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مقدمة

1

ركزت وثيقة سابقة لفريق المشاركة الحكومية في مؤسسة  ICANNعلى بيانات السياسات المتعلقة باإلنترنت الصادرة عن روسيا
االتحادية حتى نهاية أكتوبر  /تشرين األول  2 .2020ومنذ ذلك الحين ،أدلى عدد من المسؤولين الروس ببيانات واتخذوا إجراءات
تتطرق إلى مهمة  .ICANNوهذه الوثيقة هي بمثابة تحديث يغطي الفترة من  24أكتوبر  /تشرين األول  2020إلى  21أبريل /
نيسان  .2021يتناول الجزء األول بيانات ومبادرات السياسات الخارجية الروسية المتعلقة باإلنترنت والسيبرانية ،بينما ينظر الجزء
الثاني في بيانات ومبادرات السياسات الوطنية المتعلقة باإلنترنت .وكالمعتاد ،نذكر فقط تلك البيانات التي تتطرق إلى مهمة ،ICANN
وليس أي قضايا أخرى متعلقة باإلنترنت تم اإلعالن عنها خالل هذه الفترة.

بيانات ومبادرات السياسات الخارجية الروسية ذات الصلة باإلنترنت والفضاء السيبراني
بتاريخ  24أكتوبر  /تشرين األول  ، 2020قال نائب رئيس مجلس األمن الروسي دميتري ميدفيديف أن "هياكل األمم المتحدة يمكن
أن تصبح منصة العتماد معاهدة دولية عالمية تستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمو ًما وتلبي المصالح المشتركة
3
في مجال المعلومات".
بتاريخ  10نوفمبر  /تشرين الثاني  2020في جلسة المائدة المستديرة البرلمانية لمنتدى حوكمة اإلنترنت ) ،(IGFأخبر ألكسندر
كينشتاين ،رئيس لجنة مجلس الدوما للمعلومات وسياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (لجنة اإلعالم) الحاضرين أن
مسودة نص
االتحاد الروسي قد طرح "قرار الجمعية العامة بشأن مكافحة تكنولوجيا المعلومات الرتكاب الجريمة 4".وأشار إلى أن
َّ
"مسودة الوثيقة" هذه التي
اتفاقية جرائم اإلنترنت يجري توزيعها على نطاق واسع في األمم المتحدة 5،وأوصى المشاركين "بدراسة"
َّ
6
يمكن أن تصبح حافزً ا "لتطوير أساليب موحدة لمكافحة تقنيات اإلنترنت وكذلك جرائم اإلنترنت".
وبتاريخ  17نوفمبر  /تشرين الثاني  ، 2020قال نائب وزير التنمية الرقمية واالتصاالت واإلعالم ،مكسيم بارشين ،خالل الجلسة
الختامية لمنتدى حوكمة اإلنترنت " :IGFهناك تحديات جديدةً .
أوال وقبل كل شيء [من بين أمور أخرى] األسئلة المتعلقة بأمن
اإلنترنت وحماية البيانات الشخصية والتزييف والمعلومات المضللة .سيكون من العدل أن نسأل في هذا الصدد :هل يمكن لنظام حوكمة
اإلنترنت الحالي التعامل مع هذه التهديدات وتقديم إجابة مناسبة لهذه التحديات العالمية؟ نحن على ثقة من أنه يجب أن تستند على مبادئ
الثقة المتبادلة ،وضمان األمن ،مع مراعاة الحريات األساسية لإلنسان ،في ظل الحقوق المتساوية للدول في إدارة موارد اإلنترنت
الهامة .وفيما يتعلق بهذا ،نعتقد أنه من المهم وضع ميثاق عالمي ،وثيقة عالمية ،من شأنها ،من بين أمور أخرى :توزيع أدوار
ومسؤوليات الدول والمجتمع وشركات التكنولوجيا بوضوح وتحديد نهج موحد لألمن والحقوق والحريات وحماية البيانات الشخصية
باإلضافة إلى تدابير مكافحة المعلومات المضللة التي تأت ي بشكل أساسي من خالل وسائل التواصل االجتماعي وبرامج المراسلة.
ونقترح تحديد هيئة في إطار األمم المتحدة تكون مسؤولة عن الوضع والتنفيذ للقواعد والمعايير القانونية في مجال حوكمة اإلنترنت.
ويمكن أن يصبح االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUهذه الهيئة .ومن المهم مالحظ ة أنه منذ تأسيسه ،اقتصر دور منتدى حوكمة
اإلنترنت على كونه مكانا ً إلجراء المناقشات فقط؛ وال يتخذ قرارات .لهذا السبب نقترح أننا بحاجة إلى التركيز على وضع آليات من
شأنها أن تجعل من الممكن تغيير نتائج عمله بطريقة تجعل قراراته ال تقريرية بحتة .نعتقد أن هذا سيجعل منتدى حوكمة اإلنترنت
 IGFأكثر فاعليةً .وفي الختام ،أود أن أقول إن روسيا تلقت تأكيدًا رسميًا من األمم المتحدة بأنها ستستضيف محفل الذكرى السنوية
7
لمنتدى حوكمة اإلنترنت  . IGF 2025إنه لشرف كبير لنا ،ونهدف إلى ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة في هذا المنتدى".
بتاريخ  22نوفمبر  /تشرين الثاني  2020في مينسك ،خالل اجتماع مشترك لفرق قيادة وزارتي خارجية االتحاد الروسي وبيالروسيا،
قال وزير الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف ،في خطابه" ،تقليديًا ،أمن المعلومات الدولي مدرج على جدول األعمال 8 .ولقد أظهرت
التطورات الدولية األخيرة بجالء ،أهمية التعاون في هذه المسألة بين جميع البلدان دون استثناء ،وليس فقط على قلة مختارة .ومن
الواضح أنه بدون اتفاقيات عالمية ،يخاطر العالم بالوقوع في فوضى سيبرانية محفوفة بالعواقب الوخيمة .وفي خضم الحرب السيبرانية
الم دعومة من الخارج ،بدأت األنشطة التخريبية غير القانونية بالتنامي ،وتستخدم تقنية المعلومات واالتصاالت ألغراض إجرامية .من
 1تم تحديث هذه الوثيقة لتصحيح األخطاء ولتعكس المعلومات الجديدة
" 2تقرير خاص بدولة :قوانين روسيا االتحادية ذات الصلة باإلنترنت ومداوالت األمم المتحدة" ،منشورات المشاركة الحكومية ،ICANN ،بتاريخ  19يناير /
كانون الثاني https://www.icann.org/en/system/files/files/ge-006-19jan21-en.pdf ،2021
 3ديمتري ميدفيديف "األمم المتحدة  75عا ًما – المشكلة القديمة ،التحديات الجديدة والحلول العالمية" ،روسيا اليوم 24 ،أكتوبر ،2020
https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let
 4ألكسندر كينشتاين ،رئيس لجنة اإلعالم بمجلس الدوما ،منتدى حوكمة اإلنترنت  ، IGF 2020عرض خالل اجتماع المائدة المستديرة البرلمانية (باإلنجليزية)،
 10نوفمبر  /تشرين الثاني )49:00( https://www.youtube.com/watch?v=NuBY0hifiQs ،2020
 5ف .نيبينزيا" ،رسالة بتاريخ  11أكتوبر  /تشرين األول  2017موجهة إلى األمين العام من الممثل الدائم لالتحاد الروسي لدى األمم المتحدة"
 16A/C.3/72/12.أكتوبر /تشرين األول https://undocs.org/A/C.3/72/12 ،2017
 6ألكسندر كينشتاين ،رئيس لجنة اإلعالم بمجلس الدوما ،منتدى حوكمة اإلنترنت  ، IGF 2020عرض خالل اجتماع المائدة المستديرة البرلمانية (باإلنجليزية)،
 10نوفمبر  /تشرين الثاني ( ،2020في الدقيقة https://www.youtube.com/watch?v=NuBY0hifiQs )50:00
 7مكسيم بارشين ،نائب وزير وزارة التنمية الرقمية واالتصاالت واإلعالم ( .)MoCمسار القادة رفيعي المستوى في منتدى حوكمة اإلنترنت : IGF 2020
ملخص األمم المتحدة 17 ،نوفمبر  /تشرين الثاني ( https://youtu.be/3GxCREczsko?t=1292 ،2020في الدقيقة  21:32بالروسية).
 8يستخدم االتحاد الروسي عادة مصطلح "أمن المعلومات" في وثائقه؛ يستخدم آخرون "األمن السيبراني".
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المهم االستمرار في دعم نهجنا بشكل مشترك في هذا المجال على منصات متعددة األطراف ،وفي اآلليات اإلقليمية والصيغ الثنائية.
ونالحظ التفاعل المن سق جيدًا بين وفدي روسيا وجمهورية بيالروسيا خالل بدء مجموعة عمل األمم المتحدة مفتوحة العضوية المعنية
باألمن السيبراني الدولي ولجنة الخبرا المخصصة التابعة لألمم المتحدة لصياغة اتفاقية بشأن مكافحة جرائم اإلنترنت .كما نعمل على
9
نص بيان مشترك لرؤساء دول الكومنولث المستقلة  CISحول هذا الموضوع".
وبتاريخ  18ديسمبر  /كانون األول  ،2020وقعت دول الكومنولث المستقلة ( )CISبيانًا بشأن التعاون حول أمن المعلومات الدولي.
وفيه ،شددوا على الحاجة إلى اعتماد اتفاقية األمم المتحدة لجرائم اإلنترنت وأقروا بأهمية "تطوير التعاون بشأن القضايا المتعلقة
10
باستخدام وإدارة القطاعات الوطنية لإلنترنت" وأشاروا إلى "الحاجة إلى توسيع دور االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUفي هذا السياق".
وبتاريخ  12يناير  /كانون الثاني  ،2021نشر االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUإسها ًما من االتحاد الروسي لمجموعة عمل مجلس
االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUالمعنية بحماية األطفال على اإلنترنت ( .)CWG-COPأشار االقتراح أن تقوم مجموعة عمل
مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUالمعنية بحماية األطفال على اإلنترنت  CWG-COPبإجراء مناقشة للقضايا المتعلقة بتنفيذ
بروتوكوالت تشفير اإلنترنت لمؤشر اسم الخادم المشفر ( ) ESNIوحل نظام اسم النطاق عبر بروتوكول نقل النص التشعبي اآلمن
عرف) لمورد اإلنترنت في مجموعة
( )DoHوبروتوكول نظام اسم النطاق على أمن طبقة النقل ( )DoTالتي تتيح إخفاء االسم (ال ُم ِّ
11
عمل مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUالمعنية بحماية األطفال على اإلنترنت .CWG-COP
وبتاريخ  14يناير  /كانون الثاني  ،2021نشر االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUإسهامين من االتحاد الروسي لالجتماع القادم لمجموعة
عمل مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUالمعنية بقضايا السياسات الدولية المتعلقة باإلنترنت ( 12.)CWG-Internetوكانت
االقتراحات متشابهة وتم تقديم اقتراح االتحاد الروسي بضرورة قيام مجموعة عمل مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUالمعنية
بقضايا السياسات الدولية المتعلقة باإلنترنت  ITU CWG-Internetبإجراء مشاورات مفتوحة مع جميع أصحاب المصلحة ،على
النحو المقترح" :الوضع الحالي لنظام الحوكمة العالمي إلدارة وتطوير مورد اإلنترنت ،بما في ذلك أسماء نطاقات اإلنترنت وعناوينه
والبنية التحتية الحيوية لإلنترنت والطرق الممكنة للتغلب على التحديات المرتبطة باالعتماد على قرارات إدارة وطنية واحدة لبناء نظام
مستقل وديمقراطي أكثر وعلى مسافة متساوية من نظام حوكمة اإلنترنت لجميع الدول ".واستجابةً لطلبات من مجتمع ،ICANN
أرسل فريق المشاركة الحكومية ( )GEالتابع لمؤسسة  ICANNتعليقات عبر البريد اإللكتروني على هذه المقترحات الثالثة إلى قائمة
13
المراسالت اإللكترونية لمجموعة مشاركة  ICANNبشأن حوكمة اإلنترنت (.)EGIG
وبتاريخ  15يناير  /كانون الثاني  ،2021ذكرت ماريا زابولوتسكايا عمل منظمة التعاون االقتصادي األوروبي  OECE14في
خطابها الرسمي أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة (" :)UNGAتضاعف مستوى التهديد الذي يشكله مجرمو اإلنترنت خالل
الجائحة ،مما يثبت األهمية العالمية لهذه المهمة .وانطالقًا من ذلك ،تولي روسيا أهمية خاصة إلطالق النشاط الكامل للجنة المخصصة
15
في أقرب وقت بشأن صياغة االتفاقية على النحو المتوخى في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  UNGAرقم ".247/74
وخالل مؤتمر صحفي بتاريخ  18يناير  /كانون الثاني  ،2021ذكر الوزير الفروف أهمية "القرارات متعددة األطراف" وأعرب عن
"أمله في أن أولئك الذين حاولوا منذ سنوات وحتى عقود عرقلة المناقشات حول جعل حوكمة اإلنترنت أكثر ديمقراطية ،وأولئك الذين
كانوا يتحدثون عن تعقيد ال مبادرة الروسية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة األمم المتحدة بشأن النهوض بسلوك الدولة
 9ال كلمات االفتتاحية لوزير الخارجية سيرغي الفروف في اجتماع مشترك للفرق القيادية لوزارتي خارجية االتحاد الروسي وجمهورية بيالروسيا ،مينسك26 ،
نوفمبر  /تشرين الثاني  .2020وزارة الخارجية (موقع وزارة الخارجية اإللكتروني) 26 ،نوفمبر  /تشرين الثاني ،2020
https://www.mid.ru/ru/integracionnye-struktury-prostranstva-sng/_/asset_publisher/rl7Fzr0mbE6x/content/id/4460580?p_p_id=101_INSTANCE_rl7Fzr0mbE6x&_101_INSTANCE
rl7Fzr0mbE6x_languageId=en_GB
" 10رؤساء رابطة الدول المستقلة  CISيعتمدون بيانًا مشتركًا بشأن التعاون في مجال أمن المعلومات الدولي" .بوابة دول الكومنولث المستقلة  CISعلى
اإلنترنت ،أخبار دول الكومنولث المستقلة  ،CISبتاريخ  18ديسمبر  /كانون األول https://e-cis.info/news/564/89858/ ،2020
عرف) أحد موارد اإلنترنت،
 11مساهمة االتحاد الروسي – التحديات الناتجة عن استخدام بروتوكوالت التشفير على اإلنترنت التي تمكن من إخفاء اسم ( ُم ِّ
مجموعة عمل مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUالمعنية بحماية األطفال على اإلنترنت  ، CWG-COPموقع االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUاإللكتروني،
 12يناير  /كانون الثاني ،2021
https://www.itu.int/md/S21-CLCWGCOP17-C-0004/en
 12مساهمة من االتحاد الروسي – اقتراح لمشاورات مفتوحة لمجموعة عمل مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUالمعنية بقضايا السياسات الدولية المتعلقة
باإلنترنت  ،https://www.itu.int/md/S21-RCLINTPOL15-C-0005/en CWG-Internetمساهمة االتحاد الروسي – دور االتحاد الدولي
لالتصاالت  ITUوالدول األع ضاء فيه في ضمان الثقة واألمن في اإلنترنت على المستوى الدولي ،موقع االتحاد الدولي لالتصاالت اإللكتروني 14 ،يناير /
كانون الثاني https://www.itu.int/md/S21-RCLINTPOL15-C-0006/en ،2021
 13قائ مة المراسالت اإللكترونية لمجموعة العمل المجتمعية حول حوكمة اإلنترنت  ، ICANN CCWG-IGالمحفوظات من يناير  /كانون الثاني :2021
https://mm.icann.org/pipermail/ccwg-internet-governance/2021-January/003899.html
 14االسم الكامل هو "لجنة الخبراء الحكومية الدولية المخصصة مفتوحة العضوية ،وهي ممثلة لجميع المناطق ،لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام
تقنية المعلومات واالتصاالت ألغراض إجرامية" وفقًا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  UNGAرقم A/res/74/247
https://undocs.org/en/A/RES/74/247
 15بيان من ممثلة االتحاد الروسي ماريا زابولوتسكايا في الجلسة العامة للجمعية العامة في إطار بند جدول األعمال المعنون "مكافحة استخدام تقنية المعلومات
واالتصاالت ألغراض إجرامية" .البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى األمم المتحدة ،موقع البعثة الدائمة اإللكتروني 15 ،يناير  /كانون الثاني ،2021
https://russiaun.ru/en/news/icts15012021
| ICANN
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مسودة اتفاقية التعاون في مكافحة جرائم اإلنترنت سيرون المشكلة من منظور مختلف ،ال سيما
المسؤول في الفضاء السيبراني وفي َّ
عندما يتعلق األمر بحوكمة اإلنترنت األكثر ديمقر اطية ".وقال إن هذا "الموضوع كان قيد المناقشة لسنوات في هيئة متخصصة تابعة
لألمم المتحدة ،وهي االتحاد الدولي لالتصاالت .وأن جميع الدول تقريبًا مستعدة لتنسيق الصيغ المقبولة عالميًا ،لكن األمريكيون
16
يعارضون ذلك بشكل قاطع".
بتاريخ  26يناير  /كانون الثاني  ، 2021وقع االتحاد الروسي وجمهورية إيران اإلسالمية اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون في
المجال السيبراني 17.السفير أندريه كروتسكيخ 18علَّق على هذه الوثيقة" :االتفاق بين روسيا وإيران بشأن أمن المعلومات ينص على
تنسيق األنشطة وتبادل التقنيات وتدريب المتخصصين 19".تحتوي الوثيقة على تعريفات جديدة وموسعة لمصطلحات "البنية التحتية"
21 20
و "البنية التحتية للمعلومات الحيوية".
وبتاريخ  26يناير  /كانون الثاني  ، 2021قال السفير كروتسكيخ للصحافة إن "التعاون في المجال السيبراني [ ]...أحد األولويات
ليس فقط بالنسبة لنا ،ولكن بالنسبة لواشنطن أيضًا إذا تخليتم أيضا ً عن األيديولوجية األمريكية تما ًما .وهناك بعض الدالئل على أن
22
الواليات المتحدة ستكون مهتمة بالدخول في حوار معنا قريبًا".
بتاريخ  1فبراير  /شباط  ، 2021قال نائب أمين مجلس األمن ديمتري ميدفيديف في مقابلة" :ظهر اإلنترنت في وقت معين وبدون
23
شك الحقوق األساسية [إلدارته] تقع مع الواليات المتحدة األمريكية".
بتاريخ  5فبراير  /شباط  ، 2021صرح نائب وزير الخارجية أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة أن موسكو تلتزم بـ "تدويل" حوكمة
دورا
اإلنترنت وأن "نموذج حوكمة اإلنترنت الحالي ،الذي يعادل دور الدول التي هي ضامنة لحقوق وحريات مواطنيها والتي تلعب ً
رئيسيًا في القضايا المتعلقة باالقتصاد واألمن واستقرار البنية التحتية للمعلومات الحيوية لإلنترنت ،أثبت عدم فعاليته منذ فترة طويلة
24
وال يضمن سالمة مستخدمي اإلنترنت ،وهذا هو السبب في أنه يتطلب إصالحًا جوهريًا".
وفي مؤتمر منتدى أمن المعلومات الوطني  Infoforumبتاريخ  12فبراير  /شباط  ،2021إرنست تشيرنوخين ،المنسق الخاص في
وزارة الخارجية الروسية حول قضايا االستخدام السياسي لتقنية المعلومات واالتصاالت ( )ICTورئيس قسم إدارة أمن المعلومات
الدولية بوزارة الخارجية ،قال" :يتحدث االتحاد الروسي باستمرار لصالح تدويل حوكمة اإلنترنت وتوسيع دور الدول في هذه
العملية 25".وشدد على أن روسيا ،داخل األمم المتحدة ،تصر على "الحفاظ على الحق السيادي للدول في تنظيم قطاع اإلنترنت الوطني،
26
وهو أمر مهم للغاية" وعلى وضع "سياسة حوكمة عالمية على المستوى الحكومي الدولي".

16

تصريحات وزير الخارجية سيرغي الفروف وأجوبته على أسئلة وسائل اإلعالم في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في  ،2020موقع وزارة

الخارجية ( )MFAاإللكتروني 18 ،يناير  /كانون الثاني ،2021
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4527635?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTAN
CE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB
 17بشأن مفاوضات وزير خارجية االتحاد الروسي سيرجي فيكتوروفيتش .الفروف مع وزير خارجية جمهورية إيران اإلسالمية محمد جواد ظريف .موقع وزارة
خارجية االتحاد الروسي ( )MFAاإللكتروني 26 ،يناير  /كانون الثاني https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/- ،2021
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4544717
 18أندري كروتسكيخ سفير ومدير إدارة أمن المعلومات الدولي بوزارة الخارجية الروسية،
https://www.mid.ru/activity/shots/new_appointments//asset_publisher/2TDCzbl45VHK/content/id/4012794?p_p_id=101_INSTANCE_2TDCzbl45VHK&_101_INSTAN
CE_2TDCzbl45VHK_languageId=en_GB
 19وزارة الخارجية  MFAتكشف تفاصيل اتفاق بين روسيا وإيران بشأن أمن المعلومات .صحيفة  ،Izvestiaبتاريخ  26يناير  /كانون الثاني :2021
https://iz.ru/1116475/2021-01-26/mid-raskryl-detali-soglasheniia-irana-i-rossii-ob-informatcionnoi-bezopasnosti
" 20اتفاقية بين حكومة االتحاد الروسي وحكومة جمهورية إيران اإلسالمية بشأن التعاون في مجال أمن المعلومات" .موقع وزارة الخارجية اإللكتروني بتاريخ
يناير  /كانون الثاني https://mddoc.mid.ru/api/ia/download/?uuid=a514b469-da93-4f0c-8c2c-b6ad8a05ced3 :2021
 21تم تعديل هذه الجملة لتصحيح النسخة السابقة" :تحتوي هذه الوثيقة على تعريفا ت جديدة ومطولة للمصطلحات "البنية التحتية األساسية" و"البنية التحتية
للمعلومات األساسية".
 22كما في أعاله
 23ودعا ميدفيديف مستخدمي ومسؤولي وسائل التواصل االجتماعي إلى أن يكونوا كيسين في تعامل بعضهم مع بعض .مقابلة وكالة األنباء الروسية تاس
 ،TASSبتاريخ  31يناير  /كانون الثاني ( https://www.youtube.com/watch?v=SPFf4d2FN4U 2021بداية من )7:15
" 24نائب وزير الخارجية أوليغ فالديميروفيتش سيرومولوتوف :لقد أصبح اإلنترنت منصة للتالعب السياسي" .وكالة األنباء الروسية تاس  ،TASSبتاريخ 5
فبراير  /شباط https://tass.ru/interviews/10631379 ،2021
 25إرنست تشيرنوخين ،عرض تقديمي في منتدي  Infoforumالثالث والعشرين ،منتدى أمن المعلومات الوطني ،موضوع الجلسة  .1األمن الرقمي :التحديات
الجديدة .قناة  Infoforumعلى اليوتيوب ،تم البث بتاريخ  12فبراير  /شباط ( https://youtu.be/naN4_OglSFs?t=5015 ،2021بدايةً من الدقيقة
)1:23:35
 26إرنست تشيرنوخين ،عرض تقديمي في منتدى ( Infoforumوابتدا َء عند الساعة )1:24:18
| ICANN
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بتاريخ  24فبراير  /شباط  ، 2021صرح الرئيس فالديمير بوتين" :يجب وضع نظام لضمان أمن المعلومات الدولي باالشتراك مع
27
شركائنا من البلدان األخرى".
بتاريخ  8مارس  /أذار  ،2021قال وزير الشؤون الداخلية فالديمير كولوكولتسيف في خطاب إن روسيا تدعم "الدور التنسيقي
المركزي لألمم المتحدة" في مكافحة "التحديات اإلجرامية العالمية" .وأضاف أن "روسيا ،مثلها مثل العديد من الدول األخرى ،ترى
أحد الحلول في وضع اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة المعلوماتية تحت إشراف األمم المتحدة .ويجب أن تتضمن الوثيقة مبادئ المساواة
28
في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
بتاريخ  12مارس  /أذار  ،2021أصدر السفير كروتسكيخ بيانًا قال فيه" :يمثل "عمل مجموعة العمل مفتوحة العضوية المعنية
بالتطورات في مجال المعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية في سياق األمن الدولي ( )OEWGالتابعة [لألمم المتحدة] ،التي تم
انتصارا للدبلوماسية الروسية على
إنشاؤها في عام [ 2018من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة  ]UNGAبمبادرة من روسيا ،يمثل
ً
3029
خلفية تصعيد الوضع الدولي من قِّبل بعض الدول".
بتاريخ  15مارس  /أذار  ،2021أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا حول التقرير الموضوعي النهائي لمجموعة العمل مفتوحة
31
العضوية  .OEWGوتقول إن التقرير "يكرس النُهج األساسية التي قدمتها روسيا وشركاؤها في مجال أمن المعلومات الدولي".
وفي اجتماع لمجلس األمن الروسي بتاريخ  26مارس  /أذار  ،2021قال الرئيس بوتين" :نعتقد أنه من الضروري إبرام اتفاقيات
قانونية دولية عالمية مصممة لمنع النزاعات وبناء شراكة متبادلة المنفعة في الفضاء السيبراني العالمي 32 ".وأضاف أيضًا أنه "من
المهم وضع قواعد عامة وعادلة للجميع واالتفاق عليها بشكل مشترك بشأن السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني بمعايير
واضحة وسهلة المتابعة لإلجراءات المقبولة وغير المقبولة وجعلها ملزمة قانونيًا" ،وتحدث عن جهود روسيا داخل األمم المتحدة بشأن
هذه المسألة 33.أعلن الرئيس بوتين أنه سيُنشر إصدار جديداً من المبادئ األساسية لسياسة الدولة في أمن المعلومات الدولي في وقت
35 34
الحق في عام .2021
بتاريخ  1أبريل  /نيسان  ،2021قال الوزير الفروف في مقابلة" :الواليات المتحدة ترفض رفضًا قاطعًا مناقشة إدخال الديمقراطية
36
في حوكمة اإلنترنت والقواعد العامة نوعًا ما والتي من شأنها تنظيم وسائل التواصل االجتماعي".
بتاريخ  6أبريل  /نيسان  ، 2021قال نائب رئيس اإلدارة الرئاسية ،سيرجي كيرينكو ،في منتدى الشباب الروسي لحوكمة اإلنترنت:
"إننا ننتقل إلى مرحلة ،حيث المعايير والقواعد للشركات العالمية والمستخدمين والدول المشاركة في تطوير فضاء اإلنترنت أصبحت
37
أكثر دولية .وسيحتاج المجتمع الدولي حت ًما إلى االجتماع واالتفاق على ما ينبغي أن تكون عليه هذه القواعد الجديدة".
بتاريخ  7أبريل  /نيسان  ،2021أعلنت وزارة االتصاالت أن مرشح روسيا لمنصب األمين العام  38لالتحاد الدولي لالتصاالت ITU
هو رشيد إسماعيلوف 39 .كما أعلن هذا الخبر وزير التنمية الرقمية واالتصاالت واإلعالم ،ماكسوت شادييف ،في حفل افتتاح المنتدى
 27جلسة [ FSB Collegiumقيادة جهاز األمن الفيدرالي الروسي]  ،موسكو .موقع الكرملين اإللكتروني 24 ،فبراير  /شباط :2021
http://kremlin.ru/events/president/news/65068
" 28فالديمير كولوكولتسيف ،عرض تقديمي في مؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،موقع وزارة الداخلية اإللكتروني 8 ،مارس /
أذار https:/mvd.rf/news/item/23344408 :2021
" 29روسيا تقول إن مجموعة العمل المفتوحة التابعة لألمم المتحدة  OEWGستبدأ عملها في يونيو  /حزيران" .وكالة األنباء الروسية تاس  ،TASSبتاريخ
 13مارس  /أذار https://tass.ru/politika/10895625 ،2021
 30تم تحديث هذه الجملة لتعكس على نحو أدق البيان األصلي.
 31بيان صحفي ،تحديث حول مجموعة العمل مفتوحة العضوية التابعة لألمم المتحدة حول التطورات في مجال المعلومات واالتصاالت في سياق األمن الدولي،
موقع وزارة الخارجية () ،MFAبتاريخ  15مارس  /أذار https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/- ،2021
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4632970
 32اجتماع مجلس األمن ،نوفو أوغاريوفو ،منطقة موسكو ،موقع الكرملين اإللكتروني 26 ،مارس  /أذار ،2021
http://en.kremlin.ru/events/president/news/65231
 33اجتماع مجلس األمن ،نوفو أوغاريوفو ،منطقة موسكو ،موقع الكرملين اإللكتروني 26 ،مارس  /أذار ،2021
http://en.kremlin.ru/events/president/news/65231
 34روسيا" :المبادئ األساسية لسياسة الدولة في أمن المعلومات الدولي للفترة حتى عام  ،" 2020الموقع اإللكتروني لمجلس أمن االتحاد الروسي 24 ،يوليو /
تموز http://www.scrf.gov.ru/security/information/document114/ and “Security Council Secretary Nikolai ،2013
Patrushev’s statement for the media following Security Council meeting”, 26 March 2021,
http://en.kremlin.ru/supplement/5628
 35تم تحديث هذه الجملة لتصحيح النسخة السابقة التي نسبت لبيان الرئيس بوتين.
 36سيرجي الفروف ،مقابلة مع البرنامج التلفزيوني " ."Bolshaya Igraمجلة الشؤون الدولية ( ،)Mezhdunarodnaya Zhiznبتاريخ  1أبريل  /نيسان
https://interaffairs.ru/news/show/29610 ،2021
" 37قال كيرينكو أن هناك حاجة لقواعد دولية لشركات اإلنترنت" .وكالة األنباء الروسية تاس  ،TASSبتاريخ  6أبريل  /نيسان ،2021
https://tass.ru/ekonomika/11081727
 38ستجرى االنتخابات في مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت  ITUفي أكتوبر  /تشرين األول – نوفمبر  /تشرين الثاني .2022
 39روسيا تسمي مرشحها لمنصب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت  ، ITUموقع وزارة االتصاالت اإللكتروني 7 ،أبريل  /نيسان ،2021
https://digital.gov.ru/ru/events/40758/
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الروسي لحوكمة اإلنترنت ( 40.)RIGFوخالل الجلسة األولى للمنتدى الروسي لحوكمة اإلنترنت  ،RIGFكرر نائب الوزير مكسيم
بارشين ما قاله في منتدى حوكمة اإلنترنت  IGFالعالميً ،
قائال" :نعتقد أنه من المهم تحديد كيان ،في إطار األمم المتحدة ،من شأنه
وضع وتنفيذ القواعد والمعايير القانونية في هذا المجال لحوكمة اإلنترنت .ونعتقد أن االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUيمكن أن يصبح
41
هذا الكيان".
بتاريخ  12أبريل  /نيسان  ،2021وضع الرئيس بوتين المبادئ األساسية لسياسة الدولة في أمن المعلومات الدولي  42الجديدة حيز
التنفيذ .ينص البند 11أ في الوثيقة على أن االتحاد الروسي يجب أن يعمل "لتهيئة الظروف التي تُمكِّن الدول األعضاء في األمم المتحدة
من تمرير اتفاقية لتوفير أمن المعلومات الدولي ".يدعو البند  11ط إلى العمل على "النهوض بالمعايير الوطنية لالتحاد الروسي المتعلقة
بأمن المعلو مات ،في التعاون الدولي واإلقليمي في مجال التوحيد القياسي ،والعمل على تسهيل اعتمادها كمعايير دولية وإقليمية ومشتركة
بين الدول 43".يعرب البند  15أ عن دعم االتحاد الروسي لعمل لجنة الخبراء مفتوحة العضوية التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة
( UNGAالتي تمت تغطيتها في ورقة المشاركة الحكومية  GEبتحديثات من اجتماعات مجموعات عمل الجمعية العامة لألمم المتحدة
UNGA44).يتناول البند  17ب سياسة الدولة التي تهدف إلى تقديم "المساعدة في ضمان التشغيل اآلمن والمستقر لإلنترنت وتطويره،
45
على أساس المشاركة المتساوية للدول األعضاء في إدارة اإلنترنت وتعزيز دور االتحاد الدولي لالتصاالت  ITUفي هذه اإلدارة".
بتاريخ  21أبريل  /نيسان  ، 2021قال إرنست تشيرنوخين ،أثناء حديثه في مؤتمر تم بثه على الهواء مباشرة" :حول االتحاد الدولي
ً
فضال عن زيادة دور الحكومات في هذه العملية ".وقال
لالتصاالت  :ITUدعا االتحاد الروسي باستمرار إلى تدويل إدارة اإلنترنت،
أيضًا" :لقد أظهر نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لحوكمة اإلنترنت [ ]...عدم فعاليته منذ وقت طويل "،وأضاف" :يصر االتحاد
الروسي ،داخل منظومة األمم المتحدة ،على اعتماد عدد من التدابير المنسقة ،بما في ذلك  ...على المستوى الحكومي الدولي وضع
السياسات العالمية في مجال إدارة اإلنترنت ،من بين أمور أخرى في إطار تحقيق اتفاق بشأن قوانين دولية لالتصاالت ( )ITRجديدة.
كما نراه ،فإن الخيار األمثل لذلك هو نقل صالحيات إدارة اإلنترنت على وجه التحديد إلى االتحاد الدولي لالتصاالت  ،ITUحيث إنه
هيئة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ،لديها الخبرة الالزمة في هذه القضايا  ...يمكن تحقيق هذا الهدف االستراتيجي من خالل انتخاب
أو تسمية المرشح الروسي لمنصب األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت  ITUفي انتخابات  ... 2022وخالل االحتفال السنوي
46
لمنتدى حوكمة اإلنترنت  2025لألمم المتحدة الذي سيعقد في روسيا".

بيانات ومبادرات السياسة الوطنية الروسية المتعلقة باإلنترنت
بتاريخ  29أكتوبر  /تشرين األول  ، 2020قال الرئيس بوتين خالل جلسة األسئلة واألجوبة لمنتدى االستثمار" :أنتم تسألون عما إذا
47
كنا نريد آلية حماية بيانات صينية أم أوروبية؟ سيكون لدينا آلية روسية".
عضوا في مكتب اللجنة االستشارية لالتفاقية  108لحماية األفراد
بتاريخ  16ديسمبر  /كانون األول  ،2020أصبح االتحاد الروسي
ً
48
فيما يتعلق بالمعالجة األوتوماتيكية للبيانات الشخصية.
بتاريخ  23ديسمبر  /كانون األول  ، 2020تحدث الرئيس بوتين عن المشاريع الوطنية في روسيا وشدد على أن أمن المعلومات هو
"عنصر من عناصر النضج الرقمي" وأنه يجب على الدولة حماية مواطنيها في هذه البيئة الرقمية الجديدة وحماية "أنظمة المعلومات
49
وأنظمة الدولة" الروسية.

 40المنتدى الروسي لحوكمة اإلنترنت ( )RIGFالحادي عشر ،قناة  YouTubeلمدير نطاق المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDالروسي 7 ،أبريل  /نيسان
( https://www.youtube.com/watch?v=ZnUv-8baBZk ،2021بدايةً من الدقيقة  ،39:00بالروسية)
 41المنتدى الروسي لحوكمة اإلنترنت  RIGFالحادي عشر ،قناة  YouTubeلمدير نطاق المستوى األعلى لرمز البلد  ccTLDالروسي 7 ،أبريل  /نيسان
( https://www.youtube.com/watch?v=ZnUv-8baBZk ،2021بدايةً من الدقيقة  ،2:55:53بالروسية)
 42مرسوم رئاسي " المبادئ األساسية لسياسة الدولة في أمن المعلومات الدولي" ،موقع الكرملين اإللكتروني 12 ،أبريل  /نيسان ،2021
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/RR5NtCWkkZPTuc5TrdHURpA4vpN5UTwM.pdf
 43مرسوم رئاسي "المبادئ األساسية لسياسة الدولة في أمن المعلومات الدولي"
 44راجع https://www.icann.org/en/system/files/files/ge-005-15jul20-en.pdf
 45مرسوم رئاسي " المبادئ األساسية لسياسة الدولة في أمن المعلومات الدولي" ،موقع الكرملين اإللكتروني 12 ،أبريل  /نيسان ،2021
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/RR5NtCWkkZPTuc5TrdHURpA4vpN5UTwM.pdf
 46إرنست تشيرنوخين ،المنسق الخاص لوزارة الخارجية حول قضايا االستخدام السياسي لتقنية المعلومات واالتصاالت .المؤتمر األقاليمي حول أمن
المعلومات والتفاعل المعلوماتي في المنطقة االتحادية المركزية "" ،Infoforumياروسالفل 23-20 ،أبريل  /نيسان  ،2021قناة  Infoforumعلى
 ،YouTubeتم بثه في  21أبريل  /نيسان ( https://youtu.be/5qzrrKTBv3M?t=7163 ،2021ابتدا ًء من الساعة )01:59:23
 47فالديمير بوتين في جلسة األسئلة واألجوبة خالل " روسيا تنادي! منتدى االستثمار" ،نوفو أوغاريوفو منطقة موسكو ،موقع الكرملين اإللكتروني 29 ،أكتوبر /
تشرين األول http://kremlin.ru/events/president/news/64296 ،2020
عضوا في مكتب البيانات الشخصية لدى مجلس أوروبا" ،موقع وزارة االتصاالت اإللكتروني 16 ،ديسمبر /
 48وزارة االتصاالت الروسية" .روسيا أصبحت
ً
كانون األول  https://digital.gov.ru/ru/events/40246/ ،2020و https://www.coe.int/en/web/data-protection/consultative-
committee-tpd
 49فالديمير بوتين " .االجتماع المشترك لمجلس الدولة ومجلس التنمية االستراتيجية والمشاريع الوطنية" ،نوفو أوغاريوفو ،منطقة موسكو ،موقع الكرملين
اإللكتروني 23 ،ديسمبر  /كانون األول http://kremlin.ru/events/president/news/64736 ،2021
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بتاريخ  28ديسمبر  /كانون األول  ،2020أصدرت وزارة االتصاالت القرار رقم " ،780بشأن تحديد التهديدات لالستقرار واألمن
50
والسالمة التشغيلية لشبكات اإلنترنت واالتصاالت العامة داخل االتحاد الروسي".
بتاريخ يناير  /كانون الثاني  ،2021نشرت  Roskomnadzor (RKN)51تعليمات لمشغلي االتصاالت وحاملي أرقام النظام
المستقل توضح ما تعتبره " RKNنظام اسم النطاق الوطني" ( .) NDNSتتطلب التعليمات من حاملي أرقام النظام المستقل تغيير أو
إضافة عناوين وحدات حل نظام اسم النطاق الوطني  NDNSإلى قائمة خوادم نظام اسم النطاق  DNSللمستخدم النهائي وإضافة
52
هذه العناوين إلى بروتوكول تهيئة المضيف اآللية (.)DHCP
بتاريخ  26يناير  /كانون الثاني  ،2021نائب وزير االتصاالت الروسي 53أوليغ إيفانوف قال إن خطط إجراء تدريبات على اإلنترنت
54
في روسيا "تم تأجيلها إلى ما بعد الجائحة".
بتاريخ  27يناير  /كانون الثاني  ،2021أصدر مجلس االتحاد ،الغرفة العليا للبرلمان الروسي ،بيانًا أكد فيه أن "شركات اإلنترنت
التي تمثل دولة واحدة – الواليات المتحدة األمريكية  -ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكياناتها الحكومية ،وتحتكر الشبكة العالمية ،وهذا الوضع
55
محفوف بإمكانية إقامة سيادة لدولة واحدة على معظم تبادالت الشبكة العالمية".
بتاريخ  2فبراير  /شباط  ،2021نشرت  RKNعقد شراء عام لتحليل بيانات مزود خدمة اإلنترنت () 56،ISPوآخر إلنشاء سجل
57
لعناوين اإلنترنت وموارد األرقام لنظام المعلومات في مركز مراقبة وإدارة شبكة المعلومات العامة.
بتاريخ  16فبراير  /شباط  ، 2021قدم أربعة نواب في مجلس الدوما التابع للجمعية االتحادية الروسية مشروع قانون من شأنه أن
5958
يسمح باستخدام "وسائل المعدا ت الفنية لمواجهة التهديدات" لحجب المواقع اإللكترونية دون أمر من القضاء.
بتاريخ  24فبراير  /شباط  ،2021وقع الرئيس بوتين قانون "التغييرات على القانون اإلداري لالتحاد الروسي 60 ".ينص القانون على
إجراء لحظر (بدون أمر من القضاء) موارد اإلنترنت التي ال تمتثل لقانون اإلنترنت السيادي ويفرض غرامات على مزودي خدمات
اإلنترنت لعدم امتثالهم له .يتضمن القانون أيضًا المادتين  13.44و 13.45اللتان تحددان المسؤولية عن عدم االمتثال لنظام اسم
61
النطاق  DNSالوطني واإلدارة المركزية "لشبكات الخدمة العامة".
بتاريخ  3مارس  /أذار  ،2021أعلنت  RKNعن عقد شراء عام للوصول إلى النسخة االحتياطية لخوادم جذر نظام اسم النطاق
62
 DNSولخدمة وحدات حل نظام اسم النطاق  DNSللتخزين المؤقت.

 50وزارة التنمية الرقمية واالتصاالت واإلعالم ( .)MoCاألمر رقم " 780بشأن تحديد التهديدات لالستقرار واألمن والسالمة التشغيلية لشبكات اإلنترنت
واالتصاالت العامة داخل االتحاد الروسي" ،موقع وزارة االتصاالت اإللكتروني 28 ،ديسمبر  /كانون األول ،2020
https://digital.gov.ru/ru/documents/7450/
 Roskomnadzor 51هي الخدمة الفيدرالية لإلشراف على االتصاالت وتقنية المعلومات ووسائل اإلعالم [مالحظة من المؤلف].
 52الرابط الذي يشير إلى التعليمات لم يعد يعمل ()https://77.rkn.gov.ru/docs/77/Prezentacija_Internet.pdf
" 53تأجيل التدريبات على مرونة اإلنترنت إلى ما بعد الجائحة" .وكالة األنباء  ،Interfaxبتاريخ  26يناير  /كانون الثاني ،2021
https://www.interfax.ru/russia/746893
 54راجع المزيد عن التدريبات في إصدارات المشاركة الحكومية " GEروسيا :تقرير خاص بالدولة :قوانين روسيا االتحادية ذات الصلة باإلنترنت ومداوالت
األمم المتحدة ص https://www.icann.org/en/system/files/files/ge-006-19jan21-en.pdf 17
" 55مج لس االتحاد يؤكد أن الكيانات الحكومية األمريكية قد استولت على السيطرة على اإلنترنت" .وكالة أنباء وكالة أنباء نوفوستي  ،RIA Novostiبتاريخ
 27يناير  /كانون الثاني https://ria.ru/20210127/sovfed-1594743673.html ،2021
 56نظام المعلومات الموحد المشتريات .معلومات عن العقد رقم  .57706228218210001340000نظام المعلومات الموحد في مجال المشتريات2 ،
فبراير  /شباط ،2021
https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=10895252&viewMode=FULL
 57نظام المعلومات الموحد في مجال المشتريات .معلومات عن العقد رقم  .57706228218210001310000نظام المعلومات الموحد في مجال
المشتريات 2 ،فبراير  /شباط 2021
https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=10891921&viewMode=FULL
 58تم تحديث وتعديل هذه الجملة لتصحيح االقتباس وإلضافة مصدر إضافي" :حسب طلب العاملين" ،صحيفة  Kommersant dailyاليومية 17 ،فبراير
(شباط) https://www.kommersant.ru/doc/4693508 :٢٠٢١
 59حول إدخال تغييرات على ا لقانون االتحادي بشأن "المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات" .نظام اإلنفاذ التشريعي،
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1113081-7
" 60التغييرات التي أدخلت على القانون اإلداري إلثبات المسؤولية عن عدم االمتثال لمتطلبات ضمان واستقرار وأمن وسالمة العمليات لإلنترنت داخل روسيا".
موقع الكرملين اإللكتروني 24 ،فبراير  /شباط http://kremlin.ru/acts/news/65062 :2021
 61روسيا ،القانون االتحادي بتاريخ  24فبراير  /شباط  2021رقم " FZ 19بشأن إدخال تغييرات على القانون اإلداري لالتحاد الروسي" .موقع الكرملين
اإللكتروني 24 ،فبراير  /شباط http://kremlin.ru/acts/bank/46445 :2021
 62معلومات المشتريات الموحدة .معلومات عن العقد رقم  57706228218210001330000 #نظام المعلومات الموحد في مجال المشتريات 3 ،مارس /
أذار https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general- ،2021
information.html?id=10901529&viewMode=FULL
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في مقابلة مع وكالة أنباء تاس  TASSبتاريخ  31مارس  /أذار  ،2021قال رئيس لجنة اإلعالم في مجلس الدوما البرلماني ،ألكسندر
خينشتاين ،إن قانون اإلنترنت السيادي "قيد التنفيذ" وأنه "ال يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان تنفيذه 63 ".كما أجرى مقارنة بين
"مولد في الطابق السفلي" مستقل يخفف من قلقك بشأن التشغيل المستمر "للثالجة والسخان والضوء" في حالة انقطاع التيار الكهربائي
ً
مستقال في حالة التهديدات الخارجية 64 ".وادعى أن روسيا "لديها مثل هذا
عن بيتك ،وقطاع اإلنترنت الروسي الذي "يمكن أن يكون
المولد 65".وقال أيضًا إن "الزمالء من  Roskomnadzorووزارة االتصاالت يؤكدون لنا أن [روسيا] لديها القدرة [الفنية] الكاملة
[إلبطاء وحظر أي مورد إنترنت ضمن حدودها] 66.ومع ذلك ،شدد على أنه "ال يريد" أن تتاح له الفرصة لرؤية دليل على تصريحاتهم
و"يأمل أال تتم المطالبة بمثل هذه اآلليات 67".وأكد السيد خينشتاين أن معدات الفحص الدقيق للعينات  DPIيجري تركيبها من قِّبل
مزودي خدمات اإلنترنت وأن "الالعبين الرئيسيين في السوق ،مثل  Rostelecomو MTSو MegaFonوVimpelcom
68
و Transtelecomقد قاموا بالفعل بتنصيها".

الخاتمة
كان هناك تقليد متبع في االتحاد الروسي باقتراح القرارات ذات الصلة بالفضاء اإللكتروني في األمم المتحدة ،يعود تاريخه إلى عام
 . 1998وتوضح البيانات المقتبسة أعاله التواتر المتزايد لروسيا في األشهر الستة الماضية إلثارة القضايا المتعلقة باإلنترنت ،على
الصعيدين الوطني والدولي ،في األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية األخرى ( ) IGOحيث تجري المناقشات المتعلقة بالفضاء
السيبراني والمناقشات المتعلقة باإلنترنت.
وستواصل مؤسسة  ICANNمن خالل فريق المشاركة الحكومية ،توفير المعلومات إلى مجتمع  ICANNعندما تتطرق تلك البيانات
أو المقترحات إلى الحكومة الفنية لإلنترنت أو مهمة .ICANN

 68- 63مقابلة مع ألكسندر خنشتاين "التحقق من هوية مستخدمي اإلنترنت عبر اإلنترنت مسألة وقت" .وكالة األنباء الروسية تاس  ،TASSبتاريخ  11مارس /
أذار https://tass.ru/interviews/11032409 ،2021
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