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  مقدمة
ري معلومات للمناقشة أثناء االجتماع الرابع ملنتدى إدارة الغرض من ورقة املعلومات العامة هذه توف -١

وتقدم هذه الورقة نبذة عامة عن مواضيع جدول األعمال وتبين على املناقشات اليت دارت . شبكة اإلنترنت
ونصوص . يف تلك االجتماعاتللمناقشة يف أول ثالثة اجتماعات للمنتدى وعلى األوراق اليت قُدمت 

على  كاملة  موجودةلقات العمل وبيانات اإلئتالف الديناميكي واألوراق اليت قدمتاجللسات وتقارير ح
 وعلى كل شخص يسعى للحصول على صورة أمشل أن يعود إىل تلك املواد ألن ورقة )١(.موقع املنتدى

  فيهاأن تويف املناقشات اليت دارت يف تلك االجتماعات واملواد اليت قُدمتال ميكن املعلومات العامة هذه 
  .حقها
 االجتماع وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية يف الدعوة وقد أعلن جدول أعمال -٢

  :وفيما يلي جدول األعمال. ذوي املصلحةاليت وجهها لكل 
  إدارة موارد شبكة اإلنترنت املهمة؛  ) أ(
 األمن واالنفتاح واخلصوصية؛  ) ب(

  تنوع؛ال والدخول  ) ج(
ملبادئ اليت أعلنها مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع إدارة شبكة اإلنترنت يف ضوء ا  ) د(

  املعلومات؛
  مدى استصواب استمرار املنتدى؛: استعراض ما هو قائم وحتديد الطريق إىل املستقبل  )ه(
  .تأثري الشبكات االجتماعية: القضايا الناشئة  ) و(

  إجياد فرص للجميع: إدارة شبكة اإلنترنت  -أوالً
، ميثل تقدماً إذا نظر إليه "إجياد فرص للجميع: ة شبكة اإلنترنتإدار"موضوع هذا االجتماع  -٣

 و ٢٠٠٦عاما " (إدارة شبكة اإلنترنت من أجل التنمية"نتدى السابقة، املباملقارنة مبواضيع اجتماعات 
ربط هذه املواضيع اليت نوقشت سابقاً وقد جرى ). ٢٠٠٨عام " (شبكة اإلنترنت للجميع"و ) ٢٠٠٧
 من استنبطا قدو. بني مجيع املواضيع وهلما أولوية ، ومها موضوعان مشتركان وبناء القدرات التنميةمبوضوعي

، بشكل أو آخر، مجيع املناقشات اليت دارت يف منتدى اًحفز ومؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات
  .إدارة شبكة اإلنترنت حىت اآلن

 ينبغي أن يكون له توجه حنو تنمية ه مؤداه أنمساد فهم عا، منذ إنشاء منتدى إدارة اإلنترنتو -٤
وقد ركزت املناقشات .  موضوعاً ذا أولوية مشتركاً بني مجيع املواضيعشاملة تتضمن بناء القدرات بوصفه

املتعلقة ببناء القدرة يف جمال التنمية على أمهية تعزيز قدرة ومعرفة مجيع ذوي املصلحة ليشاركوا يف عمليات 
  .ترنتإدارة شبكة اإلن

                                                
  .http://www.intgovforum.org/cms/index.php/contributionsوقع عنوان امل  )١(

http://www.intgovforum.org/cms/index.php/contributions
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 لباليني  إىل الشبكةالدخول توفري وقد عنت التنمية يف إطار إدارة شبكة اإلنترنت أكثر من جمرد -٥
 مهم حمتوى هؤالء الناس بلغام وإىل دخولفقد عنت توفري .  الذين ال يستطيعون حالياً استخدامهاالناس

وقني واحملرومني ألسباب أخرى، مثل وقد نوقشت التنمية أيضاً بوصفها مهمة جداً للمع. لثقافام املتنوعة
األقليات وكبار السن، بوصفها أداة تضمن أن توفر شركة اإلنترنت خدمات تؤدي إىل حتسني حيام 

ظر إىل شبكة اإلنترنت على أا منرب حلوار أوسع وقد ن. ام على حنو أفضليوتساعدهم على االستمتاع حب
 ىومن بني االعتبارات اهلامة اليت جر.  االجتماعيرابطدل والتيهدف إىل تشجيع التسامح والتعاون املتبا

التركيز عليها بصورة متكررة أمهية استخدام مبادئ تصميم عاملية يف تصميم التطبيقات يف املستقبل لتكون 
 .سبب آخرلقابلة لالستخدام من قبل املعوقني أو احملرومني 

ة اإلنترنت السابقة وجود عالقة بني التنمية وقد الحظ املشاركون يف اجتماعات منتدى إدارة شبك -٦
 املتعلقة بتوسيع البىن التحتية لشبكة اإلنترنت ،فلقرارات صانعي القرار. إدارة شبكة اإلنترنتواملستدامة 

على يؤثر بدوره وهذا  تأثري طويل األجل على البيئة، اإلنترنت، خدمة احملرومني منلتصل إىل باليني الناس 
وقد أجريت مناقشات حمددة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري . لتحتية يف حد ذاااستدامة البىن ا

الضارة بالبيئة قارنت التأثري الضار لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على البيئة باإلسهام الذي ميكن 
خالل، على سبيل املثال، رصد أن تقدمه هذه الصناعة لتخفيف التأثري الضار لصناعات أخرى على البيئة من 

 الطلب على إىل ختفيض تغيريات سلوكية واقتصادية دف إحداثوقياس وتتبع تغري املناخ والتمكني من 
وقد أشري يف هذه املناقشات إىل إعالن طوكيو، الذي يتضمن توصيات بشأن التنمية، . الكربون يف الصناعة

 :من بينها

ملعلومات واالتصاالت على البيئة بتخفيض استهالك هذه ختفيف التأثري الضار لتكنولوجيا ا  ) أ(
  ؛اخلادومالصناعة من الطاقة الكهربائية ومكافحة الربيد اإللكتروين املتطفل الذي يستخدم قدراً كبرياً من سعة 

ختفيف األثر الضار بالبيئة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لقياس ورصد   ) ب(
  وتشجيع ممارسات أعمال جتارية جديدة وحمسنة؛ة املفعولالسارياالمتثال لالتفاقات 

حتقيق هدف ختفيف حتديات تغري املناخ بالتمكني من تبادل املعلومات كوضع خريطة   ) ج(
ىل السوق لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة والتمكني من اختاذ إجراء يف إ تستندهج طريق للتغيري ووضع ن

  .وقت مبكر
تماع احلايل، برزت الشواغل العاملية املتعلقة بقضايا االقتصاد والبيئة ومع اقتراب موعد عقد االج -٧

وقال مشاركون عديدون يتعني أن تؤدي شبكة اإلنترنت وتكنولوجيا املعلومات . العاملية ومشاكل الطاقة
  .واالتصاالت دوراً رئيسياً يف حل هذه املشاكل العاملية

  إدارة موارد شبكة اإلنترنت املهمة  -ثانياً 
  نظرة عامة  -ألف 

ألول مرة يف االجتماع الثاين ملنتدى إدارة شبكة " موارد شبكة اإلنترنت املهمة"أدخل موضوع  -٨
وقد جرى تناول هذا املوضوع أيضاً يف . ٢٠٠٧اإلنترنت، املعقود يف ريو دي جانريو، يف الربازيل، يف عام 

وال يوجد تعريف متفق عليه عاملياً ملوضوع . ٢٠٠٨االجتماع الثالث املعقود يف حيدر أباد، يف اهلند، يف عام 
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 الفريق العامل املعين بإدارة ٢٠٠٥وقد أدخله يف املناقشة الدولية يف عام ". موارد شبكة اإلنترنت املهمة"
تعلق مبوارد ي  عامةالوصف التايل ال سياسة)) أ (١٣أنظر الفقرة (شبكة اإلنترنت، الذي أورد يف تقريره 

  :  املهمةشبكة اإلنترنت
 املهمة، مبا يف ذلك نظام أمساء النطاقات ها وإدارة موارد لشبكة اإلنترنتقضايا تتعلق بالبىن التحتية

 تدار ،وعناوين بروتوكول اإلنترنت وإدارة شبكة اخلادوم الرئيسي واملعايري الفنية وربط شبكات
 ة لالتصاالت، مبا يف ذلكبعض واالتصال بشبكة اإلنترنت والبىن التحتيب بعضها ،بصورة منفصلة

  .، وكذلك استخدام أكثر من لغةاملتالقيةالتكنولوجيا التكنولوجيا املبتكرة و
  :، إىل موارد اإلنترنت املهمة كما يلي٥٨وأشار برنامج عمل تونس، يف الفقرة  -٩

. ندرك أن إدارة شبكة اإلنترنت تشتمل على أكثر من جمرد إعطاء أمساء وعناوين لشبكة اإلنترنت
شمل أيضاً قضايا سياسة عامة مهمة أخرى، من بينها موارد شبكة اإلنترنت املهمة وأمن تا إ

  .الشبكة وسالمتها، وجوانب التطوير وقضايا تتعلق باستخدام الشبكة
وكثرياً ما أشارت املناقشات يف تلك االجتماعات إىل مبادئ جنيف وبرنامج عمل تونس املتعلقني  -١٠

اإلدارة الدولية لشبكة اإلنترنت ينبغي أن تكون متعددة األطراف " سيما فكرة أن بإدارة شبكة اإلنترنت، ال
وشفافة ودميقراطية، وتشارك فيها احلكومات والقطاع اخلاص واتمع املدين واملنظمات الدولية مشاركة 

امة هذه حتت  الذي تتناوله ورقة املعلومات العد جدول األعمال وهذا املوضوع أيضاً جزء من بنو)٢(".تامة
  ". اليت أعلنها مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلوماتئإدارة شبكة اإلنترنت يف ضوء املباد"عنوان 
 وتوسعت حبيث مشلت موضوع  عديدةوقد غطت مناقشة موارد شبكة اإلنترنت املهمة مواضيع -١١

نترنت اآلخرين، الدخول على  وموضوعي منتدى إدارة شبكة اإل املشترك بني مجيع املواضيع،بناء القدرة
وقيل إن مجيع .  شبكة اإلنترنت واحلاجة األساسية للطاقة الكهربائيةحتويالتالشبكة وأمنها، باإلضافة إىل 

إال أن التركيز األساسي ال يزال . هذه املواضيع مهمة لتطوير شبكة اإلنترنت يف انتشارها ومنوها املستمرين
ن بروتوكول اإلنترنت وشركة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام ينصب على أمساء النطاقات وعناوي

 .املخصصة، بوصفها املنظمة املسؤولة عن إدارا

وقال البعض إن هذه الشركة ينبغي أن توضع حتت إشراف حكومي دويل، بدالً من أن تكون حتت  -١٢
نة وأا تعمل جيداً حتت وأشار البعض إىل أن شبكة اإلنترنت تطورت بأمان ومرو.  واحدة حكومةإشراف

 .هيكل اإلدارة احلايل، ونصحوا بعدم إدخال أي نظام إدارة حكومي دويل بصورة مفاجئة

سنني إىل تقاسم موارد شبكة اإلنترنت بصورة عادلة، الودعت املناقشات اليت دارت على مدى  -١٣
لسماح على حنو واجب  للجميع وضمان استمرار عمل شبكة اإلنترنت بأمان مع ا منهاوتيسري االستفادة

 .باستخدام عدة لغات

                                                
  . من برنامج عمل تونس٢٩ من مبادئ إعالن جنيف والفقرة ٤٨أنظر الفقرة   )٢(
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وتناولت املناقشات بشأن موارد شبكة اإلنترنت يف اجتماعات منتدى إدارة شبكة اإلنترنت  -١٤
 :املواضيع التالية، من بني مواضيع أخرى

  إدارة اخلوادم الرئيسية؛  ) أ(
 املعايري؛  ) ب(

  نقاط الربط؛  ) ج(
   والتكنولوجيا االبتكارية؛القيةالبىن التحتية لالتصاالت، مبا يف ذلك التكنولوجيا املت  ) د(
  فات الرقمية لألشياء؛عراملُ  )ه(
  ترقيم اإللكتروين؛ال  ) و(
  نطاق التردد الالسلكي والعمود الفقري ومقدمو خدمات اإلنترنت؛  ) ز(
  أنشطة اإلدارة اإلقليمية، مثل سجالت اإلنترنت اإلقليمية؛  ) ح(
  . عدة لغات استخدامالتحول إىل  ) ط(

   لربوتوكول اإلنترنت إىل النسخة السادسةالتحول من النسخة الرابعة  -باء 
إثارة موضوع نفاد عناوين النسخة الرابعة من يف اجتماعات منتدى إدارة شبكة اإلنترنت تكررت  -١٥

وتفيد التوقعات بأن عناوين النسخة الرابعة من . بروتوكول شبكة اإلنترنت غري املخصصة يف اية املطاف
 حوضومع أنه أُ. ٢٠١١سب معدالت االسترتاف احلالية، يف عام ، حدبروتوكول اإلنترنت ميكن أن تستنف

ىل أمهية اجلهود اليت تبذل ليشري إ توقف شبكة اإلنترنت عن العمل، فإنه استخدم يؤدي إىلأن هذا لن 
 بني الشبكات إمكانية التشغيل املتبادل الكامل النسخة السادسة من بروتوكول اإلنترنت وضرورة لتشغيل

واقترح . لنسخة الرابعة والشبكات اليت تستخدم النسخة السادسة من عناوين الربوتوكولاليت تستخدم ا
البعض اعتماد سياسات تشجع االتصال بني مجيع مقدمي خدمات اإلنترنت باستخدام النسخة السادسة من 

ا وأعرب آخرون عن رأي مفاده أن ال حاجة لفرض مواعيد حمددة الستباق م. وكول شبكة اإلنترنتتبرو
ولوحظ أيضاً وجود . فرض نشر النسخة السادسة من بروتوكول شبكة اإلنترنتيهو حمتم، ألن السوق 

املسؤولية مشتركة، ف. حاجة كبرية إلشراك القطاعني اخلاص والعام وإشراك اتمع املدين يف العملية
 إىل  اإلنترنتروتوكولوتستدعي الترويج هلا والتمكني من التحول بسالسة من هيمنة النسخة الرابعة من ب

  .منة النسخة السادسةيه
ويتعني إبراز النسخة . وقد ساد شعور بوجود حاجة لتوعية اجلمهور وتثقيفه، باإلضافة إىل التدريب -١٦

وقيل أيضاً . السادسة من بروتوكول اإلنترنت بوصفه جزءاً من جداول األعمال الوطنية بالنسبة جلميع البلدان
اً لو أن دراسات احلالة أتيحت ونشرت، كجزء من عملية التثقيف، على موقع إنه سيكون مفيداً ومساعد
 .منتدى إدارة شبكة اإلنترنت

وقد نظر إىل النسخة السادسة من بروتوكول اإلنترنت على أا استمرار للنسخة الرابعة مع عناوين  -١٧
ونظراً لعدم توافق . ت الفنيةلتأثري الذي سيحدثه التحول يف العملياامناقشة إال أنه جرت أيضاً . إضافية

ج يعتمد على بروتوكول اإلنترنت؛ وقد كانت معدات النسخة السادسة من النسختني، سيتأثر كل منت
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بروتوكول اإلنترنت معروضة يف األسواق وكان البائعون يقدمون الدعم وحيولون التطبيقات إىل النسخة 
 الرابعة والسادسة  بروتوكول اإلنترنتخيتنسب تعملوقد جرى إيضاح أن استخدام برامج . السادسة

والتركيز على البلدان النامية اليت تبادر إىل الترويج الستخدام عناوين النسخة السادسة من بروتوكوالت 
 . نتيجة حملدودية عناوين النسخة الرابعة املتوفرةارنت كانتاإلن

وتوكول اإلنترنت كانت ومع أن املنتجات اجلاهزة للعمل على أساس النسخة السادسة من بر -١٨
 التحديات  منوعزي ذلك لعدد. متوفرة للتوزيع، فإن املشغلني كانوا بطيئني يف التحول إىل النسخة السادسة

ملشغلي اإلنترنت للتحول إىل النسخة السادسة من ح  جتاري واضحافزاليت واجهوها، مثل عدم وجود 
كذلك و.  دون إيرادات مقابلة صيغة العناوين اجلديدةتحول إىللل املصاحبةتكاليف والبروتوكول اإلنترنت، 

ال يوجد دعم كاف من جانب تصوروا أنه  ني املشغلاالعتقاد أند طلب مسبق من قبل الزبائن وو وجعدم
. إال أن املشغلني كانوا قد ابتدأو يدركون أنه حان الوقت للتحول وكانوا يقومون بذلك تدرجيياً. الباعة

يا األجهزة والربامج املوجودة يف املعدات اليت لدى الزبائن ومعدات الزبائن وستنشأ حاجة حلل قضا
 .والتكاليف املرتبطة بالتحول واألجهزة والربامج والتدريب، باإلضافة إىل تكاليف اليد العاملة

. يف هذه البيئة الناشئة، ساد شعور بأن دور سجالت اإلنترنت اإلقليمية رمبا يكون يف مرحلة تغري -١٩
باستعراض النسخة الرابعة من بروتوكول اإلنترنت قيام سجالت اإلنترنت اإلقليمية شح عناوين ضي وسيقت
، والتحكم ااستعادة العناوين غري املستخدمة و لتحويل عناوين بروتوكول اإلنترنت عامة سياسات وتطوير

دة وإدارا، وأسلوب التعامل عناوين النسخة السادسة من بروتوكول اإلنترنت اجلديل توفري األمنوالتأكد من 
ونوقش أيضاً أسلوب التعامل مع عناوين النسخة الرابعة العديدة غري . مع ظهور أسواق ثانوية حمتملة

وقد أيد البعض إنشاء سوق قانونية هلذه العناوين، مما مينع بيعها يف السوق السوداء أو . املفقودةاملستخدمة و
  . السوق املوازية نتيجة حملدوديتها

 النسختني الرابعة والسادسة من بروتوكول اإلنترنت معاً ه سيتعني وجود املؤكد أن منورؤي أن -٢٠
ملدة طويلة يف املستقبل وأن النسخة السادسة، على الرغم من أمهيتها، سيجري اعتمادها فقط عندما تقرر 

  .الصناعة أن حمركات التشغيل الالزمة متوفرة
   أرقام اإلنترنت املخصصة، ودور احلكوماتهيئةد اتفاق املشروع املشترك، وعق  -جيم 

على مدى السنني، دار نقاش بشأن مستقبل شركة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام املخصصة يف  -٢١
ومع انتهاء .  ووزارة التجارة يف الواليات املتحدة األمريكيةالشركةسياق مناقشة اتفاق املشروع املشترك بني 

، يشكل هذا االجتماع فرصة جيدة التوقيت الستعراض ٢٠٠٩سبتمرب / أيلولسريان مفعول االتفاق يف
  .احلالة
وعلى مدى السنني، قال عدد من املتكلمني يتعني أن تتخلى حكومة الواليات املتحدة عن دورها  -٢٢

 إال أنه.  هذا االتفاقجتديد أنه ال ينبغي واوبصورة عامة، رأ. الريادي يف اإلشراف على نظام اسم النطاق
واقترح أن بوسع منتدى إدارة شبكة . عرب عن آراء مفادها أنه ينبغي إدخال أسلوب مساءلة ما كبديلأُ

 . جماالً ملواصلة تطوير هذه اآلراءاإلنترنت أن يوفر
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ومن بني املواضيع اليت نوقشت يف اجتماعات منتدى إدارة شبكة اإلنترنت السابقة طبيعة العمليات  -٢٣
لألمساء واألرقام املخصصة اليت تعمل من القاعدة إىل القمة، ومتطلبات إجراء الضرورية لشركة اإلنترنت 

وغطت آراء أخرى العالقة بني احلكومات وشركة اإلنترنت لألمساء . استعراض خارجي هلا بصورة منتظمة
 كان من املناسب أن تقوم اللجنة االستشارية للحكومات بدور استشاري فقط  إذاواألرقام املخصصة، وما

ها صالحيات أوسع من حيث السياسة العامة الدولية، مثل اإلشراف أو ءترتب عليه إعطايباملقارنة مع دور 
وقال البعض إن مشاركة احلكومات يف اللجنة االستشارية للحكومات إحدى أهم مسات شركة . االستعراض

نة االستشارية للحكومات، اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة، ومن جهة أخرى، فإن النموذج احلايل للج
 .بوصفها جزءاً من شركة اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة، منوذج غري مستقر

   إدارة موارد اإلنترنت املهمةتدويل  -دال 
نوقش موضوع تدويل إدارة موارد شبكة اإلنترنت املهمة مراراً وتكراراً أثناء اجتماعات منتدى  -٢٤

  .واقفوامل آلراءتنوعت اكة اإلنترنت، حيث بإدارة ش
 هيئة دولية تديرهدارة موارد شبكة اإلنترنت املهمة إل ومن بني احلجج اليت سيقت مراراً ضد نظامٍ -٢٥

 ضرورية إلدارة ، وهذه مسألةسرعةبذ القرارات اختا تكون قادرة على لنتقودها احلكومات أن الشبكة 
 ختضع للتنظيم إىل حد كبري واليت أتاحت وأعلن بعض املتكلمني عن دعمهم للبيئة اليت ال. شبكة اإلنترنت

 تسودهاللشبكة أن تنمو، مشريين إىل أن الشبكة متكنت من االزدهار يف بيئات سوقية متنوعة تنوعاً كبرياً 
 .نافسة، ولذلك، ينبغي أن تظل غري خاضعة لتنظيم مركزياملظروف 

نت لألمساء واألرقام ويف حني أن بعض املشاركني أيدوا بصورة عامة استقالل شركة اإلنتر -٢٦
أن متارس بدوراً أكرب وأن يسمح هلا احلكومات ينبغي أن تلعب قال آخرون املخصصة عن احلكومات، 

ويف هذا اال، جرت متابعة .  على قدم املساواة يف صنع السياسة العامة على صعيد عاملييدورها السياد
العتراف بالشركة ا ت النظر الداعية إىلوجهاإصالحات شركة اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة و

 .واستقالهلا عن أية حكومة، بوصفها هيئة دولية

  يكون من ذوي املصلحة املتعددينندم اقتراح بأن ينشئ األمني العام فريق عمل خاص مكووقُ -٢٧
شة حتويل  الفريق مناق هذاوسيتضمن عمل.  مبوارد اإلنترنت املهمة يف إطار منتدى إدارة شبكة اإلنترنتاًمعني

 .إدارة شبكة اإلنترنت تدرجيياً إىل سلطة اتمع الدويل

 على توزيع وإدارة األرقام ، اليت من خالل سياستها جتري السيطرةعمليةالووصف خمتلف املتكلمني  -٢٨
 بأا تطورت من خالل عملية مفتوحة من القاعدة إىل القمة يشارك ،يف إطار سجالت اإلنترنت اإلقليمية

وينظر إليها على أا عملية تنظيم ذايت ميكن أن تكون مثالً حيتذى لعمليات اإلدارة .  اإلنترنت كلهفيها جمتمع
 .األخرى

  للتنمية  اجلديدة وأمساء النطاقات املُدولةعناوين اإلنترنت الوطنيةأمهية   -هاء 
ة اإلنترنت يف يف حني أن أمساء النطاقات املدولة نوقشت كثرياً أثناء اجتماعات منتدى إدارة شبك -٢٩

سياق تنوع مأهداف التنمية املتعددة اللغات املتمثلة يف تضييق الفجوة تحقيق ن وبوصفها شرطاً مسبقاً لكِّم
 سوى قدر قليل من املناقشة ٢٠١٠الرقمية، فإن شركة اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة مل جتر يف عام 
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وستتضمن هذه املناقشة كثرياً من املواضيع والشواغل . قريباً اجلديدة اليت ستطلق لعناوين اإلنترنت الوطنية
  . بالنسبة للتنميةهعنيي س الذيصعيد دويل املتعلقة بفتح جمال األمساء املتوقع وما اليت نوقشت على

 :واضيع يف هذا االامل  أبرزومن بني -٣٠

  استقرار شبكة اإلنترنت وأمنها مع تزايد عدد األمساء؛  ) أ(
 ؛التجاريةت محاية حقوق العالما  ) ب(

  خماطر زيادة استخدامات اإلنترنت استخداماً سيئاً؛  ) ج(
 العامة وأدوار كل منهما، عناوين اإلنترنت الوطنيةواملنافسة بني أمساء النطاقات املدولة   ) د(

  .لعناوين اإلنترنت الوطنيةمساء النطاقات املدولة والرمز القطري أو
  التعاون املعزز  -واو

عرب عن آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي دارة شبكة اإلنترنت أُأثناء أول اجتماعني ملنتدى إ -٣١
فبينما شعر البعض أن املوضوع ال . كما هو معرف يف جدول أعمال تونس" التعاون املعزز"مناقشة مفهوم 

وتناولت املناقشات . يدخل يف إطار صالحية منتدى إدارة شبكة اإلنترنت، قال آخرون إنه مسؤولية أساسية
  .ون املعزز ألول مرة يف االجتماع الثالث ملنتدى إدارة شبكة اإلنترنتالتعا
ومن بني األمثلة . وأبرز مجيع املتكلمني جوانب تبني التأثري اإلجيايب للمناقشات على التعاون املعزز -٣٢

 يف ةاليت قدمت إجراءات مكافحة صور اإلساءة لألطفال يف الربازيل، واملشاركة املوسعة لذوي املصلح
، والتحسينات اليت ٢٠٠٨جتماع الوزاري ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، املعقود عام اال

 . ذوي الصلةةأدخلت على طريقة تفاعل سجالت عناوين بروتوكوالت اإلنترنت مع ذوي املصلح

ومتخض االجتماع الثالث عن فهم أوسع لدى املشاركني ملختلف مواقف ذوي املصلحة من  -٣٣
ر شعتللمناقشة ال بيئة وارتؤي أن ملنتدى إدارة شبكة اإلنترنت دوراً قيماً بوصفه . ضيع اليت نوقشتاملوا

باخلطر، حيث ميكن للمشاركني أن يتكلموا وأن يتبادلوا اخلربات العملية من خمتلف وجهات النظر والتحرك 
لة سلسلة البيانات غري املتصلة إىل إىل النقطة اليت يستمع فيها الناس بعضهم لبعض، حمققني تقدماً من مرح

 .مرحلة الدخول يف حمادثة

ورأى .  حد ذاته مثاالً على التعاون املعزز يفواعترب بعض املتكلمني منتدى إدارة شبكة اإلنترنت -٣٤
البعض أن املفهوم يتعلق بتقريب خمتلف وجهات نظر ذوي املصلحة ضمن احلدود التقليدية، بينما قال 

والحظ أحد املتكلمني أن جدول أعمال تونس أشار إىل أن . حقيق أهداف التنميةنه يتعلق بتإآخرون 
ملساعدة يف التوصل إىل اتفاق ان أيضاً أن وواقترح املتكلم. التعاون املعزز ال يعين إنشاء مؤسسات جديدة

 . مهمة ميكن أن تناط مبنتدى إدارة شبكة اإلنترنتحول معىن التعاون املعزز

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة كتبت إىل املنظمات ومسع املشاركون أن -٣٥
 هذه املنظمات من بني و.ذات الصلة تطلب منها أن توفر تقارير أداء سنوية، عمالً جبدول أعمال تونس

العاملية للملكية املنظمة و، )اليونسكو (والعلم والثقافةاالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة األمم املتحدة للتربية 
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الفكرية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وجملس أوروبا، وشركة اإلنترنت لألمساء واألرقام 
 .املخصصة، ومجعية اإلنترنت، ومنظمة املوارد الرقمية، واحتاد الشبكة العاملية

ى أربعة جماالت رئيسية، ت عنها هذه املنظمات أن التركيز منصب علغأظهرت املعلومات اليت أبلو -٣٦
 :هي

 احلوار بني ذوي تيسري" التعاون املعزز"، يعين مصطلح بالنسبة ملعظم املنظمات املعنية  ) أ(
  مصلحة متعددين واإلسهام يف هذا احلوار؛

اخلربات إىل بناء توافق اآلراء والغرض من هذا التعاون، الذي يتراوح من تقاسم املعلومات   ) ب(
 ة التقنية وتوفري بناء القدرة؛وتدبري األموال لنقل املعرف

 كانت متمشية إىل ، وقداملواضيع اليت ركزت عليها الترتيبات اليت غطتها املنظمات املُبلّغة  ) ج(
  حد كبري مع املواضيع اليت نوقشت يف منتدى إدارة شبكة اإلنترنت؛

ركاء ترتيبات التعاون اليت متت بني املنظمات ومزيد من الترتيبات اليت جيري إعدادها مع ش  ) د(
  .آخرين

وأشار أحد املتكلمني إىل ما يطلق ". التعاون املعزز"عىن املصطلح مل خمتلف املتكلمني فهمهم حأوضو -٣٧
ن خمتلف ذوي املصلحة من مناقشة جمموعة قضايا صعبة بأساليب مقبولة الذي مكّ" الغموض اإلبداعي"عليه 

 ٦٩الواردة يف الفقرة "  قدم املساواةاحلكومات، على" على أن عبارة  آخروشدد مشارك. على حنو متبادل
يعين عملية تشارك فيها " التعاون املعزز"من جدول أعمال تونس، تعين أا تدعم الرأي القائل إن 

ذوي " من جدول أعمال تونس تشري إىل مشاركة ٧١ أن الفقرة ورداً على ذلك، رأى البعض. وماتكاحل
 املوقف املتمثل يف أن جمتمع املعلومات مل ت الفقرة دعمومن هذا املنظور، فإن". املصلحة كل حسب دوره

  .ينشئ أية جماالت والية جديدة للمنظمات املوجودة
 من "التعاون املعزز"ينبغي أن يتم اليت  ةاملنظمحول  قدر مساوٍ من عدم اليقني بني املتكلمني وساد -٣٨
 .وم آخذ يف التبلورمفهفهوم امل  هذانه ينبغي أن يفهم أنإ أحد املتكلمني قالو. خالهلا

  األمن واالنفتاح واخلصوصية  -ثالثاً
  نظرة عامة  -ألف 

  :يتضمن جدول أعمال االجتماع احلايل املواضيع التالية -٣٩
  احترام اخلصوصية بوصفها ميزة للعمل التجاري؛  ) أ(
  وتسريب املعلومات؛الشخصية واالحتيال يف اهلوية انتحال  ) ب(

  ؛اجليل الثاين من الشبكة العاملية  ) ج(
   االجتماعيةالشبكات  ) د(
  ، مثالً، حتكم اجلهة ببياناا واالحتفاظ ذه البيانات؛حوسبة السحاب واخلصوصية  )ه(
  املنظور الثقايف والفين املتعلق بتنظيم حمتويات الشبكة العنكبوتية غري املشروعة؛  ) و(
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  مناذج القواعد التنظيمية حلماية اخلصوصية؛  ) ز(
  ضمان أن يكون تصميم اإلنترنت مفتوحاً؛  ) ح(
  الشبكة؛حيادية   ) ط(
  اُألطر اليت متكن من حتقيق احلرية؛  ) ي(
   اإلنترنت شبكةاجلوانب األخالقية يف استخدام  ) ك(

نشأت املناقشات بشأن املواضيع املتعلقة باألمن واالنفتاح واخلصوصية منذ أول اجتماع ملنتدى  -٤٠
ه يف جلستني ويف أول سنتني، مت تناول جمموعة املواضيع هذ. ٢٠٠٦إدارة شبكة اإلنترنت، املعقود يف عام 

ويف االجتماع الثالث ملنتدى إدارة شبكة اإلنترنت، . رئيسيتني، إحدامها عن األمن واألخرى عن االنفتاح
  :تني املواضيع التاليموعيت، مع التركيز على جم"تعزيز أمن احلاسوب والثقة"ظهر املوضوع حتت عنوان 

  أبعاد أمن وجرائم احلاسوب؛  ) أ(
 احتعزيز األمن واخلصوصية واالنفت  ) ب(

أدت املناقشات أثناء السنوات السابقة وإدراك وجود عالقة قوية بني هذه املواضيع إىل وضع صيغة  -٤١
وابتدأ النقاش مبحاولة إجياد توازن بني األمن واالنفتاح . تربط اآلن بني األمن واالنفتاح واخلصوصية

غي أن يعزز أحدها اآلخر،  تتمثل يف أن هذه الشواغل ينب، تكرر اإلعراب عنها،واخلصوصية مع وجهة نظر
  .وأنه ال يوجد حل يصلح جلميع احلاالت

٤٢- ظر إىل التحدي على أنه يتمثل يف أسلوب حتويل جماالت التوتر أو الرتاع إىل ويف هذا احلوار، ن
وأظهرت احلوارات السابقة .  صحيحبأسلوبجماالت تالق ليتسىن حل قضايا األمن واالنفتاح واخلصوصية 

 . أمهيتهايرقى إىل مستوىات طابع معقد أن هذه القضايا ذ

 وتعلقت بعض املناقشات بالصعوبات اليت واجهتها بلدان ومنظمات عديدة يف الوفاء بالتزاماا -٤٣
محاية اتمع من و بني محاية احلريات عندما أرادت أن توازن )٣(إلعالن العاملي حلقوق اإلنسانا مبوجب

 إحساس واضح بأنه يف وساد. رهاب والولع اجلنسي باألطفالإساءة استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض اإل
 .بدعمهاحني أن احلقوق اليت حددها اإلعالن قد يكون من الصعب حتقيقها، فإن مجيع البلدان ملزمة 

 جرائم احلاسوب وأمن احلاسوب  معاجلةمؤداه أن املناقشات ظهور توافق يف اآلراء بينتو -٤٤
وكانت توجد حاجة ملزيد من املعلومات عن . كة جلميع ذوي املصلحةواخلصوصية واالنفتاح مسؤولية مشتر

  .اجلهة اليت ميكن أن تلجأ إليها ضحايا جرائم احلاسوب لالنتصاف
كة ب حلول يف اجتماعات منتدى إدارة شالتوصل إىل إمكانية شيء من الشك حول ومع وجود -٤٥

وأشري إىل . همان توفر قدراً كبرياً من التف املنتدى ميكن أمناقشاتاإلنترنت، بدى أنه يوجد شعور عام بأن 

                                                
ال جيوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه ١٢تنص املادة   )٣(

ولكل شخص حق يف أن حيميه القانون من مثل . مسكنه أو مراسالته، وال حلمالت متس شرفه ومسعتهأو يف شؤون أسرته أو 
  ."ذلك التدخل أو تلك احلمالت
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وبتقدم املناقشة، ظهرت حاجة إلشراك .  املشاركني يف هذا اال مل يكونوا جزءاً من احلوارةأن ذوي املصلح
ب واتمعات واألطراف املعنية يف املناقشة إلثراء احلوار واملساعدة على فهم تأثريات بعض تدابري أمن احلاس

وساد شعور بأنه مهما كان الطريق إىل املستقبل فإن . خريناآلستخدمني املنظر فيها على الذي جيري ال
التوصل إليه يتعني أن يتم من خالل التعاون واحلوار والشراكة بني ذوي املصلحة العديدين بروح من تشاطر 

ة مشاركة كاملة وأن ويف هذا السياق، قيل إن من الضروري متكني البلدان النامية من املشارك. املسؤوليات
وساد شعور أيضاً بأن املناقشة نضجت إىل حد كاف . تعرض احتياجاا وشواغلها والتحديات اليت تواجهها

يف هذا اال يتيح إجياد بيئة مشتركة ميكن جلميع ذوي املصلحة أن يبنوا من خالهلا الثقة فيما بينهم وأن 
 .يعملوا معاً

  األمن  -باء 
وأا .  حساسة وتتفاوت من بلد إىل آخر املسألةناقشات بشأن األمن أن هذه يف املجرى التسليم -٤٦

ومن .  هلاموضوع متعدد اجلوانب يشارك فيه ذو مصلحة متعددون وأن التعاون عنصر ضروري إلجياد حل
وقدم عدة متكلمني " . األمن"العناصر األساسية عدم وجود اتفاق واسع النطاق بشأن تعريف واحد ملصطلح 

يفام اخلاصة م؛ كان من بينها األمن الوطين، وأمن األعمال التجارية وأمن املستخدمني، وأمن الشبكة، تعر
وجرى التشديد على ضرورة منع االنتهاكات األمنية وإجياد حلول بسرعة بعد حدوث . وموثوقية الشبكة

من بني العناصر الرئيسية اليت كما أن قدرة الشبكات على استعادة وضعها الطبيعي وأمنها كانا . االنتهاك
  .ذكرت

 مبدى ما حققته شبكة اإلنترنت من منو ومدى األمهية اليت اكتسبتها بالنسبة وبدأت املناقشة بتذكريٍ -٤٧
نيت للحكومات والتجارة واالقتصاد بصورة عامة، وللمجتمع املدين والباحثني، وأُشري إىل أن اإلنترنت ب

.  جعل الشبكة عرضة لالنتهاك أيضاًَإال أنه هذا يف حد ذاته جيد،  أن، ويف حنيأصالً لالنفتاح ال لألمن
ولوحظ بقلق كبري أن الذين يستخدمون الشبكة استخدامات سيئة مسببني مشاكل أمن غالباً ما يكونون 

ن أكثر تقدماً تكنولوجياً من وفغالباً ما يكون. متفوقني تقنياً على مستخدمي الشبكة واملسؤولني عن صيانتها
 .الذين يشاركون يف حل املشاكل، ال سيما يف البلدان ذات االقتصادات النامية

فقد قيل إنه توجد حاجة . ومن املسائل الرئيسية اليت نوقشت محاية األطفال على شبكة اإلنترنت -٤٨
وأثارت ". حمتوى ضار"و " أذى"و " طفل"ملزيد من احلوار الدقيق حول املقصود من مصطلحات مثل 

 .ضاً اخلالف بني حرية التعبري اجلنسي على شبكة اإلنترنت واحلاجة حلماية األطفالاملناقشة أي

كما . ولوحظ أن معظم اجلرائم اليت كانت تقع خارج الشبكة انتقلت اآلن إىل الشبكة مباشرة -٤٩
.  أشكال جديدة من اجلرمية أيضاً خاصة بالشبكة، مثل التسلل إىل الشبكة أو االنتحاللوحظ وجود
ة إىل ذلك، وقعت هجمات على البىن التحتية املهمة يف البلدان، مثل هجمات حجب اخلدمة وباإلضاف
كرت يف هذا السياق أيضاً اهلجمات على نظم التحكم يف شبكات الصرف الصحي ونظم وذُ. املوزع

ن خالل  م متت أي جمتمعيف اجلرمية واإلجرام  معاجلةوكان مقبول بصورة عامة أن. التحكم يف املالحة اجلوية
سلطات إنفاذ القانون، ولكنه لوحظ أيضاً أن طبيعة اإلنترنت اليت ال حدود هلا جعلت إنفاذ القانون أكثر 

ففي حني أن مرتكيب اجلرائم يف عامل غري اإلنترنت يكونون من املنطقة احمللية اليت ارتكبت فيها . صعوبة
ولذلك فإن إنفاذ القانون واجه . على اإلنترنتاجلرمية، فإن احلال ليس كذلك يف حالة اجلرائم اليت ترتكب 
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إضافة إىل ذلك كان تكيف التشريعات بطيئاً بصورة عامة مقارنة . مشاكل الوالية القضائية واحلدود اجلغرافية
 .بالبيئة التكنولوجية اليت تتغري بسرعة

ى نطاق وجرى التسليم عل. وشدد متكلمون عديدون على البعد القانوين للحوار اخلاص باألمن -٥٠
 اجلرائم اليت تقع على شبكة اإلنترنت واجلرائم معاجلةواسع بأن اجلرمية هي نفسها وأنه ال ينبغي التفريق يف 

 يف املائة من اجلرائم اليت ارتكبت على شبكة اإلنترنت ٩٥وقيل إن . اليت تقع خارج إطار شبكة اإلنترنت
سن تشريعات إضافية، كان هناك حتذير أيضاً من ويف حني أن البعض دعا إىل . تشملها التشريعات القائمة

وأشار متكلمون عديدون إىل أن اجلهود التعاونية اليت يبذهلا ذوو املصلحة . اإلفراط يف وضع القواعد التنظيمية
. ولوحظ أن حلول القوانني امللزمة والقوانني غري امللزمة الزمة لتعزيز األمن. املتعددون قد تكون كافية

عوة قوية ملواءمة التشريعات بني البلدان ولتفعيل صكوك قانونية جديدة تنطبق على عامل وكانت هناك د
كرت اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة جبرائم احلاسوب بوصفها مثاالً لنهج يبشر باخلري ينبغي أن وذُ. اإلنترنت

 .تعتمده مزيد من الدول

يف جماالت أمن نظم ة املبادئ التوجيهية  كحلول ممكنذٌكرت ،بالنسبة حللول القوانني غري امللزمة -٥١
لكتروين اإل وثيقمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والتاملعلومات والشبكات اليت وضعتها 
، وتدفق البيانات الشخصية عرب احلدود والتعاون عرب احلدود يف إنفاذ ةوسياسة التشفري، ومحاية اخلصوصي

وذكر أن ممثلي منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف االجتماع . ةالقوانني اليت حتمي اخلصوصي
، استنتجوا وجود عالقة بني تدفق املعلومات ٢٠٠٨ هيوني/ول يف حزيرانئ، املعقود يف سيالوزاري

واالبتكارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنمو االقتصادي، بينما جرى التسليم بوجود 
 .طر مرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا وبضرورة التصدي هلذه املخاطر على حنو مناسبخما

دم جدول أعمال أمن احلاسوب الشامل الذي وضعه االحتاد الدويل لالتصاالت على أنه حل قُقد و -٥٢
 :وبىن االحتاد الدويل لالتصاالت عمله على مخسة ركائز. ممكن

  التدابري القانونية؛  ) أ(
  واإلجرائية؛التدابري التقنية  ) ب(

  ظيمية؛ناهلياكل الت  ) ج(
  بناء القدرة؛  )د(
  .التعاون الدويل  )ه(

وهلذا . ويف حني أن املشكلة عاملية، فإن احلاجة الختاذ إجراء على املستوى احمللي كانت قائمة أيضاً -٥٣
 السبب، استخدم االحتاد الدويل لالتصاالت جاً جيمع بني البدء من القاعدة إىل القمة ومن القمة إىل

  .القاعدة
 :وميكن تلخيص بعض املواضيع اليت نوقشت على النحو التايل -٥٤

فت الوقاية بأا تدابري استباقية جلعل اهلجوم روع. احلاجة إىل الوقاية باإلضافة إىل العالج  ) أ(
  أكثر صعوبة؛
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 ؛صلياحلاجة إىل تصميم أكثر مرونة والقدرة على العودة إىل الوضع األ  ) ب(

  كسية بني الوقاية وحتليل احلوادث والعالج؛ضرورة وجود حلقة تغذية ع  ) ج(
 يف نيضرورة التنسيق بني عدة جهات فاعلة تشمل مجيع فئات ذوي املصلحة املشارك  )د(

  الوقاية والعالج واملسائل ذات الصلة؛
  من الضروري بناء شبكات ثقة بني هذه اجلهات الفاعلة؛  )ه(
  .الوقت الالزم لبناء هذه الشبكات  ) و(

رة عامة بأمهية أفرقة التصدي حلوادث أمن احلاسوب بوصفها جزءاً من إطار وجرى التسليم بصو -٥٥
. واعترب دور مزودي خدمات اإلنترنت دوراً مهماً. فعال للتصدي لألخطار يف الوقت الراهن ويف املستقبل

 مبزيد وبالنسبة للبعض، كانت املسألة األساسية هنا مسؤولية مزودي خدمات اإلنترنت، اليت يتعني النظر فيها
  .من التفاصيل

، وكذلك اتومت التطرق أيضاً إىل ضرورة أخذ األمن بعني االعتبار يف تصميم وتنفيذ نظم الشبك -٥٦
 ثقافة أمن احلاسوب على ونظر إىل. ضرورة أن يؤخذ األمن يف االعتبار أيضاً يف سياق عملية التشغيل ككل

صعيد الدويل أثناء جلسة اجلمعية العامة اليت وجرى التأكيد على أمهية األمن على ال. أا مهمة ألي حل
، عندما صوت أعضاء اجلمعية باإلمجاع مؤيدين اقتراح االحتاد الروسي املتعلق بأسلوب ثانية ٦٠استمرت 

 .حتقيق أمن املعلومات على الصعيد الدويل

ن  حاجة لتعاوكما ظهرت.  حاجة لزيادة الوعي وتدريب الناس على معاجلة مشاكل األمنوظهرت -٥٧
ويف مناقشات عديدة، قدمت املشاكل على . دويل ولتدريب املسؤولني عن إنفاذ القانون ومسؤويل القضاء

أا حتديات ال لوكاالت إنفاذ القانون فحسب، بل أيضاً للربملانيني واتمع املدين واملنظمات احلكومية 
لمني ضرورة قيام تعاون بني وكاالت إنفاذ وأبرز عدة متك. الدولية والقطاع اخلاص والعاملني يف اال التقين

 وهذه عملية حباجلة للتعزيز يف جمال مكافحة الذين يرتكبون جرائم على –القانون على أعلى املستويات 
ونوقشت خمتلف تعاريف جرمية احلاسوب وفكرة أن إنفاذ القانون قد ال يكون دائماً أفضل . شبكة اإلنترنت
والحظ عدة متكلمني أن مسؤويل إنفاذ القانون . ت احلصول على معلومات حااليف معاجلةخيار، ال سيما 
 . جزءاً من املشكلة وليس جزءاً من احللحلاالت يف بعض اقد يكونون

وأحد املواضيع اليت متخضت عنها املناقشات أن إجياد بيئة مستدامة للثقة بني مجيع ذوي املصلحة  -٥٨
 أن بأن من الضروريوساد تفاهم عام . قيقه تعاون اجلميعضروري يف السعي لتحقيق األمن، الذي يتطلب حت

يعمل مجيع ذوي املصلحة املتعددين معاً وأن يتعاونوا وينسقوا فيما بينهم على مجيع الصعد، مبا فيها الوطنية 
 .واإلقليمية والدولية

  االنفتاح  -جيم 
اح متعدد اجلوانب يف اجللسات اليت خصصت لالنفتاح، ساد بصورة عامة رأي مفاده أن االنفت -٥٩

واألبعاد، وال خيتلف كثرياً يف ذلك عن معظم املسائل اليت نوقشت أثناء اجتماعات منتدى إدارة شبكة 
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املواضيع األخرى اليت تناوهلا منتدى إدارة شبكة ح مسألة مشتركة بني واعترب املشاركون االنفتا. اإلنترنت
  .كة وأمنها، مبا هلا من أبعاد قانونية وسياسية واقتصاديةاإلنترنت وتتصل ا، وهي التنوع والدخول إىل الشب

وفضالً عن استقرار شبكة اإلنترنت، وسالمة البيانات وموثوقية احملتوى، ومحاية املستخدم ومكافحة  -٦٠
ويف ". جمتمع معلومات يركز على الناس"جرائم احلاسوب، قيل إن أعلى األوليات ينبغي أن ختصص لبناء 

وصي بتقييم وأُ. صوصية ومراعاة األصول القانونيةاخلن يؤخذ يف احلسبان دائماً احلق يف هذا الصدد، ينبغي أ
إمكانيات التنسيق القانوين بشأن أمن احلاسوب يف ضوء أولويات وطنية حمددة ومراعاة احلقائق املميزة 

نة مويب بيئة مؤ جعل الفضاء احلاس يفوللحكومات دور أساسي. للبلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية
 . وينبغي أن تعتمد على مساعدة اتمع املدين والقطاع اخلاص لتحقيق هذا الغرض،للتفاعل اإلنساين

وحرية التعبري واحلصول للجميع  إتاحة الدخول إىل شبكة اإلنترنت  أمهيةوكتب عدة مشاركني عن -٦١
 احلكومية وقواعد التنظيم الذايت اليت ميارسها ق توازن بني قواعد التنظيمي وأشاروا إىل ضرورة حتق.رفةعلى املع

وكتب املشاركون . القطاع اخلاص ملكافحة احملتوى الضار على شبكة اإلنترنت، مع تشجيع حرية التعبري
أيضاً عن ضرورة إجياد توازن جديد بني محاية حقوق التأليف والنشر واالستخدام العملي للمحتوى لتعزيز 

 .مساعي جديدة وإبداعية

 :جع لتدفق املعلومات حبريةاشري إىل عدة إعالنات ووثائق بوصفها مروأ -٦٢

  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛  ) أ(
 ؛)٤٢ و ٤الفقرتان (برنامج عمل تونس   ) ب(

ول يف عام ئاالجتماع الوزاري ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعقود يف سي  ) ج(
  ؛٢٠٠٨

 دون متييز الذي دعت فيه  واستخدامها املتعلق بالوصول إىل موارد اإلنترنت٦٩لقرار ا  )د(
اجلمعية العاملية لتوحيد مقاييس االتصاالت السلكية والالسلكية التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت الدول 

ول األعضاء األعضاء لالمتناع عن اختاذ إجراءات من جانب واحد أو متييزية ميكن أن تعوق وصول الد
  األخرى إىل مواقع عامة على شبكة اإلنترنت؛

مبادرة الشبكة العاملية، اليت مجعت معاً عدة منظمات غري حكومية وشركات ملناقشة محاية   )ه(
  حرية التعبري وخصوصية املستخدمني؛

  إعالن حقوق الطفل؛  ) و(
  .اتفاقية اجلرمية احلاسوبية  ) ز(

على عدة مسائل تتعلق بالتوازن، فهناك توازن بني وأشار عدة متكلمني إىل أن االنفتاح ينطوي  -٦٣
بروتوكوالت : ”IP“ بأول حرفني، ومها نفس احلرفني يف اللغة اإلجنليزية  عدة متكلمني إليهماشارمصطلحني أ

. لاد انفصال بينهما، فإن هذا ليس هو احلويف حني أنه يبدو على السطح وجو. مللكية الفكريةوااإلنترنت 
. ن أيضاً بني حرية التعبري وتدفق املعلومات حبرية وحرية استمتاع الشخص بثمار عملهوهناك مسألة تواز

  .فضالً عن ذلك، هناك مسألة التوازن بني اخلصوصية وحرية التعبري
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وركزت خمتلف اللجان واملناقشات تركيزاً قوياً على احلريات األساسية، حرية التعبري وتدفق  -٦٤
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومبادئ إعالن ١٩ليها يف املادة املعلومات حبرية، كما هو منصوص ع

وقيل إن منظور حقوق اإلنسان ينبغي أن . جنيف وبرنامج عمل تونس يف إطار القمة العاملية تمع املعلومات
بل إنه فالتقيد حبقوق اإلنسان ليس مسؤولية حكومية فحسب، . يتجاوز األقوال إىل املبادئ املقبولة عاملياً
وقيل إن االمتثال اللتزامات حقوق اإلنسان رحلة .  اآلخرينةمسؤولية األعمال التجارية وذوي املصلح

  منتدىن قلقه من أن حقوق اإلنسان تدنت مكانتها علىعوأعرب أحد املتكلمني . وليست نقطة اية
ملواد اإلباحية أو االحتيال جدول أعمال إدارة شبكة اإلنترنت وأن قضايا من قبيل استغالل األطفال يف ا
وساد شعور بأنه ينبغي . باستخدام بطاقات االئتمان أو اإلرهاب جرت معاجلتها على أا قضايا ذات أولوية

واملبادئ اليت قبل ا .  وأنه ينبغي أن تبىن حلول هذه املشاكل احلقيقة على حقوق اإلنسان"أو/إما"جتنب ج 
 عديدون إىل وهلذه األسباب، دعا.  عملية تقوم على احترام حقوق اإلنساناجلميع يتعني أن تترجم إىل حلول

معاملة حقوق اإلنسان على أا موضوع مشترك بني مجيع املواضيع اليت يناقشها منتدى إدارة شبكة 
 .اإلنترنت

نسبة وبال. ةتمع ويعكس املعايري املقبولة بصورة عاماوأشري أيضاً إىل أن القانون كان دائما نتاج  -٦٥
. ، كما يف حالة التعليمحلماية حقوق امللكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر كانت االستثناءات ممكنة دائماً

وأشار أحد املتكلمني إىل أن الوصول املفتوح للمعرفة العلمية عنصر ضروري لعملية التنمية، ولذلك فإنه مهم 
 .ل حركة املشاعات اإلبداعيةوذكرت يف هذا السياق حركات مث. دان الناميةلجداً للب

وقيل إا قد ختفض . وتناولت املناقشات أيضاً املعايري املفتوحة والربامج اانية واملفتوحة املصدر -٦٦
وجرى التشديد على أنه ال . حواجز الدخول إىل الشبكة وتشجع االبتكار، ولذلك فإا مهمة للبلدان النامية

أنه جرى النظر ب وجرى التذكري أيضاً . املصدر وامللكية الفكريةفتوحةوامليوجد تضارب بني الربامج اانية 
يف الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية تمع املعلومات إىل برامج املصادر املفتوحة والربامج اململوكة ملكية خاصة 

 .على أما متساويان يف القيمة ولكل مزاياه

وشدد عدة متكلمني على فائدة التنظيم الذايت، وحبذ . ةونوقش أيضاً نوع القواعد التنظيمية الالزم -٦٧
 .عديدون مزجياً من الصكوك القانونية امللزمة والصكوك القانونية غري امللزمة

 االنفتاح تهما معبالنسبة للبعد االقتصادي، نوقشت هيمنة السوق واالحتكارات الفعلية وعالق -٦٨
دارة اإلنترنت عالقة باملناقشات اليت دارت يف املنظمة وأشري إىل أن للمناقشة يف منتدى إ. وحرية التعبري

العاملية للملكية الفكرية، ال سيما فيما يتعلق جبدول أعماهلا اإلمنائي، واملناقشات اليت دارت يف منظمة األمم 
 .املتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتعلق باتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

وقيل إن التشريع . ملشاركون إنه يتعني تكييف التشريعات لتتماشى مع الفضاء اإللكتروينوقال ا -٦٩
ليس شيئاً حيدث خارج إطار اتمع ولكنه شيء يتعني أن يعكس رغبات اتمع وأن يكيف ملا يريده 

فق املعلومات  حق من حقوق اإلنسان األساسية ينبغي ضمانه ويتطلب تد بأا حرية التعبريووصفت. اتمع
على أكثر من أي وسيلة اتصال أخرى ووصفت اإلنترنت بأا قادرة .  حبرية من مصادر متنوعةتوىواحمل

وحتويل هذه اإلمكانية إىل واقع يتطلب . األخذ بالتنوع الثقايف والتعددية، ومها مستان من مسات الدميقراطية
 .احلفاظ على مسات تصميم اإلنترنت املفتوح
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  صيةاخلصو  -دال 
صوصية ازداد يف الستينيات والسبعينيات مع قدوم تكنولوجيا اخل  يفلوحظ أن االهتمام باحلق -٧٠

فإمكانية الرصد اليت تتمتع ا نظم احلاسوب القوية أدت إىل املطالبة بوضع قواعد حمددة تنظم . املعلومات
  املبادئ التوجيهية ومهانات،وقد حدد صكان دوليان مهمان حلماية البيا. مجع ومعاجلة املعلومات الشخصية

 منظمة التنمية والتعاون يف امليدان حلماية اخلصوصية وتدفق البيانات الشخصية عرب احلدود اليت وضعتها
 حلماية األفراد بالنسبة للمعاجلة اآللية للبيانات الشخصية، ١٩٨١االقتصادي واتفاقية جملس أوروبا لعام 
  .كترونية وختزينها ونشرهاقواعد حمددة تنظم مجع البيانات اإلل

 أولوية عليا يف بناء جمتمع معلومات يكون تعطىوبينت املناقشات أن محاية املستخدم ينبغي أو  -٧١
 يف اويف هذا الصدد، قيل إن احلق يف اخلصوصية ومراعاة األصول القانونية ينبغي أن يؤخذ. اإلنسان مركزه
وقيل إن وضع قوانني خاصة . ق اإلنسان واخلصوصيةوجرى الربط بني قضايا األمن وحقو. احلسبان دائماً
 على وجه شري إىل أن هذا هو احلال بالنسبة النتحال اهلويةأُو.  يف تعزيز األمنة يف احلقيقأسهمباخلصوصية 
ونوقش أيضاً دور . ي كان أوسع انتشاراً يف الدول اليت لديها أضعف قوانني حلماية اخلصوصيةذ، الاخلصوص

 . ال سيما فيما يتعلق باخلصوصية يف جماالت مثل املعلومات الطبية،ى شبكة اإلنترنتإخفاء اهلوية عل

وأشري إىل زيادة الوعي بأمهية محاية البيانات ال بالنسبة لعالقتها حبماية خصوصيات األفراد فحسب،  -٧٢
خلي والدويل  الدا على الصعيدينمتطلبات األمنقد تؤدي و. بل أيضاً من حيث عالقتها حبريتهم يف حد ذاا

 بيانات مجعت أنكيف  أيضاً ونوقش. ومصاحل السوق إىل إضعاف الضمانات األساسية للخصوصية واحلرية
 . هليئات أخرى، عامة وخاصة، مل تكن من املتلقني املقصودين أتيحتلغرض واحد حمدد

خلارجية، مثل نظام فالقيود ا. لقواعد اليت تنظم محاية اخلصوصيةبابلدان واألقاليم النامية وستتأثر ال -٧٣
ة املشرعني يف البلدان النامية، قد ر عدم قد إىلاالحتاد األورويب حلماية البيانات أو اتفاقات التجارة، باإلضافة

إضافة إىل ذلك، مييل الناس يف البلدان النامية إىل استخدام التكنولوجيا .  تأثري ينبغي استعراضهمايكون هل
ولذلك ) عن طريق مقاهي اإلنترنت أكثر من استخدام حواسيبهمإلنترنت مثالً، الدخول إىل ا(بطرق أخرى 

 العاملية التقنية والقانونية وجهات نظر وينبغي أن تتضمن املعايري. اعتربت حاجتهم حلماية اخلصوصية خمتلفة
 .البلدان النامية

تند إىل أشار املشاركون يف خمتلف املناقشات وحلقات العمل إىل أن محاية خصوصية الفرد تس -٧٤
وتنص دساتري كل الدول تقريباً على احلق يف . ١٢ ال سيما يف مادته )٤( العاملي حلقوق اإلنسان،ناإلعال

وكحد أدىن، تتضمن هذه األحكام عدم جواز انتهاك . اخلصوصية، إما مباشرة أو من حيث عالقته حبق آخر
ديثة تنص على حقوق حمددة تتعلق ولوحظ أيضاً أن معظم الدساتري احل. حرمة البيوت وسرية االتصاالت

  .باحلق يف احلصول على املعلومات الشخصية والتحكم فيها

                                                
  http://www.un.org/Overview/rights.htmlأنظر   )٤(

http://www.un.org/Overview/rights.html
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  الدخول والتنوع  -رابعاً
  نظرة عامة  -ألف 

  : املواضيع التاليةهلذا االجتماعذكر أنه خصصت  -٧٥
  مواضيع تنظيمية وطنية ودولية؛  )أ(
 ؛البىن األساسية الرئيسية الوطنية واإلقليمية  )ب(

  ألساسية؛البىن ا  ) ج(
  تكاليف التوصيل؛  )د(
  متكني نقاط تبادل اإلنترنت؛  )ه(
  وسائل الدخول إىل شبكة اإلنترنت والتحديات التنظيمية؛  )و(
  سالمة الدخول إىل شبكة اإلنترنت ووجود وسائل دخول بديلة، مثالً انقطاع األسالك؛  )ز(  
  ؛مواضيع تتعلق بالدخول النقال  )ح(  
   وأمساء النطاقات املدولة؛ أكثر من لغةخداماست  )ط(  
  .إتاحة الدخول لألشخاص املعوقني  )ي(  

  الدخول إىل الشبكة  -باء
موضوع الدخول إىل الشبكة ال يزال أهم أن  أعضاء أفرقة املناقشة يف االجتماعات السابقة زربأ -٧٦

لى تأثري شبكة وشدد املتكلمون ع. موضوع مبفرده بالنسبة لبلدان عديدة، ال سيما يف عامل البلدان النامية
وقد ظهر هذا املوضوع يف أول اجتماع ملنتدى إدارة شبكة اإلنترنت، ففي حني أن . اإلنترنت يف التنمية

 إىل البليون مستخدم  التركيزشبكة اإلنترنت اعترب جناحاً عظيماً، ينبغي أن يتحوللاستخدام بليون شخص 
  .ناقشة يف اية املطاف إىل البليون األخريوانتقلت امل.  ذلك بعدونأتوباليني املستخدمني الذين سي

 البليون التايل الذين سيتصلون كونون من الذين سي هموتساءل عدة أعضاء من أفرقة النقاش من -٧٧
وأكد أحدهم أن احلديث عن بليون مستخدم لشبكة اإلنترنت بدى قبل عشر سنوات . بشبكة اإلنترنت

نتدى إدارة شبكة ملت مشرياً إىل أنه منذ انعقاد أول اجتماع وقدم آخر إحصاءا. مسألة ال ميكن التفكري فيها
 عدد ةادي نوعية االتصال وزنيوحتسالنطاق العريض  خدامحرز قدر كبري من التقدم يف استاإلنترنت أُ

ويف حيدر أباد، أشري إىل أن عدد مستخدمي اإلنترنت ازداد إىل حوايل . املربوطني فعالً بشركة اإلنترنت
 . وهذه زيادة كبرية منذ بدء عملية مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات–لبليون بليون ونصف ا

 تعاون ذوي مصلحة –وبني املشاركون أن املوضوع الذي يقوم عليه منتدى إدارة شبكة املعلومات  -٧٨
به، ولكن بأن للحكومات دوراً تقوم وسلّم .  مهم أيضاً بالنسبة للدخول إىل شبكة اإلنترنت–متعددين 

وتكلم . يتعني عليها أن تتعاون عن كثب يف هذا اال مع القطاع اخلاص واتمع املدين وجمتمع اإلنترنت
مشاركون عديدون عن احلاجة حللول مبتكرة، مبا فيها إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص، وأن 
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وصول إىل الشبكة للذين يعيشون يف مناطق تعمل الشركات اخلاصة مع احلكومات واتمع املدين لتوفري ال
 .ريفية

وساد تفاهم عام مؤداه أن على كل بلد أن جيد احلل اخلاص به وأنه ال يوجد حل مناسب جلميع  -٧٩
وأشار أحد املتكلمني . كر أن حجم األسواق احمللية ميثل مشكلة للبلدان الصغريةويف هذا الصدد، ذُ. الظروف

 على جزء صغري جداً من اإلنترنت، مالحظاً أن كل بلد حتصل قارة شاسعة إالإىل أن جتربة أفريقيا حيث ال 
 .حاول أن حيصل على اإلنترنت مبفرده بدالً من اعتماد ج إقليمي

 تبادل اطوشدد متكلمون عديدون على أمهية قيام تعاون إقليمي بني ذوي املصلحة يف إجياد نق -٨٠
نقاط تبادل اإلنترنت اإلقليمية بوصفها مثاالً جيداً للسبل اليت وجرى التسليم بأن جتربة . إقليمية لإلنترنت
 . احمللي وختفيض التكاليفاملضمون دخول املستخدمني إىل الشبكة ودعم  التعاونعززأن يميكن من خالهلا 

وظهر اتفاق واضح يف وجهات النظر بأن للحكومات دوراً مهماً تؤديه يف إجياد إطار تنظيمي قوي  -٨١
، بينما  مفتوحة ألسواقاحلاجةوشدد متكلمون عديدون على . لطة القانون واحترامهاوضمان ترسيخ س

 حل قضية الوصول إىل اإلنترنت وأن احلكومات ال تستطيع مبفردهاشدد آخرون على أن قوى السوق 
 .تتحمل مسؤولية وضع وتنفيذ سياسات موحدة للدخول إىل شبكة اإلنترنت

 عترباويف هذا اال، . نت بأا عبء على البلدان الناميةووصفت تكاليف توصيل خدمات اإلنتر -٨٢
 أن البيئة املنصفة لتنافس األعمال التجارية على صعيد عاملي من شأا أن تسهم يف حتسني ظروف البعض

وينبغي أن تشجع احلكومات إجياد هذه البيئة واحلفاظ عليها حيثما أمكن . الدخول إىل الشبكة بصورة عامة
واقترح أيضاً أن الترتيبات املالية الدولية ينبغي أن . جراًء لتصحيح عيوب السوق، إذا اقتضى األمروأن تتخذ إ

ونقاط تبادل اإلنترنت واعترب التعاون اإلقليمي . تطور لدعم االستثمار يف ااالت اليت مل تكن جمزية جتارياً
اليت تربط القارات لى البىن األساسية  بشكل خاص للمساعدة يف ختفيض الطلب عنيم قياإلقليمية موردين

 .، مما خيفض تكاليف الوصول إىل شبكة اإلنترنتبعضها ببعض

وذكر متكلمون عديدون موضوع الشبكات الرئيسية اخلاص والحظوا أن هذا املوضوع ال يزال  -٨٣
 الوطين واعتمدت املبادرات احمللية لتحسني الوصول على توفر الشبكات الرئيسية، على الصعيدين. مهماً

 .والدويل

وعلى جانب الطلب، الحظ مشاركون عديدون أن الوصول إىل شبكة اإلنترنت أمشل كثرياً من  -٨٤
. جات املستخدمنيتياحافيتعني الربط بني الوصول إىل الشبكة والتنمية، وبالتايل فهم . جمرد التوصيل بالشبكة

فمن الواضح أن األسعار . تكنولوجية فقطوساد شعور بأن الوصول إىل الشبكة ال ميكن قياسه باحملددات ال
 .والنوعية وتوفر الوصول وحمتوى الشبكة مواضيع مهمة أيضاً

لبليون التايل يتطلب مناذج أعمال لن توفري الوصول إىل شبكة اإلنترنت إوقال متكلمون عديدون  -٨٥
 وكما الحظ .ليومان يف ا دوالرال يتجاوز دخلهم وشراكات جديدة لدعم املستخدمني الذين جتارية جديدة

ولذلك، . أحد املتكلمني رمبا يعين هذا إنفاق أقل من دوالرين شهرياً على االتصاالت وخدمات اإلنترنت
 أساسياً يف تشكيل استخدام تكنولوجيا املعلومات عنصراًاعتربت مالءمة وقيمة الوصول إىل الشبكة 

غالباً ما تكون أكرب مشترٍ مبفرده خلدمات ولوحظ أن احلكومات . واالتصاالت وإدماجها يف عملية التنمية
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهذا يعين أنه ميكن استخدام الطلب كأساس ملشاريع الوصول اجلديدة إىل 
 .شبكة اإلنترنت يف املناطق اليت تعوزها هذه اخلدمات

يف حيدر لى صعيد عاملي  ممارسي اإلدارة اإللكترونية والوصول إىل املعلومات عمجاعةأثناء اجتماع  -٨٦
 :نقاط  عدةأثريتأباد، 

فشبكة اإلنترنت ليست جمرد . التمكني مهم جداً والوصول إىل الشبكة مهم جداً للتمكني  )أ(
   على الدخول إىل الشبكة؛توقفعمل جتاري، بل إا وسيلة متكني، وهذا التمكني ي

بتوصيل اخلدمة، ويتعلق  الدخول إىل الشبكة على عدة عوامل، بعضها يتعلق يتوقف  )ب(
التكلفة ال تعين بالضرورة أجهزة  حتملوقيل إن القدرة على .  التكلفة حتملبعضها اآلخر بالقدرة على

القدرة على التكلفة أيضاً من  حتملوميكن حتقيق . ملكية األجهزة ال تعين الدخول إىل الشبكةورخيصة فقط، 
 ة الدخول إىل الشبكة فعالً شخص آخر؛خالل مناذج أعمال جتارية جديدة حيث يدفع تكلف

. توجد حاجة للنظر يف جانيب الطلب والعرض على حد سواء، ووضعهما يف إطار تنموي  ) ج(
د العرض، بل قد يكون أحياناً أكثر فعالية، ولكن رمبا يكون كالمها لص الطلب مساوياً جذبوقد يكون 

   احتياجات التنمية؛تلبيةالزماً ليعمال معاً ل
 .خلدمة وسيلة لتحقيق غاية، تتمثل يف توفري الوصول إىل املعلومات واملضمونتوصيل ا  )د(

 بأن قضايا الوصول ال تزال حمور برنامج عمل منتدى إدارة شبكة وبصورة عامة، ساد اتفاق عام  -٨٧
  .اإلنترنت، وستظهر حتديات وفرص جديدة عندما يبدأ البليون مستخدم التايل الدخول إىل شبكة اإلنترنت

  التنوع  -جيم 
وجرى التسليم .  جداً من أجل التنوع جبميع جوانبهة قويمناشدةتطورت املناقشة بشأن التنوع إىل  -٨٨

  .بأن الفجوة الرقمية كانت فجوة يف املعرفة أيضاً وأن احترام التنوع قضية عاملية
 والتنوع املتعلق طتنوع لغوي وثقايف وتنوع الوسائ: وحدد املتكلمون خمتلف جوانب التنوع -٨٩

والحظ عدة متكلمني أن فكرة التنوع توسعت لتشمل مجيع الناس، مبن فيهم . باألشخاص املعوقني
 يمن املهاجرون الذين يعيشون يف بلد خيتلف يف لغته وثقافته، والسكان األصليون الذين يعيشون يف بلدان

 . ثقافة ليست ثقافتهمفيها

ميع احلروف جبة شبكة اإلنترنت للناس وشددت املناقشات أيضاً على التحدي املتمثل يف إتاح -٩٠
 وال ميكن لشبكة اإلنترنت ،ومتثل اهلند دراسة حالة جيدة إلقليم تستخدم فيه لغات وأحرف عديدة. واللغات

ومع أن هذه النقاط جرى تناوهلا . عددة اللغات بصورة كاملةتأن تصل إىل مجيع السكان إىل أن تصبح م
 .ا نوقشت أيضاً بالتفصيل حتت موضوع التنوعبصورة عامة يف مناقشة التنمية، فإ

ولضم املعوقني إىل مستخدمي شبكة اإلنترنت، من املهم استخدام تصميم موحد وتكنولوجيا  -٩١
وجرى تذكري املمثلني بأن جانباً هاماً من دعم التنوع يف هذا اال ينبغي أن يعطى للغات املنطوق . مساعدة

 لتمثيلها عندما توضع اًشارات، وهي لغات غري منطوقة وتستخدم رموزا ولكنها غري مكتوبة وللغات اإل
 .على حنو مكتوب
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 ي اجتماعي، وهاسكن الثقافة حمور أية مناقشة للهوية، ومتكن من وجود متإوقال أحد املتكلمني  -٩٢
 أجربوا ومن األمثلة اليت ضربت، فقدان أطفال أفريقيا حريتهم عندما. مهمة جداً لتنمية أي اقتصاد معلومات

 .على تعلم لغة أجنبية جتاهلت ثقافتهم عندما التحقوا باملدرسة ألول مرة

وأثناء املناقشة، جرت مقارنة التنوع اللغوي بالتنوع البيولوجي؛ فالتنوع اللغوي مهمة حلرية  -٩٣
 التحوطي وصي أيضاً بأن يطبق على إدارة شبكة اإلنترنت املبدأأُو.  كأمهية التنوع البيولوجي للطبيعةاإلنسان

 .املتمثل يف أن األعمال اليت تنطوي على ضرر حمتمل ال ميكن جربه ينبغي عدم القيام ا

كر أيضاً تأثري املعايري وأمهية املعايري املفتوحة، غري اململوكة، باإلضافة إىل استخدام برامج جمانية وذُ -٩٤
ه أسلوب آخر لتشجيع التنوع، ووصف التمسك باملعايري على أن. ومن مصادر مفتوحة بوصفها عناصر مهمة

 .ال سيما بالنسبة ملعايري الوصول

هو  منتدى إدارة شبكة اإلنترنت التنوع ألول مرة، كان املوضوع الرئيسي مناقشة  بدأتعندماو -٩٥
ومبرور السنني، تطور املوضوع وأشار املتكلمون إىل تراجع احلاجة ملناقشة . نظام أمساء النطاقات املدولة

وشدد بعض املتكلمني على ضرورة التمييز بني املضمون يف . قة بنظام أمساء النطاقات املدولةالقضايا املتعل
ومن الواضح أن املناقشة استمرت، وإن ظلت أمساء النطاقات .  ونظام أمساء النطاقات املدولةخمتلف اللغات

 .وعاملدولة، ال سيما انتشار أمساء النطاقات املدولة، جانباً مهماً من جوانب التن

وييسر هذا التغيري وضع .  إذا توفر اإلنترنت بلغة حملية فإا قد تساعد يف تغيري اتمع،وقيل أيضاً -٩٦
ورأى بعض املتكلمني ضرورة . الشيتال املعرفة اآلخذة يف فجوةثقافة اإلنترنت مع الثقافة احمللية من خالل 

ة امللكية مع السماح بنشر املعرفة جماناً بني السكان إجياد سبل قابلة لالستدامة اقتصادياً إلجياد توازن بني محاي
 .املتنوعني الذين حيتاجوا لكي يزدهروا

ووصف ذلك بأنه . وجرت مناقشة بشأن احلاجة امللحة لتوفري مضمون بلغات وصيغ متنوعة -٩٧
 . متثلهافحسب، بل إنه ضروري أيضاً ملنع ضياع لغات العامل والثقافات اليتهنا ليس ضرورياً لشعوب العامل 

 حتقيق ذلك، قيل إن وليستىن.  حلماية التنوع الثقايفةوساد شعور عام بأن شبكة اإلنترنت توفر فرص -٩٨
 اإلنسانية كلها، وذلك ليتسىن جلميع الناس استخدام لغام وقيمهم وهويام ملصلحةالشبكة ينبغي أن تدار 

نت لتجسد يف مضموا ونظم التسميات فيها  ولتحقيق هذه الغاية، يتعني أن تتوسع شبكة اإلنتر.الثقافية
 .التنوع الثقايف واللغوي واالختالفات اإلقليمية واحمللية اليت تتسم ا احلضارة

وكما قال أحد املتكلمني، ال توجد حاجة إلشراك البليون التايل يف استخدام اإلنترنت فحسب، بل  -٩٩
رنت بلغتهم مضموناً اقتصادياً وثقافياً توجد حاجة أيضاً إلشراكهم لكي يستخدموا على شبكة اإلنت

 .واجتماعياً ليجسد فعالً تنوع العرق البشري

 وفعلية مقياس لتحقيق ما إذا كان كاملة وقيل إن مشاركة اجلميع، ال سيما املعوقني، مشاركة -١٠٠
 .التنوع قد حتقق

 شبكة اإلنترنت وكما قال أحد املتكلمني يف مالحظة ختامية، ليتسىن احترام التنوع ينبغي أن تكون -١٠١
 . من العوائقخالمكاناً يوفر الرعاية والسلم و
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 وإلجياد ،مون الثقايف من مجيع أحناء العاملوتوفر شبكة اإلنترنت فرصاً غري مسبوقة للتعبري عن املض -١٠٢
 هذه اإلمكانية إىل واقع يتطلب إدارة شبكة اإلنترنت من وحتويل. ونشره وإعادة جتميعه همضمون وتوزيع
 يف شبكة اإلنترنت بلغته وبطرق تتسق كوينبغي أن يكون بوسع أي فرد أن يشار.  البشرية ككلأجل منفعة

مع قعكس يف ت حبيثوينبغي أن تتوسع شبكة اإلنترنت . مه وهويته الثقافية أو قيمها وهويتها الثقافيةي
اإلقليمية واحمللية، اليت تتسم  التنوع الثقايف واللغوي القائم، مبا يف ذلك االختالفات ا ونظام عناوينهامضمو

وينبغي أن تعمل الصناعة على تلبية احتياجات املعوقني بابتكار وتوزيع معدات ثانوية حمددة . ا احلضارة
 .بأسعار معقولة باإلضافة إىل اعتماد معايري وصول

   مبجتمع املعلوماتإدارة شبكة اإلنترنت يف ضوء املبادئ اليت أعلنها مؤمتر القمة العاملي املعين  -ثانياً
تبين بنود جدول األعمال على املبادئ اليت أعلنها مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات،  -١٠٣

) ط (٧٢ستند إىل الفقرة  أعمال تونس تمع املعلومات، وي يف إعالن مبادئ جنيف وجدولةرداوبصيغتها ال
القيام بصفة مستمرة بتشجيع وتقييم "ترنت بـ من جدول أعمال تونس الذي يفوض منتدى إدارة شبكة اإلن

  ".يد مبادئ القمة العاملية تمع املعلومات يف عملية إدارة اإلنترنتسجت
 :هلذا االجتماعواعتربت الفقرتان مهمتان بشكل خاص  -١٠٤

ينبغي أن تكون اإلدارة الدولية لإلنترنت متعددة األطراف وشفافة ودميقراطية " "٢٩الفقرة   ) أ(
  ؛"لة من احلكومات والقطاع اخلاص واتمع املدين واملنظمات الدوليةومبشاركة كام

 حني تنفذ وفقاً ملبادئ جنيف، تشكل عنصراً ،نقر بأن إدارة اإلنترنت: (٣١الفقرة   ) ب(
 ".أساسياً يف جمتمع معلومات يضع البشر يف صميم اهتمامه ويشمل اجلميع، وذي توجه تنموي، وغري متييزي

 يف الفرع املخصص إلدارة موارد شبكة اإلنترنت ٢٩نة اإلشارة إىل الفقرة وتتناول الورقة الراه -١٠٥
  .املهمة
وقد جرت .  بأهداف التنمية اليت وردت يف جدول أعمال تونس٣١وتتعلق اإلشارة إىل الفقرة  -١٠٦

وكثرياً ما وصف . دراسة ذلك اجلانب من مجيع جوانبه يف اجتماعات منتدى إدارة شبكة اإلنترنت الثالثة
 القدرة بأنه أحد األساليب األساسية اليت ميكن من خالهلا حتقيق التنمية وبأنه اهلدف احملرك بالنسبة لكثري بناء

وشدد عديدون على أمهية التركيز على قضايا . من الذين شاركوا يف الدورات الرئيسية ويف حلقات العمل
 .إدارة شبكة اإلنترنت يف العامل النامي، ال سيما يف أفريقيا

 الرئيسية، وإن جرى اجللسات تكن التنمية وبناء القدرة، يف حد ذاما، من بني مواضيع ومل -١٠٧
إضافة إىل ذلك، نوقش املوضوعان يف حلقات العمل وأشري إليهما يف .  تقريباًاجللساتتناوهلما يف مجيع 

 .جلسات االفتتاح واجللسات اخلتامية

وتساءل املتكلمون عما ميكن أن يقدمه . نيوشدد متكلمون عديدون على موضوع التنمية عرب السن -١٠٨
وركز عديدون . لوصول إىل شبكة اإلنترنتلمنتدى إدارة شبكة اإلنترنت لباليني الناس الذين يفتقرون حالياً 
وأثريت أسئلة تتعلق، من بني أشياء أخرى، . على األبعاد املتعددة إلشراك البليون التايل يف استخدام الشبكة

عليم وهياكل اإلدارة اجلديدة وأمساء النطاقات املدولة ووضع أُطر تنظيمية وطنية مناسبة متكن بناء القدرة والتب
 .من التوسع واالستثمار يف جمتمع املعلومات
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ومن بني الرسائل الرئيسية األخرى اليت متخضت عنها مناقشة التنمية أنه ال ميكن ألي ذي مصلحة  -١٠٩
. صلحة املتعددين شرط مسبق إلدارة شبكة اإلنترنت إدارة جيدةأن حيقق التنمية مبفرده وأن تعاون ذوي امل

الدولة والقطاع اخلاص : وشعر عديدون أن من املهم التوصل إىل اتفاق بشأن أدوار خمتلف ذوي املصلحة
ن ذوي املصلحة من التعاون مكِّ وأعرب عن شاغل يتعلق بالطريقة اليت ت.واتمع املدين واخلرباء الفنيني

ونظر إىل . كامل أدوارهم بدالً من العمل على حتقيق أهداف متعارضة، كما حدث كثرياً يف املاضيوضمان ت
التعاون يف إدارة شبكة اإلنترنت من أجل التنمية على أنه ضروري ويوفر األساس ملنتدى إدارة شبكة 

 .اإلنترنت بوصفه مكاناً للحوار

 الذين ليس لديهم وصول إىل الشبكة بعد ايواجهه اليت  الكبريةودار نقاش كثري حول العوائق -١١٠
وركز أحد عناصر تلك املناقشة على أمهية .  تلبية زيادة الطلب اهلائلة اإلدارة يفوكيف ميكن أن تساعد

الدور الذي يتعني أن تقوم به الدول املتقدمة النمو لدعم حتسني الوصول إىل شبكة اإلنترنت يف البلدان النامية 
متكن استثمار القطاع اخلاص الدويل من اإلسهام يف بناء بنية أساسية للبلدان يئة بيئة مع إشارة حمددة إىل 

وتكررت مناقشات تتعلق بدور السياسات الوطنية يف محاية االستثمار ومتكني القطاع اخلاص من . النامية
 .صاالت، يف بيئة تنافسيةحتمل اازفة الضرورية لالستثمار يف البىن التحتية ويف تكنولوجيا املعلومات واالت

سياً لعدم أساواعتربت العوائق املوجودة يف بلدان عديدة، من حيث الدخول إىل السوق، سبباً  -١١١
وجرى الربط بني هذه العوائق وقضايا السياسة العامة . التمكن من توفري الوصول إىل الشبكة بسعر معقول

اق حل واضح، ولكن آخرين قالوا إن طريقة حترير ورأى البعض أن حترير األسو. اليت ميكن وينبغي معاجلتها
أما بالنسبة لصناعات البىن األساسية، . ولوحظ أن حترير األسواق أكثر من جمرد فتحها. األسواق مهمة جداً

 .فإن من الصعب حتقيق املنافسة الكاملة اليت من شأا أن متكن من توزيع املوارد على حنو يتسم بالكفاءة

 التنظيمية املمكنة، اليت توفر االطمئنان واالستقرار واحلوافز لالستثمار على أا ونظر إىل اُألطر -١١٢
 واملنافسة والقواعد ، سياسة عامة يراعي هيكل السوق إطاروأشارت املناقشات إىل ضرورة توفر. ضرورية

ان التنظيمية، ويعمل يف نفس الوقت على حل قضايا فشل السوق ومسائل اخلدمة املوحدة وأمهية ضم
فضالً عن ذلك، قيل . اإلنصاف بني الذين يستطيعون الوصول إىل الشبكة والذين ال يستطيعون الوصول إليها

 .إن البيئة التنظيمية ينبغي أن تتسم بالشفافية وإمكانية التنبؤ ا من جانب نظام تنظيمي مستقل

 املستخدمني اجلدد، أويل وباإلضافة إىل التركيز على دور القطاع اخلاص يف تلبية احتياجات باليني -١١٣
 . تقدمي متويل أويل والتدريب وخدمات احتضان من خالل احلكومات يف توفري احلوافزخاص بدوراهتمام 

واعترب متكلمون عديدون أن القيادة عنصر أساسي، وربطوا بني جوانب السياسة وتنظيم االستثمار  -١١٤
فإصالحات : ؤسسياملطابع جود عملية إلضفاء الوواعترب أن من املهم لتحقيق االستدامة . وتنمية القدرات

السياسة العامة مرة واحدة لن توفر حلوالً دائمة، ويتعني أن تكون املؤسسات التنظيمية قادرة على التكيف 
 .االستمرارية وفقاً للتغريات لتتمكن من توفري

  تأثري الشبكات االجتماعية: القضايا الناشئة  -ثالثاً
الشبكات  (ة االجتماعي اإلعالمطائة املاضية،حدث تطور كبري يف وسعلى مدى السنوات القليل -١١٥

، وكتابة مقاالت صغرية على شبكة اإلنترنت، وأدوات ني املستخدممن إعداداالجتماعية، مواقع مضمون 
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فة وتؤثر املواقع التجارية أو غري اهلاد.  يف التيار الرئيسي ملستخدمي شبكة اإلنترنتمما يدجمها، .)التعاون، إخل
 ال على احلياة اليومية للشباب الذين كانوا من ،"ياملالشبكة العاجليل الثاين من أدوات  "، اليت تسمىللربح

 الترويحبني أول من اعتمد هذه املواقع فحسب، بل إا تؤثر على كل جمال من جماالت النشاط تقريباً، من 
ستمر ظهور قضايا يائط اإلعالم االجتماعية، وباستمرار تطور وس. إىل األعمال التجارية واال السياسي

  .اإلدارة
وقد يقتضي استمرار تطورها تعديل نهج .  جوانب عديدةةولتطور وسائط اإلعالم االجتماعي -١١٦

 :السياسة العامة التقليدية، ال سيما فيما يتعلق بـ

  محاية اخلصوصية والبيانات؛  ) أ(
ن واملواد احملمية حبقوق التأليف  على املضمون الذي يولده املستخدمو املنطبقةالقوانني  ) ب(

 والنشر؛

  .لقانوينا حرية التعبري واملضمون غري  ) ج(
وتتعلق قضية مهمة أخرى بشروط تقدمي اخلدمة للمنابر الكبرية وكيف تتطور وعالقتها بنماذج  -١١٧

ر وقد تكون دراسة مجيع القضايا املتعلقة بالشبكات االجتماعية مفيدة من منظو. األعمال التجارية الناشئة
  .حتليل السلوك

الشبكة اجليل الثاين من وقد نوقشت يف اجتماع منتدى إدارة شبكة اإلنترنت الثاين قضايا تتعلق ب -١١٨
ا  على التكنولوجيتعتمد ةومع أن وسائط اإلعالم االجتماعي. ية وتأثرياا على إدارة شبكة اإلنترنتاملالع

ن تعالَج من  أا قضية يتعني أتتمثل يفاملهيمنة ا إليه والوصول إىل شبكة اإلنترنت، كانت النظرة املتقدمة
الشبكات االجتماعية من  اجليل الثاين من وادعى البعض أن.  وسياسي واقتصاديمنظور اجتماعي وثقايف

عت مفهومي العوملة والتحول النوع اجلديد واملضمون الذي يولده املستخدمون ثورة ثقافية بعيدة األثر، وس
م آخرون بالقول إن العواقب املترتبة على هذه الشبكات تعين يف احلقيقة قدراً أقل من وعارضه. يالدميقراط

فمن الناحية . سواًء يف اجلوانب الثقافية أو اجلنسانية أو القانونية أو اجلغرافيةواملساواة، الدميقراطية 
ستثمرين وليس االقتصادية، قيل إن األرباح احلقيقية هلذه الشركات تذهب إىل حفنة صغرية من امل

 .للمستخدمني الذين أنشأوا املضمون

 اليت تستخدم اجليل عاتام الذايت للشبكات االجتماعية واجلوالتنظيمبالنسبة للقواعد التنظيمية و -١١٩
وكانت . ، قال املشاركون من الصعب حتديد املستوى املناسب للسلطة التنظيميةالثاين من شبكة العاملية
لقة باملضمون الذي يولده املستخدمون واجلماعات االجتماعية اإللكترونية بعض االعتبارات القانونية املتع

 . الثاين من الشبكة العامليةاجليلالقضايا الرئيسية الناشئة يف إدارة 

 :متخضت املناقشات عن عدد من النقاط، من بينهاو -١٢٠

لعاملية تباينت اآلراء حول ما إذا كان، يف احملصلة، مضمون اجليل الثاين من الشبكة ا  ) أ(
ينشئ يف الضرورة جمتمعاً أفضل اطالعاً ومفكراً ) واجليل الثالث الذي سينشأ يف املستقبل(املوجود حالياً 
  وأكثر رعاية؛
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ينتج مضموناً للشبكة العنكبوتية بأسلوب بسيط وبتكلفة متدنية، وميكن أن ينتجه من   ) ب(
 حيث املبدأ كل فرد، من طالب املدارس إىل حمتريف اإلعالم؛

الرغم من وجود قدر كبري من املضمون اإلبداعي والقيم على شبكة اإلنترنت من على   ) ج(
إعداد أشخاص عاديني ليسوا حمتريف إعالم مهرة، فإنه يوجد أيضاً قدر كبري من املضمون الذي يعترب قليل 

  القيمة؛
 ميكن استغالل املواد اليت يولدها املستخدمون، شأا شأن مصادر الشبكة العنكبوتية  )د(

  األخرى، من خالل التسويق والسياسة؛
قد يكون للمواد اليت يولدها املستخدمون تأثري كبري على اتمع وقد تكون قيمة جداً   )ه(

  للمجتمع، ال سيما عندما تقدم قصصاً إخبارية قد تبقى لوال ذلك خمفية عن العامل؛
وقيل إنه مهدد . انقيل إن تيار الصحافة احملترف الرئيسي ليس يف حالة جيدة يف كل مك  ) و(

  .جترفه جاذبية مضمون أنتجه اجلمهور بتكلفة متدنية أو بدون تكلفة بأن
 على العالقات احلميمةوأثريت عدة نقاط، من بينها أمناط سلوك املستخدم وإدارة اخلصوصية أو  -١٢١

ة جداً، ولكن  قضايا مهمصديقوساد اتفاق عام مؤداه أن قضايا إخفاء اهلوية والت. مواقع الشبكة االجتماعية
وقيل إن إخفاء اهلوية خلق يف بعض . السياسات املناسبة كانت يف معظمها خاصة ببلد بعينه أو حبالة بعينها

إال أنه أشري أيضاً إىل أن . احلاالت إمكانية إحداث تأثريات سلبية وقد يقوض الدميقراطية ويشكل أخطاراً
 اً ضروري احلماية ملستخدم اإلنترنت وكانية التعبري وفرإخفاء اهلوية يف البلدان اليت تفرض قيوداً على حر

وساد اتفاق على نطاق واسع بأن اجليل الثاين من الشبكة العاملية أثار قضايا مهمة عديدة . لتعزيز الدميقراطية
  .ميكن أن يقدم هلا منتدى إدارة شبكة اإلنترنت مسامهة كبرية
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  املرفق
  مسرد مصطلحات إدارة شبكة اإلنترنت

  

AfriNIC عضو منظمة املوارد الرقمية(ة ألفريقيا يسجل إقليمي ملوارد اإلنترنت الرقيم(  

ASCII رموز ٧ األمريكي املوحد لتبادل املعلومات؛ تشفري احلروف األجبدية الرومانية بـ النظام  

ccTLD  النطاقات الوطنية للبلدان، مثل.gr )اليونان (أو .br) الربازيل ( أو.in) اهلند(  

CoE جملس أوروبا  

CSIRTs فريق التصدي حلوادث أمن احلاسوب  

DNS يترجم أمساء النطاقات إىل عناوين بروتوكول اإلنترنت: نظام أمساء النطاقات  

DRM إدارة احلقوق الرقمية  

DOI معرف األشياء الرقمي  

F/OSS برامج جمانية ومفتوحة املصدر  

GAC  إلنترنت لألمساء واألرقام املخصصةلشركة ا(اللجنة احلكومية االستشارية(  

gTLD  عام، مثل وطيننطاق .com, .int, .net, .org, .info  

IANA سلطة اإلنترنت لألرقام املخصصة  

ICANN شركة اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة  

ICT تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

IDN بكة العنكبوتية يستخدم جمموعة أحرف ورموز غري قع على الشان مويواعن: أمساء النطاقات املدولة
  تلك املستخدمة يف النظام األمريكي املوحد لتبادل املعلومات

IETF قوة عمل هندسة اإلنترنت  

IGF منتدى إدارة شبكة اإلنترنت  

IGOs املنظمات احلكومية الدولية  

IP بروتوكول اإلنترنت  

IP Address فريد لكل جهاز حاسوب أو جهاز موصول بشبكة اإلنترنتمعرف: عنوان بروتوكول اإلنترنت  .
.  حالياً نوعان من عناوين بروتوكول اإلنترنت، مها النسخة الرابعة والنسخة السادسةستخدموي
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تستخدم من منذ عام ) بت ٣٢اليت تستخدم (وما فتئت النسخة الرابعة من بروتوكول اإلنترنت 
وبدأ استخدام النسخة السادسة من .  بصورة عامة وال تزال النسخة األكثر استخداما١٩٨٣ً

وتستخدم عناوين النسخة السادسة من بروتوكول اإلنترنت . ١٩٩٩بروتوكول اإلنترنت يف عام 
  .بت ١٢٨

IPRs حقوق امللكية الفكرية  

IPv4 النسخة الرابعة من بروتوكول اإلنترنت  

IPv6 النسخة السادسة من بروتوكول اإلنترنت  

ISP  خدمة اإلنترنتمقدم  

ITU التصاالتل  الدويلحتادالا  

IXPs نقاط تبادل اإلنترنت  

LACNIC  عضو يف منظمة املوارد الرقمية(سجل عناوين اإلنترنت يف أمريكا الالتينية والكارييب(  

MAG الفريق االستشار لذوي املصلحة املتعددين  

MDGs األهداف اإلمنائية لأللفية  

MoU مذكرة تفاهم  

NAPs نقاط الدخول إىل شبكة اإلنترنت  

NGN شبكة اجليل التايل  

NRO أنظر أدناه–، جتميع جلميع سجالت اإلنترنت اإلقليمية منظمة املوارد الرقمية   

OECD منظمة األمن والتعاون يف امليدان االقتصادي  

Registrar  عن نفسهاتسجيل أمساء نطاقات باألصالة/سجل لبيع") اعتمدها("هيئة وافق عليها   

Registry  السجل شركة أو منظمة حتتفظ بقاعدة بيانات مركزية لسجل نطاقات البلدان أو جمموعات
وتعمل بعض ).  أنظر أدناه–مثالً سجالت اإلنترنت اإلقليمية (عناوين بروتوكول اإلنترنت 

جيل السجالت بدون مسجلني على اإلطالق وبعضها يعمل مبسجلني، ولكنها تسمح أيضاً بالتس
  .مباشرة من خالل مركز التسجيل

RIRs منظمات غري هادفة للربح تتوىل مسؤولية توزيع عناوين بروتوكول . سجالت اإلنترنت اإلقليمية
  .اإلنترنت على صعيد إقليمي على مقدمي خدمة اإلنترنت والسجالت احمللية

Root servers  ألمساء مجيع نطاقات البلدانحواسيب خدمة حتتوي على مؤشرات حلواسيب اخلدمة املرجع .
اليت حتتوي على امللف الرئيسي اليت " األصلية "١٣ الرئيسية الـ حواسيب اخلدمةوباإلضافة إىل 
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حواسيب اخلدمة من نوع  كبرية من عددوجد االن يتديره سلطة اإلنترنت لألمساء املخصصة، 
Anycast،مل من قبل بعض املشغلني األصليني  يف مجيع أحناء العانشرها توفر معلومات مماثلة وجرى ت

  ١٢الـ 

Root zone file  مجيع نطاقات البلدانحواسيب خدمةملف رئيسي حيتوي على مؤشرات ألمساء   

TLD  أنظر أيضاً نطاق بلد للرمز القطري ونطاق بلد عام(نطاق بلد(  

UNESCO منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  

WGIG بإدارة شبكة اإلنترنتفريق عامل معين   

WHOIS اإلجابة يستخدم على نطاق واسع لتوفري خدمات معلومات /بروتوكول عملية موجهة لالستفسار
مشغلي سجالت نطاقات ) ولكن ليس مجيع(ويف حني أن معظم . ملستخدمي شبكة اإلنترنت
لة، فإن ومعلومات عن أمساء النطاقات املسج" الصفحات البيضاء"البلدان لتوفري خدمات 

استخداماته احلالية تشمل نطاقاً أوسع من خدمات املعلومات، مبا يف ذلك سجالت اإلنترنت 
 للحصول على معلومات عن ختصيص عنوان من عناوين بروتوكول WHOISاإلقليمية ويستخدم 

  .اإلنترنت

WSIS مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات  

  
_____________  


