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ICANN - بوینس أیریس، األرجنتین 

 

 

نحن ھنا للمشاركة  سیداتي وسادتي، مساء الخیر. --ھالسیداتي وسادتي، أیھا الفتیان والفتیات،   نایجل ھیكسون:

 في جلسة حوكمة اإلنترنت العامة.

 إذا كنتم تعتقدون أنھا شيء مختلف، فلن یخیب ظنكم.

 ھناك أمران. ال. حسنًا. ھل لي أن أضیف أمر اًواحداً؟  

متنوعة متعلقة وھو بحث خلفیة حول قضایا  لدینا بحث خلفیة تم ربطھ بجدول األعمال. --لدینا

كما لدینا جدول زمني لعملیة  سأضعھ على الطاولة ھناك قرب المیاه. بحوكمة اإلنترنت.

WSIS.ًأرجو منكم عدم  ، والذي جمعتھ مارلین، وسنناقشھ، وسأضعھ قرب المیاه أیضا

الركض للحصول علیھ في الوقت نفسھ، ولكن إذا أردتم نسخة ورقیة، ھذه النسخ مرتبطة 

ولكن إذا أردتم نسخة ورقیة، سأضعھا  إنھا رقمیة. ال، لذلك فإنھا افتراضیة.بجدول األعم

 ھناك.

 ترید لین نسختھا الخاصة. شكًرا جزیالً.  

 

  ھل استقرینا تقریباً؟ حسًنا.  بیل دریك:

أنا بیل دریك،  كنت أفضل أن یكون وقت العصر، ولكنھ وقت المساء. مساء الخیر لكم جمیعاً.

ھذه ھي جلسة  جامعة زیوریخ، وكذلك رئیس دائرة المستخدمین غیر التجاریین.وأنا أستاذ في 

في كل اجتماع، حیث نراجع التطورات األكبر في نظام  --حوكمة اإلنترنت العامة التي نقوم بھا

ولدینا  .ICANNأي العالم الذي یتخطى  .ICANNحوكمة اإلنترنت التركیبي المتعلق ـب

لذا سنكون دقیقین للغایة،  دقیقة. 75 یوم، والوقت قلیل لفعل ذلك.مواضیع كثیرة لمناقشتھا ال

 ولكن في الوقت نفسھ، نرجو أن نتیح مجاالً واسعاً إلجراء حوار مفتوح وشامل.

 

بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص یمكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام 
 یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخذ

 .كسجل رسمي
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، أي الذكرى السنویة WSIS+10القسم األول حیث سنناقش  سنقسم الجلسة إلى قسمین.

عتھا، وسأتولى دور المشرف على الحوار العاشرة للقمة العالمیة حول مجتمع المعلومات ومراج

ثم سنجري نقاشاً آخر حول النطاق األوسع ألحداث حوكمة اإلنترنت األخیرة في  في ھذا القسم.

أجواء مختلفة، وسیترأس ذلك القسم من الجلسة بیتر دینغیت ثراش، وھو الرئیس السابق 

مثل مبادرة سیشمل ھذا بنود  ، والذي یجلس بجواري ھنا.ICANNلمجلس إدارة 

NETmundial وITU وOECD.ومختصرات دولیة أخرى متنوعة تثیر االھتمام ، 

إذا لم تراجعوه بعد، أحیلكم إلى بحث الخلفیة المفید للغایة الذي قدمھ نایجل ھیكسون إلى الكادر، 

دقیقة والذي یرتبط بالصفحة اإللكترونیة لھذه الجلسة، والتي تقدم ملخصاً دقیقاً للغایة باألحداث ال

وھو مفید للغایة لكم إذا لم تكونوا تتبعون جمیع التفاصیل،  في تلك المنتدیات الدولیة المتنوعة.

رغم أني عندما ألقي نظرة على الحضور، فإني أرى الكثیرین ممن أنا متأكد أنھم یعرفون 

لذا یسرني القول إننا لسنا مضطرین  من أمور أخرى. WGIGمن  WSISالكثیر عن 

 كثیر عند تقدیم معلومات الخلفیة، ویمكننا الخوض باألمور مباشرة، وھذا أمر رائع.لتوضیح ال

ولكن تفضلوا بمراجعة بحث نایجل، وكما أعتقد، یتوفر على اإلنترنت جدول زمني لتطور 

  .WSIS+10عملیة مراجعة 

ھو  لن أصفھم بأنھم أعضاء لجان ألن عملھم ھنا لدینا سلسلة من البارعین بإثارة الحوار.

وھذا یشمل مارلین كید من دائرة  التحدث بشكل موجز بشكل سیحفز النقاش معكم جمیعاً.

ومركز الدیمقراطیة والتكنولوجیا، وماریلیا ماسییل من  NCUCاألعمال، وماثیو شیرز من 

، ووولفغانغ كالین واتشیر من NCUCمركز التكنولوجیا والمجتمع في البرازیل وكذلك 

بیرتراند  وولفغانغ ھنا. حسًنا. ھا ھو عن الطرف. --ي لم یصل بعد، ولكنمجلس اإلدارة، والذ

دي ال تشابیل، عضو سابق في مجلس اإلدارة، وھو اآلن مدیر مشروع اإلنترنت واالختصاص 

ھل نطقت  --میغین ریتشاردز من المفوضیة األوروبیة وجیمسون أولیفیو القضائي في باریس.

ً  فیو.اسمك بشكل صحیح؟ أولیفیو؟ أولی  والذي یعمل مع دائرة األعمال وفي إفریقیا. --حسنا

إننا على علم بأن القمة العالمیة حول مجتمع المعلومات كانت عملیة حدثت بین أعوان  حسًنا.

ً من الحوكمة العالمیة والمسائل المرتبطة بھا 2005و 2002 ً واسعا ، والتي ناقشت نطاقا

أصبحت  ضمن سیاق تلك االجتماعات. --اء سیاقالمتعلقة بمجتمع المعلومات العالمي أثن

ً جیوسیاسي ذو أھمیة بالغة، وأصبح مسألة  وموقفھا في  ICANNحوكمة اإلنترنت موضوعا

وبشكل جوھري، قمنا  النظام التركیبي الدولي لحوكمة اإلنترنت مثار حدیث سیاسي ذو أھمیة.

وھي جدول أعمال تونس  بتضمین اتفاقیة بین الحكومات، 2005في قمة تونس في نوفمبر 
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لمجتمع األعمال، والتي تحدد منھجاً من نوع ما حیال حوكمة اإلنترنت وتؤسس منتدى حوكمة 

اإلنترنت وتلزم بمجموعة مستمرة من الحوارات حول تعزیز التعاون أو ما یسمى اإلشراف 

تحدة وھا قد مرت عشر سنوات على ذلك، واألمم الم على موارد اإلنترنت بالغة األھمیة.

 تراجع ھذا كلھ بدقة التخاذ القرار.

عقد اجتماع رفیع  --یلزم بإقامة 2014صدر قرار من الجمعیة العمومیة في شھر یولیو 

المستوى لمدة یومین في الجمعیة العمومیة في نیویورك في دیسمبر من ھذا العالم سیراجع بدقة 

وتم عقد سلسلة  یھا بین الحكومات.، ونجم عنھ وثیقة ناتجة متفق علWSISسیر التقدم في تنفیذ 

من االجتماعات مؤخراً، في جنیف، تحت رعایة مفوضیة العلوم والتكنولوجیا والتنمیة، 

 ومؤخراً في نیویورك سیتي، لإلضافة إلى العملیة التحضیریة لھذا كلھ.

سنجري ھذا الحوار بین الحكومات في شھر دیسمبر، وسیثیر ھذا  أصبح كل شيء جاھزاً اآلن.

 مجموعة كبیرة من المسائل.

لذا سنبدأ بالطلب من أشخاص إعطائنا فكرة عما وصلنا إلیھ في العملیة التحضیریة 

ما ھي أشكال  --، وما حدث في نیویورك األسبوع الماضي، وما یرونھ WSIS+10لـ

وما  مشاركة األطراف غیر الحكومیة، وكیف ومتى علینا التدخل، وبأي شكل، وما إلى ذلك.

ومنتدى حوكمة  ICANNما مدى أھمیة ھذا االجتماع لحوكمة اإلنترنت و خاطر.ھي الم

 اإلنترنت وما إلى ذلك.

لمناقشة جمیع ھذه المسائل، سنبدأ بمداخلة موجززة من مارلین كید، والتي شاركت في 

 نیویورك وقدمت ھذه الوثیقة الجمیلة لكم، ویمكنھا تقدیم نظرة عامة عن كل شيء لكم.

 مارلین.  

 

وشكراً لكم جمیعاً على االنضمام إلینا بالساعة السادسة مساًء، لذا سنحاول جعل  شكًرا لك، بیل.  مارلین كید:

ً وتفاعلیاً. عندما بدأت العمل على اإلنترنت، كان عدد المستخدمین یبلغ حوالي  النقاش مثیرا

 كانت شبكة حدیثة. ملیون مستخدم. 4

كانوا من الباحثین الذین ساھموا في المعلومات التي أرى بعض األشخاص في ھذه الغرفة ممن 

 كانت تنقلھا تلك الشبكة الناشئة.
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 ملیون مستخدم. 179كمفھوم، كان عدد المستخدمین یبلغ حوالي  ICANNعندما أنشأنا 

وعندما أطلقنا، نحن، أقصد العالم، القمة العالمیة حول مجتمع المعلومات، كان عدد مستخدمي 

 اوز نصف ملیار مستخدم.اإلنترنت ال یتج

تغیر دورھا ووظائفھا بشكل كبیر، ورؤیا مجتمع  لقد تغیر وجھ اإلنترنت بشكل كامل.

، تتعلق بما سنقوم بمراجعتھ في WSISالمعلومات، المتفق علیھا في المرحلة الثانیة من 

لمتحدة، نیویورك عندما نعقد االجتماع رفیع المستوى في دیسمبر في الجمعیة العمومیة لألمم ا

ونراجع سیر التقدم الذي أحرزه العالم بأسره نحو اإلیفاء بالوعود التي قدمناھا وطالبنا بھا، 

 وااللتزامات التي طالب بھا جدول أعمال تونس.

، أصبحنا نركز بشدة على ما علینا فعلھ، وھو ICANNفي بعض األحیان، ضمن  --نحتاج إلى

ؤشرات الفریدة لإلنترنت تعمل بشكل صحیح، وأن العمل على الجانب الفني أكثر من جعل الم

تكون موثوقة وقابلة للتوسع ومتوفرة، بحیث نسینا أننا نعیش في عالم أكبر حیث یھتم المواطن 

العادي بالطقس أو ال یتمكن من استخدام اإلنترنت، ولیس بالضرورة عدد الخانات المتوفرة في 

 بروتوكول اإلنترنت القادم.

نا نحن الفنیین، ولكن بالواقع، ما سنراجعھ في دیسمبر یتعلق باستخدامات أعرف أن ھذه لعنت

 ومزایا اإلنترنت، ولیس بالبنیة التحتیة نفسھا بذات القدر.

، وعملیة مراجعة من  WSIS+10المخطط البیاني الذي وضعتھ ھو مجرد تغطیة تصویریة لـ

وھو یخضع  اإللكتروني. ICANNوھو منشور على موقع  األول من یونیو إلى نھایة العام.

للتغییر ألن تغییرات معینة قد تحدث، وتتم إضافة اجتماعات أو إلغاء بعضھا، وقد تتغیر 

تواریخھا، ولكن من المھم بالنسبة لنا أن نفھم أن قرار الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة رقم 

ك أصحاب قد وضع أساس عملیة توفر للدول األعضاء في األمم المتحدة، وكذل 68/302

 المصلحة، القدرة على المساھمة في ھذا التشاور.

ً عن العملیات العادیة التي یود  ً للغایة، ویجب اعتباره مختلفا سیكون اجتماع نیویورك مختلفا

، ولكن القدرة على المساھمة متوفرة، ICANNمعظمنا رؤیتھا عندما نشارك في اجتماع لـ

وقت الحق من ھذه الجلسة، سنناقش كیف یمكن وفي  وھذا ما أرید التركیز علیھ قلیالً.

 المساھمة. ICANNألصحاب المصلحة في 

تم إطالق العملیة في األول من یونیو مع تعیین منسقین مشتركین اثنین، وھذا ھو أول مربع 

سأستعرضھ بشكل سریع ألنھ یمكنني قراءتھ بأنفسنا كما ھو  أزرق على المخطط البیاني.
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ینبغي علیكم مالحظتھ وعلى ظھر المخطط البیاني، إذا كان لدیك  ولكن األمر الذي واضح.

نسخة ورقیة عن المخطط البیاني، أو على الموقع اإللكتروني، ھو الموقع اإللكتروني لألمم 

وأود اإلشارة إلى  المتحدة حیث سیتم عرض تحدیثات مستمرة لكي تتابعوا مستجدات ما یحدث.

 بعض المواعید النھائیة الرئیسیة.

في الثاني من یولیو،  في األول من یولیو، سیتم عقد أول اجتماع تحضیري للدول األعضاء.

 سیتم عقد أول اجتماع مع أصحاب المصلحة.

 --أي لستم حكومة --ثمة عدد من المواعید النھائیة المرتبطة إذا كنتم أنتم كأصحاب مصلحة

أي أن علیكم تقدیم ترشیح  وشیكة. والمواعید النھائیة ترغبون بالقدرة على المشاركة في ھذا.

لنطاق رسمي أو شخص ترغبون بالتوصیة بھ إلى لجناة اختیار الناطقین، والتي سأصفھا بعد 

 قلیل، بحد أقصى الیوم أو غداً.

 ثم علیكم التسجیل في المشاوارات. ومن ثم سیتم االختیار.

ً من المقاعد  سیكون عدد المقاعد محدوداً، ولكن سیتم منح أصحاب المصلحة عدداً  كافیا

ما یعنیھ ھذا ھو  ولیست اجتماعاً التخاذ القرارات. ولكنھا عملیة تشاور. للحضور والمشاركة.

وعند االنتھاء منھا، سیقدم المنسقین وممثلي  تقدیم بیانات موجزة لمدة ثالثة أو أربعة دقائق.

ل كیفیة مواصلة أصحاب رئیس الجمعیة العمومیة والكادر والسكرتاریة المزید من األفكار حو

 المصلحة بالمساھمة.

قد تكون بیانات خطیة تقدمونھا كمنظمة فردیة أو  وسیتم منح الفرصة لتقدیم بیانات خطیة.

ثمة  سیكون للحكومات عملیة خاصة بھا. منظمة غیر حكومیة أو ھیئة أعمال أو رابطة تجاریة.

ات العربیة المتحدة، وسیتشاوران مع منسقین مشتركین اثنین، منسق من التفیا وآخر من اإلمار

 الدول األعضاء.

ستتفاعل العملیتین مع بعضھما البعض، ولكن سیتولة مكتب رئیس الجمعیة العمومیة اإلشراف 

 على تواصل أصحاب المصلحة.

في شھر سبتمبر، سیتغیر رئیس الجمعیة العمومیة من أوغندا إلى الدانمارك، وسیتم افتتاح 

وبشكل متواٍز بین الوقت الحاضر والثاني من یولیو موعد  ومیة السبعین.مراسم الجمعیة العم

سیتم نشر مسودة الصفر، وستعقد  عملیة التشاور األولى، سیتم وضع ما یسمى مسودة الصفر.

الدول األعضاء المزید من التشاور لمناقشة ما إذا كانوا راضین عنھا، أو یریدون إضافة شيء 
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وسیھتم اصحاب المصلحة بذلك،  معینة أو ال تتم تغطیتھا بشكل كاٍف.ال تتم تغطیة مسائل  لھا.

أو یشاركون بشكل آخر  IGFأو  ICANNوھم مجموعات مثل أولئك منا الذي یحضرون في 

ومجدداً، سیتم منح فرصة لتقدیم تعلیقات خطیة، ولكن الطریقة  ما أو سیھتمون بتقدیم تعلیقات.

األخرى لكي یساھم أصحاب المصلحة ھي االلتقاء مع حكوماتكم في أوطانكم، والعمل مع ممثل 

الوزارات الحكومیین الذین یتواصلون مع بعثاتھم الدبلوماسیة في نیویورك لتقدیم المزید من 

 .WSISالدكم الذین یرغبون بالمشاركة في مراجعة المعلومات حول أصحاب المصلحة في ب

ثمة عدد من الوثائق الشاملة، ولكن األمر اآلخر الذي ینبغي التفكیر بھ ھو أنھا لیست مجرد 

فاألمر أكثر تعقیداً  عملیة تصویت بالتأیید أو الرفض في الجمعیة العمومیة في شھر دیسمبر.

إننا ال ندقق في  ه لتحقیق مجتمع المعلومات.إننا نراجع سیر التقدم الذي أحرزنا من ھذا.

ICANN رغم أن ،ICANN ستثیر حكومات  --وسیر التقدم الذي نحرزه في عولمة تلك

 بالتأكید. IANAمعینة التي ما زال لدیھا أسئلة أو أصحاب مصلحة آخرین النقاش حول وظیفة 

ت، مثالً، كیفیة تناول األمن، أو استخدامات اإلنترن إننا ندقق بمجموعة أكثر تعقیداً من المسائل:

كیفیة دمج أھداف التنمیة  --التعامل مع حمایة األطفال عبر اإلنترنت، وما إذا كان ثمة

 .2015المستدامة في جدول أعمال ما بعد 

وعندما تنظرون إلى الجدول الزمني، وتقولون ألنفسكم، حسناً، كیف یمكنني المشاركة، ھل ثمة 

  ICANNائي، أحد األمور التي سنناقشھا الیوم التعلیقات التي یمكن ـلطریقة معینة لتقدیم آر

 ICANNنفسھا، ككادر وكمنظمة، تقدیمھا، ولكن كل واحد منكم سیفكر وینبغي أن یفكر بأن 

بالواقع، األمر أكبر من  . WSISلیست الطریقة الوحیدة للمساھمة بما أن األمر یتعلق ـب

 مجموعة من األسئلة.

یمكنكم تقدیم التعلیقات  للمساھمة ھي المشاركة في منتدى حوكمة اإلنترنت.الطرق األخرى 

 وكما قلت، یمكنكم المناقشة مع حكوماتكم. بشكل مباشر.

بعض ھذه االجتماعات المبینة على ھذا المخطط البیاني ستجري نقاشات منفصلة حول ھذا 

وبة الحقاً، إذا أردتم السؤال وعندما تنظرون إلى ھذا، وعندما نراجع األسئلة واألج الموضوع.

حول كیفیة المشاركة في بعض ھذه االجتماعات األخرى أیضاً، سیسرني تلقي المزید من 

 األسئلة حول ذلك.

االجتماع رفیع المستوى في شھر دیسمبر على أنھ نسخة عن  --یجب أال نعتبر االجتماع

 االنفجار العظیم الذي تسبّب بتكوین ھذا الكون.
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علینا اعتباره تدقیق بجمیع األفكار، ثم مناقشة  رى عبارة عن نقاش مطول كثیراً.ولكنھ باألح

ً بعد عام  القادمة من أجل تحقیق مجتمع المعلومات  15 للسنوات الـ 2015كیفیة عملنا معا

 وتوفیر مزایا مجتمع المعلومات للجمیع.

ات ودور علیھا ، كمنظمة، ذات مجموعة واحدة من التعلیقICANNومجدداً، ھذا یعني أن 

، وكذلك في منتدى حوكمة اإلنترنت ICANNأنتم بصفتكم أصحاب مصلحة في  القیام بھ.

وسنواجھ تلك الفرصة للمساعدة على  وأماكن أخرى، لدیكم آراء اوسع تودون التعبیر عنھا.

، من أھداف التنمیة المستدامة، وما قد یبدو علیھ وجھ ICTsتوجیھ كیفیة استفادة العالم من 

 .2030إلى  2015جتمع المعلومات من عام م

 

 ثمة ستة أشخاص آخرین یرغبون بالتحدث، لذا علینا المضي قدماً. شكراً لك، مارلین.  بیل دریك:

 شكًرا جزیالً.  

 أفكار ورد على نظرة مارلین الشاملة. دعونا نسمع من جیمسون.

 

یسرني أن أشارك في ھذا النقاش ألنھ ذو تأثیر  للجمیع.شكًرا جزیالً لك بیل، ومساء الخیر   جیمسون أولیفیو:

بالواقع، عندما نتحدث عن المستفیدین، علیكم توجیھ  شدید على منطقتي، وھي الدول النامیة.

 أنظاركم إلینا.

األمر األول واألھم، أود التعبیر عن امتناننا لجھود بعض األشخاص الذین رأیتھم ھنا في 

والسید  ، وھو اآلن عضو بمجلس اإلدارة.IGFالذي كان رئیس ماركوس كیومر، و العملیة.

ً رئاسة  وكذلك أرى ھنا  .CSTDبیتر میجور، الذي ینشط كثیراً في العملیة، ویتولى حالیا

 .CSTDصدیقي السید آراستیھ من إیران، في 

ملیون مستخدم كما  178، كان عدد المستخدمین یبلغ حوالي 1978في عام  ICANNعند إنشاء 

بالواقع، بلغت نسبة  وشيء ما. 0.000في ذلك الوقت، كانت النسبة في إفریقیا تبلغ  رت مارلین.ذك

وما بین ذلك الوقت والوقت  بالمئة في نیجیریا على وجھ الخصوص. 0.05انتشار اإلنترنت حوالي 

، وكثافة االتصاالت التي كانت تتراوح بین %54الحاضر، وصل انتشار اإلنترنت إلى حوالي 

وتقدم اقتصادھا من المركز  لقد حققنا الكثیر فعالً. بالمئة، ارتفعت حالیاً إلى مئة بالمئة. 5إلى  0.03

 .WSISوبسبب األھداف التي حددتھا  ICTفي إفریقیا إلى المركز األول فیھا، وكل ھذا بسبب  34 اـل
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وعندما نتحدث عن اآللیة وأطر العمل، فإن المنظمة التي أعتبر ناطقاً باسمھا أیضاً في إفریقیا، 

  .WSISإفریقیا، ھي إحدى نتائج  ICTوالتي تسمى تحالف 

كما ترید  إسماع أصواتھا. ICTدولة. وترید رابطة  20دول إلى  6وازداد أعضاؤھا من 

ي عملیة وضع السیاسات والولوج إلى مسائل األمن الھیئات الصغرى والمتوسطة إبداء رأیھا ف

لذا  اإللكتروني والحزمة العریضة ومسائل الجرائم اإللكترونیة والعدید من المسائل المشابھة.

 للحركة ودعمھا للعملیة. ICANNفإننا نشارك بفعالیة وباھتمام بالغ في دعم 

حاضرة في جنیف، محاضرة مایو كما أعتقد، كنت على وشك تقدیم م 27قبل أسبوعین، في 

 ولم أستطع السفر إلصابتي بمرض (غیر مسموع)  رفیعة المستوى.

ولكنھم رفضوا، فال تتوفر لدیھم تسیھالت  أرید تقدیم مشاركة عن بُعد." قلت لنفسي "حسناً.

نقوم بذلك بجاھزیة في  ھذه الموارد. ICANNتمتلك  فقلت: ماذا؟ للمشاركة عن بُعد.

ICANN. لماذا لیست  ؤتمرات المتوفرة بجاھزیة.ونقوم بالمICANN--  (غیر مسموع) بما

  لجعل ذلك ممكناً؟ ICANNیتماشى مع 

في العملیة المستقبلیة، حتى نحصل على  ICANNوھذا جزء من الفجوة التي یمكن أن تمألھا 

  فوائد أكبر.

ستوى في الثاني من وفي النقاش رفیع الم باختصار، لم أستطع تقدیم المحاضرة المتعلقة ببحثي.

  فقد ال أحظى بفرصة ثانیة. یولیو في نیویورك، لست بموقف جید.

إننا  .ICANNیجب إشراك  لذا في المستقبل، كیف یمكن للدول النامیة المشاركة بفعالیة أكبر؟

ثمة حكومات ھنا تؤمن بمنھج تعدد  وثمة الكثیر من الناس ھنا. نمتلك الكثیر من األدوات.

 ویمكننا ترویج ھذه المزایا إلى العالم. ة.أصحاب المصلح

ھو منتج  MS لذا لإلشراك المستقبلي، ھذه بعض األمور التي علینا فعلھا. لدینا منتج رائع.

ً كما أعتقد وربما جنوب إفریقیا، ال تتخذ الحكومة  رائع. في بالدي نیجیریا، وفي مصر أیضا

ً من دون التشاور م --سیاسة ً سیاسیا ع القطاع الخاص أو أصحاب المصلحة ال تتخذ موقفا

 شكًرا. ولھذا صلة بالفوائد، وعلینا إدامة العملیة في المستقبل. اآلخرین.
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من وجھة نظر المفوضیة األوروبیة أو وجھة نظرك الشخصیة یا  شكراً جزیالً لك جیمسون.  بیل دریك:

 میغین، أین وصلنا في ھذه العملیة برأیك؟

 

وأعتقد أن بحث  لقد غطى المتحدثین السابقین ھذا المجال بأكملھ تقریباً. شكًرا جزیالً. حسًنا.  میغین ریتشاردز:

ICANN  حول عملیةWSIS .ھو واضح للغایة وجید للغایة، لذا أوصیكم بقراءتھ  

التي لم یتم ذكرھا  --سأحاول اإلیجاز قدر استطاعتي --ولكن ثمة بعض الجوانب األخرى برأیي

نفسھا مھتمة  ICANNلماذا ستكون  .ICANNأحدھا یرتبط بشكل رئیسي بدور  بعد.

  ضمن سیاق حوكمة اإلنترنت بشكل رئیسي. ؟WSIS+10بمراجعة 

 بالطبع، وبحسب رأیي، فإن تقدم مجتمع المعلومات ھو أمر یؤثر على الجمیع في ھذه الغرفة.

وقد  ف تغیرت أمور كثیرة.حول آخر سنوات كی CSTDرأینا من تقریر  الجمیع مھتمون بھ.

 ذكر العدید منا ھذا بالفعل.

ضعف أكثر من الدول المتطورة،  20نمو الولوج إلى اإلنترنت في الدول النامیة إلى حوالي 

ألنھ إذا كانت قاعدة البدایة منخفضة، فستكون الزیادة أكبر  وھو أمر طبیعي للغایة بالطبع.

 بالتأكید.

وھذا أمر سیتم تحدیده أیضاً  .IGFولكن أحد الجوانب ذات األھمیة الخاصة ھو توسعة إلزام 

  أعتقد أن ھذا ھو أھم جانب. وھذا أمر یھمنا جمیعاً. عند نھایة ھذه العملیة في نیویورك.

 ICTترتبط الجوانب االخرى بشكل رئیسي بالتطویر، وتقدم مجتمع المعلومات، والتأكد أن 

 اً لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة وما إلى ذلك.تمتلك دور

بل بصفتكم  ICANNوسبب أھمیة دور العدید منكم في ھذه الغرفة، لیس بصفتكم أعضاء في 

االخرى في أوطانكم، كما قال مارلین وجیمسون، ھو أنھ في الثاني من یولیو، سیتم عقد اجتماع 

 ا إلى ذلك.ألصحاب المصلحة من المجتمع المدني والصناعات وم

عذراً،  --بوسع رئیس الجمعیة العمومیة تحدید خیارات أخرى ولكنھا لیست المناسبة الوحیدة.

 وھذا أمر نتطلع شوقاً لرؤیتھ مع مرور الوقت. فرص أخرى، للنقاش مع أصحاب المصلحة.

 

  36من  9صفحة 

 



 AR جلسة حوكمة اإلنترنت العامة -بیونیس آیریس

الجانب اآلخر الذي أعتقد أنھ یتمتع بأھمیة خاصة عند النظر إلى المراجعة ھو دور القطاع 

كیف ساعد القطاع الخاص بالمساھمة في تلك التغییرات التي شھدتھا آخر  الخاص.

وبالطبع،  كیف ساعد المجتمع المدنیة على تحقیق بعض ھذه التغییرات؟ سنوات؟ 10

الجمیع مھتمون بالتأكد من حدوث ھذا التطویر  الحكومات في العالم النامي والعالم الصناعي.

 والتغییر واستمراره.

لذا فإننا نتطلع  --ولكن ألمنح الفرصة لآلخرین للتعبیر عن آرائھم. أني اكتفیت من الكالم.أعتقد 

 شوقاً إلى مجموعة حوارات ناجحة ومثیرة لالھتمام على مدار األشھر القادمة.

 

أعتقد أنھ سیكون من  دقیقة. 3.5وضعت میغین معیار جدید لمداخلة طولھا  شكًرا جزیالً.  بیل دریك:

  أن نحاول االلتزام بذلك لكي نغطي كل شيء في الوقت المتبقي لنا.المناسب 

 بیرتراند. دور بیرتراند دي ال تشابیل.

 

ً النظر إلى نصف الكأس الممتلىء أو نصف الكأس  مجرد مالحظة سریعة. شكًرا.  بیرتراند دي ال تشابیل: یمكننا دائما

 .WSISیما یتعلق بعملیة مراجعة یمكن وضع أشیاء كثیرة في نصف الكأس الفارغ ف الفارغ.

بل  --سنوات 10قبل حوالي  WSISبالنسبة إلى أولئك منا الذین شاركوا في  ولنكن صریحین.

ً كان  نفسھا. WSISسنوات، لم یتغیر الكثیر في عملیة  10أكثر من  كل شيء أحرز تقدما

 خارجھا.

لذا فإن المراجعة ستكون أشبھ بمراجعة ما نتج عن مجتمع المعلومات ككل بدالً مما حققتھ 

WSIS .نفسھا، ولم ینتج الكثیر عن العملیات بین الحكومات  

لجزء یسیر من  WSISسنوات من ترسیخ  10وبصراحة، من المحبط قلیالً رؤیة أنھ بعد 

من عملیة المراجعة ھو أن تكون عملیة بین تفاعل تعدد أصحاب المصلحة، كان الھدف المبدئي 

 الحكومات لمدة یومین.

  لن أنتقد نصف الكأس الفارغ.
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أحد األمور  ما أود التشدید علیھ ھو أنھ ثمة بعض العناصر التي تمأل نصف الكأس الممتلىء. 

المھمة التي حدثت على مدار تلك السنوات العشرة ھي بشكل رئیسي توسع ممارسة التفاعل 

  أصحاب المصلحة بشكل كبیر.بین 

نفسھا، ویجادل البعض بأنھ حتى  WSIS وأحد األسباب وراء ذلك ھو المحصلة الرئیسیة لـ

، والذي رسخ بشكل مؤسسي نمط التفاعل بین أصحاب IGFالسبب الوحید، وھو إنشاء 

ً تماماً. ً غیر  المصلحة المختلفین كان مختلفا ولم یرسخ شكل واحد فحسب، بل رسخ نسخا

ناھیك عن ذكر أنھ في  وعیة في العدید من المساحات على المستوى القومي واإلقلیمي.ط

بحسب رأیي وحقیقة أن العملیة  ICANNوازدیاد مصداقیة  ICANNالسنوات األخیرة، نمو 

 2005الحالیة حول االنتقال تحرك إحدى المسائل األكثر جدالً على جدول األعمال منذ عام 

 كما كان في السابق. ICANN ال یتعلق كثیراً بـ تجعل من جدول األعمال

 ولكن ما زلنا نواجھ تحدي التأكد أن عملیة المراجعة ھذه تؤدي إلى شيء مثیر لالھتمام.

وبالتالي، االلتزام بالمقولة بأن التشاؤم ھو مسألة مزاجیة والتفاؤل مسألة إرادة، ما الذي یمكن 

  فعلھ؟

أني أشجع الجمیع على عدم تمضیة الكثیر من الوقت األمر األول ھو  سأذكر بعض األمور.

 مررنا بھذا وعانینا منھ. قد یستھلك ھذا الكثیر من الطاقة من أنشطة الجمیع. على ھذا األمر.

 والكثیر من الحاضرین في ھذه الغرفة یفھمون قصدي.

ي ھذه ما أقصده ھو أنھ في الوقت نفسھ، ثمة عدد من العوامل، ومن بینھا بعض المشاركین ف

اللجنة، تم تكریس الكثیر من الوقت لوضع الضغط حیث ینبغي أن یكون، وھو التأكد أن عملیة 

 التحضیر لھذا ھي شاملة قدر اإلمكان.

 General Globalو ISOCأعرف أنھ تم عقد اجتماع في جنیف مؤخراً، بتنظیم من 

Partners وCDT .ما بوسع وجرت بعض النقاشات حول  التي قامت بتنسیق التعاون

  األشخاص من ھذا المجتمع فعلھ لوضع الضغط.

آمل أن الحكومات على المستوى القومي التي تضغط وتروج لمناھج أصحاب المصلحة ستعبر 

 عن مخاوفھا فیما یتعلق بالعملیة وبأن إجراء التحضیرات سیكون مفتوحاً قدر اإلمكان.
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أعتقد أنھ  .IGFة مشكلة في إعادة عقد األمر الثاني، وبشكل سریع، ھو أني آمل أن ال تحدث أی

ثمة أمر بالغ األھمیة ینبغي القیام بھا وسیساعد بشكل ھائل، أال وھو مواصلة تشجیع تقلید عقد 

IGFs .وآمل أن الرابطة التي تم إنشاؤھا لدعم  الوطنیةIGF  مھمة تشجیع ً ستتولى أیضا

 تطویر الحوارات الوطنیة حول حوكمة اإلنترنت.

إذا لم تتفق  التشدید على الرسالة النابعة من الالوعي التي ینبغي إرسالھا بقوة.ولكني أود 

ألي سبب كان، أنا شخصیاً لیس لدي أدنى شك أنھ سیتم عقد  IGFالحكومات على إعادة عقد 

IGF  على الرغم من ذلك. 2016لعام 

ھذا، وسیقام  IGFیستمر  یجب أن وأرید منكم التفكیر ملیاً بھذه الفكرة ألن ھذا ما یمنحنا القوة.

قلیالً عن التركیز  ICANNبخصوص ابتعاد  --وفي النھایة، بسبب مسائل رغم كل شيء.

 ICANNاألساسي، علینا بشكل جماعي تشجیع اآلخرین على فھم ما یتعامل معھ مجتمع 

ولكن ما ھو  ، وھو حوكمة اإلنترنت وھو ناجح، ونعم، إنھ یتحسن وھو مستمر.ISTARو

والنقاشات  WSIS+10وأعتقد أنھ سیصبح المجموعة األساسیة من المسائل في  على المحك

، ICANNفي السنوات القادمة ھو الحوكمة على اإلنترنت، ومسائل لیست مرتبطة بما تفعلھ 

بل مسائل لم تجد مساحات للحوار الالئق، وأمور أصبحت حالیاً موضوع المؤتمرات المنتشرة 

  تم ذكر بعض المؤتمرات. جدول أعمال الجمیع بالغ الصعوبة.التي تجعل من السیطرة على 

والتھدید الرئیسي الذي أود رؤیتھ ھو مناقشة كیفیة تحویل ھذه  ویزداد عبء ذلك بشكل متزاید.

ھذه ثالثة  الوفرة المستمرة لألحداث إلى عمل مستمر على أساس كل مسألة على حدا.

 اقتراحات.

 

  شكراً جزیالً بیرتراند. فعالً. وھي مثیرة لالھتمام  بیل دریك:

 سید شیرز، دورك تالیاً.  

 

  وإنھ لمن دواعي سروري أن أكون معكم. شكًرا لك، بیل.  ماثیو شیرز:
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غطى أعضاء اللجنة أموراً كثیرة حتى اآلن، لذا سأركز على أمرین اثنین، أحدھما ھو 

لغایة وفترة حرجة من استعراض تاریخ واآلخر ھو سبب وقوفنا عند تقاطع أحداث مثیر ل

 حوكمة اإلنترنت، النطاق الزمني لحوكمة اإلنترنت.

، WSISبأشكال عدیدة، یتعلق الجدال بأكملھ بحوكمة اإلنترنت، كما تذكرون جیداً في عملیة 

 .DNSبمسألة قیام حكومة واحدة بدور في إدارة 

قد أنھ من المھم عدم أعت ومستقبلھما متداخلة نوعاً ما. ICANNو WSISوبأشكال عدیدة، فإن 

ً موضوع آخر  DNSودور تلك الحكومة ودور الحكومة األمریكیة في  نسیان ھذا. ھو أیضا

 للحوار في ھذا العام.

وكذلك ذروة مراجعة  .IANAوھي انتقال  ألن ثمة ثالثة أمور تبرز في آٍن واحد في ھذا العام.

WSIS+10 وكذلك لدینا  حوكمة اإلنترنت.، والتي كما تعرفون جیداً، تركز بشدة على مسائل

 على األرجح تبني أھداف التنمیة المستدامة في شھر سبتمبر من ھذا العام.

 وھذه األمور الثالثة ھي مترابطة وبالغة األھمیة.

، من الواضح أننا نناقش بكثیر من التفاصیل، كما فعلنا IANAعندما تنظرون إلى مسألة انتقال 

 ضیة وكما سنفعل على مدار بقیة األسبوع، دور أصحاب المصلحة.في ھذه األیام القلیلة الما

 والحوكمة. ACsو SOsونناقش دور  ونناقش دور مجلس اإلدارة.

في جنیف،  WSIS+10في اجتماع مراجعة  وسنجري النقاش نفسھ في نھایة ھذا العام.

  سنجري نقاشاً مشابھاً حول دور الحكومات ودور أصحاب المصلحة وأمور من ھذا القبیل.

ھذه، إن جاز التعبیرة، ھنا، سیجري مجدداً  ICANNلذا فإن ھذا الجدال الذي نجریھ في فقاعة 

مسألة  لذا فإننا ال نناقش ھذه األمور بعزلة. عند نھایة العام. WSISفي بُعد مختلف قلیالً في 

 حوكمة اإلنترنت تظل معنا وستظل معنا في المستقبل. --الحوكمة وكیفیة

في  ، أو أھداف التنمیة المستدامة.SDGsسبب أھمیة ذلك ھو أنھ في ھذا العام، فإننا نناقش 

، كنا نواجھ صعوبة في التركیز على الھدف WSISالماضي، عندما كنا نشارك في نقاشات 

وفي ھذه المرة في ھذا العام،  للتنمیة. ICTsالل إمكانیات ، وھو استغWSIS األصلي لـ

وسیكون من المھم  سنناقش مجموعة جدیدة من أھداف التنمیة، أو أھداف التنمیة المستدامة.
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ومشاركین آخرین في ھذه المساحة التفكیر في  ISTARSو ICANNللغایة لنا كمجتمع و

  لنا على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. ICTsطریقة مساعدة 

، أال وھو تمكین WSIS، كان ذلك الھدف من 2005و 2003قبل فترة طویلة في عام 

ICTs .من المساعدة على تحقیق أھداف التنمیة األلفیة  

ھدفاً، من كل من القضاء على الفقر  17لدینا اآلن مجموعة جدیدة من أھداف التنمیة، وعددھا 

وكل ھدف من أھداف التنمیة المستدامة ھذه ھو بتمكین من  ن المستدامة إلى التعقیم.إلى المد

ICTs.  وھذا أمر علینا تذكره عندما نفكر في ما نرید أن تكون علیھ بیئةWSIS  بعد عام

ما نرید أن تتعلق حولھ وما نرید أن تركز علیھ الحوارات في نیویورك ھو كیف یمكن  .2015

 من تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. ICTsعلى تمكین  2015عام  بعد WSISأن تساعد 

في تحقیقھا، ستقولون  ICTsوعندما یتساءل أحد عن أھمیة أھداف التنمیة المستدامة وما دور 

وتلك ھي الرسالة التي سننقلھا نحن وآخرین إلى  .WSISإن ھذا ما علینا التركیز علیھ في 

 شكًرا. نیویورك.

 

 كیف یبدو لك ذلك العالم؟ كنت في نیویورك األسبوع الماضي. ماریلیا. اً جزیالً لك مات.شكر  بیل دریك:

 

أود التركیز على ثالثة نقاط رئیسیة، إحداھا تتعلق بالمضمون واألخرى  جزیل الشكر لك، بیل.  ماریلیا ماسییل:

امیة المشاركین في بالعملیة والثالثة تقییم سیاسي سریع ألني كنت من بین القالئل من الدول الن

 ھذا النقاش.

أعتقد أن أحد األمور المھمة في عملیة المراجعة ھو أنھ من  النقطة األولى تتعلق بالمضمون.

سنوات ما زالت صالحة، وأن علینا  10قبل  WSISالواضح للغایة أن الرؤیا التي استلھمتھا 

  تحقیق مجتمع معلومات یركز على البشر ویمیل إلى التنمیة.

ت الدول على أن ھذه الرؤیا ما زالت صالحة، ولكن ینبغي أن یكون ھذا أكثر من مجرد وافق

علینا إیجاد وسائل لترجمتھ إلى واقع، لیس في األعمال الیومیة للمنظمات الدولیة  شعار.

وینبغي على أصحاب المصلحة التعاون  فحسب، بل كذلك المنظمات غیر الحكومیة أیضاً.

  لتحویلھ إلى حقیقة.

 

  36من  14صفحة 

 



 AR جلسة حوكمة اإلنترنت العامة -بیونیس آیریس

فعلھ في سیاساتھا ھو التأكد من تحقیق  ICANN، ما بوسع ICANNثل التواجد ھنا في م

  مجتمع معلومات یركز على البشر.

، وكیف تؤثر على األفراد، وكیف تؤثر على حقوق ICANNإننا نجري نقاشات حول سیاسات 

  ھذه نقطة بالغة األھمیة ینبغي علینا مناقشتھا في المنظمة. اإلنسان.

ھي حاضرة  DNSكیف یمكننا التأكد أن صناعة  في التنمیة؟ ICANNن أن تساھم كیف یمك

ھذا  ونشطة وقویة وتخلق الوظائف وتعزز االقتصاد في المناطق النامیة والمتطورة من العالم.

لدینا بعض التوصیات التي تم تقدیمھا قبل بضعة  أمر یجب أن نأخذه بعین االعتبار بجدیة أكبر.

ولم  الجدید متاح أكثر في المناطق النامیة من العالم. gTLDجعل برنامج  سنوات حول كیفیة

 یتم تنفیذھا بشكل ناجح.

  .WSISأو المرحلة التالیة من  --WSISلذا على منظمتنا االلتزام بھذه الرؤیا التي ستحیي 

وبالطبع، ستمر بعض الحاالت التي سیكون من الممكن بھا وضع  تتعلق النقطة الثانیة بالعملیة.

ً لوجھ. .WSISالضغط على مراجعة  وسیكون ثمة  وسیكون ثمة فرص لعقد اجتماعات وجھا

ولسنا واثقین  إنھا عملیة متعددة الحكومات. ولكن لنكن صریحین. فرص لإلدالء بالتعلیقات.

سیتم دمجھا في الوثائق التي ستصدر عنا أم  ھل كیف سیتم أخذ ھذه اآلراء في عین االعتبار.

وأعتقد أنھ قد یكون ثمة ثالثة أمور یمكننا  لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى التخطیط اإلستراتیجي. ال؟

من المھم العمل مع الوفود واالقتراب من  فعلھا. أوالً، العمل بشكل فردي مع الحكومات.

  الحكومات ذات وجھة النظر التقدمیة أكثر.

علینا التأكد من توحید أصواتنا للنقاط التي  نقاطة الثانیة ھي العمل على نطاق المجتمع بأكملھ.ال

 والشركاء العالمیین وآخرین العمل على بعض النقاط. CDTو ISOCبدأ  نتفق علیھا.

على نطاق الدوائر إلنتاج شيء  ICANNوبصراحة، أعتقد أن ھذه قد تكون فرصة لكي تعمل 

بخصوص المسائل السیاسیة، أعتقد أن  لیة المراجعة كمدخالت في الحوارات.سیوجھ أیضاً عم

واألخرى ھي عملیة تعزیز  .IGFإحداھما ھي  ثمة نتیجتین رئیسیتین من جدول أعمال تونس.

 التعاون، والتي ستسمح للحكومات بوضع سیاسة عامة على المستوى القومي بشكل متكافىء.

وثمة فھم عام بین بعض  كنا ھناك. نیویورك قبل أسبوعین. ورأیت ھذا مجدداً في --وثمة فھم

ولكننا لم نحرز تقدماً كافیاً في مجال تعزیز  .IGFالحكومات بأننا أحرزنا الكثیر من التقدم في 

 التعاون.
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وأعتقد أن ھذا الجدال حول تعزیز التعاون یثبت نظریة بعض الفیزیائیین بأننا نعیش في عالمین 

ألن مجموعة من الناس تؤمن بشدة بأنھ قد تم تنفیذ  ة عالمین متوازیین.متوازیین، وبأن ثم

بینما تؤمن مجموعة أخرى من الناس أنھ لم یتم  تعزیز التعاون وثمة تنسیق بین المشاركین.

  لن أجادل بجدوى ھذا الجدال. إحراز أي تقدم في ھذا المجال.

وقد یكون ذلك شرطاً  .WSISي عملیة ما أود قولھ ھو أن ھذا قد یكون أمراً سیطرأ مجدداً ف

ما  ھل نحن مستعدون لمناقشة ذلك؟ ھل نحن مستعدون للتفاوض حول ذلك؟ .IGFلتجدید إلزام 

ألن إحدى االنتقادات التي لدي أنا شخصیاً  وقد ال یحدث أي شيء. ھي الخیارات التي أمامنا؟

دون تعزیز التعاون، اعرضوا ضد الدول التي تدافع عن تعزیز التعاون ھي أنكم إذا كنتم تری

بالنسبة لي، تعزیز  إنھا لیست مجرد فكرة. علینا نموذجاً یمكننا الجلوس حول طاولة ومناقشتھ.

نحن  التعاون ھو اإلحساس العام بأننا راضون عن الشكل الذي وصل إلیھ مجتمع المعلومات.

حوكمة اإلنترنت الموزعة راضون ألن لدینا مشكالت مع الصالحیة القضائیة، وألننا نؤمن أن 

 بشكل متكافىء ھي مغالطة ألن معظم الشركات الكبرى تتركز في الدول المتطورة من العالم.

 لدینا مشكالت مع فرض الضرائب، وتستمر الالئحة.

فھي مبنیة على حقائق،  وھذا شعور عام بعدم الرضى، وأعتقد أن بعض ھذه النقاط صحیحة.

لھذا السبب،  ننا الجلوس ومناقشتھ، ولكن لیس ثمة نموذج كھذا.ولكن اعرضوا علینا نموذج یمك

أعتقد أن ھذا النقاش حول تعزیز التعاون لن یؤدي إلى أي شيء مجدداً بحلول نھایة العام، 

علینا إیجاد  ولكنھ سیكون نقاش مماطلة، ومن غیر المجدي بصراحة االستمرار بھذا الشكل.

رھینة لتعزیز التعاون، إلى جانب أن جزء  IGFل ال یمكن مواصلة جعل عملیات مث مخرج.

كبیر من العالم یصبح مشموالً رقمیاً أكثر وأكثر بدأ یشعرون بأن مجتمع المعلومات الذي نبنیھ 

وأعتقد أنھ بعدم التفاتنا إلى ما یقولھ ھؤالء  ال یستجیب حتى اآلن لمصالحھم ألسباب مختلفة.

ً ذو قیمة الناس وما یدافعون عنھ والجلوس حول طاو لة والنقاش، فإننا نعرض للخطر شیئا

إننا نجازف بمواجھة التجزئة على  كبیرة لنا جمیعاً، وھو الطبیعة العالمیة الكونیة لإلنترنت.

ربما لیس في الوقت الحاضر، ولكن ربما في مرحلة ما من التاریخ، التجزئة  طول الطریق.

نقطة بدء أخرى لكي  WSISلذا فلتكن عملیة  وھذا لیس أمراً نود رؤیتھ. القانونیة والفنیة.

ً وبّناء أكثر في جمیع ھذه المجاالت. ً وصریحا وأعتقد أن الحوار قد جر  نجري حواراً صادقا

 شكًرا. ولكن ینبغي إحراز بعض التقدم. وكان بنّاًء في العدید من المجاالت.
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أعتقد أننا على المسار  --أعتقد إلى نتیجة.العالمین المتوازیین ال یؤدیان  شكًرا لك، ماریلیا. بیل دریك: 

 والمباركة األخیرة من الدكتور كالین واتشیر، تفضل. الصحیح.

 

ً عملي أكثر. لقد تمت مناقشة كل شيء تقریباً. وولفغانغ كالین واتشیر:  كما قال بیرتراند،  وحتى اآلن، سأقدم عرضا

إذا كنا نمتلك العملیات الصحیحة، یمكننا  ھذا یعني أنھ یمكن القیام بالكثیر عن طریق العملیات.

نراھا في األفق ھي التوصل إلى وثیقة في شھر  --على األرجح تحقیق نتیجة، والنتیجة التي

وحتى اآلن، النظر في خیار العملیة التكمیلیة حول عملیة (غیر  الحكومات. --دیسمبر تتبناھا

نعرف أنھ بید رئیس الجمعیة العمومیة  مسموع) بین الحكومات قد تكون فكرة مثیرة لالھتمام.

تنظیم المدخالت من أصحاب المصلحة غیر الحكومیین حول العملیة، ولكن طریقة عمل ذلك 

ال بأس بالتشاور، ولكننا استفدنا من تجارب المجتمع المدني، من مجموعات  لیست واضحة.

یر من المدخالت على ، وقدمنا الكثWSIS 1المجتمع المدني في المرحلة األولى في جنیف في 

وعندما ظھرت المسودة األولى من العملیة متعددة الحكومات، تم تجاھل  توصیة. 96شكل 

توصیات بشكل مبھم للغایة وبصیغة عامة في بعض  4توصیة بشكل تام، بینما تم ذكر  92

 وھذا یعني أن التشاور ھو آلیة ضعیفة للغایة لتحقیق نتیجة ما. الفقرات.

قالت  --بین مجموعات المجتمع المدني --سنة كانت 12تشاور في جنیف قبل إحدى عملیات ال

وتفاوضنا مع اللجنة متعددة  حسناً، تجاھلوا مدخالتنا، سنبدأ إذن بوضع مسودة لوثیقتنا الخاصة.

الحكومات، أداما ساماسیكو في ذلك الوقت، بحیث أنھ في نھایة العملیة، سلمنا لھم تصریحنا 

لم یكن وثیقة رسمیة في القمة العالمیة، ولكنھ  مى تصریح المجتمع المدني.الخاص بنا الذي یس

وبعد قراءة وثیقة اللجنة متعددة الحكومات ووثیقة المجتمع المدنیة،  قدم الكثیر من األفكار.

الحكومة استخدمن صیغة لغویة یمكن تحقیقھا، بینما استخدم المجتمع  --استنتج بعض الناس أن

 وأعتقد أن ھذه تجربة تاریخیة مثیرة لالھتمام. ة تعبر عما ینبغي فعلھ.المدني صیغة لغوی

تم تقدیم مقترح بالفعل أنھ بشكل متواٍز مع االجتماعات التحضیریة متعددة الحكومات في 

نیویورك، یمكننا تنظیم عدد من ورش العمل واالجتماعات والطاولة المستدیرة لألطراف غیر 

ثم  تفید من عدد من االستنتاجات أو الرسائل من حول الطاولة.الحكومیة، والتي یمكن أن تس

طاوالت مستدیرة یتم تنظیمھا كفعالیات غیر  10إلى  8تلخیص ھذه الرسائل من سلسلة من 

حكومیة قد یكون أساس وثیقة من أصحاب المصلحة غیر الحكومیین، والتي یمكن تقدیمھا 

توصل إلى عملیة حیث یمكننا تنظیم أنفسنا عندھا في االجتماع األخیر إلى الحكومات حتى ن

 كأصحاب مصلحة غیر حكومیین، وما ستكون علیھ مساھمتنا.
 

  36من  17صفحة 

 



 AR جلسة حوكمة اإلنترنت العامة -بیونیس آیریس

أو  ICANNوشفافة كما نعرف من اجتماعات  --إذا كانت عملیات التشاور علنیة مثل

ولكني أخشى أن نرى اللجنة  ال داعي لفعل ذلك. ، فسیكون ذلك مناسباً.IETFاجتماعات 

لذا أعتقد أن ھذا سیكون خیاراً جیداً  تتعامل وتتداول وراء األبواب المغلقة. متعددة الحكومات

إلسماع أصواتنا والقول حسناً، إننا نقر بأن العملیات متعددة الحكومات ھي عملیات متعددة 

ال یمكن ألحد تغییر قواعد إجراءات الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة، ولكن ھذا  الحكومات.

 شكًرا. ر عنھ بشكل منظم.رأینا ونحن نعب

 

تفضل  --عذراً  لنَر، ھل ثمة أیة مداخالت من الجمھور؟ شكًرا جزیالً. أنھیت في الوقت المحدد. بیل دریك: 

 اذكر اسمك من فشلك. حاول التحدث بشكل موجز. وأعتذر ألن الوقت یداھمنا ھنا. إلى األمام.

 تشغیلھ. راؤول، جرب الضغط على الزر الخلفي للتأكد من شكًرا.

 

 إنھ یعمل. متحدث مجھول:

 

 ھكذا. --ھال إنھ یعمل. بیل دریك: 

 

 سأتحدث بشكل موجز كما تفعل دائماً یا بیل، اتفقنا؟ شكًرا جزیالً.  راؤول إیشیبیرا:

 

  ومن أنت؟ ضربة مؤلمة. بیل دریك: 

 

اإلشراك العالمیة في جمعیة وأنا نائب رئیس قسم  اسمي راؤول إیشیبیرا. عذًرا. حسًنا.  راؤول إیشیبیرا:

ً اإلبداع في  یسرني رؤیة أنھا كانت لجنة مثیرة لالھتمام. اإلنترنت. ال یكون من السھل أحیانا

التعلیقات في لجنة متعلقة بحوكمة اإلنترنت، وفي أجواء مثل ھذه، ولكن كان ثمة الكثیر من 

  تكم.لذا شكراً جزیالً لكم على خطابا التعلیقات المثیرة لالھتمام.
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أعتقد أن ما قلتھ كان مثیراً لالھتمام یا بیرتراند، من ناحیة  أرید فعل شيء تحدث عنھ بیرتراند.

أو كیفیة إشراك  WSISوال یتعلق بما فعلتھ  نفسھا. WSISال یتعلق ـب WSISأن تقییم 

WSIS .من المثیر  في ھذا، وما فعلھ المجتمع أو العالم فیھا في السنوات العشرة األخیرة

ً ھائالً. بسبب مجال العمل  لیس في حوكمة اإلنترنت فحسب. لالھتمام رؤیة أننا أحرزنا تقدما

ولكني أعتقد أیضاً أن أحد األمور  الذي نعمل بھا، فإننا نركز عاًد على نماذج حوكمة اإلنترنت.

العشرة المثیرة لالھتمام ھو أن إحدى التوابع المثیرة لالھتمام للقمة ھي أننا في تلك السنوات 

وقد منحنا ھذا الفرصة  الماضیة طورنا طریقة جدیدة للتفاعل بین أصحاب المصلحة المختلفین.

للعمل معاً، لیس على نماذج حوكمة اإلنترنت فحسب، بل كذلك لوضع منھج تعاوني للعمل على 

المنظمات مثل جمعیات اإلنترنت ھي التي تعمل عادًة مع  مشاریع التنمیة (غیر مسموع).

 IXPsومات ومع القطاع الخاص والمجتمع الفني في عدة مشاریع حول العالم، بناء الحك

أعتقد  --لذا فإنھ من وتدریب العاملین وبناء القدرات أو العمل على مسائل حوكمة اإلنترنت.

علینا فعالً إعداد ملخص مختلف حول التقدم الذي تم إحرازه،  أنك أبدیت نقطة مثیرة لالھتمام.

ً كعاقبة للنضج الذي طوره لیس منذ أشی اء معینة فقط، بل منذ جمیع األشیاء التي نقوم بھا معا

 --لیس من المناسب القول إن النتیجة األھم من تلك السنوات العشرة ھي --ھذا فعالً  المجتمع.

لو كانت العملیة مختلفة، لكانت على األرجح اإلضافة النھائیة  أنھا كانت عملیة مغلقة. --لرؤیة

ل إلغالق ددورة من التغییر الھائل في العالم یعتبر مثاالً ألنشطة أخرى أیضاً، أنشطة األمث

  إنسانیة أخرى، وتنفیذ مثل ذلك العمل الذي طورناه في السنوات العشرة األخیرة.

 إنھ منھج مثیر لالھتمام. ولدي تعلیق موجز حول ما قالتھ ماریلیا بخصوص تعزیز التعاون.

لیس ثمة معنى واحد فقط لتعزیز التعاون، وكان ذلك بالتحدید ھو  ذا.شكًرا جزیالً على ھ

شخص من الحاضرین في تلك الغرفة في  20كنت أحد  السبب، ألن تلك العبارة كانت انتقائیة.

وكنا نبحث عن شيء إلنھاء الخالفات وردم الفجوة بین المواقف  تونس للتفاوض على ذلك.

من الطبیعي أن نرى ذلك الكون  --لذا من غموض العبارة.ویكمن جمال المفھوم في  المختلفة.

المتوازي، وأنا أحد أولئك الذین یعتقدون أن سیر التقدم ھذا الذي أحرزناه في السنوات العشرة 

وأعتقد أن  ولكني أتفھم أیضاً مواقف اآلخرین حیال ذلك. الماضیة ھو تعزیز التعاون بالتحدید.

 --لیس علینا إیجاد ما ھو تي علینا تغییر محور التركیز عندھا.ال --ھذه ھي النقطة التي یمكننا

المعنى الوحید لتعزیز التعاون، بل على األرجح أن النضج الذي حققناه في تلك اإلرادة سیسمح 

ولم  ولكن ال وقت لدینا لشرح ما نفعلھ. لم یكن ثمة توضیح لذلك. لنا بالتوصل إلى فھم مشترك.

ً لمحاولة إیجاد معنى جدید في یكن ثمة معنى واحد لذلك. في  --ولكن ربما یمكننا العمل معا

قد  إن كان یجب القیام بھذا في ھذه المرحلة من العملیة. --ال أعرف إن كان ھذا المستقبل.

 

  36من  19صفحة 

 



 AR جلسة حوكمة اإلنترنت العامة -بیونیس آیریس

ینبغي أن یكون ھذا تقییم إیجابي ال غیر، لذا ال أعرف إن  --أعتقد أنھ .WSISیعطل ھذا تقییم 

لموضوع المثیر للجدل اآلن، ولكن یسرني العمل مع آخرین من كان من المفید تناول ھذا ا

 المجتمع لمحاولة إیجاد مخرج في المستقبل بعد شھر دیسمبر. 

 

  ولید. شكراً جزیالً راؤول. ممتاز.  بیل دریك:

 

أوالً، أود أن أقول أني أتفق بالرأي معكم حیال جمیع ھذه  .ICANNولید السقاف، زمیل في   ولید السقاف:

 ولكن بصفتي شخص ینحدر من العالم النامي، أود التعبیر عن نقطة جوھریة للغایة. نقاط.ال

أو العوائق أمام إشراك الدول النامیة ھو األعمال واالقتصاد  --إحدى أھم المسائل التي

أحد األمثلة على ذلك ھو أن الكثیرین ممن لدیھم أفكار عبقریة یرغبون بالمشاركة  والموارد.

ألن المشاركة بھا أمر مكلف بالنسبة لھم، واألمور  لماذا؟ ولكن لیس بمقدورھم ذلك.، IGFفي 

لنقل إن ھذا دافع كبیر لبعض الناس  --البسیطة للغایة التي قد نتجاھلھا ھي التي تدفع إلى تحقیق

لذا فإننا نفكر باألمور على مستویات مختلفة،  الذین یمتلكون المال وآخرین ممن ال یمتلكونھ.

 ل مسائل عدیدة.حو

كیف یمكن للدول النامیة الحصول على  لذا أود اإلشارة إلى المسألة على أنھا مسألة موارد.

ً اإلشارة ھنا إلى حصة أكبر بینما تعزز من قدراتھا؟ ال أعرف إن شاركتم في  --وأود أیضا

 --اك مسألةالمؤتمر العالمي حول الفضاء اإللكتروني في محكمة العدل الدولیة، حیث أثاروا ھن

وھو مؤتمر متعدد الحكومات، ولكنھم أثاروا مسألة ما أطلقوه، المنتدى العالمي للخبرة 

ھل ھذه فكرة تستحق المتابعة، رغم أنھا، بحسب ما أراه، فإنھا ال تشمل جمیع  اإللكترونیة.

ولكن ھل ثمة طریقة یمكن من  كان ثمة جھة مفقودة، وھي المجتمع المدني. أصحاب المصلحة.

 شكًرا. كیف سشكل ھذا المستقبل؟ خاللھا تطویر بناء القدرات عبر مثل ھذه المبادرات؟

 

 وسننھي طابور المتحدثین مع كونستانتینوس. شكراً جزیالً ولید. بیل دریك: 
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ً على  اسمي كونستانتینوس كومیتیس، وأعمل مع جمعیة اإلنترنت. شكًرا لك، بیل.  كونستانتینوس كومیتیس: وتعقیبا

ً أن ھذا ال یتناول الموضوع بأكملھ، ولكني أود مال حظة ولید حول المشاركة، وأنا أدرك تماما

ً في  وإحدى  .IGFلفت أنظار الجمیع إلى ممارسات المنتدیات المثلى التي تحدث حالیا

ممارسات المنتدیات المثلى تتعلق بوضع آلیات مشاركة أصحاب المصلحة المتعددین ذات 

رتاریا من أصحاب المصلحة المساھمة بتجاربھم، سواء كانت جیدة أو المغزى، وتطلب السك

 IGFیمكن إیجاد معلومات عن ذلك على موقع  سیئة، في آلیات تعدد أصحاب المصلحة.

 یولیو. 30وھو  سأطلعكم علیھ على الفور حالما أجده. --ثمة موعد نھائیة، وھو اإللكتروني.

جمیع، وھذه إحدى الطرق التي یمكن أن یساعد بھا ولكن ستظل العملیة مفتوحة لكي یساھم ال

 شكًرا جزیالً. المجتمع على تشكیل النقاشات.

 

 نعم، رینیت. لدینا تعلیق عن بُعد. --واآلن شكًرا جزیالً. إنھا مبادرة مفیدة بالفعل. بیل دریك: 

 

سف، ولكني أود القول إني ال یمكنني المشاركة بشكل شخصي لأل لدینا تعلیق من آفري دوریا. مداخلة عن بُعد: 

وقد ظھر معنى جدید لھ، وینبغي  أتفق بالرأي، إننا متورطین في تعزیز التعاون منذ سنوات.

 اإلقرار بھ.

 

 ومیغین، تعلیق سریع، ثم دور بیتر. ھذا مثیر لالھتمام للغایة. شكًرا لك، أفري. حسًنا. بیل دریك: 

 

ش أكثر، ولكن لدي تعلیق واحد حول بناء القدرات، وأنا ممتنة للغایة لما نعم، ال أرید إطالة النقا میغین ریتشاردز: 

ویجب أن أقدم اآلن  قالھ ولید حول معرفة المزید حیال ما یحدث وزیادة وتحسین بناء القدرات.

فكرة عن شيء تحاول المفوضیة األوروبیة تطویره، وھو یسمى مرصد سیاسة اإلنترنت 

تأسیس منصة ستسمح للناس بالولوج بشكل أكبر إلى والحصول وما نحاول فعلھ ھو  العالمیة.

لن أستغل  --على مزید من المعلومات حول طبیعة حوكمة اإلنترنت والقدرة على استخدامھا

الوقت المتاح أمامي اآلن لشرحھ، ولكن زمالئي وزعوا بعض الكتیبات عند مكتب االستقبال 

واالنضمام ومعرفة المزید حول األمر  لذا إذا أردتم المشاركة وأماكن متنوعة أخرى.

 شكًرا. والمشاركة لتحسین أداة بناء القدرات ھذه، فإني أشجعكم على المشاركة.
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 سأتحول إلى بیتر اآلن للحدیث عن القسم التالي. شكًرا جزیالً. بیل دریك: 

 

ولكني  ھذه اللجنة الملیئة بالخبراء.ومثل اآلخرین، یشرفني للغایة أن أشارك في  شكًرا لك، بیل. بیتر دینغیت ثراش: 

عندما أنظر وأرى، كما أشار آخرون، ثمة عمق ھائل في الخبرة في الغرفة، ومن بینھم 

  ، والذي سنناقشھ الحقاً.IGFالذین یساعدون على تنظیم  MAGزمالئي األعضاء في 

سترون على جدول األعمال أنھ یفترض بقاء بعض الوقت  --وبسبب ضیق الوقت، قد

أود  أود إثارة النقاش حول بعض الجوانب المتعلقة بذلك الموضوع إذا سمحتم لي. للتلخیص.

لذا فإن  اإلشارة إلى أن ھذه اللجنة شكلتھا مجموعة عمل عبر الدوائر حول حوكمة اإلنترنت.

 --و ، مجموعة عمل من المجتمع، ھي ما جمعت ھذا كلھ.ICANNمجموعة كبیرة شكلتھا 

على سبیل المثال، ماذا  األربعاء حول الجوانب التي یجب مواصلتھا من ھذا. سنعقد احتماع یوم

سمعتم بعض اآلراء  حول ھذه المسائل التي سمعناھا؟ ICANNینبغي أن یكون موقف 

إذا كان بیرتراند محقاً،  المتفرعة الشیقة حول ما إذا كان الكأس نصف ممتلىء وما إلى ذلك.

، ھل یمكننا ببساطة البقاء بعیدین وعدم المشاركة في ICANNولم یعد األمر یتعلق بدور 

 ولكني بنغي النظر بھ. ال أعتقد أن ھذا محتمل. بعض تلك النقاشات؟

ھل ثمة عناصر من  ؟IGFھل نتحدث عما ھو أكثر من مجرد دعم  .IGFتحدثنا عن دعم 

WSIS .ًیمسون بعضھا.وأثار ج أثارت مارلین عدداً من ھذه المسائل. یجب أن نتناولھا أیضا 

مساعدة األمم المتحدة على  ICANNمثالً، ماذا عن الطلب الذي تم تقدیمھ بأنھ ینبغي على 

ھل ثمة جوانب أخرى یمكننا مساعدة األمم المتحدة على تطویرھا من  تنظیم تلك االجتماعات؟

 ICANNطالبت ماریلیا بعمل أكثر من  ناحیة خبرتنا في عقد االجتماعات متعددة األطراف؟

أي موقف من  ICANNوأود التنویھ بأننا ال نمتلك في  على نطاق المجتمع في ھذا المجال.

ما لدینا ھنا ھو كادر موھوب للغایة  القاع إلى األعلى طوره المجتمع حول بعض ھذه المسائل.

ولكن ما ھو الموقف  وأعتقد أننا راضون عما نقوم بھ. یعمل في ھذا المجال منذ فترة طویلة.

 لمسائل الجدیدة، وكیف علینا حل تلك المسائل التي أثارھا أعضاء اللجنة؟حول ا

ھل سیكون ھذا  ھل علینا تجمیع بحث مبادىء حول بعض تلك المواضیع على مستوى رفیع؟

ھل علینا  رأینا أن ثمة غموض مقصود حول استخدام وتفسیر عبارة "تعزیز التعاون". ممكناً؟

 ICANNثم ما ھي الخیارات، بالنسبة إلى  من الممكن تطویر ذلك؟ھل  --االلتزام بھذا أم علینا

  على األقل للمشاركة، وكیف علینا فعل ذلك، وأثارت مارلین وآخرین بعض ھذه النقاط.
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ولكني أود تغییر الموضوع اآلن  وھذه بعض األمور التي سنواصل مناقشتھا یوم األربعاء.

إننا نركز بشدة في األشھر التي تسبق  رنت.لمساعدتكم على فھم نسیج أنشطة حوكمة اإلنت

وأمضینا الكثیر من  WSISو IGFالتصویت في نیویورك في شھر دیسمبر على توسعة 

أو علینا فھم أنھ ال شيء یحدث  --ولكن علیكم وستتواصل الجھود حول ذلك. الوقت على ذلك.

توزیعھ علیكم  لذا اخترت بضعة مواضیع فقط أوصي أنا وبحث الكادر الذي تم من فراغ.

على سبیل المثال، وقد أثار شخص آخر الموضوع، المؤتمر العالمي حول الفضاء  بالنظر بھا.

اإللكتروني الذي شكل لجنة خبراء تعدد أصحاب المصلحة، ولكنھ أشار بشكل علني إلى دعم 

IGF.  ولكن قبل حوالي شھر، فإن عملیة معقدة یصفھا بحث الكادر، أوECOSOC التي تم ،

لوضع تقریر، وأصدرت  CSTDعھا بتفویض من مفوضیة العلوم والتكنولوجیا لتطویر جم

أو  250في عشرة سنوات، ویبلغ طولھ  WSISذلك التقریر الذي نتج عنھ مراجعة محصلة 
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وھو یقدم أساس الحوار في جنیف في شھر مایو، ولكنھ توقف في مرحلتھ األخیرة لئال یقدم أیة 

 .IGFأو  WSISتوصیة حول 

ما رأي  سؤالي إلى أعضاء اللجنة، ویمكن ألي منھم الرد علیھ، ھل ینبغي أن نشعر بالقلق؟

مراقبو األمم المتحدة حول مراجعة ھیئة تابعة لألمم المتحدث لجمیع ھذه المسائل دون اتخاذ 

 موقف؟

الجمھور، ولكن  سنفتح باب تعلیقات سنفتح باب تعلیقات الجمھور بعد قلیل. بیرتراند؟ وولفغانغ؟

 لنمنح أعضاء اللجنة الفرصة.

 

، ولكن في النظام التركیبي IANAإحدى المسائل الرئیسیة ھنا ھي انتقال وظیفة  --أعتقد أننا  وولفغانغ كالین واتشیر:

 لحوكمة اإلنترنت، فإننا على وشك عملیة انتقال أوسع.

بادرات الجدیدة التي ظھرت في إننا نتمتع بخبرة العشر سنوات في تونس، ولكن مع جمیع الم

والمبادرات األخرى المدرجة ھنا على ھذه الشریحة،  NETmundialآخر سنتین، ومن بینھا 

، حیث سنضطر إلى أخذ استراحة 2017أو  2016ستقود إلى موقف، على األرجح في عام 

 والرجوع إلى الوراء والتساؤل حول كیفیة إعادة تنظیم ھذا.
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وعندما أرى اآلن النقاش  في تونس. 2005لم تكن مطروحة في علم ثمة عدة مسائل جدیدة 

اللجنة األولى في الجمعیة  حول األمن اإللكتروني، فإنھا مسألة وصلت إلى مستوى جدید تماماً.

العمومیة لألمم المتحدة، مجموعة الخبراء الحكومیین یناقشون مسائل مثل إجراءات بناء الثقة 

لم تكن ھذه  لحرب اإللكترونیة واألسلحة اإللكترونیة وھذا كلھ.في ھذا المجال، ویناقشون ا

 مسألة مطروحة في تونس.

یتفق الجمیع مع الرأي القائل إن األمن  والسؤال ھو ما ھو المكان المناسب لمناقشة ھذه المسألة؟

ولكن تراودني شكوك حول ما إذا كان من الممكن فعل  ھو مسألة مھمة، وعلینا إیجاد وسیلة.

تراودني شكوك أیضاً حول ما إذا كان من الممكن فعل ذلك  من قبل منظمة غیر حكومیة. ذلك

 من قبل الحكومات وحدھا.

ھذا یعني أن علینا االبتكار وإیجاد شيء جدید یغطي االھتمامات المحایدة للسنوات القادمة على 

 أساس الخبرات التي اكتسبناھا في السنوات العشرة األخیرة.

الجمیع یتفقون مع الرأي القائل إن االقتصاد  --أعتقد أن ینطبق على االقتصاد.واألمر نفسھ 

ولكن الدافع األكبر وراء االقتصاد العالمي ھو شركات  العالمي سینھار لوال اإلنترنت.

غوغیل وأمازون وفیسبوك  --اإلنترنت، في الوالیات المتحدة مع ما یسمى (غیر مسموع)

وھم مشاركین كبار  اً، مثل شركات بایدو وتین سینت وعلي بابا.وكذلك في الصین حالی --وآبل

ھل ھذا خارج عن الحوار حول حوكمة اإلنترنت أم ھل نحتاج إلى مكان  في االقتصاد العالمي.

 لمناقشة توابع ھذا التغییر على االقتصاد العالمي؟

جلس حقوق اإلنسان لدینا م ولن أناقش حقوق اإلنسان ألنھ تمت مناقشة ھذا في إطار عمل جید.

ً جیداً، وكذلك الجدید لیس  وستكون ھذه سلتي الرابعة، تنمیة التكنولوجیتا. --الذي أحرز تقدما

ھذه التطورات  إنترنت األشیاء فحسب وكمبیوترات (غیر مسموع)، ولكن تمییز الوجھ ھذا.

 الفنیة الجدیدة كلھا ذات بُعد أخالقي لم یتم فھمھ بالكامل بعد.

مع التحدیات الناشئة عن ھذه المسائل، علینا التعامل بذھن مفتوح وخلق أجواء وحتى اآلن 

سیكون  لیس نھایة القصة. 2015وحتى اآلن، عام  تسمح بإیجاد حلول لھذه التحدیات الجدیدة.

 أمامنا خمسة سنوات مثیرة.

 

 شكًرا لك یا أستاذ.  بیتر دینغیت ثراش:

 ؟CSTDماثیو، ھل تود التعلیق على   
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 دقیقتان فقط. بالواقع، أرید التعلیق على عدة أمور.  ثیو شیرز:ما

للحظة، ھل ھذا  WSIS، سأرجع إلى WSISبخصوص مسألة المشاركة، ما فھمناه حول 

وھذا یعني أن  شكل مختلف من المشاركة في ھذا المؤتمر متعدد الحكومات في نھایة العام.

 كومات.علینا التفكیر بشكل مختلف حول مشاركتنا مع الح

، وجمیعنا لدینا فھم عام جید نسبیاً لما تعنیھ WSISال بأس بأن نجتمع في ھذه الغرفة ونناقش 

WSIS. 

ولدینا شبكة زمالة  ولدینا شبكات. ولكن علینا العمل بشكل حقیقي مع حكوماتنا القومیة.

ICANN.  ولدینا مجتمعICANN.  ولدینا فصولISOC. .لدینا  ولدینا غرف التجارة

للتنمیة ضمن سیاق ذروة  ICTsعات كاملة من الشبكات التي ینبغي أن تناقش أھمیة مجمو

WSIS .في شھر دیسمبر 

حدثت بعض التطورات المثیرة لالھتمام في محكمة العدل  .GCCSبخصوص  النقطة الثانیة.

ثمة بضة أمور ذات  اجتماع ھاغ وجزء من عملیة لندن. عذراً، اجتماع ھاغ، نعم. --الدولیة

، ولكنھ ذكر أمرین IGFلقد ذكر  --كما أعتقد واكن IGFنعم، لم یذكر  میة في بیان الرئیس.أھ

أحدھما ھو تقدیم الكثیر من الدعم ألم نموذج تعدد أصحاب المصلحة،  آخرین بالغي األھمیة.

 وذلك مھم ضمن سیاق األمن اإللكتروني.

نسان لوضع سیاسة األمن األمر الثاني المھم ھو الكثیر من اإلقرار بأھمیة حقوق اإل

 وھذان یعتبران انفراجین مھمین في ذلك النص الذي أوصي بقراءتھ. اإللكتروني.

وفي النھایة، أتفق تماماً، إذا كان ثمة وسیلة إلحداث تأثیر على الحكومة، ومجرد نقاش التطور 

ینا مناقشة أھمیة وعل لذا علینا مناقشة االقتصاد. على الموارد المالیة. ICTsاالقتصادي وتأثیر 

IXPs .وما إلى ذلك 

 شكًرا.  

 

ولدینا شخص یود  لم یفعل. CSTDقلنا إن المؤتمر تحدث عن الفكرة ولكن  شكًرا لك، ماثیو.  بیتر دینغیت ثراش:

 بیتر، ھل تود التحدث والرد؟ التحدث.

 سأرجع.
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 .CSTDأنا بیتر میجور، رئیس  بیتر میجور: 

 

 یمكنك االنحناء إلى األمام.أو   بیتر دینغیت ثراش:

 [ ضحك ]  

 

، وكنت حاضراً عندما أجرینا المناقشات، وكنت أترأس أیضاً CSTDعلى أي حال، أنا رئیس   بیتر میجور:

 .WSISالقرار حول 

أو تقدیم أیة  WSISإنك محق جزئیاً بقولك إننا لم نقبل أیة توصیات بخصوص مواصلة عملیة 

ننا أجرینا مناقشة لیوم واحد حول البحث الذي ذكرتھ، والذي ولك توصیات بخصوص المستقبل.

صفحة، وتم اعتماده في القرار لتقدیمھ إلى الجمعیة العمومیة لألمم  260أو  250یتألف من 

 المتحدة لیكون أساساً للحوار.

وأكرر، إجماع على دعم  --وأثناء ذلك الحوار، وھو الجزء الشیق أیضاً، كان ثمة إجماع

وھذا أمر بالغ  في السابق. IGF، بما في ذلك من الدول التي لم تكن تدعم IGFمواصلة 

 األھمیة.

أما بالنسبة إلى نموذج تعدد أصحاب المصلحة، للیوم فقط، صباح الیوم، أثناء الجلسة 

 االفتتاحیة، سمعنا بیان دولة مھم حول فائدة نموذج تعدد أصحاب المصلحة وااللتزام بھ.

 ً ولدینا  وثمة فعالیات عالمیة كثیرة تحدث. أننا ضمن سیاق بالغ التعقید.ذكرت مارلین سابقا

وكذلك آلیات التمویل، والتي ستكون موضوع مؤتمر (غیر مسموع)  أھداف التنمیة المستدامة.

وسنعقد مؤتمر التغیر المناخي ھذا العام، وفي النھایة، سنعقد مراجعة  في آدیس أبابا.

WSIS+10. 

 وعلینا تذكر ذلك. ة خطتنا.لذا فقد وصلنا نھای

 بحلول ذلك الوقت، سیتم اتخاذ قرارات حول أمور كثیرة.  
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بعد توضیح ذلك، وبما أني متفائل دائماً، ما زلت أشجع جمیع أصحاب المصلحة على التعبیر 

 عن رغباتھم وأفكارھم وااللتقاء معاً وتقدیم تلك األفكار.

ً أثناء اجتماع وثمة فكرة واحدة أخرى حول تعزیز التعاون،  والتي كانت تجربة شیقة أیضا

CSTD. 

نتیجة مجموعة العمل حول تعزیز التعاون كانت تمرین تخطیط، والذي أظھر ما ھي المسائل، 

 مسائل السیاسة العامة، وما ھي اآللیات الحالیة وأین تكمن الفجوات.

ر حیث أقرت العدید من وكان من الشیق رؤیة التبادل من االجتماع بین الجلستین في شھر نوفمب

 الدول أنھ، نعم، ثمة نتائج، وكانت دول أخرى تقول، حسناً، ثمة فجوات أكثر كثیراً.

ً إن (غیر مسموع) عدیمة الفائدة. وخالل تلك الفترة أثناء االجتماع في  وقال تلك الدول أیضا

كنا نقوم بعمل یبدو اننا  ال أعرف ماذا كان السبب. مایو، غیر المعسكرین مواقعھا بشكل ما.

 (غیر مسموع).

 شكًرا.  

 

  شكًرا جزیالً.  بیتر دینغیت ثراش:

 علینا االنتقال لمناقشة مواضیع أخرى. ھل تود اإلدالء بتعلیق قصیر؟ جیمسون، الوقت یداھمنا.

لذا سنسمع تعلیقات مختصرة حول ھذه المسألة قبل أن  ولدینا متحدث من الجمھور. ومارلین.

 الموضوع التالي.ننتقل إلى 

 

نعم، أود التشدید بشكل سریع على النقاط التي تحدث عنھا ولید حول آلیة التمویل المناسبة   جیمسون أولیفیو:

وھي رابطة  --IGF SAأود القول إن ثمة ما یسمى  لضمان إشراك جمیع أصحاب المصلحة.

 WSISضمان نجاح وثمة حاجة إلى العدید من الملتزمین بجمیع كل األطراف و --IGFدعم 

 لدعم ھذه المبادرة وضمان حضور كل األطراف المعنیة وسماع أفكارھم والتعبیر عنھا. IGFو
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في الدول النامیة، فإن الوعي معدوم تقریباً  سیؤدي ھذا إلى دعم التوعیة بقوة. وكذلك التوعیة.

محصلة لذا علینا التركیز على ذلك والسماح بذلك في  حول ما یحدث على نطاق عالمي.

WSIS .في المستقبل 

 شكًرا.  

 

 شكًرا.  بیتر دینغیت ثراش:

 ھل ستعلقین على ذلك؟ .CSTDمارلین، أحاول جعل التعلیقات محصورة بعمل 

 شكًرا.  

 

ھي التركیز على دور العلوم  2006كانت مھمة مفوضیة العلوم والتكنولوجیا للتنمیة حتى عام   مارلین كید:

 .والتكنولوجیا في التنمیة

، على إضافة مھمة ثانیة، ECOSOC، وافقت األمم المتحدة، عن طریق 2006في عام 

 .WSISوھي التركیز أیضاً على متابعة 

بأنھ مالذ العلماء  CSTD، كنا نحن العاملیة في الصناعة نصف 2006لذلك قبل عام 

ھ مكان تجتمع لقد تغیر وتطور كثیراً، وأذكر ھذا لكم ألن المجانین من الحكومة ومن الصناعة.

بھ عدد من الحكومات، وكذلك عدد من أصحاب المصلحة لمناقشة عدد تلك المسائل المرتبط 

 .WSISمع متابعة  ICTsحالیاً بما نحاول فعلھ لتجمیع دور 

سیكون إلزام مستمر  .CSTD لذا أود القول إن علینا التفكیر بجدیة حول اإللزام المستمر لـ

وأعتقد أن علینا التفكیر  .WSISوسیكون لھ دور في متابعة  للتنمیة.للعلوم والتكنولوجیا 

  بوسیلة لالستفادة من ذلك.

ICANN  كمنظمة وأصحاب مصلحة تشارك إلى جانب الحكومات فيCSTD وھو مكان ،

 مناسب فعالً كما أعتقد للتطلع إلى مواصلة الجدال والنقاش حول تعزیز التعاون.
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 مارلین.نشكر  بیتر دینغیت ثراش:

 رینیت، لننتقل إلى التعلیق عبر اإلنترنت.

 شكًرا.

 

ینتخب المواطنون الحكومات، وبھذا الشكل  إنھ سؤال من (تذكر االسم) من محور أوكرانیا.  رینیت دي وولف:

ما ھو المعیار الذي علینا استخدامھ لضمان التمثیل الشرعي  فإنھا تمثل أفعالھم بشكل قانوني.

 أصحاب المصلحة مثل األعمال ومستخدمي اإلنترنت؟ لمجموعات أخرى من

 

، CSTDال أعرف إن كان یرتبط بموضوع عمل  لننقل ھذا السؤال إلى مجلس اإلدارة. حسًنا.  بیتر دینغیت ثراش:

 ولكن سنحاول الرد علیھ الحقاً.

ھذه الجلسة ما أود فعلھ ھو االنتقال إلى منتدى مختلف تماماً، ألن ثمة العدید منھا، وأحد أھداف 

 ھو تفسیر بعض التعقیدات والمشاركة بھا.

موضوع آخر من المواضیع التي ذكرھا بحث الكادر ھو العمل المستمر في نقابة االتصاالت 

، مجموعتي عمل ICANNقد شكلت، بمشاركة ومراقبة من  ITUوستعرفون أن  الدولیة.

مؤخراً  ITUمت وقا .CWGوإنترنت  WSISحول  ITUمجموعة عمل مجلس  رئیسیتین.

، "ندعو أصحاب المصلحة للتداول ووضع ITUوأقتبس من صفحة  --بدعوة أصحاب المصلحة

أمثلة حول التحدیات التي یواجھونھا وتحدید ممارسات مثلى مقبولة على نطاق واسع لتصمیم 

، وتلك المشاركات ھي مطلوبة قبل نھایة شھر أغسطس، وستجري "IXPsوتركیب وتشغیل 

 في شھر أكتوبر. عملیة تشاور

ً مثیراً للجدل بشكل منطقي في اجتماع المبعوثین  كما سیذكر العدید منكم، كان ھذا موضوعا

لیس كبیراً فیما یتعلق  ITUمطلقي الصالحیة في بوسان، واحتج بعض الناس على أن دور 

أنھا لنفسھا على  ITUوكان ثمتم بذل جھود حثیثة بشكل منطقي للتأكد من عدم إدراج  .IXPsبـ

 .IXPsھیئة تضع المعاییر فیما یتعلق بـ

 ما الرأي الذي علینا تكوین وفعلھ حیال ذلك؟ مارلین، تمتلكین بعض الخبرة بھا كھیئة كما أعتقد.
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أود القول إنھ في االجتماع األخیر لمجموعات عمل مجلس  مارلین كید تتحدث. --أوالً، أنا  مارلین كید:

ITU كالً من االجتماع حول ،WSIS الذي تم عقده بأجواء علنیة مفتوحة، واالجتماع حول ،

سیاسة اإلنترنت العامة الدولیة، والذي تم عقده في أجواء مغلقة، حدث انفراج حقیقي مثیر 

تم تقدیم مقترح تزعمتھ حكومة الوالیات المتحدة أثناء اجتماع المبعوثین  لالھتمام بحسب رأیي.

ومات األوروبیة والحكومات اإلفریقیة والعدید من ، ودعمتھ الحكITU مطلقي الصالحیة لـ

الحكومات األخرى الحاضرة في الغرفة الیوم، للمطالبة بفتح مجموعة عمل المجلس حول 

وبشكل أثار دھشتي تماماً، اتفقنا في االجتماع األخیر على  سیاسة اإلنترنت العامة الدولیة.

ر من المشاورات، وسیتم تجمیعھا عملیة تشاور علنیة ومفتوحة ستجري على شكل عدد كبی

بشكل خطي، ثم سنجري عملیة تشاور لیوم واحد حیث یتم اعتماد أصحاب المصلحة ودعوتھم 

 ثم ستلتقي مجموعة العمل للنظر باآلراء. للحضور والمناقشة.

ولكن حقیقة المطالبة بعملیة التشاور المفتوحة ھذه واالتفاق علیھا من الدول األعضاء في 

 ھي خطوة كبرى نحو االنفتاح. ITUمجلس 

األمر اآلخر الذي اتفقنا علیھ ھو جعل الوثائق، جمیع المشاركات متوفرة عبر اإلنترنت 

 ومفتوحة بال كلمة مرور، مما یعني أیضاً أننا نفتح المجال أمام اآلراء ووجھات النظر.

تعثر باالتجاه الصحیح، یعجبني االعتقاد بأننا، كما قال الرئیس األمریكي السابق بیل كلینتون، ن

 قد تكون خطوة صغیرة، ولكنھا خطوة عمالقة. من ناحیة االنفتاح.

 

 نشكر مارلین.  بیتر دینغیت ثراش:

 وبیرتراند.  

 

إننا نالمس في الدقائق القلیلة الماضیة ھذا الموضوع ذو المسائل العدیدة التي یمكن أن تشغلنا   بیرتراند دي ال تشابیل:

 واألسابیع الثالثة القادمة كما شغلتنا جمیعاً في السنوات العشرة الماضیة.لبقیة الیوم 

ً بالرأي. بخصوص ما قالتھ مارلین، إنھ تطور مدھش. ما عدا أن  ھذا أمر رائع. وأتفق تماما

، شكلنا مجموعة 2006شاركت بھ في عام   ITUأول اجتماع للمبعوثین مطلقي الصالحیة ـل

صالحیة صدر عنھا قرار رسخ مفھوم مجموعة العمل المتعلق عمل في المبعوثین مطلقي ال
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وصادق علیھ جمیع المشاركین في  .ITUبمشاركة أصحاب المصلحة اآلخرین في أنشطة 

 المجموعة، ومن بینھم الصین وغیرھا.

عندما تم عقد االجتماع بعدھا، لم تستطع مجموعة العمل التصرف بشجاعة لفتح  واحزروا ماذا؟

لذلك یسرني أنھ بعد عشرة سنوات، توصلنا إلى انفراج إجراء عملیة  الجمیع. االجتماع أمام

وأشارك بصفتي المندوب الفرنسي في مجموعة  تشاور حول كیفیة فتح الباب أمام المشاركة.

وكان التباین بین انعدام الحوار في تلك المجموعة التي تضم  العمل حول سیاسات اإلنترنت.

 العمل األخرى التي كانت علنیة ومفتوحة ھائالً. الحكومات وحدھا ومجموعات

 --وبالواقع، لیس ھذا على اإلطالق ویسرني أن ھذا سیزول. وھذا عقاب للحكومات نفسھا.

أحرزت تقدماً  ITUنفسھا، ألن  ITUوأریدكم أن تفھموا ھذا، لیس ھذا على اإلطالق انتقاداً لـ

 .WSIS+10نیة ومفتوحة في تحضیرات كانت عملیات التشاور عل كبیراً في مجاالت أخرى.

 سنویاً، وبذلوا جھوداً كبیرة إلشراك جمیع المشاركین. WSISونظموا منتدى 

 وبالتأكید، أعتبر أن ما قالتھ مارلین ھو تطور إیجابي، وأود االعتقاد بأنھ سیكون مفیداً للجمیع.

عقوبة لكل فئة من حقیقة أن تلك المجموعات تقتصر على فئة واحدة من أصحاب المصلحة ھي 

 أصحاب المصلحة المعنیین.

وأود التشدید ھننا على أنھ عندما ننظر إلى طریقة تحضیر حتى الوثائق متعددة الحكومات، 

 علینا أن نأخذ بعین االعتبار التجارب التي نجحت بشكل جید.

WGIG-- قدمت العنصرین الحقیقین الوحیدین في وثائق  --وماركوس ھناWSIS وھما ،

وھذا أمر جاء من مجموعة تعدد أصحاب المصلحة،  .IGFف حوكمة اإلنترنت وتعری

 وصادقت علیھ الحكومات.

وكان  لقد شاركت بشكل شخصي في ممارسة توصیتین تم وضع مسودتھما في مجلس أوروبا.

ً في تلك المجموعة أیضاً، حیث كانت مجموعة صغیرة متعددة أصحاب  وولفغانغ مشاركا

مسة أشخاص أوكلت إلیھم مھمة إعداد توصیتین صادقت علیھما المصلحة تتألف من خ

وتتعلق إحداھما بالمبادىء، بینما تتعلق األخرى بعالمیة  وقد نجح ذلك. واعتمدتھا لجنة الوزراء.

 اإلنترنت ومسؤولیات الدولة.

 ویمكن تحقیق ذلك.
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ألدوار التابعة اإلعداد عن طریق تعدد أصحاب المصلحة شيء ما صادقة علیھ الحكومة یحترم ا

ھل  .WSIS+10وھي منھجیة تشغیلیة أندم بشدة على عدم النظر عند التحضیر ـل لكل منھم.

إلى  5ألیس من الممكن االقتراح على المنسقین تشكیل مجموعة صغیرة من  فات األوان؟

أشخاص من دوائر مختلفة ال یكون دورھم الحصري اإلعداد للقرار، بل إعداد المدخالت  10

 ویمكن تحقیق ذلك. ار وتوجیھ عملیات التشاور.والقر

 

إننا نتحدث بالواقع عما ینبغي فعلھ بخصوص المشاركات  بیرتراند، عذراً على المقاطعة.  بیتر دینغیت ثراش:

  لنمضي قدماً ونناقش آخر موضوع الذي تم ذكره في آخر خمسة دقائق. .IXPs المتعلقة بـ

كما  موضوع شیق بسبب الجدل المثیر لالھتمام حولھ.، وھو NETMundialلنناقش مبادرة 

وسمعنا من كادر  .NETMundialبعد اجتماع  ICANNتشكلت بدعم من  تذكرون،

ICANN في شھر فبرایر أنھ تم تجمیع مجلس التعاون لـ NETMundial  ،وتم حجز المقاعد

 IGF اعد لـ، وللمنتدى االقتصادي العالمي، وتم حجز المقnic.br ، لـICANN المخصصة لـ

 إلى جانب آخرین.

ثم تم  وآخرین ممن أعربوا عن اھتمامھم. ISOCلقد تم عقد اجتماع تقارب، كما أعتقد، مع 

 وعقدنا أول اجتماع للمجلس. .NETMundial نشر األحكام المرجعیة لـ

ھل یمكنك اطالعنا على  --وولفغانغ، ربما یمكنك وشارك عدد من أعضاء اللجنة في ذلك.

 أعتقد أن اجتماع المجلس وشیك. ؟NETMundialحول ما وصلت إلیھ مبادرة  تحدیث سریع

 ھال تخبرنا بالمزید عن ذلك. وتقدمتم بطلبات للتمویل. ولكنكم عقدتم اجتماع بالفعل كما أعتقد.

 

الناس  وكان الحماس شدیداً، وخشي بعض بدأ أقدم اجتماع في ساو باولو في شھر أبریل. نعم.  وولفغانغ كالین واتشیر:

أن الحماس سیزول وستختفي الوثیقة الجیدة للغایة من ساو باولو في األرشیف إذا لم تتم 

وھذه ھي مبادرة  لذا كان من الطبیعي أن یطالب بعض الناس بالمتابعة. المتابعة.

NETMundial. 

 وثمة أمر واحد واضح للغایة. فھذا مجال جدید. إلنھا خطوة إلى منطقة مجھولة.

NETmundial  لیستIGF .إنھا المنصة المناسبة لفعل شيء حول مشاریع التوظیف. آخر 
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لذا فإنھا فرصة لتخطي الكالم والقیام بالفعل للترویج  ھو خدمة سفر جدیدة. IGFبینما 

 للمشاریع وتنفیذ ما تم تحقیقھ في مؤتمر ساو باولو.

ي ما یسمى أول وسیجر كان أول اجتماع ھو اجتماع عمل في ستانفورد قبل ثالثة أشھر.

 في ساو باولو، المكان الذي بدأ بھ المؤتمر بأكملھ. --اجتماع رسمي في األسبوع القادم في

وسیكون ذلك ھو االجتماع الذي نتبنى بھ الوثائق األساسیة األولى، األحكام والمراجع وبعض 

 التوجیھات للقیام بالمشاریع.

في البرازیل أیضاً، ألن البرازیل وصلت إلى ھنا للتحدث  IGFثم سیتم عقد اجتماع ثانیة عشیة 

 والبرازیل ھي المحرك المناسب للمبادرة. عن حوكمة اإلنترنت.

وتشارك ماریلیا في المجلس  لذا لننتظر ونرى ما ستكون علیھ نتیجة اجتماع األسبوع القادم.

لدینا ثالثة مجمواعت  لذا فاألرجح أنھم یعملون في مجموعات عمل خاصة. وكذلك بیل. أیضاً.

 عمل یمكنھا تقدیم المزید من المعلومات حول االجتماع الوشیك.

 

بیل وماریلیا، ھل تریدان إضافة تعلیق لدقیقة واحد حول اآلراء التي سمعناھا  شكراً جزیالً.  بیتر دینغیت ثراش:

 تفضلي. ال؟ ال داعي لذلك. للتو؟

 

 ت حول الشفافیة، والتي تعتبر المبدأ التوجیھي الذي تبنیناه منذ البدایة.أود إضافة بعض المعلوما  ماریلیا ماسییل:

لذا  یمكن إیجاد جمیع المراسالت ومحاضر االجتماعات وجمیع المعلومات على موقعنا اإللكتروني.

  إذا أردتم رؤیة محاضر االجتماعات، ستجدونھا ھناك. فإن جمیع مراسالتنا ھي علنیة.

إحداھا تناقش الحوكمة واإلجراءات  د أنشانا ثالثة مجموعات عنل.وكما قال وولفغانغ، لق

سیتم نشر ھذه الوثیقة  وما ھو دور السكرتاریا؟ فما ھو دور المجلس إذن؟ التشغیلیة للمبادرة.

كما سیحدث مع الوثیقة التي ستحدد المعاییر  على اإلنترنت إلبداء التعلیقات العامة أیضاً.

 .NETMundialمشاریعھم في منصة مبادرة لألشخاص المھتمین بتقدیم 

لذا فإننا نحاول التأكد من توفیر جمیع الوثائق التي تصدر عنا أمام العامة ومنح الجمیع الفرصة 

  وسیتم دمج تلك التعلیقات في الوثائق بعدھا. للتدخل والمساھمة وإبداء تعلیقاتھم.

 شكًرا. ى تشكیل المبادرة التي تبدأ للتو.والمساعدة عل للمشاركةلذا سیكون ثمة مجال واسع أمامكم 
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 وبیل. شكًرا.  بیتر دینغیت ثراش:

 

وآمل بشكل  حتى العام المقبل. --سأضیف ببساطة أن المبادرة ذات إطار زمني للبدء حتى  بیل دریك:

في  IGFو NETMundialشخصي أن نشھد مع مرور الوقت تطور تنسیق أوثق بین مبادرة 

 شكًرا. كون االشتراك أكبر ویزداد إشراك الجمیع في األنشطة.جوانب متعددة بحیث ی

 

 .IGFمارلین، قد ترغبین بالتعلیق على ما حدث للمقعد الذي كان محجوزاً لـ جیمسون. شكًرا.  بیتر دینغیت ثراش:

 جیمسون.

 

األعمال والمجتمع ، كما عرفنا الحقاً، تمثل أصحاب مصلحة مثل NMIنعم، أود التنویھ أن   جیمسون أولیفیو:

 المدني.

لیس من الكافي المشاركة في  وأود التذكیر مجدداً أن على الممثلین التواصل مع أصولھم.

ویجب أن یكون ثمة نوع من  المجلس وكل شيء یتعلق بالمجلس، كانت المعلومات مستمرة.

 لإلشراك من القاع إلى األعلى. ICANNالتقدیر لنموذج 

فمن المھم أیضاً التشاور مع  ھم أن نشرك أصحاب المصلحة من القاع.لذا في المستقبل، من الم

 األعمال من الدول النامیة.

ینبغي على  .IGF، تنسیق IGFدعم  ICANNوربما یمكنني القول ببساطة إن على 

ICANN  دعم مجموعة عملCSTD .ألنھ تم التوضیح بأن علینا  حول تعزیز التعاون

 شكًرا. وبالطبع، تدعم إفریقیا ھذا كلھ إلثراء الحوار. ھذا مھم. ونعم، مواصلة الحوار كما قیل.

 

 شكراً جزیالً لك على كلمتك األخیرة، ألننا سننھي الحوار حول ذلك، مارلین.  بیتر دینغیت ثراش:
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تم حجز  --أثار أسئلة من بعض القطاعات التي NETMundialلیس سراً أن اإلعالن عن مبادرة   مارلین كید:

أو تقدیم  --وأحدھا یشمل قطاع األعمال األوسع حیث تم طرح عدد من األسئلة قاعد لھا.بعض الم

  یثیر عدداً من األسئلة. ICCوجمیعھا متوفرة بشكل علني، خطاب مرسل من أساس  بعض الطلبات.

 NETMundialوممثلو مبادرة  لذا ما زالت المناقشات مستمرة للتدقیق ببعض ھذه األسئلة.

 تام للمشاركة بالحوار مع الصناعة.على استعداد 

 . MAG، لـMAGتم حجز مقعد لرئیس  --سأنھي الكالم عن ھذا الموضوع اآلن وأركز على

سیكون من الشیق جعل رئیس المجموعة االستشاریة ألصحاب المصلحة المتعددین  --وسیكون

ھو  MAGفي منتدى حوكمة اإلنترنت في موقف لحجز مقعده بما أن الھدف الرئیسي من 

 . IGFالتخطیط ـل

وربما یؤدي ھذا إلى  عدداً من األسئلة حول صحة ھذا الموقف. MAGلذا طرح أعضاء 

 نزاعات حول األدوار المختلفة.

، وكذلك آخرین من المشاركین في ھذا المؤتمر MAGأنا عضورة في  --MAGتم تقییم 

تباطي بین رئیس ، ویتم العمل نحو دور ارMAGوتم تقییم  والحاضرین في ھذه الغرفة.

MAG جانیس كاركلینز، وتضمین أمینتنا العام تشینغیتاي ماسانو، حتى یكون الحوار ،

  مستمراً، ولكن دون منصب رسمي في المجلس.

 NMIسمعت أحد زمالئي األعضاء في اللجنة یقترح أنھ ینبغي أن یكون ثمة تنسیق أوثق بین 

لك، ألني أعتقد أن ثمة عدد من أني ال أؤید ذ MAGوسأقول بصفتي عضوة في  .IGFو

 MAGترعب بمواصلة إشراكھا. وینبغي أن یجري مثل ھذا الحوار داخل  IGFالھیئات في 

 في المستقبل.

 

 شكًرا.  بیتر دینغیت ثراش:

وأود تذكیركم بأنھ یمكن سماع  وشكًرا لجمیع السیدات والسادة على الحضور والمشاركة.

ولكن  ونرحب بحضوركم جمیعاً. ي اجتماع یوم األربعاء.المزید حول ھذه المواضیع الشیقة ف

 شكًرا جزیالً. في الوقت الحاضر، أرجو توجھوا معي الشكر إلى ھذه اللجنة االستثنائیة.

 [ تصفیق ]
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ً واحداً؟  نایجل ھیكسون: شكًرا لك،  أوالً، أود شكر اللجنة بالنیابة عن الكادر. شكًرا لك، بیتر. ھال أقدم إعالنا

 شكًرا جزیالً. لقد عملنا عن كثب على ھذا. شكراً لمجموعة العمل على نطاق المجتمع. بیل.

 وشكراً لك رینیت والكادر على مساعدتكم. شكًرا لكم جمیًعا على حضوركم.

 --و  

 [ تصفیق ]  

في أغیال لمزید من  1845إلى الساعة  1730وأرجو منكم الحضور یوم األربعاء من الساعة 

 شكًرا جزیالً. ا الموضوع.النقاش حول ھذ

 

 

 

 [نھایة النص المدون]
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