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إعالن
طلبات استضافة االجتماع السنوي الثالث للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
يسر المكتب التنفيذي للتنسيق المشترك للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت المكون من ممثلي من جامعة
الدول العربية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وأمانة المنتدى،
بدعوة الجهات المهتمة في الدول العربية باستضافة االجتماع السنوي الثالث للمنتدى العربي لحوكمة
اإلنترنت ،للتقدم بالتعبير عن رغبتها في ذلك ،علما بأن استضافة االجتماع مفتوحة أمام المؤسسات على
اختالف فئاتها ،سواء الحكومية أو القطاع الخاص ،أو المجتمع المدني ،أو الجهات األكاديمية والتقنية،
والمنظمات اإلقليمية والدولية.
ولقد شهد االجتماعين السابقين في الكويت  6126والجزائر  6122نجاحا بارزا حيث شهد مشاركة
واسعة ورفيعة المستوى من مختلف الدول العربية ،من وزراء ،وتنفيذيين وخبراء يمثلون مختلف فئات
أصحاب المصلحة.
يتعين على الجهة الراغبة في استضافة االجتماع السنوي الثالث ،التقدم برغبتها خطيا إلى أمانة المنتدى
وذلك من خالل استيفاء نموذج التقديم المرفق ،مرسال مع خطاب رسمي ممهور بتوقيع المسؤول
الرسمي بالجهة المتقدمة ،وذلك يوم الخميس الموافق  61كانون الثاني /يناير  4162كحد أقصى.
مرفق بهذا اإلعالن وثيقة المعلومات االسترشادية الستضافة االجتماعات السنوية للمنتدى ،والتي
تعرض بمزيد من اإليضاح طبيعة االجتماع والنواحي المرتبطة بتنظيمه وضمانات التنظيم السلس على
ضوء مسئوليات الجهات المختلفة.
وكمبدأ عام ،وبهدف خدمة المنطقة العربية كاملة وجميع أطراف أصحاب المصلحة فيها ،فمن
المستهدف تحقيق مبادئ التبادل بين المناطق الجغرافية التي ينعقد على أرضها المنتدى ،كلما كان ذلك
ممكنا.
فور االنتهاء من عملية اختيار الجهة المضيفة ،سوف تقوم منظمتي المظلة بإخطار الجهة التي وقع
عليها االختيار من خالل أمانة المنتدى ،كما سيتم نشر ذلك عبر الموقع اإللكتروني للمنتدى ،وذلك للبدء
في اإلجراءات التحضيرية لالجتماع السنوي الثالث .6122
ترسل الطلبات على البريد اإللكتروني (صورة ضوئية)  secretariat@igfarab.orgأو على
العنوان التالي:
أمانة المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
ب -2القرية الذكية  -ك 62طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي  -القاهرة
جمهورية مصر العربية
فاكس1161620222202 - 1161620222200 :
لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى موقع المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت www.igfarab.org
أو من خالل البريد اإللكتروني ألمانة المنتدى secretariat@igfarab.org

