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 التعريف 
 

حوكمة االنترنت، وتستند  ياتمنتدلالحالية والناشئة مبادرات ال ات الواردة منمساهمالعلى  هذا الدليلرتكز ي
التي و منتدى حوكمة اإلنترنت  مبادراتطالق المتطلبات األساسية إل تصفالتي معلومات للإلى اقتراحاتها  

 اقتراحات حول تنظيم الهيكليات.قّدم يسيتم إدراجها على الموقع اإللكتروني لمنتدى حوكمة اإلنترنت. كما 

 

 ةترنت الوطنيحوكمة اإلن ياتنتيجة لعملية تعاونية لمبادرات منتد ووهكمستند استشاري  يعتمد هذا الدليل
وضع المتطلبات األساسية مثل االلتزام بمبادئ ب في ما يتعّلق (NRIs) ةوالشبابي ةواإلقليمي ةقليمياإلوالشبه 

 منتدى حوكمة اإلنترنت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إقرار
 

من  2016 1تعاونت أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت عن كثب مع مبادرات المنتدى الراهنة خالل العام
 . المطبوعأجل تطوير هذا 

والشبه  ةترنت الوطنيحوكمة اإلن ياتمبادرات منتد 2فريق عمل نشاطمن  خصوًصا المطبوعولقد استفاد هذا 
 أنشئ تحديًدا لهذا الهدف.  ذيال ةوالشبابي ةواإلقليمي ةقليمياإل

 

 

 

                                                           
1
 مبادراتاألرجنتين،  اإلنترنت حوكمة منتدى مبادرات: اإلنترنت حوكمة منتدى مبادرات 2016المبادرات الراهنة لمنتدى حوكمة اإلنترنت لعام   

 حوكمة منتدى أذربيجان مبادراتالنمسا،  اإلنترنت حوكمة منتدى مبادراتأستراليا،  اإلنترنت حوكمة منتدى مبادراتأرمينيا،  اإلنترنت حوكمة منتدى
 منتدىهرسك، البوسنة وال اإلنترنت حوكمة منتدىبنين،  اإلنترنت حوكمة منتدىروسيا البيضاء،  اإلنترنت حوكمة منتدى مبادراتبنغالدش،  اإلنترنت
 اإلنترنت حوكمة منتدىكولومبيا،  اإلنترنت حوكمة منتدى تشاد، اإلنترنت حوكمة منتدىكندا،  اإلنترنت حوكمة منتدىالبرازيل،  اإلنترنت حوكمة

 منتدىجورجيا،  اإلنترنت حوكمة منتدىفنلندا،  اإلنترنت حوكمة منتدىإكوادور،  اإلنترنت حوكمة منتدى دنمارك، اإلنترنت حوكمة منتدىكرواتيا، 
اإلنترنت  حوكمة منتدى إيطاليا، اإلنترنت حوكمة منتدىإندونسيا،  اإلنترنت حوكمة منتدىاإلنترنت غانا،  حوكمة منتدىألمانيا،  اإلنترنت حوكمة

 منتدىالموزمبيك،  إلنترنتا حوكمة نتدىالمكسيك، م اإلنترنت حوكمة منتدىمالطا،  اإلنترنت حوكمة منتدىكينيا،  اإلنترنت حوكمة منتدىاليابان، 
 حوكمة منتدىباراغواي،  اإلنترنت حوكمة منتدىنيجيريا،  اإلنترنت حوكمة منتدىنيو زيلندا،  اإلنترنت حوكمة منتدىهولندا،  اإلنترنت حوكمة

سلوفينيا،  اإلنترنت حوكمة منتدىروسيا،   تاإلنترن حوكمة منتدى البرتغال، اإلنترنت حوكمة منتدىبولندا،  اإلنترنت حوكمة منتدىبيرو،  اإلنترنت
 منتدىسويسرا،  اإلنترنت حوكمة منتدىسريالنكا،  اإلنترنت حوكمة منتدىإسبانيا،  اإلنترنت حوكمة منتدىجنوب أفريقيا،  اإلنترنت حوكمة منتدى
 حوكمة منتدىأوغندا،  اإلنترنت حوكمة منتدىتونس،  اإلنترنت حوكمة منتدىترنيداد وتوباغو،  اإلنترنت حوكمة منتدىتوغو،  اإلنترنت حوكمة

الواليات المتحدة  اإلنترنت حوكمة منتدىاألوروغواي،  اإلنترنت حوكمة منتدىأوكرانيا،  اإلنترنت حوكمة منتدىالمملكة المتحدة،  اإلنترنت
 .زيمبابوي اإلنترنت حوكمة منتدىاألميركية، 

 

  
2
، السيد أعضاء فريق العمل هم: السيد عبد الجليل بشار بونغ، السيد عبد األّول، السيد علي حسين، السيدة كارولينا أغيري، السيد دانيال ماسياس  

ي، السيد عمران دافيد أن جي، السيد دييغو ر. كانابيرو، السيد ديميتري إبشتاين، السيدة إميالر فوشيه، السيد فوتجون  كوستا، السيد جياكومو مازون
ة لورا أحمد شاه، السيد إسرائيل روساس، السيدة جنيفر تشانغ، السيدة جوديث هيلرشتاين، السيدة جودي أوكيت، السيد جوليان كازاسبويناس، السيد

اهيشوارا كيرينيدغودا، السيد باالسي، السيدة لويز ماري هوريل، السيد لويس مارتينيز، السيد م-واتكنز، السيدة ليانا غالستيان، السيدة لورينا جوم
ا، السيد نيجيل ماكانيه فاييه، السيدة ماريان ساكالوفا، السيدة ماريلين كايد، السيدة ماري أودوما، السيد مايكل أوغيا، السيد ميغيل إغناسيو إستراد

يتو سارما، السيد شريديب راياماجي، السيدة سورينا كاسيمير، السيدة نهى فتحي، السيد نوربرت كومالن غالكبيه، السيدة أوكسانا بريخودكو، السيدة ر
نة سّر منتدى تيليانو، السيدة سوزان تشالميرز، السيدة سيلفيا كادينا، السيد ترايسي هاكساو، السيدة يوليا مورينيتس، السيدة زينة بو حرب، ومن أما

 واإلقليمي اإلقليمي والشبه الوطني الصعيد على اإلنترنت حوكمة دىمنت مبادراتحوكمة اإلنترنت، كانت السيدة أنجا جينغو المحررة، مركز اتصال 
 والشبابي



 مقّدمة 
 

 منتدى حوكمة النترنت
 

 على أّنهم المصلحةصحاب أل مختلفة على جمع أشخاص من مجموعات  IGF يعمل منتدى حوكمة اإلنترنت
لألمم المتحدة وتديره أمانة  ةالعام مانةن في مناقشة مسائل تتعّلق باإلنترنت. يعقد هذا االجتماع األو متساو 

واالجتماعية، في الوقت الذي  االقتصادية للشؤون المتحدة األمم إلدارة الخاضعة سر منتدى حوكمة اإلنترنت
صحاب المصلحة المتعّددين الذين شارية ألاألساسي أعضاء المجموعة االست شكله وجدول أعمالهيطّور 

صحاب الشاملة ألمجموعة الالتي تحققها  مساهماتيعّينهم األمين العام لألمم المتحدة سنويًّا، معتمًدا على ال
 المصلحة خالل المشاورات العامة المفتوحة. 

حوكمة اإلنترنت ويتبادلون المعلومات ويتشاركون الممارسات يتناقش المشاركون خالل الحدث السنوي لمنتدى 
بعضهم مع بعض. ويساعد منتدى حوكمة اإلنترنت على تسهيل الفهم المشترك  فضلى الخاصة باالنترنتال

بأسلوب أصحاب اإلنترنت إلى أقصى حّد ومعالجة مختلف التحديات االستفادة من لكيفية زيادة فرص 
 لي والمفتوح والشفاف والشامل.المصلحة المتعّددين العم

األشمل مواضيع  مجتمع االنترنتقترح يحيث مة اإلنترنت دعوة كّل سنة لتقديم مساهمة ويوّجه منتدى حوك
جدول أعمال و  ،استعراضها وتجميعها جرييقّيمة  مساهماتجوهرية تتطّلب مناقشة عميقة. وتشّكل هذه 
، مع ضمان أّنها تعكس حاجات المجموعة المصلحة المتعّدديننهائي تطّوره المجموعة االستشارية ألصحاب 

 الشاملة ألصحاب المصلحة المتعّددين. 

وبعد وضع جدول األعمال تتابع المجموعة تطوير البرنامج األساسي )مثاًل تطوير محتوى مختلف الجلسات( 
 لالجتماع السنوي. 



تطوير مختلف مبادرات بحوكمة اإلنترنت ل العالمي منتدىال، أوحى 2006ومنذ الحدث األّول في العام 
هي مناسبات تنّظمها المجموعة على  ةالوطنيبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت منتدى حوكمة اإلنترنت. فم

 . من القاعدة الى القمة في اتخاذ القراراتقليمية بطريقة اإلالمستويات الوطنية واإلقليمية والشبه 

. ومبادرات بيةشباالمنتديات حوكمة اإلنترنت  من االعضاء شابة مجموعةوفي السنوات األخيرة طّورت 
 . وزيادتها حوكمة اإلنترنت هذه هي جزء من عملية تهدف إلى ضّم أصوات جديدة ياتمنتد

" تستخدم في سياق هذا المستند NRIsإّن "مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت" أو الـ "ولمزيد من المعلومات 
قليمي اإلمنتدى حوكمة اإلنترنت على الصعيد الوطني واإلقليمي والشبه  كمصطلح يشير إلى مبادرات

 والشبابي. 

ويجوز لمبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت أن تنّظم وتنّسق مع أصحاب المصلحة المحليين للمشاركة في 
المصلحة ، ولكن هدفها األساسي هو تعزيز الحوار والتعاون بين أصحاب العالميمنتدى حوكمة اإلنترنت 

 . المعنيين المتعددين بهدف معالجة قضايا ذات صلة بأصحاب المصلحة

كمساهمين قّيمين في إجراء محادثات شاملة ومفتوحة ألصحاب المصلحة المتعددين  NRIsالـ  IGF ويرى الـ
نترنت وتأثيره؛ حول مسائل تتعّلق باإلنترنت. فااللتزام الفردي مهّم جدًّا بما أّننا جميعنا مسؤولون عن نجاح اإل

 وبالتالي إّن مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت تلعب دوًرا محورًيا بالنسبة للجميع. 

حوكمة اإلنترنت على فهم العالمي لمنتدى الفي يساعد كثيًرا المشاركين  IGF الـإّن التعاون بين مبادرات 
تعكس أيًضا  IGFّن مبادرات الـبشكل أفضل مضمون القضايا الراهنة حول العالم. ومن المهّم أن نلحظ بأ

الحاجة إلى زيادة مشاركة أصحاب المصلحة. فعلى سبيل المثال إّن تطوير منتديات حوكمة اإلنترنت 
الوطنية واإلقليمية والدولية العمليات والمناقشات ب تتعّلقكان بمثابة منصة إلبداء وجهات نظر جديدة  الشبابية

 حول حوكمة اإلنترنت. 

كما أّنه من المهّم أن نذكر أّنه يوجد مؤتمرات عديدة حول حوكمة اإلنترنت لكثير من أصحاب المصلحة 
 . IGFالمتعّددين التي ليست مبادرات 



أصحاب المصلحة  اتولكن إذا كان هناك من رغبة بأن تعترف أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت بمؤتمر 
 مجموعة من المبادئ األساسية المذكورة بالتفاصيل أدناه. تّبع تأن  اعليه IGF اتمبادر  االمتعّددين على أّنه

منتدى حوكمة اإلنترنت أن ترفع تقريًرا عن االجتماع ألمانة  مبادراتباإلضافة إلى احترام هذه المبادئ، على 
ّن أي توجيه . العالمي سّر منتدى حوكمة اإلنترنت المتطلبات األساسية هذه هو  خارج هذا الدليلقّدمه يوا 

 مجّرد اقتراحات تقّدمها مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت األخرى كممارسة جيدة. 

 بريديةقائمة  على ،مناقشات مجتمعية بين المشاركين المذكورينلقد تّم تطوير مجموعة األدوات هذه عبر 
 خاّصة، استضافتها أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت.  

فهم الخطوات الرئيسية من أجل  على IGFالذين يسعون إلى تنظيم مبادرات  المطبوعنأمل أن يساعد هذا 
وكيفية التعامل مع المبادرات القائمة وما هي قيمة جميع أصحاب المصلحة الذين يحترمون  IGFإنشاء مبادرة 

 ةتجاريالمصلحة وغير الأصحاب عدد تو  أخذ القرار من القاعدةو  موليةوش من انفتاحالرئيسية   IGFالـ مبادئ
 . هفي عمل

 

  أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت        

 

 



 مبادرات منتدى حوكمة النترنت 
 

مجموعات أصحاب أنفسهم في جميع أنحاء العالم  منمن أصحاب المصلحة  العديدمع الوقت، لقد نّظم 
. وقد ساهمت هذه ن مجتمعاتهمالناشئة عحوكمة اإلنترنت ب قضايا تتعّلقمصلحة متعددين لمناقشة 

لصعيد الوطني واإلقليمي الممارسات في إنشاء منتديات حوكمة اإلنترنت في أماكن مختلفة من العالم على ا
بغض النظر عن مستوى تنظيمها قد وافقت على االلتزام  IGFإّن جميع مبادرات الـ. والشبابيقليمي اإلوالشبه 

جدول حوكمة اإلنترنت الذي يستمّد مبادئه من العالمي لمنتدى الاإلنترنت نفسها مثل  بمبادئ منتدى حوكمة
 تونس.  أعمال

متطلبات التبليغ عن . كما أّنه سيعكس IGFتلك المبادئ والطرق إلنشاء مبادرة  دليلالسوف يستعرض هذا 
 .العالمي ومنتدى حوكمة اإلنترنت لمجموعاتهمالمبادرات 

 

 I  حوكمة النترنت: ما هي؟مبادرات منتدى 
 

 . وهي مصّنفة كالتالي: ةمعّين مجموعةحاجة لتعكس منّظمة الهي منتديات حوكمة اإلنترنت  IGFمبادرات الـ

  وطنية 

  شبه إقليمية 

  إقليمية 

  شبابية 

اإلنترنت. حوكمة حول  وطني إّن نّظمت مبادرة على الصعيد الوطني في بلد معّين، تصّنف بالتالي كمنتدى
إّما منتديات إقليمية أو شبه وفي حال تّم تنظيم المبادرة لخدمة حاجات منطقة معّينة فبالتالي سيتّم تصنيفها 

 إقليمية حول حوكمة اإلنترنت حسب حجم المنطقة الجغرافية. 



هو الجغرافيا ولكن في بعض الحاالت تؤخذ اللغة المشتركة والثقافة بعين منطقة الفالمعيار األساسي لتحديد 
 االعتبار. 

إن منتديات حوكمة اإلنترنت الخاصة بالشباب هي منتديات منّظمة بشكل محّدد وتناقش قضايا تتعّلق بمجال 
 .3اإلنترنت من وجهة نظر الشباب

 

II كيف ننّظم مبادرة بداية :IGF؟ 
 

في حال اهتّم مجتمع معّين بمناقشة قضايا تتعّلق باإلنترنت، هناك إجراءات ثابتة لتنظيم منتدى حوكمة 
 نترنت. اإل

 تضّم الخطوات العملية الرئيسية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

  ام مع مختلف أصحاب المصلحة فيهاتز لواال أشمل مجموعةاستشارة 

 مة اإلنترنت، فهم يستطيعون أن يقّدموا لك النصح والدعم خالل بأمانة سّر منتدى حوك االتصال
 عملية التخطيط

 رئيسي ألصحاب المصلحة المتعددين بحيث تتكّون عضويته على األقّل تأّكد من إنشاء فريق تنظيم ال
مع الوقت إلى ضّم جميع  على أن يسعىمصلحة، المن ثالث مجموعات مختلفة من أصحاب 

 (؛ةالتقني المجموعة، القطاع الخاص، حكومات)المجتمع المدني، المجموعات أصحاب المصلحة 

  منتدى حوكمة اإلنترنت الرئيسية وهي االنفتاح والشفافية  مبادىءوفق  تعملالتأّكد أن المبادرة
 ر تجارية؛وغي القرار من القاعدة الى القمةو والشمولية وتعدد أصحاب المصلحة 

  التأّكد من اتخاذ القرارات استناًدا إلى استشارات عاّمة مع مختلف أصحاب المصلحة وأعضاء
 ؛المجموعة
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 إن المبادرات مستقلة في وصف السكان الشباب.   



  التي ستبّلغ  العالمي تحديثات منتظمة وتقرير نهائي إلى أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنتإرسال
 حوكمة اإلنترنت.  جتمعلم شملاألمجموعة الو   NRIsبدورها شبكة الـ

 
 حوكمة لمنتدى األساسية المبادئ في المدرجة المرجعية البنود إضافية حول هذه تفاصيل أدناه وترد

 .التبليغ وحول إرشادات األساسية، التنظيم فرقل المتعددين المصلحة أصحاب وتكوين اإلنترنت،
 

III الـ مجموعاتNRIs 

 

وصف نطاق المجتمع حيث على اإلنترنت  في بداية العملية التظيمية، يتّم تشجيع مبادرات منتدى حوكمة
شبه المع تحديد البلدان والمجموعات تعمل، خصوًصا في ما يتعّلق بالمشاركة المتوقعة في اجتماعاتها 

 اإلقليمية، إلخ.

اإلنترنت  . أّما منتديات حوكمة4منتدى حوكمة اإلنترنت في بلد واحدالوطنية لمبادرات الفي المبدأ، تعمل 
قليمية هي أكثر تعقيًدا بهذا المعنى. يتّم تطويرها عادة حول منطقة جغرافية واحدة، أو في اإلاإلقليمية والشبه 

 بعض الحاالت حول لغة و/أو ثقافة واحدة. 

قليمية على وصف قدر اإلمكان المنطقة الجغرافية حيث اإليتّم تشجيع مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت الشبه 
لتعاون معها إضافة إلى معايير االلتزام إلى البلدان والمناطق التي تسعى ل بشكل أساسيمشيرة ل، ستعم

 الرئيسية )مثاًل القيم الثقافية المشتركة، الموقع الجغرافي، اللغة المشتركة، إلخ(

لموصوفة، أن على مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت وبغض النظر عن تمثيالتها الجغرافية والثقافية واللغوية ا
تكون مفتوحة لجميع أصحاب المصلحة المهتمين، ما يعني أّن جميع أصحاب المصلحة مرّحب بهم للحضور 

 . نفسه الحدثتحضيرات  وفي NRIsالـ في والمشاركة 
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 الدول األعضاء في منّظمة األمم المتحدة   



IV لمبادرات منتديات الحوكمة  الرئيسية هدافاأل 
 

ئ والغايات األساسية والجوهرية التي المبادأن تحّدد األهداف الرئيسية لمبادراتها إضافة إلى   NRIsالـعلى 
 تسعى إليها في إطار عملها الشامل. 

سبب تنظيم مبادرة معّينة وأن تذكر الهدف الرئيسي لتنظيم  توضحأن  NRIsالـمن حيث المبدأ على 
 اجتماعاتها السنوية في بياناتها الموضوعية. 

وفي تقارير  الويب صفحات/اقع اإللكترونية ويجب أن تكون األهداف المحّددة مرئية بوضوح على المو 
 حوكمة اإلنترنت.  ياتمبادرات منتد

 حوكمة اإلنترنت تذكر في إطار وصف أهدافها ما يلي:  ياتوالعديد من مبادرات منتد

  أصحاب  عندزيادة الوعي وبناء القدرات وتعزيز فهم أفضل للقضايا المتعلقة بحوكمة اإلنترنت
 الخاصة؛ مجموعاتهمالمصلحة في 

  تسهيل مشاورات أصحاب المصلحة المتعددين وتبادل األفكار واآلراء؛ 

  بين أصحاب المصلحة إلى تعزيز التعاون المجتمعات سعي 

 المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت  المجتمعات المعنية على جدول أعمال وضع وجهات نظر
 .كان ذلك مناسًبا وضروريًّاأينما ومتى   NRIsالـفي المناسبات التي تنّظمها  هاعكسو 

 
 

V المبادئ األساسية لمنتدى حوكمة النترنت 
 

 يجب تنظيم مبادئ منتدى حوكمة اإلنترنت وفق خمس مبادئ رئيسية وهي: 



 االنفتاح والشفافية  (1

 الشمولية (2

 القرار من القاعدة الى القمة (3

 أصحاب المصلحة  تعدد (4

 غير تجارية (5

  NRIsيرد أدناه وصف حول كّل من مبادئ منتدى حوكمة اإلنترنت الخمسة في سياق الـ

 االنفتاح والشفافية (1
والمهتمين في المساهمة  ذات الصلةإّن مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت مفتوحة لجميع أصحاب المصلحة 

لتأّكد من دعوة جميع االتنظيمي بتنظيم االجتماعات. ومن مسؤولية فرق أصحاب المصلحة المتعددين 
 أصحاب المصلحة المهتّمين للمشاركة في مبادرة منتدى حوكمة اإلنترنت، سواء كانوا أفراًدا أو منظمات.

 أشمل مجموعاتة اإلنترنت بشفافية. وهذا يعني الحاجة إلى تبليغ ومن المهّم إدارة عمل مبادرة منتدى حوكم
 العمل.  ذات صلة من خارج فريق التنظيم كما ينبغي بخطة

مفتوحة، ونشرها على الموقع  عناوينهي بإرسال التحديثات بانتظام إلى قائمة  المجموعةوأفضل طريقة لتبليغ 
 عاّمة وفّعالة أخرى.  تواصلوطرق اإللكتروني الرسمي/ صفحة الويب والترويج عبر حسابات شبكة اجتماعية 

 الشمولية  (2
ج الشامل الذي ناماإلنترنت تنظيم االجتماع وتطوير البر  من مسؤولية لجنة تنظيم مبادرة منتدى حوكمة

كما أّن إجراء جوالت من االستشارات العامة حول برنامج االجتماع . شملاألمجموعة السيتضّمن آراء 
 األساسي يشّكل ممارسات جّيدة تستطيع أن تضمن الشمولية. 

. كما تحتاج فرق شملاألمجموعة التماع بشكل خاص إلى معالجة آراء ويحتاج جدول أعمال برنامج االج
 التنظيم األساسية أن تطّور خطة تتعّلق بكيفية إجراء استشارات عاّمة ومفتوحة. 



المواضيع التي يجب مناقشتها في االجتماع )ات( السنوي)ة(، لمبادرات عادة دعوة عاّمة للمساهمة في تطلق ا
ألعمال وتدعو إلى استشارات عاّمة وتعديالت محتملة واالعتماد النهائي لجدول مواضيع جدول اأو تقترح 

 األعمال المقترح. 

 المساهمةوالسعي إلى  المجموعةوفي كال الحالتين، من مسؤولية المنظمين إيجاد وسيلة تواصل فّعالة مع 
بعين  خذاألعلى التوافق مع و قدر اإلمكان قبل اتخاذ القرار النهائي، األمر الذي يجب أن يستند تماًما 

 وفرة لتنظيم الحدث. ارد المتو الم االعتبار

من أجل االلتزام بالمبادئ الرئيسية لمنتدى حوكمة اإلنترنت وعلى رأسها مبادئ االنفتاح والشفافية والشمولية، 
 المعنية. مجموعاتهافعال مع بتواصل  تقومعلى المبادرات أن 

 على المشاركة الفعالة.  مجموعة أشملوتحفيز إلى المساهمة  الدعوة  لتعزيزأن تبذل جهوًدا   NRIsوعلى الـ

 والتواصل تشمل آليات الدعم الوسائل المدرجة أدناه: االشمل  جموعةمالمن أجل تبليغ 

 5إنشاء موقع إلكتروني مخصص أو صفحة ويب مخصصة 

 و/أو منصة مفتوحة على الموقع اإللكتروني  عناوينقائمة  إنشاء 

 6هاشتاغ رسميحسابات مواقع تواصل إجتماعي و  إنشاء 

 قرار من القاعدة الى القمةال (3
، حيث على  من القاعدة الى القمةمبادرة منتدى حوكمة اإلنترنت يجب أن تكون  ضمن إّن عملية صنع قرار

 .NRIsحيث تعمل الـ ةالمعني المجموعةأن يعكس حاجات  )ة(تنظيم االجتماع)ات( السنوي)ة( األساسي

تتمّسك و درك عمل المبادرة المجموعة تعلى إجراء استشارات عامة للتأّكد أّن  NRIsولهذا السبب يتّم تشجيع الـ
المشاركة قدر اإلمكان. ومن المهّم خصوًصا التأّكد أّن جدول أعمال البرنامج يعكس شّجع بأهمية االلتزام وت
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  ائمة بريدية على موقعها اإللكتروني.  باإلضافة إلى قتسهيل صفحة مخصصة  فيفي حال نقص الموارد، تساعد أمانة منتدى حوكمة اإلنترنت مؤقتًا   

 
6
 الخ  SEEDIG, #igfchad#مثالً :  



، حيث يتّم بالمساهمات . ولهذا السبب تطلق المبادرات دعوات عاّمة محّددة تتعّلق ةالمعني المجموعةحاجة 
 تطوير جداول عمل البرنامج بحسب المواد التي يتّم الحصول عليها.

 غير تجارية ( 4
إّن جميع االجتماعات السنوية لمبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت هي غير تجارية )ال تبغي الربح(. وال يتّم  

 السنوية بهدف تحقيق الربح. NRIsم اجتماعات الـ تنظي

وهذا يعني أن حضور االجتماع السنوي وكلفة مشاركة جميع أصحاب المصلحة المهتّمين خالل العملية 
 التحضيرية وفي يوم )أيام( االجتماع يجب أن يكون مّجانًيا. 

ولكن هذا ال يعني بتاًتا أّن المبادرات ال تتمّتع بحرية الحصول على مانحين وجهات راعية تدعم تنظيم 
معظم التمويل والموارد الضرورية لتنظيم اجتماعاتها السنوية. ففي الواقع، يوّفر المانحون والجهات الراعية 

 السنوي)ة(.  NRIsاجتماع )ات( الـ

 أصحاب المصلحةتعدد   (5
أصحاب المصلحة في تنظيمها. إّن مقاربة تعدد إلى احترام معايير تحتاج مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت 

أصحاب المصلحة المتعددين تشير إلى التعاون بين جميع مجموعات أصحاب المصلحة على قدم المساواة 
من تطوير وتنفيذ مجموعة بفي ما يتعّلق ( ةالتقني والمجموعة)القطاع الخاص، المجتمع المدني، الدولة، 

جراءات صنع القرار والسياسات والبرامج التي على صلة باإلنترنت.    المبادئ والمقاييس والقواعد وا 

أصحاب المصلحة المتعددين مهّم جدًّا على صعيد االجتماع. ففي المبدأ على  عاملباإلضافة إلى ذلك إّن 
الدورة يعكسون تنّوع أصحاب المصلحة، علًما أّن ذلك سوف المنظمين التأّكد أّن المتحّدثين والمقّدمين في 

 يجعل الدورة تضّم وجهات نظرمختلفة. 

إّن أمانة السر جاهزة في حال ُطلب منها لمشاركة المعلومات والممارسات الجّيدة حول المقاربات الناجحة 
 . المبادرات االخرىالتي استخدمتها 

 مصلحة مشروحة في القسم التالي. أصحاب ال متعدد تنظيمالإّن طبيعة فريق 



 أصحاب المصلحة متعدد تنظيم الفرق  ( أ

في سياق مبادرة منتدى حوكمة اإلنترنت، ُيقصد بـ "أصحاب المصلحة المتعددين" أّنه يجب على منّظمي 
اإلنترنت المحافظة على تكوين أصحاب المصلحة المتعددين حيث يأتي األعضاء  مبادرة منتدى حوكمة

لضّم جميع مجموعات  السعيأساًسا على األقّل من ثالث مجموعات أصحاب مصلحة مختلفة، مع 
 أصحاب المصلحة. 

مية، . وُيطلق عادة عليها اسم: لجان تنظيةوتتمّتع المبادرات بحرية اختيار اسم فرق تنظيمها األساسي
ألصحاب المصلحة المتعّددين  وطنية أو إقليمية استشاريةمجموعة لجان توجيهية، لجان تنفيذية أو حّتى 

(MAGs )قليمية    7وطنية وا 

فرق التنظيم، على تركيب العضوية أن أصحاب المصلحة لتعدد طبيعة  وباإلضافة إلى ذلك، إلى جانب
ضّم العضوية أعضاء من أكثر من تن اإلقليمي يعني أساًسا أ. إّن التنّوع ييعكس التنّوع اإلقليمي والجنس

 البيئية.  المجموعة هيكليةمدينة/منطقة/قرية أو بلد بحسب 

i.  أصحاب المصلحة المتعددة تنظيم الالمهمات األساسية لفرق 
 ما يلي:تنظيم الفرق مهّمات تشمل عادة 

  يتعّلق بتخطيط البرنامجتنسيق العملية التحضيرية لالجتماعات السنوية خصوًصا في ما 
 واللوجستيات الشاملة والمالية؛ 

  بوجود المبادرة، وبالتالي زيادة  المجموعةبهدف تبليغ  شملاألمجموعة البدء التواصل وتنسيقه تجاه
 وطرق االلتزام.  المبادراتالوعي حول أهمية 

  جدد إلى عملية ضّم أصحاب مصلحة لوفي هذا الصدد تتمّثل مهّمتها بتبسيط عمليات التواصل
 المبادرة بصفتهم أعضاء أو شركاء/مؤيدين

  السنوية؛ مبادرةالـالبحث بطريقة فعالة عن فرص لدعم تنظيم اجتماعات 

 بشكل مناسب.  المحققةلمساهمة وتصنيف المساهمات تنسيق االستشارات العامة والدعوة ل 
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 بهدف التطابق، إّن مصطلح "فريق تنظيم" في هذا المطبوع ُيسخدم عند اإلشارة إلى فرق تنظيم أصحاب المصلحة المتعددين  



  مبادرة الـالمعنية حيث تعمل  للمجموعاتإعداد تقرير عن االجتماع السنوي في إحدى اللغات الرسمية
 المجموعةوالتأكد أّن التقرير متوّفر للعلن وقد ُرفع إلى أصحاب المصلحة المعنيين على صعيد 

العالمي لحوكمة  المجتمعضمن أخرى ومنتدى حوكمة اإلنترنت العالمي ومنّظمات ومنتديات  الشاملة
 نترنت؛اإل

 صلحة المعنيين حول المسائل المهّمة المتعّلقة بعمليات حوكمة التأّكد أن االستشارات مع أصحاب الم
 ؛مبادرةالـاإلنترنت المحلية و/أو اإلقليمية وأّن المساهمة المتلقاة مندمجة في عمليات صنع قرار 

 تمثيل المبادرة في جميع المناسبات ذات الصلة، خصوًصا الـIGF والـNRIs. 

ii.  أصحاب المصلحة المتعددة تنظيم الوالية فرق 
تكون شاملة تماًما يوصى أن تضع لكي و تتمّتع المبادرات بحرية اتخاذ القرار المتعّلق بوالية فرق التنظيم. 

بين فرق التنظيم مقاربة مفتوحة وشاملة لاللتزام مع احترام توازن أصحاب المصلحة والتوازن الجغرافي و 
 قد يؤّدي إلى زيادة العضوية في فرق التنظيم. . ومع الوقت قد يقود ذلك إلى التناوب أو ينالجنس

iii. الـاالتصال في  نقاطNIRs  
األخرى ومنتدى  NRIsوالـبهدف الحصول على تواصل مستمّر وفّعال بين مبادرة منتدى حوكمة اإلنترنت 

وصل  نقطةك تعملضمن المبادرة  من معينة اتصال نقطةبأن يكون لديها حوكمة اإلنترنت العالمي يوصى 
 . العالمي بين المبادرة وغيرها من المجموعات ذات الصلة بما فيها أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت

، عضو من أو نائبه NRIالـ، رئيس NRIالـوانطالًقا من الممارسة يجوز أن يكون شخًصا أو أكثر، أمانة سّر 
 درة. التنظيم األساسي للمبا يقفرقة التنظيم، بحسب القرار النهائي لفر 

التسمية الفنية  وتمنحها هذهاالتصال  نقاطبالئحة جميع العالمي تحتفظ أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت 
. وال ُيقصد أن يحّل مكان NRIsالـ"منّسق"، وهو مصطلح وظيفي يستخدم في عمليات التخطيط للتعاون بين 

 ألغراضها التشغيلية الخاصة.  مبادرةالـتستخدمه رسمي أو تعيين أي مصطلح 

كحلقة وصل بين المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت وشبكة  لمبادرةـاوكما تّم التأكيد عليه أعاله، يعمل منسقو 
 ومبادراتهما.  NIRsالـ



. كما تتواصل أمانة NRIsوالـإلى أمانة السّر  مبادرةالـويعني هذا أّن المنّسق يرسل جميع التحديثات حول 
 . مجموعاتهممن خالل منسقيها المسؤولين عن نقل الرسائل إلى  NRIsالـالسّر أيًضا مع 

ق التنظيم حول من سيكّلف بهذا الدور ويبّلغ أمانة يفر  الى اتخاذ القرار ضمن ةالمبادر  تدعىإنشائها، وبعد 
 .NRIsالـتصال في اال نقاطتحديث قاعدة بيانات جميع لسّر منتدى حوكمة اإلنترنت 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 رفع التقارير
المعنية. ومن مسؤولية فرق  مجموعاتهاإّن جميع مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت مسؤولة بشكل أساسي أمام 

مع هدف رئيسي  مجموعاتهاتنظيم أصحاب المصلحة المتعددين رفع تقارير دقيقة حول األحداث السنوية إلى 
 .األشمل NRIsالـ مجموعاتليغ أيًضا بمتمّثل بت

أن ترفع  IGFومن أجل إدراج المبادرات على الموقع اإللكتروني لمنتدى حوكمة اإلنترنت تشترط أمانة سّر الـ
منتدى لشمل األ المجتمعالمبادرات تقاريرها السنوية حسب األصول وفي الوقت المناسب كي يتّم توزيعها على 

 حوكمة اإلنترنت.

طار مضمون التقارير السنوية النهائية مع الهدف الرئيسي بوجود تقرير سيعكس هذا القسم  الشكل المطلوب وا 
التي  والمواضيع المطلوبة حول القضايا شامل يوضح العمل التنظيمي الشامل للجان التنظيم وينقل المعلومات

 تقارير عبر ناسقةمتالتي ُيتوّقع أن تكون المشاركة في الحدث وتوفير بعض المعلومات عن تّمت معالجتها و 
ذكر أّن األساس المبدئي لمتطلبات رفع التقارير مبني على محادثات طويلة . ومن المفيد مبادراتالجميع 

 على عدد من السنوات.  امتدت NRIsالـاألجل بين 

السنوية. ولكن كّل تقرير ها إّن مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت مستقّلة في رفع التقارير المتعّلقة باجتماعات
 أساسية لكي ُينشر على الموقع اإللكتروني لمنتدى حوكمة اإلنترنت.  مكوناتيحتاج إلى 

 األساسية هي:  مكوناتالإّن 

  مكان انعقاد االجتماع. ويجب اإلشارة إلى و  المحّددحول االجتماع السنوي: التاريخ  معلوماتتفاصيل
 الشامل في حال وجوده؛  شعار الرئيسيال

  الجتماع؛ل ةمضيفالجهة المعلومات حول 

  أصحاب المصلحة؛متعدد تنظيم المعلومات حول فريق 

  النظر في السجالت والمعلومات المتعلقة باالجتماعات التحضيرية؛ 

  ؛إجراء العملية التحضيرية وفًقا للمبادئ الرئيسية لمنتدى حوكمة اإلنترنتوصف كيفية  

 كامل لالجتماع مع إدراج المتحّدثين/المقّدمين؛ جدول أعمال 



 الرئيسية المثارة في كّل دورة؛لموضوعات نظرة شاملة عن ا 

  في الحضور الفعلي و  عن بعداالجتماع: إجمالي عدد المشاركين إحصاءات حول الحضور في
 جنس؛( والاذا وجدتالموقع، مع التقسيم بحسب مجموعات أصحاب المصلحة، والبلدان/المناطق )

 ،معلومات حول ميزانية االجتماع 

 .معلومات االتصال بالمبادرة 

 

جيهية لرفع التقارير هو و المذكورة أعاله، إّن هدف القسم التالي المتعّلق بالمبادئ الت العواملمع مراعاة 
العمل بحوكمة اإلنترنت  ياتلمنتدشمل األمجموعة الالطرق األكثر فعالية إلعالم ببعض  مبادرةالـإبالغ 

السنوي والنشاطات في يوم )أيام( الحدث والنتائج  المبادرةالـالذي أجري خالل العملية التحضيرية الجتماع 
 المحققة. 

 

I.  تقارير الـإرشاداتNRIs  السنوية 
 

 جوهرية.يوصى بأن يتضّمن التقرير مقّدمة وأقسام رئيسية 

الكامل ويتبعه اختصار في حال وجوده ]مثاًل يجب أن تتضّمن الصفحة األولى عنواًنا يذكر اسم المبادرة 
 رقمكما يجب ذكر تحت االسم  .[SEEDIGأوروبا  شرق جنوب لمنطقة اإلنترنت حوكمة حول الحوار

اإلنترنت(، التاريخ وسنة  معّينة )مثاًل منتدى كولومبيا الوطني الثاني لحوكمةالسنة الخالل  االجتماع السنوي
 )مثاًل اسم مركز المؤتمر، اسم الجامعة الخ.( االجتماع، وعنوان مكان االجتماع

 أن يبدأ التقرير بملّخص عن المضمون وبقسم تمهيدي. ويجوز 



ة ، ويشير إلى السنة التي تّم فيها إنشاء المبادر على القسم التمهيدي أن يذكر وصًفا موجًزا عن تاريخ المبادرة
. كما يوصى بإعادة صياغة أهداف المبادرة الرئيسية والمبادئ إضافة إلى عدد االجتماعات السنوية المنّظمة

 األساسية التشغيلية في التقرير السنوي. 

فرق تنظيم أصحاب المصلحة المتعددين مع ذكر  تكوينوفي النهاية يجوز اختتام هذا الجزء بوصف 
 جتماع المحّدد الذي ترفع المبادرة تقريًرا بخصوصه. األعضاء المعنيين في اال

إّن التفاصيل عن أعضاء فرق التنظيم يجب أن تشمل: االسم الكامل، االنتساب إلى المنظمات، ومجموعات 
 أصحاب المصلحة. 

 سنوي.االجتماع التنظيم ل التحضيرية عمليةلوبعد ذلك يمكن أن يوّفر التقرير نظرة شاملة عن النقاط الرئيسية ل

 ويتّم اختتام هذا القسم التمهيدي بموقع إلكتروني وعنوان بريد إلكتروني. 

 

 تقرير العملية التحضيرية (1

يجب أن يحّدد التقرير النقاط الرئيسية للعملية التحضيرية لتنظيم االجتماع السنوي. ويجوز ذكر جدول 
 زمني للعملية التنظيمية في بداية هذا القسم. 

 يلي:ويوصى بتفصيل ما 

 سائل التي تّمت عدد االجتماعات التي عقدتها فرق التنظيم األساسية وما هي المواضيع أو الم
  مناقشتها.

 جدول أعمال  لوضعمن أجل جمع مدخالت  للحوكمة المجتمع االشملكيف تّم االتصال ب
 االجتماع؟

ة التي نّظمت مع مجموعات مختلفة من ي( سجاًل بعدد االجتماعات الرسم1يوّفر القسم األّول )النقطة 
( على وجه الخصوص مهّمة جدًّا كونها تحتاج إلى شرح 2أصحاب المصلحة. أّما القسم الثاني )النقطة 

وكما شرحنا سابًقا، إّن . مجموعة أشملكيفّية تنظيم المبادرة لجدول أعمال االجتماع الذي يشمل حاجات 



نظيم أصحاب المصلحة المتعددين عبر موقع المبادرة اإللكتروني االستشارات العامّة تجريها عادة فرق ت
 وقائمة )قوائم( العناوين الرسمية وحسابات مواقع التواصل االجتماعي. 

موضوع االستشارات العامة والنتائج المرجّوة والمنهجّية المطّبقة والنتائج ويوصى بإعطاء ملّخص يعكس 
 يقها الحًقا. المحققة وطرق استخدام النتائج و/أو تطب

 تقرير حول يوم )أّيام( االجتماع (2
في ما يتعّلق بحدث االجتماع )االجتماعات( السنوي)ة( بحد ذاته )ها(، على التقرير أن يقّدم جدول أعمال 

وأنواعها ومعلومات مفّصلة عن المقّدم )االسم  جلساتالاالجتماع الكامل ويعكس جدول العمل الزمني وأسماء 
 (. الكامل واالنتساب

ويجوز أن يكون للقسم التالي أقسام فرعية تعكس ملّخص التقرير الموجز في كل واحدة من الدورات )ويقّدم 
األقسام في نهاية كّل دورة إلى لجنة التنظيم( يذكر على ماذا رّكزت المحادثة وما كانت النتائج النهائية. على 

وانتسابهم )انتساباتهم( والبلدان حيث تتواجد المؤسسات  الجلساتالفرعية أن تذكر في البداية أسماء مقّدمي 
 التي يمّثلونها. 

 إّن هذه الملّخصات الموجزة تذكر مفهوم المحادثة والنقاط األساسية والرئيسية التي أثيرت. 

األساسية والمساهمة في تنظيم التقرير  استيعاب الرسائلمقررين للمساعدة على  مبادراتالـتعّين الكثير من 
 فرق التنظيم.  مجموعةنهائي. وقد تكون هذه طريقة فعالة جدًّا لتوسيع نطاق مشاركة أعضاء ال

ال يتجّزأ من  اأصبحت جزءً  قدو  ،دورةوقد اعتمدت بعض المبادرات ممارسة إصدار رسائل ملموسة من كّل 
 التقرير.  

 وتفّضل األخرى تحديد النقاط األساسية الرئيسية التي أثارها كّل من المتحّدثين. 

على حسابات مواقع التواصل االجتماعي،  جلسةعلى نشاط كل  محدوًداانعكاًسا وتعطي بعض المبادرات 
  تّم الحصول عليها من الهاشتاغ الرسمي لكّل جلسة.  بحسب السجالت التي



رفاق النسخة الكاملة كملحق  وفي حال تّمت مشاركة أي مدخالت موثّقة خالل العروض، يوصى بإظهارها وا 
 للتقرير. 

عن بعد من خالل مداخالت مباشرة ترد من المشاركين في الموقع و  جلسةويجوز دعم التقارير الموجزة لكّل 
 ذات الصلة.قتباس أو ملّخص موجز في الحاالت على شكل ا ،يتدّخل مشاركون آخرونحين و 

 جلساتالن ع ن االجتماع)ات( الرسمي)ة( أو حّتىالتقرير عند اإلمكان صوًرا ع يضمّ  ب أيًضا أن ويج
 األساسية وورش العمل. 

 تقرير حول سجالت االجتماع (3
 يحتاج القسم المتعّلق بسجالت االجتماع إلى توفير معلومات تتعّلق بالعوامل التالية:

مع التقسيم بحسب مجموعات أصحاب المصلحة.  وعن بعدوقع مإجمالي عدد المشاركين الحاضرين في ال
وللحصول على معلومات أكثر دقة حول هذا األمر يوصى بتنظيم سجالت رسمية تستند إلى عدد الشارات 

 الموّزعة على المشاركين المسّجلين. 

ح بتقييم المناطق على توفير معلومات حول المعالم الجغرافية والسكانية للمشاركين تسم مبادرةالـويتّم تشجيع 
في توزيع المشاركين غير الممّثلة بالشكل المطلوب. وسيساعد هذا على توضيح ما إذا كان هناك مساواة 

 من منطقة/ مدينة معّينة.  نالقادميبحسب البلدان والمناطق، أو إذا كان هناك تركيز على المشاركين 

ومن المهّم عند جمع هذه الجنس  بحسب  بعدوعن ويجب أن يتضّمن تقسيًما لجميع المشاركين في الموقع 
 . ينجنستوازن بين المراعية لل ةالبيانات أن تكون المبادر 

 عند اإلمكان. بيانية ويجب توضيح السجاّلت الموصوفة أعاله باستخدام نصوص مدعومة برسوم 

وبعض صلة. ويجب اختتام التقرير بملّخص عن تعليقات المشاركين حول البرنامج ومعلومات أخرى ذات 
وفي الموقع، في  عن بعدتدير بعضها اجتماعات تقييمية و ، الدورةتلجأ إلى نموذج تعليقات عن  مبادراتالـ

وأخرى تطلق عملية التخطيط الخاصة بها للسنة الوقت الذي تعتمد أخرى على استطالع عبراإلنترنت. 
 " من عملية تنظيم السنة السابقة. المستقاةتعالج "الدروس  إضافة إلى دورةالقادمة 



وتستطيع المبادرات وبحسب طرق تجميع التعليقات أن توضحها بطرق مختلفة، مثاًل بتوفير ملّخص عن 
، مالءمة التي تمّثل ما تّمت مناقشته المالحظات األكثراقتباس مباشرة  جميع التعليقات التي وردتها و

 تي ُقّدمت، إلخ.القضايا/التحديات التي أثيرت، والحلول ال

 تقرير حول الميزانية    (4
 بالدعم الغير ماديالجهات الراعية واالعتراف  اعالنو  ة على التقرير أن يشرح بإيجاز كيفية تمويل المبادر 

 )مثل تقديم مكان لالجتماع مجاًنا(. 

على شكل جدول.  عنه تقريًرا  ترفع لجنة التنظيم االجتماع المعني الذيويجب تقديم نظرة شاملة عن ميزانية  
 عناصر الميزانية مع الكلفة المقّدرة والفعلية. كما يجب ذكر 

عن الجهات الراعية األساسية والمنّظمات  ذات الصلة يجب توفير أيًضا معلومات التعريف إضافة إلى ذلك
 الداعمة. 

 تفاصيل االتصال ومصادر معلومات االجتماع الرئيسية (5

 وخصوًصا:  تفاصيل االتصال الرئيسيةيجب توفير قسم تفصيلي حول 

  وني الرسمي/ صفحة الويب للمبادرة؛الموقع اإللكتر 
 عنوان البريد اإللكتروني الرسمي للمبادرة؛ 

  و/أو تفاصيل فتح الموقع اإللكتروني  بريديةقائمة عناوين 

  .معلومات حسابات مواقع التواصل االجتماعي الرسمية وتفاصيل الهاشتاغ الرسمي 

 

 يجب توفير قسم يتضّمن موارد متعّلقة باجتماع المبادرة السنوي ويحتوي على المعلومات التالية: 

  العالميموقع منتدى حوكمة اإلنترنت على رابط إلى التقرير على موقع المبادرة اإللكتروني و  

  وتسجيالت الفيديو والصور الجلساتجميع نصوص إلى موقع اإلنترنت حيث تتتوّفر روابط 



 جدول أعمال االجتماع برنامج روابط إلى 

 

II.  لغة التقرير والمهل 
 

 لغة التقرير  .1
 

 الرسمية. تمعاتهامجفي ما يتعّلق بلغة التقرير، تقّدم مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت تقاريرها في إحدى لغات 

اإلنترنت بالعمل الشامل على شكل تقرير رسمي فإّن العادة  ولكن، عند إبالغ المنتدى العالمي لحوكمة
ية بما أّن الهدف الرئيسي هو نكليز قرير إلى أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت باللغة اإلتالمتّبعة هي بتقديم ال

  فهم المضمون.  ياألشمل أن منتدى حوكمة اإلنترنت  جتمعمستطيع يأن 

 

 المهلة لتقديم التقرير .2
 

( أسبوًعا بعد التاريخ الذي انتهى فيه االجتماع، وعند 12بنشر النسخة النهائية للتقرير خالل )يوصى 
تدى العالمي لحوكمة اإلنترنت لكي تستطيع المبادرات توزيع المعلومات على ناإلمكان قبل اجتماع الم

ية لمّدة تصل إلى أسبوعين، . إّن مسوّدة نسخة التقرير يجب أن تكون متوّفرة للمناقشة العلنشملاألمجموعة ال
دراجها قبل نشر النسخة النهائية.    حيث تتّم مراجعة المدخالت وا 

منتدى حوكمة  ئالتقرير تقوم أمانة السر بمراجعته. وفي حال كان مطابًقا لمباد المبادرةوحين يقّدم منّسق 
عتراف بالمبادرة كواحدة من نت الرئيسية، تقوم أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت بإنجاز عملية االاإلنتر 

 وذلك الوطنية واإلقليمية األخرى IGFالمبادرات الرسمية لمنتدى حوكمة اإلنترنت وضّمها إلى مبادرات الـ
 نشر التقرير. ببإدراجها على موقعها االلكتروني و 



 

اإلنترنت اإللكتروني عليها أن تقّدم تحديثاتها  لكي تبقى المبادرات مدرجة على موقع منتدى حوكمةمالحظة: 
 NRIsالـالمنتظمة خالل السنة وترفع تقريرها بعد اجتماعها )اجتماعاتها( السنوي)ة(. ولكن ال تنّظم جميع 

أنشطتها على أساس سنوي ألسباب عديدة. وطالما أّن فرق تنظيم أصحاب المصلحة المتعّددين موجودة 
لمناقشة مواضيع ذات صلة تتعّلق بحوكمة اإلنترنت في منتدى فريد ألصحاب  اهعن حاجت المجموعةعّبر تو 

  على صفحتها. مدرجة ةالمتعددين، ستبقي أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت المبادر المصلحة 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 NIRsشبكة الـ

 

، مدرجة على صفحة خاّصة IGFإّن مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت المعترف بها رسميًّا من أمانة سّر الـ
على موقع منتدى حوكمة اإلنترنت اإللكتروني الرسمي. وفي حال كان أي صاحب مصلحة مهتمًّا بااللتزام 

مراجعة إن كان هناك أي مبادرة ذات صلة هو موقع منتدى بأي مبادرة معّينة، فأّول مكان يجب زيارته و 
 حوكمة األنترنت اإللكتروني. 

مرتين في الشهر لتنسيق ومتعّلقة باإلنترنت منتظمة  اجتماعات NRIsالـ، تدير على المستوى العالمي
تجّمعات وجًها لوجه في أي من االجتماعات الموّسعة   NRIsالـنشاطاتها العملية المشتركة. كما تنّظم 

اإلنترنت  ، واستشارات منتدى حوكمةالمتعلقة بحوكمة اإلنترنت )مثل المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت
المفتوحة واجتماعات المجموعة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعّددين أو اجتماعات منتدى حوكمة 

 اإلنترنت اإلقليمية(. 

في المنتدى العالمي السنوي  الدورةعلى  ترّكزعلى تنظيم نشاطات مخّصصة  NRIsالـكّل سنة تتعاون 
اإلنترنت لمناقشة قضايا موضوعية من مختلف وجهات النظر العالمية. إّن المعلومات ذات الصلة  لحوكمة

وتنشر على موقع منتدى حوكمة اإلنترنت اإللكتروني/  NRIsالـوالعالقة توّزع بانتظام عبر قائمة عناوين 
 .NRIsللـوصفحة الويب العائدة 

 ؟ة النترنتأمانة سّر منتدى حوكم من قبلكيف يتم االعتراف 
نفسها والمنّظمة وفق إجراءاته كما   IGFإّن جميع مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت التي تلتزم بمبادئ الـ

 توضح مجموعة األدوات هذه، مدرجة على موقع منتدى حوكمة اإلنترنت اإللكتروني. 

رسال المعلومات التالية إلى تنظيم مبادرة منتدى حوكمة اإلنترنت يجب إوبعد أن يقّرر أصحاب المصلحة 
 :NRIsبالـّر منتدى حوكمة اإلنترنت الخاّصة أمانة ساتصال نقطة 

 االسم الكامل للمبادرة؛ 



  فرقة التنظيم األساسية: األسماء الكاملة، انتساب ومجموعة أعضاء أصحاب  بتشكيلتفاصيل تتعّلق
اء ثالث مجموعات مختلفة من المصلحة. وكما تّم الشرح، يجب أن تتأّلف فرقة التنظيم من أعض

 أصحاب المصلحة؛ 

 الموقع اإللكتروني الخاص/ صفحة الويب الخاصة؛ 

 تفاصيل االتصال بمنّسق )ين( المبادرة؛ 

 بيان واضح بأّنه سيتّم تنظيم العمل التحضيري واالجتماع بحّد ذاته وفق مبادئ منتدى حوكمة 
ومتمّتع بصفة أصحاب المصلحة اإلنترنت وهي أن يكون: منفتًحا وشفاًفا وشاماًل وغير تجاري 

 ؛من القاعدة الى القمةو المتعّددين 

 تفاصيل عن الحدث تشمل الخدمات اللوجستية المتعّلقة بإطالق دعوة عاّمة لتقديم المدخالت؛ 

 لمادة والخدمات اللوجستية التنظيمية بعد الحدث تحتاج المبادرات إلى إرسال تقرير كامل يعكس ا
 ( االجتماع. تواريخ) وتاريخللعمل التحضيري 

 

ذا استوفت الشروط، تبادر بعملية متراجع أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت جميع ال علومات التي قّدمت وا 
 االعتراف.  

 
 

 

 

 

 

 



  األسئلة الشائعة
 [ على الصعيد الوطني والقليمي والشبابي NRIsمبادرات منتدى حوكمة النترنت ]

 ؟ NRISمن هي الـ .1
لمبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت الوطنية والشبه اإلقليمية واإلقليمية والشبابية. وهي هي مختصر  NRIsالـإّن 

إنترنت منّظمة على صعيد وطني في بلدان مختلفة، أو على صعيد إقليمي وشبه إقليمي  منتديات حوكمة
تشّكل الجغرافيا المعيار األساسي لتحديد المنطقة ولكن في بعض حيث بحسب حجم المنطقة الجغرافية 

 األحيان يكون المعيار اللغة والثقافة المشتركة. 

 

 ي منّظمة؟ وكيف ه NRIsالـما هي القواسم المشتركة بين  .2

إنها هو االلتزام بالقيم والمبادئ األساسية لمنتدى حوكمة اإلنترنت.  NRIsالـإّن الهدف المشترك لجميع 
 تساهم بالقضايا المتعّلقة بحوكمة اإلنترنت على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي. 

عمل ومن المتوّقع أن تحترم مبادئ وطرق  توافقتا ومستقلة في تنظيمها. ولكنه حيويةهي  NRIsالـإّن 
 وتشمل ،شفافة وشاملة وغير تجاريةو منفتحة  NRIsالـمنتدى حوكمة اإلنترنت الرئيسية. وبالتالي إّن 

مشاركة أصحاب المصلحة المتعّددين خالل كامل العملية التنظيمية لالجتماع )االجتماعات( السنوية، 
. واتفقت جميع األطراف من القاعدة الى القمةمع اتخاذ قرار  (ا)وخالل االجتماع )االجتماعات( بحد ذاته

 ووافقت أن تعمل على قدم المساواة ما يشّكل جانًبا فريًدا ولكن مهّم من منتدى حوكمة اإلنترنت.

 ؟ NRIsالـأين تتواجد  .3

في جميع أنحاء العالم في أكثر من أربعين بلًدا وخمس عشرة منطقة في أربع قارات  NRIsالـتتواجد 
قم بزيارة موقع منتدى حوكمة اإلنترنت اإللكتروني/  NRIsللـمختلفة. من أجل رؤية الموقع الجغرافي 

 .NRIsالـخريطة 



 ؟NRIsالـمن ينّظم اجتماع)ات(  .4

 .نفسه مجتمعلذلك اول المجتمعمنّظمة من قبل  NRIS الـإّن 
على الصعيد الداخلي إّن الجزء التنظيمي األكثر أهمية لمبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت هو وجود 

وجود ممّثلين من ثالث هو  يفريق تنظيم أصحاب المصلحة المتعددين حيث الشرط األساس
 حة.مجموعات أصحاب مصلحة على األقّل مع النية بالتطّور لضّم جميع مجموعات أصحاب المصل

ف كصلة بين المبادرة باإلضافة إلى ذلك هناك أيًضا جهة اتصال تقوم بدور االلتزام بالتصرّ 
إلى إنشاء  NRIsالـ. وتحتاج NRIsالـوالمجموعة األشمل وأمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت وشبكة 

تواصل حسابات مواقع الموقع إلكتروني واالحتفاظ بعنوان بريد إلكتروني عامل وتوفير الدعم ل
حوكمة اإلنترنت األشمل.  تمعمجالمعنية إضافة إلى  NRIsالـاالجتماعي بهدف بلوغ مجموعات 

تستوفي الشروط األساسية إلدراجها على موقع  NRIويتحّمل "المنسق" أيًضا مسؤولية ضمان أّن الـ
 .NRIالعمل المفتوحة العائدة للـ ويلبي دعوات اجتماعاتتقديم التقرير لجهة وينّسق  IGF NRIالـ

 ؟ قيد االنشاء NRIsالـ ما هي .5

أّول اجتماع لها لمنتدى حوكمة اإلنترنت. وبالتالي إّن أمانة سّر تعمل بلدان عديدة على إطالق 
وتدرجها  قيد االنشاءالمبادرات وتعترف ب NRIsمنتدى حوكمة اإلنترنت تشّجع المشاركة في شبكة الـ

إّن هذه المبادرات منّظمة على صفحات خاّصة على موقع منتدى حوكمة اإلنترنت اإللكتروني. 
 داخلًيا ولكنها لم تستوِف معايير تنظيم اجتماعات سنوية لمنتدى حوكمة اإلنترنت الخاّص بها. 

 ؟NRIsلـما هو عمل ا .6

استشارات مفتوحة وتطوير اجتماع سنوي لمنتدى حوكمة اإلنترنت بللقيام  تمعهامج NRIsتجمع الـ
قليمي.   الذي يعالج قضايا أساسية ذات اهتمام محلي وا 

من خالل اللجوء إلى أسلوب استشاري عملي بضّم جميع أصحاب المصلحة  NRIsوتسعى الـ
ى قدم المساواة على )الحكومات، المجتمع المدني، القطاع الخاص، المجموعة التقنية(، للعمل مًعا عل

 قضايا تتعّلق باإلنترنت.
ولوجستيات تنظيم الحدث )األحداث( جداول عمل شاملة تعكس حاجات المجموعة  NRIsتطّور الـ
، حيث ستجتمع المجموعات المختلفة ألصحاب المصلحة وتناقش قضايا تحتّل رأس (ة)السنوي



ويوصي  قّدمتها إليها مجموعاتها المعنية. جميع المدخالت التي أولوياتها مع األخذ بعين االعتبار 
للقيام بتحسينات في  التي يجب اتخاذها بعضها برسائل ونتائج لحلول محتملة وللخطوات التالية

 المجاالت المتعلقة بحوكمة اإلنترنت. 
 : كيف أستطيع تنظيم مبادرة منتدى حوكمة النترنت؟يوجد منتدى لحوكمة االنترنت في بلديال  .7

إّن الخطوة األولى لتنظيم مبادرة منتدى حوكمة اإلنترنت هي االتصال بأمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت 
ستساعد في  NRIsبالـأمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت الخاّصة  في تصالاال نقطة. إّن ومراجعة هذا الدليل

ات التي يجب اتباعها إضافة إلى توفير شرح كيفية البدء، مع إعطاء تفاصيل عن المعايير األساسية واإلجراء
 تتمّتع بخبرة أوسع وتقدم النصح حول كيفية تحسين عملية التنظيم وتسريعها.  NRIsأمثلة ملموسة من 

من المهّم جمع مجموعة األفراد المهتمين القادمين على األقّل من ثالث مجموعات مختلفة ألصحاب 
 المصلحة وذلك للمباشرة بالعملية. 

 باستثناء تنظيم واحدة؟ NRIsطريقة أخرى لاللتزام مع الـ هل هناك .8

مرتين في الشهر اجتماعات متعّلقة باإلنترنت منتظمة ومفتوحة  NRIsبالتأكيد. على الصعيد العالمي تنّظم الـ
 للجميع بهدف تنسيق نشاطاتهم العملية المشتركة.

 تماعات حوكمة اإلنترنت المهّمة. تجّمعات مفتوحة وجًها لوجه خالل أي من اج NRIsكما تنّظم الـ

كّل سنة دورات خاّصة مرّكزة خالل االجتماع السنوي لمنتدى حوكمة اإلنترنت وتناقش قضايا  NRIsتنّظم الـ
ما بين أساسية من وجهات النظر العالمية المختلفة. كما أّنها تساهم بانتظام بعمل منتدى حوكمة اإلنترنت 

 الدورات. 

حيث تتّم مشاركة  NRIs، اشترك بقائمة عناوين الـNRIsع بأحدث نشاطات عمل الـولكي تبقى على اّطال
 جميع المعلومات ذات الصلة. 

 المشتركة مفتوحة للجميع.  NRIsإّن جميع نشاطات الـ



وتدرجها على موقعه  حوكمةالـكيف تعترف أمانة سّر منتدى حوكمة النترنت بمبادرات  .9
 اللكتروني؟

وتدرجها على موقعه اإللكتروني يجب تقديم  حوكمةلكي تعترف أمانة سر منتدى حوكمة اإلنترنت بمبادرة 
 بيان خّطي إلى أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت يلّخص المعلومات األساسية التالية:

 االسم الكامل للمبادرة؛ 

 النتسابات وأعضاء مجموعة تفاصيل تتعّلق بتكوين فريق التنظيم الرئيسي: األسماء الكاملة وا
 أصحاب المصلحة.

 موقع إلكتروني خاص/ صفحة ويب خاّصة؛ 

 تفاصيل االتصال بمنسق)ين( المبادرة؛ 

  بيان واضح بأّنه سيتّم تنظيم العمل التحضيري واالجتماع بحّد ذاته وفق مبادئ منتدى حوكمة
ع بصفة أصحاب المصلحة اإلنترنت وهي أن يكون: منفتًحا وشفاًفا وشاماًل وغير تجاري ومتمتّ 

 ؛يعتمد في القرار مبدأ من القاعدة الى القمةو المتعّددين 

 تفاصيل عن االجتماع السنوي بما في ذلك لوجستيات التنظيم؛ 

  بعد الحدث تحتاج المبادرات إلى إرسال تقرير كامل يعكس المادة والخدمات اللوجستية التنظيمية
 للعمل التحضيري وتاريخ )تواريخ( االجتماع. 

 

 

 

 



 IGF NRIsاالتصال بالـ

 IGFعلى صفحة خاّصة على موقع ال NRIsتحتفظ أمانة سّر منتدى حوكمة اإلنترنت بالئحة جميع الـ 
 .IGFاإلنترنت بأي من مبادرات الـكمة و حاإللكتروني. وسوف تصلك أمانة سّر منتدى 

 

 موقع منتدى حوكمة النترنت اللكتروني:

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

 

 حوكمة النترنت: عنوان البريد اللكتروني ألمانة سّر منتدى

igf@unog.ch 

 

 :NRIsانضم إلى قائمة عناوين الـ

http://mail.intgovforum.org/mailman/listinfo/igfregionals_intgovforum.org 
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