
 
 

1  

 

من يیتحكم في ااإلنترنت؟  
 

بقلم  
)1(إإسماعيیل سرااجج االديین  

 
ا عداا تلك ااألنوااعع ااألخرىى االتي تمت تجربتهھا من ووقت مأأنوااعع االحكم٬، فيی أأ"االديیمقرااططيیة هھھھي أأسو

—آلخر."  .)2(1947نوفمبر  11وونستن تشيیرشل٬، خطابب مجلس االعمومم٬،   
 

٬، إإال إإنهھ أأفضل من أأيي بديیل آآخر نستطيیع االتوصل ا"قد يیكونن نظامم االحوكمة االحالي باإلنترنت فوضويیًّ 
—إإليیهھ في االوقت االحالي."  لهھيیئة االدووليیة االلجنة ااالسترااتيیجيیة لإلنترنت االتابعة لإإسماعيیل سرااجج االديین٬، 

٬،ICANNلألسماء ووااألررقامم االمخصصة   
. 2014يینايیر  30  

 

مقدمة  
 ٬،وومن هھھھو متخذ االقراارر ٬،حوكمة ااإلنترنتمن ااألصوااتت على االتساؤؤلل عن  ااشجع االنجاحح االهھائل لإلنترنت عدددً 

تحكم من ووررااء االستارر في نظامم تسوددهه في حكومة االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة تأأنن وومن االمستفيید. يیرىى االبعض 
االغالب االشركاتت ااألمريیكيیة٬، وويیظل االجزء ااألعظم من منشآتهھ على ااألررااضي ااألمريیكيیة.   

 
نهھ في هھھھذاا االيیومم ووفي عصر االعولمة وواالتعددديیة٬، وواالتأثيیر إإ ووننحيیث يیقولل االكثيیر ؛ووقد ددخلت االسيیاسة في االنقاشش

ا للواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة في ااالقتصادد االعالمي٬، يیجب أأنن يیكونن لآلخريین ررأأيي ااالقتصادديي االمنخفض نسبيیًّ 
في كيیفيیة إإددااررةة ااإلنترنت. وومن ثَم اانطلقت مناظظرةة االحوكمة٬، ووأأصبحت جزًءاا من االمناظظرااتت االمركزيیة  متساووٍ 
في جنيیف ووفي  2003ي وواالذيي اانعقد ف ٬،(WSIS)اانطلقت في مؤتمر االقمة االعالمي لمجتمع االمعلوماتت  االتي
كن مختلفة من افي أأم ٬، وواالذيي يینعقد سنويیًّا(IGF)في تونس٬، ووتبعهھ االمنتدىى االسنويي لحوكمة ااإلنترنت  2005
   االعالم.

 
  

                                         
فيیما يیخص ددووررهھھھا في االنظامم االبيیئي  ICANNااالسترااتيیجيیة لإلنترنت االتابعة للهھيیئة االدووليیة لألسماء ووااألررقامم االمخصصة أأحد أأعضاء االلجنة  )1(

وواالتقريیر االكامل متاحح من  ٬،http://www.serageldin.com/ShortBio.htm :لحوكمة ااإلنترنت. االسيیرةة االذااتيیة للكاتب متاحة من خاللل االراابط
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ecosystem . لهھيیئة االدووليیة لألسماء ووااألررقامم االمخصصةووال يیعكس االرأأيي االرسمي ل هھھھذاا االمستند عن ررأأيي مستقليیعبر ICANN.  
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بة بالتخلص من "ااالحتكارر ااألمريیكي" إلددااررةة ااإلنترنت٬، خاصة مع ووجودد ووقد ززااددتت ااألصوااتت االمرتفعة االمطالِ 
االغزوو االمتزاايید وولجدلل حولل ووكالة ااألمن االقومي ووتجسس االحكومة ااألمريیكيیة٬، لموضوعاتت سيیاسيیة مثيیرةة 

جتماعيیة٬، ووكذلك االخدماتت للخصوصيیة ووهھھھو جزء من االسيیاقاتت سريیعة االتغيیّر وواالتي خلقتهھا ووسائل ااإلعالمم ااال
٬، 2015لعامم  (IGF)منتدىى حوكمة ااإلنترنت وومع ااقتراابنا من رريیة االتي يیتم توفيیرهھھھا من خاللل ااإلنترنت. االتجا

ااجتمع عددد من االلجانن للتفكيیر في ماهھھھيیة االموضوعاتت ووتحديید االتوصيیاتت فيیما يیخص كيیفيیة حوكمة ااإلنترنت. 
االمكرسة للدوورر االمستقبلي للهھيیئة االمستند االمتوااضع عباررةة عن مساهھھھمة مقدمة ألحد هھھھذهه االلجانن االمتميیزةة وو ااهھھھذ

.(ICANN)االدووليیة لألسماء ووااألررقامم االمخصصة   
 

لإلنترنت االهھائلاالنجاحح   
لم  يیاةةفليیس هھھھناكك جانب من جواانب االح ؛ليیة ااألهھھھم في تارريیخ االبشريیةأأحد ااالخترااعاتت االتحوّ هھھھو ااإلنترنت 

وواالتوااصل ااالجتماعي ووإإتاحة كل ؛ من ااالتصاالتت إإلى االتجاررةة وواالعلومم يیقومم بتحويیلهھيیمسسهھ ااإلنترنت وو
ولل االتفاعل مع ااإلنترنت من أأجهھزةة االحاسب ااآللي االشخصيیة إإلى ااألجهھزةة معلوماتت االعالم للجميیع. وومع تحّ 

–أأصبح سحر االخدمة االمتاحة دداائًما االشخصيیة االمحمولة٬،   وواالتي تعمل على تحقيیق ذذلك بالنسبة لمليیاررااتت االبشر 
– أأمًراا مفرووًغا منهھ.    

 
من نوعهھ من حيیث االهھندسة ووااإلددااررةة. فمن حيیث االهھندسة٬، مع ااالستثناء االممكن  اافريیدً  ااعد إإنجاززً ت اإإال أأنهھ

للهھوااتف االمحولة٬، ال يیوجد تصميیم هھھھندسي آآخر قويي وومرنن بدررجة كافيیة للتعامل مع االتوسع في االعمليیاتت 
–ووقد أأثبت تصميیم ااإلنترنت مرةة أأكثر.  مليیونن – TCP/IPحزمة برووتوكوالتت ااإلنترنت   قدررتهھ على االتعامل مع  

مليیونن مرةة مقاررنةً أأكبر بعددد أأجهھزةة مليیونن مرةة أأكثر مقاررنةً بالتصميیم ااألصلي٬، وونقل معلوماتت ذذااتت حجم 
االمليیاررااتت من ااألجهھزةة وواالمعدااتت االتي تمكننا من بالتصميیم ااألصلي٬، ووبسرعاتت أأسرعع من االتصميیم ااألصلي. 

٬، وويیسمح االنظامم أليي شخص في أأيي مكانن باالتصالل ووااستقبالل ذذلك لديیهھا عناوويین فريیدةة بنقاطط ااتصالهھا باإلنترنت
االمعلوماتت االمسموعة وواالمرئيیة بسرعة االضوء!  

 
–قد يیكونن من االصعب تصديیق أأنن مجموعة من ااألشخاصص  –االذيین قامواا في ااألغلب بتعيیيین أأنفسهھم   قد  

وولكن هھھھذاا قد حدثث بالفعل٬، ووقد االعبورر بهھ خاللل فترةة نموهه االهھائل. إإططالقق هھھھذاا االنظامم االفريید ووااستطاعواا تطويیر وو
أأكثر ووسائل ااالتصالل االتي يیمكن ااالعتمادد عليیهھا.  ووااحدةة منااليیومم  يعمل٬، ووهھھھت تااإلنترنت االعمل ووماززاال تتبدأأ  

 
) ماهھھھيیة االمالمح االرئيیسيیة لإلنترنت االتي نريید االحفاظظ عليیهھا؛ تلك االمالمح االتي 1نا أأنن نتساءلل عن (بوولذاا حريي 

) كيیف ااستطاعع االنظامم االحالي ضمانن هھھھذهه 2د معظمنا أأنن يیرااهھھھا تذهھھھب سدىى٬، وو(تخدمم االبشريیة وواالتي ال يیريی
) قيیاسس مدىى االرغبة في أأوو مالءمة أأيي تغيیيیر مقترحح في نظامم االحوكمة مقابل مدىى حمايیة 3االمالمح٬، ووأأيیًضا (

من االمالمح االتي نقدررهھھھا للخطر.  ااإلنجاززااتت االحاليیة أأوو تحسيین كفاءةة االتشغيیل ددوونن تعريیض أأييٍّ   
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في نظامم ااإلنترنت اهھمح االمرغوبب فيیاالمال  
نن أأهھھھمهھا هھھھو االهھيیكل االوحدوويي لإلنترنت أأااألددااء االراائع لإلنترنت إإلى عددد من االمالمح االرئيیسيیة٬، إإال يیرجع 

نهھا متاحة للكل من أأيي مكانن ووإإلى أأيي مكانن٬، ووتسمح بنقل كل أأنوااعع أأووحيیادديیة االشبكة االمصممة٬، بمعنى 
االمعلوماتت وواالمحتوىى ووإإتاحتهھا ووإإررسالهھا إإلى أأجهھزةة االتخزيین أأوو ااسترجاعهھا منهھا.   

 
ق ا في االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة ما هھھھو إإال مصاددفة لم تعُ ووكونن هھھھذاا قد تم بشكل كبيیر من قاعدةة موجوددةة فعليیًّ 

ن خاللل كثيیر من االشركاء االدووليیيین أأوو تقديیم االخدماتت للكل. وولذلك٬، في حيین أأنن االمشرووعع تطويیر ااإلنترنت م
سرعانن ما ف٬، 1968في  (ARPANET)االمبدئي قد بدأأ من خاللل شبكة ووكالة مشرووعاتت االبحوثث االمتقدمة 

االعاملة للشبكاتت االدووليیة ٬، عند تأسيیس االمجموعة 1972تضمن مشرووعع ااإلنترنت شركاء غيیر أأمريیكيیيین منذ 
(INWG)،في تطبيیق حزمة برووتوكوالتت ااإلنترنت ووعندما تعاوونن عددد من االفرقق االبحثيیة غيیر ااألمريیكيیة  ٬
(TCP/IP)  .االتجريیبيیة  

 
كانواا من قبل  قدووقد كانن هھھھناكك مشارركونن من االيیابانن وواالنروويیج وواالمملكة االمتحدةة ووفرنسا ووإإيیطاليیا ووأألمانيیا وو

االمجموعة جزًءاا من االبرنامج٬، في حيین قامم آآخروونن بالمشارركة في أأبحاثث ااإلنترنت بالتوااززيي أأوو من خاللل 
. ووقد تم تطويیر االشبكة االعنكبوتيیة االعالميیة (االويیب) في االمنظمة ااألووررووبيیة (INWG)االعاملة للشبكاتت االدووليیة 

ووتديیرهھھھا رراابطة  ٬،ا من مكوناتت ااإلنترنتّونًا أأساسيیًّ بسويیسراا٬، ووأأصبحت سريیًعا مك (CERN)لألبحاثث االنووويیة 
٬، وواالتي تعمل مع أأجزااء أأخرىى من حوكمة نظامم ااإلنترنت من خاللل ططبقاتهھا االمتعدددةة (W3C)االشبكة االعالميیة 

قد لحفظ ووحمايیة االمالمح االمطلوبة في نظامم ااإلنترنت كما يیعرفهھ االمليیاررااتت من ااألشخاصص وويیعتمدوونن عليیهھ. 
. ًصا٬، وولكنهھ يیعمل بشكل جيیديیكونن االنظامم منقو  

 
أأنن االنظامم قد ووااجهھ ووقد صعد ااإلنترنت على االرغم من توااجدهه منذ فترةة ووجيیزةة٬، ووهھھھذاا يیعني بدوونن شك 

ااالحتكاكاتت وواالتوترااتت االتي تأتي مع االتعقيید. ووااليیومم٬، تشتركك كثيیر من االجهھاتت االفاعلة من جميیع أأنحاء االعالم 
ووفي نفس االوقت االتأكيید على ااستمراارر ااإلددااررةة االفعالة للخدمة  ٬،ا كلهھافي تشغيیل ااإلنترنت٬، وومن ثم كانن ااستيیعابهھ

 IPv6. ووقد تمت موااجهھة هھھھذاا االتحديي بتوسيیع عالم ااإلنترنت (على سبيیل االمثالل؛ ااالنتقالل إإلى توسع ااكبيیرً  اتحديیً 
وومن خاللل ضمانن االمشارركة االمنهھجيیة ألكبر عددد ممكن من أأصحابب  ٬،لمساحة نطاقق االمستوىى ااألعلى)

االهھائل في ااإلنترنت.االمصلحة االمعنيیيین بأكبر شفافيیة ممكنة في عمليیة ااتخاذذ االقرااررااتت االتي تصحب االتوسع   
 

مشكالتت ااإلنترنت  
لى إإنن ااستخداامم االحكومة ااألمريیكيیة قدررتهھا على االوصولل لغزوو خصوصيیة مستخدمي ااإلنترنت ال يیرجع إإ

االمكانة االخاصة للحكومة ااألمريیكيیة بالنسبة لإلنترنت٬، ووإإنما إإلى عدمم كفايیة االقيیودد االمفرووضة على سلوكك 
مريیكيیيین بالقطع مشكوكك االحكومة ااألمريیكيیة ووعمالئهھا. عمليیة االتسجيیل االهھائلة التصاالتت ااألمريیكيیيین ووغيیر ااأل

إإال أأنن تقسيیم ااإلنترنت إإلى عدةة شبكاتت قوميیة أأوو  ٬، حتى ووإإنن ثبت أأنهھا قانونيیة من االناحيیة االفنيیة.بهھا أأخالقيیًّا
إإقليیميیة (على سبيیل االمثالل؛ أأمريیكا االشماليیة ووأأووررووبا وواالصيین ووأأمريیكا االالتيینيیة ووإإفريیقيیا ووآآسيیا) لن يیمنع 

من مرااقبة االشعب االفرنسي. االحكومة االصيینيیة من االتجسس على االشعب االصيیني٬، وولن يیمنع االحكومة   
 

إإال أأنن ااالنتقالل إإلى مثل هھھھذهه االشبكاتت االمنفصلة سوفف يیؤدديي إإلى بلقنة ااإلنترنت ووظظهھورر تعقيیدااتت أأكثر في 
على مستوىى تقاططعاتت االحدوودد في عواالم ااإلنترنت. ووبمروورر االوقت٬، سوفف يیؤدديي ذذلك إإلى مشكالتت االتنسيیق 

ستخدمي ااإلنترنت. من حيیث حمايیة خصوصيیة م ٬،في االتشغيیل االدااخلي وواالتنسيیق ووتعقيیدااتت أأكثر ووخسائر  
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من االمشكالتت٬، فهھناكك موضوعاتت هھھھامة فيیما يیخص سوء سلوكك االحكوماتت  ووهھھھذاا ال يیعني أأنن ااإلنترنت خاللٍ 

ووشركاتت االقطاعع االخاصص ووااألفراادد أأوو االمجموعاتت.   
 

قد تتضمن ااألمثلة االخاصة بسوء سلوكك االحكوماتت االقمع في توفيیر االخدمة٬، وواالتجسس على 
محتوىى االرسائل ووقوااعد االبيیاناتت االمتاحة من خاللل ااإلنترنت٬، وواالرقابة االمستخدميین٬، وواالتجسس على 

على االمحتوىى٬، وومطاررددةة االمعاررضيین االسيیاسيیيین االذيین يیستخدمونن ااإلنترنت للتعبيیر عن آآرراائهھم٬، 
ووهھھھكذاا.  

 
كما تتضمن ااألمثلة االخاصة بسوء سلوكك شركاتت االقطاعع االخاصص االحاالتت االكالسيیكيیة من ااالحتكارر أأوو 

االقلة٬، ووغزوو االخصوصيیة ووااالستخداامم االسيء للبيیاناتت االتي يیتم االحصولل عليیهھا من خاللل  سلوكك ااحتكارر
ووكذلك ااإلهھھھمالل االناتج عن عدمم تأميین االبيیاناتت  ٬،االمعامالتت مع االعمالء٬، ووأأيیًضا ااالحتيیالل االصريیح

االخاصة بعمالئهھا من االهھجومم االسيیبرااني.   
 

ووتتضمن ااألمثلة االخاصة بسوء سلوكك ااألفراادد أأوو االمجموعاتت جميیع أأشكالل ااإلجراامم ووسوء ااالستخداامم٬، 
من ااالعتدااء االجنسي على ااألططفالل إإلى ااالحتيیالل وواابتزاازز ااألمواالل وواالبلطجة وواالمطاررددةة.  

 
يیست ووهھھھي ل ٬،جميیع هھھھذهه ااألمثلة من االنتائج غيیر االمرغوبب فيیهھا يیحتمل توااجدهھھھا في أأيي نظامم يیتم تصميیمهھ

عرضة للكبح بالتغيیيیر في ااإلددااررةة االفنيیة لإلنترنت. فهھذهه االمشكالتت موجوددةة من قبل ااإلنترنت وومستمرةة في 
نظامم ااالتصاالتت االهھاتفيیة٬، ووتتطلب كبح سلوكك االمذنب٬، مثل مكاتب االبريید أأوو  ؛االتوااجد في مجاالتت أأخرىى

ووليیس تغيیيیر إإددااررةة نظامم االخدمة وواالتوصيیل.   
 

رقق بيین (أأ) إإددااررةة االوسط أأوو االمنصة أأوو االبنيیة االتحتيیة االتي تسمح بتوفيیر االخدمة٬، وولذلك٬، يیجب أأنن نؤكد االف
وو(بب) كيیفيیة تصرفف ااألشخاصص عند ااستخداامم االخدمة االمعنيیة٬، بمعنى سلوكك االحكوماتت وواالشركاتت ووااألفراادد. 

  وولى. قق االقواانيین وواالقيیودد االموضوعة على هھھھذهه االنقطة ااألخيیرةة االتشغيیل االسلس للنقطة ااألوووال يیجب أأنن تع
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كيیفيیة إإددااررةة ااإلنترنت  
يیوجد نظامم بيیئي لمستخدمي ااإلنترنت٬، ووتتضمن إإددااررةة هھھھذاا االنظامم االبيیئي االعديید من االمؤسساتت وواالجهھاتت االفاعلة 

ووتعد االهھيیئة االدووليیة االتي تتفاعل باستمراارر بطرقق كثيیرةة للتأكيید على سالسة ووااستمراارريیة تشغيیل ااإلنترنت. 
ICANNلألسماء ووااألررقامم االمخصصة 

ووذذلك ألنن نجاحهھا يیضمن تميیّز  ؛من هھھھذاا االنظامم االبيیئي اأأساسيیًّ  ااجزءً  )3(
يیعززز االقواانيین االخاصة بهھا لضمانن عداالة ووسالسة تشغيیل ااإلنترنت. وو ٬،عّرفاتت كل جهھاززمُ   

 
ووتتبنى االهھيیئة االدووليیة لألسماء ووااألررقامم االمخصصة االمباددئئ االرئيیسيیة للتشغيیل للمساعدةة في االحفاظظ على 

ووتحقيیق تمثيیل ووااسع للمجتمع االدوولي لإلنترنت٬، ووتروويیج االتنافس. تقومم االهھيیئة شغيیلي لإلنترنت٬، ستقراارر االتااال
من أأسفل  لحةتتوااصل مع االعديید من أأصحابب االمصبإعداادد االسيیاساتت االمناسبة لرسالتهھا من خاللل عمليیاتت 

ا٬، وولكنهھ يیعمل ووذذلك للوصولل إإلى قراارر قائم على أأساسس تواافق ااآلررااء. هھھھذاا االنظامم ليیس مثاليیًّ  ؛االهھرمم إإلى أأعالهه
بشكل جيید (االمزيید عن هھھھذاا االموضوعع فيیما بعد).  

 
يیمكن فهھم ااإلنترنت وورربما يیكونن ااالعتبارر االرئيیسي في فهھم كيیفيیة إإددااررةة ااإلنترنت هھھھو أأنن "االشكل يیتبع االوظظيیفة". 

من عدةة ططبقاتت. نن بشكل أأفضل كاخترااعع مكوّ   
 

ووقد ااضطلع االعديید من االعلماء على االهھندسة االتقنيیة لإلنترنت كنموذذجج ذذيي ططبقاتت يیبدأأ بطبقة االبنيیة االتحتيیة في 
تحتويي على االقيیاساتت ااألسفل٬، ثم االطريیق االذيي يیسمح بمروورر االمعلوماتت٬، ووتليیهھ مباشرةةً االطبقة االمنطقيیة االتي 

٬، ووإإددااررةة نظامم TCP/IPوومن ضمنهھا حزمة برووتوكوالتت ااإلنترنت  وواالبرووتوكوالتت االخاصة بنقل حزمم االبيیاناتت٬،
أأسماء االنطاقاتت. ووتقومم ططبقة االبنيیة االتحتيیة وواالطبقة االمنطقيیة مًعا بتكويین "االطبقة االتقنيیة".   

 
  

                                         
االهھيیئة االدووليیة لألسماء ووااألررقامم ): 2014يینايیر  ٬31، تم ااالططالعع عليیهھ في http://en.wikipedia.org/wiki/ICANNكما جاء في موسوعة وويیكيیبيیديیا ( )3(

ووأأددررجت  1998سبتمبر  18هھھھي منظمة خاصة غيیر رربحيیة مقرهھھھا في مديینة لوسس أأنجلوسس بواليیة كاليیفوررنيیا ااألمريیكيیة٬، تأسست في  ICANNاالمخصصة 
لتباشر عددًداا من االمهھامم االمتعلقة باإلنترنت وواالتي كانت تتم مباشرةةً في االسابق من خاللل منظماتت أأخرىى نيیابةً عن االواليیاتت االمتحدةة  1998سبتمبر  30في 
وواالتي يیتم إإددااررتهھا ااآلنن من خاللل آآيیكانن.  IANAيیكيیة٬، ووال سيیما هھھھيیئة ااألررقامم االمخصصة لإلنترنت ااألمر  

 
هھا. وويیتضمن آآيیكانن مسئولة عن االتنسيیق االخاصص بأنظمة ااإلنترنت االعالميیة االخاصة بالُمعّرفاتت االفريیدةة٬، ووعلى ااألخص ضمانن ااستقرااررهھھھا وواالتشغيیل ااآلمن ل

) ووتخصيیص كتل االعناوويین لسجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیة؛ ووذذلك لالحتفاظظ بسجالتت ُمعّرفاتت IPv6وو IPv4التت ااإلنترنت (ذذلك تنسيیق أأماكن عناوويین برووتوكو
)٬، وواالذيي يیتضمن تشغيیل DNSبرووتوكوالتت ااإلنترنت٬، ووإلددااررةة االمستوىى ااألعلى من فضاء أأسماء االنطاقاتت (االمنطقة االجذرريیة لفضاء أأسماء االنطاقاتت 

أأنن كثيیًراا من أأعمالل االهھيیئة يیخص تطويیر سيیاساتت فضاء أأسماء االنطاقاتت؛ بهھدفف تدوويیل نظامم فضاء أأسماء االنطاقاتت ووتقديیم  خوااددمم ااسم االجذرر. وواالوااضح
. تقومم آآيیكانن بأعمالل االصيیانة االفنيیة االفعليیة للعناوويین االمركزيیة لإلنترنت ووسجالتت جذرر فضاء أأسماء االنطاقاتت (TLDs)نطاقاتت مستوىى أأعلى عامة جديیدةة 

".IANAووظظيیفة هھھھيیئة ااألررقامم االمخصصة لإلنترنت عمالً بعقد "  
 

٬، ووقعت آآيیكانن ااتفاقيیة جديیدةة مع ووززااررةة االتجاررةة ااألمريیكيیة من شأنهھا نقل االهھيیئة االخاصة نحو إإددااررةة كاملة لنظامم ااإلنترنت االخاصص 2006سبتمبر  29في 
ستشارريي االذيي تمثلهھ آآيیكانن. بالُمعرفاتت االتي يیتم تنسيیقهھا مركزيیًّا من خاللل نموذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعددديین ااال  
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يیتفاعل كثيیر من ااألشخاصص في االعالم مع ااإلنترنت من خاللل االطبقاتت االتي تعلو ذذلك٬، بدًءاا من "ططبقة 
حيیث يیتم االتعامل مع االعمليیاتت االتقنيیة كأمر مفرووغغ منهھ٬، ووحيیث تكونن االسيیاساتت ااألخرىى؛ مثل  ؛االمحتوىى"

حقوقق االملكيیة االفكريیة وواالتعبيیر االحر٬، أأكثر أأهھھھميیة.   
 

إإال أأنن ااألعضاء االمتميیزيین في لجنة ااسترااتيیجيیة آآيیكانن قد أأضافواا ما يیلي:  
 

في سيیاسة ااإلنترنت٬، ندعم االرأأيي  "مع تسليیط االضوء على مسائل االثقة وواالهھويیة ووحقوقق ااإلنسانن
االمنادديي بـ "ططبقة ااجتماعيیة" إإضافيیة تكونن بمثابة عدسة إإضافيیة لتحديید ووتقسيیم االمؤسساتت االمعنيیة 

االسيیاساتت مع االتوجيیهھ االمستمر للمماررساتت وواالتقيیيیم االمستمر وواالتعامل مع  ٬،االمطلوبب منهھا االتعامل
ع االمماررساتت االتي تحددد االحقوقق وواالمباددئئ االهھامة سوفف تتعامل هھھھذهه االطبقة االجديیدةة ماالمستجدةة. [...] 

.)4(االمرتبطة بـ "االسلوكك ااالجتماعي" على ااإلنترنت"  
 

ااإلنترنت عباررةة عن ااخترااعع مكّونن من ططبقاتت يیمكن ررؤؤيیتهھا من خاللل االشكل االتالي:  
 

                                         
تشارركك  يیجب أأنناالتي من االمؤسساتت وواالمجموعاتت ذذااتت االمصالح  االتصّورر لتفعيیل االمناقشاتت عن أأييٍّ هھھھذاا قالت لجنة ااسترااتيیجيیاتت آآيیكانن: "نقومم بتقديیم  )4(

ااإلنترنت٬، تقريیر لجنة ااالسترااتيیجيیاتت (االعمل االنظامم االبيیئي لحوكمة نظر: ددوورر آآيیكانن في اابشكل قانوني في االموضوعاتت االخاصة بسيیاساتت ااإلنترنت". 
).جاررٍ   
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من هھھھذهه االطبقاتت٬، يیلعب عددد من االمؤسساتت االرئيیسيیة أأددوواارًراا هھھھامة٬، ووتقومم آآيیكانن بالتفاعل معهھا.  في كلٍّ 
وويیعرضض االشكل االسابق هھھھذاا بشكل مقنع٬، ووإإنن كانن أأكثر تبسيیطًا. إإال أأنهھ يیجب االتأكيید على أأنن هھھھذاا ال يیعني أأنن 

منهھا في ا بيین آآيیكانن ووكلٍّ يیوميیًّ  فالوااقع أأنن هھھھناكك تفاعالً  ؛تقتصر على ططبقة محدددةةأأنشطة هھھھذهه االجهھاتت االفاعلة 
يید من االموضوعاتت٬، إإال أأنن االشكل االسابق يیركز على االطبقاتت االتي تكونن مدخالتهھا ذذااتت صلة وومطلوبة االعد

على ووجهھ االتحديید٬، باإلضافة إإلى أأنهھا تستطيیع أأيیًضا تقديیم مساهھھھماتت هھھھامة في االمناقشاتت االخاصة بالطبقاتت 
ااألخرىى.   

 
وواالبراامج ااإلططارر٬، إإال أأنن ااألفكارر االمرشدةة االتي سمحت لكثيیر من ااألنظمة هھھھو لطبقاتت هھھھذاا االتكويین االهھندسي ذذوو اا

ناتجة من فلسفة االتصميیم االتي قد حافظت هھھھي أأفكارر وواالمؤسساتت االمختلفة بالتعايیش مًعا وواالتفاعل في ااإلنترنت 
وناتهھا ووعبر كل على االتزاامهھا االذيي ال يیتزعزعع بالمعايیيیر االمفتوحة ووقابليیة االتشغيیل االمشتركك في كل مك

االحدوودد.   
 

ووبفضل منهھج االطبقاتت٬، باإلضافة إإلى االمعايیيیر االمفتوحة وواالبرووتوكوالتت االتي تم تطويیرهھھھا من خاللل شبهھ 
ع لهھا بشكل قمن االبنيیة االتحتيیة لإلنترنت االتي يیمكن االتو تواافق٬، يیستطيیع أأيي شخص بناء االتطبيیقاتت ووأأجزااءً 

ا. معقولل أأنن تكونن قابلة للتشغيیل االمشتركك عالميیًّ   
 

مجتمع ااإلنترنتوو االتنظيیم  
 (IETF)هھھھندسة ااإلنترنت من االمؤسساتت وواالكيیاناتت؛ مثل آآيیكانن ووقوةة مهھماتت  اايیضم نظامم حوكمة ااإلنترنت عدددً 

منهھا يیتعامل مع عددد كبيیر من ااألططراافف االمهھتمة االتي تشارركك في عمليیة ااتخاذذ االقراارر وومؤسساتت أأخرىى؛ ووكلٌّ 
 ههوومن االذيي يیمثلهھم في هھھھذ ؟االمصلحة. من هھھھم أأصحابب االمصلحةمن خاللل ااستشاررااتت تفصيیليیة ألصحابب 

ااالستشاررااتت؟  
 

كما يیلي:  2005في إإعالنن تونس لعامم  ةوورردد تعريیف أأصحابب االمصلح  
 

في ددووررهه٬،  "حوكمة ااإلنترنت هھھھي قيیامم االحكوماتت وواالقطاعع االخاصص وواالمجتمع االمدني٬، كلٌّ 
ااتخاذذ االقراارر وواالبراامج االمشتركة االتي وواالمعايیيیر وواالقوااعد ووإإجرااءااتت بتكويیر ووتطبيیق االمباددئئ 

)5(تشكل عمليیة تطورر ااإلنترنت ووااستخداامهھ."  
 

قد تبناهه أأعضاء االلجنة االتي تلقت هھھھذاا االمستند. ووقد حكومة  180هھھھذاا االتعريیف االذيي تدعمهھ حتى ااآلنن أأكثر من 
حوكمة أأنن من االموضوعاتت االهھامة٬، وومن ضمنهھا  ااأأنن االمستند قد أأووضح كثيیرً إإلى أأشارر أأعضاء االلجنة 

ااإلنترنت:   
 

• وااعع االمختلفة من أأصحابب االمصلحة٬، حتى ووإإنن ظظل هھھھناكك بعض االغموضض االذيي تتطلب مشارركة ااألن 
يیكتنف ااألددوواارر االتي يیقومونن بهھا.  

• تغطي مرحلة صنع االسيیاساتت ووتطبيیقهھا (االتطويیر وواالتطبيیق)٬، وواالذيي قد يیتضمن أأوو ال يیتضمن  
االمؤسساتت االمكرسة.  

• االمختلفة (االمباددئئ وواالمعايیيیر وواالقوااعد ووإإجرااءااتت ووبراامج ااتخاذذ االقراارر نتاجج ااألنظمة إإمنظمة حولل  

                                         
.(WSIS)يیهھا في ختامم االقمة االعالميیة حولل مجتمع االمعلوماتت ٬، ووتم تبنِّ 2005حوكمة ااإلنترنت كما ووررددتت في أأجندةة تونس  )5(  
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ووهھھھي االتعريیف االكالسيیكي لألنظمة االعالميیة).  
• ووكذلك سلوكك االمستخدميین (ااستخداامم ااإلنترنت).  ٬،ااإلنترنت كنظامم (من حيیث تطوررهه)تغطي    

 
– لوِحظووفي حيین أأنهھ  االقاددمم ووااالجتماعاتت ااألخرىى االمؤدديیة إإلى االمؤتمر االمطلق  WSIS+10في عرضض  

– ITUاالصالحيیة لالتحادد االدوولي لالتصاالتت  أأنهھ من االممكن أأنن تتحركك االحكوماتت لتعديیل تعريیف حوكمة  
ي االتغيیرااتت االتي قد ااإلنترنت من جانب ووااحد٬، يیحاوولل هھھھذاا االمستند أأنن يیجاددلل ضد تسيیيیس حوكمة ااإلنترنت ووتبنِّ 

وواالسرعة ووااالنفتاحح٬، ووهھھھي االعواامل االتي مكنت من نجاحح ااإلنترنت. ااالستشاررااتت تقلل من شأنن   
 

تشارركك االحكوماتت٬، باإلضافة إإلى االماليیيین من ااألفراادد وواالمؤسساتت٬، في خلق االمنتجاتت وواالتطبيیقاتت وواالخدماتت 
يیيین من تستخدمم االمال كماا ووتسويیقهھا على ااإلنترنت. شديیدةة االتنوعع ووتطويیرهھھھا ووتشغيیلهھا ووتوحيیدهھھھا قيیاسيیًّ 

تمكيین ااستخداامهھا. كل هھھھذهه االجهھاتت االفاعلة لديیهھا في االمنتجاتت وواالخدماتت االتي تعتمد على ااإلنترنت وواالويیب 
ددوواافع وومحفزااتت مختلفة ووإإنن لم تكن كلهھا محاذذيیة.   

 
ليیس هھھھناكك صعوبة في قبولل أأنن كل هھھھذهه االجهھاتت االفاعلة يیجب أأنن يیكونن لديیهھا ددوورر في سيیاسة االتنميیة. ووتبقى 

االتعرفف على كيیفيیة تمثيیلهھا ووكيیفيیة مشارركتهھا. وومهھما كانن االنظامم االذيي يیتم ااختيیاررهه٬، فيیجب أأنن االصعوبة في 
يیكونن شفافًا للجميیع٬، ووأأنن تكونن عمليیة االمشارركة ووااتخاذذ االقراارر مفهھومة للكل.   

 
إإذذاا كانت آآيیكانن مسئولة عن االقراارر االنهھائي٬، فيیجب أأنن تتوصل إإلى موقف تواافقي بدالً من االوصولل إإلى قراارر 

يیكونن مناسبًا أأكثر في حالة االقرااررااتت االتي ال تؤثر على تخصيیص  حيیث ؛مثل االتصويیت ؛خاللل آآليیة من
ووفي حيین يیقترحح االبعض أأنن االتصويیت أأكثر  االمواارردد االذيي من شأنهھ إإفاددةة االبعض على حسابب االبعض ااآلخر.

كونن منهھ االنظامم االبيیئي "دديیمقرااططيیة"٬، يیبقى االوااقع أأنهھ لن يیكونن كذلك بسبب االمجتمع االكبيیر وواالمتنوعع االذيي يیت
نترنت. إلل  

 
يیتطلب االتصويیت أأنن يیتم تعريیف كل مجموعة من أأصحابب االمصلحة بشكل مناسب٬، ووأأنن يیكونن كل أأعضاء 
االمجموعة ملميین وومشارركيین في عمليیة ااالختيیارر ووااالنتخابب االخاصة بالممثليین٬، ووأأنن تكونن مسئوليیاتت االممثليین 

نهھا عاددلة. ووهھھھذاا أأعلى معاددلة يیتفق االجميیع على  اااألصوااتت قائمً  مفهھومة٬، ووأأنن يیكونن االعددد االنسبي للممثليین أأوو
ووبالتالي  ٬،نترنت لديیهھم ااهھھھتماماتت متعدددةةإلمن االمشارركيین في االنظامم االبيیئي ل ااشبهھ مستحيیل؛ ووذذلك ألنن كثيیرً 

سوفف يیشارركونن في أأكثر من مجموعة ووااحدةة من أأصحابب االمصلحة.   
 

وولكنهھا تقدمم االخدماتت ووتقومم باألبحاثث. ووقد يیكونن لدىى موظظفيیهھا جوجل٬، على سبيیل االمثالل٬، مؤسسة تجارريیة٬، 
ووجهھاتت نظر مختلفة عن أأصحابب االمصلحة االتابعيین لهھا. إإال أأنن فكرةة تعريیف مجموعاتت متعدددةة من أأصحابب 

ووتبقى االمشكلة من حيیث ااالهھھھتماماتت وواالتمثيیل.  ؛االمصلحة تعني أأنن كل مجموعة من أأصحابب االمصلحة مختلفة
بتحديید االممثل االمشارركك االخاصص بكل مجموعة من أأصحابب االمصلحة ووكيیفيیة ااختيیارر ااإلضافيیة االخاصة 

االمجموعاتت لهھم.   
 

–وولذلك٬، يیسمح االنظامم االبيیئي لإلنترنت  –االشخصيیة  محليّ عالمّي االمجالل وو  لهھذاا االتنوعع االهھائل من االمشارركيین  
ي ااإلنترنت. كيیف؟ يیتم تحقيیق هھھھذهه في االنمو االهھائل فبشكل أأكبر االمشارركة ووكذلك بالتعايیش وواالتعاوونن االمشتركك٬، 

االمعجزةة من خاللل:  
 

• ااإلجماعع االعريیض من خاللل نظامم شفافف  نحوحيیث يیقودد ااالستشارريیونن ؛ إإيیجادد شكل مرنن من االحوكمة 
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في ااتخاذذ االقرااررااتت.  
• االتركيیز على االجواانب االفنيیة بدالً من ااألجندااتت االسيیاسيیة للمشارركيین.   
• تعزيیز مباددئئ محدددةة لإلشراافف.   

 
ددعونا إإذًذاا نتحدثث عن االتنظيیم وواالمباددئئ االتي تكمن ووررااء أأفعالل االمنظميین.   

 

االتنظيیم: حوكمة االعمومم لمصلحة االجميیع  

االتنظيیم كمفهھومم ررئيیسي  
قامت آآيیكانن ووااآلخروونن االمسئولونن عن حوكمة ااإلنترنت ووتشغيیلهھ ووتطويیرهه باعتبارر أأنفسهھم منظميین لإلنترنت 

Stewardshipووليیس كممثليین الهھھھتماماتت محدددةة. وواالتنظيیم 
هھھھو مبدأأ أأخالقي يیتضمن االتخطيیط ووااإلددااررةة االمسئولة  )6(

م على هھھھذهه االمواارردد. يیجب تعزيیز هھھھذاا االمبدأأ قد تؤثر أأعمالهھ ؛ حيیثللمواارردد االتي يیقومم ااآلخروونن بالمشارركة فيیهھا
ااألخالقي من خاللل مجتمع االمشارركيین وواالمستخدميین ككل مع االتمسك بمباددئئ أأوو قوااعد سلوكك محدددةة فيیما 

ووهھھھذاا ما يیتم ااآلنن. يیديیر ااإلنترنت مجموعة من االمنظميین بموجب عددد من االمباددئئ  ٬،يیخص هھھھذهه االمواارردد االعامة
ل كبيیر بيین االمشارركيین في االنظامم االبيیئي لإلنترنت. وويیمكن تحديید عددد من االتي أأصبحت معرووفة وومقبولة بشك

هھھھذهه االمباددئئ فيیما يیلي.   
 

مباددئئ حوكمة ااإلنترنت  
• قابليیة االتشغيیل وواالبساططة٬، ووااالحتفاظظ بالمالمح االمسئولة عن نجاحح ااإلنترنت (ااإلتاحة االمفتوحة٬،  

على كل ااالعتباررااتت ااألخرىى. هھھھا أأسبقيیة ؤؤووإإعطا ٬،حيیادديیة االشبكة٬، إإلخ)وواالمشتركك٬،   
• االسماحح بمشارركة االجميیع من خاللل نظامم شفافف من االتباددليیة لضمانن االحفاظظ على هھھھذاا ااالنفتاحح  

وواالتباددليیة.   
• ي االمالمح االجديیدةة االمطلوبة من خاللل عمليیة ااحتواائيیة شفافة من ااالستشاررااتت. االسماحح بالتطويیر ووتبنِّ    
• ططبقاتت ااإلنترنت يیجب االتعامل معهھا بأكبر  رةة في ططبقٍة ما مني االتبعيیة٬، بمعنى أأنن االقرااررااتت االمؤثتبنِّ  

ن االمشكلة٬، مع مساهھھھمة االمشارركيین االمعنيیيین على مَ قدرر ممكن خاللل االطبقة ذذااتهھا٬، ووأأقربب ما يیمكن لمكْ 
االتي تركز على االمستخدمم٬، على ووجهھ االتحديید٬، فيینبغي حلهھا مع ووفي حالة االمشكالتت  .أأساسس متساووٍ 

ااالقتراابب بقدرر ااإلمكانن من االمستخدمم.   
 

وونظامم تخصيیص عناوويین برووتوكوالتت  ٬،(DNS)تهھتم قرااررااتت آآيیكانن بالتنسيیق االمركزيي لنظامم أأسماء االنطاقاتت 
. ووألغرااضض االتبعيیة٬، تعني (IETF)قوةة مهھماتت هھھھندسة ااإلنترنت ٬، وومستوددعع عواامل برووتوكوالتت (IP)ااإلنترنت 

كلمة "سيیاسة" في آآيیكانن إإززاالة أأوو تقليیل أأيي تعسف ممكن (أأوو حتى االفكرةة ذذااتهھا) في أأعمالهھا االمتعلقة بنظامم 
أأسماء االنطاقاتت.  

 

لقوةة وواالمروونةبيین ااااالقتراانن االفضفاضض   
                                         

نظامم إإددااررةة ااستداامة االفعاليیاتت  – ISO 20121نظر أأيیًضا االتعريیف في االمعيیارر االعالمي اا )6( 3االمتطلباتت مع إإررشاددااتت ااالستخداامم٬، االفقرةة ( – ): "االمسئوليیة 20-
أأيیًضا كمماررسة من عن االتنميیة االمستداامة وويیقتسمهھا جميیع االذيین تؤثر أأفعالهھم على ااألددااء االبيیئي٬، وواالنشاطط ااالقتصادديي٬، وواالتقدمم ااالجتماعي٬، ووتنعكس كقيیمة وو

وواالمجتمعاتت وواالسلطاتت االمختصة." خاللل ااألفراادد وواالمنظماتت  



 
 

11  

 

تتباددلل االمعلوماتت  "ااالقتراانن االفضفاضض" يیعني أأنن االتفاعالتت بيین مكوناتت االنظامم االبيیئي لحوكمة ااإلنترنتإإنن 
للتأثيیر االمحتمل للقراارر االذيي يیصدررهه شخص ما على عمل ااآلخريین٬، ذذااتت االصلة لضمانن ووجودد ااهھھھتمامم مسبق 

وولكن ليیس بموجب نظامم صاررمم من االتنسيیق االبيیرووقرااططي االذيي قد نشيیر إإليیهھ بـ "ااالقتراانن االضيیق".  
 

أأفضل للردد على  اااالتعقيید٬، فإنهھ أأيیًضا يیوفر إإططاررً في حيین أأنن االبعض قد يیرىى أأنن ااالقتراانن االفضفاضض يیؤدديي إإلى 
االتعقيید وواالتكيیّف مع االتغيیيیر. ووهھھھذاا يیعني أأنن هھھھؤالء االذيین يیتبنونن ااالقتراانن االضيیق كوسيیلة للوصولل إإلى االكفاءةة 

ي االهھشاشة في االنظامم االذيي يیمكن أأنن يیكونن أأفضل بالمروونة االتي تأتي مع ااالقتراانن يیقومونن أأيیًضا بتبنِّ 
االفضفاضض.   

 

االمزيید من االعولمة آليیكانن ووعمليیاتهھا  
بإحساسس غيیر جيید فيیما يیخص ووفي حيین أأنهھ ال أأحد يیتحدىى هھھھذهه االجواانب من حوكمة ااإلنترنت٬، يیشعر االكثيیروونن 

ا االصدااررةة االتارريیخيیة االوااضحة للواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة في االتشغيیل االكلي لإلنترنت ووإإددااررتهھا. ووقد حاوولن
 ٬،مخالف لتكويینهھا االطبقي٬، ووأأنن االتقسيیم االجغراافي سوفف يیؤدديي إإلى بلقنتهھا سيیًّامناقشة أأنن تقسيیم ااإلنترنت ررأأ

ا مشكالتت في االتنسيیق ووقابليیة االتشغيیل االمشتركك بمروورر االوقت٬، ددوونن أأيي تحسن في ااألددااء. ووسوفف تضيیف حتمً   
 

هھناكك بعض ااألشيیاء االتي يیمكن فعلهھا لزيیاددةة عولمة آآيیكانن ووعمليیاتهھا. فعلى االرغم من ذذلك٬،   
 

من االمهھم أأنن نتذكر أأنهھ على االرغم من أأنن آآيیكانن مؤسسة أأمريیكيیة٬، فإنهھا تعمل من خاللل سجالتت  :أأووالً 
وومن خاللل مشغلي نطاقاتت االمستوىى ااألعلى  ٬،إلددااررةة عناوويین برووتوكوالتت ااإلنترنت (RIRs)ااإلنترنت ااإلقليیميیة 

ااستشاررةة جميیع أأصحابب إلددااررةة ااسم االنطاقق. ووهھھھذهه االوظظائف قائمة على إإجماعع تم االتوصل إإليیهھ من خاللل 
االمصلحة أأوو االمشارركيین في االحفاظظ على االمباددئئ االمنصوصص عليیهھا أأعالهه.   
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قامت آآيیكانن بتباددلل خطاباتت "تأكيید اااللتزاامم" مع االحكومة ااألمريیكيیة٬، ووقد يیكونن من االمناسب إإجرااء ذذلك  :ثانيیًا
مع االكيیاناتت ووأأيیًضا االحكوماتت ااألخرىى.   

 
االعقودد االتي تتم مع االكيیاناتت ااألخرىى٬، قد يیكونن من االمناسب االتفكيیر في ووضع فقرااتت خاصة بالتحكيیم ثالثًا٬، في 

االدوولي تشيیر إإلى قواانيین لجنة ااألمم االمتحدةة للقانونن االتجارريي االدوولي االتي تدعمهھا ااألمم االمتحدةة ووتقبلهھا 
االواليیاتت االمتحدةة.   

 

ااالستنتاجاتت  
تمت تغطيیتهھ بشكل أأفضل من خاللل االتقريیر االفني للجنة  ااكبيیرً  في هھھھذاا االعرضض االقصيیر االذيي يیغطي مجاالً 

االنظامم االحالي قد ال  االمتميیزةة محل االنقاشش٬، حاوولنا أأنن نطرحح االقضيیة٬، على االنحو االمبيین في بداايیة االمستند٬، أأنن
من  وولكنهھ يیعمل٬، ووال يیوجد بديیل آآخر أأفضل من االنظامم االحالي في حوكمة آآيیكانن لإلنترنت أأوو أأييٍّ  يیكونن مثاليیًّا

ااألجزااء ذذااتت االصلة.   
 

ووأأنهھ يیجب ووضعهھ محل االمرااجعة االمستمرةة٬، من االمهھم أأنن ندرركك أأنن هھھھذاا ال يیعني تبني هھھھذاا االموقف إإلى ااألبد٬، 
 ددوونن أأنن نسمح بتسيیيیس االوظظائف االتقنيیة لإلنترنت٬، أأوو بأنن تسوددهھھھا االبيیرووقرااططيیة سعيیًا ووررااء بعض ااألصوااتت

قد أأبلى االمنظمونن االحاليیونن لإلنترنت بالًء وو" االتي تطالب بتمثيیل سيیاسي أأكبر للحكوماتت. "االسليیمة سيیاسيیًّا
حسنًا وويیجب االسماحح لهھم باالستمراارر في بناء نجاحهھم٬، فالبشريیة كلهھا أأفضل حاالً لهھذاا االسبب.   

 
 

xxxxxxxxxx االنهھايیة xxxxxxxxxx  
 
 
 


