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

 .كسجل رسمي

 للمنظمات اإلفریقیة غیر الحكومیة  AFRALOبرنامج -مراكش
 ص بتوقیت غرب أوروبا 09:00ص إلى  08:00في تمام الساعة  – 2016مارس  8الثالثاء، في 

 | مراكش، المغرب 55رقم  ICANNاجتماع 
 

 سوف نبدأ. سیدة غیر معروفة: 

 

 حسًنا. تیجاني بن جمعة: 

 

 60حسًنا، صباح الخیر جمیعاً. سوف نبدأ جلستنا. لدینا الیوم، جلسة قصیرة جًدا، لمدة  سیدة غیر معروفة: 

دقیقة. ونحن بصدد التحدث عن قسم التنمیة وعن المساءلة العامة. إنھ قسم من أقسام 

ICANNألیسون، والتي سوف تتحدث بشأن ھذا. لورا، لِك  ، وسوف نستمع إلى لورا

 الكلمة. شكًرا جزیالً لك، تیجاني. آسفة، ولكنني سأتحدث باللغة اإلنجلیزیة.

 

إذا كان بإمكاننا االنتقال إلى الشریحة األولى من جدول األعمال، فأنا سأتحدث قلیالً بشأن  لورین ألیسون: 

بھ، ألقضي معظم الوقت معكم الیوم في التحدث قسمنا. سأعطیكم لمحة موجزة عما نقوم 

عن أحدث أنشطتنا وما في األفق في كل مجال من مجاالت تركیزنا، وسأترك وقًتا في 

 نھایة الجلسة لالستماع إلى أسئلتكم.

ما ھو قسم التنمیة والمسؤولیة العامة؟ ألولئك الذین یسمعون عن القسم للمرة األولى،  

ألساسیة، نشأ مفھوم قسم التنمیة والمسؤولیة العامة من اللجنة سأعطیكم بعض المعلومات ا

في إطار عمل المسؤولیة العامة. ألولئك الذین كانوا موجودین  ICANNاالستراتیجیة لـ

 في جلسة المصلحة العامة باألمس، والتي كان یرأسھا نیي كواینور.

 للعام ICANNة الخمسیة لـوقاد تلك الجلسة، والتي ھي جزء ال یتجزأ من الخطة استراتیجی 

 ، وجزء من جھودنا الرامیة إلى بناء إطار عمل مصلحة عامة عالمي،2020إلى العام 2016

 أیًضا. إن عملنا مستنیر ویقوم على المدخالت اإلقلیمیة والمجتمعة. وفي وقت الحق، سوف

 واء.السنتحدث عن كیفیة تناولنا لكل ردود الفعل من المجتمع، وتجدید برامجنا على حد 
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لدینا ثالثة مجاالت تركیز رئیسیة، ومن ثم لدینا مشاریع أخرى والتي نعمل علیھا أیًضا  

في الخلفیة. یتمثل مجالنا األول في التركیز في دعم التعلیم والتوعیة األكادیمیة. قد یكون 

من قبل. والذي ُیشرف علیھ قسمنا. نحن أیًضا نبحث  ICANNبعضكم قد استخدم تعلیم 

 شراكات أكادیمیة لدعم جھودنا في مجال بناء القدرات.عن 

ولدینا أیًضا مسار یدعم الجیل القادم، كأشیاء على غرار برنامج الوافد الجدید، وبرنامج  

، وأي شيء أیًضا من قبیل المشاركة عن بعد. NextGen@ ICANNالزمالة، 

في التعاون من أجل ونشرف على تنظیم ذلك بالفروع البعیدة. كما أننا أیًضا نشارك 

 تعزیز المنظومة المحیطة بنظام اسم النطاق.

، NETmundialتلك ھي الشراكات في منظومة اسم النطاق وخارجھ، مثل مبادرة  

، والذي سأتحدث عنھ Youthcomوالمنتدى االقتصادي العالمي ومشروع جدید یسمى 

ات أساسیة عن موضوعات الحًقا. نحن أیًضا نساعد من خالل تقدیم محتوى إلجراء محادث

 وعائدات المزادات العلنیة أیًضا. -انعقدت الجلسة أمس  -مثل المصلحة العامة 

إذا كان بإمكاننا االنتقال بشریحة واحدة إلى األمام، فھذا ھو أحدث مخطط معلوماتي  

توضیحي لدینا، وھو مقلوب رأًسا على عقب. ما ھذا، إنھ ثمل. كان ذلك في معرض 

اإلقلیمیة ألفریقیا اللیلة الماضیة وعاد مرة أخرى قبل ساعات قلیلة.  At-Largeمنظمة 

وھذا على تویتر، حتى إذا كنت تتابع نورا أو تتابعني، فھذا على تویتر، ولكننا سنتخطى 

 ھذا. سأنتقل إلى مجالنا األول في التركیز، وھو دعم التعلیم والتوعیة األكادیمیة.

الجدیدة. وأردنا جعل االلتحاق بالدورات التدریبیة  ICANNفي دبلن، أطلقنا منصة تعلیم  

أسھل على األشخاص لیكونوا قادرین على وضع قدمھم على أول الطریق. شكًرا لك 

دورة  50[غیر مسموع] على وصولك ھنا. نأمل أن تكون األمور جیدة. لدینا أكثر من 

یة نیة، والعربیة، والروستدریبیة عبر منصات باللغات االنجلیزیة، والفرنسیة، واإلسبا

 والصینیة.

مستخدم قاموا بالتسجیل عبر جمیع اللغات وإكمال أكثر من  900كما أن لدینا أكثر من  

دورة تدریبیة عبر اللغات منذ اجتماع دبلن، وھو أمر رائع جًدا. وُتستكمل نصوص  300

ة لدورات التدریبیالدورة التدریبیة بمقاطع فیدیو وامتحانات موجزة. تتیح أدوات إنشاء ا
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إمكانیة شرح الدورات التدریبیة بواسطة مستخدمي المجتمع وأساتذة الجامعات والعاملین 

، ونحن نعتمد على دعم المجتمع. إنھا مجانیة. وستظل كذلك دائًما. ICANNالفنیین بـ

كما أن إنشاء الدورات التدریبیة مجاني. أخذ الدورات التدریبیة مجاني وكذلك التسجیل 

 حصول على تحدیثات. لل

األمر الثاني لدینا، إذا انتقلنا بشریحة واحدة إلى األمام، نحن أیًضا شریك مع جامعات 

لتقدیم دورات تدریبیة لتثقیف المسؤولین والدبلوماسیین، وغیرھم، فضالً عن أفراد 

المجتمع المحتملین. في األسبوع المقبل، ھناك معھد اسبرینج الدبلوماسي لإلنترنت 

 13نبیرغ بجامعة جنوب كالیفورنیا، والذي یساعد في الدعم أیًضا. وسیحدث ھذا في بأن

 من مارس. 19وحتى 

مجال التركیز التالي ھو دعم الجیل القادم، ھؤالء أشخاص في بدایة رحلتھم مع  

ICANN على سبیل المثال، لدینا برنامج الزمالة لمؤسسة .ICANN وأستطیع أن أرى ،

، لدینا 55رقم  ICANNمى في قاعة االجتماعات الیوم. في اجتماع بعض الزمالء القدا

منھم جدد على البرنامج. ال یمكنكم االستفادة من برنامج الزمالة  21زمیالً. حوالي  40

 أكثر من ثالث مرات. توضح ھذه الشریحة من أین ھم.

ون. في یشرف ثمانیة من الخریجین على الزمالء الجدد والعدید منھم ھم زمالء عائد 

مراكش، لدینا نسبة كبیرة من الخریجین العائدین، بعضھم ممولون ذاتًیا. وآخرون ممولون 

كأعضاء في أحد المجتمعات. والبعض  ICANNمن الفرانكوفونیة، أو أرباب عملھم، أو 

یخدم كمستشارین. وھذه ھي المرة األولى التي نقوم فیھا بتشغیل إرشاد تجریبي في 

وسوف أتحدث عن ھذا في وقت الحق؛  -أیًضا نتطلع إلى  ، ونحنICANNاجتماع 

 .ICANNحیث ذكرى مرور عشر سنوات على برنامج زمالة  -حسًنا، في الواقع ھنا 

سمعنا كثیًرا من أعضاء المجتمع أن ھناك حاجة إلى إعادة تقییم جوانب معینة لتحسینھا،  

، نتطلع إلى تقییم الزمالة ومن ثم نحن ُنجري مراجعات لجمیع برامجنا. في ھذه اللحظة

وتعزیزھا بشكل أكثر عن طریق البدء بھذه المعاییر. ھذا ھو مخططنا الزمني حتى ھذه 

اللحظة. لقد كان لدینا اجتماع تحضیري. ویمكنكم رؤیة أسماء العاملین المشاركین اآلن 

 لمساعدتنا في المدخالت واألبحاث األساسیة.
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في ھذا األمر كذلك. ونحن نتطلع لنرى كیف یمكننا  لدینا جیزیل وھایدي وكالھما كانا 

جعل معاییر أھلیة الزمالة أقوى إلى جانب تلبیة متطلبات الشفافیة وتحقیق قائمة 

موضوعیة أیًضا. نأمل، من خالل اجتماعنا في یونیو أن یكون لدینا تحدیث جید بشأن 

 ھذا الموضوع أیًضا.

تتحدث الشریحة الثانیة قلیالً عن تجربة اإلرشاد الناصح للمجتمع. كجزء من برنامج  

في الوقت الراھن، تجند ھذه التجربة  ICANNرحلة أصحاب المصلحة والذي یمر عبر 

. وھم عادة ICANNلتعلیم أعضاء جدد في مجتمع  ICANNاإلرشادیة أعضاء مجتمع 

الستشاریة المتنوعة التي ترغب في دعم أعضاء أشخاص من المنظمات الداعمة / اللجان ا

NextGen  السابقین، أو الزمالء أو الجدد لدى المنظمات الداعمة / اللجان االستشاریة

 والدوائر االنتخابیة. ھذه ھي أحدث تجربة لدینا.

مشارًكا في  30. ولدینا ICANN NextGenإذا انتقلنا شریحة واحدة لألمام، فسنجد  

NextGen في اجتماع  حالًیاICANN  وھذه أكبر مجموعة منذ افتتاحنا 55رقم .

، حیث تختلف عن طبیعة بناء القدرات لبرنامج الزمالة ألنھ asia.للبرنامج، بمساعدة 

من المفترض أن تقدم حوكمة إنترنت إقلیمیة تركز على تثقیف األفراد بشأن عملیات 

ICANNعاًما.  30و 18ن . وھي مخصصة لألشخاص الذین تتراوح أعمارھم بی

 وتستند إلى أساس إقلیمي، لذا فھي موجودة أینما كان اجتماعنا. ھذا بشأن مكان حدوثھا. 

فرد قد سجلوا مسبًقا. وكان  400كما أننا أیًضا نقوم ببرنامج الوافدین الجدد. وھناك نحو 

الجدد. إننا ھذا اعتباًرا من األسبوع الماضي، وأنا متأكد من أن الرقم أعلى بقدر الوافدین 

نجري جلسة كل یوم، عادًة یوم األحد قبل االجتماع، إلعطاء كل فرد خلفیة جیدة حقیقیة 

. الزلت أذھب إلى جلسة الوافدین الجدید وأتعلم شیًئا جدیًدا في كل ICANNبشأن عالم 

 مرة، لذلك أھیب بكم أن تذھبوا إلى ھناك في المرة القادمة إذا كانت الظروف مواتیة.

جال التركیز التالي، فھو تعاوننا لتعزیز المنظومة المحیطة بنظام اسم النطاق. ویعد أما م 

واحًدا من أحدث التحدیثات في ھذا المجال، فھو یھدف  Youthcomالبرنامج التجریبي 

والزمالء على  NextGenعلى نحو أقوى وإتمام برامج مثل  ICANNإلى توطین 

ورش العمل القادمة التي ستعقد لتوعیة الشباب مستوى إقلیمي. یمكنكم معرفة مواعید 
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والقادة وتثقیفھم في حوكمة اإلنترنت ومنظومة حوكمة اإلنترنت. لدینا المغرب في أبریل، 

  وساحل العاج في مارس، والكونغو في أبریل، وجنوب أفریقیا في یونیو، وكینیا في مایو.

 خاص بنا. ھذا ھو تعاوننا وتنسیقنا معبعد ذلك، تتناول الشریحة التالیة تعاون اإلنترنت ال

وما  ICANNالمنظمات الخارجیة لدعم البرامج والمشاریع التي تتماشى مع مھمة 

شریًكا  ICANN. كانت NETmundialفُوضت بھ. األمور التي لدینا ھنا ھي مبادرة 

 والمنتدى االقتصادي العالمي.CGI.brتنظیًما مع لجنة توجیھ اإلنترنت البرازیلیة 

لكل أنشطتھا  NMIینسق القنصل التنسیق االفتتاحي لمبادرة غیر مبادرة نیتموندیال  

وعقدوا اجتماًعا مؤخًرا في مدرید. في ظل المنتدى االقتصادي العالمي، ھناك برنامج 

بما في ذلك أیًضا حوكمة  -یسمى مستقبل مبادرة اإلنترنت. لدیھا خمسة مسارات تركیز 

ز نماذج جدیدة من التعاون بین القطاعین العام والخاص بھدف تھدف إلى تحفی -اإلنترنت 

 زیادة الوصول إلى اإلنترنت بأسعار معقولة.

وھناك أمران آخران نعمل علیھما في الخلفیة أیًضا، ألعطیكم معلومات مستكملة عنھما  

 gTLDوأشجعكم بالفعل على المشاركة في العملیة: عائدات المزاد العلني لبرنامج 

الجدید. ربما بعضكم یعرف، نحن اآلن ندخل إلى مرحلة نناقش فیھا ما یجب القیام بھ مع 

الجدید. بدأت المنظمة الداعمة لألسماء العامة  gTLDعائدات المزاد العلني لبرنامج 

)GNSO صیاغة مجموعة عمل عبر المجتمع حول ھذا الموضوع، لذا یأملون في (

مجتمع في الفترة التي تفصلنا اآلن عن اجتماع وضع میثاق لمجموعة العمل عبر ال

ICANN .المقبل 

 -آسف، ھذا بعید عن موضوعنا؛ عقدت جلسة أمس  -إذا قفزنا شریحة واحدة لألمام  

ھناك شيء آخر نتطلع إلیھ وھو المصلحة العامة. راعت أیًضا اللجنة االستراتیجیة التي 

تعریف المصلحة العامة. وقد طرحت أوصتنا بإنشاء القسم الذي نعمل أنا ونورا علیھ 

، ومع ذلك، ھناك حاجة إلى ICANNتعریًفا للمصلحة العامة في حدود اختصاص 

 مناقشة ذلك واستكشافھ على نحو أعمق.

أھیب بحضراتكم، إذا كان ھذا ھو الشيء الذین تھتمون بھ أو لدیكم خبرة فیھ، فیرجى  

) EURALOإلقلیم أوروبا ( At-Largeاالستماع مرة أخرى، وأنا أعرف أن منظمة 
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. ستكون جمیع النصوص، 54رقم  ICANNقد عقدت جلسة بالفعل بشأن ھذا في اجتماع 

، والترجمات، وما إلى ذلك متاحة على اإلنترنت قریًبا. Adobe Connectوبرنامج 

كانت الجلسة جیدة جًدا، وكذلك عدد الحضور. وباإلضافة إلى ذلك، إلجراء محادثات 

 لموضوع، لدینا مساحة على ویكي ولدینا أیًضا سلسلة مراسالت. ال تترددوا فيبشأن ھذا ا

 التواصل معي بعد ھذه الجلسة، وأستطیع أن أسجلكم ھنا واآلن في سلسلة المراسالت كذلك.

على مساحة الویكي ھذه، لدینا موارد في مخزون مباشر حیث یأتي مصطلح المصلحة  

ث في كیفیة فھم األقسام للمصطلح حالًیا. كما أن . لدینا بحICANNالعامة في وثائق 

لدینا موارد على االنترنت من منشورات المدونات لمقاالت أكادیمیة. ولدینا وفرة من 

 المعلومات ھناك، لذا إذا كان ھذا موضوًعا تھتمون بھ، فیرجى إبقائي على إطالع.

ة عن أي من برامجنا. ھنا ینتھي عرضي التقدیمي الیوم. سأكون سعیدة بتلقي أي أسئل 

وكما قلت في البدایة، تعتمد برامجنا كثیًرا على آراء المجتمع وردود الفعل اإلقلیمیة، 

لذلك إذا كان ھناك أي ثغرات ترونھا حالًیا، فیمكنني أن أخبركم شیًئا واحًدا نبحث فیھ أال 

ضوًعا مھًما وھو التنوع بین الجنسین. لقد بدأنا استكشاف ھذا الموضوع أیًضا، وكان مو

ُیطرح في اجتماعات العامین الماضیین. وكلما كثرت ردود الفعل التي نتلقاھا، تصبح 

، ICANNبرامجنا أفضل، ویرتفع مستوى نموذج أصحاب المصلحة المتعددین لدى 

 . إذن أشكركم جمیعاً.ICANNوھو األفضل لصالح 

 

 تسجیل. یجب أن أنتظر.صباح الخیر، [غیر مسموع] ھنا من أجل ال سیدة غیر معروفة: 

 

 شكراً جزیالً لِك لورین على ھذا العرض التقدیمي. أنا أشكرك حًقا على ھذا العرض التقدیمي، تیجاني بن جمعة: 

ألن القسم لدیك یفعل كل ما ھو مطلوب من أجل ھؤالء الشباب. التعلیم، والتوجیھ، 

التعاون مع ، وغیرھا، وتحدثت أیًضا عن Youthcomوالمشروع األخیر من برنامج 

  -منظومة اإلنترنت. لم أرى منتدى حوكمة اإلنترنت. لقد تحدثت عن كل شيء ولكن 
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نتعاون مع منتدى  ICANNالسبب الذي ربما لم ُیذكر حتى اآلن ھناك ھو أننا جمیًعا في  لورین ألیسون: 

عمل الجمیع. إنھ لیس مخصص  ، ولكنھ لیس جزًء مھًما جًدا من)IGFحوكمة اإلنترنت (

. ولكن ھذا مھم جًدا IGFلقسمنا، ألن كل من نواب الرئیس، وجمیع فرقنا، یتعاملون مع 

 وجزء ال یتجزأ من منظومة حوكمة اإلنترنت.

 

، ألننا Youthcomشكًرا. أیًضا، أنا ال أعرف ما إذا كان المجتمع سیشارك في برنامج  تیجاني بن جمعة: 

 یًبا.نفعل الشيء تقر

 

إذا كان بإمكاننا العودة قلیالً بالشرائح إلى الوراء،  - Youthcomالبرنامج التجریبي  لورین ألیسون: 

قد حددتھا  At-Largeإنھ أحد االحتیاجات الكبیرة التي حددناھا، وأنا أعلم  -سنجده ھناك 

إنھم یفعلون أشیاء رائعة من أجل الیوم التالي أو حتى مع طلبة الجامعة. عندما كذلك. 

، نقوم بتشغیل برنامج، ثم یغادر الجمیع وال یوجد ICANNنذھب إلى مكان بھ اجتماع 

 ھناك ترجمة كافیة قبل مغادرتنا لنترك ھیاكل جیدة في المكان.

م أثره طویالً، لذلك إذا كان ھناك أي نحن نحاول حًقا النظر فیما یمكننا القیام بھ لیدو 

، وإذا كنت من المغرب أو ساحل العاج Youthcomشخص مھتم بالبرنامج التجریبي 

أو الكونغو أو جنوب أفریقیا أو كینیا، فنرجو منك التواصل معي بشأن ذلك وسأكون 

ننا سعیدة جًدا بتمریر المعلومات. ولكن تیجاني محق. إنھ شيء مھم، مھم جًدا وھو أ

توفیر تأثیر دائم في المناطق بحیث عندما نغادر  ICANNنبحث في كیف یمكن لمنظمة 

 منطقة االجتماع، ال تكون نقطة توقفنا بل تكون سبیلنا للمضي قدًما.

 

نشكركم على ذلك، وأود أن أقترح علیكم إبالغ أفراد المجتمع من الموقع بحیث إذا كانوا  تیجاني بن جمعة: 

نھم التحدث، حیث إنھم قد ال یعرفون عن األمر شیًئا. أرى یدین مھتمین، فبإمكا

مرفوعتین، بیران و[دیثر]. لذا سنبدأ ببیران. قد تكون األسئلة باللغة الفرنسیة إذا أردت، 

ألنھا تفھم الفرنسیة فھًما جیًدا للغایة، لذلك إذا كنت ترید منا أن نسألھا باللغة الفرنسیة أو 

 ان.اإلنجلیزیة، فاألمر سی



 AR للمنظمات اإلفریقیة غیر الحكومیة AFRALOبرنامج -مراكش

 

 23من  8صفحة 

 

شكًرا لك لورین لھذا العرض التقدیمي الوافر. شكًرا لك، تیجاني. أنا ال أعرف إذا كان  بیران دوندیھ غیلین: 

، ألن لدینا بعض من طالب Youthcomبإمكاننا العودة إلى الشریحة الخاصة ببرنامج 

وأعتقد الجامعة، من الرباط، والذي نظم تیجاني وعزیز انضمامھم إلینا باألمس والیوم. 

أن ھذا سیفیدھم أیًضا في معرفة المزید عن ھذا البرنامج. ألنني أعلم أنكم كنتم على عجل 

حتى  Youthcomخالل عرض تلك الشرائح، إذا كان بإمكانكم التركیز قلیالً على 

أیًضا، بحیث یتسنى لھم معرفة  NextGenیفھموا ما یمكنھم الخروج بھ منھ، وكذلك 

إلى أفریقیا، فھذا مؤھل لھم للتقدیم. لذا إذا كان  ICANNأتي فیھا المرة القادمة التي ت

 بإمكانكم القیام بذلك، فشكًرا لكم.

 

إنھا الشریحة  - Youthcomممتاز. شكًرا لك، بیران. أعتقد إن إذا انتقلنا إلى شریحة  لورین ألیسون: 

شتراك مع التجریبي باال Youthcomھا ھي. یتم تنظیم برنامج  -التي بھا الخریطة 

أفریقیا. ما فعلناه ھو أننا راجعنا المواقع المختلفة التي لدینا عالقات  GSCفریق عمل 

قائمة معھا والتي یمكن تعزیزھا عبر أي قارة. إنھا عبارة عن ورش عمل مصممة 

 خصیًصا للغایة وسیتم تشغیلھا من قبل خبراء حوكمة اإلنترنت.

ویتمثل الجمھور المستھدف في الشباب وأولئك الذین یریدون حًقا المشاركة على نحو  

أوسع في منظومة حوكمة اإلنترنت ولكن لیس لدیھم فرصة للوصول إلى اجتماعات 

ICANN  المنعقدة، فھم لیسوا على درایة باألمور المتعلقة بمنظمةICANN سیتحدثون .

تي ینظمھا عضو من أعضاء المجتمع أیًضا، ، وما إلى ذلك. والIGFعن أشیاء مثل 

وكما قلت، ھذه ھي التواریخ المقبلة. لذا، إذا كنت مقیًما في أحد ھذه البلدان وترغب في 

معرفة المزید، فال تردد في التواصل معي وسأعطیك تفاصیل االتصال الخاصة بالشخص 

 القائم على عملیة التنظیم.

فقد أُطلق مرتین من قبل في سنغافورة.  ،NextGen@ICANNبالنسبة إلى برنامج  

وأعتقد أن ذلك كان مذكوًرا قبل شریحتین أو ثالث من ھذه الشریحة. وكان منظًما 

. وأدركنا أن واحدة من الفجوات الكبیرة في نموذج أصحاب asia.باالشتراك مع 

ي كفالمصلحة ، فعدد الشباب المشاركین ھناك غیر كاٍف، أو لم یكن في ذلك الوقت ما ی
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، لذلك فھذا برنامج مخصص. وھذا ICANNمن الشباب المشاركین في اجتماعات 

یحدث في كل اجتماع، حیث نقوم بعمل إصدار خاص منھ لالجتماع. تحملوا معنا ذلك. 

 قد یكون لدینا عدد قلیل من المشاكل العویصة،

المحلي.  سنة من المناطق المحلیة إلى اجتماعھم 30و 18حیث یحضر َمن أعمارھم بین  

وقادة في المجتمع. ویطرحون سؤال  ICANNكل صباح، یجتمعون مع قادة مختلفین في 

تلو اآلخر للرئیس التنفیذي، ومع رؤساء مجموعات المجتمع الھامة، ومع أولئك النشطین 

بالفعل والحریصین على مشاركة الشباب، ومن المأمول أن یكون ھذا نوع من الحافز لھم 

 .ICANNلمشاركتھم في 

ھناك شيء واحد ال بد لنا من مالحظتھ، وھو أن ھناك الكثیر من دارسي برامج  

NextGener  السابقین فيICANN  حالًیا، وتم إقرار الھیاكل فعلًیا للمضي بھم قدًما

وتعلیمھم وإعادتھم مرة أخرى، األمر الذي كان من الرائع مشاھدتھ حًقا. وأنا أعلم أن 

) على وجھ الخصوص لدیھا اثنین NCUCر التجاریین (دائرة مستخدمي اإلنترنت غی

أو ثالثة أشخاص تم تبنیھم وجلبھم في الخارج للحصول على أي كفالة متوفرة لدینا. لقد 

 تمكنوا من إدراجھم وتقدیم الدعم لھم أیًضا، األمر الذي كان رائًعا حًقا.

أشخاص في منطقتھم، لذلك نأمل اختفاء ھذا الحاجز أمام الشباب، وإقامة جسر لھم مع  

 . شكًرا لك، بیران.ICANNوأیًضا مع ھیاكل 

 

 شكًرا لك، لورین. [غیر مسموع] تیجاني بن جمعة: 

 

نعم، شكًرا لك، آسفة لقد كنت سریعة جًدا. أعتقد أنك أجبت على بعض أجزاء من سؤالي.  سیدة غیر معروفة: 

رنامج. ھذه البرامج، لسنا ]. لم نسمع عن ھذا البCompilotأود السؤال بشأن برنامج [

 على علم بھا، وأردت أن أسأل كیفیة إظھاركم للدول وكیفیة التقدیم في ھذه البرامج؟
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؟ لقد عملنا مع اختصاصي Youthcomأم التعلم؟  Youthcomھل سؤالك من أجل  لورین ألیسون: 

عام. ور الفي بناء ورش العمل في جمیع أنحاء أفریقیا بشأن حوكمة اإلنترنت ولكن للجمھ

ما فعلھ كان توجیھ النظر إلى أي من األماكن التي لدینا اتصال معھا بالفعل ولكن حیث 

سنكون قادرین على استخدام تلك االتصاالت لبناء أفضل ھیاكل ھناك، لذلك الجامعات 

المحلیة، وما إلى ذلك ھي الطریقة التي تم اختیارھا، ولكن كل بلد لھ مبرراتھ الخاصة 

 في المنطقة الحالیة، وحالة مشاركة الشباب، وما إلى ذلك. DNSیة من حیث ماھ

وقد تم اختیار المغرب بوضوح ألنھ عندما نغادر ھذا المكان، فنحن نرید أن نكون قادرین  

على التأكد من أن األشخاص ال یزالون یشاركون، لذلك فھذه ھي نقطة بدایتنا في أبریل. 

رد بدایة ال أكثر. وھذا ھو البرنامج التجریبي. نحن وھذا سبب اختیارنا للبلدان. ھذه مج

نجري تقییمات لكل شيء نقوم بھ، لذلك نأمل تقییم ھذا وقد یكون شیًئا یمكننا أن نوفر لھ 

بحیث یستطیع اآلخرون الدخول إلیھ في مناطقھم كذلك.  ICANNمجموعة أدوات لتعلیم 

 نحن نأمل أن یكون ھذا نموذج جید یتابعھ الناس.

 

شكًرا لك، لورین. مرة أخرى، علیكم االستفادة من المجتمع، ألن ھذه لیست الدول الوحیدة  تیجاني بن جمعة: 

لدى  ALSالتي قد یكون لدیكم اتصال فیھا. لدیكم اتصاالت جیدة جًدا من خالل ھیاكل 

At-Large .وفي كل مكان قد تجدون جامعة یمكنكم فیھا القیام بھذا النوع من النشاط ،

ھ برنامج تجریبي، حسًنا، ولكن لدي فضول بتمدیده عبر أفراد المجتمع الذین یعرفون إن

 بالضبط كیفیة جعل األماكن متاحة لكم. نعم، ھایدي، رجاًء.

 

إذا كان بإمكاني أیًضا أن أضیف، ألنھ بالنظر إلى المعرفة المحلیة لدى ھذه المجموعات  ھایدي أولریتش: 

بشأن شبابھا، فإن كثیًرا منھم یفعلون الشيء نفسھ بالضبط.  At-Largeأو ھیاكل منظمة 

إنھم یدخلون المدارس. ویقومون بذلك لسنوات. ویعرفون المشاكل والموضوعات. لذا 

 أعتقد أنھ یمكن تعزیز البرنامج إذا كان ھناك بعض المدخالت المحلیة مع العاملین. شكًرا.
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كان ھناك أشخاص ھنا لدیھم خبرة خاصة في ھذا الموضوع نعم، ھذا ممتاز جًدا، وإذا  لورین ألیسون: 

أیًضا، فبرجاء التواصل. نحن حًقا نعتمد على المجتمع فیما یتعلق ببرامجنا وإلنشاء 

النماذج التي یمكن استخدامھا، وذلك ألن ھناك العدید من أفضل الممارسات وخصوًصا 

 ، بشأن كیفیة القیام بذلك.At-Largeبین ھیاكل منظمة 

ا ھذا إال برنامج تجریبي، ومن المؤسف أنھ ال یمكننا تغطیة كل البلدان. ولكن إذا تمكنا م 

 من الحصول على نموذج جید، فسیكون ذلك شیًئا رائًعا. إذن أشكركم جمیعاً.

 

 جزیل الشكر لِك، مرة أخرى، لورین. [تیدي،] نعم، تفضل. بالفرنسیة إن أردت. تیجاني بن جمعة: 

 

بالفرنسیة؟ بالطبع. لقد استمعت إلیك باھتمام شدید، لورین، وأعتقد أنھ كان مثیًرا لالھتمام  شخص غیر محدد: 

للغایة بالنسبة للمنظمة غیر الحكومیة التي أمثلھا، والتي ھي مراقب، في [غیر مسموع]. 

دولة. ویتمثل دور ھؤالء  17، في OADAنحن نعمل مع المنظمة األصلیة والتي تدعى 

، لتحدید ما إذا OADA، في النظر في عملیات OADAلذي یعتمد على المراقبین، وا

قضینا  لقد -كانت تعمل بشكل صحیح، وتحدید لم ال، في حال لم تكن تعمل بشكل صحیح 

سنتین في العمل على االتصاالت اإللكترونیة، ولدینا كثیًرا لنتعلمھ. قلت ذلك في لقاء منذ 

لغایة تواجھنا في الجابون (غیر مسموع) في بضعة أیام مضت. االتصال مسألة خطیرة ل

الجابون (غیر مسموع) في الجابون، ولكن في یاوندي عاصمة الكامیرون، الوضع صعب 

 جًدا. 

لذلك لدینا الكثیر للقیام بھ. نحن ھنا للمراقبة، كما قلت، وكنت ھنا ألدفع الشباب في 

واستخدام الویب وشبكة  منظمتي قلیالً لیكونوا مھتمین بمجال تكنولوجیا المعلومات

 اإلنترنت.

ولدینا فنیین جیدین جًدا في الكامیرون. لدینا معھد أفریقي لعلوم التكنولوجیا، والكثیر من  

المؤھالت، ولكن علینا اتخاذ خطوات أوسع. یجب علینا معرفة المزید حول لماذا ال تنجح 

ي، نتابع ھذه في بعض األحیان. یجب علینا تحسین الوضع، ونحن، كأشخاص أمثال
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. ونعتقد أننا على إطالع جید. لقد كنت جزًءا من مجتمع ICANNاالجتماعات في 

اإلنترنت، لذا فلدي معلومات عن قضایا اإلنترنت، ولكن الشباب على مستوى الرصد في 

الكامیرون لیست لدیھم ھذه المعلومات. یجب علیھم أن یتدربوا. وعلیھم أن یتعلموا أكثر 

 ن یذھبون للعثور على المعلومات. لذا، فھم یحتاجون إلیكم.ویعرفون إلى أی

 

أنا أتحدث إلى ھؤالء الشباب. یمكنكم طرح أسئلتكم. جمیع األسئلة جیدة. ال تتردوا في  تیجاني بن جمعة: 

 الحدیث وطرح األسئلة.

 

ریبات. ھل سؤالي ھو اآلتي: عندما تعیش بعیًدا، یكون من الصعب علیك حضور التد سیدة غیر معروفة: 

 فكرتم في ھذا؟ ماذا ستفعلون إذا كانوا یعیشون بعیًدا جًدا؟ 

 

شكراً لك على سؤالك. سأجیب باللغة اإلنجلیزیة. نحن ال نركز على أحداث االجتماعات،  لورین ألیسون: 

فلدینا الكثیر من األحداث التي نحاول ونجعل الوصول إلیھا أكثر سھولة لألشخاص الجدد 

، أصبح تركیزنا ICANNوللذین یمكنھم الحضور إلى االجتماعات. ومع ذلك، فمع تعلیم 

. لذلك لدینا ICANNبالفعل قادًرا على الوصول إلى الذین ال یمكنھم حضور اجتماعات 

ساسیة المفصلة لمن لیس بإمكانھم الوصول إلى اجتماعات الكثیر من المعلومات األ

ICANN .ولكنھم ال یزالون قادرین على المشاركة. إنھا تمنحھم المعلومات ، 

دورة تدریبیة  GNSOعلى سبیل المثال، في واحدة من أحدث دوراتنا التدریبیة، تقدم 

إن ربط األسماء بالفیدیو جیدة جًدا، وتسمح لألشخاص بالتنقل ورؤیة الوجوه، حیث 

بالوجوه في المكالمات الجماعیة أمر مھم جًدا. في النھایة، إنھا تشجعھم على المشاركة، 

وكذلك من خالل كل  GNSOوسیكونون قادرین بعد ذلك على التواصل واالنخراط مع 

 مجموعة من مجموعاتھا.



 AR للمنظمات اإلفریقیة غیر الحكومیة AFRALOبرنامج -مراكش

 

 23من  13صفحة 

 

ألصحاب وھناك شيء آخر أیًضا، وھذا یتم بالتعاون مع زمالء المشاركة العالمیة  

المصلحة، ویتمثل دورھم في الذھاب والمشاركة في المناطق المحیطة حیث ال توجد 

 أو حیث تكون المشاركة السابقة قلیلة جًدا.  ICANNاجتماعات لـ

[غیر مسموع] ذكرت أیًضا مسألة االتصال، لذلك لدینا أشخاص على سبیل المثال في 

ب أعمالھم  منطقة آسیا والمحیط الھادئ، حیث االتصال ھناك سيء للغایة، وھذا ُیصعِّ

قلیالً، ولكنھم یخرجون من تلك البوتقة ویعلمون ویشاركون مع أولئك الذین ال یمتلكون 

 .ICANNفرصة المشاركة في 

لذلك فھذا مھم حًقا، وھو ما نحاول وضعھ في اعتبارنا مع كل ما نقوم بھ، ولكننا نحاول  

ولة، مما یجعل المشاركة واالنخراط في أكثر سھ ICANNاالمتزاج لجعل اجتماعات 

المجتمع أسھل، ومن ثم التعامل مع من لم یتسنى لھم الحصول على فرصة لمقابلة 

 الشخص بعینھ. ولكنھا نقطة مھمة، لذا شكًرا لك.

 

إنھا منصة كبیرة حًقا، ألنھ یمكنك رائعة بالفعل.  ICANNشكًرا لِك، لورین. منصة تعلیم  تیجاني بن جمعة: 

العثور على كل مواد التدریب األساسیة وعلى مسرد. وتعلمون أنھ لدینا العدید من 

. لدیكم قائمة بكل ھذه المصطلحات ICANNالمصطلحات الصعبة ومصطلحات تخص 

، فلدینا مجموعة وأنا المسؤول At-Largeمزودة بشرح لھا. أما بالنظر إلى تدریب 

نقوم بعقد ندوات عبر الویب. ونقوم بندوات تدریبات عبر الویب. ومن خالل تلك عنھا، و

، وأن تتمكنوا من ICANNالندوات، نعمل مع لورین بحیث تصبح جزًءا من تعلیم 

الوصول إلى تلك الجلسات التدریبیة في وقت الحق، لیس في الوقت الحقیقي، ولكن في 

. وال یزال ھناك الكثیر مما یجب القیام ICANNوقت الحق. لذا یمكنكم استخدام تعلیم 

 بھ، إنھا لیست مثالیة، ولكن ھذه المنصة رائعة حًقا. 

 أي أسئلة أخرى؟ فطیمة؟
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اسمي فطیمة من موریتانیا. شكًرا لك، لورین، على المعلومات الرائعة التي قدمِتھا لنا.  [فطیمة تشادداد]:

ھذا أمر مثیر لالھتمام حًقا، ونحن مھتمون بذلك كثیًرا في بلدي. إن المنصة التي تحدثت 

بشأنھا، ومنصة التعلم اإللكتروني، عظیمة حًقا. ورائعة بالنسبة لنا. ونحن متحمسون جًدا 

 لھا. وكما قلِت بالضبط، نأمل أن تكون بالفرنسیة، فھذا مھم كثیًرا. 

الشرح لنا عن برنامج الجیل القادم من فضلك؟ نحن نرغب ھل یمكنِك تقدیم المزید من 

ألننا نرید من الطالب أن یشاركوا. ونرید المساھمة  NextGenفي معرفة المزید عن 

 في المشاركة. كما نرید تحویل ھؤالء الشباب إلى نشطاء.

ولدینا بعض الشابات الالتي یردن إنشاء مشروعات صغیرة، إنھن من رواد األعمال،  

اجة إلى بعض المساعدة. ونحن نرید مساعدتھن فیما یتعلق بتكنولوجیا المعلومات. وبح

بعمل برنامج  Googleكما نرید أن تستخدم النساء اإلنترنت أكثر من ذلك. تقوم شركة 

Women Techmakers  ،وأرید أن أرى مزیًدا من الشباب وعدد أكبر من النساء

 وأخبرینا ما إذا باللغة الفرنسیة أو غیرھا.  NextGenلذلك أعطنا المزید من المعلومات حول 

بعمل عظیم وكذلك اللجنة اإلستشاریة العامة مع الشباب.  AFRALOوتھانیًنا. تقوم 

 وھذه فرصة لنا لیكون لدینا مشاركة أقوى ولتعلیمھم بشأن مشاركة تلك التقنیات.

 

لى العنوان. إنھ بالفرنسیة. ولدینا أیًضا . ویمكنكم االطالع عICANNیمكنكم رؤیة تعلیم  لورین ألیسون: 

باللغة الصینیة ونبحث أیًضا وجودھا باللغة التیالندیة. ونتطلع إلى إنشاء منصات مختلفة. 

تتمثل مشكلتنا في المحتوى، لذا نحتاج من المجتمع مساعدتنا في تقدیم المحتوى. إذا كنتم 

أن أعرف إذا كنتم ترغبون في تقومون بتدریس دورة تدریبیة، فمن فضلكم اسمحوا لي ب

وضعھا على االنترنت. یمكننا نقلھا ھناك، ولكننا بحاجة إلى المحتوى في وقت مبكر 

حتى نتمكن من وضعھ. لدینا بعض أفراد المجتمع الرائعین الذین ُیدّرسون الدورات 

ریس دالتدریبیة على اإلنترنت. وھذا بالفعل شيء عظیم حًقا لكم شخصًیا أن تتمكنوا من الت

عبر اإلنترنت، ولكن نحن حًقا بحاجة إلى أن یكون المحتوى في متناولنا. یمكننا ترجمتھ، 

وكذلك، تدقیق كل شيء، وما إلى ذلك. ولدینا متطوعون رائعون من المجتمع یساعدوننا 

 في ذلك. ھذا كل شيء.
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ع بین ، ذكرِت شیًئا وھو مھم بالنسبة لنا: قضیة التنوNextGenفیما یتعلق ببرنامج  

، لدینا حالًیا الكثیر من اإلناث والذكور، ولكننا NextGenالجنسین. وأعتقد أنھ في 

تناولنا التنوع بین الجنسین في كل ما نقوم بھ، فنحن نضع كل أنواع التنوع في الحسبان. 

على سبیل المثال في لجنة االختیار لدینا ھناك تنوع بین الجنسین، ونضمن دمج 

NextGen اع لدى أفراد المجتمع الذین یمكننا تعلیمھم كذلك.قدر المستط 

وھناك أمر قمنا بھ وھو أننا بدأنا إجراء محادثات أولیة بشأن مفھوم التنوع بین الجنسین  

وشیریل، سأكون ھناك  -بشكل عام  ICANNفي نموذج أصحاب المصلحة المتعددین لـ

 ASACولكن نحن نرید أن ننظر إلى الوضع الراھن حالًیا. أعتقد أن  -عما قریب ألراك

 At-Largeعضًوا. وماذا عن البعض األخر؟ أعتقد أن  40لدیھا عضوتان من بین 

لدیھا تنوع. ھذا ھو الشيء الذي نمعن النظر فیھ، وبالفعل، كل المعلومات عن 

NextGen  عاًما، على أساس  30إلى  18متوفرة على االنترنت، ولكنھا من سن

 التوزیع الجغرافي.

تتمثل معاییرنا في األشخاص الذین یعرفون القلیل بشأن منظومة حوكمة اإلنترنت  

. ولكن ألنھ من المفترض أن یكون برنامج دخول، فمعاییرنا لیست مرتفعة ICANNو

ل، حیث إنھ في الحقیقة محاولة لترابط الناس مع كل كمعاییر الزمالة، على سبیل المثا

مجموعة من المجموعات. إنھا لیست سوى المحطة األولى. لذلك، لدینا معاییر أقل من 

لجعلھم یكتسبون  ICANNحیث المعرفة، ولكن نقدم الدورات التدریبیة المسبقة لتعلیم 

 المعرفة األساسیة.

جاھزون الجتماع  NextGenل المشاركین في لدینا ندوات عبر الویب للتأكد من أن ك 

ICANN ألن االجتماع قد یكون بمثابة مقدمة صعبة قلیالً على أي شخص جدید، ال ،

 سیما حینما یتعلق األمر باالختصارات، فھي صعبة للغایة حًقا. شكًرا.

 

غات. حتى اللغة متعددة الل ICANNشكًرا لك، لورین. عائشة، لدي شیئان. منصة تعلیم  تیجاني بن جمعة: 

العربیة متوفرة. ال تتم ترجمة كل شيء بكل اللغات، ولكن یمكنك العثور على محتوى 

 باللغة العربیة، والفرنسیة. 
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. لقد كنت جزًءا من لجنة االختیار لھذا االجتماع، وسعیت لیكون NextGenثانًیا، لدیكم 

ا. أردت أن أحظى ھناك أشخاص من موریشیوس فیھ. وتحدثت إلى أشخاص من موریتانی

 بقائمة بالطالب الشباب حتى یتمكنوا من المشاركة في ھذا البرنامج.

من المھم أن تجدوا طالًبا لدیھم مشروع، قاموا بنشر شيء، لدیھم شيء یریدون إظھاره  

متقدًما جًدا،  NextGenللنور، شيء قد فعلوه ویمكنھم مشاركتھ وتبادل الخبرة. یعد 

بیانات لمساعدتنا في العثور على الشباب المھتمین الذین  وأشجعكم على عمل قاعدة

 یقومون بعمل أشیاء في ذلك المجال.

 

 أوه. سأبدأ الحدیث من حیث توقفنا، وخاصة حول أفریقیا. وأیًضا أعتقد أن االنتشار مھم جًدا. سیدة غیر معروفة:

، اء التي تتعلق باإلنترنتالیوم یُطلب منا التعامل مع حوكمة اإلنترنت، وھناك العدید من األشی

خصوًصا بین الشباب، وما نراه أن معظم استخدامھم لإلنترنت في الفیسبوك. وھناك 

بالطبع أماكن أخرى تتناول استخدام شبكة اإلنترنت من أجل: فتح أماكن جدیدة وتفتیح 

 عقول الشباب. ھناك الكثیر من االستخدامات لشبكة اإلنترنت، لإلنسانیة بشكل عام.

ا من جانب واحد. الجانب اآلخر: أمس، حینما كنت أراقب ما یسمیھ الرفاق اللجنة ھذ 

االستشاریة الحكومیة، قلت لنفسي "لماذا یوجد كیان كھذا یمثل الحكومة؟ لماذا ال یرسلون 

أیًضا كیاًنا لتمثیل اإلنترنت؟" ومع ذلك، ما أعنیھ ھنا التمثیل بین المجتمعات أو األماكن 

 . ICANNخل التي تتوفر دا

ال أعلم إن كانت قد وصلت إلیكم الفكرة أم ال. أنا أتناول اآلن ذلك التحول أو خلق نوع 

من الكیانات أو المنظمات، منظمات مدنیة من شأنھا أن تكون ضمن ھذا التكوین فعلًیا 

 وعلى نحو أساسي. شكًرا.

 

إذا كنت قد فھمت سؤالك، فأنا أعتقد أن ما تبحث عنھ في الواقع نعم، شكًرا جزیالً لك.  لورین ألیسون: 

 At-Largeھي المكان األساسي لھذا.  At-Large، حیث إن At-Largeستجده في 

 At-Largeھي مكان التقاء أناس من بیئات كثیرة مختلفة، ومن المحتمل أن یكون لدى 

 موعة من مجموعات المجتمع.أعلى أعباء األعمال والتي لم أر لھا مثیالً قط في أي مج
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. وما أود اقتراحھ ھو إطار عمل یكون ICANNتمثل جزًءا من  At-Largeلقد قلُت أن  سیدة غیر معروفة:

. ربما إطار عمل استشاري، مثل ICANN، أي منظمة غیر تابعة لـICANNخارج 

 اللجنة االستشاریة الحكومیة تماًما. 

 

أنِت تتحدثین عن منظمة خارجیة. أما اللجنة اإلستشاریة الحكومیة، فھي جزء من  شخص غیر محدد:

ICANN وكذلك .At-Large  جزء منICANN ما ھو اقتراحك بشأن وجود .

 .ICANNمنظمات من خارج 

 

أردت إخباركم بأنھ علیكم البوح عن أسماءكم قبل التحدث، ألننا عندما ننسخ، سنقوم  سیدة غیر معروفة: 

 بكتابة ما إذا كان المتحدث رجالً أم امرأة، لذا یرجى تقدیم أنفسكم قبل أخذ الكلمة. شكًرا.

 

ي تحسب ما فھمت، أعتقد أنِك تودین وجود مزید من الفعالیات التي تستھدف الجمھور وال لورین ألیسون: 

، خاصة بالنسبة ألولئك الذین ال یمثلون ICANNھي غیر موجودة بالفعل في اجتماعات 

حكومات أو شركات. أعتقد مع ھیكل االجتماعات الجدید لدینا، وكوننا في االجتماع أ من 

 أمر مثیر جًدا لالھتمام. At-Largeھیكل االجتماعات، أعتقد أن ما تفعلھ 

الب من الرباط. في وقت الحق بعد ظھر ھذا الیوم، سنذھب على سبیل المثال، لدینا ھنا ط 

إلى جامعة محلیة. وكذلك لدینا كل المنظمات األفریقیة غیر الحكومیة ھنا الیوم. وأعتقد 

خارج حدودھا، وأعتقد أنھ مع ھذا الھیكل الجدید،  ICANNأنھ من المھم جًدا أن تخرج 

 سنخرج بشيء قطًعا.

): وأعتقد أن ھذا یحدث HLGMكومات رفیعي المستوى (أمس، كان اجتماع ممثلي الح 

مرة واحدة كل سنتین أو ثالثة، ولكن مع التوعیة الجدیدة وجانب المشاركة في اجتماعاتنا، 

 فھذا أمر مھم جًدا، لذا شكًرا لكم.
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فسك ن شكًرا جزیالً لكم. وإلى طالبنا األول. من فضلك تعال وتحدث في المیكروفون وقدم تیجاني بن جمعة: 

 من فضلك. حسًنا، ھناك واحد.

 

تبذل قصارى جھدھا  ICANNولدي مالحظة صغیرة. أنا أعلم أن  أنا طالب من الرباط. [ریني إمري]

واللغات المختلفة بحیث یمكن للناس  ICANNلوضع الكثیر من األشیاء بمنصة تعلیم 

عظم البلدان الحصول علیھا، وتعلم شیًئا منھا، ولكن ھناك مشكلة صغیرة ھنا في م

األفریقیة: لدینا أعلى أسعار لإلنترنت، لذلك في الواقع ال یمكن ألي شخص الوصول إلى 

ھذه المنصة وتعلم شیًئا منھا، حتى ولو كنتم تحاولون وضع الدورات التدریبیة بلغات 

مختلفة. لذا، ھذه ھي مالحظتي الوحیدة، أن معظم الناس بالفعل ال یستطیعون الوصول 

 لمنصة. شكًرا.إلى ھذه ا

 

أشكرك شكًرا جزیالً على سؤالك وأشكرك على قدومك. آمل أن تكون تجربتك مع  لورین ألیسون: 

ICANN  جیدة حتى اآلن. ھذه نقطة مھمة جًدا، وأحد األمور التي ننظر فیھا ھي محاولة

جعل دوراتنا التدریبیة سھلة قدر اإلمكان على أن تظل تفاعلیة لمن یعانون من مشاكل 

ي عرض النطاق الترددي. لذا فھناك خیار تنزیل بعض من ھذه الدورات بحیث ال یكون ف

علیك البقاء متصالً لفترة طویلة. لذا یمكنك الحصول علیھا، ولكنھ ال یزال لذلك تأثیر 

 كذلك. تفضلي، ھایدي.

 

ركات أقراص وحصول جمیعكم على مح -مرة أخرى، نقطة مھمة جًدا. ما وفرناه أیًضا  ھایدي أولریتش: 

USB  مع ملفاتPDF  ،لدلیل المبتدئین. إنھا تتوفر بلغات األمم المتحدة الخمسة

باإلضافة إلى البرتغالیة إذا كان أي منكم ینطق بھا. ولكن على أي حال، لنلقي نظرة على 

، ولكن ھناك أیًضا الكثیر حول جمیع At-Largeدلیل المبتدئین. ھناك الكثیر منھ على 

 . شكًرا.ICANNقضایا 
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شكراً جزیالً لكما ھایدي ولورین. القضیة التي أثارھا ھذا الطالب الشاب مھمة جًدا. ھذا  تیجاني بن جمعة: 

صحیح أنھ لیس بإمكان كل شخص الوصول إلى اإلنترنت، ومعظم الناس في بالدنا ال 

 ًدا. ھذهیتیسر لھم إمكانیة الوصول المستمر إلى اإلنترنت. لذا، فما قالتھ ھایدي جید ج

، ولكنكم مسؤولون عن التعلم. أعتقد أنھ إذا قمتم بتوفیر الدورات At-Largeمحاولة من 

، أو في صورة حلقات مرئیة إن أمكن، فإن األمر USBالتدریبیة على محركات أقراص 

 سیكون مفیًدا جًدا.

في تلك المناطق توزیع الدورات على الجامعات. وال أعرف،  ICANNیمكن لمجتمع  

 لھ یكون لدینا خطة لذلك. عزیز یطلب الكلمة. تفضل.لع

 

شكًرا لك، تیجاني. أود أن أشكر طالبي الذي تحدث اإلنجلیزیة بطریقة جیدة جًدا. باألصالة  عزیز ھاللي: 

عن نفسي، سأنفذ ھذه المنصة وسیكون لدي فئة معینة على الھواء مباشرة، لذلك لن نحتاج 

 إلى اإلنترنت من أجل ذلك.

 

لذلك أنا ال أعرف الترتیب الفعلي، ولكنني سأمضي. ال، لن أمضي على ھذا النحو. [غیر  ني بن جمعة: تیجا

 مسموع] یمكنك االنطالق.

 

جید للغایة. [غیر مسموع]، بالفرنسیة. قد یمثل مستوى االتصال، والسعر، مشكلة. یمكن  شخص غیر محدد: 

 ألفت انتباھكم إلى البیئة في تلك البلدان،أن یكون االتصال باإلنترنت مكلًفا، لذلك أود أن 

فإن المستوى لن یكون نفسھ في كل الدول. أنتم على وشك عقد اجتماع في ساحل العاج 

،] AOEوجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، والمناخ لیس متطابًقا. ھاتان البلدتان جزء من [

مھتمة جًدا بشبكة  ھذه ھي المنظمة التي أخبرتكم عنھا. فساحل العاج، [أجنبي] غیر

 اإلنترنت للشركات. ولدیھم قوانین ھناك. كما أن لدیھم قواعد لإلنترنت و[غیر مسموع].
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أتذكر أن لدیھم العدید من المعلومات بشأن تكنولوجیا المعلومات ومجتمع المعلومات، في  

] قبل نحو OEDAساحل العاج، ولكن في الكونغو، األمر صعب جًدا. لقد انضموا إلى [

نة، وقد تجمدت دولة الكونغو من قبل فیما یتعلق بالقانون التجاري. واعتادوا على س

عاًما، وأكثر  70، بحیث كانوا متأخرین بنحو 19استخدام القوانین البلجیكیة من القرن ال

من ذلك. وھذا سیكون ضرورًیا لكم لكي تكونوا یقظین جًدا بالنسبة لجمھوریة الكونغو 

 من أن لیس لدیك أي سائحین.الدیمقراطیة وللتأكد 

 

 شكًرا على ھذه النصیحة. اآلن سنعطي المجال لـ[عائشة].  تیجاني بن جمعة: 

 

حسًنا، شكًرا. أنا من المغرب وأنتم من المغرب. أردت التحدث حول الفكرة التي لدى  [عائشة]:

ألن البعض یعیش بعیًدا، حتى یتمكنوا من ؟ USBھذه السیدة. ھل یمكننا طلب مفاتیح 

العمل في الفصل الدراسي، وسیكون ھذا أسھل لھم إذا كان لدیھم میزانیة ضعیفة. لقد 

 اعتقدت أنھا جیدة أیًضا لطالب الجامعات.

الطالب ھنا لدیھ فكرة جیدة، ألن اإلنترنت غاٍل وأحیاًنا تواجھنا مشاكل في الوصول. لذا  

 ًدا العمل على ھذا النحو. قد یكون من المھم ج

 

 شكًرا. فطیمة، لدیِك الكلمة اآلن. فطیمة من موریتانیا. تیجاني بن جمعة:

 

أردت التحدث ھذه الفكرة من ھذا الطالب. [غیر مسموع] أیًضا قال، كل الدول لیست  [فطیمة تشادداد]:

تون من كالمغرب. لدینا مستویات مختلفة من الوصول، وھؤالء الطالب في المغرب یأ

قطاعات أسھل بالمجتمع. في بعض األماكن لدینا مشاكل في الوصول، لذلك ھذا النوع 

 من األفكار بالغ األھمیة بالنسبة لنا. لذا إن كان بإمكانكم، اعملوا على ھذا األمر.
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 شكًرا جزیالً لِك، عائشة. سیون، لك الكلمة. تیجاني بن جمعة:

 

جمیًعا، تیجاني وعزیز، لتنظیم ھذه الجلسة. أعتقد أن [غیر مسموع] شكًرا لك لورا ولكم  سیون أوجیدجي: 

 ذكر النقطة التي أردت أن أثیرھا عن الدورات، ولكن أرید أیًضا أن أذكر الطالب أن ھناك

عرض نطاق ترددي وفیر نسبًیا طوال ھذا األسبوع. یمكنكم محاولة سحب أكبر قدر 

 نكم مشاركتھا مع زمالئكم في المدرسة.ممكن من الدورات خالل ھذه الفترة بحیث یمك

أعتقد أن عزیز قال أنكم ال تعانون من مشكلة مع الوصول إلى  -وأمامك خیار آخر وھو  

الموارد داخل جامعتكم. كما یمكنكم ضم الموارد وتنزیلھا من مصدر واحد، وبعد ذلك 

 یمكنك مشاركتھا. 

، نحاول أیًضا أن یكون لدینا تلك At-largeإذا كنت أتذكر على نحو سلیم، أعتقد أنھ في 

الكتب الصغیرة أو أشیاء من ھذا القبیل والتي ال تحتاج إلى اتصال باإلنترنت. أجل. لذا 

 أعتقد أننا قد نجلبھا لكم.

في المستقبل، یمكننا أیًضا إعطاء ھذه  ICANNربما عندما یأتي أي شخص إلى اجتماع  

 شكًرا.الُنسخ لھ لیرسلھا إلى منازلكم. 

 

 شیریل، ترید أن تتكلم؟ -شكًرا لك، سیون. فقد بدأ الوقت یداھمنا. أود أن  تیجاني بن جمعة: 

 

باختصار وجیز جًدا، الكتب اإللكترونیة مثیرة، ولكنھا أیًضا مختلفة إلى حد ما إذا كنت على   أور-شیریل النغدون

ست مجرد تبادل للمعلومات، أو الكتب اإللكترونیة الموجودة لدینا إلى اآلن لی درایة بھا.

إعالنات تجاریة، حیث أعتقد أننا ربما اقتراح مكان آخر. إنھا حرفًیا سجل حقیقي ودقیق 

للندوات المخصصة على وجھ التحدید لبناء القدرات والتعلیم. لذا فإنھا مورد قیِّم للغایة. 

 وسع سیكون مفیًدا جًدا.إنھ برنامج تجریبي، وھذا شيء أعتقد أننا إذا استطعنا أخد خطوات أ
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شكراً تشیریل. لقد استعرضَت نقطة أردت أن أشیر إلیھا في نھایة المطاف. لدینا مجموعة  تیجاني بن جمعة: 

، ونقوم بعمل ندوات عبر الویب. یسھل الوصول إلى At-Largeعمل لبناء القدرات في 

ر الھاتف. لن تدفع أي تلك الندوات، ألنھ إذا لم یكن لدیك اتصال، یمكن االتصال بك عب

 شيء، ویمكنك المشاركة عن طریق الھاتف من دون دفع أي شيء. 

غًدا، سیكون لدینا اجتماع لمجموعة العمل ھذه. یرجى المجيء ومن ثم نستطیع إخباركم 

 بكیفیة القیام بذلك وكیفیة االستفادة منھا. 

فإنني سوف أعطي  قیل لي أنھ یجب أن نوقف ھذا االجتماع ألن آخرین ینتظرون، لذا

 الكلمات األخیرة للورین لتقول لنا ما لدیھا.

 

فقط مرة أخرى، شكًرا جزیالً لكم الستضافتي ھنا، وشكر خاص للطالب كذلك على  لورین ألیسون: 

حضورھم. وأتطلع إلى االنضمام إلیكم في وقت الحق في رحلتنا المیدانیة. ولكن للعلم، 

د فعل المجتمع لتحسین برامجنا، بل نعتمد على مساھمة نحن ال تعتمد حًقا على آراء وردو

المجتمع المحلي للمساعدة في تشكیلھا وبنائھا. بریدنا اإللكتروني ھو 

dprd@icann.org أو یمكنكم لفت انتباھي أو الوصول إلّي. سأكون ھنا طوال ،

 األسبوع. شكرا جزیال لكم على استضافتي.

 

عبارة عن سلسلة من ندوات بناء  -باختصار وجیز جًدا، نحن في طریقنا إلى طرح  ھایدي أولریتش: 

القدرات للطالب. لذلك ربما یخبركم األستاذ الھاللي عندما نبدأ فیھا. یسعدنا أن نرسل لھ 

 الرابط، ویمكنھ إعادة توجیھھ إلیكم إلشراككم في تلك المكالمات. 

یع، لذا فھذه ھي بالضبط الموضوعات الساخنة في الواقع، قام المجتمع بوضع ھذه المواض

 التي یتم مناقشتھا في الوقت الحالي لزیادة التعلم. شكًرا.

 

ومرة أخرى، غًدا سیكون لدینا اجتماع مجموعة عمل بناء القدرات، حیث سنتحدث عن  تیجاني بن جمعة: 

 ھذه المواضیع أیًضا. الكلمة النھائیة لك عزیز.
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اً جزیالً لك، عزیز یتحدث. كنت أرغب في استكمال ما قالتھ ھایدي، وأیًضا فكرة شكر سیدة غیر معروفة: 

بقیة المجموعة التي یمكننا تنظیمھا. في الجامعة، لدینا بعض غرف الدوائر التلفزیونیة 

المغلقة، حتى نتمكن من تنظیم بعض المؤتمرات مع ھؤالء الطالب في الجامعة، والتفاعل 

 ھا فكرة جیدة.المباشر معكم. أعتقد أن

 

 لقد داھمنا الوقت اآلن، لذا شكًرا جزیالً لكم. حسًنا، استمر. تیجاني بن جمعة: 

 

أود تقدیم اقتراح. أنا ھاجر من تونس. یعد السؤال الذي طرحھ ھذا الطالب مثیر جدا  سیدة غیر معروفة: 

فنحن نعاني من ضعف االتصال وسعر اإلنترنت لالھتمام، ألنھ یمثل مشكلة كبیرة لدینا، 

؟ ھناك اقتراح عزیز لتنظیم فصول ودورات ICANNھنا، لذا ما الذي یمكن أن تفعلھ 

یمكنھا أیًضا فعل شيء لمساعدتنا، والعمل معنا، وجعل  ICANNفي الجامعات، ولكن 

 األمر أكثر سھولة لنا.

 

، وتنظیم USBك. یمكننا تزویدكم ببعض مفاتیح ال تستطیع فعل ذل ICANNعذًرا،  تیجاني بن جمعة:

جلسة لبناء القدرات من خالل المؤتمرات الدوائر التلیفزیونیة المغلقة. ویمكنكم المشاركة 

 عبر ھواتفكم. ولن تدفعوا أي شيء. ویمكنكم المشاركة دون أي اتصال باإلنترنت. ھذا ما

 القیام بھ. أنا آسف. ICANNلمنظمة  یمكننا القیام بھ، بل ھذا ھو الشيء الوحید الذي یمكن

 

  -، سینعقد ھذا االجتماع اآلن GACو ALACبالنسبة لمن سیشاركون في اجتماع  سیدة غیر معروفة: 

 

 

 [نھایة النص المدون]


