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سیتحدث أعضاء المجتمع والشركاء في ھذه اإلستراتیجیة حول تفاصیل كل من وجمیع  باھر عصمت:

في السنة السابقة خالل اجتماعھا في لندن على اتفاقیة مع  ICANNالمشروعات. وقد وقعت 

) حول تأسیس مركز ریادة أعمال NTRAالجھاز القومي لتنظیم االتصاالت في مصر (

DNS. 

في  DNSطویر [غیر مسموع] والخبرات المحلیة في مجال یمثل ذلك مركًزا یھدف إلى ت

من السیاسات التقنیة إلى األعمال والتسویق وجمیع ذلك. ونحن نعمل  DNSمختلف جوانب 

على خطة المشروع كما أنھینا برنامًجا تدریبًیا سیبدأ الشھر القادم في مارس. عالوة على ذلك، 

آلن، اثنین منھما ضمن المسار التقني والدورات لدینا أربع جلسات تدریبیة تم تأكیدھا حتى ا

قریًبا على  NTRAاألخرى ضمن مسار سیاسات األعمال. سینضم إلینا [غیر مسموع] من 

أنھا ستتحدث عن المشروع بالتفصیل. كما أن لدینا زمیل آخر، توم باریب، الذي یساعدنا في 

 مسار أعمال ھذا البرنامج. 

لذي لدینا لھذه السنة في الواقع استمراًرا لما بدأناه السنة السابقة یمثل المشروع الرئیسي اآلخر ا

باللغة العربیة. وھذه مجموعة عمل من خبراء  IDNأسماء  - IDNوھو مجموعة العمل حول 

ینظرون في المشكالت ذات الصلة  DNSو IDNالمجتمع في مجال اللغویات وأسماء 

. وتعمل المجموعة بشدة على إنھاء DNSوقواعد إنشاء العالمات لجذر  IDNبمتغیرات 

LGR  للغة العربیة، وعلى حد علمي، سیرأس فریق اللغة العربیة الفرق اللغویة األخرى في

ھذا الصدد. ویسعدني أن أرى صدیقنا، میكیل مومن، أحد أعضاء مجموعة العمل، والذي 

 سیتحدث إلیكم عن ھذا المشروع. 

والتي نخطط لتنفیذھا في  DNSالسنة في دراسة سوق یتمثل المشروع الثالث الذي لدینا ھذه 

وقت قریب للغایة. وھذه أیًضا إحدى توصیات إستراتیجیة الشرق األوسط. وكان الھدف ھو 

 في الشرق األوسط. DNSواحتماالت مجال  DNSإجراء دراسة لحالة 

) وأتمنى أن یتم نشره خالل الشھر RFPنعمل في الوقت الراھن على إنھاء طلب العروض (

 عام بحیث یمكن ألي طرف مھتم أن یتقدم إلیھ. RFPالتالي على أنھ سیكون 

 

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

 .كسجل رسمي
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یتمثل الغرض من الدراسة، باإلضافة إلى النظر إلى الحالة الحالیة لتشغیل وتحلیل البیانات 

كان في المنطقة، في تقدیم توصیات حول كیفیة تطویر ھذه الصناعة وم DNSوحالة سوق 

الفرصة المحتملة ونوع أفضل الممارسات التي یمكن اتباعھا لتحقیق تقدم، سواء على مستوى 

ccTLD  أو على مستوىgTLD وسواء على مستوى السجل أو على مستوى أمین السجل ،

 DNSأو مستوى البائع أو حتى المسجل. كما ستراعي الدراسة المنظومة األوسع ولیس فقط 

مكتمل  DNSسھ، ألننا ندرك حقیقة أننا ال یمكننا الحصول على مجال بل أیًضا اإلنترنت نف

بینما كنا نواجھ التحدیات الرئیسیة فیما یتعلق بالعناصر األخرى مثل خدمات االستضافة، مثل 

المحتوى. وأنا أتحدث ھنا عن أي محتوى باللغة العربیة أو باإلنجلیزیة وما إلى ذلك. ومن ثم، 

 . DNSًال من الجزء الرئیسي من سیكون النطاق أوسع قلی

یوجد نشاطان آخران ستستمر ھذه السنة أیًضا. ففي السنة السابقة، بدأنا مع اثنین من األحداث 

اإلقلیمیة. وقد طرحنا اثنین جدیدین من األحداث اإلقلیمیة في الشرق األوسط. أحدھما ھو منتدى 

DNS تدى في دبي، اإلمارات العربیة في الشرق األوسط وقد انعقدت أول نسخة من ھذا المن

المتحدة، واستضافتھ الھیئة العامة لتنظیم االتصاالت في اإلمارات العربیة المتحدة. كما یسعدني 

مارس في عمان،  10و 9أن أعلن عن انعقاد النسخة الثانیة من ھذا المنتدى الشھر المقبل في 

 األردن، واستضافتھ مؤسسة طالل أبو غزالة. 

، كما قد تعرفون، ھو منتدى إقلیمي یحدث في الشرق األوسط وكذلك في DNSإن منتدى 

المناطق األخرى مثل أمریكا الالتینیة وأفریقیا. والغرض من ذلك المنتدى ھو اجتماع مجتمع 

DNS  مًعا وعرض مساحة لمناقشة المشكالت المتعلقة بمصلحة المنطقة، ومصلحة أصحاب

 ومتخذي القرارات في المنطقة.المصلحة في المنطقة ومصلحة الشركات 

یتمثل الحدث الثاني في معھد الشرق األوسط حول حوكمة اإلنترنت. وقد عقدت النسخة األولى 

 ISOCمنھ السنة السابقة في الكویت كما ستنعقد النسخة الثانیة ھذا العام في تونس وتستضیفھا 

 .AfriNIC في تونس بنھایة مایو. كما أنھ سیكون جنًبا إلى جنب مع اجتماع

ستجري أیًضا أنشطة أخرى بالطبع على النحو المعتاد في األعمال. كما أننا نحاول تشجیع 

أو خاللھا للسماح  ICANNوزیادة عدد المحاور البعیدة التي یتم إعدادھا الجتماعات 

للمشاركة في  ICANNللمجتمعات واألشخاص غیر القادرین على السفر بحضور اجتماعات 

 ت عن ُبعد.ھذه االجتماعا
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لقد رأینا محاور بعیدة في العدید من الدول في المنطقة من لبنان إلى باكستان مروًرا بالیمن 

 وتونس ودول أخرى، وسنتابع تشجیع ھذه الممارسة.

في اإلعالم المحلي  ICANNیتمثل األمر اآلخر الذي نحاول أیًضا تحسینھ في رؤیة 

الصدد. ھل لدي شرائح أخرى أو أنھا شریحة واإلقلیمي. وقد شھدنا بعض التقدم في ھذا 

 واحدة؟ توجد شرائح أخرى، حسًنا. عذًرا، كنت أتحدث إلى ھذا الشيء.

بالنسبة للنقطة األخیرة، التوعیة اإلعالمیة، أوًال یسعدنا أن یكون لدینا مدیر االتصاالت في 

ICANN  في القاعة ھذا لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا، لونا مادي. وقد رأیتھا

 الصباح. كنت أعتقد أنھا ھنا. 

السنة السابقة وقد شھدنا تحسًنا في األنشطة اإلعالمیة لدینا منذ ذلك  ICANNانضمت لونا إلى 

اإلقلیمیة  ICANNالحین. من مزید من التوعیة اإلعالمیة واألنشطة اإلعالمیة حول اجتماعات 

موجز أخبار الشرق األوسط وأوروبا وأفریقیا واالجتماعات اإلقلیمیة األخرى باإلضافة إلى 

المنشور اآلن كما أننا نعمل أیًضا على تحسین تواجدنا على الوسائط االجتماعیة سواء عبر 

 تویتر أو الوسائل األخرى.

أعتقد أني بذلك قدمت نظرة عامة على موقفنا الحالي فیما یتعلق بالتطبیق، وكما قلت، ربما 

ویتولى زمیلي، فھد بطاینة، موقع  ن عن تفاصیل كل مشروع.سیتحدث المشاركون اآلخرو

القیادة في جمیع ھذه األنشطة من حیث التنسیق والعمل عن قرب مع الشركاء فیما یتعلق 

بمشكالت التطبیق. كما أنھ سیقدم أیًضا موجًزا لنا حول التقدم في خطتنا للسنة المالیة 

 .2016 التالیة

 . شكًرا. IDNكل للحدیث حول مجموعة العمل حول وبھذا، سأنقل الكلمة إلى مای

 

نعم. مرحًبا. طاب صباحكم جمیًعا. اسمي میكیل مومن وقد طلب مني أن أتحدث نیابة عن  میكیل مومن:

TF-AIDN  التي أنا عضو فیھا. سأحاول أن أقدم لم موجًزا الیوم حول المستجدات فیما یتعلق

 بما نقوم بھ في مجموعة العمل مؤخًرا.

 TF-AIDN  ھي طریقة مستندة إلى المجتمع ألنھا كمجموعة، تمثل منشأة تتم مراقبتھا من قبل

 المجتمع واستناًدا إلى مجموعة العمل إلستراتیجیة الشرق األوسط.
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ھكذا، یوجد أسلوب أكثر شموًال. یوجد أسلوب أكثر شموًال بالنسبة لذلك. وتوجد أھداف مختلفة  

ا. وأحد ھذه األھداف ھو مجموعة قواعد إنشاء العالمات من أجل تحقیقھ TF-AIDNتعمل 

باللغة العربیة للمنطقة الجذر. كما یسعدنا اإلعالن عن تنفیذ المھام واألعمال حول ذلك بصورة 

أساسیة. إال أننا فقط في عملیة وضع اللمسات النھائیة لبعض التفاصیل حول الوثائق الخاصة 

 بذلك. 

ترض القیام بھا مثل قواعد إنشاء العالمات للمستوى الثاني مع ذلك، توجد أمور أخرى یف 

للنصوص العربیة وبیانات التسجیل الدولیة للنصوص العربیة ومشكالت القبول الدولي 

ومواد التدریب التقني فیما  DNSوالتحدیات التقنیة والبرامج التشغیلیة واألمور المتعلقة بأمن 

 للنصوص العربیة.  IDNیتعلق بأسماء 

عضًوا وال تزال الطبات قید االستالم، ومن ثم ستبقى  33تكون المجموعة ذاتھا حالًیا من ت 

دولة على أن ھم األعضاء  18العضویة الجدیدة متاحة. وفي الوقت الراھن، یوجد أعضاء من 

في المجتمعات اللغویة یستخدمون النصوص العربیة من تسع لغات مع خبرة في األعراف 

كما أن األعضاء قادمون من أنظمة ومجاالت مختلفة  بالنصوص العربیة. اللغویة والكتابیة

 للغایة. 

إن العضویة مفتوحة نظًرا لكونھا مستندة إلى المجتمع. وإذا كنت تھتم بمعرفة المزید حول  

. وكذلك، تتم MESWGأعمالنا، فإن تفاصیل ومصالح األعضاء یتم نشرھا في موقع ویب 

وكذلك األخبار ورسائل البرید اإللكتروني، ومن ثم توجد عناوین  أرشفة المناقشات [كما ھي]

URL  في الشرائح كما توجد الطرق التي یمكنك من خاللھا متابعة أعمالنا والوصول إلینا أو

 االنضمام إلینا إذا كنت مھتًما بذلك. 

لي بصورة رئیسیة، ما ھو نطاق أعمالنا؟ حسًنا، في الوقت الحالي، أعتقد أ، ھناك حوا 

بنصوص عربیة والتي یتم تعیینھا أو تفویضھا على أننا نعمل وسیكون  TLDنطاق  20

 . TLDألعمالنا تأثیر على ذلك كما أعتقد وكذلك بالنسبة لنطاقات 

إننا نحاول توعیة المجتمع قدر اإلمكان. وقد أجرینا محادثات وعروض متعددة. كما عقدنا  

بالشرق األوسط وفي مختلف  DNSدیات في منت IGFأیًضا ورش عمل في اجتماعات 

. كما أننا نبذل قصارى جھدنا APTLDوكذلك في أحد اجتماعات  ICANNاجتماعات 

 لتوصیل جھودنا.
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دعنا ننتقل إلى النتائج ألعمال [غیر مسموع]. حسًنا، أوًال، لدینا القدرة على إعداد األمور، وھو  

وقد تم قبولھ وبالتالي،  ICANNص العربیة إلى ما یعني أننا قدمنا مقترًحا بلجنة إلنشاء النصو

 تم تشكیل اللجنة بصورة رسمیة.

بعد ذلك، ننتقل إلى إجراء تحیلي نقاط رموز للمجموعة المشفرة للنصوص العربیة. وبالنسبة  

لذلك، كان علینا أوًال إجراء تحلیل للحد األقصى لمجموعات البدایة وتقدیم تعقیبات إلى لجنة 

كنا أول لجنة إنشاء للعالمات، أول لجنة إنشاء تتولى األعمال كما أعتقد، ولذلك،  التكامل ألننا

وال نزال في مرحلة التعلیقات  MSRفي ھذه النقطة عند إجراء األعمال، لم یتم االنتھاء من 

 العامة.

بعد ذلك، بدأنا في وضع المبادئ للتضمین واالستبعاد والتأجیل فیما یتعلق بنقاط الرموز. ثم  

تابعنا إجراء نقطة رمز للتحلیل من خالل نقطة رموز لتحدید ما إذا وكیف تم استخدامھا من قبل 

اللغات المختلفة باستخدام النصوص العربیة وما إذا كانت الزمة، وبالتالي، في المنطقة الجذر 

 أم ال.

جمیعھا في بمجرد أن حددنا أي نقاط ترمیز یجب استخدامھا، انتقلنا إلى تحدید المتغیرات وت 

مجموعات متغیرات، لھذه النقاط. وقد حددنا المبادئ المتعلقة بذلك، ومرة أخرى التي سیتم 

توثیقھا، وبعدھا، أجرینا تحلیل لمتغیرات نقاط الترمیز. وبمجرد تجمیع نقاط الترمیز حسب 

م المتغیرات، عملنا بعدھا على ترتیبات المتغیرات لمراعاة ما إذا كانت قابلة للتخصیص أ

 مؤمنة.

أخیًرا، لقد كنا نعمل على قواعد تقییم التسمیة الكلیة ومرة أخرى، حددنا المبادئ لذلك قبل تحدید  

 قواعد تقییم التسمیة الكلیة ھذه للمنطقة الجذر.

أخیًرا، أیھا ستكون الخطوة النھائیة في أعمالنا فیما یتعلق بقواعد إنشاء العالمات للنصوص  

، وعلینا توثیق أعمالنا مما یعني أننا یجب أن نوفر قدر أكبر من التدوین العربیة للمنطقة الجذر

 حسب إجراءات تنفیذ ذلك.  XMLألعمالنا. كما أننا نقوم بذلك بتنسیق 

لقد كانت مھمة طویلة. وأخذت منا ما یزید عن سنة. حتى بالرغم من أن الحوار كان مختصًرا،  

 لتي كنا نقوم بھا.فقد كنت أحاول تقدیم مثال لبعض األمور ا
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یمكنكم ھنا االطالع على مخطط لنقاط الترمیز المشفرة وتلك الملونة باألبیض تمثل المستبعدة  

أو [التي تمثل أرقام]. في نفس الوقت، تلك الملونة بالوردي أو أًیا ما  IDNA 2008بالفعل من 

ومن ثم فھي غیر ، MSRیكون االسم الذي تطلقونھ على ھذا اللون، تم استبعادھا من قبل 

 مؤھلة للتضمین حتى.

علینا اآلن، بالنسبة للبقیة، أن نعمل على ذلك مما یعني إدراجھا في نھایة نقاط الترمیز بعدد  

 التي تمثل تلك المتقاطعة ھنا على الجدول. 86لجذر إنشاء العالمات وقد استبعدنا  135

ت واألعراف الكتابیة المرتبطة نواجھ العدید من الصعوبات نظًرا للعدد الكبیر من اللغا 

بالنصوص. ولتقدیم مثال آخر إضافي، واجھنا على سبیل المثال مشكلة تھجئة الھمزة. ففي 

العدید من اللغات، یبدو أن األمور متروكة بصورة عامة بدون تحدید مناسب عند النظر إلى 

 التھجئة على اإلنترنت. 

عندما یتطلب علم اإلمالء ھمزة األلف باللغة  مثال آخر على ذلك ھو أن األلف یستخدم عادًة 

في  ccTLDالعربیة. على أن ھذه الممارسة، على سبیل المثال، شائعة للغایة لدرجة أن 

بدًال  0627اإلمارات العربیة المتحدة، إذا لم أكن مخطًئا، تم تفویضھا باستخدام نقاط الترمیز 

 ا مماثًال. األخرى أجرت اختیاًر ccTLDكما أن نطاقات  0625من 

لضمان األمن واالستقرار، یجب أن یشكل كال الحرفین جزًءا من مجموعة المتغیرات، ولكن  

السؤال دائًما حول كیف نتعامل مع ممارسات الكتابة ھذه. ومن ثم قررنا أن األلف وھمزة 

األلف، على سبیل المثال، یجب أن تكون متغیرات قابلة للتخصیص، حیث أن األلف یستخدم 

ورة شائعة في محل أو بدل الھمزة. ولكن في نفس الوقت، تمثل ھمزة األلف االستخدام بص

 اإلمالئي الصحیح من الناحیة النظریة، وال یمكننا بوضوح تأمین االستخدام اإلمالئي القیاسي.

یتمثل الموضوع في أننا إذا قمنا بذلك، فإنھ قد یتضمن تداعیات نظًرا لوجود حاالت مماثلة.  

، فإن لدینا حاالت أیًضا مع تھجئة الھمزة والحروف األربعة للیاء والواو. وإذا كان ومن ثم

سننقل بعد ذلك رؤیتنا لھذا الحرف إلى الحروف األخرى، مما سیعني أن لدینا زیادة إلى حد ما 

 في إنتاج العالمات بسبب وجود مجموعة كبیرة من المتغیرات.

ل المثال، اخترنا أن نجعل المتغیرات قابلة للتخصیص لذلك، في ھذا الموقف المحدد، على سبی 

في كال االتجاھین فقط في حالة صیغ [غیر مسموع] ولكن لیس، على سبیل المثال، في حالة 

 صیغ الواو أو الیاء لموازنة التحفظ وإنتاج العالمات والمتغیرات بما كان الزًما.
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 LGRیكون علینا أن ننھي الحًقا مقترح حتى ننتقل إلى الخطوات التالیة وننھي ھذا الحدیث، س 

للنصوص العربیة. ونحن نجري مقابلة داخلیة نھائیة ونتحقق من النمط ونضع المراجع 

 . ICANNوبالتالي، سننشر ذلك للتعلیقات وأخیًرا سنقدمھ إلى  واألمور المماثلة.

إلقاء نظرة على القبول الدولي بعد ذلك وأیًضا على قواعد  TF-AIDNبعد ذلك، اختارت 

 إنشاء العالمات للمستوى الثاني. ھنا ینتھي حدیثي الیوم. وشكًرا لكم على حسن استماعكم. 

 

شكًرا لك، میكیل. شكًرا جزیًال. إًذا سننتقل إلى المشارك التالي، ثم سیكون لدینا وقت لجلسة  باھر عصمت: 

 بعدھا. المتحدثة التالیة ھي منال إسماعیل. األسئلة واألجوبة

 

شكًرا لك باھر، وشكًرا لكم جمیعا. أوًال، اسمحوا لي أن أعتذر عن تأخري بالحضور. وأتمنى  منال إسماعیل:

أال تمانعوا مرة أخرى في أني سأضطر للمغادرة قبل انتھاء الجلسة وذلك بسبب بعض 

في مكانین في نفس الوقت. وأقدر للغایة تفھمكم التعارض في المواعید، حیث أن علي التواجد 

 لذلك. 

إلى  ICANNكما قد تعرفون، أشارت اإلستراتیجیة اإلقلیمیة ألفریقیا والشرق األوسط في  

الحاجة لتطویر منظومة مجال اسم النطاق في كلتا المنطقتین. ومن ثم، فالھدف من مشروع 

في أفریقیا والشرق  DNSلدعم قطاع  ھو إنشاء مركز یتم التفویض بھ DNSریادة أعمال 

 األوسط. 

في لندن،  ICANN 50. وقد تم توقیع االتفاقیة في ICANNو NTRAتمثل ھذه شراكة بین  

على الشاشة. وعندما  URLوكذلك مذكرة االتفاق. على أنھا متوفرة عبر اإلنترنت على عنوان 

فق التدریب بالشراكة مع باحتضان المركز خالل مراحل التأسیس وتوفیر مرا NTRAتقوم 

 في توفیرة خبرة لبناء القدرات المحلیة.  ICANNالشركاء المحلیین، كما ستساعد 

وقعت بالفعل على مذكرة تفاھم أخرى مع مؤسسة في مصر  NTRAجدیر بالذكر ھنا أن  

 حیث یمكننا أن نستضیف ذلك ونحتضن المركز خالل مراحل التأسیس.
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ا، نحن محظوظون كفایة بأننا نقع في المنطقتین، أفریقیا والشرق لماذا مصر؟ كما أقول دائًم 

األوسط. فمن ناحیة، تمثل مصر جسًرا بین كلتا المنطقتین، ومن الناحیة األخرى، ھذه أیًضا 

ملیون نسمة  87أحد أكبر أسواق اإلنترنت في أفریقیا والشرق األوسط. كما أن عدد السكان ھو 

. إضافة إلى ذلك، لدینا مشتركین 29و 18اد من الشباب بین % من ھذا التعد25تقریًبا مع 

 ملیون. 45على الھواتف المحمولة أكثر من السكان نفسھم ومستخدمین لإلنترنت في نطاق 

أخیًرا، لدینا أیًضا وفرة من الموارد البشریة الماھرة والتي أتمنى أن تساعد في إنشاء مركز  

 ناجح. 

 DNSتتمثل في كونھا مستودع لمعرفة  DNSومن ثم فإن الرؤیة بالنسبة لمركز ریادة أعمال  

وخبراتھا في أفریقیا والشرق األوسط. ومن ثم تتمثل مھمتھا في تطویر منظومة أسماء نطاقات 

 قویة وسلیمة عبر كال المنطقتین. 

وتطویر  DNSبدعم قطاع فیما یتعلق بنطاق أعمال المركز، كما أشرنا سابًقا، فھو مفوض  

المجاالت ذات الصلة مثل تطویر الویب وتوفیر المحتوى وأي أدوات وتطبیقات أخرى ذات 

صلة. إال أن الخدمات الرئیسیة الثالث الموجودة ضمن نطاق ھذا المركز ستكون بناء القدرات 

ریقیا والشرق والتدریب االحترافي مما سیعمل على اعتماد المرشحین المحتملین المؤھلین من أف

 األوسط سواء في جوانب األعمال أو العملیات التقنیة. 

ذلك، باإلضافة إلى توفیر خدمات االستشارات مرة أخرى في كلتا المنطقتین. وأخیًرا، قد یوجد  

 أیًضا بعض العملیات التقنیة [غیر مسموع] عند اللزوم. 

رات التفاھم التي تم توقیعھا إضافة إلى المرحلة التحضیریة، التي حدثت بالفعل في مذك 

واإلعالن عنھا، فنحن نتوقع أن یمر ھذا المركز بالمراحل الثالث. فاألولى ھي مثل السنة 

األولى التي تمثل مرحلة التأسیس. والمرحلة الثانیة ھي مرحلة اإلطالق التي تمثل السنوات 

 یرة.الثالث الالحقة. بعد ذلك مرحلة العملیات، التي تمثل المرحلة األخ

خالل المرحلة األولى، سیعمل ھذا المركز على تطویر القدرات على النحو الالزم لتأسیس  

والذي یتعلق أكثر ببرنامج تدریب المدربین حتى یمكننا الوصول  DNSمركز ریادة أعمال 

وكما ذكرت، فستغطي البرامج  إلى الجھة المركزیة التي ستساعدنا على تأسیس المركز ذاتھ.

 .DNSنب األعمال والسیاسات التقنیة في مختلف جوا
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كجھة مستقلة. ومرة أخرى، سیستمر في  DNSخالل المرحلة الثانیة، یجب إطالق مركز  

توفیر خدمات التدریب، إال أنھ سیضیف أیًضا الخدمات االستشاریة في أفریقیا والشرق 

 مات االستشاریة. األوسط. وحینھا، ینبغي أن تكون لدینا خبرة تمكننا من توفیر تلك الخد

في مرحلة الحقة، یمكن أن تعمل ھذه الخبرات بالتأكید في نقل المعرفة عبر كلتا المنطقتین،  

 على النحو الالزم عبر المنطقتین.  DNSكما توجد أیًضا احتمالیة مباشرة دور تشغیلي في 

األولى ستكتمل  أما بالنسبة للنتائج المادیة أو المتوقعة من مختلف المراحل، فخال المرحلة 

بالطبع بعض برامج التدریب. وقد كنا نفكر في كیف یمكننا قیاس نجاح المركز أو تقدم المركز، 

ومن ثم یتعلق األمر أكثر بإتمام برامج التدریب، [غیر مسموع] یمكن الحصول على الزمالة 

 نفسھ. DNSوكذلك إكمال عملیة التأسیس لمركز ریاد أعمال 

ة، نتوقع أن یكون لدینا خطة إستراتیجیة ألكثر من ثالث سنوات من أجل خالل المرحلة الثانی 

توفیر المناھج الدراسیة والمواد التعلیمیة باللغات المستخدمة في كلتا المنطقتین. ومرة أخرى، 

 التدریب والخدمات االستشاریة التي سیتم تنفیذھا في كلتا المنطقتین.

رة أخرى تحسینات أكبر في المناھج الدراسیة والمواد یجب أن [غیر مسموع] المرحلة الثالثة م 

التعلیمیة باللغات المستخدمة في كلتا المنطقتین. وكذلك، لمتابعة التدریب والخدمات االستشاریة 

 والخدمات األخرى التي قد تبدو غیر الزمة لھذا المجال في أفریقیا والشرق األوسط. 

ني ومسار األعمال، حیث تجري بالفعل كما أعتقد نعمل اآلن على مساري تدریب، المسار التق 

وسیتم اإلعالن على التواریخ قریًبا.  NSRCمع  ICANNمناقشة المسار التقني من قبل 

وما شابھ باإلضافة إلى  DNSSECوسیغطي ذلك عملیات السجل وتأمین عملیات السجل و

 اآلالت االفتراضیة.

لسجل ونماذج األعمال وإستراتیجیات التسویق سیراجع مسار األعمال نماذج السجل / أمناء ا 

 وكذلك سیاسات التسجیل وحل النزاعات بالطبع. 

یتوقع أن یحدث مسار األعمال على الفور بعد المسار التقني. ونحن نعمل على تحدید تاریخ  

 محدد لذلك على أن یتم إعالنھ قریًبا.
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نتطلع لتدریب المدربین  لذا، كما ذكرت، وخاصة قبل المراحل المبكرة للغایة، حیث 

والمرشحین المحتملین من أجل تشكیل نواة لتأسیس ھذا المركز. كما أننا نراجع المرشحین 

الذي لدیھم بعض الخلفیة ذات الصلة. حیث یعملون في مجال المسار التقني. ویجب أن یكون 

والطبقة  TCP/IPومعرفة ببروتوكوالت  Linuxو/أو  UNIXلدیھم خبرة في إدارة أنظمة 

 وبالطبع فھم ألسس أمن الشبكات واألنظمة. 3و 2ذات الصلة باإلضافة إلى شبكات 

بالنسبة لمسار األعمال، یجب أن یكون لدیھم درایة بتنمیة األعمال وتطویر المنتجات  

والعالمات التجاریة والتسویق الرقمي واالستشارات واالبتكار واإلستراتیجیات فیما یتعلق 

 رنت وكذلك المشكالت المالیة والقانونیة.بأعمال اإلنت

كمتطلب شامل لكال المسارین، یجب أن یتمكن المرشحون من ویكون لدیھم الرغبة في التعلیم،  

بما في ذلك القدرة على التحدث والعرض أمام مجموعة من األشخاص واالستعداد الستخدام ما 

 تعلموه خالل البرنامج لتعلیم أشخاص آخرین. 

قع أن یكون ھیكل المركز نفسھ منظمة إنسیابیة مع مجلس إدارة ألصحاب المصلحة من المتو 

المتعددین من األمناء ومجموعة الموارد البشریة للموظفین بدوام كامل، والذي یمكن أن یكون 

عدًدا محدًدا من الموظفین بدوام كامل، بوظیفتین للبدء بھما بصفة أساسیة، تطویر األعمال 

، ولكن أیًضا الفرق االفتراضیة من الخبرات التي [ستشكل] القوى العاملة لھذا والتدریب التقني

المركز من جمیع أنحاء المنطقة. على أن ھؤالء ھم الخبراء الذي سیعملون على تطویر 

 الصناعة وتقدیم االستشارات وتوفیر التدریب في مراحل الحقة.

 DNSودع ألفضل ممارسات سیكون نموذج األعمال لھذا المركز بصورة أساسیة مست 

والمعلومات حول التقنیات والسیاسات والعملیات. وكذلك، سیوفر مركز التنافسیة التدریب 

والخدمات االستشاریة. مرة أخرى، سینظر أیًضا إن لزم األمر في العملیات باإلضافة إلى 

مسجلین  المساعدة في إنشاء السجالت المحلیة ومساعدة المسجلین المحلیین في أن یكونوا

الجدیدة المستقبلیة من منطقتنا وكذلك  gTLDوالمساعدة في سجالت  ICANNمعتمدین لدى 

 في كلتا المنطقتین عند اللزوم.  DNSالمساعدة ربما في بناء البنیة األساسیة في 

تتمثل أحد األمور التي نرى أنھا یمكن أن تساعد في استدامة المركز أیًضا في توسعة نطاق  

ع مختلف أصحاب المصلحة وكلما زاد حدوث ذلك، أعتقد أن النموذج سیكون أكثر الشراكات م

 استدامة. 
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، الجھة التنظیمیة، NTRAستتضمن الشراكات بعض الشراكات من القطاع الحكومي، فلدینا  

حیث وقعنا اتفاقیة معتمدة الحتضان عملیات التدریب التي تحدث خالل فترة  ITIوكذلك 

 ICANNبالطبع. حیث شارك مجتمع اإلنترنت التقني ممثًال في  التأسیس من بین أخرى

. وكما ذكرت ccTLDاإلقلیمیة ونطاقات  TLDونطاقات  RIRو ISOCوكذلك قد یكون 

 وأتمنى أننا سنتمكن من مشاركة التواریخ قریًبا. EURidسابًقا، ستتم مناقشة المسار التقني مع 

وشركات اإلنترنت من  ISPالمسجالت ومزودي سیتواجد عادًة من قطاع األعمال السجالت و 

بین جھات أخرى. كما قد یتضمن أصحاب المصلحة اآلخرین الجامعات والمستشارین والخبراء 

 وحتى المانحین.

أما بالنسبة لألعمال قید التنفیذ أو التقدم وخطواتنا التالیة، فنحن نحاول الوصول إلى الشركاء  

ملة. وكما قلت، [غیر مسموع]. نحن نناقش على المستوى المحتملین ومناقشة األدوار المحت

والمرشحین اآلخرین المحتملین مع المسجلین المحلیین في المجال، كما تناقش  ITIالمحلي مع 

ICANN  [الخبراء] أیًضا معNSRC وEURid  .وآخرین 

عم منھا، نحن نحاول رفع الدرایة بین أصحاب المصلحة المحلیین واإلقلیمیین لدینا ونسعى لد 

 مع إدخالھم ضمن مجلس اإلدارة معنا، وفي عالقة شراكة [غیر مسموع] بمصالح متبادلة.

أخیًرا، نقوم بإنھاء تفاصیل المرحلة األولى، فیما یتعلق بمعاییر اختیار برنامج التدریب  

للمتدربین وكذلك تعیین اإلطار الزمني والمراحل الرئیسیة لكل برنامج وأتمنى أن نبدأ قریًبا 

 جًدا في برامج التدریب بالفعل. 

 لقى أیة أسئلة. شكًرا. ومع بلوغي تلك النقطة، أود التوقف ھنا ویسعدني كثیًرا ت 

 

شكًرا لك، منال. سننتقل اآلن إلى مسار األعمال من ھذا البرنامج. سیمضي بنا توم عبر مزید  باھر عصمت: 

 من التفاصیل. توم؟

 

شكًرا. اسمي توم باریت. على سبیل التقدیم، تتعلق خلفیتي في كل من أعمال أمین السجل  توم باریت:

. كما أننا NameShareو ICANN - EnCirca ین من سجالتوالمسجل. وأدیر حالًیا اثن

أیًضا وكیل للعالمة التجاریة في دار مقاصة العالمات التجاریة. إضافة إلى ذلك، فأنا جھة 
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وقمت ببعض  Afilias، رمز الدولة لجمھوریة باالو. كنت سابًقا عضو تمویل في PO.اتصال 

 نوعة واسعة من الخبرات في ھذا المجال.. كما أن لدي مجموعة متNeustarاألعمال لصالح 

ما أرید الحدیث عنھ ھو المنھج الدراسي لمسار األعمال الذي تم تجمیعھ وتقدیم فكرة لكم حول  

 الصورة التي یكون علیھا.

یتمثل الجمھور المستھدف لمسار األعمال بالفعل في أي شخص یكون مھتًما ببدء شركة تعمل  

وقد یكون ھؤالء أشخاص تقنیین كالمبرمجین أو المھندسین. كما قد في ھذا المجال أو إنشائھا. 

یكون ھؤالء أشخاص یعملون في التسویق أو مدیري منتجات وعالمات تجاریة. ومن الممكن 

 أیًضا أن یكونوا مستثمرین.

باألساس، نرید أن نقدم لھؤالء منظور عمل حول بدء شركة أو تنمیتھا وإنشاء شركة في مجال  

DNS  ندعوھا. كما 

من المتصور أن یكون ذلك خالل ورشة عمل لمدة خمسة أیام. وفي الیوم األول، سنركز على  

العناصر األساسیة لخطة العمل. وجمیع األشیاء التي قد تتعلمھا عادًة عند ذھابك لدراسة 

األعمال من حیث ما یجب علیك مراعاتھ عند بدء شركة من التحلیل التنافسي إلى تحلیل قطاع 

ألعمال وما االسم التجاري الذي ستحملھ شركتك وقناة التوزیع التي قد تستخدمھا باإلضافة إلى ا

ونبدأ في الیوم األول  أنواع خطة العملیات أو خطة التسویق التي قد تكون مطلوبة لشركتك.

 بالحدیث حول ذلك.

عمل  وكیفیة ICANNعلى مستوى أعلى، سنتحدث حول عملیة السیاسات التي تحدث ضمن  

 عملیة أصحاب المصلحة المتعددبن وكیف یمكن أن یریدوا المشاركة في تلك العملیة.

أما في الیوم الثاني، فسننتقل إلى نظرة عامة على قطاع األعمال نفسھ. من ھم الالعبون  

؟ لذا، ال یتعلق األمر فقط بالسجالت والمسجلین DNSالمختلفون في سلسلة التورید لقطاع 

] وجمیع SSLومزودي [شھادة  DNSركات استضافة الویب ومزودي ولكن بما ھي ش

 الالعبین المتعددین. 

یمكن أن یكون أي شخص من الحاضرین مھتًما فقط بتقدیم دور واحد محدد في سلسلة التورید،  

ومن ثم نرید منحھم نظرة عامة جیدة على جمیع الفرص المختلفة الموجودة من حیث بدء 

 شركة في ھذا المجال.
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سنجري أیًضا في ھذا الیوم نقاًشا مختصًرا فقط حول البنیة األساسیة التقنیة للشركة وأین یحتاج  

جمیع الموردین المختلفین في قطاع األعمال بشدة للعمل مًعأ من أجل تقدیم الخدمة للمستخدم 

 النھائي.

ارك لنموذج سنتحدث في الیوم الثالث حول المبیعات والتسویق في الشركة. وھذا یمثل اختی 

األعمال. ھل ترید أن تكون سجل / مسجل؟ ھل ترید التكامل بصورة رأسیة؟ ھل ترید اسم 

؟ توجد العدید من الخیارات المختلفة من حیث ما نوع الخدمات التي IDNو ccTLDجغرافي 

نوفرھا في قطاع األعمال. ھل ستمضي عبر قناة توزیع مثل الموزعین أو ستصبح موزًعا أو 

 أن تتكامل رأسًیا وما إلى ذلك؟ھل ترید 

في الیوم الرابع، سنتحدث حول العملیات واإلدارة الیومیة للشركة. ویتضمن ذلك أي نوع من  

العاملین تحتاجھ لتشغیل الشركة وكذلك الموضوعات القانونیة وكیفیة التعامل مع المخالفات 

یة والمتطلبات المحاسبیة لتشغیل وأنواع إنفاذ القانون للشكاوى. كما یتحدث حول التوقعات المال

 ھذه الشركة.

أخیًرا، في الیوم الخامس، سنحاول تلخیص ذلك كلھ وتجمیعھ مع ربما بعض تبادل األفكار  

 حول نوع الشركة التي یرون أنھا ستكون مناسبة لمنطقتھم التي أتوا منھا. 

ح مع مرور الوقت. وھكذا، ستكون الفكرة األساسیة لمسار األعمال ھي أنھا ستتطور بوضو 

كما أردنا أن نصمم المسار بطریقة لیست فقط مجرد شخص واحد یقف أمام المجموعة 

ویتحدث لخمسة أیام. بل كانت الفكرة تتمثل في أننا مشتتون، بعضنا في ھذا النوع من محتوى 

رة الكتب النظریة مع الخبراء المتخصصون الذین یمكنھم القدوم وتقدیم أمثلة مثًال على الصو

التي تبدو علیھا البنیة األساسیة التقنیة في شركتھم، سواء سجل أو مسجل، أو ھل ستكون ربما 

شركة استضافة عبر الویب. ما الشكل النموذجي التي قد تبدو علیھ خطة المبیعات والتسویق 

للترویج لخدمة جدیدة، وكیف یمكن التوظیف في المنظمة وما نوع المھارات المطلوبة في 

 م وما نوع المشكالت القانونیة التي یواجھونھا.منظمتھ

بعد ذلك، نرید أخیًرا أن نقدم لھم فكرة لبعض نماذج خطط األعمال لسجل ولمسجل. وتتمثل  

الفكرة ھنا في أننا سنتواصل مع الشركات القائمة في ھذا القطاع ونطلب منھم المحتوى الذي 

ة إلى التطوع لتقدیم محادثات في مجاالت یمكنھم المساھمة بھ في ورشة العمل ھذه، باإلضاف

الدراسة المختلفة ھذه، حتى یتمكن الحاضرون من السماع بالفعل من أشخاص في قطاع 

 األعمال عن كیفیة البدء الفعلي لشركة محددة وتشغیلھا.
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إن العنصر اآلخر في مسار األعمال ھذا ھو أن نتحقق من أن الحاضرین موجودین وأن  

شركة والبعض اآلخر قد یكون بعیًدا ببضعة شھور عن بدء شركة. وھكذا،  بعضھم جاھز لبدء

 ھل یمكننا مساعدتھم في رحلتھم بعد انتھاء مسار األعمال؟

تتمثل الفكرة في أننا سنضع خدمة تعلیم أعمال عبر اإلنترنت. مرة أخرى، التوظیف من  

على التطوع كمعلمین بصورة مزودي الخدمة القائمین ومن السجالت والمسجلین الذین یوافقون 

إلكترونیة بشكل أساسي. وخالل ورشة العمل، سنجعل جمیع الحاضرین یقومون بإنشاء ملفات 

بیانات، والوصف الفعلي لنوع مساحة العمل المھتمین بالمشاركة فیھا ثم ستقوم خدمة تعلیم 

ختصین من أي األعمال بعدھا ببعض عملیات المطابقة ومن ثم التوصل إلى بعض الخبراء الم

مكان في العالم ومتابعة التواصل مع ھؤالء األشخاص بعد انتھاء ورشة العمل ھذه بفترة 

 قصیرة.

نود تلقي مزید من االقتراحات حول مسار األعمال ھذا. ونحن نتحدث إلى العدید من األشخاص  

ل حول أن یكونوا خبراء متخصصین ویعرضوا العدید من دراسات الحالة، سواء كانت حو

خطة األعمال الخاصة بھم أو خط التسویق أو الخطة التقنیة أو الحدیث حول كیفیة تعاملھم مع 

المشكالت القانونیة وما إلى ذلك. ولذلك، إذا كنتم مھتمین، الرجاء القدوم والتحدث إلى أحدنا. 

 وإذا كنتم مھتمین بتقدیم محتوى و/أو التحدث، سیسعدنا السماع منكم.

 

ا لك، توم. ربما یجدر الذكر أیًضا أنھ كجزء من مسار العمل، یعرض السجل األوروبي شكًر باھر عصمت: 

).EU أیًضا توفیر دورة تدریبیة لمدة أربعة أیام حول أفضل ممارسات السجالت من وجھة (

نظرھم استناًدا إلى الخبرة حول تشغیل أحد السجالت الرائدة ومحاولة مشاركة خبراتھم من 

 من حیث السیاسات والعالقات مع السجالت وھكذا.حیث تشغیل سجل، 

كما قال توم، نحن نتطلع إلى مزید من الشركاء والخبراء لالنضمام إلى جھودنا وأتمنى أن  

 نتمكن خالل ھذا األسبوع من الحدیث إلى عدد أكبر من األشخاص حول ھذا المشروع. 

د في جولة سریعة عبر خطة السنة وبھذا، أعتقد أنني سوف أسلم الكلمة إلى فھد. سیأخذنا فھ 

 والتي تمثل السنة الثالثة لإلستراتیجیة. 2016المالیة 
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شكًرا لك باھر. صباح الخیر لكم جمیًعا. سأوجز في حدیثي بقدر كبیر. قبل أن أبدأ تغییر  فھد بطاینة:

شریحتي، إنھا شریحة واحدة فقط في الواقع، أود فقط أن أذكر أن خطط التطبیق ھذه تم 

تطویرھا باالتفاق مع مجموعة عمل إستراتیجیة الشرق األوسط. ومن ثم فما سأعرضھ بالفعل 

في شریحتي ھو فقط بعض األفكار حول ما سیتم تطبیقھ خالل السنة الثالثة من إستراتیجیة 

 الشرق األوسط.

في العمل  لدینا زوج من البنود التي نفكر فیھا للسنة الثالثة. ویتمثل أحد األمور التي سنستمر 

، على السعي إلى شراكة NTRA. وسنعمل مع شركائنا، DNSعلیھا في مركز ریادة أعمال 

 مع القادة في ھذا القطاع.

. DNSكما یتمثل البند اآلخر الذي نستھدفھ للسنة الثالثة بالفعل في إصدار تقریر دراسة  

ورش عمل ربما حول ونتمنى أن نتمكن من االنتھاء من ذلك قبل نھایة السنة. كما سنعقد 

 والحد من المخاطر والتحقیق والشھادات الورقیة.  DNSتھدیدات 

قمنا في الشھر السابق بورشة عمل لیومین لھیئات إنفاذ القانون في لبنان. ونحن نخطط لعقد  

مزید من ورش العمل لجھات إنفاذ القانون األخرى، وربما للمؤسسات األمنیة في المنطقة. كما 

 للنصوص العربیة. IDNبع في دعم أعمال مجموعة العمل حول أسماء سنستمر بالط

كما قال صدیقي میكیل، تتمثل الخطوات التالیة بالفعل لمجموعة العمل في التركیز على  

 على المستوى الثاني واآلخر ھو القبول الدولي. LGRموضوعین. األول ھو 

وسط ومدرسة حول حوكمة للشرق األ DNSأخیًرا، سنعقد نسخة ثالثة لكل من منتدى  

 . للشرق األوسط والدول المجاورة اإلنترنت

 كان ھذا سریًعا. وسأسلم الكلمة اآلن إلى باھر. 

 

شكًرا لك، فھد. باإلضافة إلى ھذه األنشطة، ستستمر بالطبع أنشطة التوعیة الخاصة بنا  باھر عصمت: 

التي لیست ممثلة بصورة جیدة كالمعتاد. ونحن نحاول التركیز أكثر على الدول والمجتمعات 

. فعلى سبیل المثال، سنتجھ األسبوع القادم إلى باكستان [غیر مسموع] مع ICANNفي 

. كما أن لدینا أنشطة توعیة لمدة ثالثة أیام بما في ذلك APNICالزمالء من مجتمع اإلنترنت و

القیام بھذه  ورشة عمل لمدة یوم واحد مع أصحاب المصلحة المحلیین في باكستان وسنتابع

 الجھود مع استمرارنا. وأیًضا بمساعدة أعضاء المجتمع.
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 ISOCلقد تم تذكیري بأننا كان لدینا السنة السابقة نشاط مماثل في الیمن بمساعدة أصدقائنا من  

. ومن ثم فإن بعض أنواع األنشطة التي RIPE NCCو ISOCالیمن. وقد كان فھد مع 

صول إلى المجتمع األوسع الذي ال یمكنھ ببساطة أن یكون تأخذھا على محمل الجد، بسبب الو

 .ICANNعضًوا ھاًما في كل اجتماع 

وھذا ما أعتقد أننا یمكننا التوقف ھنا وفتح الباب لألسئلة واألجوبة. أراى أندریان في آخر  

 القاعة، ھل لدینا میكروفون ھناك. تفضل.

 

سمي أدریان كندریس. أنا العضو المنتدب وسجل طاب صباحكم. ال أعرف ماذا حدث. أ أدریان كندریس:

dotShabaka.كما أن لدي بعض التعلیقات أوًال ثم بعض األسئلة المحتملة . 

 IDNأوًال، توصیاتي للعمل الذي یتم إجراؤه فیما یتعلق بالنصوص العربیة ومواءمة جداول  

لى القبول الدولي. كمالك مًعا. كان ھذا رائًعا. إنھ عمل مھم. وسأطلب منكم االنتقال بسرعة إ

، یبدوا أنھ أحد المشكالت الرئیسیة التي تواجھنا في االنتقال ومن ثم، فأن IDNلسجل یستخدم 

أشجع متابعة ھذه األعمال بأسرع م یمكن. كما یمكن بالتأكید ألي منظمة المساعدة وسیسعدنا 

 ذلك.

سط ھنا فیما یتعلق بالنطاق وقطاع مع ذلك، كنت أراجع الوثیقة النھایة إلستراتیجیة الشرق األو 

األعمال. كما أن ھناك عدد من القیاسات الذي ستقوم بقیاس أدائك من خاللھ. وفي الصفحة 

وزیادة عدد تسجیالت  ASCII ccTLDاألخیرة من القیاسات، تقول "زیادة عدد تسجیالت 

IDN ccTLD" للنجاح.، وھكذا. كما یوجد جزء كامل مخصص لزیادة التسجیالت كقیاسات 

أنا مھتم للغایة بأن جمیع التركیز اآلن یتوجھ إلى سلسلة التورید ولیس جانب الطلب من  

جدید، كانت خبراتنا تتمثل في أن أمناء السحل  gTLDالتشغیل. وبالنسبة إلى بدء نطاق 

أصحاب الخبرة الموجودین اآلن ال یمكن أن یطلعوا حتى على ھذه الفرصة. ومن ثم لن یترتب 

نشاء المزید من أمناء السجل وجود مجال اسم نطاق رائع في منطقة الشرق األوسط. على إ

فأنتم تحتاجون الطلب. وسیرد العرض على الطلب. وسوف یبني أمناء السجل أنفسھم بمجرد 

 بر من المسجلین ألسماء النطاقات.وجود عدد أك
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إلطالق، یتناول حقیقة أننا من العرض الذي رأیتھ الیوم، یوجد عدد صغیر، إن لم یتوفر على ا 

نحتاج للخروج ھناك ورفع الوعي بأسماء النطاقات لھؤالء الذین یمثلون أمناء سجل محتملین. 

 كما أدفعكم لوضع تركیز أكبر في المنطقة.

یمثل عقد ورش العمل فرصة رائعة ألمناء السجل وإعداد مركز تنسیق وتدریب األشخاص  

ل في شيء ما. ولكن في النھاي، یجب إعداد ھذه السجالت على الجانب التقني على تشغیل سج

وفشلھا بعدھا في حالة عدم وجود أعمال. كما یلزم وجود واقع تجاري یجب أن تمر بھ 

 مجموعة العمل ھذه بسرعة شدیدة للغایة. 

نحن أكثر من سعداء فیما یتعلق بإعداد ھذه اللوحة. وقد استثمرت مالیین الدوالرات في المنطقة  

یمكنھا المساعدة وأنھ أثناء زیادة الوعي  ICANNلفعل وسأتابع االستثمار أكثر. وأرى أن با

بأسماء النطاقات والفرص التي سیتم منحھا للناس في الحصول على التواجد عبر اإلنترنت. كما 

سیأتي دور أمناء السجل. كما سیأتي دور أمناء السجل. وسوف نقوم بحل عدد أكبر من 

 مررت بما یكفي. المشكالت وتحدید قیاساتك من خالل التركیز على العرض. لقد 

 

شكرًا لك أدریان على تعلیقاتك. بالنسبة لتعلیقك الثاني، أنا أتفق بشدة حول مالحظتم فیما یتعلق  باھر عصمت: 

بالقیاسات وتركیزھا على تزاید األعداد. وقد كانت ھذه مناقشة طویلة إلى حد ما تجري وقتھا 

راجعة ذلك. كما أتفق على أن مزید في مجموعة إستراتیجیة الشرق األوسط. وأنا أوافق على م

من العمل یلزم إجراؤه في جانب الطلب واألمور األخرى. وسأكون أسعد عند متابعة ھذا 

الحوار معكم أنتم وفریقكم خاصة اآلن بعدما أصبح لدیكم فریق في الشرق األوسط وھو ما 

یمكننا القیام بذلك مًعا یمثل أخباًرا سعیدة. إضافة إلى ذلك، سیسعدني العمل معكم ومناقشة كیف 

سواء كسجالت أو كمجتمع. لذا دعونا نتولى ذلك. شكرا  ICANNألني أعتقد أنھ من مصلحة 

 على ذلك.

بالنسبة للقبول الدولي، أنا غیر متأكد مما إذا كان أي من سرمد أو میكل یمكن أن یقول شیًئا ما  

. إضافة إلى ما تقدم، أعرف ICANNحول القبول المحلي. وأنا أعلم أنھ شيء ما تتطلع إلیھ 

أن المجموعة نفسھا ھي من تنتظر شیًئا ما حول القبول الدولي للسنة التالیة إال أني غیر متأكد 

 إذا ما كنتم تریدون إضافة أي شيء إلى ذلك. 
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نا حسًنا، شكًرأ بوضوح لتعلیقاتكم على العمل. ویمكنني فقط تمریرھا إلى المجموعة. كما أن متحدث مجھول: 

نتطلع إلى المساءلة الدولیة والقبول الدولي. كما أننا نناقش قلیًال وقد یصبح ذلك إلى حد ما 

 تركیًزا أقل حول العمل المستقبلي.

الشيء الوحید الذي یمكنني ذكره اآلن ھو أني أعتقد بوجود ورشة عمل الیوم أو اجتماع یتطلع  

ھذا السیاق. بخالف ذلك، إذا كانت لدیك أسئلة  إلى القبول الدولي. وربما سیكون مثیًرا أیًضا في

 محددة، الرجاء الشعور بحریة في مخاطبتي أو أي عضو في المجموعة.

 

عذًرا، سیكون ذلك آخر تعقیب لي. وأنا سعید للغایة بالحدیث إلیكم. ھل یمكنني أن أدخل ھنا  أدریان كندریس: 

عض أعمال التنسیق فیما یتعلق بمنظومة لمجموعة أسماء النطاقات؟ ونظًرا ألني أعتقد بوجود ب

ICANN  وخاصة في الشرق األوسط. كما تم منح جمعیة أسماء النطاقات التي أمثل عضًوا

فیھا، دور محاولة ضمان أن أسماء النطاقات بصورة عامة ھي النطاقات األكثر بداھة وسلطة 

النطاقات التي للتورید في فیما یتعلق باالنتقال عبر اإلنترنت على أن أعمالنا ستعزز أسماء 

جمیع أنحاء العالم. ومن المحتمل أن یكون ذلك عمًال نتمكن من فعلھ على أنا ال أعرف أن 

القبول الدولي مرتفع للغایة فیما یتعلق بجدول األعمال لدینا باإلضافة إلى أننا نعمل بالتأكید 

 .ھناك. ومن ثم، فنحن نقبل المزید منا في ذلك ICANNبالتنسیق مع 

 على أي حال یمكننا دعمكم، الرجاء القدوم والتحدث معنا. 

 

 شكرًا أدریان. [غیر مسموع]، أنت التالي. باھر عصمت: 

 

عن جھود التوعیة في  ICANN[غیر مسموع] من الیمن. في البدایة، أود التصفیق لشكة  متحدث مجھول: 

، بسبب جھود التوعیة ھذه، على ISPالیمن. ولقد أدركت مؤخًرا أنھ بدون قدرة مزودي 

بالفعل وأنھم اآلن لدیھم أرقام نظامھم التلقائیة ألول  IPالحصول على بضعة آالف من عناوین 

 مرة منذ عقد. لذلك ساھمت زیارة قصیرة واحدة بالكثیر في ھذا الصدد.
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استخدام كما أن أدریان ذكر أمًرا آخر. فمن منظور الیمن، دولة كانت بالفعل األقل من حیث  

أسماء النطاقات، قد أتینا لمراجعة ما إذا كانت تتعرض بالفعل لمشكلة معقدة وذلك حتى تتم 

معالجتھا عندما تتعلق بتسجیل أسماء النطاقات. على أن أحد أكبر المشكالت ربما تتمثل في 

المعرفة على النحو المبین بصورة صحیحة. كما یوجد العدید من األشخاص الذین یرون أن 

ود نطاق محلي ھو أمر معقد للغایة بالفعل ویمضي عبر إجراءات بیروقراطیة تكون عادًة وج

 ملزمة أكثر من الناحیة القانونیة باإلضافة إلى أنھا من حیث األجھزة، أقل كفاءة وفعالیة.

ومن ثم، یوجد ھذا التصور. وأنا لست متأكًدا ما إذا كان یمكن أن أقول أن جمیع ذلك یمضي  

طئة ولكن یوجد في ھذه المشكلة العدید في الدولة غیر الراغبة في المضي إلى بصورة خا

 نطاقاتھم المحلیة.

على الجانب اآلخر، لدینا أیًضا مشكلة أخرى أكثر جدیة تتعلق بالصراع بین المشغلین  

 WHOISاألساسیین في الیمن، تیلي یمن ویمن نت، والذي أدى أیًضأ إلى عدم عمل خدمات 

 حتى اآلن. WHOISخادم  YE.. ومن ثم لیس لدي أي نطاق في المنطقة

في التقدم مع الجھود المبذولة. على أني أفھم أن  ICANNوأتساءل كیف یمكن أن تساعد  

فقط. كما أن بھا عدد من الشركاء  ICANNالمنظومة على النحو الذي سمعناه الیوم لیست 

 ICANNم، ما یمكن أن یكون دور وآخرین. ومن ث ISOCاآلخرین المشاركین، بما في ذلك 

 في دعم قرار أسرع لھذه األزمة؟ 

أما بالنسبة إلى حملة التوعیة، سواء، على سبیل المثال، كانت تدریبات أو مؤتمرات أو ما  

أیًضا متابعة دعم األقسام مثل قسم الیمن ودعم األنشطة وزیادة  ICANNشابھ، فھل تنوي 

 الوعي بقیمة النطاقات المحلیة؟

 

شكًرا لك [یتعذر تمییز الصوت]. أعتقد أن فھد یمكن أن یضیف شیًئا ما إلى ذذلك ویمكنھ الرد  اھر عصمت: ب

 على أسئلتكم. 

 

ذات سیادة وطنیة. ومن ثم فنحن في  ccTLDشكًرا. كمالحظة أخرى، تكون نطاقات  فھد بطاینة:

ICANN  ال نتدخل بصورة مباشرة في كیفیة تشغیلccTLD المشورة في حالة . حیث نقدم

 طلب تقدیم أي استشارة.
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في حالة الیمن، اتصل كال المشغلین بالفعل بي مرة أخرى منذ بضعة أشھر یطلب نوًعا ما من  

المساعدة التقنیة على أننا حصلنا علیھا بالفعل من خالل التواصل مع األشخاص المناسبین. 

عمل بھا. كما یمكننا توجیھ النصیحة فیما ویمكننا استشارتكم فیما یتعلق بأي السیاسات تریدون ال

یتعلق بما ھي أفضل الممارسات ولكننا لن نتمكن من التدخل بصورة مباشرة في كیفیة تشغیل 

ccTLD  أو في جمیع المشكالت التي قد یواجھھاccTLD. 

 

ش التفاصیل إذا أضفت شیًئا ما إلى ذلك أیًضا. أعرف موضوع النسخ. وأنا أدرك ذلك. لن أناق باھر عصمت: 

المساعدة فیھ عند اللزوم، ولكن في  ICANNھنا، ولكن كما قال فھد، ھذا شيء ما ستنوي 

النھایة، سیتمثل الحل، وأنا ال أتحدث عن الحل التقني، بل عن الحل الشامل، یجب أن یأتي من 

 ھؤالء الذین یقومون بتشغیلھ. 

وحقیقة أن الناس ستذھب عادًة وتسجل لكن فیما یتعلق بالتعلیق اآلخر حول المعرفة والتصور  

النطاقات العالمیة كما تدعوھا، فأعتقد أن ھذا أحد األسباب لبدء جمیع ھذه الجھود المبذولة في 

إستراتیجیة الشرق األوسط في المقام األول. وقد كان واضًحا للغایة أننا ینقصنا الكثیر من 

 المعرفة والخبرة والدرایة في ھذا المجال. 

لمقصود من جمیع المبادرات مثل منتدى الشرق األوسط أو الدراسة أو حتى مركز یكون ا 

DNS  .دعم الجھود المبذولة في تطویر ھذه المنظومة 

ال یوجد شيء واحد أو إجراء واحد یمكن ألي شخص القیام بھ، وبعدھا، سنرى أن المشكلة تم  

یحتاج للنشأة والتطور. حلھا، سواء في الیمن أو في مصر أو في أي مكان. فھذا شيء 

لدیھا دور تلتزم بلعبھ. كما أن لكل من أعضاء المجتمع اآلخرین وأصحاب  ICANNو

 المصلحة اآلخرین دور علیھ لعبھ.

نحن منفتحون حًقا فیما یتعلق باالقتراحات. وفي حالة عدم وجود شيء خاطئ أو إذا قمنا بشيء  

ن ذلك یمثل كیفیة حصولنا على [غیر مسموع] فعال للغایة، فنحن نود الحصول على تعقیبكم، أل

 مرة أخرى إلى المسار الصحیح.

سنتابع جھودنا نحو لیس فقط زیادة الوعي لنكون صرحاء. فیوجد أمور أكثر بكثیر من ذلك.  

إلى تطویر الخبرات في ذالك المجال. وقد بدأ الناس في السؤال عن  DNSحیث یھدف مركز 

. إال أننا ال نعرف اإلجابة بالطبع. gTLDلیة من نطاقات الجولة التا ICANNمتى ستجري 
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فنحن ال نعرف "متى". ولكن إذا حدث ذلك وعند حدوثھ، فأنا أود شخصًیا رؤیة الخبراء من 

، ولكن TLDھذه المنطقة لیس فقط یتقدمون بل بالضرورة یتقدمون للحصول على نطاقات 

لك في تطویر خطط األعمال وما إلیھ. فھذا ربما مساعدة المتقدمین في طلباتھم، ومساعدتھم كذ

 ھو ھدف المركز. وھو أكثر بكثیر من ورش العمل أو التدریبات أو زیادة الوعي.

[غیر مسموع] یمكنني رؤیتك. ثم، یوجد طلب آخر. توم، تفضل. حسًنا، فیكتور، ثم [غیر  

ل فقط؟ ألن مسموع] وثم الرجل المھذب. ھل یمكنك من فضلك تقدیم نفسك ألغراض التسجی

 لدینا مشاركون عن بعد. تفضل. 

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم، منظمة [غیر مسموع] السودان. شكرا لك باھر ولجمیع المتحدثین.  متحدث مجھول: 

وأود توجیھ شكر خاص إلى فادي على تحدیثنا باستمرار على البرید اإللكتروني فیما یتعلق ما 

 سعداء بذلك.. ونحن ICANNسیحدث في [غیر مسموع] 

أوًال، أود أن أھنئ [غیر مسموع] على المشاركة القوة بالنسبة إلى [غیر مسموع] لنظام أسماء  

النطاقات. وأنا متأكد أن ذلك سیكون لھ تأثیر جید للغایة على [ذلك الرأي] ألن معظم المتقدمین، 

وري للغایة. كما أني یتحدثون اإلنجلیزیة، ولكن بالنسبة لآلخرین، فھو من المھم للغایة والضر

واثق أن ذلك سیزید محتوى [غیر مسموع] فیما یتعلق باإلنترنت بحلول السنة التالیة أو خالل 

 سنتین.

كما أود أن أؤكد على أھمیة عالقة الشراكة القویة ألصحاب المصلحة المتعددة الرابحة  

 أن ذلك مھم للغایة لتحسین الشراكة.  ،للطرفین

مسموع] أن أكون جزًءا من ھذه الشراكة أو ھذا المركز أو المجتمع كما أود أیًضا [غیر  

المدني، ومعظم األشخاص، فھم یتحدثونحول الشركات واألعمال واألفراد إال أن علیھم أن 

یكون لھم أدوار محددة في المجتمع المدني نظًرا ألنھم مستخدمون نھائین وألنھم قریبون للغایة 

 نرى ذلك.من المجتمع. ومن ثم، نود أن 

 20وھكًذا، نظًرا ألني حضرت مدرسة اإلنترنت في الكویت السنة السابقة، كتبت أكثر من  

مدونة. ولكن لسوء الحظ، جمیعھا كانت باللغة اإلنجلیزیة، ولكن مع بدءھا الیوم، سأحاول 

عربیة الكتابة باللغة العربیة، نظًرا ألن علینا نشر جمیع ھذه المعلومات إلى مجتمعنا باللغة ال

 لزیادة المحتوى العربي على موقع الویب. شكًرا. 
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شكًرا لك [یتعذر تمییز الصوت]. شكًرا جزیًال. یسعدنا أنك كنت معنا السنة الماضیة في برنامج  باھر عصمت: 

مدرسة حوكمة اإلنترنت. وأنا أتابع رسائل البرید اإللكتروني من طرفك أیًضا ویسعدني للغایة 

بل في مساحة حوكمة اإلنترنت العالمیة  ICANNشاًطا ولیس فقط في رؤیتك تصبح أكثر ن

 كذلك. شكًرا جزیًال. [غیر مسموع]؟

 

شكًرا لك باھر. اسمي [غیر مسموع]. أنا من مصر. وأنا عضو في مجموعة العمل  متحدث مجھول: 

داخلة لإلستراتیجیة. وھناك شيء ما أردت قولھ وأعتقد أن أدریان فتح الباب إلى حد ما في م

 سابقة، ومن ثم سأستخدم ذلك كطلب موجھ في سوق الشرق األوسط وأفریقیا.

ولن أقول بعدم وجود طلب اآلن. أعني، یوجد طلب. حیث یوجد سوق لتسجیالت أسماء  

النطاقات. ففي مصر، على سبیل المثال، توجد سوق كبیرة عندما یتعلق األمر بأمناء السجل 

على أن  gTLDأسماء النطاقات وبصورة خاصة في مساحة التجاري، والشركات التي تسجل 

الذي یحقق  ccTLDنطاق المستوى األعلى لرمز البلد في مصر لیس مثاًال نموذجًیا على 

وق ھناك. وأنا غیر متأكد مما إذا كانت المسئولیة الفردیة لمجموعة مبیعات جیدة. إًذا، یوجد س

یتعلق بتوجیھ الطلب من أجل تشجیع الشركات  العمل ھذه أو ھذه اإلستراتیجیة للمنطقة فیما

التي ستقوم بالتسویق لنفسھا على أنھا توجھ الطلب للخدمات التي تبیعھا. كما أني أود أن أرى 

 توازًنا بینھا إلى حد ما.

مع ما تقدم، أرید بالفعل قول أنھ في حالة زیادة ھذا الطلب كنتیجة لھذه اإلستراتیجیة أو ألي  

بمجرد إنشائھ، فأنا أعتقد بوجود سؤال آخر مھم یلزم أن تعالجھ  شركات توجھ ذلك

اإلستراتیجیة وھو كیف ستساعد ھذه المجموعة الشركات الملحیة في مواجھة ھذا الطلب 

 كمقابل لذھاب الطلب إلى مزودي خدمات موجودین بالفعل في الخارج؟

د عشرات اآلالف، إن لم یكن لدیكم أمناء سجل في مصر، على سبیل المثال. أنا متأكد من وجو 

أكثر، وھم جمیًعا یسجلون أسماء النطاقات مع المسجلین في أمریكا الشمالیة وأوروبا. ومن ثم، 

ما ھو األمر الذي سیجعل المسجلین المحلیین أكثر جذًبا؟ فالمسجلون في أوروبا وأمریكا 

أن لدیھم حق وصول إلى الشمالیة لدیھم وصول إلى بنیة أساسیة أكثر تطوًرا وموثوقیة. كما 

 السیاسات والقوانین المحلیة التي قد توفر بیئة أكثر استقراًرا لمسجلي أسماء النطاقات. 
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یوجد العدید من العوامل التي یلزم مراعاتھا عند الحدیث حول إنشاء ھذا الطلب وأتمنى تلبیتھا 

یتم إدراجھا في الدراسة  من قبل التورید المحلي، على أن ھذه ھي جمیع العوامل التي أتمنى أن

 األساسیة التي سأعرضھا.

وذلك ما یأخذني إلى النقطة الثانیة. فقد قدمنا تعقیبات حول ما نرى أنھ یجب إدراجھ في طلب 

العروض، إال أننا، إن لم تخني الذاكرة، وعدنا بنظرة خاطفة على طلب العروض وفرصة 

أعني،  -سیكون مفیًدا بالفعل فقط للتأكد من للتعلیق علیھا قبل نشرھا. وأعتقد أن ھذا شيء ما 

إذا كانت الدراسة ستحدث، فنحن نرید إنھاءھا بأفضل ما یمكن. ومن ثم، فنحن نحتاج فقط 

 للتأكد من أن كل شيء یمكننا التفكیر فیھ مدرج قبل إنجاز الدراسة بالفعل.

لمسجلین والسجالت في تعلیق أخیر. إنھ سؤال في واقع األمر لتوم عندما كان یتحدث عن جمع ا

أوروبا وأمریكا الشمالیة للمساعدة في نقل المعرفة والتعلیم ومزودي الخدمات القادمین 

واألطراف المتعاقدة في الشرق األوسط. على أن ھذا رائع بالفعل وقد كان شیًئأ كنت أتمنى 

 حدوثھ بالفعل منذ تم إنشاء مجموعة عمل إستراتیجیة الشرق األوسط.

وھو نابع من الفضول البحت، ھو ما ھي الحوافز التي  -سؤالي، بالرغم من ذلك  وھكذا، فإن

یحصل علیھا السجالت والمسجلین في أوروبا وأمریكا الشمالیة فیما یتعلق بالمساعدة في تطویر 

 أحد األسواق التي ستنافس بفعالیة معھا؟ لدي فضول فقط حول ذلك. شكًرا. 

 

أعتقد أنھ قد یكون ھناك بعض الزمالء الذین تھددھم الفكرة. وبصراحة، لم  إنھا نقطة مھمة. ال توم باریت:

أكن واحًدا منھم. فأنا غیر مھدد من خالل المساعدة في تتبع أمناء السجل. وال أعتقد أنني أنافس 

 بالضرورة على نفس العمیل. 

تھم وال یشعرون ال أعتقد أني سأكون قادًرا على العثور على أشخاص كافیین ینوون التطوع بوق 

 بالتھدید من خالل مساعدة مسجل مبتدئ أو سجل في منطقة مختلفة.

وبالنسبة للنقطة األخرى التي طرحتھا، أعتقد أن أدریات عرضت نقطة تتعلق بتوجیھ الطلب  

بصورة رائعة. كما أن ذلك أیًضا، كما أشرت، یرجع إلى أنھ لیس بنیة أساسیة محلیة، حیث 

 تخدام المسجلین في أوروبا وأمریكا الشمالیة. یجبر الزمالء على اس
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قد یكون ذلك بصورة أولیة أن الشركات المحلیة والعمالء المحلیین یفضلون ببساطة العمل مع  

السجل المحلي أو المسجل المحلي. وقد یكون الطلب كما ھو، إال أنھ یتم نقلھ عبر البحار، 

السوق المحلي نظًرا ألنھم یریدون شخًصا ما بصورة رئیسیة من أوروبا وأمریكا الشمالیة إلى 

یتحدث اللغة ویكون في نفس المنطقة الزمنیة، وما إلیھ، وھو ما یساعد في بناء البنیة األساسیة 

 والقدرات في المنطقة.

 

 إذا أمكنني متابعة ذلك للحظة. فقد قلت أن ذلك قد ال یكون إحساًسا بالتھدید من التنافس المحلي، متحدث مجھول: 

 ولكنكم ال زلتم تخبروني بما ھو الحافز. كما أن لدي فضول حول ذلك.

بالنسبة للنقطة األخرى، فمع العمل في مصر لبضعة سنوات، كان ھذا االنطباع الذي حصلت  

علیھ. . . حسًنا، أوًال، تحدث تسجیالت أسماء النطاقات عادًة من خالل مطوري الویب. ومن 

تكون في المجال التقني. فھي شركة عشوائیة ترید إنشاء  ثم، فلدیك شركة ال یجب حتى أن

موقع ویب. ومن ثم، العقد الذي تریده شركة تطویر ویب ونوع أفعال مطور الویب ھذا كمزود 

خدمات خصوصیة أو وكیل ونوع مزود خدمات الوكیل الفعلي حیث یسجلون اسم النطاق 

 للشركة ویطورون موقع الویب. 

ت تطویر الویب ھذه والتي تستضیف المواقع من خالل مزودي خدمات ما لدیك عادة ھو شركا 

استضافة في أمریكا الشمالیة وأوروبا. وتوجد ھذه الحالة بالفعل عندما یفضل أغلبیة مزودي 

الخدمات االستضافة في مواقع یرون أن الخدمات موثوقة فیھا، وكذلك البنیة األساسیة، ولن 

 یتلقوا شكاوى كنتیجة لذلك من عمالئھم. یكون بھا أي وقت تعطل على أن لن

 ذلك یمثل مجرد توقع من جانبي. وقد یواجھ أمناء السجل المحلیین نفس التحدیات. شكًرا.  

 

وھكذا فقط، تلقیت إجابة على سؤالي، أعتقد أنھ من حیث الدافع، فھو ال یتلقى الكثیر من رأس  توم باریت:

بوضوح في وجود عجز في رأس المال دائًما لدى المال لبدء بعض ھذه الشركات مما یتسبب 

 رواد األعمال.
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یتمثل أسرع طریق لبدء شركة عدم مرات في استخدام البنیة األساسیة لشخص آخر. وسترى  

أمناء السجل، على سبیل المثال، الذي ستقول شبكات الموزعین لھم "انظر، ال تبدأ سجًال. فقط 

سیة المناسبة." ربما یكون ھذا ھو أسرع وأسھل طریقة كن موزًعا. ولدي بالفعل البنیة األسا

 لبدء شركة نظًرا ألنھا تتطلب قدر صغیر للغایة من رأس المال. 

یوجد دافع واضح لمزودي الخدمات في أوروبا وأمریكا الشمالیة لمعرفة كیفیة الوصول إلى  

المات البیضاء. مساحة السوق من خالل الدعم على سبیل المثال لسوق الموزعین أو سوق الع

 على أني أعتقد أنھا یمكن أن تزید من حجم أعمالھا بنفس الطریقة أیًضا. 

 

 حسًنا. لدینا سؤال أخیر من السید ھناك. من فضلك قدم نفسك. باھر عصمت: 

 

شكًرا. أنا من ھوتون ریتشاردز. ولدي عدد من األسئلة ولكن لدي نفس السؤال لتوم. شكرًا لكم  متحدث مجھول: 

 الرد. أقدر ذلك.  على

، حیث نشكل جزًءا من الطلب في السوق، كما أننا نشتریھا IDNنحن مستثمرون في أسماء  

نیابة عن العمالء ونیابة عن مجموعات العالمات التجاریة وھكذا، والمستثمرین في القطاع 

ح عبر مجلس اإلدارة. ومن الواض IDNالخاص. وفي الوقاع، نحن نمثل أكبر حیازة ألسماء 

 أن ھذا القطاع المحدد یمثل مصلحة لنا في التعاون للتقدم.

الصینیة  IDNما أراه، من وجھة نظر مستثمر، وجھة نظر الطلب، أنھ بینما یبدو أن أسماء  

. وال أرى ذلك ICANNلدیھا تدفق بین السجالت وأمناء السجل وبوضوح ھذا التعقیب إلى 

دورھا في دعم  ICANNفي ھذا الصدد؟ أین ترى إلى حد ما في ھذا القطاع. ھل نسیت شیًئا 

؟ ھذا ھو السؤال األول. ثم بوضوح، من وجھة نظر السجل وأمناء السجل، یبدو IDNأسماء 

أنھا  ICANNذلك جئیة وذھاًبا فیما یتعلق بمن یتحمل مسئولیة نھضة الوعي العام؟ ھل ترى 

 أنھا مشاركة السجل وأمناء السجل؟لدیھا التزام بالمساعدة في نھضة الوعي العام أو ھل تشعر 
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، فأنا غیر متأكد من أني الشخص المناسب لتناول ذلك. IDNبالنسبة للسؤال األول، دعم أسماء  باھر عصمت: 

في  IDNفي دعم  ICANNإال أني لست متأكًدأ من دورنا كمنظمة  ICANNفي  IDNفلدینا 

ن خالل، كما تعرفون، العمل من م IDNھو إتاحة أسماء  ICANNحد ذاتھا. وأعتقد أن دور 

أیام مبكرة ضمن المجتمع التقني حول ضمان سریان المعاییر على أنھم یعملون الیوم على 

 المتغیرات وجمیع ھذا.

وھكذا، یجري التأكد من أننا ھنا من جانب السیاسات والجانب التقني وجانب العلیات والمسار  

في مختلف مناطق الصین مقارنة  IDNم أسماء السریع. وأعتقد أن ھذا ھو دورنا. كیف تتقد

 بالشرق األوسط. 

بخالف جھود المشاركة العادیة التي  ICANNأنا غیر متأكد من وجود شيء ما یمكن أن تفعلھ 

دائًما مساحة في جمیع ورش  IDN. كان لدى أسماء ICANNنقوم بھا كفریقة مشاركة ضمن 

 نقطة األولى.العمل والعروض لدینا وجمیع ذلك. وھذه ھي ال

ولست متأكًدا بالضبط فیما یتعلق بالنقطة الثانیة. ربما فاتني شيء ما أو فھمت بصورة خاطئة. 

 ھل یمكنك إعادة النقطة الثانیة، نقطة السجل / أمناء السجل؟

 

ھذا العبور والدفع. لقد قرأت الوثیقة بالتفصیل ولكني توجھت لوضع المزید من أمناء السجل.  متحدث مجھول: 

فاألمر یتعلق بالمستھلك. وفیما یتعلق بدور من، السجل أو أمین السجل بوضوح، [غیر مسموع] 

 أجاب ذلك. شكًرا. 

 

جمیع األعمال التي تحدث  حسًنا. مرة أخرى، بقدر ما تختص إستراتیجیة الشرق األوسط مع باھر عصمت: 

أو الھدف من جمیع ذلك لیس  DNSأو مركز  DNSسواء منتدیات ورش العمل أو دراسة 

زیادة عدد السجالت أو أمناء السجل. فھدفنا الرئیسي ھو التأكد من األشخاص، المجتمع بصورة 

انب موسعة، لدیھم وصول إلى المعرفة، مھما تكن ھذه المعرفة على الجانب التقني أو ج

 السیاسات أو األعمال.

بعد ذلك، كیف وما سیقومون بھ بھذه المعرفة؟ ھذا أمر یخضھم. ولكننا ال نھدف، لیس ھذا  

 الھدف، إلى زیادة السجالت أو أمناء السجل.
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بالضبط وأعتقد أننا نحتاج أن نترك  12:00لقد أنھینا في الوقت المحدد بالضبط. الساعة اآلن  

أو اللجنة التالیة لالستعداد. لذا أود أن أوجھ لك جزیل الشكر على مساحة للجلسة التالیة 

حضوركم الیوم والبقاء معنا حتى النھایة. ونحن نتطلع الستمرار التعامل معكم وسنطلعكم على 

المستجدات حول أعمال إستراتیجیة الشرق األوسط. شكًرا. وبالطبع، شكًرا جزیًال للمشاركین 

 یًال.الیوم والمترجم. شكًرا جز

 

 

 

 

 [نھایة النص المدّون]
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