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كن أن ممالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص ی
یؤخذ  إال أنھ ینبغي أال كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي، یكون غیر

 .كسجل رسمي

 GACجلسة بناء القدرة  –ھلنسكي 
 م بالتوقیت الصیفي للباسیفیكي 12:30ص إلى الساعة  11:30من الساعة  – 2016 ،یونیو 27االثنین، 
 | ھلنسكي، فنلندا ICANN56اجتماع 

 

أنھا  خالل ھذه المدة القصیرة جلسة أخرى والذي یعتبر شیًئا جدیًدا.أصبح لدینا اآلن،  الرئیس شنایدر:

كما تعلمون، تم اإلعداد الجتماع ب مع األخذ بعین االعتبار القیام بالتوعیة  --جلسة 

ومساعدة اآلخرین ببناء قدرة األشخاص الجدد الذین لم تتح لھم الفرصة متابعتنا بالشكل 

تدعى ھذه الجلسة بجلسة  ى لتحقیقھ في ھذا االجتماع.وھذا ھو الھدف الذي نسع المطلوب.

بناء القدرة والتي یتم إدارتھا من قبل مجموعتنا العاملة في المناطق المحرومة والتي 

 وإلى آخره. ICANN، وكیفیة عملھا وكیفیة عمل GACستقود إلى بناء المعرفة حول 

 یرجى منك إدارة ھذه الجلسة.

 

 أود فقط أن الذي نقوم بالتحضیر بھ، شكًرا لك یا توماس وشكًرا لكم جمیًعا.في الوقت   ألیس مونیوا:

والھدف منھا زیادة  أذكركم باألمور األساسیة التي تھتم بھا مجموعة العمل ھذا األسبوع.

من تلك المناطق المحرومة باإلضافة إلى زیادة  GACمستوى الوعي والمعرفة لمندوبي 

 مشاركتھم.

القدرة على وجھ الخصوص، لقد ركزنا بشكل أساسي على قارة أفریقیا وبما یخص بناء 

والكاریبي وجزر المحیط الھادئ والمحیط الھندي وأمریكا الوسطى والجنوبیة وجنوب 

حیث كان االجتماع  ونقوم نحن بتنظیم جلسات بناء القدرة ھذه كل سنتین، شرق آسیا.

  في دبلن. ICANN47األخیر 

غتھا من خالل خلق الحث على الطلب والمواد اإلعالمیة الحالیة ونحاول أن نبدأ بصیا

 والتي تتضمن فیدیوھات والمعلومات المختصرة والكتیبات لتشمل جمیع اللغات المتاحة.

ومجموعات العمل  ICANNو  GACونقوم بالعمل بشكل وثیق جًدا مع مجتمعات 

السیبراني وقوى األمن  األخرى لبناء القدرة في جوانب مثل السالمة العامة واألمن

أعتقد أن النقاش الذي أجریناه بما  والخصوصیة وحمایة المستھلك واألسماء الجغرافیة.
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یخص عالقة أسماء نطاقات رموز البلدان العلیا والحكومات في المواضیع التقنیة بما 

  .IDNsو  IPv6و  DNS ،DNSیخص أمن 

 ف مجموعة العمل كذلك.سأدع زملیلي بوا ھانتر یتحدث بعض الشيء عن أھدا

 

  شكًرا لك، ألیس.  بوا ھانتر:

وتباًعا لما ذكرتھ ألیس في مقدمتھا، فأن الھدف الرئیسي لمجموعة العمل في المناطق 

والذي من شأنھ أن یؤدي  GACالمحرومة ھو زیادة مستوى الوعي والمعرفة لممثلي 

 .GACإلى زیادة المشاركة الفّعالة ألعضاء 

مل على تطویر عدد من آلیات الدفع والنصیحة والمساعدة والتي من تھدف مجموعة الع

وتشجیع التطور والنمو  GACشأنھا زیادة المشاركة ونشر المعرفة والفھم بین أعضاء 

 في صناعة اسم النطاق.

ومن األمور التي یتم تقدیمھا إلى تلك المناطق المحرومة ھو الكفاءة على بناء القدرة 

نرحب كثیًرا بتعلیقاتكم واقتراحاتكم وأفكاركم وأي مساعدة  حالًیا. والذي یتم القیام بھ

 .GACیمكنكم تقدیمھا والمشاركة من قبل أعضاء 

 سأقوم بنقل الكلمة إلى المقدمین.

 

 شكًرا. راتشیل.-تفضلي آنیي  ألیس مونیوا:

 

ل مع فریق مشاركة راتشیل إن، وأعم-اسمي آنیي طاب صباحكم جمیًعا. شكًرا جزیالً.  آن ریتشیل إیني:

وما نطلق علیھ اسم فریق مشاركة الحكومة وأصحاب  ومقرنا في جنیف. الحكومة،

لذلك، سأقوم بتقدیمكم إلى  أعني، بھ فریق مشاركة موجود في ھذه المناطق. --المصالح 

 بعض الزمالء الموجودین معنا قبل أن أبدأ.
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یدیر  ھل یمكنك الوقوف یا كرس. ،--یدیر كرس موندیني أمور حسًنا. --أنا لست متأكًدا 

جاكویز و ساھل وفیني -أن جان كرس موندیني أمور أمریكیا الشمالیة بشكل عام.

 - رونغ لو ورودریغو وباھر عصمت وسیف جمیعھم-ماركوسفكي وبییر داندجینو و جیا

مایكل یاكوشیف جمیع زمالئي في ھذه المناطق وھم األشخاص الذین تراھم بشكل یومي 

  رون المبادرات التي سأحدثكم عنھا.وھم یدی

نقوم باالھتمام بالمنظمات الحكومیة  وزمالئي في جنیف ھم طارق كامل ونیجیل ھیكسون.

 الدولیة الموجودة في جنیف ونیویورك.

سأقوم بعرض  ھذا ھو جدول األعمال. ھا نحن ذا. حسًنا. الشریحة التالیة، من فضلك.

ألنني قمت بإرسالھا لكم لذا، من األفضل أن تلقوا  -- ثالثة إلى أربعة شرائح ألنھا ستكون

ما نریده الیوم ھو أن یكون لدینا نقاش جید حول بعض األمور التي نقوم بھا  نظرة علیھا.

على األرض، كما تعلمون، نحن نعلم أننا نعمل وبعض األشخاص تقوم بدفعنا إلى العمل 

-وأنتم من ضمنھم  --كد من أن الناس ألن وكما تعملون أنتم أدرى بما قد یساعدكم بالتأ

 .ICANNعلى علم بما تقوم بھ  -

لذلك، سأتحدث بعض الشيء عن فریق مشاركة أصحاب المصالح العالمي وعملنا وفریق 

سأقوم بتقدیم بعض األمثلة لكم عن ما یحصل  .GEالمشاركة باإلضافة إلى فریق مناطق 

وأوقیانوسیا والمحیط الھادئ وآسیا وفریق في الشرق األوسط وأفریقیا وأمریكا الالتینیة 

 األفكار للمضي قدًما. --إشراك الحكومة وما نقوم بھ في جنیف ونیویورك وبعض 

 تفضل.

 شكًرا.

  أن بعض الطرق التي نتعامل فیھا مع المجتمع مذكورة ھنا.

 على سبیل المثال، بعض الفرق اإلقلیمیة ھذه المرة، وقبل لدینا ندوات عبر االنترنت.

مع صیغة ب الجدیدة من االجتماعات، والحدیث عن  ICANNقدومھم إلى اجتماع 

تم مناقشتھا في المجتمعات بشكل عام  ICANNالسیاسة واألمور التي سیتم مناقشتھا في 

  .GACوعلى وجھ الخصوص المناطق التي تتعلق بـ 
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قدومنا إلى اجتماع  إًذا، فأن الندوات عبر االنترنت ھي طریقة لنتأكد من خاللھا أنھ وعند

ICANN  نكون متأكدین أن المجتمعات لدیھا علم بما یحصل بشكل دقیق في اجتماعات

ICANN  یكون لدیھا مواضیع محددة ومھمة للمناطق والممثلین  --ولكنھا في نفس الوقت

 یمكنھم طلب إجراء ندوات عبر االنترنت بخصوص مواضیع معینة. عنھا حسب الطلب.

 التي یتم من خاللھا عقد الندوات عبر االنترنت. لذا ھذه الطریقة

یمكن أن یكون لدیكم قنوات یتم  وتكون مترجمة. ویمكن أیضا أن تكون بلغات متعددة،

 وخصوًصا في ھذه المناطق. فیھا، كما تعلمون، التحدث بلغات أخرى غیر االنجلیزیة.

 لدینا أیًضا میزة المكالمات الجماعیة.

الفرق التابعة لنا  --ھي مرة أخرى طریقة یتمكن فیھا األشخاص والمكالمات الجماعیة، 

ومرة أخرى، تعمل معظم الوقت عن  من التأكد لدى الجمیع فكرة عن موضوع معین.

 طریق طلب من قبل أشخاص تابعین لدولة معینة أو منطقة معینة.

ماع عندما، على سبیل المثال، تكون فرقنا في مكان یخص اجت لدینا إحاطات فردیة.

عالمي أو إقلیمي أو وطني، لیقوموا بعقد اجتماعات فردیة مع أشخاص من تلك الدولة، 

ھم غالًبا جزء من الفرق التي یتم عرضھا بشكل مختصر  GACكما تعلمون، ممثلي 

بشكل عام باإلضافة إلى أشیاء مثل  ICANNحیث یتحدثون عن ما سیحصل في 

 اإلستراتیجیات الوطنیة.

لدینا بعض المناطق وضعت إستراتیجیات خاصة  ICANNفي منظمة  وكما تعلمون، فأن

 ICANNبھا عن طریق تنفیذ خططھا والتعامل مع المشاركة والمجموعات األخرى في 

 ومناقشة تلك األمور جمیعھا عندما، كما تعلمون، یقومون باالجتماعات الفردیة.

وھي، مرة  قة الواحدة.ھناك اجتماعات معینة تعقد في المجتمعات الموجودة في المنط

كما تعلمون، متعلقة في منطقة  --أخرى، بما یخص مواضیع إقلیمیة أو مواضیع أخرى 

DNS. 

بعضھا، على سبیل المثال، في السنة الماضیة قام الفریق األفریقي بعقد اجتماع حول 

لھا عالقة بالمواضیع التي  --الملكیة الفكریة لیتمكنوا من مناقشة، كما تعلمون، قضایا 



 GAC  ARجلسة بناء القدرة  –ھلنسكي 

 

 22من  5صفحة 

 

رأیتھا فیما یخص أسماء النطاقات والقضایا المحددة في المناطق، كما تعلمون، للوصول 

 .ICANNتفادة من ھذه االجتماعات داخل إلى فھم أكبر واالس

 القوائم البریدیة.

لدینا العدید من المناطق التي لدیھا قوائم بریدیة، لذلك یتم توزیع أي شيء یتعلق في 

ICANN .وكل شي یتعلق في  عبر ھذه القوائمGAC  تقریًبا یتم توزیعھ عبر قوائم

وفي ھذا  .GACممثلي تمتلك بعض الفرق قوائم بریدیة تتعلق في  البرید ھذه.

 الخصوص، قمنا بمتابعة سجالت انترنت إقلیمیة حیث كان لبعض زمالئنا نفس الشيء.

 كما تعملون، مجموعات عمل حكومیة.

مرة  --بما یخص الحمایة، و DNSلدینا التدریبات األساسیة وورش العمل في منطقة 

المواضیع الخاصة  --أخرى وكما قلت، مواضیع تخص حریة ملكیة االنترنت أو ببساطة 

 في االنترنت مثل األوساط األكادیمیة والمواضیع األخرى.

كما رأینا، أن األعداد قد  --، لذا GACولدینا كذلك مشاركة من أعضاء من خارج 

 ازدادت وھذا كان نتیجة جلسات التدریب والمشاركة التي تقوم بھا الفرق مع المجتمعات.

 الشریحة التالیة من فضلك.

، وبطلب من المجتمع مرة ICANNمنطقة الشرق األوسط وأفریقیا، فأن فریق  لذا ففي

وھو مركز تم تأسیسھ لضمان  لریادة األعمال. DNSأخرى، كان لدیھ ما یدعى بمركز 

أن لدینا دورات تدریبیة لألشخاص، فعلى سبیل المثال، األشخاص المھتمین بأن یصبحوا 

كن لدیھا التفاعل المطلوب وممثلین بالشكل وھذه المنطقة كما تعلمون، لم ی مسجلین.

لریادة األعمال ھو مكان یمكنك،  DNSالمناسب فیما یتعلق بالمسجلین، لذا فأن مركز 

، DNSتطویر أعمال  كما تعلمون، االطالع على بعض المواضیع المذكورة ھنا:

السم سوق النطاق الوطني وقرار  SWOTوتسجیل أفضل الممارسات، وتحلیالت 

، كما تعلمون، المسجلین الموجودین ccTLDاسم النطاق، وما ھو وكیف یمكن لـ خالف 

 في السوق والشركات التي تستخدم ذلك.

 وھي كذلك ورشات لتدریب المدربین. والحمایة. DNSعملیات 
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لذا فأن مركز ریادة األعمال یخدم منطقة الشرق األوسط  .DNSSECو  DNSعملیات 

 لتي یتم القیام بھا.وأفریقیا وھذه بعض األمور ا

 الشریحة التالیة. تفضل، رجاًء.

أخیًرا، وعلى سبیل المثال، فأن  إًذا، تحدثنا عن االجتماعات التي تخص مواضیع معینة.

تمع أن المج --في االجتماعات المتعلقة بالمواضیع التي قامت بھا أفریقیا، كان ھناك شيء 

لمزید من القدرات في مجال تسویة منازعات كانوا یریدون بناء ا قام بتقدیم بعض الطلبات.

وكانوا یریدون أیًضا تأسیس لمنتدى یضم خبراء  األسماء ألنھا أصبحت معضلة كبیرة.

 --كما تعلمون، أشخاص مھتمین في أسماء النطاقات، وھذا ھو  --قانونیین لیتمكنوا من 

ل وعندما یتص لنطاقات.مجدًدا، كما تعلمون، یتم القیام بھ لتأسیس تسویة منازعات أسماء ا

المجتمع بشكل أكبر لألشخاص الذین یستخدمون االنترنت، تنشأ الخالفات فیما یخص 

 Gemaو  Olgaكما تعلمون، وكما شاھدنا ما حصل مع  --العالمات التجاریة  --ملكیة 

 --جزء من  --

 

 (المیكروفون موقوف.) متحدث غیر معروف:

 

 األسماء الجغرافیة ومستخدمین رموز البلدان وجمیع ھذه األمور.صحیح،  --  ریتشیل إیني:-آنیي

كما تعلمون، الزیارات االلكترونیة من داخل الدولة  --لتمكین  --ونحن نعمل، مرة أخرى 

، وأسماء النطاقات IDNsوالزیارات اإلقلیمیة، التي یریدوھا المتطوعین من أفریقیا على 

الموجودة في المنطقة فیھا بعض  --تمعات ھذا مھم جًدا ألن بعض المج المداولة.

األشخاص الذین ال یتحدثون اللغة الفرنسیة واالسبانیة أو، كما تعلمون، أي من اللغات 

 لألشخاص في لغتھم األم. --لذلك من المھم أن یكون لدینا محتوى مخصص  الرسمیة.

 تفضل.
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 --لطبع، ھناك الكثیر من با لن أقوم بعرض الشرائح التالیة ألنھ لم یعد ھناك وقت لذلك.

الندوات عبر االنترنت، الخاصة في  من األمور التي تحدثت عنھا موجودة في الشرائح.

GAC. 

  تفضل.

ما ك وبالطبع وكما قلت، نحن نقوم ببناء القدرة فیما یخص الشباب واألمور األكادیمیة.

  .ccLTDتعملون، برامج فترة تدریب 

 تفضل.

في منطقة آسیا والمحیط  GACھناك الكثیر من البرامج التدریبیة والتعاون مع أعضاء 

 الخاطئ والتصدي لھ. DNSو  DNSSECالھادئ المعدة خصیًصا لتجنب استخدام 

وكذلك البرامج التدریبیة المتخصصة في قوى األمن والتي تعتبر مھمة أیًضا وأعتقد أن 

 مجموعة العمل مھتمة بذلك أیًضا.

  ضل.تف

  تفضل مرة أخرى.

APAC  ھناك بعض األمور التي نقوم بھا في أوقیانوسیا حیث أعتقد أن بوا یمكن أن

 یخبرنا المزید عن ذلك.

 تفضل.

في جنیف ونیویورك نقوم بالكثیر من البیانات الموجزة للمھام الدائمة باإلضافة إلى 

IGOs.  

 تفضل.
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 GACنحن نعمل مع  یأتي من فراغ.لم  --وفي حدیثنا عن ھذه األمور بعض منھا 

والتي تم وقفھا ألنھا أكملت مھمتھا التي نتج عنھا  GACمجموعة عمل أخرى تابعة لـ

 إرشادات العمل التي أعطتنا بعض من ھذه األمور التي نقوم بھا اآلن.

لذا فأن ندوات االنترنت والمكالمات الجماعیة والبیانات الموجزة الفردیة واالجتماعات 

مجتمعات في المنطقة وقوائم البرید والتدریبات األساسیة ومشاركة أعضاء من مع ال

 ، كما تعلمون، جمیعھا تم ذكرھا في إرشادات العمل.GACخارج مجتمع 

واحدة من األمور التي لم نقم بھا بشكل نظامي على سبیل المثال، كما تعلمون بالنسبة 

 .GACاشر عن طریق مجموعات عمل للفرق اإلقلیمیة التي نقوم بالعمل معھا بشكل مب

أنا وزمالئي سعیدون  ھناك مجموعات عمل أخرى. والمنطقة المحرومة تعد واحدة منھا.

جًدا بالعمل مع ھذه المجموعات، وكما تعلمون، ھناك الكثیر من األمور التي نقوم بھا 

 سوًیا.

من  GACمثال على ذلك، قام أعضاء في  العمل اإلقلیمي المعد من أجل الحكومات.

أفریقیا بطلب اجتماع للفریق الكثیر منھم قالوا لنا أن ھناك الكثیر من العمل یتم انجازه 

یریدون معرفة إذا كان ھناك أیة فرصة في ھذه  في أفریقیا ولم یكن لدینا الوقت لمتابعتھ.

  السنة المالیة أن یكون یعقد اجتماع ألعضائھم للتحدث بالقضایا التي لدیھم.

لقد تحدثنا كثیًرا  وبناء القدرة. ICANNالمبكرة في  GACفیق بین مشاركة كیفیة التو

  وسنكون سعداء جًدا لتقدیم أي مساعدة إلنجاز ذلك. عن ھذا.

وما ھي األمور التي یجب أن نتحدث بھا بالشكل المناسب وكیفیة تفعیلھا، والذي یعد من 

 نكم جمیًعا.األمور التي نود التحدث بھا، وكما تعلمون، أن نسمعھا م

 شكًرا جزیالً لك، ألیس. أعتقد أن ھذا كل ما لدي.

 

  راتشل وشكًرا على عرضك التقدیمي والشكر موصول أیًضا لفریقك.-شكًرا آنیي  ألیس مونیوا:



 GAC  ARجلسة بناء القدرة  –ھلنسكي 

 

 22من  9صفحة 

 

  .GACنرحب اآلن بأیة نقاشات أو أسئلة أو مالحظات أو طلبات من أعضاء 

 األرجنتین؟

 

 نقدر عمل جمیع أفرقتكم في تلك المناطق. راتشیل.-شكًرا لك، آنیي شكًرا لك، ألیس. ممثل األرجنتین: 

أود أن أذكر بعض النشاطات التي أقوم بھا كأكادیمي، وعلى وجھ الخصوص في مناطق 

 أمریكا الالتینیة أو األمریكیتین.

 ICANNنقوم كل سنة بعقد اجتماع لحوكمة االنترنت في المدارس حیث تقوم  --نحن 

بالمشاركة بشكل دائم بھذه االجتماعات، حیث كان ھناك عرض تقدیمي مثیر لالھتمام 

أقوم بالمشاركة  --ال  وقمنا بمشاركة جمیع المشتركین. IANAھذه السنة حول انتقال 

من وجھة نظر أكادیمیة، ولكن لدي بعض الزمالء من المنطقة ممن انضموا لنا بعد 

، لذا في كل مرة كنا نقوم بذلك، ICANNنشاطات في اجتماع حوكمة االنترنت وقاموا ب

منذ البدایة لیتمكن المتجتمع  ICANN، لذا من الجید أن تشارك GACنقوم بمشاركتھ مع 

 شكًرا. .ICANNمن معرفة المزید عن 

 

 إندونیسیا؟  ألیس مونیوا:

 

وأعتقد  دید من المناطق.في الع ICANNأود لفت انتباھكم إلى توفر محور  شكًرا. نعم. ممثل إندونیسیا: 

ا بإنشاء قبل سنتین قمن --أنھ منذ بضعة أسابیع كان لدینا محور في أفریقیا، وبضعة سنین 

 ICANNالدعم لنشاطات  ICANNمن المحتمل أن یحفز محور  واحد في سنغافورة.

سیكون أكثر نشاًطا إلدارة التطویر  --في المنطقة وأود أن أتأكد من أن ھذا المحور 

ھو عالم واحد وشبكة  ICANNفأن شعار  --خلي في المنطقة نفسھا، وكما ھي العادة الدا

كما تعلمون، فأن المنطقة الواحدة یجب أن یكون لدیھا شبكة انترنت  انترنت واحدة.
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وإال سیكون لدینا العدید من شبكات االنترنت في المناطق المختلفة وھذا ما ال  واحدة.

 شكًرا. حسًنا. نریده.

 

 أرحب بالجمیع مرة أخرى.  جزر كوك: ممثل

أعتقد أن ھناك الكثیر من العمل یتم إنجازه في منطقة المحیط الھادئ من قبل سیف والذي 

وعلى الرغم من وجود الكثیر من التطویر، ال یعد ما یقدم على  یعتبر عمًال جیًدا جًدا.

الوعي لدى الدول  أن بناء القدرة ھو عامل مھم لرفع مستوى المستوى الوطني كافًیا.

وأعتقد من المھم جًدا أن  ولكن على المستوى الوطني، یجب القیام بالمزید من األعمال.

بتقدیم الدعم وخصوًصا في األمور القانونیة والعمل على بناء أطر  ICANNتستمر 

 عمل للدول في تلك المناطق المحرومة.

 التحدي الذي نواجھھ.أعتقد أن ھناك وجھات أخرى في ھذه المناطق لدیھا نفس 

أضف إلى ذلك، أنھ على رأس بناء القدرات ھذا الذي یتم توصیلھ إلى الدول الموجودة 

في منطقة المحیط الھادئ، یجب أن نضع في االعتبار أن خدمة االنترنت لیست متوفرة 

الحاصل ھو عبارة عن بناء للقدرة التي تم إیصالھا  --لذا فأن التدریب الذي كان  للجمیع.

وعلى أیة حال، فأن االستمرار في التدریب عبر االنترنت لیس من  لتلك الدولة.

لیس من الضرورة أن یكون جیًدا فیما یخص عدم توفر االنترنت في تلك  --الضروري 

 المنطقة، وإذا توفر، سیكون غال الثمن.

 أتمنى أن یكون ھناك بعض المالحظات واالستجابات بما یخص ھذا الموضوع.

 

راتشل في حال -سیكون من الجید العودة إلى السؤالین اللذین تم طرحمھا من قبل آنیي ونیوا: ألیس م

 ، إذا لم یكن اآلن، أن یتمكنوا من مناقشتھ فیما بعد.GACاستطاع الزمالء من 

وربطھا ببناء  ICANNالمبكرة في  GACأحد األسئلة ھو كیفیة التوفیق بین مشاركة 

وسأقوم بتقدیم أمثلة  الخصوص مع المجموعات العاملة. ویكون ھذا على وجھ القدرة.
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عن مجموعة عمل السالمة العامة والتي تطلب المشاركة في عدد من عملیات وضع 

في الوقت  GACفي المراحل األولى لذلك للتأكد من عدم انخراط  GNSOسیاسة 

 المناسب وال یقوم بتقدیم مالحظات داخل ظرف زمني محدد یتم تقدیمھ.

أعتقد أنھ من الجید اكتشاف، إذا لم یكن في الوقت الحالي، عدم توفر التوقیت لذلك 

 GACالمناسب، ولكن یعد ھذا أمًرا مھًما علینا اكتشافھ فیما یخص بناء القدرة ألعضاء 

الخارجیة والمشاركة المبكرة في  ICANNللسماح لھم بالمشاركة بشكل فّعال في أعمال 

GAC .وإذا كان لدیكم  جب أن نضع ھذا األمر نصب أعیننا.لذلك، ی في ذلك المستوى

 أفكار اآلن، من الجید أن تقوموا بمشاركتھا معنا.

وأحد األمور  وستكون األسئلة التالیة عن الوسائل األخرى للوصول إلى ما ھو مناسب.

راتشل وطارق وباقي الفریق والمعدة من أجل العمل -التي (غیر مفھوم) قامت بھا آنیي

ونحن نشھد تحقق ذلك في المنطقة  --وأعتقد أن ھذه ھي البدایة  للحكومات. االقلیمي

وأود أن أطلب المزید ألننا محرومون من استخدام تلك الكلمة مرة أخرى فیما  األفریقیة.

یتعلق بمشاركة المنطقة األفریقیة ومنطقة أمریكا الجنوبیة والمحیط الھادئ وآسیا فیما 

 .ICANNسیاسات یتعلق بالمشاركة في إعداد 

 لذا أرحب بتعلیقاتكم بما یخص ھذا األمر.

 شكًرا.

 

 ممثل باراغواي یتحدث. شكًرا سیدي الرئیس.  ممثل باراغواي:

 في منطقة أمریكا الجنوبیة. ICANNأود أن أذكر بعض األمور التي نقوم بھا مع 

في مدینة بیونیس آریس مذكرة تفاھم  ICANN53وقعت أمانة باراغواي خالل اجتماع 

ھناك عنصران مھمان  بخصوص تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. ICANNمع 

تتضمنھما ھذه االتفاقیة أولھما، دعم نمودج عولمة االنترنت ألصحاب المصالح العالمیة 

 والسعي وراء تطویر آلیات أصحاب المصالح على المستویین المحلي واإلقلیمي.
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، دعم تطویر صناعة أسماء نطاقات االنترنت في باراغواي بشكل خاص والمنطقة والثاني

 بشكل عام.

ومنذ ذلك الحین ونحن منخرطون في حوارات مھمة ومفتوحة مع المجتمع المحلي 

 اإلقلیمي وشركاء من دول أخرى إلنشاء القدرات الضروریة والوصول إلى االتفاق العام.

سب لتطویر االنترنت في الباراغواي، نقوم أیًضا بدعم وبھدف المشاركة في مستقبل منا

لجنة االنترنت الوطنیة في الباراغواي والتي تعتبر منظمة وطنیة ألصحاب المصالح 

ن بإشراف م لتطویر سیاسة االنترنت بطریقة شاملة وتشاركیة في نظام حوكمة األنظمة.

نولوجیا المعلومات مكتب مجتمع اإلنترنت في الباراغواي ومدعوًما من وزارة تك

، قمنا بتنظیم العدید من االجتماعات LACTLDو  ICANNواالتصاالت باإلضافة إلى 

 الناجحة التي ساعدت على النموذج المحلي.

واآلن، بما یخص تطویر صناعة أسماء نطاقات االنترنت في الباراغواي والمنطقة، أرید 

لى تحقیق نظام بیئي ألسماء النطاقات أن أذكر أننا نقوم بمناقشة إنشاء عنصر جدید یھدف إ

تواجھ أمریكا الالتینیة والكاریبي تحدیات مثیرة لالھتمام وفرص جدیدة  في المنطقة.

وبینما تركز منطقتنا على ما  الكتشافھا في المجال المعني في تسجیل أسماء النطاقات.

من مستخدمي االنترنت حول العالم، تظھر دراسة حدیثة أجرتھا  %10یقرب من 

LACTLD  بالتعاون معICANN  مع جمیع أسماء النطاقات ھي مسجلة  %2.7بأن

 ویتم إدارتھا في المنطقة.

 10وعالوة على ذلك، عدد قلیل من الدول في المنطقة تظھر معدل تغلغل ألكثر من 

مستخدم، لذا نحن نكون في الخلف، على سبیل  1.000مسجلین لعشرة نطاقات لكل 

و  272و  355المثال، عن دول أخرى من ھولندا وسویسرا وألمانیا مع معدالت إلى 

 على التوالي إن لم أكن مخطًئا. 235

جھد وباختصار، فأن األرقام تظھر إمكانیة ھائلة في النمو داخل المنطقة وأعتقد أن كل 

د لق مبذول لھ أھمیتھ للوصول إلى وضع مناسب وطویل األمد للتغلب على ھذه الفجوات.

 حان الوقت لوضع إستراتیجیات للقسم لیزدھر ونحن مستعدون للمساعدة.
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لریادة األعمال  DNSھناك فكرة محددة لدعم تأسیس مركز إقلیمي لدعم نظام إسم النطاق 

لشرق األوسط عبر الشراكة بین ھیئة تنظیم یلي النتائج الجیدة التي ظھرت في ا

 .ICANNاالتصاالت الوطنیة المصریة و 

یقوم ھذا المشروع المبني على أكثر من سنة كاملة من التعاون على عقد ورشات عمل 

وبناًء على ھذه الخبرة ومتابعة لھا، تود وزارة  وفعالیات بناء القدرة حول المنطقة.

ت في الباراغواي المشاركة في مجتمعات أمریكا الالتینیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاال

 والكاریبي إلنشاء شراكة ممكنة لتجسید مركز مماثل في المنطقة.

 شكًرا جزیالً لكم.

 

 شكًرا لك، ممثل باراغواي.  ألیس مونیوا:

 ھل ثمة أیة تعلیقات أخرى؟

 ممثل المملكة المتحدة، تفضل.

 

ًال راتشل جزی-شكًرا لك آنیي وشكًرا لكم على عروضكم التقدیمیة. شكًرا جزیالً لك.نعم،   ممثل المملكة المتحدة:

أنھ شيء مثیر لإلعجاب ومنتشر  لوصف عمل فریق مشاركة أصحاب المصلحة العالمي.

بشكل كبیر ویقوم بتوفیر الكثیر من التركیز على بعض القضایا المھمة والوصول إلى 

أن في ذلك منفعة كبیرة فیما یخص بناء القدرة ونشر العدید من المجتمعات وأنا متأكد 

 الوعي وتوفیر الفرص للمزید من المشاركة.

 GACأردت فقط أن أشیر إلى النقاط التي قامت ألیس بذكرھا حول المشاركة في عملیات 

سنقوم بالنظر إلى التنوع في مجموعة عمل عبر المجتمع  بشكل عام. ICANNو 

CCWG المجتمع القسم الثاني ومشاركة المجتمعات في تطویر  و مجموعات العمل عبر

یواجھون  الدول والجزر الصغیرة وتطویر الدول التي تحتوي على مؤھالت مھمة.
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ونحن على علم تام عن تلك المصاعب التي تتقاطع مع التنمیة  مصاعب وتحدیات.

 المستدامة وتحقیق األھداف في ذلك الخصوص.

 الیوم مفیدة في عملیة التطویر في ھذا الخصوص. GACبھا أعتقد أن الطریقة التي تعمل 

نحن نعمل دائًما في الوقت الذي یكون بین الدورات مع مجموعات عمل على مواضیع 

في جمیع أنحاء  GACوكما أشارت ألیس، یؤدي ذلك إلى توفیر فرص لممثلي  محددة.

ترنت ومن خالل ھذه الجوانب المھمة للعمل على االن --العالم لالنخراط في ھذا 

 ICANNوإذا لم تتمكن حضور أي اجتماع خاص بـ االجتماعات االفتراضیة وما شابھ.

بشكل شخصي، فأن الكثیر من ھذه األمور التي یكون موعدھا بین االجتماعات  GACأو 

لذا تعتبر ھذه رسالة مھمة  .GACستحتوي على الكثیر مما سیتم مناقشتھ في اجتماعات 

میع أنحاء العالم لإلشارة أن ھناك فرص عدیدة جًدا للمشاركة في جًدا لألعضاء في ج

 العمل بین االجتماعات من خالل مجموعات العمل.

وھذا على ما أعتقد یمھد الطریق على الحكومات للترویج لھذه الفكرة الجتماعاتھا حول 

تعد ھذه ببساطة مسألة نظر لمعرفة إمكانیة  في العملیات. ICANNكیفیة مشاركة 

ھناك فرصة كبیرة للمشاركة لك في فترة بین  .ICANNضورك اجتماعات ح

 بانجاز الكثیر من العمل. ICANNبتلك الطریقة تقوم  االجتماعات.

ویجب  لذا، أعتقد أن ھذه ھي الرسالة األساسیة لھذا النقاش والتي یجب اإلشارة إلیھا.

علینا أن نحاول تحدید ما ھي أنواع المشاكل والمعوقات التي قد یكون لھا تأثیر في 

وكذلك من خالل عملیات مجتمع  GACالمشاركة الفّعالة للمجموعات العاملة في 

ICANN. 

وبالنظر إلى المشاكل والمعوقات للمشاركة في المناطق المحرومة مثل الجزر الصغیرة 

وأتمنى أن یقوم فریق العمل بتطویر طرق  تبر خطوة مھمة.وما شابھ، فأن ذلك یع

 ومقاییس للبحث عن المشكلة.

بعد ذلك، نرجع للتنوع الموجود في بیئة االنتقال الكبرى مما سیتیح لنا أن نكون أكثر 

 معرفة.

 شكًرا.
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 شكًرا لك یا ممثل المملكة المتحدة.  ألیس مونیوا:

 ثم ممثل البیرو. NEPADمیة أفریقیا لدي ممثل برنامج الشراكة الجدیدة لتن

NEPAD )شكًرا لك ألیس وشكًرا آنیي  :)للفریق العامل، فأنھ یقوم بعمل رائع. ممثل برنامج الشراكة الجدیدة لتنمیة أفریقیا-

 راتشل للعرض التقدیمي ھذا وأما بالنسبة

في الوصول إلى المناطق  ICANNأردت فقط أن أشیر إلى أھمیة شروط إستراتیجیة 

الھ نحن، قریبون مما ق اإلقلیمیة وكیفیة مساعدتھ تحقیق بعض العمل الذي نقوم بھ حالًیا.

ممثل األرجنتین حول تنفیذ حوكمة االنترنت في المدارس في أقرب فرصة ممكنة، وبدأنا 

كذلك حوكمة االنترنت في أفریقیا والذي یشیر إلى رفع القدرة بما یخص الوعي والفھم 

بدعمنا فیما یخص قدرتنا على دعم  ICANNوقامت  بالحوكمة.للقضایا المتعلقة 

 المشاركة باإلضافة إلى الذھاب إلى المدارس وتقدیم عروض تقدیمیة حیویة.

ما وددت التحدث عنھ في ذلك الحین ھو الرجوع إلى الفكرة في حال وجود حالة 

مر مھم جًدا أعتقد أن ھذا األ الستھداف المشاركة اإلقلیمیة وخصوًصا مع الحكومات.

 ویتم متابعتھ لتحقیقھ.

تعلیقي الوحید ھو أنھ في ذلك الحین سیكون علینا النظر في كیفیة ربط ذلك األمر مع 

النشاط الموجود لتجنب ظھور الكثیر من الحواجز واألقسام بین الموجودة حالًیا ومع 

 مشاركات جدیدة.

األفریقي وأعمال أخرى قائمة، خصوًصا، أعتقد بما یخص حوكمة المدارس واالجتماع 

علینا أن نجد طریقة للتأكد من أن ال ینظر لمشاركة الحكومات أنھ شيء منعزل بنفسھ 

 عن العملیات األخرى ویكون جزًء من العملیة.

أعتقد كذلك أن لذكر مشاركتنا، أننا قمنا باستھداف مجتمعات المنطقة االقتصادیة بشكل 

 وأعتقد أنھ عندما تبدأ بالتحدث عن بمقابلة ممثلي الدول. إستراتیجي ألنھا ھي التي ستقوم
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مشاركة الحكومات، سیكون من المھم جًدا كذلك ضمان أن تكون المجتمعات االقتصادیة 

 في المنطقة جزء من تلك المشاركة كذلك مع ممثلي الدول.

 شكًرا.

 

 شكًرا.  ألیس مونیوا:

 ممثل بیرو، تفضل.

  

 ن التحدث في االسبانیة.ھل من الممك  ممثل البیرو:

 

 نعم، تفضل.  ألیس مونیوا:

 

أوًال، أود أن أعلق على مسألة البیرو، فخالل األشھر السابقة، أي خالل ھذه السنة، قمنا   ممثل البیرو:

تمویل  تم بعقد ثالث ندوات عبر االنترنت تحدثت عن الجرائم التي تحدث على االنترنت.

لقد تمكنا من تقدیم تدریب  تج عنھا نتائج إیجابیة.مما ن ICANNھذه الندوات من قبل 

 لمائة وعشرین شخًصا تقریًبا ممن یعملون في األمور المتعلقة في حمایة شبكة االنترنت.

والذي أعتقد أن جزء من  GACفي الوقت نفسھ، أود أن أذكر أمًرا یتعلق في تمویل 

 .GACااللتزام الذي اتخذه أعضاء 

وقاده حسب اعتقادي رودریجو دي ال  عقد اجتماع مرئي مغلق. لقد تم قبل شھر تقریًبا

 .GACوقام بدعوة دول التینیة أخرى لالنضمام إلى  GACلقد شرح كیفیة عمل  باررا.

لقد كان عرًضا تقدیمًیا جیًدا، ولكن لم یتم ذكر إمكانیة المشاركة أو االنخراط في الحصول 

جزء من االلتزام الذي أخذناه یتعلق في لذلك أعتقد أن  على دعم مالي أو اقتصادي.

لذا أرید أن أنتھر ھذه الفرصة للتأكید على جمیع األعضاء أن یأخذوا ذلك  التمویل المالي.
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ذلك لذا أعتقد أن البیرو یمكنھا القیام ب أقوم أنا بتمثیل دولة تقوم بالمساھمة، بعین االعتبار.

 أیًضا.

ل أنھ كان عرًضا رائًعا باإلضافة إلى األسئلة وبالنسبة لعرض غاما التنفیذي، علي القو

التي طرحت والدول التي طلبت الكلمة في حالة كان یجب أن یكون لدینا تنوع أكبر واتباع 

ولقد سمعنا بعض اآلراء  وھذا الموضوع یھم العدید من األشخاص. نھج أكثر تعددیة.

ھا ترة كانت من الدول التي لدیالمثیرة لالھتمام وفي غایة الدقة ولكن غالبیتھا في تلك الف

ھا لذا ففي المرة المقبلة التي نقوم ب خبرة كبیرة في االنترنت وفیھا نمو اقتصادي كبیر.

بمناقشة ھذه المواضیع حیث سیقوم الكثیر منا بالمشاركة یجب أن یكون لدینا الوقت 

لمملكة من الدنمارك وا الكافي لضمان سماع جمیع اآلراء لیكون ھناك تنوع بالطرح.

فھم ال  المتحدة وفنلندا والسوید جمیع ھذه الدول لدیھا ممثلي مستعدین إذا صح القول.

في الحقیقة، أجرؤ وأقول أن حال دولتي ممثل  وال یمثلون الواقع الخاص بي. یمثلونني،

لذا في المرة المقبلة أود أن تتاح لي الفرصة  أكثر بكثیر من حال تلك الدول. --بطریقة 

 في الحدیث. أن أشارك

 

أود أن أعید وأكرر على موضوع  شكًرا جزیالً لك ألیس وشكًرا على عرضك التقدیمي. الرئیس شنایدر: 

وھو إذا كنا نرید المشاركة، وإذا كنا نسعى  قامت میالغروس بذكره في بدایة مداخلتھا.

 ومجموعاتھا العاملة باإلضافة إلى GACبشكل فّعال، في  GACلتقویة وجود أعضاء 

تعد  --وھذه  مجموعات عملھا عبر المجتمع، من المھم جًدا أن یكون لدینا سكرتاریا.

وقد نستفید من الجھود المقدمة من المشاركة العالمیة  فكرة مھمة بالنسبة لھذه الجھود.

ولكن لتقویة وضعنا، من المھم جًدا االستفادة  ICANNألصحاب المصلحة كجزء من 

 وأعتقد أن ذج الھجین الذي لدینا مع دعم لسیاستنا الخاصة.من وجود سكرتاریا في النمو

علینا الربط بین المشاركة وبین التطویر في ھذه المناطق المحرومة وھذا الجانب من 

 شكًرا. .ICANNعملنا لدعم مداخالتنا في بیئة 

 

 توم، لقد كان لدیك بعض التعلیقات. شكًرا. ألیس مونیوا: 
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ھذا صحیح، كعضو في نظام سكرتاریا قوي شبیھ بالمقترح، أردت أن  شكًرا لك، ألیس. توم دیل: 

أعتقد أنھ من المھم إذا  أقوم بتقدیم نصیحة مختصرة لكم على المدى إذا جاز التعبیر.

بالتحدث حول بناء القدرة وكمیة  ICANNتستطیع تذكر أنھ عندما تقوم  GACكانت 

المصادر المھمة التي یكرسونھا لذلك ضمن األمور األخرى مثل تطویر القدرة الوطنیة 

ولكن  وتطویر نظام اسم المجال لدى جمیع أصحاب المصالح والتي تشمل الحكومات.

ICANN  تھتم في قدرة المسجلین و نطاق المستوى األعلى لرمز البلد واإلداریین في

عض الحاالت كمجموعة من الذین لدیھم قدرة في مجال أسماء النطاقات في جمیع أنحاء ب

قد  ICANNلذا فأن بناء القدرة في مجتمع  مثل المجتمع التقني على سبیل المثال. العالم.

  لیس فقط بناء القدرة للحكومات فحسب. یعبر عن الكثیر من األمور.

، أردت فقط GACحدید للحكومات، والذي یتضمن وفیما یتعلق ببناء القدرة على وجھ الت

والذي  ACIGونظام سكرتاریا  ICANNأن أشیر إلى أن النتائج العملیة لطاقم عمل 

ھو مرحب بھ دائًما،وفي حال تم ذلك بسرعة سیكون ھناك على األغلب حل لمشاكل 

اقشات نكثیرة لدول معینة بطریقة أسرع من دون التخطیط لھا بشكل كبیر واستبدالھا بم

لذا أرید معرفة في حال كان ھناك مشاكل معینة ناتجة عن القائمة البریدیة وتخص  بسیطة.

 GACلصالح  ICANNترتیبات االجتماعات ألي من التقنیات التي تسمح بھا 

باستخدامھا، والمشاركة عن بعد التي أشار إلیھا ممثلي المملكة المتحدة قبل ذلك العمل 

ال تفعل مثل اللغة ومشاكل الترجمة وجمیع ھذه األمور العملیة التي وأحیاًنا، كما تعلمون، 

بطریقة سریعة وأحیاًنا قد ال یكون ھناك حل سریع  GACتؤثر على الكثیر من أعضاء 

 لذا یرجى السؤال عن ھذا األمر. ولكن في الغالب یكون ھناك حل. لحل تلك المشكلة.

جود في المجموعة األسترالیة المو SLsأو سؤال  .ICANNیرجى سؤال فریق عمل 

وإذا كان ھناك نمط في ردود الفعل تلك، سیكون من الممكن لمنظمة  للتحسین المستمر.

یستمع األشخاص لك ولكن من  للرد وتغییر األنظمة وما إلى ذلك. ICANNكبیرة مثل 

 وحتى لو كنت تعتقد أنھا مشاكل بسیطة أ األفضل أن تشیر إلى مخاوفك في المقام األول.

 وشكرا. طفیفة، من المھم جًدا أن یتم الحصول على ردود فعل عملیة علیھا.
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وأخیًرا بالعودة إلى نقطتي األولى بخصوص جدول أعمال بناء القدرة الواسع الذي تضع 

ICANN راتشل أن في اجتماعات -الكثیر من الجھد فیھ، وكما ذكرت آنیيICANN 

یرجى األخذ بعین  عانت من ھذا األمر.األخرى كان ھناك العدید من الجلسات التي 

االعتبار أن األمر یخص العدید من الجھات ولیس الحكومات فقط بل سیكون لھا تأثیر 

ألن  .gTLDعندما تتحدث عن مستقبل سیاسة نطاق المستوى األعلى العام  GACعلى 

ي م والذأحد تلك المشاكل یعد بالنظر إلى آخر جولة من سیاسة نطاق المستوى األعلى العا

كان دور برنامج دعم مقدم الطلب للمناطق المحرومة، سواًء ساعد ذلك على تسجیل 

ن یعتقد الكثیرو الطلبات في نطاق المستوى األعلى العام في تلك المناطق أم لم یساعد.

لذا فأن ھذا النوع من السیاسة الواسعة سیتم مناقشتھ  أنھ لم یقدم الكثیر كما ھو متوقع.

لذا یرجى األخذ بعین االعتبار أن ھناك بناء قدرة كبیرة إذا صح  أیضاً. GACبالنسبة لـ 

 كًرا.ش التعبیر وھناك العدید من األمور العملیة التي نراھا كسكرتاریا قد تساعدك كثیًرا.

 

 ممثل إیران، تفضل. شكًرا لك، توم.  ألیس مونیوا:

 

مناقشة اإلعداد للترتیبات لبناء القدرة على المستوى  سؤال واحد فحسب. شكًرا جزیالً لكم. ممثل إیران: 

اإلقلیمي وشبھ اإلقلیمي مع مجموعات من البلد وسؤالھم عما یحتاجونھ وأخذ مشروعك 

لدیكم (غیر مفھوم) المنطقة (ألف) واآلن (غیر مفھوم) في المنطقة  وتقدیمھ لھم فقط.

یخص المواد لحاجات تلك (ب). وبعبارة أخرى، أن تكون قد طابقت بناء القدرة بما 

المجموعة من الدول بناًء على طلباتھم وردھم ولیس بناًء على تخمین أي أحد آخر من 

ال، ھل علینا أن نسألھم  نحن نعلم أنھم بحاجة إلى ذلك. األشخاص الذین خططوا لذلك.

ما ھي المشاكل التي یعانون منھا في الوصول  ما ھي أولویاتھم؟ ما الذي ھم بحاجة لھ؟

 --بعد ذلك، ھل كان ھناك إجراءات متابعة لما تم تنفیذه أو  --إلى المعلومات، والمزید 

 لذا فإن ھذا شيء بغایة األھمیة. و/أو استخدام الخبرة نفسھا في بناء القدرات الالحق.

 شكًرا.

 



 GAC  ARجلسة بناء القدرة  –ھلنسكي 

 

 22من  20صفحة 

 

ي نختلف ھذا سؤال جید للغایة، وفي الحقیقة ھو أحد األمور الت شكًرا لك ممثل إیران. ألیس مونیوا: 

قد  --ولكن ربما  عندما نربط ھذا بالحاجات الحكومیة اإلقلیمیة. --من أجلھا عندما نذكر 

یحتاج فریق عمل المناطق المحرومة عقد دراسة مسحیة لمعرفة ما ھي حاجاتھم، 

، بھدف الوصول إلى نشر GACوخصوًصا ألعضاء الحكومة باإلضافة إلى أعضاء 

  الوعي.

راتشل و بوا، ألن -لسؤال األخیر، وبعدھا سأترك الكلمة آلنیيھناك سؤال آخر، وھو ا

 شكًرا. من فضلكم. GACالوقت قارب على االنتھاء، قبل أن أرجع الكلمة إلى رئیس 

 

 منذ فترة قصیرة. GACأنا ممثل دولة بوروندي وقد انضممت إلى  شكًرا جزیالً لكم.  ممثل دولة بوروندي:

لدینا الرغبة أن یكون  إنجازه في برنامج بناء القدرات.سأقوم بإلقاء الضوء على ما تم 

ولكن في الواقع نحتاج إلى خبرة  لدینا برنامج بناء القدرات في مكتب التسجیل الوطني.

 وألسباب أمنیة، لم یتمكن الخبراء من الوصول إلینا. خارجیة بما یخص ھذا الموضوع.

ھل یمكنك أن تضیفینا  ة ألیس مونیوا.وأود أن أعرف وأنا أقوم بإجابة ھذه األسئلة لآلنس

ألنھ في بلدي ھناك الكثیر من  في العقد مع األشخاص القائمین على تطویر ھذه البرامج؟

ال أرید التحدث بالنیابة عن بلدان أخرى ولكن في بلدي ھناك الكثیر من  --األشخاص 

لك، ھل من لذ األشخاص بحاجة إلى ھذا النوع من البرامج وھذا النوع من التدریب.

 الممكن تطویر ھذا البرنامج في كینیا وأي بلد آخر؟

 

للعودة إلى سؤال كافوس حول األولویات التي ستؤخذ  ... بناًء على المدخالت واألسئلة. متحدث غیر معروف:

عندما تنظر على سبیل المثال، إلى ما یقوم بھ فریق  في عین االعتبار، ھي بالطبع كذلك.

العالمي في ھذه المناطق، سیكون لدینا مناطق عدیدة قام  إشراك أصحاب المصالح

فإذا نظرت إلى تلك المناطق،  المجتمع بخلق ھذه اإلستراتیجیة اإلقلیمیة فیھا بالفعل.

وبالنسبة لبعض الدول،  سیكون ھناك مشاكل تخص نطاق المستوى األعلى لرمز البلد.

تخص كیفیة بناء إتحاد للمسجلین كان لدى آخرین مشاكل، كما تعلمون،  تعد ھذه أولویة.

كیف یمكن جعل بلدانھم أقوى من ناحیة  بما یخص نطاق المستوى األعلى لرمز البلد.
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كیف یكون لدیك دعم أسماء النطاقات بشكل عام وأقوى  نطاق المستوى األعلى لرمز.

 في المنزل. IXPفي المنزل، وكما تعلمون، للحصول على نقطة تبادل شبكات اإلنترنت 

لذلك، ال نقوم بفرض ذلك على  یف یمكنك تأمین شبكة الحكومة واألمور المشابھة.ك

كما قال ممثل بوروندي، أنھم یقومون بتقدیم طلباتھم ویتم  --ھي  الدول والمجتمعات.

، لقد كان ھناك خلل في بوروندي بسبب --كما تعلمون، نحن  تلبیتھا بالشكل الممكن.

التدریب الداخلي صعب التنفیذ، ولكن تم تنفیذ بعض وجود صراع في البالد وقد یكون 

التدریبات، على سبیل المثال، لمشغلي الشبكات، كما تعلمون، في العدید من المناطق، 

 DNSوكما تعلمون فأن البرنامج التدریبي التالي سیكون لمشغلي الشبكات في مركز 

یجب أن نضمن في  مرة أخرى، لریادة األعمال حیث یمكن لبوروندي أن تنضم إلیھم.

لذا یجب أن یكون  ھذا الوضع أن یكون مخصًصا ویشمل اللغة المناسبة، كما تعلمون.

لدینا أشخاص یجیدون تحدث تلك اللغة ممن یستطیعون تدریب األشخاص الذین یجیدون 

  نفس اللغة ویمكنھم تقدیم التدریب بالطریقة المناسبة.

أن نتأكد، كما تعلمون، أن نأخذ  --یجب  ولكن ولذا نحتاج إلى التأكد من حدوث ذلك.

والذي یعكس في  بعین اإلعتبار مخاوف ھؤالء األشخاص وأولویاتھم عند القیام بذلك.

 شكًرا لك، ألیس. اإلستراتیجیات اإلقلیمیة بشكل عام.

 

احات ترراتشل وشكًرا لكم جمیًعا على ھذه األسئلة والتعلیقات واالق-شكًرا جزیالً لك آنیي ألیس مونیوا: 

سنقوم بعقد اجتماع قریًبا مع فریق إشراك أصحاب المصالح الحكومیة لعرض  الرائعة.

أود أن  في طریقنا للمضي قدًما. GACبعض ھذه المشاكل التي طرحتموھا والعودة إلى 

 .GACأنقل الكلمة اآلن إلى رئیس 

 

بإبالغكم، سیكون  --كما قمنا  الغداء.أود أن أقول لكم أنھ حان موعد استراحة  شكًرا. نعم. الرئیس شنایدر: 

لیس ألننا ال نرید  في غرفة اجتماعات صغیرة. ALACمع  GACلدینا اجتماع لقیادة 

ولكننا سنبلغكم بكل ما  وجودكم معنا، ولكن بسبب عدم وجود داعي لذلك أو إمكانیة.



 GAC  ARجلسة بناء القدرة  –ھلنسكي 

 

 22من  22صفحة 

 

 --غداء لذا أرجوا منكم االستمتاع باستراحة ال سیجري في االجتماع بأسرع وقت ممكن.

 أولوف. لدى أولوف بعض المعلومات بخصوص المكان الذي سنلتقط بھ الصور.

 

یرجى من الجمیع الذین باستطاعتھم الذھاب إلى الساحة اللتقاط  شكًرا لك، سیادة الرئیس. أولوف نوردلینغ: 

إذا كنتم تعلمون منطقة التسجیل، فھي  --حسًنا، أنھا  أین تقع تلك الساحة؟ الصورة.

لذا، یرجى من الجمیع الذھاب  تقع في الطابق الثاني فوق منطقة التسجیل. بالقرب منھا.

 ھناك الیوم أو غًدا أو یوم األربعاء كما أعتقد.

 

تقع الساحة بین المطعم والساحة ومحل بیع اآلیس كریم  یمكنكم الوصول إلیھا بسھولة. الرئیس شنایدر: 

 شكًرا. بجانب الكنیسة.

 

 

 لغداء ][ استراحة ا


