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

 .كسجل رسمي

 

 جلسة الترحیب وافتتاحیة الرئیس  -مراكش 
 بتوقیت أوروبا الغربیة 09:45إلى  08:30من الساعة  – 2016مارس  7الخمیس، 

 | مراكش، بالمغرب 55رقم  ICANNاجتماع 
 
 
 
 
 

إنھ لمن دواعي سروري البالغ أن أعلن وأقدم لكم نائب رئیس شعبة السیدات والسادة،  متحدث غیر معروف:

 مشاركة أصحاب المصلحة العالمیین، في منطقة الشرق األوسط، السید باھر عصمت.

 [ تصفیق ]

 

  صباح الخیر، وطاب صباحكم جمیًعا. باھر عصمت: 

في  55رقم  ICANNإنھ لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بكم جمیًعا في اجتماع 

مراكش، مع أحر الترحیب بكم في مدینة مراكش الجمیلة، والمعروفة أیًضا باسم المدینة 

الحمراء، أرض الحضارة والمزیج الرائع الذي یجمع بین الثقافة والتاریخ العربي 

 واألفریقي واألوروبي.

 من أجل تدشین اجتماع ICANNوأود دعوة الدكتور ستیف كروكر، رئیس مجلس إدارة 

ICANN  رسمًیا. 55رقم 

 [ تصفیق ]

 

 شكًرا لك باھر. الدكتور. ستیفن كروكر: 

لقد تلقیت كلمة رسمیة وھو ما سوف أغطیھ ھنا سریًعا، لكنني أود التعبیر عن  یا للعجب!

 كل شيء، بما في ذلك الطقس، مالئم. --كل ما ھنالك  بالغ سعادتي بالحضور معكم ھنا.

 فھو رائع حًقا.
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أصحاب السعادة، الوزیر موالي حفیظ العلمي وزیر  كري لك، باھر.لذا، أكرر ش

الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المغربي، السادة الوزراء ورؤساء 

الدول الضیوف، األمناء العمومیین للمنظمات الدولیة واإلقلیمیة، رئیس منطقة مراكش، 

 شكًرا لكم جمیًعا. مراكش. ووالي --صاحب السعادة أحمد أخشیشین، الوالي 

الضیوف األعزاء واألصدقاء والزمالء  --أعتذر عن ذلك  --صاحب السعادة، محمد مفكر 

، السیدات والسادة، أود أو أرحب بكم جمیًعا ICANNفي  ISTARاألعزاء في مجتمع 

، وعلى وجھ الخصوص في ھذه المدینة الجمیلة مراكش 55رقم  ICANNفي اجتماع 

طیب لي تقدیم الشكر والعرفان الخالصین إلى صاحب الفخامة الملك محمد وی --وأرحب 

 ھذا األسبوع. 55رقم  ICANNالسادس ملك المملكة المغربیة الستضافتھ الجتماع 

وھذا یعكس األولویة العلیا التي تولیھا المملكة المغربیة بالنسبة تطویر تكنولوجیا 

  بكم جمیًعا في مراكش. المعلومات واالتصاالت، وأنا سعید بالترحیب

وأود أن أتقدم بالشرك إلى المضیف، صاحب السعادة موالي حفیظ العلمي، وإلى زمالئھ 

یئة باإلضافة إلى الھ --عفًوا  --الكرام، باإلضافة إلى المدیر العام عز الدین المنتصر باہلل 

ئعة لتسھیالت الراالوطنیة لالتصاالت السلكیة والالسلكیة واللجنة المحلیة المنظمة لھذه ا

  الخاصة باالستضافة.

في المغرب ممن قدموا المساعدة  ICANNكما أود أن اإلشارة إلى أصحاب المصلحة في 

إن حضورنا الیوم بھذا العدد الكبیر من الحكومات والمجتمع  في إعداد ھذه الفعالیة.

المدني والحضور من قطاع األعمال یعكس التزاًما صادًقا تجاه أفریقیا وللدول النامیة 

على نطاق أوسع، حیث إن ھذا االجتماع یأتي على مفترق طرق لحظة تاریخیة لمستقبل 

 .ICANNھیاكل الحوكمة بالنسبة لـ 

الحكومي رفیع المستوى سوف یكون أكبر اجتماع من نوعھ تستضیفھ وھذا االجتماع 

ICANN .وزیًرا وممثالً حكومًیا رفیع  170حیث یحضر أكثر من  على اإلطالق

  المستوى في االجتماع.
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فما كان لنا أن نحضر ھنا اآلن  كما أرید التعبیر عن تقدیري لجمیع المضیفین الكرام.

وأنا مضطر إلخباركم أنھ طوال حیاتي  وال التي بذلوھا.بدون العمل الجاد والساعات الط

السابقة، فقد بذلت نوًعا مماثالُ من األعمال في اإلعداد لالجتماعات باإلضافة إلى أن ھذا 

فاألمر یستغرق  من الجھود الھائلة وغیر االعتیادیة على مدار فترة طویلة من الزمن.

قلت لكم، وأنا أرید تقدیم الشكر والعرفان وقًتا طویالً في تنظیم ھذه االجتماعات، كما 

لشخص واحد على وجھ الخصوص كان بمثابة القوة المحركة في تنفیذ وإنجاز اجتماع 

ICANN  صدیقي عزیز ھاللي، رئیس االتحاد المتوسطي لروابط اإلنترنت.55رقم ، 

 [ تصفیق ]

 تفضل بالوقوف واستدر. تفضل بالوقوف. أین عزیز؟

    

 [ تصفیق ] 

 ا أستنتج من ذلك أن عزیز قد دفع لكل واحد منكم للحضور ھنا.أن

 [ ضحك ]

اجتماًعا في ھذه  ICANNمنذ أن عقدت  --سنوات  10 --لقد مضى عقد من الزمان 

 المدینة الجمیلة، ومن الرائع العودة مرة أخرى.

" ةوبالنسبة لمن یعرفونني منكم، فإنني أحاول بشكل عام أن أتجنب كلمات مثل "تاریخی

 ، ربما تنطبق ھذه الكلمات تماًما.55رقم  ICANNأو "ھامة"، لكن في حالة اجتماع 

، ICANNما سیحدث األسبوع القادم یمكن أن یشیر بشكل تام إلى نقطة ھامة في تاریخ 

  وھذا التاریخ تجري كتابتھ بأیدیكم أنتم.

باإلضافة إلى المقترح  IANAوأنا أشیر ھنا بالطبع إلى مقترح نقل دور اإلشراف على 

، والذي أعتقد أنھ سوف یتم إرسالھ إلى ICANNالموازي الخاص بتعزیز مساءلة 

 الحكومة األمریكیة في نھایة األسبوع الحالي، إذا ما سار كل شيء حسب المخطط لھ.
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وعند حدوث ذلك، فسوف ینتقل ذلك بنا إلى المرحلة األخیرة من رحلة تم تصورھا في 

 .1998في عام  ICANNتم تشكیل  البدایة عندما

الجھد الذي بذل في ھذین المقترحین جدیر بالمالحظة واالھتمام  --علًما بأن ھذا العمل 

باإلضافة إلى وصیة بالنسبة للوقت  --وقد تم استخدام كلمات أخرى في بعض األحیان  --

  وااللتزامات الخاصة بالمجتمع.

مجموعة تنسیق فنیة  -من حیث الصمیم-إننا اسمحوا لي أن أعطیكم بعض األرقام، حیث 

 في حقیقة األمر.

رسالة على القائمة  32,000اجتماًعا ومؤتمًرا ھاتفًیا، وأكثر من  434 ما ھي األرقام؟

  ساعة عمل. 720البریدیة، باإلضافة إلى أكثر من 

 نحن منَھكون. وبالنسبة لمن ھم غیر ملمین باألرقام، فترجمة ذلك بسیطة للغایة:

 ضحك ] [

 لذا اسمحوا لي أن أطلب منكم مشاركتي في بتقدیم الشكر والعرفان لمن حققوا ھذا اإلنجاز.

وبھذا، أرید تصفیًقا حاًرا لجمیع الحاضرین ھنا ولجمیع الموجودین حول  أال وھم، نحن.

 العالم.

 [ تصفیق ]

لقلیل ممن النسبة لواآلن، أنا أعرف أنكم جمیًعا كنتم تتابعون العملیة بتفصیل دقیق، ولكن ب

لم یتابعوا ذلك، فقد وقعنا في متاھة العملیات ذات الصلة بكیفیة تجمیع كل ھذه المقترحات، 

وھي  CCWGوفي الوقت الحالي، فإن مقترح المساءلة تم تقدیمھ بمعرفة مجموعة 

مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنیة بعملیة المساءلة، فضالً عن أن المنظمات 

وفي اإلحصاء األخیر، رأیت ثالثة من  على وضع المیثاق تلقي نظرة دقیقة علیھا. القائمة

بین ستة منظمات قائمة على وضع المواثیق قد وقعت بالموافقة علیھ، وأن العمل الجاري 

وبصفتي رئیس  والعاجل باألمس والیوم والغد وما إلى ذلك سوف یكون بقیة العملیة.
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غف للحصول على الموافقة وإلى قیام مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة، فإنني أتطلع بش

 بالتعبیر عن موافقتھ بحلول نھایة ھذا األسبوع.

وسوف یكون ذلك من وجھة نظري الخاصة ھو أكثر األشیاء التي سوف تحدث ھنا 

 أھمیة.

وبالطبع فإن ھذه العملیة الخاصة باستخالص المقترحات من المجتمع وتجمیعھا ھو 

 یس الخطوة األخیرة في ھذه العملیة.الخطوة األولى، ول

وبمجرد أن تكون ھذه المقترحات بین أیدینا، فسوف نقوم بإرسالھا إلى اإلدارة الوطنیة 

األمریكیة لالتصاالت والمعلومات في وزارة التجارة األمریكیة، ونتمنى أن تجب إدارة 

NTIA ة للغایة التي ھذه المقترحات مقبولة وبما یتفق مع القواعد األساسیة والحساس

 .2014عنھا منذ عامین تقریًبا، وذلك في الرابع عشر من مارس  NTIAأعلنت 

عقد اجتماع لمجتمع اإلنترنت الدولي  ICANNمن  NTIAوقد حدث ذلك عندما طلبت 

 العالمي من أجل صیاغة ھذه المقترحات الخاصة بالنقل.

افقة على ھذه المقترحات واسمحوا لي أن أوضح بأن مجلس اإلدارة یتوقع تماًما المو

واعتمادھا وإرسالھا دون أي تأخیر ومع االلتزام الكامل من جانبنا لیس فقط بقبول 

 المقترحات ولكن أیًضا بالتنفیذ السریع لھا.

 [ تصفیق ]

وسوف تدخل ھذه المقترحات في عصر جدید من االستقاللیة والمساءلة العالمیة لـ 

ICANN. سوف  --وھذا  ننا لم ننتھي من ھذا األمر بعد.واسمحوا لي بالتأكید على أ

یكون ھذا بمثابة نقطة اتصال فائقة األھمیة في ھذا االجتماع، وبعد ذلك سوف نخصص 

قدًرا من الوقت والعمل یتواصل في العدید من النواحي، بما في ذلك، بطبیعة الحال داخل 

 الحكومة األمریكیة.

 حقیقي سوف یتم.وعند االنتھاء من كل ذلك، فإن النقل ال
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إذن وبكل ذلك، یسرني ویشرفني اآلن أن أقدم لكم وزیر الصناعة والتجارة واالستثمار 

واالقتصاد الرقمي المغربي السید موالي حفیظ العلمي، الذي لم یأل جھًدا في تحقیق وإنفاذ 

 فھذا الرجل رائع بحق ولدیھ العدید من اإلنجازات وقد سرني أن التقیتھ اجتماعنا ھذا.

 أكثر من مرة ھنا، وأنا أتطلع إلى القیام بذلك عدة مرات في المستقبل.

    

 [ تصفیق ] 

 

السادة الوزراء والسید الرئیس ستیف كروكر والسید الرئیس فادي شحادة، أصحاب  موالي حفیظ العلمي: 

الكرام، السیدات والسادة، یسرني ویشرفني أن أحضر معكم  ICANNالسعادة أعضاء 

ھنا صباح الیوم معكم من أجل تدشین العمل الذي تم االنتھاء منھا أو الذي یجري تنفیذه 

  .55رقم  ICANNمن خالل اجتماع 

 كان هللا في --فھذه الفعالیة تخضع للرعایة السامیة لسمو الملك محمد السادس، ملیكنا 

تي تحظى باھتمامات مجتمعنا الخاصة إلى حدود الحوكمة السیاسیة الدولیة وال --عونھ 

 لإلنترنت.

وأول ما أود القیام بھ ھو الترحیب بكم جمیًعا باسم مملكتنا، وأود أیًضا التعبیر عن بالغ 

سعادتي وترحیبي بكم ھنا في مراكش، تلك المدینة التي تزخر بتاریخ عظیم، فنحن 

 ICANNونرحب اجتماع  وللمرة الثانیة نرحب بكم جمیًعا. منفتحون على المستقبل،

 الحالي.

بأسره على اختیاره  ICANNوأود أن أنتھز ھذه الفرصة وأتوجھ بالشكر إلى مجتمع 

ابة فاختیاركم ھذا بمث فبلدنا یرحب بكل الناس في بلدنا المسالم، وأرض السالم. للمغرب.

 ذي یمكنكم معایشتھ في مملكتنا.شھادة لنا على االستقرار، وھو االستقرار ال

فالقدرة  وأنا أرى بأن اإلنترنت مصدر من مصادر النمو، أي النمو االقتصادي للدول.

على االتصال التي تربط أكثر من ثالثة ملیارات شخص، تلك العملیة التكنولوجیة 
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 --من الدول المتقدمة، ھي عوامل تعني بأن  %90المؤثرة، وتركیز العوائد، وأكثر من 

 تعني أن حوكمة اإلنترنت تقع في القلب من السیاسات الدولیة.

كم الشیق للغایة تذكیر الجمیع بأن ھذا االجتماع یجري عقده فیما بین العدید من  --لقد 

وقد كان اإلصدار األخیر من ھذا المنتدى  والسیما منتدى الدولي للحوكمة. المنصات.

، باإلضافة إلى األمم 2005في  --تسعین الذي وضع في البرازیل في ألف وتسعمائة و

 المتحدة التي راجعت نتائج ھذا المنتدى العالمي.

وھذا االجتماع العظیم في مراكش یتزامن مع المرحلة األخیر، المرحلة النھائیة، من 

العملیة من أجل الوصول إلى خطة نقل لنموذج الحوكمة الخاص بالنظام العالمي لموارد 

رة وبال شك، فإن ھذه المباد ة مستوى الشفافیة باإلضافة إلى المساءلة.اإلنترنت بھدف زیاد

وینبغي علینا احترام التنوع الثقافي باإلضافة  تأتي توضیًحا لفتح المجال أمام اإلنترنت.

فعملیة التفاوض  إلى التنوع اللغوي، السیما ما یخص الدول النامیة إلى أبعد ما یكون.

والمجتمع المدني  DNSالمصلحة وأصحاب المصلحة في  التي التزام بھا جمیع أصحاب

 لیست مجرد لعبة. 2014والحكومات باإلضافة إلى المجتمع العلمي والفني منذ العام 

وأنا أعتقد أن من المھم  وعلى الرغم من ذلك، من المھم أن تشارك جمیع األطراف.

 استیفاء كافة المتطلبات المسبقة لعملیة النقل.

، ونحن ICANNة، لقد بدأت المملكة المغربیة مبكًرا جًدا في االلتزام بـ السیدات والساد

ندرك بأن ھناك تقدم تم إحرازه وأن الشفافیة تم تحسینھا من أجل تجمیع وضم نموذج 

 أصحاب المصلحة المتعددین لإلنترنت.

، GACكما تشارك المغرب أیًضا توقعات الحكومات فیما یخص ما یتعلق بلجنة 

لتي تمارس من خاللھا مسئولیاتھا من أجل التأكد من إمكانیة وضع إنترنت والطریقة ا

 عام في الحسبان داخل عملیة النقل التي تتم خالل حدیثنا اآلن.

فالعمل الذي تم إنجازه من  وفیما یخص الشفافیة والمساءلة، فھذا یوضح مخاوف حقیقیة.

التقدم لألمام برویة وأن یكونوا  األھمیة بمكان كما أنھ یسمح ألصحاب المصلحة المتعددین

إننا مقتنعون بأن توحید جھود جمیع أصحاب المصلحة خالل عملیة النقل  أكثر شمولیة.
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ھذه ھو السبیل الرئیسي من أجل التأكد من أن العملیة تؤتي ثمارھا بحلول شھر مارس، 

 بحاجة إلى توثیق مقترح كامل من أجل عملیة النقل. ICANNعندما تكون 

ات والسادة، اسمحوا لي أن أستغرق بضع دقائق من وقتكم الثمین لكي أوضح لكل السید

 طبیعة قطاع المعلومات والتكنولوجیا في المغرب.

إننا ھنا في المغرب ندرك تماًما أن تكنولوجیات المعلومات، وعلى وجھ الخصوص 

اص ولكن الخلیس ھذا فقط بالنسبة للقطاع  اإلنترنت، تمثل المحرك الرئیسي للتنافسیة.

فھي من الروافع الكافیة للغایة بالنسبة إلدارة سوق العمل  أیًضا بالنسبة للقطاع العام.

  باإلضافة إلى تحسین مستوى حیاة المواطنین.

للعمل  --وقد أنجزنا ذلك بالفعل منذ التسعینیات  --ولدینا رغبة واضحة في بدلنا العتماد 

  إلى تحسین بیئة العمل.حول الشراكات العامة/الخاصة باإلضافة 

ولدینا نمو محّسن داخل  وقد استوفت السیاسة المتبعة لدینا العدید من مخططات الطرق.

جیا ویعني تطویر قطاع لتكنولو وھذا یعني أن لدینا اآلن بنى تحتیة رقمیة أفضل. مجتمعنا.

  المعلومات أننا قد بدأنا في حمایة خصوصیة مستخدمي اإلنترنت أیًضا.

ونة األخیرة، في بدأنا في المغرب برمجة تحدیث جدیدة من أجل تحسین البنیة وفي اآل

ویطلق علیھا اسم الخطة الوطنیة لعرض النطاق  التحیة الخاصة باالتصاالت في بالدنا.

وھدفنا یتمثل في الوصول على المدى القصیر بنسبة السكان المتصلین  العالي والخفیض.

من المؤسسات  %50كان، باإلضافة إلى توصیل من الس %65بعرض نطاق عالي إلى 

ونرید أیًضا أن نحقق اتصال لجمیع السكان بعرض النطاق  العامة بعرض نطاق متوسط.

 ھذا.

 ونحن بصدد االنتھاء مع شركائنا من إستراتیجیة جدیدة تحتوي على العدید من النقاط.

 نتحسن بنفس درجة كفاءة في البادیة، زیادة الوصول الرقمي في المغرب، والتأكد من أننا

  الحوكمة والكفاءة الرقمیة.
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السیدات والسادة، كما ھو الحال بالنسبة للعدید منكم، فقد علمنا بقدر بالغ من الدھشة عن 

بعد ھذا االجتماع الخامس والخمسین  ICANNاإلعالن الذي أفاد بمغادرة فادي شحادة 

 مباشرة.

الشكر على ھذه الشجاعة، وعلى القرارات التي وعلى الرغم من ذلك، أود أن أتوجھ إلیھ ب

القدر الھائل من العمل الذي قام بھ من أجل الوصول إلى عملیة النقل  --اتخذھا بعد العمل 

 وأود أن أتوجھ إلیھ بالتھنئة. ھذه.

 [ تصفیق ]

 --بحق  -في حقیقة األمر  ICANNفالعمل الذي أنجزه صدیقنا فادي منذ وصولھ إلى 

توجیھ الشكر الجزیل إلیھ على كل ما قام بھ في قیادتھ، وفي المبادرات التي یتوجب علینا 

، باإلضافة إلى بدایة عملیة مع ICANNقام بھا، باإلضافة إلى الحضور اإلقلیمي لـ 

وأنا أتمنى لھ كل الخیر في حیاتھ  المزید من المنافسة في أسماء النطاقات الخاصة بنا.

  المنھیة والشخصیة.

السید غوران ماربي، أود تھنئتھ على تولیھ منصب الرئیس والمدیر التنفیذي  وفیما یخص

والسید ماربي الذي تعرفونھ أكثر مني ھو شخص في مكانة عالیة  .ICANNالقادم لـ 

وصفاتھ الحمیدة عدیدة، سوف وسوف یتولى  للغایة ویعرف نظامنا البیئي بشكل جید جًدا.

وأنا أتمنى  وسوف تكون لھ القدرة على تحقیق مستوى أعلى من النجاح. ICANNقیادة 

 .ICANNلھ كل الخیر في مھمتھ الجدیدة في رئاسة 

السیدات والسادة، أنا ال أرید أن أنھي حدیثي قبل إطالعكم على مدى سعادتنا باستضافتكم 

  معنا ھنا في المغرب الجتماعكم الخامس والخمسون.

 بالشكر الجزیل على اھتمامكم وأتمنى لكم إقامة رائعة في مراكش.وأتوجھ إلیكم 

 [ تصفیق ]
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وشكًرا لكم مرة أخرى على الدعم  شكًرا جزیالً لك، سید العلمي، على كلمتك الطیبة.  باھر عصمت:

الھائل قدمتھ أنت على المستوى الشخص وقدمھ فریقك وحكومة المغرب بأسرھا إلى 

ICANN. 

إلى المنصة السید عز الدین المنتصر باہلل، المدیر العام للھیئة الوطنیة  وأود اآلن أن أدعو

 .ANRTلتنظیم االتصاالت في المغرب، 

 [ تصفیق ]

 

، ITUالسادة الوزراء والرؤساء، السید السكرتیر العام لالتحاد الدولي لالتصاالت   عز الدین المنتصر باہلل:

الخامس والخمسین في المملكة  ICANNع السیدات والسادة، أود أن أرحب بكم في اجتما

المغربیة تحت رعایة الملك محمد السادس، وفقھ هللا، في ھذه المدینة الجمیلة مراكش 

إن بالدنا سعیدة الیوم للغایة بعقد ھذا  التي تعد معبر العدید من الحضارات والثقافات.

لوارد واألرض، االجتماع على أرض أفریقیة وھي تلك القارة الشابة ذات المستقبل ا

 أرضنا، التي نعمل علیھا كل یوم من أجل تحقیق غد أفضل.

إننا قریبون للغایة من أوروبا ومن بقیة العالم، ونحن نتشارك في المبادئ المجتمعیة 

  الدولیة لتقدم الرخاء والسماحة واالنفتاح والتكامل.

السادس  ICANNعد اجتماع وفي مراكش، فإننا سعداء للغایة بأن یعقد لدینا للمرة الثانیة ب

ـ  2006والعشرین في  ھنا في مراكش وھو  ICANNھذا االجتماع الخامس والخمسین ل

  ما یظھر ثقتكم في المغرب وأنكم تحبون ھذا البلد.

السیدات والسادة، كما تعلمون، فإن اإلنترنت والعالم الرقمي الجدید الذي یتغیر ویتطور 

وروح التبادل والمشاركة ویعد مصدًرا قوًیا للنمو  كل یوم یمثل مساحة رائعة للحریة،

 االقتصادي حیث االبتكار واالختراع واإلنشاء ھي الكلمات المفتاحیة.

فقد أصبحت الویب جزًءا من حیاتنا، سواء الشخصیة أو المھنیة، وحیاتنا االجتماعیة 

ن ار عمل، نحونحن بحاجة متزایدة للحصول على إط والثقافیة وفي حیاتنا الخاصة أیًضا.
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ویجب على الجمیع االتفاق على ذلك من  بحاجة للحصول على حوكمة قویة لإلنترنت.

 أجل حمایة حقوق الناس وحقوق المواطنین.

 حریة التعبیر وھناك الكثیر من األشیاء على المحك: نحن بحاجة إلى استخدام اإلنترنت.

 وأمن الشبكة والقدرات متعددة اللغات وما إلى ذلك.

ونحن نعمل عند ھذا التحدي من أجل  نعلم أن أمامنا تحدید ماثل أمام أعیننا.ونحن 

الحصول على نموذج جدید للحوكمة من أجل نموذج أصحاب المصلحة المتعددین 

لإلنترنت، نموذج یكون متوازًنا مع الحكومات والمجتمع المدني والشركة من أجل تحقیق 

اآلخر والحصول على التناغم أو التناغم  مزید من التبادل وأن نكون أقرب إلى بعضنا

 الضروریة من أجل المضي قدًما.

واآلن نتمنى القیام بالمزید في  وقد قمنا بالفعل بالكثیر من األعمال مع كل المعنیین.

مراكش واتخاذ بعض القرارات القویة من أجل التوصل إلى بعض التسویات متى ما كان 

لكي تكون أفریقیا أكثر مشاركة في تلك العملي،  ذلك ضرورًیا حیث إن طموحاتنا عالیة

ونحن نعمل  إننا نقوم بالكثیر من العمل. .ICANNولكني یكون ألفریقیا دور قوي في 

  في ذلك.

ویجب علّي القول، قبل أن أنھي كلمتي، أنني أتوجھ بالفعل بالشكر إلى كل من عملوا في 

إذن فقد كانت ھناك حاجة إلى الكثیر  الخفاء من أجل مساعدتنا على إنجاح ھذا االجتماع.

 من اإلعدادات.

، أود أن أتوجھ بالشكر لكم وإلى الفریق، ANRTوباسم ھیئة  فنحن المضیف المحلي.

وأود أن أتوجھ بالشكر إلى السید  ، والذي أدى دوًرا في ھذا االجتماع.ANRTفریق 

أجل التأكد من أن فقد قام بالكثیر من  التنفیذي. ICANNفادي شحادة، رئیس ومدیر 

أراد المجيء  تكون ھذه المنظمة الیوم منظمة مختلفة وتحتوي على الكثیر من الحماسة.

 وأراد المجيء إلى بالدي. إلى المغرب من أجل حضور االجتماع الخامس والخمسین.

  وأنا أتمنى لھ التوفیق.
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كل و الذي سیشغل منصب المدیر التنفیذي الجدید. كما أتمنى حًظا سعیًدا للسید ماربي

 حًظا سعیًدا واستمتعوا بإقامتكم في مراكش. في المستقبل. ICANNالتحیة إلى 

 [ تصفیق ]

 

من المؤثر للغایة مع الزمالء ومع كبار األعضاء، في جمیع أنحاء العالم وفًقا ما ھو   الدكتور. ستیفن كروكر:

وھذا ما یشّكل  ھذا ما یجعل اإلنترنت ناجحة. یف.معروض ومبسط ھنا بمعرفة المض

 مجتمًعا عالمًیا.

وأعتقد أنھ إذا كنتم تشاركونني نفس ما لدي من مشاعر، أي أن نفس األشیاء التي تحركنا 

 جمیًعا وتؤثر فیھا یجب أن یكون لھا باع في ذلك.

طاء ال أسمیھم وإعوأعتقد أنھ ینبغي علّي إضافة كلمة تقدیم باإلضافة إلى األشخاص الذین 

  ألقاب شرفیة لمن یقومون بكل العمل.

عاًما عندما كرست عامین في  30لقد كنت أسترجع ذاكرتي لفترة مضت منذ قرابة 

كما أن مقدار العمل الذي یجري خلف  .1985المساعدة على تنظیم اجتماع في عام 

طوال الوقت وبصفة الستار لھو مقدار ھائل إلى أبعد الحدود، وھو یتمثل في اجتماعات 

مستمرة وبعد ذلك حبس األنفاس من أجل التأكد من أن جمیع األجزاء متوافقة مع بعضھا 

 اآلخر.

إذن أتوجھ بشكر شخصي إلى المضیفین، وإلى الجھات الراعیة، وأود أن أكرر على 

وھناك العدید من  مسامعكم نفس الكلمات التي سمعتموھا على جمیع فرق األشخاص.

ولیست مجرد مجموعة صغیرة  وھي لیست مجموعة واحدة من األشخاص. فرق العمل.

من تھتم بكل عنصر لكي تسھل علینا إمكانیة االجتماع والقیام باألعمال الذي یجب علینا 

 لذا، أكرر شكري. القیام بھ ھناك الیوم.

 [ تصفیق ]
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قریًبا حسًنا، لقد تمت اإلشارة إلى ھذا أن الشخص المسمى شحادة سوف یترك منصبھ 

إذن أثناء ترحیبنا بعھد  وأعتقد أن ھذا األمر جعلنا نشعر باألسى في حقیقة األمر. جًدا.

فقد كان ھذا مساًرا  جدید، فإننا نودع رجالً كان معیًنا في تحقیق وتنفیذ كل ھذه األشیاء.

  كبیًرا، ویطیب لي قول ذلك مرة أخرى على المستوى الشخصي.

وال أكذبكم  بصفتھ مدیًرا تنفیذًیا. ICANNدي شحادة في ھذا ھو االجتماع األخیر لفا

إلى درجة لم یتخیل أحد أنھا ممكنة عندما  ICANNالقول إذا قلت بأنھ قد نجح في تحویل 

-واسمحوا لي أن أوضح  شارك للمرة األولى في مجلس اإلدارة منذ قرابة أربعة أعوام.

فإنھ غالًبا ما یشیر إلي على  اسمحوا لي أن أؤكد على ذلك على المستوى الشخصي. -

أنني رئیسھ في العمل، وھو ما یجعلني أبتسم دائًما ألنني ال أعتقد أن من الممكن أن 

 أسایره، أقل من أن أكون مسئوالً عنھ.

 [ ضحك ]

لكنني استفدت من الحصول على المقعد األمامي باإلضافة إلى إمكانیة الوصول الجید إلى 

فالمحادثات السابقة التي أجریتھا معھ  نھ یسیر بسرعة خفیفة.كبیر إلیھ على الرغم من أ

لقد  .ICANNعندما شارك في مجلس اإلدارة ھي، "إلى الموقف الذي نحن بصدده في 

وإلیك بعض التفاصیل الصغیرة، وھو أن لدینا عقد مبرم مع الحكومة  .1998بدأنا في 

 ال ذلك".انظر فیما إذا كان بإمكانك القیام بشيء حی األمریكیة.

وأنا  لیس لدي أي فكرة عن أنواع األشیاء التي كان من المفترض أن تتأتى من ذلك.

أحاول التفكیر بشكل واسع وبشكل غیر تقلیدي قدر اإلمكان وال زلت مندھًشا بالمعنى 

 في حقیقة األمر، لكن ھذا غیر اعتیادي. اإلیجابي الكبیر.

فقد  نجازات وأنا ملزم باستعراضھا معكم.ولدي قائمة من اإل ولیس ھذا كل ما في األمر.

أشرف على أكثر توسعة على اإلطالق لنظام أسماء النطاقات من خالل تنفیذ برنامج 

 نعم لقد كان منخرًطا في ھذا العمل لعدة أعوام. نطاقات المستوى األعلى العامة الجدیدة.

 ت، لكننا نجحنا فيولكن على الرغم من ذلك كان تنفیذه ینطوي على الكثیر من التحدیا

ویمكنني إخباركم أنھ على الرغم من قضاء معظم وقتھ في السفر، فقد نجح في  اجتیازھا.

 وقد استغرق ھذا الكثیر من الوقت. تنفیذ بعض األشیاء في المقر.
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كما أسس لمفھمة ما نطلق علیھ اسم األرباع  لقد نجح في تحویلنا إلى منظمة دولیة بحق.

لى حد ما تقسیم المقر الرئیسي إلى ثالثة، وافتتاح الفروع في كل من الثالثة، وھو یعني إ

ن ولكي نكو سنغافورة واسطنبول باإلضافة إلى المقر الحالي الكائن في لوس أنجلوس.

منصفین، فإنھا ال تزال غیر متماثلة ومتوازنة حتى اآلن، لكننا على وشك تحقیق ذلك 

عتقد أنھا حیویة بالنسبة التجاھاتنا ولطریقة باإلضافة إلى مجموعة من التوجیھات التي أ

 عملنا في األعوام القادمة.

وباإلضافة إلى ھذه الفروع، لدینا مراكز مشاركة في جمیع أنحاء العالم وأنا أتوقع المزید 

ومع ذلك، من خالل التعایش مع مواردنا، فإنني أتوقع أنھا سوف تكون  منھا فیما بعد.

 عملیة متزنة.

كما أشرف على تشكیل خطة  باألشیاء التي تحدث بسرعة فائقة بصفة یومیة.وھذا یھتم 

 ICANNتترجم إلى االستقرار والمرونة بالنسبة لكل من  --عفًوا  --إستراتیجیة خمسیة 

 .DNSونظام 

 والمغزى من ذلك ھو أنھ لم یقم فقط بتوسعة المؤسسة ولكنھ أشرف على نضجھا.

ام بھا، وربما فإن المشاركة األكثر قیمة لھ في ھذه وتتواصل قائمة اإلنجازات التي ق

المؤسسة ال یتناسب بسھولة في سرد كلمات مثل ھذه أو حتى عند عرضھا على شرائح 

بطریقة ملفتة كما أنھ وضعھا في  ICANNفقد حقق التواضع والشغف تجاه  عرض.

  إطار یكتنفھ التواضع البشري بطریقة ال نظیر لھا ببساطة.

 ث عنھا اآلن لیس فادي المدیر التنفیذي ولكن فادي اإلنسان.إن ما أتحد

 وأود أن أعرض علیكم فیدیو قصیر أعتقد أنھ یوضح لنا فادي اإلنسان.

    

 [عرض الفیدیو] 
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، وكما تعلمون، أعني أن الناس یعیشون من أجل ICANNثمة ھدف في حیاتنا ھنا في  السید. فادي شحاتة:

  ھدف.

االلتقاء، كما سألتني السیدة الشابة، فیما بین التقنیة والسیاسة والتي لكن ھذه ھي نقطة 

فالناس یحبون استكشاف المطاعم والتعرف على األفالم  تصبح ناحیة ھامة للغایة.

أعتقد أن الشيء األكثر متعة في االستكشاف بالنسبة لي ھو الناس  والتعرف على اآلداب.

  و ما نھوى القیام بھ.فبناء الجسور ھ وكیفیة التواصل معھم.

  أندیامو. لنبدأ.

 األمر األمر ال یتعلق بي وما قمت بتصمیمھ من أجل تلك اللحظة عندما ألتقي شخًصا ما.

وإذا ما ركزت كل اھتمامي علیھم واالستماع واالتصال  األمر یتعلق بالشخص. یتعلق بھم.

 فعلًیا بھم، فقد حققت ھدفي وغرضي.

 

 انب آخر لذلك في المحكمة األوروبیة.ھناك ج متحدث غیر معروف:

 

ولم ینظر إلینا على اعتبارنا مجتمع لغرض  لقد حاول التواصل مع الناس كأشخاص. متحدث غیر معروف:

وھو بالنسبة لشخص مثلي أنھ أمر  لقد تعامل معنا كأفراد داخل مجتمع. المجتمع فحسب.

 إذن فانا سوف أفتقد فادي. خاص للغایة.

 

م یكن وبدون فادي، ل اتزانھ وابتسامتھ ودفئھ والتزامھ الكامل بتنفیذ كل األشیاء اإلیجابیة. كروكر:  الدكتور. ستیفن

 لنا أن نصل إلى ما وصلنا إلیھ.
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، فإنھ یترك مؤسسة أكبر حجًما مما كانت علیھ عندما بدأ ICANNعندما یترك فادي  فینت سیرف: 

یھا كنا ننتظره جمیًعا ألكثر من عقد من العمل فیھا وھو یغادرھا على مشارك تغیر كبر ف

 وأن تكون مؤسسة مستقلة. NTIAالزمان، وھو حل التزاماھا وعالقتھا مع 

 

لذلك أرید أن أقدم لكم ضماًنا على أنھ یتم إنجاز كل ھذا العمل بقدر كبیر من العنایة، مع  السید. فادي شحاتة: 

 وضع االستقرار واألمان في مقدمة أھدافنا.

 

لقد جلب فادي بعد المصداقیة والجدیدة وقدًرا من العمل الجاد باإلضافة إلى قیم وأخالقیات  طا هللا: أكرم ع

 رفیعة القدر.

 

 وسوف نتحدث إلى كل مجتمع یرغب في االستماع إلى النموذج متعدد أصحاب المصالح. السید. فادي شحاتة: 

 

 د بدا دائًما مسافًرا في مكان ما غیر ذلك.فق ال أدري كیف حقق الرجل كل ما حققھ. الري ستریكلینغ:

 

وكان ھذا جید  أعني أنني قد قطعت كما تعلمون مئات اآلالف من األمیال على الطائرات. السید. فادي شحاتة:

 وأعني أنھ ما لم تعترضوا أیھا السادة، فقد رأیت أن ذلك ھدف بالنسبة لنا. للغایة.

 

 أوافقك الرأي. متحدث غیر معروف:

 

عندما أكون في مدینة مثل واشنطن العاصمة أو بروكسل إلخ، یقوم فریقنا الرائع في  السید. فادي شحاتة: 

 اجتماًعا یومًیا لي في مدینة واحدة. 14أو  13بعض األحیان بجمع 
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 لقد احتجت ذلك. أشكركم على إتاحة الفرصة لي الحتساء قھوة سریًعا. حسًنا.

 [ ضحك ]

 ى العكس مني. ربما ال تعتقد ذلك، عل

 

 ھل حقیبة یدك في الخلف؟ متحدث غیر معروف:

 

 ال. أین حقیبة یدي؟ السید. فادي شحاتة: 

 

 وقد اتھمت مرة بأن لدي حس فكاھي الذع. وفادي بالتأكید لدیھ حس فكاھي الذع. أور: -تشیریل النغدون

 صدقوني، فادي لدیھ حس فكاھي الذع.

 

 لمرات إلى إحدى الدول ولم أجد حذاء العمل الخاص بي في الحقیبة.وصلت في ذات ا السید. فادي شحاتة: 

 

 لبست خًفا؟ فماذا فعلت؟ یاه. متحدث غیر معروف:

 [ ضحك ]

 

 --ال، أبًدا. لقد ذھبت حافي القدمین وقلت بأنھ في بالدي ھذه طریقة رائعة لتشریفكم  السید. فادي شحاتة: 

 

 ذلك تبركاً. في بالدي، یعد ھذا شرف. متحدث غیر معروف:
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 --أن تسیر حافي القدیمین  -- السید. فادي شحاتة: 

 

 أظافر القدمین. آمل أن تكون قد قلمت أظافرك. متحدث غیر معروف:

 

إذا ما أمكنك أن توصلھ إلى "الضحك  ھناك ومیض في عینھ تراه من حین إلى آخر. أور: -تشیریل النغدون

 لم یمكن ألي أحد إال المشاركة فیھ. بقھقھة"، فھذا مرح وضحك أصیلین أعتقد أنھ

 

لدى فادي جانب شخصي للغایة في مسیرة مشاركتھ  لقد شاركنا العدید من الضحكات. متحدث غیر معروف:

 وأرى أن ھذا الشيء یمیزه.

 

لقد قام ببناء فریق رائع من األشخاص ذوي الكفاءة العالیة وھم یستمتعون بالعمل مع  الدكتور. ستیفن كروكر: 

 لقد قام ببناء فریق حقیقي. ھم البعض.بعض

 

 حسًنا. وسوف یكون االجتماع في مراكش؟ السید. فادي شحاتة: 

 

جب حیث یتو یمكنني القول بأن ھذه طریقة شرق أوسطیة في االرتباط بالناس. --لقد كان  أولیفیر كریبین لیبلوند: 

 تمام بما یراه الناس.علیك المضي قدًما ولیس التحدث فقط إلى الناس ولكن أیًضا االھ
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فقد مثل لي ھذا سعادة حقیقة وشرف  لقد كانت ھذه رحلة رائعة بحق. --فادي، لقد كانت  الدكتور. ستیفن كروكر: 

 رئاسة مجلس اإلدارة الذي كان یؤیدك، ویراقب ما كان بوسعك القیام بھ.

 

لیس السفر، ولیس كل األشیاء  .ICANNھذا ھو الشيء الوحید الذي سأفتقده حیال  السید. فادي شحاتة: 

 بل الناس.  األخرى.

 (متحدًثا بلغة غیر اإلنجلیزیة).

لقد أمضیت ھنا  الجمیع. .ICANNلقد أبدى الناس لي عظیم الود والترحاب ھنا في 

ومن دواعي سروري االحتفاظ بذلك،  أعوام ھنا، ولذلك لن یضیع أي منھا. 4إلى  1/2 3

في كل دقیقة  المضي قدًما لعدة أعوام، وقد أحببت ذلك.وسوف یكون ذلك باعًثا لي على 

 لكنني أحببت ذلك. منھ.

 [ توقف الفیدیو ]

 [ تصفیق ]

 

 فادي شحادة. لیس لدي ما أقولھ فضالً عن ذلك. الدكتور. ستیفن كروكر: 

 

 (متحدًثا بلغة غیر اإلنجلیزیة).  السید. فادي شحاتة: 

أخشیشین، والي مراكش، والسید محمد والي مراكش، لجمیع الممثلین، السید أحمد  --

وأرحب بكم جمیًعا في اجتماع  السیدات والسادة، وجمیع الضیوف، أرق التحیة لكم جمیًعا.

ICANN  في مراكش، تلك المدینة الجمیلة. 55رقم  

رجاًءا اسمحوا لي التعبیر عن تقدیري وامتناني لجاللة الملك محمد السادس، ولطیب 

وھو ما یبدي لنا أولویات الحكومة  --والذي  55رقم  ICANNھتمامھ باجتماع ضیافتھ وا
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المغربیة في تطویر التكنولوجیا ھنا، باإلضافة إلى االتصاالت الخاصة وتكنولوجیا 

 المعلومات، وأنا سعید للغایة بالترحیب بكم جمیًعا ھنا في مراكش.

لوزیر موالي حفیظ العلمي، وجمیع كما أود أیًضا توجیھ الشكر لجمیع المضیفین، السید ا

زمالئھ، وكل التقدیر واالمتنان إلى السید عز الدین المنتصر، المدیر العام لوكالة 

 االتصاالت وعلى كل الضیافة ھنا في ھذه المدینة.

وقد قضیت ما یقرب من أربعة أعوام في ھذه  لقد كانت رحلة ناجحة قمنا بھا مًعا ھنا. --

ا إلّي للمشاركة فیھا معكم وأعتقد أن النجاح كان ثمرة العمل مًعا الرحلة التي عھدتم بھ

 فیما بیننا.

، أتذكر مشاركتكم أنني كنت 2012بالنسبة لمن كانوا معنا في اجتماع براغ في یونیو 

كواحة، ولیس  ICANNأتمنى بالفعل أنھ عند العمل بالتعاون فینما بیننا، أنھ یمكننا بناء 

ون ذلك الیوم، في االجتماع األخیر لي معكم، أن نجلس على كحصن، وقد تصادف أن یك

  أكبر واحدة في شمال أفریقیا.

ویا لھا من رمزیة رائعة للواحة التي  شجرة نخیل تحیل بھذا المكان الرائع. 24,000

 اآلن. ICANNتقوم علیھا 

وھي  .ولیس بھا أیة أسوار ویمكن لزمالئي األفارقة إخباركم بأن الواحة تكون مفتوحة.

 وتمنحنا الھدف. فھي تمنحنا روح الحیاة. ونحن نرید الذھاب إلى واحة. وجذابة. ودودة.

 ونحن ھنا نقف الیوم على واحة جمیلة.

واآلن، سوف أترككم، وأستدعي مقولة جبران خلیل جبران، أن الجبل أكثر وضوًحا من 

م إلى الوقوف معي إذن مع بدء الرحیل والنظر للخلف على ھذا المجتمع، أدعوك السھل.

  ألنھ مختلف. لبرھة والنظر إلى ما لدینا.

لقد التقیت للتو وأنا آت صباح الیوم، سفیرة تأتي إلى ھنا للمرة األولى وتصطحب معھا 

 ما الذي یحدث ھنا؟" ھذا مختلف. وزیر بالدھا، وتسأل، "ما ھذا؟

 إذن اسمحوا لي أن أقول لكي، سیدتي السفیرة، ما لدیك ھنا.
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ھنا مجموعة من الناس یتطوعون بوقتھم من أجل بناء مصدر ومورد للجمیع، وھذا لدیك 

 وال مثیل لھذا األمر. أمر فرید.

-حسًنا، من  وعندما تأتون إلیھ، فإنھ یكون مختلًفا. فسحر المجتمع ال یضاھیھ أي شيء.

 لى؟من األسفل إلى األع ما ھو ذلك الشيء المسمى باإلجماع؟ كیف تتخذون القرارات؟ -

  كل ھذه الكلمات التي نستخدمھا بسبب أننا نعیش ھنا.

إذن كما ھو الحال بالنسبة لكي سیدتي السفیرة، لقد أتیت إلى ھذا المجتمع منذ سنوات 

إنھ نموذج نطلق علیھ اسم أصحاب  واإلجابة عن تلك األسئلة رائعة. وسألت نفس األسئلة.

مة ولكن لیس الكل كلمة معقدة. لمة كبیرة.ك لیست كلمة جیدة للغایة. المصلحة المتعددین.

إن روح العمل مًعا، وإنجاز األشیاء  ھي ما یھمنا، بل الروح التي تكمن خلف ھذه الكلمة.

تریلیون دوالر فقط في دول مجموعة  4.2من أجل الوصول إلى مورد یغذي اقتصاد بقیة 

 العشرین.

وبوب خان وجمیع ھؤالء  ونھو مورد عندما قامت كل من فینت سیرف وستیف كروكر

المھندسین العظماء الذین اجتمعوا بھدوء وتواضع كل عام في ھذا الشيء الذي یطلق 

، عندما قاموا ببنائھ، فإنھ یواصل بناؤه IETFعلیھ اسم فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

فنحن نقوم في حقیقة األمر بتجمیع مصدر ومورد  وھذا ما نقوم بھ ھنا. بتواضع وفاعلیة.

 م الجمیع.یخد

رة وألقوا نظ تعالوا. والعالم ال یفھم الطریقة التي نقوم بھا بذلك، ومن ثم فإنني أخبرھم:

شخص جالس ھنا باإلضافة إلى آالف غیرھم  1200فلدینا  في ھذه القاعة الجمیلة.

 ھؤالء ھم األشخاص الذي یجتمعون من أجل تحقیق السحر. یشاھدون.

كتب أحد الحاضرین في القاعة نًصا لي ذات  استھواني. واآلن، لقد فكرت في الغالب فیما

ما الذي یدفعك لالستیقاظ صباًحا  وسألتني، "ما الذي یحركك؟ إنھا تدرك ذلك جیًدا. مرة.

صباًحا، مع  1:00لقد ظللت مستیقًظا حتى  وال زلت أقوم بذلك. ومواصلة القیام بذلك؟"

 یقھ وإنجازه.بعض منكم باألمس محاولین المضي قدًما بذلك وتحق
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حسًنا، كانت أفضل إجابة  ما الغرض من ھذه المنظمة؟ وما كان غرضنا. الغرض منھ.

ولقد نظرت في بعض المنظمات المدفوعة  على ذلك ھو العودة إلى ما بدأوا ھذه المؤسسة.

  باألھداف من قبل.

كیف تعتقد أن شركة بروكتر آند جامبل، أكبر شركة منتجات  بروكتر آند جامبل.

ألن بروكتر وجامبل، ذلك الولدین األیرلندیین  ستھالكیة في أمریكا، قد تم تأسیسھا؟ا

جاءوا من بالدھم إلى الوالیات المتحدة وقاال بأن ھناك العدید من الجنود الذي یموتون 

ان ك ومن ثم قاموا بصنع صابون. یتعین علینا تحدید طریقة إلیقاف األمراض. في الحفر.

 حمایة وإنقاذ األطفال. الغرض الخاص بھم ھو

حسًنا، لقد أتیت وتعلمت معكم أن غرضنا ھو یأتي من داخل من بدأوا  وما ھو غرضنا؟

وعندما أقوم بالبحث عن ذلك، فإن أفضل صورة تصلني لذلك ھو صور جون  العمل.

وال أنوي أن أقول لكم ما ھو ھذا الھدف، ولكنكم  لقد كان جون مدفوًعا بھدف. بوستال.

لقد شاركت مع فریق العمل في اجتماع  لقد أعلمتموني ما ھو. یعرف ما ھو ذلك.كلكم  --

وقد كان  .1975الشراكة معھم أنھ عندما بدأت الحرب في لبنان، كان ذلك في عام 

فقالت،  وقد عاد أبي ذات مرة إلى البیت وقال ألمي، "أین فادي"؟ عاًما آنذاك. 13عمري 

لكن المسلحین اصطحبوه ظھر الیوم كي یتعلم كیفیة  "یاه، ال أعرف كیف أقول أفسر لك.

 وقال، "أنا ال أرید لھذا الولد أن یستخدم األسلحة". فجن جنوب أبي. استخدام األسلحة".

لذلك جاء واصطحبني من المعسكر  لقد أخذوه من المنزل". فقالت، "لیس أمامنا أي خیار.

  ق.وقاد السیارة بي إلى الطریق السریع بین بیروت ودمش

وقال لھم، خذوا ابني معكم إلى دمشق وضعوه على  وأوقف أول سیارة لوري یجدھا.

  أخرجوه من ھنا. طائرة ذھاب فقط إلى جنیف.

وضعني أبي على سیارة اللوري تلك، على تلك الشاحنة، ولم تكن  من عمري. 13أنا في 

أبي وقولي لھ "إلى  أنا أتذكر نظرتي إلى لدي أدنى فكرة عن المكان الذي أنا ذاھب إلیھ.

انطلق وتذكر ما تؤمن بھ.  --فقال، "تذكر  ھذا موطني". إلى أین ترسلني؟ أین أنا ذاھب؟

  فقلت لھ، "ما ھو"؟ ما ھو ھدفك؟"
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فقال لي، "ال یمكنني  .13أنا في الـ  وكانت الشاحنة تغادر، وأنا أسألھ سؤاالً وجودًیا.

 الھدف بداخلك". الھدف بداخلك. إخبارك.

ولھذا المجتمع غرض بداخلھ تم التخطیط لھ بتواضع غیر أناني من المھندسین الذین 

  فھو أمر ساحر. اسمحوا لنا أن نحافظ على ھذه الروح. قاموا ببنائھ.

ولكن في النھایة، فإننا نتطلع جمیًعا  وألتقي أشخاص أصحاب نفوذ. أنا ألتقي حكومات.

 إلى الغرض.

جامعة ستانفورد الذي قضى نحبھ مؤخًرا وكتب الكتاب  وكما تعلمون، فإن جراح أعصاب

الذي یتوجب علیكم جمیًعا قراءتھ بعنوان "عندما تتحول األنفاس إلى ھواء" مات في 

 فقد كتب في كتابھ أن اإلنسان خلق من أجل الكفاح لتحقیق ھدف. الثالثینیات من عمره.

  وإن لم نفعل ذلك، نصبح كمن یرسم نمًرا بدون خطوط.

دعونا نحافظ على تلك الروح  دعونا نحافظ على ھدفنا. دعونا نواصل الكفاح. إذن

 إنھ أمر رائع. الساحرة.

لقد أثراني ذلك بالكثیر والكثیر من الطرق التي  وسوف أصطحب ذلك معي أینما ذھبت.

 لن أنساھا ما حییت.

عر التي جلست أكتب بعض المشا --وھو ما ال أقوم بھ كثیًرا  --وفي اآلونة األخیر 

وكما تعلمون فإنني نادًرا ما أقرأ أي شيء، لكنني سوف  فقمت بتدوین ذلك. اعترتني.

 أقرأه على مسامعكم.

حیث كانت العملیة تثقل كاھلي،  ICANNلقد كنت في خضم واحدة من تلك اللحظات في 

، ICANNلكن في  وكما تعلمون فإن صبري علیل وأرید االنتھاء من تلك األعمال.

 فكتبت ذلك. وأنھا من األھمیة بمكان. ن العملیة مقدسة.تعلمت أ

تستند إلى  من األسفل إلى األعلى. اإلجماع أوالً. "العملیة ھي الضامن لقیمنا الجوھریة.

 ومتساویة تماًما". الحقائق ومسئولة.
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 ة.وشفاف تقوم على الثقة. ولكنني كتبت حینھا، "الروح، برغم ذلك، ھي رابطة مجتمعنا.

 وتأكیدیة بعمق. وحرة. وشاملة.

 إذا كنا ال نلتزم بالعملیات واإلجراءات الخاصة بنا، فإننا نضع شرعیتنا على المحك.

وعلى الرغم من ذلك، إذا فقدنا روحنا، فسوف نتداعى ونشارك القائمة الطویلة للمؤسسات 

 التي تضع أولویة للنقاء اإلجرائي على حساب الشخصیة والمبادئ".

والموازنة بینھما بحكمة ھو الضمان الوحید  ثمینة، لكن الروح مقدسة.إذن العملیات 

 لنجاحنا المتواصل وروح المجتمع المؤثر ألصحاب المصلحة المتعددین.

وسوف أواصل السفر حول العالم  وسوف أكون أفضل المشجعین لكم. بھذا، أودعكم.

ن لي شرف العمل معكم، وإخبار من أقابلھم أنني احتككت بھذا المجتمع العظیم، وأنھ كا

 واستشعار ذلك السحر في مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین.

 شكراً لك على إتاحة الفرصة. شكًرا جزیالً لكم.

 [ تصفیق ]

 

 واحدة من أفضل الخطب المؤثرة التي سمعتھا على اإلطالق.  الدكتور. ستیفن كروكر:

ؤثر في أي شخص آخر بطریقة ربما لم ت وأنا متأكد أنھا أثرت في كل الحاضرین ھنا.

أنا أتحدث عن الرجل الذي یتعین  مختلفة عن تأثیرھا فینا وجلب الخوف والھلع في قلبھ.

 علیھ اتباع نفس التصرف.

 [ ضحك ]

إذن أنا متأكد من أنكم شاھدتم األخبار عندما أعلنا من عدة أسابیع أن غوران ماربي 

 ولكم أن تتخیلوا، فإن البحث فیذي.سوف یخلف فادي في منصب الرئیس والمسئول التن

  عن بدیل لفادي لم یكن باألمر الھین.
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لكن ما  فقد أجرى مجلس اإلدارة مقابالت شخصیة مع مرشحین من جمیع أنحاء العالم.

عاًما في مجال تكنولوجیا  20جذبنا حیال غوران لیس فقط خبرتھ التي تزید عن 

الرائعة التي یتمیز بھا ولكن أیًضا حقیقة  المعلومات وعالم االتصاالت ومھارات القیادة

 أن الخدمة العامة ھي روح وجسد ھذا اإلنسان.

 وبصفتھ رئیس خدمة البرید واالتصاالت في السوید، فقد أبدى رغبة في خدمة الجمھور.

في ھذه المرحلة التالیة من  ICANNوھذا ھو نوع األشخاص الذین نحتاج إلیھم لقیادة 

  التطور.

ویسرني أیًضا أن أكون على سابق  فني أن أقدم لكم السید غوران ماربي.وبھذا، یشر

 معرفة بھ، وأنا أعلم أنكم ستتعرفون علیھ أیًضا.

 غوران؟

 [ تصفیق ]

 

 ولألسف لن أكون بنفس قدرك. نعم، فادي لیس شخًصا یسھل السیر على خطاه.  السید. غوران ماربي:

فادي، الزمالء والزمالء الجدد باعتبار ما أصحاب السعادة، الوزراء، الرئیس ستیف، 

الخبر السار ھو أننا لن أمكث ھنا طویالً على المنصة  سیكون قریًبا، طاب صباحكم.

 ألنني في حقیقة األمر الزلت أعمل لدى حكومة السوید في العطلة.

 [ ضحك ]

 وأنا سعید للغایة ألنني في عطلة ھنا في مراكش.

 ھذه مرحلة جدیدة بالنسبة لي وألسرتي. غایة بوجودي ھنا.وبھذا القول، فإنني مسرور لل

ولسبب ما، أطفالي  وكما تعلمون فسوف أنتقل للعیش في لوس أنجلوس مع أسرتي.

 یعتقدون أن كالیفورنیا أفضل من ستوكھولم.

 [ ضحك ]



 AR                              جلسة الترحیب وافتتاحیة الرئیس -مراكش 

 

 31من  26صفحة 

 

ق واللغة الرسمیة لفری ولدي ثالثة أبناء. إلیكم نبذة عني، أنا من السوید، كما قد تعرفون.

 من اآلن فصاعًدا سوف تكون السویدیة. ICANNعمل 

وكما قلت، فقد قضیت آخر ست سنوات ونصف أعمل لدى الحكومة السویدیة رئیًسا لھیئة 

PTS.  لكن قبل ذلك عملت في القطاع الخاص، وفي الشركات المبتدئة، وكانت الغالبیة

الشبكات والربط منھا في مجال تقنیة المعلومات، والمرتبطة إلى حد كبیر بأعمال 

 وكما یدرك البعض منكم، فإنني أحب الحدیث حول أزمنة أجھزة التوجیھ. بالمحوالت.

والتي ارتكزت على حقیقة  --ولكن على مدار األعوام  .ICANNھذا أول اجتماع لي مع 

فعلى مدار السنین، أسعدني حظي كثیًرا باالحتكاك بـ  أنني أحمل الضوء األخضر ھنا.

ICANN فقد كانت فریق عملي الخاص ھنا في  ق مختلفة.بعدة طرICANN.  وكلن

في  EuroDIG -من حسن حظي استضافة الحوار األوروبي حول حوكمة اإلنترنت 

وقد شاركت في نواحي مختلفة من حوكمة اإلنترنت، وھو ما یعني أنني أعلى  ستوكھولم.

 على وجھ التحدید البعض منكم، وأتمنى أن یكون ھذا أمر إیجابي.

وھناك شيء واحد تعلمتھ على مدار األعوام وھو مدى أھمیة نموذج أصحاب المصلحة 

  فھو من األشیاء التي أصبحت ھامة للغایة بالنسبة لي. المتعددین.

وإذا ما سألني أي شخص عن سبب تولي ھذه الوظیفة، فإن نموذج أصحاب المصلحة 

جزًءا من المجتمع بنھایة شھر مایو وأنا سعید بأن أكون  المتعددین یقع في القلب من ذلك.

 عند انتھاء عطلتي.

وأود أن أتوجھ بالشكر لكم جمیًعا على طیب الترحاب الذي حظیت بھ من جانبكم، السیما 

فقد كان ھذا األمر مؤثًرا  مع األشخاص الذین صاحبتھم في رحلتي إلى ھنا بالحافلة.

 تعة مثلي.وأتمنى أن یكون قد حظوا بنفس القدرة من الم للغایة.

وفي  فقد التقینا عدة مرات على مدار األعوام. وأود التعبیر عن شكر خاص إلى فادي.

حقیقة األمر فإنني أتولى العمل في مكانك وھو ما یجعلني متوتًرا إلى حد ما، وھذا سر 

 وأتمنى لك الحظ السعید أینما كنت. فأنت قائد رائع ونموذج رائع یحتذى بھ. بیننا.
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ز الفرصة في توجیھ الشكر إلى أكرم الذي سوف یتولى الرئاسة إلى أن وأود أن أنتھ

ولدي إیمان كبیر بھ وبفریق اإلدارة الخاص بھ  أتمكن من المشاركة في نھایة شھر مایو.

 وحتى اآلن فقد أوصلوني إلى ھنا في حافلة رائعة. بالكامل. ICANNوأیًضا بفریق عمل 

 أنا متأكد أن ھذا األمر سیتغیر.

 ك ][ ضح

من المفترض أن یكون في  --وھذا  وأود القول بأنني أشعر بفخر حقیقي ألنني معكم ھنا.

ھذا الجزء، أن یكون في ھذه النقطة الخاصة من الوقت أن أكون معكم وأن أكون جزًءا 

  أنا سعید للغایة بسبب ھذه الفرصة المتاحة لي. من ھذا المجتمع لھو شرف ألي شخص.

 ھ قدره الرفیع ومن المشرف االنضمام إلیھ.فھذا مجتمع كبیر، ول

مھمتي في المستقبل ھي التأكد من أن جمیع السیاسات التي تقرروھا سوف یتم تنفیذھا 

وبھذا، أود أن أتوجھ بالشكر لكم ألنني أعلم أن لدیكم أشیاء أكثر أھمیة  بطریقة صحیحة.

 شكًرا جزیالً لكم. ام بھا.علیكم القیام بھا. وأود أن أطلب منكم العودة مرة أخرى والقی

 [ تصفیق ]

 

أود التعبیر عن  أود أن أطلب منك البقاء ھناك لبرھة من الوقت. شكًرا لك، غوران.  الدكتور. ستیفن كروكر:

إلى أن یتمكن غوران  ICANNامتناني لشخص واحد آخر سوف یقوم بتسییر أعمال 

  من تولي القیادة رسمًیا في شھر مایو.

أكرم، رئیس شعبة النطاقات العامة، سوف یكون ھو المدیر  وانضم إلینا.أكرم، تقدم 

 التنفیذي المؤقت.

 وسوف یقوم بذلك مرة أخرى. لقد قام بھذه المھمة من قبل.

 [ تصفیق ]

 شكًرا.
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 ھذا ثبات. وبناء على ذلك نقدم لھ كل الشعر على المتابعة معنا ھنا.

 [ ضحك ]

 [ تصفیق ]

ولیس ھناك من یضاھي  وأشرت أنا إلى الفریق الرائع الذي لدینا.ذكر فادي  --لقد ذكرنا 

 فقد حظیت بكامل ثقتنا، كما ھو عھدنا بك. أكرم.

 وسوف نتخذ صورة استمرار ھنا. فادي، ھال انضممت إلینا أیًضا.

 [ تصفیق ]

 

وجزء من ھذا  ولیة.لقد ذكرت سابًقا أن فادي قد أنجز الكثیر من التحول إلى مؤسسة د الدكتور. ستیفن كروكر: 

في ھذه القارة، وبدون أدى إلى زیادة مشاركة  ICANNالعمل یتمثل في زیادة حضور 

 .ICANNأفریقیا في 

إذن لیس سًرا أنھ إلى حد بعید للغایة، فإن أفریقیا سوف تساعد في كتابة الفصل التالي 

مشاركة األول من تاریخ اإلنترنت، وفي ھذا السیاق، فإنني فخور باإلعالن عن مركز ال

في أفریقیا سوف یتم افتتاحھ في األول من أبریل في كینیا، بمدینة نیروبي  ICANNلـ 

 ي كینیا.

 [ ھتاف وتصفیق ]

وھذا سوف یستغرق قرابة ثالثة أسابیع من اآلن، إذن فإن ھناك أشیاء سوف تحدث بوتیرة 

 سریعة للغایة.

باھر  ن أحول المیكروفون إلى باھر.وسوف تكون ھذه لحظة فخر لنا جمیًعا، وبھذا أرید أ

 عصمت.
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أعتقد أننا جمیًعا أحببنا صورة االستمرار باإلضافة إلى أننا سنعجب  شكًرا لك، ستیف. باھر عصمت: 

 .ICANNفھو من التحسینات األساسیة في عولمة  بمركز المشاركة الجدید ألفریقیا.

لشعبة مشاركة أصحاب  ICANNوبھذا، أود أن أقدم زمیلي، بییر دانجینو، نائب رئیس 

وسوف یخبرنا بییر بالمزید من المعلومات حول األیام  المصلحة العالمیین ألفریقیا.

  القادمة.

 بییر؟

 [ تصفیق ]

 

 شكًرا جزیالً لك، باھر، وأطیب الترحیب لنا جمیًعا مرة أخرى. بییر دانجینو: 

وكما تعلمون، ما ھي األحداث ولدي الفرصة وأود القول بأننا كلنا سعادة للقول بأننا، 

 الرائعة التي سوف تتم خالل األسبوع الحالي.

  إذن سریًعا جًدا، سوف أتحدث إلیكم حول ما سنقوم بھ على مدار األسبوع.

فبعد ھذه الجلسة االفتتاحیة على الفور، سوف ننتقل إلى االجتماع الحكومي رفیع 

لرابع من نوعھ وسوف یعقد تماًما وسوف یكون ھذا االجتماع ھو االجتماع ا المستوى.

 ھنا خالل ھذا االجتماع.

ونتوقع حول مائة مشارك، من المشاركین رفیعي المستوى، وھي فرصة رائعة بالنسبة 

 لنا للتحدیث حول حوكمة اإلنترنت.

 سوف نعقد عدًدا محدًدا من االجتماعات. --وبعد ذلك مباشرة، سوف یكون لدینا قدر معین 

ولكن بالطبع فإن نقطة االرتكاز الرئیسیة سوف  ماع سوف تعقد ھنا.اجت 400أكثر من 

  .IANAتكون عملیة نقل وظائف 

إن ما نأملھ بحلول یوم  وھناك العدید من االجتماعات التي سوف تتناول ھذا الموضوع.

الخمیس ھو االنتھاء من ھذا العمل، استناًدا إلى المقترحات المختلفة التي سوف ترسل 
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وبعد ذلك سوف یتم إرسالھا إلى الحكومة  ICANNإلدارة، إلى مجلس إدارة إلى مجلس ا

 األمریكیة.

 والفكرة تتمثل في متابعة العمل المنجز حول عملیة النقل.

والفكرة تتمثل في  مجتمع، وھو مجتمع یتجمع ویعمل. ICANNولكن بطبیعة الحال فإن 

  اعدة على تشكیل السیاسات.والفكرة تتمثل في المس الحصول على معمل من األفكار.

ولكن بطبیعة الحال فإننا لسنا ھنا  وسوف یتم اتخاذ القرارات. وسوف تتم االجتماعات.

ویمكننا الحصول  ولسنا ھنا من أجل عقد االجتماعات فحسب. من أجل العمل فحسب.

  .ICANNعلى المتعة في 

تم عقد عرض مساًء، سوف ی 7:00وفي تمام الساعة  اللیلة سوف نحتفل بفادي.

AFRALO. وAFRALO .عبارة عن مجتمع إقلیمي، المجتمع األفریقي 

ما أود قولھ أیًضا ھو أن فترة التعیین بالنسبة لجائزة روح الجماعة أو المكافأة عبارة عن 

جائزة تمنح لألفراد داخل مجتمعنا ممن قد قدموا بعض الوقت، أو قد عملوا من أجل 

تعیین ھؤالء األشخاص سوف  --وتعیین ھذه  خاص بنا.الوصول إلى إجماع في العمل ال

 یكون في الثاني عشر من شھر مارس.

، وفي حقیقة األمر سوف یتم ICANNوفي ذلك الوقت، سوف یتم منح الجوائز داخل 

 .56رقم  ICANNإعطاء الجوائز إلیھم خالل اجتماع 

وسوف نقیم  .ICANNولكن كما أشرت من قبل، فإننا سوف نحظى بالمرح أیًضا في 

 احتفاالً لیلة األربعاء، والجمیع مدعو للحضور.

وكما تعلمون، فإن ھذا  وھذه االحتفالیة سوف تتم في مكان تاریخي في مراكش، الحدائق.

وسوف تكون حدائق المنارة ھي المكان  اجتماع تاریخي ومن ثم فھذه مصادفة رائعة.

وأنا لم أذھب  القرن الثاني عشر. وھو مكان تاریخي من الذي نعقد فیھ ھذه االحتفالیة.

لكن ھذا ھو المكان الذي سیعقد فیھ  إلى ھناك من قبل وسوف أستكشف ھذا الموقع.

 االحتفال.
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واألمر األكثر  جلسة. 400 اجتماع خالل ھذا االجتماع. 400وكما ذكرت لكم، لدینا 

  أھمیة ھو أن نجتمع كأصحاب مصلحة متعددین.

إلى نھایة اجتماعنا وأود أن أشیر فقط إلى أننا بحاجة إلى العودة  وأعتقد أننا قد وصلنا اآلن

 شكًرا لكم جمیًعا. إلى العمل.

 [ تصفیق ]

 

د وأمامنا العدی وبھذا نختتم احتفالیة الترحیب ھنا في مراكش. أشكركم، سیداتي سادتي. متحدث غیر معروف:

جتماع الحكومي رفیع من االجتماعات األكثر روعة سوف تعقد الیوم، بما في ذلك اال

المستوى، قاعة كریستال في فندق بالمیراي باالس، وبعد ذلك على الفور، لدینا عملیة 

 .IANAنقل 

  مرة أخرى، أتوجھ إلیكم بخالص الشكر على حضوركم.

  

 

 [نھایة النص المدون]


