المعلومات االسترشادية الستااةة
االجتماع السنوي للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
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أوال :خلفية عن المنتدى
أسس المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت عام  2102من قبل جامعة الدول العربية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا) على غرار المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت الذي أنشأته القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في تونس
عام  ،2112وذلك بأسلوب يضم كافة األطراف الفاعلة في مجال سياسات اإلنترنت من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني
ومجتمع تقني وباقي أصحاب المصلحة ذوي الصلة ،في حوار منفتح حول قضايا السياسات العامة الدولية المرتبطة باإلنترنت.
وقد أثبت نموذج المنتدى العالمي نجاحا باهراً في سنوات عمله منذ اجتماعه األول في أثينا عام  ،2112كونه يمثل فرصة لتالقي
كافة األطراف في إطار يتيح التعرض للقضايا الهامة ومناقشة الحلول العملية لها .وكنتيجة لهذا النجاح ،فقد بادر عدد من األقاليم
إلنشاء نماذج إقليمية على غرار المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت ،بحيث تعنى بأولويات تلك األقاليم بمزيد من الخصوصية.
ثانيا :مستوى المشاركة والرعاية الوطنية
تميز المنتدى منذ نشأته بمشاركة رفيعة المستوى على المستوى الوزاري ،وكذلك مشاركة واسعة على مستوى الخبراء من مختلف
الدول العربية خاصة ،حيث شهد االجتماع السنوي الثاني في الجزائر  2102مشاركة رفيعة المستوي من السادة وزراء االتصاالت
من ( )2دول عربية ،وكذلك مشاركة زهاء ( )011شخص من ( )21دولة منها ( )00دولة عربية ،شاركوا في فعاليات المنتدى
والمعرض المقام على هامشه جاؤوا من كافة فئات أصحاب المصلحة من صانعي السياسات الحكوميين والخبـــراء والتقنيين من
وزارات االتصاالت وهيئات التنظيـــم والهيئات المعنية بتكنولوجيا المعلومات وشركــــات القطاع الخاص وأكاديمي الجامعات
ومراكــــز البحث وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدوليـــة واإلقليمية والخبــــراء المستقلين من المهتمين بمجاالت حوكمة
اإلنترنت.
كما حظي االجتماع األول برعاية سامية من سمو ولي العهد دولة الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ،وكذلك حظي
االجتماع الثاني برعاية سامية من فخامة السيد /عبد العزيز بوتفليقة ،رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ثالثا :برنامج االجتماع
يعقد االجتماع تحت مسمي االجتماع السنوي الثالث للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ،وتستمر فعالياته على مدار  2أيام متتالية
تتكون من جلسة افتتاحية وأخرى ختامية وعدد من الجلسات الرئيسية لعرض المحاور الرئيسية لالجتماع المنتدى وعدد من ورش
العمل على هامشها .باإلضافة إلمكانية عقد بعض الفعاليات المصاحبة قبل أو بالتوازي مع االجتماع.
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تهدف هذه الوثيقة إلى توفير المعلومات األساسية الالزم االحاطة بها حول المسائل التنظيمية المرتبطة باستضافة االجتماعات السنوية
للمنتدى ،وذلك لتوفير بيانات كافية للجهات التي تعتزم التقديم الستضافة االجتماع السنوي الثالث.

رابعاً :الجهات الراعية
على ضوء أهمية الحدث والمشاركة الواسعة والمشاركة رفيعة المستوى في األعوام السابقة ،فمن المتوقع أن يكون جاذبا ً للرعاة
المحلين والدوليين كما في األعوام الماضية .وسوف تعمل أمانة المنتدى واللجنة االستشارية مع الجهة المضيفة سويا على صياغة
باقات الرعاة.
خامساً :المعرض
على غرار االجتماع السنوي في العامين الماضيين ،يمكن أن تقوم الجهة المضيفة بتنظيم معرض على هامش المنتدى لبعض فئات
الجهات الراعية ،مما يمثل عنصرا جاذبا للرعاة ويوفر لهم فرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم ،ويمثل كذلك فرصة للمشاركين
للتعرف على تلك المنتجات والخدمات.
سادساً :االتفاقية اإلطارية
سوف يتعين على الجهات المتقدمة وفقا لإلعالن التوقيع على اتفاقية إطارية توضح دور الجهة المضيفة والمسائل التنظيمية
واللوجستية والفنية المطلوبة تفصيال بغرض تيسير مشاركة كافة األطراف ،وتحقيق المردود األكبر للمشاركين ،ونجاح االجتماع
على غرار االجتماعين السابقين ،كما انه في حال كانت الجهة المتقدمة غير حكومية ،يتعين عليها تقديم إشعار تأكيد دعم استضافة
االجتماع من الجهة الحكومية ذات الصلة (المسؤولة عن موضوعات اإلنترنت) في البلد المستضيف ،وذلك قبل اإلعالن النهائي
عن الجهة التي يتم اختيارها من بين المتقدمين.
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