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 دعونا نبدأ جلستنا المسائیة. مرة أخرى، طاب مساؤكم جمیًعا. الرئیس درایدن:

 ھال تفضلتم بالجلوس.

تركز ھذه الجلسة على مجموعة محددة من التوصیات اآلتیة من مراجعة المساءلة والشفافیة 

ونتیجة للعمل  .ICANNالمرتبطة بالتنسیق والعمل مع فریق إشراك أصحاب المصلحة في 

وھكذا ما تزال  برئاسة لبنان. GACبتكوین مجموعة عمل في  على ھذه التوصیات، قمنا

الجھود تبذل في مجموعة العمل، وسوف أطلب من عماد إطالعكم على المزید عنھا، إال أن 

ھذا العمل تم من أجل اإلعداد لھذه الجلسة الیوم والبدء في تحدید المسائل وكیف یمكننا تأمین 

 ا في المستقبل لتحقیق بعض األھداف المشتركة.والموظفین والعمل مع GACالتنسیق بین 

الموجودین ھنا أیضا،  ICANNوأود أن أقدم زمالءنا من  لذا سأسلم عماد قیادة ھذه الجلسة.

 وأشكرھم على القدوم لالجتماع بنا كذلك.

 .ICANNأرجو منك یا عماد أن تتسلم مني وأن تقدم زمالءنا من 

 شكًرا.

 

 لمن ال یعرفني، اسمي عماد حب هللا من لبنان. جمیًعا.طابت مساءكم   عماد حب هللا:

لقد طلب مني إعداد نشاط لمجموعة عمل بغیة تحسین الجھود التي بذلت بشأن التوعیة، خاصة 

 التوعیة التي تستھدف الحكومات.

 ICANN، وموظفي GACأما مجموعة العمل التي نشكلھا فھي عبارة عن مجموعة عمل 

GSE/GEلمشاركة العالمیة.، حول التعاون وا 

 

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
الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخذ یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف 

 .كسجل رسمي
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إن الھدف من نقاشنا الیوم ھو التحدث إلى الجمیع بشأن النقطة التي وصلنا إلیھا، وما أنجزنا، 

والتقریر، أو إطالعكم على  ثم مراجعة بعض األسئلة المطروحة. وما حققھ الفریق حتى اآلن.

 الطریق أمامنا.

أو فریق المشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة/المشاركة  GSE/GEوكذلك بالنسبة لفریق 

إذا كانت لدیكم أیة استفسارات أو مشاكل، لكي ننظر كیف یمكن  الحكومیة لالستماع لكم جمیعا.

 اإلجابة علیھا أو حلھا.

أعلم أن بعض الناس قد ال  سوف أضع قاعدة صغیرة بینما نمضي قدما، إذا سمحتم لي.

دعونا ال  األسئلة والمداخالت محددة بدقیة واحدة، إذا كنتم توافقون.أود أن تكون  یحبونھا.

نطلب من األشخاص ھنا أیضا  دولة ممثلة ھنا، إن لم یكن أكثر. 70لدینا  نستغرق وقتا طویال.

 تقدیم إجابات مختصرة قدر اإلمكان حتى نمضي قدما وال نستغرق زمنا طویال.

، وآن GSE/GEأود أن أقدم أوال الدكتور كامل، رئیس قبل أن نتطرق إلى ما أنجزنا حتى اآلن، 

 وأنني قد ننطقتھا بشكل جید. عذًرا. آمل أن أكون قدمتھما بشكل الئق. ریتشیل إن لمن ال یعرفھما.

قبل أن نمضي أكثر، أود  وتعمل في جنیف إن لم أكن مخطًئا. إنھا تعمل مع الدكتور كامل.

وأعضاء  ولدینا سوزان. لدینا ھنا أولغا. لوا معنا.شكر جمیع أفراد مجموعة العمل الذین عم

أعتذر إن لم أذكر  حسن. وقد انضم إلینا بضعة أفراد آخرین. أعتقد ألیس أیضا. آخرین أیضا.

 الكلمة لك یا دكتور كامل. بقیتكم، وأرجوا أن ترفعوا أیدیكم.

 

، وكذلك زمیلي GAC، رئیسة أود أوال شكر ھیذر درایدن شكًرا جزیالً لِك وطاب مساؤك.  طارق كامل:

إنھا لفرصة عظیمة أن نحظى بحوار  عماد حب هللا على دعوتي لحضور ھذا اللقاء الممیز.

البارزین، وأن نستمع لالستفسارات والمشاكل، والتعلیقات، وكذلك  GACمفتوح مع أعضاء 

 .2014 في یونیو 50الـ  ICANNالتحدث عن العمل المشترك الذي بدأناه معا خالل اجتماع 

، خاصة ATRT2، كانت الغایة من ھذه اللجنة تطبیق توصیة GACوكما ذكرت رئیسة 

، التي تحدثت عن تعزیز والتنسیق بین فریق المشاركة العالمیة ألصحاب 6.9و 6.8توصیات 

ونحن نبحث كل توصیة بشكل مفصل كمجموعة عمل  .GACالمصلحة/المشاركة الحكومیة و

ونحرص على أن نعمل معا ونطبقھا ونؤمن بالتحسین الفعلي للتنسیق بین فریق المشاركة 

إننا نتطلع لمساعدة  من ناحیة أخرى. GACمن ناحیة، وكذلك  GSEالحكومیة وفریق 
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GAC .ع، وتحسین المشاركة ونتطلع لتقدیم الدعم الالزم في المنطقة قدر المستطا في مھمتھا

 من منطور حكومي. GACفي 

إنھا لفرصة رائعة أن نطلعكم أیضا على ما نقوم بھ من جھتنا والحصول على تعلیقاتكم 

  واالستماع إلیكم.

مرة أخرى على دعوتي كرئیس لمجموعة العمل.  GACوبھذا الشأن، أود أن أشكر رئیسة 

للمشاركة الحكومیة التي ستلعب نیابة عنا دور  أمنح الكلمة اآلن آلن ریتشیل إن، نائب الرئیس

مع ماندي كارفر من  ATRTفیما یخص المشاركة وتطبیق  GACالتنسیق المتواصل مع 

 إذا الكلمة للسیدة إن. فریقنا.

 

شكرا لھیذر وعماد لدعوتنا للقدوم ھنا وأیضا  طاب مساؤكم جمیًعا. أشكرك كثیرا طارق.  آن ریتشیل إن:

  لمعنیة بالمشاركة الحكومیة.لمجموعة العمل ا

نظرا ألن بعض العمل تضمن تبادال لألسئلة  لقد أنجزنا بعض العمل كما ذكر الضیفین.

وفریق المشاركة العالمیة ألصحاب  -واإلجابات لإلشارة إلى ما یقوم بھ فریق الحكومة 

كل حتى یعلم  GACالمصلحة على األرض فیما یخص مجمل المجتمع المحلي، بما في ذلك 

  ھال انتقلنا إلى الشریحة التالیة من رجاء. جانب كیف یمكننا مساعدة بعضنا البعض.

 6.9و 6.2رقم  ATRTوكما ذكر طارق، إنھا توصیة  أقدم لكم ھنا خلفیة عن البدایة.

قدر أفضل من حیث  -كیف نقول؟  - GACوالحرص على أن نتعاون وبث المساواة داخل 

ا عبر ضمان أننا، كفریق للمشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة العضویة، بل مشاركة فعالة حق

وفریق المشاركة الحكومیة نعمل في المیدان من أجل مساعدة أي فرد مھتم في الحكومات 

والسكرتاریة،  GACحتى نقدم لھ المعلومات الالزمة ونتعاون مع  GACبالمشاركة في 

نھا مساعدتنا في ضمان معرفة األفراد من المناطق التي یمك GACوكذلك مع أفراد من ممثلي 

  وكیف یمكنھم المشاركة. GACما یحدث في 

ھذا  كما قال طارق. ICANN 50بسنغافورة ثم في  ICANN 49إذا لقد عقدنا نقاشات في 

  الشریحة التالیة، من فضلك. ھو االجتماع الثالث حیث نطلعكم عما حدث قلیال.

بعض األسئلة التي طرحت بواسطة مجموعة العمل  ھذه سأمضي سریعا. -إذا ھذه بعض  نعم.

 عذًرا. --و  وأیضا بعض إجاباتنا. على فریقنا.
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 GACسنطلع على قائمة باإلسئلة واإلجابات التي نوقشت بین أعضاء  أود أن أقاطعك قلیال.  عماد حب هللا:

شعروا بأنھ لم یتم  GACلقد طرحت ھذه األسئلة ألن أعضاء  .GSE/GEوأعضاء 

وسوف  إًذا، تم طرح األسئلة. ولم یتم إطالعھم أوال بأول. لكن األمور تمضي قدما. ھم.إشراك

إنھا تمنحنا بعض المعلومات الالزمة  تشاھدون بعض األسئلة واإلجابات التي تم استالمھا.

 تفضلي. لتقریر الخطوات التالیة والطریق أمامنا على األقل.

 

 شكًرا لك، عماد. آن ریتشیل إن:

من األشیاء التي سأفعلھا اآلن أن أطلب من نواب  العرض التقدیمي كما قال. تأجیلإذا تم 

ھل یمكنكم الوقوف حتى یتمكن المجتمع من  الرؤساء اإلقلیمیین الموجودین في القاعة أن یقفوا.

لدینا نایجل ھیكسون، وھو في مكتب جنیف  ھذا. -إذن  حسًنا. ھیا انطلقوا. التعرف علیكم؟

  .IGOكذلك الفریق في العمل مع المنظمات الحكومیة الدولیة أیضا ویساعد 

في  لدینا بییر داندجینو ولدینا فیني ماركوفسكي الذي یتولى المشاركة مع البعثات في نیویورك.

  الخلف وھو نائب رئیس إفریقیا.

إنھا نائبة  وماندي كارفر التي تعمل كمنسقة لدینا فنحن موزعین على مناطق كما تعلمون.

  لرئیس لدینا في لوس أنجلوس حیث تنسق مع الفریق ھناك ما نقوم بھ.ا

  باھر عصمت، نائب الرئیس لدینا في منطقة الشرق األوسط.

لدینا كذلك أندریا مدیر المنطقة األوروبیة ویعمل مع جان جاك ساھل نائب الرئیس عن أوروبا 

  وھو اآلن في اجتماع آخر، لكن باستطاعتكم رؤیتھ.

  ا الذي یتولى عملیاتنا في أوقیانوسیا.سیف فوسی

  مایكل یاكوشیف عن روسیا.

اإلثنین رودریجو اللذان یتولیان أمریكا الالتینیة  -رودریجو دو ال بارا ورودریجو اآلخرین 

 والكاریبي.

 كلفن وونغ عن مكتب آسیا. كلفن. وھذا صحیح. -إذا باإلجابة على تلك األسئلة 
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وكما تعلمون، قدمنا المدخالت بشأن ما  األسئلة، لقد اجتمعنا جمیعا.إذا باإلجابة على تلك 

آمل، مع وجودھم ھنا، أنھ إذا كان أي شيء ال  أرادت مجموعة العمل معرفتھ، كما قال عماد.

 یظھر ھنا فیما یتعلق باألسئلة أو أیة أسئلة لدیكم، أن تعرضوه علیھم بعد أن تعرفتھم علیھم.

 تتحدثوا إلیھم بشأن أیة قضایا. وكما تعلمون، یمكنكم أن

من األسئلة األولى التي تلقیناھا، مثال، ھل كان ھناك بیان رسالة یوضح أھداف ونطاق فریق 

GSEنحن ھنا، كما تعلمون، لزیادة الوعي بشأن  ؟ICANN.  وعنSOsو ،ACs وعمل ،

ICANN وجوھر ،ICANN.  والعمل الذي یحدث على كافة المستویات، من أي شخص

ولدینا أیضا  ولدینا بینھما أفراد من المصالح. .GACء باألمل وعلى طول الطریق إلى ملي

ونحن نقدم المعلومات عن أي مكان من التدریب  أفراد من نطاق المستوى األعلى لرمز البلد.

 إذن سوف نراجع الشرائح بسرعة. إلى جمیع األمور األخرى.

وإذا لزم األمر، یمكننا العودة ویمكنكم العودة  لھ.یمكنكم قراءة ذلك ك ھیا انطلقوا. من ینفذھا؟

 نعم، والمضي قدما. سأمضي قدما على طول الطریق. لمناقشتھا مع أي شخص من منطقتكم.

 ھیا انطلقوا.

 أعتذر عن ذلك.

 

إن أھم معلومة كما أعتقد  سوف نراجع الرسومات البیانیة قدر اإلمكان ونمضي قدما. حسناً.  عماد حب هللا:

ویتمثل ھدف الشراكة في تحسین أنشطة  .GSE/GEوفریق  GACھي أننا نبني شراكة بین 

بینما نتوجھ إلى المناطق  GSE/GEفي أنشطة  GACالتوعیة، وتحسین مشاركة أعضاء 

ومختلف البلدان حتى نضمن أوال زیادة عضویة ھذا المجتمع، و، ثانیا، أن نقدم أداء أفضل 

ا؛ وثالثا، أن نعمل بطریقة أفضل فیما یتعلق بالنموذج متعدد أصحاب المصلحة وأن نكون مع

ناجحین عوضا عن امتالك أجزاء صغیرة من المعلومات التي تذھب ھنا وھناك دون جمعھا 

المسائل التي واجتھا من قبل  -من األسئلة  معا ومشاركة األفراد الذین یجب أن یطلعوا علیھا.

في ھذا البلد ال  GACإن الشخص أو مندوب  عندما تذھب لزیارة أي بلد. -نطقة الناس في الم

ما الذي  لذا یجب أن نتعامل مع ھذا األمر. یعلم عن االجتماع، وال یعلم ماذا یحدث من حولھ.

لنمضي قدما  كیف یشارك؟ وما ھو نوع المعلومات المتبادلة وكیف نتابع؟ یعرفھ المندوب؟

 تفضلي. لدیكم فكرة عن ما یحدث.لكي تكون  اآلن.
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إذا كما قال عماد، الھدف ھو ضمان العمل معا ومعالجة المسائل التي تخص  شكًرا لك، عماد.  آن ریتشیل إن:

 ومن بین الطرق التي یستخدمھا نواب الرؤساء اإلقلیمیین ندوات اإلنترنت. من یشارك ومتى.

شھد مستویات مختلفة من التفاعل مع ممثلي وتطبق مناطق أخرى، مثال، استراتیجیات إقلیمیة ت

GAC.  من المھم أن نعلم أن بعض المناطق طبقت ندوات اإلنترنت مثل أمریكا الالتینیة على

ربما تتمكن أولغا ورودریجو من إطالعنا على  وجھ الخصوص، وقد الحظنا أنھا عظیمة.

 GACرادا من أعضاء وشملت أف -لكن ندوات اإلنترنت تمت  بعض طرق التفاعل والتواصل.

بالنسبة للدول  GACما الذي یعنیھ أن تكون عضوا في  -الفعلیین الذین سیتحدثون عن ماھیتھا 

لذلك سیخبرونھم عن ما یحدث وكل ما یتعلق  غیر األعضاء فیھا حالیا، حتى یصبحوا أعضاء.

ة لمزید من ثم تتم المتابعة بواسطة الزمالء في المنطقة لضمان أنھم إن كانوا بحاج بذلك.

 ، یمكننا تزویدھم بھا.GACالتي سمعوا بھا عن  ICANNالمعلومات عن األنشطة داخل 

لذا نعتقد أن ھناك عرض جید ھو عقد مكالمات جماعیة منتظمة بین الفرق اإلقلیمیة وممثلي 

GAC .إما أن نعقد مكالمات جماعیة أو ندورات إنترنت حتى نتحدث مثال عن  اإلقلیمیین

لكن إذا تعین أن تكون  تقوم مجموعة السیاسات بذلك أیضا. .ICANNفي  مسائل تحدث

ألنھ یتعذر علیھم أن یكونوا ھنا، ربما یكون ذلك إحدى طرق ضمان  GACخاصة بأعضاء 

 أما التكرار فستتم مناقشتھ بین كل شھرین. لذلك نعرض فعل ذلك. أننا ننشرك األفراد حقا.

ومن ثم یمكنھم أن  عن تلك المنطقة. GACإلقلیمي وممثلي ویمكن مناقشة التكرار بین الفریق ا

 ھل ستكون مجموعة كاملة للسیاسة، ھل ستكون عن االمتثال؟ یقرروا موضوع ندوة اإلنترنت.

أو في  ھل ستكون حول ما یحدث على المستویات الجیوسیاسیة في جنیف أو مكان آخر؟

  فیر التحدیثات قدر المستطاع.ویمكن تو ویمكن تخطیط المحتوى كما تعلمون. نیویورك؟

أنھ یجب أن یشمل معلومات  GACوقالت  دائما. GACوكما تعلمون ھناك تقریر یذھب إلى 

یسعدنا تقدیم ھذا النوع من المعلومات، لكن یجب أن نتذكر أننا ال نود أن نكون  إضافیة.

ر أن إعادة ویجب أن نتذك والمناطق. GACمترددین إذا كانت الفرق تعمل سلفا مع ممثلي 

ھناك حالیا صفحة  -اإللكتروني سیتیح لنا امتالك صفحات ستشمل  ICANNتنظیم موقع 

إال أن ھذه الصفحات ستكمل بمزید من  تمكنك من مشاھدة ما تقوم بھ الفرق في كل منطقة.

حیث یمكننا أن نستقي منھ وندرجھ في تقریر كبیر قد یقدم إلى  -المعلومات التي ستدرج في 

GAC. .لكنھ  لست متأكدة بعد. -وربما تحسین الصفحات  إذا ھذه بعض األشیاء التي نقدمھا

إن كان  اإللكتروني. GACأحد األشیاء التي یمكن للمجموعتین مناقشتھ حال إعادة تنظیم موقع 

للذھاب إلى أماكن مختلفة  GACھناك طرقا لجمع المعلومات مباشرة حتى ال یضطر ممثلو 
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الشریحة  إذا ھذه بعض األشیاء التي نفكر فیھا. إنھا لوجستیة حقا. وھلم جرا.إلیجاد المعلومات 

 التالیة من فضلك.

یجب أن  GACكما قال عماد فإن أحد األشیاء التي ناقشناھا معا ھو أن ممثلي  ھیا انطلقوا.

 ویمكن أن تساعد ندوات اإلنترنت في ذلك. یبلغوا عندما تحدث األمور في منطقتھم.

وقد تحدثنا عن ذلك بیننا من حیث ضمان عودتھم  -رق اإلقلیمیة بمزید من الوعي ستحظى الف

في منطقتھم، وأنھم عندما یذھبون إلى بلد معین، یجب أن  GACوھم یعرفون من ھم ممثلو 

وإن أمكن بناء على من یجتمعون بھ وكل  على ما یقومون بھ في ھذا البلد. GACیطلعوا ممثل 

المشاركة في كل االجتماعات، فإن ذلك  GACكان باستطاعة ممثل  ما یتعلق بذلك وما إذا

 شیئ یمكن أن یحدث بطبیعة الحال.

دائما، باستثناء  GACوقد عرضنا كذلك أن یحضر ممثل عن مجموعتنا جمیع اجتماعات 

لكن إذا دعت الحاجة، یمكننا إثارة أیة مسائل أو مشاكل موجھ إلى الفرق  جلساتكم المغلقة.

 أساسا. اإلقلیمیة

 عماد. أعتقد أن ھذا كل ما قمنا بھ.

 

 ثم سیتبقى لدینا نصف ساعة لألسئلة واإلجابات. سأتحدث لدقیقة واحدة. .5:28الساعة اآلن   عماد حب هللا:

ثم بمواكبة ما یحدث في مختلف المناطق  تبدأ تحسینات الوضع الحالي من العمل كشركاء.

  .GACولمختلف ممثلي 

ألنھ في  یواكبون سرعة ما یحدث ومحاولة إشراكھم في االجتماع إن أمكن. GACجعل ممثلي 

لكن حاول التوصل التفاق  بعض الحاالت، قد ال یود المسؤول الحكومي فعل ذلك لعدة أسباب.

لماذا طلب منھ عدم حضور ذلك االجتماع  GACیجب أن یتفھم ممثل  بشأن ذلك على األقل.

لكن ھذه ھي السیاسة. وھم  لك مزعجا بالنسبة للبعض.ربما یكون ذ عذرا لذلك. -خاصة 

إذا یجب  ال أدري. یسافرون إلى لبنان مثال لالجتماع بوزیر اإلعالم بدال من وزیر االقتصاد.

 وسوف ننطلق من تلك النقطة. على علم بذلك. GACأن یكون ممثل 
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 .GSE/GEمن أجل  ICANNوموقع  GACوستجري التحسینات على المواقع بین موقع 

وأخیرا، سیتم إصدار التقاریر التي یتعدى محتواھا المكان الذي ذھبنا إلیھ ومع من ذھبا، لیشمل 

 لقد انتھیت. ثم االختتام بالقیادة فیما یخصنا. األھداف ربما وما تم تحقیقھ وكیف نمضي قدما.

 السؤال األول من ھیذر. سأفتح باب األسئلة واإلجابات.

 

كان ذلك سیكون سؤالي األول، أي ما إذا كنا سنتلقى أسئلة من الجمھور بشأن ھذا  شكًرا.  الرئیس درایدن:

لكن دعوني أقول أنھ من الواضع بالنسبة لي مقدار العمل المبذول في سبیل إیصالنا إلى  العمل.

لم نحظ بفرصة  .GACإنني أثمن عالیا الرغبة والجھد لتوضیح ھذه المسائل لـ  ھذه النقطة.

من الواضح أنھ من األفضل بالنسبة لنا أن نكون  على ھذه الناحیة كثیرا. حقیقة للتركیز

إن لم نستطع فرز  GACفلذلك تأثیر كبیر على عملنا في  منسجمین في مساعینا للمشاركة.

 إذا ترینیداد وتوباجو، ھل لدیك تعلیق أم سؤال؟ ماھیة الصالت واألھداف في ذلك كلھ.

 

عندي اقتراح وعندي  إنھ یدعم األحداث كثیرا. م على ھذا الفریق والمبادرة الرائعة.نشكرك نعم.  ترینیداد وتوباجو:

كیف یعرف الفریق المواضیع التي تھم تلك المنطقة فیما  -كیف نعرف  والسؤال ھو: سؤال.

 كیف سیعرفون ما سیحویھ جدول األعمال؟ ندوة اإلنترنت تلك؟ یخص ھذه النقاشات أو

، من الحصافة ومن الممكن جدا بالنسبة GACبما أن لدینا سكرتاریة خاصة بـ  والتوصیة ھي:

للفریق االنخراط مع السكرتاریة قبل أي من ھذه االجتماعات حتى یلم بما یحدث، وبماذا یجب 

 ھذا مجرد تعلیق مني في ھذه المرحلة. أن یدرج في جدول األعمال وما یماثلھ من أمور.

 شكًرا.

 

 الكلمة اآلن للدكتور كامل. شكًرا. عماد حب هللا:

 

تعتبر ندوات اإلنترنت ھذه شیئا سنطوره معا بین نواب الرؤساء اإلقلیمیین وبین عضویة   طارق كامل:

GAC.  إنھ لیس جدول أعمال نضعھ بناء على المسائل التي نود تنفیذھا ضمن المنطقة. بل ھو

لكنھا تسیر  وبعد ذلك السكرتاریة. رودریجو، ربما یمكنك التحدیث عن مثالك. جدول ناجح.
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إننا ال نفرض شیئا من  إنھا شراكة كما ذكر عماد. حالة بحالة بناء على المتطلبات اإلقلیمیة.

  -ربما، رودریجو، یمكنك  بل یجب أن یأتي األمر من األسفل إلى األعلى في الشراكة. جانبنا.

 في حالة ندوات اإلنترنت ألمریكا الالتینیة والكاریبي، التعلیق.إذا سمحتم لي ب شكًرا جزیالً.  رودریجو دي ال باررا:

لذا استفسرنا منھم عن المواضیع ومن یود  أنفسھم. GACیأتي جدول األعمال من أعضاء 

ھناك موضوعان فقط نود إدراجھما افتراضیا، وھما الترحیب باألعضاء الجدد،  التحدث عنھا.

لكن األمر یعود إلیھم في  ول أعمال االجتماع القادم.وھو من أھداف ھذه الندورات، ثم نشر جد

 شكًرا. إدراج المواضیع التي یودونھا.

أعتقد  أرى المزید من طلبات التحدث، ھل لنا أن نتابع. شكراً جزیالً على ردك یا رودریجو.  الرئیس درایدن:

ك جھود إقلیمیة، قد خاصة إذا كانت ھنا أننا نطرق جانبا ھاما للغایة من التنسیق بین الفریقین.

، سیودون GACوعند الدعوة إلى اجتماع للممثلین في  یظھر اھتمام واضح في تنفیذ شيء ما.

 ICANNوإذا كانت  قیادة جدول األعمال ووضع األشیاء التي یعتبرونھا أولویة للمناقشة.

 بذلك كثیرا. GACقادرة على تسھیل حدوث ذلك، سترحب 

 تفضلي. المتحدة، ثم سنغافورة.لدینا ممثل المملكة  حسناً.

 

ھل لدیكم تحلیل عن  السؤال األول ھو: لدي ثالثة أسئلة نعم/ال سریعة. شكًرا، حضرة الرئیس.  ممثل المملكة المتحدة:

ھل لدیكم  ؟GACالدول التي لیست في  كأعضاء؟ GACسبب عدم مشاركة الحكومات في 

المدرجین في  GACدم مشاركة أعضاء ثانیا، ھل لدیكم تحلیل عن سبب ع تحلیل لسبب ذلك؟

، ھل لدیكم تحلیل عن سبب عدم مشاركتھم ICANNأو  GACالقائمة في أي من أنشطة 

، خاصة مفوضیة GACثالثا، ھل تشركون المنظمات اإلقلیمیة األعضاء في  بشكل نشط؟

، مثل جامعة الدول العربیة، من أجل تطویر GACاالتحاد األفریقي أم ھم مراقبون في 

 شكًرا. بادراتكم التوعویة لكل منطقة؟م

 

ھذا جزء من العمل  ؟GACلماذا ال تشاركالحكومات عبر  أرى أنك طرحت سؤال من شقین.  طارق كامل:

، وشرح الفوائد GACالذي نحاول نشره عبر التوعیة، وعبر تحفیزھم على المشاركة في 

حتى یشكلوا جزء من تطویر  ، وما ھو الدور الذي سیلعبونھGACالمتأتیة من مشاركتھم في 

  .ICANNالسیاسات ضمن عملیة 
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ألنھ في بعض الحاالت من الضروري تطویر الوعي. إذا كانت  علینا أن نكون صریحین.

في بلد معین ال ترتقي لمستوى التوقعات، ربما یأتون مرة أو مرتین ثم یعیدون  DNSصناعة 

لذا فإن لدینا مجموعة مستقلة تعمل مع  الخاصة بھم أكثر. DNSالتفكیر إلى أن تتطور صناعة 

یعتبر مركز  في المناطق التي ال تتلقى خدمات كافیة. DNSبغیة تطویر صناعة  GDDفریق 

DNS  في مصر مثاال على بدئنا مع الحكومة المصریة في قیادة ذلك الجھد، حیث یقوم نائب

زمالء آخرین في  منال من مصر إضافة إلى GACالرئیس اإلقلیمي لدینا إلى جانب عضو 

  تغطیة شمال أفریقیا والشرق األوسط لردم ھذه الھوة.

لكننا  بل سیستغرق مزیًدا من الوقت. ولن یتحقق ذلك خالل سنة أو سنتین. إنھا رحلة طویلة.

 عندما یأتون للمشاركة. GACنعي أننا بحاجة لتحفیز التوعیة العملیة والحافز لتمثیل ممثلي 

 ھیذر أكثر مني.وربما تعلم  -أحیانا 

أعني أن  أحیانا، وربما تعلم ھیذر أكثر مني بھذا الصدد، تكون األسباب مالیة لسوء الحظ.

وسوف تدركون العبء المالي  تجري في كافة أنحاء العالم ثالث مرات. ICANNاجتماعات 

 الذي قد یترتب.

ا حدث في لندن وقبل لكنني أود أن أقول أن علینا أیضا الدعوة الجتماعات رفیعة المستوى، كم

ذلك في تورنتو، فقد كان كال االجتماعین ناجحین وساعدانا في رسالتنا المتعلقة بالتوعیة 

 والمشاركة بسبب وجود التمثیل.

بییر  أما الجزء الثاني فھو أنني سأفسح المجال لزمالئي من المنطقة بالتحدث بسرعة وإیجاز.

ثم أندریا عن مشاركتھ مع المفوضیة األوروبیة  عن مشاركتك األفریقیة مع االتحاد األفریقي

 كمنظمة إقلیمیة.

 

أود أن أبلغكم أن لدي ممثل سنغافورة والوالیات المتحدة في ترتیب التحدث، وأود أن استمع   الرئیس درایدن:

لھؤالء الزمالء كذلك، خاصة إن لم یكن لدینا الوقت الكافي لتغطیة كافة االستراتیجیات 

 اإلقلیمیة.

 

 [بعیًدا عن المیكروفون] طارق كامل:
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 حسًنا. حسًنا. --إذن سنستمع إلى  حسناً. الرئیس درایدن:

 بییر، ألیس كذلك؟ --إذا لدینا 

 شكًرا.

 

  شكًرا جزیالً لكم جمیًعا. بییر دانجینو:

 --دعوني أكمل ما قالھ طارق للتو فیما یخص أفریقیا تحدیدا 

 بصوت أعلى یا بییر لو سمحت.

 

لقد ساعدونا حقا  --أود أن أقول أننا على تواصل مع االتحاد األفریقي مثال، وھم فعلیا  نعم.  دانجینو:بییر 

لكننا نعقد اجتماعات منتظمة،  لذا لیس ھناك مغزى حول ذلك. [متعذر تمییزه] من أدیس أبابا.

 عندما نكون في أدیس أبابا ونتحدث عن االنتقال في أفریقیا كما تعلمون.

 خطتنا ھي إعداد قائمة بھا كلھا.إن 

یجب أن نعد بعض  أود أن أقول السبب في عدم مشاركتھم ھو أننا بحاجة لمشاركة مطلعة.

األعضاء حتى یأتوا إلى ھنا بثقة كبیرة وبمعرفة بالموضوع، وسوف نتعامل معھم ولدینا خطة 

 تلك المسائل. إننا نحاول العمل في ندوة إنترنت حتى ندرك كیف یمكننا معالجة لذلك.

[متعذر تمییزه] یوجد أساس لكن ھناك متسع للتحسین، ونحن مستعدون  لذا فإن ھناك جھود، ال

 لمساعدتھم.

 

 شكًرا لك بییر. الرئیس درایدن:
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فلدینا  تمتاز مشاركتنا مع المفوضیة األوروبیة بالمتانة وطول األمد. بسرعة وإیجاز. نعم. ال یمكن تمییزه:

إضافة إلى أننا نقیم عالقة مع البرلمانات األوروبیة والمؤسسات  معھم.اجتماعات منتظمة 

  األخرى في بروكسل.

لكننا سندرس ندوات اإلنترنت  أعتقد أننا نتمتع بتغطیة جیدة من حیث مشاركة الدول األوروبیة،

، ICANNمرة أخرى، ألن بعض أعضاء االتحاد األوروبي ال یأتون كثیرا إلى اجتماعات 

بشكل أساسي، ھناك عالقة متینة وطویلة  یشاركون في أعمال التنسیق في بروكسل. رغم أنھم

 على األقل مع المؤسسة األوروبیة. -األمد مع 

 

 شكًرا. الرئیس درایدن:

 حسًنا، اآلن سنغافورة ثم الوالیات المتحدة. حسناً.

 

 شكًرا لك، حضرة الرئیس. ممثل سنغافورة:

وفي منطقة  ھا تحوي عدة منتدیات ومنظمات في كل منطقة.من السمات الفریدة لإلنترنت أن

AP لدینا عدة منتدیات ومنظمات إقلیمیة، وربما تتألف من أعضاء ممثلین لـ ،GAC أو من ،

 .GACغیر ممثلي 

، یمكننا انتھاز الفرصة GACمع ممثل  GSE -- GSE/GEلذا نود أن نقترح عندما تعمل 

المنتدیات والمنظمات اإلقلمیة بحیث تمتلك تواصال للتواصل مع ھذه  GACللعمل مع ممثل 

على التواصل مع مختلف ممثلي  ICANNقد یساعد ذلك  أفضل مع ممثلي الحكومة.

 الحكومات في المنطقة.

 شكًرا.

 

 شكًرا لممثل سنغافورة. الرئیس درایدن:

 ممثل الوالیات المتحدة، فلیتفضل.
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الرئیس وشكرا لك عماد على جھودكما في اإلعداد لھذه الجلسة مساء الیوم، شكًرا لك سیدتي   ممثل الوالیات المتحدة:

أعتذر عن عدم ذكر أسمائكم جمیعا، لكننا نشعر بامتنان عمیق  وأشكر طارق وكل فریقھ أیضا.

 أنكم جمیعا ھنا ویمكنكم إطالعنا على منھجیتھم.

ءات من الحضور الكرام، أرى بعض اإلیما وثمن عالیا توصیف عماد لما نقوم بھ ھنا كشركاء.

 أعتقد أنھا بدایة جیدة للغایة. لذا أقدر أنكم ترون األمر على نفس النحو كذلك.

أما الوجھ اآلخر للعملة فھو لیس مجرد شریك، بل أعتقد أننا  أود أن أغرس بذرة صغیرة جدا.

التوقیت  وقد یساعدكم ذلك على التوصل التفاق حول طریقة تعاوننا لیس فقط بشأن عمیل أیضا.

 وإعداد المواعید والتوعیة التي تقدمونا، بل كذلك الفحوى التي تتبنونھا.

إننا كبلد من منطقة صغیرة نسبیا من حیث عدد الدول التي تشكل أمریكا الشمالیة، أود ان أشدد 

على أنھ حتى من ھم منا في نفس الموقف یبدون اھتماما بما یھتم بھ زمالؤنا في جمیع المناطق 

ى، ألننا نجتمع بزمالئنا من حول العالم ثالث مرات بالسنة في ھذه القاعة، أي في األخر

GAC. .على سبیل المجاز. ربما لیس في ھذه القاعة مرة أخرى، لكنكم تفھمون ما أفصده 

نود أن نحثكم، من وجھة نظرنا، على دراسة منھجیة مبنیة على المسائل أو المواضیع، ولیس 

وال أحاول أن أقترح أن تعیدوا  إنن معجب بطریقة تنظیمكم كثیرا. مجرد منھجیة إقلیمیة.

قد تكون المادة، مھما كان ما تفعلون في منطقة معینة، مھمة للغایة  الھیكلة بأي صورة.

وسیكون من المثیر لالھتمام أن نعرف ذلك ألننا نتعامل مع  لألعضاء في منطقة أخرى.

العدید منا منخرط في مجموعة عمل الستشارات على سبیل المثال،  مشاریع مشتركة أخرى.

GAC/GNSO  وفي نیتنا تسھیل االشتراك المبكر لـGAC  في عملیات وضع سیاسات

GNSO.  ولم نتطرق بعد للمناقشة المندرجة على جدول أعمالGAC وآمل أن ال تخالفني ،

لیسوا جمیعا  GACمنال الرأي بشدة، لكن من المسائل الصعبة التي نواجھھا اآلن أن أعضاء 

 متأكدین بشأن المعلومات التي نتلقاھا من متجر السیاسة، وكیف یمكن تعدیلھا لجعلھا أكثر فائدة.

یمكنني أن أسمیھ الحمل الزائد  في حقیقة األمر، والسؤال ھو لیس أننا نتلقى المعلومات.

 لزمني جیدا.وال نفھم التسلسل ا أننا ال نعرف كیف نستوعب كل ذلك الكم منھا. للمعلومات.

لذا، حتى لو تابعتم التركیز كمطقة، عندما تلتئم جمیع المناطق ھنا، ونحاول التوصل إلى 

 ، فإن األمر یتعلق بالفحوى، إضافة إلى المسائل األخرى.GACتوصیة إجماعیة من 
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إذا نحن ندعم كلیا عملیة بناء القدرات التي تقومون بھا ألنھا تشكل أولویة علیا لنا جمیعا 

 ، ویجب أن یتم ذلك بفعالیة وتنسیق تام.GACضاء في كأع

أود أن أطلب منكم التفكیر بتأمل، وربما العمل معنا لتحدید بعض مسائل السیاسة الكبرى التي 

نتصارع معھا ألنھا ممارسة شبیھة جدا بممارسة نحن منخرطون فیھا مع موظفي سیاسات 

GNSOھم أنواع التغییرات في ھذه المادة التي ، ویتعین علینا العودة إلى أعضائنا لنعرف من

 یعتبرونھا مفیدة جدا.

لذا یمكن أن یركز أحد اجتماعاتكم التوعویة اإلقلیمیة على شؤون السیاسة الحالیة حتى یتسنى 

 لنا االستفادة من توعیتكم للمساعدة على تحقیق بعض األھداف األخرى.

 شكًرا جزیالً.

أود أن أقول، أنني متیقن من أن سوزان تدرك الفرق بین  علیقاتك ھیذر.شكراً جزیالً لك على ت  طارق كامل:

یقدم فریق دیفید أولیف الدعم الالزم لمختلف الدوائر من أجل  دورنا ودور فریق دیفید أولیف.

 وضع السیاسة على أساس المواضیع.

لحكومات، بما إننا نعمل في التعلیم، وبناء القدرات، والتوعیة، ونقل المعرفة إلى المناطق وا

وضمن المواضیع ذات الصلة بـ  GACیحفز اھتمام الحكومات في المشاركة ضمن 

ICANN.  ونعمل مع عولمةICANN وIGOs. 

، وحوكمة IGOsلذا إذا كان ھناك موضوع ذي اھتمام عالمي بشأن ھذه المسائل، بما یتضمن 

على أساس عالمي وإقلیمي اإلنترنت، ومسائل أخرى مماثلة، یسرنا تقدیم المعلومات الالزمة 

لكننا أردت أن أوضح بأن الدعم المباشر لوضع السیاسات یأتي من فریق دیفید  في آن معا.

 إنني متأكد تماما أنھا واضحة بالنسبة لكم. أولیف، حتى تكون األدوار واضحة.

 آن ریتشیل، كنت تریدین إضافة شيء؟
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طارق، أعتقد أن ھیذر وسوزان محقتین بأن ھناك أوقات  أود أن أضیف أنھ بالرغم مما قالھ  آن ریتشیل إن:

وتأمین شخص في ندوة اإلنترنت یتطرق لتلك  GDDنستطیع فیھا الوصول إلى فریق 

وإذا طرحت المسألة، یمكننا العمل معھم والتحدث عن جوانب تخص مناطق بعینا قد  المسائل.

 كما قلتم. تتم إثارتھا في مناطق أخرى، وقد یبدي الناس اھتماما بھا

 نعم. إنھا مسألة تنسیق ویسرنا فعل ذلك. وال یشكل ذلك أیة مشكلة أبدا.

 

لیس الفریق اإلقلیمي كلھ تحت  ال، أود أن أن أعلق حتى ال یحدث سوء فھم. -بالمناسبة، أود   طارق كامل:

وطلبت منھا أن ینضم إلینا  بل ھو تحت إشراف زمیلتي سالي كوسترتون. إشرافي المباشر.

لكننا نعمل بشكل وطید ضمن  وحده فریق المشاركة الحكومیة تحت إشرافي المباشر. الیوم.

أردت فقط أن أشیر إلى ذلك حتى یكون واضحا من منظور  ، كفریق واحد تقریبا.GSEفریق 

 ھیكلي.

بشأن السؤال الذي طرحھ زمیلنا من سنغافورة عن الوصول إلى المنظمات اإلقلیمیة، لدینا 

شھرا الماضیة من قبل نائب الرئیس ھناك  12مي في آسیا تلقى كامل الدعم خالل الـ تواجد إقلی

شھرا، ربما، من  15أو  -إننا من  السید كویك الغیر موجود معنا ھنا، لكن یمثلھ زمیلنا كالفن.

 ؟20 كم عدد األشخاص اآلن یا كالفن؟ رجل واحد.

 

 في المنطقة. 20 ال یمكن تمییزه:

 

 ؟15 طارق كامل:

 

 في المنطقة. 20في المكتب،  15 ال یمكن تمییزه:

 

 في المنطقة. 20في المكتب و 15نعم،  طارق كامل:
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أود أن أعطیكم لمحة عن القفزة التي حدث في استراتیجیتنا الخاصة باالتصال والتوعیة في 

 آسیا من خالل سالي وكویك.

 بكل تأكید.لقد تلقى الفریق دعما كبیرا وھو مستعد لتقدیم الدعم الالزم 

وقد شھدت المناطق األخرى تمكینا مثل الشرق األوسط وأوروبا الشرقیة، من خالل مایكل، 

 إضافة إلى رودریجو في أمریكا الالتینیة.

إننا نتطلع لتمكینھم وبناء الجسور معھم،  لذا نحن نتمتع بإمكانیة الوصول إلى المنظمة اإلقلیمیة.

تزویدھا بمعلومات اتصالھم؛ أن تكون في المیدان أمر  لكن إن كان باستطاعتكم مساعدتنا عبر

 مفید جدا فلن یكون باإلمكان توفیر نقطة اتصال ومشاركة في كل بلد.

إذا فمن الواضح من  في الوقت الحالي. ألیس كذلك؟ ؟140، ھل ھو GACكم عدد أعضاء 

 وجھة نظر الموظفین أن من الصعب جدا توفیر نقطة اتصل وموظف لكل بلد.

 نحن نعول على مقترحاتكم كذلك، ثم سیتم توفیر المساعدة لفریق المشاركة اإلقلیمیة. لذا

 شكًرا.

إنني مسرورة للغایة أننا قدمنا ھذه الفكرة بشأن كیفیة التعامل مع المواضیع  شكًرا جزیالً.  الرئیس درایدن:

 الجدد أو المحتملین  GACوالمساعدة في توجیھ وتثقیف أعضاء 

فإذا  ھناك بعدا آخر لذلك، وھو یقود الممثلین للقدوم إلى ھنا للتغبیر عن وجھة نظر.یبدو لي أن 

كان بإمكانكم المساعدة في توفیر ندوات اإلنترنت وإثارة المواضیع التي تھم المنطقة أو بشكل 

، إذا كان ذلك على جدول GACإذا كنا نناقش ذلك في  -ثنائي الجانب نطبقھ في نھایة الیوم 

، سنرغب بقدوم الزمالء من الحكومات إلى ھنا والمشاركة في العملیة، أي في عملیة أعمالنا

یبدو لي  اإلجماع كما تعلمون، بغیة تقدیم المشورة والتعلیقات التي سنسلمھا إلى مجلس اإلدارة.

 أن ھاتین النقطتین ھما األجدر بتركیزنا حتى یسیر العمل بقدر أكبر من السالسة.

ا لم یكن ذلك واضحا في أن بعض الزمالء قد ال یكونون معتادین على طریقة تتمثل الخطورة إذ

عمل ھذا النموذج، وقد یطلبون من الموظفین تزویدھم بنتیجة أو اتخاذ قرار أو التأثیر على 

 نعم، أعتقد أنھ یمكننا االتفاق على أن ذلك سیكون إشكالیا.  نقاش.
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ومن اإلیجابي حقا أن نقر بأن ھذه  ھنا وجعلھا تنجح.ما أود أن أراه فعال ھو تعزیز ھذه العملیة 

ھي الطرق التي یمكننا من خاللھا ربط عملنا ویمكننا المساعدة في تثقیف زمالئنا في 

 الحكومات وتشجیعھم على المشاركة والمجيء إلى ھنا للتعبیر عن آرائھم.

 لذا أشعر بسعادة غامرة إزاء إجاباتكم على تلك األسئلة.

 

 [بعیًدا عن المیكروفون] :طارق كامل

أو أن أطمئنكم أیضا أنھ ضمن مؤشر األداء األساسي الذي أدرج في خطة  شكًرا لِك، ھیذر.

االستراتیجیة الخمسیة التي طلب منا مجلس اإلدارة إعدادھا وقد قدمت إلى المجلس باإلضافة 

إلى الخطة التشغیلیة، فإن أحد مؤشرات األداء األساسیة لدینا ھو المساعدة على زیادة المشاركة 

 ث األعداد والمستوى.من حی GACالنشطة في 

 لذا أصبح ذلك من األولویات الواضحة ضمن االستراتیجیة الخمسیة والخطة التشغیلیة.

 

ھذا  آلیس؟ أعلم أن ألیس تود التحدث. وأردت أن تعلموا جمیعا أنھ لم یتبق لدینا إال سبع دقائق.  عماد حب هللا:

 كل ما في األمر؟

 جامایكا.

 

حسنا، في ظل غیاب ممثل عن كل بلد، وھو أمر مفھوم، ھل  كامل، سؤال سریع. دكتور شكًرا.  ممثل جامایكا:

یمكنك منحي فكرة واضحة عن االستراتیجیة التي تطبقونھا لضمان تلبیة كافة االحتیاجات 

 ومعالجة جمیع المشاكل بكافة مسبباتھا؟

 شكًرا.
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كما ذكرت من قبل، یعتبر تمكین المشاركة اإلقلیمیة النشطة جزء من المھمة التي یجري تنفیذھا   طارق كامل:

إننا ال ندخر جھدا  تحت قیادتي بالعمل معا. GEتحت قیادة سالي وفریق  GSEبواسطة فریق 

عندما نرى مناطق بحاجة لمزید من الدعم، كما حدث في االستراتیجیة األفریقیة وفي 

ویزودنا فادي بأقصى قدر من  لشرق األوسط واالستراتیجیة األمریكیة اإلقلیمیة.استراتیجیة ا

في أنشطة  GACالمواد ضمن حدود المیزانیة، من أجل زیادة الوصول وإدراج عضویة 

 التطویر اإلقلیمیة.

لیس لدینا في بعض الدول نقطة مرجعیة أخرى أو نقطة اتصال  دعوني أكون صادًقا معكم،

، والتي تأتي من نفس المنظمة، ألن ccTLD، وربما ممثلي GACعضو  أخرى باستثناء

 المنطقة قلیلة الخدمات ال تمتلك صناعة متطورة، وال تمتلك أمناء سجل وسجالت حتى اآلن.

 ھذا ھو الوضع في بعض البلدان، إن لم یكن في الكثیر من البلدان.

ومن  -نشطة التوعیة أثناء العمل من الممتلكات القیمة بالنسبة لنا وأل GACلذا یعتبر ممثل 

أجل توسیع أصحاب المصلحة في ھذا البلد ولمساعدتنا على تطویر مشاركة أصحاب المصلحة 

 ICANNضمن البلد إلدراج المجتمع المدني والمؤسسات أیضا، األمر الذي یجعل عملیة 

 صحیة أكثر.

 

 إحسان من فضلك. تركیا. عماد حب هللا:

 

 عماد لمنحي الوقت للتعلیق. شكًرا لك ممثل تركیا:

شكرا لمجیئكم إلى ھنا، وللدكتور وفریقھ على إطالعنا على أنشطتھم المتعلقة بالوصول إلى 

 الحكومات. 

 اسمحوا لي بإبداء بعض التعلیقات حول ھذه المسألة من تجربتي الشخصیة.

التي تنفذونھا، أال أعتقد أنھا من أصعب مجاالت العمل  أوًال: أود أن أعبر عن تقدیري العمیق.

السیاسة  -وھي الوصول إلى الحكومات في ظل فھم متباین وعوائق عدیدة، عدا عن السیاسة 

ھناك العدید من  أعلم أن األمر لیس سھال. اإلقلیمیة أو المحلیة التي یتعین علیكم التعامل معھا.

 العوائق التي یتعین علیكم تخطیھا.
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أن علینا أن ندرك أننا عندما نتحدث عن الحكومات،  وأود اإلشارة إلى شيء واحد،؛ أعتقد

دعونا ال ننسى أن المسؤولین والوزراء وجمیع  فنحن ال نتحدث عن عنصر منفرد في الحكومة.

وربما تفترضون أن المعرفة والقدرة التي  صناع القرار المھمین في الحكومة یتغیرون أیضا.

فمن بین  لكن ذلك ال یحدث بھذه الطریقة. الجدد،بنیت من اإلدارة السابقة ستنقل إلى القادمین 

 أعني أنھا تتعرض للتقویض بعض الشيء. مالیین األشیاء، یتعرض ذلك لإلھمال.

لذا یجب أن یكون جھدا تثقیفیا متواصال للقادمین الجدد، والمسؤولین الجدد، والوزراء الجدد، 

 وصانعو القرارات الجدد.

االستعانة ببعض األدوات، مثل التدریب الفني أو مسائل األمن أو یمكننا  أعلم أن األمر لیس سھال.

والعملیات التي  ICANNوحالما یتعرفون أكثر على عملیات  التوجھ إلیھم لجذب انتباھھم. --

 یتعدد فیھا أصحاب المصلحة، سیغیرون رأیھم ویحاولون تبني وجھة نظر أكثر إیجابیة بشأن ذلك.

أعني  أن أذكرھا وھي أن األحداث رفیعة المستوى ھامة للغایة. أعتقد أن ھناك نقطة أخرى أود

العدید من المواقف حتى أن بعض  فقد منح فرصة جیدة لتغییر أنني لمست تأثیر ذلك شخصیا.

 المسؤولین الحكومیین تغیروا، على األقل في بلدي.

ي أماكن ھذه یجب أن تعقد ف ICANNأو أن أضیف أمرا أخیرا یا عماد، وھو أن اجتماعات 

ألن حدثا مثل ھذا یسترعي انتباھھم  یبدو أنھم یكررون االجتماعات أحیانا. مختلفة كل عام.

 وقد یصبح جزء من عملیة التعلم ھذه على األقل. حقا.

 شكًرا.

 شكًرا. عماد حب هللا:

 تفضلي.

 

 أنا كریدن آبي من جزیرة ناورو. عذرا. --أردت فقط أن  شكًرا. ممثل جزیرة ناورو:

أرید أن أذكر مسألة أثارھا زمیل من المملكة المتحدة، وھي حقیقة كونھم أعضاء لكن بدون 

 أو بمشاركة ضئیلة جدا. --مشاركة 
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، إال أن مشاركتھم GACمنھم أعضاء في  22بلدا مختلفا،  25ھناك في ھذا الجزء من العالم 

 متدنیة جدا.

ومة تھتم فقط عندما ال تعمل شبكة أعتقد أن المسألة ھنا ھي أساسا من أین نأتي، فالحك

أولویة حقیقیة، ربما ألنھا لیست معتادة على عملیات  GACاإلنترنت، مما یعني أنھا ال تعتبر 

 المجموعة.

ھذا ما أقولھ، أننا نأمل من خالل ھذه المبادرة، وعبر نائب الرئیس اإلقلیمي ومسؤول اتصال 

ICANNف البلدان حول أھمیة ، أن یتم نشر مزید من المعلومات في مختلGAC  وعملیاتھا

 المتواصلة.

 شكًرا.

 ھذا آخر سؤال، وأترك الكلمة الختامیة للدكتور كامل. شكًرا. عماد حب هللا:

 

سأبدأ بالتأكید على أن المناطق النائیة والمناطق قلیلة الخدمات تقع  شكراً لك على ھذا السؤال.  طارق كامل:

فادي ذلك مبكرا جدا عندما بدأ وحاول تشكیل فریق قوي للتوعیة وقد أدرك  في قائمة أولویاتنا.

 والمشاركة.

لدینا ھنا نائب الرئیس عن أوقیانوسیا وھو یمتاز بخبرتھ الواسعة ویمكنھ مساعدتكم في ھذه 

 -، كما قالت آن ریتشیل، خارج المشاركة ICANNالتوعیة وكذلك في تأمین موارد أخرى من 

 فریق المشاركة.

لكن یمكنني القول  ص في النھایة قرار الحكومة نفسھا، إلى أي مدى تعتبر ذلك أولویة.األمر یخ

إننا نشھد  .ICANNضمن  ICANNأننا نشھد اھتماما متزایدا من الحكومات للمشاركة مع 

، وكذلك من األسئلة التي ترد إلینا أحیانا من الحكومات GACذلك من خالل المشاركة في 

 یقھا. وطر ICANNمباشرة حول 

والدور  ICANNالجدید إلى زیادة الوعي على مستوى عالمي بأھمیة  gTLDلقد أدى برنامج 

كذلك إعالن الحكومة األمریكیة الرابع عشر من مارس حول  الذي تلعبھ على المستوى العالمي.

NTIA ولدینا ھنا الري سترایكلنغ الذي لعب دورا رائعا، وقد كان لھذا اإلعالن استجابة ،

ونحن نلحظ في العدید من حمالت التوعیة التي نقوم بھا استجابة  ة في العدید من الدول.رائع
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، وبھذه المنظمة التي طلبت منھا الحكومة األمریكیة لعب ICANNجیدة لھ وقد زاد الوعي بـ 

 .IANAالداعي لالجتماعات مع المجمتع أثناء انتقال إشراف  دور

على مستوى األمم المتحدة في جنیف وحملة توعیة بعثات إذا نحن نلمس اھتماما متنامیا، حتى 

نود أن یترجم ذلك إلى  المزید والمزید من األسئلة. الدول التي ننفذھا في جنیف ونیویورك.

ونحن نحاول القیام  نعم أنت محق. .GACمشاركة نشطة ومشاركة أكثر فعالیة وأھمیة في 

 بذلك بقدر ما نستطیع.

فالحقیقة  ھذه ھي طبیعة العالم. ن تركیا، نعم، الحكومات تتغیر.بالنسبة لصدیقنا إحسان م

 وعلینا أن نتعامل مع ذلك. الواقعیة الوحیدة ھي التغییر.

  لكننا نرجو أن تكون اإلدارة السابقة قد تركت لنا تركة لالستفادة منھا في اإلدارة الجدیدة.

لى مستوانا كمشاركة حكومیة، وال ندخر جھدا ع نحن مستعدون لتقدیم ید العون بكل تأكید.

 وھو یمضي ویقدم المساعدة. إضافة إلى نائب الرئیس اإلقلیمي وفادي نفسھ.

أقصد  -إنني أشاطركم الرأي بشأن األحداث رفیعة المستوى  لذا فنحن نساعد بقدر ما نستطیع.

ذلك  وكلما تمكنا من تنظیم أحداث رفیعة المستوى في المستقبل، سیساعدنا .GACھنا قیادة 

 كثیرا في مسعانا التوعوي.

 شكًرا جزیالً.

 

 نتقدم بالشكر إلى مجموعة العمل ككل. نتقدم بالشكر إلى آن ریتشیل. نتقدم بالشكر إلى الدكتور كامل.  عماد حب هللا:

 GACشكًرا جزیالً لرئیسة  أود أن أتوجھ بالشكر للسكرتاریة فقد ساعدتنا كثیرا طوال مسعانا.

 ونواب الرئیسة.

 وآمل أن یمضي ھذا لألمام لخیر الجمیع. وشكًرا لكم جمیعا على حسن االستماع والمشاركة.

 أتمنى لكم یوما طیبا.

 

 على انضمامھم إلینا. ICANNوالشكر موصول أیًضا إلى موظفي  شكرا جزیال على ذلك. الرئیس درایدن:
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 مجال العمل ذاك. إذا تم إنجاز الكثیر من العمل وما زال الكثیر بانتظار اإلنجاز في

 -ھل تحتاجون  ال أعلم فیما لو كنتم تسعون لتوظیف مزید من األفراد في مجموعة العمل.

 بشكل دائم.

لذا ندعو للمھتمین منكم إلى  سیكون العمل أفضل بكثیر إذا تم اإلسھام بوجھات نظر متعددة.

 لذا شكراً لكم. المشاركة في ھذا المسعى.

 حسناً. رائع.

  
  
  
  

 [ نھایة النص ] 
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