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

 .كسجل رسمي

 اجتماع حكومات رفيع المستوى –لندن 
 م 07:00ص إلى  10:30 – 2014يونيو 23األثنين الموافق 

ICANN – لندن، إنجلترا 
 

 

السيدات والسادة، بالنسبة ألولئك الذين ليس لديهم بعد سماعاتهم الخاصة للترجمة، يجلسون في  : إد فايزي

االستماع بأحد اللغات، يرجى عدم  إذا كنت ترغب في التحدث أو. الجزء الخلفي من القاعة

 .شكًرا. التردد في التقاط سماعة ومتلقي الترجمة

 .هل يمكن أن نطلب من الحضور الجلوس من فضلكم

أنا وزير الثقافة . وأنا مضيفكم لبقية اليوم. أنا اسمي إد فايزي. صباح الخير لكم جميًعا

وسوف أحاول التحدث متغلًبا على . دةواالتصاالت والصناعات اإلبداعية لحكومة المملكة المتح

ألنه، كما هو الوضع مع الكثير من هذه . الضوضاء في الخلفية ألجل بدء هذا االجتماع

ولكنني سأبذل . المؤتمرات المدهشة أننا نحضر جميًعا، وال شيء يدور تماًما وفًقا للوقت المحدد

 .قصارى جهدي لنلتزم بالوقت

ويسرني . ICANNد فيها اجتماع رفيع المستوى للحكومات في هذه هي المرة الثانية التي يعق

أن أكون الرئيس له وأن أجلس أيًضا بجوار هيذر درايدن، نائب الرئيس لليوم ولكن، كما 

 .ICANNلدى  GACتعلمون جميًعا، ترأس اللجنة االستشارية الحكومية 

ستوى من الحكومات في كما يسرني أيًضا أن أرى العديد من الوزراء والمسؤولين رفيعي الم

 ICANNوأعتقد أن رؤية الجميع هنا توفر مظاهرة بصرية ألهمية دعم . جميع أنحاء العالم

ومثال أيًضا لمدى .  ICANNفهي مقياس للوصول العالمي لـ. للجميع والمشاركة في عملياتها

سم النطاق أهمية األمر لنا جميًعا في الحكوم للمساهمة في الوظيفة الحيوية لتنسيق نظام ا

 .والسماح له بالتطور لخدمة مصالح مواطنينا والشركات لدينا ومجتمعاتنا

، لن يكون هناك اقتصادر رقمي GACللمصلحة العامة، بمساعدة  ICANNفبدون خدمة 

 . عالمي

حكومة  77ممثالً عن  175لذلك فإن بعض اإلحصائيات المثيرة لالهتمام، لدينا اليوم هنا  

 .GACحالًيا ليسوا أعضاًء في  11نها وإدارات األراضي م
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أردت . GACممثالً عن المنظمات الحكومية الدولية التي تتمتع بصفة مراقب على  11لدينا 

ألنه من المهم أن نبني تفاهًما بين  ICANNأن أعقد هذا االجتماع الرفيع المستوى في 

ريد أن تعرف نحن ن. الحكومات وأعضاء آخرين من مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين

 .بشأن الحكومات ICANNوليعرف مجتمع  ICANNالحكومات بشأن مجتمع 

 .والفهم أمر حيوي لتطبيق هذه القضايا المهمة

موضع . وهذا االجتماع، بالطبع، يجري في وقت مهم على مستقبل اإلنترنت إلدارة اإلنترنت

ICANN ءات والمبادرات التي نحن نلتقي على مسار معقد من الكفا. في المشهد تحت المجهر

تتقاطع في نهاية المطاف في المراجعة النهائية العام المقبل من قبل الجمعية العمومية لألمم 

على ذلك قبل عقد  WSISالمتحدة لنتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، وقد وافقت 

 . من الزمان تقريبا

قرار الحكومة األمريكية المهم في  هذا الصباح سوف نناقش ونقدم استعراضات أولية على

وأيًضا، في أعقاب جلسة حول دور الحكومات في . IANAمارس بنقل اإلشراف على وظيفة 

، سيكون هناك أيضا فرصة لمناقشة  GACوالطريق إلى األمام بالنسبة لـ ICANNنموذج 

لدراسة  ICANNوقد بدأت عمليات . NETmundialسبل المضي قدما بعد مؤتمر 

تها في نظام إدارة اإلنترنت، لذا بعد ظهر هذا اليوم سنسمع عن توصيات فريق رفيع مساهم

 . المستوى بشأن آليات تعاون وإدارة اإلنترنت العالمي الذي كان يرأسه رئيس أستونيا

وبعد اليوم نذهب لننشر تقرير الرئيس، والذي أتمنى أن . إًذا أمامنا جدول أعمال مزدحم للغاية

 .الرئيسية التي تم إجراؤها اليوميلتقط النقاط 

. ، ودورها المتطور GACأريد اآلن أن أنتقل إلى هيذر درايدن لضبط المشهد فيما يتعلق بـ

 .هيذر

 

 

أعتقد أنه . صباح الخير جميًعا. يسرني التواجد هنا هذا الصباح. لك جزيل الشكر الوزير فايزي : هيذر درايدن

، كما نسميها، GACأعتقد أن . ICANNالحكومية في  اعتراف مهم بدور اللجنة االستشارية

. وحققت العديد من النجاحات خالل السنوات األخيرة ICANNهي جزء ال يتجزأ من نجاح 

وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون تحدًيا، أرجو أن ندرك أن هذه هي طبيعة نهج أصحاب 
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. حكومية ليست مستثناة من ذلكوأن اللجنة االستشارية ال. المصلحة المتعددين، وأنها صعبة

ولكنني ال أريد أن يكون ذلك غامًضا، كما قلت، النجاحات والتحسينات التي تم تحقيقها في 

. ICANNفي أن تكون، كما قلت، حاسمة بالنسبة لمستقبل  GACوتستمر . السنوات األخيرة

ثل الحكومات وتقدم هي المكان فعال، القناة الرئيسية التي من خاللها تم GACوأنا أعتقد أن 

 . ICANNآرائئهم الجماعية بشأن المسائل المتعلقة بوالئهم لـ

سوف يكون لدينا جلسة في وقت الحق اليوم للتركيز على بعض من ذلك والحصول على مزيد 

 GACومرة أخرى، باألصالة عن نفسي، بالنيابة عن . لذلك أنا أتطلع إلى ذلك. من التبادالت

شاركون هنا في القاعة أيًضا من أستراليا وسويسرا وترينيداد وتوباغو، ونواب الرئيس الذين ي

 .وإنني أتطلع إلى يوم إيجابي لمناقشة مجموعة من المسائل المالءمة للحكومات

 

اآلن سوف أطلب من ستيف كروكر الذي يجلس إلى يساري، وفادي شحادة . شكًرا جزيال هيذر : إد فايزي

ومكانتها في النظام البيئي  ICANNستراتيجية العولمة لدى على يميني بتقديم عروض حول ا

لذا فأنا أعلم أنك سوف ترغب في . نحن اآلن متأخرين ست دقائق عن الوقت، ستيف. لإلنترنت

 .تعويض هذا الوقت أيًضا

 

 .رقم هل لديكم أية أسئلة أخرى؟ : ستيف كروكر

 

 ]ضحك [ 

 

 .رئيسي. أحسنت :إد فايزي

 

لذا دعوني أضيف . أنا وفادي على أنني سوف أحاول تغطية ما نحتاج إلى تغطيته اتفقت : ستيف كروكر

، والسيدات والسادة، GACترحيبي لسعادتكم، والسادة الوزراء، وكبار المسؤولين وأعضاء 

وأنا فخور بتواضع كوني رئيًسا للمجلس وكوني هنا . ICANNفنحن جميًعا جزء من مجتمع 
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كان لي الشرف وبصدفة الزمان والمكان  --أبتعد عن النص قليالس --وللتواضع. أمامكم اليوم

والتي أدت إلى مجيء اإلنترنت ألكثر من   ARPANETحيث شاركت في األيام األولى لـ

تشرفت بالعمل مع حكومة الواليات المتحدة، حيث كنت  --ثم سريًعا بعد ذلك كنت . عاًما 45

وحيث كنا نقوم . DARPAتعملون لدى  مسؤوال حكومًيا على مستوى متوسط، إذا كنتم،

  .قد يكون لديكم سؤال أو اثنين لتسألوهم لفادي أو لي. لذا سأكون مختصًرا --كبرى قبل --بمناقشات 

وسوف أعود . أعتقد أنه سوف يكون لدينا مؤتمًرا صحفًيا سوف يأخذنا بعيًدا قليالً  --يجب علينا

ودعوني أكرر وأؤيد المالحظات . اليوم على األقل لبعض األجزاء الجيدة ألعمالنا هنا

المختصرة التي قدمتها سابًقا بشأن تقديري لحكومة المملكة المتحدة، خاصة لـإد فايزي 

وشكًرا لكم . فهناك قدر كبير من األعمال اليوم، كما نعلم جميًعا. الستضافة االجتماع اليوم

 . جميًعا على الحضور

وقد . 2012وكان أول اجتماع في أكتوبر . ى للحكوماتهذا هو االجتماع الثاني رفيع المستو

 . حدث الكثير منذ ذلك الحين

، والتي تهم الكثيرين  gTLDفيما يتعلق بـ. اسمحوا لي أن أتناول بسرعة التطورات الرئيسية

وأكثر على  320واآلن هناك . الموجودة من قبل gTLDمن نطاقات  22منا، انطلقنا من 

وسوف تصبح اآلن شيقة ومثيرة لمشاهدة . هم بنص غير التينيالقليل من. أساس منتظم

 . االبتكارات في كل بعد، تقني وتجاري وما إلى ذلك، وما تجلبه هذه السالسل في أعقابها

فنحن ننمو ليس فقط من حيث عدد الموظفين ولكن أيًضا النطاق الجغرافي مع مكاتب المركز 

نسميه مكاتب المشاركة في مونتيفيديو، وبكين الذي يتم فتحه في سنغافورة وإسانبول وما 

 . وجنيف

وأصبح لدينا فرصة لمشاهدة مركز . كان رائًعا أن نكون في سنغافورة لالجتماع األخير

 .وكنت أيًضا في مكتب أسطانبول وشاهدت النمو هناك. سنغافورة في العمل

لدينا . نحاء العالمهذا جزء من استراتيجية أوسع مع تزايد وجودنا والمشاركة في جميع أ

استراتيجيات أقليمية ونواب الرئيس اإلقليمي، وليس أقلها في أفريقيا، الشرق األوسط وأمريكيا 

أنتجت هذه بالفعل ثمارها في مشاركة العديد من األصوات الجديدة والخبرات الجديدة . الالتينية

 .ICANNوجلب أصوات حكمة جديدة إلى 
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فيها التي أعلم أنكم مهتمون بها في جدول األعمال العالمي لذلك حتى األشياء التي نشارك 

 NETmundialالكثير جًدا من األنشطة في اآلونة األخيرة، وتشمل . إلدارة اإلنترنت

واألحداث المستقبلية  WSISسنوات واألهداف النابعة من  10واستعراض األعمال الذي دام 

 .خالل هذا العام

سوف يتذكره الكثير منا لوقت . الذي غير الحوار حًقافريًدا و NETmundialكان مؤتمر 

فإن المبادئ واألفكار التي نجمت عن ذلك سوف تؤدي بعملياتنا للمضي قدًما إلى األمام . طويل

والتأكيد بطريقة عميقة جدا، فكرة أن المشاركة يجب أن تكون واسعة جدا، ليس فقط من خالل 

ازة التي نمثلها جميعا هنا ولكن يجب أن تكون عملية التوجيه من خالل األجهزة الحكومية الممت

 . أصحاب مصلحة متعددين حقيقية

قمنا، بطبيعة الحال، كان من المتصور إعالن من الحكومة األمريكية أنهم يتطلعون إلى االنتقال 

كانت وظيفة . ، والتي عقدوها لفترة أطول بكثير من األصلIANAمن اإلشراف على وظيفة 

IANA وسوف نجري حواًرا كامال لجميع اآلثار. السة وسرعة لفترة طويلة جًداتعمل بس .

 . ولكن في الجوهر، ظلت هذه العملية تعمل بسالسة جًدا

آمل أن يكون التعاون الذي وجدناه في البرازيل واضحا في القرارات المقبلة هذا العام والعام 

س على األقل في االجتماع رفيع المستوى المقبل في العديد من المحافل العالمية واإلقليمية، ولي

 . WSIS+10في نيويورك العام القادم لمناقشة استعراض قمة 

الجميع . سنقوم بالتطرق للعديد من القضايا التي ذكرتها. وأتمنى لكم التوفيق في مناقشات اليوم

هنا له دور هام في ضمان وعلى وجه الخصوص ضمان أن هذه المناقشات تحصل على كامل 

هذه المواضيع تحصل مناقشة كاملة وأنه، على وجه الخصوص، وأن النظام البيئي لإلنترنت  -

الذي قمنا جميًعا بالفعل ببناؤه يستخدم اآلن ويتمتع به ثالثة مليارات مستخدم عالميا وأصبح 

 . أقوى وأكثر سهولة، وأكثر أمنا لجميع دول العالم في السنوات القادمة

وآمل أن تكونوا سعداء مثلي ألن األحداث قد تآمرت على . ّدر الفرصة هنانحن نق. لذا شكًرا لكم

 .لتجلبنا إلى هنا، بما في ذلك الطقس الجيد المواتي، غير العادي كما هو الحال بالنسبة للندن

 

يشكرني الجميع لتنظيم هذا . بعض نقاط التدبير المنزلي. شكًرا جزيالً لك ستيف. هذا رائع : إد فايزي

الشيء الوحيد الذي قمت به هو قراءة . ليس لدي أي شيء ألقوم به حيال ذلك. اعاالجتم
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المملكة المتحدة،  GAC، مارك كارفيل إلى يساري وكذلك من ICANNفريق . ملخصي

بجد، وعرق،  -، وجميع المسؤولين اآلخرين قد عملوا DCMSسارة تايلور في مكتبي في 

أعتقد أنه . ثانًيا، شكرا ستيف. قوم به حيال ذلكليس لدي أي شيء أل. ودموع لجعل هذا يحدث

يبدو أن جميع االجتماعات رفيعة المستوى من . ICANNكان لدي وجهة نظر في استراتيجية 

لندن العام المقبل، . اآلن فصاعًدا سوف تعقد حيث يصبح من الممكن تعظيم أنشطة التسوق

أرجو عدم قراءة أي شيء في . لمناسبةهذه مزحة با. نيويورك العامالمقبل، دبي ربما بعد عام

وأعرف أن فادي سيكون مختصًرا وسريًعا ألنني أريد أن . لقد وصلنا تقريًبا إلى الوقت. ذلك

وسوف أوضح كيف أقوم بذلك عندما ينهي فادي . أحضر أكبر عدد ممكن من األشخاص للتكلم

 .عرضه

 

األول، . أردت أن أتحدث عن شيئين. ة هنا لناشكًرا على إعداد الساح. شكراً سيدي الرئيس : فادي شحادة

 .ICANNوالثاني حول النظام البيئي الذي تشارك فيه  ICANNحول 

الذي  ICANNولم يفكر مجلس . جهًدا كبيًرا في العولمة الكبرى ICANNوقد بذلت 

 .أحضرني إلى هذا الموضع أنني سوف أحتفظ بالوضع الراهن

المؤسسة العالمية التي  ICANNعامل تغيير لجعل  فهم يعلمون وأحضروني عن قصد ألكون

 .نرغب في أن تكونها

جبه تشغيلية، والتي تتضح مع بعض األشاء التي أظهرتها : وأنا أقوم بذلك على ثالثة جبهات

وأعتقد أن . لكم هذا الصباح، ونقل العمليات حول العالم، وفهم االحتياجات العالمية، وغيرها

 . حدث بالفعل في الوقت الحقيقيالجميع على وعي أن هذا ي

لديها هاجس من  ICANN. لها عالقة مع مسائلتها ICANNالطبقة الثانية من عولمة 

 .المساءلة

 .ICANNأنا ال أعرف أي مكان آخر يقوم بالكثير من المراجعات بشأن المساءلة مثل 

 هل نحن منفذون للمساءلة بما يكفي؟ في بعض األيام نفكر هل هذا يكفي؟
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هل يرانا الناس على قدر كاف من المساءلة . ا، اإلجابة على ذلك تعتمد على اإلدراكحسنً 

هذه . وبالتالي فإن مناقشة المساءلة، في رأيي، لن تنتهي أبًدا وال ينبغي أن تنتهي بالنسبة لهم؟

 . ينبغي أن نستمر في العمل عليها. مثل الكمال

هنا تيريزا سوينهارت، فيما بعد لتحسين وقد بدأنا عملية مهمة سوف تتحدث عنها زميلتي 

ولكن اليوم مهم بشكل فريد، ألنه حيث . هذه عملية ال متناهية. ICANNوتقوية المساءلة لدى 

فهذا ال يعني أن  --ICANNأن الحكومة األمريكية تراجعت للخلف خطوات من دورها مع 

متحدة مثل أي حكومة فالواليات ال. سوف يذهب بعيًدا ICANNدور الواليات المتحدة مع 

ولكن الدور الفريد للواليات المتحدة . ICANNأخرى، ينبغي وسوف يكون لها دور نشط في 

لديها إطار عمل المساءل  ICANNومع انتهاء هذا الدور، نحن نريد ضمان أن . سوف ينتهي

 .الذي يرضينا جميًعا حتى يمكننا الثقة في هذا النظام

 .عمل في األيام واألسابيع واألشهر المقبلةونحن ملتزمون بالقيام بهذا ال

من الحكومة  IANAهي االنتقال في اإلشراف على  ICANNالطبقة الثالثة من عولمة 

 .األمريكية إلى المجتمع

أود أمامكم جميًعا، أن اخبركم أنه إن لكم يكن . واآلن، على يميني، مساعد الوزير شخصًيا

يقي، ما كنا لنجلس هنا اليوم لنتحدث حول هذا ألجل رؤيته التي ال تصدق وإشرافه الحق

هو مستحق للشكر ليس فقط لعمله خالل قاعات حكومته، ولكن للعمل معنا ومع . االنتقال

اآلخرين، كما هو اليوم، ومرة أخرى هنا أمامنا، عندما ال يعترف العديد منا في بعض األحيان 

الفضل يرجع لهم بشكل كبير لوصول  وأعتقد أن. باإلشراف العظيم قامت به إدارته وحكومته

 .ويجب علينا أن نكون ممتنين لذلك، وشاكرين لذلك. اإلنترنت إلى ما هو عليه اليوم

اآلن، ونحن نمضي قدما، ولديهم رؤية والحفاوة ألقول أنه حان الوقت للعالم أن يقوم بما 

كحكومة، ونحن  يفترض القيام به، ونحن سوف نرجع خطوة الى الوراء في دور مساو للجميع

 .يتعين علينا أن ننتهز هذه المسؤولية وننفذها بأفضل طريقة ممكنة -

لن تستغرق هذه الرحلة عشر سنوات، كما . لذا فنحن هنا لنقوم بذلك مَعا،وقد بدأت هذه الرحلة

 .يتمنى البعض

يكية واآلن، ال يوجد هناك ما يدفعنا للعجلة، ألن الحكومة األمر. فنحن على الجدول الزمني

قالت أنها سوف تقف معنا بقدر احتياجنا، كمجتمع، لنعرف ما هي الوسيلة الجيدة الستبدال 
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ونأمل أنه بحلول نهاية العام . ولكن مع قول ذلك، ما زال لدينا جدول ونحن نسير عليه. دورهم

المقبل، سوف نكون مستقلين عن هذا العقد على وجه الخصوص، ولكن األهم من االستقالل 

عقد، هو أننا سوف نكون على استعداد ومساءلة لنكون قادرين على تحمل هذه المهام عن ال

 .بالنسبة لنا جميعا بطريقة متساوية 

زقد رأى العديد منكم أننا . وليست وحدها. جزء من نظام بيئي ICANN .ICANNواآلن هذه 

 .مشاركون في نظام بيئي

حصلت . ن الكثيرين يعلمون ذلكأعتقد أ. NETmundialعن دول رائد في  ICANNتبحث 

ICANN ولكن تلك . على دور راد في الجمع بين اللجنة التي قادها الرئيس توماس إلفيس

القيادة، والتي أدت إلى التصميم الكبير لنموذج إدارة اإلنترنت من قبل حضور 

NETmundial ،تليها خطة إلدارة اإلنترنت الموزعة عن طريق الرئيس توماس إلفيس ،

من سوف ينفذ هذه  ومن سوف ينفذها؟. ج هذه الجهود المضي قدما في التنفيذ الحقيقيتحتا

 الخطة بناء على هذه المباديء؟

 .وحدها ICANNفال يمكن أن تكون 

الدول الحكومات والمؤسسات . فنحن نعمل مع العديد من األشخاص من ذوي اإلرادة الطيبة

ن، في الواقع، مًعا، يشكلون تحالًفا سوف يأخذ والشركات والمجتمع المدني، واألشخاص التقنيي

 .هذه المباديء وهذه الخطة ويجعلوها حقيقة

نحن بحاجة لكم جميعا . مرة أخرى، المشاركة، وليست القيادة. وهذا هو العمل الذي سنقوم به

للحضور واالنضمام إلينا في هذا الوقت البالغ األهمية للغاية حيث يمكننا أن نظهر للعالم أن 

سوف نوسعه ببساطة وننميه حتى . موذج أصحاب المصلحة المتعددين إلدارة اإلنترنت يعملن

 .يمكننا معالجة جميع المشكالت والقضايا المطروحة

 .شكًرا
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 .أنت انتهيت قبل بضع ثوان عما اعتقدت، مما يجعلني أقف على أصابع قدمي. شكراً لك، فادي : إد فايزي

خبرني التعليمات أنكم معنيون برفع مستوى مجلسكم، وبالتأكيد وت. اآلن، الجميع مدعو للحديث

أنتم تريدون توجيهها حتى يتسنى . سوف ترغبون في ذلك مثلما فعلت نيلي كروس هناك

 .، لن أراها ألنها ليست أماكن جلوس مخزنة)مشيًرا(إذا فعلتم ذلك ببساطة . لآلخرين رؤيتها

جلسها، يجب علي أن أقول أن لدي عرضين على الرغم أن نيلي قد أثارت م --ولكن فقط

 .آخرين في وقت سابق من اليوم، لذا سوف أتعرض ألولئك أوال

المتحدث الثاني سيكون الوزير لومير من . المتحدث األول سيكون الوزير لو واي من الصين

فرنسا ثم سوف أدعو نيلي كروس، مفوضنا الرائع لألرقام الذي قام بالكثير لدعم االقتصاد 

 .رقمي في أوروباال

 .لذا نبدأ بالوزير لو واي

 

 .كنت أشير بيدي لتروا أنني أريد أن أتكلم : لو واي

الوزير المحترم إد فايزي، الرئيس المحترم تيف كروكر، الرئيس فادي، الزمالء المحترمون 

 .رفيع المستوى ICANNمن جميع أنحاء العالم، يسرني حضور اجتماع 

ICANNة األساسية إلدارة اإلنترنت العالمية، قامت بالوفاء بواجبها ، باعتبارها المؤسس

عاما  16بإخالص ومهمتها في الحفاظ على تشغيل مستقر لشبكة اإلنترنت منذ تأسيسها قبل 

ولعبت فقط دورا ال غنى عنه في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتقديم المزيد من 

 . االستفادة إلى الناس

نرحب بما . ، هي الجسر بين الحكومة من جميع البلدانGACشارية الحكومية، أو اللجنة االست

لديهم دور كبير في تعزيز حياة  --عاًما الماضية، ما يدعمونه  16على مدى الـ. قاله فادي للتو

وهي قناة لربط جميع البلدان، جميع الحكومات، ولعبت أيًضا دوًرا مهًما في .  GACالـ. الناس

 .تنسيقالتواصل وال

واآلن أريد أن أذكر شيًئا بشأن . في حفل االفتتاح، قلت األفكار السبع التي شاركتها مع الجميع

 .رأينا في إدارة اإلنترنت
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، ونحن نشجع ICANNماليين مواطن، والصين تؤيد تدويل  6في الصين، لدينا أكثر من 

د أن نشجع العمل الصيني كما أننا نو. المجموعات االجتماعية الصينية المتعلقة باإلنترنت

هذه أيضا فكرتنا، ألننا باألمس . ICANNومؤسسات البحث في اتخاذ جزًءا نشًطا في شؤون 

 - ICANNكنا سعداء جدا لرؤية أكاديمية الصين ألبحاث االتصاالت السلكية والالسلكية من 

 .اتفاقية، مذكرة تفاهم ICANNووقعت 

 .صفحة جديدة لتعاوننا --لذا فهذه

وصلنا إلى توافق مشترك . لعام، في إبريل الماضي، اجتمعنا في ساو باولو في البرازيلهذا ا

، ICANNوهذا يعني أنها صفحة جديدة لتطوير . نحن نقدر ونرحب بأولئك. في ذلك الوقت

صعدت إلى عصر الحوكمة العالمية، ألن لدينا مساحة  -وهذا يعني أن شبكة اإلنترنت أصبحت 

 .يحتاج إلى حكومات جميع عالمناوهذا . شبكة مشتركة

لقد حولت شبكة . المساواة واالنفتاح. اإلدارة العالمية، ينبغي علينا متابعة المباديء األربعة أدناه

اإلنترنت العالم إلى قرية عالمية حيث أصبح الناس من جميع أنحاء العالم متصلين ببعضهم 

 .بشكل جيد

ات على اإلنترنت، ولكن هناك، في الواقع، نطاقات ال يوجد هناك حدود وطنية في تدفق المعلوم

 .في الفضاء اإللكتروني

وتستند المساواة على االستقالل، ويجب علينا أن نحترم . كل دولة، كبيرة أو صغيرة، متساوية

سيادة اإلنترنت لكل دولة، وحقها في تطوير وإدارة اإلنترنت، وحقها في المشاركة في إدارة 

 .اإلنترنت العالمية

 .استقالل الدولة ال يعني استبعادها من العالم الخارجي ولكن يعمل لمزيد من االنفتاح

 .لن يكون هناك تنمية ومشاركة بدون انفتاح

كسر حواجز المعلومات، تضييق فجوة المعلومات حتى يتسنى للناس في جميع أنحاء العالم 

وهو . هو منزل مشترك للبشرية اإلنترنت. المشاركة المتعددة. التمتع بتحقيق تنمية اإلنترنت

بحاجة إلى جهود الجميع المخلصة إلنشاء الفضاء الذي يحقق االنسجام على الرغم من األلوان 

المختلفة وعلى الرغم من األصوات المتنافسة، يتعين على الحكومة أن تلعب دورا قياديا في 

تحل المشاكل التي يواجهها رسم السياسة العامة لتعزيز تنمية اإلنترنت وحماية مصالح الشعب و

 .اإلنترنت بطريقة منسقة
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يجب أن تلعب األعمال التجارية عبر اإلنترنت دوًرا كقوة رئيسية واتخاذ المسؤوليات 

ينبغي أن . االجتماعية وتعزيز االتصاالت والتعاون المتبادل للمنفعة مع المجتمعات الدولية

سور والداعمين، والمشاركة في الخدمات تلعب الفئات االجتماعية على اإلنترنت أدوار الج

 .العامة ودفع التنمية في هذه الصناعة إلى األمام

وينبغي على الجماعات الفنية تقديم الدعم الفكري، وتعزيز البحث التقني والتطوير واالبتكار، 

وتحسين الخدمات والضمانات التنفيذية، واالستفادة من إمكانات النهائية لمستقبل الفضاء 

 . كترونياإلل

يجب على مستخدمى االنترنت المشاركة بنشاط في إدارة الفضاء اإللكتروني العالمي، معربين 

 .عن مطالبهم وأصواتهم مع االلتزام بالقانون والقواعد

ال أحد يحب العيش في الفضاء اإللكتروني حيث تنتشر . رقم ثالثة، األمن هو المصداقية

 . لجرائمالشائعات، وتعرض الخصوصيات وتتفشى ا

وال . الكثير من البلدان، بما في ذلك الصين، ضحية للهجمات اإلنترنتية للمراقبة والتجسس

 .يمكن أي دولة بمفردها أو أن تقف بمفردها في مواجهة تحديات األمن السيبراني

ينبغي على جميع الحكومات تكثيف التعاون واتخاذ إجراءات صارمة بحزم ضد جرائم 

 .اإلنترنت

الصينية بحزم ضد اإلرهاب اإللكتروني، وأدعو هنا جميع الدول على العمل معا في الحكومة 

 .مكافحة األنشطة اإلرهابية في الفضاء اإللكتروني، ومنع اإلنترنت من أن يكون تربة اإلرهاب

 .رقم أربعة، التعاون والمنفعة المتبادلة

احة وتبادلنا التفاحات، فالزلت إذا كان لديك تفاحة ولدي تف. جورج برنارد شو له جملة مشهورة

ولكن إذا كان لديك فكرة ولدي فكرة وتبادلنا األفكار، . أنا وأنت لدى كل واحد منا تفاحة واحدة

وهذا صحيح أيًضا بشأن التبادل والتعاون بين الدول المختلفة . فسيصبح لكل واحد منا فكرتان

 .في مجال إدارة الفضاء اإللكتروني أيًضا

ينبغي على المجتمعات . ة محصلتها صفر ولكن واحدة مع المزيد من العائداتإنها ليست لعب

الدولية إنشاء آلية لتعاون استباقي لتوصيل األفكار، وتبادل الخبرات، وتعزيز التفاهم المتبادل، 

 .وتعمل باستمرار على خلق المزيد من نقاط اللقاء لمصلحة مشتركة والمزيد من نقاط النمو للتعاون
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لى البلدان المتقدمة والبلدان النامية أن تستوعب بعضها البعض، وتتعلم من بعضها ينبغي ع

يجب عليهم التركيز على . البعض، وتتمتع بالتقاسم مع بعضها البعض وتسعى لمنافع متبادلة

 .موضوع التنمية، وتضييف فجوة المعلومات، وجعل اإلنترنت خدمة ألكبر عدد من الناس

حكومة الصينية تأمل باخالص لتعزيز التعاون مع كل بلد في تدويل السادة الزمالء، إن ال

ICANN ونأمل أن تستمر ،ICANN  ،في لعب دورها األساسي وتعزيز وظيفة، ونقل

 .بطريقة منسقة IANAوغيرها من أعمال 

واحد، تحديد المرشحين لفريق العمل في أقرب وقت . ومن هنا، أود أن أطرح ست مقترحات

ن يعكس الفريق نسبة مستخدمي اإلنترنت الموزعة على العالم والتمثيل وينبغي أ. ممكن

 .اإلقليمي

في أقرب وقت ممكن وبذل  ICANNتدويل  --رقم أثنين، وضع خطط إصالح اإلنترنت

 .الجهود العملية لتحقيق هدف اإلصالح في وقت مبكر

سراع في إنشاء رقم ثالثة، وضع ميثاق للتحالف إلدارة اإلنترنت في أقرب وقت ممكن واإل

 .تحالف

أربعة، إنشاء تحسين آلية وطريقة العمل إلدارة الفضاء اإللكتروني ومجاالت االختالف 

 .والمشكالت في تطوير اإلنترنت في الوقت المناسب

رقم خمسة، جمع خبراء العالم على نظريات الحدود والتكنولوجيا لدراسة واستكشاف نمط تنمية 

 .مي، واإلبداعي، والصحي في العالماإلنترنت ودفع التطور العل

رقم ستة، إنشاء منصة تبادل اإلنترنت، فتح مواقع ويب متعددة اللغات، واالستماع إلى 

 .تعزيز التواصل والحوار، وبناء توافق بين جميع األطراف. األصوات من جميع األطراف

ون تدويل أعتقد أنه مع الجهود المشتركة من المجتمعات الدولية واإلصالح، سوف يك

ICANN نجاًحا كامالً بالتأكيد. 

 .هذه هي رغبتنا المشتركة أن يواجه اإلنترنت مستقبالً أفضل وأكثر إشراًقا ليخدم المجتمع والناس

 .شكًرا

 ]تصفيق [ 
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أعتقد أنه من الجيد جدا أن نسمع عن مشاركة رجال األعمال والمجتمع المدني  -أنا ممتن جدا  : إد فايزي

 .ترنت الصينية وتأييد ما يحدثفي إدارة اإلن

اآلن، دون المزيد من اللغط، أود كثيرا أن أدعو السيدة لومير من فرنسا، وزير االقتصاد 

 .سوف تتحدث من مقعدها. الرقمي في فرنسا، لتتكلم

يمكنك . نريد أن نسمع ما ستقوله السيدة لومير. أؤكد لكم أن هذه ليست مؤامرة. زرها ال يعمل

 .انظروا، هناك شخص آخر يطلب الكالم. س على المنصةالمجيء والجلو

عندما نناقش هذه التكنولوجيا الجديدة لإلنترنت، يمكننا جعل . هذه هي الطريقة دوًما

 .التكنولوجيا األساسية تعمل

 .السيدة لومير

 

غاية للحصول على أنا ممتن لل. شكًرا جزيالً سيادة الوزير. الكلمة للسيدة لومير. شكًرا جزيالً  : أكسيل لومير

 . حسًنا هل تستمعون إلّي؟. المايكروفون ألن هذا يعني أنني سوف يستمع إليّ 

 .، ونحن هنا لنحتفل بالنجاح50رقم  ICANNهذا يوم عظيم بالنسبة لنا ألن هذا اجتماع 

. في تطور اإلنترنت ICANNأصرت الحكومة الفرنسية على الدعم الزائد الذي تلقته 

 .، وأكثر من ثالث مليارات اليوم1998في عام  100,000

هذا دليل على أن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين هو النهج الذي يتكون من ضم جميع 

 .وهذا يشكل ضماًنا للنجاح. أصحاب المصلحة واالستماع لجميع وجهات النظر

ساسيال في فرنسا، تم تفويض باريس مؤخرا، ونحن نعد لحفلة إلطالق اسم النطاق هذا، ولدينا 

في فرنسا التي كانت قادرة على تالطبيق للدفاع عن هويتهم في الفضاء العالمي؛ ) لفظي(ريتانيا 

 .وهي، االنترنت

ومع ذلك، هذه مرحلة انتقالية، ونحن نرى أن علينا أن نجد بعض األرصدة، حتى لو كانت 

 .هشة
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طي االنطباع بأن هذا التفويض بدأنا توسيع أسماء النطاقات لألسماء العامة، لذلك ال ينبغي أن نع

لصالح بعض الوكالء، وبعض الالعبين، ولكنه بالتأكيد يضر بمصلحة المصالح األخرى التي 

هذا هو السبب في أن الحكومة الفرنسية ورئيس . ICANNربما غير ممثلة بشكل صحيح في 

حقيقة أننا يجب  الجمهورية، الذين التقيت بهم العام الماضي لمناقشة هذه المسألة، يصرون على

وهذا يشمل جميع . ICANNأن نتحرك إلى األمام في قضايا إدارة اإلنترنت، بما في ذلك 

 .المواطنين، جميع البلدان، وجميع القطاعات المهنية، وجميع المناطق في جميع أنحاء العالم

نهنئكم لذا فنحن . فهمت ذلك وبذلت الكثير من الجهود الرامية إلى التغيير ICANNويبدو أن 

عندما نتحدث عن . لذا يتم االستماع اآلن لبعض التغييرات. على هذه الجهود؛ لصالح التغييرات

اإلنترنت، نتحدث عن التجارة عبر اإلنترنت وذلك للوصول الى الهدف من اإلنترنت المفتوح 

جارة لصالح حرية التجارة حيث التجارة اإللكترونية هي بالتأكيد أداة كبيرة، والفوائد، والت

ثقة المستهلك، ثقة . القيمة األساسية في هذه الحالة هي الثقة. واالنفتاح على أسواق جديدة

 .المستخدمين

 .لذا فهذه الثقة، هذه الثقة، مهمة جًدا في الحقيقة

ينبغي أال . يجب أال ننسى دور الحكومة. وقد ال يتوافر ذلك إذا لم نستمع لبعض األصوات

هم يقولون أنهم قلقون ألنهم ال يعرفون ما إذا كنا سنستخدم نتجاهل مخاوف األشخاص ألن

وهم قلقون ألنهم يشعرون أن التجارة عبر اإلنترنت قد تؤثر علينا جميًعا . بياناتهم الشخصية

لذا . حتى نفقد هوياتنا، قد نفقد ثراءنا، تنوعنا الثقافي، ما يجعل لنا هوية غير عادية في عالمنا

لذلك حاولت  من أين تأتي هذه المنتجات، هل هذه المنتجات أصلية؟فهؤالء األشخاص يسألون 

الدول األوروبية لسنوات عديدة رفع صوتها في عدة محافل بشأن التجارة، منظمة التجارة 

ولكن وراء التنوع . العالمية على سبيل المثال، للحفاظ على ما وصفته فرنسا بالتنوع الثقافي

ا ال يشمل جميع الدول، وال أريد أن أعطي االنطباع أنني أتحدث أعلم أن هذ. الثقافي لدينا نبيذ

أعتقد أنه في هذه الحالة . في موضوع محفوظ فقط ألوروبا وال يهم البالد األخرى مطلًقا

سوف يصبح داللًيا وسوف يظهر قدرة أو عدم قدرة . WINEو.  VIN--التفاوض حول

ICANN ت األخرى واالستماع إلى مجتمع على إجراء تغييرات معينة واالستماع لألصوا

ال يمكن . ICANNألنها سوف تكون قرار  لماذا؟. سوف تصبح هذه الحالة داللية. األعمال

 . أن تتجاهل المصلحة العامة لمجرد صالح العمل  ICANNلـ

اسم نطاق وسوف يصبح الضرر أقل ولكن الخطر في هذا  350العمل محل اإلنجاز يحتوي على 

سوف تدافع عن الصفقة التجارية التي  ICANNألن . ICANNعل لمصداقية التفويض مهم بالف
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ولهذا السبب أوقفت . يدعمها ويدافع عنها بعض الالعبين في بعض الحاالت الدولية األخرى فقط

لتشارك في جدول عمل اإلصالح االستثنائي الذي . WINEو. VINفرنسا التفاوض بشأن 

لة، وليست فقط لمصنعي ومنتجي النبيذ ألنهم كتبوا أصبحت هذه المسألة مشك. ICANNوضعته 

من أستراليا، ونيوزيلندا، وتشيلي، واألرجنتين، وجنوب أفريقيا، يطلبون  ICANNإلى 

 .االستماع إليهم

وبصرف النظر عن المشكالت التجارية، فنحن نتحدث عن التنوع التجاري هنا، والحكومة 

ل هذه المشكلة المعقدة التي تتم مناقشتها في ليست في موضع لح ICANNالفرنسية تعتبر أن 

تطلب الحكومة الفرنسية من جهة تقسيمها، تقسيمها بشأن هذه . بعض المحافل الدولية األخرى

نحن نقترح هذا الوضع الذي . لطلباتنا ICANNالمسألة، ولكن أيًضا يجب أن يستمع مجلس 

ما فيما تبقى من جدول األعمال نعتقد أنه معقول، فكرة وقف هذا التفاوض وذلك للمضي قد

بشأن التغييرات أو اإلصالح بحيث سيكون لكل اختصاص رأي في السيطرة على األصول 

 .وكيف يجب أن يتم التعامل مع هذه القضايا

ترغب فرنسا في القيام ببعض التعليقات البناءة وهي مفتوحة . WINEوبصرف النظر عن 

تم إنشاء اجتماع عام، والجمعية العامة، كما هو في أي فلماذا ال ي. ومفتوحة للحوار. للمناقشة

منظمة أخرى حيث المساهمين سيكونون هنا، وسوف تتم الموافقة على الحسابات، وسيتم تحديد 

لماذا ال ننشئ  االستراتيجية، وسيتم الموافقة على الميزانية، وسوف يتم تعيين أعضاء المجلس؟

سيتم إخضاع االتفاقات الدولية لمبادئ القانون  منظمة دولية بالفعل حيث ICANNأو نجعل 

لماذا ال نقوم بتمييز  لن تكون على المستوى المحلي؟ -الدولي وإلى السلطات القضائية التي هي 

بعض القضايا الحساسة التي تعتبر حساسة للقضايا السياسية، من بعض القضايا األخرى التي 

نقول في فرنسا أننا نريد اإلنترنت في كل  لية؟أكثر شمو ICANNلماذا ال نجعل  ليست إدارية؟

هذا الموقع، سوف يصبح اإلنترنت مفتوًحا  ICANNإذا اتخذت . مكان للجميع وألي شخص

فلن يكون اإلنترنت واسطة تكميلية . ألي نشاط تجاري، ألي دولة، بما في ذلك البلدان النامية

ة للتجارة الدولية عبر اإلنترنت لتشمل باستثناء بعًضا من التجارة الدولية لكنه سيكون األدا

 . بعض البلدان التي ليست موجودة في الفضاء الرقمي اآلن
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استقاللها، جنبا إلى جنب مع رئيس الجمهورية  ICANNلذلك مرة أخرى، يجب أن تثبت 

قد  -وربما يكونوا  GACولذا فإنني أوجه نداء إلى أعضاء . داللية. WINEو. VINنعتقد أن 

ونهم أقلية إذا تم تطبيق قاعدة توافق اآلراء، وأنا أطلب منك أن تظهر بعض نفكر في ك

 ICANNقامت . المسؤولية ويرجى أن يؤخذ في االعتبار أن علينا بناء الكثير من األشياء

 .شكًرا جزيالً . بالكثير في الماضي، وعلينا أن نفكر في بناء عملية انتقال ناجحة في المستقبل

 ]تصفيق [ 

 

وأنا أشكركم جزيالً على مساهمتكم في التركيز على الثقة ودور . شكًرا جزيال سيدتي الوزيرة : يإد فايز

 . لتصبح منظمة دولية ICANNالحكومة ولكن أيًضا االعتراف بالحاجة إلى 

وأنا أود أن أطلب من نيلي كروس مفوضة االتحاد األوروبي، المسؤولة عن االقتصاد الرقمي، 

 .سوف تتحدث من مقعدها. أن تدلي بتعليقاتها

 

مما سمعناه حتى اآلن، هو على أي حال هناك قضية . باختصار شديد. شكراً لك معالي الوزيرة : نيلي كروس

ويجب . ويسرني سماع فادي يؤكد على ذلك. واحدة يجب أن نرى فيها تقدًما وهي المساءلة

واحدة، ولكن هناك قضايا . WINEبالمناسبة . علينا أن نأخذ في االعتبار المصلحة العامة

يجب أن تخدم المصلحة  ICANNلذلك فإن عولمة . أخرى مهمة لمناطق أخرى، لنقل ذلك

 .العامة مع آليات المساءلة والشفافية واضحة ويمكن التحقق منها

 .شكًرا لك إد. سآخذ الكلمة الحًقا اليوم إلنهاء هذه النقطة الريسية

 ]تصفيق [ 

 

ليست من عادة شخص مثل نيلي أن تقوم بمساهمة قصيرة مثل . ذهول بعض الشيءحسًنا، أنا م : إد فايزي

هذا يعني الشكر لمساهمتك ولنقاطك ذات الصلة . شكًرا لوضعك لنا على المسار الصحيح. ذلك

هل وقفت . نعم، أنت، سيدي. واآلن هناك شخص هناك. حيث يمكننا دعوة اآلخرين للمساهمة
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قف . أنت التالي. هذا من أتحدث عنه. هذا أنت نتكلم عنه؟ من فضلك حتى ال يظن أحد أننا

 .أعني اجلس اآلن وتكلم. ورحب بهم

 ]ضحك [ 

 .وإذا كان باستطاعتك أن تقول من أنت ألنني ال أستطيع أن أرى بهذا البعد

 

 وأشكركم على. شكراً لك معالي الوزير. محمد إبراهيم من الصومال. حسًنا، سوف أحاول : محمد إبراهيم

لقد وصلت فقط باألمس من مقديشو وأود أن . إتاحة الفرصة وأرحب بكم جميًعا من مقديشو

 .أضيف قليالً من التعليقات، وسوف أكون مختصًرا جًدا

 

 سوف تترك الوقت لنيلي، أليس كذلك؟ :إد فايزي

 

أود أن أشكر وأهنئ المسألة األولى األول التي أريد أن أثيرها وبسرعة كبيرة، . سوف أحاول : محمد إبراهيم

ICANN  على مدى السنوات القليلة الماضية من خالل وجود مكاتب في اسطنبول وسنغافورة

في الحقيقة عندما رأيت ذلك، ذكرني بما . وهو ما يعني أننا تنفتح ولم نعد فقط من لوس انجليس

إذا وضعتم هذه . S-I-Nوسنغافورة هي  L-Aولوس أنجليس هي  I-Sاسطنبول هي : يلي

لذا ربما . والتي تعني بالصومالية جعل األشياء متساوية، " ISLASIN"الكلمات مًعا تصبح 

 .استخدام ذلك لتسويقهم ICANNتستطيع 

أحدها، أننا نشأت في سيدني وملبورن، . ولكن بجدية أكثر، أريد أن أذكر بعض األشياء

ولكن اآلن أنا أعيش . نهاالسبب في قولي هذا ليس لتلوين اآلراء التي سوف أعبر ع. أستراليا

فعندما كنت في أستراليا وهناك . في مقديشو، وأدير متجر اتصاالت سلكية والسلكية ونشر

هذا جيد جًدا بالنسبة لي وقد عشت  --كنا نتحدث عن القيم األساسية اليوم --الكثير من القيم

كيلدا بيتش في  وكما قلت عملت في بوندي بيتش أو سانت. معهم وكانوا جيدين لفترة طويلة

لذلك، فسؤالي . الم تعد هذه القيم قابلة تتطبيق. ولكن اآلن في مقديشو. ميلبورن، وكانت جيدة

هو، كيف يمكننا أن نجعل اإلنترنت متاًحا في كل مكان وكيف يمكننا جعل هذه القيم األساسية 

  تعمل في أي مكان نعيش فيه؟
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والدخول . هناك العديد من التحديات في الصومال. في مقديشو يعد الدخول إلى اإلنترنت تحدًيا

هناك مجموعة من األشخاص سوف يوقفون أي . إلى اإلنترنت في حد ذاته هو تحد كبير

كيف يمكننا جعل جميع  واآلن، كيف يمكننا عكس ذلك؟. شخص عن الوصول إلى اإلنترنت

ولكن . واآلخرين ICANNهذا تحد أطرحه على  الصوماليين يمكنهم الوصول إلى اإلنترنت؟

باختصار شديد، ربما ال يمكن حل هذا حيث أنني أعمل من خالل هيئات أخرى وكيانات 

مثل هيئات األمم المتحدة، هناك أطر قانونية يمكنني استخدامها حيث يمكنني إنفاذ . أخرى

أنا سعيد . ، كل شيء يتبدد، وأنا أحب ذلكICANNولكن عندما آتي إلى . مجموعة من القواعد

. اآلن أنا في الصومال، وال تنطبق هذه القواعد. ولكن هذا كان عندما كنت في أستراليا. ذابه

 .ونحن بحاجة إلى قواعد مختلفة يمكن أن تعمل في أي مكان

اآلن، فإن السؤال الذي أعتقد أني أطرحه هو، عندما تستطيع مجموعة من الناس أن توقف 

يمكنهم هم الوصول إلى شبكة اإلنترنت، وبعبارة البالد كلها من الوصول إلى اإلنترنت ولكن 

أخرى، يمكن أن يكون لديهم نطاقات يمكن استخدامها لنشر الكراهية والعنف وكل شيء، وأنا 

ال يمكنني أن أوقف أن يكون لشخص نطاقات تعمل لهم ولكن على الجانب اآلخر ال يمكن ألي 

  ماذا عساي أفعل؟. شخص آخر الوصول إليها

االتحاد الدولي لالتصاالت أو أي مكان آخر، هناك قواعد أستطيع تطبيقها وسوف  إذا كنت في

 .تعمل ولكن لألسف ليس هنا

واآلن السؤال اآلخر الذي ذكرته على عجالة والذي ليس محلًيا للصومال ولكن أكثر عمومية 

مع . الشيء ولكنني قلق بعض. أنا سعيد بهذا. فكرة مثيرة جًدا لالهتمام، وتعمل جيًدا .IDNهو 

فتح اإلنترنت للعالم، ويمكننا جميًعا التفاعل والتواصل، أنا قلق بعض الشيء أنه على الجانب 

اآلن ربما على أن أتعلم الصينية أو الكورية أو الروسية والتي ربما من . اآلخر ربما نصبح جزًرا

بما جوجل أو ر. قبل كنت قادًرا على الحصول على بعض من هذه األفكار من خالل طرق أخرى

غيره ربما يأتي بآلية لتترجم األشياء في الوقت الحقيقي حتى أتمكن من الحصول على كل هذه 

، التي أحبها وأؤيدها، ربما IDNواآلن، أعتقد أن ما ألمح له هنا هو، حيث نتحرك في . األفكار

 .دال من إنترنت واحدينبغي علينا أيًضا أال نفكر بشأن إنشاء عناصر سوف تصبح العديد من اإلنترنت ب

القضية التي أريد اإلشارة إليها هي بشأن . واآلن أريد أن أقول بسرعة كبيرة بعًضا من القضايا

، وأنا كنت مشارًكا في ذلك والتي أحببتها على مدار ICANNأنه عندما نقوم بعمل شيء في 

نتحدث، قررنا، نحن . العشر سنوات األخيرة أو نحو ذلك، تعمل األشياء بطريقة ديمقراطية
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. وكامل فكرة أصحاب المصلحة، كلمة طويلة جًدا، ال أفهم بالضبط ما تعنيه، ولكنها تعجبني

 .سأتوقف هنا. شكًرا جزيالً . شكًرا --سأتوقف عند هذا الحد ولكن ما الذي تعنيه؟

 

ح ولكن ليس كل شيء مبا. وربما يكون هذا هو الوضع ICANNلقد قلت أن كل شي مباح  : إد فايزي

 --لذا أقرب مالحظاتكم إلنهائها. عندما أرأس االجتماعات

 .شكًرا

ولكن شكًرا لكم على . ، بتسلط، بدون ديمقراطية أقرب مالحظاتكم إلنهائها)غير واضح( ---

كيف يكون لديك القيم األساسية في . لقد قدمتم نقطتين مهمتين بشأن القيم األساسية. هذه النقطة

بعض التدابير  -إلنترنت من أن يصبح جزيرة، ونحن في الواقع ما هو عالمي وكيف نوقف ا

. والصحيحة والمالئمة لمعالجة قضايا معينة، تحمل معها تحديات أخرى ICANNالتي تقدمها 

الوزير من بنجالديش أشار إلى أنه . سوف أطرح سؤاال على حسن الحق إنو، من بنجالديش

 .يرغب في التحدث، ونحن نريد أن نستمع إليه

 

 .شكًرا جزيالً  : حسن الحق إنو

 

 .وأتمنى أن تبقي مالحظاتك حول هذه النقطة، سيدي الوزير : إد فايزي

 

السيد فادي ورئيس   ICANNالوزير المحترم إد فايزي، الرئيس التنفيذي لـ. شكًرا جزيالً  : حسن الحق إنو

مليون  40ن بلد بها مجلس اإلدارة والوزراء اآلخرين والزمالء واألصدقاء، حيث أنا قادم م

بينما نحن جميًعا هنا مجتمعين اليوم في هذا الفندق اآلن . شخص يستخدمون اآلن اإلنترنت

. يوجد في الوقت الحالي خمسة مليارات شخص في العالم حالًيا ال يستمتعون بدخول اإلنترنت

لة، أدوات وتخزين البيانات والتطبيقات في أماكن مجهو) غير واضح(فربطهم مع معظم 

والبيانات الموجهة من خالل الواليات القضائية التي ال تضمن حقوقهم سوف يؤدي ببساطة إلى 

كما . تضخيم مشاكل الخصوصية واألمان التي يشهدها حاليا ملياري شخص عبر اإلنترنت
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تعلمون، فإن معظم مستخدمي اإلنترنت وغير المستخدمين ال يعرفون أن البيانات المخزنة في 

لقانون باتريوت األمريكي الذي يجبر جوجل على تسليم هذه البيانات إلى  جوجل تخضع

 . السلطات األمريكية

DNS  اإلنترنت ال تزال هدفا لطيًفا للمتسللين باستخدام الهجمات اإلنترنتية وهجمات

وباالضافة الى ذلك، كل . جرائم اإلنترنت أصبحت تشكل خطرا كبيرا على األمن. البروتوكول

ا نسمع عن انتهاكات عبر اإلنترنت على مستوى عال ضد الدوائر الحكومية، يوم تقريب

أوغاد ) غير واضح(أوغاد اإلنترنت، . والشركات الخاصة، وغيرها من البنى التحتية

على العكس من ذلك، . اإلنترنت، يقوضون الثقة في اإلنترنت والثقة في نظام إدارة اإلنترنت

عديد من الحكومات تحاول دفع فكرة سلطات المراقبة الجديدة باسم مكافحة جرائم اإلنترنت، ال

السؤال هو من الوصي على . هذه هي المشكلة. وتقترح ترشيح محتوى اإلنترنت، وما إلى ذلك

هناك بالتأكيد  األوصياء، وكيفية انتزاع الكراهية عن السلطة، وكيفية كبح جماح رداءة السوق؟

عناصر الحكومة الحالية . عجز، عجز في التشاور) حغير واض(يوجد عجز في الديمقراطية، 

أنهم يعانون من غياب الديمقراطية، وغياب الشرعية، . لشبكة اإلنترنت العالمية غير كافية

والمساءلة، والشفافية، ونفوذ الشركات المفرطة، االستهالك المفرط وتسييل المعلومات 

 ).غير واضح(الفقيرة والغنية، والتنوع الثقافي  والمعرفة، والتدفق غير العادل لألموال بين البلدان

. وأيًضا عدد قليل جًدا من الفرص للمشاركة الفعالة من قبل األشخاص، خاصة من الدول النامية

الوزير فايزي، في الوقت . قد وصف العلماء مؤخًرا النظام الحالي كحكم حسب التصميم

ألي من  ccTLDأو  gTLDلى الحاضر ال يوجد إطار عمل يعطي الحقوق القانونية إ

أدى ذلك إلى ظهور االحتكارات العالمية في هذا المجال في خالل . السجالت الوطنية واإلقليمية

 . فترة زمنية قصيرة جًدا

يجب . عندما ظهر اإلنترنت ونما في مهده في نواح كثيرة عفا الزمن على العمارة التكنولوجية

ولذلك فنحن نحتاج إلى إطار . ان والعدالة االجتماعيةعلى اإلنترنت اآلن أن يعزز حقوق اإلنس

 .عمل جديد إلدارة اإلنترنت

حددت . هي جهد جريئ لمعالجة السيناريو الناشيء  NETmundialالوثيقة الختامية لـ

NETmundial  مجموعة من المبادئ المشتركة والقيم الهامة التي يمكن أن تسهم في إطار

رعية وإدارة اإلنترنت المتطورة ألصحاب المصلحة الحصريين، اإلدارة الشاملة الفعالة الش

وبالتالي، تضمن حقوق اإلنسان، والعدالة االجتماعية، وحرية المعلومات، وسهولة الوصول 

للجميع، واالعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي، والحق في االبتكار واإلبداع، وضمان أيضا 
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كما . حفاظ على بنية تحتية مفتوحة وقابلة للتوزيعاألمن واالستقرار والمرونة لإلنترنت وال

أيًضا بجرأة اختيار أصحاب المصلحة، فتح   NETmundialاختارت الوثيقة الختامية لـ

المشاركة التي تتسق مع اإلدارة مع المشاركة الكاملة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع 

. لمستخدمين في أدوار ومسؤوليات كل منهمالمدني، والمجتمع التقني، واألوساط األكاديمية، وا

 .وأكرر في أدوار ومسؤوليات كل منهم

أن إدارة اإلنترنت ينبغي أن تعزز تكافؤ   NETmundialأيًضا أكدت الوثيقة الختامية لـ

الفرص للجميع، وبأسعار معقولة للوصول إلى اإلنترنت ذو الجودة العالية حتى يكون أداة فعالة 

يجب أال يكون هناك أي  --يجب أال يكون هناك . بشرية والشمولية االجتماعيةلتفعيل التنمية ال

الختامية،  NETmundialللتطلع من وثيقة . حواجز غير معقولة لدخول المستخدمين الجدد

 .نحن، بالتالي، نطلب التدخالت المناسبة على جميع المستويات إلدارة اإلنترنت

 

لي أن أوقف األمر هنا ألن لدينا جلسة كاملة عن مؤتمر الوزير، يجب ع. هذا رائع : إد فايزي

NETmundial . ولكن . من الري سترايكلينغ --وأود المضي قدًما إلى القسم التالي في

ثم سوف . سوف آخذ مداخلة واحدة أخرى في ذلك، والتي هي من وزير البرتغال، السيد كراتو

 .IANAوهي وظيفة أنهي هذه الجلسة وسوف ننتقل إلى الجلسة التالية، 

 

تود . شكًرا لكم، الرئيس، وأصحاب السعادة، السادة األعضاء الوفود، والسيدات والسادة : نونو كارتو

البرتغال أن تهنئ حكومة المملكة المتحدة على استضافة وتنظيم االجتماع الثاني رفيع المستوى 

اإلنترنت على  والذي يعقد في لحظة سياسية حساسة في إدارة ICANNللحكومات لدى 

 . مستوى جميع أنحاء العالم

من خالل رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للجهود الرامية  ICANNكما أود أن أهنيء أيًضا 

إلى تطوير نظام اسم النطاق لتقديم نهج أصحاب المصلحة المتعددين في صنع سياسات 

 . اإلنترنت

مليون شخص في  250ي لغة يتحدث بها اسمحوا لي أن أتكلم بلغتي األم البرتغالية اآلن، وه

جميع أنحاء العالم، واللغة الرابعة األكثر استعماال في جميع أنحاء العالم، واللغة الخامسة األكثر 
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ال أعرف إذا . استعماال على شبكة اإلنترنت، واللغة األكثر استعماال في نصف الكرة الجنوبي

 .سأعود للغة اإلنجليزية بعد ذلك. هذه أخبار جيدةكان هذا جديًدا بالنسبة لكم، ولكن بالنسبة لي 

مع الشرعية الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة، ومن أجل الدفاع عن المصلحة العامة وضمان 

بطريقة نشطة للغاية،  ICANNأننا نعزز النمو االقتصادي، شاركت البرتغال منذ بداياتها في 

نظام إدارة اإلنترنت ألصحاب المصلحة  ، ودائما مع غرض المساهمة فيGACوال سيما في 

 .  DNSالمتعددين وأيضا لصنع السياسات لـ

وقدلعبت دوًرا كبيًرا في مجال التكنولوجيا واالبتكار والعلوم . وقد نما اإلنترنت بشكل كبير

ونظًرا لطبيعتها المفتوحةوالالمركزية، ساهمت في . والتعليم واالقتصاد في المجتمع والديمقراطية

 .ز االقتصادات وفتح فرص للشعوب وكذلك توسيع آفاق المواطنين والمنظمات بشكل عامتحفي

أيًضا جهوًدا كبيرة لتعزيز الحوار بين الحكومات وأصحاب المصلحة  ICANNقدمت 

  GACللعمل الذي تم من أجل أن تتم المشاركة المبكرة لـ ICANNونحن جاملنا . اآلخرين

 .PDPو GNSOلدى 

من القيم األساسية عن طريق تسهيل وتعزيز المنافسة في  2القسم  6في العدد وقد أعربنا ---

 . تسجيل أسماء النطاق كلما أمكن ذلك ويعود بالنفع على المصلحة العامة

في البرتغال . الحكومات، مثلها مثل غيرها من أصحاب المصلحة، ينبغي أن تساعد في الغرض

 .سوف نستمر في القيام بهذا

أنظمة أصحاب المصلحة المتعددين حيث لم يتم وضع الضوابط والتوازن  ومع ذلك، فإن

الضروري، عرضة لخطر االستيالء عليها للمصالح الخاصة من خالل مارسة النفوذ والضغط 

 4وكما هو منصوص عليه في رقم . هي منظمة خاصة، و غير ربحية ICANNفـ . والتالعب

مل على تحقيق فائدة مجتمع اإلنترنت بشكل تلتزم المؤسسة بالع" ICANNمن قانون تأسيس 

عام، من خالل تنفيذ األنشطة الخاصة بها بما يتفق مع المبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي 

 ".واالتفاقيات الدولية المعمول بها والقانون المحلي

ICANN  ليست المكان المناسب لحل القضايا السياسية التي يتم مناقشتها في المنظمات

ية الدولية، وبالتالي، ال تستطيع أن تقرر على شيء من شأنه أن تكون لها آثار معقدة الحكوم

على المفاوضات الدولية عن طريق اعتماد القرارات التي تذهب أبعد بكثير عن نطاق نشاطها، 

 .وسيكون هذا متهور جًدا. الحرجة DNSمحصورة في وظائف 
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في رأينا، مثل هذه الحركات تؤثر سلًبا . كسعلى الع. ال يوجد قانون دولي لدعم هذا النشاط

 ICANNتقر البرتغال وسوف تستمر في دعم . على الشرعية التنظيمية على مستوى العالم

، بالطبع، ومباديء تطوير القانون DNSككيان ينسق على المستوى العام تشغيل وتطوير 

 . الدولي واالتفاقيات المعمول بها والقوانين المحلية

 gTLDسلًبا على اقتصاد بلد ما كما هو الحال مع نطاقات  ICANNلك، قد تؤثر بالقيام بذ

خاصة بسبب الغش المحتمل في االستخدام للبيانات الجغرافية . VINو. WINEالمقترحة 

 .المتعلقة بالنبيذ في المناطق التي تمثلها على المستوى الثاني

 ICANNين االنفتاح والمساءلة في وأخيًرا، تهنيء البرتغال جميع الجهود المتواصلة لتحس

حيث تأكيد االلتزامات وااللتزام بالدعم النشط وأن تكون جزءا من عملية اإلدارة الدولية الفعلية 

لقد كان لدينا نجاحات كبيرة . ألصاب المصلحة المتعددين من حيث المساءلة في إطار قانوني

وينبغي لنا أن نفعل . الدولية المعقدة في العديد من المنظمات، بما في ذلك المختبرات البحثية

الشيء نفسه بالنسبة للعملية، واإلدارة، ووضع السياسات للبنية تحتية التكنولوجية في جميع 

 .أنحاء العالم مثل اإلنترنت

 .شكًرا

 

وسوف أطلب من الري ستريكلينغ التحدث بشأن . اآلن سنواصل. شكًرا جزيالً سيادة الوزير : إد فايزي

 .IANAإلشراف على وظائف هيئة األرقام المخصصة لإلنترنت انتقال ا

 

أود . يسرني أن أكون هنا اليوم في االجتماع الحكومي رفيع المستوى. شكراً لك معالي الوزير : الري ستريكلينغ

مع تقديم إخالء المسؤولية الخاص بك، سوف  --ولكن. أن أشكركم للقيام بالترتيبات لهذه الجلسة

 .رك بدال من ذلكأشكر سارة وما

أوصى فريق مراجعة المساءلة والشفافية األول بعقد هذه االجتماعات كوسيلة لزيادة مستوى 

كما سمعتم، والبعض .  ICANNالدعم وااللتزام لإلدارة لعملية أصحاب المصلحة المتعددين لـ

حيث قام  2012منكم شارك، استضافت كندا أول هذه االجتماعات في تورونتو في عام 

لمشاركون يؤكدون على أهمية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وقدمت توصيات لتحسين ا
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، والتي تم تناولها في تقرير فريق مراجعة المساءلة والشفافية الثاني ICANNمسؤولية 

 .في نهاية العام الماضي الصادر

. خيرةرده الرسمي على هذه التوصيات األ ICANNهذا األسبوع في لندن، سوف يتخذ مجلس 

بالفعل شهدنا اجتماع . وكما سمعتم، هذا عام حافل باألحداث لقضايا إدارة اإلنترنت

NETmundial في هذه الجلسة، والتي . الناجح الذي استضافته البرازيل في شهر إبريل

سوف يلخصها فيرجيليو ألميدا في وقت الحق اليوم، ولن يوافق المشاركون على أن إدارة 

تكون مبنية على العمليات الديمقراطية وأصحاب المصلحة المتعددين، وكان  اإلنترنت ينبغي أن

االجتماع بأكمله مظاهرة للمشاركة المفتوحة، واإلدارة التي يحركها توافق اآلراء الذي سمح 

 . لالنترنت بالتطوير كمحرك لم يسبق له مثيل من النمو االقتصادي واالبتكار

توى المعني بإدارة اإلنترنت تقريره مرة أرى مؤكًدا على في مايو، أصدر الفريق الرفيع المس

وقد شاركت يوم الجمعة . قوة ومتانة نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لوضع السياسات

في باريس لالحتفال بالذكرى السنوية  OECDالماضي في جلسة في منظمة التعاون والتنمية 

ضع السياسات من قبل أصحاب المصلحة الثالثة لمبادئ صنع سياسة اإلنترنت والتي أيدت و

 . حيث يوفر هذا النموذج المرونة والقابلية العالمية المطلوبة لمواجهة تحديات سياسة اإلنترنت

في وقت الحق من هذا العام سوف تستضيف تركيا منتدى حوكمة اإلنترنت محوريا في سبتمبر 

وفي وقت سابق . الت في أكتوبرتليها استضافة كوريا لمؤتمر مفوضي االتحاد الدولي لالتصا

في مارس أضافت حكومة الواليات المتحدة مساهمتها في جدول عمل إدارة اإلنترنت هذا العام 

عندما أعلنا عزمنا على نقل دورنا في مهام اسم نطاق اإلنترنت الرئيسية، ما يسمى وظائف 

IANAلمجتمع أصحاب المصلحة العالمية المتعددين ،. 

ولكننا . سيكون مؤقًتا IANA، تصنا أن دورنا في وظائف 1998عام  ICANNمنذ بداية 

 IANAوظائف  ICANNاألول، حيث أنجزت . اتخذنا هذا اإلجراء في الربيع الماضي لسببين

على مر السنين، وقد نضجت كمنظمة، واتخذت خطوات مهمة لتحسين المساءلة والشفافية، 

 . فضال عن الكفاءة التقنية

شاهد بقوة في ساو باولو، استمر الدعم الدولي في النمو لنموذج أصحاب ثانًيا، كما هو م

 . المصلحة المتعددين إلدارة اإلنترنت

أن يعقد اصحاب المصلحة العالمية وضع مقترح النتقل  ICANNولذلك في مارس طلبنا من 

الخاص في التنسيق الفني لنظام أسماء النطاقات  NTIAالدور الحالي الذي تلعبه مؤسستي، مع 
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التغييرات لمنطقة الجذر للنأكد من  NTIAفدورنا إجرائي إلى حد كبير، حيث تقل . باإلنترنت

ليس لدينا أي دور تنفيذي، ونحن ال نبدأ أي تغييرات من .  VeriSignدقتها قبل أن تنفذها 

 .، أو تخصيص موارد ترقيم اإلنترنتIPجانبنا إلى ملف منطقة الجذر، إلحالة أرقام 

أوالً، يجب أن . م إعالننا، اتصلنا بعدد من الشروط التي نصر على أن تطبق لالنتقالفي تقدي

يدعم االقتراح ويعزز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في أنه ينبغي تطويره من قبل مجتمع 

 .أصحاب المصلحة ويكون له دعم المجتمع المحلي واسع النطاق

بحل متعدد الحكومات أو تقوده  NTIAبدال دور وبشكل أكثر تحديًدا، لن نقبل مقترحاً باست

 .منظمة حكومية دولية

وفي . ثانًيا، يجب على المقترح الحفاظ على األمن واالستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات

نظًرا لضرورة الحفاظ على . هذا الصدد، كل ما وضعناه على الطاولة هو انتقال من دورنا

. في هذه العملية VeriSignو  ICANNتح تقييم كامل لدور األمن واالستقرار، لم نحث أو نف

وأخيًرا، . IANAثالًثا، يجب أن يلبي احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات 

 .يجب أن تحافظ على انفتاح اإلنترنت

، عمال مع منظمات اإلنترنت األخرى مثل فرقة هندسة ICANNمنذ إعالننا، وضعت 

مة، ومجلس عمارة اإلنترنت، وجمعية اإلنترنت، وسجالت اإلنترنت اإلقليمية، اإلنترنت المه

عملية لوضع الخطة على أساس مشاورات مع أصحاب المصلحة والتي بدأت في سنغافورة في 

سوف تقدم تيريزا سوينهارت مزيُدا من التفاصيل حول هذه العملية في وقت الحق في . مارس

 . د مسألة التوقيتهذه الدورة، ولكن سأتناول مجر

 .2015سبتمبر  30في نهاية  NTIAو ICANNمن المقرر انتهاء العقد الحالي بين 

لدرجة أن جميع المشروعات التي من هذه الطبيعة تستفيد من وضع جدول زمني للعمل، فهذا 

 .تاريخ جيد بالنسبة للمجتمع لالستخدام

وقت أطول، يمكننا تمديد العقد بلما بعد سبتمبر إذا احتاج المجتمع ل. ولكننا لم نحدد موعًدا نهائًيا

ولكن علينا جميعا أن نفهم أنه قبل اتخاذ أي انتقال، فإن األعمال، . لمدة أربع سنوات 2015

والمجتمع المدني، وخبراء التقنية لهذا المجتمع يجب عليهم تقديم خطة إجماع على أن تتضمن 

 . الحالي سير دون انقطاع واستقرار اإلنترنت واالنفتاح
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ولكن قبل أن أختم، أود أن أعرض . واآلن يسرني أن أجيب على أي أسئلة لديكم حول هذه المسألة

 .بعض المقترحات للبعض منكم الذين يتساءلون كيف يمكن المساعدة في تحقيق انتقال سلس

دادها لقد جعلناها شفافة أن الخطة يجب إع. أوال، أظهر دعمك لعملية االنتقال بالمشاركة فيها

واآلن، سنحتاج إلى أن يكون هناك تنسيق، وقد سمعتم اإلشارة إلى . بطريقة مفتوحة وشفافة

 .مجموعة التعاون بسبب الضرورة

 .ولكن هل يستطيع أي شخص أن يوفر مدخالت للعملية، وأنا أحثكم للقيام بذلك

ا هو الحال مع كم. ثانًيا، مواصلة إظهار الدعم لنموذج أصحاب المصلحة في إدارة اإلنترنت

أي منظمة قائمة على توافق اآلراء، لن يكون الشخص دائًما قادًرا على الحصول على كل ما 

 . إنها ليست عالمة فشل العملية. ولكن هذه هي السمة المميزة لهذه العملية. يريده

اركة ويعد ذلك صحيًحا خاصًة بالنسبة للحكومات المش. ثالًثا، التأكيد على أهمية توافق اآلراء

 .GACمن خالل  ICANNفي 

، الحكومات لديها قوة فريدة ICANNكمجموعة واحدة من أصحاب المصلحة في عملية 

وكما علق . للتحدث باسم المصلحة العامة عندما يتحدثون كهيئة واحدة على أساس توافق اآلراء

ال اثنتان وال عشر ال يمكن لدولة واحدة، و. الوزير لو واي، فاإلنترنت ال يحترم الحدود الوطنية

التي  ICANNوينعكس هذا الواقع في لوائح . دول أن تدعي الحديث باسم المصلحة العامة

ولكن هذه المشورة . يمكن للحكومات فيها تقديم المشورة بشأن مسائل السياسة العامة للمجلس

. الحكومات ليس لديها القوة الحقيقية إال عندما يتم تقديمها باعتبارها مشورة مجمع عليها من

وأي جهد بين الحكومات للقضاء على شرط اإلجماع ببساطة إضعاف لدور الحكومات داخل 

ICANN . 

لتحسين المساءلة والشفافية في  ICANNوأخيرا، مواصلة العمل مع جميع أصحاب المصلحة في 

وأدلى مسؤولون حكوميون من الصين والدنمارك وكوستاريكا وأستراليا واالتحاد . المنظمة

األوروبي مساهمات هامة من خالل مشاركتهم في اثنين سابقين من فرق مراجعة المساءلة 

شكًرا لكم على . وأنا أشجع كل واحد منكم للمساهمة في هذه الجهود في المستقبل. والشفافية

 .االستماع

 )تصفيق(
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مبين في  سأطلب من تيريزا سوينهارت متابعة ذلك كما هو. شكًرا جزيالً لك، الري : إد فايزي

 .تصريحات الري

 

 . وشكًرا لك الري. شكًرا جزيالً . شكًرا : تيريزا سواينهارت

معالي الوزراء، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري الحقيقي أن أكون 

 .هنا ألتحدث عن العمليات التي تم مناقشتها هنا وما هو قيد التنفيذ

فيما . من المفيد توفير سياق تاريخي قصير جدا ونظرة عامة قبل أن أذهب إلى ذلك، قد يكون

واإلدارة األمريكية دورا تاريخيا  NTIA، كما حدد الري، لعبت IANAيتعلق بعالقة وظائف 

 . منذ فترة طويلة

وبعد ذلك، قبل إنشاء . 1970بالفعل إلى وقت مبكر في السبعينيات  IANAتعود خدمات 

ICANN كانت ،IANA من قبل شخص باسم جون بوستل في معهد علوم  تدار أساسا

المعلومات في جامعة جنوب كاليفورنيا في إطار مختلف العالقات التعاقدية مع اإلدارة 

 . األميركية

السبب في أنني أسلط الضوء على هذه النقطة هو أنها تفسر في الواقع بعض السياق التاريخي 

 .وموقعه  ICANNلـ

نت في منتصف التسعينيات، كان من المسلم به أن هناك حاجة إلى إثر انفجار استخدام اإلنتر

شار مجتمع . مزيد من بنية أصحاب المصلحة المتعددين المناسبة لتنفيذ وظائف إدارة اإلنترنت

 ICANN، تولت 1998في عام . ICANNاإلنترنت في العمليات التي أدت فعلًيا إلى إنشاء 

أحتاج ألخذ . معذرة. ابع لجامعة جنوب كاليفورنيافي معهد علوم المعلومات الت IANAدور 

 .رشفة ماء

 .واإلدارة األمريكية ICANNوفًقا ألحكام العقد المبرم بين  IANAواليوم تدار 

مع الحكومة األمريكية بالتوازي مع الجهود المبذولة لمواصلة عولمة  ICANNتطورت عالقة 

ICANN واإلنترنت نفسه. 
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كهيئة التنسيق الفني  ICANNن أصحاب المصلحة هي مفتاح فاعلية تعتبر المشاركة الواسعة م

 . لإلنترنت

ووظائف   NTIAموضوع الدور اإلشارفي لـ --آسف  --والعولمة الشاملة ICANNلذلك فإن 

IANA مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، . بالتأكيد ليس موضوًعا جديًداWSIS ،

وكان ذلك رغبة العديد من الحكومات في جميع . ICANNتناول الموضوعات المتصلةبعولمة 

 .أنحاء العالم

محاذاة سنوات من مناقشة هذا في هذه اللحظة في الوقت المناسب في هذه الفرصة لتحقيق 

عند هذه النقطة، من المهم جًدا أن ندرك أن هذه فرصة للمشاركة في . رغبة المجتمع العالمي

 .العملية التي نود أن ندعوم إليها

 . NTIAالتابعة لـ IANAفي العمليات نفسها، عملية انتقال إإلشراف على 

من مارس، كما أوضحنا، كانت الواليات المتحدة قد أعلنت عن نيتها لنقل إشرافها على 14 في 

أن  ICANNطلب من . إلى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين IANAوظائف 

طلب من . لنقل الدور الحالي الذي تلعبه اإلدارة األمريكية تعقد هذه العملية وتقوم بوضع مقترح

ICANN  أن تكون بمثابة منظم على أساس دورها كمدير لوظائفIANA  1998منذ عام 

 ICANNلذا لنشير إلى حقيقة أنه طلب من . والمنسق العالمي لنظام اسم النطاق لإلنترنت

 .هذه العملية إلى األماملتكون بمثابة منسق لهذا، بوصفها ميسرا من أجل دفع 

 .كما حدد الري، هناك بعض المعايير التي من الواجب توافرها في أي نوع من االقتراح الذي طرح

أجري االفتتاح الرسمي لعملية أصحاب . وهذه المعايير أساسية لما لدينا لوضعه والقيام به

المجتمع  ICANNعقدت . في سنغافورة  ICANNالمصلحة المتعددين في مكان اجتماع

وتلقت تعليقات من العديد . وفرت آليات الحوار العام. إنها تعمل مع أصحاب المصلحة. العالمي

كان مستوى المشاركة غير مباشر، كان . والعديد من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم

تنوع وبذلك نضع عملية تعبر عن . مباشًرا، كان مباشًرا، كان مع أطراف مختلفة قادمة لألمام

وهي تقترح أن هناك مجموعة تنسيق مع . يونيو 6تم طرح هذه العملية في . وجهات النظر

 .تمثيل أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم
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وهي أن  --وأعتقد أن هذا يصل إلى النقطة التي أثارها الري سابًقا --والتأكيد مهم في كل هذا

هذا أمر . ية ومن أصحاب المصلحة المتعددينالعملية بحاجة ألن تكون شفافة، وشاملة، وتمثيل

 .أساسي تماًما

كذلك على العملية نفسها، فهي تدعو إلى تقديم مجموعة التنسيق والتي سوف تكون مسؤولة عن 

إعداد مقترح انتقال كل من االحتياجات المختلفة من مختلف األطراف التي تتعلق بوظائف 

IANA وأنه يلبي المعايير التي قدمتها ،NTIA. 

مجتمع مختلف، بما في ذلك تمثيل  13عضًوا يمثلون  27تتألف مجموعة التنسيق من 

وينبغي أن تكون هناك شريحة هنا توفر المعلومات حيث يمكنكم العثور على جميع . الحكومات

 .المعلومات

الدعوة التي وضعت في المستند نشرت في السادس من يونيو تطلب أن يتم اختيار كل مجتمع 

ثيله في هذه المجموعة، من خالل عملياتهم الداخلية، طرح مرشحيهم، وأن تقدم هذه يتم تم

 .يوليو 2األسماء في موعد 

تعتبر مجموعة التنسيق ذاتها مسؤولة عن إعداد مقترح إلدارة مرحلة انتقال اإلشراف 

NTIA IANA لتلبي المعايير المنصوص عليها . 

ددين وصنع سياسة اإلنترنت، تحتاج مجموعة واآلن في ضوء نموذج أصحاب المصلحة المتع

التنسيق ذاتها لمعالجة وتحديد أنماط تعاونها وأساليب العمل، بما في ذلك أي جدول زمني 

 .محتمل خالل االجتماع وجًها لوجه والذي من المتوقع أن يعقد في منتصف يوليو

عة التنسيق للتأكد من نحن ندعوكم رسمًيا للمشاركة في هذه العملية وأي آليات تحددها مجمو

 .أنها تلتقط القدرة على المشاركة بطريقة مفتوحة وخاضعة للمساءلة

. واآلن، كان هناك نقاش حول آليات المساءلة نفسها وفي هذه العملية أطلقنا أيًضا عملية لذلك

 .وال زلنا نتلقى التعليقات على ذلك. نرحب بالمشاركة. المواد على الموقع

لدينا فرصة فريدة من نوعها لذلك، ونحن ملتزمون بلعب دوًرا محايًدا في  لذا كما قال الري،

 .هذه العمليات لضمان أن يكون لدينا انتقال سلسل للغاية

 .يسرني اإلجابة عن األسئلة

 .شكًرا
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دقيقة متبقية في هذه الجلسة ولكن ربما نستمر لفترة  20من الناحية النظرية لدينا . شكًرا جزيالً  : إد فايزي

 .أطول

ال أريد أن أقاطع األشخاص كثيًرا، لذا سوف أقدم طريقة . لدي سبع أشخاص يريدون التكلم

من الناحية  --سوف أقوم بتحديد ساعة التوقيت االصة بي، وأنتمتصلون. جديدة للقيام باألشياء

طة المثالية، أريدكم أن تتكلموا لمدة ثالث دقائق ولكن إذا وصلتم لخمس دقائق، وسف أقوم بنق

 .توضيحية أنكم أخذتم خمس دقائق من الوقت حتى نرجوا أن تنهوا مالحظاتكم

سوف أبدأ مع الوزير من ناميبيا، جويل كاباندا، والذي ال أعرف أين هو، ولكن إن كان بوسعه 

على خالف ذلك، إن لم يكن مستعًدا، سوف أعود إليه في . أن يضغط على المايكروفون ويتكلم

 .مرحلة الحقة

 هل هو مستعد؟ س مستعد؟هو لي

 

 .سيعود في وقت الحق : فادي شحادة

 

 .سوف ننتقل للوزير األلماني وسوف نعود إلى وزير ناميبيا : إد فايزي

ليس لدية . ديتلف داوق، المدير العام لوزارة االقتصاد والتكنولوجيا في ألمانيا، يبدأ وقتك اآلن

 . مايكروفون، لذا سوف تصبح أفضل وأفضل

 . ابدأ. لديه مايكروفون. ها هو

 .دقائق بحد أقصى ديتلف 5

 

 . سوف أحاول : ديتلف داوق

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، في شهر مارس الحالي، أعلنت اإلدارة 

 IANAاألمريكية أنها مستعدة للتخلي عن الرقابة القائمة في الحاضر وبخصوص وظيفة 

هذااالنتقال في اإلشراف األمريكي لوظيفة . يفاء معايير معينةإذا تم است  ICANNالتابعة لـ
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IANA يشير إلى نقلة نوعية ممكنة لـICANN  . أنا مقتنع بأن عملية اإلصالح هذه تحتاج إلى

 . لهيكلة المساءلة ICANNأن يصاحبها إصالح مباديء 

 .ء العالمللمستخدمين في جميع أنحا ICANNيجب أن يضمن النظام في المستقبل مساءلة 

سوف تشارك ألمانيا بنشاط في . الحكومة، الحكومة األلمانية، ترحب بإعالن اإلدارة األمريكية

 .ICANNولكن في محافل أخرى أيًضا حيث تتم مناقشة إصالح  ICANNالمناقشات هنا في 

من قبل الحكومات أو من قبل  ICANNسوف تدعو الحكومة األلمانية أال يتم االستيالء على 

ومع ذلك، يجب أن نتأكد من أن . في المستقبل ICANNعات المصالح التي تعتمد على جما

الحكومات سوف يكون لهارأي في القضايا التي تمس الجوانب السياسية، واألهم، األمور التي 

 .تتعلق بالمصلحة العامة

شارًيا في نعتقد أنه سيكون من المفيد تحديد ما إذا كانت الحكومات تحتاج أكثر من دوًرا است

قد تشمل هذه القضايا بعض الجوانب من تقديم . بعض القضايا المعينة، سوف يحدد فيما بعد

وفي أي حال، األسئلة . نطاقات المستوى األعلى العام الجديدة، مثل استخام األسماء الجغرافية

 .المتعلقة بنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة يجب أن تظل مسألة سيادة وطنية

بوصفها منظمة خاصة، تلعب دوًرا رئيسًيا في  ICANN، كانت 1998شائها في عام منذ إن

 .وحتى اآلن أصبحت مثاال ناجًحا لنهج أصحاب المصلحة المتعددين. إدارة هندسة اإلنترنت

تعتبر الحكوم األلمانية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين هذا كعامالً أساسًيا للحفاظ على 

 .ياإلنترنت مفتوح ومجان

وأخشى أنه ال يوجد سوى القليل جًدا الذي يمكن تحقيقه باتباع اإلجراءات التقليدية بدال من 

منظمات األمم المتحدة على سبيل المثال، التي تعملبتوافق . المفاوضات الحكومية الدولية

باإلضافةإلى ذلك، اآلن تم . اآلراء، هي ببساطة ليست بسرعة ومرونة متطلبات اإلنترنت

أسواق اإلتصاالت في العديد من الدول، وعادة ما يكون شركات القطاع الخاص تحرير 

 .والمجتمع التقني بدالً من الحكومات التي لديها الدراية المطلوبة لتشغيل اإلنترنت

ولذلك من الضروري بدء المناقشات في هذه القضايا مع جميع المجموعات المهتمة حول العالم 

 .يسي في ألمانيا، لوضع الصيغ النهائية للوضع، لوضع واضح للمستقبلفي أوروبا، في المكان الرئ

 .شكًرا جزيالً 
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 .أجمل التهاني. ثانية 18كان ذلك ثالث دقائق و. شكًرا جزيالً لك المدير العام : إد فايزي

 

 .معذرة، معذرة : ديتلف داوق

 

ويل كاباندا، وزير تكنولوجيا حسًنا ج. كان ذلك في حدود الوقت. ال، ال، كان ذلك رائًعا : إد فايزي

 . المعلومات واالتصاالت من ناميبيا يسرني التكلم

 .نعم، يمكنني سماعك

 

أصحاب المعالي السادة الوزراء، كبار المسؤولين الحكوميين، وأعضاء الحكومات واللجنة  : جويل كاباندا

موظفين، وال ICANN، الرئيس التنفيذي ورئيس ICANNاالستشارية، وعضو مجلس إدارة 

أيها السيدات والسادة، يسر حكومة جمهورية ناميبيا دعوتها لهذا االجتماع الحكومي رفيع 

 . 50العام الدولي رقم  ICANNالمستوى بمناسبة اجتماع 

باعتبارها دولة نامية، ليست مجرد متابعة التطورات من بعيد ولكن للمشاركة بنشاط في مناقشة 

 .طورة باستمرار التي تنشأمستقبل اإلنترنت والقضايا المت

من ذلك، هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تنظيم اجتماع على هذا المستوى إلى جانب 

مع النمو غير المسبوق . ، حيث عقد من قبل في تورنتو، كندا ICANNاالجتماعات العامة لـ

 .الوقت المناسب لإلنترنت واألثر اإلنمائي له في جميع أنحاء العالم، جاء هذا االجتماع في

بالنظر في كيفية وصول اإلنترنت إلى حيز الوجود، وإنشاء شبكة اإلنترنت يعزى إلى عامل 

 .نجاح رئيسي واحد، وهو التعاون

الرؤساء األساسيين لإلنترنت مثل فينت سيرف، جون بوستل، ستيف كروكر وغيرهم الكثير 

 .أصحاب المصلحة المتعددين جعلوا اإلنترنت يعمل مع مرور الوقت استناًدا إلى مبدأ

 .وكما يقول المثل، أقوى قوة عرفها هذا الكوكب هي التعاون البشري، وهي قوة للبناء والتدمير

 .وقد أصبحت جوهر اقتصاداتنا. لقد أصبحت أسلوب حياة لدى الكثيرين، خاصة من الشباب
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ت أداة قوية بشأن لقد أصبح. لقد أصبحت شبكة اإلنترنت جزء ال يتجزأ من نظامنا التعليمي

لم يعد هناك بأي حال من األحوال . الطريقة التي تحكم أمتنا وكيف يمكننا حماية سيادتنا كأمم

مجال الستمرار اإلدارة بكفاءة وفاعلية لإلنترنت بدون مشاركتنا جميًعا، في مصلح اإلنترنت 

 .التي يجب أن تتم

اوية في االستفادة، وبالتالي على قدم الطبيعة المتطورة لإلنترنت التي جعلت جميع األمم متس

ناميبيا حريصة  ICANNهذه القيمة التي تحملها . المساواة في الحكم حول كيف يجب أن تدار

على حمايتها خالل الفترة االنتقالية أيًضا لوظائف اسم النطاق الرئيسي لمجتمع أصحاب 

 .المصلحة العالمية

اليات المتحدة لشركات االتصاالت الوطنية في تسهيل نموذج االنتقال من الو ICANNدور 

وإدارة المعلومات من أجل اإلشراف على هيئةة األرقام المخصصة لإلنترنت، والمهام 

ال تزال تشكل مسألة ذات أهمية حاسمة بالنسبة لمجتمع اإلنترنت  ICANNوالمساءلة عن 

 .العالمي؛ وخاصة بالنسبة للحكومات

، .NMة نطاق المستوى األعلى لرمز دولة ناميبيا، نطاق محليا، نحن نبدء عملية نقل إدار

ونحن نعتقد أن نهج أصحاب المصلحة المتعددين . باعتباره ثروة وطنية حقيقية لصالح ناميبيا

المفتوح، المشارك، والنهج القائم على التوافق سوف يوجه االنتقال المحلي لدينا إلى نتيجة 

 .جميع أنحاء العالم مرضية مع التعلم من أفضل الممارسات في

. االبتكار وتطوير المحتوى المحلي يتطلب هذا النموذج. إنترنت األشياء يتطلب هذا النموذج

 .اقتصاد ناميبيا الرقمي يتطلب هذا النموذج

ومسؤوليها لدعمهم وسوف نستمر لمناقشة هذا االنتقال في ناميبيا مع  ICANNنود أن نشكر 

 .مواصلة العمل من أجل نتيجة ودية

وأخيًرا، لمصلحة أكبر من إنترنت واحد، وعالم واحد، اسمحوا لنا بمواصلة الحوار والعثور 

على أرضية مشتركة على أساس مبدأ وخارطة الطريق إلدارة اإلنترنت في المستقبل، مثل 

 .NETmundial 2014أولئكم من 

تند فقط على من المهم أيًضا المضي قدًما بشكل مستقل عن المصلحة التجارية، ولكن تس

الحيادية وإمكانية الوصول المفتوح، واستخدام هذه الموارد العالمية، ونحن جميًعا نشترك في 

 .كوننا أصحاب مصلحة
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التعاون اإلنساني، قوة للبناء وإطار : من هذا المنطلق، نحن نسخر أقوى قوة عرفها هذا الكوكب

 .العمل المنتظم الفعال لإلنترنت

 .أشكركم، سيداتي سادتي

 .شكًرا

 

 .شكًرا جزيال سيدي الوزير : إد فايزي

 .اآلن سوف أطلب من خوسية سانشيز من المكسيك، مدير سياسة االتصاالت واإلذاعة أن يتكلم

 

 .مرحًبا، مساء الخير : فيكتور الجونيز

اسمي فيكتور الجونيز، مدير تقنية المعلومات في مكتب . أنا أتكلم نيابة عن أجناسيو بيرالتا

 .س، في المكسيكالرئي

 .ICANNصباح الخير، الوزراء الموقرين، نواب الوزراء، الزمالء األعزاء في مجتمع 

 .أود أن أتعرف على جهود حكومة المملكة المتحدة لترتيب هذا االجتماع الهام

في لحظة حاسمة إلدارة اإلنترنت، أيضا، معالي الوزير إد، اسمحوا لي أن أعرب عن تقدير 

 .االتحادية لقيادتكم وجهدكم لتحقيق أفضل نظام بيئي لإلنترنت حكومة المكسيك

منذ بداية إدارته، رئيسنا، السيد إنريكي بينا، وفر لنا مبادئ توجيهية واضحة لتعظيم إمكانات 

شبكة اإلنترنت وأهمية تغلغل النطاق العريض من أجل زيادة تأثير االقتصاد المكسيكي والتنمية 

 .االجتماعية

في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين كشكل أفضل لمواصلة تعزيز اإلدارة  ونحن نعتقد

العالمية لإلنترنت، ولهذا السبب، فإن المكسيك تؤيد التزامها للمجتمع الدولي واستضافة منتدى 

 .بمجرد تجديد الوالية من قبل األمم المتحدة 2016إدارة اإلنترنت 
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نحن مقتنعون أن البيئة القوية . واستقرار اإلنترنتواليوم، نحن بحاجة إلى معالجة أمن ومرونة 

 .سوف توفر الثقة واليقين لصالح تطوير شبكة اإلنترنت

هي خطوة كبيرة، ولهذا السبب نحن ندرك أهمية القرار الذي اتخذته  IANAانتقال مسؤوليات 

 .حكومة الواليات المتحدة الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المصلحة العامة

صل المكسيك التعاون في الجهود الرامية إلى بناء إجراءات شفافة لالنتقال إلى االلتزام وستوا

مع المجتمع العالمي حيث يجب أن تكون جميع األنشطة في صالح المصلحة العامة وليس فقط 

 .للمصالح التجارية للجماعات أو غيرها

آليات الشفافية والمساءلة،  من هذا المنطلق، نحن نسعى للوصول إلى العملية التي تحدد أفضل

 .IANAوالتي توفر فرصة لجميع أصحاب المصلحة وتشرف على العملية الصحيحة من وظائف 

أيًضا، كأصحاب مصلحة من الحكومة، نحن قلقون بشأن المواعيد النهائية لعملية التشاور 

 .ونرجو إعادة تقييم ذلك

من بلدين فقط، سوف تشكل وعالوة على ذلك، فإن دمج مجموعة القيادة سوف يتألف 

الحكومتين التحدي حيث قد يعوق هذا التمثيل العالمي الحقيقي ويمكن أال يعبر عن جميع اآلراء 

حيثأن البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية،  GACووجهات النظر من جميع أعضاء 

 .مونهاواأليديولوجية مختلفة بشكل غني، وبالتالي سياق السياسة العامة التي يقد

أخيرا، من خالل التشديد على أن إدارة اإلنترنت تشمل أكثر من مجرد اسم ومعالجة اإلنترنت، 

فإن المكسيك مقتنعة بأن االنتقال المناسب والناجح هو عنصر أساسي للوصول إلى األهداف 

 .المذكورة في جدول أعمال تونس من القمة العالمية لمجتمع المعلومات

 .شكًرا جزيالً 

 

 .أود أن أطلب الحديث من هيلين يوجت دي هاج من وزارة الشؤون االقتصادية الهولندية : ايزيإد ف
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 .تحياتي لنطق اسمي. شكًرا للرئيس : هيلين يوجت دي هاج

 .وشكًرا لكم لهذا اإلشراف المهني للغاية لهذا االجتماع

للواليات المتحدة  اسمحوا لي أن أبدأ بأن أعرب عن الدعم الهولندي إلعالن وزارة التجارة

 .األمريكية النتقال مهام اسم نطاق اإلنترنت الرئيسي لمجتمع أصحاب المصلحة العالمي

وهي . نحن نعتقد أن هذه الخطوة ليست فقط في الوقت المناسب والالزم، ولكنها أيًضا شجاعة

أكثر  عدد مستخدمي اإلنترنت خارج الواليات المتحدة هو عامل عشرة أو. خطوة ال مفر منها

من تلك الموجودة في الواليات المتحدة وهذا يعني أن أي آلية رقابة جديدة ينبغي أن تعكس 

يجب  IANAوقد دعت هولندا دائًما إلى أن اإلشراف على وظائف . الطبيعة العالمية لإلنترنت

 .أن يكون مسؤولية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومات في جميع أنحاء العالم

نحن نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك مسؤولية . رض ترتيبات الحكومة الدوليةلذا فنحن نعا

، IANA، تلك التي تعتمد على خدمات IANAمشتركة بين جميع األطراف المتأثرة بوظيفة 

 .ونحن كحكومات واحدة منها

ن مصلحتنا هي الحفاظ على استقرار اإلنترنت لمواطنينا، سواء كانوا أفراًدا أو شركات، يعتمدو

 .على اإلنترنت

هذ النموذج أدى إلى منافع . ونحن نعتقد في التنظيم الذاتي كنموذج مفضل لشبكة اإلنترنت

اقتصادية واجتماعية هائلة في جميع أنحاء العالم، ونحن ال نرى سبًبا لماذا لن يجدي هذا نفًعا 

 .IANAفي اإلشراف على وظائف 

 .فيفة بقدر متساويجب أن تكون آلية استبدال الرقابة الحالية خ

وكما نرى، بالطبع، إلى جانب المساءلة والمعايير الهامة للرقابة الجديدة، وأوالً االستقالل، 

 .يجب تجنب التأثير التجاري والسياسي أو التنظيمي على هذا اإلشراف

وثانًيا، إلى جانب تمثيل أصحاب المصلحة المتعددين يجب أن تعكس تنوع األطراف 

 .المتضررة

 .سيادة الرئيسشكرا 
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 . شكراً جزيالً لكم :إد فايزي

واآلن، أود أن أسأل السيدة سونج مدير هيكل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وزارة 

العلوم، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخطيط المستقبلي في كوريا لتقدم مساهمتها، 

 .نعم --إذا كانت

 

  .شكًرا سيدي الرئيس : كيونجي سنوج

والوزير فايزي لتقديم هذا المنتدي للمجتمع  ICANNنود أوال أن نعرب عن امتناننا لـ 

يسر حكومة كوريا أن تكون جزًءا من النقاش العالمي الدائر حول إدارة اإلنترنت، . العالمي

وأود أن أشاطركم رأي وزارتنا على التطورات األخيرة في مناقشة اإلدارة العالمية لإلنترنت، 

 . IANAفيما يتعلق بنقل وظائف  وخاصة

في الحفاظ على روح التعاون العالمي الذي تم على نطاق  ICANNنود أوالً أن نثني على 

 .في إبريل NETmundialواسع خالل 

تم عرض هذا بوضوح من السيد فادي في خطابه هذا الصباح عندما أكد التزام شركته بالنموذج 

 .أصحاب المصلحة المتعددينالتعاوني بالفعل الذي يدعم مشاركة 

لنموذج فتح مشاركة  ICANNهو دليل على دعم " مجموعة التنسيق"االقتراح المنقح لتشكيل 

أصحاب المصلحة المتعددين، ونحن نرى في ذلك بداية واعدة للغاية بالنسبة للنظام البيئي 

هناك العديد من ومع ذلك، نرى أن . الجديد لإلنترنت الذي تم قبوله من قبل المجتمع الدولي

 .القضايا اإلضافية التي تحتاج إلى معالجة من أجل إقامة نظام بيئي ناجح إلدارة اإلنترنت

في المقام األول، الحظنا أن هناك العديد من الحكومات التي ال تزال لم تشارك في مناقشات 

 .إدارة اإلنترنت األخيرة

في محافل دولية أخرى، مثل االتحاد  وكما ندرج جميًعا، هناك العديد من الدول التي تشارك

 .ICANNالدولي لالتصاالت، ولكن ال تشارك في 

 .هذا في الغالب بسبب نقص الموارد والتوعية من جانب العديد من البلدان النامية
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أيًضا، العديد من الحكومات ال ترى ضرورة المشاركة في المناقشات العالميةة إلدارة 

 .اإلنترنت

وبالتالي، نود أن نشجع . التوعية اإلضافية سوف تساعد في هذا الصددنحن نشعر أن جهود 

ICANN  الستكشاف آليات التوعية المخصصة بشكل أكبر والتي من شأنها أن تحفز مشاركة

 .المزيد من أصحاب المصلحة

نحن نعتقد أن نظام البيئي الجديد إلدارة اإلنترنت يمكن أن ينجح فقط عندما يتم تحقيقه من 

 .هد عالمي حقيقيخالل ج

إلكمال انتقال  2015سبتمبر  1ثانًيا، على الرغم من أننا نتفق من حيث المبدأ على إطار عمل 

IANA إال أننا نشعر أننا بحاجة إلى الوقت الكافي لتحويل العملية للسماح ألصحاب المصلحة ،

 .للتعبير عن آرائهم ومحاولة الوصول إلى الحل لدينا على أساس توافق اآلراء

ال يوجد الوقت الكافي ألصحاب  IANAوبعض اإلعالنات األخيرة فيما يتعلق بعملية نقل 

 .المصلحة للمشاركة في المناقشات

السماح باإلجراءات  ICANNنحن لدينا جدول زمني ضيق نسبًيا، ولكننا نود أن نطلب من 

 . القانونية لتشغيل إطار الوقت المحدد لها كلما أمكن ذلك

أعترفت الحكومة الكورية . يحتاج إلى تعزيز ICANNداخل هيكل  GACد أن دور ثالًثا، نعتق

ولكن وضعهم الحالي بعدم التصويت . 2002منذ عام  GACأنه كان هناك تشجيع ألصوات 

  GACتنفيذ آلية أكثر رسمية لـ. هو أمر يحتاج إلى إعادة النظر ICANNداخل   GACلـ

 .صلة استكشافهاهو القضية التي ينبغي موا ICANNداخل 

ال يمكن قبوله من قبل المجتمع العالمي ما لم يتم وضع  IANAوأخيًرا، الحظنا أن نقل وظائف 

وبالتالي، نود أن نؤكد على أن عملية ضمان مساءلة . نظام مستقل للضوابط والتوازنات

ICANN  يجب أن تكتمل قبل نقلIANA . وتأمل حكومة كوريا أن تكونICANN  قادرة

مة نظام بيئي عالمي إلدارة اإلنترنت بالفعل، مما يجسد المبدأ المفتوح والشفاف على إقا

نحن مستعدون من جانبنا، . ألصحاب المصلحة المتعددين الذي من شأنه أن يكون مستداًما

 .شكًرا. خاصة في إضافة الجهود لزيادة المشاركة الحكومية العالمية
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لدينا، أعتقد، على األقل . يكما الذهاب لحضور المؤتمر الصحفيفادي وستيف عل. شكًرا جزيالً  : إد فايزي

. 12:30ست متحدثين باقين لهذه الجلسة، وهو ما يعد تقنًيا كثيًرا حيث أن الساعة اآلن 

أنا ال أحب مقاطعة اآلخرين  --يمكنكم، بالطبع. سأخبركم عندما تكملوا الحديث لمدة ثالث دقائق

ولكن لدينا واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمس، . يبوا للتلميحأو إحباطهم، ولكن أرجو أن تستج

 OECDالدول السبع، وسوف أطلب من  --ست دول، باإلضافة إلى أنني سوف أطلب من 

لذا أندرو وايكوف، آمل أن تبقي مالحظاتك في نحول ثالث . التكلم اآلن ثم أبدأ في دعوة الدول

 .دقائق، إذا لم تكن هذه قسوة مني

 

كما ذكر مساعد الوزير ستريكلنج، فقط يوم الجمعة الماضي احتفلنا . شكًرا معالي الوزير فايزي : ايكوفأندرو و

في وضع السياسات التي لعبت دورا أساسيا في  OECDبالذكرى السنوية الثالثة لمباديء 

ا هذه المبادئ في محاولة على أهمية الشمولية، والشفافية، والمساءلة، أصبحت مرجعً . تنميتها

أهمية كبرى فيما يتعلق بالحفاظ على  OECDكما تعلمون، تولي . IANAمفيًدا النتقال 

سوف نعقد اجتماًعا وزارًيا . اإلنترنت كمنصة لالبتكار، النمو االقتصادي والرفاهية االجتماعية

 . 2016يركز على هذه الموضوعات في المكسيك في عام 

ول السياسة العامة التي تشكل شبكة اإلنترنت في تحقيقا لهذه الغاية، نحن قلقون ليس فقط ح

ولكن أيضا حماية الكيانات التي تخدم المصلحة العامة، مثل المنظمات  IANAعمليات مثل 

تحديًدا، أريد أثارة مسألة حماية الكيانات، هويات المنظمات . IGOالحكومية الدولية أو 

المنظمات الحكومية الدولية يمكنها  الجديدة، وضمان أن gTLDالحكومية الدولية في نطاقات 

ما لم يتم . المجمع عليها بشأن هذه المسألة GACتنفيذ المهام العامةكما هو مبين في مشورة 

ائتالف أكثر من . توفير الحماية، تزداد مخاطر هدر أموال دافعي الضرائب في عصر التقشف

ون هنا اليوم حولي، كانوا منظمة من المنظمات الحكومية الدولية، والكثير منهم يجلس 40

، ال IGOو GACعلى الرغم من جهود . لحل هذه المشكلة GACيعملون لمدة سنتان مع 

 ICANNتزال هذه المسألة لم تنتهي حيث أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد من قبل مجلس 

على  هناك حاجة إلى دعم. حيث أن الدول والمنظمات الحكومية الدولية ليس لديها تصويت

 .شكراً لكم على هذه الفرصة للمشاركة. مستوى عال من الحكومات لحل هذه المسألة
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سوف أطلب من السفيرة فونسيكا من البرازيل، . كان هذا أقل من دقيقتين. أنا ممتن لكم جًدا : إد فايزي

 هناك العديد من الناس قاموا بالتحدث عن. والتي ربما كان ينبغي أن أدعوها في وقت مبكر

NETmundial .ر . لذا سوف يكون رائًعا أن نسمع ما لديه ليقوله، إذا كان من الممكن دعوته

 .أنا أدعو الناس بعشوائية قليال فقد ال يكونوا مستعدين

 

دعوني أوالً أتوجه بالشكر لكم ولحكومة المملكة المتحدة . شكًرا. شكًرا سيدي الرئيس : بنديكيتوفونسيكا فيلهو

وكما قلتم، بروفيسور فيرجيليو الذي كان رئيًسا . هذا االجتماع على تنظيمICANNو

سوف يتحدث بشكل مكثف حول هذا في جلسة الظهيرة لذا لن أطيل في   NETmundialلـ

وإعالن الحكومة  ICANNأود اإلشارة إلى القضايا التي في أيدينا، وهي انتقال . هذا الشأن

ل، مثل العديد من الحكومات األخرى في القاعة، هذا أوالً لتعيين أن حكومة البرازي. األمريكية

لذلك، نحن سعداء جًدا باإلعالن الذي أدلت . كنا نعبر عن هذه الرغبة لفترة طويلة. أمر تاريخي

فنحن أكثر من سعداء . به الواليات المتحدة كما قال أحدهم، شجاع وفي الوقت المناسب

نعتنق تماًما المعايير التي، دعوني أقول، القواعد نحن . للمشاركة في هذه العملية بطريقة بناءة

نحن ال نعتقد أن أي حكومة . لذلك فنحن مرتاحين لذلك. األساسية التي بموجبها كنا نعمل هنا

ينبغي أن تشعر بالتحدى من حقيقة أن واحدا من اإلجماع حول هذا التمرين هو أنه ينبغي أن 

دها واحد من أصحاب المصلحة، سواء كان ذلك يكون هناك العديد من أصحاب المصلحة ال يقو

 .الحكومة أو القطاع الخاص، أو أي من المجتمعات ولكن جميع األطراف العاملة معا

كانت الدعوة لهذه الفترة االنتقالية،  NETmundialأحد األِياء المحددة جًدا التي انبثقت عن 

بطبيعة الحال، مع االعتراف . ICANNوهذه العملية االنتقالية، لتتجاوز ما يسمى مجتمع 

والمنظمات المرتبطة بها، ومنظمات الدعم واللجان، في  ICANNبالدور الفريد الذي تقوم به 

هذا المعنى لضمان فعالية أنه في نهاية العملية نخرج بنتيجة فعالة، من شأنها أن تعزز من 

الدعوة لهذه  NETmundialالفعالية واالستقرار، واألمن، ولكن في نفس الوقت جعلت 

ونحن نعتقد أنه من المهم للغاية للنتائج لكي ينظر إليها على أنها . المجتمعات التي سوف تتوسع

شرعية، هي أن يتبناها المجتمع الدولي بأسره والتفكير في الحكومة ألن هذا اجتماع حكومي 

علمون، فإن كما ت. وأعتقد أن هذا التحدي صحيح خاصة فيما يتعلق بالحكومات. رفيع المستوى

، والذي يمكن أن ينظر إليها على أنها ذراع مجتمع GACالعديد من الدول ال تشارك في 

ICANN  من الحكومة، لذلك نحن نعتقد أن هناك أهمية خاصة في توسيع هذه العملية وتحفيز

في هذا المعنى، نحن نتفق حقا مع ما قيل من قبل كوريا . المشاركة من جانب حكومات أخرى
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الصدد، ونحن سعداء جًدا بالطريقة التي تم بها تنظيم هذه العملية، الشاملة، وهذه هي  في هذا

الشفافية، ونحن نشجع ذلك حيث سيتم اتباعه في جميع أنحاء هذه العملية، مع توضيح أن 

تبقى مفتوحة للمشاركة، حتى من أولئك الناس الذين لن يكون في هذا الفريق  -القنوات سوف 

شكًرا . ا ستفتح لمشاركة المشاركين اآلخرين حتى تتجاوز تلك المجتمعاتالتوجيهي لكنه

 .جزيالً 

 

وبسرعة، ألن الجميع . اآلن سوف أطلب من تورستاين أولسن من النرويج. شكًرا جزيالً . شكًرا : إد فايزي

فمن المقرر أنكم جميًعا  اآلن خالي من الحاجة لشكر أي شخص في هذا المؤتمر، حسًنا؟

. ثانية إضافية لتوضيح وجهة نظركم 15وجودكم هنا وسوف تحصلون على ممتنون ل

 .تورستاين

 

 .أشكرك سيدي الرئيس. شكًرا : تورستاين أولسن

 ]ضحك [ 

ترحب النرويج بهذه المبادرة . على الرغم من ذلك، سأحاول أن آخذ نيلي، كونها قصيرة جًدا

لمجتمع أصحاب   DNSقة الجذر لـمن الحكومة االمريكية لنقل مسؤولية اإلشراف على منط

 .DNSومع ذلك، سوف تؤكد أنه ال بد من الحفاظ على أمن واستقرار . المصلحة العالمي

أيًضا النموذج الجديد . نقطة أخرى نود اإلشارة لها هو أنه يجب ضمان المساءلة المناسبة

  .ال يهدد السالمة الوطنية لنطاق المستوى األعلى لرمز الدولة DNSإلشراف 

وإلنهاء مداخلتي القصيرة، تلتزم النرويج بالعمل مع المجتمع لتحديد أفضل الحلول خالل عملية 

 .شكًرا. هذه الصفقة

 

 .فتفضلي بالحديث. أعلم أنك ممتنة لكونك هنا. السيدة كولين، من أستراليا. نجمة ذهبية للنرويج : إد فايزي
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صحاب المعالي والوزراء ونواب الوزراء، السيدات مساء الخير، أ. شكرا سيادة الرئيس : ماريان كولن

والسادة، ترحب أستراليا بإعالن حكومة الواليات المتحدة حول انتقال وظيفة الرقابة على 

فنحن داعمين بقوة لنموذج أصحاب المصلحة . للمجتمع أصحاب المصلحة IANAوظائف 

حققت نجاًحا كبيًرا في دفع  GACنحن نعتبر أن . المتعددين ودور الحكومات في هذا النموذج

، بما في ذلك تطوير سلسلة شاملة من ICANNأجندات السياسة العامة في إطار عمل 

وكانت إحدى نقاط القوة الرئيسية . الجديدة الحساسة gTLDالضمانات السياسة العامة لنطاقات 

مكنا، قدرتها على نقل وجهة نظر إجماع جميع الحكومات، وحيث أن ذلك لم يكن م  GACلـ

لنقل مجموعة كاملة من وجهات النظر واالعتبارات السياسة العامة إلبالغ المداوالت لـ 

ICANN . 

في إدارة مهام اسم   NTIAكما أشار مساعد وزير ستريكالند، إلى الدور التعاقدي المركزي لـ

ر مظلة نطاق اإلنترنت لديه في ممارسة بلغت أكثر قليال من االحتفاظ بقوى االحتياطي، وتوفي

في هذا السياق نرى إعالن حكومة الواليات المتحدة كجزء . من األمن والثقة لمجتمع اإلنترنت

 . من التطور الطبيعي في عولمة هياكل إدارة اإلنترنت

وتعتبر أستراليا أنه من المهم أال يحل محل دور حكومة الواليات المتحدة دور رمزي إلى حد 

وال سيما أنه من األساسي أن الهندسة . داع للمضي قدًماكبير مع هيكل مرهق أو معقد دون 

المعمارية وإدارة الفضاء اإللكتروني العالمي ال تزال خالية من هيمنة الحكومة أو السيطرة 

وتتطلع أستراليا إلى المشاركة في تعاون وثيق مع جميع أصحاب المصلحة في هذه . عليها

 -كون التركيز الرئيسي على ضمان أن هناك في حين يجب أن ي. القضية لوضع نموذج مناسب

القوية  IANAو  ICANNيجب ضمان وجود ترتيبات المساءلة والشفافية المناسبة لـ

والمستدامة والقادرة على التطوير وتتطور مع مرور الوقت، فمن األهمية بمكان أن نحافظ على 

 .شكًرا. التقدم للجدولة وأننا ال نفوت هذه الفرصة الفريدة

 

 .أود أن اطلب التكلم من السيد بيترسن من الدنمارك. شكًرا جزيالً  : فايزيإد 

 

وشكًرا للواليات المتحدة التخاذ هذا القرار الذي نعتقد أنه جاء في الوقت المناسب جًدا . شكًرا : فين بيترسن

لية نعتقد انه من المهم جدا إعطاء إشارات مسؤو. لجمعية اإلنترنت العالمية IANAلنقل وظيفة 

 .أكبر لنموذج أصحاب المصلحة
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ونحن نؤيد أيضا أن هناك عولمة لكل مؤسسات إدارة اإلنترنت تحت نموذج أصحاب  

المصلحة، لكننا ما زلنا نعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا األمن واالستقرار في اإلنترنت وأيضا 

. ي إطار القيم الديمقراطيةأن اإلنترنت ال يزال هو اإلنترنت الحر والمفتوح والذي هو إداري ف

نعتقد أنه اقتراح مثير لالهتمام االقتراح الذي ظهر أيًضا أن االلتزام اإليجابي يمكن النظر إليه 

للدنمارك، ونحن نعلق كثيًرا على نموذج أصحاب المصلحة المتعددين . بطريقة الدولية والعولمة

من األولوية الرئيسية بالنسبة لنا  .ولكن ما زلنا نعتقد أنه يمكن تعزيزها وصقلها ICANNفي 

لدينا من الدنماركوضعنا . تأمين آلية فعالة للمساءلة وأيًضا فحص وموازنة وآلية التعويض

وآخرين في  ICANNالكثير من لجهد في فريق عمل المساءلة، والزلنا مستعدون للعمل مع 

نحن نزيد . ا مقعدين فقطالحكومات له. نحن نتطلع بشغف إلى عملية لجنة التتويج. هذا الشأن

ولكن ما هو مهم بالنسبة لنا هو أنه عندما . ربما يكون هذاشيء يمكن أن ينعكس. GACمن 

شكًرا . رًدا على ذلك GACتكون المسودة النهائية جاهزة، سوف تصل إلى جلسات الحكومة و

 .جزيالً 

 

 .السيد ميتزجر من سويسرا. شكًرا جزيالً  : إد فايزي

 

وحكومة الواليات  ICANNأود أيضا أن أعرب عن امتنان سويسرا أن . شكًرا سيادة الرئيس : فيليب ميتزجر

والرقابة، وبطبيعة الحال سوف نأتي إلى بيان أو إعالن  ICANNالمتحدة ملتزمون بعولمة 

النقطتان . لمجتمع اإلنترنت العالمي IANAلبدء عملية تهدف إلى نقل اإلشراف على وظائف 

فعل أن أؤكد عليهما، بعد أن استمعت خاصة إلىمندوب كوريا، هي الوقت من اللتان أردت بال

هي من األهمية األساسية لعمل  IANAأعتقد أن الرقابة على . جهة والتوعية من جهة أخرى

اإلنترنت حيث ينبغي لنا صياغة العملية والنتيجة الفعلية بعناية فائقة، وبطبيعة الحال بطريقة 

أنا ربما أكون ممزًقا قليالً . لكن ينبغي أن يستغرق وقًتا. ميع قد ذكر ذلكشاملة، وأعتقد أن الج

قد يبدو ذلك مريًحا جًدا . ، أعط الوقت للوقت)يتحدث بلغة غير اإلنجليزية(بين المثل الفرنسي 

بالنسبة للبعض، وعلى الجانب اآلخر، إذا كنت مساهَما أكثر حرًصا على هذه العملية، فقد تريد 

وأعتقد أن ما نحتاج إليه في النهاية من المحتمل أن يكون شعوًرا . ا من اإللحاحأن ترى نوعً 

 .واقعًيا لالستعجال، إذا جاز لي تسميته بهذا
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وأعتقد أنه من األهمية بمكان أن يكون النقاش حول هذا التحول . والنقطة األخيرة هي التوعية

ا أيضا هذه العملية في محافل ، أن وجودنا هنا اليوم وأننا ناقشنICANNيتجاوز مجتمع 

 .أخرى، وال سيما منتدى إدارة اإلنترنت

 

 .السيد ميالشيفسكي من روسيا. شكًرا جزيالً . هذا رائع : إد فايزي

 

أصحاب السعادة والضيوف الكرام، ألكون مختصًرا، اسمحوا لي أن أتكلم . شكًرا سيدي الرئيس : إيغور ميالشيفسكي

 .سماعات الرأسالرجاء استخدام . بالروسية

اليوم، جنًبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، نحن نشارك في المناقشة الموضوعية جًدا حول إدارة 

. هناك تحديات اجتماعية وتحديات تقنية، تحديات تشغيلية من حيث التحديات التقنية. اإلنترنت

هناك العديد . ردنحن نرى تناقًضا بين اإلنترنت المركزي والوظيفة المركزية في إدارة الموا

من التهديدات ألمن اإلنترنت اليوم، ونحن بحاجة إلى آليات حقيقية للمساءلة والشفافية في إدارة 

يجب عليهم النظر في المقام األول على المستفيدين  -من حيث أدوات السياسة، لديهم. اإلنترنت

بحاجة لتحسين الثقة في هذه التحديات تملي علينا أننا . النهائيين واحترام الحقوق والحريات

 .إدارة اإلنترنت من جانب جميع أصحاب المصلحة ودور كل منهما

نحن نعتقد أنه من الضروري أن يكون لدينا العديد من الخطوات لتقسيم المهام الحرجة في إدارة 

كما أننا أيًضا بحاجة . اإلنترنت، لتحديد السياسات العالمية من حيث معرفات اإلنترنت الفريدة

ى النظر في الوظائف اإلدارية على حدة من حيث اعتماد سجالت اإلنترنت، وهلم جرا، إل

هذه الوحدات تتبع  -ووظائف مراقبة تخصيص الموارد الحرجة في اإلنترنت والتحكم في ذلك 

 . السياسات الثابتة

منطقة الجذر، ودعم  IANAمن حيث الوظائف التقنية، نحن بحاجة إلى النظر إلى وظائف 

وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة لضمان وجود آليات المساءلة في جميع . قة الجذر وغيرهامنط

وجميع االقتراحات التي تم . هذه الوظائف، بما في ذلك المراقبة ومراجعة الحسابات الخارجية

هو لماذا ال نسعى لبناء نموذج، . طرحها من قبل الخبراء، ولدي سؤال لسيادة الوزير ستريكالند

من حيث فصل من الموارد الحيوية في  -اضح، حيث سيتم فصل هذه الوظائف، ونموذج و

 .شكًرا. إدارة اإلنترنت
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ما سأقوم به هو أنني سوف أطلب من . أعتقد أن الري يميل للرد، ولكنني أن أدعه يقوم بذلك : إد فايزي

من الري أن  وزير إيران، السيد أراستيه، ثم وزير مصر السيد العاللي، التكلم ثم سوف أطلب

 --يتكلم باختصار 

 

 .يمكننا التحدث في القاعة : الري ستريكلينغ

 

على . ربما يرغب اآلخرون في االستماع إلى ردك على العام الري. سوف يتحدثون في القاعة : إد فايزي

 .لن آخذ المزيد. وهؤالء هما آخر متحدثين، إيران ومصر. أي حال، السيد أراستيه من إيران

 

السيد الرئيس، في نهج أصحاب المصلحة . مساء الخير عليكم جميًعا. شكراً سيدي الرئيس : راستيهكافوس أ

حقوق والتزامات . المتعددين هناك حاجة إلى التحديد بوضوح دائرة نهج أصحاب المصلحة

وشرعية كل من هذه الدوائر، وعلى وجه الخصوص، قدم كل دائرة انتخابية يحتاج إلى مزيد 

يحتاج إلى أن يرفق مع المساءلة إلى الكيان  IANAانتقال اإلشراف على وظيفة . من التوضيح

 . ICANNأوإعادة هيكلة  ICANNالذي حل محل ذلك، ما إذا كان سيكون 

حاليا، . بشأن المساءلة نفسها، هناك حاجة لفصل السياسات وصنع السياسات، وتنفيذ السياسات

 . ون عليك تبيين ذلكهذه الثالثة مختلطة تماما حتى عندما يك

مع احترام دور في الحكومة في مستقبل تدويل اإلنترنت أو اإلنترنت العالمي، نحن بحاجة إلى 

 . النظر بعناية في المسألة، وربما ترقية دور الحكومة من الحالة االستشارية إلى الحالة المناسبة

جموعة التنسيق من أجل االنتقال م -أخيًرا، وليس آخًرا، فإن دور الحكومة في المجموعة الثانية 

وفريق العمل على المساءلة يحتاج إلى الزيادة من االثنين المدرجة حاليا في الهيكل لتصل إلى 

شكًرا . الحد األدنى من خمسة من أجل تحقيق تمثيل معقول والمشاركة على نطاق أوسع

 .لكم جزيالً 
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واآلن السيد العاليلي من . ولكنها كثير لهذه النقطة شكًرا على هذه المساهمة القصيرة الممتازة : إد فايزي

 .مصر المتحدث األخير

 

 IANAووظيفة  ICANNفقط أود أن أؤكد على أن مصر كانت تدعم عولمة . شكراً، لمعاليك : هشام العاليلي

مارس بنقل اإلشراف على  14في  NTIAتماشًيا مع ذلك، نحن نرحب بإعالن . لسنوات عديدة

 .ى مجتمع اإلنترنت العالمي ألصحاب المصلحة المتعددينإل IANAوظائف 

 . أيًضا، مصر تدعم المباديء العامة األربعة القتراح االنتقال كما حددها اإلعالن

وقد تطور اإلنترنت في مصر من خالل العمل التعاوني من القطاع الخاص، واألوساط 

التي تمكن من االبتكار، والنمو،  وبالتالي، تدعم مصر بيئة اإلنترنت. األكاديمية، والحكومة

وتمكين الفرد الذي ال يمكن تحقيقه إال من خالل نهج أصحاب المصلحة المتعددين إلدارة 

وبالتالي، فإننا نتفق مع الرأي القائل بأن النموذج المتوخى يجب أن يكون بين . اإلنترنت

 . الحكومات أو بقيادة الحومة فقط

وشفافة وشاملة، وتصاعدية لتطوير خطة انتقالية ألصحاب وتؤمن مصر بوجود عملية مفتوحة 

ونحن نعتقد أنه من المهم التأكد من أن العملية تمتد إلى . المصلحة المتعددين في جميع المراحل

عالوة . وتصل إلى مجتمعات اإلنترنت وخاصة في البلدان النامية ICANNأبعد من مجتمع 

للعملية أن تأخذ في االعتبار المدخالت المقدمة على ذلك، ينبغي أن يكون واضحا كيف يمكن 

ينبغي أن يتاح للمجتمع الفرصة لرؤية ومراجعة المسودة . من خالل محافل أخرى عموما

 .النهائية قبل أن يتم اإلعالن عنها

وعالوة على ذلك، نعتقد أن هناك حاجة لمزيد من الوضوح بشأن تقييم االقتراح المقدم أيضا 

 . في لجنة التنسيق GACاألعضاء لممثلي إلضافة المزيد من 

مهم جًدا لمناقشة عملية انتقال  ICANNأخيًرا، ترى مصر أن النقاش حول تعزيز مساءلة 

IANA . ونحن، بالتالي، نشير إلى دمج العمليتين في النهاية قبل وضع المقترح النهائي النتقال

 .شكًرا. IANAاإلشراف على وظيفة 
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نت مختصرة جًدا بشكل يستحق الثناء ومحددة، سوف أدعو وزير قطر للكالم ألن مصر كا : إد فايزي

 .لديه وقت قصير جًدا جًدا، ألن الناس يستعدون لتناول الغداء الخاص بهم. ولكن

 

 .سأكون موجًزا : حصة سلطان الجابر

 

 .عفًوا. هي : إد فايزي

 

ونحن نؤيد جدول أعمال الحكومة األمريكية لنقل . ةقطر تود شكر الحكومة األمريكي --أود فقط  : حصة سلطان الجابر

 -وظيفة الرقابة لهيئة األرقام المخصصة لإلنترنت إلى أصحاب المصلحة المتعددين العالميين

 . لحظة لتقييم وإدارة اإلنترنت ICANNمجتمع أصحاب المصلحة المتعددين وتدويل وظيفة 

من شأنه الحفاظ على الوظيفة الحرجة  أيضا، نحن نتطلع لنموذج اإلدارة الجديد هذا الذي

األساسية لإلنترنت والتي ينبغي أن تكون عالمية وشفافة وأصحاب المصلحة المتعددين، وخالية 

 .من التحكم من حكومة واحدة أو كيان تجاري

بغض النظر عن القطاع الذي جئنا منه سواء كان حكومة، أو هيئة أو تقنية أو اجتماعية، 

لينا جميعا العمل مًعا، ليس فقط للحفاظ على الوضع الحالي لإلنترنت ولكن وأكاديمية، يجب ع

أيضا على المضي قدما للحفاظ على اإلنترنت مفتوًحا وآمًنا، وينبغي أال يكون هناك غزو 

 .شكًرا. لخصوصية جميع المستخدمين

 

وسوف . ورة تنتهي بالفعلفي الواقع، هذه الد. اآلن وصلنا لنهاية هذه الدورة. شكًرا جزيالً  : إد فايزي

ال أدري ما إذا كان نيجل . أطلب من الري ستريكلينغ باختصار شديد أن يقدم نقطتين في الرد

وبعد . يجب علي المغادرة للقيام ببعض األعمال الحكومية. سوف يقدم نقاط في التدير المنزلي

بب اكتئاب ذلك، سوف تحرمون لألسف من صحبتي ظهر اليوم، وهو ما أعلم أنه سوف يس

 .الري. ولكنني أردت فقط أن أحذركم وأعدكم لذلك مسبًقا. شامل
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وجوابي سيكون ببساطة أنه بمجرد . أود الرد على سؤال إيغور. سأتكلم بشكل مختصر للغاية : الري ستريكلينغ

يبدو أن . إجراء إعالننا، حولنا ذلك إلى مجتمع اإلنترنت العالمي لتحديد كيفية المضي قدما

 .حك معقول جًدا، وأريد أن أحثكم على جعله في هذه العملية للنظر فيهامقتر

 

 .نيجل هل تود أن تقدم بعض النقاطحول التدبير المنزلي. شكًرا جزيالً لك الري : إد فايزي

 

الغداء لرؤساء الوفود في الدول . وشكًرا جزيالً لكم على هذه الجلسة. شكراً لك معالي الوزير : نيجل هيكسون

 . من الفندق في المطعم هناك  23، في الطابق الـIGOلذا فرؤساء الوفود ورؤساء .  23الـ

 . ونريد أن نرى الجميع يذهبون إلى هناك ومن سيعودون إلى هنا في خالل ساعة واحدة

لذا . وبالنسبة ألولئك الذين يراقبون المقاعد، نحن في طريقنا إلعادة ترتيب المقاعد في األجنحة

 .شكًرا جزيالً . قائبكم وغيرها من األشياء معكميرجى أخذ ح

 

دولة ومتحدثين  15تمكنا من الحصول على . استمرت هذه الجلسة أكثر من ساعة. شكًرا جزيالً  : إد فايزي

 . شكًرا لكم على االختصار والدخول في النقاط المحددة. مثل الري وتريزا

 

 ) استراحة الغداء(

 

 

 



 AR اجتماع حكومات رفيع المستوى -لندن 

 

   109من  49صفحة 

 

 .كم االنتقال التخاذ مقاعدكم، حتى نتمكن من بدأ جلسة ما بد الظهيرة اليومربما يمكن. حسًنا : سو أوين

 .أريد أن أبدأ هذه الجلس في خالل دقيقة واحدة من فضلكم

أنا السكرتير الدائم لوزارة . أنا اسمي سو أوين. مرحًبا بكم مرة أخرى بعد استراحة الغداء

ة وأنا سوف أقوم برئاسة هذه الجلسة بينما الثقافة واالعالم والرياضة هنا في المملكة المتحد

ولكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه سيعود في االجتماع . غادر إد فايزي لبعض األعمال البرلمانية

 .الذي سوف ينتهي في خالل ساعة أو ساعة ونصف

 .لذا لن تضطروا للبقاء معي بقية اليوم

، حتى GACاالستشارية الحكومية، لذلك أود أن أسلم القيادة اآلن إلى هيذر، رئيس اللجنة 

، وبوجه خاص، كيف ICANNيمكنها أن تصف دور الحكومات في نموذج أصحاب المصلحة 

مع نظرة سريعة إلى الوراء على مدى  ICANNفي عملية وضع سياسة  GACتساهم 

حيث وصلت العضوية  GACالسنوات األربع الماضية برئاستها ونظرة إلى األمام لتعزيز 

من الحكومات واألراضي المخصصة فضال عن المنظمات  140ما يقرب من اآلن إلى 

، وبعض الدول التي منها أنا مسرور GACالحكومية الدولية التي انتخبت لتكون مراقبين على 

 .حسًنا هيذر، الميكروفون إليك. لرؤية تتمثل في اجتماعنا اليوم

 

 .لك جزيل الشكر على هذه التقديم : هيذر درايدن

ود أن أبدأ ظهر هذا اليوم من خالل التحدث قليال عن اللجنة االستشارية الحكومية التابعة لذلك أ

 .GAC، أو كما نسميها، ICANNلـ 

وأعتقد أن نقطة بداية . وهي منظمة كان لي شرف رئاستها على مدى السنوات األربع الماضية

صورة دوريان غراي، في . أو على األقل ما يقولونه GACجيدة هي ما يراه اآلخرون حول 

قال أوسكار وايلد هناك شيء واحد فقط في العالم أسوأ من أن يتم الحديث عنك وهو أال يتم 

 .الحديث عنك

 .في المستقبل المنظور ICANNومع تجمعكم اآلن، ال يوجد خطر لذلك مع 
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، هناك ICANNوتماما كما أنه ال يوجد نقص في األشخاص الذين يعانون من اآلراء حول 

 .GACن الكثير من التركيز أكثر من المعتاد حول دور وعمليات اآل

وال يملك ما يكفي من النفوذ،  GACقد انتقل من  ICANNال يبدو أن التعليق في مجتمع 

يمكن أن ينظر إلى هذا على أنه تقدم من وجهة نظر . تتمتع بنفوذ أكثر من الالزم GACربما، 

 .GACالكثيرين في 

 .وما أنجزته GACحدث اليوم عن كيفية عمل ولكن أنا أريد أن أت

في القيام بذلك، أريد أيضا أن أتحدث بشكل عام . هناك قصة إيجابية وبناءة تستحق أن تروى

مع الحكومات والهيئات الحكومية  ICANNتشارك . ICANNعن دور الحكومات في نموذج 

 .ألسباب وجيهةوهي تفعل ذلك . GACالدولية في نواح كثيرة، بما في ذلك من خالل 

وأيضا لماذا  GACإلى  ICANNوأود أيضا أن أقدم بعض األفكار حول لماذا تحتاج 

 .هناك أسباب لكليهما. GACالحكومات بحاجة إلى 

في عام  ICANN، فإنه يعود إلى تشكيل ICANNلذلك، من حيث دور الحكومات في نموذج 

أنا لن أشير إلى أن الحكومات في  .عندما أيد عدد من الحكومات بحذر النموذج الجديد 1998

ذلك الوقت كان لها فهم ثابت لنظام اسم المجال؛ ولكن العديد أدرك أن البنية التحتية لإلنترنت 

تتطور، وأن معاييرها وإدارتها والتي يجري بناؤها من أسفل إلى أعلى وليس من أعلى إلى 

 .على األقل المحاولةأسفل، وكان ذلك نوع جديد من هيئة التنسيق العالمي يستحق 

مباشرة مع الحكومات منذ األيام األولى في قضايا مثل تفويض وإعادة  ICANNشاركت 

تمت إدارة بعًضا من ذلك من . تفويض نطاقات المستوى األعلى لرمز الدولة أو رموز الدول

لح قبل السلطات الحكومية، والبعض اآلخر من قبل الهيئات التقنية أو األفراد، وبعض المصا

 .التجارية الخاصة، والتي في بعض األحيان يمكن وصفها بأنها ترتيبات ملونة

. من خالل هذه القضايا مع الحكومات الوطنية ومجتمعات اإلنترنت المحلية ICANNعملت 

المعروفة باسم منظمة األسماء الداعمة  ICANNواليوم لدينا منظمة دعم قوية في إطار 

 . ccNSOألسماء رموز البلدان أو 

من خالل  ccNSOأحد الطرق التي يتجلى فيها هذا التعاون بين اللجنة االستشارية الحكومية و

 .تحديد إطار عمل يستند إلى مبادئ مسألة التفويض وإعادة تفويض رموز البلد
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فترة وجيزة، ولكن الحظوا أن لديها صالحيات  GACوسوف نتحدث أكثر عن خصوصيات 

 .ICANNعلى جوانب السياسة العامة ضمن مسؤوليات  ICANNواسعة لتقديم المشورة لـ 

على  ICANNاليوم تلعب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية دورا رئيسيا في نموذج 

 .عدة مستويات

القناة الرئيسية للمشاركة تجري من خالل المشاركة الجماعية والمنسقة من الحكومات عبر 

GAC .ل التجمعات المتخصصة حيث نرى وكاالت إنفاذ ولكن أيضا على نحو متزايد من خال

 .ICANNالقانون تريد أن تأخذ أهمية خاصة في المسائل الداخلة في نطاق اختصاص منظمة 

خاصة وجود  ICANNفي الواقع، لماذا تتطلب لوائح  ؟GACإلى  ICANNفلماذا تحتاج 

  اللجنة االستشارية الحكومية؟

ية الحصول على وجهات نظر السياسة العامة عن ترى أهم ICANNالسبب الرئيسي هو أن 

 . وفي العالم الحقيقي هذا يعني أن الطريقة التي تراهم الحكومات بها هي لألفضل أو لألسوأ. أنشطتها

سوف تدرك أنها تحصل  ICANNأعتقد أن . هناك أيًضا مشكالت على مستوى العمل العملي

الذين  GACمستوى العمل المتخصص في  على فائدة كبيرة من االنخراط مع المسؤولين على

مجموعة أخرى من المتابعة للقضايا المعقدة مثل . هم على دراية بقضايا نظام اسم النطاق

الجديدة يمكن أن تساعد فقط، وخصوصا عندما يتم رسم سياسة  gTLDالضمانات لحقول 

 .واسعة وخبرة تنظيمية عليها

في  ICANNمن خالل مساعدة  ICANNتضيف قيمة حقيقية لعمل  GACوأخيرا، فإن 

وهذا يعني تحديد المرحلة المبكرة لمثل هذه القضايا بدال . استباقها على قضايا السياسة العامة

هذا ال يزال عمل جار العمل به، ولكنه ما زال عمالً . من مجرد رد فعل في مراحل الحقة

 .مستمراً 

ضوحا هو أن يكون هناك صوت السبب األكثر و ؟GACإلى  IGOفلماذا تحتاج الحكومات و

ويتعزز هذا االرتباط المباشر بالمجلس من . ICANNمشترك يسمع مباشرة من قبل مجلس 

وإذا لم يمضي المجلس قدًما . أن تؤخذ بعين االعتبار GACخالل اللوائح التي تتطلب مشورة 

 .في ذلك، ألسباب توضح للجمهور، وبذل الجهد لتسوية الخالفات

حكومات الوصول إلى عمليات صنع السياسات في مجاالت أخرى من لل GACكما قدمت 

على الهياكل  GACويشمل هذا منظمة دعم األسماء العامة التي تعمل معها . ICANNمجتمع 
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الرسمية وتبادل المعلومات ومنظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان، والتي سبق أن 

 .الناجح مًعا أشرت إليها، حيث كان هناك تاريخ من العمل

لديها مصلحة مشتركة في تحديد المرحلة المبكرة من قضايا  ICANNكل من الحكومات و

وال أحد يريد أن تتطور القضايا من خالل التفاعل وسوء الفهم في وقت متأخر . السياسة العامة

والتجارب الحديثة تخبرني أن هذا هو الشيء الذي هو إلى حد كبير في جوهر . من العملية

 .يعمل مع الحكومات ICANNعل نموذج العمل هنا في ج

لتكون سباقة والعمل بشكل تعاوني لتطوير  ICANNأفضل آلية للحكومات في  GACيوفر 

أنها مرنة وشفافة، ومورًدا . أفضل النتائج التي تلبي احتياجات جميع أصحاب المصلحة

 .على حد سواء ICANNللحكومات و

يمكنك أن تأتي لترى بنفسك أثناء وجودك في لندن  عمالها؟التوجه نحو أ  GACكيف يمكن لـ

حيث أن االجتماعات مفتوحة للجميع بصرف النظر عن وضع اللمسات األخيرة على ما نسميه 

 .، والذي هو وثيقة التفاوض التي ننتجها في كل لقاءاتناGACبيان 

ها في المحافل مفتوح للحكومات الوطنية واالقتصادات المتميزة المعترف ب GACعضوية 

الدولية وعادة بصفة مراقب، والمنظمات متعددة الجنسيات الحكومية، والمعاهدات، والسلطات 

 .العامة

العضوية مفتوحة دائما، . نحن ننمو. مراقبا 31و  GACعضو من أعضاء  141وهناك حاليا 

 . واالنضمام يتطلب الحد األدنى من الشكليات

وجها لوجه، ويقام هذا بالتزامن مع اجتماعات  في االجتماعات GACويتم معظم عمل 

ICANN ثالث مرات في السنة. 

ويوجد حاليا عدد . ويتم العمل أيضا فيما بين الدورات، وكثير منه من خالل مجموعات العمل

 . GACقليل من ذلك في 

وهذا هو في . على أساس توافق اآلراء GAC، تعمل ICANNألغراض مشورتها إلى 

 .GACالرئيسية في الحقيقة القوة 

 GACوتتلقى . في شكل البيان الذي ذكرته للتو GACوتصدر هذه المشورة عادة من قبل 

ودعم األمانة الكامل من شركة التعاقد، ومجموعة  ICANNالدعم اإلداري من موظفي 
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في أن تكون  GACتعكس رغبة  ACIGوهذه المشاركة من . التطوير المستمر األسترالية

هذه المشاركة من خالل  GACدعمت . ICANNستقالل في عملها من على درجة من اال

 .GACالدعم المالي من عدة بلدان أعضاء في 

عاما الماضية من تجربتها، هناك قائمة ال بأس  15على مدى الـ  GACمن حيث ما حققته 

 .وسأذكر بعض من هذه اإلنجازات هنا. بها

وأعتقد أن ما يرتبط . ى األعلى لرمز الدولةمباديء تفويض نطاق المستو -لذلك أنا ذكرت أن 

بذلك كان مقدمة الكتابة غير الالتينية أو أسماء النطاقات الدولية في شكل رموز البلد، والذي 

 . كان تطورا كبيرا بالنسبة لكثير من الحكومات

من حيث نوعية ضمانات نطاق المستوى األعلى العام الجديد، البرنامج الحالي الجاري في 

ICANN وفيما يتعلق بذلك، أعطيت اللجنة االستشارية . واسع، يحتوي على العديد من القضايا

الحكومية دوًرا خاًصا جًدا للعب، والتعليق على البرنامج، والقواعد، ونطاقات المستوى األعلى 

على ضمانات لبرنامج  GACنصيحة  ICANNلذلك قبلت . الحساسة جزء ال يتجزأ من ذلك

وشملت هذه قضايا حماية المستهلك، واعتبارات إنفاذ القانون، . ى األعلى هذهلنطاقات المستو

وأكدت . وكانت تلك من البلدان والمناطق النامية. والحاجة لدعم التطبيقات المستندة إلى المجتمع

 .هذه النصيحة على المصلحة العامة بدالً من المصالح التجارية فقط

وهذا ما حدث خالل . خرى التي يمكن أن نقدمهاباإلضافة إلى ذلك، ذكرت المشورة األ

المخاوف بشأن مجموعة معينة من السالسل  GACاالجتماعات األربع الماضية حيث تناولت 

وقد . وهذا يشمل أسماء ذات داللة جغرافية وثقافية ودينية. التي تم اقتراحها كجزء من البرنامج

من حيث . GACالتي قدمت من قبل استجاب المجلس عموما بشكل إيجابي وبناء للمشورة 

لتلقي إحاطات حول المسائل المتعلقة بـ  GACالتوعية وبناء القدرات، لدينا فرصة في 

ICANN . ولقد كان لدينا الدعم المتاح لنا منICANN  في شكل تمويل السفر للبلدان النامية

وأن يكون فعاالً  GACومكنت هذه كل منا لزيادة عدد أعضاء . والترجمة الشفوية والتحريرية

 .في عملنا

الكثير  GACمن حيث النهج المتبعة في المساءلة والشفافية، هذا مجال آخر حيث كان لدى 

وسمعنا اليوم . ICANNللمساهمة به وقدرا كبيرا من الخبرة للمساهمة في هذه المسائل في 

 . ICANNبالفعل أن هذا ال يزال يشكل الدافع الرئيسي للحكومات فيما يتعلق بـ
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أن تتطور معها، وليس بعيدا  GACويجب على . ICANNلذلك، من أجل المستقبل، تتطور 

 .عن ذلك

الجولة الحالية من المناقشات حول إدارة اإلنترنت تنطوي بوضوح على أكثر بكثير من مجرد 

وفي الواقع، ينبغي . العبا رئيسيا في هذه المناقشات ICANNومع ذلك، فإن . ICANNمهام 

. داخل هذا المناخ الحالي أمر بالغ األهمية على نحو مضاعف GACلذا فإن دور . أن تكون

للحكومات مقعًدا على طاولة حيث الحكومات هي األقدر على التأثير في المسائل  GACتوفر 

على سبيل المثال، فإن المنظمات الفنية األخرى لإلنترنت ليس . المتصلة بمهام تقنية اإلنترنت

وهكذا يوفر هذا نقطة اتصال جيدة للحكومات للتعامل مع . ستشارية الحكوميةلديها اللجنة اال

 .هذه المسائل

حالًيا كيف سوف تشارك في اثنين من القضايا ذات الصلة بوضع مقترح انتقال  GACتدرس 

أستطيع أن أقول إن . ICANNوتعزيز مساءلة  IANAإشراف الحكومة األمريكية على مهام 

ولديهم الدافع، وعلى استعداد لتقريب وجهات نظر حكوماتهم للتأثير مهتمون،  GACأعضاء 

لديها سجل ممتاز اإلنجاز وجدول أعمال  GACومع ذلك، في حين أن . على هذه القضايا

اسمحوا لي أن أسجل مذكرة . مشغول حالًيا، ال يمكن أن يؤخذ المستقبل كأمر مفروغ منه

وأحد . ية الممكنة التي من شأنها أن تكون عكسيةهناك بعض السيناريوهات المستقبل. تحذيرية

، ال تقحم نفسها في عمليات حول ICANNأكثر بعًدا من  GACاالحتماالت هو أن تصبح 

ذات الصلة أكثر  GACمع مرور الوقت أصبحت . المنظمة، وأصبحت أكثر تركيًزا داخلًيا

 .، وليس أقل ICANNلـ

وهذا يعني . للسياسة العامة وسيتم تعزيزه، وليس تبديدههذا التقارب يؤدي إلى نتائج إيجابية حقا 

وموظفي الدعم لدينا في وضع الوقت والجهد في التعامل مع  GACالعمل الجاد ألعضاء 

 .األشياء التي تحدث عادة في المجتمع

وهذا سوف يمارس . أشبه باإلعدادات الحكومية الدولية GACاحتمال آخر هو أن تصبح 

 .موذج كهذا يحتاج إلى البقاء مستجيًبا للتطورات والتحرك بوتيرة سريعةضغًطا معيًنا على ن

، وحاجتها إلى المزيد من الوقت لتحقيق توافق في اآلراء والتأثير على GACوبالفعل، مع نمو 

 .هذه العمليات، لديها تحدًيا خاًصا في أن تظل فعالة في هذا اإلطار بسبب تلك الضغوط
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  GACة للمضي قدًما هي الطريقة التي تبقي الكفاءات األساسية لـأعتقد أن أفضل طريقة ممكن

ويستمر ذلك، وسوف تستمر . وذلك بعدم تغيير األساسيات. وأفضل ميزاتها التشغيلية سليمة

GAC  بمثابة صوت فاعل ومؤثر في إطارICANN نتيجة لذلك. 

 .شكًرا

 

ألنها تنفذ مجموعة من   GACمهم لـ إنه، بشكل واضح، وقت. لذلك شكرا جزيال لك، هيذر : سو أوين

 . التحسينات في أساليب العمل في أعقاب اثنين من مراجعات المساءلة والشفافية

لدي . اآلن، لقد حصلت على الكثير من المتحدثين على قائمتي الذين أود أن أدعوهم إلى الكالم

دالة للجميع، إذا كان لذلك، لمصلحة الع. دقيقة 30لدينا بحد أقصى . حتى اآلن 10على األقل 

 .بوسعكم اختصار مالحظاتكم، دقيقة واحدة فقط أو اثنين

 .، وزير الدولة لالتصاالت-لذا أوالً، أود أن أدعو من إسبانيا، فيكتور كالفو سوتيلو

 

د أود أن أبدأ بتهنئة المملكة المتحدة ورئيسنا إد فايزي لكفاءة عق. ومساء الخير. شكًرا جزيالً  : ممثل أسبانيا

 .االجتماع

سوف . للعولمة ICANNاسبانيا تؤيد تماما نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وترحب بعملية 

نشارك بنشاط في هذه العملية على حد سواء كدولة وأيضا بالتنسيق مع دول االتحاد األوروبي 

ن نود تسليط الضوء على الحاجة إلى تحسي. األخرى تحت قيادة الوزير المشارك، نيلي كروس

وتحقيقا لهذه الغاية، أصبحت أسبانيا . ICANNمع هياكل  GACأساليب العمل الداخلية وعالقة 

بشأن أساليب العمل التي تخضع توصياتها للموافقة في هذا  GACرائدة في مجموعة عمل 

 . االجتماع

ل أود أن أقو. في مجموعة التنسيق في المستقبل GACنود أيضا أن نرى وجود وجوًدا قوًيا لـ 

إن مثاال على اإلجراءات التي لم تكن قادرة على حل القضايا الهامة للعديد من البلدان هو الجدل 

أنا واثق تماما من أننا سنتوصل إلى توافق هذا . الذي كنا نتحدث عنه اليوم. WINEحول 

من االسبوع بشأن هذه المسألة الهامة جًدا، إلى توافق في اآلراء من شأنه أن يعطينا ما يكفي 

 .شكًرا. الوقت لنواجه بثقة التحديات التي تواجهنا
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اآلن خوسيه سانشيز، وهو مدير سياسة االتصاالت السلكية والالسلكية والبث . شكًرا جزيالً  : سو أوين

 .في المكسيك

 هل أنت هنا؟

 

اجونيه، مدير تقنية  أنا فيكتور. أنا أتحدث نيابة عن وكيل اجناسيو بيرالتا سانشيز. مساء الخير : فيكتور الجونيز

 .المعلومات في مكتب الرئيس، في المكسيك

نظرا لألهمية الرئيسية لمشاركة الحكومة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع 

المدني والقطاع الخاص والمجتمع التقني واألوساط األكاديمية، في حماية وتعزيز حقوق 

ترنت، ويعترف بالطابع العالمي والمفتوح لإلنترنت اإلنسان والحريات األساسية على شبكة اإلن

كقوة دافعة في تسريع التقدم نحو التنمية بمختلف أشكالها، نؤكد أن نفس الحقوق التي لدى الناس 

 .بدون االتصال باإلنترنت يجب أن تكون محمية على االنترنت

ية وسيلة من على وجه الخصوص، حرية التعبير، والتي تنطبق بغض النظر عن الحدود وبأ

 .خيار واحد

وفقا للمادتين التاسعة عشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص 

 .بالحقوق المدنية والسياسية

االعتراف باإلنترنت كمورد فريد وشامل وغير مجزء؛ حقوق اإلنسان كمبدأ توجيهي للسياسة 

نترنت وتعزيز الحوار على المستويين العامة وإدارة اإلنترنت؛ تعزيز مبادئ حوكمة اال

اإلقليمي والوطني مع العديد من أصحاب المصلحة؛ تعزيز مخططات التعاون من 

 .الوطني على االستراتيجية) مسموع غير(

 IGFكإعداد فريد من نوعه لمناقشة القضايا المتعلقة باإلنترنت؛ تولد نتيجة  IGFنحن ندرك 

تحديد . لتي يمكن تطبيقها بأشكال وسيناريوهات أخرىالتوصيات والتطبيقات االختيارية ا

الصراعات المحتملة من اختصاص القانون المعمول به في جميع أنحاء شبكة اإلنترنت وتعزيز 

 .التعاون الدولي
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، كما ذكر 2014عام  GIPOنحن ندرك أهمية بناء مرصد السياسة العالمية على اإلنترنت، 

على أهمية التعزيز اإلقليمي بسبب البعد األفضل للخصائص من قبل االتحاد األوروبي، مؤكدا 

 .االجتماعية واالقتصادية والهوية الثقافية للشعب

 .شكًرا جزيالً  

 

 .شكًرا جزيالً  :سو أوين

 .اآلن، نونو كراتو، وزير التربية والتعليم والعلوم في البرتغال

زير أذربيجان لالتصاالت لذا فإن التالي على قائمتي هو الدكتور علي عباسوف و. حسًنا

 .وتكنولوجيا المعلومات

 

سيدتي الرئيسة، الوزراء، المشاركين حاليا، إنه لمن دواعي سروري ومسؤوليتي المشاركة في  : علي عباسوف

 . االجتماع الحكومي رفيع المستوى اليوم 50رقم  ICANNاجتماع 

سبب مشاركتها، أكثر عالمية وأكثر وضوًحا ب ICANNللعامين الماضيين، أصبحت 

 .وشفافيتها، ودعايتها

وروح التعاون العالمي، نشهد اليوم بعض اإلصالحات في إدارة  ICANNمع القيادة على 

 .على األقل محاولة إلجراء إصالحات. اإلنترنت

لنقل المهام الرئيسية السم  NTIAفي هذا الصدد، نحن نقدر عالًيا القرار األخير الذي أدلت به 

 .لنموذج أصحاب المصلحة العالمي، وصنع السياسة واإلدارة نطاق اإلنترنت

ونحن نعتقد أن خطة االنتقال المناسبة سوف تنتهي بنجاح بحلول سبتمبر من العام المقبل، 

 .القادم في اسطنبول هذه العملية IGFوسوف يسهل اجتماع منتدى إدارة اإلنترنت 

اد األوروبي يمكن أخذها بعين االعتبار ونحن نعتقد أيًضا أن مباديء إدارة اإلنترنت لالتح

 .خالل هذه المناقشات
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األخير على المبادئ وخارطة  NETmundialونحن نقدر أيضا بيان أصحاب مصلحة 

 .الطريق للتطور المستقبلي إلدارة اإلنترنت

، ولقد أخذنا 2012كما قد نتذكر، استضافت أذربيجان اجتماع منتدى إدارة اإلنترنت في عام 

 .2003كذلك منذ عام  WSISدورا في عملية  2005في عام دوًرا 

مع هؤالء، نحن نحاول المساهمة في العملية الجارية والنظر في الحوار باعتباره أفضل منصة 

 .لتحقيق نتائج ملموسة

في هذه العملية وتحت الظروف الجديدة التي تزيد من  GACأجد من المفيد أن نذكر دور 

في سنغافورة  GACفي هذا الصدد، ينبغي تقدير اجتماع . النتقاليةفي العملية ا GACمشاركة 

 .ألنه خالل هذا االجتماع، تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا واعتمدت التوصيات

ومع ذلك، . IANAفي مجموعة تنسيق انتقال   GACأقترح أيضا زيادة مقعدين مخصصين لـ

 .في فريق التنسيق هو المهم GACفإن تمثيل 

في . ا، قد يكون من المناسب النظر في مرشح االتحاد الدولي لالتصاالت في المجموعةأيض

 .هذه الحالة، سيتم تهيئة الظروف الالزمة لمشاركة أصحاب المصلحة وحماية مصالحهم

 .شكرا لكم على اهتمامكم

 

 . شكًرا جزيالً  : سو أوين

 .ن إندونيسياواالن أود أن أدعو السيد تجاهجونو، مدير أمن المعلومات م

 

 . طاب مساؤكم جميًعا. شكًرا لك، سيدتي الرئيس : بامبانج هيرو تجاهجونو

دعونا نناقش في . من فهمنا المشترك حالًيا، أنه ينبغي إعادة هيكلة إدارة اإلنترنت العالمية

في البرازيل يظهر أنه من  NETmundialفي سنغافورة وخالل  49رقم  ICANNمؤتمر 

 .لمعلوماتي تكثيف النقاش حول مختلف القضايا المتعلقة بإدارة اإلنترنتالمهم للمجتمع ا
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باإلضافة إلى ذلك، فال مناص من أن عملية إعادة هيكلة إدارة اإلنترنت يحتاج إلى الدعم من 

في هذا السياق، إندونيسيا تقدر مبادرة حكومة المملكة المتحدة الستضافة هذا . قبل الحكومات

 .اليوم  GACيع المستوى لـاالجتماع الثاني رف

أوالً، ال بد من اإلشارة إلى أن األفق الجديد من اإلنترنت قد دخل عقب تطور المداوالت 

 ANYTHING.أو  gTLDكنطاق  ANYTHING.الخاصة بعناوين اإلنترنت، مثل إدخال 

 .والعديد من التطورات الجديدة األخرى ccTLDلجميع 

رت اإلنترنت بشكل أكبر، وقد أثار هذا التطور أيضا بعض بينما هذه المبادرة الجديدة قد طو

في هذا . األخرى ICANNولجان  GACوكذلك بين  GACالمناقشات المكثفة بين أعضاء 

 .من أجل حل المشاكل بسرعة مماثلة في المستقبل GACو ICANNالصدد، ينبغي تعزيز 

لجميع أصحاب مصلحة ثانًيا، من الضروري أن يكون هناك فهم مشترك بين جميع الدول 

اإلنترنت حيث أن اإلنترنت هو اتصال عالمي والذي قد يسمح ألي محتوى في التدفق بحرية 

مع ذلك، حيث أن ثقافة وتقاليد البالد ليست هي نفسها، ولكن هناك . على الصعيد العالمي

النوع أو معايير عالمية أساسية تعالجها جميع الشعوب من حيث مبدأ احترام الثقافات األخرى، 

 . العرق أو الدين، وهكذا

وبالتالي، فمن األهمية بمكان أنه يجب على جميع أصحاب المصلحة العالمية التأكد من أن شبكة 

اإلنترنت العالمية ينبغي أن تستخدم من أجل خير البشرية، وأداة لجمع الناس والدول بشكل 

 .أوثق واالزدهار

لذا أود أن . السريع للتكنولوجيات المتصلة باإلنترنت أخيرا، أود أن ألفت انتباهنا إلى التطور

األقمار الفضائية، واإلنترنت ذو النطاق العريض، إنترنت . أثير سؤال بهذا الصدد على المجلس

 .األشياء، ومعالجة البيانات الكبيرة هي مجرد أمثلة قليلة من هذه التطورات

مصلحة العالمية ليست على نفس من ناحية أخرى، فإن قدرات التكنولوجيا من أصحاب ال

وبالتالي، هناك حاجة بالنسبة لنا جميعا هنا، لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك . المستوى

GACللتعاون في بناء القدرات والتعاون التقني العالمي، لزيادة القدرة التقنية لنا جميعا ،. 

ICANNبطبيعة الحال، يمكن أن تسهل هذه االحتياجات ،. 

 .شكًرا
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 . شكًرا جزيالً  : سو أوين

 .اآلن أدعو هنريك إشيهارا، من وزارة المشروعات والطاقة واالتصاالت السويدية

 

 .شكًرا جزيالً لحكوم المملكة المتحدة على استضافة هذا المؤتمر المنظم تنظيًما جيًدا. شكًرا جزيالً  : هنريك إشيهارا

ي تساهم بطريقة بناءة فمزيد من هي لجنة متعددة األطراف والت GACتفهم السويد أن 

 . هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تكون. ICANNالمصالح والسياسات العامة في عمليات 

كما ينص برنامج عمل تونس بشكل صحيح على أن . للحكومات دور الثقل في السياسة العامة

فاعلة األخرى الحكومات لها السلطة في السياسة العامة، ولكننا أيًضا ندرك أن الجهات ال

والسياسة العامة ليست المصلحة المشروعة . لديهامصالح مشروعة في قضايا السياسة العامة

 .فقط في إدارة اإلنترنت

أصحاب المصلحة في مجال األعمال التجارية، والمجتمع المدني، ومجتمعات اإلنترنت التقنية، 

 .طوير شبكة اإلنترنتوالحكومات، والمؤسسات األكاديمية تقدم مساهمات كبيرة في ت

والتطوير المستمر لشبكة اإلنترنت يتطلب أن نستمر في تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة؛ 

 .بحيث ال يمكن لمجموعة االعتراض على مجموعة أخرى

لتحقيق التوازن  ICANNولكن األهم من ذلك، أننا ال نضع المسؤولية ببساطة في يد مجلس 

 .ة والمصالح المشروعة األخرىبين مصلحة السياسة العام

للنظر في مصالح السياسة العامة ومشورة  ICANNمن خالل لوائح  ICANNيلتزم مجلس 

GAC واالنخراط مع ،GAC عندما يكون لديهم صعوبات في المشورة التي تلقوها. 

ترى السويد أن زيادة نفوذ الحكومة على حساب نفوذ أصحاب المصلحة اآلخرين، سوف يكون 

 .مثبًطا لالبتكار وروح المبادرة التي هي القوة الدافعة لتطور اإلنترنت عامال

يتجذر دعمنا لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين في اعتقادنا الراسخ بأن هذا هو النموذج 

الوحيد الذي سوف يستمر في توليد التنمية التكنولوجية والحلول للمستقبل والحفاظ على الطبيعة 

 .المفتوحة لإلنترنت
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ينبغي لنا أن ننظر في كيف يمكن وصف . هذا ال يعني، مع ذلك، أن هذا النموذج هو الكمال

وفهم دور الحكومات على نحو أفضل؛ كيف يمكن تحسين المساءلة، وكيف يمكن لجميع 

أصحاب المصلحة التعامل مع الحاالت التي يكون فيها هناك صراعات متبقية حول 

 .قرار إصدار

 .بالتأكيد، مواصلة وتحسين نموذج أصحاب المصلحة المتعددينيجب علينا أن ندعم 

 .شكًرا جزيالً 

 .شكًرا : سو أوين

واآلن أدعو في اعتقادي، مشارك جديد من اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 

 .شارلوت ليندسي

 

 . أشكرك، سيادة الرئيس، وشكًرا لمستضيفنا : شارلوت ليندسي

، والتي هي الوصي على القانون ICRCسم اللجنة الدولية للصليب األحمر، أتناول الكلمة با

من قبل جميع الدول  ICRCالدولي اإلنساني، وهو الدور المنوط للجنة الدولية للصليب األحمر 

 .واألطراف السامية المتعاقدة

من الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر  189كما أنني أتكلم نيابة عن 

 .واتحادها الدولي

وقد تم االعتراف بشروط الحماية الممنوحة للصليب األحمر والهالل األحمر والتوصيفات 

لحماية  XIX49المنوطة بها في جميع الدول في قدراتها بوصفها أطرافا في اتفاقيات جنيف 

 .ضحايا الحرب

إلى مجاالت بااللتزام بأن حماية األسماء ينبغي أن تمتد  GAC، اعترفت 2011في عام 

ورغم النصائح المكملة لهذه الغاية على مدى السنوات . اإلنترنت في المستويات العليا والثانية

الثالث الماضية، ظلت مسألة الحماية الكاملة والدائمة تتماشى مع القانون الدولي والمصلحة 

 .ICANNالعامة العالمية قيد النظر في إطار آليات 
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واالهتمام المتواصل من الرئيس التنفيذي لشركة  GACاه في نحن نقدر الدعم الذي تلقين

ICANN ندعو إلى حل كامل وسريع لهذه المسألة، وليس كسياسة أو قضية . السيد شحادة

العالمات التجارية ولكن في االعتراف بااللتزامات القانونية والضرر الحقيقي والمخاطر التي 

ومصطلحات للصليب األحمر والهالل األحمر قد تترتب على ذلك من إساءة استخدام أسماء 

 .على اإلنترنت، بما في ذلك تحويل األموال العامة والتبرعات

 .شكرا لكم على اهتمامكم

 

 .شكًرا : سو أوين

 .واآلن أود أن أدعو هيلين يوجت دي هاج من وزارة الشؤون االقتصادية الهولندية

 

 . شكرا سيادة الرئيس : هيلين يوجت دي هاج

 .المشاركة والشرعية: أركز، بسبب الوقت، على نقطتين مهمتين دعوني

، وهناك ICANNهو توجيه المدخالت الحكومية في جميع أنحاء العالم في عملية  GACدور 

مع ذلك، أقل من نصف األعضاء يحضر بانتظام إلى . GACعضًوا في  130اآلن أكثر من 

GACات، وفقط جزء صغير جًدا يشارك بنشاط في المناقش. 

و،حسنا، بدأت العديد من المبادرات الجيدة لزيادة المشاركة، ولكن على الرغم من هذه 

وذلك نحن نعتقد أنه من المهم وأنه . المبادرات، نحن لم نر الكثير من التغييرات في هذا النمط

لذا أعتقد أنه من األفضل لنا التركيز على . من الجيد أن نرى أن المبادرات الحالية واعدة

 .لعامل التطوري الموجود حالًياا

نرى أن الفريق العامل بشأن أساليب العمل قد جاء بخطة شاملة مع توصيات محددة العتمادها 

أننا اآلن نضمن الدعم في مجال السكرتارية  GACفي هذا االجتماع، وسمعنا من رئيس 

 .المهنية للسنوات الثالث المقبلة

، هذه لحظة GACلدان األخرى المانحة المالية ألمانة بالنسبة لنا، وهولندا، واثنين من الب

 .مرضية جًدا
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كنا دعاة ألمانة مستقلة ومهنية منذ فترة طويلة، وسوف تجلب كل هذه الجهود األعضاء إلى 

 .مستوى أعلى من المعلومات وتمكنهم من المشاركة الفعالة

 .ية في محافل أخرىتحتاج إلى تكثيف التوع GACوهناك أيضا الجزء الخارجي، وذلك ألن 

نحن بحاجة إلى إثبات أن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين يعمل بشكل جيد، ويجب أن 

 .نظهره في المحافل

 

 .شكًرا جزيالً  : سو أوين

 .التالي في قائمتي هو دكتور أولجا كافالي من األرجنتين

 

 .أتحدث باألسبانية شكراً سيدتي الرئيسة، ونيابة عن حكومة األرجنتين سوف : أولجا كافالي

تود األرجنتين أن تشكر المضيفين الذين نظموا هذه االجتماع رفيع المستوى في ضمن إطار 

 .50رقم  ICANNعمل 

وبغية تعزيز النقاش وتحديد المواقف على المستوى  ICANNفيما يتعلق بدور الحكومات في 

ي تقودها أمانة االتصاالت الوطني، أنشأت األرجنتين لجنة وطنية على سياسات اإلنترنت الت

 .تحت مظلة وزارة التخطيط االتحادية، واالستثمارات العامة والخدمات

هذه اللجنة لديها دور تنسيق جميع اإلجراءات المتعلقة باإلنترنت على الصعيد الوطني ويكون 

شارية اللجنة االست -لها صوت موحد تجاه المحافل اإلقليمية والدولية، بما في ذلك االستشارية 

 .  ICANNالتابعة لـ GACالحكومية 

، وفي هذا الصدد، فهي تريد تسليط الضوء على أهمية أن GACشاركت األرجنتين بنشاط في 

 IANAسيكون في مجموعة التنسيق كجزء من عملية انتقال  GACالتمثيل ذو الصلة من 

 .الخاصة بهم

 .قليميهذا التمثيل يجب أن يعكس مصالح جميع البلدان والتنوع اإل
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وفي المحافل الدولية واإلقليمية لتعزيز التنسيق اإلقليمي في  ICANNتعمل األرجنتين في 

في هذا المعنى، تؤيد األرجنتين نموذج أصحاب . القضايا ذات الصلة مثل إدارة اإلنترنت

المصلحة المتعددين القائم على المشاركة وتشكر الحكومة البرازيلية لتنظيم مؤتمر 

NETmundial شكًرا. الذي شارك فيه كبلد مشارك في التنظيم. 

 

 .واآلن أدعو فيليب ميتزجر من سويسرا. شكًرا جزيالً  : سو أوين

 

 . شكًرا لك، سيدتي الرئيس : فيليب ميتزجر

وما يلزم من وجه نظر سويسرا  GACأود فقط باختصار أن أشارك بعض األفكار حول دور 

 .ميةلتعزيز دور اللجنة االستشارية الحكو

حول القضايا   ICANNهنا لتقديم المشورة لـ GACمن الواضح أن نقطة االنطالق هي أن 

ذات االهتمام العام العالمي، ونحن نعتقد أن هذا أمر طويل جًدا وصعب، بمعنى، ألن المصلحة 

العامة العالمية هي، في نهاية المطاف، مجموعة متكاملة من المصالح واالحتياجات المختلفة 

والمحددة والتي تعتمد بشكل خاص على الظروف الثقافية واالقتصادية، واالجتماعية جًدا 

 .المختلفة

تريد أن يكون لها دور دائم، نعتقد أنها تحتاج إلى التعزيز من حيث  GACولذا إذا كانت 

 .قدرتها على تحديد ونقل تلك القضايا ذات االهتمام العام العالمي

أقتصر على ثالث نقاط ألنني أعتقد أن معظم المندوبين الذين  وللقيام بذلك، ربما أستطيع أن

كنقطة انطالق، نحن نعتقد أننا . تكلموا سبق أن ذكروا النقاط التي تبدو أنها مهمة لسويسرا أيضا

بحاجة إلى مجموعة مشتركة من المعايير المتفق عليها دوليا؛ على وجه الخصوص، بقدر ما 

 .وأعتقد أنه قد تم ذكر ذلك من قبل المكسيك نشعر بالقلق على حقوق اإلنسان،

ما زال لدينا . النقطة الثانية، كما ذكر في وقت سابق من قبل هولندا، هي المشاركة النشطة

هذا، بطبيعة الحال، يشمل . أعتقد أنه ينبغي علينا تسريع ذلك. مشاركة انتقائية ومحدودة نسبًيا

ليس فقط . ذات الوسائل والموارد األقل وضع الدعم الالزم تحت تصرف البلدان الصغيرة
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مجرد الدعم اللوجستي والمالي، ولكن أيضا الدعم الفني، لتكون قادرة على التعامل وفهم 

 .القضايا التي في خطر في الحدود، كما يمكننا أن النظر في جدول األعمال الذي أمامنا

أعتقد أن إسبانيا . ب العمل الفعليوالنقطة الرئيسية الثالثة، بالتأكيد، هي كفاءة وفعالية أسالي

 -قامت بالفعل بجهود كبيرة في تحفيز ذلك وفي محاولة أن تكون أكثر انضباًطا، وأيًضا أكثر 

. تشجيع أصحاب المصلحة على أن يكونوا أكثر انضباًطا ذاتًيا عندما يتعلق األمر بهذه العمليات

د أن قضية حماية الصليب األحمر تظهر وأعتق. وأعتقد أننا سمعنا شهادة الصليب األحمر اليوم

 .أيًضا أين تكمن التحديات فيما يتعلق بالفعالية والكفاءة

ولذا فإنني أعتقد بشكل عام أن لدي انطباع االستماع إلى الغرفة وكذلك هناك إجماع تام وفهم 

 .تقدم أفضل في المستقبل GACمشترك للتحديات التي نحن بحاجة إلى معالجتها لجعل 

 .شكًرا

 

 . شكًرا جزيالً  : سو أوين

 .اآلن أدعو ريتا فورسي، المدير العام في وزارة االقتصاد في إيطاليا

 

الوزراء الموقرين، نواب الوزراء الكرام، الزمالء من . شكًرا لك، سيدتي الرئيس. مساء الخير : ريتا فورسي

السيد أنتونيلو ، أحمل إليكم تحيات وزارة الخارجية اإليطالية، ومعالي ICANNمجتمع 

جياكوميللي، الذي لألسف لم يتمكن من حضور االجتماع بسبب االلتزامات المؤسسية المحلية 

  .المفاجئة

في . نيابة عن الحكومة االيطالية أود أن أشكر المملكة المتحدة لتنظيم مثل هذا الحدث ذو الصلة

سوف تكون حوكمة اإلنترنت . غضون أيام قليلة سوف تبدأ الرئاسة اإليطالية لالتحاد األوروبي

تؤكد الحكومة اإليطالية وتعزز فكرة أصحاب ). غير مسموع(واحدة من النقاط الرئيسية في 

ترحب إيطاليا ببرنامج العولمة إلدارة . المصلحة المتعددين الصحيحة الثقافية إلدارة اإلنترنت

ئر األخرى، إلقامة إدارة ومع الدوا GACنحن بحاجة للعمل مًعا، من خالل . اإلنترنت الجديدة

على وجه الخصوص نحن بحاجة إلى إعادة . إنترنت شفافة من أصحاب المصلحة المتعددين

 مشكلة VIN.و WINE.فقد كانت قضية . ICANNداخل النظام البيئي لـ  GACتشكيل دور 
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يجب أن يعالج برنامج . ولهذا السبب، فإن التزامنا لتجنب وقوع أي حالة مماثلة.  GACلـ

نحن ال نتحدث عن المسائل التجارية . الجديد مخاوف كبيرة في السياسة العامة gTLDنطاقات 

على خدمة المصلحة العامة بسبب  GIتعمل سمعة . ولكن عن تيار القضايا السياسية الحساسة

. والذي تشهده األطراف المهتمة بانتظام GIالمخاطر المعينة من سوء االستخدام االحتيالي لـ 

ستتعاون إيطاليا حتى . ، آلية جديدة للمساءلة والشفافيةGAC 2.0لسبب نحن بحاجة إلى لهذا ا

 .شكًرا. يتم التوصل إلى نموذًجا جديًدا

 

 .واآلن سيادة الوزير أنوشا رحمان من باكستان. شكًرا : سو أوين

 

وأعضاء المجلس،  ICANNسيدتي الرئيسة الموقرة، أصحاب المعالي الوزراء، رئيس . شكًرا : أنوشا رحمان

. والمديرين التنفيذيين وغيرهم من كبار الشخصيات، مساء الخير لكم جميًعا GSEوأعضاء 

قد برزت بوصفها تجمًعا بارًزا جدا من  ICANNأنا سعيد للغاية أن أالحظ هنا اليوم أن 

علومات المسؤولين الحكوميين، وكبار المديرين التنفيذيين وكبار رجال األعمال لتكنولوجيا الم

وقطاع االتصاالت والقادة السياسيين والحكوميين، وهذا في الواقع مشجع جًدا أن يشعر المرء 

أن هذا المجتمع التقني والحكومة سوف يعمالن مًعا للحفاظ على اإلنترنت ونظام اسم النطاق 

 .مستقرين وآمنين، ومرنين

أصحاب المصلحة لدى نموذج . gTLDخاصة لنطاقات  -أردت فقط أن أقول بعض األشياء 

ICANN يساعد بالفعل في إنتاج سياسات شاملة بشأن إدارة اإلنترنت، ويشعر المرء  فهو. مهم

أن اللجنة االستشارية الحكومية قد أحرزت تقدًما كبيًرا في توسيع العضوية وقدرة مشاركة 

لميين أصبحت باكستان عضًوا نشًطا في فريق الخبراء الع. GSEفريق الخبراء العلميين 

GSE  وقدمت آراءها بشأن المبادئ التوجيهية لسياساتICANN  فيما يتعلق بنطاقات

gTLD .خيار تقديم العطاءات . أود فقط أن أضيف هنا ثالثة أشياء محددة تعتبر مهمة للمتابعة

، gTLDهو شيء يشعر المرء أنه ال ينبغي أن يستند بشكل بحت على تكلفة تنافس سلسلة 

ه، كما تعلمون، من الممكن أن يكون فريق واحد هو األحق باستخدام هذه وتجاهل حقيقة أن

لذا فإن مجرد عملية تقديم العطاءات . السلسلة ألسباب تاريخية وثقافية، أو ألسباب أخرى

المجتمعية حيث  gTLDوفي حالة نطاقات . وحدها قد ال تكفي عندما نبحث في هذا النموذج
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على السلطة العامة ذات الصلة أن تشارك لضمان أن مقدم  يكون المجتمع محلي وفريد، ينبغي

 .الطلب حسن النية الستخدام هذا االسم في عملية الموافقة

الجديدة مرتفع جًدا، وخصوصا رسوم  gTLDوالشيء الثالث هو أن هيكل الرسوم لنطاقات 

ة أو البلدان الجديدة قد تكون مرتفعة قليال لمجموعات متميزة من الناحية المالي gTLDتقييم 

وعندما . لذلك ربما تكون هناك حاجة إلى إعادة النظر بالنسبة للبلدان النامية. المنخفضة الدخل

يرى المرء تجمًعا عالًيا من البلدان النامية تشارك هنا أعتقد أنني سوف ِأارك في هذه المدخالت 

 .يسرني ذلك بالفعل. شكًرا جزيالً لكم. بشكل إيجابي من قبل بعض منهم

في برنامج المسار السريع  -هو في  ICANNآخر شيء مهم أيًضا، أريد أن نقدر أن دور 

استفدنا من ذلك، وأعتقد أن تعزيز . إلدخال أسماء النطاقات الدولية والنص غير األسطوري

 .شكًرا جزيالً . اللغات المحلية سوف يتم تعقبه بسرعة بسبب هذه المبادرة

 

 .التالي لدينا باميال ميلر من كندا. شكًرا جزيالً . حسًنا : سو أوين

 

كنقطة شاملة، أود أن أؤكد على أن إطار عمل إدارة اإلنترنت الحالي هو . شكرا سيادة الرئيس : باميال ميلر

وقد مكنت مؤسسات أصحاب المصلحة المتعددين التي تضمن بشكل جماعي سير . الصوت

 .ية االجتماعية، والنمو االقتصاديعمل نظام اسم النطاق، استمرار االبتكار ، والتنم

، بالنظر في الصورة GAC، أود أن أؤكد على أن التقدم الذي أحرزته GACمع التحول إلى 

الجديد والبارز في تحديد اهتمامات السياسة العامة المتعلقة بتوسع  GACأظهرت دور . العامة

ICANN كان هناك . فق اآلراءلمساحة اسم النطاق مظهرة فعاليتها كمؤسسة قائمة على توا

واآلن التركيز . وقد قبل المجلس هذه الضمانات. نهج تعاوني وإبداعي في تطوير الضمانات

في حين ال تزال بعض القضايا، مع تقديم نطاق . عن كثب GACعلى التنفيذ، والذي ترقبه 

قضايا في جلب ال GACالقضايا التي أثارتها أسماء نطاقات المستوى األعلى الجديدة، ودور 

 .السياسة العامة على التحمل يعد إنجاًزا كبيًرا وأعتقد أنه أحرز فرًقا كبيًرا

بنجاح بتنفيذ التحسينات المستمرة في آليات الشفافية والمساءلة، فضال عن  ICANNثانًيا، تقوم 

على سبيل المثال، يمكن للمرء أن ينظر إلى سجل . تعزيز المشاركة الفعالة من البلدان النامية

وهي بحاجة إلى اكتساب المزيد من . كمؤسسة GACتتطور . وردود المجلس GACمشورة 
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ذور أهمية  GACسوف يصبح تطور . الشرعية دون أن تصبح مسيسة أكثر من الالزم

في  GACكانت قوة . ICANNمتزايدة لتعزيز العولمة المتزايدة لنظام اإلنترنت، بما في ذلك 

من وجهة نظر كندا، سوف يصبح نجاح . ICANNتشارية في مرونتها وتكيفها في قدرتها االس

ICANN  متوقًفا على ترسيخGAC  كمؤسسة قائمة على توافق اآلراء داخلICANN ،

 .شكًرا جزيالً . وليس بشكل منفصل أو أعلى

 

 .أود اآلن أن أدعو السيد ساكاموتو، وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت في اليابان. شكًرا : سو أوين

 

في التعامل مع إدارة اإلنترنت، واحدة من أهم . أنا ياشو ساكاموتو من اليابان. شكًرا جزيالً  : اشو ساكاموتوي

اإلنترنت هو الفضاء العالمي الذي . المبادئ هي ضمان التدفق الحر للمعلومات عبر الحدود

جزأ مع من خالل الحفاظ على هذا الفضاء العالمي غير م. سنواجهه ألول مرة في التاريخ

التعاون في كل بلد، سوف يمكننا من حل المشاكل العالمية مثل االحترار العالمي، ومشاكل 

 .الموارد، وهلم جرا

من وجهة النظر . ويشارك اإلنترنت مع مختلف أصحاب المصلحة الذين يلعبون دور أدوارهم

ليس من الحكمة . هذه، فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي مهمة جًدا

إدارة األمن واالستقرار، ومرونة موارد اإلنترنت . السماح للحكومة بتنظيم صارم لإلنترنت

 .األساسية أمر ضروري

، والتي ساهمت في ICANNبشأن هذه اإلدارة، يعتمد نهج أصحاب المصلحة على أساس 

يي القرار الشجاع يسر الحكومة اليابانية أن تح. تطوير اإلنترنت، وينبغي الحفاظ عليها

مع اتخاذ هذه المناسبة لهذا التحول، نحن بحاجة إلى وضع إطار حوكمة من .  NTIAلـ

تحقيقا لهذه الغاية، وتعزيز مساءلة . أصحاب المصلحة المتعددين نحو مستقبل اإلنترنت

ICANNبما في ذلك دور الحكومة و ،GACومن وجهة النظر هذه، أود التعليق. ، مهم جًدا .

تحتاج آلية ما بعد المرحلة االنتقالية الحفاظ على فعاليه وتطور استقرار ومرونة اإلنترنت  أوال،ً

 . وكذلك الشفافية والمساءلة
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من حيث الفعاليه، فاالعتراف بالهيكل القائم ساهم طويالً لتطوير وتشغيل مستقر لشبكة 

وأنه من المفيد أن تحترم . يجب أن نستخدم الحكمة والدراية لهذه اآلليات القائمة. اإلنترنت

 .رأيهم في عملية النظر

من حيث الشفافية والمساءلة، يتعين على الحكومات أن تلعب دوًرا واحدصا راسًخا كواحدة من 

نحن بحاجة إلى أن نأخذ بعين االعتبار أن اإلدارة . أصحاب المصلحة المتعددين في الطريق

اإلنترنت، و ال تصبح عائًقا لإلنترنت  الجديدة ال تحمل عبء الحركة والمرونة على شبكة

 .والذي يؤمل أن يتطور باستمرار

أخيًرا، حيث أن جميع الوظائف مثل اإلشراف والمساءلة لديها روابط مع بعضها البعض، إطار 

عمل اإلدارة بعد االنتقال من قبل أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك دور الحكومة ودور 

GAC  فيICANNوشكًرا لكم على حسن استماعكم. لنظر بطريقة متكاملة، ينبغي ا. 

 

 .لذا السيد شو تشونغ شين من وزارة النقل واالتصاالت. لدي ثالثة متحدثين آخرين. شكًرا : سو أوين

 

شكرا لك، الرئيس ونائب الرئيس والرئيس، الرئيس التنفيذي، وغيرهم من الضيوف البارزين في  : شو تشونغ شين

أنه من الجيد أن أكون هنا في واحدة من المناسبات نصف السنوية األكثر أهمية . لمكتب االستقبا

أود طرح وجهات النظر الثالثة التالية هنا عقب الموضوع الذي نناقشه . في جمعية اإلنترنت

لإلنترنت هي االنفتاح وأعتقد أن الهدف ) اللفظية(األولى، كما نعلم جميعا، فإن قيمة النواة . اليوم

ذلك لدعم واحتضان قيمة النواة  ICANNالماضية جعلت  15قول أنه على مدى السنوات الـ أن ن

هذه بأفضل ما في وسعها من خالل ممارسة مبدأ المشاركة إلشراك أصحاب المصلحة ) اللفظية(

 .مساعدة كبيرة في هذا الصدد ICANNإلى حد كبير، ولكي نكون منصفين، تستحق . العالمية

أصحاب المصلحة المتعددين ، الحكومة في جميع أنحاء العالم هي بالتأكيد جزء  الثانية، لمنظور

لمدة طويلة  GACوكانت . مهم من هذه المساهمة والنظام البيئي المتعاون ألجل التنمية اإلنترنت

لجعل . من حيث آلية أصحاب المصلحة ICANNدعًما للعمل بمثابة الجسر بين الحكومة و

قصارى جهدها لهذا  GACشاركة بدالً من التدخل أو الهيمنة، فقد بذلت الحكومة تلعب دور الم

الغرض، بجعل نفسها مرادًفا ألفضل وسيط أو نموذًجا يحتذى به بين القطاع العام ومجتمع 

 .اإلنترنت
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الثالثة، لمواصلة االستفادة من هذه الفرصة للمساهمة في تطوير اإلنترنت حول قضية نقل 

ليكون لها الحق في لعب دور  ICANNيجب أن تضاف من قبل  GACربما  IANAوظيفة 

تحسين دورها  GACكيف أو ما هي الطريقة التي يمكن بها لـ . أكثر مالءمة مما تفعله اآلن

على سبيل المثال، ربما حان الوقت لجعل . ليكون مفتوًحا للنظر أو المناقشة في الوقت الحالي

GAC  لديها حق التصويت في مجلسICANN شكًرا. هذا كل ما لدي. المستقبل في. 

 

 .المداخلة قبل األخيرة من إيغور ميالشيفسكي من االتحاد الروسي. شكًرا : سو أوين

 

 .سأتحدث باللغة الروسية. شكرا سيادة الرئيس : إيغور ميالشيفسكي

 أود أن أشكر. ICANNداخل  GACفي البداية اسمحوا لي أن أشاطركم رأيي حول فعالية 

 .GAC، وأود أن أشكر كل أولئك الذين يشاركون بنشاط في عمل GACأشكر رئيس  وأود أن

ودور الحكومات في نموذج  ICANNداخل  GACفي الوقت نفسه، أود أن أقول أن دور 

 .اسمحوا لي أن أقدم لكم مثاال. أصحاب المصلحة المتعددين ليس، بالمعنى الدقيق للكلمة، متعادالً 

، عملية وضع السياسات، هناك العديد من المنظمات الدولية PDPمن حيث مبادرة إنشاء 

وهذه هي السياسات من حيث استخدام اإلنترنت أو إدارة . األخرى التي تضع سياسة إلزامية

فهي هياكل داخالألمم المتحدة، واليونسكو واالتحاد الدولي لالتصاالت، في إطار . اإلنترنت

مجلس أوروبا، في إطار االتحاد األوروبي، ، في إطار OECDمنظمة التعاون والتنمية 

 .والمنظمات األخرى

 .ICANNالسياسات التي وضعتها هذه المؤسسات ال ترتبط مباشرة بالسياسات التي وضعتها 

وأنا على يقين من أن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين النامي سوف يحدد أدوار أصحاب 

نحن . من حيث النظام البيئي النامي لإلنترنتالمصلحة المختلفين بما في ذلك دور الحكومات 

انهم بحاجة للعب هذا الدور، ونحن . بحاجة إلى إيجاد مكان لدور هذه المنظمات الدولية المختلفة

ربما يجب أن تكون . ينبغي أن نحدد نطاق مسؤولية الحكومات، ودور الحكومات سيكون كبيًرا

 .شكًرا. يات ملزمةقادرة على أن يكون لها حق النقض أو تقديم توص
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 . أخيرا، أدعو الوزير أكسيل لومير، وزير الدولة لألرقام في فرنسا. شكًرا : سو أوين

 

من . وأود أن أحيي االجتماع الحكومي رفيع المستوى الثاني. خالص الشكر لك، سيدتي الرئيس : أكسيل لومير

لعامة الحكومية بما في ذلك المهم جًدا، وكذلك كل الجهود التي بذلت لالنفتاح على المصالح ا

 .الحاجة إلى معالجة أسماء النطاقات في العديد من اللغات

تدعم الحكومة الفرنسية نموذج أصحاب المصلحة المتعددين الذي يتضمن المرونة وتمثيل جميع 

، يزداد عدد gTLDومع ذلك، فإنه يبدو أنه مع انتشار اإلنترنت ومع تفويض . المصالح

 .ة في االرتفاعالقضايا اإلشكالي

ونظام أصحاب المصلحة . على سبيل المثال الصليب األحمر هي واحدة من تلك الحاالت

وهم الوحيدون . المتعددين، والحكومات تلعب دورا أساسيا ألنها تدافع عن المصلحة العامة

 .الذين يخضعون للمساءلة من وجهة نظر ديمقراطية أمام شعوبهم

الحكومات هم الذين يمثلون كل . مليون 200البرازيليون . ياراتالسكان الهنود يمثلون عدة مل

 .تلك الشعوب

لتعزيز الدور الذي تقوم به هذه الحكومات فيما يتعلق بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين، 

. نوًعا من التطور فيما يتعلق بأدوار توافق اآلراء GACأن يكون داخل  -سيكون من المهم أن 

لذلك ربما يمكن استكشاف . الوثيقة الختامية هذا المبدأ الخاص بالتوافق في ساو باولو، أثارت

هذه الفكرة، وذلك ألن قاعدة توافق اآلراء هي قوة إيجابية، ولكنها يمكن أيًضا أن تتحول إلى 

. ضعف أو إلى مشكلة إذا قررت أقلية من الدول معارضة حل قد يتم انتهاجه توافق اآلراء

، على ما أعتقد، أنه في هذا ICANNعلى المجلس في  GACألعضاء التأثير الذي قد يكون 

الصدد يمكننا أن نحرز بعض التقدم عندما يكون هناك اتفاق تجاري بين كيان خاص، من جهة، 

عندما يكون لديك هذا النوع من الترتيب، . والحكومة من جهة أخرى ، أو كيان تديره الدولة

 . ة من قبل المجلسينبغي احترام هذه الترتيبات التجاري

دوًرا أساسًيا في تحديد القضايا األكثر حساسية واألكثر  GACوأخيرا، ينبغي أن تلعب 

مفيدة أيًضا في معالجة الوصول إلى  GACيمكن أن تكون . حساسية من الناحية السياسية

وعلى وجه الخصوص فجانب كلفة هذه العمليات في . TLDإجراءات تفويض النطاقات العليا 

األحيان مرتفع جًدا بالنسبة للدول الصغيرة أو للشركات الصغيرة التي ال تملك الوسائل  بعض



 AR اجتماع حكومات رفيع المستوى -لندن 

 

   109من  72صفحة 

 

وأعتقد أنه كانت . يورو كحد أدنى من أجل التقدم للحصول على اسم النطاق 350,000إلنفاق 

أن  GACوبالتالي، يمكن ألعضاء . باكستان التي قال تأنه ربما هذه العمليات ليست كافية

وينبغي وضع حل ملموس إلى األمام في هذه الطبعة . ا أيًضا على طول هذه الخطوطيلعبوا دورً 

هنا لدينا فرصة لرؤية قدرة المجلس لالستماع إلى آراء . ICANNالجتماعات  50الـ 

ليس فقط للدفاع عن مصالح هذه الحكومات التي تحاول طرحها، ولكن أيضا . الحكومات

لمنافسة التي هي أكثر صعوبة وخصوصا عندما تجري وخاصة للتعامل مع تلك القضايا من ا

يجب  GAC. 2.0. مفاوضات في المحافل الدولية األخرى، أكثر تحفظا بالنسبة للتجارة الدولية

 .شكًرا.  GACأن تكون متوازنة وممثالً لـ

 

ة نهائية وقد قلت أن هذا آخر واحد، ولكن أنا على استعداد لتقديم مداخل. لقد تجاوزنا الوقت : سو أوين

 .سريعة جًدا من السيد أراستيه من إيران

 

لقد رفعت علمي عدة مرات قبل . شكًرا لكم لمنحي الوقت للتعليق. شكًرا لك، سيدتي الرئيس : كافوس أراستيه

 . شكراً جزيالً مرة أخرى. المتحدثين، على أي حال

ستخدم هذا االجتماع بادئ ذي بدء، ال ينبغي أن ي. سيدتي الرئيسة، لدي أمران أود ذكرهما

هذه . فهو خارج نطاق هذااالجتماع. IGFلتقديم أي تعديل على اإلطالق لمدة المرجعية ونطاق 

هي الجمعية العمومية لألمم المتحدة، وهذا من قبل الجمعية العمومية إلجراء أي تعديل على 

، ذكر 2نقطة رقم ال. 1هذه هي النقطة رقم . لذا يجب أال يستخدم هذا بمثابة منبر لذلك. ذلك

وهذا . GACعدة خيارات مختلفة حول الكيفية التي ينبغي أن تستمر عليها  GACرئيس 

في هذا  GACوليس لديها وجهة نظر  GACلم يتم مناقشته في . يعكس وجهة نظرها فقط

 . النحو ما لم ييتكلم شخص ما لصالح أو ضد ذلك

ريق العامل المتعلق باالنتقال والمساءلة في فريق التنسيق والف GACثالًثا، ذكرنا أن تمثيل 

أخيرا وليس . يحتاج إلى زيادة تصل إلى الحد األدنى من خمسة من أجل احترام التمثيل اإلقليمي

بوصفها استشارية، سيادة  GACينبغي أال تستمر . GACآخرا، يجب أن يتم تعديل وضع 

على قدم  -لمتعددين من غير المناسب في أصحاب المصلحة ا. هذا غير صائب. الرئيس

 .شكًرا. وهذا ليس مناسباً . المساواة أن يكون دور الحكومة استشارًيا فقط
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لذلك هل هناك أي رد فعل سريع . أعتقد أنه كان يستحق ذلك. حسًنا، لقد تجاوزنا الوقت. حسًنا : سو أوين

 . حسًنا --هل تريدون  على هذا، فادي أو هيذر؟

رأيناه عضويتها تنمو والمراقبين من . ICANNحيوًيا في دوًرا  GACإًذا، بوضوح، تؤدي 

آمل أن ممثلي الحكومات الحاضرين هنا اليوم والذين لم . المنظمات الحكومية الدولية يأتون

قد اكتسبوا فهًما أفضل لدورها وكيف أنها تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق  GACينضموا بعد إلى 

. التصاعدية ICANNفي عملية وضع سياسة  بضمان مراعاة المصلحة العامة بشكل تام

ليست مثالية، ولكن سمعنا كيف تمت برمجتها لتحسين أساليب عملها وتعزيز المجتمع  GACو

ولذا فإننا سوف نرى بعض . اآلن قيد التنفيذ ICANNالمجتمع هو . ICANNمع بقية 

في  ICANN المقبل خالل اجتماع GACالتغييرات الرئيسية التي تم وضعها وقت اجتماع 

 .لوس انجليس

في  NETmundial، ونراجع النتائج من اجتماع 4لذا اآلن، سوف ننتقل مباشرة إلى القسم 

انها من المفردات العالمية إلدارة . NETmundialلقد سمعنا جميعا عن . ساو باولو في إبريل

هدف إى هل ي. قبل عقد المؤتمر كان هناك، وبصراحة تامة، الكثير من الخوف. اإلنترنت

هل سوف يؤدي إلى زيادة في دور الحكومات من حيث  تدريب عمليات معينة وهياكل جديدة؟

لكننا وجدنا التأكيد، مع ذلك، أن التخطيط وإدارة المؤتمر نفسه سيكون من  اإلشراف والمراقبة؟

مثل كثيرين آخرين، ساهمت حكومتنا في المملكة المتحدة . قبل أصحاب المصلحة بدقة وشفافية

بسهولة في دعم العملية التحضيرية ومساهمة وجهات نظرنا رًدا على مراحل التشاور المفتوحة 

. نرحب بالنتيجة، إعالن المبادئ، وخارطة الطريق للعمل في المستقبل. بالكامل وفي المؤتمر

 .ونعتقد أنها متماسكة ومركز جيًدا

في اسطنبول في سبتمبر  IGF لذا فقد حان الوقت اآلن لتقديم هذا لمنتدى إدارة اإلنترنت

 .ICANNوالمنظمات والعمليات األخرى المتصلة باإلنترنت بما في ذلك 

لذلك، لسماع المزيد عن النتائج، أدعو اآلن زميلنا من البرازيل، أستاذ ألميدا، الذي هو األمين 

أهداف  للسياسات في قسم تقنية المعلومات في وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتلخيص

وخاصة خارطة الطريق  NETmundialونتائج هذا االجتماع الرئيسية، بما في ذلك مبادئ 

 أستاذ ألميدا؟. لتعزيز عمليات أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات القائمة
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الستضافة هذا  ICANNأوالً، أود أن أتوجه بالشكر إلى حكومة المملكة المتحدة و. شكًرا : فيرجيليو ألميدا

 .الجتماعا

 .في النتائج الرئيسية لالجتماع NETmundialوسوف ألخص هنا ما رأيناه في 

 .ثانية --لدي بعض الشرائح أود أن أطلب منهم

 .نعم --حسًنا

 .شكًرا. لهذا أطلب عرض الشراح. نعم، لدي بعض األرقام هناك

ا من رفع هذه دعني أرى إن كانوا قد تمكنو. حسًنا. حسًنا. دعونا نرى ما إذا كانت تعمل

 .الشرائح

 .حسًنا

 

 هل يمكنك أن تبدأ بدونهم؟ >>

 

 .التالية من فضلكم. ها هي : فيرجيليو ألميدا

 .ولكن على أي حال، دعونا نمضي بهذا. أرى أنهم قاموا بتحميل ملف خطأ

عندما بدأنا نتحدث عن  -لذا نحن . حسًنا -هل يمكنكم . لندن ICANN NETmundialإنه 

NETmundial -  وسأقدم األحداث التي أدت إلى بدايةNETmundial . 

وكان التركيز على . ولكن، منذ البداية، كان لدينا في االعتبار أنه كان هناك تركيز للمؤتمر

كان واحًدا لتعيين مبادئ إدارة اإلنترنت في بيئة أصحاب . معالجة اثنين من كتل األهداف

ارطة طريق لمزيد من التطور في النظام البيئي وكان الثاني القتراح خ. المصلحة المتعددين

 . إلدارة اإلنترنت

بدأت مع . NETmundialلذلك هذا هو التسلسل الزمني لألحداث التي أدت إلى ظهور 

ثم كان هناك اجتماع مونتيفيديو مع . 2013خطاب الرئيس ديلما في األمم المتحدة في سبتمبر 
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فادي شحادة رئيس البرازيل في  ICANN وبعد ذلك، التقى رئيس. مجتمعات اإلنترنت

 . البرازيل حيث طرح فكرة تنفيذ هذا االجتماع على إدارة اإلنترنت

حتى وقت الحق في نوفمبر أعلن الرئيس ديلما اجتماع إدارة اإلنترنت ألصحاب المصلحة 

 .المتعددين في البرازيل

منتدى إدارة  في بالي في NETmundialوأجريت مناقشات أولية حول اإلنترنت في 

لتنظيم اجتماع  1net، وCGI ،ICANNثم جرت شراكة بين . 2013اإلنترنت 

NETmundial . وبعد ذلك تم عقد االجتماع األول لتنظيم . 2013كان ذلك في نوفمبر

NETmundial  أبريل،  11ونشرت الوثائق المرجعية في . 2013في البرازيل في ديسمبر

 .يلأبر 23ثم كان لدينا المؤتمر في 

 . التي أدت إلى مؤتمر في البرازيل -لذلك فهذه هي األحداث التي كانت 

 .التالي رجاءً 

كان الهدف هو إنتاج وثيقة ختامية للشرعية الدولية . NETmundialلذا فهذه لمحة عامة عن 

 . كان هذا هو الهدف الذي نسعى إليه. وأصحاب المصلحة مع توافق واسع

وسوف أمر بالتفصيل على بعض هذه . NETmundialفي إعداد قدمنا سلسلة من االبتكارات 

عملنا لعدة أشهر في إعداد . لدينا العديد من مجتمعات أصحاب المصلحة المتعددين. االبتكارات

كان لدينا أشياء مثل . تم تعديل طريقة عمل المؤتمر. وثيقة مرجعية في نمط أصحاب المصلحة

بحثنا عن الشفافية خالل جميع مراحل إعداد . لحةمن قبل أصحاب المص--طوابير منفصلة لـ 

 .الوثائق وخالل المؤتمر

 --كان لدينا غرف صياغة مفتوحة، ومحاور دولية

وكان لدينا أيًضا حدًثا واحًدا متوازًيا مشهوًرا . كان لدينا غرف صياغة مفتوحة، ومحاور دولية

اقشات التي دارت في ، وكان الهدف هو إجراء اتصال بين المنNETmundialيسمى ساحة 

NETmundial مع السكان، والمواطن العادي. 

كان األول طبيعة ونطاق عمليات . بعض نقاط التوتر أثناء التحضير لالجتماع -لدينا بعض 

هل ينبغي أن تشمل األسئلة غير التقنية، أو القضايا، مثل الخصوصية، مثل . إدارة اإلنترنت
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كان ذلك صراًعا ساد . را على الموارد الحيوية المدارةالمراقبة، أو يجب أن يكون ذلك مقصو

 .المناقشات

أصحاب المصلحة المتعددين واألنماط : وقد رأينا أيًضا صراًعا بين مدرستين في التفكير

أن لدينا مؤتمًرا حيث توافقت فيه مدرستين من  NETmundialوأظهرت . المتعددة األطراف

 .من جانبي هذا الطريق إلدارة اإلنترنت يعملون معا وكان لدينا أشخاص. مدارس الفكر جيًدا

 .التالية من فضلكم

 .التالي رجاءً 

 .هذه هي اللجان التي تستخدم لتنظيم المؤتمر. لذا سوف أتخطى هذه

 .التالي رجاءً 

كان لدينا ما . من الحضور 900تظهر أنه كان لدينا أكثر من . األولى. هذه شريحة مهمة للغاية

ويمكنكم أن تروا من قطعة . دولة 110فًيا حضروا االجتماع، وأناس من صح 200يقرب من 

: NETmundialالمخطط هذه أنه كان لدينا جميع أصحاب المصلحة المشاركين في 

 .الحكومات والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية، والمجتمع التقني، والقطاع الخاص

. ر من المساهمات من القطاعات المختلفةالمالحظة الهامة األخرى هي أننا وصلنا لعدد كبي

ثم مع إتاحتها للجمهور، حصلنا على أكثر من . مساهًما إلعداد الوثائق المرجعية األولية 188

كان لدينا أيضا مشاركة عن بعد التي سوف أعرضها في وقت . تعليق على هذه الوثائق 1300

 .الحق

 .التالي رجاءً 

دولة، وهذا يظهر أن  110مشارًكا من  900من  يمكنكم أن تروا أنه كان لدينا أكثر

NETmundial وأيضا . يمكنكم أن تروا أن الخريطة تظهر ذلك. كان بالفعل اجتماًعا عالمًيا

 .الدوائر المعروضة في الصورة وحجم الدوائر يتناسب مع عدد الحضور من تلك البلدان

 .لذا نرى أنها قد شملت معظم الدول في العالم

 .التالي رجاءً 
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أيًضا من حيث المساهمات، حصلنا على مساهمة من المجتمع المدني، من األوساط األكاديمية 

كان مؤتمر أصحاب المصلحة المتعددين  NETmundialوالقطاع الخاص، وهذا يدل على أن 

حقا، حيث جاءت األفكار من جميع القطاعات، من جميع أصحاب المصلحة المعنيين في عملية 

 .اإلدارة

 .رجاءً التالي 

 .هناك لدينا توزيع الحضور حسب القارة، لذلك نحن نغطي كافة أنحاء العالم كله

 .التالي رجاءً 

وهذه شريحة أخرى مثيرة لالهتمام تظهر أن لدينا محاور عن بعد حيث يمكن للناس التفاعل مع 

دينة، م 30مركزا، في  33وتم تركيب هذه المحاور في . المؤتمر بالمشاركة في الوقت الحقيقي

 .دولة 23في 

. وتقع معظم المراكز في البلدان النامية، في مناطق زمنية مختلفة -مالحظة هامة هي أن هناك 

في الصباح ينتظرون في الطابور  3:00لذا كان من المثير لالهتمام أن نرى الناس في الساعة 

أظهر ذلك . اصباحً  0:00صباًحا أو  10:00للتفاعل مع األشخاص في ساو باولو في الساعة 

 .االهتمام في المناقشات العالمية إلدارة اإلنترنت

 .التالي رجاءً 

كان لدينا رؤساء الجلسة، كان . ابتكار آخر تم تقديمه في هذا االجتماع كان هو تخطيط المرحلة

 .لدينا جلسات تم تعيينها لكل جزء من الوثيقة، الوثيقة المرجعية

من المستشارين الذين أخذوا مالحظات للتعليقات ثم  وقد ساعد جميع رؤساء الجلسات مجموعة

 .عملوا على إدماج التعليقات في الوثيقة النهائية

كان لدينا أربعة ميكروفونات، واحد لكل قطاع، للحكومات والمجتمع المدني وقطاع األعمال، 

جانب على ال. وقد أنشأت هذه الميكروفونات األربعة، أربعة خطوط منفصلة. والمجتمع التقني

المضحك من هذه االجتماعات هو أن المجتمع المدني كان سعيًدا جًدا لرؤية الكثير من 

 .كان هذا أحد األمور الممتعة لهم بالفعل. المسؤولين الحكوميين يصطفون للكالم
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خالل الجلسات المسائية، الصياغة في غرف الصياغة، كان . تعليق آخر ممتع بشأن االبتكارات

صباًحا، وتناولوا الطعام في نهاية  2:00ية ألنهم ظلوا يعملون حتى الساعة الناس سعداء للغا

 .لذا خلق ذلك مزاج إيجابي للغاية إلعداد الوثائق. الجلسات

 .التالي رجاءً 

 .يمكننا تخطي المبادئ ألنها في المستند الذي تلقيتوه جميًعا

 .التالي

 .أيًضا تخط خارطة الطريق

 .NETmundialثم دعونا نتحدث عن انعكاس 

يبدو لنا أن أول شيء هو أن االجتماع كان يحظى . ما هي األسباب لنجاح هذا االجتماع

وأنشأ ذلك مجموعة تدعم . بالتركيز؛ كان إلنتاج وثائق النتائج للمبادئ وخارطة الطريق

 .مشاركة العديد من القطاعات المعنية في إعداد الوثائق

لفعل هو االلتزام الكامل وتجربة أصحاب المصلحة وكان الجانب الثاني المهم با-الثاني 

هي لجنة أصحاب المصلحة  -فهي لجنة لديها . المتعددين للجنة التوجيهية البرازيلية لإلنترنت

 .عاًما وتعمل بشكل جيد جًدا في الممارسات 20المتعددين التي نشأت منذ نحو 

 .ية متساويةجانب آخر من هذا المؤتمر، أنها كانت عملية تشاركية تصاعد

يبدو لي أن جانبان كانا مهمان جًدا للنجاح في الحصول على النتائج التي وافق عليها التوافق 

كان لدينا وثائق مرجعية، لذا وصل الناس إلى المؤتمر وهم يعلمون ما الذي سوف . الموسع

مزيًجا من  في الواقع، كان المؤتمر --المؤتمر. وكان الثاني هو عملية التفاوض. تجري مناقشته

لذلك . وقت طويل إلعداد الوثائق باإلضافة إلى حدثلمدة يومين باإلضافة إلى المشاركة عن بعد

لذلك عندما . بدأت المفاوضات قبل ثالثة أشهر من المؤتمر، أثناء عملية إعداد الوثائق المرجعية

ا كان ذلك جانًبا لذ. وصل الناس إلى هناك، كانوا يعرفون ما يريدون قبوله أو رفضه أو تغييره

 .مهًما في المؤتمر

طريقة . المشاركة في الوقت الحقيقي، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية، كانت أيًضا مهمة جداً 

. عمل االجتماع، والميكروفونات المنفصلة، غرف الصياغة، والشفافية في إعداد الوثيقة النهايئة
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من متابعة ما يجري تغييره في يتم عرض كل شيء على شاشات كبيرة حتى يتمكن الناس 

 .الوثائق للحصول على الوثيقة النهائية

أراد الناس أن يروا تغييًرا في هذه العملية . وأعتقد أن هذا هو الجانب اإليجابي في االجتماع

 .إلدارة اإلنترنت

 .التالي رجاءً 

 .التالي رجاءً 

، علمنا أنه من المهم NETmundialأول واحد هو أنه خالل إعداد . لذا فقد تعلمت الدروس

لذا فكل واحد من أصحاب . لتصميم الحدث وفًقا لخصوصيات أصحاب المصلحة المتعددين

المجتمع المدني . الحكومة لديها توقيت مختلف عن القطاع الخاص. المصلحة له خصوصياته

 .لديه وسائل متعددة للنظر في المسائل المختلفة

وهذا شيء كان من . العتبار ونحن نحترم هذه االختالفاتلذا فنحن نأخذ جميع هذه األشياء في ا

 .لتحقيق النجاح في المؤتمر --المهم الحصول عليه 

النقطة الثانية هي أن تؤتي عملية اإلعداد المفتوحة والشفافة والقائمة على المشاركة وإعداد أصحاب 

 1.000ما يقرب من دولة،  100لذلك آتت أكلها عندما وصلنا إلى أكثر من . المصلحة ثمارها

 .لذا فهذه أيًضا عالمة أخرى على النجاح من الصحفيين، 200مشارك، أكثر من ما يقرب من 

أدخلت العديد من االبتكارات في التنسيق، في اإلجراءات، في الطريقة . فاالبتكار هو اسم اللعبة

كان . متعددينالتي يتفاعل الناس بها مع بعضهم البعض، في المشاركة مع أصحاب المصلحة ال

 .هذا شيء مهم

نحن بحاجة إلى تحسين أساليب عمل أصحاب المصلحة، وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات 

هذا شيء كنا نعتقد أننا يجب أن نعمل عليه من أجل أن نرى كيف تقرر بيئة . اتخاذ القرار

قواعد نحن بحاجة ألن ننشيء  ما هي اإلجراءات؟. أصحاب المصلحة هذه حول المسائل الهامة

 .لذلك

من  100صحفي، وأكثر من  200كان لدينا ما يقرب من . شيء قد الحظناه --نحن أيًضا 

 .جميع أنحاء العالم، وكان من الصعب أن أشرح لهم ما هي إدارة اإلنترنت
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في بعض األحيان تقتصر على األشخاص الذين بحضرون مؤتمرات مثل  -إدارة اإلنترنت هي 

ICANN وIGFاص الذين خارج ذلك ال يرون أهمية ذلك، بينما األشخ. 

. لذلك، الشيء الوحيد الذي تعلمناه، هو أننا بحاجة لبناء السرد إلدارة اإلنترنت العالمي

اقتصاديات اإلنترنت، وحرية تدفق المعلومات، وحقوق اإلنسان، يمكن أن يكون النهج الممكن 

 .لبناء السرد

 .عالمية ولديهم رواة جيدين فيما نعتقدإذا نظرنا إلى تغير المناخ، لدينا مشاكل 

 .التالي رجاءً 

وخارطة الطريق عمليات إدارة اإلنترنت  NETmundialلذا يجب أن تدعم مبادئ  ما هو التالي؟

، سيكون هناك حدث قبل 2014عام  IGF، وهذا المنتدى هنا؛ ICANNاألخرى والمنتديات مثل 

د الدولي لالتصاالت في بوسان؛ منتدى إدارة ؛ االتحاNETmundialيوم الصفر لمناقشة نتائج 

 .2015؛ االستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية في عام 2015اإلنترنت عام 

. األخرى IGوالتحسينات التنظيمية لمنتديات  NETmundialويمكن تكييف ابتكارات تنسيق 

در إلهام إلنشاء كمص NETmundialويمكن استخدام مباديء أصحاب المصلحة المتعددين 

 .نظم بيئية وطنية لإلنترنت

 .التالي

. رأينا بعض القرارات المهمة التي تركت للمستقبل ؟NETmundialلذا من أين نأخذ نتائج 

وأعتقد أن األمر متروك لنا، لنا جميعا، والمجتمع، لبناء . لذا يمكننا أن نرى هنا خمسة منهم

 .مسارات إليجاد حلول لهذه األسئلة الهامة

كانت ناجحة، ونأمل أن مونديال  NETmundialأللخص، أود أن أقول أننا نعتقد بتواضع أن 

 .هذا ما نريده. كرة القدم سيكون ناجًحا أيًضا

 ]ضحك [ 

 

 .شكًرا : فيرجيليو ألميدا

 ]تصفيق [ 
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. ألسبوعحسنا، أستطيع أن أؤكد أن وزير خارجيتنا سوف يشاهد البرازيل تلعب كرة القدم هذا ا : سو أوين

 .كما أنهسوف يشاهد إنجلترا أيًضا

اآلن، من الواضح أن المؤتمر حقق نجاًحا كبيًرا، وأعتقد أننا يجب أن نعترف بالدعم الكبير من 

ISOCكاثي براون، ما إذا كنت تريدين أن تقولي  -أنا ال أعرف، كاثي . ، من المجتمع الدولي

 .كلمة أو اثنتان عند هذه النقطة

 

 .شكًرا لك، سيدتي الرئيس : كاثي براون

 

اآلن، علينا استعادة بعض الوقت، لذلك سوف آخذ مداخالت من أربع أشخاص لدي . حسًنا : سو أوين

 .لذلك أوالً، أود أن أدعو نيلي كروس، نائب رئيس المفوضية األوروبية. بالفعل على قائمتي

 

 .هل ترغب في الحديث --شكراً  : نيلي كروس

 

 .شكًرا. حاولت أن أقول نعم .نعم : كاثي براون

 .سأكون موجًزا قدر اإلمكان. عفًوا، المفوض كروس

، وأردت أن آخذ لحظة NETmundialكان لمجتمع اإلنترنت جزء رائع في المشاركة في 

واحدة فقط ألقول إن األمين ألميدا هو مثال ساطع على لماذا يمكن للشخص الفردي أن يحدث 

ه ومهارته، وقيادته النقية في هذا المؤتمر تتركنا اليوم نتحدث عن تفانيه ومثابرته وصبر. فرًقا

 .هذا األمر بالطريقة التي نقوم بها في األمور المتوهجة

وضم المؤتمر مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الذين اتخذوا قراًرا واعًيا للعمل مع 

 .بعضهم البعض

 .أعتقد أن هذا كان جزًءا من السحر هنا
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المجتمع التقني، كما . ر تطبيًقا عملًيا للغاية لعملية أصحاب المصلحة المتعددينيشرح المؤتم

ذكرت للتو، وقف جنًبا إلى جنب مع المسؤولين الحكوميين وقادة األعمال والمجتمع المدني، 

جئنا بجملة . تحدثنا مع بعضنا البعض، واستمعنا لبعضنا البعض. والمدافعين عن حقوق اإلنسان

 .لتي تتبناها الجمعية بروح من التعاونمن المبادئ ا

كما قال آخرون، لدينا فرص متعددة لألمام لتعميق عزمنا، من أجل إبرام االتفاقيات والمعايير، 

وآليات من شأنها أن تساعدنا على تحقيق الفوائد المرجوة من إنترنت مفتوح وآمن وعالمي 

 .ومترابط

يعمل مجتمع اإلنترنت . طينا فرصة أخرى للتعاونمنتدى إدارة اإلنترنت المقبل في اسطنبول يع

من خالل مناقشة وتعزيز  -عفوا  -مع أصحاب المصلحة اآلخرين إلثراء جدول أعمال المعرفة 

 .أفضل الممارسات التي تعتبر حاسمة بالنسبة لإلدارة في النظام البيئي الموزع

كان ولكن كيف يمكن ألصحاب السؤال الحاسم بالنسبة لنا جميعا هو ليس ما إذا كان أو إذا 

 .المصلحة المختلفين العمل مًعا نحو رؤية مشتركة للمستقبل

نعتقد أنه ال يوجد هناك حجم واحد يناسب نموذج جميع أصحاب المصلحة المتعددين متطابق 

نتفق مع الوزير فايزي، مع ذلك، أن الطبيعة . من منطقة إلى أخرى، أو من مؤسسة ألخرى

بدال من ذلك، االبتكار من . رنت ال تصلح للعمليات التقليدية من أعلى إلى أسفلالديناميكية لإلنت

أسفل إلى أعلى واإلدارة التي كانت محرك النمو لإلنترنت عن طريق نهج أصحاب المصلحة 

 .المتعددين التي تتقاسم المبادئ المشتركة من االنفتاح والشمولية والشفافية

 .كلم لدعم ما أعتقد أننا جميًعا خبرناه في البرازيلأشكركم على إتاحة هذه الفرصة للت

 .شكًرا

 

 .حسًنا شكًرا لك أيًضا كاثي : سو أوين

لذا نيلي كروس، أنت نائب رئيس لجنة المفوضية األوروبية واالتحاد األوروبي لجدول األعمال 

 .الرقمي
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 .شكًرا لك، سيدتي الرئيس : نيلي كروس

 .وشكًرا لجميع الجهود التي تمت حتى اآلن نجاًحا وهو نجاح، NETmundialكان 

كانت، في الواقع، التوضيح الذي بين أن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين يعمل حًقا وأنه 

ويمكن للنتيجة جعل نموذج أصحاب المصلحة المتعددين أكثر . يمكن أن تنتج نتائج ملموسة

كذلك االنتقال بنا إلى تعريف واضح شموالً، وأكثر شفافية، وأكثر استدامة على المدى الطويل و

 .للمبادئ التي يجب أن توجه اإلدارة العالمية لإلنترنت

NETmundial  يضعنا على الطريق الصحيح، ولكن هذا ال يعني، سيدتي الرئيسة، أن العمل

 .علينا اآلن تحقيق األهداف التي تم تحديدها بشكل جيد في ساو باولو. قد انتهى

ت الملموسة، رقم واحد، شبكة اإلنترنت متاحة للجميع وملك للجميع، ونحن لتنفيذ تلك اإلجراءا

ولهذا فإن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين هو الصحيح، . في حاجة ألن يقول الجميع كلمتهم

النموذج الذي يستند بشكل أساسي . الذي يجب أن نفخر به، ولكن يجب علينا أيًضا الدفاع عنه

 .ن خطيًرا جًداعلى سيطرة الحكومة سيكو

نحو قاعدة عالمية متنقلة  IANAوالثانية، شبكة اإلنترنت عالمية، وأنه من الصواب أن نحرك 

ولكن هذا التحول . دون وضع االستقرار واألمن في خطر، وبطبيعة الحال ال يمكننا تحمل ذلك

حول يجب هو خطوة تاريخية وموضع ترحيب نحو العولمة لموارد اإلنترنت الرئيسية، وهذا الت

الشمول، والشرعية، والمساءلة، والمصلحة العامة العالمية، : أن يتابع بعض المعايير الرئيسية

 .وسيادة القانون، والفصل بين السياسة والوظائف التقنية

فقد كان لفترة طويلة قادمة، وفي بعض األوساط، فإن الصبر سينتهي إذا كان هنا مزيد التأخير 

 .ال لزوم له

وللحفاظ عليه على هذا النحو، نحن بحاجة ألن . ننسى أيًضا أن إنترنت اليوم موحددعونا أال 

وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى تعزيز . إدارة اإلنترنت لإلنترنت العالمي. نشرك الناس

ونحن بحاجة إلى جعل مناقشاتها . منتدى إدارة اإلنترنت واعطائه االستدامة المالية والسياسية

الوطني  IGFنحن بحاجة إلى تعزيز الروابط بين . ا لجميع الناس في العالمأكثر انفتاحً 

واإلقليمي والعالمي، فقط ألنه من خالل ذلك، يمكننا التأكد من أن المناقشات في منتدى إدارة 

 .اإلنترنت مفيدة وذات صلة
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ل علينا أن نتأكد من أن واضعي السياسات والتكنولوجيات يتحدثون أكثر وعلى نحو أفض

 .بالمناسبة

من الواضح أن المناقشات التقنية والقرارات يمكن أن يكون  ICANNبخالف ما هو عليه في 

 .لها آثاًرا عميقة على السياسة العامة

 .وعليكم االعتراف بحقوق ومسؤوليات الحكومات لرعاية تلك القضايا

 . ال يمكنكم تجاهل دورهم

وكما قلت . مضر، على سبيل المثال. WINEل عليكم االعتراف بالمصلحة العامة والنقاش حو

هذا الصباح، هناك أسماء نطاقات أخرى تعتبر حساسة بنفس القدر في مناطق أخرى، في 

وعدم وجود المساءلة في مثل هذه القضايا يمكن أن يلحق الضرر بنموذج . الثقافات األخرى

 .ICANNأصحاب المصلحة المتعددين كله الذي تستند عليه 

جهودها لتصبح أكثر مساءلة أمام  ICANNبب من الضروري للغاية أن تواصل ولهذا الس

هي . ، سواء أدرك الناس ذلك أم ال، هي رمزICANNوسيدتي الرئيسة، . المجتمع العالمي

سوف تترجم نجاحاتها وإخفاقاتها في . رمز لما تعنيه إدارة أصحاب المصلحة المتعددين بالفعل

 . نفسها ICANNسياق أكبر من 

وأريد أن أتحدث مباشرة تماًما ألولئك . ولدي شيء واحد أخير ألذكره اليوم، سيدتي الرئيس

، إما بسبب المسائل اإلجرائية أو NETmundialالذين اختلفوا مع النتائج التي تخرج من 

أنا أقبل أنه سيكون هناك دائًما . ورسالتي هي، دعونا أال نركز على ما يفرقنا. الموضوعية

مختلفة حول مدى قبول االنفتاح على شبكة اإلنترنت، لكن اإلنترنت هو مورد  وجهات نظر

وبينما ينبغي الحفاظ على قدرة الحكومة . فهم يستفيدون من طبيعته العالمية. عالمي مشترك

 . على تطبيق القوانين المحلية، بطبيعة الحال

دعونا نكتشفها، ودعونا . هادعونا نسمع. في الختام، سيدتي الرئيسة، دعونا نحترم اختالفاتنا

تماما كما فعلت البرازيل في قيادتها الشجاعة في ساو باولو . نحاول العثور على حلول وسط

ونتيجة لذلك، قد أعطت . واستعدادها للخروج من منطقة الراحة إليجاد حل وسط

NETmundial لكلمات لنا دفعة قوية مطلقة في االتجاه الصحيح، وهي اآلن مسؤوليتنا لتحويل ا

. ودعونا نتأكد من أنها تعمل. إلى واقع عملي وتحقيق اإلمكانات التي لدى اإلنترنت لكل واحد منا

 .شكًرا
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 .شكًرا جزيالً  : سو أوين

 ]تصفيق [  

أود اآلن أن أدعو السيد الوزير فيجا، وزير المعلومات، والتكنولوجيات واالتصاالت في  

 .كولومبيا

 

وبادئ ذي بدء، أود أن أنضم ألهنئ البرازيل، وخاصة الرئيس ديلما روسيف، . جزيالً  شكًرا : دييجو موالنو فيجا

وكانت النتيجة رائعة، مؤتمرا كبيًرا، وأيضا نتائج جيدة جًدا . NETmundialعلى القيادة في 

 .لهذه المناقشة القصيرة فقط في األسابيع السابقة لهذا الحدث

أعتقد أننا جميعا . ازيل، يجب أن تكون كل بلد نموذًجاأعتقد من حيث تنفيذ ما رأيناه في البر

هذا هو . يجب أن نعمل بجد على تعزيز النظم البيئية إلدارة اإلنترنت المحلي أو الوطني

إذا أردنا أن نناقش هذا على الصعيد العالمي، سيكون علينا إصالح النظام البيئي . المفتاح

هذا هو . يمكننا تحسين عملياتنا المحلية. لك محلًيالذا يمكننا معرفة ذ. هذا عنصر مهم. الوطني

 .المفتاح

وكما تعلمون جميًعا . ولكن أيًضا، علينا أن نعمل أيًضا على تقوية النظام البيئي لإلنترنت ككل

. أن اإلنترنت هو أداة ممتازة لغلق الفجوات، والثغرات بين من يملكون ومن ال يملكون

ومع ذلك، في هذه اللعبة الجديدة . لدول المتقدمة والدول الناميةا -الفجوات بين الدول المتقدمة 

. لمجتمع المعلومات، فإن البلدان النامية تعاني من نقص النظم البيئية القوية لإلنترنت الوطني

وأنا أشجع شركات . علينا أن نساعد أيًضا العالم النامي لتعزيز النظام البيئي لإلنترنت بأكمله

خاصة التي تقود تطور اإلنترنت لمساعدة بلداننا على تعزيز تلك النظم البيئية اإلنترنت الكبيرة 

. إلعداد الطلبات المحلية لشعبنا المحلي. لمساعدة الدول النامية لتدريب شعبها محلًيا. المبتكرة

هذين مجالين رئيسيين يجب علينا أن نعمل عليهما للحفاظ على المضي قدما  -أعتقد أن هناك 

 .شكًرا جزيالً . NETmundialفي فيما حدث 

 

 .واآلن أود أن أدعو حسن الحق إنو وزير اإلعالم من بنغالديش : سو أوين
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شكًرا لك، سيدتي . حسًنا، تكلمت في الصباح. أعتقد أنني لم أتحدث هذا المساء. شكًرا جزيالً  : حسن الحق إنو

حاجة إلى أن يكون لدينا آليتين نعتقد أننا في  NETmundialبعد الوثيقة الختامية لـ . الرئيس

واحدة تبحث في قضايا السياسات العامة المتصلة باإلنترنت العالمي في مختلف . متميزتين

المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية، والسياسية، وآخر يتعهد باإلِشراف على الوظائف 

 ICANNلية من جانب واحد من قبل التقنية والتشغيلية المتعلقة باستبدال اإلنترنت للرقابة الحا

وهذا يتطلب إقامة هيئات اإلدارة العالمية الجديدة . من قبل حكومة الواليات المتحدة IANAو

هذه الهيئات، لبحسب فهمي، تحتاج . المالئمة فضال عن إطار القانون الدولي لتسهيل هذا العمل

مة قوية جًدا ومؤسسية في شكل إلى ترسيتها في منظومة األمم المتحدة مع آلية استشارية عا

وأيضا يمكن تشكيل مجلس إدارة استشاري . مجموعات استشارية من أصحاب المصلحة

يجب علينا مًعا أن نفسر . للمراقبة الفنية لإلنترنت لإلشراف على المهام الفنية والتشغيلية

. بشأن أصحاب المصلحة المتعددين NETmundialبشكل صحيح الوثيقة الختامية لـ 

 --سياسة أصحاب المصلحة المتعددين. بخالف ذلك سوف يؤدي إلى قدر كبير من التشويش

ولكن، . ونحن ندعم ذلك بالكامل. المشاركة في توسيع قاعدة التشاور لرسم السياسات العامة

ومع ذلك، فالدعاوى ألدوار متساوية رسمية لجميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار 

رسم السياسة العامة هي وظيفة سياسية محددة يمكن أن تضطلع بها . اليست ديمقراطية حقً 

فقط السلطات المشكلة رسمًيا التي تستمد شرعيتها من الشعب من خالل العملية السياسية 

لذلك أصحاب المصلحة على ما يرام في أدوار ومسؤوليات كل منهم . الموضوعة بوضوح

 . NETmundial على النحو المذكور في الوثيقة الختامية لـ

. لذا فهذه هي بعض األشياء التي أريد أن أذكرها - NETmundialالسيدة الرئيسة، وبعد 

وإلى جانب ذلك، فإن الفترة االنتقالية، والشيء المهم هو ضمان أمن وموثوقية العملية االنتقالية 

 .وهذا التحدي يجب علينا تناوله. لهذا فهذا نوع من التحدي. برمتها

على سبيل المثال، نحن . أننا بحاجة إلى التفكير في مجاالت أخرى -خرى لدينا األمور األ

بحاجة للعناية بما يشغل العمالء ومخاوف المستخدمين، وهذا، نحن بحاجة لحماية حقوق الملكية 

الفكرية، ثم مصالح المجتمع والجماعات الدينية والعرقية، ومصالح الحكومات جنًبا إلى جنب 

كما أن المالية مطلوبة أيضا لتحويل ذلك، لتطوير السوق، ومحو . ة المنازعاتمع آلية لتسوي

األمية الرقمية، وضمان القدرة على تحمل التكاليف واسعة النطاق، لتثقيف الجمهور حول تقديم 

وقبل كل شيء، نحن بحاجة لضمان االعتمادية، . ccTLDوتعزيز استخدام رموز البلدان 

 .شكًرا لك، سيدتي الرئيس. الفترة االنتقاليةخالل  DNSواالستقرار من 
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لذلك لدينا فقط المتكلم األخيرلدينا، وبعد ذلك أريدكم أن تفكروا فيما إذا . شكًرا جزيالً . حسًنا : سو أوين

كنتم فعال تريدون أن يكون هناك فاصالً أو ما إذا كنتم تريدون االنتقال مباشرة إلى الدورة 

 . لذا لدينا بضع دقائق للتفكير في هذا. ايزي اآلن لرئاستهااألخيرة التي عاد الوزير ف

لذا فمتحدثنا األخير هو هشام العاليلي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم االتصاالت الوطنية في 

 .مصر

أردت فقط تسليط الضوء على أن مصر تثني على الجهود المبذولة من . شكرا سيادة الرئيس : هشام العاليلي

ونحن نعتقد أن . NETmundialالبرازيلية ونقدر ابتكار حدث قبل الحكومة 

NETmundial  تحدد األسبقية ونموذًجا للنموذج التصاعدي ألصحاب المصلحة العالمية التي

 .قد ثبت أن الشمولية وعملية تحقيق نتائج فعلية ليست مستبعدة --) غير مسموع(

الذي تم االتفاق عليه  NETmundialنحن نعتقد أن بيان أصحاب المصلحة المتعددين 

ويأتي البيان نتيجة لدعم سياسي واسع . بموجب إجماع تام يعكس إلى حد كبير إجماع المجتمع

تقدمه معظم الحكومات التي حضرت، الالعبين الرئيسيين من القطاع الخاص، ومجموعة 

واسعة من ممثلي المجتمع المدني، فضال عن شخصيات بارزة من المجتمعات الفنية 

، وبيان NETmundialوقد شاركت مصر بفعالية في قيم . األكاديمية على حد سواءو

ونحن نعتقد . أصحاب المصلحة المتعددين، وسعداء للمساهمة في ذلك، وبترجمتها إلى العربية

أن مجموعة المبادئ المتفق عليها توفر نقطة انطالق مشتركة ممتازة وأن خارطة الطريق تضم 

 .للمضي قدماخطة عمل متفق عليها 

بدء . ليست غاية في حد ذاتها بل مدخالً ومعلماً  NETmundialأخيرا، تجدر اإلشارة إلى أن 

بالتالي فمن المهم أن يكون . العملية والجهود التي بذلت وينبغي أن تستمر ويستمر البناء عليها

 .شكًرا. المقبل في اسطنبول  IGFهناك هدف طموح واضح لـ

 

الجلسة  --لدينا اآلن. هذا يجعلنا على وشك إغالق هذه الجلسة الممتازة. ًرا جزيالً حسًنا، شك : سو أوين

وبالتالي فإن الخيار هو إما أن . 4:00إنها الساعة . 4:00التالية من المفترض أن تبدأ الساعة 

ننتقل مباشرة الى الدورة المقبلة برئاسة الوزير فايزي، ويمكنكم الذهاب والحصول على كوب 

هوة وإحضاره إلى مقعدك أو ما إذا كنت ترغب في الحصول على استراحة لمدة عشر من الق

 .جميع من يريدونا أن نبدأ مباشرة. لذا دعونا نرى رفع األيدي. دقائق
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 .حسًنا >> 

 

 .جميع من يريدون الحصول على جلسة استراحة لعشر دقائق : سو أوين

 

 .إنه إجماع >>

 

إد سوف . أرجو العودة مرة أخرى إلى هنا. شكًرا جزيالً . دة عشر دقائقأعتقد أنه استراحة لم : سو أوين

 .وعشر دقائق 4يبدأ في الساعة 

 

 ]استراحة [ 

 

 

هل يمكننا استئناف الجسلة الختامية الجتماع الحكومات رفيع . سيداتي وسادتي، مساء الخير : نيجل هيكسون

ن أن نطلب من الحضور الجلوس من هل يمك. إذا جلسنا جميًعا، أكون ممتًنا لكم المستوى؟

 .شكًرا. الوزير فايزي يريد أن يبدأ الجلسة. فضلكم

 

كما قال نايجل هيكسون، هذا هو االجتماع رفيع المستوى،  -نحن اآلن في . مساء الخير : إد فايزي

ونحن سوف ننقاش تقرير الفريق . والجلسة الختامية، التي يبدو وكأنه فيلم من أفالم هوليود

العام الماضي  ICANNأسست . بشأن تعاون اإلنترنت العالمي  ICANNيع المستوى لـالرف

وأهم ما فيها، ربما، كان النظام . عدًدا من لجان أصحاب المصلحة المتعددين االستراتيجيين

كانت اللجنة برئاسة . NETmundialلذا فهي مرتبطة بنتائج . البيئي العالمي إلدارة اإلنترنت

أحد أعضاء اللجنة هنا ليقدم لنا . ل تعاون اإلنترنت الدولي وآليات اإلدارةالرئيس إلفز حو

، والرئيس "كونفيرجنس بارتنرز"رئيس مجلس إدارة شركة  ،أنديل نيغابا. تقريًرا مباشرة
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التنفيذي لدايمنشن داتا في الشرق األوسط و أفريقيا، والمدير العام السابق لالتصاالت في 

نديل سوف يقدم االستنتاجات الرئيسية لتقرير الفريق بما في ذلك دعم أ. حكومة جنوب أفريقيا

تحالفات أصحاب المصلحة، وتعزيز آليات إدارة اإلنترنت الحالية، ودعم مساءلة اإلنترنت 

بناًء على عدد المداخالت، سوف . وبعد ذلك، سآخذ المداخالت على الميكروفون. والعولمة

 . أحدد المشاركات

كل متكلم يبدأ  -ووافق أنديل أن يكون األول  -ه الدورة أكثر إثارة، لقد طلبت من أجل جعل هذ 

 . بحكاية شخصية حول ما يحبه أكثر في لندن

أعتقد أننا محظوظون للغاية . يمكنني أن أكشف أن أكثر ما أحبه في لندن هو حدائقها الخضراء 

ما زلنا مدينة منخفضة . لوجود هايد بارك، وجرين بارك، وريفينسكورت بارك حيث أعيش

وأنا . ولكن جميعكم هنا. وهذا أمر رائع برأيي. نسبًيا مع ارتفاع المساحات الخضراء المفتوحة

سوف . على يقين أن كثير منكم قد زار لندن من قبل، ولكن بعًضا منكم يزورها للمرة األولى

. المدينة العالميةتحصلون على نبذة عن هذا المجتمع العالمي حول ما يحبونه أكثر في هذه 

 .أنديل، الكلمة لك

 

 . شكراً جزيالً لك معالي الوزير  : أنديل نيغابا

أنصح الوزير بأن يذهب إلى روني سكوت . روني سكوت. أكثر ما أحبه في لندن هو الجاز

 .نهاية هذا األسبوع

 

 .إذا كان لدى أي منكم الوقت، ليذهب إلى هناك. روني سكوت. هيا انطلق : إد فايزي

 

شكرا لك، سيادة الرئيس الموقر، والوزراء الموقرون، ووفد الحكومة الحاضرين هنا اليوم، وقيادة  : أنديل نيغابا

ICANNعندما كنت جزًءا من . ، وأعضاء هذا المجتمع المهم جًداGAC  ،لعدة سنوات مضت

هذا توضيح وأعتقد أن . بالفعل GACوعندما تنظر إلى القاعة اليوم، قد نمت . فرًدا 12كنا 

 .ألهمية اإلنترنت على وجه الخصوص داخل الحكومات والخدمة العامة على الصعيد العالمي
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لقد قضينا ". لجنة تعاون اإلنترنت العالمي وآلية اإلدارة"إذا نظرتم الى عنوان هذا التقرير، إنه 

والتعاون، واإلدارة العالمية، اإلنترنت،  -الكثير من الوقت في تحديد بالضبط تقريًبا كل كلمة هنا 

 .واآلليات

وهذا . ومرة أخرى، كنا نتحدث عن نموذج أصحاب المصلحة العالميين منذ بداية اليوم، اليوم

 .شيء أنا متأكد أن جميعنا وافقنا عليه واعتمدناه بالطريقة التي ننظر بها لمستقبل اإلنترنت

صلة بالالمركزية أعتقد أنها األول، القضايا ذات ال. ولكن سوف أؤكد على شيئين في التقرير

سوف ترون الهيكل الذي سوف نقوم بتعريفه أبعد من ذلك، كما تعلمون، مدى العمق . مهمة جًدا

الشريحة التالية من . الذي نذهب إليه عندما نتحدث عن الالمركزية والنظام البيئي بأكمله

 .فضلك

أعني، مساهماتهم وكم . ين اليومدعوني أبدأ بشكر جميع أعضاء اللجنة الحاضر --أعتقد أنه مهم

أعني، سلسلة المحادثات على حد سواء واالجتماعات . العمل الذي بذلوه في وضع هذا التقرير

 .وجها لوجه، على شبكة اإلنترنت، وحجم العمل الذي أعده كل عضو لضمان ما نحن فيه اليوم

، والمنتدى ICANNومرة أخرى، أريد أن أؤكد على أن هذه كانت عبارة عن شراكة بين 

 . االقتصادي العالمي، بمساعدة تراجع أننبرغ في سني الندز

مرة أخرى، أنا متأكد من أن جميع أعضاء اللجنة هنا اليوم يشهدون على حقيقة أن الرئيس 

األشخاص الحاضرين، . ونائبه، فينت سيرف، قاما بعمل عظيم في توجيه اللجنة -إلفيز حقا 

القطاع الخاص، والمجتمع التقني، والمجتمع المدني  -فة من الحياة الذين جاءوا من أعمال مختل

تمكنوا من العمل مًعا والتوصل إلى وثيقة بناءة للغاية من شأنها أن تقودنا ليس فقط نحن  -

 .كمجتمع ولكن العالم بأسره

ية في ساعد فريق خبراء إدارة اإلنترنت كثيرا في التأكد من أنها توفر المدخالت التقنية والفكر

 . عمل اللجنة نفسه

 .الشريحة التالية من فضلك

ولكنني أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي . هناك بعض الصور سوف ترونها ألعضاء من اللجنة

 .أقل من كيلو متر واحد من هنا حيث التقينا للمرة األولى --تأكيد أننا بدأنا هنا في هذه المدينة و
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ثم التقى فريق اصياغة مرة أخرى في شهر يناير وبدأ . يكان ذلك في ديسمبر من العام الماض

والتقى أشخاص آخرون أثناء المنتدى االقتصادي العالمي في نهاية شهر . في إعداد األعمال

ثم التقينا في فبراير في الواليات المتحدة في سني الندز لضمان أن نتمكن من توحيد . يناير

استضافته من قبل محمد في دبي حيث انتهينا تقريًبا ومن ثم، أخيًرا، تمت . بعض هذه المدخالت

كانت هناك بعض األنشطة التي وقعت بعد دبي لصقل، والتأكد من أن المستند الذي . من الوثيقة

تراه على موقع الويب، والذي سأقدم لكم عنوانه في وقت الحق، مغلق تقريًبا على جميع 

 .ي كانت تحدث بين االجتماعات وجها لوجهمناقشات األحداث بدًءا من ديسمبر واألنشطة الت

 .الشريحة التالية من فضلك

فقط للغوص قليالً إلى األسفل لبعض القضايا المثيرة لالهتمام، أعتقد أنه من األساسي هو أن 

تدعم التقارير . ندرك جميعا ذلك، كما تعلمون، وهذا سيكون على أساس ما نسميه اإلجماع التام

 .زية والنموذج التعاوني بقدر االهتمام بإدارة اإلنترنتهذا الجانب من الالمرك

أوالً، ليتم توزيعها على المشاركة، هذا يعني السماح للكثير من أصحاب المصلحة، وراء 

 .المجتمع الذين سوف تجدوهم هنا أو في اجتماعات اإلنترنت العادية

 .ثالًثا، يجب أن تكون طبقات

لمناسب للموارد والخبرات في جميع هذه هذا سوف يضمن، ما تعلمون، التخصيص ا

 .الطبقات المختلفة

لذلك تقدم اللجنة التقرير إلى المجتمع الدولي من أجل إطالع المجتمع على أفعالهم وتطور هذا 

النظام البيئي التعاوني الالمركزي إلدارة اإلنترنت وضمان الترابط، واألمن واإلستقرار 

والذي هو، مرة أخرى، أحد القيم التي نوقشت في وقت  والمرونة واإلنترنت الجدير بالثقة،

 .ICANNسابق اليوم بين كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ورئيس 

 .الشريحة التالية من فضلك

لذا فإن مكونات تقرير النظام البيئي التعاوني إلدارة اإلنترنت العالمية، أنها تغطي عدًدا من 

لخصوص، ما قدمه، مرة أخرى، أحد أعضاء اللجنة، فيرجيليو، ولكن، على وجه ا. القضايا

بنجاح في البرازيل، مرة أخرى، أخذنا وأدركنا أن بعض  NETmundialالذي استضاف 

 .الوثائق واألوراق والعمل الذي تم القيام به هناك أيد بوضوح عمل اللجنة
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ادرة عن ساو باولو كجزء ال أخذت اللجنة معظم البيانات والنتائج الص. لم تعمل اللجنة بعزلة

 .يتجزأ من عمل اللجنة نفسها

على سبيل المثال، القضايا المتعلقة بما يمكن أن أسميه اإلدارة الموزعة، والتي تحدد كمجموعة 

أو الجوانب الفردية، في األساس، التي تأتي مًعا لمعالجة القضايا والنتائج / من المنظمات و 

سميه عجلة اإلدارة التي سوف ترونها في النهاية، وسوف ترون ما أ -المحددة، مرة أخرى، في 

 . كيف أن اإلدارة الموزعة سوف تعمل مع جوانب أخرى من النظام البيئي

األول، هو المسائل التي تم تحديدها؛ . لذا تم تحديد عملية إدارة اإلنترنت في أربع عناصر

 .ذلك، الرابع، تنفيذ الحلالثاني، وضع خرائط الحلول؛ الثالث، صياغة الحل؛ وبعد 

الجانب اآلخر المهم جًدا هو ما نسميه التمكين، العوامل المساعدة التي تسهل للشركتين أعاله 

اللتان تحدثت عنها، بما في ذلك المحافل في أجزاء مختلفة من العالم، والحوارات، ومجتمعات 

معات النامية التي لن يكون لها الخبراء واألدوات ألغراض مساعدة البلدان األقل نمًوا أو المجت

 .بالضرورة القدرة أو العمق في فهم عدد من القضايا التي تتعلق باإلدارة والنظام البيئي بشكل عام

 .الشريحة التالية من فضلك

 .وهذا ما أؤمن أنه ناتج مثير جًدا لالهتمام من ما كنا نتحدث عنه

ا نسميه جماعات اإلدارة الموزعة إذا نظرتم على اليسار، على يساري، حيث نتحدث عن م

حيث ننظر إلى المشكالت، يمكن أن تكون المشكالت مسائل تقنية أومسائل غير فنية، من حيث 

وسوف يكون هناك المجتمع الذي سوف يناقش هذه القضايا في مستويات أو مجاالت . األساس

 .المجتمع المختلفة

يم أو على مستوى فرعي أقل من ذلك أو ويمكن أن تكون هذه المجاالت محلية في بلد أو إقل

أو أنها يمكن أن تكون، على سبيل المثال، إقليمية في القارة أو شبه القارة، وفي النهاية، . المدينة

 .عالمية

لذا فهذه المجاالت من شأنها أن تتقاطع تقريًبا مع جميع المجاالت من مجاالت الجغرافيا التي 

 .يعيش فيها البشر

حلول بعد ذلك، كما ناقشت في وقت سابق، كما تعلمون، هذه المجرة الواسعة عندئذ، ستشكل ال

 .من المشكالت التي سيتعين معالجتها
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وأعتقد أن هذا . اآلن، إذا نظرتم ثم على جانب العوامل المساعدة لإلدارة، فالحوار مهم جًدا

 .مثال حول ما هو موضوع الحوار

ا نأتي إلى أفضل نموذج من شأنه معالجة قضايا هذا وفي هذه الرحلة، في محاولة للتأكد من أنن

النظام البيئي، أحد األعمدة المهمة جًدا، جًدا، هو حقيقة أن نتمكن من التحدث إلى بعضنا 

لذلك، تشكل المنتديات والحوارات . البعض، ونكون قادرين على اإلنخراط مع بعضنا البعض

 .منصة تمكين حاسمة إلدارة اإلنترنت

نحن جميًعا نتفهم أنه بدون مجتمعات الخبراء، . ر المهم جًدا هي مجتمعات الخبراءالمجال اآلخ

هذه ركيزة مهمة جًدا في قيادة هذا النموذج التعاوني، الالمركزي . لن يكون هناك إنترنت اليوم

إلدارة اإلنترنت حيث يجب أن يكون المجتمع غير التقني والنظام البيئي بشكل عام قادًرا على 

 .اع لمجتمعات الخبراءاالستم

أعني، أن شبكة االنترنت اليوم تقريًبا  -نحن جميًعا ندرك أين نحن في العالم اليوم، أن هناك من 

تبين تنمية القدرات واألدوات حقيقة . تربط أكثر من ثالثة مليارات شخص على شبكة اإلنترنت

فهم عميق ليس فقط المسائل أنه ال يزال هناك أو هناك أجزاء من العالم التي ال تزال تتطلب 

 .التقنية ولكن القضايا األوسع نطاًقا إلدارة اإلنترنت والالمركزية في هذا النظام البيئي

لذلك فتنمية القدرات ستكون هذا الجزء من هذه العملية لتساعد في جلب أولئك الذين ليسوا أو 

 .جزء من هذه العملية كما رأينا ذلك اليوم

 . نعم. عض األدوار من نموذج اإلدارة الموزعة، إذا نظرتم على أقصى اليمينحتى ذلك الحين هناك ب

هذه قضايا حقوق اإلنسان، . اآلن، أود أن أختم بما أسميه مباديء اإلدارة في قاع هذه الصورة

على سبيل المثال، القضايا التي ترتبط بالجوانب التي تم تناولها من قبل معظم الناس هنا، على 

وتغطي هذه القضايا كما، على سبيل المثال، التأكد من أن اإلنترنت ليس . اليوم سبيل المثال،

مجزًءا، وأننا قد وحدنا اإلنترنت، وأننا نتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان والقيم المشتركة التي، 

 . مرة أخرى، نوقشت خالل الجلسة االفتتاحية

زراء هذا الصباح، وقضايا األمن أنا متأكد من أنكم قد سمعتم من مداخالت العديد من الو

هذه كلها مبادئ اإلدارة عند مناقشتها من قبل اللجنة على . واالستقرار والمرونة في اإلنترنت

وهذه هي نفس المبادئ التي، إذا كنتم تتذكرون في بيان . مدى السنوات التالية

NETmundialكانت جزًءا ال يتجزأ من هذا الحكم أيًضا ، . 
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بتكار المستدام واإلبداع وضمان التنوع أيضا في كل من الثقافة، واللغة، تمكين بيئة لال

 . والجوانب ذات الصلة

مرة أخرى، إذا كنتم تتذكرون هذه المناقشة لألشخاص الذين . ومباديء العملية وحماية الوسطاء

 . ًداشاركوا عندما تمت الصياغة في البرازيل، حيث أن حماية الوسطاء كانت، مرة أخرى، مهمة ج

يشكل هذا كله ما نسميه . وأخيًرا، الهندسة المعمارية المفتوحة والموزعة. المعايير المفتوحة

 .مباديء اإلدارة بقدر االهتمام بإدارة اإلنترنت

 .الشريحة التالية من فضلك

واآلن، بوضوح يشارك جميعنا في هذه العملية، ولديه الرغبة في معرفة ما المقبل، ما الذي 

الناس يريدون أن يفهموا . ال يريد الناس المشاركة فقط في االجتماعات ألجل ذلك .سوف يحدث

، بعد أن شهدت NETmundialماذا بعد، ماذا سيحدث، ما هي اإلجراءات التي ستتخذ بعد 

 .تقرير اللجنة

أوالً . القضايا الحرجة التي توصلنا إليها بقدر ما يهم اللجنة هي خطط العمل -اآلن، واحدة من 

على المدى القصير . لنظر إلى المشكالت قصير األجل، ومتوسطة األجل وطويلة األجلا

. NETmundialلضمان أننا نشجع المجتمع على إدارة اإلنترنت العالمي على أساس مبادئ 

أنا متأكد من أنكم قد شاهدتم أو خالل اليوم، والتي أود حقا أن أؤكد أنه كيف يمكننا، كأجزاء 

المبادئ أو اتخاذ  -م، والقارة، كيف يمكننا كبلدان وأصحاب مصلحة، اتخاذ هذه مختلفة من العال

 ما صدر عن البرازيل؟

أعني، أن قضية، على سبيل المثال، التحالف أو التحالفات هو ما يجري مناقشته اليوم وما 

 .في األيام المقبلة أو نحو ذلك -سوف تسمعون عنه في 

ف لنا أن نصدق كيف يمكننا احتضان كيف، يمكن كبلدان، وقطاع خاص، كي

NETmundialمناطقنا المعنية؟ ؟ 

أعتقد أن مسألة التحالف أو التحالفات سوف تساعدنا في ضمان أال نشارك بشكل بحت على 

المستوى العام؛ كيف يمكننا اتخاذ بعض التصريحات أو التقرير أو هذه المبادئ والعمل بها في 

 مجاالت العمل المختلفة لدينا؟
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لمجال الثاني هو تعزيز تنمية القدرات التي تسهل أو تتيح التمثيل األوسع والمشاركة في النظام ا

 .البيئي التعاوني إلدارة اإلنترنت

نحن جميعا ندرك أن واحدة من األشياء التي، مرة أخرى، كما تعلمون القصة التي رويتها في 

وعندما ننظر في . شخًصا 12وكنا حوالي  GACوقت سابق، في الوقت الذي كنت فيه في 

شخًصا يجب عليهم العودة  12االجتماعات األخرى التي من شأنها أن تحدث، سوف ننتقل كـ 

وغيرها من االجتماعات ذات الصلة التي من شأنها أن  At-Largeوتقديم تقرير، والعودة إلى 

 .GACكة الناس في ولكن اليوم، تنظرون تقريًبا إلى أن هذه المقاعد ال تكفي بسبب مشار. تحدث

مرة أخرى، كيف نضمن أن نوسع هذا ألصحاب المصلحة اآلخرين، لتفعيل هذه العوامل 

حيث نتحدث عن الحوارات والمنتدى  3المساعدة وضمان أنه، كما تعلمون، في القسم 

ومجتمعات الخبراء وتنمية القدرات، ال يتم االحتفاظ بهذه فقط داخل مجتمعنا، لكننا قادرون 

سيع هذه إلى الناس أصحاب المصلحة في المستقبل، والجماعات امستقبلية والكثير من على تو

 .الناس الذين نريدهم ان يكونوا جزًءا من هذا النموذج من أصحاب المصلحة المتعددين

ولمشاركة أفضل الممارسات في هذا النموذج من أصحاب المصلحة المتعددين على المستوى 

 .ي، وحتى على المستوى المحلي في مختلف البلدانالوطني واإلقليمي والعالم

ثم أخيًرا، عندما يتعلق األمر على المدى الطويل، لزيادة هذا التعاون واالستثمار العالمي، لتنمو شبكة 

مليار شخص  7هناك  --هناك المزيد . اإلنترنت وتوفير المزيد من اإلنترنت لعدد أكبر من الناس

السؤال المهم هو كيف يمكننا توصيل . مليارات نسمة 4أو  3يوصل  واإلنترنت اليوم. حول العالم

 كيف يمكننا، مرة أخرى، توصيل األشياء باإلنترنت؟ المزيد من األشخاص باإلنترنت؟

 .الشريحة التالية من فضلك

أللخص، معالي الوزير، أود أن أقول أنه، كما تعلمون، هناك مسائل طارئة نحن بحاجة للتعامل 

، لتحسين عملية صنع القرارات التعاونية من خالل االستفادة من ممارسة نموذج معها؛ أعني

إدارة أصحاب المصلحة المتعددين، ووضع مجموعة من المبادئ التوجيهية والقوائم المرجعية 

حول أفضل الممارسات حول كيفية عمل مجموعات اإلدارة الموزعة لتعريف هذه المفاهيم 

 . ساسالمتعلقة بالمساءلة، من األ



 AR اجتماع حكومات رفيع المستوى -لندن 

 

   109من  96صفحة 

 

ثم أخيرا، لضمان ذلك، كما تعلمون، من وجهة نظر قصيرة المدى، أنشأنا موارد وتمويل 

مرة أخرى، نحن جميًعا نعلم أننا قد نناقش هنا ونتفق مع جميع هذه . مستدام للحاجة الماسة

 .ما لم نقوم بتوريد بعًضا من هذه المشكالت، لن يحدث شيء. القضايا

 .ة بعد ذلك، من فضلكالشريحة التالي --وأخيًرا

أعتقد أن . IANAوعولمة  ICANNالنقطة األخيرة التي أود أن أرفعها هي دعم مساءلة 

فهي شيء نحن جميًعا على وعي به . لن أوض كثيًرا في ذلك. الجلسات السابقة تحدثت عن ذلك

لمتحدة في فقد سمعنا، أعني، ما قالته وزارة التجارة في الواليات ا. وجار العمل بهذه العملية

من المهم هو كيف يمكننا التأكد من أن العملية ما بين اآلن وسبتمبر من العام . وقت سابق اليوم

 .المقبل سوف تدار بشكل جيد، وأننا يمكننا مشاركة أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة

 .سأتوقف هنا

 .شكًرا جزيالً سيادة الوزير

 

وأنا أعلم أنك وجميع أعضاء الفريق اآلخرين . شامل، أنديلشكرا جزيال على ذلك الملخص ال : إد فايزي

وضعتم كمية هائلة من العمل في هذا، وأن تقريركم جاء في الوقت المناسب جًدا وهو مساهمة 

وقد غطيت، فيما أعتقد، الديد من . إلى األمام ICANNهامة للغاية في المناقشات وكيف نأخذ 

 .النقاط المهمة

إال شخص واحد الذي أشار إلى أنه يرغب في الكالم، ولكن أستطيع أن  ليس لدينا هذه اللحظة

نرسل بعض األشخاص لنحصل  -ولذا سوف ننتقل . أرى شخص آخر هناك، وواحد آخر هناك

 .على أسماء الناس حتى نتمكن من االتصال بهم

التي  ونحن في طريقنا للبدء مع جان مالينوفسكي، وعلى الرغم من الخطورة الشديدة للقضايا

نناقشها، أرجو أال تنسى، جان، أنه يجب عليك أن تخبرنا ما تحبه بشأن لندن قبل أن تنتقل إلى 

 .النقاط الموضوعية التي ترغب في طرحها

 .جان من المجلس األوروبي
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باإلضافة إلى الجاز والحدائق، سوف أضيف المطابخ العالمية التي . شكراً لك معالي الوزير : جان مالينوفسكي

 --مكنكم العثور عليها في ي

 

 .نقطة جيدة للغاية : إد فايزي

 ]ضحك [ 

 

 .شكًرا جزيالً  : جان مالينوفسكي

بدال من ذلك، أعتقد أنني وأعتقد أننا جميعا يجب أن نستوحي . أنا هنا ألوصل رسالة أوروبية

لنتائج، وهذه ا. ونتائج االجتماع رفيع المستوى الذي نناقشه اآلن NETmundialأحداًثا مثل 

 NETmundialبالنسبة لي، يمكن أن تتجسد مع المبدأ، النهج الذي تمت كتابته في استنتاجات 

واحتضنته اللجنة رفيعة المستوى بأن اإلنترنت هو مورد عام عالمي الذي ينبغي أن يدار 

 .للمصلحة العامة

وهذا يتطلب . عقيمة الخدمات العامة لإلنترنت ليست فقط للعالم المتقدم، ولكن للعالم أجم

الوصول، بتكاليف معقولة، االختيار، وأيًضا المشاركة من قبل الجميع، من قبل جميع أصحاب 

 .المصلحة من جميع أنحاء العالم

 .ومع ذلك، فإن المؤشر األول وقبل كل شيء لخدمة المصلحة العامة هو احترام حقوق اإلنسان

مات المسؤولية القانونية والسياسية األساسية تتحمل الحكو. حقوق اإلنسان عالمية، وهي ال تتجزء

 .لحماية حقوق اإلنسان، وهي مسؤولة، بموجب القانون الدولي، من أجل احترام حقوق اإلنسان

فهي ليست امتياًزا لعدد قليل أو عمل لعدد . حرية التعبير والخصوصية أساسية في اإلنترنت

 .قليل، ولكنها حق للجميع

 ICANNها من الجهات الفاعلة في النظام البيئي، ينبغي أن تضع وعلى قدم المساواة، كغير

في اعتبارها تلك الحقوق، ال ينبغي أن تصبح حارس البوابة في احترام حرية التعبير 

 .والمحتوى، وينبغي أن تستمر لتكون وسيًطا
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 واآلن، ال يمكن إال تكبير حقوق افنسان، ال يمكن تحقيق أعلى مستوى إال إذا دعم من قبل

في هذا الصدد أود أن أشيد بالعديد من الوفود حول هذه القاعة الذين احتضنوا الصكوك . القانون

واتفاقية حماية األفراد فيما ) غير مسموع(الدولية مثل اتفاقية بودابست بشأن جرائم اإلنترنت 

 .يتعلق بالمعالجة اآللية للبيانات الشخصية

دوات األخرى، التي تسمح بتعزيز حقوق اإلنسان من هذه هي األدوات، مع العديد غيرها من األ

 .خالل مباديء القانون والعمليات

وأعتقد أنها مسألة إلظهار جانب نضج الجهات . وقد ساهم المجلس األوروبي في هذه األدوات

 .الفاعلة في عمليات إدارة اإلنترنت التي سوف تسمح لنا بالتقدم والمضي قدًما

واستنتاجات اللجنة رفيعة  NETmundialنتائج كل من  أود أن أقترح أنه كجزء من

المستوى، سوف أتحرك في ثالث طرق ممكنة للمضي قدًما حيث نستطيع من خاللها زيادة 

 .، بالطبعICANNتأثير حقوق اإلنسان في سياق إدارة اإلنترنت فيما يتعلق بعمل 

ضع الثاني، سيكون من المو. ICANNأوالً، يمكن تقديم حقوق اإلنسان، تماًما في لوائح 

وأخيًرا، وهذا يعني . ICANNالممكن وضع معنى الخدمة العامة والمصلحة العامة في سياق 

االستفادة من آليات المشاركة  ICANNاإلدارة ولطلب المشاركة والنظام البيئي، يجب على 

 .المبكرة فيما يتعلق بالقانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان في مناقشاتها

 .جزيالً شكًرا 

 

شكًرا جزيالً، جان، لدينا بعًضا من المتكلمين الذين أشاروا إلى رغبتهم في التحدث، ولكن، من  : إد فايزي

اآلن، كريس . الواضح، إذا كنتم ترغبون في التحدث أيًضا، برجاء رفع الشعار الخاص بكم

الرجل الذي اعتاد بينتر، من محبي المأكوالت العالمية لحكومة الواليات المتحدة، لكنه نصف 

 .مثال لنا جميًعا. أن يكون

 .كريس، هال تحدثت وقدمت لنا مشاركة مهمة أيًضا بأن تخبرنا بما تحبه في لندن
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وأكثر ما أحبه في لندن هو الهرولة في حديقة ريجنت تعقبها زيارة إلى حانة . إذن شكًرا إد : كريستوفر بينتر

 .يبمحلية جيدة، ليس بالضرورة على هذا الترت

حكومة الواليات المتحدة تقدر  -ما أود أن أقوله عن العمل الهام للجنة هو، أوالً، أننا بالتأكيد 

بالتأكيد جهود وعمل اللجنة لدفع النقاش حول مجموعة من القضايا الهامة الحكومية وإلدارة 

ونحن نعتقد أن  .اإلنترنت، بما في ذلك المبادئ والعمليات لتطوير النظام البيئي إلدارة اإلنترنت

المهم   NETmundialهذه كانت خطوة مهمة جًدا بعد ما كنا نعتقد أنه مؤتمًرا ناجًحا للغاية لـ

 .أننا تحدثنا عن الجلسة الماضية

هناك عدد من التوصيات التي يتردد صداها على الفور بالنسبة للواليات المتحدة ألنها مكملة 

نحن نؤيد بشكل خاص اهتمام اللجنة القوي في . ايالتفكيرنا الوطني والمنهجي بشأن هذه القض

تطور التعاون، نظام إدارة اإلنترنت الالمركزي الذي يحتوي في جوهره على إنترنت موحد 

 . غير مجزأ ومترابط، قابلة للتشغيل المتبادل وآمن ومستقر ومرن ومستدام ويبني الثقة

نترنت والنظم البيئية سوف تحافظ على ونحن نتوقع أن مثل هذه الجهود لتطوير نظام إدارة اإل

طبيعتها األساسية كأصحاب المصلحة المتعددين، والتي عملت بنجاح حتى اآلن، والتي عقدت 

 .NETmundialفي مؤتمر 

 .شكًرا

 

 .كان هذا مختصًرا. شكرا جزيال لك، كريس : إد فايزي

وربما . ة الرائعة في لندناآلن لدينا السيد أراستيه من إيران، ولم يذكر أحد متاحفنا الوطني

سيكون السيد أراستيه سوف يتذكر أن المتحف البريطاني، والذي يحتوي على مجموعات من 

جميع أنحاء العالم، معروف بأنه متحف العالم، قدم مؤخًرا إلى إيران إسطوانة سايروس 

 .العظيم، التي عرضت آنذاك في ايران وكانت نجاًحا كبيًرا

إذا كنت حاضرا، كما قد أوضحت رغبتك في الكالم، الرجاء القيام بذلك  ولكن، السيد أراستيه،

 .وقد ارتفع علم آخر، لذا لدينا متحدث آخر بعدك. اآلن
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 .شكًرا جزيالً . ال أريد أن أكرر ما قلته. لقد ذكرت ذلك. شكًرا جزيالً، لسعادتك : كافوس أراستيه

أود أن  --بارك، هايد بارك وريجنت بارك جرين --باإلضافة إلى الحدائق الثالث التي ذكرتها 

 . أضيف محكمة هوتون

 

 --مكان رائع لـ. حسن جًدا. نعم : إد فايزي

 

 .شكًرا. عندما درست في هذه المدن، أعتدت الذهاب لذلك المكان : كافوس أراستيه

اآلن، بالعودة للمشكلة، سيادة الرئيس، ما سمعته من هذه العروض، والعنصر الوحيد الذي 

 .ذبني هو عملية الالمركزيةج

الكالم المتبقي من الحوار، منتدى، وبناء القدرات، هذه مجرد كلمات سمعت لسنوات وسنوات 

آخر؛  IGFوال أعتقد أننا يجب أن نبدأ ليكون، مرة أخرى، حوار آخر؛ مرة أخرى، . وسنوات

فة وجميع الطرق هذه جميع الطرق المختل --لقد ناقشنا ذلك. ومرة أخرى، وبناء قدرات أخرى

 .لذا علينا إيجاد حل لهذه المشكلة. المبكرة

ثم يتحدثون عن التعامل مع المبادئ والتعامل مع بعض القضايا األخرى، والتي ال أعرف من 

 . أين، وكيف، ومن الذي سوف ينفذ ذلك

  من ينفذ ذلك؟ كيف يتم تنفيذ خطة العمل؟. خطة العمل

هم . نشكرهم على ذلك. الناس يتماشون مع بعضهم البعض هل اتفقنا على المباديء؟. المبادئ

 . يضعون العناصر مًعا، ولكنهم ليسوا جدد

 .الرئيس، يجب أن ننتقل من الكلمات لألفعال

 .شكًرا
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أحب أن يذكر الناس ما يعتقدونه بدال من القراءة . حسًنا، وشكًرا جزيالً لكم على هذه المساهمة : إد فايزي

الكلمات والكلمات التي سمعها السيد أراستيه لسنوات، . ي فادي شًيا للعةدوهذا سيعط. من النص

 .وآمل أن يثير ذلك نقاًشا جيًدا

السيد سورانكانا وايبارب من تايلندا، أرجو أن تخبرنا عن أفضل ما تحبه في لندن، وأيًضا ما 

 .تعتقده بشأن العرض التقديمي الذي استمعت إليه اليوم

 

 .شكراً جزيالً لك سيدي الرئيس  :سورانكانا وايبارب

ثم عندما . عندما نتحدث عن إدارة اإلنترنت، أعتقد أن معظم من هنا يفهمون على نفس النحو

ولن عندما نتكلم . نتحدث عن ذلك، فإننا نشير إلى حقوق اإلنسان، وقضايا الخصوصية بالتأكيد

 .قد أن األمر يختلفعن المباديء األساسية من حقوق اإلنسان وقضايا الخصوصية، أعت

ألنه ليس لدينا  لماذا؟. علينا أن نقبل بشأن الفهم المشترك للكلمتان، ولكن بالتفصيل، ربما تختلف

 .نفس الثقافة، وربما ليس نفس التاريخ

شيء مثل أوروبا والدول الغربية، ليست  --نحن في بعض األوقات، في بعض المناطق مثل

لالحتفاظ أو لتشجيع الجميع على فهم المبدأ نفسه، فإن  -لذلك لتوضيح المصطلحات لـ. واحدة

 .مصطلح الكلمتان مهم جًدا

وأود أن أشجع الجميع على إعادة النظر حول كيف يمكننا مغادرة القاعة بفهم مشترك 

 .لتفاصيل الكلمتين

 من حيث المبدأ، نحن نقبل، ولكن من حيث المبدأ، أحياًنا ينبغي علينا مغادرة القاعة لتشجيع

الجميع على إعادة النظر في كيف يمكننا محاولة وضع اللمسات األخيرة أو كيف يمكن أن 

 .نشجع الجميع للتفكير فيما هو مختلف في كل بلد أو كل منطقة، شيء من هذا القبيل

 .شكًرا 
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 .شكًرا جزيالً على هذه المشاركة : إد فايزي

 .أعتقد أن لدينا اآلن إيفو إيفانوسكي

 .هذا رائع

 .البعض يخفق في إخبارنا. أال نفقد الرؤية بشأن ما تحبه وبشأن لندن يجب

 .بصرف النظر عن اإلخفاق التقني

 .ربما تحتاج إلى تحريك المقاعد

 .إنه مايكروفون طواف

 .طاب مساؤكم جميًعا. شكًرا لك، لسعادتك : إيفو إيفانوسكي

. على مباراة كرة قدم جيدة ما أحبه في لندن هي ثالث أوقات لألسبوع يمكنك أن تحصل فيها

 .هذا ما أحبه في لندن

 .وأنا آسف أنني كنت أطلع لمشاهدة إنجلترا تواجه أستراليافي النهائيات

 ]ضحك [ 

 ]تصفيق [ 

 

 متى أصبحت مقدونيا مؤهلة لكأس العالم؟ : إد فايزي

 ]ضحك [ 

 

 --ولكن أعتقد أن أنجلترا سوف تواجه أسبانيا : إيفو إيفانوسكي

 ]ضحك [ 

 



 AR اجتماع حكومات رفيع المستوى -لندن 

 

   109من  103صفحة 

 

وأعتقد أنه بصرف النظر عن اختالفاتنا في كرة القدم يجب علينا أن نعترف أن الوفد الهولندي  : إد فايزي

وهذا هو إخالصهم لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين إلدارة . والتشيلي، يفقدان المباراة

 .اإلنترنت

 

 ...ريًبا، وق على كل، سوف تواجه أنجلترا أسبانيا في ساو باولو : إيفو إيفانوسكي

 ]ضحك [ 

 

يجب علي أن أقول أنه كان امتياًزا لي أن أكون جزًءا من اللجنة رفيعة المستوى إلدارة  : إيفو إيفانوسكي

وأعتقد أن العمل الذي تم القيام به، هو مكان جيد لمواصلة المناقشات جميع أصحاب . اإلنترنت

، في اللجنة رفيعة NETmundial، في WSISالمصلحة المتعددين التي أجريناها في 

المستوى، وسوف تستمر اآلن في إدارة اإلنترنت، واألمم المتحدة ، في بوسان، لكني أشعر 

وأنا أتفق مع ممثل من إيران أن هناك الكثير . أيضا أننا بحاجة إلى بذل مزيد من اإلجراءات

ت التي تمكننا أن من الكالم، والكثير من الكلمات، ولكن نحن بحاجة للبدء في اتخاذ اإلجراءا

نثبت للناس الذين يستمعون لنا ويتابعوننا، أن أصحاب المصلحة المتعددين ال يمكن أن تكون 

أعتقد أنها فترة مهمة من الزمن، . فقط على الورق ولكن يمكن أن تكون حقيقة واقعة بالنسبة لنا

لعمل، ووضع خطة في العام المقبل، والتي تظهر بعض المؤسسات أن الكلمات يمكن أن تنشأ با

عمل يمكن أن يتبعها العديد من أجل تلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء 

أعتقد أن اإلنترنت ينمو بسرعة مع اآلليات الجديدة التي تأتي، وأن المزيد من األشخاص . العالم

ا حيث يمكن سوف يتطلعون إلى هذه اإلجراءات ليروا أن شبكة اإلنترنت ستكون مكاًنا مبتكرً 

الحكومات عليها . أن يكون الجميع على قدم المساواة فيما يتعلق بالمؤسسات التي يمثلونها

على الحكوات الكثير من المسؤوليات، ولكن أيًضا هناك الكثير من . مسؤولية تجاه مواطنيها

يمكننا سماع بعض الحكومات . الحكومات الذين في المجلس مع أصحاب المصلحة المتعددين

، بعد NETmundialوأعتقد أنها قوة دفع جيدة بعد . الجديدة اليوم واألمس اللتي معنا في ذلك

في لندن يمكن أن يضع معلًما جديًدا  50رقم  ICANNالمستوى، أن اجتماع  اللجنة رفيعة

 .لذا شكًرا جزيالً لكم. ألصحاب المصلحة لباقي العالم
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همة من عضو من اللجنة رفيعة المستوى أن الكلمات سوف لذا تقول مسا. شكراً جزيالً لك : إد فايزي

تتحول إلى إجراءات، وأعتقد أنه نظًرا ألنه لم يشر أحد آخر إإلى أنه يريد أن يتحدث ونحن 

على وشك إنهاء الجلسة على أي حال، ستكون هذه اللحظة المناسبة بالنسبة لي أن أشكر أنديل 

خذ الكلمة ويرد على بعض النقاط التي بذلت، لمساهمته وأيضا أدعو فادي، حيث كان، ليأ

، وكيف تتناسب جميعها NETmundial، ICANN 50للحديث عن اللجنة رفيعة المستوى، 

 .مع بعضها البعض وننطلق من هنا

 

 .شكًرا : فادي شحادة

 

 .ال تنسى ما تحبه بشأن لندن : إد فايزي

 

لندن هو قربها من إيطاليا، ألنني أحب الذهاب إلى  أنا أعيش في كاليفورنيا لذا فما أحبه في : فادي شحادة

 .إيطاليا

 ]ضحك [ 

 ]تصفيق [ 

 

 .يمكنني أن أختم االجتماع يا فادي : إد فايزي

 

وأنديل .  ICANNكان هذا يوًما رائًعا بالنسبة لي ولـ. شكراً لك معالي الوزير فايزي. شكًرا : فادي شحادة

شخًصا، وأعتقد أننا قيل لنا من قبل  12 بـ GACيجلس على يميني ويقول أنه حضر اجتماع 

الذي سوف يعقد هنا لبقية األسبوع سوف يحتوي على تمثيل  GACأن اجتماع  GACرئيس 

اجتماع . هذا منفصل عن هذا االجتماع هنا. سيكون هذا هو األعلى من نوعه. دولة 100

GAC .هذا جيد . 
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العام المقبل سوف يمثل اقتصاد اإلنترنت كما تعلمون، تتوقع مجموعة بوسطن االستشارية أن 

لذا فالخبر الجيد هو .  G20 20تريليون دوالر في اقتصادات مجموعة الـ 4.2وحده 

 .  20والخبر السيىء هو أنه إلى حد كبير في بالد مجموعة الـ. ضخامته

. جتماعيكما أنه أداة قوية جًدا لتحقيق التماسك اال. اإلنترنت هو سائق ضخم للنمو االقتصادي

كنت مؤخًرا مع وزير  كيف يمثل تحدًيا لنا؟. ولكنه يمثل أيًضا تحدًيا لنا. رأينا ما يمكنه فعله

والذهي في الواقع هو في القاعة وكان يقول لي أنه في دولته في كل شهر تصدر المئات من 

. توتصل أوامر المحاكم هذه إلى بابه كوزير لالتصاال. أحكام المحاكم بغلق مواقع الويب

 . إنه معقد فما الذي يفعله؟. من مواقع الويب هذه ليست في دولته% 99وبالطبع، 

الطابع عبر الوطني لفنترنت يتحدى قوانيننا، وأنظمتنا، والنموذج القضائي لدينا، ويجعلنا 

والسبب أنكم جميًعا هنا وأن إدارة اإلنترنت على جدول األعمال للعديد من القادة . نتفاعل

هو ألن اإلنترنت لم يعد لألطفال ليلعبوا عليه األلعاب أو ليرسلوا بعض رسائل البريد العالميين 

الفضاء اإللكتروني . اإلنترنت، كما قلت سابًقا اليوم، هو المكان الذي نعيش فيه. افألكتروني

. الحكومات، الصحة، التعليم. كل شيء. أصبحت جميع األماكن فضاء إلكتروني اآلن. ميت

إنها مشكلة . لذا، بالطبع، نحن مهتمون بشأن كيف يمكننا إدارة كل ذلك مًعا. تهايمكنكم تسمي

 .ليست مشكلة متقلصة. وهي مشكلة متنامية. كبيرة

، أعتقد انكم جميًعا  WCITعندما ذهبنا إلى دبي الجتماع االتحاد الدولي لالتصاالت لـ

جموعة التي أصرت على طريقة كان لدينا م. ستوافقون معي أننا غادرنا دبي مستقطبة تماًما

واحدة ومجموعة أخرى أصرت على طريق واحد، ومجموعة كبيرة في الوسط لم تكن في 

ولكن في . الواقع في أي مكان، ظلت تبحث عن األسباب السياسية لتذهب إلى جانب أو آخر

 كنا نتجول. واستمررنا في تحمل هذه التسميات. لألسف وقسمتنا WCITالواقع، استقطبتنا 

لقد نشأت في . بالتسميات متعددة األطراف أو أصحاب المصلحة المتعددين كما لو كانت دين

ال نريد . فصيالً هذه الدولة وأهلكوها تماًما لعقود 18أحضان مدينة بيروت اللبنانية حيث دمر 

نحتاج إلى حل وسط عملي حيث يمكننا العمل مًعا . المزيد من التسميات في إدارة اإلنترنت

كل . ملحوًظا NETmundialوهذا هو الحل الوسط الذي جعل . وهذا ما نقوم به. عاونوالت

السحري كما لو كان شي، كما تعلمون، خارًقا  NETmundialمتحدث اليوم يتكلم بشأن 

لقد وصلنا للتو مًعا، وتعاونا، وقمنا بتجزئة بعض المباديء التي تكلم . وليس كذلك. للعادة

االبتكار، . ولكننا فعلنا ذلك بطريقة جديدة. ال يوجد هناك شيء اآلن .البعض منا عنها لسنوات

ونحن ندين للبرازيل بالكثير لشجاعة رئيسها ديلما . كما قال الوزير ألميدا، أمر مهم جًدا
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عندما زرناها واقترحنا القيام بشيء ما، ألنها قالت أنني أريد القيام بشيء . روسيف للقيام بذلك

ما حدث . الكثير منكم ذلك اليوم، وقلنا لها أن تجمعنا مًعا لبدء االتفاق مًعا حيال ذلك، كما قال

واليوم، على سبيل المثال، سمعتم عن وزير . هو خطوة كبيرة إلى األمام NETmundialفي 

بارز، يقدم تقاريره إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن جميع مشاكل اإلنترنت، حضر 

. وأصدر بعض التصريحات القوية التي لم تدلي بها الصين أبًدا ICANNألول مرة الجتماع 

تدرك الحكومة الصينية أنهم يحتاجون، كما قال هذا الصباح، . هذا تاريخ. لقد أدلي بها اليوم

. نعم، ربما ال نتفق في العديد من األشياء، كما قال، ولكن هذا جيد. العثور على أرضية مشتركة

وذكر جميع مجاالت القطاعات التي نسميها . لتحرك في ذلكبعض األشياء المشتركة، وا

ونحن جميعا " أصحاب المصلحة"ربما ال يكون قد استخدم كلمة . أصحاب المصلحة المتعددين

نحن قلقون بشأن هذه التسميات، لكنه قال، األعمال التجارية لها دور، وأحضر معه، الوفد  -

قال أن األشخاص . قال أن المجتمع المدني له دور. المرافق له هنا، وقادة األعمال من الصين

وآمل أن األشخاص الذين . هذه هي الروح التي نريدها لبناء أرضية مشتركة. الفنيين لهم دور

ألن اإلنترنت ليس فقط، كما نسميه كرة قدم،  --يعتقدون في اإلدارة الواقعية لهذا المورد العظيم

ونحن سوف نبدد قوته إذا لم . إنه مورد جميل. جميلاإلنترنت هو المورد ال. اللعبة الجميلة

 .نصل إلى أرضية مشتركة

أنتم تعرفونني، على الرغم من أنني أتحدث كثيًرا، ولكنني . واآلن، قال الجميع كلمات كافية

لذا . وأعتقد أنكم جميًعا اليوم أعربتم عن اإلحباط بالمزيد من الكلمات. أحب أن ننجز األشياء

، والتي أعتقد أننا كنا ننظر لها عالمًيا واحتضناها، NETmundial بناء على مبادئ

بناًء على . واحتضنتها اللجنة، والعديد من الناس، بما في ذلك الصين اليوم وقفت واحتضنتها

هذا، باإلضافة إلى النموذج الذي وضعته هذه اللجنة والذي غطاه أنديل اليوم، لديكم اليوم ما 

 . واآلن نحن بحاجة لبناء الحل. م الهندسي لديكم المواصفاتأسميه في مباديء التصمي

لقد عدت وزرت البرازيل وقدمت الرئيس  كيف ننتقل التخاذ إجراء؟ كيف يمكننا القيام بذلك؟

لماذا ال نمضي . ال يتوقف عند ذلك NETmundialروسيف مع االقتراح بأن ما فعلناه في 

جانب النموذج الذي رأيناه يخرج من  ، إلىNETmundialأبعد من ذلك ونضع مباديء 

ومنذ ذلك الحين، تحدثت مع . ويسرني أن أشرككم أن الرد كان إيجابًيا للغاية. اللجنة، العمل

، وجماعات WEFحكومات أخرى، إلى مؤسسات أخرى، والمنتدى االقتصادي العالمي 

تحالف المجتمع المدني، ونحن مًعا في األسابيع المقبلة سوف نأتي لنشكل مًعا 

NETmundial . تحالفNETmundial  ،للحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني

سوف تبدأ العمل بنموذج  NETmundialالمؤسسات التي تؤمن بمباديء . والمنظمات التقنية
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عملًيا مع أهداف حقيقية، محددة وسوف . بدون تسميات. التعاون الموزع إلدارة اإلنترنت

 .نحن بحاجة إلى عمل حقيقي. هذا هو ما نحتاج إليه. يمكننمضي قدًما بأسرع ما 

واآلن، هذا في مقدمة إدارة اإلنترنت، في جميع القضايا التي لم نجد لها حالً مشترًكا لسنوات، 

النموذج الذي يحتاج، كما  ICANNنعم، لدى . حيث تمكن جميع أصحاب المصلحة من حلها

ولكن . واألرقام والمعلمات التي هي من المسائل التقنيةنتفق نحن جميًعا اليوم، لتطوير األسماء 

نحن بحاجة إلى تحالف يأتي مًعا، ويمكنه التصدي . لدينا العديد من القضايا التي ال يعالجها أحد

 .لهذه القضايا على نطاق أوسع، وهذا سوف حدث في األسابيع المقبلة

ة شديدة لكثير من المدخالت الجيدة لقد اسمتعت بعناي. أود أن أقول أمرين  ICANNبالنسبة لـ

وأنا صادق في أن أقول لكم أنني ممتن للغاية لاللتزام الذي أظهره الكثير . التي تلقيناها اليوم

إذا كانت . لدينا الكثير من العمل للقيام به وسوف نقوم به. ICANNمنكم اليوم لنموذج 

ICANNال تعمل بالطريقة األكثر تمثيالً ، المنظمة المسؤولة عن األسماء واألرقام والمعلمات ،

لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين، ونحن في الواقع سوف نضر بالنظام البيئي الكامل 

نجاحنا هو نجاح النظام البيئي بأكمله وسوف يساعد نجاح النظام البيئي بأكمله . للحكومات

للتركيز على ما تحتاج . وليس لتنمو. على البقاء حيث يجب أن تبقى ICANNإلدارة اإلنترنت 

الكثير من . وسنقوم بذلك. أنا ملتزم، كما هو مجلسي، بخريطة طريق المساءلة. إلى القيام به

وأود أن أؤكد لكم . يمكنكم التأكد من ذلك. المدخالت التي تلقيتها اليوم سوف أعمل على تنفيذها

وأننا يجب . ورالجمه. وليس المصالح. ICANNأننا سوف نضع الناس والجمهور في قلب 

 .شكًرا. سوف تخفق ICANNعلينا أن نقوم بذلك أو أعتقد أن 

 

منذ أن  --عملت مع فادي ألجل --أعتقد ذلك. كان هذا رائًعا. حسناً، شكراً جزيالً لكم، فادي : إد فايزي

هو يتكلم كثيًرا، ولكن لديه الكثير . ، وأعتقد أننا أصبحنا أصدقاءICANNتولى العمل في 

. وأعتقد أنه أصبح صديًقا للعديد من األشخاص في هذه القاعة. كما أنه يسافر كثيًرا. ليقوله

هي حقيقة أن كل واحد منا،  ICANNوأعتقد أن الموهبة الفريدة لديه الذي يجلبها لقياداته في 

. مهما كانت الثقافة أو الخلفية التي جاء منها، يثق فيه ويثق في أن يقوم بالشيء الصحيح

ICANN  مرحلة مهمة جًدا من تطورها، وأعتقد لكي نمضي قدًما إلى األمام سوف نعتمد في

وأيًضا . إلى حد كبير على الثقة، الثقة من الحكومات والثقة من المجتمع المدني وقطاع األعمال

أن النقد، الذي يطرحه األشخاص، سواء كان ذلك في النطاقات  ICANNالثقة من فادي و

وقد قلت ذلك دائًما . لمساءلة، مقصودة بشكل جيد ويعكس مخاوف حقيقيةالزمنية، والشفافية، وا
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فهو غير مجدي، فيما أعتقد، لنبحث . أننا ال يمكننا المضي قدًما ما لم نحقق ذلك بشكل صحيح

ولكن حجم العمل الذي تم وضعه هنا ليأخذنا إلى األمام، سواء . عن حل ألجل التوصل لحل

، عمل اللجنة رفيعة المستوى، هذا االجتماع في NETmundialكان ذلك انتصاًرا لمؤتمر 

لندن، والمؤتمرات في المستقبل خالل الفترة المتبقية من العام وسوف، آمل ، جني بعض النتائج 

 .العظيمة

في اليام القليلة  GACأود أن أشكر جميع من أتى اليوم وشارك وأولئك الذين سوف يشاركون في 

وضمان تنفيذها  GAC، لتعزيز ICANNن علينا القيام به مع مجتمع نظرنا فيما يتعي. المقبلة

وأود أن اشكر زميلي مارك كارفيل، . في النظام البيئي العالمي ICANNبواجبها في دعم دور 

، الذي قام بالعمل كله، وكتب خطابي الرائع هذا GACالصخرة الصامتة بجواري، عضو 

 .الصباح

 ]تصفيق [ 

ي، المسؤول الذي يدير قسمي الذي يترأسني، وسارة تايلور وفريقها، سو أوين الذي يدير قسم

يمكنكم التصفيق لهم أيًضا، حتى وإن كان ال . والمسؤولين الذين قدموا الكثير لتحقيق ذلك

 .يمكنكم رؤيتهم

 ]تصفيق [ 

وبالطبع أود أن أشكر المترجمين الذين عليهم أن يرجموا حسي الفكاهي ويحاولوا نقله، ليس 

شكًرا جزيالً لكم أيها . بالكلمات، باللغات األخرى، ولكن ربما بنفس النغمة التي أصدرتها فقط

 .المترجمون الفوريون

 ]تصفيق [ 

الشيء العظيم اآلن هو أنكم يمكنكم الذهاب واالحتفال ولدينا حفلة في مطعم جراند يونيون الذي 

 .شكًرا جزيالً . نفسكمسيتم توجيهكم إليه والذي سوف تذهبون إليه وسوف تمتعون أ

 

 -فقط لكي أذكر أن االستقبال الذي هو . شكًرا جزيالً سيادة الوزير فايزي: نيجل هيكسون

، ممثلين رفيعي المستوى، أيا كان، في مطعم GACبالطبع، جميعكم مرحب بكم كممثلين لت 

قديم الطعام لم يتم ت. ال تذهبوا إلى هناك اآلن. 05:30سوف يبدأ في الساعة . جراند يونيون
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ليس عبر طريق ايدجوير، . إنه مقابل للفندق. 5:30ولكن اذهبوا إلى هناك في الساعة . بعد

لذا أخرجا من مخرج صفر، اذهبوا لليسار، ثم اخرجوا من الباب على . ولكن الطريق اآلخر

ثم عودوا من مخرج صفر، انطلقوا إلى جناح المؤتمر، واخرجوا من الباب . الجانب األيسر

 .سيكون الناس هناك. ى الجانب األيسرعل

 

 

 

 

 ]نهاية النص المدّون[


