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مكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص ی
إال أنھ ینبغي أال  غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،یكون 
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 ربما من مقعدك. من األفضل، نحتاج إلیك أمام مكبر صوت.  سیدة غیر معروفة:

 

شكًرا. طاب مساءكم جمیعا. باللغة الفرنسیة، المقدم األول. لدینا بعض السماعات  شخص غیر محدد: 

 المتوفرة. 

 

في  IGFعبد الجلیل عواري من تشاد. طاب مساءكم جمیعا. أنا من تشاد. شاركت في  عبد الجلیل عواري: 

تشاد. فیمل یلي الخطة التي وضعناھا. لدینا مقدمة. سوف نتحدث عن النظام البیئي 

في تشاد. وبعد ذلك سوف نتحدث عن المشكالت التي  IGFلإلنترنت في تشاد، وكذلك 

تواجھ المؤسسة في تشاد. وسنرى ما ھي الخطوات التالیة، ثم سنصل للخاتمة. إن ذلك 

ملیون شخص.  11. إنھا بلد في أفریقیا. عدد سكانھا بمثابة عرض تقدیمي سریع لتشاد

 من مستخدمي اإلنترنت.  %2.8تتحدث اللغتین العربیة والفرنسیة. لدینا 

من ھو المسؤول عن اإلنترنت في تشاد؟ ال أحد والجمیع. إننا جمیًعا ھنا مسؤولون عن 

اإلنترنت. وھذا ھو التنوع. في الواقع أن إمكانیة التحدث باللغة الفرنسیة واإلنجلیزیة 

 والعربیة یمثل في حد ذاتھ تنوًعا. 

طلح المستخدم لوصف ربما یمكننا تقدیم تعریًفا للنظام البیئي بشكل عام. وھذا ھو المص

 . ISOCو IGFالمؤسسة أو المجتمعات التي توجھ المھمة وتطور اإلنترنت، إنھ 

، بدأ كل شيء. وكان مؤتمر القمة العالمي للمعلومات. وكان في تونك. 2005في عام 

ھذا ھو المكان حیث قیل: "لما ال؟" وكان اإلنترنت حیث یمكننا أن نجري حواًرا وحیث 
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لتقاء للحدیث عن تطور اإلنترنت. ھذا ھو ما نسمیھ حوار تونك. قد یمكن للجمیع اال

 شمل الحكومات والمجتمع المدني والمجتمع التقني وغیرھم. 

من یدیر شبكة االنترنت الیوم؟ كما قلنا، ال أحد والجمیع. الجمیع یدیر اإلنترنت. كما 

، وجمیع IGF، وICANNترون، النظام اإلیكولوجي لإلنترنت في العالم، ترون 

ISOC ،وجمیع (غیر مسموع) ألفریقیا، على سبیل المثال ،RIR  ھوAFRINIC . 

IGF  بتشاد، انھ شكل من أشكال حوكمة اإلنترنت. وكان ھذا اإلصدار األول. وكان

. وكنت وبعض من أصدقائي من وضع أسس ھذه الفكرة. قررنا أنھ ISOCذلك فكرة 

مشروع. فعلنا ذلك بالشراكة مع وزارة لیس ھناك مسؤوالً في تشاد. بدأنا ھذا ال

 دیسمبر.  9و 8تكنولوجیا المعلومات. قمنا بذلك في 

ھل یمكنكم رؤیة الصور الخاصة بالحدث كما التقطت؟ إنھا سیدة ھنا تشغل منصب 

رئیس لجنة المؤسسة. ولدینا شخص مسؤول عن التكنولوجیا في تشاد، وشخص من 

ISOCاد األسرة. سنحت لي الفرصة بعرض ثالثة . كما ترون ھنا، صورة لجمیع أفر

 مواضیع مختلفة على الجمھور. كما ترون، اللوحة على أمن األنترنت. 

مشاركا جاءوا بالفعل. وكانوا شباب بنسبة  230ویتمثل الخط القوي في أن لدینا 

. وكان لدینا الكثیر من الشباب، وكان لدینا الكثیر من النساء. ناقشنا الكثیر من 100%

مواضیع حول اإلنترنت في أفریقیا، و في العالم. إننا نتحدث عن أمان االنترنت، عن ال

في  IGF. و بالمناسبة، أنا أیًضا سكرتیر IGFجریمة االنترنت. كما تحدثنا أیضا عن 

تشاد. ورأینا أیًضا الكثیر من المشاركة من الشباب، وكذلك من الحكومة، التي أدركت 

ك الكثیر من المشاركة من ھؤالء الناس. سوف ترى لدینا أھمیة اإلنترنت. كانت ھنا

 عدد كبیر من الشركاء، مثل مجتمع اإلنترنت، وخالفھ. 

عبارة عن حدث. إنھ لیس مجرد حدث. ما ھي الصعوبات  IGF؟ IGFما ھو مفھوم 

التي نواجھا؟ نواجھ مشاكل في رعایة التمویل والمشاركة وفي أھمیة المحتوى على 

في تشاد  IDFشبكة اإلنترنت. بالنسبة للخطوة التالیة، ھو تنظیم اإلصدار الثاني من 

ي لمناقشة كل ما لھ واإلنترنت عبارة عن مكان مثال IGFوإفریقیا الوسطى. كما أن 

 عالقة باإلنترنت. شكًرا جزیالً لكم. 
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 شكًرا لك، عبدالجلیل. التالي، لدینا عادل صادق من باكستان.  سیدة غیر معروفة: 

 

مساء الخیر، أیھا السیدات والسادة. أنا عادل صادق [غیر مسموع] من باكستان. سوف  عادل صادق:

. وفي الوقت المناسب تماًما، IPv6أعرض علیكم موضوع تقني في مجال أمن 

. وبالرغم IPv6افترض أنكم أشخاص تعرفون بالفعل المعلومات الفنیة األساسیة عن 

 من ذلك، إنكم دائًما موضع ترحیب لتأتوا إليَّ وتناقشوني في أي شيء تریدونھ. 

، والذي یعتبر معیار شامل لفریق 7048بنیت بحثي اساًسا على طلب تقدیم التعلیقات 

ل ھندسة االنترنت. ھذا [غیر مسموع] یناقش عملیة الكشف [غیر مسموع] في عم

التكوین التلقائي. لذلك ھناك ثالثة [غیر مسموع] بشكل أساسي یریدونني أن أناقش ذلك 

 لفترة وجیزة قبل أن أتعمق في المشكلة اإلقلیمیة. 

لنفسھا  IPعین الشيء األول ھنا ھو التكوین التلقائي، والذي یعتبر [غیر مسموع] ت

تلقائًیا. ھناك ثالثة من األنواع المكونة تلقائًیا وقد قمت بتغطیة واحدة فقط. ثم بعد ذلك 

ھناك عملیة [غیر مسموع]، والتي تعتبر [غیر مسموع] الشریحة [غیر مسموع] ھناك 

 [غیر مسموع]. 

 

 [بعیًدا عن المیكروفون] 

 

حسًنا، لذلك تعتبر العملیة الثانیة [غیر مسموع] تجاور كشف [غیر مسموع] الكشف.  عادل صادق:

وھذا یعتبر لغرض كشف [غیر مسموع]. لذلك [غیر مسموع] یعتبر الجزء األكثر 

حول ھذا [غیر  RFC 7048أھمیة من [غیر مسموع] و[غیر مسموع] محادثات 

، وأھم RFC 7048یعتبر مسموع] الذي یحتوي على عدد [غیر مسموع]. لذلك ھذا 

 حالة فیھا ھو [غیر مسموع] ألنھ یمكنك إرسال الحزم واستقبالھا في ھذه الحالة فقط. 
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ووفقا لدراستي، حالة جدیدة من السماح بأن تصبح ھذه المقدمة معیاریة. وسوف 

، IPv6أتطرق إلى تفاصیلھا في وقت الحق. لماذا اخترت ھذا الموضوع؟ ألنھ یكون 

تنفد. یعتبر التكامل التلقائي أكثر وأكثر [غیر مسموع]  IPv4عناوین  وسوف تعرف أن

في الشبكة. إننا بحاجة إلى إخراج تدخل [غیر مسموع] اإلنسان. ولكن تتمثل المشكلة 

في مشكالت المخاوف األمنیة األولى ذات األھمیة القصوى. لحل  IPv6في بروتوكول 

العملیات المكثفة لذاكرة التشفیر ویكون مشاكل [غیر المسموع] األمنیة دون معالجة و

 التكامل ھو الصید الحقیقي. 

ما الخطأ الذي حدث؟ ألعطیك مثاالً بسیًطا، إذا كان لوكاس ھنا یخبر دیبورا أن [غیر 

مسموع] وھو بالطبع غیر صحیح، ولن تتخذ دیبورا أي خیار سوى قبول الحزمة على 

مة بسیطة لتقدیم واحدة فقط لتسویة ھویة ما ھي علیھ. بعبارة أخرى، یمكنني إرسال حز

 أي عقدة أریدھا. 

كیف یمكنني الوصول إلى ھذه النتیجة، كان [غیر مسموع] تفاصیل [غیر مسموع] 

 -وإكمال األبحاث المتعلقة بھذا. وللحد من ھذه اآلثار، أدخلت عملیتین رئیسیتین. أوالً 

الة فقط عندما یكون  -حالة الخطر  مقابل  MACھناك طلب تغییر والتي ستصبح فعَّ

IP  نفسھ. وألننا داخل الشبكة، نتواصل بناًء علىMAC  [غیر مسموع] و [غیر

 . IPمسموع] 

وتعتبر الثانیة رسالة تنبیھ، وھي رسالة یرسلونھا إلى جمیع الشبكات إلعالم الشبكة بأن 

د. على [غیر مسموع] والى جمیع العق IPھجوًما وقع علیھا. في تكون [غیر مسموع]، 

تحتاج إلى تغییر العنوان، وسوف تذھب  MACسبیل المثال، تلقت عقدة الطلب بأن 

[غیر مسموع]. وبمجرد تأكید تحدید الھویة، فسوف یتم حینھا فقط  IPv6أوالً إلى ملقم 

 تحدیث الجدول [غیر مسموع] الخاص بھا. 

الذي نتابعھ حتى وخالًفا لقبول الحزمة على ما ھي علیھ، والذي یعتبر [غیر مسموع] 

الیوم. وبعد ذلك، حددنا عقدة شرعیة، یمكننا أن نرسل رسالة تنبیھ [غیر مسموع]، 

والتي تكون عبارة عن سھام خضراء، إلبالغ الشبكة التي تم وقوع ھجوم علیھا. كما 
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ھو الحال مع العدید من الباحثین، لقد تم وضع الدراسات في فصول إلى سیناریوھات 

 ھم خاصة بھا [غیر مسموع] مذكورة ھنا. مختلفة، ولكل من

اآلن، إلى [غیر مسموع] للبحث. ھذه بمثابة الخوارزمیة الرئیسیة التي تم التوصل 

إلیھا، والتي قد یجدھا بعضكم مضحكة. استغرق األمر مني نصف سنة للوصول إلى 

الرسم التخطیطي [غیر مسموع] ھذا. ولكن على حد علمي، سیتم حل جمیع مشاكلك في 

تكوین [مسموع]. حتى لو كان ھذا یحتوي على بعض الخطوات المثلى، ومثل ھذه، 

وھذه، وھذه ھنا مع الوضع في االعتبار حالة الشبكة. وبطبیعة الحال، نظًرا ألن لدینا 

 فترة وجیزة، ال أستطیع الخوض في تفاصیل كل واحدة. 

خص أن یرى أن لدي وأخیًرا، لدى محاكاة على جھاز الكمبیوتر المحمول إذا أراد ش

 دلیل على أن الخوارزمیة تعمل فعالً. أنا ال أقول أن ذلك لمجرد أني أریده. 

في الختام، أود ذكر نوعین من األشیاء، أولھا ھناك بروتوكول [غیر مسموع]، 

بالمقارنة مع غیرھا من البروتوكوالت التي نستخدمھا الیوم. في آفاق المستقبل، ال 

 مل إلى كل نوع من التكوین. لقد شملت واحدة فقط. یمكننا تمدید ھذا الع

 

 شكًرا لك، عادل. التالي لدینا أحلم إسماعیل.  سیدة غیر معروفة: 

 

مرًحبا، مساء الخیر للجمیع. أنا أحلم إسماعیل. إنني خریج تجارة إنجلیزي. سوف  أحلم إسماعیل:

أتطرق من یكون موضوعي حول منصة تحشید التمویل ألصحاب المشاریع. وسوف 

خالل ھذا الموضوع إلى مھام ومزایا وتحدیات مختلفة تواجھ مشروعي. وعلى سبیل 

. وقد دخلت فكرتي Star Generation Businessالتذكرة، یسمى مشروعي 

بالفعل في مجال األعمال التجاریة، وخاصة ألصحاب المشاریع. أرید إنشاء منصة 

رجال األعمال والمھنیین إلنشاء وإدارة تحشید التمویل من شأنھا أن تستضیف القادة و

  و[غیر مسموع]بدء تشغیلھا. 
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لقد وضعنا  -في صنع األعمال  -وسوف نتطرق إلى مھام مختلفة. یمكنك أن ترى 

الكثیر من اإلجراءات واألمور القانونیة للبدء فیھا. تبدأ من ما قبل التسجیل إلى ما بعد 

أكثر صعوبة عن طریق زیادة تكلفة التسجیل. وقد جعلت تونس البدء في مشروع 

تسجیل الشركات، وأیًضا الكثیر من إجراءات البیروقراطیة المستنفدة، بكل ما تحملھ 

 الكلمة من معنى. 

عبارة عن منصة. انھا تشبھ، بدالً من إنشاء صفحة على  -ھذا الحل  -سوف یكون 

طرق مثالً إلى موقع الفیس بوك، فسوف تنشأ ملف تجاري. وكمثال على ذلك، سوف نت

شركة محدودة أو شركة متعددة العالقات. لقد بدأنا من تسجیل نظام أساسي، [غیر 

مسموع] والسجل التجاري. تستطیع ھنا أن ترى، أنت منصة [غیر مسموع]. سوف 

تستشعر بعض األشیاء. انھا تشبھ إنشاء األشیاء. وسوف یتم إدارة ھذه الشركة عبر 

ر. سوف تكون ھناك مساحة عمل مشتركة ومساحة عمل اإلنترنت. ولن تحتاج إلى مق

في االنترنت وتشغیل على سبیل المثال، استخدام إدارة عالقات العمالء ومواءمة أداة 

 إدارة األموال. 

وبعد إدارة الشركة، سوف تحتاج إلى رعایتھا. حالًیا إنھ من الصعب حًقا الحصول على 

أشیاء جدیدة من شأنھا تحشید التمویل. على ائتمان من البنوك. ومن ثم كن أذكى، وقم ب

سبیل المثال على ذلك، مكافأة، أو تبرع، أو إقراض، [غیر مسموع] على حقوق 

المساھمین. تحشید التمویل وخدمات القروض التجاریة الند بالند، والتي سرعان ما 

تصبح منتشرة لدى لمؤسسات والشركات الناشئة الصغیرة والمتوسطة. للحصول إلى 

 أس المال، بدالً من الذھاب إلى البنك للحصول على ائتمان، فھذا أكثر أماًنا للجمیع. ر

وھذا مثاالً على منصة تحشید التمویل التي صنعھا أحد الزمالء التونسیین. إنھا [غیر 

مسموع]. ھنا [غیر مسموع] لشركتك. ھنا كنت قد تم اختیارك من قبل عضو [غیر 

ثم یمكنك توصیل المعلومات وفكرتك مع األقران مسموع] في ھذا المنصة، ومن 

اآلخرین. علیك جمع التبرعات، وبعد ذلك تدرك شركتك، بھذه البساطة. تلك ھي أكثر 

منصة تحشید تمویل یستخدمھا التونسیین. یمكن للجمیع على الشبكة العالمیة استخدامھا 

 شریًكا.  50أیًضا. تصور [غیر مسموع] مع [غیر مسموع] و
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تعلیمات بشأن حمایة  ICANNفي ھذا؟ وسوف تقدم  ICANNتمثل مشاركة فیما ست

البیانات والخصوصیة والمعامالت المالیة اآلمنة لرجال األعمال والمبتدئین. وفي ھذ 

المرحلة، سوف نقدم الموارد والكتب، وسوف نبني [غیر مسموع] ألھمیة إدارة 

 اإلنترنت. 

إجراءات البیروقراطیة. وسوف تحصل ویتمیز ھذا المشروع بأنھ سوف یتخلص من 

على خدمة إلكترونیة جدیدة للحصول على ترخیص شركة عبر اإلنترنت. إنھ یحتوي 

 على التصنیف التونسي والبنوك العالمیة المزاولة [غیر مسموع] الشركات. 

تحدیات ھذا المشروع، لدینا لوائح حكومیة [غیر مسموع] صعبة للغایة. بیانات األوراق 

ة لعمالء [غیر مسموع]، وسوء االتصال باإلنترنت، والبنیة التحتیة [غیر المالی

 مسموع]. 

االستنتاجات، [غیر مسموع] لھذا، لن یكون رجال األعمال بحاجة للوصول إلى األماكن 

العامة أو السفر في جمیع أنحاء تونس، أو حتى إلى جمیع أنحاء البلدان المعنیة المختلفة 

ركتك أو كیانات [غیر مسموع] اإلداریة. ال، سیكون لدیك جمیع إلنشاء، دعنا نقول، ش

البیانات على االنترنت. وبطبیعة الحال، سوف یتم مساعدة الشركة عن طریق 

التكنولوجیات، فسوف تشغلھا وتدیرھا وترعاھا وتستخدم جمیع األدوات التي لدیك 

ئل لتسریع بنقرة واحدة. وسوف تكون منصة لحاضنات المشاریع الجدیدة، ووسا

الشركات الناشئة. إذن، شكًرا لكم، وابقوا على اتصال. لدینا یوم حافل. إلضافة شيء 

 ما، لدي بطاقة عملي إذا احتجتم إلیھا. 

 

كر جمیع مقدمي العروض بأنھ من فضلكم، یرجى اإلبطاء عند  سیدة غیر معروفة:  شكًرا أحلم. أرید أن أذَّ

التكلم. لدینا مترجمین الذین یترجمون باللغة الفرنسیة، وال یمكنھم تتبعكم إذا تحدثتم 

بسرعة. إنني أعلم أن لدیكم مھلة خمس دقائق، ولكن یرجى التحدث أبطأ حتى یتمكنوا 

 دینا أنس. یرجى تقدیم نفسك، وإخبارنا بالمنطقة التي أنت منھا. من الترجمة. التالي، ل
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. أنا من المغرب. وإذا سمحتم لي، سوف NextGenنعم، شكًرا. اسمي أنس. أنا من  أنس سیدراتي:

 أقدم التحیة باللغات المغربیة. [غیر مسموع]. نعم، كان ھذا مجرد شيء مغربي. 

عن العرقیة اللغویة المتعددة على شبكة  -في الواقع  -سوف یتطرق عرضي التقدیمي 

اإلنترنت. أوالً سوف نتطرق إلى تعریف العرقیة اللغویة المتعددة. لقد كتبت شعًرا 

باللغة الصقلیة. ال أدري إذا ما كان الكثیرون منكم یعلمون ھذه اللغة أم، ولكنھا في 

سرقت منھا لغتھا  الواقع تقول "إن األمة قد انحدرت إلى حد الفقر والعبودیة عندما

  ".عندما یفقد الناس ذلك إلى األبدوتراثھا من أسالفھ، 

لغة. وتكمن المشكلة في أن معظم ھذه اللغات معرضة  6000في العالم، لدینا أكثر من 

، إعالن بشأن 2001للخطر. إنھا معرضة لخطر الزوال. لقد قدمت الیونسكو في عام 

ة، ولحمایة التراث الثقافي ولتحقیق تعلیم أفضل التنوع الثقافي، لحمایة اللغات األصلی

 وإقامة مجتمع دیمقراطي. 

لقد قمت بتعریف العرقیة اللغویة المتعددة، وسوف أعرفھا اآلن على االنترنت. حقیقة 

، ولكنني سوف ICANNلن أعرف اإلنترنت ألنكم جمیًعا تعرفونھ. فھو ما تدور عنھ 

لواقع، اإلنترنت، عندما تم إنشاؤه، تطور أحدد الجزء الذي یصب في مصلحتنا. في ا

في األساس عن طریق الشعب األمریكي. وھذا یعني أنھم ھم من أنشأوا البروتوكول 

الذي ینقل النصوص، الذي یسمى نظام الترمیز المعیاري األمریكي لتبادل المعلومات 

)ASCII.وبمجرد أن  ). تتمثل المشكلة في أن ھذا البروتوكول یدعم األبجدیة الالتینیة

انتشر اإلنترنت عبر العالم، ظھرت المشكلة، ألن المتحدثین باللغات األخرى ال یمكنھم 

 استخدم األبجدیة الالتینیة. وھنا ظھرت العرقیة اللغویة المتعددة على شبكة اإلنترنت. 

وال تمثل اللغات المستخدمة في اإلنترنت اللغات في الحیاة الحقیقیة. لدینا بعض اللغات 

لتي یتم تمثیلھا تمثیالً زائدا، مثل اللغة اإلنجلیزیة، آلنھا لغة عالمیة، أو الفرنسیة، ألنھا ا

لغة مستعمرة. ثم على الجانب اآلخر، لدینا لغات ممثلة تمثیالً ضئیالً مثل لغات جنوب 

فقط من صفحات  %2.75الصحراء الكبرى، على سبیل المثال، في أفریقیا. یوجد 

 الویب في أفریقیا من اللغات المحلیة. 
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وتكمن المشكلة في أن اإلنترنت یعتبر مصدر التنمیة، وھو ما یعني أنھ إذا كان 

أشخاص ال یجدون محتوى بلغتھم الخاصة. فلن یتمكنوا من العثور على المعلومات. 

عمال تجاریة، وما وسوف یتعذر علیھم التواصل. ولن یكونوا قادرین على القیام باأل

إلى ذلك مما یقلل فرص دخولھم على اإلنترنت لھذه الفئة من السكان، ویقلل من التنمیة 

 في المنطقة بشكل عام. 

حسًنا، یمثل ھذا الجانب المشكلة، ولكنھ ینطوي على الكثیر من التحدیات. ما التحدیات 

وجد األبجدیة الالتینیة في التي توجد في ھذه المشكلة؟ أوالً، لدینا تحدیات تقنیة. ال ت

معظم الكلمات الرئیسیة. ولدینا الكثیر من األشخاص الذین یفشلون في كتابة الكلمات 

في المغرب ال یجد األبجدیة العربیة، حتى انھم یضطرون إلى  -مثالً  -الرئیسیة 

، على URL، ولكن لیس جمیع DNSاستخدام األبجدیة الالتینیة. لدینا مشكلة أیًضا في 

بیل المثال، یمكن كتابتھ بجمیع اللغات. على سبیل المثال، في المغرب، ألن ھذه ھي س

یمكن كتابتھ  URLالحالة التي أعلمھا. لدینا لغة تسمى البربریة. ال یوجد أي عنوان 

 باللغة البربریة بسبب مشاكل الترمیز. 

ھذا في  كما أن لدینا مشاكل اقتصادیة. تعتبر بعض البلدان الفقیرة، وال یوضع

األولویات. في الواقع، لیس لدیھم الموارد التي تسمح بذلك اآلن. لدینا مشاكل اجتماعیة، 

ألن معظم الناس الذین یتكلمون بعض اللغات المحلیة أمیون، ولذلك ال یمكنھم المشاركة 

والكتابة بلغتھم. لدینا، بالطبع، مشكالت سیاسیة. لذلك، على سبیل المثال، ھناك غیاب 

مسموع] في بعض البلدان لتطویر بعض اللغات، ویمكنني، على سبیل المثال، [غیر 

أخذ حالة كردیة حیث أن بعض الدول ال تسمح للناس باستخدام لغتھم األم ألنھم ال 

 یریدونھا في الحدیث عن استقاللھم أو [غیر مسموع]، أو أشیاء من ھذا القبیل. 

بعض االقتراحات التي اتطرق إلیھا. ربما  ھل ھناك حلول لھذا؟ نعم، یمكننا التفكیر في

على سبیل  -تكون لیست واقعیة، ولكنني على األقل فكرت في شيء ما. یمكننا تعزیز 

استخدام األقلیات واللغات المھددة باالنقراض عبر اإلنترنت من خالل  -المثال 

ICANN لذلك یمكن لمؤسسة .ICANN  أن تشجیع على استخدام لغات األقلیات

 ن الوصول إلى الجمیع. لضما
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، على سبیل المثال، الصفحة بلغات مختلفة، فقد یكون ذلك جیًدا. ICANNإذا ترجمت 

اذا كان بإمكانھا المساعدة والتعاون، على سبیل المثال، مع منظمة الیونسكو، وتسأل، 

"ما ھي تلك اللغات؟ المعرضة للخطر؟ حسًنا، دعونا نترجم صفحاتنا، لذلك دعونا 

 " .یًزا بھذه األبجدیة، التي ربما ال یعرفونھا. ال بأس بھذانضع ترم

وللقیام بذلك، أعتقد أنھ من األھمیة بمكان أن یكون لدیك، على سبیل المثال، اتصاالً 

بالمنظمات غیر الحكومیة، ألن الحكومات لیست دائًما على استعداد لمساعدة اللغات، 

ض األحیان، االتصال بالمنظمات غیر كما ذكرت. ولذلك ربما یكون من الجید، في بع

الحكومیة لدعمھا مالًیا، أو بمسائل أخرى، أو لمجرد مناقشتھا بشأن ذلك ألنھ ربما ال 

تعرف شيء عن ھذه الحالة. والتحدث إلى بعض المنظمات، على سبیل المثال، التي 

منھا. تطرقت إلیھا، مثل ویكیبیدیا، التي تستخدم الكثیر من اللغات، وأخذ التجربة 

ویمكن ذلك من خالل ورش العمل والمؤتمرات وتبادل الخبرات. ولكننا نأمل أال یكون 

 الحدیث من الناحیة النظریة فقط، ولكن أیًضا تنفیذ ذلك عملًیا. 

شكًرا جزیالً [غیر مسموع] لكم. وكان ھذا بالفعل باألبجدیة البربریة. لقد كتبت 

 ، وھذا یظھر المشكلة. PDFى من الظھور في باألبجدیة البربریة، ولكنھا لم تتمكن حت

 

أرید فقط أن أذكر الجمیع یرجى إبطاء. سوف نحصل بالفعل على القلیل من الوقت  سیدة غیر معروفة: 

االضافي ألنھ لن تقام جلسات بعد ھذه في ھذه القاعة. إننا نرید أن نضع في االعتبار أن 

أخذ األسئلة خالل ھذه الجلسة بسبب قیود ھناك أشخاًصا یترجمون باللغة الفرنسیة. وال ن

الوقت. وال بأس من أن نتقابل ونتشاور في الردھة بعد الجلسة. التالي، لدینا شیناي 

 تشیر من كینیا. شیناي؟ 

 

 وسوف أكون أیًضا معتمد.  شیناي تشیر:
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 عذًرا، جنوب أفریقیا.  سیدة غیر معروفة: 

 

فقط للتوضیح قبل أن نبدأ، أنا في األصل من زیمبابوي، ونسخة من جنوب أفریقیا. ھل  شیناي تشیر:

یمكنني أن أبدأ اآلن؟ طاب مساءكم جمیعاً. اسمي شیناي تشیر، وأعمل في أبحاث 

تكنولوجیا المعلومات بأفریقیا التي یقع مقرھا في كیب تاون. یدور عرضي التقدیمي 

السجل القومي لإلنترنت في حوكمة اإلنترنت؟  عن حوكمة اإلنترنت. ھل یزداد دور

 دراسة حالة للبرازیل وجنوب أفریقیا. 

كباحث، أعاني دائًما من مشكلة البحث. وتتمثل مشكلة البحث في قطاعي في عدم وجود 

أدلة. من لدیھ حق الوصول؟ من لیس لدیھ حق الوصول؟ لماذا؟ وما الذي یمكن عملھ 

لك في عدم وجود التزام مالي من أولئك الذي لدیھم حیال ذلك؟ وتتمثل أحد أسباب ذ

میزانیات ضخمة، والترتیبات المؤسسیة، وكذلك الداعمین لألبحاث من مختلف 

 القطاعات. 

یتمثل أحد الحلول الممكنة التي رأیتھا خالل فترتي في البرازیل في سجالت اإلنترنت 

ت. وتتمثل األھمیة في أن ھذا التي تلعب فعلًیا دوًرا فعاالً في تمویل تنمیة المؤشرا

 ICANNیعتبر نھج أصحاب المصلحة المتعددین لمشكلة حوكمة اإلنترنت الذي 

یناصر بشدة، وھي وسیلة إلنشاء دلیل على صنع السیاسات، فضالً عن تطویر 

 الصناعة. 

یمكنك في الواقع االنتقال إلى االنترنت وقراءة المزید حول السجل البرازیلي وكیفیة 

من لجنة [غیر مسموع] البرازیلیة.  1995ه. في األساس، یتم إنشاؤه في عام إعداد

وتتمثل النقاط الرئیسیة التي أرید التأكید علیھا في أنھ یعزز الجودة التقنیة واالبتكار، 

 ونشر استخدام خدمات اإلنترنت. 

وتحت كل ھذا یوجد تنسیق وتخصیص لعناوین اإلنترنت المتكاملة، وتسجیل أسماء 

، فضالً عن تعزیز البحوث المتخصصة في br. ، لذلكccTLDلنطاقات بموجب ا
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ICT لذلك تعتبر والیتھا لیست مجرد النظر في األسماء واألرقام المخصصة. یعتبر .

 ھذا مجرد ملخص لكل ما وصفت للتو. یمكنكم أیضا العثور علیھ على االنترنت. 

نك زیارة [غیر مسموع] الذي یعتبر یتمثل مجال اھتمامي الرئیسي في أنھ إذا كان یمك

المركز اإلقلیمي للدراسات لتطویر مجتمع المعلومات. فھم یقومون بشيء من قبیل ما 

. وھي تشجع على استخدام ICTأقوم بھ، ولكنھم یقدمون مؤشرات وإحصاءات عن 

لوضع السیاسات. یتم تمویلھا من قبل التسجیل. لذلك یعتبر السجل لدى  ICTإحصاءات 

 زانیات الضخمة الذي یتیح وضع نموذج مستدام. المی

وكما أشرت بالفعل، بسبب االستدامة المالیة، یفوز ھذا النموذج. فھو یقوم على مبادئ 

الحرفیة المتعددة والشفافیة والدیمقراطیة. وھذا یعتبر مفیًدا بشكل متبادل لجمیع 

یعملون بالفعل في ھذا  ال یقوم بالفعل بأبحاث على األشخاص الذین .brالمعنیین، ألن 

القطاع، وكذلك على البیانات العامة المتوفرة لالستخدام، وكذلك مزودي خدمات 

 اإلنترنت الذین یمكنھم استخدامھا. 

لقد وضعت الحكومة البرازیلیة قوالب قانونیة لدعم ھذا التفویض. إنني اتحدث عن 

المكان الذي یقع فیھ السجل. جنوب أفریقیا، ألن ھذا ھو المكان الذي اعمل فیھ. ھذا ھو 

لقد تم ضبطھ على النحو الذي تم تعیینھا بشكل واضح بموجب قانون االتصاالت 

اإللكترونیة، حیث تم وضع الئحة [غیر مسموع] والتي تعتبر سجالً. لقد تم التكلیف 

، وھو یعتبر السجل المركزي لجنوب أفریقیا. مما یسمح للمسجلین بالوصول zr.إنشاء 

بموجب عملھا، ولكن یقدم أیًضا عملیة واضحة المعالم العتماد المسجل. في  SLDإلى 

جنوب أفریقیا، تقوم السجالت وأمین السجل بشيء واحد فقط یتمثل في تعیین األسماء 

 . ICANNsواألرقام، لذلك ال تذھب خارج نطاق. یتماشى بشكل واضح مع تفویض 

المستخدم النھائي واألدلة المتنامیة في ثم، في نھایة الیوم، تنص أسئلتي كشخص یھتم ب

ھل جنوب أفریقیا تعتمد نموذج مماثل للبرازیل؟ ویمكن تمدید دور سجالت اإلنترنت 

القومیة فقط للتمویل، ولیس للذھاب أبعد من ذلك، لتمویل األبحاث على اإلنترنت؟ ھل 

ًضا في إنشاء ھذه الوالیة للسجالت؟ شكًرا. لدي أی ICANNھناك دور لمؤسسة 

 بطاقات عمل. 
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 شكًرا. التالي، لدینا فرید.  سیدة غیر معروفة: 

 

مرحًبا بكم جمیع من جدید، إنا فرید الحاجم من المغرب. یدور موضوعي عن أفریقیا  فرید الحاجم:

. DNSواإلنترنت وصناعة اسم النطاق. إن أول شيء نتطرق إلیھ في الحدیث ھو 

. سوف نتطرق إلى تفاصیل حول DNSو والبعض اآلخر ھنا، یعلم الجمیع ما ھ

DNS بإیجاز، یكون .DNS ًوالذي یعتبر اختصاًرا لنظام أسماء النطاقات، مسؤوال ،

 إلى أسماء.  IPعن ترجمة عناوین 

ولكن بعبارة أخرى، لكي  -من الناحیة النظریة  -، یمكن لإلنترنت أن یعمل DNSدون 

تابة عنوان بروتوكول اإلنترنت تنتقل إلى جوجل على سبیل المثال، یكون علیك ك

لجوجل، على سبیل المثال، في متصفح اإلنترنت. وفي الحقیقة، وال یمكن ألحد أن 

 یتذكر ذلك. 

في أفریقیا. منذ  DNSینصب اھتمامي الرئیسي في ھذا الموضوع بالحدیث عن قطاع 

من حیث إدخال اإلنترنت، ھیمنت الوالیات المتحدة، والتي ال تزال تھیمن على السوق 

المقیمین في الوالیات  ICANNالتسجیالت النطاق. یقدم أمناء السجل المعتمدین لدى 

. IANA ICANNالبیانات ألكثر من نصف عدد المسجلین في العالم، وفًقا لتقریر 

منصب  GoDaddyیمكنك التوصل إلى تقریر [غیر مسموع] في المصادر. ویحتل 

 في العالم. 

غیر مرئي في فسیفساء أمناء السجل العالمیین. في الواقع،  یعتبر جزء اللغز األفریقي

آالف وقد كانت أفریقیا العنصر في كل تلك  4 -على سبیل المثال  -لقد التقطت 

أمین سجل فقط. وتضم  20أقل من  -على مستوى القارة  -الصور. تضم أفریقیا 

. أفریقیا، على مستوى . ال یمكننا حتى المقارنة بینھما1600الوالیات المتحدة أكثر من 

 القارة، نعم. 
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من الناحیة الجغرافیة والسیاسیة.  -اقتصادًیا  -إن صناعة أمین السجل تعتبر مربحة 

ترتبط [غیر مسموع] بطبیعتھا إلى الوعي بالتكنولوجیا وتوافرھا، ولذلك تحتل أفریقیا 

. وھي ترجع غالًبا إلى األسباب المذكورة أعاله، DNSالمركز األخیر في سلم صناعة 

والتي تتمثل في عدم وجود الوعي وإتاحة االتصال باإلنترنت وثقافة اإلنترنت. 

وللتطرق إلى ھذه المسألة، فإننا بحاجة إلى رفع مستوى الوعي بشأن أساسیات 

ن . أعني، مICTاإلنترنت والحوكمة من خالل وسائل اإلعالم وغیرھا من وسائل 

خالل الرادیو، ومن خالل التلفزیون، ومن خالل التعلیم، والجامعات، من خالل ورش 

 العمل، أي شيء یمكنكم القیام بھ. 

إننا بحاجة، أیًضا، إلى المزید من تطبیقات بدء التشغیل. فتونس، على سبیل المثال، 

ید من تحتوي على محور دولي. وإذا كان لدینا المزید من الشركات الناشئة، والمز

واإلنترنت،  IT، فسیكون لدینا اھتماًما أكثر بمجال ITالشركات الناشئة في مجال 

ھنا في أفریقیا. إننا بحاجة أیًضا  ITوسیكون لدینا المزید من الثقافات التي تركز على 

والتكنولوجیا الراقیة. وإننا بحاجة أیًضا  ITإلى المزید من استثمار [غیر مسموع] في 

غیر الحكومیة الدولیة والتعاون والخدمات االستشاریة. أنني أنظر إلیكم، إلى المنظمات 

ICANN . 

یعرف الجمیع ھنا في ھذه القاعة، و[غیر مسموع] في القاعات األخرى الحقیقة بشأن 

نشأنا في أفریقیا. وسوف نعود إلى أفریقیا.  -المستقبل في أفریقیا. ونحن، كعقالء 

ة أیًضا في اعتماد واختبار السیاسات الجدیدة، والتي سوف ولذلك، تبدأ القیادات األفارق

تمكننا من الغوص في عصر المعلومات. على سبیل المثال، مشاریع خادم ملف الجذر، 

، وقد شاھدت أمس مشروع آخر وھو AFRINIC، وعن طریق AFRSCPو

DNSEC  [غیر مسموع] تقودھا مجموعة مصریة. یقدمون ورش عمل في منطقة

. ھذه خطوة أولى. سوف یربط ازدھار صناعة اسم النطاق في DNS بشأن صناعة

 أفریقیا قارة أفریقیا بالعالم. 

ویجب أن یبدأ الشيء الكبیر الذي یتمثل في ربط أفریقیا من أفریقیا. ویجب أن یبدأ بھذا 

الربط من أفریقیا، ولیس العكس. اذا كانت لدینا المزید من النطاقات األفریقیة، فسیكون 

ا المزید من مستخدمي اإلنترنت في أفریقیا. ولد اإلنترنت حًرا. وعلینا أن ندعھ لدین
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حًرا. إننا نعرف ھذه لحقیقة نوًعا ما، ولكننا ننسى معناھا، وننسى آثارھا، لذلك علینا أن 

 نذكر أنفسنا بھا. 

ى عندما اكتشف أجدادنا النار، كان بمثابة اختراع البشریة من أجل اإلنسانیة. إنني أر

اإلنترنت مثل ابتكار النار. ویجب أن تكون أفریقیا القارة األولى التي تؤمن من صمیم 

عالم واحد/مبدأ إنترنت واحد. ویجب بذل جھود إضافیة في  - ICANNقبلھا بشعار 

كل ھذا إلعادة الحریة إلى االنترنت، إنني أتحدث عن الحریة الحقیقیة ھنا، ال حریة 

وانتقال اإلشراف [غیر مسموع]، وكذلك، على  IANA، وNTIAالمؤسسات. وتعتبر 

سبیل المثال، مشروع لوون من شركة جوجل، الخطوة األولى، ولكننا بحاجة إلى 

المزید. إننا بحاجة الى مزید من المشاركة من السكان المحلیین والمشغلین الخارجیین. 

 رید إلكتروني.شكراً لكم على اھتمامكم. لألسف، لیس لدي بطاقات عمل، ولكن لدي ب

 

حسًنا، التالي لدینا غلوریا كیمبابازي من أوغندا. تذكري، قدمي نفسك وتحدثي ببطء من  سیدة غیر معروفة: 

 أجل المترجمین. 

 

طاب مساءكم جمیعا. اسمي غلوریا كیمبابازي من أوغندا. أعمل محامیة، ولكنني أنا  غلوریا كیمبابازي:

أدرس أیًضا دورة في مھنة المحاماة، لذلك سوف أنضم إلى النقابة ھذا العام. سوف 

یركز عرضي التقدیمي على أوغندا ووضع سیاسات اإلنترنت. وسوف یكون ھناك 

أضع الھیكل، نوًعا من دعوة لكم لترو تلمیح بشأن حوكمة اإلنترنت. في األساس، س

 أوغندا في منظور اإلنترنت ھذا. 

، التي ICTویكون ھیكل حوكمة اإلنترنت على مستوى الوزارة، لذلك لدینا وز ارة 

كونت ھیئتین. أحدھما جمعیة تكنولوجیا المعلومات الوطنیة في أوغندا، والتي تدیر 

مسؤولة عن التأكد من إنشاء برامج  شبكة اإلنترنت نیابة عن حكوماتھا. لذلك فھي

 الحكومة اإللكترونیة. 
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لجنة االتصاالت من أوغندا، وھو مسؤول عن جمیع  -في القطاع الخاص  -ثم لدینا 

االتصاالت السلكیة والالسلكیة، واإلنترنت، والبث ووسائل اإلعالم فیما یتعلق بالقطاع 

 الخاص. 

ثة تشریعات ترتبط مباشرة باإلنترنت، وھي وفیما یتعلق باإلطار القانوني، لدینا ثال

تتمثل في قانون إساءة استخدام الكمبیوتر، وعمل المعامالت اإللكترونیة، وقانون 

، مما یعني أنھ مر 2011التوقیعات االلكترونیة. فإذا الحظتم، كل ھذه القوانین من عام 

إلنترنت في حوالي أربع سنوات، وھذا یمكن أن ینشأ بالفعل صورة عن مدى شباب ا

 أوغندا. 

وحالًیا، فإن مشروع زیادة الوصول إلى اإلنترنت [غیر مسموع] من حوالي 

كیلومتر. ولكن حتى اآلن، أنجزنا مرحلتین أو ثالثة، وقد انتھینا من المرحلة  2500

كیلو متر من الكابالت الموضوعة. إننا نأمل إلى خوض  1500الثانیة. لذا لدینا حوالي 

ة ونتأكد من وجود اتصال في جمیع أنحاء البالد. وبفضل ھذا الكابل، لدینا المرحلة الثالث

مقر قیادة بالمنطقة. وال یزال ذلك على مستوى  22وزارة ودائرة متصلة، وحوالي  27

 البنیة التحتیة الحكومیة، والحكومة اإللكترونیة. 

رت نسبة ان تشار اإلنترنت في وفیما یتعلق بالقطاع الخاص أو التخطیط العام، فقد قُدَّ

وكان الھدف  ITUمن قبل  %11.5بحثین مختلفین بحیث تكون نسبة اإلحصائیات 

، لذلك ال زلنا دون الھدف الموضوع للبلدان منخفضة النمو مثل أوغندا. %15بنسبة 

، والذي یحدد التغلغل بنسبة 133، فإننا نحتل المرتبة رقم ISOCووفًقا لتقییم 

 في البلدان منخفضة النمو.  %22مستوى ، وھو ال یزال دون 16.2%

ومن ھذا المنطلق، لدینا العدید من المخاوف التي سلطنا الضوء علیھا. وفیما یتعلق 

بالحوكمة اإللكترونیة، كان لدینا العدید من البرامج التي تقوم بجمع البیانات. على سبیل 

حق لكل شخص یبلغ المثال، كان لدینا مقدمة عن بطاقات الھویة الوطنیة، والتي تست

سنة. ولكن لیس لدینا حمایة البیانات ومشروع قانون الخصوصیة. فھو ال  18حوالي 

تزال في مرحلة النظر إلیھ في البرلمان، ولم یصدر بعد، وال نقوم سوى بالقلیل 

إلصداره، وھذا یعني أنھ إذا بحثنا في اإلنترنت وعن ھذا النوع من المشاكل، فسوف 
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ي أنھ یمكنك جمع معلومات عن المواطنین، ولكن ال توجد آلیة نجد مشكلة تتمثل ف

 حمایة لھذا النوع من البیانات. 

ألنھا في ید شركة خاصة،  ug ccTLD.وبعد ذلك، ھناك أیًضا صراع حول إدارة 

والحكومة غیر مھتمة بإدارتھا. وھذا ال یزال قید النقاش. ولدینا أیًضا مشاكل تتعلق 

بخصوصیة أمان إنترنت تكنولوجیا المعلومات لحمایة البیانات، والتي یتم التركیز علیھا 

 بموجب مشروع القانون، وھو ما تم شرحھ. ولدینا أیًضا صراع مع المدارس وغیرھا

من القطاع الخاص والمصلحة العامة. فیما یتعلق بحقیقة إدارة كیف یمكن استخدام 

اإلنترنت في التوزیع إلى قسمین، الحكومة والقطاع الخاص. سوف نجد أن مصالحھم 

 متضاربة، وتقویض بعض المصالح. 

 ولقد أصدرنا بعد ذلك الئحة اتصاالت التقاطع، والتي تعتبر أمر خطیر. وألنھ إذا كان

لدیك ھذه الالئحة ولكن لیس لدیك ما یتعلق بحمایة البیانات ومشروع قانون 

الخصوصیة، فھذا یعني أنھ یمكنك اعتراض االتصاالت بأي شكل من األشكال، ولكن 

بعد ذلك ال توجد حمایة للمواطنین، والتي مشكلة كبیرة للغایة. وبطبیعة الحال، إننا 

ألمن وحقوق اإلنسان والمساواة بین الجنسین نتطلع أیًضا إلى تحقیق التوازن بین ا

والحریات األساسیة األخرى مثل حریة التعبیر وحریة الكالم. ألنھ إذا كان  ICTو

الدستور ینص على أنھ ینبغي أن تكون ھناك حریة تعبیر وحریة كالم، فینبغي أن یكون 

 لدیك تشریعي یسمح للحكومة باالعتراض، وھذا في حد ذاتھ یمثل مشكلة. 

لذلك تعتبر المثل العلیا التي نریدھا في أوغندا في مشاركة البنیة التحتیة لتحسین [غیر 

مسموع] تكالیف الربط، ألنھا ال تزال باھظة الثمن. إذا كان االختراق، كما قلنا، 

، فسوف تظل النسبة منخفضة للغایة. وحتى اآلن تعتبر باھظة الثمن نظًرا 16.2 بقیمة

مشكلة تتمثل في القدرة على تحمل تكالیف اإلنترنت، ونحن نأمل  لقلتھا. وھناك أیًضا

 في زیادة ذلك. وھذا یعتبر أحد التحدیات. 

ھذه الخریطة تظھر الجزء األخضر فقط الذي یعتبر الجزء الذي ننتظره، والتي من 

شأنھا أن تكون المرحلة الثالثة من وضع الكابل للتأكد من أن البلد ككل متصلة. لذلك، 
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ذكرنا، لدینا األزرق یعكس طبقة الكابل كما ھي. وھذه نھایة عرضي التقدیمي. كما 

 شكًرا جزیالً لكم. 

 

 شكًرا لك، غلوریا. إننا في طریقنا للعودة. وصل إفرایم. لدینا إفرایم ممثل كینیا.  سیدة غیر معروفة: 

 

مرحًبا بكم جمیًعا. عذًرا ألني وصلت في متأخر قادما من اجتماع آخر. ھذا بحثي. لقد  إفرایم كینیانیتو:

، والذي كان موضوع نقاش في ICANNحضرني ھذا الموضوع من حضور اجتماع 

[غیر مسموع] نقاًشا  ICANN. كانت 2013في بوینس آیرس لعام  ICANNاجتماع 

ونطاق [غیر مسموع]. حاولت أن انتقد  y. كبیًرا للغایة التي وضعت على عقدت حول

وانظر ما إذا كان ھذا السیناریو قد یحدث أم ال، ومدى تأثیره غالًبا في القارة األفریقیة 

والملكیة الفكریة للمزارعین، والمجتمعات المحلیة والمعارف التقلیدیة. سوف أنتقل إلى 

 ھناك. 

. ال UDLPاالستناد إلى  GIs، فال یمكن لـ UDLPمن سیاسة  4Aونتیجة للفقرة 

. ھذه تعتبر GIsیمكنك أبًدا رفع دعوى على [غیر مسموع] وخصوًصا حین یتعلق بـ 

المشكلة األولى مع تلك السلسلتین، في مثل ھذا النوع من السیناریو. یبدوا أن ھذا 

البحث یمثل مشكلة حقیقیة، وقد حاولت تقدیم توصیات، بشأن ما قد یحدث في كینیا 

لدینا النبیذ الجید للغایة، ونبیذنا  رى، في أفریقیا على سبیل المثال،ت . ألنكESCو

 الخاص، والنبیذ التقلیدي، والحمایة لھذا النوع من الصناعة. 

وقد حاولت النظر إلى األسئلة الثالث اآلتیة. ما مدى ارتباط أسماء النطاقات بالبیانات 

[غیر  ESCفي كینیا وغیرھم من دول  الجغرافیة. ما ھي التدابیر المتاحة حالًیا للمالك

، وما مدى جودة مشروعھم تجاه التعدي على أسماء النطاقات. ثم GIsمسموع] من 

 كیف یمكن تحسین األطر القانونیة واإلجرائیة الحالیة. 

یعتبر ھذا العرض التقدیمي قانوني للغایة. فھو لیس فنًیا ألنني محام. وتعتبر خلفیتي 

مایة [غیر مسموع] األساسیة [غیر مسموع] من المؤشرات قانونیة. لذا تعتبر ح
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أنا أعتمد على نظریة الحق الطبیعي، حیث یقول جون لوك لكل فرد حق  -الجغرافیة 

في التملك الملموس وكذلك في الملكیة الفكریة. ھذه تعتبر النظریة األساسیة التي تتمثل 

 في حمایة الملكیة الفكریة. 

یل الثانوي وبحوث [غیر مسموع]. وبعد ذلك جري عدد قلیل یتطرق ھذا البحث إلى تحل

. وكانت ICANNخالل أحداث  ICANNمن المقابالت مع بعض جھات االتصال في 

النتائج وصدور نھج لحمایة المؤشرات الجغرافیة، ولیست أسماء النطاقات، وإنما 

وكینیا، وأفریقیا كلھا إشكالیة بسیطة بسبب عدد  ESCالمؤشرات الجغرافیة. ھناك في 

الجھات الضئیل للغایة التي وضعت وأحكام صریحة لحمایة المؤشرات الجغرافیة. 

 وھذا أول ما أشرت إلیھ. 

ثانًیا، إنھا [غیر مسموع] لحمایة المؤشرات الجغرافیة في إطار ھذا [غیر مسموع] 

على سبیل المثال، إذا أردت  -د الحمایة بسبب األطر القانونیة الحالیة. وعلى كل فر

حمایة [غیر مسموع] ھذا النبیذ الوطني في كینیا، فإنھ یتعین عليَّ الذھاب إلى كل جھة 

معنیة بالملكیة الفكریة في جمیع [غیر مسموع] الدول لحمایتھا. ولذا فسوف أتصدى 

 لھذا األمر. 

عمل [غیر مسموع] نظام توزیع واألمر اآلخر الذي تطرقت إلیھ في الدراسة الشاملة ل

اسم النطاق. لقد بحثت في الصراع [غیر مسموع]. في حالة وجود صراع، فما ھي 

سبل التعویض المتاحة؟ تتمثل السبل المختلفة لھذا [غیر مسموع] في المركز الدولي 

). ومنظمة الملكیة الفكریة [غیر مسموع]، والمركز الدولي SCDRلحل الخالفات (

 أخرى.  ADR، من بین أسالیب ICC، وقاعة التجارة الدولیة، [غیر مسموع]

من خالل مركز تحلیل اسم نطاق النزاع [غیر مسموع]، ومنتدى  UDRPوُتنفذ 

، یتاح UDRPالتحكیم الوطني، و[غیر مسموع]، كما ذكرت من قبل. وبموجب 

 اإلعفاء [غیر مسموع] ونقل اسم النطاق إلى طرف ثالث.

ربًحا مالًیا. وقد ال یجدي ھذا اإلعفاء مع كل سیناریو، وفي ھذه یعتبر النبیذ سلعة م

الملف، سوف تقرأ المزید عن ذلك، حیث قال [غیر مسموع] لم یكن لدیھم والیة قضائیة 
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لمثل ھذه القضایا. إذا كان ذلك یؤثر على اللجان األفریقیة، فسیكون قد تم في غیر 

 صالحھا. 

بلدان، ولكنني لیس لدي ما یكفي من الوقت للتطرق لقد بحث في قوانین محددة من كل ال

إلیھا جمیًعا، ولكن في دراسات الحالة ھذه تجد أنھم یحاولون توفیر حمایة، ولكن لیست 

ھناك آلیات كافیة. ھناك اعتراضات على الحقوق القانونیة، وھناك [غیر مسموع] 

لمصلحة اعتراضات على التشویش، واعتراضات على المجتمع، واعتراض على ا

. فھي ICANNالعامة المحدودة، كل ذلك على ھذا النوع من اللوائح بموجب إجراءات 

 ال تعمل بشكل جید للغایة مع المؤشرات الجغرافیة. 

. لقد وصلنا إلى الصفحة األخیرة. وفي الختام، UDRPثم إنني على وشك االنتھاء من 

ألن ھناك الكثیر من العمل الذي أنھ لمن الجید أن تم إبطاء عملیة النبیذ [غیر مسموع] 

یجب القیام بھ قبل أن یتم وضع أسماء النطاقات ھذه إلى المجتمع، وبخاصة على 

الصعید الوطني وعلى االتحاد األفریقي، وعلى المستوى دون اإلقلیمي. شكًرا جزیالً 

 لكم. 

 

 شكًرا لك، إفرایم. التالي، لدینا حذیفة البستانجي من األردن.  سیدة غیر معروفة: 

 

أرحب بكم جمیًعا. أنا من حذیفة البستانجي من األردن، خبیر الملكیة الفكریة. أود  حذیفة البستانجي:

التحدث عن موضوع یمس كل واحد منكم، أال وھو حمایة اسم النطاق. في الواقع، لیس 

ء النطاقات. فقد تم إنشاء أسماء النطاقات في الواقع ھناك أنظمة دولیة تحمي أسما

للتواصل مع اآلخرین [غیر مسموع] على االنترنت. إال أن أسماء النطاقات تحملت 

مسؤولیة [غیر مسموع] سوف تستخدم بعض وسائل التواصل مع المستھلكین وتستثمر 

تعزیز قدرتھا على قدًرا كبیًرا من الوقت والجھد والموارد في [غیر مسموع] التالیة و

 جذب المستھلك. 
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والسؤال ھو لماذا نكون بحاجة معاھدة دولیة أو تنظیم الدولي بشأن أسماء النطاقات 

والحمایة؟ ویتمثل الجواب في أن القواعد المحلیة أو القواعد الوطنیة ال تحمي أسماء 

محمیة من النطاقات على وجھ التحدید. إذ یمكن ألسماء النطاقات في الواقع أن تكون 

 خالل القوانین الدولیة التي وضعھا [غیر مسموع] و [غیر مسموع]. 

فعالمة الترابط في حد ذاتھا لیست اسم نطاق. قد یشكل اسم النطاق تقییًما لقانون 

العالمات التجاریة. ولكن أسماء النطاقات [غیر مسموع] والعالمة التجاریة تعتبر شیًئا 

 ICANNغیر مسموع]. ولكن في الواقع، ال توفر آخر. تعتبر العالمة التجاریة [

 والمحكمة الدولیة وبعض المحاكم طبیعة قانونیة ألسماء النطاقات. 

أسماء النطاقات والمسؤولیة المدنیة. ربما تشكل أسماء النطاقات إجراء [غیر مسموع]، 

وقد تكون محمیة بالقانون المدني. ال یمكن لھذا القانون أن یحمي جمیع أسماء 

لنطاقات، ألنھ من الصعب للغایة إثبات مسؤولیتھ المدنیة، والذي یتكون من [غیر ا

مسموع]، والضرر و[غیر مسموع] بین [غیر مسموع]. وفي حالة إثبات أي اعتداء 

بسبب تسجیل أسماء النطاقات، فیتعین على [غیر مسموع] إثبات ثالثة عناصر، ومن 

 الصعب للغایة إثبات ھذا العنصر. 

على قرار دولي بشأن التسجیل التعسفي ألسماء  ICANNلماذا [غیر مسموع] نصت 

النطاقات؟ تعتبر ھذه القرارات قرارات بدیلة من أجل [غیر مسموع] اسم النطاق [غیر 

مسموع]، الذي یعتبر تحكیًما. والمطالبة التحكیم، وعلى المدعي أن یثبت ثالثة عناصر 

مدعى علیھ إلى المدعي. ھذه العناصر ھي أن تثبت أن إللغاء أو نقل اسم النطاق من ال

اسم النطاق مشابًھا بطریقة مربكة لعالمة تجاریة، وأن اسم النطاق مسجل بسوء نیة، 

 ولیس ھناك مصلحة مشروعة في تسجیل اسم النطاق. 

وفي الواقع، تعاني ھذه القواعد من الكثیر من أوجھ القصور. ولم تقدم تلك القواعد 

اء نطاقات [غیر مسموع] لعملیة األقران. إذا أصدرت اللجان قرارھا بشأن توزیع أسم

نقل أو إلغاء أسماء النطاقات، فإنھ یمكن للطرف الخاسر الطعن في ھذا القرار أمام 

المحاكم الوطنیة. في ھذه الحالة، فإن القوانین الوطنیة لدیھا قواعد تتعارض مع قواعد 

EDRP . 
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دینا قرارین، أال وھما من لجنة [غیر مسموع] والمحاكم في ھذه الحالة، قد تكون ل

الوطنیة. ھذه القرارات المتعلقة باسم نطاق وحید. وفي ھذه الحالة، لن یلتزم أمناء 

السجل بتقدیم حكم المحكمة الوطنیة، ألنھ من الناحیة الفنیة علیھم أن یتبعوا قرارات 

 . ICANN[غیر مسموع]، [غیر مسموع] مع 

[غیر مسموع] إلزامیة. إذا حدث [غیر مسموع]،  UDRPلم تقدم قواعد في الواقع، 

بسبب [غیر مسموع] فیمكن أن یكون ذلك شریطة أن یتم نقل اسم النطاق. ولھذه 

بتقدیم معاھدة دولیة بشأن التسجیل  ICANNاألسباب، أوصي بأن [غیر مسموع] و

لق باسم النطاق. وشكًرا التعسفي ألسماء النطاقات إلعالم األنظمة الوطنیة فیما یتع

 للجمیع. ھذه ھي بیانات االتصال الخاصة بي. 

 

 شكًرا لك، حذیفة. التالي لدینا احتشام خالد من باكستان  سیدة غیر معروفة: 

 

حسًنا، مرحًبا بكم جمیًعا. أنا احتشام خالد من باكستان وسوف یكون موضوع عرضي  احتشام خالد:

ذاھبون؟ كما عرفت أن الكثیر من الجالسین ھنا غیر ، إلى نحن 5Gالتقدیمي حول 

أساًسا، أوالً وقبل كل شيء  5Gتقنیین، ولذا لن أخوض في تفاصیل تقنیة. لذلك فإن 

، نتوقع موجة تالیة من مجتمع البیانات ألن كل شيء 5Gتكنولوجیا [غیر مسموع]. في 

ناك الكثیر من سوف یكون مرتبًطا بشكل رقمي. لذلك، بالنسبة للوقت الراھن، ھ

التحدیات والمتطلبات التي تعتبر [غیر مسموع]. لذلك ال یتحقق ذلك قریبا، على األقل 

 ، أو حتى بعد ذلك. 2020حتى عام 

لذلك ھناك العدید من التكنولوجیات الرئیسیة والجھات الداعمة والمبدعین، والتي یجرى 

ورد عدد قلیل من ھؤالء ھنا.  الكثیر من األبحاث في ھذا الشأن في جمیع أنحاء العالم.

یجرى الكثیر من األعمال، بشأن [غیر مسموع]. یجرى الكثیر من األعمال فیھ، وفي 

شبكات [غیر مسموع].واتصاالت [غیر مسموع] المحمول. وھذا ھو مجال عملي، 

 حیث یقوم بحثي على خدمات [غیر مسموع] الھاتف المحمول. 



 AR  التقدیمیة NextGenعروض  –مراكش 

 

 70من 23صفحة

 

. وإذا كان بعضكم ال یعرف ھذا NFEناك . ھ5Gبعض التقنیات التي تعمل بنظام 

االختصار، فإنھ یعني في األساس افتراضیة وظائف الشبكة التي نقوم فیھا بعملیاتنا 

على شكل البرنامج. لیس لدینا أجھزة توجیھ. ولكن لدینا برمجیات من شأنھا أن تسیطر 

ي األبحاث. على العملیات. ولدینا أیًضا اتصال تعاوني. إذا أن ھذا جزء من عملي ف

وكمثال على ذلك، یمكنني القول أنھ إذا كنت ترغب في إرسال بعض الملفات، مثل، 

دیبورا، فإن ھناك الكثیرین بیننا، یمكن أن تصل بیاناتي عن طریق العدید من القفزات. 

مثالً، إلى ھذا الشخص، إلى [غیر مسموع]، إلى [غیر مسموع]، إلى دیبورا. وھذه 

 تي أضعھا. تعتبر الخوارزمیة ال

، 4G، و3Gو 2Gثم إن لدینا تنظیم شبكة مؤتمت ألننا ننطلق من التكنولوجیا القدیمة 

، لذلك نحن في طریقنا إلى الخالیا الصغیرة. ثم یكون علینا العودة 5Gواألن إلى 

 . 5Gبمرونة لنتولى مسؤولیة سرعات نقل البیانات من شبكات 

ھذا، في المتوسط، إذا كنت تحصل على  وللوصول إلى یتطلع إلیھ، یصور شكل بسیطة

، فإننا 4Gھذه السرعة الكبیرة، إذا كنت تحصل على ھذه السرعة الكبیرة في شبكة 

، ھذا 5G. في المقابل، ما المقصود بشبكة 4G LTEأعتقد أن معظمكم قد استخدم 

. وھناك 1080Pأحدھا. یمكنك أن تتخیل أنھ في بضع ثوان، یمكنك تحمیل فیدیو 

 من العمل الالزم لقراءة ھذا.  الكثیر

وعالوة على ذلك، ھناك تحلیل زمن الوصول لتحقیق فھم أفضل. كمثال على ذلك، في 

تقریًبا. یمكننا أخذ مثاالً على الحزمة.  4G، تنطوي على جمیع استخدام ھذه 4Gشبكة 

تستغرق ھذه البیانات الكثیر من الوقت بعد طلبنا إیاھا، فھي تستغرق ھذا المقدار الكبیر 

من الوقت حتى تصل إلینا. فھي تستغرق الكثیر من الوقت، إذ یستغرق أكثر من الحد 

، وھل تصل سرتھا ھذه 5Gاألدنى المقدر بعشرة میلي ثانیة. ما ھو المقصود بشبكة 

 إلى أقل من میلي ثانیة. لذلك سوف تكون شبكة سریعة للغایة بالفعل. 

لذلك ھذا یعتبر الجدول الزمني األساسي الذي یتم العمل بھ كان في جمیع أنحاء العالم، 

واالتحاد األوروبي بعض المشاریع في  ITU. لقد بدأ 5Gفي [غیر مسموع] من شبكة 

برى التي الذین یجرون أبحاث نشطة في جمیع أنحاء العالم، ، واالسماء الك2012عام 
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والتي تشمل سامسونج، ونوكیا وسیمنز وھواوي، وإریكسون، وبعض غیرھا من 

الشركات العمالقة. ھناك الكثیر من الجامعات، حیث تجرى أبحاث نشطة باستمرار في 

یابان وكوریا والتي تضم أساًسا في الغالب الوالیات المتحدة، وال 5Gمجال شبكة 

. وقد تم بالفعل تحقیق 4Gوالصین. وھناك بعض التجارب، كما أن ھناك مقارنة مع 

لتحقیق بعض النتائج الجیدة.  2020، ونحن ننتظر حتى عام %30كفاءة أعلى بنسبة 

 ویجرى الكثیر من األبحاث. 

وھناك بعض معلمات تصنیف األداء في ھذا الصدد، والتي نتطلع من منطلق شبكة 

5G [غیر مسموع] السعة. إننا نتوقع ربحیة تصل 2020. ھذا [غیر مسموع] لعام .

لو تبنینا زمن وصول وقد ذكرت بالفعل أقل من میلي ثانیة واحدة.  10،000xإلى 

 یجب أن تكون التكلفة منخفض للغایة، وینبغي لألنظمة أن تكون موثوقة للغایة. 

ت التي تتزاید باستمرار، ألن الجمیع سوف ھناك الكثیر من التحدیات بسبب كمیة البیانا

جیجابایت،  20جیجابایت، و 5یتبادلون الملفات فیما بینھم بحجم، دعنا نقول، 

جیجابایت، لذلك فھذا حجم كبیر للغایة. لذلك أننا ننوي أن یكون كل جھاز متصل  50و

وھذا باألنترنت بوصلة واي فاي. ھناك الكثیر من حاالت االستخدام الخاصة بذلك، 

 یعتبر الجھاز المتصل بجھاز االتصاالت، الذي یعتبر [غیر مسموع]. 

حیث توجد التطبیقات التي  5Gوحینھا یكون لدینا الكثیر من حاالت االستخدام لشبكة 

. لدینا إمكانیة وصول واسعة النطاق. وإننا عازمون 5Gیمكن أن تجعلنا نستفید من 

لیة السرعة والخدمات الصحیة، وشبكات على تطبیق فیدیو الخصوصیة والرافعات عا

استشعار الكوارث الطبیعیة. یمكنك الرجوع إلى العرض الذي قدمتھ في وقت الحق 

 لھذا الغرض. 

). ھناك ثالثة أنواع MIMUوھو ما یعرف باسم اإلدخال المتعدد واإلخراج المتعدد (

لھذا النظام، یمكننا إجراء مناقشة إذا رغب أًیا منكم في ذلك، لذلك أشكركم على ھذا 

 الوقت. 
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 شكًرا لك، احتشام. التالي لدینا جواد تنفیر من باكستان  سیدة غیر معروفة: 

 

المصدر [غیر مسموع].  IPأنا جواد تنفیر من باكستان یدور موضوعي حوال عنوان  جواد تنفیر:

دائًما ما یكون االنترنت [غیر مسموع] بالعدید من التھدیدات األمنیة استناًدا إلى عنوان 

بروتوكول اإلنترنت. ویعني عنوان بروتوكول اإلنترنت انتحال الجانب الذي یمكن من 

 االنتحال و[غیر مسموع] لعنوان بروتوكول اإلنترنت ال یفحص مصدر من العنوان. 

لتعامل مع ھجمات انتحال [غیر مسموع] على شبكة أرضیة، فإن الدلیل الرئیسي ول

الذي لدینا ھو عنوان بروتوكول اإلنترنت للمھاجم. في المواد المطبوعة، یكون عدد 

[غیر مسموع] متاًحا على الشبكة. إنني أصنف األمر في أربع فئات رئیسیة، تماًما مثل 

الواحدة [غیر مسموع] والقائمة على البروتوكول، القائمة على تقنیة عالمة الحزمة 

 وھناك بعض [غیر مسموع] العاملین على عناوین المصدر. 

في التقنیات القائمة على التشفیر، یتم أنشاء عناوین بروتوكول اإلنترنت باستخدام 

خوارزمیات التجزئة والتحقق ذات الطبقتین. وتتمثل األولى منھا من طبقات النظام 

والتالیة من طبقة الشبكة الفرعیة. والتالیة ھي مخططات السوق المستھدفة. المستقل 

ففي مخططات السوق المستھدفة، یوجد عدد من البتات الموسومة بعنوان بروتوكول 

 اإلنترنت [غیر مسموع]. یمكننا توسیمھا باستخدام أجھزة توجیھ [غیر مسموع]. 

لمدخل والھویة [غیر مسموع] سوف تجد ھنا عدد من مخططات سوق الحزمة، مثل ا

وتقنیة التسمیة المضافة، وتقنیة النطاق [غیر مسموع] الداخلي والتقنیات القائمة على 

 التوقیع. تعتمد ھذه التقنیات جمیعھا فقط على تقنیات حزمة التسمیة 

ومن ھنا سوف ننطلق إلى التقنیات القائمة على بروتوكول، التقنیة القائمة البروتوكول 

عن عدد من البروتوكوالت التي تعمل على مصدر التحقق [غیر مسموع]، [غیر عبارة 

 مسموع] لعدد من بروتوكوالت [غیر مسموع]. 

وفیما یلي المثال األخیر على [غیر مسموع]. وھذا یعتبر أیًضا بروتوكول [غیر 

مسموع]. كما وضع [غیر مسموع] أیًضا جدول ملزم على جھاز التوجیھ، والذي 
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غرض [غیر مسموع] الحزمة. وسوف نعمل مع [غیر مسموع] فتح باب ُیستخدم ل

المناقشة. تعتبر المناقشة البروتوكول الخاص بإعادة المعلمة لحمایة و[غیر مسموع] 

 الحزم. 

ھناك نوعان من الھیئات المعیاریة التي تعمل على التحقق من صحة عنوان المصدر. 

المصدر، وكان لدیھا تجارب واسعة  أولھا یتمثل في تحسین التحقق من صحة عنوان

في الصین. ما [غیر مسموع] یفعلون ھو وضع جدول ملزم لكل [غیر مسموع]. إننا 

 نعتمد على قواعدنا بشأن [غیر مسموع] الحزم. 

ویتمثل التالي في [غیر مسموع] إشارات البحث المفتوحة. وفیما یخص اتصاالت [غیر 

، وعلى أساس كشف [غیر مسموع] لبیانات مسموع]، فإنھم یقومون بإدارة ما یحدث

 الھجمات، وتخفیف التقنیات. 

فیما یلي التقنیات الموجودة، مثل قائمة الوصول التي توجد على مستوى الشبكة، ولیس 

على مستوى المضیف. وتتمثل التالیة في [غیر مسموع] العكسي. فھي بمثابة عدًدا من 

عدم التشابھ [غیر مسموع]. في  المشكالت مثل حزم [غیر مسموع] بموجب نظام

تقنیات [غیر مسموع]، یدیر [غیر مسموع] التخزین الرئیسي، وتتمثل اإلدارة في 

 الحمولة الھائلة ألجھزة التوجیھ الخاصة بنا. 

في [غیر مسموع]، ھناك عدًدا من نقاط الضعف مثل ھجمة التصنت عبر اإلنترنت. 

لعملیة، سوف یكون لدینا [غیر مسموع] وبالنسبة لعملیة التطفل، أوالً عند تنضج ا

للجدول الملزم، وفي الوقت [غیر مسموع] صرف ارتباط الجدول الملزم، وعنوان 

 األمن طریقة التخصیص، بین [غیر مسموع] األجھزة، وھلم جرا.

وعلى كل حال، لقد قمت بتحلیل نقدي للحل والتوصل إلى مجموعة من أفضل الحلول 

لمشكالت القائمة على كل السیناریوھات. إلیكم المراجع. للعمل على نقاط الضعف وا

 شكًرا. 

 

 شكًرا لك، جواد. التالي، لدینا جو كیلونزو ممثل كینیا.  سیدة غیر معروفة: 
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سیداتي وسادتي، مساء الخیر. اسمي جو كیلونزو. لقد جئت من كینیا. إنني أعمل بمھنة  جوزیفات كیلونزو:

ة بشأن حقوق اإلنسان والقانون الدستوري. وھذا ھو المحاماة. وإنني متحمس للغای

السبب في أن عرضي التقدیمي حول ھذا الموضوع على شبكة االنترنت وحقوق 

، ICANNاإلنسان. قد تسأل نفسك لماذا أقدم في عرضي ھذا الموضوع في اجتماع 

، وقد كانت GACولكن لھذا [غیر مسموع] كونھ [غیر مسموع] وحضرت اجتماعات 

 ھذه المسألة المحور األساسي الجتماعات التي عقدت ھنا. 

یتم أساًسا تعریق حقوق اإلنسان باعتبارھا االستحقاقات التي تعتبر [غیر مسموع] آلخر 

عن طریق [غیر مسموع] لكونھ بشًرا. ووفًقا إلعالن االستقالل األمریكي، فإننا نؤمن 

لقوا متساوین، وأن تكون [غیر مسموع] من قبل ببدیھیة ھذه الحقائق، أن كل الناس خُ 

الخالق بحقوٍق معینة غیر قابلة للتصرف، من بین ھذه الحیاة والحریة والسعي لتحقیق 

 السعادة. ولھذا السبب نشكل الحكومات. 

وبناًء على ھذا، أود أن أطرح سؤاالً، ھل االنترنت حًقا من حقوق اإلنسان أم أنھ 

ھناك ثالث مدارس فكریة بشأن ھذا الموضوع. ھناك المدرسة  امتیاز؟ أود أن أقول أن

 -كما طرحھ مسموع] تقریر خاص عن حریة التعبیر  -الفكریة األولى التي تنص على 

أن االنترنت أو الدخول على شبكة االنترنت حق من حقوق اإلنسان. وذھب آخرون إلى 

ن حقوق اإلنسان. وكان ھذا أن االنترنت أو حق الدخول على شبكة االنترنت لیس حًقا م

 السابق، السید فینتون سیرف.  ICANN[غیر مسموع] من قبل رئیس مجلس اإلدارة 

وھناك مدرسة فكریة أخرى ترغب أال تتدخل [غیر مسموع] في ھذا النقاش. بالنسبة 

لھا فھي تقول فقط أن االنترنت یعتبر جزًءا أساسًیا إلنسانیتنا، وعلى ھذا النحو، ینبغي 

 كون محمًیا. أن ی

االنترنت سیف ذو حدین، أو وظیفتھ سیف ذو حدین. ألنھ یعتبر عوامل مساعدة لحقوق 

اإلنسان، وفي الوقت نفسھ، قد یكون وسیلة یتم من خاللھا انتھاك حقوق اإلنسان. 

وباعتباره عوامل مساعدة لحقوق اإلنسان، فإن منتدیات االنترنت تعتبر النسیج قاعدي 

أیًضا، وخاصة حریة التعبیر والحصول على التعلیم والخصوصیة،  للغایة لحق أساسي
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ن  وما إلى ذلك ونظًرا للطبیعة التحویلیة والفریدة من نوعھا لشبكة االنترنت، فھو ُیمكَّ

األفراد من الوصول إلى حقوقھم أو في حریة التعبیر وحریة إبداء الرأي ولكن أیًضا 

 مجموعة أخرى من حقوق اإلنسان. 

منصة یتم من خاللھا انتھاك حقوق اإلنسان. إننا  -كما ذكرنا  -االنترنت أیًضا قد یكون 

أصبحت لدیھا عنصًرا رقمًیا.  -انتھاكات حقوق اإلنسان في العالم المعاصر  -نقر بأن 

على سبیل المثال، ھناك رقابة على الجمھور، وھناك رقابة على المطبوعات، وھناك 

 حكومات مختلفة. رصد أو تتبع للرأي المخالف من 

وأود أن أقتصر على تقیید المحتوى على شبكة االنترنت. أود أن أذكر أن تقیید 

المحتوى، في حد ذاتھ، قد ال یكون غیر دستوري أو قد ال یكون انتھاًكا لحقوقنا. ولكن 

ھناك بعض اآللیات أو التدابیر التي یمكن أن تؤدي إلى انتھاك حقوق اإلنسان. على 

لدینا الحجب التعسفي أو تصفیة المحتوى، حیث قمنا بتخریب المواقع.  سبیل المثال،

لدینا تقنیات التصفیة التي تستبعد الصفحات التي تحتوي على كلمات معینة أو محتوى 

 معین من الظھور. 

ھناك تجریم التعبیر الشرعي. یشكل االستخدام التعسفي للقانون الجنائي لمعاقبة التعبیر 

الشرعي أحد أشكل قبور تقیید الحق. وھذا لن تؤثر فقط على الحق في حریة التعبیر، 

ولكن یؤثر أیًضا على نطاق واسع آخر من الحقوق مثل عدم التعرض للتعذیب والتحرر 

 تى العقاب. من المشاعر المھینة أو ح

والقدرة الوسیطة األخرى [غیر مسموع]. وفي ھذا الصدد، قد یتم وضع قوانین أو 

لوائح معینة بدیلة بحیث تحمل مسؤولیة نشر معلومات معینة على الوسطاء. وعلى ھذا 

النحو، فإنكم تضعون ھؤالء الوسطاء في مكانة حیث یمكنھم إصدار أحكام قیَّمة ال 

ى سبیل المثال، إننا ال نعلم شیًئا عن شفافیة عملیة للحد من ینبغي لھم إصدارھا. عل

 محتوى معین برمتھا. 

ثم نتعرض للھجمات اإللكترونیة. تنتھك الھجمات اإللكترونیة بشكل عام حریة التعبیر. 

 فھي تشكل انتھاكا اللتزام باحترام الحق في حریة إبداء الرأي والتعبیر. 
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لحمایة الحق في الخصوصیة وحمایة البیانات. وأعلم وبعد ذلك تكون حمایة غیر كافیة 

أن ھذا مصدر قلق كبیر بالنسبة لمعظمنا، ألنھ یوجد في الكثیر من الدول، إذ أن ھناك 

قوانین غیر كفؤ أو غیر كافیة لحمایة البیانات، بحیث ُتبین من المسموح لھ بالوصول 

، أو الطریقة التي ینبغي إلى البیانات الشخصیة، أو ما یمكن استخدامھ لمعرفة ذلك

 استخدامھا، وإلى متى یمكن تخزینھا. 

ویعتبر ھذا مصدر قلق كبیر، وخاصة في ھذه الحاالت حیث یتم احتجاز كمیات ضخمة 

من البیانات عن طریق الوسطاء، الذین یتعرضون للضغط في بعض األحیان من قبل 

 الدول لتقدیم معلومات عن مستخدمیھا إلى تلك الدول. 

ُتفرض علینا قیود على االنترنت وحقوق اإلنسان بشكل عام. عموًما، نقول بأن ھذا ثم 

التقیید ھو أحد الحقوق یجوز فرضھا وفًقا للقانون، ویجب أن یكون فقط إلى الحد 

المعقول والمبرر في مجتمع مفتوح ودیمقراطي یقوم على الكرامة والمساواة والحریة. 

األخرى ذات الصلة مثل طبیعة الحق، وكذلك  وكما أن [غیر مسموع] من العوامل

 الغرض الذي من أجلھ یجري التقیید، وخالفھ. 

في الختام، [غیر مسموع] من فینتون سیرف، وھم یقولون أن [غیر مسموع] الشركات 

العاملة في مجال االنترنت تعتبر [غیر مسموع] أي ما یعادل [غیر مسموع] في حیاة 

إنھ یتطور مسرًعا بشكل أسرع، ولذلك یجب دائًما أب شخص عادي. بعبارة أخرى، 

 و[غیر مسموع] التطور في حمایة حقوق اإلنسان والحریات. شكرا جزیالً. 

 

 شكًرا لك، جو. بعد ذلك، معنا جویاس واندیكا من أوغندا.  سیدة غیر معروفة: 

 

یوتر. إنني أتعامل بشكل طاب مساءكم جمیًعا. أنا واندیكا من أوغندا. إنني عالمة كمب جویاس واندیكا:

أساسي مع تطویر المواقع والبرمجیات. یدور موضوعي حول أسماء النطاقات واألمن 

، حیث I-networkعلى شبكة االنترنت. في أوغندا، لدینا منتدى برید إلكتروني یسمى 

یناقش مختلف أصحاب المصلحة من تكنولوجیا المعلومات [غیر مسموع] قضایا 
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تكنولوجیا المعلومات واألفكار المختلفة. وتتمثل إحدى الموضوعات الرئیسیة التي 

نوقشت في أنني دائًما أجيء بالمصادفة، ألن مرة أخرى، یدور ھذا المنتدى حول 

، على سبیل MTNالمواقع الحكومیة المخترقة. والمواقع المؤسسات الكبیرة مثل 

 المثال. 

دة ھدًفا للتھدیدات مع افتراض أن لدیھم [غیر مسموع] لذلك تظل أسماء النطاقات المحد

ذات الصلة للحكومة أم ال. وحتى بعض المواقع غیر الحكومیة التي تستھدف، على 

، تعتبر من بعض أسماء النطاقات الخاصة بالحكومة mtn.co.ugسبیل المثال، 

 والقطاع العام اللذان یتأثران حًقا على مر الزمن. 

ل برید إلكترون تنص على أنھ "لقد تم االستیالء على ھذا النطاق". وال تزال ترد رسائ

"لقد انخفضت ھذه الرسائل لمدة أسبوع". ولھذا السبب كنت قلقة للغایة بشأن أمن أسماء 

النطاقات، وخصوًصا أسماء النطاقات الحكومة. كانت ھناك قصة عن أكثر من 

الشبح اإلسالمي. األن، لم موقع حكومي بأوغندا تم اختراقھا عن طریق فریق  40

یجرم المجتمع اإلسالمي، ألنھ یمكن للقراصنة االختفاء والتنكر. یمكنھ أن یقول، "أنا 

مسلم، أنا من ھذا البلد،" بینما یكون شیًئا آخر. ولكن كان ذلك بمثابة معلومات. تعاني 

. 2015أبریل من عام  6الحكومة االتحادیة من ھجوم قرصنة ضخمة، نشرت یوم 

أًیا كان من یھتم، یعتبر ھذا مصدًرا. ویمكن االطالع على مزید من المعلومات على و

URL . 

الذي تم  gov.in.. [غیر مسموع] wwwومن األمثلة العالمیة خارج أوغندا، لدینا 

عن طریق قراصنة یشتبھ في أنھم  2015سبتمبر  27اختراقھ في وقت متأخر من یوم 

أنني أقول، قد ال یكون شخص من باكستان، ولكن من باكستان. لذلك یشبھ ھذا، وك

یمكن للقراصنة وضع أي شيء، لذلك ال یتم اعتبار ذلك إھانة لشعب باكستان. یعتبر 

 المصدر ھناك. 

بتقدیم مشورة  GACوقد جئت إلیكم حامالً بعض التوصیات. أود أن أقترح بأن تقوم 

 SSL Certificatesم بتثبیت أو إنشاء نھج للتأثیر على المؤسسات الحكومیة لكي تقو

عبارة عن طبقة  SSLعلى كل تلك الحقول المملوكة للحكومة التي تدیرھا الحكومة. 
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. إنھا بمثابة تكنولوجیا ومعیار یحدد ITمقابس آمنة، لألشخاص غیر المتخصصین في 

 وجود ارتباط مشفر بین المتصفح وخادم الویب. 

 SSLو یجب على الشركات أن یكون لدیھا وھناك اقتراح آخر، یتمثل في إنھ ینبغي أ

باعتباره استعالم تدقیق، فقط في حالة كونھا غیر مدرجة. لدینا مشكلة أخرى خاصة 

باألشخاص الذین لدیھم مراكز بیانات تستضیف. وفد فشلو أكثر من مرة في معرفة 

یة. غیر مجان SSLعمالئھا بسبب الحمایة ألنھم یعرفون انھا رسوم إضافیة. إن شھادة 

وإنما ینبغي لك الدفع للحصول علیھا. إنني ال أرید ھذا العمیل عندما أتي، ولكنھ أراد 

مني أن أستضیف موقع من أجلھ، ولست بحاجة إلخباره عن الشھادة. لقد حصلت على 

اسم نطاق لھم، واستضفت مواقع الویب الخاصة بھم. لذلك تعتبر معظم المواقع غیر 

 ة للھجوم. مؤمنة، وبالتالي فإنھا عرض

المختلفة التي وضعت معاییر السیاسة لمؤسساتھا وشركاتھا. وینبغي أن  ICTھیئات 

عبارة عن مفتاح. وھذا یعني، أنھ یمكن  SSL Certificatesتكون إلزامًیا أن یكون 

ترزیم الشھادات اختیارًیا جنًبا إلى جنب مع رسوم االستضافة السنویة. وھذا إن كان 

ینبغي عدم التوضیح بشأن ذلك، ینبغي لھم مجرد حصول شخص  من الممكن، أو ربما

ما على نطاق أن تقوم تلقائًیا تثبیت الشھادة بھ، إدراج الرسوم على المبلغ الذي 

 یحصلون علیھ من ھذا الشخص. 

ومع ذلك، یبقى سؤال واحد. في ھذه المرحلة، لدى بعض المواقع 

SSL Certificates للتھدیدات األمنیة بما في ذلك ، فلماذا ال تزال تتعرض

االختراق، مثل، على سبیل المثال، وأنا متأكد للغایة من أن ھناك مواقع حكومیة یتم 

تكون مثبتة. فھم  ]اخترقھا مراًرا وتكراًرا، ولدیھا ھذه الشھادات أو ربما [غیر مسموع

 . لكونھا (غیر مسموع) من خالل الجلسات المنعقدة DNSSECلدیھم تواقیع أمان 

 DNSSECلماذا یجب استمرار االختراق؟ أعتقد أن ھذا السؤال موجھ إلى مجموعة 

. لذلك، لقد حضرت بعض الجلسات، و(غیر مسموع) وأنا على أمل ألن ICANNلدى 

 لدیھم إجابة شافیة. شكًرا. 
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 شكًرا لك، جویاس. التالي، لدینا جون تیسي من كینیا.  سیدة غیر معروفة: 

 

طاب مساءكم. اسمي جون تیسي أوكال. أنا طالب في كلیة الحقوق في جامعة نیروبي  جون أوكال تیسي:

في كینیا. سوف أتطرق إلى سیاسة تسویة المنازعات المتعلقة بأسماء النطاقات الخاصة 

بنطاقات المستوى األعلى لرمز البلد مستخدًما المثال الذي أمثلھ كینیا، والتي تعتبر 

 ع). تحت كیان العام (غیر مسمو

على درایة بنطاقات المستوى األعلى لرمز البلد، الذي  -حتى اآلن  -أراھن أننا جمیًعا 

یعتبر نطاقات المستوى األعلى لإلنترنت المكون من حرفین المخصص لبلدان معینة. 

قد یكون خاص ببلد ما، دولة ذات سیادة، أو إقلیم یحظى بحكم ذاتي لالستخدام لخدمة 

، tz.، ویستخدم التنزاني ke.، یستخدم المواطن الكیني مجتمعھم. على سبیل المثال

 إننا جمیًعا نعرف ذلك.  za.ویستخدم الجنوب أفریقي 

الذي یمكن تسجیلھ عن طریق  ccTLDالمفتوحة إلى رمز البلد واسم  ccTLDتشیر 

أي شخص، بغض النظر عن البلد الذي یقیم فیھ ذلك الشخص، وھذا ھو الفرق بین 

ccTLD  المفتوح والمغلق. یعتبرccTLD  المغلقة مخصصة للبلدان على وجھ

 الخصوص. 

تعتبر سیاسة تسویة منازعات موحدة، والتي تطرق إلیھا  UDRPولذا فإن سیاسات 

كالً من إفرایم وحذیفة. وھي تشمل إجراء إداري منخفض التكلفة غیر ملزم یساعد على 

. یرجى العلم أن gTLDقات حل بعض النزاعات بین أي أشخاص یملكون نطا

UDRP  صارمة تجاه نطاقاتgTLD  وبالتالي فإنھ یتعین علىccTLD  إحضار

UDRP  .خاصة بھ 

ومن ثم فإن النطاق الذي نستخدمھ في كینیا بموجب مركز شبكة المعلومات في كینیا، 

، بحیث یصبح لدیھم سیاسات تسویة منازعات تشمل جمیع KNICوالذي یسمى 

من الدستور الكیني لدینا تنص  159ومن ثم فإن المادة  ke.مولة في النطاقات المش

حالًیا على القرار البدیل لفض النزاع. إننا نحاول المجيء بأشخاص من خارج عملیة 
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التقاضي، وخارج اإلجراءات القضائیة، ونجعلھم یتبنون قرار بدیل مختلف لفض 

 لتقلیدیة لتسویة النزاع كذلك. النزاع، مثل التفاوض والتحكیم والوساطة واآللیات ا

الخاصة بنا القرار البدیل لفض النزاع، وھي تنص على ذلك  KNICتتبنى سیاسات 

بعبارة أخرى، لتقدیم عملیة لتسویة النزاع، علینا تبنى مبدأ اإلنصاف. یجب أن یتم ذلك 

نھا بسرعة. فالعملیة تعتبر سریعة. وأنھا غیر رسمیة. إنھا غیر معادیة، وھذا یعني أ

لیست مدعي مقابل مدعى علیھ، وھو ما یعني شكوى ضد متھم. ویجب أن یكون ھناك 

 طرف ثالث محاید یصدر بدوره قراًرا في المسألة. 

الملفات األولى للشكوى، ویرسلھا  -كما ھو مبین في السیاسات  -لذلك یعتبر اإلجراء 

لوصول إلیھ وسؤالھ الذي یبت فیھا، ومن ثم یمكنك ا KNICإلى الرئیس التنفیذي لـ 

. وبعد ذلك، KNICعن كیفیة ذلك. أوالً ملف الشكوى وتوجیھا للرئیس التنفیذي لـ 

ھناك رًدا على الشكوى، أي یتم إعطاء المتھم فرصة للرد على تلك الشكوى. ثم، یكون 

في مقراتھا، حیث یتم جلب الطرفین إلیھا ویتم  KNICھناك جلسة استماع، تعقدھا 

 للتعبیر عن آرائھم، وللدفاع عن بعضھما البعض. إعطاءھما فرصة 

إلى الحكم بناء على الحقائق التي طرحت أمامھا. ثم إذا  KNICوبعد الجلسة، تتوصل 

الطعن على الحكم، إال أن سیاسات  UDRPكنت قد الحظتم، ال یحق لسیاسات 

KNIC المعنیة بنطاقات ،.ke - راض  لدیھا الحق في ذلك. ومن ثم حتى إذا كنت غیر

 عن القرار الصادر ضدك، فأن لدیك الحریة في الطعن. 

، وذلك بسبب آلیة %80وفي الختام، تتجاوز نسبة النجاح لدینا في التعامل مع الشكاوى 

القرار البدیل لفض النزاع. یتم التعامل مع غالبیة المشكالت بسرعة حقیقیة، سرعة 

فائقة، ولدینا أیًضا أحكام القسم والتأكید، مما یعني أنھ قبل اإلخبار بأي شيء، فأنت 

مسؤول أمام القانون عما تقولھ. وبالتالي، فإن فرص الكذب أو توجیھ اتھامات كاذبة أو 

 عاءات كاذبة منخفضة للغایة. اد

للتوصل إلى سیاسات  ccTLDsلذلك، في الختام، أود أن أشجیع على المزید من 

مختلفة لتسویة النزاع التي تساعدھم على حل نزاعاتھم بأسرع وقت ممكن من أجل 

ccTLDs  .الخاص بھم. شكًرا 
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 . شكًرا لك، جین. یبدو لدینا ضیفا خاًصا، فادي سیدة غیر معروفة: 

 

حسًنا، لن أطول علیكم. لقد تم استدعائي من قبل نورا عبر رسالة نصیة، من حیث  فادي شحادة:

تكون. وقالت: "اذھب إلى القاعة اآلن". لذلك إنني سعید بوجودي ھنا. حسًنا، كنت 

أتمنى لو كان الیوم وقًتا للجلوس واالستماع إلى عروضكم التقدیمیة. ولكنني أود أن 

، ربما تكون فیھ المساعدة، وأقول لنورا ذلك. سیكون من الجید لنا جمیًعا أقول لكم شیًئا

المقبل أن نحصل على ھذه العروض التقدیمة أمام المجتمع  ICANNفي اجتماع 

 األوسع. 

أن نقدم دعاوى  -على أقل تقدیر، إذا لم نتمكن من عقد جلسة عامة  -وأعتقد أننا یجب 

نا أربعة أو خمسة من قادة من المجتمع، ربما من للمجتمع األوسع. و/أو قد یكون مع

CCNSO/GNSO وقد ترسل كل منھما من ینوب عنھا في االستماع لتلك ،

العروض التقدیمیة الخاصة بكم ومن ثم ینبغي اختیار أفكار نھائیة في كل اجتماع 

 ICANN. وینبغي اختیار ثالثة أفكار باعتبارھا أفكار رائعة على ICANNلمؤسسة 

 ضي فیھا قدًما. أن تم

ألنني ال أود أن یتوقف أفكاركم وعملكم الرائع ھنا. إننا بحاجة إلى التأكد من تقدیم بذور 

ألفكار جیدة یمكننا تنفیذھا جمیًعا. ما زلت الرئیس التنفیذي، لذلك الیزال بإمكاني 

إعطاؤكم بعض اإلرشادات. ولدي حتى یوم السبت عند منتصف اللیل. إنھم جمیًعا 

 ون احتواء الضرر، ولكنھ بین أیدیكم. إنني فقط أعطي تعلیمات في قاعة أخرى. یحاول

رجاًء، إنني أطلب منكم التفكیر بشدة في ھذا العمل الذي ثبت اآلن أنھ ملھًما للغایة. 

أعني، أن ترسل لي نورا ملخصات بما تفعلونھ بعد كل اجتماع. ولكن من المھم للغیة 

، ویحمل اسًما. إنني IETFتوى التالي. وھذا یجدي في اآلن االرتقاء بذلك إلى المس

 ، ولكن ماذا یطلقون علیھ، ریش؟ IETF'erلست خبیًرا في 
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 [بعیًدا عن المیكروفون] 

 

ال، عندما یأتي الناس بأفكار جدیدة مثل ھذا، یكون لدیھم اسًما لھذا. ھذه ھي الطریقة  فادي شحادة:

 ماذا یطلق علیھا؟  -التي تسیر علیھا العملیة 

 

 طیور من الریش.  شخص غیر محدد: 

 

لسنوات لجلب  IETFطیور من الریش؟ حسًنا، إن ھذه ھي العملیة التي استخدمھا  فادي شحادة:

ما، كل ما تفعلھ یشبھ ذلك بعض من أفضل األفكار الھندسیة لكي یتبناھا. وبطریقة 

. ینبغي التعامل مع ھذا بإجالل، نظًرا ألھمیتھ. لذلك آمل أن یحدث ذلك بینما نأخذ تماًما

 ھذا البرنامج إلى المستوى التالي. 

یوجد محطات، ولكن  یتحدث البعض عن خروجي. لیس ھناك خروج. في الحیاة، ال

ھناك رحلة وھي ال تزال مستمرة. نعم، ربما ال أكون معكم في االجتماع التالي، ولكننا 

جمیًعا في نفس الرحلة، سواًء كنت معكم أو في مكان آخر، أو كنتم ھنا أو في مكان 

آخر. علینا التفكیر على ھذا المستوى. ما نقوم بھ ھنا بعارة عن تكوین للقرن الرقمي. 

 ا ھو القرن الرقمي. ھذ

وكما قلت في أماكن أخرى، یقول البعض، "أوه، ھناك فضاء إلكتروني وحیاة حقیقیة". 

یعتبر الفضاء اإللكتروني میت. والفضاء بأكملھ اآلن عبارة عن فضاء إلكتروني. ال 

توجد مساحة منفصلة تسمى الفضاء الرقمي. فكل شيء، كل شيء رقمي. یتم تغییر 

یق التكنولوجیا. یتم تحویل األعمال التجاریة عن طریق التكنولوجیا. الحكومات عن طر

 یتم تغییر حیاتنا من خالل التكنولوجیا. 

والسؤال ھو بما أن التكنولوجیا تتخلل كل شيء، فما ھي القواعد التي ینبغي أن تسیر 

 علیھا؟ تماما مثل كل شيء، یقولو الناس إن أمیركا قارة عظیمة، وبلد عظیم، ونظام
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رائع، ولكن في مرحلة ما، كانت أمیركا عبارة عن غرب متوحش، وكانت تستشري 

حالة من الفوضى. یقتل الناس بعضا، ولم تكن منظمة. ولكن مع وجمود القواعد الجیدة، 

أصبحت أمریكا اقتصاًدا كبیًرا. وبالمثل، فإن الفضاء الرقمي یحتاج إلى قواعد. ال 

ن سیضع القواعد؟ وكیف سیتم إنفاذھا؟ ھذا ھو ینبغي لھ أن یكون غرب متوحًشا. م

 السؤال. 

كیف یمكن للقواعد أال تمحو من نحن؟ كیف ستحترم قواعد من نحن؟ نتواصل سوًیا أنا 

والوزیرة الباكستانیة الرائعة المعنیة بتقنیة المعلومات واالتصاالت، إنھا سیدة رائعة. 

؟" لدینا قضایا ثقافیة. لدینا قضایا فھي دائما تراسلني قائلة، "كیف نحافظ على ھویتنا

دینیة. لدینا الكثیر من االمور. ھل ھذه الثورة الرقمیة على مقربة أن تمحو كل ھذا؟ ال 

أرجو ذلك. ال أرجو ذلك. ھل ھي بحاجة إلى ذلك؟ أعتقد ال. وأعتقد أنھ یمكن ایجاد 

ویھا، ولكن أیًضا ینجبر لثقافتنا المحلیة ویق -أو أي شيء  -سبل لجعل الفضاء الرقمي 

 إیجاد أرضیة مشتركة بیننا كبشر. 

إنھا لفرصة لكم لتشكیل ھذا القرن. إنني اتقدم بالسن. إنني في العقد الخمسین. ومعظمكم 

 ھنا ال یزال صغیًرا، ولدیكم فرصة لتشكیل ھذا الفضاء. ال تدعو أحد یقول لكم. 

ًرا، كان ستیف ثمیًنا إذا قال شخص ما فین سیرت وستیف كروكر عندما كانوا صغا

دائًما، وكان فین سیرت رفیًعا. اعتاد ستیف أن یحمل فین على كتفیھ، ویذھبان إلى 

الحرم الجامعي لجامعة كالیفورنیا في عطلة نھایة األسبوع بینما ال یوجد ھناك أحد، 

وفي أعلى جدران مركز الكمبیوتر حیث تم االعتیاد على أن تكون النوافذ مفتوحة في 

ى. وسیقفز فین سیرت من ھذه النوافذ، ویدخل، ویفتح األبواب بھذا الشكل، األعل

 ویذھب لیلعب في أجھزة الكمبیوتر، وبناء شبكة إنترنت. 

إذا أمسك أي شخص بھم، وھذا ما حدث تقریًبا یوم ما ألنھم وضعوا شيء ما بین 

، أو كنا األبواب حتى یتمكنوا من الدخول والخروج، فربما لن یكون لدینا إنترنت

 سنة اخرى للحصول علیھ.  30انتظرنا 

مبادرة بدون ترخیص. ال تطلب ترخیًصا. ال تطلب ترخیًصا. ھیا. وحتى في الحوكمة، 

یجب أن تكون ھناك مبادرة. لقد سمعت البعض یقولون: "ال، یجب أن تسیر الحوكمة 
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ناء نماذج من خالل عملیة طبیعیة". ال، یجب أن تكون الحوكمة ابتكاریة. لقد تم ب

سنة. ھذا الوقت مختلًفا. علینا أن نفكر  200الحوكمة التي نتعایش معھا الیوم قبل 

 ونبتكر. إنكم أنتم من نعول علیھم كثیًرا. أتمنى لكم األفضل. 

لقد قدمت من بلد صغیر. وقدمت بوسائل محدودة. تعلمون جمیعا قصتي السخیفة 

اإلنجلیزیة. ذھبت للبحث عن وظیفة، ولم  للمجيء إلى أمریكا، لم أكن حتى اتحدث اللغة

یكن لدى حتى أوراق. وقال رجل، "عذًرا، إنك ال تحمل أوراًقا. أنت ال تتحدث 

اإلنجلیزیة. یمكننا توظیفك للعمل في المطبخ لتقشر البصل ". قضیت شھًرا في تقشیر 

 البصل في المطابخ، حتى تعلمت اإلنجلیزیة، ووقفت على قدمي. 

ا أن یكسر كل حاجز ممكن. أنا أضمن لكم ذلك. آمن أنك  من الممكن لكل شخص منَّ

تستطیع القیام بذلك. ضع ھدًفا لما تفعلھ. وال تفعلھ لمجرد أن تصبح غنًیا. وال تفعل ذلك 

إلثبات أي شيء ألي شخص، وال حتى لنفسك. افعل ذلك فقط ألن لدیك ھدف. لقد 

 لھدف في داخلك. تحدثت عن ذلك في االفتتاح. ابحث عن ھدفك. إن ا

كما قال ابراھام لنكولن ذات مرة،: "انظروا، ھناك عدد قلیل من اإلیمان بأنفسكم. فقِو 

ذلك اإلیمان. یمكنك التنازل عن كل شيء آخر. ولكن ال یمكنك التنازل أبًدا عن 

عاًما، قلت  15عاًما، عندما كان عمره  28معتقداتك. لقد سألت ابني الذي یبلغ الیوم 

"(غیر مسموع) ما ھي معتقداتك التي لن نتخلى عنھا أبًدا؟" فقال وھو ابن لھ: 

عاًما: "ال أعرف". قلت: "حسًنا، ھل تنوي البحث عن ذلك والعثور علیھ؟" فقال:  15

"حسًنا، لما ال تساعدني؟ ما ھي؟" فقلت: "ال، یتعین علیك البحث عنھا" لقد استغرق 

بة لھذا السؤال، ولكنھ توصل إلیھا. لقد فعلھا. االمر منھ أربع سنوات للحصول على إجا

 ألن والدي قد فعلت ھذا بي. ابحث عما تؤمن بھ، وتمسك بھ. 

كما تعلمون، في ھذا المجتمع الیوم، قضیت أیامي في حل المشكالت، والتفاوض بین 

األطراف المتنازعة. وما زلت كذلك. ال یتبقى لي سوى ثالثة أیام وأغادر، وأنا ال أزال 

ل المشكالت، ولكن ال بأس بذلك. إنني أفعل ذلك، أتفاوض، وأقول الجمیع، "انظروا، ح

إننا بحاجة إلى إیجاد حل وسط. ھناك بعض األمور التي نؤمن بھا سوف نتمسك بھا. 

  "وأي شيء آخر یمكننا التخلي عنھا. ویمكننا تطویرھا.
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لمدة أربع سنوات، الیوم وقالت: "لقد كنت أتابعك  GACلقد جاءتني إحدى عضوات 

ولدي معنى إلیجاد وسیلة لشرح من أنت وما دورك". لقد قالت: "أخیًرا وجدتھا، لذلك 

أنا قادمو ألقول رأیي فیك". وقالت: "أنت شخص دائًما على استعداد للتواصل مع الناس 

وإیجاد أرضیة مشتركة". وھذه ھدیة عظیمة یجب أن لدینا جمیًعا. لدینا أشیاء كثیرة في 

لنا تخبرنا، "ال تتحدث معھ ألنھ أحمر، وال أتحدث معھ ألنھ مسیحي." ولكن ھل ھذا داخ

 ما تؤمن بھ؟ جدیھا، واتبعیھا. 

أتمنى لكم جمیًعا رحلة رائعة. مھما فعلتك، سواًء تقشرون البصل أو تبنون القصور، ال 

قولكم، افعلوه بعشق، یھم. أًیا كان ما تفعلونھ، فافعلوه جیًدا. افعلوه بقلوبكم. افعلوا ذلك بع

وال تسمح ألحد أن یقول لك إنك ال تستطیع، أسمعتم؟ أتمنى التوفیق للجمیع. أتمنى 

 التوفیق للجمیع. 

 

لكم جمیًعا، إنھ لشرف لي. یا للعجب. حسًنا، دعونا نبدأ نكمل. لدینا خلود ضواحي من  سیدة غیر معروفة: 

 تونس. 

 

ضواحي. أنا من تونس، إنني طالبة في كلیة الحقوق.  مرحًبا بالجمیع، اسمي خلود خلود ضواحي:

أردت أن أعرض علیكم بعض ما عن تجربتي. لقد بدأت العمل كمحللة لسیاسات 

اإلنترنت. وقد كنت مجرد كاتبة مقاالت للناس في جمیع أنحاء المنطقة (غیر مسموع)، 

دمھا [غیر ثم (غیر مسموع) للحصول على دورة عبر اإلنترنت في حوكمة اإلنترنت تق

مسموع]، و [غیر مسموع] ووقع عليَّ االختیار للمشاركة في منتدى حوكمة اإلنترنت 

 العربي، و اآلن أنا ھنا معكم. 

، كنت أفكر، "ھناك الكثیر من NextGenعندما كنت أتقدم بطلب المشاركة في 

" األشیاء التي أرید أن أتحدث عنھا، ولكن لیس لدي سوى خمس دقائق. فماذا سأقول؟

ظللت أفكر، حتى توصلت إلى فكرة، وقلت: "سوف أتحدث عن إشراك الشباب في 

عندما تفكر في ذلك، تقول  "؟NextGenحوكمة اإلنترنت. ألیس ھذا ما یدور حولھ 
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لنفسك لماذا؟ حسنا، إن األمر بسیط للغایة. عندما نرى ھذه األرقام، نكتشف نرى أن 

ھم أكثر مستخدمي  34إلى  18بین الشباب، واألشخاص الذین یتراوح أعمارھم 

في  %53أو حتى  %36اإلنترنت مقارنة باألعمار األخرى. والفرق كبیر للغایة، نحو 

 بعض البلدان األخرى. 

وعندما نفكر في ذلك أیًضا، تجد أن المسؤولین الحكومیین یتمتعون بالمرونة لتحسین 

ك، وذلك ألنھ لم یتم البدء نموذج اتخاذ القرارات على أساس توافق اآلراء ویتبنون ذل

بذلك في المقام األول. لدینا تراث تاریخي (غیر مسموع) من اتخاذ القرارات على 

 أساس توافق اآلراء، وھذا ما نحاول تغییره. 

عندما یتعلق األمر بالتغییر، فإنھ یمكننا أن نعول فقط على الشباب للقیام بذلك. وھنا 

اعتقد أنھ [غیر مسموع] خریطة حول حوكمة اإلنترنت من شأنھا أن تكشف لنا، إلى 

حد ما، لتعكس الجانب الھش في حوكمة اإلنترنت. ولكن من خالل رحلتي، اكتشفت 

 شیئین مھمین. 

اإلنترنت تدور أكثر حول تعیین كیان محاید مستقل التخاذ  األول ھو أن حوكمة

؟ ھل ستكون UITالقرارات. ما الجھة التي من شأنھا القیام بذلك الدور؟ ھل ستكون 

؟ بغض النظر عن اإلجابة، یجب على ھذا الكیان أن یضع ICANNاألمم المتحدة أو 

المصلحة المتعددین نموذج فعال لعملیة صنع السیاسات والقرارات، ویكون ألصحاب 

؟ ألیست ما یدور ICANNواتخاذ القرارات قائم على توافق اآلراء. لیس ھذه القیم من 

 عنھا اجتماعنا الیوم؟ 

. ویكون NextGen، ویكون في جوھر ICANNثم، خطرت لي فكرة نموذج شباب 

، عندما یتعلق األمر بالمشكالت المتعلقة بحوكمة ICANNعبارة عن الجتماع 

ت. سیتم إجراؤه في الجامعة، وذلك لتوعیة المزید من الناس، والمزید من اإلنترن

الشباب والمتحمسین مثلنا. وھذا سیتیح لنا الدفاع عن حوكمة اإلنترنت للتواصل مع 

 . ICANNعضو في 

واآلن، أعتقد أن كل واحد منا یتذكر كیف كان متحمًسا عندما تم اختیارنا لنكون في 

NextGenقوم بذلك؟ عالم أنا قادمة؟ " ولكن بعد ذلك نفكر في جمیع . "أوه، كیف سأ



 AR  التقدیمیة NextGenعروض  –مراكش 

 

 70من 40صفحة

 

الناس التي لم یحصلوا على ھذه الفرصة الحضور إلى ھنا. ولعل نموذج شباب 

ICANN  ھذا یكون فرصة لھم لیكونوا أفضل، ولتحقیق فھًما أعمق، والتقدم بطلب

 للحضور إلى ھنا المرة القادمة، وربما یتم اختیارھم. 

. كیف نتواصل معھم. قد تكون ICANNر في الناس الذین لم یسمعوا عن علینا التفكی

، فسیكون فرصة ICANNھذه خطوة جیدة لذلك. اذا وضعت كل بلد نموذج لشباب 

 كبیرة للتواصل مع الكثیر من الناس ألن المنح الدراسیة محدودة، لألسف. 

ة. فھو یھدف الى بدء ما یھدف إلیھ ھذا النموذج في الواقع ھو بدء االنخراط والمشارك

. دعنا نقول أننا نعلم جمیًعا أنھ GNSOالشباب المشاركة في عملیة وضع السیاسات 

في بالدنا، یعتبر وضع السیاسة إجراء تعسفي للغایة. ال توجد محطات، حًقا. فھم 

برتجلون. ومن ھنا، نرید أن یشرع شبابنا في ھذا النموذج. عندما یكون ھناك نموذج 

ات. ثم بعد ذلك سوف تحاول ھذه المحاكاة أیًضا البدء في اتخاذ القرارات فعلي للسیاس

، وسوف یمثل ICANNعلى أساس توافق اآلراء عند الحصول على عضویة في 

الدوائر االنتخابیة. دعنا نقول أن أحد مقدمي الطلب یریدون أن یمثلوا، على سبیل 

 . ، فسنضعھ أیضا في كیان آخر لیتحدى نفسھGNSOالمثال، 

بطبیعة الحال، سیجعلھم النموذج أیًضا یبدءوا في نموذج أصحاب المصلحة المتعددین 

. لذلك، مرة أخرى، دعنا نقول أنني ICANNالذي یعتبر اآلن أحد القیم األساسیة لدى 

، وأردت الدفاع عن ھذه المصالح. حسًنا ال، سوف نضعك في العمل NGOمن 

لتتحدى نفسك وترى األشیاء من منظور مختلف. وھذا ھو نموذج أصحاب المصلحة 

 المتعددین. شكًرا جزیالً لكم، إذا كان لدیكم أي أسئلة، فلتتفضلوا. 

 

 كینیا. شكًرا لِك خلود. بعد ذلك معنا لیز أوریمبو من  سیدة غیر معروفة: 

 

مرحًبا بكم جمیًعا. لیز أوریمبو من كینیا. أنا أعمل أستاذ مشارك. شكًرا [غیر مسموع].  إلیزابیث أوریمبو:

أنا أعمل أستاذ مشارك. كما أنني أقوم بإجراء أبحاث ومرافعات حول حریة اإلنترنت 
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وتطویر سیاسة تقنیة المعلومات واالتصاالت. ویتناول عرضي التقدیمي مشاركة 

 . ICANNنظمات المجتمع المدني في عملیات م

لمحة موجزة فقط، تكافح منظمات المجتمع المدني، على صعید القواعد الشعبیة، من 

أجل حقوق اإلنسان لتحقیقھا على أرض الواقع ولیس في الفجوة الرقمیة. ویعني ھذا، 

ستجدونھم بأنھ لیس ھناك قدرة لدى المجتمع المدني لكي یدافع عن تلك الحقوق. حیث 

یناضلون من أجل حقوق اإلنسان خارج شبكة اإلنترنت، وعندما یصل األمر إلى الفجوة 

الرقمیة ربما ال یكون لدى تلك المنظمات المھارات الالزمة أو أنھا غیر مھتمة بھذا 

 األمر نھائًیا. 

تجاه حقوق اإلنسان مثل  ICANNألن موقف مركز  ICANNواألمر نفسھ في 

ا ما ینحصر في اسم النطاق أو عنوان بروتوكول اإلنترنت ونظام الخصوصیة غالبً 

WHOIS وقد یكون األمر رائًعا، إذا اھتم المجتمع المدني بھذا الصدد حیث أنھ یعمل .

. وھذا یعني أن التعقید الموجود لدى ICANNكوسیط للناس بین مستخدمي اإلنترنت و

ICANN عملیات سیتم تبسیطھ عند استیعاب المجتمع المدني لICANN  ومن ثم

الرجوع إلى المستخدم وتوضیح تلك العملیات بالطریقة التي یفھمھا مستخدمي 

 النقطة رقم اثنان، معذرة، أغفلت.  [غیر مسموع] اإلنترنت. وھذه

تضمین المشكالت المحلیة في حوكمة اإلنترنت العالمیة. تذكر، عادة ال یعملون على 

ن مع مستخدمي اإلنترنت، حیث یمكنھم جلب ھذه أرض الواقع. إذن، فھم ھؤالء الذی

بالطریقة التي  ICANNاالھتمامات من بدایتھا وتفسریھا وضم تلك المشكالت إلى 

. وفي الموضوع نفسھ، یقومون بدور الوسیط الذي یسھل االتصال ICANNتتفھمھا 

 . ICANNبین مستخدمي اإلنترنت و

تذكر، مستخدمي اإلنترنت ھم ھؤالء الذین یستخدمون اإلنترنت. ھذه السیاسات التي 

نقوم بوضعھا ھي لمستخدمي اإلنترنت ولیست لنا. وفي الحقیقة ھذه السیاسات في 

 حاجة إلى تمكین مستخدمي اإلنترنت لتطویر اإلنترنت لیكون ھادًفا. 
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اب المصلحة المحلیین والحوكمة ألصح ICANNوالشيء اآلخر ھو نقل عملیات 

بھدف[غیر مسموع] المشاركة العامة. لذا فأصحاب المصلحة المحلیین، عندما یفھمون 

 ھذه العملیات تزداد قدرتھم على المشاركة في تلك الدوائر، وستجدون مشاركة متزایدة. 

 IANAوعلى سبیل المشاركات التي نقوم بھا، وخاصة في كینیا. [غیر مسموع] انتقال 

ر المجتمعات المدنیة. وقبل ذلك، كان ھناك مشاركة قلیلة جًدا من إفریقیا وھذا وفي دو

. ألن ھذه المشاركات التي كانت تحدث في ICANNألن الناس لم یفھموا عملیات 

بالدھم، لم یتم تسھیلھا على النحو الكافي في المكتب، ألنھم سیكون لدیھم مكتب في 

ة العالمیة في كینیا، فلقد استطعنا الوصول ، والمشاركICANNأبریل. ولكن مع طاقم 

إلیھم بكل سھولة األمر الذي ساھم استیعاب العدید من منظمات المجتمع المدني في 

 . ICANNكینیا لعملیات 

. وقد كان لدینا مشاركة جوھریة لیس فقط من IANAیمكنكم االطالع على وثیقة انتقال 

. وعندما تقارنون ھذا مع At-Largeالمجتمع الكیني لكن من المجتمع اإلفریقي 

التعلیقات األخرى ستجدون أن ذلك قد تطور. نأمل أن یكون للمكتب أثر كبیر على 

 مشاركتنا في مجتمع المعلومات العالمي. 

وعند التحدث عن سیاسات اإلنترنت، فھناك الطریقة الوحیدة التي أخبرتكم بھا. فینبغي 

اص. تذكروا، أننا نحاول وضع تلك أن تكون تلك السیاسات موجھة نحو األشخ

السیاسات لمستخدمي اإلنترنت الذین ال یكترثون بما حدث في الخلفیة عندما یجرون 

أو دعونا نقول  NextGenأو  WhatsAppاتصاالً ھاتفًیا أو ینشئوا مجموعة على 

 شيء آخر أو البحث أن أي شيء في محرك جوجل.

فة. وھناك أصدقاء لي من كینیا یشھدون بذلك، تستخدم إفریقیا التكنولوجیا بطریقة مختل

فإذا أخبرت شخص إفریقي بأن یملك [غیر مسموع]، لن یفھم ھذا الشيء. التسوق 

وسأضع منتجاتي فیھا. لدي  WhatsAppسوف یخبركم بذلك، لدي مجموعة على 

حساب على الفیس بوك وسأضع منتجاتي علیھ. فأنتم تربطون كل فرد باألرض، نعم 

نحن نحب شراء األرض. ُتعد األرض مشكلة حساسة وعاطفیة جًدا في كینیا األرض، ف

ألن ثقافتنا تقدر قیمة األرض. لذا، فلتخبروا ھؤالء األشخاص أن اإلنترنت مثل قطعة 
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األرض. فشراء اسم نطاق، یعني ھذا أنك حصلت على مساحة على شبكة اإلنترنت 

ق ھذا، سیكون أسھل ألن ذلك یرتبط وستربطك مثل ذلك، وتسویقك لمنتجاتك باسم النطا

 بثقافتھم. 

من خالل متابعة سیاسات األشخاص اآلخرین، ألنھ في بعض األحیان ال نحتاج إلى 

إعادة ابتكار ما ھو موجود فعال من قبل. وھذا ما نحن متباطئین فیھ أیًضا و [غیر 

ربط ثقافتنا مسموع] تحدث أیًضا عن الحاجة إلى إجراء األبحاث. نحن نحتاج إلى أن ن

باستخدام التقنیة لرقمیة إذا أردنا أن نربط تطور سیاسة تقنیة المعلومات واالتصاالت 

بمجتمعاتنا. لذا، ھذا مجال كبیر وال نستطیع فعل أي شيء بشأنھ مثل برنامج 

NextGen .أو أن أتعرف على المزید . 

جلب التنوع من خالل بالنسبة للنقطة الثالثة، ستساعد المجتمعات المدنیة المحلیة في 

. أتیت ألستوعب أننا لدینا خلفیا ICANNوضع المنظور المحلي ضمن عملیات 

أو كیفیة التحكم في  ICANNووجھات نظر متنوعة وعندما نضعھا ضمن حوكمة 

اإلنترنت، عفًوا، وقتي، حسًنا. كنت أحاول أن أتحدث ببطء من أجل المترجمین، واآلن 

 لم یحالفھم الحظ. 

، وھذا آخر جانب أتناولھ معكم. وبالتحدث عن NextGenط عن برنامج أتحدث فق

. ھؤالء NextGen، فھو برنامج رائع وسریع مقارنًة بمجموعة NextGenبرنامج 

األشخاص الذین ذھبنا إلى المدینة معھم واألشخاص الذین احتفلنا معھم واألشخاص 

الذین كنا نشارك األفكار معھم. لقد كنتم جمیًعا رائعین. إنھ تواصل رائع مع فریق 

ICANN كما أنني أود التصفیق للسادة فریق .ICANN  (دیبورا، ماتیاس، لوكاس)

لك، وتواصلھم معنا حیث كانوا یقترحون علینا استخدام نظًرا لمساعدتھم لنا في كل ذ

وكذلك لوكاس الذي كان یطالبنا بشيء نحققھ في ھذه البالد،  WhatsAppبرامج مثل 

 وكان األشخاص یستجیبون بسرعة كبیرة. 

شيء آخر، أن نھتم ونتبھ إلى التعریف بالجلسات النقاشیة بخصوص السیاسات. لقد 

ھنا. وسأتركھا ھناك ألن شریحتي  ICANNلقدوم إلى اجتماع تعلمنا الكثیر حتى قبل ا

 ستكون متوفرة عبر اإلنترنت. شكًرا لكم جمیًعا. 
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 شكًرا لك یا لیز، لقد كان جمیالً جًدا. حسًنا، التالي لدینا ماریان موریوكي من كینیا.  سیدة غیر معروفة: 

 

شكًرا. مساء الخیر، الجمیع. اسمي ماریان موریوكي وأنا سفیرة للسیدات [غیر  ماریان موریوكي:

مسموع]في مجال التكنولوجیا. في األماكن الریفیة في إفریقیا المھمشة حیث ال یوجد أي 

 إنترنت أو تكون اختراقات اإلنترنت بطیئة جًدا. 

ب ولدیكم األطفال ولدیكم حسًنا، بالنسبة لألشخاص المھمشین، لدینا النساء، ولدیكم الشبا

األشخاص من ذوي االحتیاجات الخاصة. ویوجد الكثیر من األمور التي تحیط بھذا 

النوع من المجموعات. حقوق اإلنترنت وصیاغة السیاسة والحمایة عبر اإلنترنت 

 والتضمین. 

حسًنا إنني أتحدث كقدوة للسیدات في مجال التكنولوجیا في كینیا، وھذا نموذج أحاول 

تطبیقھ في موطني في كینیا. لقد استخدمت ھذا النوع من النموذج، الذي یشمل [غیر 

مسموع] ألربعة مستویات. وھذا ما تسمیھ، في المرحلة األولى [غیر مسموع] التقني، 

حیث نعمل مع النساء والمجموعات المھمشة، ونحاول إخبارھم عن ماھیة اإلنترنت. 

بأساسیات الحاسوب، ومن ھذا المنطلق نتقدم فأنت تحاول منحھم مھارات اإللمام 

صوب تحقیق الوعي، حیث ما إن یصبحون قادرین على استخدام ھذه األجھزة التقنیة، 

ما الذي یحدث بعدھا؟ یكونون قادرین على المشاركة في حوكمة اإلنترنت بدالً من فھم 

 كل ھذا عنھ؟ حقیقة ما تعنیھ حوكمة اإلنترنت. إنترنت مجاني ومتاح. ما الذي یدور 

من ھذا المنطلق یمكنك أن تحظى بالتأثیر في الوقت الحالي. یمكنك البدء بالمراقبة 

 والتقییم. وأنت تنظر إلى التأثیر الملموس على أرض الواقع. 

وفي النھایة، كیف نحاول مساندة ھذا النوع من النموذج. حسًنا ھذا ما قد شرحتھ في 

ى قصتي، عن [غیر مسموع] التقني لقد نفذت أول المقام األولى تًوا. وارتكاًزا عل

حوكمة محلیة عبر اإلنترنت في كینیا للریفیین، كمنحة من [غیر مسموع] لذا یرجى 

 دعمنا. 
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. وقد 2012لقد التقیت [غیر مسموع]عبر اإلنترنت منذ أربع سنوات تقریًبا في عام 

قد عملنا مًعا عبر كنت ملھمة بما كان یفعلھ في جمھوریة الكنغو الدیمقراطیة. ل

اإلنترنت لتنفیذ منتدیات الحوكمة المحلیة عبر اإلنترنت، وورش عمل [غیر مسموع] 

بكینیا، وحكومات  ccTLDمن  KENICللمواطنین الكینیین بالتعاون مع مجموعة 

المقاطعات المحلیة في كینیا لصیاغة السیاسات التي تدعم مجموعاتھم المھمشة أو تنظر 

 لیھم. بعین االعتبار إ

وھذا مجرد مثال. ولقد كان ھذا أول منتدى حوكمة عبر اإلنترنت في الریف على 

اإلطالق في كینیا. وھذا ھو المنتدى الثاني. وكانت ھذه آخر ورشة عمل عقدناھا منذ 

شھر في كینیا مع الكینیین. وھذا ھو مضمون قصتي، التي قد یتحدث الجمیع فیھا عن 

IETF . 

ك في أرضیة [غیر مسموع] ال یدرك ماھیة ذلك حًقا. ولكننا والشخص المتواجد ھنا

یمكننا تضمین أخواتنا وإخواننا الصغار وذوي االحتیاجات الخاصة. یبدأ األمر مع 

مستویات المعرفة األساسیة التي نمتلكھا. ثم االنتقال إلى علوم الحوسبة، ثم نخبرھم بعد 

وسأضطر إلى التعاون مع لیز ذلك عن ضمان اإلنترنت، وحینھا قد یدركون ذلك. 

 أوریمبو. ویمكنك إقناعي بـ [غیر مسموع]. شكًرا. 

 

 شكًرا لك، ماریان. التالي لدینا مباشر حسن من باكستان.  سیدة غیر معروفة: 

 

[غیر مسموع]، مساء الخیر. إنھ موضوع سھل فھو موضوع لیس فنًیا ولیس صعًبا.  مباشر حسن:

 ومھما كان ما سأقولھ، فسیعبر عن رأیي الشخصي. وقد ال یتفق الكثیر منكم معي. 

ما ھو اإلنترنت؟ ھناك بعض المزایا. وھناك بعض العیوب. ال تنظرون إلى المحتوى 

فرة للجمیع. حیث إنھا أداة مفیدة لفتح باب ولكن انظروا إلى الفكرة. فھي عامة ومتو

للوصول إلى البیانات ذات االھتمام العام. لذا إنھا یمثل حریة التفكیر وحریة التعبیر 

 على المستوى العالمي. فیمكنك قول أي شيء. 
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وبالنظر إلى بعض العیوب، فھي عرضة للھجوم فیما یخص أمن البیانات. وھي مصدر 

لدقیقة أو غیر الصحیحة. فیمكنك البحث عبر جوجل عن أي محتمل للمعلومات غیر ا

شيء، وستجد معلومات بمجرد البحث من أول خطوة. وأنت تصدق ذلك فوًرا، فھذا 

شيء كنت تبحث عنھ. فال تعول على ذلك. إن [غیر مسموع] یترك حیًزا لألنشطة غیر 

 القانونیة. فالمجرمون یستخدمونھ أیًضا. 

صیة؟ إنھ مستمد من ویكبیدیا. الخصوصیة ھي قدرة شخص ما ھو حًقا تعریف الخصو

ما أو مجموعة ما على عزل أنفسھم أو معلومات عنھم وبھذه الطریقة یعبرون عن 

 أنفسھم بشكل أنقى. وباختصار یمكنك مشاركة معلومات مع أي شخص عند موافقتك. 

ریة حقوًقا ما سبب أھمیة الخصوصیة؟ من الناحیة األخالقیة، تعتبر الخصوصیة والس

ممنوحة. حیث قد تؤدي المعلومات المفصح عنھا إلى وقوع ضرر بمصلحة األفراد. 

[غیر مسموع] ھذه الحقوق تھدف إلى ضمان أن المعلومات دقیقة وكاملة. تؤدي 

المعلومات الدقیقة والمكتملة المستمدة من األفراد إلى إفادة المجتمع في تقیید نقاط 

 الضعف. 

ًقا وما الذي تعنیھ الخصوصیة وحریة التعبیر حًقا؟ الحق في ما الذي تؤمن بھ ح

مشاركة أي فكرة أو معلومة مع أي شخص عبر اإلنترنت. كما یندرج ھذا تحت 

الخصوصیة ویندرج أیًضا تحت حربة التعبیر [غیر مسموع]. یمكنك مشاركة 

معلوماتك مع أي شخص عبر اإلنترنت. ولكن متى عزمت على مشاركة أي شيء، 

ب أن تتحمل مسؤولیة ذلك. ویجب أن تتبنى أحد سلوكیات المسؤولیة. إذا كنت یج

 أتحدث عن الخصوصیة، یجب أال یعرف أي أحد ماھیتك. 

لذا ما المخاطر التي تتھدد الخصوصیة؟ بلى إنھ [غیر مسموع] المستخدم. ویعد مزودو 

فأنت تتصل في خدمات اإلنترنت الخطوة األولى. ففي كل مرة تتصل فیھا باإلنترنت، 

أول األمر بمزودي خدمات اإلنترنت. ثم ملفات االرتباط، وملف االرتباط ھو [غیر 

مسموع] الذي یأتي من الخوادم التي تتصل بھا. ثم تسجیل البیانات، ویمكنك تعریف 

ھذا المصطلح أیًضا بتعریف البیانات. مثلما یفعل [غیر مسموع] اآلن، فھم یحصلون 

قع الویب، باإلضافة إلى مواردك عبر اإلنترنت، أًیا كانت من على معلوماتك من موا
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مواقع تواصل اجتماعي [غیر مسموع]. البرامج العنكبوتیة وأخطاء الویب والھندسة 

 االجتماعیة والتصید والخوادم الوكیلة الخبیثة، [غیر مسموع]. 

انوني عبر المحتوى الضار وغیر القانوني. توجد ثمة حاجة لمكافحة المحتوى غیر الق

اإلنترنت بأدوات قانونیة. ویمكننا اتخاذ أسلوبین، أحدھما أسلوب من أعلى إلى أسفل. 

یمكنك الخلوص إلى بعض القوانین القویة، أو بعض القواعد واللوائح التي یمكن أن 

تحكم المحتوى أو تسیطر علیھ. أو من أسلوب من أسفل إلى أعلى. من خالل نشر 

 ور. الوعي بین الناس والجمھ

الشبكات االجتماعیة عبر اإلنترنت. حیث یمكنك إنشاء ملف تعریفي على وسائل 

التواصل االجتماعي، ومن خاللھ تتفاعل من الناس. وتشارك كل شيء. وتقوم بعملیات 

تسجیل الدخول ومشاركة الصور. بحیث تشارك كل شيء عبر ملفك التعریفي 

 معلومات أیًضا. االجتماعي. ویمكن لألشخاص الحصول على تلك ال

أین تكون المراقبة الشاملة؟ ما قالھ إدوارد سنودن حًقا، أن كل حد تعبره وكل عملیة 

 شراء تجریھا وكل مكالمة تجریھا أو كل موقع خلوي معرض للمراقبة. 

ما الدوافع واألنشطة؟ أھداف الحكومة. تعقب المجرمین ومراقبة األنشطة المشتبھ بھا 

 والتحكم في الجماھیر وأمان األشخاص وحمایة الحقوق. أنا أتفق مع كل شيء. 

إذا لم تتفقوا، كیف یمكنكم المكافحة؟ یمكنك استخدام التشفیر. یتعین علیك تقلیل 

 ام مضادات التتبع أو یمكنك المقاومة. المخاطر ونقاط الضعف ویمكنك استخد

لذا ما الذي یرد على فیسبوك؟ وما الذي یرد على جوجل؟ وما الذي یرد على 

الخاص  v-cardمیكروسوفت؟ ما الذي أقولھ؟ لتكن مواطًنا یتحمل المسؤولیة. ملف 

 بي. 

 

  شكًرا لك یا مباشر. التالي، لدینا نجیري مواثي من كینیا. سیدة غیر معروفة: 
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مرحًبا بكم جمیًعا. نعم. اسمي نجیري. أنا من كینیا وأعمل محامیة. عندما كنت في كلیة  نجیري مواثي:

الحقوق، تطور لدي اھتمام خاص بالحقوق االقتصادیة القانونیة. فھذا ھو الحق الممنوح 

لكل فرد من أجل الحصول على االحتیاجات البشریة األساسیة مثل الطعام والماء 

، أردت ICANNوالتعلیم. في أول مرة تفاعلت فیھا مع والصحة واألمن االجتماعي 

العثور على كیف یمكنني االتصال باإلنترنت فضالً عن اھتمامي بالحقوق االقتصادیة 

 االجتماعیة. لقد أجریت بعض األبحاث، وخلصت إلى نتیجتین. 

ة األولى، ھي أن لإلنترنت تأثیر شاملة وھائل على النمو االقتصادي. والنتیجة الثانی

تكمن في نمو ھذا التأثیر. وھنا سؤال یطرح نفسھ كیف یمكننا تعزیز إدراك تطویر 

الحقوق االقتصادیة االجتماعیة وتطویر الحقوق االقتصادیة االجتماعیة عبر اإلنترنت؟ 

أصدرت ماكنزي تقریًرا في السنوات الخمس األخیرة، أن اإلنترنت وحده یساھم في 

لقومي. كما أصدرت تقریًرا أن اإلنترنت في الوقت من إجمالي الناتج ا %21حوالي 

الحالي یجمع المالي بمعدل أعلى من الزراعة والخدمات. ما علیك سوى التفكیر في 

 األمر لبرھة. إننا حًقا نتحدث عن تریلیونات؟ 

وبفضل نمو اإلنترنت السریع، لدینا مشروعات وشركات كبیرة تستمتع بمزایا الثورة 

 من بین المستفیدین أیًضا خبراء في ھذا المجال وأفراد.  التكنولوجیا. ولكن

وھي منطقة ریفیة صغیرة تبعد حوالي  سأعطیكم مثاالً، إنني أعیش في [غیر مسموع]

كیلو متر من العاصمة. یوجد اختراق قلیل جًدا لإلنترنت. أتذكر فعالً أنھ علي  85

رنت. لقد أحد الشباب األذكیاء السفر لفترة من الوقت قبل إمكانیة استخدامي مقھى اإلنت

جًدا االستفادة من ذلك، وأنشئ مقھى إنترنت. وكان معظم زبائنھ من الشباب الذین 

یریدون الدخول على الفیس بوك أو وسائل التواصل االجتماعي األخرى. بید أنھ أدرك 

أن ھناك فجوة بین اھتمامات ھؤالء األشخاص، والمھارة الفنیة التي یحتاجون إلیھا 

الستخدام اإلنترنت. وقد أقدم شاب ذكي جًدا على إنشاء مجمع كمبیوتر بجواره مقھاه 

 تماًما. 

والنتیجة ھي نفسھا في نھایة الیوم. فلقد أصبح أحد األثریاء في بلدتنا الصغیرة. ولم یكن 

بمقدوره فقط توفیر مصدر للمعیشة لنفسھ فقط وإنما للعدید من األشخاص اآلخرین. لذا 
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بمقدورك إیجاد رابط بین الدخول على اإلنترنت وإیجاد وظیفة، فیمكننا حًقا إذا كان 

إیجاد رابط بین اإلنترنت وتخفیف حدة الفقر، وإدراك أھداف التنمیة المستدامة التي 

 تصبو إلیھا األمم المتحدة. 

وھناك ثمة مثال آخر وھو زووم ویرلیس. أنھ مزود خدمات إنترنت یقع مقره في 

ه أوكسفام. ویكمن ھدف مؤسسة أوكسفام في المساعدة في إیجاد وظائف أوغندا ترعا

للشباب الذین ھم ضحایا الحربي األوغندیة الشمالیة. في الوقت الحالي، لقد أوجدت 

للشباب في شمال أوغندا. ما  45000أكثر من  2015زووم ویرلیس بحلول عام 

كأفراد وكمؤسسات مثل علیك سوى التفكیر في األمر لبرھة. إن كل إجراء نتخذه 

ICANN من خالل مؤسسات المجتمع المدني، فإننا حًقا نساعد في إیجاد سبیل للعیش ،

 وانتشال شخص من الفقر. 

ولكن ھناك الكثیر من التحدیات األخرى التي نحتاج إلیھا في الحقیقة. إنھا إمكانیة 

یق طویل نقطعھ، الوصول إلى اإلنترنت واالستطاعة والصلة. ما زال ھناك أمامنا طر

ولكني أعتقد أننا على المسار الصحیح. فإذا أمكننا في الوقت الحالي تركیز طاقاتنا على 

إدراك الحقوق االقتصادیة االجتماعیة من خالل الوصول إلى اإلنترنت. ولقد كان ذلك 

 ھو عرضي التقدیمي. شكًرا. 

 

 وجیني. شكًرا لك، نجیري. التالي لدینا أویول أ سیدة غیر معروفة: 

 

حسناً، شكراً. اسمي أویول أوجیني. وكالة األمن القومي الوحیدة التابعة لجنوب إفریقیا  أویول أوجیني:

في المكان. بلى، أنا محققة في الطب الشرعي [غیر مسموع]. أعمل كـ [غیر مسموع] 

ألنني اكتشفت أن [غیر مسموع] جزء من أمن اإلنترنت الذي نحتاجھ. كما عملت أیًضا 

زمیل بالمعھد الدولي للطب الشرعي. أعمل كـ [غیر مسموع] إفریقي بالمنظمة ك

 للسالم. 



 AR  التقدیمیة NextGenعروض  –مراكش 

 

 70من 50صفحة

 

وعرضي عن اقتصادیات الجرائم اإللكترونیة وحریة البیانات، في [غیر مسموع] من 

أجل االندماج االقتصادي اإلفریقي. واكتشفت أن ھناك الكثیر من الفجوات التي لن یتم 

 یاسیة عندما تتعلق باالندماج االقتصادي اإلفریقي. تناولھا، وخاصة الناحیة الس

في الوقت الحالي تتراوح مدة [غیر مسموع] من خمس إلى عشر سنوات وراء [غیر 

مسموع] العالمي فیما یتعلق بالقدرة التقنیة. وما أرید أن أقولھ من خالل ھذا العرض ھو 

طور كبیر في كل قطاع. أن اإلنترنت في نمو اإلنترنت، نعم اإلنترنت في نمو وھذا ت

فكم ھناك [غیر مسموع] فھناك الكثیر من التحدیات التي نواجھا حیث أننا نواجھ الكثیر 

من الجرائم اإللكترونیة، التي نجم عنھا تھدیدات ألمن وثقة المستخدم، وبالطبع 

االقتصاد الرقمي وجمیع الجوانب األخرى التي قد تمكن الترابط االقتصادي في إفریقیا 

 دعمھ. وت

ملیار  400إنني أتحدث عن االقتصاد العالمي. ووفًقا لـ [غیر مسموع]، فھناك حوالي 

تقریًبا مفقود [غیر مسموع] في المتوسط سنوًیا. وھذا القدر كاف لتمكین األشخاص في 

 المجتمع. وھذا كاف لتدعیم األشخاص في المجتمع. 

المتقدمة ذات معدالت عالیة من [غیر مسموع] انظر إلى الخریطة ستكتشف أن الدول 

. فلماذا تتمتع الدول النامیة مثل إفریقیا بمعدالت نیةالخسارة نتیجة الجرائم اإللكترو

منخفضة. لكن [غیر مسموع] في االقتصاد اإلفریقي، فإن الجرائم اإللكترونیة ذات 

وضع منخفض فیما یتعلق بالجرائم اإللكترونیة، لكننا نعاني من الكثیر من الخداع 

التي ُوضعت لضمان أن واالحتیال. ألن في الدول المتقدمة، ھناك العدید من السیاسات 

مستخدم اإلنترنت [غیر مسموع] یمكن حمایتھ. لكن في إفریقیا، نعاني من وضع 

منخفض. یمكننا أن نرى من خالل الصفحة أن كل من كینیا وجنوب إفریقیا وزامبیا 

 بالمائة سنویاً.  1.9إلى  01ونیجیریا لدیھم نسبة تتراوح ما بین 

كترونیة، یمكنك أن ترى النسبة المئویة في إفریقیا، ومن خالل اقتصادیات الجرائم اإلل

فكثیر من أعمال [غیر مسموع] لدعم [غیر مسموع]، نتمتع بأعلى معدالت [غیر 

 مسموع]. وھذا جزء من االستجابة لإلرھاب المتزاید في إفریقیا. 
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لقد قمت بتطویر نموذج سمیتھ نموذج سوق [غیر مسموع] اإلفریقي. وھذا النموذج 

دة عمل [غیر مسموع]، وفي الوقت نفسھ، السوق والتفاعل بین المجرمین یشرح م

والموردین حول كیفیة االتفاق على سعر [غیر مسموع]. والـ [غیر مسموع] إلنفاذ 

القانون [غیر مسموع] فیما یخص كیفیة تتبع المجرم اإللكتروني، وما تم تنسیقھ بشكل 

لتقنیة المنخفض والمتحفظ علیھا بشكل سيء وانعدام الخبرة والتجھیز السیئ وذكاء ا

 كبیر والفاسدة إلى حد كبیر. 

وعندما ننظر إلى أحد الجرائم اإللكترونیة، قد تكتشف أن ھؤالء األشخاص أذكیاء 

لدرجة كبیر فیما یتعلق بالتقنیة ومتمتعین بالخبرة الھائلة والتنسیق السلیم. وعندما ننظر 

ر مسموع] كافًیا لجریمة إلكترونیة [غیر إلى [غیر مسموع] الذي أطلق علیھ [غی

مسموع]. فنحن نعمل بشكل سيء فیما یتعلق بـ [غیر مسموع] حتى في [غیر مسموع] 

وإفریقیا و [غیر مسموع]. فنحن لدینا أتمتة متزایدة لألنشطة االقتصادیة والجوانب 

بع المجرم االجتماعیة والسیاسیة، لكن القوانین لیست قویة بالقدر الكافي لتسلیم وتت

 اإللكتروني. كما أننا لدینا آلیة دفاعیة ضعیفة. 

فعندما ننظر إلى [غیر مسموع] یقوم بتحلیل [غیر مسموع] اإلفریقي بخصوص الجرائم 

اإللكترونیة، ومن ھنا اكتشفت أن ھناك الكثیر من [غیر مسموع] المتعارض علیھا. 

التألیف وجرائم العالمات جزء منھا یتعلق بجرائم الحاسوب وحقوق النسخ والنشر و

التجاریة و [غیر مسموع] واالعتناء باألطفال وجرائم غسیل األموال المتعلقة 

باإلنترنت، واألجھزة ووسائط التخزین والرفاھیة الحدیثة وبرامج الملیشیا والجرائم 

اإللكترونیة والجرائم المتعلقة باستخدام المبالغ اإللكترونیة. كل ھذه [غیر مسموع] في 

 تفاقیة [غیر مسموع] الحالیة بإفریقیا. ا

والمعنى المقصود ھو فقدان مصادر النمو االقتصادي و [غیر مسموع] في [غیر 

مسموع] وإفریقیا بوجھ عام. ومن خالل [غیر مسموع] ھذا یمكننا أن ننظر إلى القیمة، 

ل عام كافیة النسبة المئویة لقوانین الناتج المحلي اإلجمالي على الجرائم اإللكترونیة ك

للعنایة بقطاع معین في إفریقیا. لذا ھذا ھو المقصود. ثم أیًضا عدم تشجیع الناس على 

الدخول على شبكة اإلنترنت. حیث تقلل [غیر مسموع] ومن ثم [غیر مسموع] 

 المواطنین التي تقللھم. 
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تجة. أیًضا، تحویل العمالة الذین یتمتعون بالمھارة المنتجة إلى [غیر مسموع] غیر من

بالنسبة للھند، ننظر إلى الھند. فعلى الرغم من أنھا لدیھا الكثیر من المستخدمین فیما 

یتعلق بتكنولوجیا المعلومات، إال أنھا نوع من تحویل ھؤالء الشباب ومساعدتھم في 

خلق سوق لھم لیتم توظیفھم. لكن في إفریقیا، فقد سجلت نیجیریا المرتبة الثانیة على 

. وعندما نتحدث عن التقنیة، فنحن ال نزال یما یخص الجرائم اإللكترونیةلم فمستوى العا

بعیدون جًدا عنھا. ھذا معنى [غیر مسموع] حتى إنھ على الرغم من أننا لدینا [غیر 

مسموع] متنامیة بالفعل وھي نوع مرتبط بمجال اإلنترنت، أتخیل أنھ ال یوجد سوق 

 لھا. ونتیجة لذلك، ھناك خطر جسیم. 

كتشفوا بأن ارتكاب جریمة إلكترونیة أمر سھل جًدا بالنسبة لھم لكسب األموال ألن فقد ا

القانون ال یخول السلطة الكافیة لمحققي اإلنترنت في تتبع النشاط اإلجرامي 

اإللكتروني. لذلك، أعتقد حالًیا أنھ عندما تنظر إلى نیجیریا والكامیرون، فإن نیجیریا 

مر في الثالثة أشھر الماضیة. ومن خالل لقائي مع وضعت قانون قوي جًدا لھذا األ

الكثیر من األشخاص، في بحثي الذي أُجریھ حالًیا، اكتشفت بأن الكثیر من الجرائم 

اإللكترونیة تنتقل من نیجیریا إلى الكامیرون حیث ھناك القانون أكثر مرونة. شكًرا. 

 ھذه ھي توصیتي. 

 

 ذلك، معنا سارة من أوغندا.  شكًرا لك أویول. بعد سیدة غیر معروفة: 

 

مرحًبا بكم جمیًعا. اسمي سارة كیدین. أنا من أوغندا. سوف أخبركم عن مشروع  سارة كیدن:

صغیر قمنا بھ مع جمعیة اإلنترنت المحلیة بأوغندا. لكن أوالً، دعوني أوضح لكم ماھیة 

إلى تعزیز النمو جمعیة اإلنترنت المحلیة بأوغندا. في الحقیقة، تسعى الجمعیة المحلیة 

عضًوا  400المفتوح والتطور واستخدام اإلنترنت في أوغندا. وحالًیا، لدینا أكثر من 

 فردًیا. ولیس لدینا عضویة مجموعات حتى اآلن. 
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. وكما كنتم تسمعون طیلة At-Large، أصبحنا ھیكل 2015وفي یونیو عام 

. حیث ICANNفي اھتمامات مستخدمي اإلنترنت  At-Largeاألسبوع، یمثل ھیكل 

إننا لدینا ثالثة جوانب برمجیة أولھا أمن اإلنترنت. وبھذا الصدد، نتحدث عن حمایة 

) IGFاألطفال على شبكة اإلنترنت. قمنا باستضافة ثمانیة منتدیات لحوكمة اإلنترنت (

بأوغندا، أحدھا منتدى حومة اإلنترنت بإفریقیا. وبخصوص تنمیة البنیة التحتیة، فقد 

مع بوب أوتشینغ ومحمد [غیر مسموع] وآخرین من  IANAاستضفنا جلسة انتقال 

. استضفنا [غیر مسموع] وزارة تقنیة المعلومات واالتصاالت، لذا ICANNطاقم 

الجھة التنظیمیة وجھات مھتمة  دعونا أشخاص من الوزارة وبعض األشخاص من

والذي یحدث حالًیا وكان الكثیر منھم  IANAأخرى، ثم جاءوا لیسمعوا عن انتقال 

سعید جًدا بذلك. وواصلنا تنفیذ حمالت توعیة في جمیع أرجاء الدولة وأجرینا بعض 

 األبحاث المتعلقة بحوكمة اإلنترنت ونشرنا ذلك على موقعنا اإللكتروني. 

ة، حسًنا. إذن سوف أخبركم عن أحد المشروعات التي قمنا بھا في الفترة متحدثة بسرع

دوالر من مجتمع اإلنترنت  10000. فقد تلقینا منحة بلغت 2015و 2014بین عام 

للقیام بھذا المشروع. وكان الھدف ھو الوصول إلى مستخدمي اإلنترنت من األجیال 

إلى األجیال القادمة، لكن اتضح لنا أننا القادمة، لذا فقد اعتقدنا اعتقدنا بأننا وصلنا 

 وصلنا إلى مستخدمي اإلنترنت الحالیین. 

طالًبا مستجیبین. ثم قمنا بزیارة  110لذلك، ماذا فعلنا؟ ذھبنا إلى ثالث مدارس. وجدنا 

ثالث مدارس أخرى. وفي إحدى المدارس قمنا ربطنا الزیارة بیوم اإلنترنت العالمي. 

بشكل أساسي عن "ما الذي تقومون بھ على شبكة اإلنترنت؟" "ما لذا، كنا نسأل الطالب 

الذي تعرفونھ عن اإلنترنت؟" "ما ھي مدى خبراتكم على شبكة اإلنترنت،؟"وأشیاء 

 أخرى من ھذا القبیل. 

وفي المدارس التي قمنا بزیارتھا، طلبنا االجتماع بالمعلمین واآلباء والمعلمین الذین 

لومات واالتصاالت والمبادئ األساسیة للحاسوب، وأردنا یقومون بتدریس تقنیة المع

معرفة الكثیر عن المنھج الدراسي وما یدرسونھ في دروة المبادئ األساسیة للحوسبة. 

كما اجتمعنا أیًضا باآلباء، حیث اجتمعنا في الصباح بالطالب وبعد الظھیرة التقینا 
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؟" "ھل تعلمون ما یقوم بھ بآبائھم وسألناھم "ھل تعلمون شیًئا عن شبكة اإلنترنت

 أطفالكم على شبكة اإلنترنت؟"، وغیر ذلك من األسئلة. 

وھذه ھي بعض النتائج. ففي أوغندا، لیس ھناك إثبات موثق بالسلوك عبر اإلنترنت. 

فإذا نظرتم، لن یعرف معظمكم ما یفعلھ األشخاص على شبكة اإلنترنت. كما أنھ لیس 

یة. وإذا حدث لكم شيء ما في مجال اإلنترنت، فلیس ھناك توقع لتقریر جریمة إلكترون

لدیكم أي مكان أو مجال آخر تذھبون إلیھ. حتى وإن ذھبتم، لن یعرفوا ما یفعلونھ لكم. 

 وعلى الرغم من أن األُطر القانونیة نافذة، إال إنھم لن یتحدثوا عن حمایة األطفال. 

لذا قد تجدونا نقول إذا قمت بشيء وفي بعض األفعال كانت الموارد المالیة قلیلة حًقا. 

دوالر واعتقدنا بأن ذلك  2000ما من قبیل أفعال سوء استخدام اإلنترنت وربما تدفع 

كان ضئیالً جًدا. وكانت النسبة المئویة الكبیرة للمستجیبین رجال. وأخبرنا الكثیر من 

خلون األشخاص بأنھم یدخلون على شبكة اإلنترنت في المدرسة مع أصدقاؤھم. وید

 على الشبكة بصورة أقل في المنزل. 

كما كان الطالب بأنھم یستخدمون اإلنترنت في مواقع التواصل االجتماعي والدردشة 

ولعب األلعاب عبر اإلنترنت واستخدامھ في عمل الواجب المدرسي. كما أثار دھشتنا 

ن سنوات كیفیة البحث على محرك جوجل. فقد یبحثو 8معرفة بعض الطالب من عمر 

فیھ عن واجبھم الدراسي. وأخبرنا بعض األشخاص بأنھم تعرضوا للسرقة واالحتیال 

عبر اإلنترنت وتم مالحقتھم أو مضایقتھم. كما أخبرتنا نسبة كبیرة منھم بأنھم لم یسبق 

 لھم الدخول على شبكة اإلنترنت، وكانوا على ما یرام. 

طفالھم على شبكة اإلنترنت. والشيء األكثر دھشة أن اآلباء ال یعرفون ما یفعلھ أ

وعندما كان األطفال یخبرونا "نستخدم اإلنترنت في مواقع التواصل االجتماعي والفیس 

بوك وتویتر"، یقول اآلباء "ال، إنھم فقط یتحدثون مع عائلتھم وأصدقاؤھم في الخارج." 

اء أول طریقة واعتقدنا بأن ذلك كان أمًرا ُمقلًقا جًدا. إذا كان من المفترض أن یكون اآلب

لتقدیم الدعم والعون، وكان من المفترض علیھم تدریب األطفال، فھم ال یعرفون ما 

 یقولونھ لھم، وھذا أمر ُمقلق بعض الشيء. 
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ولقد كتبنا تقریر ومجموعة أدوات متطورة التي شاركنھا مع المستجیبین. وأعطینا 

بعض النسخ منھا للمدرسة، وبعضھا لوزیر تقنیة المعلومات واالتصاالت، وقمنا برفع 

 ھذا.  URLنسخة على موقع الویب الذي یمكنكم الحصول على من خالل 

ناس. تلقینا طلبات من وزیر تقنیة المرحلة التالیة، نرید الوصول إلى الكثیر من ال

المعلومات واالتصاالت، وھیئة تكنولوجیا المعلومات بأوغندا وشرطة أوغندا. حیث 

طلبوا منا القیام بعملیات توعیة. وطلبوا منا أن نذھب إلى مدارس أكثر ألن ست 

 مدارس قلیل جًدا مقارنًة بالمدارس الكثیرة الموجودة. 

باء على المشاركة في مناقشات اإلنترنت. ومن یعرف، ربما كما أردنا أیًضا تشجیع اآل

أو شيء ما. شاركنا بالفعل في المناقشات مع بوب  At-Largeیكون ممثل ھیكل 

أوتشینغ [غیر مسموع] الذي یمثل أحد الزمالء. فقد أتوا إلى الجامعات في أوغندا. كما 

نت وأشیاء من ھذا أردنا أیًضا الوصول إلى الطالب وإخبارھم عن حوكمة اإلنتر

 القبیل. شكًرا جزیالً لكم. 

 

 شكًرا لكي سارة. اآلن، معنا سیلینا كابوندیرا من ماالوي.  سیدة غیر معروفة: 

 

طاب مساءكم جمیعا. لقد قدمت نفسي بالفعل سابًقا، لكن دعوني أن أقدم لكم نفسي مرة  سیلینا كابوندیرا:

مل أمینة مكتبة، لكنني مھتمة أیًضا بإجراء أخرى. أنا سیلینا كابوندیرا من ماالوي. أع

األبحاث بخصوص تقنیة المعلومات واالتصاالت لـ [غیر مسموع]. وكما ترون من 

خالل موضوعي، ھذه ھي العوامل التي أثرت على انضمامي إلى مراكز االتصاالت 

 في ماالوي. حیث استھدفت أحد المراكز، الذي یسمى مركز االتصاالت. 

ف لكم ماھیة المركز لھؤالء الذین ال یعرفون ھویة  أوًال قبل أي شيء، دعوني أعرِّ

المراكز. إنھ أحد المراكز. ھو المكان الذي یوفر للجمھور الوصول إلى خدمات تقنیة 

المعلومات واالتصاالت. وقد تكون تلك الخدمات شبكة اإلنترنت، وآالت النسخ حیث 

ن بطباعة المواد ویأتون لیتعلمون عن یستطیع الناس الذھاب إلى ھذا المكان ویقومو
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أجھزة الحاسوب. وقد تم تأسیس ھذه المراكز في الدول النامیة بشكل أساسي لسد الفجوة 

 الرقمیة. 

فعندما تذھب إلى الدول النامیة، تجد ھذه المراكز تم إنشاؤھا في المناطق الریفیة بشكل 

ت واالتصاالت محدوًدا أساسي حیث یكون الوصول الشخصي لخدمات تقنیة المعلوما

جًدا. لذلك، فتلك الخدمات مقدمة بأسعار منخفضة عند مقارنتھا بالخدمات المقدمة في 

 مقاھي اإلنترنت. 

كما ھو الحال في دول أخرى، تم إنشاء تلك المراكز في ماالوي لنفس الغرض من أجل 

ھنا ھو أنھ  القضاء على الفجوة الرقمیة وتطویر المناطق الریفیة أیًضا. واالفتراض

عندما یتم إنشاء تلك المراكز سیذھب كل فرد بالمناطق الریفیة یبدأون في استخدامھا. 

ولكن أثناء زیارتي للمراكز، أثناء قراءة الصحف واألخبار عبر اإلنترنت، أخبروني 

 بشيء یختلف عن الغرض الذي أُنشئت من خاللھ مراكز االتصاالت. 

خدمون مراكز االتصاالت. وأردت أن أعرف، ما واستنتجت بأن قلیل من الناس یست

الذي دفع إلى استخدام مراكز االتصاالت؟ بالنسبة لألشخاص الذین یذھبون إلى مراكز 

االتصاالت ویستخدمونھا، ما الذي یدفعھم نحو استخدام مراكز االتصاالت؟ وماذا عن 

یبدأ ھؤالء  ھؤالء الذین ال یستخدمونھا؟ وما ینبغي على حكومة ماالوي فعلھ حتى

األشخاص الذین ال یستخدمون تلك المراكز في استخدامھا. لذا كانت ھذه ھي المشكلة 

 األساسیة. 

أردت أن أعرف العوامل التي دفعت إلى استخدام مراكز االتصاالت. وعلى الرغم من 

أن حكومة ماالوي ُتنشئ الكثیر من مراكز االتصاالت بالدولة، إال أنھ ال تزال ھناك 

موجودة بالفعل ال یستخدمھا سوى قلة من الناس. لذا اعتقدت أنھ من الحكمة  مراكز

معرفة العوامل التي أدت إلى استخدام األفراد تلك المراكز الحالیة، حتى یتسنى لنا 

 إطراء التحسینات والتطورات على المراكز التي لم ُتنشئ بعد. 

العوامل التي أدت إلى لذا، فقد صرحت بالفعل، أن الھدف الرئیسي كان اكتشاف 

استخدام مراكز االتصاالت ھذه، لكني أردت أن أعرف مدى استخدام مراكز 
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االتصاالت ھذه. وبالنسبة للخدمات المقدمة في مراكز االتصاالت، كم عدد مرات 

 استخدام األشخاص لھذه الخدمات؟ 

 وكان ذلك دراسة لدى بعض مراكز االتصاالت. وكما صرحت بالفعل، تقع مراكز

االتصاالت في كل منطقة نائیة. ھذا الموقع، ھو موقع مركز االتصاالت الذي ذھبت 

كیلو متًرا تقریًبا من المدینة. والتصمیم السیئ للطریق، مثل  22إلیھ وھو یقع على ُبعد 

أحد طرق السفر من أماكن مثل مدینة [غیر مسموع]، یستغرق أكثر من ساعة أو أكثر 

كیلو  22الوحیدة ھي الدراجات. لذا، كان علیك السفر لمسافة  تقریًبا، ألن وسائل النقل

 متًرا بالدراجة. 

بالنسبة للمستخدم المستھدف، فقد استھدفت مستخدمي مراكز االتصاالت. فق استھدفت 

الكثیر من ھؤالء الذین یذھبون إلى مراكز االتصاالت وذلك ألن طریقة [غیر مسموع] 

ینات مالئمة، وھم ھؤالء الذین یمكن العثور علیھم التي استخدمتھا كانت طریقة جمع ع

بسھولة. لذا اعتقدت أنھ ربما ینبغي عليَّ الذھاب إلى مركز االتصاالت واستھدف كل 

 مستخدم یأتي إلى مركز االتصاالت خالل فترة جمع البیانات. 

أسبوًعا، لذا كنت أذھب دائًما كل یوم بدایًة من  12ولقد استغرقت فترة جمع البیانات 

الساعة الثامنة صباًحا عندما یبدأ العمل بھذه المراكز، حتى الساعة الرابعة بعد الظھر 

عندما یغلقون مراكز االتصاالت. كنت أستھدف إدارة وطاقم مركز االتصاالت. كما 

االوي والمحققین، وتتمثل الحكومة في ھیئة تنظیم االتصاالت استھدفت أیًضا حكومة م

 بماالوي. 

وبالنسبة لألدوات التي استخدمتھا في جمع البیانات، فقد استخدمت االستبیانات التي تم 

مستخدم الذین أتوا إلى مركز االتصاالت خالل تلك الفترة. كما  130توزیعھا على 

ت أیًضا الساعات المنقضیة في مركز االتصاالت. أجریت أیًضا مقابلة مع الطاقم. وراقب

 كما استخدمت أیًضا الوثائق والسجالت التي تم تحلیلھا. 

وكانت النتائج عن الخدمات المستخدمة كثیًرا، وكما ترون، كانت النتیجة الرئیسیة أن 

الخدمات المستخدمة كثیًرا وخدمات تقنیة المعلومات واالتصاالت ھي المكتبات وربما 

ا أنشطة نسخ المواد، والتي ال تتطلب أن یكون الفرد لدیھ مھارات. فقد منحتموھا أیضً 
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فقط للطاقم. وأفاد بضعة أشخاص أنھم استخدموا خدمات تقنیة المعلومات واالتصاالت 

 التي انحصرت على الفیس بوك. 

وأردت أن أعرف، ما ھي العوامل التي دفعت إلى استخدام خدمات تقنیة المعلومات 

تصاالت؟ الكثیر من األسباب ترجع إلى عدم وجود مھارات تقنیة المعلومات واال

واالتصاالت، كما ترون في الشكل الثاني. كما اكتشفت من ھؤالء األشخاص عدد 

مرات زیارتھم لمركز االتصاالت، وأشار معظمھم أنھم یستخدمون مركز االتصاالت 

كل ھنا، ھناك عدد كبیر من مرة واحدة یومًیا على األقل. لكن كما ترون ي الش

 شخًصا.  37األشخاص یستخدمون مركز االتصاالت بصورة منتظمة، وھم 

كما سألت ھؤالء األشخاص لماذا یزورون مركز االتصاالت بصورة منتظمة؟ والسبب 

الرئیسي ھو الخدمات، حیث قالوا أن بعض الخدمات یصعب استخدامھا. ووسیلة 

التي توضح  DOIوامل، نعم، فقد استخدمت نظریة االتصال التي استخدمتھا فقط للع

العوامل التي دفعت نحو استخدام االبتكارات مثل مراكز االتصاالت. وبالنسبة لوسیلة 

االتصال، سألتھم عن كیفیة معرفتھم بمركز االتصاالت. وأخبرني معظمھم أنھم 

 عرفوھا من األشخاص اآلخرین.

دوا أن النظام االجتماعي [غیر مسموع] وسیلة وبالنسبة للنظام االجتماعي وجوانبھ، فیب

جیدة [غیر مسموع] الستخدام مركز االتصاالت، كما ترون من الصورة ھنا. كما 

اكتشفت أیًضا مزایا استخدام مركز االتصاالت التي أثرت على استخدام مركز 

ح عدد كبیر من األشخاص بأنھم یستخدمون مركز االتصاالت  االتصاالت. كما صرَّ

ح عدد كبیر من األشخاص بأنھم یستخدمون ألنھ م یرون مزایا استخدامھ. كما صرَّ

مركز االتصاالت ألنھم اكتشفوا بأنھ مفید. حًقا إنھ مفید. ومن الناحیة التعقیدیة، طلبت 

منھم ما إن كان بإمكانھم الحصول على دعم من طاقم العمل. وأشار معظمھم بأنھم 

 یحصلون على دعم من الطاقم. 

ختام، یبدوا أن المراكز تلعب دوًرا فعاًال. فھناك احتمالیة بإسھامھا في تطور في ال

المجتمع وتنمیتھ. بالرغم من أنھ ال یستخدمھا سوى أشخاص قلیلون، كما أن ھناك 
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العدید من العوامل التي تدفع الستخدامھا. أعتقد من الحكمة أن أقدم نتائج دراستي ھنا، 

 العدید من الدول النامیة.  ألنھا ُتعد تسھیالت مفیدة في

وفي أوغندا، لدیكم مثال، مثل مركز االتصاالت الثاني الموجود في أوغندا. لذا أعتقد 

أنھ من الحكمة بأنھ ربما یكون ھناك بعض األشخاص من البالد األخرى التحقق من 

ھذا. ثم واضعي السیاسات، الختام الرئیسي الذي أود أن أضیفھ في توصیتي ھو [غیر 

موع]. أعتقد فرض ھذه األشیاء على األشخاص دون تقییم العوامل التي تدفع إلى مس

 االستخدام. لدي الكثیر من العمل كما ھو الحال لدى واضع السیاسة. شكًرا جزیالً. 

 

 شكًرا لك، سیلینا. بعد ذلك، معنا سیلینا [غیر مسموع]  سیدة غیر معروفة: 

 

أرحب بكم جمیًعا. أنا سیلینا [غیر مسموع] من أوغندا. أنا أعمل في دعم تكنولوجیا  سیلینا:

المعلومات في وزارة تقنیة المعلومات واالتصاالت في أوغندا. سوف أتحدث عن [غیر 

 مسموع] وحوكمة اإلنترنت، اللذان ُیعدان الموضوع الشائع ھذا األسبوع. 

[غیر مسموع] و [غیر مسموع] والقواعد  ما ھي حوكمة اإلنترنت؟ ھي تطویر وتطبیق

وصناعة القرار و [غیر مسموع] والبرامج المشتركة التي تشكل تطور اإلنترنت 

واستخدامھ. ویمكن تعریفھا بأنھا إدارة األساسات الفنیة لإلنترنت واعتمادھا مثل أسماء 

 یام بوظائفھ. النطاقات والعناوین والمعاییر والبروتوكوالت التي تمكن اإلنترنت من الق

ویمكنكم تعریفھا بأنھا العوامل الكثیرة التي تشكل المشكالت المتنوعة المتعلقة بسیاسة 

اإلنترنت. على سبیل المثال، الملكیة الفكریة، والخصوصیة وحریة اإلنترنت والتجارة 

 اإللكترونیة وأمن اإلنترنت. 

سیل المثال، لدى وزارة كیف یمكن حوكمة اإلنترنت؟ من خالل الحكومة الوطنیة. على 

تقنیة المعلومات واالتصاالت بأوغندا إدارة تكنولوجیا المعلومات التي تضع السیاسات 

 ISOCالمتعلقة باإلنترنت وكیفیة دعمھا لألشخاص. منظمات معاییر اإلنترنت مثل 
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بأوغندا بعمل رائع في خلق الوعي  ISOC. كما یقوم مكتب IABو WWWو

 وضمان العنایة بالمشكالت المتعلقة باإلنترنت، كما صرحت سارة مؤخًرا. 

و [غیر مسموع] التي تقدم المساعدة في ھذا الصدد.  ITUلدینا منظمات دولیة مثل 

منتدیات حوكمة اإلنترنت، ففي أوغندا على سبیل المثال لدینا منتدى حوكمة اإلنترنت 

وقد تم انعقاد المنتدى العام الماضي في شھر أغسطس، حیث تم مناقشة  جدید.

إلى  IPv4المشكالت الرئیسیة المتعلقة باإلنترنت مثل حیادیة اإلنترنت و االنتقال من 

IPv6 على سبیل المثال ال الحصر. یمكن حكومة اإلنترنت أیًضا من خالل األنشطة ،

 شاریة الحكومیة. ، اللجنة االستGACو ICANNالتي تقوم بھا 

ھناك تحدیات تواجھ الضمان، فلدینا أمن اإلنترنت والخصوصیة ومراقبة وسائل 

األوغندي، وھو فریق االستجابة الطارئة  CERTاإلعالم. وفي أوغندا لدینا فریق 

بالحاسوب الذي یحاول خلق الوعي بین الناس فیما یتعلق بالمشكالت المتعلقة 

اناتھم الموجود على شبكة اإلنترنت، وبالفعل یقوم ھذا باإلنترنت، وكیفیة حمایة بی

 الفریق بعمل رائع. 

سد الفجوة الرقمیة. وھذا ُیشكل تحِد كبیر في أوغندا. وُیشیر مصطلح الفجوة الرقمیة 

بشكل رئیسي إلى الفجوة الموجودة بین الناس الذین لدیھم وصول سھل ألجھزة 

یدخلون على الشبكة وال یعرفون كیفیة الكمبیوتر واإلنترنت واألشخاص الذین ال 

الوصول إلى الكمبیوتر، وھذا یشكل مشكلة كبرى في أوغندا، لذا فرضت أوغندا تحِد 

وتنفیذ لعناوین  IPv4كبیر على حوكمة اإلنترنت بصفة عامة. ونحن لدینا نفاذ لعناوین 

IPv6 . 

اس حول ، بوجھ عام، خلق الوعي حیث تحاول تعلیم النAFRINICویحاول مركز 

وتشجع على االنتقال. وعلى الرغم من أن معظم الشركات ال  IPv6كیفیة استخدام 

 تزال ُمعارضة لذلك إال أننا نأمل أن یتبنوا ذلك في المستقبل. 

ما ھو الدور الذي یلعبھ منفذي القانون في حل مشكالت حوكمة اإلنترنت؟ حسًنا، ینبغي 

والشفافیة والمحاسبة التي تم التأكید علیھا في  على منفذي القانون ضمان العنایة الواجبة
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ھذا المنتدى. باإلضافة إلى سن تشریعات تتبنى سیاسات تنظیمیة وقوانین استباقیة 

 مناسبة حتى یتسنى تعقب النشاط اإلجرامي بصورة سھل. 

. ھل تعتقدون أن اإلنترنت یحتاج إلى موضوع یدعو إلى التأمل والتفكیر في الختام إنھ

التحكم فیھ؟ نعم، إنني اعتقد ذلك. من الذي تعتقدون بأنھ من المفترض علیھ أن  أن یتم

یقرر حوكمة اإلنترنت؟ كیف تعتقد حوكمة اإلنترنت في المستقبل، وھل تقوم جھات 

إنفاذ القانون بالعمل الكافي؟ إنھ موضوع یدعو إلى التأمل والتفكیر. وھذه نھایة عرضي 

 التقدیمي. شكًرا. 

 

شكًرا لِك، سیلینا. إذن، لدینا اآلن متحدثین اثنین آخرین ولدینا بالفعل بعض المشاركین  معروفة:سیدة غیر 

عبر اإلنترنت، وھناك سؤال، لذا ربما لدینا بعض الوقت للرد على األسئلة. اآلن، لدینا 

 یاسمین سیكات من المغرب. 

 

مساء الخیر، الجمیع. أنا یاسمین سیكات. أعمل كمھندسة لتكنولوجیا المعلومات وطالبة  یاسمین سیكات؛

بالمعھد القومي لالتصاالت بالرباط. في الحقیقة أنا من دولة المغرب. الیوم سیكون 

عن حیادیة الشبكة الموضوع  NextGenالعرض التقدیمي الخاص بي بشأن برنامج 

 الذي یھمنا جمیًعا. لنبدأ. 

ثناء العشرون سنة المنصرمة شھد سوق االتصال باإلنترنت نمًوا بقفزة ھائلة. في في أ

الواقع، حقق اإلنترنت نجاًحا باھًرا بكونھ مفتوًحا وحًرا وسھل الوصول إلیھ. ونتیجة 

لھذا، توافرت الكثیر من خدمات اإلنترنت، مثل الرسائل الفوریة وفیدیو االجتماع 

ذلك. في الواقع، یرتبط انفتاح اإلنترنت ارتباًطا وثیًقا واأللعاب عبر اإلنترنت وغیر 

 بعنصر أساسي مھم للغایة، وھو ما یسمى بحیادیة الشبكة. 

إذن ماذا ُیقصد بحیادیة الشبكة؟ حیادیة الشبكة ھو العنصر األساسي الذي یستطیع 

اء مستخدمي اإلنترنت من خاللھ االتصال بأي نقطة أخرى على الشبكة. لذا یمكنھم إنش
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مشكالت تطبیق ومحتوى خدمة ما والوصول إلیھ واستخدامھ دون تمییز أو حد یفرضھ 

 ھؤالء الذین یدیرون البنیة التحتیة. 

في الحقیقة، ھناك جدل حالي بین ھؤالء الذین یدعمون حیادیة الشبكة ھذه ومن 

، إن یعارضونھا. نرید أن نستوعب سبب أھمیة حیادیة الشبكة لنا جمیًعا كمجتمع. حًقا

حیادیة الشبكة أمر مھم ألسباب عدیدة. مھمة ألنھا تطالب بأال یكون ھناك تمییز. 

وُیقصد بعدم وجود تمییز ھو أن یتم التعامل مع مرسلي ومستقبلي الرسائل عبر 

 اإلنترنت ونقل الملفات بشكل متساو. ألنھ یجب وحدات البایت على اإلنترنت متساویة. 

التي تعني أن تاریخ اإلنترنت یوضح أنھ یجب على الناس  حریة التعبیر. حریة التعبیر

أن یكونوا قادرین على اختیار ما یریدون نشره وما یریدون قراءتھ على شبكة 

اإلنترنت. كما ینبغي أن یكونوا قادرین على إنشاء المحتویات، وفي الحقیقة المحتویات 

 مختلفة ومتنوعة. 

ن المشروعات غیر الربحیة مثل ویكیبیدیا الوصول إلى المعلومات، ھنا سوف أتحدث ع

وھي قادرة وأیًضا [غیر مسموع] قادرة على نشر المحتویات مثل ھواة اإلنترنت 

 البارزین بھدف التجارة. وھذا أمر مھم حًقا الختیار المستھلك. 

اآلن، سأتحدث عن اختیار المستھلك، سوف أطرح لكم مثاالً. على سبیل المثال، إذا 

إلى خدمات فیدیو وترید فقط مشاھدة أحد مقاطع الفیدیو ثم قمت أردت الوصول 

باالتصال بشبكة اإلنترنت، ستنتقل إلى خدمة الفیدیو التي تختارھا ثم تشاھد مقطع 

 الفیدیو. لماذا ذلك ممكًنا؟ ألن مزود خدمة اإلنترنت ال یسعى إلى تقیید اختیاراتك. 

سبیل المثال، إذا أردت اختیار خدمة  لكن في حالة عدم وجود حیادیة في الشبكة، على

الفیدیو ب، ثم أدركت أن مزود خدمة اإلنترنت ُیبطئ اتصالك باإلنترنت، ومن ثم ال 

 یمكنك مشاھدة الفیدیو. 

وفي الوقت نفسھ، یمكنك مشاھدة نفس مقطع الفیدیو ونفس المحتوى على خدم الویب، 

دام سوى ھذا الفیدیو فقط. إذن مما یعني بأن مزود خدمة اإلنترنت ال یسمح لك باستخ

 ھذه وسیلة النتھاك حیادیة الشبكة. 
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نقطة أخرى، وھي سبب أھمیة حیادیة الشبكة فیما یخص االبتكار والتنافس. ألن من 

خالل حیادیة الشبكة، سیكون مسموح، بنفس المستوى، لجمیع األشخاص والشركات 

الصغیرة والكبیرة والناشئة نشر المحتویات واختبار أفكارھا وجعل العالم كلھ 

 كجمھورھم المستھدف. وھذا شيء مھم حًقا. 

أخیًرا، ھذه وسیلة لحمایة اإلنترنت العالمي. وھنا، أرید أن أقول شیًئا. في مراسم و

. حیث ICANNاالفتتاح، تذكرت شیًئا مھًما قالھ السید فادي شحاده المدیر التنفیذي لـ 

قال بأن اإلنترنت على وشك بناء مصدر ال یضع حدود أو خطوط رأسیة. وھي طریقة 

بة مصدرنا العالمي. إنھ المصدر الذي البد وأن یتسم للقول بأن اإلنترنت ھو بمثا

 بالحیادیة واالنفتاح وسھل الوصول إلیھ للجمیع. شكًرا. 

 

 شكًرا لِك، یاسمین وأخیًرا، معنا زینب محمد. شكًرا لكونك صبورة، من السودان.  سیدة غیر معروفة: 

 

مرحًبا، طاب مساءكم جمیًعا. أنا زینب من السودان. أنا [غیر مسموع] و [غیر  زینب محمد:

مسموع] لدى [غیر مسموع] في [غیر مسموع]. وكما ظاھر من اسم العنوان، سوف 

 أتحدث عن مستقبل اإلنترنت [غیر مسموع]. سوف نري اإلجابة في النھایة. 

ت وأشیاء [غیر مسموع]. فنًیا وما أرید أن أشركھ معكم حًقا ھي ثمة قصة عن اإلنترن

الفرق بین عمري وعمر اإلنترنت ھو خمس سنوات، لذا فأنا كبرت مع اإلنترنت. أنا 

، لكن 2015ھذا لیس ضمن إحصائیات عام ، ملیون شخص 14من السودان. لدینا 

ملیون مستخدم لإلنترنت ویفر الخدمة لنا مزودین اثنین لخدمات  10حالًیا نحن حوالي 

 لذا [غیر مسموع] مشغلین [غیر مسموع] في السودان.  اإلنترنت،

وكما ترون، ال یزال لدینا مجموعة كبیرة من مواطنینا لیسوا لدیھم خدمات إنترنت. 

، تعاونت مؤسسة سودانیة مع 2010. في عام IPv6إلى  IPv4قصة االنتقال من 

وكیف یمكننا وسبب احتیاجنا إلیھ،  IPv6المركز القومي لالتصاالت لنشر الوعي عن 

لتدریب  AFRINIC. وبدأوا في إجراء برامج تدریبیة مع مركز IPv6االنتقال إلى 
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. وفي الحقیقة كان ھذا عمالً رائًعا. فقد قاموا [غیر مسموع] IPv6الشباب الفنیین على 

 فریق بحث في الجامعة. 

وفي عام  وقد كان یتم إجراء ھذا العمل بالفعل خالل السنوات [غیر مسموع] كما ترون.

. وبعد ذلك، أتي [غیر مسموع] بعد ذلك، IPv6، انتھینا بالفعل من االنتقال إلى 2014

. وال نزال نحتاج إلى أكثر IPv6جامعة نجحت بالفعل من االنتقال إلى  20واآلن لدینا 

من ذلك، وھذا ما نسعى إلیھ في السنوات القادمة. نحن نحتاج إلى موارد أكثر إلنجاز 

 ھذا أحد األشیاء. ھذا العمل، و

أما بالنسبة لألشیاء األخرى، ھو تأثیر اإلنترنت على التعلیم. أود أن أقص علیكم 

قصتین. أولھما، عن األطفال غیر الملتحقین بالمدارس، واألخرى عن برنامج خریجین 

[غیر مسموع] الذي انضممت إلیھ، تعرفون، في إفریقیا بوجھ عام، لدینا عدد كبیر من 

ر ملتحقین بالمدارس ألسباب مالیة. والفقر، حیث یعیشون في المناطق األطفال غی

الریفیة أو یعیشون في إحدى مناطق النزاعات. ولدینا نسبة كبیرو من الشباب 

 واألطفال. 

. UNICEFھذا البرنامج ھو برنامج تعلیم إلكتروني بالسودان بالتعاون مع منظمة 

ال المتواجدین في المناطق األخرى. وما حیث بدأوا ھذه المبادرة للوصول إلى األطف

یفعلونھ ھو جلب أجھزة الحاسوب اللوحیة ونظام على اإلنترنت لتعلیم ھؤالء األطفال 

المبادئ الرئیسیة للعلوم والریاضیات. وتم تقلیل مدة ھذه البرامج ثمان إلى أربع سنوات 

غضون خمس طفل وحاولت الوصول إلى ملیون طفل في  600وبدأت تلك البرامج بـ 

سنوات. وكان ھذا شیًئا رائًعا، حیث لو إنھ لو لم یوجد اإلنترنت لما نجحنا في إنجاز 

 ھذا العمل. 

وھناك شيء آخر، الذي ترونھ، وھو برنامج [غیر مسموع] وعلوم الحاسبات، قمت 

بالتدریس من خالل ھذا البرنامج. إذن، ما حدث ھو أمر طبیعي إذا أردت الحصول 

علیم عالي، لذا فمن الطبیعي أن یذھب الناس إلى الوالیات المتحدة أو على مساواة وت

أوروبا، لذا فما حدث في ھذا البرنامج ھو أنھم أحضروا أستاذ من جمیع أنحاء العالم، 

من كل ھذه البالد، وتواصلوا مع طالب من السودان وإثیوبیا واألردن ومصر من 
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أن نكون في مثل ھذه الحالة. لقد كنا [غیر  خالل أنظمة عبر اإلنترنت. لذا لم یكن علینا

 مسموع] بالفعل من خالل اإلنترنت. 

ھذه ھي األشیاء األخرى، فھل استطعنا استخدام اإلنترنت بأفضل الطرق؟ نعم، أعتقد 

، حیث كان لدینا [غیر 2013أنھ یمكننا فعل ذلك، وھذه ھي قصتي وھي في عام 

سودان وقد [غیر مسموع] وصفوا الموقف مسموع] و [غیر مسموع] في جمیع أنحاء ال

بأنھ حرب [غیر مسموع]. وخالل الخمس وعشرون عاًما الماضیة التزم الناس منازلھم 

حیث كانوا ال یستطیعون الخروج منھا. ففقد الناس منازلھم وحیاتھم وكانت ھذه أزمة 

 بالفعل. وھذا ما یمكن وصفھ للموقف. 

وا ال یثقون باإلنترنت. لذا، استخدم الشباب مواقع لكن ما حدث بالفعل، ھو أن الناس كان

التواصل االجتماعي واستخدموا سبل التواصل التقلیدیة لمساعدة الناس في ھذه األزمة. 

وما فعلناه، ھو كما ترون في ھذه الخریطة، ففي ھذه الخریطة شركة. وقد أطلقت بعض 

] االحتیاطیة. فقد تلقوا الھیئات التنظیمیة على األزمة [غیر مسموع] و [غیر مسموع

الدعوات من األشخاص ثم قاموا بإنشاء خریطة لمجموعة من األشخاص لتحدید 

المجموعة التي ترید المساعدة. وھذا [غیر مسموع] غیر موجود في السودان، وبعضھم 

في أوروبا، والبعض في نقاٍط أخرى من العالم. لذا فإن ھذا، على ما أظن، ھو ما نعنیھ 

م واحد، وشبكة إنترنت واحدة. وھم قادرون على مساعدة أناٌس ال یعرفونھم بعبارة عال

 حتى. 

ھل یمكننا [غیر مسموع] المزید؟ بالطبع نعم. وكما یقول السید فادي، القلیل جزء من 

الكثیر. ونحن في الحقیقة نھدف إلى [غیر مسموع] من خالل شبكة اإلنترنت. وعلینا أن 

ما نحتاجھ وبین كیفیة حمایة ھویتنا في ھذا العالم. ونحن  نجري الكثیر من التبادل بین

جیجا [غیر مسموع] وھو أمر ال یعرف  5تجھ إلى جعل كل شيء عبر اإلنترنت، 

 العوام حتى ما یعنیھ ھذا. 

وما نستطیع تنفیذه بالفعل ھو استمراٌر ال فعلناه ُمسبًقا. فنحن نأخذ خطوة واحدة إلى 

امة اإلنترنت، لذا فنحن نحتاج إلى المزید من المشاركة األمام لضمان استقرار واستد

، ونطاق المستوى (DNS). یوجد [غیر مسموع] نظام أسماء النطاقات ICANNمع 
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، و [غیر مسموع]. ونحن بحاجھ إلى مزید من الوعي حول ھذا (gLTD)األعلى 

األمر. ونحن [غیر مسموع] المزید من المشاركة، ولذلك سوف نقوم بعمل. وھذه لیست 

 النھایة. [غیر مسموع] 

ویدور السؤال ھنا حول مستقبل اإلنترنت، وأنا ال یمكنني إجابة ھذا السؤال. بل أجیب 

عاًما قبل اآلن. فأنا الدلیل على ما بذلوه. ولكي  30نذ على سؤال من كانوا یفكرون م

عاًما من  20نجیب على ھذا السؤال، علینا أن نأتي بطفٍل عمره خمس سنوات، وبعد 

اآلن ھو من سیخبرنا بما إذا كان عملنا قد نجح بالفعل، وما إذا كنا قد فعلنا ما یتوجب 

ن حقیقة أم ال. وھذا كل ما في علینا فعلھ لنضمن أن المستقبل الذي حلموا بھ سیكو

 األمر، شكًرا لكم. 

 

شكًرا لِك یا زینب. لدینا سؤال عبر اإلنترنت، وسامحوني علیھ، ولكن من ھذا الذي  سیدة غیر معروفة: 

؟ لدینا سؤال عبر اإلنترنت من مركز المحادثة عن ُبعد في KNICكان یتحدث باسم 

أن  KNICوس سؤاالً. كیف یقرر بارباد ISOCباربادوس. طرح [مایكل فور] من 

 النزاع قد تم حلھ؟ 

 

عندما یتفق الطرفان وینتفي وجود مشاكل بینھما. وألن ھذا حًال بدیًال للنزاع، فإننا  جون أوكال تیسي:

نحاول دائًما الوصول إلى موقف ُیرضي الطرفین ویخرج كالھما فائًزا. وال ینتھي 

خاسر. لذا فإن األمر إما ُیحل عبر األمر في معظم القضایا بطرٍف فائز وآخر 

. وبمجرد أن یتعادل KNICالمفاوضات أو الوساطة أو التحكیم من خالل مركز 

 الطرفین، وینتفي وجود دعوات بینھما، فحینھا ُیعتبر النزاع محلوًال. 

 

قاعة أو حسًنا، رائع. شكًرا. ھل ھناك أي أسئلة أخرى لدى الجمھور الحاضر ھنا في ال سیدة غیر معروفة: 

 عبر اإلنترنت؟ حسًنا، استمر. 
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[غیر مسموع] واحد فقط. لقد أشرت في عرضك التقدیمي إلى شيء ما حول نطاقات  شخص غیر محدد: 

) التي [غیر مسموع] ُتعد سلطتھا األساسیة ھي منظمة ccTLDالمستوى األعلى (

.IANA  أظن أنھا [غیر مسموع] ولیست منظمةIANA تنقر . ربما تحتاج إلى أن

علیھا نقرة مزدوجة. أظن أنھا [غیر مسموع] وھذا ھو ما یحدد نطاقات المستوى 

 ). شكًرا. ccTLDاألعلى (

 

 حسًنا، استمر.  سیدة غیر معروفة: 

 

سؤال تقني. ھل جمیع العروض التقدیمیة ُمتاحة على اإلنترنت، عبر موقع الویب  سیدة غیر معروفة: 

ICANN.org ؟ 

 

 نعم، لقد تم تسجیلھا وسیتم نشرھا.  سیدة غیر معروفة: 

 

 شكًرا.  سیدة غیر معروفة: 

 

 ھل ثمة أحد آخر؟ حسًنا، استمر.  سیدة غیر معروفة: 

 

لقد أردت فقط أن أضیف تعلیًقا. [غیر مسموع] بالنسبة لسجل الجلسة. أردت فقط أن  سیدة غیر معروفة: 

ة، لقد أشرتي إلى عدم إًذا یا سار -أضیف تعلیق، ھل سارة وزینب موجودتان في 

إجراء بحث حول استخدام اإلنترنت في أوغندا. ھل أنا على حق؟ ربما أكون قد فوت 



 AR  التقدیمیة NextGenعروض  –مراكش 

 

 70من 68صفحة

 

قولك بأنك قد أجریِت بحًثا لالطالع على ما یفعلھ الناس عبر اإلنترنت، وأنھ لم یكن 

 ھناك بحث قد أجري من قبل؟ حسًنا، فأنا لم أسمع إًذا ھذا األمر بشكٍل صحیح. 

فقط إخبار زینب بأن ھذا األمر مثیٌر لالھتمام. أود أن أطلع على مصدرك  ولقد أردت

الذي قلتي أنك حصلت منھ [غیر مسموع] االختالفات بین مستخدمي اإلنترنت. ألنني 

أرى أنك وضعت نیجریا في المقدمة، ومصر، وكینیا، وجنوب أفریقیا. لذا، أود فقط أن 

 أطلع على ھذا. شكًرا. 

 

 تفضل.  ة: سیدة غیر معروف

 

مرحًبا، اسمي تراسي [غیر مسموع]. [غیر مسموع] العرض التقدیمي لسارة حول  شخص غیر محدد: 

بأوغندا. فھل تمت مشاركة ذلك مع  ISOCبمجتمع اإلنترنت  ECFTمجموعة أدوت 

دول أخرى، أو ھل یمكن مشاركتھ مع دول أخرى من اجل مالئمة ُمحتملة أو ربما 

خرى؟ ألننا في بالدنا نقوم بنفس المشروع، ولكم أحب أن إضافة تعدیالت لدول أ

أستعیر ھذا المستند أو أقوم بتعدیلھ، إذا كان ھذا ممكًنا. وأنا واثق أن ھناك العدید من 

 الدول ربما تكون مھتمة بذلك أیًضا. 

 

بر لم نشاركھ مع دول أخرى، ولكننا نشرناه على موقع الویب، فیمكنك الحصول علیھ ع سارة كیدن:

 الخاص بأوغندا. شكًرا.  ISOCموقع الویب لمجتمع اإلنترنت 

 

 أیة أسئلة أخرى؟  سیدة غیر معروفة: 
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[غیر مسموع] من األردن. لدي تعلیق وسؤال. أود أن أقول أنني قضیت أكثر من أربعة  شخص غیر محدد: 

یل الجیل أشھر وأنا أقدم التعلیقات حول حل نزاع سیاسة الزي الموحد. ولكي نقوم بتفع

القادم باعتباره مصطلح [غیر مسموع]، أود مشاركة ھذه التعلیقات واألوراق مع 

 ICANNلیأخذوھا في اعتبارھم في المستقبل. وعندما یقوم مجتمع  ICANNمجتمع 

بتحدیث حل مشكلة نزاع الزي الموحد، فأنا لدي [غیر مسموع] بالنسبة للتوصیات التي 

 أدلیت بھا، شكًرا لكم. 

 

 حسًنا، شكًرا. ھل ثمة أحد آخر؟  سیدة غیر معروفة: 

 

ھذا لیس سؤاًال. ھذا تعلیق شخصي. أعرف أن الجمیع ھنا قد نالھ التعب، ولكننا یجب  شخص غیر محدد: 

 أن نعترف بأن أكثر عمل ُمرھق ھنا ھو الترجمة. فلنقف جمیًعا لھم ونحییھم. 

 

أود أن أشكر الجمیع على الحضور الیوم؛ أشكر المشاركین والجمھور والمشاركین  سیدة غیر معروفة: 

عبر اإلنترنت، وأوجھ شكًرا خاًصا بالطبع لكم جمیًعا أیھا القائمین على برنامج 

NextGen  على إعداد ھذه العروض. شكر خاص لكم یا من كنتم سفرائي ھنا وبذلتم

. لقد بذلتم جھًدا NextGenمیًعا یا فریق جھًدا عظیًما لمساعدتي وأنا فخورة بكم ج

كبیًرا في العمل، أنا فخورة بكم. لذا، فلتكافؤ أنفسكم مكافأة كبیرة. لنلتقط بعض الصور، 

 وبعدھا نكون قد انتھینا لھذه اللیلة. 

 

 مرحًبا. ھل یمكننا التقاط الصور غًدا ونحن نرتدي القمصان.  شخص غیر محدد: 

 

 لترتدوا قمصانكم غًدا استعداًدا لجلستنا الصباحیة، وسوف نلتقط بعض الصور.  نعم، سیدة غیر معروفة: 
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نعم، في الجلسة الصباحیة. صحیح، من المفترض أن یزورنا فادي غًدا، وھي فرصة  شخص غیر محدد: 

 جیدة اللتقاط الصور التذكاریة. شكرا لكم مرة أخرى. ونشكر فریقنا التقني الذي یدعمنا 

 

 

 

 

 نص المدون][نھایة ال


