منتدى حوكمة اإلنترنت
المبادرات الوطنية واإلقليمية وشبه اإلقليمية والشبابية

منتدى حوكمة اإلنترنت ) (IGFهو عبارة عن منصة عالمية ألصحاب المصلحة
المتعددين تسهل مناقشة قضايا السياسة العامة المتعلقة بإدارة اإلنترنت .نشأ منتدى
حوكمة اإلنترنت كأحد أهم نتائج مؤتمر القمة العالمية لألمم المتحدة المعني بمجتمع
المعلومات) (WSISالذي طلب رسميًا من األمين العام لألمم المتحدة إطالق المنتدى في  18يوليو  2006كمنتدى متعدد
األطراف وديمقراطي وشفاف إلجراء مناقشات حول قضايا إدارة اإلنترنت.
من الناحية التنظيمية ،يتم دعم منتدى حوكمة اإلنترنت من قبل أمانة المنتدى ،التي تديرها إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية باألمم المتحدة ) (UN DESAبينما يتم تطوير برنامج االجتماع السنوي لمنتدى حوكمة اإلنترنت من قبل
اللجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين )(MAGلمنتدى حوكمة اإلنترنت والتي يتم تعيينها سنويًا من األمين
العام لألمم المتحدة.
حتى اليوم ،استضافت حكومات مختلفة 1خمسة عشر اجتماعا ً سنويا ً لمنتدى حوكمة اإلنترنت .وستستضيف حكومة بولندا
االجتماع السنوي لعام  2021للمنتدى في كاتوفيتشي في الفترة من  6إلى  10ديسمبر .2من المقرر أن تستضيف حكومة
إثيوبيا منتدى حوكمة اإلنترنت  2022بينما تستضيف حكومة اليابان منتدى حوكمة اإلنترنت  2023و االتحاد الروسي
منتدى  .2025لم يتم تأكيد مضيف  IGF 2024بعد.
مسار عملية المنتدى
ينظم منتدى حوكمة اإلنترنت كمسار سنوي بما في ذلك االجتماعات التحضيرية واألنشطة بين الدورات .في كل عام،
يجمع المنتدى السنوي أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم لمناقشة بعض أكثر قضايا حوكمة اإلنترنت إلحا ًحا .يمثل
المشاركون الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع التقني والمجتمع المدني .يتم تطوير برنامج
االجتماع بشكل تفاعلي من خالل المشاركة النشطة لجميع أصحاب المصلحة المهتمين.
في الفترة بين انعقاد اجتماعين سنويين ،يعمل المجتمع على العديد من األنشطة الموضوعية ويناقشها خالل االجتماع
السنوي التالي للمنتدى .وتشمل هذه عادة ً منتديات أفضل الممارسات والتحالفات الديناميكية وشبكات السياسة التي تركز
على قضية معينة تتعلق بإدارة اإلنترنت .يتم تطوير عملهم أيضًا من خالل المشاورات العامة مع المجتمع ويدعى الجميع
للمساهمة.

افتتاح منتدى  2019في برلين من قبل األمين العام لألمم المتحدة والمستشارة األلمانية

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/funding
https://www.intgovforum.org/multilingual/
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مبادرات منتدى حوكمة اإلنترنت الوطنية واإلقليمية وشبه اإلقليمية والشبابية

موجز عن NRIs
< ما هو دور  NRI؟
<لماذا التعامل مع NRI؟
<كيف تشارك؟

على مر السنين ،ألهم منتدى حوكمة اإلنترنت لجان أصحاب المصلحة المتعددين من مختلف البلدان والمناطق إلطالق
عمليات منتدى حوكمة اإلنترنت وطنية وإقليمية ،مشابهة إلجراءات وعمليات منتدى حوكمة اإلنترنت .تركز هذه
المبادرات الوطنية واإلقليمية )(NRIsعلى تسهيل الحوار والتعاون بشأن قضايا سياسة اإلنترنت ذات األهمية القصوى
لمجتمعاتهم.
على الرغم من كونها عضوية ومستقلة ،تعمل ال  NRIوفقًا للمبادئ الرئيسية لمنتدى حوكمة اإلنترنت ،مما يعني أن
تخطيط وتنظيم اجتماعاتهم السنوية الشبيهة بمنتدى حوكمة اإلنترنت ،باإلضافة إلى جميع األنشطة بين الدورات ،يتم
إجراؤها في إطار مفتوح واستشاري ومنطلق من القاعدة من قبل فريق أصحاب المصلحة المتعددين ألغراض غير
تجارية .يتم االعتراف من قبل أمانة  IGFالعالمي بالمبادرة الجديدة كما تسهل هذه االمانة تنسيق العمل الجماعي والتعاون
بين مختلف المبادرات.
حتى اليوم ،هناك أكثر من  NRI 137مبادرة معترف بها من قبل أمانة IGF
▢ المبادرات الشبابية

▢ المبادرات االقليمية

▢ المبادرات الوطنية

تنشئ ال  NRIمنصات مفتوحة وشاملة إلشراك أصحاب المصلحة من جميع الخلفيات ،من الحكومات والمنظمات الدولية
والحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات الفنية.
من خالل المشاورات العامة مع المجتمع األوسع ،يقومون بتحديد القضايا ذات األولوية في حوكمة اإلنترنت والتأكد من
إدراجها في جدول أعمال المناقشة الخاص بهم.
يشارك حوالي  150من أصحاب المصلحة في اجتماعات  IGFالوطنية سنويًا ،بينما ترحب منتديات  IGFاإلقليمية وشبه
اإلقليمية بأكثر من  300مشارك.

من هم أصحاب المصلحة المنتسبون لل NRI؟
األفراد والمنظمات من مختلف مجموعات وأنشطة أصحاب المصلحة ،من أجزاء مختلفة من البلد و  /أو منطقة ينضمون
لنشاط ال .NRIنماذج المشاركة مختلفة ويمكن أن تتعلق بالعضوية الرسمية في اللجنة االستشارية ألصحاب المصلحة
المتعددين لل NRI؛ أو المشاركة النشطة في الفعاليات التي تديرها اللجنة مثل أدوار منظمي الجلسة أو المقررين أو
المتحدثين والخبراء .بشكل توضيحي ،كمثال يمكن أن تتكون مجموعة أصحاب المصلحة المعنيين من:
المجتمع المدني:

القطاع الخاص:

المنظمات غيرالحكومية
المدارس والجامعاتالمؤسسات األكاديميةوالبحثية

 المؤسساتالشركاتالبنوكالصناعاتإلخ…

إلخ…
عمليات ال NRI
 تعاون مختلف أصحابالمصلحة على قدم المساواة -
الحكومات:
الوزاراتالمنظمات الحكوميةالدولية
البرلماناتالهيئات الرقابيةوالحماية
إلخ…

المجتمع التقني:
المهندسينمزودو خدمات اإلنترنتالمنظمينالمسجلين والسجالتالمؤسسات الفنيةاألكاديمية والبحثية
إلخ…

لماذا التعامل مع ال NRI؟
اإلنترنت واسع االنتشار .أصبحت خدماته وأدواته مدمجة بشكل متزايد في حياة الناس وتتقاطع مع حقوقهم وحرياتهم.
عالوة على ذلك ،يتزايد تأثيره على االقتصاد العالمي كل يوم .إضافة ذلك إلى الطبيعة المعقدة لإلنترنت ،يحتم مشاركة
الجميع في إدارته -بد ًءا من أولئك الذين يفهمون عملياته الفنية ،إلى أولئك الذين يفهمون الجوانب السياساتية.
من خالل االنخراط في عمليات  ،NRIيمكن ألصحاب المصلحة:
✓ مقابلة خبراء من خلفيات مختلفة في إدارة اإلنترنت :الحكومات والمنظمات الدولية والحكومية الدولية والمجتمع
المدني والمجتمعات الفنية والقطاع الخاص
✓ فهم قضايا وطلبات السياسة الرقمية لمجتمعهم
✓ التعلم من تجارب البلدان األخرى للسياسات الجيدة والتجارب السيئة وتحسين النظم المحلية
✓ بناء الثقة مع الناس من خالل التواصل ومناقشة الشؤون التي تهمهم

ال  NRIوالبرلمانات :التعلم من الممارسات الجيدة لمبادرات NRIs

تشكل اللجنة المنظمة لـ  IGFكينيا ،والمكونة من أصحاب المصلحة المتعددين من
خلفيات مختلفة ،رابطة من المعرفة الشاملة لإلنترنت ،من جوانبه التكنولوجية
والسياساتية ،فضالً عن أثاره االجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية .إن فهم جميع الجوانب أمر بالغ األهمية للنظر في
كافة أوجه اإلدارة المحتملة لإلنترنت .هذا هو السبب في أن بعض الكيانات التشريعية ،في إطار جهودها لمناقشة واتخاذ
قرار بشأن حوكمة اإلنترنت ،تلجأ إلى مصادر المعرفة هذه للحصول على المشورة .على سبيل المثال ،يتعاون البرلمان
الوطني الكيني ،من خالل مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ،بشكل وثيق مع منتدى حوكمة اإلنترنت الوطني الكيني.
يساعد هذا التعاون البرلمان على:
• فهم أولويات حوكمة اإلنترنت لشعب كينيا
• ممارسة المساءلة تجاه الناس ،من خالل الوصول إلى المجتمع المحلي عن طريق  IGFكينيا
• التعرف على المزيد في مجال حوكمة اإلنترنت من مختلف الجوانب الهامة
• اختبار التشريع المقترح قبل اعتماده رسميًا لوضع نماذج دقيقة للعواقب وتخفيف األضرار المحتملة
من خالل المشاركة النشطة في المناقشات السنوية لمنتدى حوكمة اإلنترنت الكيني التي يتم تيسيرها بين جميع أصحاب
المصلحة من مختلف أنحاء البالد ،يتم إستلهام وتوفير المعلومات ألجندة حوكمة اإلنترنت في البرلمان .على سبيل المثال،
تم سن قانون حماية البيانات بعد أكثر من ثماني سنوات من التعاون المستمر وبعد حصول حوادث تتعلق باألمن السيبراني،
وذلك بفضل ،من بين عوامل أخرى ،التعاون الموضوعي المتواصل بين أعضاء البرلمان مع  IGFالكيني ومدرسته
لحوكمة اإلنترنت.

عزز منتدى حوكمة اإلنترنت شبه اإلقليمي لجنوب شرق أوروبا )(SEEDIGأشكال التعاون مع
البرلمانات في المنطقة .على سبيل المثال ،عقد اجتماع  SEEDIG 2018تحت رعاية رئيس
الجمعية الوطنية لسلوفينيا (الدولة المضيفة لالجتماع) .مكنت هذه الرعاية أيضًا  SEEDIGمن المساهمة في أنشطة البعد
البرلماني لعملية التعاون في جنوب شرق أوروبا .في عام  ، 2019عندما عقدت  SEEDIGاجتماعها السنوي في
رومانيا ،عملت اللجان البرلمانية المخصصة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في غرفتي البرلمان الروماني (مجلس
الشيوخ ومجلس النواب) كشركاء مؤسسيين.
خدمت أشكال التعاون المذكورة غرضًا مزدو ًجا:
• ضمان التمثيل البرلماني في أنشطة SEEDIG
• زيادة وضوح عمليات  IGFوأشكال أصحاب المصلحة المتعددين لحوكمة اإلنترنت داخل الهيئات البرلمانية

المسار البرلماني في االجتماع السنوي لمنتدى حوكمة اإلنترنت
يجمع االجتماع السنوي لمنتدى حوكمة اإلنترنت أعضاء
البرلمانات من مختلف أنحاء العالم على طاولة واحدة لتبادل
وجهات النظر حول موضوع ذات االهتمام المشترك .تعتبر
مشاركة أعضاء البرلمانات من خالل منتديات حوكمة
ً
ممتازا لفهم العملية
اإلنترنت الوطنية واإلقليمية تحضيرا
وإلحضار مدخالت محددة بشأن المسائل الجوهرية من
مجتمعات أصحاب المصلحة المتعددين على المستويين
الوطني أو اإلقليمي ،إلى المستوى العالمي لحوكمة
اإلنترنت.

جلسة برلمانية عن بعد في IGF 2020

عادة ما يتم تنظيم المسار البرلماني في المنتدى العالمي لحوكمة االنترنت بشكل تعاوني بين إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية باألمم المتحدة (  (UN DESAمع أمانة  ، IGFواالتحاد البرلماني الدولي ( (IPUوالبلد المضيف.

تؤكد خطة التنمية المستدامة لعام  2030على إمكانات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والترابط العالمي لتسريع التطور البشري ،وسد الفجوة الرقمية
وتطوير مجتمعات المعرفة ،كما يفعل االبتكار العلمي والتكنولوجي عبر مجاالت متنوعة مثل الطب والطاقة .3تعتمد هذه
اإلمكانات على السياسات الرقمية الجيدة ،التي تمثل أولوية لمسارات منتديات حوكمة اإلنترنت الوطنية واإلقليمية
والشبابية .إن دور البرلمانات الوطنية ،وكذلك الحكومات والمؤسسات العامة أمر أساسي 4في هذه الرحلة نحو تحقيق
أهداف التنمية المستدامة والوصول الى التنمية المستدامة .هذا الهدف الكبير المتمثل في تحويل عالمنا على المدى الطويل
هو السبب األهم للمشاركة النشطة للبرلمانات والحكومات ضمن أصحاب المصلحة المتعددين لل .NRI

ابقى على تواصل!
اتصل بأمانة ال IGFواستكشف المشاركة مع NRIو 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

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
Ibid.
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