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  اجلمعية العامة
 جتماعيالاواجمللس االقتصادي 

  اجلمعية العامة
   والستونالسابعةالدورة 

  * من القائمة األوَّلية١٨البند 
  تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

  ألغراض التنمية

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  ٢٠١٢عية لعام الدورة املوضو

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

تسخري العلم والتكنولوجيـا    : املسائل االقتصادية والبيئية  
  ألغراض التنمية

  تقرير الفريق العامل املعين بإدخال حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت    

   تنفيذيموجز    
ات على منتـدى إدارة اإلنترنـت       الفريق العامل املعين بإدخال حتسين    أعد رئيس     

ـ  للطلباستجابة  باسم الفريق   هذا التقرير   ) املنتدى( اجمللـس االقتـصادي    ي قدمـه    ذال
اجلمعيــة العامــة يف قدمتــه  الطلــب الــذي، و٢٠١٠/٢واالجتمــاعي يف قــراره 

ومع األخذ يف االعتبار نتائج االجتماعني األولني اللذين عقدمها الفريق          . ٦٥/١٤١ قرارها
إىل إنشاء الفريـق العامـل ونتـائج         التقرير بإجياز  ، يتطرق ٢٠١١ يف مطلع عام     العامل

، وذلك يف إطار    ٢٠١٢ ومطلع عام    ٢٠١١عام  هناية  يف  اليت عقدها    االجتماعات الثالثة 
يتمكن من إمتام مهمتـه       مل  القاضي بتمديد والية الفريق العامل الذي      ٢٠١١/١٦ القرار
وخالل تلك االجتماعات الثالثة    . عقيد وحساسية سياسية  ملا يتسم به املوضوع من ت     اً  نظر

اً أجنز بالفعل من أعمال ووفق      ما األخرية، واصل الفريق العامل االضطالع مبهمته بناء على       
وحدد الفريق العامل اجملاالت اليت يـتعني       . للوالية املنصوص عليها يف برنامج عمل تونس      

صوص، هبدف توجيـه وتـشكيل صـياغة    عن تفامهات عامة يف هذا اخل حتسينها، فضالً 
وهـي  . توصيات حمددة وذات صلة بشأن إدخال حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنـت           

  .مدرجة يف هذا التقرير كما طُلب
__________ 

  *  A/67/50.  
  **  E/2012/1.  

 
 A/67/65-E/2012/48  األمم املتحدة

 

Distr.: General 
16 March 2012 
Arabic 
Original: English 



A/67/65 
E/2012/48 

GE.12-50402 2 

  مقدمة    
، باإلمجـاع،   ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١٩اختذ اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف         -١

ذ ومتابعة نتائج القمـة العامليـة جملتمـع         تقييم التقدم احملرز يف تنفي    " بشأن   ٢٠١٠/٢ القرار
يدعو رئيس اللجنة املعنية بتـسخري العلـم        "ومبوجب ذلك القرار، فإن اجمللس      ". املعلومات

والتكنولوجيا ألغراض التنمية إىل أن ينشئ، على حنو شفاف ال يستثىن فيه أحد، فريقاً عامالً               
املصلحة فيما يتعلق بإدخـال     يلتمس اإلسهامات من مجيع الدول األعضاء وسائر أصحاب         

حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت ومجع تلك اإلسهامات واستعراضـها، اتـساقاً مـع              
التكليف الوارد يف برنامج عمل تونس، ويقدم توصيات، حسب االقتـضاء، إىل اللجنـة يف           

عامـة،  ، يف تقرير يقدم كإسهام من اللجنة إىل اجلمعية ال     ٢٠١١ الرابعة عشرة يف عام      اتهدور
  ". االقتصادي واالجتماعي، يف حالة متديد والية منتدى إدارة اإلنترنتلسلمجعن طريق ا

، )١(املنتدىوكانت اجلمعية العامة قد قررت يف دورهتا اخلامسة والستني متديد والية              -٢
ـ     "مشددة على ضرورة حتسينه      بـشأن اإلدارة العامليـة     اً  بغرض ربطه باحلوار األوسع نطاق

مجلة أمور، منها تعزيز مشاركة البلدان      " وقررت أن تراعى يف ذلك بوجه خاص         ،"لإلنترنت
النامية وحبث خيارات طوعية أخرى لتمويل املنتدى وحتسني طرائق عملية التحضري وعمـل             

  ".وأداء أمانة املنتدى
من بينها الدول اخلمـس األعـضاء الـيت         اً   دولة عضو  ٢١وُشكِّل الفريق العامل من       -٣

. تماعات املنتدى والدولتان العضويان اللتان استضافتا القمة العاملية جملتمع املعلوماتاستضافت اج
  األعمال أوساطممثلني عن   إضافة إىل ذلك، ُدعي إىل املشاركة التفاعلية يف الفريق العامل مخسة            

 ومخـسة عـن    ة، واألكادميي ةالتقنياألوساط  عن  ، ومخسة   اجملتمع املدين ومخسة عن    التجارية،
 عـن   )٣( ووافق الفريق العامل يف وقت الحق على حضور ممثل         .)٢(نظمات احلكومية الدولية  امل

، اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميـة  رئيس ،ابيني  الالسيد فورتوناتو دي 
وميكـن  . )٤(ألحد االجتماعات املكتملة للمنتـدى    اً  مضيفاً  وعلى عضوية كينيا باعتبارها بلد    

  .طالع على القائمة الكاملة بأمساء األعضاء واملشاركني يف مرفق هذا التقريراال

__________ 

 كـانون   ٢٠. تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية     . ٦٥/١٤١قرار اجلمعية العامة     )١(
 .٢٠١٠ديسمرب /األول

ملزيد من املعلومات، ميكن االطالع على تقرير اجتماع الفريق املعين مبتابعة نتائج القمـة العامليـة جملتمـع                   )٢(
 الفريق العامل املعين بإدخال حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت، وذلك على املوقع الشبكي              -ملعلومات  ا

 .http://www.unctad.org/sections/un_cstd/docs/cstd2010d19_report-wsis_en.pdf: التايل
 .السيدة إليزابث ِته، سكرتري أول، البعثة الدائمة للفلبني لدى األمم املتحدة )٣(
 .٢٠١١  سبتمرب/ أيلول٣٠-٢٧عقد االجتماع السادس ملنتدى إدارة اإلنترنت يف نريويب، كينيا، يف الفترة  )٤(
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وعقب عدد من املشاورات املفتوحة املباشرة وعرب اإلنترنت، كانت قد عقدت قبل              -٤
يف املرحلة األوىل،   . ، جرى االضطالع بأعماله على مرحلتني خمتلفتني      )٥(إنشاء الفريق العامل  
 ٢٥ و ٢٤، ويف   )٦( يف مونترو، سويـسرا    ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٦و ٢٥عقد اجتماعان يف    

وأثناء االجتماعني  . ، برئاسة السيد فريدريك ريل    )٧( يف جنيف، سويسرا   ٢٠١١مارس  /آذار
املذكورين، التمس الفريق، بأسلوب مفتوح وجامع، إسهامات من الدول األعضاء وأصحاب         

َمجع تلك اإلسهامات واستعرَضها،    ، و املنتدىاملصلحة اآلخرين بشأن إدخال حتسينات على       
  . عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات يف برنامجللتكليف الواردوفقاً 
 واجلمعيـة   ٢٠١١ونظر اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام           -٥

العامة يف دورهتا السادسة والستني يف التقرير الذي أعده السيد ريل بـشأن نتـائج أعمـال      
ملا يتسم به املوضوع من حـساسية  اً يتح له الوقت الكايف إلمتام مهمته، نظر       مل الذيالفريق،  

بني الدول األعـضاء يف هـذا        فيماتعقيد على وجه اخلصوص، مما يوجِد اختالفات كبرية         و
تقييم التقدم احملـرز يف     " بشأن   ٢٠١١/١٦ويف وقت الحق، وافق اجمللس يف قراره        . الصدد

انعقاد حىت  على متديد والية الفريق العامل      " لقمة العاملية جملتمع املعلومات   تنفيذ ومتابعة نتائج ا   
املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميـة لـتمكني         للجنة   اخلامسة عشرة    الدورة

، عند االقتضاء، بشأن إدخال حتسينات علـى         توصياته  وتقدمي مهمتهالفريق من مواصلة إمتام     
  .من خالل اجمللس من اللجنة إىل اجلمعية العامة،اً مقدماً إسهاماملنتدى، باعتبارها 

 / تـشرين الثـاين  ٢ -أكتوبر / تشرين األول٣١(وبانعقاد ثالثة اجتماعات إضافية     -٦
 ،)٨()٢٠١٢فربايـر  / شباط٢٢-٢٠؛ و٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٣-١١؛ ٢٠١١نوفمرب  

لعامل بأعماله بأسلوب مفتوح وجامع،     يف جنيف برئاسة السيد بيتر ميجور، اضطلع الفريق ا        
بـشأن   بوضع توصـيات     سيما الإمتام مهمته، و  يتمثل يف   يف املرحلة الثانية، هبدف رئيسي      

  .إدخال حتسينات على املنتدى

__________ 

 ١٦ت يف فيلنيـوس، ليتوانيـا، يف        عقد أول اجتماع تشاوري مفتوح أثناء االجتماع اخلامس ملنتدى إدارة اإلنترن           ) ٥(
: ، ويـــرد مـــوجزه يف املوقـــع الـــشبكي التـــايل    ٢٠١٠ســـبتمرب /أيلـــول

http://www.unctad.org/sections/un_cstd/docs//cstd2010d01_en.pdf .     نترنت ونشر بعد ذلك استبيان على اإل
 ونوقشت نتائج االسـتبيان خـالل   .اً رد٢٣أرسل من ردود عليه       ما ، وبلغ عدد  ٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

، وميكن االطالع عليها    ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤اجتماع مباشر مفتوح ثان عقد يف جنيف، سويسرا، يف          
 .http://www.unctad.info/upload/CSTD-IGF/Documents/IGFsummary.pdf: يف املوقع الشبكي التايل

ميكن االطالع على موجز الرئيس عن االجتماع األول للفريق العامل املعين بإدخال حتسينات علـى منتـدى إدارة                   )٦(
 .http://www.unctad.org/sections/un_cstd/docs/UN_WGIGF2011d04_en.pdf: اإلنترنت يف املوقع الشبكي التايل

ميكن االطالع على موجز الرئيس عن االجتماع الثاين للفريق العامل املعين بإدخال حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنـت                ) ٧(
 .http://www.unctad.org/sections/un_cstd/docs//UN_WGIGF2011d07_summary_en.pdf :وقع الشبكي التايليف امل

ريق العامل املعين بإدخـال     ميكن االطالع على موجز الرئيس عن االجتماعات الثالث والرابع واخلامس للف           )٨(
 ./http://www.unctad.info/en/CstdWG: حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت يف املوقع الشبكي التايل
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إىل االجتماعني األولني، مـع املراعـاة       اً  وقرر الفريق العامل مواصلة أعماله استناد       -٧
عن التوصيات امللموسة للفريق العامل بـشأن إدخـال         للورقة غري الرمسية للرئيس     "الواجبة  

مـشروع مـوجز الـرئيس      "، ووافق على استخدام     "حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت    
" التوصيات اخلاصة باالستبيان بشأن إدخال حتسينات على منتـدى إدارة اإلنترنـت           /للردود

لتحـسينات علـى    باعتباره من أسس العمل عند حتديد التوصيات ذات الصلة إلدخـال ا           
  .)٩(املنتدى

من استعراض سـري    اً  ومن اجلدير بالذكر أنه بينما تألفت مهمة الفريق العامل أساس           -٨
أجـل كفالـة    عمل املنتدى لتقييم كفاءته وحتديد اجملاالت القائمة اليت تتطلب حتسينات من            

املـشاركون  على النحو املنصوص عليه يف برنامج عمل تونس، أشاد          التنفيذ الكامل لواليته    
 حمدودة، من كفالة جناح اجتماعاته      بالعمل اهلام ألمانة املنتدى اليت متكنت، كل عام ومبوارد        

  .اليت عقدت يف ستة بلدان خمتلفة
 ٨٠-٧٢على والية املنتدى على النحو الوارد يف الفقرات         اً  وأكد الفريق العامل جمدد     -٩

  .من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات
لى هذا األساس، وافق الفريق العامل على تقدمي التوصيات التالية املتعلقة مبجاالت    وع  -١٠

 صياغة نتائج اجتماعات املنتدى، وطرائق عمل املنتدى مبـا يف ذلـك             :اًبعينها، وهي حتديد  
) الفريـق االستـشاري   (املشاورات املفتوحة والفريق االستشاري املتعدِّد أصحاب املصلحة        

املنتدى، وتوسيع نطاق املشاركة وبناء القدرات، وربط املنتدى بغريه مـن           واألمانة، ومتويل   
  :إلنترنت، وذلك على النحو التايلكيانات إدارة ا

  صياغة نتائج اجتماعات املنتدى  -أوالً  
ازدواجية يف   واليتخذ قرارات    والغري ملزم     مع احلفاظ على املنتدى باعتباره حمفالً       -١١

سني جودة وشكل نتائج اجتماعات املنتدى هبدف تعزيز أثره علـى           أعماله، فإن من املهم حت    
وهلذا الغرض، فإن من الـضروري أن       . إدارة اإلنترنت وسياساهتا العامة على الصعيد العاملي      

تورد نتائج اجتماعات املنتدى بوضوح التنوع الكامل آلراء جمتمعه الذي يـضم أصـحاب              
يادة وباإلضافة إىل ذلك، فإن ز    . تعلقة بالسياسات مصلحة متعددين، بشأن القضايا الرئيسية امل     

 بقدر أكرب، مقترنة بأدوات واستراتيجية معـززة لإلعـالم،          نتائج املنتدى امللموسة والبارزة   
  .ستحسن من أعمال االتصال

__________ 

ـنف الـرئيس     )٢٠١١  نوفمرب / تشرين الثاين  ٢ -أكتوبر  / تشرين األول  ٣١(يف سياق االجتماع الثالث للفريق العامل        )٩( ، ص
ويرد ذلك . على االستبيان املتعلق بإدخال حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت        اً  التوصيات الواردة يف املسامهات اليت جاءت رد      

 .http://www.unctad.info/upload/CSTD-IGF/Contributions/M1/CompilationWGIGF.pdf: يف املوقع الشبكي التايل
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  :يقدم الفريق العامل التوصيات التالية    
  تطوير املزيد من النواتج امللموسة  -١

 يتعني على عملية التحضري لكـل اجتمـاع مـن           من أجل تركيز املناقشات،     -١٢
اجتماعات املنتدى أن تصوغ جمموعة من مسائل السياسات لينظر فيها املنتدى يف إطار             

وينبغي أن ُتذكر نتائج املناقشات عن تلك املسائل يف الوثائق اخلتاميـة،            . املناقشة الكلية 
  .ف بناء القدراتمع التركيز بوجه خاص على منظورات السياسات العامة واستهدا

يتعني أن تشمل الوثائق اخلتامية املضامني اليت تبني اآلراء املتقاربة واملتباعدة             -١٣
  .بشأن املسائل موضع النظر

يتعني أن يواصل املنتدى وضع تقاريره اجلديدة وحتسينها، مبا يف ذلك تقرير              -١٤
  . واملداوالت ككل،الرئيس، وحماضر اجللسات، وتقارير حلقات العمل

  زيادة إبراز مكانة املنتدى  -٢
زيادة إبراز نتائج اجتماعات املنتدى وتوفريها من خـالل تعزيـز أدوات              -١٥

واستراتيجية اإلعالم للمنتدى هبدف إتاحة الوثائق ذات الـصلة لكـل أصـحاب             
  .املصلحة املعنيني وكذلك لوسائط اإلعالم

 والفريق االستـشاري    طرائق العمل مبا يف ذلك املشاورات املفتوحة،        -اًثاني  
  املتعدِّد أصحاب املصلحة، واألمانة

بالتزامن مع التركيز على املواضيع واملسائل احملددة املتعلقة بالسياسات، فإن من املهم              -١٦
، العمل التمهيديـة  الدورات الرئيسية، وحلقات    اً  احلفاظ على اهليكل العام للمنتدى، وحتديد     

.  املائدة املستديرة، واملسائل احملددة املتعلقة بالسياسات      ، واجتماعات  الرئيسية وحلقات العمل 
ولكن طرائق عمل املنتدى، مبا يف ذلك املشاورات املفتوحة والفريق االستشاري واألمانـة،             

ة ميكن حتسينها من أجل كفالة األثر الفعال للحوار املتعلق بالسياسات بني أصحاب املـصلح           
  .املتعددين الذي جيريه املنتدى

  :م الفريق العامل التوصيات التاليةيقد    
  حتسني جممل العملية التحضريية للمنتدى  -١

يتعني على أمانة املنتدى والفريق االستشاري املبادرة بالتواصل مـع كـل              -١٧
أصحاب املصلحة واالستمرار يف دعوهتم ليشاركوا بفعالية أكرب يف التحضري ألعمال           

الرئيسية ذات الصلة املتعلقة بالسياسات واليت      املنتدى، بطرق من بينها حتديد املسائل       
ومن أجل النهوض بالعملية املنطلقة مـن       . ستتشكل حوهلا دورات رئيسية للمنتدى    
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أن اً  القاعدة وتيسري حتديد املسائل الرئيسية املتعلقة بالسياسات، ميكن لألمانة أيـض          
  .وىلتصدر نداء لتلقي مقترحات حللقات العمل قبل املشاورة املفتوحة األ

يتعني حتسني اللوجستيات اخلاصة بالعملية التحضريية، بطرق من بينها اإلبقاء            -١٨
  .على املمارسة املتبعة املتمثلة يف مساح كل املشاورات السنوية باملشاركة عن بعد

 مبا يـشمل    اً،ضرورياً  يعد وضع جدول زمين واضح للعملية التحضريية أمر         -١٩
وُتنشر املواعيد اهلامة قبلها    . عات الفريق االستشاري  كل املشاورات املفتوحة واجتما   

  .بوقت كاف للتمكني من املشاركة اجليدة التحضري جلميع أصحاب املصلحة
  حتسني هيكل الفريق االستشاري املتعدد أصحاب املصلحة وأساليب عمله  -٢
  :عملية االختيار املقترحة للفريق االستشاري  -٢٠

صلحة الثالث غري احلكومية أن تقتـرح قـوائم   يتعني على فئات أصحاب امل      )أ(  
. مرشحني تتسم بالتوازن، يف نواح من بينها التوزيع اجلنساين، ومراعاة تنوع التوزيع اجلغـرايف             

 بشأن الفئات املمثلة    سيما المن التنوع داخل الفريق االستشاري، و     اً  واسعاً  وسيتيح ذلك نطاق  
  في إلتاحة قدر من املرونة عند اختيار أعضاء الفريق؛مبا يكاً فيه، وسيكون كبرياً ناقص متثيالً

يتعني على فئات أصحاب املصلحة أن حتدد العملية األكثر مالءمة لثقافتها             )ب(  
  ؛وأن تعلن عن تلك العمليةوأساليب مشاركتها واليت تكفل إدارهتا الذاتية، 

 مـن فئـات     يتعني أال تقتصر املسامهة بقوائم املرشحني املقترحني لكل فئة          )ج(  
  أصحاب املصلحة على هيئة واحدة بعينها؛

  .يتعني أن يظل االختيار النهائي للمرشحني بيد األمني العام لألمم املتحدة  )د(  
  :يتعني خالل عملية االختيار مراعاة التدابري التالية  -٢١

تكون عملية اختيار أعضاء الفريق االستشاري جامعة وقابلة للتنبؤ وشفافة            )أ(  
  ؛كامالًاً  توثيقوموثقة

يف مير أعضاء الفريق االستشاري اجلدد بعملية توجيه قبـل أن يـشاركوا               )ب(  
  ؛ اجتماعهم األول يف الفريق

تضطلع أمانة املنتدى بوضع السجل السنوي للمشاركة الفعلية واملـشاركة            )ج(  
  ؛عن بعد يف الفريق االستشاري، وينشر السجل يف موقع املنتدى على شبكة اإلنترنت

  .تراعى أمهية أن يكون للفريق االستشاري اختصاصات واضحة  )د(  
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  تعزيز األمانة  -٣
يتعني أن تواصل أمانة املنتدى العمل بشفافية ومرونة، وأن تتسم باالستقاللية عن أية               -٢٢

مصاحل ألصحاب مصلحة بعينهم، وأن تتفاعل مع كل فئات أصحاب املصلحة، وأن ختضع             
اً املتطوعني، دعم ، مع العديد من     تقدممانة  األو. للمنتدىاً  األوسع نطاق للمساءلة أمام اجملتمع    

إال أنه يتعني تعزيزها مـن دون  .  مبوارد بشرية ومالية حمدودة للغاية الجتماعات املنتدى   فعاالً
أن تفقد هيكلها املتسم بسهولة احلركة، على النحو املبني يف برنامج عمل تـونس، هبـدف                

فاء بالطلبات املتزايدة بأسلوب فعال الكلفة ويتسم بالكفاءة، ومن أجل          كفالة قدرهتا على الو   
  .اًجهات من بينها البلدان النامية وخباصة أقل البلدان منومع املنشود واملتزايد االتصال دعم 

  متويل منتدى إدارة اإلنترنت  -اًثالث  
البلد املـضيف   من  على التمويل الطوعي، مبا يف ذلك التربعات        اً  يعتمد املنتدى حالي    -٢٣

ومع اإلبقاء على منوذج التمويل احلايل، فإن من املهـم زيـادة            . والتربعات العينية األخرى  
التربعات من أجل حتسني القدرة على التنبؤ مبسامهات التمويل واستقرارها يف األجل الطويل،             

تـشجيع  ومن املفيد استكشاف سبل إضـافية ل      . وحتقيق استمرارية التمويل ألنشطة املنتدى    
 .اً من أجل دعم مشاركة البلدان النامية وخباصـة أقـل البلـدان منـو              سيما الالتربعات، و 

يتعني أن يغطي التمويل املستقر والقابل للتنبؤ والطوعي النفقـات اإلداريـة والتقنيـة               كما
من أجل كفالة توفري املوارد     اً  ويتعني أن تعمل األمانة والبلد املضيف مع      . للمشاركة عن بعد  

كما أن هناك عالقة تكاملية بـني       . تقنية والبشرية الكافية، مبا يشمل وجود منسق عن بعد        ال
  .يذ توصيات الفريق العامل األخرىالتربعات املستقرة والقابلة للتنبؤ واملتزايدة، وتنف

  :يقدم الفريق العامل التوصيات التالية    
  تشجيع زيادة التربعات املالية  -١

إال أنه يلزم توفري املزيد من املـوارد        . ج التمويل القائم  يتعني استمرار منوذ    -٢٤
املالية من أجل دعم املهام احلالية ألمانة املنتدى ودعم وتعزيز مـشاركة أصـحاب              

 وُتشجَّع كل اجلهات املاحنـة      .اًاملصلحة من البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منو       
  .نوات مىت أمكن ذلكاحملتملة على املسامهة وتقدمي تربعات متعددة الس

ميكـن   واليضطلع الفريق االستشاري بالتحضري الجتماعـات املنتـدى،        -٢٥
ومن . ألعضائه الوفاء هبذه املهمة إال إذا متكنوا من احلضور الفعلي يف االجتماعات            

  .غري القادر على احلضورلتمويل توفري المث ينبغي بذل اجلهود من أجل 
ل اإلضايف إنشاء آلية اللتماس التربعات وقبوهلا إن من بني طرق توفري التموي  -٢٦

لتوسـيع نطـاق    اً  ومجعها، مبا فيها التربعات الصغرية، اليت ميكن استخدامها حتديد        
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 وينبغي دراسة إمكانية    .اًمشاركة البلدان النامية يف املنتدى، وخباصة أقل البلدان منو        
  .ف للربح من أجل حتقيق هذا الغرضيهد  الإنشاء كيان بسيط

. ب عن التقدير للكرم الذي تبديه كل اجلهات املاحنـة حـىت تارخيـه             ُيعَر  -٢٧
وُتشجَّع تلك اجلهات على مواصلة املساعدة يف توسيع قاعدة املاحنني وحتديد آليات            

ويف هذا  . جديدة للتربعات القابلة للتنبؤ، وزيادة تربعاهتا لتحقيق ذلك عند اإلمكان         
 أوثق مع أصحاب املـصلحة يف       إقامة عالقات ع  الصدد، يتعني دراسة وزيادة تشجي    

  .امليادين ذات الصلة
سيكون من املفيد يف التواصل مع اجلهات املاحنة احملتملة أن تعد األمانة مواد              -٢٨

  .اتصال وإعالم، مبا يف ذلك خطاب دعوة لالنضمام إىل جمتمع املاحنني
وقع الشبكي وغريه من ميكن ألمانة املنتدى أن تصدر إعالنات رمسية، عرب امل  -٢٩

اآلليات املناسبة، لشرح عملية مجع التربعات، مبا يف ذلك معلومات عـن كيفيـة              
  .التربع، ووصف للمنتدى وأنشطته اليت ستدعمها التربعات

 يف  املنتدى من خالل التحـرك االسـتباقي      يتعني تعزيز عملية تعبئة موارد        -٣٠
؛ ويف هذا اخلصوص، ميكن للمستـشار       االتصال والتفاعل مع اجلهات املاحنة احملتملة     

اخلاص لألمني العام لشؤون إدارة اإلنترنت واملنسق التنفيذي للمنتـدى أن يقـدما             
  .الدعم الالزم لتحقيق هذا اهلدف

  تعزيز املساءلة والشفافية  -٢
يتعني إتاحة التقارير املالية السنوية اليت تورد تفاصيل بنود امليزانية والـدخل        -٣١

  .تمع املنتدى عرب املوقع الشبكي، مع مراعاة قواعد وأنظمة األمم املتحدةواإلنفاق جمل
 املـشاورات   أثناءملالية املنتدى   اً  سنوي  يتعني أن توفر أمانة املنتدى استكماالً       -٣٢

املفتوحة، مع إمكانية طرح اآلراء والتعليقات الـيت ميكـن أن يـدرجها الفريـق               
  .االستشاري يف أعماله وتقريره املوجز

ويف هناية كل اً يتعني إصدار تقارير للجهات املاحنة يف الوقت املناسب، سنوي     -٣٣
  .دورة مشروع، عن تنفيذ وثيقة املشروع واستخدام األموال

اإلشادة بدعم البلد املضيف والدعم العيين املقدم من بلدان ومنظمـات أخـرى            -٣
  ومن األمم املتحدة

مهات اهلامة اليت تقدمها البلدان املـضيفة       يتعني أن يقر املنتدى ويشيد باملسا       -٣٤
طوال فترات استضافة املنتدى العاملي، واليت تتضمن تربعات مالية وعينية كبرية مثل            

عن   توفري اخلدمات الستخدام مراكز االتصال عن بعد وللمشاركني عن بعد، فضالً          
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تصاالت وفق  االحتياجات السمعية البصرية وتلك املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واال       
  .وتناقَش تلك اإلشادات مع كل بلد مضيف. اتفاقات البلد املضيف

كما يتعني أن يقر املنتدى ويشيد بالتربعات العينية اليت ميكن التحقق منـها             -٣٥
واملقدمة لعملية التخطيط والتنظيم من بلدان ومنظمات أخرى ومن األمم املتحـدة،            

اكز االتصال عن بعد وخدمات املشاركة      مبا يف ذلك الدعم للمشاركة واستضافة مر      
عن االحتياجات السمعية البصرية وتلـك املتعلقـة بتكنولوجيـا            عن بعد، فضالً  

  .املعلومات واالتصاالت

  توسيع نطاق املشاركة وبناء القدرات   -اًرابع  
على الرغم من أن املشاركة يف املنتدى تزيد مع الوقت، فإنه يتعني زيـادة توسـيع                  -٣٦

لى صعيدي االجتماع السنوي ومرحلته التحضريية، لتشمل أصحاب مصلحة جدد،          نطاقها ع 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة، وغري ذلـك   اً، من البلدان النامية وخباصة أقل البلدان منو       سيما الو

توسيع نطاق املشاركة ينهض بانفتاح املنتدى ومشوليته ويعزز        ف .اًناقص  من الفئات املمثلة متثيالً   
عال املتعدد أصحاب املصلحة يف جمال السياسات، ومن بناء القدرات الفعـال            من احلوار الف  

ولتحقيق هذا الغرض، يتعني معاجلة املسائل املتعلقة بالعقبات القائمة اليت حتـد مـن      . واملنتج
يتجزأ من املنتدى   ال اًجزءاً  ومن املهم اإلقرار بأن املشاركة عن بعد تعد حالي        . زيادة املشاركة 

  .ي توفري املوارد الكافية لزيادة تطوير هذا النشاطوبأنه ينبغ

  :يقدم الفريق العامل التوصيات التالية    
  توسيع نطاق املشاركة وتنويعها  -١

يتعني زيادة النهوض بدعم مشاركة كل فئات أصحاب املصلحة من البلدان      -٣٧
  . يف املنتدى وعمليته التحضرييةاً،النامية، وخباصة أقل البلدان منو

يتعني أن ُيدرج يف جدول األعمال املزيد من املواضيع اليت تتناول املـسائل               -٣٨
املتعلقة بإدارة اإلنترنت ألغراض التنمية حىت يثري اهتمام املشاركني مـن البلـدان             

  . مما يشجعهم على تعزيز مشاركتهماً،النامية، وخباصة أقل البلدان منو
أكثر أمهيـة  تكون يتعني أن ف اً،ممهاً يعد اختيار مواضيع حلقات العمل أمر   -٣٩
  .مشوالًو

على املشاركة  اً  تعد زيادة الدعم املايل ألصحاب املصلحة غري القادرين حالي          -٤٠
 ويتعني عند اإلمكان زيادة التمويل اخلاص وغريه        .اًضرورياً  من مواردهم اخلاصة أمر   
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 ومـن   .اًن منو من سبل الدعم للمشاركني من البلدان النامية، وخباصة من أقل البلدا          
  .تشجيع برامج الزماالت املدعومة من املنظمات املشاركةاً املهم أيض

توسيع نطاق املشاركة، وينبغي أن تتـسم   اهلادفة إىل   ليات  اآليتعني تشجيع     -٤١
 تلك اجلهود باالستمرارية والشفافية مع تقدمي أمانة املنتدى تقارير منتظمـة بـشأن            

  . من عقباتجيري إحرازه من تقدم ومواجهته ما
  تعزيز التدابري الرامية إىل توسيع نطاق املشاركة  -٢

تلـك  ورغـم حتـسن     . يتجزأ من املنتدى    ال اًتعد املشاركة عن بعد جزء      -٤٢
 من خالل املنسقني ومراكز االتصال عن بعد، فال تزال هنـاك            سيما ال، و املشاركة

  :مساحة للتحسني يف اجملاالت التالية
مانة كفالة توفري املـوارد التقنيـة والبـشرية         يتعني أن تواصل األ     )أ(  

  الكافية، مبا يف ذلك املنسقني عن بعد؛
يتعني أن مينح الرؤساء واملنسقون املشاركني عن بعد واملشاركني           )ب(  

  يف املوقع التقدير املتكافئ والفرصة للمشاركة؛
 وصالت ذات نطاق ترددي منخفض ألدوات املشاركة        جتهيزيتعني    )ج(  
  ؛عن بعد

يتعني تعزيز التنوع اللغوي يف املشاركة عن بعد من خالل كفالـة         )د(  
  مواءمة برامج االجتماعات على اإلنترنت مع الترمجة الفورية يف املوقع؛ 

يتعني اإلبقاء على اآلليات اليت تيسر املشاركة عـن بعـد، مثـل          )ه(  
اآلليات بالغة األمهيـة،    فهذه  . يتجزأ من املنتدى    ال اًاحملاضر املباشرة، باعتبارها جزء   

لغري املتكلمني باإلنكليزية ولألشخاص    اً  ليس للمشاركني عن بعد فحسب، بل أيض      
  .قة، سواء كانوا يف املوقع أم الذوي اإلعا

تعد كفالة التسهيالت اليت تيسر لألشخاص ذوي اإلعاقة االستفادة مـن              -٤٣
  .اًمهماً خدمات املنتدى أمر

ات لغوية وثقافية متنوعة يف املنتدى، من املهـم  من أجل حتسني مشاركة فئ   -٤٤
على سبيل املثال، ميكن حتقيـق  . توسيع نطاق مهام التنوع اللغوي يف أعمال املنتدى 

  ):تسمح به املوارد  مايف حدود(يلي   ماذلك عن طريق
  زيادة ترمجة الوثائق الرئيسية إىل اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛   )أ(  
إىل احملاضـر   اً  ة استخدام الترمجة اآللية الفورية استناد     دراسة إمكاني   )ب(  

  ؛يف الزمن احلقيقياإلنكليزية 
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تشجيع استخدام أي من اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وليس فقط            )ج(  
  .اإلنكليزية، كلغة عمل يف بعض حلقات العمل

  تإبراز مكانة املنتدى وحتسني إمكانية االستفادة منه على شبكة اإلنترن  -٣
إن من اخلطوات األوىل اليت يتعني اختاذها يف هذا االجتاه تعزيز موقع املنتدى               -٤٥

على شبكة اإلنترنت عن طريق توفري القدرات الوظيفية التفاعلية وجعله أكثر جاذبية            
ينبغي أن حيافظ على امتثاله للمعايري املفتوحة وأن يزيد مـن حتـسني               كما .ومشوالً

  .شخاص ذوي اإلعاقة االستفادة منهالتسهيالت اليت تيسر لأل
من املهم مواصلة تشجيع البلدان املضيفة علـى تـوفري املعلومـات عـن                -٤٦

مثل أماكن اإلقامة املنخفضة التكلفة، ووسائل النقل بني املطـارات          (اللوجستيات  
يف الوقت املناسـب يف     ) بني الفنادق وأماكن االجتماعات     ما والفنادق، واالنتقال 

  . شبكة اإلنترنتمواقعها على
  تعزيز فهم كل أصحاب املصلحة لعمل املنتدى وقضايا إدارة اإلنترنت  -٤

 ميكن للناس مـن خاللـه     "اًجامعاً  موقع"يتعني تعزيز دور املنتدى باعتباره        -٤٧
وميكن أن  . خيص عمل املنتدى وقضايا إدارة اإلنترنت      فيمازيادة معرفتهم وفهمهم    

 طريق استحداث مسار منظم ملا جيري يف املنتـدى          يتم ذلك، على سبيل املثال، عن     
لقـدرات يف ميـدان     من أحداث وما يسبقها من أعمال متهيدية، مبا يسهم يف بناء ا           

  .إدارة اإلنترنت
وينبغي دعوة كل اهليئات املعنية مبجال إدارة اإلنترنت للمشاركة، بأسلوب            -٤٨

 يسهم يف بناء القدرات يف      للمنتدى، الذي " املوقع اجلامع "منسق وتعاوين، يف مسار     
  .اجملال املذكور

يف حتسني مشاركة الوافدين اجلدد للمنتدى ويف هتيئة بيئة اً ويعد التوجيه هام  -٤٩
 .اًتصبح فيها مشاركتهم مفيدة بأكرب قدر ممكن هلم ولغريهم من املشاركني أيـض            

حتقيق ذلـك   وميكن  . ويتعني مواصلة وتعزيز اآلليات القائمة لتوجيه الوافدين اجلدد       
عن طريق تشجيع مبادرات أصحاب املصلحة يف توثيق أعمال املنتدى، مبا يـشمل             

اً وُيشجَّع أيض . أفضل املمارسات، مع وضع الروابط ذات الصلة على موقع املنتدى         
  .إنشاء مرصد إلدارة اإلنترنت

 سـيما  الومع مراعاة احلاجة إىل زيادة مشاركة مجيع أصحاب املصلحة، و           -٥٠
حلكومات والربملانيني من أجل توسيع نطاق تفاعالهتم مع أصحاب املـصلحة  ممثلي ا 

اآلخرين يف املنتدى، ميكن وضع استراتيجية واسعة النطاق لتـشجيع حـضورهم،            
  .سة خاصة هلم خالل أعمال املنتدىبطرق ميكن أن تشمل تنظيم جل
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  ربط املنتدى بغريه من الكيانات ذات الصلة بإدارة اإلنترنت  -اًخامس  
إن من املهم للمنتدى أن يواصل وحيسن تفاعله وتواصله مع غريه من الكيانات ذات                -٥١

وميكن حتقيـق ذلـك     . الصلة بإدارة اإلنترنت هبدف تعزيز احلوار العاملي يف جمال السياسات         
  . اهلدف بوضع استراتيجية حمددة للتوعية واالتصال

  :يقدم الفريق العامل التوصيات التالية    
  نتدى السنوية باألمهية والشموليةاتسام اجتماعات املكفالة   -١

ُيشجَّع املنتدى على مواصلة وتوسيع نطاق تفاعله وتواصله مع الكيانـات             -٥٢
  .ذات الصلة بإدارة اإلنترنت من أجل زيادة تطوير احلوار العاملي يف جمال السياسات

بادل املعلومات  يتعني أن تواصل أمانة املنتدى والفريق االستشاري حتسني ت          -٥٣
املتعلقة باملسائل املختارة يف جمال السياسات لكل اجتماع سنوي للمنتدى ووثيقتـه            

  . اخلتامية، مع الكيانات املعنية ذات الصلة بإدارة اإلنترنت
ينبغي أن تزيد أمانة املنتدى والفريق االستشاري من تبادل املعلومات مـع              -٥٤

إلنترنت بشأن الكيفية اليت ميكـن أن تـساهم         الكيانات املعنية ذات الصلة بإدارة ا     
  .وتشارك هبا يف املنتدى

  دعم تعزيز االتصال  -٢
يتعني حتسني االتصال بني املنتدى والكيانات املعنية ذات الـصلة بـإدارة              -٥٥

اللجنـة املعنيـة   فعلى سبيل املثال، من املهم حتسني الروابط بني املنتدى و       . اإلنترنت
، عـن طريـق التمـاس مـساحة يف          جيا ألغراض التنمية  بتسخري العلم والتكنولو  

  .اجتماعات اللجنة لعرض معلومات عن أنشطة املنتدى
  متكني الفريق االستشاري وأمانة املنتدى لالضطالع بأعمال اتصال منتظمة  -٣
إن من املهم تشجيع النهوض بالتواصل والتفاعل بني املنتدى ومبادراتـه الوطنيـة               -٥٦

ويتحقق ذلك عن طريق اضطالع أمانة املنتـدى        .  وحتسني الروابط معها   واإلقليمية، وتعزيز 
باإلضافة إىل ذلك، يـتعني أن يكفـل الفريـق          . باالتصال املنتظم والنشط بتلك املبادرات    

  .إلمداد املنتدى باألفكاراملذكورة بادرات املاالستشاري إتاحة الفرص الكافية أمام 
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  املرفق

عات الثالث والرابع واخلـامس للفريـق       قائمة املشاركني يف االجتما       
  العامل املعين بإدخال حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت

  جنيف، سويسرا
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢ -أكتوبر / تشرين األول٣١
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٣-١١
  ٢٠١٢فرباير / شباط٢٢-٢٠

  الدول األعضاء    

  االحتاد الروسي    
  OJCS Rostelecom، ممثل شركة ويفكوشتالسيد ألكسندر 
  ، نائب مدير عام، معهد حبوث وتطوير الراديومينكنيالسيد فالدميري 

  ، مستشار، البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة يف جنيفبتروفالسيد ألكسندر 

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران     
ة جلمهورية إيران اإلسالمية لدى األمـم       ، سفري، البعثة الدائم   باغربور أردكاين السيد عباس   

  املتحدة يف جنيف
، مستشار، البعثة الدائمة جلمهورية إيران اإلسالمية لدى األمـم          توتونشيانالسيد على رضا    
  املتحدة يف جنيف

  ، مستشار، وزارة اخلارجيةإسربيالسيد حمسن 

  باكستان    
  ن لدى األمم املتحدة يف جنيف ، سكرتري ثالث، البعثة الدائمة لباكستانبيلالسيد إحسان 

  الربازيل    
  ، رئيس شعبة جمتمع املعلومات، وزارة العالقات اخلارجيةنيفيسالسيد رومولو 
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، سكرتري، البعثة الدائمة للربازيل لدى منظمة التجارة العاملية وغريها من           سيلفاالسيد لياندرو   
  املنظمات االقتصادية يف جنيف

 ثان، البعثة الدائمة للربازيل لدى منظمـة التجـارة العامليـة    ، سكرتريكارنيريوالسيد ثياغو  
  وغريها من املنظمات االقتصادية يف جنيف

  الربتغال    
 ٣، أستاذ، جامعة لشبونة التقنية، رئيس وكالة جمتمع املعرفة حـىت            ماغاهلايسالسيد لويس   
  ، وزارة التربية والعلوم٢٠١٢يناير /كانون الثاين

، رئيسة الشؤون الدولية، وكالة جمتمع املعرفـة،        أموروسو داس نيفيس  السيدة أنا كريستينا    
  وزارة التربية والعلوم

  تونس    
  ، املدير العام، الوكالة التونسية لإلنترنتشكشوكالسيد معز 

  جنوب أفريقيا    
، سكرتري أول، البعثة الدائمة جلنوب أفريقيا لدى األمـم          رافهانداالالالسيدة تشيهومبودزو   

   جنيفاملتحدة يف
  ، سكرتري ثان، البعثة الدائمة جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة يف جنيفماتروسالسيد مانديكسول 

  سري النكا    
  ، رئيس، معهد التكنولوجيا الصناعية، كولومبوكومارالسيد فيجايا 

   جنيف، سكرتري أول، البعثة الدائمة لسري النكا لدى األمم املتحدة يفمنديسالسيدة الكميين بينس 

  السلفادور    
  ، وزير مستشار، البعثة الدائمة للسلفادور لدى األمم املتحدة يف جنيفأولواالسيد فيليكس 

  سلوفاكيا    
، مستشار، البعثة الدائمة لسلوفاكيا لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات          كوسرالسيد إجيور   

  الدولية األخرى يف جنيف
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  سويسرا    
ارة، الـشؤون الدوليـة، مكتـب االتـصاالت االحتـادي           ، مدير إد  شنايدرالسيد توماس   

  السويسري، ْبيِّن
، مستـشار قـانوين، مكتـب االتـصاالت االحتـادي          فون در إمدن  أوليفر  -السيد ديرك 

  السويسري، ْبيِّن
  ، خبري وسائط اإلعالم، مكتب االتصاالت االحتادي السويسري، ْبيِّنماتزونالسيد غياكومو 

  غانا    
  ، البعثة الدائمة لغانا لدى األمم املتحدة يف جنيف)التجارة(وزير بايف، -نيامي السيد أنتوين كواس

  فنلندا    
، مستشارة، جمتمع املعلومـات وتيـسري التجـارة، إدارة العالقـات            كولتاماالسيدة مرييف   

  االقتصادية اخلارجية، وزارة اخلارجية الفنلندية
  لفنلندا لدى األمم املتحدة يف جنيف، سكرتري أول، البعثة الدائمة نيسيننالسيد ماّتي 

  كوستاريكا    
  ، سفرية، نائبة املمثل الدائم، البعثة الدائمة لكوستاريكا لدى األمم املتحدةبولالسيدة سيلفيا 

  ، مستشارة، البعثة الدائمة لكوستاريكا لدى األمم املتحدةتينوكوالسيدة روكسانا 

  كينيا    
مثل الدائم، البعثة الدائمة جلمهورية كينيا لـدى األمـم          نائب امل /، سفري أنداجنهالسيد أنتوين   

  املتحدة يف جنيف

  ليتوانيا    
، وزير مستشار، البعثة الدائمة جلمهورية ليتوانيـا لـدى األمـم        غايليوناسالسيد أرتوراس   
  املتحدة يف جنيف

  ليسوتو    
  حدة يف جنيف، متدربة داخلية، البعثة الدائمة لليسوتو لدى األمم املتمازوفاالسيدة مفو 

  مصر    
  ، مديرة شعبة العالقات الدولية، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتالسعدينالسيدة نرمني 
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  ، مديرة ختطيط االتصاالت، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتعريضهالسيدة كريستني 
  ف، مستشار، البعثة الدائمة ملصر لدى األمم املتحدة يف جنيحسنالسيد ياسر 

  اهلند    
  ، مديرة، إدارة تكنولوجيا املعلومات، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتبانديالسيدة توليكا 

  ، سكرتري ثان، البعثة الدائمة للهندشاكراباريتالسيدة نابانيتا 

  هنغاريا    
  ، سفري، البعثة الدائمة هلنغاريا لدى األمم املتحدة يف جنيفديكاينالسيد أندراس 

  ، رئيس وحدة، وزارة التنمية الوطنيةلينغييلبيتر السيد 
  ، سكرتري أول، البعثة الدائمة هلنغاريا لدى األمم املتحدة يف جنيفراتاكايالسيد بالزاس 
الدولـة لالتـصاالت    ، مستشار أقدم، وزارة التنمية الوطنية، أمانـة         إرينييالسيد إستفان   
  وسائط اإلعالماملعلوماتية و

  ، سكرتري ثالث، البعثة الدائمة هلنغاريا لدى األمم املتحدة يف جنيف يبوسزتاالسيد ديفيد 
  ، مستشار خاص، البعثة الدائمة هلنغاريا لدى األمم املتحدة يف جنيفميجورالسيد بيتر 

  الواليات املتحدة األمريكية    
  يف جنيف، سكرتري أول، البعثة الدائمة للواليات املتحدة لدى األمم املتحدة رايليالسيد كريغ 

  اليونان    
  ، وزير مستشار، البعثة الدائمة لليونان لدى األمم املتحدة يف جنيفباباداتوسالسيد جورج 

  املشاركون املدعوون    

  :أوساط األعمال    
  MCADE LLC، املسؤول التنفيذي األول، شركة كادالسيدة مارلني 
 ١٤حـىت   (، الـسويد    Netnod، مدير، البحوث والتطوير، منظمة      فالتسترومالسيد باتريك   
  ) ، السويدCisco Systemsمهندس استشاري بارز، شركة : ٢٠١٢يناير /كانون الثاين

أفريقيـا جنـوب الـصحراء       (WITSA، نائب رئيس، مؤسـسة      أولوفويهالسيد جيمسون   
  ، نيجرييا )الكربى
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  Telefónica S.A، مدير شؤون السياسة العامة، شركة ستكالسيد كريستوف 
  Verizon، مديرة تنفيذية، السياسات العاملية لإلنترنت، شركة سواينهارت السيدة ترييسا

  :اجملتمع املدين    
علـى  املعلومـايت   ، زميل أحباث أقدم وأستاذ، معهد دراسة تأثري املزاج          أيزوالسيد إيزومي   

  Tama جامعة ،Kumon، مركز )InfoSocinomics(االجتماعي السلوك 
   تنفيذية، رابطة االتصاالت التقدمية، مديرةإسترهويزنالسيدة أنرييت 
  Aarhus، أستاذ، قسم علوم وسائط اإلعالم واملعلومات، جامعة كالينواتشرالسيد ولفغانغ 
  Getúlio Vargas، مديرة مشاريع وباحثة، مركز التكنولوجيا واجملتمع، مؤسسة ماسييلالسيدة ماريليا 

تكنولوجيا املعلومات مـن أجـل      ، مدير تنفيذي، منظمة تسخري      سنغالسيد بارميندرجيت   
  )IT for Change(التغيري 

  :األوساط التقنية واألكادميية    
  ، مديرة، شؤون السياسات العامة، جمتمع املعلوماتبوماليرالسيدة كونستانس 

  ، مستشارة يف شؤون إدارة اإلنترنتديكنسونالسيدة سامانثا 
، مؤسسة اإلنترنت إلسناد    )األوسطالشرق  (، مدير، العالقات اإلقليمية     عصمتالسيد باهر   

  األمساء واألرقام، القاهرة، مصر 
  ) Netnod) Autonomica، رئيس شؤون التوعية واالتصال، منظمة نيمبونوالسيد نوراين 

املكـسيك  -، مدير عـام، مركـز معلومـات الـشبكات         غاراي-روبلزالسيد أوسكار   
)NIC Mexico(     ؛ جملس اإلدارة، منظمةLACNIC)  قليمي لربتوكـول اإلنترنـت     السجل اإل

  )ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  :املنظمات احلكومية الدولية    
  االحتاد الدويل لالتصاالت

  ، شعبة االستراتيجيات املؤسسيةمالورالسيد بريتام 
  ، شعبة االستراتيجيات املؤسسيةبوندرالسيد ياروسالو 

  يات املؤسسية، شعبة االستراتيجفاليونياالسيدة رجيينا 
  ، حمللة شؤون السياسات والشؤون القانونيةكيمالسيدة يزنغتلي 

  ، متدرب داخليتريفلّيبليز -السيد جان
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  )مشاركة عن بعد(، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
  ، أخصائي برامج، شعبة جمتمعات املعرفة، قطاع االتصاالت واملعلوماتواشولزالسيد سيدريك 

  ، خبري معاون، شعبة جمتمعات املعرفة، قطاع االتصاالت واملعلوماتبيكالّي أندريا السيد
  ، متدربة داخلية، مكتب اتصال جنيفلوتشيالسيدة ميشول 

  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  ، رئيس، قسم املنظمات والشراكات احلكومية الدولية، إدارة العالقات اخلارجيةبراديلالسيد جو 

  ، موظفة برامج، إدارة العالقات اخلارجيةفيغاماريسول إغليسياس السيدة 
، خبري استشاري، قسم املنظمات والشراكات احلكومية الدوليـة، إدارة          أوادهالسيد فيكتور   

  العالقات اخلارجية

  شخصيات أخرى    

  مجعية اإلنترنت    
  ، نائب الرئيس، شؤون السياسة العامةكومرالسيد ماركوس 

للجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، السيد فورتونـاتو          ممثلة رئيس ا      
  بينيا  الدي

  ، سكرتري أول، البعثة الدائمة للفلبني لدى األمم املتحدةِتهالسيدة إليزابث 

  أمانة منتدى إدارة اإلنترنت    
  ، مدير الربامج والتكنولوجياماسانغوالسيد تشنجتاي 
  خبرية استشارية، باديالسيدة فارزانه 

        


