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 خدمة فيأداة فعالة أصبحت أيضاً و.... المعولم لعالمنا الفقري العمود اإلنترنتشبكة  أصبحت لقد"  
 نقلمن خالل تسھيل  سيما الو اإلنسان، وحقوق والتنمية واألمن السالم لتعزيز ةة األمم المتحدرسال

  ."والمعرفة المعلومات
  

االنتشار العالمي  ضمان على يساعد منتدى توفير خالل من" الفرصةھذه  المتحدة األمم تبنت  
 استخدامھا يةوكيف نت،اإلنتر تتيحھا التي الفرصتعظيم  كيفيةحول  مشترك فھم تطوير ويستطيع . إلنترنتل

  ."والتحديات للمخاطر التصديو والشعوب األممجميع  لصالح
  

 اإلنترنت إلدارة الثاني المنتدى مخاطباً مون كي بان
  )2007 البرازيل، جانيرو، دي ريو(

  
 نسيج في خاصةو والتعليم، والصحة التجارة في ثورةالماضية  القليلة السنوات في اإلنترنت أحدثت"  
 منذ نسبياً القصيرة الزمنية الفترة في ابد مما بكثير أكبر الكامنة إمكانياتھالكن و . اإلنساني والتبادلل التواص
 ممن إبداعاً قلال يمكن أن نكون أ حياتنا، في وجودھا وحماية وتعزيزاإلنترنت  حوكمة ونحن في . نشأتھا

 تقليدية بطريقة بذلك القيام يعني ال ھذا نولك ،حوكمة اإلنترنت إلى حاجة ھناك أن الواضح ومن . ابتكروھا
  ".بعيد كل البعد عن التقليدي ذاته حد في ھو لشيء�

  
  اإلنترنت بحوكمة المعني العالمي المنتدى مخاطباً عنان كوفي

 )2004 مارس/آذار 24 نيويورك،(
  
  



  وتقدير شكر
  

الدوليين المتخصصين في ء اربالخ منون المستقلين مستشاريال من عدد الدراسة ھذه في ساھم لقد  
 واالجتماعية االقتصادية اللجنة بينھا من عدة، جھات من الخبراء من عدد إلى إضافة ،قضايا حوكمة اإلنترنت

 الدولي واالتحاد ،)ICANN( آيكان -  المخصصة واألرقام ألسماءل اإلنترنت ةھيئو ،)اإلسكوا( آسيا لغربي
 العمل فريق من خبراء به قام الذي األقران استعراض من اسةالدر استفادت ذلك، على وعالوة . لالتصاالت

 خبراء من عدد وكذلك العربية، الدول جامعةالتابع ل )AWGDNII( اإلنترنت وشؤون النطاقات ألسماء العربي
 .حوكمة اإلنترنت

 
 أصحاب من كبيرة مجموعة نظر وجھات الدراسة ھذه في الواردةووجھات النظر  اآلراء تعكس  
 اآلراء بھذه اإلحاطة إلى سعينا وقد . المتضاربة وأحياناً المتمايزة واالتجاھات المنظورات ذوي المصالح
 يصادقوا أو الوثيقة ھذه في الواردة النقاطكافة  على المساھمين جميع بالضرورة يتفق لن ولكن المتباينة،
 نظراً ذلك، ومع . الدقة من ممكن قدر بأكبر منھم واالقتباس المساھمين إلى لإلشارة جھدنا بذلنا كذلك . عليھا
 وفي . إليھما واإلشارة رأي أو فكرة كل اقتباس باإلمكان يكن لم واآلراء، األفكار وتعدد الموضوعات لطبيعة
 أو المخصصة، واألرقام ألسماءل اإلنترنت ھيئة أو اإلسكوا، من أعاله، المساھمين من أياً فإن الصدد، ھذا

 تشويه أو تفسير سوء أو أخطاء أية عن مسؤوالً ليس العربية، الدول جامعة أو ت،لالتصاال الدولي االتحاد
 ھذه في الواردة واالستنتاجات والتفسيرات النظر وجھات تعبر وال . المرفقة اآلراء أو المعلومات من أي في

 التي تالمدخال عن أو المخصصة واألرقام سماءلأل اإلنترنت ةھيئ نظر وجھات عن بالضرورة الوثيقة
  .بھا اإلسكوا زودت

 
 من رأي أي عن حال بأي تعبر ال الوثيقة ھذه في المواد عرض وطريقة المستعملة التسميات إن  
 أي سلطات أو منطقة أو مدينة أو أراضٍ أو بلد ألي القانوني الوضع بشأن المتحدة لألمم العامة األمانة جانب
  .تخومھا أو حدودھا تعيين بشأن أو منھا،
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  ديرتص
  

 الماليين إلى والمعلومات والبيانات والفيديو الصوت وصليو العالم غطييل حالياً اإلنترنتيتسع نطاق   
 الصعيد على العامة السياسات مناقشة حيث من القرار يعنصا انتباه جذبت قدف لذلك، ونتيجة . الناس من

 وآثارھا المستدامة، البشرية تنميةال مجال في اإلنترنت به تضطلع الذي الحاسم الدور دفعوي . العالمي
 وللمجتمع . على أرض الواقع اإلنترنتالتساؤل حول من يحكم إلى  جداً، الھامة واالقتصادية االجتماعية
 أمن تكفل أن شأنھا منقائمة على المشاركة و شاملة حوكمة نماذج تطوير في مشتركة مصلحة العالمي
  .وتطورھا اإلنترنت

 
 العالمية القمة في الصدارة مكان في اإلنترنت على الدولي المجتمع يعلقھا لتيا األھمية تحلّ وقد  
 حين وفي . 2005 عام تونس وفي 2003 عام جنيف في مرحلتين، على عقدت التي المعلومات، لمجتمع
 تخُللم  العامة، للسياسات الدولية النقاشات صلب في اإلنترنت المعلومات لمجتمع العالمية القمة وضعت

  .حالياً الموجودة حوكمةال ھياكل عنعزلة واالستبعاد بال شعرت التي النامية البلداننقاشات من إحباط أبدته ال
 ترتيبات أية بشأن والتوقعات اآلراء عن والتعبير النقاشات في المشاركة ألھمية مدركة البلدان ھذه وأصبحت

  .مراًمست 2003 عام في بدأ الذي الجدل ھذا زال وما . )1(حوكمةلل
 

 اإلسكوا عكفت اإلنترنت، حوكمةب المتعلقة قضاياال بشأن هونضوجالجدل العالمي  ظھور أعقاب فيو  
 تحليلياً وصفاً الدراسة ھذه وتقدم . المجال ھذا في العربية للمنطقة دليل إنشاء بھدف الدراسة ھذه على

 للنقاش، الرئيسية قضاياال بالتفصيل ولوتتنا . المعنية األطراف ودور اإلنترنت ةحوكمل الحالية للترتيبات
 التي التحديات على الضوء الدراسة تسلط ذلك، إلى وباإلضافة . للمنطقة بالنسبة أھمية األكثر على وتركز
 . وتوحيده العربية لبلدانا موقف عزيزتل توصيات وتقدم ،قضاياال بھذه يتعلق فيما العربية المنطقة تواجه

 الدول جامعة فيتساعد فريق العمل العربي ألسماء النطاقات وشؤون اإلنترنت  أن الدراسة ھذهمن  ؤملوي�
أمام المنطقة العربية  الطريق الدراسة وستمھد . المشتركة النظر وجھات يستمزج رأي صياغة على العربية

 مصر، في 2009 نوفمبر/الثاني تشرين في يعقد أن المقرر من الذي المقبل، (IGF) اإلنترنت إدارة منتدىإلى 
  .الالحقة للمنتديات وكذلك

                                                            
  )1(M. Krummer, “Internet governance and the need for an inclusive multi-stakeholder dialogue”, which is available at: 

                                                                .                                           http://www.oecd.org/dataoecd/60/53/37985809.pdf  
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سماء النطاقات وشؤون ألفريق العمل العربي 
 نترنتاإل

AWGDNII Arab Working Group on Domain Names and 
Internet Issues 

 WGIG Working Group on Internet Governanceنتنترة اإلحوكمفريق العمل المعني ب

 IRTF The Internet Research Task Forceأبحاث اإلنترنتة عمل فرق

 IETF Internet Engineering Task Forceنترنتھندسة اإل ة عملفرق
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  )تابع(المصطلحات قائمة 
 

االتحاد الدولي  -قطاع تنمية االتصاالت 
 لالتصاالت 

ITTU-D International Telecommunication Union-
Development Sector 

 والالسلكية السلكية االتصاالتجمعية تقييس 
 )لالتصاالت الدولي لالتحاد ةالتابع(

WTSA World Telecommunication Standardization 
Assembly 

 WSIS World Summit on the Information Societyالقمة العالمية لمجتمع المعلومات

 SSAC Security and Stability Advisory Committeeاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

 UNCTAD United Nations Conference on Trade andمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
Development 

التصاالت لمجلس الوزراء العرب 
 والمعلومات

ATICM Arab Telecommunications and Information 
Council of Ministers 

 IAB Internet Architecture Board نترنتمجلس ھندسة اإل

 IRSG The Internet Research Steering Groupالمجموعة التوجيھية ألبحاث اإلنترنت

 IESG The Internet Engineering Steering Groupالمجموعة التوجيھية لھندسة اإلنترنت

المجموعة العاملة على األبجدية العربية في 
 أسماء نطاقات اإلنترنت

ASIWG Arabic Script IDN Working Group 

 DAC Digital Arabic Content المحتوى الرقمي العربي

 WTPF World Telecommunication Policy Forumالمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت

 MOU Memorandum of Understanding مذكرة تفاھم

 الطوارئ حاالت في للتصرف وطنية فرق
 الحاسوبية

CERT Computer Emergency Response Team 

 NITC National Information Technology Centreالمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات

اإلدارة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

NTIA National Telecommunications and Information 
Administration 

 ة األوروبية لبروتوكولشبكالمركز تنسيق 
 نترنت اإل

RIPE NCC Réseaux IP Européens Network Coordination 
Centre 

 APNIC Asia Pacific Network Information Centreئمركز معلومات شبكة آسيا والمحيط الھاد

 AFRINIC African Network Information Centreمركز معلومات شبكة أفريقيا

كا الالتينية يمرعناوين اإلنترنت أل لتسجي
 بحر الكاريبيالو

LACNIC Latin American and Caribbean Internet 
Addresses Registry 

 ISP Internet Service Provider نترنتمزود خدمات اإل
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  )تابع(المصطلحات قائمة 
 

 IRCAM Royal Institute of the Amazigh Cultureالمعھد الملكي للثقافة األمازيغية

 IGF Internet Governance Forum نترنتمنتدى إدارة اإل

 EAIGF East Africa Internet Governance Forumفريقياأق منتدى إدارة اإلنترنت لشر

سيا والمحيط االقتصادي آل منتدى التعاون
 ئالھاد

APEF Asia Pacific Economic Forum 

النطاقات  لمشغلي الھادئ والمحيط آسيا منظمة
 العليا

APTLD  Asia Pacific Top Level Domain Association 

 GNSO Generic Names Supporting Organizationباألسماء العامة المنظمة المساندة الخاصة

 ASO Address Supporting Organizationاإلنترنت عناويندعم منظمة 

 ccNSO Country-code Names Supporting Organizationالبلدان رموزمنظمة المساندة ألسماء ال

 NRO Number Resource Organizationالمتعلقة بأرقام اإلنترنتمنظمة الموارد 

 CIR Critical Internet Resourcesالھامة/نترنت الحرجةموارد اإل

 gTLD Generic Top Level Domain نطاق عام عالي المستوى

 TLD Top Level Domain علوينطاق 

 IDN Internationalized Domain Nameدولةمنترنت النطاقات اإلأسماء 

 ccTLD Country Code Top Level Domain علوي نطاق

 DNS Domain Name System نظام أسماء النطاقات

 ADNS Arabic Domain Names Systemنظام أسماء النطاقات العربية

 المعلومات لتبادل الموحد األمريكي النظام
 أسكي

ASCII American Standard Code for Information 
Interchange 

 IXP Internet Exchange Point نتنترنقاط تبادل اإل

 ICANN Internet Corporation for Assigned Names andسماء واألرقام المخصصةألنترنت لھيئة اإل
Numbers 

 IANA Internet Assigned Numbers Authorityالمخصصة نترنتأرقام اإلسلطة 

 DARPA Defence Advanced Research Projects Agencyوكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة

 
  



 

  مقدمة
  

 وتحسين الفقر على القضاء في مساھمتھا إمكان بسبب واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا أصبحت 
 الصعيد على القرار صنع ھيئات مختلف أعمال جدول في قصوى أولوية النامية، البلدان في المواطنين حياة

 كانون في الصادر ،56/183 لألمم المتحدة العامة الجمعية قرار روفّ ،تجاهاال لھذا استجابةو . الدولي
 المطروحة القضاياكافة  مناقشة أجل من المعلومات لمجتمع العالمية للقمةمعتمد لا اإلطار ،2002 يناير/الثاني

  .)2(ذات العالقة
 

 عام جنيف في تعقد التي المعلومات لمجتمع العالمية القمة من األولى المرحلة أن من الرغم وعلى  
، تُركت بال حلول ارة للجدلثالقضايا األكثر إ أن إالّ ،)3(عمل وخطة مبادئ إعالن على باتفاق انتھت 2003
 .قضايا المتعلقة بالتمويلالو اإلنترنتقضايا حوكمة  ذلك في بما
 

 يفھا،تعر حتى أو اإلنترنت حوكمة مستقبل بشأن اتفاق إلى التوصل في 2003 عام قمة فشلت وعندما  
 . التقدم كيفية بشأن أفكار إلى للتوصل (WGIG) اإلنترنت ةحوكمب المعني العامل المتحدة األمم فريق تشكيل تم

 لتوضيح اإلنترنت ةحوكمب المعني العمل فريق إنشاء بمھمة المتحدة لألمم العام لألمين القمة ھذه وعھدت
 تونس في عقدت التي المعلومات، لمجتمع العالمية القمة من الثانية المرحلة قبل تقرير وتقديم العالقةقضايا ال
  .2005 عام في
 

 في دولي توافق وجود من الرغم علىنه أل نظراً ساخن عالمي جدل إلى اإلنترنت ةقضايا حوكم أدت  
 نالبلدا من كثير يشعر التيو الحالية، ةحوكمال ھياكلفإنه ال يوجد اتفاق على  ،قضاياال ھذه أھمية بشأن اآلراء
  .عنھا مستبعد أنهب النامية

 
بشأن  تونس عمل برنامجتم اعتماد  ،2005 عام تونس في عقدت التي القمة من الثانية المرحلة وفي  
 أصحاب به يقوم لحوار جديد منتدى بعقد المتحدة لألمم العام األمين إلى طلباً تضمن الذي المعلومات مجتمع

 العام، األمين أطلق ذلك،استجابة ل . )4(اإلنترنتحوكمة  مستقبلل العامة السياسة حول المتعددون المصلحة
 وتنتھي 2006 عام من تبدأ سنوات، خمسعلى  تمتد كعملية ،(IGF) اإلنترنت إدارة منتدى عنان، كوفي

 سياسة مبادئ حول العالمي الحوار نطاق لتوسيع المجال وإتاحة تيسير إلى تھدفو ،2010 عام نھايةب
 لمناقشة منتدى أنه على اإلنترنت إدارة منتدى مھمة حددت وقد. وشاملة مفتوحة ليةعم من خالل اإلنترنت

 واستقرارھا وأمنھا ومتانتھا استدامتھا لتعزيز اإلنترنت ةحوكمل العامة بالسياسة المتعلقة قضاياال أھم
  .ولتطويرھا

  
 تنطوي الذي التعقيد لىإ بالنظر اإلنترنت القضايا المتعلقة بحوكمة وإدارة ونقاش تحليل يصعبو  
 للمشاورات ووفقاً . الحل من جزءاً تكون قد التي الفاعلة الجھات تتبناھا التي المختلفة طروحاتوال عليه،

                                                            
: على متاح ،سينفي جلستھا السادسة والخم العمومية الجمعية تبنته الذي المعلومات لمجتمع العالمية بالقمة المتعلق القرار  )2(  

/background/resolutions/56_183_unga_2002.pdf http://www.itu.int/wsis/docs.  

 http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html :على متاح جنيف عمل وبرنامج مبادئ إعالن )3(  

 .http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.htmlو

 . http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html :على متاح لوماتالمع مجتمعبشأن  تونس عمل برنامج) 4(  
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رئيسية  مجاالت خمسة إلى اإلنترنت ةقضايا حوكم صنفت اإلنترنت، إدارة منتدىالتي تجري في إطار 
  .األمن) ھ( االنفتاح؛) د( التنوع؛) ج( النفاذ؛) ب( جة؛الحر اإلنترنت موارد) أ( :)5(ھي ،عامةال سياسةلل
  

 عملية ذلك في بما اإلنترنت، قضايا حوكمةب المتعلقة قشاتانمال في النامية البلدان مساھمات زالت ال  
 البلدان تشارك عندما وحتى . اآلن حتى نسبياً محدودة ،)آيكان( المخصصة واألرقام ألسماءل اإلنترنتھيئة 
 أوسع مجموعة تشمل وال الحكومة عن ممثلين على المشاركة تقتصر ما غالباً االجتماعات، تلك في النامية
   العمليةعلى دراية كافية بتلك  تليس النامية البلدان الكثير من أنفي  شك وال . المصلحة أصحاب من
 احتياجاتھا وتبيانمرئياتھا  لتقديم قيمة فرصاً البلدان ھذه فقدت ھنا ومن فيھا، فعاليةب المشاركة بوسائل وال
  .العالمية الساحة على

 
الفرص و المشتركة للتحديات أفضل فھم توفير) أ: (يلي ما إلى األول المقام في الدراسة ھذه تھدفو  

 التصدي على العربية البلدان قدرات بناء) ب( العربية؛ المنطقة منظور من اإلنترنتالمتاحة المتعلقة بحوكمة 
 على احتياجاتھا وتبيان نظرھا وجھات تقديمل فرصال اغتنام من العربية البلدان تمكين) ج( ؛التحديات لتلك

 البلدان دور تعزيز) د( اإلنترنت؛ ةحوكمل العالمية لسياسةلاألمثل  ھيكلال صياغة وبالتالي العالمية، الساحة
  .العالمي اإلنترنت مجتمع في فعاالً طرفاً منھا كل ليكون العربية

 
 قضاياال من مختارة مجموعة من والمواقف اآلراء صياغة على الدراسة ساعدت ذلك، على ةعالو  
 إدارة لمنتدى الرابع لالجتماع التحضيرية األعمال من كجزء عربي، منظور من اإلنترنت حوكمةب المتعلقة

 . 2009 مبرنوف/الثاني تشرين 18إلى  15 من بمصر، الشيخ، شرم في يعقد أن المقرر من الذي اإلنترنت،
 لألسماء اإلنترنتھيئة ل المشترك المشروع اتفاق انقضاء تاريخ من ونصف شھر بعد االجتماع ھذا وسيعقد
 ھذا ويشكل). األول المرفق نظرا( األمريكية المتحدة الواليات حكومة مع )آيكان( المخصصة واألرقام
المستمرة منذ  للمساھمة فرص أخرى، ميةنا مناطقكما ل العربية، للمنطقة ستتاح إذ ،محطة ھامة االجتماع
 اإلستراتيجية األھداف أفضل بشكل يخدم ما اإلنترنت، ةحوكمل حديثاً الناشئة البديلة ترتيباتال فيالبداية 
 .العربي المعلومات لمجتمع

 
قضايا ال تناول قبل اإلنترنتلمحة عامة عن المناقشات الجارية حول حوكمة  الدراسة ھذه وتقدم  
 والنفاذ الحرجة اإلنترنت موارد: وھي العربية، المنطقة لبلدان خاصة أھمية لھا التيو األولوية ذات المحددة
من شأنھا  رئيسية مبادرات إلطالق العربية للمنطقة التوصيات من مجموعة الدراسة تقدم وأخيراً، . والتنوع
  .رنتاإلنت ةحوكمب يتعلق فيما العالمي المجتمعوضع المنطقة في قلب  تعزيز

  

                                                            
 يالثان االجتماع في والحقاً، . واألمن واالنفتاح والتنوع النفاذ: ھي محاور، بأربعة البداية في اإلنترنت إدارة منتدى أطلق) 5(  

 .الحرجة اإلنترنت موارد إضافة على اتفق جانيرو، دي ريو في
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 عامة نظرة: اإلنترنت حوكمة  -أوالً
  

  لمجتمع العالمية القمة من - التاريخية والخلفية التطور  -ألف
 اإلنترنت إدارة منتدى إلى المعلومات

 
 من القدرات من واسعة مجموعةاالثنتين  مرحلتيھا في المعلومات لمجتمع العالمية القمة أشركت  
 ووسائل المتحدة األمم ووكاالت دولية ومنظمات مدني مجتمع ظماتومن المستوى رفيعي حكوميين ممثلين
  .)6(الخاص والقطاع اإلعالم

 
 باإلرادة واضح بيان إصدار ،2003 عام جنيف في انعقدت التي األولى المرحلة من الھدف كانو  
 يعكس منصف معلومات لمجتمع الجوھرية األسس وضع أجل من ملموسة خطوات واتخاذ السياسية

 أھم إحدى بوصفھا اإلنترنت ةحوكم برزت األولى، المرحلة وخالل . المعنية لألطراف المختلفة لوياتاألو
 بأخرى أو بطريقة يتعلق المعلومات لمجتمع العالمية القمة مسائل أكثر أن تبين الجوھر، حيث فمن . قضاياال
 والقانونية االقتصادية- واالجتماعية والتنموية التقنية الجوانب من متنوعة مجموعة خالل من اإلنترنت ةحوكمب

 ويورد . )7(عمل وخطة مبادئ إعالن على اتفاق المرحلة ھذه عن ونجم . عليھا المترتبة واآلثار والسياسية
 .اإلنترنت ةحوكمب المتعلقة الرئيسية المعلومات لمجتمع العالمية القمة مبادئ 1 اإلطار

  
 المعني العامل المتحدة األمم فريق أنشئ المعلومات، لمجتمع العالمية القمة من األولى للمرحلة ونتيجة  

 لمجتمع العالمية القمة من الثانية المرحلة في للعمل اقتراحات وتقديم إعدادومھمته  اإلنترنت حوكمةب
 الفريق وأصدر . اإلنترنت ةحوكمل به العمل يمكن تعريف واعتماد ،2005 تونس في عقدت التي المعلومات،

 الحكومات جانب من وتطبيق، تطوير" أنھا على اإلنترنت إدارة معر�فاً ،2005 يونيو/زيرانح في تقريره
 اتخاذ وإجراءات واألعراف والقواعد والمعايير للمبادئ دوره، بحسب كل المدني، والمجتمع الخاص والقطاع
  .)8("واستعمالھا اإلنترنت تطور شكل تحدد التي المشتركة البرامج ووضع القرارات

  
 التي العمل خطة تطبيق المعلومات لمجتمع العالمية القمة من الثانية المرحلة خالل الھدف كانو  
 تحديات لمواجھة الالزمة التمويل آليات توفير بشأن اآلراء في توافق إلى والتوصل جنيف في اعتمدت
. وتونس جنيفرحلتي م نتائج وتنفيذ اإلنترنت، حوكمةو التنمية، أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 في عليھا االتفاق تم التي المبادئ على جديد من التأكيد تونس مرحلة أعادت اإلنترنت، ةحوكمب يتعلق وفيما
 ذات العامة السياسة مسائل وحددت اإلنترنت، ةحوكمل به العمل يمكن الذي التعريف واعتمدت جنيف،

  .اإلنترنت ةحوكمب المعني العامل الفريق تقرير أبرزھا قد كان التي" القصوى األولوية"
  

 إلىليس من السھل التوصل  بھا، المتصلة قضاياوال اإلنترنت ةالمناقشات حول حوكم لتشعب ونظراً  
 النظر ووجھات التقنية االعتبارات مراعاة مع والخاص، العام القطاعين مصالح بينجمع ي اآلراء في توافق

إدراتھا والجھة المعنية بھذه  وطريقة موثوق، مستقر وسيطك اإلنترنت على الحفاظ سبل حولالمتضاربة 
 .اإلدارة

                                                            
 .  http://www.itu.int/wsis/basic/about.html:على متاحة العالمية للقمة الكاملة التفاصيل  )6(  

 http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html: لىع التوالي على متاحان جنيف عمل وبرنامج إعالن ) 7(  

 .http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.htmlو

  :على متاح 10 الفقرة) 2005 يونيو/حزيران" (اإلنترنت بإدارة المعني العامل الفريق تقرير" )8(  
http://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.doc.  
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 اإلنترنت ةحوكمب المتعلقة المعلومات لمجتمع العالمية القمة مبادئ  -1 اإلطار
  

 العامة األھداف من عدداً )2003 المعلومات، لمجتمع العالمية القمة( المبادئ إعالن في الواردة المبادئ من العديد حدد  
 العمل توجيه معايير أرسى كما األھداف، ھذه تحقيق في الفاعلة األطراف مختلف ومسؤوليات وأدوار اإلنترنت، ةحوكمل

 : يلي كما ھي المبادئ ھذه . األطراف ھذه بين فيما التعاوني
  

 أعمال جدول في مركزية قضية حوكمتھا تشكل أن وينبغي للعامة، متاحاً عالمياً مرفقاً لتصبح اإلنترنت تطورت لقد"  
 من كاملة وبمشاركة وديمقراطية، وشفافة األطراف متعددة لإلنترنت الدولية اإلدارة تكون أن وينبغي . المعلومات مجتمع

 النفاذ تيسر وأن للموارد، منصفاً توزيعاً تكفل أن ويجب . الدولية والمنظمات المدني والمجتمع الخاص والقطاع الحكومات
  . اللغات تعدد مراعاة مع لإلنترنت، وآمنا تقراًمس تشغيالً تكفل وأن للجميع،

 
 جميع تشمل أن وينبغي سواء، حد على العامة بالسياسات تتعلق وقضايا تقنية قضايا على اإلنترنت ةحوكم تنطوي  
 : أن الصدد ھذا في به المسلم ومن . الصلة ذات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات المصلحة أصحاب

  
 حقوقاً الدول تملك إذ للدول، سيادي حق ھي باإلنترنت المتصلة العامة السياسات قضايا على السياسية السلطة  )أ(  

  باإلنترنت؛ المتصلة الدولية العامة السياسات بقضايا تتعلق ومسؤوليات

 أن وينبغي صادي،واالقت التقني المجالين من كل في اإلنترنت، تطوير في اًھام دوراً يؤدي ظل الخاص القطاع  )ب(  
  الدور؛ بھذا القيام يواصل

 المحلي، المجتمع مستوى على وخاصة باإلنترنت المتعلقة المسائل في ھام بدور أيضاً قام المدني المجتمع  )ج(  
  الدور؛ بھذا القيام يواصل أن وينبغي

 أن وينبغي باإلنترنت لةالمتص العامة السياسات تنسيق تيسير في بدور قامت الحكومية الدولية المنظمات  )د(  
  الدور؛ ھذاب القيام تواصل

 باإلنترنت المتصلة التقنية المعايير تطوير في ھام بدور القيام تواصل أن وينبغي تقوم الدولية المنظمات  )ھ(  
 . الصلة ذات والسياسات

  
 لألمم العام األمين من نطلب نناإ . منسقة بطريقة الدولي الصعيد على اإلنترنت ةحوكمب المتعلقة القضايا تناول وينبغي  
 والنشطة الكاملة للمشاركة آلية إيجاد تكفل وجامعة مفتوحة عملية في اإلنترنت، ةحوكمب معنياً عمل فريق ينشىء أن المتحدة

 والمحافل المنظمات تشمل سواء، حد على والمتقدمة النامية البلدان من المدني والمجتمع الخاص والقطاع الحكومات جانب من
 ةحوكمب تتعلق إجراءات من اتخاذه يلزم ما بشأن للعمل مقترحات وتقديم للتحقق الصلة، ذات والدولية الحكومية الدولية

  ."2005 عام بحلول اإلنترنت
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 كانون 12" (ديدةالج األلفية في عالمي تحد: المعلومات مجتمع بناء - المبادئ إعالن" المعلومات، لمجتمع العالمية القمة: المصدر
 http://www.itu.int/wsis/docss/geneva/official/ dop.html. :على متاحة وھي ،50-48 الفقرات ،)2003 ديسمبر/األول

 
 من المعلومات لمجتمع العالمية مةالق أعمال أثناء اإلنترنتجدل حول حوكمة ال انبثق الواقع، وفي  
الواليات  من اإلنترنت إدارة سلطة من جزء تحويل إلى النامية البلدان من عدد عنھا أعرب التي الحاجة

 ونتيجة. عامة سلعة تعتبر اإلنترنت أن من مستمدة الحاجة وھذه . الدولي المجتمع إلى المتحدة األمريكية
 بوصفه األطراف متعددال التعاون إدارتھا في االعتبار في يؤخذ أن رى،األخ البلدان منظور من يتعين لذلك،

 . والموثوقية االستقرار لضمان ھاماً عنصراً
 

 من أجل تونس عمل برنامج اعتمد المعلومات، لمجتمع العالمية القمة من تونس مرحلةل ةجينتو  
 الدعوة، ھذه على وبناء� . اإلنترنت ةحوكمل جديد منتدى إنشاء إلى الدعوة تضمن الذيو المعلومات، مجتمع
 أي السياسات، بشأن المتعددين المصلحة أصحاب لحوار الجديد المنتدى المتحدة لألمم العام األمين شكّل
ويتناول  المصلحة أصحابويضم جميع  وشفاف ومحايد مفتوحللحوار  كمنبر ،IGF اإلنترنت إدارة منتدى
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 أنه على اإلنترنت إدارة منتدى إلى النظر التقريب وجه على نويمك . اإلنترنت ةحوكمل العامة السياسة
 . اإلنترنت حوكمة بعملية يتعلق فيما المعلومات لمجتمع العالمية للقمة الوريث، األقل على أو الرئيسية، النتيجة

 المتعددين المصلحة أصحاب بين الحوار على اإلنترنت إدارة منتدى بھا كلف التي المھمة تركزو  
 مفھوم ويشكل . وتوفرھا النفاذ إليھا وإمكانية اإلنترنت استقرار على الحفاظ كيفية حول الخبرات بادلت وعلى

 التعاون أن لىإ ھاماً مؤشراً اإلنترنت، إدارة منتدى عملية صلب في وھو ،"المتعددين المصلحة أصحاب"
 توافق إلى التوصل إلى تھدف التي للنقاشات الرئيسيان المحركان ھما التكنولوجيا مسائل في الخبرات وتبادل
شاغلھا  مختلفة جغرافية مناطق منطاقات  اإلنترنت إدارة منتدى ويجمع . الملحة قضاياال حول اآلراء في

 ةمھم يلخص الذي اإلطار نظرا( بھا التحكمومن غير  اإلنترنت، ةحوكم كيفية حولالرئيسي إجراء مناقشات 
  ). برنامج عمل تونس في عليه المنصوص لنحوا علىوتنظيمه  اإلنترنت إدارة منتدى

  

 وتنظيمه اإلنترنت إدارة منتدىمھمة   - 2 اإلطار
  

  : التالي النحو على برنامج عمل تونس من 72 المادة في محددة اإلنترنت إدارة منتدى مھمة  
 

 أصحاب بين ارللحو الجديد للمنتدى اجتماع عقد إلى يدعو أن المتحدة، لألمم العام األمين من نطلب  -72"  
 ويكون - اإلنترنت إدارة منتدى عليه يطلق - العامة السياسة بشأن ،2006 عام من الثاني الربع في المتعددين، المصلحة

 : التالية الوالية وله والشمول باالنفتاح تتسم عملية إطار في
  

 بنيتھا ومتانة استدامتھا لتعزيز رنتاإلنت إدارة في الرئيسية بالعناصر المتعلقة العامة السياسة قضايا مناقشة  )أ(  
 .وتطورھا واستقرارھا وأمنھا

 قطاعات على تؤثر التي الدولية العامة السياسات مختلف تتناول التي الھيئات مختلف بين التحاور تيسير  )ب(  
 .الحالية الھيئات من أي اختصاص إطار في تدخل ال التي المسائل ومناقشة باإلنترنت يتعلق فيما عريضة

 ضمن تدخل التي المسائل بشأن المؤسسات وسائر المختصة الدولية الحكومية المنظمات مع التواصل  )ج(  
 . اختصاصھا

 المتخصصة الخبرة من الصدد ھذا في الكاملة واالستفادة الممارسات وأفضل المعلومات تبادل تيسير  )د(  
 .والتقنية والعلمية األكاديمية لألوساط

 توفير في اإلسراع شأنھا من التي والوسائل السبل اقتراح مع المصلحة، أصحاب جميع ىإل المشورة تقديم  )ھ(  
 .متيسرة بتكلفة النامية البلدان في اإلنترنت

 سيما وال مستقبالً، تنشأ والتي الحالية اإلنترنت إدارة آليات في المصلحة أصحاب مشاركة ودعم تعزيز  )و(  
 . النامية البلدان من المصلحة أصحاب

 بشأنھا، توصيات وتقديم إليھا، الجمھور وعموم المختصة الھيئات نظر وتوجيه الناشئة، القضايا تحديد  )ز(  
 .االقتضاء حسب

 الموارد من كامل بشكل واالستفادة النامية البلدان في اإلنترنتحوكمة  مجال في القدرات بناء في المساھمة  )ح(  
 .والخبرات للمعارف المحلية

 إدارة عمليات في المعلومات لمجتمع العالمية القمة مبادئ تجسيد وتقييم بتشجيع مستمرة ةبصف القيام  )ط(  
 . اإلنترنت

 . لإلنترنت الحرجة بالموارد تتعلق أخرى مسائل مناقشة،  )ي(  

 مسألة وھي استعمالھا، سوء وعن اإلنترنت استعمال عن الناشئة للقضايا حلول إلى التوصل في المساعدة  )ك(  
 . بشكل دائم اإلنترنت مستعملي لبا تشغل

 ".إجراءات من يتخذ ما نشر  )ل(  
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  )تابع( 2 اإلطار
  

  : التالي النحو على وتنظيمه اإلنترنت إدارة منتدى وظائف 78 إلى 73 المواد تتناول  
 

 وديمقراطياً المصلحة أصحاب ومتعدد األطراف متعدد ووظائفه، عمله في اإلنترنت، إدارة منتدى سيكون  -73"  
  :المقترح اإلنترنت إدارة لمنتدى يمكن الغرض، لھذا وتحقيقاً . وشفافاً

  
 أصحاب جميع بين التكاملية على خاصة بصفة التشديد مع اإلنترنت، إلدارة الحالية الھياكل إلى االستناد  )أ(  
 بين المشتركة ماتوالمنظ المدني والمجتمع األعمال ومؤسسات الحكومات أي - العملية ھذه في المشاركين المصلحة
 . الحكومات

 .دوري الستعراض يخضع وأن مركزياً وال بسيطاً ھيكله يكون أن  )ب(  

 بالتوازي اإلنترنت إدارة منتدى اجتماعات تعقد أن المبدأ حيث من ويمكن . الحاجة حسب دورياً يجتمع أن  )ج(  
 ."اللوجستي الدعم من االستفادة بينھا من أھداف لتحقيق وذلك الصلة، ذات الرئيسية المتحدة األمم مؤتمرات مع

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ
 .http://www.itu.int/ wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html :على متاح برنامج عمل تونس، المعلومات، لمجتمع العالمية القمة: المصدر

  
 النامية للبلدان وأھميته اإلنترنت إدارة ىمنتد عمل  -باء

  
لتبادل  المختلفة النظر وجھات ذوي المصلحة ألصحاب وفرصة تحدياً اإلنترنت إدارة منتدى يشكل  

 البناء التطوير ھوتحقيقاً لھدف رئيسي  المعنية األطراف جميع بين التعاون لتعزيزاألفكار واآلراء والخبرات 
 تخاذال صالحية لديه وليست للمناقشةمجال  األول المقام في ھو المنتدى ھذا أنع وم  .والستخدامھا لإلنترنت
 اآلراء في توافق إلى والتوصل اإلنترنت قضايا حوكمة لمعالجة مثيل لھا يسبق لم ساحةم يوفر قرارات،
 . وتطويرھا منھاوأ واستقرارھا ومتانتھا استدامتھا وضمان اإلنترنت بإدارة يتعلق فيما العالمية السياسات بشأن
 اإلنترنت إدارة منتدى المتحدة األمم في واالجتماعية االقتصادية الشؤون إلدارة العام األمين وكيل وصف وقد
 للنقاش مساحةو النظر، وجھات مختلف من المعقدة اإلنترنت لقضايا مشترك فھم إلى للتوصل قيمة آلية بأنه

 .)9(وتوجيھھا قرارال صنع عمليات صياغةيدعم الذي  ثمرالم الصريح
  

 ما ينفذ أن له المتوقع ومن ،2006 عام في اإلنترنت إدارة منتدى عمل المتحدة األمم أطلقت عملياً،  
 تقييم على النھاية في المنتدى ھذا تمديد قرار وسيتوقف . 2010-2006 الخمس السنوات مدى على به كلف
   .الفترة تلك خالل أنجزت التي النتائج

  
 وناقش) 2006 نوفمبر/الثاني تشرين 2 -  أكتوبر/األول تشرين 30( أثينا في األول عاالجتما عقدو  
 جانيرو دي ريو في عقد الذي الثاني االجتماع وناقش . واألمن واالنفتاح والتنوع النفاذ: ھي مواضيع أربعة

 مواردب يتعلق جديد موضوع إلى باإلضافة نفسھا، المواضيع ،)2007 نوفمبر/الثاني تشرين 12-15(
 ديسمبر/األول كانون 6- 3( الھند أباد، حيدر في عقد الذي الثالث، االجتماع وركز . الحرجة اإلنترنت

                                                            
 حيدر في عقد الذي الثالث اإلنترنت إدارة لمنتدى حيةاالفتتا الجلسة في قدمه الذي العام األمين وكيل وصف على لإلطالع  )9(  

 .http://www.intgovforum.org/cms/hydera/Chairman's%20Summary.10.12.2.pdf :نظرا ،2008 الھند، أباد،
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 المواضيع أھم تطور 1 الجدول ويصور ". للجميع اإلنترنت" موضوع ھو شامل موضوع على ،)2008
 . اإلنترنت إدارة منتدى عملية خالل من اآلن حتى نوقشت التي والقضايا

  
  اإلنترنت إدارة لمنتدى الرئيسية المواضيع تطور  -1 الجدول

 
 في نوقشت التي الرئيسية المواضيع
 اإلنترنت إدارة لمنتدى األول االجتماع

 2006 أثينا، في عقد الذي

 في نوقشت التي الرئيسية المواضيع
 اإلنترنت إدارة لمنتدى الثاني االجتماع

 2007 جانيرو، دي ريو في عقد الذي

 في نوقشت التي لرئيسيةا المواضيع
 اإلنترنت إدارة لمنتدى الثالث االجتماع
 2008 أباد، حيدر في عقد الذي

 النفاذ −
 التنوع −
 االنفتاح −
 األمن −
 

 النفاذ −
 التنوع −
 االنفتاح −
 األمن −
 الحرجة اإلنترنت موارد −

 المقبل المليار إلى الوصول −
 السيبرانيين والثقة األمن تشجيع −
  الحرجة اإلنترنت موارد إدارة −

  
 .اإلسكوا تجميع: المصدر

  
 اإلنترنت، إدارة لمنتدى اجتماعين أول في مناقشتھاجرت  التيرئيسية ال الخمسة المواضيع كانت  
 االجتماع في اعتمد الذي شمولية األكثر للھيكلأساساً  اإلنترنت، وموارد واألمن واالنفتاح والتنوع النفاذ وھي
 تصنف لم لكنھا الثالث، االجتماع أعمال جدولأولويات  ضمن الخمسة المواضيع ھذه وظلت . الثالث

تحديداً  أكثر اعتبرت شاملة رئيسية مواضيع ثالثة الصدارة إلى دفعتو . الرئيسية للجلسات رسمية كمواضيع
 كل سلط الحرجة، اإلنترنت موارد وإدارة السيبراني األمن وتعزيز المقبل المليار إلى الوصول ھي ،وتفصيالً

  .آنفاً المذكورة األساسية المواضيع من عدد على ءالضو منھا
  

 فإن ذلك، ومع . للنقاش مناسب وسط أنه اإلنترنت إدارة منتدى أثبت عالمية، اجتماعات ثالثة بعدو  
 النشطة المشاركة بعد يوازن لم العربية، المنطقة من سيما وال النامية، البلدان من للمندوبين المحدود التمثيل
 انبثق ذلك، إلى وباإلضافة . المتقدمة االقتصادات من المدني والمجتمع والحكومات واألكاديميين المھنيين من
 والتي اإلنترنت بإدارة المتعلقة واإلقليمية الوطنية المناسبات من العديد الثالثة العالمية االجتماعات ھذه عن

 .اإلقليميو المحلي الصعيدين على الصلة ذات اإلنترنت قضايا معالجة إلى تھدف
  

 فإن ذلك، مع . التكنولوجية الثورة من لالستفادة ذھبية فرصة النامية للبلدان بالنسبة اإلنترنت تمثل  
جعل  إلى تأد ما والجنوب، الشمال بين فجوة خلق محددة قضايا في الخبرة وإلى واضحة خطط إلى االفتقار

 ھذا في تغيير حصل وقد . النامية البلدان جاتاحتيا عن بالضرورة تعبر ال التي الشمال أولوياتالمناقشات 
 على الضوء تسليط أھمية على المدني المجتمع فيھا شدد التي 2008 فبراير/شباط مشاورات خالل االتجاه
  .مناطقلمختلف ال األھمية ذات اإلنترنت حوكمة قضايا

  
 مفتوح فالمنتدى . لتعقيدا وبالغة نوعھا من فريدة اإلنترنت إدارة لمنتدى الجامعة الطبيعة تعتبرو  
 المتزايد التمثيل أن حين وفي . اإلنترنت بحقل مباشرة غير أو مباشرة بصورة تتصل التي األطراف لجميع

 وھناك . كافياً تمثيالً جميعاً النواحي في ممثلة غير القرار صنع ھيئات تزال ال النقاش، يثري المدني للمجتمع
 من المدني والمجتمع الخاصة والشركات الحكومات اھتمام عدم وراء نةالكام األسباب عن التساؤل إلى حاجة
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 نظر وجھة إلى أم المنتدى؟ لنتائج الملزمة غير الطبيعة إلى ذلك يعود ھل . العملية بھذه العربية المنطقة
 أم القرار؟ صنع عملية على سلطة أية لديه ليست حوار برنامج مجرد العملية أن ترى فاعلة إقليمية جھات
 في والنقاش للتباحث فرصة طبيعته، بحكم اإلنترنت، إدارة منتدى إن نفسھا؟ العملية بشأن الوعي نقص إلى

 ومناطق محددين مصلحة ألصحاب األھمية وذات اإلنترنت على تؤثر التي القضايا من واسعة مجموعة
 .محددة

  
 منعن مالحظات  معلومات بجمع اإلنترنت إدارة لمنتدى العامة األمانة تقوم المرحلة، ھذه فيو  
 على العربية المنطقة من المشاركين مساھمات وستساعد . برمتھا العملية لتقييم محاولة في المشاركين جميع
 حتى يوجد ال أنه إلى اإلشارة تنبغي أنه بيد . المطروحة للمسائل بالنسبة األمام إلى النقاشات دفع كيفية تحديد
 إلى الدراسة ھذه وتھدف اإلنترنت؛ إدارة بعملية يتعلق فيما المنطقة بلدان يف اآلراء توافق من يكفي ما اآلن

 .اآلراء في التوافق ھذا تعزيز أو بناء في المساعدة
  

 إدارة لمنتدى الثاني االجتماع أعقاب في أثيرتمن مناقشات حوكمة اإلنترنت  خرىأ قضية وھناك  
 المجتمع ھيئات من متزايد اھتمام فھناك . التنمية أعمال جدول قضية ھي )10(جانيرو دي ريو في اإلنترنت
 بالنسبة وخاصة المستدامة، والتنمية النمو في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دور على بالتأكيد المدني

 إمكانات على الضوء ليسلط التنمية منظور برز وقد . العربية المنطقة في التي تلك مثل الناشئة، لالقتصادات
 يتعلق فيما الوعي وزيادة البيئيين؛ والتحليل للرصد جديدة قدرات دعم" إلى تھدف عنھا غنى ال أداةك اإلنترنت

 السلوك تغيير تشجيع عن فضالً الذاتي، التنظيم من واألفراد المنظمات وتمكين المستدامة؛ غير بالممارسات
 إدارة حول الدائر النقاش في الموضوع ھذا إدماج ھدفي لذلك، ونتيجة . )11("المستدامة التنمية لتحقيق الالزم

 تقليص إلى تي تؤديال اإلمكانات كل استكشاف تضمن أن شأنھا من ملموسة حلول إلى تعزيز اإلنترنت
 .والجنوب الشمال بين والرقمية المعرفية الفجوة

  
 تباينات ھناكف. اإلنترنت بإدارة يتعلق فيما النامية لبلدانا أولويات مراعاة دون يتم أن لذلك يمكن وال  
 حوكمة حول ةالعالميمناقشات ال في لالندماج نمواً األقل البلدان تؤھل ال عدة وسياسية واقتصادية اجتماعية
 عملية بوصفه اإلنترنت، إدارة منتدى من رسمي دعم ھناك يكون أن ينبغي لذلك، ونتيجة . اإلنترنت
 األمانة تدخالت خالل من تبين وقد . لبلدانا ھذه مصلحة لخدمةخاصة  إقليمية اجتماعات إلطالق مشروعة،

 تأييداً ھناك أن )12(2008 فبراير/شباط في عقدت التي المفتوحة المشاورات في اإلنترنت إدارة لمنتدى العامة
 منتدى أول عن لإلعالن فرصة أيضاً تلك وكانت . اإلنترنت إلدارة مصغرة إقليمية منتديات لتنظيم قوياً

 عقدت محلية اإلنترنت إلدارة منتديات سلسلة بعد كينيا في نظم الذي ،(EAIGF) فريقياأ لشرق اإلنترنت إلدارة
 المنطقة، تھم التي الرئيسية القضايا االجتماع ھذا نتائج رصدت وقد  .)13(ورواندا وتنزانيا وأوغندا كينيا في

 تھدف تشريعية أطر ووضع ،المھارات وتنمية القدرات وتطوير الجميع، متناول في اإلنترنت إلى نفاذال: وھي

                                                            
 تشرين 15-12( جانيرو دي ريو اإلنترنت، إدارة لمنتدى الثاني االجتماع" ،(IGF) اإلنترنت إدارة منتدى أنظر ) 10(  

 Meeting/Chairman%20Summaryhttp://www.intgovforum.org/Rio_  :على متاح ،"الرئيس تلخيص): 2007 نوفمبر/الثاني

FINAL.16.11.2007.pdf.  

  )11(  T. Vetter, “Internet Governance Forum: A development perspective – A primer for the third meeting” (International 
 w.iisd.org/pdf/2008/http://wwInstitute for Sustainable Development, August 2008), which is available at: 

                                                                                                                                                   .Internet_gov_forumprimer.pdf 

 .16Sep08%20Consultation.txt-http://www.intgovforum.org/cms/IGF :سجل ھذه المشاورات المفتوحة متاح على  )12(  

  .tp://www.eai.gf.or.ke/ht :على متاح EAIGF)( فريقياأ لشرق اإلنترنت إلدارة األول المنتدى عن المعلومات من مزيد ) 13(  
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 للجرائم وإقليمية وطنية أطر وتطوير الحرجة، اإلنترنت وموارد واالبتكار، لإلبداع مواتية بيئة تھيئة إلى
   .)14(السيبراني الفضاء في والخصوصية واألمن

 سيةاألسا قضاياال بشأن عالمي حوار بإطالقتنفيذ المھمة الموكلة إليه  اإلنترنت إدارة منتدى يواصلو  
 أن غير . العمل في المستقبل سبل واقتراح الخبرات لتبادل األمثل الوسطويبقى  . اإلنترنت باستخدام المتعلقة
 . ملزمة قرارات نتجي ال ألنه للوقت، ومضيعة غير مثمرة بأنھا منتدىھذا ال عمل تفوص األصوات بعض
 جدول أن ،2008 عام يف الثالث جتماعاال ختام في اإلنترنت، إدارة منتدى رئيس ديساي، نيتين أكد وقد

 للحوار كمنتدى صمم إنه بل اإلنترنت، حوكمة أو تنظيم إلى يھدف تشريع أي توليد يتضمن لم المنتدى أعمال
إتاحة  تضمن التي الرئيسيةلقضايا لبإيجاد حلول  المھتمين المصلحة أصحاب كل جمع إلى يھدف المفتوح
  .)15(رار لھا وللجدوى منھاللجميع وتؤمن االستق نترنتاإل شبكة

 
 باإلنترنت المتعلقة القضايا جميع بحث يمكن أنه اإلنترنت إدارة لمنتدى البارزة القوية السمات ومن  

 في بد ال التي الحكومات، أن تبين ولألسف، . األعمال ورجال المستخدمين من كل نظر وجھة من كثب عن
 لتعبئة حاجة ھناك ولذا . النقاشات عن تغيبت ما وغالباً فاًضعي دوراً لعبت القرارات، تتخذ أن من النھاية

 تحتاج وبالمثل، . اإلنترنت باستخدام عملھا يرتبط التي والوفود الوزارات خالل من وتمثيلھا الحكومات
  .المواطنين صوت بوصفھم المنتخبين البرلمانيين إشراك إلى العملية

  
 صنع عملية أركان من ھاماً ركناً اإلنترنت إدارة منتدى ةعملي تبقى الملزمة، غير طبيعتھا من بالرغم  
 البلدان من المشاركون يستطيع تجارب لعرض منبراً يوفر أنه المنتدىمن فوائد و . اإلنترنت ةحوكم سياسات
  .المعنية الجھات مختلف بين للتعاون فرصة شكلتو مناطقھم إلى بھا العودة النامية

 
 مجال في ألولوياتھا جدوالً إقليمي منظور من تعد� أن العربية لمنطقةا على ينبغي سبق، ما ضوء فيو  
 الخاصة المسائل حّل على ستساعد العملية ھذه في العربية المنطقة مساھمة أن ذلك اإلنترنت، حوكمة

  .اإلنترنت إدارة منتدىالتي حددھا  الرئيسية المواضيع على التركيز مع بالمنطقة،
  

 اإلنترنت حوكمة قضايا تصنيف  -ميج
 

 ةحوكم حول الرئيسيةجدل ال نقاط كانت بأسرھا، المعلومات لمجتمع العالمية القمة أعمال خالل  
 في تندرج اإلنترنت قضايا جميع بأن السائد وبالتصور ،آيكان ھيئة بدور رئيسية بصورة تتعلق اإلنترنت
  .)16(آيكان اختصاص نطاق

 
 مما أوسع اإلنترنت إدارة نطاق الواقع، ففي . التصور ذاھ مع تماما متطابقة الحقيقة ليست ذلك، مع  

 والسيادة الدولي بالتنسيق المتعلقة القضايا من واسعة مجموعة يشمل تحديداً فھو آيكان، خالل من يدار
 بصدد عامة سياسة وتطور المنافسة تشجع آيكانف . والمسؤولية واألمن واالستقرار الفكرية الملكية وحقوق
   المزعج البريد وقف يمكنھا وال اإلنترنت، على المحتوى على تسيطر ال لكنھا الفريدة، ترنتاإلن معر�فات

                                                            
 . http://www.eaigf.or.ke/images/stories/EAIGF_Report_Summary_for_IGF_India.pdfأيضاً أنظر ) 14(  

 ديسمبر/األول كانون 6-3( الھند أباد، حيدر اإلنترنت، إدارة لمنتدى لثالثا االجتماع"اإلنترنت، إدارة منتدى أنظر ) 15(  
  .www.intgovforum.org/cms/hydera/Chairman’s%20Summary.10.12.2.pdf: على متاح ،"الرئيس تلخيص: 2008

 ).آيكان( المخصصة واألرقام لألسماء اإلنترنت ھيئة لدور مفصل لتحليل الثاني الفصل أنظر ) 16(  
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نظام أسماء  في التنسيقي دورھا خالل من لديھا، ذلك، مع . اإلنترنت إلى النفاذ سھولة مع تتعامل وال
 عناصر أھم تشمل آيكان وظائف تزال ال ثم، ومن . وتطويرھا اإلنترنت توسع على ھام تأثير اإلنترنت،
  ).1 الشكل نظرا( الراھنة اإلدارة ترتيبات

  
  حوكمة اإلنترنت قضايا تصنيف  -1 الشكل

 :، متاح علىاالختالف وأوجه المعنية واألطراف الھامة القضايا: اإلنترنت إدارة جلبشتاين، إدواردو – كورباليجا جوفان: المصدر
http://www.diplomacy.edu.ISL/IG.  

  
  ).2انظر الشكل (أكثر خالفية من غيرھا  قضايا حوكمة اإلنترنتومن منظور آخر، تندرج في   

  
  األقل خالفية القضايااألكثر خالفية مقابل  القضايا  -2الشكل 
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 العمل وفريق اإلسكوا تعاونت ،2007 عام في  
 ذات حوكمة اإلنترنت قضايال أولي مسح إجراء على العربية الدول لجامعة التابع اإلنترنت بحوكمة المعني
 البلدان من الخبراء من عدد مساھمات اجتذاب في نجح الذي المسح، ھذا نتائج عرضت وقد . األولوية
 موارد إدارة لقضايا البالغة األھمية النتائج ھذه وأظھرت اإلنترنت، إدارة لمنتدى الثاني االجتماع في العربية،
 من بشيء التالية الفصول تركز السبب، ولھذا . العربية لمنطقةى اإل بالنسبة والتنوع النفاذو الحرجة اإلنترنت
  .أولوية ذات الخبراء اعتبرھا التي المختارة القضايا ھذه على اإلسھاب

  
 المؤسسية الديناميات مسائل وھي للجدل إثارة واألكثر تعقيداً األكثر القضايا الثاني الفصل يتناولو  

 والنفاذ، لإلنترنت، الحرجة الموارد: التوالي على فتبحث والخامس رابعوال الثالث الفصول أما والتنظيمية،
  .والتنوع

  

  
  خالفية أكثر قضايا

  
  المشترك المشروع اتفاق بعد ما آيكان إدارة

  
  الحرجة اإلنترنت دموار إدارة

  
  خالفية أقل قضايا

  
  اللغات وتعدد التنوع

  االنفتاح
  النفاذ

  وتقنية فنية قضايا  التنمية أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

المؤسسية  القضايا
  والتنظيمية
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  والتنظيمية المؤسسية الديناميات  -ثانياً
  

 األوساط من أياً يشبه ال وسطھي  األطراف، فييحدث  االبتكار حيث شبكات شبكة وھي اإلنترنت،  
 زيادة في وتوس�عھا تطورھا وساھم المجاالت جميع على أثر لھا كان وقد . قبل من موجودة كانت التي

 عدد تزايد ومع . التجارية واألعمال والصحة التعليم ومنھا اإلنسانية، الحياة جوانب من كثير في اإلمكانات
 اآلليات بتنفيذ يتعلق فيما الدولي المجتمع شواغل تتزايد ،التالي المليارإلى  ليصلالمتوقع  اإلنترنت مستخدمي
 إساءة من المخاوف ذاته الوقت في وتعالج المستمر، التطور لھذه الشبكة تتيح التي قليميةواإل العالمية

 الكثير بمشاركة الحال بطبيعة يسمح ما مركزي، ال وتحكم موزع تصميم على اإلنترنت وتقوم . استخدامھا
  .)17(األطراف من
  

 يتطرق إلى وھو . والتنظيمي المؤسسي المنظور من حوكمة اإلنترنت ديناميات الفصل ھذا يتناولو  
 ويبحث ،األطراف مختلف وأولويات صالحيات ويحلل ،آيكانب متمثلة عالمية تنسيق لھيئة المبكر الظھور
 بھا المصرح التعليقات ذلك في بما برمتھا، العملية في العربية البلدان دور ويستعرض آيكان، تدويلل اًمقترح
  .على العملية والمعلنة

  
  الجدل يؤجج تنسيقال ئةھي ظھور  -ألف

  
 فقد ،وسو�قتھا اإلنترنت أطلقت التي ھياألمريكية  المتحدة الواليات لكون نظراً التاريخية، الناحية من  
 ھناكو . الفريدة المعر�فات نظام بتنسيق تتعلق محددة مجاالتاإلشراف على  في رئيسيال دورال على حصلت
 سعت المشاورات، من سلسلة وبعد ،1998 عام وفي . نترنتاإل في المشاركة المنظمات من كبيرة مجموعة

منذ المراحل  آيكان تطور التالي الزمني العرض ويبين . آيكان ھيئة إنشاء إلى الواليات المتحدة األمريكية
  :األولى لتأسيسھا

  
 حكومة تمولھا كانت التي ،)IANA( سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة قامت ،1988 عام في  )أ(  
 عناوين توزيع على اإلشراف: وھي الحرجة اإلنترنت موارد إدارة بمھام ،ات المتحدة األمريكيةالوالي

 ،)DNS( النطاقات أسماء لنظام الجذري المجال وإدارة العالمي، المستوى على )IP( اإلنترنت بروتوكول
  إلنترنت؛ا ببروتوكول المتعلقة المھام من ذلك وغير العليا، المستويات نطاقات أسماء وتخصيص

  
 سياسة بيان الواليات المتحدة األمريكية في التجارة وزارة نشرت ،1998 يونيو/حزيران في  )ب(  
  ؛)18(النطاقات أسماء لنظام التقنية اإلدارة خصخصة تناول عامة

  
 إلى سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة وظائف سلمت ،1998 ديسمبر/األول كانون 24 في  )ج(  
  ؛)19(آيكان ھيئة ھي ربحية، غيرطراف األ متعددة خاصة مؤسسة

  
  .آيكان ھيئةل تابعة تشغيلية وحدة سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة أصبحت ،1999 عام في  )د(  

  

                                                            
  ./http://www.isoc.org/internet/history: أيضاً أنظر اإلنترنت، تاريخ عن المعلومات من لمزيد ) 17(  

 .http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm: على متاح ھذا السياسة بيان ) 18(  

 وقد . الواليات المتحدة األمريكية في التجارة ووزارة المنظمة بين تفاھم مذكرة إثر 1998 عام في آيكان ھيئة أسست ) 19(  
 اإلنترنت واستقرار أمن على بالحفاظ معنيين العالم أنحاء جميع من وبمشاركين الربح، تتوخى ال العامة للمنفعة ھيئة بوصفھا أنشأت
  .الثاني المرفق في التفاھم مذكرة ترد . التبادلي وعملھا
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 ووزارة آيكان ھيئة بين 1998 لعام التفاھم مذكرة في الطرفين مسؤوليات 4و 3 اإلطاران يبين  
  .التجارة

  
 مھام لنقل الالزم والتنسيق الكامل الدعم تقديم مسؤوليةب اضطلعت التجارة وزارة أن 3 اإلطار يبين  
 على آيكان لمساعدة بتواريخ المحددة الرئيسية المحطات وكذلك ،آيكان ھيئة إلى النطاقات أسماء نظام إدارة

 أسماء نظام مھام إدارة على التقني اإلشراف في الحقب االحتفاظ مع الكامل، النضج مرحلة إلى الوصول
  . النطاقات

  

 1998 لعام التفاھم مذكرة بموجب األمريكية المتحدة الواليات في التجارة وزارة مسؤوليات  - 3 اإلطار
  

 دعماً التالية الموارد وتوفير التالية، األنشطة أداء على األمريكية المتحدة الواليات في التجارة وزارة توافق  
  : النطاقات أسماء نظام لمشروع

 
 . الحالية النطاقات أسماء نظام إدارة بمھام يتعلق فيما والمشورة الخبرة تقديم  -1

 السياسات بشأن عامة مفتوحة عملياتتمام إل اإلدارية واإلجراءات باألساليب يتعلق فيما والمشورة الخبرة تقديم  -2
 . النطاقات أسماء لنظام التقنية اإلدارة تعالج التي واإلجراءات

 والملكية المعدات من وغيرھا والدراية البيانات وقواعد الحاسوب برامج من لزمي ما بتحديد آيكان ھيئة مع القيام  -3
 . النطاقات أسماء نظام مشروع وإجراءات أساليب واختبار وتطوير لتصميم الالزمة الفكرية

 لضمان النطاقات أسماء نظام مشروع وإجراءات أساليب واختبار وتطوير تصميم في االقتضاء، حسب المشاركة،  -4
  .(Network Solutions) سوليوشنز نتوورك وشركة آيكان ھيئة بين التنسيق ذلك في بما ستمرارية،اال

. وأمنا متانة أكثر الجذرية الخوادم نظام إدارة لجعل عملية واختبار وتطوير تصميم حول دراسة في التعاون  -5
  : النطاقات أسماء نظام مشروع من الجانب ھذا وسيعالج

  
 ونسخ التشغيل ونظام المضيفة األجھزة قدرات ذلك في بما لألسماء الجذرية للخوادم لتشغيليةا المتطلبات  )أ(  
  المادية؛ والبيئة الشبكة وتوصيلية األسماء خوادم برمجيات

 الجذرية الخوادم وتوزيع وأماكن عدد ومراجعة لألسماء الجذرية الخوادم لنظام األمنية الجوانب دراسة  )ب(  
 وموثوقيته؛ ومتانته الكلي النظام أداء باالعتبار ذاألخ مع لألسماء،

 العالقات على الرسمي الطابع إضفاء ذلك في بما الجذرية، الخوادم لنظام التشغيلية اإلجراءات تطوير  )ج(  
  . العالم أنحاء جميع في بموجبھا الجذرية الخوادم تشغيل يتم التي التعاقدية

 
 . النطاقات أسماء نظام مشروع انبجو بشأن الدولي المجتمع مع التشاور  -6

 . االتفاق لھذا وفقاً بھا القيام يتم التي األنشطة على عام إشراف توفير  -7

 بموجب اتفاقات أو مباشرة إما حالياً، يجري كما النطاقات أسماء نظام لمھام التقنية اإلدارة على اإلشراف إبقاء  -8
 للقطاع تعھد الضرورة حسب أخرى اتفاقات/آخر اتفاق لترتيب الوقت ينيح أن إلى الواليات المتحدة األمريكية، حكومةل

 . النطاقات أسماء نظامدارة إل محددة تقنية إدارة بمھام باالضطالع الخاص
________________ 

 :على متاحة صةالمخص واألرقام لألسماء اإلنترنت وھيئة الواليات المتحدة األمريكية في التجارة وزارة بين التفاھم مذكرة: المصدر
memorandum.htm-http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/icann. 
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 عالقات إقامة منھا األساسية، المھام من سلسلة تشمل آيكان ھيئة مسؤوليات أن 4 اإلطار ويبين  
 والمسؤوليات التنسيق وتولي اإلنترنت، نطاقات أسماء لنظام الفنية األسس تشكل التي المنظمات مع مناسبة
  .اإلنترنت نطاقات ألسماء العالمي النظام وخصوصاً الفريدة، المعر�فات لنظام اإلدارية

  

 1998 لعام التفاھم مذكرة بموجب آيكان مسؤوليات  - 4 اإلطار
  

 توافق كما النطاقات، أسماء نظام لمشروع دعماً التالية الموارد وتوفير التالية األنشطة أداء على آيكان ھيئة توافق  
 النظام( جيم والمرفق ،)التأسيس مواد( باء المرفق في عليھا المنصوص إلجراءاتھا وفقاً التالية باألنشطة االضطالع على

  : النطاقات أسماء نظام لمشروع طبقا آلخر وقت من بھما النظر يعاد قد كما ،)األساسي
  
 سياسة مثل النطاقات أسماء لنظام التقنية باإلدارة المتعلقة الخاص القطاع مھام في نطاق والمشورة الخبرة تقديم  -1

 على للحفاظ الحاجة حسب لإلنترنتاألخرى  الفنية المعايير تعيين وتنسيق اإلنترنت بروتوكول أرقام كتل تخصيص إدارة
 .ةالشامل اإلنترنت توصيلية

 الذين اإلنترنت مجتمع أعضاء خاللھا من يستطيع التي اإلجراءات واختبار وتطوير تصميم على التعاون  -2
 القرارات ھذه لمثل خارجية مراجعة على حصوللل السعي للمنظمة األساسي النظام مع تتعارض قرارات من يتضررون

 . محايد ثالث طرف من

 : ذلك في بما النطاقات، أسماء تسجيل خدمات في المنافسة إلدخال خطة واختبار وتطوير تصميم في التعاون  -3
  

 االتفاق؛ لھذا وفقاً تجري التي االختبارات في للمشاركة ثالثة أطراف لتعيين إجراءات تطوير  )أ(  

 نظام لتشجيع مصممة متسقة لمتطلبات المسج�لين تخضع وإجراءات للمسجِّلين اعتماد إجراءات تطوير  )ب(  
  السياسة؛ بيان في المبين النحو على متينة، بتنافسية يتسم مستقر اقاتنط أسماء

 خطة لتنفيذ الالزمة المعدات من وغيرھا الفكرية والملكية والدراية البيانات وقواعد الحاسوب برامج تحديد  )ج(  
  .للمنافسة

  
 بإدخال تسمح التي اإلجراءات ذلك في بما األولي، الجذري الخادم لتشغيل المكتوبة التقنية اإلجراءات على التعاون  -4

 . منه الحذف أو الجذري المجال ملف على إضافات أو تعديالت

 :المشروع من الجانب ھذا وسيتناول. وأمناً قوة أكثر الجذرية الخوادم نظام إدارة جعلت عملية دراسة على التعاون  -5
  

 ونسخ التشغيل ونظام المضيفة األجھزة قدرات لكذ في بما لألسماء الجذرية للخوادم التشغيلية المتطلبات  )أ(  
  المادية؛ والبيئة الشبكة وتوصيلية األسماء خوادم برمجيات

 الجذرية الخوادم وتوزيع وأماكن عدد ومراجعة لألسماء الجذرية الخوادم لنظام األمنية الجوانب دراسة  )ب(  
 ثوقيته؛ومو ومتانته الكلي النظام أداء باالعتبار األخذ مع لألسماء،

 العالقات على الرسمي الطابع إضفاء ذلك في بما الجذرية، الخوادم لنظام التشغيلية اإلجراءات تطوير  )ج(  
 .العالم أنحاء جميع في بموجبھا الجذرية الخوادم تشغيل يتم التي التعاقدية

 
 السياسات صياغة في المشاركة من المتأثرة األطراف تمكن عملية واختبار وتطوير تصميم على التعاون  -6

 اعتماد لدى عليھا والردوتقييمھا  التعليقات التماس العملية ھذه وستشمل. لإلنترنت التقنية اإلدارة تعالج التي واإلجراءات
  .واإلجراءات السياسات

  .للعموم المعلومات لتوفير إضافية وإجراءات سياسات تطوير على التعاون  -7

 لإلنترنت والوظيفي العالمي التنوع تمثيل ترعى مناسبة عضوية آليات رواختبا وتطوير تصميم على التعاون  -8
 . النطاقات أسماء لنظام الخاص القطاع إدارة تنظيم بنية ضمن وذلك جانبھم، من ومساءلتھا ومستخدميھا

 نطاقات توسيع إمكانية في تنظر أن شأنھا من عملية إلنشاء خطة واختبار وتطوير تصميم على التعاون  -9
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  :يلي ما االعتبار في تأخذ أن تصميمھا سيجري التي العملية على وينبغي  .العامة العليا ستوياتالم

  )تابع( 4 اإلطار
  

 وعلى لإلنترنت الجذرية الخوادم نظام على الجديدة العامة العليا المستويات لنطاقات المحتمل األثر  )أ(  
 اإلنترنت؛ استقرار

 والحالية؛ الجديدة العامة العليا المستويات نطاقات لتسجيالت لمعاييرا من األدنى الحد وتنفيذ تطوير  )ب(  

 العليا المستويات نطاقات لتسجيالت تنافسية بيئة بإنشاء المرتبطة للمستھلك المحتملة التكاليف/المنافع  )ج(  
  العامة؛

 التي والتوصيات اسات؛السي بيان في الواردة النطاقات أسماء/التجارية العالمات سياسات بشأن التوصيات  )د(  
 العالمات بشأن النزاعات لحل موحد نھج تطوير )1(: بشأن (WIPO) الفكرية للملكية العالمية المنظمة قدمتھا

 نطاقات في الشھيرة التجارية العالمات لحماية عملية )2( السيبرانية؛ القرصنة تشمل التي النطاقات أسماء/التجارية
 العالقة ذات النزاعات فض وإجراءات الجديدة العامة العليا المستويات نطاقات إضافة آثار )3( ؛العامة العليا المستويات

 العالمات مسائل بشأن مستقلة منظمات عن الصادرة التوصيات )4( الفكرية؛ والملكية التجارية العالمات أصحاب على
  . النطاقات أسماء/التجارية

 
  .األطراف أقرته لما وفقاً االتفاق، ھذا من الغرض قيقلتح مناسب ھو كما أخرى أنشطة في التعاون  -10

 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ

 :على متاحة المخصصة واألرقام لألسماء اإلنترنت وھيئة الواليات المتحدة األمريكية في التجارة وزارة بين التفاھم مذكرة: المصدر
memorandum.htm-http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/icann. 

  
 الطرفين من كل مسؤوليات ظلت عدة، مرات عد�لت 1998 لعام التفاھم مذكرة أن من الرغم وعلى  

 مع جديد مشترك مشروع اتفاق آيكان ھيئة وقعت ،2006 سبتمبر/أيلول وفي . 2006 عام حتى حالھا على
 أسماء نظام نقل لتنفيذ الالزمة واإلجراءات واألساليب لآلليات المشترك التطوير بغرض التجارة وزارة

 يعتبر وھو ،2009 عام سبتمبر/أيلول 30 في االتفاق ھذا وينتھي . الخاص القطاع إلى والعناوين النطاقات
 منسقة تعريف وعناوين أسماء لىع القائم اإلنترنت بنظام يتعلق فيما آيكان ھيئةل التام االستقالل نحو خطوة
 ). األول المرفق انظر( المتعددين المصلحة أصحاب بين للتشاور آيكان نموذج خالل من مركزياً

 
 اإلطارين في الواردة آيكان ھيئةو التجارة وزارة مسؤوليات عن استعيض االتفاق، ھذا وبموجب  

  .5 اإلطار في مبينة المسؤوليات من جديدة بمجموعة 4و 3
  

 2006 لعام المشترك المشروع اتفاق طرفي مسؤوليات  - 5 إلطارا
  

 على الخاص القطاع إلى النطاقات أسماء لنظام التقني التنسيق نقل سياسة ھدف جديد من وزارةال تؤكد: التجارة وزارة
 على الوزارة توافق ف،الھد ھذا مع وتمشياً . القاعدة من بدءاً والتنسيقوالتمثيل  والمنافسة واألمن االستقرار يعزز نحو
  : التالية األنشطة أداء

 
 من مزيد لتشجيع اإلدارية واإلجراءات األساليب بشأن والمشورة الخبرة تقديم مواصلة: والمساءلة الشفافية  -1

 . النطاقات أسماء لنظام التقني بالتنسيق المتعلقة السياسات واعتماد دراسة في واالنفتاح والمساءلة الشفافية
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الواليات المتحدة  حكومة تديرھا التي لألسماء الجذرية الخوادم مديري مع التشاور مواصلة: الجذرية الخوادم أمن  -2
 المادية واألمنية، التشغيلية بالقضايا يتعلق فيما المسؤولة األخرى المتحدة الواليات حكومة وكاالتمع و األمريكية
 .الالزمة تحسيناتال إلدخال التوصيات تقديمو لألسماء الجذرية للخوادم سواء، حد على والشبكية

  )تابع( 5اإلطار 
  
 اللجنة مشورةبمثالً  آيكان ھيئة أخذتبحيث  الحكومية االستشارية اللجنة في المشاركة: الحكومية االستشارية اللجنة  -3

 .تاإلنترن نطاقات أسماء لنظام التقني للتنسيق العامة السياسة جوانب بشأن الحكومية االستشارية
  
  .االتفاق لھذا وفقاً ينفّذ التي األنشطة أداء رصد مواصلة: الرصد  -4
 

 نظام بإدارة المتصلة التقنية المھام تنسيق في واالستقرار األمن على بالحفاظ التزامھا جديد من آيكان تؤكد :آيكان ھيئة
 والتنسيق والتمثيل والمنافسة واألمن اراالستقر مبادئ على قائمة منظمة بوصفھا دورھا بأداء والتزامھا النطاقات أسماء
  : التالية األنشطة تنفيذ على توافقو ،الھيئة إدارة مجلس عليھا وافق التي األساسية والقيم ماالمھ مع وتمشياًمن القاعدة  بدءاً

  
 ھيئة دارةإ مجلس أرساھا التي" المسؤوليات على التأكيد" في عليھا المنصوص لمسؤولياتل وفقاً العمل: المساءلة  -1

 ).األول المرفق(، )المسؤوليات( ،2006 سبتمبر/أيلول 25 المؤرخ ،06.71 قراره في آيكان
  
 آيكان يئةيقيم أداء ھ ،ھذا التاريخ قبل أو عام، كل من ديسمبر/األول كانون 31 فيإصدار تقرير سنوي : التقارير  -2

  :األسس التاليةعلى 
  

 األساسي؛ النظام  )أ(  
 المسؤوليات؛  )ب(  
 .اإلستراتيجية والخطط التشغيل خطط  )ج(  

__________________  

 المخصصة واألرقام لألسماء اإلنترنت وھيئة الواليات المتحدة األمريكية في التجارة وزارة بين المشترك المشروع اتفاق: المصدر
 .http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/agreements/jpa/icannjpa_09292006.htm :على متاح

  
 المصلحة أصحاب نموذج بنجاحاعترافاً  المشترك المشروع اتفاق شكل ،آيكان ھيئة نظر وجھة ومن  
أطراف  نوه وقد . المجال ھذا في آيكان دور ىعل وتأكيداً الفريدة، المعر�فات نظام إدارة تنسيق في المتعددين
 دعمتفعلى سبيل المثال،  . الصحيح االتجاه في خطوة بوصفه المشترك المشروع اتفاقب آخرون معني�ون
 ھامة خطوة" ورأت فيه القرار فرجينيا، آريلنغتون، في ITAA)( أميركافي  التكنولوجية المعلومات جمعية

 وبالمثل  .)20(مزيد من الشفافية إلى تحتاج آيكان أن أيضاً الحظت حين في ،االستقالل التام نحو" وضرورية
 أسماء نظام لتيسير أساس بوضع اإلنترنت استقرار تضمني االتفاق أن (ISOC) اإلنترنت جمعية أفادت

  .)21(الخاص القطاع إلى النطاقات
  

 فھو كاملة، وثيقة تبارهاع يمكن ال المشترك المشروع اتفاق أن البعض يرى ،وجھة نظر أخرى منو  
 للمطالبات الظاھر في يستجيب فإذا كان ھذا االتفاق . 1998 لعام التفاھم لمذكرة تعديالً كونه يعدو ال

الواليات  حكومة بين العالقة يبقى جوھر حكومية، ھيمنة أية عن النطاقات أسماء إدارة لنظام التام باالستقالل

                                                            
  )20(J-C Perez, “Tension envelops US oversight of ICANN following extension”, InfoWorld (2006), which is available at: 

                                      .  190-extension-following-icann-oversight-us-envelops-central/tension-http://www.infoworld.com/d/security 

  .http://www.isoc.org/isoc/media/releases/060929pr.shtml: نظرا )21(  
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 من كبير جزء جوھره في االتفاق ھذا فظتويح . )22(جذري تغيير بال واقعال في وآيكان المتحدة األمريكية
 ما إذا أنه كثيرون ويعتقد . األمريكية التجارة وزارة إشراف تفاصيل يقلل لكنه قبل، من القائمة التفاھم مذكرة
 أيب ينظم التحكم الذي ،سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة عقد مع باالقتران المشترك المشروع اتفاق إلى نظر
 ،الواليات المتحدة األمريكية حكومة بالكامل عليه تسيطر تزال ال الذي الجذرية النطاقات أسماء لنظام تعديل
 المعر�فات أسماء وعلى آيكان على األمريكية الحكومة سيطرة مستوىب كثيراً يمس� ال االتفاق ھذا أن تبين
   .)23(اإلنترنت على

  
اقترح بعض أصحاب المصلحة عدم تجديده وذلك  المشترك المشروع اتفاقالعمل ب انتھاءوقبل   
 من مزيد إقامة مع الكامل، باالستقالل لھا والسماح الواليات المتحدة األمريكية حكومة تدخل من آيكانلتحرير 
 لضمان المشترك المشروع اتفاق على اإلبقاء آخرون اقترحو . )24(العالمي للمجتمع القانونية المساءلة
   .مستخدميھا جميع احتياجات يلبي الحالي النموذج أن معتبرين اإلنترنت، وأمن استقرار

 
 إدارة نموذج وجود ضرورةاليوم، انطالقاً من  حتى محتدماً حوكمة اإلنترنت حول النقاش يزال وال  

 في المعلومات لمجتمع العالمية القمة من األولى المرحلة خالل تظھر يتال العالمي، المجتمع تطلعات يلبي
 التي الھيئة بوصفھا آيكان دور حول والتنظيمي المؤسسي النقاش معظم تركز المدة، تلك وخالل . 2003 امع

 بروتوكول وعناوين الجذرية الخوادم ذلك، في بما اإلنترنت، على العالمي الفريدة المعر�فات نظام تنسق
 الدافع فھم إلى الحاجة من النقاش انطلق وقد . العليا المستويات ونطاقات النطاقات أسماء ونظام اإلنترنت
 النھائية السلطة تبقى أن ينبغي كان إذا وما األول، المقام في ربحية غير مؤسسة بوصفھا آيكان إنشاء وراء
  .)25(لإلنترنت الرئيسية المھام بشأن القرارات صياغة صالحية تملك التي

  
 ،حوكمة اإلنترنت خطط أفضل حول اإلنترنت مجال في األطراف جميع بين النقاش استمرار ومع  
 ھناك بل باإلنترنت، المتعلقة المسائل جميع بتنسيق تقوم واحدة منظمة توجد ال أنه المصلحة أصحاب أدرك

 يساھم األطراف، والمتعددة الدولية الحكومية والترتيبات الخاص القطاع تشمل المنظمات، من واسعة مجموعة
حوكمة ل ةالحالي المنظومة من أجزاء التالية األقسام وتحلل . ةالعالمي اإلنترنتشبكة  نجاح في منھا كل

  .األطراف مختلف ومواقف اإلنترنت
  

  حوكمة اإلنترنتل المنظومة الحالية  -باء
  

  )26(اإلنترنت شبكةمعلومات أساسية عن منظومة   -1

                                                            
 rg/blog/_http://blog.Internetgovernance.o: على متاح المشترك المشروع اتفاق بشأن األخرى اآلراء من المزيد )22(  

archives/2008/2/8/3512862.html.  

 .http://blog.Internetgovernance.org/blog/_archives/2006/9/303340162.html: انظر أيضاً) 23(  

 حوكمة على اإلشراف مھمة إيكال إلى ھدفت مماثلة أخرى اقتراحات األوروبي اداالتح مفوضة ريدينغ فيفيان قدمت )24(  
ـ  األطراف متعدد منتدى إلى اإلنترنت  .يكون مخصصاً لحوكمة اإلنترنت . (G12)شبيه بنموذج ال

 حوار في معاً االنخراط في المصلحة أصحاب استمرار فمع . العملية خالل الشيء بعض تحول التصور ھذا أن غير )25(  
 في ذلك عن التعبير تم وقد . واألرقام النطاقات أسماء تتخطى القضايا من كبيرة مجموعة تشمل اإلنترنت إدارة أن كثيرون أدرك مفتوح،
 المعلومات، لمجتمع العالمية القمة أنظر . برنامج عمل تونس من 58 المادة في وكذلك اإلنترنت بإدارة المعني العامل الفريق تقرير

 .http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html: على المتاح" المعلومات بشأن مجتمع عمل تونس برنامج"

 .األوسط الشرق في آليكان اإلقليمية العالقات مدير بيان على عام بشكل القسم ھذا يستند )26(  
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 تربط عالمية، واسعة شبكة لتصبح تطورت الباحثين، مجتمع على صرقتت اإلنترنت كانت أن بعد  
 الخصائص ومن . العالم أنحاء مختلف في شخص مليار 1.5 من وأكثر الحواسيب من الماليين عشرات
 أيام فيو  .المعايير توحيد دون لتتحقق تكن لم سمة وھي مكوناتھا، لجميع التبادلي التشغيل لإلنترنت الرئيسية
 تتاح أن يمكن بواجھات مفتوحة، اييرمع أساس على تصاميمھم إقامة على الباحثون وافق األولى، اإلنترنت

 النقاط على دائماً يتم اإلنترنت على االبتكار أن اليوم الواضح من أصبح ھكذا، . التطبيقات لمطوري مجاناً
 كل في للمستخدمين اإلنترنت على متاحة وجعلھا تطبيقات تطوير شخص ألي يمكن حيث للشبكة، الطرفية
 نجاح مفاتيح من آخر اًمفتاح والمجموعات المنظمات بين والتنسيق نالتعاو يعتبر كذلك . العالم أنحاء

 لتتحقق تكن لم التي التطورات من العديد اإلنترنت شھدت الماضية، األربعة العقود مدى فعلى . اإلنترنت
 أسھمت فقد  .العالم أنحاء جميع من اإلنترنت مجتمع وأعضاء والصناعة الباحثين بين والتنسيق التعاون دون

 وفرقة ،)IESG( اإلنترنت لھندسة التوجيھية والمجموعة ،)IAB( اإلنترنت ھندسة مجلس مثل من مجموعات
 اإلنترنت أبحاث وفرقة عمل ،)IRSG( اإلنترنت ألبحاث التوجيھية والمجموعة ،)IETF( اإلنترنت ھندسةعمل 

)IRTF(، التعليقات طلب ومحرر (RFC) ًتعمل آمنة مستقرة متينة ةشبك لتصبح اإلنترنت تطوير في جميعا 
 1992 عام تئُأنش التي ،(ISOC) اإلنترنت جمعية رعاية تحت المجموعات ھذه وتعمل . التبادلي بالتشغيل

  .القدرات وبناء التعليم في أساسياً دوراً تلعب الحين ذلك منذ تزال وال
  

 اإلنترنت، بروتوكول وعناوين العليا، المستويات نطاقات أسماء تحديداً الفريدة المعر�فات نظام يشملو  
سلطة أرقام  مرة أول النظام ھذا بتنسيق قامت وقد . البوابات بروتوكول وأرقام الذاتي، النظام وأرقام

 منذ اإلنترنت تطوير في أسھموا الذين الباحثين من واحد يديرھا كان التي ،(IANA) اإلنترنت المخصصة
 عام في سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة وظيفة على المؤسسي الطابع أضفي ذلك، بعدو . السبعينات أوائل

سلطة أرقام اإلنترنت /آيكان وتقوم . 1998 عام في األخيرة تأسست عندما آيكان في أدمجت ثم ،1992
المتعلقة بأرقام  الموارد منظمة مع اإلنترنت بروتوكول عناوين سياسات بتنسيق اآلن (IANA) المخصصة
 بروتوكول عناوين سياسات تطور التي )RIRs( لإلنترنت اإلقليمية تسجيلال جھات تضم التي ،)(NRO اإلنترنت
 تطوير وعمليات التقنية المعايير توحيد في المشاركة أن إلى أيضا اإلشارة وتجدر . منطقتھا في كل اإلنترنت
  . مجاناً شخص ألي مفتوحة المنظمات ھذه من أي خالل من السياسات

  
وھذه  . إلنترنتمنظومة ا كثيرة، أخرى عن فضالً ،آنفاً المذكورة مجموعاتوال المنظمات تشكلو  

 عدد انخرط ولقد . جميعاً المعنية األطراف بين والتنسيق التعاون على ةمبني انطاقھ في المنظومة العالمية
 ومن . سنوات لعدة العملية ھذه في الخبراء وآالف المصلحة أصحاب جميع يمثل المنظمات من كبير
 عليه ھي ما اإلنترنت من جعلوا الذين ھؤالء وخبرة لرؤيةفي نجاحھا  ةمدين اإلنترنت نإ القول نصافاإل

  .اليوم
  

   الواليات المتحدة األمريكية فيبھا  المصرح المعلومات مجتمع اھتمامات  -2
  

 لىع تنسق التي فھي . الحالي حوكمة اإلنترنت نظام في األساسية العمليات آيكان ھيئة تمارس  
ين المفتوح للمجتمع دوذلك من خالل نموذج أصحاب المصلحة المتعد ،نظام الخدمات الفريدة العالمي المستوى
 العليا المستويات نطاقات أساساً وھي النطاقات، أسماء نظام ذلك في بما الفريدة، المعر�فات نظامو ،العالمي
 مذكرة آيكان وقعت أعاله، ذكر وكما . ccTLDs)( البلد لرمز العليا المستويات ونطاقات ،(gTLDs) العامة
 من يكون قد ولذا . الواليات المتحدة األمريكية في التجارة وزارة مع مشترك، مشروع اتفاق ثم تفاھم،
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 من مقتطفات 6 اإلطار ويتضمن . المجال ھذا في الواليات المتحدة األمريكية مصالح إلى يشار أن المنطقي
 من األولى المرحلة في عرضت كما الواليات المتحدة األمريكية بأولويات تعلقت اإلنترنت على مستقل موقع
  .المعلومات لمجتمع العالمية القمة

  

  خالل تحديدھا جرى كما الواليات المتحدة األمريكية أولويات  - 6 اإلطار
  المعلومات لمجتمع العالمية للقمةاألولى  المرحلة           

  
 العالمية القمة إلى الواليات المتحدة األمريكية وفد شد�د ،)*(2003 ديسمبر/األول نوناك 3 في وزعت وثيقة في"  
 المعلومات تكنولوجيات لتطوير كأساس ال غنى عنه القانون سيادة لىعو قوي خاص قطاع وجود لىع المعلومات لمجتمع

 المعلومات لسياسة تحدة األمريكيةالواليات الم منسق روس،ج ديفيد السفير وحدد . على الصعيد الوطني واالتصاالت
  . الواليات المتحدة األمريكية لموقف' الثالث الركائز' أسماه ما ديسمبر/األول كانون 3 في الدولية، واالتصاالت

  
 االلتزام على التأكيد من بد ال مستدام، واتصاالت معلومات تكنولوجيا قطاع بناء األمم محاولة مع: جروس قال  -1

  ".التحتية البنية لتھيئة الضرورية الخاصة االستثمارات جذب البلدان تستطيع بحيث" القانون، وسيادة الخاص بالقطاع
  
 الملكية حقوق وحماية المحتوى إنشاء إلى الحاجة ھي الواليات المتحدة األمريكية لموقف الھامة الثانية الركيزة  -2

  .للمحتوى المستمر التطوير لتشجيع الفكرية
  
 والتجارة اإللكترونية االتصاالت في اإلنترنت أمن ضمان ھي المتحدة للواليات بالنسبة الثالثة ئيسيةالر الركيزة  -3

 الھجمات من آمنة الشبكات أن يشعرونوا دام ما الناس اھتمامو يستحوذ على ثقة كله ھذا" جروس وقال . اإللكترونية
   ".خصوصيتھم على حفاظھا حيث من وآمنة السيبرانية

  
 دولي صندوق إنشاء اقتراح باالھتمام حظيت التي االقتراحات أحد كان جنيف، مرحلة اجتماع انعقاد اباقتر ومع  
. فيھا واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاعات توسيع على نمواً األقل الدول لمساعدة المالية الموارد من المزيد لتوفير
 المتحدة للواليات يمكن مقترحاً يكن لم لكنه السنغال، رئيس قدمه مقترحاً' الرقمي للتضامن التطوعي الصندوق' وكان

  .جروس قال كما الراھن، الوقت في تقره أن األمريكية
  

 أمن ثقافة' بأن القائل المبدأ حول سعاًاو إجماعاً أيضاً تحقق كانت الواليات المتحدة األمريكية إن جروس وقال  
 االستمرار باإلمكان يصبح كي الوطنية، واالتصاالت المعلومات نولوجياتك سياسات في تتطور أن بد ال' السيبراني الفضاء

 قوانينھا بتحديث الدول قيام مع كبيراً تقدماً شھدت الماضية القليلة السنوات أن ضافوأ . المجال ھذا في والتوسع النمو في
 ھذه تجريم من البلدان لتمكين قدرات ءبنا يوجد" وقال . السيبراني الفضاء في تتسارع التي اإلجرامية التھديدات لمعالجة
 الذين األشخاص تعقب في القانون تنفيذ إدارات مع التواصل على دولياً لتعمل وبالمثل... حدودھا ضمن تقع التي األنشطة
  ". مشروعة غير بطرق يتصرفون

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ

 ,C. Porter, “U.S. Outlines Priorities for World Summit on the Information Society” (3 December 2003): نظرا  (*)  
                                       .                                          03.htm-archive/2003/12-http://www.iwar.org.uk/newswhich is available at:  

  
 يعطي ، فھوالمعلومات لمجتمع العالمية ةالقم أعمال حول النقاش بداية في صدر البيان ھذا أن ومع  
 بقضايا المحيط الساخن الجدل من حرجة مرحلة في الواليات المتحدة األمريكية موقف عن واضحة صورة

 أنه الواضح من كان كما التشدد، جانب في يبدو ما على الوقت ذلك في الموقف كان وقد . حوكمة اإلنترنت
  . الدولية الحكومية القيادة على الخاص القطاع قيادة تفضيل نحو ينحو

  
  وبنيتھا آيكان ھيئة مھام  -3
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 أسماء وباألخص اإلنترنت، لشبكة األساسية للموارد التقني التنسيق آيكان ھيئة مھام تتضمن 
 المھام تدير التي األخرى الرئيسية الھيئات مع مقبولة متبادلة عالقات تطوير أجل من وذلك النطاقات،
 لرمز العليا المستويات نطاقات ومجتمع اإلقليمية العناوين وسجالت الجذرية الخوادم مشغلو ومنھا الحيوية،
 . )27(القمة إلى القاعدة من والمشاركة واالنفتاح الشفافية من إطار في المنظور ھذا من سياسات وتطوير البلد؛
إلى  واللجان والمجالس داخليةال اآلليات وعن آيكان وقرارات سياسات عن المطلقة الشرعية المسؤولية وتعود
  ).3 الشكل انظر( دولي إدارة مجلس

  
  يكانآل التنظيمية البنية  -3 الشكل

  

  
 

  ./http://www.icann.org/en/structure: على متاح ICANN آيكان" ھيكل: "المصدر
  

  : التالية الداعمة المنظماتب آيكان سياساتتطوير و وضع عملية وتمر  
  

 العامة السياسة وضع عن مسؤولة وھي ،)GNSO( العامة باألسماء الخاصة المساندة المنظمة  )أ(  
  النطاقات؛ أسماء لنظام

  
 بشأن توصيات ووضع مراجعة عن مسؤولة وھي ،(ASO)اإلنترنت  عناويندعم  منظمة  )ب(  
   آيكان؛ لمجلس المشورة وتقديم اإلنترنت ولبروتوكسياسة 

  

                                                            
 :على متاح المخصصة واألرقام لألسماء اإلنترنت لھيئة األساسي النظام عن المعلومات من لمزيدا) 27(  

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#I. 
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 لجھات المشتركة األنشطة عن مسؤولة وھي ،(NRO) المتعلقة بأرقام اإلنترنت الموارد منظمة  )ج(  
 وتنسيق االتصال وأنشطة المشتركة الفنية المشاريع ذلك في بما ،(RIRS) لإلنترنت اإلقليمية التسجيل

   السياسات؛
  

 العالمية السياسات تطوير عن مسؤولة وھي ،)ccNSO( البلدان رموز ألسماء المساندة المنظمة  )د(  
 بما ھي، مجتمعھا في التوافق ورعاية للمجلس، بھا والتوصية البلد لرمز العليا المستويات بنطاقات المتعلقة

 األخرى المساندة آيكان منظمات مع والتنسيق البلد؛ لرمز العليا المستويات نطاقاتأنشطة  بشأن ذلك في
  . ودوائرھا ولجانھا

  
 الحق ولھا التقنية والمجتمعات األفراد المستخدمين منظمات عن ممثلين من االستشارية اللجان وتتألف  

. اإلدارة مجلس في يصوتون ال اتصال ضباط تعيين في وكذلك آيكان بقرارات يتعلق فيما تستشار أن في
  : ھي اللجان وھذه

  
 صلتھا حيث من آيكان أنشطة دراسة عن مسؤولة وھي ،(ALAC) امةالع االستشارية اللجنة  )أ(  
  بشأنھا؛ المشورة وتقديم اإلنترنت مستخدمي من األفراد بمصالح

  
 ومجلس لمجتمع المشورة تقديم عن المسؤولة ،(SSAC) واالستقرار لألمن االستشارية اللجنة  )ب(  
  اإلنترنت؛ وعناوين أسماء خصيصت أنظمة ونزاھة بأمن المتعلقة المسائل بشأن آيكان إدارة

  
 تقديم عن ةالمسؤول ،(RSSAC) اللجنة االستشارية لنظام الخوادم الجذرية ألسماء النطاقات  )ج(  
 المشورة وتقديم وفحص النطاقات، أسماء لنظام الجذرية األسماء خوادم تشغيل حول اإلدارة لمجلس المشورة
 الجذرية، األسماء خوادم وتوزيع ومواقع عدد ومراجعة لجذرية،ا األسماء خوادم لنظام األمنية الجوانب بشأن
  وموثوقيته؛ ومتانته للنظام الكلي األداء االعتبار في األخذ مع
  

 يتعلق فيما آليكان المشورة تقديم عن مسؤولة وھي ،(GAC) الحكومية االستشارية اللجنة  )د(  
 بين تتقاطع قد التي المسائل وخصوصا الحكومات، تقلق التي المسائل إثارة وكذلك العامة السياسات بمسائل
  .الدولية االتفاقات أو الوطنية والقوانين آيكان سياسات

  
  حوكمة اإلنترنتب يتعلق فيما بآيكان المتصلة التجارية الكيانات دور  -4

  
 لمجتمعب القائد المناس ھو الخاص القطاع أن الواليات المتحدة األمريكية تعتبر ،السابق القسم بي�ن كما  

 واالجتماعية االقتصادية التنمية في اإلنترنت تلعبه الذي القوي الدور يدرك نفسه الخاص القطاعف . المعلومات
 ھاماً دوراً يلعب الذي األعمال، قطاع اھتمام اإلدراك ھذا ويزيد . العالم أنحاء جميع في المحلية للمجتمعات

 التكنولوجية التطورات تشجيع إلى باإلضافة والمنصات، يقاتوالتطب التكنولوجية األساسية البنية تطوير في
 تدرك ولھذا . اإلنترنت تطور في تسھم التي والخدمات المنتجات من مقبل جيل تحقيق إلى الھادفة المبتكرة
 وعلى أعمالھا على تنعكس التي اإلنترنت، سياسات حول قشاتانمال في مساھمتھا أھمية األعمال أوساط
  . ريةالتجا القدرات
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 فرعية مجموعة ھناك معھا وتتفاعل آيكان تشارك التي الشركات من الكبيرة المجموعة بين ومن  
 وصيانة إدارة ھي للسجل الرئيسية والوظيفة . والمسج�لين السجالت ھي النطاقات، أسماء صناعة في واحدة
 والكفاءة الجودة مبادئ أساس لىع رقمية، عناوين إلى النطاقات أسماء لترجمة األسماء خوادم بيانات قواعد

 المطلوب النحو على النطاقات أسماء تسجيل فھي لللمسج� الرئيسية الوظيفة أما  .النفاذ وسھولة والموثوقية
ـ عموماً إليھم ويشار النھائيين، المستخدمين من  آيكان إنشاء بعد ازدادتو ". )مقدمي الطلب( سج�لينتالم" ب

 في شركات مع النطاقات أسماء تسجيل على المستخدمين قدرة زادت كما نطاقات،ال أسماء مجال في المنافسة
   .)28(العالم أنحاء جميع

  
لمقدمي  مباشرة نطاقات أسماء تسجيل يعرض أن للسجل يحق ال الراھنة، آيكان لسياسات ووفقاً  
 أو موكليھم باسم طاقاتالن أسماء بتسجيل لھم يسمح الذين فقط ھم آيكان لدى المعتمدون فالمسج�لون ؛الطلب
 ثالث فترة خالل الرئيسية العليا المستويات نطاقات بعض تحت التسجيالت نمو 4 الشكل ويبين . عنھم نيابة

  .تقريباً سنوات
  

  الجديدة النطاقات أسماء تسجيالت نمو  -4 الشكل

  
  .VeriSign, The Domain Name Industry Brief, vol. 5, No. 5 (December 2008)  :المصدر

  
 ميزانية وضع وتجري . العالمية مھمتھا في المصالح متنوعة بتنوع إليرادات،ل مصادر آيكان تملك  
 إلى وباإلضافة. والميزانية التشغيل خطة بشأن اإلنترنت مجتمع مع تشاور عملية خالل من سنوياً آيكان
 نطاقفي  )الطلب ومقدم(ن وسجلتمال يوفر ،)RIRs( لإلنترنت اإلقليمية تسجيلال جھاتو البلد رمز مشغلي
 عبر المتبادل للتشغيل القابلة العالمية اإلنترنت لتنسيق كبيراً تمويالً ن،يلوالمسج� من خالل المسجالت اإلنترنت

  ).2 الجدول انظر( آيكان عمل
  

 آيكان إيرادات  -2 الجدول
  )اتالدوالرماليين ب(    

 
  المالية السنة ميزانية  

2009  
  المالية ةالسن ميزانية

2008  
  المالية السنة توقعات

2010  
   28.0   26.7   30.9  ألسماء نطاقات اإلنترنت العامة الم�سجل

   19.7   19.7   25.1  السجالت ألسماء نطاقات اإلنترنت العامة

                                                            
 .سطاألو الشرق في آليكان اإلقليمية العالقات مدير لبيان وفقاً) 28(  
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   0.8   0.8   0.8  جھات التسجيل اإلقليمية لإلنترنت
   1.3   1.8   2.3  البلد لرمز العليا المستويات نطاقات

   1.2   1.3   1.5   خرىأ
   51.0   50.3   60.7   اإليرادات إجمالي

  
، متاح 19الصفحة  ICANN, “Adopted FY09 Operating Plan and Budget: Fiscal Year Ending 30 June 2009” (25 June 2008(: المصدر

  .en.pdf-25jun08-fy09-v3-budget-opplan-http://www.icann.org/en/financials/adopted :على
 العامة العليا المستويات نطاقات سجل ھو آيكان إليرادات النھائي المصدر أن 2 الجدول يوضح  
  .)29()3 الجدول انظر( فيريساين شركة منتحديداً  آيكان إيرادات من نسبة أكبر وتأتي ،المسجلين

  
 السجالت من آيكان إيرادات  -3 الجدول

  )بالدوالر(
  
التسجيل عائدات

 المستويات نطاقات
 المجموع تحويل رسم التحويل حجم تحويل لكل رسم ثابت رسم  العامة العليا

.com 000 000 12  -  476 039 88  -  000 000 12  

.pro 900 121  -  283 6  -  900 121  

.tel 000 50  -  50 000  -  غير متوفر  

.aero 000 5  -  331 7  -  000 5  

.coop 000 5  -  510 3  -  000 5  

.museum 500  -  500  -  غير متوفر  

.cat 000 10  1.00  349 15  349 15  349 25  

.jobs 000 10  2.00  374 19  748 38  748 48  

.travel 000 10  2.00  225 38  450 76  450 86  

.net -  0.75  080 168 13  060 876 9  060 876 9  

.biz -  0.15  485 114 2  173 317  173 317  

.info -  0.15  937 557 5  691 833  691 833  

.name -  0.15  271 299  891 44  891 44  

.org -  0.15  500 296 7  475 094 1  475 094 1  

.mobi -  0.75  789 610  092 458  092 458  

.asia -  0.75  862 182  147 137  147 137  
 400 212 12    472 359 117  076 892 12  476 104 25  

  .21 ص Adopted FY09 Operating Plan and Budget: Fiscal Year Ending 30 June 2009” (25 June 2008)“: رالمصد
  

 أن تحاول التي النطاقات، أسماء تسجيل بصناعة ما نحو على تتأثر آيكان أن البعض رأى وقد  
 إما ينشأ الضغط ھذا أن تقدويع . )30(مصالحھا مع تتفق سياسات صياغة إلى يھدف آيكان على ضغطاً تمارس

                                                            
 /http://www.ntia.doc.gov/ntiahome :على متاح المعلومات من المزيد. com سجل فيريساين تدير )29(  

03aug06.pdf-pdp-policies/pcc-http://gnso.icann.org/issues/gtld and ;domainname/jpacomments2007/jpacomment_093.pdf.  

 مع بالتشاور والميزانية للتخطيط آيكان عملية تجري األوسط، الشرق في آليكان اإلقليمية العالقات مدير لبيان تبعاً )30(  
 العملية، في المعنيين المصلحة أصحاب جميع وانخراط مشاركة كذلك تضمن والشفافية، باالنفتاح تتسم بطريقة آيكان عمل ارويد المجتمع،

/http://www.icann.org/en و ؛http://www.icann.org/en/planning/ :أنظر. المفتوحة العامة المشاورات عبر ذلك في بما

overview.htm-principles/contents-accountability/frameworks. 
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 .)31(الجديدة النطاقات لھذه الرسوم تحديد حيث من أو جديدة عامة عليا مستوياتل نطاقات إدخال حيث من
 بنطاقات المسجلون يرحب حين ففي . تماماً متماشية والمسجلين السجالت مصالح ليست الواقع، وفي

 الحالية التمثيلية الخطة وتمكن . محتمالً منافساً فيھا السجالت بعض يرى الجديدة، العامة العليا المستويات
 عمليات في والمشاركة الضغط من التجارية المؤسسات (GNSO) العامة باألسماء الخاصة المساندة للمنظمة
 الخاصة المساندة المنظمة أن غير . السياسات نتائج في الخاصة المركزة االقتصادية المصالح لضمان آيكان

 المبينة الخلفية على رئيسية إصالح لعملية تزال وال الماضية القليلة السنوات في خضعت عامةال باألسماء
   .)32(أدناه

  
 أظھر المجال، نطاق في جديدة عامة عليا مستويات نطاقاتإضافة  عرض من األولى الجولة بعد  
 احتياجات تلبي التي تلك سيما ال العامة، العليا المستويات نطاقات من المزيد استيعاب على قدرته السوق

  . محددة مجتمعات
  

 آيكان، عنھا أعلنت التي الجديدة، العامة العليا المستويات نطاقات إدخال حول الجدل شأن من وكان  
 عليا مستويات نطاقات إدخال تأخير حاولوا الذين التسجيل، أعمال أثرياء وامتيازات قوة بوضوح بي�ن أن

 البرنامج أن إلى ببساطة ذلك ويعزى . السوق إلى الدولية النطاقات ماءألس السريع والمسار جديدة عامة
 حقيقياَ وتفرداً للمستھلكين الخيارات من مزيداً يوفر العامة العليا المستويات لنطاقات المقترح الجديد

 ،)اداتاالمتد مزودي( السجالت بين المنافسة زيادة وبالتالي العامة، العليا المستويات نطاقات في وخصوصية
 الذي المجتمع أن المسألة، ھذه بشأن آيكان، تعتقد خرىأ جھة من . السوق في حصتھم انخفاض إلى يؤدي ما

 مصلحة) االمتدادات مزودي( السجالت لبعض كان وإذا . ومتضاربة مختلفة مصالح ويمتلك متنوع تخدمه
 البلد لرمز العليا المستويات نطاقات ماءأس أو الجديدة العامة العليا المستويات نطاقات إدخال تأخير في خاصة
(IDN)، أيضاً ھناك أن آيكان وتعتقد . نفسھا المصالح تتقاسم ال أخرى) امتدادات مزودو( سجالت فھناك 
 مستويات نطاقات في مصلحة لديھم ليست ممن البلد لرمز العليا المستويات نطاقات ومدراء الحكومات بعض
 لرمز العليا للمستوياتالعالمية  الجديدة النطاقات في المصلحة من أصغر أو أكبر قدر ولديھم جديدة عليا
  .)33(البلد

  
 آيكان تخطط التي جداً المرتفعة الرسوم المصلحة أصحاب من العديد يعتبر ذلك، على عالوةو  
 بالغاًم ،كييأمر دوالر 185 000 وقدرھا الجديدة، العامة العليا المستويات نطاقات تسجيالت مقابل لتقاضيھا

 حساب على النطاقات ھذه من اآلالف شراء بمقدورھا التي والغنية الكبيرة للشركات أفضلية وتمنح فيھا
   .)34(تواضعاً واألكثر حجماً األصغر المؤسسات

  

                                                            
 تحت يكن لم للرسوم قدمته التي االقتراح أن آيكان تعتقد األوسط، الشرق في آليكان اإلقليمية العالقات مدير لبيان تبعاً )31(  

gtlds/cost-http://www.icann.org/en/topics/new-  :على متاحة المالية الدراسة . فحسب الحسابات إلى مستنداً كان بل طرف أي تأثير

en.pdf-23oct08-considerations. 

 /http://blog.Internetgovernance.org: على متاح عنھا والمعلومات اإلصالحات ھذه على النقاش من المزيد )32(  

blog/_archives/2008/6 ؛http://gnso.icann.org/en/improvements/. 

 نطاقات عملية بشأن معلومات على للحصول . واللغة البلد أخرى، أمور ضمن مثل، من بمتغيرات المصلحة ھذا تتعلق )33(  
 .program.htm-gtld-http://www.icann.org/en/topics/new: أنظر العليا، المستويات

 لمناقشتھا للجمھور متاحة كانت وحسابات تحليل إلى استندت آيكان اقترحتھا التي الرسوم أن مالحظة درتج أنه غير )34(  
 .en.pdf-23oct08-considerations-stgtlds/co-http://www.icann.org/en/topics/new: أنظر. عليھا تعليقات وتقديم
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 التجارة وزارة من كبيرة معارضة الجديدة العامة العليا المستويات نطاقات إدخال واجه ذلك، فوق  
 نحو أو 20 من الكبير التوسع ھذا تجاه شديداً قلقاً يبدون الذين التجارية، عالماتال أصحاب ومن األمريكية

 المنطق يتعارض مع ذلك أن ويعتبرون ،واحدة مرة مئات ربما إلى العليا المستويات نطاقات من ذلك
  .)35(التنافسية القدرة حيث من عكسية نتائج إلى يؤدي قد أنه إلى إضافة السليمة، التجارية والممارسة

 مع توافقاً األكثر القائم الوضع على الحفاظ ويؤيد كبير ذخر اإلنترنت أن األعمال قطاع يرى عموماً،  
 الوقت في الواليات المتحدة األمريكية في اإلنترنت على القائمة الشركات من العديد يبدي فمثالً، . مصالحه
 ستكون المنظمة أن تدعي فھي . األمريكية حكومةال مع اتفاقھا بإنھاء آيكان قيام حول شديداً قلقاً الراھن
 حكومة دور عن االستعاضة إمكانية وتخشى من أخرى، حكومات من الخارج من عليھا لالستيالء عرضة

 من أفضل يكون قد الحالي الرقابة نظام أن مقتنعة وھي . أخرى حكومة بدور الواليات المتحدة األمريكية
 اإلشراف مسؤولية تحمل في آيكان تستمر بحيث التقليدي، المنظمة دور تقسيم يجري" أن وتقترح البدائل،
 البلد لرمز العليا المستويات نطاقات على جديدة منظمة وتشرف العامة العليا المستويات نطاقات على العام

 مجموعتين وجود أن ذلك سيئة، فكرة آيكان مسؤوليات تقسيم" أن على يصر اآلخر البعض أن غير  .)36("
  .)37("اإلنترنتخلل في عمل  في ويتسبب لبساً يحدث قد النطاقات أسماء املنظ

 
 حوكمة اإلنترنت في المدني المجتمع دور  -5

 
 األھمية حيوي دوراً اإلنترنت ومجتمع المدني المجتمع يلعب والحكومات، األعمال قطاع جانب إلى  

 حوكمة اإلنترنتب المعني العامل الفريق تعريف عليه في منصوص وفقاً لما ھو ،حوكمة اإلنترنت عملية في
 وإنشاء المستخدمين، حقوق عن والدفاع اإلنترنت، بروتوكوالت تطوير في يساھمان فعالً فھما ،لھذه العملية
 . اإلنترنت مجتمعات وتطوير المحتوى،

 
 تام كالتزام ،المتعددين المصلحة أصحاب نموذج من جزء العملية ھذه في المدني المجتمع ومشاركة  

 . والمساءلة والمشاركة العام الوعي من مزيداً العملية تضفي على ھذه التي باإلنترنت المتعلقة في القضايا
 

 وكذلك ،حوكمة اإلنترنت عملية في الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع مساھمة تزايدت وقد  
 تلك، النظر وجھة من . الماضية القليلة تالسنوا خالل فعالية أكثر وأصبحت ، إلنترنتلالدولية  منتدياتال في
ھي  أقواھا، من تكن وإن حوكمة اإلنترنت مجال في األطراف الفاعلة من عدد من واحدة بوصفھا آيكان، فإن

 ليست المنظمتين من أياً أنوفي حين   .(IETF) نترنتھندسة اإل ة عملفرق وكذلك ھي حكومية، غير منظمة
إلى  تنتمي والثانية المصلحة أصحاب ھيئات مننوع  ھي األولى نإ إذ نموذجية، حكومية غير منظمة

 غير لصفتھما نظراً من المنظمات غير الحكومية يعتبرھما الحكومات بعض يزال ال التقني، لمجتمعا
  .الربحية وغير الحكومية

  

                                                            
mainstream-the-to-advertises-http://domainnamewire.com/2009/01/05/icann- :أنظر علوماتالم من للمزيد ) 35(  
; and tlds/-new-on-in-weigh-others-warner-time-http://domainnamewire.com/2008/12/17/microsoft; tlds/-new-on-update

.                                                                              tlds/-new-get-to-rush-shouldnt-holders-ewire.com/2008/10/29/trademarknam 

  )36 (IDG News Service, “US businesses concerned about ICANN changes” (14 January 2009)، على متاح :
http://www.pcworld.com/article/157076/us_businesses_concerned_about_icann_changes.html. 

 .السابق المصدر )37(  



 -26 -  

 واكتسبت المعلومات، لمجتمع العالمية القمة أعمالفترة  خالل الحكومية غير المنظمات مشاركة بدأت  
 العالمية القمة أعمال ختام في المدني المجتمع وموقف رؤية على 7 اإلطار يدلو . الحين ذلك منذ قوة

 إدارة ومنتدى اإلنترنت حوكمة بأعمال يتصل وبما األعمال ھذه في امبمشاركتھ يتعلق فيما المعلومات لمجتمع
 خالل من اإلنترنت إدارة منتدى أعمال في أيضاً نشط المدني المجتمع أن إلى اإلشارة وتجدر  .اإلنترنت
  .التعبير حرية عن المدافعة الدينامية والحركات التحالفات

  
  
  

  المعلومات لمجتمع العالمية القمة إلى المقدم المدني المجتمع إعالن  - 7 اإلطار
  اإلنترنت حوكمة حول نظره ووجھات بدوره يتعلق فيما        

  
 أيضاً سعداء أننا كما . 2003 عام منذ إليه دعا الذي اإلنترنت، إدارة منتدى إنشاء ارلقر مسرور المدني المجتمع"  

 مطابقة وأبرزھا لھا، التصدي ينبغي أنه نعتقد التي المسائل مع التعامل من لتمكينه كافياً سيكون منتدىال عمل نطاق بأن
 النحو على معھا التعامل يمكن ال التي األبعاد تعددةم أو الشاملة المسائل من وغيرھا جنيف، مبادئ مع القائمة الترتيبات
 دولية منظمة بأية ي�ربط أالّ ينبغي المنتدى أن من قلقنا مجدداً نؤكد فإننا ذلك، ومع . الحالية الترتيبات ضمن األمثل

 المنتدى أن نارأي نكرر ذلك، إلى وباإلضافة . المھنيين وموظفيه وتمويله القانوني شكلهاستقالل  يعني وھذا متخصصة،
  . للحوار مكان مجرد من أكثر يكون أن ينبغي

  
 تحدد أن على ونصر . تمويله وكيفية المنتدى ھذا إنشاء كيفية عن تفاصيل وجود عدم إزاء بالقلق نشعر ونحن  
 في الحال ھو كما المنتدى، في النجاح أن على ونشدد . المدني المجتمع مع الكامل بالتعاون اإلنترنت إدارة منتدى طرائق
 الكاملة بالمشاركة نعني ونحن . المدني للمجتمع الكاملة المشاركة دون مستحيالً سيكون ،حوكمة اإلنترنت مجاالت معظم
  . استشاري دور لعب مجردب وليس

  
 وھذا . الحرجة اإلنترنت موارد على السياسي اإلشراف مسألة 71 إلى 69 الفقرات في برنامج عمل تونس تناول  
 العامة السياسة مبادئ من مجموعة تطوير إلى الحاجة أدركت الحكومات أن أيضاً المھم ومن . إنجازاً ذاته دبح يعتبر

  . ھذه الشبكة موارد على السياسي لإلشراف اإلطار توفير شأنھا من باإلنترنت المتصلة
  

 المؤسف من ذلك، مع . ةمشترك مسؤولية يكون أن ينبغي المبادئ ھذه تطوير أن تبينت الحكومات أن المھم ومن  
 وبالتعاون بينھا فيما والمسؤولية الدور ھذا لتقاسم فقط استعداد على الحكومات أن إلى يشير برنامج عمل تونس أن جداً
 مناسبة عامة سياسات صياغة بأن القائلة النظر بوجھة بقوة متمسكاً المدني المجتمع يزال وال . الدولية المنظمات مع

  ".الحكوميين غير المصلحة أصحاب من حقيقية كاملة مشاركة تتطلب اإلنترنت ارةبإد متصلة وشرعية
  

 أو البلد شعب من لكل عامة منفعةھي  البلد لرمز العليا المستويات نطاقات أن نعتقد ،63 بالفقرة يتعلق وفيما"  
 تقوم الذي الھام الدور ندرك أننا نحي وفي . معينة ببلدان مختلفة روابط تربطھم الذين العالم ولمواطني المعني االقتصاد

 الدور ھذا ينفذ أن ينبغي اقتصاداتھا، أو بلدانھا إلى يشير الذي البلد لرمز العليا المستويات نطاقات حماية في الحكومات به
 شفافة ديمقراطية عملية خالل من وذلك الحالية، الدولية المعاھدات في المنصوص عليھا اإلنسان حقوق تحترم بطريقة
  . المصلحة أصحاب جميع من الكاملة المشاركة مع شاملة

  
 المصلحة أصحاب جميع يفھم أن المھم من العامة، المصلحة إطار في وحوكمتھا اإلنترنت تطور يتم أن ولضمان  
 وينعنا وتوزيع النطاقات، أسماء نظام إدارة مثالً، -  األساسية حوكمة اإلنترنت مھام بھا تنفذ التي الكيفية أوضح بشكل

 المسائل وبين حوكمة اإلنترنت مسائل بين الروابط أنفسھم األطراف يفھم أن المھم ومن . وغيرھما اإلنترنت، بروتوكول
 وحقوق اإللكترونية، والحكومة اإللكترونية، والتجارة الفكرية، الملكية وحقوق السيبرانية، الجرائم مثل باإلنترنت المتصلة
 أولئك فيھم بمن الوعي، ھذا مثل تكوين مسؤولية تقاسم لجميعل وينبغي . االقتصادية ميةوالتن القدرات، وبناء اإلنسان،

  ". الناشئة واالتصاالت المعلومات منتديات وفي اإلنترنت وتطوير إدارة في الحاضر الوقت في المنخرطون
  

 الحكومية الفاعلة الجھات عملت ثحي مبتكراً، نموذجاً اإلنترنت بإدارة المعني العامل المتحدة األمم فريق أنشأ لقد"  
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  ".الصياغة عملية من كبير بجزء المدني المجتمع قام الواقع وفي المساواة، قدم على المدني المجتمع ومن
  

. المصلحة أصحاب جميع بين التفاعل منافع الشك يقبل ال بما المعلومات لمجتمع العالمية القمة أثبتت كذلك"  
 ومعياراً مرجعية نقطة لتكون كامالً توثيقاً العملية ھذه أرستھا التي المبتكرة كةالمشار وممارسات قواعد وستوثق

  ".المستقبل في المتحدة األمم وعمليات منظمات في للمشاركين
  

 ذلك بأن منھا اعتقاداً للمراقبين أكبر مشاركة بنشاط تدعم تكن لم النامية البلدان حكومات بعض أن نالحظ إننا"  
 البلدان من التي وتلك الدولية المدني المجتمع منظمات من واآلراء النقاش على لھا مبرر ال ھيمنة إلى يؤدي أن يمكن

 ومشاركة واستقالل حضور لتعزيز جھود بذل ينبغي التصور، ھذا لتغيير انه نعتقد ونحن . الخاص والقطاع المتقدمة
  ".ومنھا النامية البلدان في المدني المجتمع دوائر

  
  )بعتا( 7اإلطار 

  
 الحديث عند تقريباً فقرة كل ففي . المدني المجتمع دور إلى يشير الذي النص غموض إزاء القلق عن ونعرب"  

 مشاركة درجة من للحد�" مسؤولياته وضمن دوره في كل" عبارة تستخدم المتعددين، المصلحة أصحاب مشاركة عن
 ومسؤوليات ألدوار الكامل بالمدى االعتراف ماتالحكو رفض عن ناجم التحديد وھذا . المتعددين المصلحة أصحاب
 تقييد تحاول والتي برنامج عمل تونس، من ج 35 الفقرة في وردت التي المحدودة القدرات من فبدالً  .المدني المجتمع

 أدوار قائمة إلى اإلشارة أدنى كحد الحكومات على ينبغي كان المحلي، المجتمع على ليقتصر المدني المجتمع دور
  :وھي اإلنترنت، بإدارة المعني العامل الفريق تقرير في الواردة المدني المجتمع ؤولياتومس

  
 ؛)المھارات وتبادل والتدريب، المعرفة،( القدرات وبناء التوعية •

 المختلفة؛ العامة المصلحة أھداف تشجيع •

 الشبكات؛ بناء تيسير •

  الديمقراطية؛ العمليات في المواطنين تعبئة •

 والنشطاء المستبعدة المحلية المجتمعات المثال، سبيل على بينھا، ومن المھمشة، الفئات رنظ وجھات إبراز •
  القاعدة؛ مستوى على

  السياسة؛ عمليات في االنخراط •

 واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا سياسة مجاالت من مجموعة في والمعارف والمھارات الخبرات توفير •
  شاملة؛ وتكون الناس على وتركز القاعدة من بدءاً تتكون ساتسيا وفي السياسة عمليات في يسھم ما

 والمعايير؛ التكنولوجيات وتطوير البحث •

 الممارسات؛ أفضل وتعميم تطوير •

 أفراد باحتياجات يتعلق فيما للمساءلة خاضعة السوق وقوى السياسية القوى تكون أن ضمان على المساعدة •
 جميعاً؛ المجتمع

 السليمة؛ اإلدارة وممارسة عيةاالجتما المسؤولية تشجيع •

 مربحة؛ أو' الموضة على' تكون ال قد التي الھامة االجتماعية واألنشطة المشاريع تطوير إلى الدعوة •

 والتنمية اإلنسان حقوق على قائمة اإلنسان حول تتمحور معلومات مجتمعات رؤى بلورة في المساھمة •
 .والتمكين االجتماعية والعدالة المستدامة

  
 بشأن والمتابعة والتنفيذ السياسات لمناقشة المستقبلية اآلليات في مشاركته بمواصلة ملتزم المدني المجتمع إن"  
 أعمال خالل تطويرھا تم التي والبنى العمليات على المدني المجتمع سيبني بذلك، يقوم ولكي  .المعلومات مجتمع قضايا
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 تحسين سبل يستكشف وھو عمله، ويدعم اإلنترنت إدارة منتدى في بنشاط وسيشارك... المعلومات لمجتمع العالمية القمة
. الغايات ھذه تحقيق أجل من األبحاث، مجتمع وخاصة العالقة، ذوي المصلحة أصحاب مع وانخراطه عمله أساليب

 اكم اإلنترنت، إدارة منتدى بشأن توصيات سيقدم جديد عامل فريق إنشاء مسألة التجمع يبحث ذلك، إلى وباإلضافة
 اإلنترنت إدارة لمنتدى أفكاراً المدني للمجتمع التابعة المفردة العمل وفرق األخرى المدني المجتمع تجمعات ستطور
 ."أيضاً فيه وتشارك

_____________________ 

 Civil Society Statement on the World Summit on the Information“ المعلومات، مجتمع حول العالمية القمة من مقتطفات: المصدر

)Society” (18 December 2005  على متاح 15و 9-7الصفحات :http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/contributions/co13.doc. 

  
 حوكمة اإلنترنت في ةالدولي المنظمات من وغيرھا المتحدة األمم وكاالت دور  -6

  
 بمجتمع المتعلقة العامة السياسة قضايا في كثيرة دولية منظمات تتعاون السيبراني، المجال في  

 والعلم للتربية المتحدة األمم ومنظمة ،(ITU) لالتصاالت الدولي االتحاد ومن ھذه المنظمات المعلومات
 األمم لوكاالت الرئيسي االھتمام ويتمحور  ).الويبو( يةالفكر للملكية العالمية والمنظمة ،)اليونسكو( والثقافة
 الخاصة اإلدارة مسائل عن متميزة تكون أن يمكن التي المسائل حول حوكمة اإلنترنتب يتعلق فيما المتحدة
 . قانونية أو اجتماعية أو أخالقية أو تقنية مسائل الشواغل ھذه تكون أن ويمكن . معھا تتداخل التي أو بآيكان
 في المشاركة خاللھا من لحكوماتا تستطيع مشروعة وسيلة الدولية المنظمات ھذه يمكن أن تكون فعلوبال

  . التعاونية اإلدارة جھود
  

 تكنولوجيا تعنى بقضايا المتحدة لألمم تابعةمتخصصة  وكالة ھو لالتصاالت الدولي االتحاد  
 بتطوير يتعلق فيما الخاص والقطاع حكوماتال بين العالمي التنسيق مركز واالتحاد واالتصاالت المعلومات
 جميع بين الدولي التعاون على الحفاظ" ھو منه الغرض أن على االتحاد دستور وينص . والخدمات الشبكات
 وھو ،)38("التعاون ھذا وتوسيع االتصاالت أنواع جميع استخدام وترشيد تحسين أجل من األعضاء الدول
 أي أو وأصوات وصور وكتابة وإشارات لعالمات استقبال أو وانبعاث انتقال" أي بأنھا االتصاالت يعر�ف
 األنظمة من غيرھا أو البصرية الشبكات أو اإلذاعة أو األسالك طريق عن الذكاء أنواع من نوع

   .)39("الكھرومغناطيسية
  

 رةاألخي السنوات في كان فقد . لإلنترنت التقني التطوير في لالتصاالت الدولي االتحاد ويساھم  
 (VOIP) الصوت تقنية ذلك في بما باإلنترنت، تتصل متقاربة تكنولوجيات تطوير في مباشرة منخرطاً

(MPLS’) غير الرقمي المشترك وخط المودم وكابل اإللكتروني الترقيم ونظام المتعددة الوسائط وملفات 
 االتصاالت لنظام تمرالمس التطور دعم في دوره مع يتفق مما ،(NGN) التالي الجيل وشبكات المتماثل
  .العالمي

  
 الوظيفية األبعاد ذات السياسة تطوير لتحديات لالتصاالت الدولي االتحاد يتصدى ذلك، على عالوةو  
 شبكات خدمات وجودة واستقرار بسيادة مباشرة تتصل مسائل أثار وقد . المتنوعة والجغرافية والثقافية

 بالسياسات، المتعلقة األنشطة من العديد االتحاد لدى عامة،ال بالسياسة المتعلق الجانب وفي . االتصاالت
 تطوير من المزيد لتشجيع تكييف أو تعديل إلى تحتاج التي الحالية التنظيمية باألنظمة تحديداً يتصل بعضھا

                                                            
  _http://www.itu. int/aboutitu/Basic_Text :، متاح على)ا( 3، الفقرة 1دستور االتحاد الدولي لالتصاالت، المادة  )38(  

e.pdf-ITU.  

 .1012المصدر السابق، المرفق، الفقرة ) 39(  
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 الخدمة وتعريفات الخدمات وجودة التكاليف وتقاسم فاتيالتعر مثل قضايا ذلك ويتضمن . اإلنترنت شبكة
   .)40(واألمن

  
 من لنداءات استجابة ،حوكمة اإلنترنت في فعال دور لعب معينة زمنية فترة في االتحاد حاول وقد  
 تجربته إلى استناداً المجال، ھذا في مسؤولياته وتحمل أكبر تشغيلي دور لعب إلى تدعوه الحكومات بعض

 في اقترح بأن النداءات لتلكاد االتح استجابو . االتصاالت قطاع في الدولي والتنظيم التنسيق في الناجحة
 . )41(اإلنترنت لقضايا الدولي المستوى على مناسبة عامة سياسة أطر توفير عن مسؤوالً يكون أن 2004 عام
 البلدان من عدد وشد�د مختلف بشكل الموقف تطور ذلك، وبعد . كامل دولي بدعم يحظ لم المقترح ھذا لكن

  . حوكمة اإلنترنت في ورهد تعزيز أھمية على االتحاد في األعضاء
  

 تتعلق بمسائل األول المقام في تھتم التي لليونسكو، رئيسي شاغلھي  اإلنترنتحوكمة  فإن كذلك  
 المحتوى، على رقابة لفرض محاولة أية لمقاومة وبتدابير المعرفة، مجتمعات في التعبير وحرية باالنفتاح،
 اللغوي بالتنوع واالعتراف القدرات، وبناء رية،الفك الملكية وحقوق المعلومات، على الجميع وحصول
حوكمة  حول الدائر الجدل في لليونسكو المقترح الدور على الضوء أدناه 8 اإلطار ويسلط . والثقافي
  .اإلنترنت

  

 اإلنترنت حوكمة حول الدائر الجدل في لليونسكو المقترح الدور  - 8 اإلطار
  

  : التالي النحو على ش،النقا في ثالثي دور لعب اليونسكو تعتزم"  
  

 سياسة مسائل سيما وال اختصاصھا، مجاالت في تدخل التي المناقشات حول القضايا في اليونسكو ستساھم  )أ(  
 ونقاش دقيقة لغة إلى وداعية المعمق التحليل على مصرة ،)واألخالقية واالجتماعية القانونية( األوسع" السيبراني الفضاء"

   مسيس؛ غير
  

 في للمشاركة مستعدة المدني، والمجتمع الحكومات بين التعاون تشجيع في الناجح دھايرصب كواليونس  )ب(  
 مراجعة بمھام القيام أوكلوا الذين أولئك ومساعدة ،)اإلنترنت بحوكمة المعني العمل فريق عبر النقاشات مثل من( نقاشات
القضايا  بشأن اآلراء في أوسع توافقل يجةتأتي نت التشخيص مع تتالءم دائمة حلول تطوير على اإلنترنت حوكمة

   ؛المطروحة
  

 اآلليات وستدعو . واالنفتاح الثقافي والتنوع التعبير كحرية أساسية قيم على الحفاظ اليونسكو ستواصل  )ج(  
  :التالية المبادئإلى التقي�د ب معدلة، آليات أية أو آيكان، ذلك في بما الحالية،

  
 ألفكاربحيث تكون وسيلة لحرية التعبير عن ا لإلنترنت األساسية البنية في الكامن االنفتاح على الحفاظ •

  والصورة؛ الكلمة خالل من والمعارف

 وينبغي الحكومية، للرقابة خاضعاً العالمي اإلنترنت حوكمة نظام يصبح أن إلى التعديالت تؤدي أالّ يجب •
  بالرقابة؛ تسمح أو تيسر أالّ التعديالت لھذه

  معالجتھا؛ إلى تسعى التي والمشاكل الجديدة اآلليات بين دقيق ترابط ناكھ يكون أن ينبغي •

  التقني؛ االبتكار تشجيع في االستمرار يجب •

                                                            
  )40 (H. Zhao, “ITU and Internet governance – draft input to the seventh meeting of the ITU Council Working Group on 

            .netgov01.doc-wsis/files/zhao-director/itut-T/tsb-http://www.itu.int/ITUhich is available at: 14 December 2004”, w-WSIS, 12 

 .السابق المصدر) 41(  
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 عدم في تتسبب أو التبادلي، التشغيل قابلية الجديدة اآلليات أو آيكان على التعديالت تعوق أالّ يجب •
   نترنت؛لإل المتواصل التقني التطور تبطئ أن ينبغي وال االستقرار،

وأن  التقنية الناحية من ذا كفاءة العالمي الصعيد على اإلنترنت إلدارة آلية أو نظام أي يكون أن يجب •
  . يتصف بالشفافية وعدم االنحياز

  
 زيادة تيسير وھي واحدة النتيجة تكون أن ينبغي آليكان، الراھنة المسؤوليات تتولى التي اآلليات كانت وأياً  
 المواطنين عدد زيادة طريق عن الحديثة المعلومات عالم في المشاركة من المزيد تشجيع وبالتالي رنت،اإلنت شبكة استخدام

  ". ولغوياً ثقافياً متنوعة خلفيات من المشاركين
_____________________  

لوجيا االتصاالت المعني بتكنو عملال لفريقللمنتدى العالمي  أعد الذي ”UNESCO position statement“ اليونسكو،: المصدر
 /http://portal.unesco.org/ci :على متاح وھو ،)2004 مارس/آذار 26-25 نيويورك،( حول إدارة اإلنترنت المعلوماتو

5770/12003244003position_statement_ en.pdf/position_statement_en.pdfen/files/2. 

 الفكرية للملكية العالمية المنظمة به تقوم الذي للدور خاص اھتمام إيالء ينبغي ذلك، إلى وباإلضافة  
 عاتنزا فضو السيبرانية، التشريعات في النشطة مشاركتھا سيما ال اإلنترنت، بإدارة المتعلقة المسائل بشأن
 بالفعل نشطة والمنظمة . التمكينية البيئة ومسائل المتضاربة، والسجالت التجارية العالمات/النطاقات أسماء
  . اإلنترنت وظائف على المباشر التأثير ذات التنظيمية اإلجراءات في
  

 اإلنترنت، رةبإدا متعلقة مسائل ةالرئيسي األطراف الدولية من عدد عاتق على الملقاة المھام وتتضمن  
. السيبراني األمن على رئيسي وبشكل الحاسمة، المسائل من كثير في العالمي الصعيد على يتعاونون وھم
 التعاون ومنتدى أوروبا، ومجلس ،(OECD) االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة ھؤالء بين ومن

 في اندماجاً أكثر أصبحت اإلنترنت وتطبيقات عمليات أن وبما" . (APEF) الھادئ والمحيط آلسيا االقتصادي
 تنظم التي الدولية المنظمات ستمارس العالمي، للمجتمع والسياسية واالجتماعية واالقتصادية التقنية األنشطة

 التي والوظائف اإلنترنت تشكل التي المرافق على تأثيرھا خالل من اإلنترنت على متزايداً نفوذاً األنشطة ھذه
  .)42("ترنتاإلن تدعمھا

  
  اإلنترنتلحوكمة  ةالسائد المبكر للمنظومة نقدال  -جيم

  
 وعلى الفاعلة، الجھات لشتى المختلفة والمصالح األدوار على الضوء أعاله الفصل ھذا أقسام ألقت  
 لإلنترنت الالمركزية الطبيعة ذلك، إلى وباإلضافة . اإلنترنت حوكمة حول والشائكة المعقدة الطبيعة

 الكثير يتركز الحقيقة، وفي . فريدة مسؤولية عليھم وتلقي فريداً دوراً للجميع ضمناً تعطي نظومتھاولعناصر م
  .للحوكمة نموذج أفضل يشكل الذي ما وحول آيكان دور حول النقاش من
  

 الدولي االتحاد مثل من دولي، حكومي إدارة نموذج) أ: (ھما رئيسيان نھجان ھناك كان البداية، فيو  
 من وغيرھما التجارية واألعمال المدني للمجتمع تكون بينما القرارات، الحكومات تتخذ حيث ت،لالتصاال
 آيكان، مثل المتعددين، المصلحة ألصحاب إدارة نموذج) ب( استشارية؛ وظيفة مجرد المصلحة أصحاب
 انعكس وقد . شامل حل إليجاد تقدمه أن يمكن ما أساس على أعاله المذكورة الجھات مختلف بتعاون يسمح

                                                            
  )42(  J.H. Matsuura, “Internet governance: To find the Internet’s once and future king”, which is available at: 

.                                                                                                                  rg/inet2000/cdproceedings/8g/8g_3.htm#s4http://www.isoc.o 
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 الوثائقمحتوى  في ساھم الذي اإلنترنت بحوكمة المعني العمل فريق تقرير في أيضاً النقاش ھذا من كثيرال
  . المعلومات لمجتمع العالميةالتي صدرت عن القمة  الختامية

  
 الراھن للوضع المؤيدة الحجج يقدمون الذين المؤيدين من كثير اإلنترنت إلدارة الحالي للنظامو  

 إلى يدعو من ھناك وبالمثل، . البيروقراطية الحكومية التدخالت عن بعيداً ديناميكية، طبيعة ذا عتبارهبا
 يعني ما األطراف، جميع من كاملة مشاركة مع شامالً نھجاً تتطلب الفعالة اإلنترنت إدارة أن ويعتقد التغيير
   .)43(تمثيالً أكثر دولية حكومية يةآل أو/و دولية آلية إلى العالمية الموارد ھذه على السيطرة نقل
  

 في مسجالً قطاعاً خاصاً يقوده كياناً بوصفھا آيكان، أن من المخاوف بعض أيضاً ھناك أن غير  
 تؤدي أن يمكن األمريكية، المتحدة للواليات التجارية والتشريعات كاليفورنيا والية لقوانين ويخضع كاليفورنيا

 على األمريكية الحالية للشركات متميز وضع منح خالل من العالمية نترنتاإل في الدولي التوازن اختالل إلى
  . األخرى اإلقليمية أو الوطنية المصالح حساب

  
 على ينبغي أنه يرى الراھن للوضع المنتقدين من وغيرھا النامية البلدان بعض فإن ذلك، على وعالوة  
 إذ العالم، بقية مع األساسية اإلنترنت موارد بعض ىعل سلطتھا تتقاسم أن الواليات المتحدة األمريكية حكومة
 اإلنترنت على ينطبق أن ينبغي ھؤالء، رأي وفي . عالمية عامة منفعة أنھا على اإلنترنت إلى ينظرون أنھم

 الحكومات بعض أوضح اآلخر، الجانب وفي . لالتصاالت الدولي االتحاد نموذج غرار على نموذج
 الترتيباتب غير معنيين أنھم يشعرون أنھم العالم أنحاء جميع من ينالحكومي غير المصلحة وأصحاب
 . )44(حالياً اإلنترنت به تدارو القاعدة من أبدالتعاون الذي ي أسلوب ويفضلون الكالسيكية، الدولية الحكومية
ومتھا لمنظو الالمركزية لطبيعتھا نظراً التطور، في اإلنترنت تستمر أن تضمن آلية وجود من التأكد ويبقى

 نقاشاتھا في المسألة ھذه المعلومات لمجتمع العالمية القمة أعمال تناولت وقد . متعددة جھات التي تضم
  .واستنتاجاتھا

  
 لھذه النطاق الضيقة النظرة ھي اإلنترنت حوكمة حول العالمي الجدل صميم في أخرى مسألة وھناك  
 اإلنترنت حوكمة آليات تنطبق أن ينبغي النطاق، الضيق للنھج فوفقاً . النطاق الواسعة النظرة مقابل اإلدارة
 الجذرية والخوادم النطاقات أسماء نظام( األساسية البنية أي الحرجة، اإلنترنت موارد مع التعامل على فقط

 الواسع النھج أما  .المجال ھذا في الرئيسية المؤسسة آيكان، دور ھو وھذا ،)اإلنترنت بروتوكول وأرقام
 واالنفتاح النفاذ سھولة وھي اإلنترنت، باستخدام المتصلة القضايا من واسعة مجموعة تغطية به دفيقص النطاق
 المعني العمل فريق به اضطلع الذي العمل أساس على ،برنامج عمل تونس اعتمد وقد . )45(واألمن والتنوع
 كما النطاق، الضيق النھج من بدالً اإلنترنت لحوكمة النطاق الواسع النھج ،2005 عام في اإلنترنت بحوكمة
 اإلنترنت، شبكة في والعنونة التسمية من أكثر على تنطوي اإلنترنت إدارة إن: "58 المادة في بوضوح ورد
 وأمن الحرجة، اإلنترنت موارد مثل، العامة السياسة قضايا من أخرى ھامة قضايا كذلك تتضمن أنھا إذ

  .)46("اإلنترنت باستخدام المتعلقة ةاإلنمائي والقضايا والجوانب اإلنترنت، وحماية
                                                            

  )43 (p://www.bileta. httKing, “Internet governance: An analysis of the need for change”, which is available at:  I. 
             .ac.uk/Document%20Library/1/Internet%20Governance%20An%20Analysis%20of%20the%20Need%20for%20Change.doc 

  )44( W.J. Drake, “Reframing Internet governance discourse: Fifteen baseline propositions، ورشة في قدمت ورقة وھي 
 .http://programs.ssrc.org/itic/publications/Drake2.pdf: أنظر). 2004 فبراير/شباط 27-26 نيويورك،( اإلنترنت رةإدا بشأن عمل

 ./http://www.diplomacy.edu/ISL/IG: انظر النھجين، عن المعلومات من للمزيد )45(  

 .58 الفقرة ،"المعلومات مجتمع بشأن تونس عمل برنامج" المعلومات، لمجتمع العالمية القمة )46(  
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 ،على آيكان الواليات المتحدة األمريكية بإشراف المتعلقة المخاوف إلى باإلضافة ،2005 عام وبحلول  

 وال الدولي، المجتمع الحتياجات تماماً تستجيب وال للمساءلة، ال تخضع أنھا على آيكان الجھات بعض انتقد
 باعتبارھا النقاد ھؤالء إليھا ونظر . للحكومات الصحيحة النظر وجھات نتعبر ع وال كافية، بشفافية تتسم
 بما فعال، بشكل أولوياتھا وتحديد باإلنترنت الصلة ذات المستجدة بالقضايا للدفع الكافية السلطة إلى تفتقر ھيئة
 المستويات قاتنطا وتشغيل تسجيل بشأن الحكومية المخاوف ومواجھة المدو�لة النطاقات أسماء تنفيذ ذلك في

 القرارات اتخاذ عملية من جزءاً لتكون يكفي بما المحلية المجتمعات تمكّن ال أنھا كما البلد، لرموز العليا
 آيكان اتخذتھا التي الالحقة الخطوات من لعدد الرئيسية الدوافع أحد النقد ھذا وكان  .)47(المسائل بھذه المتعلقة
  .)48(وتمثيلھا وشفافيتھا كفاءتھا لتحسين

  
 نموذج خالل من الفريدة المعر�فات لنظام العالمي التنسيق عن المسؤولة ھي آيكان أن حين وفي  
 عالية بسلطة تحتفظ الواليات المتحدة األمريكية في التجارة وزارة تزال ال المتعددة، المصالح أصحاب تشاور
اإلدارة  أعلنت وقد  .)49(لجذريا المجال ملف وھو أال اإلنترنت، في مركزية األكثر العنصر إدارة على

 لنقل خطط أية لديھا ليست أنه صراحة التجارة وزارة في )NTIA( الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 للطلبات آيكان استجابت لو حتى أنه المراقبين بعض يعتقد الصدد، ھذا وفي  .)50(الجذري المجال ملف إدارة
 الكيان لتصبح انتقالھا وإتاحة آيكان لتحرير المشترك المشروع اتفاق من تھاءاالن أھمية على تشدد التي الدولية
  . جذرية تغييرات إلى يؤدي ال قد ھذاف تشكيلھا، عند تكونه أن قُصد الذي

  
- واالجتماعية والتنظيمية التقنية المجاالت في اإلنترنت حوكمةب المتعلقة القضايا كثرة إلى وبالنظر  

 ھذا أن ھو ةالسائد اإلنترنت لمنظومة حوكمة آخر انتقاد ھناك االجتماعية،- والسياسية والقانونية االقتصادية
 ھذه بين ومن . تغطيتھا عن المسؤولة الكيانات تحديد في أو المجاالت تلك جميع تغطية في يخفق النظام

 يوجد ال إذ ن،األم) ب( المناسب، غير المحتوى لمنع وسيلة توجد ال ألنه نظراً المحتوى،) أ: (المجاالت
 متعلقة قضايا في تنخرط التي آيكان، إلى وباإلضافة . السيبراني األمن جوانب حول اآلراء في حقيقي توافق

 الدولي االتحادفإن  وغيرھا، (DNSSEE) النطاقات أسماء نظام أمن وامتدادات النطاقات أسماء نظامأمن ب
   .)51(رانيالسيب األمن مجال في الواقع في جداً ناشط لالتصاالت

  
                                                            

  )47(  A. Kapur, “Internet governance: A primer” (United Nations Development Programme–Asia-Pacific Development 
-http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimerAPDIP), 2005), which is available at: -n Programme (UNDPInformatio

                                                                                                                                                                                                      . igov.pdf 

 آيكان عملية في يشاركون ممن اآلالف ھناك وأن نموذجھا، ويدعمون تماماً يدعمونھا كثيرون آخرون ھناك أن آيكان تعتقد )48(  
 .المتخذة القرارات وبعض المسائل بعض حول معھا الطفيف اختالفھم رغم اقتناعھم نتيجة

  )49 (S. Schiavetta and K. Komaitis, “ICANN’s role in controlling information on the Internet” (April 2003), which is 
http://www.bileta.ac.uk/Document%20Library/1/ICANN%E2%80%99s%20Role%20in%20Controlling%20Informationavailable at:  

                                      .                                                                                                                            pdf%20on% 20the%20Internet. 

 بموجب فيريساين ركةوش IANA)( سلطة أرقام اإلنترنت المخصصةل التقنية الوظائف ضمن الراھن الوقت في ھذا يندرج) 50( 
 .http://www.ntia.DOC.gov/comments/2008/ICANN_080730.html: على متاح المعلومات من المزيد. آيكان مع التجارة وزارة مع اتفاقية

 المفوضين المندوبين ومؤتمر المعلومات لمجتمع العالمية القمة أعقاب في الت،اصالدولي لالت التحادل األساسية األدوار أحد) 51(  
 زعماء من وغيرھم والحكومات الدول رؤساء أن إذ واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا استعمال في واألمن الثقة ببناء يتعلق ،2006 لعام
 اتخاذ مھمة لالتصاالت الدولي لإلتحاد أسندوا االتحاد، في األعضاء الدول وكذلك المعلومات، لمجتمع العالمية القمة في المشاركين العالم

: على متاح المعلومات من المزيد. المعلومات بمجتمع المتصلة األمن انعدام وأوجه التھديدات لكبح ملموسة خطوات
http://www.itu.int/cybersecurity/. 
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 على قادر نموذج آيكان، والية عن يخرج اإلنترنت إلدارة نموذجاً العالمي المجتمع من جزء ويتوخى  
 )52(لھا حلول وإيجاد اإلنترنت واستقرار الستمرار تحدياً تشكل التي المستجدة القضايا من الكثير مع التعامل
  .)53(التقاربية الشبكات عصر في ومستقر عادل نظام وضمان

  حول حوكمة اإلنترنت  العالمي الجدل من لالتصاالت الدولي االتحاد موقف  -الد
  اإلنترنت إدارة منتدى وأعمال

  
 وبشكل اإلنترنت، حوكمة بشأن النقاشتشجيع  في ھام بدور لالتصاالت الدولي االتحاد يضطلع  
 ويعمل . السياق ھذا في الصلة ذات للمناسبات والتحضير اإلنترنت لقضايا العامة بالسياسة يتعلق فيما رئيسي
 الھامة القضايا حل إلى تھدف التي األخرى الفاعلة الجھات مع وينسق المبادرات من العديد على االتحاد
 المساءلة سيوفر االتحاد أن واسع نطاق على يعتقد كان وقد . اإلنترنت حوكمة بشأن الدائر بالنقاش المتعلقة

 في الناجح ولتاريخه المتحدة لألمم تابعة كوكالة لوضعه نظراً اإلنترنت، حوكمة نموذج ألي الدولية والشرعية
  . لالتصاالت األساسية للبنية الفعالة اإلدارة

  
 التحضير في الرائدة وكالةلا فقد كان  .اإلنترنت حوكمة عملية في جداً نشطاً دوراً االتحاد لعب وقد  
 اإلنترنت إدارة مجال في االتحاد خبرة على الختامية لقمةا وثائق أثنتو . المعلومات لمجتمع العالمية للقمة

 تباعا على التشجيع إلى يدعوه االتحاد دستور فإن ذلك، إلى وباإلضافة . )54(العامة السياسة تطوير وعملية
 لمؤتمر 140 القرار أن كما ،)55(العالمي واالقتصاد المعلومات مجتمع في االتصاالت قضايا بصدد أوسع نھج

 لمجتمع العالمية القمة نتائج تنفيذ عملية في فاعل دورإلى أداء  االتحاد دعا 2006 لعام المفوضين نالمندوبي
  .)56(المعلومات

  
 وترقيم أسماء مجال في ميةھاأل متزايد بدور لالتصاالت الدولي االتحاد يقوم ذلك، على وعالوة  
   .)57(قرارات عدة بموجب بذلك لتكليفه وفقاً النطاقات

  
. اإلنترنت إدارة منتدى عملية إطار في تجري التي النقاشات تجاه القلق بعض االتحاد لدى أن غير  

 عقد الذي آليكان السنوي االجتماع خالل توري، حمادون لالتصاالت، الدولي لالتحاد العام األمين عبر فقد
 الراھنة، اإلنترنت إدارة منتدى أعمال بشأن بالغ قلق عن ،2008 نوفمبر/الثاني تشرين 6 في القاھرة في

 تلك سيما وال المعلومات، لمجتمع العالمية لقمةل ةفيالقضايا الخال حل وتجنبه المحدد بالوقت تقيده وعدم

                                                            
 اإلنترنت عبر الصوت بروتوكول وأسواق للمحتوى، التنظيمية واللوائح الثقافية، المسائل أخرى، أمور بين من مثل) 52(  
 .السيبرانية والتشريعات spam المزعج والبريد ،VOIP الرمادية

 اإلنترنت لطبيعة نظراً سلطات عدة تحت يكن وإن والتلفون الراديو نماذج ذلك يحاكي أن يمكن السياق، ذلك ضمن) 53(  
 . الالمركزية

 .79-67 الفقرات ،)2005 ديسمبر/الثاني كانون( ،"القمة عن الصادرة الوثائق" المعلومات، لمجتمع العالمية القمة )54(  

 .e.pdf-http://www.itu.int/aboutitu/Basic_Text_ITU: على متاح ،(g) 1 الفقرة لالتصاالت، الدولي االتحاد دستور )55(  

 /http://www.itu.int: على متاح . لالتصاالت الدولي االتحاد ،2006 لعام المفوضين المندوبين لمؤتمر 140 القرار نص )56(  

v/mandate/Res140.pdfosg/csd/intgo. 

: على متاح . لالتصاالت الدولي االتحاد ،2006 لعام المفوضين المندوبين لمؤتمر 102 القرار مثالً، نظر،ا) 57(  
extracts.pdf-internet-acts-ons/2006/finalhttp://www.itu.int/ osg/spu/resoluti. 
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 حكومي توافق عليھا وحصل سبق قضايا إثارة إعادة ومحاولته الحرجة، اإلنترنت موارد بإدارة المتصلة
  .)58(المعلومات لمجتمع العالمية القمة خالل

  
 األساسية للبنية الميسر دور االتحاد أعطي المعلومات، لمجتمع العالمية القمة عمل لخطوط سبةوبالن  

 الحاجة وإزاء  .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استعمال في واألمن الثقة وبناء واالتصاالت، للمعلومات
 العالمي السيبراني األمن مالأع جدول االتحاد أطلق السيبراني، بالفضاء والثقة األمن تعزيز إلى العالمية
(GCA) والھياكل واإلجرائية، التقنية والتدابير القانونية، التدابير: التالية الخمس الركائز على يقوم الذي 

  .)59(الدولي والتعاون القدرات، وبناء التنظيمية،
  

 المعلومات تكنولوجيا في السريع النمو يشملو االتصاالت بيئة في الحاصل التغير االتحاد ويدرك  
 اإلنترنت،حزمة  نطاق وعرض والمحمولة، الثابتة الھاتفية االتصاالت األخيرة السنوات في واالتصاالت

 ومتعددة الخدمات متعددة بيئة في تصاالتاال تيسر التي والخدمات والتطبيقات األجھزة تقارب وتزايد
 التي المحمول الھاتف مستخدمي تراكاتاش في الھائل النمو ھذا وينعكس . البائعين ومتعددة البروتوكوالت

 الرابع العالمي المنتدى عقد إلى باالتحاد ذلك دفع وقد . 2009 عام بداية في نسمة مليارات أربعة بلغت
 تكنولوجيا مجال في والناشئة الجديدة التوجھات الستعراض (WTPF) باالتصاالت المتعلقة للسياسات
 ذا أعمال جدول المنتدى ھذا تبنى وقد . )60()2009 أبريل/نيسان 24- 22 لشبونة،( واالتصاالت المعلومات

 على وشدد واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا السريع التطور معدل يتناسب مع لكي نطاقاً أوسع تركيز
  . الشامل واالجتماعي االقتصادي االزدھار في القطاع لھذا الحاسمة األھمية

  
 بيئة في األھمية ذات والسياسات االستراتيجيات مناقشة لىإ المنتدى ھذا ھدف ذلك، على وعالوة  

 األمن من تتراوح والتي باإلنترنت، المتصلة العامة السياسة مسائل من عدد معالجة وفي المتغيرة االتصاالت
 المنتدى ركز وقد . )61(اإلنترنت لشبكة المستمر التطوير إلى اللغات تعدد إلى البيانات حماية إلى السيبراني

 والتي واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا بيئة حالياً توجه التي الرئيسية السياسات قضايا على 2009 املع
 لشبونة، توافق وسلط  .العالم أنحاء جميع في المعايير وتوحيد التنظيمية الجھود المستقبل في بدورھا ستوجه
 بشأن إليه التوصل تم الذي االتفاق على الضوء ،2009 عامفي  الرابع المنتدى في إليه التوصل تم الذي
 السياسات مسائل بشأن" 1 الرأي" ذلك في بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا قضايا من واسعة طائفة
 قدم وعلى جميعاً، الحكومات تمكن مواتية بيئة وتعزيز تطوير إلى يدعو الذي باإلنترنت، المتصلة العامة

 وضمان باإلنترنت المتعلقة الدولية العامة السياسة قضايا في مسؤولياتھاو بأدوارھا االضطالع من المساواة،

                                                            
   توري، حمادون لالتصاالت، الدولي لالتحاد العام األمين لخطاب الكامل النص على لإلطالع )58(  

: على متاحة أخرى معلومات وھناك. 06nov08.txt-speech-ngs/cairo2008/tourehttps://cai.icann.org/files/meeti: انظر
http://www.circleid.com/posts/print/20081115_take_over_internet_governace_itu_icann/. 

 /http://www.itu.int/osg/csd/ cybersecurity :على متاح العالمي السيبراني األمن أعمال جدول عن المعلومات من المزيد) 59(  

goals/index.html-gca/pillars.  

 .URL_ID=28555&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html-http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php: نظرا) 60(  

 /http://www.itu.int/osg/csd :على متاح (WTPF) االتصاالت لسياساتالرابع  العالمي المنتدى عن المعلومات من المزيد) 61(  

wtpf/wtpf2009/statements/itu.html.  
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 على تؤثر ال التي اليومية والتشغيلية التقنية المسائل في ليس ولكن لإلنترنت، واالستمرارية واألمن االستقرار
  .)62(الدولية العامة السياسة قضايا

  
  نتحول حوكمة اإلنتر العالمي من الجدل آيكان موقف  -ھاء

  
 المشترك االتفاق انتھاء بعد خصوصاً عملياتھا، وتحسين اإلنترنت حوكمة بشأن العالمي الجدل زاءإ  

 للغاية الھامة الخطوات بعض آيكان اتخذت ،2009 عامفي  الواليات المتحدة األمريكية في التجارة وزارة مع
 من العديد شواغل لمعالجة إصالح خطة يكانآ وتنفذ . المستقبل في للتطور وقابالً ومستقراً آمناً أساساً لتعد

 دوراً يلعب كياناً بوصفھا مصداقية واكتساب برمتھا العملية تبسيط إلى تھدف إجراءات على وتعمل النقاد،
   .دولياً

 في كبرى إصالحات إجراء إلى دفعھا ما وھيكلھا، لنھجھا القاسي النقد تواجه أن آيكان على كان  
 مشاركةال تشجع كبيرة نتائج ھذه اإلصالح عملية أثمرت وقد . العالمية يةالشرع على لحصولا محاولة
 الحكومات آيكان تضع لم" التحديد، وجه وعلى . القاعدة من تبدأالتي  المتعددين المصلحة ألصحاب الشاملة

 اتصاالت قطاع وتشغيل الصناعة احتياجات من جعلت ذلك من بدال إنھا بل ملحوظ، نشاط أي صدارة في
  .)63("التنسيق ألنشطة الرئيسي الھدف تنافسي ليدو
  

 الثقة تحسين على تعمل  .)64(والشفافية المساءلة تحسين إلى باستمرار آيكان تسعى ذلك، على وعالوة  
 حول النطاق واسعة عامة مشاورات في للدخول الالزمة المعلومات بجميع المجتمع وتزويد بھا المؤسسية
 الثقة لتحسين لھا التصدي ينبغي التي الرئيسية المجاالت 9 اإلطار ويوضح  .)65(ضمنھا الممكنة التغييرات
  .بآيكان المؤسسية

  

  بآيكان المؤسسية الثقة لتحسين لھا التصدي ينبغي التي الرئيسية المجاالت  - 9 اإلطار
  
  . االستيالء من آيكان حماية  -1

  . بھا المعنيين دينالمتعد المصلحة أصحاب مجتمع من للمساءلة خاضعة آيكان جعل  -2

  . للمستقبل العالمي اإلنترنت مجتمع احتياجات آيكان تلبية  -3

  . والتشغيلية المالية الناحية من آمنة آيكان جعل  -4

 تشغيل عمليات بضمان المتمثلة التقنية مھمتھا تأدية في والتشغيلي التنظيمي التفوق على آيكان تركيز على الحفاظ  -5
  . سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة ووظائف لإلنترنت الفريدة بالمعر�فات لقيتع فيما ومستقرة آمنة

                                                            
 /http://www.itu.int/newsroom/press_releases: على متاح وھو لالتصاالت الدولي لالتحاد الصحفي البيان نظرا )62(  

2009/11.html. 

http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/ archived_issues/ipj_8-  :على المتاح G. Huston لرأي تبعاً ) 63(  

1/Internet_governance.html.  

: على المتاح ICANN Accountability and Transparency Framework and Principles (January 2008) أنظر )64(  
10jan08.pdf-principles-frameworks-trans-http://www.icann.org/en/transparency/acct.  النقاشات، من والمزيد العمليات على لالطالع 

 ./http://www.icann.org/en/transparency  :أيضاً أنظر

 ICANN, “Improving institutional confidence consultation” (16 June 2008) المؤسسية الثقة تحسين مشاورات أنظر ) 65(  

 ./http://www.icann.org/en/jpa/iic على المتاح



 -36 -  
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: على متاح وھو ،)2008 يونيو/حزيران 16" (آيكان في المؤسسية الثقة تحسين" آيكان من مقتبس: المصدر
confidence.htm-w.icann.org/en/jpa/iic/improvinghttp://ww. 

  
 مستقبل أن آيكان وتعتقد . ضرورية المعايير ووضع للتنسيق المتعددين المصلحة أصحاب نماذج إن  
 أن آيكان وتعتبر . اآلراء توافق على قائمة قرارات التخاذ أھليته ثبتت نموذج على يعتمد أن ينبغي اإلنترنت
 يجمع فع�ال نموذج أنه على يدل ما الزمن، اختبار أمام صمد قد المتعددين المصلحة ألصحاب نموذجھا
 مستقرة لكنھا متطورة، لشبكة تعاونية سياسات تطوير على ليعملوا لإلنترنت المتعددين المصلحة أصحاب
   .)66(عالمياً التبادلي للتشغيل وقابلة وآمنة

  
 النحو على اإلنترنت تعمل أن ضمان في منخرطةال المنظمات من عدد بين فحسب واحدة آيكان إن  
 على تؤثر التي المسائل في مصلحة آليكان أن حين وفي . المستخدمين لجميع متاحة تكون وأن األمثل

 في واضحة أساسية مسؤولية تتحمل فإنھا النفاذ، وسھولة اإلدارة وعلى عالمياًالتبادلي  التشغيل استمرارية
 ونظام اإلنترنت بروتوكول عناوين وخصوصاً لإلنترنت، الفريدة المعر�فات نظام ومستقبل واستقرار أمن

  . اإلنترنت إدارة بشأن النقاش حول آيكان نظر وجھات 10 اإلطار ويقدم. النطاقات أسماء
  

  وظائفھا في المشاركة وعلى آيكان أعمال بعض على عامة نظرة  - 10 اإلطار
  

 جيداً، ومدعوم حقيقية تمثيلية صفة ذي مصلحة صحابألعالمي  مجتمع مع وفعالية بكفاءة السياسات آيكان تطور  
 ھامة خطوات األخيرة اآلونة في آيكان مجتمع خطا وقد . القاعدة من تبدأ اآلراء توافق على قائمة عمليات خالل من

 من المقبل يارللمل للجميع،وتوسيع نطاقھا بحيث تكون  نترنتاإل شبكةب لالرتقاء وقابل ومستقر آمن أساس إلعداد
 . يأتي بعدھم ولمن المستخدمين

  
 أصحاب نموذج خالل من اآلراء توافق وبناء التعاون أدى الثمانينات، أوائل في النطاقات أسماء نظام بداية منذو  
 مياًعال التبادلي للتشغيل قابليتھا على المحافظة مع فيھا واالبتكار السريع اإلنترنت تطور نجاحإلى  المتعددين المصلحة
 المتعددين المصلحة أصحاب بين اآلراء توافق يحركهالذي  آيكان نموذج أنفي  شك وال . وصمودھا واستقرارھا وأمنھا
 بين للجمع فعالية األكثر النموذج وھو . اآلراء توافق أساس على القرارات التخاذ أھليته ثبتت نموذجھو  القاعدة من بدءاً
 . متطورة إنترنت لشبكة تعاونية ياساتس لتطوير المصلحة أصحاب من العديد

  
 الفريدة للمعر�فات العالمي النظام على متزايد بشكل يعتمدون العالم أنحاء جميع في اإلنترنت مستخدمو أصبحو  
 مجتمعات في معاً واالنضمام البيانات وتخزين ونقل التجارية واألعمال لالتصال النطاقات، أسماء ذلك في بما لإلنترنت،
 . النفاذ وسھولة اللغات متعددال المحتوى من والمزيد الوظائف من أكبر قدراً المستخدمون ويطلب . ةافتراضي

  
 المستويات نطاقات واستحداث المدو�لة، العليا المستويات نطاقات أسماء نشر مع حيوية أكثر النمو ھذا وسيصبح  
 وتبرھن . )IPv6( اإلصدار السادس إلى )IPv4( اإلنترنت لبروتوكول الرابع اإلصدار من واالنتقال الجديدة، العامة العليا
 في المصلحة أصحاب أن على واألمن والتنوع النفاذو االنفتاح تحسين إلى تھدف التي المبادرات من وغيرھا ھذه

 . حقاً عالميةشبكة  اإلنترنت جعل في يساھمون العربية، المنطقةأولئك الذين من  ذلك في بما اإلنترنت،
  

 يتطوع الواقع، وفي . ومجانية للجميع مفتوحة االستشارية ولجانھا الداعمة آيكان منظمات من أي في شاركةالم إن  
 في العربي العالم في اإلنترنت مجتمع انخرط وقد . آيكان سياسة وضع عملية في للمساھمة وجھدھم بوقتھم المشاركون

 رموز ألسماء المساندة المنظمة خالل من وكذلك (GAC) الحكومية االستشارية اللجنة خالل من الغالب في آيكان عمل

                                                            
  )66(  https://par.icann.org/files/paris/ParisWelcomeCeremony_23June08.txt.  
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 فيو (ALAC) العامة االستشارية اللجنة في أيضاَ المنطقة من منظمات وتشارك أفراد يشارك كذلك . (ccNSO) البلدان
 في بنشاط المشاركة تشكل األخرى، النامية البلدان غرار على ولكن . (GNCO) العامة باألسماء الخاصة المساندة المنظمة
 وثيق بشكل آيكان عملت وقد . والمالية البشرية الموارد إلى االفتقار بسبب العربي للمجتمع التحدي من نوعاً آيكان أعمال
 وفي  .التطورات على المجتمع وإطالع الوعي لزيادة الماضية الثالث السنوات مدى على العرب المصلحة أصحاب مع
 من األفراد ولمساعدة ،نمواً األقل والبلدان النامية البلدان من المشاركة لزيادة التالزما برنامج آيكان أطلقت 2007 عام
 من شخصاً 20 حوالي حضر ،2007 عام منتصف في البرنامج انطالق ومنذ . آيكان اجتماعات حضور على البلدان تلك

 . آيكان اجتماعات في وشاركوا العربية المنطقة
  

 على ينطوي الذي السياسات، لتطوير نموذجھا أن تماماً الواضح من أصبح ،ةعشر الحادية سنتھا آيكان بلوغ ومع  
 في الھائل النمو دعم قد والحكومة، المدني والمجتمع األعمال وأصحاب التقنيين المصلحة أصحاب من العديد بين التعاون
 التي عمليتھا بمواصلة ملتزمة يكانوآ . واستقراره أمنه على الحفاظ نفسه الوقت وفي والعنونة، التسمية نظام استخدام
 . العالم أنحاء جميع في المصلحة أصحاب جميع مع بنشاط وبالمشاركة القاعدة، من وتبدأ والشفافية باالنفتاح تتسم

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ

 .آليكان األوسط الشرق في اإلقليمية العالقات مدير بيان من مقتبس: المصدر

  
  اإلنترنت حوكمة شأنب األوروبي االتحاد نظر وجھة  -واو

  
 حوكمة بشأن الدولية النقاشات في كبيراً دوراً عديدة سنوات منذ يلعب األوروبي االتحاد يزال ال  
 الخاص القطاع في عھدة لإلنترنت حوكمة نظامإلى وضع  مراراً األوروبية المفوضية دعت وقد . اإلنترنت

 المتعددين المصلحة أصحاب بين مفتوحاً واراًح دعمت كما اليومية، اإلدارة في الحكومات من تدخل دون
 اللجنة في األوروبية المفوضية تشارك ذلك، على عالوة . اإلنترنت وتطوير بإدارة المتعلقة السياسات بشأن

 العامة السياسة جوانب بشأن المشورة تقديم إلى رئيسية بصورة تھدف التي آليكان، الحكومية االستشارية
 لمجتمع األوروبي االتحاد مفوضة ريدنج، فيفيان دعت، ،2009 مايو/أيار وفي . ةالتنسيقي آيكان ألنشطة

 انظر( اإلنترنت حوكمة في والمساءلة الشفافية وزيادة الكاملة الخصخصة إلى اإلعالم، ووسائل المعلومات
  ).11 اإلطار

  
 اإلنترنت حوكمة بشأن األوروبي االتحاد نظر وجھة  - 11 اإلطار

  
 اإلنترنت لحوكمة جديد نموذج في رأيھا اإلنترنت على موقعھا على نشر فيديو شريط في يدنجر المفوضة حددت  

 آيكان يشمل وھو . 2009 سبتمبر/أيلول 30 في الواليات المتحدة األمريكية في التجارة وزارة مع آيكان اتفاق انتھاء بعد
ـ مجموعة" وكذلك مستقلة، قضائية ھيئة ترافقھا للمساءلة، وخاضعة كامل بشكل مخصخصة   ،"اإلنترنت إلدارة 12 ال

 . وأمن الشبكة اإلنترنت حوكمة سياسةقضايا  لمناقشة األطراف متعدد حكومي منتدى وھو
  

 الشجاعة من أوباما الرئيس لدى ستكون أنه من واثقة أنا" ريدنج، فيفيان األوروبي، االتحاد مفوضة وقالت  
 أكثر يكون لإلنترنت لنظام جديد لحوكمة سبتمبر/أيلول في الطريق يمھد ما رنتلإلنت العالمي للطابع واالحترام والحكمة
 على أوروبا وستكون . العمل وقت حان لقد" وأضافت، ،"تعددية وأكثر ديمقراطية وأكثر شفافية وأكثر للمساءلة خضوعاً
  ". جھوده في أوباما الرئيس لدعم استعداد

  
 االتفاق مدة تنتھي عندما العام، ھذا من سبتمبر/أيلول 30 في ھرستظ الحقيقة لحظة" أن على ريدنج وشددت  
 كما بالكامل، آيكان لخصخصة الباب يفتح أن ذلك شأن ومن . الواليات المتحدة األمريكية وحكومة آيكان بين الحالي
 ". أكتوبر/األول تشرين 1 من اعتباراًللمساءلة  آيكان ستخضع موضوع الجھة التي يطرح

  
 العليا المستويات نطاقات مثل اإلنترنت، بحوكمة يتعلق فيما حساسية المسائل أكثر من بعض مع انآيك تتعامل  
 وقد . بعض مع بعضھا االتصال من الكمبيوتر أجھزة من ماليين تتمكن أن يضمن الذي اإلنترنت عناوين نظام وإدارة
 . يات المتحدة األمريكيةالوال حكومة مع اتفاق بموجب كاليفورنيا، في 1998 عام في آيكان أنشئت
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 نظام خصخصة كلينتون بيل الرئيس إدارة قرار إن" ،"منه بد ال أمر للمساءلة آيكان خضوع" أن ريدنج وقالت  
 حكومة امتالك عن الدفاع يمكن ال البعيد، المدى فعلى . الصائب القرار ھو تدريجياً لإلنترنت والعنونة النطاقات أسماء
 ". العالم أنحاء جميع في الناس من الماليين مئات يستخدمھا التي اإلنترنت وظيفة على اإلشراف فقط واحد بلد

  
 اإلنترنت لحوكمة جديد نموذج تشكيلبكيفية  العريضة الخطوط أيضاً ريدنج األوروبي االتحاد مفوضة وحددت  

  :يلي ما خاص بوجه تشمل وھي ،2009 سبتمبر/أيلول 30 بعد
  

 تلك سيما وال الشركات، إدارة معايير ألفضل تمتثلث تصبح مؤسسة مستقلة بحي آليكان كاملة خصخصة  -  
   فعالة؛ قضائية لمراجعة وتخضع الداخلية، والمساءلة المالية بالشفافية المتعلقة

 
 مجموعة" مثل اإلنترنت، لحوكمة العامة السياسة قضايا مناقشة للحكومات فيه مكني األطراف متعدد منتدى  -  

ـ  السنة في مرتين تجتمع الحكومات ممثلي من رسمية غير مجموعة تكونالتي  –" اإلنترنت لحوكمة 12 ال
 المجموعة ھذه شأن ومن . مناسباً ذلك نوكي حيثما آليكان توصيات باألغلبية تقدم أن ويمكنھا األقل، على
 ھذه المجموعة ولتكون . ما يھدد أمن اإلنترنت واستقرارھا وانفتاحھا وجود حال في سريع فعل رد توفير

ـ مجموعة" فإن الجغرافية، الناحية من متوازنة  من كل من اثنين ممثلين ستشمل ھذه" اإلنترنت إلدارة 12ال
 آيكان رئيس وكذلك وأستراليا، آسيا من ممثلين وثالثة وأفريقيا، وأوروبا الجنوبية وأمريكا الشمالية، أمريكا
  . المراقب صفة المجال ھذا في االختصاص ذات الدولية المنظمات إعطاء ويمكن . ال يصو�ت كعضو

  
  )تابع( 11 اإلطار

  
 مجتمع إلعطاء عامة استماع جلسة بروكسل في 2009 مايو/أيار 6 في األوروبية المفوضية استضافت وقد  
  .)أ(اإلنترنت حوكمة مستقبل بشأن تطلعاته عن التعبير فرصة أوروبا في اإلنترنت

  
 إلى فيھا تطرقت براغ في" اإلنترنت مستقبل مؤتمر" في كلمة ريدنج المفوضة ألقت ،2009 مايو/أيار 11وفي  
 وفي . المسافة قيود دون وتستھلك تقدم فالخدمات: عالمية بالفعل" ھي اإلنترنت أن إلى مشيرة اإلنترنت، حوكمةقضايا 
 في سيكونون . الشمالية أمريكا في الو أوروبا في وايكون لن العالم أنحاء جميع في المستخدمين من األكبر للعدد المستقبل
  .)ب(تعزيز الشراكة والتعاون أساس على لإلنترنت عالمية بإدارة بقوة المطالبة إلى حتماً ھذا ويؤدي . آخر مكان

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ
 http://ec.europa.eu/commission: على متاح ،The future of Internet governance” (4 May 2009)“ من مقتطفات: المصدر

_barroso/reding/video/index_en.htm.  
  

: على متاحة ،2009 مايو/أيار 6 في اإلنترنت إدارة بشأن العامة االستماع جلسة على المعلومات من مزيد)  أ(  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/internet_gov/index_en.htm

  .(IP/06/1491) و (IP/06/1297) أيضاً وانظر  

 :على متاح 2009 مايو/أيار 11 في لكلمتھا الكامل النص  )ب(  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? 

.reference=SPEECH/09/231&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=nl 

  
  خاصة تباراتاع: سلطة أرقام اإلنترنت المخصصةب المتعلقة القضايا  -ايز

  
  سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة دور  -1
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 عناوين توزيع أنشطتھا، وتشمل . سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة مھام آيكان تؤدى أعاله، ذكر كما  
 التعامل إلى باإلضافة الجذري، المجال على والحفاظ لإلنترنت اإلقليمية التسجيل لجھات اإلنترنت بروتوكول

   .)67(البروتوكول محددات وتحديد البلد لرمز العليا لمستوياتا نطاقات أسماء مع
  

 حكومة عن نيابة ھذه التقنية اإلدارة مھام سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة أدت آيكان، إنشاء قبلو  
 جنوب وجامعة )DARPA( المتقدمة الدفاع أبحاث مشاريع وكالة بين عقد بموجب الواليات المتحدة األمريكية

 ،1998 عام وفي ". (TNT) تير�انود شبكة تكنولوجيا" ـب معروف بحثي مشروع من كجزء وذلك كاليفورنيا،
الواليات المتحدة  وحكومة آيكان بين جديد عقد ووقع آليكان سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة مھام سلمت

 اإلدارة العقد اھذ وتدير ). الثالث المرفق انظر( سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة عمليات بشأن األمريكية
الواليات المتحدة  في التجارة وزارة عن نيابة (NTTA) والمعلومات والالسلكية السلكية لالتصاالت الوطنية

  . األمريكية
  

 التجارة وزارة مع عقدھا إطار ضمن سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة بتشغيل حالياً آيكان وتقوم  
 اإلضافات من التحقق ھي مستمرة بمھمة األمريكية التجارة وزارة تقوم ذلك، إلى وباإلضافة . األمريكية
  .الوزارة لسياسات سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة امتثال ضمان بھدف الجذرية الخوادم على والتغييرات

  
 سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة اعتبار يمكن ال التجارة وزارة مع المباشرة لروابطھا ونظرا  
(IANA) ًوھذه . لإلنترنت العالمي المجتمع مصالح مع الحياد إلى االفتقار ھذا يتعارض وقد . محايداً كيانا 
 اإلنترنت إدارة مھام لنقل مستعدة تكون قد الواليات المتحدة األمريكية حكومة ألن نظراً حساسة المسألة
 تمثل التي ،خصصةسلطة أرقام اإلنترنت الم مع المباشرة روابطھا لقطع استعداد على ليست أنھا إالّ آليكان،
سلطة  مھام على ينص الذي العقد أن األمريكية التجارة وزارة وتعتبر  .)68(اإلنترنت موارد من حرجاً مورداً

 علني تعليق وفي . المشترك المشروع اتفاق من جزءاً ليست منفصلة، وثيقة أرقام اإلنترنت المخصصة
 القائم قال آيكان، في اإلدارة مجلس رئيس إلى وماتوالمعل والالسلكية السلكية لالتصاالت الوطنية لإلدارة
 والالسلكية السلكية لالتصاالت الوطنية اإلدارة في واإلعالم االتصاالت لشؤون العام األمين مساعد بأعمال

 في الشروع تنوي وال فيريساين شركة أو آيكان مع مباحثات في منخرطة ليست اإلدارة أن والمعلومات
 وآيكان والمعلومات والالسلكية السلكية لالتصاالت الوطنية إلدارةا من كل أدوار بتغيير قيتعل فيما المباحثات
  .)69(الجذري المجال ملف إدارة بشأن وفيريساين

 
 المنطقة وفي . )70(للقلق كمصدر الواليات المتحدة األمريكية لحكومة الضمني النفوذ يثار ما وكثيراً  
 حاالت أن تؤكد آيكان أن غير  .)71(القلق ھذا كعامل من عوامل ).(iq تفويض إعادة إلى ينظر العربية

                                                            
 ./http://www.iana.org/about: أنظر ،سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة مھام عن المعلومات من للمزيد ) 67(  

 M. Ermert, “US Government in Internet control: ICANN can go, IANA is أنظر النقاش، ھذا من المزيد على لإلطالع ) 68(  

(28 July 2006) Intellectual Property Watchours”, ، على متاح وھو :-on-government-watch.org/weblog/2006/07/28/us-http://www.ip

ours/-is-iana-go-can-icann-control-internet و, “US intends to remain in full control of Internet root zone, says letter from CircleID

NTIA” على متاح وھو: http://www.circleid.com/posts/print/87315_us_in_control_of_internet_root_zone/. 

 .http://www.ntia.doc.gov/comments/2008/icann_080730.html: أنظر ) 69(  

 المستوى لنطاقات سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة اتخذته الذي اإلجراء حالة ھو التأثير ھذا مثل على األمثلة أحد ) 70(  
 /http://www.theregister.co.uk/2003/04/09/iraq_its_domain: على متاح المسألة ھذه بشأن المزيد .للعراق البلد لرمز األعلى

 .industry_sectors/media/ article544523.ecehttp://business.timesonline.co.uk/tol/business/و
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سلطة أرقام  وتقدم . واضحة عمليات تتبع البلد لرمز العليا المستويات نطاقات تفويض إعادة أو تفويض
 حاالت كافة عن تقارير ذلك في بما عملھا، مجاالت من واسعة مجموعة عن تقارير اإلنترنت المخصصة

  .)72(التفويض إعادة
 

سلطة أرقام اإلنترنت  بأن (RIRS) لإلنترنت اإلقليمية التسجيل جھاتو آيكان بين العالقة تتحدد  
 المخصصة غير العناوينمجموعة  من اإلنترنت بروتوكول عناوين بتخصيص تقوم (IANA) المخصصة

 بتوثيق تقوم كما العامة، آيكان سياسةفي  مبينكما ھو  الحتياجاتھا، وفقاً لإلنترنت اإلقليمية التسجيل لجھات
 ةإقليمي ليسججھة ت حتاجت وعندما  .(IETF) نترنتھندسة اإل ة عملفرق بھا تقام التي البروتوكول تعيينات
سلطة أرقام  تقوم ،امنطقتھ داخل تعيينھا أو لتخصيصھا اإلنترنت بروتوكول عناوين من مزيد إلى لإلنترنت

 (IANA) سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة/آيكان تقوم وال . الھ إضافي بتخصيص اإلنترنت المخصصة
 في إال النھائيين المستخدمين أو اإلنترنت خدمات مزودي إلى مباشر عناوين إنترنت بشكل بتخصيص
  .)73(المحددة البروتوكول احتياجات من غيرھا أو المتعدد التراسل عناوين تخصيص مثل محددة، ظروف
 سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة وظيفة فصل إلى الھادفة حاتالمقتر من عدد ھناك كان حين وفي  
(IANA) الحالية السيطرة ھيكل تغيير أن أساس على عملي، غير ذلك بأن التسليم جرى تماماً، آيكان عن 
  .)74(اإلنترنت شبكة بكسر يھدد خطراً يشكل أن يمكن

 
 موضع المستقبل في (IANA) صةسلطة أرقام اإلنترنت المخص لتطوير المستقبلية الرؤية تزال وال  
 يزالون ال العالمي الصعيد على المراقبين معظم لكن اإلنترنت، بحوكمة المتعلقة النقاشات معظم في خالف
 المشروع اتفاق انتھاء بعد حتى آيكان، داخل من اًمھام بوصفھا تؤدى أن يجب الھيئة مھام أن يعتقدون
  .(JPA) المشترك

  
 سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة فيھا تكون أن يمكن التي بالكيفية تعلقي الرئيسي التحدي أن غير  
(IANA) الواليات المتحدة  من المعلنة النية ضوء في وخاصة العالمي، المجتمع أمام للمساءلة خاضعة
 ضمان يمكن ھل) أ: (يلي ما األخرى المسائل وتشمل . الھيئة ھذه على السيطرة عن التخلي بعدم األمريكية

 تطبق أن المؤسسية والشفافية والمساءلة الثقة تحسين بشأن آيكان لمفاھيم يمكن ھل) ب( الھيئة، وشفافية حياد
  . آيكان على تقتصر أن من بدالً الھيئة، على بالمثل

  
  اإلنترنت حوكمة بشأن العربي المنظور  -حاء

  
 محدوداً البداية في كان تاإلنترن حوكمة في العربية المنطقة مشاركة مستوى أن الخبراء بعض يعتقد  

 العربية الدول جامعة موقف وإلى البداية في العربية البلدان تمثيل ضعف إلى ذلك يعزى أن ويمكن . نسبياً

                                                                                                                                                                                                     
 .05aug2005.pdf-report-http://www.iana.org/reports/2005/iq :أنظر تلك، التفويض إعادة عملية عن للمعلومات ) 71(  

سلطة أرقام اإلنترنت ل الكاملة التقارير. /http://www.iana.org/domains/root/cctld :نظرأ العمليات، ھذه عن للمزيد) 72(  
 ./http://www.iana.org/reports: على متاحة المخصصة

 ./http://www.iana.org/numbers: أنظر لمسألة،ا ھذه بشأن للمزيد )73(  

 .http://wiki.go6.net/index.php?title=IANA: أنظر ) 74(  
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 الصلة ذات القرارات ترك إلى والحاجة الوطنية السيادة على تؤثر قد التي بالتوصيات يتعلق فيما المشروع
   .)75(الوطنية الظروف مع يتفق بما الضرورية لياتاآل تنفيذ يصار إلى كي البلدان أيدي في
  

 اإلنترنت، إدارة ألھمية واعياً العربي المجتمع أصبح الماضية، الخمس أو األربع السنوات خاللو  
 الدول جامعة وشكلت . اإلنترنت حوكمة في المنخرطة الكيانات معظم في تمثيله تحسين على يعمل وأخذ

 النطاقات ألسماء العربي العمل فريق والمعلومات، التصاالتل العرب اءالوزر مجلس وخصوصاً العربية،
 النطاقات أسماء ونظام باإلنترنت الصلة ذات المسائل معالجة إلى يھدف الذي (AWGDNII) اإلنترنت وشؤون
 اإلنترنت حوكمة قضايا من العديد إزاء مشترك عربي موقف عن التعبير ذلكفي  بما ،(ADNS) العربية
  .العربية النطاقات أسماء نظام بتنفيذ المتعلقة التقنية المسائل ةومعالج

  
 في عقد الذي اجتماعه في اإلنترنت، وشؤون النطاقات ألسماء العربي العمل فريق وبحث  
 اإلنترنت إدارة لمنتدى الرابع االجتماع في وعرضھا تحليلھا ينبغي لمسائل أولية قائمة ،2009 فبراير/شباط

 تحديد إلى تھدف التي األولية، القائمة وھذه ). 2009 نوفمبر/الثاني تشرين 18- 15 ر،مص الشيخ، شرم(
 أية على الترتيب يدل أن دون يلي ما تضم المشتركة، للمصالح والتصدي العربية المنطقة تھم التي األولويات
 : آخر على لبند أفضلية

 اإلنترنت تبادل لنقاط وإقليمية وطنية تمؤسسا وإنشاء والترابط النفاذ وتكلفة األساسية البنية  )أ(  
)IXPs(؛  
  

   العربية؛ النطاقات أسماء ونظام اإلنترنت على العربي المحتوى وتعزيز اللغات، تعدد  )ب(  
  

 الفرق لھذه إقليمية وشبكة )CERT( الحاسوبية الطوارئ حاالت في للتصرف وطنية فرق إنشاء  )ج(  
  التنصل؛ وعدم والتوثيق ناتالبيا وسالمة البحرية، الكابالت وتأمين

  
 وإدمان اإلباحية المواد من والقاصرين األطفال وضمان سالمة االستخدام إساءة مسائل  )د(  
  اإلنترنت؛

  
  الجوالة؛ واإلذاعة اإلعالم وسائل وتقارب بعد عن االتصاالت  )ھ(  

  
 المشترك؛ المشروع اتفاق بعد ما وآيكان آيكان تدويل  )و(  

  
 .السادس اإلصدار إلى اإلنترنت بروتوكولل الرابع اإلصدار من االنتقال  )ز(  

  
الواليات  من الترقيم وموارد اإلنترنت ألسماء الفني التنسيق نقل العربية المنطقة تدعم الواقع، وفي  

 يمكن آيكان أن تدرك وھي . المتعددين المصلحة أصحاب لتوقعات تلبية دولية منظمة إلى المتحدة األمريكية
   إذا 2009 عامفي  األمريكية التجارة وزارة مع المشترك المشروع اتفاق انتھاء بعد الحاجة ھذه تلبي أن

                                                            
 في اإلنترنت بحوكمة المعني العمل فريق وتوصيات اإلنترنت إدارة منتدى على العربية الدول جامعة صادقت ذلك مع ) 75(  
 المنتدى قدرة على التحفظ مع تونس، في المعلومات لمجتمع العالمية القمة من الثانية للمرحلة للتحضير الثالث التحضيري الدولي االجتماع

//:www.itu.int/ http :أنظر  .واإلشراف امةالع بالسياسات يتعلق فيما خصوصاً باإلنترنت، الصلة ذات المسائل مع التعامل على

wsis/docs2/pc3/contributions/co83.doc. 
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 من يبدأ إطار في به مكلفة ھي ما تنفيذ وبالتالي السياسة، بعملية يتعلق فيما ملموسة تحسينات أدخلت ما
 أجل من المصلحة أصحاب جميع اهتج المساءلة آليات تحسين إلى أيضاً آيكان وتحتاج . بالشفافية يتسم القاعدة
 تعزيز لتحسين فرصة آيكان النتقال العمل بخطة المتعلق النقاش أن العربي المجتمع ويرى . أدائھا تعزيز
  . ناقصاً تمثيالً ممثلة كانت التي النامية البلدان لصالح التعاون

  
 بشأن الرئيسية حظاتالمال من عدداً اإلنترنت وشؤون النطاقات ألسماء العربي العمل فريق قدم  
   :)76(التالي النحو على آيكان، في المؤسسية الثقة تحسين

  
 في األعمال رجال ومجتمع المصلحة أصحاب مشاركة من أكبر قدراً العربية المنطقة تشجع  )أ(  
  آيكان؛ سياسة عمليات

  
. كاليفورنيا ةوالي لقوانين إالّ آيكان تخضع ال كاليفورنيا، مقرھا ربحية غير مؤسسة بوصفھا  )ب(  

 قانوني وجود إلى السعي لھا ينبغي العالمي، المجتمع يخدم ككيان منھا المتوخى الدور إلى بالنظر أنه غير
 من غيرھا على غرار المثال، سبيل على جنيف، في الدولي، االعتراف من المزيد لكسب سعيھا مع ينسجم

  الدولية؛ المنظمات
 الحكومية االستشارية للجنة االستشاري الوضع بشأن تتحفظا عن العربية المنطقة أعربت  )ج(  
 العربية النظرة على قائم التوجه وھذا  .استشاري دور مجرد من أكثر اللجنة تلعب أن تود وھي آيكان، حيال

 االعتبار؛ في الوطنية الحكومات مصالح أخذ لضرورة
  

 آيكان، مھمة جوانب أھم ثالنيم لإلنترنت الفريدة المعر�فات واستقرار أمن أن إلى بالنظر  )د(  
 ؛سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة مھام على كاملة سيطرة تسيطر ألن آيكان تحتاج

  
 .والتنظيمي الجغرافي التوازن لتحقيق آيكان إدارة مجلس في التمثيل لزيادة حاجة ھناك  )ھ(  

  
 والمتخصصين الخبراء نم مجموعة أنشأت القاھرة، في آليكان والثالثين الثالث االجتماع أعقاب وفي  
ـ إليھا يشار عربية، تباحث مجموعة العرب الحكومات وممثلي  إلى ترمي ،(ARABICANN) العربية آيكان ب
 عن والتعبير العربية المنطقة نظر وجھات تعكس التي اإلنترنت قضايا حوكمة حول النشطة النقاشات تشجيع
 . العالم ولسائر آليكان العربية المجتمعات رأي

  
 قام التشاور، خالل من المؤسسية الثقة تحسين بشأن تعليقات على الحصول آيكان لطلب استجابةو  
 الموقف عن تعبر المالحظات من مجموعة بإعداد اإلنترنت وشؤون النطاقات ألسماء العربي العمل فريق
  ).12 اإلطار انظر( العربي

  

   اإلنترنت وشؤون النطاقات ألسماء العربي العمل فريق مالحظات  - 12 اإلطار
 المؤسسية الثقة تحسين بشأن آيكان مبادرة على

  
  بطريقة الثقة تحسين محاولة إن . جداً ھامة مسائل المؤسسية الثقة تحسين بشأن آيكان مبادرة سياق في أثيرت  

                                                            
: على متاح ،”Improving institutional confidence in ICANN [Revised, September 2008]“ آيكان، أنظر )76(  

revised.htm-confidence-http://www.icann.org/en/jpa/iic/improving. 
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 أفضل بشكل الثقة تحسين وسيتحقق. الثقة فجوة الواقع في توسع قد الدولي المجتمع واحتياجات رغبات مع تماماً تتوافق ال
  : يلي ما قبيل من نقاط بمعالجة

  
ـ  ينبغي  -1 جھة  الجديدة" آيكان" تكون أالّ ينبغي إذ حقاً، مستقلة دولية ھيئة لتصبح نفسھا ھيكلة تعيد أن آيكانل

 أن وال واحدة، حكومة لمصالح أسيرة تبقى أن وال الواليات المتحدة األمريكية، في التجارة لوزارة الباطن من متعاقدة
 الصحة منظمة مثل حقاً، دولية ھيئات وتقدم . آخر مكان أي أو كاليفورنيا سواء محددة، واحدة والية لقوانين تخضع
 .به يحتذي مثاالً لالتصاالت، الدولي واالتحاد الدولية العمل ومنظمة العالمية

  
 جوانب وجميع واقتصاداتھا حكوماتھا عمل لسير حاسمة أھمية ذات الدول من للعديد بالنسبة اإلنترنت أصبحت لقد  
 وينبغي اإلنترنت، في مصلحة الدول لجميعو . أخرى دول في بسرعة كذلك تصبحس وھي فيھا، للمقيمين اليومية الحياة
وحوكمتھا  اإلنترنت تنظيم على السيطرة أجل من مناسبة، دولية حكومية ھيئة في المساواة قدم على ممثلة تكون أن

 إنشاء في الواليات المتحدة األمريكية لعبته الذي للغاية الھام بالدور االعتراف ومع . في المستقبل اوتوجھھ وتطويرھا
 إرادتھا بفرض الدول من مجموعة أو مفردة دولة ألية يسمح حد إلى اآلن نمت قد ھذه أن إال اإلنترنت، شبكة وتطوير
  . مستقبلھا وعلى إدارتھا على

 
 لمجتمع العالمية القمة لمبادئ وفقاً المقررة العامة السياسات تنفذ فنية ھيئة ديدةالج آيكان تكون أن ينبغي  -2

 سلطة أن ،35 المادة وبرنامج عمل تونس، ،49 المادة جنيف، مبادئ إعالن في الدولي المجتمع أعلن فقد . المعلومات
 على الجديدة يكانآل العامة ةسياسلا توجه تفسير يمكن وال . للدول سيادي حق باإلنترنت المتصلة للمسائل العامة السياسة

  . فعالً دولي أساسي ونظام صك إطار في اًإلزامي كوني أن ينبغي إذ فحسب، استشاري أنه
  
  

  )تابع( 12 اإلطار
  
 المحدد، النحو على المعلومات لمجتمع العالمية القمة ألھداف الكامل الدعم تقدم أن "الجديدة آيكان" على يتعين  -3

 غير منصفو شامل نفاذ بتأمين الدولي المجتمع التزام جديد من يؤكد فذلك . 90 المادة برنامج عمل تونس، في ،مثالً
 ھذه لتحقيق التشغيلية والعمليات التمويل اعتبارات وال بد من إعادة النظر في . والمعرفة المعلومات إلى وميسر تمييزي
  . األھداف

  
ـ ينبغي ال  -4  الدولية الحكومية الھيئة بھا تضطلع التي الدولية العامة السياسة وضع إلى دتعم أن" الجديدة آيكان" ل

 أن الضروري ومن . متوقعة غير بطرق والعالم اإلنترنت استقرار أساسات زعزعة إلى يؤدي قد ذلك ألن ،آنفاً المذكورة
 يتم أالّ وينبغي. المجتمع ذلك ضاءأع جميع واحتياجات تخدمه الذي الدولي المجتمع إلرادة وفقاً وتنمو اإلنترنت تتطور
  . اآلخرين على واحد جانب من السيطرة خالل من أو دولة أية حساب على ذلك

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ

 االستبيان معلومات على العربية، الدول جامعة اعتمدته كما اإلنترنت وشؤون النطاقات ألسماء العربي العمل فريق رد: المصدر
 ).2008 يونيو/حزيران 16" (آيكان في المؤسسية الثقة تحسين" بآيكان المتعلق
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  الحرجة نترنتاإل بموارد المتعلقة القضايا  -ثالثاً
  

 واإلشراف . دونھاب تعمل أن لإلنترنت يمكن ال التي الموارد إلى" الحرجة اإلنترنت موارد" تشير  
 موارد بإدارة المتعلقة القضايا وتشمل . حوكمة اإلنترنت لمھام ھام منصف أساس على الموارد ھذه على

   :يلي ما الحرجة اإلنترنت
  

   الجذرية؛ الخوادم ونظام الجذري المجال ملفات إدارة  )أ(  
   النطاقات؛ أسماء نظام وتوزيع إدارة  )ب(  
   اإلنترنت؛ بروتوكول عناوين  )ج(  
   ؛التجديدية والتقاربية التكنولوجيات  )د(  
  . التقنية المعايير  )ھ(  

  
قضايا تتعلق بحوكمة اإلنترنت على  حقاً تمثل فھي الحرجة، اإلنترنت لموارد العالمي للطابع ونظراً  

   .الصعيد العالمي
  

  حوكمة اإلنترنت بشأن والجدل الحرجة اإلنترنت موارد  -ألف
  

 للھيكل الموجھة لالنتقادات نظراً ومعقد، شائك الحرجة اإلنترنت موارد إدارة حول الدائر النقاش  
 واحدة بوصفھا الحرجة، اإلنترنت موارد طارإ في تندرج التي القضايا ببعض يتعلق فيما آيكان ولدور الحالي
 على واالعتراض الرضا بعدم شعور عن النقاد بعض عبر وقد . إلنترنتا منظومة قضايا من عدد من

 التجارة وزارة مع آيكان عالقة ضوء في خاصة ،الواليات المتحدة األمريكية وحكومة آيكان بين العالقة
 انتھاء عند االتفاق ھذا تجديد عدم إلى ھؤالء ودعا ،بينھا شتركالم المشروع اتفاق إطار ضمن كيةياألمر
   .)77(2009 سبتمبر/أيلول في مدته

  
 النشاطين في مركزياً دوراً تؤدي (IANA) سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة أن إلى وبالنظر  
 اإلقليمية لالتسجي لجھات اإلنترنت بروتوكول عناوين تخصيص وھما الحرجة، اإلنترنت لموارد الرئيسيين
 أية دون الحرجة، الموارد إدارة على ضمنياً تأثيراً تمارس فإنھا ،"الجذرية النقطة" مجاالت وصيانة لإلنترنت
 يرغبون الذين فيھا المصلحة وأصحاب (IANA) سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة بين مباشرة قانونية عالقة
 الموارد ھذه على السيطرة لجعل ضغوط ھناك صدد،ال ھذا وفي . عليھا المباشر اإلشراف في المشاركة في

 الموارد ھذه إدارة أن آيكان تحاجج النقطة، ھذه بشأن . المميز الدولي طابعھا تعكس كي عالمية أكثر الحرجة
 جھات تضعھا اإلنترنت بروتوكول عناوين بتوزيع المتعلقة السياسات المثال، سبيل فعلى . بالفعل عالمية
 ھم الذين أعضائھا، خالل من ،العالم أنحاء في الخمس القارات في التي تتواجدو لإلنترنت، اإلقليمية التسجيل
 ومزودي اإلنترنت خدمات مزودي آخرين، بين تتضمن، التي ،)LIR( لإلنترنت المحلية لسجالتا أساساً
 السياساتب (ASO) دعم عناوين اإلنترنت منظمة توصي ذلك، بعد . والحكومات والجامعات الشبكة خدمات
 وزارة إلى أو من مدخالت أية دون عليھا، النھائية للموافقة آيكان إدارة مجلس إلى باألرقام المتعلقة العالمية
 مجلس في ممثلة األمريكية التجارة وزارة ليست التحديد، وجه وعلى . الواليات المتحدة األمريكية في التجارة
  .قرارات أية إصدار قبل منھا إذناً المجلس يأخذ وال آيكان إدارة

                                                            
  )77(  Intellectual Property Watch, “Internet Governance Forum to return to critical Internet resources issue”، على متاح 

.                                            issue/-resources-internet-critical-to-return-to-forum-governance-http://governanca.cgi.br/noticias/internet 
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  اإلنترنت إدارة منتدى اجتماعات خالل الحرجة اإلنترنت موارد حول للنقاشات موجز  -باء
  

 القضايا مناقشة على ،2006 عام أثينا في انعقد الذي اإلنترنت، إدارة لمنتدى األول االجتماع ركز  
 الترقيم ونظام إلنترنتا بنيان على يطرةالس ذلك في بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا بمستقبل المرتبطة
 الحرجة بالموارد المتعلقة العامة السياسة لقضايا مبادئ تطوير ضرورة على المشاركون واتفق . والتسمية
  . عالمياً تطبيقھا يمكن لإلنترنت

  
 ھاأن إالّ األساسي، أثينا أعمال جدول على مدرجة تكن لم الحرجة اإلنترنت موارد قضية أن حين وفي  
 على الواليات المتحدة األمريكية ھيمنة على التغلب بكيفية المتعلقة المسائل ذلك في بما النقاشات، أثناء بحثت
 بروتوكول وعناوين النطاقات أسماء نظام بإدارة المتعلقة والمسائل الجذرية، النطاقات أسماء نظام في التحكم

 منتدى اجتماعات في عليھا البناء يلزم فعالة بداية اأثين في جرت التي النقاشات ھذه واعتبرت . اإلنترنت
  .الالحقة اإلنترنت إدارة

  
 بنود تحديد على رئيسي بشكل النقاش تركز جانيرو، دي ريو في اإلنترنت إدارة منتدى اجتماع وفي  
 نوكا . بشأنه واسعة أم ضيقة نظر وجھة اعتماد ينبغي كان إذا ما وعلى لإلنترنت الحرجة الموارد محور

 بالبنية المتعلقة المسائل يشمل وھو اإلنترنت، بإدارة المعني العامل الفريق تقرير من أخذ قد الواسع التعريف
 المبتكرة والتكنولوجيات لالتصاالت األساسية والبنية والترابط، والبنية الثانية التقنية، والمعايير األساسية،
 األساسية والبنية الترابط تكاليف مثل مسائل شمل باتجاه البرازيل وفد دفع وقد . اللغات وتعدد ،التقاربية

  . واألرقام األسماء وسجل الجذرية، الخوادم وإدارة لالتصاالت،
  

 لإلنترنت، الحرجة الموارد مناقشة في قدماً للمضي جديدة قنوات إلى بالحاجة عام شعور ھناك وكان  
 تشكيل أمر وترك . الصلة ذات المسائل لمعالجة مشترك إلطار واضح تعريف وجود بعدم يتعلق فيما سيما ال

  . العامة السياسة مسائل لمناقشة الرئيسي الوسط باعتباره اإلنترنت إدارة لمنتدى النقاش ھذا مستقبل
  

 وفي . العامة السياسة على كبيرة تداعيات الحرجة الموارد إلدارة أن حقيقة على النقاش شدد كما  
إلى أن  حاجةال كثيرون ريقد� لم جيد، بشكل تعمل الخاص القطاع يقودھا التي يكانآل الحالية الترتيبات أن حين

 ،الواليات المتحدة األمريكية من فقط وليس بأسره، الدولي المجتمع من للمساءلة خاضعة نفسھا آيكانتكون 
   .والشفافية والديمقراطية التعددية مبادئ لضمانوذلك 

  
 األوسع السياق ضمن لإلنترنت الحرجة الموارد موضوع إلى نظرال إلى حاجة ھناك أن أيضاً وأفيد  

   .)78(الموارد لھذه والمحلية الوطنية باإلدارة وربطه حوكمة اإلنترنتل
  

 أباد حيدر في اإلنترنت إدارة منتدى اجتماع في لإلنترنت الحرجة بالموارد المتعلقة النقاشات وركزت  
 ذلك تأثير وعلى السادس اإلصدار إلى اإلنترنت لبروتوكول عالراب اإلصدار من االنتقال على خاص، بشكل
 وبروتوكول الرابع اإلنترنت بروتوكول من كالً أن االعتبار في األخذ مع الحالية، الفنية العمليات بعض على

 بتخصيص تتحكم التي السياسات أن على االتفاق وتم . المستقبل في جيد بشكل سيتعايشان السادس اإلنترنت
 تبدأ باالنفتاح تتسم عملية خالل من التطوير إلى تحتاج لإلنترنت اإلقليمية التسجيل جھات في األرقام وإدارة
  . بأسره اإلنترنت مجتمع وتشرك القاعدة من

                                                            
 .12NOV07.txt-Critical%20Internet%20Resources-http://www.intgovforum.org/cms/Rio_Meeting/IGF2 :انظر ) 78(  
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 كان البائعين، من الدعم وتوفر السوق في السادس اإلنترنت بروتوكول معدات توافر من الرغم وعلى  
 من وطلب واضح تجاري دافع وجود عدم إلى ذلك ويعزى . روتوكولالب ھذا نشر في بطيئين المشغلون
 ضرورة بإدراك المشغلون بدأ ذلك، ومع . البائع يقدمه الذي الدعم بكفاءة المشغل ثقة عدم وإلى العمالء،
  .السادس اإلنترنت بروتوكول إلى االنتقال في البدء

  
 إلى الرابع اإلنترنت بروتوكول ھيمنة من السلس االنتقال أن على اآلراء في قوي توافق ھناك وكان  

 المدني المجتمع بين المسؤوليات تقاسم تتطلب المھيمن ھو السادس اإلنترنت بروتوكول فيھا يصبح بيئة
 على يتعين وكان . مجد� كنموذجٍ وطنية مھام فرق باستخدام وذلك والعام، الخاص القطاعين ومؤسسات
 اعتماد إلى والسعي الوطنية األعمال جداول في السادس إلنترنتا بروتوكول على الضوء تسليط الحكومات

 والتعليم الجمھور توعية ضرورة على االتفاق تم ذلك، إلى وإضافة . اإلقليمي الصعيد على موحد نھج
  . االنتقال عمليات في المواطنين إشراك أجل من والتدريب

  
 مع ،حوكمة اإلنترنتل والوطنية إلقليميةوا العالمية الترتيبات على النقاش تركز ذلك، على عالوة  
 من الرغم على ولكن . التعاون تعزيز من كجزء الحرجة الموارد إدارة في العامة السياسة قضايا على التأكيد
 ھناك كان التعاون، تعزيز فيھا يحدث أن يتعين يتال المنظمات لفئات بالنسبة المشاركين لدى اليقين عدم
 والقطاع الحكومات أي العملية، ھذه في المصلحة أصحاب جميع إشراك رةضرو على اآلراء في توافق
 القضايا نقاش على ينعكس قد الذي للمباحثات اإليجابي التأثير على وكذلك المدني، والمجتمع الخاص
الواليات  حكومة تتنحى أن في رغبته عن أعرب المشاركين من عدداً أن إلى اإلشارة وتجدر . الحرجة

 المشترك االتفاق مشروع خالل من الحرجة الموارد على اإلشراف في الحالي دورھا عن مريكيةالمتحدة األ
  .آيكان مع
  

  الحرجة اإلنترنت بموارد تتعلق مختارة قضايا  -جيم
  

  الجذرية الخوادم ونظام الجذري المجال ملفات إدارة  -1
  

 الخوادم وھذه مختلفة؛ مؤسسة 12 اتديرھ العالم، أنحاء مختلف في لإلنترنت جذرياً خادماً 13 ھناك  
. العالمي النطاقات أسماء لنظام الجذري المجال إلى المقدمة االستفسارات في البتّ تتولى التي ھي الجذرية
الواليات المتحدة  في التجارة وزارة في والمعلومات والالسلكية السلكية لالتصاالت الوطنية اإلدارة وتقسم

 ممثلة( آيكان وبين بينھا الرئيسي الجذري المجال ملف وتوزيع وتحرير نشاءإ مسؤولية (NTIA) األمريكية
(Verisign) فيريساين وشركة) سلطة أرقام اإلنترنت المخصصةب

 أكثر ھناك اإلنترنت، استقرار ولتيسير . )79(
 ھي ا،اإلسكو في أعضاء بلدان ثالثة في أربعة بينھا العالم، أنحاء في الجذرية للخوادم مخدمات 176  من

 المجالملف  يدار حيث الرئيسية، للخوادم تابعة جميعاً ھذه لكن . )80(ومصر وقطرالمتحدة  العربية اإلمارات
 الوطنية اإلدارة- التجارة وزارة( أعاله الموصوف القائم النظام ظل وفي الواقع، في . الرئيسي الجذري

 ھذه تقع ،)وفيريساين اإلنترنت المخصصة سلطة أرقام-آيكان والمعلومات، والالسلكية السلكية لالتصاالت
 التجارة وزارة أن إذ ،الواليات المتحدة األمريكية حكومة ھي فقط، واحدة حكومة سلطة تحت أساساً اإلدارة
  .الرئيسي الجذري المجال ملف على تغييرات إحداث فيريساين تخول التي ھي

                                                            
 .”com.“ نطاق تدير التي الربحية الخاصة الشركة ھي (Verisign) فيريساين ) 79(  

 .servers.org-http://www.root  :انظر ) 80(  
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 إذ الجذرية، الخوادم أسماء نظام تشغيل اًأيض آيكان تنسق الجذرية، الخوادم أحد تشغيل جانب وإلى  
 خوادم تشغيل بشأن آيكان إدارة لمجلس المشورة (RSSAC) الجذرية الخوادم لنظام االستشارية اللجنة تقدم

 أسماء لنظام األمنية الجوانب بشأن المشورة أيضاً اللجنة وتقدم . النطاقات أسماء لنظام الجذرية األسماء
 . وموثوقيته ومتانته النظام أداء مجمل االعتبار في األخذ مع الجذرية، الخوادم توزيع عوتراج الجذرية الخوادم
 المؤسسات من وغيرھا العالم في جذرياً خادماً 13 تشغيل عن المسؤولة المؤسسات عن ممثلين اللجنة وتضم
  .الجذرية الخوادم لنظام المستقر التقني بالتشغيل المعنية

  
 لنطاقاتا أسماء نظام إدارة  -2

 
 سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة أصبحت الثمانينات، أوائل في النطاقات أسماء نظام بدأ أن منذ  
(IAWA) بروتوكوالت في تستخدم التي عالمياً الفريدة واألرقام األسماء تخصيص عن تحديداً مسؤولة 
  .اإلنترنت

 
 العامة العليا المستويات نطاقات ذلك في ابم النطاقات، أسماء لنظام التقنية العناصر إدارة آيكان تنسق  
 لجميع يتسنى حتى للعناوين، الصحيح التحديد إمكان ذلك ويضمن . البلد لرمز العليا المستويات ونطاقات
 . النطاقات أسماء بيانات قاعدة صيانة يضمن كما الصحيحة، العناوين على العثور اإلنترنت مستخدمي

 
 تعتمد التي والتطبيقات اإلنترنت تسميات احتياجات معظم بفعالية لنطاقاتا ألسماء التقني النظام ويلبي  
 والثقافة والتجارة العالمية االتصاالت في وتطبيقاتھا اإلنترنت انتشار وتعميق توسيع يفرض ذلك، ومع . عليھا

 ؛النطاقات ءأسما نظام أمن تحسين) أ( :)81(ھي النطاقات، أسماء لنظام األساسية للتكنولوجيا جديدة تحديات
 أسماء في ألخطاءا معالجة) د( النطاقات؛ أسماء تدويل) ج( واإلنترنت؛ الھاتف تسمية نظامي ربط) ب(

  .النطاقات
  

 النطاقات أسماء نظام وأمن استقرار ضمان  -3
 

 ھام وذلك النطاقات، أسماء نظام على يسيطر واحد كيان يوجد ال أنه (ISOC) اإلنترنت جمعية تعتقد  
 ). 13 اإلطار انظر( النظام وأمن ستقرارا لضمان

 

 النطاقات؟ أسماء نظام على يسيطر الذي من  - 13 اإلطار
  

 لھذا المختلفة الجوانب يدير إذ النطاقات، أسماء نظام على كاملة سيطرة واحدة منظمة أو واحد كيان يسيطر ال"  
 الموثوقة" الجذور" آيكان تدير فمثالً، . وإدارياً رافياًجغ موزعة المسؤولية وھذه . اإلشراف وآليات الھيئات من عدد النظام
 معتمدة منظمات وتدير الوطني؛ الصعيد على البلد لرمز العليا المستويات نطاقات تدار بينما النطاقات؛ أسماء لنظام

 وتشارك . جذريةال الخوادم العالم أنحاء جميع في المؤسسات من واسعة مجموعة وتدير العامة؛ العليا المستويات نطاقات
 في اإلنترنت ھندسة مھام فريق دور المثال سبيل على( لإلنترنت اليوميين واإلدارة التطوير في معنية أخرى أطراف
  )". التقنية المعايير تطوير

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ
 .http://www.isoc.org/pubpolpillar/issues/domain_name.shtml :على متاحة ،"رئيسية قضايا" اإلنترنت، جمعية: المصدر

        

                                                            
  =http://books.nap.edu/openbook.php?record_id:على متاح النطاقات أسماء نظام عن المعلومات من مزيد ) 81(  

11258&page=152. 
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 جميع في االقتصاد عجلة دفع في رئيسية أداة مثيل، له يسبق لم الذي بنموھا اإلنترنت، أصبحت لقد  
 الخبيثة للھجمات جذاباً وسيطاً أصبحت استخدامھا، في الكبيرة الطفرة وبسبب نفسه الوقت وفي . البلدان
 األجھزة شعبية تزايد المثال سبيل على ذلك في بما االبتكارات، من ولغيرھا لھذه، ويمكن اإلنترنت، وجرائم
 التكنولوجيات ھذه أن إلى وبالنظر  .اإلنترنت زعزعة إلى تؤدي أن اإلنترنت، إلى النفاذ على القادرة النقالة
 إلى وباإلضافة . مضى وقت أي من أھمية أكثر اإلنترنت وصمود واستقرار أمن أصبح مدمرة، تكون قد

 الجديدة والتكنولوجيات الخدمات كانت إذا ما مسألة أصبحت السيبرانية، والجرائم السيبرانية الھجمات تزايد
 من أوتي ما بكل تقييمھا ينبغي مسألة فيه تؤثر الذي والمدى واستقرارھا اإلنترنت تشغيل قابلية على تؤثر
 العالمي الصعيد على Interoperability التشغيل قابلية ضمان أن في شك وال . السياسات صياغة لدى ھدج

 عداه ما يفوق أمر اإلنترنت واستقرار أمن على تؤثر التي القرارات صنع في العالمي التعاون واستمرار
  .)82(أھمية

 
 النشاط لتمكين وسيلة وكذلك مدمرة لھجمات ھدفاً خاص بشكل النطاقات أسماء نظام أصبح لقد  
 محلل يتعرض حيث المخبأ، تسميم النطاقات أسماء نظام في الخبيثة األنشطة على األمثلة ومن . الخبيث
 بروتوكول عناوين من عنوان نطاق عن استفسار عن يجيب بحيث ھجوم جراء للتخريب النطاقات أسماء

 متزايد، قلق مثار ذلك أصبح وقد . الصحيح النطاقان عنو من بدال المھاجم النطاقعنوان  أنه على اإلنترنت
 تضييق ھو المشكلة ھذه من للتخفيف المتوفرة الحلول أفضل أن النطاقات أسماء لنظام التقني المجتمع وأدرك

 النطاقات أسماء لنظام األمنية التمديدات تمدد التحديد، وجه وعلى . النطاقات أسماء لنظام األمنية التمديدات
 مثل من ھجمات من اإلنترنت حماية إلى تھدف وھي . بياناته سالمة من التحقق لتوفير النطاقات سماءأ نظام
 إلى العليا المستويات بنطاقات مروراً الجذر من المناطق بين" ثقة سلسلة" بإنشاء النطاقات، أسماء مخبأ تسميم
  .عنوانه تحديد جرى الذي النطاق خادم

  
 مثل الھجمات من أنواع معالجة في شوطاً النطاقات أسماء لنظام منيةاأل التمديدات تقطع حين وفي  

 المفاتيح وثوقية من التحقق آلية ھي حاسمة مسألة بعد تتناول ال أنھا إال المخبأ، وتسميم ،"الوسط- في- رجل"
 تصاالتلال الدولي االتحاد معيار فإن السياق، ھذا وفي . السلسلة في الضعيفة الحلقة تكون قد التي العامة،
X.509 العام للمفتاح األساسية للبنية (PKI)، للمفاتيح اآلمن للتوزيع وسيلة يوفر ،1988 عام منذ الموجود 
 ،(CA) تصديق سلطة العادة في ھو ثالث، طرف يشھد المرحلة، تلك ففي . المالك ھوية مع بربطھا العامة
 الدولي االتحاد معيار ويعتبر . المعني الكيان يملكه صحيح المتضمن العام المفتاح أن تفيد شھادة يوقع بأن

 الجذور توقيع سلطة فإن ذلك، على وعالوة . العام المفتاح لشھادات الصناعة معيار -X.509 v3 لالتصاالت
  .)83(اإلنترنت وموثوقية واستقرار ألمن األھمية حاسمة

 
 السياسات تشكيل في متساو وربد تضطلع أن الحكومات على يتعين لالتصاالت، الدولي لالتحاد ووفقاً  

 ومسؤولية دور لھا يكون أن ينبغي" ذلك، على وعالوة الخدمات، لھذه والعالمي المنسجم التنسيق تحكم التي
برنامج ل وفقاً" واستمراريتھا وأمنھا اإلنترنت استقرار لضمان لإلنترنت الدولية اإلدارة في المساواة قدم على

  .)84(عمل تونس
 

 لنظام األمنية التمديدات توقيع ضمان أجل من الرئيسيين المصلحة أصحاب مع لعملل آيكان وتسعى  
منظومة  تنفيذ ورعاية ،2009 عام نھاية بحلول النطاقات أسماء لنظام الجذري للمجال النطاقات أسماء

                                                            
 .األوسط الشرق في اإلقليمية للعالقات آيكان لمدير بيان عن بسمقت  )82(  

 .(ITU-D) تلالتصاال الدولي لإلتحاد بيان نع مقتبس ) 83(  

 .68 الفقرة" المعلومات لمجتمع برنامج عمل تونس" المعلومات، لمجتمع العالمية القمة  )84(  
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 خطة كانآي طورت ذلك، إلى وإضافة . واالستقرار األمن تعزيز إلى الرامية ،(PKIS) العام لمفتاحمعلومات ا
 خطتھا في المطلوب النحو على لإلنترنت والعنونة التسمية نظامي وصالبة واستقرار أمن لتعزيز

  .)85(عليھا للتعليق للجمھور الخطة ھذه نشرت وقد ). 14 اإلطار انظر( األساسية ألنظمتھا وفقاً اإلستراتيجية،
  

  اإلنترنت وصالبة واستقرار أمن لتعزيز آيكان خطة  - 14 اإلطار
  

 على يتعاونون الذين المصلحة أصحاب من العديد إشراك طريق عن اإلنترنت ازدھرت كيف آيكان خطة تالحظ  
 على العالمية المشتركة المجاالت تشغيل قابلية وتعتمد . عالمية مشتركة مجاالت في والتجارة واإلبداع االتصال تعزيز
 وتعزيز صون بأن األنظمة ھذه مشغلو يقر كما آيكان، وتقر . اإلنترنت لشبكة الفريدة المعر�فات أنظمة وتنسيق تشغيل
 أمن تتھدد التي المخاطر تزايد الخطة وتالحظ . التعاونية العالقة عناصر من أساسي عنصر وصالبتھا واستقرارھا أمنھا

 . المخاطر لھذه التصدي في التعاون وضرورة الفريدة المعر�فات أنظمة وصالبة واستقرار
  

 التي المخطط أنشطة تفاصيل أيضاً تقدم كما والصالبة، واالستقرار األمن ستتناول التي آيكان رامجب الخطة تحدد  
 أساساً تكون أن الخطة من األولى النسخة ھذه من ويقصد . المقبلة التشغيلية السنة خالل التشغيلية مساھماتھا ستعزز
 الخطة ترتأي وال . والصالبة واالستقرار باألمن علقتت التي جھودھا لتنظيم إطار لوضع ومجتمعھا آيكان عليه تعتمد
 . المجال ھذا في آليكان جديدة رئيسية برامج أو أدواراً

  
  :يلي ما 2010-2009 التشغيلي العام خالل فيھا لالنخراط آيكان تخطط التي والمبادرات البرامج وتشمل  

  
 المستويات نطاقات مديري مع االتصاالت ق منالتحق وتحسين األتمتة خالل من الجذرية المناطق إدارة تحسين  -

  النطاقات؛ أسماء لنظام األمنية التمديدات تنفيذ ودعم العليا

  البيانات؛ ضمان نظام واختبار العامة العليا المستويات نطاقات لسجل االستمرارية خطة نضوج من التأكد  -

 أسماء لنظام الخبيثة لالنتھاكات بفعالية التصدي إلى ةالرامي اإلنترنت أمن لمجتمع التعاونية الجھود من االستفادة  -
 .النطاقات

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 متاحة وھي ،)2009 مايو/أيار 21)" (الصمود( والمرونة واالستقرار واألمن اإلنترنت لتعزيز خطة" آيكان من مقتبس :المصدر
 en.htm-21may09-2-http://www.icann.org/en/announcements/announcement. :على

 
 على للحفاظ العالمي بااللتزام يتعلق فيما القصير، المدى على آيكان ألنشطة الرئيسي المحور يتركز  
 الذي ،(ACRP) والھجوم الطوارئ لحاالت لالستجابة المشترك برنامجال على والصالبة، واالستقرار األمن
 المستويات لنطاقات اإلقليمية والمنظمات (ccNSO) البلدان رموز ألسماء المساندة المنظمة مع بالتعاون أنشئ
 تحسين على البرنامج ويركز  .التشغيلية والمساعدة العملية الممارسات أفضل على التدريب لتوفير العليا
 والمخاطر التھديدات من كاملة لمجموعة القوية االستجابة وقدرات المبادر التخطيط خالل من والصالبة األمن

 لنطاقات إلقليميةا المنظمات على مؤثراً نطاقه، في عالمياً بسرعة يصبح البرنامج أخذ وقد . المدمرة
 إنجاز أجل من قدراتھا لبناء المقبل العام خالل آيكان وتخطط  .وشركائھا وأعضائھا العليا المستويات
   .)86(ليزيةكاالن غير أخرى بلغات البرنامج

 
 يعمل أصبح أنه لدرجة بالثقة جدير المستقبل إلنترنتا أساس بناء في جداً ھام�ان واالستقرار األمن  

 لجنة أخيراً آيكان إدارة مجلس شكل ذلك، على وعالوة . كموظفين إنترنت أمن خبراء اليوم آيكان لدى

                                                            
 :على متاح ،Plan for enhancing Internet security, stability and resilience” (21 May 2009)“ آيكان، انظر )85(  

en.htm-21may09-2-http://www.icann.org/en/announcements/announcement. 

 .آيكان من لبيان وفقاً )86(  
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 واستقرار أمن تھدد التي المخاطر وكذلك آيكان بعمل تبطةالمر المخاطر وتقييم بتحديد مكلفة مخاطر
  . آيكان بھا كلفت التي المھام من جزء األمر حقيقة في وذلك اإلنترنت،
  :التالي النحو على العربية المنطقة يواجھان اللذين الرئيسيين التحديين تلخيص يمكن ھذا، على  

  
 اإلدارة على واحدة حكومة سلطة ھيمنة أن من العربية المنطقة حكومات بعض لدى قلق ھناك  )أ(  
 تصريح ضوء في خاصة للخطر، النظام تعرض بإمكانية ترتبط الرئيسي الجذري المنطقة لملف الراھنة
سلطة أرقام اإلنترنت  على بالسيطرة االحتفاظ على عزمھا عن الواليات المتحدة األمريكية في التجارة وزارة

 ؛(IANA) المخصصة
 

 سيناريو أفضل بشأن واضحة رؤية تشكيل إلى البلدان عناوين لنطاقات العرب مشغلونال يحتاج  )ب(  
 قيام في المتضمنة المحتملة الخطر مكامن أو اآلثار االعتبار في األخذ مع الجذري، المنطقة توقيع ألنشطة
 إلدارةا سلطة توزع بديلة عمليات عن البحث وينبغي الجذور، توقيع عملية على باإلشراف واحد كيان

 ).والتوقيع التوليد( الجذرية للمجاالت الرئيسية
  

  : يلي ما إلى يرمي بعمل العربية المنطقة تقوم ألن حاجة ھناك لذلك،  
  

 بالتشغيل يقومون نالذي العربية المنطقة في الجذرية الخوادم مشغلي مع رسمية عالقة إقامة  )أ(  
  م؛الخواد ھذه إلدارة قواعد لوضع آيكان مع عقد بموجب

 
 التمديدات استخدام على العربية المنطقة في البلد لرمز العليا المستويات نطاقات مشغلي تشجيع  )ب(  
 . العالم أنحاء في استخدامھا لنشر أولى كخطوة مناطقھم في (DNSSCC) النطاقات أسماء لنظام األمنية

 
  النطاقات أسماء مساحة توسيع  -3

  
  .النطاقات أسماء بتسجيل المتعلق الراھن السوق نموذج 5 الشكل يوضح  

  
  النطاقات أسماء بتسجيل المتعلق الراھن السوق نموذج  -5 الشكل
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 العليا المستويات نطاقات إدخال وإجراءات اتسياس لتطوير بالشفافية تتسم عملية حالياً آيكان تطور  
 .العامة

 عن يزيد ال لإلنترنت استخدامھا أن إالّ العالم، سكان من المائة في 5 العربية المنطقة تمثل حين وفي  
 العالم في السكان بين اإلنترنت مستخدمي نسبة فإن ذلك، على عالوة . العالمي االستخدام من المائة في 2.6

 أن غير . المائة في 21.9 يبلغ الذي العالمي المعدل مع مقارنة المائة، في 11 إلى تصل ضةمنخف العربي
 ذلك ويمثل ،2008و 2000 عامي بين الفترة في المائة في 426,1 بنسبة نما المنطقة في اإلنترنت استخدام
 الفترة خالل المائة في 305.5 بلغ الذي العالمي النمو معدل متوسط مع بالمقارنة سيما ال استثنائية، زيادة
  متوفر النطاقات أسماء نظام أن لو أكبر كان ربما االستخدام نمو بأن االستنتاج المعقول من ھكذا، . )87(ذاتھا

 . اإلنترنت تاريخ في مثير جديد فصل بداية المدولة النطاقات أسماء نظام إدخال ويمثل . العربية بالحروف
 لمستخدمي الجديدة والمنافع الفرص من الكثير المدولة اإلنترنت قاتنطا أسماء تقدم التحديد، وجه وعلى

 كاملة مجموعة وتكوين وأبجديتھم، بلغاتھم نطاقات بإنشاء لھم السماح طريق عن العربية البلدان في اإلنترنت
 . )88(النطاقات تلك على محلياً المكيفة والتطبيقات الخدمات من
 

 المستويات في المدولة اإلنترنت نطاقات أسماء لنشر مشروع ذتنفي آيكان بدء من وجيزة فترة بعد  
 طريقاً توفر أن آيكان من أراد العربية، المنطقة في وخاصة النامية، المناطق من العديد أن علمت العليا

 الحقاً المختصر الطريق ھذا دعي وقد . البلد لرمز المدولة العليا المستويات نطاقات أسماء لتنفيذ مختصراً
 لوضع بالسياسات المعنية والمجموعات التقني المجتمع مع تعمل آيكان زالت وال ". السريع المسار" ةآلي

 أجل من القصير المدى على الطلب لتلبية توصيات وتقدم منھجية تقترح السريع المسار لتنفيذ خطة مشروع
 . احتياجاً األكثر المناطق في تدويلھا جرى التي البلد لرمز العليا المستويات نطاقات من محدود عدد إدخال
 وفي . المحلية المجتمعات من مساھمات أساس على ھذا التنفيذ خطة مشروع تحديث على حالياً آيكان وتعمل
 عملية ،(ccNSO) البلدان رموز سماءأل المساندة المنظمة خالل ومن آيكان، تطلق أن المقرر من نفسه، الوقت
  . )89(البلد لرمزالمدولة  العليا المستويات نطاقات أسماء إلدخال األمد طويلة السياسة لتطوير

  
 مشروع على اإلنترنت وشؤون النطاقات سماءأل العربي العمل فريق مالحظات 15 اإلطار يوضح  
  ).التفاصيل من للمزيد الرابع المرفق انظر( البلد لرمز العليا المستويات لنطاقات السريع المسار تنفيذ خطة

  

  مشروع على اإلنترنت وشؤون النطاقات سماءأل العربي العمل فريق حظاتمال  - 15 اإلطار
  البلد لرمز المدولة العليا المستويات لنطاقات السريع المسار تنفيذ خطة

  
 المتعلقة المسائل لمناقشة اإلنترنت وشؤون النطاقات سماءأل العربي العمل فريق العربية الدول جامعة أنشأت  
 في األعضاء البلدان من والعديد . العربية النطاقات أسماء تحديداً أكثر وبشكل ،المدولة نترنتاإل نطاقات أسماء بتنفيذ

 يقضي العمل لفريق الحالي الموقف أن بيد . فيه للمشاركة استعداد وعلى السريع المسار بنھج للغاية مھتم المجموعة
 طريق عن وليس البلد لرمز العليا المستويات اتنطاق طريق عن المدولة اإلنترنت نطاقات أسماء دعم باتجاه بالدفع
 وخطر نفسھا األبجدية تستخدم التي اللغات بخلط أساساً تتعلق األسباب من لعدد وذلك العامة، العليا المستويات نطاقات
 لرمز االعلي المستويات نطاقات من لعدد المدولة اإلنترنت نطاقات أسماء لتشغيل درائ مشروع وھناك . البصري االرتباك

 الدول خارج من المشروع ھذا إلى النفاذ يمكن ال الحظ، لسوء( األعضاء البلدان من 10 مع حاليا يدار المنطقة في البلد

                                                            
 .http://www.Internetworldstats.com/stats5.htm: على العالم في نتاإلنتر إحصائيات انظر ) 87(  

 ./http://www.icann.org/en/topics/idn: على المتاحة" المدو�لة النطاقات أسماء" آيكان، انظر ) 88(  

 .سبقه الذي المرجع ) 89(  
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  ). األعضاء
  

  )تابع( 15اإلطار 
  

 في (APTUD) النطاقات لمشغلي الھادئ والمحيط آسيا منظمة النطاقات سماءأل العربي العمل فريق يشارك  
 نطاقات فيه يرى الذي نفسه الضوء في البلد لرمز المدولة العليا المستويات نطاقات أسماء تعيين يرى الذي موقفھا

 الكبير الوحيد والفرق - مجتمعاتھا الستخدام بتشغيلھا لتقوم المحلية للمجتمعات فھي - الحالية البلد لرمز العليا المستويات
 بلغاتھم اإلنترنت الستخدام للناس تسھيالت أخيراً تقدم البلد لرمز المدولة العليا المستويات نطاقات أسماء أن ھو

 من عدد أثير وقد . البلد لرمز العليا المستويات لنطاقات الراھنة العالقة في تغيير أي نرى ال ذلك، خالف. وأبجدياتھم
  :ھي السريع بالمسار المتعلق آليكان المؤقت التقرير بشأن القضايا

  
 تجريبي" بأنه نطاقه يحدد ذلك، ومع . "الملح الطلب تلبية" أنهب السريع المسار من ھدفال بوضوح التقرير يحدد  -1

 المسار تعيينات أن يعني أالّ ينبغي الذي ،"تجريبي" معنى بتحديد يتعلق فيما المخاوف بعض العمل فريق ولدى ". بطبيعته
 أالّ ينبغي كما الحقة، مرحلة في صالحة غير تصبح دق السريع المسار أثناء المسجلة النطاقات أسماء أن أو مؤقتة، السريع
  . النطاقات لتلك الكامل دعمھم يقدمون فال التطبيقات مطوري عزيمة تثبط

 
 على السجالت/البلدان إجبار عدم ينبغي البلد، لرمز المدولة العليا المستويات نطاقات أسماء بتعيينات يتعلق وفيما  -2

لرمز البلد نطاقات المستويات العليا المدولة  على الكاملة سيطرتھم من ستحد أنھا دونيعتق اتفاقات/وثائق على التوقيع
 المسار مفھوم مع تتعارض وبطيئة جدا ثقيلة حكومية عملية يتطلب قد اتفاقات/وثائق على التوقيع أن كما ،ببلدانھم الخاصة
  . نفسه السريع

 
 البلد لرمز المدولة العليا المستويات نطاقات ألسماء سريعال المسار تنفيذ خطة مشروع بشأن األھمية حاسمة نقاط

  
 ھذا يذكر أن الضروري ومن . شرط الحكومة موافقة أو دعم أن على واضح نص األقسام بعض في يوجد ال  -1

 . أدناه الواردة األقسام في وخاصة صراحة،
  
 –إقليم أو بلد لكل (One string) لحروفا من واحدة سلسلة تعيين يجوز أنه لتوضيح الصياغة إلعادة حاجة ھناك  -2

 . اإلقليم أو البلد ذلك في الرسمية اللغوية المجتمعات من كالً تمثل (Script) معينة بأبجدية
  
 نطاقات ألسماء بطلب والمتقدم الفنية اللجنة بين األقل على واحد اتصال/واحدة مراسلة ھناك يكون أن ينبغي  -3

 . المطلوبة الحروف سلسلة رفض قبل البلد زلرم المدولة العليا المستويات
  
 لتفويض شرطاً البلد مزرل المدولة العليا المستويات نطاقات أسماء ومشغلي آيكان بين اتفاقات عقد جعل ينبغي ال  -4

 . البلد لرمز المدولة العليا المستويات نطاقات أسماء
  
 . إلزامية المالية المساھمات تكون أالّ ينبغي  -5
  
 نطاقات وتطبيقات الحالية العليا المستويات نطاقات من الخالفية القضايا بشأن مساھمة ھناك تكون أن ينبغي  -6

 . الجديدة العامة العليا المستويات
  
 . (Script tables) حروف سالسل من تتكون جداول ال لغة جداول السجالت تستخدم أن ينبغي  -7
  
  .العملية سينتح على المساعدة السنوية المراجعة شأن من  -8

__________________  
 :على متاحة وھي رئيسھا، وضعھا ومالحظات اإلنترنت وشؤون النطاقات سماءأل العربي العمل فريق أعمال إلى مستند: المصدر

.lementation/dock3h82LOMEy.docimp-http://forum.icann.org/lists/ft 
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 أسماء سوق في المنافسة فتح على آيكان عملت ،المدولة اإلنترنت نطاقات أسماء مع وبالتزامن  
 على المتواصل التعاوني العمل من عامين نحو وبعد . جديدة عامة عليا مستويات نطاقات بطرح النطاقات
 نطاقات أسماء نظام في إطالقھا يمكن الجديدة العامة االعلي المستويات نطاقات أن تضمن سياسات تطوير
 تنفيذ خطة مع الحال ھو وكما . التطبيقات من األولى الجولة افتتاح وشك على آيكان أصبحت آمن،و مستقر
 المستويات نطاقات بطلب المتقدم دليل تحديث مشروع حالياً يجري ،ألسماء النطاقات المدولة السريع المسار
 ومن . العالمي اإلنترنت مجتمع وردت في التي والتعليقات اآلراء االعتبار في ليأخذ الجديدة ةالعام العليا
 النطاقات أسماء نظام في أيضاً تكون أن يمكن الجديدة العامة العليا المستويات نطاقات أن بالمالحظة الجدير

 باإلضافة أنه يعني وھذا ). أسكي( اتالمعلوم لتبادل الموحد األمريكي النظام في كونھا إلى باإلضافةالمدولة 
 محتملة فرص العامة األسماء مساحة في ھناك البلد، لرمز المدولة العليا المستويات نطاقات أسماء إلى

 . )90(ومبتكرة جديدة خدمات وتقديم إلنشاء العربية المنطقة في واألعمال للمستخدمين
 

 الثالث السنوات خالل آيكان جتماعاتا في مستفيض نقاش موضع المبادرتان ھاتان كانت وقد  
 ألصحاب المتعددة المفتوحة والمشاركة اإلنترنت مجتمع جانب من شديدال ھتمامالا ھناك وكان . الماضية
 2003 عام منذ بجد يعمل العربي اإلنترنت مجتمع وكان . المبادرتين من كل عنصر اساسي لنجاح المصلحة
 السنوات مدى على نشطة بمشاركة النطاقات، أسماء في العربية الحروف الستخدام توجيھية مبادئ لوضع
 اإلسكوا أطلقت 2008 عام وفي . اإلنترنت وشؤون النطاقات سماءأل العربي العمل فريق من الماضية األربع
 العربية األبجدية على العاملة المجموعة (Afilias) أفيلياس وشركة (PIR)" العامة المصلحة سجل" مع بالتعاون

 نطاقات ومشغلي النطاقات أسماء نظام في خبراء يضم الذي ،(ASIWG) اإلنترنت نطاقات أسماء في
 . والدولية اإلقليمية المنظمات من أعضاء وكذلك وأكاديميين أعمال ورجال البلد لرمز العليا المستويات
 للتعاون مثاالً ليشك العربية، لألبجدية موحد مدولة نطاقات أسماء جدول وضع إلى المجموعة ھذه وتھدف

 توحيد في كما العالمية السياسات تطوير في المشاركة على واإلقليمية المحلية الخبرات يساعد الذي المجتمعي
 .)91(التقنية المعايير

 
 السيادة نطاق في تدخل عامة موارد البلد رمز نطاقات أسماء أن يعتبر العربية البلدان معظم أن ويبدو  
 ناحية ومن . عامة ھيئات ھم البلد لرمز العليا المستويات نطاقات مشغلي معظم أن إلى نظراً الوطنية،
 مستويات نطاقات إلنشاء الجديد بالمقترح يتعلق وھو العربية للمنطقة الكبرى االھتمامات أحد برز أخرى،
 ھوية كيللتش حل كذلك وأنه للمنطقة، بالنسبة سيادية مسألة أنه على إليه ينظر الذي ،”arab.“ عامة عليا

 إنشاء ھو ذلك وراء الكامن والمفھوم . الجغرافي الموقع على ال والتاريخ، والثقافة اللغة على قائمة عربية
 قوامه من أوسع، مجتمعاً يخدمون محتوى ومزودي ضخمة عربية بوابات يتضمن سيبراني فضاءوتعميم 
 . العالم أنحاء جميع في العربية التجمعات

 
 للمنطقة التالية الرئيسية بالتوصيات اإلسكوا تقدمت النطاقات، أسماء وتخصيص بإدارة يتعلق وفيما  
  :العربية

 
 فقط ھناك أن علماً ،”arab.“حجز بعد خصوصا ،“المسجلين" صناعة في االستثمار تشجيع  )أ(  
 قطاع عتشجي ويمكن . المعتمدة آيكان لسجالت النطاقات أسماء لبيع آيكان من معتمدين عربيين اثنين مسجلين
 في ”arab.“ تولده الذي للطلب تبعاً ھذا األعمال قطاع في لالستثمار العربي واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
  المنطقة؛

                                                            
 .سبقه لذيا المرجع  ) 90(  

 .سبقه الذي المرجع ) 91(  
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 المسجلين ولتزويد العربية العامة العليا المستويات نطاقات إلدارة جديد عربي سجل إنشاء  )ب(  
 النطاقات أسماء توليد إلدارة المدولة النطاقات سماءأ معايير مع متوافقةمن أجل التسجيل  أدوات بمجموعة
 المواصفات؛ مع تطابقھا وضمان
بحيث  جيداً الثقافي السياق تفھم المنطقة في شركات خالل من العربية النطاقات أسماء إدارة  )ج(  

 ؛يستطيع إدارة ھذه النطاقات جيداً
  

 باتجاه الدفع ذلك في بما اللغات، ةمتعدد اإلنترنت جعل نحو المحرز التقدم على المحافظة  )د(  
 متعددة الرئيسية الكلمات عن بحث وأدوات إلكتروني بريد وعناوين عليا مستويات نطاقات معايير وضع
 اللغات؛

  
 المضيفة؛ المواقع وألسماء إلنترنتلنطاقات  الكامل التدويل دعم على الحفاظ  )ھ(  

  
 . اللغات متعددة نطاقات أسماء إلدخال القاعدة من البدء سياسة تعزيز في المساھمة  )و(  

  
 اإلنترنت بروتوكول عناوين  -4

 
 العالمي التجمع أرقام مساحة لھا التابعة سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة مھام خالل من آيكان تنسق  
 خمس إلى Global IP Pool اإلنترنت عناوين كتل تخصيص تفوض وھي الذاتي والنظام اإلنترنت لبرتوكول
) ب( ؛)AFRINIC( األفريقي الشبكة معلومات مركز) أ: ()92(ھي ،(RIRS) لإلنترنت إقليمية تسجيل جھات
 ألرقام كيياألمر السجل) ج( ؛1995 عام أنشأ الذي )APNIC( الھادئ والمحيط آلسيا الشبكة معلومات مركز

تسجيل عناوين اإلنترنت  )د( ؛1997 عام أنشأ الذي الكاريبي من وأجزاء الشمالية كايألمر (ARIN) اإلنترنت
 اإلنترنت لبروتوكول األوروبية الشبكة تنسيق مركز) ھ( ،)LACNIC( بحر الكاريبيالكا الالتينية ويمرأل

(RIPENCC) 1991 عام انشئ الذي الوسطى وآسيا األوسط والشرق ألوروبا.  
 

 أرقام موارد إدارة دورب تضطلع التنظيم ذاتية ھيئات بوصفھا اإلقليمية اإلنترنت جھات تسجيل وتعمل  
 (LIR) المحلية اإلنترنت سجالت إلى الموارد ھذه بتفويض اإلقليمية سياساتھا وتتبع اإلنترنت بروتوكول
 ھذه عاتق على الملقاة المسؤولية أدناه 4 الجدول ويبين . اإلنترنت اتخدم ومزودي الشبكة ومشغلي

 .لإلنترنت اإلقليمية التسجيل لجھات فيالجغرا التوزيع 7و 6 الشكالن يوضح حين في المنظمات،
  

  المختلفة عن حوكمة االنترنت المنظمات اتمسؤولي  -4 الجدول
  

                                                            
 .http://www.iana.org/numbers :انظر المسألة، بھذه يتعلق فيما المزيد على لالطالع )92(  



 -55 -  

  

 ,”?Based on R.A. Pizak, “Allocation of remaining IPv4 addresses: What is a fair and equitable model to the Internet users : المصدر
.                                                             https://par.icann.org/files/paris/NRO_WhitePaperALACParisWKSP.pdfwhich is available at:   

  العالمى مستوى علسجالت اإلنترنت اإلقليمية توزع   -6الشكل 
  

 
 :http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ Wikimedia, “Regional Internet Registries world map”, which is available at :المصدر

                                                                                                                  .commons/9/95/Regional_Internet_Registries_world_map.svg 
 

  اإلنترنتالجغرافي للجھات المعنية بتخصيص أرقام توزيع الخاص بالمخطط ال  -7الشكل 

 المسؤوليةالمنظمة

  )آيكان( المخصصة واألرقام ألسماءل اإلنترنت ھيئة
 (IANA) )سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة(

  البروتوكول عناوين مجموع إدارة
 )لإلنترنت اإلقليمية التسجيل جھات على اإلنترنت أرقام موارد توزيع(

 الشبكة معلومات مركز( لإلنترنت اإلقليمية التسجيل جھات
 الھادئ، والمحيط آلسيا الشبكة معلومات مركز األفريقي،
تسجيل عناوين اإلنترنت  اإلنترنت، ألرقام األميركي السجل

 الشبكة تنسيق مركز ،بحر الكاريبيالكا الالتينية ويمرأل
 )اإلنترنت لبروتوكول بيةاألورو

  اإلقليمية البروتوكول عناوين مجموع إدارة
 مزودي/المحلية اإلنترنت سجالت على اإلنترنت أرقام موارد توزيع(

  )اإلنترنت خدمة
 )والمؤسسات للشركات اإلنترنت أرقام موارد تعيين(
 

سجالت /مزودو خدمة اإلنترنت/سجالت اإلنترنت المحلية
 لشركاتا/اإلنترنت الوطنية

   المحلية البروتوكول عناوين مجموع إدارة
 مزودي/المحلية اإلنترنت سجالت على اإلنترنت أرقام موارد توزيع(

  )اإلنترنت خدمة
 )األساسية والبنية والمؤسسات للشركات اإلنترنت أرقام موارد تحديد(
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,http://www.nro.net/about/ “Global Structure”, which is available at:  Number Resource Organization (NRO):  المصدر

                                                           .                                                                                                                            ture.html#devstruc  
  

المتعلقة بأرقام من منظمة الموارد جزءاً  مجتمعة لإلنترنت الخمس اإلقليمية التسجيل جھاتتشكل   
كھيئة لتمثيل المصالح الجماعية لھذه السجالت، وإضفاء الطابع الرسمي على  ُأنشئتالتي  (NRO) اإلنترنت

وينصب اھتمام منظمة  . جھودھا التعاونية، والقيام بأنشطة مشتركة، وتنسيق أنشطة السجالت اإلقليمية عالمياً
بشكل رئيسي على حماية مجموع موارد األرقام غير المخصصة، وتعزيز  نترنتالمتعلقة بأرقام اإلالموارد 

من القاعدة، والعمل كمركز تنسيق لمساھمات مجتمع اإلنترنت في نظام  اًسياسات بدءالوحماية عملية تطوير 
  .)93(إلنترنتاإلقليمية لسجالت ال

 (NRO) المتعلقة بأرقام اإلنترنتمكونات منظمة الموارد   -8الشكل 
  

  
  

:http://www.nro.net/  Number Resource Organization (NRO), “Components of NRO”, which is available at: المصدر
                                                                                                                     . Final.ppt#266,4-Marrakech-documents/presentations/ASO 
 

                                                            
 ..Final.ppt-akechMarr-.net/documents/presentations/ASOnrowww :انظر ) 93(  
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 العناويناتفاقا مع آيكان لتأسيس منظمة دعم  المتعلقة بأرقام اإلنترنتوقد أبرمت منظمة الموارد   
(ASO) أدناه 9تقوم بتنسيق سياسات عنونة بروتوكول اإلنترنت ضمن إطار آيكان كما يبين الشكل  التي.  

  
   عناوين اإلنترنتمنظمة دعم   -9الشكل 

  

 
  

 :Number Resource Organization (NRO), “Address Supporting Organization (ASO)”, which is available at: المصدر
                                                                            .   Final.ppt#266,4-Marrakech-http://www.nro.net/documents/presentations/ASO  

  
، من خالل مذكرة (ASO) ساھم كل سجل إنترنت إقليمي بالتساوي في تشكيل منظمة دعم العنوانيو  

في  2004أكتوبر /تشرين األول 21وفي وقت الحق، في  . 1999أكتوبر /تشرين األول 18تفاھم وقعت في 
المتعلقة بأرقام المتحدة األمريكية، وقعت مذكرة تفاھم بين آيكان ومنظمة الموارد  ريستون بالواليات

العالقة بين آيكان ومنظمة دعم  10ويبين الشكل  . لإلنترنت اإلقليمية التسجيل جھات، نيابة عن اإلنترنت
   .(RIR) سجالت اإلنترنت اإلقليميةو (ASO) العنوان

  

++ == AASSOO  
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  نويمنظمة دعم العنا: عملية تطوير السياسات  -10الشكل 

  
  

  .http://www.nro.net/about/ structure.html#dev :متاح على" الھيكل العالمي" المتعلقة بأرقام اإلنترنتمنظمة الموارد  :المصدر
  

ففي أثناء الجمعية العالمية  . كذلك فإن االتحاد الدولي لالتصاالت نشط جداً بالقدر ذاته في ھذا المجال  
سبرغ في جنوب أفريقيا ، التي عقدت في جوھان)WTSA - 08(ر االتصاالت السلكية والالسلكية لتوحيد معايي

، توصل كل من البلدان األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت وأعضاء القطاع إلى توافق في 2008عام 
 السادس اإلصداربشأن تخصيص عناوين بروتوكول اإلنترنت وتشجيع استخدام  64الرأي واعتمد القرار 

بروتوكول ل الرابعويھدف ذلك إلى تعزيز الوعي بشأن توافر عناوين اإلصدار  . بروتوكول اإلنترنتل
وفي ھذا الصدد، يعمل االتحاد الدولي لالتصاالت بشكل وثيق مع آيكان  . السادسونشر اإلصدار  اإلنترنت

 اإلقليمية التسجيل جھاتة اإلنترنت ووغيرھا من المنظمات، بما في ذلك، على سبيل المثال، فريق مھام ھندس
يمكن لالتحاد الدولي لالتصاالت، نظراً لموقعه الفريد و . المتعلقة بأرقام اإلنترنتومنظمة الموارد  لإلنترنت

كيانٍ من القطاع  700حكومة وأكثر من  191بوصفه شراكة بين القطاعين العام والخاص يتألف من 
ير آليات لنھج قائم على توافق في اآلراء نحو استراتيجيات استخدام الخاص، أن يكمل العمل الراھن بتوف

  .)94(بروتوكول اإلنترنت وإدارة ورسم السياسات المتعلقة بذلكل السادساإلصدار 
  

توفير بناء القدرات ) أ: (ويسھم االتحاد الدولي لالتصاالت بنشاط في مجاالت مختلفة تشمل ما يلي  
 جھاتالتعاون مع المنظمات ذات الصلة والمساھمة في عملھا، ك) ب(نامية؛ والمساعدة التقنية للبلدان ال

توفير المسائل التقنية ومسائل توحيد المعايير حسب ) ج(على سبيل المثال؛  لإلنترنت اإلقليمية التسجيل
 . االقتضاء

 

                                                            
 .لالتصاالت الدولي التحاد لبيان وفقاً ) 94(  
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ع المتوازن ومع أن التوزي . تعتبر أرقام بروتوكول اإلنترنت موارد مشتركة تخدم المجتمع العالميو  
الرابع غير عادل لعناوين اإلصدار أساسية لمستقبل اإلنترنت، ال يزال ھناك، وألسباب تاريخية، توزيع  مسألة

لم يتم و إما غير مستعملة أو أن مسارھا ليس محدداً المخصصةوغالبية األرقام  . بروتوكول اإلنترنتل
اسة نقل الستصالح وإعادة استعمال عناوين على اعتماد أفضل سي ويجري التركيز حالياً . )95(توجيھھا

بروتوكول ل الرابعبروتوكول اإلنترنت غير المستعملة استجابة لنضوب مساحة عناوين اإلصدار 
  .)96(اإلنترنت

  
إضفاء الشرعية على أسواق نقل العناوين، ما يسمح ) أ: (وھناك سيناريوھان مقترحان لذلك ھما  

السعي إلى االستعادة ) ب(غير مستعملة ببيعھا لمنظمات أخرى،  الرابعر صدااإلللمنظمات التي لديھا عناوين 
التلقائية لعناوين بروتوكول اإلنترنت غير المستعملة التي خصصت منذ فترة طويلة كي يعاد تخصيصھا 

  .السادسبروتوكول اإلنترنت واعتماد اإلصدار ل الرابعاإلصدار  استنفاد لتحليل 16اإلطار  انظر  .آلخرين
  

 السادسبروتوكول اإلنترنت واعتماد اإلصدار ل الرابعاإلصدار  نفاد  - 16إلطار ا
  

في أجزاء كثيرة من العالم، وخاصة في الدول النامية، كثيراً ما تتخلف البنية األساسية لتوصيل اإلنترنت إلى   
يعني ذلك أن تتجاوز اإلنترنت  وفي كثير من الحاالت، . المنازل والشركات عن البنية األساسية لدعم الھواتف النقالة

وفي الوقت نفسه، يمثل التوسع في  . إلى األجھزة النقالة- وأحياناً حصراً-اً وتتوجه مباشرةتمام المحمولالحاسوب 
الشبكات، وخاصة شبكة اإلنترنت، وتقاربھا مع االتصاالت المتنقلة، تحوالً ثورياً في توفير المعلومات لألفراد وتمكينھم 

 . حاء العالمفي جميع أن
  

 70مليون جھاز كمبيوتر على اإلنترنت و 30 ـقبل عشر سنوات، عندما تشكلت آيكان، كان ھناك ما يقدر ب  
مليار ويتجاوز عدد  1.5وفي العقد الذي أعقب ذلك، نما عدد المستخدمين ليصل إلى ما يقرب من  . مليون مستخدم

ب ھذا العقد من نھايته، يجري حالياً تغيير كبير لنظام أسماء ومع اقترا . مليون 500الخوادم على اإلنترنت اآلن 
النطاقات الستيعاب استخدام مجموعات الحروف غير الالتينية اعترافاً بحقيقة أن لغات العالم ال يعبر عنھا حصراً بأبجدية 

اإلنترنت إلى سكان  ارانتشمن األجھزة القادرة على االتصال باإلنترنت وكذلك زيادة  كميات كبيرةوتستھلك  . واحدة
بروتوكول ل السادسبروتوكول اإلنترنت، ما يدفع إلى اعتماد مساحة لإلصدار ل الرابعالعالم ما تبقى من مساحة اإلصدار 

وھناك أكثر من ثالثة مليارات من الھواتف النقالة مستخدمة اليوم  . المقارنة مع اإلصدار األقدممن أكبر بكثير اإلنترنت 
ويتوقع أن يصل عدد الھواتف النقالة إلى خمسة  . المائة من ھذه قادرة على االتصال باإلنترنت فعالًفي  15وحوالي 

  .إلى عناوين سوف يتاح، والكثير من ھذه األجھزة 2010مليارات بحلول نھاية عام 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ
 .مقتبس من بيان المدير اإلقليمي آليكان في الشرق األوسط: المصدر

  
وتركة آليات تخصيص ھذا اإلصدار،  اإلنترنتبروتوكول ل الرابعندرة عناوين اإلصدار ونظراً ل  

عن طريق تطوير سياسات من أجل السيطرة  لإلنترنت اإلقليمية التسجيل جھاتھناك دعوات لتغيير دور 
لنقل  بروتوكول اإلنترنت الجديد والتخطيطل السادسغير المستخدمة، وإدارة اإلصدار  على مساحة عناوينه
 اإلقليمية التسجيل جھاتبروتوكول اإلنترنت، اقترحت ل الرابعاإلصدار  وازاء نفاد . بروتوكوالت اإلنترنت

                                                            
 .المسألة ھذه اإلقليمية اإلنترنت سجالت عالجت لقد ) 95(  

 T. Hain, “A pragmaticانظر   .2011 عام حوالي سيستنزف اإلنترنت لبروتوكول الرابع اإلصدار مساحة نفاد بمعدل ) 96(  
report on IPv4 address space consumption”, The Internet Protocol Journal, vol. 8, No. 3, which is available at: 

. More information is also available at: 3/ipv4.html-http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_8
                                                                                                                                                              .http://www.potaroo.net/tools/ipv4 
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عناوين ھذا اإلصدار من  سياسة عالمية، تھدف إلى نقل إدارة تخصيص 2009فبراير /في شباط لإلنترنت
تنفيذھا على  ، يمكن(RIRC) لإلنترنت اإلقليمية التسجيل جھاتإلى  (IANA) سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة

 : مرحلتين على النحو التالي
 

 بروتوكول اإلنترنت؛ل الرابعاستعادة مساحة عناوين اإلصدار : المرحلة األولى  )أ(  
  

ة عن طريق دمستعابروتوكول اإلنترنت الل الرابعتخصيص عناوين اإلصدار : المرحلة الثانية  )ب(  
 .)97(سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة

 
بروتوكول ل السادسمن ناحية أخرى، يعتقد مجتمع اإلنترنت العالمي وسوق األعمال أن اإلصدار   

، مع ميزة إضافية تتمثل في توفير عناوين إضافية، الرابعاإلنترنت ليس في جوھره غير استمرار لإلصدار 
  .وأن اإلصدارين يمكنھما التعايش بشكل جيد

  
بروتوكول ل السادسوظاً في اتجاه االستعداد الستخدام اإلصدار ويحرز قطاع األعمال تقدماً ملح  

الطلب من  قلةاإلنترنت، من حيث المنتجات ذات الصلة والمعدات والتطبيقات، لكن العقبات تعود أساساً إلى 
 . البائعينالكافي من دعم ال عدم توفر العمالء واالفتقار إلى الدافع التجاري وإلى

 
وال شك  . الية مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمشغلين والبائعين والمستھلكينوتتطلب الفترة االنتق  

فمن   .سيكون حاسم األھمية أثناء االنتقال إلى البيئة الناشئة لإلنترنت اإلقليمية التسجيل جھاتأن دور 
تؤدي إلى تطوير بروتوكول اإلنترنت من الطلب المتوقع، وقد ل الرابعالمتوقع أن تزيد ندرة عناوين اإلصدار 

سياسات لقضايا ناشئة من مثل منھجية نقل مساحة عناوين بروتوكول اإلنترنت، واستعادة المساحة غير 
لبروتوكول اإلنترنت الجديدة، والتعامل مع  السادسالمستغلة والسيطرة عليھا، وأمن وإدارة مساحة اإلصدار 

 . احتمال ظھور أسواق ثانوية
 

أن معدل الوافدين الجدد إلى  (NRO) المتعلقة بأرقام اإلنترنتنظمة الموارد وفي ھذا السياق، أعلنت م  
في المائة خالل العامين  300بروتوكول اإلنترنت زاد بنسبة ل السادس لإلصدار routingنظام التوجيه 

 جيلالتس جھاتالذي قامت به  السادسونجم ھذا النمو إلى حد كبير عن الترويج الفعال لإلصدار  . الماضيين
وتلعب االقتصادات النامية، مثل الھند، دوراً متزايد األھمية في توليد الطلب  . ومجتمعاتھا لإلنترنت اإلقليمية

  .)98(السادسالعالمي على استخدام اإلصدار 
 

أن  السادسيعتبر االتحاد الدولي لالتصاالت أنه ينبغي لسياسات تخصيص مساحة عناوين اإلصدار و  
وقد دعت قرارات االتحاد الدولي لالتصاالت في اآلونة األخيرة  . الح الدول جميعاًتضمن الحفاظ على مص

عمته بلدان بروتوكول اإلنترنت، الذي دل السادسإلى دور أكبر لالتحاد فيما يتعلق بنشر استخدام اإلصدار 
 .)99(المنطقة العربية بشدة

                                                            
 .v002.txt-069-ns/prophttp://www.apnic.net/policy/discussio: انظر ) 97(  

 /http://www.nro.net/documents: على متاح اإلنترنت لبرتوكول السابع اإلصدار نمو عن المعلومات من مزيد ) 98(  

press_release_031108.html. 

 .لالتصاالت وليالد التحادل لبيان وفقاً ) 99(  
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ت عناوين بروتوكوالت اإلنترنت فھي كما أما التحديات الرئيسية للمنطقة العربية فيما يتعلق بمخططا  

 : يلي
 

عائقاً أمام نمو انتشار اإلنترنت بصفة عامة، وخاصة في  الرابعمساحة اإلصدار  استنفاديشكل   )أ(  
 البلدان النامية؛

 
، يتوقع أن يفرض عدد متزايد من التدابير التقييدية على طلبات الرابعنظراً لندرة اإلصدار   )ب(  

 الكفاءة من ولذا، ستكون ھناك حاجة إلى سياسات تخصيص أنسب لتحقيق . ل اإلنترنتتخصيص بروتوكو
 في المنطقة؛ الرابعالتخصيص لما تبقى من عناوين اإلصدار 

 
، بينما تتبع (AFRINC) األفريقية الشبكة معلومات مركزفريقيا حالياً أالعربية في  البلدانتتبع   )ج(  

 ، ومع عدم وجود سجل(RIPENCC) اإلنترنت لبروتوكول األوروبية بكةالش تنسيق مركزتلك التي في آسيا 
إقليمي لبروتوكول اإلنترنت مسؤول عن المنطقة العربية ككل، يرى بعض الحكومات العربية أن ھذا الترتيب 

 .)100(بشكل عام" للمنطقة العربية"غير مالئم 
  

  :بما يلي المنطقة العربيةفيما يتعلق بفي ضوء ما تقدم، توصي اإلسكوا   
 

، يمكن لإلنترنت للمنطقة العربيةإقليمي جديد دراسة األھمية اإلستراتيجية إلنشاء نظام سجل   )أ(  
 ؛ "ARABNIC"تسميته 

 
زيادة مشاركة المنطقة العربية ونشاطھا في المشاورات المتصلة بقضايا إقليمية مع آيكان،   )ب(  

 ؛إنشاؤهالمزمع  "ARABNIC" نظامما يتعلق بلح المنطقة العربية فيوبھذه الطريقة تعبر عن مصا
  

االستمرار في العمل بشكل وثيق مع آيكان واالتحاد الدولي لالتصاالت وغيره من المنظمات   )ج(  
 المعنية بشأن السياسة والتنفيذ؛

  
تيسير استصالح وإعادة استخدام كمية كبيرة من  لإلنترنت اإلقليمية التسجيل جھاتالطلب من   )د(  
إلى الموارد على  النفاذن غير المستعملة وإعادة توزيعھا بصورة عادلة، وبالتالي ضمان التوازن في العناوي

استدامة نمو  لتخفيفبروتوكول اإلنترنت، وذلك ل الرابعاإلصدار ب وضمان إطالة عمر العملأساس جغرافي 
 ؛الرابع اإلنترنت باستخدام مساحة عناوين اإلصدار

  
 الرابعھمية القيام بنقل للعناوين بين األقاليم، نظراً ألن معظم اإلصدار تسليط الضوء على أ  )ھ(  

 بروتوكول اإلنترنت مخصص ألمريكا الشمالية؛ل
  

اإلصرار على تغيير اإلجراء التقييدي لتخصيص عناوين بروتوكول اإلنترنت للبلدان النامية   )و(  
ر وتنافسي لبروتوكول اإلنترنت لجميع ستراتيجية جديدة تھدف إلى توفير تخصيص متحراواالتفاق على 

 البلدان؛
  

                                                            
 .بكثير أقل مشاكل ويواجھون AFRINIC األفريقية الشبكة معلومات مركز من جزءھم  أفريقيا في العربية لدانبال ) 100(  
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 لإلنترنت اإلقليمية التسجيل جھاتالمشاركة بفعالية في عملية تطوير السياسات الفعلية ل  )ز(  
 بروتوكول اإلنترنت؛ل الرابعالستخدام ما تبقى من اإلصدار 

لى المستوى الوطني بروتوكول اإلنترنت عل السادسرفع مستوى الوعي العام بأھمية اإلصدار   )ح(  
 ؛بعملية االنتقالالعربية، وذلك بوضع برامج تعليمية وتدريبية مكثفة من أجل بناء الثقة  البلدانفي كافة 

 
بروتوكول اإلنترنت لبلدان مختلفة ل السادستخصيص حصص ثابتة في مجموعات اإلصدار   )ط(  

 على أساس عدد السكان ومعدالت النمو المتوقعة للعقد المقبل؛ 
  

 عملعربي وفرق  عملبروتوكول اإلنترنت بتشكيل فريق ل السادستشجيع استخدام اإلصدار   )ي(  
 وطنية؛

 
بروتوكول ل السادسالعربية على المساھمة في تطوير وتعزيز ونشر اإلصدار  البلدانتشجيع   )ك(  

 السادس اإلنترنت عن طريق النشاط في العديد من مجموعات الصناعة، بما في ذلك منتدى اإلصدار
 بروتوكول اإلنترنت؛ ل السادساإلصدار  عملبروتوكول اإلنترنت ولجان توجيه فرق ل
  

بروتوكول اإلنترنت بإلقاء الضوء على ل السادستحفيز المشغلين على االنتقال إلى اإلصدار   )ل(  
 الفرص والفوائد الناجمة عن ھذا االنتقال؛

  
يھدف إلى ضمان أن توفر سياسات توزيع  لإلنترنت اإلقليمية التسجيل جھاتتوقيع اتفاق مع   )م(  

 على الموارد؛ للنفاذبروتوكول اإلنترنت فرصاً متكافئة ل السادساإلصدار 
  

 الرابع تعزيز استقرار اإلنترنت بتمھيد االنتقال من بنية أساسية لإلنترنت يغلب عليھا اإلصدار  )ن(  
 ؛لسادسابروتوكول اإلنترنت إلى واحدة يغلب عليھا اإلصدار ل
  

 السادساختصار فترة االنتقال عن طريق توفير آليات وحوافز لالعتماد السريع لإلصدار   )س(  
 بروتوكول اإلنترنت؛ ل

 
بضمان التوافق مع  قاريةفال تقديم توصية إلى الحكومات العربية التي ھي في طور بناء شبكاتھا  )ع(  

 بروتوكول اإلنترنت؛ل السادساإلصدار 
  

 بروتوكول اإلنترنت؛ ل السادسبناء القدرات في مجال عنونة اإلصدار  العمل على  )ف(  
 

 دعم أن يكون االنتقال مسؤولية القطاعين الخاص والعام وكذلك المجتمع المدني؛  )ص(  
 

بروتوكول ل السادسالتأكيد على حقيقة أن المخاطر الحقيقية مرتبطة بعدم االنتقال إلى اإلصدار   )ق(  
 .اإلنترنت

  
 والتوصيات خالصةال  -دال

 
ھو الوسط المثالي الذي تستطيع البلدان النامية من خالله  حوكمة اإلنترنتثبت أن النقاش الدائر بشأن   
لتطور واستدامة  قضاياھمية ھذه الألوھو يمثل فرصة لزيادة وعيھا  . موارد اإلنترنت الحرجة قضايامعالجة 

منتدى إدارة اإلنترنت، واعية تماماً آلثار موارد اإلنترنت العربية، قبل  البلدانولم تكن  . شبكة اإلنترنت
 . الحرجة على تنمية بلدانھا ولضرورة أن تكون في صلب النقاش لتخدم بشكل أفضل اھتماماتھا ومصالحھا
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 الرابع العربية، وخاصة فيما يتعلق باإلصدار للبلدانتشكل موارد اإلنترنت الحرجة تحدياً ھاماً   

إلى اإلصدار  الرابعھذا اإلصدار وباالنتقال من اإلصدار  بندرةترنت وخاصة فيما يتعلق بروتوكول اإلنل
بروتوكول اإلنترنت ل السادسوينجم عدم وجود قدر كاف من الخبرة في تشغيل وتنفيذ اإلصدار  . السادس

ة االنتقال من األخذ وال بد خالل فتر . لبروتوكول من البدايةاعن االفتقار إلى المشاركة في عملية تطوير ھذا 
فقد أثبتت النقاشات ذات الصلة أنھا تجربة فريدة في  . في االعتبار الجوانب التقنية واالجتماعية واالقتصادية

مجال تبادل الخبرات بين أصحاب المصلحة، وينبغي لذلك أن ينعكس في االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية 
 . من أجل ضمان انتقال سلس

 
في ھذا الصدد اھتماماً عالمياً، إذ يترتب عليھا آثار على  تعزيز التعاونالموارد الحرجة وإدارة تلقى   

ومن أجل الحفاظ على  . التنمية االقتصادية واالجتماعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المنطقة العربية
رد اإلنترنت الحرجة، وال بد موا قضاياأن تكون نشطة وتتابع  البلدان العربيةمصلحة المنطقة، ينبغي على 

 . من المشاركة الفعالة في المنتدى ذي الصلة برؤية واضحة الحتياجاتھا وتطلعاتھا
 

حول  ةالعالمي اتالمناقشالمشاركة الفعالة في عن نتيجة لذلك، أحد أھم األولويات للمنطقة العربية   
، ومن ثم مساعدتھا على على ھذا الصدد موارد اإلنترنت الحرجة، لتعزيز وضع المنطقة وتلبية احتياجاتھا

  .تحسين وجودھا على الخريطة الرقمية
  

 : التوصيات الرئيسية للمنطقة العربية ھي كما يليتأتي في ھذا السياق،   
 

وتطوير توافق في اآلراء بشأن مبادئ سياسة الحرجة زيادة الوعي بأھمية موارد اإلنترنت   )أ(  
 ؛ة ھذه المواردالعالمي إلدار عامة قابلة للتطبيق على المستوى

 
زيادة الوعي بأھمية زيادة المشاركة الفعالة للمجتمع العربي في عملية اإلدارة التقنية والتنسيق   )ب(  

 ؛)101(رفيعة المستوىال حوكمة اإلنترنتلإلنترنت، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة المشاركة في وظائف 
  

بحيث تصبح أكثر إنصافاً للبلدان النامية وفقاً لمعايير  ترنتحوكمة اإلنتعديل الترتيبات الحالية ل  )ج(  
 قضاياالشفافية والمساءلة والتعددية التي أرستھا القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وفي الوقت ذاته معالجة 

 بشكل منسق؛  حوكمة اإلنترنتالسياسة العامة ذات الصلة ب
 

 ؛آيكان  القرار فيإصالح إجراءات اتخاذ  التأكيد على أھمية المشاركة العربية في  )د(  
 

 .تسليط الضوء على أھمية وجود موقف عربي موحد بشأن القضايا التي نوقشت مع آيكان  )ھ(  
  

                                                            
 Internet governance: Main directions and priorities – ESCWA contribution to the Global Forum on“ اإلسكوا، )101(  

Internet Governance” (March 2004).                                                                                                                                                           
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  إلى اإلنترنت النفاذالقضايا المتصلة ب  -رابعاً
  

إلنترنت يشمل النفاذ، الذي يمكن تعريفه بأنه الوصول إلى المحتوى على شبكة اإلنترنت، النفاذ إلى ا  
وھو ينطوي على عدد من القضايا، بما في ذلك المحتوى الذي يمكن النفاذ إليه،  . والمعلومات والموارد

  . ة، والقيمة المضافة للمستخدمين النھائيينرابطيوالتقنيات الالزمة لضمان الت
  

  حوكمة اإلنترنتوالنفاذ   -ألف
  

 اإلنترنت المرضية فيھا، إالّ أنه انتشاراً لمعدالت للدول المتقدمة نظرذات أھمية ال يشكل النفاذ قضية   
النفاذ لإلنترنت، تعلق بيفيما واضح  فرقوفي الواقع، ھناك  . بالنسبة لالقتصادات النامية يطرح تحدياً كبيراً

تبقى  بينماإلنترنت، وخاصة شبكات النطاق العريض، ل انتشارأمريكا وأوروبا أعلى معدالت  حيث تسجل
   .في أفريقيا أدنى معدالت

  
، "اإلنترنت للجميع"بسبب ظھور مفھوم  حوكمة اإلنترنتويلعب النفاذ دوراً ھاماً للغاية فيما يتعلق ب  

، من حيث التوفيق بين حقوق وحساسيات الوافدين حوكمة اإلنترنتالذي ال مناص من أن يعيد تعريف قواعد 
ن نحو خمسة مليارات شخص في أنحاء العالم نظراً لعدم تمكوومن الواضح،  . الجدد على شبكة اإلنترنت
وسيكون لزيادة إمكانية النفاذ تأثير  . بطبيعة الحال منحازة تعتبر حوكمة االنترنتمن النفاذ إلى اإلنترنت، 

ھم رأي في عاة شواغل أولئك الذين لم يكن للمرا حوكمة اإلنترنتقوي عليھا، ألنه سيؤدي إلى إعادة تشكيل 
  . بدايتھا تشكيل اإلنترنت منذ

  
وال يمكن أن يتحقق توسيع نطاق النفاذ إلى اإلنترنت بمجرد توسيع البنى األساسية، بل إن ذلك   

يتطلب رفع مستوى الوعي لفائدة اإلنترنت في التنمية االجتماعية واالقتصادية وإيجاد حوافز للناس الستخدام 
  .وسكان الريفاإلنترنت لتلبية احتياجاتھم وتطلعاتھم، بمن فيھم المعوقون 

  
  موجز للنقاشات التي دارت بشأن النفاذ أثناء اجتماعات منتدى إدارة اإلنترنت  -باء

 
تقديم المشورة إلى جميع أصحاب المصلحة باقتراح "أحد المھام المنوطة بمنتدى إدارة اإلنترنت ھي   

وقد انعكست  . )102("العالم الناميفي  النفاذ اليھاالسبل والوسائل الكفيلة بتسريع وفرة اإلنترنت والقدرة على 
ھذه القضايا مباشرة على النقاشات التي دارت أثناء اجتماعات منتدى إدارة اإلنترنت، ما أدى إلى زيادة فھم 

 . إلى اإلنترنت في البلدان النامية النفاذالمسائل والتحديات التي تحول دون 
 

ل لمنتدى إدارة اإلنترنت الذي عقد في أثينا عام وكان النفاذ أحد المواضيع الرئيسية في االجتماع األو  
وقد شدد العديد من المساھمات، وخاصة من البلدان النامية، على أن النفاذ يمثل القضية الرئيسية  . 2006

 . الذين ال يزالون بدون انترنت لمعظم الناس
 

                                                            
ـ( 72 الفقرة ،"األعمال لمجتمع برنامج عمل تونس" المعلومات، لمجتمع العالمية القمة ) 102(    :على تاحم ،)ھ

http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html.  
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االجتماع الثالث لمنتدى  وكما ذكر أعاله، تركز أحد المواضيع الرئيسية في . وال يزال الجدل قائماً  
إدارة اإلنترنت حول كيفية الوصول إلى المليار المقبل من مستخدمي اإلنترنت، وعلى حاجة المجتمع الدولي 

ولھذا الغرض، تشمل القضايا الرئيسية تعدد  . إلى معالجة القضايا والتحديات المتعلقة بالنفاذ وتعدد اللغات
وقد سلطت النقاشات المتعلقة بالنفاذ في منتدى إدارة  . التكاليف والفائدة والقدرة على تحمل والترابطيةاللغات 

اإلنترنت الضوء على ذلك بدالً من أن يقتصر النقاش على االھتمامات المتعلقة بمجال األعمال، كما كان 
ميع وكان ھناك توافق في اآلراء بين ج . ھناك أيضاً نقاش بشأن التمكين الذي يعتمد بدوره على النفاذ

، الذي شمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حوكمة اإلنترنتالمشاركين في النقاش المتعلق ب
ومجتمع اإلنترنت والمنظمات الدولية ووسائل اإلعالم، على أھمية النفاذ إلى اإلنترنت كي تتوسع لتشمل 

 . المليار المقبل من الناس
 

قدرة على تحمل تكاليفھا تتعلقان بالعديد من العوامل، بما في وتم االتفاق على أن وفرة اإلنترنت وال  
، )IXPs(ذلك البيئة التنظيمية المناسبة، والسياسات الوطنية التي تشجع االستثمار، ونقاط تبادل اإلنترنت 

وإضافة إلى ذلك، كان ھناك  . مزودي خدمة اإلنترنت قطاعوتعزيز شبكات النطاق العريض، والمنافسة في 
وأثارت النقاشات أھمية  . بأن تكاليف االتصال الدولية تؤثر على القدرة على تحمل تكاليف اإلنترنتإدراك 

فقط من منظور البنية األساسية، ولكن أيضاً من خالل النظر إلى أن للجودة  ليسالتصدي لقضايا النفاذ 
د على أن النفاذ واالنفتاح على وجرى التشدي . والمضمون والقدرة على تحمل التكاليف القدر نفسه من األھمية

  .المعلومات مفھومان مترابطان
  

كما أثيرت مسألة أخرى ھي مسألة المعايير المفتوحة في المحافظة على انفتاح شبكة اإلنترنت،   
وتشجيع المنافسة على أساس متساو عبر مجموعة واسعة من أسواق اإلنترنت، واآلثار اإليجابية الكبيرة على 

وأبرز العديد من المنظمات دوره في المجتمع الدولي فيما  . مكن أن تتأتى من ھذه األسواقالشبكة التي ي
يتعلق بعمليات وضع المعايير، التي تساعد صانعي القرار على فھم اآلثار المترتبة على تكنولوجيات اإلنترنت 

 . عادلةفع�الة ووعلى تطوير سياسات تنسيق لإلنترنت 
 

، وخاصة فيما يتعلق بالطريقة التي البيني الجة مسألة تكاليف التوصيلعالوة على ذلك، جرت معو  
، وكذلك ةالمختلف األطرافيتم بھا توزيع تكاليف الربط الشبكي والنفاذ وما يرتبط بھما من إيرادات بين 

  .)103(من أجل خفض التكاليف البيني التوصيلوالحاجة إلى ترتيبات متفق عليھا لحركة مرور اإلنترنت 
 

ان ھناك أثناء اجتماع منتدى إدارة اإلنترنت في ريو دي جانيرو، توافق في اآلراء بشأن دور وك  
أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية، خصوصاً فيما 

نھج متعدد القطاعات يرمي وأدى ذلك إلى الدعوة إلى تشجيع واعتماد  . يتعلق بربط المناطق الريفية والمحلية
وشملت توصيات محددة دمج سياسات ولوائح تكنولوجيا  . إلى تحقيق نفاذ شامل منصف وبأسعار معقولة

المعلومات واالتصاالت مع استراتيجيات التنمية المحلية، فضالً عن استغالل التكامل بين أنواع تطوير البنية 
مية تشجيع اإلصالح التنظيمي على المستوى المحلي بوصفه وشد�د المشاركون على أھ . األساسية المختلفة

  .)104(مطلباً مشتركاً لتمكين بيئة نفاذ أكثر مالئمة وأقل تكلفة

                                                            
 The Internet Governance Forum (IGF): Inaugural Meeting”, which is“ اإلنترنت، إدارة لمنتدى العامة األمانة ) 103(  

                                                                                                                     .p://www.intgov forum.org/cms/synth/E.dochttavailable at:  

 The Internet Governance Forum (IGF): Second Meeting”, which is available“ اإلنترنت، إدارة لمنتدى العامة األمانة ) 104(  
.                                                                         http://www.intgov forum.org/cms/Rio_Meeting/IGF.SynthesisPaper.24.09.2007.rtfat:  
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وأكد مجتمع األعمال على الدور الذي يقوم به القطاع العام في البيئة التمكينية من حيث وضع شروط   

وقد يس�ر ھذا الدور نشر البنية األساسية، وخاصة  . ةقانونية وتنظيمية وسياسية كافية بطريقة شفافة وتنافسي
 . )105(البنية األساسية للنطاق العريض، وضمن االستخدام الكفؤ والفعال للطيف الراديوي

 
وفي اجتماع منتدى إدارة اإلنترنت في حيدر أباد، نوقشت مسألة النفاذ بطريقة غير مباشرة من خالل   

، حيث كان ھناك توافق في اآلراء على أن اإلنترنت تتعلق "ار المقبلالوصول إلى الملي"الموضوع الرئيسي 
بالتمكين، الذي يعتمد بدوره على النفاذ، أكثر من اقتصارھا على االھتمامات التجارية، وتركزت النقاشات 

فير على العوامل المطلوبة للنفاذ، بما في ذلك التوصيلية والقدرة على تحمل التكاليف، وعلى طرق مبتكرة لتو
النفاذ من خالل الخدمات المجتمعية أو من خالل نماذج األعمال الجديدة، مشيرة إلى إمكانية أن تصبح 

 . االتصاالت المتنقلة وسيلة للوصول إلى العديد من مستخدمي اإلنترنت الجدد
 

العرض والطلب : وبحثت النقاشات قضايا النفاذ من ناحية ثالثة مجاالت رئيسية، ھي بالتحديد  
  وكان ھناك توافق قوي في اآلراء على ضرورة النظر إلى النفاذ في سياق نظام بيئي، كما  . لتطويروا

ال يمكن تناول الفجوة في النفاذ دون النظر في الجوانب المختلفة، مثل السياسة والتنظيم وتوفر البنية األساسية 
سياسة عامة توجد حوافز  لھذا الغرض، جرى تشجيع الحكومات على تطوير بيئة  .بأسعار معقولة

كما سلط الضوء على أن الوصول إلى المليار المقبل يتطلب استثمارات رأسمالية ھائلة مترافقة  . لالستثمار
 . وإمكانية الترجيحمع نظام تنظيمي مستقل يتسم بالشفافية 

 
صلحة عالوة على ذلك، ولتعزيز أواصر التعاون والتكامل، تركز النقاش على أدوار أصحاب الم  
  .الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني: المختلفين

  
 إلى اإلنترنت المتصلة مباشرة بالنفاذ القضايا  -جيم

 
األجھزة، بما فيھا، مثالً، الحواسيب ) أ: (يضم النفاذ أوجھاً مختلفة تصنف على النحو التالي  

بما في ذلك، مثالً، الحلقة المحلية  الترابطية) ب(ة باليد؛ واألجھزة النقالة والمحمول المحمولةوالحواسيب 
المحتوى، وخصوصاً من حيث ) د(واجھة المستخدم، بما في ذلك اللغات المتعددة؛ ) ج(الدولية؛  الترابطية

 . الكفاية ومعايير التمثيل وتعدد اللغات واسترجاع المعلومات من خالل البحث
 

تناول كل منھا على حدة من حيث الوضع والتحديات والتوصيات ستعرض ھذه الجوانب أدناه، ونتُُ  
 . بشأن كل من الجوانب التكنولوجية والمالية واالقتصادية

 
 األجھزة وقابلية االستخدام  -1

 
ومع أن األجھزة أصبحت  . األجھزة ھي المعدات التي تتيح للمستخدمين النھائيين النفاذ إلى اإلنترنت  

 بناء�. يحة كبيرة من سكان العالمبأسعار معقولة، إال أنھا ال تزال بعيدة المنال عن شر متوفرة على نحو متزايد
على ذلك، ھناك اھتمام متزايد لدى معظم المجتمعات بتوفير معدات وصل باإلنترنت وأجھزة تتيح 

                                                            
 النفاذ وتوفير لدعم الراديو ترددات بعض على استخدامھا يمكن التي الخدمات على التقييدات من التقليل إلى ھذا يشير ) 105(  
 . المحدود الدخل وذات الريفية للمناطق
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يم نفاذ للمستخدمين االستفادة من نفاذ موثوق غير مكلف، فدون ھذه المنتجات، ليست ھناك من وسيلة لتعم
 . ميس�ر إلى اإلنترنت والبريد اإللكتروني بتكاليف منخفضة

 
من الجانب التكنولوجي، يتيح التطور المطرد لھذه الصناعة المترافق مع اتجاھات السوق تطوير   

وتوفر أجھزة من مثل حاسوب اإلنترنت الذي يستخدم لتصفح الشبكة أو إرسال واستقبال رسائل البريد 
وبموازاة ذلك، ھناك االھتمام بتطوير األجھزة  . تعقيد الحواسيب الشخصية وبأسعار معقولةاإللكتروني دون 

 . التي تتوافق مع احتياجات ذوي اإلعاقات كي يصبح باإلمكان شملھم كشريحة نشطة من مستخدمي اإلنترنت
 

تخدام وسائل أھمية اس ال بد من اإلشارة الى، حوكمة اإلنترنتوعند اإلشارة إلى النفاذ في سياق   
جديدة لتوفير النفاذ، إما من خالل وسائل مجتمعية أو من خالل نماذج أعمال جديدة، حيث يقوم طرف ثالث 

وفي ھذا الصدد، يتعين على الحكومات أن تواصل دعم النفاذ إلى اإلنترنت من أي  . فعلياً بالدفع لقاء النفاذ
قد سبق أن طبق ذلك في بعض البلدان عن طريق تطوير و . مكان كجزء من استراتيجياتھا اإلنمائية الوطنية

سياسات إنمائية وطنية تھدف إلى تعليم المواطنين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعزيز النفاذ 
 . االتصاالت المجتمعيةلغالبية السكان من خالل مراكز 

 
  تكنولوجيا المعلومات في مصر؛ نوادي ) أ: (وتشمل األمثلة على ذلك في منطقة اإلسكوا ما يلي  

محطات المعرفة في ) ج(العربية السورية؛  في الجمھورية (Reefnet)ريف نت مشروع إنترنت الريف ) ب(
 . في لبنان (PiPOP)مشروع بيبوب ) د(األردن؛ 

 
شبكات المعرفة من خالل نقاط النفاذ إلى "وبالمثل، ھناك مثال حي لمشروع عالمي جارٍ بعنوان   
، الذي نفذته اإلسكوا بالتنسيق مع حكومات "وجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمعات المحلية المحرومةتكنول

ويھدف المشروع إلى تحويل نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات  . عدد من البلدان األعضاء فيھا
 . لميواالتصاالت إلى مراكز معرفة وتجميع ھذه المراكز على الصعيدين اإلقليمي والعا

 
 : وتشمل التوصيات للبلدان النامية ما يلي  

 
 ب الشخصية وتطوير صناعة أجھزة اإلنترنت؛تيجية وطنية تدعم استخدام الحواسستراابناء   )أ(  

 
تيسير الحصول على أجھزة النفاذ من خالل قروض مجدية وذلك بتحفيز مشاركة القطاع   )ب(  

 الخاص؛ 
 

تكنولوجيا معلومات واتصاالت موثوقة يسھل استخدامھا حث الصناعة على إنتاج معدات   )ج(  
 بأسعار معقولة، ما يشجع السكان من ذوي الدخل المنخفض على شرائھا؛

 
 خلوتزويد محفزات الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نطاق واسع من أجل   )د(  

 جيل جديد من مستخدمي اإلنترنت؛
 

 في تثقيف المستخدمين على االستخدام السليم لإلنترنت؛ التأكيد على دور الحكومات  )ھ(  
 

أجھزة جديدة باستخدام مفاھيم مثل مفھوم أجھزة جتمع العالمي على توحيد معايير تحفيز الم  )و(  
 ؛ )106(تقاسم اإلنترنت

                                                            
modem.net/information-http://www.cable / :على متاح اإلنترنت تقاسم أجھزة عن المعلومات من لمزيدا ) 106(  

Internet_sharing_devices.html. 
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ب اإلنترنت، ما يشجع ى التدليل على إمكانيات سوق حواستشجيع المجتمعات المحلية عل  )ز(  
 ائعين على تطوير ھذه الصناعة؛ المصنعين والب

 
تحديد متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة فيما يتعلق بأجھزة النفاذ إلى اإلنترنت، ما يشجع   )ح(  

 .المطورين على االستجابة لتلك االحتياجات
 

  يةرابطالت  -2
  

ات شبكة اإلنترنت، عن طريق كل من الحلق ترابطيةھناك عنصر آخر ضروري لتوسيع النفاذ وھو   
تحسين البنية األساسية لالتصاالت والشبكة األساسية لتزويد  الترابطيةوتستلزم  . الدولية والترابطيةالمحلية 

. ضخم رأسمالبيتطلب استثمارات  ، األمر الذيالدولية الحزمةعرض خدمات متكاملة، وتوفير ما يكفي من 
 . ارية بالسياسة واللوائح التنظيمية واالستثمرابطالت تتصلولھذا 

  
إن نشر وتحديث البنية األساسية لالتصاالت ھما من أھم العوامل المساعدة على تمكين النفاذ إلى   
 . وھناك عالقة قوية بين طبيعة التكنولوجيا المستخدمة وإمكانيات توسيع النفاذ إلى اإلنترنت . اإلنترنت

لوجيا الالسلكية وتكنولوجيا األلياف، كما ويمكن تصنيف تكنولوجيات النفاذ إلى التكنولوجيا النحاسية والتكنو
  .17يرد في اإلطار 

 

 األنواع المختلفة لتكنولوجيات البنية األساسية  - 17اإلطار 
  

. التكنولوجيا النحاسية، التي توفر عادة وصل النطاق الضيق، وتمثل معظم االنتشار الحالي للبنية األساسية  )أ(  
 ؛ DSL للمشترك خط الرقميالوصل النطاق العريض من خالل تقنيات  ومع ذلك، يمكن بالتكنولوجيا النحاسية

  
التكنولوجيا الالسلكية، بما فيھا النطاق العريض الالسلكي، التي يمكن أن تكون مفتاحاً لسد فجوة النفاذ من   )ب(  

ة التي ال توجد فيھا خالل توفير الوصل إلى الناس في المناطق الريفية والمناطق المحرومة أو في الحاالت غير المعمور
وفي الواقع، ال يشكل االستثمار المتعلق  . فيما يتعلق بالميل األخير بنية أساسية لشبكة حقيقية يمكن البدء بھا وخاصة

بالنشر الالسلكي مشكلة، بل تتعلق المشكلة الحقيقية للنشر الالسلكي على نطاق واسع بمستويات تخصيص النطاق الترددي 
 ايير؛ ومستوى توحيد المع

  
 . توفر تكنولوجيا األلياف البصرية جودة عالية لكنھا بديل مكلف للغاية  )ج(  

  
ومن منظور المستخدمين النھائيين، يشكل الثمن عامالً حاسماً، بصرف النظر عن التكنولوجيا المستخدمة سواء   

شغيل المتبادل عالميا لالتصال عبر أو الحلقات المحلية أو الت) واي فاي(كانت البث الالسلكي الفائق الدقة والسرعة 
ويتمثل التحدي الرئيسي في االستفادة المثلى من التكنولوجيات الحالية والجديدة لتوفير  ). واي ماكس(الموجات الدقيقة 

  .نفاذ فعال يمكن تحمل تكاليفه

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ
 .معلومات جمعتھا اإلسكوا: المصدر

  
التالي تحدياً كبيراً القترانه بمفھوم معقد ھو مفھوم الفصل بين  يمثل النشوء المھيمن لشبكات الجيلو  

الخدمات والتكنولوجيات، وخاصة بالنظر إلى أنه سيتم توسيع نطاق رزم الخدمات للمستخدمين النھائيين 
لعمق  ونظراً . ومن وجھة النظر المالية، فإن تنفيذ البنية األساسية لالتصاالت مكلف للغاية . بشكل واسع
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للبيانات حتى اآلن أو التي تكون  ةريافق شبكةفي البلدان التي ال يوجد فيھا  الھاتف النقال، وخصوصاً شارانت
البنية األساسية، يمكن للحكومات أن تستفيد من البنية ھذه ميزانياتھا محدودة للغاية ال تمكنھا من تنفيذ 

 .بسرعة النطاق الضيقاألساسية للھاتف النقال الموجودة لتزويد خدمات اإلنترنت حتى 
 

ويشكل الھيكل الحالي لتكاليف الوصل الدولي أحد الحواجز الرئيسية التي تحول دون انتشار   
وفي الواقع، فإن الطريقة التي يجري بھا تقاسم تكاليف الوصل باإلنترنت دولياً تختلف عن  . اإلنترنت

وال يزال مصدر القلق الرئيسي للبلدان النامية  . ترتيبات تقاسم تكاليف المكالمات الھاتفية الدولية التقليدية
ففي حين أن وصلة اإلنترنت، بحكم تعريفھا، تربط بين نقطتين  . يكمن في ارتفاع تكلفة الوصل باإلنترنت

وفي الواقع، يتعين  . طرفيتين، يقع عبء تكاليف ھذه الوصالت في الوضع الراھن على كاھل طرف واحد
الربط دفع إلى البلدان المتقدمة التكاليف الكاملة لھذه الوصالت، باإلضافة إلى تكاليف أن ت البلدان العربيةعلى 
لإلنترنت والمسافة  ةرياالفق شبكاتوباإلضافة إلى اختالالت التكلفة، وبسبب البعد الجغرافي عن ال . البيني

لمنطقة مبالغ ھائلة من األموال باإلنترنت، يدفع مزودو خدمات اإلنترنت في ا" للشبك"البعيدة للكابالت الالزمة 
وأوروبا، وينعكس ذلك بشكل مباشر على مجمل  الواليات المتحدة األمريكيةلمزودي خدمات اإلنترنت في 

وتتعارض ھذه الحالة مع األھداف األساسية للقمة العالمية لمجتمع  . تكاليف اإلنترنت في ھذه البلدان
 . الفجوة الرقمية في البلدان النامية ردمترنت والمعلومات الرامية إلى تعزيز استخدام اإلن

 
بعضھا ببعض ربط الشعب العربي بمحتوى  البلدان العربيةوبالنسبة للمنطقة العربية، يعني وصل   

مشابه وثقافة مشابھة، ويؤدي ھذا بدوره إلى تعزيز النفاذ إلى اإلنترنت، كما أنه من ناحية أخرى، يعيد تشكيل 
بدالً من دفع مبالغ كبيرة من المال "  لإلنترنت ة العالميةرياالفق الشبكة"صبح جزءاً من لت" المنطقة العربية"

وتكمن التحديات التي تواجه تنفيذ ھذه  . للنفاذ من خالل كابالت اآلخرين المرتبطة مباشرة بشبكة اإلنترنت
 . الخطة في تكاليف النقل اإلقليمي وفي اللوائح التنظيمية الوطنية

 
لك، ومن أجل تخفيض عنصر التكلفة ھذا، ھناك حاجة شديدة إلى نقاط تبادل لإلنترنت على نتيجة لذ  

داخل البلدان وداخل المنطقة  نديةشبكات والمطلوب ھو الدعم الكامل لبناء  . الصعيدين الوطني واإلقليمي
 انظر(ط في المنطقة وھناك من جميع الوجھات فائدة في بناء البنية األساسية ونقاط التبادل للرب . ودولية

  ). 18اإلطار 
 

 نقاط تبادل اإلنترنت  - 18اإلطار 
  

يتيح تنفيذ نقاط تبادل اإلنترنت على الصعيد الوطني للمشغلين ولمزودي المحتوى وغيرھم من مزودي خدمات   
دون المرور من تبادل حركة المرور ويتيح نقل البيانات محلياً ومباشرة  (ASN)اإلنترنت الذين لديھم رقم نظام ذاتي 
 . خالل نقاط عبور اإلنترنت باھظة الثمن

  
عالوة على ذلك، يمكن أن تمثل نقاط تبادل اإلنترنت مكاناً أمثل للبنية الحرجة، مثل الخوادم الجذرية، أو   

 . في المائة من حركة المرور الدولية 10استضافة مزودي المحتوى األكثر شعبية الذين يستھلكون نحو 
  

الوصل الدولي،  استھالك خط فائدة من تنفيذ نقاط تبادل اإلنترنت من خفض تكلفة الوصل، وخفضوتتأتى ال  
 . وتحسين جودة الخدمة عن طريق الحد من التأخير، وإبقاء حركة المرور المحلية كلھا محلية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 .معلومات جمعتھا اإلسكوا: المصدر
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من تكاليف  التقليلدوراً حاسماً في  حوكمة اإلنترنتبشأن  الجدلوفي ھذا الصدد، يمكن أن يلعب   
وھناك ضرورة ألن يقوم منتدى إدارة  . اإلنترنت، ما يجعلھا منصفة بين االقتصادات المختلفةعلى  التوجيه

اإلنترنت العالمي بتحفيز المجتمع العالمي للنظر في سياسات التسعير الراھنة وتطوير أسعار دولية منصفة 
ھو قدرتھا على التفاوض  حوكمة اإلنترنتوأحد أھم التحديات المتعلقة ب . قاسم تكاليف االتصاالتونظام لت

التأكيد  وفي موازاة ذلك، من المھم أيضاً . الحزمةوصياغة ترتيبات مشتركة بين البلدان بشأن تكاليف عرض 
واالتصاالت ويدفع المجتمع الدولي  ، الذي يكفل حق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات"النفاذ للجميع"على مبدأ 

 . إلى إحراز تقدم نحو ھذا المسعى
 

 : ولتحقيق ھذه الغاية، توصي اإلسكوا للمنطقة العربية بما يلي  
 

التصاالت السلكية لالبنية التحتية نظراً ألھمية الدور الذي تضطلع به الحكومات في تعزيز   )أ(  
األساسية للنفاذ، ال سيما النطاق العريض، ينبغي عليھا أن تسعى  والالسلكية ووضع اللوائح التنظيمية للبنية

إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في ظل خطة تشريعات مناسبة، ما يجبره على تزويد نفاذ للجميع من 
 العامة؛ ةرياالفق الشبكةخالل نموذج يفصل التنافس على خدمات التجزئة عن تزويد خدمات 

 
جود بيئة سياسة عامة تولد الحوافز لالستثمار، وذلك يحتاج إلى التأكيد على يتطلب نشر النفاذ و  )ب(  

 الشفافية التنظيمية والتوقعية من خالل نظام رقابي مستقل؛ 
  

يتعين على البلدان األعضاء تطوير استراتيجيات تھدف إلى تعزيز النماذج التنافسية والتعاونية   )ج(  
 أوجه التكامل بين أنواع البنية األساسية الحالية والجديدة المختلفة؛  لتوفير النفاذ إلى اإلنترنت واستغالل

 
األعضاء المشاركة في تمكين اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف مع مشغلي  البلدانينبغي على   )د(  
وفي ھذا الصدد،  . لإلنترنت من أجل خفض تكلفة الوصل مقابل استغالل أسواق جديدة ةرياالفق الشبكات
 بشأن نموذج التسعير غير المتكافئ الموصوف أعاله؛  الجدلضرورة لالنخراط في  ھناك

 
تحتاج الحكومات إلى تعزيز إمكانية النفاذ إلى اإلنترنت من خالل الحلول الالسلكية وتشجيع   )ھ(  

يمية وتحسين إنشاء نقاط تبادل اإلنترنت الوطنية واإلقليمية والنفاذ إليھا لتعظيم حركة المرور المحلية واإلقل
 جودة وتكلفة النفاذ إلى اإلنترنت؛

 
يتعين على الحكومات السعي إلى الحصول على دعم المانحين كآلية تمويل تھدف إلى توفير   )و(  

ونقاط تبادل اإلنترنت والمحتوى المحلي في البلدان  والترابطية األموال الالزمة للمبادرات التي تعزز الوصل
 . النامية

 
 البينيةمستخدم واجھات ال  -3

  
ال تتعلق مسألة واجھات المستخدم بالمحتوى بحد ذاته، بل باألدوات التي تمكن المستخدمين من   

وھناك إدراك ألن توسيع نطاق النفاذ إلى اإلنترنت يثير تساؤالت حول سھولة  . الوصول إلى المحتوى
تشير واجھة المستخدم إلى الوسائل الفعلية وفي واقع األمر،  . استعمال التكنولوجيا بالنسبة للناس المختلفين
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ويحتاج المستخدمون النھائيون إلى بيئة  . )107(التي يمكن للناس أن يتواصلوا من خاللھا مع نظام معين
  .مألوفة الستخدام اإلنترنت، وقد يؤدي االفتقار إليھا إلى إعاقة توسيع نفاذ اإلنترنت بشدة

 
وبروز قضايا النفاذ بمجتمع اإلنترنت العالمي إلى  إلنترنتحوكمة اوقد أدى النقاش العالمي بشأن   

مستخدم أو الواجھات متوافقة فيما يتعلق باالستجابة الحتياجات عدد كبير من المجتمعات التي ال تملك أدوات 
وأصبح المجتمع الدولي، في اآلونة األخيرة، مدركاً ألھمية تصميم وتطوير أدوات  . مناسبةالبرمجيات ال

ونتيجة لذلك، أخذ  . تساعد في التغلب على العقبات المتعلقة باختالفات الثقافات واللغات واالحتياجاتوحلول 
يعمل على تطوير واجھات استخدام رفيعة الجودة متاحة وقابلة لالستخدام من مجموعة متنوعة من 

وعبر مجموعة متنوعة المستخدمين لديھم قدرات ومھارات واحتياجات وأفضليات متفاوتة في سياقات متنوعة 
 . )108(من التكنولوجيات

 
وينبغي أن يراعي تطوير واجھات المستخدم المناسبة ثالثة عوامل ھامة، ھي بالتحديد مسائل اللغة؛   

واألدوات، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، البرمجيات ذات الصلة والمتصفحات؛ واالحتياجات الخاصة على 
 . النحو الذي نبحثه أدناه

 
على  حوكمة اإلنترنتالمجتمعات التي تستخدم كتابات وحروفاً غير التينية بإجبار مجتمع تقوم   

وأھم مثال على ذلك ھو تنفيذ أسماء نطاقات  . االستجابة الحتياجاتھا المتعلقة بخصوصيات لغاتھا المحلية
وعلى الرغم  . األم اتھماإلنترنت المدو�لة، التي تتيح لمستخدمي اإلنترنت كتابة واستخدام أسماء نطاقات بلغ

من الصعوبات التقنية التي تكتنف التنفيذ من حيث المعايير، بذل جھد كبير على مستوى توحيد المعايير بھدف 
كذلك يجري بذل جھود لتصحيح أوجه القصور  . تلبية طموحات تطور اإلنترنت فيما يتعلق باللغات المتعددة

الذي صاغه في األصل أشخاص ليسوا خبراء المدولة ت اإلنترنت في اإلصدارات السابقة لمعيار أسماء نطاقا
 .بخصوصيات جميع اللغات المحلية للمجتمعات اللغوية المختلفة

  
وبما يتعلق بأدوات اإلنترنت، من مثل برمجيات التطبيق والمتصفحات، ھناك مشاكل من حيث دعم   

التحديد، يمكن أن تتخذ الحروف العربية ثالثة  فعلى وجه . أنواع األرقام المختلفة، خصوصاً باللغة العربية
أشكال مختلفة حسب موقعھا في الكلمة، وھي تكتب من اليمين إلى اليسار على عكس األرقام العربية التي 

وعلى سبيل المثال، يقوم بعض النظم، وبشكل ملحوظ مايكروسوفت ويندوز،  . تكتب من اليسار إلى اليمين
واألرقام العربية واألرقام األخرى لتخزينھا داخلياً برموز أوروبية وليس برسم خريطة لكل من الحروف 

 . رھا وفقاً لقواعد محلية ال تتوافق مع ما يطبعه المستخدم في األصليوفت يتيح، ما Unicodeبالرمز الموحد 
 . اليساردعم األبجديات التي تكتب من اليمين إلى توثمة مثال آخر ھو أن معظم برامج تصفح اإلنترنت ال 

ولذا ھناك حاجة حقيقية للتغلب على مثل ھذه المشاكل من خالل مشاركة وتعاون الخبراء العرب في 
 . مجموعات توحيد المعايير العالمية

 
ومن حيث تعزيز النفاذ بين كبار السن واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، ھناك حاجة واضحة   

بينية المكيفة، بما في ذلك متصفحات اإلنترنت وأدوات االتصال لتصميم تطبيقات مناسبة وتقييم واجھاتھا ال
                                                            

  )107  (D-Lib Magazine, “Design and evaluation: A review of the state-of-the-art” (July/August 1998), which is available 
                                                                                                                                   . http://www.dlib.org/dlib/july98/nrc/07nrc.htmlat:  

  )108 (C. Stephanidis, “User interfaces for all: New perspectives into human-computer interaction”, in User interfaces for 
http://www.ics.forth.gr/hci/files/stephanidis_ (2001), which is available at:  , C. Stephanidis ed.Concepts, methods, and tools -all 

                                                               .                                                                                                                            ui4all_2001.pdf  
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وباإلضافة إلى ذلك، ھناك حاجة إلى تطوير تقنيات تفاعل مبتكرة، تشمل تقنيات  . المعززة والبديلةالمساعدة 
على الرأس ومتتبعات تحديق  المسح الضوئي المختلفة، أو واجھات أجھزة بينية مبتكرة، مثل مفاتيح مثبتة

وھذه بطبيعة الحال مبتكرات وتطبيقات أكثر  . ين والواجھات البينية ما بين الدماغ والحاسوب، وغيرھاالع
وبالنظر إلى أن عدداً قليالً جداً  . )109(تعقيداً تتطلب مجموعة متنوعة من القدرات ومفاھيم واجھة المستخدم

قات، ال زال إيجاد سبل لتشجيع الحاسوب يستھدف المستخدمين من ذوي اإلعا - من نماذج تفاعل اإلنسان
المطورين والمبرمجين على دعم االحتياجات المتعددة للمستخدمين النھائيين والمجتمعات المحلية، بما في ذلك 

 . ذوي االحتياجات الخاصة، يمثل تحدياً كبيراً
 

ر الكافي موحدة معيارياً بالقد المستخدموعادة ال تكون التكنولوجيات التي تدعم واجھات استخدام   
والثقافات المختلفة؛ كذلك عادة ما تكون تكاليف دعم مثل  والتفضيالتلتوسيع اإلنترنت لتشمل االحتياجات 
 . ھذا المعيار والحصول عليه باھظة

 
تطوير أدوات وبرمجيات لمساعدة ) أ: (ومن المھم لإلنترنت العالمية واإلقليمية أن تھدف إلى ما يلي  

التأكيد ) ب(حثھم على استخدام اإلنترنت، ما يجعلھا مالئمة أكثر لجميع السكان؛ ذوي االحتياجات الخاصة و
على أھمية المنظمات غير الحكومية في تحديد احتياجات المعوقين وحث المطورين والصانعين على تطوير 

باحتياجات زيادة المشاركة التقنية اإلقليمية في توحيد األدوات التي تتعلق ) ج(أدوات مناسبة لمساعدتھم؛ 
  .المنطقة العربية

  
  المحتوى  -4

 
. ھناك شاغل آخر أثير في نقاشات منتدى إدارة اإلنترنت المتعلقة بنفاذ اإلنترنت ھو المحتوى الرقمي  

ويقلل عدم وجود ما يكفي من المحتويات المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع المجتمعات، بما في ذلك 
وقد  . من فائدة النفاذ إلى اإلنترنت، ما يحد من توسع الشبكة في المستقبل مجتمعات الكتابة غير الالتينية،

شدد النقاش على أھمية النظر إلى المليار المقبل من المستخدمين على أنھم مستحدثين للمحتوى ومصدراً 
 . لإلبداع، ال مجرد مستقبلين للمعلومات

 
 . فر المحتوى واستضافة المحتوىتو: المحتوى جانبين رئيسيين، ھما بالتحديد قضاياتشمل   

 
 توفر المحتوى   )أ(
 

في المائة من سكان العالم، إال أن اللغة العربية  5على الرغم من أن المتحدثين باللغة العربية يشكلون   
ـ    فعدد صفحات الشبكة العربية  . األكثر استخداماً على شبكة اإلنترنت 10ليست مدرجة ضمن اللغات ال

  مليار صفحة كانت موجودة على اإلنترنت في الفترة  400ي المائة من مجموع ف 1.6ال يتجاوز 
2007-2008)110( . 

 
وبالنسبة للبلدان األعضاء في اإلسكوا، يلعب المحتوى العربي دوراً ھاماً في الترويج الستخدام   

حتوى العربي على وعلى وجه التحديد، توفر زيادة الم . اإلنترنت كأداة للتنمية والمنفعة العامة الشاملة

                                                            
 P. Biswas, “Simulating HCI for sp[ecial needs”, Sigaccess Newsletter, No. 89 (September 2007), which is: انظر ) 109(  

                                                                                                .http://www.sigaccess.org/newsletter/sept07/Sept07_03.pdfavailable at:  

  )110 ( 82,00.html-102-Topics/DisplayTopic/0,1670,801dhttp://www.ecssr.ac.ae/CDA/en/Feature.  
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وفي النھاية، سينتج  . اإلنترنت مزيداً من األسباب لدفع السكان الناطقين باللغة العربية إلى استخدام اإلنترنت
بعض ھؤالء المستخدمين الجدد المحتوى الخاص بھم، ما يزيد من مجمل المحتوى المتوفر باللغة العربية 

 . ويؤدي حتماً إلى توسيع شبكة اإلنترنت
 

ن بين العقبات التي تواجه استخدام اللغة العربية على اإلنترنت عدم وجود معايير موحدة، وخاصة وم  
وتشمل العقبات األخرى ضعف البنية األساسية لالتصاالت، ونقص  . فيما يتعلق بمجموعات الحروف

. لبريد اإللكترونيالمحتوى العربي على اإلنترنت، واالفتقار إلى البرامج العربية للنفاذ إلى اإلنترنت وا
وتواجه المنطقة العربية تحدياً كبيراً من حيث تعزيز المحتوى المحلي ذي التنوع الثقافي، الذي يتطلب تشجيع 
مجتمع أصحاب العمل على أن يكون جزءاً من دعم المبادرات المتعلقة بانتشار المحتوى العربي الرقمي، 

  ).19اإلطار  انظر(ومات على مستوى المحتوى وبالتالي التأثير مباشرة على النفاذ إلى المعل
  

 احاضنات التكنولوجيالمحتوى الرقمي العربي من خالل تعزيز صناعة   - 19اإلطار 
  

، وكجزء من دورھا في تعزيز مجتمع المعلومات في المنطقة، مشروعاً بعنوان 2007أطلقت اإلسكوا في عام  
بالتعاون مع نخبة من حاضنات التكنولوجيا في  "حاضنات التكنولوجيةتعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل ال"

ويھدف المشروع إلى إطالق مسابقات وطنية الحتضان أفضل محتوى رقمي عربي يتناول مواضيع ذات صلة  . المنطقة
كتروني، وكذلك مجاالت االقتصادية في المنطقة العربية، بما في ذلك الحكومة اإللكترونية والتعليم اإلل-بالتنمية االجتماعية

األردن : وحتى اآلن، اشتركت خمس من الدول األعضاء في ھذا المشروع، ھي . الثقافة واإلعالم والصحة والعلوم
  .)*(ولبنان وفلسطين والجمھورية العربية السورية واليمن

  
خالل دعم  والھدف من المشروع ھو المساھمة في نمو صناعة المحتوى الرقمي العربي في غرب آسيا من  

وسينفذ ھذا المشروع . وتشجيع تطوير تطبيقات المحتوى الرقمي العربي في حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تقييم احتياجات صناعة المحتوى الرقمي العربي، واقتراح تطبيقات المحتوى الرقمي ) أ: (بإتباع مسارين، ھما بالتحديد

التنفيذ العملي من ) ب(اذج األعمال والشراكة من أجل التوسع في ھذه الصناعة، العربي المناسبة للمنطقة، وتطوير نم
 . خالل دعم خمسة مشاريع محتوى رقمي عربي في حاضنات تكنولوجيا معلومات واتصاالت مختارة في البلدان األعضاء

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 .http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/index.asp :المزيد من المعلومات عن ھذا المشروع متاح على )*(  

  
ونظراً ألن اإلنترنت تعتمد اليوم اعتماداً كبيراً على محركات البحث، وألن معظم محركات البحث   

نفاذ السكان  يبقى من الصعبأبجديات غير الالتينية، ليس متطوراً تماماً كي يستطيع دعم البحث الذكي ب
وقد أقر بھذا النقص المدير العام لألسواق الناشئة في  . المحليين الذين يبحثون عن محتوى محدد بلغتھم

غوغل إلى محرك البحث رمي يوفي ھذا السياق،  ". أولوية قصوى"غوغل الذي تمثل المنطقة العربية له 
 . )111(، باللغات المحلية(Knol)وبرنامج نول  (Blogger)وات، بما في ذلك برنامج بلوغر توفير المزيد من األد

 
التمويل في المنطقة مؤسسات عالوة على ذلك، بدأت قطاعات من مثل وسائل اإلعالم والمصارف وو  

 . ةعلى اإلنترنت لتلبية احتياجات المستخدمين الناطقين باللغة العربيالخاص بھم في تكييف المحتوى 
 

                                                            
 المشروع ويشكل الموضوعات من طيف عن المستخدمون يكتبھا التي المقاالت شمل إلى يھدف لغوغل مشروع "نول" ) 111(  

 .http://knol.google.com :انظر  .مستقبلي/جديد لسوق محلياً البحث نشاط تكييف حيث من لغوغل التالية ةالمرحل
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وينعكس عدم وجود تنظيم للمحتوى وزيادة المحتويات الضار سلباً على الثقة في استخدام اإلنترنت   
والتحدي الذي تواجھه المنطقة العربية في منتديات اإلنترنت ھو التغلب على ھذه العقبات  . كأداة للتنمية

 . اأفضل الممارسات التي تھدف إلى حلھ اعتمادعلى وحث المجتمع العالمي 
 
 استضافة المحتوى   )ب(
  

استضافة المحتوى الرقمي العربي؛ وتطبيق المحتويات : تتضمن استضافة المحتوى جانبين ھما  
وعادة ما يستضاف المحتوى المحلي، إن وجد، خارج المنطقة، حتى لو كانت  . العالمية األخرى في المنطقة

وھناك حاجة حقيقية لتشجيع المستخدمين  . المختلفةالخوادم في الخارج غير قادرة على دعم أنواع الكتابات 
استضافة محلية وإنشاء مراكز بيانات إقليمية بمحتوى عربي؛ وتشجيع القطاع الخاص على  تأمينعلى 

عن  للترابطيةاالستثمار في أعمال تتعلق باالستضافة المحلية، سيكون لھا أثر مالي بخفض التكلفة اإلجمالية 
 . غير الضروري للروابط الدوليةطريق تجنب االستخدام 

 
المحتوى من الخارج،  تحميلإلى  البلدان العربيةفي  عرض الحزمةعملياً، ينحو معظم استھالك   
وعالوة على ذلك، فإن لزيادة تطبيق مرايا الخوادم في  . من الوصول للمحتوىؤالخوادم التي توغالبية 

ألنه ينفي الحاجة إلى التصفح خارج المنطقة، مع ما  نظراً الحزمةالمنطقة تأثير كبير على استھالك عرض 
  .يصاحب ذلك من وفورات في التكاليف

 
  :وتحتاج المنطقة العربية إلى أن تأخذ في االعتبار ما يلي  

  
يتعين على الحكومات أن تشمل تطوير المحتوى في استراتيجياتھا الوطنية وبناء تطبيقات   )أ(  

اإلنترنت باللغات المحلية، ما يؤدي بدوره إلى بناء الطلب القائم على  محلية مفيدة وخدمات حكومية على
 المحتوى؛

 
يحتاج أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني واإلقليمي إلى دعم صناعة المحتوى الرقمي   )ب(  

العربي، وحفز تطوير مجموعة واسعة من موارد المحتوى والخدمات والتطبيقات، وإظھار تأثير مثل ھذا 
  .االجتماعية- توى على التنمية االقتصاديةالمح

  
 النفاذ إلى اإلنترنت االتصاالت عريضة الحزمة ودورھا في تحقيق  -دال

  
وفي الوقت الراھن،  . من حيث توسع شبكة اإلنترنت تحد� جديدبرز مفھوم وصل النطاق العريض ك  

ة أو السلكية أو نقالة، ذلك أن النطاق العريض، سواء عن طريق تكنولوجيا ثابت حزمة نحو االتجاهيسير 
وقد ثبت أن البلدان التي لديھا معدالت  . التطبيقات والخدمات األكثر أھمية تحتاج سرعات وصل كبيرة

يتم وتفرض طبيعة المحتويات التي  . نطاق عريض مرتفعة تتمتع بنمو اقتصادي مرتفع انتشار حزمة
يالً عريض النطاق لالستفادة من المعلومات واستخدامھا تلبية الحتياجات المجتمعات المتقدمة توص ھاريتطو

 . بفعالية على شبكة اإلنترنت، وھكذا يفرض المحتوى األكثر تطوراً المزيد من المتطلبات على الشبكة
 

النطاق حزمة من أجل تشجيع نفاذ واسع النطاق لإلنترنت، ھناك حاجة حقيقية إلى تطوير نفاذ   
التكنولوجيا، والسياسة الوطنية، ونموذج : المسائل ذات الصلة، ھي مسائل ويتعلق بذلك عدد من. العريض

 . األعمال، والتطبيقات، واألسعار
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ولكن، من جھة  . من وجھة النظر الفنية، كثيراً ما تكون التكنولوجيا النحاسية محدودة وغير موثوقة  
  ويواجه بعض البلدان،  . خاصة أخرى، تحتاج تكنولوجيا األلياف خزائن في الھواء الطلق تتمتع بشروط

ومن المقرر أن تلعب  . وال سيما النامية، صعوبات في تحقيق ھذه الشروط من حيث المناخ والبيئة والكھرباء
رائداً في المناطق الريفية، حيث يمكن أن تكون تكلفة زرع  التكنولوجيا الالسلكية ذات النطاق العريض دوراً

خدمة عدد قليل من الزبائن مخيفة، فھي تتيح بدء سرعات نطاق عريض مئات الكيلومترات من األلياف ل
 . متوسط الحجم أسرع بكثير، كما يمكن االستعاضة عنھا باأللياف عندما يبرر ذلك وجود األعمال التي تتطلبه

 
. التقاربية من جھة أخرى، نشر البنية األساسية للنطاق العريض ھو حجر الزاوية في الخدمات  

االستثمار في الشبكات، والبيئة التنظيمية، وطلب : لرئيسية لنمو النطاق العريض ھي كما يليوالعوامل ا
والحكومات ھي المسؤولة بشكل مباشر عن تحديد السياسات الوطنية التي تھدف إلى نشر شبكة  . المستھلكين

. عية واقتصاديةإنترنت ذات نطاق عريض على نطاق واسع وعن تحويل ھذه الشبكة إلى أداة تنمية اجتما
ومع ذلك، ما زالت األسعار تؤثر على الطلب، وسيخفض نشر النطاق العريض إلى حد كبير تكلفة اإلنترنت، 

 ". تكلفة التأخير"وعلى وجه التحديد 
 

النطاق العريض متواضع جداً نظراً حزمة فيما يتعلق ب البلدان العربيةالوضع الراھن في معظم   
وباإلضافة إلى ذلك، ليس قطاع االتصاالت في ھذه  . دم كفاية نشر تلك التكنولوجياالرتفاع تكلفة التنفيذ وع

ل ووصفي ال البلدان العربيةولألسباب المذكورة أعاله، أخفقت  . البلدان منظماً تنظيماً كافياً إلتاحة نشر سريع
تشجيع االستثمارات في  ومن المھم للمنطقة العربية . لنفاذ النطاق العريض واسع النطاق انتشارإلى معدل 

نشر النطاق العريض على المستوى الوطني على أساس نموذج تنظيمي متين ينعكس على تعزيز التنمية 
خط المشترك الرقمي غير المتماثل في  انتشارإحصاءات  11ويوضح الشكل  . االجتماعية واالقتصادية

  .المنطقة العربية
  

 2007المتماثل في المنطقة العربية،  خط المشترك الرقمي غير انتشار  -11الشكل 
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Broadband penetration in the Arab world in 2007”  -http://www.itu.int/ITU“ مقتبس من االتحاد الدولي لالتصاالت،: المصدر

D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx. 
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  في المنطقة العربيةإلى اإلنترنت النفاذ ب متعلقة اعتبارات  -ھاء
  

اجتماعات منتدى إدارة اإلنترنت، وينبغي أن يظل سد كافة كان النفاذ ھو الموضوع الرئيسي خالل   
ومنذ إدخال اإلنترنت في منتصف  . الفجوة الرقمية بمختلف أشكالھا األولوية األولى للمنطقة العربية

 . االنتشاراإلنترنت ومستوى ناقصاً من حيث عدد مستخدمي  التسعينات، كانت المنطقة وال تزال ممثلة تمثيالً
مليون متحدث باللغة  360في المائة فقط من أصل ما يقدر بنحو  5.4ففي الوقت الراھن، يستخدم اإلنترنت 

وبھذه النسبة، تكون اللغة العربية في المرتبة السابعة من أكبر عشر  . )112(العربية في مختلف أنحاء العالم
حين أنھا تحتل المركز الخامس في العالم الحقيقي بحكم مجموع عدد لغات مستخدمة على شبكة اإلنترنت، في 

، كان ھناك نمو ھائل لمستخدمي اإلنترنت في 12ومع ذلك، وكما يتضح من الشكل  . المتحدثين بالعربية
 . 2008-2000في المائة، خالل الفترة  1176.8المنطقة العربية، بلغ 

  
  2008و  2000نطقة بين عامي نمو مستخدمي اإلنترنت حسب الم  -12الشكل 

  
  

  .http://www.internetworldstats.com/stats.htm :المصدر

  
  الھاتف النقال واإلنترنت في المنطقة العربية انتشار  -13الشكل 

                                                            
  rldstats.com/stats7.htmhttp://www.Internetwo.:على متاح العالم في اإلنترنت حصاءاتإ ) 112(  
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 .Information Economy Report 2007-2008 (2007) ،)نكتادواأل( مقتبس من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية: المصدر

اإلنترنت عن تنفيذ سياسات تنظيمية جديدة، شملت إصالحات مؤسسية  انتشاروقد نجمت زيادة   
وإعادة الھيكلة وإصالحات تنظيمية شكلت عامالً مھماً في مجال تحرير قطاع االتصاالت الذي كان حتى ذلك 

 . كه الدولة في جميع أنحاء المنطقةالحين احتكاراً تمل
 

وفي الوقت نفسه، يمثل  . وتشمل عوائق النفاذ التوفر والقدرة على تحمل التكاليف والبيئة التنظيمية  
. التقارب مع االتصاالت النقالة تحوالً ثورياً في مجال توفير المعلومات وتمكين األفراد في جميع أنحاء العالم

في قطاع االتصاالت النقالة ال تتساوى بشكل مباشر مع ازدھار اإلنترنت، إال  وفي حين أن طفرة المنطقة
ويفضل مزودو المحتوى  . أنھا تشكل أحد العوامل المساعدة على صناعة اإلعالم والمحتوى في المنطقة

وسيطة اإلعالن على اإلنترنت ھذه ويقدمون عن طيب خاطر محتوى من خالل الخلوي والقنوات الفضائية 
 . جانيةالم
 

. ويمثل الجانب التنظيمي عامالً ھاماً لتمكين النفاذ، إذ يمكن أن يقلل أسعار النفاذ ويحسن الخدمات  
ومن الضروري أن تقوم ھيئة مستقلة بوضع األنظمة التي ينبغي باإلضافة إلى ذلك أن تتسم بالمرونة 

ن واالستقرار وحوافز االستثمار لتحرير وينبغي أن تقدم ھذه األطر التنظيمية اليقي . والشفافية والتوقعية
األسواق وجعلھا قادرة على المنافسة والكفاءة، وخاصة بالنظر إلى أن نموذج السوق التنافسية يخفض تكاليف 

وتلعب البيئة التنافسية الواسعة والمنصفة واقتصاد السوق الحر دوراً رئيسياً في انتشار  . الخدمات والوصل
ذلك في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة، وذلك من خالل ضمان نفاذ أكثر توازناً  شبكة اإلنترنت، بما في

فعلى سبيل المثال، أدت المنافسة في سوق مزودي  . وتزويد المزيد من الخيارات للعمالء وھبوط األسعار
وره إلى االتصال الھاتفي والنطاق العريض، ما أدى بد عبرخدمات اإلنترنت إلى انخفاض تكاليف الوصل 

 . زيادة كبيرة في عدد مستخدمي اإلنترنت
 

بد  وال . إضافة إلى ذلك، تواجه المنطقة العربية تحديات من حيث توفير المعلومات الرقمية للجمھور  
من التصدي لھذه التحديات من خالل مبادرات تطلقھا الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تھدف 

وقد بادر العديد  . كخطوة نحو مجتمع معرفة متساوٍ، قائمٍ على التعاون والمشاركة إلى تعزيز النفاذ المفتوح
النفاذ إلى شبكة  الشعوب العربية من من أصحاب المصلحة والبلدان في المنطقة العربية بمشاريع لتمكين

  .اإلنترنت
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على  2012- 2007م تحديداً، ركزت اإلستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألعوا  
البنية األساسية، وتطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي، وخدمات تكنولوجيا : أربعة محاور، ھي بالتحديد

وفي حين أن االستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات  . المعلومات واالتصاالت، وبناء الثقة واألمن
األساسية الضرورية للنفاذ إلى اإلنترنت، إالّ أنھا بالكاد  واالتصاالت في ھذه البلدان ھدفت إلى توفير البنية

كيف يمكن للمواطنين استخدام اإلنترنت على نحو فعال من أجل تحسين مستوى : عالجت قضية ھامة، ھي
  .معيشتھم وزيادة مداخليھم

  
  :وتشمل التوصيات للنفاذ في المنطقة العربية ما يلي  

  
تھدف إلى نفاذ مفتوح إلى اإلنترنت وتشجيع المنافسة  إقناع الحكومات بصياغة سياسات  )أ(  

 وتحرير السوق، وبالتالي خفض األسعار؛ 
 

 النطاق العريض؛حزمة توعية مقرري السياسات وصانعي القرار ألھمية   )ب(  
تشجيع البلدان المتقدمة على سد الفجوة في النفاذ إلى اإلنترنت عن طريق دعم الجھود الرامية   )ج(  
  القدرات والموارد البشرية في البلدان النامية؛إلى بناء 

 
 تشجيع نفاذ الفئات المھمشة، بمن فيھم الفقراء وذوو اإلعاقات؛  )د(  

  
 تطوير مؤشرات وطنية دورية الستخدام اإلنترنت للمساعدة في اتخاذ قرار واقعي؛  )ھ(  

  
جيع منافذ غير تجارية وقائمة التأكيد على دور المجتمع المدني في نشر النفاذ إلى اإلنترنت بتش  )و(  

 . على اإلنترنت والنشر الذاتي لوسائل اإلعالم، ما يؤدي إلى زيادة الوعي العام والمشاركة والمساءلة
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  على اإلنترنت بالتنوعالمتعلقة  القضايا  -خامساً
  

  عالميةالإلنترنت لالمفتاح : التنوع  -ألف
  

فالتنوع يقع في  . حوكمة اإلنترنتجدل الدائر بشأن التنوع في الفضاء السيبراني مسألة تتخلل ال  
صلب مجتمع معلومات أكثر شموالً، وقد دعمه بقوة كل من إعالن مبادئ جنيف في القمة العالمية لمجتمع 

وشددت نتائج كل من المرحلتين على حقيقة أن الحفاظ على التنوع الثقافي  . )113(المعلومات والتزام تونس
سبقاً لدمج المستخدمين من مختلف الخلفيات الثقافية واللغوية بشكل مرن في عصر واللغوي يشكل شرطاً م

  ). 20اإلطار  انظر(المعلومات 
  

  مبادئ رئيسية تتعلق بالتنوع: مجتمع معلومات للجميع  - 20اإلطار 
  

تصاالت؛ إيجاد بيئة تمكينية على جميع المستويات؛ وتطوير وتوسيع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واال"...  •
ورعاية التنوع الثقافي واحترامه؛ واالعتراف بدور وسائط اإلعالم؛ ومعالجة األبعاد األخالقية لمجتمع 

ونحن نتفق على أن ھذه ھي المبادئ الرئيسية لبناء مجتمع . المعلومات، وتشجيع التعاون الدولي واإلقليمي
 ".معلومات جامع

وينبغي أن يقوم مجتمع المعلومات على احترام الھوية  . ريةإن التنوع الثقافي ھو التراث المشترك للبش" •
وسيزيد  . الثقافية والتنوع الثقافي واللغوي والتقاليد واألديان، وعلى تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات

ا بما ، كما ورد في وثائق األمم المتحدة المتفق عليھلحفاظ عليھااواللغات والھويات الثقافية التنوع في تعزيز 
 .في ذلك إعالن اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، ثراء مجتمع المعلومات

إن إنشاء ونشر المحتوى والمحافظة عليه بلغات وأنساق متنوعة ينبغي أن تكون له أولوية عالية في بناء  •
اف الواجب ض من األعمال اإلبداعية واالعتروعرممجتمع معلومات جامع، مع إيالء اھتمام خاص لتنوع ال

ـ التربوي والعلمي والثقافي  . بحقوق المؤلفين والفنانين ومن الضروري تعزيز إنتاج المحتوى جميعه 
ـ والنفاذ إليه وسيشجع تطوير المحتوى المحلي المالئم  . والترفيھي في مختلف اللغات واألشكال 

فز مشاركة جميع أصحاب المصلحة، لالحتياجات المحلية أو اإلقليمية التنمية االجتماعية واالقتصادية ويح
 .بما في ذلك األشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والھامشية

. يربط المجتمع بماضيه، في تكوين الھوية وفھم األفراد لذاتھم اًحاسم اًالحفاظ على التراث الثقافي عنصر •
لحفاظ عليه للمستقبل بكل الوسائل المناسبة، وينبغي على مجتمع المعلومات االستفادة من التراث الثقافي وا

 ".بما في ذلك الرقمنة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ
 Declaration of Principles – Building the Information“ مقتطفات من إعالن المبادئ للقمة العالمية لمجتمع المعلومات :المصدر

mber 2003Society: a global challenge in the new Millennium” (12 Dece وھو متاح على :http://www.itu.int/wsis/docss/ 

.geneva/official/dop.html  

  
وينص على مفھوم التنوع أيضاً اإلعالن العالمي لليونسكو المتعلق بالتنوع الثقافي، الذي يعالج   

  . )114(جميع جوانب مفھوم التنمية المستدامة وتأثيرھا بصورة شاملة
  

                                                            
 .s2/tunis/off/7.htmlhttp://www.itu.int/wsis/doc; and http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html: انظر ) 113(  

 . http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162e.pdf:على متاح الثقافي التنوع بشأن العالمي اليونسكو إعالن )114(  
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، ھناك حاجة إلى التركيز على إنترنت بلغات حوكمة اإلنترنتوعند اإلشارة إلى التنوع في سياق   
. ليزيةكمتعددة، ال سيما بالنظر إلى أن النفاذ إلى اإلنترنت ال يقتصر على المستخدمين الناطقين باللغة االن

. ليزيةكليزي على اإلنترنت، إالّ أن ھذا المحتوى ليس متاحاً لغير الناطقين باإلنكمحتوى االنوفي حين ھيمن ال
ونتيجة ذلك، كان ھناك على مدى السنوات القليلة الماضية اعتراف متزايد بالحاجة إلعطاء صوت، وبالتالي 

   .نفاذ، لطيف واسع من الناس من ثقافات مختلفة
  

فقط من حروف النظام األمريكي الموحد  اًكون مدعوميبحيث  الوسط ھذااإلنترنت مؤسسو لقد نشر   
 . hyphenأرقام والواصلة  10حرفاً من الحروف الالتينية، و 26، الذي يتألف من )أسكي(لتبادل المعلومات 

ولم يكن من المتوقع، في ذلك الوقت، أن تحد حروف النظام األمريكي من القدرة على توفير المحتوى بلغات 
ونجم عن ھذا اتساع انتشار اإلنترنت بين السكان الناطقين باللغة  . ى قائمة على حروف غير التينيةأخر
ولكن مع توسع استخدام  . )115(في المائة من جميع مستخدمي اإلنترنت 29.4ليزية، الذين يمثلون حالياً كاالن

  .لتشجيع استخدامھا اإلنترنت جغرافياً، أصبح من المھم توفيرھا باللغات المحلية ذات الصلة
  

نشر أسماء النطاقات : وتمكن معالجة مفھوم اإلنترنت بلغات متعددة من زوايا مختلفة، ھي بالتحديد  
والمسألة العامة . ليزية، والنفاذ إلى المحتوى المحلي، وحماية الھويات الثقافية والتنوع الثقافيكبلغات غير االن

أنھا تحتاج إلى رصد دقيق لالحتياجات على النطاقات العالمي " المتعلقة بالجانب اللغوي من اإلنترنت ھي
وھناك مشكلة ھامة  . واإلقليمي والمحلي، األمر الذي يتطلب إنفاقات كبيرة من الموارد والقدرات البشرية

ليزية ھامة جداً وتعتبر الوسيلة كواللغة االن . )116("ليزية على اإلنترنتكأخرى تعتمد على ھيمنة اللغة االن
  . لمحبذة لالتصال في عدد من القطاعات مثل قطاعي األعمال والعلوما
  

على التنمية االقتصادية  اًكبير اًليس ھناك من شك في أن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أثر  
فاالستثمار في التكنولوجيا ھو أحد المعايير الھامة في تقييم تنمية البلدان وقياس  . واالجتماعية والثقافية

محتوى باللغات المحلية أمر بالغ األھمية إذا ما أريد تحقيق الونتيجة لذلك، فإن وجود  . درتھا على المنافسةق
  . منشودةأھداف التنمية االقتصادية واالجتماعية ال

  
ضمان التنوع الثقافي والمشاركة لجميع ل اًرئيسي عنصراًتعدد اللغات  ي�ع�دوعالوة على ذلك،   

وثمة قلق متزايد من أن المئات من اللغات المحلية،  . في مجال الفضاء السيبرانيالمجموعات اللغوية 
   .التوسع لشبكة اتصاالت ومعلومات اإلنترنتظل ، وإن عن غير قصد، في معرضة للتھميش

  
إضافة إلى ذلك، ال يقتصر الھدف من اللغات المتعددة على جعل اإلنترنت متاحة عالمياً، بل ينبغي   

ويمكن  . اشية مع التوقعات التي تنبثق عن االستخدام الطبيعي للغات وتطورھا ضمن الثقافاتأن تكون متم
كيف ) ب(كيف يمكن جعل المحتوى متاحاً بكل اللغات، ) أ: (على النحو التالي المطروحةتلخيص القضايا 

  . ئم كل ثقافةكيف يمكن توليد أشكال العرض التي تال) ج(تمكن زيادة مستويات النفاذ لجميع السكان، 
  

ويشكل التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن ما إذا كان بالمستطاع جعل توفير اإلنترنت باللغات   
وعلى الرغم من ھذا التحدي، فإن الفوائد التي يمكن أن  . المتعددة أولوية في كل أجندة وطنية تحدياً كبيراً

                                                            
 .كرهذ سبق مرجع العالم، في اإلنترنت إحصاءات  )115(  

  )116 ( V. Cretu, R.A. Valencia and Q. al-Shatti, “Multilingualism: The communication bridge”, which is available at: 
                .     http://textus.diplomacy.edu/thina/TxFsetW.asp?tURL=http://textus.diplomacy.edu/thina/txgetxDOC.asp?IDconv=3241 
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الحكم الرشيد، والنمو االقتصادي، وتحسين تعود من ذلك واضحة، وخصوصاً من حيث التنمية المستدامة و
وفي سياق البلدان النامية، فإن مجتمع معلومات بلغات  . رفاه العديد من الناس في العالم السلكي والموصول

  . متعددة أساسي لزيادة التضامن وتعزيز شبكات فعالة وتقاسم المعرفة
  

ن االتحاد الدولي لالتصاالت وآيكان، إلى وعلى الصعيد العالمي، تسعى اليونسكو باالشتراك مع كل م  
جمع كل أصحاب المصلحة الرئيسيين في جميع أنحاء العالم، من أجل التوصل إلى اتفاق على المعايير 

أوسع بكثير من مسألة نشر أسماء  قضاياوھذه ال . اللغة في مجال الفضاء السيبراني قضاياالعالمية المتعلقة ب
لتشمل معايير الخطوط ومجموعات الحروف وترميز النصوص وتنفيذ اللغات في  ، فھي تمتدالمدولة النطاقات

نظم تشغيل الحاسوب الرئيسية، وأدوات تطوير المحتوى وبرمجيات الترجمة اآللية ومحركات البحث عبر 
معلومات إال إذا أزيلت حواجز اللى إ الوصولوفي نھاية المطاف، ال يمكن أن تتحقق المساواة في . اللغات

  . للغة، وفي الوقت نفسه، بنيت البنى األساسية لالتصاالت ونشرت برامج بناء القدراتا
  

أطلقت اليونسكو، بوصفھا الموجه الرئيسي لتعزيز التنوع بجميع أشكاله على المستوى العالمي،   
. )117(تالعديد من المبادرات الرامية إلى الحفاظ على التنوع الثقافي والتعدد اللغوي على شبكة اإلنترن

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية  القائمةوأعربت اليونسكو عن اھتمام مبكر بدور الشبكات 
االجتماعية واالقتصادية، ما أسفر عن إطالق مشاريع البحوث التي تھدف إلى تسليط الضوء على ضرورة 

ات بشأن كيفية تعزيز التعدد اللغوي وبالمثل، قدمت اليونسكو توصي . قياس التنوع اللغوي على اإلنترنت
  . لإلنترنت والنفاذ الشامل للجميع

  
وترد النقاط  . وقد نوقشت الجوانب الرئيسية للتنوع في ثالثة اجتماعات لمنتدى إدارة اإلنترنت  

  .البارزة في ھذه النقاشات أدناه
  

  تلخيص للنقاشات بشأن التنوع في اجتماعات منتدى إدارة اإلنترنت  -باء
 

ليزية كركز النقاش في المنتدى األول إلدارة اإلنترنت الذي عقد في أثينا بشكل رئيسي على اإلن  
وقد سلط المشاركون الضوء على أھمية وجود إنترنت بلغات  . بوصفھا اللغة المھيمنة على محتوى اإلنترنت

  .متعددة لرعاية مجتمع معلومات جامع وشامل وديمقراطي ومشروع وممكّن محلياً
  

كما اتفق على أن توفر المعلومات باللغات المحلية وتطوير المحتوى المحلي يمثالن عنصرين   
ومع ذلك قلل المشاركون من قدر التحديات التكنولوجية  . رئيسين في تعزيز التعدد اللغوي على اإلنترنت

لبداية لتدعم فقط حروف التي تحول دون توفير المحتوى بكتابات غير التينية، علماً بأن اإلنترنت نشرت في ا
  . )أسكي( المعلومات لتبادل الموحد األمريكي النظام

 
بأن مفھوم التنوع ينبغي أالّ يقتصر على التنوع اللغوي، بل يجب أن يأخذ  وكان ھناك اعتراف أيضاً  

ى في االعتبار المعوقين وتحديات األمية واالفتقار إلى معرفة اللغات السائدة، ما يھدف إلى جعل محتو
عالوة على ذلك، أثار النقاش أھمية الحفاظ على التراث الثقافي وحق السكان  . اإلنترنت متاحاً لجميع الناس

-وأشار بعض المشاركين إلى قيمة التطبيقات السمعية . األصليين في التمثيل المتساوي على اإلنترنت

                                                            
 :UNESCO Observatory on the Information Society”, which is available at“ :مثالً انظر ) 117(  

.                                         URL_ID=7277&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html-http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php 
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ل ثقافاتھا بلغة مكتوبة، إضافة إلى البصرية المتاحة على الشبكة، وخاصة بالنسبة للمجتمعات التي لم تسج
  .)118(الدور الذي تقوم به تطبيقات الوسائط المتعددة التي تھدف إلى محو األمية

 
بلغات أخرى، وخصوصاً  المدولة وأثيرت مسألة أخرى ھي ضرورة تطوير أسماء نطاقات اإلنترنت  

 . (IRA) بجدية المرجعية الدوليةأن بعض اللغات المحلية الرسمية أو اللغات األصلية غير ممثلة في األ
يتعلق بالتكنولوجيا والسياسة نظراً لحقيقة أن بعض التعديالت  ويحاجج البعض أن ھذه المسألة تشكل تحدياً

وشمل النقاش شرحاً لمجموعات  . ضروري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار نظام أسماء النطاقات
جتمعات للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بنقاط الرموز ولحاجة الم) اليونيكود(حروف الرمز الموحد 

وبعمل األجھزة الفنية، وبالتحديد آيكان واالتحاد الدولي لالتصاالت وفرق مھام ھندسة اإلنترنت، الرامي إلى 
وكان ھناك تفاھم عام على أن  . الجذري المنطقةواختبارھا في ملف  المدولة تحسين أسماء نطاقات اإلنترنت

  . يشتمل على أكثر من مجرد نظام األسماء ھذاالمدولة م أسماء نطاقات اإلنترنت دع
  

وكان ھناك توافق قوي في اآلراء على ضرورة أن تعمل الحكومات على تكريس الموارد التقنية   
حوافز تھدف إلى تشجيع الناس على والمالية الالزمة لتطوير المحتوى المحلي وإتاحته، وعلى وضع 
وفي ھذا السياق، تلعب اليونسكو دوراً  . استحداث المحتوى، وبالتالي ضمان بيئة أكثر ديمقراطية وتشاركية

وقد سلط اجتماع  . )119(التنوع اللغوي على شبكة اإلنترنترئيسياً في تنسيق المبادرات العالمية لضمان 
  .ئدة ھذه المبادرات للمجتمعات المحليةمنتدى إدارة اإلنترنت الضوء على فا

  
وقد أثارت النقاشات تحدياً حاسماً يتعلق بدعم اللغات غير المجدية تجارياً، الفتة النظر إلى أن قوى   

وبالتالي، ينبغي  . السوق ليست في بعض األحيان قوية بدرجة كافية لتزويد البلدان ببرمجيات مكيفة محلياً
للغوي على أنھا تمتد إلى أبعد من االستراتيجيات المحلية، وعلى أنھا تشمل جماعات النظر إلى مسألة التنوع ا

الضغط السياسي التي تھدف إلى إيجاد راعين قادرين على االستثمار في تطوير برمجيات للمنتجات المكيفة 
  .محلياً

  
نترنت في أثينا إلى وقد أدت النتيجة الرئيسية لنقاشات التنوع في االجتماع األول لمنتدى إدارة اإل  

برنامج ألصحاب المصلحة المتعددين يھدف إلى جمع األطراف الرئيسية في ھذا الميدان، وفي المقام األول 
فريق مھام ھندسة اإلنترنت، من أجل التوصل /اإلنترنت جمعيةاليونسكو واالتحاد الدولي لالتصاالت وآيكان و

 . إلى حلول ملموسة للمستقبل
  

ة ھامة أخرى ھي تأسيس تحالف ديناميكي بشأن التنوع، ھو الشبكة العالمية من وكانت ھناك نتيج  
يشمل الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ويھدف إلى تقييم  ،(MAYARF) أجل التنوع اللغوي

 . )120(للوحدة من أجل التواصل اإلنساني في الفضاء السيبراني وتشجيع التنوع اللغوي بوصفه أساساً
 

                                                            
 The inaugural session of the Internet Governance Forum (IGF): Summing-up“ رنت،اإلنت إدارة لمنتدى العامة األمانة ) 118(  

”by the IGF Secretariat� على متاح :http://www.intgovforum.org/Summary.Final.07.11.2006.htm. 

 .txt-SummingUp-http://www.intgovforum.org/cms/IGF.011106: على متاح المسألة ھذه بشأن المعلومات من مزيد ) 119(  

 http://maayajo.org: على حمتا ،”Dynamic coalition for linguistic diversity“ اإلنترنت، إدارة منتدى انظر) 120(  

/spip.php?article27. 
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خالل منتدى إدارة اإلنترنت في ريو دي جانيرو، تقدم النقاش بشأن التنوع إلى حد كبير وشدد على و  
اإلنجازات التي تحققت منذ اجتماع أثينا، مع التشديد على مختلف أبعاد التنوع، بما في ذلك، ضمن أمور 

لنقاشات على مسائل أقل كما ركزت ا . اإلعالمية ومساعدة المعوقينوأخرى، المسائل اللغوية والثقافية 
اتصاالً بأسماء نطاقات اإلنترنت، مركزة بدالً من ذلك على ضرورة التمييز بين المحتوى متعدد اللغات ودور 

 . المدولة أسماء نطاقات اإلنترنت
 

عالوة على ذلك، أثار النقاش مسألة سد الفجوة المعرفية وضرورة إيجاد سبل مجدية للتوفيق بين نفاذ   
وكان أحد أھم المقترحات ھو تطوير  . ان المختلفة إلى المعلومات وبين حماية الملكية الفكريةفئات السك

لغات ل ھانشرجل أمن ميثاق عالمي يتعلق باللغات التي يمكن استخدامھا لإلفراج عن مواد مغطاة بحقوق طبع 
 . المحلية وللتمثيل بجميع أشكاله

 
أھمية إنشاء األدوات الالزمة لقياس التنوع، ومن ثم تقييم  إضافة إلى ذلك، قدم المشاركون تقارير عن  

وأخيراً، جرى لفت االنتباه إلى حقيقة أن ھناك حاجة إلى جعل اإلنترنت متاحة باللغات  . التقدم المحرز
 . المحلية لتعكس الھويات والقيم الثقافية بشكل أفضل

 
اد، تركز النقاش بشأن التنوع بشكل رئيسي وفي االجتماع الثالث لمنتدى إدارة اإلنترنت في حيدر أب  

وتم االتفاق على ضرورة أن يكون محتوى اإلنترنت متاحاً  . على تحديات نشر اإلنترنت بلغات متعددة
باللغات المحلية لتشجيع المستخدمين على إنتاج المحتوى وتقاسمه مع أقرانھم دون الوقوع ضحية سوء 

لة تشكل تحدياً كبيراً، ال سيما في البلدان المكتظة بالسكان والتي ويمكن أن تبقى ھذه المسأ . االتصاالت
 . تستخدم عدة لغات رسمية

 
والتحدي اآلخر الذي ناقشه المشاركون كان توفير البرمجيات والمعدات المكيفة محلياً بلغات متعددة،   

در من المنفعة من والحاجة األوسع للتركيز على جوانب وسائط اإلعالم المتعددة من أجل جني أقصى ق
 . اإلنترنت من حيث توليد المعرفة وتبادلھا

 
وفي حين كان ھناك تركيز على السياسة والتعقيد السياسي والعقبات التكنولوجية المتصلة بنشر أسماء   

، لم تقترح حلول محددة، باستثناء النموذج الذي قدمه الفريق العامل المعني بالكتابة المدولة نطاقات اإلنترنت
وبالمثل، أكد المشاركون مجدداً على أن اإلنترنت المنوعة ضرورية لخدمة  . لعربية ألسماء النطاقاتا

األميين والمعاقين والنساء وجماعات السكان األصليين، وھي في الوقت ذاته تحمي ھوياتھم الثقافية وتنوعھم 
 . الثقافي

 
أن المضي بالتنوع قدماً، خاصة بالنظر وكان ھناك شعور عام بضرورة إيجاد قنوات جديدة للنقاش بش  

وقد ترك لمنتدى إدارة اإلنترنت خيار تعقب مستقبل النقاش  . إلى االفتقار إلى إطار مشترك لمعالجة قضاياه
 . العالمي لكون المنتدى الوسط الرئيسي لمعالجة قضايا التنوع في الفضاء السيبراني

 
وقد  . نت القدرات من جميع أنحاء العالم لمناقشة التنوعوفي سنواته الثالث، جمع منتدى إدارة اإلنتر  

استفاد المشاركون في تلك االجتماعات من عدد كبير من الدروس ومن دراسات الحالة التي حملوھا إلى 
مناطقھم، والتي ترجمت بدورھا إلى العديد من المبادرات التي تھدف إلى زيادة أھمية وجود فضاء سيبراني 

 . متنوع
 

القسم التالي بمزيد من التفصيل المساھمات التي قامت بتقديمھا المنطقة العربية فيما يتعلق ويشرح   
  .بنشر اإلنترنت بلغات متعددة والجھود التي بذلت على الصعيد المحلي
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 اإلنترنت علىمساھمة المنطقة العربية والجھود المبذولة لتعزيز التنوع   -جيم
 

في المرتبة السابعة بين أكبر عشر لغات مستخدمة على  ية حالياًكما ذكر أعاله، تأتي اللغة العرب  
وقد أصبحت المنطقة العربية رائدة في طرح قضية  . )121(في المائة 17يقرب من  انتشاراإلنترنت، بمعدل 

وفي عام  . تعزيز اإلنترنت بلغات متعددة وفي تسليط الضوء على أھمية تطوير محتوى محليٍ باللغة العربية
طلقت اإلسكوا مبادرة المحتوى الرقمي العربي، التي شملت الحقاً برنامجاً معنياً بالمحتوى الرقمي ، أ2003

على ذلك، أطلقت  وعالوة . (RPoA) غربي آسياالعربي في خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات في 
من خالل الحاضنات  العربي الرقمي المحتوىھدفت إلى تعزيز صناعة  2007اإلسكوا مبادرة أخرى في عام 

 ). لمزيد من التفاصيل 16اإلطار  انظر(
 

، إلى إنشاء فريق مھام أسماء النطاقات العربية الذي ھدف في 2003كذلك دعت اإلسكوا، في عام   
زيادة الوعي بين أصحاب المصلحة بشأن أھمية نظام أسماء النطاقات ) أ: ()122(المقام األول إلى ما يلي

زيز اعتماد تع) ج( ؛"طلب تعليقات"وثائق  من خالل ةحديد معايير لنظام أسماء النطاقات العربيت) ب( ؛ةالعربي
تيسير نشر ھذه المعايير ) ھ( ؛الحصول على اعتراف عالمي بالمعايير المعتمدة) د( ؛المعايير بصورة منسقة

 . من جانب األطراف المعنية المختلفة
 

ليلية عن أھمية نشر نظام أسماء النطاقات العربي مسلطة ، نشرت اإلسكوا دراسة تح2005وفي عام   
كما اقترحت أيضاً توصيات  . )123(الضوء على التحديات التقنية واللغوية والتشغيلية التي تحيط بھذه المسألة

 . حددت التعاون اإلقليمي بوصفه عنصراً أساسياً في العملية برمتھا
 

، (AWG-AND) العربي ألسماء النطاقات العربية وعالوة على ذلك، ساعدت اإلسكوا فريق العمل  
، والذي نوقش دوره في تنفيذ أسماء نطاقات مدو�لة لعناوين 2004الذي أنشأته جامعة الدول العربية في عام 

وضمن ھذا السياق، خطت اإلسكوا خطوات  . )124(اإلنترنت باللغة العربية في الفصل الثالث من ھذه الدراسة
التنوع من خالل المشاركة الفعالة في المسار السريع ألسماء نطاقات المستويات العليا كبيرة في مجال تعزيز 

ة؛ ومن حيث تناول العام العليا المستويات نطاقاتة من جديدنطاقات إدخال لرمز البلد آليكان وأنشطة 
   ؛ألموال المدفوعةالمساھمات المالية وسياسة إعادة ا) أ: (المسائل المختلفة ذات األھمية التي تشمل ما يلي

ة واحدة من الحروف في كل عنوان، ليمثل كل لسلس تفويضالغموض بشأن حق كل بلد أو منطقة في ) ب(
 العامة العليا المستويات نطاقاتالحالية و العليا المستوياتالقضايا الخالفية المتعلقة بنطاقات ) ج(لغة رسمية؛ 

العالقة مع المنظمة ) ھ(؛ البلد لرمز العليا المستوياتطاقات العالقة بين آيكان ومشغل أسماء ن) د( ؛الجديدة
 . المساندة ألسماء عناوين البلدان

  
وقد بدأ بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا بوضع المشاريع والخطط لتطوير المحتوى، بما فيھا   

علماً ھاماً في تحقيق وتشكل مكتبة اإلسكندرية في مصر م . ولبنان مصرو األردن واإلمارات العربية المتحدة
                                                            

 .ذكره سبق مرجع العالم، في اإلنترنت إحصاءات ) 121(  

  )122 (A. el-Sherbiny and I. Oueichek, “ESCWA’s extended guidelines on ADNS with focus on operational issues”، 
  اإلنترنت نطاقات أسماء وقضايا اإلنترنت بروتوكول تيجياتباسترا المعنية العربية اإلقليمية العمل ورشة في عرضت

IDN/DOCuments/DOC09-PSwww.ituarabic.org/PreviousEvents/2006/I- :على متاح التقديم ). 2006 مايو/أيار 18- 16 دمشق،(

Presentation%20on%20ADNS.ppt.  

 متاحة، Development of an Arabic Domain Name System” (E/ESCWA/ICTD/2005/Technical Paper.2)“ اإلسكوا، ) 123(  
 .tech2.pdf-05-http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd :على

 .اإلنترنت وشؤون النطاقات سماءأل العربي العمل فريق وأصبح الحقاً ھذا العمل فريق توسع ) 124(  
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مليارات  10المحتوى الرقمي في المنطقة، فھي تحتوي على ست مكتبات رقمية متخصصة تتألف من حوالي 
 . من الصفحات من النصوص والمحتوى

 
ويشجع المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات في األردن المؤسسات على نشر المحتوى اإللكتروني   

أطلقت اللجنة الوطنية للمعلومات مبادرة لنشر جميع أعمال األبحاث والدراسات التي  وبالمثل . باللغة العربية
، ما من شأنه تعزيز المحتوى العربي في مختلف المجاالت لكترونياًإأعدھا الباحثون في الجامعات األردنية 

 . الثقافية والعلمية التي تھم الباحثين
 

مميز في جمع الكتاب العرب والمفكرين والباحثين عبر  دور تحاد العربي لكتاب اإلنترنت أيضاًولال  
المبدع والثقافة العربية، ونشر الوعي العربي ويھدف االتحاد إلى المساھمة الفعالة في نشر األدب  . اإلنترنت

  .وكذلك إنشاء موقع عربي للتبادل الثقافيبالثقافة الرقمية في أوساط المفكرين والكتاب واإلعالم العربي، 
 

للحفاظ على اللغة والثقافة األمازيغيين  (IRCM)في المغرب المعھد الملكي للثقافة األمازيغية  ئنشوأ  
وقد بدأ المعھد، إلى جانب إدخال األمازيغية في المدارس واستخدامھا في وسائط اإلعالم  . )125(وتعزيزھما

لمية المبذولة فيما يتعلق بتعدد الوطنية، بترويج األمازيغية على شبكة اإلنترنت، ما يسھم في الجھود العا
لطبع األبجدية األمازيغية ويوفر لذلك ) يونيكود(وفي ھذا السياق، يطور المعھد خطوطاً لرمز موحد  . اللغات

وبشكل منفصل، يستخدم بعض الجمعيات المغربية والمدونات  . )126(تنزيالً مجانياً للخطوط ولوحات المفاتيح
 . غية على شبكة اإلنترنتاألمازي الشخصية أيضاً) بلوغز(
 

ومن المثير لالھتمام، أن نمو المحتوى العربي على اإلنترنت أصبح يقع في الصدارة، إذ ينشر قدر   
نمو اللغة العربية مقارنة باللغات  14ويوضح الشكل  . كبير من المحتوى على صفحات الشبكة بالعربية

  .2008- 2000األخرى على مدى الفترة 
  

  2008-2000 ،اللغة المستخدمةحسب  على اإلنترنتالمحتوى  نمو  -14الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .الرقمي للمحتوى الشائعة اللغة العربي المغرب في الفرنسية اللغة تزال ال ) 125(  

 .http://www.ircam.ma/amzfr.htm انظر  .أمازيغية ةخنس IRCAM األمازيغية للثقافة الملكي المعھد شبكة موقعل ) 126(  
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  http://www.internetworldstats.com/stats7.htm. :متاحة على إحصاءات اإلنترنت في العالم، وھي :المصدر
يقدر بأكثر من  ن يتكلمون العربية كلغة أم، الذيالسكان الذي ددعوينجم ھذا النمو إلى حد كبير عن   

عالوة على ذلك، اللغة العربية ھي  . مليون نسمة 35ھم بنحو عدد أو كلغة ثانية، ويقدرمليون نسمة،  186
  . اللغة الرسمية في جميع البلدان العربية، ويتكلم بھا العرب المغتربون في جميع أنحاء العالم على نطاق واسع

  
ويوفر ذلك فرصاً ثمينة للتعاون في حل المشاكل التقنية المتعلقة باستخدام العربية في مجال   

البرمجيات وتصميم إنتاج محتوى اإلنترنت، واالستثمار في التطبيقات وحلول البرامج التي تعتمد أساساً على 
أن المنطقة العربية غنية  ومع . ويبرز ذلك أھمية وجود صناعة محتوى عربي إقليمي . اللغة العربية

  . بالموارد البشرية المؤھلة وخريجي الجامعات الشباب، إال أنھا تفتقر إلى الخبرة والكفاءة في ھذا المجال
 

من ناحية أخرى، يواجه المحتوى الرقمي العربي المزيد من التحديات التي تحول دون جعل تنوع   
ويسلط القسم الوارد أدناه الضوء على تلك التحديات  . بيةاإلنترنت واقعاً ال خالف عليه في المنطقة العر

  .ويتتبع سيناريواً ممكناً لالستفادة الكاملة من عصر التكنولوجيا الرقمية فيما يتعلق بالتنوع
  

  المنطقة العربية وتحديات التنّوع على اإلنترنت  -دال
  

مزدھرة في المنطقة العربية  أبرز العوامل التي تعوق وجود إنترنت متنوعة وصناعة محتوى رقمي  
ھو عدم وجود استراتيجيات محددة لصناعة المحتوى، وضعف جھود البحث والتطوير في مجال استخدام 

  . القضيةالعربية في البرمجيات واألدوات، وعدم وجود رؤية إقليمية بشأن ھذه 
  

الھا، بما في ذلك تلك والتحدي اآلخر الذي تواجھه المنطقة ھو اتساع الفجوة الرقمية بمختلف أشك  
اإلنترنت منخفض نسبياً، نظراً لتكلفة  انتشارومعدل   .واإلعاقة والنوع االجتماعيالناشئة عن مسائل الريف 

في المائة من  9.4وحالياً يملك  . أجھزة الكمبيوتر وكلفة الربط، باإلضافة إلى عقلية وثقافة سكان المنطقة
   .)127(شبكة اإلنترنت، وھذه نسبة منخفضة جداً بالمقارنة مع مناطق أخرى الناس في المنطقة العربية نفاذاً إلى

  
ولكي يكون باإلمكان تعزيز التنوع وتمثيل جميع كيانات المجتمع في اإلنترنت، يظل النفاذ إليھا   

وعلى افتراض أن اإلنترنت متوفرة، من الضروري أن يكون المستخدمون ملمين بالقراءة  . شرطاً مسبقاً
وال يزال معدل األمية في العالم  . بة وباستخدام الكمبيوتر ليكونوا قادرين على النفاذ إلى المحتوىوالكتا

وھذا ھو التحدي الرئيسي  . )128(مليون شخص أمي في العالم العربي 80العربي مرتفعاً، فھناك أكثر من 
  . للمنطقة، وينبغي أن يبقى على رأس أولوياتھا

  
فتقار إلى رؤية إقليمية لكيفية تمكين بيئة مالئمة للقطاع الخاص من أجل أما التحدي اآلخر فھو اال  

وھذا يعود إلى ضعف الطلب على المحتوى العربي وعدم  . مساھمته في مجال صناعة المحتوى الرقمي
  . وجود أنشطة مربحة

  

                                                            
  .ذكره سبق مرجع العالم، في اإلنترنت إحصائيات ) 127(  

 International literary statistics: A review of concepts, methodology and current“ لإلحصائيات، اليونسكو معھد ) 128(  

data” ،متاح على :http://www.uis.unesco.org/template/pdf/Literacy/LiteracyReport2008.pdf. 
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 وطنيالمشاركة على الصعيد القلة أما تحدي نشر اإلنترنت بلغات متعددة ومتنوعة فيعود إلى   

 إلنترنتللتنوع على االمبادرات الرامية إلى إنشاء نماذج ناجحة  إلى السياسات المحلية، علماً بأنواالفتقار 
  . وھذا يتوقف بشكل أساسي على توفر اإلرادة السياسية لدى القيادات الوطنية من أسس محليةأن تنطلق  ينبغي

  
. لقياس قوة السوق واحتياجات المستخدمينكذلك تفتقر المنطقة العربية إلى األدوات الضرورية   

ونظراً إلى أن آراء المستخدمين أساسية في تشكيل السياسات، ال بد من أن يتوفر للمنطقة ما يكفي من 
  . القياسات للتغلب على ھذا الموضوع

  
 وفي حين . أخيراً، يظل التمويل مصدر قلق رئيسي للعديد من البلدان النامية في المنطقة العربية  

تركز أولويات الحكومات أساساً على االستقرار السياسي والوحدة الوطنية، تخصص نسبة منخفضة جداً في 
لمبادرات اإلنترنت، ويعود ذلك إلى االفتراض بأنھا ال يمكن أن تولد فوائد ملموسة  البلدان العربيةميزانيات 
  . للمجتمع

  
وى لتستفيد تماماً من الثورة الرقمية، وبالتحديد، خالصة القول، تحتاج البلدان العربية إلى إرادة أقو  

كذلك فإن تطوير محتوى محلي  . من اإلنترنت، خاصة نظراً لدورھا في صياغة مستقبل االقتصاد العالمي
بلغات متعددة للحفاظ على التنوع الثقافي للمنطقة ھام أيضاً لضمان اشتمال السكان العرب في النظام العالمي 

  .كامالً الجديد اشتماالً
  

  التوصيات  -ھاء
  

 بانتظامينبغي أن يكون تعزيز التنوع في مجال الفضاء السيبراني في المنطقة العربية مدعوماً   
ستراتيجية اوعلى وجه التحديد، تستطيع الحكومات أن تضطلع بدور رائد إذا ما وضعت  . بمبادرات حكومية

المحتوى وتھدف إلى ضمان الدمج االجتماعي الكامل،  واضحة تأخذ في االعتبار االتجاھات العالمية لصناعة
وتعزيز الحوار الثقافي وكذلك التطوير الثقافي المستدام، والمشاركة الفعالة للمواطنين في مجتمع المعلومات، 

عالوة على ذلك، يتعين على  . وتمكين المستخدمين من خالل تعزيز مشاركة الجمھور في إنتاج المحتوى
التدابير المناسبة لتطوير ھذه الصناعة بتنفيذ السياسات وتحديد األولويات الوطنية واإلقليمية الحكومات اتخاذ 

ويمكن أن ينجم عن ذلك تأثير  . فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي، ما يؤدي بدوره إلى جني منافع اقتصادية
يد العمالة وفرص األعمال، على الصعيدين المحلي واإلقليمي، وتول التنافسيةإيجابي من شأنه تحسين القدرة 

  . وزيادة استخدام موارد المعلومات في مجال تطوير المنتجات
  

  : ويمكن تحقيق ذلك من خالل ما يلي  
  

إلى أجھزة الكومبيوتر والبرمجيات واإلنترنت لتطوير المحتوى  النفاذزيادة توفر إمكانية   )أ(  
  الموارد التكنولوجية؛ الرقمي، على أن تلعب الحكومات دوراً رئيسياً في توفير

  
  إطالق مبادرات إقليمية لتطوير محركات البحث باللغة العربية؛  )ب(  
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تشجيع االستثمارات في مجال المحتوى الرقمي وتوفير الحوافز لتشجيع الفرص االقتصادية   )ج(  
  التي يمكن أن تجتذب رؤوس األموال؛ 

ة تركز على قياس وتطوير إطالق وحدات بحوث في الجامعات والمؤسسات المحلي  )د(  
  استراتيجيات تعزيز المحتوى الرقمي؛ 

  
  تشجيع التعاون الثنائي والمتعدد األطراف مع البلدان التي لديھا خبرة في ھذا المجال؛   )ھ(  

  
ليزية والفرنسية، إلى اللغة كتطوير برمجيات الترجمة من اللغات المسيطرة، وخاصة االن  )و(  
  العربية؛ 

  
دات خاصة لتحديد عمليات لتطوير المحتوى الرقمي في الوزارات الرئيسية التي إنشاء وح  )ز(  

يتصل عملھا مباشرة بالتطوير االقتصادي واالجتماعي والثقافي، مثل وكاالت االتصاالت السلكية والالسلكية، 
  ووزارات تكنولوجيا المعلومات واإلعالم والثقافة والتعليم والتعليم العالي واالقتصاد؛ 

 
تأمين التمويل الالزم في ميزانيات المؤسسات الحكومية المذكورة أعاله من أجل تشجيع تطوير   )ح(  

  المحتوى الرقمي؛ 
 

وضع برامج مفصلة حسب الطلب تھدف إلى إشراك الجماعات غير الممثلة تمثيالً كافياً في   )ط(  
  الفضاء اإللكتروني، وھي بالتحديد النساء واألقليات والمعوقين؛ 

  
  إطالق مشاريع وسائط متعددة خاصة لألميين وأميي الحاسوب؛   )ي(  

  
  إطالق برامج لبناء القدرات للمحتوى الرقمي؛   )ك(  

  
تعزيز بيئة قانونية تھدف إلى تمكين سالسة سير أعمال الصناعة والحفاظ على حقوق المؤلفين   )ل(  
  . والمنتجين
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  توصيات ومالحظات ختامية  -سادساً
 

فقد أثبتت أنھا تجربة فريدة لتبادل اآلراء  . شوطاً كبيراً منذ إطالقھا وكمة اإلنترنتحقطعت عملية   
 . والخبرات بين أصحاب المصلحة الذين لديھم مصالح متضاربة وأولويات مختلفة

 
ومع ذلك، لجميع أصحاب المصلحة مصلحة مشتركة تنطوي على تعظيم منافع مجتمع المعلومات   

وھناك العديد من القضايا التي تھم البلدان والمؤسسات  . ثوقة ومستقرة للجميعلضمان إنترنت آمنة ومو
 . جميعاً، وتشمل األمن والخصوصية والتكاليف المرتبطة باستخدام اإلنترنت

 
وتحاجج غالبية البلدان النامية وغيرھا من الجھات التي تنتقد الوضع القائم بأنه يتعين على حكومة   

تقاسم سلطتھا على بعض موارد اإلنترنت الحرجة مع بقية دول العالم، نظراً  مريكيةالواليات المتحدة األ
وفي رأي ھذه البلدان والجھات، ينبغي أن ينطبق على  . ةعامسلعة عالمية لالفتراض بأن اإلنترنت ھي 

ت السلكية ومرجعية ھذه البلدان ھو عالم االتصاال . اإلنترنت نموذج يشبه نموذج االتحاد الدولي لالتصاالت
. والالسلكية، حيث يوفر االتحاد الدولي لالتصاالت دور المقاصة المركزية لجميع النقاشات المتعلقة بالسياسة

من ناحية أخرى، أوضح أصحاب المصلحة غير الحكوميين، وال سيما قطاع األعمال والمجتمع المدني، أنھم 
ثنيھم ويفضلون الطريقة التعاونية التي تبدأ من القاعدة يشعرون أن الترتيبات الحكومية الدولية الكالسيكية تست

 . والتي تدار بھا اإلنترنت بقيادة آيكان
 

قضية معقدة تحتاج المزيد من التنسيق بين األطراف جميعاً من أجل  حوكمة اإلنترنتنتيجة ذلك، فإن   
فة تتعامل مع اإلنترنت وترى البلدان النامية أن المؤسسات المختل . ضمان تطور اإلنترنت واستقرارھا

ونظراً للطبيعة المعقدة والمجزأة لآلليات  . كوسيلة تخضع لھيمنة الشمال ولذا تشعر ھذه البلدان بالتھميش
المختلفة التي تدير اإلنترنت، تجد البلدان النامية صعوبة كبيرة في تقديم مساھمة ذات مغزى في عمليات 

، تجد ھذه البلدان صعوبة كبيرة في جعل صوتھا مسموعاً في عالوة على ذلك . المختلفة حوكمة اإلنترنت
وھناك أيضاً تحديات بناء مھارات وكفاءات المندوبين للمشاركة بنشاط في اجتماعات منتدى  . ھذه العملية

 . المحلية واإلقليمية الشواغلإدارة اإلنترنت وآيكان لمعالجة 
 

العملية ال تعكس األھمية اإلستراتيجية لھذا مع ذلك، وفي حين أن مشاركة المنطقة العربية في   
المجال، عملت البلدان العربية باستمرار على الحلول التقنية التي تھدف إلى نشر إنترنت بلغات متعددة، وھي 

، وفي تطوير المسائل اإلستراتيجية المتعلقة بموارد حوكمة اإلنترنتالدائر بشأن  الجدلمسألة أساسية في 
 . اإلصالح المؤسسياإلنترنت الحرجة و

 
 التوصيات  -ألف

 
، خاصة بالنظر حوكمة اإلنترنتتحتاج البلدان العربية إلى المشاركة بنشاط في الحوار العالمي بشأن   

إلى أن ھذه المشاركة تمكنھا من مواجھة التحديات والمسائل المتعلقة بالعديد من القضايا التي تھم المنطقة 
ھذه  أن تكونوينبغي  . تكون على نفس القدر من األھمية بالنسبة للبلدان األخرىالعربية بأسرھا، والتي قد ال 

المشاركة مدعومة بقائمة أولويات واھتمامات المنطقة العربية، وبحلول ووجھات نظر مشتركة تھدف إلى 
 . احتياجات وتطلعات المنطقة العربية يراعيحث المجتمع الدولي على تشكيل مستقبل اإلنترنت بما 
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وقد حان الوقت ألن يبذل جميع أصحاب المصلحة في  . لوقت طويل حوكمة اإلنترنتلقد تم تجاھل   
وينبغي اتخاذ عدد من اإلجراءات  . المنطقة جھوداً مشتركة لضمان تطور اإلنترنت وتطويرھا واستقرارھا

اع الخاص بمساھمات على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية، وقيام الحكومات والمجتمع المدني والقط
  .)129(كاملة

  
 : منتدى إدارة اإلنترنت ما يلي أعمالتشمل التوصيات بشأن المشاركة في   

 
وتأثيرھا العميق على  حوكمة اإلنترنتأھمية بيتعين على الحكومات العربية زيادة الوعي   )أ(  

 ؛القضايافي صياغة نتائج ھذه  ة ھذه البلدانتطورھا ونموھا، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية، وأھمية مساھم
 

تنطوي على أكثر من مجرد إعادة  حوكمة اإلنترنتينبغي على البلدان النامية أن تدرك أن   )ب(  
خارج  تشكيل آيكان، فھي تتعلق أيضاً على وجه التحديد بتنظيم المحتوى والمسائل الثقافية، التي ھي حالياً

 لتنسيق بين ھذه المسائل؛ بابشكل واضح للقيام  أي جھة مرشحة نطاق آيكان، وال توجد حتى اآلن
 

منتدى إدارة اإلنترنت، مع أعمال من الضروري أن يشارك أصحاب المصلحة العرب في   )ج(  
 . التركيز على مستقبل فترة ما بعد ھذا المنتدى عندما تتخذ قرارات حقيقية ملزمة

 
منتدى إدارة  أعمالة بصدد وتشمل التوصيات بشأن بناء موقف عربي موحد وخطة عمل موحد  

 : اإلنترنت ما يلي
 

جل دفع أمن ھناك حاجة ألن يولي جدول أعمال القيادة في المنطقة العربية المزيد من االھتمام   )أ(  
 وسيخلق . اإلنترنت، علماً بأن اإلنترنت على وشك اإلقبال على نظام عالمي اقتصادي جديدإدارة قضايا 

 لتفاوض فجوة قد تصبح أعمق ويكون من الصعب جداً جسرھا؛ التخلف عن الركب في عملية ا
 

ومن أھم األولويات للمنطقة تنفيذ السياسات والحلول الضرورية لدعم مفھوم اإلنترنت المتنوعة   )ب(  
والتي تكون موجھة في نھاية المطاف إلى مساعدة البلدان العربية على تحسين وجودھا على الخريطة 

مرار الحاجة إلى تنفيذ اآلليات الضرورية لالستفادة بصورة فعالة من السياسات ونظراً الست . الرقمية
والحلول المقترحة، البد من صياغة خطة عمل على الصعيد اإلقليمي لتعزيز موقف المنطقة العربية فيما 

 ؛ حوكمة اإلنترنتيتعلق بقضايا 
 

محلية أخرى تمنعھا من االنضمام إلى  في المنطقة العربية أولويات قد تكون للبلدان األقل نمواً  )ج(  
أن تعتمد ھذه البلدان رؤية طويلة األمد  مع ذلك، من المھم جداً . اإلنترنت حول حوكمةالدائر  الجدل العالمي

تھدف إلى ضمان أن تنطلق بشكل متزامن جميع المشاريع الرئيسية التي سيكون لھا أثر إيجابي فوري على 
 ية مستدامة؛ االقتصاد، ما سيؤدي إلى تنم

 

                                                            
 الرابع االجتماع إلى الكويت دولة في المعلومات لتكنولوجيا المركزي الجھاز توصيات إلى ئياًجز الجزء ھذا يستند ) 129(  
 من المفوضة ،)2008 ديسمبر/األول كانون 24- 21( العربية المنطقة في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الدائمة للجنة والعشرين
 . العربية الدول لجامعة ابعالت العرب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وزراء مجلس
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ھناك ضرورة لزيادة الوعي ألھمية مشاركة المجتمع العربي في العملية العالمية لتطوير توافق   )د(  
 قابلة للتطبيق عالمياً؛  حوكمة اإلنترنتفي اآلراء بشأن مبادئ سياسة عامة ل

 
وثمة مسألة بالغة  . تحتاج المنطقة العربية إلى التفاعل والمشاركة في عملية إعادة تشكيل آيكان  )ھ(  

إلعطائھا دوراً أكبر من مجرد  GACاألھمية في ھذا السياق ھي تفعيل دور اللجنة االستشارية الحكومية 
 الدور االستشاري؛ 

 
ينبغي التركيز على الخبرات المحلية لضمان المشاركة الفعالة وتعاون المنطقة العربية في   )و(  

ة لإلنترنت العالمية، ما يوفر للمنطقة العربية فرصة أفضل لمشاركة مواجھة التحديات التقنية المعقدة والھام
 ؛ حوكمة اإلنترنترفيعة المستوى في عملية 

 
جميعاً بشأن قضايا ھامة مثل سياسة أمن المعلومات،  البلدان العربيةھناك حاجة إلى تعاون   )ز(  

 ؛ ARABNIC اإلقليمي ربيالع اإلنترنت وسجل CERT المعلومات ألمن رشاديةشبكة العربية اإلوال
 

ويمكن جني فوائد من عقد االجتماع القادم لمنتدى إدارة اإلنترنت في بلد عربي، خصوصاً من   )ح(  
وسيضيف حضور  . حوكمة اإلنترنتحيث بناء زخم لصالح موقف عربي موحد بشأن القضايا المتعلقة ب

 قف؛ أعداد كبيرة من أصحاب المصلحة العرب ثقالً كبيراً لھذا المو
 

  .حوكمة اإلنترنتالحالية لترتيبات الللعمل من أجل تولي مناصب قيادية في   )ط(  
  

 مالحظات ختامية  -باء
 

اإلنترنت شوطاً طويالً وصعباً، وھي تحتاج المزيد من الجھد لتصل إلى  حوكمة لقد قطعت عملية  
كيل نواة لموقف عربي موحد وتشكل ھذه الدراسة خطوة للمساعدة على تمھيد الطريق وتش . نھاية مثمرة

قادر على اجتذاب اھتمام المجتمع الدولي والمساعدة على التوصل إلى التوافق العالمي الذي طال انتظاره 
  .بشأن مشاكل تطوير اإلنترنت وحلولھا

 
الناس في جميع  اةليس ھناك شك في أن ثورة االتصاالت أسھمت إسھاما كبيرا في إعادة تشكيل حي  

ويضيف النمو الھائل للمعرفة اإلنسانية ورھان البشرية على التكنولوجيا واالبتكار إليجاد ردود  . أنحاء العالم
وقد نجم  . مالئمة على التحديات المعقدة التي تواجه العالم قوة إلى القوى المحركة لتطوير مجال االتصاالت

. ة، وفي صلبھا شبكة اإلنترنتيتقاربذا المجال عن تطوير االتصاالت الجزء كبير من االبتكارات في ھ
  .مجاالت االبتكار النامية والھائلة في ذلك الميدان) سرعاألإن لم تكن (وتعتبر اإلنترنت واحدة من أسرع 

 
ھل ستكون الجھود التي تبذلھا : منتدى إدارة اإلنترنت على مسألة بالغة األھمية، ھيأعمال تركز   

منتدى أعمال انتشار اإلنترنت في بلدانھا؟ تشير ردود الفعل من  البلدان النامية بمفردھا كافية لحل مشكلة
أن الحل ال يكمن فقط على مستوى السياسات المحلية لھذه البلدان، بل إن المشكلة عالمية إلى إدارة اإلنترنت 

البلدان  وتجد . بطبيعتھا، نظراً إلى أن اإلنترنت شبكة عالمية، وإلى أن مساھمة الجميع مطلوبة للدفع بتنميتھا
ويتمثل  . النامية، بالمقارنة مع محدودية مواردھا البشرية والمالية، صعوبة كبيرة في جعل صوتھا مسموعاً

التحدي في بناء مھارات وكفاءات أصحاب المصلحة بحيث يصبحون قادرين على المشاركة بفعالية في 
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سعي لتولي المناصب القيادية في ترتيبات شواغل المنطقة، وبالتالي الل والتصديمنتدى إدارة اإلنترنت أعمال 
 . اإلدارة الحالية

 
إن النقاش الراھن في منتدى إدارة اإلنترنت أمر بالغ األھمية ألنه يحاول أن يسلط الضوء على   

وينبغي على البلدان العربية اغتنام فرصة استضافتھا لواحد من  . األسباب الحقيقية لمشاكل اإلنترنت
رة اإلنترنت لتحقيق مشاركة كبيرة، كي يمكنھا تحديد ودعم موقف عربي موحد بشأن اجتماعات منتدى إدا

وينبغي أيضاً دعم ھذه المشاركة بإعداد قائمة بأولويات واھتمامات  . جميع القضايا الرئيسية التي تھم المنطقة
رنت، مع األخذ في المنطقة العربية، وبحلول مقترحة وآراء تحث المجتمع العالمي على تشكيل مستقبل اإلنت

  .االعتبار احتياجات وتطلعات المنطقة العربية



 -93 -  

  

 المرفق األول
  

JOINT PROJECT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES  
DEPARTMENT OF COMMERCE AND THE INTERNET  

CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES  
AND NUMBERS )1(  

 
 Preamble 
 
 The U.S. Department of Commerce (Department) has an agreement (the Joint Project Agreement) 
with the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) for the purpose of the joint 
development of the mechanisms, methods, and procedures necessary to effect the transition of Internet 
domain name and addressing system (DNS) to the private sector.   
 
 The Department continues to support private sector leadership in the innovation and investment that 
has characterized the development and expansion of the Internet around the globe.  Furthermore, the 
Department continues to support the work of ICANN as the coordinator for the technical functions related to 
the management of the Internet DNS.  Both Parties agree that preserving the security and stability of the 
Internet DNS is a priority, with ICANN’s focus on DNS security matters being critical to this effort.   
 
 Agreement between the parties 
 
 In recognition of the Parties’ desire to institutionalize the private sector technical coordination and 
management of the Internet DNS to the private sector, the Parties hereby agree as follows: 
 
I. To strike Section V.B. from the Joint Project Agreement in its entirety and to substitute the 
following:  
 
 B. Department.  The Department reaffirms its policy goal of transitioning the technical coordination 
of the DNS to the private sector in a manner that promotes stability and security, competition, bottom-up 
coordination, and representation.  Consistent with this objective, the Department agrees to perform the 
following activities:  
 
 1. Transparency and Accountability: Continue to provide expertise and advice on methods and 

administrative procedures to encourage greater transparency, accountability, and openness in the 
consideration and adoption of policies related to the technical coordination of the Internet DNS;  

 
 2. Root Server Security: Continue to consult with the managers of root name servers operated by the 

U.S. Government and with other responsible U.S. Government agencies with respect to 
operational and security matters, both physical and network, of such root name servers and 
recommendations for improvements in those matters;  

 
 3. Governmental Advisory Committee: Participate in the Governmental Advisory Committee so as to 

facilitate effective consideration by ICANN of GAC advice on the public policy aspects of the 
technical coordination of the Internet DNS; and  

 
 4. Monitoring: Continue to monitor the performance of the activities conducted pursuant to this 

Agreement. 

                                                            
)1( The Joint Project Agreement between the United States Department of Commerce and the Internet Corporation for 

http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/agreements/jpa/icannjpa_ Assigned Names and Numbers is available at: 
                                                                 .                                                                                                                            292006.htm09 
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II. To strike Section V.C. from the Joint Project Agreement in its entirety and to substitute the 
following:  
 
 C. ICANN.  ICANN reaffirms its commitment to maintaining security and stability in the 
coordination of the technical functions related to the management of the DNS and to perform as an 
organization founded on the principles of stability and security, competition, bottom-up coordination, and 
representation.  In conformity with the ICANN Board-approved mission and core values, ICANN agrees to 
perform the following activities:  
 
 1. Accountability: To take action on the Responsibilities set out in the Affirmation of 

Responsibilities established by the ICANN Board in ICANN Board Resolution 06.71, dated 
September 25, 2006, (Responsibilities) and attached hereto as annex A; and  

 
 2. Reporting: To publish, on or before December 31st of each year, an ICANN Annual Report that 

sets out ICANN’s progress against the following: 
 
  (a) CANN Bylaws; 
  (b) ICANN’s Responsibilities; and 
  (c) ICANN’s Strategic and Operating Plans. 
 
III. Strike Section VII from the Joint Project Agreement in its entirety and to replace it with:  
 
 A. This Agreement will become effective upon signature of ICANN and the Department. This 
Agreement will terminate on September 30, 2009.  
 
 B. In furtherance of the objective of this Agreement, and to support the completion of the transition 
of DNS management to the private sector, the Department will hold regular meetings with ICANN senior 
management and leadership to assess progress.  In addition, the Department will conduct a midterm review 
of progress achieved on each activity and Responsibility that will include consultation with interested 
stakeholders. 
 
 C. This Agreement may not be amended except upon the mutual written agreement of the Parties.  
Either Party may terminate this Agreement by providing one hundred twenty (120) days written notice to the 
other Party.  If this Agreement is terminated, each Party shall be solely responsible for the payment of any 
expenses it has incurred.  This Agreement is subject to the availability of funds. 
 
IV. Except as specifically modified by this document, the terms and conditions of the Joint Project 
Agreement remain unchanged.  
 
 FOR THE NATIONAL     FOR THE INTERNET CORPORATION 
 TELECOMMUNCATIONS AND   FOR ASSIGNED NAMES AND 
 INFORMATION ADMINISTRATION:    NUMBERS:  
 
 ________________________________   __________________________________ 
 Name: John M.R. Kneuer     Name:  Dr. Paul Twomey 
 Title: Acting Assistant Secretary for   Title:  President and CEO 
 Communications and Information 
 Date: September _____, 2006    Date: September _____, 2006 
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  الثانيالمرفق 
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNITED STATES  
DEPARTMENT OF COMMERCE AND THE INTERNET CORPORATION  

FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS )2(  
 
I. PARTIES  
 
 This document constitutes an agreement between the U.S. Department of Commerce (DOC or USG) 
and the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), a not-for-profit corporation.  
 
II. PURPOSE  
 
A. Background  
 
 On July 1, 1997, as part of the Administration’s Framework for Global Electronic Commerce, the 
President directed the Secretary of Commerce to privatize the management of the domain name system 
(DNS) in a manner that increases competition and facilitates international participation in its management.  
 
 On June 5, 1998, the DOC published its Statement of Policy, Management of Internet Names and 
Addresses, 63 Fed. Reg. 31741(1998) (Statement of Policy).  The Statement of Policy addressed the 
privatization of the technical management of the DNS in a manner that allows for the development of robust 
competition in the management of Internet names and addresses. In the Statement of Policy, the DOC stated 
its intent to enter an agreement with a not-for-profit entity to establish a process to transition current U.S. 
Government management of the DNS to such an entity based on the principles of stability, competition, 
bottom-up coordination, and representation.  
 
B. Purpose  
 
 Before making a transition to private sector DNS management, the DOC requires assurances that the 
private sector has the capability and resources to assume the important responsibilities related to the 
technical management of the DNS. To secure these assurances, the Parties will collaborate on this DNS 
Project (DNS Project). In the DNS Project, the Parties will jointly design, develop, and test the mechanisms, 
methods, and procedures that should be in place and the steps necessary to transition management 
responsibility for DNS functions now performed by, or on behalf of, the U.S. Government to a private-sector 
not-for-profit entity. Once testing is successfully completed, it is contemplated that management of the DNS 
will be transitioned to the mechanisms, methods, and procedures designed and developed in the DNS 
Project.  
 
 In the DNS Project, the parties will jointly design, develop, and test the mechanisms, methods, and 
procedures to carry out the following DNS management functions:  
 
 (a) Establishment of policy for and direction of the allocation of IP number blocks;  

 (b) Oversight of the operation of the authoritative root server system;  

 (c) Oversight of the policy for determining the circumstances under which new top level domains 
would be added to the root system;  

 (d) Coordination of the assignment of other Internet technical parameters as needed to maintain 
universal connectivity on the Internet; and  

                                                            
)2( The Memorandum of Understanding between the United States Department of Commerce and the Internet Corporation 
.               memorandum.htm-http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/icannfor Assigned Names and Numbers is available at:  
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 (e) Other activities necessary to coordinate the specified DNS management functions, as agreed by 
the Parties.  
 The Parties will jointly design, develop, and test the mechanisms, methods, and procedures that will 
achieve the transition without disrupting the functional operation of the Internet. The Parties will also 
prepare a joint DNS Project Report that documents the conclusions of the design, development, and testing.  
DOC has determined that this project can be done most effectively with the participation of ICANN. ICANN 
has a stated purpose to perform the described coordinating functions for Internet names and addresses and is 
the organization that best demonstrated that it can accommodate the broad and diverse interest groups that 
make up the Internet community.  
 
C. The Principles  
 
 The Parties will abide by the following principles:  
 
1. Stability  
 
 This Agreement promotes the stability of the Internet and allows the Parties to plan for a deliberate 
move from the existing structure to a private-sector structure without disruption to the functioning of the 
DNS. The Agreement calls for the design, development, and testing of a new management system that will 
not harm current functional operations.  
 
2. Competition  
 
 This Agreement promotes the management of the DNS in a manner that will permit market 
mechanisms to support competition and consumer choice in the technical management of the DNS. This 
competition will lower costs, promote innovation, and enhance user choice and satisfaction.  
 
3. Private, Bottom-Up Coordination  
 
 This Agreement is intended to result in the design, development, and testing of a private coordinating 
process that is flexible and able to move rapidly enough to meet the changing needs of the Internet and of 
Internet users. This Agreement is intended to foster the development of a private sector management system 
that, as far as possible, reflects a system of bottom-up management.  
 
4. Representation 
 
 This Agreement promotes the technical management of the DNS in a manner that reflects the global 
and functional diversity of Internet users and their needs. This Agreement is intended to promote the design, 
development, and testing of mechanisms to solicit public input, both domestic and international, into a 
private-sector decision making process. These mechanisms will promote the flexibility needed to adapt to 
changes in the composition of the Internet user community and their needs.  
 
III. AUTHORITIES  
 
A. DOC has authority to participate in the DNS Project with ICANN under the following authorities:  
 
 (1) 15 U.S.C. § 1525, the DOC’s Joint Project Authority, which provides that the DOC may enter 
into joint projects with nonprofit, research, or public organizations on matters of mutual interest, the cost of 
which is equitably apportioned;  
 
 (2) 15 U.S.C. § 1512, the DOC’s authority to foster, promote, and develop foreign and domestic 
commerce;  
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 (3) 47 U.S.C. § 902, which specifically authorizes the National Telecommunications and Information 
Administration (NTIA) to coordinate the telecommunications activities of the Executive Branch and assist in 
the formulation of policies and standards for those activities including, but not limited to, considerations of 
interoperability, privacy, security, spectrum use, and emergency readiness;  
 
 (4) Presidential Memorandum on Electronic Commerce, 33 Weekly Comp. Presidential Documents 
1006 (July 1, 1997), which directs the Secretary of Commerce to transition DNS management to the private 
sector; and  
 
 (5) Statement of Policy, Management of Internet Names and Addresses, (63 Fed. Reg. 31741(1998) 
(Attachment A), which describes the manner in which the Department of Commerce will transition DNS 
management to the private sector.  
 
B. ICANN has the authority to participate in the DNS Project, as evidenced in its Articles of 
Incorporation (Attachment B) and Bylaws (Attachment C). Specifically, ICANN has stated that its business 
purpose is to:  
 
 (i) Coordinate the assignment of Internet technical parameters as needed to maintain universal 
connectivity on the Internet;  
 
 (ii) Perform and oversee functions related to the coordination of the Internet Protocol (IP) address 
space;  
 
 (iii) Perform and oversee functions related to the coordination of the Internet domain name system, 
including the development of policies for determining the circumstances under which new top-level domains 
are added to the DNS root system;  
 
 (iv) Oversee operation of the authoritative Internet DNS root server system; and  
 
 (v) Engage in any other related lawful activity in furtherance of Items (i) through (iv).  
 
IV. MUTUAL INTEREST OF THE PARTIES  
 
 Both DOC and ICANN have a mutual interest in a transition that ensures that future technical 
management of the DNS adheres to the principles of stability, competition, coordination, and representation 
as published in the Statement of Policy. ICANN has declared its commitment to these principles in its 
Bylaws. This Agreement is essential for the DOC to ensure continuity and stability in the performance of 
technical management of the DNS now performed by, or on behalf of, the U.S. Government. Together, the 
Parties will collaborate on the DNS Project to achieve the transition without disruption.  
 
V. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES  
 
A. General 
 
1. The Parties agree to jointly participate in the DNS Project for the design, development, and testing of 
the mechanisms, methods and procedures that should be in place for the private sector to manage the 
functions delineated in the Statement of Policy in a transparent, non-arbitrary, and reasonable manner.  
 
2. The Parties agree that the mechanisms, methods, and procedures developed under the DNS Project 
will ensure that private-sector technical management of the DNS shall not apply standards, policies, 
procedures or practices inequitably or single out any particular party for disparate treatment unless justified 
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by substantial and reasonable cause and will ensure sufficient appeal procedures for adversely affected 
members of the Internet community.  
3. Before the termination of this Agreement, the Parties will collaborate on a DNS Project Report that 
will document ICANN’s test of the policies and procedures designed and developed pursuant to this 
Agreement.  
 
4. The Parties agree to execute the following responsibilities in accordance with the Principles and 
Purpose of this Agreement as set forth in section II.  
 
B. DOC. The DOC agrees to perform the following activities and provide the following resources in 
support of the DNS Project:  
 
1. Provide expertise and advice on existing DNS management functions.  
 
2. Provide expertise and advice on methods and administrative procedures for conducting open, public 
proceedings concerning policies and procedures that address the technical management of the DNS. 
 
3. Identify with ICANN the necessary software, databases, know-how, other equipment, and intellectual 
property necessary to design, develop, and test methods and procedures of the DNS Project. 
 
4. Participate, as necessary, in the design, development, and testing of the methods and procedures of the 
DNS Project to ensure continuity including coordination between ICANN and Network Solutions, Inc. 
 
5. Collaborate on a study on the design, development, and testing of a process for making the 
management of the root server system more robust and secure. This aspect of the DNS Project will address:  
 
 (a) Operational requirements of root name servers, including host hardware capacities, operating 
system and name server software versions, network connectivity, and physical environment; 
 
 (b) Examination of the security aspects of the root name server system and review of the number, 
location, and distribution of root name servers considering the total system performance, robustness, and 
reliability; 
 
 (c) Development of operational procedures for the root server system, including formalization of 
contractual relationships under which root servers throughout the world are operated.  
 
6. Consult with the international community on aspects of the DNS Project.  
 
7. Provide general oversight of activities conducted pursuant to this Agreement.  
 
8. Maintain oversight of the technical management of DNS functions currently performed either directly, 
or subject to agreements with the U.S. Government, until such time as further agreement(s) are arranged as 
necessary, for the private sector to undertake management of specific DNS technical management functions.  
 
C. ICANN. ICANN agrees to perform the following activities and provide the following resources in 
support of the DNS Project and further agrees to undertake the following activities pursuant to its procedures 
as set forth in Attachment B (Articles of Incorporation) and Attachment C (By-Laws), as they may be 
revised from time to time in conformity with the DNS Project:  
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1. Provide expertise and advice on private sector functions related to technical management of the DNS 
such as the policy and direction of the allocation of IP number blocks and coordination of the assignment of 
other Internet technical parameters as needed to maintain universal connectivity on the Internet.  
 
2. Collaborate on the design, development and testing of procedures by which members of the Internet 
community adversely affected by decisions that are in conflict with the bylaws of the organization can seek 
external review of such decisions by a neutral third party.  
 
3. Collaborate on the design, development, and testing of a plan for introduction of competition in 
domain name registration services, including:  
 
 (a) Development of procedures to designate third parties to participate in tests conducted pursuant to 
this Agreement; 
 
 (b) Development of an accreditation procedure for registrars and procedures that subject registrars to 
consistent requirements designed to promote a stable and robustly competitive DNS, as set forth in the 
Statement of Policy; 
 
 (c) Identification of the software, databases, know-how, intellectual property, and other equipment 
necessary to implement the plan for competition. 
 
4. Collaborate on written technical procedures for operation of the primary root server including 
procedures that permit modifications, additions or deletions to the root zone file.  
 
5. Collaborate on a study and process for making the management of the root server system more robust 
and secure. This aspect of the Project will address:  
 
 (a) Operational requirements of root name servers, including host hardware capacities, operating 
system and name server software versions, network connectivity, and physical environment; 
 
 (b) Examination of the security aspects of the root name server system and review of the number, 
location, and distribution of root name servers considering the total system performance; robustness, and 
reliability. 
 
 (c) Development of operational procedures for the root system, including formalization of 
contractual relationships under which root servers throughout the world are operated.  
 
6. Collaborate on the design, development and testing of a process for affected parties to participate in 
the formulation of policies and procedures that address the technical management of the Internet. This 
process will include methods for soliciting, evaluating and responding to comments in the adoption of 
policies and procedures.  
 
7. Collaborate on the development of additional policies and procedures designed to provide information 
to the public. 
 
8. Collaborate on the design, development, and testing of appropriate membership mechanisms that 
foster accountability to and representation of the global and functional diversity of the Internet and its users, 
within the structure of private- sector DNS management organization.  
 
9. Collaborate on the design, development and testing of a plan for creating a process that will consider 
the possible expansion of the number of gTLDs.  The designed process should consider and take into account 
the following:  
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 (a) The potential impact of new gTLDs on the Internet root server system and Internet stability; 
 
 (b) The creation and implementation of minimum criteria for new and existing gTLD registries; 
 (c) Potential consumer benefits/costs associated with establishing a competitive environment for 
gTLD registries; 
 
 (d) Recommendations regarding trademark/domain name policies set forth in the Statement of 
Policy; recommendations made by the World Intellectual Property Organization (WIPO) concerning: (i) the 
development of a uniform approach to resolving trademark/domain name disputes involving cyberpiracy;  
(ii) a process for protecting famous trademarks in the generic top level domains; (iii) the effects of adding 
new gTLDs and related dispute resolution procedures on trademark and intellectual property holders; and 
recommendations made by other independent organizations concerning trademark/domain name issues.  
 
10. Collaborate on other activities as appropriate to fulfill the purpose of this Agreement, as agreed by the 
Parties.  
 
D. Prohibitions 
 
1. ICANN shall not act as a domain name Registry or Registrar or IP Address Registry in competition 
with entities affected by the plan developed under this Agreement. Nothing, however, in this Agreement is 
intended to prevent ICANN or the USG from taking reasonable steps that are necessary to protect the 
operational stability of the Internet in the event of the financial failure of a Registry or Registrar or other 
emergency.  
 
2. Neither Party, either in the DNS Project or in any act related to the DNS Project, shall act unjustifiably 
or arbitrarily to injure particular persons or entities or particular categories of persons or entities.  
 
3. Both Parties shall act in a non-arbitrary and reasonable manner with respect to design, development, 
and testing of the DNS Project and any other activity related to the DNS Project.  
 
VI. EQUITABLE APPORTIONMENT OF COSTS  
 
 The costs of this activity are equitably apportioned, and each party shall bear the costs of its own 
activities under this Agreement. This Agreement contemplates no transfer of funds between the Parties. Each 
Party’s estimated costs for the first six months of this Agreement are attached hereto. The Parties shall 
review these estimated costs in light of actual expenditures at the completion of the first six month period 
and will ensure costs will be equitably apportioned.  
 
VII. PERIOD OF AGREEMENT AND MODIFICATION/TERMINATION  
 
 This Agreement will become effective when signed by all parties. The Agreement will terminate on 
September 30, 2000, but may be amended at any time by mutual agreement of the parties. Either party may 
terminate this Agreement by providing one hundred twenty (120) days written notice to the other party. In 
the event this Agreement is terminated, each party shall be solely responsible for the payment of any 
expenses it has incurred. This Agreement is subject to the availability of funds.  
 
____________________________    _____________________________ 
Joe Sims        J. Beckwith Burr 
Counsel to ICANN      Associate Administrator, NTIA 
Jones, Day, Reavis & Pogue     U.S. Department of Commerce 
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1450 G Street N.W.      Washington, D.C.  20230 
Washington, D.C. 20005-2088 

 
 

 PARTIES ESTIMATED SIX MONTH COSTS  
 
A. ICANN  
 
 Costs to be borne by ICANN over the first six months of this Agreement include: development of 
Accreditation Guidelines for Registries; review of Technical Specifications for Shared Registries; formation 
and operation of Government, Root Server, Membership and Independent Review Advisor Committees; 
advice on formation of and review of applications for recognition by Supporting Organizations; 
promulgation of conflicts of interest policies; review and adoption of At-Large membership and elections 
processes and independent review procedures, etc; quarterly regular Board meetings and associated costs 
(including open forums, travel, staff support and communications infrastructure); travel, administrative 
support and infrastructure for additional open forums to be determined; internal executive, technical and 
administrative costs; legal and other professional services; and related other costs. The estimated six month 
budget (subject to change and refinement over time) is $750,000 - 1 million.  
 
B. DOC  
 
 Costs to be borne by DOC over the first six months of this Agreement include: maintenance of DNS 
technical management functions currently performed by, or subject to agreements with, the U.S. 
Government, expertise and advice on existing DNS management functions; expertise and advice on 
administrative procedures; examination and review of the security aspects of the Root Server System 
(including travel and technical expertise); consultations with the international community on aspects of the 
DNS Project (including travel and communications costs); general oversight of activities conducted pursuant 
to the Agreement; staff support equal to half-time dedication of 4-5 full time employees, travel, 
administrative support, communications and related other costs.  The estimate six month budget (subject to 
change and refinement over time) is $250,000 - $350,000.  
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  المرفق الثالث
 

CONTRACT BETWEEN ICANN AND THE UNITED STATES GOVERNMENT )3(   
FOR THE PERFORMANCE OF THE IANA FUNCTION 

 

   

 

                                                            
)3( http://www.icann.org/general/iana.contract.09feb00.htm. 
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1. ATTACHMENTS 
 
 The following documentation submitted by the Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) is hereby incorporated by reference: 
 
a. ICANN quotation dated February 2, 2000 signed by Michael M. Roberts. 
 
b. USC/ICANN Transition Agreement by and between the University of Southern California and the 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Transition Agreement). 
 
2. SCHEDULE OF SERVICES 
 
 The Contractor shall provide services to perform the operation of the Internet Assigned Numbers 
Authority (IANA) in accordance with the Statement of Work, Section 12 of this purchase order. 
 
3. COMPENSATION 
 
 Contractor shall perform under this purchase order without any cost to the United States Government.  
At the effective date of this purchase order, the Contractor shall not impose or collect any fees for 
performing the IANA functions under this purchase order. After the effective date of this purchase order, 
ICANN may establish and collect fees from third parties (i.e. other than the United States Government) for 
the functions performed under this purchase order, provided the fee levels are approved by the Contracting 
Officer before going into effect, which approval shall not be withheld unreasonably provided the fee levels 
are fair and equitable and provided the aggregate fees charged during the term of this purchase order do not 
exceed the cost of providing the functions. 
 
4. APPROVALS AND ADHERANCE TO CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS 
 
 (a) As contemplated by Section 5.4 of the Transition Agreement, the United States Government 
hereby gives approval of the transfer of functions and responsibilities contemplated in Section 1 of the 
Transition Agreement. 
 
 (b) As contemplated by Section 2.6 of the Transition Agreement, the United States Government 
hereby approves the acquisition by ICANN of USC's entire right, title and interest in and to the Licensed IP 
Rights as defined in the Transition Agreement. 
 
 (c) The Government acknowledges that data submitted by applicants in connection with the IANA 
function is Confidential Information. To the extent permitted by law, the Government shall accord any data 
submitted by applicants in connection with the IANA function with the same degree of care as it uses to 
protect its own confidential information, but not less than reasonable care, to prevent the unauthorized use, 
disclosure or publication of confidential information. In providing data to the United States Government that 
is subject to such a confidentiality obligation, the Contractor shall advise the United States Government of 
that obligation. 
 
5. ESTIMATED PURCHASE ORDER VALUE 
 
 At the time of purchase order award, the estimated value of this purchase order is under $10,000. 
 
6. PERIOD OF PERFORMANCE 
 
 The period of performance of this purchase order is from the date of award through September  
30, 2000. 
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7. KEY PERSONNEL 
 
 (a) The Contractor shall assign to this purchase order, the following key personnel: 
 
  1. Michael M. Roberts 
  2. Louis Touton 
  3. Joyce K. Reynolds 
  4. Suzanne Woolf 
 
 (b) During the first ninety (90) days of performance, the Contractor shall make no substitutions of 
key personnel unless the substitution is necessitated by illness, death, or termination of employment. The 
Contractor shall notify the Contracting Officer within 15 calendar days after the occurrence of any of these 
events and provide the information required by paragraph (c) below. After the initial 90-day period, the 
Contracting Officer shall submit the information required by paragraph (c) to the Contracting Officer at least 
15 days prior to making any permanent substitutions. 
 
 (c) The Contractor shall provide a detailed explanation of the circumstances necessitating the 
proposed substitutions, complete resumes for the proposed substitutes, and any additional information 
requested by the Contracting Officer. Proposed substitutes should have comparable qualifications to those of 
the persons being replaced. The Contracting Officer will notify the Contractor within 15 calendar days after 
receipt of all required information of the decision on substitutions. The purchase order will be modified to 
reflect any approved changes of personnel  
 
8. ORGANIZATIONAL CONFLICT OF INTEREST 
 
 (a) The Contractor warrants that, to the best of the Contractor’s knowledge and belief, there are no 
relevant facts or circumstances which could give rise to an organizational conflict of interest, as defined in 
FAR Subpart 9.5, or that the Contractor has disclosed all such relevant information. 
 
 (b) The Contractor agrees that if an actual or potential organizational conflict of interest is discovered 
after award, the Contractor will make a full disclosure in writing to the Contracting Officer. This disclosure 
shall include a description of actions which the Contractor has taken or proposes to take, after consultation 
with the Contracting Officer, to avoid, mitigate, or neutralize the actual or potential conflict. 
 
 (c) Remedies – The Contracting Officer may terminate this purchase order for convenience, in whole 
or in part, if it deems such termination necessary to avoid an organizational conflict of interest. If the 
Contractor was aware of a potential organizational conflict of interest prior to award or discovered an actual 
or potential conflict after award and did not disclose or misrepresented relevant information to the 
Contracting Officer, the Government may terminate the purchase order for default, debar the Contractor 
from Government contracting, or pursue such other remedies as may be permitted by law or this purchase 
order. 
 
 (d) The Contractor further agrees to insert provisions which shall conform substantially to the 
language of this clause, including paragraph (d), in any subcontract or consultant agreement hereunder. 
 
9. FOR ADMINISTRATIVE INFORMATION PERTAINING TO THIS PURCHASE ORDER 

CONTACT 
 
 Teresa A. Reefe 
 Contract Specialist 
 National Institute of Standards and Technology 
 Building 301, Room B117 
 100 Bureau Drive, Stop 3572 
 Gaithersburg, Maryland 20899-0001 
 Phone No. (301) 975-6364 
 Teresa.reefe@nist.gov 
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10. CONTRACTING OFFICER’S AUTHORITY 
 
 The Contracting Officer (CO) is the only person authorized to make or approve any changes in any of 
the requirements of this purchase order and notwithstanding any provisions contained elsewhere in this 
purchase order, the said authority remains solely in the CO. In the event that the Contractor makes any 
changes at the direction of any person other than the CO, the change will be considered to have been without 
authority and no adjustment will be made in the purchase order prices to cover any increase in costs incurred 
as a result thereof. 
 
11. THE CONTRACTING OFFICER’S TECHNICAL REPRESENTATIVE PERTAINING TO 

THIS PURCHASE ORDER IS 
 
 Karen Rose 
 U.S. Department of Commerce  
 1401 Constitution Avenue, NW 
 Room 4701 
 Washington, DC 20230 
 (202) 482-1866 
 
12. DESCRIPTION/SPECIFICATIONS/WORK STATEMENT 
 
12.1. STATEMENT OF WORK/SPECIFICATIONS 
 
 The contractor shall furnish the necessary personnel, material, equipment, services and facilities 
(except as otherwise specified), to perform the following Statement of Work/Specifications. 
 
12.2. BACKGROUND 
 
 The Department of Commerce (DOC) has initiated an effort to transition the technical management of 
Internet Names and Addresses from the United States Government to the private sector. In June, 1998, DOC 
issued its Statement of Policy “Management of Internet Names and Addresses,” 63 Fed. Reg. 31741 (1998) 
(Statement of Policy) that sets forth the transition process. The Statement of Policy indicates that in order to 
maintain the stability and continuity of services, the United States Government will continue to participate in 
oversight Internet technical management functions during the transition. 
 
 Part of the transition process relates to the performance of certain Internet technical management 
functions collectively known as the Internet Assigned Numbers Authority (IANA). The IANA functions are 
currently performed by the Information Sciences Institute at the University of Southern California (USC) 
pursuant to a contract with the Department of Defense’s Advanced Research Project Agency (DARPA). 
 
 The portion of the IANA functions related to the DARPA/USC contract is nearing completion. 
However, the continued performance of these technical functions is vital to the stability and smooth 
functioning of the Internet. The National Telecommunications and Information Administration (NTIA), an 
agency of DOC, has initiated this purchase order action to fulfill its need for stability and continuity of 
services in the performance of the IANA technical functions during the transition period described in the 
Statement of Policy, and other related activities. 
 
12.3. CONTRACTOR REQUIREMENTS 
 
 NTIA has a requirement for a contractor to maintain the smooth operation of the Internet by 
performing the technical functions collectively known as the Internet Assigned Numbers Authority (IANA). 
The IANA technical functions are currently operated by the Information Sciences Institute at the University 
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of Southern California pursuant to a contract with the Department of Defense’s Advanced Research Projects 
Agency.  In performance of this purchase order, the contractor shall perform the following IANA functions: 
 
 - Coordination of the assignment of technical protocol parameters. This involves the review and 
assignment of unique values to various parameters (e.g., operation codes, port numbers, object identifiers, 
protocol numbers) used in various Internet protocols. This function also includes the dissemination of the 
listings of assigned parameters through various means (including on-line publication) and the review of 
technical documents for consistency with assigned values. 
 
 - Administrative functions associated with root management. This function involves facilitation 
and coordination of the root zone of the domain name system. It includes receiving requests for and making 
routine updates of ccTLD contact and nameserver information. It also includes receiving delegation and 
redelegation requests, investigating the circumstances pertinent to those requests, and reporting on the 
requests. This function, however, does not include authorizing modifications, additions, or deletions to the 
root zone file or associated information that constitute delegation or redelegation of top-level domains. The 
purchase order award will not alter root system responsibilities defined in Amendment 11 of the Cooperative 
Agreement. 
 
 - Allocation of IP address blocks. This involves overall responsibility for the allocation of IPv4 and 
IPv6 address space. It includes delegations of IP address blocks to regional registries for routine allocation, 
typically through downstream providers, to Internet end-users within the regions served by those registries. It 
also includes reservation and direct allocation of space for special purposes, such as multicast addressing, 
cable blocks, addresses for private networks as described in RFC 1918, and globally specified applications. 
 
 - Other services. The contractor will perform other IANA functions as needed upon request of 
DOC. These functions may include the performance of periodic functions or supplemental functions 
identified by the contractor as part of the three (3) month performance progress report. 
 
12.4. REPORTING REQUIREMENTS 
 
 Performance Reporting. The contractor shall prepare a final report regarding the performance of the 
IANA technical functions that shall include a description of the techniques, methods, software, and tools 
employed in the performance of the functions. The purpose of the report is to document standard operating 
procedures that may be readily adopted by other organizations. Further, the contractor shall submit a 
performance progress report every three (3) months that documents the performance of the functions. The 
contractor, therefore, shall: 
 
 - Prepare and submit a final report on the performance of the IANA functions that documents 
standard operating procedures (including a description of all techniques, methods, software, and tools). 
 
 - Prepare and submit a performance progress report every three (3) months that contains statistical 
and narrative information on the performance of the functions during the previous three (3) months. The 
report shall include a summary of the major work performed for each of the functions during the previous 
three (3) months, including technical status, major events, problems encountered, and any projected 
significant changes related to performance of the functions. 
 
12.5. PERFORMANCE EXCLUSIONS 
 
 - The performance of administrative functions associated with root management does not include 
authorizing modifications, additions, or deletions to the root zone file or associated information that 
constitute delegation or redelegation of top-level domains. The purchase order award will not alter root 
system responsibilities defined in Amendment 11 of the Cooperative Agreement. 
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 - This purchase order, in itself, does not authorize the contractor to make substantive changes in 
established policy associated with the performance of the IANA functions. Procedures for policy 
development will remain the subject of a Joint Project Agreement (JPA) between DOC and ICANN. The 
JPA contemplates that the policy-development procedures developed under the JPA may result in adoption 
of new or changed policies concerning Internet technical management functions. To the extent those policies 
require alterations in the manner in which the IANA functions are performed, those alterations may be 
implemented upon mutual agreement of the parties.  
 
13. CONTRACT CLAUSES 
 
52.213-4. Terms and Conditions--Simplified Acquisitions (Other Than Commercial Items) (June 

1999)  
 
 (a) The Contractor shall comply with the following Federal Acquisition Regulation (FAR) clauses 
that are incorporated by reference: 
 
  (1) The clauses listed below implement provisions of law or Executive order: 
 
   (i) 52.222-3, Convict Labor (Aug 1996) (E.O. 11755). 
   (ii) 52.233-3, Protest After Award (Aug 1996) (31 U.S.C. 3553). 
 
  (2) Listed below are additional clauses that apply: 
 
   (i) 52.225-11, Restrictions on Certain Foreign Purchases (Aug 1998). 

    (ii) 52.232-1, Payments (Apr 1984). 

   (iii) 52.232-8, Discounts for Prompt Payment (May 1997). 

    (iv) 52.232-11, Extras (Apr 1984). 

    (v) 52.232-25, Prompt Payment (Jun 1997). 

    (vi) 52.233-1, Disputes (Dec 1998). 

    (vii) 52.244-6, Subcontracts for Commercial Items and Commercial Components (Oct 
1998). 

   (viii) 52.253-1, Computer Generated Forms (Jan 1991). 
 
 (b) The Contractor shall comply with the following FAR clauses, incorporated by reference, unless 
the circumstances do not apply: 
 
  (1) The clauses listed below implement provisions of law or Executive order: 
 
   (i) 52.222-20, Walsh-Healey Public Contracts Act (Dec 1996) (41 U.S.C. 35-45) 

(Applies to supply contracts over $10,000 in the United States). 

   (ii) 52.222-26, Equal Opportunity (Feb 1999) (E.O. 11246) (Applies to contracts over 
$10,000). 

   (iii) 52.222-35, Affirmative Action for Disabled Veterans and Veterans of the Vietnam Era 
(Apr 1998) (38 U.S.C. 4212) (Applies to contracts over $10,000). 

   (iv) 52.222-36, Affirmative Action for Workers with Disabilities (Jun 1998) (29 U.S.C. 
793) (Applies to contracts over $10,000). 

   (v) 52.222-37, Employment Reports on Disabled Veterans and Veterans of the Vietnam 
Era (Jan 1999) (38 U.S.C. 4212) (Applies to contracts over $10,000). 

   (vi) 52.222-41, Service Contract Act of 1965, As Amended (May 1989) (41 U.S.C. 351, et 
seq.) (Applies to service contracts over $2,500). 

   (vii) 52.223-5, Pollution Prevention and Right-to-Know Information (Apr 1998) (E.O. 
12856) (Applies to services performed on Federal facilities). 
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   (viii) 52.225-3, Buy American Act--Supplies (Jan 1994) (41 U.S.C. 10) (Applies to 
supplies, and to services involving the furnishing of supplies, if the contract was-- 

     (A) Under $25,000; or 
     (B) Set aside for small business concerns, regardless of dollar value). 
 
   (ix) 52.232-33, Payment by Electronic Funds Transfer--Central Contractor Registration 

(May 1999). (Applies when the payment will be made by electronic funds transfer 
(EFT) and the payment office uses the Central Contractor Registration (CCR) 
database as its source of EFT information). 

   (x) 52.232-34, Payment by Electronic Funds Transfer--Other than Central Contractor 
Registration (May 1999). (Applies when the payment will be made by EFT and the 
payment office does not use the CCR database as its source of EFT information.) 

 
  (2) Listed below are additional clauses that may apply: 
 
   (i) 52.209-6, Protecting the Government’s Interest When Subcontracting with Contractors 

Debarred, Suspended, or Proposed for Debarment (July 1995) (Applies to contracts 
over $25,000). 

 
   (ii) 52.211-17, Delivery of Excess Quantities (Sept 1989) (Applies to fixed-price supplies). 
 
   (iii) 52.247-29, F.o.b. Origin (Jun 1988) (Applies to supplies if delivery is f.o.b. origin). 
 
   (iv) 52.247-34, F.o.b. Destination (Nov 1991) (Applies to supplies if delivery is f.o.b. 

destination). 
 
 (c) FAR 52.252-2, Clauses Incorporated by Reference (Feb 1998). This contract incorporates one or 
more clauses by reference, with the same force and effect as if they were given in full text. Upon request, the 
Contracting Officer will make their full text available. Also, the full text of a clause may be accessed 
electronically at this/these address(es): WWW.ARNET.GOV/FAR 
 
52.227-1 AUTHORIZATION AND CONSENT (JUL 1995) 

52.227-2 NOTICE AND ASSISTANCE REGARDING PATENT AND COPYRIGHT INFRINGEMENT 
(DEC 1998) 

52.227-11 PATENT RIGHTS – RETENTION BY THE CONTRACTOR (SHORT FORM) (JUN 1997) 

52.227-14 RIGHTS IN DATA – GENERAL Alternate I (JUN 1987) 

52.227-14 RIGHTS IN DATA – GENERAL Alternate II (JUN 1987) 

52.227-14 RIGHTS IN DATA – GENERAL Alternate III (JUN 1987) 

52.227-14 RIGHTS IN DATA – GENERAL Alternate V (JUN 1987) 

52.227-16 ADDITIONAL DATA REQUIREMENTS (JUN 1987) 
 
 (d) Inspection/Acceptance. The Contractor shall tender for acceptance only those items that conform 
to the requirements of this contract. The Government reserves the right to inspect or test any supplies or 
services that have been tendered for acceptance. The Government may require repair or replacement of 
nonconforming supplies or reperformance of nonconforming services at no increase in contract price. The 
Government must exercise its postacceptance rights— 
 
  (1) Within a reasonable period of time after the defect was discovered or should have been 

discovered; and 
 
  (2) Before any substantial change occurs in the condition of the item, unless the change is due to 

the defect in the item. 
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 (e) Excusable delays. The Contractor shall be liable for default unless nonperformance is caused by 
an occurrence beyond the reasonable control of the Contractor and without its fault or negligence, such as 
acts of God or the public enemy, acts of the Government in either its sovereign or contractual capacity, fires, 
floods, epidemics, quarantine restrictions, strikes, unusually severe weather, and delays of common carriers. 
The Contractor shall notify the Contracting Officer in writing as soon as it is reasonably possible after the 
commencement of any excusable delay, setting forth the full particulars in connection therewith, shall 
remedy such occurrence with all reasonable dispatch, and shall promptly give written notice to the 
Contracting Officer of the cessation of such occurrence.  
 
 (f) Termination for the Government’s convenience. The Government reserves the right to terminate 
this contract, or any part hereof, for its sole convenience. In the event of such termination, the Contractor 
shall immediately stop all work hereunder and shall immediately cause any and all of its suppliers and 
subcontractors to cease work. Subject to the terms of this contract, the Contractor shall be paid a percentage 
of the contract price reflecting the percentage of the work performed prior to the notice of termination, plus 
reasonable charges that the Contractor can demonstrate to the satisfaction of the Government, using its 
standard record keeping system, have resulted from the termination. The Contractor shall not be required to 
comply with the cost accounting standards or contract cost principles for this purpose. This paragraph does 
not give the Government any right to audit the Contractor’s records. The Contractor shall not be paid for any 
work performed or costs incurred that reasonably could have been avoided.  
 
 (g) Termination for cause. The Government may terminate this contract, or any part hereof, for cause 
in the event of any default by the Contractor, or if the Contractor fails to comply with any contract terms and 
conditions, or fails to provide the Government, upon request, with adequate assurances of future 
performance. In the event of termination for cause, the Government shall not be liable to the Contractor for 
any amount for supplies or services not accepted, and the Contractor shall be liable to the Government for 
any and all rights and remedies provided by law. If it is determined that the Government improperly 
terminated this contract for default, such termination shall be deemed a termination for convenience. 
 
 (h) Warranty. The Contractor warrants and implies that the items delivered hereunder are 
merchantable and fit for use for the particular purpose described in this contract.  
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 الرابع المرفق
 

   خطة مشروع على واإلنترنت قاتالنطا سماءأل العربي العمل فريق من مفصلة فعل ردود
 البلد لرمز العليا المستويات نطاقات ألسماء السريع المسار تنفيذ

 
  الشامل الموقف  

 
 يرى الذي موقفھا فيالنطاقات  لمشغلي الھادئ والمحيط آسيا منظمة النطاقات سماءأل العربي العمل فريق يشارك  

 القائمة العليا المرتبة من البلدان عناوين نطاقات فيه يرى الذي نفسه الضوء في دالبل لرمز العليا المستويات نطاقات أسماء تعيين
 العليا المستويات نطاقات أن ھو الكبير الوحيد والفرق - مجتمعاتھا الستخدام بتشغيلھا لتقوم المحلية للمجتمعات فھي - حالياً
 الراھنة العالقة في تغيير أي نرى ال ذلك، خالف . وأبجدياتھم بلغتھم اإلنترنت الستخدام للناس تسھيالت أخيرا تقدم البلد لرمز

  . البلد لرمز العليا المستويات لنطاقات
 

  حاسمة نقطة  
 
 وخاصة بصراحة، ذلك يذكر أن ويلزم. شرط الحكومة موافقة أو دعم أن يفيد واضح نص يوجد ال األقسام بعض في  - 1

 . أدناه الواردة األقسام في
 

 : 2.2 مالقس -6 الصفحات  
 

 ISO آيزو من العالقة ذا البند يقابل بما اإلقليم أو البلد وموافقة دعم على دليل تزويد ينبغي الحالة ھذه مثل وفي"  
3166-1"   

  
o صراحة وموافقتھا الحكومة دعم ذكر ينبغي. 

 
 : 5.1.1 قسمال - 15 الصفحات  

 
 ". اإلقليم أو البلد اسم مغزى ذا تمثيالً تمثل المختارة الحروف سلسلة أن يفيد اإلقليم أو البلد من دعم. 1"
 
 ". السجل مشغل الختيار اإلقليم أو البلد من دعم. 2"
 
o صراحة وموافقتھا الحكومة دعم ذكر ينبغي . 

 
 : 6.1.4 قسمال - 25 الصفحات  

 
 الحكومة رغبة ذأخ مع مناسب، بشكل العليا المستويات نطاقات لتشغيل المطلوبة السلطة المرتقب المدير يملك 1.7"

 ". شديدة بجدية
 
o صراحة وموافقتھا الحكومة دعم ذكر ينبغي . 

 
 لغة كل تمثل أبجدية بكل الحروف من واحدة سلسلة يفوض أن يمكن إقليم أو بلد كل أن لتوضيح الصياغة إعادة  - 2

 . رسمية
 

 : 3.3 المادة - 8 الصفحات  
 

 " إقليم أو بلد لكل رسمية أبجدية أو لغة لكل الحروف من واحدة سلسلة"
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o إلى الصيغة تغيير األوضح من. الشيء بعض مربكة' أو' كلمة : 
 
  " إقليم أو بلد لكل رسمية لغة كل تمثل أبجدية بكل الحروف من واحدة سلسلة"

 
 نطاقات ألسماء بطلب والمتقدم الفنية اللجنة بين األقل على واحد اتصال/واحدة مراسلة ھناك يكون أن ينبغي  - 3

 . المطلوبة الحروف سلسلة رفض قبل البلد لرمز العليا ياتالمستو
 

 :23و 20و 13 الصفحات  
 

o ذلك، فعل قبل قلقھا على بالطلب المتقدم اللجنة تطلع أن المھم من المقترحة، السلسلة الفنية اللجنة رفضت إذا 
 في للجنة، يجوز لك،ذ على وعالوة . للمشكلة مشترك فھم سواء حد على والطالب اللجنة لدى أن من للتأكد
 . لھا حالً تقترح أو المشكلة توضح الطالب من إضافية معلومات على الحصول ھذه، التعرف مرحلة

 
o 23 الصفحة في المھام توزيع مخطط في أيضا ھذا ينعكس أن ينبغي. 

 
  حاسمة نقطة  

 
 اسم لتفويض شرطاً البلد لرمز العليا تالمستويا نطاقات أسماء ومشغل آيكان بين المعقودة االتفاقات تكون أالّ ينبغي  - 4

 .البلد لرمز العليا المستويات نطاقات
 

  البلد لرمز العليا المستويات نطاقات أسماء ومشغل آيكان بين العالقة: 7.1 القسم – 7 الوحدة  
 

o أسماء بروتوكول ذلك في بما اإلنترنت، نطاقات ألسماء التقنية للمعايير االمتثال استمرار ضمان المھم من 
 التقني االمتثال المشغلين على ويجب اإلنترنت، نطاقات بأسماء الخاصة والتوجيھات اإلنترنت نطاقات وعناوين

 . بحتة تقنية نظر وجھة من
  
o ولكن،. آيكان مع إطار اتفاق على التوقيع على البلد لرمز العليا المستويات نطاقات أسماء مشغلي تشجيع يمكن 

 المعلومات لتبادل الموحد األمريكي والنظام العليا المستويات نطاقات بين قدتع التي االتفاقات في كما
 .البلد لرمز العليا المستويات نطاقات اسم لتفويض شرطا تكون وأال طوعية تظل أن ينبغي ،)أسكي(

  
o البلد لرمز العليا المستويات نطاقات اسماء مشغل قرار يوجه قد االتفاق ھذا لمثل نموذج نشر . 
 
o االتفاقات ھذه في الدخول قبل الحكومة دعم على للحصول السعي يينبغ. 

 
  حاسمة نقطة  

 
 .إلزامية المالية المساھمات تكون أن ينبغي ال  - 5
 

 المالية المساھمات: 7.2 القسم – 7 الوحدة  
 

o في التكلفة زحاج إدخال سيتم وھكذا. النامية للبلدان بالنسبة وخاصة عبئا، اإللزامية المالية المساھمات ستكون 
 .اللغة حاجز لحل محاولة

 
o ر أن ينبغي إنمائية أھداف النامية، البلدان في وخاصة الحكومات، لدى�المستويات نطاقات أسماء بإدخال تيس 

 .ذلك المالية االلتزامات تعيق وقد البلد لرمز العليا
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 .الجديدة العامة العليا المستويات نطاقات طبيقاتوت االحالية العليا المستويات نطاقات مع الخالفية القضايا بشأن آراء  - 6
 

 المستويات نطاقات وتطبيقات الحالية العليا المستويات نطاقات مع الخالفية القضايا مناقشة: 7.4 القسم - 7 الوحدة  
  الجديدة العامة العليا

  
o لرمز العليا المستويات اتنطاق ألسماء الجديد االسم سلسلة تتعارض أالّ لضمان العادية اآلليات اتباع ينبغي 

 أن للتدقيق وينبغي . الموجودة العامة العليا المستويات نطاقات أو البلد لرمز العليا المستويات نطاقات مع البلد
 .أخرى لحروف كمنوعات ترد التي الحروف االعتبار في يأخذ

 
o مربكة بطريقة مشابھة أو طابقةم المطلوبة العامة العليا المستويات نطاقات تكون حيث النادرة، الحاالت في 

 العمليات بين المبكر التنسيق طريق عن ذلك اكتشاف يمكن المطلوبة، البلد لرمز العليا المستويات لنطاقات
 لزم إذا الجديدة البلد لرمز العليا المستويات نطاقات أو العامة العليا المستويات نطاقات نشر أو عن واإلعالن

 .األمر
 
o شأن من كان إذا نشرھا ويجوز سرية البلد لرمز العليا المستويات نطاقات أسماء سالسل تكون أن يتوجب ال 

 يوافقوا أن للجميع ينبغي حيث العام لالعتراض ذلك يخضع أالّ ينبغي ولكن األسماء، ھذه عملية يساعد أن ذلك
 تلبي أن كافيا يعتبر أن ينبغي إذ البلد، اسم تمثل المقترحة السلسلة أن على) يعترضوا أالّ األقل على أو(

  : التالية السريع المسار متطلبات السلسلة
 
o السلسلة على البلد لرمز العليا المستويات نطاقات وسجل المحلي والمجتمع الحكومة توافق أن ينبغي. 
 
o التقنية بالمتطلبات السلسلة تفي أن ينبغي. 
 
o  األبجدية/اللغة بمتطلبات السلسلة تفي أن ينبغي. 

  
o له اختصار أو منه جزء أو البلد اسم( المعنى إيفاء بمتطلبات السلسلة تفي أن ينبغي ( 
 
o نطاقات اسم لسلسلة األولوية إعطاء ينبغي قائماً، زال ال التضارب كان إذا أعاله، المذكورة المعايير تلبية بعد 

 .البلد لرمز العليا المستويات
 
 .حروف سالسل من تتشكل جداول ال لغة جداول تستخدم أن السجالت على ينبغي  - 7
 

  اإلنترنت نطاقات أسماء جداول إجراءات: 7.5 قسم - 7 الوحدة  
 

o الحروف جميع رموز الحروف جدول ويشمل . محددة لغة تمثل التي الحروف جميع رموز اللغة جدول يشمل 
 المنوعات ولجد ويتضمن . أكثر أو واحدة لغة لتمثيل تستخدم أن يمكن والتي محددة، أبجدية في المستخدمة
 األبجدية من كانت سواء( اللغات عبر) مربك بشكل المتشابھة( بمنوعاتھا معينة لغة لرموز متقاطعة إشارات
 ).تكن لم أم نفسھا

 
o تنتمي الذي بالقدر مختلفة لغات مع التعامل في فرق البروتوكول مستوى على ھناك يكون ال قد أنه الرغم على 

 تسجل أن ويتوقعون اللغة ويتكلمون اللغة يفھمون المستخدمين فإن ذلك مع نفسھا، األبجدية إلى جميعھا به
 .بلغتھم النطاقات أسماء

 
o أن أي بسجل، سجالً تطبق اللغة قواعد أن حين في السجالت عبر مفروضة بأبجدية الكتابة بشأن القواعد 

 .السجل إلى يعود القرار
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o تستخدم واحدة لغة من أكثر يدعم لسجل ينبغي ذلك، من بدالً . برمته أبجدية جدول السجل يدعم أالّ ينبغي 
 .المدعومة اللغات تمثل لغة جداول/حروف مجموعات اتحاد يدعم أن نفسھا األبجدية

 
o حروف بتسجيل بالسماح وذلك األمنية، المشاكل احتماالت زيادة إلى إال برمته أبجدية جدول دعم يؤدي لن 

 تستخدمھا ال حروف من إرثاً األبجدية جداول تشمل ما وعادة . يةاللغو المجتمعات من أي من مطلوبة ليست
 .معروفة غير ومنوعاتھا خصائصھا تكون لغة أية الراھن الوقت في

 
o اللغة جداول: النطاقات أسماء جداول من مختلفتين فئتين فصل سلطة أرقام اإلنترنت المخصصة على ينبغي 

 .األبجدية وجداول
 
o وجداول األبجدية جداول على تعاونية بصورة العمل على نفسھا اللغة تستخدم تيال المجتمعات تشجيع ينبغي 

 . المنوعات
 

o أخرى لغوية مجتمعات سجالت وحددتھا سبق التي اللغة جداول من االستفادة على السجالت تشجيع ينبغي. 
 
 .العملية تحسين على تساعد أن شأنھا من السنوية المراجعة  - 8
 

  السريع المسار لعملية مقترح تقييم: 7.6 قسم - 7 الوحدة  
 

 أالّ ينبغي ولكن السريع، المسار عملية تحسين على يساعد أن المقترح النحو على سنوية مراجعة إجراء شأن من  
  .الكاملة التطوير عملية إنھاء ذلك يؤخر


