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االجتماع الحادي عشر للجنة االستشارية المتعددة األطراف
تحضيرا ً لالجتماع السنوي الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
بيت األمم المتحدة ،بيروت 6-4 ،ديسمبر (كانون االول) 2018

مقدمة
في إطار اإلعداد والتحضير لالجتماع السنوي الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت المزمع عقده خالل النصف األول من العام  ،2019انعقد االجتماع
الحادي عشر للجنة االستشارية المتعددة األطراف والمعنية باإلعداد لبرنامج عمل االجتماعات السنوية للمنتدى ،في الفترة  6-4ديسمبر (كانون األول) ،2018
وذلك بمقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في بيروت.
تناول االجتماع استعراض احدث المستجدات حول ملف استضافة االجتماع السنوي ،ومتابعة لألعمال التحضيرية للجان الفرعية التي تم تشكيلها بهدف اإلعداد
للجلسات الرئيسية التي ستتناول المحاور األساسية لالجتماع السنوي الخامس ،وفق ما تم االستقرار عليه خالل االجتماع العاشر للجنة وتتضمن )1( ،النفاذ
المجدي لإلنترنت من أجل اإلدماج والتنوع )2( ،األمن السيبراني ،الخصوصية ،الثقة ،والسالم )3( ،التحول الرقمي واقتصاد اإلنترنت )4( ،التمكين المؤسسي
والمشاركة في صنع السياسة العامة الدولية واإلقليمية لإلنترنت )5( ،اإلنترنت وتأثيرها المجتمعي والبشري ،باإلضافة إلى المواضيع المشتركة التي ينبغي
تضمينها في كافة المواضيع المحورية وهي )6( :المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )7( ،والتنمية البشرية وبناء القدرات )8( ،واألطر التشريعية.
وفي اإلطار نفسه ،تمت مراجعة مخطط أعمال اللجان الفرعية المعنية بكل من اليوم التمهيدي ،ومسار ورش العمل ،وبرنامج منح المشاركة.
اإلجراءات التنظيمية
قام السيد /أيمن الشربيني  ،رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االسكوا ،بتقديم شرح توضيحي لألسلوب التنظيمي الجديد الذي اتبعته
اإلسكوا في تنظيم االجتماع الحادي عشر للجنة االستشارية بالتزامن مع عقد اجتماع الحوار العربي اإلقليمي واجتماع الخبراء حول ترابط حوكمة اإلنترنت
واألمن السيبراني  -تعزيز الثقة في الفضاء السيبراني ،والذي خصص هذه الدورة لتناول موضوعات حوكمة اإلنترنت واألمن السيبراني ،بحيث يُفتتح اليوم
بجلسات اجتماع الخبراء ،ومن ثم تتبعه جلسات اجتماع اللجنة االستشارية ،تأتي هذه التجربة من منطلق السعي إلى تطوير أسلوب العمل التنظيمي داخل
المنتدى ،وإثراء المناقشات بعدد من المناقشات التمهيدية للموضوعات التي سيتم تناولها خالل االجتماع السنوي للمنتدى ،كذلك يهدف هذا األسلوب إلى إتاحة
الفرصة لكافة الخبراء والمختصين من داخل وخارج مجتمع اإلنترنت العربي لالنخراط بشكل أكبر في أعمال المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وإتاحة الفرصة
أمام كافة أصحاب المصلحة لعرض مختلف اآلراء واألفكار حول المحاور األساسية التي تضمنتها النسخة الثانية من خارطة الطريق لحوكمة اإلنترنت في
المنطقة العربية ،1والتي تم اطالقها في ديسمبر (كانون األول) .2017
من جانب آخر عرض السيد /خالد فوده ،مدير إدارة تنمية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الدول العربية ،الجهود التي قامت بها الجامعة في الفترة
الماضية والتي تهدف إلى تشجيع مختلف أصحاب المصلحة على المشاركة في مختلف المنتديات العربية المتخصصة ،والتي يأتي من ضمنها المنتدى العربي
لحوكمة اإلنترنت ،واستعراض األهداف والدور الفعال لهذه المنتديات في تنمية قطاع حيوي كقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وذلك كونها منتديات
ال تصدر عنها قرارات أو نصوص ملزمة ،بما يعطي لها المرونة والفعالية الالزمتين لمناقشة الموضوعات بانفتاح وتعمق ،بما يحقق الوصول لرؤية واضحة
نحو متطلبات وأولويات المنطقة العربية من منظور شامل لمختلف أصحاب المصلحة ،وذلك من خالل رسائل مباشرة تصدر عنها ،يتم إحالتها من خالل األمانة
الفنية لمجلس وزراء االتصاالت والمعلومات العرب للعرض على فرق العمل الحكومية المختصة ،مما يساهم بشكل فعال في صياغة السياسات واالستراتيجيات
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األساسية للحكومات العربية .وهو ما أكدت عليه مخرجات مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات في دورته ( )21والتي عقدت في جمهورية مصر
العربية حيث أكدت على التالي:

-1

الطلب من األمانة العامة مواصلة العمل على تبني ورعاية والمشاركة في تنظيم المنتديات العربية الجامعة غير الملزمة والمتخصصة في مجاالت
االتصاالت وتقنية المعلومات بما يتناسب مع أولويات المنطقة والموضوعات التي تأخذ حيزا ملحوظا على الصعيد الدولي.

-2

تكليف األمانة العامة بإحالة الرسائل التي تصدر عن كل منتدى إلى فريق العمل العربي المختص التابع ألجهزة مجلس الوزراء العرب لالتصاالت
والمعلومات.

-3

التأكيد على األمانة العامة مراعاة تنسيق أعمال المنتديات العربية المتخصصة مع أعمال فرق العمل العربية والدولية المتخصصة في المجال

-4

دعوة اإلدارات العربية المعنية إلى المشاركة في تنظيم وإدارة الحوارات والمناقشات التي تدور في أعمال المنتديات العربية المتخصصة من أجل
تأكيد تبادل اآلراء ووجهات النظر والتعرف على أولويات مختلف أصحاب المصلحة بما يحقق الهدف من عقد هذه المنتديات ويعطي لها الزخم
المناسب ألهميتها.

ثم ترأس االجتماع السيد /شارل شعبان ،رئيس اللجنة االستشارية والذي قام باستعراض اإلجراءات التنظيمية وجدول األعمال مع السادة الحضور وتم اعتماد
جدول األعمال وفق المرفق رقم (.)1
منهجية أعمال اللجان الفرعية
تناولت المناقشات مراجعة ألسلوب التواصل بين أعضاء اللجنة االستشارية وكيفية تطويره بهدف إتاحة المجال المناسب للمشاركة اإليجابية والتنسيق الفعال
بين كافة األعضاء ،وفي هذا السياق أعلنت أمانة المنتدى عن انشاء قائمة بريدية جديدة باسم اللجنة االستشارية عقب تعديلها ،تضم أعضاء اللجنة االستشارية
وفق تشكيلها المعلن في  20يوليو  .2018كما تم مراجعة أسلوب العمل داخل اللجان الفرعية المعنية باإلعداد للجلسات الرئيسية للمنتدى والتي سبق تشكيلها
خالل االجتماع العاشر للجنة ،وبحث سبل التواصل الفعال بين أعضاءها سواء من خالل البريد اإللكتروني أو عبر اجتماعات افتراضية يتم تنظيمها بشكل
دوري ،كما تم التأكيد على أهمية مراعاة التنسيق بين اللجان الفرعية فيما يخص الموضوعات الفرعية التي سيتم تناولها ،خاصة في ظل وجود عدد من
الموضوعات الفرعية المرتبطة بأكثر من محور من المحاور الرئيسية المقرر تناولها خالل االجتماع السنوي ،وذلك بهدف خلق التكامل المناسب في أسلوب
تغطية الموضوعات التي سيتم مناقشاتها بالجلسات الرئيسية وتجنب تكرار ذات الموضوعات في أكثر من جلسة رئيسية .كذلك تم االتفاق على االستفادة من
الحضور الفعلي لعدد كبير من أعضاء اللجنة االستشارية المنخرطين في اللجان وفرق العمل مما يتيح الفرصة لعقد اجتماعات جانبية منفصلة لكافة اللجان
الفرعية بهدف مراجعة االعمال وعرض التصور المبدئي للجلسات الرئيسية ،والموضوعات الفرعية التي سيتم تناولها خالل الجلسات.
كما تم االتفاق على إرجاء التواصل مع المتحدثين المقترحين للجلسات الرئيسية لحين اإلعالن عن الجهة المضيفة لالجتماع السنوي وموعد انعقاده ،نظرا
ألهمية إضافة عدد من المتحدثين من البلد المضيف خالل االجتماع السنوي ،كما تم التأكيد على أهمية مراعاة تمثيل مختلف أصحاب المصلحة ومراعاة التمثيل
المناسب للمرأة واالعتماد على الشباب عند إعداد القائمة المقترحة للمتحدثين بما يضفي عرض وجهات نظر مختلفة ومتجددة في كيفية تناول الموضوعات
المطروحة .وفي ذات السياق تم االتفاق على البدء في إعداد قائمة تضم أسماء الخبراء من مختلف أصحاب المصلحة من داخل وخارج المنطقة العربية ومجاالت
خبراتهم والسير الذاتية لهم ،ومقترحات حول الموضوعات التي تتناسب مع تلك الخبرات ،وذلك لالستعانة بها في اختيار أسماء المتحدثين في الجلسات الرئيسية
لالجتماعات السنوية القادمة .ثم استعرضت الجلسات األعمال التحضيرية التي تمت خالل الفترة الماضية لإلعداد لالجتماع السنوي القادم ،وقدم السادة منسقي
اللجان الفرعية ملخصا لما تم من أعمال والتصور العام حول منهجية إدارة الجلسات الرئيسية التي ستغطي المحاور األساسية لالجتماع السنوي القادم
والموضوعات المنبثقة عنها وفق المرفق رقم (.)2
()1

اللجنة الفرعية المعنية بمحور النفاذ المجدي لإلنترنت من أجل اإلدماج والتنوع

قدمت اللجنة ملخص موجز حول االعمال التي تمت خالل الفترة الماضية ،والتصور المبدئي للجلسة ،التي ستتناول موضوعات النفاذ األساسي إلنترنت النطاق
العريض والذي يعد حاجة أساسية لألفراد والمجتمعات في كافة البلدان ال سيما في االقتصاديات النامية والدول األقل نموا ،والعمل الجاد على ربط المستخدمين
باإلنترنت جنبا إلى جنب مع العمل على تمكينهم وتعزيز قيمة اإلنترنت وفتح الفرص الرقمية أمام الجميع ،وهو ما يتطلب نهجا تشاركيا وتعاونيا بين الدول،
وكذلك أصحاب المصلحة المتعددين لتخطي تناول قضية االستثمار في البنية التحتية بشكل منعزل عن باقي القضايا ،ومن ثم النظر إلى االستثمار في تنمية
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القدرات البشرية وحفز بيئة إبداعية تثري التطبيقات واالستخدامات من وراء ذلك النفاذ ،وتحفيز بيئة ريادة األعمال الرقمية ()Digital Entrepreneurship
بما يفتح آفاق اقتصادية واجتماعية وتنموية جديدة ومتنوعة.
()2

اللجنة الفرعية المعنية بمحور األمن السيبراني ،الخصوصية ،الثقة ،والسالم

قامت اللجنة بتقديم عرض موجز لألعمال التي تمت وفق اإلطار العام الذي تم االتفاق عليه مسبقا ،مع مراعاة األخذ بعين االعتبار التطورات المحلية داخل
الدول العربية ،والتطورات اإلقليمية والدولية مما يساهم في الوصول لرؤية متكاملة في عرض قضايا األمن السيبراني والخصوصية ،خاصة لما لها من
تداعيات مؤثرة على الثقة داخل البيئة الرقمية ،والذي أصبح مرفقا دوليا يتعرض إلى مهددات من جانب فاعلين مرتبطين بكيانات رسمية في الدول ومهددات
أخري من جانب الفاعلين من غير المرتبطين بكيانات الدول ،وهو ما يدفع الى أهمية معالجة تلك التهديدات من أجل تحسين أنماط االستجابة لها وبخاصة مع
تصاعد انتهاك الخصوصية والتهديد بعسكرة الفضاء السيبراني ،وهو ما يتطلب جهدا عربيا مشتركا من خالل المنتدى ليدمج مع الجهود الدولية في سبيل
دعم االستخدام السلمي للفضاء السيبراني ،ومحاولة استكمال الجهود السابقة للمنتدى مع مخرجات المنتدي العالمي لحوكمة اإلنترنت بباريس ،من أجل تطوير
السياسات الدولية والعمل على بناء التوافقات ومحاولة صياغة رؤية عربية تعبر عن األولويات والمصالح المشتركة من أجل تعزيز فرص التنمية وبناء السلم
في مناطق النزاع عبر الفضاء السيبراني ،وتشجيع ثقافة التسامح من أجل العيش المشترك.
()3

اللجنة الفرعية المعنية بمحور التحول الرقمي واقتصاد اإلنترنت

تم تقديم ملخص حول أعمال اللجنة وتصورها حول النقاط التي ستتناولها الجلسة والمرتبطة بموضوعات التحول الرقمي واالقتصاد الرقمي كمحور أساسي
نحو النمو االقتصادي في ظل التطور التكنولوجي المذهل والتنوع الواسع في التطبيقات المتاحة مع تأثيراتها المباشرة على النواحي االقتصادية إلى جانب
تأثيراتها الواضحة على النواحي اإلنسانية واالجتماعية.
كذلك ستتناول الجلسة عرض للمفاهيم الخاصة ب التحول الرقمي واالقتصاد الرقمي في المنطقة العربية مع استعراض الشروط األساسية لنجاحها ،والنظر في
األدوار الممكنة لمختلف األطراف الفاعلة في مسار النهوض باالقتصاد الرقمي وتحقيق التحول الرقمي في عصر أصبح يعتمد على العولمة في كافة المجاالت.
()4

اللجنة الفرعية المعنية بمحور التمكين المؤسسي والمشاركة في صنع السياسات العامة الدولية واإلقليمية لإلنترنت

استعرضت اللجنة التصور المبدئي للجلسة من خالل وضع محورين اساسين للنقاشات ،محور السياسات العامة لإلنترنت على المستويين اإلقليمي والدولي
وكيفية صناعتها ،ومحور التوجهات واإلجراءات التي تتيح الفرصة نحو تمكين أفضل للمؤسسات ذات الصلة في المنطقة العربية من المشاركة في صنع تلك
السياسات ،وفي هذا السياق أوضح منسقي اللجنة بضرورة إعادة صياغة عنوان هذا المحور بما يزيل اللبس حول المقصود منه ،وهو ما سوف تعمل عليه
اللجنة الفرعية خالل أعمالها مما يساهم في عكس مضمون الجلسة للمتلقي بشكل أكثر وضوحا ويساعد المتحدثين في تحديد الهدف من مساهماتهم بشكل أفضل،
بحيث تتناول الجلسة التوجهات الدولية واإلقليمية لصنع السياسات العامة واستعراض الجهود التي تبذلها فرق العمل المعنية على المستويين الدولي واإلقليمي
كفريق التعاونية المعززة ،وفريق االتحاد الدولي لالتصاالت ،إضافة إلى فرق العمل المتخصصة ضمن أعمال مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمنظمة
العربية ،كذلك استعراض عدد من التجارب الوطنية لصنع القرار فيما يتعلق بمجاالت حوكمة اإلنترنت.
()5

اللجنة الفرعية المعنية بمحور اإلنترنت وتأثيرها المجتمعي والبشري

تم تقديم ملخص موجز حول االليات التي اعتمدت عليها اللجنة ،ومراعاة عدم تكرار نفس الموضوعات التي تمت مناقشاتها في اجتماعات الدورات السابقة
التي تناولت هذا المحور ،من خالل إضافة عدد من المحاور الجديدة المرتبطة بحماية العالقات األسرية والتأثيرات السلبية إلدمان اإلنترنت على االسرة
العربية ،مع طرح الموضوعات المرتبطة بتفعيل دور المرأة على اإلنترنت وتفعيل إدماج أفضل لمختلف الفئات العمرية ،كذلك تم التأكيد على التنسيق المستمر
مع اللجان الفرعية األخرى فيما يخص الموضوعات المرتبطة بحماية األفراد وأمن األطفال على اإلنترنت ،بحيث ستتناول الجلسة األبعاد اإلنسانية واالجتماعية
إلدخال التكنولوجيا واإلنترنت في الحياة اليومية وتأثير ذلك على نمو المجتمعات بما يعزز تكوين فهم أفضل للواقع العربي وكيفية حفز االستخدام اإليجابي
لإلنترنت لتعزيز التنمية االجتماعية واإلنسانية في ظل طبائع الثقافة العربية ،كما ستتناول الجلسة أهمية اإلنترنت ودوره في إتاحة مجاالت اإلبداع.
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اللجان الفرعية المعنية بمسار ورش العمل وبرنامج منح المشاركة واليوم التمهيدي

اتفق الحضور على ارتباط أعمال اللجنة الفرعية المعنية بمسار ورش العمل ارتباطا مباشرا بتحديد الجهة المضيفة لالجتماع السنوي الخامس وموعد انعقاده،
وعليه ستقوم اللجنة بمعاونة من أمانة المنتدى بمراجعة األعمال التي تمت خالل السنوات الماضية ومن ثم إعداد اللجنة لتصور عام لمنهجية األعمال ووضع
الخطة الزمنية المناسبة بداية من اإلعالن عن فتح الباب للتقدم بمقترحات ورش العمل مرورا بعملية التقييم الشامل للطلبات وحتى اإلعالن النهائي عن الطلبات
التي تم قبولها والتي سيتم تقديمها خالل االجتماع السنوي القادم.
كذلك ترتبط أعمال اللجنة الفرعية المعنية ببرنامج منح المشاركة باإلعالن عن مكان وموعد انعقاد االجتماع السنوي ،إضافة إلى ضرورة تحديد الموارد المالية
المخصصة للبرنامج بمشاركة الدولة المضيفة والتي يتم على أساسها تحديد أعداد المشاركين الذين يمكن تغطية مشاركتهم من خالل البرنامج .وعليه استقرت
اللجنة على البدء في إعداد خطة االعمال ووضع الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لبرنامج منح المشاركة والنقاط األساسية التي سيتم االعتماد عليها
لتقييم طلبات المتقدمين ،كذلك البدء في إعداد الخطة الزمنية المناسبة لألعمال والتي ستبدأ فور اإلعالن عن الجهة المضيفة لالجتماع السنوي وموعد انعقاده.
تم كذلك تشكيل اللجنة الفرعية المعنية بالتحضير لليوم التمهيدي حول حوكمة اإلنترنت ،كما تم التأكيد على الدور المحوري للجهة المضيفة لالجتماع السنوي
القادم في اإلعداد لمختلف الفعاليات التي سيتضمنها اليوم التمهيدي وتم االتفاق على توجيه الدعوة للجهة المضيفة فور اختيارها للمشاركة في إعداد وتنظيم
فعاليات اليوم التمهيدي ،مع مراعاة تخصيص المساحة الزمنية المناسبة للجلسة المعنية ببناء القدرات حول حوكمة اإلنترنت.
استضافة االجتماع السنوي الخامس
أوضح السيد /أيمن الشربيني ،ممثل اإلسكوا ،الجهود المستمرة التي تقوم بها منظمتي المظلة فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع عدد من الجهات التي أبدت
رغبة مبدئية في وقت سابق بشأن استضافة االجتماع السنوي القادم ،كما تم طرح مقترح بأن تقوم منظمتي المظلة  -اإلسكوا وجامعة الدول العربية  -باستضافة
االجتماعات السنوية للمنتدى في مقر إحدى المنظمتين إما في بيروت أو القاهرة في حال عدم وجود تأكيد من جهة أخرى الستضافة االجتماع السنوي الخامس،
مشيرا إلى الدور البارز والهام لكل الشركاء الداعمين لعملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت منذ انطالق أعماله في العام  2012والذي ساهم بشكل مباشر
في نجاح المنتدى طوال السنوات الماضية ،مؤكدا على الشفافية التامة التي تنتهجها اإلسكوا في آليات توجيه المخصصات المالية التي تقدمها الجهات الداعمة
لدعم الفعاليات المختلفة للمنتدى طوال العام وعدم حصرها في دعم االجتماع السنوي.
كما أكد السيد /خالد فوده ،ممثل جامعة الدول العربية أن منظمتي المظلة تعمل بشكل مكثف لالستقرار على الجهة المضيفة لالجتماع السنوي القادم في أقرب
وقت ،خاصة وأن تحديد مكان وموعد االنعقاد له العديد من االنعكاسات المرتبطة باألعمال التحضيرية للجنة االستشارية ،مشيرا إلى ضرورة االستمرار في
العمل على إيجاد حلول جذرية للتحديات المتعلقة بالتمويل ،مؤكدا على استمرار التواصل مع الجهات التي أبدت رغبة مبدئية بشأن استضافة االجتماع السنوي
القادم ،مؤكدا كذلك على الدور الهام ألعضاء اللجنة االستشارية وكافة المنخرطين في أعمال المنتدى في العمل على جذب مختلف القطاعات في بلدانهم
وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في أعمال المنتدى والتعرف على أهدافه ،ومن ثم زيادة المعرفة بأهمية أعماله وخلق الوعي بمردود استضافة فعالياته.

ختام االجتماع
في ختام االجتماع تقدم السيد /شارل شعبان رئيس اللجنة االستشارية بالشكر والتقدير لكافة أعضاء اللجنة على المشاركة الفعالة على مدار أيام االجتماع ،إضافة
إلى الجهد المبذول ضمن فرق العمل المعنية باألعمال التحضيرية لالجتماع السنوي المقبل ،كما توجه بالشكر والتقدير لمنظمتي المظلة على الجهود المبذولة
طوال الفترة الماضية ،ولفريق أمانة المنتدى على الدور النشط في دعم األعمال وتقديم اإلمكانات لتعزيز كفاءة أعمال اللجنة ،كذلك تم تقديم كل الشكر والتقدير
لفريق عمل اإلسكوا القائم على تنظيم واستضافة االجتماع الحادي عشر للجنة االستشارية.
المرفقات:
-1
-2
-3

جدول أعمال االجتماع الحادي عشر للجنة االستشارية
تقرير أعمال اللجان الفرعية المعنية باإلعداد للجلسات الرئيسية
قائمة المشاركين باالجتماع
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)1( مرفق رقم
جدول أعمال االجتماع العاشر للجنة االستشارية
DAY 1- TUE 4 DEC 2018
14:30 – 18:00

Meeting of the Arab Multi-stakeholder Programme Advisory Committee (AMPAC) (For members of the Committee)



Introductory Notes on the status of AMPAC Progress since July 2018, Mr Charles Shaban, Executive Director, Abu-Ghazaleh Intellectual Property,
Jordan, and Chair of AMPAC.

Organizational Notes on the purpose and design of the meeting, Mr Ayman El-Sherbiny, UNESCWA
Item 1: Follow up and progress made on AMPAC Working Groups (WGs) 1 and 2

Meaningful access for inclusion and diversity, by WG1 Coordinators Ms Fatna El Farsi, Morocco/ Ms Zeina Bou Harb, Lebanon

Cyber Security, Privacy, Trust and Peace, by WG2 Coordinator Mr Adel Abdel Sadek, Egypt

Discussions, by AMPAC Chair and Members

Updates on the agreed-upon actions, by ArabIGF Secretariat, Mr Ahmed Farag, Egypt
Item 2: Follow up and progress made on AMPAC WGs 3 and 4

Digital Transformation and Internet Economy, by WG3 Coordinators Mr Hosein Badran, Canada/ Mr Ridha Guellouz, Tunisia

Institutional Empowerment and Engagement in Internet Public Policy-Making - Global and Regional, by WG 4 Coordinator Mr Faiçal Bayouli,
Tunisia

Discussions, by AMPAC Chair and Members

Updates on the agreed-upon actions, by ArabIGF Secretariat, Mr Ahmed Farag, Egypt
DAY 2 - WED 5 DEC 2018
14:30 – 18:00

Meeting of the AMPAC (cont'd) (For Members of the Committee)

Item 3: Follow up and progress made on AMPAC Working Group 5

Social and Human Impact, by WG5 Coordinators Mr Hafedh Al Yahmadi/ Mr Abdelhamid Al Rahamneh

Capacity Building Day, by Ms Mirna Barbar

Discussions, by AMPAC Chair and Members

Updates on the agreed-upon actions, by ArabIGF Secretariat, Mr Ahmed Farag, Egypt
Item 4: Follow up and progress made on AMPAC Operational Working Groups (1/3)

Community-developed Workshops Process

Discussions, by AMPAC Chair and Members

Updates on the agreed-upon actions, by ArabIGF Secretariat, Mr Ahmed Farag, Egypt
DAY 3 – THU 6 DEC 2018
14:30 – 18:00

Meeting of the AMPAC (cont'd) (For members of the Committee)

Item 5: Follow up and progress made on Operational Working Groups (2/3)

Fellowships, by Mr Hazem Hezzah, Egypt

Discussions, by AMPAC Chair and Members

Updates on the agreed-upon actions, by Arab IGF Secretariat, Mr Ahmed Farag, Egypt

Item 6: Follow up and progress made on Operational Working Groups (3/3)

Hosting Process

Discussions, by AMPAC Chair and Members

Updates on the agreed-upon actions, by Arab IGF Secretariat, Mr Ahmed Farag, Egypt
Item 7: Conclusions and Reflections from the AMPAC Meeting

Updates on the theme/Sub-topics of Cybersecurity and Trust, by WG2 Coordinator Mr Adel Abdel Sadek, Egypt

Reflections on Arab IGF-V meeting programme, by AMPAC Chair and Members

Discussions, by AMPAC Chair and Members

Updates on the Overall Action Plan, by the Arab IGF Secretariat, Mr Ahmed Farag, Egypt
End of Day 3 and Closing the AMPAC Segment
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مرفق رقم ()2
مخرجات اللجان الفرعية المعنية باإلعداد للمحاور الرئيسية لالجتماع السنوي
عنوان الجلسة
النفاذ المجدي لألنترنت من اجل االدماج والتنوع
وصف الجلسة
ال جدال أن النفاذ األساسي إلنترنت النطاق العريض ال يزال حاجة أساسية لألفراد والمجتمعات في كافة البلدان ال سيما في االقتصاديات النامية والدول األقل نموا ،فالدراسات تشير إلى الصلة
بين زيادة النفاذ لإلنترنت من جانب والنمو االقتصادي على الجانب اآلخر ،فأشارت دراسات دولية 2إلى أن زيادة  %10في نسبة النفاذ إلنترنت النطاق العريض تنتج عنها زيادة في الناتج العام
المحلي ( )GDPبنسبة  %1.21في الدول المتقدمة ،وبنسبة أكبر  %1.38في االقتصاديات النامية.
على الرغم من ذلك ،تشير دراسات أخرى الى أن النفاذ ال يؤدي تلقائيا إلى تحقيق كل الفوائد االنمائية الممكنة بل يحتاج أن يكون مجديا ومفيدا ،فترى أن انتشار التكنولوجيا الرقمية والنطاق
العريض يزداد في البلدان المختلفة اال ان الفوائد االنمائية الستخدامها تتفاوت بشكل كبير ما ينتج عنه ليس فقط الفجوة الرقمية التقليدية اآلخذة في التنامي وفق تقارير األمم المتحدة ،3بل يمتد أثره
إلى ظهور فجوات رقمية جديدة بين البلدان في اإلبداع الرقمي وفي المساهمة في االقتصاد الرقمي وفي حماية الخصوصية من بين أمثلة عدة.
بالتالي يجب العمل ليس فقط على ربط المستخدمين باإلنترنت بل أيضا على تمكينهم من خالل وتعزيز قيمة اإلنترنت وفتح الفرص الرقمية أمام الجميع وذلك يتطلب نهجا تشاركيا وتعاونا بين
الدول وكذلك أصحاب المصلحة المتعددين لتخطي قضية االستثمار في البنية التحتية الى االستثمار في تنمية القدرات البشرية وحفز بيئة إبداعية تثري التطبيقات واالستخدامات من وراء ذلك
النفاذ ،وتحفيز بيئة ريادة األعمال الرقمية ( )digital entrepreneurshipبما يفتح آفاق اقتصادية واجتماعية وتنموية جديدة ومتنوعة.
المدة الزمنية للجلسة وادارة المناقشات
تنعقد الجلسة على مدار  120دقيقة وفقا لما يلي:
مقدمة مختصرة من مدير الجلسة لوصف الجلسة وتوضيح النقاط التي سيتم تناولها ( 5دقائق)

يمكن وضع رئيس الجلسة كأول متحدث ويترك له تلخيص الجلسة في النهاية وذلك للزيادة في وقت التفاعل

عقد ثالث جوالت حوارية مع المتحدثين تتناول التساؤالت المتعلقة بالنقاط الرئيسية للجلسة ( 12دقائق للجولة)

جولة تفاعل مع الحضور بعد كل جلسة حوارية ( 24دقائق) – توفير فضاء أكثر للحوار على حساب التدخالت

كلمة ختامية لرئيس الجلسة تلخص المناقشات ( 7دقائق)

النقاط الرئيسية للجلسة
يشمل هذا المحور المواضيع الرئيسية التالية:
من النفاذ التقليدي إلى النفاذ المجدي -ماهية النفاذ المجدي :النفاذ المجدي من حيث توفير بيئة تمكينيه للمستخدمين لخلق المحتوى الذي يستجيب لجميع حاجيات شرائح المجتمع.
-1
السياسات العامة للنفاذ الشامل :الخطط الوطنية لتوفير االنترنت العالي السرعة والتجارب الناجحة في تغطية تكاليف النفاذ واإلدماج الرقمي؛
-2
الفجوة الرقمية والنفاذ :تحليل طبيعة الفجوات الرقمية في النفاذ بمفهومه األوسع ودور التخطيط االستراتيجي والمبادرات في سد هذه الفجوات على المستويات الوطني،
-3
واإلقليمي ،والدولي؛
االدماج وازالة معوقات النفاذ للفئات األقل ا ستفادة من فرص األنترنت وتمكين المرأة والشباب ودمج كبار السن وباقي الشرائح المجتمعية؛
-4
الشراكات :أدوار أصحاب المصلحة في تحقيق االدماج الرقمي وسهولة النفاذ
-5
النفاذ المجدي والتنمية؛ استعمال االنترنت للنفع العام :التعليم – الصحة – تقديم الخدمات الحكومية
-6

عنوان الجلسة

2

http://pubdocs.worldbank.org/en/391452529895999/WDR16-BP-Exploring-the-Relationship-betweenBroadband-and-Economic-Growth-Minges.pdf
3
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf
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األمن السيبراني والخصوصية والثقة والسلم
وصف الجلسة
أصبح لقضية امن الفضاء السيبراني تداعيات ليس فقط على المستوى المحلي او االقليمي بل العالمي ،واصبحت تؤثر عملية تصاعد المهددات على الثقة داخل البيئة الرقمية وتحد من النمو ومن
فرص االستفادة لمنجزات الثورة المعلوماتية ،وبخاصة بعد ان اصبح الفضاء السيبراني مرفقا دوليا وفي نفس الوقت يتعرض الى مهددات من جانب فاعلين من الدول ومهددات اخري من جانب
الفاعلين من غير الدول وتستهدف االفراد والحكومات والشركات والبنية التحتية ،وهو ما يدفع الى اهمية معالجة تلك التهديدات من اجل تحسين انماط االستجابة لها وبخاصة مع تصاعد انتهاك
الخصوصية والتهديد بعسكرة الفضاء السيبراني ،وهو ما يتطلب جهدا عربيا من خالل المنتدى ليدمج مع الجهود الدولية في سبيل دعم االستخدام السلمي للفضاء السيبراني ،ومحاولة استكمال
الجهود السابقة للمنتدى مع مخرجات المنتدي العالمي لحوكمة االنترنت بباريس ،وذلك من اجل تطوير سياسات وبناء التوافقات ومحاولة صياغة رؤية عربية تعبر عن االولويات والمصالح من
اجل تعزيز فرص التنمية وبناء السالم وتشجيع ثقافة التسامح
المدة الزمنية للجلسة وادارة المناقشات
تنعقد الجلسة على مدار  120دقيقة وفقا لما يلي:

-

مقدمة مختصرة من مدير الجلسة لوصف الجلسة وتوضيح النقاط التي سيتم تناولها ( 5دقائق)
كلمة افتتاحية لرئيس الجلسة ( 5دقائق)

عقد ثالث جوالت حوارية مع المتحدثين تتناول التساؤالت المتعلقة بالنقاط الرئيسية للجلسة ( 15دقيقة للجولة)
جولة تفاعل مع الحضور بعد كل جلسة حوارية ( 20دقيقة)
كلمة ختامية لرئيس الجلسة تلخص المناقشات ( 5دقائق)
النقاط الرئيسية للجلسة







حماية البنية التحتية الحرجة وموارد اإلنترنت
تحديات بناء الثقة وسبل جذب المستخدمين الجدد
حماية البيانات الشخصية في ظل التكنولوجيات الناشئة
مكافحة الجريمة االلكترونية واالرهاب االلكتروني والحروب السيبرانية
حماية االطفال ومكافحة الجرائم عبر اإلنترنت
بناء السيادة الرقمية وبناء تحول رقمي آمن

الشرح التفصيلي للجلسة
 .1حماية البنية التحتية الحرجة وموارد االنترنت
البحث عن حجم التهديدات السيبرانية التي تصيب البنية التحتية الحرجة ،وسبل التعاون بين المراكز الوطنية لألمن السيبراني.
 .2تحديات بناء الثقة وسبل جذب المستخدمين الجدد
سبل رفع الوعي بالمخاطر وبناء الثقة في االجراءات الوقائية وفي التطبيقات من اجل جذب المستخدمين الجدد
 .3حماية البيانات الشخصية في ظل التكنولوجيات الناشئة
دور التشريعات في حماية البيانات الشخصية ،وتأثير إنترنت االشياء والذكاء االصطناعي في االمن السيبراني
 .4مكافحة الجريمة االلكترونية واالرهاب االلكتروني
مواجهة الكراهية والخطاب المتطرف والعنيف عبر اإل نترنت ،ومكافحة االخبار الكاذبة ونشر الشائعات ومكافحة الجريمة االلكترونية ومعرفة تحدياتها وسبل مواجهتها خاصة
بالتحريات االلكترونية إلى جانب تناول الحروب السيبرانية والجهود الدولية لمواجهة هذا التحول سواء على مستوى القانون الدولي أو االتفاقيات الثانية او بتعزيز التعاون في مجال
بناء سياسات دفاع سيبراني.
 .5حماية االطفال عبر االنترنت
وبخاصة الجرائم الجديدة وطرف الحماية على المستوي التقني واالمني والتوعوي ،وكيفية سد الفجوة المعرفية بين االباء واالبناء في مجال الحماية.
 .6بناء السيادة الرقمية وبناء تحول رقمي آمن
ومن أبرز تلك التحديات ما يتعلق بالعمالت الرقمية وتقنية سلسلة الكتلة ومدى تأثيرها على اداء البنوك المركزية وفرص االستفادة من هذه التقنية ،وقدرة الدولة على فرض ضرائب
على الشركات المشغلة ذات النشاط الدولي مثل التواصل االجتماعي الى جانب الضرائب على التجارة االلكترونية ،واهمية بناء مراكز للبيانات الشخصية واالستثمار فيها داخل الدول
للعمل على توظيفها في مجال التنمية ومنع استغاللها من جاب الشركات الدولية.
القائمة المقترحة للمتحدثين




رئيس الجلسة
مدير الجلسة
 4متحدثين (مجتمع مدني ،قطاع خاص ،حكومة) متحدث على االقل من خارج المنطقة العربية
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عنوان الجلسة
التحول الرقمي واالقتصاد الرقمي
وصف الجلسة
تدور هذه الجلسة حول موضوعي التحول الرقمي واالقتصاد الرقمي اللذان أصبحا أساسين لما يأتي الحديث على أسلوب ونموذج النمو االقتصادي في ضل التطور التكنولوجي المذهل والتنوع
.الهام في التطبيقات المتاحة مع تأثيراتها ال على المنوال االقتصادي فحسب بل أيضا على النواحي اإلنسانية واالجتماعية
وستقوم هذه الجلسة بتوضيح المفاهيم الخاصة بالتحول الرقمي واالقتصاد الرقمي في المنطقة العربية مع استعراض الش روط األساسية للنجاح في تلك التحوالت من ناحية والنظر في األدوار
.الممكنة لألطراف الفاعلة في مسار النهوض باالقتصاد الرقمي وتحقيق التحول الرقمي في محيط معولم
المدة الزمنية للجلسة وادارة المناقشات
:دقيقة يمكن تبويبها كما وفقا لما يلي120 تستغرق مدة
) دقائق5-3( افتتاح الجلة من قبل رئيسها
) دقائق8( وضع المشهد العام للجلسة من قبل مدير الجوار وتقديم أهم نقاط الموضوع
 متحدثين إلبداء الرأي تغطية مختلف النقاط الرئيسية للجلسة4  أو3 تقديم مداخالت من قبل
) دقيقة لكل متحدث15-12(
) دقيقة35( فتح الباب لتساؤالت ومالحظات المشاركين وتقديم توضيحات من قبل المحاضرين
) دقائق7-5( تلخص المناقشات وطرح أهم االستنتاجات من قبل مدير الحوار
) دقائق5( كلمة االختتام لرئيس الجلسة

-

النقاط الرئيسية للجلسة

This session will tackle the following main points


What is meant by digital economy in the Arab region



Is digital transformation in the Arab region only about digital technology?



What are key enablers for a national digital transformation towards a flourishing digital economy
a) Regulatory and policies
b) Technical and infrastructure
c) Data sharing and privacy protection
d) Ethical
e) Legal and jurisdiction (trans-border challenges)



Where does the Arab world stand compared to other regions and what are the ambitions of a digital transformation in the Arab region;



Preliminary conditions and pre-requisite?
a)

Access and applications / services?

b)

Capacity building?

c)

Cyber-trust and security?

d)

Data protection regulations and GDPR implementation? (GDPR is very EU specific .. this should be more generic)



Intra-regional cooperation for Internet governance in the Arab region: potential impact on digital economy



How can the Arab IGF contribute to the promotion of digital economy in the Arab region



For a multi-stakeholder model for digital transformation What would be the role of different stakeholders




How can an Internet governance dialogue/process on national level impact the digital transformation in Arab countries
Is there some room for an ARABDIG initiative? With what policy challenges to deploying digital strategies at the regional level.
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القائمة المقترحة للمتحدثين




الرئيس المقترح للجلسة
المدير المقترح للجلسة
 4- 3متحدثين

عنوان الجلسة
التمكين المؤسسي والمشاركة في صنع السياسة العامة الدولية واإلقليمية لإلنترنت
وصف الجلسة
سيتمحور النقاش بخصوص هذا الموضوع حول محورين اساسين:


محور السياسات العامة لإلنترنت على المستويين اإلقليمي والدولي وكيفية صناعتها،



محور التوجهات واإلجراءات التي تتيح الفرصة نحو تمكين أفضل للمؤسسات ذات الصلة في المنطقة العربية من المشاركة في صنع تلك السياسات،

مع اإلشارة أنه سيتم العمل على إعادة صياغة عنوان هذا المحور بما يزيل اللبس حول المقصود منه ،مما يساهم في عكس مضمون الجلسة للمتلقي بشكل أكثر وضوحا ويساعد المتحدثين في
تحديد الهدف من مساهماتهم بشكل أفضل ،كما ستتناول الجلسة التوجهات الدولية واإلقليمية لصنع السياسات العامة واستعراض الجهود التي تبذلها فرق العمل المعنية على المستويين الدولي
واإلقليمي كفريق التعاونية المعززة ،وفريق االتحاد الدولي لالتصاالت ،إضافة إلى فرق العمل المتخصصة ضمن أعمال مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمنظمة العربية ،كذلك إمكانية
استعراض عدد من التجارب الوطنية لصنع القرار فيما يتعلق بمجاالت حوكمة اإلنترنت.
المدة الزمنية للجلسة وادارة المناقشات
تنعقد الجلسة على مدار  120دقيقة وفقا لما يلي:


مقدمة مختصرة من مدير الجلسة لوصف الجلسة وتوضيح النقاط التي سيتم تناولها



كلمة افتتاحية لرئيس الجلسة



استعراض مداخالت المتحدثين تتناول النقاط الرئيسية للجلسة



عقد جوالت تفاعلية من خالل أسئلة واستفسارات الحضور



كلمة ختامية لرئيس الجلسة تلخص المناقشات

النقاط الرئيسية للجلسة
.1

محور السياسات العامة لإلنترنت على المستويين اإلقليمي والدولي وكيفية صناعتها

.2

محور التوجهات واإلجراءات التي تتيح الفرصة نحو تمكين أفضل للمؤسسات ذات الصلة في المنطقة العربية من المشاركة في صنع تلك السياسات

الشرح التفصيلي للجلسة


محور السياسات العامة لإلنترنت على المستويين اإلقليمي والدولي وكيفية صناعتها:

سيتم في هذا المحور تقديم الجهات المعنية بالسياسات العامة لإلنترنت وخاصة ما تم التوصل إليه دوليا فيما يتعلق بالتعاونية المعززة (  ) CSTD, ITUواآلفاق المستقبلية لهذا الموضوع.


محور التوجهات واإلجراءات التي تتيح الفرصة نحو تمكين أفضل للمؤسسات ذات الصلة في المنطقة العربية من المشاركة في صنع تلك السياسات:

سيتم خالل هذا المحور تقييم السياسات العامة العربية في مجال االنترنت واقتراح أفضل السبل لتمكين الدول العربية من لعب دور أكثر فاعلية لرعاية مصالحها في هذا المجال .

القائمة المقترحة للمتحدثين

-

رئيس الجلسة

-

مدير الجلسة

-

 4-3متحدثين
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عنوان الجلسة
التأثير اإلنساني واالجتماعي لإلنترنت
وصف الجلسة
تتناول هذه الجلسة األبعاد اإلنسانية واالجتماعية إلدخال التكنولوجيا واإلنترنت في الحياة اليومية وتأثير ذلك على نمو المجتمعات الذي تعيش ضمن عصر العولمة واالنفتاح على العالم دون قيود؛
حيث ش ّكلت شبكة اإلنترنت قفزة تكنولوجيّة جعلت من العالم قرية صغيرة و أصبح اإلنترنت من أهم محفَزات التنمية ونتج عنه استخدامات ضرورية تتجلى بأنواع الخدمات الحديثة وكيفية
االستخدام اإليجابي لها ،كما ستتناول الجلسة أهمية اإلنترنت ودوره في النمو االقتصادي عبر إتاحة مجاالت اإلبداع إضافة الى سبل الحماية من سوء استخدام اإلنترنت.

المدة الزمنية للجلسة وادارة المناقشات
تنعقد الجلسة على مدار  120دقيقة وفقا لما يلي:

-

كلمة افتتاحية لرئيس الجلسة ( 5دقائق)

-

عقد ثالث جوالت حوارية مع المتحدثين تتناول التساؤالت المتعلقة بالنقاط الرئيسية للجلسة ( 15دقيقة للجولة)

-

جولة تفاعل مع الحضور بعد كل جلسة حوارية ( 20دقيقة)

مقدمة مختصرة من مدير الجلسة لوصف الجلسة وتوضيح النقاط التي سيتم تناولها ( 5دقائق)

كلمة ختامية لرئيس الجلسة تلخص المناقشات ( 5دقائق)
النقاط الرئيسية للجلسة
يشمل محور األبعاد اإلنسانية المواضيع الرئيسية التالية:
-1

الشباب واإلنترنت – االستخدام االيجابي واالبعاد السلبية الستخدام اإلنترنت (عقائديا ،اخالقيا ،نفسيا ،اجتماعيا) ،وتأثير شبكات التواصل االجتماعي الشباب العربي.

-2

حماية العالقات األسرية من إدمان األنترنتDetox family from internet addiction .

-3

تمكين المرأة وتفعيل دورها على اإلنترنت.

-4

حقوق األطفال وحمايتهم من سوء استخدام اإلنترنت.

-5

اإلنترنت واألمن المجتمعي

الشرح التفصيلي للجلسة

-

التأثيرات االيجابية والسلبية لإلنترنت على الشباب العربي من الجانب العقائدي واألخالقي والنفسي مع مدى تأثير شبكات التواصل االجتماعي على البعد الثقافي والقيمي لدى
الشباب على الصعيدين الشخصي واالجتماعي.

-

حماية العالقات األسرية من إدمان األنترنت و مدى تأثيرها على العالقة بين أبناء االسرة الواحدة مقاربة بين  Traditional Non Connected Homeو Connected or
 smart Homeفى بناء وتطوير العالقات األسرية.

-

تفعيل دور المرأة على اإلنترنت وأهميتة في ردم الفجوة بين الجنسين.

-

األنترنت واألمن المجتمعي.

-

حماية وتوسيع حقوق األطفال عبر اإلنترنت ودور المجتمع المدني في التوعية من المخاطر واالستغالل.

القائمة المقترحة للمتحدثين

-

رئيس الجلسة

-

مدير الجلسة

-

 3متحدثين
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مرفق رقم ()3
قائمة المشاركين في االجتماع الحادي عشر للجنة االستشارية

أوال :قائمة المشاركون بالحضور في االجتماع الحادي عشر للجنة االستشارية (حسب الترتيب الهجائي)
-1

أحمد فرج

 -14عبد االله الدويجي

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،أمانة المنتدى ،مصر

-2

إيفون سليمان
وزارة االتصاالت ،لبنان

-3

أيمن الشربيني
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا –
اإلسكوا ،لبنان

-4

حازم حزة
جامعة الدول العربية ،مصر

-5

حافظ غربي اليحمدى
مركز اإلبداع والتعاون التكنولوجي ،تونس

-6

حسين بدران
معهد قطر لبحوث الحوسبة ،مصر

-7

خالد فوده
جامعة الدول العربية ،مصر

-8

 -15عبد الجليل القباطي
المؤسسة العامة لالتصاالت ،اليمن

 -16عبد الحميد احمد الرحامنة
شركة المنصفون للتجارة واالستشارات ،األردن

 -17عبد الرحمن مطهر عبد الرحمن أحمد
جمعية اإلنترنت ،اليمن

 -18عالن غازي
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،فلسطين

 -19فاطنة الفارسي
وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية ،المغرب

 -20فيصل البيولي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات
واالتصال ،تونس

رضا قلوز
الجمعية التونسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال

-9

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا –
اإلسكوا ،لبنان

زهر بو غانم
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا –
اإلسكوا ،لبنان

 -21كرستين عريضة
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،مصر

 -22ميرنا بربر
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا –
اإلسكوا

 -10زينة بو حرب
وزارة االتصاالت ،لبنان

 -11سؤدد محمود حسين إسماعيل

 -23نوار بلعيد
وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي،
المغرب

المركز القومي للمعلومات ،السودان

 -12شارل شعبان
أبو غزالة للملكية الفكرية ،األردن

 -13عادل عبد الصادق
مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ،مصر

 -24هشام أبو اليزيد
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،أمانة المنتدى ،مصر

 -25وسيلة شامخ
وزارة البريد واالتصاالت والتقنيات الرقمية ،الجزائر

ثانيا :المشاركين عن بعد في االجتماع الحادي عشر للجنة االستشارية
 -1نبيل محمد الخامري
شركة ارسال ،اليمن
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