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 على وشك البدء. CTOإجتماع منظمة اتصاالت الكومنولث  هّل يمكنني أن أسترعي انتباهكم. تيم أنوين:

 GAC، وإذا كنت أعضاء CTOوفي حال لن تذهبوا إلى اجتماع منظمة اتصاالت الكومنولث 

 إننا بحاجة الستخدام هذه الغرفة، من فضلكم. وج إلى الغداء.من غير الكومنولث، الرجاء الخر

وأتساءل فيما لو كان بوسعنا تبديل أجهزة العرض ألننا بحاجة إلى الشرائح على الكومبيوتر 

 ال داعي للقيام ببرمجة نصية ما لم ترغبون تفويت الغداء. المحمول الذي حصلنا عليه.

إذا بقي األشخاص من أجل هذا اإلجتماع، ربما  -- وربما إذا كان األشخاص الباقون من أجل

سوف نبدأ في  سيكون هذا رائعاً. يمكنهم االنتقال إلى المقدمة بحيث يكون األمر جماعي قليالً.

 غضون بضعة دقائق.

أنه وسيعرف العديد منكم ب توجد ورقة ستمرر للتوقيع عليها. سيداتي سادتي، دعونا نبدأ. ال بأس.

ـ  قد أنشأنا مؤخراً  وفي حال رغب أي منكم أن يتواجد  /الكومنولث.GACقائمة إلكترونية خاصة ب

قد ف ويمكننا حينها المضي قدماً. في ذلك، هّل وضعتم إشارة صح على نهاية بريدكم اإللكتروني.

وبالتالي فإن الغرض من هذا اإلجتماع  شكًرا لكم مرة أخرى. ال بأس. فقدنا الصور األكبر مجدداً.

وقد وزعنا جدول األعمال  جداول األعمال والمصالح عبر الكومنولث وبناء اإلجماع. هو مشاركة

ال إ سأحاول إنجازها في نصف ساعة بحيث نتمكن جميعاً اإلنجاز للغداء. من ثمانية بنود. مسبقاً.

وباألساس، ابتداًء بالتحديثات على مبادرات  أنني سأحاول االعتماد على دعمكم للقيام بذلك.

 إال لم يكن هنالك بنود جدول أعمال معطاة لذلك. ولث، المساعدة المتبادلة بشأن األولويات.الكومن

وسيذكر مارك حينها بضعة  أنها بمثابة فرصة لكم لطرح قضايا قد ترغبون لمواصلة النقاش.

  وقد غطى أولئك الذين كانوا هنا صباحاً ذلك فعالً. .ICANNكلمات حول حقوق اإلنسان في 

الحماية المتعلقة بمؤشرات المنظمة الحكومية الدولية. وتود منظمة التعاون والتنمية  التواصل.

  والتطرق إلى انتخابات االتحاد الدولي لالتصاالت ومن ثم اإلختتام. اإلقتصادية قول كلمة هناك.

وبالنسبة ألولئك الذين ربما ليسوا من الكومنولث، فمن الجدير مجرد عرض ذلك التخطيط لتحديد 

 دولة. 32وأعتقد بأن األشخاص واعون، تتكون الكومنولث من  المشهد بالنسبة لما سنتحدث عنه.

 لذا وبالعمل سوياً بتعاون وترابط، يمكننا تحقيق قدر كبير. وتشمل جميع القارات وثلث سكان العالم.
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 زنا ذلك.وبالتالي التحديث على مبادرة الكومنولث، بما أننا نعمل متأخراً، من فضلكم هّل أوج

 مارك، هّل سلمتك منتدى حوكمة االنترنت في تركيا.

 

إنني عضو في المجموعة األستشارية  ومرحباً بالجميع في االجتماع مني. شكراً تيم. نعم. مارك كارفيل:

وأعتقد أحد حوالي الثمانية أو التسعة  ألصحاب المصلحة المتعددين لمنتدى حوكمة اإلنترنت.

وبما أنني متأكد  ستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين من الكومنولث.أعضاء من المجموعة األ

من أن معظمكم سيعرف، فقد أقيم منتدى حوكمة االنترنت التاسع في اسطنبول في الثاني إلى 

كان طابع التواصل لالجتماع هو "الجمع بين القارات لتعزيز حوكمة  الخامس من سبتمبر.

  اإلنترنت متعددة أصحاب المصلحة".

يمكنكم إيجاده على موقع منتدى  وقد تم نشر ملخص الرؤوساء لمنتدى حوكمة االنترنت مؤخراً.

 .www.intgovforum.org ،حوكمة االنترنت

وبالنسبة  وأتمنى بأنكم ستالحظون أهمية هذا. وتوجد دعوة للمساهمات من أصحاب المصلحة.

منتدى حوكمة االنترنت، فإن الموعد للتعليقات واآلراء بشأن التنسيق والجدول الزمني وأفكار 

وستغذى تلك التعليقات في ورقة للنطر في اجتماع  أوكتوبر. 42النهائي لتقيم تلك التعليقات في 

تشاور منتدى حوكمة االنترنت المفتوح والمجموعة األستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين 

 بر.االت في األول وإلى الثالث من ديسمالمقبلة والتي ستكون في جينيفا لدى االتحاد الدولي لالتص

ومن إحدى األهداف األساسية للتشاور المفتوح هذا تحديد األساليب للمضي بالقضايا واالستنتاجات 

التي قدمت في اسطنبول، للمضي بها مابين الدورات حتى منتدى حوكمة االنترنت المقبل، 

وبالتالي  .4143لث عشر من نوفمبر والجاري في البرازيل، جواو بيسوا في العاشر وحتى الثا

  فإننا بالفعل على النهج للتحضير لمنتدى حوكمة االنترنت العاشر في البرازيل.

وبالعودة فقط إلى التشاور المفتوح، ينبغي مني تحذيركم من أن التسجيل لذلك اإلجتماع  تسجيل.

وقع الجتماع التشاور وال يوجد تسجيل على الم من نوفمبر. 43يجب أن يتم عبر اإلنترنت في 

نوفمبر، فقد بلغني بأنه ال  43لذا، في حال لم تسجلوا عبر الموقع اإللكتروني قبل  المفتوح هذا.

وبالتالي فهي بنية االتحاد الدولي لالتصاالت، على ما يبدو، ألنهم  يمكنكم فعلياً حضور اإلجتماع.

  يستضيفون اإلجتماع.
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في  NETmundialوقد كان حدوث منتدى حوكمة االنترنت مهم في وقت مهم تابعاً مؤتمر 

كانت نتيجة ذلك رسائل واضحة حول تمديد العمليات الحالية، بما في ذلك  --ساو باولو، والذي 

بدخول مرحلتها النهائية مع تحضيرات  WSIS+10وتتعلق مراجعة  منتدى حوكمة اإلنترنت.

 .4143نيويورك في ديسمبر للحدث المميز في 

كما نسميها، يأتي منتدى  WSIS، 4113ولذا، وكنتيجة من القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

وبالتالي اآلراء حول تمديد منتدى حوكمة االنترنت، السبيل  حوكمة االنترنت في ظل تدقيق معين.

ض يأتي التفوي من ذلك.للمضي به، حيوي خصوصاً لتعزيز وتقدم منتدى حوكمة اإلنترنت أكثر 

هل ينبغي أن  .WSISوذلك الجانب من مراجعة  في ظل التجديد، بالتأكيد، في هذا الوقت كذلك.

هو ولذا ف وذلك هو القرار بالنسبة للجمعية العامة لألمم المتحدة. يستمر منتدى حوكمة االنترنت؟

العديد من دول أعضاء  يعد مركز المملكة المتحدة، وأعتقد بمثابة مركز يتشاركه وقت مهم.

الكومنولث هو أنه ينبغي تجديد تفويض منتدى حوكمة االنترنت بإعتباره منتدى أصحاب مصلحة 

  متعددين لجميع أصحاب المصلحة للتجمع، بما في ذلك الحكومات، وعلى أساس مساٍو.

هناك  كانو وإذا نظرتم إلى اإلحصائيات بالنسبة للحضور في اسطنبول، فقد كان إيجابي للغاية.

وإذا قسمتم ذلك عبر  مشترك عن بعد. 4.211مشارك على الموقع، وأكثر من  4.111إجماالً 

من المشاركين على الموقع، كان تمثيل  --مجموعة أصحاب المصلحة، فقد كان المجتمع المدني 

، والمجتمعات التقنية 011، والقطاع الخاص 324، والحكومات 281المجمع المدني حوالي 

بالتالي فقد كان تكوين أصحاب المصلحة الحاضرين جيد للغاية حيثما كان التوزيع و .401

  لن أخوض في تفاصيل ذلك اآلن ألنني تحت ضغط اإلنهاء. الجغرافي حسب القارة.

إال أنني سأختتم وحسب بأن المجموعة األستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين كانت حقاً 

  قال منتدى حوكمة االنترنت إلى مرحلة جديدة من اإلبتكارات.مستحوذة بشكل جيد على أهمية انت

ياً، وثان فقد كان هناك خمس منتديات فعلية. وأود سرد فقط وبإختصار شديد اإلبتكارات األساسية.

و، كما ذكرت مسبقاً، سينظر اإلجتماع في جينيفا مطلع ديسمبر إلى  --اإللتزام بالعمل مابين الدورات 

يوجد و --يث سينظر هذا باألخص إلى منتديات حوكمة االنترنت الوطنية واإلقليمية ح األساليب لذلك.

ة الدعوة بالنسب --الختيار القضايا  --العديد من منتديات حوكمة اإلنترنت هذه ضمن نطاق الكومنولث 

ى للهم الختيار قضايا من اسطنبول، ومن تقرير الرئيس، والمضي بتلك القضايا ومن ثم تقديم تقرير إ

منتدى حوكمة االنترنت البرازيلي بحيث نحصل على تحرك حقيقي نوعاً ما والتقدم بتلك القضايا 

  األساسية مثل إمكانية الدخول واإلستدامة وحماية الطفل ومصادر إنترنت حساسة.



 AR منظمة اتصاالت الكومنولث GACاجتماع أعضاء  -لوس أنجلوس 

 

   41من  1صفحة 

 

  الميزة األساسية للمناقشات في اسطنبول. IANAوبالتأكيد فقد كانت 

وبذلك، كما آمل أن يتذكره العديد منكم، بحيث  ت الكومنولث.ويوجد موقع منتدى حوكمة االنترن

ربما و يقدم فرصة الستحواذ بعض هذه التطورات فيما يتعلق بمنتدى حوكمة اإلنترنت العالمي.

ا نعتقد إال أنن قد نتطرق لمنتدى حوكمة اإلنترنت الكومنولث في المسار المستقبلي. --الحقاً سوف 

نتدى حيوي بالنسبة ألصحاب مصلحة الكومنولث للمشاركة آرائهم عن من المملكة المتحدة بأنه م

 نموذج منتدى حوكمة االنترنت وسبل المضي بها.

ول يمكنكم الوص وتوجد نصوص بكافة الجلسات في اسطنبول على موقع منتدى حوكمة اإلنترنت.

 إليها هناك.

انب من منتدى حوكمة سوف أتولى األسئلة الحالية الحقاً بشأن أي ج وبذلك، سوف أختتم.

 شكًرا. االنترنت، في حال رغب أي شخص التواصل معي.

 

هل لدى أي شخص أية أسئلة موجزة أو  أعتذر لمقاطعتك بوقت قصير. شكراً جزيالً مارك. تيم أنوين:

 شكًرا. تعليقات أو مالحظات لمارك؟

عمل نموذج  ثانياً، ومن جانبي، فقط إلطالع األشخاص بشأن جانب الكومنولث من ورشات

األمان اإلقليمية الجارية، ستتذكرون بالخروج من مؤتمر وزراء االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات واتفاقية حول إطار عمل حوكمة الشبكة العنكبوتية لدول الكومنولث، فقد تولينا 

 .ةمسؤولية تطوير سلسلة من الوثائق، كان أحدها استراتيجيات أمان الشبكة العنكبوتية الدولي

ويجري مناقشتها حالياً في ورشات العمل اإلقليمية في الورشتين المقبلتين الجارية في باربادوس 

وإذا اضطر أي شخص الحصول على  نوفمبر. 44--41نوفمبر وفي كينيا في  48-42من 

 المزيد من المعلومات حولها، الرجاء التواصل معي، وبوسعي تحويلكم إلى األشخاص المناسبين.

 ركة تلك المواعيد كذلك مع زمالئكم حيث كيف تودون المشاركة.بل ومشا

وباختصار شديد، وفي أحداث هذه المجموعة سابقاً، فقد ذكرنا القليل حول ما تفعله منظمة 

لذا اعتقدت بأنني أود فقط  أعتقد ال يدرك العديد منكم بعض عملنا. اتصاالت الكومنولث فعلياً.

ل أساسي بمثابة منظمة عضوية الحكومات والشركات وتعد بشك عرض شريحة واحدة هنا.

عمل ثالث شعب تشغيلية على األبحاث وتنمية السعة  والمجتمع المدني ودول الكومنولث.

 التركيز على ست مناطق أولوية في الخطة اإلستراتيجية. واألحداث.
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ات الترحيب وبشدة بمساهملذا نود  إال أنه سيتم تجديد خطتنا اإلستراتيجية على مدار العام المقبل.

 من أعضاء وآخرين بالفعل بشأن مناطق قد نود التركيز على األعوام األربعة المقبلة.

وحيث، مرة أخرى، ربما سيكون الناس على دراية، إننا نحاول اآلن وعلى حد متزايد لتنسيق 

  مراكز الكومنولث في منتديات دولية عدة.

تي نقوم بها ومواعيد بالنسبة لمذكراتكم، فهنالك الكثير وبمجرد إعطائكم لمحة لبعض األمور ال

إال أنه يوجد منتدى ذو نطاق واسع في  حيث ال يسعني حقاً فعلها بعدل في بضعة لحظات فقط.

  نوفمبر في نايروبي وتحول رقمي في فبراير في جوهانسبرغ.

وقات في أنتيغوا، وبالوصول إلى تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في الكاريبي وورشة المع

ذكرُت بأن ورشات عمل أمان الشبكة العنكبوتية من إحدى االبتكارات المثيرة هي بالتأكيد، فقد 

عملنا مؤخراً وسوف نعمل سنتين أو ثالث سنوات ألعضاء المجلس النظاميين حول الصورة 

قراءة يمكنكم  سوف أتوقف عن ذلك. األشمل لدورهم في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

  المزيد بسرعة أكثر مما يسعني التحدث.

واألمر األخير الذي أردت قوله تماماً هنا بأن مجلس منظمة اتصاالت الكومنولث وافقت على أنه 

وعندما يتحدث زميل آخر، سوف أشارك هذه  .4143من شأننا وضع بيان بشأن أهداف ما بعد 

رف أعتقد بأن العديد منا يعت تكونون مهتمين. فقد شاركتها معكم بنسخة إلكترونية، ربما الوثيقة.

وهي  .4143بأن تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ال تظهر بفعالية في جدول أعمال ما بعد 

 بمثابة وثيقة حيث جمعناها بالتشاور مع األعضاء للمشاركة على نطاق أوسع.

تية، لذا سوف حول مبادرة حوكمة الشبكة العنكبو COMSECويوجد عرض منفصل اآلن من 

لذا اعذروني، نظراً للوقت سوف أنجزها بشكل  وهي عشر شرائح. أطرح هذا بسرعة فقط.

اآلن برنامج مدرج في سكرتارية الكومنولث لتقديم برامج شاملة للحد من  CCIإال أن  سريع.

عبر برامج تواصل الكومنولث  4144فقد تم إنشاء المبادرة باألصل في  الجرائم اإللكترونية.

وقد تم تفويضها لمضي  حيث أنشأها رؤوساء الحكومة في اجتماع في مالطا. --وأنشئت عبر 

وتركز خصوصاً على البساطة، بتشجيع األشخاص للعمل معاً على التعاون  العمل في هذا المجال.

  واالستفادة من خبرات الشركاء.

لقانون في سكرتارية وقد تم تحويلها مؤخراً من ناحية وظائف السكرتارية إلى دور قسم ا

ومرة أخرى، ربما قرأتم تفاصيل أخرى  الكومنولث وبحيث توفر الدعم للجنة اإلدارة التنفيذية.

  بسرعة أكثر مما يسعني قولها.
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وتتكون اللجنة التنفيذية ألصحاب المصلحة المتعددين أساساً من دول ومنظامت التزمت باستخدام 

وبمجرد اإلشارة، من  مناصرة المنتدى على نحو أوسع.هذا، وتقديم التوجه وتجميع الخبرات و

حيث تعتبر الكومنولث تقليد حافل من العمل  الجدير قول القليل حول ما تضيفه الكومنولث.

وباألخص دافعة من قانون نموذج الكومنولث عن الجرائم اإللكترونية وخطة هراري للمساعدة 

 رؤوساء الحكومة تفويض للتقدم بفعالية.وقد منحها  المتبادلة والتطوير على ذلك بكثرة.

وربما يمكننا التطرق إلى إمكانية أشخاص من غانا وترينيداد وتوباغو التعليق،  بعض النجاحات.

ولكن العمل أساساً على نموذج من االحتياجت المحددة ومن ثم العمل مع الشركاء في الدولة 

 تفاصيل التواصل. درجة في األسفل هناك.والعمل أيضاً على المتابعة في دول م لتقديم الحلول.

ويعد أفضل مكان للحصول على مزيد من المعلومات هي الجرائم اإللكترونية على 

commonwealth.int  وكاتالينا سوبالو )حسب اللفظ( وساموا التي تبادر بذلك مع مساعدتها

بما أنك قد شاركت  --مارك أو  تريسي، هل تود إضافة أي شيء آخر؟ شيا دراك )حسب اللفظ(.

 بنشاط.

 

إذن وباختصار شديد، أود فقط تشجيع أي شخص لم يرسل بعد طلبه أو لم يستفسر عنه من  نعم. تريسي هاكشو:

CCI .وقد تم االعتراف به كما قلُت كنموذج جيد للمنطقة التي نحن فيها، في منطقة  للقيام بذلك

وننتظر رؤية ما يجري في المحيط الهادئ جزر الكاريبي، وأعتقد في المنطقة اإلفريقية كذلك، 

وقد كان ناجحاً للغاية إلى اآلن،  لذا من فضلكم، أرسلوا طلباتكم. العنوان على الشاشة. وغيرها.

ويمكنكم مراجعتي لمناقشة  بعض دراسات الحالية الجيدة جداً وقصص النجاح التي تعلمت منها.

 شكًرا. اهتمام دولتي الخاص.

 

ومجدداً، أعتقد يمكننا تولي المناقشات المتتابعة إما مع تريسي أو معي أو ربما  جزيالً.شكراً  تيم أنوين:

  مارك بعد ذلك.

والذي يعد فرصة مجانية فعالً للجميع ألي األعضاء لطرح القضايات التي  4ننتقل إلى البند 

التي لم  لبنودواإلهتمام با يشعرون يمكننا تطوير بعض اتفاقيات الكومنولث الواسعة بشكل مفيد.

ولكن إذا كان لدى األعضاء أية إهتمامات يودون  يتم التوصل إليها في جدول األعمال الحقاً.

تمثل الدول هنا إال أنها لتركز على نطاق واسع، فقد حصلنا على نقاش  --مشاركتها، يودون 
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 بأننا نعملأعرف  حقوق اإلنسان لطرحها في دقيقة، إال أنه يقصد كثيراً بكونه تشاور مفتوح.

 ولكن في حال وجود قضايا، يرجى إثارتها اآلن. كثيراً وراء الوقت.

ولكن أعتقد بمجرد األخذ بالحسبان  وأعتبر ذلك على أنها ليست قضايا معينة في الوقت الحالي.

مستقبالً، إذا كان هناك قضايا قبل اإلجتماع لدينا اآلن قائمة بريدية، يمكننا مشاركتها، ويرجى 

  نود إلى جدول األعمال في المستقبل.طرح الب

، وسأوزع ICANNمارك، هل يمكنني تسليمك اآلن للمتابعة بشأن الحوار عن حقوق اإلنسان و

 اآلن. 4143وثيقة هدف تنمية 

 

واعتقدت بأنه كان من المهم لمشاركة آرائنا مع الزمالء في فريق كومنولث  نعم، شكراً لك تيم. مارك كارفيل:

متحدة عن أهمية هذا النقاش الذي نجريه في هذا الوقت حول حقوق اإلنسان من المملكة ال

 سعياً لتحقيق تلك المسؤوليات. --النظر فيه  GACوما ينبغي على  ICANNومسؤوليات 

بأنه تتمتع  NETmundialكما سمعنا من البرازيل مسبقاً، فقد وضح بيان  NETmundialو

أساسي ومساءلة سياسية لحماية حقوق اإلنسان ولم  اإلنترنت كمصدر عالمي والحكومات قانون

، والتي تعد منظمة ذات قطاع خاص بالتأكيد، اعتماداً على ICANNيتم تعريف هذا بوضوح في 

لذا فإنها ليست مكلفة بمسؤولية قانون حماية حقوق اإلنسان،  قانون األمم المتحدة في هذا الوقت.

يتعين عليها توضيح التزامها  --بأن لديها  ICANNليات إذا رغبتم، إال أننا نشعر من زاوية مسؤو

ولهذا السبب انتقل هذا النقاش عن حقوق اإلنسان  فيما يتعلق بحقوق اإلنسان عبر عملياتها العاملية.

في  GACفقد بدأنا المناقشات في  --فقد كنا  هنا. ICANNبشكل مركز إلى مناقشات 

وكان هناك مناقشات في اسطنبول في منتدى حوكمة  باحاً.اإلجتماعات الثالثة األخيرة وهنا اليم ص

في غرفة إنسينو عند  ICANNاالنترنت، وسيكون هناك نقاش عبر المجتمع غداً هنا في اجتماع 

وآمل بأنكم  أعتقد بأنها قضيه مهمة لدول أعضاء الكومنولث. .4:13إلى  4:43الساعة 

هادفة وبناءة والنظر في نوع الخيارات التي قد ندركها ستتقاسمون اإللتزام قبل هذا النقاش بطريقة 

 من وجهة نظر الحكومات، كيف ننتناول هذه القضايا.

إنني أمثل المملكة المتحدة في لجنة  لقد عملُت على بعض هذه القضايا مع دور مجلسي األوروبي.

سي ضمن توجيه مجتمع وسائل اإلعالم والمعلومات للمجلس األوروبي والذي يعد مكان أسا

  المجلس األوروبي لتناول حقوق اإلنسان في مجتمع المعلومات وعالم اإلنترنت.
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عبر كتاب المجلس األوروبي والتي قدمها توماس  GACلذا تقدم الورقة التي تم تقديمها إلى 

وال يقصد بها نص أو مجموعة من  شنايدر أوالً أعتقد في اجتماع لندن بتفصيل مساهمة واحدة.

ات، وينبغي النظر إلى تلك التوصي لتي ينبغي منا في الكومنولث تسجيلها تلقائياً.التوصيات ا

باعتبار ما هي األهمية الخاصة بالنسبة للمجتمعات داخل الكومنولث بينما يستمر الدخول إلى 

اإلنترنت بالتوسع إلى مجتمعاتنا وتصبح قضايا حرية التعبير وحرية التجمع وحماية البيانات 

ولهذا السبب أرى بأنها  أكثر وضوحاً وموضوع للنقاش السياسي ضمن مجتمعاتنا.والخصوصية 

 مسألة ذات صلة قوية خاصة بالنسبة لدول أعضاء الكومنولث.

إال أنه ومع االلتماس األخير بأنه في حال حظيتم بفرصة  سوف أنهي هنا. --أعتقد بأنني سـ 

عته د جداً بالنسبة لكم لتقديم آرائكم وربما لمتابليظهر لنقاشات عبر المجتمع، أعتقد بأنه سيكون مفي

ستساعد تلك المناقشات غداً على تنقيح  --ولكن كما أشار رئيسنا، وسيشترط ذلك  الحقاً كمساهمة.

 شكًرا. مشورتنا إلى مجلس اإلدارة في البيان بشأن هذا الموضوع المهم.

 

ال أن المجلس األوروبي يعمل على توزيع نص تلك وربما قد حدثت فعالً، إ شكراً جزيالً مارك. ن:تيم أنوي

لذا إن لم تدركوا ذلك، سيكون  /الكومنولث.GACالوثيقة مجدداً إلى القائمة البريدية الخاصة بـ 

من الواضح أنها  هل من أسئلة موجزة لمارك؟ من المفيد قرائتها قبل حضور اإلجتماع غداً.

ث في ميثاق الكومنولث فعلياً على مجموعة قضية أساسية وقد وقعت كافة حكومات الكومنول

ذا ل إطار عمل حوكمة الشبكة العنكبوتية كذلك. --مبادئ والتي أوجدت تعبيراً في الوثيقة بشأن 

 فهو بمثابة أمر حيث يمكن للتنسيق جني الفوائد بالتأكيد.

لندن، تعد باختصار شديد، مقارنة مع تحول حكومات الكومنولث في  1وباإلنتقال إلى البند 

ومن إحدى األمور التي  مشاركة حكومات الكومنولث هنا في لوس أنجلوس ضئيلة نوعاً ما.

تولينا القيام بها كان تشجيه التوعية األكبر ألعضاء كومنولث ليسوا هنا والمالحظات التي لدي 

إلى بال شك، وقد يكون من المفيد مجرد رؤية فيما لو كان هناك أي شيء آخر يحتاج إلضافته 

إال أنه يعد كل من تكاليف الحضور هنا بل وأيضاً تقاربها من اجتماع  هذا، فقد نتولى المزيد.

االتحاد الدولي لالتصاالت، خاصة دول ذات عدد صغير من طاقم العمل المعني وسعة محدوة 

التي أحدثت حقاً مشكلة هذا الوقت وكذلك العديد من دول الكومنولث، وباألخص دول الجزر 

يرة وال سيما المحيط الهادئ الذي تعد أقل من جزر الكاريبي والتي تمثل إلى تمثيلها بشكل الصغ

إال أنني كنت أتساءل فيما لو كان هناك أي شيء يود أي شخص آخر  أفضل قضايا صعبة فعالً.

 نعم مارك شكراً لك. إضافته على هذا.
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أعتقد أن هذه  .GACت لوسيا وغامبيا إلى وفقط لإلضافة بأنها ألخبار رائعة إنضمام سان ك كارفيل:مار

  أخبار رائع.

ال  ال أعرف إذا كنا قد حصلنا على القائمة األحدث ألعضاء كومنولث غير مشاركين. --هناك 

يمكننا إكمالها، إال أنني أعتقد بأنها حٌق علينا جميعنا في اتصاالتنا الثنائية مع دول أعضاء 

 لتوضيح أهمية وقيمة المشاركة عبر العضوية واألهمية. GACالكومنولث الغير موجدين في 

 ويوجد بالتأكيد مشاركة عن بعد، على الرغم من أنها ليست واضحة للغاية في هذا اإلجتماع.

لذا ال  في حال لم يتم إنجازها فعالً. --إال أنه ينبغي تعزيزه في حال  على أي حال. --ولست 

عليق بخصوص تعزيز المشاركة عن بعد في اجتماعات أرى فيما لو كان لدى تريسي أو بيتر ت

GAC. ال بأس. ال؟ 

 لقد قدمت الفكرة بأي حال. سأكتفي بهذا القدر.

 شكًرا.

 

ا وأعتقد بأننا أبلغن وأعتقد فقط بأنه ال يستخدم بكثرة. وبشأن المشاركة عن بعد، فهي موجودة. تيم أنوين:

أو نحو ذلك، وبالنسبة للسجل، فإن غامبيا لم  ذلك؟سانت لوسيا المرة السابقة في لندن، ألم نفعل 

 خلل مؤقت. ونأمل بأن األمر لن يدوم مطوالً. تعد عضوة في الكومنولث.

واعتقد بأننا حقاً كما يقترح مارك بحاجة لتشجيع  هل يرغب أي شخص إضافة شيء آخر هناك؟

حول اإلنتخابات وعندما  إذا كنتم تفكرون دولة. 32ثلث سكان العالم،  األعضاء على المشاركة.

 سنصل إلى إنتخابات أخرى الحقاً، فإنه أمر مهم للغاية.

 عذًرا. علّيك أن توبخني. لقد فوتك، أجل. عذًرا. تريسي.

 

وربما لدى  .ICANNلذا فقد كانت هناك مبادرة في الكاريبي للقيام بإجتماع تحضيري سهلته  تريسي هاكشو:

لديكم نشاط مماثل يمكنكم العمل عليها ألنه قد يلفت  منظمة اتصاالت الكومنولث، قد يكون

وربما يمكنكم القيام بها بدون  األعضاء، أعتقد، قبل اإلجتماع؛ لإلشارة إليهم عما هي القضايا.

ICANN  أقصد، لديكم المصادر، كما أتصور، للقيام بجلسة عبر الويب أو مكالمة  --بالضرورة

على القائمة، توزيع  --يمكنكم الحصول  .ICANNهيل وال تحتاجون بالضرورة لتس نوعاً ما.
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 وربما نحو بضعة أسابيع مسبقاً. بعض الطلبات لما يجب أن يكون في جدول األعمال لإلجتماع.

)يتعذر سماع الصوت( طاقم العمل وطاقم  وربما إما بإجراء مكالمة أو جلسة عبر الويب نوعاً ما.

، سوف GACالمساعدة، كما أي شخص، وحتى  ، إنني متأكد بأنه قادرون علىICANNعمل 

وسيأتون على األقل إلى  ال يشاركون عادة. --وربما قد يلفت ذلك أشخاص ممن  نساعد أيضاً.

 جلسة عبر الويب وربما يمكنهم حضور اإلجتماع فعلياً بعد ذلك، إما عن بعد أو بدنياً.

 

مبكراً، إال أن ذلك لم يحدث ألسباب  ICANNوكّنا نأمل إنجاز القائمة البريدية عبر  شكًرا جزياًل. تيم أنوين:

 ولذا فقد طورنا وحسب القائمة البريدية بأنفسنا. مختلفة.

أرغب بأن أكون صحيح تماماً بشكل سياسي هنا بحيث، وبطريقة مثالية، أعتقد بأنه ال ينبغي أن 

ال أنه موجود حالياً على عنواننا، وبالتالي على عنوان يتم هذا عبر منظمة اتصاالت الكومنولث، إ

 ، حيث يمكننا استخدام ذلك للتنسيق وسوف نتابع اقتراحاتكم.GAC@CTO.INTالكومنولث 

 جوناثان، شكراً النضمامك لنا. ؟3لذا هل يمكننا اإلنتقال إلى البند 

 في اجتماعنا األخير لذا أعتقد فقد تم التحدث حول هذا البند وتمت مناقشته هل تود منحنا تحديثاً؟

 بأنه مناسب لوجود تحديث حول مؤشرات المنظمة الحكومية الدولية.

 

  شكراً تيم، وشكراً للجميع على وجودكم هنا وللدعم الذي منحتمونا إياه في لندن. :جوناثان

وجزة موكما ذكر تيم، فقد تتذكرون زميلي أليكساندريا كوفيا )حسب اللفظ( فقد قدم لكم مقدمة 

ولكن فقط كملخص، تطلب منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية  للقضية في اإلجتماعات في لندن.

منحنا حمايات ألسمائنا واختصارات  ICANNمنظمة حكومية دولية من  01وتحالف حوالي 

الفريدة بموجب  ICOإننا نطلب الحمايات التي تتفق مع حالة  على المستويين األعلى والثاني.

)ثالثاً( من اتفاقية باريس، 0وعلى سبيل المثال، الحمايات التي ضمنتها المادة  نون الدولي.القا

والحمايات التي ستتضمن إجراءات تسوية النزاعات والتي تتوافق مع امتيازاتنا وحصاناتنا، 

 والحمايات التي ال تعد باهظة التكاليف لمنظمات ذات موارد محدودة التي نحن عليها.

 أخرى، الشكر الجزيل للدعم الذي منحتمونا إياه في لندن والتي كانت أساسية بالفعل.ولذا مرة 
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وفقط قبل لندن، ربما تتذكرون بأن لجنة برنامج  فقد كان هنالك تحرك قليل منذ اإلجتماع األخير.

New gTLD  الجديدة نصحت المنظمة الداعمة لألسماء العامة بالنظر إلى تعديل المشورة

ي قدمت بخصوص حمايات المنظمة الحكومية الدولية والتي تعارضت مع مشورة السابقة الت

 بشأن القضية ذاتها. GACقدمتها 

رسالة إلى لجنة برنامج  GNSOأوكتوبر، كتب مجلس  2ومن ثم قبل هذا اإلجتماع تماماً في 

New gTLD .سوف أقرأ من الرسالة. الجديدة حيث تضمنت صياغة مثيرة للقلق 

ا من تناقشنا مع كريس"، وهي إشارة إلى كريس ديسبيان،" بأن مجلس اإلدارة لم وتذكر" فهمن

الجديدة  New gTLDإال لجنة برنامج  GACمن بيان لندن  GACينهي رده بعد على مشورة 

لم تتوصال لفهم مشترك بأنه فيما يتعلق بحماية مختصر المنظمة الحكومية الدولية، طلب  GACو

ية المبدئي لحماية وقائية دائمة، بمعنى عبر التحفظ وإال من خالل الحجب المنظمة الحكومية الدول

 من التحفز، غير قابل للتنفيذ."

ولم يتضح لنا بعد من أين جاء ذلك االستنتاج بأن هذه الحمايات غير قابلة للتنفيذ، وباألخص منذ 

)ثالثاً( من اتفاقية باريس، تم في 0وكما قلت بأن هذه الحمايات المضمونة لنا فعالً بموجب المادة 

 .GACالواقع تنفيذها بطريقة أو بأخرى في عدة أعضاء من 

صرحت باستمرار منذ تورنتو بحيث يجب أن نشمل هذا النوع من  GACومن المهم تذكر أن 

وبالنسبة لألعوام الثالثة  الحمايات؛ والتي تخّول المنظمات الحكومية الدولية للحمايات الوقائية.

 بطريقة لتنفيذ هذا الحل نوعاً ما. ICANNالماضية التي ما زلنا ننتظر توصل 

بت الماضي عندما أقمنا إجتماع مع بعض األعضاء وحدثت غالبية التطورات الحديثة صباح الس

الجديدة و لمنظمة الداعمة لألسماء  New gTLDولجنة برنامج  ICANNمن مجلس إدارة 

ولكن بالنسبة ألولئك منكم ممن لم  يوم السبت. GACالعامة وتحدثنا حول هذا في اجتماع 

أنه سيتم تشكيل مجموعة صغيرة يحضروا أو أولئك ممن فوتوا البند، فإن ما سيحدث باألساس هو 

من المنظمة الحكومية الدولية للتشاور مع المنظمة الداعمة لألسماء العامة بشأن هذه القضية سعياً 

 للتوصل إلى قرارات مقبولة لهذه المشكلة.

كما و لن يكون األمر صعب بالنسبة لنا لتجميع مجموعة المنظمات الحكومية الدولية هذه بفعالية.

المنظمات الحكومية الدولية، وتوجد فعالً مجموعة حوالي  01كوّنا هذا التحالف حوالي قلت، فقد 

 خمسة أو ستة منا ممن كانوا فعالين للغاية في هذه القضية.
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وتتمثل المنظمات الحكومية الدولية الحاضرة في هذا اإلجتماع بالبنك الدولي والمنظمة العالمية 

 سالمي و التأكيد منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية.للملكية الفكرية ومنظمة التعاون اإل

يوم السبت، فقد  GACوفقط قبل إجتماع  وال زالت آليات هذه المجموعة الصغيرة قيد العمل بها.

الجديدة قامت بتوزيع وثيقة مناقشة والتي زعمت بأن  New gTLDتتذكرون بأن لجنة برنامج 

تكون األساس التي ستبدأها تلك المناقشات ما بين المنظمات الحكومية الدولية والمنظمة الداعمة 

يوم السبت، لم تأخذ الوثيقة بالحسبان  GACولكن كما صرحت في اجتماع  لألسماء العامة.

 New gTLDالحكومية الدولية مع لجنة برنامج  المناقشات السابقة التي أجرتها المنظمات

 الجديدة.

لذا فإننا سنتمكن بأمل من الموافقة على صياغة مختلفة بالنسبة لتلك الوثيقة التي من شانها أن 

تكون األساس، نقطة بداية لتلك المناقشات بحيث يبدأون بداية مناسبة وبالتالي يستوعبون قضايا 

انبين، واألكثر أهمية، استوعاب اتفاقيات بشكل دقيقة والتي تم بدقة والتي تعد مهمة لكال الج

 التوصل إلى بعض من هذه القضايا الجوهرية.

وال يزال هناك القليل من التوتر بين المنظمة  لذا فإن المنظمات الحكومية الدولية متفائلة بحذر.

ونأمل بأن تكون هذه  الداعمة لألسماء العامة والمنظمات الحكومية الدولية بشأن هذه القضية.

المجموعة الصغيرة وسيلة لنا لحل بعض من هذا التوتر ومجرد طريقة إلجراء مناقشات أكثر 

انفتاحاً وسهولة بحيث يتمكن كال الجانبين من التوصل إلى فهم أفضل بهذه القضية وحتى نتمكن 

 من المضي في نهاية األمر.

اعتقدنا قد تم االتفاق عليها مع لجنة برنامج ومن بعض األمور التي نطلبها وبعض األمور التي 

New gTLD  الجديدة في إجتماعات سابقة كانت إشعار عبر مستودع العالمات التجارية

(Clearinghouse ألسماء المنظمة الحكومية الدولية والمختصرات، مع إشعار ال يسري )

ذلك إشعار يسري على فقط على المنظمات الحكومية الدولية حيث يوجد تضارب محتمل ولكن ك

ألي تضارب في أقرب وقت ممكن  --مسجل محتمل بحيث يمكننا التأكد من إنطالق نوعاً ما ألي 

 من المرحلة.

ونهتم أيضاً في إيجاد تعليق موحد سريع أو السياسة الموحدة لفض النزاع حول أسماء النطاقات 

(UDRPعلى غرار إجراء تسوية النزاعات التي من شأنها أن تك ) ون في متناول المنظمات

 الحكومية الدولية نظراً لمزايانا وحصاناتنا.
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سوف تقترح المنظمات الحكومية الدولية  ولذا مرة أخرى، شكراً جزيالً لدعمكم جميعاً في لندن.

نص إضافي للبيان هذه المرة بشأن ما قمنا به المرة الماضية، لذا سنكون ممتنين للغاية في حال 

 ولث المنظمات الحكومية الدولية بشأن هذه القضية.دعم أعضاء الكومن

وأدعو أي منكم المجيء إلي في األروقة أو بعد هذا اإلجتماع للتحدث أكثر معي حول هذه القضية 

 وأشكركم على وقتكم مجدداً. إذا أردتم مزيداً من المعلومات.

 

 ننا بحاجة لالهتمام بأحشائنا كذلك.وأعتذر للضغط على الوقت إال أ شكًرا جزيالً لك جوناثان. تيم أنوين:

ذكر جوناثان أية مناقشة أخرى، إال أنني أعتقد بأننا قد اتفقنا مسبقاً، بقدر استطاعتنا كمجموعة كثيراً 

 لدعم هذه المبادرة في تماشياً مع الممارسات الحالية وتعد المنظمة الحكومية الدولية ذات أهمية.

 ظات أخرى أو تعليق أو دعم أو التحدث بصورة مختلفة؟هل يود أي شخص فقط تقديم أية مالحا

 

هل يمكنكم رجاءاً إضافة مفوضية اإلتحاد اإلفريقي في القائمة  عندي طلب فقط. عندي طلب. مجهول:

 البريدية؟

 

 لقد قدمت لي فرصة مثالية. أجل، طالما ستوقع على هذا بعدها. تيم أنوين:

الكومنولث  GACي كنت أميل إلى وضع كل ممثل ومن إحدى األمور في وضع القائمة هي بأنن

على القائمة، إال أنني أشعر بأنه ال ينبغي مّنا القيام بذلك فعلياً، ولهذا كتب مساعدي، ولكن بإمكان 

ولم يوقع  لذا هل يمكنك المجيء والتوقيع على ذلك؟ أي شخص آخر الوجود على القائمة أيضاً.

 أمكنك القيام بذلك بعد ذلك، سيكون األمر رائعاً. الجميع على ورقة الحضور هذه، لذا إذا

 شكًرا.

آمل بأنها حديثة، إال أن الدور الرئيسي في نوع  إذن الورقة التالية هي التي قمت بتوزيعها للتو.

يما وفي ظروفنا، ال س تمثيل الكومنولث الفظ هو في دعم بعضنا البعض في اإلنتخابات الدولية.

 تصاالت القادم األسبوع المقبل.من أجل االتحاد الدولي لال
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ويتمثل المركز المتفق عليه الذي اعتمدناه في المناقشات التالية مع الوزراء في شهر مارس من 

هذا العام وفي اإلجتماعات الالحقة حيث توجد منافسة مباشرة في الجولة األولى، مجاناً للجميع 

صوت حول دولة الكمنولث حيث من  32إلى حد كبير، بل، ثانياً، قد توجد قيمة في توحيد 

 المرجح غالباً أن تحصل على المركز ذو الصلة.

لذا ينبغي التأكيد تماماً على أن منظمة اتصاالت الكومنولث ال هيئات الكومنولث على وشك دعم 

أي من المشرحين، إال أن األكثر أهمية، يتعلق األمر بدعم كافة المرشحين في الكومنولث حيث 

 ويت.يمكننا بالتص

 إذا كان أي شخص حاضر مترشح ولم أو لم ندرجه، أعلموني رجاءاً. وقد قمت بتوزيع الورقة.

 أوكتوبر. 8إال أنه قد تم أخذ هذا من موقع االتحاد الدولي لالتصاالت تماماً في 

، يترشح شخص RRBومن حيث  .DSGوكتذكير، توجد ثالثة دول كومنولث تترشح لمنصب 

مهم هناك  DSGوبالتالي يعد منصب  سيا وأستراليا في منطقتين.واحد إلفريقيا وواحد آل

 وسينطبق عليه ما قلته للتو.

ربما مثير لإلهتمام أكثر بالنسبة لنا، ترشح دول الكومنولث لألمريكيتين وإفريقيا وآسيا  --أكثر 

لمرة كر اأعتقد بأن الجميع هنا يعرف، منذ أن ذ وقد تلقيت التماس خاص من الكاريبي. وأستراليا.

الماضية إال أننا سنذكرها مجدداً، بأنه لم يتم تمثيل الكاريبي في المجلس لسنوات عدة، وقد توحدت 

ومن شأنها أن تشكل فرق مهم جداً بوضوح إذا تمكنت  دول الكاريبي حول ترشيح باربادوس.

ي د فباربادوس أن تحظى بدعم من دول كومنولث األخرى، وقد قاموا بتفصيل ذلك بوضوح شدي

 عدد من المناسبات.

ولكن كما ترون، عبر الكومنولث، فإن لدينا عدد جيد من األشخاص المرشحين، وسيكون كما 

لست متأكد من وجود أي شيء آخر يلزم  تعلمون جيداً بأنه يمكننا جميعنا دعم بعضنا البعض.

بات أخرى في ذكره بشأن ذلك، ولكن ربما إنها اللحظة ألي دولة مرشحة في هذا أو في إنتخا

 حال رغبوا بتقديم بيان.

 

 ، بأي حال.4:11حسناً، إنني أشير فقط إلى اإلنتخابات القادمة عند الساعة  شكراً سيادة الرئيس. هنري كاسين:

سهلة  GAC، يبدو أن إنتخابات GACوإذا نظرت إلى قائمة االتحاد الدولي لالتصاالت وقائمة 

 دعم الكومنولث.ونأمل عدم إثارة جدل من حيث  للغاية.
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تأكيد وبال ترشيح ناميبيا المدعوم من اإلتحاد اإلفريقي، والدول اإلفريقية باألساس ومناطق أخرى.

 اإلتحاد األوروبي وآخرون، بقدر ما يمكنني جمعه.

لذا فقد أدركت للتو بأن االتصاالت لم تصل للجميع، لذا أردت انتهاز هذه الفرصة لتقديم نفسي 

، أحد نائبي رؤوساء GACسين من ناميبيا ومرشح لمنصب نائب رئيس أنا هنري كا وحسب.

GAC.آمل تولي القيادة من تريسي  ، والدعم اإلفريقي، ستكون دول الكومنولث ممتنة للغاية

 شكًرا جزياًل. .GACنأمل بأن نتمكن من مواصلة وتزويد الكومنولث بتمثيلنا هناك في  وبيتر.

 

 ري.شكًرا جزيالً لك هن تيم أنوين:

هل يود أي شخص آخر طلب أي شيء متعلق بترشيحهم إما في إنتخابات االتحاد الدولي 

 لالتصاالت أو أية إنتخابات أخرى؟

 نعم.

 نعم. ال بأس.

 

هذا كل  للتصويت لهم. GACفقط لتأييد ما قاله هنري، تم طلب كافة دول الكومنولث اليوم في  مجهول:

 شكًرا جزياًل. ما في األمر.

 

لست واثق تماما كم عدد األشخاص الذين يعرفون بخصوص  --البند السابع  --أعتقد  شكًرا جزياًل. ين:تيم أنو

، إال أن ICANNلم أكن في جميع الجلسات هنا في  --ولم أسمع  بعض من العمليات الجارية.

في مضي  ICANNو NETmundialالدور الذي يمثله المنتدى األقتصادي العالم نابع من 

  عمال.جدول األ

وأعتقد بأنني سأوزع تلك الشرائح على الجميع  وقد كنت أتابع هذا قليالً، وقد وضعت رابطاً هناك.

 بعد ذلك.
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ولكن في حال وجود أي شخص هنا على دراية بشبكة تعاون حوكمة اإلنترنت الجديدة التي أسسها 

فمن شأن ذلك أن المنتدى األقتصادي العالمي ويودون مشاركة المعلومات بخصوص ذلك اآلن، 

ه الذي عقد --أقصد باألساس، إذا نظرنا إلى أولئك الحاضرين في ذلك اإلجتماع في  يكون مفيداً.

ولم يكن  المنتدى األقتصادي العالمي سنالحظ عدم وجود العديد من دول الكومنولث حاضرين.

واضح على  وأعتقد بأن هذا مثال هناك العديد من الدول الحاضرة من دول العالم الفقيرة.

اإلزدواجية والتكرار وإنعدام الثقة في التوجه بحيث أن بعض قضايا حوكمة اإلنترنت هذه على 

 وشك أن تحل.

في  GACو إذا أمكنني إبداء رأيي الشخصي، يبدو بأنه تم تهميش هذا كثيراً ألي دور قد تمثله 

ICANN  إذا كان سيتم إتخاذ بعض من هذه القرارات األساسية بالفعل من هذا المنتدى ليتم

 مناقشتها في الهيئة التي قد ال ينظر إليها على أنها يجري بالضرورة تمثيلها فعالً.

إال أنني أعتقد وجود بعض القضايا التي نحتاج  وأقول ذلك من الرسائل التي تم تمريرها لي.

 كذلك على نطاق أوسع. GACوقد تنظر  ل جدي تماماً هناك.لتفكير بشأنها بشك

 ICANNإنني أتطلع إلى أشخاص يتمتعون بالكثير من الخبرة في  هل هذه قضية من إهتمام أم ال؟

 أكثر مما لدي. GACو

 بيتر ومن ثم مارك. أجل.

 

  ربما يعرف أكثر مني. ثمة إمكانية كبيرة بضرورة ذهاب مارك أوالً. بيتر نيتفولد:

أعتقد كانت إحدى التحديات بهذه القضية من وجهة نظري إيجاد معلومات ال  إال أنني أوافق.

 NETmundialيتضح تماماً ما المقصود من القيام بها، بغض النظر عن متابعة بعض نتائج 

وعلى ما  لذا فإن إنطباعي األولي هو بأنها أوجدت منظمة مرشحة جديدة. وما المقصود فعالً به.

ي فما قيل ل ولكن مرة أخرى، ال توجد لدي معلومات كبيرة. لك ليس صحيحاً، إنني متيقن.يبدو ذ

ومن المفترض أن تكون إيجاد أهداف لقضايا  إنه أمر مؤقت، كما فهمته. --أنها تبذل وتحاول بأن 

لذا واحد من األسئلة التي لدي هي، إذا كان يبحث في مجموعة كاملة من القضايا، لما  عدة.

  عن منتدى حوكمة االنترنت؟ تختلف

واإلجابة التي تلقيتها كانت ربما تكون هذه المبادرة تماماً نقاط على منتدى حوكمة االنترنت في 

ولكن ربما أن منتدى حوكمة االنترنت ليست المكان  المكان المناسب لتكون به، كإحدى نتائجها.
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تديات األخرى التي تتمتع بخبرة فقد يكون هناك بعض المن المناسب لتكون بالنسبة لكل شيء.

معينة أو ترشيح معين بشأن حوكمة إنترنت معينة أو قضايا متعلقة باإلنترنت، إعتماداً على مدى 

  وبالتالي هذا كل ما أعرفه باألساس. رغبتنا بتحديد حوكمة اإلنترنت على نطاق واسع.

جتماع وإيجاد ما يعنيه القيام عدم وجودي في اإل --إال أنه من إحدى التحديات التي واجهتها هي 

بذلك بالتحديد. ومن المؤكد سمعت انتقادات كثيرة بالتحامل على األشخاص، مثال آخر ألمور 

 ألنني ما زلت ال أعلم ما هو باألساس. وأسترجئ الحكم بذلك. التنازلي. ICANNنوع إدارة 

شيء آخر، سيكون  وإذا كان أي شخص آخر يعلم ذلك ما سمعته من التحدث مع عدة أشخاص.

 األمر رائعاً.

 

 مارك، هل تود اإلضافة؟ شكًرا جزيالً لك، بيتر. تيم أنوين:

 

 نعم شكًرا. مارك كارفيل:

لذا لم نكن هناك  أغسطس. 48لم تكن حكومة المملكة المتحدة في حفل اإلنطالق واإلجتماع في 

 لم يتمكن وزيرنا إد فيزي من تحقيقها في ذلك الوقت. أيضاً.

ثمة إيجابيات وسلبيات. ومن  .NETmundialا نوع من المراقبة الموجزة بقدر ما تهتم مبادرة لدين

مصلحتها بأن تلفت انتباه رؤوساء الدول والمدراء التنفيذيين لقضايا حوكمة اإلنترنت ومسار حوكمة 

 وسيكون هناك حدث في دافوس في يناير أصحاب المصلحة المتعددة مستقبالً على وجه الخصوص.

وذلك حيث  من أجل هذه المبادرة لكونها جزء من أنشطة برنامج المنتدى اإلقتصادي العالمي.

  وبالتالي ذلك من مصلحتها. ستجرى المشاركة مع الوزراء ورؤوساء الدول والمدراء التنفيذيين.

فقد تم تأسيسها في وقت عندما كان منتدى حوكمة االنترنت يتجه إلى زيادة النتائج من حيث 

 لذا ربما تكون وسيلة قّيمة كذلك إلختيار نتائح منتدى حوكمة االنترنت. مبادرات الملموسة.ال

قد و سوف يتعين علينا اإلنتظار ومراقبة فيما لو كانت ستجري ذلك. ومجدداً، إنها األيام األولى.

  نعرف المزيد في تشاور منتدى حوكمة االنترنت في جينيفا، كما ذكرت مسبقاً.

وقد كان ذلك تهديداً  السلبي، فإنها تهدد تقويض منتدى حوكمة االنترنت بحد ذاته. وعن الجانب

 وندرك بأن الواليات المتحدة وسوف يتعين علينا االنتظار والمراقبة. أبدى العديد منا قلقاً حياله.
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ذاته  إال أن لديهم القلق ربما أكثر إلتزاماً بدعم هذه المبادرة من دول أعضاء اإلتحاد األوروبي.

ذا ل الذي لدينا، بأنه ال ينبغي الحط من قيمة أو إخضاع عمليات وآليات حوكمة اإلنترنت الحالية.

وينبغي أن أشير إلى ذلك أيضاً، في حين  ال ينبغي أن نحط من قيمته بالكامل. ربما يساعد األمر.

مباشرة فعالً ال يوجد رابط  ، فهي ال تعد مبادرة برازيلية فعلياً.NETmundialتستخدم اسم 

ويكمن الموقف البرازيلي بوضوح في البقاء مع  في ساو باولو. NETmundialإلى مؤتمر 

 شكًرا. آليات وعمليات موجودة.

 

 نيوزيلندا. شكًرا جزياًل. تيم أنوين:

 

كثر الحديث في التواجد في  لقد أردت فقط إضافة شيء على تعليقات بيتر ومارك. شكًرا. ممثل نيوزيلندا:

NETmundial  هناك حول عدد من المبادرات المختلفة والمنتديات المختلفة واألحداث المختلفة

التي من المفترض أن نشارك فيها. كان هناك عدم رضا حول عدد األحداث التي من المتوقع بنا 

أقصد، إذا كانت الحكومات الكبيرة تعاني، ستعاني الحكومات  تغطيتها وكيف يمكننا المواصلة.

ذكرت بأنه بينما كان  NETmundialومن إحدى األمور التي ظهرت من  غيرة أكثر كذلك.الص

ويجب عليهم دوماً  هناك حيز لمبادرات جديدة ومنتدى جديد، ال ينبغي أن يكرروا تلك المبادرات.

 الذا فإنني فقط أكرر تعليقاتكم بأنه ثمة القليل من اإلرتباك بشأن م اإلضافة إلى الهياكل الحالية.

وأعتقد أننا نود النظر في ذلك ألننا قلقين قليالً  يضيفه هذا وفيما لو كان من المحتمل التكرار.

 .NETmundialحول عدد المبادرات الجديدة التي ال تزال موجودة بعد 

 شكًرا.

 

المبادرات  --هل يعترض أحد من وجهة نظر أننا جميعنا قلقون حول عدد التكرار  شكًرا جزياًل. تيم أنوين:

حيث يؤثر هذا على الكومنولث بالعادة. ألنه ومقارنة مع منظومة األمم  المكررة المحتملة؟

وقد يكون هذا األمر فعلياً يمكننا استبعاده من هذا  المتحدة، يوجد لدينا دول جزرية صغيرة عدة.

  شكًرا. أرى الكثير من اإليماءات. اإلجتماع.

وهو فقط عدد الرسائل  ICANNواألمر الذي أقدره مع  د لديكم.وال أرغب في إغراق البريد الوار

 لذا لن نستخدم القائمة البريدية على نطاق واسع. .GACاإللكترونية التي يحصل عليها الفرد من 
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ولكن في حال سمعت المزيد من المعلومات أو سمع اآلخرون، ربما يمكننا مشاركة المعلومات 

  على القائمة البريدية إزاء ذلك.

ولكن هل يوجد أية زمالء عمل  واخيراً، سيادتي سادتي، أعتذر إلنجاز كل هذا بسرعة كبيرة.

سوف أعتبر ذلك ال. وسوف أغتنم إختتام اإلجتماع بسرور كبير  آخرون يودون إثارة أمر ما؟

وبالنسبة ألولئك في االتحاد الدولي لالتصاالت، لن نعقد جدول  وأتمنى لكم اإلستمتاع بالغداء.

شكًرا لكم  عمال كومنولث رسمي هناك، ولكن يسرعنا اإللتقاء بكم مجدداً في أمر غير رسمي.أ

وفي حال لم توقعوا حضوركم على ورقتنا، ثمة العديد منكم لم  على تشريفكم لنا بالحضور اليوم.

  فهي موجودة هنا. --يوقع 

 شكًرا.

 

 

 ] نهاية النص [


