
 
 
 

 

 
 

 

 

 إعالن

بالمكتب التنفيذي للمنتدى العربي لحوكمة ممثلة  منظمتي المظلةيسر 
اإلعالن عن صدور الدعوة  لمنتدىالفنية ل مانةاأل بالتعاون مع االنترنت

المفتوحة لحضور االجتماع السنوي الرابع للمنتدى من قبل الجهة المضيفة له 
 )مرفق نص الدعوة( ممهورة بتوقيع رئيس االجتماع لهذه الدورة.

 
مع تمنياتنا للجهة المضيفة وللجنة االستشارية لهذه الدورة نجاح جهودهم 

ي يختتم جهود ونجاحات الوالية االولى التنظيمية لهذا االجتماع الهام، والذ
  .٢٠١٥، ويمهد النطالقة جديدة فيما بعد ٢٠١٥-٢٠١٢للمنتدى 

 

 
 المكتب التنفيذى للتنسيق المشترك
 للمنتدى العربي لحوكمة االنترنت

 
 



 
 
 

 

 للمنتدى العريب حلوكمة اإلنرتنت رابعاالجتماع السنوي ال
 "إقتصاد اإلنرتنت من أجل التنمية املستدامة"

 2015 ديسمرب/كانون األول 18 -17بريوت،   –فندق موفنبيك 

 

 

 
 عامةدعوة 

ين احلكومات وقطاع األعمال واجملتمع املدين واجملتمع التقممثلي اجلهات املعنية،  مجيعاىل 
ا  ي خذي القرار واخلرب وصانعي السياسات ومت   واملنظمات الدولية واإلقليمية واالكادميي

 من املنطقة العربية ومن خارجها جمال حوكمة اإلنرتنت
 

لنااة  ن  ننمتي اب املشّغل التارخيي لقطاع االتصاالت يف لبنان، ،هيئة أوجريوتتشرف 
الجتتةةاع وفحلةةالاةةات ا للتشةةةةةةةةةةةةةةةةاراةة  يف  نتةةا  ةةةلن ت   ،اململةة  للتنتةةلع الحلرك ة اتةة  ا    ةة 

يف جتتاع حلقل هذا االلبنان. سةةةة ف    يف وزارة االتصةةةةاالت للتنتلع ابلشةةةةراا  نع  راةعالسةةةةن   ال
وذلك حت  ، 2015 د سةةةةةةةةةةةةتر/اا  ن األو  18و17  ني  ،(الروشةةةةةةةةةةةة ) ةريوتيف فنلق ن فنباك 

 .ةطرس حرب األستاذ حلايل وز ر االتصاالت اللبناينرنا   ن
     ،ا  ح ات  جما  يف القلرات لبناء متهال    م تنما االجتتاع  سةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةب  اتا

 حللق املت اجل ا ب مبختلف املشةةةةةةةةاران تحلر ف لفهب ،2015 د سةةةةةةةةتر/اا  ن األو  16   موذلك 
 .ن ض نات ن  تشتله ونا ا      حب ات 

 ت  تنما  مجاع اجتتانات وفحلالاات املنتلع حت  اململ  املشةةةةةةة ا  جلانحل  اللو  الحلرةا  
 الي  سةةةةةت ةةةةةااها اجلهاز الق ني لتنما  االتصةةةةةاالت يفاملنتلع  نا    وابالشةةةةة ا  نعوا سةةةةة  ا، 
 نع اللجن  االستشار   املتحللدة األطراف للتنتلع.ابلتشاور الحلرةا ، و  مجه ر   نصر

يف  نسةاة و  إضةافا ملا يف ذلك ن  قات  ، املنتلع تطلع ملشةارات   ال رة  عنتا  هذا 
 .والحلامل ة ات  ا      يف املنطق  الحلرةا اخلط ط الحلر    رس  هبلف  إثراء املناقشات

 
 د.عبد املنعم يوسف

 املل ر الحلام هلائ   وجريو -الرئاس
 

  

  المظلة تيمنظم
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