
K0952727  300909 

  منتدى إدارة اإلنترنت

   استمرار املنتدى يف العملاستصوابيف مدى 
  )٧٦برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، الفقرة (

  ورقة جتميعية
  أعدا أمانة منتدى إدارة اإلنترنت

  ٢٠٠٩أغسطس /آب



 

2 

  مقدمة
ليقات اليت أبداها هذه الورقة التجميعية هي الصيغة النهائية لوثيقة متطورة تتناول بالوصف التع  - ١

  )١(: من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات٧٦فقرة طلب الوارد يف الأصحاب املصلحة استجابة لل
 أن يبحث مدى الرغبة يف استمرار املنتدى، ونطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة  - ٧٦

ائه، وأن يقدم بالتشاور الرمسي مع املشاركني يف املنتدى، يف غضون مخس سنوات من إنش
  )٢(.توصيات إىل أعضاء األمم املتحدة ذا الصدد

 الورقة التعليقات اليت وردت على إثر خمتلف الدعوات اليت وجهت للجمهور تعرضهذه و  - ٢
وتنقسم .  بشكل حروالتعليقات جاء معظمها كرد على استبيان، فيما جاء بعضها مكتوباً. إلبداء الرأي

 من ٤ إىل ١ وهو يتناول الردود على األسئلة ‘‘تقييم الوضع’’أوهلما بعنوان : سينيالورقة إىل جزأين رئي
االستبيان اليت طلبت معرفة ما إذا كان منتدى إدارة اإلنترنت قد استوىف الوالية املنوطة به، وما إذا كان 

 الردود ‘‘ق إىل األمامالطري’’ويضم اجلزء الثاين املعنون .  من حيث العمليات وأساليب العمل وفعاالًمفيداً
على األسئلة املتصلة بإمكانية متديد والية املنتدى والتغيريات اليت ميكن أو ينبغي إدخاهلا لتحسني سري 

  .عمله
ويف ردهم على األسئلة أشار . ٧٧ و٧٣ و٧٢يف الفقرات والية منتدى إدارة اإلنترنت وترد   - ٣

  . يف هذه الفقراتبرنامج عمل تونسمن املستجوبون إىل والية املنتدى وطرائق عمله 
وهذه الورقة، حبكم طبيعتها، ال تتناول تفاصيل األمثلة والتفسريات بقدر ما تناولتها التعليقات   - ٤

وتحثّ األطراف املهتمة على قراءة املسامهات األصلية .  ثراء تلك التعليقاتجتسداألصلية وهي بذلك 
  .لالطالع على تفاصيلها بالكامل

وبذلك .  هذه الورقة سوى آراء احلكومات واملنظمات واألفراد الذين أبدوا تعليقامتتضمن وال  - ٥
 التدابري هي  إىلفإنّ املعلومات الواردة فيها ال تكتسي أمهية إحصائية ومجيع اإلشارات إىل الدراسات أو

  .إشارات إرشادية حبتة
 املشاورات اليت ستعقد يف شرم وسوف تستخدم التعليقات، وهذه الورقة، كمسامهات يف  - ٦

الشيخ، مصر، يف اليوم األخري من االجتماع السنوي الرابع ملنتدى إدارة املعلومات وضمن إطار البند 
وستعرض نتائج املشاورات على األمني العام الذي سريفع . ‘‘تقييم الوضع والطريق إىل األمام’’املعنون 

  .  يف ذلك اآلراء املُعرب عنها يف املشاوراتراعياًتوصيات ذا الشأن إىل األمم املتحدة م
 مذكرة ا ردود على االستبيان، وردت من ٤٠ مذكرة، منها ٦١وقد كان  هناك يف اموع   - ٧

حكومات أو وكاالت حكومية، ومنظمات حكومية دولية ومنظمات ممثلة للمجتمع املدين والقطاع 
  . تعليقات من حتالف نشط ومن عدد من األفرادووردت أيضاً. نيةاخلاص والدوائر األكادميية والدوائر التق

                                                
يشار (جعية تشري، ما مل يذكَر خالف ذلك، إىل برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات مجيع اإلحاالت املر  )١(

  ).إليه فيما يلي بربنامج عمل تونس
  .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨، WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-Aبرنامج عمل تونس،   )٢(
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أعضاء مجعية اإلنترنت وحتليلٌ قام به معهد ماكسويل داء وكان من بني الردود استقصاٌء أل  - ٨
  .للمواطنة والشؤون العامة جبامعة سرياكوز، نيويورك

 ١٩ شهدت تعليقات ة بشأن هذه املسألعقدت مشاورة مفتوحة، ٢٠٠٩مايو / أيار١٣ويف   - ٩
ونوقشت مسألة . ، ثالثة منهم بصفتهم الشخصية واآلخرون بصفتهم ممثلني حلكومات ومنظماتمشاركاً
شركة اإلنترنت  وذلك خالل اجتماع ل٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥ يف سيدين، أستراليا، يف أيضاً املنتدى

  .)ICANN (املعنية باألمساء واألرقام املخصصة
ع يف موقع منتدى إدارة اإلنترنت على النص الكامل ملا ورد من تعليقات ودار من وميكن اإلطال  - ١٠

  .مشاورات
وخلصت الردود يف معظمها إىل أنّ منتدى إدارة اإلنترنت قد استوىف الوالية املنوطة به، لكن   - ١١

تدى قد استوىف ففيما رأى معظم املستجوبني أن املن. كانت هناك اختالفات يف تقييم نطاق هذا االستيفاء
، ذهب البعض إىل أنهم قد شعروا بوجود نقائص وذكر عدد قليل منهم أنّ املنتدى  أو جزئياًواليته كلياً

  . باملرةتهمل ينجز والي
وأعرب معظم املستجوبني عن تأييدهم لتمديد والية املنتدى واقترحوا يف الوقت نفسه كيفية   - ١٢

.  وااالت اليت تتطلب التحسنيشة للمجاالت اليت أحرزت جناحاًحتسني سري عمله باالعتماد على مناق
  .وعارض ثالثة مستجوبني متديد والية املنتدى

  تقييم الوضع  -أوال 
  : من االستبيان وهي كاآليت٤ إىل ١على األسئلة  )٣(يتناول هذا اجلزء الردود  - ١٣

   برنامج عمل تونس؟إىل أي مدى أجنز املنتدى الوالية املنوطة به الواردة يف  )أ(  
  إىل أي مدى جسد املنتدى مبادئ القمة العاملية تمع املعلومات؟  )ب(  
ماذا ترتب عن املنتدى من آثار مباشرة أو غري مباشرة؟ هل أثّر فيكم أو يف جمموعة   )ج(  

  أصحاب املصلحة التابعة لكم أو يف مؤسستكم أو حكومتكم؟ 
 إجناز املهام املسندة إليه، مبا يف ذلك سري عمل  فعالية عمليات املنتدى يفمدىما   )د(  

  الفريق االستشاري متعدد أصحاب املصلحة، واألمانة واملشاورات املفتوحة؟

                                                
وميكن الرجوع إىل العنوانني الكاملة يف . ألغراض االختصار يف احلواشي، جرى اختزال اإلشارات املرجعية  )٣(

  .املرفق ذه الورقة
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ية أنّ منتدى إدارة اإلنترنت يضطلع على الوجه الكامل بالوال )٤(وجاء يف الكثري من الردود  - ١٤
  .٧٢ بالفقرة املنوطة به عمالً

  :قات اإلجيابية الواردة، أفاد املستجوبون بأنّ املنتدىويف مجلة التعلي  - ١٥
احملل األول ملناقشة العناصر األساسية إلدارة اإلنترنت ضمن بيئة تتسم باالنفتاح "أصبح   )أ(  

  )٥(؛"واحلرية وتعدد أصحاب املصلحة
  )٦(هو حمفل دويل مكرس إلجراء مناقشات مفتوحة جلميع جوانب إدارة اإلنترنت؛  )ب(  
مكّن أصحاب املصلحة من شىت الرؤى أن يتحاوروا ويفهموا وجهات نظر بعضهم   )ج(  

   )٧(البعض ويتفقوا أحيانا يف الرأي؛
التواصل مع أصحاب ، و وتيسري وضع السياسات العامة،على املناقشة"عزز القدرة   )د(  

ا يتعلّق حبقوق اإلنسان املصلحة اآلخرين، وحتديد ومعاجلة املسائل والتحديات اليت تطرحها اإلنترنت فيم
   )٨(؛"وسيادة القانون والدميقراطية

 ألصحاب املصلحة لكي يدخلوا يف حوار عاملي بشأن إدارة اإلنترنت  مفتوحاًهيأ جماالً  )ه(  
  )٩(ويتعاونوا أكثر على املبادرات اإلقليمية والوطنية؛

 حظيت مبوافقة الدول ل مصدر إهلام يف وضع طائفة من وثائق السياسة العامة اليتشكّ  )و(  
  )١٠( دولة؛٤٧األعضاء يف جملس أوروبا وعددهم 

 باألطراف الفاعلة إىل  فشيئاًكثّف التفاعل بني مجيع فئات أصحاب املصلحة ودفَع شيئاً  )ز(  
   الفقرات وفق ما أشارت إليهالعمل بشكل بناء على تناول املسائل اليت تتسم مبزيد احلساسية، وذلك 

  ؛)ي(و) أ (٧٢
قام بدور كبري، من خالل حلقات العمل واجللسات الرئيسية اليت عقدها، يف بناء   )ح(  

القدرات، وسهل تبادل املعلومات عن أفضل املمارسات وأسهم يف اجلمع بشكل أفضل بني املسائل اليت 
  ؛)د (٧٢ الفقرة وفق ما أشارت إليهسبق ملنظمات خمتلفة أن تناولتها، وذلك 

                                                
)٤(  Brazil, Egypt, France, Denmark, MEC Mexico, CoE, CCC, Netchoice, Nominet, USCIB, 

ISOC, IPA.  
)٥(  Verisign.  
)٦(  ABA.  
)٧(  IGC.  
)٨(  CoE.  
)٩(  ICANN.  
)١٠(  CoE.  
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، وذلك )ي(و) ح( ٧٢رات يف البلدان النامية، وفق ما جاء يف الفقرات عزز بناء القد  )ط(  
بواسطة املعلومات اليت تلقاها املشاركون ومن خالل ظهور املنتديات الوطنية واإلقليمية إلدارة 

  )١١(اإلنترنت؛
 يف املساعدة على بلوغ  هاماًهو حافز هام لتشجيع التفاعالت اجلارية وهو يؤدي دوراً  )ي(  

  )١٢( لإلنترنت وجمتمع املعلومات؛ف األوسع نطاقاًاألهدا
 وأنّ هناك هيئات غري ‘‘ على احلكوماتليست حكراً’’يوضح أنّ إدارة اإلنترنت   )ك(  

  )١٣(؛‘‘اصر من اإلنترنت من غري سيطرة حكوميةنع’’حكومية قائمة جنحت يف إدارة 
 يف مناقشة ااالت ‘‘لدويل لنموذج جنح خارج النطاق احلكومي ا ممتازاًمثاالً’’أتاح   )ل(  

  )١٤ (.الرئيسية إلدارة اإلنترنت
ووصف منتدى إدارة اإلنترنت بأنه أثبت أنه حمفل فريد وهام لتبادل املعلومات وإلجراء حوار   - ١٦

 وجرى أيضاً )١٥(.دويل بشأن مواضيع حامسة بالنسبة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية العاملية
، من مناقشات مواضيعية بشأن العناصر الرئيسية )أ( ٧٢ه ملا استهله،  وفق ما جاء يف الفقرة الثناء علي

 )١٦(.ومتانة بنيتها وأمنها واستقرارها وتطويرهاتها استدامإلدارة اإلنترنت اليت عززت 

قال ، )أ( ٧٢ففيما يتعلق بالفقرة . وتناول املعلّقون جوانب شىت من الوالية املسندة للمنتدى  - ١٧
أحد املستجوبني إنّ منتدى إدارة اإلنترنت قد جتاوز يف أدائه التوقعات وبذلك ينبغي منحه أعلى 

  )١٧(.الدرجات
ورأى عدة مستجوبني أنّ املنتدى استوىف بصورة عامة الوالية املسندة له وذلك ضمن الشروط   - ١٨

حظوا فيها أوجه ضعف ورأوا فيها ولكنهم أشاروا مع ذلك إىل عدد من ااالت اليت ال. احملددة له
  :وكان من بني التعليقات احملددة أكثر ما يلي. إمكانية القيام باملزيد

 مقارنة مبزيد التفصيلمت تناوهلا ’’ ٧٢بعض املسائل اليت أشارت إليها الفقرة   )أ(  
  )١٨(؛‘‘بغريها

                                                
)١١(  France.  
)١٢(  ATT.  
)١٣(  CDT.  
)١٤(  EABC.  
)١٥(  USA.  
)١٦(  USA, ICC-BASIS.  
)١٧(  APC.  
)١٨(  Finland.  
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عة من املنظمات الدولية  لطائفة متنو وفريداً حمايداًمنتدى إدارة اإلنترنت أتاح حمفالً  )ب(  
) ب (٧٢لكي تعرض أنشطتها وتتفاعل فيما بينها ومع اتمع احمللي، وذلك وفق ما أوصت به الفقرتان 

وقد شجع ذلك األطراف الفاعلة على املشاركة يف املنظمات اليت مل تكن هذه األطراف تتفق ). ج(و
ومع ذلك ال يزال ). و(٧٢وص عليها يف الفقرة ، وهو ما أتاح بذلك استيفاء الوالية املنص يف الرأيمعها

  األمر يتطلب استمرار اجلهود لتحقيق مشاركة البلدان النامية يف املناقشات؛
 فيما خيص الدقةاملزيد من  توخي  فشيئاً، جرى شيئاً)ه( ٧٢فيما يتعلق بالفقرة   )ج(  

، جرى التخطيط للتركيز أكثر )ك( ٧٢وفيما يتعلق بالفقرة . القضايا ذات الصلة بالولوج إىل اإلنترنت
   يف هذين اجلانبني؛بذل جهود إضافيةومع ذلك ال يزال األمر يتطلّب . على ما يشغل املستعملني

 يف وضع جدول  دينامياًطريقة تقدمي املسامهات حبرية يف حلقات العمل أتاحت أسلوباً  )د(  
). ز( ٧٢ك وفق ما دعت إليه الفقرة قمة، وذل للقضايا الناشئة ينطلق من القاعدة حنو الاألعمال وحتديداً

  )١٩(ومع ذلك، فإنه باإلمكان إدخال املزيد من التحسينات على شكل اجللسات املكرسة؛
 قدر أكرب املسائل املواضيعية واإلجرائية اليت حتتاج إىل واأبرز )٢٠(الكثري من املستجوبني  )ه(  

  :من التركيز، ومنها
  اسات العامة الدولية؛املسائل املتعلقة بالسي  ‘١’
  بناء القدرات؛  ‘٢’
 )٢١ (.مشاركة البلدان النامية  ‘٣’

وقال بعض املستجوبني إنّ املنتدى مل يستوف أجزاء حمددة من واليته، والسيما تلك املشار إليها   - ١٩
، ذكر أحد )ط(٧٢وفيما يتصل بالفقرة األخرية، ). ط( و)٢٤()ح(، و)٢٣()ز(و )٢٢(،)ه( ٧٢يف الفقرات 

مبادئ القمة العاملية تمع ج ملستجوبني أنه على الرغم من أنّ منتدى إدارة املعلومات قد سار على ا
ومتت الدعوة إىل مساندة العملية  )٢٥(.املعلومات فإنه مل يتم تقييم أية مؤسسات أخرى إلدارة اإلنترنت
 أوروبا وجلنة األمم املتحدة االقتصادية الواردة يف املبادرة املشتركة بني رابطة االتصاالت التقدمية وجملس

 االستفادة من -حنو مدونة للممارسة اجليدة يف جمال املشاركة يف إدارة اإلنترنت ’’ألوروبا واملعنونة 
  )٢٦(.‘‘مبادئ القمة العاملية تمع املعلومات واتفاقية آرهوس

                                                
)١٩(  France.  
)٢٠(  SPJCM, APC, Paltridge.  
)٢١(  Denmark, MEC Mexico, ITfC.  
)٢٢(  IGC.  
)٢٣(  .za.  
)٢٤(  IGC, Alcaine.  
)٢٥(  APC.  
)٢٦(  APC, IGC, CI.  
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 يف بلوغ مقاصد برنامج عمل  حقيقياًوورد اإلعراب عن رأي مفاده أنّ املنتدى أحرز تقدماً  - ٢٠
  .سيما من جانب املشاركني من البلدان النامية تونس بشأن املشاركة األوسع، وال

وقال أحد املستجوبني إنّ املنتدى أحرز نتائج متفاوتة؛ فهو على الرغم من جناحه يف توفري فضاء   - ٢١
  :للنقاش وتبادل أفضل املمارسات قد أخفق يف

  سة بشأن األساليب الكفيلة بسد الفجوة الرقمية؛تقدمي مشورة ملمو  )أ(  
  حتديد القضايا الناشئة ووضع التوصيات بشأا؛  )ب(  
  اختاذ إجراءات بشأن بناء القدرات؛  )ج(  
  القيام مبا يكفي من االتصال باملنظمات األخرى؛  )د(  
ع  املشتركة املوقّ إدارة أمساء املواقع، يف اية اتفاق املشاريعمثلالعناية بتناول مسائل   )ه(  

، وتكاليف الربط شركة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام املخصصةبني حكومة الواليات املتحدة و
 عن الولوج إىل املواد اخلاضعة حلقوق املشترك، وإنشاء مناذج أعمال جتارية جديدة على الشبكة، فضالً

  )٢٧(.امللكية الفكرية
 الطريق ال تزال طويلة أمام املنتدى لكي يبلغ اهلدف احلقيقي الذي وأشار مستجوب آخر إىل أنّ  - ٢٢

 أال وهو املساعدة على توخي الدميقراطية يف وضع السياسات العامة العاملية وإنشاء، إذا -أُنشئ من أجله
  )٢٨(. مع روح إعالن مبادئ جنيفاقتضى األمر، مؤسسات جديدة يف جمال إدارة اإلنترنت، وذلك متشياً

وقال .  إنّ منتدى إدارة اإلنترنت قد استوىف واليته بشكل انتقائيكتب أحد املستجوبني قائالًو  - ٢٣
 ل حمفالًإنّ املستجوبني يعربون مرة أخرى عن احلاجة إىل مؤسسة جديدة بشأن إدارة اإلنترنت لكي تشكّ

  )٢٩(.خرينلوضع سياسة عامة بشأن اإلنترنت وذلك باالشتراك بني احلكومات وأصحاب املصلحة اآل
ورأى مستجوب آخر أنّ املنتدى قد بدأ للتو يف االضطالع بواليته، وأنّ أنشطة السنة األوىل   - ٢٤

 )٣٠(.وضحت مدى اتساع نطاق العمل الذي ينبغي القيام به

وأشار عدة مستجوبني إىل أنّ منتدى إدارة اإلنترنت كان اجلهة اليت أتاحت إجراء حوار بني   - ٢٥
ع املنظمات احلكومية  صاحب الفضل يف مج وهو أيضاً)٣١(.نفّذ أنشطة يف جمال اإلنترنتعدة منظمات ت

تبادل وجهات النظر بشأن القضايا، وذلك بواسطة اجللسات الرئيسية وحلقات العمل  ت لكيالدولية
  )٣٢(.واالجتماعات األخرى

                                                
)٢٧(  FGV.  
)٢٨(  ITfC.  
)٢٩(  CI.  
)٣٠(  DC IRP.  
)٣١(  France, ICC-BASIS.  
)٣٢(  ICC-BASIS.  
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   )٣٣(.بشرية واملؤسسية الال اجللسات أسهمت يف زيادة القدراتوأشار مستجوبان إىل أنّ أشك  - ٢٦
 بشأن املسائل يف التبادل اجلد واجليد لآلراءوحتدث أحد املستجوبني عن ظهور ثقافة املشاركة   - ٢٧

 وصفها ‘‘ثقافة إلدارة اإلنترنت’’وأشار آخر إىل أمهية املنتدى يف إجياد  )٣٤(.ذات الصلة بإدارة اإلنترنت
اسات واخلرباء من خمتلف جماالت السياسات العامة، وشاملة بأنها متعددة اجلوانب وجامعة ملقرري السي

  )٣٥(.واالقتصادية واالجتماعية للمسائل التقنية
ساعدهم على فهم إطار لبناء قدرات البلدان النامية يووصف منتدى إدارة اإلنترنت بأنه   - ٢٨

وشهدت .  هذه البلداناجلوانب التقنية لإلنترنت وكيف أثّرت إدارة اإلنترنت يف تطوير اإلنترنت يف
السنوات الثالث املاضية مشاركة متزايدة يف اجتماعات املنتدى من جانب البلدان النامية، اليت سامهت 
بنشاط من خالل التعريف بتجارا وتنظيم حلقات عمل ومعاجلة العناصر ذات األمهية الرئيسية بالنسبة 

 يف اختاذ القرارات بشأن املسائل ذات الصلة يرياً شهدت البلدان النامية تغوبذلك. لبلداا ومناطقها
 إدراك أكرب لضرورة إشراك أصحاب بتكنولوجيات املعلومات واالتصال وتطوير اإلنترنت، ومثة حالياً

  )٣٦(.القرارات ههذاملصلحة بأنواعهم يف اختاذ 
 وفق ما جاء ‘‘تعاونتعزيز ال’’جوبني منتدى إدارة اإلنترنت ألنه مل يعمل على توانتقد أحد املس  - ٢٩

غري فعال وحال ’’وأشار إىل أنّ املنتدى كان .  من برنامج عمل تونس٧١ إىل ٦٨وصفه يف الفقرات 
   )٣٧(.‘‘دون تلبية املتطلبات الواردة يف تلك الفقرات

؛ وقال أحدهم إنّ هدف املنتدى املتمثل يف ‘‘التعاون املعزز’’وأشار عدة مستجوبني آخرين إىل   - ٣٠
 تكون ‘‘التعاون املعزز’’شاء إنترنت تضع البشر يف صميم االهتمام ال ميكن أن يتحقّق إال بعملية من إن

   )٣٨(.عاملية النطاق وشاملة جلميع أصحاب املصلحة
مفاده أنّ منتدى إدارة اإلنترنت معترف ا عامة كأكثر النتائج احملددة عن رأي وورد اإلعراب   - ٣١

وبتوخيه .  عنها حىت اآلن القمة العاملية تمع املعلومات، وكأفضل جتسيد ملبادئهاوالناجحة اليت متخضت
لنهج القمة الشامل للعديد من أصحاب املصلحة وألسلوب عمل يتسم باالنفتاح والشمول، يكون 

 )٣٩(. ينبغي جلميع اهليئات املشاركة يف األعمال الالحقة للقمة أن تسعى لبلوغهاملنتدى قد وضع معياراً

                                                
)٣٣(  ICC-BASIS,USCIB.  
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥، ICANN خالل حلقة العمل بشأن إدارة اإلنترنت، Brueggemanبيان أدىل به   )٣٤(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥، ICANN خالل حلقة العمل بشأن إدارة اإلنترنت، Trumpyبيان أدىل به   )٣٥(
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥، ICANNإدارة اإلنترنت،  خالل حلقة العمل بشأن Akploganبيان أدىل به   )٣٦(
)٣٧(  MCIT-Saudi Arabia.  
)٣٨(  Brazil.  
)٣٩(  Finland.  
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املنتدى بأنه املخترب الرئيسي لطرائق التفاعل بني مجيع الفاعلني  )٤٠(ووصف أحد املستجوبني  - ٣٢
  )٤١(. من إعالن مبادئ القمة العاملية تمع املعلومات٢٠وذلك حبسب ما جاء يف الفقرة 

ة تمع املعلومات، املنتدى بأنه يهيئ بيئة مواتية ملبادئ القمة العاملي )٤٢(ووصف مستجوب آخر  - ٣٣
   )٤٣(. من إعالن املبادئ٤٨والسيما الفقرة 

ورأى عدة مستجوبني أنّ األساليب اليت يعتمدها املنتدى تتسق مع مبادئ القمة العاملية تمع   - ٣٤
  : ومن ذلك أنه يعمل على،كيف جيسد املنتدى تلك املبادئ )٤٥(وذكر آخرون )٤٤(.املعلومات
   البشر يف صميم االهتمام؛لجعاإلسهام يف   )أ(  
  وضع منوذج من الشفافية من خالل املشاورات املفتوحة وتعميم املعلومات؛  )ب(  
  إيالء اهتمام خاص لضم اتمعات املهمشة؛   )ج(  
  تعزيز إنتاج املعلومات واملعارف وتبادهلا والتشارك فيها؛  )د(  
ومات والقطاع اخلاص واتمع املدين  احلكبنيتعزيز التضامن والشراكة والتعاون فيما   )ه(  

  )٤٦(والدوائر التقنية واملنظمات الدولية؛
  إطالع أصحاب املصلحة على سري تطور إدارة اإلنترنت؛  ) و(
  )٤٧(؛"عيةعلومات واستهالل املناقشات املواضيحيز فريد للتشارك يف امل"إجياد   ) ز(
  )٤٨(اركة واملساءلة؛توخي ج قائم على تعدد أصحاب املصلحة وعلى الشفافية واملش  )ح(
  )٤٩(.استكمال اهلياكل القائمة املعنية بقضايا إدارة اإلنترنت  )ط(  

                                                
)٤٠(  France.  
إنّ احلكومات وكذلك القطاع اخلاص واتمع املدين واألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية هلا دور هام ’’  )٤١(

فإقامة جمتمع معلومات يضع البشر . اذ القرارات، حسب االقتضاءومسؤولية يف تطوير جمتمع املعلومات ويف عمليات اخت
  ‘‘.يف صميم االهتمام هو جمهود مشترك يتطلب التعاون والشراكة فيما بني مجيع أصحاب املصلحة

)٤٢(  CoE.  
 اليت اإلنترنت قد أصبحت مرفقاً عاملياً متاحاً للجمهور، وأن إدارة اإلنترنت ينبغي أن تكون يف صلب املسائل’’  )٤٣(

يضمها جدول أعمال جمتمع املعلومات؛ وينبغي أن تكون اإلدارة الدولية لإلنترنت متعددة األطراف، وشفافة ودميقراطية، 
وجيب أن تكفل توزيعاً منصفاً . ومبشاركة كاملة من احلكومات والقطاع اخلاص، واتمع املدين واملنظمات الدولية

  ‘‘. وأن تكفل تشغيالً مستقراً وآمناً لإلنترنت مع مراعاة التعدد اللغويللموارد، وأن تيسر النفاذ أمام اجلميع
)٤٤(  Denmark, USA, ISOC, NRO, SPJCM, Verisign, IPA, CCC, Paltridge.  
)٤٥(  ICC, USCIB.  
)٤٦(  USCIB.  
)٤٧(  Poland.  
)٤٨(  Alcaine.  
)٤٩(  EU.  
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)٥٠(.وأثىن عدة مستجوبني على نشر حماضر اجللسات يف أواا على اإلنترنت  - ٣٥
ووصفها أحدهم  

اضيعية وأيد آخرون نشر ملخصات الرؤساء واملسامهات املو )٥١(.بأنها رائدة ضمن إطار األمم املتحدة
  )٥٢(.والورقات التجميعية

وذكر الكثري من املستجوبني املشاركة عن بعد، فأثنوا على اجلهود اليت بذهلا املنتدى حىت اآلن   - ٣٦
  .ودعوا إىل تعزيز اجلهود ذا الشأن

٣٧ -  تمع املعلومات وذلك بتعزيز نتائج وأشار بعضهم إىل ضرورة التشب ة العامليةث مببادئ القم
 اللتزام املنتدى بتلك  فيما أثىن آخرون على غياب تلك النتائج باعتبار ذلك رمزاً)٥٣(الت حمددة،وحمص
 . لبقائه وجناحه حامساًوشرطاً )٥٤(املبادئ

ورأى عدد قليل من املستجوبني أنّ املنتدى رغم استجابته ملقتضيات املشاركة املوسعة ألصحاب   - ٣٨
  :الت أخرى حيث كان مثالً يف جمااملصلحة فإنه كان مقصراً

يغفل عن القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان واألهداف اإلمنائية لأللفية وال يركّز عليها مبا   )أ(  
وقد وصفت هذه احلقوق .  القضاء على الفقر والرعاية الصحية والتعليم الشاملني ذلكفيه الكفاية، مبا يف

 وال  يف األغلب بقضايا خنبوية نسبياًماًدى الذي اعترب مهتواألهداف بأا ال تشغل سوى من بعيد بال املنت
حياول بوضوح أن يدرج مواضيعه وحلقات عمله ضمن إطار يضع تلك احلقوق واألهداف يف مركز 

ها نيومن ب أنشطة إمنائية، اًومل حيظ موضوع التنمية باهتمام األطراف الفاعلة اليت تنفذ فعلي. اهتماماته
   )٥٥(األمم املتحدة؛

ال يتقيد بإعالن مبادئ جنيف يف تعقّب موضوع احلقوق واملبادئ وجعله حملّ التركيز   )ب(  
ولكن أحد املستجوبني أثىن على املنتدى إلبقائه حقوق اإلنسان يف  )٥٦(.يف جداول أعمال االجتماعات

   )٥٧(مركز اهتماماته؛
رنت تضع البشر يف صميم االهتمام ال جيسد مبا فيه الكفاية املبادئ املتمثلة يف إقامة إنت  )ج(  

   )٥٨(.ويموتكون جامعة وذات توجه تن

                                                
)٥٠(  CoE, ICC-BASIS, USCIB.  
)٥١(  France.  
)٥٢(  ICC-Basis, ITfC, USCIB.  
)٥٣(  EU, DC-IRP, ITfC  
)٥٤(  Netchoice, Paltridge.  
)٥٥(  ITfC.  
)٥٦(  IGC.  
)٥٧(  CDT.  
)٥٨(  Alcaine.  
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وأُشري إىل أنّ املنتدى أثبت، حبكم وجوده، جدوى التفاعل بني العديد من أصحاب املصلحة   - ٣٩
وفوائده وهو بذلك قد عزز جتسيد مبادئ القمة العاملية تمع املعلومات يف عمليات إدارة اإلنترنت، 

وارتئي أنّ تطبيق هذه الفقرة يف تزايد حيث يتم يف املنتدى إخضاع ). ط( ٧٢ للفقرة وذلك وفقاً
  )٥٩(.املنظمات األخرى إىل التدقيق من جانب املشاركني

ولئن أُشري إىل ضرورة أن يتم على أساس برنامج عمل تونس حتديد مؤشرات النجاح بوضوح   - ٤٠
 إىل أنه من السابق وأُشري أيضاً. ل بصعوبة قياس النجاحقد ذهب آخرون إىل القو ف)٦٠(قبل إجراء تقييم،

)٦١(. للتغيريألوانه قياس أثر املنتدى بدقة أو حتديد ما إذا كان قد شكّل حافزاً
واعترب أحد املستجوبني هذه  

  )٦٢(.املسألة غري ذات شأن

قد أفضى إىل إجراء ف. وأشار عدة مستجوبني إىل تأثري املنتدى يف التطورات خارج اجتماعاته  - ٤١
مناقشات على سبيل املتابعة يف سياق حتالفات حيوية، وشكل مصدر إهلام للمداوالت على املستويني 

 إحالل التعاون فيما بني أصحاب املصلحة املتعددين ضمن على وساعد املنتدى )٦٣(.اإلقليمي والوطين
د إىل ظهور مبادرات وطنية وإقليمية ، وأشار املستجوبون يف هذا الصد)٦٤(السياقني الوطين واإلقليمي

وكان من النتائج املباشرة ملشاركة الدامنرك يف املنتدى أن قرر هذا البلد حماكاة هذا احملفل . شبيهة باملنتدى
واعتربت هذه املبادرات الوطنية . ٢٠٠٩وعقد منتدى دامنركي إلدارة اإلنترنت يف وقت الحق من عام 

   )٦٥(.شر للمنتدى وتطور هام باجتاه بلوغ أهداف برنامج عمل تونسواإلقليمية مبثابة تأثري مبا
فقد .  يف أوساط أصحاب املصلحة٢٠٠٥ منذ عام ‘‘تغيري إجيايب هائل’’وقد لوحظ حدوث   - ٤٢

 ‘‘بشكل هادئ وواقعي’’أصبحت املواضيع اليت تسببت يف مجود كامل للحوار تناقَش منذ ذلك التاريخ 
 ٦ إىل ٣تماع الثالث للمنتدى الذي عقد يف حيدرآباد، اهلند، يف الفترة من  كان الشأن يف االجكما

وأشار مستجوب آخر إىل أنّ املنتدى كان له تأثري كبري يف يئة حيز  )٦٦(.٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
  )٦٧(.للحوار بشأن اهتمامات املشاركني وشواغلهم والتزامام

                                                
)٥٩(  France.  
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٣ممثل إندونيسيا يف املشاورات املفتوحة اليت عقدت يف   )٦٠(
)٦١(  APC.  
)٦٢(  CI.  
 وذلك ٢٠٠٩مايو / أيار١٣وحة اليت عقدت يف تعليق أبداه ممثل اجلمهورية التشيكية يف املشاورات املفت  )٦٣(

  . األعضاء فيه٢٧بالنيابة عن االحتاد األورويب والدول الـ
)٦٤(  Finland, France, CCC, CoE, Verisign  
)٦٥(  Qatar.  
)٦٦(  Finland, APC.  
)٦٧(  IISD.  
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ما عدا حب اإلطالع الذي يطبع التقيد باإلجراءات ’’ يرى أي أثر وأفاد أحد املستجوبني بأنه ال  - ٤٣
وتابع قوله  )٦٨(.‘‘من جانب األطراف اليت لديها الصالحيات إلحداث تغيريات يف نسيج اإلنترنت

 أنّ السياسة العامة الفعلية بشأن اإلنترنت يتم رسم مالحمها يف أماكن أخرى دون التفطن لوجود موضحاً
  .نترنتمنتدى إدارة اإل

ووصف عدة مستجوبني املنتدى بأنه أداة حتفز توجيه االهتمام الدويل إىل املسائل اهلامة مثل   - ٤٤
وأشار مستجوب آخر إىل أنّ املنتدى أثّر  )٧٠(.وعناوين امليادين املدولة )٦٩(سالمة األطفال على اإلنترنت

مة األطفال، وكان له أثر غري مباشر يف يف االهتمام باملسائل العامة من قبيل أمن الشبكات أو سال
   )٧١(.املناقشات الدائرة على املستوى الوطين

 املنظمة اليت استفادت منه يف  هذهوأشار جملس أوروبا إىل أنّ املنتدى كان له تأثري مباشر يف  - ٤٥
 وحمو مثل قيمة اإلنترنت كخدمة عامة،(تطوير عملها املتعلق بوضع املعايري وذلك من حيث املضمون 

مثل توخي ج تعدد أصحاب (، والشكل )آثار األطفال على الشبكة، وبناء هويات شبكية إجيابية
مثل زيادة (ق االتصال ونطا) املصلحة يف احلوار، واالستفادة يف طرائق العمل من دوائر املمارسة واملعارف

وقد كانت مجيع تلك العناصر ). ي مثل اتفاقياته ذات التوجه العاملهوأدوات جملس أوروبا  مبعايريالوعي
   )٧٢(.مبثابة عوامل مساعدة هامة يف عمل الس

  كبرياًأحرز جناحاًهو قد وأُشري إىل أنّ املنتدى قد سلّم بأنّ التنمية املستدامة هي مسألة ناشئة و  - ٤٦
ناقشة اليت تدور يف ولكنه مل ينجح باملقابل يف ربط موضوع إدارة اإلنترنت بامل. يف ربطها بإدارة اإلنترنت

   )٧٣(.املنتديات املعنية بالتنمية املستدامة
 من قاعدة قوية للمشاركة يف إدارة اإلنترنت العاملية بدالً’’أتاح املنتدى ألنصار املصاحل العامة و  - ٤٧

  )٧٤(.‘‘القمة العاملية تمع املعلومات ويف حمافل أخرىترك النصرة لألروقة واهلوامش كما كان الشأن يف 
 من وتبادل أفضل املمارسات، مع التركيز على وج أثبتت إما جناحها أو عدم جناحها بدالً  - ٤٨

وكان من نتائج .  على وجه اخلصوصالتركيز على جمرد تعليمات بشأن كيفية إجناز أمر ما، اعترب مفيداً
ت ملسابقة أفضل ممارسة نومينيكة املتحدة وإنشاء جائزة جناح املنتدى تنظيم منتدى إدارة اإلنترنت باململ

)Nominet Best Practice Challenge.()٧٥(   

                                                
)٦٨(  ISOC-IN.  
)٦٩(  CCC.  
)٧٠(  Alcaine.  
)٧١(  Poland.  
)٧٢(  CoE.  
)٧٣(  IISD.  
)٧٤(  CDT.  
)٧٥(  Nominet.  
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 وذكر أحد املستجوبني أنّ تأثرياته ميكن )٧٦(،ووصف املنتدى بأنه مثال ملنظمات أخرى  - ٤٩
 واالحتاد شركة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام املخصصةمالحظتها يف طرائق عمل منظمات من قبيل 

   )٧٧(.تصاالت السلكية والالسلكيةالدويل لال
  مفيداً أنّ املنتدى أتاح ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حمفالًومثة من رأى أيضاً  - ٥٠

   )٧٨(. للتعامل مع أصحاب املصلحة اآلخرينوفعاالً
 مسألة إدارة عملية تفكري عاملية بشأن’’ووصف أحد املستجوبني املنتدى بأنه أداة مفضية إىل   - ٥١

وقال آخر إنّ املنتدى قد طرح مسائل  )٧٩(.‘‘اإلنترنت على نطاق طائفة متنوعة من أصحاب املصلحة
 وعمل على بناء قدرة الفاعلني اجلدد، والسيما يف ،هامة بشأن إدارة اإلنترنت على بساط سياسي عاملي

، إلجراء  جديداًن مل نقل منوذجاًفهو قد هيأ بيئة، إ. بلدان اجلنوب، على املشاركة يف تلك املسائل
مداوالت مفتوحة بشأن قضايا سياسية عاملية، مما قد يشكّل أداة لتحديد اجتاهات الدميقراطية التداولية 

 إىل القول بأنّ املنتدى مل يتمكّن من استقطاب اهتمام منظمات وذهب أيضاً )٨٠(.على املستوى العاملي
  .نوباتمع املدين السياسية يف بلدان اجل

أنّ املنتدى عمل كأداة حلفز التغيري عرب تبادل املعلومات واحلوار واالتصاالت اليت أيضاً وارتئي   - ٥٢
وما فتئ املنتدى .  حتتاج إىل االعتراف ا وإدراكها أكثر وهيتأثريات حقيقيةالفهذه . متت فيه وبواسطته

 ملست دوائر األعمال التجارية اختالفاًوقد . حيفز إقامة عالقات جديدة كثرية وتوطيد عالقات أخرى
 عن منظمات وأطراف فاعلة أخرى، مما  يف العالقات بني ممثلي األعمال وبعض احلكومات، فضالًكبرياً

ن طائفة أفضى إىل مبادرات مشتركة جديدة ودعوات للحديث واملشاركة يف أحداث وطنية وإقليمية بشأ
 التجارب واخلربات هذه على تشكيل مالمح املبادرات ساعدت عمليات تبادلو. متنوعة من املواضيع
   )٨١(.والنهوج السياساتية

. وأُشري إىل أنّ املناقشات يف صلب املنتدى صاغت شراكات جديدة ووطّدت شراكات أخرى  - ٥٣
 من الوعي بأنشطة املشاركني وساعد على تيسري أن يكون لدى أصحاب املصلحة فهم وزاد املنتدى أيضاً

فقد ترتب عن العمليات النشطة والتفاعلية يف كل اجتماع من . ف املواقف والقضاياأفضل ملختل
. اجتماعات املنتدى، مبا يف ذلك األعمال التحضريية، تعزيز مباشر للتعاون فيما بني أصحاب املصلحة

 وتابع هذا . ألنه أمثر خيارات سياساتية مستنرية أكثروكان ج املنتدى اجلامع للعديد من هؤالء قوياً

                                                
)٧٦(  France.  
)٧٧(  Finland.  
)٧٨(  Paltridge.  
)٧٩(  SPJCM.  
)٨٠(  ITC.  
)٨١(  ICC-BASIS.  
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 إنّ االتصاالت اليت متت يف اجتماعات املنتدى شجعت العملَ خارجه، مث أشار إىل العمل املستجوب قائالً
   )٨٢(.الذي يضطلع به التحالف النشط بشأن سالمة األطفال على اإلنترنت

ربنامج ال املنتدى ضمن مجعية اإلنترنت أداةً حفّازةً يف حتديد قادة املستقبل من خالل وشكل  - ٥٤
ورأى مستجوب آخر أنّ املنتدى مينحه الفرصة لكي ينظر . املعروف بربنامج سفراء منتدى إدارة اإلنترنت

  )٨٣(.إىل املسائل من جوانب متنوعة

 يف املائة منهم أنّ املنتدى كان له تأثري ٦٣ويف استقصاء أجرته مجعية اإلنترنت ألعضائها،مل ير   - ٥٥
مسواء على حكومات بلداهعوم. م أو على مؤسساذلك، رأى هؤالء أن :  

  ملناقشة القضايا احلساسة؛جماالً هيأ   )أ(  
عزز العمليات متعددة أصحاب املصلحة لصوغ سياسات اإلنترنت يف السياقني الدويل   )ب(  
  والوطين؛
  أتاح مبادئ توجيهية ملقرري السياسات؛  )ج(  
   )٨٤(ني باملسائل التقنية؛عزز الوعي لدى احلكومات واملستعمل  )د(  
  أتاح تبادل املعلومات ومقارنة التجارب؛  )ه(  

 .عزز مشاركة البلدان النامية يف النقاشات بشأن إدارة اإلنترنت  ) و(

 أنّ املنتدى أتاح هلا وسيلةً شركة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام املخصصةوجاء يف رد ل  - ٥٦
 وال سيما التابعني منهم املنوطة ا، ومكّن املشاركني اجلدد، للتوعية بعملها ضمن نطاق املسؤولية

 بأنّ املنتدى ساعد على إقامة شراكات وأُفيد أيضاً. لحكومات واتمع املدين، من املشاركة يف عملياال
) واليونيسك(جديدة مثل الشراكة اليت جتمع بني هذه الشركة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  .بشأن املسائل املتعلّقة بعناوين امليادين املدولة
  )٨٥ (.ب قلّة نشر املعلومات عنهب بسورأي أحد املستجوبني أنّ تأثري املنتدى كان ضعيفاً  - ٥٧

آخرون ذا  )٨٧(انتقدها، فيما بعض املستجوبني بأمانة املنتدى فيما يتعلّق بالشفافية )٨٦(وأشاد  - ٥٨
لدى األمانة والفريق االستشاري متعدد "  يف الشفافية فادحاًنقصاً"اعتربه ما إىل وأشار أحدهم . الشأن

  )٨٨(.أصحاب املصلحة
                                                

)٨٢(  USCIB.  
)٨٣(  Netchoice.  
)٨٤(  NRO.  
)٨٥(  SFP Mexico.  
)٨٦(  DR-IRP.  
)٨٧(  CI.  
)٨٨(  CI.  
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 )٨٩(.وأثىن آخرون على األمانة والفريق االستشاري ملا يقومان به من عمل وملا يبديانه من تفان  - ٥٩
   )٩٠(. االجتماعات السنوية عملوا جبد إلجناحن للعديد من املتطوعني الذير بالشكومت التوجه أيضاً

 مع مبادئ القمة العاملية تمع املعلومات، وارتئي أنّ أساليب عمل املنتدى احلالية متسقة متاماً  - ٦٠
 رضاهم عنعن  )٩٢(وأعرب العديد من املستجوبني )٩١(.وأنّ املنتدى يضطلع بواليته على الوجه املناسب
فتوحة ومجع البيانات املكتوبة قبل كل مشاورة وإعداد عمليات املنتدى، مبا يف ذلك املشاورات امل

 . الورقات التجميعية

وكان هناك تعليق مفاده أنّ املنتدى يظلّ عملية تعلّم متطورة وأنّ الفضل يعود إىل رئيس الفريق   - ٦١
عتبار  على العمل ذه السالسة، وذلك بااالستشاري متعدد أصحاب املصلحة وإىل األمانة يف جعله قادراً

 )٩٣(.صعوبة املهمة وقلّة املوارد

وأُعزي جناح الفريق االستشاري متعدد أصحاب املصلحة إىل عملية االنتقاء بعناية اليت توخاها   - ٦٢
وأشار أحد املستجوبني إىل أنّ هذا الفريق  )٩٤(.األمني العام، وإىل عدم تنظيم انتخابات لشغل املناصب فيه

  )٩٥(. املنتدى ما هو قادر عليهاحليلولة دون أن حيققول عن ، وكأنه املسؤ، أحياناًابد

 يف املنتدى، وقال بضرورة بذل  ناقصاًوارتأى أحد املستجوبني أنّ اتمع املدين ممثل متثيالً  - ٦٣
اجلهود لضمان التنوع داخله من حيث نوع اجلنس واملناطق اجلغرافية واموعات ذات االحتياجات 

   )٩٦(.ةواالهتمامات اخلاص
ولوحظ أنّ املشاورات العامة انكبت يف معظمها على مناقشة املسائل اللوجستية، وأنه باإلمكان   - ٦٤

حتسينها بوساطة تعزيز القدرة التحليلية للمنتدى، وإنشاء أفرقة عاملة ذات مواطن تركيز حمددة، ووضع 
  )٩٧(.التفاصيل واملضامنيمن جدول أعمال للمشاورات يتسم مبزيد 

وأبرز عدة مستجوبني أنّ من اجلوانب اهلامة للعملية ومن أسباب جناح املنتدى أنّ مجيع املسائل   - ٦٥
   )٩٨(.مفتوحة للمناقشة وال وجود ملفاوضات بشأن نصوص ائية

                                                
)٨٩(  USA, ICC BASIS.  
)٩٠(  APC.  
)٩١(  USA, NRO.  
)٩٢(  ICC-BASIS.  
)٩٣(  Finland, France, Alcaine.  
)٩٤(  Alcaine.  
)٩٥(  IISD.  
)٩٦(  IGC.  
)٩٧(  IISD.  
)٩٨(  USCIB, Paltridge.  
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  الطريق إىل األمام  - ثانياً
ملتعلقني بإمكانية متديد الوالية وبالتغيريات اليت ميكن أو جيمع هذا اجلزء األجوبة على السؤالني ا  - ٦٦

  :وفيما يلي نص السؤالني. ينبغي إدخاهلا لتحسني سري عمل املنتدى
هل من املستصوب أن يستمر املنتدى يف العمل بعد انتهاء فترة واليته احملددة يف البداية   )أ(  

  خبمس سنوات؟ ملا وملا ال؟
رار املنتدى يف العمل، ما هي التحسينات اليت تقترحون إدخاهلا إذا كنتم توصون باستم  )ب(  

   وسري عمله وعملياته؟هعليه من حيث أساليب
وعلى الرغم من أنّ معظم املستجوبني ردوا باإلجياب على السؤال املتعلّق بتمديد الوالية، فإنّ   - ٦٧

ن يركّز االستعراض على ااالت واقترح أحد املستجوبني أ )١٠٠)(٩٩(. أخرى عارضت هذا التمديدأصواتاً
وكان من بني ما اقترح من حتسينات أن يتم تناول مسائل اإلدارة ذات . اليت ميكن فيها حتسني املنتدى

الصلة باستيفاء مبادئ القمة العاملية تمع املعلومات بشأن االحتياجات اخلاصة للفئات املهمشة 
  )١٠١(.والضعيفة

تشاور مع مجيع أصحاب املصلحة، إجراء تقييم باعتبار ذلك أجنع طريقة واقترح أن يتم، بال  - ٦٨
 واقترح مستجوب آخر أن يتوىل هذا )١٠٢(.إلجياد السبل الكفيلة بتحسني عمليات املنتدى وسري عمله

وارتئي  )١٠٣(.التقييم سنويا فريق استعراض صغري من خارج الفريق االستشاري متعدد أصحاب املصلحة
نتدى إدارة اإلنترنت احلقيقية تتوقّف على مدى قدرته على التواصل مع من هم خارج أنّ مصداقية م

   )١٠٤(. فحسبدائرة جمتمعه املركزي؛ فال ينبغي أن تستند قيمته إىل التقييم من الداخل
جناح املنتدى بوصفه مكاناً للحوار لكنه عرب عن رأيه يف أن  )١٠٥(وقد أقر أحد املمثلني احلكوميني  - ٦٩

ويرى هذا املمثل على وجه اخلصوص أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل .  مل يكن كافياً حلل املشاكلاحلوار
مبجرد مناقشة فيما يصفه باالحتكار يف جمال اإلنترنت، فهذه املشكلة حتتاج إىل حل يستحيل الوصول إليه 

                                                
)٩٩(  Brazil, Cuba, EU, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, India, Mexico MEC, 

Mexico SFP, Poland, Qatar, USA, CoE, ABA, AMG, ATT, FGV, CI, CNRI, APC, CCC, CDT, 
CENTR, DC IRP, EABC, eLAC, ETNO, FGV, ICANN, ICC-BASIS, IGC, IISD, ISOC, ISOC AR, 
ISOC IN, ISOC-Survey, KICTANet, ITfC, Keidanren, Netchoice, Nominet, NRO, SPJCM, USCIB, 

Verisign, W3C, WITSA, .za, Anderson, Alcaine, Paltridge, IPA..  
عن رغبتهم يف أن يواصل منتدى ’’ يف املائة منهم ٨٣، أعرب ستقصاء أجرته مجعية اإلنترنت ألعضائهاوفقاً ال  )١٠٠(

  .‘‘بعد انتهاء فترة واليته احملددة يف البداية خبمس سنواتإدارة اإلنترنت عمله 
)١٠١(  IGC.  
)١٠٢(  IPA.  
)١٠٣(  za.  
)١٠٤(  IISD.  
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٣تعليق أبدي يف املشاورة املفتوحة اليت عقدت يف   )١٠٥(
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 يتعلق باملشاركة نظراً وأشار املمثل أيضاً إىل الصعوبات اليت تواجهها البلدان النامية فيما. مناقشة املبادئ
ألن هذه البلدان تفتقر إىل املوارد والقدرات الالزمة للمشاركة يف مثل هذا احلوار ما مل تقدم املزيد من 

وهلذا السبب فإن آراء البلدان النامية ال يعبر عنها بشكل كاف أثناء مناقشات منتدى إدارة . التعهدات
وبعد هذه الفترة ستكون هناك . املنتدى ألكثر من مخس سنواتاإلنترنت، وعليه جيب عدم متديد مهمة 

. حاجة للنظر يف النتائج اليت حتققت على أن يرتكز عمل املنتدى يف املرحلة القادمة على هذه النتائج
املشاكل احلقيقية يف جمال إدارة ’’كذلك هناك حاجة للبدء يف مناقشات بني احلكومات حلل ما يصفه بـ 

ختتم املمثل بالقول إن هذا جيب أن يعترب أحد النتائج اإلجيابية لعمل منتدى إدارة اإلنترنت وا. ‘‘اإلنترنت
  . بني احلكومات جيب أن يبدأ من حيث انتهت إليه نتائج املنتدى  املشتركوأن العمل

ورد أحدهم قائالً إنه مل .  متديد مهمة منتدى إدارة اإلنترنتوعارض مستجوبان من بلد واحد  - ٧٠
 لفترة أطول من هلتعاون وهلذا السبب جيب عدم متديد عمللتعزيز عملية لل إال القليل من العمل الفعال يبذ

أيضاً إىل عملية التعاون املعززة وقال إن  )١٠٧(وأشار اآلخر )١٠٦(.الفترة األصلية ومدا مخس سنوات
ليات منتدى إدارة  شكَّك يف فعالية عم،عالوة على ذلك. املنتدى ال ميارس مهمته يف هذا الصدد

 متعدد أصحاب املصلحةاإلنترنت وقدرته على إجناز املهام املوكلة إليه، ومن بينها أداء الفريق االستشاري 
  .واألمانة واملناقشات املفتوحة

وذُكر أن منتدى إدارة اإلنترنت هو . وقُدمت العديد من احلجج املؤيدة لتمديد مهمة املنتدى  - ٧١
ويف . مجيع خطوط أعمال مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات املتعلقة بإدارة اإلنترنتأداة مسهلة لتنفيذ 

هذا السياق جيب اختاذ قرار استمرار املنتدى يف ضوء املسامهة اليت ميكن أن يقدمها إلجناح عملية تنفيذ 
تمرار املنتدى إذا أكثر مما يكفي من األسباب الس’’ويبدو أن هناك . توصيات مؤمتر القمة يف املستقبل

  )١٠٨(.‘‘أخذنا الوضع احلايل يف احلسبان
ومن بني األسباب األخرى اليت قدمت لصاحل متديد مهمة املنتدى أن عمليات أصحاب املصاحل   - ٧٢

املتعددين اليت دعمت منتدى إدارة اإلنترنت ما فتأت جتعل منه بيئة عاملية فريدة لتبادل اآلراء بشكل بناء 
 - كما أن اهلياكل املرنة املستخدمة يف املنتدى . تفرضها ضغوطات املفاوضاتومفتوح دون قيود

بشكل   قد حتولت إىل آليات ديناميكية سهلت-املنتديات املفتوحة وحلقات العمل والدورات الرئيسية 
   )١٠٩(. تبادل املعلومات وأفضل املمارسات بني مجيع أصحاب املصاحلفعال
٧٣ -  ل إجراء مداوالت مفتوحة وشاملة بشأن مسائل السياسات العامة كذلك ذُكر أن املنتدى سه

وكانت هذه هي املساحة  )١١٠(ذات الصلة باإلنترنت وإدارا يف بيئة تتسم بتبادل حر وصريح لآلراء

                                                
)١٠٦(  CITC Saudi Arabia.  
)١٠٧(  CITC Saudi Arabia.  
)١٠٨(  Brazil.  
)١٠٩(  USA.  
)١١٠(  India.  



 

18 

الوحيدة املتاحة إلجراء حوار بشأن السياسة العامة املتعلقة بإدارة اإلنترنت يشارك فيه كل أصحاب 
   )١١١(.إلنترنتاملصاحل يف جمال ا

  :واألسباب األخرى اليت ذكرت هي  - ٧٤
منتدى إدارة اإلنترنت كان هو املنتدى املتفرد العاملي ألصحاب املصاحل املتعددين الذي   )أ(

  )١١٢(ميكن فيه مناقشة كل املسائل املتعلقة بإدارة اإلنترنت بطريقة متماسكة تبني الروابط بني هذه املسائل؛
نت كان من أجنح نتائج أعمال مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات منتدى إدارة اإلنتر  )ب(

  وأثبت أن مبقدوره أن يوفر بنجاح مساحة مفتوحة إلجراء حوار بشأن سياسة إدارة اإلنترنت؛
تسعى املنظمات املسؤولة عن إدارة اإلنترنت حالياً إىل إنشاء شكل تعاوين إلدارة   )ج(

  عددين، وكان املنتدى مهماً جداً بالنسبة هلذا اهود؛يشارك فيها أصحاب املصاحل املت
أعتمد جناح منتدى إدارة اإلنترنت حىت اآلن على الصفة غري احلامسة وغري امللزمة له   )د(

  )١١٣(اليت مكنت مجيع األطراف من استكشاف املسائل الشائكة دون توترات سياسية واحلديث حبرية؛
ورغم أنه . صحاب املصاحل لتبادل الرؤى والتجارب املنتدى منصة مهمة جلميع أشكّل  )ه(

  )١١٤(مل يكن هيئة صانعة للقرار إال أنه أدى دوراً مهماً يف العمليات اليت اضطلعت ا اهليئات ذات الصلة؛
وفر منتدى إدارة اإلنترنت مساحة للحوار بالنسبة للمنظمات األخرى اليت كانت   )و(

  زعة؛مسؤولة عن عمليات إدارة اإلنترنت املو
كانت طبيعة املنتدى غري التفاوضية ميزة فريدة مسحت بتبادل املعلومات بشكل مفتوح   )ز(

وصريح وكان هلا تأثري إجيايب بالنسبة للنهوج املتعلقة مبسائل إدارة اإلنترنت يف املنتديات األخرى وكذلك 
  )١١٥(؛ةصة االستثنائيوال يوجد أي ج بديل لتوفري هذه الفر. على املستويات الوطنية واإلقليمية

رغم تعامل منتدى إدارة اإلنترنت مع مجيع النواحي املتعلقة مبهمته فقد فعل ذلك على   )ح(
ولذلك ال تزال هناك حاجة إىل االستمرار يف املناقشات والدراسة حىت يتسىن جلميع . أرفع مستوى

لقاعدة وتتوافق مع منوذج أصحاب املصاحل فهم حقائق اإلدارة بشكل عميق يف بيئة موزعة تنطلق من ا
أجبديات إدارة ’’ إىل إيصال املناقشات ملا بعد ما اصطلح على تسميته بـ  حيتاجاملنتدىو. اإلنترنت
  )١١٦( للقيام بذلك؛يف واليتهتمديد ال وهو بذلك يقتضي‘‘ اإلنترنت

                                                
)١١١( APC.  
)١١٢(  France.  
)١١٣(  ETNO.  
)١١٤(  Germany.  
)١١٥(  ICC-BASIS.  
)١١٦(  ISOC.  
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نت  من حيث فهم التفاعالت بني اإلنترمثة حاجة إىل املزيد من الوقت للنهوض بالوالية  )ط(
  )١١٧(واحلياة اليومية؛

  )١١٨ (. يف مرحلة أولية ال يزالاملنتدى  )ي(
 من تطور هام يف القرن احلادي والعشرين يف هو جزٌءذُكر أن منتدى إدارة اإلنترنت نفسه و  - ٧٥

 مشاركة أصحاب املصاحل املتعددين يف جمال مسائل هي بصدد اختبارساحات السياسة العامة الدولية اليت 
ورغم أن الوقت ال يزال مبكراً جداً لتقييم التأثري فإن الوقت ال يزال مبكراً جداً كذلك . عقدةاإلدارة امل

  )١١٩(.هلذا السبب سيكون إاء منتدى إدارة اإلنترنت خطأً فادحاً. إلاء التجربة
ياس وال ميكن ق. جيب عدم النظر إىل املنتدى على أنه قائم بذاته أو أنه هيئة غري صانعة للقرارو   ٧٦

نتائجه استناداً إىل خمرجاته بل جيب قياسها استناداً إىل مدى تسهيله الوصول إىل أهداف جدول أعمال 
  )١٢٠(.تونس
هناك شعور بأن املنتدى قد بين القيمة والفائدة اإلضافية اليت حتققت عندما عمل أصحاب   - ٧٧

تحدة يف مستقبل املنتدى فإن من وإذ تنظر األمم امل. املصاحل معاً بطريقة مفتوحة وشفافة وتعاونية
. الضروري أال يتم ذلك من وجهة نظر صاحب مصلحة واحد تستبد فيه احلكومات وحدها بالرأي

وحيث أنه من غري احملتمل أن تنشئ اجلمعية العامة آلية جديدة الختاذ قرار بشأن مستقبل املنتدى فإن من 
  )١٢١(.تعراض املعنيةالضروري أن تكون هناك مشاركة واسعة يف عملية االس

نتدى مب الوالية املنوطةهناك شعور عام بأن العمليات وطرائق العمل تتوافق بشكل كامل مع   - ٧٨
بيد أن هناك بعض االقتراحات اليت دف إىل حتسني عمل أمانة منتدى إدارة اإلنترنت . إدارة اإلنترنت

  .متعدد أصحاب املصلحةوالفريق االستشاري 
 مبكتب متثيل متعدد أصحاب املصلحةات أشار إىل استبدال الفريق االستشاري أحد االقتراح  - ٧٩

أما الفريق االستشاري احلايل واألمانة احلالية .  أمانة املنتدىوتتوىل مسؤوليتهيستند إىل توافق اآلراء 
  )١٢٢(.فيجب حلهما إىل أن يتم إنشاء هيكل أكثر فعالية ملنتدى مستقبلي

                                                
)١١٧(  Alcaine.  
)١١٨(  Anderson.  
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٣ خالل املشاورة املفتوحة، املعقودة يف (APC)مالحظة أبدا رابطة االتصاالت التقدمية   )١١٩(
)١٢٠(  Brazil.  
)١٢١(  ISOC.  
)١٢٢(  CI.  
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اء أخرى ضرورة أن يكون الفريق االستشاري ألصحاب املصاحل املتعددين واقترح من بني أشي  - ٨٠
أكثر انفتاحاً وشفافية وأن يشارك فيه قسم أكرب من جمتمع أصاحب املصاحل رمبا من خالل إنشاء أفرقة 

واقترح معلق آخر ضرورة أن يتم توسيع دور الفريق  )١٢٣(.عمل بغية إعداد أجزاء من الربنامج
 .ة ويصل إىل مرحلة ميكنه فيها تقدمي ناتج موضوعييجمناز وضع املسائل اإلجرائية والرباالستشاري ليتجاو

وتضمن أحد االقتراحات إنشاء هيكل حيتوي على جلان فرعية رمسية ميكن أن تتم فيها مداوالت   - ٨١
حة يتم وجيب أن تكون هلذه اللجان إجراءات واض. دميقراطية سواء باملشاركة الشخصية أو عرب اإلنترنت

وتضمن اقتراح آخر إنشاء  )١٢٤(.من خالهلا تقدمي نواجتها إىل هيئة عامة تتبع للمنتدى للمصادقة عليها
أفرقة عاملة مواضيعية ذات صلة باملسائل لتعمل يف ااالت املهمة مثل رسائل الربيد اإللكتروين الغري 

   )١٢٥().IPV6(املرغوب فيها والصيغة السادسة من بروتوكول اإلنترنت 
   )١٢٦(:وتضمنت االقتراحات األخرى إدخال حتسينات تدرجيية مثل  - ٨٢

اختيار الفريق االستشاري ألصحاب املصاحل املتعددين اجلديد يف وقت مناسب أفضل   )أ(
   )١٢٧(كل عام؛

 هي  عملية إطارضرورة أن يتفادى الفريق االستشاري فرز حلقات العمل ضمن  )ب(
  ؛باألحرى عملية مفتوحة

  حكام أوضح لعملية جتديد الفريق االستشاري؛وضع أ  )ج(
  زيادة املساواة من حيث التمثيل بني أصحاب املصاحل املتعددين يف الفريق االستشاري؛  )د(
وضع تعريف أوضح ألدوار األعضاء يف الفريق االستشاري فيما خيص دعم اجتماع   )ه(
  املنتدى؛

  ؛للقراراتستشاري ضرورة استعراض ومراجعة عمليات اختاذ الفريق اال  )و(
  ضرورة بيان دور املستشارين اخلاصني وعملية اختيارهم؛  )ز(
ضرورة أن يستخدم الفريق االستشاري األفرقة العاملة لإلعداد للدورات وحلقات   )ح(

  العمل املرتبطة بالدورات الرئيسية ؛
ائه خالل ضرورة أن يقدم الفريق االستشاري تقريراً سنوياً يناقش أنشطة املنتدى وأد  )ط(

  العام السابق كما يناقش اخلطط للعام القادم؛

                                                
١٢٣(  Finland.  

)١٢٤(  CI.  
)١٢٥(  IISD.  
)١٢٦( France, APC, ICC BASIS, SPJCM.  
)١٢٧(  .WITSA  
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التقييم الداخلي للفريق االستشاري واستعراض أدائه، ويشمل ذلك األعضاء   )ي(
   )١٢٨(السابقني؛

 أكثرية اآلراء  أنّضمانضرورة أن تكون للفريق االستشاري قاعدة عضوية أعرض مع   )ك(
   )١٢٩(قد جرى متثليها؛

ريق االستشاري الشفافية واملساءلة عرب آليات التبليغ خالل ضرورة أن يعزز الف  )ل(
   )١٣٠(.املشاورات العامة

 وأن )١٣١(ذُكر أن املواضيع الشاملة املتعلقة بالتطوير وبناء القدرات جيب أن تلقى تأكيداً متجدداً  - ٨٣
هذا الصدد جيب يف  و)١٣٢(.املنتدى جيب أن يعطي األولوية للمسائل األكثر أمهيةً بالنسبة للدول النامية

  .بذل املزيد من اجلهود لضمان متثيل فعال من جانب الدول النامية وبالتايل متثيل أكثرية اآلراء
  :وتتضمن االقتراحات اهلادفة إىل حتسني عمل املنتدى ما يلي  - ٨٤

  املزيد من املشاركة من جانب جمتمع أصحاب املصاحل املتعددين يف الدورات التنظيمية؛  )أ(
ة أن يسعى املنتدى إىل حتويل جمموع املسائل ووجهات النظر الشاملة لديه إىل ضرور  )ب(

نواتج من شأا أن تسهم يف جعل نظام إدارة اإلنترنت العاملي متعدد األطراف ودميقراطياً وشفافاً متاماً 
  )١٣٣(كما هو مبني يف الوثائق النهائية ملؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات؛

يتم دعمها من  )١٣٤(وفري مصدر متويل وموارد كافية ثابتة وموثوقة لألمانةضرورة ت  )ج(
   )١٣٥(املنتدى؛دوائر خالل التخطيط السليم من جانب األمم املتحدة على أن تضمن حيادية 

املنتدى يف حاجة إىل املزيد من القدرة التحليلية وجيب عليه أن يدرس منوذج منظمة   )د(
االقتصادي من حيث إنشاء أمانة تتمتع باملوارد والقدرات الالزمة لدعم القدرة التعاون والتنمية يف امليدان 

   )١٣٦(.التحليلية

                                                
)١٢٨(  APC.  
)١٢٩(  Cuba.  
)١٣٠(  USCIB, Paltridge.  
)١٣١(  USA.  
)١٣٢(  Cuba.  
)١٣٣(  Brazil.  
)١٣٤(  CNRI, WITSA, Verisign, W3C.  
)١٣٥(  CNRI.  
)١٣٦(  IISD.  
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  :من بني أشياء أخرى اقترحت التحسينات التالية دف زيادة التأثري  - ٨٥
حث األطراف الفاعلة على االخنراط يف تعاون ملموس كنتيجة لتفاعلها يف اجتماعات   )أ(

   )١٣٧( الديناميكية أو حثها على تقدمي توصياا إىل املنتدى؛ت أو يف اإلئتالفامنتدى إدارة اإلنترنت
االنتقال إىل مدى أبعد من فكرة حلقة النقاش وإعطاء املنتدى بعض القوة رمبا من   )ب(

   )١٣٨(.خالل جعله حتت إشراف وكالة مناسبة من وكاالت األمم املتحدة
  : أخرى، اختاذ اإلجراءات التالية من بني أشياء،)١٣٩(واقترح معلقون آخرون  - ٨٦

   )١٤٠(نتائج املنتديات وتشجيع املزيد من املشاركة؛ظهور زيادة   )أ(
  حتسني عملية اإلبالغ عن املعلومات والنتائج باستمرار؛  )ب(
   )١٤١(لصحفيني؛با االتصالاإلعالن بشكل أفضل عن نتائج املنتدى من خالل زيادة   )ج(
  نتدى من خالل مناذج تبليغ موجزة وأكثر رمسية؛تسهيل نشر نتائج مناقشات امل  )د(
تفعيل األمانة لتقدمي تقارير منتظمة خالل اجتماعات املنتدى اإلقليمية والوطنية ونشرها   )ه(

  )١٤٢(يف موقع املنتدى على اإلنترنت؛
التعامل حبساسية أكثر مع طبيعة العمل الطوعي واألخذ يف االعتبار القيود الزمنية   )و(

   وضع آجال حمددة؛خصوصاً عند
   )١٤٣(زيادة إدخال اموعات املتنوعة واملوازنة بينها وزيادة التمثيل؛  )ز(
   )١٤٤(تعزيز املشاركة من البعد يف كل االجتماعات وال سيما املشاورات؛  )ح(
تطوير طرق فعالة الستيعاب كل اآلثار املوضوعية الناجتة عن املنتدى وعملياته   )ط(
  التحضريية؛
   )١٤٥(لتمسك باملبادئ التعليمية والتعاونية واإلعالمية؛تعزيز ا  )ي(

                                                
)١٣٧(  France, DC-IRP.  
)١٣٨(  Denmark, EU.  
)١٣٩(  France, ICC BASIS, DC-IRP, IPA.  
)١٤٠(  Denmark, EU.  
)١٤١(  ISOC survey.  
)١٤٢(  CENTR.  
)١٤٣(  ISOC survey.  
)١٤٤(  CENTR.  
)١٤٥(  CENTR.  
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تطوير أساليب عمل من شأا مساعدة أصحاب املصاحل على وضع منهج إدارة فعال   )ك(
   )١٤٦(ألصحاب املصاحل املتعددين وحتسني الوصول وتطوير اإلنترنت لصاحل اجلميع؛

ية تتعلق باملسائل املعنية حتسني املوقع على اإلنترنت من خالل إدخال معلومات أساس  )ل(
  ؛معلومات إجرائية لفائدة االجتماعاتإضافة إىل 
  ؛اجلداول الزمنية لألحداثنشر   )م(
الطلب إىل منظمي حلقات العمل وضع أوراق حتتوي على املعلومات األساسية   )ن(

  وأوراق تتناول املسائل املعنية؛
   )١٤٧(طلب تقارير مكتوبة عن حلقات العمل؛  )س(
   )١٤٨( دور اإلئتالفات الديناميكية؛بيان  )ع(
  زيادة النشاط داخل اإلئتالفات الديناميكية؛  )ف(
زيادة عدد االجتماعات اإلقليمية والوطنية وتشجيع وتنسيق عمليات إدارة اإلنترنت   )ص(

   )١٤٩(الوطنية واإلقليمية؛
 احتياجات األشخاص العمل لدى اختبار أماكن ومرافق االجتماعات على مراعاة  )ق(

  ؛لذين لديهم موارد أقل حيضرون ااملعاقني وأولئك ا
حتري جدولة االجتماعات بشكل متسلسل مع اجتماعات إدارة اإلنترنت   )ر(

  )١٥٠(.األخرى
 يف إدارة اإلنترنت املشاركةواقترح ضرورة أن يكون املنتدى فعاالً يف تشجيع املؤسسات   - ٨٧

حة خمصصة ملثل هذه األنشطة يف اجتماعات املنتدى لالخنراط يف النقاش من خالل توفري مساحة مفتو
  .السنوية
وأن يوسع ‘‘ منهجاً تأقلمياً مع عمله’’وذكر أحد االقتراحات ضرورة أن يتخذ املنتدى   - ٨٨

  )١٥١(.اإلنترنت تكنولوجيات أخرى تتأثر بسياسة واهتماماته لتشمل جماال

                                                
)١٤٦(  ISOC.  
)١٤٧(  Denmark.  
)١٤٨(  AMG.  
)١٤٩( za, IISD.  
)١٥٠(  NRO.  
)١٥١(  IISD.  
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يف أنشطة خارج نطاق االجتماع السنوي وأن يشرع املنتدى يف  )١٥٢(وطلب العديد من املعلقني  - ٨٩
  :ختطيط ذات صلة باالجتماع، وقد قُدمت االقتراحات التالية من بني أشياء أخرىأنشطة 

  إعطاء وظيفة تروجيية لألنشطة مثل بناء القدرات؛  )أ(
إجراء حبوث لتقييم تضمني مبادئ مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات يف عمليات   )ب(

  ترنت بشكل مستمر؛إدارة اإلن
  )١٥٣(تسهيل تقدم احلوار بني اجتماعات املنتدى؛  )ج(

 بشأنواقترح أحد املعلقني إفراد مساحة ضمن املنتدى للسماح بأداء مناقشات بني احلكومات   - ٩٠
   )١٥٤(.٧٠ – ٦٨كما هو منصوص عليه يف الفقرات ‘‘ التعاون املعزز’’
ر املنظمات ومنتديات وضع السياسات مثل االحتاد هناك شعور بضرورة زيادة التعاون مع سائ  - ٩١

 واليونسكو ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم  السلكية والالسلكيةالدويل لالتصاالت
وقد أثريت نقطة  )١٥٥(.املتحدة اإلمنائي والتحالف العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية

املنتدى، للوفاء مبتطلبات مهمته، أن يكون قادراً على دفع أصحاب املصاحل فيه مفادها أنه جيب على 
للوصول إىل نوع من توافق اآلراء وأن يكون قادراً أيضاً على تقدمي توصيات إىل هيئات أخرى مثل 

ويل شركة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام املخصصة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واالحتاد الد
  )١٥٦(. السلكية والالسلكيةلالتصاالت

حالة ’’ومع احلفاظ على الصفة غري التفاوضية للمنتدى دعا معلق آخر إىل ما مساه أوراق   - ٩٢
وجيب على األمانة نشر هذه األوراق عندما يصل املوضوع . اليت ميكن أن تتضمن اقتراحات‘‘ املناقشات

  )١٥٧(.إىل األمام الطريق بشأنإىل نوع معني من توافق اآلراء 
هناك رأي مفاده أن املنتدى نظري أكثر من الالزم وعليه أن يركز أكثر على التطورات الراهنة   - ٩٣

 على األهداف  أكثر بينما شعر آخرون أن على املنتدى أن يركز)١٥٨(يف جمال اإلنترنت وسياسة اإلنترنت،
   )١٥٩(. لأللفيةاإلمنائية

                                                
)١٥٢(  APC, ISOC-IN, ITfC, IPA.  
)١٥٣(  IISD.  
)١٥٤(  Cuba.  
)١٥٥(  Cuba, IISD.  
)١٥٦(  za.  
)١٥٧(  Alcaine.  
)١٥٨( ISOC-IN.  
)١٥٩(  MEC Mexico, Poland, ITfC, Paltridge.  
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   )١٦٠(. أمهية أن يظل املنتدى حمايداًوأشار العديد من املعلقني إىل  - ٩٤
عبر عن الدعم لطبيعة التنظيم الذايت للمنتدى اليت وفرت مساحة مفتوحة مكنت الناس من   - ٩٥

  .احلديث كأفراد ملتزمني بالوصول إىل خدمات إنترنت أفضل
، الذين هم ورأي أحد املعلقني أن هناك حاجة ألن يبذل املنتدى جهداً إضافياً لتشجيع الشباب  - ٩٦

وباإلضافة إىل السعي إىل . أكثر الفئات استخداماً لإلنترنت ممن هلم صلة باملنتدى وتنظيم االجتماعات
   )١٦١(.سد الفجوات املتعددة جيب أن يتفادى املنتدى إحداث فجوة جديدة بني األجيال

ع املعلومات كجزء من هناك رأي مفاده أن من املهم العودة إىل مبادئ مؤمتر القمة العاملي تم  - ٩٧
  )١٦٢(.مواطن تركيزهكل اجتماع لضمان حمافظة املنتدى على 

اقترح أن حيدد كل أصحاب املصاحل جمموعة من املسائل ذات األولوية تبني اللبنات األساسية   - ٩٨
التركيز على هذه املسائل ذات األولوية ف. ا عليها مبا يف ذلك اإلنترنتتمع املعلومات وأن يركزو

   )١٦٣(.يكون إطاراً ذا مغزى لتقدم واضح باجتاه استدامة طويلة املدى تمع معلومات عاملي حقيقيس
 املنتدى، وإذا مت ذلك واليةوبينما ركزت معظم املسامهات على ما إذا كان من الضروري متديد   - ٩٩

. هذه الواليةلتمديد ما هي نوعية التغيريات الواجب إدخاهلا، أشار أحد االقتراحات إىل طرائق حمتملة 
يجب على اجلمعية العامة عند مناقشتها استمرار املنتدى أن تقرر بشأن استمراره لفترة مخس سنوات ف

 احلصول على متديد آخر، وذلك يف مدى استصوابوبعد تلك الفترة جيب مرة أخرى استعراض . أخرى
   )١٦٤(.تسياق استعراض شامل لنتائج مؤمتر القمة العاملي تمع املعلوما

  

                                                
)١٦٠(  Finland.  
)١٦١(  Finland.  
)١٦٢(  AMG.  
)١٦٣(  WITSA.  
، ممثل اجلمهورية التشيكية بالنيابة عن ٢٠٠٩مايو / أيار١٣تعليق أبداه يف املشاورة املفتوحة، املعقودة يف   )١٦٤(

  عضاء فيه األ٢٧االحتاد األورويب والدول الـ 
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  املرفق

Key to footnotes 
 

Footnote text Full name 
  
Brazil Ministry of External Relations, Government of Brazil (two contributions) 
Cuba Government of Cuba 
EU Czech Republic, Presidency of the European Union (January–June 2009)  
Denmark Ministry of Science, Technology and Innovation, Denmark 
Egypt Government of Egypt 
Finland Ministry of Foreign Affairs, Finland 
France Ministry of Foreign and European Affairs, France 
Germany Federal Ministry of Economics and Technology, Germany 
India Government of India 
MEC Mexico Ministries of Economy and Communications 
SFP Mexico  Secretaría de la Función Pública, Mexico 
Poland Ministry of Interior and Administration, Poland 
Qatar Permanent Mission of the State of Qatar to the United Nations Office and other 

International Organizations in Geneva 
CITC Saudi 
Arabia Communications and Information Technology Commission, Saudi Arabia 
MCIT Saudi 
Arabia Ministry of Communication and Information Technology, Saudi Arabia 
USA United States of America 
CoE Council of Europe  
eLAC Latin American & Caribbean Plan of Action for the Information Society eLAC 

2010 
.za .za Domain Name Authority 
ABA American Bar Association 
AMG AMGlobal Consulting 
APC Association for Progressive Communications 
ATT AT&T Service, Inc. 
CDT Center for Democracy & Technology 
FGV Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas 
CCC Children’s Charities’ Coalition on Internet Safety 
CI Consumers International 
CNRI Corporation for National Research Initiatives  
CENTR Council of European National Top Level Domain Registries 
DC-IRP Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles  
EABC European-American Business Council 
ETNO European Telecommunication Network Operators’ Association 
ICC-Basis International Chambers of Commerce - Business Action to Support the Information 

Society 
IISD International Institute for Sustainable Development 
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
IGC Internet Governance Caucus 
IPA Ian Peter and Associates 
ISOC The Internet Society (ISOC) 
ISOC-AR ISOC Argentina Chapter 
ISOC-IN ISOC India chapter 
ISOC- Survey ISOC Membership Survey on Internet Governance - 2009 
ITfC IT for Change 
Keidanren Nippon Keidanren - Japan Business Federation  
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KICTAnet Kenyan ICTAction Network (KICTAnet) APC 
Syracuse Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University 
Netchoice Netchoice Coalition 
Nominet Nominet.UK 
NRO Number Resource Organization  
SPJCM Shriyans Prasad Jain Centre of Management 
USCIB United States Council for International Business 
VeriSign VeriSign, Inc. 
W3C World Wide Web Consortium 
WITSA World Information Technology and Services Alliance 
Alcaine Miguel Alcaine, Deputy Permanent Representative, Mission of El Salvador to the 

United Nations Office and other International Organizations in Geneva  
Anderson Janna Anderson, Director, Imagining the Internet 
Paltridge Sam Paltridge, Communication Analyst, Organisation for Economic Cooperation 

and Development  
Brueggeman Jeff Brueggeman, Vice-President, regulatory planning and policy, AT&T 
Trumpy Stefano Trumpy, Research manager, Italian National Research Council 
Akplogan Adiel Akplogan, Chief Executive Officer, African Network Information Centre 

(AfriNIC) 


