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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام     الدورة السادسة والستون

  ٢٠١١يوليه / متوز٢٩ إىل ٤جنيف،     * من القائمة األولية١٧البند 
تــسخري تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت ألغــراض

  التنمية
  **من جدول األعمال املؤقت) ب (١٣البند   

ــس ــة امل ــصادية والبيئي ــا: ائل االقت ــم والتكنولوجي ــسخري العل ت
      ألغراض التنمية

  تعزيز التعاون بشأن قضايا السياسة العامة املتعلقة باإلنترنت    
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
 إىل إجـراء  ، األمـني العـام      ٢ / ٢٠١٠دعا اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي، يف قـراره           

 بشأن قضايا السياسة العامـة املتعلقـة باإلنترنـت يـشارك فيهـا مجيـع         مشاورات مفتوحة وشاملة  
 نتـــائج هـــذه طلـــب إرســـال تقريـــر عـــنالـــدول األعـــضاء وأصـــحاب املـــصلحة اآلخـــرون، و 

ــة العامــة يف دورهتــا الــسادسة والــستني    والتقريــر . املــشاورات، مــن خــالل اجمللــس، إىل اجلمعي
  .هلذا الطلبمقدم استجابة احلايل 

األمني العـام للـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة مـشاورات خـالل الفتـرة               ونظم وكيل     
وحبـث املـسامهون يف قـضايا الـسياسات         . ٢٠١٠ديـسمرب   /سبتمرب إىل كـانون األول    /من أيلول 

ــم         ــضايا، ويف دور األم ــذه الق ــدويل ملعاجلــة ه ــاون ال ــات التع ــام، ويف آلي ــثرية لالهتم ــة امل العام
  .تسهيل العملية حنو تعزيز التعاون يف هذه اجملاالتاملتحدة وغريها من الكيانات يف 

  
 
  

  *  A/66/50.  
  **  E/2011/100.  
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  معلومات أساسية  -أوال   
إدارة اإلنترنــت تعــود جــذورها إىل نتــائج املرحلــة  جمــال الــدعوة إىل تعزيــز التعــاون يف   - ١

. ٢٠٠٥ونس يف عـام   الثانية من مؤمتر القمة العاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات الـذي عقـد يف تـ                 
اعترفت الدول األعضاء بأن هناك العديـد مـن قـضايا الـسياسة العامـة الدوليـة املترابطـة الـيت                      إذ

  .تتطلب اهتماما ومل تعاجل معاجلة كافية من قبل اآلليات القائمة
 الـذي أيدتـه اجلمعيـة العامـة     )١(وبالرغم من أن جدول أعمال تونس جملتمـع املعلومـات     - ٢

ــارات دقيقــة،    ٦٠/٢٥٢يف قرارهــا  ــز التعــاون بعب ــه ، مل حيــدد معــىن تعزي اعتــرف بــضرورة  فإن
وأشـري أيـضا إشـارة حمـددة إىل ضـرورة           . مشاركة مجيـع أصـحاب املـصلحة كـل حـسب دوره           

قيام احلكومات بأدوارها ومسؤولياهتا يف قضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنترنـت علـى              
حلكومــات بتطـوير هـذه الــسياسة بالتـشاور مــع مجيـع أصــحاب     قـدم املـساواة، وضــرورة قيـام ا   

  .املصلحة
، كُلـف األمـني     ٧١ إىل   ٦٨ويف إطار جدول أعمال تونس، وخاصة يف الفقـرات مـن               - ٣

. العام مبهمة بدء عملية حنو تعزيز التعاون، بأسرع ما ميكـن مبـا يتفـق مـع اإلجـراءات القانونيـة                    
ــة تفــضي إىل تعزيــز التعــاون   كمــا طلبــت الــدول األعــضاء إىل املنظمــات   ــة أن تبــدأ عملي  املعني

  .مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة وتقدمي تقرير سنوي عن أدائها يف هذا الصدد
ورد األمــني العــام مــن خــالل دعــوة عــشر منظمــات لتقــدمي تقريــر عــن اخلطــوات الــيت   - ٤

يـة العامـة عـن طريـق        اختذهتا من أجل تعزيز التعاون وإحالة موجز للردود اليت وردت إىل اجلمع           
 عــن تنفيــذ نتــائج ٢٠٠٩مــارس / آذار١٣اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف تقريــره املــؤرخ 

وقـد مت اختيـار املنظمـات    ). A/64/64-E/2009/10( مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومـات     
 اإلنترنـت   بـني املستـشار اخلـاص لألمـني العـام إلدارة          الـيت جـرت     العشر على أساس املناقـشات      

  .)٢(٢٠٠٦ جمموعات أصحاب املصلحة يف كافةو
ــا   - ٥ ــرا إىل      ٦٣/٢٠٢ويف قراره ــدم تقري ــام أن يق ــضا إىل األمــني الع ــة أي ــت اجلمعي ، طلب

اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يتـضمن توصـيات بـشأن الكيفيـة الـيت ينبغـي أن تتبعهـا عمليـة                     
__________ 

  .A/60/687انظر   )١(  
مؤســسة اإلنترنــت لألمســاء واألرقــام املخصــصة، واالحتــاد الــدويل       : ويف مــا يلــي أمســاء املنظمــات العــشر      )٢(  

 والتنميـة يف    وروبا، ومجعية اإلنترنـت، ومنظمـة التعـاون        العاملية، وجملس أ   اإلنترنتلالتصاالت، واحتاد شبكة    
 ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة ومنظمـة                 ،االقتصادياجملال  

ــة هبندســة  فرقــة العمــل وقــدمت منظمــة إضــافية، ). Number Resource Organization(مــوارد األرقــام  املعني
  .، مسامهة من تلقاء نفسهااإلنترنت
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. عـشر املعنيـة طالبـا منـها تقـدمي اقتراحـات       وكتـب األمـني العـام إىل املنظمـات ال         . تعزيز التعاون 
ويرد ملخص بالردود الواردة يف تقرير األمـني العـام عـن تعزيـز التعـاون بـشأن قـضايا الـسياسة                  

، والــذي اســتكمل ) (٢٠٠٩E/2009/92 يونيــه/العامــة املتعلقــة باإلنترنــت الــصادر يف حزيــران 
  .)E/2010/CRP.4 (٢٠١٠يوليه /بتحديث غري رمسي صدر يف متوز

، أحاط اجمللس االقتصادي واالجتماعي علما بتقرير األمني العـام          ٢٠١٠/٢ويف قراره     - ٦
، ودعا األمني العام إىل عقـد مـشاورات مفتوحـة وشـاملة قبـل               )E/2009/92(عن تعزيز التعاون    

هبـدف  ”اء ومجيـع أصـحاب املـصلحة اآلخـرين           مبشاركة مجيع الدول األعـض     ٢٠١٠هناية عام   
نفيذ ـ مـن تـ    ، على قدم املـساواة    ، تعزيز التعاون من أجل متكني احلكومات      لىعمساعدة العملية   

أدوارها ومسؤولياهتا يف ما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنترنـت ولكـن لـيس      
ــن خــالل          ــك م ــضايا، وذل ــك الق ــى تل ــؤثر عل ــيت ال ت ــة وال ــشغيلية اليومي ــة والت ــور الفني يف األم

 جلميع أصحاب املصلحة كل يقوم بدوره ومـسؤولياته، كمـا ورد يف الفقـرة             املشاركة املتوازنة 
وطلـب اجمللـس إرسـال تقريـر إىل اجلمعيـة العامـة عـن نتـائج                 . “ من جـدول أعمـال تـونس       ٣٥

  .املشاورات لتنظر فيه يف دورهتا السادسة والستني، عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 بـشأن  ٢٠٠٩معية العامة علمـا أيـضا بتقريـر عـام     ، أحاطت اجل  ٦٥/١٤١ويف قرارها     - ٧

تعزيــز التعــاون مــع التــسليم بــضرورة تعزيــز مــشاركة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة مــن البلــدان 
وأكدت اجلمعية أمهية وضرورة دفـع العمليـة حنـو         . النامية يف املشاورات اليت جتري يف املستقبل      

 مـن جـدول أعمـال    ٧١صوص عليهـا يف الفقـرة   تعزيز التعاون يف اتساق كامل مـع الواليـة املنـ         
 ورحبــت بقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي دعــوة األمــني العــام إىل التــشاور مــع  ،تــونس

  .مجيع الدول األعضاء ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين بشأن هذه املسألة
  

تنظــيم املــشاورات املفتوحــة بــشأن تعزيــز التعــاون املعقــودة وفقــا لقــرار       -ثانيا   
  ٢٠١٠/٢جمللس االقتصادي واالجتماعي ا
، أجــرى وكيــل األمــني العــام للــشؤون االقتــصادية   ٢٠١٠/٢اســتجابة لقــرار اجمللــس    - ٨

ــضايا          ــشأن ق ــاون ب ــز التع ــشاورات مفتوحــة حــول تعزي ــام، م ــة، باســم األمــني الع واالجتماعي
 إىل كـانون    سـبتمرب /السياسة العامة املتعلقة باإلنترنت علـى مـدى فتـرة أربعـة أشـهر مـن أيلـول                 

وعممــت دعــوات للمــشاركة علــى مجيــع الــدول األعــضاء يف األمــم   . ٢٠١٠ديــسمرب /األول
املتحدة واملراقبني الدائمني، ووكاالت منظومة األمـم املتحـدة، واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت                 
تتمتع مبركـز استـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي وأعـضاء القطاعـات يف االحتـاد                    

 لالتصاالت، والكيانات املعتمـدة يف مـؤمتر القمـة العـاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات غـري           الدويل
وحتـق املـشاركة أيـضا للكيانـات األكادمييـة والتجاريـة            . املشمولة بواحدة مـن هـذه اجملموعـات       

ــة       ــا ألغــراض التنمي ــم والتكنولوجي ــسخري العل ــة بت ــة املعني ــشاركة يف أعمــال اللجن . املعتمــدة امل
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 من منظمات اجملتمع املـدين      ٣ ٥٠٠ من املنظمات الدولية فضال عن حنو        ١٥٠ حنو   وطلب إىل 
  .والقطاع اخلاص أن تسهم مبدخالت

ــسامهة بطــريقتني      - ٩ ــصلحة الفرصــة للم ــدموا   . وأعطــي أصــحاب امل ــم أن يق إذ ميكــن هل
ة يف أي شكل ويف أي وقت خالل فترة املـشاورات، وميكنـهم حـضور اجتمـاع            خطيتعليقات  

واقترح أن يتنـاول املـسامهون   . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٤لوجه يف نيويورك يوم     وجها  
يف تعليقــاهتم، قبــل كــل شــيء، مــا مل تكــن األليــات احلاليــة تتناولــه بــشكل كــاف مــن مــسائل   
السياسة العامـة الدوليـة املتعلقـة باإلنترنـت ومـا هـي بالتحديـد العمليـات الـيت ينبغـي اعتمادهـا                       

  .لدويل يف هذه اجملاالتلتعزيز التعاون ا
وأرسلت احلكومات واملنظمات الدولية واجلهات الفاعلـة يف اجملتمـع املـدين وكيانـات                - ١٠

ــاه   ٨٥القطــاع اخلــاص مــا جمموعــه   ــة وشــفوية كمــا هــو مــبني يف اجلــدول أدن .  مــسامهة خطي
ومشلت هذه املسامهات العروض اليت قـدمها ممثلـون مكلفـون مـن خمتلـف جمموعـات أصـحاب                   

وحتـدثت غرفـة التجـارة    . صلحة للسماح بالتعبري عن أوسع طائفة ممكنـة مـن وجهـات النظـر        امل
وتكلم مؤمتر املنظمـات غـري احلكوميـة ذات العالقـة االستـشارية             . الدولية باسم القطاع اخلاص   

  .مع األمم املتحدة باسم منظمات اجملتمع املدين
هنايــة االجتمــاع املعقــود وجهــا الفرصــة يف   مــشاركا١٣وباإلضــافة إىل ذلــك، اغتــنم   - ١١

وروعيـت مجيـع التعليقـات عنـد        . لوجه ليناقش الواحد منهم اآلخر مباشرة يف مناقشة مفتوحـة         
إعــداد هــذا التقريــر، ســواء أرســلت إىل األمانــة العامــة خطيــا أو أُعــرب عنــها شخــصيا يف           

  .)٣( الذي عقد وجها لوجه يف نيويوركاالجتماع
  

   املفتوحةعدد اإلسهامات يف املشاورات
  

ــحاب   ــة أصــ جمموعــ
  املصلحة

تعليقات خطيـة مقدمـة مـن       
ســـبتمرب إىل كـــانون /أيلـــول
  ٢٠١٠ديسمرب /األول

ــاع   ــة يف االجتمـ ــات مقدمـ بيانـ
ــه يف   ــا لوجـ ــود وجهـ  ١٤املعقـ

  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

ــدخالت  التـــــــــــــ
ــة خـــــالل  الرمسيـــ
  اجملموع  املناقشة املفتوحة

  ٣٢  ٨  ١٣  ١١  احلكومات
  صفر  صفر  ١  ٧  وليةاملنظمات الد
  ٤٢  ٣  ٧  ٣٢  اجملتمع املدين

  ١٦  ٢  ٥  ٩  القطاع اخلاص
  ٩٨  ٣١  ٢٦  ٥٩  اجملموع  

  
__________ 

: احملـــــــضر الكامـــــــل للمـــــــشاورات متـــــــاح علـــــــى شـــــــبكة اإلنترنـــــــت علـــــــى العنـــــــوان التـــــــايل           )٣(  
http://www.unpan.org/dpadm/wsisfollowup.  
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  قضايا السياسات العامة املثرية لالهتمام  -ثالثا   
ــز التعــاون جمموعــة واســعة مــن        - ١٢ ــشأن تعزي حــدد املــسامهون يف املــشاورات املفتوحــة ب

تعــدد التخصــصات إلدارة اإلنترنــت وأمهيتــها  قــضايا الــسياسة العامــة، وأكــدوا علــى الطــابع امل 
شــار املــسامهون إىل إعــالن مبــادئ جنيــف وجــدول   أوإذ . الواســعة يف حتقيــق أهــداف التنميــة 

أعمــال تــونس، فــإهنم أكــدوا علــى نطــاق واســع أن اإلنترنــت هــي عنــصر أساســي مــن جمتمــع   
ت نفـسه، فـإن إدارة      ويف الوقـ  . معلومات حموره اإلنسان وجامع، وإمنائي املنحـى وغـري متييـزي          

اإلنترنت باعتبارها مرفقا عامليا متاحا للجمهور يثري قضايا هامة تتصل باألمن الـدويل وحقـوق           
  .اإلنسان والقانون

وبـــالرغم مـــن االعتـــراف بـــأن التعـــاون يف مـــسائل الـــسياسة العامـــة الدوليـــة املتعلقـــة    - ١٣
وعـرب طائفـة واسـعة مـن جمـاالت      باإلنترنت قد تعزز بدرجات متفاوتة يف العديد من املنظمات      

القضايا منـذ مـؤمتر القمـة العـاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات، فإنـه لـوحظ أيـضا أن هنـاك جمـاال                          
 يف صــنع الــسياسات ملواصــلة احلــوار، وال ســيما بــني الــدول، نظــرا إىل حقوقهــا ومــسؤولياهتا   

  .العامة الدولية
ع فكـرة عامـة عـن تعزيـز التعـاون      ومع ذلك، كان يعتقـد أن الفائـدة حمـدودة مـن وضـ         - ١٤

وكمـا  . بالنظر إىل الطابع املتعدد األبعاد إلدارة اإلنترنت واملصاحل املتنوعة اليت هي علـى احملـك              
وهبــذه . أشــار بعــض املــسامهني فإنــه مــن املفيــد حتديــد القــضايا املهمــة بدرجــة أكــرب مــن الدقــة  

ائل الـسياسة العامـة الدوليـة    الطريقة، ميكن أن إجـراء مناقـشة مثمـرة أكثـر حـول مـضمون مـس                
فعلى سـبيل املثـال،     . والعمليات اليت ميكن من خالهلا مواصلة تعزيز التعاون بشأن هذه املسائل          

بدال من مناقشة إدارة اإلنترنت ألغراض التنمية بصفة عامة، جيوز ألصحاب املـصلحة التركيـز       
الدوليــة لإلنترنــت، وحيــاد علـى مــسائل سياســاتية حمــددة، مبـا يف ذلــك، تكــاليف الــربط البـيين    

الشبكة ومحاية اخلصوصية والبيانات، وذلك هبدف حتديد نقاط االتفـاق واجملـاالت الـيت حتتـاج      
  .إىل مزيد من املداوالت

وأشارت معظم املسامهات من احلكومات واملنظمـات الدوليـة وهيئـات اجملتمـع املـدين                 - ١٥
ومن ناحية أخـرى، أكـدت      . تصلة باإلنترنت يف اجتاه خصوصية حتديد قضايا السياسة العامة امل       

ــدأ وتعزيــز    كيانــات القطــاع اخلــاص   علــى ضــرورة التــشاور مــع رجــال األعمــال كمــسألة مب
  .الشراكات بني القطاعني العام واخلاص هبدف توسيع نطاق الوصول إىل اإلنترنت

غي مناقـشتها   املهمة من قضايا السياسة العامة اليت تنب      اياوالسؤال املطروح ما هي القض      - ١٦
يف هذا الوقت نظرا للتقـدم الـذي أحـرز يف جمـال األمـن املتـصل باإلنترنـت، والتنميـة وحقـوق                       

وأشـار  . اإلنسان والقانون يف السنوات اخلمس املاضية، واملشهد التكنولوجي املـتغري باسـتمرار           
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مـات والحظـوا   عدد من املسامهني مرة أخرى إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمـع املعلو          
أن القمة قد استفادت من تقرير أعده الفريق العامل املعين بإدارة اإلنترنـت التـابع لألمـني العـام        
والــذي كلفــه مــؤمتر القمــة يف مرحلتــه األوىل بوضــع تعريــف عملــي إلدارة اإلنترنــت، وحتديــد 

واملـسؤوليات  قضايا السياسة العامة اليت تتصل بإدارة اإلنترنت، وتطوير فهـم مـشترك لـألدوار                
  .)٤(اليت يضطلع هبا خمتلف جمموعات أصحاب املصاحل

واقترح عدد من أصحاب املصلحة احلكوميني أن عمـل الفريـق العامـل، وعلـى النحـو                   - ١٧
ــضايا ذات         ــة يف صــياغة الق ــة نقطــة مرجعي ــد يكــون مبثاب ــونس، ق ــال ت ــوارد يف جــدول أعم ال

خـذ يف االعتبـار التطـورات املاضـية وإمكانيـة أن            األولوية احلالية من قبل اهليئـات املعنيـة مـع األ          
وتشمل قضايا الـسياسة العامـة املتـصلة باإلنترنـت الـيت         . تكون هناك مسائل جديدة قد ظهرت     

حـــددها مـــؤمتر القمـــة أمـــن الفـــضاء اإللكتـــروين ومحايـــة املعلومـــات الشخـــصية واخلـــصوصية 
لكترونيـة ومحايـة    إلت والتجـارة ا   والبيانات، ومنع الرسائل غري املرغوب فيهـا، وحريـة املعلومـا          

املستهلك، واحلكومة اإللكترونية، وتكاليف الربط الدويل، وبناء القـدرات ونقـل التكنولوجيـا             
وتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت والتعلـيم والتـدريب وتنميـة القـوة العاملـة وتعـدد اللغـات                   

ــت، وال     ــة لإلنترن ــوارد احلرج ــار، وإدارة امل ــتثمار واالبتك ــاليف،    واالس ــل التك ــى حتم ــدرة عل ق
وحبـث املـشاركون العديـد مـن هـذه القـضايا نفـسها يف مـشاورات                 . واملوثوقية وجودة اخلدمـة   

  .مفتوحة مع درجات متفاوتة من التركيز والتفسري
ــائجوحــث العديــد مــن هيئــات اجملتمــع املــدين علــى ال     - ١٨  احملــددة للــسياسات نظــر يف النت

ة خمتلف جوانب التنمية وحقـوق اإلنـسان، وطـالبوا بأشـياء مـن              بناء القدرات ملعاجل  بواالهتمام  
بينها زيادة االسـتثمار يف تطبيقـات تكنولوجيـا املعلومـات يف جمـاالت الـصحة والتعلـيم ومحايـة                

وأشــار آخــرون إىل املبــادئ املــشتركة واملعــايري والقواعــد، وإجــراءات اختــاذ القــرارات  . الطفــل
تبـاه مـن   ووجهـت املـشاورات بالتـايل االن      . خدام اإلنترنت والربامج اليت حتدد شكل تطور واست     

 يف جدول أعمال تونس بـني التحـديات الواسـعة للتـرويج لتكنولوجيـا               جديد إىل التمييز الوارد   
املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، واهلـدف ذي الـصلة ولكـن األضـيق املتمثـل يف تعزيـز                  

ــشاركة يف إدارة      اإلنترنــت وفقــا ملبــادئ جنيــف للتعدديــة     قــدرة أصــحاب املــصلحة علــى امل
  .والشفافية والدميقراطية

ــنع  أيـــضاجـــدول أعمـــال تـــونس  واعتـــرف   - ١٩  بـــضرورة تعزيـــز التعـــاون الـــدويل يف صـ
السياسات العامة الدولية املتـصلة باإلنترنـت، ولكـن لـيس يف األمـور اليوميـة الفنيـة والتـشغيلية                    

وجـرى التفريـق كـذلك بـني املهـام القانونيـة            . دوليـة اليت ال تؤثر على مسائل السياسة العامـة ال        
__________ 

  )٤(  WSIS-II/PC-3/DOC/5والوثيقة متاحة على العنوان التايل ، :www.itu.int/wsis.  
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ــام اإلداريـــة إلدارة اإلنترنـــت   وطالـــب عـــدد مـــن أصـــحاب املـــصلحة  ،ووضـــع املعـــايري واملهـ
بــاالعتراف بكــل مــن دور احلكومــات يف عمليــة صــنع الــسياسات العامــة ومــسامهة املنظمــات   

اء الـــيت أعـــرب عنـــها وأكـــدت اآلر. التقنيـــة يف مـــسرية تطـــور اإلنترنـــت وأدائهـــا وتطويرهـــا 
املــشاركون علــى ضــرورة النظــر ال يف مــا هــي القــضايا احملــددة املهمــة حاليــا فقــط، ولكــن أن   

توزيــع املــسؤوليات القانونيــة والتنظيميــة هلــذه القــضايا بــني اهليئــات  أيــضا يــضعوا يف اعتبــارهم 
  .الدولية لصنع السياسات، ووضع املعايري واهليئات اإلدارية

  
  التعاون الدويلآليات   -رابعا   

ــتمكني   جــدول أعمــال تــونس  مــن ٦٩الفقــرة   - ٢٠ ــز التعــاون ل  تؤكــد علــى ضــرورة تعزي
احلكومـــات مـــن القيـــام بأدوارهـــا ومـــسؤولياهتا يف مـــسائل الـــسياسة العامـــة الدوليـــة املتعلقـــة  

العــاملي املعــين مبجتمــع املعلومــات  لقمــة ملــؤمتر اومــع ذلــك، فــإن الوثــائق اخلتاميــة   . باإلنترنــت
حتدد كيـف ينبغـي تـصميم عمليـة تعزيـز التعـاون، أو الوسـيلة الـيت ميكـن مـن خالهلـا حتقيـق                   مل

  .عملية تعزيز التعاون أو كيف ينبغي للنتائج املرجوة أن تتجسد يف املمارسة العملية
البعض فـ .  هناك وجهات نظر متباينة بشأن اجلوانب اإلجرائيـة لتعزيـز التعـاون            وكانت  - ٢١

اون يـشري إىل املـداوالت بـني احلكومـات، علـى سـبيل املثـال، حتـت رعايـة                    يقول إن تعزيز التعـ    
ويشري آخرون إىل أن تعزيز التعاون يتخذ العديـد مـن األشـكال املختلفـة، وأنـه                 . األمم املتحدة 

ينبغي أن يشمل كيانات من خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة، على سبيل املثال مـن خـالل                
ترنت أو يف ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف مثـل اتفاقيـة                منتدى إدارة اإلن   عقد اجتماعات 

التعاون بني شركة اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة وبرنامج األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األوليفاإلنترنت يف بشأن تعدد اللغات ) اليونسكو(والثقافة 

ن كيـف ينبغـي مواصـلة تعزيـز التعـاون بالـضبط،           وعلى الرغم مـن تعـدد املواقـف بـشأ           - ٢٢
فإنه يبدو أن هناك توافقا يف اآلراء بأن إدارة اإلنترنت تنطوي علـى أبعـاد وطبقـات كـثرية مـن              
التعاون مع خمتلـف أشـكال التـشاور مـع أصـحاب املـصلحة تالئـم أنواعـا خمتلفـة مـن االبتكـار                        

ويف الوقــت نفــسه، ميكــن . نيــة الواجبــةالــسياسايت واحلاجــة إىل االتــساق مــع اإلجــراءات القانو
حتـــديث اإلجـــراءات القانونيـــة للمؤســـسات ذات الـــصلة لتكـــون أكثـــر اســـتجابة لالبتكـــار،    
والــتغريات يف التكنولوجيــا، واالهتمــام بالــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص والتوســع يف 

  .شبكة اإلنترنت بوصفها مرفقا عاما عامليا
ني يف املشاورات املفتوحة إىل تطور الترتيبات املؤسـسية داخـل           أشار عدد من املسامه   و  - ٢٣

شركة اإلنترنت لألمساء واألرقـام املخصـصة وحتديـدا االختتـام النـاجح لتأكيـد االلتزامـات مـن                   
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جانب وزارة التجارة األمريكية والشركة كمؤشر على التقدم احملرز يف جمـال التعـاون يف إدارة              
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١ الذي دخل حيز التنفيـذ يف        ،لن االتفاق  وأع ،املوارد احلرجة لإلنترنت  

كمــا أكــدت مــن . شــركة مــستقلة وغــري خاضــعة أليــة جهــة بعينــهاهــي الــشركة أن ، ٢٠٠٩
ت بــشأن جوانــب مــسامهاجديــد دور اللجنــة االستــشارية احلكوميــة التابعــة للــشركة يف تــوفري 

وأشـار بعـض أصـحاب املـصلحة إىل أهنـم           . تالسياسة العامة للتنسيق التقين لنظام أمساء النطاقا      
يودون رؤية املزيد من تـدويل إدارة اإلنترنـت حبيـث يـستفيد مـن تأكيـد االلتزامـات ويزيـد يف                      

  .تعزيز مبدأ تعددية األطراف
وجرى التطرق مرارا إىل آليات التعاون الدويل املتاحة للهيئات اإلدارية لألمم املتحـدة               - ٢٤

وأشـري أيـضا إىل مـسامهات اليونـسكو، واملنظمـة العامليـة للملكيـة               . تواالحتاد الدويل لالتصاال  
وأشري بالتحديـد إىل اللجنـة املعنيـة بتـسخري          . الفكرية وغريمها يف حدود جماالت خرباهتا احملددة      

العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية نظرا لواليتها املتمثلـة يف مـساعدة اجلمعيـة العامـة واجمللـس                  
جتمـاعي يف توجيـه تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات                 االقتصادي واال 

  .ووضع سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الصلة، واالتفاق على اإلجراءات املناسبة
بعض املسامهني إنشاء فريق عامل خمصص حتت إشراف اللجنة املعنية بتـسخري            واقترح    - ٢٥

نميــة هبــدف وضــع تــصميم مؤســسي وخارطــة طريــق لتعزيــز   العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض الت
واقتـرح آخـرون   . نترنت بدعم من األمني العـام     إلالتعاون بشأن قضايا السياسة العامة املتعلقة با      

إنشاء جلنة دائمة أكثر ُتعىن مبـسائل الـسياسة العامـة الدوليـة املتعلقـة باإلنترنـت داخـل منظومـة                     
نة املعنية باإلعالم واالتصاالت والسياسة احلاسـوبية التابعـة          ورمبا على غرار اللج    ،األمم املتحدة 

  .ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
وأشري إىل جمموعة من املبادئ قابلة للتطبيـق عامليـا بـشأن إدارة اإلنترنـت، مبـا يف ذلـك            - ٢٦

ومشلـت  . لية تعزيـز التعـاون    املبادئ املرتبطة بإدارة املوارد احلرجة لإلنترنت، كنتيجة حمتملة لعم        
النتائج املوضوعية األخرى املقترحة االلتزامات املتعلقة بتنميـة القـدرات، وحتـسني الوصـول إىل               
ــع           اإلنترنــت، خاصــة يف املنــاطق الريفيــة والبلــدان األقــل منــوا، واملــساعدة التقنيــة للتعامــل م

ا اجلرميــة اإللكترونيــة  التحــديات األمنيــة، وبــرامج التــدريب، وآليــة دوليــة للفــصل يف قــضاي       
واملنازعات الناشئة عن العقود، وجمموعة من السياسات األخرى، والقواعـد التنظيميـة والتقنيـة              

  .ختلف القضايا ذات االهتمام، مثل تلك املشار إليها يف الفرع الثالث أعالهمباملرتبطة 
ني فكـرة أن نطـاق      وأكدت العالقة الوثيقة بني العمليات والقضايا يف تعليقات املـسامه           - ٢٧

ويف املقابل، فـإن    . وسلطة النتائج ستعتمد على آلية التعاون الدويل املكلفة بصياغة تلك النتائج          
وبـشكل  . اختيار آليـة التعـاون املناسـبة يعتمـد علـى نطـاق النتيجـة النهائيـة وسـلطتها املتـوقعني                    
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 مثـل األمـم   ي، متثيـل عـامل  أكثر حتديدا، ينبغي معاجلة مسائل السياسة العامليـة مـن قبـل كيـان لـه               
. قبل كيانات هلا متثيل إقليمـي مثـل جملـس أوروبـا      من  قليمية  إل وينبغي معاجلة املسائل ا    ،املتحدة

وميكن معاجلة املسائل القانونية املتعلقة بالتجارة اإللكترونية مـن خـالل كيـان مثـل جلنـة األمـم                   
يئـات اإلداريـة لليونـسكو مـسائل        املتحدة للقانون التجاري الدويل، يف حني ميكـن أن توجـه اهل           

  .السياسة العامة الدولية املتعلقة حبرية التعبري
وأشــري إىل أن الــسياسات الــيت تنــشأ عــن مــداوالت هــذه املؤســسات ينبغــي أن تكــون   - ٢٨

فالقـانون  . ىل أن العكـس صـحيح أيـضا   إمتسقة مع القانون الـدويل الـساري؛ ومـع ذلـك أُشـري             
 يف بعض األحيان، مع األخذ يف االعتبـار اخلـصائص الفريـدة هلـذه              الدويل قد حيتاج إىل حتديث    

  .الواسطة اجلديدة
ومثة نقطة اتفاق واسعة النطاق على أن احلوار املستمر مع أصحاب املـصلحة جيـب أن       - ٢٩

يكون الـسمة املميـزة لعمليـات التعـاون الـدويل ذات الـصلة، وفقـا ملبـادئ مـؤمتر القمـة العـاملي                        
ملعلومات والرؤية املـشتركة جملتمـع معلومـات حمـوره اإلنـسان وشـامل للجميـع،                املعين مبجتمع ا  
وقدم عدد من األمثلة علـى آليـات التـشاور املثمـرة، مـن بينـها ترتيبـات طويلـة           . وحموره التنمية 

األمد بني اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملنظمات غري احلكوميـة، وأعـضاء هيئـات القطـاع               
حتاد الدويل لالتصاالت وجمموعات الدراسة، ومشاركة املنظمـات ذات         اخلاص يف قطاعات اال   

الــصلة يف املناقــشات حــول إدارة شــبكة اإلنترنــت يف مــؤمتر املنــدوبني املفوضــني لالحتــاد الــذي  
اللجنــة االستــشارية احلكوميــة لــشركة ويعقــد كــل أربــع ســنوات، وعمليــة االســتعراض العامــة 

  .اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة
وأعرب بعض املراقبني عن الرأي بأن األمهية املتزايـدة للتـشاور مـع أصـحاب املـصلحة            - ٣٠

 تعزيــز التعــاون يف جمــال إدارة  عمليــةيف عــدد مــن احملافــل قــدم دلــيال قويــا وحــىت قاطعــا علــى    
واقترح عدة مـشاركني يف املـشاورة أن        . تشجيعهااجلهود و اإلنترنت، وأنه ينبغي اإلشادة هبذه      

التعــاون ميكــن اعتبــاره حبــد ذاتــه مبثابــة عمليــة لتــسهيل احلــوار بــني أصــحاب املــصلحة     تعزيــز 
وأعربـوا عـن الـرأي بأنـه مت بالفعـل إحـراز           . املتعددين من خـالل ترتيبـات رمسيـة أو غـري رمسيـة            

تقــدم كــبري يف تطــوير فهــم مــشترك للقــضايا املطروحــة، ويف تــوفري إطــار تعــاوين ملعاجلــة تلــك   
  .القضايا
ــر قيمــة كانــت منتــدى إدارة      وب  - ٣١ ــإن إحــدى آليــات التــشاور األكث ــسبة للكــثريين، ف الن

وكان منتدى إدارة اإلنترنت يعتـرب بأنـه كـان لـه دور كـبري يف تـشكيل الـرأي العـام                      . اإلنترنت
بشأن القضايا ذات الصلة، وأتاح فرصة ملناقشة إدارة املوارد احلرجة لإلنترنـت وكـان لـه تـأثري              

وكان يعتقـد أيـضا أن املنتـدى سـهل تبـادل            .  أخرى جماالت اليت اختذت يف     هام على القرارات  
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وقبـل كـل شـيء،      . املعلومات واخلربات، وبناء توافق اآلراء، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات        
 جمموعـات أصـحاب     كافـة وفر املنتدى منربا لتطـوير فهـم مـشترك لقـضايا إدارة اإلنترنـت بـني                 

  .بدء يف معاجلتهااملصلحة، وإطارا تعاونيا لل
وميكن اختاذ بعض اخلطوات لتـشجيع زيـادة مـشاركة البلـدان الناميـة يف منتـدى إدارة                    - ٣٢

اإلنترنت، ولكن هذه التحسينات وغريها يف وظـائف املنتـدى وأسـاليب عملـه سـتعاجل بـشكل        
منفـصل مــن قبــل اللجنــة املعنيــة بتـسخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة كمــسامهات يف   

  .ريق اجمللس االقتصادي واالجتماعيالدورة املقبلة للجمعية العامة عن ط
 بعـد، وأن الترتيبـات القائمـة        وارتأى آخرون أن عمليـة تعزيـز التعـاون الـدويل مل تبـدأ               - ٣٣
 االضــطالع بأدوارهــا ومــسؤولياهتا يف مــنتــضمن متكــني احلكومــات، علــى قــدم املــساواة،   مل

ىل وضع آلية جديـدة، مثـل       إودعوا  . نع السياسات العامة الدولية   اجملال ذي الصلة املتمثل يف ص     
  .منرب حكومي دويل متميز مكلف بوالية دقيقة تتمثل يف مناقشة إدارة اإلنترنت

 قـــد اعتـــرف ،٢٠١٠/٢تـــصادي واالجتمـــاعي، يف قـــراره وأشـــري إىل أن اجمللـــس االق  - ٣٤
غــي أن يتابعهمــا األمــني العــام مــن عمليــة تعزيــز التعــاون وعقــد منتــدى إدارة اإلنترنــت ينب بــأن

وعنـد حبـث طبيعـة العالقـة احملتملـة،          . خالل عمليتني متميزتني، ورمبا تكمـل إحـدامها األخـرى         
الحظ املشاركون أن جدول أعمال تونس اعترف بدور احلكومات يف صـنع الـسياسات، وأن     

. قوق السيادية للـدول   السلطة املتعلقة بقضايا السياسة العامة املتصلة باإلنترنت هي حق من احل          
واقتـرح أحـد    . ويف الوقت نفسه، فإن احلكومات ملزمـة مبراعـاة آراء مجيـع أصـحاب املـصلحة               

املشاركني إحالة مالحظات موجزة لألمني العام مستقاة من أعمال منتدى إدارة اإلنترنـت إىل               
ئــات، يف شــكل يتفــق مــع إجــراءات تلــك اهلي وذلــك اهليئــات احلكوميــة الدوليــة ذات الــصلة،  

  .كمسامهات يف املداوالت احلكومية
  

  دور األمني العام  - خامسا 
ُيــسند جــدول أعمــال تــونس دورا هامــا إىل األمــني العــام يف التــرويج لتعزيــز التعــاون      - ٣٥

وأسند للمنظمات احلكومية الدولية مثـل األمـم        . ة باإلنترنت صلبشأن قضايا السياسة العامة املت    
وأكـد عـدد مـن      .  تنسيق قضايا السياسة العامـة املتـصلة باإلنترنـت         املتحدة دور يتمثل يف تيسري    

 علـى الـرغم مـن تفـاوت اآلراء حـول مـا إذا كـان                 ،املسامهني على دور منظومة األمـم املتحـدة       
األمني العام جيب أن يأخذ زمام املبادرة يف تعزيز التعاون بـني احلكومـات وأصـحاب املـصلحة                  

ــة    اآلخــرين أو أن يواصــل تقــدمي املــسا   ــة العام ــات املقدمــة مــن اجلمعي عدة يف االســتجابة للطلب
ل تـونس الــيت  اعمـ أ جــدول مـن  ٣٥وغريهـا مـن أجهـزة صــنع الـسياسات، مـع مراعــاة الفقـرة       

  .تؤكد من جديد على أدوار ومسؤوليات خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة
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ــام أن جيــري ا        - ٣٦ ــه ينبغــي لألمــني الع ــوا بتعليقــات أن ــذين أدل ــرى أولئــك ال ــد مــن  وي ملزي
املشاورات مع احلكومات وأصحاب املـصلحة اآلخـرين بـشأن خمتلـف مـسائل الـسياسة العامـة              

 األشـياء شـكال مـشاهبا للفريـق العامـل          هوقد تتخذ هـذ   . والعمليات املصاحبة املتصلة باإلنترنت   
، والـذي كلـف بإعـداد تقريـر لتـسهيل املفاوضـات خـالل              ٢٠٠٥املعين بـإدارة اإلنترنـت لعـام        

وميكـن أن تتـألف أيـضا مـن         . ة الثانية مـن مـؤمتر القمـة العـاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات               املرحل
مناقشات غري رمسية يشارك فيها خرباء التنمية مـن جمموعـة متنوعـة مـن التخصـصات، وإعـداد         
األمني العام للتقارير ذات الصلة بشأن قضايا حمددة تتعلـق بالـسياسة العامـة املتـصلة باإلنترنـت                  

فيهـا اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك استعراضـات التقـدم احملـرز بـشأن قـضايا حمـددة مـثرية                         لينظر  
  .لالهتمام

علما مبـسامهة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى علـى أسـاس فهـم واضـح                   أُحيط  و  - ٣٧
ويف هذا الصدد، كُلف األمني العام مبواصلة القيام بدور تنسيقي، مـن خـالل              . لوالية كل منها  

لرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعـين بالتنـسيق وغـريه مـن آليـات التعـاون،                  جملس ا 
 بــاء بــشأن التنفيــذ املتكامــل واملنــسق لنتــائج  ٥٧/٢٧٠وذلــك متــشيا مــع قــرار اجلمعيــة العامــة  

املؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة ومؤمترات القمة يف امليدانني االقتصادي واالجتمـاعي ومتابعـة             
وأشري بصفة خاصة إىل قيمة التعاون بـني االحتـاد الـدويل لالتـصاالت واملنظمـات                .  النتائج ههذ

  .األخرى اليت قد يكون هلا دور هام يف تطوير املعايري التقنية املتصلة باإلنترنت
واقترح أيضا أن تواصل منظومة األمم املتحدة تعزيز بنـاء القـدرات، وذلـك متـشيا مـع                  - ٣٨

 األنشطة بني خمتلف أصـحاب املـصلحة،       تيسري الذي دعا األمني العام إىل       جدول أعمال تونس  
مبا يف ذلك اجملتمع املـدين وقطـاع األعمـال التجاريـة، ملـساعدة احلكومـات الوطنيـة يف اجلهـود                     

  .اليت تبذهلا لتنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات
ه عــام علــى أن التعــاون جيــري بالفعــل يف كــثري مــن  ويف اخلتــام، اتفــق املــسامهون بوجــ  - ٣٩

 وأنــه ميكــن التعــرف علــى  اجملــاالت؛النــواحي علــى الــرغم مــن أنــه ميكــن أن يتعــزز يف بعــض    
 وأن التقـدم احملـرز مل يكـن بالـضرورة هـو نفـسه يف               ؛مشاكل حمددة مثرية لالهتمـام ومناقـشتها      

 وأنـه  ؛٢٠٠٥جتمـع املعلومـات يف عـام       مـؤمتر القمـة العـاملي املعـين مب        انعقـاد   مجيع القضايا منـذ     
  .ينبغي استخدام آليات التعاون القائمة بقدر ما كانت مفيدة
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	دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2010 / 2، الأمين العام إلى إجراء مشاورات مفتوحة وشاملة بشأن قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت يشارك فيها جميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرون، وطلب إرسال تقرير عن نتائج هذه المشاورات، من خلال المجلس، إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين. والتقرير الحالي مقدم استجابة لهذا الطلب.
	ونظم وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية مشاورات خلال الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2010. وبحث المساهمون في قضايا السياسات العامة المثيرة للاهتمام، وفي آليات التعاون الدولي لمعالجة هذه القضايا، وفي دور الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات في تسهيل العملية نحو تعزيز التعاون في هذه المجالات.
	* A/66/50.
	** E/2011/100.
	أولا - معلومات أساسية
	1 - الدعوة إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة الإنترنت تعود جذورها إلى نتائج المرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات الذي عقد في تونس في عام 2005. إذ اعترفت الدول الأعضاء بأن هناك العديد من قضايا السياسة العامة الدولية المترابطة التي تتطلب اهتماما ولم تعالج معالجة كافية من قبل الآليات القائمة.
	2 - وبالرغم من أن جدول أعمال تونس لمجتمع المعلومات() الذي أيدته الجمعية العامة في قرارها 60/252، لم يحدد معنى تعزيز التعاون بعبارات دقيقة، فإنه اعترف بضرورة مشاركة جميع أصحاب المصلحة كل حسب دوره. وأشير أيضا إشارة محددة إلى ضرورة قيام الحكومات بأدوارها ومسؤولياتها في قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت على قدم المساواة، وضرورة قيام الحكومات بتطوير هذه السياسة بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة.
	3 -  وفي إطار جدول أعمال تونس، وخاصة في الفقرات من 68 إلى 71، كُلف الأمين العام بمهمة بدء عملية نحو تعزيز التعاون، بأسرع ما يمكن بما يتفق مع الإجراءات القانونية. كما طلبت الدول الأعضاء إلى المنظمات المعنية أن تبدأ عملية تفضي إلى تعزيز التعاون بمشاركة جميع أصحاب المصلحة وتقديم تقرير سنوي عن أدائها في هذا الصدد.
	4 - ورد الأمين العام من خلال دعوة عشر منظمات لتقديم تقرير عن الخطوات التي اتخذتها من أجل تعزيز التعاون وإحالة موجز للردود التي وردت إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريره المؤرخ 13 آذار/مارس 2009 عن تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات (A/64/64-E/2009/10). وقد تم اختيار المنظمات العشر على أساس المناقشات التي جرت بين المستشار الخاص للأمين العام لإدارة الإنترنت وكافة مجموعات أصحاب المصلحة في 2006().
	5 - وفي قرارها 63/202، طلبت الجمعية أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتضمن توصيات بشأن الكيفية التي ينبغي أن تتبعها عملية تعزيز التعاون. وكتب الأمين العام إلى المنظمات العشر المعنية طالبا منها تقديم اقتراحات. ويرد ملخص بالردود الواردة في تقرير الأمين العام عن تعزيز التعاون بشأن قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت الصادر في حزيران/يونيه 2009E/2009/92) )، والذي استكمل بتحديث غير رسمي صدر في تموز/يوليه 2010 (E/2010/CRP.4).
	6 - وفي قراره 2010/2، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير الأمين العام عن تعزيز التعاون (E/2009/92)، ودعا الأمين العام إلى عقد مشاورات مفتوحة وشاملة قبل نهاية عام 2010 بمشاركة جميع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ”بهدف مساعدة العملية على تعزيز التعاون من أجل تمكين الحكومات، على قدم المساواة، من تـنفيذ أدوارها ومسؤولياتها في ما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت ولكن ليس في الأمور الفنية والتشغيلية اليومية والتي لا تؤثر على تلك القضايا، وذلك من خلال المشاركة المتوازنة لجميع أصحاب المصلحة كل يقوم بدوره ومسؤولياته، كما ورد في الفقرة 35 من جدول أعمال تونس“. وطلب المجلس إرسال تقرير إلى الجمعية العامة عن نتائج المشاورات لتنظر فيه في دورتها السادسة والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	7 - وفي قرارها 65/141، أحاطت الجمعية العامة علما أيضا بتقرير عام 2009 بشأن تعزيز التعاون مع التسليم بضرورة تعزيز مشاركة المنظمات الحكومية الدولية من البلدان النامية في المشاورات التي تجري في المستقبل. وأكدت الجمعية أهمية وضرورة دفع العملية نحو تعزيز التعاون في اتساق كامل مع الولاية المنصوص عليها في الفقرة 71 من جدول أعمال تونس، ورحبت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعوة الأمين العام إلى التشاور مع جميع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين بشأن هذه المسألة.
	ثانيا - تنظيم المشاورات المفتوحة بشأن تعزيز التعاون المعقودة وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/2
	8 - استجابة لقرار المجلس 2010/2، أجرى وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، باسم الأمين العام، مشاورات مفتوحة حول تعزيز التعاون بشأن قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت على مدى فترة أربعة أشهر من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2010. وعممت دعوات للمشاركة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبين الدائمين، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاء القطاعات في الاتحاد الدولي للاتصالات، والكيانات المعتمدة في مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات غير المشمولة بواحدة من هذه المجموعات. وتحق المشاركة أيضا للكيانات الأكاديمية والتجارية المعتمدة المشاركة في أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية. وطلب إلى نحو 150 من المنظمات الدولية فضلا عن نحو 500 3 من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص أن تسهم بمدخلات.
	9 - وأعطي أصحاب المصلحة الفرصة للمساهمة بطريقتين. إذ يمكن لهم أن يقدموا تعليقات خطية في أي شكل وفي أي وقت خلال فترة المشاورات، ويمكنهم حضور اجتماع وجها لوجه في نيويورك يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 2010. واقترح أن يتناول المساهمون في تعليقاتهم، قبل كل شيء، ما لم تكن الأليات الحالية تتناوله بشكل كاف من مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت وما هي بالتحديد العمليات التي ينبغي اعتمادها لتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات.
	10 - وأرسلت الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص ما مجموعه 85 مساهمة خطية وشفوية كما هو مبين في الجدول أدناه. وشملت هذه المساهمات العروض التي قدمها ممثلون مكلفون من مختلف مجموعات أصحاب المصلحة للسماح بالتعبير عن أوسع طائفة ممكنة من وجهات النظر. وتحدثت غرفة التجارة الدولية باسم القطاع الخاص. وتكلم مؤتمر المنظمات غير الحكومية ذات العلاقة الاستشارية مع الأمم المتحدة باسم منظمات المجتمع المدني.
	11 - وبالإضافة إلى ذلك، اغتنم 13 مشاركا الفرصة في نهاية الاجتماع المعقود وجها لوجه ليناقش الواحد منهم الآخر مباشرة في مناقشة مفتوحة. وروعيت جميع التعليقات عند إعداد هذا التقرير، سواء أرسلت إلى الأمانة العامة خطيا أو أُعرب عنها شخصيا في الاجتماع الذي عقد وجها لوجه في نيويورك().
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	ثالثا - قضايا السياسات العامة المثيرة للاهتمام
	12 - حدد المساهمون في المشاورات المفتوحة بشأن تعزيز التعاون مجموعة واسعة من قضايا السياسة العامة، وأكدوا على الطابع المتعدد التخصصات لإدارة الإنترنت وأهميتها الواسعة في تحقيق أهداف التنمية. وإذ أشار المساهمون إلى إعلان مبادئ جنيف وجدول أعمال تونس، فإنهم أكدوا على نطاق واسع أن الإنترنت هي عنصر أساسي من مجتمع معلومات محوره الإنسان وجامع، وإنمائي المنحى وغير تمييزي. وفي الوقت نفسه، فإن إدارة الإنترنت باعتبارها مرفقا عالميا متاحا للجمهور يثير قضايا هامة تتصل بالأمن الدولي وحقوق الإنسان والقانون.
	13 - وبالرغم من الاعتراف بأن التعاون في مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت قد تعزز بدرجات متفاوتة في العديد من المنظمات وعبر طائفة واسعة من مجالات القضايا منذ مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، فإنه لوحظ أيضا أن هناك مجالا لمواصلة الحوار، ولا سيما بين الدول، نظرا إلى حقوقها ومسؤولياتها في صنع السياسات العامة الدولية.
	14 - ومع ذلك، كان يعتقد أن الفائدة محدودة من وضع فكرة عامة عن تعزيز التعاون بالنظر إلى الطابع المتعدد الأبعاد لإدارة الإنترنت والمصالح المتنوعة التي هي على المحك. وكما أشار بعض المساهمين فإنه من المفيد تحديد القضايا المهمة بدرجة أكبر من الدقة. وبهذه الطريقة، يمكن أن إجراء مناقشة مثمرة أكثر حول مضمون مسائل السياسة العامة الدولية والعمليات التي يمكن من خلالها مواصلة تعزيز التعاون بشأن هذه المسائل. فعلى سبيل المثال، بدلا من مناقشة إدارة الإنترنت لأغراض التنمية بصفة عامة، يجوز لأصحاب المصلحة التركيز على مسائل سياساتية محددة، بما في ذلك، تكاليف الربط البيني الدولية للإنترنت، وحياد الشبكة وحماية الخصوصية والبيانات، وذلك بهدف تحديد نقاط الاتفاق والمجالات التي تحتاج إلى مزيد من المداولات.
	15 - وأشارت معظم المساهمات من الحكومات والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني في اتجاه خصوصية تحديد قضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت. ومن ناحية أخرى، أكدت كيانات القطاع الخاص على ضرورة التشاور مع رجال الأعمال كمسألة مبدأ وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت.
	16 - والسؤال المطروح ما هي القضايا المهمة من قضايا السياسة العامة التي تنبغي مناقشتها في هذا الوقت نظرا للتقدم الذي أحرز في مجال الأمن المتصل بالإنترنت، والتنمية وحقوق الإنسان والقانون في السنوات الخمس الماضية، والمشهد التكنولوجي المتغير باستمرار. وأشار عدد من المساهمين مرة أخرى إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات ولاحظوا أن القمة قد استفادت من تقرير أعده الفريق العامل المعني بإدارة الإنترنت التابع للأمين العام والذي كلفه مؤتمر القمة في مرحلته الأولى بوضع تعريف عملي لإدارة الإنترنت، وتحديد قضايا السياسة العامة التي تتصل بإدارة الإنترنت، وتطوير فهم مشترك للأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها مختلف مجموعات أصحاب المصالح().
	17 - واقترح عدد من أصحاب المصلحة الحكوميين أن عمل الفريق العامل، وعلى النحو الوارد في جدول أعمال تونس، قد يكون بمثابة نقطة مرجعية في صياغة القضايا ذات الأولوية الحالية من قبل الهيئات المعنية مع الأخذ في الاعتبار التطورات الماضية وإمكانية أن تكون هناك مسائل جديدة قد ظهرت. وتشمل قضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت التي حددها مؤتمر القمة أمن الفضاء الإلكتروني وحماية المعلومات الشخصية والخصوصية والبيانات، ومنع الرسائل غير المرغوب فيها، وحرية المعلومات والتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، والحكومة الإلكترونية، وتكاليف الربط الدولي، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب وتنمية القوة العاملة وتعدد اللغات والاستثمار والابتكار، وإدارة الموارد الحرجة للإنترنت، والقدرة على تحمل التكاليف، والموثوقية وجودة الخدمة. وبحث المشاركون العديد من هذه القضايا نفسها في مشاورات مفتوحة مع درجات متفاوتة من التركيز والتفسير.
	18 - وحث العديد من هيئات المجتمع المدني على النظر في النتائج المحددة للسياسات والاهتمام ببناء القدرات لمعالجة مختلف جوانب التنمية وحقوق الإنسان، وطالبوا بأشياء من بينها زيادة الاستثمار في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجالات الصحة والتعليم وحماية الطفل. وأشار آخرون إلى المبادئ المشتركة والمعايير والقواعد، وإجراءات اتخاذ القرارات والبرامج التي تحدد شكل تطور واستخدام الإنترنت. ووجهت المشاورات بالتالي الانتباه من جديد إلى التمييز الوارد في جدول أعمال تونس بين التحديات الواسعة للترويج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، والهدف ذي الصلة ولكن الأضيق المتمثل في تعزيز قدرة أصحاب المصلحة على المشاركة في إدارة الإنترنت وفقا لمبادئ جنيف للتعددية والشفافية والديمقراطية.
	19 - واعترف جدول أعمال تونس أيضا بضرورة تعزيز التعاون الدولي في صنع السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، ولكن ليس في الأمور اليومية الفنية والتشغيلية التي لا تؤثر على مسائل السياسة العامة الدولية. وجرى التفريق كذلك بين المهام القانونية ووضع المعايير والمهام الإدارية لإدارة الإنترنت، وطالب عدد من أصحاب المصلحة بالاعتراف بكل من دور الحكومات في عملية صنع السياسات العامة ومساهمة المنظمات التقنية في مسيرة تطور الإنترنت وأدائها وتطويرها. وأكدت الآراء التي أعرب عنها المشاركون على ضرورة النظر لا في ما هي القضايا المحددة المهمة حاليا فقط، ولكن أن يضعوا في اعتبارهم أيضا توزيع المسؤوليات القانونية والتنظيمية لهذه القضايا بين الهيئات الدولية لصنع السياسات، ووضع المعايير والهيئات الإدارية.
	رابعا - آليات التعاون الدولي
	20 - الفقرة 69 من جدول أعمال تونس تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون لتمكين الحكومات من القيام بأدوارها ومسؤولياتها في مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت. ومع ذلك، فإن الوثائق الختامية لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات لم تحدد كيف ينبغي تصميم عملية تعزيز التعاون، أو الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق عملية تعزيز التعاون أو كيف ينبغي للنتائج المرجوة أن تتجسد في الممارسة العملية.
	21 - وكانت هناك وجهات نظر متباينة بشأن الجوانب الإجرائية لتعزيز التعاون. فالبعض يقول إن تعزيز التعاون يشير إلى المداولات بين الحكومات، على سبيل المثال، تحت رعاية الأمم المتحدة. ويشير آخرون إلى أن تعزيز التعاون يتخذ العديد من الأشكال المختلفة، وأنه ينبغي أن يشمل كيانات من مختلف مجموعات أصحاب المصلحة، على سبيل المثال من خلال عقد اجتماعات منتدى إدارة الإنترنت أو في ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مثل اتفاقية التعاون بين شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة وبرنامج الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن تعدد اللغات في الإنترنت في كانون الأول/ديسمبر 2009.
	22 - وعلى الرغم من تعدد المواقف بشأن كيف ينبغي مواصلة تعزيز التعاون بالضبط، فإنه يبدو أن هناك توافقا في الآراء بأن إدارة الإنترنت تنطوي على أبعاد وطبقات كثيرة من التعاون مع مختلف أشكال التشاور مع أصحاب المصلحة تلائم أنواعا مختلفة من الابتكار السياساتي والحاجة إلى الاتساق مع الإجراءات القانونية الواجبة. وفي الوقت نفسه، يمكن تحديث الإجراءات القانونية للمؤسسات ذات الصلة لتكون أكثر استجابة للابتكار، والتغيرات في التكنولوجيا، والاهتمام بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والتوسع في شبكة الإنترنت بوصفها مرفقا عاما عالميا.
	23 - وأشار عدد من المساهمين في المشاورات المفتوحة إلى تطور الترتيبات المؤسسية داخل شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة وتحديدا الاختتام الناجح لتأكيد الالتزامات من جانب وزارة التجارة الأمريكية والشركة كمؤشر على التقدم المحرز في مجال التعاون في إدارة الموارد الحرجة للإنترنت، وأعلن الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أن الشركة هي شركة مستقلة وغير خاضعة لأية جهة بعينها. كما أكدت من جديد دور اللجنة الاستشارية الحكومية التابعة للشركة في توفير مساهمات بشأن جوانب السياسة العامة للتنسيق التقني لنظام أسماء النطاقات. وأشار بعض أصحاب المصلحة إلى أنهم يودون رؤية المزيد من تدويل إدارة الإنترنت بحيث يستفيد من تأكيد الالتزامات ويزيد في تعزيز مبدأ تعددية الأطراف.
	24 - وجرى التطرق مرارا إلى آليات التعاون الدولي المتاحة للهيئات الإدارية للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات. وأشير أيضا إلى مساهمات اليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وغيرهما في حدود مجالات خبراتها المحددة. وأشير بالتحديد إلى اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية نظرا لولايتها المتمثلة في مساعدة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في توجيه تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات ووضع سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الصلة، والاتفاق على الإجراءات المناسبة.
	25 - واقترح بعض المساهمين إنشاء فريق عامل مخصص تحت إشراف اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية بهدف وضع تصميم مؤسسي وخارطة طريق لتعزيز التعاون بشأن قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت بدعم من الأمين العام. واقترح آخرون إنشاء لجنة دائمة أكثر تُعنى بمسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت داخل منظومة الأمم المتحدة، وربما على غرار اللجنة المعنية بالإعلام والاتصالات والسياسة الحاسوبية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
	26 - وأشير إلى مجموعة من المبادئ قابلة للتطبيق عالميا بشأن إدارة الإنترنت، بما في ذلك المبادئ المرتبطة بإدارة الموارد الحرجة للإنترنت، كنتيجة محتملة لعملية تعزيز التعاون. وشملت النتائج الموضوعية الأخرى المقترحة الالتزامات المتعلقة بتنمية القدرات، وتحسين الوصول إلى الإنترنت، خاصة في المناطق الريفية والبلدان الأقل نموا، والمساعدة التقنية للتعامل مع التحديات الأمنية، وبرامج التدريب، وآلية دولية للفصل في قضايا الجريمة الإلكترونية والمنازعات الناشئة عن العقود، ومجموعة من السياسات الأخرى، والقواعد التنظيمية والتقنية المرتبطة بمختلف القضايا ذات الاهتمام، مثل تلك المشار إليها في الفرع الثالث أعلاه.
	27 - وأكدت العلاقة الوثيقة بين العمليات والقضايا في تعليقات المساهمين فكرة أن نطاق وسلطة النتائج ستعتمد على آلية التعاون الدولي المكلفة بصياغة تلك النتائج. وفي المقابل، فإن اختيار آلية التعاون المناسبة يعتمد على نطاق النتيجة النهائية وسلطتها المتوقعين. وبشكل أكثر تحديدا، ينبغي معالجة مسائل السياسة العالمية من قبل كيان له تمثيل عالمي، مثل الأمم المتحدة، وينبغي معالجة المسائل الإقليمية من قبل كيانات لها تمثيل إقليمي مثل مجلس أوروبا. ويمكن معالجة المسائل القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من خلال كيان مثل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، في حين يمكن أن توجه الهيئات الإدارية لليونسكو مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بحرية التعبير.
	28 - وأشير إلى أن السياسات التي تنشأ عن مداولات هذه المؤسسات ينبغي أن تكون متسقة مع القانون الدولي الساري؛ ومع ذلك أُشير إلى أن العكس صحيح أيضا. فالقانون الدولي قد يحتاج إلى تحديث في بعض الأحيان، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص الفريدة لهذه الواسطة الجديدة.
	29 - وثمة نقطة اتفاق واسعة النطاق على أن الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة يجب أن يكون السمة المميزة لعمليات التعاون الدولي ذات الصلة، وفقا لمبادئ مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات والرؤية المشتركة لمجتمع معلومات محوره الإنسان وشامل للجميع، ومحوره التنمية. وقدم عدد من الأمثلة على آليات التشاور المثمرة، من بينها ترتيبات طويلة الأمد بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات غير الحكومية، وأعضاء هيئات القطاع الخاص في قطاعات الاتحاد الدولي للاتصالات ومجموعات الدراسة، ومشاركة المنظمات ذات الصلة في المناقشات حول إدارة شبكة الإنترنت في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الذي يعقد كل أربع سنوات، وعملية الاستعراض العامة واللجنة الاستشارية الحكومية لشركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة.
	30 - وأعرب بعض المراقبين عن الرأي بأن الأهمية المتزايدة للتشاور مع أصحاب المصلحة في عدد من المحافل قدم دليلا قويا وحتى قاطعا على عملية تعزيز التعاون في مجال إدارة الإنترنت، وأنه ينبغي الإشادة بهذه الجهود وتشجيعها. واقترح عدة مشاركين في المشاورة أن تعزيز التعاون يمكن اعتباره بحد ذاته بمثابة عملية لتسهيل الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين من خلال ترتيبات رسمية أو غير رسمية. وأعربوا عن الرأي بأنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير في تطوير فهم مشترك للقضايا المطروحة، وفي توفير إطار تعاوني لمعالجة تلك القضايا.
	31 - وبالنسبة للكثيرين، فإن إحدى آليات التشاور الأكثر قيمة كانت منتدى إدارة الإنترنت. وكان منتدى إدارة الإنترنت يعتبر بأنه كان له دور كبير في تشكيل الرأي العام بشأن القضايا ذات الصلة، وأتاح فرصة لمناقشة إدارة الموارد الحرجة للإنترنت وكان له تأثير هام على القرارات التي اتخذت في مجالات أخرى. وكان يعتقد أيضا أن المنتدى سهل تبادل المعلومات والخبرات، وبناء توافق الآراء، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وقبل كل شيء، وفر المنتدى منبرا لتطوير فهم مشترك لقضايا إدارة الإنترنت بين كافة مجموعات أصحاب المصلحة، وإطارا تعاونيا للبدء في معالجتها.
	32 - ويمكن اتخاذ بعض الخطوات لتشجيع زيادة مشاركة البلدان النامية في منتدى إدارة الإنترنت، ولكن هذه التحسينات وغيرها في وظائف المنتدى وأساليب عمله ستعالج بشكل منفصل من قبل اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية كمساهمات في الدورة المقبلة للجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	33 - وارتأى آخرون أن عملية تعزيز التعاون الدولي لم تبدأ بعد، وأن الترتيبات القائمة لم تضمن تمكين الحكومات، على قدم المساواة، من الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها في المجال ذي الصلة المتمثل في صنع السياسات العامة الدولية. ودعوا إلى وضع آلية جديدة، مثل منبر حكومي دولي متميز مكلف بولاية دقيقة تتمثل في مناقشة إدارة الإنترنت.
	34 - وأشير إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2010/2، قد اعترف بأن عملية تعزيز التعاون وعقد منتدى إدارة الإنترنت ينبغي أن يتابعهما الأمين العام من خلال عمليتين متميزتين، وربما تكمل إحداهما الأخرى. وعند بحث طبيعة العلاقة المحتملة، لاحظ المشاركون أن جدول أعمال تونس اعترف بدور الحكومات في صنع السياسات، وأن السلطة المتعلقة بقضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت هي حق من الحقوق السيادية للدول. وفي الوقت نفسه، فإن الحكومات ملزمة بمراعاة آراء جميع أصحاب المصلحة. واقترح أحد المشاركين إحالة ملاحظات موجزة للأمين العام مستقاة من أعمال منتدى إدارة الإنترنت إلى الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، وذلك في شكل يتفق مع إجراءات تلك الهيئات، كمساهمات في المداولات الحكومية.
	خامسا - دور الأمين العام
	35 - يُسند جدول أعمال تونس دورا هاما إلى الأمين العام في الترويج لتعزيز التعاون بشأن قضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت. وأسند للمنظمات الحكومية الدولية مثل الأمم المتحدة دور يتمثل في تيسير تنسيق قضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت. وأكد عدد من المساهمين على دور منظومة الأمم المتحدة، على الرغم من تفاوت الآراء حول ما إذا كان الأمين العام يجب أن يأخذ زمام المبادرة في تعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين أو أن يواصل تقديم المساعدة في الاستجابة للطلبات المقدمة من الجمعية العامة وغيرها من أجهزة صنع السياسات، مع مراعاة الفقرة 35 من جدول أعمال تونس التي تؤكد من جديد على أدوار ومسؤوليات مختلف مجموعات أصحاب المصلحة.
	36 - ويرى أولئك الذين أدلوا بتعليقات أنه ينبغي للأمين العام أن يجري المزيد من المشاورات مع الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن مختلف مسائل السياسة العامة والعمليات المصاحبة المتصلة بالإنترنت. وقد تتخذ هذه الأشياء شكلا مشابها للفريق العامل المعني بإدارة الإنترنت لعام 2005، والذي كلف بإعداد تقرير لتسهيل المفاوضات خلال المرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات. ويمكن أن تتألف أيضا من مناقشات غير رسمية يشارك فيها خبراء التنمية من مجموعة متنوعة من التخصصات، وإعداد الأمين العام للتقارير ذات الصلة بشأن قضايا محددة تتعلق بالسياسة العامة المتصلة بالإنترنت لينظر فيها المجتمع الدولي، بما في ذلك استعراضات التقدم المحرز بشأن قضايا محددة مثيرة للاهتمام.
	37 - وأُحيط علما بمساهمة المنظمات الحكومية الدولية الأخرى على أساس فهم واضح لولاية كل منها. وفي هذا الصدد، كُلف الأمين العام بمواصلة القيام بدور تنسيقي، من خلال مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق وغيره من آليات التعاون، وذلك تمشيا مع قرار الجمعية العامة 57/270 باء بشأن التنفيذ المتكامل والمنسق لنتائج المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة ومؤتمرات القمة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة هذه النتائج. وأشير بصفة خاصة إلى قيمة التعاون بين الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأخرى التي قد يكون لها دور هام في تطوير المعايير التقنية المتصلة بالإنترنت.
	38 - واقترح أيضا أن تواصل منظومة الأمم المتحدة تعزيز بناء القدرات، وذلك تمشيا مع جدول أعمال تونس الذي دعا الأمين العام إلى تيسير الأنشطة بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية، لمساعدة الحكومات الوطنية في الجهود التي تبذلها لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات.
	39 - وفي الختام، اتفق المساهمون بوجه عام على أن التعاون يجري بالفعل في كثير من النواحي على الرغم من أنه يمكن أن يتعزز في بعض المجالات؛ وأنه يمكن التعرف على مشاكل محددة مثيرة للاهتمام ومناقشتها؛ وأن التقدم المحرز لم يكن بالضرورة هو نفسه في جميع القضايا منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في عام 2005؛ وأنه ينبغي استخدام آليات التعاون القائمة بقدر ما كانت مفيدة.

