
 

 WSIS/2007/1  
 (A) GE.07-02026    051107    051107 

 منتدى إدارة اإلنترنت

 االجتماع الثاين

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥-١٢ريو دي جانريو 

 ورقة توليفية

 من إعداد أمانة منتدى إدارة اإلنترنت

 

 

 

 

 

 

 

 

شعاره التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين، على أساس تبادل املعلومات          . هذا املنتدى متواضع بوسائله ال بتطلعاته     
ويتيح للحكومات، . ولعل هذا الشكل اجلديد من التعاون الدويل جيمع بني الشمولية واملساواة. ضل املمارساتوتقاسم أف

والقطـاع اخلـاص واجملتمع املدين، مبا يف ذلك األوساط األكادميية والتقنية، فرصة العمل سوية من أجل شبكة إنترنت                   
 . عمل تونس من أجل جمتمع املعلوماتمستدامة قوية وآمنة مستقرة، على حنو ما تصوره برنامج 

  مون-األمني العام بان كي 
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  مقدمة-أوالً 

وتوجز . أُعِدت هذه الورقة األساسية لتشكل مسامهة يف مناقشات االجتماع الثاين ملنتدى إدارة اإلنترنت     -١
وقد . ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٣ مسامهاً خمتلفاً مت تلقيها قبل املشاورات اليت أُجريت يف جنيف يف ١٣ عرضاً من ٢٨

وتبين هذه الورقة أيضاً على     . ُوزعـت هـذه الورقة بوصفها مسامهة يف هذه املشاورات يف شكل مسودة عمل             
وليست . مسامهات وورقات سابقة وعلى تدخالت جرت يف أثناء هذه املشاورات، وعرب املشاركة من ُبعد أيضاً              

ه باإلمكان االطالع على مجيع العروض،      هـذه الورقة بالضرورة نقالً لكل حجة وردت يف كل عرض؛ ذلك أن            
. htm.contributions/org.intgovforum.www://http: كاملةً، يف موقع منتدى إدارة اإلنترنت على العنوان التايل

 . ويف موقع املنتدى أيضاً النصوص الكاملة الجتماعات املشاورات

 ٢أكتوبر إىل / تشرين األول٣٠ يف الفترة من     عقـد االجتماع االفتتاحي ملنتدى إدارة اإلنترنت يف أثينا،         -٢
ومتابعة لذلك االجتماع أصدرت األمانة نداًء لتقدمي مسامهات يف موقع منتدى إدارة . ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

 هبدف استعراض اجتماع أثينا، وتقييم الناجح فيه        ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١١اإلنترنـت على الشبكة يف      
وحلفز املناقشة، أنشأت األمانة منتدى     . قدمي اقتراحات بشأن التحضري الجتماع ريو دي جانريو       واألقل جناحاً وت  

 مستخدم وأُحدثت سبعة حماور ٨٠٠وانضم إىل هذا املنتدى أزيد من . إلكترونياً على موقع منتدى إدارة اإلنترنت
 . تناول كيفية حتسني املشاركة من ُبعدللمناقشة النشيطة بشأن املواضيع العامة األربعة الجتماع أثينا إضافة إىل

 ١٤ و ١٣ومـن بـاب اخلطـوة األوىل إلعـداد اجتماع ريو دي جانريو، جرت جلسة تقييمية يومي                   -٣
وتناولت هذه الورقة كالً    . فرباير/لتكون مسامهةً يف اجتماع شباط     )١(وأُعدت ورقة توليفية  . ٢٠٠٧فرباير  /شباط

 .يف االجتماع األول ملنتدى إدارة اإلنترنتمن األعمال الناجحة واألقل جناحاً 

فقد . وجـرت العملية التحضريية لالجتماع الثاين ملنتدى إدارة اإلنترنت بطريقة مفتوحة جامعة شفافة             -٤
فرباير، / شباط ١٣جـرت ثالث جوالت من املشاورات العامة، املفتوحة جلميع أصحاب املصلحة، يف جنيف يف               

ومن هذه املشاورات انبثق مشروع برنامج وجدول لالجتماع الثاين . سبتمرب/ل أيلو ٣مـايو ويف    / أيـار  ٢٣ويف  
ومسحت هذه املشاورات جلميع أصحاب املصلحة، مبن فيهم األفراد املشاركون املشهود هلم . ملنتدى إدارة اإلنترنت

 . باخلربة والتجربة، من املشاركة على قدم املساواة

اد رأي عام بأن منتدى إدارة اإلنترنت يف حاجة إىل احلفاظ على توجه وكما هو احلال يف السنة األوىل، س -٥
وكانت مسألة بناء القدرات أكثر ما ذُكر يف املشاورات العامة وما أُشري إليه أيضاً يف عدة من                 . إمنـائي شـامل   

اركة اهلادفة  ذلـك أن هذه املسألة مل تقدم لتزايد توافق اآلراء بشأن أولويتها يف التمكني من املش               . املسـامهات 
وعند النظر إىل بناء القدرات، جرت اإلشارة . فحسب بل ُعرضت أيضاً على أساس أهنا مسألة سياسة عامة حمددة

وجرى احلديث أيضاً عن ضرورة تعزيز  . إىل أن الوصـول إىل التعليم واملعرفة حق معترف به من حقوق اإلنسان            
واقُترح العمل بشكل   . شاركة يف عملية إدارة اإلنترنت    قـدرة مجـيع أصحاب املصلحة من مجيع البلدان على امل          

 . صريح من أجل استكشاف مسألة تقدمي موارد تعليمية عن إدارة اإلنترنت إلكترونياً
                                                        

 .تدى إدارة اإلنترنتموجودة على موقع من )١(
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وسيشـمل االجتماع الثاين ملنتدى إدارة اإلنترنت املقرر عقده يف ريو دي جانريو املواضيع األربعة اليت                 -٦
وباإلضافة إىل  . نا إضافة إىل موضوع خامس، يتعلق مبوارد اإلنترنت احلامسة        نوقشـت يف االجتماع األول يف أثي      

وفيما يلي جدول األعمال، على حنو ما أعلنه األمني العام . ذلك، سيشمل الربنامج أيضاً جلسة عن القضايا الناشئة
 :وُنشر على موقع منتدى إدارة اإلنترنت على الشبكة

 موارد اإلنترنت احلامسة؛ -
 لنفاذ؛سبل ا -
 التنوع؛ -
 االنفتاح؛ -
 .األمن -

وُعيِّن املستشار اخلاص لألمني العام إلدارة      . أغسـطس مت جتديد والية الفريق االستشاري      / آب ٢٠ويف   -٧
اإلنترنـت نيـتني ديسي، وهديل داروشا فيانا مدير الشؤون العلمية والتكنولوجية يف وزارة العالقات اخلارجية                

 ٤٧ويعمل أعضاء الفريق االستشاري ال  . ضيف، رئيسني مشاركني للفريق االستشاري    للـربازيل، ممـثل البلد امل     
وقد اختريوا من احلكومات، والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، مبا يف ذلك األوساط األكادميية             . بصفتهم الشخصية 

 . والتقنية، من مجيع املناطق

 وجدول األعمال املوضوعي الجتماع ريو دي جانري -ثانياً 

 تعليقات عامة -ألف 

مت االعـتراف بشكل عام بأن االجتماع األول ملنتدى إدارة اإلنترنت الذي ُعقد يف أثينا، اليونان، كان                  -٨
وجرت اإلشارة إىل ضرورة استمرار منتدى إدارة اإلنترنت بوصفه منتدى للحوار           . بداية فعالية ينبغي البناء عليها    

 .)٢(ستوى السياسات العامة على حنو ما توقعه برنامج عمل تونسبني أصحاب املصلحة املتعددين على م

. وأثارت عدة مسامهات يف العملية االستشارية ملنتدى إدارة اإلنترنت قضايا حميطة بطبيعة إدارة اإلنترنت     -٩
ة، فقـد ركـزت هذه املسامهات على عدة مواضيع، ال سيما اإلطار التنظيمي العام آلليات إدارة اإلنترنت احلالي      

 .والعمليات املنبثقة عنها إضافة إىل إدارة منظمات إدارة اإلنترنت ومهامها

عن املناقشات اليت جرت يف أفريقيا اليت أكدت أمهية إضفاء الطابع احمللي على              )٣(وكتب أحد املسامهني   -١٠
 سيساعد يف جعل هذه ذلك أن إضفاء احمللية لن ميكِّن من اإلعراب عن الشواغل احمللية فحسب، بل. إدارة إنترنت

وكان هناك أيضاً حرص شديد على ضمان طابع تعددية أصحاب املصلحة يف اجلماعات . األبعاد حمط اهتمام دويل
 .على املستوى احمللي، إضافة إىل املستويني اإلقليمي والدويل

                                                        

 .الربتغال باسم االحتاد األورويب )٢(

 .مجيعة إنترنت )٣(
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ة اإلنترنت يف   وناقشت عدة تعليقات وردت يف معرض السنة السبل اليت ال ميكن بغريها فهم آليات إدار               -١١
فعلى سبيل املثال، أشارت مسامهة جملس   . إطـار جمموعـة أوسع من القضايا واُألطر السياساتية الدولة والوطنية          

أوروبـا إىل أن إدارة اإلنترنت، بالنسبة ألعضائها، تشمل املبادئ واُألطر املعدة لضمان تطوير اإلنترنت وجمتمع                
 وغريها من صكوك جملس االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنساننترنت تشمل وبالتايل فإن قضايا إدارة اإل . املعلومات

 .، اليت تشكل إطاراً لدراسة مسؤوليات الدول وتوجيه سياسات الدولجرائم اإلنترنتأوروبا، مثل اتفاقية 

سيما ورأى جملس أوروبا أيضاً أن إدارة اإلنترنت ينبغي أن ُتحكم من مجيع اجلوانب حبقوق اإلنسان، ال                 -١٢
 . حرية التعبري

تناول مسألة التنمية إىل جانب املواضيع األخرى اخلمسة بوصفها موضوعاً رئيسياً ُيركَّز عليه              )٤(واقُترح -١٣
 .من باب ضمان االهتمام الكايف للُبعد اإلمنائي

طة ذلك أن تشبيه خ   . قلة املناقشة اليت جرت بشأن تعريف خطة للتنمية        )٥(وذكـرت إحدى املسامهات    -١٤
 . التنمية ببناء القدرات مسألة غري دقيقة ال تساعد إال على تعزيز الوضع القائم

أن يركـز منتدى إدارة اإلنترنت بقدر أكرب على قضايا اإلدارة بالتحديد، مثل السياسات               )٦(واقـُترح  -١٥
وشبكات حكومية دولية   والربامج امللموسة املُعتمدة من اجلهات ذات الصلة املعنية باألمن واإلدارة من منظمات             

 .وتابعة للقطاع اخلاص وأصحاب املصلحة املتعددين

 موارد اإلنترنت احلامسة -باء 

بينما أكدت مجيع املسامهات اليت كتبت عن قضايا موارد اإلنترنت احلامسة أمهية األمساء واألرقام، أيَّدت                -١٦
ُسلط الضوء على تعريف موارد اإلنترنت احلامسة       ويف هذا الصدد    . عدة مسامهات املفهوم الواسع للموارد احلامسة     

الـوارد يف تقريـر الفريق العامل املعين بإدارة اإلنترنت، الذي تضمن قضايا تتعلق باهلياكل األساسية، واملقاييس                 
التقنـية، والـندية والـترابط، واهلياكل األساسية لالتصاالت السلكية والالسلكية، مبا يف ذلك التكنولوجيات               

وأُشري أيضاً إىل أن املناقشات اجلارية بشأن هذه املسألة ينبغي أن تشمل        . ية واملتقاربة، وتعددية اللغات   االبـتكار 
 .)٧(أيضاً األبعاد املتنوعة جلميع أصحاب املصلحة

 : بعض املقترحات امللموسة منها ما يلي )٨(وقدمت مسامهة حكومية -١٧

                                                        

 .ويليام دريك )٤(

 .تكنولوجيا املعلومات من أجل التغيري )٥(

 .ويليام دريك )٦(
 . األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات-غرفة التجارة الدولية  )٧(

 .مجهورية الصني الشعبية )٨(
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اصيل إدارة موارد اإلنترنت احلامسة أن يشكل       ينـبغي إلدراج التدريب املتعلق بالقدرات يف تف        -
وباإلمكان القيام بذلك من ِقبل أصحاب املصلحة ذوي . جزءاً من برنامج منتدى إدارة اإلنترنت

 .الصلة املسؤولني حالياً عن اآلليات واهلياكل املعنية بالوضع احلايل إلدارة املوارد احلامسة حالياً

 سيما احلكومات، باستخدام منصة منتدى إدارة اإلنترنت من أن يقوم مجيع أصحاب املصلحة، ال -
وينبغي هلذه  . أجـل مناقشة املشاركة يف قضايا السياسات العامة إلدارة موارد اإلنترنت احلامسة           

بالكـامل مـبادئ تعددية األطراف، والدميقراطية والشفافية يف إدارة          "املناقشـات أن جتسـد      
 ".اإلنترنت

يف إطار منتدى إدارة اإلنترنت بشأن كيفية       "شأن توزيع عناوين اإلنترنت     ينبغي إجراء مناقشة ب    -
ضمان الوصول العادل جلميع البلدان إىل موارد العناوين القائمة على أساس اإلصدار السادس من 

وكيفية تعزيز التطوير املتوازن لشبكة اإلنترنت املقبلة يف مجيع         ) Ipv6(بـروتوكوالت اإلنترنت    
ا البلدان النامية يف أثناء االنتقال من مرحلة اإلصدار الرابع من بروتوكوالت            الـبلدان ال سـيم    

 )". Ipv6(إىل اإلصدار السادس منها ) Ipv4(اإلنترنت 

العدل يف إضافة النطاقات العامة من املرتبة العليا وحذفها         "ينبغي إجراء مناقشات بشان مسألة       -
 ".وتعديلها

. رة موارد اإلنترنت احلامسة تترتب عليها آثار كبرية يف السياسة العامة           أن إدا  )٩(وذكرت مسامهة أخرى   -١٨
فعندما كانت منظمات خاصة، مثل شركة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام املخصصة، مسؤولة عن هذه املوارد،              

لة للدولة وصار ال سيما املوارد اليت متس اهتمامات الدول فيما خيص السياسة العامة، أصبحت هذه املنظمات وكي
وكتب البعض أيضاً أن شركة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام         . ينـبغي إخضـاعها لتنظـيم الدولـة ورقابتها        

 .املخصصة، اليت ال ُتعد حالياً مسؤولة إال أمام الواليات املتحدة، ينبغي أن تكون مسؤولة أمام اجملتمع الدويل عامة

لترتيبات احلالية اليت يقودها القطاع اخلاص من أجل عمليات اإلنترنت          مشرياً إىل أن ا    )١٠(وعلـق البعض   -١٩
وجرت اإلشارة أيضاً إىل أنه مبا أن شركة اإلنترنت املعنية باألمساء           . وإدارهتا تعمل بشكل جيد وال ينبغي تغيريها      

 مزيد من احلياد    واألرقـام املخصصة ال تزال متعاقدة مع حكومة الواليات املتحدة، ينبغي مناقشة سبيل لتحقيق             
 .وتعزيز اإلدارة العاملية لإلنترنت

                                                        

 .جملس أوروبا  )٩(

والرابطة األوروبية ملشغلي شبكات ) Nippon Keidanren(عمال مـثل االحتـاد الياباين ملؤسسات األ   )١٠(
األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات، ورابطة تكنولوجيا        /االتصـاالت السلكية والالسلكية، وغرفة التجارة الدولية      

 .املعلومات ألمريكا، والتحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومات
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االفتراضات واألهداف السياسية للهياكل والعمليات     "بضرورة دراسة    )١١(وأوصـت إحدى املسامهات    -٢٠
ذلك أنه يتعني دراسة االفتراضات واألهداف السياسية للهياكل        . يف إدارة مـوارد اإلنترنـت احلامسة      " احلالـية 

ويتعني . هلذه اإلدارة، مبا يف ذلك دراسة اجلهة املستفيدة من اإلبقاء على الوضع كما هو عليه              والعمليات احلالية   
تواصلهما، إضافة إىل   /على هذه املناقشة أن تدرس طبيعة القضايا التقنية مقابل السياسة العامة، وطبيعة تداخلهما            

 . آلياهتما املؤسسية املالئمة

  موارد اإلنترنت احلامسة بوصفه موضوعاً مستقالً يشكل   يف إضـافة موضـوع     )١٢(وجـرى التشـكيك    -٢١
القيمة املضافة لنقاش مستقل يرى عدم وجود أي حدود واضحة تفصله عن املواضيع الرئيسية           "مـا اصطلح عليه     

وجرى التأكيد أيضاً على ضرورة وضع تعريف واضح إلطار       . املـتعلقة أيضاً مبوارد اإلنترنت احلامسة     " األخـرى 
 ذلك أن القضايا اليت سبق البت فيها يف مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات ال ينبغي إعادة فتحها وأن .املناقشات

 .عمل املنظمات احلالية ال ينبغي معارضته

 مفاده أن موضوع موارد اإلنترنت احلامسة ينبغي النظر فيه يف سياق أوسع إلدارة              )١٣(وأعـرب عن رأي    -٢٢
 . إلدارة احمللية والوطنية هلذه املوارداإلنترنت وينبغي ربطه با

 سبل النفاذ -جيم 

 أشار العديد من املتكلمني يف أثناء العملية التحضريية إىل أنه بالرغم من سرعة انتشار اإلنترنت، ال يزال                  -٢٣
. جتماعية ملـيارات من الناس ال سبيل هلم للوصول إىل هذه األداة املهمة لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية اال       ٥

 .وأشاروا إىل أن الوصول قد يشكل بالتايل القضية املهمة الوحيدة ملعظم الناس، ال سيما يف البلدان النامية

أن حتقيق قيمة اخلدمة العامة لإلنترنت يقتضي وصول اجلميع إىل اهلياكل            )١٤(وورد يف إحدى املسامهات    -٢٤
ويقتضي ذلك يف رأي    . يد العاملي وبتكلفة يف املتناول    األساسـية لتكنولوجـيا املعلومات واالتصاالت على الصع       

وناشدوا الدول أيضاً إتاحة نقاط . املسامهني وضع هيكل قانوين وتنظيمي مستقل يضمن لألعمال سالمة االستثمار
 ".جمموعة دنيا من مرافق االتصاالت واملعلومات، وفقاً ملبدأ عاملية اخلدمة اجملتمعية"وصول عامة لتقدمي 

 إىل أن بناء اهلياكل األساسية أمر ضروري لسد الفجوة الرقمية يف املناطق الريفية )١٥(رت اإلشارة أيضاًوج -٢٥
 .وإىل جانب بناء أي هياكل أساسية ينبغي التثقيف بشأن سبل استخدام اإلنترنت. على اخلصوص

                                                        

 .غيريتكنولوجيا املعلومات من أجل الت )١١(

 . الرابطة األوروبية ملشغلي شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية )١٢(

 .اجلمعية الكويتية لتكنولوجيا املعلومات )١٣(
 .جملس أوروبا )١٤(

 .االحتاد الياباين ملؤسسات األعمال )١٥(
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فبدون بناء  . عرفةيف سياق الوصول إىل امل    " موضوع الوصول إىل املنافذ   "وجـرى التشـديد على أمهية        -٢٦
لن تصل فئات كبرية    "القدرات يف جمال املهارات األساسية الالزمة الستخدام التكنولوجيا اليت تتيحها اإلنترنت،            

 . )١٦("من السكان إىل املعرفة أبداً

مايو /وورد تقريـر عـن جلسة جرت بشأن إدارة اإلنترنت يف اجتماع عقد يف أبوجا، نيجرييا، يف أيار                 -٢٧
حتـدث املتكلمون يف هذا االجتماع عن أمهية تشجيع اإلصالح التنظيمي على املستوى احمللي من أجل                و. ٢٠٠٧

 .)١٧("بيئة مواتية أكثر وسبل نفاذ بتكلفة أقل"هتيئة 

فقد . وشدد عدة مسامهني ومتحدثني عن أمهية هتيئة بيئة على الصعيد الوطين من أجل حتسني سبل النفاذ                -٢٨
شديد على الظروف القانونية، والسياساتية، والتنظيمية اليت متكن القطاع اخلاص من االستثمار رأوا أن من املهم الت

 .)١٨(واالبتكار، وتشجيع املنافسة وتعزيز تنظيم املشاريع من أجل دعم الوصول إىل اهلياكل األساسية وإىل اإلنترنت

ات املتعلقة بالقطاع العام الصادرة  كتب عن أمهية التوصي)١٩(ويف مسـامهة من أوساط األعمال التجارية   -٢٩
مـن مـنظمة التجارية العاملية يف جمال هتيئة البيئة التنظيمية والسياسية الصحيحة لنشر اهلياكل األساسية عريضة                 

ومن عناصر هذه السياسة حترير االتصاالت السلكية والالسلكية إضافة إىل سن قوانني            . النطاق وتعميم اعتمادها  
وناقش املسامهني أيضاً أمهية ضمان االستخدام      . نظيم االتصاالت السلكية والالسلكية األساسية    مؤيدة للمنافسة لت  

الكـفء والفعـال لـنطاق املوجات اإلذاعية، والذي قد يشمل إزالة القيود احلكومية على اخلدمات اليت ميكن                  
لق باخلدمات الريفية، والنائية وفيما يتع. اسـتخدامها على ترددات معينة والقضاء على الندرة املصطنعة لألطياف   

وغريها من اخلدمات اليت ال يتم الوصول إليها بالقدر الكايف، تؤيد هذه املسامهة وضع سياسة حكومية إلتاحة هذا 
الوصـول، مبـا يف ذلك تقدمي بعض اإلعانات إىل الزبائن من ساكين األرياف أو متدين الدخل، إذا قدمت هذه                    

 .يدة من حيث املنافسة وعرب استخدام اإليرادات الضريبية العامة أو احلوافز الضريبيةاإلعانات بطريقة شفافة وحما

 التنوع -دال 

بينما مت الترحيب عموماً بكون مليار من األشخاص تقريباً يستخدمون اإلنترنت جرت اإلشارة أيضاً على  -٣٠
ن هؤالء يستخدمون لغات ال تكتب باألحرف أن العديد من هؤالء ال يستطيعون القراءة أو الكتابة باإلنكليزية، وأ

ذلك أن . وجرى التسليم عموماً بضرورة قدرة الناس يف مجيع أحناء العامل على استخدام اإلنترنت بلغاهتم. الالتينية

                                                        

 ٤ يف أبوجا، بنيجرييا، يف      INETاسـتنتاجات دورة مجعية إنترنت بشأن إدارة اإلنترنت يف اجتماع            )١٦(
 .٢٠٠٧مايو /أيار

 ٤ يف أبوجا، بنيجرييا، يف      INETاسـتنتاجات دورة مجعية إنترنت بشأن إدارة اإلنترنت يف اجتماع            )١٧(
 .٢٠٠٧مايو /أيار

األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات، ورابطة تكنولوجيا املعلومات         /مـثل غـرفة التجارة الدولية      )١٨(
 .ألمريكا، والتحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومات

 .األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات/تجارة الدوليةغرفة ال )١٩(
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تعددية اللغات يف اإلنترنت سيعمل على جعل جمتمع املعلومات جمتمعاً شامالً دميقراطياً شرعياً حمترماً ومتكينياً على 
 .الصعيد احمللي

 أمهية تعزيز ومحاية املضمون املوضوع حملياً، مبا يف ذلك املضمون غري            )٢٠(وناقشـت إحـدى املسامهات     -٣١
وناقش املسامهون أيضاً أمهية اجلماعات     . املناسب للتجارة، بوصف ذلك وسيلة لزيادة التنّوع على شبكة إنترنت         

 . ذلك املضمون املعّد بلغات الشعوب األصلية ولغات األقلياتاللغوية عند وضع املضمون املتعدد اللغات، مبا يف

أن يتقاسم أصحاب املصلحة التكنولوجيا واملعرفة من أجل مساعدة املسنني واألشخاص ذوي  )٢١(واقترح -٣٢
 .اإلعاقات على استخدام الشبكة دون اإلجهاد الذي يعانونه عادة عند التعامل مع اإلنترنت

وأشارت . ت أمهية أمساء النطاقات املدّولة بوصفها أساسية الستمرار تطور اإلنترنتوناقشت عدة مسامها -٣٣
البيئة املتعددة اللغات ستزيد من االهتمام احمللي مبضمون اإلنترنت وستزيد من           "إىل أن    )٢٢(إحـدى املسـامهات   

 ".اهتا اخلاصةاإلمكانات املتاحة جلميع الفئات اللغوية من أجل تبادل املعلومات والوصول إليها بلغ

أن إدخال أمساء النطاقات املدّولة قد يصبح معرقالً بالعديد من املشاكل اليت قد تؤثر سلباً يف                 )٢٣(وذكر -٣٤
وتعلقت إحدى السائل املثرية للقلق باخللط الذي قد يقع عند جتاوز . األعمال التجارية واملستهلكني على حد سواء

اخللط يف ثقة املستهلك بالعالمات التجارية وجيعل محاية حقوق امللكية وقد يؤثر هذا  . حـدود اللغـة أو الكتابة     
وامتدت دواعي القلق لتشمل الغش يف االستخدام والذي قد         . الفكرية باهظة التكاليف بالنسبة لألعمال التجارية     

بالنسبة ومتثلت مسألة كبرية أخرى مثرية للقلق       . يقـع يف حالة استغالل اخللط لشن هجمات النتحال الشخصية         
 .ألوساط األعمال التجارية يف دورة احلفاظ على جماٍل واحد ألساء النطاقات عرب خمتلف حدود اللغة والكتابة

  االنفتاح-هاء 

طـيلة العملية التحضريية، سلّط العديد من املتكلمني واملسامهني الضوء على أمهية االنفتاح بوصفه أحد                -٣٥
وجرى النظر إىل طبيعة اإلنترنت املنفتحة بوصفها جزءاً خاصيتها         . لإلنترنتاملبادئ واخلصائص املؤسسة الرئيسية     

وجرى التشديد على أن اإلنترنت تتيح تبادالً متيناً وسلساً . الفـريدة، وأمهيـتها كأداة للنهوض بالتنمية البشرية      
خدمي اإلنترنت  ذلك أن مست  . لـلمعلومات، وترحـب مباليني األفراد بصفتهم مستخدمني من مجيع أحناء العامل           

وجرى . يتداولون األفكار واملعلومات ويستندون إليها، وبالتايل يزيدون كل فرد ثراًء يف املعرفة اليوم ويف املستقبل
 .النظر إىل انفتاح اإلنترنت أيضاً بوصفه مسة رئيسية لضمان استمرارية اإلنترنت وأمنها

                                                        

 .جملس أوروبا )٢٠(

 .االحتاد الياباين ملؤسسات األعمال )٢١(
 .جملس أوروبا )٢٢(

 .األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات/غرفة التجارة الدولية )٢٣(
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اس أكثر من أي وقت مضى فرصة التواصل وبالتايل         وأشـار العديد إىل أن اإلنترنت تتيح للمزيد من الن          -٣٦
واعترب الوصول إىل املعرفة ومتكني الناس باملعلومات واملعرفة املوجودة على شبكة اإلنترنت هدفاً حامساً              . التعـبري 

 .جملتمع معلومات شامل والستمرار التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .رنت بالقيم الدميقراطية لالنفتاح وسبل النفاذوشّددت عدة مسامهات على أمهية دعم اإلنت -٣٧

باألهداف السياساتية العامة املشروعة من قبيل محاية اجلمهور العام،  )٢٤(وبينما اعترفت إحدى املسامهات -٣٨
وال سـيما األطفال، من حمتوى اإلنترنت املعترض عليه ومنع استخدام اإلنترنت يف النشاط اإلجرامي واملعلومات             

 أن تضّر باألمن العاملي، حذرت من فرض قيود ال لزوم هلا على مضمون اإلنترنت، نظراً إىل مزايا زيادة اليت ميكن 
وذكرت املسامهة أن العمل املباشر للحكومات يف جمال اعتراض         . تدفقـات املعلومات والتجارة بالنسبة للمجتمع     

وأوصت املسامهة بوضع   . ني باإلنترنت ورصـد مضـمون اإلنترنت قد ينال من األمن العاملي ومن ثقة املستخدم            
ويف احلالة اليت يلزم فيها التشريع، أوصت املسامهة        . سياسة للتنظيم الذايت مع تصنيف طوعي كبديل عن التشريع        

بأن يكون التشريع واضحاً، ودقيقاً وضيق التركيز على تلك اجملاالت املتعلقة باإلساءة اليت استلزمت هذا القانون                
كما قيل يف اإلنترنت بوصفها أداة لألعمال " أثر مرعب"قانون الذي ال لزوم له قد يكون له   خاصـة ذلك أن ال 

وباإلضافة إىل ذلك، ال ينبغي هلذه القوانني أن حتّمل األعمال التجارية أعباء            . التجارية وتعزيز التنمية االقتصادية   
 .إلنترنتوتكاليف ال لزوم هلا وينبغي أن حتصر املسؤولية على مقدمي خدمات ا

وذهـب رأي إىل أنه يف الوقت الذي ينبغي فيه وضع أنظمة حكومية للوقاية من املضمون الذي ينتهك                   -٣٩
العالمـات الـتجارية أو اخلصوصية، ينبغي أن يكون هناك تعاون بني احلكومات والتنظيم الذايت بشأن املضمون       

 على سبيل املثال، فعاالً يف إجياد توازٍن فعلي بني محاية فقد كان التنظيم الذايت يف اليابان،. الضار من قبيل اخلالعة
 .)٢٥(حقوق امللكية واخلصوصية، وحرية الرأي والتعبري

  األمن-واو 

وشدد العديد من املسامهني واملتكلمني طيلة العملية التحضريية على أن أمن اإلنترنت عنصر رئيسي لبناء                -٤٠
واحتّجوا يف ذلك بأن لشبكة إنترنت . ات املعلومات واالتصاالت الـثقة واألمان يف أوساط مستخدمي تكنولوجي      

ذلك أن حتقيق . القدرة على متكني املستخدمني من الوصول إىل كرت من املعلومات والفرص وإىل تكوين هذا الكرت
ستخدمني اإلمكانات الكامنة لإلنترنت لدعم العالقات التجارية واالجتماعية يقتضي هتيئة بيئة تعزز وتضمن ثقة امل

 .وأمنهم وتشكل منصة مستقرة وآمنة

                                                        

 .األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات/غرفة التجارة الدولية )٢٤(

 .حتاد الياباين ملؤسسات األعمالاال )٢٥(
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وجـرى التشـديد عـلى أمهـية تـناول مشاكل األمن الدويل، مبا يف ذلك إرهاب اإلنترنت وتطرف                 -٤١
 .وناقشت عدة مسامهات قضايا أمن الشبكة وجرمية اإلنترنت، ال سيما فيما يتعلق بسالمة األطفال )٢٦(اإلنترنت

 :ية تقضي بتطبيق خمتلف االتفاقيات الدولية مثل االتفاقيات التاليةوأدرج جملس أوروبا أيضاً توص -٤٢

 املتعلقة جبرمية اإلنترنت؛ -  
 املتعلقة مبنع اإلرهاب؛ -  
 املتعلقة حبماية األفراد والتجهيز التلقائي للبيانات الشخصية؛ -  
 املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر؛ -  
 .ستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسياملتعلقة حبماية األطفال من اال -  

حبماية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء      واسـترعى جملـس أوروبا االنتباه إىل اتفاقيته املتعلقة           -٤٣
.  جلميع الدول، األوروبية وغري األوروبية     ٢٠٠٧أكتوبر  /، اليت سيفتح باب التوقيع عليها يف تشرين األول        اجلنسي

لدول جبملة أمور منها جترمي السلوك مثل الوصول املتعمد إىل املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال    وتلزم هذه االتفاقية ا   
وجرى وصف أمن اإلنترنت ومحاية األطفال بوصفهما أولوية . على شبكة إنترنت وطلب األطفال ألغراض جنسية

 .جمللس أوروبا، وتركيزاً أساسياً للمنتدى املفتوح للمجلس يف ريو دي جانريو

توصية تتعلق حبٍل حلماية األطفال على شبكة إنترنت من املواد           )٢٧(وقدمت مسامهة من إحدى اجلامعات     -٤٤
ومتثّل هذا احلل يف منطقة منافذ اإلنترنت حىت توضع مجيع املواد اإلباحية خارج             . اإلباحية ومن صائدي األطفال   

وأوضح هذا  . ذ معٍد حلركة مواد الكبار خصيصاً     املـنفذ املخصص حلركة الشبكة، ولكن تنقل هذه املواد إىل منف          
 .، أمر مربر يف الدفاع عن األطفال ومحايتهمإعالن حقوق الطفلاملقترح أن منطقة اإلنترنت، استناداً إىل 

أن تقبل شبكة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام املخصصة املسؤولية عن مراقبة املضمون غري              )٢٨(واقترح -٤٥
واستند مقترح املسامهني إىل مسؤولية     . كتروين وعن محاية األطفال من املواد اإلباحية يف اإلنترنت        القـانوين اإلل  

ومشل املقترح بالتحديد استخدام اهليكل احلايل لعقود، ومذكرات التفاهم         . الشـركة عـن نظام أمساء النطاقات      
 .والسياسات من أجل مساعدة البلدان يف تنظيمها للمواد اإلباحية

 

 

                                                        

 .االحتاد الروسي )٢٦(
 .جامعية برغام يونغ )٢٧(

)٢٨( Cheryl Preston and Brent A. Little. 



 

 12

إىل أنه مبا أن للمستخدمني احلق يف األمن، فبإمكاهنم إلقاء املسؤولية يف هناية املطاف على  )٢٩(وذهب رأي -٤٦
من أن قضايا األمن يف اإلنترنت ستنال من         )٣٠(وأُعرب عن خماوف  . الدولة يف حال وقوع خلٍل أمين يف اإلنترنت       

وارتبط ذلك مبفهوم الثقة    .  على شبكة إنترنت   الـثقة الـيت حيتاجها املستخدمون من أجل القيام بأعمال جتارية          
باإلنترنت، وإن مكان مفاهيم الثقة أوسع من جمرد األمن ومتتد إىل فكرة أن اإلنترنت جمال للحرية قد يستخدمه                  

 .الناس بثقة يف النفس

نترنت اليت يتمثل الدور الرئيسي للحكومة يف التوعية وتعزيز ثقافة أمن اإل )٣١(وبالنسبة لألوساط التجارية -٤٧
 .وتظل األعمال التجارية ملتزمة مبكافحة جرمية اإلنترنت. توازن بني مسؤوليات املستخدمني واألعمال التجارية

إىل أن اجلهود الوطنية واإلقليمية قد ال تكون كافية للتصدي ملشاكل من قبيل توزيع            )٣٢(وجرت اإلشارة  -٤٨
 ذلك أن الطابع العابر للحدود جلرمية اإلنترنت جيعل التعامل مع     .فريوسـات الربيد اإللكتروين أو جرمية اإلنترنت      

هذه املشكلة صعباً للغاية، مما جيعلها مشكلة تقتضي تعاوناً دولياً بشأن أفضل املمارسات وآليات االستجابة الدولية 
 .مثل حمفل الفرق املعنية بالتصدي لألعطال واألمن

وعمالً رئيسياً لالقتصادات النامية من      )٣٣(من اإلنترنت أولوية  واعتـربت زيادة وعي املستخدمني بشأن أ       -٤٩
ومبا أن اإلنترنت جتاوزت احلدود الوطنية، من . أجل بناء هياكل أساسية آمنة للناس من أجل الوصول إىل اإلنترنت

وتضمنت عدة مسامهات االنشغال بضرورة تثقيف      . املهـم تبادل املعارف وأفضل املمارسات على أساس عاملي        
وكان مثة انشغال أيضاً بضرورة متديد نطاق       . الناس يف جمال استخدام اإلنترنت بطريقة آمنة ومع احترام اآلخرين         

. التثقيف ليشمل قضايا أخرى بشأن أمن اإلنترنت مثل أنشطة األفرقة املعنية بالتصدي للحوادث األمنية احلاسوبية  
د، نظراً لقدرهتا على اإلخطار السريع باحلوادث األمنية     ذلـك أن هـذه األفـرقة تقدم إطاراً فعاالً يف هذا الصد            

 .وباعتماد التدابري ضد األخطار احلالية واملقبلة

 دور منتدى إدارة اإلنترنت وعمله -ثالثاً 

 تعليقات عامة -ألف 

كـان دور منـتدى إدارة اإلنترنـت وعمله حملَّ مناقشة يف عدة مسامهات وتعليق من قبل العديد من                    -٥٠
وإذا كان اآلراء قد اختلفت بشأن كيفية تنفيذ والية املنتدى، فإن معظم املسامهات والبيانات أكدت               . منياملتكل

الطـابع الفريد، إن مل يكن التجرييب ملنتدى إدارة اإلنترنت بوصفه منصة للحوار والتعاون بني أصحاب املصلحة                 
                                                        

 .جملس أوروبا )٢٩(

 .األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات/جملس أوروبا وغرفة التجارة الدولية )٣٠(

 .جمتمع املعلوماتاألعمال من أجل دعم /غرفة التجارة الدولية )٣١(
 .االحتاد الياباين ملؤسسات األعمال )٣٢(

 .االحتاد الياباين ملؤسسات األعمال )٣٣(
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 للنهج االبتكاري املتبع يف املناقشات اليت دارت بني على منتدى إدارة اإلنترنت )٣٤(وأثىن أحد املتكلمني. املتعددين
 ".جتربة دينامية تعاونية"األنداد مما أسفر عن 

أمهية  )٣٥(فقد ناقش العديد من املسامهات واملتكلمني     . وحظي مبدأ تعددية أصحاب املصلحة بدعم شديد       -٥١
ية املستمرة ألصحاب املصلحة    طبـيعة منـتدى إدارة اإلنترنت من حيث تعددية أصحاب املصلحة، وأكد األمه            

وجرى وصف هنج تعددية أصحاب املصلحة بكونه املرجع يف منتدى إدارة       . املشـاركني عـلى قـدم املسـاواة       
 .)٣٦(اإلنترنت

إىل أن منوذج تعددية أصحاب املصلحة يف منتدى إدارة اإلنترنت ليس مهماً للمنتدى   )٣٧(وجرت اإلشارة  -٥٢
للعديد من الناس املوجودين خارج املنتدى والذين يرون فيه إمكانية منوذج " إىل فحسب، بل هو مهم أيضاً بالنسبة

منوذج تعددية أصحاب املصلحة     )٣٨(ووصف أحد املشاركني من بعد    ". حيـتذى به يف جماالت أخرى من اإلدارة       
فقد ". تحدة بكاملهاأحد أهم االبتكارات اليت قد ينجزها منتدى إدارة اإلنترنت، بالنسبة ملنظومة األمم امل"بكونه 

ــا -٥٣.رأى فيه إمكانيةً للتغيري يف جمال اإلدارة يف األمم املتحدة نفسها مما قد يكون له بعض اآلثار الواسعة ودع
وأعرب عن بعض القلق بشأن  )٣٩(عدة متكلمني إىل إجياد توازن بني أصحاب املصلحة، ال سيما من البلدان النامية

وجادل البعض بأن منتدى إدارة اإلنترنت قد يكون يف خطر          . يها أصحاب املصلحة  توازن املصاحل يف بيئة تعدد ف     
 .)٤٠(الوقوع فريسة للمصاحل السياسية والتجارية املسيطرة

فقد . برنامج عمل تونس  وتعـددت اإلشارات إىل والية منتدى إدارة اإلنترنت على حنو ما هو مبني يف                -٥٤
قضايا السياسات العامة املتعلقة بإدارة اإلنترنت وفقاً       "التركيز على   أمهية   )٤١(أكدت إحدى املسامهات احلكومية   

 ".)٤٢(لواليات منتدى إدارة اإلنترنت على حنو ما أسندته مرحلة تونس من مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات

 

                                                        

 .االحتاد الياباين ملؤسسات األعمال )٣٤(

 .جمتمع االتصاالت )٣٥(
 .رابطة تكنولوجيا املعلومات ألمريكا، والتحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومات )٣٦(

 .شارك نيتني ديسايالرئيس امل )٣٧(

)٣٨( David Allen. 
 .مثل الرئيس املشارك هديل دا روشا فيانا )٣٩(

 .تكنولوجيا املعلومات من أجل التغيري )٤٠(

 .مجهورية الصني الشعبية )٤١(
تعلـيقات مجهوريـة الصـني الشعبية على مشروع املخطط الربناجمي لالجتماع الثاين ملنتدى إدارة                )٤٢(
 .٢٠٠٧أغسطس / آب٢٧اإلنترنت،
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ياساتية املطّولة إىل أن اجتماع أثينا كان خالياً من املفاوضات، وترتيب اجللوس، والبيانات الس           )٤٣(وأشري -٥٥
  .وبالتايل كان وفقاً للوالية وظل حمايداً، وغري تكراري وغري إلزامي

على أساب جناح منتدى إدارة اإلنترنت حىت اآلن وذهب البعض إىل أن ذلك              )٤٤(وأُبديت عدة تعليقات   -٥٦
 من ِقبل مجيع أصحاب املصلحة النجاح كان لعدم حماولة املنتدى اختاذ قرارات، وإمنا أتاح اجملال للمناقشة املفتوحة

قيمة منتدى إدارة اإلنترنت تكمن يف طبيعته املفتوحة واإلعالمية، مما " على أن )٤٥(وجرى التشديد. يف جو مفتوح
يتيح اإلعراب عن آراء متنوعة، وتبادل طائفة كاملة من التجارب واخلربات حىت يتسىن للجميع مواصلة تعلم املزيد 

د االتصاالت واملعلومات الرئيسي الذي صارت متثله اإلنترنت وتنميته وتوسيعه          حـول كيفـية اسـتخدام مور      
 ".ومحايته

وقد تتناول أول هذه    .  عدة توصيات هيكلية ملنتدى إدارة اإلنترنت      )٤٦(وقدمـت إحـدى املسـامهات      -٥٧
حة وشفافة بوصف   التوصيات أن ُيدرج إجراء تقييم ذايت دقيق ودراسة ذاتية ملنتدى إدارة اإلنترنت بطريقة مفتو             

وأوصت املسامهة كذلك بأن ُيعد منتدى إدارة اإلنترنت عملية لتقدمي          . ذلـك عملية عادية يف اجتماع للمنتدى      
وأوصت املسامهة بأن يعمل . وذكرت هذه املسامهة أن برنامج عمل تونس قد طلب إجراء هذه العملية. التوصيات

متعددة ألصحاب املصاحل   ) أو فريق عامل   (`نتدى إدارة اإلنترنت  جلنة دائمة مل  `منتدى إدارة اإلنترنت على إنشاء      
على منوال الفريق العامل املعين بإدارة اإلنترنت، حيث يقدم توصيات عادية غري ُملِزمة بشأن خمتلف قضايا إدارة                 

عن توصيات تقوم   وبإمكان هذه اهليئة أن تتبع منوذج الفريق العامل املعين بإدارة اإلنترنت لتقدمي تقرير              . اإلنترنت
 .على توافق اآلراء، وجعل نقاط ومقترحات قوية أخرى ال حتظى بتوافق كامل يف اآلراء يف ورقة ملعلومات أساسية

أعربوا عن قلقهم من أي حماولة إلضافة هيكل أكرب إىل منتدى إدارة اإلنترنت  )٤٧(بيد أن متكلمني آخرين -٥٨
 ".تيسري التغيري البناء" على أو الفريق االستشاري سيحد من قدرة املنتدى

املنتدى الوحيد العاملي والدميقراطي حقاً ملشاركة أصحاب       "بأنه   )٤٨(وُوصـف منـتدى إدارة اإلنترنت      -٥٩
املصـلحة املـتعددين يف إدارة اإلنترنت، وبالتايل ينبغي تعزيزه وجعله أكثر فعالية بطريقة متكِّن من حتقيق مجيع                  

ليق أيضاً أنه ال ينبغي التقليل من منتدى إدارة اإلنترنت بالتخوف من احتمال             وذكر التع ". جوانـب والية تونس   
 .كونه أسلوباً الستحواذ احلكومات على اإلنترنت

                                                        

 .جمتمع االتصاالت )٤٣(

 .مثل رابطة تكنولوجيا املعلومات ألمريكا، واالحتاد الياباين ملؤسسات األعمال )٤٤(
 .رابطة تكنولوجيا املعلومات ألمريكا )٤٥(

 .جريميي مالكومل )٤٦(

ابطة تكنولوجيا األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات، ور /جمتمع االتصاالت، وغرفة التجارة الدولية     )٤٧(
 .املعلومات ألمريكا، والتحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومات

 .تكنولوجيا املعلومات من أجل التغيري )٤٨(
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بأنه ينبغي ملنتدى إدارة اإلنترنت أن يركز على قضايا التنمية احمليطة            )٤٩(وملـنع ذلـك، جـادل البعض       -٦٠
 .عد قوي فيما خيص املنافع العامةباإلنترنت بوصفه هيكالً أساسياً عاماً ذا ُب

وأوصت عدة تدخالت باملزيد من الشفافية يف ختطيط اجتماع منتدى إدارة اإلنترنت وعمليته التحضريية               -٦١
وساد تأييد عام لتقدمي موارد كافية ملزيد من املشاركة عرب اإلنترنت       . وفيما يتعلق باجتماعات الفريق االستشاري    

 .)٥٠(يف ذلك املناقشة والتداولواملشاركة من ُبعد، مبا 

 االجتماع السنوي -باء 

 .اختلفت اآلراء بشأن الغرض من االجتماع السنوي ملنتدى إدارة اإلنترنت -٦٢

إذ ذهب املدافعون عن هذه املدرسة الفكرية       . فقد رأى البعض أن أساس االجتماع هو االجتماع نفسه         -٦٣
عزز األهداف، ميسِّراً بشكل خاص تبادل املعلومات وأفضل املمارسات،         إىل أنه ينبغي ملنتدى إدارة اإلنترنت أن يُ       

وتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة يف قضايا إدارة اإلنترنت، ال سيما أولئك املنتمون إىل العامل النامي، واملسامهة يف 
ملي جملتمع املعلومات يف    بـناء القدرات من أجل إدارة اإلنترنت يف البلدان النامية، وتعزيز مبادئ مؤمتر القمة العا              

عملـيات إدارة اإلنترنت وتقييمها باستمرار، واملساعدة يف إجياد احللول للقضايا النامجة من استخدام اإلنترنت               
 إىل أن اخلطوات اليت ستسعى إىل فرض املزيد من اهليكلة على منتدى             )٥٢(وجرت اإلشارة . )٥١(وإساءة استخدامه 

 .اري ستكون منافية لروح منتدى إدارة اإلنترنتإدارة اإلنترنت أو الفريق االستش

 للفنون الدولية، الذي    Edinburghاالجتماع السنوي باإلبداع الفوضوي ملهرجان       )٥٣(وقارنت متكلمة  -٦٤
وبينما أيَّدت احلاجة إىل التركيز، حذرت من هنج مسيطر ينطلق . يقوم على هنج مماثل ينطلق من القاعدة إىل القمة

 . لقاعدةمن القمة إىل ا

حتليالً موسعاً لألساس النظري الختاذ القرار اجلماعي يف سياق إصالح إدارة      )٥٤(وتضمنت مسامهة فرضية   -٦٥
وعرضت مسامهته أيضاً بطاقة تقريرية للسنة األوىل ملنتدى إدارة اإلنترنت وتوصيات بشأن سبل حتسني        . اإلنترنت
األضواء اخلاصة لوضع السياسات وتنسيقها "ئمة على حتليله ل  وعلى وجه التحديد، اقترحت توصياته، القا. املنتدى

، "والـيت ُتعد من ُصلب عمل املنتدى بوصفه شبكة لإلدارة، إضافة إىل كونه ُمكلفاً مبوجب برنامج عمل تونس                 

                                                        

 .تكنولوجيا املعلومات من أجل التغيري )٤٩(
 .جمتمع االتصاالت )٥٠(

 .األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات/غرفة التجارة الدولية )٥١(

 . االتصاالتجمتمع )٥٢(
 .إمييلي تايلور )٥٣(

 .جريميي مالكومل )٥٤(
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منتدى إدارة اإلنترنت ليكون أقل من حدث سنوي وأكثر من عملية تنسق األحداث الواقعة          إعادة تنظيم اجتماع    
 . الدورات واألحداث اإلقليميةبني

متجراً "إىل أنه ينبغي ملنتدى إدارة اإلنترنت أن يكون أكثر مما أُشري إليه بكونه  )٥٥(وذهب تدخُّل حكومي -٦٦
وأعربت متكلمة أخرى عن    . وأن بعض النتائج امللموسة والعملية ينبغي حتقيقها يف االجتماع السنوي         " للكـالم 

 .)٥٦(قبيل بيان يصدر يف اجللسة اخلتاميةتفضيلها لوثيقة كتابية، من 

وعارض عدة متكلمني وضع تقرير رمسي ملنتدى إدارة اإلنترنت، مبا يف ذلك تقارير موجزة حللقات العمل  -٦٧
ألن عملـية أصحاب املصلحة املتعددين لوضع هذه التقارير سيتعني عليها أن تشبه العملية التفاوضية ملؤمتر القمة                 

 . وأعربوا عن تأييدهم لوضع تقرير سردي للرئيس على حنو ما ُتلي يف أثينا. )٥٧(علوماتالعاملي جملتمع امل

 جتربة التعلم األوىل جلميع املشاركني وجماالً لالطالع على     "بكونه   )٥٨(وُوصـف منـتدى إدارة اإلنترنت      -٦٨
روس وسيحاولون تطبيق ومن هذا املنظور سريجع املشاركون مبا استفادوه من د       ". ما وجده آخرون ممارسة جيدة    
ومل يتسن جتسيد هذه التجربة يف ورقة واحدة، وإمنا ستتجسد يف العمل يف امليدانني . هذه التجربة يف بيئتهم اخلاصة

 .الوطين والدويل بالنسبة للسنوات القادمة

 الفريق االستشاري -جيم 

فبينما رأى  . د ُنهج خمتلفة  كشـفت املناقشة اليت جرت بشأن دور وتكوين الفريق االستشاري عن وجو            -٦٩
 . البعض أن هناك حاجة إىل مزيد من اهليكل واإلجراء، اطمئن آخرون للطريقة اليت يعمل هبا الفريق حلد اآلن

، بدرجة املرونة يف عمل الفريق االستشاري، دعت مع ذلك إىل مزيد من             )٥٩(وبيـنما رحبـت متكلمة     -٧٠
. تقتضي الشفافية، واملعلومات اجليدة، وتدفقاً جيداً لالتصال واملساءلةوأشارت إىل أن املشاركة . اهليكلة يف العمل

وبالـتايل سـترحب ببعض املزيد من اإلجراء فيما يتعلق باألطر الزمنية لتقدمي التقارير عن جوانب عمل الفريق                  
 .االستشاري، مثل تقدمي املضمون، والتعليق على جدول األعمال، وأمساء املتكلمني

                                                        

 .مجهورية الصني الشعبية )٥٥(

 .السنغال )٥٦(

 .سجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )٥٧(
 .آليخندرو بيسانيت )٥٨(

 .رابطة االتصال التقدمي )٥٩(
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ـ    -٧١ أن ُيطلب إىل أعضاء الفريق االستشاري إجراء تقييم ذايت ملدى شعورهم            )٦٠(د املتكلمني واقـترح أح
ذلك أن عملية لالستعراض والتقييم ينبغي أن تتم كل سنة لتمكني الفريق . بالفعالـية عـند قـيامهم بدورهـم       
 . االستشاري من دراسة أسلوب عمله

د رأى البعض أن التوازن ينبغي حتسينه فيما يتعلق         فق. وسـاد اتفـاق عام بأن الفريق حباجة إىل توازن          -٧٢
وركز آخرون . بالتنوع اجلغرايف والتوازن اجلنساين، ودعا عدة متكلمني بوجه خاص إىل تعزيز متثيل البلدان النامية

 يف املائة من    ٥٠أن التكوين احلايل من      )٦١(على التوازن بني خمتلف فئات أصحاب املصلحة وذكر أحد املتكلمني         
مـثلني احلكوميني ال جيسد بالكامل مبدأ تعددية أصحاب املصاحل جلميع أصحاب املصاحل املشاركني على قدم                امل

 .املساواة وأن ذلك ينبغي تصحيحه يف املستقبل

إىل أنه من املهم بالنسبة ألعضاء الفريق االستشاري أن يدركوا أن عليهم أن         )٦٢(وجـرت اإلشارة أيضاً    -٧٣
 .  من اجملتمع الذي اختريوا منهجيسدوا آراء جزء واسع

وساد اتفاق عام   . وعلَّق عدة متكلمني على احلاجة إىل شكل من التناوب يف أعضاء الفريق االستشاري             -٧٤
ودعا عدة متكلمني أيضاً إىل أن تكون العملية        . على االستمرارية بعض الشيء، مع إضافة أعضاء جدد كل عام         

 .)٦٣(شفافة

 هنج منظم أكثر يف تعيني الفريق االستشاري أو مكتب أصحاب املصلحة            ودعـت عـدة مسامهات إىل      -٧٥
 )٦٥(وتضمنت إحدى املسامهات. )٦٤(من برنامج عمل تونس) ب(٧٨املـتعددين على النحو املشار إليه يف الفقرة        

. دعـوة إىل هيـئة ذات أصـحاب مصلحة متعددين تكون هيئة جديدة معينة بطريقة دميقراطية أو بتوافق اآلراء      
سـتكون هـذه اهليئة اجلديدة مسؤولة عن العديد من األنشطة اليت يقوم هبا حالياً كل من الفريق االستشاري                   و

وستكون اهليئة مسؤولة أيضاً . واألمانة، مبا يف ذلك إعداد جدول األعمال، والورقات الربناجمية والورقات التوليفية
 وسُتِعد الردود على القضايا املوضوعية، استناداً إىل        عـن وضع تقارير إعالمية أساسية تستخدمها اجللسة العامة        

وسيكون هذا الفريق مسؤوالً أيضاً عن اختيار األمانة وعن أي أفرقة           . تقييمها لتوافق اآلراء داخل اجللسة العامة     

                                                        

 .رابطة االتصال التقدمي )٦٠(

 .يمي ملوارد اإلنترنت الرقمية ألفريقياالسجل اإلقل )٦١(

 .رابطة تكنولوجيا املعلومات ألمريكا )٦٢(
األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات، الرابطة األوروبية ملشغلي شبكات          /غـرفة الـتجارة الدولية     )٦٣(

كنولوجيا وخدمات  االتصـاالت السـلكية والالسـلكية، ورابطة تكنولوجيا املعلومات ألمريكا، والتحالف العاملي لت            
 .املعلومات، ورابطة االتصال التقدمي

 .بيان مشترك صادر عن األرجنتني والربازيل )٦٤(

 .جريميي مالكومل )٦٥(
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وميكن اختيار هيئة أصحاب املصلحة املتعددين بنفسها من خالل شكل من أشكال جلنة التعيني              . استشارية الزمة 
 ".جمموعة متوازنة من األفراد املعينني ممثلني جملموعاهتم من أصحاب املصلحة"ختتار 

وعـارض آخرون إنشاء مثل هذا املكتب، حمتجني بأن على منتدى إدارة اإلنترنت أن حيافظ على طابعه                  -٧٦
وسيكون من احليوي أن . تحدةالفريد وبالتايل ينبغي لـه أالّ يلجأ إىل اإلجراءات التقليدية املعمول هبا يف األمم امل  

ُتمـثَّل مجيع جمموعات أصحاب املصلحة يف الفريق االستشاري، بعد دعوة من أمانة منتدى إدارة اإلنترنت، وال                 
 .)٦٦(ينبغي أن يكون هناك أي حصص فرعية

 االئتالفات الدينامية -دال 

 كانت ابتكاراً كبرياً وأصبحت من      ساد شعور عام بأن االئتالفات الدينامية اليت جنمت من اجتماع أثينا           -٧٧
فقد رأى  . وقد توسع االئتالفات الدينامية أيضاً من أثر املنتدى       . نواحـي عديدة مسة مميزة ملنتدى إدارة اإلنترنت       

عنصراً مركزياً يدل على أن منتدى إدارة اإلنترنت ليس حدثاً سنوياً   "أحـد املتكلمني أن هذه االئتالفات تشكل        
 .)٦٧(كما قال" ة أيضاًفقط وإمنا هو عملي

وجرى تأييد  . واعُتـرب مبدأ تعددية أصحاب املصلحة عموماً أنه أهم عنصر ُمحدِّد لالئتالفات الدينامية             -٧٨
ضرورة وضع بعض املعايري للتعرف على ائتالف دينامي، إال أن البعض رأى لزوم املرونة يف هذه املرحلة، لكون                  

فمن املهم أن تظل مفتوحة جلميع أصحاب املصلحة، قدر اإلمكان،          . بيةهـذه االئتالفات ال تزال يف مرحلة جتري       
 .)٦٨(مبشاركة فعلية من أصحاب املصلحة املتعددين من خمتلف املناطق

مث إنه ينبغي   . وجرت اإلشارة إىل أن االئتالفات الدينامية متثل فئة عريضة وليس جمرد نتيجة ألفراد قالئل              -٧٩
إذ ال ينبغي هلذه . منتدى إدارة اإلنترنت وجدول أعمال منتدى إدارة اإلنترنت  للموضـوع أن يكون وفقاً لوالية     

 .)٦٩(االئتالفات أن تكون جمرد مجاعات للدعوة

آلية "و" تدابري مؤسسية للمراقبة واملوازنة لضمان هيكل ائتالف دينامي"إىل  )٧٠(ودعت إحدى املسامهات  -٨٠
ئها التقارير أو التوصيات الصادرة عن االئتالفات الدينامية بوصف         رمسية تتلقى مبوجبها هيئة املنتدى بكامل أعضا      

 ".ذلك مسامهة يف دور املنتدى يف جمال وضع السياسات

                                                        

 .رابطة تكنولوجيا املعلومات ألمريكا )٦٦(

 .فرنسا )٦٧(

 .الرئيس املشارك نيتني ديساي )٦٨(
 .علوماتاألعمال من أجل دعم جمتمع امل/غرفة التجارة الدولية )٦٩(

 .جريميي مالكومل )٧٠(
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إىل أن هدف االئتالفات الدينامية ليس جمرد إتاحة اجملال للحوار، وإمنا ينبغي هلا  )٧١(وجرت اإلشارة أيضاً -٨١
منتدى إلدارة اإلنترنت   "إذ ينبغي لالئتالف الدينامي أن يكون       . أن تـتجاوز احلوار، لتعمل بشكل من األشكال       

 .وقادراً على إحراز بعض النتائج" وزيادة

  السبيل إىل األمام-رابعاً 

ساد وعي متباَدل بأن منتدى إدارة اإلنترنت منوذج جديد للتعاون الدويل وال ميكن أن ُينظر إليه بوصفه                  -٨٢
وجرت اإلشارة أيضاً إىل أن شكله يف صدارة وضع السياسات املتعددة . م املتحدةمؤمتراً على الطراز التقليدي لألم

 .)٧٢(األطراف وقد يشكل سوابق لنموذج متجدد وراٍق من املؤمترات املتعددة األطراف

ونظـرت عدة مسامهات إىل التطورات اليت حصلت من اجتماع أثينا إىل اجتماع ريو دي جانريو وإىل                  -٨٣
قة وجرت اإلشارة إىل أن مثة حاجة إىل بعض الرؤيا بشأن كيفية تطور منتدى إدارة اإلنترنت                االجتماعات الالح 

 .)٧٣(وإىل وضع تصّور بشأن الكيفية اليت سيتطور هبا هذا املنتدى

إىل أن اجتماع أثينا أدى إىل إرساء أسس العمل اهلام الذي ال يزال يتعني القيام به من       )٧٤(وذهـب رأي   -٨٤
وبالتايل فإن اجتماع ريو دي جانريو سيمثل خطوة أخرى إىل          . كامل لوالية منتدى إدارة اإلنترنت    أجل التنفيذ ال  

األمـام يف إطار العملية التدرجيية ملنتدى إدارة اإلنترنت، وفقاً لواليته على النحو املنصوص عليه يف برنامج عمل                  
 ".تونس

اخلاصة هبا، اليت ستمكِّنه من أن يكون أكثر        ورغـب البعض يف أن يضع منتدى إدارة اإلنترنت هلياكله            -٨٥
وذهب رأي إىل أنه يف الدورات الثالث املقبلة املخطط هلا، ينبغي أن يتطور منتدى إدارة . توجهاً حنو إحراز النتائج

وينبغي وضع  . )٧٥(اإلنترنت إىل هيئة قائمة على النتائج يف توجهها بغية تزويد اجملتمع الدويل بتوصيات موضوعية             
. وهناك حاجة إىل إعادة تقييم االجتاه الذي يسري فيه منتدى إدارة اإلنترنت            )٧٦(ليب عمل املنتدى وفقاً لذلك    أسا

واقُترح أيضاً قياس   . وينـبغي أن تكون هناك أهداف واضحة يف األجل القصري والطويل ضمن إطار عمل تونس              
ات نطاق السياسات العامة مع تطور      القضـايا مـن دورة للمنتدى إىل أخرى من أجل القدرة على تكييف توقع             

 .)٧٧(التكنولوجيا

                                                        

 .الرئيس املشارك نيتني ديساي )٧١(

 .الرئيس املشارك هديل دا روشا فيانا )٧٢(
 .الرئيس املشارك نيتني ديساي )٧٣(

 .الرئيس املشارك هديل دا روشا فيانا )٧٤(

 .الربازيل )٧٥(
 .الصني )٧٦(

 .اهلند )٧٧(
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أن أفضل وصفة للنجاح تكمن يف استمرار املنتدى على املبادئ ذاهتا؛ أي من خالل               )٧٨(ورأى آخـرون   -٨٦
يشكل منتدى  "ومن هذا املنظور،    . تعزيز التبادل التفاعلي لألفكار بني مجيع أصحاب املصلحة على قدم املساواة          

منصة ملمثلي خمتلف جهات العامل وخمتلف أصحاب املصلحة لالجتماع واملناقشة يف إطار مفتوح إدارة اإلنترنـت   
غري رمسي، دون اخلضوع للضغط الناجم من ضرورة حتقيق نتائج متفَاَوض بشأهنا، مشكالً بذلك املكان الصحيح                

 .)٧٩("والبيئة املالئمة لزيادة التفاهم والتعاون على الصعيد العاملي

أن منـتدى إدارة اإلنترنت سيزداد مكانة وسيقدم قيمة متزايدة طاملا شجع احلوار،              )٨٠(الـبعض ورأى   -٨٧
وينبغي أيضاً تطوير وحتسني مفهوم     . واملمارسات الفضلى، والتعاون الدينامي، وبناء اجملتمعات وتبادل التجارب       

إىل أن املناقشات اليت     )٨٢(شارةوجرت اإل . )٨١(تعددية أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك التفاهم بشأن كيفية تطبيقه         
. جـرت داخل املنتدى ستؤثر وال شك يف السلوك املقبل للحكومات، وأوساط األعمال التجارية واجملتمع املدين               

 .وهبذه الطريقة، قام منتدى إدارة اإلنترنت بدور هام ونافذ يف جمال توجيه ثقافة اإلنترنت يف االجتاه الصحيح

ن الالزم تقييم فعالية عمل منتدى إدارة اإلنترنت إضافة إىل دور الفريق            وسـاد تفـاهم عـام بـأن م         -٨٨
 بوصف ذلك جزءاً من التقييم الشامل إلجنازات  ٢٠٠٨االستشاري وعمله وتكوينه يف دورة متابعة يف مطلع عام          

 .اجتماع ريو دي جانريو

                                                        

 االحتاد الياباين ملؤسسات األعمال، وجمتمع االتصاالت، وغرفة        الربتغال باسم االحتاد األورويب، وأيضاً     )٧٨(
األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات، ورابطة تكنولوجيا املعلومات ألمريكا، والتحالف العاملي            /الـتجارة الدولـية   

 .لتكنولوجيا وخدمات املعلومات

 .الربتغال باسم االحتاد األورويب )٧٩(

 .جمتمع االتصاالت )٨٠(
 .ديفيد آلن )٨١(

 .االحتاد الياباين ملؤسسات األعمال )٨٢(
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 املرفق الثاين

 مسرد

 AfriNIC )ظمة املوارد الرقميةعضو من(السجل اإلقليمي ملوارد اإلنترنت الرقمية ألفريقيا 

 APC رابطة االتصال التقدمي

 ASCII ترميز األجبدية الرومانية بسبع بتات: النظام األمريكي املوحد لتبادل املعلومات

، أو  )ألملانيا (de.و) للمملكة املتحدة  (uk.من أمثلته   : الـنطاق األعلى للرمز القطري    
.jp) لليابان( 

ccTLD 

 CoE جملس أوروبا

 CSIRTs أفرقة التصدي للحوادث األمنية احلاسوبية

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

 DRM إدارة احلقوق الرقمية

 DOI معرِّف املوضوع الرقمي

 ETNO رابطة مشغلي الشبكات األوروبية لالتصاالت السلكية والالسلكية

 F/OSS جملانية واملفتوحةالربجميات ا

 GAC )هليئة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام املخصصة(اللجنة االستشارية احلكومية 

 info. gTLD وorg. وnet. وint. وcom.أمساء النطاقات العليا العامة، مثل 

 IANA هيئة األرقام املخصصة لإلنترنت

 ICANN خصصةشركة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام امل

 ICC غرفة التجارة الدولية

 ICC/BASIS األعمال من أجل دعم جمتمع املعلومات/غرفة التجارة الدولية

 ICT تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ICT4D تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

تستخدم فئة مغايرة   ) يبالو(عناوين على الشبكة العاملية     : أمسـاء الـنطاقات املدولة    
 لرموز النظام األمريكي املوحد لتبادل املعلومات

IDN 
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 IETF الفرقة العاملة املعنية هبندسة اإلنترنت 

 IGF منتدى إدارة اإلنترنت

 IGOs املنظمات احلكومية الدولية

 IP بروتوكول اإلنترنت

ز متصل بشبكة   حمدد فريد مناظر لكل حاسوب أو جها      : عنوان بروتوكول اإلنترنت  
ويوجد يف الوقت الراهن نوعان من هذه العناوين        . من شبكات بروتوكول اإلنترنت   

واإلصدار ) IPv4(مستخدمان فعلياً، ومها اإلصدار الرابع من بروتوكوالت اإلنترنت         
 ٣٢الذي يستخدم   (واإلصدار الرابع   ). IPv6(السـادس من بروتوكوالت اإلنترنت      

وقد بدأ  .  ومازال أشيع اإلصدارات استخداماً    ١٩٨٣عام  مستخدم منذ   ) عـدداً بّتياً  
 ). عدداً بتيا١٢٨ً، وعناوينه مكونة من ١٩٩٩التحول إىل اإلصدار السادس يف عام 

IP Address 

 IPRs حقوق امللكية الفكرية

 IPv4 اإلصدار الرابع من بروتوكوالت اإلنترنت

 IPv6 اإلصدار السادس من بروتوكوالت اإلنترنت

 IRA دية املرجعية الدوليةاألجب

 ISOC جمتمع االتصاالت

 ISP مقدِّم خدمات اإلنترنت

 ITAA رابطة تكنولوجيا املعلومات ألمريكا

 ITU االحتاد الدويل لالتصاالت

 IXPs نقاط التبادل على شبكة اإلنترنت

وارد عضو منظمة امل  (سجل عناوين اإلنترنت ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب         
 )الرقمية

LACNIC 

 MDGs األهداف اإلمنائية لأللفية 

 MoU مذكرة تفاهم

 NAPs منافذ الشبكة

 NGN شبكة اجليل القادم

 NRO ، انظر ما بعدRIRsمنظمة املوارد الرقمية اليت جتمع كل 

 OECD منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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تسجيل أمساء  /من مؤسسة تسجيل ببيع   ) `مدةمعت`(هيئة مصرح هلا    : هيـئة التسجيل  
 نطاقات باسم املؤسسة

Registrar 

شركة أو منظمة حتتفظ بقاعدة بيانات تسجيلية مركزية للنطاقات         : مؤسسة التسجيل 
مثل مؤسسات التسجيل   (العلـيا أو جملموعـات بعـناوين بروتوكوالت اإلنترنت          

سات التسجيل بدون االستعانة    وتعمل بعض مؤس  ). اإلقليمية لإلنترنت، انظر ما يلي    
بـأي هيئة تسجيل على اإلطالق، أو باالستعانة ببعض هيئات التسجيل، وتسمح مع             

 .هذا أيضاً بالتسجيل املباشر فيها

Registry 

هتدف للربح مسؤولة عن توزيع      منظمات ال : مؤسسات التسجيل اإلقليمية لإلنترنت   
يمي ملقدمي خدمات اإلنترنت    عـناوين بـروتوكوالت اإلنترنت على الصعيد اإلقل       

 .ومؤسسات التسجيل احمللية

RIRs 

خوادم حتتوى على مؤشرات خلوادم األمساء الرمسية املستخدمة من         : اخلـوادم اجلذرية  
" األصلية"وعالوة على اخلوادم اجلذرية الثالثة عشر       . أجـل مجـيع النطاقات العليا     

رقام املخصصة لإلنترنت، يوجد    احلاويـة مللـف املنطقة اجلذرية الذي تديره هيئة األ         
تقدم معلومات متطابقة، وموزعة على مجيع       Anycastالـيوم عدد كبري من خوادم       

 .أحناء العامل من خالل بعض من جهات التشغيل األصلية االثنيت عشرة

Root servers 

ملف رئيسي يتضمن مؤشرات إىل خوادم لألمساء من أجل         : ملـف املـنطقة اجلذرية    
 .ت العليامجيع النطاقا

Root zone file 

 SMEs املشاريع الصغرية واملتوسطة

 TLD نطاق أعلى

 UNESCO منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 WGIG الفريق العامل املعين بإدارة اإلنترنت

بروتوكول لإلجابة على االستفسارات موجه للمعامالت ومستخدم على نطاق واسع          
وكان مشغلو سجل النطاقات العليا،     . عالمية ملستخدمي اإلنترنت  لتقدمي اخلدمات اإل  

الصفحات "يف معظمهـم ولـيس كـلهم، يستخدمونه يف األصل لتقدمي خدمات             
ومعلومات عن أمساء النطاقات املسجلة، ولكن امتداداته احلالية تغطي طائفة          " البيضاء

 بروتوكول  أوسـع بكـثري مـن خدمات املعلومات، ومن بينها عمليات البحث يف            
WHOIS            لسـجالت اإلنترنـت اإلقليمـية عن معلومات عن ختصيصات عناوين 

 .بروتوكوالت اإلنترنت

WHOIS 

 WSIS مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات

 WITSA التحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومات

 WTO منظمة التجارة العاملية

- - - - - 


