
 AR  مراسم الترحيب والجلسة االفتتاحية للرؤساء -بكين 

 

لى حد كبير، إال أن النص يمكن أن مالحظة: ما يلي عبارة عن تفريغ ملف صوتي إلى وثيقة نصية/وورد. فرغم االلتزام بمعيار الدقة عند التفريغ إ
إال أنه ينبغي أال  يكون غير كامل ودقيق بسبب ضعف الصوت والتصحيحات النحوية. وينشر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف الصوت األصلي،

 يؤخذ كسجل رسمي.

 مراسم الترحيب والجلسة االفتتاحية للرؤساء -بكين 
 10:30حتى  09:00من الساعة  - 2013أبريل  8الثالثاء 

ICANN - بكين، جمهورية الصين الشعبية 
 

 .أشكركم .تفضلوا بالجلوس .السيدات والسادة، مرًة أخرى أرجو منكم التفضل بالجلوس، سنبدأ برنامجنا خالل لحظات

إذا كنتم بحاجة إلى سماعة  .سنقوم بعروض تقديمية باللغة الصينية هذا الصباح .هناك سماعات بالخارج عند األبوابالسيدات والسادة، 
 .شكًرا .فهي متوفرة على الطاولة بالقرب من الباب .رأس، يرجى الحصول عليها

ت، يرجى الذهاب إلى الطاولة بالقرب من إذا كنت بحاجة إلى سماعا .جميع هؤالء يتحدثون الصينية، لذلك فهناك سماعات عند الباب
 .شكًرا .الباب للحصول عليها

سيتم كتابة الحديث على الشاشات لمن يمكنه القراءة باللغة  .سنبدأ في أي لحظة .أكرر مرة أخرى، السيدات والسادة، تفضلوا بالجلوس
  .شكًرا .اإلنجليزية

 .ستيف كروكر ICANNمجلس إدارة أود أن أقدم رئيس  .صباح الخير، أيها السيدات والسادة

 ]تصفيق[

 

في  ICANN 46إنه لشرف لي أن افتتح جلسة  .إنه لمن الرائع أن أكون هنا .إنه لشرف لي : ستيفن كروكر دكتور
 .عاًما وُيعد ذلك وقًتا طويالً في مجال اإلنترنت 15حتى اآلن حوالي  ICANNقضت  .بكين

ور اإلنترنت بشكل إجمالي إلى التجارب الُمبكرة الحديث في مجال تط وحتى اآلن يعود العهد
وأعدكم بتغطية بعض النقاط، لكن أوالً أود شكر  --أود إيجاز  .سنة 45التي بدأت منذ حوالي 

ومركز الصين إلدارة األسماء " CNNIC"مضيفينا، مركز الصين لشبكة معلومات اإلنترنت 
السيد شانغ، نائب وزير الصناعة ومؤسسة مجتمع اإلنترنت بالصين و" CONAC"التنظيمية 

وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث سنستمع إليه وإلى العديد من الشخصيات المهمة خالل هذا الحفل 
 .االفتتاحي

في الغالب لحسن الحظ والمصادفة في أنشطة اإلنترنت منذ األيام  --لقد كان شرًفا لي من قبل 
ية ممتعة ومثيرة لالهتمام ولكنها تؤثر على األولى لها، ولقد قدمت من خلفية تقنية وتكنولوج
ويعد أحد األثار الجانبية الممتعة والخاصة  .األشخاص الذين هم المصدر األساسي لإلرضاء

ويبدو في كل  .لعملية تطوير اإلنترنت بمرور الوقت هو متابعة عملية إنشاء الشعارات الجديدة
تي فيها يتعين علينا تحضير شعار آخر مرة نحضرها هنا أن المرحلة القادمة هي المرحلة ال

عالم واحد تحت مظلة إنترنت "هذه األيام شعار خاص بها وهو  ICANNولدى  .لالنسجام معه
تشكل أول شعار حول طاولة لنصف دزينة من األشخاص كانوا يستخدمون الشبكات التي  ".واحد

شاهدنا نمًوا هائالً وتغلغالً كبيًرا  .والواقع أن هذا يجعلهم مستمرين هنا .تجمع العديد من الناس مًعا
في شبكة اإلنترنت ومشاركة كبيرة من الناس، حيث إن هذا تأثير يعمل على تجميع األشخاص 

 .مًعا ويعمل على قيادة االقتصاد والثقافة واالستمتاع ببناء شبكة اإلنترنت وانتشارها
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حيث عادلت  .اد بشكل هائلاليوم في الصين، تم إخبارنا أن معدل االنتشار واالستخدام ز
أما في العقد الماضي زادت  .مليون شخص 59أو بمعدل % 4.2 2002األرقام في عام 

لذا فثالثة أرباع العالم من  .مليون شخص 564أو بما يعادل % 42أضعاف بنسبة  10
 ُمستخدمي الهاتف المحمول، وكما هو الطبيعي في جميع أنحاء العالم؛ فإن جيل الشباب هو أكبر

 .من جميع المستخدمين% 30المستخدمين لإلنترنت ويشكلون نسبة 

من موقع لموقع حول العالم، ويتم ذلك بشكل جزئي لييسر على  ICANNتتنقل اجتماعات 
بشكل جزئي يتعرض األشخاص الُمشاركون عن قرب في المناطق  .الناس عملية الُمشاركة

هذا االجتماع هو  .ع أشخاص حول العالملعمل اجتماعات وإقامة أعمال م ICANNالداخلية لـ 
هذا أكبر اجتماع رأيته حتى اآلن، كما  .األكبر، وستستمعون مرة أخرى، أنا متأكد، إلى فادي

شخص أتوا من  1900حيث تم إبالغي أن  .أنه األكبر من ناحية طريقتين مختلفتين وهامتين
أعتقد  .ا جًدا على مر تاريخناهذا عدًدا كبيرً  .شخص من الصين نفسها هنا 700خارج الصين و

هذه  .2000شخص، وكان في المرة السابقة مرتفًعا بمقدار  2600أن اإلجمالي يبلغ اآلن 
وبالنيابة عن مجتمع إنترنت  ICANNوهكذا نيابة عن  .الزيادة ليست قليلة، بل إنها عدد كبير

at largeأود أن أشكركم جميًعا للدعم الكبير والمشاركة ولذلك أود ، -- 

 ]تصفيق[

إنكم  .ICANNاسمحوا لي أن أتكلم قليالً عن األفكار الرئيسية، أعني مواضيع شاملة عن 
ستستمعون إلى جزء بسيط متعلق بنطاقات المستوى األعلى مثلما سمعتموه من قبل وستسمعونه 

ن إنه لمجهود كبير مبذول فضالً عن أنه كان جزًءا من اهتمامنا واستنفذ جزًءا م .فيما بعد
ومن منظور  .لكنه ليس مجمل ما نريد مناقشته .لذا فإنه من أهم األفكار الرئيسية لدينا .مواردنا

واسع، فإننا في وجه من أوجه االنتقال الهامة جًدا من مراحلنا الُمبكرة للمحاولة التنظيم 
ا نبني أساًسا إنن .واالنتقال إلى عملية التطوير داخل شكل العملية األكثر ثباًتا وأكثر استقراًرا

نحاول بناء ثقة بيننا والعمل مع اآلخرين ودعم المجتمع واكتشاف األماكن الُمريحة في  .قوًيا
في الوقت ذاته، ركزنا كثيًرا على المنظمة الداخلية  .األنظمة البيئية لشبكة اإلنترنت بالكامل

ومن ثم فإن  .فاءة والفاعليةحيث إننا لم نحاول تطوير عملية الُمساءلة والشفافية فقط بل أيًضا الك
أحد األمور التي سنراها، وهي األقل إثارة لالهتمام واألقل في األهمية اإلخبارية لكنها بالرغم 
من ذلك مهمة إلى أقصى حد من وجهة نظري، حيث إن دوافع نشاطنا هو تحقيق االستقرار 

تنا وتطوير وضع مواصلة تطوير تقاليد انفتاحنا وشمولي --على المدى الطويل وتطوير 
في كثير من النواحي نود  .االستقرار المالي والتخطيط على المدى الطويل والقدرة على التنبؤ

وفي غضون ذلك، ال يمكنني أال أتحدث عن برنامج  .أن تصبح هذه األمور أقل إثارة لالهتمام
gTLD. نات كل كنتم تشاهدون اإلعال .إننا نتنقل بسرعة .ولقد تسارعت وتيرة األمر اآلن

تم اإلعالن  .أسبوع وفي بعض الحاالت عدة مرات كل أسبوع لألحداث الهامة خالل البرنامج
عن أول دفعة من السالسل وتم األمر خالل عملية التقييم مما جعل هذا األمر يستمر بخطى 

بل  ICANNوسيكون له تأثير كبير ليس فقط على  .ستسمعون الكثير عن هذا األمر .ثابتة
سنعمل على توسيع نطاقات المستوى األعلى، والمستقرة نسبًيا لفترة  .ى المجتمع بأكملهأيًضا عل

طويلة، عدة أضعاف، وسنرى تجارب مع نماذج ألعمال جديدة وأشكال جديدة الستخدام أسماء 
 .أنا هنا مجرد مراقب .النطاقات كما إنني ليس هنا إلخباركم عن طريقة التحول
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ا البرنامج بالكامل، والتي لم تكن فقط جزًءا من نطاقات المستوى وأحد األمور المهمة في هذ
األعلى بل نطاقات المستوى األعلى الشاملة التي تشمل رموز الدول، هو التحول من استخدام 

ألسماء النطاقات إلى مجموعة أوسع من الحروف والتي ندعوها  A، B، Cالحروف الالتينية 
سماء موجودة في نصوص أخرى وتشمل ال سيما كالً من أسماء نطاقات دولية، حيث إن هذه أ

الحروف الصينية الُمبسطة والتقليدية وكذلك غيرها من النصوص األخرى حول العالم مثل 
وسيكون لهذا تأثيران يجعلنا نذهب في  .السريالية والعربية وعدد من النصوص الهندية وهكذا

ل، كما هو ُمخطط لها، عملية توسيع ستكون هذه العملية بطبيعة الحا .اتجاهات متعاكسة
إلمكانية الوصول إلى نظام أسماء النطاقات لجزء كبير من العالم وسيشكل هذا أيًضا بعض 
العوائق التي ستتفهمها بعض المجتمعات وكذلك ستكون لدينا المزيد من الجسور لنبنيها والمزيد 

مهمة؛ حيث ستعمل هذه الخطوة  بالرغم من ذلك فهذه خطوة .من الحواجز لنعبرها كلما تقدمنا
على وضع جزء آخر، وجوانب أخرى من جوانب اإلنترنت على قاعدة عالمية بدالً من القواعد 

 .األصلية اإلقليمية في الواليات المتحدة والدول الغربية

منها الكفاءة التنظيمية والقدرة على التنبؤ  ICANNذكرت األفكار الرئيسية للمجلس المتعلقة بـ 
وسنعمل على تعديالت إضافية وضئيلة كلما  .المدى الطويل واالستقرار المالي وهكذاعلى 

حيث قد ال يكون المصطلح األفضل،  --تقدمنا في الطريق، لكن واحد من أكبر هذه األنواع 
لكننا محظوظون ألن فادي شحادة حاضر وهو الرئيس التنفيذي الذي يهتم بقيمة زيادة المساعدة 

لذلك سيتسنى لنا التحسين بشكل نسبي خالل السنوات  ICANNة مساعدة الصناعية وزياد
 .القليلة المقبلة

بالطبع، واحد من أكبر األمور التي ألمحتها في وقت سابق هو إننا أردنا التأكد أننا أدركنا 
المصلحة العامة وسلمنا بها، وليس من أجل المصالح في حدود ضيقة التي بالطبع تعد جزًءا 

  .اقتصاد اإلنترنت يدفع عجلة

التعديالت األخرى التي نعمل على تحقيقها، حيث إن هذا مزيد من أنواع األعمال المحلية التي 
نتبادلها معكم هذا الصباح، سترون في يوم الخميس أننا قد أجرينا بعض التغييرات على 

هذه العملية سيكون هناك تصميم انسيابي ومنظم ل .الطريقة التي نعمل بها في المنتدى العام
في  --لقد حققنا نقطة من وجود  .وستكون هناك محاولة قوية جًدا للمشاركة بشكل أكبر ومباشر

اجتماع مجلس اإلدارة بشكل عام ووضع أساسيات على كل األعمال التي بالفعل متاحة هذا 
فيذه حيث إنها في األساس أعمال عادية من النوع الذي نقوم بتن .الوقت أمام المجتمع بأكمله

بانتظام طوال العام، ولكننا أدركنا رسالة مفادها أن المجتمع يريد أن يرى المجلس يقوم بالعمل 
وتماشًيا مع ما قلته من قبل، فقد بذلنا جهًدا لجعل العملية رتيبة ومملة كلما أمكن، وهو ما  .فعلًيا

على جميع  -- يعكس العمل على عملية فرز القضايا، مناقًشا هذه األمور والحصول على كل
الخطوط العريضة قبل الموعد المتوقع حتى عندما يأتي لمجلس اإلدارة، حيث إن مجلس اإلدارة 
ليس في موقف االضطرار إلى اختراع أو ابتكار سياسة أو حتى إجراءات كما أنه عملية 

نا الجديدة والتي خولت gTLDوكجزء من هذا النوع من التفكير، الحظنا أن عملية لجنة  .منظمة
التخاذ قرارات بالنيابة عن مجلس اإلدارة من أجل إجراء فصل حاد للغاية فيما يتعلق باألمور 

سنرى في  .المتنازع عليها، والذي من خالله نريد أن تكون جزًءا من عمليتنا مرئية كلما أمكن
ارير المستقبل، ليس تماًما في الوقت الحالي بل في المستقبل، جداول األعمال المنشورة والتق

 .العلنية وما هو مناسب والعملية لتلك اللجنة بشكل عام
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سنخرج من هذا الطريق حيث يمكنكم إجراء محادثات  .هذه هي نهاية مالحظاتي االفتتاحية
كما أن  .حيث يتم عقده لمدة أسبوع كامل .إنه اجتماع مثير جًدا جًدا .أكثر أهمية وأكثر إفادة

 .ومعقدة عملية الجدولة كثيفة بشكل ال يصدق

 .غأود أن يتحول الحديث إلى السيد شانغ بين

 ]تصفيق[

 

 ICANNأنا سعيد بوجودي هنا في اجتماع  .صباح الخير .أيها الضيوف والسيدات والسادة  :شانغ بينج. السيد
 .46رقم 

أوالً، اسمحوا لي بالنيابة عن وزير الصناعة والمعلومات إلقاء تهاني الحارة وترحيبي بجميع 
 .الكرام ضيوفنا

، فإن اإلنترنت أصبح البنية التحتية األساسية للتنمية 20باعتباره من أهم المجاالت في القرن 
 .في عصر المعلومات

عاًما الماضية قاموا  11حيث إن الصينيين في  .لحياة الشعوب) غير مفهوم(فإنه بناء معقد 
مستخدمين والعديد من مواقع فلديهم جميع البنى األساسية وعديد من ال .بتغييرات كبيرة هنا

ولقد أصبحت التكنولوجيا أكثر نشاًطا ولديهم تنوع كبير والمزيد من التحسينات  .اإلنترنت
 .القانونية والتحسينات في السياسة

من نسبة مستخدمي % 42.1مليون مستخدم بما يعادل  564، كان لدينا 2012فحتى عام 
وهو مكون من رقمين كما  IPv4لدينا عنوان  مليوًنا وكذلك 13لـ  DNSاإلنترنت، ولدينا 

نطاًقا على مستوى  30ولدينا سبع شركات إنترنت تغذي حوالي  .من ثالثة أرقام IPv6يتكون 
بهذا الشكل، يمكننا أن نعد البنية  .مليارات دوالر 7كما وصلت تجارتنا اإللكترونية إلى  .العالم

 .التحتية موجودة هنا

فسنرى أن الصين تتقدم إلى األمام مما يجعلها دولة صناعية وإعالمية  إذا نظرنا إلى المستقبل،
 .كذلك سيوفر هذا فرصة ثمينة للعمل على توسيع شبكة اإلنترنت .ومدنية وزراعية

 --ستراتيجية صينية واسعة وسيكون لدينا ابما أنها شركة مراقبة، فإن وزارتنا ستستخدم 
التكنولوجيا الجديدة وكذلك التطبيقات  ية وسندعموسنحاول بناء جيل قادم من البنى األساس

 .المتعلقة بالمجتمع االقتصادي

سنعمل على  .وسيكون لدينا مستوى عاٍل والمزيد من البقع الساخنة لمستهلكي معلومات القيادة
تحسين جميع عمليات الرصد واألمن وحقوق المستخدم وبيئة السوق العادلة والنزيهة وتوفير 

 .وقت اإلنترنت الفعلي هو جزء من شبكة اإلنترنت العالمية .اراألمن واالستقر
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 IABو ISOCو ICNنشارك اآلن في  .عززت حكومتنا عملية التعاون الدولي وشجعتها
 .FIRSTو ITفي  APو W3Cو IETFو

 .وغيره من المؤتمرات الدولية واإلقليمية IGFو WSISوسنرسل ممثلينا لحضور  

نتعلم من نجاحاتهم ونطبقها  .لدول من خالل إجراء اتصاالت ثنائيةنعزز األحداث التي تقع في ا
 .على أعمالنا لتطوير شبكة اإلنترنت الخاصة بنا

وبالرغم من التعاون الدولي، قمنا بتقليل المسافة بين مجتمع اإلنترنت والخارج وعملنا على 
 .تعزيز شبكة اإلنترنت العالمية

لقد كان هذا األمر محورًيا جًدا وإيجابًيا فيما يتعلق  .يقلديها تكنولوجيا التنس ICANNنقدر أن 
كما أن مختلف إداراتنا في الصين، حضرت أنشطة  .بالموارد الرئيسية لشبكة اإلنترنت العالمية

والمساءلة  DNSجديدة ونظام أسماء النطاقات  gTLD، بما في ذلك ICANNمختلفة داخل 
 .والشفافية

في العام الماضي، وفي العام  ICANNتبر نائب رئيس ويع CASودكتور لي الذي يمثل 
كذلك كان له دور فعال في الدور الريادي اإلضافي  .الماض كان هو جسر التفاهم والثقة بيننا

 .فيما يتعلق بالمعرف داخل المجتمع الصيني على شبكة اإلنترنت ICANNل

م سبعة، وداخل الصين ماليين نسمة، وهو رق 7.5إلى  .CNعند هذه النقطة وصل اسم نطاق 
جديد، حيث إنه أحد أسماء النطاقات  gTLD 40حالة تسجيل باإلضافة إلى  24حصلنا على 

 ).IDN(الدولية 

الخاص بنا سيحتوي على  gTLD، فإن DSDNSsولضمان عملية األمن واالستقرار لـ 
ستستمر  في الجزء األخير، .التي تم تنفيذها DNSSECالمزيد من تقنية امتدادات األمان 

 .ICANNالحكومة الصينية وشبكة اإلنترنت الصينية في التواصل مع 

ستبدي المزيد من الدعم  ICANNأحدهم، أن  .في هذا الوقت، لدي الفرصة القتراح اقتراحين
للُبلدان النامية والُبلدان التي ال تتحدث اإلنجليزية والُبلدان التي يجب أن يكون لمجتمع اإلنترنت 

 .ولديهم الكثير لتحمل عملية التطوير ICANNر أكبر في الخاص بهم دو

آليات لعملية المساءلة والشفافية، وعليها أن تنظر  ICANNبمعنى آخر، نأمل أن يكون لدى 
إلى أفكار الحكومات واقتراحاتهم في مسألة السياسة العامة، ولضمان أن الُبلدان النامية ستعمل 

 .ة فيهم بما يخص عملية استقرارهم وأمنهمعلى دعم األشخاص ومساعدتهم وبث الثق

ضيوفي وأصدقائي، إن شبكة اإلنترنت من أكثر المجاالت المتطورة بسرعة واألكثر تنافسية 
 .وأكثر ابتكاًرا

هنا منصة جيدة جًدا لجميع مجتمعات اإلنترنت، وأيًضا لم يقم جميع  ICANNسيوفر اجتماع 
 .تقديم اقتراحات إليناأصدقائنا هنا بعصف ذهني بل قاموا أيًضا ب



 AR مراسم الترحيب والجلسة االفتتاحية للرؤساء  -بكين 

 

    23من  6صفحة 

 

وجميع من شاركوا هنا بمساعدتهم  CONACو ISCو CNNICوأخيًرا نود أن نشكر 
 .وتحضيرهم وعملهم الشاق

نأمل أن ستيف فادي وجميع األصدقاء لديهم وقت متاح في بكين وأتمنى نجاًحا كبيًرا في هذا 
 .االجتماع

 .شكًرا

 ]تصفيق[

 

 .هذا ممتاز  :ستيفن كروكر. دكتور

 .كًرا جزيالً ش

 :أود القول، إنه لمن الرائع السماع عن المشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بشبكة اإلنترنت
 .وغيرهم ICANNوبالطبع  IETFومجتمع اإلنترنت و W3Cحيث سيشارك كل من 

وتوقيع العديد من األسماء الصينية  DNSSECكما أنني مسروًرا للغاية للسماع عن دعم 
ذا أمر جيد، وسنراقب بحماس األخبار بالتفصيل عن كل هذه المجاالت للمضي ه .للنطاقات
 .قدًما فيها

للُبلدان النامية، سواء  ICANNكذلك أستمع إلى حد بعيد إلى دعوات لمزيد من الدعم من 
 .لتطوير قدراتها والمشاركة في عملياتنا ولمزيد من التواصل األفضل

إنه ليس جديًدا، لذلك لم أذكره بما أنه متعلق  .تماماتناهذا موضوع فعال للغاية، وهو أحد اه
 .إنه فكرة رئيسية مستمرة، ونأخذها على محمل الجد .بعملية التحول

لقد قام بإنجاز إلى حد  --لقد كان  .إنه لمن دواعي سروري أن أقدم المدير التنفيذي فادي شحادة
صعب متابعة ذلك، لكن كان ذلك من ال .بعيد في وقت قصير أثناء وجوده في مجلس اإلدارة

 .بالفعل لمدة تتجاوز ستة أشهر؛ حيث صنع فارًقا ال ُيصدق

 .فادي

 ]تصفيق[

 

سعيد  .الوزير فينغ، شكًرا جزيالً للترحيب بنا هنا في الصين .شكًرا جزيالً لكم الوزير بينغ،  :فادي شحاتة. السيد
ل مرة في االجتماع اليوم السيد لي من ومعنا ألو ".هو جين تاو"جًدا لرؤيتكم مرة أخرى، مدام 

 .شكًرا لوجودك معنا اليوم .أكاديمية العلوم
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إنه لمن الرائع  .أرحب بكم في بكين ICANNأصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، مجتمع 
 .وجودكم هنا

 ]تصفيق[

 CNNIC --أود البدء بكل وضوح بشكر القائمين على هذا االجتماع ممن جعلوا هذا ممكًنا 
لكن كذلك رحبوا بي وبالعديد من أعضاء فريقي  --ومجتمع اإلنترنت بالصين  CNNICو

 .لوجودنا هنا بالصين خالل األسابيع القليلة الماضية

 .ويجب أن أخبركم أن شعوري الرائع لوجودي بالصين ربما ال يمكن وصفه إال بكلمة واحدة
عندما أتيت إلى الصين،  .ون بذلكوأعتقد أنكم تشعر .مكان نابض بالحياة .مكان نابض بالحياة

كذلك الخطط التي سمعناها من  .أشخاص نابضون بالحياة .شعرت أن كل شيء نابض بالحياة
 !الوزراء

وشعرت بها عندما أتيت هنا في األسابيع القليلة  .هناك حركة هائلة للتقدم إلى األمام في الصين
نا واستمتعوا بذلك كما أفعل، هذا الشعور وعليكم جميًعا الشعور بذلك اآلن، لكونكم ه .الماضية

 .بسبب هذا المكان الرائع

هذا فقط في السنة الماضية،  .مليون ُمستخدم لشبكة اإلنترنت 564 .وبالطبع كلنا نتذكر األرقام
 .إن األرقام ُمذهلة .مليون ُمستخدم لشبكة اإلنترنت 40لقد أضافوا أكثر من 

ألن  .أعتقد أننا ينبغي التركيز على ما سيصلون إليه .قاملكنني ال أريد التركيز فقط على األر
 .الصين ستكون جزًءا أساسًيا من مجتمع اإلنترنت، كما نعرف أنها ُمتقدمة في ذلك

، ICANNوبالتالي، في مناقشاتي الواضحة مع الوزراء المحليين المسؤولين، من وجهة نظر 
فإذا لم نتشارك مع الصين في  .ت أمًرا اختيارًياإنها ليس .أن ُمشاركة الصين ليست أمًرا اختيارًيا

 .كل مستوى من مستويات مجتمعنا، بصراحة سنفقد جزًءا من شرعيتنا العالمية

هذا هو سبب وجودنا هنا اليوم، لتوضيح تلك األرقام الكبيرة التي  .يجب أن نقوم بذلك، وسنفعله
جتماع ُعقد في تاريخ إن هذا أكبر ا !شخص 2500أكثر من  .بالفعل شاركناها معكم

ICANN. إنه يحدث أمامنا اآلن. 

 .ولذا يسعدني المشاركة في ذلك

 .لذا سأختم بنقطة هامة. سأتحدث إلى الكثير منكم لوقت طويل في الساعة القادمة

لكن هنا، اآلن، يوجد  .وهي أن هناك العديد من المنظمات على هذا الكوكب تقوم بأشياء مختلفة
أن ما لدينا فريًدا  .منذ ستة أشهر ماضية، يجب أن أخبركم شيًئا ما ICANNجزء من مجتمع 

وحقيقة أن  .إنه ما يجعلنا متميزين، وفريدين ومختلفين .أود أن أدعوه عنصًرا سحرًيا .للغاية
هذا األمر غير مهم، حيث إننا نحافظ على التعامل مع بعضنا البعض بحسب نموذج أصحاب 

 .هذا هو ما يجعلنا كياًنا .علىالمصالح المتعددين من أسفل أل



 AR مراسم الترحيب والجلسة االفتتاحية للرؤساء  -بكين 

 

    23من  8صفحة 

 

أنا واضح جًدا، ولقد تعلمت هذا بنفسي على مدى األشهر القليلة؛ حيث إننا إذا فقدنا هذا، 
 .فسنخسر كل شيء

يمكن ألي شخص إعداد معايير فنية كبيرة، لكن  .يمكن ألي شخص أن يعقد اجتماعات كبيرة
هذا هو العنصر السحري  .أصحاب المصالح القليل منا يمكن أن يقوم بهذا األمر دائما بطريقة

 .لدينا

 ]تصفيق[

وأطلب منكم جميًعا الحفاظ على مراقبة  .لذلك أمامكم جميًعا، سأجدد التزامي الشخصي بذلك
 .بعضنا البعض، كما فعلتم معي، ومن ثم نحافظ على العنصر المهم وسط ما نحن فيه

 .امرحًبا بكم في الصين، وآمل أن يكون االجتماع رائعً 

 .شكًرا

 ]تصفيق[

وإنه لشرف لي اآلن الترحيب على المنصة بنائب الوزير وانغ فينغ الذي رحب بي بسعة صدر 
عندما أتيت إلى الصين منذ بضعة أسابيع، كما أنه المسؤول عن مكتب اللجنة الحكومية 

 .إلصالح القطاع العام وهو منصب هام جًدا في الصين

 .تفضل سيد فينغ .دعونا نرحب به

 ]تصفيق[

 

نيابة عن مركز  ICANN 46اليوم يشرفني أن تتاح لي فرصة حضور اجتماع  .صباح الخير  :وانغ فينغ. السيد
والمركز الصيني إلدارة األسماء التنظيمية " CNNIC"معلومات شبكة اإلنترنت الصينية 

"CONAC " ومجتمع اإلنترنت بالصين"ISC." 

القادمين من أماكن  ICANNميع األصدقاء ومسؤولي أود أن أرحب ترحيًبا صادًقا وحاًرا بج
 .بعيدة

 ]تصفيق[

أن مولد اإلنترنت حدث هام محدًدا منشأ المجتمع اإلنساني في عصر تكنولوجيا المعلومات 
ورمًزا هاًما في الحضارة االجتماعية كما يعد رابًطا هاًما يربط بين األشخاص على مستوى 

 .العالم

نترنت العالمية والحكومات وجميع المجموعات المهتمة التي ومجتمعات اإل ICANNاجتماع 
 .ساهمت في مواصلة التقدم في عملي تطوير شبكة اإلنترنت
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بشكل متواصل من شفافيتها وعزيمتها بشأن نمو خدمتها، ال سيما  ICANNمؤخًرا، زادت 
 .خدمة التواصل مع المجتمعات غير المتحدثة باإلنجليزية

في المشاركة بشكل أفضل في مناطق آسيا والمحيط  ICANNدة تساعد جميع هذه المعايير جي
ألهمت  .وأود التعبير عن تهانينا القلبية بهذا الشأن --على وجه الخصوص، الصين  --الهادي 

بفاعلية حماس مجتمع الصين في  ICANNجميع هذه التحركات الدولية التي قامت بها 
 .ICANNوتقدير األمور المتعلقة بـ  ICANNطة المشاركة في المنظمات الفرعية؛ لدعم أنش

 TLDتطبيق  74الجديد، وهناك  gTLDإننا سعداء في رؤية هذا فيما يدور حول برنامج 
، حيث أصبح مجتمع اإلنترنت الصيني من IDNمن تطبيقات % 70صينًيا بمعدل أكثر من 

 .ICANNأكبر المجتمعات المدعمة لغير الناطقين بالالتينية المتعلقة بـ 

ومثلما ذكر السيد شي جين بينغ، الرئيس الصيني الُمنتخب، مراراً أن الشعب الصيني ال يسعى 
في الحلم الصيني فقط إلى إدراك المنافسة الكبيرة لألمة الصينية بل يركز كذلك على تنمية 

 .الحضارة االقتصادية والسياسية والثقافية البيئية

 .وازدهار مشترك لدى الشعوب حول العالم حلم سالم دائم

 .يسر شبكة اإلنترنت التواصل والتفاعل بين الشعوب والمجتمعات والدول

وفي عصر المعلومات الحالي، إدراك الحلم الصيني والحلم العالمي يعتمد على التشجيع الفعال 
 .للتكنولوجيا المتقدمة المتنوعة

ا، والذي يعد ربع مليونً  564فالعدد اإلجمالي لمستخدمي اإلنترنت الصينين وصل إلى 
 .مستخدمي اإلنترنت على مستوى العالم وبال شك من أكبر المجتمعات المستخدمة لإلنترنت

ومع عملية تطوير شبكة اإلنترنت في الصين، بدأت الشركات في الصين في المشاركة في 
فنية شؤون اإلنترنت بما في ذلك تعزيز أسماء النطاقات الدولية ومشاركة معلومات المعايير ال

 .لإلنترنت دولًيا وقواعده

ومع ذلك، بالمقارنة بعدد كبير من المستخدمين النهائيين، فإن المشاركة المجتمعية الصينية في 
ICANN بعيًدا عن أن تكون كافية بسبب الحواجز مثل اللغة والخلفية المعرفية. 

 .بفاعليةفي جميع المناطق  ICANNال يزال في إمكان مجتمع اإلنترنت المساهمة في 

 .بطرق متعددة ICANNتقدم المضيف بفاعلية في عملية المشاركة المجتمعية لإلنترنت في 
تعميق عمليتها للدعم المحلي وخدمتها، على المدى الطويل  ICANNيتوقع المضيف كذلك من 

 .وآلية التواصل المستقرة مع المجتمعات المحلية

د بشكل جازم أن المجتمع الصيني لإلنترنت إن السوق الصيني لإلنترنت واسع ومزدهر، وأعتق
 .ال زالت لديها مساحة واسعة للتعاون ICANNو
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المعقود في بكين هو انعكاس للتعاون العميق وتوسيع األرضية  46رقم  ICANNإن اجتماع 
 .ISCو CONACو CNNICوالمجتمع الصيني لإلنترنت و ICAANالمشتركة بين 

نجاح هذا االجتماع؛ حيث ستكون ذكرى رائعة غير قابلة أنا متأكد أن مجهوداتنا ساهمت في 
 .للنسيان

نجاًحا تاًما، ولجميع الضيوف الكرام وقًتا رائًعا في  ICANN 46أخيًرا وليس آخًرا، أتمنى 
 .بكين

 .شكًرا .أنا آمل أن تكونوا قد اغتنمتم هذه الفرصة الستكشاف المزيد من بكين وفهم الصين

 ]تصفيق[

 

  .لدينا إعالن مفاجئ لكم .حسًنا  :اتةفادي شح. السيد

ستراتيجية العالمية والدولية، إننا نخطط العديد منكم سمع في األسابيع القليلة، كجزء من اال
من أي منظمة يتم تشغيلها من الواليات المتحدة حتى يمكن أن يكون لها  ICANNتغيير موقف 

ولذا فإننا سوف نتخذ عمليات  .موقف جديد، وهو الموقف الذي تضم فيه العالم بأكمله
ICANN األساسية ونقدمها إلى العالم كما تعهدنا بذلك. 

حتى األسبوع الماضي أكدنا أننا نتقدم من خالل توفير محاور في سنغافورة لتقديم خدمات في 
منطقة آسيا والمحيط الهادي وفي إسطنبول لتقديم الخدمات إلى أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا 

  .حور في لوس أنجلوس الذي يقدم خدمات إلى أمريكا الشمالية والجنوبيةوكذلك م

، وبمجرد أن تتبع تقدمنا خالل التزامنا في تورنتو ICANNهذه هي التغييرات المهمة جًدا في 
 .وللوصول بها إلى العالم ICANNللبدء في تغيير مركز جاذبية 

 ]تصفيق[

سنقوم ببناء فرق في هذه المحاور، لكن أيًضا  --بـ  والتزمت بذلك أمامكم، ليس فقط بأننا سنقوم
سأتنقل كثيًرا في العام  .سيكون في هذه المحاور بما في ذلك أنا ICANNالعديد من فريق قيادة 

األول، حيث سأعيش عبر المحاور مع عائلتي حتى نستطيع أن نقدم الرسالة التي تعهدنا بها 
 .أمام العالم

 ]تصفيق[

ول هذه المحاور الثالثة، نخطط إلنشاء العديد من مراكز المشاركة وفي هذه الروح، وح
وأنا  .وهذه األمور هامة لذا يمكننا الوصول إلى أقرب أصحاب المصالح في كل منطقة .المحلية

  .سعيد اليوم لإلعالن عن أول مركز لمشاركتنا بجانب المحاور في آسيا
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سيد بينغ، من فضلك الحضور على المسرح حتى ال .ولهذا أود أن أدعو أوالً ضيوفنا الكرام
نيابة عن الحكومة الصينية، السيدة هو جين تاو بالنيابة عن مجتمع اإلنترنت بالصين، والسيد 

وبالطبع الدكتور  CNNICشي بالنيابة عن األكاديمية الصينية للعلوم والسيد هونغ بالنيابة عن 
الدكتور ستيف كروكر وسالي  شياو دونغ لي من فضلك الحضور، ومن فريقنا، أود من

 .كوستيرتون، ورئيس مشاركتنا العالمية التقدم من فضلكم

 ]تصفيق[

 !في آسيا، وسيكون في بكين ICANNحتى اليوم نعلن عن مركز المشاركة األول لـ 

 ]تصفيق[

السيدة هو جين تاو، هل يمكن الطلب منكم أن توضحوا بعض المالحظات حول مكتبنا الجديد 
السيدة هيو كيهينغ، إذا أردت  .إذا كنتم ترغبون في ذلك CNNICلنيابة عن المتوفر با

 .سيدتي --الحضور وتقديم بعض 

هو "لذلك طلبنا من السيدة  .إنها كريمة جًدا بدعوتنا .CNNICاآلن، سيتم استضافتنا من قبل  
فالسيدة هو  وبالنسبة ألولئك الذين ال يعرفونها، .مشاركتنا لمجرد مشاركتنا بضع كلمات" جين

قالت إنها هنا منذ البداية،  .جين حًقا لديها العديد من الطرق داخل جمعية اإلنترنت في الصين
 عندما تحدثت في وقت سابق عن حيوية الصين، عندما قابلتها، --وقالت  .كما أنها ال تزال هنا

 .لذا يرجى الترحيب بالسيدة هو جين .ورأيت هذا بشكل واضح جًدا

 ]تصفيق[

 

التي  ICANNلدي فرصة ألتكلم بضع كلمات، وخصوًصا لمؤتمر  .صباح الخير للجميع : سيدة هيو كيهينغال
 .صنعت بالفعل طفرة في عدد المشاركين

وأنا استمتعت كثيًرا بطريقة السيد فادي شحادة  .صنعت بالفعل طفرة في هذا الحفل االفتتاحي
تبدأ في  ICANNوأنا مسرور أن  .ستغير موقفها لضم العالم أجمع ICANNالذي قال إن 

 .شكًرا جزيالً  .ضم العالم بدًءا من آسيا والصين

 ]تصفيق[

أنا سعيد بمشاركتي في االجتماع  .اآلن اسمحوا لي باالنتقال إلى اللغة الصينية
وكان لي  .الصينية للترحيب بالجميع ISCالصينية و CNNICأود أن أمثل  .ICANN لـ 46

وأود أن أهنئكم بحرارة  .رك في مراسم شرف كشف النقابشرف أن أكون أول من شا
الصيني وجميع هذه  CASأريد أن أشكركم وأشكر  --وأيًضا أن أريد  .واالحتفال معكم

وأيًضا أود أن أعبر عن امتناني الحار إلى لي شياو  .المرافق والهيئات على دعمها لهذا الحدث
وأريد أن  .وكذلك بالنسبة إلنشاء مكتب بكين .ويتصرف كونها عامالً مساعًدا --دونغ ويجري 

، شاركت في اجتماع متعلق باإلنترنت في 2000وعلى ما أذكره مرة أخرى في عام . أشكره



 AR مراسم الترحيب والجلسة االفتتاحية للرؤساء  -بكين 

 

    23من  12صفحة 

 

 560 --- فاصل 5رقم و ،2012واآلن التغيير الكبير يحدث في الصين بحلول عام  .شنغهاي
 .ستخدم اإلنترنتيأشخاص  6كل واحد من و ،قد تحقق بالفعل مليار مستخدم في الصين

وليس فقط فيما يتعلق بكمية التسجيل التي . ألف مليار مدير مالي أحرز تقدًما في اإلنترنت 70و
وأيًضا لدينا  .وضعنا آلية رقابة بموجب التصيد االحتيالي واالختراق --كما لدينا  .قد تزيد

وكذلك قامت  .نالكثير من سياسات التنمية وهو أمر جيد لتطوير شبكة اإلنترنت في الصي
لذلك في المستقبل  .متقدًما 40الجولة األولى لدينا  .الجديدة gTlDالحكومة الصينية في 

  .الجديدة gTLDالقريب، وأنا متأكد سيكون لدينا الكثير من المشاركين في هذا 

  .وال سيما مع حالة التغيير العالمي واإلنترنت العالمي وتخصيص الموارد

في السنوات الماضية ومع الموارد البشرية وبعد ذلك تبادل  --ي آخر ف ICANNوتعاوننا مع 
لقد شهدت اليوم بكل سرور تأسيس أول مكتب شركة في . للتكنولوجيا ولقد تعاونا بشكل مبهج

 ICANNوهذا هو الجسر بين  .وأردت أن أعبر عن ترحيبي الحار الفتتاح هذا المكتب .بكين
 .التعزيز بشكل أفضل باستخدام اإلنترنت في الصينوالصين، والتي سيمكننا من عملية 

وسيحب مجتمع اإلنترنت الصيني على استخدام هذا المنبر للمساهمة بشكل كبير في تقدم 
 .وفي أبريل، ستصبح بكين مكاًنا نابًضا وحيوًيا .اإلنترنت والتنمية

التعاون بين ومن ثم فإن  .وأعتقد أن في األساس احترام المساواة واحترام بعضهم البعض
سيكون مستقبل اإلنترنت  .جيدة وعامالً واحًدا وإنترنت واحًدا سيؤتي ثماًرا ICANNالصين و

  .المًعا

ببكين الذي سيدعم عملية تطوير  ICANNوفي النهاية، أريد أن أرحب بتأسيس مكتب 
ف وأيًضا أريد أن أعبر عن امتناني لجميع الكيانات والمؤسسات وجميع األطرا .اإلنترنت

 .شكًرا .المشاركة في دعم تطوير مستقبل اإلنترنت بالصين في المستقبل

 ]تصفيق[

 

 .شكًرا .شكًرا لك سيدتي : فادي شحاتة. السيد

وبالنسبة لمن هم هنا، يرجى  .ونشكر ضيوفنا ،الجزء الرسمي من حفل االفتتاح ختتمهذا نب
نستأذنكم  .وعملياتها ICANNاالنتظار ألننا في طريقنا للوصول إلى بعض التفاصيل حول 

 .دقيقة واحدة فقط ألشكر ضيوفنا

 ]تصفيق[

 .هذا هو جزء العمل، كما تعلمون جميًعا .حسًنا .بعض ضيوفنا سيبقون معنا، مما يجعلهم أفضل
 .وأود أن أخلع سترتي، لنتقدم قليالً حول هذه المنصة

  .دعوني أبدأ، بما أنني لدي شريحة عرض من فضلكم
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لقد تعلمت اآلن خالل العمل مع  .رة أخرى في تورونتو، أطلقنا عليها جلسة جديدةعندما بدأنا، م
 .إنه موسمنا .كل واحد منكم، أن ذلك بالفعل موسم خاص بنا

وأعتقد إننا في بداية الموسم  --أننا في منتصفه  --وخالل هذا الموسم الذي أعتقد أنه على وشك 
 --سننتقل إلى مرحلة قادمة  --بوينس آيرس الذي سيستمر ربما من اآلن حتى الوصول إلى

إننا في طريقنا للذهاب إلى مرحلة نحتاج فيها  .أحتاج إلى ماسكة .بحاجة إلى ماسكة من فضلكم
  .ICANNبشأن عملية تمكين  ICANNالتركيز على أساسيات 

لتمكين على مستوى العملية، وعلى مستوى األشخاص بحاجة إلى ا ICANNنعتقد اآلن أن 
 .ونعمل على ذلك .وبالتأكيد على مستوى النظم

 .أثناء موسم التمكين هذا، وأنا معكم في تورنتو، سنحصل على أساسيات جاهزة للنمو بعد ذلك

من ثم دعوني أمشي معكم من خالل  .وفعلنا بعض األمور الجيدة في األشهر الستة الماضية
هذه هي الشريحة التي  .دعونا نبدأ بأهدافنا وغاياتنا .ن عملية التمكين الذي قمنا بهبعض م

وتحت هذه األهداف،  .عرضتها عليكم في تورنتو حيث أخبرتكم أن هناك أربعة أهداف رئيسية
ثم التزمنا أمامكم إننا سنأخذ كل هذا ونترجمه  .كان هذا في بداية رحلتنا مًعا .هدًفا 16أوجزنا 

 ICANNسلسلة من المحافظ والبرامج والمشاريع التي تبدأ في اتخاذ كل شيء نقوم به في إلى 
برنامًجا وما يقارب من  116محفظة و 56أدى العمل إلى  .لقد فعلنا هذا .ووضعه في نظام

  .جميع هذا تم تصميمه وتنظيمه في نظام جديد .ICANNمشروع مختلف يتم في  500

، فإنه سيكون لديك ألول مرة MyICANN.orgموقع يسمى اآلن، إذا ذهبت اليوم إلى 
 .دعوني أوضح لكم .وضوح في النظام

يمكنك االنتقال  .إذا ذهبت إلى الموقع اليوم، فسترى الغايات واألهداف والمحافظ والبرامج ذاتها
ستعرفون ما هو  .سترى حالة مكونات مختلفة من ذلك .إلى األسفل والنظر في كل واحد منهم

وهذه هي الحالة  .إذا ذهبت إلى كل هذه المناطق، فسترى مالكيها .، وما هي المشكلةالخطر
  حسًنا؟ .في الوقت الحقيقي ICANNبالضبط لما يحدث بجانب 

عليك  .لذلك إذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى منطقة أكرم، فسيبدو أنه لديه الكثير من المشاكل
، IANAا نظرتم في، على سبيل المثال، عملياته في لكن، إذ .أن تجري بعض المكالمات، أكرم

  .ففي الوقت الحقيقي يظهر لكم المشاريع الموجودة في إطار ذلك وأوضاع هذه المشاريع

ستجدون  .إذا كنتم تريدون معلومات عن مبادرة إليز لتميز األعمال، فيمكنكم الذهاب إلى هذا
 .جرد البدايةوهذه هي م .ستجدون التفاصيل خلفه .أنه جدول زمني

إننا بحاجة إلى معرفة ما يحدث  .إنها مشاريعكم .سنعطيكم رؤية واضحة ألن هذا هو عملكم
  .في الوقت الفعلي ICANNداخل 

حتى اليوم، البيانات الموجودة في االمتثال ليست سهلة  .إننا نقوم بالشيء ذاته في حالة االمتثال
سبيل المثال، عدد الشكاوى الحالية في النظام لكل  إذا كنت أريد رؤية على .الوصول إليها دائًما
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وهذا كان من جانب مجلس اإلدارة  .دورة إخطار في الوقت الفعلي، فسترون تلك البيانات
 .بالنسبة لجميع مناطق هذا القسم

ويرتبط هذا فعلًيا بالتطبيقات التي أنشأناها  .وليست فقط مجرد شريحة عرض .هذا هو الجديد
ة الماضية ونقلنا أعمالنا إليهم وأدرنا جميع أعمالنا وتم هيكلة جميع أعمالكم في األشهر الست

 .بهذه الطريقة وهذا هو ما تعقبناه ليمكننا جميًعا النجاح مًعا

 .إنه مجهود جماعي .أريد أن أمنح فضل هذا العمل الذي ال يصدق إلى فريقي الذي قام بذلك
نقوم بكل شيء، شامالً إعادة  .MyProjectsموجودة في قسم  ICANNجميع الوظائف في 

  .كل شيء متوفر هنا .تعبئة البن في آلة صنع القهوة

لذلك ال نحتاج إطالًقا  .ونحاول اآلن ربط الميزانية ونظام الموارد البشرية بنظام منهجي في هذا
ظام سيتم اختيار النظام، وسيكون في ن .إلى سؤال شخص ما هي أهدافه أو أهدافها للربع القادم

كل شيء يتم محاذاته اآلن داخل  .وهذه هي الطريقة التي سنعمل بها. الموارد البشرية
ICANN من ناحية الهيكلة والنظام. 

إن  .myICANNاآلن، لدينا الكثير من األشخاص هنا، سآخذ فرصة ألذكركم بـ 
myICANN  هو أداة قدمناها في تورنتو تسمح لكم باالنتقال من مواضيع إلى أخرى

نجده داخل هذه  ICANNكل ما يحدث في جميع أنحاء عالم  .لحصول على معلوماتوا
في الوقت الفعلي،  ICANNيمكنكم النظر على التقويمات بحيث تتبعون كل شيء في  .المنطقة

لذلك فإن هذه إنجازات هامة بالطريقة  .ويمكنكم نقل هذه التقويمات داخل التقويم الخاص بك
وبالمناسبة،  .ونأمل من العديد منكم استخدامها .ت ونتبادلها مع بعضالتي نعرض بها المعلوما

، ألنه يمكنك التسجيل والحصول MyICANNلدينا اآلن آالف من المستخدمين المسجلين في 
 .على إنذارات بالوقت الفعلي في صندوق بريدك اإللكتروني

 -تقدمنا في الوقت الحالي  نظًرا لسرعة -قبل أن أغير هذه الصفحة، أردت أن أشارك معكم أننا 
وسيتحول ذلك إلى أمر  .فإن هذا المشروع يمنحكم صورًة تتغير بشكل شهري في أول كل شهر

ولذلك قبل ديربان، عندما تدخلون في هذا النظام، سترون ما نفعله في الوقت  .فعلي قبل ديربان
 .وسيستمر ذلك في التقدم بهذه الطريقة .الحالي بشكل فعلي

إذن فإن ما ينتح عن ذلك هو أن يمنحنا ثالثة أشياء التزمنا  .الشرائح، إذا أذنتم لي سأعود إلى
ألننا يمكننا اآلن أن نرى أموًرا ويمكننا  .يمنحنا ذلك سرعًة في التحرك .بالقيام بها في تورونتو

 .تعديلها بينما نتقدم

 .ويمنحنا ذلك حس المسؤولية

وكذلك يفتتح جميع قادتنا  .نظر في هذه البياناتبال ICANNاعتدت أن أفتتح كل اجتماع في 
 .هنا يبدأ األمر .ICANNهكذا ندير  .ومسؤولينا التنفيذيين اجتماعاتهم بالنظر في هذه البيانات

 .هذا ما وعدناكم به، ونتقدم فيه .هكذا يمكننا تسيير األمور



 AR مراسم الترحيب والجلسة االفتتاحية للرؤساء  -بكين 

 

    23من  15صفحة 

 

لقد تعلمت ذلك  .تمع واحداتفقنا معكم على أننا جميًعا مج .من المؤكد أن النتائج المرئية هامة
لذلك  .ICANNبل نحن  .ليست طاقم العمل فحسب ICANN .خالل األشهر الستة الماضية

النتائج المرئية تماًما في كل ما  .فإنه علينا أن نرى ما ينبغي علينا رؤيته لمساعدتنا في التطور
 .نقوم به

من وجهة نظر  ICANNيكل األمر التالي الذي تحدثنا عنه، إذا كنتم تتذكرون، هو تغير ه
وتحدثنا عن النظر إلى  .هذا هو الرسم الذي عرضته عليكم في تورنتو .عملية معاصرة

وقد قمنا بتحسين هذا النموذج منذ ذلك الحين،  .المسؤوليات العالمية والمسؤوليات المحلية
الً من تقسيمها ما اكتشفناه هو أن الكثير من وظائفنا العالمية، بد .وأصبح اآلن على هذا الشكل

 .على المستوى المحلي حول العالم، سنقوم بتقسيمها على تلك المحاور الثالثة التي ذكرتها لكم
سيتبع جزء قسم الشؤون القانونية الخاص بنا في لوس أنجلوس،  .لذلك سيتم تقسيم هذه الوظائف

لقد قمنا  .اسيتم توزيع قسم التوافق الخاص بن .وجزء آخر في سنغافورة وجزء في إسطنبول
بتجميد عملية التوظيف قدر اإلمكان في لوس أنجلوس حتى نتمكن من بدء تغيير موقفنا 

  .ووضعنا بالنسبة إلى المحاور األخرى بأسرع ما يمكننا

بل إنها  .ليست هذه المحاور مراكز أو مكاتب تقليدية للتوظيف .لذلك أريد أن أكون واضًحا
وكما قلت، سينتقل العديد من قادتنا  .ى هذه المحاورسيتم توزيع كل قسم عل .ICANNجوهر 

 .أيًضا إلى هذه المحاور

وظائف المشاركة التي تشمل الصناعة  -رئيسة مشاركة أصحاب المصالح  -اآلن ستتولى سالي 
لذلك،  .سيتم جعل وظائف المشاركة تلك محليةً  .بأكملها والحكومات باإلضافة إلى مجتمعنا

لذلك  .لمشاركة في بكين، فإن هذه هي الوظائف التي ستكون موجودةً عندما نتحدث عن مركز ا
يمكننا التوجه إلى أصحاب المصالح، وإلى الحكومة وإلى الصناعة وضمهم إلى هيكل 

ICANN وذلك من خالل قدرات المشاركة الخاصة بناغكما ذكر سيادة الوزير بين ،.  

بفضل التغذية  --لقد أعلنا باألمس  .يحةواآلن، هناك أمران جديران بالمالحظة على هذه الشر
مسؤوالً أعلى  ICANNأنه قد حان الوقت لتعين  --الراجعة من األسفل إلى األعلى 

 .وسنضيف هذه الوظيفة الهامة .وقد أعلنا عن الوظيفة على موقعنا باألمس .للتكنولوجيا
وقد حان  .ICANNبصراحة، لقد بقينا بدون مسؤول أعلى للتكنولوجيا لسنوات عديدة في 

وأتمنى أن يتم  .وقد تم نشر هذه الوظيفة اآلن .الوقت ليكون لنا قائد في هذا المجال ليدعمنا
 .شغلها قبل أن نصل إلى ديربان

سيقدم تقاريره إلى سالي،  .ستراتيجيةوسنعلن في الغد أننا سنعين رئيًسا جديًدا لالتصاالت اال
لك إلى عولمة وظيفة االتصاالت بأكملها في وسيؤدي ذ .وسيبدأ عمله في منتصف شهر مايو

 .جميع أنحاء العالم

 .يسعدني جًدا أن أعلن عن هذه اإلضافة أيًضا

بل أردت أن  .واآلن، لم يكن هدفي من أن أعرض عليكم الشرائح للحديث عن األشخاص فحسب
سوف  .لى ذلكفلنأخذ مثاالً ع .أريكم ما نقوم به لجعل العمليات خلف هذه الهياكل قابلة للتطور

منطقة  --أركز قليالً على منطقة ربما كانت مهمًة إلى حد ما بالنسبة إلى الكثير منكم هذه األيام 
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لذلك، إذا تعمقت في القسم، أجد أنه من أول األشياء التي قمنا بها هو بناء هيكل  .gTLDخدمات 
 .م جميًعا بشكل أفضلبأكملها، األمر الذي كنا في حاجة إليه لنتمكن من خدمتك gTLDلمنطقة 

وقمنا بتعيين نائب الرئيس الجديد  .DNSكان أول ما قمنا به هو إنشاء مكتب مشاركة صناعة 
الجدد  gTLDوسيتولى سيرس جميع العالقات مع شركاء  .سيرس نامازي، وهو معنا هنا اليوم

نه سيكون ثم قمنا ببناء قسم الخدمة في المنتصف، وهو قسم عمليات للخدمات يبدو أ .لدينا
  .gTLDsمسؤوالً عن جميع عمليات تنفيذ السياسة وتسليم الخدمة إلى 

وفي النهاية، نقوم ببناء وظيفة حقيقية للدعم المناسب لتساعد األشخاص في التوجه إلى مجلس 
 .اإلدارة ودعمه

طق واآلن، إذا تعمقت قليالً في تفاصيل منطقة عمليات كريستين ويليتس، فقد قسمنا ذلك إلى منا
وقد وضعنا خلف كل منطقة من تلك المناطق  .وتم تعريف كل منطقة من تلك المناطق .وظيفية

 .كل العمليات الضرورية، وجميع األدوات الضرورية حتى نجعل هذه المناطق قابلة للتطور
عندما تنظرون في هذا الجانب عن  .لذلك، على سبيل المثال، دعوني أتحول إلى الوفد كمثال

 .فهي موثقة .ن كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل هذه المنطقة وماهية عملياتهاكثب، ستجدو
هذا ما  .ICANNونقوم بذلك في جميع أرجاء  .وتحت المراقبة .وقابلة للتتبع .وقابلة للتكرار

 .أردت أن أشاركه معكم في منطقة الهيكلة

بناء  .أوالً، األشخاص .ويتم ذلك من خالل ثالثة عناصر .ICANNلذلك، حان الوقت لنمكن 
ثانًيا، االرتقاء بالمنظمة إلى مرحلة  .ثقافة جديدة، ثقافة تتميز بالحركية والتكيف والعالمية

. النضج، كما رأيتم، من خالل العمليات والهيكل الذي يسمح لنا بالتطور على المستوى العالمي
ألنه، إذا أخذ  .م المحاور الثالثةفبدون هذه األنظمة، لن يمكن تحقيق حل .وأخيًرا، بناء األنظمة

أحد المسؤولين عن االمتثال إحدى الحاالت ثم خلد إلى النوم في إسطنبول ثم اتصل صاحب 
المصلحة في الصباح التالي وتم الرد على المنطقة الزمنية في سنغافورة، إذا لم يعرفوا ما 

لذلك سنقوم بنشر نظام إدارة  .حدث، إذا لم يكن لدينا األنظمة للقيام بذلك، فلن ينجح األمر
لقد قمنا باختيار  .وهذا يحدث بينما نتكلم .عالقات العمالء، نظام حقيقي للتعامل مع المشكالت

وأخيًرا سنتمكن من منح أصحاب المصالح بطاقات  .النظام، وهو اآلن قيد التكوين والنشر
 .MyICANNل وإظهارها من خال ICANNالمشكالت الخاصة بهم وتسجيل مكالماتهم إلى 

 .وكل ذلك يتم اآلن .وسنعرف مدى تطور اتصاالتنا معنا

ما أود أن تعرفوه اآلن هو  .ولكن، كما أالحظ على هذه الشريحة، سيستغرق ذلك بعض الوقت
وسيأخذنا ذلك  .أننا ما زلنا في منتصف الطريق على الرغم من أننا قد بدأنا بالفعل في تورنتو

لى بيونيس آيرس لبدء الوصول إلى مرحلة نتمكن فيها من في أقرب وقت من هذه السنة إ
 .جديدة، تخدم العالم وتكون قابلة للتطور ICANNحتى نتمكن من بناء  .الوصول إلى الهدف

 ]تصفيق[

ولقد تابع الكثير منكم مدوناتي، ورحالتي وأنشطة فريقنا حول  .وهذا أيًضا سبب مشاركتنا
وقمنا  .ICANNولن نطلب من العالم المجيء إلى  .ى العالمألننا التزمنا باالنطالق إل .العالم
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وقد حدث  .لذلك فقد انطلقنا وقضينا بعض الوقت حول العالم .بذلك باألفعال، ولم نكتِف باألقوال
  .سأتناول بعض هذه األمور .الكثير في الشهور الستة األخيرة

هو كل ما تعنيه  -من رأيي  -وهذا  .ستراتيجيات التجزئة الكليةاأشعر بالكثير من الفخر ب
ICANN. وقمنا ببناء فريق من األشخاص  .بدأنا في إفريقيا، كما تذكرون، من اجتماع براغ

ستراتيجية التي ولم يتوصلوا إلى اال .يشمل جميع أصحاب المصالح الرئيسيين في إفريقيا
  .بل بدأوا في تنفيذها .عرضناها عليكم في تورنتو فحسب

كان عبارًة عن ورشة عمل لمساعدة المسجلين الجدد في أن  .أديس أبابا حضرت أول تنفيذ في
شخًصا  85شخًصا تقريًبا،  84وكان هناك حوالي  .يفهموا كيف يصبحون مسجلين متطورين

كانوا يقضون أياًما حصلوا فيها على الدعم الحقيقي وتطوروا وجعلوا المجتمع اإلفريقي يتقبل 
  .نجاحهذا هو ال .المتنامي DNSقطاع 

وأود أن أشكر اآلن أمام الجميع كالً من بيير دانجيناو الذي تدخل إلنجاح هذا األمر ونائب 
وبالتأكيد، أريد اليوم أن أشكر الدكتور  .رئيس مشاركة أصحاب المصالح في جنوب إفريقيا

ا إذ هل هو هنا؟ .أين بيير .طارق كامل وسالي كوسترتون على األعمال الرائعة التي تمت هناك
  .بيير، نشكرك .فأنت تستحق الشكر .كنت هنا فلتقف

  .فانتقلنا من إفريقيا إلى الشرق األوسط وأمريكا الالتينية .وعلى نحو مماثل، انتشرت العدوى

 .يات عميقة حًقاجستراتيا .وكما نرى، بدأنا القيام باألمر نفسه بشكل شامل في هذه األماكن
تراتيجيات، يرجى البحث عنها على موقع الويب الخاص سلهؤالء منكم الذين لم يروا تلك اال

ستراتيجيات او ISOCلقد ُبذل الكثير من العمل لفهم كيفية العمل الشامل مع شركائنا و .بكم
  .اإلنترنت اإلقليمية للتعرف على كيفية تحقيق ذلك في هذه األماكن

أشهر أصبح لدينا  في أقل من ستة .تقديمه ICANNـ فيما يلي مثال على أفضل ما يمكن ل
 .ستراتيجيات إقليمية ليست مكتوبة فحسب بل أيًضا منشطة في ثالثة أجزاء من العالما

لذلك،  .ستراتيجية آسيا والمحيط الهادي أيًضااوأتطلع إلى أن أقف على هذا المسرح ألشهد بداية 
لي  غالدكتور زياودونكما تعلمون، بعد قبولنا الهدية التي تلقيناها ومشاركتها مع الصين، لقد عاد 

ولكننا نعمل معه أيًضا الختيار القائد الجديد  .CNNICوقد أصبح اآلن الرئيس التنفيذي لـ  .اآلن
ويسعدني أن أخبركم أننا أصبح لدينا ثالثة مرشحين فقط، وسوف نعلن عن قائدنا الجديد  .آلسيا

عن بناء  -من أول أعماله كواحد  -سيكون هذا الشخص مسؤوالً  .آلسيا في سنغافورة عما قريب
ستراتيجية شاملة آلسيا تسمح لنا بتناول جميع جوانب تنمية الصناعة وعالقاتنا بالحكومات ا

 .وعالقاتنا بالمجتمع المدني وجميع األجزاء التي تكمل مشاركتنا في هذه المنطقة

في  -يا والهند بعض تلك البالد التي ترونها مثل البرازيل وتركيا وروس يف -ولقد بدأنا أيًضا 
 .ستراتيجيات الدول ألول مرةا

ألنه  .BRوأتمنى أن يكون لدينا بعض األشخاص هنا من  .واآلن أود التحدث عن هذه الجوانب
أني قمت بالسفر  --في الواقع، في اليوم التالي  --من األمور األولى التي قمت بها بعد تورنتو 
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إلى كل أعضاء  أين هو؟ ليسر هنا؟غهل  .ليسرغعلى متن طائرة إلى ساو باولو بدعوة من 
.BRنشكركم على تواجدكم هنا .فلتتقدموا رجاءً  .، فلتقفوا رجاًء حتى نتعرف عليكم. 

 ]تصفيق[

وقالوا  .وقد ذهبت إلى هناك .ولقد دعوني للتوجه إلى البرازيل .كان هؤالء األشخاص رائعين
  ."هنا في البرازيللدينا بيئة متعددة أصحاب المصالح  .تعاَل وانظر"لي، 

  ."حسًنا، هذا صحيح أيًضا"قلت، 

فقد دعوني  .لذلك سافرت إلى ساو باولو ."عليك أن تأتي لنشاهد ذلك .ال، فبيئتنا متميزة"قالوا 
إنها طريقة رائعة  .Cgi.brإذا لم تعرفوها فقوموا بزيارة  .CGIيطلق عليها  .CGIلحضور 

صالح تقودها إلى سياسة اإلنترنت وكذلك تطور ألي بلد لبناء منظمة متعددة أصحاب ألم
عقدت الحكومات والشركات والمجتمع المدني والجهات األكاديمية جميعها  .اإلنترنت في البالد

اجتمعوا مًعا وناقشوا كيفية القيام بذلك كدولة  .مقاعد 9وكان للحكومات  .جهةً  21مًعا، بمجمل 
حتى أنني جبت العالم عارًضا  .بير الذي بذلوه هناككنت منبهًرا جًدا وفخور بالجهد الك .واحدة

فيما يلي مثال على كيفية تقبل الدولة على مستوى وطني لنموذج تعدد أصحاب  .هذا المثال
ولكني في األسابيع األخيرة قمت بزيارة بعض  .ال يمكنني أن أعلن عن ذلك اليوم .المصالح

ل قوانينها منذ أن قمت بزيارتها للسماح غيرت إحدى الدو .الدول ولدي بعض األخبار بالفعل
دخلوا على  .للحكومات باالجتماع في هيئة غير هادفة للربح وتشغيل اإلنترنت في دولتها

Cgi.br. وسنعلن عنه في األسابيع القادمة .وشاهدوا النموذج وأعجبهم وهم يتقدمون به اآلن. 
دعوني  .ICANNالتعرف على ونتقرب إلى المجتمعات التي تحتاج إلى  .هذه هي المشاركة

لقد رآني الكثير منكم عندما كنت أتحدث في المؤتمر العالمي  .أتحدث عن المنظمات العالمية
  .ولم يكن ذلك قراًرا سهالً  .لتكنولوجيا المعلومات

ومديرها ورئيس مجلس إدارتها يقفون في مقدمة  ICANN كان كل من الرئيس التنفيذي ل
كان من الممكن بالطبع أن نرفض  .لعالمي ويخبرون الناس عنامجتمع اتحاد االتصاالت ا

وشاركنا  .رة ستيف ودعم المجلس ذهبنا إلى هناكاومع إد .ولكننا لم نرفض .الذهاب إلى هناك
 .أحدث ذلك الفارق .وأحدثنا الفارق

التي التقت بنا  WCITوفي الحقيقة إننا اليوم بينما نتحدث، انضمت العديد من الدول في
وهذا ما ينتح عن  .وأصبحت جزًءا من اللجنة االستشارية الحكومية لدينا .GACكتنا إلى وشار

 .المشاركة

 ]تصفيق[

وهذه المشاركة لها أهمية  .كما اعتدنا دائًما .ISTARونشارك أيًضا مع العديد من منظمات 
 .الموضوعأريد أن أكون واضًحا في هذا األمر، ألنني شخصًيا لم أصل إلى أعماق هذا  .كبيرة

لسنا  .وأستمر في تعلم مدى أهمية فهم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ولكننا جزء من نظام بيئي
ولسجالت اإلنترنت اإلقليمية أيًضا دور هام  .ISOCوكذلك  .لها دور معنا ICANN .وحدنا

صحاب ولقد شاركنا المسؤولية لنموذج تعدد أ .دوًرا مختلًفا W3Cويلعب أصدقاؤنا في  .جًدا
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وكلما عملنا مًعا بشكل أفضل، كلما زاد تنسيق رؤيتنا  .المصالح في حوكمة اإلنترنت
لذلك أود أن أشكرهم  .وشاركناها بشكل أفضل مع العالم مما يدفعنا إلى المزيد من النجاح

هل  .وأود، إذا كانوا في الحضور، أن أطلب منكم التعرف عليهم .وأعبر لهم عن االمتنان
نريد أن  .فلتقفي، لين .إذا كنِت هنا فال تخجلي هل لين هنا في الغرفة؟ ا؟هن ISOCرئيس 

 .حسًنا .ها هي .نراك

إذ كنتم هنا،  والمديرون التنفيذيون لبعض سجالت اإلنترنت اإلقليمية لدينا، هل هم هنا؟
لقد رأيت  هل هناك أحد من سجالت اإلنترنت هنا؟ .نريد أن نتعرف عليكم .فلتتفضلوا بالوقوف

ولتعلموا أننا نعمل معهم  .ولكنهم هنا .ديل في السابق، ولكن على األرجح أنه ليس في الغرفة
وأريد من العالم أن يقدر أن هذه المسؤولية المشتركة التي ستدفعنا إلى  .نحن شركاء .عن كثب

 .النجاح

 .األعمالواآلن، لقد شاهد العديد منكم مدونتي في األشهر األخيرة وكذلك لقاءاتي مع أصحاب 
  ."وذلك ألنه يعلم ما يفعل .ها هي أعمال فادي تصل إلى الريادة"وقالوا، 

 .DNSونحن اآلن بصدد إطالق برنامج له متشعب في صناعة  .ولكن دعوني أوضح لكم شيًئا
ومن أهم األمور التي الحظناها أن إطار األعمال واإلطار القانوني واإلطار العالمي لنشأة هذه 

ثم التقيت بالعديد من قادة  .مها يجب أن يخضع للمراجعة والمشاركة مع الصناعةالصناعة وتقد
اعتقدت، بصراحة، أنني كنت سأضطر إلى جعل بعض هؤالء  .هذه الصناعة، وكان ذلك رائًعا

ويجدر بي أن أخبركم، أنهم من  .األشخاص يقومون ببعض األشياء من أجل الصالح العام
وأعتقد  .هر جًدا بمدى استجابة الصناعة بنداء المسؤولية الجديدإنني منب .دفعوني إلى األمام

أعلم أن الكثير منكم سمعوا عن  .أخباًرا جيدة حًقا .أنكم، بمرور األيام، ستسمعون أخباًرا رائعةً 
ولكن دعوني أخبركم، في خضم ذلك كله،  .األخبار المفرحة عن تقدمنا على أصعدٍة متعددة

  .ولديهم أيًضا نية حسنة أكبر مما كنت أتخيل .دي أنا نية حسنةل .هناك نوايا حسنة كبيرة

إصدار وثيقة لحقوق ومسؤوليات  -في سابقة فريدة من نوعها  -أحد األشياء التي ناقشناها معهم 
بالمصطلح األمريكي، مشروع قانون لحقوق المسجل يمنحه  --يمثل ذلك  .ICANNمسجل 

ويعد هذا جزًءا  .هومة وليس بلغة قانونية ليسهل فهمهحقوقه ويحدد مسؤولياته بوضوح بلغة مف
 .من العقد ألتمكن من تنفيذه، ألن هذه مسؤوليتي

وعلي أن أخبركم، لم أضطر حتى إلى كتابة حقوق  .لذلك فإن هذه بعض األشياء التي نناقشها
در وأريد أن أشكرهم حًقا ألنهم كانوا على ق .بل قام المسجلون بذلك .المسجل ومسؤولياته

الحدث ورفعوا شأن صناعتنا إلى عصر جديد، عصر يمتاز بالتفاهم بحيث نقدم شيًئا ذا قيمة 
ليس هناك ما  .واألعمال تسير بشكل جيد. االهتمام العام هو ما نحتاج إلى التركيز عليه .للعالم

وهذه أخبار  .وعلينا أن نركز على المصلحة العامة .يضر باألعمال، ولكننا في وضع متميز
 .وهذه أخبار رائعة لمستخدمي اإلنترنت حول العالم .ICANNـ ائعة لر

ألنه قد  .وآخر ما أود أن أقوله عن مشاركتنا هو أن المشاركة تكون صعبًة في بعض األحيان
، WTPFربما في اليوم مراسم افتتاح  --وقد تلقيت دعوًة لفتح  .يبدو أننا قد تمادينا في األمر

 هل يجب أن نكون هناك؟ .ومجدًدا، فإننا نمر بنفس المناقشة .في مايوالذي ربما يأتي إلى هنا 
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أميل إلى أن أكون هناك وأتعامل إلى كل مجتمع على استعداد لالستماع إلى النموذج متعدد 
 .أصحاب المصالح

 ]تصفيق[

 إذا كانت لديكم أفكار عن ذلك، فأخبروني .أنا هنا ألسمع .وأتطلع إلى أن أسمع من العديد منكم
التقرب من  .ولكن من منظوري، التقرب إلى المجتمع هو أمر تعلمته من رئيسي ومن لين .بها

هؤالء األشخاص والتواجد بجانبهم ومشاركة أهمية ما نقوم به معهم ولماذا نريد أن نعمل معهم 
لذلك لهؤالء منكم الذين سيكونون في جنيف في شهر مايو، أتطلع إلى أن  .بالطريقة الصحيحة

 .مأراك

واآلن، ليس  .ويعد ذلك سبًبا لنا لنتطور .لذلك في النهاية، أريد أن أتحدث عن جانب آخر
ولذلك قبل أن أبدأ في  .تقبل األمور الجديدة .التطور .التطور دائًما أسهل شيء للتحدث عنه

ية الحديث إليكم عن التطور، أدعوكم إلى مشاهدة هذا الفيديو الموجود حالًيا على الصفحة الرئيس
 .MyICANNمن 

 ]فيديو[

كان  .من سكان العالم كانوا على اإلنترنت مع نصف الواليات المتحدة% 4 .كان اإلنترنت العام في بداياته .1998تأسس اإلنترنت سنة 
 .gTLDs 7ماليين موقع ويب و 3هناك 

تطبيق  1900مليون موقع ويب وأكثر من  635هناك حوالي  .من سكان العالم على اإلنترنت مع نصف آسيا تقريًبا% 35اليوم هناك 
 .gTLDsجديد لـ 

واليوم هناك خمسة سجالت إنترنت  .ccNSOكانت هناك ثالثة سجالت إنترنت إقليمية تخدم الكوكب بأكمله ولم يكن هناك  1998في 
 .منتشرة حول العالم ccNSOفي  ccTLDS 136إقليمية وأمريكا الالتينية تدير مناطقها الخاصة و

ورفع  Facebookمليون صورة على  300مليار رسالة بريد إلكتروني ويتم تحميل  144مثل يومنا هذا، يتم إرسال  في يوم
 أكثر من .YouTubeساعة من الفيديو على  108,000

 .هؤالء يدخلون عليه من أجهزة جوالة Facebookمن مستخدمي % 50و .من رسائل البريد اإللكتروني هذه هي بريد عشوائي 65%
 .مليون ساعة من الفيديو كل يوم YouTube 133يشاهد مستخدمو و

وهو األساس الذي  .فاإلنترنت عبارة عن مورد مشترك لم يشهد العالم شيًئا مثله من قبل .لكن قصة اإلنترنت ال تتعلق فقط بالنمو العالمي
حتى وإن ركزنا فقط على  ادثة اليوم وفي المستقبل؟للتغيرات الح ICANNما مدى استعداد  .يدفع التغير المستمر في كل ما يتفاعل معه

 .بضع قوى بيئية تواجهها اإلنترنت، إال أن التحديات كبيرة

من تدفق % 13مليارات مشترك جوال يشكلون في الوقت الحالي  6.7واألجهزة الجوالة هي أكبر محرك لتطور اإلنترنت وتغيره مع 
 .اإلنترنت

 ما هي توقعات المستقبل؟ .أجهزة متنقلة أكثر تزيد عن عدد سكان الكرة األرضية ، سوف تكون هناك2013وبنهاية عام 
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ففي غضون ستة أعوام فقط، تم  .إلى النقر على أحد الرموز URLوقد غيرت التطبيقات طريقة وصولنا إلى المحتوى تماًما، من عناوين 
وفي عالم يرتكز إلى التطبيقات، . ملياًرا 350ت التطبيقات إلى ، من المتوقع أن تصل تنزيال2018وبحلول عام  .مليار تطبيق 45تنزيل 

 كيف ستكون أسماء النطاقات؟

وفي حقيقة األمر، في الدول الـ  .تريليونات دوالر من صفقات التجارة اإللكترونية سنوًيا 8كدافع اقتصادي، اإلنترنت مسؤول عن 
 .تجاوز اآلن االستهالك والمصروفات في قطاع الزراعة أو الطاقةهذه، فإن االستهالك والمصروفات المرتبطة باإلنترنت ت 13

سيكون هناك نحو تريليون جهاز متصل باإلنترنت قبل عام  .وسيؤدي اإلنترنت إلى زيادة عدد األجهزة وكمية التدفق بدرجة كبيرة
 .كل ما يمكن تصوره --المباني والسيارات واألشخاص واألجهزة  .2020

كيف يمكنها التحكم في الوصول  ما هو الدور المتوقع لها؟ .ممارسة تأثيرها على نمو وتطور اإلنترنت وسوف تواصل الحكومات
 كيف يمكنها تقييم اإلنترنت مادًيا وتحديد ضرائبها؟ والمحتوى؟

حات مفاتيح مليارات، لن يستخدم الكثير منهم لو 5سيصل مستخدمو اإلنترنت إلى  2020قبل عام  .إن اإلنترنت في المستقبل شاسع
 الذي يدفعه إجماع اآلراء لدعم هذا النمو؟ ICANNكيف سيتطور نموذج  .التينية

لالستعداد  ما هي األمور األخرى التي يتوجب على المجتمع التفكير فيها؟ .هذه مجرد بضعة تغييرات وتحديات كبيرة تواجه اإلنترنت
، ستبدأ 2013في يونيو عام  .ستراتيجيتها ورؤيتهاانحو توضيح  للحصول على مدخالتكم ICANNلعالم معقد بشكل متزايد، تسعى 

وكما هو معتاد، سوف يشارك المجتمع في تقديم  .يوضح هذا الخط الزمني المراحل األساسية .ستراتيجية خمسية جديدةاعملية لوضع 
إننا نتطلع  .تخدام النموذج أدناه لمشاركة أفكاركبرجاء اس .وفي حقيقة األمر، يمكنك البدء على الفور .وجهة نظره وتعقيباته خالل العملية

 . الجتياز تحديات اليوم والمستقبل ICANNللتعاون معكم في إرساء مكانة 

 ]نهاية الفيديو [ 

 ]تصفيق[

 

 .ICANNلذلك فإنه كما ظهر في الفيديو، نحن اآلن بصدد بداية عملية للتفكير في مسار  : فادي شحاتة. السيد
بالمناسبة، الفيديو  .MyICANNوهذا موجود على موقع  .لى المشاركةوأدعوكم جميًعا إ

في اللغة  .موجود على ذلك الموقع، ليس باإلنجليزية فقط ولكن أيًضا بالصينية وبلغات أخرى
الصينية، الفيديو مروي باللغة الصينية أيًضا حتى نتمكن من دعوة المجتمع ككل، كل 

 .ICANNيرجى إخبارنا بكيفية رؤيتكم لتطور  .يرجى المشاركة .األشخاص، للمشاركة

ال يمكنها أن تظل،  ICANNعلينا أن نعلم أن  --إن أمكنني استعادة شرائحي  --علينا أن نعلم 
كما أن الصوامع  .فنموذج القلعة المحصنة غير مستدام .كما قلت في براغ، كالقلعة المحصنة

 .ICANNوعلينا تغيير وضع  .وم بإزالتهاعلينا أن نق .الموجودة في هذه القلعة غير مستدامة
 .وهي تهب بسبب المستخدمين والتغيرات االجتماعية االقتصادية .إن رياح التغيير قوية للغاية

 .الحكومات اآلن في حاجة إلى صوت مختلف، على األرجح .وتأتي بسبب التغيرات االجتماعية
الجديدة تغير كيفية حصول  gTLD إن إدخال تغيرات .ولكن رياح التغيير تحيط بنا .ال أعرف

وبينما تهب رياح التغيير علينا، البد  .األشخاص على هذه األسماء تماًما وكيفية استخدامهم لها
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أنظمة وعمليات وهياكل للتعامل مع هذا  ICANNويجب أن تكون لدينا في قلب  .أن نتغير
 .النمو بشكل فعلي

 .عالم يمكننا أن نصبح فيه حًقا واحًة من الثقةلذلك فإن نظرتي إلى التطور هي أن نتحرك إلى 
ويمكنهم  .وهم موقنون بأنهم يمكنهم إتمام عملهم معنا ICANNيجب أن يأتي الناس إلى 

وعندما يضعون تعليًقا في فترة مخصصة للتعليقات العامة،  .الحصول على إجابات عن أسئلتهم
علينا أن نحكم زمام أمورنا حتى  .هوكيف استجبنا ل .وأين ذهب .فإنهم يعلمون ماذا حدث له

 .بانفتاح وترحيب .نصبح موضًعا حقيقًيا للثقة للعالم

دعوني أكون واضًحا تماًما  .وبينما نمر بهذا التغيير اآلن، ينتاب الكثير منا القلق حيال التغيرات
، أي 2020وحتى اليوم وما بعده حتى عام  1998سنة  ICANNمنذ بداية  .في هذه النقطة

وال يمكن المساس بما  .ستراتيجية، ال يمكن المساس بسبب تواجدنا هناالفترة ستغطيها االفي 
 .يجب أن تتغير طريقة قيامنا بالعديد من األشياء .وهذا ال يتغير .هذا نحن .نفعله أو نطاقه العام

دأنا هذا هو مب .لذلك أردت أن أميز ذلك ألننا كثيًرا ما نقلق من توسع النطاق، وتوسع هويتنا
وقد رأينا  .على الرغم من ذلك، علينا البحث عن طرق جديدة في تسيير أمورنا .الذي ال يتغير

قدمنا في األمس مفهوًما  .ولكن الكيفية مهمة للغاية .اليوم بعض األشياء التي نقدمها للقيام بذلك
ذج ، وأنه ال يجب أن يتطور كل شيء فيما يمكننا تسميته بنموICANNللنمو الحركي في 

يمكننا التفكير مًعا في  .يمكننا التحرك بشكل أسرع .يمكننا القيام باألمور بشكل متوازٍ  .الشالل
وقد كانت الحركية دافًعا  .هذه هي الحركية .طرق لتطوير السياسة وتنفيذ البرامج بشكل أسرع

بينما  وأنا على ثقة .وأدت إلى تحويل كيفية حدوث التجديد .أدى إلى تحويل شكل شركات كبرى
 .حتى نتمكن من تحقيق سرعة الحركة ICANNأدخل هذه الطرق الجديدة إلى 

أما بالنسبة إلى  .واآلن، يمكننا تغيير كل شيء في كيفية قيامنا ببعض األمور عدا شيء واحد
لذلك  .وهو النموذج متعدد أصحاب المصالح الشامل .الكيفية، فهناك شيء واحد ال يتغير أبًدا

ولكن ال يمكننا تغيير هويتنا وكيفية قيامنا باألمور بشكل شامل يضم  .ل شيءيمكننا تغيير ك
لذلك فإن . وهذا ما يمنحنا الشرعية فيما نقوم به .وهذا هو المكون السحري .المصالح المتعددة

 .إنها أنتم .إنها أنتم .ICANNالتزامي نحوكم يبقى حتى اليوم، كما قلت في السابق، هذه هي 
جميعنا في هذه المهمة مًعا وأنتم لكم األولوية وقراراتكم الشاملة هي التي تدفع  .وأنا أعلم ذلك

ICANN إلى األمام. 

بين اآلن وبيونيس آيرس سنكون  .ولذلك في الختام، أريد أن أعود إلى حيث تركتكم في تورنتو
نحو إذا قمنا بذلك بشكل صحيح يمكننا التحرك  .ICANNفي هذه المرحلة األولى من تمكين 

وأنا واثق أننا إذا بقينا مًعا وركزنا  .ICANNتطوير أمور إيجابية وجني المزيد من الثمار لـ 
فاستمتعوا بأسبوعكم  .وحافظنا على مكوننا السحري، فإننا نكون قد حققنا نجاًحا كبيًرا مًعا

 .وأتمنى أن نقضي وقًتا رائًعا مًعا ونتعلم الكثير ونتقدم

 ]تصفيق[
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 .ونتطلع لرؤيتكم مجدًدا فيها 12:15تبدأ الجلسة التالية في هذه الغرفة في الساعة  .وبهذا نختتم مراسم الترحيب .سادتي أشكركم، سيداتي
استمتعوا  .وهناك استراحة لشرب القهوة في منطقة الردهة 11:00عذًرا، تبدأ الجلسة التالية في الساعة  --هناك استراحة متوفرة في 

 .أشكركم .بوقتكم


