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السٌد الرئٌس،

أود فً البداٌة أن الفت اإلنتباه إلى الفقرات التالٌة من برنامج عمل تونس:
الفقرة  53من جدول أعمال تونس التً نصت على "أن سلطة وضع السٌاسات العامة
المتصلة باإلنترنت هً حق سٌادي للدول ،فهً التً تتمتع بالحقوق كما تقع علٌها
المسؤولٌات فً مجال قضاٌا السٌاسات العامة الدولٌة المتصلة باإلنترنت".

الفقرة  86من جدول أعمال تونس التً نصت على "ونعترف بأن ٌنبغً أن ٌكون لجمٌع
الحكومات دور ومسؤولٌة على قدم المساواة فً اإلدارة الدولٌة لإلنترنت ولضمان استقرار
اإلنترنت وأمنها واستمرارها .ونعترف أٌضا ً بضرورة أن تضطلع الحكومات بوضع
سٌاسة عامة فً هذا الشأن بالتشاور مع جمٌع أصحاب المصلحة".

الفقرة  86من جدول أعمال تونس التً نصت على "ونعرف أٌضا ً الحاجة فً المستقبل إلى
تعاونٌة معززة لتمكٌن الحكومات من أن تنفذ أدوارها وتضطلع بمسؤولٌاتها على قدم
المساواة ،فً مسائل السٌاسة العامة الدولٌة المتعلقة باإلنترنت ،ولكن لٌس فً الشؤون
الٌومٌة التقنٌة والتشغٌلٌة التً ال تؤثر على مسائل السٌاسة العامة الدولٌة".

أي أننا نتكلم ونناقش موضوع ٌخص الحكومات وفً اجتماع تحت مظلة األمم المتحدة.
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السٌد الرئٌس،
ال نعلم كٌف ولماذا تم اختٌار المتحدثٌن فً هذه الجلسة ،خصوصا ً وأنها المرة الثانٌة فً
جلسات لجنة تسخٌر العلم والتكنولوجٌا ألغراض التنمٌة فً دورتها الخامسة عشرة التً
نلحظ بأن هؤالء األشخاص "أو ما سمٌتهم خبراء فً تقرٌرك" تم اختٌارهم بطرٌقة غٌر
شفافة ،ودون األخذ باالعتبار التوزٌع المتوازن ألصحاب المصلحة المتعددٌن ،إذ إن جمٌع
المدعوٌٌن للتحدث خالل ٌوم المشاورات المفتوحة حول التعاونٌة المعزوزة الذي عقد ٌوم
الجمعة الماضً 2582/53/86م ،وكذلك جلسات لجنة تسخٌر العلم والتكنولوجٌا ألغراض
التنمٌة برئاساتكم ،جمٌعهم من القطاع الخاص والمجتمع المدنً ،وقد عجبنا من عدم وجود
خبراء ٌمثلون الحكومات فً اجتماع المشاورات المفتوحة وجلسات لجنة تسخٌر العلم
والتكنولوجٌا ألغراض التنمٌة .علما بأن الحكومات لدٌها العدٌد من الخبراء فً مجال
حوكمة اإلنترنت إضافة إلى أن الموضوع ٌتعلق بالسٌاسات الدولٌة العامة المتعلقة
باإلنترنت ولٌس بالتشغٌل الٌومً لإلنترنت .وبدى لً بأننً أشارك فً اجتماعات منتدى
إدارة االنترنت ولٌس فً اجتماع منظمة حكومٌة تابعة لألمم المتحدة.

كما لحظنا بأنه بالرغم من قصر الوقت المحدد لمناقشة مخرجات اجتماع المشاورات
المفتوحة حول التعاونٌة المعززة إال أننا الحظنا أنه تم إعطاء المتحدثٌن المدعوٌن الذٌن ال
ٌمثلون جمٌع أصحاب المصلحة المتعددٌن ما ٌقارب ثلث الوقت المخصص لهذه الجلسة.
وكان من المفترض إستغالل الوقت بشكل أنسب لمناقشة المخرجات واالستماع للدول
اإلعضاء المشاركٌن فً هذه الجلسة.

أما بخصوص تقرٌركم الذي وزع علٌنا قبل عشرة دقائق فً هذه الجلسة بخصوص
مخرجات اجتماع المشاورات المفتوحة حول التعاونٌة المعززة فأود اإلفادة أنه بعد اإلطالع
على هذا التقرٌر بشكل سرٌع ،فإن لدٌنا تحفظات علٌه ،ومن مالحظاتنا على هذا التقرٌر
ما ٌلً:
 .8تم توزٌع التقرٌر على المشاركٌن فً االجتماع باللغة االنجلٌزٌة فقط وذلك قبل
عرضه من قبلكم بدقائق .وكان من األحرى تقدٌم التقرٌر بجمٌع اللغات المعتمدة
باألمم المتحدة وإعطاء وقت مناسب للدول األعضاء لإلطالع علٌه قبل مناقشته.
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 .2أشرت فً تقرٌرك بأن اجتماع المشاورات المفتوحة بدأ بإعطاء الكلمة لسبعة خبراء
ٌمثلون عدد متنوع من أصحاب المصلحة المعنٌٌن بمواضٌع إدارة االنترنت
والتعاونٌة المعززة ،إال أن جمٌع الخبراء المتحدٌثٌن ال ٌوجد من بٌنهم من ٌمثل
الحكومات .علما ً بأن الهدف من التعاونٌة المعززة هو تمكٌن الحكومات على قدم
المساواة من وضع السٌاسات العامة الدولٌة المتعلقة باالنترنت ،بالتشاور مع
أصحاب المصلحة كل حسب دوره.

 .5تم استخدام كلمة "المشاركٌن" للتعبٌر عن وجهة نظر طرحت من عدد محدود جداً
من المشاركٌن .ومن األحرى عدم تعمٌم وجهة النظر على أنها صادرة من جمٌع
المشاركٌن ،وتحري الدقة فً ذلك.

 .4لحظنا بالتقرٌر إعطاء مساحة للتعبٌر عن وجهة نظر دولة واحدة ،بٌنما توجد
وجهات نظر عدٌدة طرحت من عدد الحكومات المشاركة لم تعكس بالتقرٌر .على
سبٌل المثال ما طرحنا نحن وعدد من الحكومات بشأن مسألة تعرٌف السٌاسات
العامة المتصلة باإلنترنت ،وأن هذه مسألة مبتوت فٌها ،حٌث شكرت القمة العالمٌة
لمجتمع المعلومات فرٌق العمل المعنً بإدارة االنترنت ( )WGIGوأقرت القمة فً
الفقرة  55من جدول أعمال تونس بأن تقرٌر الفرٌق ساعد فً تحدٌد عدد من قضاٌا
السٌاسات العامة المتصلة بإدارة االنترنت ،وكذلك ما ذكرناه بخصوص دور االتحاد
الدولً لالتصاالت الناجح فً إدارة الموارد الترقٌمٌة والطٌف الترددي (وهو
منظمة دولٌة تابعة لألمم المتحدة) ،وأٌضا الخلفٌة التارٌخٌة لموضوع حوكمة
اإلنترنت والتعاونٌة المعززة التً تهدف فً األساس إلى الحد من السٌطرة األحادٌة
من قبل دولة واحدة على اإلنترنت ،وذكرت اآللٌة التً نراها مناسبة لمعالجة
الوضح الحالً وتتفق مع مخرجات القمة وهً إنشاء أو تحدٌد كٌان تحت مظلة
األمم المتحدة ٌكون أعضاؤه هم الحكومات األعضاء فً األمم المتحدة وتكون مهمة
هذا الكٌان هو وضع السٌاسات الدولٌة المتعلقة باإلنترت على غرار ما ٌقوم به
االتحاد الدولً لالتصاالت بالنسبة لألمور المتعلقة باألرقام والترددات وغٌره،
وٌمكن أن ٌقوم هذا الكٌان بالتشاور مع أصحاب المصلة اآلخرٌن كلما دعت الحاجة
إلى ذلك .
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 .3لحظنا بالتقرٌر اإلشارة إلى أن عدد من الحكومات والمشاركٌن شعروا بأن جدول
أعمال تونس حدد بأن التعاونٌة المعززة ومنتدى ادارة االنترنت عملٌتان
(منفصلتان) قد تكون مكملة لبعضهما ،وكذلك بأن هناك عدد من الحكومات
والمشاركٌن شعروا بأن جدول أعمال تونس صور العملٌتٌن بأنهما متقاربتٌن وأن
منتدى إدارة االنترنت قد ٌكون المحرك المناسب للتعاونٌة المعززة .ونود اإلفادة
بأنه خالل االجتماع تم التعبٌر صراحة من غالبٌة الحكومات المشاركة بأن التعاونٌة
المعززة ومنتدى إدارة االنترنت عملٌتان منفصلتان قد تكون مكملة لبعضهما ،وتمت
اإلشارة إلى عدد من قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعً لألمم المتحدة وكذلك
قرارات الجمعٌة العامة لألمم المتحدة التً تنص صراحة بأن العملٌتان منفصلتان
وقد تكون مكملة لبعضهما ،وكان آخر هذه القرارت قرار الجمعٌة العامة لألمم
المتحدة فً جلستها األخٌر السادسة والستٌن ذي الرقم  .A/RES/66/184كما أنه
لم تقم أي جهة بالتعلٌق على هذا األمر خالل اجتماع المشاورات المفتوحة وإبداء
أٌة مالحظة بشأنه .كما أنه ال أحد ٌختلف على النص الوارد فً جدول أعمال تونس
فً الفقرة  86بأن الحاجة للتعاونٌة المعززة هً لتمكٌن الحكومات من أن تنفذ
أدوارها وتضطلع بمسؤولٌاتها على قدم المساواة ،فً مسائل السٌاسة العامة الدولٌة
المتعلقة باال نترنت ،ولكن لٌس فً الشؤون الٌومٌة التقنٌة والتشغٌلٌة التً ال تؤثر
على مسائل السٌاسة العامة الدولٌة.

 .8تم التطرق بتقرٌركم بشكل مسهب إلى منتدى إدارة االنترنت ،وهذا لم ٌكن الحال
أثناء اجتماع المشاورات المفتوحة.

 .7لحظنا بخاتمة التقرٌر اإلدالء بمختصر حول وجهة نظركم حول التعاونٌة المعززة،
وهذا ٌتعارض مع المهام الموكلة للجنة تسخٌر العلم والتكنولوجٌا ألغراض التنٌمة
من قبل الجمعٌة العامة بموجب قرارها ذي الرقم  ،A/RES/66/184إذ أن
المطلوب الخروج برؤٌة مشتركة للمشاركٌن فً اجتماع المشاورات المفتوحة،
ولٌس برؤٌة رئٌس لجنة تسخٌر العلم والتكنولوجٌا ألغراض التنمٌة .وكان من
األحرى فً حال عدم وجود رؤٌة مشتركة حول آلٌة تنفٌذ التعاونٌة المعززة لتمكٌن
الحكومات على قدم المساواة من وضع السٌاسات العامة الدولٌة المتعلقة باالنترنت،
بالتشاور مع أصحاب المصلحة كل حسب دوره ،توضٌح وجهات نظر الدول
المشاركة بشكل متوازن وكما ورد خالل االجتماع.
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وعلٌه فإننا نرى أن هذا التقرٌر ال ٌعكس بشكل عادل ومتوازن المداخالت والمقترحات
التً قدمت خالل اجتماع المشاورات المفتوحة الذي عقد ٌوم الجمعة ،ونأمل أن تعاد
صٌاغة التقرٌر لٌعكس ما تم فعال فً االجتماع التشاوري ،كما نود أن ٌسجل رأٌنا هذا فً
وقائع هذا االجتماع.
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