
 

 
 دعوة إلى المشاركة في برنامج التدريب االلكتروني حول حوكمة االنترنت 

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياوسياسته 

 4102تشرين األّول/أكتوبر  7: مهله تقديم الطلبات

 
 الفرصة:

قادة المجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط/شمال إفريقيا مدعوون إلى التقدم بطلب المشاركة في برنامج إّن 
االنترنت الذي ُتديره  مؤسسة هيفوس بموجب برنامج حوكمة هالتدريب السنوي الثاني حول حوكمة االنترنت الذي تعقد

الذي يرمي إلى تحسين حوكمة و   gwww.igmena.or (IGMENAفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )
 االنترنت وتعزيز التشريعات حول سياسات االنترنت في المنطقة.

 
يرمي البرنامج إلى تدريب مختلف الفعالّيات عبر المنطقة وتزويدها بالمهارات والمعارف الضرورّية حول حوكمة 

في المداوالت المتعّلقة  والمشاركة التوّلي زمام المبادرة في دوله انترنت والقضايا المتللة بالسياسة بهدف إعدادهاال
قياس المتدّربين  علىبحوكمة االنترنت على المستويات المحلّية واإلقليمّية والدولّية. سيعرض التدريب مضمونًا مفلاًل 

ة في منطقة الشرق األوسط وبما يتماشى مع سياق حوكمة االنترنت وتوّسعه وقد ُأعد بحيث يعكس التحديات السياسيّ 
 . جدوى عملّية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مما ُيضفي قيمًة على المشاركين وُيضفي على السياق

 
 :الخلفّية

إلى الحكومات  تسعىيواجه االنترنت العديد من التحديات والتهديدات على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني حيث 
شبكة االنترنت وتعتمد تشريعات لارمة وتستخدم على نتيجًة لذلك، رقابًة  الحلول على سلطٍة ورقابٍة أكبر فتفرض

 هدف كبح الحرّيات على شبكة االنترنت.الحكومّية الدولّية ب المساراتمم المتحدة وسائر األ
 

http://www.igmena.oreg/


يتمتع بالمعرفة الكافية  لاطي مع التطّورات الحديثة وفهم هذه المواضيع؟ وهعكيف يستطيع المجتمع المدني الت
لتشارك المسؤولّية؟ الفرلة متاحة لملء الفراغ واالستجابة لهذه المخاطر من خالل التسّلح بالمعرفة والمهارات 

 واألدوات!
 

 المحصِّالت:
في ختام التدريب، سيحظى المشاركون بالرزم الضرورّية لتشارك الخبرات مع األنداد وفهم مفاهيم حوكمة االنترنت 

والتأثير في السياسات المحلّية. إضافًة إلى ذلك،  المعنّيةوالمواضيع ذات الللة وربطها بالظروف القائمة في الدول 
بالمشاركة في العديد من العملّيات اإلقليمّية والدولّية المتللة بحكومة االنترنت  ناجحينالمشاركين لسيسمح البرنامج ل

واالتلال بخبراء معنيين بالموضوع والمشاركة في شبكة موّسعة من الفعالّيات المدنّية ولانعي السياسات والمؤسسات 
 في لناعة االنترنت والخبراء في المنطقة.

 
 وصف الدرس:

 بما يلي: متعلقةمعلومات متينة  ُيعالج كّل منهاابيع أس 8سيمتد الدرس على 
 

منذ  الّيات ناهيك عن نبذة عن تاريخ االنترنتالفع فيه رنت: كيف يعمل االنترنت وُتشاركتبيئة حوكمة االن .1
 ؛التسعينات

االنترنت على اللعيدين الوطني واإلقليمي في منطقة الشرق األوسط  وضع منتديات ومساحات حوكمة .2
 ؛وشمال إفريقيا

االنترنت، الخلولّية واألمان والملادر المفتوحة والخلخلة بحقوق اإلنسان قة عالحقوق االنترنت:  .3
 ؛وتنظيم المحتوى وحرّية التعبير

 ؛حقوق االنترنت وتأثيرها في عملّيات حوكمة االنترنتب وللتهاسياسة المعلومات واالتلاالت  .4
منهجّيات التمكين للمشاركة بشكٍل فاعل في عملّيات لناعة السياسات الوطنّية واإلقليمّية بهدف التأثير في  .5

 ؛الخطاب والمحلِّالت
 تطبيقبهدف  أخرى وذلك دراسات الحالة في دول على نطاقلعالمي و أفضل الممارسات على المستوى ا .6

 هذه األخيرة على اللعيد المحّلي.
 

سُيغّطي برنامج الزمالة مع هيفوس كلفة التسجيل في برنامج التدريب. سُيعقد االجتماع بضيافة مؤسسة 
DiploFoundation )االنترنت والتي ستتوّلى تيسير  المعنّية بإدارة برنامج بناء القدرات حول حوكمة)ديبلوفاوندايشن

 حلقات النقاش. سيحلل المشاركون الناجحون على شهادة إنجاز الدرس موّقعة من هيفوس/ديبلوفاوندايشن.
 



 المعايير:

عكم على المشاركة في البرنامج إذا كنت تستوفون واحدًا أو أكثر من   التالية: الشروطُنشجِّ

 والتكنولوجيالتنظيم الوطنّية أو وزارة االتلاالت أنتم موظفون في القطاع العام في هيئة ا 
 أعضاء في القطاع الخاص وأنتم تمثِّلون شركة تعمل في لناعة االنترنت 
 نات أو لحفيين أو ناشطين في مجال حقوق اإلنسان أو علماء أو باحثين وطاّلب أ نتم من واضعي المدوِّ

 والعلوم السياسّية أو العالقات الدولّية يذوي إلمام بالحقل القانون

 
 مقتضيات إضافّية:

 يتعّين على المشاركين استيفاء الشروط اإلضافّية في ما يلي:

 كاٍف باللغة اإلنكليزّية )بما في ذلك قراءة نلوص أكاديمّية والتداول في مفاهيم معقدة مع سائر  إلمام
عداد البحوث والفروض الخطّية(  المشاركين في الحّلة وا 

 ( مع أّن االتلال بواسطة النطاق  التلال بواسطة الخّط الهاتفي كافياً اُيعّد االتلال بانتظام بشبكة االنترنت
 (العريض أفضل

  ساعات عمل في األسبوع )تتسم عملّية إدارة الوقت بالمرونة وبالمقتضيات  8إلى  5القدرة على تخليص
 الشخلّية(

  تعليقات  5إلى  3إعداد نجاز النشاطات الضرورّية بما في ذلك ا  المشاركة في المداوالت في أثناء الدرس و
نجاز فروض منتلف الدرسفي األسبوع و   ونهايته ا 

 محددة أوقاتٍ شاركة في الحلص االلكترونّية التي ُتعقد مّرة في األسبوع في لماالستعداد ل 
 لمشاركة في منتدى حكومة االنترنت العربي الذي سُيعقد في بيروت في شهر تشرين ل االستعداد

 2114الثاني/نوفمبر 
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