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دقيقة عن الجدول المحدد. أود أن  15م. لقد تأخرنا  12:45طاب مساءكم. الساعة اآلن  شوال تيلور:

 أرحب بكم في هذا االجتماع القصير جًدا. إنه واحٌد من االجتماعات التي... 

دقيقة. أواًل دعوني أقدم لكم مارك كارفل الموجود  30.... أتمنى أن ننهي االجتماع خالل 

ل في الحكومة البريطانية ويقوم بتنسيق آراءها وسيقوم على جانبي الشمال وهو يعم

بتزويدنا بوضع جميع األمور في آخر األيام. أما على جانبي اليمين برناديت لويس الذي 

األمين العام التحاد االتصاالت الكاريبية والذي أعضائه  قمت بقصد بدعوته إلى هنا وهو

واثق أنه سيكون لديه بعض األمور هم أعضاء منظمة الكومنولث لالتصاالت. لذا أنا 

 يريد قولها. 

هناك ما يقرب من قضيتين أو ثالث قضايا للنقاش على جدول األعمال. األولى هي 

في األسبوع أو األسبوعين  CTOاطالعكم على الخطة االستراتيجية التي تبناها 

األخيرين، وقام مارك بتقديم آخر األخبار عن االجتماع رفيع المستوى الذي تم عقده 

 البارحة. بعد ذلك سنتناقش بالقضايا التي سيتم طرحها. 

أشهر، وقمت بتقديم  5واآلن فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية، فقد توليت المنصب منذ 

ن نشرنا طلب تعيي لني بتعيين مستشارين لدراسة الخطة.رؤيتي إلى المجلس حيث وك

مستشارين من جميع أنحاء العالم حيث قمنا بعد التقييم باختيار فيليب كروس والذي يعمل 

مستشاًرا في الواليات المتحدة وأصله من جامايكا. وكان يمثل جزر الكاريبي في اإلتحاد 

 خطة. . وقد ساعدنا في دراسة الITUالدولي لإلتصاالت 

أنا سعيد جًدا أن لدينا تمثيل جيد هنا. أعلم أن الكومنولث لديه ممثلين من الكثير من الدول 

حيث نجد حضوًرا بارًزا من أفريقيا باإلضافة إلى التمثيل الكاريبي الواضح أيًضا ولدينا 

ن أممثلين من أوروبا وكندا التي انضمت الينا مؤخًرا باإلضافة إلى آسيا. أنا سعيد جًدا 

 لدينا تمثيل عادل نوًعا ما.
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سأقوم بطرح االستراتيجية الجديدة التي تم تبنيها من قبل المجلس التنفيذي وتم عرض 

الخطة حالًيا على أعضاء المجلس للموافقة عليها، لذا أتمنى أن يتم تفعيلها قبل نهاية هذا 

 أبريل.  1العام في 

 ICTالمعلومات واإلتصاالت أقدم منظمة كومنولث متخصصة في تقنيات  CTOتعد 

في هذه السنة،  115وقد تكون مفاجأة بالنسبة لكم ولكننا نحتفل في الذكرى السنوية الـ 

 1967لذلك فأننا موجودون منذ وقت طويل. وقد تطور هذا مع مرور السنين. ففي عام 

 أصبحت منظمة تقوم بالتوعية بين الحكومات. يقوم أعضاؤنا بنشر ]غير مسموع[ منظمة

الكومنولث وما بعد ذلك. لقد قمنا بتبني طريقة تسمح لألعضاء من خارج المنظمة بأن 

. واآلن أصبح لدينا أعضاء من الحكومات والمنظمين والمجتمع CTOيصبحوا جزء من 

البيئة األكاديمية،  - المدني والقطاع الخاص ومؤخًرا قمنا بتقديم قائمة العضوية الجديدة

الكثير ليشاركوه معنا. لقد قمنا كذلك بتقديم مستشارين مساعدين ألنه ألننا نعتقد أن لديهم 

كان يطلب منا وبكثرة القيام بأمور ال يمكننا إضافتها داخل البنية الخاصة بنا. لذلك نقوم 

حالًيا بتحديد المستشارين المساعدين المحتملين للعمل معنا. والعديد منهم عمل معنا من 

 فاء الطابع الرسمي على الترتيبات. قبل، ولكننا بحاجة إلى إض

عام. واحدة من نقاط قوتنا هي بناء القدرة،  100وكما قلت، نحن نعمل منذ أكثر من 

مثل النطاق العريض واألمن السيبراني وطيف الضوء  - ونقوم بذلك على عدد من القضايا

ه. لقد قمنا ، وإلى آخرICTوالقضايا التنظيمية وتطبيقات تقنية المعلومات واإلتصاالت 

بتبني بيان لرؤيتنا وهو بأن نكون شريك يثق فيه للتنمية المستدامة للجميع من خالل 

تقنيات المعلومات واإلتصاالت. النقطة الرئيسية بالنسبة لنا هي البحث في نقاط القوة، من 

التي تم تبنيها من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر  SDGsثم نقوم باختيار 

الماضي، حيث حاولنا أن نشير إلى الجوانب المهمة لتقنية المعلومات واإلتصاالت. سأقوم 

 بعرض ثالث قضايا منها. 

أهداف لدينا تتعلق  6ولكن قبل الحديث عن تلك المشاكل، أريد أن الفت االنتباه إلى 

 بالخطة االستراتيجية.
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وبالمناسبة، سيكون هناك قهوة وشاي مجاني في  -الهدف األول هو تحسين عضويتنا 

االستراحة. أما بالنسبة إلى الهدف االول فهو تحسين قيمة عضويتنا. لقد قمنا حالًيا بتقديم 

وجميع األعضاء سواء  CTOما نسميه خطة عمل العضو حيث قمنا بتوقيع اتفاقية بين 

ويتم مناقشة المسودة اآلن من  كومة أو في القطاعات األخرى.األعضاء العاملين في الح

 قبل العديد من الدول بما يخص خطة العمل. حيث كانت ردت فعلهم إيجابية.

الثاني هو قيامنا بتعزيز تمكين البيئات التنظيمية. نقوم بتنظيم المؤتمرات على سبيل المثال 

بعة للمجلس التنظيمي حيث يجتمع بما يتعلق بطيف الضوء. ولدينا ثالث ورشات عمل تا

الرئيس التنفيذي للمجلس وأعضاء المجلس وكبار المسؤولين في الحكومة للتفاعل معنا. 

نقوم بتقديم الفرصة لهم للتواصل مع الهيئة التنظيمية لالتصاالت في المملكة المتحدة 

OFCOM م . يقدوهي الجهة المنظمة للحفل باإلضافة إلى شركة االتصاالت البريطانية

 . ICTهذا خبرة واسعة جًدا بكل ما يخص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

أما الهدف الثالث هو توفير اتصال عالمي وبجودة عالية وبسعر معقول ألننا نسمع أن ما 

مليارات شخص غير حاصلين على هذه الخدمة ومنهم بعض مواطنين  4-3يقرب من 

 التصال في جميع أنحاء منظمة الكومنولث. منظمة الكومنولث. نسعى إلى تعزيز ا

أما الهدف الرابع هو أننا نسعى إلى تعزيز ثقافة األمن السيبراني والحكومات اإللكترونية 

الفّعالة. أقولها وبفخر أننا حصلنا على الكثير من الدعم من الحكومة البريطانية ومن خالل 

وانا والكاميرون ومؤخًرا قمنا بمساعدة هذا الدعم، كانت لدينا القدرة لمساعدة أوغندا وبتس

نيجيريا فيما يتعلق باالستراتيجيات لسياسات األمن السيبراني الخاصة بهم. وقعت حكومة 

فيجي للتو اتفاقية معنا لتقديم المساعدة لهم في إعداد خطط األمن السيبراني ونحن نعمل 

األوروبية على أمل أن  حالًيا مع الحكومة البريطانية على مشروع كبير يخص المفوضية

 نقوم بهذا العمل مع هذه دول شمال أفريقيا هذه. 

 ICTتعزيز استخدام وتطوير تطبيقات تقنية المعلومات واإلتصاالت  الهدف الخامس هو

 بما يخص الصحة والزراعة لجميع قطاعات االقتصاد تقريًبا. 
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والتي هي التأكد من أن  وأخيًرا، والذي قد يكون واحد من أهم األمور التي أركز عليها

لدينا تنسيق فّعال بين دول منظمة الكومنولث في مؤتمرات تقنية المعلومات واإلتصاالت 

ICT  .الدولية 

واآلن، دعوني أتوسع بالحديث عن هذه المؤتمرات ألنها مهمة بالنسبة لي. واحدة من 

ول النامية ال األمور التي تحصل عند التحضير للمؤتمرات الدولية أن العديد من الد

تحصل على الشرح المناسب لتكون قادرة للتحضير لمثل هذه المؤتمرات. فإذا نظرت 

هذا على سبيل المثال فأن مشاركة الدول النامية ضئيلة جًدا. وإذا  ICANNإلى اجتماع 

استمعتم ألحد العروض التقديمية، ذكر أحد التقارير أن المشاركة في هذا االجتماع كانت 

من أمريكا الالتينية ودول الكاريبي حيث  %8من أفريقيا وما يقارب من  %7حوالي 

شعرنا أن هناك حاجة لمساعدة العديد من األعضاء الموجودين الذين كانوا بحاجة إلى 

تنمية قدراتهم. لذلك قمنا باعتماد خطة تنص أنه قبل القيام بأي مؤتمر دولي، يجب أن 

عضاء ومقارنة المالحظات، وعندما أتحدث عن يكون لدينا اجتماع تحضيري لتثقيف األ

]الرسوم[ وجدت أنه من أهم األمور التي يجب القيام بها حيث دعوت إلى عقد اجتماع 

لدول الكومنولث في لندن وبحثنا فيه مواقف األمريكيتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا في كل 

اش فيما بيننا والنظر إلى بند من بنود جدول أعمال ]وسائل االعالم[ المؤتمر. وقمنا بالنق

الخالفات واالقتراحات المشتركة حيث كانت هناك اختالفات قمنا بمناقشتها، وكنا قادرين 

على تثقيف أنفسنا والسؤال حول لماذا كان آلسيا وجهة نظر مختلفة عن أفريقيا فيما 

 يخص عنصر معين من جدول األعمال؟ لماذا كانت أوروبا تتجه بمسار معين؟ 

ه األيام الثالث، كنا قادرين للتوصل إلى توافق في اآلراء وكان شيء مهم بالنسبة بعد هذ

لي حيث أن ما توصلنا له انعكس على القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر ]إلى اليمين 

نفسه[. وكنت متحمًسا جًدا حيال ذلك. كنا نعقد االجتماع كل أسبوع حيث قامت بعض 

ا. وأحد أهم المشاكل الدولية كان تتبع الرحالت حيث تطوع الدول بمناصرة بعض القضاي

زميل معنا من كندا بأن يقوم بالتنسيق مما أدى إلى تغيير شيء داخل المؤتمر. ساعدنا 

، والذي UHFذلك جًدا. كان لدينا مشاكل أخرى كذلك بما يخص التردد فوق العالي 

لقرارات التي نتأخذها في االجتماع قامت المملكة المتحدة بالدفاع عنه. ومرة أخرى، فأن ا

 التحضيري تعكس نفسها في المؤتمر النهائي. 
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لذا فأن في هذا االجتماع قمنا بنفس الشيء، بما يخص التنسيق لالجتماع حيث يمكننا 

ونريد  IGF مشاركة أفكارنا. وقمنا بذلك في البرازيل عند عقد منتدى حوكمة اإلنترنت

الحًقا سنقوم بالتحدث عن الطريقة والخطط القائمة بذاتها االستمرار في هذه العملية. و

 التابع للكومنولث. IGFالتي لدينا في منتدى حوكمة انترنت 

أما داخلًيا، فلدينا بعض األهداف والتي قمت بعرضها في أهداف ]لغة التوصيف 

الموّسعة[. ونقوم كذلك ]بمراجعة[ البنية الداخلية ونقوم بتطوير خطة تواصل عصرية. 

ونقوم اليوم بنشر مجلة الكومنولث االلكترونية بشكل شهري وفي حال أنكم لم تتلقوها، 

 ن لدينا معلوماتك التواصل معك. سنقوم بإرسالها لكم في حال كا

، سيعقد ITUوكما قلت، فأن خطة ]فّعال[ التنسيق داخل اإلتحاد الدولي لإلتصاالت 

اإلتحاد الدولي لإلتصاالت مؤتمر آخر هذه السنة فيما يخص المعايير على سبيل المثال. 

ء في شيلذا سنجتمع في اجتماع الكومنولث لتحضير الدول لذلك المؤتمر. نقوم بنفس ال

ICANN  .بما يخص منتدى حوكمة اإلنترنت 

لقد قمت بذكر جميع هذه الجهود ونحن نحاول أيًضا تشجيع بلداننا لفهم نقاش انتقال 

. ستالحظون من هذا االجتماع غياب IANAاشراف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة 

اًل حول "كيف الكثير من الدول. لقد تحدث مع القليل من الوزراء والذين طرحوا سؤا

يمكنك تثقيف مسؤولينا فيما يتعلق بالقضايا المشاركة؟" وكان قلقهم الوحيد حول مشاركة 

الحكومة. كيف يمكنك أن تتأكد وكيف يمكننا ضمان أن لدى الحكومات علم بهذه 

المخاوف، وهل سيتم أخذ مشاركتهم في عين االعتبار في الهيكلة الجديدة؟ وأعتقد أن ذلك 

 التي علينا مناقشتها.أحد األمور 

وقررنا أيًضا انشاء موقع الكتروني لهذا العمل وأنا سعيد جًدا أن الحكومة البريطانية 

ستقوم بدعمه. الرابط متوفر هنا. وكما سبق وذكرت، سيكون لدينا منتدى حوكمة اإلنترنت 

IGF ع قريًبا جًدا لتنسيق الخطط المختلفة. إذا نقرت هنا سيظهر لك هذا على الموق

 االلكتروني حيث تتوفر جميع المعلومات.
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وإلنجاز هذا الهدف، نحن بصدد تعيين موظف متخصص للبحث في هذه القضايا سواًء 

أو مع طيف الضوء، نحن بحاجة إلى شخص يقوم بمتابعة  ICANNكان لها عالقة مع 

 هذه القضايا.

جداول العمل أن الهدف الرئيسي في األساس هو توصيل قيمة منظمة الكومنولث عبر 

العالمية. هذه هي نهاية العرض التقديمي القصير الخاص بي. سأعطي الكلمة لمارك 

ليسلط الضوء على جميع ما حصل في األيام السابقة قبل الدخول في النقاش. شكًرا. 

 مارك. 

 

لك شوال. أقدر جًدا هذا الحضور الجيد والقوي والمتنوع لهذا االجتماع حتى  شكًرا جزيالً  مارك كارفيل:

خالل استراحة الغداء. أقدر لكم ذلك. أن هذا االجتماع قوي. لقد بدأنا... حسًنا، بدأت 

يوم السبت وكنت أنا هنا يوم الجمعة طوال اليوم في  GACاللجنة اإلستشارية الحكومية 

، لذا يبدو أن األمر ال ينتهي ولكن من CCWGتمع اجتماع مجموعة عمل عبر المج

الجيد أن نرى الكثير ممن يضحون بوقتهم في استراحة الغداء لالنضمام لنا، لذا سنحاول 

 عدم ابقاءكم هنا لمدة طويلة كما أننا في منتصف اليوم ولدينا الكثير من األمور لنقوم بها.

عبر عن تقديري للحكومة البريطانية قبل أن أشير إلى التطورات المهمة أريد فقط أن أ

عبر الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا للقيام بذلك العمل الثمين في رفع مكانة قيمة الكومنولث 

 GACمن خالل عقد هذا االجتماع لممثلي اللجنة اإلستشارية الحكومية  ICANNهنا في 

باإلضافة إلى منتدى حوكمة اإلنترنت  ICANNوالمستشارين ونفس الشيء مع مجتمع 

IGF.  كان لي الفخر شخصًيا أن أساعد شوال في الجلسة التي عقدت في مدينة جواو

فيما يتعلق بالنقاط المهمة  IGFبيسوا في البرازيل في آخر منتدى لحوكمة اإلنترنت 

 ره. للكومنولث ومبادراته المرتبطة في سياسات االنترنت وحوكمة االنترنت، إلى آخ

أن نسمع أننا سنعيد اطالق منتدى حوكمة اإلنترنت  - أنه أمر جيد وهذه أخبار ممتازة

IGF  التابع للكومنولث. وقد تم تقديم التسهيالت لهذا الشيء من قبلCOMNET  في

على األمر. هذا ساعد على تسليط الضوء على مبادرات كومنولث  CTOمالطا. سيطرت 

منصة إلطالق مبادرة الكومنولث لألمن السيراني والتي  المتعلقة بحماية الطفل وأصبح
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يعرفها الكثير من الموجودون هنا. فهي مبادرة مشهورة جًدا وما زالت تنمي القدرة في 

تقوم  CTOالعديد من دول الكومنولث. هذا نبأ عظيم بذلك الخصوص. وكما قلت، فأن 

 مة. بتقديم دعم ال يقدر بثمن وتسهيالت لهذه المبادرات المه

لذا أين نحن خالل هذا االجتماع؟ حسًنا، لقد عقدناه البارحة وأنا متأكد أنكم على علم 

باالجتماع الحكومي رفيع المستوى. كان الوزير الممثل لدولتي هنا ووزراء آخرين 

باإلضافة إلى مسؤولين كبار من الدول التابعة للكومنولث حيث تمكنوا من المشاركة 

ًعا جيًدا. لقد شدد ممثل المغرب في اللجنة اإلستشارية الحكومية وأعتقد أنه كان اجتما

GAC حين شرح االنعكاسات األولية على االجتماع الحكومي رفيع  على أهمية الحضور

وأعتقد أنه عنى بأن هناك تمثيل  85واستشهد بالعدد  - المستوى. لقد كان الحضور جيًدا

وزير.  25ر. أعتقد أن عدد الوزراء بلغ حكومة من خالل الوزراء والمسؤولين الكبا 85

قام الوزير المغربي بالقيام بالكثير من الجهود لتسهيل حفل ناجح جًدا. كنت قادر على 

المساعدة بطريقة أو بأخرى ألن المملكة المتحدة كما يعلم الكثيرون منكم استضافت 

 االجتماعين السابقين. 

. أعتقد أن هذا النموذج أثبت قيمة كبيرة وأعتقد أن هذا كان االجتماع الثالث يوم أمس

لجلب ممثلي الحكومات السياسيين أعلى مناصب في مجلس الوزراء إلى تواصل مباشر 

والمشاركة في القضايا التي لها تأثير البنية التحتية األساسية  ICANNمع المجتمع في 

لالنترنت على المستوى العالمي والذي يؤثر على السياسات التي تخص االقتصادات 

 CTOوالخطة االستراتيجية التي تملكها  -الرقمية واألمن السيبراني وجميع العناصر 

 من الجوانب. والتي تشبه العمل الذي نقوم به من خالل الكثير 

أنه قادر على نقل أهمية ذلك المنتدى،  إد فايزي. لقد شعر - لذا كان وزير بالدي سعيًدا

تعمل ولالتصال  ICANNفي االجتماع الحكومي رفيع المستوى للفت االنتباه وأن نرى 

في الشبكة. كان علي أن أكون معه طوال اليوم وأقوم بتعريفه على أشخاص مما أثار 

ألفكار الجديدة وما إلى ذلك، لذا من المهم جًدا أن نأمل أن يكون االجتماع النقاشات وا

الرابع والمفترض عقده خالل سنتين، أن يساعد على بناء على هذا كنموذج يعزز تنفيذ 

 هذه هي القضية المهمة األخرى، بالطبع مأخوذ بعين االعتبار.  - عملية االنتقال
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منه.  %99لقد حققنا الهدف تقريًبا. لقد أنجزنا  نصيحتي إلى إد فايزي كانت، "حسًنا،

كان االقتراح الرئيسي جاهًزا منذ شهر أكتوبر. كان علينا وضع اللمسات األخيرة على 

تبعات المساءلة المتعلقة باقتراح التسمية حيث تم مناقشة الموضوع والموافقة عليه." لقد 

سم اللجنة االستشارية الحكومية أجرينا مناقشات وأعتقد أننا على وشك توقيع العقد با

والتي تعتبر واحدة من المنظمات الداعمة لمجموعة العمل عبر المجتمع. ونحن قريبون 

من ذلك. يجب أن نحصل على الصيغ بالشكل الصحيح ألنه وكما تعلمون أن هناك بيان 

. لقد 11لألقلية يعرب عن المخاوف بشأن جوانب المقترح وخصوًصا التوصية رقم 

لنا وناقشنا... حسًنا، يمكننا... حسًنا، تقديم تنازالت بذلك الشأن.. ولكننا لسنا هناك تجاد

فيما يتعلق بالجواب النهائي. وعلينا العمل على ذلك. وكما تعلمون منذ التبادل، لقد كنا 

وما زلنا غير موافقين على كيفية القيام بذلك.  GACفي اللجنة اإلستشارية الحكومية 

 نحل هذا األمر قريًبا ألن الوقت يداهمنا.  ولكن نأمل أن

ما لم يتم ذكره هو ما الذي سيحدث في الواليات المتحدة، ألنه إذا تأخرنا هذا األسبوع قد 

تضيع جميع الجداول الزمنية التي أعددناها ألن جلسات االستماع في الكونجرس يجب 

دارة القومية لإلتصاالت أن يتم إجرائها قبل انتهاء الجلسة لذا يجب أن تصل إلى اإل

، ويتم مراجعتها من قبلهم، حيث ستحتاج لجان NTIAوالمعلومات في الواليات المتحدة 

الكونجرس أن يكون لديها فرصة قبل عطلة الصيف. أما إذا امتدت إلى ما بعد شهر 

سبتمبر، وإذا لم نلتزم بذلك أو لم نجعل الجانب األمريكي يلتزم بذلك، ستمتد إلى فترة 

نتخابات الرئاسية، ومن يعلم ماذا سيحصل بعد ذلك. من يعلم. هناك ضغط على الجانبين اال

من الديمقراطيين، ويقولون، "أن هذا األمر معقد جًدا. دعونا نترك الموضوع على حاله 

ونرجع له إذا كسبنا." أما في حالة فوز ترامب أو كروز سيصبح الموضوع أكثر تعقيًدا، 

 ة في جلستنا هذه. ويستمر الضغط. يجب أن نقولها بصراح

ال أريد أن أقوم بتحليالت أكثر من ذلك، ولكن آمل جًدا أن تستمر اللجنة اإلستشارية 

في العمل، وإذا كان أحدكم لديه أي تعليق على العملية حول أفضل  GACالحكومية 

مل طريقة للمضي قدًما سأكون سعيد لسماع ما لديكم. لقد عملت بالقرب من مجموعة ع

لم  -، وبقيت مستيقًظا كثيًرا من أجل إجراء المكالمات الجماعية CCWGعبر المجتمع 

ولكن كنت أتابع هذا الموضوع عن  - مكالمة أو ما شابه 90أشترك فيها كلها، ربما 



 AR  مة الكومنولث GACاجتماع أعضاء  –مراكش 

 

 21من  9صفحة 

 

، ولكني كنت مشترًكا، CCWGقرب. أنا لست عضًوا في مجموعة عمل عبر المجتمع 

ة. لذلك آمل أن يساعدك هذا في إعداد في المكان الذي مما مكنني من االنخراط في العملي

سنكون فيه وكما قلت، أنه إن كان لدى شخص أسئلة أو مخاوف إضافية أو أفكار معينة، 

 سأكون سعيًدا لسماعها. شكًرا لك، شوال. 

 

باالستسفار أي جيد، شكًرا جزيالً لك، مارك. قبل أن نبدأ النقاش، أود أن يقوم برناديت  :شوال تيلور

األمين العام التحاد  شيء أو شيئين. لألشخاص الذين حضروا متأخرين فأن برناديت هو

 االتصاالت الكاريبية وجمعينا أعضاء في منظمة الكومنولث لالتصاالت. 

 

 CTOشكًرا جزيالً لك، شوال، وأتمنى فترة بعد ظهيرة سعيدة للجميع. أود أن أبارك لـ  برناديت لويس:

تهم االستراتيجية. أعتقد أنها ستقوم بتطوير عملكم الذي يجب عليكم القيام به على خط

وأريد أن أشدد  CTUو  CTOوأريد أن الفت االنتباه إلى أننا لدينا مذكرة تفاهم بين 

على أهمية هذا التعاون والعمل المشترك ليس بين المنظمات فحسب بل بين الحكومات 

فيد جًدا حيث قمت أنا وشوال بالعمل سوًيا لنشر التعاون واألفراد. أن تبادل المعلومات م

 - للعديد من األمور التي تم تعريفها على أنها خطة استراتيجية، وأنا أغتنم هذه الفرصة

حيث أود أن  - ربما متأخًرا، ولكن هذه هي المرة األولى التي أرى فيها شوال منذ تعيينه

. CTUو  CTOالقة عمل وثيقة جًدا بين أقدم له التهاني على تعيينه وأتطلع إلى ع

 شكًرا. 

 

شكًرا جزيالً لكم. والمجال متاح لإلدالء بالتعليقات. األسئلة. كيف يمكننا أن نساعدك  شوال تيلور 

أو الكومنولث؟ أجل،  CTOبشكل أفضل؟ ما الدور الذي تعتقدون أنه يجب أن يكون لـ 

 من فضلك، عّرف عن نفسك. 
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. شكًرا لكم، ]غير CTOأنا طاهر شاه من باكستان. باكستان هي عضو من أعضاء  طاهر شاه:

مسموع[ للسماح لي بالتحدث عن عمل الكمونولث. وأشكر بشكل خاص حكومة المملكة 

]بشكل خاص[ بالنسبة لتطوير الموقع  CTOللتسهيالت التي تقدمها إلى  UKالمتحدة 

 CTOاالستراتيجي المستقبلي. أعتقد أن للتخطيط  CTOااللكتروني وأقدر جهود إدارة 

تعمل في الطريق الصحيح حيث قاموا بتحديد المجاالت ذات األولوية بالشكل المناسب 

للحاجات الخاصة و تقنية  ICTمثل األمن السيبراني و تقنية المعلومات واإلتصاالت 

 . من أجل الشباب. أنها مجاالت مهمة وذات أولوية ICTالمعلومات واإلتصاالت 

نوع من مخزن مشترك لوثيقة سياسة  CTOهناك اقتراح لدي وفحواه أن يكون لدى 

 لتتمكن دولة العضو باالستفادة من خبرات اآلخرين. شكًرا.  ICTتطبيقات 

 

 شكًرا. نعم، بريسي.  شوال تيلور:

 

نعم. أردت فقط أن أقول أنني اكتشفت شيًئا واحًدا مع عملية المساءلة هذه وهو أنه من  تريسي هاكشو:

الممكن أن يكون األعضاء في الكومنولث بحاجة إلى بيان موجز أكثر مما تقول به 

GAC وبعض األمور المحددة وكل ما تعنيه لبلدك أو لمنطقتك وما إلى ذلك. كنت ،

متوفرة وتتوفر نسخة احتياطية لجميع محتويات  CIGFأتساءل أنه بما أننا لدينا منصة 

موقع فيسبوك، والتي قد تعتبر فرصة لبدء مشاركة الملخصات أو حتى الملخصات 

ماذا تعملي عملية المساءلة واالنتقال بالنسبة  - ال أريد أن أكون محدًدا، لكن - االقليمية

وأنا متأكد إذا كان هناك  - إلى أفريقيا، والكاريبي والمحيط الهادئ وأوروبا وكندا وربما

الترجمة. أعلم أن األمر كان بالنسبة للعديد من الدول الموجودة في فريق  - مصادر، غير

يه والذي تحدثنا عنه كذلك، لذا قد عمل المناطق المحرومة الذي كنت رئيًسا مشارًكا ف

يكون هناك فرصة للتعاون والحصول على بعض المعلومات ليتمكن األعضاء بالمشاركة 

ويكون لديهم استعدادية أكبر للنقاشات، ولكن بالطبع فهم ما المقصود منها وعلى األغلب 

مناطق ه لتلك التجنب الدعم أو عدم الدعم وفًقا للقضايا للقضايا نفسها ولكن وفق ما تعني

 ولبلدك على وجه الخصوص. شكًرا. 
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 شكًرا. تريسي من ترينداد وتوباغو، لم يقم بالتعريف عن نفسه. نعم.  شوال تيلور:

 

شكًرا جزيالً لكم. أنا توبي فاشيديمي، من نيجيريا. مرة أخرى أريد ان أهنئكم على الخطة  تيميتوبي فاشيديمي:

نسيق الفّعال لدول الكومنولث. أعتقد أن ذلك يدل على وخصوًصا النقطة التي تتعلق بالت

ما أشار إليه تريسي. ولكنها تدل بشكل أكبر بالنسبة إلى قضية مجموعة عمل عبر المجتمع 

CCWG  والذي قمت باإلشارة إليها والتي تخص الجداول الزمنية والمخاطر. أعتقد أن

ة هو "دعونا ننتقل" لتقدير من أين الجميع يقدر ذلك، ولكن األكثر أهمية للمجموعة المؤيد

يأتي بيان األقلية. وأعتقد أنني قد أتصور أنها فرصة مهمة لجلب الجميع إلى المجلس، 

في الشروط األولية  4ولكن يبدو أن ما يحدث هو العكس وأن جميع ما ينبع من البند 

المتحدة  الذي تم وضعه من قبل اإلدارة القومية لإلتصاالت والمعلومات في الواليات

NTIA ومن مكاني أعتقد أنه تم تفسير الموضوع بشكل خاطئ. ألن ما ذكر في البيان ،

 لم يكن عن تسليم العملية إلى منظمة تقودها الحكومة أو منظمة تقودها حكومات متعددة. 

منظمة تابعة للحكومة. الحكومة،  ICANNوأعتقد أن ذلك واضح. منذ البداية، لم تكن 

هي جزء واحد من مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين، وضعه في  إذا صح التعبير،

بالتأثير في النظام الذي هو  GACمكان نظام يقوم بطلب المزيد، أو، إذا أردت، قيام 

باألصل قام بتقسيم الحكومة في منطقة في نفس المستوى إن لم يكن أقل من مجموعة 

 أصحاب المصلحة. هذا هو المسبب لذلك. 

إذا كان لديك نظام تقوم فيه جميع الدول  africa. بسيًطا حول موضوع سأعطيكم مثااًل 

األفريقية بتوقيع شيء ما ويقوم شخص من الدائرة الحكومية بطلب مبلغ من الما من 

 ICANNالتابع إلى  URDPالحكومة لمدةسنتين وبعدها تقوم الحكومات بإتباع نظام 

قد مرت في هذه العملية ووافقت  ICANNبشكل جدي لمدة سنتين وفي النهاية ستكون 

أنهم على حق ولكن ال يوجد أي حلول. ولهذا معاٍن كثيرة. لذلك هذا هو النظام الحالي 

فقط. هل يمكننا المضي قدًما إلى أين تتجه المقترحات وماذا سيحصل بعد ذلك؟ نحن اآلن 

ص مليون شخ 400بموقف حيث ]سمعت[ الحكومة الهندية البارحة تتحدث عن 
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مليون شخص باستخدام االنترنت في الصين. في  800يستخدمون االنترنت، بينما يقوم 

مليون شخص ونحن في طريقنا إلى أن الناس بدأت تقول أن  90نيجيريا هناك أكثر من 

 - ليس وصواًل لالنترنت، وأن الوصول إلى النطاق العريض - الوصول إلى االنترنت

من حقوق االنسان بالنسبة للحكومة لتوفره سواًء ليس باألمر الخاص حيث سيصبح حق 

كان هناك معارضة لذلك، وفي نفس الوقت ال تريد أن تتدخل الحكومة في ذلك؟ أظن أن 

هذا أمر خاطئ. ومن الناحية األخرى، كان يجب على االتجاه السائد استغالل هذه الفرصة 

في حال تم وضع هذا في الشكل  ]قلياًل[ ليتمكن الجميع للمضي قدًما بسرعة. لذا أعتقد أنه

 الصحيح، سيجعل حياة الجميع أسهل. شكًرا. 

 

شكًرا. كنت سأقوم بالرد على المالحظات أوالً، ولكنك قدمت لنا بيان مهم جًدا يحتاج إلى  شوال تيلور:

 رح فوري، لذا سأطلب من مارك واآلخرين للرد. مهم للغاية. 

 

كًرا لك لطرح هذه القضية بالطبع أنها مهمة جًدا. تعد تجربة نعم. شكًرا لك، شوال. وش مارك كارفيل:

africa سيئة للغاية. وهي مرفوضة تماًما. ونحن متفقون على هذا. حسًنا، يجب أن .

نتعلم من تجربتنا السابقة على أمل أن يكون الحل فوري وعملي كذلك. ولكننا تعلمنا من 

وربما يريد أن يضيف تعليًقا على  ICANNتلك التجربة، ولدينا نايجل هيكسون معنا من 

 هذا الموضوع. ال أعرف. 

احساسي حول كيفية تغّير االمور بارتباطها مع عملية االنتقال سيكون تداركي لألمور 

التي قد تحصل في المستقبل. وهناك تقسيم حاصل. كانت اللجنة اإلستشارية الحكومية 

GAC سنقول لمجلس اإلدارة؟" وكانت اللجنة  في بداية انضمامي إليها تقول دائًما، "ماذا

واألمر  - 2008هذا كان في عام  - تتشكل من مجموعة صغيرة، واجتماعات مغلقة

مختلف جًدا عن ما هو اآلن، ولكن لدينا الكثير من األمور للقيام بها وعامل نشوئي مهم 

ن ، لنتمكICANNوهو ما أسميه "العمل المستعرض" داخل مجتمع  GACبالنسبة إلى 

 من أن نكون يقظين الهتمامات المصلحة العامة. 
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في المرحلة األولى من أي عملية تطوير السياسات تبدأ من خالل العمل الذي قمنا به مع 

GNSO  من خالل مجموعة استشارية، اللجنة اإلستشارية الحكوميةGAC  والمنظمة

ل العملية. لذلك للتفاعل مع تطوير السياسات من خال GNSOالداعمة لألسماء العامة 

أعتقد أنه سيكون هناك فرصة جيدة بالنسبة لنا حيث نمتلك ضمانات تتعلق بالموارد 

والقدرات بالنسبة لنا التي يجب علينا االطالع عليها وكيفية مشاركتنا في مثل هذه 

 العمليات. سيكون هناك نقاش بهذا الخصوص الحًقا. 

هة نظر المملكة المتحدة هو أن عملية لذا لدينا هذا الموضوع وموضوع االنتقال. وج

االنتقال تعزز من دور الحكومات عبر القدرات االستشارية ألن هذا ما يشير إليه االقتراح. 

سكون هناك عملية المشاركة في القرار من خالل تقديم المشورة. ال تعني القرارات 

اإلستشارية  الموضوع أو الدعم أو االمتناع. تعني كذلك النصيحة حيث أرى اللجنة

 كذلك تقوم بالتقسيم، إذا صح التعبير.  GACالحكومية 

هذا رأيي األولي. هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به وال شيء كامل، حتى اآلن. 

ولكن سنحاول أن نقوم باألمر بالشكل الصحيح، حيث سيكون هناك مرحلة تنفيذ للحصول 

شكل الصحيح. لن نتمكن من وضع األشياء على أفضل النتائج وضبط جميع األمور بال

 . شكًرا. GACداخل المقترح ولكن التطبيق يعتبر مهم بالنسبة الستمرار 

 

 شكًرا لك، مارك. نعم، تفضل.  شوال تيلور:

 

خالد فتال، مجموعة اإلنترنت متعدد اللغات. أريد أن أشير إلى المالحظات التي طرحها  خالد فتال:

باإلضافة إلى خطتك االستراتيجية. لقد حالفني الحظ للعمل مع المتحدثون السابقون 

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا من قبل وأنا سعيد جًدا بالنقاط الرئيسية التي قمت بوضعها 

في خطتك االستراتيجية. ولكن قبل مناقشة هذه النقاط، أود أن أشرح بعض الشيء عنها 

فإذا قام شخص يحمل مسدس بالدخول  - لمثالليتعرف عليها الجميع. وأعذروني على هذا ا

إلى هنا، سيكون واضح بالنسبة لنا أن هناك خطر مباشر. إذا كنا ]مغلق[ نفكر بحالة 
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الطقس وكيف سيكون تأثيرها علينا، سنبدأ بالتفكير بحمل مظلة ليوم غٍد أو ارتداء معطف 

إلى قيادة عن البحث عن واقي من المطر. لذا، ال أعتقد أن لجنة الكومنولث وحدها تحتاج 

حلول بل العالم بأكلمه بحاجة إلى ذلك. وهنا أفرق بين ما سيكون من الجيد الحصول عليه 

وبين ما سيكون له تأثير كبير إذا حصلنا عليه. وأريد اإلشارة كذلك إلى أن خطتكم 

 ناألمن السيبراني. وبالنسبة لهذا الموضوع أريد اإلشارة إلى أ - االستراتيجية تشمل

عام وليس من الغريب أن الناس ما زالت تتعامل  40-30األمن السيبراني يستخدم من 

معه على أنه ]حاجة[ األمن السيبراني. وهناك فرق بسيط حول كيف تؤثر التهديدات على 

 أصحاب المصالح على المستويين الوطني والعملي. وهناك حاجة ليكون هذا الفرق. 

وفة والتي هي كل ما نراه ولكننا نواجه تهديدات أخرى لذلك، فلدينا التهديدات المأل

جديدة... نسميها التهديدات السيبرانية السياسية. والتي تؤثر على البنية التحتية والمصادر 

كما سألت حول ما هي النصيحة التي سنقدمها  - الطبيعية والشركات. إذا كنا كمنظمات

مهتمة في الريادة  CTUو  CTOفعلى سبيل المثال، إذا كانت منظمات مثل  - لك

الفكرية لألعضاء وأصحاب المصحلة حول ما الذي هم بحاجة للقيام به إذا كان هناك 

تأثير مباشر عليهم اليوم ومن ثم التفريق الواضح في التهديدات السيبرانية وكيفية تأثيرها 

 حيث وجوب تقديمها لهم باإلضافة إلى الحلول لتحسين وضعهم. 

األمر، وحتى على المستوى الوطني، هناك فرص لتطوير المزايا التنافسية. وفي نهاية 

فتلك الدول المتطورة تحسن وضعها ووضع أصحاب المصالح فيها ليصبحوا أكثر قدرة 

على المنافسة والتي هي فرصة جيدة دائًما. أما بالنسبة للجهات التي ال تريد، أتعلمون؟ 

 ي.هللا يهتم بالجميع. هذه هي وجهة نظر

 

شكًرا جزيالً لكم. بالنسبة لألشخاص الذي ليس لديهم علم، سنقوم الشهر القادم بتنظيم  شوال تيلور: 

مؤتمر لألمن السيبراني وسنحاول تشجيع جميع من لن يستطيع الحضور إلى لندن متابعتنا 

عبر االنترنت. لذلك، يرجى تتبع موقعنا االلكتروني خالل ذلك المؤتمر. هل من تعليقات 

 أخرى؟ نعم، تفضلي ماري. 
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[ وقابلت أشخاص من GACطاب مساءكم. أنا ماري من نيجيريا، وكنت في ]اجتماع  ماري أودوما:

GAC نعمل كذلك في الدوائر األخرى، حيث قمت دائًما بالتأكيد على فكرة أن هذا .

. يجب أن تشاركنا GACاالجتماع يجب أن ال يقتصر على أعضاء الكومنولث في 

الدوائر األخرى. وبالتحدث من بلد فيه نطاقات مستوى أعلى، أعتقد أنه الوقت المناسب 

للبحث فيما علينا فعله في الوقت الذي ستقوم فيه هذه المجموعات بتشجيع األعضاء الذين 

 تم تفويض نطاقات مستوى أعلى لهم أواًل أو أنهم يفهمون العملية وإذا كانوا يستوعبون

العملية التجارية في اسم النطاق وما يقوم بتطوير ارث الدول القديمة مثل المملكة المتحدة 

 الصغيرة.  ccTLDsأو أستراليا أو كندا والتي ستقوم بجلب 

من ناحية النهج والعملية. فبعضها حكومي والبعض اآلخر  ccTLDتختلف الطريقة في 

تبحث المنظمة حول أين وكيف ولماذا  خاص وهناك أيًضا منظمات غير ربحية. لذلك، قد

. لن تكون المشاركة فّعالة أو واضحة إذا لم نفهم ccTLDs]وجود مشاكل[ هذه الـ 

العملية بشكلها الصحيح. وأنا معجب بحقيقة أن شوال تقوم باقتراح اجتماع قبل اللقاء في 

عليم متداد والتكل مرة نلتقي بها لنقوم بنفس الشيء، ألن لدينا فهم مشترك للموضوع. اإل

 والتشجيع وعمليات التبادل. 

كان أنني كنت قادًرا على الذهاب إلى المملكة  ccTLDما ساعدني عندما بدأت في 

المتحدة حيث أمضيت ثالث أيام هناك. لقد أخبروني بالذي كانوا يقومون فيه، حيث 

دل صغير وتقوم باألمور الكبير بأن تأخذ تبا ccTLDsساعدني هذا كثيًرا. يمكن أن تقوم 

بتطوير الصغار ليصبحوا قادرين على القيام. وعندما نقوم بذلك، سنصبح قادرين على 

المشاركة بشكل فّعال. سنتمكن أيًضا من المشاركة بطريقة فّعال. لذا فأن المشاركة 

 والمساهمة تحصل عند فهمك للعملية. وإن لم ترغبوا، لن ترغبوا به. شكًرا. 

 

 دقائق. نعم، تفضل.  5جزيالً لكم. تبقى لدينا من الوقت شكًرا  :شوال تيلور
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]غير مسموع[ تكنولوجيا االتصاالت في هيئة  أنا اسمي جاستن روجنديني. أنا مدير شكًرا لك، سيادة الرئيس. جاستن روجنديني

. لدي GACرواندا لتنظيم المرافق وأنا ممثل رواندا في اللجنة اإلستشارية الحكومية 

نقطتان. قد يكون ]غير مسموع[ بعض النقاش داخل في اللجنة اإلستشارية الحكومية 

GAC  قد تحتاج هذه القضايا أحياًنا موقًفا 18]غير مسموع[ والذي يدعى اختبار التوتر .

محدد. اقتراحي قد يكون أنه إذا تمكنت منظمة الكومنولث من الداخل إنشاء إطار عمل 

المشاركة فيه من اتخاذ موقف محدد بما يخص بعض القضايا المهمة حيث تستطيع الدولة 

 . هذه وجهة نظري. ICANNوالنقاش الدائر في 

من الدول  ICANNالنقطة الثانية هي أنه ال يوجد لدينا مشاركة كافية في اجتماعات 

 ، هناك زيادة في المشاركة. ربما لوITUاألفريقية بينما في اإلتحاد الدولي لإلتصاالت 

يناقش قضية إدارة االنترنت،  ICANNكان هناك اجتماع مجلس المجموعة العاملة في 

فيجب أن تكون الدول األفريقية.... أن تشارك في اإلتحاد الدولي لإلتصاالت، نعم. ولكن 

فأن الوجود غير كافي. قد يكون السبب وراء هذا الشيء هو  ICANNبالعودة إلى 

ريقية عقلية حول منح األولوية إلى اإلتحاد الدولي العقلية... حيث لدى الدول األف

، أو مناقشة موضوع إدارة االنترنت في اإلتحاد الدولي لإلتصاالت ITUلإلتصاالت 

ITU  وتجاهل جميع هذه األفكار فيICANN وأعتقد أن النقاش في .ICANN  أهم من

IT  .ألنه يتم مناقشة موضوع مستقبل إدارة االنترنت هنا 

لبي قد يكون إلى منظمة كومنولث هو بالنظر فقط حول تقديم النصيحة لتلك لذلك فأن ط

فقط تقديم النصيحة  ICANNالدول التي لديها عقلية معينة أو ال تعطي أهمية الجتماعات 

لهم. أن تكون في اجتماع عالي المستوى في الكومنولث أو أن تكون في إطار عمل آخر 

 طائي الكلمة. قد يكون أفضل بكثير. أشكركم على إع

 

شكًرا جزيالً لكم. نعم، قبل أن أعطي الكلمة إليك يا غلوريا من أوغندا، هل تريدين قول   :شوال تيلور

شيء؟ كونك أيًضا من جهة حكومية، من المؤكد أنك كنت نشيطة فيما يخص أعمال 

ICANN. 
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عمال التي يقومون بها في أوغندا. شكراً جزيالً، أود أن أوجه الشكر إلى أعضاء اللجنة لأل غلوريا كمبابازي:

نحن نقدر ذلك وخصوًصا بما يخص األمن السيبراني وإطار العمل الذي قمنا به. أود 

فقط أن أؤكد ما جاء به علينا مرة أخرى. نحن المستقبل، نحن ممثلون حكوماتنا، لذلك 

 الذي عندما ترجع إلى بلدك، فستقوم بالتحدث إلى المسؤولين والوزراء في بلدك، ما

مهم جًدا. بأننا  ICANNسيستفيدونه من ذلك؟ علينا القيام بالتأكد أنهم يستوعبون أن دور 

نقوم باستخدام شبكة االنترنت للتنمية االقتصادية واالجتماعية والذي هو مستقبلنا. هذا هو 

 مستقبل بلداننا، لذا أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتقنا. شكًرا جزيالً لكم. 

 

 شكًرا. نعم، تفضل.  تيلور:شوال 

 

شكًرا. أنا اسمي جيمس ]جيروقا[. أنا من نيروبي، كينيا. أنا آسف جًدا على مجيئي متأخًرا  :جيمس ]جيروقا[

إلى هذا االجتماع ولكن أعتقد أن علي اللحاق بما قمتم بالتحدث عنه. ولكن مع ما قامت 

آسف، دعونا نرتب أولوياتنا. كنت  أختي بذكره حول كوننا نحن الممثلون لحكوماتنا... أنا

يمتلك مكتب في الدول األفريقية. مثل بلدي على سبيل  CTOأود أن أعرف إذا كان 

ستقوم بافتتاح مركز اتصال  ICANNالمثال. لقد سمعنا البارحة خالل جلسة االفتتاح أن 

ي مدينة أفي نيروبي. فإذا كان لدينا، على سبيل المثال مركز اتصال لنقل في نيروبي أو 

في الدول األفريقية، سيكون من األفضل لنا أن يتم إبالغنا لنعرف من أين يمكننا الحصول 

 على المعلومات ]مطلوب[. 

أما بالنسبة لنقل المعلومات إلى حكوماتنا، تذكروا أن بعضنا ليس له عالقات جيدة مع 

شخص مثلي ال حكومته، فنحن مجتمعات مدنية حيث تقوم الحكومة بأخذ المعلومات من 

يأبهون أين أكون. ال أعتقد أن نقل المعلومات إلى حكومة بلدك هي باألمر السهل بالنسبة 

لبعض منا. ولكن مع دعمكم والمعلومات الجيدة التي تقدموها لنا، أعتقد أننا قد نصل إلى 

 مكان مناسب فيما يخص هذه القضية. هذه هي وجهة نظري. 

 



 AR  مة الكومنولث GACاجتماع أعضاء  –مراكش 

 

 21من  18صفحة 

 

. دعوني أرد على السيد المحترم من رواندا والرد الذي كان عليه من شكًرا جزيالً لكم شوال تيلور:

أوغندا. أعتقد أن ما قالته السيدة من أوغندا يعتبر خاص بنا. اسمحوا لي أن أبلغكم ما 

اختبرته. لقد تمت دعوتي البارحة مساًء من قبل المجتمع المدني ورئيس وزراء نيجيرا 

مسموع[ سكرتير وزير االتصاالت. هذا مثير جًدا لعشاء قاموا باستضافته من أجل ]غير 

لالهتمام. لقد استضافوه حيث تحول ذلك العشاء القصير إلى أمر آخر. أنهى ]السكرتير[ 

 السكرتير كالمه، ياللعجب، يجب القيام بعمل مهم هنا. لقد استمع لي. 

يجب أن ال  وأعتقد أنه إذا كان في االمكان القيام بمثل هذه األمور ]رئيس الوزراء[،

ننتظر أن تقوم الحكومة بمثل هذه االمور. إشراك الحكومة. وهذا ما اكتشفته البارحة. 

كان هناك بمدة ال تتجاوز الساعة ونصف تبادل مفيدة لآلراء حيث قام ممثل الحكومة 

بتدوين بعض المالحظات وقال أنهم في مرحلة القيام ببعض األمور بشكل مختلف. بدأت 

هي التي تقوم باألشياء من أجلنا، أما اآلن يجب أن نقوم نحن  ICANNاالمور أن 

قضايا مشابهة. وفي نهاية األمر، يملك  Africa.comبالمبادرة. سيكون في مركز موقع 

التزمنا بالقيام بأمور معينة بشكل  CTOكل طرف نقاشاته الخاصة ونحن كممتلين لـ 

حبط هذه التجربة األفارقة والتحول خاص للتأكد على حل مشاكلنا. ألنني ال أريد أن ت

]ضد[ عملية االنتقال. من المهم أن يكون لدينا ثقة في النفس ومسؤولية في النظام القادم 

الجديد. ويجب حل هذه المشكلة بأقرب وقت ممكن. سوف نقوم باإلجراءات الالزمة للتأكد 

 من حلها. 

وفيما إذا كان لدينا وجود، نحن لدينا وجود في كل مكان. زوروا موقعنا فحسب، ستجدونا 

. ICANNعند حاجتكم لنا. لذا نحن موجودون في نيروبي عبر االنترنت. نايجل هنا من 

 أعتقد أنه يريد أن يقول بعض النقاط. شكًرا. 

 

لك شوال. أنا نيجل هيكسون. وأعمل في فريق مشاركة الحكومة في  شكًرا جزيالً  نايجل هيكسون:

ICANN أريد القول أنه يوجد مشكلة في منظمة الكومنولث الموجودة في .ICANN 

ألن لديها آلية صعبة غير موجودة في أي مكان، إذا كنت تفهمون قصدي. ال تصلح 

ة جينيف والذي أعتقد أنه منظمة الكومنولث في منطقة واحد حيث نقوم بمتابعتها من مدين
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أمر جيد، ولكن من الجيد المحافظة على عالقة جيدة مع المنظمة. من الجيد وجود عالقة 

 ، وأعتقد أن هذه المبادرة جيدة وشكًرا لك، شوال، في إدارتك لذلك. CTOمع 

ألنكم تعلمون الحقائق أكثر منا. كل ما أريد  africa.أود أن أضيف تعليًقا بما يخص 

هو أنه أول ما أنه عند ظهور األخبار حول المشكلة األخيرة حول تقديم أمر تقييد قوله 

في المحاكم األمريكية، كان هناك الكثير منا يشعر بخيبة أمل تماًما مثلكم ألنه كان من 

حسًنا، أعتقد أن لدينا رسالة  africa.الجميل أن تكون قادًرا أن تحمل رسالة مجانية حول 

 من الجيد لو أمكننا أن نتخلص من تلك المشكلة. إيجابية حيث كان 

، واستمعتم إليها IANAمن الواضح أنكم قمتم بمناقشة القضايا األوسع حول انتقال 

وقبل ذلك  ICANNجميعها. أعتقد أن علي القول أنه خالل السنوات األولى لعملي في 

حدة على جزء من كنت أعمل في الحكومة، لقد كان... شكلت قضية سيطرة الواليات المت

مصدر االنترنت مشكلة كبيرة بالنسبة للحكومات. وأعتقد كموظفي حكومة أننا جميًعا 

نواجه صعوبات في الشرح للوزراء بما يخص هذا الرابط األمريكي. وعلى أي حال، 

فأن هذا الرابط لم يتم استخدامه بطريقة غير صحيحة، ولكن أول سؤال من الوزراء كان، 

أن هذا الرابط؟" ونرد عليهم قائلين، "في الحقيقة، لم يتم استخدامه بطريقة "ماذا قاموا بش

غير صحيحة،" ولكنه للواليات المتحدة وكيفية تأثيره على السيادة الوطنية يعتبر موضوع 

مهم بالطبع. لذا أتمنى أن تمضي عملية االنتقال إلى األمام. إنه حل وسط. لم يحصل 

ناك الكثير من العمل باإلضافة إلى عمل تطبيقي ومسار الجميع على ما أرادوه ولكن ه

بما يخص المساءلة والتي آمل أن يشترك فيها الجميع. وأريد أن أشكرك لمشاركة  2عمل 

 الحكومات في العملية. شكًرا. 

 

 شكراً لك يا نيجل. هل هناك قضايا مهمة أخرى؟ مارك؟ شكًرا.  شوال تيلور:

 

فقط بأن هناك أعضاء من منظمة كومنولث ما يزالون غير مشتركين في شكًرا. للتذكير  مارك كارفيل:

، هل هناك أي شيء يمكن القيام به لغلق هذه الفجوة GACاللجنة اإلستشارية الحكومية 
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من خالل اللجنة اإلستشارية الحكومية  ICANNفي مشاركة منظمة الكومنولث في 

غيانا، وليسوتو، وجزر المالديف، سيكون محل تقدير كبير. الدول هي بنغالدش وبليز، و

دول. وما يزال الرقم بانخفاض. قامت دولة  7وسانت كيتس وسانت فنسنت. لذا لدينا 

أنتيغوا باالنضمام لنا مؤخًرا في االجتماع األخير. لذلك، صحيح، يرجى نشر أهمية 

مة والمشاركة في جميع القضايا المه GACاالنضمام إلى اللجنة االستشارية الحكومية 

كما أشار إليها نايجل. هناك الكثير من  2بما فيها عملية االنتقال والتطبيق ومسار العمل 

 العمل الذي يجب القيام به ويجب أن نشارك جميعنا فيه. شكًرا. 

 

نعم. شكًرا جزيالً لكم. لقد قمت بمشاركة وزيرين من بنغالدش قبل أسبوعين وكانت  شوال تيلور:

في القضية، ألنهم يواجهون الكثير من المشاكل بما يخص شبكة المشكلة تكمن في النظر 

 االنترنت، لذلك كانوا يشككون بما سيحدث. ولكننا سنقوم بمشاركتهم. وهذا مهم للغاية. 

أود توجيه الشكر إلى كل من حضر. لم نقم بتقديم الغداء ولكن قمنا بتقديم ما يسمونه في 

 وا قد استمتع فيها. المملكة المتحدة قاضمات، أتمنى أن تكون

. CTOاألمر الثاني، لقد قمت بذكر أننا نسقوم بتعيين شخص ليقوم بعملية التنسيق لنا في 

لذلك، إذا كان هناك شاب أو شابة لديه الحماس ومستعد للقيام بالعمل، نحن مستعدون 

للنظر في الموضوع. يرجى ارسال السيرة الذاتية على موقعنا االلكتروني. سنقوم بتحديث 

الموقع ليكون أكثر تفاعاًل وسيقوم الشخص الذي سنقوم بتعيينه بتنسيق النشاطات بشكل 

 أفضل. 

قائم بذاته تابع  IGFوم حالًيا بالتخطيط ليكون لدينا منتدى حوكمة اإلنترنت وأخيًرا، نق

لمنظمة كومنولث. وما زلنا نتناقش مع الدول المحتملة. إن كنتم تعتقدون أنكم لستم في 

وضع يسمح لك باالستضافة، الرجاء إبالغنا. أعربت احد الدول عن رغبتها ولكننا لم 

 شة أي دولة ترغب باالستضافة. نقرر بعد، ونحن مستعدون لمناق

وفي النهاية، أسمحوا لي أن أشكر برناديت لوجوده هنا. شكًرا جزيالً لكم. وفي التأكيد 

فأن تعاوننا سيستمر. لقد قمت بعمل رائع يا مارك. نقدر لك ذلك. نقدر دائًما الدعم الدائم 
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في كل مكان.  . كنت تقول أنك ال تعرف أين تضعنا. حسًنا، هذا جيد. نحنICANNمن 

 ICANNنحن اآلن في أفريقيا. في الحقيقة، قرر األفارقة المشاركون في آخر اجتماع لـ 

القدوم معنا لعقد اجتماع في دبلن، إذا كنت تذكر. كان اجتماع منظمة الكومنولث األفريقية 

 والذي كان مفيًدا. 

 لث وقريًبا ستسمعوبالمناسبة، واحدة من االستراتيجيات لدي هي توسيع منظمة الكومنو

بانضمام دولة الغابون. وهي دولة أفريقية يتحدث أهلها اللغة الفرنسية قد تود االنضمام 

إلى المنظمة ألنني أعتقد أن علينا توسيع النطاق وعدم اختصاره بالدول التي تتحدث اللغة 

 االنجليزية فقط. 

غم من أنه ال يجب . أريد أن أضيف شيًئا آخًرا، وعلى الرCTOعذًرا. أنه عضو من 

علي قول ذلك، إال أن رئيس دولة الغابون أخبر شخًصا ما، أن "]الكاميرون[ دولة متعددة 

اللغات. أنهم يحصلون على المساعدات من الجانبين. ما هي مشكلتنا؟" هذا ما قاله رئيس 

دولة الغابون. ويعطينا هذا دفعة لتشجيع مجتمع االتصاالت المتمثل بمجتمع تقنية 

 علومات واإلتصاالت ليكون جزء من الكومنولث. الم

شكًرا لك على هذه المالحظة. وأرحب بصديقي من برمودا. هذه أول مرة يتواجدون 

معنا. أتمنى أن تأخذ شيًئا من هذا االجتماع عند عودتك إلى بلدك بكونك أصبحت جزء 

د ]غير مسموع[ منا. حسًنا، شكًرا لك. من قام بتدوين المالحظات؟ نعم، قام هذا السي

بالتطوع بتدوين المالحظات حيث سيقوم بإرسالها. شكًرا جزيالً لكم. أتمنى لكم فترة وقت 

  ظهيرة سعيد.

 

 

 ]نهاية النص المدون[


