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، وقریًبا كل RALO. بعًضا من At-Largeھیكل من  200ملخص، لدینا حوالي  آالن غرینبیرغ:

RALO سیكونوا مستخدمین فردیین. إذا كنت، كمستخدم مفرد، مھتم بالمشاركة، في ،

بعض المناطق، التي یمكنك فیھا ذلك بالفعل. في بعض المناطق األخرى، ستكون قادًرا 

تكون  على المشاركة. لیس علیك بناء مجموعة من األصدقاء من حولك إذا كنت ترید أن

 أنت نفسك ببساطة.

 At-Largeالمناطق، بالطبع، أعتقد حتى ھذا الوقت، ربما تعرفون أین ھي. في لجنة  

شخص، ثالثة لكل منطقة. یتم  15االستشاریة، الشيء الذي على الیمین، مصنوع من 

وواحد لكل منطقة مختارة من قبل لجنة ترشیح  RALOاختیار اثنین لكل منطقة من قبل 

ICANN سماح لألشخاص الذین ال ینتمون بالفعل للمنظمة للمشاركة. لل 

في  RALOأنا، على سبیل المثال، تم تعییني في األصل من قبل لجنة الترشیح ألن 

الواقع لم تكن موجودة في تلك المرحلة، كانت وقتھا فقط تبدأ في الوجود. أنا اآلن معین 

منھم  10شخص،  15توي على لجنوب أمریكا لتمثیلھم ھناك. لذا تح RALOمن قبل 

منھم من الجانب حتى یمكننا إضافة أشخاص جدد إلى ھذا المزیج،  5خالل الصفوف و

 ونحصل على رؤى جدیدة، والتأكد من عدم حبسنا في مجموعات صغیرة.

نحن نمثل اھتمامات اآلن، ماذا سنفعل؟ حسًنا، یمكنني أن أكرر الجملة األولى مرة أخرى.  

بشكل دائم، على سبیل المثال، في جزء  ICANNالمستخدمین النھائیین. ماذا یعني ذلك؟ 

GNSO  في العالم، وسوف تسمع من العدید من األشخاص فيGNSO منظمة دعم ،

السیاسات المرتبطة  ICANNاالسم العام. إنھم مسؤولون عن التوصیة إلى مجلس إدارة 

. ألنھ على ICANNا تكون ھي أكبر تركیز فردي لدینا في ربم gTLDs. gTLDsبـ

، لدینا اختصاص قلیل TLDالرغم من أن لدینا مجموعة تنظر في رمز الدولة لنطاقات 

جًدا علیھم، لذا ال یمكننا القیام بالعدید من السیاسات ألنھا مستقلة بشكل فعال. ھناك 

 استثناءات قلیلة، ولكن بشكل عام، ھذا ھو الحال. 
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، واألرقام، یتم بشكل كبیر بواسطة ICANNمرة أخرى، فإن تناول جزًءا أساسًیا من  

. ھناك العدید من األعمال IETFمجموعات أخرى، ومختلف سجالت عناوین اإلنترنت، 

، وتركز gTLDاألساسیة خارج نطاق االختصاص. الكثیر من األعمال ھنا من نطاقات 

At-Large .الكثیر من الطاقة على ذلك 

 ICANNنحن نشارك في األنشطة المعتمدة على المجتمع. تركز بعض األنشطة في  

. أجزاء أخرى حول المجتمع، ccTLD، وICANN، gTLDعلى األجزاء الفردیة لدى 

 ونحن بوضوح نشارك في ذلك. 

في  ICANNشيء یسمى التعلیق العام. یكون التعلیق العام عندما تكون  ICANNلدى  

قیام بشيء بالغ األھمیة، فإما أننا نطلب اآلراء حول ما یفكر بھ أي وقت على وشك ال

الناس عما قمنا بھ مؤخًرا. في بعض األحیان، في البدایة، نقول "مارأیكم في ھذا 

في كل من ذلك. إذا كنا نعتقد أن ھناك تقاطع، السبب في  At-Largeالموضوع؟" تنظر 

 مباشر، ثم نشارك بشكل نشط.  أن ذلك قد یؤثر على المستخدمین بشكل مباشر/غیر

 ال یمكنني أ أقرأ ما یقولھ الشخص التالي. 

 

 ".ICANNأوه. إنھ یقول "قدم المشورة إلى مجلس إدارة  سیدة غیر معروفة:

 

حسًنا. وظیفتنا الرسمیة ھي تقدیم المشورة إلى  ICANNقدم مشورة إلى مجلس إدارة . آالن غرینبیرغ:

، سنقدم المشورة لكل شخص. البعض منھم یستمع، . بشكل غیر رسميICANNمجلس 

والبعض اآلخر ال. لیس لدى المجلس أي التزام لمتابعة مشورتنا. لدیھم التزام للتفكیر فیما 

 ICANN. ال تتطلب قوانین At-Largeنقولھ. ھذا أحد األمور التي تكون أفضل في 

 في الواقع ذلك، ولكن نشكر لھا أنھا تتطلب ذلك في الواقع.

مستقلون باعتدال. إنھم یتبعون بعًضا من  RALOنحن نشرف على المجتمع بأسره.  

القواعد التي وضعت لصالحھم. إنھم یتبعون بعًضا من القواعد التي وضعناھا لصالحھم، 
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، على سبیل ALS، ولكن نحن لدینا والیة قضائیة لإلقرار بـALSوخاصة فیما یتعلق بـ

 یان، ولیس دائًما.المثال، أو إزالتھا، في بعض األح

. IANAسوف نتحدث عن األنشطة األخیرة. البعض منكم، فیما أفترض، قد سمع عن  

. إذا لم یكن ھذا ھو االجتماع األول IANAعن  ICANNھناك الكثیر من الحدیث في 

ھي ھذه المجموعة  IANAلكم، فبالتأكید سوف تكونوا قد سمعتم حدیًثا بشأن ذلك. 

م في الواقع بآلیات نشر المعلومات التي تسمح للمستخدمین باستخدام الصغیرة جًدا التي تقو

اإلنترنت. إنھا تنشر المؤشرات إلى األجزاء األساسیة من نظام اسم النطاق. ھي تنشر 

، التي تسمح لجمیع IETFالمؤشرات، أو المعلومات إلى المعلمات المحددة بواسطة 

رقام نیابة عن سجل اسم اإلنترنت. إنھا تقدم التطبیقات الخاصة بالعمل. إنھا تدیر نظام األ

أساًسا العناوین التي یمكنك استخدامھا في كل من السجالت اإلقلیمیة حتى یتمكنوا من 

 استخدامھا. كما أن ھناك عدًدا من األشیاء اإلضافیة األخرى المتعلقة بذلك.

یًئا ة، ثم نما لیكون شتذكر تاریخ اإلنترنت. لقد بدأ بوصفھ مشروع وزارة الدفاع األمریكی 

أكبر. عند نقطة واحدة، كان یسمى شبكة مؤسسة العلوم الوطنیة. وكان یتم تمویلھ من 

قبل مؤسسة العلوم الوطنیة، وكان یربط بشكل كبیر بین الجامعات، ومختبرات البحوث، 

أن  اوأجھزة الكمبیوتر الفائقة. ثم تم نقلھ إلى وزارة التجارة األمریكیة عندما كان واضحً 

 ھذا لیس خاًصا بالجامعات فقط بعد ذلك.

، أساسا، تحت رعایة وزارة التجارة األمریكیة، ولقد كان لدینا عدًدا ICANNتم إنشاء  

لن أقول العقود ألنھا لم تكن عقوًدا أصال، ولكن مذكرات  -من العالقات معھم، وعدًدا من 

یست عقًدا، ولكنھا تقول ما نعد فھم. حالًیا، لدینا شيء یسمى تأكید االلتزامات، وھي ل

 بالقیام بھ.

 ما ھو التاریخ الیوم؟ 

 

 مارس. 7 سیدة غیر معروفة:
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مارس. قبل عامین وسبعة أیام، أعلنت وزارة التجارة األمریكیة والحكومة األمریكیة  7 آالن غرینبیرغ:

لعالم عن استعدادھم للتخلي عن تلك العالقة. ھناك أشخاص في بلدان في جمیع أنحاء ا

كانوا مستائین قلیال، وأنا أمزح بعض الشيء ألن البعض منھم كانوا مستائین جدا، أن 

جوھر اإلنترنت یدار بموجب عقد ل، بطریقة أو بأخرى، للحكومة األمریكیة. قالوا عند 

تلك النقطة أنھم مستعدون للتخلي عن ذلك. انھم على استعداد للتخلي عن ذلك إذا قدمت 

ICANNموعة التي تشرف على معظم ھذه األشیاء، والتشغیل الفعلي لھا، ، وھي المج

إذا قدمت خطة، خطة من شأنھا حمایة شبكة اإلنترنت ولكن تخرج حكومة الوالیات 

 المتحدة من الحلقة وال تضع أي حكومة أو مجموعة أخرى من الحكومات في محلھا. 

تنفیذ بعضھا حالًیا، وبعضھا ، والتي یتم IANAجاء جزء مثیر من العمل مع خطة انتقال  

منتظر وسوف نرى في خالل دقیقة. وكان جزء من الشرط أنھ إذا توصلنا إلى خطة 

، كان یجب علي أن أكون مسؤوالً أمام المستخدمین حول العالم، IANAلإلشراف على 

لمختلف أصحاب المصلحة المتعددین حول العالم، ألنھ ال یمكن أن تخضع لالستحواذ 

اآلن من قبل الحكومات أو بعض الكیانات األخرى، أو تتم السیطرة علیھا لعامین من 

فجأة بواسطة مكونات اإلنترنت ھذه التي تصنع الكثیر من المال، وربما تود السیطرة 

علیھا. على األقل ربما یرغب بعض الناس في ذلك. لذلك علینا أیًضا التوصل إلى آلیة 

 ICANNالذي یتحكم في  ICANNا مجلس وتحدیدً  ICANNللمساءلة للتأكد من أن 

 ال یقوم بأي شيء أحمق بالفعل.

، نختار المجلس، ولكن على الرغم من ICANNنحن، أصحاب المصلحة المتعددین في  

ذلك، بمجرد كونھم ھناك، یكونون في شأنھم. السؤال ھو كیف نتأكد أنھ من وجھة نظر 

 ض اللجوء. المجتمع، أنھم الیفعلون شيء بشكل صحیح، لدینا بع

 15ھناك مساءلة، في الواقع، یتم التصدیق علیھا خالل ھذا االجتماع. كان ھناك جھد 

شھرا لوضع خطة للمساءلة، وأنا سعید أن أقول أنھ اعتبارا من یوم أمس في حوالي 

، والتي ھي واحدة من األجزاء At-Largeمساء، فإن اللجنة االستشاریة  04:00الساعة 

، ومجموعة عمل عبر المجتمع فیما یتعلق بالمسائلة، صدقت على CCWGالرئیسیة في 

والتي رعب  ICANNذلك. واعتباًرا من یوم أمس، لدینا اآلن ثالثة من ستة منظمات في 
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ذلك قامت بالتصدیق على ذلك. نحن نأمل أن یقوم الثالثة اآلخرین بذلك في الیوم التالي 

 و أخرى.أو ما إلى ذلك. سوف تسمع بشأن ذلك بطریقة أ

في عملیة رسمیة یوم الخمیس، بتسلیم  ICANNعلى افتراض أن یقوموا بذلك، ستقوم  

، جزء من وزارة التجارة األمریكیة التي تشرف على ھذا. سوف NTIAھذه التقاریر إلى 

یقومون بتحلیلھا وتقدیم توصیة إلى الحكومة األمریكیة بشأن القیام باالنتقال أم ال. سیكونا 

ین لالھتمام. یحدث، بالطبع، في وسط انتخابات الوالیات المتحدة. ال یمكن شھرین مثیر

 أن یكون التوقیت أسوأ من ذلك.

ھناك أیًضا المنافسة على ثقة المستھلك واالستمرار في مراجعة اختیار المستھلك. ھذه  

ي لحالمراجعة ملزمة من قبل تأكید االلتزامات. تذكروا أنني قلت لكم أن ھذا كان االتفاق ا

الجدیدة، وبعد  gTLDمع حكومة الوالیات المتحدة التي ذكرت أنھ تم بعد إعالن نطاقات 

عام، كان علینا أن نبحث وننظر في ذلك. ھل ھي مساعدة؟ ھل تسبب مشكالت؟ ھل تقوم 

باألعمال على النحو الذي نریده؟ ربما من السابق ألوانھ بعض الشيء أن نقوم بذلك بعد 

نبدأ العملیة اآلن، وخالل العام المقبل، سوف نبحث في ھذا النوع من عام فقط، ولكننا 

 األشیاء.

نحن ال ننتقد فقط األشیاء بعد أن تحدث. نحن نحاول المشاركة وتحریك األشیاء في اتجاه  

نرى أنھ جید للمستخدمین. وأحد األشیاء التي عملنا بھا في الخصوصیة واخدمات الوكیل. 

ة بھذا المصطلح؟ إنھا مسألة معقدة. عندما تسجل اسًما عاًما اآلن، الجمیع على درای

أو صورة، یجب علیك أن تقول من أنت  ،gTLD .com، .org، مثل TLDلنطاقات 

وكیف یتم االتصال بك. ألنھ إذا كنت تقوم بشيء خاطيء أو أًیا ما كان، نرید أن نكون 

شرطة المحلیة لدیك. ربما قادرین على االتصال بك. كلمة نحن عامة جًدا. قد تكون ال

 یكون واحًدا من عمالئك. 

ومع ذلك، ھناك بعض الناس الذین ال یریدون عرض أسماؤھم ھناك ألسباب وجیھة جًدا.  

إذا كنت تجري عملیة تحاول حمایة حریة الكلمة في بلد ما حیث حریة الكلمة ال تحترم 

وحید الذي أقول كل ھذه بشكل عام، قد ال ترغب في وضع اسمك ھناك، قائالً "أنا ال

األشیاء." ھناك العدید من األسباب. في الكثیر من الحاالت، عندما تطلب اسم النطاق، 
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یمكنك أن تقول "ال أرید أن یظھر اسمي. سوف یظھر اسم شخص آخر، ولكنھم سوف 

یرسلون بریًدا إلكترونًیا لي. سوف نتواصل. فقط لن یعرض ذلك في العام." ھذه خدمة 

خدمة الخصوصیة تختلف بعض الشيء. إنھ فقط اسمي یظھر ولكن بدون الوكیل. 

 العنوان، وال رقم الھاتف.

ھذه الخدمات قد تطورت. لم تصمم أبًدا لإلنترنت. عندما كان اإلنترنت فقط عبارة عن  

أشخاص یعملون في معمل الجامعة، لم یكن ھناك معلومات خاصة ھناك. كان ھذا اسم 

نت. ولكن عندما بدأ الناس في المشاركة، وبدأ األفراد في الجامعة. نعرف أین كا

 المشاركة، تغیر العالم كثیًرا. 

ھذه الخدمات التي نمت بدون قواعد ذات صلة بھا. كان ھناك، على سبیل المثال، خدمات  

الوكیل في بعض األجزاء من العالم والتي لو نظرت فیھا في دفتر أرقام الھاتف، لن تعثر 

لواقع، إذا نظرت علیھا في خرائط جوجل، لن تجدھا ألن عنوانھم غیر علیھا. في ا

موجود. رقم ھاتفھم غیر موجود. إذا قالوا أنھم كانوا في دولة معینة، لم یوجد الرمز 

البریدي. لیس فقط لن تستطیع العثور على المستخدمین الحقیقیین، لن تستطیع العثور 

كن ھذا لم یكن شيء غیر قانوني ألنھ في على خدمة الوكیل. ھذا مجرد شيء اسمي، ول

حسًنا، كان غیر قانونًیا، ولكن كان من الصعب العثور علیھ. لیس غیر  -بعض الحاالت

 قانوني، لكنھ كان مخالف للوائحنا. 

نحن، في التكرار األخیر لالتفاق مع المسجلین قلنا "إذا كنتم تتعاملون مع خدمات  

الخصوصیة أو الوكیل، سیكون علیكم اتباع بعض القوانین." عملیة تطویر السیاسة ھذه 

PDP-  سوف تسمعون ھذا المصطلح كثیًرا فيICANN -  وضع مجموعة من

كن األمر سھال ألنھ بوضوح، بعض األشخاص المھتمین للخروج ببعض القوانین. لم ی

الناس یریدون الخصوصیة لتكون خاصة بأكبر قدر ممكن. أشخاص آخرون، ربما 

یریدون إنفاذ القانون المحلي الخاص بھم، بالتأكید ال یریدونھ أن یكون خاًصا. إنھم 

 یریدون أن یكونوا قادرین على تتبع الناس. إنھ عالم مثیر لالھتمام.

ع أنواع األشیاء المبھجة مستمرة. لذا أنا أشجعكم على المشاركة في ھذا كل شيء. جمی 

ICANN برنامج الزمیل ھو برنامج رائع. فھو یجتذب الناس الذین لدیھم مصلحة فیما .
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نقوم بھ وفي الواقع یخبرھم بما نقوم بھ ألشخاص مثلي یأتون ویتحدثون إلیكم، من خالل 

الوصول إلى األشخاص الذین سوف  ، مما یتیح لكمICANNتعریضكم الجتماعات 

 یتابعونكم ویجیبون على األسئلة. إنھ واحد من أعظم االختراعات الذي توصلنا إلیھ. 

أنا أشجعكم على طرح األسئلة اآلن، إذا كان ال یزال لدینا المزید من الوقت. أظن أن  

 لدینا دقیقتین. لقد تحدثت كثیًرا بعض الشيء.

 

 ائق.ثالث دق سیدة غیر معروفة:

 

 ثالث دقائق. أنا تقریًبا. آالن غرینبیرغ:

 

 المتحدث التالي معنا، غیر جاھز. سیدة غیر معروفة:

 

 یمكنكم الحصول على عنوان بریدي اإللكتروني، وھناك الكثیر من األشخاص حول المكان آالن غرینبیرغ:

بمجیئكم وانضمامكم إلینا  At-Largeو ALACسیسرھم الحدیث معكم. سوف تسر 

 .للعشر أو الخمس عشر سنوات القادمة من حیاتكم. سوف نستخدمھا جمیعا إذا سمحتم لنا بذلك

 لیس فقط لنستمتع، ولكن تؤثر كیف یذھب اتجاه اإلنترنت، ونأمل أن یكون لألفضل. شكًرا.

 

للمرة الثانیة. شكراً جزیالً على  DRCشكًرا. أنا زمیل من جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة  أرسین تونجالي:

 ALS 200ذلك العرض التقدیمي. أثناء العرض، سمعتك تقول أن ھناك ما یصل إلى 

حول العالم. لقد ادعیتم أنكم تمثلون وجھات نظر أو مصالح المستخدمین النھائیین. سؤالي 

. ALSھو، في مرحلة ما، مررت خالل الموقع في محاولة لتسجیل منظمتي باعتبارھا 

لقد وجدت العملیة صعبة جًدا، جًدا. العملیة طویلة جًدا، وال یمكنني المضي حتى النھایة. أنا 

 ؟ شكًرا.ALSأتعجب، لماذا تجعلون األمور بھذه الصعوبة لمنظمة لكي تسجل باعتبارھا 
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ك. لن نقوم بذلیمكنني أن أبالغ وأقول أیًضا أننا عمًدا نجعل األمر صعًبا بأكبر قدر ممكن.  آالن غرینبیرغ:

ثمة أمرین. األمر األول، لقد استبدلنا الموقع للتو منذ أسبوعین مضیا. ولذلك، لن أقول 

أنھا تحل جمیع المشكالت ألن أي شيء جدید من ھذا القبیل، كان من التنمیة لمدة سنة 

ونصف، وھناك الكثیر من األشیاء الصغیرة الخاطئة في ذلك، وربما عدد ال بأس بھ من 

 اء الكبیرة الخاطئة. ھذا رقم واحد. ھذا ال یجعل األمر أكثر سھولة.األشی

، تتغیر أیًضا. لن تجدوا ذلك على الموقع، ALSالعملیة التي نستخدمھا للمصادقة على  

ولكن ھناك الكثیر من العمل یسري العمل فیھ. جزء مما كنت أقولھ ھو، في الواقع، 

، ALS 200نظریة لطیفة أن نقول أن لدینا  الحقیقة. جزء منھ ھو الطموح من حیث أنھا

وكل واحد منھم لدیھ أشخاص منتظرون للمعلومات منكم بحماس. وبمجرد أن نرسلھا 

لھم، یحصلون علیھا، وھم یقرؤونھا، ویعودون لنا بالتوقیعات. لیس من الضروري أن 

 یتم األمر على ھذا النحو. 

شیاء. إذا تحدثتم لشخص لم یكن مسؤولة عن مجموعة غیر عادیة من األ ICANNتعد  

. ستقول اسم النطاق، وسیقول "ھاه؟" URLربما ال یعرف حتى ما ھو  ICANNأبًدا مع 

إذا أعطیتموھم أمثلة، سیعرفون ما ھذا، ولكنھم لم یسمعوا الكلمات من قبل. وھم ال 

، فإن عیونھم سوف تحدق بالفعل. نحن IPیھتمون. إذا بدأت الحدیث عن أرقام اآلیبي

نتحدث عن أشیاء غامضة، أشیاء لیست من مصلحة الجمیع، ونحن نستخدم المفردات 

المتخصصة كلھا. ونحن نتحدث إلى حد كبیر باللغة اإلنجلیزیة، وھي لیست اللغة األولى 

 لمعظم الناس الذین نتعامل معھم. 

من ھناك خطوات متعددة من الصعوبة، ونحن نفعل الكثیر من العمل في محاولة للتأكد  

، الذین أعربوا عن اھتمامھم ALSأن الناس في جمیع البلدان التي نتعامل معھا، في كل 

لدیھم الفرصة في الواقع لفھم ما نتحدث عنھ. نحن نحاول أن نزیل بعًضا من المصطلحات 

التقنیة. ونحاول القیام بالكثیر من الترجمة. الكثیر من ذلك الذي كان یحدث بالفعل، ولكنكم 

 یحدث بشكل أكبر.  سوف ترونھ

نفسھا غامضة بعض الشيء. نحن نقوم  ALSالعملیة نفسھا، مع ذلك، للتصدیق على أن  

بأفضل ما بوسعنا. سترون التداول، خالل العام المقبل على األرجح، ألن بعًضا مما نقوم 
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. ICANNبھ ھو التحكم لیس فقط من خالل قواعدنا الخاصة، ولكن من خالل قوانین 

ن نجعل األمور أفضل، ولكن دعونا ال نلتفت لما یجعل العمل مستحیالً. ھناك نحن نأمل أ

أشخاص وردت أسماؤھم في كل منطقة. وھناك أشخاص یمكن االتصال بھم، فیما آمل. 

بالتأكید، مع الموقع الجدید، آمل أنھم سوف یكونون. عندما تجدون مشكالت، ستجدون 

 ن.اإلنسان. یمكننا المساعدة في بعض األحیا

منظمة أمكنھم القیام بذلك، لذلك لیس  200نعم، لدینا بعض المشكالت. لیس األمر سھال.  

 األمر مستحیالً. شكًرا.

 

طاب صباحكم. حسًنا. أدیتوال من نیجیریا، أول مرة في الزمالة. شكًرا لكم على ھذا  أدیتوال سوجبیسان:

مجلس لیس من الالئحة العرض التقدیمي. أنا مرتبكة بعض الشيء عندما قلتم أن ال

الداخلیة، والمجلس لیس مكلًفا لتقبل مشورتكم. كنت أتساءل إذا أخذتموه للشركات العادیة، 

أًیا ما كان العمیل یریده ھو ما تنتجھ الشركة. یمكنكم إنتاج بعض المنتجات، وفي نھایة 

منتج دیل الالیوم، (غیر مسموع) السوق ال یقبل ذلك، أنتم ترغبون في إعادة تصمیم أو تع

الذي تطلقونھ في السوق. ثم ھناك ھذا الكلیشیھ الذي یقول أن العمیل ھو الملك ألنك ترید 

 التأكد أن المال الذي سوف تقوم بھ ھو مما یریده العمیل.

تقوم بكل ما تریده، فھم یقضون لیال بال نوم في كل مرة  ICANNاآلن، إذا كانت  

ء، والعمالء یقولون "ھذا ما نریده"، إلى یحاولون القیام بشيء نیابة عن العمال

At-Large ثم، أیا ما یقولون أنھم یریدونھ لیس مفروًضا على المجلس قبولھ. ولكن .

كما قلتم، أنھم أجبروك اآلن على قضاء بعض الوقت للتفكیر بشأن ذلك، ولكن لیس فقط 

 ء. شكًرا.لقبول ما یریده العمالء. أرید فقط أن أكون واضًحا بشأن ھذا اإلجرا

 

شكًرا. العالم مكان معقد. أنا بشكل دوري، أتعامل مع شركات حقیقیة، لقد وجدت أنھم قد  آالن غرینبیرغ:

توقفوا عن بیع شيء أحببتھ، وقد اتخذوا القرار على استبدالھ بشيء یعتقدون أنھ أفضل 

ھذا العمیل ال یتفق معھم، ولكن ھذا ال یغیر العالم في وأكثر إثارة لالھتمام لعمالئھم. 
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ھو عالم أكثر تعقیًدا ألنك تفترض أن المستخدمین  ICANNبعض األحیان. عالم 

 النھائیین ھم العمالء الوحیدون الذین نتحدث عنھم. ولیس ھذا ھو الحال.

؟ لماذا لدینا ھل تذكروا أننا عدنا، وتحدثنا في البدایة عن أصحاب المصلحة المتعددین 

متعددین؟ لماذا الواحد ال یكفي؟ سوف أطرح أسئلة أكثر اھتماًما من وجھة نظر شخصیة. 

نحن دائًما نتحدث عن حقیقة أن التنوع مھم. التنوع في الجنس، التنوع في اللغة، التنوع 

في جمیع أنواع األشیاء. لماذا؟ أنا ذكي جًدا. أنا مسن. لقدعشت حیاة طیبة. لقد تعلمت 

 الكثیر. ثقوا بي، سأكون من أصحاب المصلحة للجمیع. لستم بحاجة للتنوع. 

نحن نرید التنوع. لدینا العدید من أصحاب المصلحة المتعددین ألن لدیھم مواضع مختلفة.  

لالنتقال والمساءلة. لقد كانت عملیة قبیحة للغایة  IANAفي  CCWGلقد تحدثت عن 

یھتمون بحماس، ویختلفون مع بعضھم البعض كثیًرا. ألن لدینا الكثیر من الناس الذین 

لیس فقط في التفاصیل ولكن كثیًرا. یجب على المجلس أن یزن كل ھذه األشیاء. السجالت 

التي تدیر نطاقات المستوى األعلى ھم العمالء. األشخاص الذین یبیعون النطاقات ھم 

یمیة ھم عمالء. أصحاب عمالء من عملیة نظام اسم النطاق بشكل عام. السجالت اإلقل

العالمات التجاریة الذین یقلقون بشأن تزویر عالماتھم التجاریة. یحدث ذلك كثیًرا على 

اإلنترنت. یقوم األشخاص بتسجیل اسم یبدو كثیًرا مثل اسم شخص آخر ویتظاھرون بأنھم 

 شخص آخر. من الصعب جًدا حمایة ذلك حیث أن اإلنترنت مورد في جمیع أنحاء العالم. 

 علیھا موازنة احتیاجات ھؤالء العمالء ورغبات ICANNھناك العدید، والعدید من العمالء و

أولئك العمالء. ھذا ما یجعل المر من الصعب ویجعلھ مثیًرا للجدل. ونأمل، أن ھذا ما 

 في الواقع، منیجعلھ جیًدا أیًضا ألننا نوازن بین العدید من االحتیاجات. ولكنكم على حق. 

 ال یمكنھا تبني ھذا المنظور لألسف. ICANNوجھة نظري، أنا العمیل الوحید المھم، ولكن 

 ھل لدینا الوقت لمدة أكثر؟ أعرف أن وقتنا انتھى. 

 

 مرة أخرى. سیدة غیر معروفة:
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 مرة أخرى. آالن غرینبیرغ:

 

 تفضلي أالجي. سیدة غیر معروفة:

 

جي من غامبیا، زمیل للمرة الثانیة. سؤالي یتعلق بعض الشيء بسؤال شكًرا. اسمي أال أالجي سیساي:

. At-Largeأرسین، ولكني أرید فقط أن اوضح أو أشرح من یمكنھ أن یكون في ھیكل 

 ؟ شكًرا.At-Largeأي نوع من المنظمات تعتقد أنھا مؤھلة لتكون في ھیكل 

 

ي عملیة مناقشتھ اآلن مرة أخرى. أجرینا مناقشة شكًرا. إنھ سؤال مثیر لالھتمام ألننا ف آالن غرینبیرغ:

، ونحن نجریھا ALSمھمة جًدا من حوالي ثمان سنوات مضت عندما بدأنا بنشاط متابعة 

اآلن مرة أخرى. اإلجابة ھي أننا لیس لدینا العدید من القیود الرسمیة ألنكم إذا ذھبتم إلى 

تخدمون، بالطبع، ألننا نركز على بعض المناطق حول العالم، سیقولون "حسًنا، إنھم المس

المستخدمین. ال یمكن أن یكون ھناك أي شركات مشاركة أو حكومات مشاركة." أجزاء 

أخرى من العالم، إذا لم یكن ھناك شركات أو حكومات مشاركة، لن توجد. بعض الناس 

ر یقولون "یجب أن تدرج رسمًیا." ھناك أجزاء من العالم حتى تدرج رسمًیا یتطلب األم

 الكثیر من األموال والكثیر من الوقت. 

لذلك فقواعدنا مرنة باعتدال. یجب أن تكون ھناك رقابة من قبل المستخدمین الفردیین.  

ھذا ال یعني أنھ ال یمكن وجود أشخاص آخرین في العملیة، ولكن یجب أن یكونوا ھم 

لى كنا نفترض إالمتحكمین. یجب أن یكون لدیك مصلحة فیما نقوم بھ. حتى وقت قریب، 

. وتبین أن ICANNحد كبیر أن أي شخص لدیھ مصلحة في اإلنترنت لدیھ مصلحة في 

ھذا لیس صحیًحا بالضرورة. ما نقوم بھ غامض جًدا لبعض الناس حتى أنھ حًقا ال یھم. 

، ALSنحن نضیف بعض القواعد بشأن ذلك، ولكن حالًیا، القواعد ھي ھل ترید أن تكون 

أفراد، أنت ال تطلب منا األموال للقیام بذلك، وبعض األشیاء القلیلة أنت محكوم من قبل 

 على ھذا النحو. 
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ھناك بعض القواعد القلیلة جًدا، ولكن یجب أن یكون لدیك اھتمام عاطفي للتفاعل معنا  

ویجب أن تكون مجموعة حقیقیة. الیمكن أن تتظاھر فقط بأنك مجموعة وتقول أنك 

ھنا. نحن ال نطلب منك تسمیة أصدقائك، ولكن سیكون من أصدقائك ستكونون  100و

لطیًفا لو تقابلوا مرة في الشھر أو شيء من ھذا القبیل، أو تقابلوا على اإلنترنت. إذا كان 

لدیكم صفحة ویب، سیكون لطیًفا. ھذا النوع من األمور. ھناك عدد قلیل جًدا من القواعد 

وف تضیفون المزید، فقط بسبب بعض الرسمیة. ھناك بضعة قواعد مھمة جًدا. ربما س

 المشكالت التي عثرنا علیھا على مدى العشر سنوات. 

 تم؟ 

 

أجل. شكًرا جزیالً لك، أالن. أوال، وقبل كل شيء، أرید أن یلقي الجمیع نظرة على موقع  سیدة غیر معروفة:

At-Large  .بعًضا من زمالئي وبعًضا من زمالء آالن عملوا بجد في ھذا لمدة الجدید

طویلة جًدا، ویبدو رائًعا تماًما. أنا مسرور بالفعل بالعمل الذي تم. وأنا فقط أقول ھذا ألننا 

نعمل في مشروع موقع آخر حالًیا، لذلك فإن كل شيء یتبع بعًضا من النماذج التي كانت 

للتأكید. آالن،  At-Large. انطلقوا للنظر في موقع ھناك. ھذه مجرد مالحظة جانبیة

أفترض أنھم إذا رأوك، یمكنھم أن یوقفوك ویسألونك عن جمیع أنواع األسئلة الجدیدة، 

 طالما لم تعمل بسرعة كبیرة.

 

أنا ال أعمل بسرعة كبیرة. إن جدولي ضیق بعض الشيء، ولكن إذا أردتم إیقافي وسؤالي  آالن غرینبیرغ:

ضلوا رجاء. بخالف ذلك، فإن عنوان بریدي اإللكتروني جاھز ومتاح عن شيء تف

بسھولة. أنا أحصل على كمیة كبیرة من البرید المزعج ألنھ متوفر، لكن یرجى االتصال 

 بي. ذكروني أین قابلتكم أو من أین أنتم، وسوف أبذل قصارى جھدي للمساعدة.

تم إلى الموقع الجدید ووجدتم أننا نحن ال نقدم في الواقع جوائز، ولكن رجاء، إذا نظر 

ھناك بعض األمور التي ال تزال ھناك التي لمیتم تصحیحھا بعد  -فعلنا شیًئا أحمًقا بالفعل

 دعونا نعرف. سنحاول إصالحھا. -التي عثرت علیھا 



 AR جلسات الزمالة الصباحیة –مراكش 

 

 24من  13صفحة 

 

شكًرا لكم جمیًعا. استمتعوا باألسبوع. اعرفوا المزید. استمتعوا بالكثیر من المرح. سوف  

 كبیرة ھذا المساء. نعقد حقلة

 

 نعم. نعم. سیدة غیر معروفة:

 

لدینا، اعتمادا  RALOالعرض األفریقي. لدینا معارض تظھر بعضا من مالمح كل من  آالن غرینبیرغ:

على المنطقة التي نحن فیھا في كل مرة. ھذا أمر شخصي تماًما ألنھ اتسع بشكل ملحوظ 

ا ذي لدینا، الذي، بطبیعة الحال، من أفریقیلیصبح حفلة وداع لفادي شحادة، الرئیس التنفی

 وھذه أفریقیا، ویبدو أنھ مناسبا تماما.

 

دقیقة متبقیة. المتحدث التالي لدینا لدیھ  19شكًرا جزیالً لكم. لننتقل بسرعة، لدینا حوالي  سیدة غیر معروفة:

. GACمشاركة أخرى ھذا الصباح، ولكن ال بأس ألنھ من المجدول أن یتحدث عن 

اللجنة االستشاریة الحكومیة ھي الشيء الذي أستطیع أن أتحدث إلیكم عنھ مطوال لفترة 

دقیقة فقط، سوف أختصر ألنني أریدكم  19دقیقة، ولكن ألنھ لیس لدینا إال  19أطول من 

 أن تكونوا قادرین على طرح األسئلة التي آمل أن یمكنني اإلجابة علیھا.

د قضیت ثالث سنوات في منصب وزیر للجنة . لقICANNالقلیل عن خلفیتي لدى  

االستشاریة الحكومیة. لتلك الخطایا، سوف أمضي قدًما وأقدم لكم إحاطة سریعة حول 

GAC وأشرح لكم ما ھو دور ،GAC  ھنا فيICANN وكیف تعمل داخل ،ICANN .

كم  .في الغالب، أرید فقط أن أكون قادًرا على الحفاظ على ھذا الجزء سریًعاوآخذ أسئلتكم

 منكم ھنا من الحكومة؟ یا للعجب. ممتاز.

 ؟GACھل انضممتم إلى  

 

 أنا؟ شخص غیر محدد:
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 أجل. سیدة غیر معروفة:

 

 ال. شخص غیر محدد:

 

 ؟GACال؟ كم منكم حضر اجتماعات  سیدة غیر معروفة:

 

 [بعیًدا عن المیكروفون] 

 

تعال وتحدث في المایكروفون حتى یمكن للمترجمین سماعك. أرید فقط أن أحصل ھنا.  سیدة غیر معروفة:

 على القلیل من الغرفة.

 

 الماضي، أجریت محاوالت، ولكن الزمالة أبقتك مشغوالً حتى لم ICANNفي اجتماع  شخص غیر محدد:

قدر  أتمكن من الخروج إلى أي من االجتماعات. ھذه المرة، لدي نوایا أن انتقل إلى أكبر

 ممكن.

 

ھذا. وھم یجرون اجتماعھم  ICANN، اجتماع GACممتاز. ھذا اجتماع مھم جًدا لـ سیدة غیر معروفة:

الحكومي رفیع المستوى الیوم، وھو یجعل الجمیع مشغولون جًدا. أي شخص كان في أي 

مع المجلس، تلك التي ھي  GACاجتماعات  -العامة  GACوقت مضى في جلسة 

مع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة  GACقط. اجتماعات قاعات احتیاطیة ف

، تلك دائما حوارات مثیرة جدا لالھتمام للمشاھدة واالستماع، ICANNاألخرى ھنا في 

 ، تعمل بطریقة مثیرة جدا لالھتمام. GACولكن الجلسات العامة لـ 



 AR جلسات الزمالة الصباحیة –مراكش 

 

 24من  15صفحة 

 

 ICANNھو تقدیم المشورة إلى مجلس إدارة  ICANNفي  GACالدور األساسي لـ 

على قضایا السیاسة العامة، وھذا كل شيء. إذا كان ھناك تفاعالً مع أنشطة وسیاسات 

ICANN  مع القوانین الوطنیة أو االتفاقات الدولیة. إذا حصل مجلسICANN  على

التي لھا آثار أو سوف تتفاعل بطریقة أو بأخرى مع القوانین  PDPسیاسة كانت نتیجة لـ

لدیھا مصلحة قویة في ذلك. إنھ  GACن االتفاقیات الدولیة، والوطنیة أو أي نوع آخر م

 لتلبیة، ومنح ومناقشة والتوصل إلى اتفاق في اآلراء.  GACدور 

لفترة طویلة جًدا.  GACغالًبا إلى اتفاق تام في اآلراء. سوف تلتقي  GACال تتوصل  

اجتماعات لیلیة مطولة  20، 15، 10یمكنني أن أخبركم أنني قضیت ما أسمیھ أكثر من

 3:00و 2:00. عندما أقول لیلیة مطولة، فأنا أعني حتى الساعة GACفي اجتماعات 

 ICANNكیف تقدم المشورة بشكل اإلضل إلى مجلس إدارة  GACصباًحا بینما تناقش 

 في ھذه القضایا. 

. إنھا فقط إنھا عملیة رائعة جًدا للمشاھدة، ولیس ألنھم بالضرورة ال یختلفون بشراسة 

عملیة یجب أن تتطور. یمكنھم التوصل إلى اتفاقیات، ومن المثیر بالفعل مشاھدة ذلك. أنا 

مع المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة  GACأوصي لیس فقط بالذھاب إلى جلسات 

العامة وقم بمشاھدة كیفیة تفاعلھا  GACاألخرى، ولكن إذا كنت مھتما، انتقل إلى جلسات 

البعض. إنھ رائع جًدا بالنسبة لي. ربما أكون فقط من الطالب الذین یذاكرون  مع بعضھا

 كثیًرا، ولكنھ في الواقع مثیر جًدا للمشاھدة.

حكومة منضمة فیھا. عندما  GAC 60ألول مرة كان لدى  ،ICANNعندما بدأت في  

. اآلن، في 120ما یزید عن GACكان لدى  ،GACبدأت العمل ألول مرة لدى 

 منظمة حكومیة دولیة بصفة مراقب. ھذه 36حكومة وطنیة وأعتقد  161دي، ھناك اعتقا

. 145إلى  120، انتقلت من GACقفزة ھائلة. في السنوات الثالثة التي كنت فیھا مع 

 الجدید. انتقل المراقبون كذلك في األرقام. gTLDھذا جزء كبیر بسبب برنامج 

ھم دائًما وجًھا لوجھ. المجموعات األخرى وجًھا لوجھ. إنھم یجرون أعمال GACالتقت  

یعملون جیًدا بالفعل بدون اتصال باإلنترنت، یمكنھم إنجاز الكثیر. تستفید  ICANNفي 

GAC  بالفعل من ھذه المقابالت كل أسبوع. إنھم یعملون جیًدا وجًھا لوجھ. إنھم یعتمدون
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ام بدون اتصال. وھم على االجتماعات حیث یمكنھم التحدث، وال یتوصلون إلى اتفاق ع

یستفیدون معظم الوقت من االجتماع مع بعضھم البعض شخصًیا. وھم یجتمعون فقط في 

. كان لدیھم اجتماع ما بین الدورات من قبل، وكان ھذا أثناء برنامج ICANNاجتماعات 

الجدید، للوصول إلى اتفاقات حول بعض من القضایا العالقة مع دلیل  gTLDنطاقات 

 مقدم الطلب.

بمناقشة القضایا ما بین الدورتین. لدیھم مكالمات جماعیة، ولكن ھذا  GACقامت  

 ICANNوما سوف یناقشونھ. لدیھم موقع لـ ICANNلمساعدتھم في إعداد اجتماعات 

أیًضا. إنھم ینشرون جمیع جداول أعمالھم الخاصة باالجتماعات ھناك. الجلسات الوحیدة 

، GACمر على ھذا النحو دائًما. عندما بدأت ألول مرة مع ولم یكن األ -المغلقة ھذه األیام

 وجلسات صیاغة البیانات الخاصة بھم. -كانت العدید من جلساتھم مغلقة

ھم مجموعة من  GAC. أعضاء GACھذا في األساس ھي النظرة العامة للمجلس إلى  

ھي ما یأتي.  الحكومات الوطنیة. الدولة ذاتھا ھي العضو، والوزارة أو الھیئة الحكومیة

وكیفیة عملھا، ولكنني أود بالفعل أن أطرح سؤاالً وأشجع  GACھذه ھي نظرة المجلس لـ

 المناقشات. تفضل.

 

أنا اسمي [غیر مسموع] زمیل للمرة الثانیة. إنھا نظرة غیر عادیة للجدول الزمني للیوم.  شخص غیر محدد:

كانت اجتماعات مجموعة عمل السالمة العامة، والتي  52رقم  ICANNخالل اجتماع 

مفتوحة إلى حد ما، ولكن بالنظر إلى الجدول الیوم، رأیت  GACھي لجنة فرعیة من 

 أن جمیع اجتماعاتھم مغلقة.

 

ربما یكونون یصیغون شيء ما. ربما یكون ذلك ما یصل إلى مجموعات العمل الفردیة.  سیدة غیر معروفة:

رة عن ذلك، ولكنني أوصي على الموقع، أن یكون ھناك معلومات بشأن لیس لدي أي فك

من یكون في مجموعات العمل ھذه. أوصي بأني یمكنكم البحث عنھم أو التحدث إلى 

 األمین على اإلنترنت الكتشاف ذلك.
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مضت.  ھذا اجتماع خاص جًدا. إنھا المرة الثانیة. كان األول في تورنتو منذ بضع سنوات آالن غرینبیرغ:

 50ھذا اجتماع وزراء رفیع المستوى الیوم. ھناك ممثلون ووزراء فعلیون من حوالي 

 حكومة في االجتماع، وأنا أشك أن ھذا ھو السبب في أن بعضھا مغلًقا.

 ال بأس. -عفًوا، ظننت أننا تحدثنا 

 

لقانون، في نعم كنت أتحدث عن مجموعة عمل السالمة العامة ألنني معني بإنفاذ ا شخص غیر محدد:

 األساس، ھذا ھو مجال اختصاصي، ولھذا أنا ھنا.

 

على البرید اإللكتروني واكتشاف  gacsec@icann.orgحسًنا. یمكنكم مراسلة  سیدة غیر معروفة:

المزید عن ذلك. سیكونون قادرون على مساعدتكم مباشرة. األمر بالفعل متروك لھم في 

 قولون لماذا، بناء على ما یناقشونھ.عقد اجتماعات مفتوحة أو مغلقة، وھم ال ی

 

 شكًرا. شخص غیر محدد:

 

. وأنا أتساءل كیف أنھا مثل ICANNوما تقوم بھ  GACأنا مشوشة قلیال حول دور  أدیتوال سوجبیسان:

األمم المتحدة اآلن، ولكن ال یوجد ھناك أعضاء دائمون یقومون باالعتراض على أشیاء 

توجیھ الذي یتم، ولدیھم العدید من المصالح المقسمة. دولة. ما ھو ال 160معینة، ولكن 

سواء كانت الصین ترید السیطرة على اإلنترنت، أو إیران، أو أي دولة أخرى ترید 

مجتمًعا حًرا، البعض یطالب بحریة اإلنترنت. وبعض الدول األخرى ال ترید حریة 

على اإلجماع اإلنترنت. توجیھ [غیر مسموع]، كیف سیكونون قادرین على الحصول 

 ؟ICANNحتى یمكنھم العودة إلى مجلس 
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ھذا في الواقع سؤال مھم جًدا، وھي عملیة مھمة لمراقبتھا. األشیاء التي یناقشونھا تعتمد  سیدة غیر معروفة:

، وفقط بناء على ما في جدول ICANNفقط على ما ھو ضمن اختصاص منظمة 

في إطار ما یجلب انتباھھم. إذا كانوا یرغبون في تقدیم  PDPأعمالھم،وبناء فقط على 

حول أمر ما، یكون بشكل عام، یكون فقط ضمن نطاق  ICANNالمشورة لمجلس إدارة 

، لذا PDP، وھي ICANNشیًئا إلى مجلس  GNSOما یجذب انتباھھم. إذا اقترحت 

ال یقدمون في ھذا. ھل یبدو ذلك منطقًیا؟ انھم  ICANNفھذا ما ینصحون بھ مجلس 

. ال ICANNعلى القضایا التي تجري خارج عالم  ICANNالمشورة لمجلس إدارة 

 ICANNأي قرارات بشأن ما یحدث، لذا قد یقولون أن لمجلس  ICANNیتخذ مجلس 

ما یجب القیام بھ  ICANNتختلف، لكنھم ال یقولون لمجلس  GACأن ھناك آراء داخل 

  -حیال 

 

 . األمر على ما یرام. األمر على ما یرام بالنسة لي اآلن. شكًرا.ھذا واضح أدیتوال سوجبیسان:

 

بتعیین عضًوا في المجلس لیس لھ حق  GACفقط لإلضافة على ذلك، من المھم أن تقوم  نافید سید:

لھا حالة خاصة جًدا للمجلس. إذا كانوا یریدون رفض  GACالتصویت، ولكن مشورة 

جًدا للقیام بذلك. بخالف ذلك، یجب علیھم بشكل ھذه المشورة، فھم بحاجة إلى سبب قوي 

 .GACعام اتباع ما تقدمھ 

 

 بمجرد أن تأتي المشورة، ھل تكون معلقة؟ أدیتوال سوجبیسان:

 

 ال. سیدة غیر معروفة:
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 لیس معلقة، ولكن علیھم أخذ ھذا بعین االعتبار بشكل فائق، فائق. نافید سید:

 

 ؟At-Largeحسًنا، لذا فإن قواعد المشورة مختلفة بعض الشيء عن تلك التي لدى  أدیتوال سوجبیسان:

 

، علیھم النظر فیھا، وأخذھا بعین االعتبار، وعلیھم GACعندما تحصل على مشورة  سیدة غیر معروفة:

 تقدیم مبرر.

 

 حسًنا. ھذا واضح. أدیتوال سوجبیسان:

 

 م مبرر. تفضل رجاًء. آالن، یمكنك االنتقال بـ إذا قرروا رفضھا، علیھم تقدی سیدة غیر معروفة:

 

إذا كانوا یرغبون في رفضھا، فھم في الواقع، قبل أن یرفضوھا، علیھم مناقشتھا في  آالن غرینبیرغ:

GAC ویروا إذا كان یمكنھم التوصل ألرضیة مشتركة، وھو خاص بـGAC. 

 

أیًضا مناقشات یجب أن تتم بعد أن  أجل. ھذا ھو الخاص بھا. إذا رفضوھا، ھناك سیدة غیر معروفة:

 رفضوھا.

 

 المزید مثل المفاوضات، ألیس صحیًحا؟ أدیتوال سوجبیسان:

 

 إنھا بالضبط مفاوضات. آالن غرینبیرغ:
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طاب صباحكم جمیًعا. أعتقد أنكم أجبتم بعض الشيء عن سؤالي. لدي سؤاالن صغیران.  شخص غیر محدد:

، وما ھو رد فعل الحكومات IANAالسؤال األول ھو ما ھو السیاق الفعلي النتقال إشراف 

على ذلك؟ السؤال الثاني ھل یمكنكم أن تخبرونا بالمزید عن عملیة التسویة؟ ألن 

ICANN  تتخذ قرارات بشأن أصحاب المصلحة المتعددین، ولكن الحكومات، بشكل عام

تخبرونا عن المزید من الحاالت التي جرى لھا تسویة  تأخذ قرارات كافیة. ھل یمكنكم أن

 ؟ICANNرائعة حتى نراھا تتكشف في فضاء 

 

السؤال األول، لقد كنت في الواقع خارج اللجنة االستشاریة الحكومیة لفترة طویلة حتى  سیدة غیر معروفة:

 ي الواقعال أعرف كثیًرا. لذلك، سیتوجب علینا النظر واالنتظار والمتابعة. ما زالوا ف

 یتحدثون عن ذلك. سوف ننتظر ونراقب ذلك، ننتظر ونشاھد المنھج.

السؤال الثاني، إنھا عملیة مثیرة لالھتمام لمراقبتھا. فھم ینتھجون نھج تنازلي، وقد یكون  

صعًبا بالنسبة لھم. ھناك ذلك "نحن حكومات. نحن ھنا. نحن نشارك، لكننا حكومات." 

ات الذین یفھمون أن ھذا نموذج أصحاب المصلحة ولكن ھناك الكثیر من الحكوم

المتعددین، وھم یدعمون نموذج أصحاب المصلحة المتعددین. إنھم جزء من نموذج 

أصحاب المصلحة المتعددین. ھم أیًضا یریدون دعم ذلك، وھم أیًضا یریدون تغذیة ذلك 

س الوقت ونفس قدر اإلمكان. عندما تكون لدیكم ھذا النوع من المناقشة یتم ذلك في نف

 الفھم، ھذا عندما تكون المفاوضات والمناقشات حول اإلجماع في طریقھا للبدء. 

لقد رأیت العدید من المناقشات الرائعة تتم في تلك الغرفة، على قدر تعبي. رأیت األبواب  

تفتح على مر السنوات. كان ھذا ھو المثیر لالھتمام بالنسبة لي. الشيء األكثر أھمیة ھي 

عندما بدأت ألول مرة، كانت ھذه األبواب مغلقة طوال الوقت. بمشاھدة ھذه األبواب أنھ 

المفتوحة، حتى بالنسبة للجلسات العامة، والسماح لآلخرین بالمجيء ومشاھدة تقدمھم، 

 ھذا ما أجده امًرا رائًعا.

 

 ھذا یعني أنك تنصح الناس بالذھاب ومشاھدة ذلك؟ شخص غیر محدد:
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 ICANN. قد یكون جاًفا بعض الشيء. الكثیر من األشیاء في GACالذھاب ومشاھدة  :سیدة غیر معروفة

. حتى إذا لم یلتقوا مع دائرة GACقد تكون جافة بعض الشيء، ولكن انطلق لمشاھدة 

مثیرة لالھمام، انتقلوا لمشاھدة الجسات العامة الخاصةبھم. قد یكون األمر مثیًرا لالھتمام. 

ا فیما أعتقد، ولكن ھذا اجتماع مثیر لالھتمام، مثلما قال أالن. لدیھم ھناك فقط القلیل مغلقً 

الجلسة الوزاریة، لذلك فھذا مختلف بعض الشيء، ولكن الجلسات العامة تقوم بالتحقق 

 من ذلك.

 

 شكًرا. شخص غیر محدد:

 

 على الرحب والسعة. سیدة غیر معروفة:

 -أنھا لیست طویلةلدینا فقط بعض الوقت المناسب لمزید من، طالما  

 

 إنھا قصیرة. سیدة غیر معروفة:

 

 برجاء المتابعة، یا عزیزي. سیدة غیر معروفة:

 

شكًرا. وأنا زمیل للمرة الثالثة. سؤالي ھو أنھ عندما یكون ھناك الكثیر من الكالم عن  أمریتا شودھوري:

ھذا یجلب المزید من األصوات، في جمیع المنظمات الداعمة  ،ICANNالتنوع لدى 

؟ ھناك العدید من الحكومات لم تنضم بعد. بوتین GACواللجان االستشاریة. ماذا عن 

بشأن  GACعلى سبیل المثال لیس ھنا. ھناك الكثیر من اآلخرین أیًضا. ماالذي تقوم بھ 

 التوعیة من حیث الوصول لجمیع الحكومات؟
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 ، عندما كنت منضًما، كان ھناك الكثیر من التوعیة المستمرة، لكننيGACبقدر ما تقوم بھ  ر معروفة:سیدة غی

یقوم بعمل الكثیر من التوعیة لجلب  ICANNأعرف أن فریق المشاركة الحكومي ل 

المزید من الناس. وفریق إشراك أصحاب المصلحة العالمي یقوم أیًضا بأطنان من من 

 %100. أعتقد فعالًا أن منطقة أوقیانوسیا حصلت للتو على تمثیل بنسبة التوعیة في مناطقھم

بالنسبة لھذا االجتماع، لذا فھذا ضخم جًدا. ھذه منطقة مثیرة لالھتمام لتكون  GACلـ

 . من جانبا، ھناك الكثیر من التوعیة تتم لجلب المزید من الناس.GACلدى  %100ممثلة 

 

 .ھذه العملیة تساعد شخص غیر محدد:

 

 نعم ھذه العملیة تساعد، عملیة الزمالة ھذه. یرجى منكم رفع أیدیكم للحكومات مرة أخرى. سیدة غیر معروفة:

 

. GACقد رأینا ذلك في الماضي. العدید من الزمالء عادوا وجعلوا حكوماتھم جزًءا من  شخص غیر محدد:

 لدي عدًدا من األمثلة على ذلك.

 

 نعم، بكل تأكید. بالتأكید. سیدة غیر معروفة:

 ھل لدیك سؤال؟ دقیقة واحدة. 

 

في شبھ  ISPكنت على وشك طرح بعض األسئلة ألنني أمثل بوتان وأنا من خدمة  سیدة غیر معروفة:

حكومة. كنا نناقش جمیع الحكومات. أعتقد أن حكومتنا غیر مشاركة، لذا أحتاج الوصول 

فإن جمیع العالم یستریح ھنا وأعتقد أنني في حاجة إلى مجتمعاتي، بالفعل، ألنھ في الواقع 

التالي یمكن أن یتمتمثیل حكومتنا  ICANNللوصول إلى حكومتي. ربما في اجتماع 

 أیًضا، لذا شكًرا لكم.
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بالتأكید. بالتأكید. إذا كنتم بحاجة إلى المزید من المعلومات حول ذلك، یمكنني مساعدتكم  سیدة غیر معروفة:

 -بعًضا من في االتصال مع

 

 نعم، أؤید ذلك، ربما أیًضا. سیدة غیر معروفة:

 

 نعم، بكل تأكید. نعم، رائع. سیدة غیر معروفة:

لدینا دقیقة واحدة متبقیة. أرید فقط أن أذكر الجمیع أن یكونوا ھنا في الموعد المحدد  

 7صباًحا أول متحدث لدینا سوف یبدأ الساعة  7غًدا. سوف نبدأ الساعة  7:00الساعة 

  -صباًحا. المتحدث األول لدینا غًدا

 

 [بعیًدا عن المیكروفون] 

 

 . لینا یوم مشغول جًدا غدا. لدینا تاباني منNCSGنعم، لدینا جلستان غدا. لدینا متحدث من  سیدة غیر معروفة:

NCSG رودي قادمة من .NPOCقد تعلمناھا جمیعھا . ھل نستمتع باالختصارات؟ ل

ھذا  -ثم NCUCباألمس. الجمیع یتذكرھا ألیس كذلك؟ ثم سوف یكون لدینا تمثیل من 

. ISPCP -ھو المفضل لدي. ھذا ھو المفضل لدي. ھل أنت مستعدون؟ سأخبركم ما ھي

 مزودي خدمة اإلنترنت. 

 ھل لدیك شيء ما؟ حسًنا. أتمدد فقط.  

دقیقة، لذا رجاء خذوا استراحة  15سیبدأ حفل االفتتاح بعد بالضبط.  08:15إنھا الساعة  

 قصیرة، تمددوا، واستمتعوا بحفل االفتتاح.
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 ھل وقع الجمیع على الورقة؟ شخص غیر محدد:

 

 ھل وقع الجمیع على الورقة؟ سیدة غیر معروفة:

 

 أجل. شخص غیر محدد:

 

لحضور، واستمتعوا جمیًعا بیومكم. سأراكم ھذا ألیس كذلك؟ آالن، شكًرا جزیالً لك على ا سیدة غیر معروفة:

 المساء. ھل یعرف أحد أین القاعة؟

 

 

 

 

 

 [نھایة النص المدون]

 

 

 

 

  


