االستشارية
 .1اإلجراءات التنظيمية واعتماد جدول األعمال

في بداية الجلسة قام السيد /خالد فودة ،عن جامعة الدول العربية والسيد /أيمن الشربيني ،عن اإلسك ـ ـوا والسيدة/
كرستين عريضة ،عن أمانـ ـة المنتـ ـدى بتقديم التهنئة إلى السيد /شارل شعبان والسيدة /حنان بوجيمي على اختيارهم
(على الترتيب) كرئيس ونائب رئيس للجنة االستشارية للمنتدى خالل الدورة الحالية ،مشيدين بدورهـم الرائـد
ومجهوداتهم المستمرة في فعاليات المنتدى المختلفة منذ نشأته ،ومتمنين لهما كامل التوفيق والنجاح في مرحلة اإلعداد
لالجتماع السن ـ ـوي الراب ـ ـع للمنت ـدى ،كما قدم المشاركون التهنئة للسي ـد رئـي ـس اللجنة ونائبـ ـه مؤكدين على تطلعهم
للعمل معهم في الفت ـرة القادمة ،ثم تفضل السيد /شارل شعبان رئيس اللجنة االستشارية باستعراض اإلجراءات
التنظيمية وجدول األعمال مع السادة الحضور وتم اعتماد جدول األعمال دون تعديل مرفق رقم ()2
 .2استعراض ونقاش حول أهم مخرجات اجتماع المشاورات المفتوحة
قامت أمانة المنتدى باستعراض اهم المقترحات التي عرضت خالل اجتماع المشاورات المفتوحة يوم  14يونيو
 2015والمتعلقة باالجتماع السنوي الرابع للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ،وأكدت اللجنة على أهمية تلك المشاورات
والتي تتيح المجال أمام كافة أصحاب المصلحة من المهتمين بأعمال المنتدى من التفاعل المباشر مع الجهات
القائمة على إدارة المنتدى والمتمثلة في منظمتي المظلة للمنتدى ولجنته االستشارية وأمانته ،بما يعكس انفتاح عملية
اإلعداد للمنتدى بالشكل الذي يضمن مشاركة أوسع من المجتمع العربي .كذلك تناول المشاركون اآلليات المقترحة
ل قيام مجتمع اإلنترنت العربي بإعداد مدخالته ضمن المسار التحضيري للمنتدى العالمي حول الخيارات السياساتية
لتوصيل المليار القادم من المستخدمين الجدد ( )Connecting The Next Billionوالذي تشرف عليه اللجنة
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االستشارية للمنتدى العالمي ،واتفق الحضور على تكوين فريق عمل مفتوح على أن يتولى التنسيق ألعمال هذا
الفريق:
 السيدة /حنان بوجيمي ،نائب رئيس اللجنة االستشارية للمنتدى العربي ،منسق فريق العمل السيدة /كرستين عريضة ،عضو اللجنة االستشارية -السيد /جورج سالمة ،عضو اللجنة االستشارية

باإلضافة إلى من يرغب من مجتمع اإلنترنت العربي من خالل دعوة المهتمين لالنضمام لهذا الفريق المفتوح ،وذلك
بهدف دراسة الموضوع ضمن اإلطار العربي ،بما يعظم من فرص توصيل اإلنترنت إلى المواطن العربي على
اختالف الشرائح االقتصادية ،وبهدف صياغة وتقديم مدخالت عن مجتمع اإلنترنت العربي ضمن المسار الدولي،
وذلك ضمن مسار تشاوري يتيح للمتابعين استعراض نتاج هذا العمل وتقديم التعليقات والمرئيات حياله.
 .3برنامج عمل االجتماع السنوي الرابع للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
 1-3تنظيم برنامج عمل االجتماع السنوي الرابع للمنتدى :ناقش األعضاء مختلف المقترحات واآلراء حول
برنامج عمل االجتماع السنوي الرابع والذي ستتم رئاسته من قبل الجهة المضيفة والتي سيتم اإلعالن عنها فور
وصول تأكيد أي من الجهات المهتمة باستضافة االجتماع ،وفي ذات االطار تم اإلعالن عن استعداد و ازرة
االتصاالت بالجمهورية اللبنانية الستضافة الحدث حال عدم ورود تأكيدات االستضافة من أي من الجهات المتقدمة،
كما ناقش األعضاء مدة انعقاد االجتماع وأكد أغلب الحضور على فعالية المدة المعمول بها وهي يومان ،بما يتيح
المجال أمام إمكانية تنظيم فعاليات ضمن يوم تمهيدي ينظم قبيل افتتاح االجتماع السنوي

على أن يرجأ تأكيد

فعاليات اليوم التمهيدي لحين االستقرار على الجهة المضيفة لالجتماع .وبشكل عام اتفق األعضاء على تنظيم
برنامج عمل االجتماع بحيث يتضمن االجتماع أربع جلسات رئيسية تخصص لمناقشة المحاور الرئيسية لالجتماع
بخالف جلسة تخصص لمسار الحصاد واستشراف رؤية مستقبلية ،باإلضافة إلى جلستي مراسم االفتتاح والختام ،مع
تخصيص مسار لورشات العمل يشمل تنظيم عدداً مناسب من ورشات العمل خالل االجتماع تقدم بالتوازي على مدار
أيامه.
 2-3المحاور الرئيسية :أكد المشاركون على أهمية تناول محاور رئيسية لالجتماع السنوي الرابع بشكل يعكس
األولويات المختلفة في مجال حوكمة اإلنترنت في منطقتنا العربية ،بحيث تغطي تلك المحاور التطورات من عام إلى
عام ،مع األخذ في االعتبار المحاور التي تم اقتراحها خالل المشاورات المفتوحة ومداوالت اللجنة ،وفي ذات االطار
اتفق المشاركون على تكوين فريق عمل يقوم بإعداد مسودة أولية ( )concept paperلهيكلية برنامج عمل االجتماع
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السنوي الرابع للمنتدى ومحاوره الرئيسية وموضوعاته الفرعية ،على أن يتم طرح المسودة على أعضاء اللجنة إلبداء
الرأي ،ومن ثم يتم تعميمها بشكل مفتوح على المتابعين والمهتمين الستبيان آرائهم وطرح مقترحاتهم ،وقد اتفق على
أن يضم الفريق كال من:
 السيد /هشام أبو اليزيد ،أمانة المنتدى ،منسق فريق العمل السيدة /زينة بو حرب ،عضو اللجنة االستشارية -السيد /جورج سالمة ،عضو اللجنة االستشارية

وقد قدم الفريق نسخة أولية من أعماله خالل اليوم الثاني من اجتماع اللجنة على أن يستكمل أعماله عقب االجتماع
بهدف تعميم الوثيقة على أعضاء اللجنة لتقديم مرئياتهم حيالها حتى يوم الثالثاء  23يونيو  ،2015على أن يعمل
الفريق على تضمين هذه المرئيات في إصدار الحق للمسودة يتم طرحه على جمهور مجتمع اإلنترنت العربي عبر
القائمة البريدية العامة ،وفتح الباب لتلقي الردود والتعليقات حياله خالل فترة أسبوعين من تاريخ نشره ،وذلك حرصا
على أهمية استشراف مرئيات المهتمين والخبراء من المختصين حول القضايا التي ستطرحها هذه الوثيقة ومنهجية
تضمينها على جدول أعمال المنتدى من خالل استبيان رأي حول المحاور الرئيسية والموضوعات الفرعية التي
تضمنتها المسودة.
وقد خلصت المسودة األولية إلى عدد من المحاور الرئيسية والموضوعات الفرعية كما يلي:
 مقترحات المحاور الرئيسية لالجتماع السنوي الرابع:
 .1النفاذ والبنية التحتية

 .2بيئة األمن السيبراني والثقة

 .3السياسات الدولية العامة المرتبطة باإلنترنت

 .4األطر الجديدة لنماذج األعمال  -الحلول اإلبداعية وتنميه الشركات الصغيرة الناشئة
 .5األبعاد اإلنسانية واالجتماعية لإلنترنت
 مقترحات الموضوعات الفرعية
 .1سياسات نشر إنترنت النطاق العريض واإلنترنت النقال على الشبكات الالسلكية

 .2فرص ومستقبل مبادرات اإلنترنت المجاني في الدول النامية (مثل مبادرة )internet.org
 .3اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت IPv6

 .4نقاط تبادل حركة اإلنترنت  IXPsودورها على المستوى الوطني وفرص التكامل اإلقليمي
 .5دور اإلنترنت في مدن المستقبل الذكية ()smart cities
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 .6دور أصحاب المصلحة في البيئة الجديدة لألمن السيبراني

 .7أفضل الممارسات لحفز بيئة اإلبداع الرقمي على اإلنترنت في الدول العربية
 .8فرص وتحديات الصحافة اإللكترونية والصحافة الفردية

 .9سبل ووسائل حماية الخصوصية الشخصية على اإلنترنت

 .10فرص االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية وسبل تخطي التحديات

 .11الولوج العمومي ( )public accessودوره في توصيل المليار القادم من المستخدمين الجدد
وتوصيل المجتمعات

 .12النظم الضريبية في عصر اإلنترنت -أين يجب أن تذهب الضرائب على اإلعالنات على اإلنترنت

 .13الخدمات النقدية والمصرفية عبر الهاتف النقال  mobile moneyومردود تحقيق أرباح جديدة
على االستثمار في إنترنت النطاق العريض

 .14تفعيل العمل مع المجتمع المدني المتخصص

 .15المنتديات الوطنية لحوكمة اإلنترنت وخلق الوعي وتحفيز التكامل
 .16النطاق القانوني  Jurisdictionوتحديات إنفاذ القانون

 3-3شعار االجتماع السنوي الرابع :أكد المشاركون على أهمية أن يعبر شعار االجتماع السنوي خالل دورته
الحالية عن خلق المزيد من االهتمام وتنمية الوعي المجتمعي فيما يخص المردود المباشر وغير المباشر لنشر
اإلنترنت وحوكمته الرشيدة على النمو االقتصادي للدول ،وما يرتبط بذلك من فرص تنموية وعالقة اإلنترنت بالتنمية
المستدامة في مجتمعاتنا العربية ،حيث فتح انتشار اإلنترنت في العقد األخير الباب أمام نمو اقتصاد جديد ،وفتح
الباب أمام نوع جديد من الفرص االقتصادية لألفراد والمؤسسات .كما تلقت اللجنة عددا من المقترحات واآلراء التي
عكست اهتماما بالغا بالدور الذي تلعبه سياسات حفز اقتصاد اإلنترنت/االقتصاد الرقمي في الدول العربية في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية في المنطقة بشكل عام ،وتحسين حياة الفرد بشكل خاص وقد قدم
المشاركون عدد من االقتراحات وتم االتفاق على " اقتصاد اإلنترنت من اجل التنمية المستدامة" كمقترح للشعار،
على أن يتم اتخاذ القرار بشأنه الحقا عن التحاق الجهة المضيفة بأعمال اللجنة ،وعند تلقي ردود االستبيان حول
المسودة المبدئية.
 4-3مسار ورش العمل :تم استعراض ما تم في مسار ورش العمل خالل الدورة السابقة للمنتدى ،وطبيعة إدارة
مسار ورش العمل والدور المنوط بأعضاء فريق العمل المعني بهذا المسار ودور باقي أعضاء اللجنة في عملية تقييم
المقترحات المقدمة ،وقد خلصت المناقشات إلى التأكيد على أهمية عرض عدد كافي من الموضوعات الفرعية والتي
اجتماع المشاورات المفتوحة واالجتماع الثامن للجنة االستشارية

6

سيتم تضمينها ضمن اإلعالن عن فتح الباب لتقديم مقترحات ورش العمل والتي ستسهم بشكل مباشر في تقديم عدد
مناسب من المقترحات بهدف إعداد برنامج عمل شامل يغطي كافة الجوانب سواء تلك المحاور التي ستغطيها
الجلسات الرئيسية لالجتماع أو الموضوعات الفرعية المقترح ،أو غيرها من الموضوعات التي يطرحها المتقدمون،
بشكل يتيح المجال الكافي لكافة المهتمين من اإلعداد الجيد للمقترحات المقدمة ،وبحيث يتم إصدار إعالن فتح الباب
التقدم بمقترحات ورش العمل أمام المهتمين والخبراء من أصحاب المصلحة فور تحديد اسم الجهة المضيفة لالجتماع.
اتفق المشاركون على تشكيل فريق العمل المعني باإلعداد لمسار ورش العمل لالجتماع السنوي الرابع مكون من:
 السيدة /نادرة األعرج ،عضو اللجنة ،منسق فريق العمل السيد /عادل عبد الصادق ،عضو اللجنة -السيد /جورج سالمة ،عضو اللجنة

 السيد /عبد الرحمن أبو طالب ،عضو اللجنةعلى أن يترك الباب مفتوحا لعضوية من يرغب من أعضاء اللجنة في الفريق وأي من الفرق األخرى.
تناول النقاش كذلك الجانب الخاص بالتمويل الالزم لدعم بعض المتحدثين في ورش العمل ،وقد أكد المشاركون على
أهمية تكفل منظمي ورش العمل بتكاليف مشاركة المتحدثين فيها وذلك كمبدأ عام؛ مع عدم إغفال إمكانية تقديم دعم
متناسب بالتنسيق مع المسار الخاص ببرنامج منح المشاركة .كما توافق المشاركون على تطوير نموذج تقديم
مقترحات ورش العمل لتوضيح الجهات التي لم يسبق لها تنظيم ورش عمل ،وكذلك لتوضيح الجهات التي سبق لها
تنظيم ورشات عمال وتقديم تقارير عنها وفق متطلبات التنظيم.
 5-3برنامج منح المشاركة :تم استعراض ما تم خالل برنامج منح المشاركة للدورة السابقة وموعد اإلعالن وعدد
المشاركين ضمن البرنامج واتفق المشاركون على أهمية دعم مشاركين جدد بهدف توسيع رقعة مردود المنتدى ،ونشر
المزيد من الوعي في المنقطة العربية ،وكذلك دعم بعض من المشاركين السابقين ،بهدف البناء على ما تم استثماره
من خالل مشاركاتهم السابقة ،باإلضافة إلى بعض المتحدثين في ورش العمل وبعض أعضاء اللجنة ،وذلك بشكل
مستقل عن المتحدثين في الجلسات الرئيسية .كما تم االتفاق على وضع نسبة بين متلقي منح المشاركة بين الفئات
األربعة (المبعوثين ،متحدثي ورش العمل ،أعضاء اللجنة ،متحدثي الجلسات الرئيسية) لضمان تحقيق األهداف من
مشاركتهم جميعا دون إغفال لدور أحد منهم على حساب اآلخر ،على أن تطرح مقترحات هذه النسب خالل
االجتماعات القادمة على ضوء تشكيل فريق العمل المعني بمسار برنامج منح المشاركة.

اجتماع المشاورات المفتوحة واالجتماع الثامن للجنة االستشارية
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أكد المشاركون كذلك على أهمية اختيار متحدثين بارزين في الجلسات الرئيسية ممن لهم سمعة مرموقة في مجاالتهم،
والترتيب معهم مبك اًر لتأكيد التزامهم قبل ازدحام أجنداتهم ،وأكدت النقاشات الدور الذي يلعبه وجود أسماء بارزة على
أجندة االجتماع السنوي ومردود ذلك على تطوير مردود االجتماع ورفع مستوى المشاركة فيه.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهة المضيفة لتخصيص الموارد الكافية لتغطية برنامج منح المشاركة
لالجتماع السنوي القادم ،مع التأكيد على أهمية اإلعالن عن أسماء المقبولين ضمن البرنامج هذا العام قبل موعد
االنعقاد بوقت كافي ،كما اتفق المشاركون على تكوين فريق عمل معني باإلعداد إلى برنامج منح المشاركة في
االجتماع السنوي الرابع للمنتدى مكون من:
 السيد /حازم حزة ،جامعة الدول العربية ،منسق فريق العمل -السيد /احمد فرج ،أمانة المنتدى

وسوف يعني فريق العمل باإلعداد إلى برنامج منح المشاركة لهذا العام وعمل التعديالت المناسبة على نموذج التقديم
بحيث يشمل تقديم السادة المقبولين ضمن البرنامج لتقرير يوضح مدى االستفادة من مشاركتهم خالل فعاليات
االجتماع.
 .4االجتماع القادم للجنة والمسار الزمني لألعمال
اتفقت اللجنة على وضع مسار زمني ألعمال اللجنة وفرق العمل التي تم تشكيلها خالل الفترة القادمة والذي يشمل

عقد اجتماعين إضافيين (التاسع والعاشر للجنة) خالل العام الحالي ،بهدف اإلعداد الجيد لالجتماع السنوي الرابع
المزمع انعقاده خالل شهر ديسمبر  ،2015على أن يعقد كل من االجتماعين على مدار يومين ،بحيث يكون
االجتماع التاسع في الفترة من األسبوع األخير من أغسطس إلى منصف من سبتمبر مع تقصي مرئيات أعضاء
اللجنة من خالل استبيان الكرتوني ،وأن يكون االجتماع العاشر خالل شهر نوفمبر بهدف الوقوف على كافة

اإلجراءات التحضيرية من إعداد برنامج شامل لالجتماع والتنظيمية لالستضافة.
 .5أسلوب متابعة األعمال حتى االجتماع التالي

اتفق المشاركون على تشكيل فريق عمل لكل من المحاور الرئيسية لالجتماع السنوي الرابع ،والتي سيتم االستقرار
عليها خالل الفترة القادمة من خالل االستبيان ،وسوف يتم فتح الباب أمام أعضاء اللجنة للمشاركة ضمن فرق
العمل .كما تم االتفاق على عقد اجتماع هاتفي للجنة كل أسبوعين بدعوة من رئيس اللجنة بهدف الوقوف أوال بأول
على أعمال اإلعداد للمنتدى.
 .6ما يستجد من أعمال واختتام االجتماع
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 1-6ناقش المشاركون الدور األساسي الذي يلعبه التحديد المبكر للجهة المضيفة من خالل المسار الذي تطلقه

منظمتي المظلة لدعوة واختيار الجهة المضيفة .وتوافق المشاركون على التوجيه بنشر متطلبات التنظيم واتفاقية
الشروط اإلطارية بشكل كامل وشفاف عبر الموقع اإللكتروني للمنتدى ،وذلك بدال من اإلجراء المتبع الحالي بدعوة
الجهات المهتمة أوال ومن ثم إرسالها تلك الشروط إلى الجهات التي تتقدم بالتعبير عن اهتمامها بشكل رسمي وطلب
التوقيع عليها من جانب الجهة المضيفة في صيغة اتفاقية للشروط المرجعية ،ما قد يتبعه تأخر تلك الجهات في تأكيد

التزامها أو يدفع بعضها إلى االنصراف عن اهتمامها المبدئي غير الملزم (وهو ما حدث العام الماضي وقد يحدث
مجددا في أعوام الحقة).
 2-6أبدى المشاركون من خالل المناقشات أفضلية تحويل اتفاقية الشروط المرجعية إلى إطار استرشادي ،وذلك
لتالفي األعباء القانونية التي عبرت عنها بعض الجهات التي تدرس إمكانية االستضافة ،وهي األعباء التي تنتج عن

طلب توقيع هذه الشروط في صيغة اتفاقية ملزمة ،وذلك تماشيا مع المرونة المطلوبة في مثل هذه االلتزامات ،ال سيما
استرشاداً بممارسات دولية مشابهة.
 .7ختام االجتماع
في الختام توجه السيد /شارل شعبان رئيس اللجنة بالشكر والتقدير لكافة أعضاء اللجنة على مدخالتهم القيمة
ومشاركتهم الفعالة خالل مناقشات االجتماع ،ولفريق األمانة وجامعة الدول العربية واإلسكوا على حسن التنسيق

والتنظيم واإلعداد المشترك ،ودعا كافة أعضاء اللجنة إلى االستمرار في األعمال وفق المسار الزمني المتفق عليه
ومن خالل اللجان الفرعية وفرق العمل التي تم تكوينها وفي الختام وجه المشاركون كل الشكر والتقدير لجامعة الدول
العربية على استضافة اجتماع المشاورات المفتوحة واالجتماع الثامن للجنة االستشارية.

المرفقات:
 -1جدول أعمال اجتماعات المشاورات المفتوحة
 -2جدول أعمال االجتماع الثامن للجنة االستشارية
 -3مسودة لهيكلية برنامج عمل االجتماع السنوي الرابع للمنتدى
 -4فرق العمل التي تم تشكيلها
 -5قائمة المشاركين باالجتماع
اجتماع المشاورات المفتوحة واالجتماع الثامن للجنة االستشارية
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مرفقات
مرفق رقم ()1
جدول أعمال اجتماع المشاورات المفتوحة  14يونيو 2015

أوال :تبادل اخلربات :تمنية القدرات العربية لالخنراط يف املسارات العاملية
 -1اس تعراض مسارات أعامل املنتدى العاملي حلومكة االإنرتنت
 -2اس تعراض مس تجدات مسار القمة العاملية جملمتع املعلومات )(WSIS+10
اثنيا :املشاورات املفتوحة:
 -1اس تعراض ادلورة السابقة للمنتدى  2014واملرئيات حيالها
 حماور برانمج املنتدى واجللسات الرئيس ية مسارات ورش العمل واليوم المتهيدي اليوم المتهيدي برانمج املنح املسار التحضريي لالجامتع الس نوي رسائل املنتدى والتقرير اخلتايم -2اس تعراض املقرتحات ونقاش مفتوح حول أعامل ادلورة اجلديدة 2015
 نقاش مفتوح حول أمه املس تجدات يف جمال حومكة االإنرتنت وأولوايت املنطقة العربية مقرتحات حماور اجللسات الرئيس ية عىل جدول أعامل الاجامتع الس نوي الرابع للمنتدى مقرتحات الشعار العام لالجامتع الس نوي الرابع مقرتحات الشق التنظميي -3ما يس تجد من أعامل
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مرفق رقم ()2
جدول أعمال االجتماع الثامن للجنة االستشارية  16-15يونيو 2015

 -1االإجراءات التنظميية واعامتد جدول العامل
 -2اس تعراض ونقاش حول أمه خمرجات اجامتع املشاورات املفتوحة
 -3برانمج معل الاجامتع الس نوي الرابع للمنتدى العريب حلومكة االإنرتنت
 تنظمي برانمج العمل احملاور الرئيس ية شعار الاجامتع الس نوي الثالث مسار ورش العمل برانمج املنح ودمع املشاركة -4الاجامتع القادم للجنة واملسار الزمين للعامل
 -5أسلوب متابعة العامل حىت الاجامتع التايل للجنة الاستشارية
 -6ما يس تجد من أعامل

* اجامتعات اللجنة الاستشارية خمصصة ابلساس لعضاهئا املعينني
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مرفق رقم ()3

المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
مسودة لهيكلية برنامج عمل االجتماع السنوي الرابع للمنتدى

مقدمة:
انعقد االجتماع الثامن للجنة االستشارية في مقر جامعة الدول العربية يومي  16-15يونيو  ،2015سبقه اجتماع
المشاورات المفتوحة يوم  14يونيو والذي تم تنظيمه بشكل مفتوح لكل المهتمين من كافة فئات أصحاب المصلحة،
والذي خصص لتلقي مرئيات مجتمع اإلنترنت العربي ،سواء الحاضرين أو المشاركين من خالل اإلنترنت عن بعد.
من خالل مناقشات المشاورات المفتوحة ومداوالت اللجنة ،برز عدد من المقترحات للموضوعات والقضايا ذات
األولوية للمنطقة العربية ،بهدف تغطية هذه القضايا وتسليط الضوء عليها الحقا هذا العام خالل االجتماع السنوي
للمنتدى.
ارت أت اللجنة االستشارية أهمية استشراف مرئيات المهتمين والخبراء من المختصين حول هذه القضايا ومنهجية
تضمينها على جدول أعمال المنتدى وذلك وفقا للعرض التالي .وتدعو أمانة المنتدى المهتمين لتقديم تعليقاتهم
ومقترحاتهم حول هذه المسودة بحلول يوم  13يوليو .2015

أوال :مقترح الشعار العام للمنتدى" :اقتصاد اإلنترنت من أجل التنمية المستدامة" ( Internet Economy for
)Sustainable Development
فتح انتشار اإلنترنت في العقد األخير الباب أمام نمو اقتصاد جديد ،وفتح الباب أمام نوع جديد من الفرص
االقتصادية لألفراد والمؤسسات .تلقت اللجنة عددا من المقترحات واآلراء التي عكست اهتماما بالغا بالدور الذي
تلعبه سياسات حفز اقتصاد اإلنترنت في الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية
في المنطقة بشكل عام ،وتحسين حياة الفرد بشكل خاص.
يكتسب هذا الجانب أهمية إضافية هذا العام على ضوء القمة العالمية التي تعقدها األمم المتحدة في سبتمبر من هذا
العام حول أهداف التنمية المستدامة التي سوف يتبناها قادة العالم للعمل عليها خالل السنوات القادمة .يهدف شعار
المنتدى لهذا العام إلى استعراض المفاهيم المرتبطة باالقتصاد الرقمي واقتصاد اإلنترنت ،وتسليط الضوء على
ارتباط حوكمة اإلنترنت بالنهوض باالقتصاد الرقمي في البلدان العربية ،خلق المزيد من االهتمام وتنمية الوعي
المجتمعي فيم ا يخص المردود المباشر وغير المباشر لنشر اإلنترنت وحوكمته الرشيدة على النمو االقتصادي للدول،
وما يرتبط بذلك من فرص تنموية.
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ثانيا :المحاور الرئيسية:

 -1النفاذ والبنية التحتية ()Access and Infrastructure
على الرغم من التقدم الذي شهدته المنطقة العربية في السنوات الماضية من حيث زيادة عدد مستخدمي اإلنترنت
وانتشار تبني إنترنت النطاق العريض وتطوير شبكات البنية التحتية ،إال أن هذا التقدم ال يزال في بعض مناطق
المنطقة العربية يواجه بعض التحديات ،حيث ال يزال مستوى انتشار اإلنترنت في المنازل على مستوى المنطقة عند
 %40.3مقارنة بنسبة  %46.4كمتوسط عالمي ،أما نسبة مستخدمي اإلنترنت للسكان فتقف في المنطقة العربية
عند  %37مقارنة بنسبة  %43.4كمتوسط عالمي ،وذلك حسب تقرير لالتحاد الدولي لالتصاالت .2في تقرير آخر
لمجموعة  BCGحول نقاط التحدي أمام االقتصاد الرقمي ،3أشار التقرير إلى الفجوة بين الدول ذات االقتصاد الرقمي
األقوى وتلك ذات االقتصاد الرقمي الناشئ والتي تقدر بنسبة  %2.5من الدخل القومي ( ،)GDPوهو التقرير الذي
أشار إلى أن ما يقارب  %50من عوامل االحتكاك أمام تقدم االقتصاد الرقمي في دول العالم كافة تكمن في تحديات
النفاذ والبنية التحتية.4
يشمل هذا المحور التدابير التي من شأنها إيجاد خيارات سياساتية مبتكرة ولفت انتباه صانعي السياسات في
القطاعات المختلفة والصناعات المتنوعة لألثر اإليجابي النتشار اإلنترنت على االقتصاد وتطور القطاعات المختلفة
بشكل عام ،واستعراض أفضل الممارسات التي من شأنها تخطي تحديات القدرة على تحمل الكلفة في الدول ذات
الدخل الفردي األقل.

 -2بيئة األمن السيبراني والثقة ()Cybersecurity and Trust
تنامت بشكل عام خالل السنوات القليلة الماضية المخاطر السيبرانية ،سواء من حيث بروز تكتيكات جديدة في
هجمات القرصنة اإللكترونية التي تستهدف النظم والبنى التحتية الحرجة ،أو من حيث تنوع الجرائم اإللكترونية
واستخدام اإلنترنت في الجريمة المنظمة ،باإلضافة إلى المخاطر المتصاعدة لإلرهاب السيبراني ال سيما في المنطقة
العربية .تصاعدت كذلك تحديات جديدة في مجال الحفاظ على ثقة المستخدم في استخدام اإلنترنت في مناحي الحياة
المختلفة سواء في تأمين التعامالت الرسمية والتجارية ،أو الحفاظ على خصوصية البيانات على المنصات المختلفة،
ال سيما منصات التواصل االجتماعي ،أو في حرية تدفق المعلومات وحرية التعبير القانونية .تزايدت حدة هذه
التحديات مع ما تم كشف الستار عنه خالل العامين الماضيين حول برامج جمع البيانات والمراقبة الجماعية
العشوائية وثغرات نظم التشفير في بعض المقاييس المعيارية التي تستخدم في تأمين المعامالت على شبكة اإلنترنت

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf

2

https://www.icann.org/en/system/files/files/bcg-internet-economy-country-24feb14-en.pdf

3
4

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/telecommunications-public-sector-which-wheels-togrease/#chapter1
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وفي تقويض فعالية برامج الحماية على اإلنترنت ،وتصاعدت كذلك مع استخدام التنظيمات اإلجرامية واإلرهابية
إلمكانات اإلنترنت في مناح مختلفة.
سوف يتناول هذا المحور مناقشة التطور النوعي لكل هذه المخاطر ومردودها على الفرد والدول ،ومناقشة التدابير
التي عمدت إليها ال عديد من الدول من وضع تشريعات جديدة أو تعديل القائم منها بهدف التصدي لمخاطر الجرائم
السيبرانية المختلفة ،و تزايد االهتمام بإنشاء وتطوير المراكز الوطنية لالستجابة لمخاطر أمن المعلومات (،)CSERT
وحماية الطفل على اإلنترنت ،ودور الكيانات التنسيقية الوطنية للعمل على تقليل المخاطر ورفع كفاءة التصدي لها
على المستوى الوطني ،وأهمية دور المجتمع المدني ،مع مناقشة سبل بناء الثقة لدى المستخدم والتدابير الالزمة
لحفظ التوازن بين األمن واالنفتاح والشفافية .يعرض كذلك هذا المحور لمسائل األمن السيبراني وخصوصية
المعلومات في التطبيقات الحديثة والمستقبلية مثل تطبيقات المدن الذكية وإنترنت األشياء.

-3السياسات الدولية العامة المرتبطة باإلنترنت ()International Internet-related Public Policy
يشهد العام الجاري استمراراً لمسارات دولية محورية في نطاق السياسات العامة المرتبطة باإلنترنت ،سواء فيما
يخص مراجعة مخرجات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات ( )WSIS+10في نطاق األمم المتحدة ،بما في ذلك
ما يتعلق بحوكمة اإلنترنت في تلك المخرجات ،أو في مجال الموارد الحرجة لإلنترنت ،والتقدم الذي يحرزه مسار
نقل الدور اإلشرافي على وظائف أيانا ( ،)IANA Stewardship Transitionوكذلك بزوغ العديد من المبادرات
والمنصات الدولية واإلقليمية ألصحاب المصلحة والتي تعنى بشئون سياسات اإلنترنت وحوكمتها ،مثل مبادرة نت
مونديال ( )NetMundial Initiativeوالمرصد الدولي لسياسات اإلنترنت ( Global Internet Policy
 ،)Observatoryوالمنتدى العالمي لخبراء الفضاء اإللكتروني (،)Global Forum on Cyber Expertise
باإلضافة إلى المسارات السابقة مثل مسار المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت ()Internet Governance Forum
ومسار التعاونية المعززة ( ،)Enhanced Cooperationإلى غير ذلك من المسارات التي تشكل معا ً إطارات
موسعة  ،تعالج مستقبل حوكمة اإلنترنت بشكل عام ،وتفتح المجال أمام أصحاب المصلحة حول العالم ،والمنطقة
العربية ،للمشاركة في رسم مسار أعمالها ضمن بيئة مشتركة بين أصحاب المصلحة.

 -4األطر الجديدة لنماذج األعمال  -الحلول اإلبداعية وتنميه الشركات الصغيرة الناشئة (New Business
)Frameworks – Innovation and Developing SMEs
شهدت األعوام القليلة الماضية تطوراً ملحوظا ً في نمو األفكار المبتكرة والحلول اإلبداعية في مجاالت تطبيقات
اإلنترنت والهواتف الذكية والتي لها تأثير مباشر على الحياة اليومية لألفراد في العديد من المجاالت .فقد وفر
اإلنترنت بيئة خصبة للعديد من الشباب خاصة إلنشاء نماذج أعمال جديده تعتمد على توفير خدمات وحلول مبتكرة
عبر الهواتف النقالة الذكية تهدف اللي مواكبة التطور التكنولوجي الذي نعيشه .وتعتبر المنطقة العربية من أكثر
المناطق الواعدة لنمو مثل األفكار والحلول التي تصب في اللي تنمية وتطوير االقتصاد بصفة عامة وخلق نوافذ
جديدة لالستثمار .الجدير بالذكر أنه وبحسب دراسة أجراها المنتدى االقتصادي العالمي ( World Economic
 )Forumفأن ما يقرب من نصف نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  2025-2010يأتي من  440من مدن
14

األسواق الناشئة .لذا فقد يتعين على الحكومات وصانعي السياسات في الوطن العربي وضع األطر التنظيمية وتشكيل
السياسات العامة الالزمة لتحفيز وتمكين تلك النماذج المبتكرة لما فيها من مردود إيجابي ومباشر على االقتصاد
المحلي ويساعد على خلق فرص عمل وجذب االستثمارات األجنبية ،كما يجدر العمل على إطار لحوكمة اإلنترنت
يعمل على تحفيز وفتح المجال أمام هذا النشاط.

 -5األبعاد اإلنسانية واالجتماعية لإلنترنت ()Social and Human Dimensions of the Internet
االقتصاد الرقمي والبشر هما ركيزتي التنمية في عصرنا الحالي .في غياب التكنولوجيا تتعثر عملية التنمية التي
تهدف أساسا إلى االرتقاء بالمجتمعات نحو حياة ومجتمع أفضل .اإلنترنت أهم مكونات التنمية يعتبر حاجة ملحة
لتطور المجتمعات حيث نتج عنه استخدامات ضرورية ( )...e-learning, e-medicineإضافة إلى كونه الوسيلة
الفاعلة لنقل الثقافة اإلنسانية وتبادلها ضمن إطار االستخدام اإليجابي لموارده .كذلك ظهر االهتمام بالبصمة الرقمية
والسمعة على اإلنترنت  e-reputationمما خلق الحاجة لما يسمى "إدارة الهوية على اإلنترنت" على المستويين
الفردي والمؤسساتي على السواء .كما يعتبر إصالح المنظومة التربوية بإدخال تكنولوجيات االتصاالت في المناهج
التعليمية وتدريب اآلباء والمعلمين على سبل تعليم الصغار كيفية االستفادة من اإلنترنت بشكل متوازن ،باإلضافة إلى
ربط المدارس باإلنترنت ونشر استخدام منصات التعلم عبر اإلنترنت من األولويات التي يجدر بالحكومات في
منطقتنا استثمار المزيد من الموارد فيها ،وذلك بهدف االرتقاء بمستوى الجيل الجديد من منظومة تربوية قديمة إلى
منظومة جديدة فاعلة و متطورة تتنج القياديين والمبدعين في شتى المجاالت ،بشكل يستجيب لتطلعات الجيل الجديد
ويتجاوب مع متغيرات العصر.

ثالثا :الموضوعات الفرعية:
تشمل المحاور السابقة العديد من الموضوعات والقضايا التي تتشعب ضمن اإلطار األوسع للمحاور .يشمل السرد
التالي للموضوعات الفرعية عددا من القضايا والموضوعات التي صاغتها اللجنة االستشارية للمنتدى والتي تعكس
اهتمام أصحاب المصلحة ،من المزمع الحقا فتح الباب للجهات والخبراء من المهتمين من أجل تقديم مقترحات
لتنظيم ورشة عمل مستقلة حول أحدها ،باإلضافة كذلك إلى طرحها على المتحدثين في الجلسات العامة لدعوتهم
لتناول بعضها وطرح رؤاهم حيالها.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

سياسات نشر إنترنت النطاق العريض واإلنترنت النقال على الشبكات الالسلكية
فرص ومستقبل مبادرات اإلنترنت المجاني في الدول النامية (مثل مبادرة )internet.org
خطط االنتقال إلى اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت IPv6
نقاط تبادل حركة اإلنترنت  IXPsودورها على المستوى الوطني وفرص التكامل اإلقليمي
إنترنت األشياء ومدن المستقبل الذكية ()smart cities
دور أصحاب المصلحة في البيئة الجديدة لألمن السيبراني
أفضل الممارسات لحفز بيئة اإلبداع الرقمي على اإلنترنت في الدول العربية
فرص وتحديات الصحافة اإللكترونية والصحافة الفردية
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 -9سبل ووسائل حماية الخصوصية الشخصية على اإلنترنت
 -10فرص االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية وسبل تخطي التحديات
 -11الولوج العمومي ( )public accessودوره في توصيل المليار القادم من المستخدمين الجدد وتوصيل
المجتمعات
 -12النظم الضريبية في عصر اإلنترنت -أين يجب أن تذهب الضرائب على اإلعالنات على اإلنترنت
 -13الخدمات النقدية والمصرفية عبر الهاتف النقال ( )mobile moneyومردود تحقيق أرباح جديدة على
االستثمار في إنترنت النطاق العريض
 -14تفعيل العمل مع المجتمع المدني المتخصص
 -15المنتديات الوطنية لحوكمة اإلنترنت وخلق الوعي وتحفيز التكامل
 -16النطاق القانوني  Jurisdictionوتحديات إنفاذ القانون
 -17صناعة محتوى األنترنت وتنمية االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية
 -18الحق في النسيان ( )right to be forgottenودور محركات البحث في منظومة اإلنترنت
رابعا :استبيان مرئيات مجتمع اإلنترنت العربي:
ارتأت اللجنة االستشارية أهمية استشراف مرئيات المهتمين والخبراء من المختصين حول القضايا التي عرضتها
هذه الوثيقة ومنهجية تضمينها على جدول أعمال المنتدى ،وعليه ،الرجاء اإلجابة على األسئلة المختصرة الموجودة
الرابط:
على
https://docs.google.com/forms/d/1p4qxxzc8MWLWKhaG5EEESEqnPOVrcjagMU_uFbxs7dM/viewform

 ،والتي تم وضعها بشكل مختصر ،يسعى إلى تمكين المهتمين من تقديم مرئياتهم في يسر .باإلضافة إلى االستبيان
المنشور ،ترحب أمانة المنتدى بتلقي المقترحات المكتوبة والمتعلقة بموضوعات هذه الوثيقة وذلك على البريد
اإللكتروني  secretariat@igfarab.orgعلى أن يتم عرضها على اللجنة االستشارية للنظر فيها.
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مرفق رقم ()4
فرق العمل التي تم تشكيلها

فريق العمل

فريق العمل المعني بإعداد مسودة لهيكلية برنامج عمل
االجتماع السنوي الرابع للمنتدى

فريق العمل المعني باإلعداد إلى مدخالت مجتمع اإلنترنت

العربي ضمن المسار التحضيري للمنتدى العالمي حول

الخيارات السياساتية لتوصيل المليار مستخدم الجديد

األعضاء

 السيد /هشام أبو اليزيد ،أمانة المنتدى

 السيدة /زينة بو حرب ،عضو اللجنة االستشارية
 السيد /جورج سالمة ،عضو اللجنة االستشارية

 السيدة /كرستين عريضة ،عضو اللجنة االستشارية
 السيدة /حنان بوجيمي ،عضو اللجنة االستشارية
 السيد /جورج سالمة ،عضو اللجنة االستشارية

()Connecting The Next Billion

 السيدة /نادرة األعرج ،عضو اللجنة ،منسق فريق العمل
 السيد /عادل عبد الصادق ،عضو اللجنة االستشارية
فريق العمل المعني باإلعداد لمسار ورش العمل

فريق العمل المعني باإلعداد لبرنامج منح المشاركة

 السيد /جورج سالمة ،عضو اللجنة االستشارية

 السيد /عبد الرحمن أبو طالب ،عضو اللجنة االستشارية

 السيد /حازم حزة ،جامعة الدول العربية
 السيد /احمد فرج ،أمانة المنتدى
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مرفق رقم ()5
قائمة المشاركين باالجتماع الثامن للجنة االستشارية

أوال :قائمة المشاركون بالحضور في االجتماع الثامن للجنة االستشارية
 -9عادل عبد الصادق محمد الجخه

 -1احمد فرج

مركز األهرام للدارسات السياسية واالستراتيجية،

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

القاهرة

األمانة الفنية للمنتدى ،مصر
 -2ايمن الشربيني

 -10عبد الرحمن أبو طالب

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية

الجمعية الدولية لإلنترنت ،اليمن

لغربي آسيا  -اإلسكوا ،مصر

 -11فهد عاطف تيسير بطاينة

 -3جورج سالمة

هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة

مجلس سامينا لالتصاالت ،اإلمارات العربية

(األيكان) ،األردن

المتحدة

 -12كرستين عريضة

 -4حازم حزه

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،مصر

جامعة الدول العربية ،مصر

 -13مجيد عبد الرحمن

 -5خالد فودة

أوجيرو لالتصاالت ،لبنان

جامعة الدول العربية ،مصر

 -14ميرنا بربر

 -6زهر بو غانم

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية

لغربي آسيا – اإلسكوا

لغربي آسيا – اإلسكوا ،لبنان

 -15هشام أبو اليزيد

 -7زينة بو حرب

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

و ازرة االتصاالت ،لبنان

األمانة الفنية للمنتدى ،مصر

 -8شارل شعبان

أبو غزالة للملكية الفكرية ،األردن
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ثانيا :المشاركين عن بعد:
 -16جنى بو دياب

جمعية معا إلى فلسطين ،لبنان

 -17حنان بوجيمي

المؤسسة اإلنسانية لتطوير التعاون – هيفوز ،المغرب/هوالندا

 -18سامي سعداوي

شركة أورانج ،تونس

 -19قميتي بدر الدين

المجلس الدولي إلعداد المحكمين الدوليين ،الجزائر

 -20محمد فراس بكور

االتحاد العربي لمزودي خدمات اإلنترنت واالتصاالت ،سوريا

 -21نادرة األعرج

جمعية مجتمع اإلنترنت ،فلسطين
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