منتدى حوكمة اﻹنترنت اﻹفريقي AfIGF

دعوة لتقديم العطاءات ﻹستضافة منتدى حوكمة اﻹنترنت اﻹفريقي السادس )(AfIGF2017
 .1الخلفية
 1.1منتدى حوكمة اﻹنترنت
منتدى حوكمة اﻹنترنت ) (IGFهو منصة للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين في القضايا السائدة لسياسات
حوكمة اﻹنترنت .وقد تم تمديد وﻻية منتدي حوكمة اﻹنترنت لمدة عشر سنوات من قبل الجمعية العامة لﻸمم
المتحدة في  16ديسمبر  .2015ويهدف المنتدى إلي تعزيز استدامة ،وتامين ،واستقرار وتطوير اﻹنترنت ،وبالتالي
يساهم في تطوير المحتوي والحصول على المعلومات والمعرفة .وقد أدت المساهمات اﻹفريقية في القمة العالمية
لمجتمع المعلومات ) (WSISإلى تشكيل منتدى حوكمة اﻹنترنت اﻹفريقي ) (AfIGFفي سبتمبر .2011
 1.2منتدى حوكمة اﻹنترنت اﻹفريقي
في الوقت الحاضر ،تقام هنالك منتديات إقليمية لحوكمة اﻹنترنت في جميع مناطق أفريقيا الخمسة .ذلك من أجل
الربط بين المبادرات الوطنية ) (NIGFجنبا إلى جنب مع تلك اﻹقليمية وتعزيز قضايا حوكمة اﻹنترنت المتعلقة
بالقارة ،ولهذا كان هناك حاجة قوية ﻹنشاء منتدى حوكمة اﻹنترنت اﻹفريقي ) .(AfIGFوفقا لذلك ،تم عقد منتدى
حوكمة اﻹنترنت اﻹفريقي  AfIGFمن طرف منتديات حوكمة اﻹنترنت شبه اﻹقليمية بالتعاون مع مفوضية اﻻتحاد
اﻷفريقي ) (AUCواللجنة اﻻقتصادية لﻸمم المتحدة ﻷفريقيا ) (ECAفي منتدى حوكمة اﻹنترنت السادس والذي تم
عقده في نيروبي ،كينيا .تم تدشين أول منتدى لحوكمة اﻹنترنت اﻹفريقي في يوم  30سبتمبر عام .2011
 1.3منتديات حوكمة اﻹنترنت اﻹفريقي السابقة
من خﻼل عملية فرز لعطاءت طرحتها أمانة  ،AfIGFتم بنجاح عقد دورات مختلفة  AfIGFمن قبل الدول التالية:
• مصر من  04 - 02أكتوبر 2012؛
• كينيا من  26 -24سبتمبر 2013؛
• نيجيريا 12 -10 ،يوليو 2014؛
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• إثيوبيا 8-6 ،سبتمبر 2015؛ و
• جنوب أفريقيا في الفترة من  18 - 16أكتوبر 2016
ومن المتوقع أن يتم عقد منتدى حوكمة اﻹنترنت اﻹفريقي السادس تقريبا بين أواخر شهر يوليو ومنتصف نوفمبر
 ،2017في إحدى الدول اﻷعضاء .والجدير بالذكر أن منتدى حوكمة اﻹنترنت اﻹفريقي عادة ما يتم عقده قبل شهر
واحد على اﻷقل قبل منتدى إدارة اﻹنترنت العالمي .وعليه سوف يتم تحديد الموعد المؤكد لمنتدى حوكمة اﻹنترنت
اﻷفريقي السادس مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار تاريخ منتدى حوكمة اﻹنترنت العالمي ،الذي سيعقد في في جنيف في
ديسمبر .2017
وفي هذا الصدد ،تود اﻷمانة تسهيل عملية اختيار البلد المضيف للدورة السادسة ويدعو الدول في التعبير عن رغبتها
الي أمانة المنتدي وفقا لﻺرشادات الموضحة أدناه.
 .2مقر اﻷمانة العامة للمنتدي
تستضيف مفوضية اﻻتحاد اﻷفريقي ) (AUCومقرها أديس ابابا ،إثيوبيا مقر اﻻمانة العالمة للمنتدي .الموقع
اﻹلكتروني للمنتدى هو  . http://afigf.orgوسوف تقوم مفوضية اﻻتحاد اﻷفريقي بتنظيم المنتدي السادس
باﻻشتراك مع اللجنة اﻻقتصادية ﻷفريقيا.
 2.1اﻷهداف الرئيسية من المنتدي
يهدف المنتدي إلى أن يكون منبرا شامل متعدد اﻷطراف ﻷصحاب المصلحة المتعددين ولمناقشات متعددة اللغات
بشأن القضايا ذات الصلة باﻹنترنت في أفريقيا وفي قضايا الحوكمة العامة لﻺنترنت على وجه الخصوص .وتشمل
اﻷهداف المحددة:
• زيادة الوعي وبناء القدرات فيما يتعلق بحوكمة اﻹنترنت للمستخدمين اﻷفارقة لضمان أن جميع أصحاب
المصلحة مستعدون تماما للمساهمة والتفاعل؛
• تعزيزعملية الحصول على المعلومات والمعرفة؛
• تشجيع تطوير المحتوي الرقمي واستخدام اللغات اﻷفريقية في الفضاء اﻹلكتروني؛
• تشجيع التحول الرقمي في أفريقيا؛
• تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واﻻتصاﻻت واﻻنترنت في التنمية اﻻجتماعية واﻻقتصادية في القارة؛
• التأكد من أن التحفظات والمخاوف اﻷفريقية تم أخذها بعين اﻻعتبار في منتديات حوكمة اﻹنترنت؛.
• وضع نموذج أفريقي منسقا للتعامل مع قضايا إدارة اﻹنترنت في القارة؛
• تعزيز نموذجا للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين ﻹدارة اﻹنترنت في أفريقيا من خﻼل المحافل اﻹقليمية
والوطنية؛
• ضمان تمثيل أصحاب المصلحة المتعددين من جميع أنحاء القارة؛
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• التأكد من أن جميع البلدان هي جزء من العمليات اﻹقليمية وإطﻼق  /تعزيز العمليات الوطنية؛
• تسهيل التبادﻻت الوطنية واﻹقليمية لﻺنترنت في جميع بلدان ومناطق القارة؛
• لتسهيل مشاركة أصحاب المصلحة اﻷفريقية في المنتدي وأيضا في منتديات حوكمة اﻹنترنت الوطنية واﻹقليمية.
 2.2مﻜتﺐ حوكمة اﻹنترنت اﻷفريقي
يتكون المكتب من منظمي اجتماعات منتديات حوكمة اﻹنترنت اﻹقليمية الخمسة أو من يعين بديﻼ عنهم.
 .3الضوابط الخاصة باستضافة منتدي حوكمة اﻹنترنت اﻷفريقي السادس
 3.1اﻷهلية ومعايير التقديم
• يجب أن تكون دولة داخل أفريقيا؛
• الجهة المحورية المختصة في الدولة يجب أن تكون وزارة حكومية مسؤولة عن اﻻتصال وتكنولوجيا المعلومات
واﻻتصاﻻت؛
• أن يكون فيها منتدي وطني لحوكمة اﻹنترنت يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة؛
• البلد المضيف يجب أن يوفر أماكن اﻹقامة طوال فترة المنتدي في فندق ﻻ يقل عن  3نجوم )مع وجبة اﻹفطار(
لخمسة وسبعون ) (75مشاركا من خارج الدولة كحد أدني؛
• يجب أن تقدم البلد المضيف المياه ،استراحتان للقهوة يوميا ،وتناول طعام الغداء لجميع المشاركين خﻼل أيام
المؤتمر؛
• تسهيل طلبات تأشيرة الدخول لجميع المشاركين ،بما في ذلك التأشيرات عند الوصول للمشاركين الذين لم يتمكنوا
من الحصول على تأشيرات قبل المغادرة؛ وتقديم خدمات البروتوكول والنقل المحلي المجانية من وإلى المطار ومن
الفنادق إلى مقر المؤتمر؛
• يجب أن يقدم البلد المضيف ،مجانا ،مرافق المؤتمرات ﻷحداث ما قبل و خﻼل المؤتمر ،بما في ذلك قاعات
اجتماعات ،وخدمات الترجمة الفورية من الفرنسية إلى اﻹنجليزية ومن اﻹنجليزية إلى الفرنسية خﻼل جلسات
المؤتمر الرئيسية .يمكن للبلد المضيف تقديم خدمات الترجمة الفورية إلى أي لغة أخري إذا كان يرغب في القيام
بذلك؛
• يجب أن يوفر البلد المضيف مجانا خدمات الوصول لﻺنترنت بسرعة عالية في مكان انعقاد المؤتمر وفي الفندق
المختار ﻻستيعاب المشاركين؛
• الدولة المضيفة يجب أن توفر المشاركة عن بعد لتسهيل مشاركة أصحاب المصلحة الذين لم يتمكنوا من السفر إلى
موقع المؤتمر ؛
• يجب أن يعزز البلد المضيف على نفقته الخاصة ويعلن عن هذا الحدث من خﻼل وسائل اﻹعﻼم التقليدية
والحديثة؛
• على البلد المضيف التأمين علي أن الدخول إلى المؤتمر مجاني ومفتوح لجميع أصحاب المصلحة.
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 3.2ﺗقديم العطاءات
ينبغي إرسال العطاءات لرئيس شعبة مجتمع المعلومات في مفوضية اﻻتحاد اﻷفريقي ،السيد مختار يادالي علي
عنوان البريد اﻹلكتروني التالي . YedalyM@africa-union.org :وبمجرد أن يتم إختيار البلد المضيف سوف
يتم توقيع إتفاقية بين الوزارة المسؤولة عن التنظيم ومفوضية اﻹتحاد اﻷفريقي.
 3.3زمن إقامة المنتدي السادس
سيعقد منتدى حوكمة اﻹنترنت اﻷفريقي السادس مبدئيا في الفترة بين بين أواخر شهر يوليو ومنتصف نوفمبر
 ،2017لمدة  3أيام ،بما في ذلك اﻷحداث التي تسبق المؤتمر .وسيتم تحديد المواعيد الدقيقة للمنتدى باﻻشتراك بين
أمانة منتدى إدارة اﻹنترنت اﻷفريقية والحكومة المضيفة ،وسيتم إخطار الجهات المعنية في الوقت المناسب.
 3.4الموعد النهائي لتقديم العطاءات
يجب أن يكون تقديم المقترحات إلي أمانة المنتدي في موعد ﻻ يتجاوز الثالث من أبريل  .2017أي اقتراح يتم
إرساله بعد هذا التاريخ لن يتم النظر فيه.
 3.5إعﻼن النتائج
سوف يتم إعﻼن نتيجة إختيار البلد المضيف في نهاية مايو .2017
لمزيد من المعلومات أو اﻻستفسارات ،يرجى اﻻتصال بأمانة المنتدي على عنوان البريد اﻹلكتروني المشار إليه
أعﻼه.

4

