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La ciutat egípcia de Sharm-El-Sheikh va acollir des del passat dia 15 de novembre i 

fins al dimecres 18 la quarta edició del Internet Governance Forum (IGF), una 

trobada impulsada per Nacions Unides i oberta a la societat per debatre sobre 

l’accessibilitat a Internet i el rol de les noves tecnologies en el desenvolupament i 

progrés social. 

L’ Internet Governance Forum (IGF) és una iniciativa sorgida a la segona fase de la 

Cimera Mundial de la Societat de la Informació de les Nacions Unides, celebrada a 

Tunísia el novembre de 2005. Aquest fòrum neix amb la voluntat de recollir 

contribucions per avançar en els objectius de l’organització internacional en matèria 

de Societat de la Informació i adopta un format neutral i flexible, obert a totes les 

institucions i actors implicats en el desenvolupament i ús de les tecnologies de la 

comunicació i la informació. 

D’acord amb el mandat de Nacions Unides, l’IGF té una durada prevista de cinc 

anys, al termini dels quals l’Assemblea General de Nacions Unides votarà una 

resolució sobre la matèria. Enguany, i sota el títol “ Governança d’Internet – Creant 

oportunitats per a tots”, l’IGF es reuneix a la ciutat egípcia de Sharm-El-Sheikh. 

Com ja és costum, la trobada s’estructura en diferents sessions plenàries, tallers 

simultanis, trobades multilaterals i fòrums oberts de debat temàtics. 

Els principals temes de l’agenda de 2009 és l’ús dels recursos que ofereix Internet, 

la millora de l’accés i la disminució de la bretxa digital – sobretot als països en vies 

de desenvolupament -, el respecte a les llibertats, la diversitat i la privacitat, 

l’impuls del potencial educatiu en les noves tecnologies (alfabetització digital o 

media literacy) i l’enfortiment de la seguretat online, amb especial atenció als grups 

més vulnerables. Aquests dos últims temes seran abordats per la delegació del 

Parlament Europeu, amb l’eurodiputada Maria Badia al capdavant. 

El Parlament Europeu hi ha participat juntament amb la Comissió Europea des de la 

primera edició, que va tenir lloc a Atenes al 2006. Maria Badia, eurodiputada del 

PSC i vice-presidenta del Grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates 



al Parlament Europeu, va ser membre de la de Delegació present a l’edició de 2007, 

a Rio de Janeiro, en representació de la Comissió de Cultura i Educació.  


