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أرحب بكم جميًعا. دعونا نبدأ من فضلكم. يمكنكم القدوم إلى مقدمة الغرفة. لقد تأخرنا  شخص غير محدد:

عن البدء بالفعل. أضعنا خمسة دقائق. لقد تأخرنا خمسة دقائق، لذا من فضلكم نود 

 اإلنتهاء في الوقت المحدد. لذا من فضلكم انتقلوا إلى مقدمة الغرفة. 

 

ن بعد في هذه الجلسة. فمن المهم جداً عندما تودون التحدث أن يوجد لدينا أشخاص ع شخص غير محدد: 

 نذكر أسماؤنا. 

 

مساء الخير أيها الزمالء، الزمالء األفارقة. اسمي ]غير مسموع[. هل يمكنني التعبير  شخص غير محدد: 

عن دعوتنا الحارة لكم جميعاً. ونحن في غاية الحماس لتمكنكم من تحقيق هذا. وأود 

ال الحظتم ذلك، تحظى هذه الفعالية هذا العام بمزيد من الوقت، وهو أمر قول أنه في ح

مهم. ولكن ال يوجد لدينا الكثير من الوقت، إال أنه تم تخصيص المزيد من الوقت. ثانياً، 

يوجد لدينا مترجمين، لذا سنتمكن اآلن من التجمع سوياً كأفريقيين في غرفة واحدة، 

إجراء جلسات منفصلة. أرجو بأن تكون هذه بداية ومناقشة قضايانا. لن نضطر إلى 

ألمر جيد، يوصلنا إلى العمل سوياً كأفريقيين. ولكي نتمكن من الجلوس تحت سقف 

 واحد وتناول قضايانا التي تمسنا جميعاً. هذه هي مالحظتي االفتتاحية األولى. 

م جميعاً. لم ينتهي أما مالحظتي االفتتاحية التالية، أود انتهاز هذه الفرصة كذلك لشكرك 

السباق بعد، إال أنه من الالئق لي شكركم على الدعم الذي منحتمونا إياه في طلب 

.africa فأنتم لم تستلموا أبداً في اللحظات الصعبة. وفي األيام القليلة الماضية، كنا قد ،

لك "متى سنبدأ البث وكنتم تسألون كذتلقينا العديد من التهاني، وهو ما نقدره حقاً. 

نا. إننا نواجه عقبة أخيرة في سباق . هafrica " ؟.africaالمباشر؟ متى ستأتي 
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الحواجز. وأنتم تعلمون عندما تجرون في مسابقة الحواجز فإن هناك عدد من العقبات 

 التي تجتازونها. ونأمل بأننا نجتاز العقبة األخيرة. 

قال مجلس اإلدارة في الثالث من هذا الشهر وقرر بأنه  نحن في مرحلة حيث عندما 

، وقاموا بتفويض الرئيس والمدير التنفيذي في .africaيجب االستمرار بتفويض 

ICANN  لتفويضafrica . الشهر،  4وكانت األضواء خضراء تقريباً، عندما، في

نحن في . africaوفجأة، حصل أمر تقييدي مؤقت تم إصداره، والذي منع تفويض 

من شهر أبريل حيث ستتم مناقشة 4مرحلة حيث توجد دعوى قضائية تم تحديدها في 

كافة المزايا المتعلقة بالدعوى. ونأمل، في حال سقطت العملة في اتجاهنا، ينبغي علينا 

 . ونشغلها. africaأن نتمكن من االستمرار بالتفويض، وسنحضر 

ستعداد لالحتفال به. سوف أبين لكم ما نعتزم نأمل بأننا سنحتفل بهذا، إال أننا على ا 

القيام به، بعضنا. إذا نظرتم إلى ما لدي، هذا أنا. وهذه من إحدى األمور التي أذكرها 

 "ال تفقدوا األمل." لن نفقد األمل، وسنفعل هذا بشكل صحيح. 

يوجد لدينا جدول أعمالنا على وحول تلك المالحظة، مجدداً، الترحيب الحار لكم جميعاً.  

، 5:00الحائط لكم لرؤيته. وكما تالحظون، نود الخروج من هنا عند تمام الساعة 

وبالتاي سيرغب بعضنا التزين وتحضير أنفسنا وارتداء أفضل ما لدينا لحفل العشاء. 

يجب عليكم التواجد في الوقت المحدد للقيام بكل ما سبق أعاله في التحضير لحفل 

 ء. العشا

أياً كان ما نفعله، وأياً كان ما تفعلونه، يجب علينا أن ندرك الوقت. واآلن، حول تلك  

المالحظة، سوف أسأل سالي. دعوني أبدأ مع بيير. آمل لدى بيير ما يقوله، باختصار، 

 ومن ثم بعد ذلك سأطلب من سالي اختصار مالحظاتها. شكًرا. 

 

شكراً لكم ]غير مسموع[ وطاب مساء الجميع هنا. شكراً مجدداً للقدوم هنا من أجل  بيير:

تبادلنا التقليدي حول االستراتيجية اإلفريقية. بالتأكيد، سنقوم بأفضل ما لدينا إلطالعكم، 
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بل أيضاً إلطالعكم على التقدم المحرز. وكذلك، آمل، أن اسمع منكم، ما هو توقعكم، 

 فعله سوياً حرفاً بحرف. وما ]غير مسموع[ سن

وبالتأكيد ستسمعون مزيداً من التفاصيل حول ما نحن قادرون على إنجازه. وسنسلط  

الضوء، باختصار، على بعض المشاريع التي بدأنا بها. ويتواجد بعض شركائنا هنا، 

 وبالتالي سيحظون بدقيقة أو اثنتين لتقديم بعض اآلراء حقيقًة حول ما قمنا به معهم. 

المتواجدة معنا. لدينا عضو مجلس اإلدارة، مايك  ICANNالطبع أود شكر قيادة وب 

]غير مسموع[. ومن ثم لدينا ]غير مسموع[. ومن ثم لدينا سالي ]غير مسموع[ ستتناول 

سريعاً ]غير مسموع[. وكذلك لدينا شركائنا هنا، والذين سنسمع منهم أيضاً. وبدون أي 

ماً وحسب ألنه، كما ذكرتم، ال يوجد لدينا متسع من مقدمات، أعتقد يمكننا المضي قد

 الوقت هنا. شكًرا. 

 

سنسلم الكلمة إلى  5:00شكرا لكم مرة أخرى. أعتقد بأننا ملزمون بالوقت، عند الساعة  شخص غير محدد: 

 سالي. أجل، إنه عرضك سيدتي، مرحباً بك. 

 

نه أمر رائع. إنه لمن الرائع شكًرا لك ]يتعذر تمييز الصوت[. أرحب بكم جميًعا. إ سالي:

التواجد هنا. هذا رائع للغاية. هذا كل ما أعرفه في اللغة الفرنسية. ما لم أكن في مطعم 

ما، وفي هذه الحالة، سأبدأ مجدداً. يسرني جداً أن نتواجد هنا في هذه المدينة إلجراء 

ال أعرف فيما لو  هذا االجتماع. فقد كان اجتماعاً مذهالً، بالفعل. وهذا، كما تعلمون،

كنتم تدركون هذا، إال أننا ننظر إلى اإلحصائيات في الوقت الفعلي من المفوضين 

شخص سجلوا ألجل هذا  2.300الموجودين في االجتماع. ولدينا اآلن ما يزيد عن 

االجتماع. وهذا إلى حد بعيد أكبر اجتماع أجريناه في أفريقيا. هل يتواجد عزيز هنا؟ ال 

 عزيز.يمكنني رؤية 

لقد أدى مضيفنا عمالً رائعاً، وأعتق بأنهم سيصعدون إلى األعلى حاالً في حفلة العشاء  

 الليلة، والذي أثق بأنه سيكون احتفاالً مذهالً لكل ما هو رائع حول مراكش. 
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مفوض قاموا  900األمر الثاني الذي أردُت إخباركم به كان أن لدينا ما يقارب  

بالتسجيل ممن وصفوا أنفسهم باعتبارهم من أفريقيا. وأنا فخور للغاية بهذا الرقم. 

، وتحتاج أفريقيا ICANNويخبرني هذا أمرين. يظهر لي األمر أن أفريقيا بحاجة إلى 

في إفريقيا. ويظهر لي بأن هذا الشاب، وفريقه، وكل واحد منكم  ICANNإلى وجود 

ن يعمل معنا، وبأننا نقوم بعمل صائب. وألن هذا عبارة عن تغيير في هذه الغرفة م

هائل، أعتقد بأنه من المرضي رؤية هذا النوع من التقدم. فقد عملتم جميعاً بجهد كبير 

وبصبر كبير إلى اآلن، تقريباً، أربع سنوات معنا كفريق للبدء بتقديم هذه التغييرات 

ننا نتقاضى للقيام بهذا، إال أن معظم األفراد بوعي وإدراك. لذا أرغب حقاً بشكركم، أل

في هذه الغرفة يقومون بهذا مجاناًـ وألنهم يرغبون بذلك. وهو أمر مذهل حقاً، وينبغي 

 أن تشعروا بفخر كبير بأنفسكم. 

ال زال الوقت مبكراً. يقول بيير لي في كل اجتماع يترأسه، يبدو حزيناً، فهو شاب  

وقت؟ ويقول، "ثمة الكثير للقيام به في أفريقيا. ثمة الكثير. سعيد، كما تعلمون، معظم ال

وال يجب عليها القيام بكل شيء. توجد  ICANNلدينا الكثير للقيام به." ال يمكن لـ 

مشاكل عديدة في فضاء اإلنترنت في أفريقيا حول الدخول وتسعير االتصال باإلنترنت 

إال أن هناك أمور عديدة  .ICANNوقضايا من هذا النوع ال تعتبر من اختصاص 

يجب علينا الوصول إليها، أنواع مختلفة من الموارد، سواء كانت ذلك ترجمات، موارد 

 االجتماع، فرق حل المشاكل، مهارات وضع السياسات التي يمكننا تقديمها. 

حيث أتولى  ICANNأردُت وحسب إعالمكم بأن لدينا اآلن هيكل داخل طاقم العمل في 

يد أوليڤ. هل يعرف أحدكم ديفيد؟ فهو رئيس دعم السياسة في الفريق مع ديڤ

ICANN حيث يترأس ديفيد وأنا فريقاً ينسق كافة أمور األقسام التي تعمل فيما نسميه .

خدمات تواجه المجتمع. وهي عبارة عن مجموعة متنوعة من القدرات. وتتمثل مهمة 

تفكير ببمهارة بطريقة مشتركة ذلك الفريق في التأكد من أننا بذلنا قصارى جهدنا، لل

حول كيف ندعمكم في أفريقيا، وزمالئكم في سائر أنحاء العالم، للتقدم بهذا العمل المهم 

 . ICANNبصنع سياسات أفضل وأكثر استنارة وتأثيراً في 

إننا نبذل كل شيء بوسعنا لمحاولة إزالة الصوامع، آمل بأنكم سوف تستفيدون من ذلك. 

ومحاولة التأكد من أن كل دوالر لدينا، كل ساعة عمل يتم استخدامها بطريقة أكثر 



 AR  استراتيجية أفريقيا و استشراف المستقبل -مراكش 

 

 32من  5صفحة 

 

إنتاجية لمحاولة مساعدتكم على إيصال التقدم. آمل بأنه تكون هذه رسالة مفيدة. ابقوا 

ا نمضي قدماً فيما لو كان على تواصل معنا. أنتم تعلمون كيف تجدوننا، واعلمونا بينم

 هناك المزيد من األمور يمكننا القيام بها للمساعدة. شكًرا. 

 

شكراً لك سالي، شكراً جزيالً لك. ومجدداً، إنها مجرد متعة بأن يكون هناك العديد من  شخص غير محدد: 

، المشاركين قدموا إلى المغرب، لذا فإنه يستحق االنتظار. كانت انطالقة واحدة خاطئة

وبالتالي كان هذا األمر األكثر أهمية. أشكركم على ذلك. يسرني قيام زميلي عزيز 

بترتيب هذا سوياً. أين عزيز؟ إنه يحتفل في مكان ما هناك، قيل لي. أجل، بدون 

 مقدمات، دعوني أطلب من ]غير مسموع[ تقديم مالحظاته، شكراً لكم، ]غير مسموع[. 

 

م ]غير مسموع[، وطاب مساؤكم جميعاً. يسرني للغاية أن أرى هنا شكراً جزيالً لك شخص غير محدد: 

العديد من األصدقاء والزمالء، بينما نتواجد في أفريقيا في الجلسة اإلفريقية. لإلضافة 

واإلشادة على ما ذكرته سالي حول مستوى الحكومة أيضاً، لدينا عدد قياسي من 

، يوجد لدينا GACكم. ولدى التفويض. أردُت وحسب مشاركة بعض اإلحصائيات مع

عضو في  31عضو أفريقي ودول واقتصادات خاصة في الوقت الحالي. حضر  40

االجتماع الحكومي عالي المستوى إما على المستوى الوزاري أو الرئيس التنظيمي أو 

 أياً كان. 

وكذلك، بعد ظهر يوم األحد، أجرينا مع فهد وستيف كروكر، اجتماًع مع الوزراء  

قة وأصحاب المصالح، وكان هناك حضور هائل، وحوار مفيد للغاية حول األفار

االستراتيجية األفريقية ومستقبل االستراتيجية األفريقية. يتواجد أصحاب المصلحة 

األفارقة بأعداد كبير في الحكومات، من المجتمع المدني، فضالً عن األعمال والشباب 

 كذلك. 
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بمرحلة انتقالية. ال يعتبر  ICANNسالة حيث تمر وتتزامن هذه الرسالة أيضاً مع الر 

، وخالل اليوم GACالذي تم تصديقه أو دعمه البارحة من  IANAاالنتقال انتقال 

 . ICANNواليوم األخير من دوائر أخرى، إال أن االنتقال كذلك في هيكل حوكمة 

ولن يحدث هذا ، وسيتم تمكين المجتمع أكثر فأكثر. ICANNحيث يتغير هيكل حوكمة  

في شهر واحد أو شهرين. سوف يستغرق األمر مدة أطول ووقت أطول. أرجو وأحثكم 

جميعاً على المشاركة قدر المستطاع، وسوف يساعد بيير حتماً على قيادة ذلك، إال أننا 

الجديد في المجتمع الممّكن. والتأكد من  ICANNسندفع ذلك أيضاً في هيكل حوكمة 

 ي، وعكس الصوت اإلفريقي في دوائر مختلفة.سماع الصوت اإلفريق

ويعبتر هذا الهيكل الجديد نموذج جديد اقتراح االنتقال لفترة ما بعد مرحلة االنتقال،  

. ومن أجل هذا النموذج الجديد لكسب الشرعية، فإنها بحاجة ICANNوالستقاللية 

أنه يمكننا االدعاء بأن للمشاركة العالمية من المجتمع العالمي. ودون أفريقيا، ال أعتقد ب

 هذه مشاركة عالمية ووجود الشرعية. 

، إلى جانب عملية صنع السياسات ICANNلدينا موجة أخرى من فرصة مشاركة  

لدينا اآلن، التي ذكرتها سالي، إلى جانب الوسائل الحديثة التي عرفناها طوال السنين. 

مع آلية تمكين المجتمع الجديدة، وآلية الحكومات الجديدة، يرجى النظر إليها والمشاركة 

 فيها. وليس من الصعوبة بمكان. أردُت تقديم بضعة أمثلة. 

حول المساءلة. الشباب  CCWGفقد رأينا، في هذه الفترة، ومجموعة العمل المجتمعية  

قدوة حقاً، وبعضهم موجود هنا معنا في الغرفة. وقد األفارقة النشطاء الذين يعتبرون 

كانوا في غاية النشاط، في غاية التفاني، في غاية التركيز على القائمة. ومثال رائع 

. ICANNللجيل الشاب من المشاركة األفريقية في نموذج الحوكمة الجديدة ومستقبل 

كذلك مثال. دؤب وتفاني  تعتبر فيونا مثال، وهي معنا في الغرفة. ]غير مسموع[ يعتبر

وتركيز على القائمة، والمحادثة والمجادلة حقاً على أعلى مستوى من الجدال مع خبراء 

في أجزاء مختلفة من العالم حول مستقبل أفريقيا. ويجعل هذا أفريقيا تكسب االحترام، 

ويكسب كذلك الجيل الشاب األفريقي حول مستقبلهم، ويجعلهم حقاً جزء مشارك في 

 يكل الجديد. اله
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ومن وجهة نظري، لدينا فرصة أخرى بهذا االنتقال ويتغير هذا إلى المشاركة. دعونا ال  

ننسانا. دعونا نسمح ألصواتنا بأن تحدث تأثيراً والمشاركة في التغيير الذي سيحدث في 

ICANN  .ًضمن السنوات الثالث أو األربع التالية بينما نمضي قدما 

منها  40. قدم ICANNحكومة مشاركة في  161ألن لدينا فهي ليست من دون سبب  

من أفريقيا، على هذا النحو. أعتقد بأن القنوات مفتوحة والفرص مفتوحة. يوجد لدى 

أفريقيا حافز ولديها كوادر، نحن على وشك تولي دعمهم قدر استطاعتنا، وتزويدهم 

 بالفرص للمشاركة. شكًرا جزيالً لكم. 

 

شكراً لك ]غير مسموع[، شكراً جزيالً لك. أجل، إننا بحاجة للوقوف في وجه زمالءنا،  شخص غير محدد: 

وتحتاج القارة إلى التصرف بطريقة تستعد للوقوف بمفردها. وتلك األيادي التي 

نواجهها تصاعدياً، تقريباً طوال الوقت راجياً، والحاجة إلى التوجه إلى الطريقة 

رة كاملة باإلمكانات، ونحن بحاجة لإلرتقاء إلى هذه األخرى والبدء باإلعطاء. نحن قا

 اإلمكانات. 

إذا سمحتم حينها االنتقال بجدول أعمالي، لدينا اآلن تحديثات االستراتيجية األفريقية  

وسيشرح لنا يافوي وبوب أوتشينغ من خالل العرض التقديمي. ومن ثم أعتقد بأنه 

 ل ما يحدث قدماً. سيؤدي بنا هذا إلى بعض األسئلة واإلثارة حو

 

لك سيدي الرئيس. اسمي ياوڤي أتوهون من الفريق األفريقي. سوف أقدم  شكًرا جزيالً  ياوڤي أتوهون:

 مع بوب أوتشينغ. سأكون موجزاً بحيث قد تحظون بوقت لطرح األسئلة. 

وكما ترون على الشاشة، سنتحدث باألساس عن المشاريع، ومن ثم ما كان إنجازاً رائعاً  

. 2016إلى يونيو  2016، وهي عبارة عن فترة من يوليو 2016ل السنة المالية خال

ومن ثم سيكون الجزء األخير لتزويدكم بمزيد من المعلومات عن مركز المشاركة 

األفريقية. االستراتيجية األفريقية، فقط من أجل ]غير مسموع[ حيث بدأت هذه القصص 

، 2011. ]غير مسموع[ 2011 في ICANN 42في داكار،  ICANNمنذ اجتماع 
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، بدأت اإلستراتيجية مع مجموعة مألفة من أشخاص من مختلف ]غير مسموع[ 2012

. ومن ثم تم تعديل 2013أصحاب المصالح. لدينا طاقم عمل الفريق األفريقي، بدأ في 

. ]غير مسموع[ إلى استراتيجية 2014هذه االستراتيجية في ]غير مسموع[ في 

ICANN  .الجديدة 

في أفريقيا، لدينا هدفين  ICANNبشكل أساسي، عندما نتحدث عن استراتيجية  

، تناول أي شيء في DNSأساسيين. يتمثل الهدف األول بتحويل نظام اسم النطاق 

أفريقيا. هذا أمر بالغ األهمية. وهذا هو المجال األول. ويتمثل الهدف الثاني بتعزيز 

خالل أصحاب مصالح أفارقة متنوعين. ، من ICANNالوعي والمشاركة الهادفة في 

وكان هذين الهدفين األساسيين من االستراتيجية األفريقية. وكما أسلفت، خالل السنوات 

الثالث، األمر األساسي مرة أخرى الذي يمكننا التحدث عنه. لدينا رؤية أفضل لـ 

ICANN  .في أفريقيا. وهذا هو األمر الذي يسعنا قول أنه تم، وكذلك مهم 

في دربان. ومن ثم العام  DNSمن ثم إننا ]غير مسموع[ منتدى نظام اسم النطاق و 

الماضي، حصلنا على النسخة الرابعة هنا في مراكش ]غير مسموع[. إذن فإن هذا 

. إنه أمر مهم جًدا. ومن ثم االجتماع DNSأيضاً تقليد اآلن، منتدى نظام اسم النطاق 

أن يكون االجتماع التالي في مكان حيث يتواجد األخير هنا في مراكش، نرى بأنه يجب 

الجميع، كافة أصحاب المصالح، وليس فقط أمر ألجل المجتمع التقني. ومن ثم اآلن 

كذلك، ما قمنا به خالل األعوام القليلة الماضية ]غير مسموع[ التواصل ]غير مسموع[. 

مجتمع. وأيضاً، كان حيث أننا نستخدم قوائم بريدية، وندوات عبر الويب للتواصل مع ال

لدينا موقع إلكتروني، ونعمل حالياً على مشروع جديد للحصول على تواصل أفضل مع 

 ]غير مسموع[ المجتمع. 

وكان لدينا كذلك ورشة عمل موضوعية واحدة في ]غير مسموع[ حول مسائل الملكية  

ابوي في الفكرية. ومن ثم نعتزم إجراء ورشة عمل موضوعية واحدة هذا العام في زيمب

 مايو. وسنتشارك المعلومات. 

في أفريقيا. واآلن لقد رأينا الكثير من االهتمام  Lأمر مهم أيضاً وهو نشر مثيل جذر  

من الدول، من المنظمة، من الجامعات، من القطاعات الخاصة. وهي إشارة جيدة في 
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وواحدة في  أفريقيا. كان لدينا في ]غير مسموع[ المزيد من القضايا في ]غير مسموع[،

المغرب كذلك، نشطت األسبوع الماضي. وواحدة ستتفعل كذلك بالتأكيد خالل هذا ]غير 

مسموع[ في مدغشقر. ومن ثم يمكنكم رؤية، أيضاً، بعض الدول مثل ]غير مسموع[. 

، وهو أمر في غاية Lحالياً الطلب لمعظم الدول الستضافة جذر  ICANNلذا تتلقى 

 األهمية. 

واقع اآلن. لقد قمنا بـ ]غير مسموع[. وما هو مهم في  DNSالنطاق  أصبح نظام اسم 

هذا ]غير مسموع[ المشروع هو أن ]غير مسموع[ لكافة المجتمع، ونقدم الوعي في 

اليوم األول، واليوم الثاني للمجتمع التقني. ومن ثم أخيراً، سنركز على الخطة مع سجل 

ccTLD . النتيجة هي أننا نرى اآلن، الكثير من االهتمام، ويقول األفراد بأن هذا هو

. وخالل هذه السنة المالية، لقد رأينا ]غير مسموع[. ومن DNSSECاألفضل لنشر 

ثم لدينا كذلك دولة من المحتمل أن توشك على ]غير مسموع[ الخاص بها األسبوع 

األفريقية. إذن فإن  ccTLDsقدم من نطاقات المقبل. فقد رأينا الكثير من االهتمام والت

]غير مسموع[ من  DNSالمشاريع ]غير مسموع[ على ذلك هي نظام اسم النطاق 

 االستراتيجية األفريقية. 

وكذلك إلى ]غير مسموع[ فقد أجرينا حملة خاصة في دول عديدة حيث أجرينا جلسات  

ال، وكيف يمكننا . وما يتعلق باالنتقIANAخصوصاً للتحدث عما هي وظائف 

الحصول على مساهمة من مشاركة المجتمع. فقد حاولنا تنظيم ]غير مسموع[ في دول 

 عدة. 

. وهذا العام، باألخص DNSSECومن أحد المشاريع المهمة للغاية هو برنامج تبادل  

أننا قادرون على وجود متدربين داخليين من أمناء السجالت األفريقية إلى كندا. 

وا إلى كندا لمشاركة ]غير مسموع[ مع ذلك السجل. ومن ثم لدينا كذلك وبالتالي ذهب

البرنامج األفريقي الداخلي. وسيتحدث زمالؤنا ]غير مسموع[ حول هذا. ومن ثم لدينا 

شخص حضروا ورشة العمل، ومتواجدين اآلن في ريادة أعمال  300ما يزيد عن 

اً أمر ذو أهمية بالغة. واآلن، . وبالتالي فهو يعتبر أيضDNSقطاع نظام اسم النطاق 

لدينا جدول اآلن، ومن ثم سأدع زميلي بوب أوتشينغ يواصل العرض التقديمي. شكًرا 

 جزيالً لكم. 
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شكراً جزيالً لك ياوفي. اسمي هو بوب أوتشينغ. أقيم في نايروبي، وسوياً مع ياوفي  بوب أوتشينغ: 

بأفريقيا. أعتقد بأنه سلط ياوفي وبيير. إلى اآلن يعتبر فريق كبير من ثالثة خاصة 

الضوء بمستوى عالي جداً على األمور الرئيسية التي نحاول القيام بها. وقد أتخطى بقية 

الشرائح دون الخوض في التفاصيل في كل من هذه المشاريع. ولكن أعتقد من المهم 

جتمع اإلشارة إلى أنه كان هناك بعض التقدم المحرز. وفي دبلن، كان السؤال من الم

"إذن ماذا كان التقدم؟ أقصد، كيف يمكننا تمييز الفرق بين مشاركتكم قبل بدأكم وبعد 

 هذه األعوام الثالثة؟" 

أعتقد أننا بحاجة إلى اإلشادة، على سبيل المثال، ببعض هذه الدول التي انضمت منذ 

 %70إلى  65، على سبيل المثال. تشكل أفريقيا اليوم حوالي GACذلك الحين إلى 

. وتذكروا، أعتقد بأن هناك مجال للتحسين. ولهذا السبب ظننت أننا GACمن مشاركة 

بحاجة إلى تسليط الضوء على بعض من هذه الدول وتشجيع البلدان التي ]غير مسموع[ 

لالنضمام إلينا التخاذ زمام المبادرة حقاً. وربما تهتمون بمعرفة ذلك اليوم، حيث تشغل 

، لذا أعتقد أننا نتجه في االتجاه الصحيح. ويمكنني رؤية GACأفريقيا أحد نواب رئيس 

 نائب الرئيس، فهو موجود باألرجاء. 

قدماً ووقعت  DNSSECوقد مضت هذه الدول التي تعتبر كذلك جزءاً من مشروع 

لدينا  ccTLDs]غير مسموع[. أعتقد أنه يجب أن نشيد بهم، ونشجع حقاً بقية نطاقات 

لدينا من أحد المشاريع كما ذكر  NextGenعلى القيام باألمر ذاته. ويعتبر برنامج 

ياوفي. وبال شك، تركيزنا، كما تم تسليط الضوء عليه، كان للنظر في القطاع. وللقيام 

باألعمال، يتحتم علينا مساعدة هذا المجتمع على فهم القطاع. لذا فقد حالونا من ورش 

أن ]غير مسموع[ البرامج إلنشاء السجالت، ويهدف الجهد المبذول العمل الريادية 

في أفريقيا. ونرجو، في السنوات القليلة  DNSحقيقة إلى إحياء قطاع نظام اسم النطاق 

 المقبلة، ينبغي أن يباشر هذا بإظهار النتائج. 

وعة التي في سائر أنحاء العالم. أعتقد بأنه يبين هذا تماماً المكاتب المتن ICANNتعمل 

لدينا حالياً حول العالم. يمكنكم رؤية أنه ما زالت أفريقيا مفقودة في ذلك الهدف. أعتقد 

بأنه كان هذا معروفاً اآلن حيث سنكون قريباً في أفريقيا. أعتقد بأنها خطوة جيدة. من 

 إحدى التطورات القليلة التي أعتقد أنه يمكننا االحتفال بها اليوم. 
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سأشجعكم حقيقًة على تحميلها من صفحة اإلنترنت. وبالنسبة ألولئك  أما بقية الشرائح،

الذين ال يعلمون أين تقع كينيا، إذن هنا تقع كينيا. هذا هو مكان المكتب حيث من 

المفترض تواجده، وهو في الطابق السابع عشر. وقد قمنا بهذا ولذلك يمكنني رؤية كيب 

ي للغاية، مرة أخرى. وسيتمثل التركيز تاون من نايروبي. ولذلك فهو موقع استراتيج

 حقيقة بمساعدتنا على العمل مع مؤسسات في أفريقيا. 

وبالتطلع قدماً، ما تزال المشاركة بالتأكيد أساسية، إال أن ]غير مسموع[ من دوائر 

مختلفة ومجتمعات في أفريقيا، ما زالت أساسية بالنسبة لنا. وبال شك ما زلنا نركز 

 ناء القدرة من وجهة نظر تقنية باإلضافة إلى وجهة نظر القطاع. حقيقة أكثر على ب

فاألمر ليس بهذه السهولة. أقصد، نحن نواجه عدة تحديات، كما أبرزتها سالي من قبل. 

وبالتالي هذه بعض منها، بما فيها انضمام المزيد من مجتمع األعمال والمزيد من 

ا في األشهر المقبلة. إذن سأتوقف هنا، الحكومات فعلياً. لذا سيكون هذا جزء من تركيزن

 وشكراً جزيالً لكم. 

 

أود أن أجل، شكراً لكما بوب وياوفي. سنأخذ األسئلة الحقاً، إال أننا أحطنا علماً بذلك.  شخص غير محدد: 

أطلب مسبقاً االنتقال إلى المتحدث التالي، أود أن أطلب من مايك تقديم تعليقات 

 مختصرة، أظن مالحظات، شكراً لك مايك. 

 

شكراً لك سيادة الرئيس، وشكراً للمحاضرين السابقين. ثمة بضعة أمور يجب ذكرها.  مايك:

النسبة لإلستراتيجيات األمر األول هو أنه كانت اإلستراتيجية األفريقية مخططاً ب

اإلقليمية األخرى حيث تم تحضيرها من المجتمع. حيث من الواضح يحتوي هذا على 

بعض المزايا الهائلة، إال أن هناك كذلك بعض المسائل ألنه عندما يتعلق األمر بالتنفيذ، 

مشاركة التنفيذ مع المجتمع، ونحن لسنا دوماً في ]غير مسموع[.  ICANNيجب على 

ى األمور التي يجب علينا القيام بها هو البدء بإعادة التقييم، والتقييم، والتأكد ومن إحد

تقديمه،  ICANNمن أن هناك تطابق أكثر قليالً بين ما يرغبه المجتمع وما يمكن لـ 
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مع التوقع ألننا ال نرغب الوصول إلى حالة من التوقعات غير المدارة أو غير المتحققة. 

أنه باعتبارها عملية مستمرة بشكل شبة منتظم قدماً، للتأكد من أننا جميعنا متزامنين، 

 وبأنه لم يكن مجرد توعية وسياسة حيث تقفل حينها دون أي تعديالت أو تحسين. 

األمر الثاني الذي أردُت قوله هو أنه كان هناك احترام كبير بأنه أنشأته أفريقيا، كما  

سموع[، من حيث المساهمات البليغة والحكيمة التي صدرت من بعض ذكر ]غير م

. وهو محل تقدير كبير. أظن حقاً CCWGو ICGالمشاركين األفريقيين في عمليات 

بأنهم يفتخرون بنا كأفريقيا عندما يقدمون المساهمة. أود تشجيع اآلخرين كذلك، ليس 

ه. وعندما تشعرون بالراحة، فقط بأن تكونوا مشاركين صامتين، بل الحضور واالنتبا

وإذا لم تشعروا بعد بالراحة، ال تترددوا بطلب العون، أو بعض المشورة، أو بعض 

التوجيه، ولكن فعلياً من أجل المشاركة حينها. ألنه ومن خالل أفعالهم وجهودهم، تبرز 

أفريقيا صوتها. ونحن بحاجة لمزيد من األصوات، وليس مجرد مراقبين صامتين. أظن 

 اً بأنه كان وضعاً مفيداً جداً طوال األشهر القليلة الماضية. حق

 CCWGاألمر األخير هو أنه كان هناك الكثير من المصارعة باألذرع في عملية  

، وما هو داخل ICANNواختصاص  ICANNوغيرها لمراقبة المهمة الحقيقية لـ 

على الحافة. وهي  وخارج المهمة. ومن بعض األمور التي نتحدث عنها هنا هو التزلج

موجودة هناك وذلك لسؤال المجتمع عنها، إال أنه يوجد عدد من األسئلة. على سبيل 

. من يكسب المال فعلياً من بيع DNSالمثال، هل يوجد قطاع نظام اسم النطاق 

األسماء؟ الجواب هو عدد قليل من الناس. يكسب الكثير من الناس النقود من بيع 

اء مجرد جزء صغير من هذه الخدمات. فقد تكون الطائرة التي الخدمات، وتعتبر األسم

 تحضركم إلى الباب، أو قد تكون هناك إضافة عندما تربطون الناس بها. 

وفي الوقت ذاته، أعتقد بأنه تمثل أفريقيا ثورة من الفرص. وذلك لوجود بعض الفرص  

. وواحدة، بشكل خاص، المتاحة لنا كأفارقة والتي ال تتوفر للمشغالت الدولية الكبيرة

وهي توطين الخدمات. أما األمر الثاني الهام وهو المدفوعات، وذلك لوجود العديد من 

األفارقة الذين يعانون من المدفوعات الدولية. أظن أننا بحاجة كأفارقة إلى محاولة فهم 

، حقيقًة، كجهة مّيسرة. وذلك لوجود ICANNالقيام به. ودور  ICANNما يمكن لـ 
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ت هناك تود إجراء مهنة في أفريقيا، إال أنه ال يوجد لديها شركاء محليين، أو ال مشغال

 تفهم السوق المحلي. أظن بأنه يمكننا المساعدة حقاً في تسهيل ذلك. 

يوجد العديد من البرامج. ينشغل أكرم ببرنامج موثوق لمشغالت السجل الخلفية. توجد 

 ICANNقطع شوطاً كبيراً وبالتالي تعتبر برامج أخرى مشابهة والتي أعتقد بأنها ست

سوق ميسر حيث بإمكان األفراد القدوم والتعلم ووضع مقدمات بحيث يمكنهم تسويقها. 

، إال أنه من الواضح بأن النهج التجاري غير موجود ICANNويعد فهم العملية ضمن 

ظري في متناولنا. وأشجعكم على تقديم المزيد من المساهمات ألن هذه هي وجهة ن

 ICANNورأيي. من غير الضروري أن تكون وجهة نظركم. وإذا فهمت ما تقوم به 

مختلف عنكم، حينها نحن بحاجة إلجراء ذلك  ICANNوما يجب أن تكون عليه 

 الحوار وتلك المشاركة وبالتالي يمكننا التاكد من أننا في الصفحة ذاتها. شكًرا. 

 

الً لك. إننا ممتنون لهذا كثيًرا. هذه التعليقات مفيدة جداً. شكراً لك مايك، شكراً جزي شخص غير محدد: 

أجل، دعونا نتابع، أود ترك المزيد من الوقت لزمالئكم لكي يتمكنوا من المشاركة 

وطرح األسئلة. لذا فإنه سيتم عرض العروض التقديمية التي سترونها اآلن على 

 ة مع المحاضرين. الشاشة، وفتح شهيتكم وبالتالي فقد تتمكنون من المشارك

 . ]غير مسموع[. تفضل، الكلمة لك. tnواآلن، تجربة من تونس من  

 

شكًرا لك، سيادة الرئيس. أعتقد بأن لغتك الفرنسية أفضل من لغتي اإلنجليزية، لذا  شخص غير محدد: 

 أفضل التحول إلى الفرنسية، من فضلك. 

كان من دواعي سرورنا ولشرف عظيم أن نرحب بأول برنامج تبادل بين نطاقات  

ccTLDs  وكان ما قمنا به أننا 2016األفريقية التي ظهرت في الثامن من فبراير .

غطينا خمسة دول. أظن بأنني أرى هناك ]غير مسموع[ والذي شارك في هذا البرنامج. 

نت متفرغاً. كان لدينا ]غير مسموع[ وأعتقد بأن شخص آخر هناك. ارفع يدك إذا ك

ساحل العاج، مدغشقر، أعتقد، و]غير مسموع[. إذن قدم هذا البرنامج ست نقاط 
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، أو DNS، فضالً عن إدارة نظام اسم النطاق DNSرئيسية. قطاع نظام اسم النطاق 

إدارة اسم النطاق. كما ودرسوا الميثاق الذي يتعلق بالتشريعات، الممارسات الجيدة. 

، المنصة التونسية. كما أجرينا مناقشة .tnكان لدينا كذلك عرض تقديمي حول منصة و

، أو باألحرى نقاط القوة والضعف. وكان هناك ccTLDحول المنصات التقنية من كل 

بعض التوصيات التي صدرت من ذلك. إذن كانت هذه المناقشات مثمرة للغاية حقاً. 

ى، وجميع أدوات اإلدارة. واستطعنا الدخول حيث تطرقوا إلى جميع الممارسات المثل

إلى األدوات. وتمكنا من مقارنة األدوات لذا ربما نتمكن من القيام باألفضل، وأن نكون 

 أكثر كفاءة. 

، إدارة مركز معلومات الشبكة، وأية أداة من الممكن تفعيلها NICكما عملنا على إدارة  

تفاقية فيما بين السجالت وأمناء بشكل أفضل. وعملنا كذلك على اال NICإلدارة 

السجل. وتمكنا من النظر إلى الجوانب القانونية من االتفاقية. ومن ثم أيضاً، تمكنا من 

العمل على المسائل التنظيمية، وصوالً إلى تسوية النزاعات وما إلى ذلك. والتقطنا 

النسبة لكافة كذلك الكثير من الصور، فعلياً، ولذلك كان هذا البرنامج مفيد للغاية ب

 المشتركين المشاركين. فقد كان بمثابة تبادل رائع لألفكار. 

وفي النهاية، توجهنا إلى مركز البيانات، وقمنا بزيارة المركز. فقد كنت بعيداً بعض 

الشيء عن العاصمة، إال أنه كان مركز البيانات هذا بمثابة عملية رفيعة المستوى، وهو 

فقد تمكنوا من رؤية ما تم إنجازه هناك، باإلضافة إلى عبارة أيضاً عن مركز تسجيل. 

األدوات المستخدمة في المركز. هذا هو رأيي. أظن بأنها كانت تجربة رائعة بالنسبة لـ 

]غير مسموع[ وألي شخص تمكن من المشاركة. حيث كان هناك الكثير من 

ير مسموع[ ما زال المناقشات، الكثير من تبادل األفكار. وكان األمر بناًء للغاية. ]غ

متاحاً لبرامج التبادل األخرى، وسنكون في غاية السعادة للترحيب بالمزيد من هذه 

 البرامج. 

وما نود اقتراحه، ألننا حظينا بهذه الفرصة اليوم، إطالق مركز رائع في اللغة الفرنسية 

 متخصص بقطاع اسم النطاق. وهذا هو االقتراح الذي أود طرحه اليوم. آمل بأننا

 سنحظى ببعض الرد على ذلك. شكًرا جزيالً لكم على اهتمامكم. 
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شكراً جزيالً لكم، نقدر كثيراً مشاركة تلك التجربة حول برنامجكم في تونس، وبدعم  شخص غير محدد: 

. ICANNالدول األخرى. تالياً، أود الترحيب بضيفنا الذي دخل للتو، وسيغادرنا في 

 هل تود الغناء؟ أعتقد بأنه يود الغناء. 

 

 لدي صوت جيد. ويمكنني الغناء.  فادي شحاتة: 

 

هل يمكنني أن أسأل، تماماً كما تحضرون مالحظاتكم، أن أطلب من ]غير مسموع[  شخص غير محدد: 

رشيدة، وماري المجيء إلى يميني في هذا المقعد، وفادي، مالحظاتك للمجتمع 

 األفريقي. 

 

شكًرا لك ]يتعذر تمييز الصوت[. إنه لمن المذهل بالنسبة لي بأن أحظى بأول اجتماع  فادي شحاتة:

؟ في غرفة مع جورج سادوسكي وأنا. 20معكم، فقد كنا كم شخص يا ماري؟ كنا ربما 

هل كنتم موجودين في تلك الغرفة؟ أجل. لقد كان اجتماع شاق. لم يكن اجتماعاً سعيداً. 

. فقد كان ICANNدى عدم رضى المجتمع األفريقي بـ لقد كان صادماً للغاية من م

باعتباري المدير التنفيذي المقبل. ولم أعلم ما الذي  ICANNحقيقًة يومي األول لدى 

أتطرق إليه. فقد قالوا "يرجى التوجه إلى هذه الغرفة. أنت أفريقي. قابل المجتمع 

األفريقي محبط جداً، األفريقي." ولم تكن لدي فكرة عما أواجهه. فقد كان المجتمع 

مختلف تماماً. أنظر إلى هذه الغرفة اليوم، وأنظر إلى بيير  ICANNويتطلع بشدة إلى 

وإلى ما حققناه في أفريقيا. إنني أنظر إلى أشخاص مختلفين مثل فيونا وماري وغيرهم 

في السنوات األربع األخيرة. وأنظر إلى عدد من  ICANNممن قاموا بها في رحلة 

اآلن،  GACفي  54دولة أفريقية من أصل  40، يوجد ما يصل إلى GACأعضاء 

 منها موجود في مراكش. وتستمر القائمة.  31وفي الحقيقة 

أما بالنسبة ألولئك الذين يعرفونني جيداً، سأكون الموجه. لست سعيداً بعد. ثمة المزيد  

نتم تعلمون ذلك، ودائماً للقيام به. أنتم تعلمون، فاألمر أشبه بالحديقة. زوجتي بستانية، أ
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ما استخدم مصطلحات البساتين. يتطلب األمر وقتاً. أوالً يجب عليكم أن تخصبوا التربة 

وتحضروها، ومن ثم يجب تهيأتها، واتركوها لترتاح. ومن ثم تزرعونها بالبذور، 

قمنا  وتتأكدون من نجاة البذور. سيستغرق األمر وقتاً. ال تنمو الشجر بيوم وليلة. إال أننا

بزراعة العديد من البذور، وأرى أنه بدأت الجذور باالنتشار في أفريقيا من أجل 

ICANN .مع اعتبار أحدث جذر مركز مشاركتنا األول في القارة اإلفريقية في كينيا ،

 إال أنه سيتم القيام بأكثر من هذا. 

ما زلت المدير  -سؤالي الوحيد لكم اليوم، بينما أغادر هذا المجتمع الرائع من فضلكم  

التنفيذي، لذا يمكنني اتخاذ بعض القرارات، حسناً؟ سنبدأ على الفور، المرحلة الثانية 

من االستراتيجية اإلقليمية األفريقية. واألمر الذي يعني، أننا بحاجة إلى، فوراً بعد هذا 

ا بيير، إبدأ بخطة إحضار المجتمع سوياً مع كافة األشخاص الرائعين الذين االجتماع ي

أراهم هنا. أنا، الجميع، جميعكم، والكثير من األشخاص الجدد. قم بأمرين، أوالً قّيم 

كيف أدينا في المرحلة األولى؟ أعتقد من المهم القيام بذلك. فقد قلنا أننا نقوم بكل هذه 

هو تقديرنا؟ هل نحصل على أ أم نحصل على د؟ دعونا نخوض األمور. كيف أبلينا؟ ما 

بهذا. ومن ثم ثانياً، دعونا نبدأ بإنشاء خارطة طريقة للسنوات الثالث المقبلة. دعونا 

نضع خارطة طريقة رائعة هناك. وبهذه الطريقة، إذا كان هناك خارطة طريقة، سنعلم 

 . ICANNفي الموازنة في  إلى أين نمضي. يمكننا قياس كيف نؤدي، ويمكننا وضعه

، للمرة األولى حالياً، دورة تخطيط الميزانية لمدة خمس ICANNوألنه تحتوي 

سنوات. لم نختر القيام بذلك. فقد اعتدنا على القيام به سنوياً. كان األمر كل عام كما 

إما رأي لمدة ثالث أو  ICANNإعادة تجديد كل شيء سنوياً. ولكن اآلن، إذا منحنا 

نوات عما تحتاجه أفريقيا، يمكننا البدء بإدراجه في خطتنا التشغيلية، ولن خمس س

 تصبح نزاعاً كل عام. 

أما األمر األخير لدي لمشاركته معك، بأن أطلب منكم، إلى جانب المرحلة الثانية من 

 ICANNاالستراتيجية اإلقليمية في أفريقيا، يرجى فهم كيف ستصبحون جزءاً من 

روا إلى يفوت األوان. اجلسوا مع طاقم عملنا وقولوا، "حسناً، كيف الجديدة. ال تنتظ

؟ كيف سيتغير هيكل مجلس اإلدارة؟ كيف سيتغير قرار التغيير؟" GNSOسيتغير 

وهذا مهم للغاية. "وأين تتنشط أفريقيا؟ وأين يجب أن تتنشط أفريقيا؟ وما هي األمور 
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سوف تصبحون  -ج المجتمع األفريقي التي يمكننا التأثير بها؟ كيف نؤثر عليها؟" يحتا

. إثنان مليار شخص. وسيأتي الكثير من نمو 2015ملياري شخص في هذه القارة في 

االقتصاد العالمي من أفريقيا هذه المرة، وذلك لتصدر اقتصادات عدة. حيث تعتبر 

. أفريقيا قارة نامية. صوتكم مهم. يرجى التأكد من مشاركتكم، ستعرفون كيفية المشاركة

 وال يجب أن تكون خطة كبيرة. يمكننا البدء بشيء صغير. ما عليكم سوى الذهاب. 

ويمكنني بصراحة تامة إخباركم، عندما تجتمعون، على سبيل المثال، مع المجتمع 

الصيني، فهم يخططون لهذا. حيث يوجد لديهم خطة من عشر سنوات. وفي عام واحد، 

، سنحرص من أن لدينا ما يكفي من سنضع هذا االسم لهذا الموضع. وفي عامين

 . فهم يخططون له.SSACالمهندسين يفهمون ]غير مسموع[ بالنسبة لـ 

دولة، إال أننا مجتمع واحد هنا. ال تحتاج هذه المجموعة من األفراد هنا  54وأعلم أننا 

إلى سياسات حكومية التخاذ القرارات. نحن هنا. يرجى القيام به. احرصوا من أصواتنا 

العملية. لن نلوم أحد فيما لو، في السنوات الخمس، تم اتخاذ السياسات الرئيسية، قيد 

 ونقول بأنه تم استبعاد أفريقيا. حسناً، مسؤوليتنا. يرجى القيام به. 

ومن ثم، أخيراً، فقط شكراً لكم. شكراً لكم جميعاً. أرى وجوهاً عدة أعرفها، والكثير من 

طفكم معي. شكراً على قبولي كشخص أفريقي حتى الوجوه الجديدة. شكراً لكم على ل

وإن عشُت فقط ثمانية أشهر من حياتي في أفريقيا، إال أن والدّي من هذه القارة. 

وأخوتي مولودين في هذه القارة. وأطفالي، في كاليفورنيا، يشعرون بأن هذا حيثما 

إلمضاء الوقت  تنتمي جذورهم. فقد غادر ابني الشاب كاليفورنيا للذهاب إلى أفريقيا،

لإلحساس بأفريقيا، وفهمها. فقد أراد وحسب القيام بذلك. وهذا أمر مهم بالنسبة لي، 

 شخصياً، لرؤيتكم جميعاً هنا، ولرؤية المشاركين الرائعين من المجتمع األفريقي. 

حيث سيصبح االقتصاد الرقمي كبيراً للغاية بالنسبة ألفريقيا، ونود أن يعيش أطفالنا في 

قمي آمن ومزدهر. حيث تعتبر كافة الفضاءات رقمية اآلن. وال يعد الفضاء فضاء ر

الرقمي فضاء آخر، ولهذا السبب ال أحبذ كلمة فضاء إلكتروني. ال يوجد فضاء 

إلكتروني منفصل بعد اآلن. حيث أن كافة الفضاءات إلكترونية. الصحة، التعليم، 

. فقد شاركت ذلك الرقم معكم. واليوم، التكنولوجيا، اإلدارة، يتأثر كل شيء بهذا الفضاء
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مليار أمر عدا عن هذه، أمور مثل أجهزة االستشعار، النباتات. وفي  15يوجد لدينا 

مليار  15دبي، تتحدث النباتات إلى الشبكة لطلب الماء عند شعورها بالعطش. ويتحدث 

عام  جهاز استشعار مع اإلنترنت اليوم. حيث تتنبأ جامعة ستانفورد أنه وبحلول

سنة من اآلن، هل تعلمون كم من األمور ستتحدث مع اإلنترنت؟ سيتحدث  15، 2030

تريليون شيء مع اإلنترنت. سيتم ربط العالم بشبكة اإلنترنت. سيتم ربط أفريقيا  100

 بشبكة اإلنترنت. وبالتالي، إننا بحاجة إلى أن نكون في الطليعة كأفارقة. 

أتمنى التوفيق لكم جميعاً. آمل أن ألتقي بكم مجدداً هنا، أو في أتمنى لكم حظاً سعيداً. 

منتديات أخرى، إال أننا في الرحلة ذاتها. إننا في الرحلة ذاتها. أتمنى التوفيق لكم 

 جميعاً، شكراً لكم. 

 

أعرف يا فادي، أنت تهرب بعيداً. هل يمكنني أن أطلب منك االنضمام إلى السيدات في  شخص غير محدد: 

 تصف الغرفة، وسوف يخاطبونك؟ شكًرا. من

 

 أنا على استعداد لالنضمام إلى السيدات في أي وقت.  فادي شحاتة:

 

 ]بعيًدا عن الميكروفون[ 

 

، عرفتنا ICANNشكًرا. وشكًرا لك فادي مجيئك. أعلم في اليوم األول بدأت معنا، مع  سيدة غير معروفة:

ة حدوث هذا. لم يكن هذا العدد من األفراد بأن أفريقيا موجودة في قلبك. ويمكننا رؤي

الذين يمكنكم رؤيتهم اليوم العدد الذي كان لدينا. ولكن شكراً لكم جميعاً على ما قمتم به، 

]غير مسموع[. أقصد، أجل ]غير مسموع[ ومايك، نحن ممتنون لكل ما حدث لنا في 

ICANN .غير مسموع[ محترم[ . 
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حيث يرغبون بإخبارك أننا نحترمك كملك لنا، ويوجد لدينا ]غير مسموع[ ألجلك. ربما  

يجب عليك ارتدائه، هل بإمكان الفتيات إلباسه؟ هذا من غرب أفريقيا. وهذا كل ما في 

 األمر. حسًنا. 

وبعيداً عن هذا، يوجد لدينا لباس هنا، والذي نود منك تذكر أفريقيا. إنه لباس أفريقي،  

 ده عندما تود أن تصبح أفريقي. ارت

 

 لباس أفريقي؟  شخص غير محدد: 

 

 نعم. حسًنا. ال، ال، ال، نحن ال نرتديه حالياً.  سيدة غير معروفة: 

 دون شقيقتنا، وهي زوجتك. أود تعديل هذا.  ICANNكنا نأتي إلى  

 

 أود أن أصبح ملك معّدل.  شخص غير محدد: 

 

في الوقت الحاضر هذا من أجلها. وعندما ترتدون لباسك، يجب عليِك إرتداء لباسها  سيدة غير معروفة: 

 الخاص إلفريقيا. تذكروا بأننا هناك. في عالمكم الجديد، ال تنسونا. 

 

أؤكد لكم أنني لست بحاجة الرتداء أي شيء الرتداء أفريقيا. حقاً، أفريقيا موجودة في  فادي شحاتة:

 ا. قلبي. موجودة حقاً. شكرً 
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؟ حسناً، ICANNأود إضافة كلمة، فادي. هل تعرفون ماذا نسمي عرض فادي في  سيدة غير معروفة:

عرض فادي هو عندما نفتح يوم اإلثنين، عندما تتخلصون من بدلكم، وتبقون فقط 

 بقمصانكم، وتتحدثون إلينا. وهذا هو عرض فادي بالنسبة لنا. 

 

حسناً، شكراً لكم، شكراً لكم أيها الزمالء. شكراً لك فادي وحظاً موفقاً. واآلن، سأكمل.  شخص غير محدد: 

]غير مسموع[ للمواصلة، وسوف أدفعكم وأجركم. ]غير مسموع[، هل يمكنني أن 

أطلب منكم إعطاؤنا عرضكم التوضيحي في غضون ثالثة دقائق وبالتالي ما زال لدينا 

 عضاء هنا. شكرا لك سيدي، ثالث دقائق. خمس دقائق، على األكثر، من األ

 

شكًرا لك ]يتعذر تمييز الصوت[. مساء الخير، أيها السيدات والسادة. اسمي ويليام  شخص غير محدد:

ستاكي. أقيم في جوهانسبيرغ. وأترأس فريق من اثني عشر أفريقي، وال يوجد جميعهم 

ب إفريقي، ونجري ، منتدى االتصاالت الجنوSACFفي جنوب أفريقيا. أعرف اسم 

في أفريقيا. حيث نجري هذه  DNSحول سوق نظام اسم النطاق  ICANNدراسة لـ 

الدراسة النوعية والكمية على حد سواء ونبحث في النظم البيئية والمسائل السياسية. 

واستخدام  DNSSECالعوامل االقتصادية، وكذلك العوامل التقنية بما فيها 

DNSSEC وIPv6 . 

ثالثة أساليب رئيسية لهذا. يوجد لدينا بعض االستبيانات عبر اإلنترنت، نحن نستخدم  

والتي تتوفر بأربع لغات مختلفة في الوقت الحالي، اللغة اإلنجليزية والفرنسية 

والبرتغالية والعربية. وفي البداية، استهدفنا هذا في المجتمعات األربعة المختلفة، إال أننا 

دة ذلك. وكنا في األصل نبحث عن السجالت وأمناء طلبنا خالل هذا األسبوع لزيا

 IHPالسجل والمسجلين والمنظمين. كما وطلب منا إضافة الموزعين، مشغلي 

. ولذلك نعمل على توسيع نطاق استطالعنا DNSومزودي خدمة نظام اسم النطاق 

وبالتالي سنحظى بفكرة أفضل عن الصورة الكاملة. ونظن بأن هناك حوالي ثالث 

اسم نطاق موجودة في أفريقيا ومرتبطة بأفريقيا. نود المحاولة وتحديد ذلك. نود  ماليين

 غير اإلفريقي.  gTLDاإلفريقي، أو ضمن  ccTLDإيجاد كم منهم موجود ضمن 
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أما النهج الثاني الذي نتخذه صوب هذا هو أننا نود تحليل الملفات ]غير مسموع[ أو 

ماء النطاق المرتبطة بأفريقيا. وسنحلل هذه قواعد البيانات التي ستزودنا بقوائم أس

األمور لتحديد فيما لو كانت خوادم االسم أفريقية أو عكس ذلك. إذا كان هناك موقع 

إلكتروني، إذا توفر موقع إلكتروني، فيما لو كان موجود في أفريقيا أو مستضاف في 

ل الصفحة مكان آخر. ما هي اللغات الموجودة في الموقع اإللكتروني، وسوف نحم

 األولى منها لتفعيل المزيد من التحليل. 

وباإلضافة إلى ذلك، فقد تحدثنا في األسبوع الماضي إلى العديد من األفراد في منتدى 

وهنا، وقد تعلمنا الكثير حول ذلك. وسنجعل نتيجة الدراسة  DNSنظام اسم النطاق 

. ICANNوسيكون هناك مسودة سيتم نشرها في نهاية شهر أبريل عبر متاحة للعلن. 

ألفريقيا وبالتالي من الممكن إجراء  DNSونهدف إلى تزويد مرصد نظام اسم النطاق 

هذا النوع من العمل بشكل مستمر. إذا أردت أن تفهم منا، يرجى ترك مالحظة إذا 

. أخبرنا أنك تود مساعدتنا. أخبرنا أنك info@dnsafrica.studyأردت ذلك على

تود مشاركة البيانات معنا، وأنك تود إخبارنا كيفية القيام بذلك. يسرنا أن نسمع منكم. 

 شكًرا. 

 

شكًرا. أنت متمسك حقاً بالدقائق الثالث. هل يمكنني أن أطلب من بيير دانجينو أن  شخص غير محدد: 

نا طريقة المضي قدماً، وربما في حال كان هناك أية أسئلة خارج الموقع وأسئلة يشرح ل

من الداخل، بعد أن قدم بيير عرضه التوضيحي السريع، بخصوص آرائك وأفكارك، 

 بيير، وعرضك. 

 

أقصد، ال يوجد لدي الكثير إلضافته. هل كانت الفكرة برؤية ما هي شكًرا جزيالً لكم.  بيير دانجينو:

الطريقة للمضي قدماً؟ وقد بدأنا باالنضمام، بالتأكيد توجد بضعة أمور حيث كنا قادرين 

على النجاح، إال أننا نعلم كذلك وجود أمور عديدة للقيام بها فعلياً. أمر آخر بعد نود 

كة المجتمع بالتأكيد، وهو أمر مهم للغاية. كيف اإلصرار على هذه ]غير مسموع[ مشار

mailto:info@dnsafrica.study
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نقوم بـ ]غير مسموع[ الشراكة داخل أفريقيا و]غير مسموع[ أفريقيا، فهي مهمة للغاية 

 بالنسبة لنا في حال أردتم حقاً ترك تأثير. 

ومن ثم، بال شك، نود السماع منكم. وبالطبع يوجد لدينا ندوات عبر الويب. يوجد لدينا  

ل على أرض الواقع. إال أننا نود حقاً السماع منكم. حيث يعتبر سوق نظام اسم آلية اتصا

أمر مهم. وهو مهم بالنسبة لنا. أرجو، مع الوقت أن نصل إلى قمة  DNSالنطاق 

إنترنت أفريقية في ]غير مسموع[ حيث ربما نحصل على بعض النتائج لمشاركة ]غير 

 مسموع[ المهم. 

ومن ثم أود، إذا سمحتم لي أن أذكر واحدة أو اثنتين، ربما في حال قدمتم لهم بضعة 

ثواني أو دقائق إلى ]غير مسموع[ إلى برنامج التبادل هذا الذي لدينا. أفريقيا الداخلية، 

وواحد كان مع ]غير مسموع[، ونود المضي قدماً. تتبع لهم، والحصول على مالحظات 

ي، قبل أن نخوض في أية أسئلة وأجوبة من فضلكم، وشكراً حول ما حققوه في الماض

 لكم. 

 

 شكًرا. أعتقد فعلياً أننا دعونا الشركات التابعة للمجيء وتقديم محالظات سريعة. أجل.  شخص غير محدد: 

 

شكًرا جزيالً لكم. أنا ]غير مسموع[، وأنا نائب الرئيس التنفيذي مكتب المسؤول الفني  شخص غير محدد: 

يس لـ ]غير مسموع[. ومن إحدى األمور األكثر أهمية في الشراكة هي فهم ما هي الرئ

االحتياجات، ومحاولة رؤية فيما لو كان هناك طريقة من وجهة نظر القطاع الخاص 

للمشاركة سوياً فعلياً. مرت سنة ونصف عندما جاء بيير إلينا وقال "هل يمكننا القيام 

وجود أشخاص ممن لديهم مصلحة تجارية، من هم  ببرنامج تبادل؟ هل يمكننا فعلياً 

مسجلين، أو من هم في منطقة تجارية في أفريقيا توصلوا إلى سجل وتعلم متقدم، 

وأصبحوا جزءاً ال يتجزأ مع الفريق؟" كان واضحاً في الحال أنه يجب علينا القيام 

 بذلك. لذلك وافقنا على القيام بذلك.
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ن داخليين، وقد حظوا بفرصة رائعة تماماً. واألهم العام الماضي، حضر لدينا متدربي 

من ذلك، من الفريق التابع، فقد كان بمثابة تعلم هائل حول الفرص على حد سواء في 

أفريقيا، بل كذلك التحديات الموجودة في أفريقيا. بالنسبة للمتدربين الداخليين، فقد كان 

داخل الشركات التابعة، بل انتهى  عبارة عن برنامج متعدد األيام، وال يقتصر األمر فقط

األمر كذلك بمساعدتهم على المشاركة مع حاضنة األعمال، مع منطقة منحى نظام اسم 

. وانتهى بنا األمر بعملهم مع توكوس، أمين سجل بارز في كندا. فقد تم DNSالنطاق 

 في كندا. ccTLD، سجل .caإدراجهم مع 

لفعل أن تشارك المزيد من الشركات توجد مجموعة واسعة من الخبرة، وأرجو با 

الموجودة في هذه المنطقة باألسلوب ذاته. فقد كان لشرف حقيقي وفخر لنا أن يطلب منا 

ذلك، وأن نتمكن من المشاركة. نحن مستعدون تماماً للقيام بهذا، وليس فقط مرة واحدة 

  في سنوات عديدة، بل القيام بهذا بشكل متجدد مستمر. شكًرا جزيالً لكم.

 

 صفقوا للشركات التابعة. عرض جيد، شكراً لك سيدي. بيير ]غير مسموع[.  شخص غير محدد: 

 

أود أن أدعوكم، دقيقتين فقط، حول لجنة الشباب هذه، ومن ثم أرغب أناقشها مع  بيير دانجينو:

 الجمهور. إذا كان بوسعكم التحدث لدقائق، شكراً لك سيدي. 

 

دقيقة واحدة أم عشرة ثواني؟ يمكنني إنجازه بعشرة ثواني ألن هذا ينظر إلى المستقبل،  شخص غير محدد: 

وينظر إلى المستقبل. حيث يعتبر الماضي تاريخ اإلنترنت في أفريقيا، والذي نجتمع من 

والرواد الذين كانوا موجودين هنا. وفي  AFRINICو ICANNو ISOCأجله مع 

اإلنترنت في أفريقيا، سنبذل المزيد. ومن أجل بناء الكاميرون، في المؤتمر المتعلق ب

المستقبل، يجب أن نعرف ما الذي حدث في الماضي. إنني أتحدث عن المستقبل، 

إنشاء برنامج جديد. يوجد  ICANNالشباب في أفريقيا، الشباب اليافعين. فقد قررت 
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ت العديد ، والتي مكنّ ICANN، أنتم تعلمون زمالء NextGenلدينا بالفعل برنامج 

 ، واإللمام حول حوكمة اإلنترنت. ICANNمن الشباب اليافعين من معرفة المزيد عن 

التوجه إلى الدولة، وستعطى األولوية إلى أفريقيا. وقبل نهاية شهر  ICANNوقررت  

يونيو، سنجري خمس ورش عمل في خمس دول أفريقية. إنها مرحلة تجريبية، ونحن 

المغرب، جنوب أفريقيا، كينيا، و]غير مسموع[. ورش  بصدد البدء في ]غير مسموع[،

عمل لمدة يومين حيث تمّكن من كسب الكثير من خبرة التعلم، ألولئك الشباب اليافعين، 

أولئك القادة اليافعين الذين سيعملون على تحسين جودة خدماتهم على المستوى الوطني، 

لى دولتكم، يرجى القدوم ولهذا السبب نطلب منكم جميعاً، في كل مرة نأتي بها إ

والمساعدة، وتدريب الجيل اليافع والجديد وبالتالي سنحظى غداً بتنمية أقوى بالنسبة 

 لالقتصاد الرقمي في أفريقيا. أظن بأن األمر كان سريعاً للغاية. 

 

 ]غير مسموع[ عسكري. أيها الزمالء، هل يمكنني اآلن أن أسألكم، إذا كان لديكم أية شخص غير محدد: 

أسئلة، لدينا خمس دقائق لوقت اإلنهاء، والمايكروفون موجود هناك. إذا أمكنكم المضي 

واستخدام المايكروفون. شكًرا. ومن فضلك سيدتي أعلمينا إذا كان هناك أية أسئلة عن 

 بعد. نحن مستعدون لألسئلة عن بعد إن وجد. ماري، العرض لك. 

 

. . أمر ngاً لك بيير. أنتم تعرفوني كماري أنما أودوما من شكراً لكم جميعاً، وشكر ماري انما أودوما:

واحد أود قوله، وهو ليس سؤال، إنه مجرد اقتراح أو معلومات. نحن في ]غير 

مسموع[، بدأنا ما نسميه ]غير مسموع[ حيث نعمل مع شباب يافعين، وندربهم، ونتأكد 

والشراكة. نقترح بأنه بما من معرفتهم حول قطاع اسم النطاق. إننا بحاجة إلى التعاون 

أننا نواجه المصاعب في الحصول على تأشيرة حول أفريقيا، ]غير مسموع[ بما أن 

لدينا ]غير مسموع[ في نيجيريا. إذن بإمكان أولئك المحيطين بغرب أفريقيا استخدام 

 ذلك كمركز االمتياز لقطاع اسم النطاق، والتطوير والدراسات. 
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منا، وبحلول الوقت سنعود إلى مراجعة استراتيجيتنا، لن  ومن الناحية األخرى، أود 

دعمنا للمجيء هنا. ونود من األشخاص  ICANNيكون األمر فقط أننا سننتظر من 

لذا فإن أي استراتيجية، أي لدينا معرفة األعمال في أعمال اسم النطاق في أفريقيا. 

برنامج من شأنه أن يساعدنا في الوصول إلى تلك النقطة وبالتالي سنتمكن من الوقوف 

وقول "انظروا، إنني أجري أعمال هنا ]غير مسموع[ مساهمة، وسوف أتمكن من 

 تمويل نفسي للمجي إلى هنا." أعتقد بأنه سيكون مناسباً ألفريقيا، شكراً لكم. 

 

جيم ]غير مسموع[. أشغل منصب رئيس تحالف المدن اإلفريقية، عضو دائرة اسمي  جيم:

األعمال، بالطبع ]غير مسموع[ نيجيريا ]غير مسموع[. أود التعليق على سؤالين 

سريعاً. يتمثل التعليق األول حقاً بتقدير ]غير مسموع[ وبيير، و]غير مسموع[ من أجل 

جه فجوة بمشاركة مستخدمي . نواGACالتحسين الذي لدينا بخصوص مشاركة 

األعمال. حيث أن هناك الكثير من التركيز على ]غير مسموع[ أمناء السجالت. وماذا 

 عن المستخدمين؟ 

تتمثل الفكرة بهذا، يعتبر المستخدمون المتواجدين هنا اليوم سجالت وأمناء سجل اليوم.  

كراً لك ياوفي على لذا نحن بحاجة كذلك إلى أن نهتم إزاءها. ]غير مسموع[ سؤال، ش

العرض التوضيحي. أجل، النتائج ممتازة. إال أنها ستكون جيدة، ربما اآلن ندخل في 

المرحلة الثانية لمطابقة النتائج التي رأيناها اآلن. فقد كانت نتائج ممتازة مع مؤشر 

 الذي توقعناه منذ خمس سنوات. KPIالدخول الرئيسي 

مدير التنفيذي هو ]غير مسموع[. بالعادة، عندما يغادر وأخيراً، لم يسر العديد منا بأن ال 

المدير التنفيذي، تغادر بعض األمور الرئيسية. ولدينا طاقم عمل دعم ممتاز وطاقم عمل 

قيد االنتظار، وبالتالي آمل بأنكم لن تغادروا. هل أنتم مغادرون؟ على أي حال، هذا كل 

 ما في األمر. 
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. لدي سؤالين فقط. السؤال ALACمرحباً، اسمي ]غير مسموع[، أنا عضوة سابقة في  سيدة غير معروفة: 

، وهو قسم التنمية والمسؤولية العامة في DPRDاألول هو في جلستنا البارحة، 

ICANN فقد قدموا عرض تقديمي عن ،Youthcomm وهو برنامج تجريبي جديد ،

ضمن األقاليم. حيث  IGFترنت يعمل على بناء القدرات في منطقة منتدى حوكمة اإلن

قدموا عرض تقديمي في أفريقيا. والحظنا بأنه كان هناك بعض األقاليم التي اختاروها. 

فقد طرحت السؤال "كيف تم اختيار هذه الدول أو هذه المدن من أجل هذه الفعاليات؟" 

في نظام اسم ذكروا بأنهم عّينوا شركة ما لمساعدتهم فعلياً بتحديد العمل الذي يتم إنجازه 

ومناطق أخرى.  IGFضمن هذه الدول، وفي منتدى حوكمة اإلنترنت  DNSالنطاق 

وما أردت معرفته هو أنه هل كان الفريق األفريقي جزءاً من التوصل إلى هذه المدن أو 

تحديد هذه المدن؟ ألنني أعتقد بأنه أمر مهم حيث نتلقى بالفعل مساهمة في أمور كهذه، 

 شكراً لكم. 

 

أرحب بكم جميًعا. اسمي ]غير مسموع[ من تشاد. أود أن أطرح سؤال بخصوص  شخص غير محدد: 

، فقد تحدثنا كثيراً عن ذلك ICANN 55. ألنه خالل هذا االجتماع، IANAانتقال 

 ؟ IANAاالنتقال. فما هي االستراتيجية األفريقية مقابل انتقال 

 

سأتحدث باللغة الفرنسية كذلك. أنا ]غير مسموع[. أنا من أتوجه بجزيل الشكر إليكم.  شخص غير محدد: 

تشاد كذلك. أنا من المجتمع المدني في تشاد. تماماً كما اآلخرين، أود الدفاع عن 

المجتمع المدني، ]غير مسموع[ الكثير من العمل الذي لم يعترف به بما يكفي. أنتم 

ونتبادل المعلومات على  حكومة أو دولة، لن نكون هنا ICANNتعلمون أنه لو كانت 

النحو الذي نقوم به اليوم. لتغيير األمور، لتقديم مساهمة، يعتبر هذا نتيجة ممتازة لعمل 

المجتمع، وتلعب الجمعيات دور هام للغاية في المجتمع المدني. وما أود قوله اليوم هو 

وتحقيق األفريقيةلدينا، تتمثل النقطة الثانية بالوعي،  ICANNأنه في استراتيجية 

. ICANNالوعي، وإجراء مشاركة أفريقية أكثر قوة في كل مكان بكافة مستويات 

وسيتم إتمام هذا فقط في حال ساهم المجتمع المدني بالكثير. أقصد أنه يجب أن يكون 
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المجتمع المدني قوي، وأن يشارك، وأن يشارك في كافة األنشطة لوضع استراتيجية 

ة. ويجب أن نكون قريبين من المستخدمين النهائيين، قوية وبالتالي نحظى بنتائج جيد

 حيث يعتبر المجتمع المدني قريب جداً من المستتخدمين النهائيين. 

تشاد، أن نعمل كمتطوعين. نحن جميعاً متطوعون. لن نطلب  ISOCسأطلب منكم في 

الكثير. إننا نطلب بعض الشراكات، بعض الدعم. أردُت وحسب قول أنه من المشاركة 

، فإننا لعبنا أيضاً دور مهم للغاية في تحقيق الوعي. GACليوم، والقدوم من التشاد في ا

لدعم أنشطة المجتمع المدني؟ كيف يمكننا  ICANNلذا هل لديكم أي تمويل قادم من 

 الحصول عليه؟ شكًرا جزيالً لكم. 

 

الوسطى. كنت أتابع عروض أرحب بكم جميًعا. أنا ]غير مسموع[ قادمة من افريقيا  سيدة غير معروفة: 

مختلفة التي تم إجراؤها باهتمام كبير، وأود أن أطرح اآلن سؤال بخصوصه. فقد نظمتم 

تدريباً في حوكمة اإلنترنت في دول مختلفة ذكرتموها. هل يتم تحديد هذه التدريبات 

بالدولة، أو هل بإمكان الدول األخرى االنضمام فعلياً إلى ورش عمل التدريب هذه؟ 

لك ألنه، بالنسبة ألفريقيا الوسطى، نود تنظيم منتدى حوكمة اإلنترنت في شهر مايو، وذ

وبالتالي نود معرفة فيما لو كان بمقدورنا المشاركة في هذه التدريبات المختلفة التي من 

 شأنها أن تساعدنا في تنظيم منتدانا الذي سينعقد في شهر مايو؟

 

الي باللغة الفرنسية. اسمي ]غير مسموع[ أنا رئيس رابطة ]غير مسموع[ سأطرح سؤ شخص غير محدد: 

المهندسين هنا في المغرب. وأعمل كذلك في وزارة الشباب والرياضة. بقدر ما تمضي 

رابطتنا، تعمل على تجميع مهندسين متنوعين، أشخاص متنوعين ممن هم جزء من 

نولوجيا الشباب، وغيرهم من المختصين، باإلضافة إلى أشخاص يعملون في تك

 ICANN. أود أن أعرف فيما لو كانت هناك احتمالية للتعاون مع ITالمعلومات 

من مساعدتنا في رابطتنا، فيما يتعلق بالمعرفة والموارد  ICANNوبالتالي قد تتمكن 

البشرية والتدريب. على سبيل المثال، يمكننا االهتمام بترحيب الناس، إال أننا نود من 

ICANN ريب. نود العمل طوال السنة. وال نريد االنتظار إلجراء المساعدة بالتد
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متنوعة. وسيكون أمراً جيداً تقديم هذه األمور  ICANNجلسات مختلفة أو اجتماعات 

 خالل العام. شكًرا جزيالً لكم. 

 

فقط  900مشارك، من بين  2300]غير مسموع[ من لجنة الترشيح. سأتحدث باسمي.  شخص غير محدد: 

من اإلقليم األفريقي. وال يحدث هذا يومياً. أود أن اشكر صديقنا، أخي الصديق السيد 

عزيز هاللي. فقد حظي بعاصفة من التصفيق في حفل الترحيب. وتصفيق آخر، حظي 

. ]غير مسموع[، لذا سأطلب من الجميع إذا كان بمقدورنا ALACبه في اجتماع اختتام 

 كًرا. أن نقدم له تصفيق حار. ش

 

حسًنا. أعتقد بأنه ستكون السؤال األخير أو التعليق ]غير مسموع[ ال أحد بعدك حينها؟  شخص غير محدد: 

 هذا كل ما في األمر، شكراً لكم. 

 

ومع هيئة  TFA IDNحسًنا، شكًرا. مرحباً، اسمي ]غير مسموع[ وأنا أيضاً مع  شخص غير محدد: 

ر مسموع[. أود إطالق دعوة أخرى لمجتمع اإلنشاء الالتينية. أنا من جامعة ]غي

لضم جهودنا في التوصل إلى  ICANNالمستخدم األفريقي والمجتمع األفريقي داخل 

قواعد إنشاء العالمات الخاصة بمنطقة الجذر. فقد توصلنا بالفعل لهذا بالنسبة للرموز 

فريقيا، وهي العربية، والتي تم إطالقه. ويوجد حالياً رموز أخرى يتم استخدامها في أ

قيد التطوير. ونحن بحاجة ماسة إلى المساهمة األفريقية في هذه الجهود. لذا إننا بحاجة 

إلى معرفة األفراد بالرموز الالتينية. نحن بحاجة إلى معرفة األفرد بالرموز ]غير 

مسموع[، وغيرها من الرموز الممكنة والتي من الممكن استخدامها في أفريقيا أو ال. 

ظ، كذلك في حالة الرموز العربية، فقد افتقرنا بالفعل إلى التمثيل من المجتمع لسوء الح

 األفريقي. وبالتالي نتطلع حقاً إلى مشاركة أكثر. شكًرا جزيالً لكم. 
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شكًرا. ]غير مسموع[ من ]غير مسموع[. لقد أشدنا للتو بعزيز. أعلم بأنه لم يكن  شخص غير محدد: 

فريق كامل، قارة كاملة دعمته في هذا المشروع،  الشخص الوحيد. فقد كان هناك

للوصول إلى مرحلة حيثما نحن اليوم. وما نحتاج مالحظته هو أنه عندما وصلنا، تم 

ترتيب كل شيء وبالتالي نتمكن من الحصول على تأشيرات. نعلم أنه عندما يتم ترتيب 

في مكان ما، في دول أخرى، فإننا نواجه مشاكل للحصول على  ICANNاجتماعات 

التأشيرات. هل يمكننا، كمجتمع أفريقي، التحدث إلى مجلس اإلدارة وبالتالي قد يكون 

الحصول على تأشيرات من أحد األمور التي تعتبر جزء من مجموعة العمل التي يقوم 

 بها المضيف لالجتماع؟ شكًرا لكم. 

 

شكراً لكم جميعاً. شكراً لكم على هذه الحفاوة. أرجوكم ال تشكروني وحدي، إنه فريق  شخص غير محدد: 

، ]غير مسموع[ ووزارة الشؤون الخارجية. أنتم NRTكامل تعاون سوياً. فريق 

تعلمون، كان لدينا جميعاً لجنة وطنية حيث حضرت كافة السلطات المغربية. فقد 

سبب يعتبر نجاحاً. ليس أنا. أعتذر، بالطبع حضرت الحكومة كافة في المغرب. ولهذا ال

قمت ببعض العمل، قمت بجزء من العمل، إال أنه كان الجميع موجود. يمكنني أن 

أستشهد بكافة األقسام المشاركة، إال أنه سيستغرق األمر وقتاً طويالً. كافة الوالية، 

شابه ذلك. فقد تواجدت مناطق متنوعة. وزارة السياحة، وزارة الشؤون الخارجية، وما 

قمنا بالكثير من العمل بالنسبة لألمن ألننا كنا قلقين، شعر بعض األفراد بالقلق على أي 

حال. ولكن أود شكر جميع زمالئي، جميع القادة الذين قدموا الدعم لهذا الطلب من 

 المغرب الذي تم تأجيله، إال أنه كان نجاحاً رائعاً. شكًرا جزيالً لكم. 

 

عزيز، شكراً جزيالً لك. وال أعلم كيف تمكنت من فعله مع فريقك، إال أنك فعلته، وما  شخص غير محدد: 

زلت قادراً على الرد على رسائلنا اإللكترونية. ال تشوبها شائبة. هل يمكنني، حينها أن 

أطلب من زمالئي تناول األسئلة التي تم طرحها إلى اآلن؟ سأطلب من ]غير مسموع[ 

دريب، زمالئنا، وكيف اخترتم هذه المدن. بدءاً بك، ]غير وبيير، ومن ناحية الت

 مسموع[، من فضلك. 
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شكًرا جزيالً سيدي الرئيس. وأود التعليق على السؤالين، سؤال من زمالئنا هنا، كيف  شخص غير محدد: 

أقصد، االقتراح جاهز اآلن . IANAبإمكان أفريقيا المشاركة في مرحلة ما بعد انتقال 

تقريباً وسيتم تسليمه كما أرجو إلى الحكومة األمريكية قريباً. إذن انتهت هذه المرحلة، 

وما زال لدينا التنفيذ. واألكثر أهمية، هيكل الحوكمة الجديد الذي سيهتم بـ، حقاً، 

ICANN  بشكله الجديد. وهذا حيثما نحظى بفرصة ذهبية ألنه تتم إعادة تشكيل

األمور، وهو أسهل بينما تتم إعادة تشكيل األمور وهياكل الحوكمة والنماذج لضخ دماء 

 أفريقية جديدة والتأكد من حدوث هذا بالفعل. 

يوجد لدينا مجموعة عمل حوكمة ومجموعة عمل إدارة داخلية و]غير مسموع[ من  

سموع[ نعم، فريقي، والذين تعرفونه جميعاً، و]غير مسموع[ و]غير مسموع[، و]غير م

من فريقي، وعلى هذا النحو يهتمون بهيكل الحوكمة الجديدة. ونود حقاً أن نتأكد من أن 

أصدقائنا األفارقة، على غرار النجاح، بأن ]غير مسموع[ و]غير مسموع[ ما قام به هو 

جزء من هياكل الحوكمة الجديدة في المستقبل عندما نمضي قدماً. ليس فقط على 

ضاً في دوائر مختلفة، وفي عملية اتخاذ القرار وعملية صنع ، بل أيGACمستوى 

 السياسات. 

وفيما يتعلق باألنشطة، أظن بأنه حان الوقت للتقييم، كما قال فادي، المرحلة األولى من  

، في عملية النموذج األدنى نحو 2012االستراتيجية األفريقية التي بدأت في صيف 

عاماً،  40ذلك الوقت ]غير مسموع[. وبعد في  AFRINICاألعلى، فقد استضافتنا 

أعتقد بأنه الوقت المناسب إلجراء تقييم وبدء المرحلة الثانية. وتتزامن مع االنتقال، ومع 

 نموذج الحوكمة الجديد الذي نتحدث عنه. 

، كما ذكرتم ICANNبالنسبة للسيد ]غير مسموع[ من المغرب، من المجتمع المدني،  

من قبل، ال تقوم بكل شيء. لدينا صالحية خاصة وصالحية مركزة والتي نركز عليها. 

، ومحددات الكمية ICANNلذا فإننا ال نجري تدريباً وبناء القدرة خارج صالحية 

التقنية، وعلى هذا النحو. إال أنه يقوم بها المشغلون اآلخرون. نود بال شك أن نحيلكم 

ن، ومساعدتكم مع مشغلين آخرين في جوانب بناء القدرة ويد العون إلى مشغلين آخري

. هذه بعض التعليقات. صديقي ]غير مسموع[ ICANNوالتي تعتبر خارج صالحية 

محق. هناك حاجة إلدراج مستخدمي األعمال ضمن عملية تطوير أصحاب المصلحة 
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المستقبل. حيث  ألنهم مستثمروا المستقبل. فهم أمناء سجالت المستقبل. وهم شركات

أنهم ينشأون شركات المستقبل التي ستعمل على الخدمات المتكاملة داخل أفريقيا. وانتم 

أحد هؤالء الرواد، لذا زودنا يا بيير، من فضلك بمساهمتك وتوجيهك في ذلك لكي 

 نتمكن من المساعدة. شكًرا. 

 

سريعاً، ولكن بال شك أنه تطرق ]غير مسموع[ إلى معظم األسئلة. دعوني أمر سريعاً  شخص غير محدد: 

على بعضها والتي تم تحديدها تماماً، أود اقتراح أن نتحدث إليكم الحقاً حول، أجل، من 

الواضح توجد جلسة أخرى على وشك البدء هنا. بالنسبة لـ ]غير مسموع[، بالنسبة لـ 

معكم ومواصلة مناقشة هذا األمر من التعاون. األمر ذاته  ]غير مسموع[ نود أن يجلس

كذلك مع سؤال الشباب. ]غير مسموع[ يتتبع هذه القضايا، وهذه األسئلة. نحن بحاجة 

الوحيدة هنا. يوجد الكثير من الشركاء  ICANNإلى الجلوس ألنه، كما قلنا، ليست 

 ل األمر. اآلخرين في األرجاء، ويمكننا العمل ورؤية كيف يمكننا ح

سؤال جيد من تشاد، ما هي االستراتيجية األفريقية مقابل االنتقال؟ حسناً، أظن بأنه ال 

إلخبارنا عن هذه االستراتيجية. الفكرة هي أننا بحاجة إليجاد  ICANNيتعلق األمر بـ 

طرق حيث تفكرون بالفعل حول نوع االنتقال، ومن ثم نرى كيف نعمل بالفعل على هذا 

ذاتها. حسناً، بالنسبة النعدام الوقت، والسؤال اآلخر ]غير مسموع[، أجل، ال  في أفريقيا

مشكلة، يتم أخذ هذه االقتراحات، واالحتفاظ بها، حول قضية التأشيرة لهذه المجموعة 

وغيرها. شكراً جزيالً على هذا العرض. إذا أمكن ذلك، نود الجلوس معكم الحقاً 

 ومواصلة النقاش. 

أود قوله. يوجد لدينا سؤال عبر اإلنترنت عن بعد، إال أنه سؤال جيد  باختصار، هذا ما

حول تنازل التأمين الذي تم تقديمه ألمين السجل من أفريقيا. تمت إثارة هذه بالفعل من 

األفارقة أنفسهم، أمين السجل الذي توصل إلى االقتراح. ]غير مسموع[ يناقشه ضمن 

؟ ]غير مسموع[ السؤال أن هذا بحاجة إلى المجتمع. اآلن، كيف نخفض حاجز الدخول

]غير مسموع[ لهم لدخول أعمال ]غير مسموع[. وهذه مسألة أخرى أيضاً، إال أننا 

بحاجة إلى العمل ]غير مسموع[ من مستوى القاعدة الشعبية، وذلك ألن هذه هي طريقة 
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س وضع السياسة. وإذا توصلتم إلى حل ملموس، فأنا على يقين بأنه سيناقشه مجل

اإلدارة ويعمل عليه. واآلن أنتم من يجب أن تبحثوا خالل المناقشة حول عملية وضع 

السياسات. ]غير مسموع[ أود التوقف هنا، ونحن بالفعل ]غير مسموع[ للجلوس مع 

 بعضكم لمواصلة النقاش. شكًرا. 

 

ف يستغرق بيير وقتاً أظن بأنه سيتم نشر األسئلة المتبقية العالقة عبر اإلنترنت. وسو شخص غير محدد: 

للرد عبر اإلنترنت. خيارات المدينة، وإلخ. أود أن أشكركم جميعاً مجدداً على المجيء. 

توجد جلسة أخرى من المقرر بدأها، وبالتالي يجب أن نسمح لهم البدء بـ ]غير 

 مسموع[. نشكركم على مجيئكم. شكًرا لكم، أفريقيا. 

 

 

 

 

 ]نهاية النص المدون[


