
2015ددعووةة للمشارركة في منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت لعامم   
 

) هھھھوو ساحة نقاشيیة ألصحابب االمصلحة االمتعددددةة لمناقشة قضايیا IGFمنتددىى حووكمة ااإلنتررنتت (
حووكمة ااإلنتررنتت. ووهھھھوو مفتووحح لكلل منن يیررغبب في االمشارركة. وومنن االمقرررر أأنن يیتمم عقدد منتددىى 

نووفمبرر  13إإلى  10 يیلل في االفتررةة مننفي جووااوو بيیساوو في االبرراازز 2015حووكمة ااإلنتررنتت لعامم 
2015.  

 
وويیناقشش منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت بشكلل أأساسي جلساتت ووررشش االعملل االتي يینظظمهھا مجتمع 

 30ااإلنتررنتت ألصحابب االمصلحة االمتعددددةة. وواالددعووةة لتلقي ااالقتررااحاتت مفتووحة منن ااآلنن ووحتى 
هھھھذذاا االمووعدد ال يیمكنن . (االررجاء مالحظظة أأنن ااالقتررااحاتت االتي يیتمم إإررسالهھا بعدد 2015ماررسس 
قبوولهھا).  

 
نمووذذجج تقدديیمم ووررشة االعملل  

-2015-proposals/igf-http://www.intgovforum.org/cms/workshop
template-form-ionsubmiss-proposal-workshop  

 
هھھھذذاا االعامم٬، قامتت االمجمووعة ااالستشارريیة ألصحابب االمصلحة االمتعددددةة بإضفاء بعضض االتغيیيیررااتت 
االهھامة على عمليیة ااقتررااحح ووررشة عملل. ووهھھھذذهه االتغيیيیررااتت مضمنة في االقائمة االتاليیة االمكوونة منن 

في عناصرر يیجبب على كلل مقددمم ااقتررااحح لووررشة عملل لمنتددىى حووكمة ااإلنتررنتت أأخذذهھھھا  10
ااالعتبارر. يیجبب على مقددمي ااقتررااحاتت ووررشش االعملل قررااءةة هھھھذذهه االعناصرر باإلضافة إإلى ثالثة 

-ووثائقق مساعددةة أأخررىى  مخطططط تنسيیقاتت  ٬،االتووجيیهھاتت االخاصة باقتررااحح ووررشة عملل 2015 
ووتقيیيیمم ووررشش عملل االمجمووعة ااالستشارريیة ألصحابب االمصلحة عمليیة مررااجعة وو ٬،االجلساتت

- "MAGاالمتعدددديینن " ".IGFقبلل بددء االعملل في ااقتررااحح ووررشة عملل منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت "   
 

" IGFعناصرر يیجبب على مقددمي ااقتررااحاتت ووررشش عملل منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت " 10هھھھناكك 
أأخذذهھھھا في ااالعتبارر  

 
حثث االمجمووعة ااالستشارريیة ألصحابب االمصلحة ااستخدداامم تنسيیقق جدديیدد للجلساتت. سووفف تب .1

االمتعددددةة عمنن يیستخددموونن تنسيیقاتت جدديیددةة وومبتكررةة لتشجيیع االمززيیدد منن االتنووعع ووتفاعلل االمشارركيینن. 
مناقشاتت االمجمووعاتت االمنفصلة٬، االمناظظررااتت٬، االموواائدد االمستدديیررةة٬، االشخصيیاتت االمتشابهھة٬، 

ووررشش االعملل. وويیمكنكك كذذلكك ااقتررااحح االجلساتت االسرريیعة٬، جميیعهھا خيیاررااتت متاحة هھھھذذاا االعامم لجلساتت 
االتقليیدديیة٬،  االنقاشش جلساتتاالتنسيیقق االخاصص بكك للجلسة. ووتكوونن هھھھذذهه االتنسيیقاتت مووجووددةة إإلى جانبب 
).7وواالتي تتططلبب ااالقتررااحاتت االخاصة بهھا تقدديیمم بيیانن بالخلفيیة (اانظظرر االررقمم   

 
 أأررسلل ااقتررااحكك حتى إإذذاا كانتت هھھھذذهه هھھھي تجرربتكك ااألوولى مع منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت .2
"IGF أأفضليیة لمنن يیتقددمم باقتررااحح ووررشة عملل للمررةة ااألوولى٬، ووهھھھذذاا ". أأثناء عمليیة االتقيیيیمم٬، يیتمم منح

".IGFبغررضض االتررحيیبب بأصووااتت جدديیددةة في مناقشاتت منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت "  
 

: يیتمم منح أأفضليیة وواالددوولل ااألقلل نمووااً  تنبيیهھ لمقددمي ااالقتررااحاتت منن االددوولل االناميیة .3
دداانكمم٬، ووذذلكك إلضفاء االمززيیدد منن االتنووعع على منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت لالقتررااحاتت االمقددمة منن بل

"IGF."  
 



كنن ووااضًحا فيیما يیتعلقق بسببب عقدد االجلسة ووكيیفيیة عقددهھھھا. فمنن ااألهھھھميیة بمكانن أأنن تكوونن  .4
ووااضًحا فيیما يیتعلقق بقضيیة حووكمة ااإلنتررنتت االتي ستتناوولهھا االجلسة ووكيیفيیة مناقشتهھا.   

o مم ووصفف ووااضح لقضيیة حووكمة ااإلنتررنتت لماذذاا: في ااالقتررااحح االخاصص بكك٬، قددّ  
االتي تمم تصميیمم جلستكك لمناقشتهھا ووتحليیلهھا.   

o كيیفف ذذلكك: ثمم ااشررحح كيیفف يیتمم تناوولل االمشكلة منن خاللل تنسيیقق االجلسة. على  
"٬، االنسيیاننفي حقق االسبيیلل االمثالل٬، إإذذاا كانتت االجلسة عباررةة عنن مناظظررةة حوولل "

سيیتمم مناقشتهھ وواالنقاطط االررئيیسيیة للمناقشاتت ووووجهھاتت ااشررحح جانبب االمشكلة االذذيي 
االنظظرر االتي سيیتمم ططررحهھا وومناقشتهھا. باإلضافة إإلى ذذلكك٬، قددمم جددوولل أأعمالل 
االمناظظررةة٬، بما في ذذلكك االووقتت االمحدددد ألططرراافف االمناظظررةة وومدديیرر االمناظظررةة 

وواالحضوورر.  
 

. حدددد ددقيیقة 90أأوو  ٬60، 30تستمرر جلساتت االعملل لمددةة لجلستكك.  ةاالمناسب االمددةةااخترر  .5
االفتررةة االززمنيیة ااألنسبب لجلستكك. على سبيیلل االمثالل٬، إإذذاا كنتت تررغبب في ططررحح عررضض تقدديیمي 

ددقيیقة ستكوونن مناسبة منن حيیثث االمددةة  30مووجزز حوولل مووضووعع ما٬، فإنن جلسة سرريیعة مددتهھا 
وواالتنسيیقق. مناقشاتت لجانن االخبررااء تحتاجج ألووقاتت أأططوولل. الحظظ أأنن االتنسيیقاتت االمختلفة لهھا فتررااتت 

.هھھھناجع االتنسيیقاتت مختلفة. رراا  
 

 ٬،منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت هھھھوو عباررةة عنن دداائررةة نقاشش عالميیة :خططة االمشارركة عنن بعدد .6
لعامم٬، سووفف تووجهھ ووفي هھھھذذاا اا. عنن بعدداالمنتددىى أأنن يیشارركوواا  للذذيینن لمم يیتمكنوواا منن حضوورروويیمكنن 

" ااهھھھتماًما خاًصا للمشارركة عنن  MAGاالمجمووعة ااالستشارريیة ألصحابب االمصلحة االمتعددددةة "
. تعيیيینن ووسيیطط جلسة لهھمموو بعدد٬، وولذذاا عليیكك االتأكدد منن تووفيیرر متططلباتت ااستضافة االمشارركيینن عنن بعدد
كك قاموواا بعملل "نقططة وويیمكنكك االتحققق مما إإذذاا كانن أأعضاء مجمتع ااإلنتررنتت في منططقتكك أأوو بلددت

تجمع للمشارركيینن عنن بعدد"٬، ووتابع ااألمرر معهھمم.  
 

٬، بيینما هھھھي ااختيیارريیة للجلساتت ااألخررىى. االتقليیدديیة االنقاششبيیاناتت االخلفيیة مططلووبة لجلساتت  .7
" متططلباتت خاصة باقتررااحاتت MAGقددمتت االمجمووعة ااالستشارريیة ألصحابب االمصلحة االمتعددددةة "

بيیانن بالخلفيیة. ررااجع  االنقاششقتررااحاتت جلساتت وويیجبب أأنن تشتملل اا. االنقاششجلساتت تنسيیقق 
االتووجيیهھاتت االخاصة بهھذذاا االبيیانن هھھھنا.  

 
كافة جلساتت ووررشش االعملل لهھذذاا االعامم تتططلبب مقرررر إلعدداادد تقرريیرر مووجزز  قمم بتعيیيینن مقرررر. .8

" في مووعدد ال IGFعملل االجلسة. يیجبب إإررسالل االتقارريیرر إإلى سكررتارريیة منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت "
". ووفي حالة عددمم تقدديیمم تقرريیرر٬، لنن IGFدد منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت "يیتجاووزز أأسبووعيینن بعدد عق

يیسمح لصاحبب ااقتررااحح ووررشة االعملل بتقدديیمم ااقتررااحح ووررشة عملل في االمنتددىى االقاددمم.  
 

تتفهھمم  ال يیحتاجج االمشارركيینن/االمتحددثيینن لتأكيیدد حضووررهھھھمم في مررحلة ااالقتررااحاتت. .9
بب أأنن تتمم مططالبة االمشارركيینن في االمجمووعة ااالستشارريیة ألصحابب االمصلحة االمتعددددةة أأنهھ منن االصع

االجلسة بتأكيیدد حضووررهھھھمم إإلى منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت في مررحلة تقدديیمم ااالقتررااحاتت٬، وولذذاا تقرررر أأنن 
يیكوونن تأكيیدد االحضوورر ليیسس ضرروورريًیا. ووااألكثرر أأهھھھميیة منن ذذلكك هھھھوو ووصفف االددوورر االذذيي منن االمقرررر 

عررضض متحددثث ووااحدد أأنن يیلعبهھ كلل مشارركك/متحددثث في ووررشة االعملل (على سبيیلل االمثالل٬، سووفف يی
االخبررةة االتقنيیة في ما يیتعلقق بالمشكلة٬، بيینما يیناقشش متحددثث آآخرر ااالعتباررااتت ااالقتصادديیة للمشكلة)  

 



10. يیررجى ااالتصالل بسكررتارريیة منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت ااتصلل بنا إإذذاا ااحتجتت للمساعددةة.  
كانتت لدديیكك أأيي أأسئلة بخصووصص تقدديیمم  إإذذاا >unog.chigf[at]على االبرريیدد ااإللكتررووني <

ااالقتررااحاتت.   
 

ووفي االنهھايیة٬، ال تنسى أأنكك لستت في حاجة لتنظظيیمم ووررشة عملل أأوو االمشارركة فيیهھا للمشارركة في 
منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت. وواالددعووةة مفتووحة لكلل أأصحابب االمصلحة للمشارركة في ااالجتماعع في 

بالمنتددىى على االمووقع  االبررااززيیلل. يیمكنكك ااالططالعع على كافة االمعلووماتت االخاصة
http://www.intgovforum.org/cms/.  

 
 

- - االنهھايیة   
 
 


