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أن أعلن عن جون جاك ساھیل، نائب الرئیس  إنھ لمن دواعي فخريالسیدات والسادة،  متحدث غیر معروف: 

 .قسم مشاركة أصحاب المصلحة العالمیین في أوروبا -

 [ تصفیق ]

 

  صباح الخیر بكل لغات العالم. قسم مشاركة أصحاب المصلحة العالمیین في أوروبا: -جان جاك ساھیل، نائب الرئیس 

كما الحظتم وأخبركم مجلس ترقیم أمریكا ھذه لیست یوروفیجن، ولست ستیف كروكر، 

  الشمالیة، إننا نبتكر في ھذا االجتماع.

بصفتي نائب الرئیس اإلقلیمي، فمن حقي أن أتولى رئاسة مراسم ھذا االفتتاح، ولذا 

فمن دواعي سروري أن أرحب بكم جمیًعا في الجلسة العامة لھیئة اإلنترنت لألرقام 

 مرحًبا بكم في دبلن. ًبا بكم في أوروبا.مرح .54واألسماء الُمخصصة رقم 

 [ تصفیق ] 

 

أصحاب  أنھ لمن دواعي سروري أن أرى الكثیر منكم ھنا من جمیع أنحاء العالم. السید نیال میرفي: 

المصلحة وقادة منظمات اإلنترنت الشقیقة، بدًءا من فریق عمل ھندسة اإلنترنت إلى 

اإلقلیمیة وغیرھم الكثیر، فمن الجید أن أراكم ھنا جمعیة اإلنترنت وسجالت اإلنترنت 

جمیًعا وشكًرا لكم على عقد اجتماع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة رقم 

54. 

وأود أیًضا أن أعرب عن بالغ الشكر التقدیر لوزیر االتصاالت والطاقة والموارد 

ھ، على حضورھم وعلى الطبیعیة، ألیكس وایت، عضو البرلمان االیرالندي، وموظفی
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كل ما قدموه مساعدة في التحضیر لھذا الحدث التاریخي، وأیًضا لمساعدتھم في تسھیل 

 إجراءات إصدار التأشیرة لبعض الحضور.

بعضھم  اآلن، ھناك العدید من أصدقائي في ھذا المجتمع متواجدون معنا في ھذه القاعة.

 عندما كان ال یزال لدى شعر. -واقع في ال -منذ فترة طویلة  یعرفني منذ فترة طویلة.

 [ ضحك ] 

لقد حصلت على مشورة واضحة جًدا بإجماع جمیع أعضاء المجتمع من أولئك الذین 

 لقد قالوا، "تحدث بإیجاز". یعرفون أنني سوف ألقي خطبة ھنا ھذا الصباح.

 [ ضحك ]

 -ات والسادة أیھا السید -وبالتالي دون المزید من اللغط، ومن دواعي الفخر والسرور 

أن أوجھ الدعوة للدكتور ستیفن كروكر، رئیس مجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألرقام 

 للصعود على المنصة إللقاء كلمتھ. -واألسماء الُمخصصة 

 [ تصفیق ]

 

شكًرا  وإنھ لمن دواعي سروري أن أكون معكم. یالھ من حشد جیًدا ھنا ھذا الصباح. الدكتور ستیفن كروكر: 

 اك.ج-لك، جون

إنني أفھم ما قصده جیمس جویس عندما قال: "عندما أموت، سیتم كتابة دبلن على 

  صدري".

وأنت تمشي في ھذه الشوارع بین  لقد أصبح التراث األدبي لدى دبلن مدھًشا للغایة.

الجلسات، تذكر أنھ كان یسیر في ھذا الشارع جورج برنارد شو، والشاعر ولیام بتلر 

في الواقع، ذكر وایلد ذات  ي أوسكار وایلد، وغیرھم الكثیر.ییتس، والكاتب المسرح

"یكمن النجاح في العلم، فإذا كانت  مرة شیًئا ما قد ینفعنا بشكل جید في األسبوع القادم:

 الظروف لدیك مھیئة، فسوف تصل إلى النتیجة".
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  لذلك دعونا نأمل أن األسبوع المقبل سوف یتم تعریفھ بالنتائج الناجحة.

أن أضیف ترحیبي الحار بالوزراء وجمیع أصحاب المصلحة الذین ینضمون إلینا وارید 

في دبلن وجمیع األعضاء اآلخرین من جمیع أنحاء العالم المنضمون إلینا عن بعد، جنًبا 

إلى جنب مع سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة ومنظمات اإلنترنت الشقیقة، وھیئات 

ISTAR.  

أننا ممتنون لمضیفنا رابطة التبادل المحاید لإلنترنت وتجدر اإلشارة في ھذه النقطة 

)INEX(.التي قدمت ضیافة مفیدة بشكل مدھش للغایة ، 

إن لم تكن تعلم، فإن رابطة التبادل المحاید لإلنترنت قد وضعت مًعا ما یبشر بأن یكون 

عة حفل ھذا المساء رائًعا، والذي من المقرر أساًسا أن ینتشر عبر نقابات دبلن األرب

  البارزة.

وقبل أن یتحمس أي شخص بصورة كبیرة، اسمحوا لي أن أذكركم بأن غدا أیًضا یوم 

 عمل.

 [ ضحك ]

لقد أخبرتكم أنكم ستحتاجون إلى سوار لھذا الحدث، لذلك إن لم تكن قد حصلتم علیھ 

حتى اآلن، فإنھ متوفرة في منصة رابطة التبادل المحاید لإلنترنت في منطقة 

 العارضین.

اآلن دعونا نتحدث عن الجانب العملي،  لك، ذلك ھذا ھو الجزء الممتع من االجتماع.لذ

 وخصوًصا عملیة االنتقال.

بالنسبة للبعض، بدأ العمل ھنا في دبلن األسبوع الماضي فعلًیا مع انعقاد بعض 

دعوني أطرح  .IANAاالجتماعات الھامة التي تنطوي على انتقال دور اإلشراف على 

 شخص ھنا منذ األسبوع الماضي یعمل على ذلك؟ كم سؤاالً:

 أجل.
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لذلك بالنسبة لكم جمیًعا، ولي أیًضا، على الرغم من أن ھذا صباح یوم االثنین، إال أنھ 

 منتصف أسبوع العمل لدینا، إذا جاز التعبیر.

ال أعلم بما تشعرون أیھا السادة، ولكنني أشعر بالفعل ببعض الضغوط وبعض التعب، 

النصف  -لي أن أقترح أن نقف جمیًعا مًعا ونفرد أجسامنا لالستعداد لھذا  لذا اسمحوا

 الثاني من العمل.

 [ استراحة فرد الجسم ]

 

لذا في المرة القادمة علینا جمیًعا أن نقف ونفرد أجسادنا، وسوف یكون ھناك بعض من  الدكتور ستیفن كروكر: 

 العصائر في أیدینا، آمل ذلك.

ى شك، ھناك الكثیر منا، في الواقع، یركزون على ھذه المسألة، لذلك دون أدن حسًنا.

وھذا بالتأكید  إننا مراقبون بعنایة. إننا مراقبون. وكذلك أشخاص من جمیع أنحاء العالم.

انھ التحدي الذي یواجھ الجمیع في  ھو الوقت المضطرب والتحدي الذي یواجھ الجمیع.

  اتنا وعاملینا، ومجلس إدارتنا بالتأكید.انھ التحدي الذي یواجھ مجتمع ھذه القاعة.

ال نخطئ وتحت ضغط  إنھ فرصة إلظھار للجمیع كیف نعمل مًعا. وھو أیًضا فرصة.

  ویراقب العالم.

شھًرا منذ أن طلبت الحكومة األمریكیة من ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء  18مرَّ 

انعقدت سلسلة من  -العالمي الُمخصصة أن تیسر اجتماع أصحاب المصلحة المتعددین 

االجتماعات تھدف إلى وضع اقتراح بشأن أفضل السبل النتقال مھام اإلشراف على 

 ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة.

ومنذ ذلك الوقت، عمل أصحاب المصلحة المتعددین من جمیع أنحاء العالم بال كلل على 

نترنت لألرقام واألسماء مسألة كیفیة تحسین السبل لتعزیز المساءلة في ھیئة اإل

 الُمخصصة.

 اسمحوا لي أن أقدم لكم لمحة عن مدى ما تحقق من العمل بفضل ھذه الجھود.
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 جلسة. 340لقد ُعقد ما یزید عن  شخًصا مع مجموعات العمل. 300لقد شارك نحو 

ألف مبادلة في قائمة عناوین البرید اإللكتروني، وأظن الكثیر من  25كان ھناك 

 ا قد حاولوا فعالً قراءة كل برید منھا.األشخاص ھن

ھذا ھو نموذج أصحاب المصلحة المتعددین على الطبیعة وأرید أن آخذ لحظة واحدة 

 لذا، أشكركم جمیًعا. فقط ألشكر جمیع المشاركین فیھ.

 [ تصفیق ]

یعتبر حجر  -لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  54رقم  -ھذا االجتماع 

لقد اجتمع مجلس  ونؤمن بأن خط النھایة اآلن یكون قد الح في األفق. ا.زاویة مھمً 

اإلدارة بالتأكید مًعا والتزم بتیسیر ودعم المجتمع بكل ما أوتینا من قوة، ولدى أمل 

 صادق في أن نعمل جمیًعا مًعا بروح إیجابیة یتخللھا االحترام المتبادل.

ة وتتمركز في جمیع من موائدنا، إال وعلى الرغم من أن عملیة االنتقال ھي المتصدر

 أن شیئین آخرین قید التنفیذ أیًضا.

على سبیل المثال، على الرغم من أننا نركز على العملیة االنتقالیة، فإن لدینا بحث في 

طریقھ نحو إنجاح مدیرینا التنفیذي للشركة الفرید من نوعھ والذي یستحیل تكراره، 

 ولكنھ سیغادر قریًبا، وكما قلت، فالبحث قید التنفیذ.فادي شحادة، المدیر التنفیذي، 

نحن نسیر بطریقة ممتازة على الجدول المحدد، وھذا یمثل تحدًیا حقیقًیا في ظل ھذه 

إننا نجري حالًیا مقابالت مع المرشحین وال یزال لدینا خطة  األنواع من األنشطة.

  قت ما بحلول بدایة العام.سوف تمكننا من اإلعالن عن المدیر التنفیذي الجدید في و

وھو أیًضا، كما تعلمون، االجتماع السنوي العام لنا، مما یعني أنھ سیكون ھناك بعض 

سوف  من أعضاء مجلس اإلدارة مغادرین وأعضاء مجلس إدارة جدد ینضمون إلینا.

یغادر أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین ویصل  -نضع ھذا التغییر الدقیق للمغادرة 

یرجى  س اإلدارة الجدد في أقصى نھایة الدورة بعد ظھر یوم الخمیس.أعضاء مجل

 االنضمام إلینا في االجتماع العام الدولي الذي یتبع المنتدى العام.
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 واآلن، أود أیًضا أن أشجعكم على حضور الدورة االستثنائیة التي ستنعقد قبل المنتدى العام

المحلي الكرام على مساھماتھم التي ال  حیث نقدم الشكر والتقدیر لبعض من قادة المجتمع

 تكل.

لقد بحثنا عن بعض الوقت في كیفیة أجراء  وھناك مجموعة أشیاء أخرى من األعمال.

شخص أو نحو ذلك مقیدین لحضور ھذا  1800لقد أخبرتكم أن لدینا  ھذه االجتماعات.

 وھذا عدٌد كبیٌر جًدا. جلسة مقررة. 371االجتماع، وحوالي 

لقد حققنا  لشریحة تظھر نمو االجتماعات والحضور مع مرور الوقت.ھناك ترون ا

 زیادة قلیلة جًدا.

ومن الواضح أن استراتیجیة اجتماعنا یجب أن تتطور لمواكبة العدد المتزاید من الحضور 

المتزاید لھذه الجلسات، وھذا صحیح حتى لو ظللنا مستقرین على األرقام التي  والطلب

 علیھا اآلن.

ن، عقد مجلس اإلدارة اجتماًعا بمجموعة عمل االستراتیجیة مع عضویة قبل عامی

اإلدارة عبر المجتمع، وبعد قدر كبیر من العمل والدراسة والتعلیق العام، توصلت ھذه مجلس 

إلى استراتیجیة جدیدة الجتماعات ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء  المجموعة

وتسھیل خیارات أوسع في المكان الذي الُمخصصة لتحقیق أقصى استفادة من الوقت 

 نعقد فیھ االجتماعات.

وتتمثل المشكلة في أنھ إذا واصلنا عقد اجتماعات بھذا الحجم، سیكون علینا العودة 

 ونحن ال نرغب في ذلك، ألیس كذلك؟ باستمرار إلى دبلن.

 بالطبع كذلك.

 [ ضحك ]

یجیة جدیدة لتحقیق أقصى على أي حال، بعد قدر كبیر من العمل، توصلنا إلى استرات

استفادة، سوف یستغرق األمر دقیقة للتطرق إلى ھذه االستراتیجیة الجدیدة، التي ستبدأ 
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، في 55مع اجتماعنا المقبل، ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة رقم 

 المغرب، تظھر ھذه الشریحة إطار العمل ھذا.

لدینا ما نطلق علیھ أ، ب، ج، لم نبذل  عات.لذلك علینا اآلن التمییز بین أنواع االجتما

 المزید من اإلبداع في ھذه التسمیة.

  یماثل االجتماع أ ما تم نستخدمھ.

  اجتماع ب في یونیو، في منتصف العام المقبل، سیتم تقلیصھ.

 وسیتم توسیع االجتماع ج.

عینة، على من الواضح أن االجتماع ب سیكون االجتماع الذي لن نقوم فیھ بعمل أشیاء م

 وجھ الخصوص، لن یكون لدینا كلمة ترحیبیة من ھذا القبیل وعدد من األمور األخرى.

وستكون ھناك فرصة للتفاعل ومناقشة أي من ھذه األشیاء خالل الملتقى العام الثاني 

وسیكون لدى مجلس اإلدارة فرصة للرد على أیة أسئلة قد تكون لدیكم  یوم الخمیس.

أي موضوعات أخرى، وسیكون اھتمام وترحیب لالستماع إلى حول ھذا الموضوع أو 

 أسئلتكم.

ھو  -والذي سینعقد بشكل عام في مثل ھذا الوقت تقریًبا  -االجتماع الثالث لھذا العام 

مجدًد مماثل لما نقوم بھ حالًیا ولكنھ یمتد قلیالً إلى سبعة أیام، مما سیتیح فرصة لعرض 

 ط الضوء على مجتمع عالمي أشمل.أعمالھم في المجتمع وأیًضا لتسلی

 ومرة أخرى، سوف یكون ھناك منتدیین عامین وجلسة ترحیب، مثل ھنا تماًما.

یمكنك التعرف على المزید عن ھذا كلھ على موقع ویب ھیئة اإلنترنت لألرقام 

 واألسماء الُمخصصة، وھو ما أشجعكم علیھ.

نترنت لألرقام واألسماء وتلك ھي الطریقة التي یتكون علیھا اجتماعات ھیئة اإل

 الُمخصصة في المستقبل، ولكن دعونا نعود إلى ھذا االجتماع.
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من الواضح أن ھناك الكثیر من العمل نقوم بھ، ولكن ما علینا أن ننجزه ھنا أھم بكثیر 

بمعرفتنا للمستقبل،  وسوف یساعد على تحدید المستقبل، ویرجى تذكر شیًئا مھًما جًدا.

 أیًضا.نعرف أنفسنا 

 شكًرا لك وأتمنى قضاء أسبوع جید جًدا.

 [ تصفیق ]

یشرفني اآلن أن قدم لكم رئیس رابطة التبادل المحاید لإلنترنت ومستضیف ھذا 

 1994لقد شارك نیال في صناعة االنترنت في ایرلندا منذ عام  االجتماع، نیال میرفي.

وھو حالًیا یكتب  .1999وانضم إلى رابطة التبادل المحاید لإلنترنت منذ عام 

 Adsبالمشاركة تاریخ اإلنترنت في إیرلندا من خالل وظیفتھ الحالیة كقائٍد لفریق 

Site Reliability Engineering Team .في جوجل ایرلندا  

 نیال؟

 [ تصفیق ]

 

السید كروكر، والسید شحادة، ومعالي الوزیر، والعاملین في ھیئة اإلنترنت لألرقام   نیال میرفي:

واألسماء الُمخصصة، شكًرا لكم على منحي ھذه الفرصة أللقاء كلمة علیكم الیوم 

، 54بالنسیة عن مضیفي اجتماع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة رقم 

 رابطة التبادل المحاید لإلنترنت.

 أنھ لمن دواعي سروري وتقدیر العمیق أن أرحب بكم في دبلن.

لقد  ًیا بشكل سافًرا لفترة قصیرة، إنھا لحظة رائعة إلیرلندا.إذا سمحتم لي أن أكون حزب

عاًما، الى الوراء  20شاركت، كما سمعتم، في صناعة االنترنت ھنا بما یزید قلیالً عن 

فترة طویلة منذ  -عندما كان ال یزال لدى شعر، وقطعت إیرلندا شوًطا طویالً في ذلك 

 ذلك الوقت.
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ور نیال أورایلي، من كلیة دبلن الجامعیة، عندما مال أتذكر بوضوح شدید زمیلي الدكت

 256علي في قاعتي بقسم علوم الحاسوب حیث كنت أعمل موضًحا أن الوصلة البالغة 

ألف مستخدم كانت ممتلئة وال أحد یعرف  150التي تخدم  HEAnetكیلوبت من 

م انتھت المشكلة بعد بضعة أیام، حیث أن كل من كان یستخدم أقراصھ السبب.

المضغوطة لبروتوكول نقل الملفات أعادوا تشغیل أجھزتھم عن طریق الخطأ، لكنھا 

 كانت رسالة تذكیریة قویة بأننا كنا بعیدین عن المركز.

  ولكن الیوم، ال یمكن ألحد أن یدعي ذلك.

بالنسبة للبدایة، لست متأكًدا من أنك یمكن أن تحصل حتى على أي شخص أن یبیع لك 

عالوة على ذلك، عمالقة اإلنترنت للقرن الواحد  وبت بعد اآلن.شیًئا مقدر بكیل

، مما وضعنا في قلب Silicon Docksوالعشرین ھنا، بعض تكتل عبر الطریق في 

  صناعة المعلومات.

في الواقع، منذ حوالي أسبوع أو أسبوعین، یبدوا أن مفوض حمایة البیانات لدینا سوف 

ا، وھو ما سیكون رحلة مثیرة لالھتمام بالنسبة یكون مفوض حمایة البیانات في أوروب

  لنا جمیًعا.

 -ووضعنا  -حجمنا الصغیر  -والنقطة األساسیة تتمثل في أنھ على الرغم من حجمنا

 بطریقة أو بأخرى، إال أننا نحظى بأھمیة. -الذي وصلنا إلیھ 

ل االیرلندیة إنھا لحظة رائعة بالنسبة لرابطة التبادل المحاید لإلنترنت ونقطة التباد

ھنا،  54الرئیسیة، التي جلبت اجتماع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة رقم 

ھذا الیوم مھًما خاصة  ، التي توفر االتصال.eirوأعضاءنا، بما في ذلك أفراد األسرة 

عضو  100بالنسبة للرابطة التبادل المحاید لإلنترنت حیث أننا وصلنا حدث ھام إلى 

 ا.في رابطتن

إنني، بصفتي رئیس رابطة التبادل المحاید لإلنترنت، لدي اعتقاد راسخ بأن ما حققناه 

إننا  كبیر بما فیھ الكفایة بما یتناسب مع مستقبل ایرلندا تماًما مثل الماضي في ایرلندا.

نوفر ھنا بیئة حیث یمكن للشركات واألفراد أن یستكشفوا ما نقدمھ، وربما حتى النظر 
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نوا قد یرغبون في أن یسموا ھذا المكان وطنھم في مرحلة ما في المستقبل، فیما إذا كا

 فضالً عن الترحیب بعودة الكثیر من الناس بعالقات بجزیرتنا.

وكالة االستثمار  -ھناك العدید من فرص التحدث لدى المؤسسة الدولیة للتنمیة بإیرلندا 

 نظمات التي تفكر في االستقرار ھنا.بالنسبة للم -األجنبي المباشر الناجحة للغایة لدینا 

 إننا نشجعكم على انتھاز تلك الفرص.

بحجیرة  4في الواقع، لدى المؤسسة الدولیة للتنمیة بإیرلندا عدًدا من العاملین في العدد 

 رابطة التبادل المحاید لإلنترنت الیوم، وسوف یكونوا سعداء بحدیثي إلیكم.

، 53ترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة رقم في بوینس آیرس، في اجتماع ھیئة اإلن

أعلنا أن احتفالیة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة سوف یعود ھنا في دبلن 

  في الوطن الروحي للیالي الرائعة تقریًبا.

(تلك اللیلة في دبلن)" سوف نعرض لكم  That Night in Dublinفي حدث یسمى "

قى الدیجي، والروایات والقصص، والكومیدیا، وفناني أفضل من الموسیقى الحیة وموسی

 الشوارع في العدید من األماكن الرائعة في دام لین في مركز مدینة دبلن.

سوف نتذكر أیًضا رابطة التبادل المحاید لإلنترنت، جنًبا إلى مع تسجیل نطاق 

IEو،Blacknight واتصاالت ،InterConnectو ،Visit Dublin فضالً عن ،

سة الدولیة للتنمیة بإیرلندا التي كانت مفیدة أكثر من أي وقت مضى كما وعدت، المؤس

 (تلك اللیلة في دبلن)" في تلك اللیلة كذلك. That Night in Dublinفضالً عن "

، كما قال 04:00ویلزم األساور من معرضنا، وھي متاحة من معرضنا حتى الساعة 

 ستیف من قبل.

(تلك اللیلة في دبلن)" سوف یتسلل بشكل  That Night in Dublinالترابط والتكاتف "

باألمل إلى العمل یوما بعد یوم في اجتماع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء  مفعم

، مما یساعد على خلق بیئة حیث یمكن قبول الحلول الوسط وتسویة 54الُمخصصة رقم 

  الخالفات.



 AR  االفتتاحیة للرئیسمراسم الترحیب والجلسة  -دبلن 

 

من 11صفحة 
28 

 

مالئًما للتفكیر في حل وسط رائع آخر في ھذا السیاق، سوف یكون ذلك على األرجح 

 في جزیرتنا، وھو السالم في إیرلندا الشمالیة.

ربما یمكن للروح نفسھا التي تجعلنا قادرین على االقتناع بخالفات طویلة األمد أن 

أیًضا في نفوس الحاضرین ھنا المرونة واإلرادة الالزمة لتحقیق النجاح وتحقیق تغرس 

لقضایا الصعبة التي تواجھ ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء اآلراء بشأن ا توافق في

اإلدارة والخصوصیة في عالم متشابك، واتجاھھا المستقبلي في الُمخصصة، ونموذج 

 بیئة سریعة التغیر.

بالعودة إلى التحدث بشأن التراث األدبي لدینا، قال المؤلف االیرلندي بریندان بیھان 

لدینا عبارة عن منادیل ورقیة رقیقة ومن شأن أي ذات مرة، "العدید من المخاوف 

كتب الشاعر االیرلندي الشمالي  خطوة شجاعة واحدة تكشفھا أمامًنا مثل الشمس."

 شیموس ھیني أیًضا، "أؤمن بأن ھناك المزید من الشاطئ یمكن الوصول إلیھا من ھنا."

، أحثكم 54رقم  ھنا في دبلن في اجتماع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

 جمیًعا على اتخاذ خطوة شجاعة واحدة والوصول إلى ھذا الشاطئ اآلخر.

 شكًرا جزیالً.

 [ تصفیق ]

 

وبفضل الجمیع في رابطة  شكراً نایل. قسم مشاركة أصحاب المصلحة العالمیین في أوروبا: -جان جاك ساھیل، نائب الرئیس 

وشركة  Barry Rhodesركة، وشركة التبادل المحاید لإلنترنت والرئیس التنفیذي ش

Eileen Gallagher  وأي شخص آخر على كل ما بذلوه من العمل الشاق خالل

 54العام الماضي في جعل اجتماع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة رقم 

 واقًعا وعن تنظیم عشاء االحتفالیة الذي طال انتظاره، بالطبع.

ة بالرئیس والرئیس التنفیذي لھیئة اإلنترنت لألرقام واآلن، أود أن أرحب على المنص

 واألسماء الُمخصصة، فادي شحادة.
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 [ تصفیق ]

 

 إنني ھنا أوالً للحدیث عن قائد مجتمعنا. طاب صباحكم.  السید فادي شحاتة:

لدى ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة العدید من القادة، العدید من األشخاص 

كد وتختلف نوع القیادة لدى ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة بشكل یعملون ب الذین

 ھنا، كما تعلمت، تبدأ القیادة بالتواضع. كثیًرا عما نفھمھ من القیادة في المجتمع ككل. اختالفًا

إنھا نوع مختلف  إنھا تبدأ بالعمل مع الجمیع لبناء توافق في اآلراء. باإلنصات. إنھا تبدأ

 القیادة.من 

وھكذا كل عام، یجتمع الكثیر منَّا في ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة مًعا 

ویفكرون في مجتمعنا والقیادة الھادئة التي تحدث كل یوم في كل قائمة وفي كل اجتماع 

 ونحن نحاول أن ننتقي شخص لتولى األمر. وفي كل محاولة.

ة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة إلى ھذا العام، سوف تمنح جائزة قیادة ھیئ

واحد منكم قد حفزني، بصراحة، وساعدني على فھم كیف یمكننا بالقلیل أن نحقق 

 الكثیر.

لذلك، أود أن أرحب بالفائز بجائزة القیادة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 

 ھذا العام بالصعود على المنصة ، سیرانوش فاردانیان.

 فیق ][ تص

كم منكم جلب ابنة أخیھ الجتماع ھیئة  لذا اسمحوا لي ان أحدثكم قلیالً عن سیرانوش.

حسًنا ماذا لو طلبت من ایرینا أن تتفضل  اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة؟

 بالصعود على المنصة أیًضا ألن سیرانوش جلبت ابنة أخیھا الصغیرة معھا.

 [ تصفیق ]

 مرحًبا.
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 شيء، عید میالد سعید. أوالً وقبل كل

 

 شكًرا.  سیرانوش فاردانیان:

 [ تصفیق ]

 

ھذا ھو  سیرانوش مثاالً لما نسمیھ قیادة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة.  السید فادي شحاتة:

االجتماع الثامن عشر لھا مع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة، على ما 

من االجتماعات للتأكد من أنھا ستجد الموارد الخاصة بھا  وقد حضرت العدید أعتقد.

  وتظھر نفسھا وتكون جزًءا من ھذا المجتمع.

 وقد كانت قائدة ھناك أیًضا. جاءت سیرانوش من أرمینیا، وھي بلد على حافة آسیا.

ولكن قبل التطرق إلى ما قدمتھ لوطنھا، دعونا نتحدث قلیًال عن ما قدمتھ لھیئة 

 رقام واألسماء الُمخصصة.اإلنترنت لأل

بدأت باعتبارھا زمیلة  حتى تكون الفائز األول بھذه الجائزة التي تعتبر فعلًیا زمیلة لنا.

 في ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة.

 [ تصفیق ]

مرحبا  یًدا ھنا. 40إلى  30أرى جیًدا  ارفع یدك إذا كنت زمیالً. كم من الزمالء ھنا؟

  المنصة. أول زمیلة ھنا على أنت بالزمالء.

  على فكرة، لقد توصلنا للتو إلى أول زمیل لنا یصبح عضًوا في مجلس اإلدارة.

 لیتو، برجاء الوقوف. ألیس ھذا صحیًحا، لیتو؟

 واحدة من أحدث أعضاء مجلس اإلدارة لدینا زمیلة لنا.

 [ تصفیق ]
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 مرحًبا.

إنني  .AP RALO، وھي حالًیا رئیسة مجموعة 2008حتى انھا كانت زمیلة في عام 

یتم تكریمھ كما ینبغي  At-Largeفي غایة السعادة أن ھناك شخص ما ھنا من مجتمع 

 .لنا

 -كما مثلت أیًضا الجمعیة األرمینیة لذوي االحتیاجات الخاصة في بنیة المجتمع العام 

  .2012ام منذ ع At-Largeبصفتھا بنیة 

، بدأت أیًضا لمدة سنتین كعضو إقلیمي آلسیا والمحیط الھادئ في لجنة 2012وفي عام 

وھي نشیطة جًدا أیضا في اختیار  الترشیح ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة.

 أعضاء مجلس اإلدارة المقبل.

 ن خریجي دیبلو.إنھا م لقد استثمرت أیًضا نفسھا لمعرفة المزید عن إدارة اإلنترنت.

في ألمانیا في  IGكما أنھا أیًضا خریجة من المدرسة الصیفیة األوروبیة األولى على 

وكانت أیًضا سفیرة لجمعیة اإلنترنت لمنتدى حوكمة اإلنترنت في عام  .2007عام 

 .2011والسفیر وعادة سفیرة في عام  2010

من برامج التنمیة العالمیة في بلدھا، أرمینیا، شاركت بشكل كبیر في مجموعة متنوعة 

والمحلیة، بما في ذلك العمل مؤخرا مع الالجئین السوریین في أرمینیا وقضایا السالمة 

 لدى سیرانوش صبي صغیر تحبھ كثیًرا ومقرب جًدا لدیھا. على اإلنترنت لألطفال.

 وتتحدث عنھ طوال الوقت، حتى أنھا تعطي وقتھا لطفلھا.

أرمینیا في التسھیل والتدریب عبر االنترنت للتنمیة انھا واحدة من الرائدات في 

 المستدامة لمراكز كمبیوتر اإلنترنت.

وإذا لم  -سأنھي فقط بذكر بأنھ إذا أتیحت لك الفرصة وتعرفت على سیرانوش شخصًیا 

فھي الشخص الذي ینجز كل شيء كما  -تتح، فاعثر علیھا في الممرات وتحدث إلیھا 

كنني أن أخبركم لكم انھا تجسد قیم ھذا المجتمع في عملھا یم ینبغي، تنجزه بروحھا.

 أجمل التھاني. وإننا نشكرھا على ذلك. ومشاركتھا.
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 [ تصفیق ]

 

 وشكًرا لكم، لجنة االختیار، على ھذا الشرف العظیم. شكًرا لك، فادي. شكًرا جزیالً.  سیرانوش فاردانیان:

 زة.وأشكركم على الحصول ھذه الجائ إنني سعیدة حًقا.

مما ال شك فیھ أن ھناك الكثیر من األشخاص في ھذا المجتمع ھنا في دبلن یستحقون 

أقدر بعمق االكتراث بي واختیاري ھذه  -لكنني من أعماقي  الحصول على ھذه الجائزة.

 المرة لھذا الشكر والتقدیر.

وأود أن أشكر بضعة أشخاص الذي دفعوني ألكون ما علیھ الیوم واقفة على ھذه 

أوالً وقبل كل شيء، عن البدایة والدعم الرائعین اللذین تلقیتھما مع مشاركتي  نصة.الم

  في برنامج الزمالة لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة.

 جانیس، ماما جي لجمیع الزمالء، وشكًرا جزیال لكم.

 [ تصفیق ]

ن یكون متحمًسا للعمل شكًرا على كونك ملھًما ونموذًجا ومعلًما لنا كیف یمكن للمرء أ

كل شخص قد  -وأود أن أشكر كل زمیل واحد، زمیل، أسرتي الرفیقة  الذي یقوم بھ.

 التقیتھ منذ اللحظة األولى لزمالتي في نیودلھي، أنت جمیًعا شركائي ھذا التكریم.

أود أیًضا أن أشكر المرأة القویة، النموذج الذي یحتذى بھ بالنسبة للكثیر منا، مرشدتي 

 زیزة، شیریل النغدون أور.الع

 [ تصفیق ]

 شكراً تشیریل.

وأتوجھ  الستضافتھا لي في ھذا العالم الكبیر. At-Largeأتوده بالشكر إلى مجتمع 

االستشاریة آالن غرینبرغ، وأعضاء لجنة  At-Largeبالشكر إلى رئیس لجنة 
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At-Large  االستشاریة، وإلى كل رئیس لمنظماتAt-Large  اإلقلیمیة، وموظفي

At-Largeوعلى وجھ الخصوص فریق قیادة منطقة آسیا والمحیط الھادئ و ،ALSs 

 التي یشرفني العمل معھا والحصول على دعم وتعاون ھائل خالل ھذه الفترة.

وأخیًرا، أود أن أشكر أسرتي مرة أخرى في یریفان، أرمینیا، أمي التي ترعي ابني 

ت، ووالدي الذي یملئني الیقین أنھ یشاھدني اآلن من السماء سنوا 5المفضل الذي البالغ 

وفخورة بھ، وأخي وأسرتھ، وزوجي الذي یدعمني للغایة ومن دواعي سروري أن 

 شكًرا جزیالً. أشارك ھذه اللحظة مع ابنة أخي الموجودة بالقرب من ھذه المنصة.

 شكًرا.

 [ تصفیق ]

أرحب بفخامة الوزیر الیكس وایت، وزیر موارد الطاقة  إنھ لمن دواعي سروري أن  السید فادي شحاتة:

 االیرلندي.

 تفضل.

 [ تصفیق ]

 

  إنھ لمن دواعي سروري أن أكون ھنا ھذا الصباح. شكراً جزیالً لك سیدي الرئیس.  ألیكس وایت:

 [ تتحدت باللغة الغیلیة ]

في دبلن أنھ لمن دواعي سروري أن أرحب بكم  صباح الخیر، أیھا السیدات والسادة.

لقد عنوان طویل جًدا  .54وفي مجتمع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة رقم 

إنھ لشرف عظیم لي أن أكون ھنا وأساھم في مناسبة  بما في ذلك االتصاالت. لعملي.

  االفتتاح ھذه لمؤتمر بالغ األھمیة.

نوا من الحصول على أعلم أنھ یوجد ھنا مندوبین من جمیع أنحاء العالم، وآمل أن تتمك

 وقت، إذا كان ھناك وقت في االیام المقبلة، الستكشاف مدینتنا والتمتع بھا.
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ھذا المكان یعد المكان المناسب الجتماع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 

إننا على مرمى حجر، كما سمعتم من العدید من  ، زیارتھ األولى إلى ایرلندا.54رقم 

 شركات التي تشمل المركز الرقمي واإلنترنت لدى دبلن.المشروعات ال

عالوة على ذلك، إننا فعلًیا بجوار جدران میناء القرن الثامن عشر، رابطنا التاریخي 

 بالعالم الخارجي ونقطة االنطالق لعدة آالف من المھاجرین االیرلندیین.

نت اجتماعًیا واقتصادًیا إلى وقد استفاد عدًدا قلیالً من البلدان من القوة التحویلیة لإلنتر

 المدى الذي وصلت إلیھ إیرلندا.

إننا موطًنا لتسع شركات من الشركات العشر الكبرى في مجال البرمجیات حول العالم، 

 وأفضل عشر شركات في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على مستوى العالم.

رنت جمیعھا على عملیات كبرى وتحتوي الشركات العشر الكبرى التي تعتمد على اإلنت

 ھنا في ایرلندا.

ألننا في إیرلندا، اقتصرنا منذ فترة طویلة على الحقائق البسیطة للجغرافیا والتجارة 

 ولكن على االنترنت، لم نعد جزیرة. والنقل والطاقة والوصول إلى األسواق.

جموعة من لقد سمح لنا نمو االنترنت والخدمات عدیمة الوزن بأن نصبح مركًزا لم

لقد أدركنا العدید من الفوائد التي جلبھا االرتباطیة األكبر علینا، سواًء كان  .الشركات

تحسین الوصول إلى المعلومات والتعلم، أو تحسین فرص الحصول على ذلك من خالل 

األشیاء غیر الملموسة مثل القدرة على التحدث وجھا لوجھ مع ذویھم  الخدمات العامة أو

 كبیرة.عبر مسافات 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي االیرلندي، ونتوقع أن 5والیوم یمثل االقتصاد الرقمي 

 .2020٪ بحلول عام 10ترتفع إلى 

ألف شخص بطریقة مباشرة وغیر مباشرة وتتبنى  100ویعمل فیھ ما یقرب من 

ن القطاعات التقلیدیة مثل الزراعة وتجارة التجزئة بشكل متزاید التكنولوجیا لتحسی

 قدرتھا التنافسیة وتوسیع نطاقھا المحلي والعالمي.
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لقد وقع االختیار على الحكومة االیرلندیة لتوسیع وتعمیق مجتمعنا الرقمي بحیث یمكن 

لجمیع مواطنینا االستفادة من زیادة الترابط، بغض النظر عن خلفیتھم االقتصادیة 

  والتعلیمیة وبغض النظر عن مكان إقامتھم.

شاء بیئة تعزز وتشجع على االبتكار الرقمي والثقافة التي تغذي األجیال إننا بصدد إن

 القادمة من المواطنین ومستخدمي اإلنترنت الذین یحظون بالذكاء الرقمي 

عاًما،  20في أكثر قلیالً من  یمكن للبعض أن یرجع بالذاكرة إلى زمن ما قبل اإلنترنت.

ي حیاتنا الیومیة، وھو ُیستخدم من قبل شھدنا تطور اإلنترنت لیصبح شیًئا أساسًیا ف

األفراد لممارسة حقھم األساسي في طلب وتلقي ونقل المعلومات واألفكار من جمیع 

 األنواع.

ونتوقع استمرار ھذه الحقوق وتوسعھا كلما نرى المزید من االبتكارات التي من شأنھا 

 تحقیق فوائد أكبر.

ه األجیال القادمة للحفاظ على الظروف التي إننا نؤمن بأننا مسؤولون تجاه أنفسنا وتجا

 تسمح بتطویر اإلنترنت المفتوحة والمجاني والمتكامل الذي نتمتع بھ الیوم.

وقد لعبت ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة دورا ھاًما وحاسًما في تنسیق 

 وتطویر نظام اسم النطاق الذي یخدم المجتمع العالمي.

الشدید عند التفكیر في إجراء أي تغییرات على النظم التي یقوم ویجب علینا الحذر 

 علیھا التشغیل الناجح لإلنترنت.

وسوف یشعر المجتمع العالمي المتزاید من المستخدمین بالقرارات التي نتخذھا بشأن 

 كیفیة إدارة اإلنترنت واستخدامھ وبتأثیر تلك القرارات.

لمجتمع المتنوع والحیوي یجب أن یكون لھ رأي أعتقد، أیھا السیدات والسادة، أن ھذا ا

  في كیفیة إدارة اإلنترنت.
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ولذا فإنني أرحب وأشید بقرار حكومة الوالیات المتحدة بأخذ رأي ھذا المجتمع وتسھیل 

 عملیة االنتقال إلى نموذج أصحاب المصلحة المتعددین فعلًیا إلدارة اإلنترنت.

ع أولئك الذین كرسوا الكثیر من وقتھم على عمل جمی -على وجھ الخصوص  -وأثني 

تؤید إیرلندا بقوة نموذج أصحاب  وطاقتھم للتعامل مع عملیة أصحاب المصلحة.

 المصلحة المتعددین إلدارة اإلنترنت.

ویحدوني األمل في أن ھذا األسبوع سیشھد االتفاق الناجح على اقتراح تعزیز مساءلة 

ICANN  ناجح لإلشراف على وظیفة ھیئة یؤدي في نھایة المطاف إلى انتقال

 اإلنترنت لألرقام المخصصة إلى نموذج أصحاب المصلحة المتعددین.

وأدرك تماًما أن ھناك وجھات نظر متمسك بھا  وأنا أقدر أن ھذه لیست قضایا بسیطة.

 بقوة على جمیع االطراف حول كیفیة اختتام ھذه العملیة.

الرغبة الحسنة والكثیر من القھوة، یمكن لھذا ومع ذلك، وأنا واثقة من أنھ مع القلیل من 

 االجتماع أن یأتي بنتیجة مثمرة وناجحة.

وأتمنى لكم التوفیق في أعمالكم ھنا في ھذه  لذلك أتمنى لكم جمیًعا التوفیق في عملكم.

وآمل أن تستمتعوا بزیارتكم في دبلن والحصول على فرصة  القاعة ومركز المؤتمرات.

وأتطلع بشغف إلى رؤیتكم مرة أخرى في  لجذابة بالمدینة والبلد.لرؤیة بعض المناطق ا

 شكرا جزیالً لكم، أیھا السیدات والسادة. دبلن في وقت قریب.

 [ تصفیق ]

 

  شكراً لك معالي الوزیر. قسم مشاركة أصحاب المصلحة العالمیین في أوروبا: -جان جاك ساھیل، نائب الرئیس 

ونقوم بدور  ونحن نقوم بدورنا. قدمتموه من دعم.وأشكركم مرة أخرى على كل ما 

واآلن أود أن أرحب مرة أخرى بالسید فادي على المنصة  القھوة االیرالندیة أیًضا.

 إللقاء تقریر الرئیس.
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 [ تصفیق ]

 

وأعلم أن األمر یشعر في بعض األحیان أننا في نفس  لقد حققنا الكثیر من التقدم ھنا.  السید فادي شحاتة:

غالًبا ما یدرك الكثیر منكم ممن أتوا إلى ھذه االجتماعات مدى صعوبة الحفاظ  ن.المكا

 على زخم أعمالنا.

قمنا باختبار نموذج أصحاب المصلحة  ولكنني أرى أننا أحرزنا تقدما جیًدا جًدا.

 لكننا نواصل العمل. المتعددین حتى نھایتھ.

مر في التزامھ بالحفاظ على وأعتقد أن ھذا المجتمع الذي اجتمع ھنا في دبلن سیست

 الزخم إلى األمام إلنھاء عملنا والظھور أمام للعالم بالمظھر الذي ینتظره العالم منَّا.

 إننا قادرون على القیام بذلك، ونحن سوف نقوم یذلك. لیس لدي شك.

لذلك اسمحوا لي فقط بألقاء بعض الضوء على  اآلن، وھذا أیًضا اجتماعنا السنوي العام.

 أنجزناه في العام الماضي.ما 

مثلك أنا، أحضر  اذا نظرنا الى عمل مجتمعنا، فما زلت أتحیر من القدر الذي أنجزناه.

وكثیرا ما أذھب إلى ھذه  العدید من االجتماعات العالمیة الدائرة حول مختلف القضایا.

بالكثیر  نلتقي ھناك الكثیر من الجھود الثنائیة. االجتماعات، وتكون االجتماعات جیدة.

ولكن العمل، ومقدار العمل الذي أنجزناه، ال شيء یقارن بما أنجزناه ھنا في  من الناس.

اخلع سترتي لتذكرنا جمیًعا بأننا في  ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة.

انظروا إلى ھذا السجل الذي ال  لقد جئنا إلى ھنا األعمال المنوطة بنا. اجتماع عمل.

بدًءا من منظمة دعم العناوین  ط على مدى االثني عشر شھًرا الماضیة.یصدق، تم فق

إلى فریق عمل ھندسة اإلنترنت في مجتمعنا الذي یحمل اسم ھیئة اإلنترنت لألرقام 

واألسماء الُمخصصة، وعدد من االجتماعات عقدناھا، وعدد السیاسات التي وضعناھا 

ؤخًرا فقد منذ اجتماع ھیئة اإلنترنت م من خالل عدد االقتراحات التي وافقنا علیھا.

ھذا  إجراًء. 18، كما ترون، تم التوصل إلى 53لألرقام واألسماء الُمخصصة رقم 
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عمل المجتمع فقط بشأن عملیة  لقد ذكر رئیسي األرقام في األسفل. عمٌل ال یصدق.

 نتیجة.ولكن حول ال نعم، وأعتقد أننا جمیًعا نعرف أنھ لیس فقط حول الجھود. االنتقال.

ودعونا ال ننسى  نحتاج إلى أشخاص لتحدید الوقت. ولكن نحن بحاجة إلى ھذه الجھود.

أنھ في ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة، فإن الوقت في الغالب یكون 

ھناك أشخاص تركوا أطفالھم مع أمھاتھم ویأتون إلى ھنا، الكثیر منكم دفع على  تطوًعا.

إلى ھنا للتطوع بالوقت لھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء نفقتھ الخاصة للحضور 

 الُمخصصة.

 أشكركم على بطاقة التقریر العظیمة ھذه من ھذا المجتمع العظیم. مع الشكر.

واآلن، إذا نظرت إلى زمالئي في الفریق وما یتعین علینا القیام بھ لدعمكم وعدد 

تم التفاوض  لى بعض األمور ھنا.كل ما أفعلھ ھو التركیز ع -األنشطة التي انجزناه 

ھذه األرقام لم نكن  .1200نطاًقا جدیًدا على المستوى األعلى، التوقیع على  760على 

  حتى نتخیلھا قبل عام.

لدینا اآلن مركز الدعم العالمي، على  من وجھة نظري، لقد وعدتكم بمركز دعم عالمي.

ونقوم  في جمیع أنحاء العالم. قمنا ببناء مراكز أیام في األسبوع. 5ساعة  24مدار 

وإذا اتصلت الیوم، فستجد من یجیبون علیكم باللغة العربیة،  بتوزیع ھذا النشاط.

والصینیة، واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والروسیة، واالسبانیة، والبرتغالیة، والتركیة على 

 مجتمعنا. ھذه كلھا أشیاء جدیدة قد أنشأناھا للتأكد من دعم مدار الساعة طوال الیوم.

ھذا العمل یظھركم كمجتمع  ٪.96معدل االمتثال بعد استعراضات السنة الثالث، بلغ 

 ویظھر الخدمات العظیمة التي نقدمھا للعالم.

وأد أیًضا أن أشیر إلى الشؤون المالیة، فقد أخبرتكم بحجم العمل الذي أنجزناه لنعطیك 

  انیتنا.رؤیة واضحة وتجعلك تشعر بمسئولیتنا تجاه أعمال میز

سوف أسلط الضوء على السنة األولى من نشر ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء 

ھناك مئات  الُمخصصة، وسأظھر لك ھذا المثال، العدد الدقیق لكل مشروع ننفق علیھ.

لذلك، في إطار  ھذا خارج موقعنا على الویب. المشاریع على موقعنا على الویب.



 AR  االفتتاحیة للرئیسمراسم الترحیب والجلسة  -دبلن 

 

من 22صفحة 
28 

 

متنا من التكنولوجیة والتمیز التشغیلي، وھناك ھدف الھدف الذي یتمثل في تحسین منظ

وبموجبھا ھناك مشروع معین  وتحت ھذا الھدف، ھناك مجموعة من األنشطة. معین.

 ملیون دوالر. 3.2 كم یكلفنا ھذا االجتماع؟ على سبیل المثال، یتمثل في ھذا االجتماع.

أصبح مفصالً اآلن في  كل ما نقوم بھ في ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

بحیث تتمكن من متابعة مساءلتي  المشروع مباشرة على موقعنا على شبكة االنترنت.

ومساءلة ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة أمام المجتمع عن كیفیة دفع 

 عملنا.

أعتقد أن  أرید أن نتطلع قلیالً ونقضي بضع دقائق في التحدث عن عملیة االنتقال.

ص ومسؤولیات ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة، وخصوًصا في اختصا

 ضوء عملیة االنتقال، أصبح اآلن على المحك.

ومن ثم، للتحدث بشأن ھذا، أرید التطرق فقط إلى النموذج الذي استخدمناه لشرح أین 

 یبدأ دور ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة وأین یتوقف؟

علینا تقسیم إدارة اإلنترنت واإلدارة الرقمیة بشكل عام إلى ثالث طبقات،  لذلك، إذا كان

اعتقد اننا  ھذا الطبقة مع جمیع الشبكات. فمما ال شكل فیھ أن ھناك طبقة أساسیة.

واضحین جًدا بشأن كیفیة إدارة ھذا في نطاق اختصاصھا. لدى فریق عمل ھندسة 

والمشرفین والمنظمین ھذه الطبقة  واالتحاد الدولي لالتصاالت IEEEاإلنترنت و

بعد ذلك، تكون ھناك طبقة منطقیة، التي تتمثل في فریق  بالفعل وناجحة الى حد كبیر.

عمل ھندسة اإلنترنت، وسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة، وھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء 

 ونعمل مًعا للتأكد من أن استقرار وأمان ھذه الطبقة. -الُمخصصة 

 طبقة المنطقیة حیث یكون كل التركیز على اآلن بسبب عملیة االنتقال.ھذه ال

وبعد ذلك نذھب إلى الطبقة االقتصادیة واالجتماعیة حیث تكون جمیع القضایا المحیطة 

جمیع القضایا التي یتصارع عیھا  -بالمحتوى وحقوق اإلنسان وحرب أمن الحاسوب 

 حت أي شيء یحدث.العالم عندما یصبح االنترنت النسیج األفقي ت
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اآلن، تبین لي ذلك ألنھ من الواضح جًدا أن تبدأ مسئولیتنا وتتوقف في ھذه الطبقة 

 الصفراء المنطقیة.

وعندما یحدث عملیة االنتقال، فسوف تزداد  لیس لدینا أي مسؤولیة في الطبقة العلیا.

د تتسع الضغوط على ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة، وبالنسبة لنا فق

لقد تحدث المجتمع، ومن المھم أن  ودعوني أكون واضًحا بطریقة رائعة ھنا. مسئولیتنا.

ال تتمثل اختصاص ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء  نؤكد على ذلك بكل وسیلة ممكنة.

 فھي غیر مسؤولة عن الطبقة االقتصادیة والمجتمعیة. الُمخصصة في لطبقة الزرقاء.

ومھمتنا ھي الحفاظ على استقرار ھذه المعرفات الفریدة  تقنیة.فھي عبارة عن ھیئة 

 والموارد الالزمة للتأكد من أنھا تجدي.

لذلك، إذا طلب منَّا الناس أن نصدر حكًما على األمور في الطبقة السفلیة، فلن نتمكن 

 ومع ذلك، ال یمكننا أیًضا الھرب من مسؤولیاتنا في طبقة المعنیة لدینا. من ذلك.

كیف نفسر الوضع عندما یلتقي بي رئیس دولة مؤخًرا  كیف یمكننا أن نوازن ذلك؟ إذن،

 التي تشجع على كل أشكال اإلرھاب. "خذ ھذه قائمة بالمواقع على شبكة اإلنترنت. ،ویقول

 أغلقھا."

ولیس لدینا أي اختصاص أو  وقلت لھ: "سیدي الرئیس، إننا ال نعمل على ھذه الطبقة.

على ما ھي المواقع التي تعتبر إرھابیة أو وما ھي المواقع التي  مسؤولیة إصدار حكم

تعتبر صیدلیات جیدة وما ھي المواقع التي تعتبر صیدلیة سیئة وما ھي المواقع التي 

ھناك فرق بین ھیئة  ترتكب جرائم وما ھي المواقع التي تنتھك حقوق التألیف والنشر.

رھا منسًقا للطبقة التقنیة وھیئة اإلنترنت اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة باعتبا

لألرقام واألسماء الُمخصصة التي تقوم بتحدید القرارات الواقعیة أو القانونیة بشأن ما 

 ھي المواقع التي ینبغي فتحھا أو غلقھا".

  لذلك دعونا نكون واضحین تماًما أن دورنا یتوقف عند ھذه الطبقة الصفراء.

حاضرین ھنا من العالم الذي یقول: "ولكن ھیئة اإلنترنت واآلن، بالنسبة ألولئك ال

 لألرقام واألسماء الُمخصصة تتخلى عن مسؤولیاتھا في الطبقة الصفراء المنطقیة؟" 
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فإن جوابي ھو ال. لذلك، بقدر استطاعتنا سوف نذكر أن اختصاصنا یتوقف عند كوننا 

ھندسة اإلنترنت، وأعتقد  منسقین فنیین بجانب سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة وفریق عمل

وتشمل  أیضا كمجتمع، ینبغي علینا أن نفھم أن علینا مسؤولیات في ھذا النظام البیئي.

كیف نرد على  مسؤولیاتنا أھمیة أنھ بمجرد إصدار القرارات، ھو االستجابة لھا.

على سبیل المثال، شركات بطاقات االئتمان في جمیع أنحاء  أرجو تطوًعا. ھؤالء؟

ال توجد  اآلن تغلق المواقع تطوًعا التي تشجع ارتكاب أنشطة غیر قانونیة.العالم 

في حالة مثل ھذه یحصلون على قرارات بشأن الرسائل  ال توجد قوانین. معاھدات.

انھم یقومون  ویتفاعلون معھا. .Spamhausاالقتحامیة أو جریمة من أماكن مثل 

  بعملھم.

ویتعین علینا أیًضا أال نخجل من  عقودنا. اآلن، في بعض الحاالت، نحتاج إلى فرض

 لدینا مسؤولیة كمجتمع لنقوم بذلك. ذلك.

وھذا لیس من أجلي وال من العاملین في ھیئة  ویلتزم وجودك لتحقیق ھذا التوازن.

 بل ھي من أجلنا كمجتمع. اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة التخاذ ھذا القرار.

وأصحاب الملكیة الفكریة، وأولئك المعنیین بالسالمة  الشركات والسجالت والمسجلین،

ولكن لیس في ھیئة اإلنترنت لألرقام  جمیعنا یجب أن نعمل مًعا. -العامة، والحكومات 

ألن اختصاص ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ال  واألسماء الُمخصصة.

 یتمثل في تحدید ما یتعین اتخاذه من اجراءات.

تصاصنا في نكون مسؤولین ونستجیب طوًعا عن طریق دعوة المجتمع بل یتمثل اخ

لكننا ال نملك سلطة قانونیة إلصدار  للقیام بذلك، أو عند االقتضاء، من خالل عقودنا.

 تلك القرارات.

أردت أن أؤكد على ذلك. ألنني أعتقد أنھ مع إجراء عملیة االنتقال، سوف یكون ھناك 

 ومن المھم أن نتطرق إلیھا في وقت مبكر. كمجتمع.ضغوط جدیدة سوف نشعر بھا 

اسمحوا لي بالتركیز لمدة دقیقة على دوري في عملیة االنتقال، وھو یتمثل في تنفیذ ما 

 ُیطلب مني من ھذا المجتمع.
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كیف  لذلك، إننا في ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة على استعداد لالنتقال.

یمكن جمع ھذه األنشطة في ھذه  نشطة التي بدأناھا بالفعل.ھناك سلسلة من األ نستعد؟

األول ھو البدء في التحضیر لتغییرات نظام إدارة منطقة الجذر  ثالثة مجاالت مھمة.

لذلك، لن نقوم بأي شيء یفترض أن  الزمة الحدوث، في حالة نجاح عملیة االنتقال.

 وسأشرح ذلك قلیالً. ستعد.إننا ببساطة نخطط ون عملیة االنتقال سوف یكون ناجًحا.

 ولكن األنشطة وأنشطة التخطیط تكون في ھذه المجاالت الثالثة.

بناًء على اقتراح  -من حیث منطقة الجذر، یكون التركیز الحقیقي على اتخاذ القرار 

وقد  كیف سننفذ غیاب دور الحكومة األمریكیة في التحدیثات إلى منطقة الجذر؟ -لدیك 

بالفعل في مرحلة التخطیط والتفكیر، ولیس من حیث التنفیذ الفعلي، بدأ ھذا العمل 

 ألسباب واضحة.

أیًضا، لقد وضع المجتمع اآلن نموذج للھیئة القانونیة لما بعد عملیة انتقال اإلشراف 

من شأنھ أن یتضمن بعض العملیات الجدیدة والھامة التي قد  IANAعلى وظائف 

ة الجدیدة مع المجتمعات التشغیلیة التي تحتاج إلى اتفاقیة مستوى الخدم ترونھا ھنا.

وأخیًرا، بصفتنا فرق مساءلة تقدم اقتراحھا،  لقد بدء كل ھذا العمل بالفعل. تنفیذھا.

وھذا قد بدأ  فسنكون بحاجة إلى فھم تأثیر ذلك على عملنا وعلى الالئحة الداخلیة لدینا.

  بالفعل.

لنكن واضحین  -ي، الذي وضعھ المجتمع لذلك، إذا وضعت ھذه مقابل الجدول الزمن

سألت الحكومة األمریكیة المجتمع في وقت سابق من ھذا العام عن كم المدة التي  ھنا.

ومددت الحكومة األمریكیة  واختار المجتمع التاریخ. تحتاجونھا لتنفیذ مقترحاتكم؟

ى اآلن، كیف سنصل إل .2016سبتمبر  30عقدھا على أساس مساھمة المجتمع إلى 

وبمجرد االنتھاء من تلك المقترحات، ندخل مرحلة  علینا أوالً وضع مقترحاتنا. ھناك؟

مراجعة اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات، وقد ذكرت تلك اإلدارة خمسة أشھر 

ولكنني أعتقد أن ھذا  قد تقصر، وقد تطول. ومرة أخرى، بناًء على أشیاء كثیرة. تقریًبا.

 ثم بعد ذلك علینا تنفیذ ما ینجم عن ھذا االقتراح. الً.الجدول الزمني معقو

 ھذه ھي الخطة.
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یتم قیادة ھذه المجاالت  لذلك، بجانب ھذه الخطة، یتم تنفیذ ھذه المجاالت الثالثة للعمل.

أكرم  -الثالثة للعمل في ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة عن طریق فردین 

العالمیة، ودیفید كونراد، المدیر التقني الجالسین ھنا في  عطا هللا، رئیس قسم النطاقات

 المقدمة.

 [ تصفیق ]

اآلن، أرید فقط أن أكون واضًحا بشأن ما نقوم بھ في ھذه المجاالت الثالثة اآلن، ما 

وألن ھناك  سنقوم بھ مرة بمجرد صدور االقتراح، وما سنقوم بھ في نھایة المطاف.

یمكننا القیام ھو ما نطلق علیھ التحضیر اإلداري، بدًءا  واآلن كل ما اختالف مھم جًدا.

من فھم أین تقف المقترحات، وما نحن بحاجة للقیام بھ، حتى األشخاص الجدد، 

بعد ذلك،  ویجري فھم كل ھذا والتخطیط لھ عن طریق أكرم ودیفید. واألنظمة الجدیدة.

ت والمعلومات، فإنھ یمكننا بمجرد أن یتم تسلیم المقترح إلى اإلدارة الوطنیة لالتصاال

لذلك فإننا نعرف ما  وألنھ یتم اآلن االنتھاء من االقتراح. القیام بتخطیط أكثر قلیالً.

 ینطوي علیھ االقتراح.

ویمكن البدء في بعض من العمل المسبق فقط للتأكد من أننا مستعدون للعمل الحقیقي 

الوطنیة لالتصاالت والمعلومات الذي ال یمكن البدء فیھ إال بعد موافقة على اإلدارة 

لذا، تلك ھي المراحل  وإعطاءنا اإلشارة الخضراء للمضي قدًما في ھذا االقتراح.

 إننا نضع الموارد في مكانھا الصحیح. أرید أن أؤكد لكم أننا مستعدون. الثالث للعمل.

ن تكتمل نحن بحاجة إلى أ قدرتنا على المضي قدًما إلى حد كبیر في یدیك.ولكن، مجدًدا، 

ولذا فإننا نتطلع إلى أن  ال یمكن أن ننفذ دون وجود مقترحك النھائي. المقترحات، ألننا

 یكتمل ھذا العمل.

أعتقد أننا  ولقد كان شاًقا. لم یكن ھذا العمل سھالً. اسمحوا لي أن اختتم بقول ما یلي:

 جمیًعا نعرف ذلك.

لقد ارتكبنا  على طول الطریق.وقد تم اختبار الكثیر من الطاقات والكثیر من الصبر 

ولكنني أعتقد أن المھم ھنا ھو التكاتف، لكي  إنني أعلم أنني قد ارتكبت أخطاًء. أخطاًء.
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دعونا نرسخ في أنفسنا ھذه  ال ننسى القیم األساسیة التي تربینا علیھا لسنوات عدیدة.

 حظا موفقا. نحن مستعدون. ودعونا ننجز عملنا. القیم.

 [ تصفیق ]

 

 أیھا السیدات والسادة، یرجى الترحیب بریفردانس على المنصة. ي لوبیانو: نانس

 

  الرعد والبرق یضربان الصخور. متحدث غیر معروف:

الریاح تعصف والعواصف الشدیدة تھب على الغابات، مبعثرة القطعان الشبیھة 

 للحبوب.

 الخوف والغضب یقفزان لیقابالھا. النیران تطایر من ظالم إلى ظالم.

 لن ننھزم.

 لن ننكسر مثل الحبوب.

 

 شكراً ریفردانس. متحدث غیر معروف: 

 [ تصفیق ]

وشكًرا  اآلن، مرحًبا بكم في بقیة الیوم، ولدینا برنامج آخر یبدأ بعد فترة وجیزة جًدا. متحدث غیر معروف: 

 لكم جمیًعا على الحضور.
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 [نھایة النص المدون]


