املنتدى العريب حلومكة الإنرتنت
تقرير اللجنة الفرعية املعنية بربانمج منح املشاركة 2015

 3ديسمبر2015

هيدف برانمج منح املشاركة اب ألساس اإىل اإاتحة الفرصة أأمام املهمتني مبجال حومكة الإنرتنت ابلوطن العريب للمشاركة يف الاجامتعات الس نوية للمنتدى ،وابلعامتد عىل
املوارد الطوعية اليت تقدهما اجلهة املضيفة واجلهات الراعية .ويف اإطار الإعداد لالجامتع الس نوي الرابع املقرر انعقاده يف بريوت ( 18-17ديسمرب ،)2015قامت اللجنة
الاستشارية ألحصاب املصلحة ( )AMAGيف اجامتعها الثامن يف القاهرة ( 16-15يونيو )2015بتشكيل جلنة فرعية منبثقة عهنا لتكون ا ألخرية معنية ابإدارة برانمج
منح املشاركة ابلتنس يق مع أأمانة املنتدى .حيث قامت اللجنة ابلشرتاك مع أأمانة املنتدى يف يوم  15سبمترب 2015ابلإعالن عن فتح ابب التقدم ابلطلبات ،وامتدت
فرتة اس تالم الطلبات حىت  15أأكتوبر  .2015تلقت اللجنة خالل الفرتة احملددة اإجاميل  136طلب من متقدمني من  14دوةل عربية .وفور غلق ابب التقدم قام
السادة أأعضاء اللجنة الفرعية بدراسة وتقيمي اكفة الطلبات وفق املعايري املنصوص علهيا يف الإعالن السابق ،ويه كام ييل:







اخلربة يف اجملالت اخلاصة حبومكة الإنرتنت والتمنية.
ادلور الفعال يف جمالت حومكة الإنرتنت والتمنية.
مواطن أأو مقمي ابإحدى البدلان العربية.
قدرة املشارك عىل اس تخدام اخلربات املكتس بة يف أأنشطة خمتلفة.
أأفضلية بني املشاركني للبدلان ذات الاقتصادايت املنخفضة ،واملتوسطة ،واملتوسطة العليا.
مراعاة التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني ومشاركة الش باب.

وقد اس تقرت اللجنة عىل  40متقدم تنطبق علهيم الرشوط واملعايري احملددة يف حدها ا ألدىن ،ومت من مث ترتيب أأسامهئم وفق درجات تقيمي لك مهنم .وابلنظر اإىل املوارد
املتاحة اخملصصة ملنح املشاركة هذا العام ،وابلتنس يق مع هيئة أأوجريو لالتصالت بصفهتا اجلهة املضيفة لالجامتع الس نوي الرابع ،فقد اس تقر الرأأي عىل اختيار الس بع
عرشة ) (17امس ا ألعىل من حيث درجات التقيمي لالس تفادة من برانمج املنح لهذا العام.
وبذكل تترشف اللجنة ابلإعالن عن الس بع عرشة امس ا ألوائل املس تفيدون من املشاركة مضن برانمج منح املشاركة للمنتدى العريب حلومكة الإنرتنت لهذا العام 2015
ومه اكلتايل:
 -1الش يخ بيب ،موريتانيا

 -10محيد خليفي ،املغرب

 -2حنان حنا عيىس خلف ،فلسطني

 -11ش يخاين فىت ،موريتانيا

 -3كامل عبد هللا حسني ،المين

 -12رمي حياة شايف ،اجلزائر

 -4رايم يوسف جنيب ،ا ألردن

 -13اإسامعيل حيدر ا ألنصاري ،سوراي

 -5يرس احلسني جويين ،تونس

 -14محمد انصف اإبراهمي ،مرص

 -6أأحالم محمود موىس ،ا ألردن

 -15خادل بلقامس خليفي ،تونس

 -7امحد جدو ،موريتانيا

 -16معزت الصادق احسق ،السودان

 -8مالك محيدة بن غرابل ،تونس

 -17محمد امحد محمد اجلوهري ،مرص

 -9احلسني محمود عبد الس يد ،مرص
وإاذ هتئن اللجنة السادة املبعوثني عىل اختيارمه ،وتأأمل اللجنة أأن تفتح فرصة مشاركهتم هذا العام الباب لخنراط أأمعق للسادة املبعوثني يف أأنشطة حومكة الإنرتنت إاقلمييا
ودوليا وكذا يف بدلاهنم يف املس تقبل .ونود التنويه عن ان املشاركة ىف اجامتع املنتدى مفتوحة مجليع املهمتني وابجملان كام هو احلال ىف لك عام.

