FORUM ZARZĄDZANIA INTERNETEM
NARODOWE, REGIONALNE, SUBREGIONALNE I MŁODZIEŻOWE INICJATYWY IGF

Forum Zarządzania Internetem (ang. Internet Governance Forum –
IGF) to globalna wielostronna platforma ułatwiająca dyskusję na
temat polityki publicznej związanej z zarządzaniem Internetem.
Inicjatywa IGF stanowi jeden z najważniejszych rezultatów
Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS), którego przedstawiciele zwrócili się do
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o zorganizowanie Forum w dniu 18 lipca
2006 r. jako wielostronnej, demokratycznej i przejrzystej platformy do dyskusji na temat zarządzania
Internetem.
W zakresie instytucjonalnym Forum IGF wspierane jest przez Sekretariat IGF, którym zarządza
Departament ds. Ekonomicznych i Społecznych ONZ (UN DESA), zaś program corocznego spotkania IGF
opracowywany jest na podstawie opinii Wielostronnej Grupy Doradczej IGF (ang. Multistakeholder
Advisory Group – MAG), powoływanej corocznie przez Sekretarza Generalnego.
Dotychczas różne rządy na całym świecie zorganizowały już 15 dorocznych spotkań IGF1. Gospodarzem
spotkania IGF w 2021 r. będzie Rząd RP, a samo wydarzenie odbędzie się w Katowicach w dniach 6-10
grudnia2. Planuje się, że gospodarzem IGF 2022 będzie rząd Etiopii, IGF 2023 rząd Japonii, a IGF 2025
Federacja Rosyjska. Obecnie nie wyznaczono jeszcze gospodarza dla wydarzenia w 2024 roku.

IGF to ciągły proces
IGF jest całorocznym procesem obejmującym doroczne spotkania oraz działania podejmowane
pomiędzy nimi. Na spotkaniu IGF każdego roku gromadzą się interesariusze z całego świata w celu
omówienia najbardziej istotnych kwestii związanych z zarządzaniem Internetem. Uczestnicy wydarzenia
reprezentują rządy, organizacje międzyrządowe, a także
sektor prywatny, środowiska techniczne i społeczeństwo
obywatelskie. Program spotkania opracowywany jest
interaktywnie z aktywnym zaangażowaniem wszystkich
zainteresowanych stron.

IGF 2019 w Berlinie: Otwarcie wydarzenia przez
Sekretarza Generalnego ONZ oraz Kanclerz
Niemiec
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W okresie pomiędzy konferencjami IGF społeczność
związana z programem opracowuje szereg merytorycznych
działań, by następnie omówić je podczas samego
wydarzenia. Działania te zwykle obejmują fora najlepszych
praktyk, jak również dynamiczne koalicje oraz politykę

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/funding
https://www.intgovforum.org/multilingual/

skupioną na konkretnym aspekcie zarządzania Internetem. Praca tej społeczności obejmuje ponadto
aktywne konsultacje społeczne oraz zachęcanie wszystkich do udziału w tym procesie.

Narodowe, regionalne, subregionalne i młodzieżowe inicjatywy IGF

W TYM PODSUMOWANIU
> O NRI
> Jakie działania podejmują
NRI?
> Dlaczego warto angażować
się w NRI?
> Jak się w to zaangażować?

W trakcie kilkunastu lat swej działalności Forum zainspirowało wielostronne zespoły z różnych krajów do
zapoczątkowania krajowych i regionalnych procesów IGF, odzwierciedlających procedury stosowane
przez samo IGF. Inicjatywy Krajowe i Regionalne (National and Regional Initiatives – NRI) skupiają się na
ułatwianiu dialogu i współpracy w kwestiach polityki internetowej o największym znaczeniu dla danej
społeczności. Mimo iż są one niezależne i zostały zapoczątkowane w sposób organiczny, inicjatywy NRI
działają zgodnie z głównymi zasadami IGF. W praktyce oznacza to, że ich własne doroczne spotkania na
modłę pierwotnego Forum IGF, a także działania podejmowane pomiędzy nimi, odbywają się w sposób
otwarty, oparty na konsultacjach i oddolny, a za ich organizację odpowiada wielostronny zespół
działający w celach niekomercyjnych. Uznawanie poszczególnych NRI oraz ich kolektywnej pracy
i współpracy ułatwia Sekretariat IGF.
Dotychczas Sekretariat zarejestrował już ponad 137 NRI.

▢ Inicjatywy krajowe

▢ Inicjatywy regionalne

▢ Inicjatywy
młodzieżowe

NRI tworzą otwarte i integracyjne platformy umożliwiające zaangażowanie interesariuszy ze wszystkich
środowisk, takich jak organy rządowe, organizacje międzynarodowe i międzyrządowe, społeczeństwo
obywatelskie, sektor prywatny, czy też środowiska techniczne.
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Dzięki konsultacjom społecznym obejmującym szerokie grono obywateli inicjatywy te pozwalają określić
priorytetowe kwestie związane z zarządzaniem Internetem, a także zapewniają, że kwestie te zostaną
uwzględnione w programie dyskusji.
W krajowych spotkaniach IGF każdego roku uczestniczy średnio 150 interesariuszy, zaś w spotkaniach
subregionalnych i regionalnych – ponad 300.

Kim są interesariusze powiązani z NRI?
W inicjatywy NRI aktywnie zaangażowane są osoby oraz organizacje reprezentujące różne środowiska
i grupy interesariuszy oraz wywodzące się z różnych części danego kraju lub regionu. W tym przypadku
występują zróżnicowane modele zaangażowania, w tym takie związane z formalnym członkostwem
w wielostronnym komitecie organizacyjnym NRI bądź takie oparte na aktywnym udziale w wydarzeniach
prowadzonych przez NRI, np. w roli organizatorów sesji, moderatorów, sprawozdawców lub
prelegentów-ekspertów. Przykładowo – na podstawie rzeczywistych struktur niektórych NRI – w gronie
zaangażowanych interesariuszy mogą znaleźć się:

Sektor prywatny
•Spółki
•Korporacje
•Banki
•Przemysł itp.

Społeczeństwo
obywatelskie
•Organizacje pozarządowe
•Szkoły i uczelnie wyższe
•Instytucje akademickie i
badawcze itp.

Procesy NRI
– różni interesariusze
współpracujący jako równi sobie
Środowiska techniczne
•Inżynierowie
•Dostawcy usług
internetowych
•Nadzorcy
•Rejestratorzy i rejestry
•Instytucje akademickie,
badawcze, technologiczne
itp.

Organy rządowe
•Ministrowie
•Organizacje
międzyrządowe
•Parlamenty
•Organy regulacyjne,
organy ds. ochrony itp.

Dlaczego warto angażować się w NRI?
Internet jest rzeczą wszechobecną. Wykorzystujące go usługi i narzędzia stają się coraz mocniej
zintegrowaną częścią życia każdego człowieka, dotykając przy tym praw i wolności obywatelskich. Co
więcej, jego wpływ na światową gospodarkę rośnie z każdym dniem. W połączeniu z jego złożoną naturą
wszystko to sprawia, że zarządzanie Internetem wymaga zaangażowania wszystkich z nas – począwszy
od tych, którzy znają jego aspekty techniczne, aż po tych rozumiejących kwestie polityczne.
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Zaangażowanie w procesy NRI pozwala interesariuszom:
✓ Spotykać się z ekspertami z różnych środowisk związanych z zarządzaniem Internetem:
przedstawicielami organów rządowych, organizacji międzynarodowych i międzyrządowych,
społeczeństwa obywatelskiego, społeczności technicznych, a także sektora prywatnego
✓ Zapoznać się z problemami i potrzebami w zakresie polityki cyfrowej swojej społeczności
✓ Wyciągać wnioski z dobrych praktyk i złych doświadczeń innych krajów oraz ulepszać lokalny
ekosystem.
✓ Zyskiwać zaufanie społeczności dzięki komunikacji i omawianiu istotnych spraw.

NRI i parlamenty: wyciąganie wniosków z dobrych praktyk NRI
Wielostronny komitet organizacyjny IGF z Kenii składa się
z interesariuszy reprezentujących rozmaite środowiska. Stanowi on
źródło bogatej wiedzy na temat Internetu, jego aspektów
technologicznych i politycznych, a także konsekwencji społecznych, kulturowych, gospodarczych
i prawnych jego funkcjonowania. Zrozumienie wszystkich z nich jest kluczowe przy rozważaniu
jakiejkolwiek formy zarządzania Internetem. Dlatego też w ramach dyskusji oraz podejmowania
decyzji w kwestii zarządzania Internetem część ustawodawców zwraca się o poradę do takich
właśnie źródeł wiedzy. Na przykład parlament narodowy Kenii, składający się z Senatu
i Zgromadzenia Narodowego, ściśle współpracuje z kenijskim narodowym forum IGF.
Współpraca ta przynosi Parlamentowi następujące korzyści:
•
•
•
•

Zrozumienie kwestii zarządzania Internetem priorytetowych dla obywateli Kenii
Wykazywanie odpowiedzialności wobec obywateli poprzez kontakt ze społecznością
narodową za pośrednictwem kenijskiego forum IGF
Lepsza świadomość odnośnie różnych aspektów obszaru zarządzania Internetem
Możliwość sprawdzenia projektów ustaw przed oficjalnym wdrożeniem w celu dokładnego
określenia ich możliwych konsekwencji oraz złagodzenia potencjalnych szkód

Dzięki aktywnemu zaangażowaniu w coroczne dyskusje prowadzone przez kenijskie forum IGF
z udziałem wszystkich zainteresowanych stron z różnych części kraju, Parlament Kenii tworzy
solidne i oparte na rzetelnych informacjach przepisy w zakresie zarządzania Internetem.
Przykładowo kenijska ustawa o ochronie danych została uchwalona po trwającej ponad osiem lat
dyskusji oraz szeregu incydentów w kwestii cyberbezpieczeństwa, a stało się tak między innymi
dzięki stałej i merytorycznej komunikacji pomiędzy parlamentarzystami a kenijskim forum IGF oraz
prowadzoną przez nie Szkołą Zarządzania Internetem.
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Subregionalne forum IGF dla Europy Południowo-Wschodniej (SEEDIG)
zapewniało wsparcie dla różnych form współpracy z parlamentami w tym
regionie. Spotkanie SEEDIG 2018 odbywało się przykładowo pod patronatem
Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Słowenii (która była gospodarzem wydarzenia).
Patronat ten umożliwił również SEEDIG włączenie się w działania podejmowane przez Proces
Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie (ang. South-East European Cooperation Process)
w wymiarze parlamentarnym. Podczas spotkania SEEDIG w Bukareszcie w 2019 partnerami
instytucjonalnymi wydarzenia były specjalne zespoły parlamentarne ds. teleinformatycznych
Parlamentu Rumunii (Senatu oraz Izby Deputowanych).
Wymienione formy współpracy miały dwa cele:
•
•

Zapewnienie reprezentacji parlamentarnej w działaniach SEEDIG
Zwiększenie widoczności procesów IGF oraz wielopodmiotowych form zarządzania
Internetem w organach parlamentarnych

Członkowie parlamentów na dorocznym spotkaniu
IGF
Na dorocznym spotkaniu IGF zbierają się
parlamentarzyści z wielu krajów świata, by przy jednym
stole omówić tematy będące w centrum ich wspólnego
zainteresowania. Udział parlamentarzystów w tej
inicjatywie za pośrednictwem krajowych i regionalnych
oddziałów IGF stanowi doskonały wstęp do
uwzględnienia merytorycznych głosów środowisk
wielostronnych na poziomie narodowym lub
regionalnym w globalnym zarządzaniu Internetem oraz
lepszego zrozumienia całego procesu.

Internetowa sesja parlamentarna na IGF 2020

Sesja parlamentarna w ramach IGF zwykle organizowana jest we współpracy z Departamentu ds.
Ekonomicznych i Społecznych ONZ (UN DESA), Sekretariatem IGF, Unią Międzyparlamentarną (IPU) oraz
samym krajem-gospodarzem.
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 podkreśla, że:
„Rozpowszechnianie informacji, technologie komunikacyjne oraz
globalna łączność niosą ogromny potencjał w zakresie przyspieszenia
postępu w niwelowaniu przepaści cyfrowej i budowania społeczeństw opartych na wiedzy, podobnie jak
innowacje naukowe i technologiczne w tak różnych dziedzinach jak medycyna i energetyka.”3Potencjał
ten jest jednak zależny od dobrej polityki cyfrowej – to właśnie ona stanowi priorytet krajowych,
regionalnych i młodzieżowych inicjatyw IGF. W drodze do osiągnięcia zarówno wyznaczonych Celów
Zrównoważonego Rozwoju, jak i samego zrównoważonego rozwoju, parlamenty narodowe, organy
rządowe oraz instytucje publiczne pełnią kluczową rolę4. To właśnie ten ambitny cel długofalowej
transformacji naszego świata jest powodem, dla którego coraz więcej rządów i parlamentów włącza się
w wielostronne procesy NRI.
3
4

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
Tamże.
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Skontaktuj się z nami!
Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem IGF w celu uzyskania informacji o współpracy z NRI,
a także o IGF 2021.

igf@un.org
www.intgovforum.org
https://mobile.twitter.com/intgovforum
https://www.facebook.com/IntGovForum
https://www.instagram.com/intgovforum/
https://www.youtube.com/user/igf
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