
Ինտերնետ կառավարման 
համաժողով (IGF)

Լիաննա Գալստյան



• Տեղեկատվական հասարակության համաշխարհային
համագումար (WSIS)

• I փուլ, 2003՝ շահակիր կողմերը խնդրեցին ՄԱԿ-ի Գլխավոր 
քարտուղարին  ստեղծել Ինտերնետ կառավարման 
բազմաշահառու աշխատանքային խումբ (WGIG)

• II փուլ, 2005՝ Թունիսի օրակարգի 72-րդ կետը կոչ էր ՄԱԿ-ի 
Գլխավոր քարտուղարին գումարել Ինտերնետ կառավարման 
համաժողով՝ IGF

• IGF-ի գումարումը հայտարարվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարի 
կողմից 2006 թ. հուլիսի 18-ին։ Առաջին հանդիպումը կայացել է 
Աթենքում, Հունաստան, 2006թ․ հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 2-ը։

Պատմությունը



Նպատակը

• Որպես քննարկումների հարթակ, IGF-ը միավորում է տարբեր
շահառու համայնքների և խմբերի որպես հավասար
մասնակիցներ՝ տեղեկատվության փոխանակման, ինչպես նաև
ինտերնետին ու տեխնոլոգիաներին վերաբերող լավագույն
քաղաքականության և փորձի փոխանակման համար:

• Թեպետ IGF-ը որոշումներ կայացնելու մանդատ չունի, սակայն 
այն տեղեկացնում և ոգեշնչում է նրանց, ովքեր ունեն այդ 
մանդատը: Այն հեշտացնում է գիտելիքների փոխանակումը, 
օգնում առավելագույնի հասցնելու ինտերնետի 
հնարավորությունները և լուծելու ռիսկերն ու 
մարտահրավերները:

good policies 
& practices

maximize Internet 
opportunities

address risks 
& challenges



ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը 
ստեղծել է MAG-ը՝ որպես 
Ինտերնետ կառավարման 
ֆորումի տարեկան 
հանդիպումների ծրագրի և 
ժամանակացույցի կազմման 
խորհրդատվական խումբ

Կազմակերպչական կառուցվածքը
• IGF Բազմաշահառու խորհրդատվական խումբ 

(MAG)

• IGF Քարտուղարություն

IGF գործընթացը համակարգող չեզոք կողմ



Գործընթացը

Բաց խորհրդատվության 
և MAG հանդիպում(ներ)

Համայնքների ընթացիկ 
աշխատանք

Տարեկան IGF հանդիպում



Ընթացիկ աշխատանքը
Լավագույն պրակտիկայի 

ֆորումներ (BPFs)

• Գենդերը և թվային իրավունքը

• Կիբերանվտանգություն

Դինամիկ կոալիցիաներ (DCs)

• Իրերի Ինտերնետ (IoT)

• Երեխաների առցանց 
անվտանգություն

• ԻԿ Երիտասարդների կոալիցիա

• Ինտերնետը և կլիմայի 
փոփոխությունը

• Ինտերնետ իրավունքներ և 
սկզբունքներ

• Ինտերնետ կառավարման դպրոց

• Գրադարաններում հանրային 
հասանելիություն

• +15



Տարեկան հանդիպումը
• 250+ սեսիա
• 6000+ մասնակից
• 70+ տաղավար
• 27+ հեռատաղավար
• 15 IGF հանդիպում



Ի՞նչ է NRI-ը

Աշխարհով սփռված ազգային, 
տարածաշրջանային, երիտասարդական 
IGF-ներ

Բազմաշահառու
Բաց և 

թափանցիկ
Ներառական Ոչ 

կոմերցիոն

Ներքևից 
վերև 

սկզբունք



Ճանաչված NRI-ները
ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված NRI-ները 135-ն են,
3-ը կազմավորման փուլում են

National IGFs, 93

Regional IGFs, 19

Youth IGFs, 23 NRIs in formation, 3

National IGFs Regional IGFs Youth IGFs NRIs in formation



NRI-ներն աշխարհում

* Քարտեզը պարբերաբար թարմացվում է

Ազգային IGF

Տարածաշրջանային IGF

Երիտասարդական IGF



15-րդ IGF` Միասին վիրտուալ եղանակով

• 15-րդ IGF-ը տեղի ունեցավ առցանց 2020թ․ նոյեմբերի 2-ից 17-ը։ 
• IGF 2020-ի շրջանակներում 12 օրվա ընթացքում անցկացվեց 250 սեսիա, որոնց 

մասնակցեցին 6150 մասնակից 175 երկրից:
• IGF 2020 ծրագիրը ներառում էր` 1 ուղղորդող սեսիա, 80 նախա-միջոցառում, 7 

հիմնական թեմատիկ սեսիա, 84 սեմինար, 28 բաց ֆորում, 4 լավագույն 
պրակտիկայի ֆորում, 17 դինամիկ կոալիցիայի սեսիա, 7 ազգային, 
տարածաշրջանային (NRIs) և 7 երիտասարդական համատեղ սեսիաներ և այլն, 
ծրագրում ընդհանուր առմամբ 295 սեսիա:



16-րդ IGF` Ինտերնետը միավորված

• 16-րդ IGF-ը կհյուրընկալվի Լեհաստանի կառավարության կողմից։ Հանդիպումը 
տեղի կունենա Կատովիցե քաղաքում, 2020թ․ դեկտեմբերի 6-ից 10-ը։


