
 AR الجلسة االفتتاحیة للرئیس -مراسم الترحیب  -لوس أنجلوس 

 االفتتاحیة الجلسة رؤساء -مراسم ترحیب -لوس أنجلوس
 10:00إلى الساعة  08:30من الساعة  – 2014أكتوبر،  13االثنین 

ICANN - لوس أنجلوس، كالیفورنیا، الوالیات المتحدة األمریكیة 
 
 
 

 شكًرا. استحقاق بجدارة. تھانینا. شكًرا جزیالً. شحادة:السید فادي 

 ال بأس.

 لنعد إلى العمل.

سألني بعض  --لم  .51رقم  ICANNأود الترحیب أوالً بسائر المشاركین في اجتماع 

 األشخاص متى تخلع الجاكت ومتى ال تخلعھ.

 [ ضحك ]

وقال الناس، "إنھ یبدأ  البدء.إذن عندما بدأت معكم، فقد اعتدت دوًما أن أخلع الجاكت عند 

وأعتقد أنني توقفت عن ارتداء الجاكت طوال عام كنت منشغالً فیھا في الحدیث إلى  العمل".

عملیة  ICANNوإعداد  ICANNلكن یتوجب علینا اآلن العودة إلى العمل ھنا في  الحكومات.

 النقل الھامة للغایة والرحلة التي نحن على وشك خوضھا.

شخص قاموا بالتسجیل لحضور اجتماع  2500والً بإخطاركم بأن لدینا حول دعوني أبدأ أ

ICANN  ھذه ھي القاعة الدائریة األكبر على اإلطالق في افتتاح اجتماع  .51رقمICANN. 

 مقعد ھنا في ھذه القاعة. 1200فھناك 

ولدینا أشخاص مسجلین من أكثر من مائة دولة معنا ھنا. وھذا عرض ملفت بالنسبة 

ضور العالمي. لذلك أود أن أنتھز دقیقة في الترحیب بكم جمیًعا، ومن أي مكان كنتم، للح

السیما من حضر من أماكن بعیدة جًدا. وأود أن أرحب على وجھ الخصوص باألشخاص 

 الموجودین معنا ھنا للمرة األولى.

من معنا للمرة  --إذن، إذا كنتم معنا ھنا للمرة األولى، ھال تكرمتم بالوقوف للتعرف على من 

 .ICANNاألولى في اجتماع 

 [ تصفیق ]

 مرحًبا. مرحًبا.
 

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

 .كسجل رسمي
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فبرنامج الزمالء  أرید أن أرحب بكم أیھا السادة. .ICANNمرحًبا بكم في اجتماعكم األول في 

اعتقد  .ICANNلذا، مرحًبا بكل الزمالء الجدد في  یعد حجر الزاویة في بناء مجتمعنا وتنمیتھ.

لذا مرحًبا بكم جمیًعا، وأتمنى أن یشجعكم ھذا االجتماع  ھذا االجتماع.منھم في  50أن لدینا 

باإلضافة إلى سجل اإلنترنت ھنا معنا في  ICANNعلى البقاء معنا وبناء مكانكم الخاص في 

ICANN. .لذلك، مرحًبا بكم جمیًعا 

مرحًبا بكم  كما أود الترحیب بأصحاب المقامات الرفیعة، السادة الوزراء الموجودین معنا.

 ، ویسرنا انضمامكم لنا الیوم.ICANNجمیًعَ◌ا في اجتماع 

وأعتقد أننا قد وصلنا  .ICANNلقد بدأنا جلسة جدیدة منذ عدة أعوام عندما أتیت إلى  حسًنا.

لقد عملنا بجد لتمھید الطریق، وقد رأینا مًعا كیف لنا  تقریًبا إلى المرحلة الثالثة من الموسم.

 اإلعداد لھذه المرحلة التالیة الھامة للغایة. كمجتمع أن نبدأ في

فالیوم یوافق الجمعیة  واآلن خالل ھذا الوقت، ھناك العدید من األشیاء الھامة التي حدثت.

ومن ثم فإننا نجتمع مرة واحدة كل عام ونقوم بتقییم ومراجعة  .ICANNالعمومیة السنویة لـ 

وھو بالنسبة لمن ھم  2014اجعة العام المالي ومن ثم سوف أستغرق دقیقة في مر العام الفائت.

جدد معنا الیوم ھو العام المالي الذي یبدأ في األول من یولیو وینتھي في الثالثین من یونیو من 

 ھذا العام.

وبالطبع فإن  واآلن، خالل العام المالي الحالي، فقد حققنا العدید من اإلنجازات التاریخیة.

لھ الجمیع یتعلق بقرار الحكومة األمریكیة نقل إشرافھا على اإلنجاز األھم الذي یتحدث حو

وقد سمعتم الوزیرة بریتزكر الیوم تتحدث بفصاحة  إلى المجتمع الخاص بنا. IANAوظائف 

وااللتزام  ICANNرائعة حول أھمیة ھذا النقل والتزام الحكومة األمریكیة بتوفیر الدعم لـ 

الطریقة التي نرید أن ندیرھا بھا، بطریقة أصحاب  وإلى اإلنترنت قد حكم ICANNالمقدم إلى 

 المصلحة المتعددین.

وأرید أن أقدم التقدیر والعرفان في ھذه اللحظة إلى أحد األشخاص الذین تحدثنا حولھم، جمیعنا 

في األروقة وفي البرید اإللكتروني وفي العدید من المناقشات، ولكن نادًرا وبشكل صریح قلیالً 

وھو مساعد الوزیر الري ستریكلنج الموجود  صراحة لما قدمھ من قیادة باھرة.ما تحدثنا عنھ 

 معنا الیوم.

 [ تصفیق ]
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ویعتبر الري باإلضافة إلى فریق عملھ المضطلع، بما في ذلك فیونا ألكسندر الموجودة معنا 

وھم  ھم في حقیقة األمر أبطال عملیة النقل. --(تصفیق)  --ھنا، وكما تعرفونھا جمیًعا 

األشخاص الذین نثق بھم وقاموا بتشكیل ائتالف صعب ولكنھ مھم من أجل دعم عملیة النقل 

لماذا تتخلي الحكومة  ولیس من السھل القیام بذلك. فھناك العدید من الحكومات تسألني: ھذه.

 ھذا أمر غیر طبیعي. لماذا تتخلي أي حكومة عن السلطة والقوة؟ األمریكیة عن ذلك؟

اعة وقیادة الري وفریقھ ودعم الوزیرة برتزكر ودعم الرئیس ھنا في ولكن من خالل شج

ولذلك فإننا نتوجھ إلیك بالشكر على ھذا  الوالیات المتحدة، أعتقد أننا نسیر في االتجاه الصحیح.

 اإلنجاز الھام للغایة.

 تحقیقھا.واآلن من المفترض علینا أن نتولى ھذه المسئولیة الھائلة التي أوكلت إلینا وتنفیذھا و

لذلك اسمحوا لنا أن  .2014وعلى الرغم من ذلك، لم یكن ھذا ھو األمر الوحید الذي حدث في 

كما تتذكرون، كان لدینا خطة إستراتیجیة باإلضافة إلى إطار عمل یشمل  نغطي بعض األشیاء.

 عندما بدأت العمل. 2012أربعة أھداف حددناھا في اجتماع تورنتو في عام 

بالنسبة لكل من  2014اسمحوا لي أن أوضح لكم ما قمنا بھ في  ف األربعة.وھذه ھي األھدا

 وفیما یلي العدید من األرقام والحقائق. أوالً تأكید الغرض الخاص بنا. ھذه األھداف األربعة.

  واآلن دعوني أركز على مجموعة.

وقد  المساءلة.كما تعلمون، لدینا مجموعة نشطة للغایة من أعضاء المجتمع تقوم بتوصیات 

وأیًضا  .WHOISأعطى الفریق توصیة أساسیة من أجل إنشاء وصول أفضل إلى معلومات 

وإذا لم تكونوا قد استخدمتموه، برجاء  .whois.icann.org، قمنا بطرح 2014في 

 WHOISمعلومات شاملة حول كیفیة عمل  whois.icann.orgاستخدامھ. حیث یوفر 

 5,000زائر عند البدایة في نوفمبر إلى  200لقد انتقلنا من  --والمعلومات خلفھ، ونحن اآلن 

ومن الواضح أن ھذه األداة كانت ضروریة، وقد مألنا فجوة  دولة. 200زائر في األسبوع من 

 ھامة.

فیمكنك االنطالق  الموحدة. WHOISوداخل ھذه األداة في أبریل، قمنا بإضافة إمكانیة بحث 

 WHOISي اسم نطاق في العالم والعثور على معلومات ووضع أي موقع على الویب أو أ

استعالم في الشھر تصل إلى ھذه األداة المضمنة  85,000وھذا أیًضا وصل اآلن إلى  خلفھ.

ونحن سعداء بالرد على مطلب المجتمع بتحسین المساءلة والشفافیة لدینا  المركزیة للبحث.

 من أعمال. ICANNبالنسبة لما تقوم بھ 
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الجدیدة مضافة إلى الجذر في  gTLDمنكم، شھدوا إضافة نطاقات  322كم ھنا، والعدید من

وبالطبع فإن ھذا الرقم أعلى الیوم ألننا بالفعل في شھر أكتوبر، لكن ھذا بمثابة نجاح  .2014

 كبیر في تنفیذ مسئولیاتنا األساسیة.

العمل لدینا یسافر في  فریق --كما أرید أیًضا اإلشارة على الجانب األیمن أننا نقوم بتدریب 

، وھو معیار األمن الرئیسي DNSSECجمیع أنحاء العالم من أجل تدریب األشخاص على 

 شخًصا إضافًیا حول العالم على القیام بذلك. 280، قمنا بتدریب 2014في عام  --وھذا  لدینا.

أن أتوجھ  وأود ھنا ومرة أخرى، ھذا تطور جید في ھذه الناحیة من أجل تقویة ودعم الفریق.

 دیمي، ھارتموت. برجاء الوقوف. أراھم ھنا. بالشكر أمام الجمیع إلى أصدقائنا من البرازیل.

 --الموجودین معنا  CGIوكل األعضاء من 

 [ تصفیق ]

 

وكل األعضاء الموجودین معنا ھنا، ھارتموت، على القیادة التي تولوھا لمساعدتنا على إنجاز 

NETmundial -- وجمعیكم  --ك السفیر بنیدكتو، شكًرا لك سیدي السفیر وأرى أیًضا ھنا

 ھناك على مساعدتنا على صناعة التاریخ في البرازیل.

أعتقد أننا جمیًعا سنتذكر ذلك، باإلضافة إلى شراكتنا معكم والتي ستظل ألعوام عدة، على ما 

 شكًرا جزیالً. أتمنى.

لننتقل إلى تمیز العملیات. اآلن ھذه إحدى النواحي التي أقر وأخبركم بأننا بحاجة إلنجاز مزید من 

 األعمال بھا. لكن دعوني على األقل ألقي الضوء على بضعة أشیاء وإخباركم بما سنقوم بھ أكثر. 

تكونوا أما األمر الذي أفخر بھ أكثر وھو الرقم األوسط الذي ال یجب أن أفخر بھ، یجب أن 

فخورین بھ ألننا اآلن نقوم بعملیة تدقیق شاملة ودقیقة لتوافق جمیع السجالت وأمناء السجالت 

  وھذا ھو العام الثاني الذي نقوم فیھ بذلك. لدینا.

% من السجالت وأمناء السجالت متوافقون تماًما مع 98ومن الالفت، وغیر الداعي للدھشة أن 

لتدقیق المستقل ما یعرفھ الكثیر منا، وھو أن ھذه صناعة ویوضح ھذا ا العقود الخاصة بھم.

ویجب علینا  ویجب علینا االحتفاء بذلك. فھذه صناعة تعمل ألجل أفضل مصلحة عامة. جیدة.

عندما یقوم بعض الممثلین األشرار بتلطیخ صورة  إعالن ذلك والتأكد من أن الناس یفھمون.
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أن إدارة االلتزام لدینا سوف تبحث عنھم بحیث ھذه الصناعة، فیجب أن نعرف أن ھناك قلیل و

  ال یسیئوا إلى بقیة ھذا المجال.

% متوافق 98ھذا العام  --كما أن أداء ھذا المجال وھذه الصناعة جید للغایة، واألعداد في 

 بالكامل مع التزاماتنا التعاقدیة.

 [ تصفیق ]

 نعم، شكًرا.

ا، ولھا أھمیة خاصة ھذا العام حیث نتطلع ، والتي تقع في القلب من مسئولیتنIANAوظائف 

إلى مسألة االنتقال، والطریقة التي نعمل بھا، ونحن نفي ونتخطى مستوى كل خدمة لدینا في 

IANA .وأنا فخور للغایة بذلك من فریق  كما یمكنكم مالحظة ذلك في السطر األخیرIANA 

ویمكنني أن أؤكد لكم  حولنا. الذي یواصل العمل بھدوء وثقة على الرغم من تغیر العالم من

أنھم على استعداد رائع مع تخلي الحكومة األمریكیة عن دورھا لمواصلة القیام بما یقومون بھ 

 .2014وبتمیز كما كانوا في عام 

 [ تصفیق ]

 .IANAشكًرا، فریق  شكًرا.

ل موقع حو 158في  Lأعتقد أنني سوف أقوم فقط بتوضیح أننا اآلن قمنا بنشر ملف الجذر 

بتحسین أوقات االستجابة من خالل تعزیز حقیقة أننا  ICANNوھذا ھو التزم  العالم.

  خدمة جذر من خالل جلبھا إلى العالم. 13المسئولون عن واحدة من 

موقع بزیادة  38إلى  26انتقلنا من العام الفائت من  --وقد قمنا خالل ھذا العام وحده بإضافتھ 

 على ھذا التقدم. ICANNفي  L-ق جذرإذن شكًرا لكم فری ھذا العام.

إنني أؤمن بأن  ھذا الرمز الصغیر في األسفل یسمى "إطار عمل التخطیط" وھو ھام للغایة.

لم یتم تحقیق التمیز مطلًقا، ولكن  لدینا عمل یجب القیام بھ حتى اآلن في فریق تمیز العملیات.

لدینا عمل یجب القیام بھ.  ھذه النقطة.في الوقت الحالي، وبصراحة، ال أعتقد أننا قد وصلنا إلى 

لذلك سوف أترك مناقشة حول إطار عمل التخطیط إلى مجموعة من الشرائح ألسفل، لكنني 

سوف أعود إلیھ مرة أخرى ألنني أرید إطالعكم على الطریقة التي یقوم من خاللھا فریق قیادة 

ICANN ل طریقة ممكن.ببناء إطار عمل جدید بحیث نتأكد نحقق احتیاجاتكم بأفض 
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واآلن فإننا نفضل اإلشارة إلیھا بلفظ  أما الھدف الثالث من األھداف األربعة فكان عملیة التدویل.

لقد نما االھتمام بما  األرقام إلى الیمین تتحدث عن نفسھا. حسًنا، ما الذي حققناه ھناك؟ العولمة.

ي، یتوقف على مواصلة نمو ، أو مؤشر األداء الرئیسKPIوھذا ال یعني أن  .ICANNتقوم بھ 

األھم من ذلك ھو أننا على المستوى العالمي، شاملون، ونحن نتواصل مع جمیع  ھذه األرقام.

والتأكد من أن اجتماعاتنا وأنشطتنا تصل  ICANNاألشخاص الراغبین في المشاركة في مھمة 

 إلیھم وتحملھم على المشاركة.

عدد الزمالء ألن ھذا یوضح أن مجتمع إنني فخور بشكل خاص بعدد الوافدین الجدد و

ICANN .یحقق نمو أیًضا بطرق جدیدة  

فنسبة النمو خارج  وعلى الشریحة، أرید اإلشارة إلى نسبة النمو في فریق العمل الخاص بنا.

 الوالیات المتحدة یتجاوز بكثیر النمو داخل الوالیات المتحدة. وھذا األمر مقصود.

وزوجتي في القاعة ھنا، لذلك یجب  --كل من إسطنبول وسنغافورة مكاتبنا الفرعیة الجدیدة في 

ولم یكن  لقد انتقلنا سوًیا إلى ھذه الفروع خالل ھذا العام. --أن أتوخى الحرص ألننا نقلنا إقامتنا 

ثم عدنا مرة أخرى إلى الوالیات المتحدة.  لكننا عشنا في سنغافورة لفترة. األمر سھالً دائًما.

في ھذه المواقع والتأكد من أن  ICANNإلى إسطنبول بحیث یمكننا دعم نمو وبعد ذلك ذھنا 

 موظفینا یرونا نعیش ونؤدي وظائفنا حول العالم.

 ICANNمركز الثقل لـ  -- ICANNلكن ھذا یوضح أننا حقنا تضخًما ھاًما أصبحت فیھ 

الوالیات المتحدة. ألنني عندما بدأت إلى حد كبیر وبصراحة، فإن مركز الثقل كان ھنا، كان في 

ولن یحدث ذلك بین عشیة وضحاھا، لكن الفروع الخاصة  إنھا رحلة طویلة. وھذا األمر یتغیر.

بنا في ھذین الخیارین الجغرافیین األساسیین لكل من إسطنبول وسنغافورة محددین تماًما 

 والجذور موجودة وفریق العمل ینمو والوظائف منتشرة في جمیع المحاور الثالثة.

اآلن، ال یزال لدینا بعض األعمال التي یجب علینا القیام بھا. على سبیل المثال، النظر إلى و

لكن من الواضح  أعتقد أننا قد بذلنا كل ما بوسعنا من أجل تطویر موقع الویب. موقع الویب.

نا أننا سمعنا من المجتمع أن ھناك مزید من العمل الذي یجب القیام بھ. ویمكنني أن أؤكد لكم أن

فمنذ ثالثة أیام فقط أجرینا تغییر كامل على محرك البحث ألن العدید منكم رأى أن  نتابع ذلك.

  ونحن اآلن نستخدم تقنیة جدیدة. البحث كان ضعیًفا.

منكم ممن قاموا  5,000ولیدنا ما یقرب من  لكنني أود اإلشارة إلى شيء أرى أنھ مھم للغایة.

واآلن، ھذا األمر مھم ألن الملف التعریفي یسمح لنا  الموقع.ببناء ملفاتھم التعریفیة على ذلك 
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البدء فیما بعد بإعطائكم المعلومات التي تریدونھا وتوصیلكم باآلخرین بحیث یمكننا إنشاء شبكة 

 من الخبراء داخل مجتمعنا.

من وھذا  إذن بالنسبة لمن لم یقم بذلك حتى اآلن، برجاء بناء الملفات التعریفیة الخاصة بكم.

 أجل مساعدتنا على التعاون والعمل بشكل أفضل كفریق.

كما أنني أعتقد في جانب الترجمة في حین أن عدد الكلمات التي قمنا بترجمتھا شھد نمًوا 

، بما یعكس مقدار العمل الذي نقوم بھ، فأعتقد أن فریقنا یفھم بأن الترجمة 2014متضاعًفا في 

ومن ثم فإننا  یفوق بكثیر مجرد ترجمة الكلمات. والتوطین مجرد جزء من عملیة التوطین.

نتجھز من أجل تعزیز الخدمات التي نقدمھا لكم بحیث یمكننا توطین المعلومات وتوفیر أفضل 

 معرفة لكم حول ما نقوم بھ.

وفي النھایة فإن تطویر نموذج أصحاب المصلحة المتعددین، أي أنتم، مجتمعنا، وھو ما یجمعنا 

وعلى وجھ الخصوص، أرید أن  ه اإلنجازات ھي لكم وألصحاب المصلحة.إذن فكل ھذ سوًیا.

والعمل الرائع الذي قام بھ االستشاریون في ھذه الھیئة  GNSOأتحدث مرة أخرى، حول 

  تحت قیادة جوناثان. ICANNالھامة في 

ا والجائزة التي نالھا الیوم عن جدارة ھي انعكاس للتغیر الھائل في الطریقة التي تعمل بھ

GNSO  مًعا باإلضافة إلى كافة األجزاء في مجتمعICANN. .وھذا أمر مھم 

بعمل ملحوظ خالل ھذا العام. فقد انتقلوا من مجرد مجتمع صغیر من  RSSACوقد قامت 

أو مشغلي خدمة الجذر إلى بناء ھذه الرابطة حیث یوجھون الدعوة إلى األعضاء  --مشغلي الجذر 

النضمام إلیھم، والمشاركة معھم في ھذه الرابطة. وبعبارة أخرى، اآلخرین في المجتمع الفني ل

التخلص في بعض األحیان من الغطاء عن ما یحدث في مجتمع الجذر. لقد ظھروا ودعوا 

. لیمان، RSSACاآلخرین ویشاركون في حور ھام للغایة. وأوجھ الشكر إلى القیادة الجدیدة في 

 RSSACرائع مع زمالئھ اآلخرین من أجل فتح وإتاحة  الموجود معنا، على ما أتمنى، قام بعمل

 أمام اآلخرین.

الذي انتقل من تقدیم ثمانیة ھیاكل إضافة في العام  At-Largeوأود اإلشارة إلى مجتمع 

 ھذا شيء الفت للنظر. .2014في  At-Largeھیكل جدید من ھیاكل  23الماضي إلى إضافة 

ویا لھ من إنجاز  حول العالم. At-Largeیكل ھ 177وأعتقد أن اإلجمالي وصل اآلن إلى 

، ناھیك عن نصائح السیاسات والتي واصلت نموھا ICANNرائع لمجتمع المستخدمین إلى 

 بیان بنصائح حول السیاسات ھذا العام. 53فقد وصلت إلى  بشكل ملحوظ.
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 .GACدولة في  141تم تمثیل  عضًوا بنھایة شھر یونیو. 141اآلن إلى  GACوقد وصلت 

 وفي حقیقة األمر، فإن الرقم أعلى الیوم ألننا بالفعل في شھر أكتوبر.

  وھذا نمو الفت إلى حد كبیر في مجتمعنا. مراقب من المؤسسات الدولیة الحكومیة. 31لیدنا 

مرة أخرى من خمسة مستندات إلى  SSACوتنتقل  .150اآلن إلى  ccNSOووصل في 

یصل إلینا  SSACًرا، لكن صدقوني، كل مستند وقد یبدو ذلك عدًدا صغی سبعة مستندات.

فمقدار العمل واألبحاث والفكر الذي یوضع من أجل توجیھ النصح إلینا  یساوي وزنھ ذھًبا.

 محل تقدیر كبیر.

 شكًرا لكم على ھذا العام الرائع. إذن ھذا عمل رائع من جانب المجتمع عبر مجلس اإلدارة.

 [ تصفیق ]

إذن ھذه الخطة اإلستراتیجیة واألھداف األربعة التي عرضتھا علیكم  نحن نتطلع للمستقبل اآلن.

  --األخیرة  17واآلن بالنسبة لفترة  .2012بدأت بشكل كبیر في 

عندما أشارك ذلك مع أصدقائي في أماكن مثل  شھًرا! 17 --األخیرة  17واآلن بالنسبة لفترة 

IBM اإلستراتیجیة الجدیدة، فإنھم ال  شھًرا في كتابة الخطة 17، فإنني أقول أنني أمضیت

لكنني أفھم اآلن، وھو أنھ إذا لم نقم بھذا األمر سوًیا من البدایة إلى  وأنا لم أفھم. یفھمون.

وربما تكون  وربما تكون خطة فریق العمل. ربما تكون خطتي. النھایة، فھذه لیست خطتنا.

ننا في حقیقة األمر ، یتمثل في أICANN، وسحر ICANNلكن عبقریة  فكرة شخص آخر.

شھًرا مًعا، ثالث فترات كاملة للتعلیقات من أجل وضع الخطة اإلستراتیجیة التالیة  17أمضینا 

  وأنا فخور للغایة بھذا اإلنجاز ویجب أن نكون جمیًعا كذلك. .ICANNلـ 

 --ماع والخطة في حقیقة األمر واحدة من األشیاء القلیلة التي قدمناھا إلى مجلس اإلدارة وباإلج

  فھو مؤیدون للغایة وسعداء جًدا بالنتیجة. --ویمكنكم سؤالھم، فھم معنا 

فھو خطة موسعة تشرح  فھي على موقعنا على الویب. وإذا لم تقرأ ھذه الخطة، برجاء قراءتھا.

واآلن، فقد  ھا ھي. وتحتوي على أھداف ثابتة للغایة. في المستقبل. ICANNما ستكون علیھ 

األربعة تغیروا، لكنھا  واآلن لدینا ھدف خامس. أربعة أھداف، كما أوضحت من قبل.كان لدینا 

أنا  --والھدف الخامس من األھداف الھامة للغایة، وھو من األھداف التي  إلى حد ما متشابھة.

 فخور بھا ومتأكد من أن الجمیع فخور بھا.
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 مصلحة العامة.لقد أضفنا ھدًفا نوعًیا من أجل وضع وتنفیذ إطار عمل عام لل

 في النمو بحیث تصبح وكالة تنمیة. ICANNوال ترغب  .ICANNوبالطبع ملتزم بمھمة 

 فلیست ھذه ھي مھمتنا. لكن یجب علینا القیام بكل ما یمكننا تحقیًقا للمصلحة العامة العالمیة.

بعمق ومن ثم فإن إنشاء ھذا اإلطار یعد خطوة كبیرة لألمام وبمثابة خطوة ملتزمة بتحقیقھا 

 كمجتمع.

ھدًفا،  16وأسفل ھذه األھداف اإلستراتیجیة الخمسة في الخطة التي أوضحتھا للتو، فإن لدینا 

واآلن بالنسبة لألھداف الخمسة التالیة فسوف نستخدم ھذه من أجل بناء األھداف الخاصة بنا 

  بحیث نكون في المكان الذي تریدون.

ھدًفا للعمل  16من األھداف اإلستراتیجیة الخمسة و واآلن، لنتحدث قلیالً حول طریقة االنتقال

الذي نقوم بھ كل یوم، لذلك أرید أن أشارك معكم وجھة نظر تشغیلیة ھامة للغایة لطریقة تنفیذ 

 ذلك.

 كما تالحظون ھنا، فإننا نبدأ من خالل بیان الرؤیة والمھمة باإلضافة إلى الخطة اإلستراتیجیة.

وھو بالمناسبة ما سیتم التصویت علیھ من خالل مجلس  مستند.وھذه جمیعھا واردة في ھذا ال

شھًرا وسوف  17ولم ننھي فترة  اإلدارة في الجلسة العامة الخمیس المقبل ألن ھذا ھو الحال.

 یقوم مجلس اإلدارة بالتصویت على ھذه وقد أصبحوا جزًءا من السجل.

  ومن ھنا، فسوف نقوم ببناء خطة تشغیل لمدة خمس سنوات.

 ونقصد بكلمة "نحن" أننا (مع اإلشارة) سوف نقوم ببناء خطة تشغیل لمدة خمس سنوات.

وسوف نضع اإلصدار األول لھذه الخطة أمامكم من أجل المراجعة وإعطائنا تعقیبات علیھا 

 .ICANNعلى الفور بعد ھذه االجتماع الخاص بـ 

 الویب.إذن فھي جاھزة، وتم تجمیعھا، وسوف تجدونھا على موقعنا على 

وبعد أن نقوم بذلك ونصل إلى التعقیبات الخاصة بكم، سوف ننتقل إلى عملیة الخطة التشغیلیة 

 السنویة والموازنة.

 وبعد ذلك من ھنا، ننتقل إلى تقاریر اإلنجاز وسیر العمل، وھي عبارة عن دورة، مرة أخرى.

ال  شیاء تمر علینا جمیًعا.وكل من ھذه األ نحن جمیًعا في المجتمع، نقع في المنتصف. --وأنتم 
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 ال شيء یمر فقط من خالل مجلس اإلدارة. یمر فقط على فریق العمل. --ال شيء!  --شيء 

 ویجب أن یمر علینا جمیًعا.

ومن ثم سوف یتم طرح خطة تشغیلیة من خمسة أعوام من وطرحھا من أجل تعلیق الجمیع 

ھذا ھو األساس للطریقة التي نضع بھا برجاء مساعدتنا في ذلك ألن  نحن بحاجة إلیكم. علیھا.

 الخطط السنویة بعد ذلك.

وبعد ذلك سوف نضع الخطة السنویة كل عام، وكما ھو المعتاد، سوف نعمل معكم على ذلك، 

 وبعد ذلك سوف نقوم بإعداد التقاریر الخاصة باإلنجاز وسیر العمل.

 لعمل.اسمحوا لنا أن نعرج قلیالً على عملیة تقاریر اإلنجاز وسیر ا

من الواضح أن لیس لدینا اتفاق مشترك في المجتمع حول بطاقة درجات لمؤشرات األداء 

 ونحن بحاجة إلى ذلك. الرئیسیة.

ولذلك عندما یأتیني الناس ویقولون، "فادي، العملیات غیر موجودة ھنا"، حسًنا، إلى أي مدى 

 قین على طبیعة األطر الزمنیة.حسًنا، نحن ال نعلم ألننا غیر متف یجب أن ننطلق أبعد من ذلك؟

إذن في ھذه الخطة التشغیلیة والخطة السنویة، فإننا سندرج للمرة األولى إطار عمل شكاوى 

لمؤشرات األداء الرئیسیة، وبعد ذلك سوف نقوم بقیاس ذلك بشكل مستمر كما سنقوم بمشاركة 

لى وعي بما یتعین علینا جمیع البیانات معكم بشكل مستمر، لذلك عندما نجري مناقشات فإننا ع

 القیام بھ لخدمتكم بأفضل طریقة ممكنة.

واآلن ھذه المؤشرات حیویة، وأنا أنظر إلى العدید منكم ھنا في القاعة وأعرف أنھ یمكنھم فعالً 

 إرشادي وإرشاد فریق العمل في التأكد من لدینا مؤشرات األداء الصحیحة بالنسبة لكم.

على قائمة  --وأنا أأسف على ذلك  --ید، اجتماع جدید واآلن سوف نقوم بإضافة شيء جد

 .ICANNالعدید من اجتماعات 

 وسوف نقوم بما تقوم بھ غالبیة المؤسسة. فھي تعقد مؤتمرات ألصحاب المصلحة كل ربع سنة.

 حسًنا، سوف نبدأ في عقد مؤتمرات ھاتفیة ألصحاب المصلحة كل ثالثة أشھر.

ن من نوفمبر، وسوف نقوم باإلعالن عن ذلك قریًبا، ألنھ والمؤتمر األول سوف یكون العشری

 یأتي بعد نھائي أول ربع سنة مالي.
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وسوف تحمل كل من ھذه المؤتمرات معلومات كاملة حول مستوى أدائنا، على المستوى المالي 

والتجاري واإلستراتیجي، وسوف نشاركھا في سیاق الخطط الجدیدة باإلضافة إلى مؤشرات 

 سیة الجدیدة.األداء الرئی

لذلك برجاء االنضمام إلینا فیھا. وسوف تكون منفتحة للجمیع. والدعوة عامة، بما في ذلك 

في  ICANNالصحافة وغیرھم ممن ھم بحاجة للبدء بفھم االنفتاح والشفافیة التي تستخدمھا 

 عملھا.

عار إذن سوف یكون المؤتمر األول في نوفمبر في العشرین من نوفمبر، وسوف یصدر اإلش

 الخاص بذلك قریًبا.

ومن المھم تقدیر ذلك ألن  مزید من التفاصیل حول ما ھو موجود في ھذه المكونات الثالث.

 العدید من ھذه األشیاء ال تزال جدیدة.

من قبل خطة تشغیل لمدة خمس سنوات. فھذه ھي المرة األولى التي تقوم  ICANNلم تجِر 

 فیھا بذلك.

بطبیعة الحال تشتمل على رؤیتنا، ومھمتنا، باإلضافة إلى خمسة  إال أن الخطة اإلستراتیجیة

وبالطبع لدینا بعض المخاطر اإلستراتیجیة أیًضا موضحة في  مقصًدا. 16أھداف إستراتیجیة، و

 ھذه الوثیقة.

وعندما ننتقل إلى الخطة التشغیلیة لمدة خمس سنوات، لكل ھدف من األھداف فإن لدینا 

 ، والمخاطر، والمالحق وللمرة األولى صیاغة لمدة خمس سنوات.مؤشرات األداء الرئیسیة

وبمعنى آخر ما الذي نتوقع القیام بھ بالنسبة لھذا الھدف في غضون سنة، وفي غضون سنتین، 

 وفي غضون ثالث سنوات وما إلى ذلك.

 وبذلك تكون لدیكم نظرة حول ما ننوي الوصول إلیھ بالنسبة لكل من ھذه األھداف.

وھناك الیوم  سوف نقوم بإدراج محفظة باألعمال التي نقوم بھا تحت كل ھدف.وبعد ذلك 

وسوف نقوم بضبطھا اآلن تحت ھذه األھداف الخمسة  محفظة من األعمال. 60، 50حوالي 

 في كل من ھذه المناطق. ICANNبحیث نتعرف على ما تقوم بھ 
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بھ من قبل فھو عبارة عن نموذج أما األمر اآلخر الذي سنضعھ في الخطة الخمسیة والذي لم نقم 

تصوراتھا المستقبلیة  ICANNمالي لمدة خمس سنوات. وھذه ھي المرة األولى التي تنشر فیھا 

لكل من العوائد والدخل باإلضافة إلى المصروفات لألعوام الخمسة القادمة. وھذا األمر من 

نا المالیة لألعوام الخمسة كمجتمع بالنسبة لنظرت --األھمیة بمكان بحیث نحقق توازي كامل مع 

 القادمة.

سوف  --فسوف تقوم  وبعد ذلك في النھایة، فإن الخطة التشغیلیة سوف تنطلق ألبعد من ذلك.

كما أن الخطة الخمسیة سوف تشتمل بالنسبة لكل  تضع نفسھا فوق الخطة التشغیلیة الخمسیة.

لمندرجة في ذلك، وبالطبع محفظة على مؤشرات األداء الرئیسیة والمالحق وكافة األنشطة ا

ألن لھا میزانیة، فسوف تحتوي على األرقام، وبذلك سوف تكون لنا القدرة على رؤیة مقدار ما 

  ننفقھ على كل من ھذه النواحي.

عمل ھام للغایة وصدقوني، ھناك عدد قلیل جًدا من المؤسسات التي تعمل بھذا االنفتاح وبھذه 

 التشغیلي للمجتمع الكامل المتفاعل مع بعضھ البعض.الشفافیة وبھذا االلتزام بالتمیز 

 وفي النھایة، أرید أن أشارك معك اتجاًھا جدیًدا ھاًما للغایة.

كما قال رئیسي ستیف كروكر في ھذه االفتتاحیة، یبدو أنھ خالل العامین أو الثالثة الماضیة أن 

ICANN .كانت تحقق نمًوا بدون حد 

ال تزال داخل  ICANNنرید التأكد من أن  النمو.ونحن نرید البدء في ترویض ھذا 

 اختصاصھا وصالحیتھا.

وسوف تحقق ھذه العملیات األساسیة  وللقیام بذلك، سوف نقوم بإعداد نموذج تشغیل أساسي.

نمًوا بسیًطا للغایة كل عام، وذلك باالستناد إلى مؤشر األداء الرئیسي من عام آلخر وغیر ذلك 

 نقوم باإلضافة إلى العملیات األساسیة.من المؤشرات، وبذلك لن 

وعندما تظھر مبادرات جدیدة في المقدمة، سوف نقوم بتقییمھا كمجتمع، وتحدید مقدار التكلفة 

بالنسبة لنا، وتحدید الطریقة التي ستؤثر بھا على منظمتنا، وعلى أولویاتنا، وإذا اخترنا القیام 

ي نھایة ذلك أعماالً متبقیة في األساس، سوف بذلك، فسوف ننفق المال علیھا، وإذا ما تركت ف

 نرفع الخط القاعدي.
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لكن یجب القیام بذلك مًعا، وأنا أود التأكید علیكم أنھ بنھایة ھذا العام، فإن العملیة الكاملة 

إلضافة مبادرات جدیدة سوف تكون جاھزة ومنشورة بحیث یمكنكم المشاركة كمجتمع في 

 أعمال جدیدة إلى ما نقوم بھ الیوم. تحدید طریقة المتابعة في إضافة

وقد تشارك العدید منكم معي أنھ في األعوام القلیلة الماضي بدا أن فریق العمل سیضیف 

وھذا لن یحدث مرة أخرى ألننا سوف نقوم  مبادرات جدیدة لم نقم من قبل بمناقشتھا باتفاق تام.

 بذلك مًعا بطریقة منظمة، تتطلع لألمام.

إطار عمل عالمي للمصلحة العامة ملتزم  ھل تذكرون الھدف الخامس؟ مس.واآلن الھدف الخا

 أردت أن أقدم لكم إعالًنا صغیًرا. .ICANNبمھمة 

بأننا قمنا بإنشاء منصب جدید في فریق العالقات  ICANNباألمس، صدر بیان صحفي من 

لتزام التعاقدي العالمیة، وھذا المنصب الجدید، المخصص لناحیة جدیدة ومركزة یطلق علیھا اال

وھو موجود ھنا  وضمانات المستھلك سوف یرأسھا مسئول أول جدید من االلتزام التعاقدي.

ألین جروجن، ھال تفضلت  معكم ویجب على العدید منكم التعرف علیھ خالل األسبوع.

 بالوقوف كي یراك الحاضرون.

 مرحًبا. --ألین كان ھو المنسق التعاقدي 

 

 [ تصفیق ]

وجن معنا لمدة عام ونصف تقریًبا في قیادة منطقة التعاقد للسجالت وقد قام في عمل ألین جر

فھو یتمتع بخبرة تمتد لسنوات عدة في مجال قانون  .ICANNحقیقة األمر بعمل رائع لـ 

 اإلنترنت والتكنولوجیا، ونحن نرحب بھ في فریق القیادة العالمي.

على ما نقوم بھ بالنسبة للمصلحة العامة  ألننا نختار التركیز وما سیحدث ھنا لھ أھمیتھ.

 العالمیة، ومن المھم أن نقّدر ما تقوم بھ ھذه اإلدارة.

والعدید منكم یعرفون  سوف یقود أوالً عملیات االلتزام التعاقدي. وسوف یقود ألین وظیفتین.

تحت واآلن سوف یعملون  فقد قاموا بعمل رائع على المستوى التشغیلي. ماجي سیراد وفریقھا.

، وھي إدارة GDDوإذا تذكرتم، منذ أربعة أو خمسة أشھر أعلن أكرم أن إدارة  توجیھ ألین.
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أسماء النطاقات العالمیة، سوف یضیف وظیفة تطلق علیھ اسم ضمانات المسجلین 

 وسوف تنتقل ھذه المجموعة أیًضا إلى المجال الجدید الخاص بألین. والمستھلكین.

من  ICANNلتعاقدي والضمانات أیًضا في طرق جدیدة یمكن لـ وسوف تفكر دائرة االلتزام ا

خاللھا العمل بشكل تعاوني مع اآلخرین في مجتمع اإلنترنت من أجل المساعدة في حمایة 

 المسجلین ومجتمع اإلنترنت العالمي من خالل تحسین وتعزیز أنشطتنا في مجال إنفاذ العقود.

التي قد ننفذھا من أجل المساعدة في حفظ  --ث كما سیتعرفون كذلك على األنشطة األخرى حی

 الصحة، والحیاة واألمن والخصوصیة لمستخدمي اإلنترنت والمسجلین حول العالم.

المحدود ومھمتھا وقیمھا  ICANNویجب أن تكون كل ھذه األنشطة متسقة مع تفویض 

  األساسیة.

سوف نشارك مع دائرة إنفاذ القانون والوكاالت  وأرید اآلن أن أكون واضًحا بخصوص ذلك.

النظامیة، إذا كان ذلك مناسًبا ومتى كان مناسًبا، من أجل المساعدة في حمایة المسجلین 

 ال تعمل في مجال إنفاذ القانون. ICANNوالمجتمع إال أن 

حیة فنحن لسنا وكالة نظامیة وسوف نتوخى الحذر في عدم اجتیاز ھذا الخط أو انتھاك الصال

 المحدودة.

إنني أتطلع للعمل معك بحیث یمكننا تعزیز ھذه الوظیفة الھامة وإلزام  لذا مرحًبا بك معنا، ألین.

 أنفسنا بھذا االلتزام وضمانات المستھلك كأمر متأصل في المصلحة العامة الموكلة إلینا.

 قع.نقل الحكومة األمریكیة المتو وفي النھایة أرید الحدیث حول ما نتحدث عنھ:

  لھذا النقل أربعة مسارات الیوم.

  مسارین، المسارات الرئیسیة وھي مسارات بقیادة المجتمع.

 IANAأما المسار األول، كما تعلمون، وھو العمل مًعا على الطریقة التي سننقل بھا وظائف 

من النظام الحالي حیث طبقت الحكومة األمریكیة قدًرا من اإلشراف  ICANNالخاصة في 

 في الماضي.

 .ICANNأما الجزء الثاني فیتعلق بتقویة حوكمة ومساءلة 
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"إننا نرحب بتحسین حوكمة  واآلن، كان ھذا مدرًجا على قائمة المناقشة الخاصة بالجمیع:

 ".ICANNومساءلة 

 ك.بالطبع یجب ذل واإلجابة على ذلك ھي:

وإذا لم نسع إلى تحسین عملیة الحوكمة والمساءلة دائًما، وعلى وجھ الخصوص في ھذا 

 ICANNومجلس إدارة  ICANNالتوقیت، فلن نحقق أو نحافظ على ثقة العالم بأن قیادة 

 ملتزمون بأفضل آلیات ممكنة لكل من الحوكمة والمساءلة. ICANNومجتمع 

على مدار األشھر القلیلة الماضیة حول كیفیة تنظیم ذلك، وفي حین أننا أجرینا بعض المناقشات 

أعتقد أننا جمیًعا نوافق على أن الیوم كان متوازًیا بالكامل، ونعرف أننا سنكون كذلك، وسوف 

 نتابع جمیًعا من أجل البدء في بناء ھذه المقاییس الخاصة بالمساءلة.

 بجھدین متوازیین.وفي ھذا المسار الثاني، فقد اتفقنا أیًضا على القیام 

أحدھا للتعامل مع آلیات المساءلة التي یجب تعزیزھا أو إضافتھا قبل حدوث عملیة النقل 

وھذا من األشیاء التي أوضحھا مساعد الوزیر ستریكلنج  --باإلضافة أیًضا إلى عملیة النقل 

في ھذا البحث في إسطنبول، وھو أنھ سوف یسعى للحصول على إجماع المجتمع، إجماع 

المجتمع على كیفیة تحسین المساءلة فیما تعلق على وجھ الخصوص بمسألة النقل، وبعد ذلك 

وبحاجة إلى النظر إلى  --ألننا نتلقى أیًضا ھذه الطلبات  --بشكل متوازي، مجموعة أخرى 

األوسع التي یجب علینا القیام بھا وقد ال یجب االھتمام  ICANNتحسینات مساءلة وحوكمة 

 ري قبل حدوث عملیة نقل.بھا بشكل ضرو

فمن خالل وضع ھذین الجھدین المتوازیین المرتبطین جیًدا ولكن على خطوط زمنیة مختلفة، 

 .ICANNفإننا نحقق احتیاجات المجتمع العام ومجتمعنا للمضي قدًما وتحسین مساءلة 

ذا واآلن ھذین المسارین باللون األزرق في األسفل، في حالة قلق أي شخص حیال ذلك، وھ

بالتحدید ما یجب على فریق العمل القیام بھ من أجل تنفیذ ما یخرج عن ھذه المسارات 

 الخضراء.

تؤثر على عملیاتنا، فیجب علینا  IANAإذن إذا كان القرار حول الطریقة التي ستحدث بھا 

 االستعداد لذلك.
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اد وال نفاجأ وسوف نقوم بأعمال بحیث نكون على استعد ومن ثم سوف نقوم بعملیات تجریبیة.

 بطریقة سیر األمور.

وھذا ببساطة لكي نتمكن  لكن كل ذلك سوف یتم بتناغم مع المسارات الخضراء بقیادة المجتمع.

من القیام بكل ما یمكننا لكي نكون على استعداد عند مجيء عملیة النقل كمطلب على فریق 

ICANN .من أجل تغییر ما نقوم بھ 

فالمجتمع  فكل شيء یبدو جیًدا في الوقت الحالي. النتائج.ونأمل في تحقیق مستوى جید من 

 وعملیة النقل تسیر على ما یرام. مصطف.

تقدم خدمات إلیكم جمیًعا بأفضل طریقة ممكنة،  ICANNإن تركزي منصب على التأكید بأن 

 أریدكم أن تعرفوا ھذه الحقیقة. ھذا ھو مجال تركیز. وھذا ھو مجال اھتمامي ووقتي.

لضمان  ICANNلقد سمعت بوضوح أن اآلن، أكثر من أي وقت مضي، ھو الوقت المناسب لتقویة 

 استمرار قوتنا ووحدتنا وثقتنا حیث إن العالم یراقب كیف سنقوم بنشر عملیة النقل األمریكیة.

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

 وقت لالستراحة.

 جناح كالیفورنیا خلف التسجیل. السیدات والسادة، استراحة لشرب القھوة في منطقة الرعایة في

أیًضا سوف نبدأ عرضنا التالي لمنظمات الدعم/اللجان االستشاریة قریًبا جًدا وأعتقد أن ذلك 

  سیكون محل اھتمام الجمیع ھنا.

  شكًرا.

 

 

 [ نھایة النص ]
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