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Distr. 

LIMITED 

  

 

31 May 2019  

اللجنة االقتصادية واالجتماعية - األمم المتحدة
  لغربي آسيا (اإلسكوا)

 

  

 العربي حول حوكمة اإلنترنت العربية للحوارمبادرة اإلسكوا وجامعة الدول 

  

  

  إلسكوا في امساهمة 

  ) للجنة العربية الدائمة لالتصاالت والمعلومات 44االجتماع (

   27/6/2019-26خالل يومي 

  بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة

 

 

 حول

  

 ،حوكمة اإلنترنتتحديث منظومة الحوار العربي حول القضايا العالمية ل

   للمنتدى العالمي المسار العربيتعزيز دور الحكومات في و 
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  موجـز

تحديث منظومة الحوار العربي حول حوكمة تس"""""""تعرض هذه الوثيقة التقدم المحرز في 
اللجنة مبادرة ض"""""""من  )الس"""""""ياس"""""""ات العامة المتعلقة بتطوير واس"""""""تخدام اإلنترنت(اإلنترنت 

وجامعة الدول العربية للحوار العربي حول االقتص<<<<ادية واالجتماعية لغربي آس<<<<يا (اإلس<<<<كوا) 
العربية لحوكمة اإلنترنت واعتماد فتلقي الضوء على تحديث خارطة الطريق حوكمة اإلنترنت، 

، وعلى تعزيز دور الحكوم""ات في منظوم""ة عم""ل ميث""اق للمنت""دى العربي لحوكم""ة اإلنترن""ت
  المنتدى.

وتقدم الوثيقة أيض""اً ملخص""اً عن التحض""يرات الجارية للمؤتمر الس""نوي الخامس للمنتدى، 
 .2019 أكتوبر/تشرين أولالمزمع عقده في 

مدعوة لمناقش""""""ة  بجامعة الدول العربية والمعلومات التص"""""االتلة الدائم العربية لجنةالو
ومخرجاته،  اللجنةهذه الوثيقة وتقديم المقترحات بش"""""أن تعزيز المنظور الحكومي في مداوالت 

، الس"""""يما في المؤتمر الخامس للمنتدى العربي وتش"""""جيع المش"""""اركة في كافة أنش"""""طة المنتدى
  .المنعقدة في المنتدى العالمي الرابع عشر في برلينلحوكمة اإلنترنت، وفي فعالياته 
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  المحتويات

   

   مقدمة

  

يا العالمية لحوكمة اإلنترنت  -أوالً   تحديث منظومة الحوار العربي حول القض<<<<<<<<ا
   المسار العربيوتعزيز دور الحكومات في 

  ن"""ب""""ذة ع"""ن م"""ن"""ظ"""وم""""ة ال"""ح"""وار وع"""ن م"""ب""""ادرة ال"""م"""ن"""ت""""دى ال"""ع"""رب"""ي   -ألف
 2020لحوكمة اإلنترنت 

  
 خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت، اإلصدار الثاني  -باء
  

  ميث""""اق المنت""""دى العربي لحوكم""""ة اإلنترن""""ت في مرحلت""""ه الج""""دي""""دة   -جيم
  : األهداف والبنية الهيكلية والتمويل2018-2025

 

  
 ً    التحضيرات للمؤتمر الخامس للمنتدى   -ثانيا

 االجتماع التحضيري األول  -ألف
  

 االجتماع التحضيري الثاني  -باء
  

  االجتماع التحضيري الثالث  -جيم
  

  التحضير للمشاركة في المنتدى العالمي الرابع عشر  -دال
 

  
 ً   التوصيات  -ثالثا
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  مقدمة

تندرج األنش"""طة التي تض"""طلع بها اللجنة االقتص"""ادية واالجتماعية لغربي آس"""يا (اإلس"""كوا) في مجال التكنولوجيا 
الرقمية وحوكمة اإلنترنت ض"""من إطار ُوض"""ع لتعزيز الدعم للدول العربية في هذه المجاالت، يُس"""مى اختص"""اراً 

 Information Society and Digital Economy("ازدهار"، وهي التس""""مية التي أُطلقت عليه باإلنكليزية: 
Hub for the Arab Region-ISDEHAR .( 

في إطار برنامج "ازدهار" في المجاالت التالية: األطر العربية دعم الدول لإلس"""""""كوا لوتس"""""""عى األمانة التنفيذية 
مية والقانونية؛ ص"""ناعات االس"""تراتيجية الش"""املة لمجتمع المعلومات والتنمية المس"""تدامة؛ الحوكمة واألطر التنظي

تكنولوجيا المعلومات واالتص""""""""االت لتعزيز اإلنتاج والقدرة التنافس""""""""ية والنمو االقتص""""""""ادي؛ والتحول الرقمي 
  والتطوير المؤسسي واالندماج االجتماعي. ويتضمن البرنامج أنشطة داعمة لبناء القدرات.

  اإلطار العام لبرنامج "إزدهار"

  ة واإلقليميةاألطر االستراتيجية الدولي

  االقتصاد
  القدرة التنافسية

 اإلنتاج من أجل تحقيق 
  النمو االقتصادي

  الدولة
  الحوكمة

 البنية األساسية والبيئة التنظيمية 
  والحقوق القانونية

  المجتمع
  التحول الرقمي

 التنمية المؤسسية من أجل 
   الدمج االجتماعي

  بناء القدرات

  

المحرز في الحوار بش"""أن الس"""ياس"""ات العامة المتعلقة بتطوير واس"""تخدام اإلنترنت وتس"""تعرض هذه الوثيقة التقدم 
ض""من مبادرة اإلس""كوا وجامعة الدول العربية للحوار العربي حول حوكمة اإلنترنت، فتلقي الض""وء على تحديث 

وس""""""يع رقعة وعلى ت خريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت واعتماد ميثاق للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
. وتقدم الوثيقة أيض"""اً ملخص"""اً عن التحض"""يرات الجارية للمؤتمر المش"""اركة الحكومية في منظومة عمل المنتدى
  .2019السنوي الخامس للمنتدى، المزمع عقده نهاية 
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منظومة الحوار العربي حول القضايا العالمية لحوكمة تحديث   -أوالً 
  العربي وتعزيز دور الحكومات في المسار اإلنترنت

  2020نبذة عن منظومة الحوار وعن مبادرة المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت   -ألف

 )ArabDIG( أطلقت اإلسكوا، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، مبادرة الحوار العربي حول حوكمة اإلنترنت
عام والمب2009في عام  مة اإلنترنت: اإلطار ال ادئ واألهداف. ، وأص""""""""درت خارطة الطريق العربية لحوك

، وأكدت أهمية إنش"""""""اء 2010واعتمدت الجهات المعنية الرئيس"""""""ية خريطة الطريق في تش"""""""رين األول/أكتوبر 
المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وفقاً لنداء الفرقاء العرب: نحو تفعيل التعاون العربي الشامل لحوكمة اإلنترنت 

ً ودولياً، وعلى غرار المنتدى العالمي ا   .2006لذي كان قد أُنشئ في عام إقليميا

، بما يتسق مع الوالية المسندة للمنتدى 2012في عام ) Arab IGF(وأنشئ المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت 
العالمي، بهدف إش"""""""راك الجهات المعنية من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومنظمات إقليمية في حوار 

المتص"""لة باإلنترنت. ومن هذه القض"""ايا النفاذ، واألمن والخص"""وص"""ية، مفتوح بش"""أن قض"""ايا الس"""ياس"""ات العامة 
  واالنفتاح.

، َعقد المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت أربعة اجتماعات س"""""""نوية. وفي ختام 2012ومنذ تأس"""""""يس"""""""ه في عام 
المنتدى ، أطلقت اإلس"""""""كوا وجامعة الدول العربية مبادرة 2015االجتماع الرابع، الذي عُقد في بيروت في عام 

وتطوير أدائه. وفي  2012الس"""""""تعراض التقدم الذي أحرزه المنتدى منذ عام  2020العربي لحوكمة اإلنترنت 
يلي عرض  وفيماإطار هذه المبادرة، تم تحديث خارطة الطريق لحوكمة اإلنترنت واقتراح ميثاق جديد للمنتدى. 

 موجز عن هاتين الوثيقتين.

  

  1كمة اإلنترنت، اإلصدار الثانيخارطة الطريق العربية لحو  -باء

ص""""درت خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت في نس""""ختها المحدثة باللغة اإلنكليزية في كانون الثاني/يناير 
، بهدف توجيه ص""انعي الس""ياس""ات في إعداد الخطط الوطنية واإلقليمية لحوكمة اإلنترنت واالس""تفادة من 2018

نمية المس""""تدامة. والمواض""""يع ذات األولوية التي أُدرجت في الخارطة المحدثة هي التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الت
التي تدعم تنفيذ أهداف التنمية المس"""تدامة، ال س"""يما س"""ياس"""ات النفاذ المجدي من أجل االندماج؛ وس"""ياس"""ات الثقة 

اس"""ات التنمية واألمن؛ وس"""ياس"""ات التمكين المؤس"""س"""اتي؛ وس"""ياس"""ات ابتكارات اإلنترنت والبيئات الناش"""ئة؛ وس"""ي
 البشرية؛ وسياسات موارد اإلنترنت الحرجة والبنية التحتية لإلنترنت؛ وسياسات التنوع الثقافي واللغوي.

 سياسات النفاذ المجدي من أجل االندماج - 1

تُعنى س"""""ياس"""""ات النفاذ المجدي بإزالة الحواجز التي تحد من إمكانية وص"""""ول الناس إلى اإلنترنت واس"""""تخدامها 
ومفيدة. وتش"""مل هذه الحواجز كل من الحاجز اللغوي (مثل لغة أس"""ماء النطاقات)، والتمييز ض"""د بطريقة س"""هلة 

 المجموعات االجتماعية، ومنها النساء. وأُعطيت األولوية لهذا المحور، وتشمل أهدافه:

  إتاحة القدرة على النفاذ المناسب والميسور الكلفة إلى الحزمة العريضة للجميع في المنطقة؛  (أ)
 توفير القدرة على النفاذ الدولي المناسب والميسور الكلفة؛  )(ب
  تحسين تجربة المستخدم والمنافع الناتجة من استخدام اإلنترنت؛  (ج)
  تحسين تنسيق الترددات؛  (د)

                                                        
1 -internet-roadmap-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab

en.pdf-governance 
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  تعزيز النفاذ المجدي؛  (ه)
  .) التابعة للمنطقة العربية في نظام أسماء النطاقاتTLDزيادة النطاقات العلوية (  (و)

  سات الثقة واألمنسيا - 2

تغطي س""ياس""ات الثقة واألمن محور األمن الس""يبراني التقليدي، ويش""مل الهياكل والنُُظم القانونية الوطنية والدولية 
لض""مان األمن والخص""وص""ية وس""المة اإلنترنت وحماية ملكية المس""تخدمين، ال س""يما القاص""رين والمس""تخدمين 

التعامل مع الكم الهائل من البيانات الناتجة عن اس"تخدام اإلنترنت، والحاجة المبتدئين. كما أنه يش"مل الش"فافية في 
  إلى اعتماد سياسة البيانات المفتوحة. وتشمل أهداف سياسات الثقة واألمن ما يلي:

  تعزيز األطر القانونية المتعلّقة بقضايا حوكمة اإلنترنت وإنفاذها على المستويين الوطني واإلقليمي؛  (أ)
  من مخاطر الجريمة اإللكترونية؛الحد   (ب)
  تعزيز األمن السيبراني؛  (ج)
  تعزيز حماية الخصوصية؛  (د)
  مواجهة التحديات األمنية المتصلة بالتكنولوجيات الجديدة.  (ه)

  

  سياسات التمكين المؤسسي - 3

 تُعنى س""ياس""ات التمكين المؤس""س""ي بالمش""اركة في ص""ناعة س""ياس""ة عالمية وعامة لإلنترنت لوض""ع خطط حوكمة
أكثر توازناً، وذات ص""بغة دولية وش""فافة وخاض""عة للمحاس""بة ومؤس""س""ية. ويتّس""م ذلك باألهمية بعد تأس""يس هيئة 

)، التي لم تعالج قضايا عديدة. فال بد من معالجة مسألة "التعاونية المعززة" IANAأرقام اإلنترنت المخصصة (
العالمي الرامي إلى إيجاد آلية مناس""بة لتنفيذه. وقد (المعنية أس""اس""اً بتعزيز دور الحكومات) بما يتماش""ى مع العمل 

تم تحسين مشاركة البلدان النامية في صنع السياسات بشكل ملحوظ على مّر السنين، ولكن ال يزال هناك حاجة 
كبيرة إلى إشراكها بطريقة أفضل وأكثر فعالية لتجّنب المزيد من التأخير في تنميتها (مثل الرسوم المرتفعة على 

)، وآلية فض النزاعات القائمة على المناقصات والتي قد ال تكون مالئمة gTLDة تطبيق نطاق علوي عام (عملي
للبلدان النامية). ويشكل الوعي العام وبناء القدرات ركيزة أساسية لتحسين هذه المشاركة والنخراط ما يكفي من 

  التمكين المؤسسي ما يلي:الناس والموارد في عملية حوكمة اإلنترنت. وتشمل أهداف سياسات 

تأدية دور أساسي في تشكيل آليات مؤسسية للحوكمة تكون أكثر توازناً، وذات صبغة دولية، وشفافة،   (أ)
  وخاضعة للمحاسبة من أجل وضع السياسات العامة ذات الطابع العالمي؛

  تقوية التعاون الحكومي العربي في مجال سياسات حوكمة اإلنترنت؛  (ب)
  لوعي االستراتيجي؛تحسين ا  (ج)
  تطوير العالقات بين المؤسسات الوطنية/اإلقليمية والجهات الفاعلة الدولية المعنية بحوكمة اإلنترنت.  (د)

  سياسات ابتكارات اإلنترنت والبيئات الناشئة - 4

تغطي س"""""ياس"""""ات ابتكارات اإلنترنت والبيئات الناش"""""ئة القض"""""ايا المتّص"""""لة بالفرص الجديدة التي تتيحها ش"""""بكة 
إلنترنت، إن كان على ش""""كل فرص اقتص""""ادية أو تطبيقات مفيدة يمكن أن تتخطى نطاق الترفيه وأن تأتي بقيمة ا

  مضافة حقيقية اقتصادية أو اجتماعية. وتشمل أهداف سياسات ابتكارات اإلنترنت والبيئات الناشئة ما يلي:

  السعي إلى تحقيق االندماج في السوق العالمية؛  (أ)
  األعمال التجارية اإللكترونية؛ زيادة كفاءة  (ب)
  تمكين السوق اإلقليمية من زيادة أثر الحجم إلى أقصى حد؛  (ج)
  نشر المعرفة بشأن الفرص المتاحة؛  (د)
  المشاركة في عمليات االبتكار الدولية.  (ه)
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  سياسات التنمية البشرية - 5

وإش"""راك الش"""باب، وتفعيل دور  تغطي س"""ياس"""ات التنمية البش"""رية مجموعة القض"""ايا المتّص"""لة بحقوق اإلنس"""ان،
اإلنترنت كأداة لتحقيق التنمية االجتماعية، واالعتماد على وس"""""ائل التواص"""""ل االجتماعي المتاحة لتعزيز الحوار 
بين مختلف الكيانات النش"طة في المجتمع وكس"ر الحواجز بين مختلف ش"رائح المجتمع. وتش"مل أهداف س"ياس""ات 

  التنمية البشرية ما يلي:

  المرأة على اإلنترنت؛ تمكين  (أ)
  تحسين مشاركة الشباب في عمليات حوكمة اإلنترنت؛  (ب)
  تلبية االحتياجات الخاصة لمستخدمين معيّنين؛  (ج)
  تحديد حقوق المستخدمين وواجباتهم على اإلنترنت؛  (د)
  توسيع نطاق حقوق الطفل ليشمل اإلنترنت.  (ه)

  لإلنترنت سياسات موارد اإلنترنت الحرجة والبنية األساسية - 6

تركز س""ياس""ات موارد اإلنترنت الحرجة والبنية األس""اس""ية لإلنترنت على التأكد من أن موارد اإلنترنت الحرجة 
(ب) أس"""""ماء  التالية تتم إدارتها على أس"""""اس من المس"""""اواة: (أ) ملفات المجال الجذري ونظام الخوادم الجذرية؛ 

مل النطاقات؛ (ج) عناوين بروتوكول اإلنترنت؛ (د) الت قنيات االبتكارية والمتقاربة؛ (ه) المعايير الفنية. وتش"""""""
  أهداف سياسات موارد اإلنترنت الحرجة والبنية التحتية لإلنترنت ما يلي:

  تطوير التناظر؛  (أ)
  تطبيق اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت؛  (ب)
  مواجهة تحدي التراسل الفوري؛  (ج)
 ت.تحسين تشغيل منظومة أسماء النطاقا  (د)
  

  سياسات التنوع الثقافي واللغوي - 7

تهدف س"""ياس"""ات التنوع الثقافي واللغوي إلى تعزيز التنوع على ش"""بكة اإلنترنت عبر زيادة المحتوى الرقمي ذي 
  الصلة بالثقافة العربية وبالثقافات والمجموعات المحلية األخرى في المنطقة. 

  

: 2025-2018مرحلته الجديدة ميثاق المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في   -جيم
  2األهداف والبنية الهيكلية والتمويل

  األهداف  -1

تش"""""""كيل فريق عامل معني بالتعاون الفني لتطوير  2020ش"""""""ملت مبادرة المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت 
هداف، واقترح فريق العمل المعني بالتعاون الفني رؤية جديدة لألالمنتدى، ال س"""""""يما لوض"""""""ع أهداف محدّثة له. 

طرح فيها أربعة أهداف أس"اس"ية وعدداً من األهداف الفرعية، لزيادة تأثير المنتدى العربي على المس"توى الدولي 
  .وتعزيز المكون البحثي والعلمي فيه، على الشكل المبيّن في اإلطار

                                                        
2 charter.pdf-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arabigf 
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 أهداف المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت في مرحلته الجديدة
 

 العربية البلدان في اإلنترنت حوكمة مجاالت في تطوير المساهمة  -1الهدف 

 زيادة الوعي حول حوكمة اإلنترنت مع إبراز القض""""""""ايا الخالفية (التي كانت في أس""""""""اس"""""""ها س"""""""بب إطالق   1-1
  المنتدى العربي)؛

  قدرات جميع أصحاب الشأن في المجاالت المختلفة لحوكمة اإلنترنت؛ بناء  1-2
  والخبرات المتوفرة؛ والمعارف من الموارد كامل بشكل لالستفادةجميع أصحاب الشأن  تعزيز مشاركة  1-3
  يتم التوصل إليه من توصيات ومقترحات؛ مناقشات أو ما يجري من الدراسات واألبحاث وما نشر  1-4
التنس""يق الفعال في أمور حوكمة اإلنترنت على المس""توى اإلقليمي (مثل: مجال األمن الس""يبراني وتوحيد آليات   1-5

  ة وتطوير البنى التحتية للنفاذ ولنقاط التبادل)؛الحوكم
  وزيادة القدرات المتصلة به في المنطقة العربية؛ )IPv6(اعتماد اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت  1-6
  توسيع منظومة النطاقات العلوية العربية؛ 1-7
 حول االنفتاح وتخفيض قيود النفاذ في المنطقة العربية. زيادة الوعي 1-8
 

 االس<<<<<<<تجابة حوكمة اإلنترنت وآليات أولويات حول تقريب وجهات النظر وص<<<<<<<والً إلى آراء عربية موحدة  -2الهدف 
 بما يساعد على التنمية المستدامة العربية لالحتياجات الخاصة في الدول

 المطروحة في "المنتدىاإلنترنت، ال س"يما القض"ايا  حوكمة بمواض"يع المتعلقة العامة الس"ياس"ات قض"ايا مناقش"ة  2-1
 اإلنترنت"، وباألخص تلك التي تهم الدول العربية بشكل مباشر أو غير مباشر؛ لحوكمة العالمي

العمل مع كافة الش"""ركاء إليجاد الظروف المالئمة لتوفير االس"""تثمارات في البنية األس"""اس"""ية لص"""ناعة اإلنترنت   2-2
 وخدماتها المختلفة؛

األنظمة التي تحرر صناعة اإلنترنت وخدماتها وتوفر المنافسة الضرورية في هذا الحث على وضع القوانين و  2-3
 اإلطار؛

 والتقنية السياساتية الخبرة أصحاب من خاصة والمعرفة الدروس واستقاء المثلى والممارسات المعلومات تبادل  2-4
 واألكاديمية؛

اإلنترنت في البلدان العربية من خالل المحافل تعزيز نموذج الحوار بين أص""""""حاب الش""""""أن المتعددين لحوكمة   2-5
  اإلقليمية والوطنية؛

  التعاون في تحسين خدمات المحتوى العربي؛ 2-6
  التعاون في تطوير األمن السيبراني العربي وتقارب أطره القانونية والسياساتية؛ 2-7
 .المعرفي العربي والتعبير عن اآلراء تحسين التبادل 2-8
 

منظور العربي إلى المس<<<<<توى العالمي ودعم الدور العربي في وض<<<<<ع الس<<<<<ياس<<<<<ات الدولية العامة لحوكمة نقل ال  -3الهدف 
  اإلنترنت

 التواصل مع المنتديات اإلقليمية والدولية لحوكمة اإلنترنت لتسهيل تبادل الخبرات ونقل المعارف؛  3-1
 المحتوى الرقمي العربي.تشجيع استخدام اللغة العربية في الفضاء السيبراني وتطوير   3-2
 

الس<<عي نحو تطوير اآلليات الدولية لحوكمة اإلنترنت بما يض<<من المعاملة الالتمييزية لجميع الدول بش<<كل عام،   -4الهدف 
 وبما يضمن مصالح الدول العربية بشكل خاص، وبما يعزز النفاذ إلى شبكة اإلنترنت وأمنها واستقرارها.
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  والراعية للمنتدىالكيانات المؤِسسة  -2

)، بهدف تطوير 1الش"""""""كل راجع فريق العمل المعني بالتعاون الفني لتطوير المنتدى الهيكلية الس"""""""ابقة للمنتدى (
آليات العمل وكفاءة س"""يرورته، وتعزيز دور الحكومات فيه بش"""كل يراعي طبيعة منظومة ص"""نع الس"""ياس"""ات في 

 المنطقة والرؤية العربية بشأن ريادة الحكومات لعملية صنع السياسات. 

 المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت قبل التحديث هيكلية -1الشكل  

  

باقي الش"""""""ركاء.  س""""""""ة والراعية للمنتدى وكذلك ل  واقترح فريق العمل رؤية جديدة ألدوار الكيانات المؤس"""""""ِ
  ):الهيكلية المستحدثة 2ويبين الشكل ( وفي هذا الصدد، حدَّد الميثاق اآلليات واألدوار كما يلي

  :  الحكومي (مستحدث)المجلس 

شامل يتكون من ممثلين عن الحكومات العربية.  يتوسع المكتب التنفيذي ليصبح الذراع التنفيذي لمجلس حكومي 
ويعرض المكتب التنفيذي على هذا المجلس بعض المس""""""""ائل التي تهم الحكومات وذلك من أجل تلمُّس وجهات 

 .الحكومي من قِبَل الدول العربية مرة كل سنتينالنظر الرسمية بشأنها. ويتم تسمية أعضاء المجلس 

  :   األمانة الفنية (معدلة)

تُعاون األمانة الفنية المكتب التنفيذي للتنس"""يق وتكمل الدور المنوط به، مع مداورة األمانة كل ثالث س"""نوات كحد 
من قَِبل  التي تُحدَّدأقص""""ى، بناًء على عدد من الش""""روط المرجعية وااللتزامات التي تقع على الجهة المرش""""حة و

منظمتي المظلة. وتوضع معايير وصيغة تعاقدية بين الجهة المرشحة لألمانة وبين منظمتي المظلة بهدف تحسين 
  المساءلة والمحاسبة، وتقوم األمانة الفنية بمهام محددة تصفها وثيقة الميثاق.
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  :   اللجنة االستشارية لبرنامج المؤتمر السنوي (معدلة)

اللجنة االس""تش""ارية مباش""رةً بالمكتب التنفيذي وتش""كل آلية اس""تش""ارية تض""م ممثلين عن كافة فئات أص""حاب ترتبط 
الشأن. وتنحصر صالحياتها ببرنامج المؤتمر السنوي للمنتدى من بداية مرحلة اإلعداد له وحتى إصدار تقريره 

اللجنة االس"تش"ارية بمهام محددة تص"فها  النهائي، وتحدد المدة القص"وى لرئاس"ة اللجنة وعض"ويتها بس"نتين، وتقوم
  وثيقة الميثاق.

  :   اللجنة االستراتيجية (مستحدثة)

يش"""""كل المكتب التنفيذي لجنة اس"""""تراتيجية من أص"""""حاب الش"""""أن المتعددين، قوامها خبراء من الحكومات، للقيام 
  بالمهام التالية:

 ش"""""""عبة غير المتعلقة بالجدول الزمني تحليل وتقييم مخرجات المنتدى وس"""""""يرورته وإعداد التقارير المت
 لالجتماع السنوي؛

  التواص"""""""ل مع الفرق الفنية لمجلس الوزراء العرب لالتص"""""""االت والمعلومات ومع المنتديات الوطنية
 واإلقليمية وجهات أخرى في العالم بهدف تبادل وجهات النظر والخبرات؛

 تمع اإلنترنت في ض""""""بط إيقاع مدخالت دعم المكتب التنفيذي للمس""""""اهمة في زيادة ثقة الحكومات ومج
 ومخرجات منظومة المنتدى.

  المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت بعد التحديث هيكلية -2الشكل 
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  التمويل والشراكات - 3

تُس"""مى نظراً ألهمية تمويل المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت من أجل تنظيم اجتماعاته الس"""نوية، التي أص"""بحت 
مؤتمرات في المرحلة الجديدة، وضماناً الستمراريتها، ال بد من تفعيل الجهود وتنظيم النشاطات التي تساعد في 

 الحصول على التمويل وديمومته من خالل اآلتي:

 إنشاء وتطوير صندوق تمويل أنشطة المنتدى  (أ)

ع نظام خاص به ويحدَّد آمر للصرف يُحدث صندوق لدى إحدى منظمتي المظلة لتمويل نشاطات المنتدى ويُوض
 ومدقق للحسابات.

 إحداث جمعية مساندة للمنتدى  (ب)

يمكن مس""""""تقبالً، إذا دعت الحاجة، إحداث جمعية مس""""""اندة للمنتدى على غرار ما جرى على الص""""""عيد العالمي. 
ية فتح باب الترش"""""ح وتحدَّد اش"""""تراكات العض"""""وية بالجمعية إلى جانب قبول التبرعات المالية والعينية، مع إمكان

للدول الحتضان مقر الجمعية أو الطلب من إحدى منظمتي المظلة احتضانها، ووضع نظامها الداخلي بما يتوافق 
 .مع أنظمة الجمعيات في دولة المقر

 آليات وأدوات تمويل أخرى  (ج)

  يضاف إلى ما ورد أعاله اآلليات أو األدوات التالية:

 ئتماني التابع إلدارة الش""""""ؤون االقتص""""""ادية واالجتماعية في األمم االس""""""تفادة من موارد الص""""""ندوق اال
 المتحدة؛

 ) االستفادة من موارد جمعية المساندة للمنتدى العالمي المعني بإدارة اإلنترنتIGFSA؛( 

  تش"كيل فريق عمل بإش"راف منظمتي المظلة لتطوير الش"راكات مع الجهات المعنية بالمنتدى وللتواص""ل
 العربية الحكومية بشأن تمويل المنتدى؛مع اإلدارات 

  للتمويل، تبيّن دور المنتدى ً إعداد مواد إعالمية وتس"""""""ويقية حول المنتدى تُرس"""""""ل لجهات مختلفة طلبا
 وأهدافه ونشاطاته وأهميته في تطوير األنشطة ذات العالقة باإلنترنت واحتياجات التمويل؛

كراس ش""روط مبس""ط الس""تض""افة المنتدى والس""عي تش""جيع الجهات المض""يفة المحتملة من خالل إعداد 
  لتخفيف أعباء التكاليف المرتبطة بعقد المؤتمر السنوي للمنتدى والتي تتحملها الجهة المضيفة.
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  التحضيرات للمؤتمر الخامس للمنتدى  -ثانياً 

أعض""اء أس""اس""يين، ش""كلت اإلس""كوا، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، اللجنة االس""تش""ارية لبرنامج المنتدى من 
من الخبراء وممثلي اإلدارات العربية ممن ش"""""""اركوا في أعمال اجتماعات المش"""""""اورات المفتوحة  33وعددهم 

واللجنة االس""""تش""""ارية ألص""""حاب الش""""أن المتعددين، تحض""""يراً للمؤتمر الخامس للمنتدى المزمع عقده نهاية عام 
األردن، وتونس، والجزائر، والس""ودان، ودولة دول عربية، وهي  10. وتض""منت هذه اللجنة ممثلين عن 2019

 فلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن.

تنحصر صالحيات هذه اللجنة، كما هو مبّين أعاله، ببرنامج المؤتمر السنوي للمنتدى من بداية مرحلة التحضير  
لمتحدثين؛ واس"""""تجالب وتقييم ورش وحتى إص"""""دار التقرير. ومن مهام اللجنة إعداد الجلس"""""ات النوعية وتحديد ا

سنوي بإعداد المادة الفنية للتقرير الختامي  العمل؛ واستجالب وتقييم الدعوات لطالبي الِمنَح. وتقوم بعد المؤتمر ال
 (أو ما يُسّمى "تقرير الرئيس").

 وعقدت اللجنة االستشارية لبرنامج المنتدى ثالثة اجتماعات تحضيرية للمؤتمر السنوي الخامس. 

  

  االجتماع التحضيري األول  -ألف

عقدت اإلس"""""كوا وجامعة الدول العربية المش"""""اورات المفتوحة واجتماع اللجنة االس"""""تش"""""ارية المتعددة األطراف 
). ونتج عن 2018تموز/يوليو  19-16تحضيراً لالجتماع الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت (بيروت، 

  شتركة لبرنامج عمل المنتدى. والمواضيع المحورية المقترحة هي: ذلك اقتراح مواضيع محورية ومواضيع م

  (أ) النفاذ المجدي لإلنترنت من أجل اإلدماج والتنوع؛ 
  (ب) األمن السيبراني والخصوصية والثقة والسالم؛ 

  (ج) التحول الرقمي واقتصاد اإلنترنت؛ 
  (د) التمكين المؤسسي والمشاركة في صنع السياسة العامة على 

  العالمي واإلقليمي؛ –نترنت اإل
  (ه) التأثير االجتماعي والبشري لإلنترنت. 

  أما المواضيع المشتركة التي ينبغي تضمينها في كافة المواضيع المحورية، فهي: 
  (أ) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ 

  (ب) التنمية البشرية وبناء القدرات؛ 
 (ج) األطر التشريعية.

  
  التحضيري الثانياالجتماع   -باء

ً ثانياً في إطار الحوار اإلقليمي العربي واجتماع  عقدت اللجنة االس""""تش""""ارية لبرنامج المنتدى اجتماعاً تحض""""يريا
 7-4تعزيز الثقة في الفض""""اء الس""""يبراني (بيروت،  –الخبراء حول ترابط حوكمة اإلنترنت واألمن الس""""يبراني 

للجنة أحدث المستجدات بشأن استضافة المؤتمر الخامس للمنتدى ). وتناول اجتماع ا2018كانون األول/ديسمبر 
 ومتابعة لألعمال التحضيرية لِفَرق العمل التي تم تشكيلها بهدف اإلعداد للجلسات الرئيسية للمنتدى. 

وأهم نتائج هذا االجتماع هي تحديد أوراق عمل للجلس""""""ات الرئيس""""""ية للمؤتمر الخامس للمنتدى العربي لحوكمة 
ت، تضمنت عنوان الجلسات، ووصفاً لخلفية ومحتوى كل منها، والمدة الزمنية لكل جلسة ومنهجية إدارة اإلنترن

  المناقشات خاللها، والئحة بمواضيع البحث الرئيسية.
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  االجتماع التحضيري الثالث  -جيم

امج المنتدى، كما وعقدت اإلس""""كوا وجامعة الدول العربية االجتماع التحض""""يري الثالث للجنة االس""""تش""""ارية لبرن
بالتوازي مع الدورة الثانية للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية وفي إطار فعاليات المنتدى العربي رفيع المس""""""توى 

 21إلى  19، الذي عقد في بيروت، من 2030للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المس""""""تدامة لعام 
  .2019 آذار/مارس

المس""""تجدات حول ملف اس""""تض""""افة المؤتمر الخامس للمنتدى، واس""""تعرض ما تم من أعمال بحث االجتماع اخر 
اللجان  تابعتحيث ، تحض"""""يرية قامت بها اللجان الفرعية التي تم تش"""""كيلها بهدف اإلعداد للجلس"""""ات الرئيس"""""ية

 اللجانل منسقي التخطيط للجلسات الرئيسية من خالل مناقشة قوائم مقترحة للمتحدثين في الجلسات العامة من قَِب 
بحيث ينسجم مع مواضيع الجلسات الرئيسية للمنتدى واإلعداد له.  2019الفرعية، واعتماد الشعار األنسب لعام 

ش"""""ياً مع موض"""""وع المنتدى اتم "حوكمة اإلنترنت من أجل الش<<<<<مول والتمكين"،وقد اقترحت اإلس"""""كوا ش"""""عار 
، الذي ُيعقد تحت عنوان "تمكين الناس وضمان 2019عام السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ل

 الشمول والمساواة". 

كذلك تم اس""تعراض مخطط أعمال اللجان الفرعية المعنية بكل من مس""ار ورش العمل، وبرنامج منح المش""اركة، 
واليوم التمهيدي، ووض"""ع الخطة الزمنية لألعمال حتى انطالق فعاليات االجتماع الخامس للمنتدى. كما وناقش"""ت 

ة؛ وورش العمل التي س"تُدرج في البرنامج اللجنة عملية اس"تدراج طلبات الِمنح بحيث تكون ش"املة وش"فافة وعادل
  وفقاً لآللية المعتَمدة، بحيث يكتمل البرنامج وُيعرض على الجهة المرشَّحة لالستضافة.

  

  التحضير للمشاركة في المنتدى العالمي الرابع عشر  -دال

لتنظيم االس""""تش""""ارية لبرنامج المنتدى  اللجنةتخطط اإلس""""كوا وجامعة الدول العربية بالتعاون مع أمانة المنتدى و
 ؛2019المزمع انعقاده في برلين، ألمانيا، في شهر تشرين ثاني  المنتدى العالمي الرابع عشرمشاركة عربية في 

  في المنتدى العالمي، وفقا ألهداف المنتدى العربي. ةالعربي ةاإلقليمي تعزيز المشاركةفي إطار 

  

  التوصيات  -ثالثا

إلى النظر في التوص"""""يات  والمعلومات الدائمة لالتص"""""االت العربية في اللجنةاالس"""""كوا ممثلي الحكومات تدعو 
  التالية:

 على أهمية الحوار العربي حول السياسات العامة لإلنترنت، على المستويين العالمي واإلقليمي،  التأكيد
 يه؛وعلى أن السياسات الوطنية تبقى مجاالً سيادياً ينبغي الحفاظ عل

  العربي الطلب من صانعي السياسات في الحكومات العربية االضطالع بدور متزايد في أعمال المنتدى
، ودعوة وهياكله القائمة وترش""""يح ممثلين لعض""""وية اللجنة االس""""تراتيجية المس""""تحدثةلحوكمة اإلنترنت 

 العربي ومن ثم العالمي.الحكومات العربية لالستفادة من الهيكل الجديد لتعظيم دورها على المستوى 

   2019حث الدول العربية على المش"""""اركة بكثافة في المؤتمر الس"""""نوي الخامس في الربع الرابع من 
  وكذلك في المنتدى العالمي الرابع عشر في برلين.

  


