االجتماع السنوي الرابع للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
"اقتصاد اإلنترنت من اجل التنمية المستدامة"

ملخص موجز حول أهم رسائل المنتدى للعام 5102
تمهي ـد:

 انعقد االجتماع السنوي الرابع يف بريوت يف الفرتة  71-71ديسمرب  5172حتت شعار "اقتصاد اإلنترنت مناجل التنمية المستدامة" ومبشاركة  021شخص ،من  51دولة من مناطق جغرافية متنوعة باإلضافة إىل ما يناهز

 01مشاركاً من خالل منصة املشاركة على اإلنرتنت.
 تضمن جدول األعمال مخس جلسات رئيسية خبالف مراسم االفتتاح واخلتام .تضمن برنامج العمل على أربعة حماوروضعتها اللجنة العربية االستشارية ألصحاب املصلحة ،متثلت تلك احملاور يف :حمور بيئة األمن السيرباين وحمور
السياسات العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت؛ وحمور سياسات النفاذ والبنية التحتية؛ وحمور األبعاد اإلنسانية
واالجتماعية لإلنرتنت؛ باإلضافة إىل جلسة احلصاد وصياغة رؤية مستقبلية .كما تضمن برنامج العمل  75ورشة
عمل مت تنظيمها ضمن فعاليات املنتدى من قبل جهات متنوعة وفق مسار مفتوح تشرف عليه اللجنة العربية
االستشارية ألصحاب املصلحة.
 مت نسق هذا امللخص حبيث يتناول النقاط اليت تعرضت هلا املناقشات يف أكثر من موضع ويف سياقات متنوعة خاللاجللسات املختلفة ،وذلك بشكل خمتصر ،ضمن األقسام الرئيسية التالية:
اوالً :بيئة األمن السيبراني والثقة
 .7يف ظل ما تشهده الساحة العربية من أشكال حديثة الستخدامات لتقنية املعلومات وخدماهتا املتنوعة وعلى
ضوء غياب األطر القانونية املنظمة واملتناسبة مع تلك االستخدامات ،تظهر احلاجة امللحة لطرح حلول عملية
وسريعة عرب آليات وتشريعات قانونية منظمة وفعالة تضمن السالمة املعلوماتية وتوفر القدر األعلى من احلماية
واألمن للمستخدمني بالشكل الذي يتالءم مع تلك التطورات التقنية املستمرة مع الرتكيز علي املتطلبات
األساسية ألمن البيانات واملعلومات وهي السرية واإلتاحة والتكاملية والتشفري.
 .5دعم االخنراط والتواصل مع اجملتمع الدويل لالتصاالت واملنظمات الدولية ذات الصلة مبجاالت األمن السيرباين
واخلدمات اإللكرتونية حول األمن السيرباين ،والتوجه إىل اعتماد معاهدات دولية من اجل تعزيز االستخدام
االمن والسلمي لتقنية املعلومات واالتصال ،مع دعم فكرة إنشاء منصة علميه حبثيه برعاية جامعة الدول العربية
لتطوير األمن السيرباين العريب.
 .3أمهية دعم وإنشاء مراكز االستجابة لطوارئ الكمبيوتر بالدول العربية ( )CERTكنقط تنسيق مركزية لقضايا
السالمة املعلوماتية باملنطقة  ،مما سيساهم بشكل كبري يف وضع األطر التقنية والتنظيمية املناسبة للحد والوقاية
من اجلرائم السيربانية ،والتشجيع علي استخدام النطاقات العلوية احمللية إلعادة الثقة للمستخدم.
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 .4على ضوء التطورات التقنية املستمرة وما يصاحبها من حتديات متجددة يف جمال احلفاظ على ثقة املستخدم يف
استخدام اإلنرتنت يف كافة اجملاالت سواء يف تأمني التعامالت الرمسية والتجارية ،أو احلفاظ على خصوصية
البيانات على املنصات املختلفة ال سيما مواقع التواصل االجتماعي أو يف حرية تدفق املعلومات وحرية التعبري
تظهر امهية التنسيق والتعاون بني احلكومات وكافة أصحاب املصلحة يف املنطقة العربية لنشر الوعي لدى
املستخدمني حول خماطر اجلرائم السيربانية وكيفية جتنبها ،مع التأكيد على أمهية ختصيص احلكومات العربية
مليزانيات مناسبة من اجل رصد اجلرائم السيربانية.
 .2التأكيد على أمهية التناسق بني التشريعات القانونية املنظمة باملنطقة العربية ،مع حتديث التشريعات اإلجرامية
اخلاصة باجلرائم السيربانية واختاذ التدابري األمنية املتوازنة ملواجهاهتا دون املبالغة فيها مبا يكفل تقدمي احلماية
الكافية للمستخدم ،مع وضع الضمانات املناسبة لتعزيز احرتام مبادئ حقوق اإلنسان واخلصوصية واملعلومات
الشخصية وحقوق امللكية الفكرية.
 .0يف ظل االهتمام بالرؤية املستقبلية للمنطقة العربية تأيت أمهية تكريس مناهج جامعية علمية من اجل ختريج
شباب متخصص باألمن السيرباين والتقين يساهم يف مكافحة اجلرائم السيربانية بأشكاهلا املختلفة واملتطورة.
ثانياً :السياسات الدولية العامة المرتبطة باإلنترنت
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على الرغم من النمو امللحوظ ألعداد املهتمني واملنخرطني مبجاالت حوكمة اإلنرتنت يف املنطقة العربية ،ال تزال
نسب االهتمام ومعدالت املشاركة واالخنراط يف وضع السياسات الدولية لإلنرتنت ال تتناسب مع حجم
املنطقة ،ومن هنا تأيت ضرورة رسم أولويات واضحة على مستوى املنطقة العربية تغطي خمتلف اجلوانب املتعلقة
بالسياسات الدولية العمومية حلوكمة اإلنرتنت وعدم اختزاهلا فقط يف نقطة املوارد احلرجة لإلنرتنت والعمل على
وضع الديناميكيات الالزمة خللق تأثري فعال يف آليات صنع القرارات والسياسات املتعلقة حبوكمة اإلنرتنت.
يف ضوء النمو الواضح لشبكة اإلنرتنت والزيادة امللحوظة يف أعداد املستخدمني يوماً بعد يوم ،ويف ظل االنتشار
الكبري لعدد من الشركات العاملية واليت تستحوذ ،عرب التطبيقات اليت تقدمها ،على البيانات واملعلومات
الشخصية ملستخدميها ،تأيت أمهية وضع آليات للتعامل مع تلك الشركات وفرض حد أدىن من الشفافية
واملسائلة ،وبالشكل الذي يضمن محاية البيانات واملعلومات الشخصية للمواطنني حال االعتداء عليها باي
شكل من األشكال.
يف ظل العصر الرقمي الذي نعيشه وما يشهده من تطورات متتالية ومستمرة ،تأيت احلاجة إىل دعم العمل
املؤسسي العريب املشرتك حول ثقافة حوكمة اإلنرتنت من خالل إنشاء منتديات وطنية حلوكمة اإلنرتنت ،هتدف
ال فقط إىل النظر يف القضايا املتصلة حبوكمة األنرتنت بل أيضا إىل دعم احملتوى العريب على شبكة اإلنرتنت
وتساهم بشكل أعمق يف االخنراط يف السياسات الدولية لإلنرتنت.
مع التطور السريع يف التقنيات والتكنولوجيات لالقتصاد الرقمي ،تظهر احلاجة املاسة إىل العمل على تقليل
الفجوة امللحوظة بني السياسات والقواعد التشريعية احلالية والتقنيات الفنية املستحدثة ،وذلك بالتعاون بني
اخلرباء القانونني منهم و التقنني القائمني على تكنولوجيا املعلومات واالتصال هبدف وضع قوانني وتشريعات
تتماشى مع التطورات التقنية املعاصرة وتتناغم معها بشكل يساعد على تشجيع جلب مزيد من االستثمارات
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يف هذه الصناعة هبدف رفع معدالت الوصول والنفاذ إىل شبكة اإلنرتنت ،مبا يتناسب مع تطلعات شباب
الوطن العريب وتساعده على مزيد اخللق واإلبداع.
 .2على رغم النسب املنخفضة للمحتوى العريب على شبكة اإلنرتنت مقارنة باملناطق اإلقليمية األخرى ،وبشكل ال
يتناسب مع حجم املنطقة العربية ،فانه ال ميكن إغفال الدور اهلام واحملوري الذي يقوم به الشباب العريب النشط
عرب مواقع التواصل االجتماعي يف التعبري عن تطلعات وأحالم الشعوب العربية ،فشبكة اإلنرتنت متثل فرصة
حقيقية وقيمة إضافية لنشر إ إجيابيات املنطقة العربية ودعمها وكذلك السلبيات للعمل على تفاديها.
 .0على ضوء ما نشهده من مسارات دولية حمورية يف نطاق السياسات العمومية املرتبطة باإلنرتنت ،سواء فيما
خيص مراجعة خمرجات القمة العاملية حول جمتمع املعلومات ( ،)WSIS+10والتقدم الذي حيرزه مسار نقل
الدور اإلشرايف على وظائف أيانا (،)IANA Stewardship Transitionوكذلك بروز مبادرات
دولية وإقليمية ألصحاب املصلحة واليت تعىن بشئون سياسات اإلنرتنت وحوكمتها ،خاصة بعد النتائج اليت
صدرت عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك بشأن متديد مدة متابعة القمة العاملية حول جمتمع املعلومات
وجتديد والية املنتدى العاملي حلوكمة اإلنرتنت لعشر سنوات جديدة ،كمنصة حوارية مفتوحة ملناقشة كافة
السياسات الدولية لإلنرتنت ،ومن منطلق إمياننا بان السياسات الدولية لإلنرتنت ليست هدف يف حد ذاته إمنا
هي وسيلة لتحقيق أهداف ختدم جمتمع اإلنرتنت العريب تأيت أمهية العمل على دراسة األثار السلبية للسياسات
احلالية واليت تؤثر يف املنطقة العربية من خالل مزيد من االخنراط يف جمتمع االنرتنت الدويل وحبث األساليب
واألليات املتاحة لتغري تلك السياسات بالشكل املناسب.
ثالثاً :السياسات المتعلقة بالنفاذ والبنية التحتية
 .7يف الوقت الذي بلغ فيه عدد مستخدمي اإلنرتنت حول العامل  3.5مليار مستخدم ،7ال يزال أكثر من  4مليارات
من سكان العامل (أغلبهم يف الدول النامية واألقل منوا واملناطق النائية) غري قادرين على الوصول للشبكة واالستفادة
من املنافع االقتصادية واالجتماعية واملعرفية لإلنرتنت .من مث فإن رأب الفجوات الرقمية ال يزال من أهم التحديات-
إن مل يكن األهم  -أمام تسخري شبكة اإلنرتنت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .ويف هذا الشأن فإن مؤشرات
العامل العريب يف الوصول إىل اإلنرتنت من خالل الشبكات الثابتة ال تزال ترجح احلاجة إىل املزيد من االستثمارات
وإىل املزيد من احللول السياساتية الناجعة لتحفيز االستثمار وتسريع النمو.
 .5يف الوقت الذي يسعى فيه الشركاء حول العامل (من حكومات وقطاع خاص وجمتمع مدين وجمتمع تقين وأكادميي
ومؤسسات دولية عدة) إىل االرتقاء خبدمة االتصال باإلنرتنت ،سواء من حيث اإلتاحة وتوفريها كخدمة أساسية
(كما يف خدمات الكهرباء واملاء النظيف وغريمها من اخلدمات العامة األساسية) أو من حيث جودة اخلدمات
وتقدمي سرعات عصرية تواكب متطلبات املستخدمني من األفراد واملؤسسات ،فإنه ال يزال التحد املرتبط بالتكلفة
االستثمارية من جانب ،والتحد املرتبط بالقدرة الشرائية للمستخدم من جانب آخر من بني أهم حمددات النجاح يف
هذه املساعي.
 1المصدر :االتحاد الدولي لالتصاالتhttp://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx -
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على تعدد النماذج املتبعة للتمويل ،فإن مناذج الشراكة بني احلكومات والقطاع اخلاص ال غىن عنها جملاهبة حتديات
رأب الفجوات الرقمية بني الدول وبني اجملتمعات داخل ذات الدولة .تأيت سياسات صناديق اخلدمة الشاملة
( )Universal Service Fundsوالشراكة بني القطاع العام واخلاص ( )Public Private Partnershipبني
أهم أدوات تناول هذا احلدي بفعالية.
شهدت السنوات القليلة املاضية تسارعاً غري مسبوق يف عجلة التطور يف التقنيات املتعلقة بتقدمي خدمة اإلنرتنت ،ال
سيما يف استخدام تقنيات األلياف البصرية ومتديدها إىل نقاط أقرب من املستخدم ،ومن خالل املزج الناجع (تقنياً
واستثمارياً) بني تقنيات األلياف الضوئية والكوابل النحاسية واالتصاالت الراديوية.
مع تنامى انتشار استخدام اإلنرتنت واإلنرتنت اخلليوي ،تنامى كذلك اعتماد املستخدمني على خدمات االتصال
من خالل اإلنرتنت أعلى الشبكات ( )Over The Top - OTTمن تطبيقات الرسائل املتاحة عرب األجهزة
الذكية مثل ( )Line ،Facebook Messenger ،WhatsAppإىل غريها من التطبيقات ومن تطبيقات االتصال
الصويت (مثل  Skype, Viber, WhatsApp Voice, Facebook Messenger Audioإىل غريها من
التطبيقات) .صار على املشغلني مواكبة هذه األمناط اجلديدة يف االستخدام وما تستتبعه من ضغوطات على دخل
املشغلني من اخلدمات التقليدية (خاصة الرسائل النصية  ،SMSواملكاملات اهلاتفية الدولية) ،وصار ضروريا على
املشغلني ومقدمي هذه اخلدمات اجلديدة إجياد صيغ جديدة للتشارك وتعظيم القيمة املقدمة للمستخدم النهائي
ومشاركة العوائد ،مع عدم إغفال املردود االقتصادي الكلي للوسائل التقنية اجلديدة.
مع التطور السريع يف تقنيات االتصاالت الراديوية اخلليوية ،وانتشار خدمات اجليل الرابع يف العديد من دول العامل،
وظهور مشروعات جتريبية معملية للجيل اخلامس ،ومع ما تتيحه خدمات اإلنرتنت اخلليوي من سهولة يف الوصول
إىل املستخدم ومنافع حرية التنقل ،صار على هيئات تنظيم االتصاالت حول العامل ،وخاصة يف الدول النامية اليت
تزيد فيها الفجوات الرقمية ،العمل على تطوير سبل إتاحة الطيف الرتددي الالزم لتقدمي اخلدمات ،مع األخذ بعني
االعتبار املردود التنموي من نشر خدمات اإلنرتنت على االقتصاد القومي.
مع تنامي الضغوطات املرتبطة بتكلفة تقدمي اخلدمة على املشغلني ،واالرتباط الطردي الذي تشهده األسواق بني
ختفيض أسعار تقدمي اخلدمات وتنامي معدالت تبين املستخدمني هلذه اخلدمات ،صار من اهلام على احلكومات
تغيري النظرة التقليدية إىل خدمات االتصاالت واالنتقال من النظر هلا بوصفها خدمات ترفيهية إىل النظر إليها
بوصفها أداة تنموية هامة ،وذلك فيما خيص سياسات مثل سياسات الضرائب وأُطر تسعري املوارد مثل موارد الطيف
الرتددي؛ وذلك مبا يسمح خلدمات اإلنرتنت باالنتشار وحتقيق عوائد اقتصادية على النواتج القومية العامة للدول.
أدت الضغوطات املرتبطة بتحمل املستخدمني للتكلفة إىل ظهور مناذج أعمال جديدة ،يعتمد بعضها على احملاسبة
الصفرية لبعض اخلدمات (فيما يعرف بـ  .)Zero-ratingصارت هذه النماذج اجلديدة تطرح عددا من التساؤالت
حول احلاجة إىل احلفاظ على حيادية الشبكة بشكل عام ( )Net Neutralityمن جانب (مبا هلا من انعكاسات
على قضايا حرية التعبري على اإلنرتنت وعدم التمييز بني التطبيقات اجلديدة والتطبيقات األكثر انتشارا) واحلاجة إىل
إتاحة الفرصة إىل هذه النماذج اليت قد تعمل على تنمية قاعدة مستخدمي الشبكة من خالل تشجيع شرائح جديدة
على االنتقال من خدمات حمدودة بشكل مرحلي إىل تبين خدمات اإلنرتنت .من مث صار على أصحاب املصلحة
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كافة العمل على دراسة القضايا السياساتية املرتبطة مبثل هذه األمناط اجلديدة وسبل تسخريها يف تنمية صناعة
اإلنرتنت يف بلداننا العربية ،ومردودها على االقتصادات الكلية للدول.
رابعاً :األبعاد اإلنسانية واالجتماعية لإلنترنت
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اتاحت االنرتنت فرص عمل وتعلّم عن بعد ووصوهلا اىل شرحية من اجملتمع كاألشخاص ذات االحتياجات اخلاصة
لالستفادة منها ودجمهم يف اجملنمع.
مطلوب تشجيع من احلكومات خللق هكذا فرص عمل باختالف الوضع الصحي واملوقع اجلغرايف.
الرتكيز ع لى كيفية االستفادة من البيانات وحتليلها من دون انتهاك اخلصوصية وهذا االمر جيب ان يكون مبين على
اسس حمددة.
الولوج اىل االنرتنت يؤدي اىل الوصول اىل املعلومة ،والوصول على املعلومة يؤدي اىل تزايد الفرص.
على احلكومات والقيمني على االنرتنت تأمني الولوج اىل الشبكة وتشجيع االستثمارات خللق فرص متساوية يف
جمتمعاهتا.
ال ابداع اذ ال يوجد فكر نقدي يرتافق مع مناهج ومناخات من احلرية تسمح بالتعبري عن الرأي؛ مع بعد اخالقي
وحدود الستعمال احلرية دون ممارسات قمعية من احلكومات.
ضرورة العمل على نشر ثقافة االتصاالت يف العامل العريب.
دعم تكوين وانشاء حمتوى عريب حملي ،خاص ،ومستقل يسمح بتأمني املعلومات يف غياب اي تدفق خارجي
للمعلومات واي تدخل خارجي خللق ثقافة لدى اجملنمع العريب.
ال رقابة منظمة على حتليل املعلومات واستخراجها وحتليلها  Data Miningوتتم هذه العملية من قبل شركات
خاصة تستغل هذه الدراسات والتحاليل بغياب احلماية يف العامل العريب؛
احلاجة للتعاون مع احلكومات للوصول اىل االجتاهات السيبريانة  e-trendsملعرفة الضغوطات االقتصادية
واالجتماعية؛
ثقة عمياء باالنرتنت ومبنصاهتا ،علما اهنا منصات يتم اخرتاقها  Hackedويتوجب ضمان محايتها.
ضرورة خلق منظمة عربية تضع قوانني حلماية االنرتنت يف املنطقة العربية.
ضرورة الفصل بني السياسة واالقتصاد وعدم جعل القوانني من املعوقات لتطوير االنرتنت.

خامسا :صياغة رؤية مستقبلية حول عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
يف اطار رؤية جمتمع اإلنرتنت العريب حول ضرورة مراجعة مسار املنتدى العريب حلوكمة اإلنرتنت ودراسة النجاحات وحبث
التحديات اليت واجهته خالل السنوات األربع املنقضية ،فقد أعلنت منظميت املظلة جلامعة الدول العربية واإلسكوا عن
نيتها إطالق مسار ملراجعة مسار املنتدى مبشاركة خرباء متعددين ميثلون كافة فئات أصحاب املصلحة بشكل مفتوح
وجامع للبدء يف حبث ودراسة الوالية األوىل للمنتدى يف ضوء أهداف املنتدى وتقييم أثر املنتدى على سياسات حوكمة
اإلنرتنت يف املنطقة العربية واقرتاح التحسينات الالزمة ورسم مسار مستقبلي للمنتدى يهدف إىل إدخال التطوير الالزم
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على منظومة عمل املنتدى لتصبح اكثر تعاونية وشفافية وتتسم بالتوازن والتنسيق بني مكوناته ،وما يتعلق بتوصيف األدوار
وبرامج املنح ...اخل ،على أن يتم إصدار إعالن بشكل رمسي قريبا حول آليات هذا املسار من جانب منظميت املظلة
جامعة الدول العربية واإلسكوا.

مت إعداد هذا امللخص وفق مدخالت منسقي اجللسات الرئيسية من أعضاء اللجنة االستشارية وأمانة املنتدى واجلهة املضيفة.
يهدف هذا امللخص إىل مجع أهم النقاط اليت دار حوهلا احلوار خالل اجللسات الرئيسية ،بشكل خمتصر ،وبشكل يسعى إىل عدم
إغفال أي من وجهات النظر الرئيسية ،علما بأن التقرير التفصيلي لرئيس االجتماع واملنتظر إصداره الحقا سيتضمن استعراض
أوسع جململ املناقشات .هذا امللخص ال يعرب بالضرورة عن كل وجهات النظر كما ال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر أي من اجلهات
أو األفراد القائمني على أو العاملني ضمن منظومة املنتدى العريب حلوكمة اإلنرتنت .نص هذا امللخص مل خيضع للتحرير الرمسي من
قبل االدارات املعنية يف االمم املتحدة أو جامعة الدول العربية.
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