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إن أمكنك الحدیث باإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والعربیة، اللغات األربع ھنا، فال  سیدة غیر معروفة:

تحتاج لسماعة. وأكرر اعتذاري مرة أخرى. سیكون ھذا مریح للغایة، إال أننا نحتاج 

لشخص في كل مقعد، وسیكون علینا فقط الضغط قلیالً حتى یتواجد الجمیع على الطاولة. 

 . ALAC شكًرا. أشخاص من خارج

 

شكًرا لك تشیریل على بدء االجتماع. بالنسبة للذین لم یتلقوا ترحیًبا رسمًیا في مراكش  آالن غرینبیرغ:

دقیقة  15والمغرب، مرحًبا بكم. وأود أن أطلب من العاملین بدء االجتماع. لقد خصصنا 

 لذلك، ولدینا اآلن ثالث دقائق متبقیة، لذا سنتحدث بسرعة. 

 

 ALACمرحًبا بكم جمیًعا. مرحًبا بكم في جلسة عمل الیوم إلستراتیجیة عمل قیادة  جیزیال غروبر:

اإلقلیمیة. والیوم ھو السبت الموافق الخامس من مارس، والیوم األول لنا ھنا في اجتماع 

ICANN  في مراكش. شكًرا لجمیع األشخاص المحلیین على جعلنا نشعر بالترحیب

 الشدید، وشكر خاص لعزیز ھاللي على االستضافة الرائعة وتنظیم ھذا االجتماع. 

دولتكم رائعة للغایة. وإن أمكننا، في ھذا االجتماع األول، فلدینا وجوه جدیدة وأشخاص  

ك العادیة بحیث یمكننا تنفیذ االجتماع بسالسة جدد مشاركین، وفقط للتذكیر بكافة الشكو

 وتجنب ضیاع أي وقت ثمین. أنا أتحدث بالفعل كثیًرا ولدي بعض التذكیرات. 

إن أمكننا رجاًء أن نطلب من الناس أن یعودوا في الوقت المحدد بعد االستراحة،  

قتنا المحدد. واستراحة القھوة والغداء. الرجاء العودة في الوقت المحدد حتى نبدأ في و

والقادة  ALACكذلك، إن أمكننا أیًضا أن نترك مقاعد الطاولة الرئیسیة الیوم ألعضاء 

 اإلقلیمیین وجھات االتصال، وإذا كانت ھناك أي مقاعد شاغرة، فالرجاء إخبارنا. 
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. ویمكنك العثور علیھا في الموقع ACعالوة على ذلك، یرجى التسجیل في قاعة  

. یرجى النقر فوق االجتماع وسیظھر البث ICANN 55الجتماع  اإللكتروني الرئیسي

االفتراضي. وھذه االجتماع جمیعھا مسجلة. كذلك، حتى یمكن سماعكم في التسجیل، 

 برجاء استخدام المیكروفون أمامكم. ویجب أن یضيء المصباح األحمر لبدء الحدیث. 

كذلك، علیكم ذكر أسمائكم كل مرة. وكل مرة تتحدثون في المیكروفون، یرجى ذكر االسم  

ولیس فقط ألغراض التدوین، فكافة ھذه االجتماعات مدونة باللغات األربع التي نبث بھا، 

ولكن أیًضا في الحجیرات خلفكم، لدینا أشخاص مھمین للغایة یقومون بمھمة صعبة رائعة 

وریة لألسبوع بالكامل. وھم في ھذه القطاعات الدافئة للغایة، حیث تتعلق بالترجمة الف

علیھم اإلصغاء إلینا جمیًعا طوال الیوم وكل یوم، لذا یرجي ذكر االسم، فھم ال یعرفونكم. 

كذلك، سیتیح ھذا لھم تحدیدكم على قناة اللغات األخرى لكافة المشاركین عن بعد 

غاء إلى البث المباشر للتعرف علیكم أو اإلص Adobe Connectالمتواصلین عبر 

 أیًضا. 

كذلك، علیكم التأكد من الحدیث بسرعة معقولة للسماح لھم بالترجمة الدقیقة. حیث نمیل  

في بعض األحیان إلى الحدیث بسرعة شدیدة بلغتنا األم. وفي حالة الرغبة في الكلمة، 

كما نرحب باألشخاص  یرجى استخدام بطاقاتكم ورفعھا ومن ثم سندون ترتیب الحدیث،

أیًضا. برجاء رفع أیدیكم في غرفة  Adobe Connectالمنضمین إلینا على 

Adobe Connect  .وسیقرأ فریق عمل المشاركین عن بعد سؤالكم 

كذلك، إن أمكن أن یوضح آالن بنود العمل الجتماع الیوم، ومرة أخرى، أخیًرا ولیس  

تسلیمھا مرة أخرى إلى أفراد فریق العمل عند آخًرا، بطاقاتكم. برجاء االحتفاظ بھا أو 

إن لم تكونوا تعرفون  At-Largeالقیام بجولة اآلن. وسنقدم لك عرًضا لفریق عمل 

بالفعل. وعلیكم فقط تسلیمھا أو أخذھا معكم. بخالف ذلك، ربما ال تكون موجودة للجلسة 

 التالیة لیس فقط لنا لمعرفة أسمائكم ھنا، ومن ال یعرفكم.

كذلك، ستدور الكامیرات ھنا في منتصف القاعة عند حدیثكم، ویمكن لألشخاص على  

الكامیرا ھناك رؤیتكم وھذا رائع بالفعل عند مشاركتكم عن بعد لمعرفة اسم الشخص. 
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كذلك، لقد استغرقت وقًتا طویالً للغایة لكني اعتقدت أن ھذه ستكون بدایة جیدة لألسبوع. 

 یك یا آالن. شكًرا جزیالً لكم وأعود إل

  

شكرا جزیال جیزیال. عنصر آخر فقط بخصوص الترتیب ثم سأقوم بجولة لألشخاص  آالن غرینبیرغ:

لتقدیم أنفسھم. وكما قد یعرف الكثیر منكم، لدینا مؤقتات تستخدم أحیاًنا لتحدید فترة حدیث 

، األشخاص. ونحن نحاول شيء جدید في بدایة ھذا االجتماع. حیث سنستخدم مؤقت عد

 والذي سیعرض طول مدة الحدیث. وأعتقد أن شخص ما یوافق على ما أقولھ. 

یجب أن یكون المستھدف دقیقتین. ونحن نضع حًدا مطلًقا ولكنھ معقول. وفي حالة عدم  

امتثال الناس لحد الحدیث المعقول، فسوف نبدأ استخدام مؤقت العد التنازلي، والتي 

ي النھایة. وفي حالة االنتھاء باستخدام ھذه ستكون منبھات مزعجة للغایة تنطلق ف

المؤقتات، فعند توقف المؤقت، علیكم إنھاء الجملة أو جملة أخرى أو أكثر مع عدم الحدیث 

لخمس دقائق أخرى، رجاًء. لذا، رجاء التصرف بلطف مع اآلخرین الذین یریدون 

 الحدیث. 

قیام الجمیع بدورھم. لذا، رجاًء لذا، نحن نحاول التحلي بالمرونة، ولكن دعونا نتأكد من  

عدم تكرار ما قالھ الشخص السابق فقط لسماع أنفسكم تقولون ذلك. وإن أردتم التدخل 

وقول "أؤید ما قالھ جون،" فحسًنا. ولكن دعونا نحافظ على الدقة والتأكد من أن الجمیع 

 لدیھ وقت للقیام بدوره.

والقادة اإلقلیمیین  ALACأعضاء  وأود الحركة حول الطاولة وإتاحة الفرصة لكافة 

وكذلك المعلمین واألشخاص اآلخرین بصفة رسمیة بما في ذلك العاملین، لتقدیم أنفسھم. 

 وإن أمكننا البدء في نھایة الطاولة رجاًء. 

 

حسًنا. سوف أتحدث إلیكم باللغة اإلسبانیة. طاب صباحكم. أنا ھارولد أركوس. وأنا عضو  ھارولد أركوس: 

ALAC  أمثلLACRALO . 
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طاب صباحكم. وسأتحدث باللغة اإلسبانیة أیضاً. واسم ھو ھامبرتو كاراسكو. وأنا حالًیا  ھامبرتو كاراسكو:  

 ورئیسھا في المستقبل.  LACRALOأمین 

 

 حتى یوم الخمیس.  LACRALOأنا ألبرتو سوتو. وأنا رئیس  ألبرتو سوتو:

 

 . ALACفي  LACRALO... سكارتیزیني من  فاندا سكارتیزیني:

 

 . NARALOأنا جلین ماكنیت،  جیلن ماكنایت:

 

 . ICANNناتالي بیرجرین، طاقم  ناتالي بیرجرین:

 

 . ALAC AFRALOسیون أوجیدجي،  سیون أوجیدجي: 

 

 حسًنا. سیكون ھذا أمًرا عظیًما. بیران جیلن، معلم ومتعلم.  بیران جیلن: 

 

 . NGO، ونائب الرئیس كما أن معلم لكافة منظمات ALACتیجاني بن جمعة، عضو  تیجاني بن جمعة:

 

 . EURALOساندرا ھوفیریتش،  ساندرا ھوفیریتش:
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 . ICANNیاسیم نازالر، طاقم  یاسیم نازالر:

 

 . ICANNآرییل لیانج، طاقم  آرییل لیانج:

 

 .ICANNسیلفیا فیفانكو، طاقم  سیلفیا فیفانكو:

 

 ، أمریكا الشمالیة. ALACجارث برون،  جارث برون:

 

االستشاریة.  At-Large، من أمریكا الشمالیة ورئیس لجنة ALACآالن غرینبرغ،  آالن غرینبیرغ:

 NGOأجل. عذًرا، عندما أطلب من األشخاص تقدیم أنفسھم فلدینا أیًضا عدًدا من ممثلي 

 على الطاولة، ویسعدني أن یقدموا أنفسھم أیًضا. 

 

سموع]. شكًرا لك، سیدي الرئیس. [غیر مسموع]. ھناك قلیل من صدى الصوت. [غیر م سیدة غیر معروفة:

ھكذا كان األمر. [غیر مسموع]، أنا [غیر مسموع]، وأمثل [غیر مسموع]، جمعیة النساء 

 للتنمیة والتضامن في المغرب. شكًرا. 

 

 ًرا. السیدة [غیر مسموع]. أنا عضو في نقابة المحامین في تونس. شك سیدة غیر معروفة:

 

 عزیز ھاللي.  عزیز ھاللي:
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 . ALACو APRALO[غیر مسموع]، مورین ھیالرد من جزر كوك وأمثل  مورین ھیلیارد:

 

 . ccNSOوكذلك جھة اتصال  آالن غرینبیرغ:

 

 . APRALOمن  ALAC – ھولي ریتشھ ھولي رایتش:

 

 . APRALOسیرانوش فاردانیان، رئیس  سیرانوش فاردانیان:

 

 . SSACجولي ھامر، مسؤول اتصال  جولي ھامر:

 

 [غیر مسموع] من مصر.  شخص غیر محدد:

 

 [غیر مسموع]، مدیر مركز ریادة نظام اسم النطاق.  سیدة غیر معروفة:

 

 . EURALOوأمثل  ALACسباستیان باتشولیھ، عضو في  سباستیان باتشولیھ:

 

 في أرمینیا.  ISOCوأمثل  APRALOأنا [غیر مسموع] من  سیدة غیر معروفة:
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. كما أني العضو المعین من لجنة ترشیح APRALOعلى المشغل، المدیر المساعد في  علي المشعل:

LACRALO  لمنصب نائب رئیسCCWG وALAC. 

 

 . EURALO، [غیر مسموع] لجنة الترشیح عن ALACجیمي شولتز، عضو  جیمي شولتز:

 

 . ALACفي  ccNSO، جھة اتصال dot VI، ccNSOرون شیروود،  رون شیروود:

 

أور، أسترالیا، وستسامحوني على ذلك، معلم ورئیس سابق في -تشیریل النغدون أور:-تشیریل النغدون

ALAC .من بین عدة أمور أخرى ، 

 

 . NARALOجودیث فاسكویز.، أمین  جودیث فاسكویز:

 

ھل ھناك أحد آخر وصل منذ بدأنا؟ حسًنا. یتضمن غیر الحاضرین أولیفر كریبین لیبلوند،  آالن غرینبیرغ:

حسب مھام  GNSO، وھو اآلن في اجتماع GNSOلدى  ALACوھو جھة اتصال 

. كما أنكم تشیرون إلى شخص ما قد ALACمنصبھ. كما أنھ رئیس سابق أیًضا في 

 وصل. 

 د آخر تقدیم نفسھ. األشخاص على المقاعد. عذًرا. ھل یود أح 

 

 . ICANN[غیر مسموع]، فریق عمل  شخص غیر محدد:
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 . APRALOمرحًبا، أنا [یانیس] من ھذه المھمة من  [یانیس]:

 

 وأعمل في المغرب للھیئة العلیا لالتصاالت.  شخص غیر محدد:

 

 ھل یوجد عاملین لم یقدموا أنفسھم؟  آالن غرینبیرغ:

 

 عذًرا، فقط لغیر الموجودین اآلن، جیزیال غروبر، العاملین. شكًرا.  جیزیال غروبر: 

 

 أنا ھایدي أولریتش، من فریق العمل.  ھایدي أولریتش:

 

 . At-Large. مدیر At-Largeوكذلك  ICANNمدیر  شخص غیر محدد:

 

. كما أننا نتخصص في األسماء المربكة للغایة ھنا. At-Largeولكني لست مدیًرا من  آالن غرینبیرغ:

وتوقعاتھا. وسنتذكر  ALSشكراً جزیالً. وأول بند على جدول األعمال ھو مناقشة معاییر 

أن ھناك مجموعة عمل تنظر في ھذا األمر ونحن اآلن في مرحلة لدینا فیھا قائمة 

قع من ھیاكل ، وما نتوAt-Largeوھیكل  ALSاھتمامات للمعاییر للقبول كـ 

At-Large .بمجرد اعتمادھا 

القائمة.  ALSفقط للتوضیح، ستسري التوقعات التي نضعھا مع فترة تجریبیة على ھیاكل  

لحوالي عشر  At-Largeواآلن، نعود إلى التاریخ، حیث یوجد اإلصدار الحالي من 

ت التي تقریًبا تجمیع اإلجراءات الرسمیة للمؤھال 2007سنوات اآلن. فقد بدأنا في 
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نریدھا في ھذه الھیاكل بالضبط. وھذا مثیر إلى حد ما، حیث أن لدینا عدًدا من الھیاكل 

 في ھذا الوقت قبل أن یكون لدینا أیة معاییر. 

كما تم تفعیل ھذه العملیات واستخدامھا آلخر ثماني سنوات. وقد كانت ھناك مشكلة دائمة  

تتعلق ببعض الھیاكل التي شاركت إال أنھا لم تكن فعالة للغایة. كما أن ھناك الكثر من 

بدرجة كبیرة في تحدید  ALSاألسباب لذلك. وقد كان جزء من استخدام ھیاكل 

ات ضمن مختلف المناطق المھتمة باإلنترنت ألنھ كان من المجموعات والنوادي والجمعی

 المنطقي القیام بھذا.

مع ظھورھا، لم یكن لدى بعض األشخاص المھتمین باإلنترنت قدًرا كبیًرا من االھتمام  

، وبالتالین لم یكن ھناك بالفعل أي ترابط بین ما یقومون بھ وعالقتھم ICANNبمنظمة 

من الحاالت، وجدنا أن التواصل الوحید مع المؤسسة ومن ثم، في العدید  ICANNمع 

 كان الشخص الوحید المحدد كممثل. 

آالف شخص، وتتنوع في  10شخص أو  100لذا، فإذا كانت المجموعة مكونة من  

األماكن، فوجود شخص واحد یأتي إلى االجتماعات أحیاًنا ال یوضح أن لدیكم تواجد فعلي 

 . ICANNلكم مع على األرض وكیفیة استخدام اتصا

لذا، فقد جمعنا ھذه المجموعة لمحاولة مراجعة الموقف الكلي، والنظر فیما نتطلع إلیھ  

بالفعل، إذا كان لدینا بالفعل تواجًدا فعاالً على األرض في كافة الدول، وما نتطلع لھ، وما 

فھذه  نتوقع من األشخاص القیام بھ بمجرد المشاركة كجزء من المجموعة، والحدیث. لذا،

 بالضرورة المشكلة.

كان  ALACلدینا مجموعة في آخر بضعة شھور، وعند توفر الوقت، كثیر من وقت  

والمساءلة، لذا، فقد انصرفت قلیالً عن التركیز  IANAیركز على مختلف أنشطة انتقال 

على ھذه المشكالت. لكننا اآلن في مرحلة أعتقد، نحتاج فیھا لمناقشة على مستوى 

ALAC  ھذه المناقشة، نحتاج لمناقشة في المنظمات اإلقلیمیة العامة لما إذا كنا وعقب

على المسار الصحیح؟ وھل نقوم بإنشاء قواعد منطقیة؟ كذلك، ھل نقوم بشيء غیر 

مناسب بالفعل؟ وھو ما یقولھ بعض الناس. كذلك، ھناك مجموعة كبیرة من الخیارات. 
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توصیات جدیدة، فأعتقد أننا نحتاج العتمادھا  وبافتراض أننا یمكننا اإلغالق والتوصل إلى

 ثم ھناك الخطوات الكاملة التي علینا اتباعھا. 

كذلك، بعض ھذه التوصیات التي ننظر فیھا ستتطلب في الواقع تغییرات على اللوائح 

. وستتطلب بالتأكید تغییرات على اإلجراءات والتي یعتمدھا مجلس ICANNالداخلیة في 

 اإلدارة.

لذا، فاألمر یتطلب بعض الوقت إلصالح ھذه األمور. وعلى قمة ھذا، لدینا مراجعة  

At-Large حیث سیتم تعیین مجموعة خارجیة بالفعل في ھذا االجتماع، أعتقد، لبدء ،

بجانب المنظمات اإلقلیمیة العامة.  ALSالمراجعة مع التركیز الرئیسي على ھیاكل 

یم معلومات للعملیة. وأتمنى أن ننجز بعض األعمال لذلك، فما نقوم بھ باألساس ھو تقد

ونسھل مھامھم قلیالً في أن نفترض أن نفس المشاكل التي حددناھا آخر بضعة سنوات 

ربما تكون ھي نفسھا المحددة في حالة التفكیر حتى فیھا. لذا، أتمنى أن نتسبب في تسھیل 

 مھامھم والبدء في عملیة التصحیح لما نرى أنھ مشكلة.

وكما قلت، یوجد سؤال في عقول بعض األشخاص حول وجود المشكالت. وأعتقد أن  

ذلك أحد األمور التي علینا مناقشتھا. فھالّ عرضت الشریحة التالیة من فضلك؟ ثم الشریحة 

 التالیة. حسًنا. 

ھذا ما أردت تلخیصھ باألساس. وعلینا أن نجري النقاش ھنا، حیث نحتاج لالنتھاء من  

قترح ونشرھا للمناقشة الموسعة في المنظمات اإلقلیمیة العامة، والحصول على مسودة الم

تعقیبات ومراجعتھا عند اللزوم، ثم اعتمادھا، والبدء في إجراء آخر لتفعیل القواعد بالفعل. 

 الشریحة التالیة. 

ة. إلى أربعة أقسام مختلف ALSحسًنا. المعاییر، لقد قسمنا المھمة الكلیة لمراجعة ھیاكل  

واألولى ھي المعاییر. فإلى ماذا ننظر عند اتخاذ القرار حول اعتماد مقدم الطلب؟ أما 

، ماذا نتوقع منك؟ وبالطبع، سنخبر ALSالجزء الثاني فھو التوقعات. فبمجرد أن تصبح 

األشخاص مقدًما بالمتقدمین الجدد وعلیھم كجزء من العملیة الموافقة على ذلك. ولدینا 

التي لدینا، وكیف نجعلھا تسرع عندما ال  200وم بھ مع الھیاكل الـ موقف آخر لما نق

 تكون كذلك. 
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كذلك، لدینا القسم الثالث حول عملیة الطلب. وفقط للتوضیح، أنا أدیر قسم المعاییر، لذا  

لدینا أربع مجموعات مختلفة في فریق العمل. كذلك، یتولى إرجو النسیبورو مھمة 

ة الثالثة حول عملیة الطلب، والتي تتولى مسؤولیتھا ناتالي التوقعات. ولدینا المجموع

. فقد طلبت من عضو ICANNبیریغرین. وقد اتخذنا خطوة غیر معتادة في مجموعة 

 في فریق العمل قیادة مجموعة ضمن فریق العمل. 

عادًة، یساعد أعضاء الفریق نوًعا ما لكنھم ال یتولون القیادة بالفعل. وفي ھذه الحالة،  

تعتبر ناتالي نقطة االتصال التي تتولى كافة الطلبات وقد كان واضًحا أنھا أفضل شخص 

، ALACبالفعل یعرف ما كان یجري بجانب تقدیم التوصیات العتمادھا، بالطبع من قبل 

سعدني أن ناتالي وافقت على القیام بھذا، بالرغم حتى من أنھا تركز حول موضع التقدم وی

إال أنھا ال تزال تأتي لزیارتنا  ICANNاآلن بصورة كبیرة على األجزاء األخرى من 

 لھذا الغرض. 

وأخیًرا، بعض المناطق، بدًءا من أمریكا الشمالیة لدیھا أعضاء أفراد. والمقصد عقب  

ن ھناك توصیة شدیدة ولیس متطلب، ولكن توصیة بأن األخیرة أ At-Largeمراجعة 

كافة المناطق یجب أن یكون لھا أعضاء أفراد وكانت ھذه الجھود تحت قیادة تشیریل 

 . ICANNقبل السابق وأكثر عضو نشط حتى اآلن في كل  ALACأور، رئیس -النغدون

ن ناتالي قلیالً أل والیوم، سنركز باألساس على المعاییر والتوقعات مع الدخول في منطقة 

 كثیر من المعاییر ستكون بوضوح جزًءا من عملیة الطلب. 

تعرف المعاییر بأنھا األمور التي نحكم من خاللھا على مقدم الطلب. وسیكون من اللطیف  

إذا كانت جمیًعا موضوعیة تماًما، ویمكننا التأشیر على الخانات وقول "نعم، ھذا متقدم 

ك." فالواقع أن كافة األمور التي ننظرھا تقریًبا لیست مناسب. ولكنھم لیسوا كذل

 موضوعیة. واألمر یتعلق بتفسیر الكلمات وفھم ما یقومون بھ بالفعل.

في ھذا الصدد، تقول العملیة أنھ بمجرد انتھاء فریق العمل من العنایة الالزمة، أي تلبیة  

لمزید  RALOینھا على أجزاء العملیة الموضوعیة، ویمكننا تحدیدھا، فسیكون الدور ح

 من القرارات التقدیریة حول ما إذا كانت ھذه في الواقع إضافة جیدة أم ال. 
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وھذا األمر موضوعي ألنھ یجب تحدیده عند قرار الرفض ومن ثم علینا إخبار مقدم  

الطلب بالسبب، إال أنھ جدیر بالذكر أن ھذه مشكلة موضوعیة وبالتالي، فإن العدید من 

ت مطلقة. وكما سترون عند تناول ذلك، فبعض المعاییر مطلقة للغایة، لكن المعاییر لیس

 العدید منھا لیس كذلك. الشریحة التالیة من فضلك. 

حسًنا. لدینا اتفاق عام في فریق العمل حول بعض المعاییر. واآلن، ال یعني ھذا أن  

ة فاق العام. أما بالنسبالمجموعة ال یمكنھا تغییرھا، ولكننا فقط نضع على الطاولة ھذا االت

للمعاییر الحالیة، فھي ساریة الیوم وال تتجاوز الحد األدنى. كذلك، یجب أن یكون تمویل 

. فنحن لسنا مصدر ICANNالمجموعة ذاتًیا. بمعني أنھا ال یمكن أن تتلقى أموال من 

مال وھذا ال یعني بالمناسبة أنھا ال یمكن ن تحصل على لالمال إلنشاء مجموعة جدیدة.

 لمشاریع محددة، ولكن ھذه حوادث قلیلة نسبًیا. 

عالوة على ما تقدم، یجب أن تخضع بصورة كبیرة لسیطرة األفراد، ولیس الشركات،   

وال الحكومات، على أن یكون األفراد مواطنین في المنطقة. وھذا األمر منصوص علیھ 

. اآلن، ال یعني ھذا أنھ ال یوجد ذلك في اللوائح الداخلیة وال نتمتع بحریة تغییره، وال نرید

أجزاء من المؤسسة ربما تكون حكومیة. وربما تكون مؤسسة في الواقع. ولكن السیطرة، 

من یسیطر على المجموعة؟ من یختار الرئیس، كما كان الحال، ویقرر بشأن ما تقوم بھ 

 المجموعة؟ یجب أن تكون موجھة باألفراد. 

یتعلق بما إذا كان یجب التأسیس وأن تكون منظمة  كذلك، ال توجد فترات محددة فیما 

رسمیة غیر ھادفة للربح. كما كان ھناك الكثیر من النقاش حول ذلك، وفي بعض المناطق، 

شعر الناس بشدة بالحاجة إلى التأسیس الرسمي. في حین جاء األمر على العكس في 

كون لدینا ھیاكل مناطق أخرى، حیث تزداد تكلفة ووقت التأسیس وبھذا سنضمن أال ی

ALS .في ھذا الصدد، تتنوع القواعد حول العالم . 

بالمثل، سأعرض جانًبا آخر. نحن ال نتحدث عنھ اآلن، ولكني سأقدم جانًبا مھًما. توجد   

بعض األماكن في العالم التي تقول "حسًنا، إذا كنت تحقق أموال من أسماء النطاقات، 

." وھذا مناسب ALSفأنت أمین سجل أو سجل، وبالتالي ال یمكنك أن تشغل منص في 

لعالم. أما في األجزاء األخرى من العالم، فال یشارك سوى للغایة في بعض األجزاء في ا
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عدد محدود نسبًیا. حیث یعمل الجمیع في وظائف متعددة، وفي حالة استبعاد األشخاص 

الذي یعملون بالفعل في مجال اإلنترنت، فلن یكون لدیك العدید من األشخاص الباقین 

 الذین یرغبون في تشغیل المؤسسة. 

بمرونة إلى حد ما في ھذه القواعد الكلیة. وھذا ما وصلنا إلیھ حتى اآلن. لذا، فنحن نتحلى  

لذا، فكل ما نتحدث عنھ بخالف ذلك ھي أمور لیست مطروحة الیوم، غال أننا نرى أنھا 

من منطقة آسیا والمحیط  ALACستساعد في ھذا الوضع. ولدینا اآلن أحد أعضاء 

ا بك یا كایلي. عذًرا. لقد قدم جمیع اآلخرین الھادي، كایلي كان، الذي انضم إلینا. مرحبً 

 أنفسھم لذا سأتظاھر أني أنت اآلن فقط لتقدیمك. 

، فنرید ثالثة أسماء ALSالبند األول بسیط نسبًیا. وھو، إذا كنت ستصبح أحد ھیاكل  

ألشخاص یمكنك التواصل معھم. وبعض المناطق تتطلب اسًما واحًدا فقط، وقد وجدنا أن 

اص یختفون في بعض المناسبات. كذلك، یتوقف بریدھم اإللكتروني عن ھؤالء األشخ

العمل. إضافة إلى ذلك، یترك أحد األشخاص المجموعة وفجأة تختفي المجموعة بأسرھا. 

وال یمكننا العثور علیك بعدھا. كان لدى منطقة آسیا والمحیط الھادي ثالثة في وقت ما 

تقریًبا، لذا یبدو ھذا سبًبا جیًدا  ALSدون ھیاكل وقد كان ذلك متمیًزا للغایة. فھم ال یفق

 كبیر.  ALSللذھاب. وإذا لم تكن توصلت إلى ثالثة أسماء، فأنت لست بالفعل 

الموضوع التالي ھو أن جھات االتصال ال یلزم أن تكون قادة المؤسسة، ولكن من یتقدم  

ن ھذا یبدو غیر یجب أن یقر أن قادة المؤسسة یعرفون بذلك. ونظًرا أل ALSلیشكل 

عقالني باستثناء أن لدینا مرة أخرى جھات اتصال تختفي وبعدھا نعثر على رئیس 

؟" ألنھ بالرغم ALS؟ ICANNالمؤسسة ونتواصل مع، وفي بعض األحیان یقولون "

من تقدم شخص ما باسمھم، فھم لم یعرفوا باألمر، لذا مرة أخرى، نحن نحاول إصالح 

 یحة التالیة. ھذا النوع من األمور. الشر

أحد المفاھیم التي كانت لدینا دائًما، لكننا لم نكتبھا یوًما، ھي اننا نفترض أنھ في حالة 

إرسال المعلومات لجھة االتصال، فسینشرونھا على األعضاء. وبالرغم من أن بعض 

 الھیاكل التي نعرفھا تقوم بھذا، إال أن الكثیر منھا ال یقوم بھذا. على أننا نرى أن جھات

االتصال المقدمة لنا یجب أن تتحلى بالقدرة. وھذا كلھ یعني أن علیھم أن یتمكنوا من 
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اإلرسال إلى القائمة البریدیة، ربما، أو عبر صفحة فیسبوك، إال أن علیھم أن یتمكنوا من 

القیام بھذا. وسنطلب منھم الحًقا بالطبع التعھد بالقیام بھذا، على أننا نرید معرفة كیفیة 

 للقیام بھ. لذا، فكل ھذا یجبرھم على إعداد قائمة بریدیة بالفعل یمكنھم إعدادھا.  التخطیط

أحد العناصر المھمة. ولدینا بعض الھیاكل التي تصل أعدادھا إلى  ALSیمثل حجم  

اآلالف عشرات اآلالف من األعضاء. واآلن، ما عدد من یعرف بوجودنا من عشرات 

اآلالف من األعضاء؟ إنھ سؤال جید. ولكن بالتأكید، لدیھم ذلك. فلدینا ھیاكل أخرى یوجد 

ة اتخاذ قرار حول وجود حد أدنى بھا عدد محدود للغایة من األشخاص. وفي محاول

كحد، ألن الھیاكل  100أو  6كحد أو  10للحجم، یبدو من المنطقي للغایة محاولة وضع 

ھم جھات  ALSتأتي بأشكال مختلفة. إال أنھ من الواضح أنھ إذا كان كل الموجودین في 

تم اتخاذھا، االتصال الثالث، فربما لیس ھذا حقیقة. لذا، ھذا أحد دعوات األحكام التي سی

 وھو ھل یوجد أشخاص بالفعل ھناك؟ 

تذكر، أننا ننظر في األعضاء األفراد في كل منطقة. وإذا كنت بالفعل شخص واحد فقط،  

لتصبح  ALSفعلیك االعتراف بھذا واالنضمام كعضو فردي ولیس علیك التظاھر بأنك 

 ة. الشریحة التالیة.جزًءا من المجموعة. لذا، مرة أخرى، ھذا موضوعي ولكنھ مھم للغای

یشكل الطلب الحالي نوًعا من [غیر مسموع] والسیاسات المرتبطة بھا باستخدام اإلنترنت. 

واألمر ال یتعلق بقابلیة االتصال، بل بالبرید غیر المرغوب فیھ. على أننا قد ال نحب 

على  جمیًعا ذلك، إال أننا ال نسیطر علیھ. وال ننظر في المحتوى. لذا، یمكنكم العثور

محتوى إباحي عدائي للغایة، وقد تحبونھ. فھذا لیس شأننا. ولكن السؤال ھو، ماذا یعجبك 

 ، ویجعلك ترید المشاركة؟ ICANNفي 

عالوة على ما تقدم، نتوقع من األشخاص مستوى محدد من التواجد عبر اإلنترنت. وإذا  

ت، وھناك البعض كنتم مجموعة تركز على اإلنترنت، ولیس لدیكم تواجد على اإلنترن

منھا اآلن، فیصعب تفسیر كیفیة القیام بعملكم مع ھذا. واآلن، ھذه قاعدة أرغب في 

تغییرھا إذا كان لدى أي شخص سبب وجیھ لذلك. إال أن ذلك یجب أن یكون أحد المعاییر 

 األساسیة. وعلیكم التمكن من التحقق من فھمكم لاللتزامات والتوقعات التي لدینا. 
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اآلن، سأفتح باب الكالم. ھل ھناك أشیاء مدرجة ھناك باستثناء محتمل للتواجد على  

اإلنترنت والتي یشعر الناس أنھا غیر محددة جیًدا ویجب أال تكون موجودة؟ توجد قائمة 

كاملة من األمور األخرى التي علینا الحدیث عنھا، لذا، فنحن لن ننظر في األمور الجدیدة، 

 شيء مطروح بصورة خاطئة؟ أرى بطاقتك یا جودیث. ولكن ھل ھناك أي 

سأالحظ عامة البطاقات وسأحاول مالحظة ترتیب رفعھا، وبالمناسبة، نطاق رؤیتي ال  

یمكنني من رؤیة الجمیع، لذا أنا أرى جارث إلى حد ما، وعندما ال أرى أحًدا، فھذا غیر 

الحدیث. سأعلن بصفة دوریة مقصود بالفعل. لكني في بعض األحیان ال أراھم، لذا علیكم 

عن المتحدثین والترتیب الذي أعتقد أنھ صحیح، فسامحوني إن أخطأت في الترتیب. لدینا 

 تیجاني وسیون وجودیث ثم جارث.

جارث كان األول. شكًرا لك على التصحیح. لذا، لدینا جارث وتیجاني وسیون وجودیث،  

 ترام الجمیع. جارث؟ وھو الترتیب الذي ال یھم كثیًرا، ولكني أحاول اح

 

شكًرا سیدي الرئیس. والترتیب یھم ألن األشخاص في نھایة القائمة یقتطع وقتھم عادًة.  جارث برون:

لذا، فالترتیب مھم للغایة بالفعل. وعلي أن أطرح المشكالت المتعلقة بوصف الرئیس 

 للموقف. ولنرجع قلیالً للوراء. 

كما لو كنت نوًعا من األوامر المقدسة.  ICANNنحن نتحدث عن كیفیة تعامل األفراد مع 

وبالفعل، یجب الترحیب بالجمیع. أعني ھذا ھو المقصود ھنا. فال حدود لمستخدمي 

اإلنترنت، وعلینا عدم صنع دائرة مقدسة حولھم واختیارھم لھا، بل علینا العثور على 

ت والنشاط، لكن طریقة إلدراج الجمیع. ومن ثم، تحتاج قیادتنا بوضوح لبعض المعلوما

عندما كنا في أمریكا الشمالیة، مررنا بفترة عصیبة للغایة بالنسبة للتوعیة والتوظیف، 

وقد استھدفنا بالتحدید قائمة كبیرة من المؤسسات التي كانت تصف نفسھا بمجموعات 

 اإلنترنت التقنیة. 

كانت ھذه  من قبل. لذا، ICANNفي ھذا الصدد، لم یسمع معظم ھذه المؤسسات بمنظمة  

، وبعدھا كان ICANNالعقبة األولى التي علینا توضیحھا كمتطوعین لھم، من تكون 



 AR   1وجلسة العمل الجزء  ALACمراكش استراتیجیة 

 

 63من  16صفحة 

 

علینا توضیح كیفیة المشاركة ولماذا علیھم المشاركة. وبالنسبة لبعض المجموعات التي 

لم تنضم أو تحاول االنضمام، فقد كانت بعض الشكاوى من جانبھم محقة في أن الموضوع 

 أنھم لم یفھموا ما یجري. مربك للغایة. حیث 

لذا، أعتقد أن ھذه الفكرة أن علیھم القدوم إلینا بھذا المفھوم المسبق لما سیقومون بھ، یجب  

 ICANNأن یكون على العكس. وعلى قول أن التمسك بھذا التفسیر أن اختصاصات 

ا. محدودة للغایة ھو خطأ من وجھة نظرنا، ألن جمیع من یستخدم اسم النطاق یتأثر بھ

وإذا كنتم تستقبلون البرید غیر المرغوب فیھ، فھو عادة یتضمن اسم نطاق وفي بعض 

األحیان العدید من أسماء النطاقات. كما أن السیاسات وراء أسماء النطاقات ھذه ھي ما 

 نتحدث عنھ ھنا. لذلك، یعتبر إغالق ھذا الباب من البدایة خطًئا كبیًرا. شكًرا. 

 

. ولیس ھناك ALSتوضیح، تزید البیئة الحالیة لدینا من صعوبة مشاركة ھیاكل فقط لل آالن غرینبیرغ:

سؤال حول ذلك. وعند الوصول إلى التوقعات، فسنتحدث كثیًرا عما نخطط للقیام بھ 

، ALACلمحاولة زیادة جدوى المشاركة. ولكن بالتأكید، أعتقد، ولكن القرار یرجع إلى 

نحن فقط راضون عن وجود اسم؟ اآلن، إذا كان وإلى أي مستوى نرید المشاركة أو ھل 

أي شخص مھتًما بالفعل بسیاسة أسماء النطاقات، وبسبب البرید غیر المرغوب فیھ، فھذا 

ال بأس بھ. وأرحب بالنقاش. على أن السؤال یكمن في ھل نحتاج لوجود بعض االھتمام 

 على اإلطالق؟ وبعد ذلك لدینا تیجاني. 

 

لك، أالن. أوالً، سأتحدث باللغة اإلنجلیزیة اآلن، لكني خالل الیوم، سأتحدث شكًرا  تیجاني بن جمعة:

بالفرنسیة والعربیة واإلنجلیزیة. ولن أكرر ما قلتھ یا آالن. كما كانت نصیحتك في البدایة، 

ولكني سأقول أني أتفق معك في أن ناتالي ھي األفضل، فقد عملت معھا بضعة مرات 

ن أخبرك أنھا محترفة للغایة. ویمكنني أن أشعر بذلك عند على ھذه الطلبات ویمكنني أ

وجود مشكالت في الطلبات، عندما ال یمكن وجود مشكلة أو الشعور بھا. ولكن عند 

 وجود مشكلة، فھي مسؤولة بالفعل وتقوم بعمل متمیز للغایة. لذا، شكًرا لك، ناتالي.
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النقطة الثانیة، لقد تحدثت عن المعاییر الموضوعیة. وبقدر ما یمكننا أن نجعل المعاییر  

موضوعیة، فسیكون لدینا مشاكل أقل في اعتماد الھیاكل وعدم اعتمادھا. لذا، نعم، ال 

یمكن أن تكون جمیعھا موضوعیة، ولكن علینا محاولة الوصول إلى أقصى حد من 

ن ذلك أسھل كثیًرا، ودعونا نوقل أسھل فیما یتعلق باتخاذ المعاییر الموضوعیة بحیث یكو

 قرار االعتماد. 

إضافة إلى ذلك، لدیك نقطة أخرى مھمة للغایة بالنسبة لي، وھي أن أي طلب یجب أن  

. حیث یجب أن یوقع علیھ بنفسھ. ربما لدینا جھة ALSیوقع علیھ رئیس المؤسسة أو 

خص ما لیكون جھة اتصال الطلب، وفي اتصال أخرى للطلب. كما یمكن أن یعین ش

ICANN إال أنھ یجب أن یوقع بنفسھ على الطلب. فھذا قرار قیادة ،ALS . 

نقطة أخیرة. تعدد الرؤساء. ال توجد مشكلة في تعدد الرؤساء. واألمر األھم ھو أنھ یجب  

جھة تجاریة، أو حكومیة. كذلك، إذا كنت تعمل مع الحكومة ولدیك  ALSأال أن تكون 

، وال بأس بذلك. لذا، تتعلق المشكلة بالصورة ALSمنظمة غیر حكومیة، فیمكن أن تكون 

؟ أم كمؤسسة؟ أم جھة تجاریة أو NGO؟ أم ONG؟ كـ At-Largeالتي تأتي بھا إلى 

 حكومیة؟ شكًرا. 

 

قتم أنكم اتفحسًنا. شكًرا لك، تیجاني. فقط لإلیجاز، سأحاول القیام بھذا مع التقدم. أعتقد  آالن غرینبیرغ:

بصورة عامة مع ما قلنا باستثناء أنكم ترون أن الرئیس یجب أن یوقع بالضرورة على 

الطلب في مقابل ما لدینا ھنا من أن الرئیس یجب أن یعلم بالطلب. لذا، سأدون ھذا، 

 وأعتقد أن ھذا ھو الموضوع الرئیسي الذي تختلفون فیھ عما تم عرضھ. سیون. 

 

شكًرا. لقد أعددت تعلیقاتي استناًدا إلى المرفق المرسل إلى القائمة، لذا، سأشیر إلى بعض  سیون أوجیدجي:

النقاط. النقطة رقم خمسة، التي تشیر إلى الحد األدنى للحجم، وبعدھا المتابعة مع الفقرات 

في الحكم [غیر مسموع] التخاذ قرار في حالة فردیة إذا كان ذلك مناسًبا. وأعتقد أن 

تسري بالفعل على النقاط واحد واثنین وأربعة. ومن ثم، إذا كان شخًصا واحًدا، األقواس 
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فال أعرف شخص [غیر مسموع] سیكون لدیھ ثالث جھات اتصال. ومن ثم، إذا كان 

شخًصا واحًدا، فال أعرف كیف سیكون لدى ھذا الشخص بعض الموارد التي نطلبھا 

أعتقد أنھ یجب أن توجد أیة قیود على ھذا. كجزء من المعاییر. أما بالنسبة للتصویت، فال 

 بل یجب أن نتحلى بالمرونة. كما یمكننا دائًما أن نقول أن ھذا الشخص في [غیر مسموع]. 

 

سیون، ھل یمكننا الحفاظ على المعاییر التي تحدثنا عنھا ھنا فقط؟ فھناك بعض البنود  آالن غرینبیرغ:

 سم األول. األخرى الواردة في الوثیقة. وھذا فقط الق

 

حسًنا. على أي حال، ما أردت توضیحھ ھو أن المعاییر التي نطرحھا قلیلة للغایة [غیر  سیون أوجیدجي:

مسموع] من حیث األعضاء األفراد أو المؤسسات أو المنظمات التي لیس لدیھا [غیر 

 مسموع] موارد كثیرة للمشاركة بالفعل أو تلبیة بعض ھذه المتطلبات بالفعل.

ألنھ كان الخیار الذي لدي. وإذا لم یكن لجمیع  ALSى سبیل المثال تقدمت كھیكل أنا عل 

من انضم إلى ھذا الھیكل، فسأقول أني ربما الشخص النشط الوحید فیھ. كذلك، ربما ال 

ولكن مرة اخرى، یمكنني فقط القیام بما یمكنني، لذا، أعتقد أننا  ALSأقوم بعمل جید في 

ایة فیما یتعلق بالمتطلبات. والمتطلب الوحید الذي یجب أن یجب أن نكون حریصین للغ

یكون موجوًدا بالفعل ھو أن الشخص أو المجموعة المشاركة یجب أن تفھم التزامھا 

. ویجب أن یكون ھذا الھدف. حیث یجب بالفعل أن یوجد بعض ICANNبالمشاركة في 

 لمھم للغایة. شكًرا. ھي األمر ا ICANNالمتطلبات في المنزل. فالمشاركة في مجتمع 

 

شكًرا لك، سیون. ما سمعتھ ھناك كان أنك تعترض على العدید من المعاییر. وتذكر أننا  آالن غرینبیرغ:

نطلب من كل منطقة ن تضع مفھوم األعضاء األفراد. وھذا لیس موجوًدا الیوم. كذلك، 

التي شاركت بسبب أنھا كانت السبیل الوحید  ALSنحن نعرف أن ھناك الكثیر من ھیاكل 

 ICANNأمامھم. وعلینا إصالح ھذا. لكن عندما نوضح للعالم ولألجزاء األخرى من 
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، وھي مجموعات على األرض، فالمشكلة ھي أنھ عندما ALSھیكل  200أن لدینا 

 تظھر، تكون الممثل الوحید ھناك، وھذا یضر بالفعل بقدرتنا على عرض أي مصداقیة. 

لذا، ھذا ھو سبب التمییز بین األعضاء األفراد والھیاكل، ولیست ھناك طریقة بالفعل  

األمور األخرى. لذا، سأقدر لكم  للتمكن من تغییر ھذا. لذا، أعتقد أننا یجب أن تكون لدینا

االطالع على الوثائق إن أمكنكم بالفعل تحدید الموضوعات التي تعترضون علیھا 

بالتحدید، مقارنة بالقول ببساطة "یجب أال توجد أي معاییر على اإلطالق." ونحن نعرف 

 أن ھذا لیس جیًدا اآلن. التالي، لدینا جودیث.

 

. وتعجبني أفكار بعض NARALOدیث ھیلیرشتاین، للتسجیل من أمانة نعم. أنا جو جودیث ھیلیرشتاین:

النقاط التي ذكرتم. خاصة وجود ثالثة أسماء بسبب ما اكتشفناه أنا وجلین، كما ذكرتم 

بالفعل، من ھیاكل شاركت ولم تكن نشطة عادة، والجھات األخرى في المجموعة التي ال 

عة. لذا، فسیفید للغایة وجود ثالثة أسماء تعرفھا أو ال نعرف كیفیة التواصل مع المجمو

كما أعتقد. ولكن أیًضا، یجب أن تأتي األسماء الثالثة ھذه مع حسابات مجمعة وتجب 

إضافتھا أیًضا إلى القائمة. أما في األمور السابقة، فقد تمت إضافة اسم واحد كإعداد 

كنا سنقوم باألمر  افتراضي. ویمكنكم طلب إضافة أسماء أخرى، إال أني أعتقد أنھ إذا

 .ALACبھذه الصورة، فسیتعین إدراج الثالثة في نفس الوقت عند قبول الھیاكل من قبل 

تتعلق النقطة الثانیة التي لدي بطلب أكثر من ثالثة. وأعتقد أن ذلك ربما یمثل رغبة أو  

، نشیًئا ما سیكون مفیًدا. لكن، إن أردتم كما قلت، وقال سیون، أن یكون األشخاص نشطی

فیمكن ن یوجد ثالثة أشخاص أو اثنان نشطین في الھیكل، ولدیھم رغبة في وجود أشخاص 

آخرین إال أنھم مشغولون للغایة في مختلف األنشطة المنتجة لإلیرادات واألنشطة األخرى 

التي یتلقون مدفوعات في مقابلھا بحیث ال یتمكنوا من توظیف العدد الكافي من األشخاص 

  النشطین. 

نشط ومشارك. وھذه ھي المعاییر التي یجب وجودھا.  ALSقد أنھ من المھم وجود أعت 

كذلك، ما أعنیھ بالمشاركة، إما التواجد في اللجان، او مجموعات العمل أو حضور 
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االجتماعات ووضعھا في نقاط، ولكني سأفضل المشاركة رفیعة المستوى لشخص یأتي 

 مرة في عمره. 

 

المقاطعة، فأنت تركزین على التوقعات بمجرد تواجدھا، وھذا ھو القسم الذي  إن أمكنني آالن غرینبیرغ:

 نتعامل فیھ مع ما بعد ذلك. 

 

نعم سیادة الرئیس، ولكنك أیًضا ذكرت أننا أردنا وجود أكثر من ثالثة، وإن لم یكن لدیك  جودیث ھیلیرشتاین:

. كانت ALSون ، فأنت لم تفكر في أنھا یجب أن تكALSأكثر من ثالثة أشخاص في 

 ھذه أحد الشرائح التي ذكرتھا. 

 

فیما إذا كانت لدیھا كتلة كافیة  RALOوأعتقد أني قلت أن ھذه كانت دعوة للحكم على  آالن غرینبیرغ:

 . تفضل. ALSأم ال كھیكل 

 

 الشرائح المعروضة قالت ھذا، ولكن تعلیقاتك لم تقلھ.  جودیث ھیلیرشتاین:

 

 لوحظت ھذه النقطة. وسأحاول قراءة خط یدي واكتشاف االسم الذي أكتبھ الحًقا. تشیریل.  آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا. تتمثل عاطفتي المحددة واھتمامي الخالص ھنا بالمعاییر بوضوح في ضمان توفر  أور:-تشیریل النغدون

، ولكني At-Largeالفرصة لألفراد غیر التابعین في ھذه المرحلة ألحد ھیاكل منظمة 

. تعتبر الفرصة At-Largeبما ال بأس بالفعل بالتخطیط إلنشاء أحد ھیاكل منظمة ر
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مھمة وھذا یسري على بعض نقاط ومخاوف سیون لألعضاء األفراد غیر التابعین للعمل 

  بكفاءة والمساھمة في العدید من الحاالت بالتساوي في معظم الھیاكل النشطة.

لكل من المنظمات اإلقلیمیة العامة. وھو أمر  علینا إدراج ھذا في رابطة اسم النطاق 

فردي ال یزال بارًزا وغیر مكتمل من آخر مراجعة عامة، وسیداتي سادتي، نحن على 

وشط بدء المراجعة التالیة. كذلك، سیركز ھذا بالتحدید لیس على الغرض ومالءمة 

ALAC  ضمن مجتمعICANN  ولكن على الھیاكل العامة واألفراد غیر التابعین عند

وجودھم وكذلك على المنظمات اإلقلیمیة العامة. لذا، من الضروري أن یصبح ھذا العمل 

جزًءا من االھتمامات اإلقلیمیة. ولكن برجاء تذكر أنھ إذا لم نغیر اللوائح الداخلیة، فستكون 

ALAC  ھذه العضویات، سواء كانت ھیكل عام أم ھي من یجب تلبیة متطلباتھا واعتماد

فرد غیر تابع. وھذه ھي الفرصة للنمو واالحتمالیة للتقدم إال أننا نحتاج للتأكد من إدارتھا 

 ضمن ھذه المستویات. شكًرا لك، أالن. 

 

 الھیاكل العامة. كما یعتمد األفراد ALACشكًرا. فقط للمالحظة، في اوقت الراھن، تعتمد  آالن غرینبیرغ:

في القت الراھن فقط ضمن المنظمات اإلقلیمیة العامة. وھذا أحد التغییرات التي یمكن 

إجراؤھا عند الرغبة في وضع مناسب. التالي، لدینا مورین. إذا كان أولیفر أوالً، لم أرى 

 ذلك، ولكن أولیفر، تفضل أوالً. 

 

یمكنني أن أتابع ما قالتھ تشیریل. لقد ذكرت شكًرا جزیالً لك، أالن. ومن الجید أني  أولیفیر كریبین لیبلوند:

من الھیاكل العامة  150مع  At-Largeالمراجعة العامة األولى. وقد كنت سأذكرك بقمة 

، والتي ظھرت كالسحر على الشاشة 43لدینا التي اجتمعت وجًھا لوجھ في التوصیة رقم 

النشطین غیر  ALSتشجیع ممثلي  RALOھنا. وتنص على ما یلي: "على منظمات 

." ھذا ما كانت تطلبھ الھیاكل ALACلالمتثال إلى الحد األدنى من متطلبات مشاركة 

العامة، كما أنھ خط مباشر مع ما نعمل علیھ. لذا، أردت فقط أن أذكرك بذلك وأتمنى أن 

وكذلك مجموعة عمل المعاییر إلى العودة ببعض التوصیات  ALSتؤدي مشاركة 
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وأتمنى ذلك بالتأكید  43ذھا وبالتالي، االقتراب من ھذه التوصیة المناسبة التي یمكننا تنفی

 . شكًرا. ATLAS 3قبل 

 

 شكًرا جزیالً لكم. مورین.  آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا لك، أالن. أود اإلدالء بتعلیقین. األول یتعلق بتعلیق جارث سابًقا حول شمولیة  مورین ھیلیارد:

ALAC وما إلى ذلك، حیث أعتقد أنھ عندما نقوم بأعمال التوعیة، فأحد األمور الھامة ،

 ICANNوإخطارھا بما تقوم بھ  ICANN، وفي ALACھي مشاركة األشخاص في 

 . At-Largeباإلضافة إلى تشجیعھا على المشاركة في 

الطابع الرسمي أعتقد أننا عندما نأتي إلى الھیاكل العامة، مع ذلك، فھذا ھو وقت إضفاء  

، وبالتالي، تتغیر المعاییر التي نتوقعھا للھیكل ALACومع  ICANNعلى العالقات مع 

من ترتیب المساھمات الذي یمكن ألي أحد القیام بھ. ویمكن ألي شخص االنضمام إلى 

At-Large  والمساھمة فیھا. إال أن توقعاتALS  ھي نوع من الترتیب الرسمي

 للعضویة. 

ھو الجزء األول. أما الجزء الثاني الذي أردت الحدیث عنھ فھو جھات اتصال حسًنا، ھذا  

شخص، وبالتالي، تعتبر عضویة  9000األعضاء الثالثة. وأنا من جزیرة صغیرة بھا 

ALS  محدودة نوًعا ما. ولدینا ثالثة أعضاء، باستثناء واحد. ال، لدینا أكثر من ثالثة

أعضاء، إال أني یمكنني الترشیح. كما یمكنني بالفعل العثور على ثالث جھات اتصال، 

، أما األخیر فنشط في GAC، واآلخر نشط للغایة في ALACوأحدھا ھو أنا بالطبع مع 

أخرى، األمر برمتھ یتعلق بالتواصل والتأكد من أن . لذا، أعني مرة ccTLDمجتمع 

ALS  ال یزال قائًما بحیث إن لم أكن موجوًدا، فأنا متأكد من أنكم ستتواصلون مع اآلخرین

ولكنني أعتقد أن ھذا شيء  وتعثرون علیھم، كما تعرفون، سواء كنا مشاركین أم ال. 

 . فقط في حالة. ALACھا في آخر ینبغي علینا مراعاتھ. وقد ال تكون بالضرورة جمیع
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محدودة للغایة  ALAC. حیث إن ALACحسًنا في الواقع، معظمھا لن یكون في  آالن غرینبیرغ:

بأعضائھا الخمسة عشر وثالثة فقط لكل منطقة، إال أن ھذا، مورین، توضیح. لقد قلت 

ل ." ومع ذلك، ما أفھمھ ھو أن الھیاكAt-Large"أي شخص یمكن أن یكون عضًوا في 

العامة فقط ھي من یمكن أن تكون أعضاء أو األفراد في المنظمات اإلقلیمیة العامة التي 

تدعمھم. ولست متأكًدا مما قصدتیھ بقولك "أي شخص آخر یمكن أن یكون عضًوا في 

At-Large".  

 

كونوا أن یعندما طلبنا بالفعل المشاورة العامة، على سبیل المثال، لم یكن یجب بالضرورة  مورین ھیلیارد:

 ، ألیس كذلك؟ At-Large، ولكنھم أعضاء في مجتمع ALSضمن 

 

 [بعیًدا عن المیكروفون] 

 

 حسًنا.  مورین ھیلیارد:

 

یمكنھم ببساطة المشاركة، إال أني لن أصنفھم كأعضاء. بخالف ذلك، لدینا فئة الثلث من  آالن غرینبیرغ:

األعضاء الذین ال نعرفھم إال أنھ قد یأتون ویذھبون كما یرغبون، وأعتقد أننا یمكننا 

 دعوتھم أعضاء، لكنھم لیسوا كذلك حتى تاریخھ. 

 

، ولكنھم یشكلون ICANNن كافة أنحاء مجتمع إذا كنا نتشاور، فلدینا أشخاص یأتون م مورین ھیلیارد:

 . ALSجزًءا من، لیسوا 
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 لنناقش ھذا خارج الجلسة. أحتاج لبعض األمثلة.  آالن غرینبیرغ:

 

 حسًنا، ال بأس.  مورین ھیلیارد:

 

 ھولي.  آالن غرینبیرغ:

 

بھ الجمیع. أعتقد أني أرغب في تمییزھم. وأفھم ما قالھ جارث وھو ما یجب أن یھتم  ھولي رایتش:

فلدیكم القدرة على  ALSوإذا كنتم  ALSفنحن نتحدث على الرغم من ذلك عن معاییر 

بدء المشاركة من حیث إرسال األشخاص إلى االجتماعات وما إلى ذلك، وبالفعل إنفاق 

، فعلینا طلب المشاركة. في المقابل، یجب أن نتمكن من قیاس المشاركة، ICANNأموال 

 ، وھي تتعلق باألسماء واألرقام. ICANNویجب أن تكون متعلقة باألمور التي تقوم بھا 

، ویمكنكم PPلذا، أود أن أقول، "نعم، یمكن لألفراد المشاركة وھذا ال بأس بھ." فھناك  

لمؤسسات التي تمثل المستخدمین، لكني أعتقد  الخروج وطلب مساھمات مجموعة من

وأود قول أنھ یجب أن تكون ھناك معاییر في  ALSمما أفھم أننا نتحدث عن عضویة 

الواقع سنقیس طلب المشاركة. كذلك، سنقول أیًضا في نقطة ما، أن بعض األعضاء 

ھذه  يسیتلقون مدفوعات للحضور في االجتماعات، حیث نتوقع منھم بالفعل اإلنتاج ف

 االجتماعات. لذلك دعونا ال نخلط بین ھذین األمرین. 

 

 شكًرا. ھامبرتو، وضعنا بطاقتك في نقطة واحدة. وال تزل مرفوعة؟ وألبرتو، تفضل.  آالن غرینبیرغ:

 

سأتحدث باللغة اإلسبانیة. وأنا أتفق تماما مع التعلیقات الثالثة. فقد كنا على وشك سحب  ألبرتو سوتو: 

ألن الممثل الوحید الذي لدینا ترك المؤسسة. لذا بالصدفة، توصلنا إلى  ALSالثقة من 
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ال تزال نشطة، لكننا بدأنا عملیة إلغاء المصادقة  ALSالشخص اآلخر وھذا سبب أن 

 ألننا لم نعرف جھة االتصال، لذا ھذا ھو سبب أھمیة جھات االتصال الثالث. 

، إال أن الطریقة تتمثل في أن نضمن أن كذلك، أرى أننا یجب أن نكون شاملین للغایة 

یكون اإلدراج عبر المشاركة. ونحتاج أیًضا لضمان المشاركة عبر المقاییس على أن 

وبعده من كل من المنظمات اإلقلیمیة العامة، حیث نحتاج  ALACتأتي ھذه المقاییس من 

 لنقاش حولھا. 

عالوة على ما تقدم، فنحن نناقش ذلك، ولكن نظًرا لألمور الداخلیة، لم نتمكن من اعتماد  

. ویجب أن ALACھذه المقاییس ولكننا نحتاج للحد األدنى منھا الذي یمكن أن یأتي من 

تكون البقیة ضمن المنظمات اإلقلیمیة العامة ومقاییسھا. لذا، أرى بھذه المجموعة أننا 

ن المشاركة الجیدة. وأقول بالحد األدنى من المقاییس ألنھ في المنظمات یمكن أن نتمكن م

اإلقلیمیة العامة، قد نقول أننا لدینا مقدار محدود من الحریة وربما أننا قید التحدید بصورة 

 ما، وقد یترتب على ھذا حدوث مشكلة. 

نیھ ھذا. وكان اآلن، عندما یتعلق األمر بالعمل مع الحكومة، فنحن نحتج لمعرفة ما یع 

واألشخاص القادمین من الحكومة. وقد كان موظًفا لدى الحكومة وھذا  ALSلدینا 

الشخص لم تكن لدیھ فرصة التخاذ أي قرار ولم یكن مؤثًرا على مصالح المستخدمین 

 النھائیین، لذا فقد قبل بدون أي مشكلة.

لغرفة المشارك في بعد ذلك، كانت لدینا مشكلة أخرى مع شخص آخر. وقد كان رئیس ا 

المؤسسات الحكومیة وفي نفس الوقت، بعض شركات القطاع الخاص وكرئیس الغرفة، 

 یجب أن یصوت الشخص وقد یؤثر ھذا على المستخدم النھائي. شكًرا. 

 

شكًرا لك، ألبرتو. فقط للتوضیح، تعتبر المعاییر التي نتحدث عنھا لالنضمام على مستوى  آالن غرینبیرغ:

At-Large . وعندما نصل إلى التوقعات، فسنرى أننا سیكون لدینا كما أعتقد ونقوم اآلن

مرونة في أنھ یمكن أن تضیف المنظمات اإلقلیمیة العامة توقعات إذا رأوا أنھا مناسبة 

لمنطقتھم. لذا، فنحن نمیز بین المعاییر والتوقعات لھذا السبب ألنھ لتطبیق التوحید في 
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فس مجموعة القواعد في كافة الھیاكل العامة. ولكن التوقعات المعاییر، علینا استخدام ن

 یمكن بالفعل أن تكون مختلفة وسنتطرق لھا. 

من حیث مؤھالت األشخاص، أعتقد أن ھذا سیكون شيء علینا اتخاذ قرار حولھ. وحتى  

اآلن، اتخذنا قرار بأن لدینا أشخاص یرتدن قبعات مختلفة. لذا، كمثال، یشغل أحد قادة 

APRALO  سجلgTLD  كبیر للغایة، ال أنھ ال یعني أنھ ال یمثل أیًضا المستخدمین

 وأن علیھ فقط الحرص فیما یتعلق بالحساب المستخدم. التالي، لدینا غارث. 

 

شكًرا. علي فقط الرد على ھولي ألنھا ذكرت اسمي بالتحدید وتعلیقي. وأرید فقط توضیح  جارث برون:

امة ضروري، بالقطع. ونحن مستعدون لذلك. كما أننا لن ما أقولھ. فوجود الھیاكل الع

نرسل الرسالة إلیھم. ولیس لدینا أي شيء جاھز بالفعل لتوضیح سبب حاجتھم للمشاركة 

 أو أن علیھم التواجد ھنا. 

وعندما ذھبت إلى المؤسسات التي تصف نفسھا وتعرب عن نفسھا كمجموعات سیاسات  

وبمجرد فتح الصندوق  ICANNتسمع أبًدا عن ومجموعات اھتمام باإلنترنت، فلم 

لعرضھا، لن ترغب أن تشارك بالفعل. فھم لم یعجبوا بما رأوه. كما انضم بعض 

 األشخاص، ھم لم یعجبوا بما رأوه. 

لذا، توجد بعض المشكالت الرئیسیة ھنا. وسننتقل إلى اتجاھین غریبین ھنا في المناقشة.  

عات وقواعد أكثر صرامة للھیاكل، ولكن حتى اآلن، األول ھو ھل یمكن أن تكون ھذه توق

نرید فقط مشاركة فردیة. كذلك، توجد فجوة ھنا حیث لم یتم إخطار بعض األشخاص 

والترحیب بھم. وال یعرض على األشخاص مسار كیفیة تأثیر نظام اسم النطاق على 

ركة في النقاش. حیاتھم وأموالھم ومساراتھم المھنیة بجنب توفیر األدوات الالزمة للمشا

 وأعتقد أننا نغلق الباب أمامھم، وأعتقد أننا ننظر إلى ھذه المشكلة بصورة خاطئة. شكًرا. 

 

 شكراً لك جارث. سیون؟  آالن غرینبیرغ: 
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نقاطي حول العضویة الفردیة  أجل. شكًرا. فقط للتسجیل مرة أخرى، أود أن أقول أن سیون أوجیدجي:

بالفعل، لذا، فلیس األمر بالضرورة محل  ALSلیست لي، ألنني، بعد كل شيء، مجرد 

اھتمام لي، ولكنھ أیًضا لمن سینضمون في المستقبل. ولن أتحدث عن العضویة الفردیة 

 مرة أخرى حیث أن تشیریل طرحت نقطة مھمة للغایة، وأتمنى تدوینھا. 

بعض األمور التي عرضناھا. وعلى موقع الویب، أعتقد افتراضًیا أن بالنسبة لمغزى  

الھیاكل العامة لھا صفحات عشوائیة مصغرة، لذا أعتقد أنھا یجب بالفعل، ضمن أجزاء 

من موقع الویب، ثم في جزء التصویت أعتقد أننا یجب أال نقوم بھذا ألني أحاول فھم 

 ALSلى التصویت عندما یصبح الشخص المعاییر الخاصة بالتصویت. واآلن ھل نشیر إ

 أم ھل نشیر إلیھ أثناء عملیة الطلب؟ شكًرا. 

 

أجل. ھذا أحد البنود في الشرائح التالیة الذي سنناقشھ. وربما یمكننا تأجیلھا حتى طرح  آالن غرینبیرغ:

 المشكلة. 

 

 ا لم تكن مناسبة. فھي لیستحسًنا. ھذا یعني أن الوثیقة المقسمة التي تمت مشاركتھا أولیً  سیون أوجیدجي:

 محدثة. شكًرا.

 

تم إنشاء الشرائح منھا إال أني میزت بین تلك التي تم االتفاق علیھا عامًة وتلك التي ال  آالن غرینبیرغ:

تزال قید النظر. بعد ذلك، لدي تشیریل. عذًرا. جیمي، لم أكن متأكًدا إن كان جیمي أم 

 تشیریل، أو مھما یكن أوالً. 
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نحن نكافح لھذا الغرض. وشكًرا لك جیمي، كان ذلك كریًما للغایة. وسأفكر أنكم كان  أور:-النغدونتشیریل 

في البدء المبكر كنوع من الجھة الخارجیة. وفیما یتعلق بالمعاییر،  ALACمعكم الحق في 

بحروف "بي" كبیرة في كلتا الحالتین، فیما یتعلق بالمعاییر، آالن، للعدید من ھیاكل منظمة 

At-Large  ھنا، فأنا أضع قبعةISOC AU اآلن إنترنت أسترالیا، التي كانت كما ،

، قبل أن تتشكل ICANNتشكل ودخل في عالم  At-Largeأعتقد خامس ھیكل لمنظمة 

 أي منطقة. 

، ألیس كذلك؟ لذا، فقد كنا نلبي حینھا المعاییر القائمة. وقد أنجزت 2005ویرجع ھذا إلى  

العدید من المؤسسات ھذا. لذا، ال یزال علینا ضمان استمرار فاعلیة المعاییر الجدیدة التي 

. فھي تقدم لنا فرصة، آالن، لتجمیع أسماء جھات At-Largeوضعتھا ھیاكل منظمة 

أرقامھم وعناوین البرید اإللكتروني، في حالة عدم حدوث ھذا حتى االتصال الثالث و

 تاریخھ. 

إال أن ذلك یتیح الفرصة للقیام بما أعتقد أنھ أحد المعاییر المھمة للغایة في ھیاكل منظمة  

At-Large وھو طلب نوع من االعتراف من الجھة، وقد كانت نتیجة اجتماع مع .

في دفاترھا. ونظًرا  ALSن أن الجھة تسجلنا على أننا المسؤول التنفیذي، ولكن التأكد م

ألن القیادة الجدیدة ستكون ھي ھذا الھیكل خالل عشر سنوات، وسیكون من المفید لنا أن 

، كان ھذا ما قالتھ المجموعة." 1927نتمكن من قول "في الثالث وعشرین من دیسمبر 

 تفھمون ما أعنیھ. 

تشغیلھ، ویمكن أن تكون ھناك بعض الجھات التي لذا، نحتاج للتعلم من ھذا وإعادة  

تمضي، قائلة "ال، حسًنا لم نعد مھتمین بالفعل." على أن ھذا ال بأس بھ أیًضا، ألن لدینا 

التي انضمت عبر  ALSعملیة إلغاء اعتماد، إال أني أعتقد أننا نحتاج ألن نتذكر ھیاكل 

السنوات عبر الكثیر من برامج التواصل المختلفة تماًما بالكثیر من الطرق المختلفة، 

وكانت توقعاتھم لنا مختلفة إلى حد ما. لذا، یجب أن تستمر المھمة اآلن، وأرید إبداء 

االمتنان للعاملین، فما یقومون بھ في الھیاكل الجدیدة، كما أعتقد، ھو وضعھا بصورة 

ثر احترافیة بكثیر ویمكن أن تقدم لنا ناتالي كافة التفاصیل ذات الصلة. ولكننا نقوم أك

 بالفعل بعمل رائع فیما یتعلق بتعریف الناس بنا اآلن. 
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حسًنا. تشیریل، كموجز فحسب، أعتقد ما كنت تقولیھ ھو أنك كنت تؤیدین ما قلناه بأن  آالن غرینبیرغ:

سًنا. لدي في ھذه اللحظة ثالثة متحدثین على القائمة. القیاد یجب أن توافق على ذلك. ح

دقیقة، والتي ال أعترض علیھا، ولكن  15وقد داھمنا الوقت. توجد استراحة قھوة لمدة 

ولیس لدینا خیار  CCWGربما ال تكون قھوة بعد ذلك، والجلسة التالیة ھي مراجعة 

 ولكن علینا البدء في الوقت المحدد.

المتحدثین في المتابعة، فھي لعبة، وأقترح أن نحاول العثور على وقت لذا، في حالة رغبة  

لمتابعة ھذه الجلسة، وھو ما یستغرق وقًتا أطول بكثیر بوضوح من الساعة التي 

خصصناھا لذلك ألننا تجاوزنا بحوالي ربع ساعة الشرائح وسنتابع ھذا الحًقا ھذا 

 فیمكننا إلغاء القھوة. األسبوع. وإذا أراد الناس إجراء المداخلة اآلن، 

دقیقة. وقد  15إذن أرى بعض البطاقات تنخفض. لدینا اآلن استراحة لتناول القھوة لمدة  

بالضبط  11:20تجاوزنا بثالث دقائق بالفعل في استراحة القھوة. وسنعید االنعقاد الساعة 

 . شكًرا. CCWGونبدأ النقاش في 

ائق. ھلّ اتخذتم مقاعدكم یا رفاق؟ ھلّ اتخذتم مرحباً بكم یا رفاق. نحن متأخرون بخمس دق 

 مقاعدكم یا رفاق؟ 

 والقادة اإلقلیمیون الجلوس رجاًء؟  ALACھل یمكن ألعضاء  

 حسًنا. ھل لدینا عرض تقدیمي جاھز؟  

 CCWGللمقترح النھائي من  ALACحسًنا. وسنعید عقد الجلسة األولى لمراجعة  

بھدف اتخاذ قرار كما أتمنى قبل نھایة األسبوع، وربما قبل ذلك، فیما إذا كنا سنعتمد ھذا 

 المقترح أم ال. 

للتلخیص، ستتذكرون منذ سنتین تقریًبا، سنتین یوم االثنین القادم، أن إدارة الكونجرس  

. ومع ذلك، IANA، أعلنت أنھا ترغب في التوقف عن مراقبة وظیفة NTIAاألمریكي، 

تولي المسؤولیة والتوصل إلى خطة انتقال. ومھما  ICANNطلب من مجتمع اإلنترنت و
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تكن المؤسسة التي تتولى المسؤولیة عن األمر، فستكون مسؤولة أمام مجتمع اإلنترنت 

 ألنھا لم تعد موجودة لقول، "توقف. أنتم تقوم بشيء خاطئ." 

 IETFاء. وقد قامت كل من اإلشراف بتجمیع مقترح لوظیفة األسم CWGكذلك، قامت  

وسجالت العناوین بتجمیع المقترحات لألجزاء ذات الصلة من منظومة اإلنترنت التي 

ستشغل، على األقل مبدئًیا، كافة السجالت من خالل  ICANNیراقبونھا. وحیث أن 

، وكانت المشرف على سجل األسماء، فنحن نحتاج لوظائف المساءلة IANAوظیفة 

تعمل  ICANNأن مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز مساءلة . كما ICANNداخل 

 شھًرا ولدیھا اآلن مقترح. 15من 

مسؤولیة قول ما إذا كنا ندعم ھذا المقترح  ALACكأحد المنظمات األعضاء، تتحمل  

وتوصیاتھ االثني عشر أم ال. وأنا أفترض أن الجمیع في ھذه المجموعة إما شاركوا في 

ألسبوع الماضي أو كانوا یتابعون العملیة بالتفصیل الدقیق، أو الموجزین المقدمین ا

 استمعوا على األقل للعروض وشاھدوھا منذ ذلك الحین. 

ولذا، لن تكون ھذه مراجعة تفصیلیة لكل من التوصیات. كذلك، سنقوم بنظرة عامة  

م، ھل موجزة للغایة علیھا، واحدة تلو األخرى، وبعدھا نفتح المجموعة للنقاش بھدف فھ

ھناك أیة مخاوف؟ وھل ھي مخاوف كافیة لعدم االعتماد؟ عند ھذه النقطة، بالنسبة 

. ASOوكذلك  SSACلمنظمات الدعم واللجان االستشاریة، وافق اثنان منھا بالفعل، 

 . ALACو GACو GNSOو ccNSOواألربعة المتبقیة ھي 

وعات. ویمكن تصور أن یتوقع عند ھذه النقطة اعتماد معظم التوصیات من معظم المجم 

بالتحدید،  GACشیًئا ما قد ترفضھ أحد المجموعات، كما یمكن التصور ھذا في حالة 

حیث یمكن أن تبقى صامتة حول بعض األمور ألنھ القواعد قد ال تسمح لھم بالتأیید أو 

 االعتراض. 

ھو أن ھناك بعض  ALACأما بالنسبة للمناقشات الحادثة قبل ذلك، فالجو العام داخل  

المخاوف ولكنھا لیست كافیة لرفض االعتماد. وھذا لیس التزاًما من جانب أي شخص، 

ولكنھا الرسالة التي ظھرت. اآلن، علینا أن نأتي إلى النقطة التي نتخذ فیھا قراًرا بالفعل، 

 وھي العملیة التي نحن فیھا. 
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لدینا جلسة التخاذ قرار حول  كما قلت، سنتناولھا توصیة تلو األخرى، وبعدھا سیكون 

االعتماد الفعلي. كما یمكننا اعتماد المجموعة بالكامل ككیان واحد، أو اعتمادھا واحدة 

بالتأیید من عدمھ. كما  CCWGتلو األخرى. ونحن ملتزمون بتقدیم بیان شامل إلى 

بدأ نسأفتح الكلمة بسرعة ألي شخص آخر یرید الحدیث عن العملیة التي نتبعھا وبعدھا 

 التفاصیل الفعلیة. تفضل. لدینا لیون ثم سباستیان. 

 

شكًرا جزیالً لك، أالن. مھما تكن النتائج، فأنا أشجع بشدة أن تكون العملیة بأبسط ما  لیون سانشیز:

بصورة بسیطة وقویة  SSACو ASOیمكن. حیث حصلنا على الموافقة من كل من 

ھما تكن النتائج، وسواء كنا سنعتمد المقترح ومباشرة. لذا، أشجع بالتأكید كما قلت أنھ م

بأبسط طریقة ممكنة.  CCWGأم ال، فسنرسلھ فحسب إلى الرؤساء المشاركین في 

 شكًرا. 

 

 سیبستیان.  آالن غرینبیرغ:

 

حسًنا، ال توجد مشكلة في المقترح أو التوقع لھذه المجموعة، ولكني مھتم بعدم وجود  سباستیان باتشولیھ:

في القاعة. وقد أعددنا ھذه األوقات لنتمكن من  ALACكامل األعضاء الخمسة عشر في 

لیكون لدیھم نفس مستوى المعلومات،  ALACإجراء مناقشة بین كافة أعضاء 

بالفعل بأنھ في حالة غیاب أحد، فلن نحقق الھدف. والمراسالت والمناقشات. كما أني أشعر 

وأعتذر عن ھذا، لكني أعتقد أن األعضاء بالكامل سیكون علیھم التصویت على 

 الموضوع، وعلینا التواجد ھنا جمیًعا. شكًرا. 

 

 شكًرا لك، سباستیان. وأعتقد أن ھذا یستحق التعلیق. فلدینا شخصان لم یصال بعد. وأحدھم آالن غرینبیرغ:

بسبب المرض، فھو لن یأتي حتى وقت متأخر غًدا. كذلك، ال أعتقد أن لدینا خیار بتأخیر 
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العملیة بالكامل حتى ذلك الوقت. وإن كان العدد الذي لدي صحیًحا، فلدینا شخصان 

 حاضرین ھنا ولیسا في االجتماع. ھل یمكن أن أطلب من العاملین الوقوف. 

 

 [بعیًدا عن المیكروفون] 

  

على  RFIDتشیریل، للسجل المدون، ونعم، یسعدني تدوین ھذا. علینا أن نضع عالمة  أور:-النغدون تشیریل

الجمیع ویجب أن تتمكنوا من تتبعھم. حسًنا، لیس استخدام الھواتف المحمولة، شيء یمكننا 

 إمساكھم بھ، وجذبھم، ربما صدمة كھربیة بسیطة، اقرع األجراس، [غیر مسموع]. 

 

حسًنا. بالنسبة للعاملین، ھل یمكننا تحدید من ھذا؟ وأفترض أن نأخذ الحضور في كل  :آالن غرینبیرغ

شخًصا ھنا.  11جلسة. اسمحوا لنا بدقیقة واحدة. العدد الذي حصلت علیھ ھو أن لدینا 

 من الممكن أن أكون على خطأ. وبینما نقوم بھذا، یمكننا االنتقال إلى سیون. 

 

حسًنا، شكًرا. أعتقد فقط ألكون متأكًدا، لدي آالن، وأعتقد أنھا سنتین اآلن. وستكون سنتین  سیون أوجیدجي:

 CCWGاآلن عند اإلعالن، ولیس ثالث سنوات. أردت السؤال، كان ھناك اجتماع في 

أمس. ھل ھناك نیة بالفعل في تقدیم موجز لمستجدات ھذا االجتماع المحدد؟ ھل ھو جزء 

د ذلك، بالتحدید لمعرفة ما إذا كانت ھناك أي تغییرات أو اختالف من جدول األعمال؟ وبع

 فیما ھو مقترح. شكًرا. 

 

 آال، ھل یمكنني الرد على سیون؟  سباستیان باتشولیھ: 
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تفضل. وال أعتقد أنھ كان ھناك شيء یجب اإلخطار بھ فیما یتعلق بما نتحدث عنھ، لذا  آالن غرینبیرغ:

 رجاء التفضل. 

 

شكًرا لك، أالن. سیون، لیس ھناك أي تغییر. والتقریر نھائي. وكما قلنا، في اجتماع  تشولیھ: سباستیان با

األمس، كان المقصد عدم إعادة تناول أي مشكالت، وعدم إعادة فتح أي مشكالت. 

والتقریر نھائي. لذا، لیس ھناك أي تغییر بین ما ھو مقترح وما نناقشھ ھنا، وأعتقد أن 

ناسب بالطبع لتحدیث األعمال العامة لما قمنا بھ في جلسة أمس، ولكني ھذا لیس الوقت الم

یسعدني التحدیث عندما یحین الوقت ویرى آالن أنھ مناسب، كما یسعدني تحدیث الجمیع 

 . 2حول ما قمنا بھ أمس والخطوات التالیة للتقدم في تنفیذ مسار العمل 

 

شخًصا ھنا، وھذا ھو العدد الكامل في  13ا. ھناك شكًرا. فقط للسجل، كان العد خاطئً  آالن غرینبیرغ:

ALAC في مراكش في ھذه النقطة. سباستیان، أعتقد أني قد أقطعك. ھل انتھیت؟ إن ،

 كنت ال تمانع. سیون. 

 

، وأعتقد أن علینا طرحھ CCWGأجل. فقط للمتابعة. أعتقد أن ھناك شيء لتحدیثھ من  سیون أوجیدجي:

 كًرا. قبل متابعة ھذا النقاش. ش

 

لإلجابات بأبسط وأدق ما یمكن  CCWGما أفھمھ ھو أن التحدیث الوحید ھو طلب من  آالن غرینبیرغ:

 من المنظمات األعضاء. 

 

 حسًنا، شكًرا.  سیون أوجیدجي:

 



 AR   1وجلسة العمل الجزء  ALACمراكش استراتیجیة 

 

 63من  34صفحة 

 

 تیجاني.  آالن غرینبیرغ:

 

یجب أن یتواجدوا للتصویت. حیث  ALACوأنا أتفق تماًما مع سباستیان. فكافة أعضاء  تیجاني بن جمعة:

ال یمكن أن تتواجد وفاء على سبیل المثال. وستأتي الیوم لكنھا ربما لم تكن ھنا أمس، 

لذا، ستأتي الیوم وتكون موجودة غًدا، لذا فلدینا وقت للتصویت الیوم ولكن ربما یمكننا 

 التصویت غًدا. وھذا ما أردت توضیحھ. 

 

الھ سباستیان كان أن الجمیع یجب أن یكونوا ھنا للمناقشة وأخشى أني ال أفھم أن ما ق آالن غرینبیرغ:

أعتقد أننا یمكننا االنتظار حتى یصل الجمیع ھنا، أو عند ترتیب ھذه الجلسات، طلب عدد 

ساعة. وقد انتھینا من الجدول  16من األفراد یومین كاملین من المناقشات. وھي حوالي 

ننا یمكننا اقتطاعھا إلى ساعة أو نصف، وھو ما سیكون حوالي السابعة. كما ال أعتقد أ

 علینا القیام بھ عند تواجد الجمیع ھنا. وأعتقد أن علینا أن نتعامل مع ذلك. 

 ھل یرغب أي شخص آخر في الحدیث قبل بدء المراجعة؟ كایلي. 

 

شكًرا. أجل. لدي سؤال ناقشتھ بالفعل مع تشیریل منذ بعض الوقت، وما أفھمھ ھو أننا  كایلي كان:

من المفترض أن نمثل المستخدم النھائي. ولكن من وجھة نظري، سواء كان  ALACفي 

 ھناك انتقال أم ال، فلن یؤثر ذلك مباشرة على المستخدم النھائي أو مصالح المستھلك. 

ي أساس نصوت لما إذا كنا سنصوت نیابة عن المستخدمین لذا، فھذا یعني أنھ على أ 

النھائیین والمستھلكین؟ بھذا المعنى، فشعوري الشخصي أننا سنصوت بالتأكد من أن 

المستخدم النھائي والمستھلكین الذین نمثلھم لن یستبعدوا من أي عملیات مستقبلیة. ولذا، 

ننا نوافق على ھذا القیاس أو ال ربما یكون ھذا ما أفھمھ حول أساس التصویت، بخالف أ

 نوافق علیھ. لذا، ھذا ھو سؤالي، نعم، على أي أساس نصوت. شكًرا. 
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 سأضع بطاقتي، ولكن ھولي، إن كنت تودین البدء أوالً.  آالن غرینبیرغ:

 

 أود أن أسمعك أوالً.  ھولي رایتش: 

 

شكًرا. وأعتقد أن ھناك جزئین لھذه اإلجابة. الجزء األول أننا اتخذنا قراًرا قبل فترة بأن  آالن غرینبیرغ:

. ولذلك، نلتزم بتقدیم الرأي، بغض النظر عن كیفیة CCWGنكون عضًوا معتمًدا في 

 قد یستخدم أسلوًبا مختلًفا للقیام بھذا.  ALACصیاغة ھذا الرأي، وكل مننا في 

ا. والسؤال ھو لماذا نھتم من األساس؟ اآلن، إذا لم یحدث لكنك طرحت سؤاالً وجیھً  

االنتقال بصورة سیئة للغایة، فلن یرى المستخدمون أي تقدم. فال شيء سیتغیر، وسیستمر 

. كما ستكون ھناك فوضى DNSالعالم في الحركة، وستحل أسماء النطاقات عبر 

 للمستخدمین فیما یتعلق حتى باإلخطار. 

عل على خطة االنتقال. وحدث ھذا منذ فترة. كما أننا ننظر في خطة وقد وافقنا بالف 

بالمساءلة؟ حسًنا، من وجھة نظري، یكون ھذا في مستوى  ALACالمساءلة. فلماذا تھتم 

ما نفس السبب الذي نھتم بھ بصورة كبیرة بخطة االنتقال. ومن الصعب تخیل أننا نقوم 

نفذنا شیًئا ما ضعیف بالفعل. وأعتقد أننا باالنتقال بحیث سیخطر المستخدمون حتى إذا 

ننفذ، وقد قلت أثناء التسجیل أني أعتقد أنھ معقد للغایة، كما أعتقد أنھ باھظ الثمن للغایة 

 ولكنھ یجب أن یعمل بصورة جیدة. 

. وللوصول إلى النھایة، إذا ICANNفلماذا نھتم بخطة المساءلة؟ نحن نھتم بقابلیة نمو  

. في ھذا الصدد، نحن ITU، فال مساحة للمستخدمین في ICANNمسؤولیة  ITUتولت 

نفقد مقعدنا على الطاولة وقدرتنا على التأثیر على السیاسات. وستتأثر السیاسات بالفعل 

والحكومات والمؤسسات المشابھة. لذلك، نحن نھتم بدرجة كبیرة  TELCOبمنظمات 

 رصة لتمثیل إنترنت المستخدمین.قابلة للنمو ألن لدینا بعدھا ف ICANNبالتأكد من أن 
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ولیس ھذا كثیر للغایة إلنترنت المستخدمین في االنتقال الفعلي، مقارنة بالقدرة المتواصلة  

على تمثیل المستخدمین بصورة جیدة. ھذا سبب اھتمامنا. وھو سبب أني وضعت قدًرا 

 كبیًرا من الوقت في ھذه العملیة. أرى بطاقة كایلي. 

 

حسًنا، شكًرا. وشكًرا لك آالن. أنا أفھم اآلن. نحن نصوت للدفاع عن نموذج أصحاب  كایلي كان:

 المصلحة المتعددین. وھذا ما أردت توضیحھ. شكًرا. 

 

وھناك طریقة واحدة للتعامل مع ھذا. جید. فلیس لدینا جمیعاً نفس السبب. ھل یود أي  آالن غرینبیرغ:

 شخص آخر أن یتدخل؟ سیبستیان. 

 

كمؤسسة مساویة ألصحاب المصلحة المتعددین.  ICANNنعم. وأعتقد أننا نھتم بـ  باتشولیھ: سباستیان

وسأشیر في بعض األحیان إلى الكلمات. نحن لسنا نموذًجا، وال نرید أن نصبح كذلك. 

كما أننا الطریقة الوحیدة للقیام بتنظیم أصحاب المصلحة المتعددین، ومنذ سنوات، شعرت 

ل عند الحدیث عن النموذج. فنموذج لمن؟ ولماذا؟ نحتاج إلى تنظیم یتیح بالفعل بخیبة األم

لنا اآلن مكاًنا للمستخدم النھائي بحیث یتمكن من الحدیث والمشاركة وأن یكون جزًءا من 

 عملیة اتخاذ القرار. ھذا سبب اھتمامنا. 

لیة ھنا وأشعر أن أحد المناقشات التي یجب أن توجد ھنا ھي ھل نعتقد أن الخطة الك 

ولكن  ICANNأو مساءلة الدائرة في  ICANNستعمل على تحسین، لیس فقط مساءلة 

أیًضا موضع المستخدم النھائي؟ وفي بعض األحیان عندما أقرأ التعلیقات لجزء من ھذه 

المؤسسة، تكون لدي مخاوف من أننا لن نمضي في االتجاه الصحیح. وھذا شيء سنحتاج 

 الموضوع خالل الیومین التالیین، عذًرا. شكًرا.  لمناقشتھ أثناء الجلسة حول

 

 شكًرا لك، سباستیان. ھل یود أي شخص آخر أن یتدخل؟ تیجاني؟  آالن غرینبیرغ:
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شكًرا لك، سباستیان. وعندما نتحدث عن النموذج، فھذا ال یعني نموذج لآلخرین. فھو  تیجاني بن جمعة:

یعني طریقة أو مسار. لذا، فھي طریقة ألصحاب المصلحة المتعددین، ولیس نموذًجا 

 لآلخرین. 

 

 كایلي.  آالن غرینبیرغ:

 

أننا نصوت نیابة عن أجل. شكًرا لك، سباستیان. أجل. أرى أنھ لیس النموذج. وسأقول  كایلي كان:

المستخدمین النھائیین والعمالء للدفاع عن مبدأ أصحاب المصلحة المتعددین. أعتقد أن 

 ھذا بیاًنا أفضل. شكًرا. 

 

وكما قلت، لیس علینا جمیًعا صیاغة أسبابنا بنفس الطریقة، إال أنھ من المھم أننا نشعر  آالن غرینبیرغ:

ود أي شخص آخر أن یتدخل؟ كایلي، ھل ترغبین أننا نقوم بھذا لسبب ما. شكًرا. ھل ی

 في الرد؟ ال. ھل فاتتني أي بطاقات؟ ال. حسًنا. إذن، سنبدأ العملیة. 

توصیة مختلفة. وھي مرتبطة بشدة. كما أننا سنمر علیھا  12وتتكون التوصیات من  

 بترتیب الذي اتبعناه في الموجزات، وھو خارج الترتیب قلیالً ألول مجموعة صغیرة.

أفھم أنھا مرتبطة، وسیكون ھناك میل في بعض الحاالت لألشخاص لمحاولة التعامل مع 

جمیًعا. كذلك، إلى الحد الذي یمكننا بھ الحفاظ على تركیز المناقشات على توصیة واحدة 

كل مرة، أعتقد أن ھذا أفضل. لكن، إذا شعر الناس بالفعل بالحاجة لالنتقال إلى أمر آخر، 

ذلك بحیث ال تشجعوني على اإلشارة إلى االنحراف عن شيء آخر.  فیجب تحدیده قبل

 لكننا سنتحلى بالمرونة بكل تأكید. 

لدینا بالفعل مؤقت للعد. وما مقدار الوقت الذي یعتقد األشخاص أنھ معقول؟ فدقیقتان  

ھدف معقول؟ ولن نبدأ الحركة بالتنبیھات، ولكن إذا وصل األشخاص إلى ما یقارب أربع 
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فسننتقل إلى التنبیھات بالتأكید. كما أطلب من العاملین محاولة تشغیل المؤقت  دقائق،

 مباشرة عند بدء الحدیث بالفعل. 

التوصیة األولى، إذا كان یمكننا االنتقال إلى الشریحة الثامنة، كما أعتقد، والتي تتعلق  

ات دعم بالمجتمع المفوض. لذا، یحدد ھذا المجتمع ضمن خمس مجموعات، ثالثة منظم

صراحة الخروج من  SSACو RSSAC. كذلك اختارت كل من ALACو GACو

ھذه العملیة. وستقدم اللوائح الداخلیة للمجتمع المفوض بعض الممیزات، وبعض الخیارات 

 التي یمكن ممارستھا. الشریحة التالیة. 

لیات تكون اآللیة التي نقوم بھا بھذا من خالل اتحاد غیر مدمج. وسیكون ھناك بعض اآل

التي تجب ممارستھا فقط لتلبیة احتیاجات القوانین واآللیات التي یمكن من خاللھا إنشاء 

 اتحاد غیر مدمج والدفع نحو حدوث األمور، ولكنھا كانت مشكالت صغیرة نسبًیا. 

إضافة إلى ذلك، سیتصرف المجتمع المفوض أیًضا كجھة تعیین، أي المجموعة التي  

تعین أعضاء مجلس اإلدارة وتقیلھم. وفي حالة جھة التعیین، سیتصرف المجتمع المفوض 

وحده بناًء على التعلیمات من منظمات الدعم واللجان االستشاریة ولجنة الترشیح أو 

وإقالة أعضاء مجلس اإلدارة. لذا، ستتغیر اآللیة المجتمع المفوض كمجموعة لتعیین 

القانونیة التي یتم من خاللھا تعیین أعضاء مجلس اإلدارة. ولن یتغیر صافي التأثیر على 

اإلطالق، بل سیكون لدینا القدرة على إقالة أعضاء مجلس اإلدارة في حالة اتخاذ قرار 

 من مختلف أجزاء المجتمع. 

ي المجتمع المفوض في تقدیم طریقة للمجتمع تكون في بعض تتمثل النقطة الرئیسیة ف 

الحاالت إما لتأیید أو تجاوز مجلس اإلدارة. وفي الوقت الراھن، یمثل مجلس اإلدارة، 

الشریحة التالیة رجاًء، المجموعة المسؤولة رسمًیا عن العنایة بالمصلحة العامة. كما 

ات نظرھم الشخصیة ومراعاة یطلب من أعضاء مجلس اإلدارة صراحًة استبعاد وجھ

 . ICANNوجھات نظر اإلنترنت وكذلك مؤسسة 

نتعامل اآلن مع الجھات، وبعضھا لدیھ أفكار منحازة للغایة في العالم، بجانب األھداف  

الشخصیة التي یلزم تحقیقھا، ووضعھا كقدرة على تجاوز مجلس اإلدارة. عالوة على 

منظمات الدعم واللجان االستشاریة إلجراءات  ھذا، یفترض أنھ بطلب اتخاذ عدد كبیر من



 AR   1وجلسة العمل الجزء  ALACمراكش استراتیجیة 

 

 63من  39صفحة 

 

بأي سلطة محددة، وموازنة مختلف الرؤى المنحازة للمؤسسة لتتوافق مع مفھوم المصلحة 

 بالمجلس.  ICANNالعامة وعنایة 

بیاًنا یقول "نحن نھتم فقط بالمستخدمین. وال نھتم بالسجالت  ALACكما یمكن أن تقدم  

." مع ذلك، ال یمكننا ccNSO نھتم بالحكومات. وال بنطاقات أو أمناء السجل. كما أننا ال

أن نمارس وحدنا الصالحیات، لذا، یجب أن ینضم آخرون وإما یتفقون معنا أو یختلفون 

 وال شيء سیحدث ألننا ال یمكننا التصرف وحدنا. 

ة بصورة عامة، عذًرا، الشریح ALACالمخاوف التي طرحتھا  إذن ھذه ھي العملیة األولى. 

التالیة. كانت ھناك مخاوف من أن بعض األجزاء المختلفة من العملیة لیست في وضعھا 

األمثل. حسًنا، المفھوم الكامل لنموذج أصحاب المصلحة المتعددین ھو أن لدینا أشخاص 

بوجھات نظر مختلفة، وعلینا العثور على أرضیة مشتركة. لذا، فالجمیع یقدم شیًئا ما، 

 معظم الوقت. وھذا ببساطة جزء من العملیة التي نوافق علیھا.  ولیس منا أحد راضًیا

وعندما نوجھ بنموذج أصحاب المصلحة المتعددین، فنحن ننصح بحل وسط. وھذا لیس  

دائًما سھالً في الواقع. والمخاوف التي تم طرحھا، الشریحة التالیة، ھي أنھ من المتوقع 

مًعا، وضد أجزاء أخرى من المجتمع.  أن یكون لدى بعض أجزاء المجتمع رؤى متوافقة

ھذه احتمالیة، والقیم الحدیة تكون غیر محتملة بالفعل، وسیتخذ مجلس اإلدارة القرارات 

 اآلن في مناسبة ضد مجتمع محدد ألنھم یوازنون األمور. 

وھذا كل شيء. افتح الكلمة اآلن للتعلیقات حول المجتمع المفوض. وھذا المعدل ستزداد  

 یون. وتیرتھ. س

 

حسًنا، شكًرا. أذكر أنھ كانت ھناك رسالة تم إرسالھا إلى القائمة البریدیة منذ وقت مضى  سیون أوجیدجي:

حول بعض االقتراحات بشأن توضیح القیمة الحدیة، وھو ما یؤثر بالفعل على الملحقین 

األول والثاني. لذا، أود، إن كان األمر كذلك، عند الدفع للتنفیذ أو أي شيء یتم االتفاق 

 حول ھذا الموضوع بالتحدید؟  علیھ كحل وسط
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أعتقد أن القیم الحدیة تتكامل مع التوصیة الثانیة، وسیكون لدینا شرائح تحدد بالضبط ماذا  آالن غرینبیرغ:

 تكون في كافة الفئات. 

 

 كما أنھا تنعكس في الملحق األول أیًضا.  سیون أوجیدجي:

 

لیون، ھل یمكنك التأكد؟ ال أرى أن ھناك شيء في الملحق األول باستثناء حالة خاصة  آالن غرینبیرغ:

 . ومع ذلك، تفضل یا لیون. 2للغایة، والتي سنناقشھا ضمن الرقم 

 

شكًرا لك، أالن. سیون، إن كنت أفھم مخاوفك جیًدا بالطبع حول القیم الحدیة وكیفیة تطور  لیون سانشیز:

ألخیرة، فال تزال ھذه القیم كما ھي في المقترح. كما أني أدرك أن المناقشة في األسابیع ا

القیم الحدیة المحددة في التوصیة الثانیة قد تؤثر على الملحقات األخرى والموضوعات 

األخرى في المقترح، ولكنھا كما ھي مقترحة. كذلك، ال یوجد تعدیل على ذلك، وإذا كان 

تمكن من مراجعة ھذه القیم في وقت محدد. بالطبع، فسن ICANNالموقف ضمن تغییرات 

 حسناً؟ 

 

حسًنا. أعتقد أننا یجب أن نكون أكثر تحدیًدا. كانت ھناك، عند حدوث تغییر، وفي ذلك  سیون أوجیدجي:

و[غیر مسموع] للتغییر؟ كان المقترح  ICANNالوقت، أین یوجد أي اختالف في ھیكل 

ت دون ھویة. لذا، أردت فقط أن أكون أن یكون الغرض من التغییر بالفعل منع التصوی

 واضًحا فیما إذا تم تسجیل الغرض بالفعل كسبب أننا نقوم بالتغییر. نعم، شكًرا. 

 

حسًنا. وكما قلت في البدایة، ھذه التوصیات مترابطة. ولیس ھناك طریقة أال تكون ألن  آالن غرینبیرغ:

مفوض. لذا، بالنسبة للقیم الحدیة، حوال أربعة أو خمسة منھا مًعا تحدد تماًما المجتمع ال



 AR   1وجلسة العمل الجزء  ALACمراكش استراتیجیة 

 

 63من  41صفحة 

 

سأقترح أن نؤجل النقاش حتى نأتي إلى القیم الحدیة ألن األشخاص غیر الملمین بذلك 

بصورة كبیرة، سیعانون من لبس شدید في النقاش بدون مخطط أمامھم. ولكني افھم ما 

 تقولھ. 

 لیون، كتوضیح، بعد ذلك، سنتابع قائمة االنتظار.  

 

نعم. فقط لمتابعة ما كنت تقولھ. أعتقد أن السؤال فیما یتعلق بالتوصیة رقم واحد بسیط.  سیون أوجیدجي: 

 ھل نرید تأیید وجود مجتمع مفوض أو ال نریده؟ 

 

بالتعدیل، مع المجتمع المفوض، على النحو المحدد في الشریحة، منذ بضعة شرئح،  آالن غرینبیرغ:

 یبستیان. كمنظمات الدعم/اللجان االستشاریة الخمس. س

 

نعم، شكًرا. سأقدم تعلیقاتي حول شعوري أو وجھة النظر بشأن ھذه التوصیة. أعتقد أنھا  سباستیان باتشولیھ:

طریقة جیدة لالنتقال إلى وجود مجتمع [غیر مسموع]، لكني أعتقد بالفعل أننا نفتقد جمیًعا 

عل یة التي تعلن بالفإدراج كافة أصحاب المصلحة حیث أن لدینا اثنین من اللجان االستشار

عن عدم المشاركة. كذلك، لم تكن ھناك رغبة في حل المشكلة على سبیل المثال، سؤال 

من قبل المجلس للعثور على طریقة الختیارھا والسماح لھا بالمشاركة  SSACاختیار 

 في المجتمع. 

م لذ، فقد قرروا عدم حدوث ذلك، كما أعرف، ولكن من وجھة نظري ھذا خطأ حیث أنھ 

مثل الخوادم الجذر. وتدور  ICANNجزًءا من نظام أصحاب المصلحة المتعددین في 

المناقشة بالفعل حول أنھ فقط خادم جذر محدد، ومن ثم، مدیر محدد لخادم ملف الجذر، 

وھو ما ال یقارن بأربعة ملیار مستخدم نھائي. نعم، ربما، ولكنھ غیر متعلق بالمشاركة. 

نا نحتاج لمناقشة عدد األصوات أو القیمة الحدیة للمشاركة. وأنا ال أتحدث عما إذا ك
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ولكن  CCWGولكني أشعر بالفعل أننا نفتقد نقطة ھنا. فعندما أقول نحن، فھي تعني 

ICANN  .ككل 

واألمر األخیر ھو أننا قضینا وقًتا طویالً في السعي إلى حل عند وجود مشكالت في  

ردیة كذلك ابًدا، ألنھ سیكون من الصعب للغایة المجلس. كما أال تكون جھة التعیین الف

 إصالح ھذا. شكًرا. 

 

شكًرا. المتحدث التالي ھو ساندرا، لكني أعتقد أن جولي قد ترید التعامل مع مشكلة  آالن غرینبیرغ:

SSAC ،وسأقدم وجھة نظري بسرعة كبیرة، ولكني أود من جولي تقدیم المعلومات .

، SSACمشاركة  CCWGفھناك كافة أنواع األسباب التي ال ترید بسببھا أجزاء من 

، رغًما SSACبما في ذلك التعیین من قبل مجلس اإلدارة. وال أرى أن ھذه كانت أسباب 

 عن ذلك. تفضلي جولي. 

 

، یمكنني أن أفھم سبب رغبة سباستیان في مشاركة SSACلك، أالن. كجھة اتصال شكًرا  جولي ھامر:

بالتحدید صالحیات ضیقة للغایة، وھي األمن  SSACكافة أجزاء المجتمع. ولدى 

واالستقرار والمرونة. كما أنھا ال ترغب في توسعة صالحیاتھا، التي یمكن أن تطلب 

  بصورة فعالة عند المشاركة في ھذا المجتمع.

كما قد یعرض ھذا الدور الرئیسي للخطر بسبب أن ھناك احتمالیة بتركیز األشخاص  

 SSACبدون تركیز خالص على األمن واالستقرار قد یرغبون في محاولة االنضمام إلى 

لتحقیق تأثیر بالفعل على مشاركتھم في المجتمع المفوض. وال تفعل فكرة أنھا تم تعیینھا 

أعضاء على المجلس، وھذا بعد عملیة المقابلة  SSACرح من قبل المجلس. لذا، تقت

 التفصیلیة إلى حد ما، والمشاركة مع العضو المحتمل. 

، لذا فحقیقة أن SSACكذلك، لم یرفض المجلس أبًدا التوافق مع عضو محتمل في  

SSAC  نظرًیا معینة من قبل مجلس اإلدارة لیست مشكلة فعلیة. أعتقد أن األمر األخیر

ستتابع بالتأكید مراقبة أي أنشطة تحدث داخل المجتمع  SSACالذي أود طرحھ ھو أن 
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المفوض، وفي منتدى المجتمع، وعند تحدید أي مشكالت في األمن أو االستقرار مرتبطة 

صیحتھا في منتدى المجتمع بدون ممارسة الصالحیات بموضوع محدد، فستقدم بالتأكید ن

 بالفعل. شكًرا. 

 

 شكًرا لك، جولي. ساتدرا.  آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا لك، أالن. أرید فقط صیاغة ذلك كسؤال. ھل ھذه ھي التوصیة المناسبة أو اللحظة  ساندرا ھوفیریتش:

قطة أخرى في الشرائح المحتملة أو توجد ن GACالمناسبة لذكر أو الحدیث عن مجموعة 

 مناسبة أكثر؟ حسًنا، شكًرا. 

 

ھل توجد أي مخاوف أو مشكالت إضافیة مطروحة حول التوصیة األولى؟ اآلن، سأقول  آالن غرینبیرغ:

قولھ في البدایة، وھو شيء أشار إلیھ سباستیان، ولكنھ ال یشعر بھ سواه  شیًئا كان علي

ومن الجید الموافقة على التوصیات واحدة تلو األخرى. السؤال األخرى ھو ھل نشعر 

 ؟ ICANNأن كافة ھذه األمور جیدة بالنسبة إلى 

یم بالفعل، أحادیة التصم ICANNیشعر بعضنا بالتأكید أنھ في حالة الذھاب إلى مساءلة  

فھذا لن یكون كیفیة تنفیذ األمر. ولكنھ جھود مشتركة ولذا، یصبح السؤال الرئیسي، ھل 

 بصورة نشعر أنھا خطرة أم ال؟  ICANNسیضر ھذ بمنظمة 

وبالتأكید، ستكون لدینا مناقشة بعد القیام بفحص التوصیات واحدة تلو األخرى حول ھذا  

رى بشأن التوصیة األولى؟ حسًنا. إن أمكنني الموضوع المحدد. ھل ھناك تعلیقات أخ

اإلیجاز، لم أسمع الكثیر مما یتحدث عن ھذه التوصیة وحدھا، وأتذكر أنھا كانت مرتبطة 

وھذا ھو األمر الذي لن نؤیده. وبھذا، نود اعتماد ھذه التوصیة، وكافة األمور األخرى 

 المساویة. 

 ھل لدي أي خالف حول ھذا؟ سیون؟  
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 عذًرا. فقط للتوضیح، ال یتعلق األمر بالتصویت، حسًنا؟  أوجیدجي:سیون 

 

ھذا لیس تصویت. وأنا أحاول إیجاز وجھة نظر المجموعة. ھذا لیس تصویت. وأحد  آالن غرینبیرغ:

األمور التي علینا اتخاذ قرار بشأنھا بعد المرور بكافة التوصیات ھي، ھل نصوت توصیة 

لقد اعتمدنا أو لم نعتمد األمر برمتھ؟" ھذا نقاش علینا تلو األخرى أم ببساطة نقول "

 إجراؤه، ولیس اآلن. تفضل تیجاني. 

 

شكًرا لك، أالن. أعتقد أن علینا مناقشة ھذه التوصیات وحدة تلو األخرى، وإذا كانت  تیجاني بن جمعة:

ھناك مخاوف خاصة حول أحد التوصیات، یتم طلب اقتراع أو ما شابھ لمعرفة ما إذا 

انت ھناك معارضة لھذه التوصیة. لكني أعتقد أن األفضل ھو اعتماد المقترح بالكامل. ك

 شكًرا. 

 

 شكًرا لك، تیجاني. ساتدرا.  آالن غرینبیرغ:

 

أتفق مع تیجاني أیًضا بسبب أنھ إذا كنتم ستتعرضون للتوصیات واحدة تلو األخرى ولدینا  ساندرا ھوفیریتش:

ل المقترح بالكامل؟ وال یمكننا اعتماده. لذا، أعتقد أنھ خالف حول واحدة، فما یقولھ حو

سیكون ھناك مشكلة إجرائیة إذا تعرضتم لھا واحدة تلو األخرى، مع عدم التوصل إلى 

 إجماع حول كل منھا. وعلینا التصویت على األمر برمتھ في النھایة. شكًرا. 

 

كان لدینا تصویت، وإذا لم یوجد عدد على أنھ إذا  ALACفقط للتسجیل، تنص قواعد  آالن غرینبیرغ:

صغیر للغایة من العناصر، تسري قواعد األغلبیة. لذا، فالسؤال ھو ھل سیكون لدینا 
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اعتراض بأننا ربما یكون لدینا أفراد یعترضون على التوصیة المحددة؟ واستناًدا إلى 

دینا أغلبیة في العدد غیر المحدد من المناقشات التي أجریناھا، فأنا ال أتوقع أن یكون ل

ALAC  تعترض على أي توصیة. وأنا ال أقول أنھ لن یحدث، فلیس لدي سیطرة على

ما یفعلھ األشخاص بالفعل بینما نتقدم، ولكني أعتقد أنھ سیعتمد بصورة كبیرة على ما 

سمعناه حتى تاریخھ، ولكن ھذا لیس توجیًھا بكیفیة التصویت. فھذا مجرد توقع من جانبي. 

 . تفضل تیجاني

 

شكًرا لك، أالن. أتمنى للغایة أال ننتقل إلى التصویت باألغلبیة. وأفضل أن یكون لدینا  تیجاني بن جمعة:

إجماع أفضل من تصویت أو أغلبیة أصوات. على أننا عندما یكون لدینا ھذه األغلبیة، 

فلدیك أشخاص یخسرون وآخرون یربحون، وھذا شيء سيء للغایة. لذا، فاألفضل ھو 

 إلى اإلجماع. شكًرا.  التوصل

 

تفضل اتخاذ قرارات  ALACمرة أخرى، بالنسبة لمن ال یتذكرون جمیع القواعد، فإن  آالن غرینبیرغ:

باإلجماع. كما أن ھناك بضعة حاالت نرید فیھا متابعة التسجیل بالفعل ألن ھناك إجماع 

. لذا، إن %80بة أو شيء من ھذا القبیل. وتعریفنا لإلجماع، إن كنت أتذكر جیًدا ھو نس

، لكني لست متأكًدا. %80. فھذا تعریف رسمي. أعتقد أنھا %80أمكننا تحقیق نسبة 

، فھذا یعتبر قراًرا باإلجماع إذا لم یدعو شخص ما صراحة %80وإذا كنا نحقق 

 للتصویت. في ھذا الصدد، یمكن ألي عضو الدعوة لتصویت عند اختیار ذلك. 

وإذا لم نصل إلى إجماع، فسنعود إلى التصویت. لذا، فقط لوضع قواعد التسجیل. ھل  

ھناك تعلیقات أخرى بشأن التوصیة األولى؟ ال؟ سننتقل إلى التوصیة الثالثة، وھي التالیة 

 التي نتحدث عنھا. وسنعود إلى الثانیة في النھایة. 

داخلیة العادیة التي لدینا." اآلن، لدى تنص التوصیة الثالثة على أنھ "بدالً من اللوائح ال 

ICANN  مجموعة من اللوائح الداخلیة. ویمكن تغییر ھذه اللوائح بأغلبیة الثلثین، إن

كنت أتذكر جیًدا، من أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین في التصویت. كذلك، تسري نفس 
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جیل المؤسسة خدم لتسالقاعد باألساس على بنود التأسیس، التي تعتبر لوائح داخلیة علیا تست

 في كالیفورنیا في ھذه الحالة. 

ألننا سنضع إجراءات المساءلة في اللوائح الداخلیة، وفي حالة وجودھا فقط في فئة واحدة  

من اللوائح الداخلیة، یمكن أن یستبعد مجلس اإلدارة ھذه اللوائح بالتصویت. ولذا، 

نشاء المجتمع المفوض ویمكن أن سنتعرض لكل ھذه المشاكل، كما كانت، فیما یتعلق بإ

یجتمع مجلس اإلدارة، في حالة اختیار ذلك، غًدا، أو بعد غد ویقیلھ بكل بساطة. وال یبدو 

 ھذا مناسًبا. 

اآلن، لدى مجلس اإلدارة تقلید بإجراء تغییرات فقط على اللوائح الداخلیة بعد المشاورات  

دم القیام بذلك. إال أنھ مسموح لھ مع المجتمع، وإذا رفض المجتمع بشدة، فیمیل إلى ع

بتغییرھا بدون مشاورات. لذا، یترتب على التوصیة الثالثة فئتین من اللوائح الداخلیة، 

اللوائح الداخلیة القیاسیة التي یمكن للمجلس تغییرھا بنفسھ، إال أنھا ستتطلب مشاورات 

التالیة ھي أن المجتمع  إلزامیة، وأحد الصالحیات التي ستراھا عند المتابعة إلى التوصیة

 یجوز لھ االعتراض علیھا بعد تغییر الالئحة، كما أن ھناك اللوائح الداخلیة األساسیة. 

في ھذا الصدد، تمثل اللوائح الداخلیة األساسیة اللوائح المرتبطة بصالحیات المجتمع 

مكن  ی. ویمكن تغییر ھذه اللوائح فقط بموافقة المجتمع المفوض، لذا، الICANNورسالة 

أن یغیر مجلس اإلدارة ھذه اللوائح أو بنود التأسیس بدون المجتمع المفوض. لذا، یترتب 

على التوصیة الثالثة مفھوم اللوائح الداخلیة األساسیة وبنود التأسیس التي یمكن تغییرھا 

 فقط عبر موافقة المجتمع المفوض. 

یتعلق األمر بالوقت فحسب، ولدینا رینالیا آتیة في حوالي خمس دقائق. لذا، سنعلق النقاش  

حتى تأتي ونستأنفھ عند االجتماع مرة أخرى، إال أني سأنقل االلكلمة مرة أخرى وأرى 

 تیجاني وجیمي وال أعرف من أوالً. 

 

سأبدأ أنا، لن نرتكب نفس الخطأ مرة أخرى. أعتقد أنھ سؤال أكثر منھ بیان. بالنسبة لھذه  جیمي شولتز:

 . -اللوائح الداخلیة، لقد تحدثت عن فئتین فھل ستكون واضحة كذلك، حسًنا، سؤال 
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 لقد أومأت برأسي بالموافقة. تكون اللوائح الداخلیة األساسیة واضحة للغایة. تیجاني.  آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا جزیالً لك، أالن. ال أعتقد أن إنشاء اللوائح الداخلیة األساسیة یرجع إلى أننا خائفون  تیجاني بن جمعة:

من تغییر المجلس للوائح بدوننا. ألنھ في آلیات المساءلة الجدیدة، ال یمكن حتى تغییر 

،" نقول "الاللوائح الداخلیة القیاسیة عند معارضتنا. فلدینا حق االعتراض، ویمكننا أن 

 لذا، ال أعتقد أن ھذا ھو السبب.

فالسبب كان أن ھناك موضوعات رئیسیة التي ال یمكننا تغییرھا باستثناء ما ھو في حاالت  

خاصة، فقد وضعناھا في اللوائح الداخلیة األساسیة بحیث ال یسھل تغییرھا. كما نحتاج 

 لظرف خاص لتغییرھا. 

نحن نغیرھا كثیًرا. فنحن نضیف منظمة دعم أو لجنة  بالنسبة للوائح الداخلیة العادیة، 

استشاریة، وعلینا تغییرھا على سبیل المثال. لذا، أعتقد أن ھذا سبب عدم انقسامنا إلى 

جزئین. الجزء األول صعب التغییر وھو من نموذج المؤسسة، والجزء اآلخر الذي یتغیر 

 بانتظام تقریًبا. شكًرا. 

 

تیجاني. سأوضح سبب أننا لم نجعل ھذا موضع نقاش. ھل ھناك تعلیقات  شكًرا لك، آالن غرینبیرغ:

 أخرى على اللوائح الداخلیة؟ حسًنا، تفضل سباستیان. 

 

شكًرا لك، أالن. أجل. أعتقد أنھ من المفید ھذا التقسیم من حیث اللوائح الداخلیة. وأنا مھتم  سباستیان باتشولیھ:

یًضا نخرج من اللوائح الداخلیة بكثیر من األمور بأننا ال نصل إلى نھایة ھذا العمل وأ

التشغیلیة المرتبطة بكل من منظمات الدعم واللجان االستشاریة. ویمكن أن نضطر إلى 

تنقیح اللوائح الداخلیة مع فئة واحدة ستصبح أساسیة، واألخرى قیاسیة من اللوائح 

 الداخلیة، في حین تمثل األخرى وثائق تشغیلیة. 
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ت ھذه القضیة وعلینا الحرص من أننا سنحتاج اآلن عند رغبتنا في تغییر مع ذلك، لیس 

اللوائح الداخلیة التشغیلیة إلى وجود موافقة لیس فقط في مجلس اإلدارة ولكن أیًضا من 

بقیة المجتمع. وربما توجد بعض المخاوف أحیاًنا في بعض أجزاء ھذه المؤسسة. على 

 ایة استبعاد ھذا ووضعھ في الوثیقة التشغیلیة. شكًرا. أن ھذا ھو السبب أننا نقترح من البد

 

شكًرا لك، سباستیان. سأوضح أننا ال نرید موافقة بقیة المجتمع، وال نحتاج لمعارضتھم،  آالن غرینبیرغ:

وھذا شيء مختلف. كما أني أتفق شخصًیا أن ھناك كافة أنواع األمور التشغیلیة. وفي 

الواقع، مع ھذه التغییرات عند الوصول إلى توصیة الحقة، فنحن نضیف الكثیر من 

ائح الداخلیة. وأعتقد أن ھذا یضمن التنقیح في نقطة ما، إال أنھ األمور التشغیلیة إلى اللو

 سیحدث الیوم. 

رینالیا ھنا. ھل ھناك أي شخص آخر یرید كلمة أخیرة في ھذه التوصیة قبل االنتقال إلى  

رینالیا؟ سنتابع ھذه التوصیة بعد االستئناف في وقت ما في المستقبل. أنا ال أرى أي 

 الیا. ھل تودین البدء أو تریدین بعض الضغط؟ اعتراض، لذا تفضلي رین

 

ومع  ALACحسًنا. مرحًبا بكم جمیًعا. من دواعي سروري أن أعود وأجري دردشة مع  رینالیا عبد الرحیم:

. وكما أفھم، لدیكم مجموعة من ثالثة أسئلة لي. وقد خططت بالفعل At-Largeمجتمع 

ر أردت وضعھا على جدول األعمال. لتناول كافة ھذه البنود باإلضافة إلى بضعة أمو

دقیقة، فسأقدر ھذا للغایة.  15لذا، إذا كنتم ستطلقون لي العنان ویمكنك ترك أكثر من 

دقیقة لقضاء الوقت معكم ألنھ  15وفي المستقبل، أود بالفعل أن تقدموا لي أكثر من 

ذا سیكون مفیًدا لي في دوري أن أعرف أكثر عن وجھات النظر حول المشكالت. وإ

 أردتم مني البقاء لفترة أطول، فأعتقد أن ھذا سیخدم أغراضنا. 

 

دقیقة، وفي  30دقیقة. ویخبرني العاملون أنھا بالفعل  15للتجسیل، یقول جدول األعمال  آالن غرینبیرغ:

 المستقبل، إن أردت ثالث ساعات، فسنوفرھا لك. 
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تدوین االعتراض. لذا، ما أردت القیام بھ كان تقدیم رائع، حسًنا. حسًنا، سباستیان. تم  رینالیا عبد الرحیم:

تحدیث حول أنشطة مجلس اإلدارة في مراكش، وسأبدأ بالثالث من مارس. لقد اجتمعنا 

والثاني كان عملیة  africa.لعقد اجتماع في الثالث من مارس وناقشنا بندین. األول ھو 

لق بالخلط بین السالسل ، فیما یتعVistaprint Limitedالمراجعة المستقلة بخصوص 

 . websواالعتراض وقرار الخبراء على الویب و

. ZACR، صوت مجلس اإلدارة على البدء بتفویضھا مع africa.كذلك، بالنسبة لنطاق  

وقد كانت قصة طویلة. ولألسف كانت ھناك عملیة تقاضي على الفور. لذا، توجد قضیة 

في المحكمة اآلن، وإذا كانت لدیكم أیة أسئلة حول ھذا، فتتمثل التعلیمات في توجیھ ھذه 

  ، جون جیفري، وكذلك أیمي ستاثوس.ICANNاألسئلة إلى المستشار القانوني العام في 

، قرر مجلس اإلدارة باألساس أنھ سیعید إرسال إعادة webs.الویب وأما بالنسبة لمشكلة  

تقییم ھیئة الخبراء لتقییمھا. وقد تقرر االلتزام بالقرار الذي اتخذناه سابًقا. كما كانت لدینا 

ورش عمل. وبدأنا في ورش العمل الیوم. أما األمس، فقد شارك أعضاء المجلس في 

دیًثا حول ما یحدث في عملیة االنتقال. لذا، عقدنا . والیوم، تلقینا تحCCWGاجتماعات 

اجتماع فقط مع الري ستریكلینج اآلن فقط للحدیث حول الحساسیات، للتعامل مع الحكومة 

 فیما یتعلق باالجتماع الحكومي رفیع المستوى. 

إضافة إلى ذلك، یوجد في جدول األعمال لورشة العمل ترحیب الرئیس التنفیذي ألن لدینا  

ن ماربي معنا. وھو في القاعة اآلن، لذا، فنحن نرحب بھ. كذلك، سنحصل أیًضا جورا

في أفریقیا وإستراتیجیتھا، وقد استند  ICANNعلى موجز أكثر تفصیالً حول مشاركة 

ھذا إلى طلب عضو مجلس اإلدارة ألننا ننتقل إلى مناطق محددة وال نتلقى موجزات 

ول مرة، سنحصل على ھذا الموجز الشامل، تفصیلیة حول ما یحدث. ولذا، بالنسبة أل

 ویسعدنا ھذا. ولم یحدث ھذا بعد، إال أنھ سیحدث الحًقا الیوم وغًدا أیًضا.

لذا، بین الجمعة واألحد، ستجتمع لجان مجلس اإلدارة. كما ستجتمع كافة اللجان باستثناء  

لجنة الحوكمة لدى مجلس اإلدارة، إال أن لدیھا اجتماع مع لجنة الترشیح. في ھذا اصدد، 
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ال تجتمع لجنة الحوكمة لدى مجلس اإلدارة وحدھا ألن لدیھا اجتماعات كثیرة في فعالیات 

 مراكش. 

التاسع من مارس، یجتمع مجلس اإلدارة مرة أخرى رسمًیا، ویتضمن جدول األعمال في  

. 2018و 2016بین  ICANNأننا سنقرر باألساس حول التعاقد ومكان عقد اجتماعات 

 CCWGكما سنناقش أیًضا ورقة أوقات اللوائح الداخلیة، ألننا سنبدأ اآلن من أعمال 

س اإلدارة باألساس في ھذه الورقة ضمن تعلیمات صیاغة اللوائح الداخلیة حیث ینظر مجل

فریق الصیاغة، على أنھ في حالة االنحراف عن ذلك، تجب العودة إلى المجلس للحصول 

 على مزید من التعلیمات. ھذا األمر باألساس.

كما أن ھناك أیًضا جلسة تنفیذیة سریة حول التعویضات للرئیس التنفیذي ألنھ ینبغي أن  

ا اعتماد ھذا، لذا، فھذا موجود على البطاقات. وبخالف ذلك، كما تعلمون، یدفع لھ وعلین

 لندع فادي یذھب دون أن ندفع لھ. 

أخیًرا، في العاشر من مارس، لدینا االجتماع العام لمجلس اإلدارة. ویتضمن جدول أعمال  

، Fر كبیر للغایة. كذلك، بالنسبة لجدول أعمال المحتوى، لدینا تعیین مشغل خادم الجذ

. كما أن لدینا تعیین المدققین المستقلین، وتحدیث حول RSSACولدینا ممثل جدید في 

وبرنامج  IRD، والخطوات التالیة في التقریر النھائي من ICANNسیاسة االستثمار في 

قیادة أعضاء المجلس. كذلك، قد تكونون مھتمین بھذا بجانب معرفة أن لدینا آخر برنامج 

اھز حیث یتأھل أعضاء المجلس الذین وصلوا سنتین في المجلس تعلیم في المجلس ج

كمعلم ألعضاء مجلس اإلدارة الجدید. لذا، أعتقد أن ھذه خطوة إیجابیة وھي ناتجة عن 

 العمل [غیر مسموع]. 

لذا، بالنسبة لجدول األعمال الرئیسي، لدینا نظر بیان عملیة المراجعة المستقلة لكل من  

.eco و.hotel  ،لدینا أھم أمرین وھما انتقال اإلشراف على واآلنIANA  وبالتحدید

فیما یتعلق بالمصروفات واألمور ألننا نحتاج للتأكد من أن العمل  2016في السنة المالیة 

یتلقى تمویالً مناسًبا ویحتاج لموافقة المجلس على القیام بھذا. وبالطبع التوافق مع مقترح 

CCWG ة ما یقوم بھ المجلس، وسیستمر في القیام بھ حتى للمساءلة. لذا، فھذا بالضرور

 نھایة االجتماع نفسھ، ھل ھناك أیة أسئلة حول ھذا الموضوع؟ 
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 لدینا تیجاني ثم ھولي. آالن غرینبیرغ: 

  

شكًرا جزیالً لك، أالن. شكًرا جزیالً على التقریر رینالیا. وأود معرفة نوع التقاضي الذي  تیجاني بن جمعة:

؟ ھل ھو طلب africa.تلقیتھ. ھل ھو طلب عملیة المراجعة المستقلة فیما یتعلق بنطاق 

عملیة المراجعة المستقلة أو مھما یكن؟ لكني أعتقد أنكم قمتم بكافة الخطوات الالزمة 

 ا یلزمھ، أو ما ھي عملیة التقاضي، تقریًبا؟ لذلك، لذا، فم

 

أمر توقیف لمنعنا من البدء في تفویض  DCAشكًرا. إنھ إجراء محكمة. وقد طلبت  رینالیا عبد الرحیم: 

السلسلة. كما أننا لم نعرض حالتنا من حیث ما إذا كانت مناسبة أم ال. وقد وصلنا إلى 

حكمة أن ال یوجد شيء أكثر مطلوب إنجازه، نھایة العملیة، غال أن علینا أن نوضح للم

 وسیكون ھناك بعض التقدم. وھذا كل ما بوسعي قولھ. 

 

یمكن ألي شخص مقاضاة شخص ما أو محاولة القیام بذلك. وما إذا كانوا سیكسبون أم  آالن غرینبیرغ:

 صال في مختلف الحاالت. إال أنھ ال یتعلق بأي صورة باإلجراءات. وال یمكننا إیقاف شخ

 ما من اتخاذ إجراء. ھولي. 

 

 ھل یمكنك رجاًء الحدیث بصوت أعلى ألني أسمعك بالكاد؟ تیجاني بن جمعة:

 

 عادة في ھذه القاعات، إذا رفعت الصوت للغایة في السماعات، یكون ھناك صدى صوت.  آالن غرینبیرغ:
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شكًرا. وأنا مھتم بمعرفة ما إذا كان لدى الري ستریكلینج أي شيء من حیث التعلیقات  ھولي رایتش:

 التي علینا معرفتھا في مقابل راحتھ. شكًرا. 

 

رسالتان كبیرتان. األولى، علینا احترام العملیة. والثانیة، ال تكن متجاوًزا. وال تتجاوز  رینالیا عبد الرحیم:

ملیة. كذلك، ال تحتفل بصورة مفرطة ألن العملیة لم تنتھ بمعنى عدم التجاوز واحترام الع

بعد. فال یزال على الحكومة األمریكیة تقییم األمر وال نرید التأثیر علیھم سلًبا. لذا، علینا 

 احترام العملیة. 

 

أشارك في عدد من المكالمات الموجزة بصفة منتظمة واألشخاص المراقبین لتنفیذ االنتقال  آالن غرینبیرغ:

، ولیس جزء المساءلة، من وجھة نظري، في السجل، مختصین للغایة، IANAفي 

ویقومون بعمل رائع في ھذا الصدد. مع ذلك، توجد أمور محددة یقومون بھا مسبًقا، 

تنفیذھا مسبًقا، فیمكننا افتراض أن الحكومة ستقبل  خاصة تلك المتصورة على أنھ في حالة

األمر، ومن نحرص علیھم بالفعل بالرغم حتى من أنھا ستزید من الصعوبة ألننا سیكون 

علینا القیام بھ ضمن إطار زمني مكثف، فنحن ال نقوم بھا ألن ستكون متجاوزة من 

 جانبنا. لذا، ھناك الكثیر من السیاسة في ذلك. 

 

 شكًرا.  د الرحیم:رینالیا عب

 

 سیون.  آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا جزیالً رینالیا خاصة على أخبار دوت أفریقیا. وبالنسبة [غیر مسموع]، أتمنى أال  سیون أوجیدجي:

تطلبي مزید من الوقت فقط لتجنب [غیر مسموع] عند تنفیذ اللوائح الداخلیة والصالحیات 
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الجدیدة. اآلن بالنسبة للنقطة الرئیسیة، كان ھناك ھذا الخطاب من سانتا كروز، ولیس 

لدي التفاصیل لكني أردت معرفة ھل ھناك أي آثار لذلك؟ ھل ترون أي إشارات بأن ھذا 

یمكن أي یؤثر بصورة كبیرة بالفعل أو بخالف ھذا على عملیة االنتقال بأي صورة؟ أو 

 أو الوالیات المتحدة بأي صورة. شكًرا.  NTIAمع  ICANNحتى عالقة 

 

شكًرا. تجري دائًما مناقشة الخطابات من سانتا، من بین المراسالت القادمة من مكان  رینالیا عبد الرحیم:

آخر، بل تتم مناقشتھا دائًما في مجلس اإلدارة فیما یتعلق بمخاطر االنتقال. كما یتم تنفیذ 

إذا كنتم ترون الخطوات المتخذة، فاألمر لیس عاجالً، الردود المناسبة بحرص شدید. لذا، 

 ولیس متداوالً للغایة، وھناك دائًما أسباب خلف ذلك من حیث األسلوب وما یقال. 

 

. Adobe Connectیبدوا أنھ ال توجد أسئلة اآلن. وال أعرف أي بطاقات أو ید في  آالن غرینبیرغ:

 نعم، تفضلي. 

 

وضوع التالي ھو االنعكاسات فیما یتعلق بعملیة اختیار الرئیس التنفیذي. وكما لذا، الم رینالیا عبد الرحیم:

. على أنھا ستكون عملیة مثیرة، وكما قلت حول CEOتعرفون، أنا عضو في لجنة بحث 

ذلك، الحظت أن إجمالي عدد المتقدمین عند المقارنة بین توظیف مجلس اإلدارة لفادي 

حینھا، وكان أكثر بحوالي  200ت كان أكثر من وتوظیفھ لجوران، ھو أن عدد الطلبا

 ھذه المرة.  100

وفي اجتماعي األخیر معكم، أبرزت سبب أن ھذه كانت القضیة. كما أوضحت أن ھناك  

، فما نوع ICANNعوامل متعددة. أوالً، یجعل االنتقال الكثیر من الناس متحمسین لحالة 

المؤسسة التي قد تظھر. كما أنھا تعتبر غیر مستقرة، لذا، یمتنع كثیر من األشخاص عن 

وضع أنفسھم في المقدمة. كما یتمثل العامل الثاني بالطبع في فادي شحادة. ففي المرحلة 

الشاملة، ثبت أنھ قائد لھ اعتبار كبیر، وللقدرة على الوصول إلى ھذا المعیار صعبة للغایة 

 منعت الكثیر من األشخاص من التقدم أیًضا. و
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طلب. وسأقول من  100بغض النظر عن ذلك، لقد تصرفنا للحصول على أكثر من  

وجھة نظري أن الناس الذین تقدموا حتى إما لم یدركوا أھمیة المھمة أو أدركوا ولدیھم 

ا ننا كان أمامنثقة كبیرة في أنھم یمكنھم القیام بذلك بالفعل، ونحن محظوظون للغایة أل

 الطلبات عالیة المستوى، وقد تعملنا معھا بحرص. 

وكانت النتیجة منعكسة على ھذا. كذلك، جوران ماربي، لقد علمت أن ھذه كیفیة نطق  

اسمھ، جوران ماربي. نعم وكافة التعقیبات، كانت إیجابیة للغایة. وأرید أن أخبركم أني 

ابلة، وقد قابلناه عدة مرات في نقطة ندیرھا للحصول كنت قاسًیا للغایة معھ أثناء عملیة المق

 على إجماع المجلس الكامل حول اختیاره.

لقد كنت قاسًیا معھ ألني كنت أفكر فینا جمیًعا في عقلي الباطن من حیث كیف یمكن أن  

یرتبط بھذا المجتمع العالمي من مستخدمي اإلنترنت األفراد ھذا الشخص من السوید، 

 مع كافة مھاراتھ وخبراتھ الفنیة والتشغیلیة.  ITUدیھ خبرة في المشرع، الذي ل

كما ناقشت ھذا معھ، على المستوى الشخصي بصورة فردیة ألني أفھم أن ذلك یمكن أن  

یشكل مشكلة. كذلك، ھناك العدید من الثقافات حول العالم، وبعضھا أكثر مباشرة وأفضل 

التصاالت المباشرة تجعلنا أحیاًنا غیر ھذا. كما أن بعضنا غیر مباشر أكثر على أن ا

 مرتاحین وال نعرف كیفیة التعامل مع ذلك. 

ما أود قولھ عن جوران ھو أنھ شخص منفتح للغایة. وھو نزیھ. كما أرى أنھ شخص  

شدید الحیادیة والتحلي بالمبادئ. وكذلك، عقلھ إستراتیجي للغایة. كما أنھ فائق الذكاء 

 للغایة.  ویدرك األمور بسرعة شدیدة

تماًما فھذا أول اجتماع لھ، وتعرفون أنكم ترونھ  ICANNمن ناحیة أخرى، ال یعرف  

في األروقة ویحب الحدیث معكم وكل ھذا. كما سمعت أن طائرتھ لم تصل عندما كان 

عضًوا في المجتمع وأخبرني أنھ  30في الدار البیضاء ومن ثم، كن على حافلة مع 

دیث إلى الغرباء والتعرف علیھم وتبادل النكات. فھو یحب استمتع بالفعل بتجربة الح

 المزاح وقد تتعرضون لھذا معھ. 
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لكن ما جعلھ یقف أعلى أكتاف الجمیع ھو أن لدیھ خبرة تشغیلیة في إدارة مؤسسة بھذا  

 ITUالحجم والنطق والتعقید. ومن حیث التعامل مع العالم، فقد كانت خبراتھ في 

بالتفاوض مع الوفود الشدیدة، وھذا جید. إنھ عالمي ولكنھ حكومي باألساس. مع ذلك، ما 

أحببتھ فیھ أیًضا ھو أنھ أبرز لي أنھ كمشرع في السوید علیھ التعامل مع كافة أنواع 

أصحاب المصلحة، وھو یتعامل مع المستخدمین األفراد أیًضا كما أنھ یعمل في المكان 

 المناسب. 

نت آخر مرة تواصلت فیھا معھ عندما كان في طریقھ إلى البرلمان للحدیث عن كذلك، كا 

أھمیة واحتمالیات استخدام اإلنترنت في المجتمعات المھمشة، بما في ذلك أصحاب 

. برجاء منحھ فرصة، وعدم At-Largeاإلعاقة. لذا، أرى أنھ یمكن أن یصبح حلیف 

تاح والتعامل مباشرة معھ. وسیكون منفتًحا الحكم المسبق علیھ، فقط علیكم التحلي باالنف

ومباشًرا معكم. كما أعتقد أننا أجرینا االختیار الصحیح وأتمنى أني سأحصل على دعم 

 بأنني قدمت االختیار الصحیح لنا ولكم. 

 

شكرا رینالیا. لدي سؤال واحد فقط. ما ھي الخطط للعملیات حتى یشارك المجتمع في  سیدة غیر معروفة:

؟ وال أعتقد أنھ سیكون األسلوب المناسب في حالة تولي المسؤولیة كل م المجلس العملیة

والعاملین. كما أعتقد أنھ یتعین على المجتمع إدراج ذلك في عملیة الترحیب بقدر كبیر 

للغایة من أجل الفھم الواضح للرئیس التنفیذي الجدید، وكذلك كیفیة عمل فریق عمل 

خرى، ربما نتذكر جمیًعا أن فادي ذكر أنھ بعد ثالث سنوات، العالقات بالفعل. من ناحیة أ

، وأعتقد أن ھذا كان متأخًرا للغایة، بالرغم من أنھ عمل ICANNفھم أخیًرا كیفیة عمل 

بالفعل قبل ذلك.  ICANNرائع قام بھ في وقتھ، وستكون میزة رائعة إن فھم كیفیة عمل 

وحة أثناء فترة عملھ. لذا، كیف كذلك، یسري نفس األمر بوضوح على األمور المطر

 سیتم إجراء ذلك وكیف سیحدث؟ شكًرا. 

 

شكًرا. إن النقطة التي أثرتھا نقطة جیدة للغایة. وأود أن أقول أن السبب في استغراق  رینالیا عبد الرحیم:

فادي لثالث سنوات حتى یفھم المجتمع یرجع إلى عدم وجود عملیة ترحیب بالوافدین یتم 
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تفعیلھا لفادي، وھذه عملیة إشراف یتحقق المجلس منھا وقد تم تصحیحھا اآلن. كذلك، 

 ناجحة.  ICANNسنأخذ إجراء استباقي للتأكد من أن مقدمة جوران إلى 

ونحن نبدأ مع مجلس اإلدارة بنظر مجلس اإلدارة للجدول الزمني للمجتمع ومراعاة كافة  

ك الممثلین الذین تختارون للمشاركة في ھذا. اجتماعاتكم وممثلي مجلس اإلدارة، وكذل

كذلك، سأنتقل إلى مشاركة المجتمع قلیالً. وأیًضا، على العاملین التعامل مع ذلك ألن 

الرئیس التنفیذي القادم یحتاج بشدة لمعرفة العاملین وعلیھ العمل مع ذلك، بحیث یتم 

 التعامل معھ وقیادتھ من قبل سوزانا بینیت. 

بالنسبة لمجلس اإلدارة، یتولى قیادة العملیة ستیف كروكر وینظر رام موھان في التنفیذ  

ألن ستیف لدیھ العدید من األمور لینجزھا. كما أتفق أنھ یجب أن یوجد تخطیط للمشاركة 

 SO/AC/SG/RALOمع أعضاء المجتمع، وأعتقد أنھ كان مخطًطا الجتماع قادة 

 ویل، ولكنھ االسم الفعلي. أمس، حیث، عذًرا، إنھ عنوان ط

وكان المفترض أن تكون ھذه بدایة ذلك لدفع جوران للقاء مع قیادة المجتمع ووضع  

المشاركة أوالً ومن ثم، توفیر وقت للعمل والتأكد من حضور االجتماعات اإلستراتیجیة 

على جدول  ALACالمھمة. وأؤكد لكم اإلشارة إلى كل اجتماعات المجتمع. كما أن 

مال لالجتماع مع جوران، إال أن ذلك لم یتم تأكیده بعد ألنھ یتعرض لجدول أعمال األع

مزدحم ویقول "یا إلھي، أحتاج لوقت للتحرك بحریة ورؤیة األمور التي تحدث." وركن 

 ربما لن یحدث ھذا لھ بھذا القدر. 

المشاركة، سأتجول أثناء ھذا االجتماع. وسیكون لدیھ دائًما قائد معھ. مع ذلك، من حیث  

سآخذ نقطتك وسأعود بھا إلیھم لمعرفة اآلن أننا نحتاج إلى إخطار المجتمع من حیث 

التخطیط للترحیب بھ وأعتقد أنھ سیكون من الجید إذا كان كل مجتمع موجوًدا بنفسھ 

 مباشرة، ولیس السماع من مجلس اإلدارة أو العاملین. 

 توفر لھ فرصة السماع منك أیًضا. بالطبع، سیسمع وجھات النظر ھذه، لكنھ یجب أن  
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نعم، مالحظة سریعة. لقد تقابلت مع البارحة في الرواق وتحدثنا لدقیقتین حیث أخبرني  سباستیان باتشولیھ:

"أنا أنفق سنوات عمري الست على التعامل مع المستخدمین النھائیین والعمالء وأنا في 

 " وھذه ھي الرسالة الوحیدة التي قدمھا لي. شكًرا. جانبك,

 

 تیجاني.  آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا لك، أالن. رینالیا، لقد قدمت تقریر بعملیات الترحیب. شكًرا جزیالً لك. وأنا أثق  تیجاني بن جمعة:

فیك وأتمنى أن تكوني بھذا المستوى. ولكني أود أن أعرف ما ھو الشعور فیما یتعلق 

عملیة الترحیب. ھل تعتقد أن ما لدینا اآلن ھو األفضل؟ وبھذه الخبرة التي لدیكم،  بتحسین

 ھل تعتقدون أن ھناك شيء لتحسین األمر؟ شكًرا. 

 

شكًرا لك، تیجاني. لم أقل یوًما أني كنت جیًدا أو أقوم باألمر بصورة جیدة. وأعتقد بالفعل  رینالیا عبد الرحیم:

كتھ مع قادة المجتمع ویمكنھم تقدیم تعقیبات من حیث ما أن الجدول الزمني یمكن مشار

ھو غیر موجود. ونظًرا لوجود وجھة نظر محددة لدى المجلس والعاملین وإن أمكن 

إضافة منظور المجتمع إلیھ، فسیكون ھذا باإلجمال شامالً للغایة. ألن ھذه ھي النقطة التي 

 سیتم طرحھا مرة أخرى. 

 

 كایلي.  آالن غرینبیرغ:

 

نعم، أنا أتفق معك. حسًنا، أوالً، شكًرا لك رینالیا على القدوم ومناقشة ھذا القدر. وحسًنا،  ایلي كان:ك

على المستوى العالمي والدرایة  ICANNاتفق أن فادي أنجز مھمة رائعة في الترویج في 

وما إلى ذلك. مع ما تقدم، لست متأكًدا من الجوانب األخرى. وحسًنا، وجھ سؤالي حول 
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رئیس التنفیذي الجدید فیما إذا طلب مجلس اإلدارة رأیھ ومواقفھ بشأن، أعتقد ھدف ال

كعالم واحد، وإنترنت واحد. وھذا ضد أي محاولة لتقسیم اإلنترنت في  ICANNومھمة 

 العالم. 

لذا، أتساءل فقط في حالة طرح المجلس ألسئلة على الرئیس التنفیذي الجدید حول ھذه  

 لى ما منصب الرئیس بالضبط في ھذه المشكلة؟ شكًرا. المشكلة باإلضافة إ

 

بدون وضع رینالیا في وضع مربك، ربما أقترح أن یتضمن مجلس اإلدارة مجموعة ذكیة  آالن غرینبیرغ:

 ویتعلمون من التاریخ السابق؟ ولكن یمكنك اإلجابة أیًضا إذا اخترت ذلك. 

 

اإلجابة ھي نعم، ومن حیث منصبھ، سأقترح أن تسألھ. لكن من حیث منصبھ الرسمي  رینالیا عبد الرحیم:

، فھذا شيء علینا وضعھ معھ عند بدء عملھ رسمًیا. إال أنھا لم تبدأ رسمًیا ICANNفي 

 بعد. وذلك یبدأ رسمًیا في أول أبریل.

 

 شكًرا جزیالً لكم.  كایلي كان:

 

 عزیز.  آالن غرینبیرغ:

 

ًرا لك، أالن. شكًرا لك رینالیا على كل ھذه التفسیرات. وأفترض أنھا كانت عملیة شك عزیز ھاللي:

. في ھذا ICANNصعبة. فقد كانت مھمة كبیرة للغایة للمجتمع، والرئیس التنفیذي في 

الصدد، أردت فقط معرفة، تخیل أن كل مرشح لدیھ مشروع، ورسالة حول تنفیذ 

 طباعة عملھ على األسلوب الذي نظر فیھ.  اإلستراتیجیة. وقد ترك فادي، كما قلت،
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. لذا، أود معرفة ما ھي األمور ALACكذلك، كما تعرفون، كان فادي قریب للغایة من  

التي تم تنفیذھا من قبل فادي مثل االجتماع من اللجنة االستشارة ومنظمة الدعم وكذلك 

المنظمات اإلقلیمیة العامة. وھل سنتابع ھذا؟ لقد كان ھذا ضمن اختصاصات فادي. كما 

 أن كافة ھذه األمور الساریة في ھذه االجتماعات،، ھل ستستمر؟ 

، وتناولنا العشاء مع الزیر، فكیف یفترض نطق RALOلدینا عشاء مع قادة  أمس، كان 

أمسھ؟ ماربي، السید ماربي. لقد كان لطیًفا للغایة، وكانت لدینا فرصة للقائھ، كل منا، 

تحدث إلیھ. ھذا باإلضافة إلى مشروع الرئیس التنفیذي الجدید، ھل  RALOوكل رئیس 

 عھ؟ لدیھ إستراتیجیة أفریقیة بین مشرو

 مشاریعھ، ھل سیتم تنفیذھا أم تم ذلك من قبل؟ ھل سیكون ھناك أي تغییرات مھمة؟  

 

لدینا تنبیھ الخمس دقائق وال یزال لدي كما أعتقد موضوع واحد والمشكالت التي أردت  رینالیا عبد الرحیم:

، مھما ICANNطرحھا لم تطرح بعد. كذلك، ال یمكن أن یكون لدى الرئیس التنفیذي في 

 یكن من ھو، مشروع شخصي ال یتوافق مع إطار عمل الخطة اإلستراتیجیة والمیزانیة. 

. وكان ICANNلذا، عندما قدم فادي، كان االختصاص الذي وفره لھ المجلس ھو عولمة  

ھذا اختصاصھ. وھذا ھو سبب أن لدینا اآلن إستراتیجیات إقلیمیة، حیث لدینا مكاتب 

 مؤسسة أكثر عالمیة. مشاركة عبر العالم، قدمت لنا 

كذلك بالنسبة لجوران، ستكون اختصاصاتھ مختلفة إلى حد ما ألننا في مرحلة مختلفة في  

التطور التنظیمي. وتتمثل رسالتھ في دعم المؤسسة والتأكد من أننا متمیزون فما یفترض 

أن نقوم بھ ونصبح أقوى. كذلك، قد تكون ھناك بعض التغییرات من حیث المشاركة 

رجیة ألن ھناك تصور أننا ربما مشاركین للغایة على المستوى الدولي، ولكن ھذا ال الخا

 یعني أنھ سیكون ناتًجا عن سیاسة انعزالیة.

لذا، إن كنت سأقول شخصًیا، ألنھ ال یوجد منصب لمجلس اإلدارة حتى اآلن في ھذا،  

یجیة لعودة التدرفسأقول شخصًیا أن اإلستراتیجیات القائمة ستستمر. ولیس ھناك معنى ل
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ألننا وضعنا المؤسسة في مسار محدد. فما نحتاج للتركیز علیھ ھو القیام بما یفترض 

 القیام بھ أفضل ضمن نطاق المھمة.

 

وبھذا، سیتخذ المدیر التنفیذي الجدید القرارات. رینالیا، ھل یمكنك إخبارنا ما ھو  آالن غرینبیرغ:

. كما أن لدینا كایلي، وأعتقد أنھا فاندا أو ھل الموضوع اآلخر؟ لدینا ثالث بطاقات اآلن

 ھو ألبرتو؟ وكذلك ساندرا، یمكنكم إخباري بما ال أتذكره، إن تقدمنا مع ھذه السماعات.

 

أردت طرح المشكلة للحصول على تعلیقات منكم فیما یتعلق بأدائي كعضو مجلس إدارة  رینالیا عبد الرحیم:

ذا الصدد، تروني بصورة عامة ولكنكم ال وھذا سبب أني في منتصف رحلتي. في ھ

تروني في مجلس اإلدارة، لذا یمكنكم تقدیم تعقیبات من حیث ما تتوقعون مني وما تروني 

أفعلھ وما ال تروني أفعلھ في المجلس، كما أود تشجیعك للحصول على تعلیق مباشرة من 

ي المجلس المجلس. على وجھ الخصوص من رئیس المجلس، ستیف كروكر، ألنھ كان ف

لوقت طویل وقد شھد تعیین واستبعاد العدید من أعضاء المجلس، فیما إذا كانوا فعالین أم 

 ال ولذا، یمكنھ تقدیم وجھة نظر موضوعیة وأمین حول األمر. 

 

حسًنا. تبقى لدینا دقائق محدودة. بالنسبة آلخر بند، سأوضح األمر لغیر المعتادین على  آالن غرینبیرغ:

الجدول. سنبدأ العملیة الختیار خلیفة رینالیا، الذي یمكن أن یكون رینالیا أو شخص آخر، 

في بضعة دقائق. كذلك، لدینا نص طویل للغایة ومسھب، إال أني سأستخدم العدید من 

لعملیات التي سنمر بھا، على أنھا ستبدأ جیًدا قبل نھایة ھذه السنة الصفات مع ذلك، وا

 المیالدیة. 

حسًنا. سأفتح الكلمة لبضعة دقائق أخرى ألي من المشكالت المطروحة أو السابقة. وقد  

 كان المتحدثون ھم فندا وساندرا بھذا الترتیب. 
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 لرسالة. حسًنا، السؤال األول الذي قرأتموه ھو ا فاندا سكارتیزیني:

 

ھل یمكنني المقاطعة؟ لقد أخبرت المترجمین بالتحلي بالسرعة حتى نحصل على أعلى  آالن غرینبیرغ:

 قدر من الدقة. 

 

أجل. حسًنا، تم إنجاز المھمة. یرجع السؤل الثاني بالضبط إلى الرسالة، وكیف یفترض  فاندا سكارتیزیني:

تصاالت الدولیة مع الحكومات وما جمعھا مع ضرورة طرحھا بالتأكید من اآلن على اال

إلى ذلك. لذا، لم أسمع كثیًرا ألن معظم المعلومات من ھنا غیر متاحة. وال یمكنني أن 

أثق في الترجمة، ولذا، من سیقوم بالمھمة إلقناع الناس بھذه المعلومات الجدیدة عن 

ICANNوضوح. ؟ نظًرا ألن ذلك سیطرح الكثیر من النقاش وسیكون الحاجز موجوًدا ب

فكیف یمكنھم إدارة األمر إذا كانت الرسالة ستبدو محددة بعنایة لھذا الغرض؟ ولكني ال 

 أرى في المھمة األخرى لألسلوب الدولي واإلقناع وما إلى ذلك. 

 وال أعرف إن [غیر مسموع] السؤال الذي لدینا فرصة لتقدیم أسئلة مباشرة معك. شكًرا.  

 

إلى مكالمتنا الھاتفیة التالیة لمتابعة المناقشة. وستغلق قائمة االنتظار بعد  سندعو رینالیا آالن غرینبیرغ:

 ساندرا وتیجاني، ألني خائف. 

 

إذا كنت أفھم فاندا جیًدا، فالسؤال ھو "كیف سیرسل الرئیس التنفیذي الجدید مھمة  رینالیا عبد الرحیم:

ICANN ات التي تجري اآلن؟" والمؤسسة واألولویات إلى المجتمع العالمي مع التغییر

وأنتم مھتمون بذلك ألنكم لم تروه یتحدث في مناسبة عامة وكل شيء عنھ موجود في 

 السوید. 
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كذلك، توجد بعض مقاطع الفیدیو عبر الیوتیوب، لیس ھناك الكثیر ولكن من حیث ما  

، المؤسسة، فسیعمل مجلس اإلدارة على حل لذلك معھ. إضافة ICANNسیقول وموضع 

، لدینا حاالت تراجع مجدولة في أبریل في أمستردام حیث سیجلس ویتحدث عن إلى ذلك

ورسالتھا وتوجھھا والتوجھ معھ على مستوى الرئیس التنفیذي.  ICANNإستراتیجیة 

 لذا، فاألمر قادم وسیتم التعامل معھ، فاندا. 

 

شكًرا لك، أالن. أردت مشاركة بعض التفاصیل معكم، والتي قد تھمكم. كانت لدي فرصة  ساندرا ھوفیریتش:

 EuroDIG. و2012في  EuroDIGالعمل مع جوران ماربي بالفعل ألنھ كان مضیف 

ھو الحوار األوروبي حول حوكمة اإلنترنت، على أني أرید فقط أن أعلمكم بأنھ بالرغم 

المؤتمر، فقد أدى ھو وفریقھ عمالً رائًعا وأسعدني  من أنھ لم یعرف ما ھو متوقع من ھذا

 بالفعل العمل معھم ولذا، فأنا واثقة من أنكم اخترتم خیاًرا رائًعا للغایة. شكًرا. 

 

شكرا جزیال لك، رینالیا. وسننعقد أن نتوقع للغداء اآلن. سنعید االنعقاد الساعة الثانیة  آالن غرینبیرغ:

للغایة. وإذا أردتم منحھ بضعة دقائق للحدیث أو التحدث  وسیكون فادي ھنا لفترة قصیرة

إلیھ، فعلیكم التواجد ھنا قبل الثانیة حیث سیجل ویكون مستعًدا للحدیث في ھذا الموعد. 

 لذا، رجاء إدارة وقتكم وفًقا لذلك، وسنراكم ھنا في الثانیة أو قبلھا بقلیل. شكًرا. 

بھ القیام بھ. وكذلك الدعم التقني فأنا فقط  وشكًرا للمترجمین على تنفیذ ما كان یفترض 

 أتعلم ھذه المھمة. 
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