
 تبسيط إدارة اإلنرتنت
كانت اإلنرتنت تركز يف املقام األول على أوجه االستخدام   العاملية منذ حوايل مخسة عشر عامًا وقبل ظهور شبكة الويب

األكادميي والبحثي؛ وكانت تتمركز يف أمريكا الشمالية أساسًا ومل يكن الربح هدفها، واستخدمت يف معظم األحيان ألغراض 
 بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان يفين ونقل امللفات. وأحدث اخرتاع شبكة الويب منوًا ملموسًا الربيد اإللكرتو 

. أما اآلن فقد بناها األساسيةوترية اخلصخصة يف  وشهدت الشبكة تزايداالقتصادي منذ منتصف تسعينات القرن املاضي، 
 مقصورة على االقتصادات املتقدمة.انتشرت اإلنرتنت يف معظم بلدان العامل ومل تعد ظاهرة 

وتتغري اجلوانب الدميوغرافية لشبكة اإلنرتنت بوترية سريعة، إذ حتظى منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بنصيب األسد من اإلنرتنت 
ذ ويوجد هبا أكرب عدد من مستعملي اهلاتف املتنقل، كما حتتل مكان الصدارة يف تكنولوجيات اإلنرتنت املتقدمة مثل النفا

كوراي واقتصاد هونغ كونغ ابلصني، أعلى مكانة بني اقتصادات العامل مجهورية  عريض النطاق واملعطيات املتنقلة. وحيتل اقتصاد 
اإلنرتنت املتنقلة، كانت الياابن ومجهورية كوراي أول  تمن حيث تغلغل اإلنرتنت ابلنطاق العريض. وفيما يتعلق بتكنولوجيا

تنقلة من اجليل الثالث على الصعيد التجاري. ومع ذلك، ال تزال بلدان انمية كثرية )إفريقيا بوجه دولتني تطلقان الشبكات امل
 من حيث استعمال اإلنرتنت بوجه عام. بل تعاين من احليف خاص( ال تنال نصيبها العادل

 
 كيف تدار اإلنرتنت حالياً؟

ب املستقلة وكياانت االتصاالت وأنظمة يال  من احلواسم شبكة اإلنرتنت على التشغيل البيين العاملي ملئات اآلو تق
نساقها تتقامسها أاملعلومات. وأصبح هذا التشغيل البيين واقعًا ملموسًا من خالل طائفة من معايري االتصاالت وإجراءاهتا و 

لتواصل فيما بينها اسم الشبكات واألجهزة والبىن احلاسوبية املتصلة هبا. ويطلق على اإلجراءات اليت تستخدمها احلواسيب ل
"بروتوكوالت". وبينما تشهد هذه البنية التحتية تطورًا مطردًا لتشمل قدرات جديدة، تسمى اجملموعة األوىل من الربوتوكوالت 

 اليت تستعملها اإلنرتنت بروتوكول التحكم يف اإلرسال/بروتوكول اإلنرتنت.

 إلنرتنت حبسب املناطق: توزيع مستعملي ا2004
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آسيا واحمليط اهلادئ من اللحاق مبنطقة األمريكتني وجتاوزها من حيث عدد مستعملي اإلنرتنت،  متكنت منطقة
 .... وتوجد لديها إمكاانت أكثر للنمو يف هذا اجملال

 تغري اجلوانب الدميوغرافية لشبكة اإلنرتنت:
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لة أضيق نطاقاً يف واقع األمر أال وهي إدارة املوارد: أإمنا يتمثل يف مسومع ذلك، فإن جوهر اجلدل الدائر حول إدارة اإلنرتنت 
املوارد األساسية الالزمة الستعمال اإلنرتنت. ويرتكز النقاش بوجه خاص على إنشاء وإدارة ميادين املستوى األعلى لإلنرتنت 

 اعد الناظمة هلذه اجملاالت مجيعاً.وختصيص عناوين بروتوكول اإلنرتنت، واهليئة اليت ينبغي أن يناط هبا وضع القو 
واألطرا  الفاعلة الرئيسية يف تدبري/إدارة أمساء امليادين هي وزارة التجارة ابلوالايت املتحدة، ومؤسسة اإلنرتنت لألمساء 

)وهي هيئة أانطت حكومة الوالايت املتحدة  (IANA)، وهيئة اإلنرتنت لألرقام املخصصة (ICANN)واألرقام املخصصة 
واملنظمات الدولية واإلقليمية لتسجيل ميادين املستوى األعلى للرموز الدليلية  ؛مبوجب عقد( ICANNفتها حاليًا إىل وظي

، ورابطة آسيا واحمليط اهلادئ مليادين املستوى األعلىللبلدان مثل اجمللس األورويب الوطين هليئات تسجيل ميادين املستوى 
ي مليادين املستوى األعلى، ومنظمة أمريكا الشمالية مليادين املستوى األعلى، والرابطة ـلكاريباألعلى، ورابطة أمريكا الالتينية وا
 اإلفريقية مليادين املستوى األعلى.

هيئة اإلنرتنت لألرقام  مهمةفهي ما يسمى " بروتوكول اإلنرتنتأما األطرا  الفاعلة الرئيسية يف تدبري وإدارة عناوين 
هيئات التسجيل اإلقليمية لإلنرتنت مبا فيها هيئة التسجيل اإلفريقية لإلنرتنت، ومركز شبكة املخصصة"، ابإلضافة إىل 

ي لتسجيل عناوين ـاملعلومات آلسيا واحمليط اهلادئ، واهليئة األمريكية لتسجيل اإلنرتنت، وهيئة أمريكا الالتينية والكاريب
وقامت هيئات التسجيل اإلقليمية لإلنرتنت  .(RIPE NCC)نت اإلنرتنت، ومركز تنسيق الشبكات األوروبية لربوتوكول اإلنرت 

إلضفاء صبغة رمسية على جهودها التعاونية ومن أجل "محاية جمّمع موارد األرقام غري  (NRO)إبنشاء منظمة موارد األرقام 
يق مدخالت املخصصة، وتشجيع ومحاية عملية وضع سياسات تنطلق من القاعدة إىل القمة، والعمل كجهة اتصال لتنس

 أوساط اإلنرتنت يف نظام هيئات التسجيل اإلقليمية لإلنرتنت".
مفوض من ِقبل دوله األعضاء ابالضطالع ابألنشطة ذات الصلة بنظام أمساء امليادين وعناوين  واالحتاد الدويل لالتصاالت

  .بروتوكول اإلنرتنت
اليت تعترب  ملف املنطقة اجلذريةأو التعديالت يف  عن التغيريات ووزارة التجارة ابلوالايت املتحدة هي اهليئة العليا املسؤولة

 املستوى األعلى لنظام أمساء امليادين.
 نبذة اترخيية عن اإلنرتنت

أنشئت اإلنرتنت يف ابدئ األمر منذ ما يزيد على العشرين عامًا ابعتبارها جمموعة عسكرية مغلقة من الشبكات ألغراض 
ملية. وطوال هذه املدة كانت تتلقى متويلها يف جماالت البحث والتطوير والتنفيذ من وزارة الدفاع االتصاالت اإللكرتونية العا

. ويف عقد الثمانينات من القرن املاضي كان يشار عادة إىل هذه اجملموعة الصغرية من الشبكات (DOD)ابلوالايت املتحدة 
 ا "إنرتنت وزارة الدفاع األمريكية".ب احلاضنة على أهنياليت تضم ما يقل عن عدة مئات من احلواس

ويف النصف الثاين من عقد الثمانينات، قدمت املؤسسة الوطنية للعلوم ابلوالايت املتحدة واملؤسسات البحثية والتعليمية يف 
أنشئت أول شبكة رئيسية للمؤسسة الوطنية للعلوم ، 1986بلدان أخرى، التمويل لبناء شبكات غري عسكرية. ويف عام 

الايت املتحدة. ويف مطلع عقد التسعينات بدأ عدد من الشركات اإلقليمية املمولة أساسًا من املؤسسة الوطنية للعلوم ببيع ابلو 
 تراخيص النفاذ التجاري إىل اإلنرتنت.

، ولدت أحد موظفي املركز األورويب للبحوث النووية يلمبدينة جنيف، وبفضل اجلهود اليت بذهلا تيم برينرز  1990ويف ديسمرب 
اليت قّدر هلا أن حتدث تغيريًا جذراًي يف اإلنرتنت حبيث أصبحت يف هناية املطا  متاحة للمستعمل  العاملية شبكة الويب

 العادي غري املتخصص.
هلذه الشبكة  خمدمأنشئ أول  1991شبكة الويب يف أحناء أورواب، ويف ديسمرب  خمدمات، أنشئ عدد من 1991ويف أوائل عام 
 ت املتحدة وكان مقره جامعة ستانفورد.يف الوالاي
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 ؟ملاذا حتتج بعض البلدان
كان موضوع إدارة اإلنرتنت مادة لنقاش مستفيض شاركت فيه احلكومات واألطرا  املعنية األخرى أثناء التحضريات األخرية 

على الرغم من االتفاق حول بعض . و 2003املنعقدة يف جنيف يف ديسمرب  القمة العاملية جملتمع املعلوماتللمرحلة األوىل من 
 املبادئ األساسية، إال أنه ال يزال يف هذا اجملال اختال  يف الرؤى وتضارب يف وجهات النظر.

ويعزى جانب من هذه املشكلة إىل وجود جمموعة متنوعة من املوضوعات اليت ميكن أن تندرج يف رأي البعض حتت إدارة 
أنه ميكن تناول هذه املسألة من منظور عريض يشمل موضوعات عدة مثل إدارة اإلنرتنت كعنوان عام. وذهب البعض إىل 

موارد اإلنرتنت وترتيبات التشغيل البيين لإلنرتنت ونقاط التبادل، والربيد اإللكرتوين االقتحامي واملتطفل، واألمن السيرباين، 
 وما إىل ذلك. ةاخلاصوالنفاذ الشامل واخلدمة الشاملة، وحقوق امللكية الفكرية، وحرمة احلياة 

سيما أمساء امليادين والعناوين. ويرتكز  ورأى آخرون أنه ينبغي األخذ بتعريف أضيق فيما يتعلق بتدبري وإدارة موارد اإلنرتنت ال
معظم النقاش اآلن على مسألة العناوين اليت كانت موضع جدل حمتدم يف أوساط التكنولوجيا طوال ما يقرب من عشر 

 سنوات.
يشارك فيه  ق العمل املعين إبدارة اإلنرتنتيعرتا  نأن هذه املسائل تتطلب مزيداً من البحث والتمحيص إىل إنشاء فر وأدى اال

ُكلف الفريق بتقدمي النتائج اليت يتوصل إليها إىل املرحلة و عديد من أصحاب املصلحة، بقرار من األمني العام لألمم املتحدة، 
 .2004أنشئ هذا الفريق يف نوفمرب الثانية من القمة العاملية. وقد 

. ومن بني املسائل اليت 2005بلداً، تقريره يف يوليو  30ونشر الفريق الذي يضم جمموعة من اخلرباء املستقلني من أكثر من 
تناوهلا التقرير السعي من أجل وضع تعريف مقبول ملصطلح "إدارة اإلنرتنت". وساعد التقرير أيضًا على حتديد عدد من 

ل السياسة العامة ذات الصلة، وتعزيز اإلدراك ألدوار ومسؤوليات احلكومات واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات مسائ
 الدولية وغريها من احملافل، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، يف البلدان النامية أو املتقدمة على حد سواء.

ت هو قيام احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، كل حسب دوره، الذي وضعه الفريق إلدارة اإلنرتن التعريف العمليو
 بوضع وتطبيق مبادئ ومعايري وقواعد وإجراءات لصنع القرار وبرامج مشرتكة تشكل مسار تطور اإلنرتنت واستخدامه.

شكل تنظيمي ملهمة وفيما يتعلق ابلسياسة العامة واإلشرا  على الصعيد العاملي، خلص فريق العمل إىل أنه ينبغي ألي 
 اإلدارة/مهمة اإلشرا  أن يتمسك ابملبادئ التالية:

 .ال جيوز حلكومة واحدة أن تستحوذ على دور غالب يف جمال اإلدارة الدولية لإلنرتنت" 
  يتخذ الشكل التنظيمي ملهمة اإلدارة طابع التعددية اللغوية والشفافية والدميقراطية مع مشاركة كاملة من

 مات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية.جانب احلكو 
  يفسح الشكل التنظيمي ملهمة اإلدارة جمال املشاركة أمام مجيع أصحاب املصلحة واملنظمات احلكومية الدولية

 واملنظمات الدولية ذات الصلة، كل يف نطاق دوره."
املية يؤكدان كالمها ضرورة إعادة النظر يف آليات اإلدارة احلالية. ومتَّ واتفق الفريق على أن التدويل املتواصل لإلنرتنت ومبدأ الع

 استعراض مناذج تنظيمية خمتلفة هلذا الغرض، ووقع االختيار على أربعة مناذج لكي تكون موضوعاً للبحث والنظر.
رتنت، مع تعزيز املشاركة ومشلت هذه اخليارات سيناريوهات خمتلفة يدعو بعضها إىل مزيد من التدويل لإلشرا  على اإلن

سيما ما خيص مسائل السياسة العامة، وفقاً ملا تنشده بلدان كثرية، أو إجناز ذلك يف سياق اهلياكل القائمة، كما  احلكومية، ال
 حتبذ الوالايت املتحدة وبعض احلكومات األخرى.

ة املعنية إبدارة موارد اإلنرتنت، ومل يؤيد أي منها ومل يقرتح أي من هذه اخليارات أن تتوىل األمم املتحدة دور اهليئات التقني
 إىل دور لألمم املتحدة.قط إنشاء وكالة جديدة اتبعة لألمم املتحدة؛ بل إن بعضها مل يشر 
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وأوصى الفريق أيضًا إبنشاء فضاء أو "منتدى" جديد للحوار ميكن جلميع أصحاب املصلحة االلتقاء يف إطاره على قدم 
 القضااي ذات الصلة إبدارة اإلنرتنت. ولن يكون هلذا املنتدى أي صالحيات فيما يتعلق بصنع القرار.املساواة ملناقشة 

 إذا مل يكن مثة خلل فما جدوى اإلصالح؟ وملاذا يرى البعض مشاكل وثغرات يف الوضع القائم؟
ع املعلومات قد تطورت من مرفق للبحث اعرتفت عملية القمة نأن اإلنرتنت اليت تعترب عنصرًا مركزاًي يف البىن التحتية جملتم

والدراسات األكادميية إىل مرفق عاملي متاح للجمهور عامة. وأصبحت اإلنرتنت اآلن وسيلة عاملية هامة لالتصاالت والتجارة، 
 تزايد دورها احليوي يف جمال األمن القومي.يوتكتسي أمهية فائقة للشعوب واحلكومات يف البلدان كافة، كما 

السلطة السياسية على قضااي السياسات " :على أن 2003يع احلكومات يف املرحلة األوىل للقمة العاملية يف ديسمرب واتفقت مج
إذ متلك حقوقًا ومسؤوليات بشأن قضااي السياسات العامة الدولية املتصلة  .العامة املتصلة ابإلنرتنت تعترب حقًا سيادايً للدول

 ابإلنرتنت".
ويرى عدد من البلدان أن الرتتيبات اإلدارية احلالية فيما خيص "اإلشرا " على املوارد األساسية تنم عن نشأة اإلنرتنت يف 

 متاماً للبيئة املعاصرة. الشبكات البحثية واألكادميية ومل تعد مالئمة
بينما يعتقد آخرون أن هذا النهج ليس ممكناً ويرى البعض أنه ينبغي مناقشة املسائل املتعلقة إبدارة اإلنرتنت يف إطار وحيد، 

 ابلنظر إىل اتساع نطاق املواضيع املطروحة.
ليست  اوالحظت بعض البلدان النامية أنه من الصعب عليها تتبع هذه العمليات كلها بسبب مواردها احملدودة، وتشعر نأهن

 ممثلة على النحو الكايف يف هياكل إدارة اإلنرتنت.
من عالقة خاصة وتعاقدية مع مؤسسة  –الوالايت املتحدة  –ة القلق إزاء ما حتظى به حكومة واحدة ويساور بلدان كثري 

اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة. فعندما أنشئت هذه املؤسسة مبساعدة وزارة التجارة ابلوالايت املتحدة وغريها من 
. ويرى 2000دئذ أن دورها اإلشرايف سينتهي يف سبتمرب ، أعلنت حكومة الوالايت املتحدة عن1998األطرا  الفاعلة يف 

البعض أن العالقة اخلاصة والتعاقدية بني حكومة الوالايت املتحدة وهذه املؤسسة حتمل يف طياهتا دورًا مؤثرًا للحكومة يف 
 عملية صنع القرار داخل املؤسسة.

يدة من املبادئ تؤكد أهنا ستحتفظ يف الوقت احلايل ، طائفة جد2005وأعلنت حكومة الوالايت املتحدة مؤخراً، يف يونيو 
على األقل "بدورها التارخيي يف إعطاء اإلذن ابلتغيريات أو التعديالت يف ملف املنطقة اجلذرية فائق األمهية" وأن "الوالايت 

على اختصاصها املتحدة ستواصل إشرافها لكي تتمكن مؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة من مواصلة الرتكيز 
 الرئيسي وأداء مهمتها التقنية األساسية."

وأعلنت حكومة الوالايت يف الوثيقة ذاهتا "أهنا تعرت  نأن احلكومات تساورها شواغل هلا ما يربرها خبصوص السياسة العامة 
املتحدة ملتزمة ابلعمل مع اجملتمع والسيادة فيما يتعلق إبدارة املستوى األعلى للرموز الدليلية اخلاصة هبا. ومن مث فإن الوالايت 

الدويل لتبديد هذه الشواغل، واضعة يف اعتبارها الضرورة األساسية لضمان االستقرار واألمن يف نظام أمساء امليادين 
 ."ابإلنرتنت

 احلجج املؤيدة الستبقاء الوضع القائم
عنية إبدارة موارد اإلنرتنت قد أبلت بالء حسناً يف مواكبة تركز احلجج املؤيدة الستبقاء الوضع الراهن على أن اهليئات احلالية امل

 انتشار اإلنرتنت ومنوها املتسارع، ومتكنت من االستجابة للطلبات على وجه السرعة.
وكثريًا ما يقال إن القطاع اخلاص ينبغي أن يضطلع بدور قيادي نظرًا لقدرته على االبتكار السريع، كما يقال إن إشراك 

 ي حتماً إىل تسييس إدارة اإلنرتنت.احلكومات سيؤد
ويرى البعض أيضًا أن الدور اإلشرايف للوالايت املتحدة مل يتدخل قط يف عملية صنع القرار داخل مؤسسة اإلنرتنت لألمساء 

 واألرقام املخصصة.
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 األشياء اليت ال تتوافر هلا مقومات البقاء مآهلا االختفاء: ملاذا يرى البعض ضرورة التغيري؟
أنصار تغيري الوضع القائم أن املخطط اإلداري احلايل يفتقر إىل الشرعية الدولية وأن مؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام يرى 

 غري متناسب. ياملخصصة ستكون خاضعة على الدوام للقانون الوطين يف الوالايت املتحدة، وستكون من مث أداة لنفوذ أمريك
الوالايت املتحدة القول الفصل بصدد وجود دولة يف الفضاء حكومة احلالية اليت تعطي  ويزعم أنصار هذا الرأي أن الرتتيبات

سيما البلدان اليت ال  لسيادة الوطنية وأمن البلدان، العلى االسيرباين )املستوى األعلى للرموز الدليلية للبلدان( تشكل خطرًا 
 تربطها عالقات طيبة ابلوالايت املتحدة.

الوالايت املتحدة مل تف مبا وعدت به أصاًل عندما أعلنت أهنا ستنسحب من اإلشرا  على  كومةح ويالحظون أيضًا أن
 .2000مؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة حبلول سبتمرب 

  على وبينما يعرتض البعض على مالءمة البنية اإلدارية احلالية لتناول املسائل التقنية، إال أن كثريين يعتقدون أهنا ال تعرت 
 النحو الواجب بدور احلكومات فيما يتعلق ابلسياسة العامة.

 ظهور تصدع كبري ألول مرة –االجتماع الثالث للجنة التحضريية للقمة 
، 2005سبتمرب  19-30ُعرض تقرير فريق العمل املعين ابإلنرتنت على االجتماع الثالث للجنة التحضريية املنعقد يف الفرتة 

 .2005نوفمرب  16-18املرحلة الثانية من القمة يف تونس يف الفرتة  ملناقشته قبل انعقاد
وكانت وترية النقاش بطيئة يف البداية، ومتيزت ابالستقطاب الواضح يف املواقف، ولكن الوترية تسارعت بعد أن أصدر الرئيس، 

ين، عكفت اجملموعات املختلفة السفري مسعود خان، ابكستان، مشروع وثيقة موجزة عن املوضوع. ومع بداية األسبوع الثا
على صياغة نص للوثيقة اليت ستصدرها القمة، عن مسائل شىت ترتاوح من الربيد اإللكرتوين التطفلي )االقتحامي( واجلرمية 
ن السيربانية إىل تكاليف التشغيل البيين، وخاصة إدارة موارد اإلنرتنت فائقة األمهية مثل أمساء ميادين اإلنرتنت وأنظمة عناوي

 بروتوكول اإلنرتنت.
الوالايت  حكومة ومل تقدم مقرتحات تدعو إىل إهناء الدور التقين ملؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة، وأعلنت

املتحدة أنه ينبغي لتلك املؤسسة أن تركز على مهمتها التقنية األساسية. إاًل أن ذلك مل حيسم مسألة السبل اليت ينبغي للبلدان 
جها ملناقشة االختال  بينها يف وجهات النظر بشأن قضااي السياسة العامة وكيفية التوفيق بينها، وما إذا كان ينبغي أن تنته

 أن يتم ذلك داخل إطار مؤسسي. وإذا كان األمر كذلك، فما هو الشكل الذي ينبغي أن يتخذه هذا اإلطار؟
املتاح له، ولذا فقد تقرر اختيار تسعة مقرتحات مقدمة من  ومل يتمكن االجتماع من التوصل إىل اتفاق يف الوقت القصري

 وفيمااحلكومات لكي تكون مادة ملزيد من الدراسة، ابإلضافة إىل وثيقة الرئيس املعنونة "غذاء الفكر" عن إدارة اإلنرتنت. 
 يلي بيان املقرتحات احلكومية:

  الوثيقةDT/15 اليت حتتوي على ورقة الرئيس املعنونة "غذاء الفكر"؛ 
  الوثيقةDT/17 )املوقف اإلفريقي املشرتك، مقدمة من غاان( 
 DT/18 )األرجنتني( 
 DT/19 )الربازيل( 
 DT/20 )كندا( 
 DT/21 )موقف االحتاد األورويب، مقدمة من اململكة املتحدة( 
 DT/22 )مجهورية إيران اإلسالمية( 
 DT/23 )الياابن( 
 /24DT )االحتاد الروسي، أذربيجان، بيالروس، مولدوفا( 

http://www.itu.int/osg/spu/newslog/ct.ashx?id=8cfebd87-8ab9-48b9-b899-7aed197be8b1&url=http%3a%2f%2fwww.itu.int%2fwsis%2fdocuments%2fdoc_multi.asp%3flang%3den%26id%3d2125%7c0
http://www.itu.int/osg/spu/newslog/ct.ashx?id=8cfebd87-8ab9-48b9-b899-7aed197be8b1&url=http%3a%2f%2fwww.itu.int%2fwsis%2fdocs2%2fpc3%2fworking%2fdt17.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/newslog/ct.ashx?id=8cfebd87-8ab9-48b9-b899-7aed197be8b1&url=http%3a%2f%2fwww.itu.int%2fwsis%2fdocs2%2fpc3%2fworking%2fdt18.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/newslog/ct.ashx?id=8cfebd87-8ab9-48b9-b899-7aed197be8b1&url=http%3a%2f%2fwww.itu.int%2fwsis%2fdocs2%2fpc3%2fworking%2fdt19.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/newslog/ct.ashx?id=8cfebd87-8ab9-48b9-b899-7aed197be8b1&url=http%3a%2f%2fwww.itu.int%2fwsis%2fdocs2%2fpc3%2fworking%2fdt20.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/newslog/ct.ashx?id=8cfebd87-8ab9-48b9-b899-7aed197be8b1&url=http%3a%2f%2fwww.itu.int%2fwsis%2fdocs2%2fpc3%2fworking%2fdt21.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/newslog/ct.ashx?id=8cfebd87-8ab9-48b9-b899-7aed197be8b1&url=http%3a%2f%2fwww.itu.int%2fwsis%2fdocs2%2fpc3%2fworking%2fdt22.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/newslog/ct.ashx?id=8cfebd87-8ab9-48b9-b899-7aed197be8b1&url=http%3a%2f%2fwww.itu.int%2fwsis%2fdocs2%2fpc3%2fworking%2fdt23.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/newslog/ct.ashx?id=8cfebd87-8ab9-48b9-b899-7aed197be8b1&url=http%3a%2f%2fwww.itu.int%2fwsis%2fdocs2%2fpc3%2fworking%2fdt24.pdf
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 DT/25 ة من اململكة العربية السعودية()موقف اجملموعة العربية، مقدم 
وتدعو معظم هذه املقرتحات إىل إنشاء منتدى جديد بشأن إدارة اإلنرتنت )لن تكون له سلطة اختاذ القرار(، كما اقرتح فريق 

 العمل.
 ولكن وجهات النظر تتباين بشكل أساسي فيما يتعلق مبفهوم مهمة "اإلشرا " وترتيباهتا العملية، ومثال ذلك:

 و املقرتح األرجنتيين إىل "تعزيز دور احلكومات يف عملية صنع القرار داخل مؤسسة اإلنرتنت لألمساء يدع
ضرورة تعزيز دور بوهذا يوحي  ".واألرقام املخصصة فيما يتعلق بقضااي السياسة العامة ذات الصلة ابإلنرتنت

 اللجنة االستشارية احلكومية التابعة لتلك املؤسسة.
  األورويب إىل صوغ "منوذج جديد للتعاون الدويل"، يرتكز فيه دور احلكومات على "القضااي يدعو االحتاد

 املبدئية للسياسة العامة، مبنأى عن املشاركة يف العمليات اليومية العادية".
 ي ترى اجملموعة العربية، بعد استعراضها للنماذج األربعة املقدمة يف تقرير فريق العمل، أن إنشاء جملس عامل

 لإلنرتنت هو أفضل وسيلة لتناول موضوع السياسة العامة واإلشرا .
 "وتقرتح مجهورية إيران اإلسالمية إقامة "جملس دويل حكومي للسياسة العامة واإلشرا  على الصعيد الدويل. 

 قمة تونس وآفاق العمل املستقبلي
قمة. ويبدو فيما يتعلق مبفهوم املنتدى أن هناك توافقاً  ستبذل اجلهود من أجل إعداد نص حيظى بتوافق اآلراء لتقدميه إىل ال

كافياً يف الرأي. ولكن الرؤى تتنوع وتتباين كثرياً فيما خيص فرتة عمل هذا املنتدى والغرض منه على وجه التحديد واختصاصه 
 وشكله املؤسسي.

وابلنظر إىل أن نتيجة عمل القمة ترتكز  ويالحظ أخريًا أن موقف الوفود إزاء مسألة "اإلشرا " يتسم ابالستقطاب الشديد.
 على التوصل إىل نص قائم على توافق اآلراء، فإن من املأمول أن تتوصل مجيع األطرا  إىل حل وسط يتفق عليه اجلميع.

من القمة  الثانية وليس من املرجح، مع ذلك، أن يتم تسوية هذه املسائل كلها مبا يرضي مجيع األطرا  يف هذه املرحلة
وهذا يعين أن موضوع إدارة اإلنرتنت سيدرج يف جداول أعمال املؤمترات الدولية احلكومية اليت ستعقد يف املستقبل، مبا  املية.الع

 .2006ابالحتاد املقرر عقده يف نوفمرب  مؤمتر املندوبني املفوضنييف ذلك 
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