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كن أن ممالحظة: ما يلي عبارة عن تفريغ ملف صوتي إلى وثيقة نصية/وورد. فرغم االلتزام بمعيار الدقة عند التفريغ إلى حد كبير، إال أن النص ي

إال أنه ينبغي أال يؤخذ  ت النحوية. وينشر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف الصوت األصلي،يكون غير كامل ودقيق بسبب ضعف الصوت والتصحيحا

 كسجل رسمي.

 للوافدين  ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش
 م بتوقيت غرب أوروبا 04:30ص إلى الساعة  09:30من الساعة  – 2016مارس،  6األحد، 
 | مراكش، المغرب 55رقم  ICANNاجتماع 

 

 

للوافدين في قاعة ]تبوكي[ من الساعة  ICANNهذا هو اليوم المخصص الستعراض  شخص غير محدد:

 . 55رقم  ICANN. مراكش اجتماع 16:30إلى  9:30

 

 سوف نبدأ على الفور. هال تفضلتم بالجلوس من فضلكم؟  جيني إيليرز: 

 

 ]عرض الفيديو[

 

هذا من شأنه إنهاء جلسة الوافدين الجدد. نشكركم على مجيئكم. أتمنى أن يكون الجميع  جيني إيليرز: 

                                ا رائع. طاب مساؤكم، ومرحب ا بكم على اطالع تام اآلن. أنا سعيد بعدم قيام أي أحد، هذ

ا. أنا  55رقم  ICANNفي اجتماع                                                     وجلسة الوافدين الجدد. أريد أن أرحب بكم جميع 

اسمي جيني إيليرز. وأنا أعمل لدى إدارة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين بـ 

ICANN إلى يساري ديبورا أيسكاليرا. وهي تعمل لدى غدارة المسئولية العامة. وهناك .

إلى أقصى اليسار مني يجس نافيد التي تساعدني في برنامج الزمالة هنا هذا األسبوع. 

[. وسوف MIA comsأو ] Miaوإلى اليمين مني لونا ماضي التي تعمل في إدارة 

الخاصة بنا. وأنوي المتابعة  com                                             تتحدث قليال  صباح اليوم حول تواصلنا مع نطاقات 

مر في بداية األمر بحيث يمكننا البدء في رحلتنا صباح وتمرير الكلمة إليها في حقيقة األ

 في هذه المنطقة.  ICANN                                      اليوم، والتحدث قليال  حول تواصل وتوعية 
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ا. أنا اسمي لونا ماضي. لقد أجريت االتصاالت وقمت  لونا ماضي: ا لكم، وطاب صباحكم جميع                                                                            شكر 

وسط وأوروبا. وفي هذه بمساعدة فريق العمل في المنطقة الخاصة بأفريقيا والشرق األ

ا ومع أعضاء المجتمع المختلفين في                                                                               المنطقة لدينا أربعة فرق عمل تشارك معكم جميع 

الدول، وتشجيع الوعي واإللمام بما نقوم به. وقد رأيتم ما نقوم به. والهدف من ذلك هو 

. وهناك العديد من أنشطة ICANNتفسير، باإلضافة إلى طريقة البدء في المشاركة مع 

 المشاركة التي تقوم بها فرق العمل. 

وسوف تقابلون في أواخر اليوم، اثنين من أعضاء فريق العمل الذين يعملون في أفريقيا  

والشرق األوسط. وهما فهد بطاينه وبوب أوتشينغ. فمعهما، سوف يشرحان لكم رحلتهما 

 ة. المختلف باإلضافة إلى كيفية المشاركة مع أصحاب المصلحة المختلفين في البلدان

لقد حضرنا اليوم هنا إلى مراكش، وهذه هي الطرق التي نعمل من خاللها على إشراك  

وتشجيع الوافدين الجدد سواء الشباب أو الكبار، باإلضافة إلى مجتمعات أصحاب 

المصلحة المختلفين، وشركات األعمال والجامعات والمدار والمجتمع المدني باإلضافة 

 . ICANNت بشكل عام على معرفة المزيد حول إلى مستخدمي اإلنترن

وهناك الكثير من العمل الذي تم تنفيذه من أجل مواصلة استقرار وأمان اإلنترنت. كيف 

نقوم بالتواصل حيال هذه المسألة؟ أنا أساعدهم فريق االتصاالت من خالل التحدث حول 

رها بصفة شهرية. هذه المسائل في المقاالت وفي المدونات. ولدينا نشرة شهرية نصد

. كما أنها تلقي ICANNوهي تسلط الضوء على األخبار العالمية وما يدور في عالم 

الضوء على ما تقوم به فرق العمل في المنطقة. وهذا يغطي ورش العمل التي تتم، وورش 

العمل التي أجرين باإلضافة إلى ورش العمل التي سوف تتم إقامتها ويمكنكم المشاركة 

ما تصادف أنها تتم في بالكم، أو إذا كان باإلمكان حضور تلك الورش. وهناك فيها، إذا 

ا فعاليات أكبر يكون فيها في األحيان مشاركة مباشرة. ويمكنكم المشاركة في ذلك                                                                                أيض 

                                                                                   عند بعد. ونحن نشجع دائم ا على القيام بذلك ألنه يسمح لكم المشاركة في الرحلة التي تتم 

 األشياء بالنسبة لنا. القيام به، وكيفية تطور 

ومن حيث االتصال والتواصل، فإننا نشجعكم كذلك على متابعتنا على الوسائط 

ا إلى الفعالية باإلضافة  -مرة أخرى-                                                  االجتماعية. ودائم ا ما نقوم بالتواصل وذلك استناد 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  3صفحة 

 

د إلى ما نقوم به، وأين وصلنا، وما الذي نقوم به، وما قمنا بقراءته. كما أن هناك العدي

من موارد المعلومات التي نقوم بنشرها بصفة دورية ومنتظمة للغاية. وسوف تتعرفون 

على المزيد حول ذلك. ولن أتطرق إلى هذه المسألة بالتفصيل، لكنكم سوف تتعرفون على 

ذلك طوال اليوم، حول المنصات المختلفة، أي منصات التعلم ومنصات القراءة. وسوف 

هناك الكثير من األشياء التي سوف تعود، كما أن لدينا مكتبة                           يشجعكم ذلك دائم ا، كما أن

 فسيحة للجميع من أجل التعلم والقراءة. 

حيث نسافر مع فرق العمل إلى  - إذن من حيث االتصال والتواصل، فإننا نقوم بالكثير

فعاليات محددة بحيث يمكننا المشاركة مع الوسائط في مختلف المناطق. ولكل منطقة 

ف بالتكنولوجيا، ما الذي يجري. فنحن نعمل جاهدين في التأسيس، بالنسبة لي، وعي مختل

كشخص يعمل في مجال االتصاالت. إذا كان منكم من يعمل في مجال الصحافة أو كان 

، أو حتى الوقوف فقط والتحدث.                                                         طالب ا، برجاء التقدم إلي 

الصحفيين، ووسائل اإلعالم من الناحية األساسية، فإننا نعمل في مجال بناء العالقات مع 

في المواقف التي تحدث في مختلف الدول الكائنة في هذه المنطقة، وفي الشرق األوسط، 

وفي كل مكان في حقيقة األمر. هذا ألننا ال نريد فقط الحصول على األخبار، "يا إلهي، 

هنا وذهبوا". نحن بحاجة إلى إنشاء تفاهم كبير  ICANNلقد حضرت المشاركون في 

. DNS. عالوة على ذلك، ماهية نظام أسماء النطاقات ICANNأساسي بما تقوم به و

ما أهمية الحفاظ على ذلك؟ أمن النظام واستقراره، ما أهمية توفير اتصال للناس 

مليارات شخص متصلين باإلنترنت. وال يزال  3باإلنترنت؟ وحتى اآلن، هناك أكثر من 

، لدينا ما يقارب مليار شخص. يجب التفكير في مليارات أخرى. ففي هذه القارة 4هناك 

األعمال القادمة بالنسبة للفريق هنا من أجل تمكين االتصال، ومن أجل تثقيف وإقامة 

 الوعي حيال كيفية االنضمام، وكيفية المشاركة، وكيفية التعاطي مع الفرص والتحديات. 

ا نعمل على مساعدتهم في واإلدارة، فإنن comبالنسبة لي، كأحد المشاركين في نطاقات 

رحلتهم، في تحقيق وإقامة تفاهم أفضل بما يقومون به بحيث يمكنهم تحقيق المشاركة 

ورفع مستوى الوعي. أعني أنني أعتقد أن هذا في حقيقة األمر بالنسبة لي، ولكن مرة 

أخرى، أنا أشجعكم على اتخاذ المبادرة والتحدث إلى أي أحد منا. وإذا كانت لديكم أية 
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                                                                           أسئلة نوعية تخص الوسائل اإلعالمية واالتصاالت، برجاء التقدم إلي  والتحدث. فربما 

 تكون لديكم أفكار. 

نقطة أخيرة. كما أننا في الرسائل اإلخبارية وفيما بين األشياء األخرى، نسلط الضوء 

مين تعلى مجتمعنا. وإذا تابعتم الرسائل اإلخبارية الخاصة بنا، وإن لم تتابعوها وكنتم مه

بذلك، برجاء االشتراك في رسائلنا اإلخبارية وأي صورة من صور االتصاالت. ونسلط 

ا ألنه من األفضل لكل المشاركين معرفة بعضهم                                                                           الضوء على األعضاء في مجتمعنا نظر 

اآلخر. ونحن منظمة عالمية للغاية، ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا عالم صغير ألننا 

ا. علم   ا مع  ا بأن مجتمعنا صغير لكنه متوسع، ومن األفضل معرفة بعضنا                        نعمل جميع 

ا من جميع أنحاء العالم. هذا                                                                             اآلخر. وسوف تجدون أن الناس هنا يعرفون بعضهم بعض 

تؤدي إلى إنشاء تماثل رائع باإلضافة إلى عالقات العمل،  - من األشياء التي تشجع

ائعة على الدوام. وأعتقد أن هذا باإلضافة إلى العالقات الشخصية فحسب، والتي تعتبر ر

ا.                      بالنسبة لي. شكر 

 

ا جزيال  لك، لونا. هناك شيء واحد كنا نتحدث حوله وصوال  إلى المشاركة والتعامل  جيني إيليرز:                                                                                شكر 

ا حول المسارات المختلفة لالتصال. وهذا                                                                                مع المجتمع واالتصاالت، فقد تحدثت لونا كثير 

وهو التواصل معكم، واالشتراك  ICANNفي اجتماع من األشياء التي نقوم بها هنا 

معكم. فريق االتصاالت باإلضافة إلى جميع األعمال التي يقومون بها في كافة المناطق، 

. ألننا ننتقل ICANNويجعلكم مستمرين في المشاركة حتى لما هو أبعد من اجتماعات 

ية بالفعاليات. كما أن فقط إلى أي منطقة ثالث مرات في السنة، وهذا أسبوع مكتظ للغا

 هذا أسبوع مكثف. 

هذا من بين األيام المكثفة حيث سنحتجزكم اليوم في هذه القاعة، باإلضافة إلى ملء 

أدمغتكم بالكثير من المعلومات. وسوف تكون هذه جلسة مكثفة. وسوف يكون ذلك بمثابة 

عناه للتو؟" تنزيل مكثف للمعلومات، وسوف نخرج من هنا ونحن نتساءل، "ما الذي سم

 سوف نخرج من هنا ونحن نتساءل هل فهمنا ذلك كله أم ال. 
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الفكرة وراء هذا اليوم هو تمكين البعض من المشاركة واالنخراط السريع في حقيقة 

األمر. لكن ما تتحدث لونا حوله هنا هو التأكد من أن تبقوا مشاركين بعد انتهاء هذا 

الرحلة الخاصة بكم. وفي هذه الشريحة، أنا ال األسبوع. وفكرة هذا اليوم هي البدء في 

أريد أن أقرأها عليكم. والترجمة متوفرة في أي قاعة مع الكبائن الموجودة في الخلفية. 

 حيث يجري تسجيل غالبية الجلسات. وتتم ترجمة/تدوين نصوص الجلسات. 

 منهمكونبرجاء إغالق هواتفكم وضبط أجهزة الكمبيوتر على الوضع الصامت. وإذا كنتم 

في االطالع على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكم، فإنكم ال تستوعبون ما تسمعونه. وال 

يتوجب عليكم تدوين أي شيء مما تسمعونه على اإلطالق. وإذا كنتم تدونون المالحظات، 

فأنتم ال تستمعون لمن هم متحدثون. قوموا بتدوين بعض األشياء. قوموا بتدوين من 

لديكم فرصة عند انتهاء الجلسة بالتوجه إلى ذلك الشخص والتحدث المتحدث بحيث تكون 

 إليه، وسؤاله عما قاله. 

ومن المهم المشاركة مع األشخاص الحاضرين هنا خالل حضوركم هنا. وهي فرصة 

لاللتقاء والتعرف على المشاركين. كما أنها فرصة لعقد الشراكات والمشاركة واالرتباط. 

والتعرف عليهم. كما أنها فرصة لطرح األسئلة، السيما في  وفرصة كذلك لمعرفة الناس

هذه القاعة. فهذا مكان يدعو لالسترخاء. كما أنه مكان آمن. وهو مكان يطيب فيه التواجد 

ا وافدين جدد هنا.  ا هنا أصدقاء. وقد كنا جميع                                                                      مع األصدقاء. فنحن جميع 

                                   على التواصل. وإذا لم أر  أية أسئلة للتفاعل. ونريد تشجيعكم  -في هذه القاعة- وهذا المكان

تطرح هنا، فسوف أقوم أنا بطرح األسئلة. سوف أقوم بطرح األسئلة بالنيابة عنكم. سوف 

أبدأ في مطالبة المشاركين التفاعل معي. وأنا أريد التعرف على الحاضرين في القاعة، 

                  والقول، "مرحب ا"، ومن ثم عندما أراكم في األروقة خالل األسبوع يمكنني المجيء إليكم 

وأسألكم كيف كان أسبوعكم. ومن المهم بالنسبة لي التعرف على جميع الحاضرين في 

 القاعة. 

نحن بحاجة إلى فهم أصحاب المصلحة بقدر رغبة أصحاب المصلحة في فهمنا. كما أن 

ا مما يقوم به فريق عمل  ، بنفس قدر ما يقوم ICANN                                                      توفير التدريب والتوجيه يعد جزء 

ا به م ا وافدون جدد في هذه القاعة، وكما كنا جميع                                                                             جتمعنا لبعضنا البعض. ونحن جميع 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  6صفحة 

 

ا تقريب ا من الوافدين الجدد. وقد  ا في هذه القاعة. هذا مهم. كما أن لونا أيض                                                                                        وافدين جدد 

  - لما يقرب من تسع سنوات، ومن ثم ICANNشاركت في 

 

 لقد أصبحت من القدامى اآلن.  لونا ماضي:

 

 لقد تفوقت عليها بعدة سنوات.  يليرز:جيني إ

 

لقد شاركت هنا لما يقرب من عامين، ومن بنهاية هذا الشهر سوف يكون قد مضى على  لونا ماضي:

 مشاركتي عامين. ومن ثم فإنني الزلت من المستجدين. 

 

ا من المستجدين. ومن المهم أن نوفر لكم األدوات التي جيني إيليرز: ا. تحتاجونه                                                                       بالضبط. لقد كنا جميع 

وأعتذر للزمالء الذين اضطروا لالستماع إلى قصتي حول هروبي من غرفة الهروب 

صباح اليوم، لكنني ذهب مع بعض األصدقاء إلى خبرة يطلق عليها في اآلونة األخيرة 

 - أؤكد لكم ذلك - "غرفة الهروب". ومع ستة من أقرب أصدقائي، نصبح على استعداد تام

ا للحل على الجدران، للجلوس في قاعة حيث                                                              الهدف فيها هو الهرب. وقد كانت هناك رموز 

ا للحل مخفية في كل مكان. ودخلنا ومن ثم بدأنا  ا للحل مخفية في األدراج، ورموز                                                                                   ورموز 

ا في اتجاهات منفصلة، وتجولنا في أرجاء المكان. وكان                                                                                  في فتح األشياء. وانطلقنا جميع 

 أمامنا ساعة واحدة. 

ة، تجولنا ضاحكين مع فتح جميع األشياء، لكننا لم نكن نعمل بتعاون فيما دقيق 20ولمدة 

بيننا. وكنا نضع مفكات وجدناها في جيوبنا. لقد وجدت هذا الصندوق، وكان يحتوي على 

                                                                              ستة أو سبعة أنواع مختلفة من األقفال عليه، وقد كنت أتجول فحسب حامال  هذا الصندوق 

أفتح هذا الصندوق. سوف أكتشف ما بداخل هذا دقيقة وأنا أقول، "سوف  20لمدة 
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                                                               دقيقة، لم نعمل سوي ا. وقمنا بتدوين أشياء ورأينا أنني سوف أكتشف  20الصندوق". ولمدة 

 حل هذه المسألة، وكان صديقي سيحل المسألة األخرى. 

ا بشيء ما. وقد  20وبعد                                                                        دقيقة اكتشفنا أن جميع األشياء التي وجدناها كانت تعمل مع 

ا، ووضعنا  فشلنا ا مبكر                                                                                بشكل مذر  في الهرب من قاعة الهروب. وإذا ما بدأنا في العمل مع 

ا، ولم نكن  ا جد  ا، لكنا هربنا من ذلك الموقف سريع  ا مع  ا، وعقولنا أيض                                                                                      كافة األدوات مع 

 لنضيع في هذه المساحة في الوقت الحالي. 

. ومن المهم أن تلتزموا بالعمل ومن المهم أن نتناول األدوات التي كنا نوفرها لكم اليوم

الجماعي. ومن المهم كذلك عقد روابط دائمة مع األشخاص الذي نقابلهم. هذه بعض أهم 

                                                                   النقاط من اجتماع اليوم. وسوف نتحدث قليال  حول خبرة الوافدين الجدد. 

كما أننا سنتلقى بعض الممثلين اإلقليميين، أين هم؟ بوب، فهد. فهد، أنت هنا. بوب، هل 

ا والجلوس معنا هنا بحيث يمكننا مطابقة الوجوه                                                                           أنت هنا؟ هال تقدمت نحوي رجاء 

باإلضافة إلى منظومة اإلنترنت. ونحن ننوي  ICANNباألسماء؟ وسوف يتحدثون حول 

. وسوف نتحدث حول ما تقوم به ICANN لـالحديث حول أسلوب أصحاب المصلحة 

ICANNا سوف يكون عليه أسبوع االجتماع                                     . وأنا أنوي التحدث إليكم قليال  حول م

الحالي. وبعد ذلك سوف نتحدث حول كيفية استمرار مشاركتكم مع فريق العمل الذي 

                             كانت تتحدث عنه لونا سابق ا. 

ا، سوف تشعرون بالغرابة  ا غريب ا. وأي شخص ال يزال مستجد                                                                           سوف يكون هذا أسبوع 

أريد تشجيعكم على فهم أن تلك  إلى حد ما. وسوف تشاهدون بعض األبواب المغلقة. وأنا

األبواب المغلقة ال تعني أنه سوف يتم رفضكم. بل تقوم بإغالق أنفسها، هذا هو المقصود. 

                                                                       وفي بعض االجتماعات، تكون تلك األبواب مغلقة، ولكن يكون كل شيء تقريب ا هنا 

ا. وما لم تشاهدون كلمة "مغلق" بجوار عنوان الجلسة على الجدول، فإن ك ل شيء                                                                         مفتوح 

لصياغة البيان الرسمي الخاص بها،  GACمفتوح. وبعض االجتماعات مثل اجتماع 

يجب أن تكون مغلقة. وهناك اجتماعات أخرى بحاجة ألن تكون مفتوحة، وجميعها تكون 

                                                                             كذلك. ومرحب ا بانضمامكم إليها. حتى وإن كان الباب مغلق ا، برجاء عدم التردد في 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  8صفحة 

 

قال فيها، لكن برجاء الجلوس واالستماع وإعطاء األمر الدخول. وربما ال تفهمون ما ي

 فرصة. 

وسوف تشاهدون الكثير من األشخاص الذي تعرفوا على بعضهم البعض لفترة طويلة 

من الزمن. ال بأس. التعريف بنفسك. وللجانب األكثر أهمية، سوف يسعد الجميع بمقابلتكم، 

بالمشاركة. واطرحوا األسئلة التي حتى وإن شاركتم في مناقشة مكثفة للغاية، بادروا 

تريدون معرفتها. اطرحوا األسئلة التي تريدون معرفة إجابة عنها. ويسرنا أن نقدم 

المساعدة. فالجميع لديه أسئلة. فبعد مشاركتي التي تعود إلى تسع سنوات، ال تزال لدي 

ه حتى بعد                                                                    أسئلة. وهذه صياغة جديدة كلية . وأنا ال أفهم دائم ا ما يجري الحديث عن

المشاركة بمدة تسع سنوات. مازلت أطرح األسئلة. وأنا ال أخشى طرح األسئلة. وسوف 

تكتشفون اليوم، أنني ال أخشى طرح األسئلة. وفي بعض األحيان، بعد االنتهاء من هذه 

الجلسة لعدة مرات، ال يزال هناك الكثير من األشخاص يفدون إلينا. ويقدمون العروض 

 ة بهم، والزلت أطرح األسئلة. التوضيحية الخاص

. وهي بداية ICANNوهذه بمثابة بداية لرحلة بالغة األهمية. فهي رحلتكم للتعرف على 

مشاركتكم كأصحاب مصلحة جدد، وهذا أمر هام. ونحن نريد إرشادكم. ونحن نريد 

مساعدتكم. وجميع الموجودين في االجتماع هنا اليوم، جميع من بالقاعة على استعداد 

                                                                           قديم المساعدة. حتى الوافدين الجدد اآلخرين، يساعدون بعضهم البعض. كونوا دليال  لت

لبعضكم البعض. كونوا أدوات لبعضكم البعض. واطرحوا األسئلة على بعضكم البعض. 

استمتعوا. يجب أن نتغلب على المصاعب. وسوف ينطوي األمر على مخاوف. وسوف 

 ستحق العناء في حقيقة األمر.                                     يكون صعب ا لكنه يستحق العناء. األمر ي

وكما قلت لكم، لقد كنت هنا لمدة تقرب من تسعة أعوام، وربما تسعة أعوام. ولقد تغلبت 

على مصاعب تعلم ومعرفة األشياء التي لم أعتقد أنه ستكون لي القدرة على تعلمها. وقد 

نون، ولكن ليس في مجال الخدمة العامة وإنفاذ القا -من الناحية األساسية- كانت خلفيتي

ا في منظومة السجون. ولم أتخيل أنني                                                                                    إنفاذ القانون كما قد تتخيلون. فقد كان هذا مفيد 

سوف أعمل في أي شيء فني. ولم أتخيل أنني سوف أفهم ذلك. ولم يخطر ببالي أن هذا 

ا.                                                                                 سيكون من األشياء التي فهمتها. وأنا أحب المكان هنا، وأتمنى أن تحبوه أنتم أيض 
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أريد أن أحيل هذا الحوار إلى زمالئي من إدارة المشاركة العالمية ألصحاب وأنا 

أتمنى أن يتابعوا كذلك قاعدة  -                                                    المصلحة. وأتمنى أن يجلسوا جنب ا إلى جنب بحيث يمكنهم

خفض صوت أجهزة الكمبيوتر المحمول التي يعرفها فهد. أنا لم أتابع ذلك من قبل، لكن 

، جزء من ذلك الفريق. وفهد يمثل منطقة MIAشاركة بوب وفهد، مشاركان في فريق م

الشرق األوسط بصفته أحد مدير مشاركة أصحاب المصلحة، كما يمثل بوب أفريقيا كأحد 

في  ICANN                                                       مديري مشاركة أصحاب المصلحة. وسوف يتحدثون قليال  حول دور 

 منظومة اإلنترنت. وسوف أحيل الكلمة اآلن. على الرحب و السعة. 

 

ا. دائم ا ما أسعد بوجودي هنا. أنا فهد بطاينة. وأنا أعمل لدى  نة: فهد بطاي                                                                              طاب صباحكم، جميع 

ICANN  ا لمشاركة أصحاب المصلحة عن منطقة الشرق األوسط. نعم، عندما                                                               مدير 

كانت جيني تتحدث حول حقيقة أنه في حال كنت من الوافدين الجدد وكنت ترى أن األمور 

لي  ICANNذا أمر طبيعي. لقد حضرت أول اجتماع غريبة إلى حد ما من حولك، فه

في باريس كزميل. ومن ثم في حقيقة األمر، فقد حضرت دورة البرنامج  2008في يونيو 

. وقد التحقت بفريق العمل في أكتوبر ICANNالرائع المسمى برنامج الزمالة لمؤسسة 

ا في المجتمع. وهذه نعمة 2013 ا                                                         ، لكنني الزلت أستمتع بأوقاتي عضو               أن كنت عضو 

 في المجتمع في مقابل عضو في فريق عمل. هذا الكالم غير رسمي. 

ا نستخدم اإلنترنت. أعني، وبصراحة، أنها منصة رائعة. في بعض األحيان                                                                                   أعتقد أننا جميع 

ا في منزلي، أجد أن اتصال اإلنترنت يخذلني، ومن ثم أصاب                                                                         عندما أستيقظ صباح 

ل لي، "إذا كنت تريد مواصلة الصياح، فاخرج من بالغضب. وما تلبث زوجتي أن تقو

 المنزل". أنا أعمل من المنزل، ومن ثم أعني، هذا اتجاه سائد بالنسبة لي. 

تقوم  ICANN، يعتقد البعض أن ICANNوفي الغالب عندم أتحدث إلى الناس حول  

 بكل شيء. وبعض الناس يأتون إلينا قائلين، "هل بإمكانك حل مكشالت البريد غير

المرغوب عندنا؟" "هل يمكنك حل مشكلة المحتوى نيابة عنا؟" واإلجابة في حقيقة األمر 

 محدود إلى حد كبير.  ICANNأو اختصاص  ICANNأن تفويض 
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هو أننا نعمل على األسماء واألرقام  ICANNوفي حقيقة األمر، فإن ما نقوم به في  

لجميع وضعها في االعتبار. ومعلمات البروتوكوالت. وهناك ثالثة أشياء يجب على ا

ومعلمات البروتوكوالت. وعندما يتطرق األمر  IPاألمر يخص أسماء النطاقات وعناوين 

، أحدهما مسار وضع السياسات ICANNإلى أسماء النطاقات، فإن هناك مساران داخل 

، أال وهي هيئة اإلنترنت IANAواآلخر مسار فني. أما المسار الفني فيتم من خالل 

م المخصصة. وربما يكون البعض منكم قد قرأ حول نقل إنتقال دور اإلشراف على لألرقا

 ، وهو موضوع كبير في الوقت الحالي. IANAوظائف 

، فإن هذا العمل تختص به سجالت اإلنترنت IPوعندما يتطرق األمر إلى عناوين  

ل هذه . وال أريد أن أغرقكم في كIANAاإلقليمية. فلديهم نوع ما من االتصال مع 

التفاصيل. وسوف أعطيكم نظرة عامة واسعة، أو نظرة علوية على المعلومات. أما 

 الجانب الثالث فهو معلمات البروتوكوالت. 

 

ا عن الميكروفون[                          ]بعيد 

 

ا على ذلك. أما الجانب  فهد بطاينة: ا، سوف أتحدث ببطء قليال . أعتذر للمترجمين الفوريين، وعذر                                                                                    عفو 

قة األمر معلمات البروتوكوالت، وهذه هي البروتوكوالت التي تتيح الثالث فهو في حقي

لمختلف األجهزة من مختلف موفري الخدمات بالتحدث إلى بعضها البعض. وفي حقيقة 

األمر على اإلنترنت، إذا لم نحصل على معلمات موحدة، لنقل على سبيل المثال أن لدي 

إلى زوجتي التي لديها هاتف  ، وأريد إرسال رسالة على "واتساب؟"iPhoneهاتف 

ذكي نوع سوني. إذا لم تكن البروتوكوالت موحدة، فال يمكن لهذين الهاتفين التواصل فيما 

                                                 فإننا نشجع دائم ا على المعايير الفنية المفتوحة.  ICANNبينهما. وفي 

وعندما كنت أتحدث حول معلمات البروتوكوالت، نسيت أن أذكر أن المعلمات في حقيقة 

ر يجري تطويرها داخل قوة مهام هندسة اإلنترنت. فهم زمرة من المختصين في األم

المجال الفني. والطريقة التي يضعون بها هذه البروتوكوالت في حقيقة األمر رائعة بحق. 
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         يوم ا في  350فهم يجتمعون ثالثة مرات في العام، وخمس مرات كل اجتماع، والبقية، 

ألمر بأعمالهم عبر القوائم البريدية. وهم ليسوا بحاجة إلى السنة، فإنها يقومون في حقيقة ا

                                                                           ألي أحد لإلشراف عليهم. فهم يفهمون تمام ا مدى ما لإلنترنت من أهمية. وهم يقومون 

بوضع هذه البروتوكوالت. ويناقشون بعضهم البعض. ويستفيدون من االجتماعات 

تقدم في حقيقة األمر مع مسألة                                                      المباشرة وجه ا لوجه مرة كل أربعة أشهر من أجل تحقيق ال

 البروتوكوالت. 

وفي حقيقة األمر، فغن هذه هي الطريقة التي بدأت بها اإلنترنت. فقدت فتحت لتكون 

منصة مفتوحة النهاية. فليس لها نقطة بداية. وليس لها نقطة نهاية. ويمكن ألي شخص 

جب عليكم االنتقال إلى المساهمة. وإذا أردتم نشر منشور على مدونة ما على اإلنترنت، ي

واحدة من هذه المنصات، وكل ما عليكم القيام به هو نشر ما تريدون. وإذا رأيتم أن هناك 

ا تودون تطويره، أو ربما بروتوكوال  حالي ا وتودون تعديله، فيمكنكم في                                                                                   برتوكوال  محدد 

ع منه المفهوم حقيقة األمر القيام بذلك. هذا هو جمال اإلنترنت، وهو هو المكان الذي ينب

 الكامل للمعايير الفنية المفتوحة. 

                                                                          وهي تقنية يمكن الوصول إليها مجان ا، ومن ثم يمكن ألي شخص الوصول إليها من أي 

مكان من خالل استخدام العديد من أنواع التقنيات. ونحن لدينا تقنية الواي فاي، ولدينا 

هي من الطرق المتعددة ، و4Gولدينا  3Gولدينا  ADSLولدينا تقنية  WiMAXنظام 

 التي يمكن للناس من خاللها الوصول إلى اإلنترنت. 

وبالطبع، فإن الحوكمة داخل اإلنترنت من الموضوعات التي تحظى بجدل واسع. وبالطبع 

                                                                            فإن العديد منكم قد سمع مصطلح "حوكمة اإلنترنت". وغالب ا عندما نتحدث حول حوكمة 

من أصحاب المصلحة الذين يقفون في حقيقة األمر  اإلنترنت فإن لدينا مجموعات مختلفة

على قدم المساواة. فالجميع متساوون. وليس هناك ما يطلق عليه وجود، ربما، حكومات 

 Googleتفوق مجموعات أصحاب المصلحة األخرى أو أعلى منها. وربما يكون لموقع 

ى. الجميع بعض الميزات اإلضافية على شركات األعمال أو الشركات الخاصة األخر

متساوون. ويمكن للجميع مناقشة الموضوعات ذات الصلة. وهذه في حقيقة األمر هي 

 اإلنترنت. 
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ا فيما  بوب أوتشينغ: ا لك، فهد. وسوف أبدأ بالتعريف بنفسي. بما أنني كنت أعمل معلم                                                                                حسن ا، شكر 

يعة مضى، ومن ثم فسوف أقف من أجل تقديم هذا الجزء األول. وأنا أتحدث ببطء بطب

الحال، ومن ثم ال بأس بالترجمة. أنا اسمي بوب أوتشينغ. وأنا من دولة كينيا، ومن ثم 

يطلق  ICANN]يتعذر تمييز الصوت[ نيروبي. وأنا جزء من إحدى اإلدارات داخل 

عليها اسم فريق المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة. ونحن نعمل على إشراك ومشاركة 

ا مما إذا كنتم قد التقيتم بزمالئي في  أفريقيا. ونحن ثالثة أشخاص                                                            في أفريقيا. ولست متأكد 

الصباح، ياوفي. وأنتم تحت قيادة نائب الرئيس الذي يطلق عليه اسم بيير دانجينو. وأنا 

ا منا أو جميعنا، وأنا قد التقيت بغالبيتكم بالتأكيد. وأنا                                                                                             متأكد من أن غالبيتكم قد التقى بعض 

 اليوم مرة أخرى.  أنوي االلتقاء بغالبيتكم

ألن هذا االجتماع في أفريقيا، وأعتقد أنني أريد مرة أخرى في حقيقة األمر أن أرحب  

                                                                              بكم. جزئي ا بصفتي المضيف، واآلن بما أننا نشارك من أفريقيا. إنني أتطلع في حقيقة 

األمر إلى المشاركة عن قرب معكم، وليس فقط لمدة األيام السبع القادمة أو نحو ذلك، 

 لكن عندما نترك هذا المكان. وأعتقد أن هذا هو األكثر أهمية، ماذا يحدث عندما نغادر. و

ا وبشكل طبيعي فإنني أعاني من مشكلة في التعريف بنفسي ألنه عندما نتحدث  ا جد                                                                                سريع 

. ويمكن لالرتباك أن iPhoneو iPadو iPod، فإن البعض يخلط بين ICANNحول 

تحصل على اسمها في حقيقة األمر من  ICANN يصل إلى ذلك المستوى. فمنظمة

الوظيفة التي تقوم بها. أعني أنها هيئة اإلنترنت لألسماء المخصصة. وهذا أحد األجزاء، 

باإلضافة إلى األرقام المخصصة، وهذا جزء آخر. ومن ثم فإن هذه األجزاء واسعة 

ء، وبالنسبة لما كان يتحدث للغاية. ولديها منظمة هائلة تحيط بها. وإذا ما نظرنا إلى األسما

 ، وأشياء من هذا القبيل، فإنه مجتمع عالمي. IPحوله فهد، موضوع عناوين 

وإذا ما نظرنا إلى ]سجالت اإلنترنت اإلقليمية[ التي تقوم في نهاية المطاف بالتنسيق 

ومساعدتنا على الوصول إلى األسماء في ]يتعذر تمييز الصوت[ المستويات، فإنها في 

مساعدة بنفسها مع العمليات الخاصة بها، وباإلضافة إلى نظم العمل الخاصة  منظومة

-                                                                             بها. وفي العادة، غالب ا ما يكون ذلك منصة تدريج، حيث ينتهي المطاف بالبعض منكم
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في منظومة األسماء، والبعض ينتهي به المطاف في منظومة األرقام. وتقوم  -من هنا

ICANN  ا في مكان واحد. ولقد سمعنا بعمل القائم بالتجميع والذي                                             يقوم بتجميعنا مع 

إما من  -ICANNبعد معرفة  - الكثير من القصص الناجحة لألشخاص الذين كانوا

سجالت اإلنترنت اإلقليمية، سواء كان ]يتعذر تمييز الصوت[ مع السجالت، جميع أمناء 

نا، وبرجاء نشطين اآلن في منصة األعمال. إننا سعداء بحضوركم معنا ه com.سجالت 

ا معكم.                                      عدم التردد في إشراكنا جميع 

الشريحة األولى تقول بأن اإلنترنت من أعظم وأهم الموارد العامة التي تم ابتكارها على 

مليار شخص باإلنترنت والعدد ال يزال في زيادة. وكيف  3.2اإلطالق. حيث يتصل اآلن 

ولكي تتمكنوا من المشاركة وصلنا إلى هذه المرحلة أعتقد أن هذا سؤال يجب طرحه. 

في اإلنترنت، فلستم بحاجة ألي تصريح. وأعتقد أنه إذا لم يكن اإلنترنت يعمل اليوم، لم 

                                                                 يكن نصف الموجودين ليحضروا اليوم هنا. وأنا أضمن لكم هذا تقريب ا. 

ا ما في مكان ما يضمن بأن المعرفات الخاصة بكم،                                                                              وهذا األمر قائم فقط حيث إن شخص 

رقام الفريدة أو ذلك االسم الفريد الذي تستخدمونه في االشتراك باإلنترنت يظل وهي األ

ا بالنسبة لكم. وال يمكن لعنوان  الخاص بي، على  IPأن يكون هو نفس عنوان  IP                                   فريد 

                                                               العامة. ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك نظام ا منطقي ا للغاية.  IPاألقل عناوين 

ضمان أن هذه المعرفات يجري توزيعها بشكل فريد. وتلعب  وهذه طريقة منسقة للغاية في

ICANN  .ا في تأمين وضمان حدوث ذلك، ولسنا وحدنا في القيام بذلك                                                             دور 

وقد أخبروني في المدرسة أنه في حالة البدء في شيء ما مع الكلمة، أو إذا قلت رئيس 

ن ذكر االسم. كينيا، فال يمكنك ارتكاب خطأ في تحديد هوية ذلك الشخص، حتى بدو

وأعتقد أن هذه المسألة صحيحة. ومن ثم إذا ما قلت رئيس أوغندا، فلست بحاجة إلى ذكر 

اسمه. فال يمكن أن يكون هناك سوى رئيس واحد. وإذا ما قلتم اإلنترنت، فأنا متأكد بأننا 

نعرف ما نقصده بذلك، أليس كذلك؟ هل يمكن أن يكون لدينا إنترنت وإنترنت؟ فال يمكن 

يكون لدينا إال إنترنت واحد، ولدينا في الغالب ذلك اإلنترنت. وال يمكن أن يكون هناك أن 

 سوى ذلك اإلنترنت إذا ما كانت تعمل بنا الطريقة الحالية. 
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وللتأكد من حدوث ذلك، فإننا ال ندرك ذلك طوال الوقت، لكن العديد من الجهات الفاعلة 

اح وكان اإلنترنت ال يعمل لديكم، وال يمكنكم مشاركة في ذلك. وإذا ما استيقظتم في الصب

االتصال، فما هي نقطة الشكوى األولى لديكم؟ من تعتقد أن يكون ذلك؟ هل هو مزود 

خدمة اإلنترنت؟ هل هو القائم على التنظيم؟ هل هو ]مدير تقنية المعلومات واالتصاالت 

ICT]ا ليس أحادي االتجاه،                                                      ؟ ما الذي سوف يرد إلى ذهنك أوال ؟ وقد اتفقنا على أن هذ

                                                                                بل إنه ثنائي االتجاه. وسوف نتحدث. كما أن موفر ]يتعذر تمييز الصوت[، حسن ا. الشبكة 

الخاصة بكم ال تعمل أو ال يمكنكم االتصال باإلنترنت. ما الذي حدث؟ ما الذي ال يقوم 

 بمهمته؟ 

ة، وأنتم بحاجة انظروا إلى األمر بهذه الطريقة. فأنتم الحكومة وقد لجأتم إلى المحكم

                                                                      لإلنترنت من أجل اإلغالق، ولديكم قاض  يجلس في هذا الجانب اآلخر، وأنت تسعون 

للحصول على أمر. من الذي يجب أن يصدر القاضي األمر له من أجل التأكد من حدوث 

ذلك؟ هل هو القائم على التنظيم؟ هل هو مزود خدمة اإلنترنت؟ هل هو مدير تقنية 

؟ من الذي يجب تقديم األمر له؟ من الذي يجب أن يتسلم ICTت المعلومات واالتصاال

األمر؟ هل لموفر خدمة اإلنترنت الخاص بك القدرة على تنفيذ األمر؟ هل األمر كذلك؟ 

                       حسن ا. ماذا يعني ذلك؟ 

ا، أو                                                                                   أعتقد أن ما نحاول الوصول إليه هناك هو في حقيقة األمر ليس كيان ا فردي ا واحد 

حكومة يمكنها في حقيقة األمر أو لها سلطة مطلقة على اإلنترنت. منظمة، أو جهة أو 

 ke.السجل ]يتعذر تمييز الصوت[، يمكن القيام بسجل نطاقات. وفي حالة تعطل النطاق 

 ke.كسجل، فال يهم إذا كان مزود خدمة اإلنترنت يعمل أم ال. فسوف يتعطل نطاق 

أو تسجيل النطاق.  ke.نطاق  كذلك. فما هم إال مشغل، وكل ما يوفرونه هو تسجيل

واالنترنت عبارة عن نظام بيئي. وأنتم بحاجة إلى التنسيق المنطقي باإلضافة إلى العمل 

الجماعي لهؤالء المشغلين في هذه المنظومة. وبالطبع سوف نحدد الجهات الفاعلة 

ا بالتعاون فيما بينهم لكي  تهي بهم ين                                                                           والمشغلين أثناء سير أعمالنا. ويجب عليهم العمل مع 

المطاف إلى ذلك الشيء الذي نطلق عليه اسم اإلنترنت. وهي شبكة واحدة، وتعمل 

 وتتصرف كالشبكة الواحدة، وتعمل مثل الشبكة الواحدة، لكنها ليست شبكة فردية. 
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ا تلو اآلخر،                                                                                   أعتقد أنه أثناء مسيرة أعمالنا، سوف نحدد الجهات الفاعلة والمشغلة واحد 

ا. وإذا لم يكن من الممكن العمل مع األرقام، لكن من المهم اإلشا                                                                 رة إلى أنهم يعملون مع 

فال بأس بذلك. ولكي تعمل األسماء مع األرقام، يجب أن يكون هناك بروتوكوالت. هؤالء 

هم األشخاص ]يتعذر تمييز الصوت[. وأنا أدعوكم للمشاركة في هذه المناقشة. واجعلوها 

مرة أخرى، برجاء االستمتاع بهذا العمل. وأعتقد أننا قائمة على المشاركة قدر اإلمكان. و

 سوف ننتقل إلى الشريحة التالية ]يتعذر تمييز الصوت[. 

 

ـ ICANNإن دور  فهد بطاينة: ا من الضوء على ذلك. ف هي المسئولة  ICANN                                           ، وأنا سوف ألقي قدر 

ألسماء واألرقام تقوم بهذه األشياء الثالثة، وهي ا ICANNعن هذه األشياء الثالثة، أو أن 

. األول وهو وضع ICANNومعلمات البروتوكوالت. كما أن هناك مسارين داخل 

السياسات، واآلخر وهو الشق الفني. والشق النفي في حقيقة األمر يتم من خالل هيئة 

 . IANAاإلنترنت لألرقام المخصصة 

ا هذا األمر. وعندما يتطرق األمر إلى وضع السياسات، فمن األهمية بمكان أن نفهم                    جميع 

الذي يقوم بوضع هذه السياسات. وهو أنتم في  ICANNوال يتعلق األمر بنا، فريق عمل 

، هناك عدد كبير من مجموعات العمل التي ICANNحقيقة األمر، أي المجتمع. وداخل 

تعمل على جوانب مختلفة من وضع السياسات في األسماء واألرقام ومعلمات 

هو المحرك الفعلي لهذه المناقشات. وجمال هذا األمر  -أي المجتمع- البروتوكوالت. وأنتم

يكمن في أنه يتم في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين. وفي حالة الدخول إلى إحدى 

القاعات التي توجد بها مجموعة عمل وتعمل على وضع سياسة ما، فسوف تجدون 

ا مشاركين من القط ا مشاركين من الحكومات وأشخاص  ا                                                     أشخاص                    اع الخاص وأشخاص 

 مشاركين من المجتمع المدني، وحتى من القطاع األكاديمي في المجتمع الفني. 

ا. نموذج أصحاب المصلحة ICANNولدينا هذا الشعار في                                                   ، والذي سوف تسمعونه كثير 

المتعددين التصاعدي والقائم على اإلجماع. وهذه الطريقة التي نضع بها السياسات. 

المتكامل، وهي المعنى الذي يجتمع حوله المشاركون ويقومون  األسلوب التصاعدي
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بوضع السياسات وبنائها. وال يتعلق األمر بقيام الحكومات بوضع قانون أو سياسة والقيام 

                                                بإنفاذها على مواطنيها. فهنا األمر مختلف تمام ا. 

 أصحاب المصلحة المتعددين، جميع مجموعات أصحاب المصلحة األولى مشاركة في 

عملية وضع السياسات. بعد ذلك المستمدة أو القائمة على اإلجماع. هذا أمر هام. وبالطبع، 

                                                                       ال نتوقع من الجميع أن يكون راض  عن أي سياسة. فبعض الناس يكونون راضين عن 

                                                                               السياسة، والبعض اآلخر ال يكونون راضين عن السياسة. نحن في نهاية اليوم، ودائم ا ما 

 ق عليه اسم إجماع األغلبية أو حتى التوافق باآلراء السائدة. نسعى للحصول على نطل

هو أنه بعد قيام مجموعة  ICANNومن األشياء الملفتة حيال عملية وضع السياسات في  

العمل في حقيقة األمر بوضع هذه السياسة، فإنهم ينشرونها من أجل الحصول على 

                             يمكن أن يكون مهتم ا في حقيقة التعليقات العامة. فأي شخص خارج مجموعة العمل هذه 

األمر بهذه السياسة، ويرى التقدم الذي تم إحرازه، وكيف أن هذه السياسة تؤثر على 

 عمله، فبإمكانه في حقيقة األمر التعليق على السياسات. 

ليست التعامل مع  ICANN                                             ومرة أخرى، فقد ذكرت سابق ا، فإن اختصاص ومهمة  

يست التعامل مع المحتوى. ونحن ال نقوم بالكثير ل ICANNالمحتوى. اختصاص ومهمة 

من األعمال عندما يتطرق األمر إلى البنية التحتية. كما أن التركيز الرئيسي لنا، في حقيقة 

. IPاألمر منصب على موارد اإلنترنت الحيوية، أال وهي أسماء النطاقات وعناوين 

نه إذا ما تخيلنا أن اإلنترنت بدون والسبب في اعتبارها من الموارد الحيوية لإلنترنت هو أ

، فلن تعمل اإلنترنت في حقيقة األمر. وعندما يكون لدينا محتوى، فيجب أن IPعناوين 

، فإن األمر يشبه عدم IPيتنقل من مصدر إلى وجهة. واآلن إذا لم يكن لديكم عناوين 

           ا ما أردت  الحصول على عناوين للشوارع أو عناوين للمنازل أو عناوين ألي موقع. وإذ

الذهاب إلى منطقة وسط البلد، وال أعرف العنوان، أعني أنه كيف لي الذهاب إلى هناك؟ 

ا من المفهوم الكلي لموارد                                                                            وهذا هو الموضع الذي تكون فيه عناوين اإلنترنت جزء 

 اإلنترنت الحيوية. 

ون أسماء وعندما يتطرق األمر إلى أسماء النطاقات، أعني أن اإلنترنت يمكن أن تعمل بد 

الخاص  IPالنطاقات، بشكل أو بآخر، لكنها تصبح معقدة. كم منا يعرف ما هو عنوان 
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الخاص  IP؟ أعتقد أن ال أحد منا. في حقيقة األمر فإن عنوان Google.comبموقع 

في الدار البيضاء أو ربما مختلف  IPهنا في مراكش مختلف عن عنوان  Googleبموقع 

 ي مدينة مدريد أو في تونس. عن العنوان الذي يجدونه ف

بعد ذلك، بطبيعة الحال، عندما يتطرق األمر إلى معلمات البروتوكوالت، إذا لم تكن لديك  

بروتوكوالت موحدة، حيث نظم العتاد المختلفة أو موفري الخدمات المختلفين قد يكون 

وهذا في لديهم في حقيقة األمر نظمهم الخاصة التي تتفاعل مع غيره، فلن يعمل شيء. 

 دورها فيه.  ICANNحقيقة األمر هو المكان الذي تلعب 

 

                                                                          حسن ا، عظيم. سوف ]يتعذر تمييز الصوت[ للمرة األخيرة. ربما شيء واحد فقط أريد  بوب أوتشينغ:

توضيحه في هذا الجزء. وهو حول إيجاد وتأمين المنافسة واالختيار على اإلنترنت، ما 

، فإن لدينا نوعان، ICANNلبداية، وفي مستوى الذي تقصدونه على ذلك الخط؟ في ا

بشكل واسع بالنسبة ألسماء النطاقات. أما على جانب األسماء، فبطبيعة الحال هناك جانب 

ا ccTLDونطاقات  gTLDيخص األرقام. ومن ثم لديهم نطاقات                        . وبالطبع نعرف جميع 

وإذا كنت من  ke.. فإذا كنت من كينيا، فأنت على نطاق ccTLDما المقصودة بنطاقات 

ال تقرر ما إذا كانت أوغندا  ICANNوجدير بالذكر أن  ug.أوغندا، فأنت على نطاق 

؟ أو لماذا ال sa.وليس  za.لماذا نطاق جنوب إفريقيا هو  ke.أو كينيا تكون  ug.هي 

، sa.؟ أعني أنني أعتقد أن جنوب أفريقيا من حقها المطالبة بنطاق sc.تكون اسكتلندا 

محجوز لجهة أخرى. لماذا يسمحون أو لماذا يقبلون بأن يكون  sa.ك؟ فنطاق أليس كذل

 ؟sc.؟ لماذا يمكن السكتلندا المطالبة بنطاق za.نطاقهم هو 

                                                                                وبالنسبة ]يتعذر تمييز الصوت[ يبدو األمر مشابه ا، لكن ألن هناك معايير مطبقة في هذا  

ا أن يتحول األمر إلى ف وضى عارمة. أعني أنه يمكنني                                                 الجانب، فربما ومن السهل جد 

ا المملكة العربية السعودية نطاق  sa.المطالبة بنطاق  ، إذن sa.                                                      من جنوب أفريقيا، وأيض 

؟ ومن المهم أن تكون sc.إذن فمن الذي يحوز نطاق  sc.ماذا يحدث؟ نطاق اسكتلندا هو 

بذلك.  هناك طريقة نصل من خاللها إلى أكواد الدول الخاصة بكم. هناك شخص ما يقوم

]يتعذر تمييز الصوت[؟ بعد ذلك لدينا  ISOربما سمعتم عن المنظمة الدولية للتقييس 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  18صفحة 

 

ا ربما نطاقات gTLDنطاقات                                                                     ، وهي نطاقات المستوى األعلى العامة. لقد استخدمنا جميع 

.com  .وكافة النطاقات ذات النقاط التي تخطر على البال 

تلك. وعلى  TLDفقط من نطاقات  22كان لدينا وعلى مدار األعوام القليلة الماضية، فقد  

مدار األعوام الثالثة األخيرة، فقد تم تمديد هذه المساحة، ربما بنهاية ذلك البرنامج، 

نطاق نقطي محتمل أو  1,000الجديدة، فأنتم تنظرون إلى أكثر من  gTLDلبرنامج 

 ، وكل تلك األشياء. barclays.أو  ibm.نطاقات 

ء، هذا خيار بالنسبة لي. فإذا ما أرتم الحصول على نطاق باسمكم ومن منظور العمال 

ا من وجهة نظري. وقد يتوفر نفس                                                                                 اليوم، فإن احتماالت عدم توافر ذلك النطاق عالية جد 

مختلف. والهدف من ذلك توفير الخيار لمقدم الطلب، أو إلى  TLDاالسم على نطاق 

في حين على الجانب اآلخر، تشجيع المنافسة                                            المسجلين، وفق ا للتسمية التي نطلقها عليهم. 

، وربما ICANNمن مرحلة األعمال الخاصة بذلك. وهذا جزء من الدور الذي تقوم به 

 هذه المناقشة، مع تقريب وتقليل تلك النواحي، فسوف تتعرفون على المزيد حول ذلك. 

ا أ  م ال؟ هل هي                                                                 كما أن نموذج أصحاب المصلحة، البعض يسأل عما إذا كان ذلك نموذج 

طريقة للحوكمة؟ ما المقصود بذلك، بنموذج أصحاب المصلحة هذا؟ هل هو إطار عمل؟ 

هناك العديد من األسئلة التي تدور حول ذلك، التعريفات. وبالنسبة لنا، فإنه يشير إلى 

                                                                               الطريقة التي نسي ر أو ندير بها العمليات واإلجراءات. والطريقة التي يتم بها اتخاذ 

. من المشارك، وكيف يلعب المشاركون أدوارهم في ICANNداخل منظومة القرارات 

ا من السياسة،                                                                                  المنظمة من أجل التأثير في نهاية األمر على السياسة أو كي يكونوا جزء 

 أو إنشاء سياسة جديدة؟ 

، فإننا ال نقوم في حقيقة ICANNوكما قال فهد، بصفته أحد المشاركين في فريق عمل 

لسياسات. فهذه تأتي من المنظومة. وتنقسم هذه المنظومة إلى قطاعات األمر بصناعة ا

مختلفة. وفي الصباح، كان الكل يقول أنهم مرتبكون. وهذا األمر واقعي للغاية، وهذه 

ظاهرة صحية للغاية. ألنه في حالة الحصول على محامين هنا، فربما ال يكونوا معنيين 

نفس الوقت، إذا كان الحكومات هنا، فربما ال بما يجري في ]يتعذر تمييز الصوت[. وفي 

 تكون مهتمة للغاية بما يجري في قطاع ]يتعذر تمييز الصوت[. 
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ولكل شخص فرصة في التركيز بدقة بالغة على ما هو مهم بالنسبة لكم في مجال األعمال 

اليومية الخاصة بكم، أو خبراتكم، سواء كنتم من القطاع الحكومي، وما إذا كنتم من 

مجتمع المدني، أو كنتم من الدائرة الفنية أو دائرة األعمال. وداخل كل مجموعة مشاركة ال

معنا هنا، فإن هناك رسم محدد ومنسق للغاية للهياكل والذي يمكنكم من المشاركة 

واالنخراط في المنظومة. وال يجب عليكم القلق حيال المصطلحات الفنية إذا لم ترغبوا 

فني. وال يتوجب علينا القلق حيال كل ما تقوم به الحكومات إذا لم في االلتزام بالجانب ال

 تكونوا من الحكومات. إذا كان كل ما تريدونه هو األعمال. 

ا، فإن سائر هذه الدوائر تتأثر باإلنترنت،                                                                                      الهدف النهائي من وراء ذلك، بالنسبة لنا جميع 

ب ه من اإلنترنت يتفاوت حسأو تتفاعل مع اإلنترنت بطريقة بأخرى. إن ما تريدون تحقيق

الموقف الذي تتخذونه. وإذا كنتم من الجانب الحكومي، على سبيل المثال، فيمكن أن 

تكونوا مهتمين بجانب األمن. وبالطبع، إذا كانت لكم طريقتكم الخاصة، فيمكنكم حجب 

ا. بنفس الطريقة التي تقومون بها بذلك في الحكومة، فإن األشخاص                                                                              بعض األشياء تمام 

ا لديهم رأي فيما يرونه حيال اإلجراءات التي تقومون بها، ومن                                                                               من قطاع األعمال أيض 

ثم يجب أن تكون لهم منصة باإلضافة إلى فرصة من أجل رفع أيديهم والتعبير عن رأيهم 

 حول ماهية اإلجراءات التي يمكن أن تؤثر فيهم. 

لمطاف إلى اإلجماع. وفي هذه العملية الخاصة بمشاركتهم وإشراكهم، ينتهي بكم ا

، لكن على %100وبالطبع، فإنكم ال تتوقعون طوال الوقت الحصول على إجماع بنسبة 

األقل في نهاية اليوم، عندما نشارك، فإننا نحصل على إجماع. وهذه هي الطريقة التي 

يصاغ به السياسات في نهاية المطاف، من خالل إشراك كل وجميع الدوائر، المصنفة 

ي دائرة القطاع الفني أو قطاع األعمال أو القطاع األكاديمي أو القطاع بشكل واصح ف

ا الحصول ]يتعذر تمييز الصوت[                                                                               الحكومي أو قطاع المجتمع المدني. ويجب عليهم جميع 

باإلضافة إلى ]يتعذر تمييز الصوت[ وفرصة من أجل التعبير عن آراءهم على اإلنترنت. 

 فهد؟ 
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علي الوقوف للشريحة التالية، في حقيقة األمر. حيث توضح هذه  أعتقد أنه يتوجب فهد بطاينة:

الشريحة في حقيقة األمر كيفية امتزاج مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة في حقيقة 

األمر. وبالطبع، فإن من بين األشياء التي سوف يتم تفسيرها لكم فيما بعد خالل اليوم هو 

اللجان االستشارية. ولن أدخل في تلك تتألف من عدد من منظمات الدعم و ICANNأن 

التفاصيل إلى أن يحين وقت تفسيرها. ومن الملفت معرفة أن مجموعات أصحاب 

المصلحة هذه هنا، وأن لدينا اهتمامات من الجانب الحكومي. ولدينا اهتمامات من أسماء 

نطاقات الدول. ولدينا اهتمامات من قطاع األعمال واهتمامات ألسماء النطاقات 

 -بشكل أو بآخر- . ويندرج كل ذلكIPاهتمامات فنية باإلضافة إلى اهتمامات بعناوين و

 في واحدة من منظمات الدعم أو اللجان االستشارية إلى حد ما. 

وفي حقيقة األمر، من الجدير اإلشارة إلى أن كل واحد من مجموعات االهتمام هذه، تأتي  

المختلفة. وعندما نتحدث حول نطاقات في حقيقة األمر من مجموعات أصحاب المصلحة 

، أو نطاقات المستوى األعلى لرموز ccTLDالدول، وهي في حقيقة األمر نطاقات 

التي تجري إدارتها بمعرفة الجامعات،  ccTLDالبلدان، يمكننا التوصل إلى أن نطاقات 

يدار بمعرفة الحكومات. وبعض  ccTLDوهي القطاع األكاديمي. وبعض نطاقات 

يدار في حقيقة  ccTLDيدار بمعرفة شركات خاصة. وبعض نطاقات  ccTLD نطاقات

، أو حتى المجتمع المدني، أو منظمات ISOCاألمر من خالل قطاعات مجتمع اإلنترنت 

 دولية حكومية. 

                                                                     وكما قلت سابق ا، فإن داخل كل مجموعة اهتمام، سوف تجدون مجموعات مختلفة  

ر في عملية وضع السياسات. واآلن، لنقل أن ألصحاب المصلحة تشارك في واقع األم

يرغب في وضع سياسة جديدة أو ربما مراجعة وتعديل سياسة حالية  ICANNمجتمع 

معمول بها. فسوف يقومون بتأسيس مجموعة عمل، وكل من يتم إدراجهم في المقعد 

األول لمجموعة العمل يرون أنهم بحاجة إلى ممثلين من منظمات الدعم واللجان 

                                                                            تشارية المختلفة، ومن ثم فإنهم يصدرون دعوة بذلك. ويقولون، "حسن ا، إننا بحاجة االس

". هذه ALACومن  GACإلى متطوعين من منظمة دعم أسماء رموز البلدان، ومن 

 هي المصطلحات التي سوف تتعرفون عليها في غضون فترة وجيزة. 
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ا                                                     وبدال  من إرسال مجموعة االهتمام بالكامل، أو الدائرة با                              لكامل، فإنهم يرسلون متطوع 

ا إلى طبيعة الطلب. ويشاركان في وضع السياسات. وخالل تلك  ا أو اثنين، استناد                                                                                واحد 

الرحلة، فإنهم يعودون في حقيقة األمر إلى مجموعة االهتمام الخاصة بهم، أو منظمات 

ما الذي الدعم واللجان االستشارية، ومشاركة آخر المستجدات معهم، وفي حقيقة األمر، 

يجري، مع الحصول على تلك التعقيبات، إذا ما كانت هناك أية تعقيبات على مجموعة 

 العمل. 

ا. وبمجرد التوصل                                                                                  الزمالء هنا في المنتصف هم مجموعة العمل، ومن ثم فإنهم يعملون مع 

إلى وثيقة أولية، فسوف ينشرونها من أجل الحصول على التعليقات العامة. وبعد ذلك 

ن أن مجموعات االهتمام المختلفة هذه تعلق على تلك األشياء. والبعض منهم سوف تجدو

                                                                           سوف يقول، "حسن ا، يجب القيام ببعض أعمال التعديل والتوليف". والبعض منهم سوف 

                                                                                يقول، "حسن ا، هذا األمر مناسب لنا". فهي تمر من خالل عملية. أعتقد أنه في آخر اليوم 

كيفية القيام بعملية وضع السياسات داخل سوف تكون هناك بعض الشرائح حول 

ICANN .وكافة المراحل الخاصة بوضع السياسات ، 

 

ا أنه منذ البداية األولى لإلنترنت نفسها، بالطبع تعرفون أنه لم  بوب أوتشينغ:                                                                                     أعتقد أن من الواضح تمام 

ا هو الجانب الذي يجب البدء من خالله. بل يأتي من التطوعية                                                                           تكن الحكومات أبد 

والمتطوعين، ومن األشخاص الذين يحاولون، ومن األشخاص المتمتعون بالكرم الكافي 

لتقديم ذلك للمصلحة العامة. وسوف تجدون أنه من خالل هذه العمليات، ومن مجموعات 

أصحاب المصلحة هذه، هناك شيء ملفت لالنتباه يحدث في مستوى مجلس إدارة 

ICANN . 

، ويمكن أن تكونوا من الزمالء، ويمكن أن تكونوا NextGenواليوم يمكن أن تكونوا في  

                                                                                من الوافدين الجدد. وأنتم تدركون أنكم إذا كنتم مهتمين، أذكركم بأن األمر ليس سهال ، 

أؤكد لكم ذلك. فمن األشياء األكثر صعوبة بالنسبة للبعض منا هي القراءة. وهذا يجبركم 

لخاصة بنا كثيرة للغاية. والبعض منا لديه على القراءة أكثر. ورسائل البريد اإللكتروني ا

مجلدات منفصلة، ونحن نطلق عليها في الغالب لفظ البريد غير المرغوب. وإذا أمكنكم 
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                                                                                    الوقوف على ذلك واستيعابه، والتركيز فعلي ا على ما يهمكم، فمن المنطقي للغاية االنتقال، 

رك نشط في مجموعة ، إلى زميل، وإلى مشاNextGenاليوم كوافد جديد أو عضو في 

 . هذه مسألة ممكنة للغاية. ICANNالعمل وإلى مجلس إدارة 

يمثل المجتمع. فهو قادم من المجتمع. لكنه  ICANNوفي حقيقة األمر، فإن مجلس إدارة  

قادم من أولئك الناشطين في المجتمع. وسواء كنت في حكومة، فإن هناك مقعد للحكومات 

                                              ا عادي ا مثل البعض منا، فهناك مقعد لك في مجلس                    . وإذا كنت مستخدم  GACمن خالل 

، فهناك مقاعد في مجلس اإلدارة. ccTLD                                   اإلدارة. وإذا كنت تدير سجال  أو نطاق 

وللوصول إلى هذا المستوى، فيتوجب عليكم في حقيقة االمر أن تكونوا متسقين للغاية، 

ا. ولم   يكن التطوع بمثل هذه السهولة                                                         وأن تكونوا نشطاء للغاية، باإلضافة إلى القراءة كثير 

ا وظائف مختلفة، لذلك فإن هذا بمثابة وظيفة ثانية، ومسئولية                                                                                      ألن الغالبية منا لديهم أيض 

                                                                             ثانية مضافة. وليس األمر سهال . وهذا هو سبب مواصلة ]يتعذر تمييز الصوت[. وإذا لم 

وت[ ]يتعذر تمييز الصتتخذوا الخطوة التالية، ألننا قد ال ندفع مقابل تطوعكم، فإن لدينا 

ليس فقط في مجلس اإلدارة ولكن من حيث األشخاص الذين لدينا في المجتمع، ونود في 

 حقيقة األمر االنتقال اآلن واالستراحة في حقيقة األمر. 

فالفجوة كبيرة للغاية. ونحن ال نتولى المناصب الخاصة بهم. ونحن ال نتقدم من أجل  

سعة للغاية فيما بين من لدينا بصورة متواصلة، من بداية الحلول مكانهم. وهناك فجوة وا

                                                                             اإلنترنت، الناشطين بشكل كبير، وبقيتنا ممن يشاركون، والذين يرون هذا األمر صعب ا 

للغاية، وينطوي على مطالبات كبيرة والتخلي عن ذلك. ويساورنا القلق أنه في حالة 

نا أريد في حقيقة األمر أن أطلب مواصلة هذا االتجاه، بأمانة، فسوف نواجه مشكلة. وأ

منكم اتخاذ المستوى التالي، والتركيز على ما يهمكم. برجاء االهتمام بهذا األمر، سواء 

كان ذلك في أعمال المجتمع المدني، أو سواء كان في العمل الفني، أو سواء كان في 

ا القدرة العمل الخاص باألمن، يجب التركيز على ذلك، ومن يدري، يجب أن تكون لدين

 على رؤيتكم هنا في غضون سنوات قليلة. 
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الرسم التوضيحي التالي في حقيقة األمر يخص تشكيل مجلس اإلدارة وكيفية صياغة  فهد بطاينة:

ا مشاركين في حقيقة األمر في مجلس إدارة  20. هناك ICANNمجلس إدارة                                            شخص 

ICANNنظمات الدعم واللجان ، واحد منهم هو الرئيس والمدير التنفيذي، وبعد ذلك م

االستشارية المختلفة التي تقوم في الواقع بتعيين األشخاص في مجلس اإلدارة داخل 

العمليات الداخلية الخاصة بهم. كما أن لدينا فريق عمل هندسة اإلنترنت الذي يقوم بتعيين 

 عضو في مجلس اإلدارة. 

اء تقوم بتعيين ثمانية أعض ، هناك لجنة للتعيين أو لجنة الترشيح، والتيICANNوداخل  

في مجلس اإلدارة. وبالطبع، فإن لجنة الترشيح تقوم بالكثير من األعمال من حيث التواصل 

إلى مجلس  ICANNوالتوعية، وهدفهم في الواقع هو جلب المشاركين من خارج مجتمع 

 . ICANN، وتضمينهم وإشراكهم أكثر في عملية ICANNإدارة 

أكثر على منظمات الدعم واللجان االستشارية المختلفة داخل  وبالطبع، بمجرد التعرف 

ICANN يمكنكم التعرف في الواقع على كيفية تمثيل هؤالء األعضاء في مجلس ،

لنقل كيفية تعيينهم في مجلس اإلدارة من داخل منظمات الدعم واللجان  - اإلدارة

 االستشارية الخاصة بهم. 

في مجلس اإلدارة ليسوا من األعضاء أصحاب ومن الجدير بالذكر أن بعض األعضاء 

ومديرها التنفيذي ليس  ICANNالحق في التصويت. على سبيل المثال، فإن رئيس 

ا مصوت ا فيه. وأعتقد أن  ا له الحق في التصويت. وهذه  GAC                            عضو  ا ليست عضو                                            أيض 

ني هي الطريقة التي يعمل بها مجلس اإلدارة، وهذه هي طريقة تشكيله. وبالطبع، فإن

أنهم يريدون في الواقع مواصلة  ICANNأشجع من يقررون في حقيقة األمر بعد اجتماع 

التي قد تريدونها، في مرحلة واحدة، التقدم في الواقع  ICANN لـهذه الرحلة الرائعة 

 للجنة الترشيح، والتعرف على فرص الحصول على الترشيح.

نة الترشيح غير مسئولة فقط عن ملء وبالطبع فإن لجنة الترشيح، أود التأكيد على أن لج

الشواغر في مجلس اإلدارة. بل إنها مسئولة كذلك عن ملء الشواغر في المجالس، كما 

. فهي تقوم بملء الشواغر ALACأو حتى  ccNSO، أو مجلس GNSOفي مجلس 
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في العديد من األماكن. ومن بين المهام الخاصة بهم هي ملء الشواغر في مجلس اإلدارة. 

 ا.      شكر  

 

هل لديكم أية أسئلة حتى هذا المستوى؟ أعتقد أنه سيكون من األفضل االستماع منكم في  بوب أوتشينغ:

هذه المرحلة بحيث نعرف ما إذا كنا نتحدث إلى أنفسنا أو أنكم الزلتم معنا. سوف نتناول 

ا.               ذلك سريع 

 

 أعتقد أن األمر ممل للغاية.  شخص غير محدد: 

 

            لة، رجاء ؟ األسئ بوب أوتشينغ: 

 

                                                                              في هذه النقطة، هل يمكنني اختيار واحد من المتخرجين من الحديث حول رحلتهم قليال ؟  جيني إيليرز:

                                                                               واحد من الخريجين الذي يعلمون بأن هذا األمر سوف يحدث. لقد أردنا الحديث قليال  حول 

 .ICANNالتطرق إلى هذه الهياكل، والدخول إلى 

 

ا على هذ شخص غير محدد: ا             شكر                                                                     ه العروض التوضيحية. أنا اسمي ]يتعذر تمييز الصوت[ لمن لم يكن حاضر 

                                                                              في هذه القاعة. وأنا زميل للمرة الثانية. واآلن أن أعمل مدرب ا، وسوف أحاول تسليط 

                                                                              الضوء قليال  على خبرتي. وعندما كنت أجلس في نفس النقطة، ونفس المكان الذي تجلسون 

 ع وكافة تلك االختصارات.فيه، والتعرض لهذا التعريف الرائ

لقد جئت من خلفية غير فنية. وخلفيتي وتخصصي في تطوير ]يتعذر تمييز الصوت[،  

من أجل محاولة  ICANNوالعالقات الدولية. وقد أردت التوقف في هذا العالم الخاص بـ 

                                                                               التعرف قليال  على التكنولوجيات باإلضافة إلى اإلنترنت. وكانت أول تجربة لي في بوينس
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ا. وأعتقد قبل أن أتذكر، قبل أن آتي إلى  ا بحق لكن مرتبكا  أيض                                                                                  آيرس. وقد كنت سعيد 

بوينس آيرس، فقد عقدنا مدرسة حوكمة اإلنترنت لمنطقة الشرق األوسط والدول 

المجاورة. وقبل المجيء إلى هنا، قمت بعمل تحريات إلى حد ما حول االختصارات الفنية 

                           ود عموم ا بحوكمة اإلنترنت. ، وما المقصICANNالخاصة بـ 

                                                                             أعتقد أن رحلتي األولى كانت محبطة في حقيقة األمر ومربكة كذلك ألنني لم أعرف شيئ ا 

. وقد مررت بعملية استماع من أجل محاولة فهم االختصارات الخاصة بـ ICANNعن 

ICANNا للغاية بمحاولة التعرف على األشياء التي لم أعرفها من قب  ل                                                                      . وقد كنت سعيد 

والدائرة  GNSO، باإلضافة إلى GACعلى وجه التحديد. وقد كنت أزور دائرة 

                                                                             األخرى التي لم أعرف عنها شيئ ا من قبل. وقد ساعدني ذلك بالفعل على معرفة المزيد 

حول التكنولوجيا، باإلضافة إلى الرجوع بذلك إلى خلفيتي األولية. لقد أصبت بخيبة أمل. 

ا وحصلت على م  علم رائع للغاية، ومن فقد ساعدني على اجتياز العملية.                           كما كنت سعيد 

ا، ومع المدربين والزمالء اآلخرين، وقد                                                                          وقد كنت أتفاعل مع األشخاص اآلخرين أيض 

آمنت بتلك العملية. لقد اعتقدت أنه يمكنني اإلضافة في حقيقة األمر، وقد كنت من بين 

 النسبة لي. إذا كانت لديكم أية أسئلة،المشاركين الناشطين. لقد كانت تجربة رائعة بحق، ب

 فاسألوني فقط عن تجربتي الشخصية هنا أو عندما نتقابل بالخارج. 

 

 هل هناك أي سؤال؟ ممتاز. تفضل هنا سيدي، وبعد ذلك معنا آخر هناك.  جيني إيليرز: 

 

في إدارة  ICANN أنا ]يتعذر تمييز الصوت[، وأنا من إيران. لدي سؤال، ما الفارق بين شخص غير محدد: 

؟ لقد اعتقدت أن سجالت اإلنترنت اإلقليمية تقوم بوضع IANAوبين  IPعناوين 

؟ لقد سمعت أن ICANN. ما الدور الذي تقوم به INRالسياسات، وإدارة اإلنترنت مع 

هناك الكثير من الموضوعات حول نقل اإلشراف على موارد أرقام اإلنترنت في 

ICANN هل تقرر .ICANN موارد أرقام اإلنترنت أم ال؟  إدارة 
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يمكنني تناول هذا السؤال، وهو سؤال رائع في حقيقة األمر. لدينا خمسة سجالت إنترنت  فهد بطاينة: 

، والتي تعد المنظمة الجامعة NROإقليمية، وبعد ذلك لدينا منظمة مصادر األرقام أو 

، لدينا ICANN. وداخل التي تضم في طياتها كافة سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة

منظمة دعم يطلق عليها اسم منظمة دعم العناوين. وأعضاء منظمة دعم العناوين في 

حقيقة األمر عبارة عن خمسة مديرين تنفيذيين لسجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة، 

. وهذه هي NROباإلضافة إلى شخص مسئول، أو لنقل، رئيس منظمة دعم العناوين 

، ومنظمة دعم ICANNائمة. لنقل أن هذا هو الرابط أو االرتباط بين نوع العالقة الق

 ، باإلضافة إلى سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة. ICANN لـالعناوين التابعة 

، فإننا نوفر لسجالت اإلنترنت اإلقليمية IANAن لنقل من خالل ICANNونحن في  

ل أن الكيان "س" قرر أن يقدم . على سبيل المثال، لنقIPالخمسة مجموعة من عناوين 

بحيث يكون ذلك داخل  IPv4باإلضافة إلى عناوين  IPمجموعة من عناوين  IANA لـ

، ويتم توزيع ذلك على سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة داخل آلية ICANNمجموعة 

 محددة. 

من  ، سواء كانتIPويقع على كاهل سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة توزيع عناوين  

اإلصدار الرابع أو اإلصدار السادس عن طريق سياسات يتم وضعها داخل المجتمعات 

في كيفية وضع سجالت اإلنترنت اإلقليمية لهذه  ICANNالخاصة بهم. وال تتدخل 

السياسات من خالل مجتمعاتها. طالما أن األسلوب التصاعدي مشمول في هذه العملية. 

مفهوم نموذج اإلدارة من األدنى فاألعلى التصاعدي  وتستخدم سجالت اإلنترنت اإلقليمية

 الشامل في وضع سياساتها. هذا في حقيقة األمر هو الرابط. 

. على IPv6، ال أقول أننا نشارك بشكل مباشر في بروتوكول اإلنترنت ICANNوداخل  

، IPv6سبيل المثال، عندما يلجأ الناس إلينا ويقولون بأنهم بحاجة إلى تدريب على استخدام 

فإننا نقول لهم، "برجاء الذهاب والتحدث إلى سجل اإلنترنت اإلقليمي الخاص بكم، ويسرنا 

تسهيل هذه االتصاالت معكم في حقيقة األمر". وال يعني ذلك أننا ال نريد القيام بهذه 

المهمة، لكن هناك أشياء آخرون متخصصون ومحترفون في القيام بذلك، وهم في موقف 

. وبالطبع سواء ICANNخدمة لذلك الشخص أو تلك المنطقة أكثر منا في أفضل لتقديم ال
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، فإن هذه المسألة تخص سجالت اإلنترنت IPv6أو  IPv4كان األمر يخص البروتوكول 

 اإلقليمية. 

واآلن هناك جوانب أخرى يتداخل فيها عملنا مع سجالت اإلنترنت اإلقليمية. على سبيل  

، وهو Kلدين خادم جذر يطلق عليه اسم خادم الجذر المثال، من حيث خوادم الجذر، 

. ويعد مركز تنسيق الشبكات RIPE NCCيخضع لمركز تنسيق الشبكات 

RIPE NCC  ا من سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة. بعد ذلك تأتي حقيقة أن                                                               واحد 

ا التدريب، ربما على عمليات نظام أسماء                                                                           سجالت اإلنترنت اإلقليمية هذه توفر أيض 

ا حزمة امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات ا ، ونحن نعمل DNSSEC                                                     لنطاقات وأيض 

 بالتعاون عن قرب مع المجتمع. 

الدور المنوط بها. وتلعب  ICANNوعندما يتطرق األمر إلى األسماء واألرقام، تلعب  

سجالت اإلنترنت اإلقليمية دورها، ونحن في حقيقة األمر نكمل بعضنا اآلخر فيما نقوم 

ا.                                                به وكيفية خدمة المجتمعات التي نتبعها. شكر 

 

 ؟ DNS SECراقب االختصار. ما المقصود باالختصار  جيني إيليرز: 

 

 DNS. وICANNمتأسف بشأن ذلك. هناك الكثير من االختصارات المستخدمة في  فهد بطاينة: 

SEC  هو حزمة امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات. والقسم الخاص بـSEC هو 

امتدادات األمن. وهذا يؤدي بشيء ما إلى زيادة جوانب أمن نظام أسماء النطاقات. وهذه 

مسألة فنية. وكل األشخاص المعنيين بالجانب الفني، يمكنني أن أوضح لكم بعض الموارد 

 . DNSSECعلى الويب حيث يمكنكم معرفة المزيد حول  ICANNعلى موقع 

 

ا، ما الفارق بين اسمحوا لي أن أتناو شخص غير محدد:                                                                ل شيء واحد فقط. لقد طرح علي  هذا السؤال كثير 

ICANN وIANA ؟ والطريقة التي رددت بها، ويمكنكم أن تصححوا لي ذلك إذا كنت
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هي المؤسسة الفنية التي تقوم في  IANA                                        مخطئ ا، ربما يكون هذا األمر مبسط للغاية. 

عبارة عن مؤسسة لتسهيل  ICANNت، وحقيقة األمر باألعمال الفنية لنظام أسماء النطاقا

 السياسات التي نشارك فيها بطريقة قائمة على أصحاب المصلحة المتعددين. 

 

هل تسبب لكم ذلك في مزيد من االرتباك، أم أنكم قد استوعبتم األمر؟ أعتقد أن الهدف  بوب أوتشينغ: 

ها. وانظروا هو أال تكون مؤسسة مستقلة. فهي شركة في حد ذات IANAالرئيسي وراء 

 IANAأما  ICANN. فالمؤسسة هي ICANN لـباعتبارها إدارة تابعة  IANAإلى 

فهي تشبه إدارة تقنية المعلومات الطبيعية في أي  - فهي مجرد إدارة في الوقت الحالي

مؤسسة، أو إدارة المشتريات أو المبيعات أو إدارة التسويق. وهي ليست مؤسسة مختلفة. 

كمن االرتباك، وعلى الرغم من ذلك فقد حصلت على موقع الويب وأعتقد أن هذا هو م

ا ICANNالخاص بها كذلك. وما هي إال إدارة داخل                                 . وأعتقد أن هذا قد أصبح واضح 

 اآلن بالنسبة لنا. 

 

طاب صباحكم. اسمي ]يتعذر تمييز الصوت[. أعمل لدى إدارة أبحاث تقنية المعلومات  سيدة غير معروفة: 

ا جزيال  NextGenفي أفريقيا،  ICTواالتصاالت                                             ، وليست لدي أي خلفية فنية، لذا شكر 

لك بوب و]يتعذر تمييز الصوت[ على هذا العرض التوضيحي. والسؤال هو أن لدي 

                                                                               الكثير من التدريب في كل مكان. ]يتعذر تمييز الصوت[ قلتم أن لديكم معلم ا. وبصفتي 

بخلفية فنية في هذه العملية، كيف من غير المتمتعين  NextGenأحد المشاركين في 

هل هذا التعليم عبارة عن برنامج بتسهيالت مقصودة، أم أنه من األشياء  - يمكنك التعامل

التي تحدث بشكل متسق؟ حيث تقومون بإدخال شخص ما ومن ثم يقول، "يمكننا العمل 

ا. معكم. ما هي اإلدارة التي تهتم بها؟" وبعد ذلك يتواصل األمر من ذلك المك             ان، شكر 

 

 NetGenنعم ثم نعم. لدينا داخل برنامج الزمالة، بإمكان ديب التحدث حول برنامج  جيني إيليرز: 

                                                                            أكثر قليال ، ولكن داخل برنامج الزمالة، حيث لدينا برنامج للتدريب. نحن على وشك 
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. وهو في مرحلته التجريبية اآلن. وال ICANNإطالق برنامج التدريب والزمالة داخل 

 ICANNلنا في مرحلة التعرف على ماهية ذلك األمر هناك. كما أن لدينا القدرة داخل ز

ا.                                                                                 على القول، "نعم، سوف أقوم بتعليمكم". وهذا النوع من الوظائف العضوية يحدث أيض 

كما أن لدينا القدرة على التعليم من خالل فريق العمل، من خالل الجميع. واإلجابة هي 

 لمتابعة وتلقي السؤال التالي. نعم ثم نعم. يمكننا ا

 

                                                                               مرحبا  مرة أخرى. أنا اسمي ]يتعذر تمييز الصوت[، وأنا من تونس. وأنا أمثل المجتمع  سيدة غير معروفة: 

المدني. سؤالي حول الطريقة التي يمكن من خالل ألي مؤسسة المشاركة في منظمة 

ل الشراكة، أو الدعم الدعم. ما اإلجراءات وما المؤهالت؟ هل هذا األمر فقط من أج

ا.                                                     المتبادل أو موقف الرعاية، أو موقف القيادة؟ شكر 

 

سوف تتم اإلجابة عن ذلك فيما بعد ظهر اليوم. وسوف يتطرق فريق عمل السياسات  جيني إيليرز: 

ا في تفاصيل ذلك حول المنظمات التي يمكنها المشاركة باإلضافة إلى األفراد الذين                                                                                 أيض 

كيفية ذلك. وال أريد تقديم إجابة خاطئة. فسوف يحضر فريق عمل يمكنهم المشاركة و

السياسات ظهر اليوم ويتناول تفاصيل هذه المسألة. وال أريد أن أعطيكم معلومات خاطئة. 

 ولدينا سؤال آخر من هناك، نعم. 

 

ا. أنا اسمي ]غير مسموع[ من نيجيريا. وأنا أعمل في مجال  شخص غير محدد:  التحريات                                                                       طاب صباحكم جميع 

الجنائية. وأنا جزء من ]يتعذر تمييز الصوت[. أود أن أسأل، ما هي ]يتعذر تمييز الصوت[ 

فيما يخص الضمانات؟ ومن ]يتعذر تمييز الصوت[ التحكم والرقابة  ICANNمسئولية 

على محتوى اإلنترنت، وكما قال ]يتعذر تمييز الصوت[ هناك مسئولية ]يتعذر تمييز 

ر العام، والمستخدمين في عالم األمن. اسمحوا لي القول، بمعنى الصوت[ بعد الجمهو

آخر، ما المقصود بتنسيق الشراكة التي لديكم مع المنظمة األخرى؟ السيما االهتمام باألمن 

ا.                                وضمان ثقة المستخدمين. شكر 
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دينا حيث ل ICANNإنه سؤال جيد. وهناك طبقتان في ذلك. الطبقة األولى وهي داخل  فهد بطاينة: 

لجنة استشارية يطلق عليها اسم اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار. وهؤالء عبارة عن 

مجموعة من األشخاص الفنيين الذين يقدمون النصائح الخاص باألمن إلى مجتمع 

ICANN .ويكتبون الوثائق التي يشاركونها مع نصائح األمن إلى المجتمع. هذا جانب . 

لدينا إدارة كاملة يطلق عليها اسم مكتب األمن واالستقرار ، ICANNوداخل فريق عمل  

والمرونة. ويدار بمعرفة مجموعة من األشخاص ذوي الخبرات الكبيرة من حيث األمن 

واالستقرار. ويعملون مع وكاالت إنفاذ القانون. كما أن لديهم عالقات رائعة مع اإلنتربول، 

فريق عمل إقليمي من أجل التحدث إلى ومع وكالة يوروبول. كما أنهم يستعينون بنا ك

ا التدريب،                                                                                    وكاالت إنفاذ القانون داخل المناطق الخاصة بنا. وبالطبع، فإنهم يوفرون أيض 

وأحد األشياء التي يقومون بها كذلك عندما يتطرق األمر إلى التدريب، فإن األمر ال يتعلق 

ا التدريب ف يما يخص حزمة امتدادات                                                       فقط بوكاالت إنفاذ القانون. فإنهم يوفرون أيض 

DNSSEC باإلضافة إلى عمليات ،DNS  .وما إلى ذلك 

وإذا كان هذا من الموضوعات المهمة بالنسبة لكم، فقد ترغبون في التحدث إلى بوب،  

 ويمكن لبوب في حقيقة األمر مساعدتكم على االتصال باألشخاص المناسبين. 

 

ليست مسئولة عن إدارة المحتوى على  ICANNتو. أريد فقط اإلضافة إلى ما قاله فهد لل نافيد:

اإلنترنت. بل يمكنها فقط تسهيل أمن نظام األسماء العام، باإلضافة إلى نظام األرقام الذي 

 ICANN. وفيما يخص المحتوى أو أمن المحتوى، فإن ICANNيجري تنسيقه بمعرفة 

 في حد ذاتها غير مسئولة. 

 

ليس  ICANNالصوت[ من باكستان. سؤالي هو ما السبب في أن رئيس أنا ]يتعذر تمييز  شخص غير محدد: 

ا مصوت ا؟ بالطريقة التي أنظر بها للموضوع، يجب أن يكون فيه عضوان مصوتان،                                                                              عضو 

واحد ألنه الرئيس، واآلخر ألنه المدير التنفيذي. إذن، هل أنتم خائفون منه، أم ماذا؟ أنا 
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مصوت؟ فهو الشخص األكثر أهمية بالنسبة                                      أتحدث جدي ا، ما السبب في أنه عضو غير 

 ، أليس كذلك؟ ICANN لـ

 

ال نضع السياسات.  ICANNكأقدم لك إجابة دبلوماسية. كما شرحت لكم من قبل، فإننا في  فهد بطاينة: 

هو القائم بوضع السياسات. ونحن بصفتنا مشاركين في  ICANNبل إن مجتمع 

ICANNس. نحن كفريق عمل                                  ، دائم ا ما أقول هذه الحقيقة للناICANN هنا من أجل ،

دعم المجتمع. ولسنا هنا من أجل وضع السياسات بالنسبة عنهم. بل إن المجتمع هو من 

يقون بوضع السياسات. وإذا كان الرئيس والمدير التنفيذي لدينا من األعضاء المصوتين 

خاص به ولكن في حقيقة األمر على سياسة ما تم وضعها بمعرفة جهة غير فريق العمل ال

من خالل المجتمع، فيمكن أن يكون هناك من األعراض الجانبية. وقد تكون هناك بعض 

االهتمامات الشخصية. وقد تكون هناك مزايا إضافية شخصية. وفي حالة تصويته على 

                                                                        أي شيء ال يجب له التصويت عليه، فسوف يتدخل المجتمع ويقول، "حسن ا، لقد صوت 

أدخل نفسه في حالة تضارب للمصالح. يجب أن نقاضيه. يجب بالفعل بشكل خاطئ. لقد 

أمام المحاكم". أعني، أن أي شيء  ICANNأن نقاضيه أمام المحاكم. يجب أن نقاضي 

يمكن أن يحدث في هذا الصدد. وأعتقد أن ذلك كان من بين األسباب األساسية وراء عدم 

 . كونه من األعضاء أصحاب الحق في التصويت. هذا جانب واحد

وهناك جانب آخر أال وهو عندما تنظرون إلى هياكل الحوكمة داخل الشركات، تجدون  

أن الشركات المختلفة لديها هياكل حوكمة متباينة. وفي الغالب ينظرون إلى الرؤية 

الخاصة بهم، وإلى مهمتهم، وإلى اختصاصهم، وفي حقيقة األمر من الذي يقوم بإدارة 

موجودة بسبب وجود مجتمع  ICANN، فإن ICANNلة األعمال نيابة عنهم. وفي حا

يقوم على وضع السياسات حول األسماء واألرقام. وأعتقد أن هذا هو ما  ICANN لـ

 يمكننا إطالعكم عليه. 

 

فإن غالبية  - وهذا هو رأيي - ربما لإلجابة عن ذلك، أعتقد أنه في حالة النظر إلى بوب أوتشينغ: 

ليست مؤسسة مدرجة. وأنا  ICANNمة العامة، نجد أن المنظمات المدرجة على القائ
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متأكد من أن هناك محامين حاضرين في القاعة. وفي الكثير من األحيان سوف تجدون 

أن المدير التنفيذي إما في مجلس اإلدارة كأمين سر أن عضو غير مصوت. وأعتقد أن 

 هذا األمر يخص حوكمة الشركات، بشكل أساسي. 

 

ا. أنا اسمي ]يتعذر تمييز الصوت[، وأنا من كينيا. لقد أتيت إلى هنا ولدي  سيدة غير معروفة:                                                                                       مرحب ا بكم جميع 

خلفية قانونية، ومن ثم فإنني منبهرة للغاية بجميع الجوانب الفنية لإلنترنت. وقد أردت أن 

أسال، هل تعمل السحابة بنفس الطريقة التي تعمل بها اإلنترنت؟ وما العمل الذي تقوم به 

ICANN  في هذا الشأن؟ 

 

محدود في  ICANN                                                    مرة أخرى، ووفق ا لما أوضحت من قبل فإن تفويض واختصاص  فهد بطاينة:

حقيقة األمر. األمر يخص األسماء واألرقام ومعلمات البروتوكوالت. وعندما يتطرق 

األمر إلى السحابة، أعني، جزء منها يخص البنية التحتية، وجزء منها يخص المحتوى، 

نها يخص البيانات. وهذا من األشياء التي ال نقوم بإدراج جميع مواردنا فيها في وجزء م

واقع األمر، إن جاز التعبير. كما أن لدينا خبراء داخل فريق األمن واالستقرار والمرونة 

SSR  وهم في حقيقة األمر خبراء في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، وربما تكون

ة نصائح عندما يتطرق األمر إلى العمليات ذات الصلة باألمن لديهم القدرة على مشارك

بالنسبة للسحابة. وليس هذا من األشياء التي نظرنا فيها، وأنا ال أتذكر أننا في حقيقة األمر 

كان لنا فريق عمل مخصص من أجل أشياء مثل حساب السحابة، أو المحتوى، أو البريد 

 ذلك. ليس هذا هو اختصاصنا. العشوائي أو البريد اإللكتروني أو غير 

 

سؤال آخر، وبعد ذلك سوف يتوجب علينا االنتقال إلى الموضوع التالي. وسوف نعود  جيني إيليرز: 

إليكم مرة أخرى. فأمامنا يوم طويل، أعدكم بذلك. سوف نتلقى آخر سؤال منكم، وبعد ذلك 

ا حول ماهية منظمات الدعم. وبعد ذلك سوف ندخل ف ي الجلسة التالية،                                                             سوف نتحدث سريع 

 ولكن اآلن تفضلوا بطرح سؤالكم. 
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ا جزيال  على هذه الفرصة. أنا ]يتعذر تمييز الصوت[ من باكستان. فهد، لقد تحدثت  شخص غير محدد:                                                                                 شكر 

. ماذا يمكنك أن تخبرنا حيال هذا الموضوع؟ السؤال الثاني حول IANAحول نقل 

المعلمات المرتبطة فقط باألسماء  نفسها مقتصرة على ICANNالمعلمات. هل تجعل 

ا.                                                            واألرقام، أم أن هذه المعلمات تتجاوز هذين الجانبين؟ شكر 

 

في الواقع، عندما يتطرق األمر إلى معلمات البروتوكوالت، فإننا نتحدث حول معلمات  فهد بطاينة: 

بروتوكوالت اإلنترنت. ونحن ال نستخدم مصطلح اإلنترنت. بل نتحدث حول التسمية، 

وهي في حقيقة األمر تسمية اإلنترنت، وتحديد أرقام اإلنترنت، ومعلمات بروتوكوالت 

اإلنترنت. وفي الواقع، فإننا نركز هنا على معلمات بروتوكوالت اإلنترنت، وهذا العمل 

. أنا غير متأكد، هل تناولت سؤالك بشكل جيد أم ال، أو أنك تشير إلى IATFخاص بهيئة 

 شيء آخر؟ 

 

ا ع  ن الميكروفون[          ]بعيد 

 

بعد ظهر اليوم. ولدينا  1:30في تمام الساعة  IANAسوف نتحدث بعمق حول نقل  جيني إيليرز:

ا حول هذا الموضوع.                                                        متحدث سوف يأتي من أجل الحديث خصيص 

 

                                                                                     حسن ا، أعتقد أننا سوف نتابع جلستنا. الشرائح القليلة التالية ربما تتناول بالتوضيح لكم  بوب أوتشينغ: 

ا من التفاصيل حول الدوائر المختلفة داخل مزي . وهذه الشريحة تقدم لكم نظرة ICANN                                          د 

عامة على ذلك. من حيث ماهية وطبيعة المنظمات الداعمة، وما هي اللجان االستشارية. 

وبالنسبة لمن يريدون ربما التركيز على واحدة بعينها، فيمكنكم في حقيقة األمر القيام بذلك 

ا إلى مابعدها، والنظر تح ما يحدث في منظمة دعم  - في الكثير من التفاصيل -             ديد 
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العناوين، على سبيل المثال، منظمة دعم أسماء رموز البلدان، ومنظمة دعم األسماء 

 الفريدة. 

 ASOوفي غالبية األوقات، هناك اختصارات، ومن ثم سوف تتحدثون حول  

عد عدد من التأكيدات، . وهذا هو المقصود بالكامل، بالطبع بGNSOو CCNSOو

ا ومألوف ا. ومن الناحية األساسية، فيما يخص منظمات الدعم، إذا كنتم                                                                                  يصبح األمر شائع 

تنظرون إلى الفئات الواسعة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في المجتمع، فيمكنكم 

الوصول إلى مجموعات نوعية مختلفة داخل تلك الفئة الواسعة للقطاع الخاص والمجتمع 

 لمدني. ا

. وهي واحدة من GNSOوداخل هذه الفئة الواسعة، لديكم منظمة دعم األسماء العامة  

، لديكم مجموعة أصحاب GNSO. وداخل ICANNالدوائر األكثر أهمية داخل 

المصلحة التجارية، ومجموعة أصحاب المصالح غير التجارية. ولديكم مجموعة أصحاب 

جموعة أصحاب المصلحة للسجالت. ]يتعذر تمييز المصلحة في أمناء السجالت. ولديكم م

الصوت[ األسماء، على سبيل المثال، مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت 

 تركز على أمناء السجالت. 

وإذا كنت أحد الجهات الفاعلة في أعمال األسماء، فأنت من مسجلي النطاقات، ويمكن أن  

ين سجل، عندئذ فإن مجموعة التركيز التي                                      تكون سجال  أو أمين سجل. أما إذا كنت أم

هي مجموعة أصحاب المصلحة  ICANNتعتني بما هو مرتبط بأمناء السجالت داخل 

في أمناء السجالت. وبعد ذلك لدينا السجالت. ومثال على السجالت، أعتقد أن األسهل هو 

من  في بالدكم. وهذا هو السجل، والعمل الخاص به هو التأكد ccTLDمشغل نطاقات 

ا  ke.بالنسبة لي، أن يكون نطاق  ke.أنه في المستوى األعلى، إذا كان النطاق هو          متوفر 

ا. فهو القائم على تشغيل خادم الجذر    ke.                                        دائم 

، ونطاقات com.، وكذلك بالنسبة لنطاقات gTLDوبالنسبة لمقابل ذلك من نطاقات  

.net  ونطاقات.info فإن السجالت التي تدير نطاقات ،TLD  تلك لديها مجموعة تركيز

يطلق عليها اسم مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت. وإذا لم تكن في أي من تلك 

النطاقات، ولم تكن أي من الجهات الفاعلة التجارية أو الجهات الفاعلة غير التجارية، 
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ا من المجتمع المدني، ولديك مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية،                                                                                لكنك ما زلت جزء 

والتي تحتوي على برامج وعمليات  -                              غالب ا ما تكون في هذا االختصار - NCUCأو 

تتيح لهم تقديم التعقيبات الخاصة بهم على طويل الطريق، وتكون في نهاية المطاف بمثابة 

 سياسات األسماء أو األسماء العامة التي يتم التوصل إليها في نهاية األمر. 

ال تسجيل أسماء النطاقات، أو من لديهم سجالت، أو وال يتعلق األمر فقط بمن هم في مج 

من هم أمناء سجالت، أو ]يتعذر تمييز الصوت[ كأمناء سجالت في األعمال التي تؤثر 

على الطريقة التي يجب بها التعامل مع األسماء العامة. األمر يخص المنظومات األخرى، 

أو أمين سجل للتأثير على من                                                    بما في ذلك الجهات غير الفاعلة. وال يجب أن تكون سجال  

أن يكون لديه اسم عام أو الطريقة التي يجب بها تخصيص ذلك.  -على سبيل المثال- يجب

ولديك طريقة، وهي طريقة منسقة للغاية في تأكيد أن التعقيبات واآلراء الخاصة بهم يتم 

ليط فقط لتسوضعها بعين االعتبار. ويمكننا مناقشة هذه المسألة بمزيد من التفصيل. هذا 

 الضوء على األشياء. 

أما مجموعة عمل أصحاب المصلحة األخرى، والتي أنا على يقين من أن البعض منا 

يمثلها اليوم، فهي الحكومة. ]يتعذر تمييز الصوت[ لمدة طويلة، السيما في أفريقيا، على 

 ل. ولديكمسبيل المثال، أعتقد الحكومات غير المهتمة للغاية بأعمال أسماء النطاقات كك

تدار بمعرفة القطاع الخاص،  -على سبيل المثال- ccTLDحاالت كانت فيها نطاقات 

                                                                                  بشكل كامل، أو خارج أفريقيا، فقط على سبيل المثال. واآلن فقد أصبحوا أكثر وعي ا شيئ ا 

                                                                               فشيئ ا، وهم يدركون مدى أهمية تقديم آراءهم وتعقيباتهم حول الطريقة التي تدار بها 

في حقيقة األمر. وهم يدركون أن من المهم بالنسبة لهم أن يكون جهة  ccTLDنطاقات 

. وهذا هو نظام أسماء ccTLDفاعلة في حقيقة األمر في الطريقة التي تدار بها نطاقات 

 . DNSالنطاقات 

وبمجرد الوصول إلى هذا المستوى من الوعي، فإنهم يدركون مرة أخرى أنه ليست 

ة في اإلنترنت، فهناك غيرها. وليس فقط المستوى وحدها المشمول ccTLDنطاقات 

المحلي/الوطني، لكن ذلك على المستوى العالمي. فقد أصبحت الحكومات بشكل متزايد 

ا أساسي ا للغاية، ليس فقط كجزء من أصحاب المصلحة، وبالطبع ليس فقط أصحاب                                                                              عنصر 

 يويين الذين يجب                                                            المصلحة، وبالطبع فنحن نصر  على ذلك. فهم من أصحاب المصلحة الح
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أخذ تعقيباتهم وآراءهم بعين االعتبار حيث إن أصحاب المصلحة اآلخرين يناقشون 

 المشكالت الخاصة بهم. 

وال يتسنى لكم الحصول على منظمة متجانسة إال عندما يتحدث كال الطرفين. ونحن 

لوحيد، ندرك أن الحكومات من الجهات الفاعلة الحيوية، ولكنهم ليسوا الالعب الفاعل ا

 ولكنهم من األهمية بمكان. وجميعنا هنا في ]يتعذر تمييز الصوت[ نعم، فهد. 

 

لدينا سؤال من السيدة من ]يتعذر تمييز الصوت[ من المجتمع المدني. وفي حقيقة األمر،  فهد بطاينة: 

االستشاري.  At-Large، لدينا مجتمع استشاري يطلق عليه اسم مجتمع ICANNداخل 

                                ، كما ذكرت سابق ا، لدينا منظمات ICANNالذكر، في الواقع، أنه داخل ومن الجدير ب

ا، ICANNداعمة، كما أن لدينا لجان استشارية. وداخل                                    ، لدينا لجنتان استشاريتان. عفو 

ال، لدينا أكثر من اثنين في حقيقة األمر. اللجان االستشارية، بشكل عام، وتوفر النصائح 

ما يتم وضعها، فيمكن للحكومات تقديم النصائح.  حول السياسات. لنفترض أن سياسة

تقديم النصائح. ويمكن للسادة العاملين في مجال األمن  At-Largeويمكن لمجتمع 

 واالستقرار توفير النصائح، باإلضافة إلى ]يتعذر تمييز الصوت[ يمكنه تقديم النصائح. 

في  ICANNسيس شاملة بأكبر قدر ممكن، عندما تم تأ ICANNولكي تكون منظومة  

، فإن من بين األشياء التي تحدث عنها المجتمع هي الطريقة التي يتم من خالل 1998

تضمين الدعاوى والمستخدمين النهائيين والمنظمات الدولية الحكومية واألشخاص الذين 

االستشارية  At-Largeيدافعون أي شيء يدافعون عنه في أي مكان. وقد ظهرت لجنة 

، في حقيقة األمر، لديهم خمس ALAC. وداخل ALACلق عليها اسم للوجود، والتي يط

المحيط الهادئ، ومنطقة أفريقيا ومنطقة أوروبا -مناطق. وهي تضم منطقة دول آسيا

 ومنطقة أمريكا الالتينية وبعد ذلك منطقة الكاريبي وأمريكا الشمالية. 

اإلقليمية.  At-Largeولدى كل من هذه المناطق في حقيقة األمر ما يطلق عليه منظمة  

، وهي منظمة APRALOالمحيط الهادئ، هناك ما يسمى بـ -وبالنسبة لمنقطة دول آسيا

At-Large  اإلقليمية لدول آسيا والمحيط الهادئ. وداخل أفريقيا لديناAFRALO ،
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، وبعد ذلك NARALO، وداخل أمريكا الشمالية لدينا EURALOوداخل أوروبا لدينا 

 . LACRALOينية ومنطقة الكاريبي لدينا داخل أمريكا الالت

. ويمكن أن تكون هياكل At-Large               هيكال  من هياكل  197وفي الوقت الحالي، لدينا  

At-Large  لـكيانات مختلفة. وسوف تجدون الشعب التابعة ISOC  هناك. وسوف

تجدون مؤسسات مختلفة تعمل على اإلنترنت بشكل أو بآخر. وبالطبع فإن هذا العدد 

زايد، ومن ثم فإننا نتلقى طلبات جديدة بصفة منتظمة، واسمحوا لي القول بأن هذه يت

 . ICANNالهياكل يتم اعتمادها في حقيقة األمر داخل عملية محددة داخل 

ا مصوت ا إلى مجلس إدارة  ALACوبالطبع أرسلت   . ودأب مجتمع ICANN                            عضو 

ALAC  على مطالبةICANN  عضو آخر في مجلس في حقيقة األمر بالحصول على

اإلدارة، ولكن عند ذلك فإن هذه مناقشة مختلفة. وهناك شيء الفت بالنسبة للعمل الذي 

يقومون به وهو أنه يميل للخروج إلى الجماهير. حيث يميل للخروج، لنقل، إلى 

At-Large  أو إلى المستخدم النهائي، أو المجتمع المدني، والحديث إليهم وتشجيعهم في

 . ICANNعلى المشاركة في عملية وضع السياسات الخاصة بـ  حقيقة األمر

وأنا أتذكر أننا أجرينا مناقشة في اآلونة األخيرة حول الفارق بين المجتمع المدني  

والمستخدمين النهائيين. وقد توصلنا في حقيقة األمر إلى أن هناك بعض الفوارق فيما 

التابعة للمجتمع المدني يمكن أن تكون بينهما. ولكن بعد ذلك، مرة أخرى، فإن الكيانات 

، بخالف حقيقة أن لدينا ICANN. وداخل At-Largeفي واقع األمر أعضاء في مجتمع 

ALAC .ا فريق يعمل على مشاركة المجتمع المدني                                                     ، لدينا أيض 

 

ا نهائي ا؟  سيدة غير معروفة:                                           أال يمكن ألي شخص أن يكون مستخدم 

 

، فسوف ALACوالنظر في أعضاء  ALACن باإلمكان الذهاب إلى هذا صحيح. إذا كا فهد بطاينة:

تجدون أنهم قادمون من مجموعات أصحاب مصلحة أخرى. وسوف تجدون بعض 

األشخاص لديهم عمل يومي في حقيقة األمر في إحدى الشركات الخاصة، وآخرون 
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ا           ننا جميع  يعملون في بنوك، وآخرون يعملون لدى الحكومات. إذن نعم، في نهاية اليوم، فإ

من المستخدمين النهائيين. وإذا لم أكن أعمل، أو إذا كنت في عطلة نهاية األسبوع، فإنني 

طالما  ALACفي حقيقة األمر مستخدم نهائي. أقصد أن الجميع بإمكانه المشاركة في 

 كان باإلمكان تحقيق وتنفيذ المتطلبات الخاصة بهم. 

ئيسنا الحالي ومديرنا التنفيذي، فادي شحادة، ومن بين المزاح المضحك الذي تلقيناه، ر 

سوف يترك عمله معنا في حقيقة األمر، ومن ثم فإن هذا هو آخر اجتماع له. ومن بين 

 ICANNهو أنه، "ربما بمجرد مغدارة  ALACاألشياء التي قالها عندما اجتمع مع 

ا تنفيذي ا، ربما يمكنني المشاركة في   ". كمستخدم نهائي ALAC                                               بصفتي مدير 

 

                                                                                   مرحب ا، أنا ]يتعذر تمييز الصوت[. أنا أحد المشاركين في برنامج الزمالة. وأنا أعمل مع  شخص غير محدد: 

مركز حوكمة االتصاالت في ]يتعذر تمييز الصوت[ الوطني دلهي. سؤالي هو أنني 

ا مصوت ا، لكن  ALACالحظت أن  لم ترسل ذلك. وكالهما من  GAC                           قد أرسلت عضو 

ا مصوت ا واألخرى ليست اللجان االستش                                                                  ارية، لكن ما هو السبب في أن واحدة لديها عضو 

 كذلك؟ 

 

 نايجل، هل ترغب في الرد على ذلك السؤال؟  فهد بطاينة: 

 

في غضون خمس دقائق سوف  - بالطبع سوف يتحدث نايجل بمجرد أن تصبح هذه الجلسة جيني إيليرز: 

 يتحدث، وسوف يرد على ذلك. 

 

                                      كافة األسئلة الصعبة، رجاء  إلى نايجل. و بوب أوتشينغ: 
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 نايجل، لقد ادخرنا كافة األسئلة الصعبة لك للرد عليها.  جيني إيليرز: 

 

ا، على مدار أعوام توسعت  بوب أوتشينغ:  ا جد  ا على ما  ICANN                                  سريع                                    في حقيقة األمر وركزت كثير 

على مستوى  ICANNفي                                                             نطلق عليه لفظ العولمة. وفي سبيل ذلك اليوم، فإن لديكم ممثال  

المسئول في حقيقة األمر عن تلك المنطقة.  ICANN                            عالمي تقريب ا، وهي فريق عمل 

على سبيل المثال، فإن فهد مسئول عن الشرق األوسط وبالطبع أمريكا الشمالية. أفريقيا، 

 هناك فريق مكون من ثالثة، كما ذكرت لكم. 

نترنت في حد ذاتها متنوعة ومتباينة بنفس القدر وهذا يتأتى من الحقيقة التي مفادها أن اإل 

الذي نحن عليه في هذه القاعة، وعالمية بنفس قدر ما نحن عليه في هذه القاعة. ومن 

الضروري أن نتحدث إليكم من المنطقة، من حيث أنتم اآلن. وقد كانت هذه مسألة أساسية 

هذه هي النقطة األولى . وICANNبالنسبة لنا. فكل منطقة اليوم لديها فريق عمل من 

لديكم في المحتوى. وسواء كان ذلك لإلشراف، أو إذا كنتم بحاجة إلى توجيهكم إلى الدائرة 

ا إلى اهتمامكم. على األقل فإن لديكم النقطة األولى في المحتوى، وهي                                                                                  الصحيحة، استناد 

ذا كنتم ، إن كنتم بحاجة إلى ذلك. أو من مجتمع الزمالة، إICANNالمتعلق بفريق عمل 

ا من القائمة.                     جزء 

ا يجب أن تكون له القدرة على التحدث إليكم بلغتكم،                                                                                  ويمكنكم التأكد من أن لديكم شخص 

وفي النطاق الزمني الخاص بكم، ومن هو على استعداد تام للمشاركة معكم. وكل ما 

في  أطلبه منكم هو التقدم، والتحدث إلينا، والمشاركة معنا. فنحن موجودون هناك معكم

المنطقة. وبالطبع في معظم األوقات، فإننا نسعى جاهدين من أجل الحضور في أي دولة 

تكونون فيها، سواء خالل الفعاليات المختلفة، أو خالل مهام المشاركة من جهة إلى أخرى. 

 فمن مسئوليتنا زيارتكم في دولكم. 

اتب، بالطبع، منتشرة هيا بنا نشارك. ونحن متواجدون في جميع أنحاء العالم. ولدينا مك

اليوم لديها ثالثة مكاتب فرعية لتغطية مختلف النطاقات  ICANNكذلك. ومن ثم فإن 

الزمنية. وفي ]يتعذر تمييز الصوت[ فإننا في سنغافورة. ومن منطقة ]يتعذر تمييز 

الصوت[ فإننا في إسطنبول من أجل تغطية منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. كما 
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لوس أنجلوس لمنطقة األمريكتين. وبصرف النظر عن ذلك، فإن لدينا مراكز أننا في 

مشاركة، وهي عبارة عن مكاتب تضم القليل من فريق العمل الخاص بنا، وبالطبع يمكننا 

ا استخدام ذلك من أجل إشراككم في مؤسساتنا المختلفة من المناطق التابعة لنا. هذا                                                                                    أيض 

واجدون على األرض، وبرجاء عدم التردد في التواصل فقط من أجل التأكيد على أننا مت

 معنا، واالتصال بنا، وطرح األسئلة علينا. 

 

ا لك، بوب. بنفس الطريقة والقدر الذي يعمل به بوب في حقيقة األمر مع فريق  فهد بطاينة:                                                                            شكر 

المشاركة العالمية ألصحاب المصلحة في أفريقيا، فإنني أغطي منطقة الشرق األوسط. 

ا.  وفي                                                                               حقيقة األمر، فإن المنطقة التي أغطيها. في حقيقة األمر، يجب أن أذكر شيئ ا واحد 

ا نائب رئيس، زميلي باهر                                                                            لست وحدي من يقوم بالتغطية، ومن ثم فإن للمنطقة أيض 

ا رئيسي بالمناسبة.                                    عصمت، وهو أيض 

األمر من تتألف في حقيقة  ICANNوالمنطقة التي نطلق عليها اسم الشرق األوسط في  

دولة عربية، باإلضافة إلى تركيا وإيران وأفغانستان وباكستان. وبالفعل، عندما نقوم  22

بتغطية دول من شمال أفريقيا، فإننا نعمل عن قرب مع زمالئنا في الفريق األفريقي، بيير 

وبوب وياوفي، من أجل التأكيد على أننا على نفس المسار عندما يتطرق األمر في الواقع 

 المشاركة مع أصحاب المصلحة في شمال أفريقيا.  إلى

ا بأن العديد من                                                                                 كما أن لدينا إستراتيجية إقليمية تسير على نفس خطى أفريقيا. علم 

المشكالت التي لدينا في المنقطة تشبه في واقع األمر المشكالت التي يواجهها األفارقة 

لذكر أن لدينا في واقع األمر . ومن الجدير باICANNعندما يتعلق األمر بالمشاركة مع 

          مساء  إلى  2:00جلسة حول إستراتيجية الشرق األوسط في الغد، يوم االثنين من الساعة 

                                                                  مساء  في قاعة ]يتعذر تمييز الصوت[، بالدور السفلي. وسوف نقوم بإطالع  4:00

 حتى 2013يوليو  1المجتمع على سير أعمال إستراتيجية الشرق األوسط منذ بدايتها في 

 اآلن. 

وفي الواقع، فإن األكثر أهمية بالنسبة لنا هو تحقيق التقدم. وبالفعل، فإن تفويض  

يونيو من هذا العام. وربما تستغرق مدة ثالثة  30إستراتيجية الشرق األوسط ينتهي في 
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أشهر ونصف. إن ما نريد معرفته من المجتمع في حقيقة األمر هو كيفية إحراز التقدم، 

عونه منا؟ هل كنتم راضين عما قمنا به حتى اآلن؟ كيف لنا نتحسن في ذلك وما الذي تتوق

 4:00          مساء  إلى  2:00الجانب؟ برجاء حضور الجلسة. وهي في الصباح، االثنين في 

                                                                           مساء ا وهي مدرجة على جدول األعمال. ويمكنكم التعرف على المزيد حول إستراتيجية 

ا مقابلة زميلي ا.                                         الشرق األوسط، ويمكنكم أيض                               ]يتعذر تمييز الصوت[. شكر 

 

واآلن بما أن فهد يدعوكم لحضور جلسته، ال يمكنني أن أنسى دعوتكم إلى جلسة  بوب أوتشينغ: 

                                                                                   إستراتيجية أفريقيا يوم األربعاء. نعلم أن يوم األربعاء سيكون اليوم األكثر جذب ا وأهمية 

نكم تفويت جلستنا إذن. ألنه بعد عقد جلستنا، سوف تكون هناك مأدبة عشاء. وال يمك

ا من الساعة  ، سوف نكون في قاعة االجتماع الرئيسية. وإذا كنتم من أفريقيا، 3:45                   اعتبار 

ا لكم.                                                      فال يمكنكم عدم الحضور، ولذا يرجى الحضور، شكر 

 

       حسن ا، - شكرا لكم، أيها السادة. لقد تم االنتهاء من كافة مآخذ الجلسة. جميع اإلعالنات جيني إيليرز: 

                                                                      ليس كل أعمال اإلعالن. سوف نجري بعض أعمال اإلعالن الحق ا هذا الصباح، والحق ا 

ا من الرعاة ظهر اليوم أنه ستكون لديهم القدرة على                                                                               بعد ظهر اليوم. وقد وعدت بعض 

المجيء، وإعطائهم بعض األخبار األولية باإلضافة إلى بعض المعلومات. وقد كان ذلك 

أن هناك الكثير والكثير من المعلومات التي سوف تأتي. ومن الكثير من المعلومات، كما 

ا. ألنه بعد ذلك، سوف نقوم بتنشيط                                                                            ثم أريد من الجميع أخذ نفس سريع وعميق. شكر 

                                                                          القاعة قليال  أكثر من ذلك ألن معي شخص رائع للغاية سوف يأتي هنا من أجل إبهار 

ا نقف على أقدامنا. وسوف نجعل  حوكمة اإلنترنت رائعة وخالبة                                                   القاعة، ويجعلنا جميع 

 قدر المستطاع. 

وسوف أروج لهذه الجلسة بأكبر قدر مستطاع. وأنا أريد أن أقدم لكم صديقي العزيز، 

نايجل هيكسون من إدارة المشاركة الحكومية. وسوف يخبركم بكل شيء أردتم معرفته 

ون له القدرة دقيقة القادمة، وأتمنى أن تك 30 لـبخصوص حوكمة اإلنترنت في غضون ا

ا من أسئلتكم الصعبة للغاية. فقط أريد إخباركم بما قلته في السابق،                                                                                 على تنازل بعض 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  42صفحة 

 

                             بعد ظهر اليوم ال يزال قائم ا.  1:30، موعدنا في تمام الساعة IANAبخصوص نقل 

وسوف أجبره على اإلجابة على تلك األسئلة الصعبة وكافة األشياء المتعلقة بوضع 

بعد ظهر اليوم. وسوف يجيب على كل  3:30قائمة، في تمام الساعة السياسات ال تزال 

ما تريدون معرفة حول حوكمة اإلنترنت، باإلضافة إلى الجهات الفاعلة في تلك المساحة، 

وسوف يقوم بذلك بكل رحابة صدر، وبقدر واسع من المرح. واآلن إليه الكلمة. نايجل، 

 معك الكلمة اآلن. 

 

                                                                         يا لها من مقدمة. أعتقد أن من األفضل أن تأخذوا استراحة. حسن ا، طاب صباحكم.        حسن ا،  نايجل هيكسون:

                                                                                حسن ا، لقد كان ذلك غير مؤثر للغاية، أليس كذلك؟ لقد كان ذلك غير مؤثر للغاية. طاب 

صباحكم. أتعلمون، لقد كان ذلك أفضل. نعم، كان ذلك أفضل، للغاية. ولن أتحدث لمدة 

 هل لي أن أخلع سترتي؟ هل هذا مناسب؟ طويلة للغاية أعدكم بذلك. 

 

                  نعم، تفضل رجاء .  سيدة غير معروفة: 

 

نعم، أعتقد أنني سوف أخلع سترتي. وأعتذر عن هذه األكمام القصيرة، ولكن بموجب  نايجل هيكسون: 

ا الحصول على أكمام طويلة. نحن ICANNالراتب الذي نتقاضاه من                                              ، من الصعب جد 

لى أداة إدارة العرض. وأنا غير بارع للغاية في التعامل مع نحاول ذلك. لقد حصلت ع

 الشرائح. وأنا غير بارع للغاية في التعامل مع الكثير من األشياء. 

على أية حال، هل أنتم سعداء؟ هل تستمتعون بأوقاتكم؟ من الرائع أن نكون في هذه البالد  

ا من  المواقع الرائعة بالفعل من أجل                                                     الخالبة، أليست كذلك؟ رائع. أعني، أننا نختار بعض 

، وهذا أمر رائع. ومن الرائع أن نكون هنا. فهناك ممثلون للعديد ICANNاجتماعات 

ا                                                                               من الدول المختلفة في هذا االجتماع. ما عدد الدول المختلفة؟ لن أطلب منكم جميع 

 يالتعريف بأنفسكم، لكن أي شخص من سويسرا؟ ال يوجد أحد من سويسرا؟ رائع، يمكنن

                                                             أال أكون مهذب ا في الحديث حول سويسرا. ال، أنا أعمل في سويسرا. 
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، شيء من ICANNوكان من المفترض أن أعرفكم بنفسي. أنا أحد أعضاء فريق عمل 

هذا القبيل. يجب أن تكون لديكم وظيفة، أليس كذلك؟ وقد كنت بال فائدة عند العمل في 

عم. ولم يكن بمقدوري في حقيقة األمر قيادة الحانات. وكنت بال فائدة عند العمل في المطا

تسوية جيدة. أنا  ICANNحافلة بشكل جيد، ومن ثم بدا لي أن المشاركة في فريق عمل 

أعيش في جنيف. هل سمع أحد عن جنيف من قبل؟ هل هناك من ذهب إلى جنيف من 

فقط.  قبل؟ ال تقلقوا، لستم مضطرين للذهاب مرة أخرى. بل عليكم الذهاب لمرة واحدة

                    فهذا ليس إلزامي ا. 

أنا أعيش في جنيف. وأنا أعمل في إدارة المشاركة الحكومية. وأنا غير متأكد مما يعنيه 

ذلك في حقيقة األمر. بصورة أساسية، أنا أتحدث حول الحكومات. وأتحدث حول 

ت الالمنظمات الدولية الحكومية. ولدينا القليل منها في جنيف، مثل االتحاد الدولي لالتصا

ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية واألمم المتحدة. هل سمعتم عن األمم 

المتحدة؟ عبارة عن منظمة صغيرة إلى حد ما. نعم، هناك الكثير من األشخاص الذين 

 أتحدث إليهم في جنيف. 

ل. العم والفكرة وراء المشاركة الحكومية تتمثل في أننا نحاول إشراك الحكومات معنا في

ونحاول إشراك المنظمات الدولية الحكومية. ولماذا نقوم بذلك العمل؟ أعتقد أننا نقوم بذلك 

، وما يعتقدونه حول ICANNلسببين. أحدها أننا نريد االستماع إلى ما يعتقدونه حول 

حوكمة اإلنترنت، وما يعتقدونه حول ما يجب القيام به بالنسبة لجبهة حوكمة اإلنترنت. 

، وما الذي نقوم به في مساحة أسماء ICANNريد إخبارهم حول ما تقوم به إننا ن

النطاقات، وما الذي نقوم به في نطاقات المستوى األعلى العامة، وما الذي نقوم به بالنسبة 

ا حول ذلك اليوم. IANAلنقل                                                          ، وكل شيء غير ذلك. وأنتم تستمعون كثير 

أذكر حوكمة اإلنترنت بشكل عام، في دقائق بعض السياقات التاريخية، وقد أردت فقط أن 

معدودة. حوكمة اإلنترنت واحدة من تلك المشكالت التي تثيركم أو تترككم في ملل عميق. 

من المهتم بمسألة حوكمة اإلنترنت؟ فهذا ينطوي على قلق شديد. وإذا كنتم مهتمون للغاية 

 مسون. بمسألة حوكمة اإلنترنت، فإن الناس يطلقون عليكم اسم المتح
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ا الماضية، حسن ا  20 لـوبالنسبة لحوكمة اإلنترنت، إذا كان نقوم بهذا العمل طوال ا                      عام 

ا منذ                                    عام ا مضت. لكن إذا كنا نقوم بذلك،  20                                            البعض منكم في حقيقة األمر لم يكن مولود 

أعني أنني كنت سأكون بنفس الحال، على الرغم من حصولي على شعر أكثر منذ 

                                   عام ا الماضية، أعني أنه لم يكن لها  20 لـا كنا نقوم بهذا العمل منذ ا             عام ا مضت. إذ 20

أي تأثير على اإلطالق. وبالحديث حول حوكمة اإلنترنت، أو حوكمة اإلنترنت منذ 

ا مختلف ا للغاية.  15               عام ا، حتى منذ  20                                   عام ا، كان أمر 

ة البريطانية لمدة وقد كنت أعمل لدى الحكومة البريطانية. وقد كنت أعمل لدى الحكوم

                                                                             عام ا. وكانت بداية عملي بتقديم المشروبات والقهوة في الحكومة البريطانية، وبعد  30

 . ICANN                                                                       عام ا، أدركوا أن هذا هو كل ما يمكنني القيام به، ومن ثم قاموا بنقلي إلى  30

 الماضية في الحكومة البريطانية، عندما بدأت اإلنترنت تحظى 15 لـوخالل األعوام ا

باألهمية، ذهب بعضنا من العاملين في الخدمة المدنية إلى الوزراء وقال، "اسمعوا، يجب 

أن يكون لنا اهتمام بهذا الشيء الذي يطلق عليه اإلنترنت. ويجب أن يكون لها اهتمام 

بالسياسات ذات الصلة باإلنترنت ألن اإلنترنت سوف يؤدي إلى تغيير حياة الناس". وقد 

 شأنه أن يحدث. وقد حالفنا الحظ.  توقعنا أن ذلك من

حيث قال الوزراء، "ما هي اإلنترنت؟ وما سبب أهميتها؟" وكان من الصعب للغاية تفسير 

ذلك. واآلن من السهل للغاية تفسير سبب أهميتها. أعني أن الجميع يفهم السبب وراء 

ميتها. فمنذ أهميتها. وقد ال يكونوا من محبي اإلنترنت، لكنهم يفهمون السبب وراء أه

ا، لم يفهم الناس السبب في أهمية هذا األمر. وأنا أتذكر الوزير في ذلك  15/20                                                                        عام 

ا ألن المتحدثين في الجانب                                                                         الوقت وهو يقول لي، "إنها مجرد صيحة زائلة" نظر 

البريطاني تحدثوا بلكنة جيدة للغاية. "إنها مجرد صيحة زائلة". والصيحة عبارة عن 

سوف يزول. فهي تشبه لوح التزلج. هل تعرفون ما المقصود  شيء يزول. فهي شيء

بألواح التزلج؟ تعرفون ماهية ألواح التزلج، ألننا في المملكة المتحدة، كانت ألواح التزلج 

صيحة منتشرة لفترة، وبعد ذلك أصبحت عتيقة، وبعد ذلك عادت إلى الموضة مرة أخرى. 

  تصبح ذلك. عندما تجتاح الناس، فإما أن تصبح موضة أو ال



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  45صفحة 

 

                                                                              وقد كانت اإلنترنت إلى حد ما على ذلك النحو. وقال الناس، "ال، إطالق ا، هذه اإلنترنت 

واحدة من األشياء التي ربما تزول مع الوقت". وبالطبع فقد زالت مع الوقت، وأصبحت 

ا أساسي ا بالنسبة                                                                               حوكمة اإلنترنت من األشياء الهامة. لقد باتت حوكمة اإلنترنت أمر 

. وكان 2000، بدأ الحديث يدور حولها منذ العام 2000ومات. وبالعودة إلى العام للحك

 ذلك هو الوقت الذي أضحت فيه حوكمة اإلنترنت مسألة عالمية إلى حد ما. 

، كان هناك ما يطلق عليه اسم قمة العالم حول مجتمع 2005وعام  2003ففي عام 

لها االتحاد الدولي لالتصاالت، حيث المعلومات. وكانت من األشياء التي دعمها وروج 

كانت فكرة مقدمة من االتحاد الدولي لالتصاالت. حيث ناقشت القمة العالمية لمجتمع 

المعلومات مسالة حوكمة اإلنترنت. كما ناقشت العديد من األشياء األخرى. كما ناقشت 

لى ت أن تعمل عالطريقة التي يمكن استخدام اإلنترنت بها من أجل التنمية، وكيف لإلنترن

تحقيق االتصال والتواصل بين الناس، وكيف يمكن لإلنترنت أن توفر المزايا والقدرات 

للناس، وكيف يمكن لإلنترنت أن تغير من المجتمع، وكيف يمكن لإلنترنت أن تقلل من 

مستوى الفقر. كما ناقشت كذلك مسألة حوكمة اإلنترنت. أي المكان الذي تنشأ منه في 

  واقع األمر.

وسوف أتحدث حول الجهات الفاعلية الرئيسية، أفترض ذلك. وبالحديث حول حوكمة 

                                                                           اإلنترنت، فإننا دائم ا ما نقوم بتصنيف حوكمة اإلنترنت بطريقتين. نقوم بذلك ألنه 

ا ألننا عندما نلتزم البساطة                                                                                  يساعدنا، ]يتعذر تمييز الصوت[ يساعدنا على أية حال نظر 

 في الحصول على تفسير لألشياء البسيطة. واإلنصاف، فإنها تساعدنا 

وهناك حوكمة لإلنترنت. وأنا أدرك أن هذه المسألة قد ال تكون مفهومة للجميع، ولكن 

ا وضع الضوابط                                                                           كما تعلمون، أرجوا أن تتحملوا معي. هناك حوكمة لإلنترنت، وأيض 

كمة على الخاصة باإلنترنت، باإلضافة إلى حوكمة اإلنترنت، وبعد ذلك إجراء الحو

اإلنترنت. وضع ضوابط الحوكمة على اإلنترنت. وسوف نقوم بتفسير هذين الشيئين، 

 ألنني أعتقد أنه يساعد في تفسير ما نقوم به، وأين يتم تفسير ذلك. 

وهذه المؤسسات هنا، منظومة حوكمة اإلنترنت، إنها رهيبة أليس كذلك؟ ونحن 

ا حول المنظومات وأشياء من هذا القبيل.                                           المتحمسون لإلنترنت، يجب علينا التحدث دائم  
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ولدينا هذا التعبير المذري بالنسبة للهيئات المشاركة في حوكمة اإلنترنت، حوكمة 

اإلنترنت. ونطلق عليهم مؤسسة ]يتعذر تمييز الصوت[. ولدينا تلك المخلية الرائعة في 

 مجتمع اإلنترنت. مخيلة رائعة بالفعل. 

حوكمة اإلنترنت. وكما تعلمون فإن فريق عمل هندسة  فهذه المؤسسات معنية بمسألة

اإلنترنت يقوم على وضع المعايير، وسوف تستمعون إلى المزيد حول ذلك. فهم يؤدون 

ا بأن تشكيل مجتمع  ا حيوي ا في إدارة وتشغيل الجانب الفني من اإلنترنت. علم                                                                              دور 

ا أساسي ا في ICANNاإلنترنت الذي تأسس قبل تأسيس  تعريف وتحديد                       يؤدي دور 

الطريقة التي تعمل بها اإلنترنت. وهذا من األشياء التي أعلم أن الكثير منكم قد يكون 

                                                                        متصال  بها كذلك. فمجتمع اإلنترنت يمثل ركن ا أساسي ا في هذه المؤسسة الخاصة 

 باإلنترنت. 

 وتقوم هيئة اإلشراف على تطوير معايير ومقاييس اإلنترنت بتحديد وتعريف المعايير

، في الوقت الحالي ICANNوالبروتوكوالت. وهيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة داخل 

في بعض  ICANN، بالتوازي إلى حد ما مع IANAوكما استمعتم، بعد عملية نقل 

الجوانب، تتعامل مع تخصيص األسماء واألرقام والبروتوكوالت في جذر اإلنترنت. 

المقصود بسجالت اإلنترنت اإلقليمية. تقدم سجالت اإلنترنت اإلقليمية، هل تعرفون ما 

ا IPv6و IPv4، وبروتوكوالت IPسجالت اإلنترنت اإلقليمية أرقام                     ، لقد سمعتم جميع 

عن كل ذلك، باإلضافة إلى الجمعية العالمية لشبكة الويب، مرة أخرى، المعايير، إلى 

. هذا ICANN لـ آخره. وهذه الهيئات معنية بحوكمة اإلنترنت، كما هو الحال بالنسبة

 أمر حاسم بشكل مطلق، ألنه إذا لم يكن لدينا حوكمة لإلنترنت، فلن يكون هناك إنترنت. 

                                                                           وغالب ا ما نتحدث حول نموذج ثالثي الطبقات عندما نتحدث حول حوكمة اإلنترنت. وفي 

كان من المفترض أن تكون معي شريحة حول ذلك. سوف أنتقل إلى  - أسفل هذا النموذج

وأبدأ بالرسم، في حقيقة األمر. لدينا نموذج مكون من ثالث طبقات. هذا أمر المقدمة 

وصفي، أليس كذلك؟ وفي المستوى األسفل من هذا النموذج ثالثي الطبقات، نجد البنية 

التحتية. ولدينا األنابيب. ولدينا الطيف. ولدينا الطريقة التي تعمل بها األشياء. وهذه أعمال 

 تي تدار بها األشياء. والبنية التحتية، وهذا يأتي في المستوى األسفل. األنابيب، الطريقة ال
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وفي المستوى األوسط لدينا ما نطلق عليه اسم الطبقة المنطقية. وهذا هو المكان الذي 

تتناسب فيه هذه الهيئات. والطبقة المنطقية، تحديد المعلمات والمعايير، والتأكد من أن 

هي الطبقة المنطقية. أما الطبقة العليات فهي الحوكمة  الجميع متصل باإلنترنت. وهذه

 على اإلنترنت. وهذا ما سوف أفسره فيما بعد. 

جدول أعمال حوكمة اإلنترنت األوسع هو المشكالت التي تحتل القمة في اإلنترنت. 

القضايا الخاصة باإلنترنت وتشمل مجموعة كاملة من المشكالت والقضايا. وقد سمعت 

              ؟ حسن ا، مهمة ICANNلى هنا، أنكم كنتم تناقشون ماهية وطبيعة مهمة عندما وصلت إ

ICANN  تتمثل في تأمين ]يتعذر تمييز الصوت[ كما تعلمون، تأمين إنترنت آمن وقابل

للتشغيل. وكما قلت لكم، فإننا الطبقة المنطقية. ونحن نتعامل مع األسماء واألرقام. ولسنا 

سنا خبراء في موضوع حيادية اإلنترنت. ولسنا خبراء في موضوع حماية األطفال. ول

خبراء في مجال األمن اإللكتروني، على الرغم من أن لدينا بعض األشخاص متقدي 

الذكاء. ولسنا خبراء في موضوع االحتيال على اإلنترنت. ولسنا خبراء في موضوع 

كن ت. لالضرائب على اإلنترنت. ولسنا خبراء في موضوع حماية المستهلك على اإلنترن

هل لدينا اهتمام بهذه المشكالت؟ هل لدينا اهتمام بهذه المشكالت؟ نعم. ال تدعوا أي أحد 

، أنه ال يجب ICANNيخبركم ألن هذا هو أكثر األشياء الحمقاء التي يقولها الناس حول 

أي اهتمام بمشكالت حوكمة اإلنترنت األوسع. وهذا القول يشبه  ICANN لـأن يكون 

ومة مسئولة عن الزراعة بأن ال يجب أن يكون لها اهتمام باالقتصاد الوزراء في حك

 األوسع. لقد اختلقت هذه العبارة للتو. لم تؤتي الهدف المرجو منها، أعلم ذلك. 

ICANN  لها دور معنا. ولدينا مهمة. مهمتنا اليومية هي تأكيد قدرة التشغيل البيني

، كما أن لدينا دور فني. كما أن لدينا اهتمام لألسماء واألرقام ومعلمات البروتوكوالت، إلخ

بالمشكالت األوسع. ألنه في حالة المشكالت األوسع، إذا كانت هناك مشكالت فيما يخص 

األمن اإللكتروني أو حيادية اإلنترنت أو أي من المشكالت األخرى، تكون هناك مخاطر 

لك المختلفة، ومن ثم يؤثر ذ على انفتاح وإتاحة اإلنترنت والقدرة على تشغيلها على النظم

 . ICANNعلى 

مهمة تتمثل في ضمان توافر اإلنترنت للجميع. وأن يكون هناك إنترنت  ICANNولدى 

واحد. وأن يكون هناك إنترنت منفتح. ومن ثم، فإن المشكالت التي تسير بعكس ذلك، إن 
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من  لى منع الناسشئتم، المشكالت التي تميل إلى إغالق اإلنترنت. المشكالت التي تميل إ

                                                                             الوصول إلى اإلنترنت. المشكالت التي تجعل اإلنترنت أكثر/أقل أمن ا، تؤثر بشكل واضح 

                                                                 . وفي حقيقة األمر فأنا لست معني ا على وجه الخصوص بهذه المسألة على ICANNعلى 

اإلطالق. وكما تعلمون فإنني ال أقلق حيال ذلك على اإلطالق. ويمكنكم رؤية هذه النزعة. 

م أن تروا السبب في أن المشكالت حول اإلنترنت هامة بالنسبة لنا. ولسنا في موقع ولك

الريادة بالنسبة لها، ولكن لدينا اهتمام بها، ومن ثم فقد شاركنا في االتحاد الدولي 

لالتصاالت، وهو عبارة عن منظمة تشرك نفسها في مجموعة كاملة من المشكالت من 

                                             لسلكية والالسلكية وصوال  إلى مشكالت حماية الطفل الطيف إلى مشكالت االتصاالت ا

وإنترنت األشياء. وهي تضم مجموعة من المشكالت التي تتعامل معها، ونحن مشاركون 

 مع االتحاد الدولي لالتصاالت. والمشاركة معهم من االمتيازات التي حصلنا عليها. 

ا بأن منتدى حوكمة اإلنترنت تم تشكيله من خالل عملية ] يتعذر تمييز الصوت[ هذه                                                       علم 

. باإلضافة إلى أن منتدى حوكمة اإلنترنت هو 2005و 2003والتي ذكرتها في عام 

 الهيئة العليا التي تناقش مشكالت حوكمة اإلنترنت بالمعنى الواسع. 

من حضر منكم منتدى حوكمة اإلنترنت من قبل؟ نعم؟ رائع. الرائع في األمر بالنسبة 

ا الذهاب إلى منتدى حوكمة اإلنترنت السنوي. لمنتدى حوكمة اإلنترنت                                                           ، وال يمكننا جميع 

كان ]يتعذر تمييز الصوت[. أي شخص؟ نعم، لقد كان  2015ذلك المنتدى المنعقد في 

ا. فهو مكان رائع. حيث يمكنك السباحة في البحر، وقد كانت  ا. وكان هذا األمر رائع                                                                                    رائع 

مع منتدى حوكمة اإلنترنت كل عام في مكان السماء المعة. وأنا أحب هذه األماكن. يجت

خاص. الرائع في األمر بالنسبة لمنتدى حوكمة اإلنترنت، هو أن له هيكل إقليمي، 

باإلضافة إلى هيكل وطني. فكل دولة، كل منطقة لها منتديات حوكمة اإلنترنت الخاصة 

وهي وسيلة  بها. أنا أعرف أن العديد منكم سوف يشاركون أو قد شاركوا فيها بالفعل.

ا ومناقشة المشكالت الخاصة بحوكمة اإلنترنت. وال تتولى اتخاذ                                                                                رائعة الجتماع الناس مع 

قرارات كبيرة، ولكن مناقشة المشكالت الخاصة بحوكمة اإلنترنت. مع التأكد من 

 االستماع إلى صوت الجميع. باإلضافة إلى فهم الصورة األوسع. 

ي جنيف، وهي تتعامل مع المشكالت الخاصة بالتجارة. إن منظمة التجارة العالمية كائنة ف

ونحن مشاركون في لجان حول التجارة اإللكترونية. وبالطبع، فإن انفتاح اإلنترنت 
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والتجارة اإللكترونية من األشياء الهامة بالنسبة لنا. كما أن منظمة التعاون والتنمية 

وشك عقد اجتماع وزاري  من المؤسسات المؤثرة للغاية. وهم على OECDاالقتصادية 

في مدينة كانكون بالمكسيك، من أجل مناقشة االقتصاد الرقمي، ومن أجل مناقشة قيمة 

 اإلنترنت بالنسبة للمجتمعات. 

                                                                            ونحن لدينا حكومات ال تتفق دائم ا مع بعضها اآلخر. وأنا ال أنوي الدخول في الجانب 

الضرورة مع بعضها اآلخر. لدينا السياسي هنا، وال بأس بذلك. لدينا حكومات ال تتفق ب

حكومات ال تتفق بالضرورة على الطريقة التي يتوجب بها تطوير اإلنترنت. ألنه وكما 

تعلمون، فإن اإلنترنت ينطوي على تحديات بالنسبة للحكومات. ومن الواضح أنها تنطوي 

 على تحديات بالنسبة للحكومات. 

قتصادي الستخدام اإلنترنت. فمنظمة التعاون والحقيقة الواحدة في كل ذلك هو التأثير اال

تؤدي الكثير من األعمال في ذلك الصدد، واالجتماع  OECDوالتنمية االقتصادية 

الوزاري حول تأثير اإلنترنت على االقتصاد الرقمي. كيف لالقتصاد الرقمي أن يؤدي 

بشكل واضح  إلى تحول في المجتمعات. كما أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية هامة

، كما تعلمون. كما أن مشكلة أسماء النطاقات والملكة الفكرية وراء ICANN لـبالنسبة 

ا بأن                                                                                أسماء النطاقات المستخدمة كعالمات تجارية إلخ من األشياء الهامة للغاية. علم 

مجلس أوروبا عبارة عن هيئة تتناول مسألة حقوق اإلنسان، ونحن مشاركون في ذلك 

ا. وأنا ال                             أتحدث طويال ، أعدكم بذلك.              أيض 

حول  ICANN لـوبالنسبة لبعض الفعاليات القادمة، فقد ذكرت أن االجتماع الوزاري 

االقتصاد الرقمي في كانكون، كما أن منتدى حوكمة اإلنترنت هذا العام سوف يعقد في 

 المكسيك. نعم، حسنا. سوف يعقد منتدى حوكمة اإلنترنت لهذا العام في المكسيك، في

مكان لم يتم تحديده لآلن. كما أن مجموعة العمل على التعاون المعزز، لن أدخل في أي 

من التفاصيل حول ذلك، ولكن كما قلت لكم، فإننا نتعامل مع األمم المتحدة. نحن نتعامل 

مع األمم المتحدة، كما أن لألمم المتحدة لجان مختلفة، ومجموعة مختلفة حول مشكالت 

 حوكمة اإلنترنت. 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  50صفحة 

 

                                                                             كما أن منتدى ]يتعذر تمييز الصوت[، يعقد االتحاد الدولي لالتصاالت منتدى سنوي ا من 

أجل النظر في قمة العالم حول مجتمع المعلومات من أجل النظر في نتائج مختلف مسارات 

اإلجراءات واألهداف من أجل تحقيق ذلك. باإلضافة إلى أن االتحاد الدولي لالتصاالت، 

قدون ]يتعذر تمييز الصوت[ للتخطيط عندما يناقشون جميع وكل أربع سنوات، يع

القرارات، وكافة التوصيات الخاصة بهم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن لديهم شيء يطلق 

عليه الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت، عندما يقومون بالنظر في المعايير، وعندما 

                             أتي هذا األمر الحق ا هذا العام ينظرون في إنترنت األشياء والمشكالت األخرى. وسوف ي

ا.          أيض 

باختصار شديد، بعض المشكالت. إنترنت األشياء. ال أنوي الحديث حول إنترنت األشياء. 

ا في مجال إنترنت األشياء. وجميعكم تعرفون ما المقصود بإنترنت األشياء.                                                                               فلست خبير 

مقصود بمصطلح إنترنت وهذا أمر ممتع، أليس كذلك؟ ألنه يمكنكم أن تفسروا لوزرائكم ال

األشياء. كل ما عليكم هو إخبارهم بالسيارات التي تسير بدون سائق، أو إخباركم بالتحكم 

 في البرادات، وسوف يفهمون ذلك. 

ا. وسوف يؤدي إلى تحويل الطريقة  ا للغاية بالنسبة لنا جميع                                                                                    وسيغدو إنترنت األشياء هام 

يغدو إنترنت األشياء من القضايا التي نعيش بها في الوقت. وبشكل واضح، سوف 

الرئيسية. واإلنترنت المقسم، تسمعون هذا التعبير حول اإلنترنت المقسم. في بعض 

األحيان تسمعون تعبير اإلنترنت المقسم. وكل ما يخص ذلك هو كيفية اإلبقاء على 

ا.                    اإلنترنت منفتح 

نتحكم في اإلنترنت ألغراض  ونحن نعلم ذلك داخل دولنا، أنه يتوجب علينا التحكم، أو أننا

      عام ا  20خاصة. وجميع الدول تتحكم في اإلنترنت ألغراض خاصة. وبالعودة إلى 

مضت، عند بدايتنا األولى، قال الناس، "لن تكون هناك ضوابط على اإلنترنت. وسوف 

                                                                               تكون مفتوحة تمام ا". لقد كنا مخطئين لدرجة كبيرة. فكل أمة على حدة تتحكم فيما هو 

إلنترنت، ألسباب جيدة. وتحاول غالبية الدول التحكم في استخراج صور الستغالل على ا

األطفال، ونقل صور استغالل األطفال ألسباب جيدة للغاية. وغالبيتنا يتحكم فيما هو 

 معروض على اإلنترنت إلى حد ما. 
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 موما يجب علينا الحذر تجاهه هو كيفية استخدام تلك الضوابط الوطنية بحيث ال نقو

بتقسيم اإلنترنت، وبحيث يكون لدينا إنترنت واحد. وبمجرد أن يكون لدينا إنترنت مقسم، 

عندها لن يكون بمقدورك العثور على موقع ويب ألنه موجود على جزء آخر من اإلنترنت 

 غير جزء اإلنترنت الخاص بك، ومن ثم يتهاوى الهيكل الكلي لقيمة اإلنترنت. 

مراجعة العشر سنوات التي تقوم  WSISمجتمع المعلومات وقد أجرت القمة العالمية ل

، أي WSIS+10بها قبل الكريسماس مباشرة في األمم المتحدة. كانت هذه مراجعة 

، حتى أن األمم المتحدة يمكن احتسابها. وقد قامت تلك 2005سنين إلى اآلن من  10

، ن أردتم تسمية ذلكبتقييم مدى تحقيقنا للجناح في مجتمع لإلنترنت، إ 2015القمة في 

. كيف كان أداؤنا في توصيل الناس باإلنترنت. كيف كان WSISفي تحقيق أهداف قمة 

أداؤنا في توفير المهارات ألطفال المدارس. كيف كان أداؤنا في التأكد من أن لدينا بيئة 

 شاملة من أجل مناقشة مشكالت الحوكمة. 

في ديسمبر، حدث شيء أكثر  WSIS وقبل اجتماع القمة العالمية لمجتمع المعلومات

. وقد اعتمدوا فيها 2030أهمية، فقد اعتمدت األمم المتحدة جدول األعمال التنموي لعام 

. وهذه مسألة حيوية على اإلطالق، ويمكنكم القول، "لماذا 17 لـأهداف التنمية المستدامة ا

 نتحدث حول ICANNيتحدث حول أهداف التنمية المستدامة؟ نحن هنا في 

 البروتوكوالت والمعلمات".

أهداف التنمية المستدامة، أهمية ذلك فسحب، فأهداف التنمية المستدامة تتطلع إلى أشياء 

ذات أهمية. كما أنها تراعي مسألة الفقر، وتنظر في التعليم، وتنظر في الصحة، وتنظر 

االت ات واالتصفي األساسيات الخاصة بالتنمية في بلداننا. إن أهمية مجتمع تقنية المعلوم

تتمثل في إمكانية تحقيق كل من هذه األهداف أو أجزاء من هذه األهداف. وأنا ال أدعي 

بأن اإلنترنت سوف تنهي الفقر من العالم. فنحن ال نقول أي شيء هنا ينطوي على حماقة. 

لكن كل هدف من هذه األهداف، وبعض من هذه المقاصد في أهداف التنمية المستدامة 

صل إليه من خالل اعتماد تقنيات المعلومات واالتصاالت، ويمكن التوصل إليها يمكن التو

من خالل التطور التكنولوجي عن طريق استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت. وهذا 

هو الرابط المهم. وسوف يكون ذلك من بيم المشكالت الكبير بالنسبة لنا وبالنسبة ألي 

 شخص آخر في هذا المجال.
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ا إلنهاء كلمتي، وبعد ذلك سوف أعتقد أ                                                                             نني تحدثت بما فيه الكفاية. وسوف أقول شيئ ا واحد 

نتناول األسئلة. إن ما حاولت أن أحدثكم عنه هو حوكمة اإلنترنت، وقد أعطيتكم للتو 

بضع أمثلة حول ماهية ذلك. فحوكمة اإلنترنت أمر ضروري وحيوي بالنسبة لما نقوم 

ا هام ا ICANNبه. وتؤدي  في منظومة حوكمة اإلنترنت هذه. ونحن نؤدي ذلك             دور 

في  ISTARالدور الحيوي بالنسبة لحوكمة اإلنترنت. ونحن مشاركون مع شركائنا في 

 الحوكمة الخاصة باإلنترنت. 

كما يجب أن يكون لدينا اهتمام بمشكالت حوكمة اإلنترنت األوسع حول ما يجري من 

ة ومن حيث مشكالت حماية األطفال. وكافة حيث األمن اإللكتروني ومن حيث الخصوصي

هذه المشكالت األخرى ذات اهتمام بالنسبة لنا. وال يعني ذلك أننا نقود العمل في هذه 

المشكالت، وال يعني أننا نقول بأننا أبطال هذه المشكالت، لكن لنا اهتمام ألن اهتمام 

ت لى تشغيل اإلنترنمنصب باألساس على انفتاح اإلنترنت. ومنصب كذلك على القدرة ع

ا وفي متناول الجميع،                                                                             على النظم المختلفة. وعلى الحصول على إنترنت يكون منفتح 

ا                                                                                ويمكن للجميع االستفادة منه والمشاركة فيه. يا إلهي، األمر بسيط، أليس كذلك؟ شكر 

            جزيال  لكم. 

 

  لدينا أسئلة نوجهها إلى نايجل؟واآلن بما أننا قد أبقينا تلك األسئلة الصعبة لنايجل، فهل  جيني إيليرز:

 

                                                                                مرحب ا بالجميع، أنا ]يتعذر تمييز الصوت[، وأنا أعمل في المجال القانوني. وفي واقع  سيدة غير معروفة: 

األمر، لدي ثالثة أسئلة في سؤال واحد. وقد ادخرت سؤالي الصعب من أجل نايجل. لقد 

ا من أجل إشراك تحدث نايجل حول أهمية المشاركة في مناقشة حوكمة اإل                           نترنت مبكر 

ا ألنه في حالة عدم االستعداد  ا إعداد الجذر. ونظر  ا ألنه يتوجب علينا دوم                                                                                 الناس نظر 

ا، وإذا لم نكن سباقين باألعمال، فلن نصل إلى مرادنا.                                                           مبكر 

سؤالي الموجه إليه هو، كيف نقنع الحكومات بالمشاركة في نموذج أصحاب المصلحة  

من النموذج متعدد الحكومات؟ وبما أن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين                المتعددين بدال  
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نموذج ابتكاري، فهل هو نموذج انتقالي إلى نموذج ال مركزي أكثر يكون لصيق الصلة 

ا.                                                                    بطبيعة اإلنترنت، أم أنه النموذج النهائي للحوكمة مع تطورنا؟ شكر 

 

أجيب على السؤال وبعد ذلك يمكننا ]يتعذر تمييز ويسرني اإلجابة عن أية أسئلة. سوف  نايجل هيكسون:

ا حول  ن شيئ ا أوال . سؤال جيد حق ا. أعني أنني لم أتحدث كثير                                                                                     الصوت[. يجب علي  أن أدو 

استخدام نموذج أصحاب المصلحة المتعددين أو ]يتعذر تمييز الصوت[. ففي نموذج 

أساس أصحاب المصلحة  حوكمة اإلنترنت الخاص بنا، كما تعلمون، تعمل اإلنترنت على

ا عن ذلك. وفي أجزاء                                                                                 المتعددين. وهذه هي الطريقة التي نعمل بها. وسوف تسمعون كثير 

أخرى من منظومة حوكمة اإلنترنت، هناك العديد من المنظمات متعددة األطراف. فمنظمة 

التجارة العالمية إلى المنظمات متعددة األطراف. واالتحاد الدولي لالتصاالت منظمة 

تعددة األطراف، على الرغم من حصولها على إسهام من أصحاب المصلحة. والعديد م

من المؤسسات األخرى، إلى حد ما تشارك أصحاب مصلحة آخرين أو ال تشارك أصحاب 

 مصلحة آخرين. وهناك العديد من السوابق التاريخية لذلك. 

تندة إلى نموذج وأنا ال أدعي بأن جميع مشكالت حوكمة اإلنترنت يجب أن تكون مس 

                                                                                  أصحاب المصلحة المتعددين، فهذا لن يكون واقعي ا. وأعتقد أن ما نقول به أنه في العديد 

والعديد من الحاالت فإن مشاركة أصحاب المصلحة في بعض من هذه القرارات أمر 

حيوي على إطالقه. وكلنا يعلم أن الحكومات في بعض األحيان تتخذ قرارات غبية، سواء 

ا نتخذ قرارات غبية. لكن الحكومات تتخذ قرارات  بصفة فردية                                                                        أو جماعية. أعني أننا جميع 

حمقاء في بعض األحيان حول اإلنترنت بسبب عدم إشراك أصحاب المصلحة في عملية 

 اتخاذ القرارات تلك. 

ا ال يخبر الحكومات بأنه غير مؤهلة التخاذ القرارات، وهذا هو السبب وراء                                                                                   أعني أن أحد 

للحكومات. نقوم بانتخاب حكومة لتتولى زمام السلطة، ولتتخذ القرارات بالنيابة  انتخابنا

عنا ألغراض السياسة العامة. لكن في هذه العملية الخاصة بالسياسة العامة التخاذ 

ا ضروري ا.                                                     القرارات، تعد مشاركة أصحاب المصلحة أمر 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  54صفحة 

 

نا نشهد عملية نقل؟ أعتقد نعم، أعتقد أن اإلجابة على النقطة األخيرة التي أثرتها هي أن 

إننا نشهد عملية نقل. وأعتقد أننا نشهد عملية نقل طبيعية في تلك الحكومات، وفي العديد 

من النواحي األخرى وليس فقط فيما يتعلق باإلنترنت، ونجد أن من الضروري والمفيد 

دة معق بشكل متزايد إشراك أصحاب المصلحة في عملية وضع السياسات، ألن المشكالت

 بدرجة تفوق قدرة الحكومات على التعامل معها وحدها. 

 

 لدينا سؤال واحد هناك، وبعد ذلك سؤال من هنا، ثم سؤال آخر من هناك.  جيني إيليرز: 

 

ا لك سيد  شخص غير محدد:  ا. أنا اسمي ]يتعذر تمييز الصوت[، وأنا من المغرب. شكر                                                                              أرحب بكم جميع 

لرائع. سؤالي حول ]يتعذر تمييز الصوت[ العودة إلى ناجيل، على عرضك التوضيحي ا

بالنطاق األوسع لحوكمة  ICANNبداية العرض التوضيحي. لقد تحدثت حول اهتمام 

مهتمة بمشكالت مثل األمن  ICANNاإلنترنت. وتحدثت على سبيل المثال عن أن 

تصدر بها اإللكتروني، على سبيل المثال. وأنا مهتم في حقيقة األمر بالطريقة التي 

ICANN  تلك السياسات ذات الصلة بهذه المشكالت من الناحية العملية؟ على سبيل

 المثال، فيما يتعلق باألمن اإللكتروني. 

عندما نتحدث حول االهتمام، فإننا نتبع ذلك بشكل تلقائي ببعض المواد العملية. كيف تقوم  

ICANN  .ا                                            بإصدار السياسات ذات الصلة بالمجال؟ شكر 

 

ا. هل نريد طرح سؤال آخر، وبعد ذلك سووف نعود لإلجابة على ذلك السؤال؟  يجل هيكسون:نا                                                                         شكر 

 

                                                                                 مرحب ا، أنا ]يتعذر تمييز الصوت[ من باكستان. السؤال هو، ما الفارق بين هيئة اإلشراف  شخص غير محدد: 

، حيث إن كالهما يعمالن على تصميم IATFعلى تطوير معايير ومقاييس اإلنترنت و
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تطوير البروتوكوالت. هناك سؤال آخر، أين هو موقع مجموعات مشغلي الشبكات من و

ا.                        هذه المنظومة؟ شكر 

 

 سؤال آخر؟ نايجل هيكسون:

 

ا جزيال  على هذا العرض التوضيحي الرائع. أعتقد أنني أريد البدء من السؤال ]يتعذر  شخص غير محدد:                                                                                    شكر 

بالفعل في  ICANNد أن أسأل هل تشارك تمييز الصوت[ حول األمن اإللكتروني. وأو

مؤسسات إقليمية، مثل أفريقيا ]يتعذر تمييز الصوت[ وتوفير دور استشاري وثيقة يقومون 

بوضعها؟ كما أريد أن أسأل عندما تقوم دولة، مثل رئيس دولة وقامت دولة ]يتعذر تمييز 

ان. ما هو موقف                                                             الصوت[ والتصويب على وسائط محددة، ربما ألغراض سياسية أو أي ا ك

ICANN ؟ عندما تتحدثون حول ]يتعذر تمييز الصوت[ فإنكم تعلمون أنه في حالة إغالق

اإلنترنت على وجه الخصوص لسبب ما، فإن هناك العديد من القوانين التي تنشأ عن ذلك. 

إذن ما هو الموقف بالنسبة ]يتعذر تمييز الصوت[ من أجل تعزيز التحول إلى النظام 

ا لكم. الرقمي؟ وف                                                                ي الوقت ذاته، لم ال ]يتعذر تمييز الصوت[ حق المواطن، شكر 

 

اسمحوا لي أن أرد على تلك األسئلة الثالثة، وسوف يرد زميلي على واحد منها. في  نايجل هيكسون:

لها اهتمام بمسألة األمن  ICANNالبداية، ما يخص األمن اإللكتروني. كما قلت، فإن 

ضح أن أمن اإلنترنت من المكونات األساسية. أقصد، أنه اإللكتروني. أعني، من الوا

بسبب أن اإلنترنت غير آمن، فإننا ال نعاني من مشكالت بسبب االحتيال فحسب، باإلضافة 

ا. وإذا فقدنا ثقة المستخدم في                                                                                     إلى الجرائم األخرى، إلخ، ولكننا نفقد ثقة المستخدم أيض 

عة الكلية لإلنترنت. األمن اإللكتروني من استخدام اإلنترنت، فمن شأن ذلك تقويض الطبي

 األشياء األساسية بشكل مطلق. 

تقود عملية األمن اإللكتروني. ومن غير المحتمل أن تقوم  ICANNوأنا ال أقول أن  

ICANN  بوضع بحث للسياسات حول األمن اإللكتروني بشكل عام، لكن لدينا اهتمام



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  56صفحة 

 

، وهو DNSSECلدينا اهتمام بامتدادات بمسألة أمن نظام أسماء النطاقات. كما أن 

عبارة عن بروتوكول أو نوع خاصة من الترتيبات األمنية ألسماء النطاقات. كما أن لدينا 

اهتمام بأمن اإلنترنت، ونعمل مع منظمات أخرى من أجل تزويدكم بوجهات نظر حول 

 أهمية أمن اإلنترنت. 

لمشكالت األوسع للمشاركة الحكومية، اسمحوا لي أن أقول إجابة واحدة على سؤالك حول ا 

ومجموعات مشغلي شبكات  IATFوبعد ذلك سوف يجيب زميلي على السؤال الخاص بـ 

 ، باإلضافة إلى منظمات أخرى. NANOGأميركا الشمالية 

عبارة عن مؤسسة غي  ICANNما قلته عن دور الحكومات أمر أساسي بشكل واضح.  

ا خاص   ا من حيث تنسيق األسماء واألرقام. وهذا دور                                   ربحية. ونحن مؤسسة تؤدي دور 

ا. ويجب أن أتوخى الحذر هنا فيما أقوله، ألن  ICANNمميز. وتؤدي  ا مميز                                                       دور 

ا ا.  -                للمحامين دائم  ا مميز                          نحن نؤدي دور 

وعندما كنت أعمل لدى الحكومة، وقلت أنني اعتدت إعداد القهوة، لكنني في بعض األحيان  

اء األخرى كذلك. فعندما كنت أعمل لدى الحكومة، وذكر شخص كنت أؤدي بعض األشي

. ربما يكون ICANNأمامي للمرة األولى، أعني، أنني لم أعرف ما هي  ICANNما 

سوف  ICANN. وقال البعض، "هذه المؤسسة المسماة 2002أو  2001ذلك في سنة 

وقلت،  .ICANN؟" فشرحوا لي ماهية ICANNيكون لها شأن كبير". فقلت، "ما هي 

"إذن، هل نسمح نحن كمؤسسة غير ربحية لهذا القدر من الصالحيات، وهذا المقدار من 

ا مع  ا نعمل مع  ا ألننا جميع  . ونحن ICANN                                                                  األهمية؟" وكانت اإلجابة عن ذلك بنعم. نظر 

ا  ا كما لو كنا في مجال األعمال. ونعمل جميع  ا كحكومات. ونحن نعمل جميع                                                                                نعمل جميع 

مجتمع المدني. ولدينا هذا األسلوب الخاص بأصحاب المصلحة، وهذه هي كما لو كنا ال

ا حول مساءلة ICANNالطريقة التي تعمل بها  في  ICANN                                . وسوف تسمعون كثير 

 هذه النواحي. 

ليس بإمكانها إخبار الحكومات بما  ICANNهذا الدور الهام، إال أن  ICANNوتؤدي 

خبار الحكومات بطريقة إدارة اإلنترنت أو يجب عليها فعله. فليست لدينا صالحيات إل

التحكم فيه. وليست لنا أي صالحية في التدخل في أي من المشكالت الخاصة، مثل إغالق 
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المواقع. وما نقوم به في حقيقة األمر هو تفسير عواقب القيام ببعض األشياء، إن صح 

المحتويات على القول. ونحن ال ننوي الدخول في نقاش هناك حول كيفية إغالق بعض 

اإلنترنت، من حيث ما إذا كانت تشرفون على المحتوى في مستوى محدد من اإلنترنت، 

محدد، من  URLوما إذا كنتم تحجبون أي من المواقع على الويب، أو تحجبون عنوان 

ا بأن هناك الكثير من العواقب والنتائج للطريقة التي تقومون                                                                                 حيث حجب المحتوى. علم 

 ويات على اإلنترنت. بها بحجب المحت

وبشكل واضح، فإن لنا دور نؤديه، إن شئتم، في تفسير عواقب ما تقوم به الحكومات من 

                                                                             إجراءات، أحيان ا في هذه الناحية. وكما شرحت لكم من قبل، فإن العواقب االقتصادية 

 لغلق وحجب أجزاء من اإلنترنت هائلة. 

 

دوار النوعية التي تعلق بالعناوين واألرقام، كما أن من األ ICANNالدور الذي تؤديه  شخص غير محدد: 

ICANN  هي المشرف على نظام أسماء النطاقات، وهو البنية التحية لكل من العناوين

، هيئة اإلشراف على تطوير معايير ومقاييس اإلنترنت IABواألرقام. واآلن، فإن 

ا من المنظمات ، فهي جIETF]مجموعة[ باإلضافة إلى فريق عمل هندسة اإلنترنت                    ميع 

تشرف  IABذات الصلة. مجموعة هيئة اإلشراف على تطوير معايير ومقاييس اإلنترنت 

عبارة عن مؤسسة من المهندسين  IETF. وIETFعلى فريق عمل هندسة اإلنترنت 

تركز أعمالها على البروتوكوالت. وهذا هو العمل الذي تقوم به. فهم ال يقومون بوضع 

 السياسات. 

إلشراف على تطوير معايير ومقاييس اإلنترنت ال تقوم بوضع السياسات. بل هي وهيئة ا

هي الجهة التي تؤدي أعمال  ICANN                                          مؤسسة فنية تـ عنى بهندسة وتطوير اإلنترنت. و

تسهيل وضع السياسات من خالل استخدام نموذج أصحاب المصلحة المتعددين منكم 

ا. واآلن كان هناك سؤال جيد مقدم لنا ح ول مدى جدوى الطريقة التي تسهم بها                                          جميع 

ICANN  .في األمنICANN  مخول لها القيام بماذا؟ أمن واستقرار ومرونة نظام

عقد مبرم مع المؤسسة التي يقوم في حقيقة األمر بأعمال  ICANNأسماء النطاقات. فلدى 

 نظم أسماء النطاقات مثل السجالت وأمناء السجالت. 
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تحديد بعض المهام التي يجب عليها تأديتها لهم من  ICANN لـوداخل هذا العقد، يجوز 

أجل الحفاظ على حالتهم ومواصلة أداء تلك األدوار والمهام. ومن ثم بعد يمكننا إنفاذ 

بعض أفضل األنماط السلوكية لتلك الشركات التي تؤدي في حقيقة األمر ذلك وتؤثر على 

 أمن واستقرار اإلنترنت. 

 

ا  جيني إيليرز:  ا بعد ظهر اليوم سوف نستقبل أعضاء فريق       شكر                                                                         لكما. أردت إخبار الجميع أننا أيض 

العمل الخاص بنا من فريق األمن واالستقرار والمرونة القادم بعد ظهر اليوم. وسوف 

يعود إلينا دينيس بعد ظهر اليوم وسوف يتحدث باستفاضة عن عمليات نظام أسماء 

عند مستوى أعمق، وسوف يتحدث  gTLDالنطاقات، وباستفاضة حول نطاقات 

باستفاضة كذلك حول جميع هذه األشياء، باإلضافة إلى الطريقة التي يعمل بها نظام أسماء 

. IANAوالطريقة التي تعمل بها  IANAالنطاقات. وسوف نتحدث مرة أخرى حول 

وليست هذه هي الفرصة الوحيدة التي سوف تحظون بها لطرح األسئلة حول هذه األشياء. 

نا أريد تشجيع الجميع على مواصلة التفكير في هذه األشياء التي سمعتم بها بصورة وأ

أساسية للغاية صباح اليوم. فكروا أكثر في األسئلة التي قد تكون لديكم اآلن، وفكروا كذلك 

 فيما سمعتموه صباح اليوم، وعودوا إلينا بأسئلتكم ظهر اليوم. 

عبارة عن رسالة هامة للغاية من الجهات وهناك شيء آخر حصلنا عليه اليوم وهو  

الراعية. وبعد هذه الرسائل، سوف نعود مرة أخرى إلى مناقشتنا. وأود أن أعرفكم بكل 

باإلضافة  ICANNومصدرنا في  ICANNWikiمن جاكلين وداستين وهما من موقع 

 إلى حوكمة اإلنترنت. 

 

ا. أنا جاكي وهذه هي جاكلين ترايبر:   -                                    طاب صباحكم جميع 

 

 أنا داستين.  داستين فيليبس:
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                               . نريد فقط أن نطلعكم قليال  على ICANNWikiنعمل محريين ومديري مجتمع في موقع  جاكلين ترايبر:

، وكيفية الوصول إلى هنا بشكل أساس، فقد تم البدء ICANNالسياق رحلتنا ومعرفتنا بـ 

د كينغ. وراي كمشروع من خالل أحد الحضور المخضرمين، رايمون ICANNWikiفي 

ا أمين سجل، ولن بالعودة إلى تلك الفترة فقد كان                                                                                يدير في الوقت الحالي سجال  وأيض 

الجديدة وكيفية نشر واستخدام ذلك داخل  gTLD                                اهتمامه األكبر منصب ا على برنامج 

ICANN . 

وقد بدأ ذلك على منصة ويكي، وربما يكون البعض منكم قد استخدمها من قبل. لكنه بدأ  

 ICANNك من خالل منصة ويكي ألنه أراد الحصول على منصة تعكس عملية ذل

المتكاملة والتصاعدية. كما أراد الحصول على منصة يمكن ألي شخص لديه الحقائق 

والمشاركة فيه،  ICANNWikiولديه الحقائق القائمة على أبحاث جيدة اللجوء إلى موقع 

ا تعريفي ا ومحدد   في  ICANN لـا لجميع األجزاء المتفاوتة                                            وأن يقدم بشكل أساسي مصدر 

 مكان واحد. 

، لكن ICANN.orgإذا أردتم معرفة المقصود بأي اختصار، فيمكنكم االنتقال إلى موقع  

. فنحن بمثابة العنصر المكمل ICANNWikiيمكنكم كذلك الرجوع إلى موقع 

ن ثم إذا ، بصورة أساسية. ونحن نحاول تحقيق تواجد ممتع للمؤتمر، ومICANN لـ

مباشرة، فلدينا  ICANNتوقفتم بجانب الكابينة الخاصة بنا، والتي تقع بجوار كابينة 

                                                                               شارات بصوركم. ويجب علينا معرفة المزيد قليال  حولكم من خالل القيام بعملية استيعاب 

 بحيث يمكننا الحصول على تواجد على الموقع. 

التي تجعلها  ICANNتلك األجزاء في كما أن أعمالنا مرتكزة بشكل ما على السياسات، و 

كان برنامج  ICANNتعمل. ومن الناحية األساسية، فإن ما حملنا أكثر على المشاركة في 

gTLD  الجديدة، وهذا ما أدى إلى تقوية الموقع بشكل ما، وجعله يحظى بالتواجد

 والحضور داخل المجتمع. 
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ا الكثير من المقاالت الرائعة حول الموضوعات، ولكن نعم، أريد فقط التأكيد على أن لدين داستين فيليبس:

لدينا كذلك مقاالت حول جميع الجهات الفاعلة، باإلضافة إلى أعضاء المجتمع. وأود 

                                                                       تشجيع أي شخص ليس مشاركا  في صفحة ويكي بالوقوف عند الكابينة الخاصة بنا، 

كي. بحيث عندما وتعبئة نموذج االستيعاب الخاصة بنا، وإدراج أنفسكم على صفحة وي

تجتمعون مع األشخاص اآلخرين، تجتمع جميع األجزاء، ويكون للمشاركين القدرة على 

 التعرف عليكم، وتكون لديكم القدرة على التعرف على األشخاص اآلخرين. 

، لكنه 2012بالعودة إلى  - وباالنتقال إلى موضوعات أخرى، يأتي جزء كبير في رحلتنا 

العام الماضي. فقد أصبحنا جهة منظمة غير ربحية، في الفئة  كان في حقيقة األمر في

501c3  للمؤسسات غير الربحية المعفاة من الضريبة. وقد كان دائم ا من بين المهام                                                                      

ا على تمكين                                                                                   الخاصة بنا أن توجهاتنا نحو تقديم الخدمات، وأنا يكون هدفنا األساسي منص 

أضفينا الصبغة الشرعية على ذلك في . لكننا ICANNالمجتمع من المشاركة في عملية 

نهاية المطاف العام الماضي، ومن خالل الدعم الذي حظينا به في المجتمع، باإلضافة إلى 

بحيث يقدمون الرعاية والدعم  ICANN                                                 الثقة التي حزناها، فقد أبرمنا اتفاق ا، وشراكة مع 

 ذب الجميع إليها. واحة تج ICANNلنا من أجل مواصلة توفير الخدمة إلى الجميع وجعل 

 

، بصورة أساسية، تواجدنا وحضورنا 2016يشمل بعض األهداف التي لدينا في العام  جاكلين ترايبر:

هنا اليوم. وقد أردنا التعرف على الجميع هنا، وعلى جميع الوافدين الجدد، ألنني وجاستين 

استعنا بكل مررنا بما مررتم به إلى حد ما. وقد استخدمنا الموقع الخاص بنا، وقد 

 . ICANNالموجودين هنا من أجل التعرف أكثر على 

كما أننا نحاول فقط تهيئة وتخصيص المشروعات والفعاليات التي تساعدكم على المكاملة 

بحيث تشعرون بالطمأنينة، وتشعرون باالتصال،  ICANNوالمشاركة أكثر في 

شروعات، بإيجاز شديد هو وتكونون في حيز المعرفة وال تقعوا في التيه. وأحد تلك الم

هذا المشروع األولي الذي قمنا بعمله. ويمكنكم جلب ذلك في الكابينة الخاصة بكم. وهو 

. وهو غير مكتمل بأي حال ICANNعبارة عن كتالوج لالختصارات المستخدمة في 
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ا ألن هناك الكثير، لكن يمكنكم معرفة كل ما تحتاجون معرفته هنا. كما                                                                                 من األحوال نظر 

ا موضوعات ذات صلة. أنن                                ا نغطي أيض 

فهي فقط محاولة التعرف أكثر على المحتوى  2016أما الخطوة التالية التي نتخذها في 

مقالة باللغة الصينية. ونحن نعمل  50إلى  40المترجم الخاص بنا. ولدينا ما يقرب من 

ى حصول علعلى تحسين وزيادة المقاالت المكتوبة باألسبانية. ونحن بالتأكيد نريد ال

المزيد من اللغات. ألنني أعتقد أن هذا األمر غير عادل على وجه الخصوص ذلك أنه 

يتوجب عليكم االنتقال إلى موقع وال يمكنكم القراءة حول هذه القرارات الخاصة بالسياسة 

بلغتكم الخاصة. ونحن نود في حقيقة األمر تغيير ذلك. وإذا كان هناك أي منكم معني 

بعض من هذا المحتوى، أو إنشاء محتوى جديد بلغته األم، فسوف يسعدنا ومهتم بترجمة 

ا زيارة الكابينة الخاصة بنا.                                                      القيام بذلك. لذا رجاء 

 

ا لصفحة ويكي الخاصة بنا تتيح لكم سهولة ترجمة المحتوى. وأي من  داستين فيليبس:                                                                               لقد أضفنا امتداد 

                                وصول إلى عدد كاف  من المقاالت من اللغات التي تحظى باهتمام أكبر، باإلضافة إلى ال

أجل الحصول على موقع قوي ومنفصل، فإننا نخطط للحصول على صفحات ويكي 

 منفصلة لكل لغة، إذا ما سنحت تلك الفرصة. 

وهناك شيء آخر كنا نعمل عليه وهو إنشاء بوابة ألفضل الممارسات على موقعنا. 

ا مع السجالت وأمناء السجالت والهدف من ذلك هو نشر الوعي على المجتمع، ولكن                                أيض 

، وفي أسماء النطاقات. DNSحول طريقة حفاظنا على الثقة في نظام أسماء النطاقات 

كما أننا نحدد ونصف الممارسات غير الموصى بها مثل احتالل الفضاء اإللكتروني 

وهجوم التصيد، وتشجيع السلوك الحسن من طرف السجالت مثل إضافة سبل حماية 

 واآلليات وسياسات الحماية من إساءة االستخدام.  الحقوق،

نعم، إننا نحاول إنشاء جو ترحيبي في الكابينة الخاصة بنا. وإذا ما شعرت أنك تائه، 

ا اللجوء إلينا وطرح األسئلة علينا. وربما نكون غير ملمين باإلجابة، لكن                                                                                  فيمكنك دائم 

خروج من تلك الجلبة والتخبط واالسترخاء                                                 يمكننا التعرف والتعلم سوي ا. وإذا ما أرتم فقط ال

ا.  ICANNWikiلفترة، فإن صفحة  ا للقيام بذلك أيض                                             تعد كذلك مكان ا رائع 
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وفي النهاية، أنوي فقط اإلعالن عن أننا سوف نعقد فعالية مرتان هذا األسبوع، يوم االثنين  جاكلين ترايبر:

                           اء ، سوف نجري فعالية تحسين مس 2:30          مساء  إلى  1:00والثالثاء من هذا األسبوع. 

الموقع، حيث يمكنكم زيارة الكابينة والتعرف على كيفية المساهمة في صفحة ويكي. 

، أو RDAPوسواء كان ذلك المقال يتناول التعريف بكم أنتم، أو إذا كان حول 

WHOIS أو شيء أنتم شغوفون للغاية به أو مهتمون به. ويمكنكم القيام بذلك يوم ،

 الثالثاء من األسبوع الحالي في تلك األوقات.  االثنين أو

وبعد ذلك في نهاية األمر، فإن أي شخص يبادر بزيارة الكابينة من أجل المشاركة، فإننا 

ا، وسوف نوفر الطعام باإلضافة إلى  ا مفيد                                                                             نعقد جلسة استقبال ألي شخص يضيف تحرير 

ا. وأتمنى ، ومن ثم سوف يكون األAmazonسحب على جوائز تقدم من موقع                    مر ممتع 

ا هناك في نقطة ما.                                    أن نراكم جميع 

 

أجل، أود أن أضيف أن تحرير صفحة ويكي من األماكن الرائعة التي يمكن التعلم فيها.  داستين فيليبس:

وفي حالة رؤية مقالة حول موضوع ما تهتمون به، ولكن تواجهكم مشكلة في تفسير 

ا أن يكون للمشاركين اآلخرين المقال الخاص بنا وفهم ما سوف يجري، فم                                         ن المحتمل جد 

نفس تلك المشكلة. ومن ثم إذا ساعدتمونا على حل تلك المشكلة، فسوف يتيح ذلك للناس 

المعنيين في المستقبل بهذا الموضوع من تفسير وفهم ذلك بشكل أكثر سهولة. أعتقد أن 

 هذا كل ما لدينا بالنسبة لكم، وعليه أشكركم على االستماع. 

 

ا جزيال  لكم.  اكلين ترايبر:ج                   شكر 

 

ا جزيال  لك، جاكي وداستين. هل حضر الجميع  جيني إيليرز:  من قبل؟ هل من  ICANNWiki                                            شكر 

؟ ربما يكون ذلك هو السؤال األفضل. ICANNWikiأحد؟ هل حضر أي منكم من قبل 
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ا، وهو من الموارد المفيدة. وأنا أشجع الجميع عل ICANNWikiلقد حضرت  ى                                                   أيض 

مباشرة، وأنا أريد من  ICANNزيارة الكابينة، ال ألي سبب سوى ألنها بجوار كابينة 

ا، ICANNالجميع زيارة كابنية                                                  ، باإلضافة إلى زيارة فريق العمل الخاص بنا أيض 

ا. وطوال األسبوع، سوف يحضر معنا  ICANNوالخريجين العظماء، وفريق عمل                                     أيض 

ليمي مع القيام بأعمال االجتماع والترحيب في ، وفريق العمل اإلقICANNفريق عمل 

ا. ونحن ننوي القيام ببعض المحادثات والنقاشات. وسوف يحضر  ICANNكابينة                                                              أيض 

معنا بوب عدة مرات خالل األسبوع باإلضافة إلى فهد، وأعتقد أنكم سوف تقومون ببعض 

ا. وسوف يقدمون إحاطات بآخر المستجدا ICANNاألشياء في كابينة  ت حول                                        أيض 

اإلستراتيجيات اإلقليمية وحول المشاركة في المنطقة. كما أننا سوف نجري كافة أنواع 

للتعرف على موعد عقد تلك  Twitterعلى  ICANNالفعاليات المختلفة. تابعوا صفحة 

 الفعاليات. 

دقيقة. وأنا أوصي الجميع بالعودة  90وسوف نأخذ استراحة من أجل تناول الغداء لمدة  

. وأنا ال أوصيكم NextGenرى إلى هذه القاعة للزمالء الجدد ومن أجل برنامج مرة أخ

فحسب، بل أفوضكم. فمن الضروري للغاية حضور الزمالء الجدد والمشاركين في 

                مساء . وفي تمام  1:30العودة هنا في هذه القاعة في تمام الساعة  NextGenبرنامج 

. وفي IANAباإلضافة إلى وظائف  IANA                        مساء  سوف نتحدث حول نقل  1:30الساعة 

، حول 2:45سوف نتحدث حول األمن واالستقرار والمرونة. وفي الساعة  2:15الساعة 

حديث حول أسماء  3:15. وفي تمام الساعة DNSمجال وعمليات نظام أسماء النطاقات 

. وبعد ذلك، ICANNحول صناعة السياسات في  3:30النطاقات الدولية، وفي الساعة 

تحدث باستفاضة حول أسبوع االجتماع، وكيفية استخدام هذه األدوات التي تعلمناها سوف ن

 صباح اليوم وطوال بقية اليوم.

                                                                          وسوف أتيح لكم االنطالق في غضون ثوان ، أعدكم بذلك. وأتمنى أن يكون كل شيء كان 

ا جزيال  لكم على الجلوس هنا واالست ا بالفعل بالنسبة لكم صباح اليوم. شكر  اع م                                                                          مفيد 

ا لكم على المشاركة معنا. فقد كانت هذه جلسة مثمرة للغاية في                                                                                 والتحدث إليكم، وشكر 

                                                                                     واقع األمر. وأنا أقد ر لكم األسئلة التي طرحها جميع الوافدين، وأتقدم بالشكر الجزيل لكم. 

ا كذلك لجميع المحاضرين معنا اليوم.                                           وشكر 
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لتي يجب الذهاب إليها من أجل وإذا كانت هناك أسئلة لدى أي شخص حول األماكن ا

. وسوف أساعدكم. وهناك أمر يدور اآلن بخصوص                                                                         تناول الطعام، برجاء الرجوع لي 

 دائرة األعمال، ومن ثم فإن المعنيين بجانب األعمال برجاء التقدم والتحدث معي. 

 

ا. مرحب ا بكم من جديد. حل حصل الجميع على وجبة غدا جيني إيليرز:  ء جيدة؟                                                                  طاب مساءكم جميع 

أليس كذلك؟ هل استوعب الجميع كل ما تعلمناه صباح اليوم؟ نعم، ربما، إلى حد ما، 

ربما، نعم؟ أعلم أنكم فعلتم ذلك. إذن هذه الشريحة هامة وهي تقول، الرحالت الكبيرة تبدأ 

بخطوات صغيرة". وسوف أستغرق بضع دقيق من أجل الحديث حول ذلك ألنني أريد 

هيرة، وفترة الظهيرة اليوم مكتظة بالفعل باألعمال. إذن فقد تحدثنا الوصول إلى فترة الظ

ا صباح اليوم حول هياكل  ا صباح اليوم حول الطريقة التي ICANN                            كثير                                               . وتحدثنا كثير 

ا صباح اليوم حول دور   ICANN                                                                       يمكنكم من خاللها المشاركة في مناطقكم. وتحدثنا كثير 

 في منظومة اإلنترنت الرئيسية.

در كبير من االستيعاب في صبيحة يوم واحدة. كما تحدثنا كذلك حول كيفية وهذا ق 

المشاركة وماهية تلك األدوات، باإلضافة إلى الحديث حول هروبي من قاعة الهروب. ال 

تنسوا هروبي من قاعة الهروب. أنا أريد مواصلة العودة إلى ذلك ألنه وعلى الرغم من 

ذه القاعة، وهذا هو السبب في إغالق الباب، إال أن أنني ال أريد ألي أحد أن يهرب من ه

هناك باب هناك ومن ثم فإنكم غير عالقين هناك في حقيقة األمر. وال أريد ألي أحد أن 

هذا وهو يشعر بما  ICANNيهرب من هنا، لكنني ال أريد أن يغادر أي أحد من اجتماع 

 الستة.شعرت به عندما فشلت في الهرب من غرفة الهروب مع أصدقاء 

فقد كانت لدي كافة األدوات التي احتجتها، وكان معي أصدقائي، ولكن معنا كل شيء  

احتجنا إليه. وتوفرت لنا جميع مفاتيح الحل، وكان معنا كافة األدوات، وكان معنا كافة 

األجزاء المطلوبة. لكننا حاولنا اتخاذ الخطوات الكبرى فرادى. ومن المقرر لنا اليوم أن 

ا سوف يساعدوننا طوال هذه الرحلة. يجب اتخاذ خطوات صغيرة. فهذه نلتقي أشخ                                                                 اص 

رحلة كبيرة تلك التي تقطعونها. وسوف تكون رحلة طويلة، وسوف تكون شاقة. ومن 
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المقرر أن تتعلموا الكثير. فهذا اليوم من الخطوات الصغيرة للغاية مع الكثير من 

 المعلومات الجيدة، لكنها مجرد بداية. 

الموجودين معنا  NextGenلنسبة للزمالء الحاضرين هنا والمشاركين في برنامج أما با 

هنا، فسوف يكون ذلك من األسابيع المليئة بالجلسات الصباحية المبكرة. من منكم يحب 

أنت، هل  - ؟ أنا وغريس، وهذا فقط7:00التمشية والوصول إلى هنا في تمام الساعة 

                                           الصباح؟ وأنت كذلك؟ تحية كبيرة. حسن ا. عشاق أنت كذلك؟ نعم، هل تفضل العمل في 

                                    العمل في الصباح يتحدون. نعم. حسن ا.

ا، لكن هناك ثالثة منا هنا فقط. ونحن نتعاطف معكم، لكن                                                                                   هذا كل شيء. أما البقية، عفو 

الجانب اآلخر في ذلك هو أنكم سوف تحصلون على المزيد والكثير من المعلومات. 

ت الصغيرة، واطرحوا األسئلة رغم ذلك. لقد حصلنا على أسئلة واصلوا اتخاذ تلك الخطوا

ا صباح اليوم. أما ظهر اليوم، فسوف تنالون فرصة التوغل أكثر في                                                                               رائعة منكم جميع 

تلك الموضوعات. إذن طوال األسبوع وبمجرد السماح لكم باالنتقال إلى هنا اليوم، وبمرد 

 اصلوا طرح تلك األسئلة. البدء الدخول إلى االجتماع لبقية األسبوع، و

" فأوقفوهم. واطرحوا األسئلة عليهم. ICANNوإذا كان هناك أي أحد من "فريق عمل  

وإن ضللتم الطريق، فهذا المالذ شاسع. اطرحوا األسئلة على أحد متى ما وجدتم أي شيء. 

فربما نعرف المكان الذي يوجد فيه ذلك. وأنا قد ضللت الطريق ثالث مرات باألمس. 

                                                                           ذا سجل جديد بالنسبة لي. غريس، كيف كان حالك باألمس؟ حسن ا، نعم. إليز، هل كنت وه

 على ما يرام باألمس؟ نعم، رائع، هذا رائع. 

إذن سوف نتعرف على المكان، لكن على أقل تقدير، إذا لم نعرف المكان العثور على  

، وهذا أمر ICANNمكان ما، فيمكننا على األقل تقديم بعض المعلومات حول ما تقوم به 

ظهر اليوم. وسوف  IANAال بأس به. أما أول شيء سوف نتحدث حوله فهو وظائف 

تأتي إلى هنا إليز غيريتش وتتحدث حول ذلك وأنا أعلم أنه كانت هناك بعض األسئلة 

حول ذلك صباح اليوم، ومن ثم فقد حصلتم على بعض األشخاص المتحمسين هنا. إذن 

 وس إلى الطاولة أو يمكنك استخدام الميكروفون، أيهما تفضلين. إليز، تفضلي. يمكنك الجل
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ا لك. بحيث يمكن للناس رؤيتي. في حقيقة األمر، لقد وقفت  إليز غيريتش:                                                                           أنا أفضل الوقوف، شكر 

لجانب واحد من هذه األبواب الكبيرة وطلبت من شخص ما التقاط صورة ألنني ال أعرف 

كبيرة ذات األقفال الكبيرة. وأبدو فيها وكأنني قزم أو أنني ما إذا كنتم قد شاهدتم األبواب ال

. هذا أمر مؤثر للغاية. إذن يمكنكم رؤيتي، ولن أجلس.                                                                      أجثوا على ركبتي 

. وأعتقد ICANNداخل  IANAأنا اسمي إليز غيريتش وأنا نائب رئيس شعبة وظائف  

 ال. لقد عدت للخلف. إذنأنه من المفترض أن أقوم بتحريك الشرائح. يمكنني القيام بذلك. 

تعد إدارة من بين اإلدارات. ومن ثم فإننا جزء من  IANA، فإن وظائف ICANNداخل 

ا مع مجموعة االتصاالت الوطنية داخل  ICANN، كما أن ICANNمنظمة                                            تبرم عقد 

. وأنا أعرف أن IANAالحكومة األمريكية، بوزارة التجارة من أجل تشغيل وظائف 

حول التخلي عن دور اإلشراف، إلى أن  NTIA                 يال  حول ما قالته غريس سوف تتحدث قل

. وهي ليست هيئة منفصلة. ويبدو أن بعض ICANNيعدل داخل  IANAمشغل وظائف 

ومشغل وظائف  ICANN. فـ IANAوأن هناك  ICANNالناس يفكرون بأن هناك 

IANA  جزء منICANN . 

قد تم نقله من عقد لوزارة الدفاع ، و1998هذا الدور في عام  ICANNومن ثم فقد تولت  

مع جامعة جنوب كاليفورنيا. كما أن وزارة الدفاع في الحكومة األمريكية لم تعد راغبة 

في تمويل مشروع البحث الذي أدى إلى تطوير جميع بروتوكوالت اإلنترنت، واألشياء 

 لمسلمات. التي نعرفها اليوم والتي تعمل على تشغيل اإلنترنت ونتعامل معها معاملة ا

وبالعودة إلى فترة الثمانينيات، أي ثمانينيات القرن العشرين وليس القرن التاسع عشر، لم  

تكن اإلنترنت موجودة. ومن ثم كان هذه مجرد بداية. كما كانت هناك معايير أخرى كانت 

وكانت  OSIتتنافس من أجل توفير هذا النوع من البنى التحتية. وقد كانت هناك مجموعة 

. إذن كانت وزارة الدفاع هي الممول لتطوير مجموعة TCP/IPك مجموعة هنا

 ، هل تشتتم بسبب االختصارات؟ برجاء رفع األيدي. TCP/IPبروتوكوالت 

يقصد به بروتوكول  IPهو بروتوكول التحكم في النقل و TCP                  حسن ا. المقصود بـ  

من أنكم قد سمعتم عن اإلنترنت. ومن ثم كان هناك مجموعة من الباحثين، وأنا متأكد 

بعض من أسمائهم، فينت سيرف، وجون بوستل، وستيف كروكر، رئيس مجلس إدارتنا. 
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كان هؤالء األشخاص هم الطالب المتخرجون والمهندسين حديثي التخرج الذين تم 

تمويلهم من أجل االلتحاق في فريق من أجل وضع وتطوير ما بات يعرف اليوم باسم 

 اإلنترنت. 

إلينا بالبروتوكوالت، أي بروتوكوالت اإلنترنت، وقد وقع ذلك في فترة  وقد خرجوا 

، وقد كانت اإلنترنت في طور التطوير واالعتماد، وقد 1998الثمانينيات، وفي عام 

احتجنا إلى شخص من أجل الحفاظ على هذه المعرفات الفريدة التي استخدمت في اإلنترنت 

ى بعضها البعض. ويمكنها التحدث عبر أسالك بحيث يمكن ألجهزة الكمبيوتر التحدث إل

 فاي وغيرها من الطرق. -االتصاالت واآلن من خالل تقنية واي

 ICANN لـإذن ال أدري إن كانت لديكم أية أسئلة في الوقت الحالي حول األيام األولى  

ا عن وزارة الدفاع إلى كيان خاص                                                                                  والسبب في تأسيسها. وقد كان ذلك بمثابة النقل بعيد 

من أجل إدارة تلك المعرفات الفريدة. هل ثمة أسئلة لديكم؟ ال. ننتقل إذن إلى موضوع 

 آخر. 

إذن فإن الغرض اإلجمالي لنا تمثل في الحفاظ على هذه المعرفات الفريدة وفي السجالت.  

ومن ثم فقد احتفظنا بقواعد بيانات رسمية، وبشكل أساسي من أجل سجالت أسماء 

االهتمام بمنطقة الجذر الخاصة باإلنترنت من أجل سجالت معلمات  النطاقات التي تتولى

البروتوكوالت، وتلك هي السجالت التي لها مواصفات للسجالت التي توصل إليها فريق 

 ، وبعد ذلك تخصيص أرقام اإلنترنت. IETFعمل هندسة اإلنترنت 

ضافة إلى أرقام باإل IPv6وأرقام عناوين  IPv4وتشمل أرقام اإلنترنت أرقام عناوين  

قد سلمت  ICANNفي  IANA، فإن 2010النظام المستقل. إذن ربما تعرفون أنه في 

الخاصة باإلنترنت. وقد سلمنا ذلك إلى سجالت  IPv4آخر جزء كبير من عناوين 

 AFRINICاإلنترنت اإلقليمية، وهناك خمسة سجالت من هذا النوع. فهناك 

تعرفوا المقصود من كل ذلك،  . وإذا لمARINو RIPEو APNICو LACNICو

 فيمكنني إخباركم، لكن ارفعوا أيديكم في النهاية وسوف أشرح ذلك لكم. 

إذن هذا تسلسل هرمي لتخصيص األرقام. إذن بمجرد أن سلمنا المجموعات األخيرة من  

IPv4 فمعنى ذلك أن كل األشخاص فقط الذين كان لديهم ،IPv4  من أجل توزيعها كانوا
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نترنت اإلقليمية، وقد قدموا خدماتهم للعديد من المناطق في جميع أنحاء هم سجالت اإل

، لقد قمنا بتوزيع مجموعة تخصيص كبيرة في بداية األلفية الجديدة، ولم IPv6العالم. 

من أجل  IANAإلى اآلن، ولم يعودوا إلى مشغل وظائف  IPv6يستنفذ أحد مخصصات 

 هناك الكثير من تلك األرقام. . إال أن IPv6طلب المزيد من بروتوكوالت 

وبعد ذلك، في نهاية األمر، أرقام النظام المستقل. فهي المحدد الذي يسمح لموفري خدمة  

اإلنترنت وشركات االتصال والمجموعات األخرى االتصال والتواصل ومكاملة 

لإلنترنت الخاصة بهم. إذن إذا كنت من  IPv6الخاص بهم أرقام  IPv4بروتوكول 

فإن لدي  ،Telefonicaوأتحدث إلى شركة  AT&Tلين مع شركة االتصاالت المتعام

رقم نظام مستقل أستخدمه من أجل التحدث إليهم. وبعد ذلك يقوم رقم النظام المستقل 

التي أرسلها إليهم، ومن ثم يعرفون أن كل  IPالخاص بي بمكاملة وتجميع كافة عناوين 

على رقم نظام  Telefonicaوتحصل  ،Telefonicaإلى  AT&T                  ذلك وراد إلي  على 

مستقل. وهذا تفسير مبسط للغاية ألرقام النظام المستقل، لكنها طريقة للحصول على 

 ترتيب هرمي في توجيه الهيكل الخاص باإلنترنت. 

 2,000ومن ثم فإن معلمات البروتوكوالت، كم عدد السجالت الموجودة؟ هناك أكثر من 

بسب أن الناس يمضون أوقاتهم في التفكير في األسماء سجل. ولكي نضع ذلك في مقارنة 

نطاق من  1,200العامة باإلضافة إلى نطاقات المستوى األعلى، فإن هناك فقط حوالي 

نطاقات المستوى األعلى اليوم. إذن فإن معلمات البرتوكوالت عبارة عن مجموعة أكبر 

تأتي من سجالت معلمات  من السجالت وفي حوالي مرة ونصف من الطلبات المقدمة إلينا

طلب لكل ربع سنة من سجالت  1,000البروتوكوالت. ونحن نتعامل مع ما يقرب من 

طلب فقط في كل ربع سنة من منطقة أسماء  400معلمات البروتوكوالت، وحوالي 

النطاقات. وكما قلت لكم، عدد األرقام التي نقدمها اآلن قليلة للغاية، نظم مستقلة فقط على 

وربما نقوم فقط بواحدة من تلك لكل ربع سنة. إذن يمكنكم أن تروا مقياس األرجح، 

. واسمحوا لي أن نرى IANAالعمليات الخاص بالتعامل مع الطلبات المقدمة لوظائف 

 ماذا لدينا غير ذلك. 

وما الذي نقوم بإدارته  IANAإذن ليس هذا سوى ملخص لما يقوم به مشغل وظائف   

حكومة األمريكية، وسوف يسرني تلقي األسئلة ألنني عندما أحيل اليوم بموجب عقد من ال
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الكلمة إلى غريس، فسوف تتحدث معكم حول ما قد يأتي بعد العقد المبرم مع الحكومة 

ا IANAاألمريكية إذا ما تم االنتهاء من برنامج نقل دور اإلشراف على                . ونحن جميع 

 سبوع. هل لدي أية أسئلة؟ متفائلون بأننا قد نحصل على مقترح خالل هذا األ

 

ا. هل لديك سؤال. نعم، ال، أتمدد فقط. حسن ا. إذن ال عليك. أنا أعلم أن هذه  جيني إيليرز:                                                                                   إليز. شكر 

مجرد مراجعة فنية. وأنا أعلم أنه كان هناك بعض األسئلة في بداية اليوم حول الطريقة 

وما تقوم به  ICANN ، والفارق بين ما تقوم بهICANNداخل  IANAالتي تعمل بها 

IANA .وقد شرح لنا دينيس ذلك في حقيقة األمر على أكمل وجه سابق ا .                                                            

                                                                                  ومن ثم يمكنكم التوسع قليال  في هذا األمر قبل تسليم ذلك إلى غريس من أجل تقديم المزيد  

تؤدي الوظيفة الفنية  IANAمن التفاصيل حول الجانب الفني لألشياء. وقد قال دينيس أن 

تعمل أكثر في جانب تسهيل السياسات، ومن ثم هل ثمة طريقة  ICANNك فإن وبعد ذل

ا أو هل هناك المزيد من التماثل أكثر مما يمثله ذلك؟                                                                          لمالءمة كال االثنين مع 

 

                                                                                إذن هذا من الملخصات الجيدة للغاية، لكنني سوف أتوسع في ذلك قليال . إذن من الناحية  إليز غيريتش:

ا على  12. ولدينا ICANNعبارة عن إدارة داخل  IANAاألساسية، فإن وظائف            شخص 

ا، هناك  12 لـاإلجمال. ومن بين هؤالء ا يتناولون الطلبات. وال تنسوا أنني قلت  5            شخص 

لكل ربع من  400طلب من معلمات البروتوكوالت ولكن  1,000للتو بأن لدينا حوالي 

أشخاص داخل فريقي  5أن هناك أسماء النطاقات باإلضافة إلى واحد من األرقام. كما 

 يتناولون تلك الطلبات. 

أشخاص يعملون في مجال العمليات الفنية. ومن ثم يجب عليهم إدارة  3بعد ذلك لدين  

، وهو أمن نظام أسماء DNSSECقواعد البيانات، وهناك شيء يطلق عليه اسم 

راج مفاتيح تشفيرية النطاقات، وهم يقومون بإدارة امن منطقة الجذر وهذا يؤدي إلى استخ

 باإلضافة إلى أشياء ذات طبيعة فنية. 
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ا في  - وبعد ذلك لدينا فردين آخرين داخل فريق العمل، أحدهما يقوم بإدارة                 يقومان مع 

بإدارة عمليات التدقيق الخارجي للنظم الخاصة بنا. إذن فنحن نقوم  - حقيقة األمر بذلك

ن أجل التأكد من أن النظم الخاصة بنا بإجراء عمليات تدقيق خارجية بصفة سنوية م

ا                                                                              تخضع للضوابط الصحيحة، وأننا نتبع العمليات واإلجراءات المعمول بها. وهذا أيض 

فريق مسئول عن تحسين األعمال من أجل العمليات واإلجراءات الخاصة بنا، ومن ثم 

 فإننا نقوم بصفة سنوية بمراجعة تلك العمليات واإلجراءات وتحسينها. 

، فهي مدير المشاركة. وهي تدير على 11الشخص اآلخر، وهو ما يحيلنا إلى رقم  أما 

وجه الخصوص عملية المشاركة مع فريق عمل هندسة اإلنترنت بسبب مقدار العمل 

هو أنا، وأنا أقوم بإدارة  12الكبير الذي نقوم به معهم. وفي النهاية، بعد ذلك الشخص رقم 

 الفريق. 

، ولكن الفارق فيما نقوم به هو أن هذه ICANNالخاصة بنا داخل إذن هذه هي اإلدارة  

وظيفة تشغيلية خالصة. وإذا ما عدنا مرة أخرى إلى مجموعة األرقام، فإن السياسات التي 

فة ومعتمدة من جانب سجالت اإلنترنت                                                                          نقوم بتنفيذها وتشغيلها في مقابل ذلك معر 

، ICANNة لألرقام تتم خارج مؤسسة اإلقليمية. ومن ثم فإن صناعة السياسات بالنسب

ا ألن  ICANNولكنها ليست خارج مجتمع  وهي منظمة دعم العناوين، هي  ASO         نظر 

، لكنها ال تقع ضمن الهيكل التنظيمي ICANN لـإحدى المنظمات الداعمة التابعة 

ومن ثم فإن تلك السياسات تأتي من تلك المجموعة، ونحن نقوم بتنفيذها  .ICANN لـ

 ام. لألرق

، باإلضافة إلى معلمات IETFوهذا الموقف مشابه بالنسبة لفريق عمل هندسة اإلنترنت  

البروتوكوالت. ويعقد فريق عمل هندسة اإلنترنت ثالثة اجتماعات كبرى كل عام 

أو طلبات الحصول على المالحظات  RFCويقومون بإنشاء ما يطلق عليه اسم 

                                      لمالحظات والتعقيبات تلك قسم ا العتبارات والتعقيبات. وتشمل طلبات الحصول على ا

IANA ويقوم هذا القسم الخاص باعتبارات .IANA  بتحديد ماهية السجالت التي يتعين

تنفيذها لدينا من خالل إنشاء سجل جديد  IANA لـالتابع  IANAعلى مشغل وظائف 

التعريف نتناول  -مرة أخرى- وإضافة خط جديد لرقم جديد داخل أي سجل. ومن ثم فإننا
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الخاص بهم للسياسة من أجل سجل مع معلمات بروتوكوالت اإلنترنت، ونقوم بتنفيذها، 

 ونقوم بتشغيل وإدارة تلك السجالت، ونجيب على األسئلة المطروحة حولها. 

إذن في ذلك الصدد، فإن مجتمع األرقام ومجتمع معلمات البروتوكوالت يختلفان عن  

، لدينا عمليات تخص مشغل وظائف ICANNخل مجتمع أسماء النطاقات. ألنه دا

وغيرها من  ccNSOو GNSOاإلنترنت لمنظمة الجذر باإلضافة إلى الحصول على 

مجموعات أسماء النطاقات التي تقوم بوضع السياسات. ومن ثم فإن تلك السياسات تتم 

ليات ، وبعد ذلك يتم إرسالها إلينا في جانب العمICANN لـداخل جانب صناعة السياسات 

 والتشغيل من هذا البناء، ونقوم بدورنا بتنفيذها والحفاظ عليها. 

                                                                             ومن ثم أتمنى أن يفسر لنا ذلك هذا األمر قليال . واأسفاه. األيدي. سأجيب على سؤالك  

                                 أوال . هنا. برجاء ذلك اسمك أوال . 

 

 IANAما. كيف تدير  )غير مسموع( من الهند. سؤالي يتمحور حول الجانب الفني إلى حد شخص غير محدد:

 عمليات خادم ملف الجذر؟ هذا من األسئلة التي أردت طرحها. 

 

ا لك. إذن ال تتم إدارة مشغلي خادم الجذر بمعرفة  إليز غيريتش:  أو  ICANN                                                                   حسن ا. أجل. نعم، شكر 

IANA ،إذن فإن مشغلي خادم الجذر عبارة عن مشغلين مستقلين، بالعودة إلى ذلك اليوم .

لى فترة ثمانينيات القرن الماضي، فقد تم تحميل هؤالء المشغلين مسئولية إدارة وبالعودة إ

هل يعرف الجميع المقصود بخادم  - خوادم الجذر بحيث يكون هناك تنوع في القدرة على

 الجذر، وما الذي يقوم به خادم الجذر؟ 

م الجذر في                                                                   نعم، أنت كذلك؟ ال، ليس كذلك، حسن ا. إذن فسوف أشرح لكم. إذن فإن خواد 

حقيقة األمر كما قلت لكم فإنها عبارة عن ترتيب هرمي. حيث يكون لديكم الجذر ومن ثم 

يقوم الجذر بإنشاء ملف لمنطقة الجذر، والذي يحتوي على المعلومات الضرورية لكي 

 تعرفوا كيفية العثور على األشياء على اإلنترنت. 
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جذر واحد، ومن الواضح أن بمجرد وفي نقطة ما من الزمن، لم يكن هناك سوى خادم  

                                                                                  نمو اإلنترنت لم يكن ذلك كافي ا. وبعد ذلك في نهاية المطاف، كان هناك المزيد من خوادم 

الجذر التي تم إنشاؤها، وكان من الواجب وجود مشغلين لخوادم الجذر تلك. وفي وقت 

عقد وزارة ، وقد تم ذلك بفضل ICANNما، فقد تم االنتهاء من ذلك قبل أن يتم تأسيس 

، وقد كانت تلك المؤسسات المعتمدين USCالدفاع المبرم مع جامعة ساوث كاليفورنيا 

األوائل لإلنترنت. وقد كانوا بارعين من الناحية الفنية، ولديهم قدرات من الناحية الفنية، 

                                                                                 وقد تحملوا المسئولية باإلضافة إلى تقديمهم التزام ا بخدمة المجتمع العالمي لإلنترنت.

هي التي تدير مشغلي خوادم اإلنترنت، وليست هي مشغل  ICANNومن ثم ليست  

الذي يدير مشغلي خوادم الجذر؛ بل كل واحد من تلك المؤسسات، والتي  IANAوظائف 

 قدمت التزامات بالقيام بذلك لمصلحتنا وبالنيابة عنا. 

. RSSAC - يطلق عليها خادم ملف الجذر ICANN ـلوهناك لجنة استشارية تابعة  

حول األشياء التي  ICANN لـاللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر. وهي تقدم النصح 

تؤثر على عمليات خادم ملف الجذر. وفي حقيقة األمر، فإنني منسق العالقات مع 

RSSAC  وقد كتبوا للتو سجال  حول مشغلي خادم الجذر، والذي يقومون بنشره بحيث                                                                  

 .Kإلى خادم جذر  Kي يتحول بها خادم جذر يمكن للناس فهم الطريقة الت

، ومن Mإلى  Aوبالنسبة لمن ال يعرفون ذلك منكم، فإن خوادم الجذر مرقمة بحروف من  

                                       مشغال  فقط. إذن يجب عليكم النظر والتعرف  12خادم جذر، ولكن  13ثم فإن هناك بالفعل 

جري نشره بمعرفة على ما إذا كان بإمكانكم العثور على سجل خوادم الجذر، والذي ي

RSSAC .لألنهي أعتقد أنه سوف يساعد الجميع ، 

 

أريد أن أوضح أنه في حالة النظر في جدول األعمال لألسبوع الحالي، فإن هناك جلسات  شخص غير محدد:

يطلق عليها اسم "كيف يعمل ذلك". باإلضافة إلى تشغيل خادم الجذر في حقيقة األمر 

ا من تلك الجلسات. وأرجو منكم النظر في جدول المواعيد الخاص بكم والبحث عن                                                                               واحد 

يعمل ذلك". ويمكنكم التعرف في حقيقة األمر على المزيد تلك الجلسات المسماة "كيف 

، والشبكة العنكبوتية العالمية، وما إلى ذلك. والشيء الجيد في هذه الجلسات DNSحول 
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هو أنه يتم تسجيلها، بحيث يمكنكم تشغيلها عند العودة مرة أخرى إليها، إن أردتم، 

 ومشاركتها مع أصدقاءكم. 

  

سوف تعقد بعد ظهر اليوم، سواء في تمام  DNSلى ذلك، أعتقد أن جلسة لإلضافة إ إليز غيريتش:

ا لك. 5:00أو  3:00الساعة                                                            . ومن ثم قد تكون ذات صلة اليوم. السؤال التالي، شكر 

 

نعم. أنا هاشم نعمان من باكستان. أنا لم أطرح هذا السؤال من قبل، لكن أين موقع هيئة  هاشم نعمان:

 من ذلك، في كل ذلك؟  IABير ومقاييس اإلنترنت اإلشراف على تطوير معاي

 

ا  إليز غيريتش:                                                                                 إذن فإن هيئة اإلشراف على تطوير معايير ومقاييس اإلنترنت أو ما يطلق عليها اختصار 

بمعنى أن هيئة اإلشراف على  IETF، جزء من فريق عمل هندسة اإلنترنت IABلفظ 

هرمية. وهي المجموعة العليا من تطوير معايير ومقاييس اإلنترنت تعمل في منظومة 

األشخاص الذين يتم تعيينهم، فيما يشبه الهيئة أو المكتب، إال أن هيئة اإلشراف على 

تطوير معايير ومقاييس اإلنترنت ليست لها أي عضوية رسمية أو أي شيء من هذا القبيل. 

يئة اإلشراف هلكنهم يقومون بتعيين وترشيح المشاركين ويتم تعيينهم وترشيحهم للعمل في 

على تطوير معايير ومقاييس اإلنترنت وهو الطبقة األعلى في مؤسسة مثل فريق عمل 

 . IETFهندسة اإلنترنت 

، مجموعة التوجيه الهندسي لإلنترنت، وهي IESGبعد ذلك لديهم ما يطلق عليها اسم  

، مثل مجموعة من الخبراء. وفي الغالب هناك اثنين في كل جهة من بروتوكول اإلنترنت

ناحية التوجيه وناحية الطلبات وناحية األمن. وهذه هي أنواع االستشاريين في هيئة 

اإلشراف على تطوير معايير ومقاييس اإلنترنت، وهم يتناولون بشيء ما طلبات الحصول 

على المالحظات والتعقيبات ويتجادلون فيها للتعرف على ما إذا كانت تفي بالمعايير الفنية 

ا للحصول على التعليقات أم ال، وهي المجموعة التي تقوم بذلك بصفة               لكي تصبح طلب  

 فنية.
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من أجل تجميع كافة تلك المجموعات الفرعية أو  IETFومن ثم فإنني أستخدم مصطلح  

ا.                                                             داخل المؤسسة. هل كان الرد وافي ا على سؤالك؟ حسن ا. شكر 

 

. NextGenا، وأنا أحد المشاركين في برنامج                                       حسن ا، مرحب ا. أنا ليز أوريمبو من كيني ليز أوريمبو:

، أنها إدارة تعمل داخل IANAواآلن حسب ما أفهم بالنسبة للطريقة التي تعمل بها 

ICANN وبعد عملية النقل، أود أن أفهم المزيد حول الطريقة التي سوف تعمل بها وما .

من السياسة  كل -IANAخارج وظائف - االختالف الذي ستكون عليه حينها. ألن لديكم

ا، مع إدارة منطقة الجذر،  IANAومعكم                                                                  والتي سوف تكون مؤسسة منفصلة، قريب ا جد 

والوظائف الخاصة بها، والطريقة التي يتم العمل من خاللها. إذن ما هو الدور الذي 

هل هو الجانب المتعلق بالسياسات فقط وما هو الدور الذي ستؤديه  ICANN لـسيكون 

IANA إدارة منطقة الجذر وليس الجزء الخاصة بحوكمة ذلك؟  إذا كان مجرد 

 

إذن أنا غير متأكدة، هال قمت بتكرار السؤال مرة أخرى لكنني سوف أحاول ألنني لم  إليز غيريتش: 

ا. إذن فأنت تقول أنه عندما تقوم                      سأقول عندما بدال  من  - IANA                                                     أسمع الجزء األخير جيد 

، ويكون هناك مقترح IANAنقل دور اإلشراف على إذا. عندما يتم االنتهاء من عملية 

لألسماء التي  IANAمن أجل الحصول على كيان منفصل لكي يكون هو مشغل وظائف 

، كيف ستعمل السياسات والعمليات؟ هل نجحت في تفسير ICANNتكون مستقلة عن 

 السؤال بشكل صحيح؟ 

 

مخططات كما أن هناك إذن هذا سؤال صعب. لكن من الواضح أن ذلك جزء من كافة ال 

جلسة في الغد سوف تتناول على وجه الخصوص، ال، ليس في الغد، بل يوم األربعاء، 

وفي الغد، يوم االثنين، خالل واحدة من الجلسات العامة الكبيرة  ccNSOفي منظمة 

وسوف تتحدث على وجه الخصوص حول خطة التنفيذ والطريقة التي سيتم بها تنفيذ 
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ميع كافة هذه المقترحات الثالثة المختلفة من كل من األسماء واألرقام األشياء من أجل تج

 ومعلمات البروتوكوالت.

وأعتقد أنه يجب علينا ربما تأجيل الرد على ذلك وأتمنى أن تحضروا واحدة من تلك  

الجلسات ألن لديهم المزيد والمزيد من التفاصيل حول التنفيذ والطريقة التي سوف يكون 

ا. عليها ذلك. ه                             ل هذا مناسب؟ حسن ا. شكر 

 

باإلضافة إلى ذلك، إذا كان بإمكاننا ذلك، هذا هو السؤال األخير المتاح له وقت، من أجل  جيني إيليرز: 

 هذه الجلسة. 

 

       حسن ا. إليز غيريتش: 

 

 لكنني ال أريد أن أقاطعك بالمرة. جيني إيليرز: 

 

 لقد كان معي ثالث شرائح فقط.  إليز غيريتش:

 

                                                                         حسن ا، نعم، أعرف ذلك. وهذه مجموعة عذبة الحديث. أرى أنه يجب علينا ربط ذلك  إيليرز:  جيني

بتلك، فهي مجموعة مشاركة للغاية. إذن أتمنى أن تكون غريس على أهبة االستعداد 

للمجيء كما أن غريس على استعداد للمجيء كما أنها سوف تتحدث إلينا. أنا جريس أبو 

ا IANAدم إلينا وتتحدث معنا حول عملية نقل حمد. من المفترض أن تتق               . إليز، شكر 

                                                                                     جزيال . لقد كان هذا األمر شيق ا بالنسبة لي. وأنا أحب االستماع إلى ذلك. فدائم ا ما أتعلم 

ا.               شيئ ا جديد 
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ا لك. وأنا متواجد هنا طيلة األسبوع، فإذا رأيتموني في الردهة أو شيء ما،  إليز غيريتش:                                                                                  حسن ا، شكر 

ا بالرد على أية أسئلة قد تكون لديكم. غريس،  برجاء                                                                            التعريف بأنفسكم، وسوف أكون سعيد 

 الكلمة لك. 

 

ا. أنا غريس أبو  غريس أبو حمد: ا لك، إليز. أنا بحاجة إلى أداة العرض هذه، حسن ا. مرحب ا بكم جميع                                                                                       شكر 

ه إليكم . كما أن ما أنوي الحديث حولICANNحمد. وأنا أساعد في إدارة إستراتيجية 

. ICANNاليوم هو ما تعتقدون أنه المشروع األكثر أهمية من بين المشاريع التي نفذتها 

ا                                                                                ومن الواضح أنني متحيز إلى حد ما، ألنه مشروعي الوحيد الذي أعمل عليه، لكني أيض 

 سوف أخبركم عن السبب في أنه المشروع األفضل واألكثر أهمية.

كم في هذه القاعة أب/أم؟ هل لديكم أبناء؟ هل لديكم إذن يجب عليكم التفكير. هل أي من 

ا تقريب ا.  15تبلغ من العمر  ICANN                                          بنات أخ/أخت وأبناء أخ/أخت؟ حسن ا. إذن فإن                 عام 

على النمو، وهذا هو السبب في أن هذا  ICANNاتفقنا؟ وما نقوم به هو أننا نساعد 

 . ICANNالمشروع هو المشروع األكثر أهمية في 

. كما أن IANAوالعمل الذي تقوم به  IANAدثت به إليز عنه إليكم هو وظائف إن ما تح 

IANA  قد أدت هذا العمل قبل أن توجدICANN وقد تم إنشاء وتأسيس .ICANN  من

بمعرفة الحكومة  ICANN، ومن أجل استيعابها، وقد تم إنشاء IANAأجل دعم وظائف 

وزارة الدفاع راغبة في إدارة وتشغيل األمريكية وجزء من هذه المبادرة عندما لم تعد 

 الوظائف. 

وذلك من  ICANNوتعمل بموجب  ICANNاليوم تحت إشراف  IANAومن ثم تعمل  

خالل عقد، وهو عقد مبرم مع وزارة التجارة األمريكية. ومنذ عامين، أعلن وزارة التجارة 

تحويل اإلنترنت إلى األمريكية أنهم بصدد التخلي عن هذا العقد، وإنهاءه، باإلضافة إلى 

مجتمع عالمي من أصحاب المصلحة المتعددين. وهذا يعني أن اإلنترنت سوف تحقق 

 النمو على المستوى الرسمي.
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تبلغ  ICANNوإذا ما فكرنا في نوع دور الرعاية األبوية، أو دور العمل أو العمة، فإن  

ا من  ،1998في عام  ICANN                       عام ا. وعندما تم تأسيس  15من العمر حوالي               فإن جزء 

العقد، واحدة من المواد المنصوص عليها في العقد. في حقيقة األمر، ليست في العقد، بل 

في االتفاقية عندما أعلنوا عن العقد، فقد قالوا، "في غضون عامين، فإننا نتوقع االنتهاء 

لعام لن تكون بحاجة بعد ذلك إلى هذا العقد". وقد قالوا، "في ا ICANNمن هذا العقد ألن 

2000 ." 

، وكنا نعمل 2014، وعندما أعلنوا عن ذلك، كنا في عام 2016                       حسن ا فإننا اآلن في عام  

في سبيل تحقيق ذلك. ولكن استغرق ذلك الكثير من الوقت لكي يتمكن الطائر من التحليق 

                                                                        خارج عشه. وعلى وجه الخصوص، ما السبب في وجود عقد في ذلك الوقت؟ دائم ا ما 

 األسئلة التي يتم طرحها علينا. يكون ذلك من 

وبصفة أساسية، كان السبب في ذلك أن الحكومة األمريكية تستضيف وتستوعب وظائف  

IANA  في مؤسسة ما ولم يكن لتلك المؤسسة بالكاد أية شرعية عند بدايتها. أعني أنه

يست ل لكم أن تتخيلوا إعطاء طفل المسئولية عن وظيفة فنية كبيرة خاصة باإلنترنت، وهي

من األشياء التي يقبلها كل شيء في جميع أنحاء العالم بسهولة. ومن ثم فقد وقت الحكومة 

كطريقة لضمان شرعية المؤسسة، ومن  ICANNاألمريكية بشيء ما على هذا العقد مع 

أجل مساعدة المؤسسة على الحصول على الشرعية في العالم، ومن أجل ضمان ذلك إلى 

 حد ما. 

نفسها بأنها مؤسسة شرعية للغاية. وقد  ICANNمدار األعوام، أثبتت  وبعد ذلك على 

حققنا النمو، ونعقد اآلن اجتماعات دولية كبيرة، باإلضافة إلى العديد من األشخاص 

المشاركين فيها، وبمفردنا كمؤسسة، فقد حققنا النمو إلى هذه النقطة. ومن ثم هذا هو 

. وهذه هي IANAه اسم نقل دور اإلشراف على األساس إلى حد ما بالنسبة لما نطلق علي

المرحلة التالية. ومن ثم فقد وصفت لنا إليز األيام الخوالي، فقد كانت معنا المرحلة 

ا الماضية أو نحو ذلك، وبعد ذلك هذه هي المرحلة  15 لـالوسطى على مدار فترة ا                                                   عام 

 التالية، ونحن نعد لذلك اآلن. 
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من األماكن المعقدة، ومن ثم فإنني لن  ICANNية. فـ إذن معنا هنا مخطط معقد للغا 

أحاول شرح كل جزء فيها. لكن ما هو معروض لدينا اآلن على هذا المخطط هو العملية 

، وعملية IANAالتي تم وضعها على مدار العامين الماضيين من أجل القيام بوظائف 

 .IANAنقل دور اإلشراف على 

، أن هناك العديد من الوظائف. وهناك ثالثة IANAومن ثم فقد وصفت إليز في وظائف  

، وقد ذكرت أسماء النطاقات واألرقام ومعلمات IANAوظائف أساسية تشملها خدمات 

البروتوكوالت. إذن عندما تم اإلعالن عن العملية، فقد نظم المجتمع نفسه في ثالثة 

ا إلى الوظائف، وبعد ذلك تم تنظيمهم في مجموعة أ كبر أطلق عليها اسم                                                              مجموعات استناد 

ICG أو مجموعة التنسيق. إذن فقد قامت تلك المجموعة بتنسيق النتائج الثالثة، أو ،

المقترحات الثالثة المقدمة من هذه المجموعات المختلفة. وبعد ذلك قامت مجموعة التنسيق 

ICG  .ا وبعد ذلك أكملت المقترح الخاص بها                                                                بوضع هذه األقسام الثالثة مع 

 ICGهذه عملية طويلة، فقد حدثت للتو في حقيقة األمر، حيث أعلن مجموعة  وقد كانت 

أنها قد أكملت المقترح الخاص بها في أكتوبر، لكن كان هناك رابط بذلك، وهو الهدف 

الرئيسي الموجود في ذلك. وهذا الرابط سوف يتم إغالقه هذا األسبوع، على ما أتمنى، 

ن، وبعد ذلك يعود بنا إلى تلك المرحلة، آملين أن وهو ما سيجعل كال المقترحين نهائيي

 تكون بنهاية هذا األسبوع. 

ا مقدم ا من مجموعة   من الجانب الفني الذي  ICG                                                      إذن فنحن هنا، بمعنى أن لدينا مقترح 

تم االنتهاء منه لكننا بانتظار نقطة أساسية صغيرة، والتي سوف أصل إليها بعد قليل. بعد 

ا في العمالية المقرر ذلك هناك مقترح آخر،                                                              والذي سوف أتحدث حوله بعد قليل، وهو أيض 

االنتهاء منها األسبوع الحالي. وفي حالة االنتهاء من هذين االثنين، فسوف ينتقلون إلى 

ا للغاية في نهاية  ICANNمجلس إدارة                                                              األسبوع الحالي ونتمنى أن نجري احتفاال  كبير 

للغاية لكي نكون من الزمالء باإلضافة إلى  األسبوع. إذن هذا من األوقات الرائعة

 . ICANNفي  NextGenمشاركين في برنامج 

وهناك الكثير من التفاصيل وأنا أعرف أن البعض منكم أكثر خبرة من آخرين من حيث  

تفاصيل هذه المقترحات. ويمكننا الدخول في تفاصيل ذلك في الجزء الخاص باألسئلة. 
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                                                      قليال  حول أعمال المساءلة وسبب أهمية ذلك كجزء من عملية لكنني أنوي إخباركم المزيد 

، من العقود الفنية. وال يضم سلسلة من IANAالنقل. ألن العقد في حد ذاته، عقد وظائف 

متطلبات المساءلة داخل ذلك، لكن عندما نظر المجتمع في طريقة من أجل نقل هذا العمل، 

ن المناقشات التي أجريت حول ذلك. ونحن وقد كان ذلك منذ عامين، كانت هناك الكثير م

قد وصلت لمرحلة النضج، لكننا نريد كذلك تقييم ذلك. إننا نريد  ICANNنوافق على أن 

كمؤسسة من أجل التأكد من ذلك، نعم، أن الجانب الفني على  ICANNمراجعة مساءلة 

ا على استعداد؟ لنرا  جع ذلك.                                                                    استعداد، وأنه يمكننا النقل، ولكن هل المؤسسة أيض 

ومن ثم فقد كانت هناك عملية ثانية تم إطالقها ولم تكن مرتبطة بالضرورة بإعالن  

الحكومة األمريكية، أو خطة الحكومة األمريكية، لكنها كانت مبادرة مقدمة من المجتمع. 

وأعتقد أن من العالمات الجيدة أن المجتمع يؤدي الدور المنوط به بجدية، وأنه كمؤسسة 

 ICANNفي المستقبل، وعن  ICANNننا مسئولون عن هذا المستقبل، عن وكمجتمع فإ

                الفتية. حسن ا؟ 

                                                                           إذن سوف أنتقل مباشرة إلى ذلك وأصف قليال  ما يخص ذلك. وهو ما يطلق عليه عملية  

وما الذي تقوم به هو المراجعة. وقد أراد المجتمع إجراء مراجعة  ICANNتعزيز مساءلة 

، أو ما الذي نطلقه على ذلك؟ واآلليات ICANNفية وشرعية لجميع أنظمة مساءلة وشفا

ليست بالضرورة النظم. لكن هناك قائمة هنا. لقد أدرجت عشرة منها وهي إلى حد ما 

اتخاذها لتثبيت نفسها  ICANNالمجموعات األكبر في ذلك الجانب والتي يجب على 

 كمؤسسة. 

ة األصلية. كما أن هناك بعض المقترحات وهذه هي القائمة الحالية وقد كانت هذه هي القائم 

الجديدة وبعد التعزيزات المقترحة في العمل الذي تم االنتهاء منه. فعلى مدار العام 

الماضي، كانت لدينا مجموعة عمل حول ذلك وقد اقترحوا بعض التعزيزات على هذه 

منى أن يتم الجوانب المختلفة، وهذا هو العمل الذي سوف تتم مناقشته هذا األسبوع وأت

ا.                                 اعتماده األسبوع الحالي، أيض 

ا بالسابق، المراجعات المؤسسية. ما طبيعة ذلك، وهي   ا سريع  ، SO                                                                           وأنا سوف أوفر رابط 

أي مراجعة منظمات الدعم واللجان االستشارية. كما أن هناك سلسلة من المرجعات التي 
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ئولة عن المراجعات داخل . وهي تأتي في حقيقة األمر من اإلدارة المسICANNتقوم بها 

ICANN ا نقوم بأعمال المراجعات بشكل                                                                        . ونحن نقوم بأعمال اإلستراتيجيات لكننا أيض 

 عام أكثر، كما أن هناك سلسلة من المراجعات. 

بأعمال آلية التحسينات المتواصلة، أليس  ICANNهذه هي الطريقة التي تقوم من خاللها  

ذه اآلليات الخاصة بالمساءلة بمفردهم، لكن ، وجميع هICANN لـكذلك؟ وهي طريقة 

المراجعات عبارة عن تقرير للحالة أو تقرير للدرجات إلى حد ما. ومن ثم يمكننا القول، 

"هل ال زلنا، كمؤسسة نقوم، بالتركيز على أمن واستقرار اإلنترنت؟ نعم أم ال؟" كما أننا 

 نقوم بالمراجعات بصفة دورية من أجل تقييم ذلك. 

ك جلسة كبيرة في الغد حول المراجعات، ومن ثم إذا كنتم مهتمين وراغبين في فهم وهنا 

طبيعة هذه التقارير وما هي طبيعة هذه المراجعات الدورية، فيمكنكم حضور تلك الجلسة 

 في الغد. 

نظرت إلى حد ما في أربعة  ICANNلكن المجموعة التي كانت تعمل على مساءلة  

ك جلسة في الغد في القاعة الرئيسية الكبيرة بعد احتفالية االفتتاح جوانب كبيرة. كما أن هنا

حول العمل الخاص بهم، وسوف نستمع إليهم في وصف ما ينظرون فيه. ولكن كملخص، 

فقد حصلوا على أربعة نقاط كبيرة. وسوف ينظرون في تعديل اللوائح الداخلية للمنظمة، 

ن أجل التأكد من أن بعض األشياء التي يرون باإلضافة إلى المستندات الحاكمة للمنظمة، م

                                                                                       أنها هامة للغاية قد تم إدراجها تقريب ا في الالئحة الداخلية. ولن يتم تغييرها بسهولة. فهي 

من األشياء التي سوف تكون بمثابة العقائد الخاصة بالمنظمة كما هو الحال بالنسبة 

اء عتبة تصويت أعلى من أجل للمستندات الحاكمة بشكل عام، لكنها سوف تؤدي إلى إنش

تغييرها، أو أشياء من هذا القبيل، ومن ثم فإنهم يضعون األسس للهيكل الجوهري الخاص 

 بالمنظمة. 

، لكن من المقرر لها أن تعزز تلك ICANNكما أن لدينا آليات للمراجعة والطعن في  

، ن حيث المشكالتوتجعل للناس القدرة أكثر على الوصول إليها. إذن من حيث التكلفة، وم

 فإنها سوف تؤدي بهذه األشياء أن يكون لها تركيز أكبر.
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. ICANNويشتمل جزء من هذا المقترح على المزيد من المساءلة لمجلس اإلدارة في  

وفي الوقت الحالي فقد تم اختيار مجلس اإلدارة بمعرفة المجتمع، ولكن بمجرد أن يتم 

ليس لديهم نوع جيد من القدرة على التواصل  اختيار مجلس اإلدارة، ترى المجتمع أنه

والقدرة على التعامل مع مجلس اإلدارة أو إقالة أعضاء مجلس اإلدارة الذين يتصرفون 

بما ال يصب في مصلحة المؤسسة. إذن فقد توصلوا إلى بعض المقترحات التي تعمل إلى 

وأعضاء مجلس حد ما على بناء رابط أفضل بين المجتمع الذي يختار مجلس اإلدارة 

 اإلدارة أنفسهم. 

بعد ذلك الجزء األخير من المقترح يتمثل في أننا قمنا بإنشاء نوع ما مما يطلقون عليه  

، في ICANNاسم المجتمع صاحب الصالحيات. ومن ثم فقد أعطوا كل المشاركين في 

ما يطلق عليه اسم مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين في اإلنترنت، الفرصة على 

بإجراء تغييرات  ICANNشاركة في المجلس صاحب الصالحيات الذي يمكنه توجيه الم

حيثما كانت مطلوبة. وبعد ذلك هذا النوع من الطرق األخرى الستبدال دور الحكومة 

األمريكية في الكثير من األوجه، أليس كذلك؟ وألنه وعلى الرغم من أن عقد الحكومة 

                                          كل مباشر، فإن حقيقة وجودها كانت دائم ا من بش ICANNاألمريكية ال يتناول مساءلة 

األشياء التي رآها بقية العالم نقطة ارتكاز أو نوع من العناصر التأسيسية بالنسبة 

. كما أن الهدف من هذه اآلليات هو استبدال هذا الدور المفهوم، واآلن فإن ICANN لـ

 مجتمع اإلنترنت العالمي سوف يتولى ذلك الدور. 

                                                                   لى حد كبير كل ما يجب علي  قوله. ومعكم هذه الشريحة التي أخبركم فيها ومن ثم هذا إ 

عن المكان الذي وصلنا فيه هذا األسبوع. وهذا ما سوف يحدث خالل األسبوع الحالي، 

ا متحمسون للغاية. وسوف تكون هناك الكثير من األشياء،                                                                             على ما أتمنى. فنحن جميع 

، لكنها لم تأت إلى اآلن. وترون أن ICANNسوف تكون هناك لحظة فارقة في تاريخ 

معكم هناك مربعين صغيرين آخرين بعد ذلك، وهذان المربعان هما المرحلة الثانية 

 والمرحلة الثالثة. 

إذن فإن جميع هذه األعمال، ذلك العمل الذي دام على مدار عامين، والكثير من آالف  

ئل من العمل من جانب المجتمع في الساعات على البريد اإللكتروني باإلضافة إلى قدر ها

حقيقة األمر يضم فقط ما نراه أنه المرحلة األولى على هذه الشريحة. إذن تجهزوا 
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. وفي نهاية هذا األسبوع، إذا ما ICANN                                        وتحضروا للمزيد من العمل، ومرحب ا بكم في 

رة قدم مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين هذا المقترح، فسوف نكون في النهاية األخي

للمرحلة األولى، وسوف نمرر المقترح إلى الحكومة األمريكية، فسوف يقومون 

بمراجعتها. وبمجرد مراجعة واعتماد هذا المقترح، فسوف ندخل في المرحلة الثالثة. 

ونحن نقوم بتنفيذ كل شيء تمت مناقشته على مدار العامين الماضيين، وبعد ذلك سوف 

 جتمع العالمي.نقوم بنقل إشراف اإلنترنت إلى الم

إذن فهذا من المشروعات المثيرة للغاية وأنتم قادمون في وقت رائع ألنه يتوجب عليكم  

 . إذن سوف أتناول أية أسئلة. ICANNمشاركة نمو 

 

ا أن أعرف أننا ربما نحصل على الكثير  جيني إيليرز:  ا جد                                                                                  بعد أن نبدأ في تناول األسئلة، أريد سريع 

ننا سوف نتعرض لضغط لفترة من الوقت. وسوف تكون غريس منها. كما أنني أعلم أ

ا، لذا سأقول بأن لدينا وقت يكفي  ا في الردهة هناك أيض                                                                                      سعيدة للغاية بتناول األسئلة أيض 

لتناول ثالثة أسئلة. وأي شيء بعد األسئلة الثالثة، فسوف تصطحب غريس مجموعة 

 له. من فضلكم تقدموا. بالخارج. إذن ثالثة أسئلة هي كل ما لدينا وقت لتناو

 

ا لك، جريس. لقد كانت هذه مقدمة رائعة. أديتوال ]غير مسموع[ من نيجيريا.  أديتوال:                                                                                 حسن ا. شكر 

في بداية اليوم، كان هناك، من حيث الكالم عن الحكومة، حوكمة اإلنترنت باإلضافة إلى 

لمتحدة. ليس                                                             دور الحكومات في تشغيل اإلنترنت. واآلن قلتم شيئ ا حول الواليات ا

، وأنهم يريدون تمرير ذلك إلى أصحاب ICANNالحصول على أي رقابة حقيقية على 

 المصلحة المتعددين. 

وبشكل عام، في الجوار ]يتعذر تمييز الصوت[ المرشحون الرئاسيين، أي واحد من الحملة  

لمشكلة؟ التنفيذي وقد كانت ا ICANNلديه مشكالت في نفس الدقيقة التي يغادر فيها مدير 

ا ألن السفر اإللكتروني إلى الصين على حساب الحكومة الصينية قد أصبح مشكلة،                                                                             نظر 
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وقد طلبوا الحصول على ]يتعذر تمييز الصوت[. واآلن بالحديث حول المساءلة اآلن 

 والمشكلة هي لماذا تدفع الحكومة الصينية مقابل تذكرة السفر إذا كنت تعمل لدى أمريكا؟ 

التي تجعل المرشح  ICANN، ما العالقة بين الحكومة األمريكية وإذن السؤال هو 

الرئاسي يقول، "إنني سوف ]يتعذر تمييز الصوت[ على ما تقومون به ألنكم تتعاملون مع 

ا.                                          الحكومات األخرى". هذا هو السؤال. شكر 

 

ك معهم عقد ، أليس كذلك؟ وبعد ذلICANNلقد ساعدت الحكومة األمريكية في إنشاء  غريس أبو حمد:

، وهو عن عقد فعلي، عقد بدون قيمة مالية. وهذا من العقود الفنية للغاية IANAوظائف 

 ، أليس كذلك؟ وهي ترشدنا في ذلك العمل.IANAالتي تساعدنا على تشغيل وظائف 

مع الحكومة األمريكية يطلق عليها اسم  ICANNكما أن هناك اتفاقية أخرى أبرمتها  

ا، بل هي تأكيد لاللتزامات. وهي اتفاقية تخص المساءلة تأكيد االلتزامات. و                                                                هذا ليس عقد 

مع وزارة التجارة  ICANNكما أن هناك سلسلة للتطور، وهي اتفاقيات مختلفة أبرمتها 

على مدار السنوات تقضي بأنه في حالة الرغبة الحقيقة في الدخول في هذا النوع من 

ن هناك اتفاقيات مختلفة باإلضافة إلى ، أليس كذلك؟ كما أICANNاألفكار حول نمو 

اتفاقية مساءلة مختلفة أبرمتها من أجل المساعدة في الوصول إلى تلك المرحلة التي وصلنا 

ا بأن تأكيد االلتزامات واحدة منها.                                                      إليها اليوم. علم 

وفي حقيقة األمر فإن تأكيد االلتزامات يوضح أربعة أنواع من المراجعات. ومن ثم إذا  

ئنا إلى جلسة المراجعة في الغد، فسوف نتحدث حول ذلك. لكنها بمثابة مراجعات ما ج

بمراجعة المساءلة والشفافية، وبمراجعة المنافسة وثقة  ICANNكانت تطالب  - تضمن

وخدمات الدليل، والتي قد تكونوا  WHOISالعميل في نظام أسماء النطاقات، وبمراجعة 

                                                    عامل معها فيما بعد. حسن ا، ومن ثم فسوف تتناولون ذلك قد تناولتموها بالفعل أو يمكن الت

. ومن DNSفيما بعد. وبعد ذلك موضوع األمن واالستقرار على اإلنترنت بالنسبة لنظام 

ثم فإن هذه هي أنواع المراجعات التي تم تناولها في تأكيد االلتزامات وهي في حقيقة 

التحسينات على مساءلتها بمواصلة مراجعة نفسها وإدخال  ICANNاألمر التزام 

 باإلضافة إلى أمنها، إلخ. 
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مع الحكومة األمريكية. كما أن عالقتها مع  ICANNإذن هذه هي االتفاقية التي أبرمتها  

الحكومة األمريكية هي نفس العالقة مع أي دولة أخرى من حيث أن لدينا ممثل لكل 

وأعتقد أن سؤالك حول . GAC، أي في اللجنة االستشارية الحكومية GACحكومة في 

سباق االنتخابات التشريعية والرئاسية في الواليات المتحدة، والمشاركة في ذلك بشيء 

إلى  60ما. إذا ما نظرنا إلى هذه الخريطة، في المرحلة الثانية، هناك عملية مكونة من 

                                                           يوم ا حيث تقوم الحكومة األمريكية بمراجعة المقترحات. حسن ا؟  90

ا بأن وز  ارة التجارة األمريكية هي المجموعة التي سوف تقوم بمراجعة المقترحات.             علم 

باإلضافة إلى اللجنة االستشارية الحكومية، فهي  ICANNوهي المجموعة التي تمثل 

ا العقد مع  . لكن لدينا فرع تشريعي نشط للغاية في ICANN                                  المجموعة التي تعقد أيض 

رع التنفيذي، والمرشح على وجه الخصوص الواليات المتحدة. ووزارة التجارة هي الف

 في جزء من الفرع التشريعي، وترغب في المشاركة في العمل هناك. 

وهذا في حقيقة األمر سؤال موجه إلى الحكومة األمريكية. فاألمر عائد إليهم فيما يخص  

طريقة مشاركتهم في الفرع التشريعي للحكومة في العمل الخاصة بمراجعة المقترح، لكن 

ي الجزء األكبر في الوقت الحالي، من المفترض أن وزارة التجارة هي المجموعة التي ف

 تشرف على المقترحات وتراجعها. 

ومن ثم فإن القرار ليس بيد الكونغرس في واقع األمر. آه، نعم. إذن كان السؤال، ماذا لو  

ة لق في حقيق                                                                رفض الكونغرس تمرير عملية النقل؟ حسن ا؟ وأنا غير متخصص. وأنا ال أع

األمر على التشريع الخاص بالحكومة األمريكية. لكن العملية في حد ذاتها ليست بيد 

 الكونغرس األمريكي، لكنها بيد اإلدارة التنفيذية األمريكية في وزارة التجارة األمريكية. 

ومن ثم فسوف يحددون عملية من جانبهم حول الطريقة التي سوف يختارون بها إدارة  

عبر الحكومة األمريكية. ويجب عليهم القيام بعملية مثل التي نقوم بها، كما أن  ذلك من

لديهم القرارات والطرق الخاصة بهم في إدارة ذلك. ومن الواضح أن هناك الكثير من 

األشياء التي ال أفهمها ألنني ال أعمل في الحكومة. لكن هذه العملية تخص وزارة التجارة 

 يلعب أي دور بالضرورة في ذلك.  ومن ثم فإن الكونغرس ال

 نعم، ها نحن ذا.  
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                                                                                  حسن ا. أنا اسمي أالجاي سيساي. أنا من غامبيا وأنا زميل للمرة الثانية. حسن ا. وسؤالي  أالجاي سيساي:

هو بعد تقديم هذا المقترح ومنح الموافقة عليه، ماذا ستكون الخطوة األولى برأيكم؟ ما 

 أولى من المجتمع؟ الذي سوف يأتي بعد ذلك كخطوة 

 

 بعد الحصول على الموافقة؟  غريس أبو حمد:

 

 نعم.  أالجاي سيساي:

 

                                                                                  إذن الخطوة الكبرى هي التنفيذ. حسن ا؟ تنفيذ جميع تلك األشياء التي عمل عليها المجتمع  غريس أبو حمد:

في  ICANN لـعلى مدار العامين الماضيين، العامين ونصف الماضيين. وغير مسموح 

                                                                           األمر التنفيذ إلى أن تتم الموافقة على المقترح ألن ذلك سوف يكون مخالف ا للعقد  حقيقة

من أجل اإلعداد للتنفيذ. ومن  ICANN                                              الحالي. حسن ا؟ ومن ثم فإن هناك أشياء تقوم بها 

ثم هناك الكثير من العمل، وجلسة الغد حول التنفيذ سوف تحدد بشيء ما جميع 

لكي تكون على استعداد للتنفيذ حال الموافقة  ICANNوم بها االستعدادات المختلفة التي تق

على المقترح. وبعد ذلك هناك أجزاء من المقترحات التي ال تعتمد على العقد، ومن ثم 

 ICANN لـالكثير من آليات المساءلة ال ترتبط بالعقد. وهذه هي األشياء التي يمكن 

 تنفيذها بصرف النظر عن عملية النقل. 

خطوة األكبر عندما تكون هناك موافقة هي السعي إلى تحقيق التنفيذ، والبدء في إال أن ال 

، فهو إنشاء IANAحقيقة األمر في إطالق ذلك. أما بالنسبة للقسم الخاص باإلشراف على 

 IANAما بعد النقل، والتي سوف تكون إلى حد ما آليات مساءلة حول  IANAهيئة 

النقل، ومن ثم يمكننا الدخول في مزيد من  والتي يقومون على تصميمها في مقترح

 التفاصيل حول ذلك بالخارج. ال أعرف إن كان لدينا المزيد من الوقت لذلك أم ال. 
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ا من أهم الموضوعات  شخص غير محدد: ا معرفة أن هذا واحد                                                                              لكنه عنصر مهم. ومن ثم يجب عليكم جميع 

ل تنفيذ عملية نقل دور وبعد احتفالية االفتتاح، سوف نجري جلسة مخصصة من أج

. ومن ثم سوف يكون هذا وقت مناسب للغاية في طرق سؤال IANAاإلشراف على 

التفصيلي. أما األمر اآلخر الذي أريد معرفته هو أنه خالل األسبوع، لدينا جلستان حيث 

يمكنكم التعامل خاللهما مع مجلس اإلدارة مباشرة وطرح سؤالك حتى على المدير 

                                                               يعد جزء ا من مجلس اإلدارة. ومن ثم فإنني أريد معرفة أن هذه الفرص  التنفيذي، الذي

 متاحة أمامكم. 

 

ا، ومن ثم  سيدة غير معروفة:                                                                            وسوف نخوض في التفاصيل أكثر بالتأكيد في الجدول بعد ظهر اليوم، أيض 

هناك الكثير من األعمال على جدول أعمال ما بعد الظهر والتي سوف نتحدث حولها 

ا. كما أن لدينا الوقت لتلقي سؤال واحد إضافي لغريس. وكتذكير لكم، هال ذكرتم            أيض 

ا.  ا. شكر                                                          أسماءكم فقط من أجل السجل، فسوف يكون ذلك مفيد 

 

إذن أنا هبة التيجاني من السودان. ولدي سؤال حول األجزاء الثالثة، في حقيقة األمر.  هبة التيجاني:

كوظيفة  IANAعملية نقل دور اإلشراف على ومن ثم فإن الجزء األول هو حديثكم حول 

. هل هناك أي من الجهود المتوازية ICANNقادمة من ]يتعذر تمييز الصوت[ إلى 

كما لو كانت منظمة أمريكية؟ ]يتعذر تمييز  ICANNالمشابهة لذلك من أجل عدم جعل 

ه مثل منظمة عامة أو شيء من هذا القبيل. ألننا نواج ICANNالصوت[ تغيير تسجيل 

 مؤسسة أمريكية. ICANNمشكالت في أن تكون 

وبعد ذلك الجزء الثاني هو حديثكم حول ذلك الجزء من الفكرة الكامنة وراء العقد والذي  

سوف تسير في االتجاه الصحيح.  ICANNأرادت الحكومة األمريكية التأكد فيه من أن 

ن اإلجراءات المقابلة من إذن اآلن إذا كانت عملية اإلشراف في حيز اإلكمال، فماذا ستكو
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بشيء خاطئ، أنه سوف تكون هناك طريقة  ICANNأجل التأكد من أنه في حالة قيام 

 إلى مكان ما آخر؟  IANAلنقل 

وأعتقد أن الجزء الثالث سوف يكون حول ما يتحدث الناس حوله. ومن ثم فإن الحكومة  

طريق نقل دور اإلشراف على األمريكية لها اليد العليا في تقرير ما إذا كنا سنسير في 

IANA  أم ال. وال أدري إن كانت هناك أية أنشطة أو إن كانت هناك أية أشياء يقومون

بها من أجل تضمين الحكومات األخرى أو المجتمع اآلخر؟ ألنه من ناحية المفاهيم، فإن 

إلى المجتمع، وبعد ذلك يجب عليهم إشراك المجتمع في  IANAلديهم استعداد إلعطاء 

ا.                                   المراجعة وعملية التقييم. شكر 

 

ا من األسئلة الجيدة في حقيقة األمر. أعتقد أن هناك إجابة واحدة عامة إلى  غريس أبو حمد:                                                                                   إذن هذه جميع 

حد ما على ذلك، واإلجابة هي أنتم أيها السادة. ولإلجابة على السؤال الثاني، من الذي 

رج عن المسار فيما بعد أو القيام بشيء ال تخ ICANNسيساعد في الرقابة والتأكد من أن 

جنوني، أليس كذلك؟ هذا هو أنتم. وهذا هو الهدف اإلجمالي لعملية النقل وهي نقل 

 اإلنترنت إلى المجتمع العالمي.

ومن ثم فإن المجتمع العالي سوف يكون هو المسئول اآلن، ومن ثم يجب أن نكون  

ذه اآلليات من أجل التأكد من إمكانية مسئولين. وجزء من هذا العمل هو تصميم كافة ه

. ويشمل ذلك المراجعات الحالية، كما أنها ICANNالقيام بكافة أعمال التعقب الخاصة بـ 

تشتمل على المراجعات المستقبلية، باإلضافة إلى اآلليات المستقبلية التي سوف تلزم 

 بالتقارب.  ICANNالمجتمع و

 

ا عن الميكروفون[                          ]بعيد 
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ا، أليس كذلك؟  حمد:غريس أبو                                                                                     حسن ا، ومن ثم فإن سؤال ما إذا كان ذلك قوي ا أم ال فهو عائد إليكم، أيض 

دولة ممثلة  100                                                                  كما يمكن أن يكون قوي ا، كما قد يكون أكثر قوة ألن لدينا اآلن أكثر من 

في الوقت الحالي في اللجنة االستشارية الحكومية. إذن إذا كنتم تتنوع مقارنة دولة بدول، 

                          فإن هذا أكثر قوة. حسن ا؟ 

ثم في قمة ذلك، لدينا مئات الشركات، وآالف األفراد الذين يحضرون االجتماعات. أعني،  

ا أكبر باإلضافة إلى المزيد من األفكار، والمزيد من التنوع. ومن ثم عند                                                                                    أن لدينا جمهور 

ن مشاركين، كما أالتفكير في ذلك، فإنها أكثر قوة بسبب أن لدينا المزيد من األشخاص ال

 .ICANNوالمجتمع األوسع الذي يراقب  ICANNلدينا خطة أوسع من أجل 

 

ا عن الميكروفون[                          ]بعيد 

 

ا، أليس كذلك؟ كما أن فكرة ICANN                            نعم، حسن ا، وهذا جزء من نمو    ICANN                                ، أيض 

وفكرة حوكمة اإلنترنت، أو على األقل نموذج أصحاب المصلحة المتعددين تتمثل في أن 

المفترض أن تكون مرنة بما يكفي من أجل السماح للجميع بالمشاركة. وأعتقد أنه من 

      عام ا  20 لـيتوجب علينا العمل على ذلك ربما كمجتمع. وربما يكون ذلك هو هدفنا لفترة ا

وجعلها ممثلة للعالم أجمع  ICANN لـالقادمة وهو الطريقة التي سوف نحقق بها النمو 

 قدر اإلمكان؟

اك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. وليس ثمة طريقة يمكن من خاللها كما أن هن 

ا من حيث التأكد من                                                                                      تنفيذ العمل في المرحلة الثالثة. حسن ا؟ فهناك عمل شاق أمامنا جميع 

أن اإلنترنت هي التكنولوجيا التي نريدها أن تكون، وأنها تمثل العالم الذي نعيش فيه 

ريد أن نعيشه، أليس كذلك؟ إذن هناك الكثير من العمل الذي ال بالكامل، والعالم الذي ن

             يزال قائم ا.

والتأكد من عدم فهم أنها مؤسسة أمريكية، أعتقد أننا نسير  ICANNومن حيث عولمة  

ا. كما أن هناك الكثير من العمل الذي يجري القيام به من حيث فتح                                                                                   في ذلك االتجاه، أيض 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  89صفحة 

 

لمة فريق العمل، ومن حيث العقود وأشياء من هذا القبيل المكاتب المختلفة ومن حيث عو

من أجل السير في ذلك االتجاه. ومن ثم أمامنا الكثير من التقدم الذي أحرزناه والكثير من 

 التقدم الذي سوف نحرزه، لكنني أعتقد أن جميع ذلك يقع على كاهلكم اآلن. 

  

يتعذر تمييز الصوت[ قادمة من السودان ]يتعذر ]يتعذر تمييز الصوت[ منظمة أمريكية ] هبة التيجاني:

تمييز الصوت[ في الواليات المتحدة ]يتعذر تمييز الصوت[ العادي ]يتعذر تمييز الصوت[ 

ccTLD  يتعذر تمييز الصوت[ مواد ولكن المواد األخرى بسبب أن لدينا ]يتعذر تمييز[

قف السياسي. ومن ثم الصوت[ من الحكومة ]يتعذر تمييز الصوت[، الحكومات ذات المو

إلى المجتمع، ]يتعذر تمييز الصوت[ المجتمع يجب أن  IANAفإنني أفكر في أن نقدم 

ا عادلة من أجل الحصول على ما يريدون، بحيث يسير بالتوازي مع                                                                            تكون أمامه فرص 

 ]يتعذر تمييز الصوت[ وليس بموجب ]يتعذر تمييز الصوت[ محددة. 

 

ا، أعني، وتلك هي األسئلة التي يتحدث حولها الناس وفي الوقت الحا غريس أبو حمد:                                                                 لي، وكل ذلك جميع 

في الوقت الحالي، أليس كذلك؟ ومن ثم هناك قسم في أعمال المساءلة بأن مجموعة 

المساءلة لم تنتهي من عملها. وكان من المفترض بها تأسيس مرحلتين في أي من أعمال 

أو المكان  ICANNانية في اختصاص كليهما، واحد الموضوعات الخاص بالمرحلة الث

، أو اختصاص العقود، أو اختصاصات األجزاء األخرى من ICANNالكائن فيه مقر 

ICANN إذن الطريقة التي نعمم بها ،ICANN  .أكثر من ذلك 

كما أن هناك مشكالت مع كل دولة. وهناك مشكالت داخل المنظمات الدولةي، ومن ثم  

قرر النقاش حولها ومناقشتها كمجتمع في المرحلة الثانية، فإن هذه هي جميع األسئلة الم

 أعتقد ذلك. أجل. سوف أجيب عن أسئلة من الخارج إذا كان هناك وقت بعد ذلك. 

 

                                                                       بوب، يجب علينا االنتقال في حقيقة األمر إلى المتحدث التالي لدينا. حسن ا.  جيني إيليرز: 
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ا. أريد اإلشارة فقط أجل. هذا سريع للغاية. أنا أسم بوب أوتشينغ:                                                       عك وأفهم سؤالك ألنني أتلقى ذلك كثير 

عضو، وأحد  100والتي تضم أكثر من  GAC، وهي ICANNإلى واحد من دوائر 

ا في تلك الدائرة هو ممثل إيران. إذن ما الذي يعنيه ذلك؟ وهناك                                                                                أكثر األعضاء نشاط 

ما في ذلك االختصاص مشكالت وكما قالت غريس، هناك الجزء الثاني من هذا العمل، ب

القضائي، والذي سوف تتم مناقشته في حقيقة األمر بالتفصيل وسوف ندعوكم لتقديم 

 تعقيباتكم. 

 NTIAودورنا في هذه المرحلة هو التأكد من أن المقترح الخاص بنا يفي بشروط  

 صويستوفيها. واآلن، هل يقبلون ذلك أم ال فاألمر عائد إليهم، لكن هل قمن بالجزء الخا

بنا أم ال؟ أعتقد أنه يجب علينا طرح هذا السؤال بمجرد أن ننتهي من الجزء الخاص بنا. 

 إذن إلى أن يتم االنتهاء من هذا الجزء، أعتقد أنكم سوف تسألون اآلخر. هل نوافق؟ 

 

ا لك، بوب. إذن كانت هذه هي عملية نقل   جيني إيليرز:                                 باختصار وأكثر قليال . لقد تأخرنا  IANA                                         شكر 

واقع بضع دقائق، ومن ثم أريد أن نصل إلى الجزء الخاص باألمن في اجتماعنا هذا ب

، جون كرين، وسوف يتحدث ICANNظهر اليوم. سوف يحضر معنا عضو فريق عمل 

حول األمن واالستقرار والمرونة لكل شيء قد تعلمناه كما سيتحدث حول كيفية الحفاظ 

 على شرائح أم تريدون الحديث فقط؟ على أمن كل ذلك أم ال. هل تريدون الحصول 

 

ال، نحن ال نريد ذلك. لقد اطلعتم أيها السادة على ما يكفي من الشرائح اليوم. هل هناك  جون كرين:

أي أحد يريد المزيد من الشرائح؟ ال، أنا ال أحبذ الشرائح. إذن باإلضافة إلى أنني لم أستعد 

اع إلى صوتي. أنا جون كرين. أنا لذلك، فهذا حظ عاثر. وسوف يتوجب عليكم االستم

األول، أي األمن واالستقرار والمرونة. الجميع يتحدث حول األمن؛ ونحن  SSRمسئول 

ا نعرف المقصود بذلك. وليس هناك ما يطلق عليه نظام آمن. حسن ا؟ إذن إذا قال لك                                                                                   جميع 

 آمنة. أي شخص أنه يمكننا تأمين اإلنترنت، فال يمكننا ذلك. فليست هناك أي نظم 
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لكن عندما تحدث أشياء للنظم، فإننا نريد منها أن تكون مرنة، ونريد أن تعود للعمل،  

ا إلى استقرار النظام                                                                                    ونريد أن تكون لنا القدرة على إصالحها. ومن ثم فإننا نتطلع كثير 

ومرونة النظام ربما أكثر من النظر في مسألة األمن في حقيقة األمر، ولكن األمن هي 

                                                         لالفتة التي يحبها الجميع، ومن ثم فإننا نضع هذا األمر أوال .الكلمة ا

ومن ثم فإن لدينا مجموعة صغيرة. ونحن مجموعة صغيرة إلى حد ما في سجل  

ICANN وأنا أحد قدامي المشاركين في .ICANN وقد شاركت في .ICANN  قبل

ول عندما اليوم األ                                                                 تأسيسها. أي في فريق العمل التأسيسي، فقد شاركت في ذلك تقريب ا منذ

تم تأسيس تلك المنظمة. لكن العمل الذي يؤدونه اآلن في مجموعة األمن واالستقرار 

ربما يكون منذ عامين أو ثالثة أعوام بشكل رسمي. وقد كنا نقوم بذلك  SSRوالمرونة 

 النوع من العمل منذ اليوم األول. 

شحادة، الذي سيترك منصبه اآلن،  لكن منذ عامين، فقد تحدثت إلى المدير التنفيذي، فادي 

فقال، "نحن بحاجة فعلية للحصول على مجموعة تركز على هذه المشكالت. إذن ما هي 

فات.                                                                                  تلك المشكالت التي نبحثها؟ إننا نحاول إلقاء نظرة واسعة للغاية على نظام المعر 

فيه  ، نظام أسماء النطاقات. والفريق الذي أشاركDNSوالجميع هنا سوف يتحدث حول 

 . فنحن نفضل المعرفات. DNSقد عانى من استخدام نظام أسماء النطاقات 

فات ونظام أسماء النطاقات ما هو إال واحد. حسن ا؟ ومن                                                                                ألن اإلنترنت تعمل وفق المعر 

ثم فإننا ننظر كذلك في المشكالت المتعلقة بالتوجيه. ونحن ننظر في أشياء مثل أرقام 

بت. فما الفارق في  16بت إلى  8لى حقيقة أننا انتقلنا من النظام المستقل، باإلضافة إ

ذلك؟ ومن ثم فإننا ننظر في التقنيات التي تدير اإلنترنت والمعرفات التي تستخدمها. كما 

أننا نبحث عن مواضع الضعف والثغرات. ونتطلع كذلك إلى المواطن التي قد تكون فيها 

ا مكان الفرص كذلك.                                           مشكالت، لكننا نبحث أيض 

ا إلى من تحسبونه. ونحن اآلن                                                                           إذن مجموعة صغيرة من خمسة أو ست أشخاص، استناد 

. CTOأو مكتب  OCTOيطلق عليها اسم  ICANNمشاركون في مجموعة جديدة في 

وما نقوم به فيه هو أننا نقوم بالمزيد من األبحاث. ومن ثم عندما قمنا بتأسيس هذه 

نا النظر فيها. وقد أردنا النظر في البض، وكان المجموعة، كانت لدينا أربعة أعمدة أرد
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جزء من ذلك شيء أطلقنا عليه اسم استخبارات التهديدات، وهو ما يعني النظر في طبيعة 

التهديدات الخارجية الفعلية للنظام. وال يعني ذلك بالضرورة أن هناك من يقوم بالهجوم 

ا تقنيات جديدة تسبب  مشكالت للنظام.                                                    على النظام، لكن قد يكون ذلك أيض 

وبعد ذلك لدينا جانب آخر في البناء، وهو كل ما يتعلق بالتدريب والتعليم والعمليات. ومن  

ثم فإن هذا اختصاص إلى حد ما، ونحن ننظر في كل شيء من التقنيات الجديدة، لكننا 

ننظر كذلك في أشياء مثل ماهية تهديدات الهجوم الفعلية الجديدة. إذن فكل شخص هنا، 

لى سبيل المثال، قد سمع بشبكات بوت نت، أتمنى ذلك. ونحن في حقيقة األمر، أتمنى ع

أال نكون كذلك ألن هناك أشياء مروعة. إال األجهزة التي تم العبث بها، وكمجموعة من 

اآلالت تشكل شبكة يتم استخدامها فيما بعد من أجل األعمال اإلجرامية. وتقولون، "إذن 

                                                         ت؟ حسن ا بعض من تلك البنى التحتية التي يستخدمها المجرمون ما عالقة ذلك بالمعرفا

فات. حسن ا؟ وبعض شبكات بوت نت تستخدم في حقيقة األمر أسماء                                                                        تستخدم المعر 

النطاقات وفي بعض األحيان عشرات وعشرات اآلالف منها يتم استخراجها بشكل 

 ضرار بالنظام. عشوائي من أجل التحكم والسيطرة، وهذا بمثابة إساءة استخدام وإ

                                                                              ومن ثم فإننا ننظر إلى ذلك ونقول، "حسن ا، ما الذي يحدث هناك؟" هل هذه مشكلة؟ هل  

هذه مشكلة تخص النظام؟ إذا ما قام شخص واحد بذلك، فربما تكون هذه مشكلة في النظام. 

نا ن                                                                                 لكن في حقيقة األمر، فإن التكنولوجيا التي يستخدمونها غالب ا ما تقوم بذلك، ومن ثم فإ

نشاهد المزيد والمزيد من األشخاص الذي يسجلون أسماء ألغراض شريرة. وإلى حد ما 

فإن كل نوع من إساءة االستخدام على اإلنترنت تستخدم األسماء، لكن البعض منها ضار 

 بها على وجه الخصوص. 

ونحن ننظر كذلك في أشياء مثل ما نطلق عليه هجوم حقن المسار. وهو ما يحدث عندما  

الخاصة بك واستخدامها كما لو كان هو أنت. وقد أصبح  IPقوم شخص ما بأخذ عناوين ي

ا القيام بذلك حالي ا. ومن ثم نحن بحاجة إلى النظر في التقنيات التي يطلق                                                                                     من السهل جد 

عليها التقدم داخل نظام التوجيه من أجل العثور على طرق لتصحيح ذلك، وهناك أشخاص 

؟ فهذا هو IETFع الجميع عن فريق عمل هندسة اإلنترنت أو يعملون على ذلك. هل سم

ال تقوم بوضع البروتوكوالت،  ICANNالمكان الذي تتم فيها صناعة البروتوكوالت. فـ 

، مشاركون بشكل كامل CTOلكن فريق العمل الخاص بي باإلضافة إلى ديفيد، فريق 
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فات. ومن في ذلك العمل الخاص بالبروتوكوالت ألن هذا هو المكان الذ                            ي تأتي منها المعر 

فات، فإن المكان المخصص لتصحيحها ليس في                                                                         ثم إذا كانت هناك مشكلة في المعر 

ICANN ولكن سوف يكون ذلك في واحدة من هيئات البروتوكوالت، والتي يعد فريق ،

 أحد هيئاتها الرئيسية.  IETFعمل هندسة اإلنترنت 

الكثير من الوقت. وبالطبع فإننا نمضي الكثير وهذه هي أنواع األشياء التي أمضينا فيها 

من الوقت في العمل على أشياء مثل النقل، والعقود الجديدة، وأي شيء آخر يحدث داخل 

أو مناقشات  ICANN لـ، سواء كان ذلك األمانة العامة التشغيلية ICANNعالم 

 مرونة. السياسات سوف يكون لها تأثير بشكل أو بآخر على األمن واالستقرار وال

وفي حالة تغيير العقود، فإنها تؤدي إلى تغيير الطريقة التي يعمل بها النظام. أما في حالة  

كانت  DNSSECاستخدام تكنولوجيا جديدة، فإن امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات 

من التقنيات الحديثة. كيف يؤدي ذلك إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها إجراءات وعمليات 

                                                                            رنت؟ وما هي األشياء الجيدة؟ وما هي األشياء السيئة؟ حسن ا؟ فليس هناك من يستخدم اإلنت

وينشر تقنية جديدة دون أن يعاني من مشكالت. وإذا ما قمتم برقية أي في بيوتكم، تعلمون 

 ما أقصده. 

وتشمل النواحي األخرى التي نبحث فيها في الوقت الحالي إنترنت األشياء، وهي عبارة  

                                                                        ليب ترويجية من أجل توصيل كل شيء باإلنترنت. حسن ا؟ لكن إذا ما تخيلنا، إذا عن أسا

ما قمنا بتوصيل كل شيء باإلنترنت، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للمعرفات؟ هذا يعني أن 

ا أن هناك سطح أكبر للهجوم                                                                                   هناك المزيد من األشياء التي تحتاج معرفات. لكنه يعني أيض 

 على النظام. 

هو  DDoS؟ هجوم DDoSتعرض من قبل لهجوم حجب الخدمة الموزعة  من هنا 

                                                                       هجوم حجب الخدمة الموزعة. حسن ا؟ حيث يقوم شخص ما بإرسال آالف وآالف من حزم 

البيانات إلى النظام الخاص بك، وكل ما يقوم به النظام الخاص بك هو السقوط. وقد رأيت 

ا بالضرورة مئات من ذلك. فهي تحدث كل يوم، آالف وآالف منها                                   . وغالبيتها ليست تهديد 

 للنظام. والبعض منها في حقيقة األمر. 
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وإذا ما نظرنا إلى إنترنت األشياء، وطريقة التعامل معها، وكيف يتم تحديدها، والطريقة  

التي يدخلون بها إلى الشبكة، ونرى هذا السطح األكبر، وسطح الهجوم، الذي يوفر بشكل 

، DDoSقدرات للقيام بأشياء مثل هجوم حجب الخدمة الموزعة تلقائي لكم المزيد من ال

                                                                                أليس كذلك؟ تقريب ا كل جهاز في بيتك. من منكم يقوم بتوصيل أجهزة كمالية مثل األضواء 

والكاميرات وأقفال األبواب وأشياء من هذا القبيل بشبكة المنزل الخاصة بهم؟ أجل. ليس 

ا مثلي يحب اللهو بمسائل األمن. من الحكمة القيام بمثل هذا الشيء، لكن أشخ                                   اص 

وهناك العديد والعديد من األجهزة الموجودة، وجميعها تستخدم المعرفات. والعديد منها 

                                                مضم نة فيها. كما أن العديد منها يحتوي على خوادم  DNSيحتوي على أشياء مثل خوادم 

ا على نقاط ضعف. وه ذا يعني أننا                                                                ويب مضم نة فيها، وهو ما يعني أنها تحتوي جميع 

ا في المنظومة. وهذا ما أقوم به وتقوم به مجموعتي ومجموعة ديفيد ومجموعة                                                                                   نشهد تغيير 

OCTO فنحن ننظر في المنظومة ونبحث عن التغيير ونبحث عن مكان التهديدات التي .

سوف تأتي، وبعد ذلك ننظر في الفرصة من أجل تصحيح تلك المشكالت قبل أن تصبح 

 مشكالت حقيقية. 

فحوالي ثمانية أو تسعة أشخاص على اإلجمال مع الباحثين التابعين لنا. وربما نتطلع إلى  

االستعانة بالمزيد. هل هناك أحد منكم مشارك في مجموعة البحث؟ ربما نستعين بالمزيد 

                                                                                    قريب ا. ونحن متواجدون في جميع أنحاء العالم. ويجب أن أقر بأن مقري كائن في كاليفورنيا 

المتحدة ألن الطقس مشمس وأنا أحب الشمس. لكن لدينا أشخاص في أوروبا، بالواليات 

 ولدينا أشخاص في آسيا، ونحن نشطون في جميع أنحاء العالم.

وهناك جزء كبير فيما نقوم به يخص بناء القدرات في حقيقة األمر. وقد سمع الجميع عن  

بنية التحتية. في ، األشخاص القائمين على تشغيل الccTLDونطاقات  TLDنطاقات 

بعض األحيان هم بحاجة إلى المساعدة. وربما تكون مساعدة تشغيلية إذا ما كانوا واقعين 

                                                                            تحت هجوم، ولكن في غالبية الوقت يكون ذلك تدريب ا في واقع األمر. ومن ثم ال أدري 

على األقل. وربما أكثر  100عدد عمليات التدريب التي تتم في كل عام، لكن ربما تكون 

 ن ذلك. ونحن نقوم بكل ذلك في جميع أنحاء العالم. م
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، ونقوم بتدريب المجتمع المدني، وننتقل إلى الجامعات، ccTLDونقوم بتدريب نطاقات  

                                                                                ونقوم بتدريب إنفاذ القانون. وكل شخص تقريب ا بحاجة إلى المساعدة التي قد يكون لها 

تي نعمل فيها، وأنا ال أريد تمضية تأثير على النظام. ومن ثم هذه هي النواحي الرئيسي ال

الوقت في الحديث إليكم ألنني أريد أن أفتح المجال لألسئلة ألن هذا سيكون أكثر متعة. 

 وأنتم مجموعة معبرة للغاية، ومن ثم أتوقع أن أحصل منكم على بعض األسئلة. 

 لدينا سؤال هناك.  

 

ا لك على هذا العرض التوضيح شخص غير محدد: ي، أنا ]يتعذر تمييز الصوت[ من نيجيريا. أود                                      حسن ا. شكر 

من تخوفات حيال  ICANNأن أطرح عليك سؤاالن. السؤال األول حول طبيعة ما لدى 

أعمال التجسس اإللكتروني والحرب اإللكترونية. أما السؤال الثاني الذي أريد طرحه فهو 

 ICANN ، وكيفية لعبIPv6على وجه الخصوص حول جانب تحويل الشبكات وتدرج 

دور االستشاري في حقيقة األمر من أجل التأكد من أن المستخدمين في أمان باإلضافة 

ا.                                       إلى تعزيز الوثوق في اإلنترنت؟ شكر 

 

                                                                                إذن سوف أبدأ بالسؤال األول. لقد استخدمت إذن كلمة الوثوق. وأنا دائم ا أستخدم كلمة  جون كرين:

ا لم يكن للمستخدمين ثقة في الشبكة، فإن الثقة، ولهما نفس المعنى في حقيقة األمر. إذ

أمامنا مشكلة في الشبكة، أليس كذلك؟ فليس من األفضل الحصول على شبكة ال يمكن 

ال تتناول  ICANNللناس الوثوق فيها. وبهذا القول، فإن الكثير من األعمال التي تقوم بها 

يد من مجموعات الدفاع هذه المسألة في حقيقة األمر. ومن ثم فإن مجموعتي تعمل مع العد

 التي توجه النصح لهم، وما نقوم به هو تفسير كيفية عمل النظام لهم. 

ومن ثم إذا ما لجأتم لي كشخص قلق حيال هذه المسألة، وإذا ما كنتم ترغبون في إجراء  

تغيير، وتريدون إنفاذ هذا األمر، فإن ما يمكننا القيام به هو أن نشرح لكم الطريقة التي 

ها النظام. لكننا لسنا األشخاص الذين ينطلقون من أجل التعرف على تقنيات تشفير يعمل ب

                                                                                جديدة. فنحن لدينا آراء حول التشفير. أنا شخصي ا أحب التشفير، وأنا أقوم بتشفير كل 
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شيء، وبعد ذلك أقوم بإهمال المفاتيح ومن ثم ال أضطر للنظر فيها مرة أخرى، لكننا ال 

 ير في تلك الناحية. نعمل بالضرورة بشكل كب

وهناك الكثير من األشياء التي تؤثر علينا بالتأكيد. على سبيل المثال، حقيقة أنه ال يمكنكم  

ألن اإلجابات غير موثقة بأي  DNSاالتصال أو ال يمكنكم االعتماد على إجابة من خادم 

         . حسن ا؟DNSيخص توثيق اإلجابات على طبقة  DNSSECحال من األحوال. كما أن 

                                                                             إذن هذا من الجوانب الهامة. ولكنها لن تجعل اإلنترنت آمن ا. بل ستجعل الردود على 

DNS  .ا. فهذا توثيق لإلجابات                                              آمنة. وليس هذا تشفير 

فلم يكن لدينا هذا المتسع على مدار العشر سنوات الماضية. ومن ثم عندما ننظر في نظام  

فات وليس عن األشياء التي يمكننا العثور  عليها هناك. واآلن إذا ما وجدنا مشكالت،                                             المعر 

فإننا نقوم بشكل واضح بتمريرها إليهم. وقد عثرنا على مشكلة برمجية خطيرة في أحد 

أنظمة التشغيل والتي تستخدمها نسبة كبيرة على الكرة األرضية، ونحن نعمل مع موفر 

 لمعرفات أو مشكلةنظام التشغيل من أجل مساعدتهم على الفهم وقد كانت مشكلة متعلقة با

. وقد توجب عليهم بشكل أساسي إعادة كتابة كل DNSتخص نظام أسماء النطاقات 

. ومن ثم JASBUGإصدار فردي من نظام التشغيل الخاص بهم. وهو يطلق عليه اسم 

 فقد شاركنا في أشياء من هذا القبيل لكنها ليست من األشياء الجوهرية التي نتطلع إليها. 

قة العميل من األشياء الهامة للغاية، ولكن دورنا في ذلك محدود للغاية. وبالطبع فإن ث 

واالطالع  ICANN لـونحن نجد ذلك في العديد من األشياء التي نقوم بها. وأثناء تفقدكم 

على األشياء التي نقوم به، سوف تجدون أننا نحاول تقييد أنفسنا بقدر كبير على مشكالت 

                                                   حسن ا لما ال تقومون بذلك؟ لما ال تقومون أنتم بذلك؟" المعرفات. والناس يقولون، "

                                                                                  والمشكلة تتمثل في أنه ال توجد مساحة لالنتقال دولي ا للعديد من هذه األشياء. لكن جعلها  

ا تأتي إلى  ليس هو اإلجابة ألننا بعد ذلك لن نكون بارعين في أي شيء،  ICANN                جميع 

ياء. ومن ثم فإننا نحاول التركيز على األشياء أليس كذلك؟ فنحن عاقلين في العديد من األش

 الخاصة بالمعرفات. 

ا عن ذلك قدر                                                                                عندما يتطرق األمر إلى الصراع على اإلنترنت، فإننا نظل إلى اآلن بعيد 

اإلمكان. مشكالت تعريف ماهية الصراع اإللكتروني، وما هو اإلرهاب اإللكتروني، ما 
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                                               غير واضحة بالمرة. حسن ا؟ وإذا ما نظرنا إلى تلك هي الحرب اإللكترونية، فهذه المسائل 

األشياء على مقياس عالمي، فإنها غير واضحة ونحن ال نعمل في الحقل الدبلوماسي. 

        حسن ا؟ 

فتعريفات الحرب اإللكتروني هي األشياء التي تتم بمعرفة الجيوش واألمم المتحدة  

لنا عن ذلك، مرة أخرى، في والدبلوماسيين. ومرة أخرى، ليس هذا هو دورنا. فقد سئ

جميع األوقات، ألنه ما من مكان آخر يمكنكم طرح ذلك فيه، أليس كذلك؟ لكننا غير 

مشاركين بالفعل في ذلك على اإلطالق. فعندما يأتي الناس إلينا باألسئلة، فإننا نقول، 

                                                                         "حسن ا تحدثوا إلى حكومتكم". ألن هؤالء هم األشخاص الذين يبدو أنهم مشاركون في

ذلك النوع من األشياء، سواء بالمناقشة أو بالقيام بذلك، على الرغم من أن أحد منهم لم 

 يقر بذلك على اإلطالق، أنا واثق من ذلك. 

 هل أجاب ذلك على سؤالك بشيء ما؟  

 

]يتعذر تمييز الصوت[ في حالة الصين/الواليات المتحدة، السيما العام الماضي قبل  شخص غير محدد:

التي أبرمت، فقد اكتشفتم أن هناك الكثير من االرتباك حول ماهية االستخبارات  االتفاقية

قد تكون مشاركة في ذلك  ICANNاإللكترونية، وماهية التجسس اإللكتروني، وأعتقد أن 

بالفعل في ]يتعذر تمييز الصوت[، لكن يمكنها الحصول فقط على ذلك في صورة أسلوب 

ل الحصول على تعريف واضح لما يتعلق به هذا ألصحاب المصلحة المتعددين من أج

                                                                                األمر طبق ا لهم، وعلى الرغم من أنها ليست طرف ا في أمن المسائل الدبلوماسية. لكنني 

]يتعذر تمييز الصوت[، فسوف يكون ذلك  ICANNأعتقد بذلك، أنه في حالة اقتراح 

ا.                                                           مقبوال  بشكل واسع وربما يوضح نوع الغموض واالرتباك. شكر 

 

ا. كما تمت مطالبتنا كذلك بحل مسألة الجوع في العالم، والسلم  ن كرين:جو                                                                              سوف يكون ذلك رائع 

العالمي والعديد من األشياء األخرى. ونحن لسنا خبراء هنا. فإذا ما قام من يحاولون تحديد 

، فإن هذه مسألة أخرى، لكن القرار بأيديهم. ويجب عليكم ICANNذلك بنسخ نموذج 
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متى ما اضطررتم للجلوس في قاعة ويمكنكم  ICANNنموذج الخاص بـ فهم أن هذا ال

                                                                            الوصول حرفي ا إلى ميكروفون وطرح سؤال لديكم حول فادي شحادة، المدير التنفيذي، 

 فال تسألوني. اسألوه. 

فهذا ميكروفون، ويمكنكم القيام بذلك. وهذا النموذج غير موجود عندما قمنا بتأسيس  

ICANN قمنا بتأسيسها في األصل، التزمت الحكومات الحذر الشديد.                 . حسن ا؟ وعندما

 فلم تأت أي من الحكومات. واآلن فقد حصلنا على مئات الحكومات لدينا. 

                         عام ا، لكن هذا األمر جديد  20-15                                               حسن ا؟ فهذا نموذج جديد. وربما تعود بجذورها إلى  

ذه المشكالت، إال أن في السجل. وربما يكون هذا هو النموذج المناسب لحل بعض من ه

ICANN  .ليست هي المكان المناسب للقيام بذلك. وليس معنا هذه الخبرات هنا 

 

ا جزيال  على عروضكم التقديمية. أنا اسمي تشيني تشير وأنا مع مركز أبحاث  تشيناي تشير:                                                                                  مرحب ا. شكر 

ICT ا في المجال الفني على اإلطالق، لكن سؤالي ق يتعل                                                                 في أفريقيا. وأنا لست خبير 

بجانب بناء القدرات الذي تحدثتم عنه. ومن ثم فقد أردت التعرف على ما قيل من أن 

ICANN  تنتقل وتعقد شراكات مع الناس وبعد ذلك توفر لهم القدرات. هل هذا أمر

  تطوعي، أم أن المؤسسات تطلب منكم القدوم؟ 

ا يأتي من الجزء ال  ذي ورد من أفريقيا، من                                                           وبعد ذلك الجزء الثاني من ذلك السؤال أيض 

جنوب أفريقيا وزيمبابوي، والمشكلة تدور حول االستدامة بالنسبة لشخص قادم إلى هنا 

ا إلى رفع سماعة الهاتف                                                                                   والمعنيين بالتدريب وبعد ذلك العودة مرة أخرى واالضطرار دائم 

ا.  ا؟ شكر                                                                     والقول، "برجاء القدوم". إذن هل نموذج االستدامة متوفر أيض 

 

إذن فإن اإلجابة ألي شيء يطلب أو يتم التطوع فيه، فاإلجابة هي نعم. ومن ثم فإن بها  رين:جون ك

كل التنوعين. ومن بين األشياء التي ال تقوم به مجموعتي بشكل رسمي هو المساعدة في 

الجانب الهندسي. ومن ثم إذا ما رأينا شخص، فإننا ال نساعده كذلك على المستوى الرسمي 

أو  ccTLDالناس للهجوم وأشياء من هذا القبيل، لكن إلى كان هنا نطاق عندما يتعرض 
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، أو أمين سجل كبير قد قدم إلينا وطلب الحصول على أي مساعدة، فسوف TLDنطاق 

 نقدمها له. 

أو بعض المنظمات التي تقوم بتجميع  TLDونحن نتلقى الكثير من التدريب من منظمات  

الجغرافي. ونتلقى الكثير من الطلبات من مشغلي                     تقريب ا على المستوى TLDنطاقات 

الفردية، والجهات الحكومية، وجهات إنفاذ القانون والجامعات. وما نقوم  TLDنطاقات 

به هو النظر في كل واحدة واتخاذ قرار بشكل أساسي حول ما إذا كان ذلك يفي بمهمة 

ICANN  .أم ال 

ن نتحلى بالمزيد من المرونة حيال ذلك. وما هناك الكثير من األشياء التي تقوم بذلك. ونح 

إذا كنا نعتقد أنه سوف تكون هناك قيمة ما مستمرة من وراء ذلك التدريب، من حيث ما 

إذا كان هؤالء األشخاص التي سوف يتم دخولها إلى المجتمع ونشر الخبر، أو ما إذا كان 

؟ جيا التي نخبرهم بهاهؤالء األشخاص سوف ينطلقون في حقيقة األمر وينشرون التكنولو

وفيما يخص ما إذا كنا سوف نبني عالقات أقران مع المجتمع أم ال؟ باإلضافة إلى ذلك، 

ا داخل المجتمع.                                  معنا، ولكن أيض 

إن اإلنترنت تقوم على العالقات. وكل هذه التقنيات وراء ذلك رائعة، لكنها تعمل في 

ا. فاإلنترنت   ليست شبكة، أليس كذلك؟ لكنها شبكة                                             الواقع على معرفة الناس بعضهم بعض 

تضم شبكات. ومن ثم فإنها عبارة عن حديث الناس بعضهم إلى بعض والموافقة على 

القيام باألشياء. ومن ثم فإننا نتعلق أكثر ببناء عالقات األقران بنفس قدر ما يخص 

نا، إلي المحتوى الفعلي للمسار. ومن ثم إذا كنتم بحاجة إلى المساعدة، فيمكنكم التحدث

وسوف نحاول التعرف على ما إذا كان هناك ما يمكننا القيام به من أجل مساعدتكم وإن 

 لم يكن، فسوف نبحث عن شخص آخر. فلسنا وحدنا الجهة الوحيدة في هذا المجال. 

وبالنسبة لالستدامة، فهذه مشكلة. وليست مشكلة فريدة بالنسبة لنا، أليس كذلك؟ والكل  

                                                          هذه المشكلة؟" وأنا أقول، "حسن ا لقد فشلت منظمات اإلغاثة في  يقول، "كيف لكم حل

ا الماضية. فلم ينجحوا في حل ذلك، وال  30-20 لـحقيقة األمر في ذلك على مدار ا                                         عام 

ننوي التوصل إلى حل لذلك. لكننا ننظر فيما يقومون به وأشياء مثل برامج تدريب 

دون فيها كابينة لم أعرف أنها ستكون المدربين. ومن ثم إذا ما نظرتم في الردهة، تج
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. وهم يتحدثون حول االستعانة DNSهناك حول مركز تميز نظام أسماء النطاقات 

                                                  بالخبراء. حسن ا، نحن الخبراء الذين يستعينون بهم. 

ا   ا على تدريب المدربين. وال يتعلق األمر دائم                                                                           ومن ثم فإننا نشارك ونركز كثير 

ا حول أساليب وفنيات التدريب باإلضافة إلى تكنولوجيا بالموضوع. والكثير من ذلك                                                        أيض 

التدريب. إذن فنحن على وعي تام بمسألة االستدامة، لكن ليست لدينا إجابة سحرية. 

استنسخوا تجربتنا مليون مرة. هذا صعب. لدينا سؤال آخر هنا، وبعد ذلك سوف يكون 

 لدينا واحد هنا. 

 

اسمي ]يتعذر تمييز الصوت[. أنا من تونس وأنا طالب في مجال القانون.                 مرحب ا بالجميع. سيدة غير معروفة:

لقد قدمتم مالحظة جذبت انتباهي في حقيقة األمر. وهي حول التشفير. كيف يمكننا التحدث 

حول األمن بدون الحديث حول التشفير؟ واآلن، بطبيعة الحال، فإن هذا يقع في صميم 

بحقوق  Appleاحث الفيدرالية األمريكية ومطالبة والمب Appleالنقاش بعد عالقة شركة 

 التشفير؟

                                                                                  وبما أنني أدرس القانون، ربما أود أن أطرح سؤاال  حول التشفير، وبالطبع، فإن ذلك يزيد  

من تجهيل الهوية على الويب، ومن ثم ارتكاب الجرائم على اإلنترنت. إذن هل نحن في 

ا جزيال  لكم. حقيقة األمر نستبدل الخصوصية باألمن التجار                      ي؟ شكر 

 

إذن لقد استخدمت كلمتان متقاطعتان إلى حد ما هنا. إحداها الخصوصية واألخرى بتجهيل  جون كرين:

الهوية. فكل منهما أمر مختلف عن اآلخر، أليس كذلك؟ إذن يمكنكم أن تظلوا غير معلومي 

خالل  بطريقة ما من الهوية أثناء القيام ببعض األشياء، وبعد ذلك يمكن سحب تلك البيانات

عملية قانونية بحيث ال تصبح بعد ذلك بطبيعتها خاصة بالنسبة لكم، أليس كذلك؟ أو يمكنكم 

أن تكونوا على وضع الخصوصية في أشياء وبعد ذلك ال تكون معلومي الهوية بعدها. 

وهنا يأتي دور إنفاذ القانون وقولهم، "ال بأس بأن يكون لكل شخص خصوصيته، لكن 
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                                                                            و كانوا مجرمين"، وأي ا كان ما يعنيه ذلك، فأنا لست من وكالء إنفاذ القانون، "ال ماذا ل

 يجب أن يكون لذلك الشخص القدرة بعد ذلك أن يظل مجهول الهوية". 

وهذا جزء من جوهر المسألة القائمة بين المباحث الفيدرالية األمريكية وموقع  

Facebook للدخول فيها، وأنا في عمق حالة  وما يدور فيه. وقد اختاروا حالة خاصة

خاصة من هذا النوع. كما أنني أعرف بعض األشياء حول ذلك. المشكلة تتمثل في أنه 

في العديد من األشياء، والسيما في الواليات المتحدة األمريكية. في الواليات المتحدة 

ا ألنني أعيش هناك. ونحن نرى  ا في ذلك نظر  األشياء                                                                    األمريكية، فإننا محترفون جد 

                                                         متضادة تمام ا. حسن ا؟ فال يمكننا إجراء مناقشة في المنتصف.

وإذا كان هناك أي شخص يتابع عرض الواقع المتمثل في العملية االنتخابية األمريكية في  

                                                                             الوقت الحالي فسوف يرى مدى ابتعاد الجميع عن ذلك. حسن ا؟ وترون أن هناك من يقول 

ا، فإن الرغبة في االنتقال إلى موقع بأن التشفير يجب حظره. بعد ذلك و                                               بصفتي مهندس 

Amazon  ،لشراء كتاب، وتمرير البيانات المالية عبر شبكة، ألنني ال أعتقد في ذلك

وكنت فقط أضع ذلك، وقمت بملء استمارة على الويب. وأعتقد في حقيقة األمر أن 

               تشفير. حسن ا؟  البيانات كان من المفترض أن تنتقل. وال يمكنني القيام بذلك بدون

إذن فإن جميع المناقشات الدائرة حول حظر التشفير، نقطة التسديد القريبة، هؤالء  

سياسيون. حيث يقوم الناس بإطالعهم على آخر المستجدات، لكن األمر غير واقعي ألنه 

ال يمكنك الحصول على األمن دون مستوى من التشفير. كما ال يمكنك الحصول على ذلك 

 ما من المصادقة. ومن ثم فإن هذه مناقشة رائعة، لكنها إلى حد ما خيالية. دون مستوى 

وأنا أضمن لكم أن هناك أشخاص في الغرف الخلفية يجرون مناقشات واقعية أكثر مما  

                                                                            ترونه في الصحافة. حسن ا؟ ألن في مكان ما في المنتصف يوجد الواقع. وألني ال أعتقد 

ي مجرم يجب أن تكون له القدرة على االختباء من أن هناك شخص واحد هنا يعتقد أن أ

                                                                               اإلجراء القانونية المستحقة. حسن ا؟ أريد أن أقول أن حظر التشفير ليس هو اإلجابة عن 

 ذلك. 

وربما يصيح في وجهي أصدقائي في إنفاذ القانون، وهي الشعبة التي بها الكثير من  

 فالحظر الكامل على التشفير لن يحدثاألصدقاء، ولكن الغالبية منهم يتفقون معي في ذلك. 
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ا ألن اإلنترنت سوف تتوقف عن العمل بالنسبة لألعمال التجارية. وهو ليس السبب                                                                             نظر 

ا                                                                                  الذي من أجله قمنا بتصميمها، وهو ما يؤدي إلى تدميرها بشكل ما عندما تبدأون جميع 

دوالرات في التجارة، في استخدام شبكتنا، لكن هذا هو المستخدم في هذه اآلونة. مليارات ال

 وكل ذلك مشفر، ومن ثم ال يمكننا حظر التشفير. بعد ذلك معنا سيد نبيل هنا. 

 

ا لك على  ماريون: ا جزيال  لكم. أنا ماريون، وأنا من مدينة صوفيا، ببلغاريا. في البداية، شكر                                                                                       شكر 

كنت تقوم  هذا التوضيح المعلومات للنظرة العامة التي أوضحتها حول أعمال األمن التي

به في مجموعة العمل الخاصة بك. لقد ذكرت إنترنت األشياء، وهو في حقيقة األمر من 

األشياء من الكلمات الرنانة للتقنيات التي تهدف إلى توصيل مليارات األجهزة في مكان 

 ما في السحابة، وهي إحدى الكلمات الرنانة األخرى.

من التي تقومون بها من أجل تحليل تلك هال أوضحت لنا باستفاضة أكثر حول أعمال األ 

والتي تحاول توصيل األجهزة  IPالتقنيات، والتي في العادة من التقنيات التي تستند إلى 

 الصغيرة وذات الكفاءة من حيث الطاقة في المنازل مثل المعدات واألشياء من هذا القبيل.؟ 

ا ما   ا ألن                                                    وهل تعتقدون أنهم سوف يمثلون في حقيقة األمر نوع                            من تهديدات األمن؟ نظر 

ا جزيال  لكم.                                                                                  هدفهم هو إرسال الكميات الصغيرة من البيانات بين الفينة واألخرى؟ شكر 

 

إذن هناك جانبان لهذا األمر. جانب الطريقة التي ننظر بها إلى هذه المسألة. ولكن ليس  جون كرين:

ا ألنها ليست الجانب الرئيسي  الذي ننظر فيه. ولدي إعداد                                                     على المستوى االحترافي نظر 

للشبكات في المنزل مع العديد من أجهزة وبرمجيات اعتراض اإلشارات والبيانات، إلخ، 

                                                                                  وتراقب جميع ما تقوم به األجهزة. كما أن لدينا معمال  نعده ليس فقط للنظر في هذا النوع 

ا في البرمجيات الوسيطة، بحيث يمكننا من الناحية ا ألساسية،                                                                    من األشياء ولكن أيض 

تقومون بإعداد األجهزة في المعمل الخاص بكم، وتقوم بإعداد جهاز استماع فيما بينهما، 

مع إرسال مرور البيانات، وتنظرون في ذلك مع التعرف على نوع األشياء التي تحدث 

 هناك.
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وبعد ذلك، بالطبع، تقومون بتحليل األنظمة، إذا أمكنكم ذلك، من أجل التعرف على نوع  

                                                                       زة المستخدمة هناك. فتنظرون إليها من الخارج ومن الداخل. وليس ذلك جميال . األجه

نعم، فهي مصممة إلرسال كميات صغيرة من البيانات في جزم صغيرة ربما من حين 

 إلى آخر، لكنها ليست مقتصرة على ذلك، غالبيتها. 

لكمبيوتر وهناك وفرة كبيرة في األجهزة التي سوف تسمح لكم بالتعامل معها مثل ا 

الشخصي. وربما ال تكون لها نفس سعة وقدرة الكمبيوتر الشخصي، مثل كاميرات الويب، 

أليس كذلك؟ فكاميرا الويب مثال جيد في حقيقة األمر؟ فهي تحتوي على خدمة ويب بنطاق 

HTTP  داخلها. كما أنها تحتوي على خادمDNS  مضمن فيها. وهي تميل إلى استخدامها

ا، وتميل إلى أن تكون موجودة في ونشره مع كلمات م                                                               رور افتراضية ال يتم تغييرها أبد 

                                                                 شبكات الناس المنزلية على نفس الشبكة التي غالب ا ما ال تكون آمنة. 

ومن ثم فإننا نشاهد تعرض كل ذلك للقرصنة ويقول الناس في أنفسهم، "ال، إنهم يمارسون  

إلي وأنا داخل وخارج من الباب". القرصنة على الكاميرا الخاصة بي. ويريدون النظر 

ا                                                                               وال يهمهم ما يجري في هذه األجهزة. حسن ا؟ والجهاز الموصول بإنترنت األشياء، نظر 

ألن أي جهاز عندما يقوم الناس بالقرصنة على األجهزة، ال يكون ذلك بالضرورة بعد 

 دون فقطالبيانات على ذلك الجهاز. قد تكون كذلك. ولكن في بعض األحيان، فإنهم يري

 النظر إلى الشبكة الخاصة بك والحصول على كافة البيانات من الشبكة. 

وفي بعض األحيان، يريدون فقط استخدام ذلك الجهاز من أجل النقل البيانات هنا وهناك.  

                                                                            سواء كان ذلك نقل لألموال إلى أماكن أخرى رقيم ا، أو كان ذلك جزء ا من هجوم حجب 

أعني أن ما يقلقني بالفعل حيال نشر واستخدام التقنيات . إذن DDoSالخدمة الموزعة 

الجديدة، ولكن إنترنت األشياء فقط كما قلت لكم، هو الكلمة الشائعة لجميع هذه األجهزة. 

بل األمر يتعلق باالفتقار إلى آليات تحديث متينة على بعض من هذه األجهزة. واألمر 

جهزة األحدث تميل جميعها إلى الحصول                                            يتحول إلى وضع أفضل شيئ ا فشيئ ا. أعني أن األ

 على تحديثات تلقائية وتميل إلى أن تكون أفضل بكثير. 

ا بنقص التدبر والنظر في جوانب األمن في هذه األجهزة. ومرة                                                                            لكن األمر يتعلق أيض 

أو  IOT                                                                       أخرى، فاألمر يتحسن شيئ ا فشيئ ا. وإذا ما انتقلنا إلى أي مؤتمر لألمن، فإن 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  104صفحة 

 

اء، من المحتمل أن يكون على جدول األعمال في أي مكان، وسوف يكون إنترنت األشي

هناك أشخاص مثلي يقفون ويقولون، "يا للروعة". وبعد ذلك سوف يكون هناك أشخاص 

                                                آخرون يقولون، "حسن ا، نحن نقوم على تصحيح ذلك". 

لك في ت                                                                       إذن فإن األشياء تتحسن شيئ ا فشيئ ا. إن نقص المعايير من المشكالت الموجودة 

الناحية، باإلضافة إلى العديد من المعايير المختلفة حول طريقة تعامل هذه األجهزة مع 

بعضها البعض. ولكن نعم. وليس هذا باألمر الجديد. بل إننا فقط سوف نحصل على المزيد 

من المواد الجديدة هنا، ومن المقرر أن تكون رخيصة الثمن وسوف تكون لنا قدرة أكبر 

ا. كما أن هناك القليل من المشروعات الموجودة هناك أو البرمجيات التي على تحديثه

 تحاول الدفع من أجل سن تشريع حول نشر واستخدام األجهزة وضمان أنها قابلة للتحديث. 

وهي ترتكز باألساس على أجهزة التوجيه المنزلية واألجهزة في ذلك المستوى، لكن إن  

األجهزة األخرى. واألشياء ليست بهذا السوء، لكننا  حدث ذلك، فسوف يتم الدفع بها إلى

ا ألننا خبراء. كم من الوقت لدي؟ أجل. ألن لدي سؤال من مشارك في                                                                            نراقب ذلك نظر 

                                                                             الخلف. حسن ا. كان هذا هو السؤال األخير. حسن ا. وسوف أتناول ذلك السؤال من هناك 

 وبعد ذلك. 

 

ة، المتخصصة في األمن، إذا ما كنتم تقومون بأعمال البحث أود معرفة ما إذا كانت اللجن شخص غير محدد:

والتطوير أو أعمال التواصل والتدريب فقط؟ هل هذا العمل في مجال التدريب والتواصل، 

هل هو موجه للمجتمع المشارك في المجتمع المدني أو من أجل المجال األكاديمي أو 

إذا كانت المبادرة لهذا التدريب، الطالب، على سبيل المثال؟ وهناك سؤال آخر وهو أنه 

هل هي من المدرب؟ كل من يقدمون التدريب؟ هل هؤالء الطالب، هل المبادرة قادمة 

من المدربين؟ باإلضافة إلى سؤال أخير، لقد تحدثتم حول إنترنت األشياء، كما تحدثتم 

 هي IPv6إلى  IPv4حول المعرفات الخاص بكل مشروع. هل هذه هي عملية النقل من 

من ستحل مشكالت األمن و]يتعذر تمييز الصوت[ المعرفات والتي سوف تتسبب في 

 مشكالت بسبب نظام البيانات الكبيرة عبارة عن استغالل لتلك المشكلة؟ 
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أعتقد أن اإلجابة كانت نعم ثم نعم ثم نعم ثم نعم ثم ال، ليس كذلك. فقد كانت هذه أسئلة  جون كرين:

ل بها تقوم بأعمال البحث والتطوير. وهناك المزيد من كثيرة. والمجموعة التي أعم

األبحاث، كما أننا ال نقوم بتطوير المنتجات من حيث األبحاث والتطوير بهذه الطريقة، 

لكننا نقوم بتطوير األدوات من أجل النظر في األشياء. ومن ثم فإننا نقوم بأعمال األبحاث 

 والتطوير حول المعرفات. 

لتدريب وهو حول كيفية فهم ذلك إلى حد ما. لقد كنت في تونس وسوف تأتي عملية ا 

مع شخص يدعى فينت سيرف، والذي كانت له صلة بهذه المواد  2003أو  2002

الخاصة بالشبكة، باإلضافة إلى القليل من األشخاص اآلخرين من المنظمات التي كانت 

اسم مركز موارد  متخصصة في بناء الشبكات في الدول النامية. منظمة يطلق عليها

وربما تكون العديد من الدول قد حصلت على االتصاالت األأولى في  تشغيل الشبكات. 

 مجموعات البيانات الخاصة بها، وفي المعدات الخاصة بهم منذ العديد من السنوات. 

وقد جلسنا هنا وأدركنا أنه كان هناك الكثير من المشغلين للبنية التحتية، أي نطاقات 

ccTLDلذين لم يتمكنوا من في حقيقة األمر من الوصول إلى التدريب. ومن ثم لم ، ا

ا، لكنها كانت تجارية جميعها                                                                                 تكن لديهم المهارات الالزمة. وربما كان التدريب موجود 

وقد كانت جميعها باهظة للغاية بالنسبة لهم. ومن ثم فإننا نقوم بإعداد مجموعة من 

ا منها. وقد التدريبات من بين هذه المجموعات ا                                              لمتنوعة، وكان مجتمع اإلنترنت واحد 

ا وقمنا بتمويل مجموعة من التدريبات التي كانت موجهة إلى نطاقات                                                                           اجتمعنا مع 

ccTLD وقد كان ذلك في حقيقة األمر متعلق ا بطريقة بنائي لسجل .                                                      ccTLD  ،من الصفر

نا بعد ذلك اكتشفنا أنه وما هي المشكالت المتعلقة باألمن حيال ذلك؟ وما الذي أريده؟ لكن

كان هناك الكثير من األشخاص اآلخرون الذين احتاجوا هذا النوع من التدريب ولم 

 يحصلوا كذلك على الوصول إليه. 

، ولكن في الوقت الحالي فإننا ccTLDومن ثم سوف يتم البدء في ذلك من أجل نطاقات  

، ألننا سوف نرسل مدربينا، سعداء للغاية بالحديث إلى أي شخص. ولن ندخل في أي دولة

                                                                                   وهو ما يكلف ماال . ولن ندخل في أي دولة ونقوم بعملية التدريب. ومن الناحية النموذجية، 

أي المشاركة العالمية  GSEفإن ما سوف نقوم به هو أننا سوف نتحدث إلى ممثلي 

 مكنك                                                                         ألصحاب المصلحة، ونقول لهم، "لقد تلقينا طلب ا من شخص ما في دولة محددة. هل ي
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التكرم بالتحدث إليهم؟ فهم منسقو العالقات التابعين لكم، إن شئتم. كما أن لدينا أشخاص 

من جميع أنحاء العالم، يحددون ما يريدون في حقيقة األمر، وبعد ذلك يكتشفون ما يمكننا 

 القيام به غير ذلك".

ما انتقل إلى تايالند هل هناك أشياء أخرى يمكننا القيام بها في الوقت الحالي؟ ومن ثم إذا  

ا هناك، أو واحد من أعضاء فريقي، وربما نقوم                                                                               على سبيل المثال، فربما أقضي أسبوع 

بأربع أو خمس عمليات تدريب، والبعض منها سوف يكون تدريبات، والبعض منها سوف 

يكون محاضرات في الجامعات، والبعض منها سوف تكون اجتماعات مباشرة مع من هم 

 ساعدة في أشياء محددة. بحاجة إلى الم

ومن ثم فإننا مجموعة عمل مصغرة للغاية، مجموعتي على وجه الخصوص. وغالبيتنا  

                                 عام ا على األقل، والبعض منها يعود  20يتمتع بخبرات في مجال اإلنترنت على مدار 

إلى أبد الدهر. والبعض منا يعود إلى أزمان سحيقة. نعم، يمكن أن يكون ذلك المجتمع 

، ويمكن أن تكون الحكومات، ويمكن أن تكون موفري خدمات اإلنترنت. ونحن المدني

ا ألن الحديث إلى                                                                              نحب في حقيقة األمر الذهاب إلى الجامعات والحديث إلى الطالب نظر 

األشخاص المنخرطين في نفس المجال أمر جيد، ومفيد كذلك، لكن طالبكم، واألشخاص 

الجامعي، سوف يكون من األشخاص الذين في الجامعات والمدارس أقل من المستوى 

يجلسون في هذه القاعة لمدة عشر سنين من اآلن، أو ربما العام التالي، وهؤالء هم األهم 

ا من أجل التواصل مع المجتمع المدني.                                                                                  بالنسبة لنا. ومن ثم فإننا دائم ا ما نبذل جهد 

األمر إجابة عن ذلك. فهي  أما السؤال الخاص بالبيانات الكبيرة، فأنا ال أعرف في حقيقة 

                                                                             من األشياء ]يتعذر تمييز الصوت[ أعوام ا من اآلن، وقد تكون لكم القدرة على الوصول 

إلى ذلك لكنها سوف تكون باهظة للغاية كما أن اإلصدار السادس، إذا ما كنتم تقومون 

يد. دعلى بناء شبكة جديدة، فهو من األشياء التي يجب عليكم النظر فيها على وجه التح

                                                عام ا للناس، وما لبثنا أن قلنا عبارة، "يا لألسف،  15لكنني دأبت على قول ذلك على مدار 

، حتى قال الناس في الواقع، "IANAفي مستوى  IPv4ليس لدينا المزيد من عناوين 

      عام ا  15أو  10"إذن فأنتم لم تكونوا تمزحون". ال، لم نكن نمزح عندما كنا نخبركم من 

 رابع سوف ينفد. أن اإلصدار ال
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واليوم ليس هو اليوم الذي سوف ينفد فيه، أعتقد كان ذلك باألمس. فهذا هو الوقت المناسب  

لكي يبدأ الناس في النظر والبحث عن تقنيات جديدة. وبهذا، فإنني أعرف أننا بحاجة إلى 

ا على العرض التالي. وم م ن ث                                                                         االنتقال إلى المتحدث التالي، ويجب علي  االنتقال سريع 

 سوف أخرج لمدة خمس دقائق وبعد ذلك يجب أن أعاود الكرة. 

 

ا. مرة أخرى، دائم ا ما نتعلم شيئ ا من جون،  جيني إيليرز:  ا جزيال  لك، جون. لقد كان ذلك رائع                                                                                   شكر 

وكما قال، فإنه سوف يكون بالخارج لمدة خمس دقائق، في حدود خمس دقائق، وإذا ما 

                                                       رة الخاصة به مكتوب عليها، "اطلبوا مني المساعدة". حق ا، رأيتموه سوف تجدون أن الشا

 اطلبوا منه المساعدة. 

 

 تفضلي.  جون كرين:

 

ا إلى المتحدث التالي، وهو زميلي دينيس تشانغ، وأعتقد أن  جيني إيليرز: :                                                                                كما أننا سوف ننتقل سريع 

ا هو زميلي. فهما من المشاركين في قسم النطاقات العالمية وسوف  GDD                                                                  زميله، أيض 

يتحدثان حول عمليات نظام أسم النطاق وكيفية مالءمتها في نموذج أصحاب المصلحة 

ا لكمة                                                                                   المتعددين. ومن ثم من أجل السماح لهم بالمشاركة بأسرع ما يمكن، ألن لدينا أيض 

ا  15ألسماء النطاقات الدولية، في غضون                                                دقيقة. ومن ثم إذا كان بإمكاننا االنتقال سريع 

                                                                          مكان، وتناول األسئلة. ألننا متأخرون في الوقت قليال ، ومن ثم ال أريد أسرع معكم قدر اإل

في العرض التوضيحي الخاص بكم. قوموا بما يجب عليكم القيام به، لكننا نريد التأكد من 

 أن لديكم الوقت الكافي للحصول على األسئلة. 

 

                                                  نا أعرف أنه كان يوم ا شاق ا، ومرقق ا، باإلضافة إلى بالتأكيد. إذن انتظروا هنا أيها السادة. أ دينيس تشانغ:

الكثير من المعلومات التي ترد إليكم. ولكن هذا هو الجزء الذي يتوجب علينا فيه طرح 
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ا على هذا المخطط. فهذا يحدد مجتمع   ICANN                                                                    بعض األسئلة عليكم. لقد اطلعتم جميع 

ا. من حيث ال ICANN، أليس كذلك؟ فمجتمع DNSأثناء العمل،                        تعريف، هو نحن جميع 

                                    . حسن ا؟ كما أن نموذج أصحاب المصلحة ICANNوجميع من في هذه القاعة من مجتمع 

المتعددين الذي قمنا بتصميمه والذي نستخدمه اليوم يعتبر هو أفضل ما لدينا في هذه 

                                                   الصورة. حسن ا؟ وأنت ترون مجموعات الناس، أليس كذلك؟

لك، فقد رأيتم هؤالء األشخاص، أليس كذلك؟ وقد رأيتم وبعد ذلك إن لم يكن باستطاعتكم ذ 

هذه الصورة من ورائي؟ كم عدد الذين نظروا في ذلك في حقيقة األمر وحاولوا فهم ما 

 تحاول الصورة إخباركم به؟ دعوني أستوضح ذلك. واحد، العديد منكم قد شاهد ذلك. 

وقع الويب الخاص بنا والتعرف                                                     حسن ا. وهذا عمل منزلي بالنسبة لكم. يجب االنتقال إلى م 

على هذه الصورة ودراستها، والتعرف على ما تقوله. ألن في أسفل ذلك، فإنها تقول، من 

الصعب إخباركم بذلك. ما الذي يقوله ذلك؟ الشخص األول في األسفل على اليسار هو 

قطاع األعمال. من الذين يحددون أنفسهم هنا بأنهم رجال أعمال أو مجتمع شركات 

 ألعمال؟ واحد اثنان ثالثة أربعة خمسة. ليس الكثير. هذا مدهش. ا

                                                                             حسن ا. الشخص التالي هو الحكومة أو المنظمات الحكومية. من هي الحكومة هنا؟ واحد  

اثنان ثالثة أربعة خمسة ستة. حوالي ستة، حوالي نفس الرقم. وماذا عن المجتمع المدني؟ 

وبعد ذلك أعمال أسماء النطاقات؟ أسماء ، أليس كذلك. 15أو  10عدد أكبر. حوالي 

ا ملفت ا. وهذا هو السبب في أنني                                                                                   النطاقات. هذا هو األمر األول. حسن ا. سيكون هذا أمر 

 أعتقد أنني بحاجة إلى تفسير أسماء النطاقات أكثر من ذلك. 

ذا.  والتالي هو القطاع األكاديمي. القطاع األكاديمي، أستاذة الجامعات والطالب، ها أنتم 

نعم لقد، أنا سعيد للغاية برؤية المزيد من القطاع األكاديمي هنا ألن هذا واحد من النواحي 

ا ألنني أعتقد أن نظام التعليم هو المكان الذي سوف يأتي                                                                                   التي نحاول التواصل معها نظر 

 منه الجيل التالي من مستخدمي اإلنترنت والمشرفين على اإلنترنت. 

ا، حسن ا. إذن هذا هو التالي هو القطاع الف                                                                ني. المجتمع الفني. خمسة ستة سبعة. جيد جد 

نفس الشيء، كما أن ما يقوله ذلك هو هذا. كما أن لدينا مجموعة متنوعة من األشخاص 
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من أصحاب االهتمامات المختلفة، لكن ذلك يعكس من هو الذي يستخدم اإلنترنت. ماذا 

        حسن ا؟  يعني ذلك؟ يعني أن الجميع يستخدم اإلنترنت.

سوف نعقد جلسة  8:00ومن ثم فإنني أذكركم بأنه في صباح الثالثاء في تمام الساعة  

                                                                            يطلق عليها اسم "تعر ف على القطاع الذي تنتمي له". إذن سوف يكون معنا أشخاص من 

ا إلى                                                                              نواحي مختلفة يأتون لحضور هذا االجتماع ويمكنكم التجمع في مجموعات استناد 

يوم الثالثاء؟  8:00بإمكانه حضور الجلسة المقررة في تمام الساعة اهتمامكم. إذن من 

 من الذي سوف يحضر؟ تفضلي. 

 

 والزمالء ال يمكنهم المجيء.  NextGenهذا يستثني المشاركين في برنامج  جيني إيليرز: 

 

 . GDDية اآلن أريد التحول إلى ويني، الذي سوف يخبركم بما يعنيه قسم النطاقات العالم دينيس تشانغ:

  

ا. كم عدد من سمعوا عن قسم النطاقات العالمية  ويني وو: ؟ هذا هو األمر األول. هناك GDD                                                شكر 

                                                                                فريق عمل. حسن ا. واحد من بين الحضور. إذن فإن ما نقوم به هو أننا، واحد من زمالئنا 

سوف يأتي للحديث معكم فيما بعد حول الطريقة التي يتم بها وضع السياسات في 

ICANN.  ما يقوم به قسم النطاقات العالميةGDD  .هو أننا نقوم بتنفيذ السياسات 

إذن بعد أن تقوم المجتمعات بوضع السياسة، فقد قاموا بكتابتها، وقد اعتمدها مجلس  

اإلدارة، كيف يمكننا في حقيقة األمر جعل تلك الكلمات تظهر على الصفحة؟ إننا نقوم 

مات. إذن من بين األشياء األكبر التي تخص السياسات بتنفيذ السياسة من خالل عقود وخد

الجديدة، أي السياسات الخاصة  gTLDالتي تم وضعها في السنوات األخيرة هي نطاقات 

الجديدة؟ العشرات  gTLDالجديدة. كم عدد من سمعوا عن نطاقات  gTLDببرنامج 

 منكم.



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  110صفحة 

 

أية نطاقات أخرى؟  Istanbul.الجديدة التي تعرفونها؟  gTLDما هي بعض نطاقات  

وهذا ]يتعذر تمييز الصوت[ جديد آخر. وهناك  shop.                         يمكنكم ذكر ذلك بصوت عال  

 الجديدة.  gTLDالكثير من نطاقات 

الجديدة قد بدأت كجزء من السياسة، جزء من سياسة اعتمدها  gTLDومن ثم فإن نطاقات 

ياسة، فقد نظرنا إلى ما قالته مجلس اإلدارة. ومن ثم عندما يتطرق األمر إلى تنفيذ هذه الس

السياسة، وقلنا، "أنتم، ما الذي نريده؟ نحن بحاجة إلى عملية طلبات". إذن هذا هو الجزء 

الخاص بالتنفيذ. لقد قمنا بوضع عملية طلبات وبعد ذلك ما الذي حدث بالنسبة لتقديم 

نطاقات                                                                   الطلبات؟ مرحب ا، نحن بحاجة إلى طريقة من أجل توقيع العقود مع مشغلي 

gTLD  الجديدة هؤالء. ومن ثم فقد اجتزنا عملية تعاقد، وبعد أن تم توقيع العقود، كيف

 الجديدة هذه؟ تفويضها. كيف لنا أن نخرجها للحياة؟  TLDلنا الحصول على نطاقات 

ومن ثم هذه هي العمليات أو ما نطلق عليه الخدمات التي يقوم قسم النطاقات العالمية  

GDD ن أجل جلب هذه السياسة، هذه الكلمات على الصفحة، ومن أجل بتنفيذها م

                          الجديدة حالي ا يقومون على  gTLDإخراجها للحياة بحيث يكون هناك مشغلين لسجل 

 المباشرة تلك والمتوفرة للجمهور.  TLDتشغيل نطاقات 

 الجديدة، حصلنا على عدد كبير من الطلبات. فقد حصلنا gTLDوعندما تم إنشاء برنامج  

، أننا سوف نحصل على 2017طلب كما نتوقع ذلك بنهاية عام  1,930على 

                                                  الجديدة. وكما ذكرت سابق ا، كانت هناك عملية لتقديم  gTLDنطاق من نطاقات  1,200

الطلبات باإلضافة إلى عملية للتعاقد وبعد االنتهاء من ذلك، هناك عملية تفويض. إذن في 

ا، لكن ال تزال هناك بعض نطاقات  gTLDنطاق  921الوقت الحالين لدينا                                          جديد مفوض 

gTLD  .في عملية التعاقد تلك والتي تم التعاقد فيها، لكنها بانتظار التفويض 

، IDN                                 اسم ا من أسماء النطاقات الدولية،  75الجديدة تلك، لدينا  gTLDكما أن نطاقات  

فإنها  ،ASCIIالتي ال توجد بشكل أصيل في  gTLDومن ثم فإن هذه هي نطاقات 

مكتوبة بنصوص مثل العربية أو النصوص الصينية. كما أن زميلي، ]يتعذر تمييز 

الصوت[، سوف يتحدث حول أسماء النطاقات الدولية بعد قليل. فهو متحمس للغاية للحديث 

 حول ذلك. 
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وأنا هنا أقوم ببناء عنصر التشويق. إذن من بين األشياء التي ذكرها دينيس في السابق  

، ومن بين ICANNاك العديد من أصحاب المصلحة المختلفين في منظومة هو أن هن

األقسام التي قام بتوضيحها هي قطاع أعمال أسماء النطاقات، وهذه الخريطة فقط، وهي 

 بعض الالعبين في هذا القطاع الخاص بأعمال أسماء النطاقات. 

سم النطاقات العالمية إذن عندما ذكرت في السابق أن من بين األشياء التي يقوم بها ق 

GDD  هو تنفيذ السياسات من خالل العقود والخدمات، فمن الجهات التي نبرم معها

ا؟ فلدينا عقود مع مشغلي السجالت، وهؤالء هم المشغلون في الصدارة مع                                                                       عقود 

لديها عقود مبرمة  ICANNالمستخدمين النهائيين، ولديهم عقود مع المؤخرة. كما أن 

ت. ومن ثم فإنها الجهات التي تبيع أسماء النطاقات إلى األشخاص مع أمناء السجال

الراغبين في شراء أسماء النطاقات، أو يتعاقدون مع قنوات التوزيع الخاصة بهم، وكذلك 

 الموزعين بالتجزئة. 

، والتي تتعاقد مع السجالت، والتي تتعاقد مع موفري الخدمات. كما ICANNإذن معنا  

أمناء السجالت، والتي تتعاقد مع تجار التجزئة، وجميع ذلك ينتقل تتعاقد مع  ICANNأن 

إلى المشترك أو المسجل. والمشترك أو المسجل هو الشخص الذي يقوم بتسجيل اسم 

النطاق ذلك. وهذا النطاق خاص به، وبعد شراء ذلك النطاق، يمكنهم تشغيله، وفي نهاية 

ا أمام المس  تخدمين النهائيين لإلنترنت.                                             اليوم، فإنه يجعل ذلك النطاق متاح 

تقوم بالكثير من األنشطة وهي منظومة معقدة للغاية لدرجة أننا  ICANNومن ثم فإن  

في نهاية اليوم، نريد النظر في طريقة قيام مستخدم اإلنترنت، الطريقة التي يتأثر بها 

 لتصوير مستخدمو اإلنترنت النهائيين بما نقوم به. ومن ثم فإن هذه مجرد طريقة خطية

مع أصحاب المصلحة المختلفين  ICANNوتوضيح الطريقة التي تعمل من خاللها 

والطريقة التي ندير من خاللها عالقاتنا من خالل العقود وتحميل هذه السجالت وأمناء 

السجالت المسئولية عن الحفاظ على أن واستقرار ومرونة اإلنترنت، بحيث تتوفر الحماية 

 للمستخدم النهائي. 

 سوف أحيل الكلمة إلى زميلي في إدارة تنفيذ السياسات. و 
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ا حول السياسة، وسوف تسمعون كثير حول السياسة. كما أن ما أردت  دينيس تشانغ:                                                                                 إذن فقد تحدثنا كثير 

                                                                                 منكم أن تكونوا على وعي به هو أن السياسة يتم وضعها بمعرفة المجتمع، وبعد ذلك ي عهد 

ا تنفيذ تلك  ICANNإلى فريق عمل                                                   السياسات. إذن في حين قيامنا بالتنفيذ، هناك أيض 

فريق مراجعة المجتمع الذي يشرف على عملية التنفيذ. ومن ثم فإن هناك سياسة وبعد 

ذلك هناك تنفيذ، وهذا التنفيذ من الناحية األساسية عبارة عن إجراءات وعمليات وتعليمات 

 ي اإلنترنت. نوعية نقوم بتسليمها إلى األجزاء المختلفة من مشغل

أمناء السجالت، يجب أن يقوم السجل بأشياء محددة. يجب على أمين السجل القيام بأشياء  

ا إلى تغيير في السياسات.  IANAمحددة. ويجب على                                                             القيام ببعض األشياء المحددة استناد 

                                                                             حسن ا؟ إذن من الذي لديه رقابة في نهاية األمر على ما يحدث داخل عمليات اإلنترنت؟ 

؟ السادة في فريقكم. المجتمع، وكل المشاركين هنا بإمكانهم المشاركة كمتطوعين، من

                 ، يجب علي  القول ICANNوتقديم التعليقات باإلضافة إلى التعليقات العامة، أليس كذلك؟ 

بأنه على مدار العديد من سنوات العمل، وأنا أعمل في العديد من الشركات المختلفة، فإن 

ICANN  أكثر المؤسسات التي شاركت فيها من حيث الشفافية. حتى اآلن هي 

حيث يمكنكم مشاهدة ومعرفة أي شيء نقوم به، فجميع األشياء معروضة ومتاحة على  

                                                                                  موقع الويب، ونقوم دائم ا بطلب التعقيبات من المجتمع ونتلقى كذلك تعليقاتكم. باإلضافة 

ب بنود التشغيل أو مقدار األموال إلى أن خطة التشغيل اإلجمالية والخطة اإلستراتيجية حس

ا في الوقت                                                                                     التي تأتينا، ومقدار المالي الذي ننفقه على أي من المشروعات يتم نشره جميع 

. وإذا ما كانت لديكم فكرة ICANNالحالي. ويمكنكم المشاركة واالطالع على ما تقوم به 

 في ذلك. حول المكان الذي يجب أن ينطلق فيه المستقبل، فسوف يكون لكم باع 

. وأنا سعيد للغاية بأنهم هنا معنا للمشاركة. ومع ICANNهذا هو األمر الرائع حيال 

مشاركة هذه المجموعة المتنوعة، ومع المهارات المختلفة والنواحي المختلفة والمصادر 

المختلفة والتدريب المختلف وكل شيء مختلف، يمكننا جعل اإلنترنت أفضل بالنسبة لنا 

                                      . وواحد منها يتوق إلى االنتقال. حسن ا؟ IDNذلك أسماء النطاقات الدولية  جميع، بما في

 هل ترون ]يتعذر تمييز الصوت[. 
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، مرة أخرى، كانت نتيجة عملية صناعة السياسات IDNلكن  IDNإذا أردتم الحديث حول  

التي تقول، "أوتعلمون؟ ال يجب أن يكون اسم اإلنترنت فقط في نظام الترميز المعياري 

، أليس كذلك؟" وماذا عن األشخاص الذين ال ASCIIاألمريكي لتبادل المعلومات 

. ABC؟ وليس لديهم لوحات مفاتيح بها الحروف ASCIIيستخدمون اإلنجليزية أو كتابة 

                                                                               فإننا نبقيهم خارج هذا األمر، وهذا ليس عدال . حسن ا؟ من قال ذلك؟ األشخاص المشاركون 

ن فما عسانا أن نفعل؟ لقد قمنا بعمل سياسة، وقمنا بالتنفيذ في المجتمع أخبرونا بذلك. إذ

 باإلضافة إلى نتيجة التنفيذ هي ]يتعذر تمييز الصوت[. ها هم. 

 

ا. إذن فإن الجميع، إنني سوف أتوقع بأن أحصل على عرض  شخص غير محدد: ا لك، دينيس. شكر                                                                          شكر 

ا بسبب التمدد باإلضافة إلى أنني أعني بأ نني أنوي في حقيقة األمر أن                                                     توضيحي جيد جد 

، ولكنني في حقيقة األمر ومن الناحية األساسية فقد قدم دينيس IDNأسأل عن طبيعة 

اإلجابة، ومن ثم في حقيقة األمر، لم يعد لدي هذا السؤال الصحيح بعد اآلن. وبالمناسبة، 

لنطاق ؟ أعني أن اسم اIDNالزلت بحاجة لطرح ذلك السؤال. وهو من الذي يعرف ماهية 

 الدولي، باستثنائي، في حقيقة األمر. 

، TLD                                                                       حسن ا، عظيم. ومن الناحية األساسية، وكما ترون هنا، أعني، أن لدينا نطاقات  

. وفي الواقع، فإن استخدام ASCIIوهي ليست في، أعني أنها ليست في نظام الترميز 

ا  ى مدار عقود، على، أعني عل ASCII                                         اإلنترنت، أعني أن نطاق اإلنترنت كان دائم 

باإلضافة إلى رغبة المجتمع في حقيقة األمر الحصول على أسماء نطاقات تحت نطاقات 

TLD ومن الناحية األساسية فإن نطاقات .TLD  في أسماء النطاقات الدولية، أعني، أن

أسماء النطاقات الدولية، فإنها تؤدي إلى إنشاء كل من اللغات التي يمكن من خاللها 

الخاصة بها إن شاءت ذلك. وكما قال دينيس، في حقيقة  TLDطاقات الحصول على ن

ا إلى تلك السياسة، في حقيقة األمر، فإن  ICANNاألمر فقد قامت                                                               بتنفيذ السياسة واستناد 

 gTLDوللحصول على برنامج  IDNالموزع، الشركة التي تقدمت للحصول على أسماء 

. والبعض منها أو غالبيتها، فإن IDNالجديدة، لدينا بعض الطلبات فيما يخص أسماء 

ا اآلن.                                       غالبيتها تم تفويضه وأصبح نشط 
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                 نطاق ا من نطاقات  39ومن ثم إذا كان بإمكانكم الرؤية على هذه الشريحة، فإن لدينا  

ccTLD  ذات أسماءIDN  اسم ا  49وهي في الحقيقة  49وقد ت تفويضها باإلضافة إلى      

ا فعلي ا. ألنه وكما ترون، على سبيل المثال في  49من أسماء النطاقات الدولية لعدد                                                 نص 

مختلفة ألنه في حقيقة األمر في عملية  IDNذات أسماء  ccTLDالهند، لدينا نطاقات 

تقديم الطلبات الفعلية، أعني، أن سبع لغات أو نصوص مختلفة، أو على سبيل المثال، إذا 

ا لكم.                                          أمكنكم رؤية ذلك، نعم، رائع، شكر 

بهذا الطول، ويمكننا في الحقيقة الوصول إلى الشريحة، نعم إذن. نعم، من الناحية أنا لست  

األساسية، إذا أمكنكم رؤية، على سبيل المثال الهند لديها سبعة، أو إذا ما نظرتم إلى 

سنغافورة، هناك اثنان، أو على سبيل المثال تايوان. أعني أن تايوان لديها اثنين أو الصين 

في واقع األمر، هذا هو المصطلح الذي يطلق عليه المتغيرات. ومن ثم من لديها اثنان. و

 الذي يعرف المقصود بالمتغيرات؟ رائع. 

إذن المتغيرات هي النطاق. وأعني أنه بسبب أن في أسماء النطاقات الدولية لدينا الكثير  

ن أن من نقاط األكواد أو الكثير من الحروف باإلضافة إلى بعض من هذه الحروف يمك

                                                                                يبدو مشابه ا لبعضه اآلخر، ومن ثم من الناحية الفعلية، فإن قد تكون متشابهة على نحو 

التحتية، ويطلق عليه  IDNمربك. وبسبب ذلك فإن هناك مصطلح تم ابتكاره في بنية 

التباين. والتباين يقصد به تشابه حرفين، أو أعني، أنهما متشابهين على نحو مربك، ومن 

ر، هذان الحرفان هما متغيران لبعضهما اآلخر. ومن الناحية األساسية، ثم في واقع األم

يجب عليكم التفكير في ذلك. أعني أنه يمكنكم حجب واحد منهما أو تخصيصه إلى شخص 

 واحد. 

                                                                               حسن ا. ومن ثم، ما هي السياسة في حقيقة األمر التي تقولون بها؟ في الواقع، السياسة  

نقاط األكواد، أعني، أن لهم العديد من نقاط األكواد في                              المستخدمة طبق ا لسياسة ما هي

كود فريد، أعني، أنها بالنسبة للنصوص المتخلفة والمتعددة للغاية، باإلضافة الطريقة التي 

؟ وهذا ما نطلق TLDيمكن من خالل تضمين نقطة الكود هذه وإمكانية استخدامها كنطاق 

عملية قواعد استخراج مسميات منطقة  عليه، أعني، هذه هي الطريقة التي نسمي بها

وهي من األشياء التي يقوم أشخاص من المجتمع، أعني، أنه في حال كنت من  الجذر،

المجتمع أو اللغة من اللغة، يمكنكم إرسال بريد إلكتروني إلى 
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IDNProgram@ICANN.org  يوضح أن لديك اهتمام يسهم بالفعل في لغة من

كون أن يكون في نص. إذن من الناحية األساسية، هناك اللغات أو في نص يرغب في أن ي

هيئات استخراج مختلفة. وهناك جهود مستندة إلى المجتمع يتجمع الناس فيها ويحاولون 

 . TLDاالنتهاء من قائمة بنقاط األكواد التي يمكن استخدامها في حقيقة األمر كنطاق 

والتي تقوم بتجميع كافة أعمال هيئة  وبعد ذلك تنتقل نقاط األكواد هذه إلى هيئة التوحيد، 

االستخراج من أعضاء المجتمع، وتجميعها في مكان واحد كبير يطلق عليه اسم قواعد 

منها اإلصدار األول، والذي يشمل  ICANNالتي أطلقت  LGRاستخراج المسميات 

سوف تكون، أعني  LGRفقط النص العربي. لكنني أعتقد أن قواعد استخراج المسميات 

ا سوف تتطور. إذن من الناحية األساسية، فإن ما يحدث بالنسبة لكل هيئة استخراج، أنه

كل من أعضاء المجتمع يقوم بكتابة نص أو األشخاص من مختلف المجتمعات يقومون 

ا فيما يسمى هيئة استخراج، ويقومون بإرسال مقترح إلى                                                                                بكتابة النصوص، ويجتمعون مع 

ICANN وتقوم ،ICANN  إلى هيئة التكامل، وتقوم هيئة التكامل بتضمين بإرسال ذلك

مختلفة بلغات  TLDجميع هذه المقترحات، وبعد ذلك يمكنكم الحصول على نطاقات 

 مختلفة. 

جلستان، أو جلستان عموميتان يوم األربعاء، فمن  IDNومن الناحية األساسية، تعقد  

ا به. إحداهما في الصباح                                                         يرغب في المشاركة ]يتعذر تمييز الصوت[ يوم األربعاء، مرحب  

واألخرى في الظهيرة، وفي واقع األمر يمكنكم الحصول على آخر المستجدات من أعضاء 

حصول ال -على سبيل المثال- المجتمع المختلفين، ومن النصوص المختلفة، التي يمكنكم

على تحديث من المجتمع الصيني أو الياباني أو الكوري ]يتعذر تمييز الصوت[ الخمير، 

                                                           التايالندي، أو أعضاء المجتمعات المختلفة، ومرحب ا بمشاركتكم.

إذا كانت لديكم أية أفكار أو أي اهتمام أو أية أسئلة، برجاء إرسال بريد إلكترون إلى  

idnprogram@icann.org  ا إلى                   . حسن ا، أود  فقط ICANN.org.idn           وأيض 

 ]يتعذر تمييز الصوت[. 
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ا لك، دينيس، أعتقد أن لدي سؤاالن اآل جيني إيليرز:  ا جزيال  لكم. شكر                                                                    ن. حسن ا. لدي الصالحية. شكر 

ا. هل                                                                              ويني اضطرت للذهاب إلى جلسة أخرى، لكن اسمحوا لنا أن نقدم لها الشكر أيض 

 لديكم أية أسئلة؟ سؤال هناك. 

 

ا لك، دينيس على هذا العرض الرائع. أنا أعرف اآلن المقصود بت  سيدة غير معروفة: . لقد كنت IDN                                                              شكر 

ا. واآلن وقد ذكرتم الساسة، وذكرتم                                                                                أتحين الفرصة لطرح ذلك السؤال منذ الصباح. شكر 

PDP  في شريحة سابقة. أود معرفة ماهيةPDP ما المقصود بعملية وضع السياسات ،

. وفيما يخص تنفيذ السياسة، هل لديكم إطار زمني ربما يكون في عملية ICANN لـ

ا. وضع السياسات الخاصة ب                                                          كم ويجب عليكم مراعاته من أجل تنفيذ تلك السياسات؟ شكر 

 

ا جزيال  على هذا السؤال. السيد الجالس أمامكم مباشرة، الذي يتصادف أنه خبير  شخص غير محدد:                                                                              شكر 

السياسات، والعرض الخاص به سوف يأتي إلينا اآلن مباشرة. إذن هل سيكون من 

ا. المناسب لو انتظرناه من أجل تناول سؤا             لك؟ شكر 

 

أو أسماء النطاقات الدولية  GDDهل ثمة أسئلة أخرى حول قسم النطاقات العالمية  سيدة غير معروفة:

IDN؟ 

 

، نعم، IDNذات أسماء  ccTLD]يتعذر تمييز الصوت[ عملية وضع السياسات لنطاقات  سيدة غير معروفة:

ملية وضع السياسات حيث إنني أعلى أن التقارير النهائية ]يتعذر تمييز الصوت[ ع

ما الذي يتم تسليمه من منظمة دعم أسماء رموز  IDNذات أسماء  ccTLDلنطاقات 

، أليس 2013منذ الساعات األخيرة من  ICANNإلى مجلس إدارة  ccNSOالبلدان 

كذلك؟ لكن حتى اآلن، فإن هذا، أعني، حيث ال يوجد أي إثراء ]يتعذر تمييز الصوت[ 

صوت[ لكي يكون، أعني، ألنني من فيتنام وأنتم تعرفون لغة من أجل ]يتعذر تمييز ال
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فيتنام، فإننا نتحدث لغة تستند غلى الالتينية. إذن هذا يعني أنه ال يمكننا التقدم من أجل 

، أو نطاق التتبع السريع ccTLDالحصول على نطاق المستوى األعلى لرمز البلد 

سريع. بل يجب االنتظار إلى أن من خالل عملية التتبع ال IDNباسم  IDN ccTLD لـ

تكون عملية، نعم، من خالل، نعم، هل يمكنكم التعريف كذلك بالحالة عندما ]يتعذر تمييز 

ا.                  الصوت[. شكر 

 

                                                                               حسن ا. وفي حقيقة األمر هناك شيئان. أعني، أن حالة هيئات االستخراج بالنسبة لنطاقات  شخص غير محدد:

gTLDستخراج بالالتينية، باإلضافة إلى أن هيئة ، باإلضافة إلى أن لدينا هيئة ا

االستخراج بالالتينية تشتمل في الواقع على اللغة الفيتنامية. ومن ثم إذا أردتم، أعني، فإن 

هيئة االستخراج الالتينية لديها اجتماع في غضون ساعة ونصف، وهي جلسة مفتوحة. 

ة ل اللغة الفيتنامية الخاصوهي تعقد في الفندق ومن ثم يمكنكم حضور الجلسة والحديث حو

  - بك. وعلى وجه الخصوص فإننا نبحث في حقيقة األمر عن

 

                                              برجاء اإلبطاء قليال  من أجل المترجمين الفوريين. سيدة غير معروفة:

 

إننا نبحث في حقيقة األمر عن شخص، أعني، يمثل اللغة الفيتنامية. ألنكم، أعني، أنكم  شخص غير محدد:

، ومن ASCIIة وعلى الالتينية هناك نص هام للغاية ألنه يحتوي على تستخدمون الالتيني

ثم فإنه مهم للغاية. ومن ثم من الضروري للغاية حضوركم، بحيث يمكننا في حقيقة األم 

 التواصل وتكون فرصة رائعة للغاية إذا ما أمكنكم حضور ذلك االجتماع. 

مر فإن التتبع السريع من األشياء فهي مختلفة، في حقيقة األ ccTLDلكن بالنسب لنطاقات  

يمكنها التقدم من خالل عملية التتبع السريع  ccTLDني أن نطاقات ‘المختلفة، ومن ثم ا

والتي تقوم في حقيقة  ccTLDلنطاقات  RSSACكما أن هناك في حقيقة األمر عملية 

تمر سوف  ccTLDاألمر بتقييم الشاشة وبعد ذلك تفويضها. ومن ثم أعني أن نطاقات 

 بشكل أساسي.  gTLDعبر التتبع السريع، لكنني أعني أن هذا من أجل نطاقات 
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 اسمح لي أن أقدم لك الميكروفون.  سيدة غير معروفة:

 

، أعني عملية وضع السياسات لنطاقات PDP]يتعذر تمييز الصوت[ الوقت لعملية  سيدة غير معروفة:

ccTLD  ذات أسماءIDN مييز الصوت[ تقدير الوقت المتبقي. لالنتهاء منها في ]يتعذر ت

 أعني، ما المدة التي يتوجب علينا االنتظار خاللها، عامين، عام واحد؟

 

ا. وأعني أنه إذا كنت دولة، ألن  شخص غير محدد: في حقيقة األمر هل  ccTLD                                                        في الواقع، فإنها سريعة جد 

ريع، خالل التتبع الس يجب على دولتك تقديم طلب. أعني أنه في حالة تقدم الدولة بطلب من

المتعاقد وتقدموا بطلب من أجل التتبع السريع،  ccTLDأعني أنه في حالة منسق عالقات 

لنطاقات  PDPفإنه يمر من خالل العملية األخرى، وهي عملية وضع السياسات 

ccTLD وقد تم نشر التفاصيل في موقع .ICANN.org/IDN  ،وفي حالة االنتقال إلى

سوف تتعرفون على طريقة تقديم الطلبات. وهناك رابط موصل ، ccTLDأعني قسم 

 إلى نموذج الطلب. 

 

ا أينما كنتم. سأتحدث باللغة الفرنسية. لم يمارس مترجمو اللغة  شخص غير محدد:                                                                             طاب صباحكم جميع 

اإلنجليزية عملهم منذ هذا الصباح، ومن ثم سوف نعطيهم بعض األعمال من أجل القيام 

؟ ال NTLDمعرفة ما إذا كانت هناك أية شروط تنطبق على نقل  به. وسؤالي من أجل

ا. وأود أن أعرف إن كانت هناك شروط يتم تطبيقها على                                                                           أدري إن كان سؤالي واضح 

 .NTLDنقل 

 

إلى نطاقات  NTIAهل تسأل عما إذا كانت هناك أي ]يتعذر تمييز الصوت[ حول نقل  جيني إيليرز: 

gTLD  أو إلىIDN ؟ 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  119صفحة 

 

 

 بالضبط.  دد:شخص غير مح

 

 ؟ gTLDإلى نطاقات  جيني إيليرز: 

 

 ]غير مسموع[، نعم.  شخص غير محدد:

 

وتطبق على عملية  gTLDأعتقد أن السؤال كان هل هناك أية شروط تستند إلى نطاقات  دينيس تشانغ:

النقل؟ وبالطبع قد يعتقد المرء أن كل شيء تجري مراجعته وأن كل شيء يجري النظر 

فإنني أتردد في قول نعم أو ال، فالمقترح سوف يتم نشرة وتسليمه، ومن ثم فيه. ومن ثم 

سوف نتعرف على ما يجري اقتراحه. وأتمنى خالل األسبوع الحالي أن يكون هذا األسبوع 

ا للغاية بالنسبة لمجلس اإلدارة. وفي هذه الجلسة األسبوع الحالي، قررنا ما  ا هام                                                                                    أسبوع 

 اء االنتظار إلى أن يأتينا المقترح. إذا كنا سنتابع أم ال. وبرج

 

ا  جيني إيليرز:                                                                                هل ثمة أسئلة أخرى؟ حسن ا. إذن معنا متحدث آخر على استعداد لالنطالق. دينيس، شكر 

ا. لقد تشتت. كنت أخشى من أننا  ا، أشكرك أيض  ا. عفو  ا لك أيض                                                                              لك. على رضا، شكر 

ا جزيال  لك.  ا                                                 سوف نقف ونتمدد مرة أخرى، ومن ثم شكر  ا. وشكر                                 انظر، ها نحن ذا. شكر 

 لك، دينيس، وبرجاء إرسال شكرنا إلى ويني. 

                      نظرا ألننا قضي ا يوم ا - وأود أن أتيح المجال أمام المتحدث التالي، ألن في البداية أريد أن 

ا فقد حان الوقت ألخذ نفس عميق آخر. لقد خضنا رحلة طويلة للغاية. ونحن على  -      رائع 

من هو روب،  ،ي من جلسة اليوم بعد الظهر. روب هوغارثمشارف الجزء التال

استشاري أول للسياسات. هل هذا، استشاري أول، سياسات أول. سوف يأتي إلى هنا 
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، وسوف يطلعنا على مزيد من ICANNويتحدث إلينا حول عملية وضع السياسات في 

 المعلومات حول بعض الهياكل التي سمعنا عنها صباح اليوم. 

نا حول منظمات الدعم، وقد تحدثنا حول اللجان االستشارية. وسوف يشرح لنا لقد تحدث 

كيفية استيعاب ذلك في عملية وضع السياسات. أنا أملك جميع الصالحيات، نعم. ومن ثم 

دقيقة أخرى حول وضع السياسات، وبعد ذلك المزيد من األسئلة  30برجاء الحضور لمدة 

 دخرنا بعض األسئلة الصعبة لك، بالمناسبة. إلى روب، أنا متأكد من ذلك. لقد ا

 

ا على استراحة كافية؟  روبرت هوغارث: ا. وأنا أتطلع إليها في حقيقة األمر. هل حصلتم جميع                                                                             شكر 

 

 أنا لم أشاهد أي أحد يلتقط أنفاسه، ومن ثم أعتقد أننا بحاجة للوقوف والتمدد، ربما.  جيني إيليرز: 

 

 نعم. روبرت هوغارث:

 

 هيا. جميع يقف.  ليرز: جيني إي

 

ا. تمدد واحد، رجاء . وال أحد يغادر الغرفة. روبرت هوغارث:                                                             برجاء الوقوف جميع 

 

أجل، نعم؟ هل تشعرون بتحسن؟ أجل، نعم. ويمكننا القيام بذلك. بعض الحضور يرتدي   جيني إيليرز:

 أجل، نعم.  تنورات فلن نقوم بذلك. هل تشعرون بتحسن؟ قم بهز األرجل، وهز الذراعين.
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                                                                                     أنا سعيد للغاية للبدء في التحدث. يمكنكم االستمرار في الوقوف، والتمدد، أي ا كان، وربما  روبرت هوغارث:

ا.  ا جزيال  لك، جيني. طاب مساؤكم جميع                                                                                ترغبون في القيام بذلك في آخر القاعة. شكر 

سات، فريق طاب مساؤكم. أنا اسمي روب، أو روب هوغارث. وأنا أعمل مع فريق السيا

 . ICANNدعم وضع السياسات هنا في 

وأنا كبير مديري السياسات، والمسئول عن كل من السياسات ومشاركة المجتمع. وهو ما  

ا مسئول عن االهتمام بالموارد المتاحة                                                                                 يوفر مجموعة أوسع إلى حد ما في ذلك وأنا أيض 

. إذن فهذا ICANN للمجتمعات كل على حدة والتي تشاركة في أعمال السياسات داخل

 من االختصاصات األوسع إلى حد ما. 

لكن اليوم، فإنني سوف أركز على مناقشة رفيعة المستوى للغاية معكم حول ماهية  

السياسات وما المهام التي نؤديها، مع وصف بشكل أساسي للطريقة التي ندير بها ذلك 

ول جوانب محددة. وربما                                                        في مستوى عال  للغاية. وقد يكون للبعض منكم أسئلة فردية ح

يمكننا الحديث حول ذلك بالخارج. وربما يمكننا الحديث حول ذلك في آخر القاعة، لكنني 

ا، من أجل الحديث معكم حول ذلك.  ا طوال األسبوع أيض                                                                  سوف أكون متاح 

لقد أطلعكم كل من دينيس وجيني على تلك المجموعة الرائعة للغاية من الصور، وما  

هي  ICANNهو أن السياسات تقع في مركز العمل. إال أن السياسة في سوف تالحظونه 

في حقيقة األمر جوهر ولب هذه المنظمة. وهي السبب في تأسيسنا في العديد من الجوانب، 

وهي الجانب الجوهري في األعمال التي نؤديها كمجتمع. وهي القدرة، كما قال دينيس 

                                       ل سوي ا ولكي تكون لنا القدرة على تعريف وآخرون بالنسبة لنا كمجتمع من أجل التعام

 DNSوتحديد المشكالت والعمل على المشكالت والتخلص من العوائق التي تجعل من 

 ونظام المعرفات الفردية ما هي عليه اليوم وما يمكن أن يكون في المستقبل. 

وقد حصلنا على سؤال في السابق حول عمليات وضع السياسات. وهذه ما هي إلى بعض  

الصور الرائعة. وال ننوي الحديث حول الجوانب الفردية في ذلك. ولكن يجب علينا معرفة 

، فإن أعمال السياسات واإلجراءات ICANNأنه داخل الالئحة الداخلية لمنظمة 

واإلرشادات يتم التعبير عنها بشكل خاص للغاية. كما أن المجتمع، والمجتمع التي تحظى 

من الخارج  ICANNة آخرين ويراقبون ما تقوم به بمشاركة العديد منكم ومشارك
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تتبع تلك القواعد، وتتبع تلك اإلجراءات وتقوم  ICANNينظرون من أجل التأكد من أنل 

بالعمل المنوط بها بشكل متسق. وهذا من الجوانب الهامة للغاية. ومن بين األدوار التي 

مليات ومن أجل العمل مع يقوم بها فريقنا هي مساعدة الناس على فهم طبيعة تلك الع

 المجتمع على إدارتها بطريقة فعالة. 

ا تقون من أجل رفع أيديكم بعد اآلن.                                                                                واآلن من الذي يقوم بذلك؟ وال أنوي جعلكم جميع 

فربما تكونوا قد سئمتم من فعل ذلك. لكن من الذي يقوم بعملية وضع السياسات فهو مقسم 

جان االستشارية. ومنظمات الدعم، بمجرد أن بشكل أساسي فيما بين منظمات الدعم والل

، فسوف تشيرون إليها بلفظ منظمات الدعم. ICANNتعقد خمسة إلى ستة اجتماعات 

وهناك تلك المنظمات التي تقوم بجهود جماعية، وتركز على التنمية وتتجادل حول  

مسئولة تغييرات محددة على السياسات أو السياسات الجديدة. ومنظمات الدعم تلك هي ال

. وسوف نتحدث فيما بعد حول كيفية ICANNعن تقديم التوصيات إلى مجلس إدارة 

القيام بذلك وبعض المبادئ المشمولة في ذلك العمل، ولكن بطريقة بسيطة ومستقيمة، 

 حيث تقدم منظمات الدعم التوصيات إلى مجلس اإلدارة. 

يخص تطوير تلك  ، فإن لدينا ثالث جوانب من الخبرات فيماICANNوفي حالة  

التوصيات الخاصة بالسياسة. كما أن لدينا منظمة دعم األسماء العامة، وهي المسئولة عن 

، ccNSOباإلضافة إلى جهود وضع السياسات. كما أن لدينا  gTLDأعمال نطاقات 

وهي المسئولة عن أي من السياسات التي يتم تطويرها أو تعديلها أو تغييرها لنطاقات 

عالقة مع منظمة دعم العناوين  ICANNلى لرموز البلدان. كما أن لدى المستوى األع

للعمل على تلك الجوانب التي ليست من النطاقات، ولكنها بصفة أساسية تخص  ASOأو 

 من الهيكل.  SOاألرقام. ومن ثم هذا هو جانب 

 أما على الجانب اآلخر، على مدار السنوات العديدة الماضية، فقد حدد مجلس إدارة 

ICANN  .نواحي محددة من الخبرات التي احتاجها من أجل الحصول على النصائح

في هذه  SOو ACومن ثم فإن اللجان االستشارية، أو كما تتوقعون، ما نشير إليه بلفظ 

ا بأن الوظيفة الخاصة بهم هي                                                                                  الحالة، فقد تطورت اللجان االستشارية بمرور الوقت. علم 

ارة حول مجموعة متنوعة من القضايا، أو التوقعات أو توفير النصائح إلى مجلس اإلد

 السياسات أو أي من البنود األخرى التي يجري مناقشتها بمعرفة منظمات الدعم. 
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االستشارية  At-Large، مرة أخرى، لدينا أربعة. فلدينا لجنة ICANNأما في حالة  

على  ICANNعمال والتي تعنى في حقيقة األمر بالمستخدمين النهائيين، وتأثيرات أ

منظم  At-Largeجميع من على الكوكب ممن يستخدمون اإلنترنت. كما أن مجتمع 

بطريقة منظمة للغاية من الناحية الجغرافية حيث، في نهاية المطاف تحصل لجنة 

At-Large  االستشارية أوALAC  على المعلومات وتتناول التعقيبات واإلسهامات

                                    هائيين حرفي ا من جميع أنحاء العالم.وتعمل مع ممثلي المستخدمين الن

واللجنة االستشارية الحكومية وتعمل وتوفر النصائح إلى مجلس اإلدارة من الحكومات  

. باإلضافة ICANNفي جميع أنحاء العالم، وهي جزء هام من المساهمات في مجتمع 

ا فني ا أكثر بكث ان ير والذي ك                                                                   إلى اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار والتي تؤدي دور 

جون كرين يحدثكم حوله. فمجموعة المهندسين ومجموعة المتخصصين في المجال الفني 

بصفة أساسية يتحدثون حول الطريقة التي ينظر بها إلى أعمال  SSACممن يشاركوا في 

ICANN  .وطريقة تناوله بصفة فنية في جميع أنحاء العالم، وهي مجموعة صغيرة للغاية

ا يتمتعون بنواحي محددة من الخبرات فيما  30كونة من وهي فقط مجموعة م                                            شخص 

 يخص المشكالت الفنية المتعددة. 

وبعد ذلك في نهاية المطاف، فقد سمعتم إليز تتحدث من قبل حول المجموعة االستشارية  

لنظام خادم الجذر، اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر وهي المسئولة عن توفير النصائح 

مع مختلف نظم  ICANNاإلدارة حول جوانب العمل باإلضافة إلى عالقة إلى مجلس 

 الجذر في جميع أنحاء العالم. تلكم هي الجهات الفاعلة الرئيسية.

وهناك عدد من الطرق المختلفة التي نؤدي بها ذلك باإلضافة إلى عدد من المبادئ  

تي يتم بها تنفيذ هذا الداخلية والتي تؤثر على الطريقة ال ICANNالمستقرة في لوائح 

العمل. وهي باألساس أربعة. األخير، المربع الثالث هناك، وسوف أشير إلى بعض 

االختالفات الفريدة، على األقل في اللغة اإلنجليزية لذلك والتي أتمني تحظى بتقديركم. 

 لكن المفتاح الرئيسي هو أصحاب المصلحة المتعددين الخاصة بهم. 

انت لدينا فيها مجموعات مختلفة والعديد من المجتمعات التي وقد رأينا جوانب عدة ك

تشارك. لكن داخل كل من منظمات الدعم واللجان االستشارية، هناك مجموعات إضافية 
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، منظمين بطريقة At-Largeتشكل تلك المؤسسات. البعض منها، كما في حالة مجتمع 

طوط القواعد التي تؤديها                               ، فإنها أكثر تنظيم ا على طول خGNSOجغرافية. وفي حالة 

المجتمعات المختلفة وشركات األعمال والجهات غير التجارية وأمناء السجالت 

                                         منظمة بطريقة أكثر توجيه ا ناحية األدوار.  GNSOوالسجالت. ومن ثم فإن 

وبعد ذلك في نهاية المطاف، عندما نتحدث حول جانب المنظمات وتنظرون على سبيل  

ا على المكان ASOالعناوين المثال في منظمة دعم                                                 ، ترون المنظمات، مرة أخرى، استناد 

الذي يتم فيه تنفيذ العمل حول العالم والطريقة التي تم من خالل تشكيل تلك المؤسسات 

ا بأن منظمة دعم العناوين  مكونة من سجالت اإلنترنت اإلقليمية  ASO                                           بصفة إقليمية. علم 

 لتعامل مع المؤسسات.                                   ومرة أخرى، بطريقة مختلفة قليال  في ا

من حيث ان كل من أصحاب المصلحة  ICANNوهذه واحدة من القيم الرائعة لمجتمع  

المتعددين، وكل من المجتمعات والمجموعات الموجودة، تنظم نفسها بطريقة توضح 

المغزى الحقيقي لتلك المجتمعات، وليس هناك مجتمع مثل اآلخر، وهو ما يجعلها شيقة 

  ا تنطوي على تحديات كبيرة، أليس كذلك؟                  للغاية ولكن أيض  

ا ألن جميع تلك العمليات المختلفة تمت                                                                            وهي تنطوي على الكثير من التحديات نظر 

محاذاتها، ويجب عليها في نهاية المطاف العمل بما يرضي مجلس اإلدارة من حيث 

 النصائح أو التوصيات التي يتم تقديمها. 

، ربما تكونوا قد الحظتم هذا الموضوع طوال ICANN لـومن األشياء األساسية بالنسبة  

اليوم، وهو وضع السياسات المتكاملة والتصاعدية من األدنى لألعلى. ماذا يعني ذلك؟ 

                                                                            حسن ا فنحن عكس التنازلي من األعلى لألسفل. والمفهوم وراء ذلك أنكم، أعضاء مجتمع 

التأثير والسلطة في األشخاص الذي يستخدمون  ICANNاإلنترنت، وأعضاء مجتمع 

اتخاذ القرارات وتقديمها إلى مجلس اإلدارة، وتقديم التوصيات، وتقديم االقتراحات 

 والمشارك وتوفير تلك النصائح. 

ا على مدار األعوام الثمانية لعملي في   أنه عندما تأتي هذه  ICANN                                                 كما الحظت أيض 

م يتناولونها على محمل الجد. األنواع من التوصيات أو النصائح إلى مجلس اإلدارة، فإنه

كما تم وضع الالئحة الداخلية بحيث يكون التوقع للجزء األكبر، والذي نطلق عليه 
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االفتراضي، هو أن يقبل مجلس اإلدارة بشكل عام تلك التوصيات. وإذا ما اختاروا ألي 

سبب من األسباب إعادة النظر في تلك النصائح أو اتخاذ مسار مختلف، فإن مستوى 

تصويت، أو مستوى اتخاذ القرارات يصل إلى أعلى مستوى بسبب هذا المفهوم ال

 التصاعدي من األدنى لألعلى. 

وفي النهاية، وهذا من الجوانب الهامة باإلضافة إلى فارق سوف أطلعكم عليه. وهناك  

ة مفلسفة وراء االنفتاح والشفافية. وربما تكون هاتان الكلمات في الترجمة الفورية أو الترج

                                                            مختلفتان قليال ، لكنهما مختلفتان، على الرغم من صلتهما ببعض. 

االنفتاح وتعني أنه في أي وقت تكون لك الفرصة للمشاركة في هذه العملية المتكاملة  

منفتح أمام الجميع. فإذا ما كنت  ICANNألصحاب المصلحة المتعددين. وتعني أن عمل 

، فإن هناك مجموعة عمل وفريق صياغة                                      مهتم ا وكان لديك شغف خاص أو خبرة خاصة

وقوة عمل ومجموعات متشابهة، والعديد من الطرق للمشاركة. وهذا من النواحي الفعلية 

 . ICANNفي العمل الخاص بـ 

وهناك جزء في هذا االنفتاح تمت التعبير عنه في هذا االجتماع، أليس كذلك؟ حيث ال  

ليست هناك أي رسوم تسجيل سوف توجد رسوم للعضوية من أجل المشاركة هنا. و

ا بالعمل الخاص بالمؤسسة، فيمكنك التواجد هنا بشخصك. وإذا                                                                                 تفرض. وإذا ما كنت مهتم 

ا بالعمل الخاص بالمؤسسة، فيمكنك المشاركة سواء عن طريق الهاتف أو                                                                              ما كنت مهتم 

ا ف ثور ي الع                                                                       عن طريق االتصال بالويب. مرة أخرى، مفهوم االنفتاح. حيث يتم تحدينا دائم 

ا، وأكثر قدرة على استيعاب                                                                           على طرق وأساليب من أجل جعل المؤسسة أكثر انفتاح 

اهتمام الناس من مجموعة متنوعة من وجهات النظر المختلفة، باإلضافة إلى مجموعة 

 متنوعة من الثقافات المختلفة، ومجموعة متنوعة من اللغات المختلفة. 

و الشفافية. ويبدو أن االنفتاح والشفافية لهما نفس أما الجانب اآلخر في تلك العملة فه 

ا بالكامل                                                                                     المعنى، إال أن الشفافية تعني ما يدور في هذه المجموعات المختلفة ويكون متاح 

ا أمامكم. ومن الجوانب الهامة للغاية في                                                                                     والذي يمكنكم المشاركة فيه، وهو أن يكون متاح 

لمكالمات الهاتفية واالجتماعات والتفاعالت هو أن كافة ا ICANNالعمل الذي نقوم به في 
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                                                                         المباشرة وجه ا لوجه يتم تسجيلها، وتدون النصوص الخاصة بها ونشرها على موقع 

ICANN  على الويب أو على صفحة ويكي الخاصة بمجتمعICANN. 

ومن ثم هناك تلك القدرة في أية مداوالت من وحدة من منظمات الدعم واللجان االستشارية  

دة من مجموعات العمل التابعة لها، على التعرف مع تم الحديث حوله. لماذا؟ ألنه أو واح

ا في مجموعة العمل تلك وال يمكنك الحضور، وتريد                                                                            في بعض األحيان، ربما تكون عضو 

أن تعرف ما حدث. أو أن تكون هناك مسألة هامة بالنسبة لك ولكن ليست هامة للغاية 

ها أو المشاركة فيها في أي من المؤتمرات الهاتفية لدرجة أنك ترغب في االطالع علي

مرة في األسبوع، أو مرتان في األسبوع أو ثالث ساعات كل أسبوعين. وأنت ال تملك 

فرصة القيام بذلك. ومن ثم فإن المداوالت والمحادثات والصياغة والمستندات تتوفر لك 

عة الرئيسية التي يعتمد عليها لالطالع عليها. ومن ثم فإن تلك األشياء هي المبادئ األرب

، أال وهي نموذج أصحاب المصلحة المتعددين والطريقة ICANNوضع سياسات 

 التصاعدية من األدنى لألعلى واالنفتاح والشفافية. 

واآلن هناك عدد من الطرق المختلفة التي نحقق ذلك من خاللها، وفريقنا هو المسئول عن  

وعة العمل الخاص بوضع السياسات. ماذا بموجب نموذج مجم ICANNذلك. وتعمل 

يعني ذلك؟ وإذا كان من المفترض لنا أن نحصل على منهجية تصاعدية من األدنى 

لألعلى، فسوف يتوجب عليكم إنشاء مجموعات من األشخاص من أجل االجتماع والتحدث 

ق لسابحول هذه المشكالت. أما منظمات الدعم واللجان االستشارية التي تحدثت حولها في ا

فسوف تقوم بتنظيم مجموعات العمل حول مشكالت محددة، حول جوانب محددة من 

العمل. والبعض منها قد يكون في مشروع خاص أو في مشكلة محدد، والبعض منها قد 

 يكون التركيز على تحسين إجراءات أو إرشادات. 

عتقد أ GNSOالعديد من مجموعات العمل. وفي الوقت الحالي، لدى  ICANNولدى  

في بعض من اللجان التابعة  At-Large. أما إذا ما نظرنا في مجتمع 22ما يقرب من 

، الجميع يقومون RSSACو SSACو ccNSO. وكل من 30له، نجد أن ذلك يقارب 

بنفس الشيء. وهناك العديد من الفرص للحديث حول مسألة أو عملية أو إرشادات محددة، 

 ية في العمل الذي نؤديه. ومن ثم فإن هذا من الجوانب األساس
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والطريقة التي نقوم بها بذلك هي من خالل االجتماعات المباشرة وسوف تشاهدون العديد  

جلسة أو اجتماع مختلف هذا  300منها على جدول األعمال. أعتقد أن لدينا ما يقرب من 

ا                                     في مراكش، ومن ثم هناك اجتماعات وجه   ICANN لـاألسبوع في هذا االجتماع العام 

لوجه. ولكن ال نجتمع كمجتمع إال ثالث مرات في السنة، ومن ثم فإن غالبية العمل الذي 

 نقوم به يتم عن طريق المؤتمرات الهاتفية. 

هناك مجموعة متنوعة من الجداول المختلفة التي تتبعها المجموعات المختلفة، وذلك  

ا إلى اإلطار الزمني، و ا إلى أعباء العمل واستناد  لكن كفريق عمل، فإننا نقوم بإدارة                                                       استناد 

عشرات االجتماعات الهاتفية كل أسبوع، وإذا ما قمنا بتجميع كل شيء، مئات المؤتمرات 

                                                                         كل شهر، وآالف االجتماعات سنوي ا. وكل ذلك هو وقتكم وجهدكم، وزمالؤكم، باإلضافة 

ست و حتى لي                                                                 إلى األعضاء اآلخرين في المجتمع بصفة ثابتة تقريب ا. وليس هناك يوم، أ

 . ICANNهناك ساعة ال تكون مفتوحة لعقد المؤتمرات الهاتفية وغير من األنشطة في 

أما اآلمر اآلخر الذي نستخدمه عندما نقول اجتماع ويب هنا، وبعد ذلك هناك في أقصى  

                                                                                 القاع نشير إلى ندوات الويب، هو مرة أخرى، إدراك بأن الجميع ال يمكنه االجتماع مادي ا 

وجه أكثر من ثالث مرات في السنة، وهو أننا نضع المزيد من التأكيد على القدرة        وجه ا ل

 ICANNعلى تفسير األشياء عن طريق الويب، ونشر العروض التوضيحية على موقع 

ا لالجتماعات الهاتفية من أجل مشاركة الملومات حول                                                                             على الويب، أو نوفر فقط فرص 

ات حول جهود خاصة بشأن وضع السياسات، المبادرات الخاصة، والعمل على التحديث

 أو البقية. ومن ثم هذا من الجوانب األساسية للتأكيد.

وقد ذكر دينيس أن التعليقات العامة ربما بشكل جانبي إلى حد ما. فقدرة أعضاء المجتمع  

أمر هام للغاية. ومن ثم حتى وإن كان لدينا  ICANNالعالمي على المشاركة في أعمال 

عة العمل الذي يشارك فيه بعض الناس، وأن البعض قد يستمع لذلك عن نموذج مجمو

طريق هاتف أو شاشة من خالل قراءة النصوص المدونة. فإننا نضع في حقيقة األمر 

ا على قدرة المشاركين على توفير التعقيبات في خطوات متنوعة في عملية وضع                                                                              تأكيد 

ا.  ا جد                                            السياسات. اسمحوا لي أن أعود سريع 
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لوضع السياسات،  ccNSOكلتا هاتين الصورتين، يصور الجانب الخلفي عملية  في 

ا للمشاركين هناك. وفي GNSOويصور الجانب األيمن  ا صغير                                               . وسوف ترون رمز 

مراحل متعددة من عملية وضع السياسات، هناك فرص للمجتمع والعالم للتعليق على 

ا ألن هذا ما تجدون  اإلنشاءات المكتوبة للعمل الخاصة بمجموعات العمل                                المختلفة نظر 

 ، أليس كذلك؟ إما أننا نتحدث كثير أو أننا نكتب الكثير. ICANNأننا نقوم به في 

وفي نقاط مختلفة في المداوالت أو في أي من العمليات، من المهم للجميع أن يتوقف، كما  

ا من إيماءات فعلنا في السابق، والتقاط األنفاس، وأن نقول، "أين وصلنا؟" لقد رأيت                  عدد 

ا. أنا أراقب. لكن                                                                                  اإليجاب. يا إلهي، هل يجب علينا التقاط األنفاس مرة أخرى؟ إذن شكر 

هناك ذلك الوقت للقيام بوقفة سريعة وأن نقول، "أين وصلنا"؟ ولنخبر بقية المجتمع بما 

 نقوم به ونحصل منهم على التعقيبات واآلراء". 

بنا تعمل بكد، لكننا قد نكون مفتقرين إلى وجهة نظر بإدراك أن مجموعة العمل الخاصة  

أو مجموعة قد تكون غاضبة بالفعل أو معنية بشيء ما بأننا كنا على وشك البدء في 

الوصول إلى اتفاق ما حول ذلك. ومن ثم فإن عملية التعليقات العامة، وأنا أحب أن أطلق 

 ، ومشاركة وجهات نظرهم. عليها عملية التعقيبات العامة، وهي فرصة لتفاعل الناس

                                                                                    والسبب في استخدامي لكلمة التعقيبات العامة بدال  من التعليقات العامة، هو أن التعليقات  

العامة تشير إلى فرصة مكتوبة من أجل تقديم التعقيبات واإلسهامات. ولكن في حالة 

بعد  ICANN لـالتعقيبات، قد يكون ذلك في هذا االجتماع. وفي هذا االجتماع الخاص 

ظهر االثنين، فهناك فرصة، كما أن هناك منتدى للتعليقات العامة، والتي سوف يتحدث 

فيها أعضاء من مختلفة منظمات الدعم واللجان االستشارية حول ما نقوم به، ويمكن للناس 

 تقديم التعليقات. 

حيث                                                                           وليس هذا مكتوب ا، فأنتم تعلقون وأنتم واقفون أمام ميكروفون. وما الذي يحدث؟ 

يجري تسجيل ذلك، وهناك كاميرات تراقب، ويجري تدوين النصوص الخاصة بذلك. 

وفي نهاية المطاف، ينظر إلى ذلك التعقيب ويفهم ويتم تقييمه بمعرفة مختلف منظمات 

الدعم واللجان االستشارية التي تؤثر عليها أو مجلس اإلدارة أو أي من الجهات االستشارية 

ومن ثم فقد أردت التأكيد على األهمية القصوى لذلك، ألنه يتوجب  المسئولة عن بند محدد.
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عليكم تقدير أن لديكم الفرصة في مرحلة متنوعة للمشاركة في عملية وضع السياسات. 

 كيف أبلي في االلتزام بالوقت؟

ا عنا نحن. فأنتم ال ترون سواي. لدينا                موظف ا بنظام  29                                                                حسن ا. سوف أسرد وصف ا مختصر 

، هذا هو االختصار الخاص بذلك. وهناك مجموعة من الخبراء FTEلكامل، الدوام ا

المتخصصين باإلضافة إلى فريق متنوع لخدمات الدعم. وباإلضافة إلى الكثير من األعمال 

التي تتم خلف الستار، كما يمكنكم أن تتصورا، من أجل اإلعداد الجتماع مثل هذا. ومن 

ا في خلفية القاعة، إلى فريق عمل يقوم بتجميع وإعداد بين المترجمين الفوريين الذين لدين

الشرائح واستضافة العديد من االجتماعات، هناك العديد من األعمال التي تمت من أجل 

                                                                           وضع جداول األعمال، وإعداد المؤتمرات الهاتفية وصوال  إلى إجراء االجتماعات. ومن 

لمهارات المختلفة ممن يوفرون ثم فإن لدينا العديد من األشخاص من أصحاب مجموعات ا

 القدرة على القيام بذلك. 

. ونحن في خمس مناطق 13 لـلغة. وال أدعي أنني أتحدث جميع ا 13وفريقنا يتحدث  

زمنية، وفي تسع دول مختلفة في الوقت الحالي، ومن ثم فإن مجموعتنا مسئولة عن العديد 

ارية، وهذا هو الدور الذي من جوانب العمل الخاص بمنظمات الدعم واللجان االستش

نؤديه. ورئيس مجموعتنا ديفيد أوليف، وربما قابلتموه أو سوف تقابلوه هذا األسبوع، أو 

 ترونه في األروقة، وهو المسئول عن اإلشراف عن جميع األعمال التي نقوم بها. 

ات؟ إن وفي النهاية، ما الذي نقوم به باإلضافة إلى إدارة المؤتمرات الهاتفية واالجتماع 

ا، ومساعدة القادة في مجلس                                                                                 وظيفتنا بشكل أساسي هو مساعدة المجتمع، ومساعدتكم جميع 

اإلدارة وداخل منظمات الدعم واللجان االستشارية المختلفة على التأكيد على أعمال 

 اإلرشادات والتأكد من أعمال العمليات وبعد ذلك إدارة تلك الجوانب الخاصة بالعمل. 

الجوانب، بما أن العديد منكم من المتطوعين. فإنكم ال تقومون بذلك كوظيفة  وفي العديد من 

ساعة في األسبوع من أجل  50أو  40بدوام كامل أو أنكم غير قادرين على تخصيص 

. وغالبية اإلسهامات التي تتم في مجتمعنا عبارة عن وقت للمتطوعين، ICANNأعمال 

في مساعدة هؤالء القادة أن يكونوا أكثر كفاءة. ونتيجة لذلك، فإن مسئولية فريقنا تتمثل 

ناهيك عن األعمال اللوجيستية اإلدارية التي يجب عليهم التركيز عليها والسماح لكم 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  130صفحة 

 

بالتركيز على األعمال الذهنية الفعلية، والتفكير الفعلي في المشكالت والمساهمات الفعلية 

 في تلك القضايا. 

عام باإلضافة إلى إلقاء نظرة عامة من حيث طريقة ولتلخيص العمل الذي نؤديه بشكل  

التعامل مع ذلك. وسوف ترون الطريقة التي تتم بها أعمالنا، ربما ال تكون مباشرة، ولكن 

أو اجتماع  ccNSOخلف الستار طوال األسبوع. وسواء كنت في اجتماع لمنظمة 

ا خالل ذلك. ، فسوف ترون تأثير عملنAt-Large، أو اجتماع لمنظمة GNSOلمنظمة 

 وسوف ترون مجموعة من األشخاص في القاعة. 

برجاء عدم التردد، سواء كانوا يروننا في الردهة أم ال. وليس لدينا وجهة محددة  

أو أي شخص ما في القاعة، برجاء  ICANNللسياسات. ولكنني بما أننا من فريق عمل 

الدخول في أي من الحاالت،  عدم التردد إن كان لديك أي سؤال، أو كنت تريد معرفة مكان

أو مكان آخر، برجاء المطالبة بذلك. وهذه هي وظيفتنا المتمثلة في إشراكك، وتمكينك من 

العمل، وجعلك أكثر فاعلية. وأي فرصة يتوجب علينا فيها القيام باألعمال أو التحدث 

ا جزيال . فلتنعم احة لبقية وا بالر                                                                      إليكم، فسوف نكون سعداء للغاية بالقيام بذلك. حسن ا، شكر 

 اليوم. 

 

هل هناك أية أسئلة مقدمة إلى روب؟ نعم، لدينا مجموعة منها. إذن حمزة، هل يمكنك  سيدة غير معروفة:

ا لك، عزيزي.                           تناول؟ شكر 

 

ا لك على تلك المعلومات واإلشارة إلي  ألنك قمت بتوجيهي إلى حيث ]يتعذر تمييز  شخص غير محدد:                                                                              شكر 

 عمل؟ الصوت[. إذن فأنت ت

 

 نعم. روبرت هوغارث:
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ا. أردت أن أسأل، متى نتحدث حول ]يتعذر تمييز الصوت[ المرتبطة مباشرة ]يتعذر  شخص غير محدد:                                                                               شكر 

 تمييز الصوت[ لجنة السياسات، ما هي تلك الدائرة؟ 

 

 كان السؤال هو كيف تشاركون في دائرة أو تحديد واحدة تعملون معها؟ ونحن نستخدم روبرت هوغارث:

. وسوف تسمعون كلمة أصحاب ICANNمجموعة من المصطلحات المختلفة داخل 

ا.  ا، وسوف تسمعون كلمة مجتمع كثير  ا، وسوف تسمعون كلمة دائمة كثير                                                                                المصلحة كثير 

وهي تعني أشياء مختلفة ألشخاص مختلفين. كما أن لدينا بعض األلفاظ الفنية للغاية، 

ا. GNSOداخل وسوف نطلق لفظ مجموعة أصحاب المصلحة                            ، وهذا يعني شيئ ا محدد 

ا من أصحاب المصلحة في   . ICANN                                 لكنكم جميع 

. GNSOكما أن هناك مجموعات دوائر تقوم بتشكيل مجموعات أصحاب المصلحة في  

. ومن ثم يصبح ICANNوهي المكونات األكبر، لكنكم جميع المؤسسين لكل ما تقوم به 

، وقد تحدثنا في السابق اليوم أو تواصلنا كان GNSO                               األمر أكثر تحدي ا، ولكن في حالة 

من خالل دائرة األعمال، بأن المجموعات الخاصة التي تتشكل منها منظمات الدعم 

واللجان االستشارية لديها طرق مختلفة للترحيب بالجميع بطريقة رسمية في المجموعات 

 الخاصة بهم. 

وفي حالة المجموعات داخل ، ALS، فإن وحدة المشاركة هي At-Largeوفي مجتمع  

GNSO فإنها الدوائر في العادة. وكل من تلك الدوائر أو في حالة منظمات ،At-Large 

اإلقليمية، فإن لها توقعات محددة بالنسبة للمشاركة. ومن ثم سوف تكون لديهم بعض 

                                         ، فإنها حسب الدور، وفق ا لما أوضحته لكم. GNSOقواعد التأهل، مرة أخرى، في حالة 

 ن ثم إذا كنتم ستشاركون في دائرة األعمال، فبالتأكيد سوف تكون هناك توقعات للتأهل. وم

أما إذا كنتم ستكونون من دائرة المستخدمين غير التجاريين، فهناك بعض التوقعات، كأن  

ال تكونو من دائرة األعمال. ومن ثم هناك جوانب مختلفة لذلك العمل وأنا سعيد للغاية 

 منكم حول المشاركة الفردية في أي من تلك. بالحديث مع أي 
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وما يهم معرفته رغم ذلك، هو أنه ال يتوجب عليكم المشاركة في أي من الدوائر. بل يمكن  

أو يتعلمون  ICANNأن تكونوا فقط من األفراد الذين يشاركون في العمل الخاص بـ 

                كون طالب ا، كما                                        . ويمكنك أن تكون استشاري ا، ويمكنك أن تICANNالعمل الخاص بـ 

ا، ويمكن أن تكون أي شيء. وإذا ما                                                                                 يمكنك أن تكون مراقب ا، كما يمكن أن تكون مهندس 

ا بالعمل الخاص بـ   ، فهناك الكثير من طرق المشاركة. ICANN                           كنت مهتم 

كما يمكنك تقديم التعليقات العامة؛ ويمكنك التحدث في الميكروفون في قاعة االجتماع أو  

من ثم فإنني سعيد بالحديث معكم حول الطرق الفردية التي يمكن لكل في شيء آخر. و

ا لك على هذا السؤال.                                                    منكم المشاركة من خاللها. شكر 

 

أنا ]يتعذر تمييز الصوت[، أنا من األردن، الفكرية ]يتعذر تمييز الصوت[ طالب. أود أن  شخص غير محدد:

تقديمها من جانب ]يتعذر تمييز  أسألك عن ماهية اإلنفاذ القانون للتوصيات التي تم

 ؟ ICANNالصوت[ إلى مجلس إدارة 

 

 هال تفضلت بتكرار العبارة األخيرة؟ ألنني أعتقد أنني لم أفهم.  روبرت هوغارث:

 

، هل المهمة الخاصة بهذه المؤسسة وضع السياسات. GNSOفبعض المنظمات مثل  شخص غير محدد:

من أجل  ICANNة ترسل إلى مجلس إدارة التوصيات التي تقدم من خالل هذه المؤسس

 وضع السياسات الخاصة بها. ما المقصود باإلنفاذ القانوني لهذه التوصيات؟ 

 

ا لك. حسن ا، التوصيات التي يتم تقديمها من خالل كل من المجموعات الفردية  روبرت هوغارث:                                                                                نعم، شكر 

لس اإلدارة بإجراء الداخلية، هناك متطلبات تتمثل في قيام مج ICANNداخل لوائح 

مستوى ما من التدقيق والتمحيص للموافقة. إذن في الجزء األكبر من ذلك، فإن توصية 

. ولكن ICANNمن إحدى منظمات الدعم وبحاجة إلى الموافقة من غالبية مجلس إدارة 
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في مستويات محددة من التوصيات، قد يكون هناك، ال أدري كيف يأتي ذلك من خالل 

 ة، أغلبية عظمى.الترجمة الفوري

ا باإلجماع من جانب   . وفي تلك الحال، لكي يتمكن GNSO                                          ومن ثم قد يكون ذلك قرار 

مجلس اإلدارة من اتخاذ تلك التوصية، فسوف يتوجب عليهم كذلك عرض مستوى أعلى 

 من الرفض، أو التصويت. 

نية؟ الناحية القانو                                                                   واآلن إذا ما تجاوز سؤالك القيام بذلك، فكيف يكون ذلك قابال  لإلنفاذ من 

وال أجد أي حرج في القول بأن هذا ليس القسم الذي أعمل فيه. ولكن هناك عدد من 

من أجل إعادة النظر في القرارات التي يتخذها مجلس  ICANNالعمليات التي تتم داخل 

اإلدارة وتلك الموجودة بحيث من لديه سؤال حول ذلك أو غير سعيد بالقرار ال يزال 

 الطعن على ذلك العمل.  -من أجل الحصول على كلمة أفضل- بإمكانه

فلم يعجبهم ما حدث في مستوى منظمة الدعم هذه، لكنهم أصيبوا بالتخبط. فيقومون برتق  

ذلك، ويوافق مجلس اإلدارة، ويصابوا بالتخبط. بعد ذلك تكون لديهم فرصة أخرى لرفض 

قرار مجلس اإلدارة في ذلك ذلك ومطالبة هيئة مستقلة أو آلية ما أخرى بمراجعة 

ا.                                                                              الخصوص. أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك أو اقتربت من ذلك بأي األحوال. شكر 

 

                                                                             مرحب ا. أنا اسمي ]يتعذر تمييز الصوت[، وأنا من تونس. في كتابة السياسات، الجزء  سيدة غير معروفة:

جية عن اإلنتا ICANNحول موقف أساسي تطوعي، وتبحث  ICANNاألكبر في 

                                                                                 والفاعلية. حسن ا. وهناك الكثير من القادة في العالم ممن يرغبون في العمل على عملية 

سياسة أصحاب المصلحة المتعددين، لكنهم ال يعرفون كيفية القيام بذلك، وبمن يتصلون. 

والكثير من القادة يبحثون عن التعلم، إذن ما الذي يجب فعله، ما هي اإلجراءات البسيطة؟ 

                                                                   يتعذر تمييز الصوت[ هنا من أجل المضي قدم ا؟ لدي مشروع، لدي فكرة. ما هل نتصل ]

ا لكم.                                                            الذي يمكن لهؤالء القادة وللعالم كله القيام به. شكر 
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ا قادة بشكل أو بآخر  روبرت هوغارث: ا لك على هذا السؤال. أنا أحب استخدام لفظ القادة ألنكم جميع                                                                                    شكر 

قومون به. وأعتقد أن من المهم إدراك أنه يمكنكم وفي العديد من جوانب العمل الذي ت

كأفراد وأعتقد أنكم تطرحون المزيد من األسئلة  ICANNالمشاركة في العمل الخاص بـ 

 حول كيفية المشاركة أو كيف يمكننا توفير تعقيباتنا؟ نعم. 

وأفضل طريقة بالنسبة لي لإلجابة على ذلك ليست اإلجابة مباشرة من منظوري الخاص  

لكن بالنسبة لكم للحديث مع األعضاء اآلخرين في المجتمع. ألن ما هو مهم بالفعل هو و

. وفي مختلف األحيان، ICANNأن الجميع لديه رحلة مختلفة من حيث المشاركة في 

فقد شاهدت ما هو ممتع بشأن الوافدين الجدد وهو أن األعضاء المتعددين من المجتمع 

. ورحلته NPOCواقف هناك، وهو قائد مجتمع سوف يأتون وهناك رودي فانسنيك 

 مختلفة عن عضو آخر في المجتمع. 

وأعتقد أن ما هو مهم هو أن نعرف في البداية ما تريدون تحقيقه هنا، وهذا يتأتى من  

خالل دوركم أو من مكانكم داخل المنظمة الخاصة بكم. وبعد ذلك نحدد معنى لكيفية 

نه يمكنني التحدث إليكم حول كافة اإلجراءات المشاركة من خالل ذلك المنظور. أل

، لكن إذا لم تكونوا At-Largeالرسمية لدائرة األعمال أو لكي تصبحوا من هياكل 

                                                تعرفون ما تريدون تحقيقه، فسوف يكون األمر صعب ا. 

ا بالحديث معكم أو مع أي شخص آخر هنا من حيث                                                                               وأنا سعيد دائم ا، وسوف أكون سعيد 

                                                             قليال  ألنه ال توجد إجابة صحيحة، وهذا هو السبب مراوغتي هنا. أنا  التعرف على ذلك

أحاول فقط التحلي باليقظة من حيث اإلجابة. وأعتقد أن هناك طرق مختلفة للنظر في هذه 

 المسألة. 

لكن إذا علمتم أنني أحد أصحاب األعمال وأنا أريد المشاركة، فيمكنني أن أرسل لكم  

                                                       . ولكن هذا هو السؤال السهل وقد كنت أتوقع سؤاال  أكبر من                       كرسي ا في دائرة األعمال

ا. ال أعرف.                                         ذلك. أرجو أن يكون هذا مفيد 
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ا كنت نتحدث حوله طوال اليوم، وهو ما هي رحلتنا  جيني إيليرز:  ا واحد                                                                                أعتقد أنك بوب تتناول أمر 

لك لدينا ؟ وبعد ذNextGenكوافدين جدد وما هي رحلتنا كزمالء ومشاركين في برنامج 

كافة الرحالت المختلفة ألنه وكما قال دينيس عندما شارك معنا من قبل، من المشارك من 

ا                                                                               المجتمع المدني؟ من مشارك من المجتمع الفني؟ من القادم من أي خلفية؟ نحن جميع 

 قادمون من خلفيات مختلفة. 

من خلفية وكما قلت لكم، فقد جئت من خلفية من العمل مع حرس السجون. وقد جئت  

                عام ا، أجلس هنا  16إلنفاذ القانون. لم أفكر قط في أنني سأكون على هذا النحو بعد 

وأتحدث إليكم أيها السادة الرائعون حول ذلك، حول الطريقة التي تتم بها وضع السياسات 

 حول نظام أسماء نطاقات اإلنترنت. فلم يحدث هذا األمر لي من قبل على اإلطالق. 

                                               عام ا مضت أن هناك أي شخص يفكر في وضع سياسة حول  16أعرف منذ حتى أنني لم  

نظام أسماء نطاقات اإلنترنت. ومن ثم عندما نتحدث حول أشياء، مثل ما تحدثنا فيه حول 

ومن المختلف بالنسبة  ICANNرحالتنا وأننا كنا نتحدث حول كيفية الوصول إلى 

بذلك هو أنه يمكننا استخدام األدوات  للجميع، وأفضل الطرق التي يمكننا من خالل القيام

التي تم إعطاؤها لنا اليوم، ويمكننا الحديث إلى الناس، ويمكننا التعلم. ويمكننا التعلم من 

بعض البعض. ويمكننا التعلم من المدربين، ويمكننا التعلم من الموجهين الذين نعثر عليهم، 

لم ضنا البعض. وبالتأكيد، يمكننا التعويمكننا العلم من فريق العمل، ويمكننا التعلم من بع

ا ألننا جميع سوف تكون لنا رحالت مختلفة، فسوف                                                                            من الوافدين الجدد اآلخرين. ونظر 

تكون لدينا خبرات مختلف، ويمكننا التعلم من العثرات والكبوات على طول الطريق. 

ب، يمكننا ويمكننا التعلم من نجاحنا، كما تعلمت أنا من خبرة الهروب من قاعة الهرو

التعلم من أخطائنا وفشلنا. واألكثر أهمية من ذلك، أنه يتوجب علينا بالتأكيد التعلم من 

 بعضنا البعض والتعلم من هذا المجتمع.

ا؟                                                                                 ومن ثم أعتقد أنني رأيت سؤاال  آخر، وهذا هو آخر سؤال نتناوله، وهل سيكون سريع 

                     حسن ا. تفضل. األخير. 
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ا خلود ضواحي:                                                                  جزيال  لكم. أنا اسمي خلود ضواحي، وأنا من تونس، وأنا طالبة في مجال              حسن ا. شكر 

ا حديثنا حول أصحاب المصلحة المتعددين،                                                                           القانون. وفي حقيقة األمر، أفضل كثير 

وصناعة القرارات التصاعدية، واالنفتاح والشفافية. ولكنني أعتقد أن هذا متصل أو غير 

القرارات قد كشف عن أنه واحد من الجوانب التي متصل، فإن تنفيذ ذلك في عملية اتخاذ 

                                              تنطوي على تحديات، سواء كان متصال  أو غير متصل.

ومن ثم فقد كنت أفضل أن أشاهد المزيد من التدريبات من أجل تعريف الشباب على ذلك  

النموذج الخاص بصناعة القرارات. وهنا فإني أدعوكم وهذا هو السبب وراء قراري 

اقتراح مشروع خاص بتدريب الشباب السيما لذلك  NextGenامج كمشاركة في برن

ا جزيال  لكم.                                                                         النموذج الخاص بصناعة سياسات أصحاب المصلحة المتعددين. شكر 

 

ا لك، وهذا تعليق رائع للغاية. المسألة التي سوف أتناولها فيما قلتيه هو أن هذا يتطلب  روبرت هوغارث:                                                                                        شكر 

ا. أعني أننا ال نقوم بذلك على النحو األمثل. فنحن مجتمع يقظة دائمة، إعادة لكالمك هن

، هناك عملية مراجعة منتظمة تتم لكل مجموعة، ICANNمن البشر ومن ثم داخل نظام 

ولكل منظم بسبب التغييرات التي تطرأ على اإلنترنت، والتغيرات العالمية، ويجب أن 

فيجب علينا إصالحها. وإذا كانت نتوخى الحذر الشديد كمؤسسة. وإذا ما ارتكبنا أخطاء، 

هناك عمليات غير موجودة، فيجب إنشاؤها. وإذا كانت هناك أخطاء في العمليات، 

 فلنصلحها. 

ا لكم على هذا التعليق ألن هذا يركز جهودنا على الحذر الدائم الذي يجب أن                                                                                    ومن ثم شكر 

                 ووجه ا نضرة، سوف                                                             يكون لدينا كمجموعة وكمجتمع. والعديد منكم بصفتكم عقوال  فتية،

تكون لكم القدرة على المساعدة في المشاركة في ذلك ألنكم تشاركون ويمكنكم المشاهدة. 

فكل من كان معنا هنا لفترة طويلة، في بعض األحيان تتوقف الرؤية. نعم، وتصبحون 

 عالقين في ذلك. 

وعلى موقع وهناك نقطة أخيرة، وأنا أريد فقط، هذه دعوة التخاذ إجراء، إن أردتم.  

ICANN.org هناك فرصة لالشتراك في النشرات اإلخبارية اإلقليمية. ومن ثم كل ،

شهرين، فإن فرق المشاركة اإلقليمية تقدم النشرات اإلخبارية للمناطق الخاصة بها، ولكل 
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واحد منها لدينا قسم حول ما يجري داخل منطقة السياسة، وسوف نقوم بإدراج عدد من 

ت العامة المفتوحة. وأعتقد أنها طريقة جيدة في البقاء على اتصال بـ إجراءات التعليقا

ICANN وللوعي ببعض األشياء الهامة التي تجري. وهي ليست بديال  عن مطالعة ،                                                                

                                                                             موقع الويب يومي ا، لكنها طريقة جيدة للبقاء على اتصال والتعرف على ما يجري وما 

 سوف يتم. 

وقد يؤدي ذلك إلى إطالة أو تمديد خبرتكم من  لذا أشجعكم على االستفادة من ذلك. 

                                                            المباشرة وجه ا لوجه. ومن ثم أتمنى أن يقوم العديد منكم بذلك.  ICANNاجتماعات 

ا جزيال  لكم.                    شكر 

 

ا. كما أن الرسائل اإلخبارية اإلقليمية التي كانت  جيني إيليرز: ا جزيال  لك، روب. كان ذلك رائع                                                                                  شكر 

اليوم، بشكل مطلق، لذلك برجاء االشتراك فيها. لقد استنفدنا تتحدث حولها لونا صباح 

دقيقة، ومن ثم أريد أن  20دقيقة ويتوجب علينا الخروج من هنا في أقل من  15قرابة 

ا حتى، ولكن  ا للغاية، وليس عرض  ا سريع                                                                              أعرفكم بكريس الهيت، الذي سيقدم لكم عرض 

ا.  في دقائق سريعة. فهو محقق الشكاوى، ومن ثم أريد                       أن أعرفكم به سريع 

 

ا جزيال  لكم. أنا لم أنتهي تمام ا من التدوين النصي. أنا كريس الهيت، وأنا محقق  كريس الهيت:                                                                                  شكر 

. واآلن لديكم الكثير من المعلومات حول هيكل المؤسسة. وأنا ICANNالشكاوي لدى 

من ثم إذا كان الشخص الذي يأتي عندما تتهاوى العجالت، وعندما ال تجدي األشياء. و

هناك أي ظلم، أو مشكلة ما تشعرون أن تعاملون فيها بشكل سيء، أو أن هناك قرار تم 

 .ICANNاتخاذه وتعترضون عليه، فيمكنكم المجيء إلى محقق الشكاوى في 

، وهو هناك في الزاوية، ونحن نرحب بزيارتكم ICANN لـوليدنا مكتب في كل اجتماع  

مي. كما أن لدينا اختصاص قضائي واسع على مشكالت والتحدث إلينا بشكل غير رس

عدم اإلنصاف داخل المجتمع. وهذا يعني أنه في حالة عدم تعامل مجتمعك مع مجتمع 

آخر، أو شخص ما مشاكس، أو في حالة قيام شخص بقول شيء سيء، أو مارس التفرقة 
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حقق الشكاوى على أساس الجنس أو العرق أو أي شيء ال تحبونه على اإلطالق، فهناك م

 الذي يجب اللجوء إليه. 

ونحن نعمل من خالل محاولة تسوية الخالفات. وأنا ال أحاول أن أكون هناك كمدير  

                                                                                 المدرسة وأن أعن ف أي منكم أو أي شيء من هذا القبيل. فهذه خبرة إيجابية. فنحن نحاول 

ية وأنا ضمان أن الخالفات تظل داخل المجتمع وأن تحل كذلك. وهي غير رسمية وسر

ألتزم الحياد. ويعمل محقق الشكاوى تحت إمرة محقق الشكاوى، ومن ثم فإنني لسب بجزء 

 من هيكل فريق العمل وأنا متفرغ كيفما أردتم.

. لقد حصلت على موقع ombudsman@icann.orgويمكنكم التواصل معي على  

ا، ومن ويب بالطبع كجزء م                                                               ن ذلك. وهناك صورة لي وأنا أكثر شيب ا اآلن، كما نحن جميع 

                                                                              ثم مرحب ا بكم في ذلك. ومرحب ا بكم في المجيء إلى مكتبي والتعرف على ما تحتاجونه 

ا جزيال .                                 من مكتبي. حسن ا، شكر 

 

ا لكم مرة أخرى، وأنا لم أعد الكلمة تمام ا، لكن كان من المهمة تعر جيني إيليرز:  يفكم بكريس. إذن                                                                     شكر 

                                                                              من الذي يريد توجيه الشكر للشخص المسئول تمام ا عن هذه البرامج الرائعة للوافدين 

ا على                                                                                  الجدد؟ نورا أبو ستة سوف تجيء إلى هنا وترحب بكم، وأنا أود تعريفكم بها جميع 

 المستوى الرسمي. 

 

ا، أنا أعرف أنكم متأخ نورا أبو ستة: ا جد  ا. سريع  رون. وقد أردت فقط الترحيب بكم في                                                   مرحب ا بكم جميع 

. أعتقد أن هذا هو االجتماع األول للعديد منكم، وتأتون ICANN                     مراكش. مرحب ا بكم في 

إلينا كمورد جديد. نريد التأكد من أنكم تأتون إلى جميع االجتماعات في نهاية المطاف. 

أن رحلتكم في نحن في قسم التطوير والمسئولية العامة مهمتنا تتمثل في التأكد من 

ICANN .سلسة وسهلة قدر اإلمكان 

mailto:ombudsman@icann.org
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ومن ثم فإننا نرحب بكم، ونحاول تدريبكم، ونمسك بأيديكم، ونتمنى في نهاية المطاف أن  

                                    . إذن، مرحب ا. إذا كنتم أيها السادة ICANNتكونوا من المشاركين النشطين للغاية في 

 باألسبوع في مراكش. بحاجة إلى أي شيء، فاطلبوها من جيني أو مني، واستمتعوا 

 

ا، نورا. إذن بهذا القول، بقي أمامنا فقط  سيدة غير معروفة: دقيقة، سوف  14دقيقة. إذن في غضون  14                                            شكر 

أدرك متحدث واحد فقط، في دقيقتين، شيروود. ومن ثم سوف نود مرة أخرى إلى أعمال 

ا.                                                    أسبوع االجتماع. إذن شيروود، أمامه دقيقتان. شكر 

 

ا. سأوجز في كالمي. أنا اسمي شيروود مور، وأنا أمثل  :شيروويد مور ، وهي MSSA                                                                 مرحب ا بكم جميع 

إستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات اإلستراتيجية. وأنا هنا اليوم 

إلعطائكم موجز حول جلسات المراجعة التي نجريها. المراجعات، وبصورة أساسية، 

الداخلية، وهي هامة للغاية ألنها  ICANNي لوائح مفوضة بموجب الالئحة الداخلية، أ

تساعدنا على فهم كيفية تفاعل السياسات عند مواجهتها العالم الواقعي. ومن ثم فإننا ننظر 

في التأثير الفعلي في مقابل التأثير المقصود، وبعد ذلك نحدد كيفية إجراء التحسينات من 

                                      أجل جعل السياسات أفضل من ذلك. حسن ا؟ 

ثم فهذا أمر شيق ألننا بشكل أساسي في الجبهة األمامية للتعرف على الطريقة التي ومن  

ا حقيقي ا على إجراء  ICANNتعمل بها سياسة                                                         في العالم الواقعي وأننا نحقق تأثير 

التغييرات. وسبب حضوري هنا للحديث إليكم اليوم هو أنني أبحث عن وافدين جدد من 

لجلسة الخاصة على وجه التحديد والتي يطلب عليها اسم أجل المشاركة. ونحن نعقد هذه ا

"من الوافدين إلى متحمسي المراجعة: البدء في المراجعات" في الغد في تمام الساعة 

في بالمري، وهي هناك على الطريقة، وأعتذر إن كنت أخطأت في  12:00إلى  10:45

 نطق الكلمة. 

 

 ن ساعة ]يتعذر تمييز الصوت[. ]يتعذر تمييز الصوت[ في غضو سيدة غير معروفة:
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بالضبط. ودعوتنا التخاذ إجراءات سوف تعلن مع عضو من فريق العمل على الباب  شيروويد مور:

هناك مع بعض الالفتات التي تقول، "اسألوني عن المراجعات". ومع القليل من اإليماءات 

ع ة في تعزيز جميمن قبعة نموذج أصحاب المصلحة المتعددين. فنحن نريد تقديم المساعد

الوافدين الجدد الذي لم يعودوا هنا بسبب أن القاعة ضيقة إلى حد ما. وعلى خلفية كل 

حيث يمكنكم مشاركة عنوان البريد اإللكتروني واالسم وسوف  URLالفتة، هناك رابط 

نقوم بإجراء ندوة ويب بالتأكيد حول كيفية المشاركة، ويمكنكم العثور على المزيد من 

 ات حول المراجعات. المعلوم

                                                       ومن ثم فقد حاولت جعل ذلك بأسرع ما يمكن، حسن ا. عفوا .  

 

ا من جميع الحاضرين لشيروود على االلتزام  جيني إيليرز: ا جزيال  لك. أريد تصفيق ا حار                                                                                  شيروود، شكر 

                                                                         بالسرعة والروعة في نفس الوقت. إذن فقد أردت استعراض األمر معكم قليال . وسوف 

افظتي بسبب سؤال ما الذي نحتاجه من أجل أي رحلة؟ يجب أن نحزم أمتعتنا. أعود إلى ح

من يشعر بالكثير باإلشباع؟ نعم؟ الجميع يشعر باإلشباع. كال، ال بأس لديك؟ ]يتعذر تمييز 

                                                                         الصوت[ ال بأس لديك على اإلطالق؟ أجل، نعم؟ حسن ا. حسن ا. أعجبتني. عمل رائع. 

                                                 حسن ا اليوم مع الجميع. ومن ثم سوف أعطيكم في غضون                           هذا يعني أننا أبلينا بالء   

ا 55رقم  ICANNدقيقة بعض المعلومات اإلجمالية حول اجتماع  12                  . كما أنني أيض 

بالكامل على مسامعكم، أعدكم بذلك، لكن  55رقم  ICANNأنوي قراءة جدول اجتماع 

ا. هذه االجتماع يتم حفظها جميع   ا في األرشيفات،                                                              هناك شيء أريد تذكيركم به جميع 

الجدول الكامل، وجميع العروض التي ترونها طوال األسبوع، وكيف شيء والتسجيالت 

 والنصوص المدونة والعروض التوضيحية، وكل ذلك. 

ويمكنكم العودة إلى جميع االجتماعات التي عقدناها من الماضي والتعرف على كل كلمة  

ك، وكل خطأ ارتكبته، وكل شيء خطأ تلفظت بها في السجل، وكل هفوة، وجميع وكل ذل

 قلته، فهو موجود ومسجل. 
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                                                                              وأول مرة أقود فيها برنامج زمالة في لندن، وفشلت تمام ا هناك. سوف ترون ذلك. إذن  

على  ICANNمعلومات االجتماع. من الذي اطلع على جدول االجتماع على موقع 

كم في حقيقة األمر النقر داخل وقت                                                     الويب؟ ال؟ نعم؟ حسن ا. ما الذي يمكنكم القيام به، يمكن

الجلسة ويمكنكم الوصول إلى تفاصيل المشاركة عن بعد. وإذا كنتم في الغرفة الخاصة 

ا ألنكم كنتم في جلسة طوال اليوم                                                                                  بكم، وإذا كنتم تتناولون الغداء وكنتم تتضورون جوع 

ن بعد، حتى وإوال تريدون تفويت شيء، فيمكنكم في واقع األمر الدخول إلى الجلسة عن 

 كنتم هنا. 

وأنا ال أشجع الوافدين الجدد على الدخول إلى جلسة أثناء الحضور في جلسة أخرى، كما  

أفعل أنا. فلن تتمكنوا من استيعاب أي شيء على هذا النحو. يمكنني بالكاد استيعاب أشياء 

 ة ذلك. ربمابهذه الطريقة، لكنني ال أنفك أفعل ذلك. لكنني ال أشجع أي منكم على محاول

 في االجتماع التالي أو االجتماع بعد ذلك، سوف نتحدث حول ذلك. 

ولكن لالطالع على تفاصيل المشاركة عن بعد تلك، يجب عليكم النقر داخل الجلسة. وهذا  

ا هو المكان الذي تجدون فيه جميع العروض التوضيحية المنشورة بعد الجلسة على                                                                               أيض 

أخرى في غضون أسبوعين للعودة إلى ذلك الموقع على  تنوعاتها. وعندما تعودون مرة

ا هو المكان الذي ستجدون فيه النصوص المدونة، والسجالت وكل ذلك.                                                                                الويب، فهذا أيض 

ا،                                                                                نظرة عامة مبسطة، بعد هذه الجلسة مباشرة، لما يجب علينا االنتهاء من ذلك سريع 

يل المبتدئين. ما الذي يحتويه؟ للجميع: دل DNSSECامتدادات أمن نظام أسماء النطاقات 

حب سكان الكهوف، إشارات الدخان، سرقات البنوك وبالطبع أمن نظام أسماء النطاقات. 

ا؟ نعم؟ نعم،  ا للبقاء وعدم المغادرة. كيف يبدو ذلك؟ هل يبدو ذلك ممتع                                                                                      أنا أدعوكم جميع 

ا.                  يبدو هذا رائع 

ظ، ال يمكنني المكوث هنا اليوم، لكنني أنا أنتقل إلى ذلك متى ما واتتني فرصة. ولسوء الح 

أشجع الجميع في حقيقة األمر على البقاء وعدم المغادرة. فهذه جلسة رائعة. في الغد 

احتفالية الترحيب وافتتاحية الرئيس. وأنتم أيها السادة، هذا هو اجتماع فادي األخير، يجب 

ا، ولنحيه تحية الوداع، وتقديم كلمة رائعة بح قه. فهو لبق الحديث، وهذا                                                         أن نحضر جميع 

 رائع. وسوف يكون ذلك، سوف أبكي. 
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                                                                          جلسات "طريقة العمل". تحدث دينيس قليال  حول ذلك في السابق. تحدث دينيس قليال   

ا                                                                                   حول جلسات "طريقة العمل" في السابق. وهي هامة للغاية. وأنا أود االنتقال إليه، أيض 

إلنترنت، والشبكات، وبروتكوالت سجالت ، اإلعداد القياسي ل10:30بداية من الساعة 

أسماء النطاقات، وجلسات إعدادات عمليت خادم ملف الجذر، وتنفيذ نقل دور اإلشراف 

. وقد تحدثنا حول ما سوف يأتي بعد ذلك، وهذا هو المكان الذي سوف نجد IANAعلى 

 فيه سوف يأتي بعد ذلك أو فكرة ما سوف يأتي بعد ذلك. 

ت. ال أدري إذا ما كان شيروود ال يزال هنا، لكن جلسة المتحمسين المتحمسين للمراجعا 

. تقدم إستراتيجية الشرق األوسط. هل هنا 10:45للمراجعات في الغد في تمام الساعة 

من يعرف أي شيء عن إستراتيجية الشرق األوسط أو سمع عنها صباح اليوم؟ أنتما 

حول ذلك. وسوف يكون هناك كل من باهر                                               االثنين؟ نعم، حسن ا. بالتأكيد انطلقوا واستمعوا

                                                                        وفهد، وسوف يتحدثان قليال  حول ذلك، مجموعة عمل إستراتيجية الشرق األوسط سوف 

 تتحدث حول ذلك. 

ومن الواضح أن هذا األمر غير اختياري بالنسبة لكما. ومن ثم التعرف على المصلحة  

ا ستحضران. . نورا ولورين، أفترض أنهما أيICANNالعامة داخل اختصاص               ض 

المنتدى العام رقم واحد. هذا هو االجتماع األول الذي سوف نعقد فيه اثنين من المنتديات 

العامة. المنتدى العام رقم واحد سوف يكون في الغد. تعالوا. فإذا كان لديك أية أسئلة 

، فتقدموا واسألوني. فهذا االجتماع لكم. ICANNوتريدون طرحها على مجلس إدارة 

 المجتمع. تعالوا، وتحدثوا معهم. لدينا سبع دقائق.وأنتم 

ا للوافدين الجدد، ليس                                                                                    الثالثاء اليوم المخصص للدوائر. الثالثاء سوف يكون يوم ا مشهود 

ا  ا للوحوش أو أي شيء من هذا القبيل. الثالثاء سوف يكون يوم                                                                                ألننا سوف نقدمكم طعام 

ا للوافدين الجدد، ألن هناك الكثير من ا لعمل. وهذا المجتمع يتحدث إلى بعض                                            مشهود 

اآلخر من خلف األبواب المغلقة. وهي ليست في حقيقة األمر جلسات مغلقة، لكنها في 

تلك القاعات تناقش وتتحدث وتقوم بأشياء جنونية لبعضها اآلخر طوال اليوم، والحديث 

 حول األشياء التي قد ال تفهموها. 



 AR للوافدين الجدد ICANNاليوم المخصص الستعراض  - مراكش

 

 145من  143صفحة 

 

كان هناك أي شيء يهمكم. من الذي أرسلته وظيفته اذهبوا واستمعوا وتعرفوا على ما إذا  

ا. اذهبوا إلى الجلسات التي قد ترغب وظائفكم حضورها، لكن                                                                                 إلى هنا؟ أجل، نعم، تمام 

ا، والتعرف على                                                                                    إذا كانت هناك أشياء تهمكم خارج العمل، فحاولوا إلقاء نظرة عليها أيض 

                                             ما إذا كان هناك شيء يمثل شغف ا بالنسبة لكم. 

ـ وبال  ، وأعتقد أنها رائعة، لكن هناك أشياء أخرى داخل ICANNنسبة لي، فإنني شغوف ب

ا،                                                                                   هذه المساحة وأنا شغوف بها كذلك. وأنا أحب االنتقال لالستماع إلى تلك الجلسات، أيض 

والتعرف على ما يجذب اهتمامي غير ذلك. ربما في يوم من األيام، إذا لم تعودوا تعملون 

ا، س ICANNلدى  وف أرغب في االستمرار في هذا المجتمع وسوف يكون هذا سبيلي         أبد 

للعودة، وتكون لي القدرة على القول، "اسمعوا، هذا هو المكان الذي أريد المكوث فيه. 

 أنا أحب المكان هنا. وهذا هو موطني.

ا. أيها السادة،                                                                                  تعرفوا على القطاع الخاص بكم. وسوف يكون دينيس هناك في الغد صباح 

ا ا، ال يمكنكم الذهاب. أي شخص  NextGen، ال يمكنكم الذهاب. في برنامج      عذر                                 عذر 

، اذهبوا لرؤية دينيس صباح الغد. وجميع NextGen                         ليس زميال  وليس في برنامج 

RVP  أو بعضRVP  سوف يكونون هنا، وسوف يتحدثون حول طريقة التعرف على

 . فهذه جلسة رائعة. ICANNالقطاع الخا بكم داخل 

ا من الساعة وبد  ا مع مجلس اإلدارة. دائم ا ما  GNSO، سوف يجري 8:30              ء                                     اجتماع 

ا مع مجلس اإلدارة و GACتكون جلسات جيدة، وسوف يعقد   SSAC                         اجتماع 

RSSAC .وهي أوقات طيبة ، 

ا. كان هذا  GACكما أن   ا مع مجلس اإلدارة األربعاء اآلن. عذر                                                               سوف تعقد اجتماع 

. وهذه جلسة 8:30مع مجلس اإلدارة في تماما الساعة  GACخطئ. األربعاء، تجتمع 

ا جدصا. وأسماء النطاقات الدولية  ، هو IDN                                                                   على مستوى الرؤساء. يجب الحضور مبكر 

ما كان يتحدث حوله على رضا. اجتماع لجنة الترشيح العام. ولم نتحدث حول لجنة 

 س اإلدارة. الترشيح اليوم، لكن ذلك سوف يساعدكم على التعرف على أعضاء مجل

ودور محقق الشكاوى بعد عملية النقل. وقد قابلنا كريس الهيت صباح اليوم أو بعد الظهر.  

عروضكم  NextGenوربما يتوجب علينا تحديد ذلك. المشاركون في برنامج 
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ا ونؤيد الجيل التالي. واستشراف إستراتيجية                                                                                  التوضيحية. األربعاء، يجب أن ننطلق جميع 

                                                                 ي يعرف شيئ ا عن إستراتيجية أفريقيا؟ أليس كذلك؟ إذن هيا بنا ننطلق أفريقيا، ومن الذ

ا.  ا ونتعرف على ذلك أيض                                جميع 

وحوكمة اإلنترنت، والمشاركين من المجتمع  IANAوخطة تشغيل  ICANNالثالثاء،  

المدني. ونحن نريد التعرف على تنفيذ إستراتيجية مشاركة المجتمع المدني. وهذا األمر 

ا، ومن ثم ربما تروني هنا. وبعد ذلك اجتماع مجلس له أهمية                                                                       عظيمة بالنسبة لي، أيض 

العام باإلضافة إلى المنتدى العام رقم اثنان سوف يعقد يوم الخميس. إذا  ICANNإدارة 

لم تستوعبوا كافة األشياء التي قيلت حول الغد، برجاء الرجوع وقولها مرة أخرى يوم 

 الخميس. 

ا، ال  DNSإفطار نساء  بعض خيارات الشبكات،                                         في الغد. السادة الزمالء الجدد، عذر 

يمكنكم الذهاب. يجب أن تحضروا جلسة الغد. الزمالء القدامى، برجاء الذهاب. 

وتوديع فادي. الجميع  AFRALO                                           الخريجين، مرحب ا بحضوركم. االثنين، عرض حالة 

يوم  55رقم  ICANNمرحب بهم. والليلة استقبال محقق الشكاوى. حفل ختام اجتماع 

 الخميس. 

كل يوم، استراحات لتناول القهوة في األروقة، والتحدث إلى المشاركين، من أجل التعرف  

عليه وعقد صداقات جديدة ولقاء األصدقاء القدامى. المرح، ال يتعلق ذلك كله بالجنوب 

هو مقابلة الناس والتواصل معهم.  ICANN. أفضل طريقة لفهم ICANNوعدم فهم 

، ومفتوحة من السبت إلى، ICANNوف يساعدكم ذلك. انتقلوا إلى كابينة معلومات وس

األربعاء من  6:00إلى  8:00كان ذلك باألمس، مفتوحة من اليوم إلى الثالثاء من السعة 

مع جاكي وداستين، الذين تعرفنا عليهما اليوم،  ICANN. كابينة ويكي 4:00إلى  8:00

 بجوار الباب مباشرة. 

على  55رقم  ICANNيومية سوف تصدر، واحصلوا على تطبيق اجتماع  نشرات 

الجوال. احصلوا على االختصارات. وعند انتهاء االجتماع، اتصلوا بي. واتصلوا بفريق 

مشاركة أصحاب المصلحة التابع لكم، وتعرفوا على الفعاليات بجواركم، فهي على التقويم 

، واشتركوا في myICANNوقع على الويب. واشتركوا في م ICANNعلى موقع 
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، وشاركوا في جميع الجلسات على الويب، إذا أمكنكم ICANNصفحة ويكي لمجتمع 

ذلك. وإذا لم تتمكنوا من حضور االجتماع اآلخر، واالشتراك في ندوات الويب، فاشتركوا 

 في تحديثات السياسات. قوموا بكل ما يمكنكم لالستمرار في المشاركة بعد االجتماع. 

ذه أفضل النصائح التي قد أقدمها لكم. حيث إنه بعد انتهاء هذا االجتماع، سوف تعودون وه 

إلى أوطانكم، وسوف تفرغون أمتعتكم من حقائق المعلومات التي قدمتها لكم للتو، وسوف 

، واذهبوا إلى صفحة DPRDتتساءلون ما الذي يجب عمله حيال ذلك. انتقلوا إلى موقع 

. قوموا بكل ما يمكنكم من ICANN Learnاذهبوا إلى برنامج ويب الوافدين الجدد، و

أجل استمرار المشاركة واالنخراط في العمل. أعتقد أن هذه أفضل نصيحة أقدمها وحصل 

ا. لكن يجب مواصلة الرحلة                                                                                  عليها غالبية المشاركين. هذا صعب. ال يكون األمر سهال  دائم 

                                       رجاء . نريد أن نعود مرة أخرى إلى هنا. 

لى الرغم من ذلك، إذا كان ذلك من خالل برنامج الزمالة، وإذا كان من خالل برنامج وع 

NextGen على الرغم من ذلك، فإننا نريد رؤيتكم مرة أخرى. هذا هو اقتباسي ،

 ICANNالمفضل، ال يمكنني قوله مثل صاحبه، لكنني سوف أجرب. ال يمكن أن تكون 

ن يشاهده الناس ويأتون إليه ألنها تعمل واحة، ومكا ICANNقلعة. بل يجب أن تكون 

 وألن لها هدف ومغزى وألنه ذات كفاءة. هذه هي الرسالة الرئيسية التي سمعناها اليوم. 

                                                                             قال المدير التنفيذي ذلك، سوف أبكي مرة أخرى. لكن هذا صحيح تمام ا. ونحن نريدكم  

ا لكم على مشاركتكم هنا اليوم ا أن تعودوا مرة أخرى. شكر  وأتمنى أن أراكم مرة                                                             جميع 

ا لك  ا لك ديبورا، وشكر  ا. والشكر موصول إلى دينيس وشكر                                                                              أخرى في المستقبل. شكر 

ا.                                               همرة وأوفيد، وبراهام، هل الزلتم معنا؟ شكر 
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