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للمنظمات غير الحكومية األفريقية،  AFRALOمارس، برنامج  9اليوم األربعاء،  صوت ذكوري ال يمكن تمييزه:

 سنبدأ. 3:71الساعة 

 

، العمليات التي ال تهدف إلى الربح، التي تقبل NPOC. ولدينا جانب آخر، CSGو  صوت ذكوري ال يمكن تمييزه:

فقط المنظمات غير الحكومية كأعضاء. ال بد أن تكون عضًوا في منظمة غير حكومية 

، وبعض من أعضاء ALAC. يوجد بعض من أعضاء NPOCكي تصبح عضًوا في 

ALS  هم أعضاء فيNPOC هنا، يمكن أن نسأل أنفسنا لماذا، وما هو؟ لهذا السبب .

. وكما قال تيجاني بشكل ممتاز، هناك هيئة تقدم GNSOإلى  ALACقلت من انت

 استشاراتها للمجلس، والمجلس قد يقبل أو يرفض هذه االستشارات. بمقدوره االختيار.

مختلف. نحن نكتب اإلجراءات ونصيغ القواعد، وال بد أن  GNSOلكن الوضع في 

بهذه القواعد. ويصوت المجلس على هذه القواعد. ومن ثم  gTLDيلتزم بقيل هيكل 

تعرض القواعد على المجلس، وقد يقبلها أو يرفضها. بعدما يتم قبول هذه االستشارات، 

 أو القواعد، فيتم تنفيذها. وهذا هو الفرق.

، GNSOو ALACونحن هنا نكمل بعضنا البعض، فال بد من المزيد من العمل مًعا، 

هو محاولة  NPOCثنين المهمة نفسها. وكان هدفي حينما انتقلت إلى فلدينا نحن اال

، ومحاولة إعداد بعض القواعد في ALACاالستفادة من االستشارات المفيدة من 

GNSO  ألن ذلك قد يجهل األمور أكثر سهولة ألنه عندما تعرض استشارة ما، يتصدر

مر قد يستغرق سنة أو كطلب، واأل GNSOهذه االستشارة للمجلس قبل أن تعود إلى 

 سنتين. واإلنترنت لن ينتظرنا.

لهذا السبب أردت أن أجعل األمور أكثر سهولة وسرعة. وأعرف أن شيري حاولت في 

هذا األمر أيًضا. وأوليفر اآلن هو حلقة الوصل ويحاول أن يشير إلى ويعرض حاجتنا 
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نا في هي أحدث دائرة لدي NPOCإلى أن نكون أسرع ونتصرف بسرعة أكبر. و

ICANN عضًوا. هذا حسن.  31. سيكون عمرها خمس سنوات يونيو القادم. ونحن

منظمة غير حكومية بالعمل أكثر وأكثر، وإضافة المزيد من العمل  وليس من السهل إقناع

 إليها. 

لذلك يسرني أن أتحدث إليكم هنا اليوم وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى في المستقبل، وسنتمكن 

المستقبل ألن أفريقيا بالنسبة لنا قارة مهمة للغاية. هنا يكون تطوير من التعاون في 

االقتصاد. في المناطق األخرى، في القارات األخرى، بخالف أمريكا الالتينية وجزء من 

آسيا، نستطيع أن نقول أن كل شيء تطور بالفعل. االقتصاد في المستقبل ال بد أن يأتي 

. إن كانت لديكم أي أسئلة، رجاء االتصال بي. يسعدني من أفريقيا. هذا واضح بالنسبة لنا

 جًدا إعطاؤكم المزيد من التفاصيل.

 

. ICANNشكرا جزيالً لك، )صوت غير مسموع( للعرض الجيد. لقد تحدثنا حول دوائر  صوت ذكوري ال يمكن تمييزه:

هنا  ، لجنة الترشيح التي كما قلنا سابًقا، هيNomComلدينا أمرين لم نتحدث عنهما، 

إليجاد تنوع  ICANNلترشح األشخاص إلى المجلس ولمجلس الهيئات األخرى في 

أكبر. ال بد أن نتأكد من وجود توازن إقليمي قوي، وكل أنواع التوازن والتنوع في 

دوائرنا. ال نريد أشخاًصا فقط من أمريكا الشمالية أو أوروبا على مستوى المجلس، على 

 سبيل المثال.

، ICANN، ولكنها تعمل مع ICANNال تمثل بالتحديد جزًءا من  توجد هيئة أخرى

. هم يقومون بتطوير البروتوكوالت، بروتوكوالت IEFTوهي قوة مهام هندسة اإلنترنت 

، ثالثة أجزاء من اإلنترنت. وكما تعرفون، كي تعمل اإلنترنت، نحن IPsاإلنترنت، 

واسم النطاق والبروتوكوالت. من يطور البروتوكوالت؟ إنها  IPبحاجة إلى عنوان 

IETF ويمولهم .Internet Society وهم يساهمون في عمل اإلنترنت من خالل .

تطوير تلك البروتوكوالت. ولكن على المستوى الهيكلي، هم ال يمثلون جزًءا من 

ICANN. 
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ئلة. لدينا عشر دقائق لطرح لذا تحدثنا حول كل هذه األطراف المختلفة، هل لديكم اي أس

 بعض األسئلة وسنتحدث عن تقييمنا. نعم؟ )صوت غير مسموع(

 

ولعلكم تعلمون، أنا أعمل بالمحاماة. والقضية، سؤال يخص نظام أسماء النطاق، كيف  )تيري(:

. يدار من قبل السلطات الفرنسية، وما هي العالقة fr.. frيعمل مع النهاريات المحلية، مثل 

 والواليات المتحدة؟ ICANNبين 

 

. هذه هي نطاقات المستوى األعلى ccTLDشكًرا جزيالً لك يا تيري. أنتم تتحدثون عن  صوت ذكوري ال يمكن تمييزه:

أو لم يصرح  ICANNلرموز الدول. هذا اسم نطاق اإلنترنت. هناك تفويض تم من قبل 

. يتعين عليكم طلب التفويض. قد تطلبه الحكومة وقد يكون بملكية ICANNبه من قبل 

ccTLD.أو قد تكون هيئة أخرى ، 

في بعض الدول، ألن الحكومات منذ  ccTLDلدينا بعض الشركات الخاصة التي تدير 

وقت مضى لم تعلم شيء عن األمر. لم يهمهم األمر. لم يشتروا االسم. لم يطلبوا االسم، 

في التدخل، ولم ترغب في وضع معيار تقول  ICANNحقة. ولم ترغب النهاية، أو الال

 فيه أن الحكومة هي المسؤولة. الشخص هو من يقوم بالطلبات.

ولكن لدينا بعض  ccTLDسيكون للحكومة قرار إن أرادت هيئة ما الحصول على 

ccTLD  الخاصة. بعم إجراء التفويض، قد يكون مديرccTLD  الحكومة أو الهيئة

. قد ال تكون مع الدولة. أتمنى أن أكون ICANNصة، فالعالقة ستصبح بين المدير والخا

 قد أجبت على السؤال.

 

نعم، يمكن توجيه النقد إلى النظام. قد يكون به بعض العيوب. أظن أن القاعدة هي األولية  )تيري(: 

محلية، لمن يحضر أوالً. في الكاريبي وجواديلوب والمارتينيك لديهم أسماء نطاقات 

 .frولكنها أراضي فرنسية. لذا كان ال بد أال يحصلوا عليها. ال بد أن تكون 
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 ال. سأعيك الكلمة الحًقا. انتظر.  تيجاني بن جمعة:

. هي فلسطين. وفلسطين غير متواجدو بشكل رسمي. تعلمون plأعني الدول واألراضي. 

 . لفلسطين.plأن هناك مشكلة مع إسرائيل، ولكن يوجد 

 

شكًرا لك يا تيجاني. أردت فقط أن أخطي خطوة إلى األمام وأقترح أنه توجد بعض  شيريل النجدون أور:

الموارد التي قد تجدونها مفيدة الستيعاب نظام رموز الدول. أرجو تجهيز ورقة وقلم كل 

. هذا بمثابة كتاب القواعد 0190. هذا RFC 1591من يريد أن يتابع. هذا سيطلق عليه 

، ولكن TLDري بموجيه التفويض أو إعادة التفويض ليس فقط لرموز الدول والذي يج

 أيًضا بشكل عام.

، أي مساحة ccNSOداخل مساحة  ICANNكما إنني أشجع بشدة أن تتعرفوا من موقع 

 The المنظمة الداعمة ألسماء رموز الدول، مستند سبق نشره آخر العام الماضي باسم

Framework of Interpretation. 

كان نتاج عمل أربع سنوات، ودرسه  The Framework of Interpretation مستند

واللجنة االستشارية الحكومية االستشارات  RFC 1591المجتمع بالتفاصيل، وأصدر 

بشأنه، وذلك ألنه كما تعرفون أن للحكومات اهتمام خاص باألمر. واألكثر من ذلك، 

يوجد عدد منا قضى وقًتا معقوال في هذا األمر سيسرهم إجراء حوارات. شكًرا لك يا 

 تيجاني.

 

 ال آخر؟ نعم؟شكًرا جزيال شيريل على هذا التوضيح. أي سؤ تيجاني بن جمعة:
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أي سؤال آخر؟ اسمي جمال )صوت غير مسموع(. أنا المدير العام للتنظيم وأنا من  )جمال(:

المغرب. أنا مسؤول عن البث في المغرب، وأنا اتفق مع ما قاله السيد )صوت غير 

 مسموع( في السياق الفرنسي، ولكنني أريد أن أطرح عليكم سؤاال قد يثير قضية أخرى.

نه بمقدورنا التفويض إلى شخص أو إلى هيئة خاصة، إلدارة رموز الدول، مثل أنتم قلتم أ

ccTLD هل يمكن أن نرى حالة تمنح فيها هيئة خاصة نطاًقا إلى حكومة في دولة غير .

وتضمن أن يكون الطلب  ICANNشرعية فيما يتعلق بالقوانين الدولية؟ كيف تتحقق 

 شرعًيا من دولة شرعية؟

 

)صوت غير مسموع( تفويض منتظم )صوت غير مسموع(. اعطنا مستنًدا يحتوي على  تيجاني بن جمعة:

ال تتحقق. هم  ICANNكل المعلومات، المستند الجديد به كل المعلومات المتوافرة. 

يستقبلون الطلبات. لديهم مواصفات ويقارنون الطلب بالمواصفات. بالطبع، إن ظهرت 

د هذا، هذه دولتنا، وهذا هو رمز الدولة "بأننا نري ICANNإحدى الحكومات وأبلغت 

 الخاص بنا" فيكون للحكومة قراًرا.

 

أنا محامية من تونس ونحن ال نفهم، باالستماع إلى زمالئنا، نحن ال نفهم الهدف من وراء  صوت نسائي ال يمكن تمييزه:

. إنه معقد جًدا ألن اإلنترنت معقدة في حد ذاتها. ولكن، أال ICANNهذا التعقيد لهيكل 

. ولكن ALACو GNSOو SOيسبب ذلك مشكالت؟ مثلما نقول هناك تعامالت بين 

أال يوجد أي نعارض؟ والمستوى بين الهيئات المختلفة أال سيحدث تعارض بين الهيئات 

الوقت الذي ال يشارك  التي نتحدث عنها والمجموعات المختلفة التي نتحدث عنها؟ في

SO وAC  في عملية اتخاذ القرارات داخلICANN هو مجرد جانب استشاري. أال .

 بالكامل عند نقطة ما؟ ICANNترون أن المجلس سيحتل 

لم تعطونا، السيد تيجاني، الطريقة، الوسيلة التي ترشحون أو تختارون بها أعضاء تلك 

 لتعقيد والمشكالت. ال يوجد ما نستطيع عمله. المؤسسات. لديكم ثالثة أسئلة: التعارض وا
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هي نموذج ألصحاب المصلحة المتعددين، وهو نموذج معقد وصعب بسبب  ICANN تيجاني بن جمعة:

وجود كل الهيئات على نفس المستوى. الكل يحق له التعبير عن نفسه، وهذا نوع من 

. كثيرة في حالة وجود تعارضالتعقيد الذاتي. هذا مستوى أساسي من التعقيد. لدينا آليات 

ألننا نتعامل مع عمليات  ICANNوهذا الجانب المعقد ضروري للغاية بالنسبة إلى 

معقدة. نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ال يمكن أن يكون تسلطي. نحن نريد 

 الديمقراطية، وهذا أمر معقد. هذا نموذج أصحاب المصلحة المتعددين.

لس. نحن نرشح أعضاء المجلس. ريناليا عبد الرحمن هي المجلس، المجلس. سلطة المج

كممثل على مستوى المجلس.  GNSOكممثل، و ccNSOممثلتنا لدى المجلس. لديهم 

الكثير من األشخاص يرشحهم المجتمع. وهم يتغيرون كل سنتين أو ثالثة. المجلس يتغير 

 NomCom للتكد من وجود توازن مناسب. ولكن NomComباستمرار. لدينا عملية 

مكونة من المجتمع، لذلك المجلس يعكس المجتمع. ال يمكن أن يكون للمجلس سلطة على 

SO وAC.نحن نريد سلطة معينة، ولكن السلطة ال بد أن تأتي من القاعدة . 

 

 وهم ماذا يعكسون؟ وكيف يتم ترشيحهم؟ صوت نسائي ال يمكن تمييزه:

 

 هنا، ولكنني سأجيب على السؤال.نعم، أنتي تغيرين سؤالك  تيجاني بن جمعة:

 ؟ACو SOكيف ترشحون األعضاء المختلفين القادمين من 

 ALAC، سأعطيك ALACلقد تحدثنا عن المجلس، مسألة المجلس. اآلن بالنسبة إلى 

شخًصا. هؤالء يتم ترشيحهم من  01كما سبق أن شرحت، مكونة من  ALACكمثال. 

 AFRALO، وهي قاعدتنا. RALOل . عشر أشخاص يتم ترشيحهم من قبRALOقبل 

. العضو الثالث يتم ALACعلى سبيل المثال، في أفريقيا، سوف ترشح عضوين لـ 

 ، لجنة الترشيح، للتأكد من التوازن مرة أخرى. NomComترشيحه من قبل 
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ALAC  تعكسRALOوهي القاعدة، المستخدمين. و ،ALS  تنتخبRALO لدينا .

ألعلى. وليس من األعلى إلى األسفل. النموذج من األسفل هرم. هو نظام من األسفل إلى ا

 إلى األعلى. هكذا يعمل، وأتمنى أن أكون أجبت على سؤالك يا آنسة.

 

وباختصار شديد، تيجاني، الحظت بهض االهتمام مع بعض مما قلته حول التفويض،  شيريل النجدون أور:

ضي في وقت ما في الخاصة برموز الدول. ربما إن تقبلون عر TLDعلى األقل 

، بارت على وجه الخصوص، وقد نجري ccNSOالمستقبل، قد نعمل مع الموظفين في 

مًعا مؤتمًرا على الويب، واألهم من ذلك، ال بد من وجود منشور إلكتروني، لذا األمر 

غير متزامن. قد يكون لدينا أسئلة وإجابات حول الوقت، ولكن ال بد من إعداده والقدرة 

 أفريقيا لمساعدة الجميع على الفهم. على نشره في

 

شكًرا جزيالً لك يا شيريل. مقترح جيد جًدا، وسأضيفه إلى برنامج المؤتمر الذي سيعقد  تيجاني بن جمعة:

 على الويب.

 وأنا لدي اثنان من المساعدين. لدي )فاطمة( وبيران. )فاطمة(، تفضلي.

 

 أجبت على سؤالي. بيران؟شكًرا لكم. كان ذلك واضًحا للغاية. أنت  )فاطمة(:

 

هذه فكرة رائعة. أظن أن الكثير من الدول ستستفيد منها، خاصة فكرتي أنا. نحن نقوم  صوت نسائي ال يمكن تمييزه:

 شهًرا مضى. 06بالفعل بإعادة التفويض منذ 

 

 نعم، أعرف ذلك. تيجاني بن جمعة:
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 أنه يتعين المضي قدًما فوًرا. شكًرا لكم.لذلك هذه مبادرة رائعة، وأظن  صوت نسائي ال يمكن تمييزه:

 

 االسم من فضلك. تيجاني بن جمعة:

 

بحيث يكون هناك تأثير على إدارة نطاقات  ICANNأال توجد طريقة للتعامل مع عملية  إسحاق مابوسا.

المستوى األعلى لرموز الدول؟ نحن نفصل أنفسنا على إدارة تلك النطاقات، وكلما زاد 

تطور منظومة اإلنترنت، زادت رغبة الدول في حماية نطاقات المستوى األعلى لرموز 

 الدول ووضع سياسات تعوق هذا التطور. شكًرا لكم.

 

 ذًرا. ليس لدي سماعة. لم اسمع سؤالك بوضوح، لحظة واحدة من فضلك. لحظة. عفًوا.ع تيجاني بن جمعة:

 من فضلك كرر السؤال.

 

بحيث يكون هناك تأثير على إدارة نطاقات  ICANNأال توجد طريقة للتعامل مع عملية  إسحاق مابوسا.

المستوى األعلى لرموز الدول؟ ألن بعض الدول تفرط في حماية تلك النطاقات وتضع 

سياسات تعطل تطور منظومة اإلنترنت. أن نفصل أنفسنا عن إدارات تلك النطاقات ال 

 يفيد مطلًقا المجتمع أو مستخدمي اإلنترنت.

 

يًدا. شكًرا جزيال لهذا السؤال. أرى أن مقترح إجراء المؤتمر على الويب فهمت ذلك ج تيجاني بن جمعة:

، في حال وجود مدير ICANNحول التفويض وإعادة التفويض فكرة جيدة جًدا ألن 

ccTLD إال في حال تقديم طلب للتفويض، لن تستطيع ،ICANN  فعل أي شيء. لذلك
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ف الحكومة، فعليها التقدم إن كانت هناك أي أطراف تريد الحصول على النطاق بخال

بطلب إعادة التفويض. وكما قلت، لدينا قواعد تضبط إعادة التفويض. فإن اتفق الطلب 

 مع القواعد، سيتم قبوله. وإن لم يتفق، فلن يتم قبوله.

أن يكون لها تأثيرها على المستخدمين أو على العمالء، إن أردتم.  ICANNال تريد 

د والعمل على أساسها. سنعقد مؤتمًرا على الويب. القواع ICANNتستطيع أن تضع 

سنحاول االنتهاء في أقرب وقت ممكن. وأتمنى أن تتفضلوا بالحضور كي تتمكنوا من 

استيعاب آلية العمل على وجه الدقة. وسنعطيكم ايًضا مرجًعا للمستند بحيث تتمكنوا من 

 االطالع عليه. شكًرا لكم.

اآلن. سننتقل إلى الجزء الثاني من هذا االجتماع. لدينا  حان الوقت. ال بد أن نوقف النقاش

خمس دقائق فقط. سأطلب منكم، الخمسة منظمات غير الحكومية، إخبارنا. بيران، طألب 

منك، رجاًء إخبارنا كيف وجدتم جلسات بناء القدرة. هل وجدتموها مفيدة، غير مفيدة، 

 تحتاج إلى تحسين؟ أخبرونا.

 (؟ نعم، تفضلي يا )هيجا(.)هيجا(، )فاطمة(، )تيري

 

نتوجه بالشكر إليكم، السيد تيجاني، لهذا المجهود الذي بذلته لتدريبنا، نحن القادمين الجدد.  )هيجا(:

. هذه مبادرة رائعة. نحن سعداء بها. ولكن أي عمل ICANNنحن قادمون جدد على 

إنساني بالطبع يمكن تطويره. وأظن أنه ال بد أن تكون لدينا استراتيجية في المرة القادمة. 

وال بد أن ننجز ونتحرك من الشكل العام إلى األكثر تحديًدا. الحظت أن ما فعلناه اليوم، 

أن نتحرك من الشكل العام إلى تفاصيل  بالنسبة لي شخصًيا، كان أول مرة. لذلك أفضل

 أكثر. 

 

 )فاطمة(، الكلمة لك. تيجاني بن جمعة:

 



 AR  للمنظمات غير الحكومية األفريقية AFRALOبرنامج  -مراكش 

 

 01من  01صفحة 

 

اسمي )فاطمة(، وأنا من موريتانيا. شكًرا جزيالً لك يا تيجاني. أسعدتني كثيًرا هذه  )فاطمة(:

بالنسبة لي، وأنا أعرف أكثر  ICANNالمبادرة لتعزيز بناء القدرة. هذا ثاني اجتماع 

اآلن وأرى أن الهيكل في العرض والشرائح األخيرة. وأشعر براحة أكثر عند الحديث 

. شكًرا جزيالً لكم. كان ذلك ضرورًيا. ال بد أن نفعله. أعلم أنها عملية ICANNعن 

 ICANNصعبة. وأنتم تضعون احتياجاتنا محل اعتبار. كان من المهم بالنسبة لنا أن نفهم 

 بشكل أكبر ألن ذلك لك يكن سهال مطلقاً. شكًرا جزيالً لكم.

قد تكون هناك أسئلة قليلة. هل يمكن أن تكون هناك مادة لم تعرض أو تظهر في الشرائح؟ 

 سيكون ذلك رائًعا.

 

 )عائشة(؟ تيجاني بن جمعة:

 

وأنا منبهرة للغاية مرحًبا بكم جميًعا. أنا من المغرب، منظمة غير حكومية مغربية،  )عائشة بت(:

معنية بالحوكمة والحوكمة من  ICANNالكتشافي وجود حوكمة، ممارسة للحوكمة. 

األسفل إلى األعلى. شكًرا لكرمكم معنا في الوقت. شكًرأ لكل األعضاء، جيزيال وتيجاني. 

 الجميع كان متعاوًنا. كان ذلك رائًعا. هذا جميل للغاية. تعلمت الكثير.

. نحن متعبون للغاية، ولكنه من ICANNالمغرب وهي جزء من  ISOCأنا عضو في 

 الرائع أن نتعلم الكثير، ولدي طلب. مراجعي عبارة عن مناطق مهمشة واألكثر ضعًفا. 

اليوم. أحياًنا ال تكون لدينا بنية تحتية. لدينا إمكانية وصول إلى اإلنترنت.  ITSتحدثت عن 

هذا أمر ليس سهال على المستوى اللوجستي.  ؟USBماذا عسانا أن نفعل لتوزيع مفاتيح 

لدينا الكثير من المتطلبات. األفراد لديهم متطلبات وهم يعانون من الضعف أحياًنا. ليس 

 أمر سهالً أن تكون عضًوا في اإلنترنت.

 

 شكرا لك يا )عائشة(. )تيري(؟  تيجاني بن جمعة:
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، تيجاني وعزيز، عزيز هو رجل مشغول دائًما. كما هو حال القادمين الجدد جميعهم )تيري بايتكودال(:

شكًرا لك لكل هذه المعلومات والوثائق التي وضعتوها بين أيدينا. شكًرا لك لتوضيح 

 .ICANNاألنظمة المختلفة وتفاصيل 

سأعود إلى ما سبق أن قلته. المنظمة غير الحكومية التي أنتمي لها في الكاميرون، نريد 

ة التي توزع بها أسماء النطاقات وكيف تعمل. نريد أن نعرف أن نعرف المزيد عن الطريق

. لقد استخدمت بالفعل هذا المصطلح. وسط ICANNالمزيد حول الهيكل الداخلي لـ 

أفريقيا والمنظمة غير الحكومية التي أمثلها، ليس فقط مجرد وسط أفريقيا. لذلك نريد أن 

وتخصيصها ألن المنظمة غير نعرف المزيد حول طريقة توزيع أسماء النطاقات 

دولة، وال بد أن نستطيع  03الحكومية التي أنتمي لها تراقب الوضع في دول مختلفة، في 

القول، "حسًنا، هذا لن ينجح. لماذا ال يعمل؟ ماذا عسانا أن نفعل كي ينجح في تحسين 

 الوضع؟"

ا محامية، . أنICANNشكًرأ لكم جزيال لتوضيح مختلف األعضاء الداخلية وهيئات 

وأريد أن أخبركم، وأطلب منكم توضيح كيف يعمل، وهل هو جيد. ولكن أصدقائي في 

ـ  . سيهمهم ICANNالمنظمات غير الحكومية، ال أعلم إن كان يهمهم اآلن اآللية الداخلية ل

. نريد أن نعرف المزيد عبر ICANNاألمر أكثر حينما يحضرون أحد اجتماعات 

ات جيدة والتدريب الجيد. قلنا ذلك عدة مرات. نستطيع إجراء المؤتمرات على الويب وأدو

مؤتمرات على الويب. نستطيع أن نستدعي األشخاص، أو نجري مؤتمرات على الهاتف، 

 وهذا ما سأقوله للمنظمة غير الحكومية التي أنتمي إليها لتحسين تدريب األعضاء.

 

 النهاية. شيريل النجدون أور:

 

 شكًرا لك. رجاًء. حسًنا، تيجاني بن جمعة:
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أريد التركيز على أمر ما ألنني الحظت أننا كلنا كان لنا رد الفعل نفسه. أنتم مستضيفو  )جمال(:

منظم االتصاالت. أنا على مقربة من موضوع أننا داخل هذه الهيئة. وطالما كانت 

ICANN .تهمني لعدة سنوات هنا في المغرب. وأريد أن أخبركم شيًئا 

شخًصا  31شخًصا.  071داخل المنظمة التي أعمل بها، المنظم هنا في المغرب، نحن 

. وهم يعملون في ICANNمنهم يعرفون  %21يمثلون القيادة. وسألتهم، ووجدت أن 

 من التساء يعملون بالمنظمة. %7الجانب التنظيمي والفني. ولدينا 

. ووفًقا لما ICANNووفًقأ لرد فعل هؤالء األشخاص، الحظت أنهم ال يعلمون شيًئا عن 

بسبب نقص  ICANNقيل وما قمتم بتنظيمه هذا الصباح، نحن نشعر أنكم تريدون معرفة 

في األساس. وهذا يتعلق بالوضع داخل دولنا، المجتمع المدني  ICANNالمعلومات حول 

ضافة إلى اإلنترنت يمنح جنسية جديدة، جنسية )منتخبة(. واإلنترنت، المجتمع المدني إ

لذلك يدرك المحامون في دولتنا أنه لتنفيذ القواعد العامة هم يحتاجون إلى مزيد من العمل 

واالستماع أكثر مع المجتمع المدني والعمل معه. إذن في دولكم، إن لم يتواجد المجتمع 

يكم محاولة إشراكه. محاولة الحصول على رد المدني في الهيئات الحكومية المختلفة، فعل

على سبيل المثال، أخبرنا تيجاني أن هذا العمل  -فعل من المجتمع المدني حيال العمليات 

من األسفل إلى األعلى. وكما هو الحال بالنسبة إلى األفراد في الجزء السفلي، أحب أن 

المثال. إذن كيف يمكننا  يسمع صوتي. أريد أن أدافع عن رأيي أمام المجلس، على سبيل

ذلك؟ هل يمكن أن يسمعنا المجلس؟ هل هناك أي احتمال في هذا االتجاه؟ ألنه مع 

 اإلنترنت، ال بد أن يمنح المجتمع المدني دوًرا، دوًرا هاًما.

 

 (لقد انتهينا. عفًوا. لفد تأخرنا. تأخرنا سبع دقائق، لذلك سأعطي الكلمة إلى )ليلى جالوز تيجاني بن جمعة:

 و)عائشة( وسنغلق الدور من بعدهما. )ليلى(.
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حسًنا، أنا لست من القادمين الجدد، ووربما كانت فكرة سيئة. حسًنا، ما اسمي؟ )ليلى  )ليلى جالوز(:

. إنها فكرة غير جيدة أن أطرح سؤاال ألنني ICT Tunisian Associationجالوز(، 

. ICANN، وكيف تعمل ICANNداخل المنظمة. لقد أوضحتم جيًدا كيف يعمل داخل 

عبارة عن حوكمة. ال،  ICANNلقد استمعت إلى بيان من زميلنا المغربي الذي قال أن 

ICANN .هي رقم وعنوان مع بعض قواعد الحوكمة 

. وأريد أن أسأل هذا السؤال. ما هي ICANNلذلك أظن أننا مرتبكون للغاية حول ماهية 

ICANNول ما هي ؟ ونريد اليوم أن نكون أكثر دقة حICANN ما هي نتيجة ،

ICANN وما هو عمل ،ICANN لسوء الحظ، نحن نتحدث عن قواعد حوكمة .

ICANN  أيًضا. لقد تحدثنا عن ذلك طوال عامين. هذا حسن، ولكن يوجد بعض االرتباك

 هنا.

 

 آخر كلمات من )عائشة(. تيجاني بن جمعة:

 

)عائشة بت( من المغرب. االقتصاد في المستقبل سيأتي من أفريقيا. اعلموا ذلك. ليعلم  )عائشة بت(:

هو أننا بصدد ترك  ICANNالجميع ذلك. الدليل على وجود نوع من الحوكمة داخل 

هذا،  ICANN. كان من الرائع المشاركة في هذا االجتماع، اجتماع IANAاالنتقال إلى 

ر جيدة بالنسبة لي، أردت أن أتوجه بالشكر إليكم. الشكر أثناء مرحلة االنتقال. هذه أمو

 لدعوتنا. شكًرا لكم من أفريقيا. AFRALOموصول إلى 

 

شكرا لك يا )عائشة(. شيريل، أريد أن أقول شيًئا حول أمرين. أوالً، الناس ال يعرفون  تيجاني بن جمعة:

ICANN نريد أن نخبر الناس عن .ICANNحتاج إلى أن يعلم . والمستخدم النهائي ال ي

وما هو سبب وجودها من عدمه. كل ما يريد معرفته هو كيف يمكن أن  ICANNعن 

 نستخدم اإلنترنت، ما هي الحقوق، وكيف تستخدم هذه الحدود، وكيفية احترام هذه الحقوق.
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هنا؟ حسًنا، لقد وجهنا الدعوة إلى منظمات غير حكومية  ICANNلماذا تحدثنا عن هيكل 

. لقد أردنا توضيح ذلك بطريقة جيدة. يوجد ICANNجديدة. ونريد منهم الحضور إلى 

. IGFنوعان من حوكمة اإلنترنت. هناك حوكمة الستخدام اإلنترنت تم شرحها في 

. نحننتحدث عن وهناك حوكمة للمعرف الفريد لإلنترنت. وهذا الذي نتحدث عنه هنا

حوكمة المعرف الفريد لإلنترنت هنا. لذا حينما نتحدث حول حوكمة اإلنترنت، بشكل 

 عام، فلن يكون هنا ألننا ال نعمل على المحتوى. سأعطي الكلمة إلى شيريل.

 

 كلمات حكيمة كالعادة، يا تيجاني. أنا من الخارجين. كنت أالحظ لفترة وأردت أن أقول شيريل النجدون أور:

من المحتمل ثالثة. أوالً، هذا عمل رائع تم إنجازه. وأنا، بصفتي من الخارجين،  أمرين أو

وأفريقيا دخلوا قلبي منذ عشرة سنوات أو أكثر ويبدو أنهما  AFRALOبالرغم من أن 

نحن نقوم بعمل قيم في هذا النوع من التواصل.  -ناال االهتمام، لذلك سأترك األمر هنا 

سعداء بهذا البرنامج. يسرني أن أشهد ذلك وأنا متأكد من أن جميعكم أتمنى أن تكونوا 

ستتوجهون بالشكر إلى تيجاني وعزيز وغيرهم من العاملين ممن بذلوا الكثير من الجهد. 

ولكن هذه الخطوة األولى. أنا متشوق جًدا لمعرفة الخطوة التالية. هذه بذرة تم زرعها في 

 تنمو النبتة وجذورها ثابتة بقوة في كل الدول األفريقية. المملكة المغربية. أنا سأنتظر أن

 شكًرا لك يا تيجاني. سنحتفل جميًعا. أتمنى أن ينضم إلينا الجميع.

 

شكًرا لك يا شيريل. لحظة من فضلك. لحظة. لحظة. شكًرا لك يا شيريل. هذه نهاية  تيجاني بن جمعة:

جلستنا. كما قلنا في البداية، نحن نريد الحديث حول كيف ستكون المتابعة. لسوء الحظ، 

لقد بدأنا متأخًرا. وسنتابع األمر مًعا عن طريق البريد اإللكتروني. عذًرا. أخبرونا كيف 

المتابعة بشكل جيد إال في حال مشاركتكم بشكل جيد وتدخلكم وتبدؤا تشعرون. ال يمكننا 

 .ICANNبأن تكونوا قادة داخل 

أحب أن أتوجه بالشكر فعال إلى موظفينا الرائعين الذين أنجزوا ذلك االمر. بدونهم لم 

 نكن لننجح في ذلك. شكًرا جزيالً لكم.
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 والعربية، شكًرا جزيالً. شكًرا جزيالً لكم.وشكًرا أيًضا للمترجمين ألنكم فقط تتحدثون الفرنسية 

 وال أستطيع أن أنسى العاملين الفنيين الذين قاموا بعمل رائع.

والتي  ALACشكرا لكم جميًعأ، نعم، لحطة. سنقوم بتوزيع شهادات هذا التدريب، أرجوكم حضور جلسة الملخص المقدمة من 

داخل هذه الغرفة. هذا أمر إجباري. أرجو التواجد هنا هذا  03:41و 04:41ستعقد بين 

للحصول على الشهادات. هذا أمر إجباري. هذا جزء  03:41إلى  04:41المساء من 

 من التدريب. شكًرا لكم.

 

 

 

 نهاية التدوين


