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ثيقة نصية/وورد. فرغم االلتزام بمعيار الدقة عند التفريغ إلى حد كبير، إال أن النص يمكن أن مالحظة: ما يلي عبارة عن تفريغ ملف صوتي إلى و
 يكون غير كامل ودقيق بسبب ضعف الصوت والتصحيحات النحوية. وينشر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنه ينبغي أال يؤخذ

 كسجل رسمي.

 

 جدول األعمال العالمي -إدارة اإلنترنت  -بكين 
 19:00حتي  17:00 - 2013أبريل،  8االثنين 

ICANN - بكين، جمهورية الصين الشعبية 
 

 

 السيدات والسادة، ال يمكن أن نصل إلى النظام، كما يقولون؟    :نيجل هيكسون

 .إذا كنت قادرا على أن تغلق األبواب، إذا جاز التعبير

ليس صحيحا بالضرورة إلى الجبهة، ولكن  كن لي أن أطلب منك أن تأتي إلى األمام؟يم .حسًنا

 .سيكون من الجيد أن يكون كتلة من الناس في الصفوف األمامية إذا كان ذلك ممكنا لهذه الدورة

إن لم يكن، يمكنك البقاء  .وهذه هي الدورة إدارة اإلنترنت، إذا كنت تعتقد أنك في غرفة الحق

 .العلى أي ح

وكل ما لدي من دواعي  ICANNأنا نايجل هيكسون من  -وجميع انا ذاهب الى القيام به 

لديك لقب بطرس ولكن حتى  .سروري ان تفعله هو إدخال بيتر الرئيسية مشرف لهذا اليوم

التي هي لجنة العلم  CSTD هناك أيضا في هذا السياق وهو نائب رئيس لجنة األمم المتحدة لل

 CSTDوقال انه هو أيضا، في هذا السياق، أهمية، رئيس حزب العمل  .لوجياوتطوير التكنو

على تعزيز التعاون، التي أنشئت أن يقدم تقريرا إلى اللجنة المذكورة بشأن هذه المسألة من 

 .تعزيز التعاون، والتي يعلم الكثيرون منكم هو موضوع مهم

 .فريق اليوملذا، بيتر، وشكرا جزيال لموافقتها الى معتدلة هذا ال

 

 .شكًرا لك، نيجل    :بيتر ميجور

 .انها متعة حقيقية لديها لوحة ممتازة .السيدات والسادة، إنه لشرف أن أكون هنا

  .اسمحوا لي أن أعرض المحاضرين لدينا، بدءا من اليسار إلى اليمين
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الصين، والسيد ماركوس كومر بصفته الرئيس  ISOCالسيد شين مين غاو، نائب رئيس 

لمؤقت لمنتدى إدارة اإلنترنت، والسيد طارق كامل والمستشار الرئيسي للرئيس التنفيذي ل ا

ICANN من جامعة آرهوس،  كالي واتشير، أستاذ فولفغانغ كالي واتشير؛ السيد ولفغانغ

؛ AT&Tوالسيد بول ويلسون، المدير العام لللم يسجل، والسيد اريك لوب، نائب الرئيس في 

 .ICANN، مدير مجلس ICANN، بيل غراهام من مجلس وأخيرا وليس آخرا

وذلك ذكر نايجل، وأنا نائب رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، واألهم في هذا 

 .السياق، وانا ذاهب الى أن يكون رئيس الفريق العامل المعني تعزيز التعاون

ا اليوم الذي يتركز على إدارة وهذا سيكون له تأثير على مناقشاتن -ولذلك فإن هذا سيكون 

 .اإلنترنت، جدول األعمال العالمي

حسنا، انها المعروف أن اإلنترنت هو، النظام اإليكولوجي المتطورة معقدة للغاية، والذي هو، 

أنني فيزيائي كخلفية، التوازن بحيث يعني كل القوى تحاول التأثير  .في رأيي، وهو التوازن

 .ع من التوازنعلى حالة النظام، لكنها نو

قد يكون قضايا إدارة اإلنترنت لها تأثير على هذا التوازن، وأعتقد أننا يجب أن نكون حذرين 

الذات مقابل -للغاية عند التعامل مع قضايا الحكم هذه، ونحن عندما نتحدث عن األنظمة

عتبار السيطرة، والمبادئ مقابل األنظمة، واألمن مقابل الخصوصية، وعندما أخذنا بعين اال

األثر االقتصادي واالجتماعي أو في نهاية المطاف لوائح االتصاالت الدولية واإلنترنت، وهلم 

 .جرا وهكذا دواليك

 .ولذا فإننا يمكن أن يشعر أن الحكم في حد ذاته هو معقد للغاية

وانعكس هذا التعقيد في كثير من أحداث العام الماضي، وسوف ينعكس في العديد من المناسبات 

، كان لدينا لجنة العلوم ICANNعلى سبيل المثال ال الحصر، كان لدينا اجتماعات  .ا العامهذ

 .والتكنولوجيا ألغراض التنمية واجتماعات تليها اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي

كان هناك مؤتمر الفضاء اإللكتروني في بودابست والتي كانت متابعة لمؤتمر لندن في 

الثامن في باكو، وكان هناك المؤتمر العالمي  IGFيعة الحال كان لدينا وبطب .2011 عام

 .لالتصاالت الدولية
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وتلك المقبلة، وبطبيعة الحال لدينا للجمعية العامة لألمم المتحدة، وبدأنا اجتماعات االستعراض 

WSIS+10.  ونحن نتطلع أن يكون المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت، وهلم جرا وهكذا

 .ليكدوا

علينا أن نفهم القضايا  .في رأيي، ونحن على منحنى التعلم الذي هو واحد من الصعب جدا

 .علينا أن نفهم بعضنا البعض، كذلك .المعقدة جدا

 .علينا أن التوفيق بين المصالح المختلفة

 .حتى في نفس الوقت، انها النشاط مثيرة للغاية للتعامل مع إدارة اإلنترنت

 .ط، فقط اسمحوا لي ان اقول لكم كيف أن أعتقد أننا ستكون لدينا هذه الدورةدون مزيد من اللغ

عملية االستعراض القمة، بما في ذلك  :نحن ذاهبون الى التركيز على مسألتين رئيسيتين

WSIS+10 ونحن يجب  .الذي أجري في منظمة اليونسكو في باريس في فبراير الماضي

 .نهاية المطاف في شرم الشيخ العام المقبلوالتي ستقام في  ITUتوقع حدث مماثل 

 .في باكو، وسيكون لدينا بعض كلمات عن السنة القادمة في بالي IGFسنتكلم عن 

تعزيز التعاون، طرائق، والية، والطريقة  CSTDوسوف أقدم لكم نبذة عن مجموعة العمل 

المناقشة نتحدث ويجب أن نغلق هذه الدورة، الجزء سيشارك في  .التي أرى ستجرى اجتماعات

 .عن عن استعراض للجمعية العامة لألمم المتحدة من القمة نفسها

أما وقد قلت ذلك، هدفي هو أننا يجب إعطاء بعض المالحظات التمهيدية، ولكن أساسا نود أن 

 .نسمع آرائكم، أسئلتكم، تعليقاتكم

ما هو الحال عادة خالل لذلك أود أن يكون هذا االجتماع بصفة التفاعلية ألنها يمكن أن تكون، ك

 .ICANNاجتماعات 

وأود أن تبدأ بعض الكلمات حول  .ITUحتى بعد الجزء األول، ننتقل إلى األحداث المرتبطة 

WRC ،وهذا هو المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية االتصاالت الذي عقد العام الماضي ،

ر العالمي لالتصاالت ، وهو المؤتمWCIT 12سنتكلم عن  .حول بعض القرارات الهامة

 .الدولية الذي عقد العام الماضي، الماضي ديسمبر كانون االول في باكو
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 .ونحن نتعامل أيضا مع المنتدى العالمي لسياسات االتصاالت التي ستكون في أيار في جنيف

، وهذا هو المؤتمر تنمية االتصاالت 2014ولها بضع كلمات عن األحداث القادمة في عام 

مندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت، وإغالق هذه األحداث من قبل مؤتمر ومؤتمر ال

 .2015االتصاالت الراديوية العالمية في عام 

لذلك مرة أخرى، بعد هذا الجزء أود أن يكون أسئلتك، تعليقاتك، والمالحظات الخاصة بك على 

 .النحو المعتاد

وليس لدينا ترجمة بعد  -ضطرون أن يكون ونحن م .وآمل أن نتمكن من إدارة في ساعتين

صباحا، ولكن قبل ذلك  7:00صباحا، لذلك ربما علينا أن نتوقف عند الساعة  7:00الساعة 

مالحظات ختامية من المحاضرين  .بطبيعة الحال أود أن يكون بعض المالحظات الختامية

 .لدينا، ونأمل أن اجتماعنا وسوف تكون واحدة ناجحة حقا

 .نبدأ في بداية االجتماع استعراض القمة لذلك دعونا

أنا أكثر واحد التزام، وهذا هو لتقديم أعضاء الفريق عن بعد، جانيس كاركلينز، الذي يشارك 

هو بالفعل على الخط،  -أنا لست متأكدا من ذلك أنه  .هو مساعد المدير العام لليونسكو .عن بعد

مم المتحدة قرار الجمعية العامة الذي اتخذ حتى ربما قبل إعطائه الكلمة، مجرد تذكير عن األ

، ديسمبر، والتي تؤكد من جديد دور الجمعية العامة في االستعراض الشامل 2012في عام 

 .2015وينبغي أن زيارتها هذه بحلول نهاية عام  .للقمة، تنفيذ نتائج مؤتمر القمة

 .2013بحلول نهاية عام  وفي القرار نفسه، فإنه تقرر أن تنظر في طرائق عملية االستعراض

، نحو مجتمع المعرفة، WSIS+10 اآلن، وكان لليونسكو بالفعل حدث واحد المتصلة ب

 .والذي كان اجتماعا ناجحا للغاية، وأود لك االستماع إلى جانيس كاركلينز إلعطاء تعليقاته

 جانيس، يمكن أن تسمع لي؟

بما يمكننا أن نعود إلى هذا االجتماع، ر .فهذا ال يهم .حسنا، يبدو أنه ليس على خط حتى اآلن

والتي سيتم زيارتها من  -ونحن يمكن أن تستمر مع االجتماع ذات الصلة التي تم زيارتها أيضا 

قبل االتحاد الدولي لالتصاالت واليونسكو واألونكتاد وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والذي هو 

 .منتدى القمة العالمية
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سيعقد في جنيف في شهر مايو، وسيكون، كما جرت العادة، فإن هذا منتدى القمة العالمية 

سيكون له اجتماع المائدة المستديرة الوزاري، حوارا رفيع المستوى، وحلقات العمل 

المواضيعية واالجتماعات الميسر عمل الخط، وهلم جرا وهكذا دواليك، وسيكون هناك أعتقد 

 .ورش عمل في هذا االجتماع 80أن أكثر من 

التحاد الدولي لالتصاالت تخطط أيضا لعقد اجتماع استعراضها في شرم الشيخ في ا

وهذا سيؤدي إلى تقييم  .في شهر أبريل، والتي ستكون أيضا متابعة الجتماع باريس 2014 عام

 .لم يتحدد بعد الطرائق، كما سبق أن أشرت لك .النهائي من قبل الجمعية العامة

وقد شارك البعض منكم في هذا  .أن أنتقل إلى لوحة بلدي إذا جانيس ليس على الخط، وأود

 .االجتماع استعراض القمة

 ...أستطيع أن أرى فولفجانج الذي كان هناك، وأعتقد

 .شكرا لك .نعم، إذا كان لديك بعض المالحظات على ذلك

 

ة عمل واحدة على مبادئ نعم، كنت في باريس، قمت بتنظيم وترأس ورش .نعم، شكرا لك، بيتر :كالي واتشيرفولفغانغ 

وشاركت في عدد من حلقات العمل األخرى، وكانت ورشة العمل ترأست على مبادئ بشأن 

 .إدارة اإلنترنت

أعتقد أنه من المثير لالهتمام أن نرى أن ما قد حدث في العامين الماضيين هو أنه مع اإلنترنت 

، والهيئات أكثر وأكثر، والهيئات المتنامية، واآلن لدينا ما يقرب من مليار مستخدم لالنترنت

 .الدولية، وبالنظر إلى أن أنهم في حاجة إلى سياسة أو وثيقة أو الئحة لحوكمة اإلنترنت

وثيقة، الوثائق الدولية والوطنية،  25وخالل العامين أو الثالثة الماضية، ولقد أحصى أكثر من 

 .التي حددت مبادئ حوكمة اإلنترنت

، مجموعة شنغهاي، والكثير من الهيئات IPSA، ودول G8، وOCEاعتمد مجلس أوروبا، و

 .الوطنية ومنظمة التعاون والتنمية الوثائق مع مبادئ حوكمة اإلنترنت
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فما لقد الحظت هو االرتباك المتزايد حول هذه المسألة من مبادئ حوكمة اإلنترنت الذي يؤدي 

ائق، كما تعلمون، الرجوع إلى مبادئ ألن في حين أن الكثير من هذه الوث .إلى التسوق الرئيسية

 .مماثلة، وهناك أيضا اختالفات كبيرة بين مختلف الوثائق

 .ونحن نعيش في عالم واحد، لدينا إنترنت واحد، وأنه من الواضح أن ال حل مثالي

 .إذا كان لديك مجموعة واسعة من المبادئ المختلفة التي تناقض جزئيا

تدى حوكمة اإلنترنت في بالي، وكان لدينا مناقشة أكثر لذلك تم بحث القضية بالفعل في من

ان ورشة العمل أن يوصي  WSIS+10، ونتائج من هذا WSIS+10حارس في باريس في 

 IGFالفريق االستشاري متعدد األطراف لمنتدى إدارة اإلنترنت إلى تعميق النقاش في القادم 

ا يشبه إطار التزام لمبادئ حوكمة في بالي والنظر في فكرة عما إذا كان من الممكن لخلق م

اإلنترنت الذي من شأنه أن تكون عالمية بطبيعتها ودعمها ليس فقط من قبل الحكومات، ولكن 

أيضا بدعم من أيضا من قبل أصحاب المصلحة اآلخرين، وأصحاب المصلحة غير الحكومية، 

ألن كل هذه الجماعات  واألعمال التجارية مجموعات، والمجتمع التقني والمجتمع المدني، وذلك

 .قد اعتمدت أيضا على وثائق لمبادئ حوكمة اإلنترنت في السنوات األخيرة

وهذا من شأنه أن يكون وثيقة التي يمكن على األرجح  .لذلك أنا أعتقد أن هذا هو التحدي الكبير

 .1948مقارنة مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد في عام 

ذا كان هذا هو واقعي، ولكن عندما بدأت إليانور روزفلت في عملية األمم أنا ال أعرف ما إ

، الكثير من الناس قالوا أنه غير واقعي تماما وجعل روزفلت خطوة 1945المتحدة في عام 

طالما علينا أن نحافظ على المبادئ على مستوى عال جدا، ال "مثيرة جدا لالهتمام، وقال 

التعبير، ومبادئ قصيرة جدا واضحة حيث الجميع يمكن أن التعذيب، وحرية السفر، وحرية 

وإذا كانت غير ملزمة، وهذا يجعل األمر أسهل للشركاء  .نتفق، ثم ربما يمكننا تحقيق شيء ما

 .لالنضمام

وعلى الرغم من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو وثيقة غير ملزمة، وكان لها تأثير كبير 

م تجنب انتهاكات حقوق اإلنسان، ولكن هل كان لديك وثيقة ول .في السياسات المستقبلية

 .مرجعية، ويمكن أن أشير إلى بعض المبادئ

هل نحن نتحرك في هذا االتجاه حيث نعتقد  .وبالتالي فإن التحدي هو اآلن في تطوير اإلنترنت

ل انها فكرة جيدة ان يكون على مستوى عال جدا بعض مبادئ غير ملزم حيث الجميع يتفق، مث
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اإلنترنت ينبغي أن تحكم على نموذج أصحاب المصلحة المتعددين، وينبغي أن تكون مفتوحة، 

ينبغي أن يكون متعدد اللغات والسياسات ينبغي أن تكون شفافة وأسفل الى أعلى، وبعض من 

ولكن أيضا الكثير من اآلخرين  ICANNهذه المبادئ العامة حيث وجه الخصوص الدوائر 

 .ى ذلكيمكن أن نوافق عل

 .ما إذا كان هذا يمكن تحقيقه هو السؤال، ولكن عملية نحو بالي هي فرصة جيدة الختبار بها

فخلق اجتماع المجموعة االستشارية لأللغام في باريس ما يسمى الفريق العامل المخصص على 

وخطوة واحدة في هذا االتجاه سيكون إلنتاج خالصة األمر  .مبادئ إلعداد هذه الدورة لبالي

زائد بحيث يكون لدينا أساس  25الذي، كما تعلمون، وإعطاء لمحة عامة عن جميع الوثائق 

حقيقي ويمكننا أن نبدأ من تحليل واقعي، سواء نظرنا فمن المنطقي للتحرك نحو هذا اإلطار من 

التزام مبادئ حوكمة اإلنترنت الذي من شأنه أن تكون عالمية، مدعومة من قبل جميع أصحاب 

 .وغير ملزمالمصلحة 

 .شكرا لك

 

 .وأنا أفهم أن جانيس هو على الخط .شكرا لكم، وولفغانغ    :بيتر ميجور

 جانيس، إذا كنت على الخط، يمكنك تقديم العرض التقديمي؟

 

 هل تسمعني؟ .يمكن أن أحاول .نعم، شكرا لك    :كاركلينزجانيس 

 هل تسمعني، بيتر؟

 

 .نعم، يمكنني .نعم    :بيتر ميجور

 

 .جيدة جدا    :كاركلينزيس جان
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وأنا أتكلم من مكتبي في باريس، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة  .مساء الخير لكم جميعا

 .WSIS+10للتحدث قليال عن اجتماع االستعراض باريس 

وكما تعلمون، فقد حدث ذلك في نهاية فبراير من هذا العام، وحضر االجتماع نحو 

مشارك عقب االجتماع عن بعد عند  800ن لدينا أكثر من كا .دولة 130مشارك من  1450

دورات حول  83وخالل اجتماع باريس نظمنا، في المجموع،  .نقاط مختلفة في الوقت المناسب

 .مواضيع مختلفة

 

لقد لمست بالفعل على االجتماع بعد  .وبالتالي فإن األمل، سوف تكون جانيس مرة أخرى معنا  :بيتر ميجور

مع هذا االجتماع استعراض وكان ذلك االجتماع التحضيري لمنتدى إدارة اجتماع باريس 

 .لذلك يقودنا إلى الموضوع التالي .اإلنترنت

ولكن اسمحوا لي أن انتقل  .ونحن يجب أعود في أقرب وقت يجب جانيس تكون على االنترنت

 .نفسها IGFإلى الموضوع التالي وهو 

فقط إلعطائك بعض اإلحصاءات،  .2012ي عام في باكو ف IGFكان لدينا اجتماع الثامن 

حلقة عمل واجتماعات مائدة مستديرة  100مشارك وأكثر من  1600كانت هناك حوالي 

ونتمكن من التأهل على أنها مثيرة لالهتمام  .واالئتالفات الدينامية، وهلم جرا وهكذا دواليك

 .شاركة أيضا مثيرة لالهتمامللغاية االجتماع، وكان الدورة الحصر كان من دواعي سروري للم

 .وهذا حيث كان تطورت فكرة إعداد خالصة وافية تم فولفغانغ نتحدث عن األولى

 .ربما كان هناك بعض التردد حول هذه الخالصة نفسها، ولكن يبدو أن تتحرك الحق

باريس، والذي كان اجتماعا تحضيريا لمنتدى  MAGكان هناك محور كبير خالل االجتماع 

نترنت المقبل، ونحن مدعوون أن يكون ماركوس كومر معنا الذي هو كرسي المؤقت إدارة اإل

 .MAG لل

لذلك، ماركوس، يمكن أن أطلب لكم التعليق على هذا االجتماع التحضيري واالجتماع بالي 

 .القادمة
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كون هنا وأن كما هو الحال دائما، إنه لمن دواعي سروري أن أ .ومساء الخير .نعم .شكرا لك  :ماركوس كومار

 .أتحدث إليكم ونتبادل األفكار والمعلومات عن حالة إدارة اإلنترنت

ما  -نعم، كان لدينا لقاء جيدا في باريس، وأيضا أعتقد أن االجتماع القادم في الوقت المناسب 

وصلنا الى الحديث عن ذلك في الدورة التالية ولكن  .WCITشهرين ونصف بعد  كان عليه؟

ام من المشاركين أن العديد من القضايا قد أثيرت في دبي في السياق الذي كان هناك شعور ع

مؤتمر إبرام المعاهدات، والمناقشات  WCITربما كان ال يفضي إلى إنتاج األجوبة، كما كان 

في مؤتمر إبرام المعاهدات ليست هناك الستكشاف قضية ولكن انهم هناك للعثور على نص 

والعديد من القضايا التي أثيرت هي في الواقع في  .شات مفتوحةالمعاهدة التي ال تصلح لمناق

 .وضع أفضل في مناقشة حرة الحركة مثل في منتدى إدارة اإلنترنت

التي تحولت إلى أن تكون قضية كبيرة في  .كان واحدا من المسائل المذكورة غير مرغوب فيها

وبعد ذلك، رأى  .في أثينا 2006دبي، وذلك في إطار منتدى إدارة اإلنترنت قد نوقشت في عام 

المشاركون، نعم، ونحن نعلم ما يدور حول كل شيء، وأنه لم يكن يشعر أن ثمة ضرورة 

وهذا هو السبب يعتقد العديد من المشاركين أنها ستكون مسألة جيدة الستكشاف  .إلعادة النظر

 .ولكن هذا هو مجرد مثال .المزيد في بالي

اك شعور عام بأن منتدى إدارة اإلنترنت الالزمة لتجديد نفسها على العموم، أعتقد أنه كان هن

وكان االجتماع باكو مثيرة جدا لالهتمام، ولكن في الوقت نفسه، فإن الجلسات  .وتجديد نفسها

 .كان هناك أقل من اإلثارة عنهم .الرئيسية ويمكن وقعوا في الكثير من المسار الروتيني

 .كشافها في اجتماعات منتدى إدارة اإلنترنت السابقةاستكشفوا نفس القضايا التي تم است

وكانت العديد من ورش العمل التي عقدت  .وكانت الطاقة أكثر من ذلك بكثير في ورش العمل

مثيرة لالهتمام، ولكن، مرة أخرى، كان هناك شعور بأن هذا كان الكثير منهم، والتي جعلت من 

 .الل االجتماعالصعب على المشاركين للتنقل في طريقهم من خ

قد استمع إلى مشاورات مفتوحة واتفقوا على ان تكون هناك ميزة في  MAGوحتى المشاركين 

 .كونها جريئة وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتأطير هذه القضايا

وكان االجتماع  .وكان هناك مناقشة حول ما ينبغي أن يكون ربما قضايا جديدة الرئيسي جلسة

وهذا هو أيضا  .ن من بين القضايا المذكورة كانت تعزيز التعاونيست قاطعة حتى اآلن، لك

شيء نحن ذاهبون لمناقشة أكثر في العمق، ولكن كان هناك دعم قوي جدا لحقوق اإلنسان، 

وحرية التعبير على اإلنترنت، مبادئ حوكمة اإلنترنت، كما فولفغانغ قد سبق ذكرها، ولكن 
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ثم  .والتي تشمل البريد المزعج، واألمن السيبراني .انيةأيضا األطر القانونية والجريمة السيبر

 .أيضا كان ينظر إلى المبادئ جدا للتعاون أصحاب المصلحة المتعددين لتكون ذات فائدة

والجوانب أخيرا وليس آخرا، االقتصادية واالجتماعية أيضا، وشبكة اإلنترنت بوصفها محركا 

 .للنمو والتقدم

لتجربة قليال من حيث كيفية المضي قدما في ورش  MAGوعلى الصعيد العملي، قررت 

في الماضي قد أصدرت مقترحات لحلقات العمل، وبمجرد صدور الدعوة، وجاء في  .العمل

 MAGلذلك هذه المرة، قررت  .المقترحات واجهتنا مع كل متزايدة عدد من المقترحات

من شأنها أن أكثر الخطوط إلصدار الدعوة لتقديم المقترحات األولية، مقترحات قصيرة جدا 

ستقرر  MAGوبناء على ذلك، ثم  .العريضة لمفهوم، فكرة عن ما يجب أن يتم التعامل معها

 .بشأن كيفية المضي قدما

كان لدينا  .يتزايد عالية جدا -واآلن كان لدينا هذه الدعوة الصادرة والفائدة على نحو متزايد 

ما  -ولكن  .هو للحد منها إلى برنامج التحكم فيهاوالتحدي اآلن  .مقترحات أولية 200أكثر من 

تلقيناه هو أيضا مؤشرا حيث يشعر المجتمع ينبغي أن تكون األولويات، وأنها تعكس إلى حد 

العديد من المقترحات بشأن األمن السيبراني، وحقوق  .كبير ما كنا قد شعرت بعد باريس

عددية اللغوية، على موارد اإلنترنت، على اإلنسان، وحرية التعبير، على المحتوى المحلي، والت

 .النمو واالتصال

كان هناك الكثير على بناء القدرات، على مشاركة الشباب، والملكية الفكرية، والمحتوى 

 .الرقمي، وأيضا حلقات عمل بشأن التعاون أصحاب المصلحة المتعددين، والتعاون معقول

كبيرة لمنتدى إدارة اإلنترنت الذي حفز وهذا هو، بعد كل شيء، واحدة من قصص النجاح ال

لذلك لدينا اجتماعات أصحاب المصلحة  .نوع الوطني واإلقليمي -IGFذلك، فجرت مبادرات 

 .المتعددين في إدارة اإلنترنت في جميع مناطق العالم

نحن  .التحدي الكبير اآلن هو إقناع ذلك في برنامج متماسك .هذا هو أكثر أو أقل ما نحن فيه

 .ق في عملية من ذلكعلى ح

نلتقي مرة أخرى في أيار في جنيف في المشاورات المفتوحة العودة إلى الوراء مع اجتماع 

وأولئك الذين قدموا  .المجموعة االستشارية لأللغام، وبالطبع نحن نأمل في المشاركة المجتمعية

مع  مقترحات ورشة عمل تمهيدية وسوف نسمع قريبا عن كيفية ونحن سوف نمضي قدما

 .ورش العمل

 .شكًرا .أعتقد أن مبالغ أكثر أو أقل يصل الوضع اعتبارا من اآلن
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 .ماركوس، وهذا هو ملخص لطيفة جدا ما تم إنجازه    :بيتر ميجور

هل  .يبدو أن كل شيء في المكان .سؤال قصير واحد فقط بشأن هذا الحدث المرتقب في بالي

 هذا الفهم صحيح؟

 

من األمانة العامة قد أعلق بإيجاز، إذا كان يمكن أن تذهب إما تشينغيتاي ما إذا كان أتساءل ع  :ماركوس كومار

 .حسنا، فهو على مقربة من الميكروفون غرفة -إلى 

كما قمت بزيارتها على الموقع، يمكنك ان تعطي لنا إحاطة سريع على ما نحن  -يمكنك ربما 

 فيه مع بلدنا المضيف واألعمال التحضيرية لالجتماع؟

 .قد يكون أسرع للذهاب إلى الميكروفون

 

 .شكرا جزيال لك، ماركوس .حسًنا    :شنجتاي ماسانجو

كان واحدا مركز المؤتمرات حياة  .نعم، نحن لم نفعل زيارة الموقع، وعرضوا لنا موقعين

 .واآلخر كان موقع العالمة التجارية الجديدة التي كانت الحكومة قد بنيت

نحو العالمة التجارية الجديدة موقع، لذلك فمن كبيرة، انها فسيح،  أعتقد أن الحكومة يتجه

والجدران سميكة جدا، والكثير من المناطق للحصول على المرطبات، وأعتقد أنه سوف تتناسب 

 .مع احتياجاتنا اعتمادا جيدا على عدد من ورش العمل التي نحن في النهاية الحصول عليها

فقط القضايا القياسية  .لقد كان لدينا ال قضايا رئيسية .جيد للغايةاتفاق البلد المضيف يسير بشكل 

 .التي كانت لدينا

لقد بحثنا أيضا في  .أيضا، لقد تحدثنا إلى وزارة النقل .لقد تحدثنا إلى وزارة الشؤون الخارجية

هناك ستكون هناك طبيب على الوقوف إلى جانب الذين يمكن أن  .موقع خارج عن المستشفى

لقد دققت في موقع لألشخاص ذوي اإلعاقة، وانها قادرة تماما على التعامل مع  .واءيصف الد

 .ذلك
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أعني، كل شيء لم تكتمل حتى اآلن، لكنه يسير بشكل جيد جدا بالمقارنة مع  -لذلك أعتقد أن 

 .أنا عندي أي مخاوف في الوقت الراهن .أنها على ما يرام، نعم .الماضي IGFsسبعة 

 

 .أنا سعيد لسماع ذلك وانها مطمئنة جدا .تشينغيتايشكرا لك،     :بيتر ميجور

 .نعم، إريك، هل ترغب في التعليق -وأتساءل عما إذا 

 

لقد قفزت إلى الكثير من  .مرحبا، ظننت أنني سوف تأخذ خطوة إلى الوراء للحظة واحدة .نعم  :إيريك لوب

فتراض أن الجميع يفهم أبجدية التفاصيل حول جوانب من القمة وعملية القمة، وربما جعل ا

 .حساء من كل المختصرات، وجميع جوانب القمة التي نتحدث عنها

لذلك أنا ذاهب لجعل مجرد نقطة وجيزة، ولكن التوضيح ربما مفيدة لفهم بنية وكيفية قطع 

 .مختلفة من هذا اللغز تناسب معا

لكن أيضا في غرفة و AT&Tوأيضا، لمجرد أن أذكر أيضا، وأنا هنا ليس فقط نيابة عن 

هناك،  Telecommsالتجارة الدولية، حيث إنني أؤيد عمل رئيسا لإلنترنت وفرقة العمل 

لذلك تمثل اللجان الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية و مجتمعات األعمال في العديد من البلدان 

 .التي تعمل فيها المحكمة الجنائية الدولية

تحت مظلة القمة، ونحن نتحدث اآلن عن ثالثة عناصر  ذلك من المهم فقط أن أسلط الضوء،

متميزة، كل منها له أغراضه الخاصة، وكلها تهدف إلى اإلشارة نحو الهدف المتمثل في خلق 

 .إنترنت شاملة ومستقرة وآمنة

، وهذه هي المنحى، محددة إلى حد ما، وتقاسم أفضل WSIS+10لدينا خطوط عمل القمة، 

النجاح، وتلبية كل مايو والقادمة معا بطريقة واحدة، والعملية التي الممارسات، وتبادل قصص 

، كما وصف ماركوس فقط، ويمكن أن يكون تبادل جدا والتدفق IGFلدينا  .وصفت يجري

 .ونحن لدينا أيضا، كما يرأس بيتر، الفريق العامل المعني بتعزيز التعاون .الحر لألفكار

ه األمور الثالثة المختلفة التشغيل بحيث يكون لديك وذلك فقط لمساعدة الناس على فهم، وهذ

 .شعور لذلك
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أنا أقول شيء واحد من وجهة نظر المحكمة الجنائية الدولية، وتبحث في الفريق العامل الذي 

األولوية التي نحن نبحث في في هذا هو ضمان أن مفاهيم  .يحدث اآلن على تعزيز التعاون

 .بشكل كاملتعزيز التعاون يظل أصحاب المصلحة 

 .لتعزيز التعاون، فقط حتى تفهم، في وقت الحق قليال سأقدم مالحظات تمهيدية  :بيتر ميجور

 

أردت أن تضع إطارا التأكد من ان الجميع في غرفة لديه شعور من القطع  .هذا شيء طيب  :إيريك لوب

 .المختلفة التي نتحدث عنها هنا

  

 .حسًنا    :بيتر ميجور

 .ستعاود بثها على االنترنت، لذلك دعونا نحاول مرة أخرىقيل لي أن جانيس 

 .جانيس، إذا كنت معنا، لبضع دقائق، لديك الكلمة

لذا، نعم، ربما  .أدلى اريك مقدمة لطيفة لتعزيز التعاون، ومما يسهل مهمتي من قبل ذلك .حسًنا

الجميع  .بذلك كان يجب أن سكن أكثر قليال على قضايا القمة ولكن أفترض الجميع على دراية

 .لديه كتيب صغير ويعرف داخل كل صفحة، ويمكن تفسير ذلك

كان لدينا اجتماع  .حسنا، الخلفية -و .فقط اسمحوا لي أن أقتبس فقرتين من جدول أعمال تونس

وفي تونس، وافق  .في تونس 2005، والذي أعقبه اجتماع عام 2003جنيف في عام 

لذلك انا ذاهب ألقتبس فقرتين من  .برنامج عمل تونساالجتماع رفيع المستوى بشأن ما يسمى 

 .تلك المتعلقة بتعزيز التعاون

نحن ندرك كذلك الحاجة لتعزيز التعاون في المستقبل لتمكين الحكومات على قدم المساواة "

لتنفيذ أدوارهم ومسؤولياتهم في قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة باإلنترنت ولكن ليس في 

 ."التقنية والتشغيلية من يوم إلى يوم التي ال تؤثر على قضايا السياسة العامة الدوليةاألمور 

 .هذا هو الفقرة األولى أردت أن أقتبس



 AR  العربيةاألجندة العالمية  -إدارة اإلنترنت  -بكين 

 

    43من  14صفحة 

 

أن تبدأ عملية نحو تعزيز التعاون من جانب األمم المتحدة األمين العام تتطور "والثاني هو 

، سوف إشراك جميع أصحاب 2006جميع المنظمات ذات الصلة بنهاية الربع األول من عام 

المصلحة في دور كل منهما، والمضي قدما في أسرع وقت ممكن بما يتسق مع العملية 

 ".القانونية، وسوف تكون متجاوبة إلى االبتكار

وزيادة على ذلك، أود أن أعطيك بعض المعلومات اإلضافية  .أتوقف هنا مع االقتباس .حسًنا

 .حول اإلجراءات التي تم اتخاذها

ذلك، أجرت نيتين ديساي الذي كان في ذلك الوقت مستشارا خاصا لألمين العام عن منتدى ل

ونقولها  .مشاورات غير رسمية 2006إدارة اإلنترنت والمسائل المتصلة بالقمة، في عام 

 .صراحة جدا، وقال انه كتب في تقريره أنه لم يكن هناك اتفاق

دعا األمين العام لألمم المتحدة عشرة المنظمات  2008ونتيجة لمتابعة ذلك، كان هناك في عام 

لألمم المتحدة عقد نائب  2010في عام  .الدولية إلى تقديم تقرير عن التقدم تعزيز التعاون

 CSTDوالعام الماضي، أجرى رئيس  .األمين العام، السيد شا، مشاورة أصحاب المصلحة

التشاور واحدة ناجحة؛ لآلخرين،  وبالنسبة للبعض، وكان هذا .أيضا مشاورة أصحاب المصلحة

 .فإنه لم يكن

والقرار الصياغة  CSTDهذا التشاور، أنا أتحدث عن السنة التشاور الماضي، تلتها الدورة 

ولقد أثيرت بالفعل مسألة إنشاء مجموعة عمل أصحاب المصلحة  .حول القمة المتابعة

 .المتعددين، ولكن في ذلك الوقت هذا االقتراح لم تحلق

علينا أن ننتظر حتى نهاية السنة عند األمم المتحدة استغرق الجمعية العامة قرار إنشاء كان 

وعلى الشريحة التالية تستطيع أن ترى  .فريق عامل من أصحاب المصلحة بشأن تعزيز التعاون

إلنشاء هذا الفريق العامل بشأن تعزيز التعاون من خالل  CSTDفي القرار الذي يدعو رئيس 

ميع، ومراجعة مدخالت من الدول األعضاء وجميع أصحاب المصلحة اآلخرين، السعي، وتج

 .وتقديم توصيات بشأن كيفية التنفيذ الكامل هذه الوالية

وسوف تذهب  CSTD 2014، أن تقدم تقريرا لعام CSTDوينبغي أن يقدم، أنا رئيس 

 .لعامةمباشرة من خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة الجمعية ا

وأعتقد أنه كان في االسبوع الماضي تم ترشيحي رئيسا لهذا الفريق العامل، ويشرفني أن 

 .ومع ذلك، وأنا أعلم أنه سيكون مهمة ضخمة .رئاستها
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 .من الدول األعضاء 22لديك  .في الشريحة التالية، وسوف تظهر لك تكوين فريق العمل

ظيم القمة، وهذا هو سويسرا وتونس، ، دولتين هما الدولتان تنCSTDهم من أعضاء  20

هذا هو المجتمع المدني ورجال األعمال،  .وكان لديك خمسة ممثلين من كل أصحاب المصلحة

 .واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدولية

وأعتقد أنه قد يكون من بعض الفائدة،  .اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لمجرد اإلحاطة لك

 .ماذا سيكون الطرائق .لعمل هو الذهاب إلى العملوكيف اعتقد ان فريق ا

حسنا، أوال وقبل كل شيء، كما أفعل دائما، أعتقد أننا يجب أن نتمسك بصرامة إلى والية 

وبالنسبة لي، أهم  .يجب أن نحترم أنه هو نهج أصحاب المصلحة المتعددين .الفريق العامل

ونحن نعلم أن  .لقد تعلمنا الدروس .دلةجزء في هذا النوع من مجموعة العمل هو الثقة المتبا

 .هذا هو بداية ونهاية، في نهاية المطاف، من العمل الناجح من مجموعة عمل

 .إذا لم يكن لديك هذه الثقة، فإننا ال نستطيع اعتماد هذه الثقة، فإننا ال يمكن أن يكون أي نتيجة

الذين تنطبق على أن يكون أعضاء وأعتقد وأنا مقتنع بأن جميع األعضاء  .والنتائج التي نريدها

 .الفريق العامل أصحاب المصلحة تأتي إلى االجتماع مع عزم تحقيق بعض النتائج

تم القيام به بطريقة  .وأنا أعلم أن هناك عملية جدا، طويلة جدا من اختيار أعضاء الفريق العامل

وأنا واثق، كما قلت لك،  .من أسفل إلى أعلى، وأنا سعيد تم تعيين الفريق العامل في هذا السبيل

 .بأننا ذاهبون لتحقيق النتائج

قواعد المجلس االقتصادي واالجتماعي السماح  .هناك اهتمام كبير في عمل الفريق العامل

أما وقد قلت ذلك، يجب أن أذكر أيضا أن لدينا والقيود، وهذه  .لمراقبين لعمل الفريق العامل

 .جرا القيود هي الوقت والموارد ومكان، وهلم

 .انها مهمة صعبة للغاية .ولكن األهم من ذلك، ما قلت لك، بالنسبة لي القيد هو بناء الثقة

حتى في حالة أننا ال نستطيع بناء هذه الثقة، فمن رأيي أنه ينبغي لنا أن نفعل ذلك أوال، لبناء 

صوصا في ربما أنه لن يكون من المفيد أن يكون كثير من المراقبين، خ .داخل الجماعة نفسها

 .االجتماع األول

وسوف نتحدث عن ذلك في وقت الحق قليال،  .االجتماع األول هو مجرد الحصول على معا

 .ولكن ربما هذا هو بداية بناء الثقة
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أعتقد أننا يجب أن تبدأ المشاورات األولية على األرجح على االنترنت، ولكن أنا محظوظ 

ولذا  ICANNلفريق العامل هنا في اجتماع لوجودي هنا والحصول على العديد من أعضاء ا

واستنادا إلى هذه المشاورات األولية،  .فإننا يمكن أن يكون المشاورات وجها لوجه البدني هنا

وسيكون لذلك،  .مايو 30وأود أن يكون االجتماع المادية في جنيف، أول واحد ابتداء من 

 .اجتماع واحد ونصف لمدة يومين

وسوف تكون هذه  .بعة اجتماعات في نهاية المطاف أكثر هذا العامأنوي أن يكون ثالثة، أر

 .االجتماعات اجتماعات أطول، وربما من شأنها أن تكون نقطة حيث يمكن للمراقبين المشاركة

فعلنا دائما الطريقة التي يتم إجراؤها على نتائج جلسات العمل  .ونحن نتوقع، أيضا، أن الدفق

 .حتى في هذه الطريقة نحن منفتحون جدا .ونكتادالمتوفرة على موقع ويب من األ

باإلضافة إلى ثالثة، في نهاية المطاف أربعة اجتماعات هذا العام، أخطط أن يكون هناك 

اجتماع إضافي العام المقبل قبل نهاية فبراير، ابتداء من مارس ألننا مضطرون إلعداد تقرير، 

األونكتاد واجب من وجود  .بداية مارس تقرير الرئيس، ونأمل توصيات بحلول نهاية فبراير

هذه المواد المترجمة إلى خمس لغات وتقديمه إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى 

 .الجمعية العامة لألمم المتحدة

أما بالنسبة للمشاورات تمهيدية، هدفي هو تحديد األهداف التي تقوم على برنامج عمل تونس 

 .للقمة

 .المتحدة ذات الصلة وقرارات األمم -عفوا  -

في هذه المساحة أود أن تحديد الموضوعات التي تتعلق بتعزيز التعاون، مبادئ األمن 

 .السيبراني، وأمثلة من تعزيز التعاون وبناء القدرات وهلم جرا

وأود أن يكون أعضاء االتفاق على هذه المواضيع ونحن ذاهبون لمناقشة، وأود أن يكون لها 

 .وبطبيعة الحال علينا أن نتفق على الجدول الزمني نفسه .ق النتائجنهج موجهة نحو تحقي

لألسف، وهذا يتزامن  .مايو 31على  -كيف أعود  -وكما قلت لك، أنا خططت االجتماع األول 

 .وسوف يكون هناك تداخل .مع اجتماع لجنة مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت قمة العمل

ج مع استبيان بينما يتم أوعز نحن بموجب قرار األمم في هذا االجتماع، ونحن نحاول الخرو

 .ونحن نأمل أن يكون االستجابات من أصحاب المصلحة بحلول منتصف يوليو تموز .المتحدة
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وهذا من شأنه أن يكون أساسا  .وتقوم األمانة بتجميع الردود، وسنقوم بإعداد ملخص للردود

 .للمزيد من المناقشات

وفي نهاية لقاءاتنا، وسوف يأتي  .ثيقة المتداول خالل االجتماعاتلذلك أنا نتصور أن يكون و

 .مع التقرير

سيكون لدينا الوقت لإلجابة على أسئلتكم،  .ذلك أساسا، وهذا هو المعلومات حول تعزيز التعاون

 .لكنه اآلن حق، وأنا على علم مرة أخرى أن السيد كاركلينز على االنترنت

 .جانيس، لديك الكلمة

 

 هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ .ربما هي المرة الثالثة سوف يكون محظوظا واحد .نعم، شكرا لك  :اركلينزك جانيس

 

 .نعم    :بيتر ميجور

 

 -) مشوه الصوت(الشريحة التالية  .ذلك ما تتضمنه الشريحة الثالثة .شكرا لك بيتر    :نزجانيس كاركلي

 

الشيء الوحيد الذي هو القيام به هو جعل الشرائح  .كجانيس، وأخشى أننا ال يمكن أن يسمع ل  :بيتر ميجور

 .أنا متأكد من أنه سيكون هناك الكثير من الناس المهتمين .ICANNالمتوفرة على موقع ويب 

أنا آسف حقا، ولكن أعتقد أن جودة الصوت  .وأنها يمكن تحميل البرنامج وإلقاء نظرة على ذلك

  .ليست أفضل

مجرد إغالق هذا الجزء من الدورة وأسئلتكم المتعلقة بالقضايا  لذلك أنا أعتقد أننا يمكن أن

 .فقط جديلة تصل إلى الميكروفون .لذلك ال تخجل .المتصلة بالقمة، وتعزيز التعاون، وهلم جرا

  .تعرف نفسك
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وهذا  .تأنا عضو من نشطاء االنترن .أنا من البرازيل .كارلوس الكاريبي جاوااسمي  .حسًنا  :كارلوس الكاريبي جاوا

  .من أجل الحرية من أجل الحفاظ على صافي الحياد والقضايا األخرى السارية واضحة

، ولكن أنا لست الوافد الجديد على هذا النوع من المناقشات ICANNأنا الوافد الجديد على 

 .كلمتين الرئيسية التي لها قيمة كبيرة بالنسبة لنا -وهناك ثالث كلمات التي لديها  .محفل دولي

عالم واحد، واحد اإلنترنت هي واحدة  .أصحاب المصلحة المتعددين، أسفل إلى أعلى، وتعميم

  )غير مدرك(جديدة 

عندما نقول عن من أسفل إلى أعلى، أسفل  .سؤالي هو ليس بالضبط ولكن السؤال هو استفزاز

 .من المناقشات برلماننا لبلداننا مستعدون لالنضمام إلينا في هذا النوع .حقا الذي نتحدث عنه؟

ال أستطيع أن أتخيل  .األكاديمية دينا مستعدون لالنضمام إلينا في هذا النوع من المناقشات

  .مجتمعنا المدني القاعدية االنضمام إلى هذا

كنت تفعل جهد كبير  .هو مهم كيف يمكننا تفريق هذا العمل داخل مجموعة من المناظرات؟

هذا االستفزاز  .ولكن العالم يحتاج إلى يسمع لنا .كبيرة قمت بإجراء قرارات .على هذا المنتدى

فقط أذكر وأنا فخور جدا لسماع هذا الصباح الرئيس التنفيذي لشركة  .نعم .سي .بلدي

ICANN  قائال مجتمع التسجيل اإلنترنت لدينا هو مثال على نموذج أصحاب المصلحة

 .شكرا لك .المتعددين

 

وأعتقد  .أنا يجب أن أعترف بأنني لست متخصصا في المسائل أسفل .شكرا لك على سؤالك  :بيتر ميجور

  .زميل لي المتحدثون الذين يشعرون المؤهلين للرد على ذلك

انها حقا هو  .ICANNأما بالنسبة لنموذج الرئيس، أنا أتفق تماما مع الرئيس التنفيذي لشركة 

وأنها مفيدة  .GACمع ممثل و، في رأيي، لدي عالقة جيدة جدا  .نموذج بالنسبة لنا جميعا

  .للغاية في نقل هذه الرسائل

أخشى أنا ال يمكن العثور  .لذلك أي واحد منكم يشعر بالراحة تعليقا على األسئلة أسفل، ال تتردد

  .على العديد من المتخصصين

ولكن، أكثر جدية، كان السؤال حول كيفية اعتماد، وإذا كنت على صواب، فإن النموذج 

كما كان  -فولفغانغ أو طارق، إذا كنت أشعر بأن  أي شخص؟ .في أوسع معانيهاالبرازيلي 

 .الرئيس التنفيذي الخاص في البرازيل، وربما تحدث الكثير عن انطباعاته
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وفيما يتعلق بالسؤال الذي تم المطروحة، نعم، في الواقع، إذا نظرنا في محاولة لجلب  .شكرا لك  :طارق كامل

الصحيح، ونحن بدأنا من وثيقة القمة التي صدرت في تونس في  المناقشة إلى مسارها

لدينا في هذه الوثيقة  .وكان هذا الرجل على يميني واحد من رواد كتابة هذه الوثيقة .2005 عام

  .تعزيز التعاون، كما ذكر بيتر، هو جزء منه .القيم العظيمة جدا أننا فخورون جدا كمجتمع

االعتراف أخطبوط نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وعمل  55ولكن لدينا أيضا في الفقرة 

لذلك هذا يعطينا  .نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ألول مرة ربما في تاريخ األمم المتحدة

هذا هو المرجع الذي  .وإذا كان يتعين علينا أن نبدأ حقا النامية، هذا هو المرجع .االعتراف

  .يكون بناء على ذلك ونحن يجب أن .ينبغي أن نكون بدءا من

الماضية أو السنوات  8ومن ثم، كمجتمع يبحث الوراء، ماذا حققنا خالل السنوات ال 

الماضية من يوم االعتراف نموذج أصحاب المصلحة المتعددين كنموذج الوظيفية  9 ال

 .وكنموذج ناجح عندما يتعلق األمر االبتكار، عندما يأتي إلى مساهمة القطاع الخاص وذاك

 .ا، إذا كنت تسأل ما هو الجزء السفلي، وهذا هو الجزء السفلي من وجهة نظري، أن بدأنا منلذ

 .ونحن بحاجة إلى بناء على ذلك كمجتمع

وانها رحلة وعرة على هذا  .وانها ليست رحلة سهلة .خالل هذه العملية، انها رحلة طويلة

حقق نفس المستوى من النجاح ونحن قد كمجتمع قد نجحت في بعض القضايا وربما لم ت .النحو

أخرى، على قضايا أخرى عندما يتعلق األمر بإدارة اإلنترنت وتعريف إدارة اإلنترنت، ومرة 

 .وفقا لما هو هناك والتي كانت في الدورة تونس

واعتقد، كمجتمع، نحن بحاجة إلى أن نسأل  .لذلك نحن بحاجة إلى مراجعة ما كنا نقوم به معا

العقل المختلفة التي بيتر قد ذكر في بداية بشأن تعزيز التعاون واريك وثم  أنفسنا من العواصف

تكمل تعزيز التعاون، واستعراض القمة، ومنتدى إدارة اإلنترنت، والجمعية العامة لألمم 

ينبغي أن نكون قادرين كمجتمع لتحديد ماذا نريد من كل هذه  .2015المتحدة مراجعة في عام 

وهذه المسألة ليست مسألة  .تجنب من كل هذه األحداث على هذا النحو األحداث أو ما نريد أن

ولكن على األقل،  .وانها ليست من السهل الحصول على توافق في اآلراء .سهلة ليتم الرد عليها

إذا بدأنا الحوار الحق على المستوى الدولي، لهذا السؤال وأعتقد أن هذا سوف يساعدنا كثيرا 

ناك تركيزا وللذهاب إلى هناك مع أهداف محددة جدا ومع خطط كمساهمين للذهاب إلى ه

  .محددة للغاية على المستوى المتوسط



 AR  العربيةاألجندة العالمية  -إدارة اإلنترنت  -بكين 

 

    43من  20صفحة 

 

نحن بحاجة إلى أن  .بينما نحن نفعل ذلك، كما ذكرتم، ونحن بحاجة إلى أن تكون شاملة

ونحن بحاجة  .نحن بحاجة لجعله الدولي بقدر ما في وسعنا .الحصول على بقية العالم معنا

  .لمجتمع المدني باإلضافة إلى القطاع الخاص والحكومةلتشمل ا

ونحن لدينا مسؤولية كمجتمع  .ونحن لدينا الواجبات المنزلية .لذلك، في رأيي، هذا هو الطريق

 ما هو الجزء السفلي، كما قلتم؟ ما هو المرجع؟ .أصحاب المصلحة المتعددين للنظر إلى الوراء

أيضا لوضع خطة للسنتين المقبلتين، ماذا نريد تحقيقه أو وبناء على ذلك، و أين نحن بدءا من؟

  ما نريد أن تجنب؟

 .، على سبيل المثال، يتعين على المجتمع هدفا واضحا جداWCITفي  .سأعطيك مثاال بسيطا

، ولكن %100ال أقول أننا حققنا ذلك  .انها تريد تجنب إدراج قضايا اإلنترنت في معاهدة دولية

لذلك نحن بحاجة معا  .ين كنا هناك، والعمل على ونحوها كمجتمعهناك هدف واضح في ح

لجعل هذا التعريف وتنقيح هذا التعريف وتحديث هذه التعريفات بينما نحن نتحرك على خريطة 

 .شكرا لك .2015طريق حتى عام 

 

 .والسؤال التالي هو من ستيفانو، من فضلك .شكرا لك    :بيتر ميجور

 

وكنت من بين تلك التي في خلق مجتمع  .لذلك ثقافتي قادم مع اإلنترنت .شكرا لك .حسًنا  :ستيفانو ترومبي

  .GACمع أقدمية كبيرة في  GAC، وأنا عضو ICANNثم انضممت  .اإلنترنت

ولكن  .ألنه، بالطبع، أنا دائما أقضي كل الوقت والجهد مع مجتمع اإلنترنت .لذلك هذا هو المهم

ن الدول التي وخصوصا عند الذهاب إلى األمم المتحدة أو إلى علينا أن ندرك أن هناك عددا م

ولكن ما يجب أن يكون الحظت  .االتحاد الدولي لالتصاالت، وهلم جرا، ويتحدث لغة مختلفة

وليس فقط مع  GAC، على سبيل المثال، لدينا تعاون جيد في ICANNأن، خصوصا في 

بعض األوروبيين، بما في ذلك زمالئي وذلك حتى  .ITUالبلدان التي تتحدث لغة مختلفة في 

ألن هناك هذه  .في إيطاليا، عندما يذهبون إلى االتحاد الدولي لالتصاالت، يتحدثون لغة مختلفة

القضايا الخالفية فيما يتعلق بتطور شركات االتصاالت حول المصالح االقتصادية وأشياء من 

 .هذا القبيل
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التي هي أكثر ارتباطا مع تطور شبكة اإلنترنت،  وبالتالي فإن الشعور رسالتي هي أن من تلك

ألن لدينا لتحقيق الرأيين أقرب وقت  .غير محدود .ونحن في حاجة الى المشاعر غير محدود

وكان  .آخر في روما مؤخرا WCITوذلك، على سبيل المثال، كان لدينا هذا الحدث  .ممكن

األمين العام لالتحاد الدولي  وكان لدينا عرض من. ICANNنايجل هيكسون هناك للحديث عن 

ومن ثم ربما يمكننا ببساطة انتظرت  .كان نجاحا، نجاحا كامال WCITلالتصاالت أن قال أن 

 .أن البلدان التي لم توقع سيوقع

ولكن شيئا فشيئا كان هناك أيضا العرض التقديمي على تيري كرامر، زعيم الوفد  -لذلك  -وأنه 

  .للتأكيد على وجهات نظر مختلفة وذاكوبدأوا ليس . االمريكي في دبي

نحن نرى كل هذه القائمة الهائلة من األحداث الجديدة التي ستعقد في الفترة من  -لذلك علينا أن 

نحن  .نحن بحاجة للذهاب إلى هناك .وهكذا نحن بحاجة إلى الصبر .2015اآلن وحتى عام 

و، في رأيي، انها ليست فقط مسألة  .بحاجة إلى التفاعل مع تلك التي لديها وجهات نظر مختلفة

 .شكرا لك .ولكن ليالي مسألة محاولة لبناء الثقة، كما قال بيتر، والثقة .أسفل إلى أعلى

 

فقط أن أعلق على ما قاله لك، وهذا هو السبب في أنني ذكرت في بداية  .أشكرك يا ستيفانو  :بيتر ميجور

وهناك الكثير لنتعلمه من بعضنا  .نى التعلمالعرض التقديمي الذي أعتقد أننا نسير على منح

 .البعض

 .الرجل التالية، يرجى تحديد نفسك .نعم

 

، التي 55أريد أن أعود إلى الفقرة  .سوف يجعل أول تعليق ثم سؤال .NPOCأنا بونسيليه من  >>

ولكن كيف  .طارق المذكورة بحق عن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين هو نموذج وظيفي

ألنه يبدو كما لو كان من  ا وظيفية بمعنى أخذ حقا عليه من نهج من أسفل إلى أعلى؟جيدا أنه

ألنني كنت محظوظا بما فيه الكفاية لتكون جزءا من المجتمع المدني أن يكون . أسفل انها تعمل

  .WCITمع حكومة غامبيا في 

وبعض  وذكر فولفغانغ شيء في وقت سابق يوم عندما تحدث عن الرسائل االقتحامية،

، الذي كان مضحكا جدا، وخصوصا WCITالحكومات الرغبة في جلب البريد المزعج خالل 

تكتشف أن  ولكن لماذا كانت هذه الحكومات تنشئة؟ .عندما تمت مناقشة األمر في بعض الوثائق
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والسؤال الذي  .الكثير منهم، أنها ال تشارك في العمليات الوطنية في منتدى الحوكمة الدولية

أن تجلب إلى لوحة هي كيف ننخرط حكوماتنا أفضل في منتدى حوكمة الدولية وفي وقت تريد 

ألنه، عندما انخرطوا فيها بشكل صحيح في جميع المجاالت القطاعية،  .الحق في منتدى إقليمي

ألن الكثير من األشياء التي تنشأ خالل  .WCITوأنها لن يكون لها مشاكل التي تنشأ أثناء 

WCIT والتي كانت المشكلة  .التعامل مع األمور في التنظيم الذاتي الوطني تحتاج إلى

من الحكومات، العبين مختلفين في  GACبحيث يكون لديك العبين مختلفين في  .الرئيسية

ولكن كل هؤالء الناس، واذا  .االتحاد الدولي لالتصاالت من الحكومات وأشياء من هذا القبيل

الوطنية و،  IGFعلى الجلوس معا في المحافل اإلقليمية  كنا نستطيع الحصول على كل منهم

وأخيرا، أود أن تشجيع زمالئي الذين يشاركون  .وحيث ان المشكلة هي .فإنه سيكون أفضل

من شأنها أن  .معظمهم من هنا في منتديات الوطنية حوكمة اإلنترنت، لدينا إلشراك حكوماتنا

 .شكرا لك .اتجعل األمور أسهل بالنسبة للجميع ولنا جميع

 

فقط للرد على ذلك، ولعلكم تعلمون أن هناك مجموعة عمل  .انها قيمة جدا .شكرا لهذا التعليق  :بيتر ميجور

CSTD  على التحسينات حتىIGF.  وفي توصياته، وأعتقد كان لدينا توصية لزيادة مشاركة

لألمم المتحدة علما بهذا أنا دائما متفائل، منذ أحاطت الجمعية العامة  .IGFالحكومة في القضايا 

التقرير ودعت األمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذه التوصيات، لذلك ربما سيكون هناك 

فرانكلين، والكلمة  .شكرا لك مرة أخرى .لكنها أيضا مختلفة أكثر منا .بعض التأثير على ذلك

  .هو لك

 

 .بيتر، قد ندعو الفريق    >>

 

 بيل، كنت تريد أن تأخذ؟ -قبل أن أعطي لكم الكلمة  .ةأعتذر بشد   : بيتر ميجور

 

حسنا، من حيث الحصول على الحكومات المعنية، انها حقا مسألة، كما أعتقد، للوصول إلى   :بيل غراهام

  .الحكومات كلما كان هناك لقاء وطني والتحدث معهم عن أهمية
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و، وذلك باستخدام أن كآلية  .اتالعديد من المنظمات رمز البلد لها عالقات جيدة مع الحكوم

  .لجعل االتصال، كما أعتقد، هو دائما قيمة

العديد من  .ولكن المشكلة األساسية حقا، كما أعتقد، هو مع التمويل في منتدى إدارة اإلنترنت

ألمم المتحدة األخرى لديها الميزانيات المعمول بها، وأنها لديها برامج لجلب منظمات ا

ماركوس، بالطبع، هو يدرك تماما من  .IGFوهذا ليس هو الحال مع  .الحكومات في المشاركة

  .تشينغيتايهذا، كما هو 

ية وكانت بعض الجهات المانحة السخ .إلى حد كبير من التبرعات IGFوحتى اآلن يتم تمويل 

للغاية مع مساهماتها، وحتى اآلن أنها مكلفة للغاية لتشغيل عملية من هذا القبيل والتي تدور 

أسمع  .وهذه هي القضية التي كنت تحدثت فهم حول بشيء من التفصيل في باريس .حول العالم

، التي قررت زيادة ICANNمن زيادة التبرعات التي تبذلها مختلف المنظمات، بما في ذلك 

 .إلى حد كبير هذا العام IGFتها في مساهم

إذا كانت األحزاب والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تكثيف ومساعدة في هذه 

المسألة أو إذا كانت األمم المتحدة على االعتراف القيمة الكاملة لمنتدى إدارة اإلنترنت 

في إشراك الحكومات ل، وال  وإعطائها الميزانية العادية، التي من شأنها أن تساعد بشكل كبير

 .شكرا لك .سيما من العالم النامي، انها التحدي الحقيقي لمتابعة عملية معقدة من هذا القبيل

 

 .إذا لم يكن كذلك، فرانكلين، من فضلك أي شخص من لوحة على ذلك؟ .شكرا لك   : بيتر ميجور

 

 ICANNأود أن أثني  .أنا فرانكلين نيتو .جميعمساء الخير، ال .سالم عليكم .شكًرا لك بيتر  :فرانكلين نيتو

بالتأكيد، انها ايجابية جدا أن يكون لها  .العادية ICANNلتنظيم هذا الحدث ضمن اجتماع 

وهذا هو بالتأكيد شيء أن  .مساحة لمناقشة إدارة اإلنترنت على منظور أوسع مع نهج أوسع

في هذه المؤسسة  -ضا في هذا يضيف إلى وجهة نظر أن أصحاب المصلحة هي قضية هامة أي

  .كذلك

والقيادة  ICANNولكن أوال اسمحوا لي أن أشكر  .وأود أن أدلي بتعليق بشأن مسألة مبادئ

 .ونحن نشكره على ذلك -وكان  .والسيد فادي لذكر اللجنة التوجيهية البرازيلية صباح هذا اليوم

رض التقديمي الذي قام بها على العديد رأينا كالمه هذا الصباح في الع -وأود أن أقول إننا نرى 
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من اآلليات التي هو يحضر إلى المؤسسة لتعزيز آليات أكثر حتى من أجل تحسين قدرتها على 

  .ومن ثم فإننا أيضا نشيد به لذلك .االستجابة لمختلف أصحاب المصلحة

رصة للمشاركة المذكورة، كانت البرازيل ف كالي واتشيرولكن فيما يتعلق بالمبادئ التي أستاذ 

أنا فقط أود أن أذكر جانبا واحدا يمكن أن تكون  .في هذه الورشة هناك في حال القمة في باريس

البرازيل هي البلد الذي انها ملتزمة تماما وبعمق لنظام الحكم  .ذات فائدة للجمهور هنا كذلك

 CGIي هو وهذا االلتزام هو ما مكن إنشاء هيئة، والذ .وأصحاب المصلحة على اإلنترنت

على صياغة مبادئ  -في هذا الجسم هو المكان المناقشة على  .الذي تم ذكره هنا في الصباح

وهذا الجسد هو المكان الذي وقع فيه مناقشة مكان على نحو  -الستخدام اإلنترنت من البرازيل 

وم ولكن كان على شرعية مبادئ كما لدينا الي .مفتوح واالستماع إلى مختلف أصحاب المصلحة

لذلك هو  .أنها تأتي كثيرا من شرعية من الجسم وهذا ما وضعت هذه المبادئ .في البرازيل

وهذا ما  .الجسم حيث الدوائر االنتخابية أنفسهم اختيار ممثليه في الطريقة من أسفل إلى أعلى

  .يؤدي إلى مبادئ للشرعية

ندما نقوم بإنشاء المزيد من ع -وأعتقد أن هذا شيء مهم يمكن أن تكون ذات فائدة عندما نناقش 

وأعتقد، ألن هذه هي اللحظة حيث أصحاب المصلحة  .الزخم على مناقشة مبادئ متناول الجميع

هو أكثر وأكثر وأكثر وأكثر يجري اعتمادها ويجري أكثر قبوال ويجري أكثر الدخول في القيم 

د حان لل وجود، ألن لدينا األساسية للمؤسسات التي تتعامل مع إدارة اإلنترنت، ثم نفكر لحظة ق

هذا هو السبب في  .المزيد من أصحاب المصلحة للشرعية، ثم لحظة قد حان لمناقشة المبادئ

أن البرازيل هي واحدة من البلدان التي تدعم أيضا هذه المناقشة من المبادئ التي يمكن أن 

 .شكرا جزيال .تكون ذات القيم العالمية على إدارة اإلنترنت

 

 .تشكل جوهر هذه الخالصة أننا نتحدث عن وأعتقد أن مبادئ البرازيل .شكًرا لك، فرانلكين  :ربيتر ميجو

ولكن أود أن يكون للتعليقات، في نهاية المطاف،  .ونحن سعداء ليتم بناء على ذلك -لذلك كنت 

و، في الجانب األوسع، والمشاركة في منتدى إدارة اإلنترنت، وتمويل  .من أعضاء اللجنة

على سبيل المثال، اسمحوا لي أن أنتقل إلى  .IGFدى إدارة اإلنترنت أو أي سؤال يتعلق لمنت

 نفسها والمستقبل، وكيف يمكننا تحسين ذلك؟ IGFكيف تنظرون إلى  .السيد غاو
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شعوري  .شخصيا، لقد شاركت في اجتماع منتدى إدارة اإلنترنت عدة مرات. شكًرا لك بيتر  :غاو تشينمين

ه من قيمة جدا بالنسبة لنا لنتعلم من بعضنا البعض، ال سيما أن نقدر مبدأ أو الشخصي هو أن

نموذج أصحاب المصلحة المتعددين والسعي إلى االعتماد بين الجانب المعقد في اإلنترنت، 

  .على سبيل المثال، واألمن من القمة للسيطرة على الخصوصية والتنظيم الخادم و، وهلم جرا

سفل لمبدأ تصل إلى المزيد من التركيز على الرغبة وآراء من صافي وأيضا قدرنا مبدأ أ

نحن  .في الصين منظمتي جمعية اإلنترنت في الصين .أنا نأخذ مثاال على ذلك لك .المواطنين

انهم شاركوا في  -كما فعلنا الكثير لجمع من اآلراء من مختلف الشركات في  .لوائح المدني

والنهج التوفيقي لجعل ) مدرك(ونحن نسعى بعض  .اءوجمع كل اآلر .صناعات اإلنترنت

بعض البلدان النامية من صناعة االنترنت خاصة لحماية مصالح المواطن صافي، لمصلحة 

 .المستخدم النهائي

سنواصل نشطة جدا  .وأنا أعتقد أن منتدى حوكمة اإلنترنت هو قيمة بالنسبة لنا -لذلك أعتقد 

 .المشاركة في هذا الحدث

، في رأيي الشخصي، وربما علينا أن نسعى بعض المبادئ IGFتعلق من كيفية تحسين وفيما ي

ألنه هو مصلحة . أكثر تركيزا على تطوير لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير الجانب

 .حتى يمكن لإلنترنت تساهم في تعزيز التنمية في كل بلد .جدا للجميع، ولكل األمم، كل البلدان

  .ها للجميعثم استفاد ان

أعتقد، على سبيل  .شعوري في الصين، وأعتقد أننا حققنا الكثير من التقدم في تطبيقات اإلنترنت

واآلن  .%50كل عام وزيادة حجم المعامالت أكثر من  .المثال، التجارة اإللكترونية في الصين

 .لتسوق جسدياأنهم شراء شيء على االنترنت فقط، وليس ل -الكثير من الشباب، وأنها بالفعل 

لذلك أعتقد أننا إذا استطعنا جعل هذا التقدم عالوة على ذلك، ثم اإلنترنت يمكن أن تعزز التنمية 

 .االقتصادية وتعزيز إعادة هيكلة التنمية االقتصادية

لذلك هو أكثر تركيزا رأيي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية وأيضا هذا 

النقطة الثانية من رأيي هو أنني أعتقد أنه ينبغي أن تركز المنتدى  .القمةاالقتراح لخطة عمل 

IGF  وأيضا في  .كما انها هي القضايا مهم جدا جدا .تركز على قضايا األمن السيبراني -أكثر

  .هذا المجال هو في الواقع التعاون الدولي
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في جانب من جوانب  اآلن، مجتمعي فعلت بالفعل بعض الجهود لجعل التعاون مع دول أخرى

وأنها  .وقعنا على اتفاق مع كوريا، مع دول أخرى، مع اليابان .مجال مكافحة البريد المزعج

لذلك أعتقد في هذا المجال علينا أن  .تجعل الكثير من النتائج بالنسبة لنا، ومفيدة لجميع البلدان

 .IGFوأيضا ينبغي تحسين  لذلك أعتقد أنه ينبغي أن يستمر المنتدى .نفعل أكثر في هذا الجانب

 .شكرا جزيال

 

 .بول، أردت أخذ الكلمة .وكان ذلك مفيدا للغاية .شكرا لك، السيد غاو  :بيتر ميجور

 

أنا عضو في المجموعة االستشارية لأللغام، والفريق  .أنا بول ويلسون .شكًرا لك بيتر  :بول ويلسون

فكرت وأود أيضا أن أغتنم هذه  .االستشاري أصحاب المصلحة المتعددين، في هذه اللحظة

وكانت هذه القمة التي قدمت لنا ليس فقط االعتراف من  .IGFالفرصة ألقول بضع كلمات عن 

قبل األمم المتحدة لعملية أصحاب المصلحة المتعددين، ولكنه أيضا قدم لنا تعريف إدارة 

واليته إلدارة اإلنترنت التي وأتاح لنا منتدى إدارة اإلنترنت على أنها المكان من قبل  .اإلنترنت

وانها فرصة أننا بحاجة  .انها مسؤولية كبيرة جدا .وأعتقد أن هذا شيء قوي جدا .سيتم مناقشتها

 .إلى االستمرار في االسهاب في وتأكد من أن نتناول ونحن الوفاء بمسؤولياتنا تجاه ذلك

إدارة اإلنترنت أن تتحقق، لدينا  و، بينما هناك تحديات .ال يوجد بديل لمنتدى إدارة اإلنترنت -و

حقا أي مكان آخر للحديث عنها بعد تعريف إدارة اإلنترنت نفسها ونموذج أصحاب المصلحة 

و،  .تحتاج للمتابعة IGFأعتقد، في حين أن هناك تحديات إدارة اإلنترنت، فإن  .المتعددين

جزء صغير من الحجم  عندما تفكر في أن شبكة االنترنت اليوم هو -عندما شبكة اإلنترنت 

سنة أخرى، ونحن ال ينبغي أن يكون مجرد  20أو  10الذي سيكون في الوقت المناسب 

سنوات ولكن  5كشيء التي تحتاج إلى تستمر حتى نهاية دورة الحالية لمدة  IGFالتفكير في 

سنوات مرة في شكل أو  10' عاما 20الوقت وخالل 'الشيء الذي ينبغي أن يكون هنا في 

  .ألنه، حتى نعرف ما يحل محله، ونحن ال يمكن أن تخسره ذلك .آخر

لذلك أنا أعتقد أنا فقط حقا تكرار الدعوة إلى النظر بجدية إلى أن تعطى لالستمرار لمنتدى إدارة 

  .اإلنترنت
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 IGFألنه، ما لم يستمر  .وأعتقد أن دور الحكم هو في الواقع هناك الحرجة بطريقة دائرية

ودون الحكومات، منتدى إدارة اإلنترنت  .للحكومات، ثم أنها لن تكون هناك إلثبات استخدامه

وبدون أي صاحب مصلحة خاصة يجري  .كمؤسسة أصحاب المصلحة المتعددين، إذا أردت

لذلك هناك حاجة وجود  .هناك في بعض القوة، شرعيتها أو فعاليته، من الواضح، تحت السؤال

 .ون فعالةالحكم لمنتدى إدارة اإلنترنت أن تك

واحد التي  -وربما كان العنصر الرابع  -لذلك أنا أعتقد أن الشيء الرابع أن القمة وفرت لنا 

إذا كنت ال تعرف أن هناك اآلن مجموعة  .كانت أقل نجاحا، وأقل استكشافها هو تعزيز التعاون

شيئا مفيدا وأنا متأكد أنه سيكون  .أن يحدث لتأخذ على النظر في تعزيز التعاون CSTDالعمل 

ونحن نود أن نرى  -ودعت كثيرة لهذا، وأعتقد  -ولكن أعتقد، شخصيا، أود أن نرى  .ومثمرا

بحيث ليس هناك ترتيب لفترة أطول من مجموعة من  IGFتعزيز التعاون تقديمهم معا داخل 

سنرى  .المنافسة المفاهيم أو خاصة عند واحد في لحظة غامضة وغير مستكشفة وكما هو

لتحقيق هذه معا في المستقبل قد يكون جيدا جزءا من الحل  .بعد بدء الفريق العامل عملهالنتيجة 

أن الواقع ال تجذب الحكومات التي ترى فيها الحكومات أن تعزيز التعاون من بعض  IGFإلى 

داخل وبين الحكومات في الواقع يمكن أن يتم في غضون  -منهم دعا إلى داخل الحكومية 

، ونحن قد تبدأ IGFوربما في المستقبل التجسد، لمراجعة مستقبل  .نترنت كذلكمنتدى إدارة اإل

كما نسخة جديدة من تعزيز التعاون وإدارة  -في النظر إلى مفهوم التعاون اإلنترنت باعتبارها 

ويمكنني أن أتصور منتدى التعاون اإلنترنت المستقبل، الذي كان في الواقع  .اإلنترنت معا

وهذا هو  .على القول أنه، الجسم المؤسسي الذي ينفذ في روح من التعاون بشكل صحيح، أجرؤ

فكرة الحكومية المجربة ومفهومة جيدا كذلك، ولكن في أن روح حملت المسؤولية عن إدارة 

 .شكًرا .اإلنترنت للمضي قدما

 

ء األول وكذلك الجزء أنا أتفق مع ما قلته، وخاصة في الجز .هذا أمر مثير جًدا .شكرا لك، بول  :بيتر ميجور

  .ربما سأكون أكثر حذرا قليال للحصول على متن الطائرة مع العمليتين ودمجها .الثاني

ولكن، في  .بالتأكيد قد يكون هناك وقت عندما نكون بعد تعزيز التعاون في الطريقة التي ذكرتها

 .الوقت الحاضر، ما زلت أشعر أن لدينا لبناء الثقة في هذه المفاوضات

 -ي الكلمة للعودة أعط
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أردت فقط أن أتكلم التي تحدثت في وقت سابق على  .NPOCبونسيليه مرة أخرى من  >>

لديك برنامج األمم  .كنت أرغب في العمليات الوطنية .التمويل من حيث منظمات األمم المتحدة

ونحن  وفي غامبيا، ما فعلنا، .المتحدة اإلنمائي التي تشارك عادة مع معظمهم مع الحكومات

لذلك كانت . منخرطون في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي تعمل مع الحكومة مباشرة

الوطنية  IGFوفي  .الحكومة قادرة على أن تشارك وشاركوا في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

م األخيرة، وضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المال من خالل المواءمة بين وزارة اإلعال

بحيث يمكن أن تكون نموذجا لمن خالل برنامج  .والبنية التحتية لمساعدة لديك منتدى وطني

األمم المتحدة اإلنمائي في الدول المختلفة لتكون قادرة على الحصول على الحكومات والشراكة 

 .حليةالمتعددة، وذلك ألن الحكومات تعمل دائما مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البلدان الم

 .شكرا لك .أردت فقط أن أقول ذلك

 

 .نعم .شكرا لهذا التعليق    :بيتر ميجور

 

 .آسف، بيتر    :ليديكوت جوي

 

 .نعم، والمضي قدما .أنا لم أر لك .أعتذر بشدة    :بيتر ميجور

 

، عضو GNSOمن مستخدمي الدائرة غير تجارية، أيضا مجلس  جوي ليديكوت .شكرا لك  :ليديكوت جوي

وربما ينبغي أن تكشف مؤخرا بشرف تعيينه في الفريق العامل،  .مساعد GNSO مجلس

  .باعتباره السجل المجتمع المدني

كنت أريد أن أشكركم على هذا الفريق ونوعية المساهمات من المحاضرين لدينا واألسئلة من 

 .الجمهور

في  ICANNرنت وشيء واحد أنا نوع من الجلوس مع، بعد أن شاركت في منتدى إدارة اإلنت

  هو الجواب، ما هو السؤال؟ IGFمحافل أخرى، في كثير من األحيان، كما لو 
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وبالنسبة لي والعديد من منظمات المجتمع المدني أعمل مع وأصحاب المصلحة في دور كل 

منهما في حاجة الى المنصة حيث أنها يمكن أن تأتي معا على قدم المساواة للحديث عن قضايا 

وليس هناك أي محفل األخرى التي تمت حتى اآلن تم إنشاء  .امة الحالية التي تهمهمالسياسة الع

 .الذي يوفر هذا الفضاء

لذلك أنا مسرور أن هناك فرصة للتفكير بشأن تعزيز التعاون وما يعنيه ذلك في ضوء برنامج 

  .عمل تونس

 ICANNا هي مساهمة وتلك الدوائر هنا تحديا رئيسيا بالنسبة لنا هو م ICANNوأعتقد أن لل

ألن االنترنت، بحكم التعريف، هو  ليس فقط كمؤسسة، ولكن كمجتمع؟ إلى تلك المناقشة؟

  فما هي مساهمات كل منا؟ .مجتمع

وإلى هذا الحد، وأنا افترض سؤال حقا الختيار أعضاء فريق هو، في حين أننا قد تنفق الكثير 

ا نحن يمكن أن تبدو أكثر لمؤشرات أو من الوقت في مناقشة تعريف تعزيز التعاون، وربم

أو عملية من أسفل إلى  ICANNو، في كثير من األحيان، وفي سياق  .نعرفها عندما نراها

أعلى أصحاب المصلحة المتعددين، ونحن يمكن أن أشعر أنني بحالة جيدة ونعرف عندما نشعر 

  .احترمت عملية القيم مشبعا في ذلك

كان قد حصلت على المتحاورين أي أفكار خاصة حول بعض من  لذلك أنا فقط أتساءل عما اذا

تلك المؤشرات، كما تعلمون، أو لتعزيز التعاون أنها يمكن أن تبحث عن أو الرغبة في 

ومجتمعاتها حول  ICANNاستكشاف أو الرغبة في المزيد من المدخالت، وال سيما من 

 .وعملها

 

 .شخصيا بالنسبة لي، وأعتقد أنه من المفيد جدا .لمفيد جداشكرا لكم، وأنا أعتقد أنه من ا  :بيتر ميجور

 .وأنتقل إلى المشاركين في الندوة

 

شكرا لك على السؤال، وعندما يتعلق األمر بمسألة تعزيز التعاون، فإنه ليس من السهل تحديد   :طارق كامل

موجودة أو هو تعزيز التعاون داخل المنظمات القائمة أو بين المؤسسة ال .تعزيز التعاون
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، وبالتالي ICANNولكن كنت قد طلب على وجه التحديد ما هو مساهمة  منظمات جديدة؟

 .أحاول أن تتدخل في هذا النقاش

على وجه التحديد جدا، باإلضافة إلى وجود باهر عصمت كممثل تمثل لنا خالل تعزيز التعاون 

من وجهة نظرنا ضمن العامل، حاولنا إثبات ما بشأن تعزيز التعاون  CSTDمجموعة من 

 .كان هناك تأكيد االلتزامات ICANNعلى سبيل المثال، داخل  .ثمانية أو تسعة أعوام الماضية

 ATRTوكان هناك مراجعة،  .قبل GPAوكانت هذه خطوة إلى األمام بالمقارنة مع 

  .بدأت، أيضا، عملية، ويجب أن تنتهي في نهاية العام 2اإلصدار  ATRTاآلن  .1 اإلصدار

نحن نحاول  .GACيئة المساءلة اآلن ليست بالضرورة نحو حكومة واحدة ولكن أكثر نحو ه

وكذلك ما في وسعنا من أجل تشتمل على العديد من الحكومات في وسعنا  GACلتمكين 

عندما يتعلق األمر بقضايا السياسة العامة على وجه  GACللسماح صوتهم مسموعا داخل 

الجديد، لل سبيل المثال، قد أثار اهتمام هائلة من  gTLDنامج التحديد للغاية، وأعتقد أن بر

وكانت بعض منهم  .جميع أنحاء العالم للمشاركة أو إلعادة المشاركة مختلف الحكومات في

 .GACهناك في الماضي واآلن هم تفعيل مشاركتهم مرة أخرى على 

ل المساهمة بقدر ما ونحن نحاو .لذلك نحن نرى أن هناك تعريفات مختلفة لتعزيز التعاون

 .نستطيع

نحن ال تدعي بالضرورة أن هذا النموذج هو األمثل حتى اآلن، ولكن على األقل نحن نتحرك 

 .2واآلن اإلصدار  1، كما أسلفت، اإلصدار ATRTقدما في مراجعة مختلف 

، وموظفي ICANNولكن باإلضافة إلى ذلك، يجب أن أقول أن المجتمع كله، ليس فقط 

ICANN جتمع أو مICANN  ولكن كله مجتمع اإلنترنت أصحاب المصلحة المتعددين، وهنا

أنا أعود إلى ما قد ذكر ستيفانو حول مجتمع اإلنترنت، كنت أتحدث حول المجتمع أصحاب 

 .المصلحة المتعددين اإلنترنت

المجتمع أصحاب المصلحة المتعددين اإلنترنت ينبغي الخروج مع خارطة الطريق وتعريف 

يد تحقيقه في غضون العامين المقبلين سنوات ونصف السنة، في رأيي واضح، من كل ماذا نر

 هذه األحداث، أو ما نريد أن تجنب هذا النحو؟

عندما يتعلق األمر الى تعزيز التعاون، على سبيل المثال، أنا فقط قد يعطي بعض األفكار القليلة 

 .جدا عبور ذهني لتحريك المناقشة
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، كما قال صديقي العزيز بول IGFعندما يتعلق األمر  .أصحاب المصلحةأريد تعزيز التعاون 

ويلسون، ونحن نريد لمنتدى إدارة اإلنترنت أن يستمر، ألنه كان، إلى حد كبير، ناجحة وليس 

 .داخل األمم المتحدة حتى اآلن تعدد المشاركينلدينا مظلة أخرى من 

وكان  .ها أصبحت اإلقليمية والوطنيةالعالمية، لكن IGFوجمال عن ذلك أنه ال يصبح سوى 

لذلك ليس هناك حاجة حقيقية أن يخلق حقا هذه الدينامية للخروج  .هناك القليل جدا من التمويل

 .من المنتدى

عندما نحن  -لذلك فان هذه هي بضعة أمثلة أننا بحاجة إلى تحديد كمجتمع، عندما يتعلق األمر 

 .للخروج منها نذهب معا إلى هذه المنتديات، ماذا نريد

 .قليال في هذا االتجاه ICANNلذلك هذا هو ربما بعض من المساهمة التي يمكن أن تسهم 

 .شكرا لك

 

 .انها مثيرة جدا لالهتمام ومفيدة للغاية .شكرا لك، طارق    :بيتر ميجور

 .نعم، اريك

 

ي المحكمة الجنائية حتى في المناقشات حول هذا الموضوع مع الزمالء األخرى الناشطة ف  :إيريك لوب

الدولية، واحدة من نقاط البداية أننا قد وصلنا إلى أن لتلك التي تدعو إلى تعزيز التعاون، وهناك 

 الكثير، مسألة من شأنها أن تكون مفيدة جدا للعملية هو ما على وجه التحديد يجب أن يتعزز؟

يساعد إلى حد كبير مع  وإذا كان يمكن بلورة هذا النوع من هدف محدد أو نقد، من شأنه أن

 .مناقشة بناءة لمتابعة، وليس ما غالبا ما يتم وضعها هو مجرد بيان عام ان علينا تعزيز التعاون

 

 .شكرا لك    :بيتر ميجور

 .قريبا .نعم، وولفغانغ
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 .ن هذا سؤال جيدأعتقد أ .اعتقد انها نقطة جيدة جدا أن أقول، كما تعلمون، ما البد من تعزيزها  :كالي واتشيرفولفغانغ 

حيث حاولنا، من جهة  2008أو  2007حتى أعود إلى اجتماع األكاديمية كان لدينا في عام 

ولقد انتهى األمر مع صيغة التي ربما تكون مفيدة للفريق  .نظر أكاديمية، لتحديد ما هو عليه

 .العامل

األحزاب ال  قلنا الشيء األول الذي يجب أن يتعزز هو التواصل بين أحزابنا، ألن بعض

وهذا يعني يبدأ  .وأنهم ال يعرفون، حقا، ما يقوم به اآلخرون .يتحدثون مع بعضهم البعض

 .تعزيز التعاون مع تحسين االتصاالت

وإذا كانت االتصاالت يؤدي إلى اكتشاف أن الطرفين يفعلون أشياء مماثلة، ثم ربما كان هناك 

 .ن مختلف الهيئات البد من تعزيزهاوهذا يعني، بعد ذلك، التنسيق بي .حاجة للتنسيق

ثم إذا كان األمر يتعلق بقضايا متداخلة، وهناك حاجة ثم ربما بالتعاون أيضا لمسح من يفعل 

 .EC3وكانت الصيغة التي خرجت من هذه التحسينات ثالثة  .ماذا، الذي من شأنه أن يساعد

 .هو تعزيز التعاون وهذا يعني كان التواصل المعزز والتنسيق والتعاون فهمنا من ما

ولكن ال ينبغي لنا أن ننسى أن تاريخ من تعزيز التعاون، كما نعرفها من برنامج عمل تونس، 

وكانت هناك  .ICANNيعود إلى الفريق، كان مرتبطا نقاش ساخن حول وظيفة الرقابة من 

أن وأيضا قمة تونس ال يمكن  .ال يمكن أن توافق على أربعة نماذج WGIGأربعة نماذج، و

 .توافق على النماذج األربعة، وكانت النتيجة عملية بشأن تعزيز التعاون

ولكنني أعتقد أنه سيكون خطأ كبيرا أن نعود إلى العصر الفريق على عقارب الساعة إلى 

لدينا اآلن  .لقد تغيرت البيئة بأكملها .2005الوراء ألن الكثير من األمور قد تغيرت منذ عام 

لدينا الكثير من التحديات والعواقب جديدة، ونحن لدينا  .ستخدم لإلنترنتمليارات م 4أكثر من 

ذكر طارق  .ذكر طارق المجلس االولمبي االسيوي .ICANNقد تغيرت بشكل كبير  -أيضا 

 2004و 2003الكثير من التطورات الجديدة التي لديها أكثر أو أقل األسئلة من قبل منذ عام 

هناك تحديات جديدة، وينبغي  .كن، كما تعلمون، ال كأولوية أولىول .ال عفا عليها الزمن تماما

للفريق العامل نتطلع وليس إلى الوراء إذا كان يذهب إلى تعريف من العمل على توصيات 

 .لتعزيز التعاون

 .شكرا لك
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التعاون، ولنا ولكلماتك لتعزيز  WGIGأنا بالتأكيد ال أريد أن أعود إلى  .شكرا لكم، وولفغانغ  :بيتر ميجور

 .وربما ينبغي أن نأخذ علما أنه في ضوء ما حدث اليوم

 -اسمحوا لي أن أعطي الكلمة ل

 

 .NIC.cr، وأنا من مجلس )قوله االسم(اسمي     >>

 .وهذا هو السبيل للمضي قدما .اعتقد انه حتى مسح ما كنت قد ذكرت من المبادئ العامة

لواليات المتحدة، أو حقوق المواطنين التي نحن حقا بحاجة الى قانون للحقوق، مثل دستور ا

 .نتعلمها من الدستور الفرنسي

المبادئ العالمية، وبطبيعة الحال، ينبغي  .المبادئ .نسمع فضائية جديدة ومبادئ جديدة، بالتأكيد

 .أن تكون مقبولة عالميا

في  اآلن إذا كان لديك بعض الصبر معي، واسمحوا لي ان اقول لكم انني ساعدت في تنظيم

، وأنا أرى أن الكثير منكم كانوا هنا، وأعتقد أن هذا 43في كوستاريكا، لقاء  ICANNاجتماع 

 .اللقاء الكبير

ويعتبر هذا،  .اآلن، ولكن أعتقد أن ما كان، بالنسبة لي كان محوريا عنوان رئيسنا السيدة األولى

من القضايا التي ألن الكثير  .مثل، الناس مثل ستيف وكثير من الناس كما خطاب محوري

وأنه  .نناقشها اآلن أن ثم ذهبت إلى تورنتو، إلى براغ، وبطبيعة الحال، إلى دبي وتطرقت هناك

من المهم جدا أن رئيس الدولة يمكن إقناع الحكومات األخرى وإرسال حقا هذا إلى األمم 

هذا واحد اجتماعات من  1,005خالف ذلك، سيكون لدينا  .وأعتقد أن هذا هو هدفنا .المتحدة

 .التي سيتم الدوران في المكان لذلك نحن بحاجة إلى مجموعة من المبادئ

لذلك  .اآلن، اسمحوا لي أن أقول لكم الجمل تنتهي من ذلك الخطاب ألن هذا قيل حقا قبل دبي

 .فمن كان خطاب الرئيس المنتهية من سيدة لدينا ما يلي

ية، واألمن، وحماية الملكية الفكرية ال ينبغي أن تصبح الشواغل المشروعة لمجال الخصوص

ذريعة لتبرير االتجاهات التي تسعى إلى ممارسة الضوابط المقيدة بشكل كبير على الفضاء 
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وينبغي أن يستند تصميم إدارة اإلنترنت على نهج أصحاب المصلحة المتعددين  .اإللكتروني

 .لدينا بغض النظر عن السلطة السياسية، الشركات، والمالية

اإلنترنت هو أعظم فرصة لدينا في التاريخ، وذلك لعدم تكرار  .واحد، وأنا أحب ذلك كثيرا وهذا

أخطاء ماضينا التي أدت إلى إنشاء الحكومات الدولية والمؤسسات التي هي عمودي، مغلقة، 

 .والبيروقراطية

 .لذلك أعتقد أن ذهبت فعال إلى جوهر ما نحن فيه

لى ذلك الخطاب ومحاولة بناء توافق في اآلراء على لذلك أنا حقا نثني عليك أن تذهب إ

 .وإذا نحن يمكن أن تساعد على ذلك، كنا سعداء بالطبع أن يكون .المستوى الحكومي

 

 .وأعدكم بأنني سوف نحاول أن نفعل ذلك    :بيتر ميجور

 .مارلين، أنت المتكلم األخير بشأن هذه المسألة

 

كان من الصعب بالنسبة لي لترتيب ليكون آخر المتكلمين  .لين كيداسمي مار .شكًرا لك بيتر  :كيدمارلين 

 .ولكن أشعر إنني محظوظة لفعلت ذلك

 

 .كنت أهم    :بيتر ميجور

 

، أود أن أذكر أنني سوف يكون واحدا من ممثلي قطاع األعمال جويفي مصلحة من الكشف، و  :كيدمارلين 

 .روفون هو أنني أردت أن تجعل نقطتينوالسبب جئت إلى الميك .الخمسة في الفريق العامل

واحد هو تعليق عن أهمية وجود الفريق أن يركز على هذا الموضوع داخل والمقرر خالل 

، وأهمية القيام بذلك في وقت مبكر، مثل يوم االثنين أمام لديها الحكومات إلى ICANNاجتماع 

أصحاب المصلحة في ترك يوم الخميس، ونحن تفوت فرصة عظيمة للتأكد من أننا جميعا 

 .الغرفة للمشاركة والحوار

 .بحيث كان نقطة رقم واحد
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 .نقطة رقم اثنين هو أنني الحظت التوقيت على جدول األعمال للردود من أصحاب المصلحة

أعتقد أن أحد األشياء التي أنا مدركة جدا من هو في حين أنه من الجيد أن نتحدث إلى أنفسنا 

للغاية وسيكون من المهم للغاية بالنسبة للفريق العامل أن تكون ، فإنه من المهم ICANNكما 

خالقة جدا ومبتكرة في كيفية التحدث مع اآلخرين وكيف نصل إلى اآلخرين لضمان عدم وجود 

 .وسيلة واسعة جدا وسهلة التخاذ تعليقات على نطاق واسع جدا والردود من الجهات المعنية

 صف الجلسة ديربان، وأعتقد، والحق؟توقيت الموعد النهائي هو حق في منت

تقرير الحالة  -لذلك أنا فقط الحظ أنه بسبب مما ال شك فيه أننا سوف تريد أن يكون نوعا من أ 

ربما أو اجترار أو النظر في حالة بينما نحن في ديربان معا فضال عن ما أحرز من تقدم في 

 .هذا الشأن

CSTD  علم والتكنولوجيا قد ربما لم تكن واضحة كما أن اللجنة المعنية بتسخير ال -لديه ربما

 CSTDالدول التي هي أعضاء في  .كل واحد منا في الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به

والشيء الوحيد الذي أود األمام ليجري حقا قادرة على  .تجمع لوزراء العلوم والتكنولوجيا

من الواضح في الدور  -لجنة أيضا في التفكير في أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به تلك ال

الذي المكان في متابعة القمة، ولكن الدور الهام الذي يمكن أن اللجنة لعب أيضا في التوصل 

إلى مجموعة جديدة كاملة من وزراء أنه ربما يمكن أن تساعد على توسيع الوعي والمشاركة 

ال األخرى التي نحن جميعا من مشاركة الحكومات جنبا إلى جنب مع، بطبيعة الحال، واألعم

 .بحاجة إلى القيام به مع أصحاب المصلحة اآلخرين

 .شكرا لك

 

 .شكرا لك، مارلين    :بيتر ميجور

حسنا، مع ذلك، أعتقد أننا إغالق الجزء األول من الدورة ونذهب إلى ثانية واحدة، ونحن نحاول 

 .أو المنتديات ITUأن نتحدث عن بعض األقسام ذات الصلة 

 -ما هو  -، وربما ال تريد حقا أن يذهب إلى عمق ما كان WCITذي بدء، ذكرنا بالفعل  بادئ

 .WCITما هو الهدف الرئيسي من 
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في األساس كان تحديثا لوائح االتصاالت الدولية القائمة، والتي ال تزال سارية المفعول، والتي 

 .في ملبورن 1988تم جمعها في عام 

 .ستكماال لهذا وائح االتصاالت الدوليةوكان هناك ترغب في أن يكون ا

وكان هناك أيضا بعض الدول األعضاء التي كانت تود أن تدرج اإلنترنت في نطاق وائح 

االتصاالت الدولية، ولكن أعتقد أن معظم الدول األعضاء يريد التمسك القائم منها، ولكن وجود 

 .بعض التحديثات عليها

، وهو أمر غير معتاد للغاية في WCITويت خالل في األساس، كما تعلمون، كان هناك تص

في االتحاد الدولي لالتصاالت، ومعظم المؤتمرات، باستثناء مؤتمر  .االتحاد الدولي لالتصاالت

وقررت حتى القضايا السياسية أكثر إثارة  .المندوبين المفوضين، تذهب دائما بتوافق اآلراء

 .للجدل بتوافق اآلراء، وأنه يعمل

ذه هي المرة األولى لي تجربة وكان هناك تصويت على بعض المسألة وأنه كان ومع ذلك، ه

لوائح االتصاالت الدولية  .في حالة من الديباجة، عندما كان لدينا تصويت، ديباجة ليست إلزامية

 .هي

ذلك أساسا، التي كانت واحدة من األسباب أن العديد من الدول األعضاء لم توقع على المعاهدة 

 .نفسها

 .وقعت على الخضر، والبيض لم تفعل ذلك .ي الشريحة التالية، أنا فقط تعطيك صورة سريعةف

حسنا، هنا، وأعتقد أن ما نحن قد  .من الدول األعضاء التي لم توقع عليه 55لذلك هناك حوالي 

  هل هناك أي آثار إيجابية؟ فما هي االنشقاقات؟ .تنظر ما هي اآلثار المترتبة على هذا المؤتمر

حسنا، شخصيا، كان هناك واحد على األقل التأثير اإليجابي للمؤتمر دبي، والذي كان في بعض 

جاء فادي شحادة إلى  .واالتحاد الدولي لالتصاالت ICANNالطريق لمتابعة التعاون بين 

IGF ونتيجة لمتابعة خالل  .ثم التقى حمدون توريWCIT كان هناك إعالن من التعاون أو ،

  .، ولقد وجدت أنه عالمة إيجابية للغايةITUو ICANNمن ذلك، من  التكامل، بدال
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القضايا األخرى الخروج مباشرة أو غير مباشرة من هذا المؤتمر والذي هو نموذج أصحاب 

لذلك أود أن أنتقل إلى لوحة عن  .المصلحة المتعددين، والسيطرة األمريكية، أو شيء بين بين

ولكن قبل القيام بذلك، نايجل، هل ترغب في التعليق على ذلك  بعض التقييم لنتائج هذا المؤتمر،

 بعض؟

 

حقا كل ما أردت القيام به، وأنا واعية من الوقت وأنا واعية من لوحة  .حسنا، شكرا لك، بيتر : نيجل هيكسون

يريد أن يكون إسهاما، لذلك كل ما اردت ان اقوله كان حول منتدى السياسة العالمي لالتصاالت 

منتدى السياسات عالم االتصاالت هو كل  .كان الفريق قد تعليقات حول هذا الموضوع وبال شك

هذه  .على إدارة اإلنترنت في حين كان الحدث في دبي لالتصاالت الدولية وناقشنا اإلنترنت

المرة منتدى السياسة العالمي لالتصاالت القادمة في جنيف في مايو على إدارة اإلنترنت، ولذا 

ولكن أهمية هذا المنتدى  .األرجح سوف نناقش إدارة اإلنترنت أو أي شيء آخرفإننا على 

وهذا هو بالضبط لماذا أردت أن أذكر ذلك ألنني أعرف بعض من المجتمع سوف  -السياسة 

هو أنه ذاهب للمس على الترتيب من  -يذهب أو بعض زمالئك في المجتمع سوف يذهب 

انها سوف أتطرق إلى نهج أصحاب  -انها تسير للمس  .القضايا التي نحن نناقش هذا االسبوع

المصلحة المتعددين، انها سوف أتطرق إلى تعزيز التعاون، انها سوف أتطرق إلى الحصول 

انها  .انها ليست معاهدة .واعتقد انها هامة جدا لكثير من الناس .على الخدمات وتكلفة الخدمات

نه سيتم بدا هذه اآلراء في من قبل العالم على ولكن هذه اآلراء مهمة أل .سوف تخرج مع اآلراء

نطاق أوسع وسيتم النظر هذه اآلراء في قبل العملية التي وصفت في وقت سابق، للمضي قدما 

مايو ولكن  WTPFفي المؤتمر االستعراضي للقمة ومنتدى القمة أن الذي يجري بالتوازي مع 

التحاد الدولي لالتصاالت يحتجزون مايو أيضا واألهم من ذلك المؤتمر االستعراضي القمة أن ا

لذلك إذا كنت حولها في جنيف في  .2015ثم األمم المتحدة الجمعية العامة في عام  2014

 .WTPFمايو، يرجى الحضور إلى 

 

، أي تعليقات بشأن نتائج أو تقييم WCITمجرد الحصول على العودة إلى  .شكًرا لك، نيجل : بيتر ميجور

 .نعم، اريك إدارة اإلنترنت؟ األثر المحتمل على
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ثم من خالل  WTPFومن خالل  WCITأنا مجرد رسم خط قليال بين المناقشات حول  : إيريك لوب

وبإيجاز، مجرد التقاط على شيء إيجابي  .plenipot 14لمؤتمر االتحاد القادم التي ستكون 

ثة العالمية، حوار حول ، هو أنها لم تجلب الى الواجهة والكثير جدا في العراء محادWCITمن 

مختلف اآلراء حول كيفية الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنترنت اإلنترنت والمحتوى 

أعتقد أن هناك أهداف مشتركة بين البلدان حول أهداف  .وتبادل الزيارات سوف تزدهر أفضل

السبل  ما خرج هو أن هناك بعض وجهات النظر المختلفة حول أفضل .التنمية، وكيفية تحقيق

ولكن كانت هناك  .وحتى في بعض المناطق الضيقة جدا وكان هناك خالف قوي .لتحقيقها

 .حيث تم تشكيل توافق في اآلراء وتم تحديث بعض األشياء WCITالعديد من المناطق في 

 .لذلك كانت هناك بعض األمور الهامة هناك

ي جاءت في طليعة هناك، هو تلك المناقشات الت WCITاآلن، هذه نقطة مهمة أن يأخذ من 

وبطبيعة الحال، فإنها ال تزال  .استمروا .ولم تكتف في ديسمبر كانون االول .وأنها ال تتوقف

وما اعتقد هو مفيد الستخالص ويكون هناك فهم وحول لماذا ما  .ايار الجاري WTPFفي 

ريع اآلراء وهذه اآلراء التي سوف يخرج، وهناك ستة مشا -يحدث في مايو هو المهم هو تلك 

في الوقت الحالي، فهي ليست ملزمة ولكنها آراء، نص والتي سوف تستمر إلبالغ كيف يتم 

لذلك في هذا السياق أعتقد أن ما  .وهو مؤتمر معاهدة plenipot 14جلب العناصر تصل في 

يجب على الجميع القيام به، وعلى وجه الخصوص عندما كنت تبحث في األشياء التي تقع على 

وجهة نظر الحفاظ على نموذج تعدد أصحاب المصلحة، هو أن ننظر بعناية شديدة في من  -

سياق كل ما كتب والتأكد من أن كل من هذه اآلراء هو انعكاس ألدوار جميع المشاركين الحالي 

وهناك عدد قليل من األماكن التي أعتقد أنه من المهم أن ننظر بعناية  .وهم في وجود أم أنها ال

، على سبيل المثال، أعني، إذا IPv6و IPv4عتقد أن في مشاريع اآلراء التي تهم وأ .تماما

، وهي أعتقد باألحرى إغفال اهتمام وشيء يستحق ICANNنظرتم اليها، لم يرد ذكرها في 

أعتقد  .أنا أشير إلى ذلك -لذلك أنا فقط  .يجري تناولها في المناقشات التي جرت في مايو ايار

فهي ليست ملزمة  .ير من العمل الجيد يجري، أن المناقشات هي حقا مهمةأن هناك الكث -أن 

لذلك من المهم أن تولي اهتماما في هذا  .أنفسهم، لكنها مفيدة للغاية وتؤدي إلى الخطوات التالية

 .الوقت ألن ما هو مكتوب هنا سوف يكون لها تأثير في وقت الحق

 

فمن  .لعديد من أعضاء الهيئة ترغب في أخذ الكلمة األولىأستطيع أن أرى أن أن ا .حسًنا : بيتر ميجور

 .ماركوس، ثم فولفغانغ، بيل، واريك
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هذه المشاكل التي تربوا،  .الجمهوروأود أن أتناول شيئا ما قيل في تعليق من  .نعم، شكرا لك : ماركوس كيومير

األحيان هو أن فهي، بطبيعة الحال، حقيقية ولكن أعتقد أن واحدة من المشاكل في كثير من 

الحكومات التي تجلب لهم حتى ال يعرفون حتى أنهم موجهة بالفعل في البالد ألنهم ال 

الوطنية واإلقليمية الوفاء  IGF وأود أن أردد أهمية يمكن لل .بالضرورة التحدث مع المجتمع

 لكن قوات أن يحضر الحكومات معا والتحدث إلى .في اإلجابة على هذه األسئلة في الواقع

ورأيت أن في بعض األمثلة حيث قيل لي هذا هو في الواقع أول مرة تحدثت الحكومة  .المجتمع

لذلك هذا هو حقا، وأعتقد، جزءا هاما من الحل، أن نساعد إبالغ اآلراء ويساعد وجود  .لنا

 .مناقشات مستنيرة بشأن القضايا الحقيقية

 

م من الصعب أو محفوفة بالمخاطر للحديث عن االتحاد الدولي أعتقد في هذه األيا .شكرا لك :كالي واتشيرفولفغانغ 

وهناك الدول األعضاء في االتحاد وبين الدول األعضاء في االتحاد وهناك  .لالتصاالت

وما أنا أيضا الحظت، وكنت عضوا في ممثل المجتمع المدني في وفد  .وجهات نظر مختلفة

لذلك فهذا  .يئات مختلفة مع لغة مختلفةالحكومة األلمانية، أن بعض الحكومات تتحدث في ه

 GACفي  .يعني أنهم لم يؤدوا واجباتهم الخاصة وتنسيق لموقف موحد الحكومية، كما تعلمون

ولهذا السبب فإنه ليس  .انها فقط ال يعمل معا .لديهم موقف آخر ITUفي  .لديهم موقف واحد

ط ما سبق وقال اثنين من وأستطيع أن أردد فق .من السهل جدا الحصول على صورة كاملة

وما أرى التطلع نحو مؤتمر المندوبين  .يجب علينا ان نضع هذا في العملية .المتكلمين

 .هو أن الدستور واالتفاقية وإعادة التفاوض 2014المفوضين اكتوبر تشرين االول في أكتوبر 

على أدنى مستوى  .وبالتالي فإن االتحاد الدولي لالتصاالت لديها هذا النظام منظم ثالث طبقات

هو التنظيم، وتنظيم االتصاالت السلكية والالسلكية التي تم التفاوض في دبي، وعلى مستوى 

كوكبة مماثلة كما هو  2014والخطر هو أننا سوف نرى في عام  .أعلى هو االتفاقية والدستور

ي االتحاد الحال في دبي حتى ان هناك بعض الدول األعضاء تريد أن يكون لها تمديد والية ف

ما قاله طارق، ينبغي أن نكون واضحين جدا ما  .والدول األعضاء األخرى ترغب في منع هذا

  .نريد تحقيقه وما نريد أن نتجنبه

لذلك يعني إذا كان بعض الدول األعضاء ذهاب إلى تمديد والية عبر الدستور في االتفاقية، ثم 

سيم ألنه حتى اآلن لدينا دستور موحد خطر كبير بأن االتحاد الدولي لالتصاالت وسيتم تق

 .واتفاقية االتحاد الدولي لالتصاالت، لذلك هناك خطر كبير أن هذا قد ينتهي في وضع معقد جدا

الحوكة نفسها يمكن أن تجد مكانها في النظام اإليكولوجي  ITUسوف أحكم الحل يكون إذا 
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ألن ستفشل مثل نظام  .ام بديلصحاب المصلحة وعدم محاولة الخوض كثيرا في نظأل المتداخلة

ولكن االتحاد الدولي لالتصاالت ونرحب بالتأكيد، كشريك لنظام بيئي أصحاب المصلحة  .بديل

 .العالمية، حيث كل منظمة مختلفة تلعب دورا خاصا وفقا للوالية الحالية وليس الوالية الممددة

 

 الفاتورة؟   : بيتر ميجور

 

كان واحدا من األشياء التي الحظتها عن  .د أن تأخذ مسارا مختلفا قليالأو .شكًرا لك بيتر : بيل غراهام

WCIT  تأثير إيجابي على المنظمات اإلنترنت ومجتمع  -أنه كان مساهمة إيجابية جدا

 كان واضحا للغاية لعدة سنوات مقدما أثناء األعمال التحضيرية لل -و .اإلنترنت، في رأيي

WCIT وأصدقاء اإلنترنت  .كل تهديدا القتحام الفضاء اإلنترنتأن هناك كان على وشك أن تش

من مجتمع األعمال، من المجتمع المدني، وعلى األخص المنظمات اإلنترنت أنفسهم حقا ارتفع 

وخير مثال هو العمل التحليلي  .إلى مستوى التحدي وبدأت العمل معا بطريقة إيجابية جدا

أقول أدى على كنها عملت مع أصدقائهم في  ممتازة والتوعية أن جمعية اإلنترنت أود أن

 .من خالل برنامج الزمالة لها ICANNساهم  .في رفع مستوى الوعي IETFالحكومات جلب 

وكانت سجالت اإلنترنت اإلقليمية النشطة جدا في مناطقهم والعمل بشكل تعاوني في سياق 

ر ودية جدا في محاولة االتحاد الدولي لالتصاالت للوصول إلى الحكومات، واألصدقاء، وغي

ليشرح لهم كيف تعمل شبكة اإلنترنت وأهمية دعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددين 

عملت العديد من نطاقات بشكل وثيق جدا  .والمؤسسات المحلية اإلنترنت، كما أود أن ندعو لهم

  .WCITأخرى تظهر عادة في الوفود الوطنية إلى مع حكوماتهم، ومرة 

نه كان هناك تأثير تعبئة حقا هناك، وقد تجلى ذلك في التواصل مع الحكومة لذلك أعتقد أ

كان هناك وجود كبير جدا من المنظمات اإلنترنت  WCITعلى أرض الواقع في  .والحكومات

وربما أقل من ذلك في المجتمع المدني لكنها عملت بشكل فعال جدا في الخلفية وأعتقد كان له 

 .المخاطر التي ربما قد نشأت لم يكونوا قد هناكأثر كبير في السيطرة على 

لذلك أعتقد أن في حين أن التصويت كان االستقطاب والتي كانت عموما سلبية، كانت هناك 

مواصلة هذه الجهود المؤدية إلى منتدى  -هذا االستمرار  .مخرجات مجتمع إيجابي جدا من هذا

يبدو أن االتحاد  .لمنظمات سوف تظهرهناك تعبئة جيدة جدا هناك، ومعظم هذه ا .السياسات
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الدولي لالتصاالت لفهم هذا، إلى حد ما، ألنها أكثر انفتاحا من المعتاد إلى وجود مشاركة من 

 .المنظمات غير األعضاء، وحتى األفراد في بعض األكاديميين في المستوى

 WCITنشأ من لذلك أود أن أقول إننا قد شهدت اهتماما جديدا في منظومة أصحاب المصلحة ت

وشاهدنا ذلك ونحن نرى أنه في الواقع هنا في هذا االجتماع حيث هناك أناس الحكومة الجديدة 

حضور لمعرفة ما هو هذا الشيء كل شيء،  GACمن الدول التي لم تتخذ سابقا جزءا في 

ا هو حتى داخل االتحاد الدولي لالتصاالت، وأعتقد أن تأثير ربم .وانهم كونه أعجب إيجابيا جدا

 .في السياق األوسع من المؤيدين لإلنترنت، أود أن أقول أنه كان العكس تماما .سلبي عموما

 .شكرا لك

 

 .طارق كامل   : بيتر ميجور

 

اريد بناء على ما ذكر فولفغانغ قائال ان بعض الحكومات تذهب إلى المنتديات  .شكًرا لك بيتر  :طارق كامل

ITU ا إلى والتصويت في اتجاه وعند خروجهGACوأود أن  .، يتكلمون بشكل مختلف

أسميها، في هذه الحالة، فهي الحكومات غير محدد، الحكومات في الوسط ألنهم ال يعرفون 

في بعض األحيان انها نقاش داخلي  .بالضبط أو لم تقرر بعد بالضبط ما يريدون أن ينتموا إليها

والشؤون الخارجية، واالتصاالت  على سبيل المثال، بعض التكنولوجيا، .بين وزراء مختلف

  .السلكية والالسلكية

في رأيي، ومهمتنا كمجتمع للتركيز على هذه البلدان المتوسطة، على هذه الدول  -عملنا ودينا 

داخل  -بعد، ومحاولة لشرح فوائد نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ومحاولة تضمينها داخل 

خالل العملية التحضيرية وكان من  WCITفي  االستقطاب، كما ذكر بيل، بدأت .العملية

لم يقم أحد يتوقع أن شديدة، ولكن كان  .ربما ليس شديد .الواضح أن هناك ستكون االستقطاب

ولكن هذا هو  .من الواضح أنه سيكون هناك استقطاب عندما يتعلق األمر قضية إدارة اإلنترنت

ولقد ذكر أنها كذلك  WTPFداخل  سيستمر االستقطاب مماثلة .محطة واحدة فقط في الرحلة

ونحن بحاجة إلى القيام بواجبنا واجباتنا كمجتمع أصحاب  .في مؤتمر المندوبين المفوضين

وإقناع، والبلدان المتوسطة بعد والحكومات  GACالمصلحة عند العمل معا بما في ذلك هذا 

 .األوسط، إذا كنا نريد أن ندعو لهم



 AR  العربيةاألجندة العالمية  -إدارة اإلنترنت  -بكين 

 

    43من  42صفحة 

 

 ريد أن تأخذ الكلمة؟بول، هل ت .طارق   : بيتر ميجور

 

وهناك زوجين من القضايا، يخطو إلى الوراء قليال،  -القضايا التي  .وأنا أعتقد أن .شكرا، بيتر : بول ويلسون

ولكن القضايا الجارية التي أراها مع اجتماعات االتحاد الدولي لالتصاالت أن نحن نبحث في 

يء الذي يحدث على المضي قدما ونحن وأنا أتفق مع المتكلم الذي قال قبل هذا هو الش .هنا

 -بحاجة إلى أن نتطلع سنوات قليلة جدا على كل هذه األحداث التي هي الخروج ألنني أعتقد أن 

في االتحاد ودور اإلنترنت ومكان لإلنترنت  -واحدة من القضايا هو الجارية التباس حول والية 

في المختصر  WTPFيسمى  WTPFانها يجدر األخذ في االعتبار أن  .في هذه االجتماعات

، هو معروف في قطاع 2013الواضح، ولكن نظرتم الى التوسع في ذلك في اجتماع عام 

سابقا كان مجرد االتصاالت السلكية والالسلكية،  .ITCالمنتدى سياسة / االتصاالت العالمي 

ممكنة ألن  وهذا تغير كبير جدا، وهو ما أعتقد أنه يحدث أيضا أن تنعكس في والية مقترحات

 .يمتد في المستقبل

 

 .ولكن الموضوعات هي حصرا على اإلنترنت، وال شيء آخر    >> 

 

 .على علم جدا من ذلك -لذلك أنا أعتقد أننا بحاجة إلى أن يكون من الواضح جدا  .بالضبط : بول ويلسون

ذا في ه" أصحاب المصلحة"واستجوابهم لمعنى مصطلح  -ولكن أيضا ليكون على بينة من 

السياق ألنه، أعني، أعتقد أننا يجب أن نعترف بأن هناك كانت خطوات نحو االنفتاح في 

ولكن تلك الخطوات حقا ال يمكن أن تعوض، ألكون صريحا للغاية، لكون  .جدا ITUعمليات 

عملية صنع القرار السياسي والذي هو  المشارك األحاديوهذا هو هيئة الحكومية الدولية  -هذا 

 .كما أعتقد نفهمه هنا من الصعب أو مستحيال تعدد المشاركينتوفيق بين هذا ومع محاولة ال

وعلى  .NROوقد شمل هذا فريق الخبراء غير الرسمي الذي شارك فيه  WTPFالتحضير لل

الرغم من أننا كنا على مجموعة وأعطينا مساهمات كبيرة، وأعتقد أننا كنا آسف أنه من خالل 

ما  -و .مساهماتنا تكون غير مرئية في أي معنى في نتائج التقرير ثالث جوالت من التعديالت

نراه في التقرير هو في الحقيقة نفس سلسلة من االدعاءات من المشاكل والقضايا مع شبكة 

 .انها يفترض من خالل اتخاذ نهج مختلف .اإلنترنت التي يمكن معالجتها بطريقة أو بأخرى

االجتماع، لكنها مثيرة لالهتمام  -من  -ي في الواقع من سيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما تأت
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للغاية بالنسبة لنا أن هناك اثنين من اآلراء ستة قد حصلت على االنترنت معالجة آثار 

في خاصة وأن تلك تواصل آراء اإلبقاء على نفس النوع القديم من  IPv6وانعكاسات 

التي تحتاج  IPv6لفة للوضع اإلصدار االقتراحات الخلط حول مختلف القضايا والجوانب المخت

ولقد بذلت بعض الجهود وسنستمر في جعل بعض الجهود نحو تحقيق  .ببساطة إلى توضيح

 .ذلك ونأمل العثور على نتيجة إيجابية بنهاية

 

كما مجرد  .وأعتقد أننا قد نفد من الوقت .وأود أن أتوجه بالشكر لكم جميعا .شكرا لك، بول : بيتر ميجور

أعتقد أنه قد تعززت  .ج، بالنسبة لي إدارة اإلنترنت هو التوفيق بين المصالح المختلفةاستنتا

وأشير أيضا إلى أن  .خالل هذا االجتماع للحفاظ على نموذج أصحاب المصلحة المتعددين

وهذا هو،  -) مدرك(تكون لدينا التعاون بدال من المواجهة، وهذا يجب أن نفكر أبعد من القمة 

ذكر المبادئ، وتعزيز التعاون، وتحسينات لمنتدى إدارة اإلنترنت، وهذا  .ون سباقةينبغي أن تك

لذلك باختصار، أعتقد أننا يجب أن تعمل نحو إدارة  .ينبغي أن يكون أهداف التنمية المستدامة

 .اإلنترنت المحسنة

اء وأود أن أتوجه بالشكر لكم جميعا، وأود أن أطلب منكم إعطاء جولة من التصفيق ألعض

 .الفريق

 ]تصفيق[

 . WTPFشكرا لكم وآمل أن أراك في جنيف و


