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 59رقم  ICANNندوة ويب مجتمع اجتماع 

 
 2017مايو  16

 بالتوقيت العالمي المنسق 16:00
 
 
 

  يجري اآلن تسجيل هذا االجتماع. المشغل:

 

  شكًرا لكم على تشريفكم لنا بالحضور. وسوف نبدأ هذه الندوة بعد قليل. شكًرا على انضمامكم إلى ندوة الويب المنعقدة اليوم. جوش بولتش:

أود في البداية إعطاء الكلمة إلى السيد ِنك توماسو، نائب رئيس شعبة  سوف نبدأ اآلن. شكًرا على انضمامكم إلى ندوة الويب المنعقدة اليوم.

  ِنك؟ االجتماعات.

 

القادمة في  ICANNالمجتمع هذه عبر اإلنترنت بخصوص اجتماعات  طاب يومكم جميًعا، وشكًرا للجميع على االنضمام إلى ندوة ِنك توماسو:

وسانتون هي المقاطعة األبرز في مجال األعمال المالية في  واالجتماع في مركز اجتماعات سانتون في مدينة جوهانسبرغ. جوهانسبرغ.

  الشريحة التالية من فضلك، جوش. مدينة جوهانسبرغ.

 

تفي بتغطية عدد من الموضوعات المختلفة وتسلسل االجتماع الذي سوف يقوم به زمالؤنا في فريق دعم وأمن سوف خالل هذا االجتماع الها

في البداية، سوف نتحدث حول تأشيرات السفر والفنادق المجاورة، وبعد ذلك سوف نتحدث حول خيارات وسائل  سوف نقوم بذلك. --السفر 

  محلية ومنتدى السياسات والجدول، وفي النهاية نتحدث حول الصحة والسالمة.النقل األرضية، وتحديث التسجيل والمطاعم ال

 

  جوش؟ وبهذا، أود أن أحيل اإلجراءات إلى جوش للتحدث حولها سريًعا بحيث يطلعنا على بعض التفاصيل حول كيفية تناول أسئلتكم.

 

كما سيتم تدوين ما جاء فيها نًصا ونشره باللغة اإلنجليزية والفرنسية  له اآلن.أريد تذكيركم بأن هذا العرض يجري تسجي شكًرا لك، ِنك. جوش بولتش:

كما سيتم نشر التسجيل الصوتي باللغة اإلنجليزية والنصوص المدونة بعد هذه الندوة  واإلسبانية والصينية والروسية والعربية والبرتغالية.

  في الرابط الموضح في مربع عرض المالحظات.

 

وسوف تتوفر أمامكم العديد من الخيارات في طرح األسئلة، بما في ذلك  كما سيتم عمل أسئلة وأجوبة في نهاية هذا العرض التوضيحي.

من أجل طرح األسئلة عن طريق الهاتف أو  Adobeكتابة األسئلة في مربع الدردشة من خالل استخدم خاصية "رفع األيدي" وببرنامج 

  مبيوتر.صوت الميكرفون في الك
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كما يمكنكم إرسال ما لديكم  في لوحة األرقام من أجل كتم صوت الهاتف. 6-ومن باب التذكير، عند التحدث في الهاتف، برجاء اختيار نجمة

وفي النهاية، أود أن أذكركم بالتكرم بضبط ما لديكم من أجهزة  .meetings@icann.orgمن أسئلة من خالل البريد اإللكتروني على 

  كمبيوتر وهواتف محمولة على الوضع الصامت احتراًما للغير وللمتحدثين.

 

  إليك الكلمة، نيك. شكًرا.

 

، إلطالعنا على آخر ICANN أريد اآلن أن أحيل الميكروفون إلى جوزيف دي جيزز، مدير السفريات في حسًنا، شكًرا لك، جوش. ِنك توماسو:

  جوزيف؟ مستجدات تأشيرات السفر.

 

أتمنى  .ICANNأنا جوزيف دي جيزز، مدير السفريات لدى  صباح الخير، ومساء الخير وطاب مساؤكم، جميًعا. شكًرا لك، ِنك. جوزيف دي جيزز:

  برغ وجاري اآلن عمل حجوزان السفر.نحن متحمسون للغاية لالجتماع القادم في جوهانس أن تكونوا جميًعا بخير.

 

خول ومن ثم لم يتبق لنا لدينا سوى بعض استعدادات السفر الداخلية، فإذا كنتم تنوون السفر إلى جنوب أفريقيا، برجاء اإللمام بمتطلبات الد

يوًما  30صالح لمدة ال تقل عن  يجب أن يكون جواز سفرك الحالي إلى جنوب أفريقيا وهي؛ أوالً، يجب أن يكون لديكم جواز سفر ساٍر.

برجاء التأكد من الحصول على صفحتين فارغتين على األقل في جواز سفرك من أجل المصادقات  اعتباًرا من تاريخ دخول جنوب أفريقيا.

  والحصول على تأشيرة صالحة إذا تطلب ذلك.

 

أما إذا كنتم  حول من بحاجة إلى تأشيرة من أجل دخول جنوب أفريقيا.وإذا كنتم بحاجة إلى تأشيرة، فسوف يوفر لكم الرابط التالي إرشادات 

وإذا كانت لديكم أية استفسارات حول تأشيرات  بحاجة إلى خطاب دعوة، فيمكنكم دائًما زيارة موقعنا على الويب لخطابات الدعوة أيًضا.

  .travelvisasupport@icann.orgالسفر لحضور هذا االجتماع، برجاء عدم التردد في االتصال بنا على 

 

 يجب أن يكون السفر إلى جنوب أفريقيا مباشًرا وواضًحا، ومن ثم إذا كانت لديكم أية أسئلة أو أسئلة إضافية أو أية أسئلة على اإلطالق،

  ا.شكرً  هذا كل ما في األمر. وسوف نرد على االستفسارات. constituency-travel@icann.orgبرجاء االتصال بنا على 

 

  لورا؟ بعد ذلك، سوف نتوجه إلى لورا راميرز من أجل تغطية مسألة الفنادق. شكًرا لك، جوزيف. ِنك توماسو:
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  سوف أقدم لكم بعض المعلومات الجديدة حول الفنادق الخاصة باالجتماع. مرحًبا بكم جميًعا. شكًرا لك، ِنك. لورا راميرز:

 

ية مع مختلف الفنادق القريبة جًدا من مركز مؤتمرات سانتون وهذه األسعار التنافسية شاملة على أسعار تفاوض ICANNتفاوضت 

وقد تم نشر معلومات الفنادق وتعليمات الحجز على موقع  الضريبة وإفطار كامل باإلضافة إلى القدرة على الوصول إلى اإلنترنت.

  .ICANNاجتماعات 

 

فالفنادق إما مالصقة لمقر االنعقاد بممرات المشي أو تبعد  بين الفنادق ومركز المؤتمرات. ICANNولن تكون هناك رحالت بالحافلة لـ 

  دقيقة. 30واالستثناء الوحيد هو هيلتون سانتون والذي يوفر الحافلة الخاصة به إلى مقر االنعقاد وينطلق كل  خطوات قليلة عنها.

 

الذين يشترط حصولهم على تأشيرات فيجب أن يكونوا قد حصلوا بالفعل على تأكيد حجز  ICANNأما بالنسبة لمسافري صنداي في 

من المهم اإلشارة إلى أن تأكيد حجز الفنادق  الفنادق وسوف يتلقى جميع مسافري صنداي على تأكيد حجوزاتهم في غضون األسبوع القادم.

  شكًرا. قد يتطلب الحصول على تأشيرة سفر لبعض الوفود.

 

وسوف أتحول إلى إيرهان كيرانير من أجل تغطية  الموضوع التالي على جدول أعمالنا هو وسائل النقل األرضي. حسًنا، شكًرا لك، لورا. ك توماسو:نِ 

  تفضل، إيرهان. هذا الموضوع.

 

  يخص وسائل النقل في جوهانسبرغ.إذن أود أن أقدم لكم بعض التفاصيل فيما  طاب يومكم جميًعا. إيرهان كيرانير: مرحًبا بالجميع.

 

في البداية، أود أن أشير إلى أنه سوف يكون لدينا مكتب استقبال في مطار أور تامبو في الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس 

ت لديكم أية استفسارات حول لذلك إذا كان صباًحا وإلى منتصف الليل. 7:00والعشرين من يونيو، وهي أيام الذروة بالنسبة لنا، من الساعة 

  كيفية تحديد أماكن القطارات أو أية أسئلة، يمكنكم دائًما االتصال بمكتب االستقبال الخاص بنا.

 

وهو خط قطارات سريع، أو خدمة سيارات خاصة من أجل  Gautrainوفي حقيقة األمر، يمكنني توصية جميع الحضور إما باستخدام 

فهو يربط المطار بمنطقة سانتون  عبارة عن خط قطارات عالي السرعة. Gautrainو ندق في منطقة سانتون.االنتقال من المطار إلى الف

  دقيقة. 20إلى  15ويصل الوقت المستغرق في االنتقال حوالي  بمحطة تبعد عن الفنادق بحوالي مجمع سكني ونصف.
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من  Gautrainويمكن شراء تذاكر  " )القطار(.TRAINتباع الفتات "في المطار من خالل ا Gautrainومن السهل جًدا العثور على خط 

إلى  10وينطلق القطار كل  .American Expressمحطة المطار أو حدات الخدمة الذاتية من خالل بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، فيما عدا 

  الجتماعات على الويب تحت عنوان االنتقاالت.دقيقة خالل ساعات الذروة ويمكن العثور على جدول النقل التفصيلي على موقع ا 12

 

وسوف  والمدرجة على موقع الويب توفر انتقاالً بالحافالت بين محطة قطارات سانتون والفنادق. ICANNوجميع الفنادق التي تستخدمها 

وتتوفر ساعات عمل الحافالت  في محطة قطارات سانتون، وليس في مستوى الشوارع. PTتنطلق الحافالت من النقل العام، وهي مستوى 

  لكل فندق على موقع االجتماعات أيًضا، لكن يمكنني القول بأن لدينا تغطية كاملة طوال اليوم.

 

راسلة بالبريد اإللكتروني إلى أما طريقة االنتقاالت البديلة من المطار فهي خدمة السيارات الخاصة من خالل شركة نقل عن طريق الم

ال يعمل إال ما بين  Gautrainومن المهم اإلشارة إلى أن  عنوان البريد اإللكتروني المخصص المعروض أمامكم في العرض التوضيحي.

غير ساعات  مساًء، لذا برجاء التأكد من حجز خدمة السيارات مقدًما إذا كنتم ستصلون جوهانسبرغ في 9:30صباًحا إلى  5:30الساعة 

  تغطية القطارات أو إذا كانت القطارات ال تناسبكم.

 

وسوف يوفر  كما أن سيارات الفنادق أو السيارات التي تنظمها شركات النقل هي الطريقة األفضل للسفر عبر المدينة في غضون األسبوع.

  فريق األمن المزيد من المعلومات فيما يخص سيارات األجرة وحدمة أوبر.

 

  ِنك؟ شكًرا. تفي بهذا إذن.سأك

 

وبالتطرق إلى موضوعات أخرى، أود اآلن االنتقال إلى ميالني كروز للحديث حول تسجيل االجتماعات وكيفية العثور  شكًرا لك، إيرهان. ِنك توماسو:

  ميالني؟ على المطاعم المفضلة في المنطقة.

 

يرجى زيارة  .59رقم  ICANNيوصى بالتسجيل المسبق لحضور اجتماع  .طاب يومكم جميًعا شكًرا لك، ِنك. ميالني كروز:

registration.icann.org.  

 

على الويب نهاية األسبوع بأن  ICANNوكجزء من العملية المتواصلة لتحسين تقديم الطلبات عبر اإلنترنت، سوف يطالب موقع تسجيل 

وهذه العملية الجديدة  البريد اإللكتروني الخاصة بهم من أجل إكمال عملية التسجيل. يقوم جميع المشاركين الجدد المحتملين بتوثيق عناوين

عبارة عن طبقة مضافة من األمن، وتم تصميمها من أجل ضمان صحة عنوان البريد اإللكتروني للمستخدم وتقليل كمية حسابات البريد 

  الحالي. اإللكتروني الضار والغير المرغوب التي يتم استخدامها في الوقت
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م وبمجرد توثيق المستخدم لعنوان البريد اإللكتروني الخاص به، فلن يكون بحاجة إلى إعادة توثيقه من أجل تسجيل اجتماعات مستقبلية، ما ل

ولن يتمكن أصحاب حسابات البريد اإللكتروني غير الموثقة من إكمال عملية التسجيل،  يقم بتحديث أو استخدام عنوان بريد إلكتروني جديد.

  ولن تكون لهم القدرة على الحصول على أوراق االعتماد في االجتماع.

 

وكابينة المعلومات مفتوحين من السبت الموافق الخامس والعشرين من يونيو وحتى الخميس  ICANNوسوف يكون مكتب التسجيل في 

أما بالنسبة للمهتمين بالحصول على قائمة بالمطاعم  مساًء. 5:00صباًحا إلى  7:30لموافق التاسع والعشرين من يونيو، من الساعة ا

الموصى بها بالقرب من مكان انعقاد االجتماع والفنادق، برجاء زيارة الرابط المدرج على الشاشة أو يمكنك زيارة عالمة تبويب المطاعم 

  شكًرا. على الويب. 59رقم  ICANNاع في موقع اجتم

 

الموضوع التالي في جدول أعمالنا اليوم هو إحاطة مقدمة من تانزانيكا كينج حول جدول منتدى  --التالي في  حسًنا، شكًرا لك، ميالني. ِنك توماسو:

 إذن إلى هذا الموضوع، تانزانيكا؟ السياسات وما ستتوقعون رؤيته.

 

من باب التذكير، سوف يكون هذا هو منتدى السياسات الثاني لنا على اإلطالق منذ تنفيذ استراتيجية االجتماعات الجديدة  ًرا لك، ِنك.شك تانزانيكا كينغ:

وهذا يعني أننا ال نقيم أية مراسم افتتاحية رسمية، ولكن يكون هناك اجتماع مجلس إدارة عام أو منتدى عام؛ وعوًضا عن  العام الماضي.

على التركيز على أعمال السياسة  ICANNنقيم فعالية من شأنها إتاحة الفرصة أمام منظمات الدعم واللجان االستشارية في  ذلك سوف

  على وجه الخصوص وموضوعات المجتمعات المتعددة ذات األهمية باإلضافة إلى التواصل والتوعية.

 

فقد كانت  ة العامة رفيعة المستوى لألعمال التي يجري تنفيذها في جوهانسبرغ.وإذا ما انتقلنا إلى الشريحة التالية، فهذا يوضح لكم النظر

وهناك إجمالي خمسة موضوعات من هذا النوع تم اختيارها على وجه  جلسات حول موضوعات رئيسية تم التخطيط لها من أجل االجتماع.

  الخصوص من خالل قادة منظمات الدعم/اللجان االستشارية.

 

وهي  ICANNحديد منتدى المجتمع حول التعديل المقترح للوائح األساسية باإلضافة إلى مراجعتنا لمبادرة توثيق عمليات كما قمنا بت

  المدرجة أيًضا على الجدول كما ترون هناك لصباح يوم الثالثاء والخميس.

 

وفي النهاية،  ع المشاركين إمكانية التواصل والتفاعل.وفي فترة ما بعد الظهيرة، سوف تكون لدينا مكاتب استقبال كل ليلة تتيح الفرصة لجمي

من أجل االطالع على الجدول  schedule.icann.orgسوف يتم نشر الجدول في الخامس من يونيو، ومن ثم يمكنكم االنتقال إلى الموقع 

  التفصيلي الكامل.

 

  إليك الكلمة، نيك. شكًرا.
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لعمليات األمن، كي  ICANNًنا، أخيًرا وبالتأكيد ليس آخًرا، أود أن أعرفكم بسايمون غارسايد، وهو نائب رئيس حس شكًرا لك، تانزانيكا. ِنك توماسو:

  سايمون، الكلمة لك. يتناول موضوع الصحة واألمن في جوهانسبرغ.

 

  طاب صباحكم جميًعا. شكًرا لك، ِنك. سايمون غارسايد:

 

بتنفيذ مركز للصحة  ICANNفي مراكش، سوف تقوم  55رقم  ICANNمنذ اجتماع  ICANNكما جرت العادة في كل اجتماع لـ 

يونيو وسوف نوفر  29إلى  24وسوف يعقد ذلك في الفترة من  .HSCوالسالمة يعمل على مدار الساعة، ويشار إليه دائًما بلفظ مركز 

ل األولى لك في حالة حادثة تتعلق بالصحة أو األمن، أو ويجب أن تكون هذه هي نقطة االتصا موارد لألمن والسالمة الطبية المباشرة.

  لمعالجة أي من االستفسارات أو األسئلة التي قد تكون لديكم.

 

ويقع هذا المركز في الدور الثالث من المقر ويمكن التواصل معه أيًضا من خالل الهاتف وعن طريق البريد اإللكتروني، وذلك من خالل 

كما أن التفاصيل مدرجة كذلك على موقع االجتماعات العامة على  ة في الوجهة الخلفية من دفعة التسجيل.معلومات االتصال المعروض

  الويب والرابط موجود أسفل منصة الشرائح.

 

متفرغون  HSCوفريق عمل مركز  كما أن هناك فريق طبي ميداني وعربة إسعاف متاحة على مدار الساعة لمساعدة جميع الحضور.

وإذا كنتم ستخرجون من  دائًما من أجل توفير النصائح والمساعدة الطبية والسالمة، ويشمل ذلك ما يتعلق بالفعاليات الليلية خارج الموقع.

  نها.مقر االنعقاد، كما تعلمون، من أجل العشاء، إلخ، برجاء عدم التردد في إبالغنا في أي من هذه الفعاليات الخارجية التي قد تحضرو

 

 أما من حيث موقع االجتماع، فإن مركز مؤتمرات سانتون باإلضافة إلى الفنادق المرفقة به وسوق مدينة سانتون، كما تعلمون، قائم في بيئة

 نة.وعلى هذا النحو، فهي جزء آمن للغاية في المدي آمنة ومؤمنة للغاية وتقع في قلب المنطقة السياحية ومنطقة األعمال إلى جوهانسبرغ.

وللحصول على  وعلى الرغم من ذلك، وكما هو المعتاد في كل مدينة كبيرة في العالم، يجب أن يكون المرء حذًرا دائًما حول كل ما يحيطه.

  مزيد من نصائح السفر، برجاء زيارة موقع االجتماعات العامة على الويب مرة أحرى على الرابط الموضح أدناه.

 

  خرى.ِنك، إليك الكلمة مرًة أ

 

وأود أن أحيل الكلمة مرة أخرى إلى جوش بولتش  بهذا ننهي الجزء الخاص بالعرض التوضيحي لهذه الندوة. حسًنا، شكًرا لك، سايمون. ِنك توماسو:

  جوش؟ من أجل وصف الطريقة التي سنتناول بها أسئلتكم في جلسة األسئلة واألجوبة.
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، يمكنكم كتابة سؤالكم في مربع الدردشة أدناه Adobe Connectلكم أيها الزمالء المشاركون عبر برنامج  بالنسبة شكًرا لك، ِنك. جوش بولتش:

أما إذا أردتم طرح سؤال على الهاتف أو من خالل ميكروفون الكمبيوتر،  ولدينا بالفعل مجموعة من األسئلة المطروحة بالفعل هناك.

وسوف نتصل بكم حسب الترتيب، أو بوسعكم مراسلتنا على البريد اإللكتروني  Adobe Connectفيمكنكم رفع أيديكم في برنامج 

meetings@icann.org.  

 

إذن كان التعليق كالتالي؛ منذ أن آخر مرة استخدمنا فيها توصية خدمة السيارات  وبهذا، سوف نبدأ بالسؤال األول المقدم من )شيريل(.

أضعاف المصروفات على األقل؛ باإلضافة إلى أن خدمة سيارات الفنادق، كان من المفترض أن  الخاصة المدرجة، فقد كانت التكلفة أربعة

  هل من الممكن حدوث ذلك مرة أخرى؟ ندفع مقدًما مع الحجز أيًضا، أقل ما توصف به أنه مستفزة.

 

  وبهذا، سوف أحيل هذا السؤال إلى إيرهان من أجل اإلجابة عنه.

 

إذن سوف يتم حجز خدمة السيارات الخاصة من خالل الرابط الذي قدمناه، ويشمل ذلك خدمة االستقبال والتحية  ا لك، جوش.شكرً  إيرهان كيرانير:

وهذا يتيح لكم فرصة السداد ببطاقة االئتمان،  --إذن  --دوالر أو نحو ذلك، باإلضافة إلى ذلك  100للمركبات القياسية التي تقترب من 

أو أن الفندق الذي تقيمون فيه يوفر خدمة سيارات خاصة يمكن حجزها وقد يضيف الفندق مقابلها  بطاقة االئتمان.باستمارة توثيق من أجل 

  على غرفة الفندق، ومن ثم ال يجب أن تكون مدفوعة مسبًقا.

 

ان، إليك الكلمة مرة أخرى من أجل الرد إيره ؟Gautrainالسؤال التالي، هل هناك حافالت إلى الفنادق من نقطة الوصول إلى  شكًرا. جوش بولتش:

  على هذا.

 

من محطة قطارات سانتون  ICANNإذن فقد ذكرت أثناء الكلمة التي ألقيتها بأن هناك حافالت متاحة إلى الفنادق المفضلة لدى  نعم. إيرهان كيرانير:

  ا على موقع االجتماعات على الويب.كما أن المعلومات التفصيلية حول ساعات عمل الحافالت متاحة أيضً  --ومن ثم 

 

هل السعرين لخدمة السيارات في مقابل خدمة الفنادق  --السؤال المقدم من إيرهان اآلن  شكًرا لك وإيرهان بالتأكيد في موقف حرج اآلن. جوش بولتش:

  متقابلة؟

 

  في مقابل أسعار الفندق.إذن فخدمة السيارات من شركة النقل أفضل سعًرا إلى حد ما  إيرهان كيرانير:

 



 
 59رقم  ICANNندوة ويب مجتمع اجتماع 

 صباًحا بالتوقيت المركزي 10:59الساعة /05-16-2017
 8الصفحة 

بما تنصحوننا بخصوص استخدام سيارات األجرة  ولدينا سؤال من سوزان وأحيله إلى سايمون من أجل الرد عليه. شكًرا جزيالً. جوش بولتش:

  المحلية؟

 

  فهذا هو الخيار المفضل. أنا أنصحكم بحجز أي سيارات أجرة من خالل الفندق الذي تقيمون فيه.إنه سؤال جيد.  سايمون غارسايد:

 

وبهذا، سوف أحيل هذا السؤال مرة أخرى إلى  هل خدمة أوبر متاحة في سائر المدينة؟ أما السؤال التالي فمن إدواردو. شكًرا. حسًنا. جوش بولتش:

  سايمون.

 

وعلى الرغم من ذلك، فإنني أوصيكم بعدم استخدم أوبر من المطار وأيًضا من محطة  خدمة أوبر متاحة في سائر المدينة. عم.ن سايمون غارسايد:

Gautrain  وهذا هو الحال في العديد  --حيث كانت هناك بعض الحوادث في الماضي بين سائقي سيارات األجرة وسائقي أوبر كما وقعت

  من مناطق العالم.

 

مرة أخر ومن باب التذكير، إذا أردتم طرح أي سؤال على  حسًنا، نحن ننظر فقط لنتأكد من وجود أية أسئلة أخرى. شكًرا جزيالً. حسًنا. لتش:جوش بو

للتأكد من أننا ال نحاول فقط القراءة  عذًرا. وبهذا، يبدو بالتأكيد أن لدينا العديد من األسئلة بانتظار الرد عليها. الهاتف، فيمكنكم رفع أيديكم.

  نفوت أية أسئلة هنا.

 

إذن من باب التذكير، أؤكد مرة أخرى، إذا أردتم طرح سؤال، فيمكنكم كتابة سؤالكم في مربع الدردشة أو مراسلتنا بالبريد اإللكتروني 

meetings@icann.org  أو رفع أيديكم في برنامجAdobe Connect  وبهذا، أحيل هذا السؤال إلى آالن غرينبيرغ،  --ويسرنا

  آالن، خط التليفون الخاص بك مفتوح، تفضل واطرح أسئلتك. سريًعا جًدا عند االلتقاء بك.

 

الكلمة التي  --كنت  -- فاإلجابة كانت إلى حد ما أعتذر عن اإلفراط في التأكيد على النقطة الخاصة بخدمة السيارات. كًرا جزيالً.ش أالن غرينبيرغ:

هل هذا هو السعر الذي تم  دوالر. 100إننا نعرف تكلفة خدمة السيارات في حدود  سمعتها كانت تنافسية إلى حد ما وال أدري ما يعنيه ذلك.

هذا ما نحاول  السعر؟ إذا ما حجزنا في الفندق، هل هذا مشابه لذلك أم أنه نصف --والفنادق  راند؟ 1,300اإلعالن عنه على موقع الويب، 

  فهمه.

 

ولكن  تم إخباره داخلًيا بوجوب استخدام خدمة الفندق ألنه أرخص بكثير. ICANNفي آخر مرة، تبّين لي من خالل أحد أعضاء فريق عمل 

مكن لشخص ما إخبارنا إذن هل يجب علينا التسوق بأنفسنا أم ي بالنسبة لألشخاص العاديين، لم يتم إخبارنا بذلك ودفعنا السعر الكامل.

  بالفنادق الرسمية التي تتقاضى نظير خدمات السيارات، أو على األقل تأكيد بأن األسعار متقاربة؟
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 120إذن فقد نشرت ذلك في مربع الدردشة، ولكن أريد فقط أن أؤكد بأن سعر الفنادق حوالي  أنا إيرهان مرة أخرى. مرحًبا، آالن. إيرهان كيرانير:

نعم، من األفضل أيًضا التأكيد مع الفندق الذي تقيم فيه حول  --ولكن أيًضا  دوالر من خالل شركة النقل. 100دوالر مقابل  130و دوالر أ

  السعر المحدد ألن هذا األمر يتفاوت من فندق إلى آخر.

 

  هذا ما نحن بصدده. مة التي تعلن عنها، وليس ثلث السعر؟لكنك تقول أنه ربما يكون مرتفًعا قليالً عن الخد أتفهم ذلك. حسناً. أالن غرينبيرغ:

 

  نعم، هذا ما قمنا باإلعالن عنه. --نعم، هذا ما لدينا  إيرهان كيرانير:

 

  حسناً. شكًرا جزيالً. ألن هذا لم يكن هو الحال في المارة الماضية. حسناً. أالن غرينبيرغ:

 

 Gautrainسؤال: هل  نعم، إذن إيرهان أجاب عن ذلك. --ألنني من خالل القراءة عبر األسئلة هنا  لى السؤال.شكًرا جزيالً ع حسًنا. جوش بولتش:

  هل من الممكن تقديم مزيد من التوضيح حول هذا السؤال؟ إنني لست متأكد من فهم ذلك السؤال. مقابل يوم واحد؟

 

ذه وبعد ذلك الميزانية الخاصة بطريقة االنتقاالت من المطار إلى سانتون، فقط للتأكيد على ما قاله إيرهان للتو من أننا نوصي بأن تكون ه

إذن مرة أخرى، هذه هي طريقة االنتقال  دوالر ذهاًبا فقط. 12، والتي أعتقد أن غلين ذكر بأنها تصل إلى ما يقرب من Gautrainمحطة 

  ادية الموصى بها.االقتص

 

وبهذا، سوف أحيل هذا السؤال إلى  باإلضافة إلى سؤال من مارك، هل هناك أية أماكن في وسط مدينة جوهانسبرغ ال يعد التجول فيها آمًنا؟

  سايمون من أجل اإلجابة عنه.

 

 نعقاد، وهي إلى حد ما منطقة أعمال مركزية جديدة إلى حد ما.لديك منطقة سانتون حيث تكون، مقر اال هناك منطقتان. --أعني  نعم. سايمون غارسايد:

كما أن هناك نوعم من مناطق األعمال المركزية السابقة حيث  وهذه إلى حد ما قلب منطقة األعمال في جوهانسبرغ وأيًضا منطقة السياحة.

ولكن فيما يخص مكان االنعقاد ومنطقة األعمال المركزية،  هناك السيًما ليالً. --ال ينصح في واقع األمر بالتجول فيها على وجه الخصوص 

  فال بأس بالتجول هناك.

 

، وبعد توقف 9:30توضيحك اإلضافي تمثل في أنه بعد خدمة  ساتيش، شكًرا لك على توضيح السؤال. شكًرا جزيالً على ذلك. جوش بولتش:

Gautrain شكًرا. إيرهان من أجل الرد عليه. عن النقل، ومن ذلك المنطلق، سوف أحيل السؤال إلى  

 

 إيرهان، ربما تكون على وضع كتم الصوت؟ 
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وأرى أنه اآلن يكتب في مربع الدردشة  اسمحوا لي أن أتناول هذا حيث ال يستطيع إيرهان االتصال على ما يبدو. --حسًنا، اسمحوا لي  ِنك توماسو:

إذن سوف يكون لدينا مكتب استقبال في المطار، أعني، عند الوصول بعد  حسًنا. --ة رغم ذلك ومن ثم سوف أتركه قليالً من أجل اإلجاب

يجب عليكم التوجه إلى مكتب االستقبال وسوف يقدمون لكم اإلرشادات حول تكلفة النقل من المطار إلى الفندق، وسوف يكون ذلك  .21:30

  ونك إلى خدمة التاكسي المعتمدة التي سوف توفر لك االنتقاالت.لكنهم سوف يوجه على األقرب من خالل سيارة أجرة على األرجح.

 

يبدو أن  إلى مركز المؤتمرات، ما هو متوسط وقت المشي؟ Gautrainإذن لدينا سؤال آخر هنا، من  شكًرا جزيالً لك، ِنك. جوش بولتش:

Gautrain .ايمون من أجل اإلجابة عنه، رجاًء.وبهذا، سوف أحيل هذا السؤال إلى س قريب جًدا من مركز المؤتمرات  

 

في سانتون إلى الفنادق التي سيمكث بها غالبية المشاركة في  Gautrainفالمسافة تبعد بضع مجمعات سكنية من محطة  نعم. سايمون غارسايد:

شخصية، إلخ، وبهذا، ومن ثم أوصي  إذن من الواضح أنه سوف تكون لديكم حقائب لكن هناك أيًضا حافالت، أو حافالت اعتيادية. الفعالية.

  إذن هذه هي توصيتي. .Gautrainباستقالل الحافالت التي تسير بالتزامن مع جدول 

 

وبهذا، يمكنني اإلجابة عن  السؤال التالي لدينا هو، هل لدينا توصية بالمناطق السياحية الجذابة التي يمكن زيارتها؟ شكًرا لك، سايمون. جوش بولتش:

سوف نستعين بشركة سياحة في موقع عقد االجتماع والتي سوف يكون لها جدول أيًضا في المطار وسوف تكون لهم القدرة  لسؤال.هذا ا

  على مساعدتنا في التوصية في ذلك المجال بالنسبة ألنشطة السياسة لألزواج أو العائالت التي قد تكون حاضرة هنا معكم.

 

ومن باب  لدي مجموعة من األشخاص المتحدثين عبر مربع الدردشة. نحن فقط ننتظر. رى عبر اإلنترنت؟وبهذا، هل ثمة أسئلة أخ حسناً.

فمع تحديث هذا الموقع باستمرار، سوف نقوم أيًضا بنشر خرائط  .meetings@icann.orgالتذكير فحسب، أوصيكم بالتحقق من موقع 

  هنا في غضون األيام القليلة القادمة لذلك تابعوا على الموقع. موقع االجتماع باإلضافة إلى خرائط المنطقة المحلية

 

  وبهذا السؤال، سوف أحيل الرد إلى جوزيف. ولدينا سؤال من كايدان الذي يتساءل، هل دعم السفر ال يزال متاًحا؟

 

جب عليك االتصال بالمسئولين في منظمات فيما يخص دعم السفر، إذا كنت تطالب بالحصول على دعم السفر، في بالتأكيد. جوزيف دي جيزز:

  الدعم/اللجان االستشارية لتأكيدهم على ذلك.
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السؤال التالي الذي لدينا، حول  ومن ثم سوف نترك هذه المسألة مفتوحة لفترة أطول قليالً من أجل األسئلة اإلضافية. حسًنا. شكًرا. نعم. جوش بولتش:

وبهذا، أعتقد أن إيرهان قد عاود االتصال مرة أخرى، إن كان قادًرا على اإلجابة عن هذا  ما هو تاريخ بدء نقطة االجتماع في المطار؟

  ومرة أخرى، في أي موعد تبدأ نقطة االجتماع في المطار؟ السؤال.

 

، السبت الموافق األحد الموافق الخامس والعشرينلكنه سوف يبدأ في  سوف أجيب عن ذلك.ومن ثم  يبدو أن إيرهان غير متصل معنا.

  سوف يكون ذلك متاح مع بدء وصول المشاركين إلى جوهانسبرغ. الرابع والعشرين في المطار.

 

ة أسئلة ملحة تودون طرحها خالل هذا وسوف يكون هذا هو االتصال األخير ألية أسئلة نهائية، ومن ثم، أؤكد، إذا كانت لديكم أي حسًنا.

كما أننا نرحب بطرحكم ألية أسئلة إضافية علينا بعد  برجاء عدم التردد في رفع اليد أو كتابة سؤالكم في مربع الدردشة. --االجتماع 

لديكم سؤال ال ترغبون  ؛ أو إذا كانmeetings@icann.orgاالنتهاء من هذه الندوة لكن عليكم فقط مراسلتنا على البريد اإللكتروني 

  في طرحه بشكل عام أمام الجميع، فإننا نرحب بمراسلتنا بالبريد اإللكتروني ويمكننا مراسلتكم والرد عليكم بشكل خاص.

 

سئلة ومن ثم فإننا نتحقق من األشياء معنا اآلن، فقط من أجل التأكد مما إذا كانت هناك أ وأكرر شكري الجزيل على المشاركة معنا اليوم.

  أخيرة ويبدو أن لدينا سؤال أو اثنين ومن ثم سوف نترك األمر مفتوًحا لمدة دقائق أخرى إضافية.

 

  صباح يوم السبت. 7:00جوش، إذا كنت قد استوضحت سؤاالً سابًقا، فسوف يبدأ مكتب االستقبال في المطار في تمام الساعة  ِنك توماسو:

 

وبعد ذلك لدينا سؤال يقول، هل سيكون بالفنادق وقاعات االجتماع أجهزة تحويل من أجل شحن الهواتف  توضيح.وأشكرك على ال شكًرا. جوش بولتش:

  يمكنني توفير مآخذ عالمية للكهرباء من أجل كل قاعة اجتماع تجرى فيها الجلسات. سؤال رائع. وأجهزة الكمبيوتر؟

 

ويوصى رغم ذلك إحضار مهائي  مية مضمنة في المآخذ، لذلك كل شيء على ما يرام.وفي الفندق، تحتوي غالبية الفنادق على مهايئات عال

أريد اإلشارة فقط إلى أن مأخذ الطاقة العالمي المتوسط ال يتناسب مع القابس المستخدم في  --ومن ثم  طاقة واحد على األقل معك هناك.

مهايئات المتاحة في كابينة المعلومات لكل من قد يكون بحاجة إلى ذلك في وسوف تكون لدينا بعض ال فهو مأخذ طاقة كبير. جنوب أفريقيا.

  .ICANNممن بحاجة إلى مهايئات في مآخذ طاقة عالمية والتي قد تتوافر من خالل  --جنوب أفريقيا 

 

  وبهذا، أعتقد أنه يمكننا إنهاء الجلسة وسوف أحيل الكلمة مرة أخرى إلى نيك.
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إذا كانت لديكم أية أسئلة أخرى، برجاء مراسلتنا على البريد  كًرا، جوش، وجزيل الشكر لكم لكل من ساهم وحضر معنا اليوم.حسًنا، ش ِنك توماسو:

  وسوف نوافكم بردود عليها. meetings@icann.orgاإللكتروني 

 

  اركتكم اليوم.شكًرا جزيالً على مش وبهذا، طاب يومكم جميًعا، وأنا أتطلع شوًقا لرؤيتكم في جوهانسبرغ.

 

 النهاية

 


