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مركز التطوير الرقمي

عن المركز
مركــز التطو يــر الرقمــي منظمــة عراقيــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة  ، 2020مســجل لــدى
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة ـفـي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء .
يســعى المركــز إ ـلـى ســد الفجــوة الرقميــة والتحــول إ ـلـى مجتمــع رقمــي ومواطنــة رقميــة
 Digital Citizenshipلبنــاء اقتصــاد رقمــي متطــور وتحســين جــودة حيــاة المواطــن.
إن مــن أهــم أهــداف المركــز تنميــة المــوارد البشــرية ـفـي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات
َّ
واالتصــاالت  ،وبمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل المح ـلـي
والدو ـلـي  ،ونشــر الوعــي الرقمــي والثقافــة الرقميــة بيــن أبنــاء المجتمــع  ،ودعــم قطــاع االتصــاالت

مــن خــال ورش العمــل  ،النــدوات  ،المؤتمــرات  ،والدراســات والبحــوث.

ومــن ضمــن أولو يــات المركــز خلــق بيئــة رقميــة مناســبة لتشــجيع الشــركات وأصحــاب
االهتمــام المشــترك مــن الشــركات ـفـي الــدول واالســتثمار ـفـي هــذا القطــاع الحيــوي ،ويســعى
المركــز إ ـلـى رعايــة القــدرات والطاقــات الشــابة مــن المواهــب والمتميزيــن ـفـي مراحــل الدراســة
األوليــة  ،والمســاهمة ـفـي دعــم حملــة الشــهادات العليــا بمــا يســهم ـفـي تشــجعيهم ع ـلـى إعــداد
الدراسات البحثية وتقديم االستشارات العلمية  ،والمواءمة بين المنظمات المحلية والدولية
مــن خــال التواصــل مــع المنظمــات العالميــة واإلقليميــة ،ولتحقيــق هــدف المواطنــة الرقميــة
ومحــو األميــة الرقميــة يســعى المركــز ليكــون حلقــة وصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص وتقديــم
المشــورة لدوائــر الدولــة والمؤسســات الخاصــة ،والمســاهم ـفـي بلــورة القــرارات االســتراتيجية
للدولــة العراقيــة بمــا يتعلــق بتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت .

حقوق النشر محفوظة لمركز التطوير الرقمي
info@ddc.iq
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دائمــا مــا يتــداول اســم منظمــة االيــكان ـفـي صناعــة االنترنــت وخصوصــا أســماء النطاقــات
العالميــة والمحليــة و مــن ضمنهــا نطــاق دولــة العــراق ع ـلـى االنترنــت .iq.
اذن ماهــي االيــكان ودورهــا ـفـي تنظيــم عمــل االنترنــت العالمــي مــن خــال إدارة منظومــة أســماء
النطاقــات العليــا وارقــام االنترنــت و الخــوادم الرئيســية ـفـي تعريــف أســماء النطاقــات العالميــة
ع ـلـى االنترنــت.
لــذا ـفـي هــذا المقــال المهــم ســنعرض أهميــة دور منظمــة االيــكان ـفـي عمــل منظومــة االنترنــت
وإدارة أســماء النطاقــات العليــا والغــرض مــن تأسيســها وأليــة عملهــا ودور هيئــة االعــام
واالتصــاالت وعالقتهــا مــع االيــكان ـفـي إدارة منظومــة نطــاق العرا ـقـي.
مقدمة.
لمعرفــة دور االيــكان الحيــوي والمهــم ـفـي إدارة وديمومــة عمــل االنترنــت وجــب معرفــة تاريــخ
تأســيس االيــكان واألســباب الموجبــة لتأسيســها.
تأســس االنترنــت الــذي نعلمــه اليــوم كنــواة لمشــروع لر بــط الشــبكات الحيويــة االمريكيــة عــام
1960وبأشراف و تمويل من وكالة المشاريع البحوث المتطورة  ARPAالتابعة لوزارة الدفاع
االمريكيــة وعرفــت النــواة األو ـلـى لــه باســم اربانــت  ARPANETلتر بــط بيــن الجامعــات ومرا كــز
البحــوث االمريكيــة المتعاقــدة مــع وزارة الدفــاع االمريكيــة ـفـي حينهــا .بــدأ باســتخدام برتوكــول
االنترنــت  TCP/IPكمقيــاس إلدارة نقــل ومشــاركة البيانــات ـفـي عــام  .1970والــذي يتكــون مــن
ارقــام فقــط لتعريــف الحواســيب وخــوادم المعلومــات المرتبطــة ضمــن الشــبكة والتــي يصعــب
ع ـلـى انســان تذكرهــا مقارنــة باألســماء.
لــذا دعــت الحاجــة اإلبــاء المؤسســين لألنترنــت الســتخدام أســماء النطاقــات لتعريــف أســماء
الحواســيب ـفـي عــام  1983والــذي يعتبــر عــام ميــاد االنترنــت عالميــا.
ـفـي البــدء كانــت منظومــة أســماء النطــاق تــدار مــن قبــل الســيد جــون بوســت يدويــا ،ثــم تــم
تأســيس منظمــة ال ( )IANAعــام  1988إلدارة األمــور التقنيــة لتســجيل أســماء النطاقــات ،اال
ان انتشــار االنترنــت عالميــا وتســجيل ا كثــر مــن مليــون موقــع ضمــن االمتــداد و com.دعــت ا ـلـى
الحاجــة ا ـلـى منظمــة عالميــة باشــراك أصحــاب المصلحــة ـفـي إدارتــه.

3

مركز التطوير الرقمي

لــذا تــم تأســيس ( )ICANNعــام  1998باعتبارهــا «منظمــة خاصــة غيــر ربحيــة» تمثل «مجتمع
اإلنترنــت العالمــي» بموجــب قانــون واليــة كاليفورنيــا .وتــم نقــل مهــام ال  IANAلهــا بــان تكــون
وحــدة تابعــة لــل .ICANN
استند تصميم  ICANNعلى فكرة أن مقدمي ومستخدمي خدمات اإلنترنت أنفسهم يجب
أن يكــون لديهــم القــدرة ع ـلـى اتخــاذ القــرار ،بينمــا يجــب أن يكــون للحكومــات دور استشــاري
فقــط .وبالتا ـلـي ،كان مجلــس اإلدارة يتألــف مــن  19عضـ ًوا تــم اختيارهــم من بين ثالث منظمات
داعمــة ألســماء المجــال وعناو يــن اإلنترنــت وبروتوكوالتــه ،يمثلــون موفــري خدمــات اإلنترنــت
ومطوريهــا (القطــاع الخــاص)  ،وتســعة مديريــن ينبغــي أن يمثلــوا عام ـ ًة  ،أي مســتخدمي
اإلنترنــت الفردييــن.
وتقــوم االيــكان بــإدارة الخــوادم الجــذر وهــي الخــوادم األساســية والتــي يعــرف بهــا الرمــوز العليــا
ومــن ضمنهــا ال  iq.التــي تديــره هيئــة االعــام و االتصــاالت العراقيــة حاليــا.
ولتحقيــق غايــة االيــكان مــن تأسيســها بــان تكــون منظمــة شــفافة بتعامالتهــا وادارتهــا لألنترنــت
العالمــي .وكــون االنترنــت ال يخضــع لحــدود جغرافيــة ،باإلضافــة ا ـلـى ان تأســيس نطــاق علــوي
ضمنــه يخلــق هيكليــة جديــدة ومســاحة افتراضيــة.
لذا تتبع االيكان سياسة مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين من كل دول العالم ،ويوضح
الرســم البيا ـنـي التا ـلـي الهيــكل التنظيمــي لاليــكان والــذي يتــم مــن خاللــه تطويــر والمصادقــة
ع ـلـى سياســات االيــكان و قرارتهــا و الموازنــة الماليــة الخاصــة لهــا.
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 .2اسم النطاق وأهميته.
يعــرف اســم النطــاق بانــه الرمــز االلكترو ـنـي المكــون مــن الحــروف و األرقــام لتمثيــل موقــع
الكترو ـنـي او حاســوب ع ـلـى شــبكة االنترنــت و ذلــك لتحديــد هــذا الموقــع و الحاســوب و تمييــزه
عــن المواقــع األخــرى ،و تعــد
األهميــة الكبــرى الســم النطــاق بصــورة عامــه ـفـي اعتبــاره النقطــة األو ـلـى والخطــوة األساســية ـفـي
الولــوج إ ـلـى شــبكة االنترنــت ،ســواء تعلــق األمــر باألفــراد أو الجهــات أو شــركات معینــة ،تلــك
الشــبكة التــي تســتخدم مــن طــرف العــدد الكبیــر مــن األشــخاص حــول العالــم ،ولــه أهميــة
فنیــة واقتصاديــة اذ تمثــل الوظيفــة الفنيــة الســم النطــاق تمكيــن الوصــول إ ـلـى شــبكة االنترنــت
بطریــق ســهل وبســیط مــن جانــب األشــخاص والمشــروعات ،وذلــك باســتخدام مجموعــة مــن
الحــروف بــدل مــن األرقــام الكثيــرة التــي یصعــب تخزينهــا1 ،فهــو یمثــل عنصــر تقنــي أو مفتــاح
ال غنــى عنــه للوصــول إ ـلـى صفحــات الویــب فهــو بوابــة للموقــع اإللكترو ـنـي ع ـلـى شــبكة االنترنــت.
تظهر األهمية االقتصادية في اعتبار اســم النطاق وســیلة لإلعالن عن الشــركات والمشــروعات،
وتصريــف مــا تقدمــه مــن منتجــات وخدمــات للجمهــور فهــو لیــس لــه حــدود جغرافيــة ،وتكمــن
مهمتــه أيضــا ـفـي التمییــز بیــن
المشــروعات التجاريــة ع ـلـى اعتبــار أن لــكل مشــروع عنــوان خــاص بــه ،ونجــد أهميــة اســم
النطــاق تــزداد ـفـي المواقــع التجاريــة إذا كان االســم یتطابــق مــع اســم تجــاري للمشــروع او
العالمــة التجاريــة الخاصــة بــه .لــذا لدعــم خطــة التحــول الرقمــي ـفـي العــراق وضمــان انتشــار
رمــز العــراق وزيــادة اســتخدامه محليــا بمــا يمثلــه مــن هويــة وطنيــة .ولالســتفادة مــن أفضــل
الممارســات والسياســات ـفـي هــذا المجــال وجــب تفعيــل المشــاركة الفعالــة والتأثيــر ضمــن
منظمــة االيــكان وتشــكيالتها التــي ترتبــط مــع مديــري أســماء النطاقــات  .ccTLDوكمــا مبيــن
ـفـي الفقــرة ادنــاه و الخاصــة بلجــان و منظمــات االيــكان.
 .3لجان ومنظمات األيكان:
بعــد انفجــار فقاعــة دوت كــوم عــام  ،2000غيــرت البيئــة السياســية واالقتصاديــة األوســع إلدارة
اإلنترنــت بشــكل كبيــر .أصبــح ضمــان أمــن واســتقرار اإلنترنــت هــو األولويــة األو ـلـى .تحولــت
االيــكان مــن مشــروع حــول «الديمقراطيــة اإللكترونيــة» إ ـلـى أداة ل ـ «األمــن الســيبراني» .بــدأت
 ICANNعمليــة إصــاح وأعــادت تصميــم هيــكل إدارتهــا .ـفـي حين تم تقليل تمثيل مســتخدمي
اإلنترنــت بشــكل أساســي ،تــم تعزيــز دور الحكومــات .ظلــت المبــادئ األصليــة كمــا هــي ،لكــن
االيــكان أصبحــت أقــل قليــا ً هيئــة ذاتيــة التنظيــم وأ كثــر قليــا ً منظمــة «شــرا كة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص»
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كمــا بينــا ســابقا ـفـي المقدمــة ان االيــكان تعتمــد هيكلية مشــاركة أصحــاب المصلحة المتعددين
و لتحقيــق هــذا الغــرض هنــاك عــدة منظمــات و لجــان ضمــن هيكليــة االيــكان ،و بــدوره ســنركز
ع ـلـى المنظمــات و اللجــان التــي يرتبــط عملهــا مــع هيئــة االعــام و االتصــاالت و التــي يجــب
تفعيــل مشــاركة الهيئــة بهــا ،و هــي كمــا ي ـلـي :
• منظمة دعم اسم رمز الدولة ()ccNSO
توفــر  ccNSOمنصــة لرعايــة اإلجمــاع والتعــاون الفنــي وبنــاء المهــارات وتســهيل تطويــر
وتنفيــذ أفضــل الممارســات لمديــري رمــوز أســماء البلــدان و مــن ضمنهــا ال ـ ( )IQ.مــع
طريقــة للعمــل مــع أصحــاب المصلحــة والمجتمعــات األخــرى  ،مثــل اللجنــة االستشــارية
الحكوميــة ( )GACومنظمــة دعــم األســماء العامــة (.)GNSO
تشــارك  ccNSOـفـي الغالــب مــع مجتمــع أســماء النطاقــات قضايــا مثــل أســماء النطاقــات
باللغــات األخــرى  ،IDNsعمليــات وتطو يــر  ،ccTLDالنزاعــات ـفـي مجــال أســماء النطاقــات
وكذلــك امــان وديمومــة عمــل منظومــة أســماء النطاقــات والبروتكــوالت الخاصــة بهــا.
وتدعــم مصالــح مديــري أســماء النطاقــات العليــا للبلــدان ضمــن االيــكان.
• منظمة دعم االسم العامة GNSO
تشــارك  GNSOفي الغالب في قضايا مثل  gTLDsوالســجالت التجارية  /غير التجارية
ومقدمــي خدمــات اإلنترنــت والملكية الفكرية والنزاعات.
• منظمة دعم العناوين .)Addresses Support Organization (ASO
وهــي متكونــة مــن المنظمــات المســؤولة عــن توزيــع و إدارة ارقــام االنترنــت مثــل منظمــة
الرا يــب
تشمل اللجان االستشارية (( Advisory Councilsالتابعة لـ  ICANNما يلي:
• اللجنة االستشارية الحكومية (: )GAC
ولديهــا عضو يــة ـفـي مجلــس إدارة  .ICANNوهــي تتعامــل ـفـي الغالب مع القضايا المتعلقة
بالحكومــات والكيانــات الحكوميــة الدوليــة .يناقشــون كل مــا يتعلــق بمســتقبل اإلنترنــت
مــن منظــور حكومــي .حتــى كتابــة هــذه الســطور ،الرئيســة الحاليــة هــي منــال إســماعيل
مــن مصــر).
اللجنــة االستشــارية الحكوميــة ( )GACمفتوحــة لجميــع الــدول األعضــاء ـفـي األمــم المتحدة
والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والوحــدات المدعوة األخرى.
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ولكــن ـفـي حيــن أن  GACهــي ـفـي الواقــع هيئــة استشــارية بحكــم القانــون فقــط ،،فــإن
 GACهــي ـفـي الواقــع منظمــة حكوميــة دوليــة .تطــور السياســات وتوافــق ع ـلـى القــرارات.
ولــدى  GACاآلن مــا يشــبه «حــق النقــض» ضــد مجلــس إدارة االيــكان ،ـفـي الحــاالت التــي
يرفض فيها مجلس إدارة  ICANNتوصية  ،GACيمكن لـ  GACبموجب سياسة االيكان
طلــب «استشــارة» .إذا فشــلت هــذه المشــاورة ،فــإن  ICANNملزمــة بــأن تشــرح لمجتمــع
اإلنترنــت العالمــي ســبب عــدم التوصــل إ ـلـى توافــق ـفـي اآلراء وتحتفــظ الحكومــات بحقوقهــا
ـفـي التصــرف نيابــة عنهــا ـفـي مجــال القضيــة المثيــرة للجــدل.
• اللجنة االستشارية العامة ()ALAC
وتتكــون مــن مســتخدمي اإلنترنــت الفردييــن الذيــن يشــاركون ـفـي أعمــال تطو يــر السياســة
الخاصــة ب ـ  .ICANNحال ًيــا ،أ كثــر مــن  100مجموعــة تمثــل آراء مســتخدمي اإلنترنــت
الفردييــن نشــطة ـفـي جميــع أنحــاء العالــم.
• اللجنة االستشارية لألمان واالستقرار ()SSAC
تقــدم المشــورة لمجتمــع  ICANNومجلــس اإلدارة بشــأن األمــور المتعلقــة بأمــن وســامة
أنظمــة تخصيــص األســماء والعناو يــن ع ـلـى اإلنترنــت .يتضمــن ذلــك المســائل التشــغيلية
(ع ـلـى ســبيل المثــال  ،األمــور المتعلقــة بالتشــغيل الصحيــح والموثــوق لنظــام اســم
الجــذر)  ،والمســائل اإلداريــة (ع ـلـى ســبيل المثــال  ،األمــور المتعلقــة بتخصيــص العنــوان
وتعييــن رقــم اإلنترنــت)  ،ومســائل التســجيل (ع ـلـى ســبيل المثــال  ،األمــور المتعلقــة
بالســجل والمســجل خدمــات مثــل  .)WHOISتشــارك  SSACـفـي التقييــم المســتمر
للتهديــدات وتحليــل المخاطــر لخدمــات تســمية اإلنترنــت وتخصيــص العناويــن لتقييــم
مــكان التهديــدات الرئيســية.
• اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر ()RSSAC
خادمــا جــذ ًرا حــول العالــم .خــوادم الجــذر
تديــر االيــكان بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة 13
ً
هــذه مســؤولة عــن اإلجابــة ع ـلـى استفســارات  .DNSوالغــرض مــن هــذه اللجنــة دراســة
وتطويــر امــن و ســامة منظومــة أســماء النطاقــات العالميــة و دعــم انتشــارها حــول العالــم .

الكاتب :
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