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یتی خالصه مدیر

بــا توجــه به ســابقه طوالنی مــدت ســوئیس در مناســبات و پیشــرفت های بین المللی 

زمینــه  در  بین المللــی  اجالس هــای  و  مجامــع  در  حضــور  ماننــد  دیجیتال ســازی،  حــوزه 

دیجیتال ســازی و نیــز موفقیت این کشــور در تدوین »راهبرد سیاســت خارجی دیجیتال« 

)2020(، تجربیــات آن کشــور می توانــد بــرای ســایر کشــورها راهگشــا باشــد. در گــزارش 2021: 

ظهــور سیاســت خارجــی دیجیتال که توســط کارشناســان بنیاد دیپلو1 و بــا نگاهی بر تجربه 

ســوئیس در زمینه سیاســت خارجی دیجیتال تهیه شده است، 5 موضوع حائِزاهمیت در 

حوزه دیجیتال سازی و سیاست خارجی دیجیتال به اختصار تبیین شده است. 

ع حائِز اهمیت در حوزه دیجیتال سازی و سیاست خارجی دیجیتال            5 موضو

منافــع  ارتقــای  و  تامیــن  ملــی:  منافــع  تامیــن  در  دیجیتــال  خارجــی  سیاســت  اهمیــت   .1

ملــی به عنــوان مهم تریــن کارکــرد خدمــات دیپلماتیــک به شــدت تحِت تاثیــر فرایندهــای 

دیجیتال سازی است. به عنوان نمونه، امنیت سایبری بر امنیت ملی کشورها تاثیر می گذارد 

و یــا بســترهای آنالین بــه حوزه های مختلــف زندگی شــهروندان ازجمله ســالمت، آموزش، 

1.  ســازمانی غیردولتــی بــا ملیــت سوئیســی-مالتی فعــال در زمینــه گســترش ظرفیت هــای حاکمیــت اینترنــت و سیاســت 
دیجیتال

اهمیت سیاست 
خارجی دیجیتال 

در تامین 
منافع ملی

1

ترکیبی از 
رویکردهای 

متداول و نوآورانه 
در مناسبات 

دیپلماتیک

5

مراکز جدید و 
چندجانبه حوزه 

کسب وکار 
زمین  بازِی 

سیاست خارجی 
دیجیتال

4

اشخاص ذی نفع 
در سیاست 

خارجی دیجیتال 
از دولت ها و 
شرکت ها تا 

جامعه مدنی

3

مسائل اصلی در 
سیاست گذاری 

دیجیتال

2
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اقتصاد و فضای کسب وکارها نفوذ کرده  و آنها را بهبود بخشیده اند. اما علیرغم سطح نفوذ 

دیجیتال ســازی، هنوز کشــورها -به اســتثنای ایاالت متحده و چین- نتوانســته اند ابزارهای 

حقوقی و سیاســی مناســب و کارآمدی را جهت حمایت از شــهروندان و شــرکت ها در عصر 

دیجیتال طراحی نمایند. لذا، با توجه به وابســتگی متقابل دیجیتالی کشــورها، دســتیابی به 

سازوکارهای بین المللی جهت حفاظت از منافع شرکت ها و شهروندان از مهم ترین وظایف 

سیاســت گذاران کشورهاســت کــه ررفــا از طریــق »مدیریت وابســتگی متقابــل دیجیتال« 

محقق خواهد شد، زیرا بسیاری از خدمات دیجیتال آموزشی/تجاری/عمومی/و غیره مبتنی 

بر زیرساخت های دیجیتال بین المللی هستند که محدود به مرزهای ملی نیستند.

نگرانــی  کــه  اســت  آســیب هایی  و  خطــرات  بــا  همــراه  دیجیتــال  متقابــل  وابســتگی 

سیاســت گذاران را برمی انگیزد. قطع اینترنت یا اختالل در شــبکه جهانی اینترنت به مدت 

کوتاهــی می توانــد همه جنبه های زندگی مردم از روابط خانوادگی گرفته تا خدمات آموزش، 

ســالمت و کســب وکارها را در معرض خطر قرار دهد. از این رو، محدودسازی خطرات ناشی 

از وابســتگی متقابــل دیجیتــال و بهره برداری حداکثری از منافــع آن از موضوعات حیاتی در 

دیپلماسی کشورهاست. 

عــالوه بر این، موضوعات متداول سیاســت گذاری نیز تحِت  تاثیر روند دیجیتال ســازی 

قرارگرفته انــد، ازجملــه تجــارت الکترونیــک کــه بــه یکــی از حوزه هــای ارلــی فعالیت هــای 

»سازمان تجارت جهانی« تبدیل شده است و یا تاثیرات دیجیتال سازی و اقتصاد چرخه ای 

بر شــرایط اقلیمی از مهم ترین مباحث کنونی مورِدتوجه ســازمان های ذی ربط در مســائل 

اقلیمــی اســت. بنابرایــن، دیپلمات ها بایســتی با تغییــر در رویکرد ها، روش هــا و رویه های 

خود در مناســبات سیاســی اثــرات دیجیتال ســازی در عرره های مختلف زندگــی، اقتصاد، 

محیط  زیست و غیره را مورِدتوجه قرار دهند. 



  2021: ظهور سیاست خارجی دیجیتال 

8

دســتورالعمل های  اخیــر  ســال های  در  دیجیتــال:  سیاســت گذاری  در  اصلــی  مســائل   .2

جهانــی سیاســت دیجیتــال شــامل موضوعــات زیــر بوده اســت که از ســوی ســازمان های 

ح شــده اند:  بین المللــی ماننــد »ســازمان ملل« و »ســازمان تجارت جهانــی« حمایت و مطر

»زیرساخت های اینترنت با تمرکز ویژه بر راهبردها و استانداردهای ارتباطی، سیاست گذاری 

تجارت الکترونیک، امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوری و آزادی بیان«. 

اما رویکرد کشورها در سیاست خارجی دیجیتال به طور کلی پایین به باالست و بیشتر 

حول زیرساخت های دیجیتال، امنیت سایبری، تجارت الکترونیک و یا حقوق بشر است. 

ساده ترین راه برای دریافت میزاِن  توجه کشورها به این موضوعات بررسی واژگان و زبان 

« یکی از  راهبرد ملی و سیاست گذاران آنهاست. به عنوان مثال، در سال 2017 واژه »سایبر

پرکاربردترین واژه ها بوده و بعد از آن واژه دیجیتال از فراوانی باالیی برخوردار بوده است. 

نــوع واژگان انتخابــی عــالوه بــر نشــان دادن حــوزه تمرکز کشــورها اولویت های سیاســت 

خارجی دیجیتال و ســطح پیشــرفت دیجیتال آنها را نیز بیان می کند. 

         دامنه شمول مسائل خاص براساس تعداد تکرار برخی کلید واژگان   

دانمارک 
)2021(

سوئیس 
 )2020(

هلند 
 )2019(

استرالیا 
 )2017(

فرانسه 
 )2017(

4,05123,28510,75323,46618,177تعداد مجموع کلمات

7135981976داده و حریم خصوری

1531908هوش مصنوعی 

13452521758امنیت

939168330حقوق بشر

36016726حکمرانی

3194719374توسعه

028243علم
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دانمارک 
)2021(

سوئیس 
 )2020(

هلند 
 )2019(

استرالیا 
 )2017(

فرانسه 
 )2017(

368476959اقتصاد / اقتصادی

1657417225همکاری

540242224تحقیقات / آموزش

3161152)مراقبت( بهداشتی

06512اهداف توسعه پایدار

به عنوان نمونه، راهبرد دانمارک )2021( بیشتر بر سه ارل استوار است: مسئولیت پذیری، 

دموکراســی و امنیــت. در حالــی کــه اغلــب کشــورها به نــدرت از واژه هــای فنــاوری به عنــوان 

پسوند استفاده می کنند، این واژه یکی از پرکاربردترین پسوندها در راهبرد دانمارک است. 

در مقابــل، راهبــرد اســترالیا )2017( از رویکــردی جامــع برخــوردار اســت کــه بــر محــور امنیت 

: تجارت  ســایبری تدوین شده اســت. حوزه های ارلی مورِدتاکید راهبرد اســترالیا عبارتند از

دیجیتــال، جرائــم ســایبری، امنیت بین ا لمللــی، حاکمیت اینترنت، حقوق بشــر و توســعه. 

         حوزه های سیاستی اصلی در راهبرد سیاست خارجی دیجیتال استرالیا )راهبرد تعامل سایبری(
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3. اشــخاص ذی نفع در سیاســت خارجی دیجیتال از دولت ها و شرکت ها تا جامعه مدنی: 

عررــه سیاســت دیجیتــال دارای نقش آفرینــان مختلفــی اســت که شــرکت های فناوری 

مهم تریــن آنهــا هســتند. روند فزاینده رشــد قــدرت اقتصــادی این شــرکت ها )به عنوان 

مثــال، ســرمایه بازار اپل در پایان ســال 2020 برابر با کل تولید ناخالــص داخلی قاره آفریقا 

بود( و در اختیار داشــتن زیرســاخت های دیجیتال دلیل ارلی اهمیت آنها در سیاست 

راه انــدازی دفاتــر  بــه  اقــدام  اخیــر دولت هــا  ایــن رو، در ســال های  از  و  دیجیتــال اســت 

نمایندگــی سیاســی در منطقه هــای رنعتــی بین المللــی ماننــد منطقــه خلیــج و بنگلــور 

کرده انــد. همچنیــن، حضور سیاســی شــرکت های بزرگ فنــاوری مانند مایکروســافت در 

ســازمان  ملل و ابتکارهای بین المللی حوزه امنیت ســایبری و حقوق بشــر دال بر نقش 

روبه رشــد آنها در عرره دیپلماســی خارجی دیجیتال است. لذا، دولت ها و جوامع مدنی 

بایســتی تــالش کننــد در امــر تدویــن اســتانداردهای دیجیتــال و امنیت ســایبری نقش 

فعال تــر و موثرتــری داشــته باشــند تــا منافــع شــهروندان نیــز هماننــد منافع شــرکت ها 

تامین و حفظ شود.

کســب وکار زمیــن بــازِی سیاســت خارجــی دیجیتــال:  4. مراکــز جدیــد و چندجانبــه حــوزه 

در دهه هــای قبــل مقــر ارلــی فعالیت هــای دیپلماتیــک شــهرهای نیویــورک و ژنــو بــود 

در  دیگــر  بین المللــی  ســازمان  چندیــن  و  آن  زیرمجموعه هــای  و  ملــل«  »ســازمان   کــه 

آنهــا مســتقر بوده انــد. امــا امــروزه بــا افزایــش نقــش شــرکت ها در معــادالت سیاســی 

جهانــی مناطقــی کــه محــل تجمــع شــرکت های فنــاوری هســتند از جذابیت باالیــی برای 

کشــورها جهــت راه انــدازی دفاتر نمایندگی سیاســی برخوردار شــده اند. به عنــوان نمونه 

بــر اســاس مطالعــه بنیــاد دیپلــو، بیــش از 50 کشــور در منطقه خلیــج سانفرانسیســکو 
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دفتــر نمایندگــی دیپلماتیــک دارند. در چین نیــز اگرچه پکن محل ارلــی تنظیم مقررات 

و سیاســت گذاری های کلــی دولــت اســت، امــا شــانگهای قطــب فنــاوری آن محســوب 

می شــود و به همیــن دلیــل بســیاری از کشــورها در ایــن شــهر دفتــر نمایندگی سیاســی 

احداث کرده اند.

تیک: سیاســت خارجی  5. ترکیبــی از رویکردهــای متداول و نوآورانه در مناســبات دیپلما

دیجیتــال موثــر مبتنی بر روش های متداول و نوآورانه دیپلماســی اســت که به طور کلی 

در چهــار دســته قــرار می گیرنــد: چندجانبــه، چندذینفعــی، چندرشــته ای و چندســطحی. 

سیاســت  گذاری چندجانبــه در ســازمان های بین المللی مانند »ســازمان تجارت جهانی« 

و »اتحادیــه بین المللــی مخابــرات« نمود می یابد که با برگــزاری اجالس ها و همایش های 

دوره ای بــا حضــور کشــورهای عضــو بــه بررســی و تبییــن جنبه هــای مختلــف حاکمیــت 

می پردازند.  دیجیتال 

رویکرد سیاســت گذاری چندذینفعی بیانگر این واقعیت اســت که بازیگران متنوعی 

از بخش خصوری و غیردولتی در مدیریت دنیای دیجیتال نقش دارند. ازجمله، تنظیم 

و نظارت بر تجارت الکترونیک بدون مشــارکت شــرکت های فناوری امکان پذیر نیســت 

و تهیه اســتانداردهای دیجیتال تنها با حضور فعال جامعه دانشــگاهی و متخصصان و 

ســازمان های فنی به نتیجه موثر می رســد. »مجمع جهانی تخصص ســایبری« و »انجمن 

حکمرانــی اینترنت« از نمونه هــای مراکز چندذینفعی در حاکمیت دیجیتال هســتند. 
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         نقشه مسیر تحقق حاکمیت دیجیتال )با بیش از 40 مساله در 7 حوزه اصلی(  

عــالوه  بر این ، حاکمیت دیجیتال مســتلزم داشــتن رویکرد چندرشــته ای در سیاســت 

دیجیتال نیز اســت، زیرا فرایندهای دیجیتال سازی جنبه های مختلف فناورانه، اقتصادی، 

حقوقی، اجتماعی و حقوق بشری دارند که سیاست گذاری موثر و کارآمد برای آنها مستلزم 

توجه به تمام این جنبه هاست. 

ح اســت از محلــی و ملی تــا منطقه ای  حاکمیــت دیجیتــال در چنــد ســطح مختلف مطر

و جهانی. کشــورها بایســتی در تمام ســطوح حاکمیت دیجیتال تحقق شــفافیت را مِدنظر 

داشــته باشــند و در سیاســت گذاری دیجیتــال بــه منافــع همــه نقش آفرینــان در ســطوح 

مختلف توجه نمایند تا حداکثر بهره برداری از فرایندهای دیجیتال سازی محقق گردد. 

با توجه به آنچه گفته شد، در تدوین سیاست خارجی دیجیتال اولین گام »سازمان دهی 

تیــک« اســت کــه اغلــب در قالــب انتصاب ســفیر یــا وابســته فنی/ مجــدد خدمــات دپیلما
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دیجیتال/ســایبری در کشورهای دیگر انجام می شــود. به عنوان نمونه، استرالیا و فرانسه 

در راهبــرد سیاســت خارجــی دیجیتــال خود چنین نقشــی را تعریــف کرده انــد و دانمارک در 

ســیلیکون ولی ســفیر دارد کــه از ســایر قطب هــای فنــاوری دنیا در چیــن و هند نیــز بازدید 

می کنــد )نماینــده ای با دامنه فعالیت جهانی( و روابط دیپلماتیک برقرار می نماید. هند نیز 

« کرده است که  در همین راستا اقدام به تاسیس »دپارتمان فناوری های راهبردی و نوظهور

ازجملــه وظایف آن هماهنگی سیاســت ملی با محتوای مذاکــرات بین المللی در حوزه های 

مختلف تجارت الکترونیک و حقوق بشر است. 

گام دوم مســتلزم حضــور و مشــارکت فعــال همــه وزارت هــا و نهادهــای دولتــی در امــر 

کل دولــت(. نهادهــای دولتــی ذی ربــط در امــر  سیاســت خارجــی دیجیتــال اســت )رویکــرد 

فنــاوری و تنظیــم مقررات بایســتی اســتانداردهای زیرســاخت ها و منابع اینترنــت را تهیه و 

اجــرا نمایند. نهادهای حوزه اقتصاد و تجارت می بایســت بــا تمرکز ویژه بر مذاکرات تجارت 

الکترونیک در سازمان های منطقه ای و جهانی مشارکت فعال داشته باشند و وزارت های 

حــوزه امــور خارجــی و امنیــت نیز بایســتی در مذاکــرات امنیت ســایبری »ســازمان ملل« و 

ســازمان های منطقه ای حضور موثر داشــته باشــند. به طور کلی، مشــارکت همه نهادهای 

دولتی مرتبط با دیجیتال سازی در تدوین و اجرای سیاست خارجی دیجیتال الزامی است.

با توجه به ماهیت چندرشته ای دیجیتال سازی که دامنه اثر و کاربرد بسیار گسترده ای 

دارد، تدوین و اجرای موثر سیاســت خارجی دیجیتال مســتلزم مشارکت همه ذینفعان در 

سطح کشور است )رویکرد کل کشور(، اعم از ارحاب دانشگاه، کسب وکارها، جامعه مدنی 

و ســایر نقش آفرینان ملی. بســیاری از نقش آفرینان غیردولتی در فرایندهای چندذینفعی 

بین المللی مشارکت دارند و دولت ها می توانند از این ظرفیت جهت پوشش رویدادهای 

پرتعداد سیاســت خارجی دیجیتال بهره برداری نمایند. حتی بازیگران کلیدی مانند ایاالت 



  2021: ظهور سیاست خارجی دیجیتال 

14

متحده و اتحادیه اروپا و چین نیز در زمینه دنبال کردن همه فرایندهای سیاست دیجیتال 

با چالش هایی مواجه هســتند. لذا عرره برای کشــورهای کوچک تر و در حال توســعه که 

از اغلب مذاکرات سیاســت خارجی دیجیتال غایب هســتند بســیار دشــوارتر اســت و تنها 

راه داشــتن سیاســت خارجی دیجیتال موثر به کارگیری همه ظرفیت ذینفعان از دانشگاه، 

رنعــت و جامعــه مدنــی اســت. در ایــن راســتا الگوبــرداری از راهبــرد سیاســت دیجیتــال 

سوئیس از نظر شمول همه ذینفعان می تواند مفید واقع شود. 
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مقدمه 

ســوئیس راهبرد سیاســت خارجی دیجیتال1 خــود را در نوامبر 2020 معرفــی کرد که بیانگر 

فاز جدیدی از تعهد این کشــور به سیاســت خارجی دیجیتال و حکمرانی مســائل دیجیتال 

است. سوئیس طی دهه های متمادی در زمینه تحول دیجیتال در سطح بین المللی پیشتاز 

بوده اســت. این کشــور در سال 2003 در شهر ژنو میزبانی اجالس جهانی سران درباره جامعه 

اطالعاتــی )WSIS(2 را برعهــده داشــت و در راه انــدازی انجمــن حکمرانــی اینترنــت )IGF(3 نیــز 

نقش کلیدی ایفا کرد. سوئیس همچنین در زمینه اعتمادسازی سازمان امنیت و همکاری 

اروپا )OSCE(4 در ســال 2013 پیشــرو بوده است. سوئیس در حال  حاضر ریاست کارگروه آزاد 

ســازمان ملل در امنیت ســایبری )OEWG(5 را برعهده دارد. این کشــور در کنار کشــورهایی 

، اســتونی و هلنــد در زمره برجســته ترین کشــورهایی قــرار دارد کــه در زمینه  نظیــر ســنگاپور

حکمرانی دیجیتاِل فراگیرتر و مؤثرتر مشــارکت چشــمگیری در ســطح جهان داشته اســت. 

از آنجــا کــه بســیاری از کشــورهای دنیا به دنبال راه هایی هســتند تا به دیجیتالی شــدن 

راهنمــای  یــک  راهبــرد کشــور ســوئیس می توانــد به عنــوان  سیاســت خارجــی بپردازنــد، 

بســیار مفیــد عمــل کند. ایــن راهبرد اثرات متقابــل بین دیجیتــال و دیپلماســی را به لحاظ 

معناشناسی و مفهومی به شکل واضح تری نشان می دهد. 

ایگنازیو کاســیس6 وزیر امور خارجه ســوئیس اظهار داشته اســت »دیجیتالی شــدن از 

یک ســو ابزاری اســت که به تسهیل فرآیندها به عنوان مثال در زمینه خدمات کنسولگری 

، یک موضوع سیاست خارجی است.  یا فناوری اطالعات کمک می کند و از سوی دیگر

1.  Digital foreign policy strategy 
2.  World summit on Information society 
3.  Internet governance forum 
4.  Security and co-operation in Europe’s 
5.  UN open-ended working group on cybersecurity
6.  Ignazio Cassis

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/SchweizerischeAussenpolitik/20201104-strategie-digitalaussenpolitik_EN.pdf
https://dig.watch/processes/igf-process
https://dig.watch/processes/igf-process
https://dig.watch/processes/un-gge
https://dig.watch/processes/un-gge
https://dig.watch/processes/un-gge


        ▪   مقدمه  .  

17

تأثیــرات  بــر ســه حــوزه ارلــی  کــه  بنیــاد دیپلــو1  آموزشــی  در تحقیقــات و روش هــای 

دیجیتالی شدن بر دیپلماسی متمرکز است نیز این وجه تمایز نشان داده شده است: 

بــروز تغییــرات در محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاســی ای که در آن دیپلماســی اجرا    

می شود )به عنوان مثال، ماهیت و توزیع قدرت، انواع جدید درگیری ها، ماهیت متغیر 

حق حاکمیت و وابستگی متقابل در روابط بین الملل(؛

ظهور مســائل سیاســتی جدید در سیاست خارجی نظیر امنیت سایبری، حفظ حریم    

خصوری، حکمرانی داده، تجارت الکترونیک و جرایم سایبری؛ و

رســانه های     ازقبیــل  دیپلماســی  دســتورالعمل های  در  دیجیتــال  ابــزار  از  اســتفاده 

اجتماعی، کنفرانس های آنالین و تحلیل کالن داده ها. 

 رســانه های اجتماعی به تدریج وارد دستور العمل های 
ً
اگرچه ابراز دیجیتال و مخصورا

دیپلماســی شــده اند، ولی همچنان در رابطه با تأثیر دیجیتالی شــدن بر سیاست خارجی و 

محیطی که دیپلماســی در آن اجرا می شــود، ســؤاالت بی پاســخ بســیاری باقی مانده است. 

این نقطه همان جایی است که سیاست خارجی دیجیتال اهمیت می یابد. 

ح  در ایــن مقاله پنج ســؤال مهم به منظور تأمل درباره سیاســت خارجــی دیجیتال مطر

شده است: 

چرا؟ ارتقای منافع ملی در عصر وابستگی متقابل دیجیتالی    

چه  چیزی؟ مسائل کلیدی سیاست دیجیتال    

چه  فردی؟ دولت ها، شرکت های فناوری و جامعه مدنی    

کجا؟ مراکز سیاست گذاری جدید و چندجانبه در حوزه کسب وکار   

؟ ترکیبی از سنت و نوآوری در دستورالعمل های دیپلماسی    چطور

1.  Diplo Foundation

https://www.diplomacy.edu/e-diplomacy
https://www.diplomacy.edu/e-diplomacy
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چرا؟ 
ارتقای منافع ملی در عصر وابستگی متقابل دیجیتالی 

حفاظــت و ارتقــای منافــع ملــی- عملکرد ارلی خدمــات دیپلماتیک- به طــور فزاینده ای 

توســط دیجیتالی شــدن شــکل می گیــرد. به عنــوان مثــال، امنیت ســایبری بــر امنیت ملی 

تأثیرگــذار اســت؛ پلتفرم هــای آنالیــن از رفاه اقتصادی شــهروندان و شــرکت ها پشــتیبانی 

می کننــد؛ اینترنــت امکان تســهیل ســالمت، آموزش و ســایر خدمــات ارلی بــرای جامعه 

را به ویــژه در دوران بحــران فراهــم مــی آورد، همانطــور کــه در دوران شــیوع کوید 19 و ســایر 

بیماری های همه گیر نیز این مسأله کامال مشهود است. 

اگرچه جوامع به لحاظ دیجیتالی وابســته می شــوند، ولی دولت ها-به اســتثنای چین و 

آمریکا- ابزار سیاســتی و حقوقی اندکی برای محافظت از منافع شــهروندان و شــرکت های 

خود در دنیای مجازی در اختیار دارند. به عنوان مثال، اگر داده های شــهروندان محافظت 

نشــود یــا اگــر شــرکت ها از یک پلتفــرم آنالین حذف شــوند، بســیاری از دولت هــا اقدامات 

بسیار ناچیزی می توانند انجام دهند. شرکت مشاور تحلیل داده به نام کمبریج آنالیتیکا1 

یک مثال خوب در این زمینه محسوب می شود. جدیدترین اقدام استرالیا برای محافظت 

از منافع تجاری رسانه های خبری خود در برابر فیس بوک و گوگل هم مثال دیگری در این 

رابطه به شمار می آید. 

برای این مورد و بســیاری دیگر از چالش های سیاســتی، دولت ها و دیپلمات های آن ها 

باید نسبت به توسعه سازوکارهای بین المللی جهت حفاظت از حقوق و منافع شهروندان 

و شرکت های خود در دنیای مجازی اقدام کنند. درنهایت، این راهکارها به پاسخ این سؤال 

منجر می شوند که »از چه فردی کمک بگیریم« تا به مسائل سیاستی دیجیتال بپردازند. 

1.  Cambridge Analytica 

https://dig.watch/trends/cambridge-analytica
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  شکل 1:    درباره مسائل دیجیتال »از چه فردی کمک بگیریم«  

یــت وابســتگی متقابــل دیجیتال  راهکارهــای سیاســت بین الملــل را باید ازطریــق مدیر

پیــدا کــرد کــه در ســال های گذشــته و به ویــژه در دوران بیمــاری همه گیر کویــد 19 به   میزان 

قابل توجهــی افزایــش یافته اســت. برگــزاری جلســات ازطریــق اپلیکیشــن زوم1، ســفارش 

غــذا ازطریــق اوِبرایتــز2، دنبال کردن دوره های آموزشــی ازطریــق پلتفرم ُموِدل3 و بســیاری از 

خدمات )که درحال حاضر ضروری هستند( به زیرساخت پیچیده ای بستگی دارند که فراتر 

از مرزهای ملی اســت. وابســتگی متقابل دیجیتالی باعث آسیب پذیری های جدیدی شده 

و خطرات را افزایش می دهد. این خطرات زمانی آشکار می شوند که رهبران ملی این سؤال 

ح می کنند: اگر کشورشــان برای مدتی به اینترنت دسترســی نداشــته باشــد،  ســاده را مطر

چــه اتفاقــی روی خواهــد داد؟ در پاســخ به این ســؤال می توان گفت که به طــور کلی، زندگی 

روزمــره میلیون هــا نفــر از مــردم -از ارتبــاط آن ها بــا خانواده و دوســتان گرفته تا دسترســی 

1.  Zoom
2.  UberEats 
3.  Moodle
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بــه مشــاغل و خدمــات ضروری- به شــکل جــدی متأثر خواهد شــد. مهار خطــرات فزاینده 

ناشــی از وابســتگی متقابل دیجیتال و بهره گیری از مزایای آن به ســرعت به وظایف کلیدی 

دیپلماتیک تبدیل می شوند.

دیجیتالی شــدن مســائل سیاســتی ســنتی نظیــر تجــارت، ســالمت و محیط زیســت یــک 

چالــش بزرگ دیگر برای خدمات دیپلماتیک اســت. تجارت الکترونیک هر روز پهنای باند 

بیشــتری از ســازمان تجــارت جهانــی )WTO(1 را از آِن خــود می کنــد. داده، هــوش مصنوعی 

و اینفودمیک هــا2 )اطالعــات و آمــار جعلــی در دوران کرونــا( درحــال حاضــر در دســتور کار 

ســازمان بهداشت جهانی )WHO(3 اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. مباحث حوزه تغییرات 

آب وهوایی به شــکل فزاینده ای با دیجیتالی شــدن و اقتصاد چرخشی ارتباط پیدا می کنند. 

عالوه براین، واسطه ها در منازعات جهانی از رسانه های اجتماعی و سایر ابزارهای دیجیتالی 

استفاده می کنند که بر مناقشه های داخلی تأثیر می گذارند. 

دیپلمات هــا بایــد فضاها، رویکردها و رویه های سیاســی ســنتی را به منظــور مقابله با 

تأثیــرات دیجیتالی شــدن تغییــر دهنــد. با ارتقــای منافع ملــی در دنیای مجــازی، مدیریت 

وابستگی متقابل دیجیتال و تغییردادن دستورکار سیاستی سنتی، خدمات دیپلماتیک 

در سراســر دنیــا می تواننــد طــرز کار خود را ارــالح کنند و در ســاخت »خانه دیجیتال برای 

افراد4« ایفای نقش نمایند؛ »خانه دیجیتال برای افراد« به عنوان فضایی عمل می کند که 

گاهانه و تأثیرگذار مورد بررســی قرار  ، آ در آن مســائل سیاســتی دیجیتــال به رورت فراگیــر

خواهند گرفت. 

1.  World Trade Organization 
2.  Infodemics
3.  World health organization 
4.  Digital home for humanity 

https://www.swissinfo.ch/eng/humanity-needs-a-digital-home--------/46070106
https://www.swissinfo.ch/eng/humanity-needs-a-digital-home--------/46070106
https://www.swissinfo.ch/eng/humanity-needs-a-digital-home--------/46070106
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  اینفوگراف 1:   نقشه گذار از حکمرانی دیجیتال  
)مسائل کلیدی و روابط متقابل آن ها/ مسائل مربوطه در هفت خط + 40(  

این دسته بندی اولین بار در سال 1977 توسط دکتر ُجوان کوبرالیجا مدیر بنیاد دیپلو ارائه شد و بعدها 
در کتــاب »مقدمــه ای بــر حکمرانــی اینترنــتwww.diplomacy.edu/IGbook( » 1( و درنهایــت در دوره هــای 
ح شــد. ایــن دســته بندی  آموزشــی حکمرانــی اینترنــت بنیــاد دیپلــو )www.diplomacy.edu/IG( نیــز مطــر
همچنین در رردخانه آنالین دیجیتال واچ در پلتفرم اینترنت ژنوhttps://digi.watch(  2( به عنوان ساختار 
بنیادیــن مســائل بــه کار گرفتــه شــد. این دســته بندی به رــورت منظم توســعه داده می شــود تــا روندهای 

نوظهور و پیشرفت های جدید در این فرآیند پویا را نیز دربرگیرد.

1.  An introduction to internet governance
2.  GIP )Geneva internet platform( Digital watch online observatory
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چه  چیزی؟ 
مسائل کلیدی سیاست دیجیتال 

دســته بندی سیاســت دیجیتــال بنیــاد دیپلو مشــتمل بر بیش از 50 مســأله سیاســت 

دیجیتــال اســت. مســائل در ایــن دســته بندی در 7 گــروه طبقه بنــدی شــده اند: فنــاوری، 

، اقتصاد، توســعه، حقوقــی و فرهنگی -اجتماعی. در اینفوگــراف 1، هر  امنیــت، حقــوق  بشــر

گــروه بــه رورت یک خط مترو و مســائل به رورت ایســتگاه توقف نشــان داده شــده اند. 

تأثیرات  متقابل متعدد بین این گرو ه ها و مسائل نیز در این نقشه ارائه شده است.  

مســائلی که تاکنون در دســتورکار سیاســت دیجیتــال جهانی موردتوجه بیشــتری قرار 

 : گرفته اند، عبارتند از

زیرســاخت های اینترنتــی بــا محوریــت اســتانداردها و راهبردهــای اتصــال جهانــی که    

ازطریــق اتحادیــه بین المللــی مخابــرات )ITU(1 و مدیریــت نام هــا و اعــداد اینترنتــی در 

چهارچوب شرکت اینترنتی برای نام ها و اعداد واگذار شده )ایکان(2 مشخص شده اند؛

سیاست گذاری تجارت  الکترونیک در سازمان تجارت جهانی؛   

امنیت سایبری در سازمان ملل و سازمان های منطقه ای؛ و    

حفاظت از حریم خصوری و آزادی بیان در شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد    

 .3)UNHRC(

سیاســت دیجیتــال طــی دو ســال گذشــته فراتــر از ایــن مســائل رفته اســت و بــا طیف 

وســیعی از مســائل سیاســت خارجی ارتباط یافته اســت. این تغییر به وضوح در نقشــه راه 

دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد در زمینه همکاری دیجیتال4 مشــهود اســت؛ این نقشــه راه 

1.  International telecommunication union 
2.  Internet corporation for assigned names and numbers )ICAN( 
3.  United nations human rights council 
4.  UN Secretary General’s Roadmap for Digital Cooperation 

https://dig.watch/issues
https://dig.watch/issues
https://dig.watch/issues
https://dig.watch/process/roadmap
https://dig.watch/process/roadmap
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حاوی بیش از 30 مســأله سیاســت دیجیتال اســت که از شمول دیجیتال گرفته تا امنیت 

سایبری، هوش مصنوعی و حکمرانی اینترنتی را دربرمی گیرد.

رویکردهــای ملــی نســبت بــه سیاســت خارجــی دیجیتــال از پاییــن بــه بــاال درحــال ظهــور 

 بر زیرســاخت ها )بررســی های اتحادیه بین المللی مخابرات و دســتورکار 
ً
هســتند و اساســا

ایــکان(، امنیــت ســایبری، تجــارت الکترونیــک و یــا حقــوق بشــر متمرکــز هســتند. زبــان 

در  موردتأکیــد  مســائل  تشــخیص  بــرای  راه  آســان ترین  دولت هــا  توســط  مورداســتفاده 

کشــورهای مختلف است. به عنوان مثال، واژه  »دیجیتال« نشان دهنده یک رویکرد جامع 

« نشــان دهنده امنیت اســت و در عین حال، واژه »ِتک«1 به میزان بیشــتری  و واژه »ســایبر

مبتنی بر کســب وکار اســت. واژه »آنالین« برای حقوق بشــر اســتفاده شده است و همین 

کلمــه در طــول بیمــاری همه گیــر اخیــر بــرای توریف آمــوزش و جلســات آنالین اســتفاده 

شده است. استفاده از پیشوندها نیز موضوعی است که با سبک ها و روندهای سیاستی 

ارتبــاط دارد. وقتــی اســترالیا پیش نویــس راهبــرد دیجیتال ملی خــود را در ســال 2017 تهیه 

« بســیار متــداول بود و طیف گســترده ای از موارد اعــم از امنیت تا موارد  کــرد، واژه »ســایبر

دیگر را دربرمی گرفت. بعد از ســاختن کلمه »دیپلماســی فنــاوری«2، واژه »ِتک« در دانمارک 

مورد اســتفاده بســیار زیادی قرار گرفت. به همین ترتیب، کلمه »-دیجیتال« به عنوان یک 

پیشــوند، قوی ترین و دقیق ترین پیشــوندی اســت که در توریف پدیده های جدید به کار 

می رود. نظرسنجی رورت گرفته درباره پیشوندهای مورد استفاده در پنج راهبرد سیاست 

خارجی دیجیتال در جدول )1( نشان  داده شده است. کشورهای سوئیس، فرانسه و هلند 

رویکرد جامع تری را نشان می دهند، درحالی که به نظر می رسد استرالیا بیشتر بر روی جنبه 

امنیت سایبری مسائل دیجیتال متمرکز است. 

1.  Tech
2.  Techplomacy

https://www.diplomacy.edu/blog/different-prefixes-same-meaning-cyber-digital-net-online-virtual-e
https://www.diplomacy.edu/blog/different-prefixes-same-meaning-cyber-digital-net-online-virtual-e
https://www.diplomacy.edu/blog/different-prefixes-same-meaning-cyber-digital-net-online-virtual-e
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  جدول 1:     استفاده از پیشوندها در راهبردهای سیاست خارجی دیجیتال  

دانمارک
)2021(

سوئیس
)2020(

هلند
)2019(

استرالیا 
)2017(

فرانسه 
)2017(

4,05123,28510,75323,46618,177تعداد مجموع کلمات

13662575589سایبر

1162812212آنالین

37312209211223دیجیتال

06011مجازی

01040ِنت

774200ِتک

)e( 01202ای

 : چند مســأله سیاستی مشــترک در بین این راهبردهای ملی دیده می شوند که عبارتند از

توســعه دیجیتــال بــا تمرکــز بــر دسترســی بــه شــبکه ها در همــه راهبردهــا نمایــان    

هســتند. تفاوت های موجود بین آن ها به ارتباط آن ها با دســتورکار 2030 1 و دســتیابی 

به اهداف توســعه پایدار )SDGs(2  با تأکید بر مســائلی نظیر توســعه ظرفیت، ســالمت 

و دیجیتال برمی گردد. 

را     آزادی  بیــان  از حریــم  خصورــی و  دامنــه شــمول حقــوق  بشــر معمــواًل حفاظــت 

دربرمی گیرد، زیرا این مسائل تحت تأثیر مستقیم دیجیتالی شدن قرار دارند. در بسیاری 

از موارد، رویکرد جامع تری باید در ارتباط با حقوق  بشر در دنیای مجازی اتخاذ شود. 

جنبه هــای اقتصــادی حــول محور اقتصــاد دیجیتــال و به عبارتی تجــارت الکترونیک،    

جریان آزاد داده و سیاست رقابت می چرخند. 

1.  2030 Agenda 
2.  Achievement of sustainable development goals

https://dig.watch/issues/sustainable-development
https://dig.watch/issues/sustainable-development
https://dig.watch/issues/sustainable-development
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 بر حفاظت از زیرساخت های کلیدی و مبارزه با جرایم سایبری    
ً
مسائل امنیتی اساسا

متمرکــز هســتند. دولت هــا به طــور روزافزونــی مواضــع خــود را نســبت بــه این مســأله 

تعیین می کنند که چگونه قوانین بین المللی در فضای مجازی در رابطه با درگیری های 

سایبری ِاعمال می شوند و همچنین خود را به منظور گسترش همکاری های منطقه ای 

و بین المللی در زمینه رلح و امنیت سایبری بین المللی مهیا می کنند.

دامنــه شــمول مســائل خاص بــا توجه به تعــداد تکــرار ارطالحات خــاص در جدول 2 

نشان داده شده است. 

  جدول 2:    دامنه شمول مسائل خاص براساس تعداد تکرار اصطالحات خاص   

دانمارک 
)2021(

سوئیس 
 )2020(

هلند 
 )2019(

استرالیا 
 )2017(

فرانسه 
 )2017(

4,05123,28510,75323,46618,177تعداد مجموع کلمات

7135981976داده و حریم خصوری

1531908هوش مصنوعی 

13452521758امنیت

939168330حقوق بشر

36016726حکمرانی

3194719374توسعه

028243علم

368476959اقتصاد / اقتصادی

1657417225همکاری

540242224تحقیقات / آموزش

3161152)مراقبت( بهداشتی

06512اهداف توسعه پایدار
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همانطــور کــه انتخاب کلمــات بیانگر مســائل موردتأکید خاص در کشــورهای مختلف 

اســت، راهبردهــای ملــی نیــز حاکــی از اولویت های سیاســت خارجــی کشــورها و همچنین 

میزان پیشرفت  آن ها در حوزه دیجیتال هستند.

دانمارک )2021(: راهبرد دانمارکی بر سه رکن ارلی استوار است: مسئولیت، دموکراسی 

و امنیــت. در حالی کــه راهبردهــای دیگــر به نــدرت از »ِتــک« به عنــوان پیشــوند اســتفاده 

می کننــد، در راهبــرد مذکــور بیشــترین اشــاره به این پیشــوند شده اســت. در ایــن راهبرد 

از کلمــه »توســعه« نیــز زیــاد اســتفاده شده اســت. با ایــن حال، در ایــن راهبرد هیچ اشــاره 

مستقیمی به اهداف توسعه پایدار نشده است.

ســوئیس)2020(: راهبــرد سوئیســی جامع تریــن راهبــردی اســت که بیــش از 30 مســأله را 

)مطابق دسته بندی دیپلو( پوشش می دهد و در 4 گروه ارلی طبقه بندی می  کند: حکمرانی 

، امنیت ســایبری و توسعه فردی به رورت دیجیتال1.  دیجیتال، شــکوفایی و توسعه پایدار

، راهبرد سوئیســی دارای ویژگی هــای منحصربه فردی به  درمقایســه بــا راهبردهای دیگر

ح زیر است: شر

داده به عنــوان جنبــه مجــزای راهبرد بــه کار برده شده اســت. کلمــه »داده« 125 بار در    

ارتبــاط بــا 7 گروه زیر ذکر شده اســت: فنــاوری )استانداردســازی، تعامل پذیری، فناوری 

ابــری، ارتبــاط بــا هوش مصنوعــی(، حقوق  بشــر )حفاظــت از حریم خصورــی، مالکیت 

داده هــای شــخصی(، اقتصــاد )کاال، رقابــت تجارت دیجیتــال(، امنیت )وابســتگی، حل 

مالکیــت  حقــوق  قضایــی،  )رالحیــت  حقوقــی  بشردوســتانه(،  کمک هــای  اختــالف، 

فکری(، توســعه )کمک های بشردوستانه، به اشــتراک  گذاری، عدالت، کاالهای عمومی 

، سالمت، تغییرات آب وهوایی، ضایعات الکترونیک( و فرهنگی- جهانی، توسعه پایدار

اجتماعی ) به اشتراک گذاری، عدالت(. 

1.  digital self-development

https://techstrategi.um.dk/strategy-english
https://www.fdfa.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/SchweizerischeAussenpolitik/20201104-strategie-digitalaussenpolitik_EN.pdf
https://www.fdfa.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/SchweizerischeAussenpolitik/20201104-strategie-digitalaussenpolitik_EN.pdf
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مفهوم خودمختاری دیجیتال1 به روش های متعدد ازجمله ازطریق حفاظت از حریم    

خصورــی، آزادی انتخــاب، مزایــای اجتماعــی، و دموکراســی، سیاســت دیجیتــال را جزو 

ارزش هــای ارلی بشــریت در نظر می گیــرد. خودمختاری دیجیتال بر کنترل و اســتفاده 

از داده هــای شــخصی )ازجملــه حــق تصمیم گیری در مــورد افرادی کــه می توانند به این 

داده ها دسترسی داشته باشند( متمرکز است.

علــم نیــز به عنــوان منبــع الهــام و محرکــی بــرای تغییــر فناورانــه موردِ تأکید قــرار دارد.    

راهبــرد سوئیســی مشــتمل بر نــکات کامال کاربردی متعــددی درباره ارتبــاط بین علم و 

دیپلماسی است. 

هلند )2017(: راهبرد هلندی بر توســعه، امنیت، حقوق  بشــر و آزادی و اقتصاد و تجارت 

تأکیــد دارد. شــایان ذکــر اســت کــه کلمــه »امنیــت دیجیتــال« در ایــن ســند به عنــوان یک 

گــروه گســترده تر )بــه بخش »امنیــت دیجیتــال و آزادی آنالیــن« رجوع شــود( درنظر گرفته 

شده اســت که مســائلی مانند امنیت سایبری، حقوق  بشر و استفاده مسئوالنه از داده را 

شامل می شود. واژه »داده« نیز به اندازه قابل توجهی در این راهبرد به کار برده شده است 

که عمدتا در رابطه با حریم  خصوری، امنیت، حفاظت از داده های شخصی، جریان داده و 

الزامات بومی سازی استفاده شده است. 

استرالیا )2017(: همانطور که در اینفوگراف 2 نشان داده شده است، استرالیا یک رویکرد 

جامع از منظر امنیت ســایبری اتخاذ کرده اســت. تجارت دیجیتال، جرایم ســایبری، امنیت 

بین الملل، حکمرانی اینترنت، حقوق  بشــر و توســعه ازجمله حوزه های سیاســتی هستند 

کــه در ایــن راهبــرد موردتوجــه قرار گرفته انــد و همگی آن ها بــا موضوع امنیت ســایبری در 

ذهن تداعی می شوند.

1.  Digital self-determination 

https://www.government.nl/documents/policy-notes/2019/07/31/digital-agenda-for-foreign-trade-and-development-cooperation-bhos
https://www.dfat.gov.au/publications/international-relations/international-cyber-engagement-strategy/aices/index.html
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   اینفوگراف 2:    حوزه های سیاستی موردنظر در راهبرد سیاست خارجی دیجیتال استرالیا )راهبرد تعامل 
سایبری استرالیا، صفحه 85(. 

از واژه داده در این راهبرد زیاد استفاده نشده است )فقط 13 بار به آن اشاره شده است( 

و به هوش مصنوعی نیز اراًل اشــاره ای نشده اســت. مطابق این راهبرد جلســه ســه ماهه 

یکپارچــه ای توســط نماینــده ویژه  امور ســایبری تشــکیل می شــود. عالوه برایــن، یک گروه 

مشــاوره ای رنعــت1 نیــز بــرای تعامل بخــش دولتی و خصورــی در حوزه امنیت ســایبری 

فعالیت دارد. 

فرانســه )2017(: راهبرد فرانســوی بر حکمرانی، اقتصاد، توســعه و امنیت متمرکز است. 

این راهبرد به ویژه حکمرانی اینترنت باز و فراگیر را ترویج می کند و مستلزم انجام اقدامات 

متعدد در راستای اعتمادسازی در اینترنت است و بر هدف مبنی بر ترویج مدل دیجیتال 

اروپایــی تأکیــد دارد کــه امــکان ایجاد تعادل بیــن رویکردهــای چندجانبــه و چندذینفعی را 

فراهم می آورد. مســئولیت اجرای این راهبرد برعهده نماینده ویژه  فناوری فرانســه است. 

فرانسه با اجرای این راهبرد قصد دارد به یک قطب مهم دیجیتال تبدیل شود. 

1.  Industry Advisory Group

https://www.dfat.gov.au/publications/international-relations/international-cyber-engagement-strategy/aices/index.html
https://www.dfat.gov.au/publications/international-relations/international-cyber-engagement-strategy/aices/index.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_numerique_a4_02_interactif_cle445a6a.pdf
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چه کسی؟ 
دولت ها، شرکت های فناوری و جامعه مدنی 

به طــور کلــی، طیــف گســترده ای از بازیگران در سیاســت  دیجیتــال نقش دارنــد: قدرت 

دیجیتــال )رنعــت فنــاوری(، شــبکه های در حــال توســعه )دانشــگاه ها و تحقیقــات( و 

موضوعــات مربــوط بــه منافــع عمومــی و حقــوق  بشــر )جامعــه مدنــی(. ضــرورت حکمرانی 

بــرای  راهــی  به عنــوان  دیجیتــال  خارجــی  سیاســت  راهبردهــای  بیشــتر  در  چندذینفعــی 

مشارکت دادن  همه بازیگران ذیربط در سطح ملی و بین المللی در نظر گرفته می شود.

شــرکت های فناوری: این شــرکت ها بازیگران ارلی در این حوزه به شــمار می آیند و این 

امر بر نقش حیاتی آن ها در راه اندازی زیرســاخت دیجیتال و قدرت اقتصادی درحال رشــد 

پل در پایان سال 2020 )2/23 تریلیون 
َ
آن ها داللت دارد. به عنوان مثال، ارزش بازار1 شرکت ا

 برابر با مجموع تولید ناخالص داخلی کل قاره آفریقا در سال 2019 )2/33 
ً
دالر آمریکا( تقریبا

تریلیــون دالر آمریــکا( و نزدیــک بــه تولیــد ناخالــص داخلــی انگلســتان )2/81 تریلیــون دالر 

آمریکا(، فرانسه )2/79 تریلیون دالر آمریکا( و هند )2/69 تریلیون دالر آمریکا( بوده است. 

به منظــور انجــام مقایســه  کامل تــِر قــدرت اقتصــادی دولت هــا )تولیــد ناخالــص داخلــی( و 

( به موتور داده دیپلو2 رجوع شود.  شرکت ها )درآمد و ارزش بازار

عــالوه برایــن، از آنجــا کــه پلتفرم های فنــاوری بینش ژرفی نســبت به عملکــرد جامعه- 

از الگوهــای خریــد افــراد و عــادات فــردی گرفته تــا ترجیحات سیاســی  آن ها- دارنــد، قدرت 

اقتصادی شرکت های فناوری بزرگ با »قدرت اجتماعی« آن ها درهم تنیده است. 

بســیاری از دولت هــا بــا اذعــان بــه ایــن چرخــش قدرت بــه تعامل بــا رنعــت فناوری 

روی آورده انــد و به عنــوان مثال ازطریــق ایجاد یک نوع جدید از نمایندگــی دیپلماتیک در 

1.  Market capitalization
2.  Diplo’s date engine 

https://nimani.diplomacy.edu:8502/
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منطقــه خلیج1، بنگلور و ســایر مراکز پویایی دیجیتال درسراســر جهان بــه این کار مبادرت 

ورزیده اند )به بخش »کجا« رجوع شود(. 

همچنین، شــرکت های فناوری از روش های ســنتی البی کردن به ســمت همکاری های 

بلندمدت تر در زمینه دیپلماسی سوق پیدا کرده اند. به عنوان مثال، شرکت مایکروسافت 

جزو اولین شرکت هایی است که با حضور در مراکز دیپلماتیک ارلی ازجمله سازمان ملل 

 ، ح های امنیت ســایبری، توســعه و حقوق بشــر و همچنیــن مشــارکت فعــال در اجرای طر

موفق به اتخاذ »دیپلماسی« شده است. 

در اولیــن روزهــای پیدایــش اینترنــت کــه عمدتا دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی دارای 

اینترنــت بودنــد، مراکز دانشــگاهی، جوامع فناورانــه و جامعه مدنی بازیگــران کلیدی در این 

عرره به شمار می آمدند. همزمان با این که اینترنت در اوایل دهه 2000 بیشتر تجاری سازی 

شــد، کســب وکارها نیــز بــه میــزان بیشــتری بــه راه انــدازی اینترنــت مبــادرت ورزیدنــد. این 

فرآیند در دهه گذشــته همزمان با رشــد سریع اقتصاد دیجیتال سرعت بیشتری پیدا کرد. 

به عنــوان مثال، زمانی اســتانداردهای دیجیتال حــوزه  تقریبا انحصارِی جوامع مهندســی و 

ح های متعددی در زمینه استانداردســازی  فناورانه بودند، اما اخیرا شــرکت های فناوری طر

اجــرا کرده انــد. به طور کلی، مراکز دانشــگاهی، جوامع فناورانه و جامعــه مدنی باید حضور و 

نفوذ بیشتری در سیاست گذاری دیجیتال داشته باشند. به ویژه، مراکز دانشگاهی، جوامع 

فناورانه و جامعه مدنی به عنوان »سومین بازیگر ارلی« )درکنار دولت ها و کسب وکارها( 

بایــد در مذاکــرات مربــوط بــه سیاســت محتــوا، حفاظــت از داده، ارــول اخالقــی هــوش 

مصنوعی و مســائل دیگری که تأثیر اجتماعی گســترده تری دربردارند، در راســتای تضمین 

حفاظــت از منافــع عمومــی گام بردارنــد. عالوه برایــن، مراکز دانشــگاهی، جوامــع فناورانه و 

1.  Bay Area 

https://www.diplomacy.edu/innovationhubs
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/09/17/microsoft-un-affairs-team-unga/
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جامعه مدنی با برخورداری از شــبکه های جهانی گسترده  خود، ابزار الزم برای همکاری های 

عملی را در اختیار دارند و از این رو، قادر به اجرای سیاســت های جهانی هســتند. به عنوان 

نمونه می توان به اجرای هنجارهای جهانی سایبری اشاره کرد که انجمن پاسخ به حادثه و 

 2)CERTs( 1 وابسته به گروه های پاسخگویی سریع به حوادث یارانه ای)FIRST( تیم امنیتی

طی همکاری های بین المللی خود اجرا کرده است. 

1.  Forum of incident response and security teams 
2.  Computer emergency response teams



  2021: ظهور سیاست خارجی دیجیتال 

32

کجا؟ 
مراکز سیاست گذاری جدید و چندجانبه در حوزه کسب وکار

مراکز دیپلماتیک ســنتی در محدوده شــهر نیویــورک )دفاتر مرکزی ســازمان ملل( و ژنو 

)قطــب اجرایی سیســتم ســازمان ملل( واقع شــده اند. ژنو از پیشــینه غنــی در زمینه ایجاد 

تعامل متقابل بین فناوری و دیپلماســی برخوردار اســت که تاریخ آن به قرن 19 یعنی زمان 

، بیشــتر جنبه های کاربردی  تأســیس اتحادیه بین المللی  مخابرات برمی گردد. درحال حاضر

و عملی دیجیتالی شــدن ازطریق ســازمان های مســتقر در ژنو مورد بحث قرار داده شــده و 

 )ISO، IEC، ITU( سازمان های استانداردسازی ،)ITU( اجرا می شوند و سازمان های مخابراتی

و تجارت الکترونیک )WTO( نمونه ای از این ســازمان ها به شــمار می آیند. بیشــتر کشورها 

ازطریــق نمایندگان دائمی خود در ژنو توانســته اند از تخصــص و تجربه موردنیاز برای تحول 

دیجیتال بهره مند شوند. نماینده ویژه  فناوری سازمان ملل که توسط دبیرکل این سازمان 

منصوب شده است، بازیگر جدیدی است که در زمینه ایجاد تعامل دیجیتال بین سازمان 

ملل و دولت ها، کسب وکارها و سایر بازیگران فعال در این حوزه نقش حیاتی ایفا می کند. 

در رنعــت فنــاوری کــه به ســرعت درحــال رشــد اســت، مراکــز سیاســت گذاری جدید در 

حــوزه دیجیتــال ظهــور پیدا کرده اند. منطقه خلیج سانفرانسیســکو در آمریــکا مقر پویایی 

اقتصادی دیجیتال است که اکثر شرکت های فناوری پیشتاز در آن واقع شده اند. چنانچه 

در بررســی دیپلو نشان داده شده اســت، بیش از 50 کشور ازطریق کنسولگری های سنتی 

خــود در سانفرانسیســکو و یــا ازطریــق انواع جدیــد نمایندگی نظیر قطب ســوئیس ِنکس1 

نسبت به گسترش نمایندگی خود در منطقه خلیج اقدام کرده اند. اگرچه حضور در منطقه 

خلیج برای درک رویدادهای آتی و همچنین جذب ســرمایه گذاری حائزاهمیت اســت، اما از 

ســوی دیگر شــرکت های فناوری بسیاری از واحدهای اداری خود را در واشنگتن دی سی یا 

1.  Swissnex hub 

https://www.diplomacy.edu/blog/techplomacy-us-california-bay-area
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بوستون مستقر کرده اند که دال بر وابستگی متقابل فزاینده بین دولت ها و شرکت های 

بزرگ فناوری است. 

پویایی دیجیتال در چین عمدتا در منطقه شــنژن1 مشــاهده می شــود و پکن به عنوان 

مرکــز سیاســت گذاری و تنظیــم مقــررات مربــوط به مســائل دیجیتال محســوب می شــود. 

بنگلــور قطــب فنــاوری هنــد اســت و به همیــن ترتیــب »ســیلیکون ســاواناه«2 در نزدیکــی 

نایروبی پایتخت کنیا یکی از قطب های فناوری اطالعات آفریقا است.

بروکســل مرکز تنظیم مقررات در اروپا اســت و بســیاری از تغییرات جهانی از این شــهر 

سرچشــمه می گیرند. درواقع، قوانین تصویب شــده در این شهر اغلب درسراسر دنیا کپی 

و تقلید می شــوند، همانطور که این امر درباره مقررات مربوط به داده ها نیز ردق می کند. 

ارتبــاط روزافــزون بین کمک های توســعه ای و اقدامات اروپا در زمینــه امور دیجیتال باعث 

شده اســت بروکســل به مکانی مهم برای کشــورهای درحال توســعه تبدیل شــود و در آن 

حضور دیپلماتیک داشته باشند. لندن یک مرکز مهم مالی و قطب پیشرفت های هوش 

مصنوعی اســت. پاریس محل اســتقرار ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه است که به 

بحــث و بررســی دربــاره مالیات بنــدی و ســایر سیاســت های دیجیتــال می پردازد؛ ســازمان 

آموزشــی، علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد )یونســکو(3 که نقش مهمــی در حکمرانی 

هــوش  مصنوعــی دارد نیــز در پاریــس واقــع شده اســت. به عــالوه، ســازمان بین المللــی 

فرانکوفونــی )فرانســه زبانی( )OIF(4 نیــز فعالیت هــای خــود در عرره دیجیتال را گســترش 

داد ه اســت. شــهر وین نیز محل اســتقرار ســازمان امنیت و همکاری اروپا )OSCE(5 اســت 

که اقدامات مهمی در زمینه جرایم سایبری انجام می دهد.

1.  Shenzhen
2.  Silicon Savannah 
3.  United nations educational, scientific and cultural organization )UNESCO(
4.  International organization of Francophonie 
5.  Organization for security and cooperation in Europe 

https://www.diplomacy.edu/boston
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؟  چطور
ترکیبی از سنت و نوآوری در دستورالعمل های دیپلماسی

روش های توســعه سیاست دیجیتال مبتنی بر ترکیبی از تکنیک های سنتی و نوآورانه 

ح زیــر طبقه بندی کرد  دیپلماتیــک اســت. ایــن تکنیک هــا را می تــوان در چهار گروه به شــر

کــه همگــی  با پیشــوند »چند« شــروع می شــوند: چندجانبــه، چندذینفعی، چندرشــته ای و 

چندسطحی. 

حکمرانــی چندجانبه دیجیتال دارای مراکز مهمی در مجامع چندجانبه اســت. اجالس 

جهانــی ســران دربــاره جامعــه اطالعاتی )WSIS(1 کــه در ســال 2003 در ژنو و در ســال 2005 در 

تونس کار خود را آغاز کرد و همچنین گروه کارشناسان دولتی در امنیت سایبری سازمان 

ملــل )UN GGE(2 کــه اولیــن جلســه  آن در ســال 2004 برگــزار شــد را می تــوان به عنــوان دو 

نمونــه از ایــن مراکــز نام برد کــه در روزهــای ابتدایی حکمرانی دیجیتال شــروع بــه فعالیت 

، اتحادیــه بین المللــی مخابــرات، ســازمان تجــارت جهانــی و ســایر  کرده انــد. درحــال حاضــر

ســازمان های بین المللــی )بــه بخــش »کجا« رجوع شــود( نســبت به تشــکیل مراکز مهمی 

برای بحث و گفتگو درباره جنبه های مختلف حکمرانی دیجیتال اقدام کرده اند. همزمان با 

دیجیتالی شدن حوزه های سیاستی تخصصی مانند تجارت، حقوق بشر و سالمتی، مرحله 

جدیدی آغاز شده است. 

سیاســت گذاری  چندذینفعــی حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه بخــش اعظــم دنیــای 

دیجیتال توســط طیف وســیعی از بازیگران خصوری و غیردولتی اداره می شــود. به عنوان 

مثــال، نظــارت و مدیریــت کارآمد تجــارت  الکترونیک بدون مشــارکت شــرکت های فناوری 

دشــوار اســت. به همین ترتیب، مشارکت سازمان های دانشــگاهی، حرفه ای و فنی جهت 

1.  World summit on information society 
2.  UN government group of experts on cybersecurity 

http://dig.watch/ungge
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توســعه اســتانداردهای دیجیتــال ضــروری اســت. همانطــور کــه در شــکل2 نشــان داده 

شده است، فرآیندهای چندذینفعی مستلزم مهارت ها و تکنیک های جدید ازجمله ارتباط 

مؤثــر میــان فرهنگ هــای حرفــه ای مختلــف می باشــند. انجمن حکمرانــی اینترنــت، بیانیه 

 2)GFCE( پاریس برای اعتماد و امنیت در فضای ســایبری1 و مجمع جهانی تخصص ســایبر

نمونه های متعدد سازمان ها یا فرآیندهای چندذینفعی هستند. 

  شکل 2:     صحبت کردن به زبان های مختلف   

عالوه براین، ممکن است شاهد گسترش یک رویکرد حکمرانی »هیبریدی«3 جدیدی 

باشــیم. پیشــنهاد مبنی بر انجمــن حکمرانی اینترنت پالس )+IGF( توســط پنــل عالی رتبه 

دبیرکل ملل متحد برای همکاری های دیجیتالی4 مثالی از این گونه مدل هیبریدی اســت. 

کمیته مشورتی دولت5 وابسته به شرکت اینترنتی برای نام ها و اعداد واگذار شده )ایکان( 

که یک فضای چندذینفعی است، دولت های مختلف را گرد هم می آورد. 

1.  Paris call for trust and security in cyberspace 
2.  Global forum on cyberexpertise 
3.  hybrid
4.  High-level Panel on Digital Cooperation
5.  Government advisory committee 
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رویکرد چندرشته ای حاکی از ماهیت مشترک مسائل دیجیتال به ویژه در میان جنبه های 

فنی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حقوق  بشــر اســت. سیاســت گذاری های سنتی معمواًل 

به رورت ســیلویی1 )جداگانه( اتفاق می افتند که از یک زبان خاص و مســائل چهارچوبی به 

روش های خاص استفاده می کنند. فرآیندهای سیاست گذاری سیلویی اغلب در گزارش های 

تحقیقاتی و دانشــگاهی انعکاس داده می شــوند. به عنوان مثال، موضوعات مشــابه درباره 

حکمرانی دیجیتال )مانند رمزگذاری( در بررســی های رورت گرفته توســط جوامع تحقیقاتی 

متعــدد از چشــم اندازهای مختلف نظیر مخابرات، تجارت، محتــوا و هوش مصنوعی و غیره 

موردبررســی قــرار می گیرنــد که برقــراری ارتباط بین بررســی های ایــن جوامع تحقیقاتــی، کاری 

بس دشــوارتر است. به طور مشابه، بررسی مسائل سیاستی چندرشته ای به عنوان چالش 

ارلی برای خدمات دیپلماتیک و همچنین دولت ها و به طور کلی جوامع  ما به شمار می آید.

   شکل 3:     سیستم عملیاتی سیاست دیجیتال  

1.  Silos 



    چطور؟    ▪   ترکیبی از سنت و نوآوری در دستورالعمل های دیپلماسی .  

37

حکمرانی چندسطحی باید به بررسی مسائل سیاستی بپردازد که تا حد ممکن نزدیک به 

مسائلی هستند که تحت تأثیر سیاست های موردنظر قرار دارند. چنین رویکردی همچنین 

بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه اگرچــه اینترنــت در ســطح جهانــی در دســترس اســت، ولی 

پیامدهای سیاستی آن اغلب محدود به سطح محلی و ملی است. راهبرد سیاست خارجی 

دیجیتــال ســوئیس 2024-2021 1 ازطریــق یــک رویکــرد فرعی  کامال توســعه یافته ای که بخشــی 

جدایی ناپذیر از نظام سیاســی این کشــور اســت، یک رویکرد چندســطحی را دنبال می کند. 

همانطور که شــکل 4 نشــان می دهد، تضمین این  موضوع که »آسانسورهای سیاست« در 

سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی در هر دو جهت )باال و پایین( حرکت می کنند، چالش 

ارلی محســوب می شود. شــفافیت و وضوح در اســتفاده از رویکرد چندسطحی می تواند از 

»پنهانکاری سیاســی« جلوگیری کند و به بیان دقیق تر، همان مســأله را در ســطوح سیاستی 

مختلف موردبررسی قرار  دهد. 

  شکل 4:     آسانسور سیاست  

1.  Swit  zerland’s Digital Foreign Policy Strategy 2021-2024
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اقدامات بعدی 
توسعه سیاست خارجی دیجیتال 

توســعه سیاســت خارجی دیجیتال نیازمند ســه مرحله ارلی اســت که با ســازماندهی 

مجــدد خدمــات دیپلماتیــک به عنوان مبنایی بــرای رویکرد کل دولــت1 و درنهایت رویکرد 

کل کشور2 شروع می شود. 

ســازماندهی مجــدد خدمــات دیپلماتیــک معمواًل بــا انتصــاب نمایندگان ویــژه فناوری/ 

دیجیتال/ ســایبری شــروع می شــود و کشــورهای زیادی نیز به ایــن کار مبــادرت ورزیده اند. 

افــزودن الیــه دیجیتال به سیاســت های خارجی قدیمــی وظیفه ارلی ایــن نمایندگان ویژه 

محسوب می شود. کشورهای استرالیا و فرانسه این گونه وظایف را در راهبردهای سیاست 

خارجــی دیجیتــال خــود لحــاظ کرده انــد. دانمــارک بــا تعییــن یــک نماینــده ویــژه فنــاوری در 

ســیلیکون ولی در این زمینه پیشــگام بوده اســت. شایان ذکر اســت نماینده ویژه فناوری 

براســاس مفهــوم »نماینــدگان ســیار«3  وظیفه بازدید از ســایر مراکز پویایــی دیجیتال نظیر 

چیــن و هنــد را نیز برعهده دارد. کشــور ســوئیس یک رویکرد تدریجــی و غیرمتمرکز را اتخاذ 

کرده اســت کــه بر فرهنگ سیاســی این کشــور داللــت دارد. درواقــع، وزارتخانه هــای امنیت 

و فنــاوری ایــن کشــور ضمن توســعه ظرفیت هــای دیپماتیک خــود، در مذاکــرات تخصصی 

به عنوان نماینده ســوئیس عمل می کنند. راهبرد سیاســت خارجی دیجیتال ســوئیس در 

عیــن این کــه از متمرکزســازی غیرضــروری جلوگیــری می کنــد، به منزله اقدامــی دقیق جهت 

متعادل سازی روند همکاری های الزم میان بازیگران مختلف محسوب می شود. با توجه به 

این که سوئیس درحال ارتقای ساختار سیاست خارجی خود است، جالب توجه خواهد بود 

که ببینیم این کشور فعالیت های دیپلماتیک خود در ارتباط با داده که به عنوان رکن ارلی 

1.  whole-of-government approach
2.  whole-of-country approach
3.  Rowing ambassador
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، ابعاد  راهبرد ســوئیس بوده و مســتلزم رویکرد همه جانبه ای است که امنیت، حقوق  بشر

فناورانه و اقتصادی و سایر ابعاد سیاستی دربر گیرد را چگونه هماهنگ خواهد کرد. کشور 

هند بخش فناوری های نوظهور و راهبردی )نســت(1 را تأســیس کرده اســت تا بدین ترتیب 

بتوانــد مواضــع و سیاســت های ملــی خــود در مذاکــرات بین المللــی مربــوط بــه حوزه هــای 

مختلف- از تجارت الکترونیک گرفته تا حقوق  بشر و امنیت سایبری- را هماهنگ سازد. 

همزمان با این که کشــورها حمایت ســازمانی خود را توسعه می دهند، الزم است نسل 

بعدی دیپلمات های خود را نیز پرورش دهند تا به عنوان »پوشش دهندگان مرزی2« ماهری 

عمل کنند که قادر باشــند افراد و مؤسســات را در مســائل حرفه ای و ســازمانی مشــارکت 

دهنــد. اســتخدام و آمــوزش ایــن افراد بایــد منوط بــه برخــورداری از مجموعــه مهارت های 

فــردی )نظیــر مهارت همدلی و گوش دادن فعال( و همچنین دارا بودن اطالعات مربوط به 

رشته های علمی، اقتصادی و دانشگاهی متعدد باشد. 

کل دولــت اســت کــه  رویکــرد  الیــه بعــدی در ایجــاد یــک سیاســت دیجیتــال کارآمــد، 

وزارتخانه ها و ادارات دولتی متعددی را شــامل می شــود. وزارتخانه ها و قانونگذاران فعال 

در حــوزه فنــاوری در زمینه سیاســت ها و اســتانداردهای مربوط به زیرســاخت فنی و منابع 

، ســامانه های نــام دامنه، اعداد پروتــکل اینترنت و غیره(  کلیــدی اینترنتــی )به عبارت دیگر

فعالیت دارند. 

وزارتخانه هــای اقتصــاد و تجــارت بــر مذاکــرات مربــوط بــه تجــارت الکترونیــک ازطریــق 

 ، ســازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجــاری منطقه ای تأکید دارند. به بیان دقیق تر

چالــش ارلــی آن هــا این اســت که مســائل غیرتجــاری مانند امنیت ســایبری و سیاســت 

حریم  خصوری را در موافقت نامه های تجاری لحاظ کنند. 

1.  New emerging and strategic technologies )NEST(
2.  Boundary spanners

https://www.orfonline.org/expert-speak/the-nest-a-pragmatic-addition-to-indias-external-affairs-ministry-63864/
https://www.orfonline.org/expert-speak/the-nest-a-pragmatic-addition-to-indias-external-affairs-ministry-63864/
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وزارتخانه هــای امنیــت و امــور خارجــه در مذاکرات مربوط به امنیت ســایبری در ســطح 

ســازمان ملل و در ســازمان های منطقه ای نقش کلیدی ایفا می کنند. کارشناســان حقوق 

بین المللِی خدمات دیپلماتیک1 در مذاکرات گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل حضور 

ویژه ای داشته  اند. از آنجا که حمالت سایبری می توانند بر همه چیز )از مدارس و خدمات 

مالی گرفته تا اســرار دولتی و منابع آب( تأثیر داشــته باشند، الزم است وزارتخانه های خطی 

و مؤسسات دولتی مختلف نیز در جریان این امور قرار گیرند.

می یابــد،  بســط  سیاســتی  حوزه هــای  ســایر  بــه  دیجیتالی شــدن  این کــه  بــا  همزمــان 

وزارتخانه های تخصصی نیز درحال توسعه دامنه فعالیت های خود در حوزه های سالمت، 

مهاجرت، تغییرات آب وهوایی و سایر موارد هستند. 

هماهنگ ســازی سیاســت خارجــی دربــاره مســائل مشــترک ماننــد هــوش مصنوعی و 

حکمرانی داده به عنوان چالش ارلی برای رویکرد کل دولت به شمار می آید. 

رویکــرد کل کشــور یــا کل جامعــه به عنــوان چتــر حمایتــی بــرای موضوعــات موردنظــر در 

سیاســت خارجــی دیجیتال عمل می کند. بســیاری از بازیگران و عوامــل غیردولتی در حال 

حاضر در فرآیندهای چندذینفعی بین المللی مشارکت می کنند و یا این که تمایل دارند به 

آن ها ملحق شــوند. بازیگران غیردولتی می توانند در اقدامات ملی ســهم بســزایی داشــته 

ح های سیاســت دیجیتال در ســطح جهانی مشــارکت  باشــند و در بیش از 1000 فرآیند و طر

کننــد. حتــی بــرای بازیگران کلیــدی نظیر آمریــکا، اتحادیه اروپا و چین نیز دشــوار اســت که 

اساســا همــه فرآیندهــای سیاســت دیجیتــال را دنبــال کنند. بــرای کشــورهای کوچک و در 

حال توسعه که به دلیل ظرفیت های محدود خود روزبه روز حضور کمرنگ تری در مذاکرات 

دیجیتال در ســطح جهانی دارند، این شــرایط دشــوارتر نیز می باشد. از این رو، تنها راه برای 

ایجــاد و حفــظ حضــور کشــورها در حــوزه پیچیده و بســیار متنــوِع حکمرانــی دیجیتال این 

1.  International legal experts of diplomatic services



    اقدامات بعدی    ▪   توسعه سیاست خارجی دیجیتال  .  

41

اســت کــه کســب وکارها، مراکز دانشــگاهی، جامعــه مدنی و ســایر بازیگران ملــی در زمینه 

تدوین و اجرای سیاست های خارجی دیجیتال مشارکت داده شوند. 

شــکال اولیه رویکرد کل کشــور در بیش از 100 مجمع ملــی، منطقه ای و محلی 
َ
برخــی از ا

ح شــده اند که به موجب آن ها تمامی بازیگران ملی گرد هم می آیند  حکمرانی اینترنت مطر

تــا دربــاره سیاســت های دیجیتــال بحــث و تبادل نظــر داشــته باشــند. نیــاز بــه شــمولیِت 

سیاست مستلزم رویکردهای نوآورانه است. به عنوان مثال، جالب خواهد بود که ببینیم 

ســوئیس چگونــه از ابــزار دموکراتیــک مســتقیم بــرای رویکــرد کل کشــور به گونــه ای که در 

راهبرد سوئیس نشان داده شده است، استفاده خواهد کرد.

انتظار می رود رویکردها و سازوکارهای جدیدی جهت مشارکت دادِن بازیگران اجتماعی 

 حاکی از تأثیــرات تحوالت دیجیتال بر 
ً
متعدد در ســال های آینده توســعه یابنــد که متعاقبا

همه بخش های جامعه مدرن ما خواهند بود.

بنیاد دیپلو
بنیــاد دیپلــو یــک ســازمان غیردولتــی سوئیســی- مالتــی1 اســت کــه در زمینــه توســعه 

ظرفیت به ویژه در حوزه حکمرانی اینترنت و سیاست دیجیتال تخصص دارد. 

افزایــش نقش آفرینــی  بنیــاد مذکــور در ســال 2002 تأســیس شده اســت و در زمینــه 

 کشورهای کوچک و درحال توسعه در دیپلماسی جهانی به روش های زیر فعالیت می کند: 

آموزش مقامات رسمی ازطریق برگزاری دوره های آموزشی آنالین، کارگاه ها و تمرینات    

شبیه سازی؛ 

توســعه ظرفیت ها در حوزه حکمرانی اینترنت، داده، هوش مصنوعی و ســایر موارد    

نوظهور فناوری؛ و 

1.  Swiss- Maltese 
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     . ترویج و توسعه ابزار دیجیتال برای حکمرانی و سیاست گذاری فراگیر و مؤثر

غ التحصیل از  بنیــاد دیپلــو طــی ســال های متعــدد موفــق بــه آمــوزش بیــش از 6400 فار

بیش از 200 کشــور شده اســت که بســیاری از آن ها شــامل کارمندان بخش دولتی، بخش 

خصوری و مدنی، رسانه و دانشگاه بوده اند. 

پلتفرم اینترنت ژنو
پلتفــرم اینترنــت ژنــو که توســط بنیــاد دیپلــو از ســال 2014 راه اندازی شده اســت، فضای 

جامــع و بی طرفانــه ای را برای بحث و تبادلِ نظر درباره سیاســت دیجیتال، تجزیه وتحلیل و 

پایش سیاست دیجیتال و توسعه ظرفیت فراهم می کند. فعالیت های این بنیاد ازطریق 

رویدادهــا و جلســات توجیهــِی به موقــع، تحقیقــات سیاســی و همچنیــن رردخانه آنالین 

دیجیتــال واچ در پلتفــرم اینترنت ژنــو انجام می شــود. رردخانه مذکور به عنوان فروشــگاه 

تک ایســتگاهِی جامعــی بــرای جدیدترین تحــوالت سیاســت دیجیتال، بررســی ها، روندها، 

رویدادها، بازیگران، ابزار و سایر منابع فعالیت می نماید.
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