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ا بكم في جلسة تحديث إستراتيجية الشرق األوسط. أنا باهر  باهر عصمت: ا، ومرحب  طاب صباحكم جميع 

كواحد من فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة  ICANNعصمت، أعمل لدى 

 في الشرق األوسط. 

ا في هذه الجلسة، كما أود اإلشارة إلى توفر خدمات الترجمة   أود الترحيب بكم جميع 

 ة اإلنجليزية والفرنسية والعربية لذلك يمكنكم استخدام أي منها حسب رغبتكم. الفورية باللغ

-يهدف هذا العرض التقديم إلى إعطاء تحديث سريع إلستراتيجية الشرق األوسط إلبراز 

بعض إنجازات اإلستراتيجية على مدار السنوات الثالث الماضية حتى  -على وجه الدقة

 اآلن. 

ن عامين أو ربما منذ ثالثة أعوام، عندما تم تكليف مجموعة بدأت المهمة منذ أكثر م 

في الشرق األوسط. وبالمناسبة،  ICANNالعمل بوضع اإلستراتيجية الخاصة بمؤسسة 

حينما شرعت المجموعة في العمل والنظر في المسائل ذات الصلة بالمنطقة، اكتشفت أن 

فا دقيقا لها. وتم تقديم اقتراح مصطلح الشرق األوسط الذي ُتعرف به المنطقة ال ُيعد وص

بتسميتها الشرق األوسط والدول المجاورة لإلشارة إلى وجود دول أخرى مثل أفغانستان 

وباكستان وإيران كجزء من منطقة الشرق األوسط أيضا  بقدر ما يتعلق عمل المشاركة 

 . ICANNفي 

لذا اجتمعت هذه المجموعة وعملت لمدة ستة أشهر على وضع إستراتيجية مدتها ثالث  

سنوات جنبا  إلى جنب مع خطة تنفيذ سنوية. ونحن اآلن في نهاية السنة الثالثة، ومن 

المتوقع االنتهاء من وضع اإلستراتيجية في شهر يونيو من هذا العام. لذا فنحن نقترب 

 ة. جدا  من انتهاء هذه المسير

ومناقشة سبل المضي قدما  معكم واحدة من األهداف الرئيسية لهذه الجلسة. فكما يعلم  

ثة يوجد ثال -نظرا  لمشاركة بعضكم فعليا  في هذا العمل ووضع اإلستراتيجية  -البعض 
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والمجتمع  ICANNأهداف إستراتيجية رئيسة تتعلق بتعزيز المشاركة المزدوجة بين 

ألسماء نطاقات قوية وتنافسية وتعزيز حوكمة اإلنترنت ألصحاب وبناء مجاالت استثمار 

المصلحة المتعددين في جميع أنحاء المنطقة. وكانت تلك األهداف هي األهداف 

 اإلستراتيجية الرئيسية. 

إلى جانب المجتمع  ICANNوحددت اإلستراتيجية أيضا  ثالث مجاالت رئيسة لمؤسسة  

داف. وكانت المجاالت اإلستراتيجية امتدادات للعمل على تحقيق وإنجاز هذه األه

DNSSEC  .واالستقرار؛ وصناعة أسماء النطاق؛ والنظام البيئي لحوكمة اإلنترنت 

لتحقيق األهداف ضمن  ICANNوتندرج المبادرات والمشاريع الرئيسية التي وضعتها  

مشاركات  ست خانات رئيسية. األولى هي النشاطات واألحداث اإلقليمية، والثانية هي

، والرابعة دراسة سوق نظام (L-rootأصحاب المصلحة، والثالثة حاالت شبكة الجذر )

، والخامسة مركز ريادة األعمال ألسماء النطاقات، والسادسة التوعية DNSاسم النطاق 

 اإلعالمية. وسأتناول بسرعة بعض األهداف الرئيسية في كل مجال من هذه المجاالت. 

فيما يتعلق بالنشاطات واألحداث اإلقليمية على مدار العامين الماضيين ومن خالل  

مساعدتكم ودعمكم، تمكنا من إطالق عدد من الفعاليات اإلقليمية. ولتعزيز ثقافة المشاركة 

. وتم عقد 2014في الشرق األوسط عام  DNSواإلشراك بشكل أكبر، عقدنا منتدى 

في دبي في اإلمارات، أما دورته الثانية فقد تم عقدها في  الدورة األولى من هذا المنتدى

 عّمان العام الماضي. 

ونحن في غاية السعادة والفخر لإلعالن عن عقد الدورة الثالثة لمنتدى الشرق األوسط  

في تونس في اليوم الرابع أو الخامس من شهر مايو من هذا العام باستضافة الوكالة 

، ونعرب عن خالص امتناننا Tunisia.و  tn.تسجيل نطاق التونسية لإلنترنت، وكذلك 

 الستضافة الوكالة لهذه الفعالية. 

ومن األسباب التي دفعتنا لطرح هذه وعقدنا أيضا  دورة وطنية لهذا المنتدى في تركيا.  

المبادرة في تركيا هي أن تركيا تتميز بكونها دولة كبيرة تضم الكثير من األحداث 

والنشاطات وتختلف متطلباتها قليال  عن متطلبات باقي دول المنطقة. كما أنها تمتلك أسواقا  



 AR  جلسة تحديث إستراتيجية الشرق األوسط وسبل المضي قدما   –مراكش 

 

 47من  3صفحة 

 

تلك تركيا اسم نطاق. وتم 400000( من تسجيل ccTLDكبيرة جدا . ويقترب نطاق )

المعتمدين باإلضافة إلى عدد كبير من الموزعين العاملين هناك.  ICANNمن مسجلي  8

ولذلك فقد عقدنا دورتين للمنتدى هناك حتى اآلن وقد ُعقدت األخيرة في مدينة إسطنبول 

 الشهر الماضي. 

ك اقمنا أيضا بتدشين مدرسة حوكمة اإلنترنت في الشرق األوسط، وقد أقمنا دورتين هن 

حتى اآلن، دورة في الكويت وأخرى في تونس. وبناء  على طلب مجتمع اإلنترنت في 

باكستان، فقد دعمنا تدشين مدرسة حوكمة اإلنترنت الباكستانية، تلك المبادرة التي ضمت 

العديد من أصحاب المصالح في باكستان بما في ذلك جمعية اإلنترنت في إسالم أباد 

 المصالح. والجامعات األخرى وأصحاب 

المختلفة بما في ذلك أمن  DNSلقد قمنا أيضا  بتشغيل عدد من ورش العمل في مجاالت  

DNS  ومشاكلDNS  التقنية، وأيضا فيما يتعلق بمشكالت تطبيق قانونDNS لذلك .

-[ في جميع أنحاء المنطقة. وعقدناcertsقمنا بالعمل مع عدد من سلطات التصديق ]

ورش عمل ليوم واحد أو يومين  -ICANNستقرار خاصتنا في بمساعدة فريق األمن واال

في العديد من الدول، وذلك أيضا بمساعدة المجتمع المحلي الذي تفضل باستضافة هذه 

 األحداث في لبنان ومصر وبلدان أخرى. 

في الوقت نفسه، تواجدنا في أحداث أخرى. وباإلضافة إلى األحداث التي تتبناها أو تنظمها  

ICANNننا أيضا نبقى هناك في األحداث اإلقليمية األخرى مثل مجموعة مشغلي ، فإ

[ هو الحدث المقام للشبكات التعليمية العربية. نظل EH] [EHشبكات الشرق األوسط و]

اإلقليمية ]غير  GSMAعلى اتصال بالشبكة العربية، كما أننا نحضر اجتماعات 

األوسط وشمال إفريقيا والعديد من مسموع[ ومبادرة حوكمة اإلنترنت في منطقة الشرق 

 االجتماعات األخرى. 

تصف الشريحة التالية في الواقع بعض األحداث التي قمنا بالمشاركة فيها لنعلمكم أننا  

ا  50في أكثر من  -على مدار العامين الماضيين-شاركنا  ICANNكموظفين في  حدث 

ا من األحداث التي نظمها القطاع الخاص أو الحكومات أو المجتمع  في المنطقة، بدء 

المدني أو األوساط األكاديمية أو المجتمعات التقنية إلى غير ذلك. ويعد ذلك واحدا  من 
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 ICANNالمشاركات المزدوجة، إضافة إلى حث األفراد على حضور االجتماعات فإن 

 حداث الوطنية واإلقليمية نصب أعينها. تضع المشاركة في األ

وأعمال  ICANNمشاركة أصحاب المصلحة: هذه هي مشاركة أصحاب المصلحة في  

 . ICANNسياسة 

ُتعد مبادرة فرقة العمل المعنية بأسماء النطاقات الدولية الخاصة بالنسحة العربية واحدة  

 ات إستراتيجية الشرق األوسط. من المبادرات األكثر نجاحا  في منطقتنا. فهي إحدى توصي

في هذه المنطقة  IDNلكن اسمحوا لي التأكيد على حقيقة أن العمل على أسماء نطاقات  

بدأ قبل وضع إستراتيجية الشرق األوسط. بل أزيدك أنه بدأ حقيقة قبل أن أنضم إلى 

ICANN مع زعماء من  2003أو  2002. ذلك المجهود الذي بدأ العودة في عام

ة في المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا ودول أخرى أخذت على عاتقها المنطق

 مسؤولية دفع أسماء النطاقات العربية نحو التنفيذ. 

كنت أتحدث إلى مجموعة العمل منذ أيام وذكرت أننا كنا هنا في مراكش منذ عشر  

ناقشات في مراكش وكانت إحدى الم 26أو  ICANN 25سنوات. أعتقد أنه كان اجتماع 

 . IDNالرئيسة في االجتماع عن أسماء نطاقات 

في المستوى األعلى. فقد كانت متوفرة فقط  IDNفي ذلك الوقت، لم نكن نمتلك نطاقات  

في المستوى الثاني. ولم يكن الحل مرضيا  لمجتمع اللغة العربية أو النص العربي، ولذلك 

األولى التي تكمل العمل على  فهو المجموعة IDNفإننا اليوم نفخر بعمل فريق عمل 

وضع قواعد إنشاء العالمات. والفريق على وشك اإلعالن عن هذا العمل فعليا  هذا 

األسبوع في مراكش، ولذلك فإنني أقدم التهاني لهذه المجموعة على عملها المتميز 

 وإنجازها الرائع. 

، بدأنا إقامة جلسات عبر ICANNوكجزء من مشاركة أصحاب المصلحة لدينا في  

الويب منتظمة حول مواضيع مختلفة. وشرعنا في ذلك العام الماضي وبسبب انتقال هيئة 

التي كانت الشغل الشاغل  ICANNومسؤولية  IANAاإلنترنت لألرقام المخصصة 

لعملنا في العامين الماضيين، فإن معظم الجلسات عبر الويب تم تخصيصها لهذا 
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متلك أيضا جلسات أخرى عبر الويب في أعمال المشاركة اإلقليمية الموضوع. لكننا ن

 األخرى، ونلتزم بالمضي قدما في هذه العملية. 

ناقشت مع فهد مؤخرا  ما إذا كنا نريد تطوير ذلك أم ال. فباإلضافة إلى وجود جلسات  

، فإننا ICANNعبر الويب تساعد على تقديم تحديثات عامة على ما يجرى في مؤسسة 

ستطعنا تخصيص بعض هذه الجلسات لتوجيه بعض الموضوعات الخاصة أو ربما ا

مخاطبة أو محاولة التأثير على مجتمعات معينة مثل احتمالية وجود جلسات عبر الويب 

وما  GACمع المجتمع المدني أو مع الحكومة أو أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية 

 إلى ذلك، وهذه مجرد فكرة. 

. ICANNأيضا المشاركة المجتمعية مع المراكز النائية الجتماعات مؤسسة وقد الحظنا  

وقد تم استضافة العديد من المراكز على مدار العامين الماضيين في عدد من البلدان في 

 جميع أنحاء المنطقة. 

أيضا، الحظنا زيادة في عضويات بعض  ICANNوكجزء من مشاركة المجتمع في  

واللجان االستشارية والدوائر االنتخابية. ومرة أخرى،  ICANNالمنظمات الداعمة لـ

تذهب إلى المجتمع ألنه، يا رفاق، عندما تأتوا  ICANNيعود الفضل في ذلك إليكم. إن 

وتباشروا العمل فيها فإنكم ستعودون إلى بالدكم وتنشروا األخبار وتبدأوا  ICANNإلى 

موضحين مدى أهمية المشاركة  ICANNالعمل مع مجتمعاتكم لرفع الوعي عن ما تقدمه 

زيادة ليس فقط في عدد األعضاء  -في العامين الماضيين -لمجتمعاتكم. بالتالي الحظنا

ولكن أيضا في مشاركة العديد   ICANNوالمشاركين في برنامج الجيل القادم الخاص بـ

ورابطة  NCSGمن الدوائر االنتخابية من مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية 

، والمزيد من NCUCودائرة المستخدمين غير التجاريين  ALAسؤولين القانونيين الم

 وغيرهم.  At-Largeاألعضاء المنضمين إلى 

وعدد األعضاء  ICANNتوضح الشريحة زيادة في عدد المشاركين في اجتماعات  

 -بكل تأكيد-القادمين من الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ويمكنك أن تالحظ هذه الزيادة

. وقد بلغ اجتماع لندن القمة ربما لعقده في 2014التي من المحتمل أن تبدأ في يونيو 

. لكننا شاهدنا أيضا  بعد ذلك حضورا  ملحوظا  في ICANNلندن وليس النتماءه إلى 
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ت كتلك االجتماعات التي ُعقدت في سنغافورة العام الماضي وفي دبلن أكتوبر االجتماعا

 الماضي. 

المنعقد  ICANN 51يزيد عدد العضويات قليال أيضا . رغم ضعف اإلقبال في اجتماع  

 بلوس أنجلوس وقد كان ذلك بسبب مشاكل التأشيرات. 

ق اإلستراتيجية الرئيسية الذي يعد واحدا  من المناط ICANNوفيما يخص أمن واستقرار  

التي تندرج تحت إستراتيجية الشرق األوسط، فإننا نعمل مع مزودي خدمات اإلنترنت 

. ويعتبر L-rootومشغلي الشبكات في المنطقة لتشجيعهم على استضافة ملف الجذر 

وفريقنا التقني السم النطاق  ICANNهو الخادم الجذري الذي تستخدمه  Lملف الجذر 

DNS  فيICANN  .صاحبة الفضل في نشر هذا الجذر في كل أنحاء العالم 

مثاال  جديدا  منتشرا  بدبي وإسالم أباد والهور وعّمان. وفي -في العامين الماضيين-شاهدنا 

األمس فقط كان يوجد مثاال  إضافيا  منتشرا  هنا في المغرب في مدينة الرباط وتونس 

 أيضا .  Lنترنت ملف الجذر أيضا . كما استضافت الوكالة التونسية لإل

 

 لدينا مثال في تونس أيضا .  سيدة غير معروفة:

  

إذن قد كان ذلك منذ عامين، أكان ذلك منذ عامين فعال؟ لم أقم باإلبالغ عن أحد ]في كل  باهر عصمت:

 مكان[. 

 

 . 2013رقم  سيدة غير معروفة:

 



 AR  جلسة تحديث إستراتيجية الشرق األوسط وسبل المضي قدما   –مراكش 

 

 47من  7صفحة 

 

ا للوكالة التونسية لإلنترنت، مرة أخرى. إذن فإن هذا الخطأ من جانبنا.  باهر عصمت:  شكر 

وفي الوقت الراهن، فيما يخص جهودنا الرامية إلى تعزيز المزيد من المشاركة مع أفراد  

المجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين، فإننا قد وقعنا اتفاقا  مع الجهاز القومي لتنظيم 

، DNSألسماء النطاقات ( إلنشاء مركز ريادة األعمال NTRAاالتصاالت في مصر )

وإنني بصدد الحديث عن هذا المركز بشيء من التفصيل. وباستثناء السرعة الكبيرة، فإن 

الهدف الرئيسي للمركز هو تطوير شبكة من الخبراء في مختلف جوانب اسم النطاق 

DNS  في جميع أنحاء المنطقة. ولذا لن تكون هذه الشبكة في مصر. بل في كل إفريقيا

ألوسط. إننا نعمل مع العديد من الشركاء في بناء القدرات وإعداد الجيل القادم والشرق ا

 في جميع أنحاء المنطقة.  DNSمن الخبراء في اسم النطاق 

لتطوير عمل  CRAقمنا أيضا  بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم االتصاالت القطرية  

ICANN ة المتعددين. خاصة تطوير مبادئ حوكمة اإلنترنت ألصحاب المصلح 

أيضا ، بغرض دعم  EURidقمنا بتوقيع اتفاقية مع السجل األوروبي لنطاقات األنترنت  

هو مجال المستوى  EURidعملنا في تطوير صناعة اسم النطاق في المنطقة. يعتبر 

كما أنه يعد واحدا  من شركاءنا في تطوير صناعة اسم النطاق -eu.-األعلى األوروبي

DNS  .حيث إنهم شاركوا في أكثر من ورشة عمل باالشتراك معنا ومع في المنطقة

الخاص  DNS، كما أنهم أجروا دراسة سوق السم النطاق DNSمركز اسم نطاق 

 بالشرق األوسط التي أكون بصدد الحديث عنها في بضع دقائق. 

مركز ريادة األعمال ألسماء النطاقات: بدأنا هذا المشروع في مارس على مدار العام  

وقد بدأ العمل  2014لماضي، وعلى الرغم من ذلك تم توقيع االتفاقية في يونيو عام ا

الفعلي في مارس من العام الماضي مع ورشة العمل األولى التي أُقيمت في القاهرة فيما 

، ومنذ ذلك الوقت قمنا بتنظيم أكثر DNSيخص الممارسات األفضل لتسجيل اسم النطاق 

دولة مختلفة. وقد كان جزءا من هذا  15فردا  من  150من  من تسع ورش. ودّربنا أكثر

وجزءا  آخر معنيا   DNSمعنيا  بالمشاكل التقنية السم النطاق  -على سبيل الذكر-التدريب

 بالمسائل القانونية. 



 AR  جلسة تحديث إستراتيجية الشرق األوسط وسبل المضي قدما   –مراكش 

 

 47من  8صفحة 

 

من وقت قريب للغاية كان لدينا ورشة عمل معنية بحل الخالف حول اسم النطاق وقد  

وإستراتيجيات التسويق، كما كان لدينا  DNSل اسم النطاق كان جزءا منها يتعلق بأعما

ورشة عمل متمركزة للغاية وكنا نطلق عليها ورشة نقاط القوة والضعف والفرص 

والمخاطر. تعتبر هذه الورشة هي الورشة المعنية بتحليل نقاط القوة والضعف والفرص 

ين والموزعين ، حيث يتم دعوة المسجلDNSوالمخاطر في سوق نظام اسم النطاق 

وأصحاب المصلحة ثم نقوم باالجتماع في غرفة لمدة يومين لعمل تحليل نقاط القوة 

والضعف والفرص والمخاطر وتقديم اقتراحات حول أماكن التحديات والفرص وما يجب 

 القيام به لتطوير وتنمية السوق المحلية. 

واإلمارات وعّمان، ونتطلع لقد قمنا بإقامة هذه الورشة في أربع بلدان وهي تونس وقطر  

 إلى عمل الكثير في األشهر القادمة. 

ُيعد تدريب المدربين واحدا  من المسارات الرئيسية في برنامج بناء القدرات الخاص  

بالمركز. لذا، وكما قلت، فإن الهدف من ذلك ليس فقط القيام بالتدريبات وهذا ما أردت 

وإنما الغرض من ذلك هو التأكيد على أننا نقوم ببناء القدرات المحلية ونطور توضيحه، 

 خبراتها ولذلك فإننا دائما ما نركز على فكرة تدريب المدربين. 

وحتى اآلن، يمكنني القول بأن لدينا قصة نجاح معلنة فيما يخص المسار التقني لهذا  

لماضي في دبي، ودّربنا أكثر من تسعة المشروع. لقد قمنا بجلسة تدريب المدربين العام ا

أو عشرة أفراد على ما أعتقد، فهذا تدريب خاص للغاية. لقد قمنا بتوجيه األفراد ذوي 

، ومن األخبار السارة التي نسوقها DNSالخبرة بالمشكالت التقنية لنظام اسم النطاق 

نطقة، من تونس إليكم بخصوص ذلك المسار أننا نعمل مع ثالثة أو أربعة مدربين من الم

 ومصر وباكستان وتركيا، فبعضهم قد شارك في التدريبات بالفعل التي نظمناها هذا العام. 

، شارك المدربون كمساعدين مدربين ولذلك فما خططنا لتنفيذه من اآلن 2015وفي عام 

تنظيمه هو أننا نقوم بإرسال مدرب رئيسي  ICANNفصاعدا في أي تدريب تقني تنوي 

من ناحية أخرى نطلب من أحد المدربين المجتمعيين خاصتنا المشاركة من طرفنا، و

باعتباره مساعد مدرب وبعد حضورهم لتدريب واحد أو اثنين أو ثالثة أو أربعة يصبحوا 

 خبراء بأنفسهم ويتمكنوا من حضور وإجراء التدريبات بذواتهم.
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ى مثل مسار السياسات يتمثل هدفنا بكل تأكيد في تكرار هذه القصة مع المسارات األخر 

أو مسار األعمال، ولكن بطبيعة الحال يظل المسار التقني أيسر قليال بسبب توفر الخبرة 

التقنية لدينا في المناطق الخاصة بنا، فهم يحتاجوا فقط إلى فرصة تمكنهم من المشاركة 

 كمدربين أو مساعدي مدربين والحصول على الثقة المطلوبة لهذه الوظيفة. 

: يوجد اقتراح آخر يحقق استراتيجية الشرق DNSسوق لنظام اسم النطاق دراسة  

 DNSإجراء دراسة سوق لنظام اسم النطاق  ICANNاألوسط. طلب المجتمع من 

لتحليل السوق للحصول على بعض المعلومات عن هذه الصناعة في المنطقة وتحسين 

يها تقدم العروض هذه الخبرة في موظف ICANNبعض التوصيات. وبسبب عدم امتالك 

 لالستعانة بالمستشارين والخبراء لتسليم هذه الدراسة، 

وقد بدأوا العودة للعمل في مايو  -حسب ما أقول-EURid .euواتجهت العروض إلى  

على ما أعتقد. وقاموا بإرسال مسودة تقرير عن الدراسة مباشرة قبل  2015)أيار( 

ويتم نشره للتعليقات العامة التي تمت مناقشتها في دبلن والتعليقات العامة اجتماع دبلن، 

 التي استمرت بعد اجتماع دبلن. أعتقد أنه تم نشر التقرير األخير األسبوع الماضي، 

واليوم نمتلك الدراسة المتوفرة والمزيد من المناقشات المفصلة عن هذه الدراسة غدا. من  

ه الدراسة غدا. لدينا تقريبا جلسة غدا، وهي خاصة بصناعة هذ EURidالمتوقع أن تقدم 

بالشرق األوسط. وأعتقد أن هذا هو العنوان. يمكنكم أن تجدوها  DNSنظام اسم النطاق 

في الجدول وسوف أقوم بتشجيعكم على المجئ والمشاركة في ذلك، حيث أنها تقام الساعة 

وقع أن تتحدث عن الدراسة وعن مساء  غدا  في نفس الغرفة. حسنا، فمن المت 04:30

 المبادرتين األخريتين التي يقوم أعضاء المجتمع بتزويدنا بأحدث المعلومات عنها. 

وأعتقد أن هذه هي المنطقة األخيرة التي أمدكم فيها بأحدث المعلومات. التوعية اإلعالمية:  

م المجتمع عد عندما بدأنا العمل على استراتيجية الشرق األوسط، فقد الحظ بعض أعضاء

في أي وسائل إعالم محلية أو إقليمية في كافة أنحاء الشرق األوسط.  ICANNظهور 

في كثير من األحيان، نشارك في األحداث ولكن ال تولي وسائل اإلعالم أي اهتمام لهذه 

 األحداث، لذلك بدأنا في توفير المزيد من الموارد في وسائل اإلعالم. 
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تعييننا، لونا مادي، كمديرة لإلعالم في أوروبا والشرق األوسط أعتقد أنه مر عامين على  

التي تباشرها من لندن حتى اآلن.  2014في عام  ICANNوإفريقيا، التي انضمت إلى 

وقد تنتقل لونا إلى اسطنبول مؤخرا لتباشر عملها من مركزنا هناك. وتأتي لونا من 

 ا . المنطقة وهي تتحدث بلغتها وبلغات أجنبية أخرى أيض

، ICANNوما قمنا به حتى اآلن، في األحداث اإلقليمية التي نظمت على غرار ما تنظمه  

أو المدارس الصيفية أو نشاطات التوعية الرئيسية  DNSمثل منتديات نظام اسم النطاق 

الجديدة وفي المواضيع األخرى، هو أن نؤكد  gTLDاألخرى التى قمنا بها في برنامج 

ائل اإلعالم، ونطلق عليهم وسائل إعالم المائدة المستديرة، ونقوم أننا قمنا بدعوة وس

بدعوة كبار رجال اإلعالم من الدولة أو المنطقة. ونقوم بتزويد اإلعالم بملخص ما قمنا 

وما يتحدث عنه االجتماع وما إلى ذلك، ثم نتابع معهم باستمرار  ICANNبه وما قامت به 

 عبر وسائلهم اإلعالمية.  المقاالت أو األخبار التي قد ُتنشر

ولقد أقمنا أيضا مقابالت متعددة ومختلفة على مدار العامين الماضيين. لقد أجريت بنفسي  

ست أو سبع مقابالت على األقل مع وسائل اإلعالم المختلفة. يمكنكم رؤية قائمة الدول 

على الرغم من صغر حجم الخط بشكل كبير وتضم القائمة مصر واألردن ولبنان 

 المغرب وتونس واإلمارات العربية المتحدة. و

تتعلق بأوروبا والشرق األوسط  ICANNوبالطبع، لدينا نشرة إخبارية أيضا تذيعها  

وإفريقيا، وتتوفر هذه النشرة بثالث لغات: هي الفرنسية واإلنجليزية والعربية. حيث إنها 

وها هي قد أصبحت اآلن نشرة شهرية بدأت كنشرة أخبار يتم إذاعتها كل ثالثة شهور. 

لتقدم للمجتمع آخر المستجدات والعناوين الرئيسية عن كل ما يجري في أوروبا والشرق 

 األوسط وإفريقيا. 

يوضح هذا الرسم البياني عدد المقابالت واألخبار التي تم نشرها في المنطقة. يمكنكم  

بعها اإلمارات ومن ورائها ثم تت -حسب ظني-مالحظة أن تركيا تمتلك نصيب األسد 

المحتوى على الرسم البياني ذاته، لم يكن  2016مصر. بالطبع فإن السبب هو أن عام 

 مساويا  للعامين السابقين ألننا ال نزال في بداية العام. 
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الخطوات التالية: اآلن، يتم طرح سؤال على حضراتكم عن الخطوات التالية. وكما قلت،  

نهاية انتداب الثالث سنوات الستراتيجية الشرق األوسط، وبنهاية  إننا نقترب للغاية من

شهر يونيو فإننا نكون على وشك إرسال تقريرنا النهائي الذي يخص استراتيجية الثالث 

 سنوات. 

ولكن من اآلن وصاعدا، فإننا نحتاج إلى نقيم هذه المناقشات معكم وقد بدأنا هذه المناقشات  

د عقدنا جلسة عبر الويب فإننا نوجه نفس األسئلة إلى الحاضرين بالفعل منذ إسبوعين، فعن

للجلسة وبعد ذلك نقوم بإرسال األسئلة أيضا إلى مختلف قوائم عناوين البريد اإللكتروني 

 اإلقليمية حول السؤال عن الخطوة التالية. 

ق عمل مع ذلك، أعني بالضبط، عندما بدأنا هذه المهمة قبل ثالث سنوات، كان لدينا فري 

حسنا، أنا لست متأكدا  من إمكانية رؤيتي لذلك. شكرا   -استراتيجية الشرق األوسط هذا 

 لك يا علي. 

حسنا، ربما تحتاج إلى القيام بشيء ما إلظهارها على  -لدينا فريق عمل االستراتيجية  

الشاشة. على أي حال، ليس لدي أي شرائح أخرى، إنها كانت الشريحة األخيرة على ما 

ظن. ولذلك فإننا لدينا مجموعة عمل استراتيجية الشرق األوسط التي تولت المسؤولية أ

الكاملة لهذا العمل، كما أنهم تابعوه أيضا حتى التنفيذ وقدموا باإلضافة إلى ذلك المشورة 

 والدور اإلشرافي حتى تنفيذ االستراتيجية على مدار العامين أو الثالثة الماضيين. 

يتم طرح سؤال اآلن وهو ماذا لو أردنا أن تستمر نفس المجموعة أو تغييرها بنوع آخر  

من الهياكل المؤسسة أو أن يكون لدينا مجموعة مفتوحة أو االحتفاظ بعضوية هذه 

المجموعة لألفراد القادمين من المنطقة أو فتحها للقادمين من الخارج. وهذه هي كل 

أسئلة أخرى بشأن طرق األعمال، ولكن يعتمد هذا على  األسئلة، وبطبيعة الحال، هناك

 النموذج الذي نتفق عليه، 

ولكن على أي حال، هذا هو السؤال الموجه لكم جميعا. وفي الواقع، فواحدة من أهدافي  

أو دعني أقول أن التوصيات التي أريد أن أخرج بها من هذه الجلسة هي أن أحصل على 

يخص مسألة ما هو القادم. ولكن بطبيعة الحال، نكون  مالحظاتكم ووجهات نظركم فيما
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على وشك فتح المجال لطرح األسئلة أو التعليقات بشأن المستجدات الحالية التي قمت 

 بتقديمها. 

ومع ذلك، أشكركم جزيل الشكر لالستماع، واآلن، المجال مفتوح لطرح األسئلة  

ة لترجمة الشفهية لمن أراد التحدث باللغوالتعليقات. وعلى سبيل التذكرة، فإننا لدينا خدمة 

ا.   المناسبة له، كما أن السماعات متوفرة لمن يحتاج إليها. شكر 

 

 أنا أدييل من باكستان، وأنا عضو في برنامج الجيل القادم،  أدييل أكبلوغان:

واحد ]قطاع[ من باكستان، فإنني أود  DNSوبخصوص ما ذكرت بأن هناك اسم نطاق  

، ولذلك ICANNأن أعرف اسمه. إنك قد ذكرت إن ذلك الشخص ]غير مسموع[ من 

بمعنى أوضح أيكون هناك أي  ICANNأيكون هناك أي معايير أهلية أو قيود من جانب 

 قيود مالية؟ أو يجب أن يكون هناك هذا العدد من األشخاص 

 أو أي قيود من هذا القبيل؟ أو الطالب أومشغلي الشبكات 

 

ا، لك أدييل، شكرا  لكم جميعا لالنضمام لهذه الجلسة. أنا فهد بطاينة من  فهد بطاينة:  ICANNشكر 

 وأنا أعمل مع باهر في تغطية المنطقة أيضا . 

 ردا  على السؤال، اسم الشخص هو نافييد بن رايس وهو من ماجو. إنني متأكد أنك تعرفه.  

عندما أطلقنا مبادرة تدريب المدربين هذه بشكل كامل، بدأنا بالتواصل فعليا في الواقع،  

مع الفنيين الذين نعرف كفاءاتهم وقدراتهم بالفعل والذين يملكون القدرة على تقديم مثل 

هذا النوع من البرامج التدريبية. بالطبع، إنني أعتقد أن أحد متطلبات هو أنه يجب أن 

 في عملك يومك بعد يوم.  DNSوأمن  DNSتكون ذو عالقة بعمليات 

ولذلك فإننا تواصلنا مع فردين لنعلم فعليا مدى االستفادة من التدريبات السابقة هذه أو  

، ثم DNSSECو DNSالعمل بشكل كبير أو على نطاق واسع فيما يخص عمليات 
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الذين يقومون فعليا بتقييم الطلبات المقدمة  NSRCو ICANNأننا لدينا زمالء من داخل 

إلينا. وفي النهاية، اخترنا تسعة مدربين محتملين من مختلف البلدان في المنطقة على أمل 

 أن يكونوا مدربي المستقبل في بالدهم أو في المنطقة الفرعية. 

لتدريب ج اوكما ذكر باهر فإننا نعمل في باكستان مع نافييد فيما يخص الحصول على برام 

هذه فعليا في المستقبل القريب، وال نزال في المراحل األولى إذا جاز قول ذلك، وبطبيعة 

الحال، حالما يكون لدينا المزيد من المعلومات، فإننا حتما نزود المجتمع في باكستان على 

 ما نطالعه مع نافييد ومع أي مدربين محتملين آخرين. 

األخيرة أسئلة حول ميعاد إقامة دورة تدريب المدربين وفي الواقع، تلقينا في اآلونة  

المقبلة. وبصراحة تامة، فإننا نحتاج حقيقة إلى تدريب مجموعة حالية من المدربين قبل 

إنه وقت تدريب مجموعة جديدة من المدربين، وبالنسبة لنا فإننا لدينا -نعم-أن نقرر ذلك

مدرب ومن ثم  100ى الحصول على بالفعل برنامج تدريب المدربين، ولكن لم نهدف إل

ال نحصل على أي استفادة من أي فرد. إننا نرغب في تدريب هؤالء األشخاص حتى 

يحصلوا على الخبرة التي نحتاجها وبعد ذلك يمكننا أن نمضي قدما وندرب عدد أكبر من 

 األشخاص. 

 

 شكرا  لكم باهر على هذا العرض. سأتحدث عن تجربة لك.  سيدة غير معروفة:

 

 أيمكنك رجاء  تقديم نفسك ]غير مسموع[ للمشاركين؟  باهر عصمت:

 

نعم. أنا ]غير مسموع[ من تونس، وسوف أتحدث عن خبرتنا معكم وعن االستراتيجية  سيدة غير معروفة:

أيضا، إنها كانت تجربة رائعة للغاية. أعتقد أننا عملنا كل شئ معكم ويأتي األن دورنا 

الورشة األخيرة التي قد جرى إقامتها من طرفكم. لقد قمنا بتنفيذ  لنقدم لكم مالحظاتنا بعد

 توصياتكم ولكننا نحتاج إلى وقت لتقديم النتائج. 
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ما أود أن أقوله أن استراتيجية الشرق األوسط لم تكن فقط مشاركة المجموعة التي ال  

إنها أيضا مشاركة من البلدان وأننا نكون على أهبة االستعداد للعمل في تزال تعمل اآلن، 

 هذا البرنامج معكم. 

ما أود أن أقوله أيضا هو أننا نريد أن نستمر في هذه التجربة ]غير مسموع[ حتى تقديم  

الدول نتائج ملموسة لكم، وليست تلك هي القضية اآلن، لذلك ننود أن نستمر معكم في 

ا لكم. هذه التجربة  . شكر 

 

 طاب مساؤكم. أنا أسامة تميمي من فلسطين، ولدي تعليق على برنامج الزمالة.  أسامة تميمي:

والحظت أن المشاركين العرب  55و 52و 51إنني شاركت في ثالث برامج وهي  

محدودين فعال في هذه البرامج، لذلك فإنني توقعت أنه سيكون هناك زيادة في عدد 

يتعلق األمر بالمشاركين العرب في برنامج الزمالة، وأعتقد أننا بحاجة المشاركين عندما 

ا جزيال  لكم.   إلى إتاحة الفرصة لهؤالء األشخاص القادمين من الجوار. شكر 

 

على سؤالك أسامة. لدينا خمس مناطق جغرافية في هذا الوطن  ICANNنشكرك في  فهد بطاينة:

مقعدا  كحد أقصى لهذه المناطق فيما  50لدينا العربي وقد قّسمناهم إلى ثمان مناطق، و

يتعلق ببرنامج الزمالة. وبالتالي يكون لدينا ست مقاعد لكل منطقة، لذلك من المحتمل أن 

تحصل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على ست مقاعد، ولكن عندما تطالع 

. وقد شارك فردا   12إلى  11الشريحة التي تحدث عنها باهر فإنك ستالحظ وجود من 

 مما يعد سابقة في عملنا.  ICANNهؤالء األفراد في اجتماعات 

فيما -وتأتي هنا مالحظة أخرى، فعلى الرغم من أنه لدينا ثمان مناطق جغرافية مختلفة 

فإننا وجدنا العديد من الطلبات المقدمة من مراكزنا في العالم.  -يخص برنامج الزمالة

بات جاءت من العالم العربي، ولذلك فإذا تحدثنا عن من الطل %25حتى في دبلن، فإن 



 AR  جلسة تحديث إستراتيجية الشرق األوسط وسبل المضي قدما   –مراكش 

 

 47من  15صفحة 

 

من طلباتنا قادمة من الوطن العربي فإن ذلك ُيعد  %13إلى  %12نسبة تتراوح من 

 مرضيا. 

ليس كل الطلبات في نفس المستوى، وبالتالي فإننا نشعر أنه يوجد طفرة حقيقية جيدة حتى  

 من هذا الجزء من العالم.  ICANNاآلن في اجتماعات 

 

وأعمل في القسم  ATIاسمي ]غير مسموع[. أنا من تونس. أمثل وكالة اإلنترنت التونسية  شخص غير محدد:

 التقني. وأود التحدث بالعربية لضم زمالءنا لشرح بعض النقاط. 

مع باهر لتقديم  54رقم  ICANNأود أن أقول أوال أنه قد تم إنطالق الفكرة في اجتماع  

لتوجيهه إلى جمهور الناطقين بالعربية،  ICANNاالنضمام العربي في اجتماعات 

 وأطلب من باهر أن يشرح لنا الخطوات التي نتناول بها ذلك. 

 

ا. تلك الفكرة التي تم تقديمها من ]غير مسموع[ في دبلن وما تم تقديمه لفهد: إننا  باهر عصمت: شكر 

ونقوم باستقدام المجتمعات العربية  ICANNجلسة على أجندة  نخصص بعض الوقت أو

معا. بالطبع، البد من التخطيط لتلك الفكرة في وقت سابق وتحديد ما هي بنود هذا 

 االجتماع التي سيتم مناقشتها؟

حقيقة، كان ذلك متوفرا  في التخطيط إلى مراكش كما أنه كان مدرجا  في الجدول. ولكن  

جلسة تقريبا  400حيث إننا لدينا ما يزيد عن  -لسات هنا في مراكش بسبب كثرة عدد الج

فإنه تم تخصيص ميعاد للجلسة يوم السبت بداية  -فقط في هذا األسبوع في مراكش

 األسبوع. وقد كنا قلقين أنا وفهد حيال ذلك، 

فكما تعرفون أنه من المتوقع أن يصل معظم المشاركين في ميعاد متأخر عن يوم السبت،  

لذلك كنا قلقين حيال ذلك خاصة أنها تعد نقطة االنطالق بالنسبة لنا حيث أننا لن نشهد 

اجتماعا  ناجحا  بسبب غياب العديد من المشاركين. ولذلك استعرضت مع فهد ذلك وقررنا 
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تأجيل ذلك الحدث واألحداث المقبلة كي نستمع إلى آراءكم حول كيفية صياغة هذا 

 ا صياغات مختلفة لذلك النوع من االجتماعات. االجتماع بسبب أننا لدين

تظل الفكرة حتى اآلن فكرة رائعة. إننا ال نزال نتعامل معها بشكٍل جيٍد وعلى استعداد  

ا لكم.   لتنفيذها. شكر 

 

ا جزيال  لكم. هذا محمد شابير من باكستان. أن ازميل  محمد شابير: شكرا جزيال جديد.  ICANNشكر 

على هذا العرض المسهب جدا  وتوضيح األحداث في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 إفريقيا. 

تخص حديثك عن تدريب  -إلى هذا الحد-لدي نقطتان أود التحدث عنهم. النقطة األولى 

المدربين، فواحدة من الخبرات التي اكتسبتها بعد حضور ذلك هي إشارتك إلى المدرسة 

 . لقد كانت خبرة مميزة بحق. pkSIGحوكمة اإلنترنت الباكستانية ل

بعد ذلك، كان لدينا ورشة عمل حول إمكانية وصول الشبكة في باكستان في ديسمبر  

)كانون االول( مع مؤسسة جمعية اإلنترنت. وأثناء ذلك التدريب، عاينت بالفعل حوالي 

اقع ال يمكن الوصول موقع إنترنت باكستاني، ومن المحزن أن أجد أن معظم المو 100

تتعامل مع األجزاء التقنية، ولكن يبقى هناك الفنيين  ICANNإليها. وأنا على دراية بأن 

 المتوليين إقامة المواقع وكتابة لغاتها وأكوادها. 

أيكون لديكم أي مبادرات أو خطط لجعل ذلك المحتوى يمكن الوصول إليه أو عند تدريبكم  

مكنكم إخبارهم به، نعم، أتكونوا في حاجة إلى إقامة مواقع للمدربين هل تملكوا أي شئ ي

يمكن الوصول إليها لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد ذوي اللغات المختلفة؟ نعم أعرف 

 أنه يوجد مواقع مبدوءة بلغات مختلفة. 

وفيما يتعلق بذلك يكون اقتراحي أنه إذا كنت على وشك الشروع في برامج جديدة مثل  

الشرق أوسطية لحوكمة اإلنترنت أو أي مدارس أخرى عن حوكمة اإلنترنت،  المدرسة
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فإنه قد يكون هناك بعض الجلسات حول إمكانية وصول الشبكة والحاجة إليها، فيعد ذلك 

ا لكم.  -حقيقة-العمل  ناجحا  إذا جعلت موقعك اإللكتروني يسهل الوصول إليه. شكر 

 

ا ل فهد بطاينة: ا لك شابير وشكر   كم على االنضمام لنا. شكر 

لديها والية محدودة حقا. وقد تم تفويضنا  ICANN، فإن ICANNفيما يتعلق بمؤسسة  

لألسماء واألرقام ومعامالت البوتوكول. من ناحية أخرى، لم يتم إدراجنا في الرسائل 

 اإللكترونية غير المرغوب فيها وال في المحتوى أو حتى فيما يتعلق بإمكانية الوصول. 

 -ICANNفيما يخص المواقع اإللكترونية المتعددة التي تشغلها -على الرغم من ذلك 

، GNSOأو  At-Largeالرئيسي أو حتي موقع  ICANNسواء كان ذلك في موقع 

حيث إن زمالئي يقومون بأخذ المشكالت المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الحساب. 

. فإذا ICANNإمكانية الوصول في وللحقيقة، فإنه يوجد بالفعل مجموعة عمل معنية ب

كنت غير متواصل مع زميلتي فإنني أكون في غاية السعادة إذا تواصلت معها فعليا كما 

أنها ستكون سعيدة باإلنضمام معها في مجموعة العمل ويمكنك بالفعل أن تكون جزءا  من 

 ذلك. أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك. 

 

ا لك باهر. ش حمزة بن محرز: ا لك فهد. لدي سؤال بسيط هل يمكنني طرحه. شكر   كر 

ما هي التحديات التي واجهتوها أثناء وضع استراتيجية الشرق األوسط في منطقة الشرق  

لديها أعمال سياسة أصحاب المصلحة المتعددين وإطار  ICANNاألوسط، خصوصا أن 

يا مال إفريقسياستهم؟ ولكن أصحاب المصلحة الرئيسيين في منطقة الشرق األوسط وش

يختارون القدرة وصنع قرار السياسات، لذا يوجد العديد من المشاكل والثغرات. فما هي 

هذه التحديات وكيف يمكن أن تتعلموا من هذه التحديات في وضع إستراتيجية أفضل في 

 المستقبل؟ 
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ا لك حمزة على هذا السؤال.  باهر عصمت: ا. شكر   -كما هو الحال في أي تجربة أو عملية-حقيقةشكر 

والمشاركة اإلقليمية في منطقة الشرق  ICANNالبد أن يكون هناك تحديات، وفي حالة 

ولكن هناك المزيد من التحديات  ICANNاألوسط، فإن التحديات ال تتعلق فقط بمؤسسة 

طقة ومثل هذه األوسع، وخاصة التحديات السياسية. وإننا على دراية بالوضع في المن

 االضطرابات السياسية والوضع في المنطقة ال تؤثر في عمل المشاركة أيضا . 

أضرُب لك مثاال ، هناك أربع دول على األقل في المنطقة لم أستطع أنا أو فهد الذهاب  

 إليها بعد اآلن، على األقل في الفترة المقبلة. أصبحت المشاركة مع مجتمعاتهم أكثر تحديا . 

أو بمسائل حوكمة  ICANNبغض النظر عن ذلك، عندما يتعلق األمر بمؤسسة ولكن  

-اإلنترنت، تصبح الموارد واحدة من التحديات. فكثير من أصحاب المصلحة خاصتنا

مجموعات. حيث أنهم يستخدمون -سواء كانوا قطاعا  خاصا  أو حكوميا  أو غير حكومي

وفي هذه -أتحدث عن الموارد البشريةموارد محدودة للغاية. وفي أكثر األحيان فإنني 

 أتحدث عن القدرات البشرية.  -الحالة

لم يكن من السهل الحصول على مؤسسة إلرسال اكثر من شخص واحد ربما لحضور  

، ICANNأو حتى تخصيص أكثر من موظف للعمل الخاص بـ ICANNاجتماعات 

 ارد هي التحدي الرئيسي. فضال عن منتديات حوكمة اإلنترنت والقضايا وغيرها. لذا فالمو

 نعم، تفضل؟  

 

ا لك باهر. اسمي بيران جيلين. وأرغب فقط في اإلجابة على بعض األسئلة التي  بيران جيلن: شكر 

 أثارها شابير فيما يخص إمكانية الوصول. 

ونحن  ALACوعضو سابق في اللجنة االستشارية العامة  At-Largeأنا عضو في  

نبذل قصارى جهدنا فيما يخص إمكانية الوصول. فلدينا مجموعة عمل بالفعل معنية 

بإمكانية الوصول. وهناك أيضا مجموعة عمل مشتركة معنية بإمكانية الوصول والتي 
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في روزيري، لذلك سأكون سعيدا  إلعطائه معلومات  10:45تجتمع يوم االربعاء الساعة 

ا. عن ذلك، وبعد ذلك يمكننا مت  ابعة هذا الحوار. شكر 

 

ا جزيال  لكم. ردا  على سؤالك فقط حول ما إذا كنت ستستمر أم ال، فإنني أعتقد أنك  شخص غير محدد: شكر 

وفهد قمتما بعمل رائع. لقد عملتم في كل المنطقة وشرعتم في الكثير من المشروعات 

 على حد قولكم لذلك أعتقد أنكم من الواجب أن تستمروا في ذلك. 

ثانيا، ردا  على سؤال شابير، في الواقع تقع هذه المسؤولية على عاتق كل فرد معني  

، لذلك تم ICANNبإدارة موقع إنترنت حيث يكون هو المتحكم فيه وليس على عاتق 

أخذ وجهة نظرك بعين االعتبار، حيث يتم إبالغها إلى صناعة مزود خدمة اإلنترنت 

ISP ا. كونه ممثل منظمة قطاع االتصا  الت في باكستان. شكر 

 

ا لك باهر. اسمي ]غير مسموع[. أنا من مصر. أردت فقط متابعة التعليق المقدم في  شخص غير محدد: شكر 

وقت سابق من قبل زميل من تونس وكذلك رد بيهار عليه بشأن الجدول األسبوعي 

 . ICANNلمؤسسة 

هذا غير معقول، فهناك العديد من عندما تنظر إلى الجدول الزمني تجده جاهزا  هناك.  

الجلسات مقامة في نفس الوقت ومن المستحيل حضور أي اجتماع ترغب فيه، لقد كان 

 باهر محقا عندما قال إن من التحديات إقامة جلسات خاصة وهذا ما أقوله عل األقل. 

 DNSنطاق ولكن أود حقيقة أن أعلق تعليقا  واحدا  بشأن جلسة الغد المعنية بدراسة اسم ال 

. إنني أعتقد إنه كان قرارا  مؤسفا  للغاية أن تقام هذه الجلسة MEACالخاصة بمنطقة 

، حيث تجتمع جميع المجموعات ICANNغدا. فيوم الثالثاء هو يوم انعقاد اجتماعات 

معا وتناقش مشاكلها الداخلية. ومن الضروري أن تجتمع هذه المجموعات مع بعضها 

 بعضا. 
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لكن  -ربما ليس من مجتمع البروتوكوالت أو األرقام-لديكم مجموعة كبيرة بالتالي سيكون 

بقدر األرقام التي نهتم بها والمشتركين والمسجلين والسجالت التي ستكون في اجتماعات 

مغلقة مع مجموعاتهم في نفس الوقت، كما أن لديك مجموعة كبيرة من المجتمع غير 

 للغاية.  القادر على المشاركة في الجلسة الهامة

أود أن أطلب منكم بكل احترام عدم جدولة هذه الجلسات في أيام انعقاد االجتماعات في  

ا.   المستقبل. شكر 

 

شكرا ]غير مسموع[، مالحظة جيدة. لدينا ]غير مسموع[ ثم هذا الرجل الفاضل ورد آخر  باهر عصمت:

 هنا ثم حنان. ]غير مسموع[ 

 

ا. إنه سؤال ق شخص غير معروف: وسبل المضي قدما. هل لديكم أي توقع فيما  2016صير جدا، يونيو شكر 

 يخص خطوط الحدث الرئيسية للمستقبل أو أي شئ من هذا القبيل؟ 

 

نعم لدينا بعض الخطوط الرئيسية. إننا سنستمر في بعض المبادرات التي بدأناها بالفعل  باهر عصمت:

ونحن في طريقنا للبناء على ما تم إنجازه حتى واألحداث اإلقليمية،  DNSمثل مركز 

 اآلن لزيادة هذه األحداث. 

اآلن، أود أن أقول، إن األفكار التي ال تزال سابقة ألوانها بخصوص تعزيز مشاركتنا مع  

المتوفر  ICANNالمجتمعات، هي التي تقدم المزيد من المحتوي ذي الصلة بمؤسسة 

ميع المواد المتوفرة بست لغات إضافة إلى اللغة ج ICANNباللغات المحلية. حيث تقدم 

البرتغالية، لذا قد تجعل المحتوى متوفرا  في اللغات غير الرسمية في األمم المتحدة مثل 

األوردو على سبيل المثال ولذلك فإننا نتحدث مع بعض أصدقائنا في باكستان بهذه اللغة. 

عض األفكار األخرى التي لم تكتمل بعد. لذلك يوجد استمرار فيما بدأناه بالفعل كما يوجد ب
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وُيعد ذلك أيضا  جزءا  من التدريب وسنعمل سويا  من اآلن حتى نهاية هذا الجزء من 

 اإلستراتيجية تقريبا . 

أردت فقط أن ألفت انتباهكم  -وألن ]غير مسموع[ فقط ذكرني-أثناء تناولي للميكروفون 

ة أيضا بوجودنا هنا في مراكش هذا إلى شيئين بخصوص مبادرتي المشروع ذات الصل

 األسبوع. 

-ويتمثل الشئ األول في أنه يوجد مبادرة لمنتدي حوكمة اإلنترنت في الشرق األوسط 

وصديقنا من تونس يضطلع بدور قيادي في هذا المجهود. يوجد اجتماع  -و]غير مسموع[

حوكمة صباحا  بخصوص منتدي  10:30مجدول هذا األسبوع يوم الثالثاء الساعة 

 اإلنترنت في الشرق األوسط. هذا هو الشئ األول. 

هو  -شئ ما أود فقط تسليط الضوء عليه-أما اإلعالن اآلخر الذي أود لفت انتباهكم إليه 

أن مركز ريادة األعمال ألسماء النطاقات لديه مقصورة هنا في منطقة العرض في 

صر حاضرة هنا معنا. بالتالي االجتماع، وها هي مديرة المركز، هادية المنياوي، من م

 إنها هنا للعمل معكم والتعرف عليكم. 

 ومع ذلك سوف أعود مرة أخرى إلى الغرفة. تفضل.  

 

أيمكنك رجاء  المشاركة إذا كان لديكم أي نموذج تعاون هذا ]غير مسموع[ من باكستان.  شخص غير معروف:

للمبادرات اإلقليمية مثل كيفية عملنا في الوقت الحالي مع مدرسة آسيا والمحيط الهادي 

 . ICANNعن حوكمة اإلنترنت؟ إنها في مرحلة التطوير وأننا نتطلع إلى 

 

ا لك ]غير مسموع[.  فهد بطاينة: نود دائما أن نعمل مع شركاء  -في مشاركتنا اإلقليمية-في الواقعشكر 

جمعية اإلنترنت خاصتنا، سواء كان ذلك في جمعية اإلنترنت أو حتى سجالت اإلنترنت 

أو مركز معلومات  RIPE NCCاإلقليمية وسواء كان ذلك في مركز تنسيق الشبكات 

يا والمحيط الهادئ أو مركز معلومات شبكات آس AFRINICالشبكة اإلفريقية 
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APNIC على سبيل المثال، فيما يخص المدرسة المعنية بحوكمة اإلنترنت، فإنها ،

 ، وال يمكننا القيام بهذا وحدنا. APNICو ISOCو ICANNتتضمن 

أن تفهم المجتمعات -وفي نفس الوقت -لدينا ISOCنود دائما أن نتعاون مع شركاء  

 ولى أمرها. المحلية مثل هذه المبادرات ومن ثم تت

اآلن، قد ذكرت مدرسة آسيا والمحيط الهادي المعنية بحوكمة اإلنترنت، فزمالئنا في  

مركز في سنغافورة يشاركون عن كثب في هذه المبادرة، وإنني متأكد أن لديهم خططا  

لهذا الحدث. كما أنني متأكد أنهم سيحققون ذلك معكم ومع زمالئكم الذين يعملون على 

 غير مسموع[. ] APCمبادرة 

 

أتساءل فقط ألن هناك ثالث دول تعتبر جزءا  من منطقة آسيا والمحيط الهادي وهم:  شخص غير محدد:

 باكستان وأفغانستان وإيران. 

 

أجل. حسنا، فلدي المؤسسات المختلفة تقسيمات متنوعة عندما يتعلق األمر بالمناطق،  فهد بطاينة:

دولة عربية باإلضافة إلى تركيا  22تتكون مناطقنا من  -ICANNفي -وبالنسبة لنا

وإيران وأفغانستان وباكستان. وجدير بالذكر أننا عندما نقوم بعملنا في شمال إفريقيا، فإننا 

 نعمل حقيقة بشكل وثيق مع زمالئنا في فريق إفريقيا. 

 

شوشة. فعلى مستوى اسمحوا لي أن أضيف أن دائما ما تكون هناك مناطق جغرافية م باهر عصمت:

ICANN  يوجد خمس مناطق فقط وأنت على صواب في ذلك. تندرج باكستان

وأفغانستان وإيران تحت منطقة المحيط الهادي األسيوي، لذلك إذا رغبتم في المشاركة 

فإنكم ستكونون جزءا  من منطقة المحيط الهادي األسيوي. حيث ال تندرج  At-Largeفي 

 . At-Largeمنطقة الشرق األوسط في 
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لدينا عدد من  -الذي يعتبر شغلها الشاغل ICANNمع ذلك، فيما يتعلق بعمل مشاركة  

المناطق الفرعية حسب الرغبة، لذلك تعتبر منطقة الشرق األوسط واحدة من هذه المناطق 

ودول أخرى مثل باكستان  22حسب قول فهد الدول العربية الـ -بما في ذلك-الفرعية

 . وإيران وأفغانستان

 

ا.  شخص غير محدد:  شكر 

 

ا. من فضلك قدم نفسك.  باهر عصمت:  شكر 

 

 ICANNأنا ]غير مسموع[ من األردن. وأنا من الجيل القادم. وأود أن أعرف استراتيجية  شخص غير معروف:

وهذا مثال واقعي عن استمرارنا للمضي قدما. لقد كنت هنا وأعرف أنكم كنتم حاضرين. 

 ICANNمع زمالئنا وقد تم تقديمنا إلى اآلخرين كي نتعرف عليهم ثم أُقيمت اجتماعات 

وتالقينا وجها لوجه. وقد بدت بعض الوجوه مألوفة لنا وقد تالقيناهم وناقشنا هذه 

 المشكالت واحدة تلو األخرى. 

 ICANNلتعزيز سبل التواصل مع : هي واحدة من االستراتيجيات ICANNإستراتيجية  

وعند التصريح بذلك فإن ذلك ال يعني أننا نضطر فقط بشكل أساسي للتعامل مع مبادرات 

أصحاب المصلحة أو السياسات. ال، أنتم مفيدون جدا بالنسبة لنا كونكم مندوبين محليين 

صحاب ومتحدثين ومناقشين مع زمالئك واألفراد الذين لديهم بصفة أساسية مبادرات أ

 ، كيف يمكننا مساعدتكم في ذلك؟ ICANNالمصلحة ومجتمعكم المحلي ونحن كمجتمع 

لدينا هنا ما هو عظيم حقا بشأن ذلك، فواحدة من األشياء الجيدة التي يمكنكم عملها هي  

التطلع إلى المحاولة إلى إقامة المحاضرات لزمالئكم. وهل تقدموا للحصول على الزمالة. 

 لخيارات التي يمكن االختيار من بينها. هناك العديد من ا
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سيكون حقا مفيدا، فإن كالكما باهر وفهد قدمتم بإيجاز تأثير عملكم في مصر وتونس  حنان:

في منطقة  DNSالمزيد من العمل لتعزيز صناعة  ICANNلذلك تتفهم الناس لماذا تبذل 

هنا وربما يقدمون  الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وأعتقد أن ممثلي المراكز موجودون

 لنا ملخصا  عن التأثيرات حتى اآلن. 

في الشرق األوسط. أتفهم أنه سينتهي ذلك  ICANNوهناك سؤال آخر عن استراتيجية  

وإنني غير متأكدة إذا كان لديكم خطط لتمديد اإلستراتيجية لتشمل عدد  2016في يونيو 

 أما ما زلتم تفكرون في هذا األمر؟ محدد من السنوات. هل اتخذتم قرارا  حيال ذلك؟ 

أما الشئ الثالث فيكون عن وظائف مجموعة العمل أعتقد أن باهر طرح سؤاال  فيما يخص  

ما إذا كان مفيدا  بالنسبة لكم أن تحتفظوا بمجموعة العمل أو المجموعة االستشارية التي 

ية؟ ا هي الخطط المستقبللديكم لالستراتيجية أو أن تستغنوا عنها. لذا هل قررتم بالفعل م

 يفضل لو تمكنم من إعالمنا. 

 

شكرا  لكي حنان. سوف أتناول سؤالك الثالث عن االستراتيجية وخطة المضي قدما. يمكن  باهر عصمت:

 لهادية ربما أو ]غير مسموع[ التحدث في ذلك قليال فيما يخص وضع مصر وتونس. 

س لدينا خطة كاملة حتى اآلن، وبالتالي أنه لي -أوال-واإلجابة المختصرة على سؤالك هي 

هناك عمل قائم بالفعل وسنستمر فيه.  -مثل ما قلت-نتناقش اليوم في ذلك، لكن بالطبع

فنحن ملتزمون باالستمرار في هذا العمل، فإذا أُعتبر ذلك جزءا  من خطة التنفيذ السنوية 

راتيجية ثالث سنوات المعتمدة على اإلستراتيجية نفسها أو أنها ستعتبر مراجعة إلست

 القائمة على ما تم إنجازه، فإن ذلك النوع من الخطط أو القرارات لم يتم تناوله بعد. 

أتصور أننا سنستمر في ذلك ربما مع إستراتيجية ثالث سنوات أخرى. هذا تصوري  

الشخصي ولكن يظل السؤال قائما حول طرق العمل وكيفية ضمان عمل المجتمع وإدراجه 

 ذا العمل. هادية؟كجزء من ه
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فيما يتعلق بتأثير عمل المركز حتى اآلن، فإن المركز قد أقام تسع ورش حتى اآلن. فإذا  هادية المنياوي:

نظرنا إلى الورش فعلى سبيل المثال ورشة تدريب المدربين، فإن لدينا تسعة مدربين. 

 DNSاثنان منهم يعملون بالفعل كمساعدي مدربين في الورش المقبلة، مثل عملية 

 . DNSSECوامتدادات 

أما إذا نظرنا إلى الورشة المعنية بتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر  

في الدول األربعة، فإنني أعرف بل متأكد أن ]غير مسموع[  DNS لألسواق المحلية لـ

سوف يتحدث عن ذلك، وإنهم سوف يتحدثون عن التوصيات الصادرة عن التحليل والعمل 

 عليها لتنفيذها ورؤية مدى إمكانية عمل ذلك. ولكن نتيجة هذا التنفيذ لم تظهر حتى اآلن. 

رص والمخاطر التي وجدت أيضا  في وإذا تحدثنا عن تحليل نقاط القوة والضعف والف 

عّمان واإلمارات وقطر، فإنه يكون نفس التحليل. ولم تظهر النتائج حتى اآلن، ولكنهم 

حتما يعملون على هذه التوصيات. نحتاج إلى ما يقرب من ستة أشهر أو أكثر لنرى مدى 

 ي على السوق. حقيقااللتزام بالتوصيات بعد التنفيذ حيث إننا بدأنا بالفعل معرفة التأثير ال

وأواصل القول أيضا أن هناك تأثيرا  آخر ربما لم نستطع رؤيته على الفور. ولكن نتج  

عن ذلك ورش بناء القدرة والخبرة وكذلك ورش معنية بالحديث عن السياسات، وُنعد 

من  ICANNأيضا  أفراد للبدء في بناء الخبرات لألشخاص الذين يمكنهم العمل مع 

ن، ال يمكنني إخباركم حقا أننا لدينا حتى اآلن أربعة أو خمسة يمكنهم عمل المجتمع. اآل

ذلك، ولكن ربما يكون لدينا المئات أو أكثر. ورغم ما نتج عن الورش، فإننا أيضا نبني 

الخبرات وصناع القرار الذين قد يتمكنوا الحقا  من المشاركة في قرارات وصناعة 

 السياسات. 

 

باب المداخالت، لدينا في الواقع تعليق من صديقنا وزميلنا وليد السقاف من قبل فتح  فهد بطاينة:

 اليمن. 

يقول وليد: "أوال، أعتذر أعزائي عن عدم تمكني من الحضور ألسباب شخصية قهرية،  

وعملي  -وليس ذلك بكثير اآلن-في الماضي ICANNوبصفتي واحدا  من الذين عملوا في 
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أؤكد ما تحدث به باهر عن التحديات في منطقة الشرق ، أود أن ISOCلفترة طويلة في 

األوسط وشمال أفريقيا . على وجه الخصوص، أود أن أشير إلى ضرورة جمع مواردنا 

 ICANNمعا كممثلين لقطاعات مختلفة لنتعاون من مستوى الجذر الرئيسي حتى نساعد 

ر منتدى والمؤسسات األخرى أن تصير أكثر فعالية. وأود أن أخص بالذك ISOCو

حوكمة اإلنترنت العربي ودعوة الجهات العاملة من المنطقة العربية للحث على المزيد 

من أصحاب المصلحة المتعددين واتباع نهج الصعود من القاعدة إلى القمة. ولم يكن ذلك 

 سهال ، لكننا بحاجة للمحاولة كما أننا نحتاج جميعا  إلى العمل سويا  حتى حدوث ذلك." 

 . ISOCفقط، فإن وليد السقاف هو في الواقع عضو بالمجلس التنفيذي في  وللتسجيل 

 

ا. سوف أتحدث قليال عن تجربتنا مع فريق باهر، فقد أوضح باهر سيدة غير معروفة:  -حقيقة-نعم، حسن 

و]غير مسموع[.  Lالنتائج في المستويات المحددة، حيث إنه تحدث عن ملف الجذر 

وتحدث أيضا عن برنامج تدريب المدربين، كما أننا لدينا مساعد مدرب في تونس بالفعل 

يتابع البرنامج هناك. وإنه لمن األفضل أن يكون لدينا مدربون في هذه الموضوعات، 

DNSSEC  .وآخرون من الدول العربية والشرق األوسط والدول المجاورة 

في تونس  SWOT DNSا حقيقة ورشة وفيما يخص برنامج ورش العمل: فإننا لدين 

الحالي الخاص بنا ضمن المسجلين  DNSمع باهر وفريقه، وأننا أجرينا دراسة لسوق 

والسجالت وحددنا دور كل فرد ودور السجالت والمسجلين، كما أن هناك بعض 

 التوصيات التي من الضروري عملها سويا. 

لتوصيات، وكما أوضحت من قبل، لقد قمنا بوضع خطة مع المسجلين لعمل تصور لهذه ا 

إنني مضطر لتقديم مالحظاتي لباهر بعد ستة أشهر تقريبا ورؤية ما إذا كان كل شئ على 

ما يرام أو ال وقد نحتاج إلى بعض الدعم منهم في الموضوعات األخرى. وهذا ما أردت 

  توضيحه.
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فقط السؤال عن المركز . أود ccTLD]غير مسموع[ سجل السودان الخاص بنطاق  شخص غير محدد:

اإلقليمي لريادة األعمال ألسماء النطاقات في القاهرة، فإنني أرغب في معرفة ما هي 

، هل تشجع المراكز األخرى في إفريقيا أو ICANN األفكار أو الخطوات المقبلة لـ

الشرق األوسط أو هل تحفز األفراد أكثر على استخدام هذه المركز وتقدم الدعم لهؤالء 

اد من هذه الدول مثل السودان للذهاب إلى هناك وإقامة التدريب وسوف يتم تقديم األفر

الدعم لذلك أو أنه سيكون ذلك من خالل الوصول إلى األفراد في الدول األخرى من خالل 

 عقد األحداث هناك باستخدام ذلك المركز. 

 فراد هناك في مركزأتساءل عن ذلك ألنني بالفعل عقدت اجتماعا  مع األ-في الحقيقة-إنني 

DNS  وقد كان ذلك ممتعا  حقا  وفكرة جيدة للغاية، كما أننا نود أن نعرف ما هي الخطوات

ا جزيال  لكم.   المقبلة حيال ذلك. شكر 

 

ا لك ]يتعذر تمييز الصوت[.  باهر عصمت: قبل الحديث عن الخطوات المقبلة، أردت فقط أن أوضح شكر 

أن المركز حاليا  في عامه الثاني. وكما أشرت سريعا في البداية، إنه مشروع مدته ثالث 

سنوات، ولذلك فإننا حاليا في منتصف الطريق للتنفيذ، وللحصول على عمليات المركز 

 وتشغيله وما إلى ذلك. 

فإننا سنواصل مجهودات بناء القدرة  -لهذا العام-مقبلةولذلك فيما يتعلق بالخطوات ال 

 ومساعدة المجتمع في ذلك.  ICANN كـخاصتنا، وذلك من جهتنا 

 -هادية-، حيث أنه قد عّين مدير البرنامجNTRAومن ناحية المركز، فقد تم صمه إلى  

ويعمل المركز اآلن على خطة استراتيجية خاصة به من ثالث إلى خمس سنوات مقبلة 

 محددا ما هي أوالوياتهم وما إلى ذلك. 

يمكنني القول إنني أعتقد أنه في العام المقبل، عام ونصف، سوف يستمر العمل على بناء  

القدرة. فقد يتجلى لنا أولويات أخرى مقبلة. وقد ندرك أن التركيز كثيرا  على مسار العمل 

قانوني مثال . ولكن يظل بناء يعطى المزيد من الحساسية لهذه المنطقة أكثر من المسار ال

 القدرة مستمر. 
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وفي نفس الوقت، يظل المركز يسعى جاهدا  إلقامة شراكات مع مجتمع أصحاب المصلحة  

في المنطقة  ccTLD. وأعرف أننا هذا األسبوع سوف نخاطب ccTLDوالخبراء و

رى عماد لتقرير كيفية العمل سويا . وُتعد إقامة الشراكات بين المركز والجهات األخ

 المركز في المرحلة المقبلة. 

 وبالتالي فإن ذلك ُيعرف بإيجاز أين نكون وأين نتجه.  

 

هبة عباس من السودان. فيما يتعلق بنشاطات التوعية، أود فقط أن أعرف إذا كان هناك  هبة عباس:

أي مالحظات أو قنوات لتقديم التعليقات والمالحظات التي حصلتم عليها من المجتمع 

وهيكلها. وإذا كان هناك مالحظات فما هو اإلجراء المتخذ  ICANNاصة بمؤسسة الخ

 لالستمرار في ذلك وما إذا كان هناك نتيجة أو شئ من هذا القبيل ناتج عن ذلك؟ 

 

 هل تقصدين تقديم مالحظات عن التوعية التي نعتمدها؟  فهد بطاينة:

 

-لقد شاركتم في بعض األحداث في المنطقةنعم أقصد ذلك أو باألحرى أي جزء منها.  هبة عباس:

أنكم قد حصلتم على بعض التعليقات الرسمية أو غير الرسمية فيما  -وبصورة أوضح

حسب اعتقادي، وهل هناك أي قنوات رسمية تقدم مالحظات إلى  ICANNيخص عمل 

ICANN  أو كيف يتم التعامل مع ذلك؟ 

 

أو نحضر أحداثا ، فإننا نخالط األفراد  ICANNفي  -عادة-إننا حينما نقوم بالتوعية فهد بطاينة:

ونتابع  ICANNونتواصل معهم. فقد ُيبدي بعض هؤالء األفراد اهتماما  مبدئيا  بعمل 

 . ICANNوكيف يكونون أكثر انخراطا  في عمل  ICANNمعهم ما تفعله 
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للحظة في هذه ا ICANNالتي نقوم بها في  -حقيقة-فواحدة من األشياء الجديرة بالذكر 

هي إجراؤنا لبعض التكامل الرأسي في مجموعاتنا بمعنى أن لدينا مسارا  مخصصا  في 

الوقت الراهن لمشاركة المجتمع المدني. كما أننا لدينا مسار مخصص لمشاركة األعمال 

 ومسار آخر مخصص للمشاركة األكاديمية والتقنية. 

يا مع مجموعاتنا لنرى كيفية نقل فإننا نعمل داخل -عادة-عند العمل مع أصحاب المصلحة  

األشياء فعليا إلى المستوى التالي معهم. وبالطبع، فإننا في معظم الحاالت نحرص على 

وما تأمل أن نفعله، حيث إن بعض  ICANNما يسترعى اهتمامها فيما يتعلق بمؤسسة 

األفراد يأتون إلينا ويودون مشاركتنا في أحداث معينة أو ربما يحضرون جلسات عبر 

الويب أو ورشة عمل. كما أن الخيارات ال حصر لها، وال أريد القول أنه قد يقتصر ذلك 

 فقط على شئ معين. 

اصة بنا هو مجيئهم وحضورهم الشئ الذي نود أن يفعله األفراد في حمالت التوعية الخ 

، ودعونا نقول IGFأو  ICANNعلى أقل تقدير إما أحداثنا اإلقليمية أو ربما اجتماعات 

إنني أتحدث إلى شخص ما مهتم بحوكمة اإلنترنت. بالتالي قد نشجع األفراد على حضور 

 العربي. كما أن الخيارات ال حصر لها.  IGFالعالمي أو منتدى  IGFمنتدى 

داخليا بعض األدوات لقياس مستوى نجاح كيفية عملنا مع أصحاب  -صراحة-لدينا إننا  

المصلحة خاصتنا، وذلك في مراحله األولى ولكن ما هو مهم بالنسبة لنا هو أننا لدينا ربما 

رؤية أوضح وأننا بصدد معرفة المزيد من األفراد على أرض الواقع في الدول. ولكني 

 على سؤالك أم ال.  غير متأكد ما إذا كنت أجبت

 

اسمحوا لي أن أطرح مثاال محددا. إنني قادمة من السودان وأعرف أنكم أقمتم بعض  هبة عباس:

الورش في السودان، وأعرف أنه أثناء إقامة هذه الورش فإن األفراد كان لديهم بعض 

وأمور  IANAوعقوبات الواليات المتحدة األمريكية وإشراف  ICANNالمخاوف بشأن 

 . أخرى
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 ICANNبالتالي هل هناك قنوات رسمية يمكنكم من خاللها توجيه هذه المالحظات إلى  

أم يجب علينا القيام بذلك بأنفسنا؟ وبسبب كوننا في المشاركة والتوعية، فإن ذلك يعني أن 

ICANN  حاضرة معنا وقد تكون هناك فرصة لألفراد غير القادرين على الحضور أو

حظاتهم. أتكون تلك قناة شرعية أم أننا في حاجة إلى البحث المشاركة للحصول على مال

 عن قنوات أخرى. 

 

فيمكنكم التحدث إلّي الطرق األفضل لعمل ذلك حقيقة هي البحث عن فريقكم اإلقليمي.  فهد بطاينة:

وباهر فيما يخص الوضع السوداني، وفي حالة وجود أي آثار أو مشاكل فإننا سنعمل 

على حلها داخليا  من خالل المؤسسة. وفي الواقع إذا حاولتم حلها من خالل مؤسسات 

أخرى، سيعيدوها مرة أخرى إلينا. فإننا نعتبر نقطة اتصال محورية عندما يتعلق األمر 

 مشكالت. بهذه ال

اسمحوا لي أن أكون واضحا بخصوص أمر واحد يتعلق بي وبباهر. لقد عمل باهر في  

المنطقة على مدى السنوات العشر الماضية، وقد عملت معه لمدة عامين ونصف، وبالنسبة 

لنا فإننا نتفهم أن هناك آثار سياسية، وهذا هو المفهوم الكامل للعقوبات في بعض الدول، 

ذل قصارى جهدنا للتأكيد على أن جميع أصحاب المصلحة لدينا من كافة فنحن حقيقة نب

الدول في المنطقة التي نغطيها يحصلون بالفعل على الخدمات التي نستطيع أن نقدمها 

 لكل فرد بالتساوي. وبالطبع إننا ال ننجح دائما ولكن نبذل ما بوسعنا لفعل ذلك. 

 

عا إلى أننا لدينا في الغرفة هنا سالي كوستيرتون. وسالي أود فقط أن ألفت انتباهكم سري باهر عصمت:

لمشاركة  ICANNهي رئيستي في العمل كما أنها أيضا االستشاري األول لرئيس 

أصحاب المصلحة العالميين. وتتولى سالي اإلشراف على جميع أعمال المشاركات 

ة يستلزم الموافق العالمية في كل المناطق بما فيها الشرق األوسط، فكل ما ترغبون فيه

ا. سؤال؟  عليه من قبلها كما تفعل ذلك عادة. شكرا لك سالي على الحضور. شكر 

 



 AR  جلسة تحديث إستراتيجية الشرق األوسط وسبل المضي قدما   –مراكش 

 

 47من  31صفحة 

 

هاشم نعمان من باكستان. سؤالي بسيط للغاية. كيف يمكنكم الحفاظ على توازن المشاركة  هاشم نعمان:

دول لالمجتمعية في المنطقة بين الدول؟ أيعتمد ذلك فقط على كيفية مشاركة المجتمع من ا

 الراغبة في ذلك أم المحاولة في الحفاظ على التوازن؟ 

 

حسنا، إننا نبذل قصارى جهدنا لتحسين توعيتنا أينما كنا وهو شئ مزدوج كما قلت في  باهر عصمت:

البداية، فعلى قدر المشاركات التي نحصل عليها من المجتمعات يكون المزيد من العمل 

 الذي يمكن أن نقوم به سويا، 

والمثال األوضح هنا على ما أقول باكستان. حيث إن باكستان من الدول التي ألزمتنا  

بالقيام بالمزيد. وقد ذهب فهد إلى باكستان ثالث مرات في األشهر الستة الماضية. 

فالمدرسة الصيفية في حوكمة اإلنترنت قادمة من المجتمع، فمجموعة مشغلي شبكات 

 ISOCبل كانت مشاركة من  ICANNكن مبادرة من لم ت-على الرغم من ذلك -باكستان

 . كل هذه األشياء بفضلكم يا رفاق، فهي مبادرة ثنائية االتجاه. ICANNو APNICو

نبذل قصارى جهدنا لحفظ التوازن. ونحاول أن نعمل مع الجميع وبالفعل نعمل مع الجميع  

على نوع المشاركة  ولكن يختلف مقدار العمل الذي نقوم به من دولة إلى أخرى اعتمادا  

 التي تظهر لنا من الدول والمجتمعات. سالم. 

 

ا لك باهر. اسمي سالم ياموت وأعمل لدى  سالم ياموت: . أود فقط أن أقول إننا RIPE NCCشكر 

لدينا مجموعة مشغلي شبكات الشرق األوسط. حيث إننا نحاول أن نزيد من المجتمع 

عين سنويا . وتتم رعايتهم ليس فقط من مؤسسة التقني في المنطقة كما أننا نقيم اجتما

RIPE  ومؤسسة المشاع اإلبداعيcc  ولكن أيضاICANN وISOC  ومؤسسات

المقبلة في اسطنبول في الرابع والعشرين والخامس  MENOGأخرى. وسوف تكون 

 والعشرين من شهر مارس. 



 AR  جلسة تحديث إستراتيجية الشرق األوسط وسبل المضي قدما   –مراكش 

 

 47من  32صفحة 

 

ادي إلى المغرب، وبالنسبة لنا، فإن منطقة الشرق األوسط تمتد من باكستان حسب اعتق 

هل هذا صحيح؟ ليس هناك ما يستدعي أالّ نجتمع معا كمجموعة ونتعرف على بعضنا 

بعضا بصورة أكثر، فكل ثالث مجموعات لديها زمالة مع جميعكم بغية التمكن من 

 الحضور إذا رغبتم في ذلك. 

التي  RACIوآخر ما أود أن أقوله عن ذلك هو شئ ما يسمى مصفوفة المسؤوليات  

، حيث يكون لديهم ذلك البرنامج للتعاون األكاديمي الذي يقدم فيه األفراد RIPEأنشأتها 

أفكار جيدة ومشروعات قّيمة وبعض أنواع األبحاث واالبتكارات وسوف ُيمنحون جوائز 

مثل روسيا  RIPEفردا  من مناطق  800الذي يحضره  RIPEعند حضور اجتماع 

لشرق األوسط. فهي فرصة جيدة للمبتكرين أو المبدعين أو وأوروبا وأوروبا الشرقية وا

الباحثين إلظهار ما لديهم لبقية العالم. ونعمل على ذلك لنقدم أيضا  بعضا  من المنح النقدية 

معها. ولذلك رجاء  إذا كان لديك أو لدى أحد تعرفه أي ابتكار أو بحث أو أي تواصل مع 

 . RACIاألكاديمية، فيرجى الحضور إلى 

هو أن منطقة الشرق األوسط تعد منطقة واحدة مكفولة، وتعتبر  RIPEما قمنا به في  

منطقة أوروبا الشرقية أيضا منطقة واحدة مكفولة وتتنافس المناطق األخرى فيما بينها، 

وبرجاء الحضور، حيث إنه سيتم ضمانكم بقليل من المساعدة للوصول إلى المستوى 

ا.   التالي. شكر 

 

 شكرا  لك سالم. حمزة. باهر عصمت:

 

لدي سؤال آخر. لقد عملت في بناء حركات الجذر األصلية في منطقة الشرق األوسط  حمزة بن محرز:

واحدة من الحركات األكبر لمحللي  -حسب اعتقادي-وشمال أفريقيا، وبالتالي فإننا لدينا

لكنهم قد يكونوا نشطاء حقوق اإلنسان. حيث إنهم لديهم السياسات العاملين على اإلنترنت. 

خلفية قانونية ولكنهم ليسوا على دراية حقيقية بالتكنولوجيا للعمل على ذلك لإلحاطة بكل 

 أطر حوكمة اإلنترنت في طبقاتهم الثالث. 
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 ICANNفبالتالي كيف يمكننا مساعدتكم في عملية مشاركات التوعية الخاصة بمؤسسة  

نرغب في تحسين خلفياتنا األولية للحصول  --لكن في الوقت نفسه- [MENOGورؤية ]

على مزيد من المعرفة التقنية. فيمكننا الحصول على هذه المعرفة من خالل حضور 

 المشاركات المتنوعة والتدريبات والورش التي قد تفيدنا وتفيدكم.

 

 ما هو اسم مجموعتك؟  سيدة غير معروفة:

 

لدى مؤسسة هيفوس بشأن برنامج ]رؤية[ لحوكمة اإلنترنت في منطقة الشرق أعمل  حمزة بن محرز:

األوسط وشمال أفريقيا. وقد عملنا على مشروع ُيسمى محلّل سياسة اإلنترنت وهو، بكل 

 تواضع، مشهور جدا . 

 

 . ATIيمكن أن يدربهم الشمبانزي في  سيدة غير معروفة:

 

 ، لكن المركز يفيد كال الطرفين. ICANNأتحدث عن مشاركة  حمزة بن محرز:

 

 شكرا  لك، حمزة. ثمة أمران يمكنني ذكرهما في هذا الصدد.  فهد بطاينة:

يدور حول دمج  ICANNاألمر األول، يوجد الكثير من النقاش في هذه اللحظة داخل  

حقوق اإلنسان في اللوائح الداخلية. وهذا أمر يمكنكم المساهمة فيه ويمكنكم في الواقع 

 شجيع المجتمع المحلي ليكون جزءا  منه. ت
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. في هذه ICANNاألمر الثاني، كما ذكرت من قبل، لدينا هذا التكامل الرأسي مع  

اللحظة، نشرك المجتمع المدني، ونطلق على هذا األمر إشراك المجتمع المدني. يقوده 

في جاك ساهيل. وبصراحة، ال نزال -زميلي، وهو نائب رئيس منطقة أوروبا، جون

 المراحل األولّية. 

ولدينا إطار عمل إشراك المجتمع المدني العالمي الحالي، الذي كان مشتركا  بالفعل مع  

المجتمع. وتلقينا تعقيبات من المجتمع وقمنا بتحديث المجتمع. ويوجد هنا تحديث آخر 

 إلشراك المجتمع المدني.  ICANN 55فعليا  في 

يا  في تخصيص إستراتيجية المجتمع المدني العالمي واآلن، تتمثل الخطوة التالية فعل 

الحالية على المستوى اإلقليمي، حيث نلتمس في الواقع مساعدة وتعقيبات المجتمع 

 اإلقليمي حول ما تود أن نقدمه لك. 

 

على سبيل المثال، بالنسبة للمدافعين عن حقوق اإلنسان أو أي هل يمكنني إضافة شيء؟  حمزة بن محرز:

شخص ذي خلفية قانونية، فإن واجه مشكلة تقنية، فال يكون لديه حل لذلك. أعتقد أنه 

ُيفضل حث المدافعين في منطقة الشرق األوسط على تناول مشكلة قانونية أو مشكلة 

 فيات مزدوجة. حقوق إنسان من الناحية التقنية، كي يتوفر لديهم خل

قد تساعدنا في هذا األمر عن طريق تدريب المدافعين عن حقوقي  ICANNأعتقد أن  

اإلنسان وعامة الشعب على إمتالك ذكاء تقني كاٍف، التسلح بأدواتهم الخاصة في مواجهة 

مشاكل تتعلق بالرقابة أو اإلشراف أو أي مشاكل قد تواجههم في المستقبل من حيث 

 فرة على اإلنترنت وحقوق اإلنسان. لذا لديكم مهمة تقنية هنا. المحتويات المتو

ا؟    وبالطبع، سوف نساعدكم في إستراتيجية التوعية المذكورة أيضا . هل يبدو ذلك منطقي 

 

محدود للغاية. واآلن، عندما تتحدثون  ICANNدعوني أوضح هذا األمر. اختصاص  فهد بطاينة:

 قا  عن اختصاصنا. عن اإلشراف والتحايل؛ فهذا يخرج ح
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لكن بعد ذلك، قد نجري لك اتصاال  بالخبراء المناسبين ممن يمكنهم مساعدتك في الواقع  

 في هذا األمر. ويمكن إجراء هذه المناقشة دون اتصال. شابير. 

 

ا لكما، فهد وباهر. في الواقع، مالحظات وردود مرشحك اضطرتني أن أطرح سؤاال   محمد شابير: شكر 

 الصلة بالموضوع محل االهتمام. آخر وثيق 

بصفتي طالبا  في العالقات الدولية، فإنني أهتم باألحداث الدولية ومدى تأثيرها على  

اإلنترنت أيضا ، لذا أود سماع رأيكم وأفكاركم ومدى شعوركم تجاه االتفاق النووي بين 

فبعد إبرام هذا االتفاق النووي ورفع العقوبات، سيكون هناك الواليات المتحدة/إيران؟ 

الكثير من األعمال قادمة من داخل وخارج إيران. ما هي االحتمالية التي تتوقعونها في 

ا.   إيران وكيف ترون ازدهارها هناك؟ شكر 

 

حسنا ، االحتمالية التي نراها في إيران كبيرة بحيث يصعب شكرا  لك على هذا السؤال.  باهر عصمت:

في العام الماضي خالل حدثين. والتقينا  -أنا وفهد  -ذكرها بأقل تقدير. كنا في إيران 

بأصحاب المصلحة من شركات تجارية وحكومية وغير حكومية، ولدينا العديد من 

طبع، تعمل السياسة أحيانا  ضد الطلبات للمشاركة في إيران ومع المجتمع اإليراني. وبال

رغباتنا. آمل، كاآلخرين، في ظل التطّور األخير على جبهة اتفاق الواليات 

 المتحدة/إيران، فإن األمور سوف تتحسن وسوف تصير مشاركتنا مع إيران أيسر. 

واآلن، لم يعد األمر بهذه السهولة. لدينا عالقات مع العديد من أصحاب المصلحة في  

؛ أشخاص من الحكومة رفيعي المستوى ICANNحضرون اجتماعات إيران. وي

وأشخاص من القطاع الخاص، إنهم موجودن بالفعل في مراكش أيضا . لكنها مثل 

 ببذل المزيد من الجهد، وأحيانا  تواصلنا معهم محدود قليال .  ICANNباكستان. ويطالبون 

 لكن آمل أن يتحسن هذا األمر.  
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 وجد لديك أي خطط معينة مقبلة؟ لذا هل ي محمد شابير:

 

خطط محددة، ال. لدينا بضعة مشاريع نعمل بصددها حاليا ، لكنها لم تنِته بعد، لذا ال  باهر عصمت:

يمكنني اإلعالن عنها. هذا جزء من التحدي. وهي تستغرق وقتا  بسبب التحدي السياسي. 

 لكننا نعمل على هذه الخطط عن كثب. 

 

ا.  محمد شابير:  شكر 

 

 نافيد.  باهر عصمت:

 

لقد فاتتني هذه المعلومة، لكن أردت فقط أن أعرف إذا كان هناك إجماع حول هذه  نافيد بن رايس:

اإلستراتيجية من الشرق األوسط والتي من المقرر أن تنتهي في يونيو؟ هل هناك إجماع 

ا. 2016حول استمرار أو تحديث إستراتيجية ما بعد يونيو   ؟ شكر 

 

شكرا لك، نافيد، إلرجاعنا إلى جدول األعمال. بالتأكيد، لن أقول أن لدينا تعقيبات كافية  باهر عصمت:

من هذه المناقشة، رغم أنها كانت مفيدة جدا  من حيث التعقيبات واالقتراحات بشأن سبيل 

 المضي قدما . 

تنادا  استنادا  إلى هذا السؤال المحدد حول استمرار مجموعة العمل وتنسيقها وهكذا، واس 

إلى التعليقات التي وصلتنا عبر البريد اإللكتروني في األسبوعين الماضيين منكم ومن 

آخرين، فجميع التعليقات التي وردت كانت في صالح استمرار اإلستراتيجية، واستمرار 

مفتوحة، مغلقة،  -نوع من مجموعة العمل. ال يوجد إجماع على نوع مجموعة العمل 
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وجد بعد إجماع على هذه النقطة تحديدا ، لذا سوف نتابع النقاش وال ي -كبيرة، صغيرة 

معكم يا رفاق، إن لم يكن هنا في مراكش، فعبر اإلنترنت أو ربما عن طريق جلسة عبر 

 الويب أو مكالمات جماعية على مدار االسبوعين المقبلين. 

ميع. ما ل إلى الجأعتقد كذلك أن التعقيبات التي وصلتنا عبر البريد اإللكتروني لم ُترس 

أنوي القيام به بعد الحصول على إذن من األشخاص الذين قدموا هذه التعقيبات، أنوي 

مشاركة هذه التعقيبات مع مجموعة أكبر عبر القوائم البريدية وهكذا. أنوي القيام بذلك، 

 لكنني بحاجة للحصول على إذنهم أوال ، لكنني سأفعل ذلك. 

د قدمت نديرة إذنها. وكانت نافيد واحدة أخرى. نعم، سأتصل كانت نديرة واحدة منهم، وق 

بباقي األشخاص الذين قدموا تعقيبات، وسوف نوزع تعقيباتهم على مجموعة أكبر. هذا 

 سهل. 

 

أود أن أضيف نقطة واحدة فقط. األمر المؤكد هو أن المنطقة تريد أن يستمر ذلك. واألمر  فهد بطاينة:

هو هل ينبغي أن نفعل ذلك بصفتنا مجموعة عمل أو هل الذي ما زلنا بصدد تقريره 

ينبغي أن نفعل ذلك كمجموعة مفتوحة مخّصصة؟ هذا هو السؤال الرئيسي الذي يراودنا 

 في هذه اللحظة. 

 

ولمتابعة ذلك، وجهة نظري هو أنكم وضعتم إستراتيجية لمدة سنتين أو ثالث سنوات،  نافيد بن رايس:

ذا فمن الصعب أن تقرير ما إذا كنتم تنون متابعة ذلك أو أنكم قبل مراجعة هذه الدراسة، ل

 بحاجة حقا  أو جديا  إلى تحديث حول هذا األمر. 

ما أود أن أقترحه هو أنكم لديكم مجموعة مؤقتة صغيرة أو أي مجموعة من المتطوعين  

، لكن قد تضم ICANNلدراسة كل جوانب التطوير. قد ال تكون هذه المجموعة موظفي 

أعضاء المجتمع الذين قد تّوصلوا إلجماع حول ما يريدون، سواء  كانت هناك مراجعة 
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جادة مطلوبة لذلك أو بإدخال تعديل صغير بالتأكيد. مطلوب قطعا  إدخال بعض التعديالت 

 على هذه اإلستراتيجية، لكن يمكنكم متابعة عمل مراجعات صغيرة أو كبيرة لهذا األمر. 

 

سؤال واحد أوجهه له. هل تريد عمل تقييم لإلستراتيجية الحالية؟ ألنه يختلف عن  اموت:سالم ي

المراجعة. التقييم هو توضيح النقاط الجيدة وغير الجيدة، وما ينبغي فعله في الخطوات 

 التالية. 

 

من حيث البيانات، أطلقنا بعض المبادرات والترتيبات ويمكننا رؤية النتيجة. لكن أود  نافيد بن رايس:

 تشكيل فريق لمراجعة هذه الوثيقة لمعرفة األعمال التي تحققت من عدمه. لدينا أرقام. 

 

 هذا مجرد تقييم.  سالم ياموت:

 

نا أرقام لما تم إنجازه، لكن ال يوجد أجل، ربما. يمكنك التعبير عنه بهذه الطريقة. يوجد لدي نافيد بن رايس:

ا.   لدينا معلومات لما يتعذر إنجازه أو لم يتم إنجازه، تمام، لذا ال بد من المضي قدما . شكر 

 

وضع تقييم هو أمر إلزامي. ال أعتقد أنه يمكننا فعل أي شيء أكثر إن لم نضع هذا التقييم.  شخص غير معروف:

تناولهما، األولى هي التنسيق. هل سوف نتابع بنفس لكن ال يزال هناك مسألتان يتعين 

، ICANNتنسيق العمل؟ هذا هو األمر األول. أما الثانية فهي وفقا  لما يجري اآلن في 

فما الذي يحدث في بيئة اإلنترنت؟ ما هي خطوط العمل الرئيسية التي قد تكون محددة 

ي أن يراعي األمور الجارية. فما همسبقا  قبل متابعة تشكيل المجموعة؟ أما التقييم فينبغي 

 األمور الجارية؟ 
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يونيو، سوف نبلغ المجتمع  30نافيد، من حيث تقييم هذه اإلستراتيجية بالكامل، فبحلول  فهد بطاينة:

 اإلقليمي بما أنجزناه. 

قبل بضعة أسابيع، سافرُت، أنا وباهر، إلى مراكش وعملنا بالفعل على وضع وثيقة ُتسجل   

كل األنشطة الرئيسية والفرعية وما أنجزناه. وفي الواقع، لدي الوثيقة أمامي مباشرة، 

لكنها ليست لالستخدام العام في هذه المرحلة. وفي الواقع، فقد بيّنا في شرائحنا بدرجة 

 كن هذا المعلومة أكثر تفصيال . سوف نشارك هذه المعلومة مع المجموعة. أكبر أو أقل، ل

 

أفكر في هذه النقطة تحديدا ، ما يمكننا القيام به، استنادا  إلى تعليق أو اقتراح نافيد، هو أنه  باهر عصمت:

من خالل الوثيقة التي أعمل أنا وفهد بصددها، والتي سوف تتطور إلى تقرير نهائي في 

لثالثة، ما يمكننا القيام به كبند إجرائي في هذه المناقشة هو تقديم هذه الوثيقة كمسودة السنة ا

وثيقة للمجموعة والتشاور بشأن مسودة التقرير الحالي ألنها سوف تفقد بضع أنشطة 

ستجرى على مدار الشهرين المقبلين، لذا فهي ليست باألمر الجلل. ويمكن إتاحة مسودة 

 التقرير. 

يمكننا طرحها للمجتمع بأسره لتقديم  -مر الوحيد الذي يجب علينا تقريره بعدها األ 

تعقيبات، بعد ذلك تقدمون اقتراح بتشكيل مجموعة مراجعة أصغر نوعا  ما. لست متأكدا  

 من هذه النقطة، لكن إتاحة مسودة التقرير للجمهور هو أمر يمكننا فعله بالتأكيد. 

 

لذا لم أقل أنه يجب أن يقوم المجتمع بذلك. يمكن أن يقوم موظفو أوافق على ذلك.  نافيد بن رايس:

ICANN  .أنفسهم بهذا األمر 

ال تزالون بصدد ذكر اإلنجازات وكل األمور ذات الصلة، وهذا كل ما ُيعنى به التقرير،  

لكن إذا كان هناك تقييم ذاتي يمكنكم تقديمه في هذا التقرير عما يتعذر تحقيقه، وهذه هي 

ب وراء عدم تحقيقه، فسيكون المجتمع يكون في وضع أفضل يمكنه من التعليق األسبا

 على ذلك واقتراح سبيل المضي قدما  من أجل تحسين المنطقة واإلستراتيجية. 
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 هذا هي وجهة نظري. يمكن إنجازه من خالل أعضاء المجتمع أو الموظفين.  

 

 30ييمنا، أعتقد أننا خلُصنا أننا لدينا قرابة اسمحوا لي بأن أخبركم بشيء واحد. وفق تق فهد بطاينة:

نشاطا  فرعيا  للعمل به في مكان ما. كان هناك نشاطان فرعيان أو ثالثة أنشطة فرعية لم 

، وهذا في الواقع هو IPv6نعمل بصددها. وتمثل أحد األنشطة في تدريب على اإلصدار 

 عمل سجالت اإلنترنت اإلقليمية. 

عندما تحدثنا إلى سجالت اإلنترنت اإلقليمية، قالت "سوف نتعامل مع هذا األمر" لذا فلم  

مباشرة على هذا األمر. وإنما عملنا على هذا األمر مع شركائنا بشكل  ICANNتعمل 

 غير مباشر. 

كان هناك مجموعة أخرى من التدريبات على عمليات التسجيل، وعندما تحدثنا إلى  

 . DNSSECمي، أحسوا أنهم ال يريدونها. أرادوا المزيد من امتدادات المجتمع اإلقلي

في وكان من المفترض أن  2014لذا في هذه المرحلة، نظمنا ورشة العمل الحالية في  

نعقد واحدة من دورات عملية التسجيل الحالية، ثم تلقينا طلبا  يقول: "ال. إننا نريد الحصول 

بالفعل منهم أنه هناك طلب أكثر على  " وأدركنا DNSSECعلى شيء بخصوص 

مقابل دورات عمليات التسجيل الحالية. لذا لم  DNSSECو DNSأشياء مثل عمليات 

 ننفذ ذلك. 

لكن خالف ذلك، تم في الواقع تنفيذ كل شيء في اإلستراتيجية وأضفنا المزيد، مثل إشراك  

 قطاع األعمال المخّصص وإشراك المجتمع المدني إلى حد ما. 

 

اسمحوا لي أن أضيف بسرعة أيضا ، ال يقتصر األمر على األنشطة التي تم تنفيذها أو لم  باهر عصمت:

يتم تنفيذها فحسب، فقد واجهنا أيضا  بعض التحديات تتعلق بقياس التقّدم. إننا وجدنا أن 

بعض المقاييس المقترحة في الوثيقة االستراتيجية قبل ثالث سنوات وجدنا من الصعب 

 اسها أو التعامل معها، إذا تفهمتم ما أعنيه. جدا قي
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سنقدم كل هذه المعلومات في مسودة التقرير للحصول على مراجعاتكم ومالحظاتكم ثم  

؟ ا من هناك. وبالتالي ال يمثل ذلك مشكلة. رجاء   نتبع الخطوات التالية بدء 

 

فيما يخص السؤال ]غير مسموع[ الذي طرح حول ما إذا كنا في حاجة ملحوظة سريعة.  فهد بطاينة:

إلى مجموعة عمل أو أننا سوف نجعلها مخصصة، فإن ذلك في الحقيقة ما نطلبه منكم 

في هذه الجلسة. ونود أن تجيبونا على ذلك، فإننا ال نرغب في اتخاذ قرار لذلك أخبرونا 

 بما ترغبون فيه. 

ككم فيه هو تقديم موجزا سريعا عن كيف يتم تنفيذ هذه وأما الشيء الذي قد أشار 

دول وهم  10فردا من  22االستراتيجية المبدئية. إننا لدينا مجموعة عمل مكونة من 

يعملون على إعداد وثيقة اإلستراتيجية. حيث إنهم حددوا األهداف االستراتيجية وماهية 

 في المنطقة.  ICANNمشاركة 

تتم الموافقة على أننا سننفذ هذه االستراتيجية طبقا لخطة تنفيذ وبناء  على تلك الوثيقة  

 للسنوات الثالث المقبلة. 

في الوقت الحالي، بدأنا في إجراء خطط التنفيذ، حيث شرع فريق عمل استراتيجية الشرق  

األوسط في التراجع عن تفاعله معنا، وقال "حسنا  لقد وضعنا لكم الخطة. وأبلغناكم ما 

ة في هذه اللحظ -حقيقة-ذه، فما عليكم إال الذهاب والبدء في ذلك". ما نقوم بهعليكم تنفي

هو أننا نقدم تقارير إلى مجموعة عمل استراتيجية الشرق األوسط كل ثالثة شهور حول 

 مستوى التقدم في خطة التنفيذ هذا العام، 

د وسط، وقيكون عضو في مجموعة عمل استراتيجية الشرق األ -على سبيل المثال-فعلي 

ألنه بعد ذلك كنا  2014كانت المرة األخيرة التي اجتمعت فيها المجموعة في فبراير 

تنفذ  ICANNجميعا متفقين على أننا لسنا في حاجة ألي شيئا آخر نقوم به، لذلك فإن 

 وتقدم التقرير لنا مرة كل ثالثة أشهر، كما أننا بحالة جيدة، 
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م فهو هل ينبغي علينا أن نسير على نفس الوتيرة أم أما السؤال الذي نود أن نطرحه عليك 

أننا بحاجة إلى مجموعة عمل أخرى لالستراتيجية قد تضيف إلى محتوى االستراتيجية 

 الحالية أو ربما تنفيذ شيء آخر؟ 

جية، إنها لم تكن فقط تخص نتائج االستراتي -بالنسبة لي ولباهر-فكما قلت لحضراتكم سابقا 

من األشياء األخرى المتعددة، ثم أننا عملنا كثيرا مع هيئات إنفاذ القانون  لقد استفدنا حقيقة

وسلطات التصديق، وكما ذكرت، توجد مشاركة المجتمع المدني، وأيضا مشاركة 

 . ICANNالشركات بطريقة أكثر تخصيصا  في 

ا؟ هبة؟   أما السؤال الذي نود أن نطرحه عليكم فهو كيف يمكننا أن نمضي قدم 

 

لست أدري ما إذا كان الوقت مناسبا لذلك أم ال ولكنني أعتمد على األشياء التي تخص  باس:هبة ع

التقييم أو االقتراحات، فجزء من المشكلة التي تواجهنا في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 DNSأفريقيا هي أننا ال نعرف بالضبط طبيعة الدول التي نذهب إليها بشأن عملية 

 على حسب اعتقادي.  DNSSECو

الخاص بنا لم تتم اإلشارة له حتى  ccTLDفعلى سبيل المثال، أنني على علم أن نطاق  

اآلن. كما أنني ال أعرف ما السبب وراء ذلك، لكن أعتقد أننا لدينا دراسات مقارنة بين 

مكننا يكافة الدول تبين أنه فيما يخص العملية وفي اإلحصائيات التي تبين موقفنا هناك وما 

القيام به نحو المضي قدما أو النشاطات األفضل التي قد تساعد المجتمعات المحلية في 

 الحصول على نتائج أفضل. 

وفيما يتعلق بسؤالكم عن مجموعة العمل، فإنني أعتقد أننا سنعرض التقييم على المأل  

خرى وأننا سنتناول بعض المالحظات ومن ثم فإن توجيهها من خالل مجموعة عمل أ

 أنكم ستحتاجوا إلى نقطة-بعد ثالث سنوات-سيكون أفضل من االستمرار في ذلك، وأعتقد

مراقبة لمراجعة وضمان أن التأثير المطلوب قد حدث بالفعل ألنه ربما ال يحدث، ولذلك 

ا.   فإنكم قد تحاجون إلى بعض التغييرات في االستراتيجية أو في النشاطات نفسها. شكر 
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ودراسة  ccTLDsسريعة على المالحظة األولى بشأن دراسات المقارنة بين  نظرة باهر عصمت:

لتقديمها غدا، يتبين أنه يوجد  EURidالتي قد أُجريت من قبل  DNSالسوق الخاصة بـ

 . ccTLDملحق في التقرير يقدم معلومات مفصلة صادرة مباشرة من نطاقات 

قد وافقوت على تقديم هذه  ccTLDواآلن، يتمثل السؤال فيما إذا كانت جميع نطاقات  

المعلومات أم ال، أنا لست متأكدا  من ذلك. ولست متأكدا  أيضا  من الدول التي تم إدراجها 

 في التقرير والدول التي لم ُتدرج. 

 ccTLDهناك شئ واحد يجب أن تنتبه إليه وهو وجود أي معلومات صادرة من نطاقات  

ال تكون  -حتى ملف منطقة الجذر-ccTLDطاقات قد تم تقديمها بالفعل، فالعديد من ن

. وال يعد ذلك من قبيل المعلومات العامة. إنهم ملزمون بإتاحة تلك ccTLDعادة  تخص 

 المعلومات ومن ثم يضطرون إلى الموافقة على نشر هذه المعلومات بطريقة ما. 

كنه ل -ربما ليست كلها-لكن على أي حال فإن التقرير يحتوي على تفاصيل بشأن ذلك 

 في الشرق األوسط. هل كان هناك أي سؤال هنا؟  ccTLDيضم العديد من نطاقات 

 

كمثال، ولكنني أعلم أنه فيما يخص  ccTLDإذا كان يمكنني فقط أن أعقب. إنني ذكرت  هبة عباس:

ة ترغب في الحصول على المزيد من المجتمعات من األهداف أن مجموعة المشارك

 ، ICANNالمنطقة إلى 

وأشياء  At-Largeيمكن أن يحدث لـ ccTLDحيث إن نفس الشئ الذي يحدث مع  

 أخرى. 

 

أود التحدث باللغة العربية. بالنسبة للمجتمع هنا، فإن استراتيجية العمل هي لب الموضوع  سيدة غير معروفة:

 ألعمال قدما. لدي تعليقان. وهي ما تقرر مضى ا
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أوال  المنهجية. بناء  على المسودة التي أعدها الزمالء، تم فعل عكس ذلك. وبعبارة أخرى  

فهى اقتراحات للجميع ومن ثم يمكنكم صياغة اللغة بعد ذلك أو يمكنكم الجمع بينهما. 

 وعلى ما يبدو فهذا مقصدكم أو ما تنتظرونه. وهذا ما يخص جزء المنهجية. 

بالنسبة للجانب العملي، يجب أن يتم تقرير الحقائق على أرض الواقع لضمان النجاح،  

ولذلك فإن العمل في الوقت  ICANNحيث إن هناك عجزا  في المناطق الحاضرة فيها 

كما الحالي متوفر ويتوقع إنجاز أعمال مهمة إذا تحدثنا عن مجتمع اإلنترنت بوجه عام. 

يجب علينا تحديد األهداف للسنوات الثالث المقبلة. هناك أهداف قصيرة المدى ومتوسطة 

المدى وطويلة األمد. بعد تقرير األهداف، عليكم تناول اآلليات وفقا  لنوع األهداف. إن 

سألتموني عن اآلليات، فلنتاول االنفتاح التام عندما نتحدث عن مجتمع اإلنترنت، سواء 

 ن االنفتاح مع المنظمات والجمعيات، سواء  الحكومية أو غير الحكومية. كنا نتحدث ع

هذا ما يمكن أن نسميه آلية االنفتاح. سنحقق  -إضافة إلى ذلك، كل األطراف األخرى  

 العديد من األهداف. هذه نقطة. 

والنقطة الثانية هي سياسة المتابعة. ويمكننا وضع إستراتيجية رائعة ومذهلة، لكن ال  

ا جزيال  لكم. ي  مكننا ضمان نجاح أي إستراتيجية دون متابعتها. شكر 

 

هل يمكنك تلخيص ما تم االستفسار عنه ألن الطرح كان سريعا  جدا  لدرجة أنه يصعب  نافيد بن رايس:

 ترجمته حسب اعتقادي. 

 

كان الشق األول يدور حول كيفية تنظيم أنفسنا حول هذا الشقين ]يتعذر تمييز الصوت[.  باهر عصمت:

المنهجية. هل سوف نقدم مسودة وثيقة للتعليقات؟ هل سوف ندعو المجتمع إلى  -العمل 

 تقديم مدخالت ثم ندمجها؟ هل سوف نقوم بشيء ما في الوسط؟ وكان هذا هو الشق األول. 

تنفيذ يجية تحديد األهداف، ثم متابعة الوكان الشق الثاني يتعلق بالتطوير. تتطلب أي إسترات 

 وتقييم ما تم إنجازه وهكذا. هذا باختصار هو التدخل. 
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واسمحوا لي أن أحاول اإلجابة بسرعة باللغة العربية ألن التدخل كان بالعربية. سوف  

 أحاول اإلجابة بإيجاز وتمهل. 

ا ه المسودة تقدم ملخصا  لمفيما يتعلق بالمنهجية، اتفقنا على تقديم مسودة كما ذكرت، وهذ 

تم إنجازه وما لم يتم إنجازه عندما يتعلق األمر بإستراتيجية الثالث سنوات. سوف نجمع 

أيضا  تعقيبات من المجتمع األعم فيما يتعلق بهذه المسودة. وبمشيئة هللا سوف نضع تقريرا  

  نهائيا  عن اإلستراتيجية، قبل يونيو المقبل. هذا عن النقطة األولى.

يجب أن تتضمن أي إستراتيجية  .٪100من حيث النقطة الثانية، أتفق معك بنسبة  

مجموعة من األهداف. هذا بالضبط ما فعلناه لهذه اإلستراتيجية الحالية منذ ثالث سنوات. 

 كان لدينا مجموعة محددة من األهداف والبنود اإلجرائية إضافة إلى مقاييس دقيقة أيضا . 

 كيف سوف نجري التقييم أيضا ؟ كيف يمكننا قياس مدى تحقيق كل بند إجرائي؟  

واليوم سوف نقدم تقريرا  بكل هذا ونراجع اإلستراتيجية الحالية، حتى نتفق على كيفية  

تحديث هذه اإلستراتيجية. ولذلك، قد تكون البنود اإلجرائية قديمة أيضا  في هذه المرحلة. 

 عليه. وهذا هو كل ما اتفقنا 

لكن ما لم نتفق عليه حتى اآلن، والسيما عندما ننوي العمل على إعداد اإلستراتيجية  

المقبلة، هل ستكون إستراتيجية لمدة سنة أو سنتين أو ثالث سنوات؟ هل سوف نشكل 

مجموعة عمل لذلك؟ هل ستكون مجموعة مفتوحة؟ هل ستكون مجموعة عمل مغلقة؟ 

 ال زال لدينا وقت. يجب علينا مناقشة هذا األمر، 

كما ذكرت من قبل، من خالل التعقيبات التي تلقيناها من خالل رسائل البريد اإللكتروني،  

علمنا أن هناك طلبا  إلشراك المجتمع بأسره في اإلستراتيجية المقبلة أيضا . كيف يكون 

 كنتنسيق العمل؟ مرة أخرى، مغلق أم مفتوح؟ هذه هي التفاصيل وأعتقد أننا سوف نتم

من االتفاق على هذه التفاصيل خالل األسبوعين أو الثالثة أسابيع المقبلة عن طريق 

 استالم رسائل البريد اإللكتروني. 
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القائمة البريدية اإلقليمية الخاص بنا: يمكن أن يزودكم برابط االشتراك في القائمة  

أي شيء يتعلق والحصول على كل التحديثات والمشاركة في كل المناقشات الدائرة حول 

 في الشرق األوسط.  ICANNبمؤسسة 

 

 ]غير مسموع[ سيدة غير معروفة:

 

لن أتمكن من إبداء رأيي الشخصي. ال أتحدث عن مجموعة العمل. أتحدث عن اآلليات  باهر عصمت:

 هنا. لدينا آلية استخدمناها منذ ثالث سنوات. تتضمن مزايا أكثر من العيوب. 

العيوب هو طلب بجعل المجموعة التي كانت مسؤولة عن  ومن ناحية أخرى، كان أحد 

اإلستراتيجية تشرف على التنفيذ، وكما قال فهد فلن تحصل هذه المجموعة على مراجعة 

 كاملة للنتائج في نهاية اليوم. 

ومع ذلك، كانت اآللية بسيطة. عملت مجموعة العمل على إعداد إستراتيجية. قدمت الى  

، وهي خطة تنفيذ سنوية. ونراجعها كل ثالثة أشهر من هذا العام ونرى ICANNفريق 

ما تم انجازه. ولم نتفق على آلية الفترة المقبلة بعد. ونظرا  لضيق وقت لدينا في هذه 

الجلسة، فلن أتمكن من الخوض في التفاصيل. لكننا سنواصل مناقشاتنا بعد الخروج من 

 هذه الغرفة. 

 

فقط تقديم تعليق أخير على هذا األمر. ال أجد سببا  قويا  الستمرار اإلستراتيجية كما أريد  نافيد بن رايس:

 هي اآلن. أقول ذلك ألنني أرى أن اإلستراتيجية السابقة ناجحة. 

فور نجاحكم في إنجازها، تعلمون أن جمهوركم المستهدف سيكون في المستوى التالي.  

ي، فإنكم بحاجة إلى إستراتيجية جديدة أو ومن أجل مخاطبة الجمهور في المستوى التال

 محّدثة أو أفضل. 
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فهي مثل تعليم الطالب في الصف. عندما يجتازون سنة واحدة، فعليك أن توفر لهم  

مستوى أعلى للصف التالي. وهذه وجهة نظري، لذا أحتاج إلى سبب لوضع إستراتيجية 

ا.   جديدة أو محّدثة. شكر 

 

 شكرا  لك، نافيد. مالحظة جيدة، شكرا  لك على مشاركتك.  باهر عصمت:

أفكر في هذه المالحظة، أود أن أشكركم جميعا  على حضوركم وبقائكم حتى نهاية هذه  

. نشكركم على ذلك. نشكركم ICANNالجلسة. كانت هذه الجلسة في غاية الفائدة كفريق 

ل معكم بشأن المرحلة الثانية على مشاركتكم المستمرة معنا، ونتطلع إلى مواصلة العم

 من إستراتيجية الشرق األوسط. 

كما قلت، سوف نستمر في التواصل عبر البريد اإللكتروني، وسوف نعقد بالتأكيد نوع  

من المكالمات الجماعية أو جلسة عبر الويب ربما في األسابيع القليلة المقبلة. شكرا  لكم 

ا. مرة أخرى، استمتعوا بقضاء بقية األسبوع   في مراكش. شكر 

 

 

 

 ]نهاية النص المدون[ 


