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ستیف، لیس لدي أدنى فكرة كما قلت لك، إنھ لشرف عظیم أن أكون ھنا، وأن أكون ھنا على  الوزیرة بیني بریتزكر:

عاًما مضت لھو أمر  40كما أن مستوى القیادة الذي أبدیتھ على مدار  وجھ الخصوص معك.

والعجب بالنسبة لي وأتوقع أن یكون مثار دھشة وإعجاب كل من في القاعة یبعث على الدھشة 

 باإلضافة إلى ھذه المقدمة الرائعة. ICANNوشكًرا على قیادتك ھنا في  ھنا.

، والذین حظیت ICANNكما أرید توجیھ الشكر إلى فادي شحادة وجمیع أعضاء مجلس إدارة 

 بشرف االجتماع بھم منذ فترة لیس بعیدة.

أن أتوجھ بالشكر إلیكم على تجمیع ھذا العدد من القادة في مجتمع اإلنترنت العالمي وعلى  وأود

 ھذه البادرة نحو تطویر وتحسین عملیة أصحاب المصلحة المتعددین.

كما أود تقدیم العرفان والتقدیر لممثلنا األول في وزارة التجارة في جمیع األشیاء في كل من 

ICANN  واإلنترنت، مساعد الوزیر الري ستریكلینج وفریقھ بالكامل في اإلدارة الوطنیة

 .NTIAلالتصاالت والمعلومات، وكما تعرفونھا باسم 

فعملھم الیومي على المشكالت الخاصة بسیاسات اإلنترنت، ومشكالت نظام أسماء النطاقات 

 ICANNكما أن شراكتنا مع  ة.وحمایة اإلنترنت كمحرك لالبتكار والرخاء یحظى بأھمیة كبیر

 من األشیاء التي نأخذھا على محمل الجد بشكل كبیر.

لقد اجتمعنا في ھذا الوقت، وھو الوقت الذي تصبح فیھ حوكمة اإلنترنت أھم من أي وقت 

والحقیقة ھي أنھ یتوجب علینا القیام بكل ما یمكننا من أجل حمایة والحفاظ على ھذه  مضى.

 تمثل رابًطا حیوًیا بین الناس واالقتصاد والمجتمع في جمیع أنحاء العالم. المنصة الثوریة التي

وال یتوجب علي أن أخبر كل من في القاعة بأن عدًدا أكبر من الناس یعملون ویتسوقون 

ویتفاعلون ویتعلمون عن طریق اإلنترنت أكثر من ذي قبل، كل ذلك بسبب األعمال التي قام 

 في بناء وتقویة ھذا النظام. بھا الكثیر منكم طوال أعوام

 

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

 .كسجل رسمي
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وأتمنى أن  وقد أعطاه اسم "المبتكرون". وقد كتب صدیقي وولتر إیزاكسون كتاًبا جدیًدا رائًعا.

 ویقول فیھ وولتر أن اإلبداع التعاوني ھو ما یدفع مسیرة التطور التكنولوجي. تقرأوه جمیًعا.

عمل أكثر مما یأتي من لحظات إلھام وأنا أقتبس، "یأتي االبتكار من فرق ال دعوني أقتبس منھ.

 عبقري وحید".

وبالطبع فإننا مدینون كثیًرا للعدید منكم في ھذه القاعة  أعتقد أن كالم وولتر صائب تماًما.

أي، ال  إال أن المبتكرون متعاونون بشكل طبیعي. ولغیركم ممن أوجدوا لحظات اإللھام تلك.

والتاریخ  یغیر العالم أو خدمة بدون فریق عمل.یمكن لشخص وحده تحویل ابتكار فذ إلى منتج 

 یوضح ھذه النقطة جلًیا.

على ما  --وھذا ھو نفس التعاون التي أتاح الفرصة لإلنترنت بأن تكون على ما ھي علیھ الیوم 

  ھي اآلن.

ومن خالل التسھیل في بدایة األمر من خالل استثمار الحكومة األمریكیة من خالل 

DARPA اإلنترنت كما نعرفھ اآلن من خالل خطوة ابتكاریة فوق خطوة أخرى.، فقد تم بناء 

ومن خالل العباقرة المذھلین، بدایة من فینت كیرف إى بوب خان إلى ستیف كروكر إلى تیم 

لي إلى مارك أندریسن، وغیرھم الكثیر، فقد أعطانا العمل الذي قاموا بھ أكثر نظم -بیرنرز

 م یر العالم مثلھا.االتصاالت حیویة ومنصة لالتصال ل

واإلنترنت في حقیقة األمر تعمل على تحسین جودة الحیاة بالنسبة للمالیین وتتیح الفرصة للناس 

 من جمیع أنحاء العالم على تحقیق فرص اقتصادیة أكبر.

ومن ثم، بدون اإلنترنت لن یتمكن شاب من قریة نائیة في جنوب الھند من إنشاء شركة 

عاًما عندما أوكلت لھ المدرة مھمة إنشاء  19أبین خوسیھ توم بعمر  كان األعمال الخاصة بھ.

وبعد ذلك بخمسة أعوام، أصبح مشروع أبین عبارة عن شركة عالمیة لحلول  موقع ویب.

 عمیل على مستوى العالم. 500ولھا أكثر من  Webandcraftsوتصمیمات الویب واسمھا 

عمل لبدء وبناء وترقیة شركة أعمال مجرد ونحن نعیش اآلن في عالم كل ما یحتاجھ صاحب ال

وببساطة، یعد اإلنترنت بوابة أساسیة للنمو الجدید  .WiFiجھاز محمول باإلضافة إلى اتصال 

 بالنسبة للدول النامیة والرخاء المتواصل بالنسبة للدول المتقدمة.
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أنني أقف  كما أن اإلنترنت منصة حیویة لحریة الرأي وتبادل األفكار، وھذا ھو السبب في

أمامك الیوم لقطع ھذا الوعد األساسي. سوف تقوم الوالیات المتحدة بحمایة وحفظ اإلنترنت 

 الحر النابض والمنفتح.

وباعتباري أحد  وفي وزارة التجارة، فإننا فخورون بتسمیة أنفسنا وكالة االبتكار والبیانات.

إنني أعرف أوال الدور األشخاص القادمین من القطاع الخاص وقد بدأت خمسة شركات، ف

الحیوي الذي یلعبھ اإلنترنت في تأكید قدرة شركات األعمال على تحقیق التنافس على مستوى 

  العالم.

وأنا أرأس  وقد كان لي شرف العمل متحدثا رسمًیا للرئیس أوباما في مجال المشروعات.

ذیین األكثر نجاًحا في سفراء الرئاسة لدى المؤسسات العالمیة، وأعمل مع بعض المدیرین التنفی

أمریكا من أجل إلھام الجید القادم من المقاولین وأصحاب المشروعات سواء في الداخل أو في 

 الخارج.

دولة وفي كل مكان نسافر  20شھًرا، فقد زرت أكثر من  15وخالل عملي وزیرة على مدار 

الحیویة الالزمة لتحقیق فیھ، من غانا إلى الفلبین، یوضح لنا المبتكرون أن الویب ھو األداة 

وھذا ھو السبب في أنھ یتوجب علینا العمل سوًیا من أجل حمایة اإلنترنت وجعلھا  النجاح.

  منفتحة وحرة مجانیة.

 إن االقتصاد العالمي وأصحاب المشروعات الصغر في العالم یعتمدون علینا جمیًعا.

عاصرة، ولیس فقط بالنسبة للوالیات وفي حقیقة األمر، فقد أصبح اإلنترنت مزیًدا من الحیاة الم

المتحدة والغرب ولكن في المدن الكبیرة والقرى الریفیة والبلدات الصغیرة في جمیع أنحاء 

  العالم.

عاًما مضت كان ھناك  20فمنذ  لذا یجب النظر إلى التحوالت التي جرت في األعوام األخیرة.

، كان 2008وفي عام  ملیار. 2.5لى والیوم وصل ھذا الرقم إ ملیون مستخدم لإلنترنت. 16

وبحلول  ملیار. 7.5والیوم ھناك ما یقدر بنحو  ملیار جھاز متصل باإلنترنت. 1.5ھناك قرابة 

 ملیاًرا. 18، یتوقع الخبراء أن یتجاوز العدد 2018عام 

ویقود الناس ھذا النمو بشكل كبیر من ویعیشون في الدول النامیة حیث زاد عدد المنازل التي 

وكل ھذا یعني  ا وصول إلى اإلنترنت إلى أكثر من الضعف في األعوام الخمسة الماضیة.بھ

 وأیًضا العمل الھام الذي تقومون بھ. ICANNأننا في لحظة حرة بالنسبة لـ 
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 وھذا یعني أن الطریقة التي ندیر ونستخدم بھا اإلنترنت من األھمیة بمكان على مستوى العالم.

المتخذة باإلجماع فیما یتعلق بنظام أسماء نطاقات اإلنترنت المقدمة وھذا یعني أن القرارات 

الیوم في لوس أنجلوس یمكن أن تشّكل الحیاة ونمط المعیشة في أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة 

وكلنا جمیًعا أصحاب مصلحة  وأماكن أخرى، لیس الیوم فقط ولكن لفترة طویلة في المستقبل.

 قوي وثابت وعالمي.في الحصول على إنترنت 

لقد ازدھرت اإلنترنت بشكل دقیق ألن للمواطنین حول العالم رأي في الطریقة التي تدار بھا 

وھذا ھو السبب في أن حكومة الوالیات المتحدة تدعم عملیات أصحاب المصلحة  اإلنترنت.

 وھذا ھو المبدأ األساسي بالنسبة لحوكمة اإلنترنت. المتعددین.

لن تسمح الوالیات المتحدة بأن یتم تحیید اإلنترنت  ن واضًحا في ذلك.اسمحوا لي أن أكو

العالمیین من خالل أي شخص أو كیان أو أمن سعًیا الستبدال نظرتھا المحدودة للعالم بالحكمة 

 الجمعیة لھذا المجتمع، وھو أنت، مجتمع أصحاب المصلحة، الممثل بشكل جید ھنا الیوم.

عن  NTIAراء إعالن اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات وبھذا، یكون ھذا ھو السبب و

قرار بنقل دور اإلشراف الخاص بھا على نظام أسماء نطاقات اإلنترنت إلى مجتمعات أصحاب 

، تصورت حكومة الوالیات المتحدة أن 1998عام  ICANNومنذ بدایة  المصلحة العالمیین.

 سیكون مؤقًتا. IANAدورھا فیما یخص وظائف 

وبمرور األعوام، تقّبل العدید من أصحاب المصلحة حقیقة أن الوالیات المتحدة تقوم بمستوى ما 

وقد تشجعت بسبب الطریقة التي بادر بھا المجتمع العالمي  .ICANNمن اإلشراف على 

إننا نحشد حلفائنا وسوف نواصل بناء التحالفات الدولیة من  لتطویر مقترح النقل. ICANNو

 ICANNكما أننا داعمون بشدة لـ  ة أصحاب المصلحة المتعددین لإلنترنت.أجل دعم حوكم

 الملتزمة بفكرة األصوات الفردیة القادمة من القرارات المتخذة باإلجماع.

وعلى الرغم من ذلك، یجب أن نقر جمیًعا، بأن ھذا األمر لیس حتمًیا ویجب أن ال نعتبره أمًرا 

واقعة  ICANNحوكمة أصحاب المصلحة ومؤسسات مثل مسلًما بھ. ونحن نعرف جمیًعا أن 

تحت ضغط وتدقیق مكثف وغیر مسبوق. وعلى الرغم من ذلك، فإننا على ثقة من أن نموذج 

أصحاب المصلحة المتعددین یوفر تأكیًدا عظیًما على أن اإلنترنت سوف تواصل االزدھار. 

للنمو االقتصادي واالبتكار ویجب أن نتعاون مًعا من أجل ضمان أن تظل اإلنترنت محرًكا 

 وحریة التعبیر.
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ویجب أن نواصل العمل بكد من أجل دعم حوكمة أصحاب المصلحة المتعددین ألن لھا أعداء 

یریدون الحد من حوكمة اإلنترنت وتحویلھا إلى اجتماع لمجموعة تكنوقراط حكومیة تعمل على 

 تعزیز المصالح الوطنیة الضیقة.

 سلوب ھو األداة األمثل لضمان تحقیق انفتاح ومرونة اإلنترنت.ویجب أن نوضح بأن ھذا األ

لھا القدرة على البناء على جھودھا من أجل تقویة عملیة  ICANNویجب أن نضمن بأن 

وإلى  IANAأصحاب المصلحة المتعددین وأن تصبح مسئولة بشكل مباشر عن عمالء وظائف 

 مجتمع اإلنترنت األوسع.

تمر االتحاد الدولي لالتصاالت في كوریا، سوف نتعرف على في األسبوع القادم في مؤ

وأطمئنكم بأن الوالیات  العروض المقدمة لتحمیل الحكومات المسئولیة عن حوكمة اإلنترنت.

 المتحدة سوف تعارض ھذه الجھود في كل منحى.

من  ونحن نعلم بأن المھتمین برقابة الحكومات معظمھم من الدول التي تراقب المحتوى وتقّید

وسوف نفھم بوضوح أن ھذه الخطوات تخالف ما نعتقده بالنسبة لقیمة  حریة تدفق المعلومات.

حریة الرأي، سواء على اإلنترنت أو في المجتمع أو في الفضاء العام ھنا وفي الداخل 

وسوف نذكر جمیع األطراف المشاركة في كل مثال بأن نموذج أصحاب المصلحة  والخارج.

 افظ ویحمي اإلنترنت القویة والمرنة.المتعددین سوف یح

لكن ال یمكننا ذلك  والبعض ینتظرون أن نرتكب خطأً. ICANNوفي الختام، فإن العالم یراقب 

 بل یجب علینا الوصول إلى ھذا النقل بالشكل الصحیح. ویجب أن ال نسمح بحدوث ذلك.

وأنا معكم دائًما متى تطرق األمر إلى النقاش  .ICANNأنا أدعم وأؤید  ال ترتكبوا أیة أخطاء.

  وسوف نحمي ونحافظ على اإلنترنت المفتوحة الحرة. العالمي حول حوكمة اإلنترنت.

فمنذ میالد اإلنترنت وحتى یومنا ھذا، اتحد ھذا المجتمع على التحدیث والتطویر من أجل تمدید 

ت األساسیة لتحقیق النمو والوصول الوصول وإمكانیة الوصول إلى اإلنترنت، وھو من المسارا

 في القرن الحادي والعشرین.

وفي كل منتدى، سوف تظل الوالیات المتحدة نصیر قوي لإلنترنت، من خالل العمل على 

 ضمان بقائھا مفتوحة، منصة مفتوحة للفرص االقتصادیة واالبتكار وحریة التعبیر.
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وكما یحب صدیقي وولتر أن یقول،  ءات.وبذلك لنتقدم إلى األمام یجب أن نبادر باتخاذ إجرا

ویجب أن نتعاون لضمان أن  یجب أن نتعاون من أجل حمایة وتمدید اإلنترنت العالمیة.

اإلنترنت تواصل االزدھار، ویجب أن نتعاون من أجل ضمان أن اإلنترنت ال تزال بوابة 

 لتحقیق الرخاء وحریة التعبیر في جمیع أنحاء العالم.

الجتماع الیوم وكل یوم لتطویر رؤیتنا المشتركة إلنترنت أكثر انفتاًحا وأكثر إذن أشكركم على ا

 حریة وأكثر قدرة على الوصول إلیھ.

 شكًرا.

 [ تصفیق ]
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