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

 .كسجل رسمي

 Iالجزء  – ALACأعمال  –لندن 
 16:00إلى  14:30 – 2014يونيو  24 ،الثالثاء

ICANN –  إنجلترا -لندن 
 

. نحن على وشك أن نبدأ اجتماعنا. السيدات والسادة، أرجو منكم التكرم بالجلوس في مقاعدكم :ليبلوند-أوليفر كريبين

 تظار؟هل يمكننا االستمرار في التسجيل أو أننا ال زلنا قيد االن

نرحب بالجميع في هذه الجلسة المسائية من . مرحًبا. السيدات والسادة، نرجو منكم أخذ أماكنكم 

مساًء وحتى فترة االستراحة  4:00التي ستبدأ من الساعة  ALACالجزء األول من أعمال 

هناك عدد من األشخاص سيأتون لمشاهدتنا في هذه األمسية بداية من ماجي سيراد . القادمة

سوف أعطي . ويأتي معها جينيفر سكوت وفيكتور أوبنهايمر. ب رئيس االلتزام التعاقدينائ

 .إليك الكلمة. الكلمة اآلن مباشرة إلى ماجي

 

وعالوة على . أنا ماجي سيراد من إدارة االلتزام التعاقدي. طاب مساؤكم جميعاً . شكًرا أوليفر :ماجي سيراد

هذا أول اجتماع لهم مع . فريق عمل اسطنبولجينيفر وفيكتور، يصحبني من بين الحضور 

ICANN .ثم لدي أيًضا يان أجرانونيك من إدارة المخاطر والتدقيق. لدي زهرة وسهير وسليم. 

يتمثل هدفنا لهذا اليوم في أنكم ستقدمون تحديثكم المختصر عالي المستوى وتطرحونه لألسئلة  

وإذا كان وقتكم يسمح، فأنا أدرك  -جميعاً  ولكن قبل أن أفعل ذلك، أود أن أذّكركم. واإلجابات

وإذا كان وقتكم . ICANNمدى ضيق الوقت في جدول أعمالكم في هذا االجتماع الخاص بـ 

في الجلسة الخاصة  ALACيسمح، سيكون من المفيد للغاية أن يكون لدينا بعض الممثلين عن 

مثل القيمة من ذلك في إتاحة وتت. 9:30بإدارة االلتزام المقرر عقدها صباح غٍد في الساعة 

الفرصة للمناقشة وطرح الحوار، ألننا لدينا ممثلين وحضور من مختلف المجموعات المعنية 

ال . حسناً . الشريحة التالية. الشريحة التالية من فضلك. والعامة في ذلك العرض التقديمي

 . حسناً، ها نحن ذا -يمكنني أن أرى، لذا سأرجئ األمر إلى 

وهناك جهود مستمرة ُتبذل مع . ن جميعاً، لدينا العديد من العقود واالتفاقيات الجديدةكما تعلمو

األطراف التي أُبرمت معها هذه العقود حول تحديد المسار وااللتزام ليس فقط بالتدقيق الخاص 

وقد أطلقت إدارة االلتزام عملية طرح . ، ولكن أيًضا مع اتفاقية السجل الجديدة2013بعام 

وإجاباتها للتأكيد الدوري على أسماء النطاقات المعلقة المرتبطة بانعدام الدقة في أسئلة 
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WHOIS .وأود أن ألفت انتباهكم إلى أن الحضور قد . كان هذا الجهد في عملية التصميم

 .قدموا لنا سيناريو جيد جداً إلتاحة الفرصة لنا للتعامل مع بعض تلك القضايا

عات الخاصة بالسياسة ومجموعات العمل والتي نخطركم بها اليوم وقد شاركنا أيًضا في المجمو 

الجيدة التي نود إخطاركم بها حول ] اإلحصائيات[ألنه بفضلكم، فنحن لدينا أيضاً بعض البيانات 

 .تلك الجهود

يمثل برنامج التدقيق للعام الثاني . لقد انتهى فريق االلتزام من برنامج التدقيق للعام الثاني 

ثم سنقوم بإصدار تقرير العام الثاني . سيجري مشاركته غداً في جلسة إدارة االلتزامتقريراً 

 .بنهاية هذا الشهر

وقد أنهى فريقنا أيًضا خطة تدقيق اتفاقية السجل الجديدة واختتم أنشطة الوصول مع مشغلي  

عات قبل وقد تمثل الهدف من تلك المناقشات في التأكد من إدراك الخط الزمني والتوق. السجل

 .الشريحة التالية من فضلك. إطالق عملية التدقيق ذاتها

لقد قدمت لكم شريحتين حول اإلحصائيات حسب ارتباطها بالشكاوى الخاصة بالمسجلين  

وأوّد أن أذّكر الحضور عندما نتحدث عن الشكاوى، أنها ليست جميعها شكاوى . والسجالت

تقومان من خالل المراقبة بتحديد مشكالت عدم  ICANNفإدارة االلتزام و . خارجية بالضرورة

فنحن نقوم بأنفسنا بتسجيل شكاوى في . االلتزام أو األمور الخاصة بمشكالت عدم االلتزام المرتقبة

األداة بحيث يمكننا أن نضمن التوافق والمتابعة والمتابعة الدقيقة، فضالً عن إصدار التقارير إلى 

 .هنا انعكاساً لمشكالت عدم االلتزام عبر أي نشاط نقوم بهتمثل كافة هذه الشكاوى . المجتمع

التي أريد أن أشاركها  -إذا تفضلت بعرض الشريحة التالية  -الشريحة التالية من فضلك، هي  

فقد جرى توسيعها للمشاركة مع الحضور عن مناطق . فهذه شريحة كنا نعمل للوصول إليها. معكم

القديمة، فنحن نادراً ما شاركنا هذه الشريحة معكم  TLDsل في ظ. عدم االمتثال الخاصة بالسجل

من % 95فمعظم هذه، أو لنقل حقيقة . ولكن اآلن، هناك كثير من األشياء الجارية. في الواقع

 .مناطق عدم االمتثال هنا تم تحديدها من خالل إدارة االمتثال من خالل أداة المراقبة

فمن خالل التكنولوجيا التي . مراقبة لها عدة جوانبوعندما أتحدث عن المراقبة، أقول أن ال 

نشكر هللا  -ولكن أيًضا من خالل مختلف . ، نحصل على تقارير استثنائيةICANNلدينا في 

والكثير من المقاالت والكم الهائل من التسويق والعديد من  -على شبكات التواصل االجتماعي 

. رار والمتابعة والمتابعة المستمرة بعد ذلكاألشياء التي أكدت على أهمية ما نريده لالستم

 .الشريحة التالية من فضلك
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مرة ثانية، فنحن نشارك معكم العديد من المعلومات ولكننا . وبهذا، سأطلب من جينيفر الحديث 

 .سنؤكد فقط على المناطق ذات الصلة بهؤالء الحضور

 

يفر سكوت، مديرة إدارة االلتزام التعاقدي في أنا جين. طاب مساؤكم جميعاً . شكراً لك، ماجي :جينيفر سكوت

ICANN .سأشارككم بعض الدروس المستفادة في الجانب الخاص بالُمسّجل. 

، ومع 49رقم  ICANNتتعلق هذه القائمة الدروس التي استفدنا بها من ُمسّجلينا منذ اجتماع  

اراة ممارساتهم ومج 2013في عام ) RAAأو (استمرارهم وتوقيع اتفاقية اعتماد المسّجل 

وبصورة أكثر تحديداً، سنتحدث . وإجراءاتهم مع النصوص والمواصفات الواردة في االتفاقية

 .الشريحة التالية من فضلك. WHOISعن تقارير الدقة وإساءة االستخدام الصادرة عن 

لين الذي يسعون إلى  ICANNشهدت   مؤخراً بذل العديد من الجهود مؤخراً من خالل الُمسجِّ

في اتفاقية  WHOISلتوفيق بين جهودهم لاللتزام بمواصفات برنامج الدقة الصادر عن ا

لين . 2013اعتماد المسجل المبرمة في عام  تنص المواصفات على ضرورة قيام المسجِّ

لة، فضالً عن  WHOISبالتحقق من معلومات  وإثباتها وذلك بالنسبة للسجالت الجديدة والمحوَّ

ا تغيير على حامل االسم الُمسّجل، أو حيث تكون هناك معلومات السجالت التي طرأ عليه

غير صحيحة، مثل إخطار إدارة االلتزام الذي جرى إرساله إلى  WHOISترجح أن معلومات 

 .WHOISالُمسّجل والذي يتضمن شكوى خاصة بعدم الدقة في 

ل في خالل  يوًما تقويمًيا  15 ويجب أن يحصل الُمسّجلين على رد مؤكد من حامل االسم الُمسجَّ

من تقديم االستفسار، وإال يتم تعليق المجال حتى يتمكن الُمسّجل من التحقق من معلومات 

WHOIS . ولذلك، بداية من اإلخطارات الثانية الُمقّدمة منICANN  إلى الُمسّجلين، والتي

الُمسّجل ونستفسر من  -ولذلك هناك بعض الراحة هناك للُمسجلين  -يوم عمل  15ُترسل بعد 

 .عن سبب عدم تعليق اسم النطاق حتى اآلن

إجراء عملية أسئلة وإجابات، حيث نعود للنظر إلى  ICANNومثلما ذكرت ماجي، فقد بدأت  

وإذا لم يحدث ذلك، . الشكاوى المغلقة التي جرى إغالقها للتعليقات للتأكد من استمرار التعليق

قطعة اإلثبات  ICANNالتحديث، ستطلب  وإذا تم. WHOISسنتأكد من أنه قد جرى تحديث 

 .الشريحة التالية من فضلك. والتحقق المطلوبة من الُمسّجل
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كان الُمسّجلون يقومون بمطابقة المتطلبات الجديدة الخاصة باإلبالغ عن إساءة االستعمال التفاقية  

ل  م إعداد وقد ُطلب منه. 18-3المنصوص عليها في القسم  2013لعام ) RAA(اعتماد المسجِّ

أسلوب المعالجة مع حاالت إساءة االستعمال وإجراءات اإلبالغ عنها ونشر التقرير الخاص 

، WHOISبإساءة االستعمال ومعلومات االتصال على الموقع اإللكتروني وفي الناتج الخاص بـ 

 إضافة إلى اتخاذ خطوات معقولة وعاجلة للتحري واالستجابة بالصورة المناسبة لتقارير إساءة

ويجب أن يتولى مسجلون عملية التحري عن تقارير إساءة االستعمال، سواء أكانت . االستعمال

 .الشريحة التالية من فضلك. نابعة من تنفيذ القانون أو خالفه وبدون حكم محكمة

واآلن، أود أن أتوجه إلى سياسة توافقية؛ اإلجراءات الموحدة لحل النزاع حول أسماء النطاقات  

وإليكم بعض الموضوعات العامة لإلجراءات الموحدة لحل النزاع حول أسماء  ).UDRPأو (

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى مشكلة المسجلين الذين ال يحتفظون بالوضع القائم . النطاقات

لحل النزاع حول أسماء النطاقات ) UDRP(للتسجيل الذي ُيعد عرضة لإلجراءات الموحدة 

 ).UDRP(من تنفيذ قرار  أو تحويل التسجيل بدالً /و

لكي نطلب  2013بداية من يونيو  UDRPعالوة على ذلك، نالحظ أننا وصلنا إلى مقدمي  

يجري تجميع تلك الشكاوى من خالل أداة الشكاوى . ICANNمنهم تقديم شكاوى رسمية مع 

. االمجمعة الخاصة بنا حيث يمكن معالجتها من خالل المعالجة الرسمية للشكاوى الخاصة بن

 .الشريحة التالية من فضلك

تقوم بالتحري عن عدد متزايد من الشكاوى التي تتعلق بالتحويل  ICANNبعد ذلك، كانت  

تحاول هذه المالحظات أن تخدع الُمسّجلين من . المضلل والمالحظات الخاصة بتجديد النطاق

يقومون باتخاذ وعندما . خالل اتخاذ إجراءات في حالة التهديد بفقدان النطاق الخاص بهم

إجراءات، فإنهم يقومون بذلك دون علم حيث يقومون بتحويل أو تجديد نطاقهم باسم مسجل 

ال تزال قيد المعالجة، ينبغي  ICANNوعلى الرغم من أن عملية التحري الخاصة بـ . جديد

ة إدراك أن مثل هذه المالحظات المخادعة يمكن أن تمثل انتهاًكا للفوائد والمسؤوليات الخاص

 .الشريحة التالية. بالمسجل

وهناك سياسة توافقية أخرى نود أن نلقي نظرة عليها تتمثل في سياسة استرداد التسجيل منتهي  

 ALACوكان هذا أحد األشياء التي جرى إطالقها بناًء على طلب ). ERRPأو (الصالحية 

فيما يتعلق بـ منذ ذلك الحين في الشكاوى المستلمة  ICANNوقد نظرت . 2008في نوفمبر 

ERRP  أو الموضوعات الخاصة بالنطاقات، قبل التنفيذ وبعد تنفيذERRP  أغسطس  31في

 .الشريحة التالية من فضلك. الشريحة التالية من فضلك. 2013



 AR  1الجزء  - ALACأعمال  –لندن 

 

   37من  5صفحة 

 

هو في الحقيقة  ERRPهناك بعض اإلحصائيات المعتمدة على ذلك التحليل، والذي يوضح أن  

وكما ترى من خالل النسب المئوية، فإن عدد الشكاوى بعد . ؤثراً يقوم بوظيفته وُيعتبر فعاالً وم

الشريحة التالية من . قد قلّت بشدة لنفس األنواع من موضوعات تجديد النطاق ERRPتنفيذ 

 .واآلن سأنتقل إلى فيكتور أوبنهايمر ليتحدث إليكم باختصار عن موضوعات التسجيل. فضلك

 

. ICANNتسجيل، أنا فيكتور أوبنهايمر، المدير العام إلدارة االلتزام في لل. شكًرا لك جين :فيكتور أوبنهايمر

يتمثل الهدف من هذه الشريحة في أن نقدم إليكم المعلومات حول مجاالت الفرص التي 

أريد أن . اكتشفناها منذ اجتماعنا األخير الذي ُعقد في سنغافورة من حيث حجم الشكاوى وحّدتها

وتحديًدا متطلبات بيانات االتصال الخاصة بإساءة االستعمال . لفرصأشير إلى اثنتين من تلك ا

 .في اتفاقية التسجيل

تفشل بعض السجالت في التوافق مع نشر أو إصدار بياناتهم االتصال الخاصة بإساءة  

ولذلك، كانت إدارة االلتزام ترسل مالحظات ومن خالل منهجية التنفيذ غير . االستعمال

وااللتزام أيًضا من ناحية التزامات . الت في استعادة االلتزام بذلك النصالرسمية، تساعد السج

، كانت إدارة االلتزام تراجع بصفة مسبقة االختبارات الصارمة اإلجبارية PICالمصلحة العامة 

المسجل، مما يشير إلى أن نًصا معيًنا لم يكن لدى المسجل الذي صدر عنه /في اتفاقية السجل

ءة االستعمال أو استخدام اسم النطاق في سلوك إساءة االستعمال قد يؤدي السلوك الخاص بإسا

وقد الحظنا أن هناك بعض السجالت المفقودة، مثل ذلك النص . إلى تعليق اسم النطاق

 .هذا تحديًدا ما أردت التأكيد عليه. اإلجباري، كما كنا ننفذ ذلك النص بشكل مسبق

 

 .وليفر، لتسهيل األسئلة من فضلكوبهذا، سننتقل إليك يا أ :ماجي سيراد

 

أالن . ال تزال قائمة االنتظار طويلة ولدينا بالفعل أحد ما في القائمة. شكًرا جزيالً لك يا ماجي :ليبلوند-أوليفر كريبين

 .حسًنا، سيبدأ آالن غرينبرج. اسمك ساندرا هوفريشتر في الوقت الحالي. أرى جارث. غرينبيرغ
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سيغلق  ،فإذا ضغط أي شخص في القاعة على الزر. الصوت هذه لها سمات مثيرة إن مكبرات :آالن غرينبرغ

 --إذا لم يعجبكم ما أقول. مكبر الصوت الخاص بي

 

 .ال تخبرهم :سيدة غير محددة

 

إنكم تقومون  ،أوالً . أود أن أعبر لكم عن سعادتي لعدة أسباب. ولكني أعتقد أن األمر سيعجبكم :آالن غرينبرغ

وهو ما لم يكن يحدث قبل  -ومن ثم فإن األرقام تتوافق  ،كافة الشكاوى الداخليةاآلن بإدخال 

 .وهذا يوفر لنا فرصة جيدة للتعرف على مصدر األخطاء. وهذا األمر موضع تقدير. ذلك

والنتائج ورؤية المالحظات الخاصة باالنتهاكات  ERRPوأود أن أتقدم إليكم بالشكر لتدقيق  

في بعض األوقات أال يكون المسجلون فقط من لديهم ثالثة سجالت، ولكن وأتمنى . الناتجة عنها

 .ولكن ربما سيتحقق ذلك في يوم ما. أن يكون هناك سجالت أكثر

ولكن . وأنا سعيد للغاية بالنتائج التي توضح أنها ساعدت بالفعل وأن عدد الشكاوى في تراجع 

احة يشير إلى تتبع الشكاوى التي تقومون وهذا بصر. لدي العديد من الطلبات التي أود متابعتها

 . بإغالقها على الفور ألنها ال تقع في إطار النطاق الخاص بكم

وأود أن أرى هدًفا تتمكنون من خالله من تقليل هذه الشكاوى، ألن كالً منها يمثل إشارة إلى أن 

. لك ليست واضحةاألسئلة األكثر شيوعاً لديكم أو الموقع اإللكتروني أو األشياء الشبيهة بذ

وعلى الرغم من أنني أقّدر أنكم تسعون إلى تقليل عدد األشياء التي يمكنكم إغالقها بسرعة، 

أعتقد أن األفضل سيتحقق إذا لم تكن قد حدثت على اإلطالق ألنها تذهب إلى المكان الصحيح 

شكًرا . ىوهناك طلب آخر، حيث إنكم تقومون بفعل العديد من األشياء األخر. من أول األمر

 .لكم على األشياء التي تعمل

 

 .التالي هو جارث برون. شكًرا لك، آالن :ليبلوند-أوليفر كريبين
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أود أن أتوجه بالسؤال إلى ماجي، وهذا يرجع في . NARALOأنا جارث برون رئيس منظمة  :جارث برون

لجلسة التي ُعقدت المقام األول ألن جينيفر وفيكتور لم يحضرا جلسة سنغافورة وهذا يشير إلى ا

 .في سنغافورة

وأردنا أن نعرف أسباب عدم التنفيذ . UDPRPوقد أحطناكم علًما بعشر حاالت فشل في تنفيذ  

وقد كان الرد آنذاك يتمثل في إلقاء الالئمة على مشكالت االلتزام على . في هذه الحاالت العشرة

وهذا يمثل اقتباًسا من نض . تصاالتمستوى العالم إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالقضايا واال

وأنا أتساءل إذا ما كان يمكنكم التوسع أو االستفاضة في شرح القضايا الخاصة . االجتماع

 .بااللتزام على مستوى العالم فضالً عن الصعوبات المقترنة باالتصاالت

 

، فقد أسهبت 158الصفحة فإذا قرأت الجملة المتبقية في . إن االقتباس جزئي. شكراً لك جارث :ماجي سيراد

 .بعض الشيء في شرح ذلك

ولكن النقطة الخاصة بك، مثل أي مجموعة، عندما تكون في قلب عملية الزيادة، فقد تكون  

ومثلما ذكر فادي في مراسم االفتتاح، أن . وقد قمنا بمعالجتها. هناك بعض حاالت قطع االتصال

لك؟ إن ذلك يعني أن العملية والنظم ووسائل ماذا يعني ذ. ذلك يعني أننا نعيش في قرية صغيرة

وبعد . االتصال والتتبع والنماذج تغلب عليها صفة العالمية وهو ما يشير إلى التناسق والتماثل

 .ذلك، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الكفاءة والفعالية

فر تقديم ، أود أن أطلب من جينيUDRPوبالنسبة للجزء المتبقي من السؤال والمتعلق بحاالت  

 .ولحسن الحظ فإننا سنواجه ذلك السؤال الخاص بتنفيذها. ملخص عن تعريف ذلك

 

رأيت بالفعل التقرير الذي صدر في سنغافورة، ولذلك فأنا ملّم بالحاالت العشرة . شكًرا، ماجي :جينيفر سكوت

لتي هذه الحاالت والمالحظات وا ICANNفقد راقبت . التي تشيرون إليها إذا جاز التعبير

وفي إحدى هذه . ICANNكانت ثالثة منها فقط تعّبرعن شكاوى جرى تلّقيها بالكامل في نظام 

وقد جرى معالجة الحالتين األخرتين وفقاً . الحاالت، حدث انتهاك بالفعل وتم فصل المسّجل

 ثالثة المعمول به لدينا وتم التعامل معهما من خالل تلك العملية-اثنين-لنظام اإلخطارات واحد

 .وجرى حلّهما بتلك الطريقة
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نوعاً من التكنولوجيا فيما يتعلق بموقع  35جينيفر، هناك حالة رائعة تتعامل مع  :جارث برون

EmersonElectronicsChina.com . ،حيث إن ذلك النطاق ال يزال تحت تحكم لمسجل

 .ولم يجر نقل هذه الحالة. السجل

 

 ICANNلم تتلق . نوًعا من التكنولوجيا التي قمتم بإثارته 35 إنني ملمة بموضوع الـ. شكرا :جينيفر سكوت

 .شكوى بشأن اسم ذلك النطاق في هذا الوقت

 

 .التالي في القائمة ليون سانشيز. حسًنا، شكًرا :ليبلوند-أوليفر كريبين

 

ات في أوروبا، المرتبطة بفقدان البيان -فيما يتعلق بحاالت التنازل عن البيانات . شكًرا أوليفر :ليون سانشيز

في مناطق ] عاًما[تشير إلى أن ذلك يمثل توجًها يوشك أن يكون ] وجهة نظر[يبدو أنني لدي 

بهدف التعامل  RAAفهل هناك أي خارطة طريق يمكنها أن تتولى مراجعة . أخرى من العالم

 ؟RAAمع المخاوف المتعلقة بفقدان البيانات المحلية والذي يمثل نوًعا من االنتهاك لـ 

 

مثلما تعلمون أو ال تعلمون، هناك توصيف خاص باسترجاع البيانات في . شكراً لك على سؤالك :جينيفر سكوت

ل  ، وهو ما يسمح للمسجلين بتقديم طلبات تنازل وفًقا 2013لعام ) RAA(اتفاقية اعتماد المسجِّ

. التعديل على العقودعالوة على ذلك، لم أسمع بأي نوع من . للقيود الُمطبقة في القوانين المحلية

ولكن إذا كان لديكم قانون محلي سيجري إصداره، سنشجعكم على التقدم بطلبات تنازل عن 

 .استرجاع البيانات

 

 لذا سيجري التعامل مع كل حالة على أساس منفصل، أليس هذا صحيًحا؟ :ليون سانشيز

 

 .لقاها للتنازلوفي هذا الوقت، سنقوم بتحليل أي طلبات نت. هذا صحيح :جينيفر سكوت
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 .شكرا. حسناً  :ليون سانشيز

 

 هل ثمة أسئلة أو تعليقات أخرى؟ أالن جرينبيرج؟. شكًرا جزيالً لك، ليون :ليبلوند-أوليفر كريبين

 

ومن . إن هذا العمل يتطور باستمرار. لست متأكًدا من كيفية التعبير عما يدور بذهني. شكًرا :آالن غرينبرغ

في األمر، في ظل المسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقكم فيما  الواضح أن كليكما تزيدون

ل  TLDsيتعلق بـ  فهل أنتم في الموقع . الجديدة) RAA(الجديدة واتفاقية اعتماد المسجِّ

نقّر بأخطائنا، : "الصحيح، ليس اليوم، لنتحدث عن الدروس المستفادة؟ ولستم مضطرين للقول

، ولكن من الغريب بالفعل أن نفهم كيفية تغير "تى نبدأ بهافنحن لم نفعلها بالصورة الصحيحة ح

وهو ما يثبت بوضوح أنكم إذا فعلتم شيًئا ما بصورة . الفلسفة ومنهجية العمل الخاصة بكم

 .أفضل، فإنكم بالضرورة كنتم تفعلون األمر نفسه بصورة أسوأ سابًقا

. تفعلونها بالصورة الصحيحة سابقاً  ولكنني ال أنظر وأوّجه السؤال للتعرف على األشياء التي لم 

ولكنني أعتقد أن ذلك سيرسل بعض الرسائل اإليجابية للغاية لمحاولة نقل كيفية تغيُّر نماذج 

وإذا ما أردتم أن تعلنوا أنكم كنتم على صواب دائًما، فإننا سنوافق على أننا . التفكير الخاصة بكم

إننا لم نتركك لتفعلوا ما يحلو لكم اآلن، . مثيًراولكنني أعتقد أن األمر قد يكون . كنا على خطأ

وأعتقد أن ذلك سيزيد من مستويات الثقة إلدراك أن . ولكنني أعتقد أنه سيكون خادًعا في الواقع

 .األشياء تتغير في الحقيقة

 

آخر سيحاول أن  أًيا كان ما ستفعلونه، ال تحاولوا وقوموا بإغالقه ألن أي شخص. حسًنا، نعم :ليبلوند-أوليفر كريبين

 .واآلن، فأنا ال ألمسه. وهذه هي طريقة عمله. يفتحه سيغلق الخط الخاص بكم أوتوماتيكًيا

 

بداية، إنكم تقومون جميًعا . إنها لعبة من خالل مكبر الصوت هذا. شكرا. ها هي األمور تسير :ماجي سيراد

 .نحن نقدر ذلك. بتوجيه أسئلتكم بصورة احترافية ومحترمة



 AR  1الجزء  - ALACأعمال  –لندن 

 

   37من  10صفحة 

 

عندما جئت إلى هنا في بداية األمر أمام . بة عن سؤال آالن، فهذا السؤال جيد للغايةولإلجا 

الحضور، شعرت كأنني مثل اللوحة التي ُتوجه إليها األسهم والكل يوّجه إلّي سهامه، أليس هذا 

م، فقد أبلغنا عن األنشطة والتقد. صحيًحا؟ إن األمر يتعلق باألمور التي ال تغطيها إدارة االلتزام

واآلن، فنحن ال نمثل أطراًفا تم التعاقد معها، ولكننا مندمجون . ولكن يبدو أن سؤالكم في محلّه

 .بشكل رأسي في إدارة االلتزام، إذا ما جاز لي استخدام هذا التعبير في هذا المنتدى

وبالنسبة . هناك بعض الدروس المستفادة، وأنا أستطيع بوضوح أن أشارك تلك الدروس معكم 

وليس ملخًصا، خالصة لجملة واحدة من إحدى  -عليق المبكر لجارث وفقط كخالصة لذلك للت

بعد ذلك يمتد موضوع االتصال عبر . كان موضوع االتصاالت بالنسبة لنا شيًئا هائالً . الفقرات

 .وقد فعلنا العديد من األشياء لمواجهة ذلك. أشياء كثيرة

نحن لدينا . داخلًيا، كالً من الفيديو والنصوصونحن نسجلهم  -إننا لدينا ما ُنطلق عليه  

ومثلما نقول عودة . ولقد بدأنا األمر بمكالمات مباشرة يومية عبر المناطق. اجتماعات داخلية

مساًء إلجراء مكالمة مباشرة  11:00سالمة، حفظ هللا قلبها، فإن سنغافورة تظل حتى الساعة 

وتغيير األشياء بالصورة المناسبة حتى تحدث  وذلك يضمن أننا نقوم بالتسليم والتحدث. معنا

 .تلك الزيادة

وبفضل طاقم العمل الجديد، قمنا بتحسين برنامج التأهيل الخاص بنا لكي يكون أكثر قوة فضالً  

 .فال يمكننا أن نتحمل أخطاء، ألن األمر يتعلق بالعامة. عن المشاركة والتوجيه لضمان الفهم

ولهذا تكون إجابتي . نسبة لي يمكن أن يخبركم أي شخص بشأنهافاالتصاالت بالنسبة لنا وبال 

نعم، من خالل الحساب "الذي توّجهونه في المنتدى هي " هل يمكننا االتصال بك؟"على السؤال 

Compliance@ICANN.org ". فال ترسلوا أسئلتكم إلى حسابات البريد اإللكتروني

لشخصي الخاص بي، ولكن كل شيء بعد وأنا متطوع بحساب البريد اإللكتروني ا. الشخصية

لماذا؟ لقد رأينا ذلك في حاالت أخرى . Compliance@ICANNذلك سيجري إرساله إلى 

وفي ظل استقرار كافة . كثيرة حيث سيتولى األشخاص المعنيون إرسالها إلى طاقم العمل

ها إلى ومن خالل إرسال. األمور وكل شيء في المجلد الخاص به، في الماضي، فقد فُقدوا

Compliance@ICANN  أو عن طريق إرسالها من خالل األداة الخاصة بنا، فإنك تستمتع

 .ساعة 24بتغطية على مدار 
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فعلى مدار الوقت، . ولم ينتهي األمر عند هذا الحد. هذه مجرد بعض النماذج التي قمنا بها 

ئعة هي أن طاقم والنقطة الرا. نحاول مراجعة المجاالت التي يمكننا إجراء تحسينات بها

 .الموظفين سيقوم بتقديمها وليس أنا

 

 .آالن، بقيت لك فرصة واحدة مختصرة، لكن يتوجب علينا أن ننطلق :ليبلوند-أوليفر كريبين

 

. سأقدم فقط أحد اإلجراءات التي سأستخدمها في المستقبل لقياس مدى تحقيق النجاح المتكامل :آالن غرينبرغ

ن قصور بأنها في حاجة للتأكد من أن األمور تجري على على موط ICANNعندما تتعرف 

 .شكرا. PDPما ُيرام وأنكم تقومون بإطالق عملية 

 

ماجي، لقد أشرِت سابًقا أن االمتثال ُيعد في األساس بمثابة اللوحة التي ُتوجه . شكراً جزيالً آلين :ليبلوند-أوليفر كريبين

عتقد أنكم ال يجب أن تنظروا إليها على أنها وأ. At-Largeإليها األسهم بالنسبة إلى لجنة 

إننا نعتبرها أكثر كلوحة دبابيس حيث إننا نضع . مستهدفة كاللوحة التي ُتوجه إليها األسهم

 . النقاط التي نعتقد أنها ذات أهمية للمستخدمين النهائيين لإلنترنت

وبالمناسبة، فقد . ا هناكواألمر األساسي الذي نهتم به يتمثل في أمن وسالمة ورفاهية مستخدمين

وقد زاد العدد بمقدار مليار واحد عّما كان عليه . وصلوا حالًيا إلى ثالثة مليارات مستخدم

. إن مشاهدة ما حدث في تلك السنوات أمر مشجع للغاية. الوضع عندما بدأنا مناقشة هذه األمور

بيت األشياء على لوحتكم، ولتستمروا في السماح لنا بتث. فلتستمروا في العمل وتحسين األمور

 .ألننا متى سنرى موضوًعا أو قضية ما، سنتأكد من تثبيتها

 

فنحن . شكًرا أوليفر. وبالمناسبة، فنحن نرحب باللوحة التي يجري تثبيت األوراق عليها بدبابيس :ماجي سيراد

 فهل يوجد أي شيء لنا؟. نحب التشبيهات في هذا المنتدى
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 إذا كنتم تريدون أن يبدأ الناس في إساءة معاملتكم، ولكن ال يبدو أن هناك أحد منهم اليوم، إال :ليبلوند-أوليفر كريبين

 .شكًرا جزيالً . شكًرا جزيًال . لذا ننصحكم بترك األمور على ما هي عليه

 

فنحن لدينا العديد من . 9:30أرجو أن تنضموا إلينا غًدا في الساعة . شكًرا لكم مرة أخرى :ماجي سيراد

فلتنعموا . رير التي تعود إلى المجتمع والدول وكل شيء آخر تحدثنا عنه باختصار هناالتقا

 .بالراحة لبقية اليوم

 

لدينا حالًيا عشرة . ولنتحرك بخفة من خالل جدول أعمالنا الذي ال يسمح بأي وقت للتوقف :ليبلوند-أوليفر كريبين

رتون كبيرة مستشاري الرئيس وها هي سالي كوستي. تدخل] بطاقات[تخرج وعشرة ] بطاقات[

وبالطبع، . إضافة إلى طارق كامل كبير مستشاري الرئيس لشؤون االرتباط الحكومي. تأتي بها

كما ينضم إلينا فريق مشاركة أصحاب المصلحة . أستطيع أن أراها كلها حاضرة في المكان

وبالطبع، . حظاتوسأطلب منهم تقديم أنفسهم بسرعة في ل. العالمي ونواب الرئيس اإلقليميين

إضافة إلى نائب الرئيس لفريق أصحاب . ُتعد سالي كوستيرتون أحد كبار مستشاري الرئيس

هل سالي موجودة هنا أم ال؟ . هال اتخذتم أماكنكم من فضلكم. المصلحة العالمية على ما أعتقد

التالي من الذي ينبغي أن نبدأ معه؟ حسًنا، أستطيع أن أرى أن الشخص . لقد خرجت لدقيقتين

 .هو طارق كامل، لذا دعونا نرحب بك، طارق

 

وأعلم أن هذه . أنا سعيد لدعوتي للمشاركة في هذه الجلسة ألول مرة. شكًرا جزيالً، أوليفر :طارق كامل

ليست المرة األولى التي توجهون فيها الدعوة إلى فريق أصحاب المصلحة العالمي، ولكنني لم 

وأنا أتطلع إلى إجراء مناقشة . أتوجه إليكم بالشكر لدعوتنا أحضر االجتماعات السابقة، ولذلك

 هنا، فلنبدأ من المؤخرة؟. يمكننا أن نبدأ بتقديم نواب الرئيس اإلقليميين. ناجحة

 

 .هذا سحر. دعونا نبدأ ولنأمل أن يكون هناك مكّبر صوت :ليبلوند-أوليفر كريبين
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 .أنا نائب الرئيس عن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. أنا رودريجو دي ال باررا :رودريجو دي ال باررا

 

 .نائب الرئيس عن أفريقيا -- :بيير دانجينو

 

وهي تضم جزيرة الباسيفيك . أنا أعمل في منطقة األوقيانوس. أنا سيف فوشيا. مرحًبا :سيف فوشيا

 .نيوزيالنده/وأستراليا

 

 .عن منطقة آسيا GSEنائب رئيس أن أُدعى كويك وأنا . مرحباً  :يو تشوانج كويك

 

وأتولى المساعدة في التنسيق بين اإلستراتيجيات  GSEأنا باتريك جونز، كبير مديري . مرحباً  :باتريك جونز

 .وأنا أرى نيجل هناك. اإلقليمية مع نواب الرئيس اإلقليميين

 

من الجيد . أنا نيجل هيكسون. عذًرا يمكنني أن أسمع نفسي،. كال، إنه مفتوح. ماذا؟ إنه مغلق. نعم :نيجل هيكسون

 .شكرا. إنني أعمل خارج مكتب جنيف في االرتباط التنظيمي الحكومي الدولي. أن أراكم هنا

 

 .أنا باهر عصمت، وأنا أقوم بمهمة ارتباط أصحاب المصلحة في منطقة الشرق األوسط. مرحباً  :باهر عصمت

 

األمم المتحدة ومهمة األمم المتحدة ونظام األمم المتحدة في  أنا أغطي. أنا فيني ميركوفسكي :فيني ميركوفسكي

 .نيويورك
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لمنطقة شرق أوروبا وروسيا  ICANNأنا ميخائيل ياكوشيف نائب رئيس ] متحدًثا بالروسية[ :ميخائيل ياكوشيف

 .وكومنولث الدول المستقلة

 

نحن ليس لدينا ترجمة روسية، ولكنني . عتقديمكن ترجمة ذلك كلغة غير إنجليزية، على ما أ :ليبلوند-أوليفر كريبين

 .مرحًبا ميخائيل. أدركت أن ذلك كان باللغة الروسية

 

 .جان جاك ساهيل، نائب الرئيس عن أوروبا :جان جاك ساهيل

 

 .أندريا بيكالي أيًضا في فريق أوروبا] صوت غير مسموع[ :أندريا بيكالي

 

كال، أنا فقط أقصد أي شخص آخر ألنه في كل مرة، . أنا من المؤخرةهل من أحد آخر؟ لقد بد :ليبلوند-أوليفر كريبين

وأعتقد أن هذا األمر جدير بالمالحظة، نظراً ألن له . هناك نواب جدد للرئيس لمناطق جديدة

وأنا بالفعل جاد . إن إضفاء الصبغة المحلية يمثل أمًرا غاية في األهمية بالنسبة لنا. أهمية خاصة

 .لدي فرصة واحدة أخرى، حسًنا. هي ُتعد فرصة عظيمةللغاية لمرة واحدة و

 

 ]غير مسموع. [وأنا أقوم بدور التنسيق العالمي لالرتباط الحكومي. أنا ماندي كارفير :ماندي كارفير

 

 .لقد نالت ترقية مؤخًرا حيث وصلت إلى نائب الرئيس في األيام األخيرة :طارق كامل

 ]تصفيق [  

 

أنا ال أعرف، طارق أو سالي، من يود أن يبدأ؟ سالي . حسًنا، تفضل بالحديث. ائعر :ليبلوند-أوليفر كريبين

 .كوسترتون، إليك الكلمة
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. ال، إنني أمزح. هذا هو دوري الرسمي بصفتي المتحدث الرسمي لطارق. شكًرا، أوليفيير :سالي كوسترتون

. ICANNيها في أسبوع إن هذه دائًما تمثل إحدى النقاط التي أؤكد عل. شكًرا. فنحن فريق جيد

 .انه لشيء رائع أن أراكم هنا مرة أخرى

لقد أشار أوليفيير إلى نقطة رائعة أود أن أقول بالفعل أننا كان يمكن أن نعقد هذه الجلسة خمس  

. لقد انتهينا اآلن. ولكن هذا ما حدث. وفي كل مرة، كنا نمثل مجموعة أكبر. أو ست مرات

 . كما سيقول فادي] ضحك[

. لقد قضينا ما يقرب من سنتين حتى اآلن في األمر الواقع في إطار بناء القدرات. مر هامهذا أ

 -وهو ما يمثل بالنسبة لنا المرحلة األولى التي كانت في الحقيقة تمثل العثور على األشخاص 

وبعد ذلك، العمل مع . األشخاص المناسبين في األماكن المناسبة وفي األدوار المناسبة

لمجتمع، والتي أعتقد أننا اآلن، أعتقد أنها تتضمن جان جاك في أوروبا، وأننا حالًيا مجموعات ا

وبفضل ميخائيل يوكاشيف في موسكو وكومنولث الدول المستقلة ومنطقة . في الطريق الصحيح

 . شرق أوروبا، فقد قمنا حالًيا باستكمال مرحلة إطالق كافة برامج االرتباط اإلقليمية الخاصة بنا

إن برنامجهم . فاز فريق أفريقيا بالطبع بجائزة كونه الفريق األول الذي يخرج من البوابةوقد 

وكانت هذه القاعة ممتلئة عن بكرة . وقد عقدوا اجتماًعا رائًعا هنا في هذا الصباح. متقدم للغاية

وهو يوضح ما وصلنا إليه . وقد وجدت بشكل شخصي أن هذا االجتماع مفيد للغاية. أبيها

 .وعة سوًيا معكم في دفع موضوعات االرتباط هذه والسير قُُدًما إلى األمامكمجم

وبشكل خاص في هذا . فالفريق ليس فقط هذا الفريق، ولكننا جميًعا نشكل أعضاء هذا الفريق 

وكنتم غاية في النشاط في المشاركة في مجموعات . الجزء من المجتمع، كنتم مساندين لنا بشدة

وكنتم غاية في النشاط أيًضا في أنشطة مثل مجموعة عمل . الخاصة بنا االرتباط اإلقليمية

منذ ذلك الوقت، وهو ما  ALACوقد استمتعنا بالعديد من المشاركين في . إستراتيجية االجتماعات

وال يقتصر األمر على كيفية استدعائنا . يمثل جزًءا غاية في األهمية من االرتباط الخاص بنا

نفسها والتأكد قدر اإلمكان أننا نوجد المساحة الكافية  ICANNت لألشخاص إلى اجتماعا

أعتقد . وهو ليس مثاليا. للمناقشات الخاصة باالرتباط اإلقليمي، وهو ما أعتقد أننا قد قمنا به اآلن

ولكن أيًضا . ولكن بشكل عام، فإننا نحرز تقدًما جيًدا. أن مسألة التوقيت ال تزال غير مؤكدة تماًما

 .فقط ICANNفي بقية العالم وليس في اجتماعات  ICANNنا أن نسّوق قصة كيف يمكن

واآلن وبعد أن قارب فريقنا على االكتمال تماًما، لدينا بالفعل بعض الفرق الراسخة لبناء  

وفي الفترة القادمة التي تتراوح من . ونحن اآلن بالفعل في وضع تنفيذ كامل. المجتمع
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وأعتقد أنكم . أننا نأتي لرؤيتكم، فنحن سنطلب مساعدتكم] ثمن حي[شهراً وحتى عامين،  18

ستطلبون مساعدتنا أكثر وأكثر حيث إننا نقوم بتسويق قصتنا سوًيا إلى أصحاب مصلحة جدد 

 .في أجزاء جديدة من العالم

وأحد األمثلة الجارية لذلك يتمثل في العمل الذي كان فريق كويك يقوم به في آسيا، إلبراز فكرة  

في  APRICOTالموازية في فعاليات أخرى مثل  ICANNوجلسات  ICANNيات منتد

 . وقد أجرينا تعليقات جيدة للغاية. وقد حقق ذلك نجاًحا باهًرا. آسيا

ونحن نعمل عن قُرب مع فريق التواصل، ليس فقط إلنشاء الضمانة الصحيحة والشرائح 

ويتمثل أحد . بات الترجمةالصحيحة والمحتوى الصحيح، ولكن بالطبع للتعامل مع متطل

لمحاولة وإيجاد طرق جديدة لفعل  -في آسيا أيًضا  -المشروعات التي قمنا بتنفيذها واستكشافها 

في كوريا، والتي تمثل تجربة إلنشاء  KISAذلك في الشراكة التي كنا نحاول تنفيذها مع 

 .ول ذلكيحدثكم أكثر ح وأعتقد أن كويك سيكون أقدر على أن. مشروع ترجمة محلي

وكما تسمعون من الفريق وما يفعلونه في المناطق، أود أن أطب منكم أال تكتفوا باالستماع إلينا،  

ولكن يجدر بكم أن تتأكدوا من أنكم تعرفون اآلن كل فرد تحديًدا، ويجب علينا أال يكون لدينا 

أنكم . ليكموأعتقد أنكم تعرفون من هو نائب الرئيس اإلقليمي األقرب إ. ثغرات بعد اآلن

وال زلت أشك لألسف، أن الغالبية العظمى . أو الخاص بها -تقرعون على الباب الخاص به 

وال أعني بذلك أنهم ليسوا ودودين، ولكنني الحظت أن الذكور أكثر بكثير من . منهم من الذكور

وصول وسيقومون بفعل كل شيء بمقدورهم فعله لل. تأكدوا أنكم قد عقدتم معهم عالقات. اإلناث

 .إننا هنا لتقديم الخدمات والمساعدة إليكم. إليكم، ولكن هذه العملية ذات اتجاهين

وأعتقد ربما مراعاة للوقت، باتريك، أعتقد أن لدينا شريحة أخرى، أليس كذلك؟ هل هذه الكيفية 

. حسًنا. التي يمكننا من خاللها أن نتعامل مع هذا األمر؟ موافقة؟ شخص واحد لكل منطقة، نعم

أود التأكد من أن هناك وقت كاٍف . ونحن نريد بعد ذلك أن نوفر بعض الوقت لألسئلة. لنبدأ

 طارق، هل تود أن تضيف أي شيء؟. لألسئلة

 

 .رقم :طارق كامل
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في الواقع، إذا جاز لي التعبير، هناك سؤال بالفعل يود أحد الزمالء أن يطرحه، وهو السؤال  :ليبلوند-أوليفر كريبين

 أعرف كيف قفزنا إليه بهذه السرعة، ولكن هذا كان السؤال الذي جرى تقديمه إلى فال -الذي 

قم بوصف مختلف : سأقرأ عليكم السؤال للتسجيل. فريق إشراك أصحاب المصلحة العالميين

. NETmundialونموذج  ICANNأنماط مشاركة العديد من أصحاب المصلحة، ونموذج 

ن المختلفين، ولكن ما هو نوع النموذج الذي يشجعه فريق يتضح لنا أننا ندرك جيًدا النموذجي

هل يمثل ذلك تحديد المصادر ومجموعات العمل ونموذج . إشراك أصحاب المصلحة العالميين

 .؟ كان هناك سؤال حول ذلك"من القاع إلى القمة"

 

ئح اإلقليمية؟ هل ذلك فهل يجب أن نتعامل مع ذلك اآلن وبعد ذلك يمكننا أن نتوجه إلى الشرا :سالي كوسترتون

نعم، . نعم، حسًنا. وهذا هو السؤال الوحيد. أفضل؟ ولكنكم كان لديكم شرائح واردة من عندنا

 .توجد شريحة تالية. نعم

 

فهل تريدون . األمر عائد إليكم. يوجد هناك شريحة واحدة. فطاقم العمل مرتبك إلى حد ما. حسناً  :ليبلوند-أوليفر كريبين

دعونا نعرض الشريحة . و تريدون السؤال أوالً؟ حسناً، دعونا نتخذ قراراً تنفيذًياالشريحة أوالً أ

سأتناول كأًسا آخر من هذه القهوة في . هم يريدونني أن أموت، أليس كذلك؟ حسناً  -بسرعة وهل 

أليس لديك  -سننطلق بعد ذلك . دعونا نّطلع على الشريحة إذا كانت جاهزة. خالل ثانية واحدة

حسناً، . فلننتقل إلى البداية. الشريحة يا آرييل؟ إنها مجرد الشريحة الخاصة بالسؤالنسخة من 

وسيكون لديكم وقت للتفكير في . دعونا نطلع على الشريحة ثم نتوجه إلى األسئلة بعد ذلك. رائع

هل يمكنكم العثور على مكبر صوت أو مكبر صوت متحرك، ربما؟ . شكرا. لنبدأ. إجابات للسؤال

ميكروفون جوال؟ هل سيكون هذا أسهل بدالً من تفكيك النظام كامالً؟ . هذا مفيًدا للغايةسيكون 

 .شكرا. عظيم. أحتاج إلى ميكروفون آخر. أنا آسف. "إنني مندهش فحسب

 

 .فلتعطوا هذا الرجل مسكناً من فضلكم :جارث برون
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لشرائح إلى وصف النموذج الذي يكمن الهدف من وراء هذه المجموعة األولى من ا. حسناً  :باتريك جونز

وأعتقد أن . GSEوقد ُوضعت هذه الشرائح سوّيًا من منظور فريق . GSEيستخدمه فريق 

 .هذا ينطبق أيًضا على كيفية إنشاء فريق االرتباط الحكومي على مدار السنة السابقة

وقد طرحنا . فعندما شرعنا في هذه الرحلة، كنا نتحدث عن نموذج ارتباط يعتمد على الدوائر 

 .هذا النموذج في االجتماعات السابقة

 

 .بكين :سيدة غير محددة

 

على ما  -تصف الشريحة التالية شريحة جرى تقديمها . وقد تطور األمر منذ ذلك الوقت. بكين :باتريك جونز

وقد تحدثنا عن كيفية تنفيذنا لهذا ووضعه قيد الممارسة . أعتقد كان هذا اجتماع بيونس أيرس

 .فلننتقل للشريحة التالية. وقد فعلنا ذلك بالفعل اآلن. اإللكتروني ICANNع في موق

وبناًء على نظام خرائط، ومن ثم  -اإللكتروني اليوم، يمكنك أن تجد  ICANNوعلى موقع  

يمكنك النقر للوصول إلى المناطق ورؤية أنواع االرتباط التي تحدث بناًء على إما ارتباط فني 

مناقشات حوكمة لإلنترنت أو مناقشات خاصة بالمجتمع المدني أو جلسات أو تدريب أمني أو 

إن ذلك ُيعد بمثابة سحب للمعلومات . ويمكنكم االنتقال إلى هذه الجلسات. إقليمية بشكل أوسع

ومن ثم فإنها تستخدم المعلومات التي يضعها المجتمع، عالوة على . من التقويم المجتمعي

 .قبل الفرق اإلقليمية األحداث التي توضع هناك من

، وهي ICANNونحن نفعل ذلك من خالل منهجية تقوم بزيادة الوعي الخاص بأنشطة  

األنشطة التي تعتمد على إستراتيجيات االرتباط اإلقليمية، سواء أكان ذلك بغرض بناء القدرات 

 .الشريحة التالية. أو دعم المبادرات النابعة من المناطق

 .الشرائح التي يمكن لكل نائب إقليمي من نواب المدير مناقشتها نحن ننتقل إلى -سالي  
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إن ما أقترحه في سبيل عدم إضاعة الوقت، هو أن هذه المجموعة قد استمعت إلى سابًقا عن  :سالي كوسترتون

ونحن اآلن نتجه . إستراتيجية االرتباط الكلية، وهو ما يفسر عدم إضاعة وقت لمناقشتها اليوم

إذا ما كنتم تريدونني أن أتلقى األسئلة الحًقا عن منهجنا الكلي، سواء في . صيلإلى ذكر التفا

 .هذا االجتماع أو خارجه، فال تترددوا في ذلك

 

 نعم، أود ذلك يا بيير، هل تودون أن تتحدثوا عن أفريقيا؟ :باتريك جونز

 

 -بالحديث عن النجاح، حسًنا، لدينا بضعة . شكرا :بيير دانجينو

 

 . هال قمت بتقديم نفسك عند بداية حديثك، ألن الحديث سُيترجم بعد ذلك. عذًرا لمقاطعتك :ليبلوند-يبينأوليفر كر

 

 ثانية؟ :بيير دانجينو

 

 .مرة ثانية، نعم : ليبلوند-أوليفر كريبين

 

 .أعتقد أنني قمت بتقديم نفسي سابًقا :بيير دانجينو

 

ذا كنت تتحدث في القناة اإلسبانية، فإنه الشخص نفسه الذي يتحدث كال، بسبب المترجمين، فإ :ليبلوند-أوليفر كريبين

 .ثانية وثانية وبشكل مختلف، ُعذًرا بيير
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بسرعة، أود أن أخبركم من . نائب الرئيس عن أفريقيا -بيير داندجينو . كال، يبدو األمر جيًدا :بيير دانجينو

نص [ة أن قدراً من المشروع ما كنا نفعله، وخاص -وسأركز على بعٍض من  -خالل بعٍض من 

 .سيجري تنفيذه، وهو نابع بالفعل من إستراتيجية أفريقيا] غير مسموع

يتمثل . الجارية حالًيا] نص غير مسموع[ولدينا بالفعل عدد قليل من المشروعات الرئيسية  

الفني هذا، والذي يسمح لنا بالفعل بمساعدة  DNSSECأحد هذه المشروعات في عرض 

ونحن نعقد عدًدا قليالً من . والمساحة) DNS(بعد توفير نظام أسماء النطاقات  -الدول في 

ويتمثل ذلك تحديًدا في العمل مع . ورش العمل ولكنها تعد بمثابة تدريب عملي على المشاركة

 .ccTLDسجالت 

ونحن نشترك أيًضا فيما تطلقون عليه ورش العمل المحلية، والتي تعد بمثابة ورش عمل  

لغرص محدد بحيث تستهدف مجاالت حقوق الملكية الفكرية واسم النطاق والعالمات ُمخصصة 

التجارية على سبيل المثال، وهو أحد الموضوعات التي نوليها عناية فائقة في مناقشاتنا في 

الذين لم أعرف ) IP(وقد دفعنا هذا مؤخًرا إلى العمل مع محاميي بروتوكول اإلنترنت . أفريقيا

وفي الوقت الحالي، لدينا هذه الشبكة من محاميي بروتوكول . النطاق هذا بالفعل عن اسم

 .أعني، إعداد األساس -اإلنترنت لمناقشة هذه الموضوعات واإلعداد لبعض 

وهي االتحاد األفريقي ألسماء ومشغلي نطاقات  AFTLDإننا شركاء مع  -نحن نعمل أيًضا  

ونحن نريد أن نتحدث عن . في خالل أسبوعين] نص غير مسموع[سيتم هذا . المستوى األعلى

مساندة ] أن تكون[تسييل نظام أسماء النطاقات، ألن إستراتيجية أفريقيا بالفعل كانت تود بالفعل 

 .ألن األمر يتمثل في هذا كله في أفريقيا. ألفريقيا في إطار تحويلها نفسها إلى سوق

" االمتياز"أو ما قد أُطلق عليه ) Fellows(ولدينا أيًضا مشروًعا مثل مشروع برنامج الزمالة  

مع أمناء السجالت العالميين، حيث إن لدينا بالفعل حالًيا مذكرة تفاهم مع عدد قليل من أمناء 

وسيتوجه ستة منهم بنهاية . السجالت العالميين الذين سيوافقون على بضعة امتيازات من أفريقيا

ونحن نعتزم أيًضا استكمال هذا ]. سموعصوت غير م[و  AFNICو Afiliasهذا الشهر إلى 

 .في العام المقبل

ولن أستطرد في ذكر . وبطبيعة الحال، فحن نقوم بالفعل برعاية بعض الفعاليات اإلقليمية 

تفاصيل ذلك، ولكن في الواقع ، وحتى ما قمنا بتحقيقه حتى اآلن، فنحن بالفعل نتأكد من أن 

ICANN نا بالفعل لدينا مهمة االرتباط الخاص بنا في دول تكتسب صيًتا أكبر وذلك نظًرا ألن
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. 54دولة أفريقية على األقل من الدول األفريقية الـ  20إلى  18وقد جرى تغطية من . مختلفة

 .ونحن نشترك مع مختلف األطراف المعنية والحكومة وقطاع األعمال والمجتمع المدني أيًضا

وبعد ذلك، أود أن . At-Largeقة متيزة بالفعل مع وال يفوتني أن أؤكد أنني أعتقد أن لدينا عال 

وفي المقام األول وفي نهاية حديثي،  -وأيًضا . أعرب عن سعادتي لمشاركتي في اجتماعاتكم

أود أن أقول وهذا ما قلته سابًقا حول الوقت الذي كنا نقدم به عمليات إلقاء الضوء من أفريقيا، 

فكيف يمكننا بناء . القة إستراتيجية في داخل أفريقيا نفسهاأعتقد أن ما نتطلع إليه اآلن هو بناء ع

 قدرة اعتماًدا على ما هو ُمتاح بالفعل في أفريقيا؟ 

. فلنقل، على سبيل المثال، أنكم ذهبتم إلى جنوب أفريقيا وكان أمناء السجالت يعملون بشكل جيد

ي أفريقيا وكيف يمكننا كيف يمكننا التأكد من أن تلك األمثلة يجري مشاركتها عبر المجلس ف

لقد استمعت باألمس  ،على سبيل المثال. بناء القدرة؟ ونحن لدينا بالفعل عدد قليل من المبادرات

الذي يتخذ من القاهرة مقًرا له والذي من المؤكد أنه سيخدم كافة أجزاء  DNSعن توقيع مركز 

 .القارة األفريقية على سبيل المثال

. ICANNومثلما نقول، إن هذا مجرد دعم من . التي نقوم بفعلهاوهذه بعض األشياء القليلة  

هذا هو في . ولكننا نريد إنشاء المزيد من الشراكة حول هذا بحيث يمكننا توسعة ما نفعله

 .إذا كانت لديك أية استفسارات، الرجاء سأكون موجوًدا للرد عليها. األساس ما أريد مشاركته

 

 ولكن الجدير بالمالحظة أن. يالً بيير، وسنتلقى األسئلة في النهاية لتوفير بعض الوقتشكرا جز :ليبلوند-أوليفر كريبين

عن منطقة أفريقيا في اللجنة االستشارية العامة  ALACياوفي أتوهون الذي كان أحد أعضاء 

)AFRALO (هل هذا صحيح؟. موجوج مع فريقكم اآلن 

 

وُيعد بوب أحد هؤالء . ثنين من المديرين على أرض الواقعفنحن لدينا بالفعل ا. نعم، بالتأكيد :بيير دانجينو

إنه ينتمي إلى كينيا والمقر يوجد في كينيا لتغطية منطقة شرق وجنوب أفريقيا منذ . المديرين

وبعد ذلك، بالنسبة . ولكن من المؤكد أننا سنتعاقد مع شخص ما من جنوب أفريقيا. ذلك الوقت

، فقد At-Largeفعل ياوفي الخاص بنا، والذي لم ينس أبًدا لغرب ووسط أفريقيا، فنحن لدينا بال

 .أخبرني بذلك، فال داعي للقلق
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هل . المنطقة التالية، هل يمكن االنتقال إلى الشريحة التالية، هي آسيا. شكًرا جزيالً بيير. رائع :ليبلوند-أوليفر كريبين

 سيقدمها كويك؟

 

 .شكًرا. بالتأكيد :يو تشوانج كويك

 

 .نرجو منكم اتخاذ قراركم. هناك لعبة الكراسي الموسيقية :ليبلوند-ريبينأوليفر ك

 

شكًرا جزيالً على منحنا هذه الفرصة لتقديم قدِر من العمل الذي جرى . حسًنا، سوف نفعل ذلك :يو تشوانج كويك

اإلقليمية المختصة بالشأن األسيوي واألسترالي وجزر  At-Largeكانت منظمة . إنجازه سوّيًا

 .شريًكا جيًدا في التحدث حول العديد من القضايا) APRALO(محيط الهادئ ال

ولتأكيد بعض األشياء المشتركة التي قمنا بها، أفكر في منطقة آسيا ومنطقة آسيا والمحيط  

الهادئ، وهما سوًيا مع سيف، فنحن في موقف فريد من نوعه للعمل في أنشطة االرتباط إلى 

محيط الهادئ بحيث يمكننا جلب المزيد من مقدمي الخدمة إلى جانب توسعة منصة آسيا وال

وأعتقد أنني عازم . وقبلنا مباشرة، كان لدينا فريق االلتزام التعاقدي لمناقشة األمور. المنطقة

بشدة ومّيال من خالل الحقيقة التي تشير إلى أننا لدينا حالًيا ضابطي التزام تعاقدي في منطقة 

هذا يمثل جزًءا من رؤية ماجي للتأكد من أصحاب المصلحة المنتمين و. آسيا والمحيط الهادئ

لنا يحصلون على مقدمي خدمات في منطقتهم الزمنية وأنهم قادرون على الحصول على 

إذ ُتعد منطقة آسيا . ولن يمكننا تغطية كافة اللغات. شخص ما يمكنه التحدث باللغة المحلية

 .ولكنها تمثل خطوة باالتجاه الصحيح. يدة التنوعوالمحيط الهادئ، كما تعلمون، منطقة شد

وأردنا أن نتأكد من . كما أردنا التركيز على الحقيقة استجابة للعديد من التعليقات التي تلقيناها 

وتعد الرسائل اإلخبارية أحد . أن المعلومات كانت متاحة لمختلف أصحاب المصلحة في المنطقة

 . يةاألشياء التي كانت لدينا منذ البدا

وهناك شيء آخر قمنا بإضافته وهو تقويم ندوات اإلنترنت بحيث يتمكن األشخاص في منطقتنا 

الزمنية من االستمتاع بندوة اإلنترنت في منطقتهم الزمنية حيث يكون لديهم أشخاص يمكنهم 

وقد أردنا أن . التحدث معهم على الهواء حول موضوعات وقضايا في منطقتهم الزمنية نفسها
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أن يكون هناك قدر من القدرة على التنبؤ في الجدول، بحيث يكون دائًما يوم الثالثاء نضمن 

ودائًما في الوقت نفسه، سيسمح هذا لألشخاص من الهند وجنوب آسيا . الثاني كل شهرين

 .بالمشاركة، إضافة ألشخاص يمتدون إلى جزر الباسيفيك للمشاركة في منطقتهم الزمنية

الجديدة، نظًرا ألن العديد منهم ليسوا  gTLDبالنسبة لمقدمي طلبات  -وكان أول ما فعلناه  

إذن، ماذا بعد ذلك؟ . وبعد نجاح الطلبات، وجدوا أنها قد تحولت إلى سجالت. سجالت تقليدية

 .إًذا، هناك جلسة لمساعدة الناس في التفكير بذلك في المنطقة

مكن من تعريف أمناء السجالت بماهية والشيء التالي سيكون خاص بااللتزام التعاقدي حتى نت 

وسوف يقدم . إننا دائًما منفتحون على األفكار التي يجب أن يتضمنها المنتدى. هذه األمور

المكتب المركزي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ منتدى مرة واحدة كل شهرين في نفس التوقيت 

ة، والمجتمعات التي تمثلونها واسمحوا لنا أن نعرف ما تسمعونه من مجتمعاتكم الخاص. بالضبط

 .سنحاول أن نطرح في المنتدى ما يوافق احتياجاتكم. وما تحتاجونه

في المنطقة، ونبحث دائًما عن أصدقاء جدد  ICANNأيًضا، نحن نعمل على زيادة ظهور  

وقد كان لدينا معرض في سنغافورة وهو كوميونيك آسيا . لنشاركهم القيام باألمور

"CommunicAsia ." وقد كنا في غاية السعادة بأنه يمكننا العمل معDot - Asia  وكذلك

في معرض واحد حتى نتواصل مع أفراد آخرين غير أولئك الذين نراهم وكذلك  APNICمع 

إنني أعني أنه عندما تتحدث عن صناعة  -حتى نتواصل مع أفراد آخرين في هذه الصناعة 

وفي بعض . حدث عن صناعة كبيرة وواسعة للغايةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فإننا نت

األحيان، أتساءل إذا كنا نجلب ما يكفي من األطراف في هذه الصناعة من الذين ينبغي أن 

إذا نظرتم إلى . يكونوا مهتمين باألحداث ولكنهم ال يفهموننا أو يعرفوننا جيًدا بما فيه الكفاية

. نحاول جلب المزيد من األفراد في الدوائر أيًضاالرسم البياني بدوائره الثالث، ستجدون أننا 

 .وهذا مثال على ذلك

الشيء الرابع أو تلك النقطة التي تتحدث عن الشراكات التعاونية هي الشيء الذي أجد نفسي  

وقد حققنا نجاًحا جيًدا إلى حد ما في العمل مع شركاء وأصدقاء مختلفين في . متحمًسا جًدا بشأنه

يكون لديهم خبرة أو الذين قد يكون لديهم شبكات أكبر بكثير وأوسع نطاًقا من  المنطقة والذين قد

وإنه لشيء رائع أن نعمل مًعا وأن نستفيد من نقاط قوة بعضنا البعض حتى يتسنى لنا . شبكاتنا

 .تحقيق أهدافنا بشكل جماعي
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حيط الهادئ اإلقليمية في آسيا وأستراليا وجزر الم At-Largeغًدا، سوف نتحدث مع منظمة  

)APRALO (إنني أرى الناس يومئون . بشأن ما إذا كان هناك شيء يمكن أن نفعله مًعا

إننا . برؤوسهم وأنني حًقا لممتًنا جًدا بكم هذا الحماس الذي تشعرون به إزاء هذا الموضوع

 نحاول حًقا أن نفهم ما إذا كان هناك طريقة مؤسسية ما يمكننا من خاللها االتفاق على بنود

-Atويمكن للموظفين ومنظمة . معينة ذات أولوية للسنة المقبلة أم أنه ليس باإلمكان ذلك

Large  اإلقليمية في آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ)APRALO ( العمل مًعا لتحقيق

 .وسنرى إلى أين نذهب. إنه استكشاف. ذلك

 NextGen@ICANNن هي أ -مرة أخرى  -النقطة األخيرة التي أود أن أتحدث عنها  

وينبغي أن تكونوا فخورين للغاية يا . هنا، أيًضا NetMissionوكذلك نحن لدينا أشخاص من 

أما اآلن، فإنها القمصان الزرقاء . فقد غلب على االجتماع األخير القمصان الخضراء. رفاق

 إن هذا هو مشروع ريادي انطلق من المنطقة؛ انطلق من أحد أصحاب. التي تطوف حولنا

، واآلن أصبح هذا المشروع الريادي الناجح مبادرة عالمية ALACالمصالح في المنطقة في 

الذين يجلبون حًقا دماًء جديدًة من أولئك المهتمين باألفكار التي ] نورا[بفضل دعم فريق سالي و

ولكن قد يشعرون بالرهبة لمجرد الدخول في الدورة  ICANNيتم طرحها في اجتماعات 

جميع المختصرات واألشياء المختلفة التي تلقى عليهم وذلك لوضعهم حًقا في  والحصول على

 .ونأمل أن يتمكنوا من العودة إلى مجتمعاتهم، لتبادل األخبار. مكان مرحب جًدا

وإن ما أثار الحماس الشديد لديَّ أنه بعد اجتماع سنغافورة وبعد ما تلقينا الدفعة األولى من  

، رأيت هؤالء المشاركين يظهرون مرة أخرى ويتحدثون NextGen@ICANNالمشاركين في 

 .عن قضايا إدارة اإلنترنت وكان ذلك عندما ذهبت للمشاركة في أحداث مختلفة داخل المنطقة

الخاص بجمعية  Internet Hall of Fameمرة أخرى في حدث . وفي هونج كونج، رأيتهم

إنني سعيد . imbXًضا في سنغافورة في وأي. االنترنت، حيث شاركوا في العديد من المحادثات

في االجتماع األخير يهتمون  ICANNالذين أتوا إلى  NextGenجًدا بأن أرى أن مشاركي 

 .لقد تحدثت كثيًرا، لذلك أود أن أترك المجال إلى زمالئي. بنشاط بالقضايا التي يتم مناقشتها هنا
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عندما بدأت العمل للمرة األولى مع . أن أرى هذا العملإنه لمن الجيد حًقا . شكًرا لك، كويك :سالي كوسترتون

ALAC من الحافة ] غير مسموع[هل تتذكر، أوليفر؟ عندما وجهتني، قلت  -، تحدثنا من الحافة

وهذا هو خير مثال على هذه . إنني أتقاتل مع رودريجو على الميكروفون. إلى المنتصف

 .NextGen وهذا هو بالضبط مشروع. االستراتيجية في العمل

 

هل هو غًدا أم؟ في وقت  -أعتقد أننا سنرى هؤالء األشخاص في وقت الحق في المستقبل  :ليبلوند-أوليفر كريبين

 ].غير مسموع... [نحن  -الحق من األسبوع، نحن قادمون كي 

 

 ].غير مسموع[هذه الليلة  Fayreبالطبع في حدث  :هايدي أولريتش

 

نحن في طريقنا لرؤيتهم هذه الليلة، إنها فقط بضع ساعات من . ، آه، حسًناFayreفي حدث  :ليبلوند-أوليفر كريبين

 .حسًنا، حان دوركم. القمصان الزرقاء. اآلن

 

أرغب في تسليط الضوء على اثنين من المشروعات التي نقوم بها وتتضمنها ] غير مسموع[ :رودريجو دي ال باررا

سلط الضوء على هذين المشروعين بالتحديد هو والسبب في أنني أريد أن أ. استراتيجية عملنا

في مجتمع  LACRALOأنه في هذين المشروعين، لدينا مشاركة قوية من الرفاق في 

At-Large .إنهم حًقا سيحدثون فارًقا فيما يتعلق بهذا األمر. 

] هو[، وLACأطلقنا عليه منطقة  -ذلك الموجود في أقصى النهاية  -وقد أطلقنا على أحدهما  

ويأتي هذا استجابة ألحد . ICANNريكي التيني، منطقة البحر الكاريبي في اجتماعات أم

بحيث  ICANNهدفها وجود مكان مناسب خالل اجتماعات  -مشروعات االستراتيجية التي 

 . مناسًبا ألصحاب المصلحة اإلقليميين ICANNيكون جدول أعمال 

متلئة تماًما حيث تواجد ما يقرب من في الواقع، باألمس، في هذه الغرفة، كانت الغرفة م

ولم يكن لدينا ما يكفي من . شخص من الداخل والخارج؛ جاءوا جميعهم إلى هذا االجتماع 100

صدقوني، . ولم يكن األمر يتعلق بالتخطيط السيئ فقط. الوقت إلنهاء جدول األعمال الخاص بنا
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شاركة في هذه الموضوعات كان األمر يتعلق باالهتمام الكبير من الجميع بمحاولة الم

وفي هذه المناسبة، قمنا باختيار موضوع ذي صلة باتفاقيات التجارة الحرة ]. األساسية[

ملتقى إدارة اإلنترنت اإلقليمي ] غير مسموع... [الخبرات المشتركة ]. غير مسموع[واإلنترنت 

وقد . المشروعاتوهذا هو أحد . على صعيد منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الالتينية أيًضا

 .حدث ويحدث اآلن للمرة الثالثة على التوالي

المشروع اآلخر الذي أردت أن أشارككم إياه هو مشروع تقوم بقيادته فاطمة وديف وهو خطة  

فلدينا مدير . إن خطة االتصاالت الخاصة بنا تحقق تقدًما هائًال . االتصاالت الخاصة بنا

ولدينا اآلن ما يمكن أن . اعد هذه المجموعة المجتمعيةكانت تس. اتصاالت مقيم في مونتيفيديو

وهو . أعني، أنه على وشك االنطالق بالفعل -موقع مسودة جاهز تماًما  -نطلق عليه مسودة 

ولكنه مكان يمكنك فيه . موقع أصيل يتماشى مع استراتيجيتنا الرقمية على الصعيد العالمي

اعلية ألصحاب المصلحة اإلقليمية والتي سيتم مشاهدة كافة المبادرات اإلقليمية وخريطة تف

 .عرضها في ذلك الموقع

وإضافة إلى ذلك، هذه النشرة التي ننشرها كل شهرين والتي ُتظهر كل األنشطة التي ننخرط  

وأيًضا، نوفر معلومات عن ماهية القضايا الرئيسية التي تحدث في . فيها على الصعيد اإلقليمي

ICANN أعتقد أن هذه هي أبرز النقاط التي . سأتوقف عند هذا الحد. على الصعيد العالمي

 .شكًرا جزيًال . أردت تسليط الضوء عليها وألجل الوقت

 

. السيد باهر هنا. وهي خاصة بالشرق األوسط. فلننتقل إلى الشريحة التالية. أشكرك رودريجو :ليبلوند-أوليفر كريبين

 .باهر عصمت، إنه دورك

 

لقد بدأنا تنفيذ استراتيجية الشرق األوسط منذ . باهر عصمت، الشرق األوسط. نعم. يفرشكًرا أول :باهر عصمت

ولقد كان لدينا جلسة هنا باألمس في . ICANN Durbanعام واحد، فور انتهاء اجتماع 

 .لندن، لبيان ما قد حققناه

تم إضافتهما إلى  واليوم، يمكننا القول أن لدينا اثنين من الفعاليات اإلقليمية. بعض أهم النقاط 

أحدها هو منتدى . وأسماء النطاقات ICANNأجندة الفعاليات بالشرق األوسط، يتعلقان بـ 

DNS وتعقد هذه الفعاليات هذا العام في . واآلخر هو مدرسة إدارة االنترنت. بالشرق األوسط
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بهما اللذان  كال الحدثين لديهما منفذي البرامج الخاص. إمارة دبي ودولة الكويت، على التوالي

وتعتبر هذه الفعاليات، في رأيي الخاص، . يضعان خطة الحدث وكذلك أجندة االجتماعات

 .حدثين مهمين تم إضافتهما إلى قائمة األحداث في الشرق األوسط

وهناك نقطة ثالثة وهي العمل الخاص بفرقتي العمل اإلقليميتين المهمتين تم إنشائهما من خالل  

وهي فرقة العمل التي تنظر . IDNsإحداهما على النص باللغة العربية  تعمل. عضوية المجتمع

وتقوم حالًيا . IDNفقد وضعوا أول لوحة إلنشاء رموز تعريف لبدائل . IDNفي إصدار بدائل 

 .، بما في ذلك القبول العالميIDNبفحص مزيد من المسائل المتعلقة بـ 

على تخطيط أنشطة بناء  ICANNساعد تهتم فرقة العمل األخرى ببناء السعة، وهو ما ي 

ويرجع السبب وراء ذلك هو أن بناء الطاقات هو أحد المسارات . الطاقات ألجل الشرق األوسط

وقد اعتقدت مجموعة بناء االستراتيجية إن . أو الركائز الرئيسية الستراتيجية الشرق األوسط

لحقيقة، فقد ساعد هذا الفريق وفي ا. هناك حاجة إلى أن يكون لدينا فريق عمل بناء الطاقات

 .بتنظيم فعاليات مدرسة إدارة االنترنت فيما يتعلق بالبرنامج ومحتوى الفعاليات نفسها

لقد قمت بتغطية فرق العمل والفعاليات الخاصة . هناك أمر آخر، أعتقد أنني على وشك االنتهاء 

. مع المساهمين في اإلقليم الشراكات الرئيسية. بشكل سريع، والتي لم تظهر على الشاشة –بها 

لقد قمنا باألمس باإلعالن عن توقيع عقدين، أحدهما مع جهاز تنظيم االتصاالت في مصر 

يهدف هذا المركز الذي سيخدم كال من أفريقيا . إلنشاء مركز ريادة األعمال لنظام اسم النطاق

ن األمور التقنية أو والشرق األوسط إلى بناء طاقات في قطاع اسم النطاق، سواء كنا نتحدث ع

 .القضايا المتعلقة بالسياسة أو المسائل الخاصة باألعمال التجارية

تم توقيع العقد اآلخر مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر لالشتراك مع  

المجتمع في قطر والمنطقة العربية وخاصة حول تعزيز نموذج المساهمين المتعددين في إدارة 

ونظًرا لذكرنا توا منتدى المساهمين المتعددين، . على المستوى المحلي واإلقليمياالنترنت 

يمكنني أن أوضح لكم أيًضا آخر إعالن عن المركز اللبناني لإلنترنت، هو أول منتدى وطني 

وهذا كل شيء . وقد تم اإلعالن عن ذلك منذ أسبوعين. للمساهمين المتعددين في الشرق األوسط

 .شكًرا لكم على وقتكم. في الشرق األوسط

 

 سالي؟. أشكرك باهر، عمل جيد جًدا في الواقع :ليبلوند-أوليفر كريبين
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ما أنوي اقتراحه، توفيًرا . هذا الميكروفون سبب لي ألًما في رأسي. أعتذر. عذًرا أوليفيير :سالي كوسترتون

ل سيف عن للوقت، هو أن نتطرق اآلن إلى األسئلة وذا كان هناك بعض الوقت، سوف نسأ

ولكنني . أوقيانوس وجان جاك عن أوروبا وميخائيل عن روسيا وأوروبا الوسطى والشرقية

نحن نستطيع بالتأكيد أن نحرص على أن . السادة، آسف. أعتقد أن هذا هو نقطة فاصلة منطقية

 وحتى هذا الوقت، سيكون لديهم المزيد الطالعنا. يأخذوا دورهم في الجلسة في االجتماع القادم

ولكنني أدرك أننا لدينا سؤال ملح . وقد يكون ذلك في الحقيقة طريقة جيدة لتنظيم الوقت. عليه

إذا كنت ترى أن ذلك يسير على ما يرام أوليفر، فهل . علينا إجابته، وهناك مزيد من األسئلة

يمكننا إعطاء الميكرفون إلى طارق لإلجابة على السؤال الذي تم طرحه حول النماذج التي 

 تخدمها للمشاركة؟نس

 

يسرني أن أذكر هذا السؤال بإيجاز، ألنه يعكس . أشكرك أوليفر لدعوتي. شكًرا لك، سالي. أجل :طارق كامل

 .ذاته] IGE[أمور أخرى ذات صلة باالستراتيجية العامة لمنتدى إدارة االنترنت 

، بحيث IGO لقد بدأنا استراتيجية التواصل والتشارك على المستوى الحكومي وعلى مستوى 

" ال ال، ال،"وكان بات واضًحا لنا أننا ال يمكننا االستمرار بقول . تكون منفتحة وشاملة

لقد كان واضًحا في . وهي الطريقة الوحيدة التي نتبعها UNواجتماعات  ITUالجتماعات 

WCIT وwWTPF . لذلك، كان يتمنى فادي أن يتوصلICANN –  مع اآلخرين ومع

ISTARs – بناء خطة مشاركة أصحاب المصالح المتعددين التي تشمل القطاع  إلى عملية

 .الخاص الحكومي وكذا المجتمع المدني

لقد انعكس ذلك بوضوح في الهيئات عالية المستوى وكذلك توصيات الهيئة عالية المستوى، وكذا  

لبرازيل دولة ولقد وجدنا بالتأكيد في ا. الهيئات االستراتيجية األخرى، التي شارك فيها المجتمع

جيدة لتتماشى ولتعمل بتوفير هذه القيادة لنا، ألننا في حال أننا بدأنا ذلك مع الواليات المتحدة أو 

 .المملكة المتحدة أو أيا كان، فليس هناك حاجة أن أقول لكم ماذا كانت ستكون االستجابة

سها أن البرازيل على لقيد بات واضحا إلى أعلى المستويات، عندما بدأ فادي االشتراك مع رئي 

إلى ) غير مسموع(فهم أصحاب مصلحة متعددين . استعداد للقيادة حيث إنها دولة ديمقراطية

وكذلك من الناحية السياسة، . فهم بالتأكيد لديهم انتشار متميز على اإلنترنت. أبعد الحدود

 .لمساعدتنا في ذلك) غير مسموع(وكذلك  G77يحتلون مركزا جيدا داخل مجموعة 
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وعلى الرغم من أننا لدينا وقت قصير جدا . إن هذا التحالف معهم كان بالتأكيد أمًرا إيجابًيا 

، )غير مسموع(، ولكن بسبب هذا التحالف وجميع األطراف الذين )NETmundial(إلعداد 

أعتقد أننا حققنا النجاح الذي شاهدناه، والمشاركة التي شاهدناها والنموذج الذي رأيناه حيث 

تصطف الحكومات للتحدث ويصطف القطاع الخاص للتحدث ويصطف المجتمع المدني كانت 

 .للتحدث وبالتأكيد أطراف آخرين من المجتمع

بيس فقط مناقشة دائرة بين القطبين التي دائما ما . ماذا يعني ذلك؟ هذا يعكس وجود طريق ثالث 

اك شيء ما يجري إما نموذج متعدد األطراف أو أقصى حد لآلخر أن هن –تكون حاضرة 

لقد شاهدنا مشاركة من . ال، هناك نقطة يمكننا التقابل فيها. تقديمها من جانب بعض األصدقاء

بعض الدول لم تكن بالضرورة سعيدة وأظهرت بعض التحفظات، ولكن . جانب دول مختلفة

فقد  وباألمس، كنا سعداء جدا خالل االجتماع الحكومي رفيع المستوى،. كان واضحا أنهم أقلية

نتطلع إلى تفعيل . ، وللمبادئ وكذلك للنظام البيئيNETmundialشاهدنا دعًما كبيًرا لنتائج 

NETmundial )نتيجة.( 

وعلى وجه . ما هو موقف ذلك من المنتديات األخرى؟ أعتقد أن ذلك كان جزًءا من السؤال 

منصة  IGFن إ. IGFهذا ليس موجوًدا ليحل محل . IGFالتحديد، منتدى إدارة االنترنت 

كنا على هذا النحو نقدم الدعم بشكل واضح على المستوى  ICANNناجحة جدا حيث إننا 

مادًيا وكذلك المشاركة  IGFوستستمر في دعم  ICANNوتستمر . العالمي واإلقليمي والوطني

 .في الجلسة

، ما لست في حاجة إلى الحديث عن التفاصيل. وفي هذا العام في إسطنبول مثال عظيم أيًضا 

على هذا النحو في ) غير مسموع( IGFبعمله العام السابق للحفاظ على  ICANNالذي قامت 

كمنصة مناقشة كبيرة  IGFولكننا رأينا أن . IGFولم يكن ذلك هو القصد، استبدال . آخر لحظة

ولكن بسبب أنها تحت مظلة . على المستوى الوطني والعالمي واإلقليمي ألمور على هذا النحو

نعلم إنه كان هناك لجنة . المتحدة، ال يمكننا اتخاذ أكثر من ذلك، اتخاذ إجراءات بسهولة األمم

ولكن لألسف، لم نر حتى هذه اللحظة تحسينات . IGFتحسين من أجل إضفاء تحسينات على 

 .في هذا االتجاه

ولكننا نرغب أيًضا أن نعكس للحكومات ولباقي . لتكون هي منصة مناقشتنا IGFستستمر  

، اجتمعت فيها حكومات على أعلى مستوى، بدعم NETmundialلعالم أن هناك منصة مثل ا

هل هذا يجيب على . من الرؤساء ورؤساء الوزارات، أننا يمكننا المشاركة على هذا النحو

 السؤال السيد أوليفر؟
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وهو . بصراحة شديدة. رقأشكرك كثيرا طا. أعتقد أن ذلك كان أكثر من إجابة على السؤال :ليبلوند-أوليفر كريبين

أعتقد أنني سوف يكون علي االستماع إلى التسجيل بعد ذلك الستيعاب كافة . مباشر تماًما

 المعلومات لديك

 

يسرني حتى بعد ذلك وخالل مناقشا تناالتي نقوم به أو أًيا كان، بسبب، أعني، أن القضية ال  :طارق كامل

 .دة، إنما هي قضية مستمرةإنها ليست قضية تثار لمرة واح. تزال مستمرة

 

وبعد . أعني جارث برون –أول شخص في القائمة هي ساندرا . واآلن لدينا قائمة انتظار. شكرا :ليبلوند-أوليفر كريبين

أعتقد أنه سيكون علينا أن . ذلك سيكون معنا فيليب جونسون، ديف آناند تيلوكسينغ وساني ليو

 .جارث، إنه دورك. سوف نستنفذ الوقت بالكامل. لوقتنقطع قائمة االنتظار عندئذ، بسبب نفاذ ا

 

سالي، سوف أقول أن الموظفين لديك غير . NARALOأنا جارث برون رئيس منظمة . شكرا :جارث برون

هذا . ال يوجد نواب رئيس للتواصل مع المكفوفين أو الصم أو متحدى اإلعاقة. مكتملين بعد

لقد أصبت حقيقة باإلحباط في هذا . جتماعاتشيء قد قمنا بطرحه مرة تلو األخرى في اال

لقد قمنا بطلب ما إذا كنا . االجتماع بشكل خاص، بسبب أننا قمنا بطرح العديد من األسئلة

نستطيع الحصول على مزيد من النسخ من االجتماعات للمكفوفين والصم، ولقد تم إخبارنا أن 

يندرجون  ICANNالموظفين في قمنا بالسؤال عن سبب عدم وجود مزيد من . ذلك مكلف جدا

 ". حسنا، إنها مشكلة تخص الموارد البشرية"ولقد تم إجابتنا . ضمن هذه الفئة

لقد قمنا بالسؤال عن حقيقة أن يكون لدينا اختبار لمستخدمي االنترنت المكفوفين للواجهات 

". اريةال، سوف نقوم بتوظيف شركة استش"لقد تم إخبارنا . والمساعدة في تطوير الواجهات

أعني، هل يمكننا أن . ICANNنحن ال نرغب في وجود شركة استشارية بين المستخدمين و

 شيئا بشأن هذه المسائل؟ -نعمل نوعا من
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لست . هل كريس مونديني هنا؟ ال أعتقد أنه هنا –للوصول إلى هذه النقطة . شكراً لك جارث :سالي كوسترتون

لمناقشة هذا األمر بعد انتهاء  -أنت وأنا وكريس  –سوف أسأل جارث أننا . متأكدا من السبب

 .لهذا السبب أنا على وشك أن أقول. االجتماع

 

. لندع األجزاء المعطلة تحل نفسها على المائدة. إذا ظل هذا األمر كذلك، يمكنني أن أتوقع :تشيريل النغدون أور

. كان المناسبلدينا فريق عمل مخصص وأعتقد أن هذا هو الم. أعترض بكل صدق على ذلك

بخوض حربة  –وأود أن أضم كلمة أنا إلى كلمة نحن  –كما أعتقد، جارث، أنه بينما نقوم 

شرسة كي ال يكون هناك حواجز للدخول، ال أعتقد أن اإلجراء اإليجابي يتطلب العمل اإللزامي 

 . من كل نوع ومن كل رتبة منا جميعا

الوصول إلى الحمض النووي لكل شيء تقوم  دعونا نعمل معا لجعل. دعونا نأخذ ذلك بعقالنية

أنِت . آسف، سالي، ولكنك ال تحتاجين إلى التعامل مع أحد مننا. به هذه المنظمة أمر سهل

 .تحتاجين إلى التعامل مع مجموعة صغيرة

 

تماع كنت متوقًعا بمهارة كبيرة ما كنت سأقول، إما في االجتماع األخير أو االج. شكراً تشيريل :سالي كوسترتون

لقد بدأ . وهو حاضر معنا اآلن. الذي سبقه، لقد تطوع كريس مونديني للعمل مع المجموعة

هل . العمل مع شيريل ومع المجموعة المخصصة لإلعاقة. لقد أبليت حسنا كريس –بالعمل 

يمكنك أن تطلعنا على آخر التطورات؟ آسفة لعودتك في اللحظة التي كنت تدخل فيها إلى 

. إنها تعمل، فهو يعرف ما يفعل. يريل نقطة جيدة بشأن وجود هذه المجموعةأوضح ش. الغرفة

 .ولكن سيكون أمرا جيد أن تطلعنا على آخر التطورات

 

اسمعوا، يسرني أنني هنا وأن يكون لدي . يبدو أنني أخطو حًقا في أكثر اللحظات المناسبة. مرحباً  :كريستوفر مونديني

د أن أقول لو أنني كنت سأطلعكم على آخر التطورات، بصراحة أو. الفرصة للتحدث عن ذلك

فسوف أعطي الميكرفون إلى شيريل، حيث إنني أعتقد أن ما قمنا بعمله هو قدرتنا على تشكيل 

لقد تحدثنا مًعا في هذا األمر وقد شعرنا بخيبة أمل قليلة لعدم قدرتنا على االجتماع . مجموعة

 .ICANNجلسة مستمرة في  267أعلم أن هناك ولكنني . للتحدث مرة أخرى عن هذا األمر
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اليوم باكًرا وذكر جارث بعض المسائل التي نتجت فيما يتعلق بهذه  NARALOلقد كنت مع  

 –ولكن من خالل ما . المسألة على وجه الخصوص ولم يتسنى لي المتابعة معه في هذا الصدد

ا قائد لمجموعة العمل ولدينا للحد الذي نظمنا فيه أنفسنا، وأصبح لدينا مجموعة عمل ولدين

أشخاص يتعاملون مع المسائل المختلفة باإلضافة إلى تمتعنا بالخبرة على مائدة المفاوضات، 

الجميع يسعى إلى التواصل مًعا حتى بصورة غير رسمية هنا، أثناء وجودنا هنا، الموجودين منا 

 .ماع حقيقي، سيستمر هذا العملهنا في لندن، سواء كانت محادثة عبر البريد اإللكتروني أو اجت

وأعتقد فيما يتعلق بالميثاق والعمل على نقاط التركيز . أعتقد أنه ال زال أمامنا الكثير إلنجازه 

وهكذا دواليك، أنه هناك المزيد من التركيز التام على نقطة شيريل األخيرة التي سمعتها أثناء 

أدواتها لتتيح االستفادة للمجتمعات نفسها و ICANNقدومي إلى هنا سواء كانت متعلقة بـ 

والمشاركين من جميع مناحي الحياة وجميع الخلفيات أو أيًضا فيما يتعلق بالعمل الرئيسي لـ 

ICANN فيما يتعلق بانتشارها على اإلنترنت دعًما إلنترنت قابل لالستخدام المتوازن ،

هذه هي الموضوعات . لالمتبادل ودعًما لنظام تسمية وتوجيه يساعد األشخاص على الوصو

المتوقفة اآلن، على الرغم من اعتقادي أننا لن نستطيع اتخاذ إجراء بشأنها اآلن، فإنه ُيسعدني 

 .أن أساعد في إحداث تغيير وتقدم ومتابعة العمل مع مجموعة العمل إلحراز تقدم أفضل

 

. يتبقى لدينا الكثير من الوقت برجاء اإليجاز فيليب، لم. التالي هو فيليب جونسون. شكراً كريس :ليبلوند-أوليفر كريبين

 .تفضل اآلن فيليب. والزال أمامنا ثالثة أشخاص لديهم بعض األسئلة

 

مجموعات في غاية األهمية في جميع الدول حيث إنها  At Largeُتعد مجموعة . حسًنا. حسناً  فيليب جونسون

مثال على ذلك، في . ل العالميةتساعد في تسهيل أفضل المحفزات المحلية وتسهيل مهمة الوصو

واحد من مديري أفريقيا أخبرني  –ديسمبر من العام الماضي، في خالل مدة قصيرة، العالمي 

في خالل وقت قصير، تمكنا من حشد " ICANNأنا ذاهب إلى ليبريا للعمل لترويج لـ "ما يلي 

لوزراء وحينما حقق المزيد من أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والسلطة التنظيمية وا

 .ياوفي ذلك على أرض الواقع كان سعيًدا للغاية لتمكنه من عقد اجتماع ناجح
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على أرض الواقع لجعلها أكثر فاعلية في اإلجابة  ALSما هي الخطط واألفكار لتعزيز قدرة  

في  لقد كنت هنا. " ALSعلى أسئلة المتابعة العديدة؟ ألنه كلما غادر الفريق تأتي األسئلة إلى 

هل ستعود  ”لقد أمددتنا بالكثير من المعلومات، ماذا تفعل؟. المرة السابقة وقلت إنك ستساعدنا

 . علينا أن نجيب عليهم". ال"إلى هنا مرة أخرى؟ ولقد أجبت قائًال 

 .؟ شكراAt-Largeما هي القدرة أو ماذا تفعل ما هي الخطط التي لديكم لبناء قدرة هياكل 

 

ا، إنه سؤال يحتاج إلى إجابة طويلة ولألسف ليس أمامنا وقٍت كاٍف ولكن دعني أقول أمًرا حسنً  :سالي كوسترتون

وسوف يصبح هذا، . واحًدا فقط، أشار باتريك إلي منشئ البيئة على شبكة اإلنترنت اإلقليمية

على مدى من الستة إلى التسعة أشهر القادمة، جزًءا كبيًرا إلى حد ما، بالتأكيد، من وقتي ومن 

 .الموارد التي نكرسها

يجب أن تكون اإلجابة أن أي شخص لديه سؤال عن المتابعة عليه أن يعرف إلى أن يذهب  

وُيعد هذا هو . ولديه مصرف مصدر كامل عن طريق المنطقة ومجموعة أصحاب المصلحة

 صفحة، ومن 60,000إنها مهمتنا، حيث يمتلك الموقع الحالي . ولكننا لم نصل إليه بعد. الهدف

 . ولكن هذا اآلن أمام طابور العمل القادم. ثم ُيعد النطاق كبيًرا

مهمة للغاية لكل واحد من نواب الرؤساء اإلقليميين في أثناء بناء  At-Largeُتعد لجنة 

وأتمنى أن نزيل الضغط من عليك بحيث ُنرسل األشخاص الذين . مجاالت الشبكة اإلقليمية هذه

ويعد هذا هو . الصحيحة الناطقة بها والمنطقة الزمنية الصحيحة يحملون نفس اللغة إلى األماكن

 .هدفنا في األصل

 

تدوين مالحظة بذلك كبند عمل  At-largeطلبت من فريق عمل . شكًرا جزيًال لِك يا سالي :ليبلوند-أوليفر كريبين

سؤال رجاًء . ديف آناند تيلوكسينغ التالي هو. حتى ال ننساه ونحفظه حتى االجتماع المقبل

 .قصير، قصير جًدا من فضلك
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لقد كنت أتساءل فقط، بمتابعة جميع استراتيجيات المشاركة اإلقليمية المختلفة التي ُتعد . شكًرا :ديف أناند تيلوكسينغ

هل تقارن بالفعل مجموعة مشاركة صاحب المصلحة استراتيجيات . جميعها مفيدة للغاية ورائعة

عها؟ هل تجمعهم مًعا وتقارن إذا ما كان هل هناك أي نوع كيف أض –المشاركة الفعلية وربما 

هل تقوموا جميًعا بإجراء هذا النوع . من التآزر الذي يمكن اكتشافه في هذا النوع من األمور

 من التقييم؟

 

وكل واحد من هؤالء . نحن نجتمع كل أسبوع. كثيًرا ما نقوم بذلك. نعم. سؤال جيد جًدا. شكًرا :سالي كوسترتون

شخاص الجالسين معي لديه خططه الخاص ولكنه أيًضا يراعي ويأخذ بعين االعتبار خطط األ

أعتقد أن هذه تبدو . وفي الواقع، في الفريق، في فريق العمل أقصد لدينا ُمخطط موحد. اآلخرين

وأود أن أؤكد عليك أنه . على األرجح معلومات كثيرة جًدا ولكنك على أي حال سألت السؤال

 .ضوح عالية بين المناطق المختلفةيوجد درجة و

اآلن، تشحذ برامج المشاركة اإلقليمية والمجموعات المجتمعية الطاقة لتحقيق تقدم ملحوظ،  

نستطيع أيًضا أن نقارن ونساعد أعضاء المجتمع في إجراء المحادثات مع بعضهم البعض 

مثل  –حدة ونستطيع والمساعدة في بناء القدرة، حيث حققنا برنامًجا ناجًحا في منطقة وا

وهذا مثال جيد للغاية، حيث يمكننا أخذ شيء في . الندوات عبر اإلنترنت على سبيل المثال

 . صندوق وإخراجه واستخدامه لمنطقة أخرى

يمكننا فعل المزيد . هناك دائًما المزيد مما يمكننا فعله ولكن هذه مجموعة متصلة إلى حد ما

أمًرا ليس باليسير حيث إن النطاق كبير جًدا ولكن كمجموعة مجتمعية وهو ما أعرف إنه 

 .وُيعد هذا أولوية مهمة للغاية. االنضمام إلى فريق هايدي للتأكد من إننا نفعل ذلك بأقصى ما يمكن

 

ال تطلب مني . نعم هل لنا بتحويل هذا الكالم إلى بند عمل من فضلكم. شكًرا جزيًال لِك يا سالي :ليبلوند-أوليفر كريبين

االنتقال إلى التالي، لدينا . رجاءً . بند العمل بالضبط كما أود تسجيله ألنك تعلم كيف تسجله قول

 ساني ليو؟. دعني أرى، نعم آخر شخص –
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ولقد شاركت أيًضا في . Netmissionمعكم ساني من . كيف حالكم جميًعا. مرحبا بكم جميعاً  :ساني ليو

NextGen@ICANN الي، أود حًقا أن أتوجه بالشكر قبل أن أطرح سؤ. في سنغافورة

 .بالتأكيد لم يكن األمر سهًال ابًدا. للفريق على جهدهم الرائع والملحوظ

سؤالي هو، في الواقع، أرغب في معرفة ما إذا كان هناك أي أولوية في إشراك األشخاص  

ص وهل يستند ذلك على مهنة الشخ. المجتمع من المنظمة في المنطقة المناسبين أو مجموعة

 .أو إن المجموعة تركز فقط على الصناعة؟ هذا أول سؤال) المحوري(

لقد سمعت من الجانب األفريقي أنه هناك برنامج تدريب . السؤال الثاني سؤال بسيط للغاية 

ولكني أود أن أعرف إذا كان هناك أي التزام . داخلي وهو عبارة عن إشراك المزيد من الشباب

وذلك من شأنه  –ولكن أيًضا ] غير مسموع[ليسوا فقط في الكلية  تعاقدي للمتدربين؟ حيث إنهم

 .أيًضا أن يكون قادًرا على إشراك عملهم في المناقشة الكاملة لقضايا إدارة اإلنترنت

 

ولكنه  –إًذا أنت لديك . وسأدع بيير يجيب على السؤال الثاني. سأجيب على السؤال األول :سالي كوسترتون

وتوفيًرا للوقت . سأخبرك بما سأقترحه، في الواقع –برك بالتأكيد سوف أخ. حسًنا. اختفى

وستجده . وسأطلب من بيير اإلجابة على سؤالك مباشرةً . سأجيب على سؤالك األول في الجولة

في التسجيل، اتفقنا؟ هل تجد هذا الحل مرضًيا ومساعًدا لك على فهم األمر؟ ألن هذا سؤال 

 .عليك إجابة دقيقةوأريد أن أجيب . محدد إلى حد ما

بالنسبة للسؤال األول إذا كنت فهمته فهًما صحيًحا، فأنت تسأل حًقا عن االستراتيجية المستهدفة  

العديد منكم  –عندما ترى النموذج في البداية، والذي شاهده بعضكم . الخاصة بنا، ونطاق وصولنا

غرقنا وقًتا طويًال في التفكير في لقد است. من الخارج إلى المنتصف. من قبل للدوائر متحدة المركز

عندما نبقى . من الذي يجب أن نتحدث إليهم ولماذا يهتمون؟ ألن هذا أمر هام للغاية. هذا السؤال

 .ذلك ألنهم بالفعل موجودون هنا في هذا العالم. في عالمنا الحالي نعلم لماذا يهتم الناس

األشخاص الذي يجتمعون،  ICANNفي دائرتنا المركزية توجد عائلة  –بالطريقة، هذه  

. SO/ACويقودون مجموعات . يشكلون مجموعات عمل. خاصة، والنشطاء جًدا في المجتمع

 .المهم هنا هو التأكد من أننا نهتم ومن أننا نعمل مًعا

وعادًة ما يكون . تعريفنا لمساعدتك هو أننا في فضاء اإلنترنت –في نهاية القسم، عادة نحن  

ولكننا . وبرامج التواصل. حسًنا، ذلك حيث توجد البرامج اإلقليمية –لقسم األشخاص في هذا ا
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إنهم ليسوا بالضرورة . ما زالنا في مجال حيث يتواجد الناس على نطاق واسع في فضائنا

 . متواجدون في فضاء اسم المجال ولكنهم في فضاء الشبكة بصورة أكثر عمومية

هذا حًقا مثال جيد للغاية على ذلك، . المشاركة الحكوميةوُيعد هذا مثاًال جيًدا على استراتيجية 

كان هناك العديد من الوزراء . حيث نشترك، مثل االجتماع الحكومي عالي المستوى باألمس

الذين لم يكونوا على دراية بنظام اسم المجال، ولكنهم يعرفون اإلنترنت بشكل عام وجدول 

 .ICTأعمال 

اتساًعا ومجموعات المجتمع المدني التي من المحتمل أن ال ثم إن مجتمعات األعمال األكثر  

ما هي الصلة "ومعهم يكون السؤال هو . تفهم لماذا يؤثر عملنا عليهم هم الفئة األبعد

إلعطائك مثال، كريستوفر مونديني الذي سمعته يتحدث منذ قليل هو أيًضا مدير ". الصحيحة؟

إلنترنت هو طريقة رائعة للغاية إلشراك أعمال المشاركة، وجد أن النقاش حول إدارة ا

قد ال يفهمون ما عالقتهم بدفتر . األشخاص الذين يشغلون منصب المدير التنفيذي حول العالم

عناوين اإلنترنت العالمية، ولكنهم يعرفون جيًدا حقيقة أنه إذا قسم وجزأ اإلنترنت قدراتهم على 

 .القيام بأعمالهم بكفاءة فإنهم سيصبحون مهددين

ولكن إذا لم تكن مهتًما بذلك ستجد الكثير . إن األمر يتمحور حول إيجاد سبل الحوار الصحيحة 

ألن أوليفر ينبهنا اآلن . يمكننا التحدث في األمر بعد االنتهاء. من االهتمام في هذه المجموعة

 .شكًرا لكم جميًعا. بانتهاء الوقت وهو على حق

 

أنا أخبرك أن الوقت قارب على االنتهاء ألنِك لديك أعمال للقيام بها . لِك يا سالي شكًرا جزيًال  :ليبلوند-أوليفر كريبين

أود أضافته إلى . أمر واحد أخير. لدينا اآلن استراحة. والتزامات بعد االجتماع مباشرةً 

ولكن أعتقد أنه تم . التسجيل، يبدو أنه هناك مشكلة في صفحة الشبكة الخاصة بالشراكة العالمية

 . ولذلك وضعت بند عمل لفريق عملنا لفحصه مع فريق عمل تقنية المعلومات تغييرها

سيجري  NextGen@ICANNيوجد أيًضا إيضاح حول هذا األمر، تعليق بأن مبادرة 

نعم ). المناطق(وليس فقط في بعض . أكثر تحديًدا في الدول النامية. التوسع بها في دول أخرى

 .ه تقدًماذلك أيًضا يجري العمل عليه ونحرز ب
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ُتعد حًقا خريطة مثيرة . الخريطة، نعم هذه الخريطة. أمر أخير بالنسبة لي، لقد كتبت ملحوظة 

هل يمكن مشاركتها مع فريق العمل أيًضا؟ ألنه من المهم بالتأكيد لمصلحتنا أن . لالهتمام جًدا

 .على غرار هذه الخريطة أيًضا على هيئة خريطة ALSesننفذ 

 

 .ك هذا، إنها بالفعل على الشبكةل :سالي كوسترتون

 

 .إنها بالفعل على الموقع :هايدي أولريتش

 

 .إنها بالفعل على الموقع العام :سالي كوسترتون

 

إذا كان يمكنك استخدامه ألجل ذلك، دعنا إًذا نتخذ إجراًء . يمكنك استخدامه، تماًما -إنه على الـ  :ليبلوند-أوليفر كريبين

 . ابعة ذلكأيًضا، لكي نتمكن من مت

حتى اآلن لم نتلقى أي تغذية راجعة إلى ما توصلنا إليه . ICANNفي النهاية، مكتب متحدثين 

لقد كانت رغبة . ICANNوأعضاء مجلس إدارة  ICANNألنهم فعلًيا كانوا طاقم عمل 

At-Large تمكنهم من ضم األشخاص الموجودين في المجتمع الذين لديهم المعرفة  دائًما هي

ُيرجى . على الوصول إلى هذه المجتمعات بلغتهم األصلية، الخ إلى مكتب المتحدثين والقدرة

أتمنى أن يكون طاقم العمل وضع مكتب . سنفعل ذلك في المتابعة أيًضا. التفكير في هذا األمر

وبالوصول إلى هذه النقطة، يمكنكم اآلن االنصراف، شكًرا جزيًال لِك سالي، . ALالمتحدثين 

 .وشكًرا لجميع فرق العمل التابعة لكم التي جاءت لترانا. رقشكًرا لك طا

 

 

 

 ]نهاية النص المدّون[


