
نموذجاً  بوصفه  المصلحة  أصحاب  تعدد  نموذج  المعلومات  لمجتمع  العالمية  القمة  أقرت 
عالميًا إلدارة اإلنترنت؛ وتقدم الوثائق الصادرة عن القمة )2005( مجموعة من المبادئ 

المصلحة. أصحاب  تعدد  لنموذج  اإلطارية 
وأعد فريق العمل املعين بإدارة اإلنرتنت )WGIG( “تعريفًا عمليًا” إلدارة اإلنرتنت اعتمدته 

فيما بعد القمة وأدرج يف الفقرة 34 من برنامج عمل تونس اليت تنص على أن إدارة اإلنرتنت 
هي “تطوير وتطبيق من جانب احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، كل حبسب دوره، 

للمبادئ واملعايري والقواعد واألعراف املشرتكة، وإجراءات اختاذ القرارات ووضع الربامج اليت 
اإلنرتنت واستعماهلا”. تطور  حتدد شكل 

35 من برنامج عمل  وتتحدد أدوار ومسؤوليات كل جمموعة من أصحاب املصلحة يف الفقرة 
تونس اليت تنص على ما يلي:

التقنية والعامة على حد سواء  بالسياسات  إدارة اإلنرتنت تشمل مسائل تتصل  “إن 
واملنظمات  احلكومية  الدولية  واملنظمات  املصلحة  أن تضم مجيع أصحاب  وينبغي 

الدولية املعنية. ومن املعرتف به يف هذا الصدد:

املتصلة باإلنرتنت هي حق سيادي  العامة  السياسات  أن سلطة وضع   .i
تتمتع باحلقوق كما تقع عليها املسؤوليات يف جمال قضايا  اليت  للدول، فهي 

باإلنرتنت. املتصلة  الدولية  العامة  السياسات 

أن القطاع اخلاص كان له دور مهم وينبغي أن يظل له دور مهم يف تطوير   .ii
واالقتصادية. التقنية  الناحيتني  من  اإلنرتنت، 

أن اجملتمع املدين يقوم أيضاً بدور مهم يف املسائل املتصلة باإلنرتنت، وخصوصاً   .iii
على مستوى اجملتمعات احمللية، وينبغي له أن يواصل القيام هبذا الدور.

 دعم ن هج تعدد أصحاب
ال مصلحة في إدارة اإلنترنت

اجملتمع املدين يقوم أيضاً 
بدور مهم يف املسائل 
املتصلة باإلنرتنت، 
وخصوصاً على مستوى 
اجملتمعات احمللية، 
وينبغي له أن يواصل 
القيام هبذا الدور.
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الدولية احلكومية كان هلا دور يف تسهيل تنسيق قضايا  أن املنظمات   .iv
القيام  تواصل  أن  هلا  وينبغي  باإلنرتنت،  املتصلة  العامة  السياسات 

هبذا الدور.

التقنية املتصلة  أن املنظمات الدولية كان هلا أيضًا دور مهم يف وضع املعايري   .v
باإلنرتنت، ويف وضع السياسات ذات الصلة، وينبغي هلا أن تواصل القيام 

هبذا الدور.”

ويف اإلطار العام لنموذج تعدد أصحاب املصلحة لإلدارة، يقدم برنامج عمل تونس املبادئ 
 82-29 النتائج ذات الصلة )الفقرات  املتعلقة باجلوانب املختلفة إلدارة اإلنرتنت، مبا يف ذلك 

من برنامج عمل تونس( بشأن إدارة اإلنرتنت.

ويعرتف أعضاء االحتاد، من خالل قرارات مؤمترات املندوبني املفوضني، بنموذج تعدد أصحاب 
املعلومات، كإطار لإلدارة  العاملية جملتمع  القمة  املصلحة إلدارة اإلنرتنت، على أساس مبادئ 

لإلنرتنت. العاملية 

وجرى تأكيد االعرتاف مببادئ القمة العاملية جملتمع املعلومات وبنموذج تعدد أصحاب املصلحة 
إلدارة اإلنرتنت وبأمهية أدوار ومسؤوليات جمموعات أصحاب املصلحة، يف العديد من قرارات 

املندوبني املفوضني، خاصة القرارات 101 و102 و133 )املراَجعة يف غواداالخارا، 2010(.

املنوال.  2013 على نفس  العاملي لسياسات االتصاالت لعام  املنتدى  املناقشات يف  تسري 
ويدعو الرأي 5 بشأن دعم هنج تعدد أصحاب املصلحة يف إدارة اإلنرتنت احلكومات 

التعاون والتنسيق بني احلكومات والقطاع اخلاص  لزيادة  وغريها إىل استكشاف ُسبل ووسائل 
املشاركة يف  املدين، فضاًل عن زيادة  الدولية احلكومية واجملتمع  الدولية واملنظمات  واملنظمات 

إدارة اإلنرتنت عملية تشمل  املتعددين، مبا يضمن أن تكون  عمليات تشمل أصحاب املصلحة 
أصحاب مصلحة متعددين ومتكن مجيع األطراف من االستمرار يف االستفادة من اإلنرتنت؛ 

النامية يف  البلدان  والرتكيز بوجه خاص على كيفية حتسني مشاركة أصحاب املصلحة من 
اإلنرتنت. إدارة  املعنية مبختلف جوانب  والكيانات واملؤسسات  املبادرات 

تنظيمية  املصلحة حكومات وهيئات  العديد من أصحاب  اليت تضم  وتشمل عضوية االحتاد 
مالية واجملتمع  دولية وغري حكومية( ومؤسسات  دولية )حكومية  الصناعة ومنظمات  ودوائر 

املتنقلة والثابتة إىل شركات تشغيل  املدين. وترتاوح عضوية االحتاد من شركات تشغيل اهلواتف 
السواتل ومن موردي املعدات إىل هيئات اإلذاعة وموردي خدمات اإلنرتنت )ISP(. كما تضم 

منظمات تركز على نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة، على سبيل املثال، أو على االتصاالت يف 
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جرى تأكيد االعرتاف 
مببادئ القمة العاملية 
جملتمع املعلومات 
وبنموذج تعدد 
أصحاب املصلحة 
إلدارة اإلنرتنت وبأمهية 
أدوار ومسؤوليات 
جمموعات أصحاب 
املصلحة، يف العديد 
من قرارات املندوبني 
املفوضني.
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حاالت الطوارئ. ومن بني أعضاء االحتاد كذلك املنظمات ذات الصلة باإلنرتنت واملؤسسات 
املعلومات  اليت تركز على تكنولوجيا  البحوث  األكادميية، مبا يف ذلك اجلامعات ومعاهد 

واالتصاالت. ويف الواقع، ميكن للمؤسسات غري اهلادفة للربح ذات الطابع الدويل أن تطلب 
العضوية. اإلعفاء من رسوم 

إخالء مسؤولية
يُقصد هبذه الوثيقة أن تكون ورقة معلومات عامة للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت لعام 2013 من أجل دعم وسائل اإلعالم 
يف إعداد تقاريرها. وينبغي أال تعترب وثيقة رمسية للمؤمتر. وللحصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال من خالل عنوان الربيد 

.pressinfo@itu.int :اإللكرتوين
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من بني أعضاء االحتاد 
كذلك املنظمات 
ذات الصلة باإلنرتنت 
واملؤسسات األكادميية، 
مبا يف ذلك اجلامعات 
ومعاهد البحوث 
اليت تركز على 
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت.
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