
 شكراً وتهانينا لكم السيد الرئيس،

 ،السعادة  و المعالي   أصحاب  

 ،الكريم   الحضور  

ال بدَّ وفريق  اإلتحاد  هالدكتور توريه وفريق العزيز   للصديق   الشكر   وبعد  

 ،التوصيات  و األراء   انتجت  عملت الشكر  للفرق  العاملة  التي ب التقدم  من  

 :التالية   مات  على المسلَّ  لبنان التأكيد   باسم   نود  

 حكومةً  شعباً وأفراداً و، األصعدة   على جميع   ين  جاد   عمل  ن ؤمن  ون .1

 الدولية   والشرائع   عليها في المواثيق   المنصوص   قيادًة بالحريات  و

 الوصول   ية  حرن ؤمن  بكما  .الرأي   وإبداء   التعبير   حرية   وباألخص  

ه، واستقالل   اإلعالم   ، وحرية  أو رهبة   رقابة   دون   إلى المعلومات  

ل ها  المعلومات   وسرية   الخصوصية   وقدسية    وباألخص  وحرية تباد 

 .منها الشخصية  

 المعلومات   إلى خدمات   بالوصول   والدول   عوب  الش بحق   ن ؤمن   .2

أو من  من أحد   حظر  أو  ة  نَّ أو م   إعاقة   دون   والشبكات   تصاالت  واإل

 والقرصنة   والتخريب   التشويش   على رفض   عالوةً . دولة   أيَّ 

 .األنواع   المتعددة   المعلوماتية   والهجومات  

 أطر   عبر   العمل   وبأنَّ غير المنقوصة   الكاملة   بالديمقراطية   ن ؤمن   .3

 إلدارة  ل األنجع   السبيل   لهي   األطراف   المتعددة   والمشاركة   التعددية  

 ب  والشعو المواطنين   متطلبات   ولتأمين   الهادفة   الرشيدة   والحوكمة  

 .اإلنترنت   ولحوكمة   وفئاتهم   أنواعهم   على كافة   والدول  

 ة  ا حاج  م  ه  ل   ،هوما يؤمنان   العريضة   والحزمة   األنترنت   إنَّ كما ن ؤمن   .4

 .أو تفريق   استثناء   دون   العالم   سكان   لجميع   ان  أممي وحق  



 من   واتحادات   ودول   ومنظمات   وجمعيات   به مؤسسات   أن ما قامت   .5

لنا ما ز   ناولكنَّ  ،الكثير   الكثير  ويحق ق   ق  حقَّ  االنترنت   انتشار   أجل  

 ر  وننش   المستجدات   مع   ونتعامل   التحديات   ه  جاب  لن   بكثير   ألكثر   بحاجة  

على  التي قد تنشأ   من المخاطر   ونخفف   اإلنترنت   الذي تحويه   الخير  

 .الصاعدة   األجيال  

 أو   إجتماعي   أو تأثير   تكنولوجي   ر  تطو  من  أكثر   هي   إن اإلنترنت   .6

 ة  امراع ويجب   أساسي   سياسي   ل  تحو   ه  أنَّ  بل   . المعلوماتي   ق  ف  د  

 حتى ال تتحول   الفترات   هذه   خالل والدول   الشعوب  و األفراد   مصالح  

 اقة  التوَّ  الشعوب   بوجه   نقمة  إلى عارمة   من نعمة   اإلنترنت  

.للتغيير    الديمقراطي الحقيقي 

 التي تشارك   الدول   مسؤولية   هما ،هاكما أمن   للدول   العامة   السياسة   إنَّ  .7

 وممثلي   واألكاديميين   والصناعيين   كالخبراء   المصلحة   فيها أصحاب  

 وديمقراطية   هاوتقدم   الشعوب   خير   هم لما فيه  وغير   األهلي   المجتمع  

  .هاتمثيل  

ًة، تسعى الحالية   اإلنترنت   حوكمة   إن أدوات   .8 ولكنها ال  جاهدًة وجاد 

وإن تأثير الدول   المنشودة   إلى الغاية   عن الوصول   عاجزةً  تزال  

 وعلينا تغيير   وإنما استنسابياً بعد، مؤسساتياً  والحكومات فيها ليس  

 .ع  تسر   ندو بسرعة   ذا الوضع  ه

 ل  اشكأ تصويب  محاولة  و تأطير  حالياً على  الجاري   العمل   إنَّ  .9

 يبقى استنسابياً  الحكومات   وإشراك   العمليات   بعض   ونقل   الحوكمة  

 الثقة   والنعدام   ولوجستية   قانونية   ناجعاً ألسباب    أن يكون   وال يمكن  

 الحكومات   من   ين والعديد  ي  لالحا القرار   أصحاب   دول  و القيادات   بين  

 مشترك   عمل   فريق   تشكيل  ل قد آن   األوان   بأنَّ  إننا مقتنعون   .11

 تكون   ومستقلة   محايدة   منظمة  أو هيكلية   وإلقتراح   لتأطير  يسعى 

 الجميع   مصلحة   حفظ  مع  باالنترنت   الخاصة   السياسات   ها وضع  مهمت  



 والمنظمات   والمؤسسات   الدول  و الشعوب  األفراد  وفي مقدمتها 

 ي التشنج  تخط  و  الحالية   الهوة   ردم   هامن مهام   وتكون   والشركات  

 والدول   القائمة   والمؤسسات   والشركات   المنظمات   بين   الحالي  

  .المشرفة  

 ولكم جزيل الشكر والدعاء بالتوفيق


