 42أكتوبر 4102

المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
تقرير اللجنة الفرعية المعنية ببرنامج منح المشاركة 4102
يهدف ب رنامج منح المشاركة باألساس إلي إتاحة الفرصة أمام المهتمين بمجال حوكمة اإلنترنت بالوطن العربي للمشاركة
في االجتماعات السنوية للمنتدى  ،وباالعتماد على الموارد الطوعية التي تقدمها الجهة المضيفة والجهات الراعية .وفي
اطار اإلعداد لالجتماع السنوي الثالث المقرر انعقاده في بيروت ( 62-62نوفمبر  ،)6102قامت اللجنة االستشارية
ألصحاب المصلحة ( )AMAGفي اجتماعها الخامس في القاهرة ( 01-06مارس  )6102بتشكيل لجنة فرعية منبثقة
عنها لتكون األخيرة معنية بإدارة برنامج منح المشاركة بالتنسيق مع أمانة المنتدى.
قامت اللجنة باالشتراك مع أمانة المنتدى في يوم  00أغسطس  6102باإلعالن عن فتح باب التقدم بالطلبات ،وامتدت
فترة استالم الطلبات حتى  01سبتمبر  .6102تلقت اللجنة خالل الفترة المحددة إجمالي  612طلب من متقدمين من 02
دولة عربية .وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالدورتين السابقتين بالكويت  ،6106والجزائر 6101؛ مما يعكس ازدياد
الوعي واالهتمام بعمل المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وتنامي مردوده على مختلف دول المنطقة خالل األعوام
الماضية .وفور غلق باب التقدم قام السادة أعضاء اللجنة الفرعية بدراسة وتقييم كافة الطلبات وفق المعايير المنصوص
عليها في اإلعالن السابق ،وهي كما يلي:
 الخبرة في المجاالت الخاصة بحوكمة اإلنترنت والتنمية.
 الدور الفعال في مجاالت حوكمة اإلنترنت والتنمية.
 مواطن أو مقيم بإحدى البلدان العربية.
 قدرة المشارك على استخدام الخبرات المكتسبة في أنشطة مختلفة.
 أفضلية بين المشاركين للبلدان ذات االقتصاديات المنخفضة ،والمتوسطة ،والمتوسطة العليا.
 مراعاة التوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين ومشاركة الشباب.
وقد استقرت اللجنة على  62متقدم تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة في حدها األدنى ،وتم من ثم ترتيب أسمائهم
وفق درجات تقييم كل منهم .وبالنظر إلى الموارد المتاحة المخصصة لمنح المشاركة هذا العام ،وبالتنسيق مع اإلسكوا
بصفتها الجهة المضيفة ،فقد استقر الرأي على اختيار العشرة أسماء األعلى من حيث درجات التقييم لالستفادة من برنامج
المنح لهذا العام.
وبذلك تتشرف اللجنة باإلعالن عن العشرة أسماء األولى المستفيدة من المشاركة ضمن برنامج منح المشاركة للمنتدى
العربي لحوكمة اإلنترنت لهذا العام  6102وهم كالتالي:
 .0عدلي احمد الخرساني

اليمن

 .2رياض بن عبد العزيز البلوشي

ُعمان

 .6الصالحين محمد فرج

ليبيا

 .2صبرين بنت يونس المقدمي

تونس

 .1صالح جمال منصور

فلسطين

 .2عالء الدين جواد الراضي

العراق

 .2وجدى بن قاسم علي

تونس

 .9انس غازي صالح الدين

فلسطين

 .1دينا على بركات

مصر

 .01حمزة أندلسي

المغرب

وإذ تهنئ اللجنة السادة المبعوثين على اختيارهم ،وتأمل اللجنة أن تفتح فرصة مشاركتهم هذا العام الباب النخراط أعمق
للسادة المبعوثين في أنشطة حوكمة اإلنترنت إقليميا ودوليا وكذا في بلدانهم في المستقبل.

