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األعمال التحضيرية الجتماع الدورة الخامسة

إعادة تشكيل اللجنة االستشارية متعددة األطراف•

اجتماعات المشاورات المفتوحة واللجنة االستشارية والمكتب التنفيذي•

المحاور الرئيسية لالجتماع السنوي الخامس•

مقترحات شعار االجتماع السنوي الخامس•

برنامج االجتماع السنوي الخامس•

اللجان الفرعيةتشكيل •



إعادة تشكيل اللجنة االستشارية

 اللجنة كيلتش بإعادة المشترك للتنسيق التنفيذي المكتب خالل من المظلة منظمتي قامت 2018 يوليو في•
 للمنتدى الخامس السنوي االجتماع عمل برنامج بوضع والمعنية األطراف متعددة االستشارية

:تضم بحيث

المتعددة األطراف السابقةاالستشارية اللجنة الخبراء أعضاء من عدد •

لمنتدى عدد من الخبراء الذين شاركوا في أعمال فرق العمل التي تشكلت ضمن إطار مسار مراجعة عملية ا•
)اإلنترنتالطريق العربية لحوكمة خريطة عمل التعاون الفني للمنتدى و فريق تحديث فريق (

العربية وأمانة المنتدىوجامعة الدول اإلسكوا عن ممثلين •



اجتماع المشاورات المفتوحة

 2018يوليو  16انعقد اجتماع المشاورات المفتوحة يوم •

تنظيم االجتماع من خالل تطبيقات المشاركة عن بعدتم •

مجتمع اإلنترنت العربي مشارك من  30•

ن تستحوذ على اهتمام أصحاب المصلحة المتعدديالتي الموضوعات تم استعراض مختلف اآلراء حول •

متعددة االطرافثم استعراضها خالل اجتماع اللجنة االستشارية ومن   



اجتماع المكتب التنفيذي للتنسيق المشترك

 2018يوليو  17في بيروت يوم اإلسكوا انعقد االجتماع بمقر •

وير أساليبههدف االجتماع إلى تنسيق الجهود بين المكونات المختلفة للمنتدى من أجل استمرارية العمل وتط•

:خبيراً ممثلين عن 12شارك في االجتماع •

منظمتي المظلة�

اللجنة االستشارية متعددة األطراف�

المنتدىأمانة �

فريق العمل العربي المعني بمراجعة أعمال المنتدى �

فريق عمل تحديث خارطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت �



)2018بيروت، يوليو ( –اجتماع اللجنة االستشارية 

2018يوليو 19-18في بيروت يومي بمقر اإلسكوا انعقد االجتماع •

تم استعراض مخرجات اجتماع المشاورات المفتوحة•

اختيار المحاور الرئيسية الجتماع الدورة الخامسة•

استعراض مقترحات شعار اجتماع الدورة الخامسة•

اجتماع الدورة الخامسةعداد تصور مبدئي لبرنامج إ•

تشكيل اللجان الفرعية•



الدورة الخامسةالمحاور الرئيسية الجتماع 

والتنوعالمجدي لإلنترنت من أجل اإلدماج النفاذ . 1
Meaningful access for Inclusion and Diversity)(

 
والسالم، الخصوصية، الثقة، السيبرانياألمن . 2

(Cyber Security, Privacy, Trust and Peace)

اإلنترنتالتحول الرقمي واقتصاد . 3
(Digital Transformation and Internet Economy)

الدولية واالقليمية لإلنترنتالتمكين المؤسسي والمشاركة في صنع السياسة العامة . 4
(Institutional Empowerment and Engagement in Internet 

Public Policy-Making- Global and Regional)

والبشرياإلنترنت وتأثيرها المجتمعي . 5
(Social and Human Impact)



عناصر شعار االجتماع السنوي الخامس 

وسياساتهااإلنترنت وأهدافها يغطي تطور •

العربيةاإلنترنت المحوري في التنمية المستدامة في البلدان يوضح دور •

الموضوعات المطروحة على الساحة اإلقليمية والدولية وأهم المستجدات يعكس أحدث •

في المنطقة العربيةمختلف أصحاب المصلحة يساهم في جذب •

المزيد من المهتمين بشئون اإلنترنت وحوكمتها دمج مناسب للنواحي التسويقية ويساهم في •



مقترحات شعار االجتماع السنوي الخامس

1- Internet Governance for Digital Inclusion اإلنترنت من اإلدماج الرقمي حوكمة  -1

2- Internet Governance for Inclusiveness, Empowerment and Peace 2-  إدماج، تمكين، سالم-اإلنترنت حوكمة

3- Internet Governance and the Fourth Industrial Revolution 3-  اإلنترنت والثورة الصناعية الرابعةحوكمة

4- Internet Governance for Human Development, Diversity, Innovation اإلنترنت نحو تنمية اإلنسان، تنوع، ابتكارحوكمة  -4

5- Internet Governance: Partnership, Development, Innovation and 

Transformation 
شراكة، تنمية، تحول، إبداع :اإلنترنتحوكمة  -5

6- Opportunities and Challenges of IG in the Arab Region ةوتحديات حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربيفرص  -6

7- Better Governance, More Opportunities أفضل، مزيد من الفرصحوكمة  -7

8- Internet Governance for a Digital World اإلنترنت من أجل عالم رقميحوكمة  -8



برنامج عمل اجتماع الدورة الخامسة

مدة االنعقاد يومين ونصف•

جلسات رئيسية إضافة إلى جلسات االفتتاح والختام والحصاد 4•

دقيقة 120المدة الزمنية للجلسة الرئيسية •

ورشة عمل 12إلى  6تنظيم مسار لورش العمل خالل يومي االنعقاد يشمل •

نتتخصيص نصف اليوم األول للفعاليات التمهيدية لبناء القدرات حول موضوعات حوكمة اإلنتر•



لجان العمل الفرعية

والنقاط األساسية التي سوف يتم تناولهاالتصور العام للجلسات الرئيسية تتولى إعداد •

اختيار قائمة للمتحدثين خالل الجلسة•

االستشارية أعضاء اللجنة للجان الفرعية من األساسي يتكون الهيكل •

عن الجهة المضيفة الجتماع الدورة الخامسةاشراك ممثلين •

مراعاة تمثيل كافة أصحاب المصلحة عند اختيار المتحدثين، ضمن معايير أخرى•



لجان العمل الفرعية

خبراء جدد لتعظيم الفرص لخبرات جديدالعمل على فتح الباب أمام مشاركة متحدثين •

التأكد من مشاركة عنصر الشباب ضمن المتحدثين في الجلسات الرئيسية •

تشكيل لجنتين فرعيتين لإلعداد لمسار ورش العمل وبرنامج منح المشاركة•

سم وبلد التحضير إلطالق الدعوة لتقديم مقترحات ورش العمل وبرنامج منح المشاركة لحين اإلعالن عن ا•

الجهة المضيفة لالجتماع وتاريخ االنعقاد  



تشكيل لجان العمل الفرعية

ا اإلنترنت وتأثيره
المجتمعي والبشري

أعضاء 7•

 التمكين المؤسسي
ع والمشاركة في صن
السياسة العامة 
 الدولية واإلقليمية

لإلنترنت
عضو 13•

التحول الرقمي 
واقتصاد اإلنترنت

عضو 13•

، السيبرانياألمن 
ة، الخصوصية، الثق

والسالم
عضو 13•

النفاذ المجدي 
لإلنترنت من أجل 
اإلدماج والتنوع

أعضاء 8•

برنامج منح 
المشاركة

أعضاء 5•

مقترحات ورش 
العمل

أعضاء 6•



الموقع االلكتروني والقوائم البريدية

القوائم البريدية للمنتدى •

)التسجيل من خالل الموقع(  @orgigfarab.listالقائمة البريدية المفتوحة  -

القائمة البريدية للجنة االستشارية متعددة األطراف -

  orggfarab.iالموقع االلكتروني الرسمي للمنتدى  •

الدورات السابقة تقارير اجتماعات  -

اللجنة االستشارية اجتماعاتتقارير  -



االجتماع العاشر للجنة االستشارية متعددة األطراف

خالص الشكر،

رنتاإلنت لحوكمةفريق أمانة المنتدى العربي 


