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ديسمرب

ديب ،اإلمارات العربية املتحدة

حماية البنية التحتية الوطنية األساسية
يمتلك كل بلد موارد أساسية .وكما تشمل هذه املوارد أساسيات مثل احتياطيات الطاقة والغذاء ،فهي
تشمل كذلك البنية التحتية اليت يعتمد عليها اجملتمع – واليت ترتاوح بني خطوط الطاقة وإمدادات املياه
وطرق النقل .وتندرج نظم االتصاالت ضمن هذه املوارد .ومع تزايد االعتماد على الشبكات القائمة على
بروتوكول اإلنرتنت يف مجيع شرائح االقتصاد ،فقد دارت مناقشات حول استحداث مصطلح جديد وهو
“البنية التحتية األساسية للمعلومات”.
ويقر دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته حبق البلد العضو يف محاية اتصاالته والبنية التحتية املتصلة
ّ
هبا ،مع مراعاة آثار اإلجراءات اليت يتخذها البلد على النظام العاملي.
وال تتضمن لوائح االتصاالت الدولية احلالية إشارة صرحية إىل محاية املوارد األساسية أو البنية التحتية
األساسية للمعلومات ،غري أهنا تتعرض للمفهوم .فتنص املادة  9حتديداً على ضرورة جتنب إحلاق “الضرر
التقين” بتشغيل مرافق االتصاالت للبلدان األخرى.
وقد طُرح كثري من املقرتحات لتعديل أو توسيع نطاق هذه األحكام يف لوائح االتصاالت الدولية – حبيث
تشمل مثالً جتنب “الضرر املايل” – للنظر فيها عند استعراض املعاهدة يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية
لعام  .2012وميكن أيضاً اعتبار األحكام املقرتحة بشأن منع إساءة استخدام موارد الرتقيم جزءاً من محاية البنية
1
التحتية األساسية للمعلومات.
ومثة تساؤالت حتيط باألصول غري امللموسة مثل األرقام والعناوين وحىت االتفاقات التجارية .ففي العديد من
الدوائر القضائية ،على سبيل املثال ،ال يتضح من “ميتلك” رقماً هاتفياً ،وما هي حقوق املستعملني .وهل
ميكنهم بيع الرقم أو تأجريه؟ وهل ميكنهم اإلصرار على نقل الرقم إىل مقدم خدمة آخر؟ وقد تنشأ قضايا مماثلة
تتعلق بأمساء اإلنرتنت وعناوينها.
وغالباً ما تعترب الدول أن محاية بنيتها التحتية األساسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسيادهتا الوطنية .ولكن هناك
اتفاق عام على أن التعاون الدويل ميثل السبيل الوحيد لضمان محاية البنية التحتية األساسية للمعلومات يف أي
بلد ،يف عامل اليوم املوصول واملتشابك.
–––––––
 1انظر أيضاً مذكرة املعلومات األساسية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية حول حتديد مصدر االتصاالت.
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