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  يف إدارة اإلنترنت، حسبما" مبدأ الطبقات"ينبغي احترام 
  يوصي أحد التقارير

  إن عملية التنظيم احلكومية:  يقول2006التقرير املتعلق باقتصاد املعلومات لعام 
  تكار ميكن أن تضر باالحتماالت املرتقبة يف البلدان الناميةاليت ختنق االب

لقد منت اإلنترنت املتسمة بالفوضى واالنطالق احلر إىل حد يلزم معه األخذ بقدر من اإلدارة، ولكن اخلطوات   
ابري املتخذة من الوطنية والدولية الرامية إىل تنظيمها ينبغي تصميمها على حنو ال ُيخنق معه االبتكار وال تنال فيه التد

ويوصي .اليت ترتكز عليها اإلنترنت بصورة تعرقلها، حسبما جاء يف توصيات تقرير جديد صادر عن األونكتاد" الطبقات"
بأن يطبق، قدر املستطاع، التدخل احلكومي يف اإلنترنت يف نفس  )1(2006التقرير املتعلق باقتصاد املعلومات لعام 
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)1( The Information Economy report 2006 Sales No. E.06.II.D.8, ISBN 92-1-112700-9 ) التقرير املتعلق
 ميكن احلصول عليه من مكاتب البيع التابعة لألمم املتحدة على العناوين املوضحة أدناه أو من وكالء مبيعات األمم )2006باقتصاد املعلومات لعام 
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فالسياسات اليت تتعارض مع مبدأ الطبقات تؤدي إىل اجلمود التكنولوجي الذي جيعل من . هاالطبقة اليت يكون له تأثري علي

األصعب واألكثر تكلفة تطوير وتنفيذ االبتكارات التكنولوجية اليت حتسن اإلنترنت وتوسعها على حنو مستمر، كما يقول 
وميكن تقسيم طبقات اإلنترنت إىل طبقة الشبكة .  وميكن أن تضر بفرص التنمية يف البلدان الفقرية يف العامل-التقرير 
 -الربجميات اليت متكن البيانات من االنتقال عرب الشبكة املادية (؛ والطبقة املنطقية )األسالك والكابالت البصرية(املادية 

لى اإلنترنت التكنولوجيات الفعلية اليت تستخدمها مباشرة ع(؛ وطبقة التطبيق )وهي مزيج من الربجميات والربوتوكوالت
الفيديوية /مشاهدة املواد السمعية/املواقع الشبكية للتجارة العاملية، واملتصفحون، وزبائن الربيد اإللكتروين، وبرامج استماع

 أي املادة الفعلية املقدمة واملتبادلة، مثل النص واإلحصاءات واحملتوى السمعي واحملتوى -؛ وطبقة احملتوى .)احلاسوب، إخل
  .الفيديوي

ووفقاً ملبدأ الطبقات، فإذا ثارت عند طبقة معينة مسألة من مسائل إدارة اإلنترنت، ينبغي تناول هذه املسألة عن   
وإذا كان ال مفر من عبور الطبقات، فإن حلول السياسة العامة فيما يتعلق . طريق السياسة اليت ُيعَمل هبا داخل هذه الطبقة

وأحد أمثلة إدارة .  أقرب موضع ممكن إىل الطبقة اليت تظهر فيها هذه املسائلمبسائل إدارة اإلنترنت ينبغي تنفيذها يف
" أدىن" أي -اإلنترنت اليت ينبغي االبتعاد عنها، حسبما جاء يف التقرير، هو الرقابة املفروضة على الطبقة املادية للشبكة 

. طبقة" أعلى" املستوى املتعلق باحملتوى، أي  اليت تؤثر على إمكانية الوصول إىل-الطبقات املفاهيمية األربع لإلنترنت 
، فيما يتصل باعتبار الرقابة هي اخليار الوحيد، حجة مفادها أنه 2006ويسوق التقرير املتعلق باقتصاد املعلومات لعام 

  .ينبغي تطبيق هذه الرقابة على مستوى الطبقة املتعلقة باحملتوى

تصاالت والتجارة املرتكزة على اإلنترنت وإمكانية الوصول إليهما ويقول التقرير إن االنفتاح الذي تتسم به اال  
فالسياسات اليت . يتيحان فرصاً كبرية أمام البلدان النامية، وينبغي محاية هذه السمات باعتبارها مسألة عملية ومسألة مبدأ

األمور التقنية يف البلدان النامية تزيد من اجلمود تؤدي إىل خفض احتمال أن خيرج عن منظمي املشاريع والشباب العيلمني ب
  .أي تطبيق من تطبيقات اإلنترنت يتسم بأمهية عاملية

، إىل أن اإلنترنت قد توسعت 2005وقد أشار مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات، الذي ُعقد يف   
مات أن  لدرجة أنه ال ميكن للحكوتوسعاً كبرياً وأصبحت قناة لعدد كبري جداً من األنشطة االجتماعية واالقتصادية

ولكن مع انتقال مهام إدارة الشبكة من التكنولوجيني إىل السلطات . تتجنب ممارسة مستوى معني من الرقابة عليها
احلكومية وواضعي السياسات، ينبغي وجود اتفاق واضح على مبادئ عامة حتترم البنية التقنية لإلنترنت وتسمح هلا 

ر املستمر والوصول إىل املعلومات والفرص التجارية على قدم املساواة، حسبما باحلفاظ على مواطن قوا املتمثلة يف االبتكا
وتتسم هذه اخلصائص بأمهية خاصة للبلدان النامية اليت يتصف فيها ضخ األفكار واملعارف اجلديدة بأنه . جاء يف التقرير

  .بالغ القيمة للتقدم االقتصادي وللتمكني ملنظِّمي املشاريع اجلدد

 ينبغي أن يتوىل بعناية إجياد - وهو املتابعة الرمسية ملؤمتر القمة العاملي -رير إن منتدى إدارة اإلنترنت ويقول التق  
  .وتطوير توافق آراء بشأن هذه املبادئ

 فيطرح -" مبادئ وسياسات اإلدارة: بنية اإلنترنت املكونة من طبقات" املعنون -أما الفصل السابع من التقرير   
عتباره قاعدة للسياسات، بينما يشري أيضاً إىل أنه قد يكون من املفيد ربط مسألة الطبقات باملبادئ مبدأ الطبقات با

وهو يذكر أن واضعي السياسات حباجة إىل أن يفهموا بدقة األسس . األخرى إلدارة اإلنترنت، مثل حيادية الشبكة
 إلدارا، ويشري يف املقابل إىل أنه ينبغي للتكنولوجيني التكنولوجية اليت تقوم عليها اإلنترنت قبل البدء يف وضع السياسات
ويتعني على أصحاب هاتني الثقافتني أن يتكلم كل . إدراك احلاجة إىل أن تتوافر لإلنترنت اإلدارة الشفافة واملشروعية

  .منهما مع اآلخر
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هلذا العام االجتاهات العاملية يف وباإلضافة إىل ختصيص فصل إلدارة اإلنترنت، يستعرض التقرير املتعلق باملعلومات   
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويناقش دور هذه التكنولوجيا يف احلد من الفقر ويعرض منوذجاً ميكن بواسطته للبلدان 
النامية أن تقيس مدى فعالية سياساا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويدرس تطبيق هذه التكنولوجيا على 

  .تاج النفط وتوزيعه وتسويقهإن
***  **  *** 


