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 إذا لم تكن تتحدث ثالث لغات، فأقترح أن ترتدي سماعة. سأذھب بسرعة إلحضار واحدة. وایت:-غروبرجیزیال 

 

[غیر مسموع] یمكننا البدء. مرحًبا بكم جمیًعا. سنبدأ، من فضلكم. من فضلكم، سأتحدث  عزیز ھاللي:

ة واإلنجلیزیباللغة الفرنسیة، لذا برجاء ارتداء السماعة. لدینا ترجمة باللغات العربیة 

 والفرنسیة.

، والذي AFRALO-AfrICANNأھًال وسھًال. مرحًبا بكم في ھذا االجتماع الجدید،  

ومسؤولیة  IANAیجمع المجتمع األفریقي بالكامل. ونحن نجتمع مرة أخرى بشأن انتقال 

ICANN  نحو أفریقیا. كما أن ھذا االجتماع الرابع الذي نعقده حول ھذا الموضوع. وأود

 قبل نقل الكلمة إلى الضیوف، أن أنقل الكلمة إلى جیزیال. أوًال

 

شكًرا جزیًال. الرجاء ذكر اسمك كل مرة تأخذ فیھا الكلمة. ویوجد لدینا مترجمین فوریین  وایت:-جیزیال غروبر

 للغة الفرنسیة والعربیة، ومن ثم، من المھم لھم التعرف علیك في كل قناة. شكًرا جزیًال.

الحدیث إلى مجتمع  ICANNمن  NTIA، طلبت 2014مارس  14اریخ كما تعرفون، بت 

. وبعد العمل الضخم والمھم للغایة المنجز في IANAاإلنترنت بالكامل عن انتقال وظائف 

آخر سنتین من المجتمع العالمي، الذي كان عمًال رائًعا ومتمیًزا، والذي عرض في مراكش 

فقد تم تحلیل ھذه العروض  NTIAقلھ إلى أثناء اجتماع مراكش، قبل ن ICANNواعتمدتھ 

التي توصلت إلى أن ھذا العرض كان سارًیا وقوًیا. وقد حصل المجتمع  NTIAمن قبل 

 على تقدیر على أعمالھ وھذا المشروع.



 AFRALO-AfrICANN   ARاالجتماع المشترك –ھلسنكي 

 

 32من  2صفحة 

 

یعطي ھذا التقییم الضوء األخضر لمتابعة العملیة واعتمادھا من الحكومة األمریكیة. وما  

نفیذ ھذا االنتقال. وھذا ھو سبب قرارنا بالحدیث عن األمر في نحتاج للقیام بھ الیوم ھو ت

ھلسنكي، للعمل على ھذا الموضوع للمجتمع األفریقي. فكل مرة، نسأل المجتمع في أفریقیا 

التالي، لذا، ستقرؤون عنھ. ولدینا بیان تم  ICANNعن كل موضوع مھم، یؤجل الجتماع 

یعرض فیھا بثماني لغات. لذا، أود أن أشكر توزیعھ علیكم. فھذه ھي المرة األولى التي 

 العاملین على ترجمة ھذا البیان بثماني لغات. 

قبل أن أنقل الكلمة للضیف، أود أن أشكر رینالیا وشیرین وبییر. وبییر وشیرین أعضاء 

كما أود أن أشكر بمجلس اإلدارة، كما كان بییر دانجینو معنا دائًما خالل ھذه االجتماعات. 

األشخاص الذین عملوا على البیان الذي أمامكم اآلن. شكًرا لكم تیجاني وسیون ومحمد. 

سیحضر قریًبا وسنترك  ICANNوأود أن أقول أن جوران ماربي، الرئیس التنفیذي في 

 لھ الكلمة بمجرد وصولھ. فھو مشغول للغایة بالطبع في ھلسنكي.

اآلن، بدون مزید من الجلبة، أود ترك الكلمة لضیفنا آالن جرینبرج. فعلیھ أن یتركنا قریًبا 

 . السید أالن غرینبیرغ.ALACوھو رئیس 

 

شكًرا جزیًال. تسعدني دائًما دعوتي إلى ھذه االجتماعات، وھذه المرة أكثر من المعتاد ألني  آالن غرینبیرغ:

قمة اإلنترنت األفریقیة وأتیحت لي فرصة اللقاء  قضیت أسبوًعا في منتصف بتسوانا في

سنة تقریًبا. وكان ھذا من دواعي سروري  16أو  15مع أصدقاء قدامى لم أراھم منذ 

بالفعل. كما أن بعضھم متواجد ھنا حول ھذه الطاولة مرة أخرى. لقد كانت تجربة رائعة 

سنة ولكنھا أول مرة  20ز بالنسبة لي ألني عملت في أفریقیا مع األفریقیین لمدة تتجاو

أحضر ھذا النوع من االجتماعات. لقد كانت خبرة فعلیة، لم أكن ألتركھا مقابل أي شيء. 

 فھي تساوي الساعات األربعین التي جلستھا على الطائرة للذھاب والرجوع.

لألسف، بالتوازي مع ھذا، ھناك اجتماع ألمریكا الشمالیة یجري في القاعة المجاورة، ومن  

، سیكون علي المغادرة إلیھ، لكني سعید برؤیتكم جمیًعا ھنا. وكالمعتاد، فإن البیان الخاص ثم

بكم وثیقة رائعة تشعرني بالفخر. كذلك، أعتقد أنھ من الرائع إمكانیة اجتماع المجتمع 

األفریقي بأسره في اجتماع واحد ھنا، بغض النظر عن الجزء الذي تنتمون إلیھ م 
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ICANNد والقیام بالعمل الذي تقومون بھ، وأشجعكم على متابعة القیام بھ. ، وعبور الحدو

 یسعدني أن أشارك في ھذا، وتمتعوا ببقیة االجتماع. شكًرا.

 

شكًرا لك، أالن. أود اآلن ترك الكلمة لرینالیا. أنتم تعرفونھا، رینالیا عبد الرحیم. وھي  عزیز ھاللي:

 من فضلك.. ثالث دقائق، At-Largeعضو مجلس إدارة من 

 

[غیر مسموع] جامبو. لقد علمني بییر قول "جامبو" في االجتماع السابق. وأقد ذلك للغایة،  رینالیا عبد الرحیم:

 وإن أمكنك تعلیمي كیفیة قول "مرحًبا" بلغتك األم، فسأقدر ذلك للغایة عند اللقاء في الرواق.

ولدي بضعة رسائل لكم. كما . AFRALO-AfrICANNیسعدني دائًما حضور اجتماع  

، منذ بروكسل 2010تحدث منذ  AFRALO-AfrICANNأفھم األمر، فإن اجتماعات 

إذا لم أكن مخطئة. وفي كل اجتماع، تمیلون إلى كتابة البیانات حول عدد من الموضوعات، 

 gTLDالجدید ودعم مقدمي الطلبات المشترك في برنامج  gTLDبما في ذلك برنامج 

. لذا، أود أن أوجھ الشكر IANAوانتقال اإلشراف على  ICANNك مساءلة الجدید وكذل

على إصدار ھذه البیانات. ومن بین كل  AFRALO-AfrICANNبالفعل إلى مجتمع 

ھو الوحید الذي یقوم بھذا. لذا، أرید أن  AFRALO، فإن ICANNفي  RALOمجتمع 

بمداوالت مجلس اإلدارة. وقد  أخبركم أن ھذا یشكل فارًقا بالفعل، بما في ذلك ما یتعلق

حدث ھذا في یونیو تقریًبا من السنة الماضیة، عندما كان أعضاء مجلس اإلدارة یسعون 

. IANAبشأن انتقال اإلشراف على  IETFو RIRلنوع من دعم المجتمع في مناصب 

. ولكني كنت أدرك أنكم تعملون على ICANNوفي ھذا الوقت، لم یكن موجوًدا في مجتمع 

كم الذي ینفذ بالفعل بعض ھذا الدعم. وقد أخطرت مجلس اإلدارة بھذا، وأخبرتھم أن بیان

ھناك بیان رسمي قادم. وأعتقد أن ھذا أفاد مناقشات المجلس، وكان قیًما إلى حد ما. أشكركم 

 على ذلك.

إضافة إلى ما تقدم، فعندما تلقیت مسودة البیان في منتصف السنة الماضیة، أرسلت إشعاًرا  

ى تیجاني وعزیز. وكان اإلشعار قصیًرا للغایة وسأقرأه. قلت "لقد رأیت تعلیق إل



 AFRALO-AfrICANN   ARاالجتماع المشترك –ھلسنكي 

 

 32من  4صفحة 

 

AFRALO  على اقتراحCCWG  بشأن تعزیز مساءلةICANN وھو بیان قوي للغایة .

موني، فأنتم تلھومستقل ووفًقا للمبادئ مع منطق واضح. كما أني فخور بالمجتمع األفریقي. 

من حیث كیفیة اجتماع المجتمعات اإلقلیمیة وتأثیرھا على عملیة اتخاذ القرار في 

ICANN ". 

إن وجھات نظركم مھمة، وأود تشجیعكم على متابعة القیام بھذا، خاصة مع التقدم نحو 

. وستكون مساھماتكم مفیدة بصورة خاصة 2العمل على البنود الواردة في مسار العمل 

الجدید. كذلك، أود أن أسمع صوتكم  gTLDاقشات حول الجوالت الالحقة في برنامج للمن

في المناقشات حول إجراءات المزاد ألنھ قد تكون ھناك بعض األمور التي یمكننا من خاللھا 

تقدیم الدعم إلى المناطق المھمشة. كما أن المشاركة مھمة بالفعل لحدوث ذلك. ولدي طلب 

د البدء في عملیة صیاغة البیانات، بصیاغتھ بالفعل في أسبوع منكم. أن تقوموا، عن

ICANN والمجلس یجتمع بالفعل قبل اجتماع .ICANN  ،وھذا بالفعل موضع النقاش، لذا

إن أردتم التأثیر في عملیة اتخاذ القرار، فعلیكم بالفعل صیاغة بیانكم قبل ذلك. وال أعرف 

ولكني سأترك المشكلة للقیادة، عزیز وتیجاني. وأنا إن أمكنني بالفعل طرح آلیة للقیام بھذا، 

 متأكد من أنكم یمكنكم التوصل إلى حل مناسب لھذا.

. ولدي بالفعل IANAكذلك، أود أن أختتم بشكر المساھمین في عملیة انتقال اإلشراف على  

شخًصا من المجتمع األفریقي المشاركین في ھذا. وال أعرف ما إذا كان  20قائمة من 

 یس سیتیح لي فرصة قراءة األسماء. أخبروني أنتم. ال بأس؟ حسًنا.الرئ

من نیجیریا، وباراك أوتینو،  GNSOھؤالء ھم األشخاص المشاركون: أدیبومي أكینبو،  

ccNSO  ،من كینیا، وبیران جیلینAt-Large  ،من جامبیا، وجریس سیبورن

At-Large  ،من موریشیوس، وبیتر أوموراجبونAt-Large مملكة المتحدة، من ال

من نیجیریا، وفیكا  At-Largeمن أوغندا، وسیون أوجیدجي،  At-Largeوسارة كیدن، 

من نیجیریا، وسونیجیتو  ccNSOمن جنوب أفریقیا وماري أودوما،  ccNSOمبیسان، 

من غانا، ودیف  GNSOمن نیجیریا، وویسدوم كواسي دونكور،  GNSOإكبي، من 

شیوس، وخالد قباء من تونس، ولورنس أوالوال من موری At-Largeكیسوندویال، 

من تنزانیا، ومنال  GNSOمن نیجیریا، وجابھیرا ماتوجورو،  GNSOروبرتس، 

من تونس، وإبرھارد لیزي،  At-Largeمن مصر، وتیجاني بن جمعة،  GACإسماعیل، 
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ccNSO  ،من نامیبیا، وآلیس مونیواGAC  ،من كینیا، وفیونا أسونجاASO  ،من كینیا

 حمد البشیر من السودان.وم

مساھماتھم الممیزة  ICANNمن كافة ھؤالء األشخاص، طرح علي العاملین في  

وبالخصوص خمسة أفراد. وھم محمد البشیر، الذي كان نائب الرئیس لمجموعة تنسیق 

IANA  وتبجاني بن جمعة لمساھمتھ فيCCWG  ،لتعزیز المساءلة، وسیون أوجیدجي

لتعزیز المساءلة.  CCWGبشأن اإلشراف و CWGالذي كان في كل مكان وشارك في 

. باإلضافة إلى ذلك، ھناك بضعة AFRINICتھانینا، سیون على اختیارك في مجلس إدارة 

اركة شأفراد آخرین، ماري ومنال وإبرھارد وفیونا الذین یستحقون التقدیر على مستویات الم

 المرتفعة.

في مجتمع تطوعي حیث یوجد قلیل من المكافآت، أعتقد أنھ من المھم اإلقرار بالمساھمات  

 التطوعیة وأعتقد أنھ من المھم سماع األسماء. شكًرا جزیًال.

 

شكًرا جزیًال لك، رینالیا، على ھذه الكلمات اللطیفة. لدینا أشخاص یعملون لیل نھار خالل  عزیز ھاللي:

نتین وقد قاموا بالفعل بعمل رائع. ونحن المنظمة اإلقلیمیة العامة الوحیدة التي قدمت آخر س

رأیھا حول ھذا االنتقال في التعلیقات العامة على سبیل المثال. كما یشرفنا أیًضا وجود السید 

طارق كامل الذي سیلقي كلمة قصیرة. وكما تعرفون، فالسید كامل ھو نائب الرئیس 

 تفضل، أود تسلیم الكلمة لك.للمشاركة. لذا 

 

شكًرا جزیًال لك، عزیز، وشكًرا لك تیجاني على استضافتي ھنا. یسعدني التواجد ھنا مع  طارق كامل:

بییر دانجینو، نائب الرئیس لقسم مشاركة أصحاب المصلحة في أفریقیا، وأیًضا عضو 

لبي، نائب رئیس مجلس اإلدارة الممیزة رینالیا [غیر مسموع]، باإلضافة إلى شیرین ش

 ، والقادم من مصر أیًضا مثلي.ICANNمجلس اإلدارة في 

أنا ھنا نیابة عن اإلدارة ألقول بضعة كلمات. فقد كانت الستة شھور األخیرة، في رأیي،  

في أفریقیا بصورة عامة. وربما ھناك استثناء واحد صغیر  ICANNسعیدة للغایة لمنظمة 
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كان لدینا اجتماع تاریخي رائع في مراكش ندین بالفضل فیھ إلى ولكني سأتحدث عنھ. 

عزیز ھاللي بالتأكید. ولم یكن مصدر السعادة الوحید ھو االجتماعات الناجحة في أفریقیا، 

ولكن القیادة التي كانت في ھذا الوقت من خارج الحكومة. وھذا ھو الشيء الجدید في 

د، ولكن عزیز كان صاحب الرؤیة الفعلیة الموضوع برمتھ. فقد أیدت الحكمة بالتأكی

والموجھ، ومن ثم فذلك من خارج الحكومة. وھذا شيء یؤكد على كیفیة نضج نموذج 

أصحاب المصلحة المتعددین في أفریقیا وھذا الجزء من العالم ویجعلنا جمیًعا فخورین بما 

 حدث.

ي تیرتون، في نیروبي فأما األمر الثاني الذي شاركت فیھ فقد كان مع زمیلتي، سالي كوس 

في أفریقیا. وكان ھذا أحد األحداث األخرى  ICANNافتتاح أول مركز مشاركة لمنظمة 

مشارك، ونظم بییر دانجینو الحدث مع فریقھ. كما قدمت لنا  150الرائعة. فقد كان ھناك 

فریقي ألكینیا والحكومة الكینیة الكثیر من الدعم. فقد قوبلنا بترحاب شدید، وشارك المجتمع ا

أیًضا بنجاح كبیر. وقد حضر العدید من قادة المجتمع األفریقي وشاركوا في ھذا الحدث 

 الرائع. ونتطلع مع بییر وفریقھ إلى إتاحة مزید من المشاركة على نطاق أوسع.

أعرف أن ھناك مشكالت أخرى ال تزال تلقي بظاللھا على جدول األعمال األفریقي، مثل  

بیل المثال، لذا، فأنا ال أرسم صورة وردیة فحسب. بل أتحدث عن شمال أفریقیا، على س

الوضع الفعلي لألمور. وحیث ذكرت رینالیا أیًضا المساھمة المتمیزة من المجتمع األفریقي 

، فنحن سعداء للغایة برؤیة الشباب یشاركون، وقد IANAفي عملیة انتقال اإلشراف على 

آلخرین المساھمین في ھذه العملیة التي نشعر تعرضت لذكرھم جزئًیا باالسم، فیونا وا

بالفخر نحوھا. ولیس ھذا نفس االسم الذي اعتدنا على رؤیتھ عبر السنوات. فلدینا جیل من 

 الشباب قادم بالفعل.

وبھذه الرسائل، أتمنى لكم التوفیق، ونتطلع للعمل مًعا أكثر في الشھور الخمسة التالیة حتى  

 ًرا جزیًال.اجتماعنا في حیدر أباد. شك

 

شكرا لك، طارق. أشكرك كثیرا طارق. وسأترك الكلمة إلى بییر دانجینو، نائب الرئیس  عزیز ھاللي:

 للمشاركة األفریقیة في أفریقیا.
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ھي سنة  2016شكًرا جزیًال. أرى أن طارق تحدث كثیًرا عما یجري في أفریقیا. فسنة  بییر دانجینو:

ICANN  .شكرا جزیال لكم على دعوتي. ویسعدني دائًما القدوم إلى ھذا في أفریقیا

، وأعرف أنھا تلعب دوًرا مھًما وتقوم بالكثیر At-Largeاالجتماع ورؤیتكم. لقد كنت في 

 .ICANNكما أنھا جزء مھم للغایة في 

وما أود مالحظتھ ھو أننا یجب أن نشكر ھؤالء األشخاص العشرین الذین سمعنا عنھم. فقد  

التأكد  ICANNا بالكثیر من العمل. وعند اعتیاد الوزراء األفارقة على أن یطلبوا من قامو

، فلم نعرف أننا سنصل إلى ھذه الدرجة. فأفریقیا اآلن ICANNمن مشاركة أفریقیا في 

تحظى بتمثیل جید في مجموعة العمل. وھذا إیجابي للغایة. كما أنھ مرضي للغایة وأود 

لمضي قدمًا. فلدینا مكتب في أفریقیا. ونحن موجودون في أفریقیا. التقدم في ھذا. علینا ا

وھذه خطوة أولى جیدة، ولكن ماذا یجب علینا القیام بھ في ھذا المكتب، مع ما قمنا بھ بالفعل 

في أفریقیا؟ وكیف یمكننا التقدم؟ لقد عملنا على االنتقال، ولكننا ال یزال لدینا الكثیر من 

یقیا وألفریقیا. فعلینا تحسین تنظیم المتابعة لما قمنا بھ. كما أن لدینا العمل لنقوم بھ في أفر

. وعلینا إعداد ھیاكل جدیدة. كما أن علینا التأكد من 2مجموعة العمل. ولدینا مسار العمل 

 التمثیل الجید والفعال ألفریقیا.

 أفریقیة. ونحن أنا أسافر كثیًرا إلى أفریقیا. وأزور العدید من الدول، وھناك إستراتیجیة 

، DNSفي أفریقیا. فلدینا مشاریع صغیرة بخصوص  ICANNنتحدث عن إستراتیجیة 

وریادة األعمال واالرتقاء بالعدید من األمور في أفریقیا. وھذا رائع، إال أننا نحتاج لوجود 

إستراتیجیة أقوى في أفریقیا. وعلي التأكد من أن ھناك فرق دقیق یجب أن تفھموه. تمثل 

على المستوى الوطني؟  ICANNفي أفریقیا ما یتطلع لھ األفارقة مع  ICANNتیجیة إسترا

؟ لدینا بعض المتطوعین. فماذا یتم إنجازه على المستوى ICANNكیف نتحدث عن 

؟ أنا أتحدث إلى الوزراء وفي العدید ICANNالوطني حتى تعرف السلطات الوطنیة بشأن 

." إال أنھم ال یفھمون ما تقومون At-Largeن من الدول، یقولون "نعم، ھناك شخص ما م

. فعلى المستوى الوطني، ھناك الكثیر من المعلومات ICANNبھ بالضبط وكیفیة عمل 

بصورة مناسبة. كما یمكن العمل مع  ICANNواالتصاالت المطلوبة بحیث یفھم عمل 

 الجھات األكادیمیة أیًضا. حیث یجب فھم المخاطر الفعلیة.
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. ولكنھا أخبرتني "أنا تائھة. ال أعرف ICANNسیدة. وھذا ثاني اجتماع  لقد تحدثت إلى 

ما یجري ھنا. فاألمر ُمعقد جًدا." وعلیكم مساعدة ھؤالء األشخاص. كما أن علیكم أن 

على المستوى الوطني في دولكم، ولدى حكوماتكم  ICANNتشرحوا بالضبط ما ھي 

 IANAفما علینا القیام بھ، ھو شرح انتقال وھیئاتكم الوطنیة. أما على المستوى الداخلي، 

. كما تحتاجون إلستراتیجیة في كل ICANNأیًضا، وتعریف الھیئات الحكومیة بمنظمة 

دولة أفریقیة. وتعتبر المساھمات الفردیة مھمة للغایة، لكني أحتاج إلستراتیجیة أقوى لمنظمة 

ICANN  .ونحن راضون للغایة بما حدث في أفریقیا حتى اآلن. وال تزال ھناك في أفریقیا

 طریق طویلة یجب علینا أن نسلكھا. شكًرا جزیًال.

 

شكًرا لك بییر. أنت على صواب تماًما. بعد اجتماع مراكش، كان العدید من الناس من  عزیز ھاللي:

قد كانوا سعداء، ، فما ھي بالضبط؟" لICANNالحكومات یخبروني "أنت تتحدث إلي عن 

. وھذا شيء علینا أن نعمل علیھ، كما أعتقد، ICANNولكنھم لم یعرفوا بالضبط ما ھي 

 على المستوى الوطني.

دعونا ننتقل إلى النقطة الثانیة، وھي عرض النقاط المختلفة. دعونا نستغل وجود السید  

ون ھذا فرنسیة، فسیكشلبي. فھو یتحدث الفرنسیة بطالقة، لذا، إن كنتم تودون الحدیث بال

 رائًعا، أو یمكنني الحدیث بالعربیة.

 

أشعر أنھ ال یوجد ما یكفي من الناس ھنا. وھذا سبب أني أحاول الحدیث بلغات مختلفة:  شیرین شلبي:

العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة. فقد أردت أن أقول أني كنت في مصر وذھبت إلى مركز 

من ممثلي الشركات لمعرفة ما یجري ھناك وما یمكننا المشاركة ھناك وتواصلت مع العدید 

 القیام بھ وكیفي یمكننا مساعدة الدولة.

 اآلن، سأتحدث باإلنجلیزیة لمعرفة ما قمت بھ حتى اآلن. 
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أنا مصري. وقد نشأت في مصر وعملت في الشرق األوسط منذ أوائل السبعینیات حتى  

ري في دبي وأیًضا مكتب وساطة في وقت قریب، كما عملت مؤخًرا كرئیس لبنك استثما

 القاھرة. وأنا في مجلس اإلدارة منذ ست سنوات.

مصر غالیة جًدا على قلبي وكذلك أفریقیا بالطبع. وكما تعلمون، فھذه قارتي. وقد زرت  

مصر مؤخًرا بسبب المشكالت التي ذكرھا بییر. والعدید من الناس ال یعرف ما تقوم بھ 

ICANN . فلیس ھناك درایة كافیة لمساعدة المجتمع من حیث إنشاء الشركات. سأعطیكم

، إال أن مساھمة الخدمات الرقمیة في ICANNملیون مستخدم  40مثاًال. لدینا في مصر 

إجمالي الناتج المحلي واالقتصاد المحلي ھي صفر، بالفعل، بینما في بعض الدول النامیة 

. وأود، إن %9و %5في إجمالي الناتج المحلي بین األخرى، یمكن أن تكون المساھمة 

كانت ھناك فرصة، أن أرى في مختلف الدول في أفریقیا كیف تساھم الخدمات الرقمیة في 

 االقتصاد.

تتلخص المشكلة التي توصلت إلیھا في مصر في أربعة أمور تعتبر سبب عدم تقدم االقتصاد  

رنت. والمشكلة األولى ھي عدم وجود رأس الرقمي بالرغم من األربعین ملیون مستخدم إنت

 مال كاٍف لتمویل رواد األعمال والشركات الناشئة. ھذا رقم واحد.

أما رقم اثنین، فأن الحكومة ال تخلق بیئة خاصة من جانب القانون والضرائب [غیر مسموع]  

 واللمساعدة الناس وتشجیعھم. ومن ثم، یخشى الناس إنشاء شركة، ثم یتم إصدار قانون، 

 یمكنھم القیام بأي شيء ویواجھون معوقات.

األمران التالیان ھما األكثر شیوًعا. فالبنیة التحتیة لیست جیدة، لذا، فلیس لدیھم النطاقات  

الترددیة والبیئة الالسلكیة الموجودة في الدول األخرى. ومن ثم ال توجد ثقة المستھلك. 

ن علیھا ولیس لدیھم ثقة أن لدینا في العدید فاألشخاص یذھبون للمواقع اإللكترونیة ویطلعو

 من الحاالت ما ھو موجود في الدول المتقدمة.

أخیًرا، ال توجد أنظمة مدفوعات موثوقة، لذا، یخشى الناس الشراء محلًیا عبر اإلنترنت من  

الشركات. وكان ھذا بصورة ما كاشًفا كما أن كسر قلبي قلیًال ألنكم ترون أن ھناك الكثیر 

لفقر والفقراء وطریقة للخروج من ھذا عبر اإلنترنت والخدمات الرقمیة. ومع ذلك، من ا
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فكل ما یقومون بھ ھو استعراض اإلنترنت فحسب على المواقع اإللكترونیة والشركات 

 خارج القارة وھذا غیر صحیح. 

 فالحدیث إلى مختلف الشركات وقادة المجتمع، ھذا شيء نرغب في تحسینھ كثیًرا. في ھذا

ألننا أنشأنا شیًئا یسمى مركز ریادة األعمال. وربما یكون اسًما  ICANNالصدد، تساعد 

كبیًرا، ولكنھ أحد األھداف. فالھدف ھو تعلیم الكثیر من الناس الراغبین في أن یصبحوا 

أمناء سجل أو مسجلین. وأعني تعلیمھم كیفیة العمل كسجل وكیفیة إنشاء الشركات وإدارتھا 

 ب تحقیق الدرایة التي كنا نتحدث عنھا سابًقا.والنجاح بجان

وأود في مرحلة ما أن أسمع ما یحدث في الدول األخرى في أفریقیا ألني أعتقد أن التقسیم  

الرقمي بین الدول التي لدیھا الكثیر من النطاق الترددي والكثیر من األموال والدول التي 

جب أن یكون ھناك دور لتضییق ھذه لن تكبر مع الوقت. وال نرید حدوث ھذا، ومن ثم ی

 الفجوة بأقصى قدر ممكن.

 شكًرا لك عزیز وشكًرا على منحي فرصة الحدیث. شكًرا. 

 

شكًرا جزیًال لك، شیرین. لدینا نقطة أخرى قبل االنتقال إلى قراءة اإلعالن المبدئي أو  عزیز ھاللي:

وأود أن أطلب من تیجاني ومحمد، صدیقي، مخاطبة الحضور بإیجاز. دعونا نتحدث البیان. 

وقام بالكثیر من العمل عبر  CCWGإلى تیجاني أوًال. فقد عمل بجد شدید على مستوى 

 السنتین السابقتین في ھذا الموضوع، لذا، تفضل تیجاني. إلیك الكلمة.

 

ن أتحدث بالعربیة، ولكن االختصارات تعتبر مشكلة ألني ال شكًرا لك، عزیز. أود أیًضا أ تیجاني بن جمعة:

 أعرفھا باللغة العربیة، لذا، یمكنني أن استخدام الفرنسیة أو اإلنجلیزیة فحسب.

فیما یتعلق الموضوع، فبصورة عامة، عند اختیار موضوع اجتماع، أقدم رأیي. وھذه  

بل المجتمع ھو من اتخذ القرار وقد تحدثنا المرة، لم أقدم رأیي بشأن اختیار الموضوع. 

. وسیكون لھذا الموضوع ICANNعن ھذا، وفي الغالب ألنھ الموضوع األھم اآلن في 
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تأثیر كبیر على مستقبل المنظمة. وكما ترون في البیان، لقد قدمنا رأینا بصورة تعتمد على 

 مرحلة الثانیة.، ال2الحقائق، باإلضافة إلى المستقبل ألننا نتطلع إلى المسار 

ما قمنا بھ ھو أننا طرحنا وجھة نظرنا حول ما قد یحدث. فعلى سبیل المثال، تحدثنا عن  

، جرت األمور بسرعة كبیرة وكانت ھذه مشكلة. ویلزم أن 1حقیقة أنھ في مسار العمل 

، لم یتمكن من إضافة شيء للعملیة 1یتمكن الناس من متابعة الحركة. فخالل مسار العمل 

األشخاص المشاركین بصورة وثیقة، فقط من یقضون كل وقتھم في العمل علیھ. أما سوى 

 اآلخرون فلم یتمكنوا من مواكبة الموضوع.

وكانت ھذه الفكرة عندما كتبت ھذا البیان. فأعتقد أن البیان جید. وأتمنى أن تتمكنوا من  

أننا نحتاج إلرسالھ إلى  قراءتھ. فما أتوقعھ ھو أن یطرح الجمیع آراءھم في البیان. وأعتقد

 مجلس اإلدارة بأسرع ما یمكن.

 

شكًرا جزیًال لك، تیجاني. وشكًرا على اإلیجاز أیًضا. اآلن، دعوني أترك الكلمة للمجتھد  عزیز ھاللي:

 . تفضل یا محمد.ICGوكذلك رئیس  AFRALOاآلخر، محمد، وھو رئیس 

 

شكًرا رینالیا، على التقدیر الحقیقي للزمالء المشاركین بفاعلیة في ھذه باختصار شدید.  محمد البشیر:

 العملیة. وسأتحدث بإیجاز حول االنتقال وسبب أنھ یمكن أن یكون مھًما لنا في أفریقیا.

وأعتقد أن من المھم بالنسبة لنا في أفریقیا لثالثة أسباب. ألن االنتقال، عند االنتھاء منھ،  

أصحاب المصلحة المتعددین العالمي، الذي سیساعدنا على المستوى سیدعم ویمكن نموذج 

الوطني في تمكین نموذج أصحاب المصلحة المتعددین في دولنا. ویمكننا أن نعرض، كما 

یمكننا أن نقول أنھ على المستوى العالمي، ھذا ھو النموذج المعتمد حالًیا. أما على المستوى 

 ج أصحاب المصلحة المتعددین.الوطني، فیمكننا محاولة تمكین نموذ

اآلن، ستكون الملیارات التالیة من مستخدمي اإلنترنت من أفریقیا والدول النامیة، لذا،  

العالمي مھم لنا جمیًعا ألننا نمثل المنظمات التي تعمل  DNSفاستقرار وأمن اإلنترنت و
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ي ننتمي ول التعلى تمكین مستخدمي اإلنترنت في أفریقیا والمستخدمین المتصلین في الد

 إلیھا. وھذا مھم بالنسبة لنا.

السبب الثالث، ھو أنھ عند اكتمال االنتقال، سیعمل ھذا على تھدئة التوترات الجغرافیة  

 IANA. فوظائف IANAالسیاسیة ذات الصلة بحوكمة اإلنترنت واللغز المتعلق بوظائف 

 لى ھذا في مجتمع اإلنترنتھي وظیفة تنسیق تقني فحسب، وھذا ھو الوقت المناسب للعودة إ

 .ICANNالعالمي الذي تمثلھ 

وبدون التقدم، نتمنى جمیًعا أن یكتمل االنتقال بنجاح. وأتمنى أن یمكننا االحتفال بھذا في  

 حیدر أباد. شكًرا جزیًال.

 

 شكًرا لك یا محمد. نتمنى أیًضا [غیر مسموع]. عزیز ھاللي:

 

تیجاني، أود أن أسألك عن شيء. لقد تحدثت عن مدى سرعة أود أن أسأل عن شيء.  شیرین شلبي:

، وذكرت حقیقة أن ھذا قد یكون أمًرا سلبًیا بالنسبة للدول األفریقیة، CCWGالعملیة في 

باإلضافة إلى الدول األخرى ألنھم لم یتمكنوا من تقدیم رأیھم أو المشاركة. وما توصي بھ 

 ھذا صحیح؟أبطأ قلیًال. ھل  2ھو أن یكون مسار العمل 

 

، جرى األمر بسرعة لم یتمكن فیھا العدید من 1نعم. ما كنت أقولھ ھو أنھ في مسار العمل  تیجاني بن جمعة:

ھو أن یكون  2المتطوعین من المواكبة والمساھمة. وما أوصي بھ بالنسبة لمسار العمل 

 من المساھمة.العمل أبطأ قلیًال بحیث یتمكن األشخاص الذین ال یقومون بھذا بدوام كامل 

جدیر بالذكر أن ھذا العمل قد أنجز بالكامل بفضل ثالثة أشخاص باألساس. ثالثة أشخاص:  

سیون ومحمد وأنا. فقد كان سیون أحد األعمدة واألشخاص الرئیسیین المشاركین في ھذا 

 العمل. شكًرا.
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 یتفقون بالفعل معك؟؟ وھل CCWGھل ذكرت أیًضا ھذا لكافة الرؤساء المشاركین في  شخص غیر محدد:

 

تعرف كیف تجري األمور. فال یمكن تغییر األطر الزمنیة ألننا كان لدینا موعد نھائي.  تیجاني بن جمعة:

، ربما نتمكن من 2وھذا ھو سبب سرعة جریان األمور. ومع ذلك، بالنسبة لمسار العمل 

 نقلھ لھم.

 

ئًما معدة. فنحن نعرف متى ھي النھایة، ومتى ھو ال یمكن ذلك دائًما، ألن النتیجة كانت دا شخص غیر محدد:

مخطط لھا. وما نحتاج للقیام بھ ھو العمل على تسعة مواضیع، ولدینا فقط وقت محدود 

 للغایة، لذا، فنحن نواجھ بالفعل نفس المشكلة.

 

ن لدینا وشكًرا جزیًال. لقد علمت أن السید ماربي سیكون ھنا في الثانیة والنصف، لذا، فسیك عزیز ھاللي: 

وقت لعرض مسودة إصدار البیان. وكما قالت رینالیا، سیكون من الرائع التحقق من ھذا 

وكذلك  CWGالبیان والموافقة علیھ بحیث یمكن إرسالھ إلى المجموعات المختلفة، 

CCWG ،بجانب مجلس اإلدارة في الوقت المناسب. ودعونا نترك الكلمة لسیون، وبعدھا ،

. مرحًبا AFRALOقبلت بالفعل وتم انتخابھا كاألمین الجدید في سنطلب من سارة التي 

 سارة، وأعرف أنھا ستنجح في منصبھا الجدید.

وستدون سارة كافة تعلیقاتكم وتصحح أي شيء یحتاج للتصحیح قبل اإلصدار النھائي،  

 یان.بللتحقق منھ أثناء االجتماع، سواء الیوم أو غًدا. سیون، تفضل. یمكنك التفضل بقراءة ال

 

شكًرا جزیًال. عزیز، لدي امتیاز أن أكون من یقرأ ھذا في آخر بضعة اجتماعات، لذا،  سیون أوجیدجي:

 سأقرأ باإلنجلیزیة ألن أمامي اإلصدار باللغة اإلنجلیزیة.
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 [غیر مسموع] شخص غیر محدد:

 

 الفرنسیة. سیون أوجیدجي:

 

 مسموع]لدي اإلصدار باللغة العربیة [غیر  شخص غیر محدد:

 

یونیو  29المشترك، ھلسنكي، األربعاء،  AFRALO-AfrICANNشكًرا. اجتماع  سیون أوجیدجي:

األفریقي المشاركین في اجتماع  ICANN. یقول البیان "ناقش أعضاء مجتمع 2016

ICANN  الدولي العام في ھلسنكي والحاضرین في االجتماع األفریقي /  56رقم

AFRALO  تنفیذ المقترح النھائي من مجموعة  2016یونیو  29المشترك یوم األربعاء

ومجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز  IANAتنسیق عملیة انتقال اإلشراف على وظائف 

 . ICANNمساءلة 

"ونود في البدایة أن نحیي مجتمع اإلنترنت على مقدار العمل الھائل المنجز في ھذا الوقت  

في اعتماد  ICANNكما نشید بدور مجلس إدارة القصیر لوضع ھذه المقترحات المختلفة. 

لھذه المقترحات،  NTIA. ویسعدنا التقییم اإلیجابي من NTIAوتوجیھ المقترحات إلى 

 وھو ما أعطى الضوء األخضر للعملیة حتى تبدأ في بقیة موافقات الحكومة األمریكیة.

النقطة رقم واحد:  "ومع ذلك، لدینا بعض التعلیقات حول تنفیذ المقترحات وأمور أخرى. 

اإلقلیمیة ألفریقیا،  At-Largeوكذلك منظمة  ICANNیود مجتمع اإلنترنت األفریقي في 

AFRALO ،تشجیع الحكومة األمریكیة على عدم التساھل في تنفیذ دورھا في ھذه العملیة ،

. ونعتقد أن أي محاولة NTIAوھو ما سیترتب علیھ استبعاد دور اإلشراف التاریخي على 

نع أو التأخیر لعملیة االنتقال یجب الوقوف أمامھا، حیث سیعزز اكتمال العملیة نموذج للم

أصحاب المصلحة المتعددین لحوكمة اإلنترنت وسیمنع كما أتمنى المقترحات المستقبلیة 
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اإلنترنت. وعند االكتمال بصورة مناسبة  IANAلإلدارة الحكومیة للوظائف المھمة في 

 عرض االنتقال الوالیات المتحدة في موضع رائع.وفي الوقت المحدد، فسی

النقطة رقم اثنین: نثني على اعمال فریق عمل مراقبة التنفیذ الذي یراقب تنفیذ مقترحات  

CCWG ICG ونحن نتابع أعمال ھذه المجموعة ونود تكرار أن المجموعة یجب أن .

 .تحافظ على تركیزھا على ضمان توافق التنفیذ مع مختلف المقترحات

، ICANNمن  PTIیتطلب تقدیًرا قدیًما لھیئة  CWGكما نود التأكید على أن مقترح  

یجب تمكینھا حتى تتمكن من  PTIوالذي یجب أن ینعكس في اإلعداد والتكوین. ونرى أن 

ن ونفھم أاإلدارة المستقلة للعاملین بما في ذلك توظیف أفراد جدد حسبما یكون مطلوًبا. 

لبدء العمل. ومع ذلك، نرى  ICANNالشركة التابعة الجدیدة ستتطلب بعض العاملین في 

 أن ھذا یجب أن یكون إجراء بدایة فحسب، وال یصبح بالضرورة مصدًرا فعلًیا للتوظیف.

، نود تكرار التعلیق السابق. فقد تم وضع مسار 2خطط مسار العمل  CCWG"مع بدء  

عد من المتوسط. حیث صعب ھذا األمر على بعض المتطوعین لمتابعة في مكان أب 1العمل 

العملیة، والتي بالتالي ربما تقلل مستوى تنوع اآلراء في تطویر االقتراح. وبالنظر إلى ذلك، 

 .2نوصي أن یتم تقدیم وقت كافي ومرن لوضع مساق العمل 

تقال إشراف الحكومة األمریكیة "أخیًرا، نود تكرار تأییدنا لكافة األعمال المنجزة لتحقیق ان 

وإدارة [المنطقة ذات الصلة] لتحسین المجتمع والتقدم المحقق  IANAفیما یتعلق بوظائف 

حتى اآلن. كما نشجع الجمیع أیًضا على متابعة تنفیذ أدوارھم بصورة ال یرتب علیھا تأخیر 

كما نعرفھ لجیل عملیة االنتقال. لذا، دعونا نعمل مًعا على الحفاظ على إنترنت واحد 

 المستقبل. شكًرا جزیًال."

 

شكرًا جزیًال لك سیون. نحن اآلن ننتقل إلى الخطوة التالیة، وھي النقاش حول ھذا أو  عزیز ھاللي:

دقیقة أمامنا، لذا، تفضلوا، أي  40اإلصغاء لتعلیقاتكم. لذا، دعونا نفتح قائمة االنتظار. لدي 

 شخص یود أخذ الكلمة.
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 عزیز، اعذرني. أود أن أبدأ باإلشارة السریعة إلى بیان [غیر مسموع]. :جیمسون أولوفیي

 

 والرجاء عدم ذكر االسم [غیر مسموع]. عزیز ھاللي:

 

في أفریقیا، وعضو دائرة  ICTنعم. ُأدعى جیمسون أولوفیي. أشغل منصب رئیس تحالف  جیمسون أولوفیي:

وبالطبع أنا أفریقي. كنت أقول أني أود أن أقدم األعمال، وكذلك نائب رئیس دائرة األعمال. 

 تعلیًقا سریًعا على ما قرأتھ رینالیا والتوصیة قبل أن أبدأ في البیان.

أود أن أعرب عن تقدیري لھذا التقدیر. وفي الواقع، قام ھؤالء األفارقة بالكثیر من العمل.  

 لوضعھ في السجل حیث ففي الواقع، نحن نحتاج بالفعل لنشر ذلك واالحتفال بھ، وكذلك

یوجد آخرین قاموا ببعض العمل في الخلفیة، مثًال في دائرة األعمال. ولدینا أشخاص مثل 

 [وادو] الذي قدم الكثیر من المساھمات في ھذا اإلطار، فقط للمالحظة.

كذلك، سأتفق مع بییر في حاجتنا للكثیر من حمالت التوعیة. إنھ أمر مھم جًدا. وھو یقوم  

من العمل [غیر مسموع]. كما أنھ جدیر بالثناء. كانت الشھور الستة األخیرة رائعة  بالكثیر

بالنسبة ألفریقیا، لكن كأولیفر تویست، نحن نرغب في المزید، مثل مركز ریادة األعمال 

 الذي تحدثنا عنھ ھنا، فنحن [غیر مسموع] لوجود منطقة فرعیة في أفریقیا لزیادة المشاركة.

ناء في البیان إلى أننا وضعنا معدل التقدم كما أوضحنا. كما أن تعلیق رینالیا یجدر توجیھ الث 

عن المجتمع مھم للغایة. وأعتقد أننا یمكننا بالفعل تحقیق ھذا الھدف المرحلي، باستھداف 

 اجتماعات مجلس اإلدارة واألمور األخرى.

وأتفق معھ إجماًال، وأعتقد أن ھذا یمكن أن یساعد أیًضا في الطریق أعتقد أن البیان جید.  

الطویل لدعم تركیز اإلدارة. وبھذا، فإن المنظمة األمریكیة تركز على انتقال ھذه العملیة. 

وبأقصى قدر ممكن، ربما لتشجیع المفوضیة األوروبیة  ICANNكما أعتقد أننا نحتاج لدفع 

األفریقیة األخرى یمكن أن تضع بیانات مثل ھذا لتأیید الوضع على القیام بھذا، وحتى الدول 

 الراھن لالنتقال. شكًرا.
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 شكًرا لك، جیم. حسًنا، باراك؟ عزیز ھاللي:

 

لن أشیر إلى البیان، حیث أنھ محل تركیز، ولكني لدي بعض األسئلة المتعلقة التي شكًرا.  باراك أوتیینو:

أود الحصول على رأي مجلس اإلدارة فیھا. أحدھا ھو مشكلة إجھاد المتطوعین. فنحن 

ننتقل في مرحلة حرجة من االنتقال حیث نفعل األشخاص الذین سینفذون األنشطة أو أطر 

رى الطاقات تقل ألن االنتقال أخذ بالفعل الكثیر من األعضاء. العمل المؤسسیة. ویمكنني أن أ

لذا، ال أعرف ما ھي اإلجراءات التي نتحدث عنھا فقط لتحفیز الناس مرة أخرى للتأكد من 

 عدم ضیاع البوصلة في الوقت المناسب.

السؤال الثاني الذي أردت طرحھ ھو أنھ في حالة عدم حدوث ھذا، فسندخل في اضطرابات  

. فما ھي االحتماالت ICANNیة، وھذا یفرض بالمثل تحٍد مثیر على المجتمع مثل سیاس

 الموضوعة لدینا أو السیناریوھات؟

 

 ترید اإلجابة على السؤال األول، وسأجیب على الثاني؟ شیرین شلبي:

 

 حسًنا. شخص غیر محدد:

 

رة، لذا، یمكنھ أن یخبر الناس ما علیھم إذن، شكًرا لك، شیرین. إنھ نائب رئیس مجلس اإلدا رینالیا عبد الرحیم:

 القیام بھ.

 

 نحن جمیًعا نلھمك. شیرین شلبي:
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بالطبع. أنت أیًضا مصدر إلھام لي، یا شیرین. السؤال حول إجھاد المتطوعین مصیب  رینالیا عبد الرحیم:

فھو كما أعتقد في عقل كل جزء من للغایة، وسأستخدم الكلمة التي استخدمتھا یا باراك. 

المجتمع. كما أن المجلس یجري مناقشات مع اإلدارة حول كیفیة التعامل معھ. وأعتقد أننا 

نناقش كیفیة التقدم في العمل. وأحد اآللیات یمكن أن تكون في بعض مواطن العمل مثل 

ة بذلك. إال أن اللوائح المراجعات، ربما یمكننا ترك مساحة لھا إذا سمحت لنا اللوائح الداخلی

 الداخلیة ال تتیح لنا ذلك، ومن ثم، على المجتمع أن یطلب ذلك لتحسین التقدم.

في نفس الوقت، أعتقد أنھ من المستحیل بالفعل التوقف عن العمل ألنھ مھم للغایة. ونعرف  

ھناك  ، أن2أن لدینا العدید من المشكالت للتعامل معھا. كما أعتقد بالنسبة لمسار العمل 

الجدید التي تحدث وھناك كما أعتقد  gTLDتسعة مواضیع، وبعدھا ھناك مناقشات برنامج 

حوالي عشرة بنود للمراجعات الخاصة فقط بھذا البرنامج. كذلك، أعتقد أن ھناك أمور 

 أخرى نتعامل معھا.

 أعتقد أننا لیس لدینا خیار آخر سوى العمل بكد شدید على توسعة مجموعة المتطوعین. 

وھذا یعني أننا ال یمكننا التقید بعدد الجھات التي لدینا فحسب. بل نحتاج لتشجیع مزید من 

األشخاص للقدوم والتطوع، ونحتاج لورش عمل لبناء القدرات وإجراءات ساریة لتعجیل 

العملیة بحیث یمكنھم القدوم بفھم أفضل وبدء المشاركة على الفور. وال أرى أي خیار آخر 

ننا ال یمكننا إن نقول "لنوقف العمل." كذلك، یمكننا التحرك بصورة أفضل، بخالف ذلك أل

 ولكننا نحتاج بالفعل لمزید من األشخاص للمشاركة وتغطیة المجاالت ذات الصلة. شیرین؟

 

شكًرا. فقط بالنسبة للمتطوعین، أنا أؤید تماًما ما قالتھ رینالیا. واألمر اآلخر بشأن إجھاد  شیرین شلبي:

عین ھو العزلة التي توجد أحیاًنا بین مختلف المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة. المتطو

. IGO، وكان النقاش ھناك حول سبل حمایة GNSOفعلى سبیل المثال، كنت في اجتماع 

عملت لعدة شھور وسنوات على عملیة وضع السیاسات بجھد كبیر  GNSOوقد بدأ أن 

وقدمت االتصاالت  GACفي النھایة، شاركت وكثیر من المتطوعین، ولكن لألسف، 
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. GNSOوالنصیحة إلى مجلس اإلدارة والتي لم تكن متسقة مع عملیة وضع السیاسات في 

 وقد حدث نفس الشيء مؤخًرا بشأن الوكیل والخوادم الخاصة.

ھناك إحباط بین المتطوعین أیًضا الذین قضوا عدة شھور وسنوات یعملون بجد للوصول  

لطریق ولم یتم قبول ما قاموا بھ. وھذا أیًضا یلزم تغییره. لذلك، فربما ترون أن إلى نھایة ا

ھناك الكثیر من الثنائیات بین المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة المختلفة لكسر ھذه 

العزلة والتأكد من مشاركة الناس في مرحلة مبكرة للغایة بحیث تكون النتائج النھائیة مثمرة 

 وعین بالتقدیر على األقل باالعتراف بالعمل الذي قاموا بھ.ویشعر المتط

بارك، كان سؤالك التالي حول ما سیحدث إذا لم توافق الحكومة األمریكیة على االنتقال؟  

وتوقعاتنا متفائلة بحذر في ھذا الصدد. فكافة اإلشارات والعالمات ھي أن األمور تمضي 

 . في االتجاه المناسب وأتمنى أن ذلك سیحدث

دعوني أطمئنكم، ویمكنني أن أقول ھذا براحة، إذا لم تحدث عملیة انتقال اإلشراف نفسھا، 

فلن یكون التغییر بالنسبة لنا ھنا جوھرًیا على اإلطالق. في الواقع، من منظور المساءلة 

وسنقوم بكل شيء ورد في وكافة القیاسات التي نقوم بھا، فقد خرج القطار من المحطة. 

المقترح الذي وافقنا علیھ، وبالتأكید كافة اللوائح الداخلیة سیتم تنفیذھا. كما أن ھناك حیلة أو 

اثنین، ولكن ال شيء جوھري. فنحن نشعر أن ھذه المنظمة تغیرت. وقد تغیرت لألفضل، 

مام، وأشك أن األمر وإلى األبد، لذا، اطمئنوا. فنحن لن نتراجع خطوة واحدة. بل سنتقدم لأل

سیكون مدھًشا في حالة حدوث االنتقال. فإذا لم یحدث، فسیكون ھذا أمًرا حزیًنا، ولكن 

التأثیر علینا كمنظمة لن یكون جوھرًیا من ھذا الجانب، ألننا سنقوم بكل ما قلنا أننا سنقوم 

 بھ.

 ھل ما ذكرتھ یجیب على سؤالك؟ 

 

 [نعم ، إنھ كذلك].  باراك أوتیینو:
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 شكًرا. شیرین شلبي:

 

شكًرا. أردت أیًضا التطرق إلى سؤالك یا باراك. لقد طلبت سیناریوھات. وأتفق مع شیرین  رینالیا عبد الرحیم:

في أن القطار غادر المحطة بالفعل. فقد التزمنا بإجراءات التغییرات على المساءلة، وھذا 

لیة، لذا، فھو یحدث. لذلك، ففي یحدث بالفعل ألن المجلس وافق على اعتماد اللوائح الداخ

حالة عدم حدوث االنتقال، فنحن نحتاج أیًضا إلستراتیجیة للتعامل مع الحكومات التي 

ستستخدم ھذا كعذر لقول أن جوانب حوكمة اإلنترنت یلزم أن تكون تحت السیطرة 

للتوصل إلى إستراتیجیة للخروج والمشاركة وتعزیز الدعم  ICANNالحكومیة. وستحتاج 

االعتقاد في نموذج أصحاب المصلحة المتعددین. وحیث أن جوران ھنا، فیمكنھ الحدیث و

 عن ھذا.

 

فقط سیناریو واحد أخیر لم أفھمھ بوضوح قبل االنتقال إلى النقطة التالیة، مخاوفي من أن  باراك أوتیینو:

ي حتمل فیبذل األشخاص الكثیر من الجھد والعمل. وأعتقد أننا نحتاج لتصور رد الفعل الم

حالة حدوثھ، بالرغم من أننا جمیًعا متفائلون بحدوثھ. فعندما یصاب الناس باإلحباط بعد بذل 

 الكثیر من الجھد، فسیكون علینا التعامل مع مشكلة أخرى مًعا.

 

شكًرا لك، باراك. شكًرا لك [غیر مسموع]. شكرًا، سید شلبي. لقد انضم إلینا السید ماربي.  عزیز ھاللي:

وشكًرا على قبول المشاركة معنا في اجتماع المجتمع األفریقي. أود قبل ترك الكلمة، أن 

والذي یجمع المجتمع  ICANNأطرح فكرة حول ھذا االجتماع الذي لدینا أثناء كل اجتماع 

 ICANN، لمناقشة المواضیع الساخنة في AfrICANNوكذلك  AFRALOاألفریقي، 

ئًما ما تكون نتائج ھذا االجتماع بیان موجھ إلى المجموعة ذات الصلة بمنطقة أفریقیا. ودا

 . لذا، شكًرا مرة أخرى، ونقدر تواجدكم معنا. إلیك الكلمة.ICANNالمعنیة أو مجلس 
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في البدایة، أشكركم على دعوتي. ویشرفني التواجد ھنا. األمر مثیر بالنسبة لي شخصًیا   غوران ماربي:

نت الكثیر من األمور التي شاركت فیھا حول أفریقیا. ، كاICANNألن منذ انضمامي إلى 

واالجتماع األول الذي حضرتھ كان االجتماع األخیر في أفریقیا، وبعدھا، أول أمر حدث 

كان أننا فتحنا مكتب مشاركة في نیروبي. ویبدو أن لدینا الكثیر من األمور لنقوم بھا في 

 أفریقیا.

تعرفون أن حدیثي یكون عادًة موجًزا، ألن ھذا  سأستغل الفرصة لطرح ھذا كحوار. فأنتم 

یمثل تدریًبا بالنسبة لي. لقد قرأت المواد واطلعت علیھا، لكني أود أن أسمع بعض انطباعاتكم 

حولي وكیف یجب أن نبدأ، بالمناسبة، في دعمكم، جید أم سيء. أود فتح األمر. ھل ال بأس 

ي. ولدي بعض األسئلة أیًضا، لكن رجاًء، بالتفاعل بدًال من ذلك؟ یمكنكم طرح األسئلة عل

 أنا أفتح الباب لألسئلة.

 

 أعتقد، باراك، أنك یجب أن تعید سؤالك لھ. رینالیا عبد الرحیم:

 

 لم أسمع السؤال. عذًرا. غوران ماربي:

 

شكًرا لك رینالیا ومرحًبا یا جوران. أتمنى أن أفھمھ بصورة صحیحة. وال أزال أحاول  باراك أوتیینو:

رفة كیفیة نطقھ. باألساس، لقد سألت سؤالین، وقد قدم األعضاء الحاضرین من مجلس مع

اإلدارة على األقل بعض التعقیبات علیھا. األول كان متعلًقا بإجھاد المتطوعین، ونظر عملیة 

أما السؤال الثاني فكان حول التي كانت تمضي في آخر سنتین أو ما شابھ.  IANAانتقال 

أو عدم المرور بھا. وأنا  IANAالسیناریوھات المستقبلیة في حالة عدم الموافقة على انتقال 

أنظر فقط فیما یحدث في البیئة السیاسیة األمریكیة وأرید أن أكون متفائًال بحذر. كما أسأل 

 ما التالي في حالة حدوث ذلك.
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طرحھ، مع معرفة الجھود التي بذلھا المجتمع في ھذه فقط لإلضافة إلى السؤال الذي أ 

العملیة، إذا لم تمر، فلن ینظر الجمیع إلى ذلك من وجھتي نظر، أو ال ینظر إلى العملة من 

وجھیھا. فھناك من سیشعرون بإحباط بالفعل. وكمنظمة أو مؤسسة، فما ھي الخطط المفعلة 

 الستباق أي رد فعل قد ینتج عن ھذا؟

 

شكًرا لك على األسئلة البسیطة. بالنسبة لموضوع اإلجھاد، سنتناول مراكش واالجتماع  ي:غوران مارب

الذي یعمل علیھ الكثیر منك ومن المتطوعین، فقد صدمني على الفور مقدار العمل المنجز، 

ولیس فقط االنتقال ولكن أي شيء آخر، فھذا عمل رائع. وال أعلم بالفعل كیف قمتم بھذا 

وا أن لدیھ حیاتھ أیًضا. فالسفر والوقت واألعمال الورقیة وكافة ھذه ألن معظمكم یبد

الرسائل. وبالنسبة لإلجھاد، فھو شيء یھمني ألننا نعتمد على نظام تطوعي. كما أن نموذج 

أصحاب المصلحة المتعددین على وشك إحضار أشخاص فیھ. وفي حالة االنتھاء بسرعة 

 شدیدة، فسنصطدم بالحائط.

ھنا. إذا نسیت ذلك یوًما، فستذكرني رینالیا مرة أخرى، ولكنھ أمر مھم. وأحدھا ھناك شیئان  

ھو كیف یمكننا الحصول على أشخاص جدد في النظام؟ [غیر مسموع] كان لدینا مناقشة 

مبدئیة في مجلس اإلدارة حول ھذا، باستضافة رینالیا في نھایة األسبوع، حیث ناقشنا األمر. 

 وھذا شيء مھم.

آلخر الذي علینا التفكیر فیھ: كیف نجعل العملیات فعالة أكثر بحیث نقدم األمور األمر ا 

بطریقة ال نحبط معھا الناس من العملیة؟ ولیس لدي إجابة لجمیع ذلك، فبعض االجتماع 

، فلن أتدخل في كیفیة القیام ICANNلدیكم أنتم في المجتمع. وبالنسبة لي، كرئیس منظمة 

 باألمور داخل المجتمع.

وقد تحدثت إلى فریقي وكذلك إلى أعضاء مجلس اإلدارة، للعودة إلي ومعرفة ما یمكننا  

القیام بھ لتحسین المراجعة على سبیل المثال؟ ولیس األمر أننا سننتقل إلى ما تتعلق بھ 

المراجعات، بل ما یمكننا القیام بھ للنظر فیما إذا كان یمكننا القیام باألمور ببساطة أكبر 

 صورة أفضل.لدعمكم ب
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یتفق الجمیع على ھذه المشكلة. ویرى الجمیع النتائج، وعلینا العثور على بعض الحلول  

العملیة لبعضھا وتناول أي فكرة لتبسیط األمر. وال أعتقد أننا یمكننا أن نقول فقط أن لدینا 

 اآلن فكرة كبیرة، ولكنھا یجب أن تكون عملیة تلو األخرى.

ر التي أعتقد أن التقدم فیھا أمر علینا النظر فیھ. وأقول مرة فالمراجعات ھي أحد األمو 

أخرى، ال یتعلق األمر بمحتوى المراجعات ألن ذلك یقوم بھ المجتمع، ولكن بكیف یمكننا 

 كمنظمة دعم دعمكم في القیام بھذا. وقد فكرت في أن ھذا شيء یمكننا القیام بھ.

بالنسبة لسؤال الثاني، أعتقد أنھ سؤال جید جًدا. وقد قلت عدة مرات أن ھذه لم تعد مزحة.  

فأنا من دولة ھذا ھو الموضع الذي نتحلى فیھ باإلیجابیة. فنحن حذرون دائًما من الدخول 

في عملیة االنتقال. والعملیة السیاسیة، التي أحترمھا للغایة، نتحدث عن برلمان منتخب مع 

منتخبین، یطرحون أسئلة ألنھم یعتقدون أنھم یمثلون الناس المنتخبین لھم. وعلینا أشخاص 

دائًما اإلقرار بھذه العملیة، بغض النظر عن مشاركة اآلراء من عدمھ. في ھذه العملیة، 

مھمتي ھي اإلجابة على األسئلة. ولدي الكثیر من األسئلة من الكونجرس عما یحدث. 

ایة طرح ھذه األسئلة. فلدیھم عملیة سیاسیة وسیتابعون ھذا حتى وأعتقد أنھ من العادل للغ

 بضعة أسابیع وحتى شھور.

أحد األمور المھمة في ھذا أني أعتقد أن ما حدث أثناء العملیة، بفضل عملكم، ھو أن بعض  

على سبیل المثال، ھذه األمور تمت مناقشتھا على مدار عدة سنوات وأصبحت أوضح اآلن. 

أرى دوري ودور منظمتي أوضح كثیًرا اآلن بفضل اللوائح الداخلیة الجدیدة. واللوائح 

الداخلیة الجدیدة موجودة. فعندما یتعلق األمر بالمساءلة، والمناقشات حول الشفافیة، وما 

غض بیحدث بالنسبة لالنتقال، فستكون ھناك. وھذا الجزء من المھمة، لقد غیرنا مستقلنا، 

النظر عن تغییر االنتقال بمساءلة أعلى وعملیات وتوضیحات والتقدم. وأعتقد أن ھذا إیجابي 

 للغایة. فیمكنكم قولھ في الحل الذي تطرحوه، وقد قمنا أیًضا بخطة بدیلة.

 ICANNأو یتحدثون عنھ ھو أن النظام في  ICANNما ال یفھمھ الكثیر من الناس خارج  

ام تطوعي بدون مركز للجذب، وھو معتمد على الثقة. كما أنھ تطوعي. فاإلنترنت ھو نظ

معتمد على العمل مًعا في المجتمع كشركاء متساویین. وبالنسبة لمجتمع األرقام، فكل من 

 یدخل إلى ھذا یشارك ألن ھذا نظام عملي.
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ي ذلدي رؤیة إیجابیة بالطبع نحو االنتقال. وجزء من اإلیجابیة یأتي من حقیقة أن العمل ال 

قمتم بھ بالنسبة لعملیة االنتقال، فھو عمل مدھش. ھذه الثقة التي بنیناھا، أتمنى أنھا ستبقى، 

على سبیل المثال، كامتداد لما یقومون بھ ألن البعض یعتقد أن الحكومة األمریكیة تنظر في 

. ICANNاألمر. واألمر لیس كبیًرا فیما قمنا بھ، ولكن لدینا رؤیة داخلیة في مؤسسة 

 لینا أن نستحق ھذا الحق للحصول علیھ." علینا إظھار [غیر مسموع]، أیًضا."ع

وأعرف أن ھذه لیست اإلجابات األكثر تحدیًدا على أسئلتك. العدید من اإلجابات، وسنحل  

 األمر مًعا. شكًرا.

 

. وأعتقد شكًرا لك، ماربي. لدي كلمة واحدة لباراك. لقد ذكرت أن كلمة الحرمان من الحقوق عزیز ھاللي:

أن علینا استخراج ھذه الكلمة من القاموس. والسبب أن كافة األعمال التي قمنا بھا حققت 

نجاًحا من وجھة نظري. كما أننا سننفذ كل ذلك، لذا، فلن تضیع أي منھا ھباًء. كما أن 

 ICANNولیس الحكومة األمریكیة. وقد تغیرت العالقة مع  ICANNعالقتك بالفعل مع 

ألفضل بسبب كافة األعمال التي قمتم بھا. وإذا كان ھناك رد فعل، فربما تكون لألبد إلى ا

والمجتمع ألنھما قررا أننا سنتقدم  ICANNمشكلة سیاسیة ولیس مشكلة في العالقة مع 

بغض النظر عما إذا كان انتقال اإلشراف [غیر مسموع]. وعلیكم عدم الشعور باإلحباط أو 

د التي قمنا بھا. بل علیكم الفخر بذلك، ولن یضیع أي من القلق حول ھذا من كافة الجھو

 ذلك ھباًء. وال واحد منھا. یمكنني أن أؤكد ذلك.

 

 المزید من األسئلة؟ غوران ماربي:

 

نعم، [غیر مسموع]؟ ھل ترید [غیر مسموع]؟ یوجد أربعة أشخاص یودون الحدیث: سیون،  عزیز ھاللي:

 الكلمة لھ.سباستیان وتیجاني. سیون أوًال. 
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أرید فقط استغالل الفرصة لشكر مجلس اإلدارة على األسلوب الذي یتناول بھ مسار العمل  سیون أوجیدجي:

، خاصة من حیث كیفیة توزیع أنفسھم على مختلف المجموعات بحیث كما أتمنى، عند 2

علنا ولن فمشاركتنا بھذه الطریقة من البدایة، لن یكون علینا تضییع الكثیر من الوقت مثلما 

یكون علینا تناول الموضوعات مراًرا وتكراًرا. ویمكن أن یساعدنا ھذا حتى في تحقیق 

، وھدفنا في الوقت المحدد بدون استغراق كافة وقت المتطوعین 2أھداف مسار العمل 

 بالضرورة.

 النقطة الثانیة التي أردت طرحھا متعلقة بحقیقة أن الكثیر من مجموعات العمل تظھر اآلن. 

فلدینا أربع مجموعات اآلن مھمة للغایة. ولدینا القلیل من المتطوعین الذین یعملون بالفعل 

في ھذه المجاالت. ولذلك، أود تشجیع مجلس اإلدارة أیًضا على محاولة ومعرفة كیف یمكننا 

ترك مساحة بحیث ال یكون لدینا الكثیر من األنشطة الجاریة في نفس الوقت. وبخالف ذلك، 

 ن من المساھمة بصورة كبیرة فیھا جمیًعا. شكًرا.لن أتمك

 

 شكًرا لك، سیون. آرییل. عزیز ھاللي:

 

لدینا سؤال من مشارك عن بعد، بوكوال فاولي. كیف یمكن االنضمام للمتطوعین في عملیة  آرییل لیانج:

، ICANN؟ أیًضا، ما ھي اإلستراتیجیات المفعلة لزیادة التمثیل األفریقي في 2مسار العمل 

خاصة أثناء عملیة االنتقال ھذه؟ وتعلیقھا ھو "شكًرا لمنظمي االجتماع وعلى فرصة المتابعة 

 عن بعد."

 

 حسًنا. تیجاني، ھل ترید إجابة ھذا السؤال؟ عزیز ھاللي:

 

 ال. تیجاني بن جمعة:
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 ال؟ حسًنا. سیبستیان. عزیز ھاللي:

 

أعتذر وربما سأصدم بعضكم. فھذا لیس شیًئا أذكره بنفسي. شكًرا. سأتحدث باللغة الفرنسیة.  سباستیان باتشولیھ:

وأود الحدیث عن البیان. كما یمكنكم إلقاء الطماطم في وجھي إن أردتم، لكني أود أن أذكر 

. أود أن یكون ھذا األمر واضح ICANNعن  PTIنقطة واحدة. سترغبون في أن نفصل 

نموذج أصحاب المصلحة المتعددین قد  للغایة. فأحد المخاطر عند القیام بھذا تتمثل في أن

یختفي وقد ال یكون موجوًدا بعدھا. ویوجد صوت للمستخدمین اآلن فقط ألنھ متواجد داخل 

ICANN وأیًضا ألنھ یتم تمویلھ داخل ،ICANN وإذا ذكرتم أننا جمیًعا متطوعون، فھذا .

وعات على القیام حقیقي، ولكن ھناك أنواع مختلفة من المتطوعین. فھناك من یتلقون مدف

 بھذا من شركاتھم والمتطوعین ألنھم یرغبون في القیام بالمھمة.

كذلك، ھناك آخرون، ومعظمھم حول ھذه الطاولة من النوع الثاني، المستخدمون الذین  

یقومون بھذا دون الحصول على أي مقابل. واآلن، أنا أضیع یومي في العمل على مشكالت 

ICANNت . وھذا حقیقي، فقد مولICANN  سفري. كما حصلت على تمویل للعشاء

وفندقي وما إلى ذلك. وعلى الرغم من ذلك، فأنا ال أتلقى راتًبا. وال یمكنني تقدیم شيء 

لعائلتي اآلن، لذا، أعتقد أن علینا أن نتحلى بالحرص الشدید. وأعرف أن أخلط بین 

اب المصلحة ستذھب، فلن یكون لدیكم نموذج أصح PTIموضوعین، ولكن إذا كانت 

المتعددین ولن یكون لدیكم أي تمویل آخر للمتطوعین. وھذا قرار مھم للغایة فیما إذا طلب 

السجل. كذلك، أفھم السبب، ولكننا نحتاج للحرص من أن یوافق المجتمع  ccTLDذلك 

 بأسره على أن ھذه مشكلة بشأن فھم ما ھو المستقبل. فما ھي الرؤیة؟

 على دعوتكم. وشكًرا جزیًلا على إعطائي الكلمة. سأتوقف ھنا. شكًرا جزیًال 

 

 شكًرا لك، سباستیان. أتفق، ھذه نقطة نحتاج للحدیث عنھا. جیم. عزیز ھاللي:



 AFRALO-AfrICANN   ARاالجتماع المشترك –ھلسنكي 

 

 32من  27صفحة 

 

 

جاز قبل السؤال، سأقول بإی[غیر مسموع] أسئلة من الرئیس التنفیذي وشكًرا لك على القدوم.  جیمسون أولوفیي:

في أفریقیا ولكننا نحتاج للمزید. المزید  ICANNأنھ في أفریقیا، نقدر الزخم الذي تحضره 

من مراكز ریادة األعمال والمزید من التوعیة في أفریقیا. السؤال رقم واحد: تأسست 

ICANN  وھناك العدید من الرؤساء قبلك. ھل تتواصل مع ھؤالء 1998في بدایة ،

لرؤساء لتتمكن من معرفة التطور حتى اآلن من حیث الدروس المستفادة من الماضي ا

 والتقدم؟

، وكیف ترى طریق ICANNرقم اثنان: نود مشاركة رؤیتك كسادس رئیس تنفیذي في  

 المستقبل للمنظمة، مع مراعاة كافة التحدیات الرئیسیة. شكًرا.

 

سبقوني للغایة. وقد قاموا بعمل رائع. كما كان فادي قدوة  أسئلة سھلة جًدا. فأنا أحترم من غوران ماربي:

بالنسبة لي من عدة جوانب. ولدي فریق ممتاز من األشخاص الذین یجمعون التاریخ 

ووجھات النظر في األمور التي أقوم بھا، فأنتم ال تدخلون في ھذه الوظیفة وتظنون أنكم 

بصورة منتظمة. یمكنك فقط متابعة یمكنك إعادة القیام بكل شيء. ولیس ھناك أمر معطل 

 ما قام بھ السابقون. 

لذا، ففي اللوائح الداخلیة الجدیدة، التي أصبحت اإلجابة على السؤال الثاني، أیًضا، أتمنى 

بعد االنتقال، أن تروا أیًضأ الدور الذي أقوم بھ في التغییرات. وھذا ھو سبب أني أتعمد 

. فال أرى نفسي كمتحدث رسمي ICANNمنظمة دعوة نفسي الرئیس والرئیس التنفیذي ل

، مع المجلس ومع الجزء ICANN. وكما أوضحت عدة مرات، أنا ثلث ICANNلكامل 

، وإلى ICANNاألكبر وھو المجتمع. وأنتم من یجب علیھ بالفعل كتابة السیاسات ومستقبل 

 حد ما، مستقبل اإلنترنت. أما مھمتي، فھي التأكد من دعمكم في ھذا.

ملیار مستخدم إنترنت وتزاید العدد في  3.2أدوار مختلفة في ھذه العملیة، ولكن مع  لدینا 

أفریقیا، علینا أن نطور أنفسنا مع أدوار أوضح. ویسألني العدید من األشخاص في الوالیات 

یوم؟" ویبدو لي أنھم یودون طرح ھذا  100المتحدة "ما الذي ستقومون بھ خالل أول 
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الكثیر من وقتي خالل الشھور الماضیة منذ بدأت العمل في النظر  السؤال. لقد كنت أقضي

 في أین یمكنني القیام بوظیفة لخدمة المجتمع بصورة أفضل، وعملیة تلو األخرى.

لقد كان ھذا االجتماع مھًما بالفعل بالنسبة لي، ألنھ كان یتعلق بسیاسات العمل. وسیشھد  

لخدمات. ھل سیمكنني إصالح أي شيء في أول بالنسبة لي ولمنظمتي على كیفیة تقدیمنا ل

ثالثة شھور، أو ستة شھور؟ ھذا ھو سبب أني أول رئیس تنفیذي یقبل التوقیع لمدة خمس 

 سنوات. فسأبقى على األقل خمس سنوات كما أتمنى، إن رغبتم في ذلك.

 

 نحن نحبك. شخص غیر محدد:

 

 شكًرا. بعد شھر واحد، أنتم تحبوني. غوران ماربي:

لن تكون اإلجابات على األسئلة التي نطرحھا الیوم نفسھا خالل سنتین أو ثالث سنوات ألن  

علینا القیام بذلك مًعا. وأنا أعني ھذا بالفعل. فھذا عصر جدید، بغض النظر عما إذا حدثت 

 عملیة االنتقال أم ال. فاألمور تتغیر بصورة إیجابیة كما أعتقد.

ھذه لیست وظیفة یرید شخص ما مني فیھا أن أحضر ولدیھ ولدي أمر واحد آخر أود قولھ.  

ھذه الفكرة أن ھذه ھي الطریقة التي علینا اتباعھا. فأساس ما أقولھ یأتي منھ العمل في 

عملیة االنتقال مع اللوائح الداخلیة الجدیدة والتوضیحات. والجزء الثاني ھو أن مجلس 

عن كیفیة إعداد ھذا للتقدم. وكذلك فریقي،  اإلدارة وأنا قضینا الكثیر من الوقت في الحدیث

شارك العاملون في ھذه المناقشة أیًضا، لذا، فلیس ھذا أمًرا حلمتم بھا اللیلة الماضیة فحسب. 

 شكًرا.

 

 تیجاني. عزیز ھاللي:
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شكًرا لك، عزیز. شكًرا لك، سیدي الرئیس والرئیس التنفیذي. عزیز، أود أن أشیر إلى  تیجاني بن جمعة:

ن. بدایة، أود أن أرد على سباستیان، والثاني، لدي سؤال أو طلب أود طرحھ على أمری

الرئیس التنفیذي. سباستیان، ھل تتذكر أنھ كان ھناك العدید من األشخاص الذین توجھوا 

نحو التعاقد وقد كنا أكبر المعارضین لھذا المفھوم ألنھ كان یعني االنفصال؟ فما تم إنجازه 

قدرة على الفصل. قابلیة الفصل، إنھ المفھوم، مفھوم الجھة التابعة لمنظمة في المقترح كان ال

ICANN .والفكرة عن الفصل. وھذا شيء تم التفكیر فیھ 

لذا، فقد اعتقدنا أننا نحتاج لفریق عمل مستقبل وما إلى ذلك. ولدینا مخاوف كبیرة بشأن  

كما نود أن یعمل اإلنترنت بشكل طبیعي ویستمر في العمل مع العاملین . PTIعمل 

الموجودین وبالمیزانیة الحالیة. وھذا مستقل ككل، ویدعم العمل. ألننا لدینا فصل قانوني، 

. وھذا ICANNمستقلین، وال یشاركون العاملین في  PTIونحتاج ألن یكون العاملون في 

 ما نقصده بذلك.

في  2أو طلبي من جوران، فأحد المجموعات الفرعیة في مسار العمل بالنسبة لسؤالي  

CCWG  كان متعلًقا بالتنوع. وكما تعرفون جیًدا، بالنسبة لنا األفارقة، یعتبر التنوع مھًما

للغایة. ھذا مھم. ونعتقد أن التنوع الجغرافي مھم للغایة ألن ما یعنیھ في الواقع ھو التنوع 

ا إلى ذلك. كما أننا نؤمن بالطبع بالتنوع في النوع ولكن التنوع االقتصادي واالجتماعي وم

 مھم للغایة. ھذا ما كنت أقصده.

، ICANNفي ھذا الصدد، فسبب أني أقول ھذا ھو أنھ خالل مدة عملكم كرئیس تنفیذي في  

أود منك التركیز بالفعل على تحسین التنوع على كافة المستویات داخل المنظمة، سواء في 

 . فیلزم أن یكون ھناك تنوع. شكًرا.ICANNین أو في أي جانب آخر من أعمال العامل

 

قبل أن أسمع إجابتك یا جوران، لدینا فقط ثالث دقائق، لذا سأترك دقیقة واحدة لسباستیان  عزیز ھاللي:

 وبعدھا دقیقة للحدیث عن البیان. وعلینا أیًضا القیام بھذا.
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سأخبركم شیًئا ما. السؤال األول الذي طرحتھ على فریق العمل [غیر مسموع] إجابتي.  غوران ماربي:

معي عند القدوم، أردت قائمة بالجنسیات واللغات والمساواة. وقد حصلت علیھا، ونحن اآلن 

 والسبب أني أعتقد أن األمر مھم. نقدمھا بالفعل. كما أنھا قدمت لھذا السبب.

رف كیفیة القدوم من مجتمع لدیھ لغة ال لن أقول أني أعرف ھذا من خبراتي، ولكني ال أع 

یتحدثھا أحد. ولسبب ما، ال یتحدث الناس السویدیة. فمعظم الناس ال یمكنھم تحدید السوید 

على الخریطة. وال یرید أحد السفر إلى ھناك باألساس. لذا، في الدولة التي أتیت منھا، 

نھ إذا لم تضع نفسك مكان اآلخرین، تعتبر المساواة أحد أھم األمور، وقد تعلمنا مبكًرا جًدا أ

 فلن تنجح مطلًقا.

ھذا ھو نوع البیانات التي یمكنكم تقدیمھا دائًما، ولكن علینا أن نكون عملیین. فال أعتقد أني  

یمكنني إصالح األمر وحدي، ولكني أود العمل معكم لتأییدكم حتى تتمكنوا من القیام بذلك، 

لمجتمع ھو من یتحمل مسؤولیة القیام بھذا. وأود العمل ألنھ في النھایة توعیة للمجتمع. فا

معكم لنتمكن من القیام بھذا. فكیف أدعمكم للقیام بالعمل الالزم؟ ال أعتقد أنھ من المفید إذا 

خرج شخص في منتصف العمر من دولة من شمال أوروبا مثلي وتحدث عن ھذا ألني 

ة بأقصى ما یمكنني. وھذا أمر أود لست متحدث جید. فمھمتي ھي تأییدكم في جھود التوعی

 القیام بھ بالفعل.

كانت لدي مناقشة منذ بضعة أیام، فیونا، والتي قلت فیھا أن ھناك سبب واحد للقیام بذلك.  

فالمناقشات أفضل عند وجود خلفیات مختلفة فیھا. وإذا أدار العالم أشخاص في منتصف 

ھناك سبب واحد لتحقیق نتائج أفضل في العمر من السوید، فسیعمل، ولكنھ سیكون ممًال. و

أي نقاش، وھو أنكم تطرحون كافة اآلراء المختلفة في ھذا النقاش. قم، علیكم الحرص على 

 التنوع.

نحن نتحدث عن نظام یدعم العالم بأسره بالعدید من اللغات والثقافات المختلفة. وھذا ھو  

كما أنھ یرجع إلى التوعیة إلشراك عدد أكبر من الناس في ھذا. وھذ االلتزام الذي لدینا. 

، عبر السنوات السابقة، على المستوى العالمي، حتى إذا لم ICANNھو سبب وجود 

 أعرف بالفعل ما تعنیھ الكلمة. كما أنھ جزء مھم بالنسبة لنا. شكًرا.
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ود أن یستخدم كافة المتحدثین دقیقة واحدة شكًرا لك، ماربي. شكًرا جزیال لھذه اإلجابة. أ عزیز ھاللي:

فحسب. سباستیان، ھل ال بأس بھذا؟ سیود، ھل تود التفضل؟ حسًنا، لدیك دقیقة واحدة یا 

 شیرین.

 

، بما في ذلك المجتمع. ھل ھذا صحیح؟ ICANNتیجاني، لقد ذكرت على كافة مستویات  شیرین شلبي:

مع، ال یمكنك التركیز على مجموعة صغیرة. ألیس ھذا مؤكًدا؟ خاصة بالنسبة لقیادة المجت

 . لقد أردت أن أوضح فحسب. شكًرا.ICANNوتحتاج للتنوع على كافة مستویات 

 

شكًرا جزیًال. دعونا نستفید من الدقیقتین في اعتماد البیان. بجانب تعلیق سباستیان، لدینا  عزیز ھاللي:

كنك تكرار السؤال الذي تلقیناه من سؤال عبر اإلنترنت. أرییل، ھال تتفضل بقراءتھ؟ إن أم

 مشارك عن بعد، فسیكون ھذا رائًعا.

 

؟ 2السؤال من بوكوال فاولي. "كیف یمكن االنضمام للمتطوعین في عملیة مسار العمل  آرییل لیانج:

، خاصة أثناء ICANNأیًضا، ما ھي اإلستراتیجیات المفعلة لزیادة التمثیل األفریقي في 

 عملیة االنتقال ھذه؟"

 

شكًرا لك، بوكوال. وھي متحدثة باللغة الفرنسیة، لذا سأتحدث بالفرنسیة للرد. أحد األمور  تیجاني بن جمعة:

مشاركة الدول  2التي قد تتیح تحسین المشاركة لألفارقة ستكون التنوع. ویعني مسار العمل 

تقال دث عن اناألفریقیة. على أن ھذا لیس رابًطا مباشًرا بالضرورة بین االثنین ألننا نتح

اإلشراف، ولكنھا تتناول المشاركة بصورة عامة. ومع ذلك، إذا كان لدینا شیًئا فیما یتعلق 

بالتنوع، وإذا نفذناه بصورة مناسبة، فسیكون ھناك مساحة أكبر لألفارقة للمشاركة بفاعلیة 

 أكبر. شكًرا.

 



 AFRALO-AfrICANN   ARاالجتماع المشترك –ھلسنكي 

 

 32من  32صفحة 

 

وسنختتم اآلن االجتماع إذا لم تكن ھناك تعلیقات أخرى على البیان. شكًرا لك، تیجاني.  عزیز ھاللي:

ویمكننا بالفعل التقدم والموافقة على البیان طالما یوافق الجمیع. وسنطلب من تیجاني أو 

العاملین إرسال البیان إذا كنتم جمیًعا موافقین بحلول الغد. ألیس ھناك أي تعلیق؟ جید جًدا. 

 في االجتماع القادم. شكًرا، ونلتقي مرة أخرى

 

، فرجاء AFRALO. إذا كنتم تریدون معرفة المزید عن AFRALOثالث نشرات عن  تیجاني بن جمعة:

 قراءة ھذه النشرات.

 

 

 

 

 [نھایة النص المدون]


