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 تامدخل نيمّدقمك تنرتنإلا ءاطسو هيدؤي يذلا رودلا ىلع ،ةديدج ةيواز نم ،ءوضلا 19-ديفوك ةمزأ طّلست

 ةيالولاو تنرتنإلا ةسايس ةكبش" ةنامأ تدّدح ،قايسلا اذه يف .ةينورتكلإلا ةراجتلا تاصنمو تامولعملا

 لعفب ةهجاولا ىلإ تلقتنا ةيساسأ اياضق ثالث )Internet & Jurisdiction Policy Network( "ةيئاضقلا

   :ةيلاحلا ةمزألا

 ىوتحملا ةرادإ يف يعانطصالا ءاكذلا ىلع دامتعالا ديازت .1

  ىوتحملا ةرادإ قاطن .2

 ةماعلا ةمدخلا تامولعمل ةمّدقمك تنرتنإلا تاصنمل يلعفلا رودلا .3

 ،تاونس سمخ نم رثكأ ذنمو 2ةثالثلا اهجمارب لالخ نم ،1"ةيئاضقلا ةيالولاو تنرتنإلا ةسايس ةكبش" ىلوتت

 ةيئاضقلا ةيالولاب ةنرتقملا تايدحتلا لوح يندملا عمتجملاو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاشاقن ريسيت

 نم هنأ تكردأ ،لاجملا اذه يف ةكبشلا اهتمكار يتلا ةعساولا ةربخلا لضفبو .تنرتنإلا مادختسا دنع

  .بسانم ٍلكشب اهرثأ مييقتو ،لولحلا داجيإو ،اياضقلا ةجلاعمل كرتشم يعجرم راطإ ءاشنإ يرورضلا

 نيب ترج يتلا تاشاقنلا ىلع ًءانبو ،يراطإلا زجوملا اذه لالخ نم ،ةكبشلا ةنامأ مّدقت ،قلطنملا اذه نم

 رباعلا ىوتحملا ةرادإب ةلصلا تاذ ةديدجلا تايدحتلاب ةقلعتملا ةيلكيهلا لئاسملا ضعبب ًةمئاق ،ءاضعألا

 لئاسملا ليلحت يف ءاكرشلا فلتخم ةدعاسم ىلإ زجوملا اذه فدهي .19-ديفوك ةمزأ راطإ نمض ،دودحلل

  .لولحلا بسنأ عضو يف ةمهاسملا فدهب ،يئانثتسالا قايسلا اذه لظ يف ةروكذملا

 ليلحت كلذ لمشي نأ ىلع ،ةمزألا هذه جارفنا دّرجمب ةذخّتملا تاوطخلل لماش مييقت ءارجإ نم ّدب الو

 ةرورض عم ،ةلصلا تاذ تامولعملا ةفاك ىلع ةظفاحملا رمألا بّلطتيس امك .ةصلختسملا سوردلاو جئاتنلا

 ،كلذ نعً الضف .تَذِخ�تا يتلا تاءارجإلا ةيفافش ىدم لوح ةصاخ ريراقت عضو يف تنرتنإلا ءاطسو ريكفت

 .لضفأ لكشب ةيلاتلا ةمزألل دادعتسالا يف ،نواعتلاو قيسنتلا دئاوفو ،تاسرامملا لضفأ مييقت مهاسيس

 ةرتفلا هذه يف اهب لمعلا أدب يتلا تاسرامملاو تاءارجإللً امييقت ليلحتلا اذه نّمضتي نأ بجي امك

  .اهيلع ظافحلا بجي يتلا بناوجلا يه ام ديدحتل ةيئانثتسالا

 

                                                        
1 https://internetjurisdiction.net/ 
2 https://www.internetjurisdiction.net/work 
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 ةديدجلا تايدحتلاب ةقلعتملا ةيلكيهلا لئاسملا

 

  ىوتحملا ةرادإ يف يعانطصالا ءاكذلا رود .1

 ةرادإ تاودأ ىلع اهدامتعا ةدايز ىلإ رطضتس اهنأ ىربك تنرتنإ تاصنم تنلعأ ،ةيحصلا ةمزألا هذه بقع

 تاودألا مادختسا نم ىوتحملا يبقارم ّنكمت مدع ببسب ،يعانطصالا ءاكذلا ىلع ةزكترملا ىوتحملا

 ،غالبإلاو فشكلل ةادأك ايجولونكتلا مادختسا نع رمألا اذه فلتخي ،لاحلا ةعيبطب .مهلزانم يف ةبولطملا

 ةقيرط لوح ماهفتسا ةمالع حرط نم ّدب ال ،اذل .مهتارارق ذاخّتا ىلع نييرشبلا نيبقارملا ةدعاسم اهفده

 ،باهرإلاو ،لافطألا ةمالسب ةقلعتملا لئاسملا يف ّتبلل نيبقارملا نم ضّفخم ددع ىلع تايولوألا عيزوت

 ةردقلا صيلقت ّنأ ىلإ ةراشإلا عم ؛19-ديفوكب قلعتملا راضلا ىوتحملا نعً الضف ،سفنلا ءاذيإو راحتنالاو

 كلذ يدؤي نأ نكمي لهف .لوطأ ًةينمز ًةرتف ةباجتسالا قارغتسا ىلإ هرودب يدؤي ىوتحملا ةعجارمل ةيرشبلا

 ؟دارفألا نيغّلبملا ةميزع عجارت ىلإ

 رّثؤت فيك شقان دق ناك ةيئاضقلا ةيالولاو ىوتحملا جمانرب نع لوؤسملا لاصتالا قيرف ّنأ ركذلابٌ ريدج

 ،مييقتلاو ،فشكلا يأ ،ىوتحملا ةرادإل عبرألا لحارملا نم �لك ىلع يعانطصالا ءاكذلا ربع ةرادإلا ةدايز

  .فاصتنالا لبسو ،بسانملا ءارجإلا رايتخاو

 فشكلا

 يعانطصالا ءاكذلا ربع فشكلل ريياعم

  .روصلا ىلع فرعتلا ةينقت ،ةسيئرلا تاملكلا :نومضملا ليلحت •

  .رشنلا ةداعإ ةعرس ،لعافتلا ىوتسم :راشتنالا ةعرس •

  .)رشنلا ةعرس ،نيعباتملا ددعً الثم( :راشتنالا لّدعم •

 تايمزراوخلا

 تاذ تانايبلا تاعومجم يه ام( ؟ديدج عوضوم ةجمرب نكمي فيك :ةديدج عيضاوم ةجلاعم •

 )ةلصلا

 ؟ةريغصلا تانايكلل تانايبلا تاعومجمو تاودألا رفاوت ىدم ً:امجح رغصألا تانايكلا •

 نيب لدابتلا ةجرد يه امو اهثادحتسا ّمتي فيك :)Hash( لازتخالا ىلع ةمئاقلا تانايبلا تاعومجم •

 ؟ةينعملا تاهجلا
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 مييقتلا

 ةبذاكلا تايبلسلا/تايباجيإلا تاعومجمل يلّوألا ىوتسملا وه ام :ةبذاكلا تايبلسلا/تايباجيإلا •

 ؟رابتعالا يف ةيرشبلا ةردقلا صّلقت ذخأ عم ،ةلوبقملا

 بيردتل ةمزاللا ةيرشبلا ةيعاجترالا تاظحالملا ءاطعإ ّمتي فيك :يعانطصالا ءاكذلا ىلع بيردتلا •

 ؟طامنألا هذه ةعجارمو تايمزراوخلا

 بسانملا ءارجإلا رايتخا

 نيب يئانث رايخ ماظن وهأ ،يعانطصالا ءاكذلا ربع رارق ذاخّتال ةرّفوتملا تارايخلا يه ام :رارقلا ذاخّتا •

 حبرلا نم ديرجتلا ،راشتنالا صيلقت( تالامتحالا نم ةقد رثكأ ةعومجم مأ ،طقف فذحلا وأ رشنلا

  ؟)...خلإ ،يدقنلا

 فاصتنالا

 ؟ةديدج تايلآ ءاشنإ مأ ةيلاحلا تايلآلا نيسحتل قرط :ةجلاعملا/فاصتنالا •

 ةصرف ّينعملا صخشلا ءاطعإل ،مئاد لكب هفذح لباقم حاتم ريغ ىوتحملا لعج :لوصولا ةيناكمإ •

 ؟رمألا يف ريكفتلا ةداعإ

 

 ةينورتكلإلا ةراجتلا ءاطسو ىلإ ةبسنلاب ىوتحملا ةرادإ قاطن .2

 ةمزأ راطإ يف ،ةينورتكلإلا ةراجتلاب ةصاخلا ةيتحتلا ىنبلا تاصنمو ،ةينورتكلإلا قاوسألاو ،تانالعإلا هجاوت

 ةيبطلا تاّدعملا عيب لودلا رّظحتو .عورشملا ريغ بسكلا ضرغب ةيمهولا تاجالعلا نم ًةرفط ،19-ديفوك

 طورش نّمضتت ،عقاولا يف ؟يدحتلا اذه ىلع بّلغتلا تنرتنإلا ءاطسول نكمي فيك ،انه نم .تنرتنإلا ربع

  .اهتهجاوم ىلإ نورطضيس يتلا لئاسملا مظعم ميظنتلً اماكحأ اهب نودّيقتي يتلا ةمدخلا

 نأشب تنرتنإلا ءاطسوو نيناوقلا ذافنإ تاهج نيب تامولعملا لدابتو قيسنتلا ةدايز بّلطتي عضولا اذه ّنإ

  :ةيلاتلا ةلئسألا حرطي اّمم ،مهسفنأ نيكهتنملا

 ةحصلا ىلعً ارطخ لّكشت )ةيمهولا تاجالعلاً الثم( تامدخ وأ تاجتنم ّيأ رّرقي نم :رارقلا ذاخّتا •

 ؟ةيلاحلا ةئيبلا يف ةماعلا

 ،ينوناق ريغ ودبي وأ ينوناق ريغ وه ام ديدحتل قيسنتلا لاجم يف تاسرامملا لضفأ يه ام :قيسنتلا •

 ؟تاصنملا عيمج نيب ىوتحملا ةرادإ يف قاسّتالا نامض نكمي فيكو

 تايلآ ةسسأمو ،ىوتحملا ةرادإ لاجم يف تاءافكلاو تاصاصتخالا ءانب نكمي فيك :تاردقلا ءانب •

 قاطن بّلطتي ،كلذ نعً الضف ؟رودلا اذهب ًةداع موقت ال يتلا تاهجلا ىلإ ةبسنلاب ةجلاعملا/فاصتنالا
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 ٍةعومجم مادختساب ،ىوتحملا عم لماعتلا ةيفيكب ةقلعتملا ةيلاحلا تايلمعلا يف رييغت ءارجإ ةمزألا

 ناسنإلا قوقح نوص عم ،صحفلاو ،يعانطصالا ءاكذلا ىلع ةمئاقلا تاودألاو ،ةيوديلا تاودألا نم

 .هسفن تقولا يف ةيساسألا

 ً،امجح رغصألا تاصنملا ىلع اهقيبطتو لولحلاو تاسرامملا ريوطت نكمي فيك :عّسوتلا ةّيلباق •

لضفأ لدابتو نواعتلا ليهست نكمي فيك ؟اهيلع نيدجاوتملا ءاطسولا عّونت ىلإ رظنلاب ًةصاخ

؟تاصنملا نيب تاسرامملا

 لباقم – تاّصنملا لبق نم ةيقابتسالا ةبراقملا – تامزألا تاقوأ يف ةماعلا تامولعملا تانالعإ .3

تابجاولا

 نم ةرّفوتملا تامولعملا زيزعتل تاءارجإ اهضعب ذخّتاف .تامولعملل ًةّمهم رداصم تنرتنإلا تاّصنم تحبصأ

 تانالعإ لقن يف ةحضاو تابجاو/ةيلوؤسمً/ارود كلمي يذلا يديلقتلا مالعإلا فالخب نكل .ةيمسر رداصم

 تاءارجإلا ّنإ ،انه نم .د»دحُم ريغ روظنملا اذه يف تنرتنإلا تاصنم رود ربتعُي ،ةماعلا ةمدخلا تامولعم

 :ةيلاتلا ةلئسألا حرط مّتحت تاّصنملا اهيلع تمدقأ يتلا ةقوبسملا ريغ ةيلاحلا

 اهب عتمتت يتلا ةيملاعلا ةيطغتلا ىلإً ارظن ،هديدحت نكمي فيك :تانالعإلل يفارغجلا قاطنلا•

؟تاصنملا

 تاطلسلا فلتخم نم تامولعملا يف براضتلا نيب قيفوتلا نكمي فيك :ةبراضتملا تامولعملا•

؟ةدحاولا ةلودلا نمض مأ لودلا نيبأ ءاوس ،ةماعلا

 ؟ةماعلا تامولعملا تانالعإل ةيملاع ئدابم ءاشنإل ةلمتحم ةدئاف نم له :ةيملاعلا ئدابملا •

ً اضافخنا يناعت يتلا قطانملا وحن ةماعلا تامولعملا قفدت نامض نكمي فيك :تنرتنإلا ىلإ لوصولا•

 ةيباقر طورشب نكل يناجملا تنرتنإلا اهيف رشتني يتلا ةمظنألا وأ ،تنرتنإلا ةكبشل يددرتلا قاطنلا يف

 ؟ةنّيعم

 دعسألا رون :ةمجرت
 انھم نمیأ :قیقدت
 ةیفاقثلاو ةیمالعإلا تایرحلا نع عافدلا زكرم - ریصق ریمس ةسسؤم
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