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: معرفة ما الذي تتوقعھ 1  

منتدى حوكمة اإلنترنت عبارة عن فعالیة محایدة یمكن ألصحاب المصلحة 
المھتمین باإلنترنت ومستقبلھ خاللھا مشاركة أفكارھم حول مسائل تطویر 

اإلنترنت والسیاسات الخاصة بھ على قدم المساواة.  خالل سیرك في الممر، قد 
في التشریع، أو تستمع إلى مناقشات بین صانعي السیاسات الحكومیة العاملین 

المھندسین الذین یطورون معاییر اإلنترنت المستقبلیة أو ممثلي شبكة التواصل 
االجتماعي التي تفضلھا أو نشطاء المجتمع المدني الذین یعّرضون حیاتھم 
العائلیة للخطر بسبب الحریات عبر اإلنترنت.  یتبادل الجمیع المعلومات 

ة) لمساعدتھم في معالجة المشاكل ووجھات النظر ویبنون الشبكات (البشری
المھمة بالنسبة لھم.    

 
قد یساعدك العلم ببعض مصطلحات منتدى حوكمة اإلنترنت في البقاء على 

) مجموعات DCإطالع.  على سبیل المثال یعني مصطلح االئتالفات الدینامیة (
غیر رسمیة تضم أعضاًء ینتمون لمجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة.  

ائتالفًا دینامیًا یرّكز كل منھا على مشكلة معیّنة.   15ما یقرب من وھناك 
ومعظمھا یكون منفتًحا على كل شخص مھتم بالمساھمة في المناقشات؛  یمكنك 

المطالبة باالنضمام إلى قائمة البرید اإللكتروني ألي ائتالف ینال اھتمامك.    
 

شأھا منتدى حوكمة ) ھي مجموعات عاملة أنBPFمنتدیات أفضل الممارسات (
اإلنترنت؛  ویُنتج كل منھا مستندات نتائج أفضل الممارسات في مجالھم المعیّن.    
 

ابحث عن دلیل االختصارات للجیب في األكشاك التي تدیرھا المنظمات 
المختلفة.   

 
. تكون محدد االختیار 2  

لتحقیق أقصى استفادة من أولى تجاربك في منتدى حوكمة اإلنترنت، یجب 
لیك التركیز على موضوع أو موضوعین تتمتع بخبرة فیھما أو یمثالن أھمیة ع

لبلدك أو منطقتك.  فالتركیز على عدد محدد من المواضیع یجنبك من الحمل 
الزائد ویساعدك في تنظیم وقتك.     

 
. التواصل مع مجتمع اإلنترنت المحلي لدیك 3  

قیمة تحققھا، وذلك  یضیف لك حضور منتدى حوكمة اإلنترنت العالمي أعلى
عندما تكون على علم بمسائل اإلنترنت على المستوى الوطني أو اإلقلیمي.  ابدأ 

من خالل التعرف على مبادرات حوكمة اإلنترنت ذات الصلة على موقع 
الموجود في نھایة ھذا  URLحوكمة اإلنترنت على الویب.  (راجع عنوان 
  الموارد ذات الصلة). الفیدیو للحصول على صفحة االرتباطات إلى 

 
ابحث عن نقاط االتصال واالجتماعات القادمة على مستوى البلد أو المستوى 

اإلقلیمي.  إذا كان ھناك اجتماع في منطقتك قبل منتدى حوكمة اإلنترنت، 
فحاول الحضور، سواء شخصیًا أو عن بُعد.  إذا لم یكن كال الخیارین ممكنًا، 

الخاصة باالجتماعات التي ُعقدت العام الماضي  فاقرأ األوراق أو المستندات 
على المستوى الوطني أو اإلقلیمي (على موقع منتدى حوكمة اإلنترنت على 

الویب) واعرف ما إذا كان بإمكانك التواصل مع األشخاص أو المنظمات عبر 
البرید اإللكتروني.  سیجعلك ھذا األمر أكثر اطالًعا على المسائل ذات العالقة 

ك فرصة اللقاء ببعض حضور منتدى حوكمة اإلنترنت العالمي مقدًما.  ویمنح  
 

. التخطیط لوقتك وترك مساحة اللتقاط األنفاس 4  

یؤدي بذل بعض الجھود المسبقة إلى تسھیل األمر بالنسبة لفھم المناقشات التي 
تدور في منتدى حوكمة اإلنترنت.  حاول تحدید موعد سفرك بحیث تتمّكن من 

، وھو الیوم الذي 0حضور فعالیة تقدیم اإلرشاد للمشتركین الجدد في الیوم 
مفیًدا للغایة.  یسبق البدء الرسمي لمنتدى حوكمة اإلنترنت، حیث یعد  

 
ألِق نظرة على جدول األعمال بمجرد نشره، وھو ما یكون قبل االجتماع 
بشھرین إلى ثالثة أشھر عادة.  ھناك أنواع عدید من الجلسات في منتدى 

حوكمة اإلنترنت.  قد تستغرق الجلسات الرئیسیة حتى ثالث ساعات ونصف، 
عادة ما تُعقد جلسات بینما تستغرق ورشات العمل حوالي ساعة ونصف.  و

عدیدة في نفس الوقت.  إذا كنت ترغب في حضور جلستین ُمقامتین في نفس 
الوقت، فمن األفضل أن تتخذ اختیاًرا مؤقتًا مسبقًا على األقل.  ضع في اعتبارك 

توسیع اطالعك باألفكار الجدیدة من خالل إضافة جلسة أو جلستین خارج 
مجاالت اھتمامك.   

 
دد اختیاراتك بحیث یمكنك تجاوز جلسة دوریًا، اللتقاط نفسك عند التخطیط، ح

والتفاعل مع المشاركین اآلخرین.  یشدد الحاضرون لمنتدى حوكمة اإلنترنت 
على أھمیة الدردشة في موائد القھوة أو الردھات.  یعد من الرائع لقاء أشخاص 

ھدافك بعد یمكنھم مساعدتك ویمكنك مساعدتھم، بینما تمضي قدًما نحو تحقیق أ
االجتماع.     

 
. أداء واجبك 5  

كلما زادت معرفتك بمواضیع الجلسات التي تود حضورھا، زادت قدرتك على 
المشاركة في المناقشة.  حاول القراءة األساسیة في المواضیع.  ألِق نظرة على 
صفحات ویب الجلسات على موقع منتدى حوكمة اإلنترنت على الویب؛  ربما 

ستندات لمساعدتك في االستعداد.  قد ترغب في إلقاء نظرة نشر المنظمون م
على مقاطع الفیدیو أو النصوص الخاصة باجتماعات منتدى حوكمة اإلنترنت 

السابقة أیًضا.  تتوفر محتویات جلسات منتدیات أفضل الممارسات أو 
االئتالفات الدینامیة السابقة أیًضا على موقع منتدى حوكمة اإلنترنت على 

    الویب.
 
ضع في اعتبارك تحضیر ورقة مختصرة لمشاركتھا حول موقفك اإلقلیمي أو 

الوطني في مجال محدد.  ویحظى ھذا األمر بتقدیر كبیر، خاصة إذا كان یعكس 
بعض المواضیع األساسیة الجتماع منتدى حوكمة اإلنترنت السنوي، وھو ما 

الویب.  یمكنك العثور علیھ على موقع منتدى حوكمة اإلنترنت على   
 

. مقابلة أشخاص جدد 6  
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أحِضر بطاقات العمل الخاصة بك، ألن منتدى حوكمة اإلنترنت مكان رائع 
لتوسیع شبكتك.  یمكنك اكتشاف منظمات ومجتمعات ومجموعات مصالح 

جدیدة، واالنضمام إلیھا.  ال تكن خجوالً، فقط قّدم نفسك وانضم إلى المحادثة أو 
ظات الجلسات التي لم تتمكن من حضورھا.  یتمیز ابدأھا.  اطلب مشاركة مالح

بمناخ مفتوح وترحیبي وودي.  IGFمجتمع   
 

تعقد منظمات عدیدة فعالیات جانبیة مثل حفالت العشاء واالستقبال.  ترقب 
الدعوات التي تُسلم بالید أو تُرسل بالبرید اإللكتروني.    

 
. االستماع والتحدث والمساعدة 7  

، یصطف األشخاص لطرح األسئلة والتعلیق.  وھم IGFخالل بعض جلسات 
یمثلون العدید من البالد ومجموعات مختلفة من أصحاب المصالح.  یعد 

االستماع بعنایة أمًرا محترًما ویحضرك بصورة أفضل لإلدالء بتعلیقاتك 
.  IGFوإرسال رسائل متابعة بعد منتدى   

 
من أجل تحظى بھ.  حاول تقدیم بینما یوفر لك التحدث فائدة التقدیر، فال تتحدث 

رؤى مختلفة أو مالحظة قائمة على تقدیم الحل.  شارك تجربة محلیة وتحدث 
بكل ثقة.    

 
یمكنك أیًضا تقدیم المساعدة في الجلسات كوسیط عن بُعد.  تُبث معظم جلسات 

IGF  مباشرة بلغات األمم المتحدة الست.  یلزم توفر الوسطاء الُمدربون من
، إلعادة تنظیم المشاركین عن بُعد ودمجھم في المناقشة IGFي قِبل ُمنظم

واألسئلة واألجوبة.  یا لھا من مھمة مثالیة أن تتمّكن من المشاركة عندما تود 
التواصل مع حضور وُمنظمي الجلسات الذین لدیھم اھتمامات مشابھة 

الھتماماتك.    
 

 IGFعلى موقع  ھناك طریقة أخرى لالشتراك وھي أن تسّجل كأحد المراجع
على الویب.  قد یتصل بك ُمنظمو ورشات العمل من أجل تخصص وخبرة 

معیّنة، أو إذا كان حضورك لجلسة یحّسن من التنوع اإلقلیمي أو الجنساني.    
 

اآلن من خالل عمل  IGFأخیًرا، تحدث الكثیر من األعمال الخاصة بمنتدى 
   العالمیة. IGFفیما بین الجلسات، بین اجتماعات 

 
راجع صفحة االرتباطات لمعرفة كیفیة االشتراك كوسیط بعید أو مرجع أو في 

عمل بین الجلسات.     
 

. مواصلة المشاركة 8  

كعملیة ولیست كفعالیة واحدة.  یمكنك جعل العملیة تستمر من  IGFفّكر في 
خالل المتابعة مع األشخاص الذین قابلتھم ومواصلة المشاركة من خالل 

مبادرات حوكمة اإلنترنت الوطنیة واإلقلیمیة، وكذلك من خالل المنظمات 
الجتماعیة األخرى ذات الصلة باإلنترنت.  شارك تجربتك من خالل الوسائط ا

أو كتابة منشورات بالمدونات أو كتابة مقالة أو التواصل مع منظمات اإلنترنت 
المحلیة.    

 
 IGFإذا كنت مستعًدا للمزید، فیمكنك التخطیط إلقامة ورشة عمل في منتدى 

العالمي التالي مع  IGFمحلي أو إقلیمي، أو اقتراح عقد جلسة خالل منتدى 
م مركز مشاركة عن بُعد في مدینتك لمنتدى بعض زمالئك الجدد.  أو تنظی

IGF  محلي أو إقلیمي، ودعوة الناس لالنضمام إلى المناقشات من خالل موجز

صوت / فیدیو.  أیًا كان ما تفعلھ، یجب أن تعلم أن عملك یساعد في تقویة 
االنفتاح وإمكانیة الوصول التي یتمتع بھا اإلنترنت.    
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ارتباطات الموارد   

ھذا ارتباطات إلى الموارد المذكورة في ھذا الفیدیو:  URLیوفر عنوان 
8pot/www.internetsociety.org/IGF  
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