
متثلت إحدى النتائج الرئيسية للقمة العاملية جملتمع املعلومات يف إنشاء منتدى إدارة اإلنرتنت 
)IGF( وعملية التعاون املعزز بشأن قضايا اإلدارة. ومت االعرتاف عموماً هباتني النتيجتني كعمليتني 

منفصلتني.1

أقرت الفقرة 69 من برنامج عمل تونس )2005( احلاجة إىل التعاون املعزز “لتمكني احلكومات من 
أن تنفذ أدوارها وتضطلع مبسؤولياهتا على قدم املساواة، يف مسائل السياسة العامة الدولية املتعلقة 

باإلنرتنت، ولكن ليس يف الشؤون اليومية التقنية والتشغيلية اليت ال تؤثر على مسائل السياسة العامة 
الدولية” ]التأكيد مضاف[.

وتنص الفقرة 71 من برنامج عمل تونس أيضاً على “العملية اإلجرائية املؤدية إىل التعاونية املعززة 
واليت سيبدأُها األمني العام لألمم املتحدة مبشاركة مجيع املنظمات ذات الصلة بنهاية الربع األول 

من عام 2006 سوف تشمل مشاركة مجيع أصحاب املصلحة، كل حسب دوره، وستتحرك بأسرع 
ما ميكن وفقاً لإلجراءات القانونية وستستجيب للمبتكرات يف هذا اجملال. وينبغي للمنظمات ذات 

الصلة أن تبدأ عملية إجرائية حنو التعاونية املعززة تضم مجيع أصحاب املصلحة، بأسرع ما ميكن 
وحبيث تستجيب للمبتكرات يف هذا امليدان. وسيطلب من هذه املنظمات ذاهتا أن تقدم تقارير أداء 

سنوية” ]التأكيد مضاف[.

وتواصلت املناقشات بشأن تنفيذ عملية التعاون املعزز يف خمتلف احملافل على مدى السنوات القليلة 
املاضية2 مع إيالء اهتمام خاص للقضايا التالية:

عملية التعاون المعزز

أقرت الفقرة 69 من 
برنامج عمل تونس 
)2005( احلاجة إىل 
التعاون املعزز.
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1  يقر القرار 102 ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2010 “ بالفقرتني 71 و78 أ ( من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات فيما 

   خيص عملية التعاونية املعززة بشأن إدارة اإلنرتنت وإنشاء منتدى إدارة اإلنرتنت كعمليتني منفصلتني متامًا”. 
2  مثالً يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية )CSTD(، االحتاد الدويل لالتصاالت. 



الدور الذي تضطلع به خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة وطبيعة التعاون فيما   أ ( 
بينهم يف إطار التنفيذ. وظل دور احلكومات إزاء أصحاب املصلحة اآلخرين 

مسألة موضع تركيز كبري. وهناك رأي مفاده أن عملية التعاون املعزز اليت تضم 
مجيع أصحاب املصلحة، كل حبسب دوره، هي إقرار بضرورة أن يعرتف مجيع 

أصحاب املصلحة بالدور املستمر لكل منهم. وهناك رأي آخر يفيد وجود 
تأكيد حمدد على احلكومات يف احلاجة املعلنة للتعاون املعزز على النحو املعرف 

يف الفقرة 69 من برنامج عمل تونس.

الوضع احلايل للتنفيذ وتفاوت اآلراء بشأن مقدار التقدم احملرز بشأن هذه املسألة  ب( 
منذ 2005 وبعض اآلراء اليت تفيد أن العملية املشار إليها يف برنامج عمل تونس 

ال تزال يف مراحلها األوىل، وإشارة البعض إىل أن قدراً كبرياً من التعاون املعزز 
جيري فعاًل بدرجات متفاوتة بني املنظمات ومن خالل املنتديات املختلفة.

مشروع الرأي 6 للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن 
“دعم تفعيل عملية التعاون املعزز” يعيد التأكيد على احلاجة إىل تعزيز التعاون لتمكني احلكومات 

من وضع السياسات العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة على 
النحو املبني يف الفقرة 69 من برنامج عمل تونس ويدعو مجيع أصحاب املصلحة إىل العمل على 

هذه املسائل.

إخالء مسؤولية
يُقصد هبذه الوثيقة أن تكون ورقة معلومات عامة للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت لعام 2013 من أجل دعم وسائل اإلعالم 
يف إعداد تقاريرها. وينبغي أال تعترب وثيقة رمسية للمؤمتر. وللحصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال من خالل عنوان الربيد 

.pressinfo@itu.int :اإللكرتوين
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