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 ] تصفيق [

 

نحن هنا  إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سنغافورة. صباح الخير لكم جميًعا.  الدكتور ستيفن كروكر:

لقد سبق لنا الحضور هنا مرات قليلة من قبل، ومنها بداية سلسلة  .ICANN 52في 

 .ICANNاجتماعات 

يسعدني أن أرحب بالدكتور يعقوب إبراهيم وزير االتصاالت والمعلومات في 

 سنسمع الكثير منه في بضع دقائق. سنغافورة.

ما مركز كما أتوجه بالشكر للمؤسستين اللتين كانتا عوًنا لنا لتنظيم هذا االجتماع وه

، وهيئة تطوير المعلوماتية واالتصاالت في SGNICمعلومات الشبكة في سنغافورة 

خالل بعد  ICANN 52لقد ساعدتنا هذه المجموعات في تنظيم  .IDAسنغافورة 

إبالغهم بفترة قصيرة جًدا ألننا اضطررنا إلى تأجيل خططنا للذهاب إلى مراكش، 

وبالرغم من ذلك، إنه لمن  غرب العام القادم.ولكننا نأمل أن ينعقد االجتماع في الم

 هذا رابع اجتماع لنا بالمدينة. دواعي سروري أن أكون هنا.

ونحن ركزنا اآلن على سنغافورة  منذ سنوات قليلة، كان لنا تواجد كبير هنا في آسيا.

نقطة التجمع الثانية  كمنظمة عالمية. ICANNكإحدى نقاط التجمع الثالثة كي تعمل 

 أنجلوس حيث بدأنا، واسطنبول هي نقطة التجمع الرئيسية األخرى. هي لوس

 لذا تنامى وجودنا هنا في سنغافورة قليال، وما زلنا في نمو مستمر.

شخًصا على ما أظن، وإجمالي  01أو  02لدينا هنا في مكتب مركز التجمع حوالي 

 في المقر الرئيسي للمنطقة يعملون خارج المكتب. 58
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كثيرة، ولكن شيًئا واحًدا لم يتغير، وهو التزامنا نحو االستمرار في  لقد تغيرت أمور

تلك  تحسين وتطوير منظمتنا، مع التركيز على التميز في العمل والشمولية والمصداقية.

 .ICANNهي المعايير التي تلتزم بها 

هو تنسيق المستوى األعلى من نظام  ICANNوكما نعلم جميًعا، أهم جزء في مهمة 

هذه مهمة ليست بسيطة عند الوضع في العتبار أنه يوجد  رنت للمعرفات الفريدة.اإلنت

المطلوب اليوم كثير من  على وجه األرض عدد أجهزة محمولة يفوق عدد البشر.

  اإلنترنت، وهذه األشياء الكثيرة تحتاج إلى عناوين وأسماء.

 سنتعرف اليوم من بعض قادة المجتمع كيف تسير األمور.

، ICANNع دقائق، سنستمع إلى آخر المستجدات من اثنين من أعمدة وخالل بض

 المنظمة الداعمة لألسماء العامة والمنظمة الداعمة ألسماء رموز البالد.

قد  .ICANNقد يسهل علينا أحياًنا تناسي أن أسماء النطاقات ال تمثل جزًءا من مهمة 

م تجاهلها، وظائف مثل تعتبر بعض األمور األخرى أكثر أهمية، ولكن عادة ما يت

 تنسيق أرقام اإلنترنت ومعامالت البروتوكوالت.

لذا في غضون دقائق قليلة سنستمع أيًضا إلى المستجدات الخاصة بعمل منظمة مصادر 

 األرقام ومنظمة دعم العناوين وفريق عمل هندسة اإلنترنت.

ا نحن بصدده في وقبل أن نستمع من ممثلي المجتمع، أحب أن أخبركم بوقفنا الحالي وم

 مسائل مختلفة.

 أحد األمور التي ستؤثر علينا جميًعا هو جدول االجتماعات الجديد.

هذا االجتماع، كما هو الحال مع كل اجتماعاتنا، يعتبر واحًدا من  فقد تطورنا بمرور الوقت.

نحن نحاول على األقل أن نجعلها متجانسة الحجم،  –االجتماعات الثالثة متجانسة الحجم 

بعد جمع الكثير من التعليقات العامة، والتي أظن أن الكثير منكم قد  وتدور حول العالم.

 شارك فيها، سنقوم بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات مجموعة عمل االستراتيجية.
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بداية من العام القادم، سيكون أول اجتماع في العام مماثالً لهذا االجتماع، يليه ثالثة 

سيكون هناك اجتماع ثاني في العام ولكنه سيكون أقصر ويركز  –لعام اجتماعات في ا

على العمل على تطوير السياسات من قبل المنظمات الداعمة واللجان االستشارية، 

 عالوة على التفاعل بين المجتمعات والتوسع.

أنا االجتماع الثالث في العام سيعوض إلى حد ما قصر مدة االجتماع الثاني، شسيكون 

للجمهور األوسع على  ICANNل نسبًيا في المدة وسيوجه نحو إظهار عمل أطو

 مستوى العالم.

نتيجة لهذا التغيير في خطتنا، سيكون االجتماع الثاني ليس فقط أقصر في المدة، ولكن 

سيكون أيًضا أصغر حجًما وسيمنحنا فرصة التواجد في أماكن لم يكن باإلمكان التواجد 

 بها.

ام في الخطة، والذي أظن أنه ال يوجد أي شخص هنا سمع عنه، وهناك تطور آخر ه

 .IANAأال وهو التركيز على نقل اإلشراف على وظيفة 

لقد عمل الجميع على إعداد خطة لنقل هذه الوظيفة، والعمل جاري اآلن بوتيرة سريعة 

 في هذا األمر.

عنها بعض  مسائل كهذه الحوارات حول مسالة النقل عادة ما تكون حارة، بل ينتج

 الضوء أيًضا.

نحن والجميع نعمل بنشاط على التعامل مع هذه المسائل، وال بد أن أشير إلى أنه بالرغم 

عاًما، إال إنني لم أر في حياتي هذا  01من كونه مجتمًعا نشًطا ومتواجد من أكثر من 

ًنأ قد يكون أحيا –القدر من الطاقة والحماس والمشاركة وااللتزام والحوار الصادق 

لمحاولة التعامل مع هذه المسائل واالنتقال إلى الخطوة  –أكثر صدًقا مما نستطيع تحمله 

 التالية.

 لذا ال بد أن أقول إنه يجب علي أن أتوجه بالشكر لكل من شارك معنا.
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، ICGأو  IANAمجموعة التنسيق، ومجموعة تنسيق عملية انتقال اإلشراف على 

اثنان  والمقترحات التي ترد من المجموعات المختلفة.يعمالن مًعا على تجميع العروض 

من المنظمات الثالثة قدما عروضهما، ومجموعة عمل المجتمع المعنية باإلشراف على 

 األسماء تمضي قدًما في عملها.

قد تكون هذه مشكالت  هذه مسألة هامة، ومن المهم أيًضا تنفيذها وبشكل صحيح.

نضعها كهدف لنا، ولكن السؤال هو كيف يتم التنفيذ  متضاربة، ولكنني أرى أنه ال بد أن

 ويكون بشكل صحيح.

واحد يركز على اآلليات  هناك مسار مواز حول المسؤولية يحتوي على خطين للعمل.

التي يلزم تطبيقها كجزء من عملية االنتقال، واآلخر يركز على بعض التغيير في 

 المسؤولية الذي قد يستغرق بعض الوقت لتنفيذه.

ال  وجد بعض الجلسات القليلة خالل هذا األسبوع التي ستخصص لهذين األمرين.ت

أو على العكس، أنه يتعين علينا توجيه انتباهكم  أعتقد أنه يلزمني حثكم على المشاركة.

 إلى أمور معينة.

ألكثر من خمس سنوات، كان لدينا مجموعة مهمة من آليات المساءلة تسمى تأكيد 

 سلسلة من المراجعات المختلفة بشكل متكرر.االلتزامات، وتشمل 

المراجعة الثانية للمساءلة والشفافية والمراجعة األولى لألمن واالستقرار ومراجعة 

WHOIS  األولى كلها انتهت بالفعل منذ عام، ونحن نعمل بنشاط على تنفيذ التوصيات

 التي صدرت عنها.

لية التنفيذ ألن األمر يتطلب الكثير قد يكون أحياًنا من غير الواضح كيف ستبدو عليه عم

 من العمل وراء الكواليس، والكثير من التفاصيل ال بد من متابعتها.

أستطيع أن أخبركم من منظور المجلس أننا نهتم بهذه األمور اهتماًما كبيًرا، وإنه عالوة 

 على التعليمات التي أصدرناها للعاملين للتنفيذ ولخبرا إدارة المشروع، قمنا على

مستوى المجلس بإجراء مراجعتنا القاسية وطرحنا السؤال الصعب، "أين نحن ولماذا 

نحن في هذا المكان، وليس في المكان الذي كان ال بد من التواجد به"، ونريد طرح هذه 
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األسئلة من منظور المجلس بطريقة تحاول أن تسبق األسئلة بدالً من أن تتبعها، والتي 

 .قد تقوموا بطرحها كمجتمع

 نحن في صفكم في هذه األمور. لذا كما سبق وقلت، نحن نأخذ هذه األمور مأخد الجد.

 فيما يتعلق باألمن واالستقرار والمراجعة، تكون األخبار متواترة بشكل أكبر وأسرع.

للترفيه،  Sonyلدينا قدر هائل من اختراقات بطاقات االئتمان، وما تعرضت له شركة 

 نفسها. ICANNعرضت لها ومحاوالت االختراق التي ت

 لذا أصبحت مسألة أمن اإلنترنت محور اهتمام اإلعالم.

نحن ندرك الطبيعة الحساسة لنظام اإلنترنت للمعرفات الفريدة، ونحن ننسق خالل هذه 

 الفترة لزيادة التركيز على التهديدات. 

د تتأثر بشكل في أنظمتنا التي ق –لقد استثمرنا قدًرأ كبيًرا في هذه نواحي النظام هذه 

  مباشر.

نحن واحد من عشرات المشغلين  على سبيل المثال. L-Rootنحن نستمر في توسيع 

". فهي مرقمة من Lلمكونات نظام الجذر العام، ونحن معنيين بالجزء الذي يرمز له بـ "

"A" إلى "M" .ونحن قمنا بتوسيع بصمتها ، 

ونحن مستمرون في تطوير هذا حول العالم،  L-Rootحالة من  029يوجد اآلن قرابة 

النزام، بإضافة البعض، وإزالة غير الضروري، وتحويل ذلك إلى عضو مستقر وقوي 

 للغاية ضمن المنظومة العامة.

نظام مراقبة اتفاقية مستوى الخدمة يضمن إبالغنا بأي مشكالت  – gTLDمستوى 

ه السجالت تواجه السجالت بخصوص الخدمات األساسية، فهذا يتيح لنا إبالغ هذ

ومساعدتها في عالج المشكالت، وهذا يترجم على شكل مساعدة السجالت الجديدة على 

 تفادي هذه المشكالت قبل أن يتأثر المسجلين.

سنتناول الكثير والكثير من الموضوعات، ولكن تلك كانت النقاط الرئيسية التي وددت 

 اء شخصي.التركيز عليها هذا الصباح، كما أريد أن أتقدم إليكم برج
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كل المسائل التي سنستكشفها هنا خالل األسبوع القادم هي في غاية األهمية، وكلها 

 تهدف إلى تحقيق تشغيل سلس وتطوير لإلنترنت بطريقة أو بأخرى.

كما نعرف جميعنا، هي أهم مؤسسة ظهرت في التاريخ اإلنساني، بالرغم من أنني ال 

 .فقد يبدو ذلك نفاًقا أفضل هذه التعبيرات.

فإننا لم نؤثر على حياتنا فحسب، بل في حياة كل من  ولكن في حالتنا هذه، هذا واقع.

مليارات من البشر، ومن  يعيش على هذا الكوكب، ومن سيعيش في المستقبل أيًضا.

 سيأتي أيًضا.

لذا المسائل التي سنتناولها هنا، بالرغم من تأثيرها الكبير علينا، إال أن لها اثر أوسع، 

  مة جًدا الستيعاب تنوع اآلراء التي يتم جمعها في اجتماع كهذا.وهي ها

وهذا يقودني إلى اإلشارة إلى إنه من المهم بمكان االستماع بعناية، والوصول إلى 

 طريقة الستيعاب وجهة نظر اآلخرين.

بال  تلك هي روح المشاركة، والتي أرى أنها من أهم األشياء التي يجب أن نهتم بها.

وبال شك، ال بد من االهتمام بالكفاءة  من االهتمام بالشفافية والمساءلة. شك، ال بد

ولكن لدينا الفرصة لالنتقال إلى المستوى التالي، وهو االهتمام بأثر هذا  والفاعلية.

 األمر على اآلخرين وإدراج ذلك ضمن إجراءاتنا.

إحدي التأثيرات  هذه هذه فرصة سنحت لنا ولم تكن لتتوفر لنا إن كّنا منظمة حكومية.

اإليجابية للعيش داخل هذا المجال الشيق ما بين البيروقراطية البحتة والتوجه العملياتي 

 من جهة، وأن تكون لدينا مرونة المنظمات الخاصة من جهة أخرى.

لذا دعوني أركز مرة أخرى على االستماع بنفس أهمية التحدث، نحن بحاجة إلى تقدير 

 أتمنى أن نلتزم جميعنا بذلك.بعضنا البعض، وأظن أنني 

 أتمنى للجميع اجتماًعا جيًدا ومثمًرا، ويسرني أن أدعو الوزير إبراهيم لالنضمام لي هنا.

يشرفني أن أقدم لكم الدكتور يعقوب إبراهيم وزير االتصاالت والمعلومات في 

  سنغافورة.
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مهمتان إضافيتان في وكما شاهدتم في األخبار منذ أسبوعين، أوكل إلى الدكتور إبراهيم 

 ابريل، حيث سيرأس وكالة األمن السيبراني الجديدة في سنغافورة.

 تهانينا د. إبراهيم، ونحن ندرك حجم العبء الملقى عليك.

 ] تصفيق [

 

؛ والسيد فادي شربل ICANNشكرا جزيال د. ستيفين كروكر، رئيس مجلس إدارة   الدكتور يعقوب بن إبراهيم:

  والسيدات والسادة.؛ ICANNرئيس ومدير 

الثاني  ICANNإنه ليشرفني أن أرحب بكم مرة أخرى في سنغافورة في اجتماع 

 التاسع واألربعين بعام واحد. ICANNوالخمسين، والذي تال اجتماع 

تريليون دوالر خالل  3.5إن قيمة اقتصاد اإلنترنت وصل في الواليات المتحدة إلى 

 غ يبلغ ربع حجم االقتصاد األمريكي كله.عام واحد، لذا تخيلوا أن هذا المبل

خالل السنوات  مرة أخرى، قد نتوقع أن اقتصاد اإلنترنت سيستمر في النمو بسرعة.

الخمسة الماضية، وكما سمعنا جميعنا، زاد عدد مستخدمي اإلنترنت إلى الضعف تقريًبا 

 يط الهادي.قرابة نصف هذا الرقم من منطقة آسيا والمح مليار مستخدم. 8وتعدى اآلن 

أن تختار سنغافورة لعقد هذا االجتماع العام، حيث  ICANNوقد يكون هذا مما دفع 

تجد التطورات في مجال اإلنترنت محط أنظار محاوالت تطوير اإلنترنت على مستوى 

 العالم.

، 5990منذ إنشاء شبكة سنغافورة للجيل القادم من الشبكات الواسعة النطاق في عام 

  ًعا مبهًرا في توصيالت اإلنترنت على مستوى الجزيرة.لمسنا حًقا توس

 50اليوم، لدينا  مزودي خدمة إنترنت فقط في سنغافورة. 3، كان هناك 5990قبل 

على سبيل المثال،  مزودي خدمة يقدمون خدمة اإلنترنت واسع النطاق بأسعار تنافسية.

دوالر أمريكي فقط  39جبجابايت في الثانية سعره  0االشتراك واسع النطاق بسرعة 

 في الشهر.
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، وقفزت سرعات التحميل 5909أضعاف منذ  0زاد متوسط سرعات التنزيل حوالي 

متوسط سرعات التحميل والتنزيل اآلن أصبحت من  ضعًفا في نفس الفترة. 39إلى 

أعلى ثالثة معدالت على مستوى العالم، وأكثر من نصف سكان المنازل لديهم 

 لنطاق، ومنها منزلي الشخصي.توصيالت ألياف واسعة ا

هذا التطور المذهل في استخدام النطاق الواسع، والتكلفة االقتصادية، وسهولة 

والتي نادت بوجود شبكة وطنية  5902التوصيل، كانت نتيجة لخطة األمة الذكية لعام 

للنطاق الواسع تتيح الفرصة لإلبداع واإلنتاجية لمجال األعمال للوصول إلى خبرات 

 تقدم للعمالء.ثرية 

في نوفمبر الماضي، صاغ اوزير الوزراء السيد لي هسين لونج رؤية مبادرة أمة ذكية 

في سنغافورة، رؤية تضع سنغافورة في مكان تلعب في التكنولوجيا دوًرا محورًيا في 

استدامة حياة شعبها، واستمرارية التواصل فيما بينهم، وفتح أفاق وإتاحة فرص متميزة 

 للجميع.

نية التحتية الوطنية للنطاق الواسع توفر أساًسا صلًبا إلمكانات اتصاالت واسعة تمكنا الب

 من تحقيق رؤية مبادرة أمة ذكية، ولكنها غير كافية.

لذا أحب أن أبرز مسألتين تمثالن أساًسا ليس لرؤية أمة ذكية فحسب، بل أيًضا لبعض 

 المجتمعات واالقتصاديات ذات الصلة.

مع نمو االتصاالت عبر اإلنترنت وزيادة عدد  ي األمن السيبراني.المسألة األول ه

األجهزة التي نعتمد عليها في حياتنا والتي تتصل بها، لذا كان االعتماد أكبر على 

 اإلنترنت كبنية تحتية أساسية.

إن لم نثق في تأمين وحماية أنشطتنا على اإلنترنت، سننسحب بالطبع من الفضاء 

 السيبراني.

ولة لديها رؤية أمة ذكية، نحن بحاجة إلى تقوية مؤسساتنا وحماية أنظمتنا من ونحن كد

األمن والحماية هما األمر األهم كي نحقق أقصى استفادة من  أي تهديدات سيبرانية.

  االتصاالت.
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إن بناء شبكات وحمايتها واستدامتها يحتاج إلى جهود كبيرة وتعاون وثيق بين الحكومة 

المنظومة السيبرانية واسعة ومعقدة للغاية كي تشرف عليها جهة  .والشركات واألفراد

 واحدة أو تمتلك األدوات التي تحميها من التهديدات السيبرانية.

لذا نحن نحاول القيام بكل ذلك، وفي الواقع ومنذذ أسبوعين فقط، أعلن نائب رئيس 

، التابعة CSA، أو الوزراء السيد تشي هيان عن تشكيل وكالة األمن السيبراني الجديدة

 لمكتب رئيس الوزراء، والتي سأشرف عليها شخصًيا.

ستجمع الوكالة كل إمكانات الحكومة السيبرانية ووظائفها للوصول إلى توجه شامل نحو 

ستعنى الوكالة بتطوير نظام بيئي سيبراني مستدام في سنغافورة  األمن السيبراني.

لذا يسرني أن أشير  صصين في هذا المجال.باالشتراك مع كل العاملين والخبراء المتخ

يعمل بالتعاون مع  ICANNإلى أن محور آسيا والحيط الهادي لـ 

INTERPOL Global Complex  من أجلInnovation in Singapore 

 لبناء القدرات والخبرات في مجال األمن السيبراني.

األمن السيبراني  وخارج إطار الجهود الوطنية الشاملة، يعتبر التنسيق بين وظائف

حوادث األمن السيبراني غير مقتصرة  داخل سنغافورة مجرد جزء من منظومة شاملة.

على حدود جغرافية معينة، وال بد أن نكون مستعدين للتعامل مع الحدوادث خارج 

 الحدود أيًضا.

على المستوى اإلقليمي، يعد فريق  تعاونها الفعال مع الدول األخرى. CSAستواصل 

، عضًوا فعاال في فريق االستجابة SingCERTابة لطوارئ الكمبيوتر، أو االستج

 .APCERTللطوارئ في منطة آسيا والمحيط الهادي، أو مجموعة 

 ASEAN CERTما يخص  ASEANداخل  SingCERTيقود فريق 

Incident Drill  أوACID.  ،كما لدينا أنشطة في إطار المنتديات والمنظمات الدولية

 Forum of Incident Response and Securityفنحن عضو في منتدى 

Teams  أوFIRST  0003منذ.  
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الحوادث األخيرة العالمية التي انطوت على اختراق لبيانات سرية التي تعرضت لها 

Apple's iCloud وSony Pictures لى أن تتضافر جهودنا أبرزت الحاجة إ

دوًرا هنا أيًضا، لكون  ICANNتلعب  جميًعا سواء داخل دولنا أو عبر حدود الدول.

  صالبة نظام أسماء النطاقات أمًرأ هاًما للغاية في استقرار اإلنترنت.

، عن دور ICANNدعوني انتقل اآلن إلى المسألة األساسية الثانية التي تناقشها 

ICANN نظام أسماء النطاقات والحاجة إلى نقله من إدارة المحوري كمدير ل

  االتصاالت والمعلومات الوطنية األمريكية إلى هيكل آخر أكثر شمولية.

العام الماضي، وهنا في نفس المكان، بدأنا نقاشات على مستوى  ICANN 49في 

المجتمع األوسع حول عملية نقل وظائف اإلشراف الرئيسية إلى مجتمع أصحاب 

  المتعددين. المصلحة

نحن دائًما نؤكد على  وسنغافورة تدعم االنتقال إلى نموذج أصحاب المصلحة المتعددين.

قناعتنا بأنه ال شخص أو منظمة أو حتى دولة لها السيطرة أو الخبرة أو الحكمة الكافية 

ال بد من اتخاذ قرارات في  لمواجهة التحديات التي نواجهها على اإلنترنت بشكل يومي.

ل تتعلق بحوكمة اإلنترنت بطريقة شاملة، مع سرعة االستجابة إلى احتياجات مسائ

هذا التوجه الشامل نحو أصحاب المصلحة المتعددين سيحسن كثيًرا  المجال والعمالء.

 دور اإلنترنت كمحفز لتدفق المعلومات واألنشطة االقتصادية.

ن حكومة أو ما بين ال بد أن يكون ذلك المجال الوحيد ألي صاحب مصلحة، سواء كا

الحكومات هي عضو مهم لمجتمع أصحاب المصلحة  الحكومات أو غير حكومي.

المتعددين الدولي، وال بد أن تستمر في لعب دورها الهام جنًبا إلى جنب مع أصحاب 

ال بد من تنفيذ سياسات تضمن استمرارية إتاحة الوصول إلى اإلنترنت اآلمن  المصلحة.

لألعمال لمزودي الخدمات والمشغلين كي يتمكنوا من تقديم وإيجاد منظومة داعمة 

هذا هو ما نسعى إلى تحقيقه على وجه التحديد في  خدمات مبتكرة وبنى تحتية حديثة.

 سنغافورة.

وفي نفس الوقت، فإنني أعتقد أن الحكومات تتحمل المسئولية لتطبيق القوانين سواء في 

  عالم اإلنترنت أو العالم الواقعي.
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األمثلة هو قانون منع التحرش في سنغافورة الذي أقر العام الماضي، وهذا سيوفر أحد 

  عالًجا مستمًرا ضد التحرش سواء كان على اإلنترنت أو في العالم الواقعي.

، الموعد النهائي لتسليم عرض 5902باقي من الوقت أكثر من نصف سنة عن سبتمبر 

أرى أن الوقت ضيق، ولكني أثمن  ت.نقل اإلشراف على هيئة تعيين أرقام اإلنترن

، ICG، أو IANAالجهود التي تقوم بها مجموعة تنسيق عملية انتقال اإلشراف 

ومجموعات العمل المختلفة عبر المجتمعات لمساهمتهم في إعداد مقترح االنتقال عالوة 

  .ICANNعلى اقتراح التغييرات لتحسين مصداقية 

والمحيط الهادي، وأيًضا اجتماعي  في آسياICANNوبصفتنا مستضيفي تجمع 

ICANN49 وICANN52 سنغافورة أسعدها أنها تمكنت من دعم هذه العملية ،

وهيئة تطوير المعلوماتية واالتصاالت في سنغافورة بنشاط  SGNICعملت  الهامة.

وغيرها من المنظمات اإلقليمية في أمور تخص اإلنترنت، وسنستمر في  ICANNمع 

  دافع حتى نصل إلى خط النهاية.الحفاظ على هذا ال

خبرتنا أثبتت لنا أن اإلنترنت كان محفًزا لمجتمع أكثر  لذا اسمحوا لي أن أنهي كالمي.

وفي نفس الوقت، وكي نجني  المزايا المتوقعة تغير كثيرا في مقدرات اللعبة. تواصال.

 هجمات.ثمار هذه الميزات، ال بد أن نضمن استمرارية أمن وحماية اإلنترنت من ال

وكي نضمن استمرار فاعلية اإلنترنت وأمنها بالنسبة للمنظمات واألفراد على حد 

آلسيا  ICANNتجمع  سواء، ال بد أن نستمر في العمل مع أصحاب المصلحة.

والمحيط الهادي في سنغافورة لعب دوًرأ أساسًيا في مواجهة هذه المسائل التي ذكرتها 

  بالرغم من عمره القصير سنة واحدة.

ومجتمع أصحاب المصلحة في عملية انتقال  ICANNستستمر سنغافورة في دعم 

وغيرها من الفاعلين في مجال  ICANNاإلشراف، كما نتطلع إلى تعاون أقرب مع 

 األمن السيبراني.

عند هذه النقطة أتمنى لكم وقًتا مثمًرا ومنتًجا في سنغافورة، وأتمنى للجميع قضاء أسبوع 

 شكًرا جزيالً. االستمتاع بعروض الصوت والضوء في سنغافورة.جيد من الحوارات و

 ] تصفيق [
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  شكًرا جزيالً سيادة الوزير إبراهيم.  الدكتور ستيفن كروكر:

، أصدر ؤئيس الواليات المتحدة بيل كلينتون تقريًرا عنوانه "إطار العمل 0003في 

هو دعوة إلى تطوير للتجارة اإللكترونية العالمية"، وكان سبًقا في ذلك الوقت، و

 اإلنترنت والتعامل معها تجارًيا بواسطة مؤسسة دولية بعيدة عن السيطرة الحكومية.

 .ICANNوبهذا نشأت 

شاركوني الترحيب بأحد أهم معدي هذا التقرير، مستشار بيل كلينتون السابق لسياسات 

 اإلنترنت إيرا ماجازينر.

 ] تصفيق [

 

عندما بدأت ألول مرة الحديث في اجتماعات اإلنترنت في التسعينيات، كنت  شكًرا جزيالً.  إيرا ماجازينر:

ال أعلم  اآلن أنا الوحيد الذي أتحدث بدون ربطة عنق. أنا الوحيد الذي يرتدي ربطة عنق.

 سأترك ذلك لكم. إن كان ذلك يعني أنني تطورت أم مجتمع اإلنترنت هو من تطور.

عودة  خ، ولكنه درس هام للغاية للتحدي الذي نواجهه.أنا هنا جزئًيا لتقديم درس في التاري

، حينما كان عدد سكان مينيتل بفرنسا أكبر من عدد األشخاص على 0002و 0003لعامي 

مهمتها  –اإلنترنت على مستوى العالم، طلب مني الرئيس كلينتون أن أترأس قوة مهام 

كي يساعد في إنعاش االقتصاد  0001محاولة تحديد ما يمكن أن يفعله إن أعيد انتخابه في 

النمو  وحددنا ثالث تقنيات رئيسية رأينا أنها قد تؤدي إلى نمو طويل األمد. لفترة طويلة.

في  طويل األمد في كل مجاالت االقتصاد في التاريخ كان وقودها عادة التقدم التكنولوجي.

ذه الحالة، اإلنترنت، وسلسلة الجينوم البشري، والتي قادت إلى ثورة في التكنولوجيا ه

وقلنا أننا نظن  الحيوية ومصادر الطاقة المتجددة كانت التكنولوجيات الثالثة التي حددناها.

 أن اإلنترنت تتمتع بفرصة أكبر للتحرك بسرعة إن وضعنا السياسات الصحيحة بشأنها.

اشتملت على التأكد من أن التجارة  د مجموعة من التوصيات بهذا الشأن.لذلك قمنا بإعدا

كان لدينا اتفاقية ال بد  على اإلنترنت تخلو من أي تعريفة من منظمة التجارة العالمية..

من الموافقة عليها؛ وهي عدم فرض ضرائب على المبيعات على اإلنترنت؛ والسماح 
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لكتروني قانونًيا؛ ومحاولة تفادي الرقابة على بوجود اتفاقيات لالعتراف بالتوقيع اإل

اإلنترنت والسماح ألولياء األمور باستخدام ما يرونه مناسًبا لحماية أطفالهم، ولكن ال 

تشارك الحكومات في عملية الرقابة؛ ومحاولة حماية المعايير التي يطورها المجتمع، 

لتأكد من وجود معايير وال تفرضها الحكومات ألنن الحكومات تتحرك ببطء شديد؛ وا

حماية الخصوصية وتعتمد على التكنولوجيات الموجودة في المجتمع؛ وغيرها من 

 المعايير المختلفة األخرى.

حينما حدثت بعض  0001خالل فترة أسبوعين في  ICANNاآلن، بدأت أسرة 

دة وخالل م وكنا أنا وقتها في البيت األبيض لتنسيق كل سياسة اإلنترنت هذه. األمور.

تابعة لجامعة ساوثرن  IANAأسبوعيت، أوالً، في ذلك الوقت، كانت وظيفة الترقيم 

بموجب عقد لوكالة مشروعات  –قد يتذكره البعض منكم  –كاليفورنيا، جون بوستل 

في  Network Solutionsوشركة تسمى  أبحاث الدفاع المتقدمة بوزارة الدفاع.

 مريكية لمتابعة وظيفة األسماء.فيرجينيا بموجب عقد من وزارة التجارة األ

وأثناء األسبوع األول، استلمت تقريًرا من المستشار القانوني الذي نستعين به والذي 

قضية مختلفة عبر عدة محاكم حول العالم ضد مشروعية الهيئات  25أفاد أنه يوجد 

 التي تعمل في تطوير األرقام واألسماء.

، استدعاني وقال، ال بد أن ننتهي من ، منسق وزارة الدفاعDARPAوأيًضا رئيس 

كما قال رئيس جامعة ساوثرن كايفورنيا، لم  ال نريد أن نستمر في هذا العقد. هذا األمر.

ونحن نحبق جون  رفعت علينا كل تلك القضايا، ونحن ال نحتمل ذلك. نعد نريد ذلك.

 بوستل، ولكننا ال نريد ذلك بعد اآلن.

ملين في المجال والمستثمر في اإلنترنت ألبلغكم حصلت على تفويض من عدد من العا

برغبتنا في استثمار مبالغ كبيرة لتطوير التجارة على اإلنترنت، ولكننا بحاجة إلى 

ال ندري من  في الوقت الحالي، إجراءات الحوكمة غير واضحة. منظومة أكثر صالبة.

ا شكوك حول ولدين ال ندري ما إن كانت الحماية متوفرة من عدمه. هو المسؤول.

 االستثمار ما لم تتوفر منظومة واضحة ومتكاملة.
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عاًما من معارضة تبني بروتوكول  05االتحاد الدولي لالتصاالت قام بالزيارة وبعد 

وبهذا أعربوا عن  اإلنترنت، اكتشفوا كلهم فجأة اإلنترنت وقالوا نريد التحكم بها.

رة بناء على تفويض من وقمت أنا بالزيا رغبتهم في السيطرة على اإلنترنت.

 فال بد أن نسيطر عليها. إنها ملك لنا. الكونجرس لنقول أن أمريكا اخترعت اإلنترنت.

 ال نريد أن يسيطر عليها أي شخص آخر.

لذا، عند هذه النقطة، كان لدي خياران، إما االستقالة  كان هذا كله خالل أسبوعين.

وبدأنا عملية  هذه القضية. وشغل منصب آخر، أو محاولة تصور كيف سنتعامل مع

كان البعض منكم مشارًكا، وكانت نتيجة هذه  كانت عبارة عن عملية استشارية.

 .ICANNالمشاركة تشكيل 

في  وكانت منظمة األولى من نوعها تتعامل مع اإلنترنت. –وما كنا نحاول إنجازه 

األمر الواضح كان أن األشخاص  البداية، أردنا شيًئا يدفع إلى اإلبداع على اإلنترنت.

كانوا مبدعين  ومازال الوضع كذلك اليوم، وكانوا مجرد أفراًدا. –شاركوا في اإلنترنت 

ولم  للغاية، في شق طريقهم، ومتحررين في توجههم نحو العالم، وكانوا مبدعين للغاية.

ظام وإال لن من ناحية أخرى، كان ال بد من فرض نوع من الن يتنازلوا أبًدا عن اإلبداع.

  تتطور بالقدر الالزم.

ولكننا شعرنا أن وجود هيئة بين الحكومات مثل األمم المتحدة أمًرأ خاطًئا ألنها جهة 

 تمثل الحكومات وال تمثل األفراد من ناحية تجارية أو إبداعية الذين شكلوا اإلنترنت.

ال تناسب سرعة وأيًضا، العمليات ما بين الحكومات لألمم المتحدة قد تكون بطيئة و

 اإلنترنت المنشودة.

ال نجد أنه من الصواب للحكومة األمريكية أن تستمر في السيطرة على اإلنترنت ألنها 

 بمثابة وسيلة عالمية وال بد أن تظل كذلك، لذا ال بد أن تخضع آلليات عالمية.

  تهدفلذا عملنا على تطوير مفهوم المنظمة الخاصة ألصحاب المصلحة المتعددين التي ال

إلى الربح ألهمية هذا األمر في إضفاء شرعيتها التي تسمح لها بالتعامل مع أي قضايا 

، قانونية قد تظهر، واالعتراف بها من قبل الحكومات، ولكن ال تخضع لسيطرة الحكومات

 وأن يكون لها ممثلين ألصجاب المصلحة المتعددين المشاركين في اإلنترنت.
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اتخذت قراًرا حينما غادرت البيت األبيض، إنه كان  واآلن، .ICANNوبهذا ظهرت 

ألنه إن شاركنا في إعداد شيًئا ما، ومن  ICANN من الصواب عدم المشاركة في

وغيري  لذا فضلت البقاء بعيًدا. وجهة نظري، سيكون هناك تضارب في المصالح.

 .ICANNكانوا أكثر حكمة وأكثر شجاعة خاضوا الكثير من النقاشات أثناء تطوير 

األول أنه  ولكن بمراقبة األمر عن بعد واالحتفاظ بصفتي كمراقب، اتضح لي أمران.

وبالرغم من كوني متأكًدا أنكم جميعكم على علم بالقصور في المنظمة، وكل أخطائها، 

ولكنها نجحت في موضو ع اإلنترنت، وكان التطور مذهال وأيًضا التطور في الواي 

ولم نقرأ تقارير حول  لقد نجحت في كل ذلك. المتنقلة. فاي والتحرك إلى النكنولوجيا

 لقد نجحت وإلى حد كبير، صحيح؟ فشل نظام الترقيم أو فشل نظام األسماء.

الدمقراطية وأصحاب المصالح المتعددين  لذا رأيتم نجاًحا مبهًرا ناتًجا عن هذا النموذج.

مية ألهمية موافقة ولكنهما في غاية األه أمًرا صعًبا وينطوي على بعض الفوضى.

 أصحاب المصلحة على ما يحدث كي تمضي األمور قدًما، وبالفعل تحركوا إلى األمام.

لذلك أرى أن األمور نجحت بشكل جيد، حتى وإن كانت اإلنترنت قد تطورت بسرعة 

 أكبر بطرق أكثر تعقيًدا مما توقعنا في وقتها.

حضوري هو أننا عند نقطة  تمت دعوتي، ولكن سبب –واآلن، سبب وجودي هنا اليوم 

أن الحكومة األمريكية  ICANNلقد تصورنا حينما أسسنا  تاريخية مرة أخرى.

تصورنا أن األمر سيكون  لفترة من الوقت. ICANNستمنحنا سلطة السيطرة على 

ال بد أن تتبع اإلنترنت للمجتمع  أسرع مما حدث، ولكننا ظننا أن هذا هو الصواب.

 طرة دولة واحدة.الدولي، وال تخضع لسي

إدارة أوباما، والسكرتير  نحن اآلن عند مرحلة زمنية حيث يمكن تحقيق الجزء النهائي.

أعتقد أن  بريتزكر، والري أعدوا عملية وحددوا الشروط التي يجب أن نحييهم عليها.

فهي تضع الكثير من  لذا أنا أدعم هذه العملية. هذه طريقة رائعة للمضي قدماً.

يكم جميًعا ألنه يتعين عليكم اآلن الوصول إلى شيء ما يضمن استقرار المسؤولية عل

وحماية اإلنترنت، والحفاظ على مستوى االبتكار، وضمان عدم خضوعها ألي مصالح 

تجارية بعينها، وضمان انفتاحها وإتاحتها للجميع، وهذا أمر حيوي، والتأكد من أنه 
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ها لن تسيطر على اإلنترنت ألنن بالرغم من أهمية مصلحة ودور الحكومات، إال إن

 لذا كانت مهمتكم شاقة لضمان كل تلك األمور. السياسة بالطبع ستضر باإلنترنت.

سيكون  ولكن إن نجحت في تحقيق ذلك، وأظن أنكم قادرون، ستحققون أمًرا تاريخًيا.

عام من اليوم على أنه نموذج واقعي،  099أو  29أمًرا سينظر إليه األشخاص بعد 

جرد إطالق االقتصاد على اإلنترنت أو بداية عالم اإلنترنت، ولكنني على ثقة بأن ليس م

 هذا النموذج سيحاكي في مجاالت حياتية أخرى.

 لذا، أوكلت إليكم مهمة هامة للغاية، وأنا أطالبكم بالتعامل مع بمنتهى الجدية والسرعة.

إمكانية تحقيق السرعة  أحد الدروس التي تعلمناها من حركة إدارة الجودة الشاملة هي

والواقع يقول أن الشيء الذي يتأخر كثيرا، يستغرق الكثير في التنفيذ،  والجودة مًعا.

 لذا ال بد من التحرك بسرعة والتنفيذ بشكل صحيح في نفس الوقت. وعادة ما يفشل.

وبصفتي رجل كبير في السن، عادة ما يساورني  اآلن أنهي كالمي ببعض التحذيرات.

 قليال.القلق 

فهي تمثل  وهي ملحة للغاية. وهي مهام هامة للغاية. أوال، لديكم مجموعة مهام محددة.

 ولكنكم لن تكونوا من يحصد كل ثمار العمل. األساس لكل شيء.

ال تحاولوا المبالغة  ما أردت قوله أنه ال بد أن تتصفوا بالتواضع فيما تقومون بعمله.

وإنهاء  لذا، ال بد من العمل في هدوء. ياء الناس.فيما تفعلونه، ألن ذلك قد يثير است

ال بد أن تعرفوا أن نجاحكم لن يكون ملموًسا ألن اإلنترنت تعمل  العمل بشكل صحيح.

  لذا التواضع فيما تعملون. اتفقنا؟ بشكل صحيح.

األمر الثاني، هو أنني بالنظر حولي في هذه الغرفة، ال أظن أنه يوجد تواجد كاف 

في منصبي الحالي، نقوم بعمل الكثير في  ة، والتي كان يتحتم وجودها.للدول النامي

ال بد من التأكد أن اإلنترنت  االقتصاديات هناك تنمو بسرعة. أفريقيا وجنوب آسيا.

 تخدم الجميع وهناك فرصة للجميع، وليس فقط للقادرين.
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دولة أكثر ما زلت أذكر حينما حضرت إلى سنغافورة أول مرة في السبعينيات، وكانت 

أرى أن أفريقيا وغيرها من الدول الفقيرة  وحققت المعجزة. فقًرا في ذلك الوقت.

 ال بد أن تكون جزًءا من العملية. فرصتها كبيرة، ولكنها بحاجة إلى اإلنترنت للنمو.

أكبر خطأ قد  األمر الثالث هو أنه ال بد أن تمثلوا دوًما مجموعة محددة من المفاهيم.

طالما كام  أن يفقدوا سبب نجاحهم. األشخاص أن يفقدوا جذورهم. يحدث عند نجاح

فقد شجعت  طالما كان هناك جانًبأ من الفردية. االنترنت ينطوي على نوع من التمرد.

 المبدعين، حتى غير العاقلين منهم، وتركت لهم العنان إلبداعهم، صحيح؟

فتكم منظمة، أن تسمحوا لذا تأكدوأ أنه كلما زاد توجهكم المؤسسي ونجاحكم، حتى بص

بمساحة من اإلبداع وأن تستمعوا إلى ما تظنوه ضرًبا من الجنون داخل الغرفة، وال 

 تسيطروا على أي حوارات وأن تدعوا الفرصة لكل األصوات.

هي  ICANNوفي النهاية، وحيث تقومون بجمع مبلغ معين من المال، أحد أهم أركان 

ة للسيطرة عليها من قبل أي حكومات أو أي أغراض أنها تمول ذاتًيا كي ال تتيح الفرص

وتضعون في  Appleولكنكم ال ترغبون في أن يصل بكم الحال مثل  تجارية.

األموال التي تجمعونها ال بد من  حساباتكم المصرفية مئات المليارات من الدوالرات.

تحسين  استثمارها في أشياء تخدم اإلنترنت، سواء في أبحاث جديدة أو التطوير، أو

التكنولوجيا أو مساعدة الدول األكثر فقرا أو األفراد األكثر فقرا في العالم للوصول إلى 

لذا ال تعولوا كثيرا على جني األموال ألن ذلك في حد ذاته قد يجعلكم فريسة،  اإلنترنت.

 ال بد أن تكونوا على مستوى المسؤولية أمام المجتمع األوسع.

أتمنى لكم التوفيق في جهودكم وما كنتم تفعلونه آخر وكي أنهي كالمي، مرة أخرى، 

الست أشهر التالية ستكون غاية في األهمية، وهي فترة حرجة في تاريخ  ست أشهر.

ولتفكروا  حًظا سعيًدا للجميع. اإلنترنت وقدرتها على التأثير على العالم بطريقة إيجابية.

 شكًرا. كثيرا فيما تصلون إليه.

 ] تصفيق [
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استكماال لكالمكم، إن نجحنا في تنفيذ كل ما نريده، سينتهي بنا األمر  شكًرا لك، إيرا.  ستيفن كروكر:الدكتور 

ولكن على أي حال، أظن أنه بناء على كالمكم، أدرك حجم الدين لكل اإلجراءات  معكم.

عاًما، ومن  59القوية والطموحة التي اتخذتومها، وجهد القيادة الذي بذلتموه على مدار 

 المبهر أنه كانت لدينا الفرصة لنلمس النتائج.

 لقد كان وقًتا مثيًرا، شكًرا لكم مرة أخرى نيابة عن الجميع.

سنستمع مباشرة من ممثلي المجتمع المعنيين بأربعة  سنقوم اآلن بعمل شيًءا جديًدا.

 قطاعات تحدد إجراءات تنسيق األسماء واألرقام وبروتوكوالت اإلنترنت.

 من المجتمع لالنضمام إلينا.أدعو زمالئي 

  سنستمع أوال على آخر المستجدات من منظمة دعم أسماء رموز الدول.

دورها في  ccNSOعاًما، كان لمنظمة دعم أسماء رموز الدول  05منذ تأسيسها من 

 .ccTLDبناء وتأسيس اإلجماع والتعاون الفني، وبناء المهارات بين 

، الذي انضم إلينا على المسرح هنا ccNSOدعوني أرحب ببايرون هوالند، رئيس 

 وغيره من القادة سأقدمهم إليكم بعد قليل.

 تفضل بايرون.

 

 شكًرا لك، ستيف.  بايرون هوالند:

الرئيسي، لدي على  ICANNهنا على مسرح  حسًنا، صباح الخير لكم جميعاً.

 اك.ال أعرف ماذا هن اإلحساس الملح لخلع الجاكيت الذي ارتديه ورفع أكمامي.

 ] ضحك [

 ولكنني سأقاوم هذا اإلحساس، أعدكم بذلك.
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ألننا كهيئة تنسيقية، المظلة األساسية لمختلف  ICANNأتوجه بالشكر الجزيل إلى 

الدوائر الممثلة هنا، أرى أن ما يحدث اليوم أمًرا إيجابًيا للغاية، كانت الرؤية أن تكون 

ICANN ظمات الداعملة واللجان هي المنظمة المنسقة التي تهيء الظروف للمن

 االستشارية للعمل، وتوفير أفضل ما تستطيع الوصول إليه لإلنترنت.

، تعمل منظمة دعم ICANNداخل  وأود أن أتحدث قليالً عن مجتمع رموز الدول.

أو مجتمع نطاق المستوى األعلى  ccTLDأسماء رمز البلد، وهي مجرد جزء من 

 لرمز البلد، ولكنها تمثل األغلبية في المجتمع العام.

بشكل عام، ماكينة صناعة السياسات هي  ICANNولتوضيح كيف نتعامل مع 

ICANN ولكي نركز في المضي قدًما، نحن بحاجة أوال إلى النظر في الماضي لماذا ،

لما نتصرف بالطريقة  التي تعمل بها. بالطريقة CCNSOرموز البلد، ولماذا تعمل 

 بالطريقة التي نتعامل بها. ICANNالتي نتصرف بها. وكيف نتعامل مع 

، الذي يعمل تحت إشراف CA.أريد أن أقص عليكم قصة قصيرة حول رمز بلدي، 

أقص عليكم هذه  بل على العكس تماًما. ليس لكونه فريًدا. هيئة تسجيل اإلنترنت الكندية.

 ها تتعلق بكل رمز بلد.القصة ألن

 وهي ليست مجرد قصة رمز بلد، بل قصة نمطية للغاية.

سمعنا قليال عن جون بوستل وأيام بدايات اإلنترنت، وجون، كما هو الحال مع الكثير 

من رموز الدول، اتصل به شخص كندي اسمه جون ديمكو، هو خريج جامعة بريتيش 

 كولومبيا.

ي التكنولوجيا في ذلك الوقت، انبهر بهذه التكنولوجيا ومثله مثل الكثير من العاملين ف

الجديدة، اإلنترنت، وتواصل مع جون بوستل وقال له "أعرف أنك تتعامل مع رموز 

 هل يمكن أن أحصل على أحدهم؟" الدول.

ومن العجب أنه لم يكن هناك سبب واضح كي يمنحه لجون ديمكو في جامعة بريتيش 

يهمت بالتكنولوجيا، ولكن أيًضا ال يوجد سبب قوي  كولومبيا، فهو مجرد شخص طموح

 كي ال نعطيه إياه، جون ديمكو هذا استمر في العمل في شركتي حتى اليوم.
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لجون ديمكو في جامعة بريتيش كولومبيا، وعمل جون  CA.ومنح بوستل سلطة تشغيل 

 سنة. 08لمدة  CAمع مجموعة من المتطوعين لتشغيل 

في وجود خادم، مجرد جهاز خادم تحت مكتب جون ديمكو قاموا بتشغيله كمتطوعين، 

 عاًما. 08لمدة  CAوهذا تم تشغيل  في مرآب المبنى األكاديمي بالجامعة.

ولكن في منتصف التيسعينيات، حينما بدأ إيرا والرئيس كلينتون وغيرهم في التفكير في 

أصبح من الصعب كيفية إدارة اإلنترنت بفاعلية أكبر، وبتحولها إلى النحو التجاري 

  إدارتها من قبل مجموعة من المتطوعين.

أي  أحد األمور الرائعة المتعلقة بجون هي أنه أدرك أيًضا أنها كانت بمثابة مورًدا عاًما.

 لم تكن ملًكا لجون أو المتطوعين، ولكنهم كانوا متطوعين نبالء. ملك لكل الكنديين.

ومجتمع اإلنترنت المكون من المجتمع في أواخ التيسعينيات، اجتمع جون والمتطوعون 

الفني والمدني والحكومات، اجتمعوا في اجتماع استشاري وطني للوقوف على أفضل 

وأصدروا توصيات بوجوب وجود تعاون خاص  طريقة لتشغيل هذا المورد الوطني.

 غير ربحي، ومن هنا نشأت هيئة تسجيل اإلنترنت الكندية لتشغيل وإدارة السجل.

جون ومن عمل في هذا األمر أدركوا في ذلك الوقت أن االحتياجات المحلية  والرائع أن

 في أنترنت رموز الدول. وهذه قصة معروفة في اإلنترنت. أهم من اهتماماتهم الخاصة.

على التأثير إلى حد بعيد على العالقة بين رموز الدول  CAو. CIRAوعملت 

 .ICANNو

 األغلبية، تتم إدارتهم بالمصلحة العامة بطريقة ما. األمر الهام الثاني أن الكثير منا، أو

بصفتي  نحن مجموعة غير متجانسة بشكل واضح. وكانت هناك توجهات مختلفة.

وتخضع  ولكننا نعمل جميًعا لمصلحة بلدنا. ، أستطيع التأكيد على ذلك.ccNSOرئيس 

المصلحة داخل  وهذا يجعلنا إلى حد ما مختلفين عن أصحاب للقوانين واألنظمة المحلية.

 المنظومة، فنحن أوال وآخرا مسؤولون نحو بلدنا وال بد أن نلتزم بقوانين هذه البلد.
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بشكل عام والبعد الوطني لنا يمثالن نموذًجا جيًدا يمثل  ccTLDولكنني أرى أيًضا أن 

 أصحاب المصلحة المتعددين.

ة المتعددين حول ،حن بطريقة ما نمثل األساس الذي يبنى عليه نموذج أصحاب المصلح

 العالم.

دوًما أتلقى أسئلة حول  ؟ICANNوكيف يؤثر ذلك على الطريقة التي نعمل بها داخل 

لماذا يتعاملون مع  هذا الموضوع/ مثل "لماذا تعمل منظمة رموز البلد بهذه الطريقة؟

ICANN بهذه الطريقة"؟  

نحن  .ICANN حسًنا، نحن نسبق حسًنا، جزء من هذا األمر يعد تاريًخا، صحيح؟

تفيد بأننا ال  ccNSOالوثائق الدستورية الخاصة بـ  ملزمون بالتشريعات المحلية.

ال نعد السياسات كما تفعل المنظمة الشريكة لنا التي تجمع بين الجميع  نعتبر ممثلين.

 نحن ال نفعل ذلك. داخل مجتمعنا.

بيد، ونتبادل أفضل  وبالتالي، نحن منظومة تعتمد على االتفاق في الرأي، نعمل يًدا

الممارسات، ونستوعب سياسات بعضنا البعض، ولكننا ال نشارك في اتخاذ القرارات 

 التي تخص السياسات التي تشرف علينا جميًعا، ألننا نخضع للتشريعات المحلية.

 لذا نحن نجتمع لتبادل األفكار وأفضل الممارسات.

، لذا ICANNيتنا عالقات تعاقدية مع الجدير باإلشارة أيًضا، بسبب ذلك، ال يوجد لغالب

نحن نعمل بطريقة توافقية، وهذا أمر ال بد من استيعابه في كيفية تعامل مجتمع رموز 

وكما سبق وذكرت، نحن مجموعة غير  وتطوير السياسات. ICANNالدول مع 

قد نبدو في الظاهر متشابهين، ولكننا في الواقع لدينا نماذج حوكمة وملكية  متجانسة.

 متباينة للغاية عبر المجتمع. عمال وربحية متباينة للغاية.وأ

السبب وراء ذلك طريقة نشأة اإلنترنت، الكثير منها مجرد ممارسات أو أمور غير 

هؤالء النشطاء المبدعين والمبتكرين كانوا جزًءا من ذلك، وتأصلت  رسمية أو ظرفية.

 طريقة سلوكنا بمرور الوقت.
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، قمنا بعمل رائع على GACبالتعاون مع زمالئنا في  نحن في مجتمع رموز الدول،

مر أربع إلى خمس سنوات ضمن مجموعة عمل تسمى إطار العمل والتفسير، وعملنا 

وعلى وجه  .ICANNلنجمع األدلة حول ارتباط مجتمع رموز الدول وكيفية تعامله مع 

 نا، وتقاعدنا.التحديد، كيف نشأ مجتمع رموز الدول، وكيف تم تفويضنا، وإعادة تفويض

وقد اقتربنا جًدا من نهاية رحلة  األمور األساسية اتي تخص مجتمع رموز الدول.

وألهمية هذا األمر فيما  .GACالخمس سنوات، ونتطلع إلى استكمالها مع أصدقائنا في 

 يتعلق باألشياء التي نفكر بها، وما في جعبتنا العام القادم، ولن يكون األمر مفاجأة.

هما األمران األكثر أهمية والشغل الشاغل لمجتمع  ICANNاالنتقال المرتقب ومساءلة 

رموز الدول للعام القادم، ولكنهما يعتمدان على العمل الذي نقوم به في مجموعة إطار 

العمل والتفسير، والتي تنظر في كيفية استمرارنا وتقاعدنا، وكيفية نقل رموز الدول بين 

 .المديرين المختلفين

أحدهما أوشك على  تلك كانت أهم جوانب العمل الملح التي نركز عليها في العام القادم.

 ، والذي يبنى عليه االثنان اآلخران.FOI –االنتهاء، وهو حجر األساس 

 IANAوأنا متأكد أنه بعد انتهاء هذه الجلسة، ستعقد مجموعة تنسيق عملية االنتقال 

األمر التعرف على مشاركة مجتمع رموز الدول جلسة، وستتاح الفرصة لكل من يهمه 

 في هذا األمر، ونحن لنا دورنا الفعال داخل هذه المجموعة.

 وهي مفتوحة. طوال يومي الثالثاء واألربعاء. ccNSOكما سنعقد كل اجتماعات 

بمقدور أي شخص الحضور والمشاركة، وأرحب بكل من يريد التعرف على مجتمع 

 تلك االجتماعات. رموز الدول االنضمان إلى

 ، وشكًرا لكم.ICANNكان ذلك نظرة سريعة حول طريقة عملنا، وكيف نتعامل مع 

 ] تصفيق [

 

اسمحوا لي أن أركز على نقطتين أشار إليهما بايرون،  شكًرا لك، بايرون. شكًرا.  الدكتور ستيفن كروكر:

 وأيًضا في ضوء تعليقات إيرا.
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التنوع الذي يتميز به مجتمع رموز الدول هو أهم العناصر، وقد يفتقد أحياًنا من ناحية 

، هذا التنوع فرض تنوًعا في األفكار وإمكانية اكتشاف ICANNالجلوس داخل فقاعة 

أفكار جديدة، وتطوير نماذج األعمال، وتطوير الممارسات، والتي تعمل لالحتفاظ 

 حد ما على الفردية. بروح االبتكار، مع الحفاظ إلى

لما طالًما كنت أقدر وجود مجتمع رموز الدول، بالرغم من مقولة "حسًنا، لماذا ال 

 لدي وجهة نظر معاكسة. يتماشون باهتمام مع ما نفعله"، وهكذا.

 GNSOمهمة  اسمحوا لي أن أتحول اآلن إلى المنظمة الداعمة لألسماء العامة.

وهي تسعى إلى  ة بنطاق المستوى األعلى العام.األساسية هي تشكيل السياسات الخاص

 هذه هي النظرة العامة. بطريقة منظمة، وهذا عكس ما سمعناه. gTLDتسهيل عمل 

للتعرف على آخر مستجدات عملهم، اسمحوا لي أن أقدم جوناثان روبينسون، رئيس 

، كما يعمل في وقت فراغه في مهمة صغيرة لتصور عملية انتقال GNSOمجلس 

 األسماء. مجتمع

 ] تصفيق [

 

شكرا لك ستيف، شكرا فادي، إلعطائي الفرصة للحضور والتحدث إليكم، وشكرا لك   جوناثان روبنسون:

 إيرا لهذا لتوجيهنا أيًضا.

أظن أنه كانت هناك بعض الرسائل  أنا شخصًيا أتطلع إلى العودة وقراءة نص خطابكم.

 التقاط البعض منها.الهامة جًدا وسجلت البعض منها، وأريد العودة و

 وبعض جهود التطوير. DNSO، هذا يذكرني بـ ICANNبعد تعريفنا بتاريخ نشأة 

في الواقع، أنا شاركت في منتصف التسعينيات، من منظور األعمال في تشغيل خدمات 

 تسجيل أسماء النطاقات واألنشطة ذات الصلة، وأيًضا من جهة السياسة.

شاركة ويسعدني التحدث إليكم حول بعض األشياء في السنوات األخيرة، صرت أكثر م

 .ICANNداخل هياكل  GNSOالتي تعلمتها، وآمل أن تساعد في توجيه 
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نوع من األسئلة المتكررة، الحديث عن  –لذا جهزت هذا الحديث من سبعة أسئلة 

وأخبركم قليال عنها، وما تفعله، وكيف هو  GNSOالوظائف الهامة للغاية التي تنفذها 

 مها، وكيف تحقق ما تسعى إليه.تنظي

، بالتعاون مع ICANNهي إحدى المنظمات الداعة األساسية لـ  GNSOبالطبع، 

ccNSO  التي استمعتم من بايرون بشأنها، عالوة على اللجان االستشارية، وهي

التنفيذية، وظيفتها األساسية في تطوير السياسة حول  ICANNمنظمة صاغتها لوائح 

 في المستوى األعلى. النطاقات العامة

بالتفكير في الغرض واألهداف األساسية التي نحاول تحقيقها، وهو تطوير سياسات 

، ICANNشاملة حول األسماء العامة، ورفع هذه السياسات والتوصيات إلى مجلس 

 وبافتراض موافقة المجلس، اإلشراف على ومتابعة تنفيذ تلك السياسات.

 لة لتطوير تلك السياسات.أي علينا مسؤولية الدورة الكام

من المهم الحديث عن طريقة تنظيمنا كي نستطيع فهم األمور بشكل أفضل، وتحدث 

بايرون كثيًرا، وتحدث آخرون هذا الصباح حول نموذج تعدد أصحاب المصلحة، 

، ستجد نموذًجا مصغرا لهذا النشاط، كما GNSOوحينما تنظر نظرة فاحصة داخل 

 ر أحياًنا مرتبًكا ومضيعة للوقت، ولكنه يأتي بثماره في النهاية.أشار إيرا، قد يكون األم

، وال بد GNSOلتوضيح هيكل  – GNSOإذن هذا تمثيل رمزي باستخدام مجلس 

بيت األطراف المتعاقدة، المكون من  يوجد بيتان. GNSOمن إدراك أنه بداخل 

السجالت  ت.الجهات الملزمة بتعاقداتها وملزمة بمخرجات عملية تطوير السياسا

  والمسجلين، كما نعرفهم.

والبيت الثاني والمكون من االهتمامات المتنوعة المقسمة إلى مجموعتين ألصحاب 

المصلحة، ولكن يمكن فهمها من خالل فتح مجموعات أصحاب المصلحة واستيعاب 

وال بد من دمج ذلك والوصول إلى طريقة لتنظيم وتطوير  الدوائر المختلفة المكونة لها.

 المخرجات المتعلقة بالعمل الذي نقوم به.
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وبكلمة  نحن نعمل بطريقة موزعة من األسفل لألعلى. باختصار، كيف يم ذلك؟

 وهذا "موزعة" أعني أن الكثير من العمل يتم داخل الدوائر ومجموعات أصحاب المصلحة.

 المجموعات المختلفة.أساسي بالنسبة للطريقة التي نعمل بها، والذي يبدأ بالفعل داخل هذه 

لذا نحن منفتحين، ولدينا بالفعل حلقات اتصال من المنظمات الداعمة واللجان 

 وخالل هذا العمل، نحن ندير وننسق تطوير عملية السياسة. االستشارية األخرى.

حسًنا، نحن ندير مجموعات العمل  وكيف يمكن تحقيق الهدف؟ كيف يمكننا القيام بذلك؟

، المشاركة مفتوحة للجميع .GNSOفهم ليسوا معنيين فقط بالمشاركين في  المفتوحة بطبعها.

 ونحن نعمل بطريقة هيكلية ومنظمة لتطوير السياسات بناء على ما نسمية دليل عملية تطوير

 .ICANN، وهو في حد ذاته أحد مالحق اللوائح التنفيذية لـ PDPالسياسة، دليل 

وبالتأكيد هذه السياسات التي تم  سياسات اإلجماع.ومن خالل ذلك، نحن ننشئ ما نسميه 

بالنظر إلى ذلك، وهذا اختالف أساسي لكل من  وضعها تكون ملزمة لألطراف المتعاقدة.

ccNSO –  أنا غير متأكد من وجود نموذج مماثل في أي مكان آخر، حيث تخضع

أظن أنه يتعين  الهيئات التجارية نفسها إلى عملية تطوير السياسات وبعدها يلتزمون بها.

عليكم فهم ذلك األمر لتتمكنوا من استيعاب حساسية االلتزام بهذه العملية وتبعات عملية 

 امل مع هذا األمر بعناية كما نفعل نحن.تطوير السياسات ولماذا يتعيم التع

ولكن كي تكون العملية  .PDPال تتطلب دليل  GNSOهناك أنشطة أخرى تقوم بها 

، وكي تلقى الدعم ICANNملزمة لكل األطراف المتعاقدة، والتي يشار إليها بمجلس 

، هذا يتطلب عملية لتطوير السياسات، والتطوير المهيكل والشامل ICANNمن مجلس 

 تلك السياسات.ل

وأعتقد أنه من  أوالً، ما يشغلنا في الوقت الحاضر؟ هناك سؤاالن أحب أن أتناولهما.

بالطبع، توجد إجراءات روتينية نسبًيا لتطوير  المفيد أن أضرب لكم بعض األمثلة.

البيانات، كما  سياسة أسماء النطاقات، وأحد أمثلتها قواعد خدمات الخصوصية والوكالة.

والتعامل مع هذا األمر سبب  يًعا، ستظل بيانات النطاق دوًما حساسة للغاية.تعرفون جم

وبالطبع، مثال آخر في العمل الذي يتم اآلن هو  مشكلة للكثير منا لسنوات طويلة.

 ترجمة معلومات االتصال ألسماء النطاقات.
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العمليات والقواعد و ونحن ال نتوقف أبًدا، نحن ننظر باستمرار ف كيفية تحسين األمور.

تخضع باستمرار للمراجعة الداخلية، وهو أحد المجاالت التي نعمل بها، وهي القواعد 

  والعمليات المتعلقة بتطوير السياسات وتنفيذها.

الجديد هو الفصل بين تطوير السياسات والتنفيذ الفعلي  gTLDأحد مخرجات برنامج 

خًرا والتي تتناول هذا وقمنا بعمل جيد حيث صدرت التوصيات مؤ لتلك السياسات.

 الموضوع.

بالنسبة لي، أحد أهم التطورات المثرية األخيرة هو العمل داخل مجموعات العمل عبر 

لدينا مجموعة واحدة تعمل بالتحديد على تفاصيل وآليات عمل مجموعات  المجتمعات.

لعمل ولكن هذا لم يمنعنا مع ا العمل عبر المجتمعات هذه وكيفية تحويلها إلى مؤسسات.

الجاد في نفس الوقت باستخدام قواعد المشاركة، في الطريقة التي تعمل بها هذه 

 .TLDsنحن نعمل على أسماء الدول، أسماء الدول واألقاليم على شكل  المجموعات.

بالطبع، هناك مجموعات عمل عبر المجتمعات تعمل على مساري عملية االنتقال التي 

 ور المتعلقة بالمساءلة.سمعنا عنها هذا الصباح وعلى األم

مجال آخر للتعاون وهو حيوي بالنسبة لنجاحنا في المستقبل هو عمل المجموعة 

وكما يعرف  في عملية تطوير السياسات. GACلتسهيل إشراك  GACاالستشارية مع 

الكثير منكم، عملية تطوير السياسات التي تمر عبر قدر كبير من العمل وتحظى 

لذا بذلنا جهًدا جيًدا  ال تعتبر عملية مرضية. GACل باعتراضات محتملة من قب

 مبكًرا في عملية تطوير السياسات. GACإلشراك 

 GNSOبالطبع،  في النهاية، سأتحدث إليكم لمدة دقيقة أو دقيقتين حول ما نذهب إليه.

ولجان التأكيد وعمليات المراجعة ذات  ATRTكحال غيرها من العناصر، سمعتم عن 

وتتطلع  GNSOنحن اآلن في انتظار نتاج المراجعات التي بدأها المجلس لـ  الصلة.

إلى رؤية مخرجات المراجعة، وتنفيذ هذه التوصيات، واستخدامها كجزء من التزامنا 

 نحو التحسين المستمر.

عالوة على ذلك، نحن نعمل داخلًيا على الوصول بالعملية إلى المثالية، والتعاون 

عنه، ونحرص على أن نكون أمينين وأن يكون المجتمع ككل األفضل الذي تحدثت 
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وهذه نقطة  واحترام المؤسسة وآليات العمل بها. GNSOأميًنا حول الدور الحيوي لـ 

  هامة للغاية، وال بد من التركيز على هذا األمر.

بالنسبة للكثير منا، وأنا أيًضا أشعر بوجود نوع من الغضب نحو بعض التنازالت 

 التي أشرنا إليها في تطوير السياسات.والنواقص 

ولكن في رأيي، قد يكون األمر أكثر إرباًكا إن التففنا حول هذه العملية ولم نحترم كل 

كي أوجر لكم، هناك بعض الجوانب المستقبلية لتطوير السياسات  الجهد الذي بذل فيها.

مازال  الجديدة. gTLDمع بداية العمل في الجولة الحالية لـ  gTLDالتي لم تنته منها 

هناك قدر  هناك مراجعات آلليات حماية الحقوق. الجديدة. gTLDبعض العمل مطلوًبا لـ 

  .gTLDكبير من العمل مطلوب في المرحلة التالية من خدمات إصدار بيانات تسجيل 

ولكنى آمل أن أكون وضعت لكم  هناك الكثير يتم تنفيذه، ويعب جمعه في لمحة سريعة.

  حول مجموعة األسئلة هذه، ما نقوم بعمله، وما نظن أننا ماضون نحوه. صورة موجزة

شكرا لكم مرة أخرى لمنحى الفرصة لتقديم هذا العرض الموجز، وأنا أتطلع إلى العمل 

 معكم جميًعأ خالل األيام القادمة.

 ] تصفيق [

 

 األول، ماذا؟ هذا ما سنفعله في نصف األسبوع شكًرا لك، جوناثان.  الدكتور ستيفن كروكر:

هي  NROمنظمة موارد األرقام  أرحب ببول ويلسون من منظمة مصادر األرقام.

المسؤولة عن تنسيث الخمسة سجالت اإلنترنت اإلقليمية والتي تدير توزيع بروتوكول 

  وهي تستخدم داخل نظام النقل. وأرقام النظام المستقل. IPاإلنترنت، أي أرقام 

بعدما ينتهي بول، سنستمع من آالن باريت من منظمة دعم العناوين التي تعد التوصيات 

 للمجلس. IPعلى سياسات عناوين 

 بول؟

 ] تصفيق [
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فور ما جلست على المنصة استقبلت رسالة فورية تقول  في الواقع هذا مضحك للغاية.  بول ويلسون:

 للتأكد من أنها في وضع صحيح. "قم بتعديل ياقة القميص"، لذا التقطت صورة شخصية

ولكن فكرت أن اتخذ قراًرا فردًيا  فكرت في أن اقترع على الشبكة حول الزر العلوي.

 بخصوصه.

 شكًرا بابلو على الرسالة الفورية. شكراً لك ستيف.

 ] ضحك [

أعتقد أنكم سمعتم عني،  إلتاحة الفرصة كي أكون هنا. ICANNشكًرا ستيف، وشكرا 

، سجل APNICأنا ارأس مركز معلومات شبكات آسيا والمحيط الهادي  أنا بول.

أنا هنا  اإلنترنت اإلقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، المكان الذي نجلس قيه اآلن.

كما  RIRلمنظمة مصادر األرقام، والمكونة من خمسة سجالت إنترنت إقليمية، أو 

 .LACNICو AfriNICو ARINو RIPE NCCو APNIC نطلق عليهم:

، ولكن ICANNمرة أخرى، ليس من الطبيعي لنا أن نكون على المنصة في افتتاحية 

 .IPآمل أن يكون من المفيد التواجد هنا والحديث حول ما يجري في عالم عناوين 

وحدث مرتين في السابق أن  أظن كما تعلمون، أن أنه عالم أرقام وليس عالم أسماء.

 %0أسماء و %00نفسها عبارة عن  ICANNو ICANNعلقت أن اجتماعات 

 الجدد منذ فترة، وقالوا لي: أرقام؟ ICANNوذكرت ذلك ألحد موظفي  أرقام.

لها مجتمعاتها الخاصة وعملياتها  RIR هذا أمر طبيعي. انتظر، هذه ليست شكوى.

نحن نعقد إجمالي عشر اجتماعات كل عام مثل هذا  .ICANNالموجودة خارج 

 غر قليال ولكنها بنفس األهمية.االجتماع، قد تكون أص

 وهي المكان الذي ننفذ فيه عمل المجتمعات.

عملنا يتعلق في األساس بتشغيل  .ICANNاستمرت لفترو طويلة، حتى قبل أن تبدأ 

الشبكة، واستمرارية عمل البنية التحتية للشبكة، وتبادل المعلومات، ومجموعات العمل 

وأيًضا وضع السياسات، كل واحدة من  وهكذا.حول موضوعات فنية، وبناء القدرات، 



 AR مراسم الترحيب والجلسة االفتتاحية للرؤساء -سنغافورة 

 

   38من  50صفحة 

 

لسياسات العناوين اإلقليمية  PDPمناطقنا لها عملية تطوير السياسة الخاصة بها، دليل 

 .RIRالتي تلتزم بها 

عالوة على ذلك، وعن طريق منظمة دعم العناوين، لدينا عملية لتطوير السياسات 

هذا عن طريق آالن بعد فترة وستستمعون عن  .IANAلوضع السياسات الملزمة لـ 

 قصيرة.

اجتماعاتنا كلها مفتوحة، وشرفنا  هذه هي طريقة العمل داخل مجتمعاتنا واجتماعاتنا.

خالل األشهر القليلة القادمة،  حضوركم للتعرف على أسلوب عمل مجتمعات األرقام.

سكو يمكنكم اختيار االجتماعات التي تودون حضورها سواء في فوكوكا أو سان فرانسي

 أو تونس أو آمستردام أو ليما، هذا في النصف األول من العام.

لتنسيق العمل الذي نقوم به مًعا،  RIR، نحن نمثل آلية التنسيق لـ NROبالنسبة إلى 

واستنفاذ مساحة العناوين وتنفيذ، وما يتعلق بالعديد من  IPv4في موضوعات مثل 

ة االحتفاظ بمجموعات العناوين، وبالطبع المسائل المتعلقة باألمن مثل الشهادات الرقمي

ونواجه مشكالت في السياسات  WHOISقواعد بيانات السجالت ألننا نستخدم 

 وتنفيذها كما هو الحال بالنسبة إلى سجالت األسماء.

أثناء وجودي هنا، أحب أن أشير إلى نقطة فنية، ليست بجديدة، ولكنني أريد أم أذكر 

 ، والذي نفذ في ثالث مناطق حتى اآلن.IPv4ك عناوين هذا الجمع مرة أخرى باستهال

 في أمريكا الشمالية، خالل الشهرين القادمين على ما أظن. ARINسينفذ قريًبا في 

ونحن نشهد  بعد عشر سنوات من الحديث عنه. IPv6وهذا يعني أنه أخيًرا تحقق 

ت المارة بها من البيانا %1حوالي  –فقد قامت جوجل مثال بقياس اإلجمالي  نجاحه.

وهذا يعني أنه ألول مرة تتوفر  اليوم، وهذا قدر هائل من البيانات المارة. IPv6خالل 

اآلن ألنه سواء كنت مزود خدمة أنترنت أو مزود  IPv6ميزة لمن يستخدمون 

 IPv4، ستقوم برفع مرور البيانات من IPv6محتوى، في اللحظة التي تستخدم فيها 

بين التوصيالت وتفادي أمور مثل ترجمة عناوين الشبكة  حيث تمر بسالسة IPv6إلى 

 .IPv4وغيرها من األمور التي تعرقل حزم بيانات 
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ألن التطبيق القاتل سيكون هو  IPv6لذا، أرجوكم ال تنتظروا للتطبيق القاتل لـ 

 اإلنترنت ذاته.

رونا هنا أنتم ال ت لذا، كما ترون، قام مجتمع األرقام بعمله في األغلب في مكان آخر.

نحن واحد من ثالثة  كثيرا في هذا المجال. ICANNكثيرا، ولكننا نتعامل مع 

وبهذا يحضرني الموضوع األخير، وهو نقل  .IANAمجتمعات تشغيلية تعتمد على 

 والذي احتل أكبر أهمية في الكثير من جداول األعمال مؤخرا. IANAإشراف 

عاًما ألنه كان أحد توقعاتنا من عملية  02لمدة  RIRلقد كان بالفعل على جدول أعمال 

ICANN.كما استمعتم اليوم ، 

  ومجتمعاتنا تعمل بجد في هذا المحور. لذا نحن سعداء بوجوده أخيًرا.

وفريق عرض إشراف  RIR، الذي جمع بين CRISPفي العام الماضي شكلنا فريق 

IANA والذي التزم بالموعد النهائي وسلم الخطة إلى ،ICG ماضي.الشهر ال 

لقد كانت عملية ناجحة، كان علينا تجميع خمسة عروض من خمسة حوارات في خمس 

ونتج  مناطق، وكل واحدة من هذه الحوارات تمر عبر عملية تطوير السياسة اإلقليمية.

 عن ذلك عرض واحد متفق عليه حول انتقال مجتمع األرقام.

لذا أن أظن أن الجميع يعرف أننا سنستمع أكثر حول هذا الموضوع الحًقا اليوم في 

 التالية، وستصلكم آخر المستجدات حول هذه األمور. ICGجلسة 

 هذا من الناحية التشغيلية لمجتمع األرقام. .RIRو NROذلك تحديث موجز من 

 نب السياسة للمجتمع.وسوف أعطي الكلمة إلى آالن ليوافيكم بالمستجدات الخاصة بجا

أتمنى أنه بعد اليوم، في المرة التالية التي تستمعون فيها عن األرقام في اجتماع 

ICANN.أن تكونوا على علم أكثر بالموضوع وما نفعله. شكرا جزيال لكم ، 

 ] تصفيق [
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أنا آالن باريت، أنا أحد نواب الرئيس في مجلس  صباح الخير لكم جميًعا. حسًنا.  آالن باريت:

 ASO ACمهمة  أنا هنا ألنه تعذر على الرئيس، لوي لي، الحضور. .ASOالعناوين 

، IPv6و IPv4وبهذا أنا أعني عناوين  تنسيق السياسات العامة لمصادر األرقام.

 كل هذه عبارة عن مصادر لألرقام. وأرقام النظام المستقل.

 ز أكثر على عمليات تطوير السياسات اإلقليمية.هذا العرض سيرك

الخمسة  RIR، وRIRالعمل على تطوير سياسات مصادر األرقام تتم في اجتماعات 

كما توجد قوائم بريدية تتم فيها حوارات بشأن  تعقد عشر اجتماعات بينها كل عام.

 السياسات.

العروض تم من تلك  02 عرض للسياسات. 29، كان هناك أكثر من 5903في عام 

 تم تنفيذها. قبولها، ووصلت إلى اإلجماع بشانها دالخل المجتمع، وهي إما قيد التنفيذ أو

لذا أقدم لكم الموضوعات الرئيسية آلخر حوارات تمت، وأعرفكم كيف يمكنكم 

 المشاركة.

وبالرغم  كل واحد من مجتمعات الترقيم اإلقليمية له عملية خاصة لتطوير السياسات.

منفصلة ومستقلة، إال أن هذه المجتمعات تعمل في إطار قيمة مشتركة، وهي من كونها 

  االنفتاح والشفافية وتذليل صعوبات الدخول.

يتم اتخاذ القرارات بشأن السياسات باإلجماع، وتهدف النقاشات إلى التعامل مع كل 

 المسائل التي يطرحها أي شخص.

الفرق بالنسبة  لسياسات اإلقليمية.السياسات العامة يتم تطويرها بنفس طريق وضع ا

للسياسات العامة هو أنه ال بد من أن توافق عليها أوال األقاليم الخمس باستخدام 

ثم تمرر إلى مجلس  ASO ACوبعدها، يتم مراجعتها من قبل  العمليات اإلقليمية.

ICANN  للمصادقة والتنفيذ بواطةIANA. 
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 ي، فإنها تراعي الفروقات اإلقليمية.ولكون السياسات تصنع على المستوى اإلقليم

، IPv4األقاليم المختلفة لها مستويات مختلفة من التطوير، ومستويات مختلفة من إتاحة 

 التي أصبحت هامة للغاية مؤخًرا.

ال  هذه العمليات مفتوحة للجميع، أي شخص له حرية المساهمة في أي عملية إقليمية.

بمقدورك المساهمة في عملية تطوير  داخل اإلقليم.يتعين عليك أن تكون مقيًما أن تعمل 

في الواقع، نحن نرى الكثير من  وهذا ليس كالًما نظرًيا. السياسات في إقليم ال تقيم به.

 المشاركين في عمليات كل إقليم ممن ال يسكنون هذه األقاليم.

المتبقية في سجالت  IPv4مستودعات  .IPv4هل سمعتم عن استنزاف عناوين 

وفي عدة أقاليم، ولهذا السبب، تم تطبيق سياسات  رنت اإلقليمية فارغة تقريًبا.اإلنت

خاصة لتضمن دخوال جديًدا إلى األسواق أو هيئات لالستخدام الخاص مثل عمليات 

 على األقل، بالرغم من ندرتها حالًيا. IPv4تبادل اإلنترنت قد تستقبل بعض عناوين 

حيث يشارك األفراد في شراء وبيع عناوين  IPv4كما إننا نرى ظهور أسواق عناوين 

IP  أو الشركات التي تمتلك هذه العناوين أو تستخدمها، حيث نجد هذه السياسات مطبقة

نحن نرى أيًضا أن بعض  لضمان استمرار دقة السجالت حتى بعد أن يتم النقل.

م عملية تنقيح ، بدأت الكثير من األقاليIPv4السياسات لم تعد مناسبة، فابنتهاء عناوين 

 السياسات القديمة التي يرونها لم تعد ضرورية.

إليكم نظرة عامة موجزة بنوع التغييرات على السياسات التي وصلت إلى اإلجماع في 

 األقاليم المختلفة العام الماضي.

 منهم. 02عرًضا تم قبول  29كما سبق أن قلت، هناك 

، لذا فهي عروض IPv4اوين أكثر العروض المقبولة تتعلق باستنزاف مساحة عن

، IPv4لتسهيل النقل، وعروض لتقليل حجم العمل الورقي الالزم لتخصيص عناوين 

 وكانت هناك أيًضا عروض إلزالة بعض السياسات غير الضرورية اآلن.
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والتي سبق قبولها العام الماضي تمل  IPv4بعض السياسات غير المعنية باستنزاف 

 AfriNICساحة العناوين القديمة والسياسات في إقليم تتعامل مع م RIPEساسية داخل 

 .WHOISالتي تتعامل مع قاعدة بيانات 

هناك المزيد من  ومن المهم أيًضا النظر في العروض الموجودة حالًيأ على الطاولة.

 v6، ولكن أيًضا نقل عناوين IPv4العمل يتعلق بنقل مساحة العناوين، ليس فقط عناوين 

 ستقل.وأرقام النظام الم

كان هناك تخوف في بعض المجتمعات حول استخدام المصادر المخصصة لإلقليم 

داخل اإلقليم من عدمه، وكان هناك عمل لتعريف لوصف استخدام المصدر داخل أو 

 خارج إقليم معين.

صفحة على الويب حيث يمكن قراءة عروض السياسات قيد النقاش، هناك  RIRلكل 

يمكنكم  لن أقرأ عليكم كل عناوين المواقع اإللكترونية.بالطبع  قائمة بهذه العروض.

زيارة الموقع اإللكتروني، والوصول إلى قائمة العروض قيد النقاش، ويمكن أيًضا 

كل القوائم البريدية  الوصول إلى روابط إلى القوائم البريدية التي يمكنكم المشاركة فيها.

 طويلة حول كل العروض. مؤرشفة، لذا يمكن قراءة النقاشات السابقة لفترة

لذا أدعوكم للمشاركة في إطار إقليمكم أو أي أقليم آخر للحديث حول السايسات التي 

 تعنى بمجال أعمالكم.

 وبذلك، أختتم تقريري. شكًرا. حسًنا.

 ] تصفيق [

 

 شكُرا لك، بول. شكًرا لك، آالن.  الدكتور ستيفن كروكر:

 .IETFاآلن أرحب على المنصة بجاري أركو من فريق عمل هندسة اإلنترنت 
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IETF  تسبقICANN  بفترة طويلة، وفي الواقع هي كانت المعنية بالعمليات القديمة

 المعنية بظهور الشبكات الحديثة والتي قادت إلى مرحلة اإلنترنت.

هذا محل العمل في  وكنت مشارًكا منذ فترة طويلة. .IEFTأنا أفتخر بعضويتي في 

التطوير الفني وتصميم البروتوكالت الجديدة، والمفاوضات والوساطة للحلول الوسط، 

  ليس بالضرورة أن تكون غير سياسة ولكنها في األغلب غير سياسية.

 وكان هذا محل العمل في السابق، وسيظل كذلك في المستقبل.

 جاري؟

 ] تصفيق [

 

 صباح الخير لكم جميًعا.شكًرا جزيالً ستيف و  جاري آركو:

  .ICANNيسرني أن أكون هنا في سنغافورة وفي اجتماع 

 .IEFTأنا رئيس فريق عمل هندسة اإلنترنت  وكما ذكر ستيف، اسمي جاري آركو.

مقر عملي في هلسنكي بفنلندا، وكما هو الوضع بالنسبة لكل فريق عمل هندسة 

أعمل في  هار.لدي وظيفة خالل الن اإلنترنت، أنا أعمل كمتطوع.

Ericson Research .في تطوير تكنولوجيا اإلنترنت 

وأردت أن أبدأ بالحديث قليال هن منظومة اإلنترنت ومحاولة اإلجابة على السؤال لماذا 

 هنا في هذا المنتدى اليوم. IEFTيتواجد أي شخص من 

أيًضا بيينا هذه المنظومة تشمل الكثير والكثير من المنظمات المختلفة المستقلة، ولكن 

في الرؤية وهي إنترنت  ICANNو IEFTيشترك  الكثير من المشروعات المشتركة.

 عالمي ودائم التطور، الكل معني بمسؤولياته نحو الهدف األكبر.

لنبدأ بستيف،  كما تضم المنظومة أشخاص يشاركون في العمل ما بين المنظمات.

 .RFC، وحينما تم إصدار أول IETFبالطبع، كنت متواجًدا حينما بدأ 
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 وأردت أيًضا اإلشارة إلى بعض النواحي التي نعمل عليها اليوم.

لالحتفاظ بقاعدة بيانات  IANAعلى  IETFيعتمد  .IANAالمثال األول الواضح هو 

معامل أو  3999في كل عام، يضاف حوالي  معامالت البروتوكول، مثل أرقام المنافذ.

في هذا اإلطار كانت مثمرة جًدا  ICANNو IANAكتنا مع يتم تعديله، وأظن أن شرا

وإليز جيريش  IANAلكال الطرفين أو المنظمتين، وأردت أن أتوجه بالشكر إلى 

األمر يسير بشكل رائع من منظورنا  وغيرهما في اإلدارة للعمل الجاد الذي يقومون به.

 نحن، لذلك شكًرا لكم.

 تصال في قيادتنا.وأردت أيًضا إبراز العديد من حلقات اال

تيري  .ICANN، حلقة االتصال في مجلس IEFTمثالً، جون سوينين من 

، له تاريخ طويل من العمل التطوعي في ICANNمانديرسون، أحد العاملين في 

IEFT  في العديد من األدوار، وفي الشهر التالي سيبدأ أيًضا في مجموعة التوجيه

 التابعة لنا.

، نحن والكثير من المنظمات األخرى نعمل مًعا في مشروع وبالطبع كما سبق وناقشنا

 .IANAانتقال 

، مثالً، وأردت اإلشارة إلى بعض األسماء ICGقد تكونوا رأيتم البعض منا في 

  اإلضافية الموجودة هنا هذا األسبوع.

، أو مجلس هيكلة اإلنترنت، IABالتابع لنا في  IANAأندرو سوليفان، رئيس برنامج 

، المجموعة المسؤولة IANAومارك بالنشيت، رئيس مجموعة عمل خطة وهو هنا، 

 عن العمل المجتمعي في عملية االنتقال.

 أرجوكم التحدث إلى هؤالء األشخاص حينما ترونهم.

التعاون  وأود أن أشكر كل ممن ذكرتهم وغيرهم الكثير ممن لم أجد الوقت لذكرهم.

ما يلتحق األفراد بمجموعات العمل التي الحقيقي يتحقق على مستوى األساس، وهذا حين

 تعمل في مجاالت تهمهم.
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 قد يكون أكثر مما لدينا اليوم. ونحن بحاجة إلى ذلك.

 والطريقة التي نعمل بها. IEFTوأود الحديث قليالً عن عمل 

مهمتنا هي أن تعمل  في تطوير التكنولوجيا األساسية لإلنترنت. IEFTيعمل فريق 

عن طريق إصدار الوثائق الفنية المطلوبة والتي تؤثر على اإلنترنت بشكل أفضل 

المعايير التي  الطريقة التي يقوم بها األفراد بتصميم واستخدام وإدارة اإلنترنت.

نحن  نحن مجتمع دولي. مجرد مثال على الكثير من ذلك. DNSاستخدمت في تعريف 

 دولة في اجتماعاتنا. 79إلى  29نمثل حوالي من 

شبكات ومشغلين وموردين وباحثين، حتى بعض العاملين في الحكومة لدينا مصممي 

 والجهات التنظيمية.

وبالرغم من أننا نعقد ثالثة اجتماعات  منفتح ألي أفراد يهمهم االنضمام. IETFوفريق 

وال  في السنة، أغلب شغلنا يتم على الويب، لذا كان من السهل االنضمام إلى العمل.

 يتعين عليك السفر.

طوير معاييرنا بطريقة منفتحة ومتوفرة لالستخدام مجاًنا، نحن نقيس النجاح بمدى تم ت

 استخدامها وتوظيفها.

، وقبل IETFالتي نعمل عليها اآلن في  –وأود الحديث باختصار حول بعض األمور 

 أن أتناول ذلك، أردت فقط طرح مفهوم اإلبداع بدون تصريح مسبق.

ولوجيا لإلنترنت، كل ما يحاول عمله هو تحقيق حينما يرغب أي شخص في تطوير تكن

أي أن التكنولوجيا التي تيمح لآلخرين  هذا النموذج من اإلبداع بدون تصريح مسبق.

بإنشاء إبداعات جديدة بناء على هذه التكنولوجيا بدون حدود وبدون الحاجة إلى مراجعة 

 المطورين األصليين للحصول على تصريحات أو ما شابه.

أعتقد أن هذا هو عامل  ن، يبدو أن األمر يسير بشكل جيد بالنسبة لإلنترنت.وحتى اآل

فكروا في ماليين التطبيقات التي أمكن استخدامها على  نجاح اإلنترنت األساسي.

 الويب.
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لدينا حالًيا أكثر من  في الكثير والكثير من الموضوعات المختلفة. IEFTيعمل فريق 

 ثالثة أمور أرى إنها مثيرة وفعالة في الوقت الحالي.سأذكر فقط  مجموعة عمل. 059

كي نستفيد IP إنترنت األشياء، كما سبق أن ذكرت، تمكين األجهزة من حولنا الستخدام 

منها أو تستفيد منها اإلنسانية إلدارة المجتمعات بشكل أفضل، وحفظ الطاقة، وتوفير 

 هذا. نحن نعمل على وظائف جديدة، الكثير من العمل يتم هنا.

طالما كان هذا األمر مشكلة،  –األمر اآلخر هو تحسين أمن وخصوصية اإلنترنت 

نعمل بكل جهدنا لضمان وجود أدوات لتحقيق  IETFولكن خالل آخر عامين، نحن في 

 خصوصية أكبر على سبيل المثال.

كما نعمل على تطوير المزيد من بروتوكالت الويب المسؤولين عنها، كما توجد هناك 

 .W3Cطبع منظمات أخرى تعمل على ذلك مثل بال

، البروتوكول المألوف لديكم، نحن على HTTPلكن أحد األمور المسؤولين عنها هو 

 ، الذي يتسم بفاعلية وتحسينات كبيرة.5وشك إصدار نسخة جديدة/ اإلصدار 

كما مكنا الجميع من إجراء مكالمات هاتفية وفيديو مباشرة من متصفح الويب بدون أي 

 رامج إضافية.ب

في هذه المجاالت سيمكن العديد من التطبيقات بأسلوب  IETFأنا متأكد أن عمل 

على سبيل المثال، يمكن ألي شخص لديه خادم ويب  اإلبداع بدون تصريح مسبق.

 ليكون مزود للصوت وليس فقط سكايب أو غيره من الشركات.

 نظرتنا له. قليالً والحديث عن IANAفي النهاية، أرد تناول انتقال 

IETF  نحن المنظمة التي تمتلك معامالت البروتوكول، وأحب الحديث عن  –مسؤول

ضعوا في اعتباركم أن هذا أمر ناتج عن  في هذا الموضوع. IANAكيفية عملنا مع 

لقد تطورت المجتمعات ليصبح لها عمليات وآليات كي تتمكن من التعامل  طول المدة.

 امالت البروتوكوالت بالشكل الصحيح.أمر يظهر في مساحة مع في أي

 االنتقال أمر هام للغاية، ولكن ال بد من النظر إليه كخطوة في العملية ككل.
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 المتعلقة بمعامالت البروتوكوالت. IANAلخدمات  ICANNاتفاقية مع  IETFلدى 

وهذه السياسات موثقة  نحن الجهة المسؤولة عن إعداد السياسات المعنية بهذا المجال.

 مسؤولة عن تنفيذ تلك السياسات ونشر قاعدة بيانات بالمعامالت.RFCs. IANA في

 .IABوأخيًرا، حل النزاعات يتم عن طريق مجلس هيكلة اإلنترنت أو 

هذا هو الوضع بشكل عام، أو كان كذلك، نحن عملنا مع المجتمعات األخرى إلعداد 

معامالت البروتوكوالت،  عرض لالنتقال يتحدث على النموذج الحالي، وبالنسبة لجزء

العادية لذا أنشأنا مجموعة عمل، وكتبنا العرض، وأجرينا  IETFنحن استخدمنا عملية 

مراجعات كثيرة على هذا العرض بناء على تعليقات المجتمع، ووضعنا العرض لعملية 

المجتمع المفتوحة، والعرض جاهز من هذه الناحية ونحن نتخذ الخطوات التالية ونجهز 

 ا لعملية االنتقال.أنفسن

وبالطبع إن ظهرت مشكلة، وهذا عادة ما يحدث، نحن نحاول حلها مباشرة مع 

، بعدما حددنا جانًبا RIRعلى سبيل المثال، نحن نعمل مًعا مع  المنظمات األخرى.

 بحاجة إلى المزيد من الضبط بين العرضين المختلفين.

ل مًعا في هذه األمور وغيرها، أعرف أننا سنكمل العم وبهذا أنهي كالمي وأشكركم.

مع مجتمع  ICG، حيث ستناقش 09:89بدًءا من الجلسة التالية بداية من الساعة 

IETF  وعروض أخرى لالنتقال، لذا أتمنى أن أراكم جميًعا أو أكثركم على األقل في

 هذه الجلسة، شكًرا.

 ] تصفيق [

 

المساعدة في إخالء المنصة ليكون لفادي التحكم الكامل أرجو منكم  شكًرا لكم جميعاً.  الدكتور ستيفن كروكر:

 في المنطقة هنا.

 .IANAفي عملية  IETFأثناء مغادرهم، سأقول لكم حقيقة مضحكة حول 
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أكثر  تخدم مجتمع األسماء ومجتمع األرقام ومجتمع البروتوكوالت. IANAعملية 

غلبية العظمى من إن بحثنا وراء الموضوع، األ اهتمام العالم ينصب على األسماء.

 هذا األمر األقل استيعاًبا ولكنه .IETFهو بالفعل خدمة  IANAالعمل الفعلي الذي تخدمه 

 ومن المثير التباين بين االهتمام العام، وما يحدث تحته. يمثل الجزء األكبر من النشاط.

 به هنا. أريد المنصة فارغة ألرحب هو ليس بحاجة إلى تقديم. جاء الوقت لنستمع إلى فادي.

 هناك بعض النكات التي أود أن أخبركم بها حول عدد أميال الطيران الحاصل عليها.

 شكًرا. على األقل، لقد استقر في الوقت المتواجد به هنا.

 

 شكًرا لك، ستيف.  السيد فادي شحادة:

 ] تصفيق [

 لن سأختصر حديثي بشدة. نحن متأخرون ست دقائق، لذا سأقوم بشيء مختلف. حسًنا.

 أستغل أكثر من خمس إلى ست دقائق من فترة الراحة، إن أمكن.

ولكني أود تقديم رسالة بسيطة  سوف أمر عليهم بسرعة كبيرة. أعددت بعض الشرائح.

 لكم جميًعا.

انظروا، كنا نبني على رحلة في آخر سنتين، وبصفتي رئيس مجلس اإلدارة، مهمتي 

أين سنكون سواء كان الموارد متوفرة هي النظر لألمام إلى ما بعد االنتقال وبحث 

 .ICANNواألنشطة متوفرة لضمان أمن واستقرار 

قبل أن انتقل إلى هناك، في آخر شهرين، قضيت بعض الوقت على الهاتف مع الكثير 

مكالمة مع أعضاء المجلس ومع قادة المجتمعات وسألتهم  29أجريت أكثر من  منكم.

ما هي األمور الهامة في اعتبارك  ؟5902ي كيف يبدو "جيد" لك ف سؤاالً بسيًطا:

 ؟5902 في

 .5902هذا مفيد للغاية للوصول إلى تصور قبل أن نخوض في 
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 وكيف نفعل ذلك؟ أكثر ما سمعته هو أن مهمتنا األساسية هي تعزيز الثقة في مؤسستنا.

 هناك ثالثة أشياء.

قوة مجتمعنا ونموذج  ثم علينا التأكد من أوالً، ال بد من تعزيز الثقة في عملياتنا.

 وال بد من تأصيل كل هذا في المصلحة العامة. أصحاب المصلحة المتعددين.

 سأتحدث قليالً حول هذه األشياء الثالث.

الثقة في عملياتنا تبدأ من تنفيذ ما وعدنا بتنفيذه، فنحن اآلن نعقد اجتماعات ربع سنوية 

حيث نعرض على المجتمع الكامل مجموعة من المعلومات  –آخرها كان قريًبا  –

 والمقاييس لشرح ما نفعله ونستقبل تعليقاتكم.

قمنا بمراجعة  في آخر واحد الذي حدث مؤخًرا، تحدثنا عن االلتزام على سبيل المثال.

منها نجح أو تم عالج المشكالت  %03وبالمناسبة،  .TLDs 03سجالً و 805

 لها متفقة مع المعايير.الواضحة به وهي اآلن ك

 السجالت والمسجلين يعملون بشكل ممتاز.

كما أصدرنا تقاريرنا المالية، ومرة أخرى، هذه أفضل صورة يقدمها رئيس مجلس 

لذا نحن في  التكاليف أقل قليال من المتوقع، العائدات أعلى قليال من المتوقع. اإلدارة:

 موقف قوي مالًيا.

 .ICANNداقية التي تتمتع بها هذا دليل على التميز والمص

ما زال علينا الكثير من العمل، ولكن هذه االجتماعات مهمة، وأتمنى أن تنضموا إلينا 

فهي مفتوحة وانضم إليها المئات من األشخاص  إبريل. 58في االجتماع التالي في 

 النتهاز الفرصة للتعامل مع العاملين.

 ض المقاييس األساسية.أساس هذه الثقة في عملياتنا هو خطة تضم بع

اآلن، أنتم منحتونا خطة استراتيجية للسنوات الخمسة القادمة، ومن خالل عمل 

 المجتمع، أنتم منحتونا خطة التشغيل لدعم الخطة االستراتيجية.
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رجاًء  .ICANN 52خطة التشغيل تمر حالًيا عبر مرحلة االستشارات النهائية هنا في 

لتعليقات على الويب التي حصلنا عليها منكم، ألنه فور نريد تعليقاتكم النهائية بعد ا

االنتهاء من ذلك، سنأخذ الخطة التشغيلية هذه الشهر التالي، مع أهدافها الخمس، 

مؤشر أداء أساسي، بهذا  59حافظة معلومات، واألهم من ذلك  27مقصًدا، و 01و

 سنحافظ على مصداقيتنا أمامكم للخمس سنوات القادمة.

 تمام بهذا األمر لنحدد ما تريدونه لقياس أدائنا.أرجوكم االه

كي تظل على  ICANNهذه هي طريقة عمل المنظمات المرموقة، وطريقة عمل 

 مصداقيتها ورفع الثقة فيما نقدمه إليكم.

لقد استمعتم إلى الكثير  وفي النهاية، الثقة في عملياتنا تتطلب مراجعة من قبل المجتمع.

والمجتمع، وهذا الجزء  ICANNل التأكيد وااللتزام بين من زمالئي قبل الحديث حو

 توصية. 05آخر مراجعة لمساءلة والشفافية أجريت وصدر عنها  من المراجعة يتم.

نحن نعمل في  .3أكملنا منها  ICANNنشاًطا جديًدا في  29تلك التوصيات ينتج عنها 

يذ ما تطالبونا به، نحن ملزمون، ليس فقط في تنف منها في مرحلة التخطيط. 52، و03

 ولكننا ملزمون بروح المساءلة والشفافية، وبدون ذلك نفقد شرعيتنا لخدمتكم.

ويجدر بي أن أخبركم أن  اآلن، الجزء الثاني من بناء الثقة له عالقة بعمل المجتمع.

هذه هي األرقام التي قدمناها خالل اجتماع الربع الثاني  اإلنجازات مبهرة للغاية.

هذا هو المجتمع، بكل المقاييس، هو مشغول جًدا  هذا هو عملكم. لحة.ألصحاب المص

بيان استشارة وتعليق ومداخلة في الربع األخير  81لقد نفذنا  لدينا الكثير لنفعله. اآلن.

قدمنا هذه المنصة التي  كما أن هناك أنشطة توضح عدد األشخاص المنضمين. فقط.

انظموا إلى هذه  0299، وفي الربع األخير فقط أكثر من learn.icann.orgتسمى 

 .ICANNوكيف يكونوا فاعلين داخل  ICANNالمنصة للتعرف على عمل 

ونحن العاملون  هذا المجتمع، وحسبما سمعنا من الكثير من قادتنا، شارف على اإلنهاك.

رون بها مسؤولون عن دعمكم بطريقة أفضل بحيث نستطيع إدارة أعباء العمل التي تشع

ال بد من إخباركم، أنت القادة في اجتماع الجمعة ونحن عملنا مًعا لمحاولة  جميعكم.

هذا أمر غاية في األهمية في جدول  تخفف عبء العمل الذي يحمله الكثير منكم.
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وأريد التأكيد على أنه توجد جلسة بعد ظهر اليوم سيحضرها قادة المجتمع،  أعمالي.

وم به وتقديم أدوات وعمليات وعاملين لتسهيل وتيسير سنعرض لكم العمل الذي نق

 مهمتكم.

هذا  .ICANNهم روح  ICANNالمتطوعون العاملون في  هذا مجتمع فريد للغاية.

لقد استمعنا من إيرا أننا انعزاليين أو البعض منا مجانين،  ما يجعل هذا المكان فريًدا.

هذا  هذا نحن. حلة العام الماضي.ر 007استطيع أن أعد نفسي واحًدا منهم كي أقوم بـ 

وأعلم أن المتطوعين عند نقطة تحةل،  هذا ما يجعلنا متفردين. .ICANNهو جمال 

ولكن دعوني أخبركم، أنه ال يوجد مجتمع أفضل، وقد رأيتم ذلك هذا الصبح، إلنجاز 

وأنا أشكر كل شخص منكم للعمل الرائع  وسوف ننهي هذه المهمة مًعا. هذه المهمة.

في أحد  لدي الكثير من القصص ألقصها عليكم اليوم، سأذكر واحدة منها. قمتم به. الذي

االجتماعات األخيرة، يخص فرق المساءلة والشفافية، ظهر أحد األشخاص المهمين، 

وقاد االجتماع بعبقرية، وانخرط المجتمع في نقاشات حامية ألكثر من يومين، وكان هذا 

ولم يذكر ذلك ألي  ساعة فقط. 53ية قبل الشخص قد واجه مأساة شخصية أسر

اهتم أن ينجز عمله، وانتهينا من المطلوب. قصص المتطوعين هذه في رأيي  شخص.

ولهذا أنا  ، والتي تدفعنا إلى العمل.ICANNالتي تدعم استمرارية عمل اإلنترنت و

لنهاية وبالطبع كل ما نفعله يصب في ا على ثقة أننا سننهي العمل الذي تم تسليمه لنا.

تذكروا الخطة االستراتيجية الجديدة، الهدف  أنتم منحتونا ذلك. في المصلحة العامة.

 هي أن يصب كل شيء في المصلحة العامة. ICANNاالستراتيجي الجديد الخامس لـ 

ألن هذا التوازن في المصالح بهذه الغرفة هو  وهنا، أريد الحديث عن مجلس اإلدارة.

البعض منا داخل هذه الغرفة يريد شيًئا  صالح تتباين.ألن الم مسؤولية المجلس.

واألخرون يريدون شيًئا معاكًسا. كيف يفضي اإلجماع إلى التوازن الذي يصب في 

أظهر المجلس بادرة رحمة  المصلحة العامة هو العمل والذي للمجلس فضل كبير فيه.

فشلوا في أداء ساعة حينما طلب منه المجتمع الموافقة على استدعائهم إن  53آخر 

بعض الوظائف داخل إطار عمل المجتمع، وأفاد المجلس أننا جاهزون لذلك ألننا هنا 

 مؤسسة مستعدة لمواجهة التحديات أمامنا. –هذه إشارة إلى  لخدمة المصلحة العامة.
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لذا نحن نمضي قدًما في األشهر القليلة القادمة، أظن أننا مستعدون لنبدأ في جني ثمار 

لنثق جميًعا في هذه المؤسسة، ولنثق في بعضنا  مل الجاد الذي قام به الكثير.عملنا، الع

 استمتعوا بأسبوع رائع. البعض، وبهذا ننجز عملنا.

 ] تصفيق [

 

 

 ] نهاية النص [


