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 2013إكتوبر  8 بتاريخي ااألوروغو، في و حول مستقبل التعاون في مجال االنترنيتيبيان مونتيفيد
 
 

و في األوروغواي إلنترنيت في مونتيفيديشبكة اإلتقى رؤساء المنظمات المسؤولة عن تنسيق البنى التحتية التقنية ل
 ترنيت. ة في مستقبل اإلنؤثرلمشاكل الحالية الملتدارس ا

 
ة األجتماعية واإلقتصادية في في التنمي فوائد كثيرة وأساسية في تحقيقالعالمية  الويب شبكةنترنيت واإلهمت لقد سا

ألجل المصلحة العامة من خالل آليات فريدة من نوعها وضعت ألجل متهما وكَ نشاؤهما وحَ تم إ حيثء العالم. كل أنحا
.  كان له أثراً جوهرياً في نجاح كل منهم الذيونترنيت المتعددين في مجال األ صحاب المصالحالتعاون العالمي أل

ألجل  ،الحاجة الواضحة لتعزيز تلك اآلليات وتطويرها بصورة مستمرة وبطرق جوهرية بحق ولقد ناقش الرؤساء
 معالجة األمور الطارئة التي يواجهها أصحاب المصالح في مجال اإلنترنيت.

 
 :وفي هذا السياق

على المستوى الوطني.  من تجزئتهاوحّذروا  وبصورة متماسكة عالمياً  نترنيتعّززوا أهمية إدارة اإل -
ما ُكشف عنه مؤخراً  قناعة مستخدمي اإلنترنيت عالمياً بسبب تقويض ثقة ووعبّروا عن قلقهم الشديد إزاء 

 من إنتشار الرصد والمراقبة عبرها.
 

إلنترنيت وأتفقوا على تحفيز الجهود المبذولة وكمة اوا الحاجة الى جهود مستمرة لمعالجة تحديات حَ وحّدد -
المتعددين في مجال  لتعاون العالمي بين أصحاب المصلحةبإتجاه تطوير اعلى مستوى المجتمعات 

 األنترنيت. 
 

) ICANN(ة لألسماء واالرقام المخصصّ  عمل ومهام مؤسسة األنترنيتودعوا الى األسراع في عولمة  -
) نحو خلق بيئة يتشارك فيها جميع أصحاب المصلحة المعنيين  IANA(ةإلنترنيت المخصصّ أرقام اوهيئة 

 على قدم المساواة.  جميع الحكومات، بضمنهمو
 

قاء على قمة ألجل اإلب )IPv6بروتوكول االنترنيت السادس ( الى العمل وفق ودعوا أيضاً الى االنتقال -
نبغي على المجهّزين توفيرخدمة  مضمون محدد لإلنترنيت ي ضمنو على الصعيد العالمي.األولويات 

 هذه الخدمة ونتك وذلك لكي )IPv6) والسادس (IPv4الرابع ( ي اإلنترنيتبروتوكوللكال  اً االنترنيت وفق
 قابلة للوصول وبشكل كامل الى االنترنيت العالمية.

 
 لمركز االفريقي لمعلومات الشبكةلآديل أ. أكبلوكان، الرئيس التنفيذي 

AfriNIC (African – NIC   Network Information Center              
 

 جون أ. كوران ، الرئيس التنفيذي للمسجل األميركي ألرقام اإلنترنيت            
           ARIN (American Registry for Internet Numbers    

 
    هاديآسيا والمحيط ال بول ولسون ، المدير العام لمركز معلومات شبكة            

            APNIC (Asia – Pacific Network Information Center 
 

 روس هوسلي، رئيس مجلس إدارة مجلس تشييد اإلنترنيت             
           IAB (Internet Architecture Board)  

 
 رقام المخصصفادي ِشهادي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة األنترنيت لألسماء واأل            

            (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ICANN 
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 جاري أركو ، رئيس لجنة فريق عمل هندسة االنترنيت            
          (Internet Engineering Task Force)   IETF  
 

 ذي لمجتمع األنترنيت لين سانت آمور ، الرئيس والمدير التنفي          
    ISOC (Internet Society)                      

 
 راؤول إيجيبيريا ، المدير التنفيذي لسجل عناوين أميركا الالتينية ومنطقة الكاريبي          
         LACNIC (Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry) 
 

 ك ، مدير األدارة لمركز تنسيق الشبكات األوربية لبروتوكوالت االنترنيت أكسيل باولي         
    RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre)        
 

 W3C (World Wide Web Consortium)جيف جايف، المدير التنفيذي إلتحاد شبكة الويب العالمية         
 
  
 
  

 


