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لمحة عن المنتدى
المكان والزمان

 29-25نوفمبر  ،2019برلين ،المانيا

الشعار الرئيسي للمنتدى

عالم واحد ،شبكة واحدة ،رؤية واحدة

يغطي المنتدى ثالثة
محاور رئيسية مترابطة

▪
▪
▪

المواضيع الجديدة في
المنتدى لهذا العام

▪ دعم معزز مقدم لكل من:
▪ الجنوب العالمي
▪ البرلمانيون
▪ الشركات الصغيرة المتوسطة
▪ مبادرات االستدامة

المنتدى في أرقام

▪
▪

حوكمة البيانات
الشمول الرقمي
األمن والسالمة واالستقرار والمرونة

 3679مشترك من  161دولة
 200جلسة

https://www.intgovforum.org

مقدمة عن المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت :2019
جمع منتدى حوكمة اإلنترنت  2019ممثلين عن الحكومات ومجتمع التكنولوجيا وقطاع األعمال والمجتمع المدني لمناقشة
تعزيز التعاون الرقمي .استضافت الحكومة األلمانية في برلين المنتدى في نسخته الرابعة عشرة منذ بدايته في عام ،2005
تحت عنوان "عالم واحد ،شبكة واحدة ،رؤية واحدة" .يوفر المنتدى منصة ألصحاب المصلحة المتعددين لمناقشة قضايا السياسة
المتعلقة باإلنترنت ،وكيف يمكن لإلنترنت دعم وتحقيق الصلة بين احترام حقوق اإلنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت  2019في أرقام
على مدار أربعة أيام

 3679مندوبا

 200جلسة

▪
▪
▪
▪
▪

من  161دولة
 %53منهم حضروا المنتدى ألول مرة
 %42من المندوبين كانوا من النساء
 2925مشاركا ً عبر اإلنترنت
حوالي  12000مشاهدة البث عبر اإلنترنت

▪
▪
▪
▪
▪
▪

 10جلسات تتعلق بالعنوان الرئيسي للمنتدى
 64ورشة عمل
 36منتدى مفتوح
 4جلسات لمنتدى أفضل الممارسات
 14جلسة للتحالفات الديناميكية
 6جلسات تشاركية لمبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت الوطنية
واإلقليمية والشبابية
 37جلسة لليوم التمهيدي
 16جلسة أخرى
 50مقصورة في قرية المنتدى

▪
▪
▪
▪

 52عضوا ً في المجموعة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين
 3اجتماعات لالستشارات المفتوحة والمجموعة االستشارية
 19اجتماعا ً افتراضيا ً للمجموعة االستشارية
 5مجموعات عمل من المجموعة االستشارية

▪
▪
▪

العمليات التحضيرية
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ما يميز المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت 2019
موضوعات مركزة ساعدت في توجيه أنشطة ما بين الجلسات وبرلين
حددت دعوة مفتوحة أطلقت في يناير  2019ثالثة موضوعات باعتبارها أعلى األولويات للمشاركين في المنتدى:
▪ إدارة البيانات
▪ الشمول الرقمي
▪ األمن والسالمة واالستقرار والمرونة
ساهمت هذه المواضيع في تشكيل العديد من األعمال التحضيرية وأنشطة ما بين الجلسات.

الرؤية القوية للحكومة المستضيفة لمنتدى حوكمة اإلنترنت 2019
تعزيز الدعم إلشراك أصحاب المصلحة غير الممثلين بالشكل المطلوب
كان أحد األهداف الهامة للحكومة األلمانية خالل األعمال التحضيرية للمنتدى تعزيز أهمية مصالح أصحاب المصلحة المتعددين
للحفاظ على شبكة إنترنت عالمية ومفتوحة وحرة ومتمحورة حول حقوق اإلنسان دون عوائق.
▪ الجنوب العالمي
عكستتتتتتت هيكلية المنتدى لعام  2019دور المنتدى فيما
يتعلق بدعم قضتتتتتتتايا التنمية المستتتتتتتتدامة على النطاق
الواستتع .واستتتجابة إلى دعوة تحستتين المنتدى من خالل
زيادة مشتتتتتاركة البلدان النامية ،قدمت الحكومة األلمانية
التتدعم المتتادي من خالل منحتتة الجنوب العتتالمي التي
تدعمها إدارة الشتتتتؤون االقتصتتتتادية واالجتماعية التابعة
لألمم المتحدة (.)UNDESA

▪ البرلمانيون
تضمن المنتدى لعام  2019وألول مرة في تاريخه جلسة
برلمانية كجزء من البرنامج الرئيسي .هدفت الجلسة إلى
عرض نتائج منتدى حوكمة اإلنترنت  2019على الهيئات
التشريعية الوطنية التخاذ إجراءات ملموسة ومتابعتها.

▪ الشركات الصغيرة والمتوسطة
تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا ً مهما ً للغاية في
االقتصاد الوطني للعديد من الدول ،وبالنسبة للمجتمع ككل
 خاصة في جنوب العالم – ولذلك قدمت الحكومةاأللمانية دعما ً لزيادة مشاركة الشركات الصغيرة
والمتوسطة في منتدى حوكمة اإلنترنت  ،2019وذلك
لضمان إشراك مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة في
النقاش العالمي حول حوكمة اإلنترنت .خالل مناقشات
الشركات الصغيرة والمتوسطة في  ،IGF 2019وافقت
الشركات الصغيرة والمتوسطة على تسعة إجراءات
مطلوبة للتحول الرقمي الناجح.

▪ مسار القادة
خالل اليوم التمهيدي للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت
 ،2019ترأس وزير الشؤون االقتصادية والطاقة
األلماني اجتماعا ً يضم أكثر من  100مندوبا ً رفيع
المستوى من الحكومات وقطاع األعمال والمجتمع المدني
لمناقشة المواضيع الفعلية حول إدارة البيانات والشمول
الرقمي وأمن الشبكات ،بما في ذلك جلسة إفطار وزاري
مع ممثلين من  28دولة ومؤسسة.

باإلضافة إلى ذلك ،سهلت الحكومة األلمانية الوصول إلى جميع غرف االجتماعات ومرافقها باإلضافة إلى توفير خدمات رعاية
األطفال والمساعدة لألشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
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تعزيز االستدامة
لجعل منتدى  IGF 2019األكثر شموالً وابتكارا ً حتى اآلن ،شجعت الحكومة األلمانية على استخدام التطبيقات الرقمية لجعل
منتدى حوكمة اإلنترنت حدثًا "بال ورق" .كما تم توفير زجاجات المياه القابلة إلعادة االستخدام ومحطات إعادة تعبئة المياه
للمشاركين للحد من النفايات أثناء الحدث وتم إحداث منطقة االستدامة إلبالغ المشاركين.
زيادة تعزيز الروابط بين عمليات األمم المتحدة
لطالما ساهمت مداوالت المنتدى في المناقشات التي تجري كل عام في الجمعية العامة لألمم المتحدة في مقر األمم المتحدة في
نيويورك .لدى المنتدى عالقات قائمة مع اللجنتين الثانية والثالثة:
▪ يشار إلى منتدى حوكمة اإلنترنت بانتظام في قرارات اللجنة الثانية (االقتصادية والمالية) ،مثل القرارات المتعلقة
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية المستدامة.
▪ تدعم المناقشات في جلسات منتدى حوكمة اإلنترنت حول التهديدات السيبرانية ،بما في ذلك الجرائم السيبرانية،
مناقشات اللجنة الثالثة (القضايا االجتماعية واإلنسانية والثقافية).

قنوات اتصال جديدة وموجهة لمنتدى حوكمة اإلنترنت
الفريق الرفيع المستوى لألمين العام لألمم
المتحدة المعني بالتعاون الرقمي ()HLPDC

اللجنة األولى للجمعية العامة لألمم المتحدة

استضاف منتدى حوكمة اإلنترنت مشاورات إلكترونية في
الفترة التي سبقت عقد المنتدى في برلين لجمع مالحظات
من أصحاب المصلحة في حوكمة اإلنترنت حول
التوصيات المتعلقة بحوكمة اإلنترنت في تقرير
 ،HLPDCوالتي ساهمت في المناقشات في برلين فيما
يتعلق بتوصيات التقرير.

تم تطوير مخرجات األمن السيبراني لمنتدى أفضل
الممارسات ورسائل منتدى برلين حول األمن والسالمة
واالستقرار والمرونة بهدف إرسالها إلى:
▪ فريق الخبراء الحكوميين بشأن التطورات في
مجال المعلومات واالتصاالت في سياق األمن
الدولي
▪ فريق العمل المعني بالتطورات في مجال
المعلومات واالتصاالت في سياق األمن الدولي

في منتدى  ، IGF 2019قال األمين العام لألمم المتحدة:
"سأعين قريبا ً مبعوثا ً تكنولوجيا ً للعمل مع الحكومات
والقطاع والمجتمع المدني للمساعدة في تطوير
األطرالدولية ،وتعزيز المستقبل الرقمي الذي يضع
مصلحة الناس أوالً ويساعد على سد الفجوة االجتماعية".

سيقدم منسق من منتدى أفضل الممارسات في مجال األمن
السيبراني تقرير منتدى أفضل الممارسات لعام 2019
في جلسة التشاور المفتوحة لـمجموعة العمل المفتوحة
OEWG
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الموضوع الرئيسي للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت الرابع عشر :عالم واحد .شبكة واحدة .رؤية واحدة.
القى الموضوع الرئيسي للمنتدى "عالم واحد .شبكة واحدة .رؤية واحدة" صدى كبيرا ً لدى المشاركين ،في بلد ما زالت فيه
ذكريات هدم الجدار وإعادة توحيد البالد حية في ذهن العديد من مواطنيها .ومع ازدياد التوجه العالمي إلقامة حواجز مادية بين
الدول ،ناقش المشاركون في برلين اآلثار االجتماعية والثقافية واالقتصادية لهذه الحواجز ،سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة،
التي حدثت في عالم اإلنترنت عبر عدة تطورات مثل:
▪ اختالف األنظمة القانونية والتنظيمية
▪ الجهود المبذولة إلضعاف األمن اإللكتروني من خالل كل من الدول والجهات الفاعلة الخبيثة
▪ انتشار المعلومات الخاطئة عبر خوارزميات وسائل التواصل االجتماعي
▪ الفشل في معالجة الفجوات الرقمية المتزايدة

تصريحات لشخصيات رفيعة المستوى حول العنوان الرئيسي للمنتدى
في الجلسة االفتتاحية للمنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت  ،2019الحظ األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الجدران
االفتراضية لها أيضا ً تأثير على تضخيم الفجوات الرقمية واالجتماعية والسياسية القائمة .وصرح قائالً" :إذا لم نعمل معا ً لمعالجة
هذه االنقسامات ،فسيتم تذكرنا على أننا الجيل الذي دمر الوعد المبكر لإلنترنت".
في الجلسة االفتتاحية أيضاً ،أشارت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل إلى أنه مثلما أدى توق الناس إلى الحرية واالتصال
واألمل في التقدم إلى سقوط جدار برلين ،كانت نفس القيم وراء رؤية مبتكري اإلنترنت والشبكة العالمية .وحثت المشاركين:
"أتمنى أن يكون مصدر إلهامكم هذا الموقع ،حيث كان سقوط الجدار قبل  30عاما ً بمثابة فجرعصر جديد".
دعم كل من جوتيريس وميركل األمم المتحدة كمنصة مناسبة إلعادة تشكيل حوكمة اإلنترنت العالمية لضمان إنترنت مجاني
ومفتوح وال مركزي آمن ومستقر ويمكن أن يدعم التنمية للجميع .عزز كالهما منتدى حوكمة اإلنترنت ،وهو منصة لجميع
أصحاب المصلحة لاللتقاء ومعالجة قضايا السياسات الملحة المتعلقة باإلنترنت ،باعتباره المنتدى األكثر مالءمة داخل األمم
المتحدة لتطوير قواعد وأطر حوكمة اإلنترنت.
▪ النسخة الكاملة من تصريح األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (فيديو)
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/un-secretary-general-remarks-tothe-igf-2019
▪ النسخة الكاملة من تصريح المستشارة األلمانية أنجيال ميركل (باللغة األلمانية)
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerinangela-merkel-zur-eroeffnung-des-14-internet-governance-forums-26-november2019-in-berlin-1698264
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رسائل المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت 2019
حدد المشاركون في منتدى حوكمة اإلنترنت ثالثة مواضيع رئيسية تأتي كأولويات لعام  2019وتستكمل الشعار العام لمنتدى
حوكمة اإلنترنت  :2019عالم واحد ،شبكة واحدة ،رؤية واحدة:

▪

حوكمة البيانات والتي تتناول تحديات تعزيز حماية الحقوق والحريات األساسية لألفراد أثناء العمل على ضمان وجود
إنترنت واحد مترابط وعالمي.

▪

نتائج االستبعاد الرقمي ترسخ االنقسامات االجتماعية واالقتصادية واالستبعاد على أساس الجنس والعرق والهوية
والدخل .الشمول الرقمي يكون ضمن شبكة واحدة وعالم واحد ورؤية واحدة ،وهو ما يتحقق من خالل الشمول
االجتماعي وحقوق اإلنسان نحو التنمية المستدامة واألمن.

▪

األمن والسالمة واالستقرار والمرونة تعد من أهم عناصر اإلنترنت لتحقيق إمكاناتها كقناة لحرية التعبير ومحرك
للنمو االقتصادي.

لتقديم نظرة عامة عليا لصانعي القرار حول أهم قضايا حوكمة اإلنترنت الرئيسية ،تم تلخيص فحوى مناقشات أكثر من 200
جلسة عقدت خالل منتدى  2019ضمن رسائل برلين لمنتدى حوكمة اإلنترنت تتناول الموضوعات الرئيسية الثالثة حوكمة
البيانات ،الشمول الرقمي ،واألمن والسالمة واالستقرار والمرونة .رسائل برلين لمنتدى حوكمة اإلنترنت في متاحة من خالل
الرابطhttps://www.intgovforum.org/multilingual/content/berlin-igf-messages :

رسائل األمين العام لألمم المتحدة والمستشارة األلمانية حول الموضوعات الرئيسية
الشمول الرقمي
■ االبتكارات التقنية موجودة لخدمة الناس وليس العكس.
■ نحن بحاجة إلى فهم أفضل للعالقة بين التقدم الرقمي
وعدم المساواة :عدم المساواة واالستبعاد يدفعان
االضطرابات والصراعات االجتماعية؛ ويمكن
للتقنيات الرقمية إما توسيع الفجوات الرقمية
واالجتماعية واالقتصادية ،أو أن تكون قوة للمساعدة
في تقليلها.
■ أصبحت الهجمات ضد االتصال باإلنترنت أداة
خطيرة للسياسة.

حوكمة البيانات
■ تدفق البيانات والمعلومات يربط المجتمعات والمدن
والبلدان والقارات ،ويجمع الناس مع بعضهم البعض
في إطار خارج الحواجز التقليدية التي أنشئت من
خالل السياسة ،أو الدين أو الوضع االجتماعي.
■ الذكاء االصطناعي والخوارزميات إذا لم يتم حوكمتها
بشكل فعال فيمكن استغاللها لمراقبة السلوك والتالعب
به ،ولمحاصرتنا بإعالنات أكثر استهدافًا وتطفال،
وللتالعب بالناخبين وتقييد حرية التعبير.

األمن والسالمة واالستقرار والمرونة
■ ما أن نصبح أكثر أم أقل أمنا وأمانا تعتمد على قدرتنا على العمل معا عبر التخصصات والجهات الفاعلة ،عبر
والهوات السياسية.
مختلف الدول
ّ
■ الصراع السيبراني على خفة حدته بين الدول الكبرى ليس تنبؤً ا للمستقبل ولكنه سمة من سمات الحاضر .في مثل
هذا المناخ ال غنى عن اآلليات التي تبني الثقة والتعاون.
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مسارات عمل منتدى حوكمة اإلنترنت لعام 2019
منتديات أفضل الممارسات
في الفترة التي سبقت اجتماع برلين عملت أربعة منتديات ألفضل الممارسات التابعة إلطار منتدى حوكمة اإلنترنت على:
▪ تنفيذ اتفاقيات األمن السيبراني (منتدى أفضل الممارسات في مجال األمن السيبراني)
▪ استخدام إنترنت األشياء ،البيانات الضخمة ،والذكاء االصطناعي في التصدي للتحديات المجتمعية (منتدى أفضل الممارسات
في مجال إنترنت األشياء والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي)
▪ تعزيز وحفظ التنوع اللغوي والتراث الثقافي والمحتوى المحلي في ظل االضطرابات السياسية (منتدى أفضل الممارسات
في مجال المحتوى)
▪ ما بعد النفاذ :مشاركة المرأة واألشخاص على اختالف نوع الجنس في االقتصاد الرقمي (منتدى أفضل الممارسات في مجال
نوع الجنس والنفاذ)
تبادلت جلسات منتديات ألفضل ممارسات وجهات النظر بشأن تحديات السياسات وأفضل الممارسات مع الخبراء المعنيين
وممثلي أصحاب المصلحة.
سوف تصب الرؤى وتعليقات المجتمع من جلسات برلين في التقارير النهائية المنشورة كناتج لعمل منتديات أفضل الممارسات
لمنتدى حوكمة اإلنترنت لعام 2019

التحالفات الديناميكية
واصلت التحالفات الديناميكية لمنتدى حوكمة اإلنترنت عملها كمجموعات نقاش مستقلة ألصحاب المصلحة حول مجموعة
متنوعة من الموضوعات ،مع احترام المعايير المشتركة للشفافية والشمول (المحفوظات المفتوحة ،والعضوية المفتوحة ،والقوائم
البريدية المفتوحة).

المبادرات الوطنية واإلقليمية ومبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت للشباب
استخدمت أكثر من  120مبادرة وطنية وإقليمية وشبابية لمنتدى حوكمة اإلنترنت عملية تشاورية تبنى من القاعدة للقمة لالتفاق
على موضوع "التكنولوجيات الناشئة" كقضية ذات أولوية رئيسية لمناقشة المبادرات في برلين .باإلضافة إلى ذلك ،واستناداً إلى
المناقشات الوطنية واإلقليمية التي جرت في هذه المبادرات في الفترة التي سبقت منتدى حوكمة اإلنترنت لعام  ،2019نظمت
المبادرات ست جلسات تعاونية حول مواضيع ذات اهتمام مشترك:
▪ النفاذ
▪ األمن السيبراني
▪ حقوق االنسان
▪ تنظيم المحتوى على اإلنترنت
▪ الخصوصية وحماية البيانات
بهدف مناقشة استدامة المبادرات الوطنية واإلقليمية والشبابية على المدى الطويل ،عُقدت الجلسة التنسيقية للمبادرات ،اجتمعت
فيها جميع كيانات المبادرات الموجودة في برلين مع ممثلي إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ،واللجنة
االستشارية ألصحاب المصلحة لمنتدى حوكمة اإلنترنت ،وأمانة منتدى حوكمة اإلنترنت ،والمجتمع الواسع من المشاركين في
منتدى حوكمة اإلنترنت.
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الملحق (أ) :إحصائيات منتدى إدارة اإلنترنت 2019
نسب المشاركة بالحضور الفعلي بحسب فئات أصحاب المصلحة والمناطق الجغرافية

نسب المشاركة – فئات أصحاب المصلحة

الحكومات

نسب المشاركة – المناطق الجغرافية

 %18المجموعة األفريقية

المشرعين

 %3مجموعة اسيا والمحيط الهادئ

المنظمات الحكومية الدولية

 %4مجموعة أوروبا الشرقية

المجتمع المدني
القطاع الخاص
المجتمع التقني
االعالم /الصحافة

 %42مجموعة أوروبا الغربية والمجموعات
األخرى
%19
مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
%11
المنظمات الحكومية الدولية
%3

%10
%12
%9
%55

%9
%5

المشاركة العالمية في برلين
 122المنظمات الحكومية الدولية والوطنية
واإلقليمية والشبابية الممثلة

▪
▪

 56الحضور الفعلي في برلين
 6بلدان أخرى أنشأت عمليات منتدى حوكمة اإلنترنت منذ منتدى
حوكمة اإلنترنت 2018
 4مجتمعات أنشأت الـ  IGFsالشباب منذ منتدى حوكمة اإلنترنت
2018
 122جلسات تشاركية لمبادرات المنتديات الوطنية واإلقليمية
والشبابية (ليس الجميع تم الحضور الفعلي)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تمثل جميع المناطق الجغرافية الخمس
من المجموعة االفريقية %54
من مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي %6
من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ %14
من المجموعات األخرى %19
من مجموعة أوروبا الغربية %7
عدة مراكز للمشاركة عن بعد في نيجيريا وغانا وتشاد وبنين
وبتسوانا وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا والهند وروسيا وكندا
وألمانيا

▪
▪

 55مركز للمشاركة عن بعد
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الملحق (ب) :التوثيق واإلجراءات
الموقع اإللكتروني ألمانة منتدى حوكمة اإلنترنت
https://www.intgovforum.org

الموقع اإللكتروني للبلد المضيف
https://www.igf2019.berlin

دعوة األمين العام لألمم المتحدة لحضور المنتدى الرابع عشر لحوكمة اإلنترنت
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-invitation

مخرجات منتدى حوكمة اإلنترنت 2019
مخرجات منتدى حوكمة اإلنترنت  ،2019بما في ذلك رسائل برلين لمنتدى حوكمة اإلنترنت ،وتقارير الجلسات ،والبيانات
الصحفية ،وتقارير الحكومة المضيفة لمنتدى حوكمة اإلنترنت ،وبيانات المشاركين في منتدى حوكمة اإلنترنت متاحة من خالل
الرابطhttps://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf -2019-outputs :

تقارير جلسات منتدى حوكمة اإلنترنت  2019والتسجيالت ونصوص المحادثات
https://www.intgovforum.org/multilingual/igf-2019-reports

التقارير

https://www.intgovforum.org/multilingual/igf-2019-transcripts

نصوص المحادثات

https://www.youtube.com/user/igf

التسجيالت

مسارات األعمال فيما بين الدورات لمنتدى 2019
تتيح الجلسات المخصصة لمسارات األعمال فيما بين الدورات -والتي يقودها مجتمع اإلنترنت على مدار العام -الفرصة لمجتمع
منتدى حوكمة اإلنترنت للعمل على مشروعات جوهرية وملموسة طويلة األجل في مجال حوكمة اإلنترنت:

منتديات أفضل الممارسات
األمن السيبراني

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-cybersecurity-1

المحتوى المحلي

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-local-content-0

إنترنت األشياء ،البيانات
الضخمة ،الذكاء
االصطناعي
نوع الجنس والنفاذ

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-internet-of-things-iotbig-data-and-artificial-intelligence-ai

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-gender-and-access
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التحالفات الديناميكية
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-accessibility-and-disability-1

إمكانية النفاذ واالحتياجات
الخاصة

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-blockchain-technologies-0

تكنولوجيا قواعد البيانات
التسلسلية (المعروفة باسم
)بلوكتشين

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-child-online-safety-1

سالمة الطفل على اإلنترنت

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-community-connectivity-0

اتصال المجتمع

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-core-internet-values-2

قيم اإلنترنت االساسية

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-dns-issues-dc-dnsi

قضايا نظام أسماء النطاقات

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-gender-and-internet-governance

نوع الجنس وحوكمة اإلنترنت

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-innovative-approaches-to-connecting-the-unconnected-0

المقاربات المبتكرة لربط غير
المتصلين

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-the-internet-of-things-0

إنترنت األشياء

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-internet-rights-and-principles-1

حقوق ومبادئ اإلنترنت

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-network-neutrality-1

حيادية الشبكة
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https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-platform-responsibility

مسئولية المنصة

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-public-access-in-libraries-dc-pal

النفاذ العام في المكتبات

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-publicness

الدعاية

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-schools-of-internet-governance

مدارس حوكمة اإلنترنت

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-small-island-developing-states-in-the-internet-economy-dc-sids

الدول الجزرية الصغيرة في
اقتصاد اإلنترنت

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalitionon-the-sustainability-of-journalism-and-news-media-dcsustainability

استدامة الصحافة ووسائل
اإلعالم اإلخبارية

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/youth-coalition-oninternet-governance-1

التحالف الشبابي لحوكمة
اإلنترنت

مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت الوطنية واإلقليمية والشبابية
مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت الوطنية واإلقليمية والشبابية هي تشكيالت عضوية ومستقلة تناقش القضايا المتعلقة بحوكمة
 فيما يلي المصادر التي. بينما تعمل وفقًا للمبادئ الرئيسية لمنتدى حوكمة اإلنترنت العالمي،اإلنترنت من منظور مجتمعاتهم
.يمكنك فيها العثور على مزيد من المعلومات حول تلك المنتديات وعملها
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https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-regional-andnational-initiatives

نبذة حول منتديات حوكمة
اإلنترنت الوطنية واإلقليمية
والشبابية

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/national-igfinitiatives

منتديات حوكمة اإلنترنت الوطنية

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/regional-igfinitiatives

منتديات حوكمة اإلنترنت
اإلقليمية

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/youth-initiatives

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/nris-annualmeetings

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019nris%C2%A0preparatory-process

12

منتديات الشباب لحوكمة اإلنترنت

اجتماعات منتديات حوكمة
اإلنترنت الوطنية واإلقليمية
2019 والشبابية خالل

االعمال التحضيرية لمنتديات
حوكمة اإلنترنت الوطنية
واإلقليمية والشبابية

