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في یوم  1الجزء  ALACشكًرا. نحن اآلن على وشك بدء جلسة أعمال ... محادثات.  آالن غرینبیرغ:

. لحسن الحظ، أنا أعرف التاریخ، حتى التاریخ 2016مارس  8الثالثاء، مساء یوم 

شكًرا. لدي التاریخ باألسفل. الجزء  -الذي ظھر للتو على الشاشة. الجزء األول من

ن. لقد رأینا بعًضا من ھؤالء األول من جلستنا مع مشاركة أصحاب المصلحة العالمیی

الناس من قبل. نحن مسرورون بوجودھم مرة أخرى. وسوف أنقل المایكروفون إلى 

 الرئیس. سالي كوسترتون، لتأخذنا فیما تریدون االنتقال إلیھ.  -سالي كوتر

 

أشعر بالفعل أننا كنا ھنا لمدة طویلة. ال شكًرا جزیالً لك، أالن. یسرني رؤیتكم جمیًعا.  سالي كوسترتون:

أعرف شيء عنكم ولكني أشعر أنني قد رأیت الكثیر منكم من قبل عدة مرات بالفعل، 

وھو ما یسرني دائًما. لذا سوف ننتقل بسرعة. ونحن في طریقنا لتغطیة بعًضا من 

سئلتكم المناطق التي نتقاسمھا معكم الیوم، وأنا أرید ان أترك الكثیر من الوقت أل

 والمناقشة الجیدة دائًما. 

لذا سوف نبدأ بكریستوفر موندیني ھنا بدور مختلف بعض الشيء عن الدور الذي  

اعتدتم علیھ فیھ، ألنھ یرتدي عدة قبعات. ذلك فضال عن كونھ رئیس قسم المشاركة في 

بلناھم أمریكا الشمالیة ورئیس قسم المشاركة في األعمال لدینا، أولئكم الذین الذین قا

منكم من قبل ربما سوف یتذكرون أنھ منذ عام ونصف العام، قمت أنا ودیفید أولیف 

بتشكیل مجموعة تنسیق، وقدمنا مًعا جمیع األقسام التي تواجھ المجتمع للمحاولة 

 والتنسیق بشكل أفضل، للتبسیط، ولخدمتكم بشكل أفضل. 

في ذلك ھایدي، وأیًضا  واتفق العدید من األشخاص في ھذه الغرفة على ھذا، بما 

كریستوفر، وھایدي وكریستوفر عمال عن كثب في ھذا المشروع، الذي سوف یشاركھ 

كریستوفر معكم اآلن، الذي سمیناه رحلة أصحاب المصلحة، وبالفعل ھي وسیلتنا 
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للتعمیق ونأمل أن تكون المحاولة للبدء للحصول على بعض الحلول للتغلب على ھذه 

ل كیف نساعد المجتمع لتحدیث نفسھ بمتطوعین جدد یریدون بالفعل المشكلة الشائكة حو

 أن (غیر مسموع) بحاجة إلى جعل ھذا قصیًرا.

لذلك إذا كنتك تستطیعون، عندما تقومون بالقسم الخاص بكم، إذا كان من الممكن أن  

تقدموا لمحة عامة، وربما بضع كلمات عن مركز المشاركة ومن ثم سننتقل مباشرة إلى 

 سئلة. شكًرا. كریستوفر. األ

 

مرحًبا. سوف أتحدث من ھنا. اسمي كریستوفر موندیني. أنا رئیس، مشاركة أصحاب  كریستوفر موندیني:

المصلحة في أمریكا الشمالیة. لدي أیًضا دور في فریق سالي حیث تقوم بالتوعیة 

بشأن مستقبل لألعمال التجاریة العالمیة و، كما قالت، نحن نقوم ببعض التفكیر العمیق 

مجتمعنا واستخدام مصطلح رحلة أصحاب المصلحة بالفعل كإطار عمل، كمفھوم. إنھ 

لیس مشروًعا. إنھ لیس الكثیر من العمل أو الموارد التي توضع في أي شيء في ھذه 

المرحلة. إنھا أسلوب لتجمیع أفكارنا والنظر في العمل الذي یجري في العدید من 

 جتمع. األجزاء المختلفة من الم

لذا كما قالت سالي في البدایة، أردنا بالفعل أن نعالج بیان مشكلة معینة، وبیان ھذه  

الحصول على المزید من المتطوعین والحصول  ICANNالمشكلة ھو كیف یمكن لـ

وقد نشأت من على المزید من ھؤالء المتطوعین لیصبحوا مشاركین بشكل أكثر جدیة؟ 

عدد من... كانت األصول متنوعة، ولكن منذ أكثر من عام مضى، كان لدینا الكثیر من 

الرؤساء في المجتمع یخبروننا عن نضوب المتطوعین والحاجة إلى إحضار المواھب 

لبضع  ICANNالجدیدة. كنا في، في الواقع، في عمل المشاركة والتوعیة كفریق لـ

. ولكن كما تعلمون في ICANNاح في رفع الوعي بشأن سنوات وقد حققنا بعض النج

 مجتمعاتكم، تحویل ھذا المستوى من االھتمام لمشاركة فعالة یعد تحدًیا. 

لقد أردنا أیًضا النظر بشكل خاص في المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة وھیاكل 

لوف الدوائر وھیاكل مجموعة أصحاب المصلحة. اآلن، ھذا التحدي لیس غیر مأ
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لعملیات تعاون أصحاب المصلحة المفتوحة، ومجتمعات المصدر المفتوح. حتى 

 الویكیبیدیا تعاني من التحدیات لجذب قادمین جدد. 

سوف أمر على ذلك سریًعا، فقط للتركیز على بعض النقاط. واحًدا منھا في تحلیالتنا  

دى صعوبة أن تكون المبكرة، أدركنا أن ھناك الكثیر التي نسمیھا نقاط األلم حول م

. إنھ تعقید العمل، بالتأكید للكثیر من الناس، الوقت ھو التحدي، ICANNمتأقلًما مع 

التكالیف یمكن أن تكون تحدًیا، اللغة واالتصال دائًما تحدًیا. ھناك متطلبات معرفة 

ومھارات مطلوبة ونحن ال نوصل ھذا دائًما للمتطوعین الجدد. لدینا المنتفعین الذین قد 

یكونوا متخوفین، سواء كانوا یعرفون ذلك أم ال، بالنسبة للمتطوعین الجدد، ویمكن أن 

 یكون فقط ألنھم یترددون على الغوص ومناقشة الموضوعات. 

اآلن سوف أقضي بعًضا من الوقت في ھذه الشریحة وبعًضا من الوقت في شریحة ذات  

ثقافة حل المشكالت في  توصیات عالیة المستوى التي جئنا بھا. إعتقد أن لدینا

ICANN لذا عندما نقدم ھذا الموضوع، فإنھ من الشائع جدا، واعتقد أنھ حتى مع .

البعض منكم، قد شاركت في االجتماعات حیث كان الناس یقولون على الفور، "دعونا 

 نصل إلى السبورة أو اللوح القالب ونكتب ما نعتقد أنھ سیكون إصالح جید ". 

كبیر من األشیاء التي صدرت كأفكار. كل شيء من برامج اإلرشاد لذلك ھناك نطاق  

إلى أدوات إدارة العضویة یمكن للھیاكل المختلفة استخدامھ، إلخضاع الصالونات حیث 

، ولكن ال یشعرون بأنھم ICANNیمكن للناس أن یناقشوا بأمان أكثر موضوع 

دینا أشیاء مثل التعلم عن یسجلون أو یصنعون السیاسات. في عامود السلوك والثقافة، ل

التخطیط للخالفة، وأن تكون أكثر وضوحا عن أي نوع من المھارات ھي المھارات 

، وتشجیع المزید من المشاركة المحلیة أو المشاركة عن ICANNالمطلوبة للنجاح في 

بعد بطریقة ھي، ربما، تعمق شعور الناس بأنھم بحاجة إلى أن یكونوا في اجتماع 

ICANN  متطوع لیكونICANN والقضایا الھیكلیة التي تتعلق أحیاًنا بكیفیة ،

تخصیص تمویل السفر في ھیاكل المجتمع المختلفة، وإیجاد سبل لألشخاص الذین ربما 

یرغبون في المتابعة ولكن ال یریدون أن یكونوا نشطین وال زال یمكنھم أن یطلقوا على 

 أنفسھم أعضاء للمجتمع وھكذا. 
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الجمع ومحاولة وضعھم في فئات مختلفة. الفئات مصطنعة إلى حد ما لذلك أردنا فقط  

ولكن أعتقد أنھا تلخص ذلك كموظفین، نحن ال نرید مجرد بناء أدوات ومنصات بوتیرة 

سریعة بطریقة ال یقودنا فیھا المجتمع بالفعل في االتجاه الصحیح أو لدیھ القدرة أو 

 نب مع أفراد المجتمع. الرغبة في نشر ذلك، ولیس مصمًما جنبا إلى ج

البعض منھا ھو سلوك وثقافة وھي مطمئنة لمعرفة الدراسات األكادیمیة التي تظھر أننا  

بالفعل،  --لسنا نحن فقط، وأن منظمات التعاون مفتوح المصدر األخرى تعاني من ذلك

إنھ بالفعل حاجز الال وعي الذي یمكننا إنشاؤه ألنھ مثل أن نكون بلغة أخرى أو من 

 كوكب آخر بأنفسنا. 

، ICANNذلك بعض القضایا الھیكلیة، والتي تختلف عن ھیكل إلى ھیكل عبر  وبعد 

 أعتقد أنھم جمیعا بحاجة إلى معالجتھم جمیًعا وبطریقة مدروسة جدا. 

أخرى، التنشئة االجتماعیة لھذه األفكار مع عدد من لذلك جمع بعض البیانات، ومرة  

وفریق إشراك أصحاب المصلحة  قادة المجتمع، ومن ثم جاءت ھذه السیاسة المشتركة

ببعض التوصیات على مستوى عال جدا. األول ھو أن یستمر الدعم الموجودة لدینا، 

من البرنامج التجریبي إلى شيء أكثر دیمومة  CROPPلذلك سواء كان ذلك یخرج 

أو إعطاؤه مزیدا من المرونة ونشر النشرات اإلخباریة كما نفعل، بمساعدة، المساعدة 

 خصصة وبطریقة رسمیة مع جھود التوعیة الخاصة بكم. بطریقة م

التوصیة الثانیة أعتقد أنھا كبیرة بالفعل، وھذا مبلغ بھ إلى حد كبیر بالتجربة الشخصیة.  

وفریق مشاركة أصحاب المصلحة، أود أن أبدا بمقابلة الناس وسؤالھم أي نوع من 

مھتم بمصالح المستھلكین؟ األشخاص أنتم؟ ھل أنت مستخدم؟ مستخدم إنترنت؟ ھل أنت 

 ھل أنت محام للملكیة الفكریة؟ ھل أنت شركة الھاتف؟

وتقدیمھم إلى الھیكل الصحیح وألي سبب من  ICANNوسوف أحاول أن اقدمھم إلى  

األسباب، وغالبا كان ھذا الھیكل مشغوالً جًدا أو غیر مجھزة لفرزھم. وفي الواقع، بدالً 

كان بوسعنا أن نطلب منھم أسئلة موضوعیة بشأن ما  من جعلھم منجذبین بالھیكل، إذا

 . ICANNھو المھم بالنسبة لكم فیما تقوم بھ 
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لدینا بعض األدوات التي یمكننا استخدامھا لبدء الذھاب إلى السوق من خالل  

الموضوع، إذا أردتم. واحدة ھي قائمة من جمیع الموضوعات بموجب المناقشة في 

ICANN  التطور، ووضع السیاسات. ولیست بأي حال من في مراحل مختلفة من

األحوال، تشكل أو تعد لغة سھلة الفھم. إنھا ال تزال تشكل اختصارات ثقیلة جًدا. وأنا ال 

أعرف ما إذا رأى أي شخص المقالة في مجلة اإلیكونومیست التي یتحدث فیھا أول 

ا تقول إذا كنت إنھا تسرد بعض اجتماعاتنا في ھذا االجتماع بطریقة م -سطرین عن 

ترید السخریة من منظمة أن لدیھا الكثیر من االختصارات والمختصرات، فأن 

ICANN  .ستكون فكرة جیدة لذلك 

لذا ال یزال أمامنا مناقشة ھذه القائمة من الموضوعات. یمكننا تحویلھا إلى لغة واضحة،  

فعال إلى قلب لماذا ومن ثم إلى أبعد من ذلك، وتحویلھا إلى نوع من األسئلة التي تصل 

یشارك الشخص. ولكن حتى بمجرد قیامنا بذلك، علینا العثور على طریقة لتقدیمھم إلى 

المجلس. لذلك یتصل برقم اثنان رقم ثالثة الموجود ھناك، وھو الكف عن محاولة 

إجبار الناس على ھیكل معین ولكن السماح للھم بسھولة باكتشاف ما إذا كان ھناك 

ون في مجموعات العمل، وتقدیم التعلیقات العامة، وعملیات وضع فتحات وفرص لتك

 السیاسات ، مثال. 

مرة أخرى، تحت قیادة سالي، توصل فریقنا بالفعل ولمس العدید من الجماھیر. لقد  

جمعنا الناس، وعقدنا الندوات. لدینا اآلن بالفعل قائمة قویة من االتصاالت بالناس الذین 

. لذلك بمجرد أن یكون لدینا أدوات ICANNاالھتمام بـعلى األقل أظھروا بعض 

 أفضل، یمكننا العودة ومحاولة تنشیطھا. 

التوصیة الخامسة بالفعل، مرة أخرى، شيء ال نقضي فیھ الكثیر من الوقت وجمیع  

المنظمات توجھ ھذا التحدي من تخطیط لخالفة آخرین. التعرف على الجیل القادم من 

العالیة، والسؤال من الذین سیجلسون في مقاعدنا لمدة خمس القادة ذوي اإلمكانات 

سنوات، أو عشر سنوات، وھل یمكننا أن نبدأ في النظر إلیھم اآلن لمنحھم األدوات 

وجعلھم یشعرون بجزء من اللفیف الذي یتحرك من خالل الصفوف؟ ومرة أخرى، ھذا 

كن من أركان مجتمعنا بالفعل شيء من المجاالت الجدیدة. على حد علمي، لم نجد أي ر

 حاول معالجة ھذا، ولكن نود أن نفتحھ لبعض المناقشات داخل المجتمع.
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أكثر نضًجا من الناحیة العملیة بكثیر واألقوى في  ICANNوأخیًرا، كفریق، أصبحت  

لمشاركة أصحاب المصلحة.  Salesforceأنظمتنا. لذلك نحن اآلن نستخدم برنامج 

نحن اآلن قادرون على النظر في التحویالت في النشرات اإلخباریة أو المقاییس بشأن 

ما یحوم حول صفحة من صفحات الویب، وكم عدد التنزیالت التي تمت للمستندات، 

وكم عددھا وبأي لغة. ومن ثم یمكننا البدء لقیاس النقاط التي یمكن ألصحاب المصلحة 

 ق في مركز المنظمة. المشاركة فیھا بشكل اكبر والتعم

سوف أنتھي عند ھذه الشریحة، وھي بالفعل طریقة نبدأ فیھا بالتفكیر حول ھذه الرحلة 

واستخدام البیانات لقیاس من ھو في كل مرحلة من مراحل الرحلة. ولمنھ یبدأ من 

الجانب األیسر مع الناس غیر القادرین تماًما، الذین ھم خارج مركز ھذه الدوائر . وھي 

من خالل مراحل مثل المبتديء أو المتعلم. وطوال الوقت على الجانب األیمن، تمر 

یصل األمر إلى القیادة واألشخاص الذین ھم سفراء مؤھلون. ولیس لدینا تماما برنامج 

للخریجین أو برنامج فخري بعد، ولكن لدینا قیادة موھوبة ولدینا استقطاب للقادمین 

سط، لذلك األشخاص الذین بدؤوا للتو معرفة ما یكفي الجدد، ولكن منطقة الفجوة في الو

بشأن القضیة للتسجیل في مجموعة عمل مساعد الرئیس أو الناس الذین یشعرون بالثقة 

أو  At-Largeالكافیة التخاذ الخطوة لتقدیم التعلیق العام أو لالنضمام إلى ھیكل 

 مجموعة الدائرة لتصبح األصوات أكثر نشاطا.

مرة  -سوف أتوقف ھناك. إنھا وجھة نظر على مستوى عال جدا من  لذا أعتقد أنني 

أنا ال أرید أن یعتقد الناس أن ھذا جھد كبیر إلعادة اختراع أي شيء. انھا حقا  أخرى،

محاولة لجمع مساھمات من المجتمع، وجمع البیانات، واالنضمام تحت قیادة البیانات 

ستمرار في إنتاج مخرجات سیاسة جیدة، لما سیجل المجتمع مستداًما، ویساعدنا على اال

ویكون التفكیر إلى األمام حول كیف نعتبر المتطوعین لدینا كوعاء من المواھب التي 

 یجب جذبھا وتطویرھا. شكًرا جزیالً لكم. 
 

، التي طلبھا ICANN، قراءات اجتماع ICANN[غیر مسموع] بسرعة على قراءات  سالي كوسترتون: 

ا شعرنا أنھ من المفید لكم االطالع على المستجدات. ثم سوف ننتقل الكثیر من الناس. لذ

مباشرة إلى األسئلة. لذا كان علینا سؤال ھنا. ھل یلتقط أي شخص شيء ما؟ نعم، نعم، 

 أنت، یاه رائع، حسًنا. بییر. 
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سأكون مسرًعا ألنھ لیس شكًرا جزیالً لك، سالي، وشكًرا للجمیع على استضافتي ھنا.  بییر دانجینو:

لدینا الكثیر من الوقت. ولكن على أي حال، لدینا أیًضا فرصة كبیرة لمناقشة استراتیجیة 

في [غیر مسموع] القاعة التي ھناك. لذا سوف أقضي  3:45أفریقیا غًدا وفي الساعة 

ا دقیقتین حتى ربما أقص القصة بشأن مشاركتنا األفریقیة. وقد تم اإلبالغ عن مشاركتن

من قبل استراتیجیة أفریقیا منذ عامین مضیا وبسرعة ربما بعد ثالث سنوات، ونحن 

(غیر مسموع) لدینا عدد قلیل من اإلنجازات وبالتأكید جئنا بالقلیل من، وأنا أقول، 

األسئلة ومن ثم التوصیة. وبالطبع نحن نرغب أیًضا في استماع المزید حول ما تفكرون 

 فیھ بشأن ذلك. 

وأیضا التأكد من أن  ICANNي أفریقیا حول تعزیز مشاركة أفریقیا في القضیة ف 

منذ ثالث أو أربع سنوات كانت  ICANNمشاھدة في أفریقیا، ألن  ICANNتكون 

ملیار نسمة. وھذه االستراتیجیة، ھي  1بالكاد تكون معروفة في ھذه القارة المكونة من 

 م ھذا بالفعل.واحد من األھداف األساسیة كانت للتحقق من أن یت

حتى أصبحنا قادرین على وضع عدد قلیل من البرامج الرائدة التي من شأنھا أن  

نعم، بالتأكید الصفحة الوحیدة التي أود مناقشتھا ھنا. لذا كانت  -تساعدنا على مواصلة 

لقد كان حول إطارالعمل االستراتیجیة اإلقلیمیة لھا القلیل من االلتزامات،كما قلت. 

ولكن أیًضا  ،ICANNللمشاركة مع أفریقیا واثین من المستویات، للمشاركة في 

ICANN  ،في أفریقیا. لذلك الیوم، لقد تم إعداد االستراتیجیة، ومراجعتھا وبالطبع

 تحت توجیھ المجتمع األفریقي نفسھ. 

یر مسموع] إلى خمس على سبیل المثال، [غ DNSSECبعًضا من البرامج الرئیسیة،  

ألننا نعتقد أن  DNSأو ست دول الیوم. نحن نتعامل أیضا مع روح المبادرة التجاریة 

أفریقیا یجب أن تكون جزءا من ھذا. ھناك آلیات مختلفة نضعھا مًعا لتشجیع الناس في 

 ذلك وتوعیتھم في آن واحد، ھذا رائع. 

القدرة في أفریقیا ألن ھذا ھو كل ما لدینا برنامج تبادل، ولكن الكثیر من ذلك لتوضیح  

یفور [غیر مسموع] لتطویر القدرات في أفریقیا. نحن نعتبر أنھ بعد ثالث سنوات، 

حسًنا، رأینا بعًضا من ھذه األشیاء یحدث. بالطبع، ھناك الكثیر لیتم، ولكن بالتأكید 
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ألفارقة الیوم في أفریقیا والمزید المزید من ا ICANNھناك المزید من الوضوح في 

 . ICANNیأتون اآلن، یأتون الجتماعات 

اآلن، بالطبع، ھناك بعض المالحظات التي قمنا بھا، واحدة منھا ھي أنھا لیست فقط  

وبالتالي فإن . ICANNحول المشاركة. بل إنھا حول المساھمة بالفعل في العمل مع 

عملیة وضع السیاسات كلھا، على سبیل المثال، ال تزال بحاجة إلى شرح بالفعل في 

أفریقیا حتى یكون الناس بالفعل داخل مجموعات العمل ومن ثم فھم القضایا، على سبیل 

 المثال. ھذا شيء ال یحدث فقط على ھذه الوتیرة التي لدینا. 

نا ھذا الصباح للمناقشة، مرة أخرى، مع البعض بالطبع، لدینا أشخاص، ومن ثم كنت ھ 

منكم، وكنت في ذلك بالتأكید نحن بحاجة إلى استنساخ أشخاص مثل عزیز والبقیة ألنھم 

 یساھمون حقا، إنھم یمضون لألمام حقا إلى ما كنا نتوقعھ. 

على ھذه الجھود المبذولة ھنا، أعني  At-Large[غیر مسموع] الشكر بالفعل إلى  

لتطوعي. واحدة من المشكالت التي كنت أشیر إلیھا أیًضا ھي أن العمل العمل ا

التطوعي من أفریقیا مھم جًدا، و[غیر مسموع] كان یصر على ذلك، وبعًضا من 

التوصیة التي خرجت مع ما [غیر مسموع] اقترح بالفعل واضح بالنسبة لنا أن علیكم 

د من الناس على التطوع، ولكن العثور على أسالیب یمكنكم بھا تشجیع المزید والمزی

 أیضا كیف تبنون نوًعا من القیادة في أفریقیا. ھذه قضیة. 

وحسًنا، ربما باختصار في مركز مشاركة أفریقیا، والذي یأتي اآلن بمثابة أخبار جیدة  

في أفریقیا، حیث أنھا بالتأكید سوف  ICANNألنھ بعد ذلك سیكون لدینا موطئ قدم لـ 

لى عمل مشاركتنا في أفریقیا. نحن اآلن سوف ندخل في إنخراط تضیف في الواقع إ

 مؤسسي حقیقي مع ھذا المركز. 

وبالطبع بعًضا من األمور التشغیلیة األخرى. لذلك بالتأكید، أعتقد أن بعًضا من  

التوصیات تبدو لنا بالفعل من حیث مشاركتنا في أفریقیا. بالطبع، نحن اآلن نواجھ 

ن بعض األشیاء، ومن ثم جعل األدوات متاحة فعلیا لجمع مسألة جمع البیانات ع

البیانات بالفعل ونكون قادرین على تتبع البیانات ونكون قادرین على اإلبالغ عن ھذه 

 الرحلة التي بدأناھا وأعتقد أنھا مھمة جدا.
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، لذا ھذه بعًضا من األفكار التي لدي ھنا. وما أعتقده، أن الرحلة، أننا مازلنا في الرحلة 

وبالتأكید، إنھا أیًضا عنصر بدأناه حتى یمكننا تقییم بعًضا من الرحالت مع بعًضا من 

 الخوایم للمضي قدًما. لذا باختصار، ھذا ما وددت مشاركتھ وطرحھ لألسئلة. شكًرا. 

 

شكًرا لك بییر. نعم. اآلن نرید االنتقال إلى شریحة جلسة القراءة. لذا یمكنكم فقط  سالي كوسترتون:

 رونج. -ضي قدما خالل المقدمة لبضع شرائح إضافیة، نعم. ھذه رائعة. جیاالم

 

شكًرا. أنا نائب الرئیس آلسیا. سوف نتخطي عدد قلیل من الشرائح. آرییل، أتعبك فقط  جیا رونغ لو:

لالنتقال للتالي لبضع مرات. وللشریحة التي لدینا فیھا منتدى حوكمة اإلنترنت اإلقلیمي 

محیط الھاديء. حسًنا، سوف نتوقف ھنا. قبل قراءة الشریحة التالیة، لمنطقة آسیا وال

للعالم، وجلب  ICANNسوف أقدم صورة سریعة. فكرة أن تكون قادًرا على جلب 

ICANN  للمنطقة، ھو ما نحن بحاجة إلیھ لنكون قادرین على تقدیم مختلف أصحاب

 . ICANNالمصلحة لھم للمشاركة في 

نحن نعلم جمیعا أن الباب مفتوح، ولكن كیف یمكننا جمع الناس من خالل ھذا الباب ھو  

في الحقیقة من خالل التعاون من أسفل إلى أعلى. لذلك ففكرة القراءات لیست جدیدة 

، ICANNتماًما ألن المجتمع الیاباني قد أجرى ھذه المھمة بنفسھ. حضور اجتماعات 

 ICANN، مع أخذ المناقشات من اجتماع ICANNوبعد ذلك، بعد كل اجتماع لـ 

وترجمة المواد األساسیة، ومن ثم القیام بجلسة قراءات مع مجتمعھم. كان ھذا النموذج 

رائًعا وقد حاولنا تكرار ذلك. لذلك نحن في شراكة مع المجتمع الیاباني منذ ذلك الحین، 

  ك في الصین.كنا أیضا قادرین على القیام بجلسات قراءات في كوریا، وكذل

اآلن ھذا النموذج ھو شيء نحن نأمل أن نتمكن من مشاركتھ مع بقیة العالم، ألننا  

نتشارك مع الجھات المعنیة التي تشارك بنشاط وھم حقا من المجتمع. وھم یعودون، 

یعرفون ما یھم مجتمعھم، یمكنھم مشاركتھ بلغتھم المحلیة. لذلك من الموظفین، نعمل 

طریق تقدیم معلومات أساسیة لھم یحتاجون إلیھا. أیًضا، یمكننا تقدیم على التسھیل عن 

 تحدیثات، والمجتمع بالفعل ھو الذي یقود ذلك.
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. إن قیادة APRALOلذا بالنظر في ذلك إلى األمام، فنحن أیًضا نعمل عن كثب مع  

APRALO داعمة جًدا جًدا، ونحن نستمتع بشراكة وثیقة جًدا. لدینا حلسة منذ أیام 

والتوعیة. وھناك، كما أذكر أننا سمعنا شخًصا یتكلم عن قیادة  ALACقلیلة مضت في 

APRALO للسبیل في عدة أشیاء وھي نموذج لـRALO  اآلخرین التباعھ. وھذا

آخرین النظر فیھ، والذي ھو أننا سیكون لدینا حوكمة  RALOنموذج آخر، یمكن لـ

 وان في یولیو. المحیط الھاديء في تای -إنترنت لمنطقة آسیا

وأحیاًنا [غیر مسموع] جیًدا مع اجتماع "ب" الذي سوف یعقد مؤخًرا في یونیو، ولذا  

في منتدى  ICANNبعد اجتماع "ب"، ما یمكن أن یحدث ھو أننا یمكننا القیام بقراءات 

إقلیمي في منتدى حوكمة اإلنترنت اإلقلیمي آلسیا والمحیط الھادئ ونستطیع العمل مع 

 ICANNبالمستخرجات  At-Largeو  APRALOأن تقوم  APRALOقیادة 

ومشاركة نصیبھم منھا. لذا فھذه مبادرة مثیرة جًدا من الموظفین. نحن نضع في ورشة 

العمل مع تفاصیل الجلسات في ھذا الجانب ونحن نأمل في القیام بالمستخرجات. ونأمل 

أنا واثق أن ھذا سوف یتم. لقد كنا جزًءا أن تلقى القبول ثم سوف نأخذ أشیاًء من ھناك. 

من منتدى حوكمة اإلنترنت اإلقلیمي لمنطقة آسیا والمحیط الھادي لبعض الوقت. لذلك 

نأمل أن یتم ھذا وبمجرد أن یمكننا تنفیذ ھذا، سوف نشارك تجربتنا منھ مع بقیة 

ALACشكًرا. ، ونأمل أن نتمكن من استخدام ھذا كنموذج للمشاركة مع بقیة العالم . 

 

شكًرا جزیالً لكم. لدي قائمة انتظار، وأنا أضع نفسي في القائمة لطرح سؤال متعلق  آالن غرینبیرغ:

بشكل عام ولیس بشأن أي من الموضوعات، ولكن بعد ذلك لدینا قائمة  ALACبـ

انتظار. وحتى اآلن، لدینا غارث، فاندا، وأنا مرة أخرى في قائمة االنتظار حول واحد 

ضایا التي أثرتوھا، وساندرا. ھل نسیت أي أحد؟ حسًنا. من ثم سؤالي بسیط جًدا. من الق

أنا لست متأكًدا تماًما أنھ سؤال، لكنھ مالحظة. مع مرورنا على طلبات المیزانیة 

الخاصة، وحیث قمنا بعمل دؤوب ھذا العام، أعتقد، أنھ كان ھناك موضوع یتكرر. لقد 

طلبات التي تقول أن ھذا شيء جید بالفعل. إنھ لیس استمرینا في المجيء بناء على ال

 ذلك؟  GSE، ولكن أال ینبغي أن تمول ALACأمر 
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والسؤال ھو، ھل لدینا آلیة جیدة لمعالجة ذلك؟ بشكل عام، ما قمنا بھ ھو تقدیمھ كطلب  

مع إما مالحظة في الطلب قائلین أننا نعتقد أن ھذا شيء أكثر انسجاما مع  ALACلـ

GSEبعض الحاالت، ربما، تقدم ھایدي تلك الرسالة الخاصة. ولكن یبدو أنھ  ، أو في

موضوع متكرر للغایة، ونحن بحاجة إلى طریقة أكثر رسمیة، ربما، من الناس الذین 

بدال من الذھاب من خالل الطلب "یا رفاق، إنھ  GSEیمولون طلباتھم مباشرة إلى 

 ق ھنا." شكرا. وقت طلب میزانیة خاصة، دعونا نضع قطعة من الور

 

 نحن، جون ھل ترغب في ذلك؟ ما الذي تقولینھ یا ھایدي؟  -شكًرا لك، أالن. أنا أجمع سالي كوسترتون:

 

 أنا أعتقد أن، جیا رونج، ھل ترغب في الرد على بعًضا من ذلك؟  سیدة غیر معروفة:

 

كان من حسن الحظ المراجعة مع ھذا النوع من الفریق متعدد التخصصات على بعض  كریستوفر موندیني:

ونحن ممتنون جدا ألنھ،  -طلبات المیزانیة الخاصة وكان ھناك، في الواقع، بعًضا من

بطبیعة الحال، أنت في المجتمعات ویمكنك تحدید ما یحدث في أجزاء مختلفة من العالم 

والعمل. ولكن ھناك القلیل حیث  ICANNعزیز مھمة التي من شأنھا أن تكون مفیدة لت

-بونج في آسیا-یوجد عدم تفكیر فیما كنا نقولھ، "ھیا فقط دعونا نوصل ھذا إلى جیا

 لتحقیق ذلك."  APRALOالمحیط الھاديء للعمل مباشرة مع 

وذلك ردا على تعلیقك، آالن، أود أن، في المناطق، التي نحن فیھا من فریق مشاركة  

المصلحة، كنواب للرئیس اإلقلیمي، البعض منا ینتشرون برقة في مناطق أصحاب 

واسعة جدا، ولكننا منفتحون لمناقشة مباشرة حول "مھال، سیكون ھذا مكاًنا جیدا 

أن تكون فیھ." قد یكون نوع الشيء الذي یستغرق عاما من المیزانیة قبل  ICANNلـ

 جیع الجمیع على االتصال بفریقنا. أن یكون ھناك في التكرار التالي، ولكن یرجى تش
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أعتقد أنني كزمیل، نحن بحاجة لوضع بعض العملیات للقیام بذلك. وأنا ال أتحدث عن  آالن غرینبیرغ:

لجنة رسمیة ودعوة رسمیة لتقدیم المقترحات، ولكننا بحاجة إلى إعداد شيء رسمي  17

 یمكننا معالجة ھذا النوع من األشیاء مع ظھورھا. 

 

شكًرا لك، أالن. إذا جاز لي أن أضیف بسرعة. أعتقد أن لدینا عالقة جیدة مع  رونغ لو:جیا 

APRALO  وقد حصلت على الطلب وعلى أن أراھم جیًدا جًدا، ویمكننا أیضا، لدینا

التفاعالت حیث یمكننا أن ننظر في تحدید واستھداف المشاركة بشكل أفضل، والتي ھي 

 كما ذكرتم بالضبط، ھو التفاعل المباشر. 

بات أعتقد أن الشيء الثاني الذي أود اإلشارة إلیھ ھو مجرد أنھ عندما یتم إجراء طل 

، APRALOبطریقة شفافة، یكون أمًرا جیًدا ألن المجتمع سوف یعرف مما یقوم بھ 

من جانب، وھو أمر جید. ولكنني أفكر أنھ ربما تكون  GSEبدال من الوصول إلى 

العملیة الشفافة أمر جید، ولكن كما ذكرتم، أنا أتفق معكم بالكلیة. ھناك عمیة یمكن 

 مر رائعاً. تسویتھا لھذا الغرض. سیكون األ

 

أعني، ربما نحتاج أن نقوم بذلك في نفس الدائرة وعلًنا، ولكن تنسیق ذلك أفضل، ألنھ  آالن غرینبیرغ:

في الوقت الحالي، فھذا عشوائي بعض الشيء. قائمة المتحدثین لدي عند ھذه النقطة ھم 

 جارث أوالً. 

 

أنھ عندما كنا عالقین في مطار شكًرا. لدي بند خارج الموضوع وأردت فقط أن أقول  جارث برون:

الدار البیضاء، كان كریس استباقًیا جًدا بالفعل في تحریك الجماھیر من خالل المطار 

 والوصول بنا إلى الحافالت. ویجب أن نشكره على ذلك. شكًرا. 

 

 جاك أردت أن تقول شیًئا. -دعوة جدیدة. جان آالن غرینبیرغ:
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شكًرا جزیالً لك، أالن. مجرد متابعة على السؤال حول التنسیق فقط لتذكیر الناس،  جاك ساھیل:-جان

خاصة أولئك الذین في ھذه القاعة الذین یربطون أنفسھم مع المجتمع المدني، إذا كان 

بوسعنا أن نقبل ھذا المصطلح، كجزء من مشاركة المجتمع المدني، نحن نأمل الحصول 

عمل المجتمع، ولدینا جلسات عمل وجھا لوجھ في على مكالمات شھریة مع جلسات 

في محاولة لتنسیق أفضل بین مجتمعات  12:00الواقع ھذا الخمیس في تمام الساعة 

لھذا الغرض خاصة، في محاولة لتحدید األحداث التي  ICANNالمجتمع المدني داخل 

 قمنا بھا. 

نسیق. لذلك ھناك بعض المركبات، ھذا ینقلنا كثیًرا جًدا للنقطة التي تقومون بھا بشأن الت  

لذلك آمل أن الكثیرین منكم سوف ینضمون إلى ھذا السبب وینضمون إلى االجتماع یوم 

الخمیس حیث نود التنسیق كثیًرا بشأن المحتوى الذي یتم إنتاجھ والتنسیق لھ حول 

 األحداث القادمة، وإیجاد التآزر. شكًرا. 

 

 فوعة؟ سأضیفك إلى القائمة. التالي، لدینا فاندا. شكًرا. ھل ھذه ید مر آالن غرینبیرغ:

 

نعم، حسنا أنا معالجة شیئا قلیال حول ما حدث ھذا الصباح كان بالضبط ما كنت  فاندا سكارتیزیني:

معالجتھا، مسیحي، في ھذه الشرائح. ألن الناس الذین تحدثنا إلیھم ھذا الصباح 

لكن ال یصلح بالفعل في أي من یحتاجون في الغالب إلى معرفة طریقة للمشاركة و

 [غیر مسموٍع] لدینا. 

لذلك ھذا شيء لدي الفرصة لمعالجتھ حتى یمكنھم البدء في المشاركة فیھ ولكن في  

معظم الوقت، تكون المشاركة خالل أسابیع، وھم ال یعرفون كیفیة الدخول في 

مع اإلجابة لیست  األسبوع، وكیفیة المشاركة في ... لذلك كان ھناك الكثیر من األسئلة

سھلة لشخص ما الكتشاف أن ھذا غیر مشترك بالفعل في العملیة. لذلك فقط للتعلیق 

 على الوقوف الیوم. 
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فقط للسجل، ألولئك الذین لم یكونوا في أي اجتماع تتحدثون عنھ، ھل یمكن أن تخبرونا  آالن غرینبیرغ:

 أي اجتماع كان ذلك؟ 

 

لقد دعینا لالنضمام في الساعة الثامنة صباح الیوم لھذا الموقف في نعم، حسًنا،  فاندا سكارتیزیني:

المجموعة [غیر مسموع] ھناك. وكان لألشخاص الذین یحتاجون اكتشاف طریقة 

. لذلك كان مثیًرا جًدا لالھتمام، ولكن الكثیر من األسئلة ال ICANNللمالءمة في 

 تالئمھم اإلجابة في الموقع. 

 

 ثانیة. 30شكًرا. كریستوفر یمكنھ تقدیم تعلیق إذا كان یمكنھ القیام بذلك في  آالن غرینبیرغ:

 

لذلك، نعم، إنھ یسمى موقف القطاع وھو في الحقیقة إضافة لیوم القادمین الجدد حیث  كریستوفر موندیني:

نضع عالمة في أربعة أركان ونقول "ھل أنت فني؟ ھل أنتم مستخدمون؟ ھل أنتم 

ركات؟" ثم یمكن لجمیع األشخاص المجيء ویلتقي القادمون الجدد حكومات؟ ھل أنتم ش

 مع بعضھم البعض، حتى یشعروا أنھم جزء من الجماعة. 

وأحب ان أتابع معك، فاندا، في موضوعك اآلخر ألنني اعتقد أنھ قد تكون ھناك بعض  

 األفكار التي ظھرت في العمل التي سوف تعالجھ. شكًرا. 

 

جاك، الذي اختفى. أوه، أنت ھناك،  -شكًرا. أنا التالي في القائمة وأقدم سؤال لجان آالن غرینبیرغ:

أعذرني؟ ال، لقد كنت التالي في قائمة االنتظار.  -حسًنا. أردت فقط اإلشارة بشأن ھذا

أنا أدیر قائمة االنتظار. ال، ال، لقد رفعت یدي بالفعل قبل ساندرا. إذا لم استدع خروجي 

 ئمة االنتظار من قبل، أعتذر. یمكنكم إلقاء نظرة على القائمة. عندما أدرجت قا
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 ولكنك كنت األول بالفعل.  سیدة غیر معروفة:

 

 حسًنا. ثم سوف أضع نفسي في نھایة قائمة االنتظار [غیر مسموع].  آالن غرینبیرغ:

 

ھل یمكننا رجاء العودة شكًرا لك آالن، ولكن یجب أن نكون صارمین في مرحلٍة ما.  ساندرا ھوفیریتش: 

، التي وجدتھا شخصًیا مثیرة جًدا؟ أعتقد أن ھذه مالحظة مھمة جًدا 14إلى الشریحة 

وھي تذكرني بعض الشيء بتلك الصورة التي أنتجت أیضا في مجموعة عمل أكادیمیة 

ICANN  مع شروط السفیر والقادمین الجدد وھلم جرا وھكذا دوالیك. ما زلت أعتقد

تي تفتقد نقطة مھمة واحدة في لحظة، وكان لدیك لتشمل الموظفین ھنا ألنھ أن یكتمل، ال

، والناس تسیر من أفراد المجتمع أن یكون أحد ICANNفي ھذه الدورة نمط الحیاة 

الموظفین، تعود إلى المجتمع، و ھكذا وھكذا دوالیك. وأعتقد أنني لو كنت تفعل البحوث 

تبار، ثم لدیك لتضمین ھذا في دائرة وفي ھذه أو إذا كنت ترید أن تأخذ ھذا في االع

اللحظة، انھا نصف دائرة. أعتقد أنني أرى أنھا ینبغي أن تكون دائرة مستدیرة، ولكن 

، ولكن یرجى أن ICANNمع ذلك، أنا بالفعل أحب الطریقة التي تترجم بھا مجتمع 

 تشمل الموظفین ھنا. 

 

 سیرانوش.  آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا لك، سیادة الرئیس. اوال، أود التعلیق على ھذا في جلسة صباح الیوم. أعتقد أنھا  :سیرانوش فاردانیان

كانت بعض التعقیدات وربما الدروس المستفادة بالنسبة لنا ألنھ في الوقت ذاتھ، كان 

. لذلك للقیام بھذه NextGenھناك جلسة للزمالء، والقادمین الجدد والجیل الجدید 

لوقت الذي شاركوا فیھ في الجلسات األخرى، لم یكن األمر مفیًدا. الجلسة المماثلة في ا

لذا ربما في المرة القادمة، یمكننا القیام بذلك في المكان حیث تعقد جلساتھم وأولئك 

 األشخاص المھتمون بتعلم المزید. إذن نعم. ھذه فقط مالحظتي للیوم. 
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 االبتكار في تایبیھ ھذا العام. سوف بالعودة إلى جلسات االستخراج، سوف، بالطبع، نحقق ھذا 

 نرى كیف تعمل، ولكن یمكننا أیًضا أن تحقیق ذلك على المستوى المحلي، على المستوى

اجتماع  الوطني مثل االقتراحات بالنسبة لي، یمكنني أن أرى أن ھذا یمكن أن یكون في

 . APRALOمنتدى حوكمة اإلنترنت في أرمینیا واحد من ھذه الجلسات متعلق بأنشطة 

في أرمینیا، لذلك ال یمكن لثالثة منا الجلوس والقیام بعرض في  ALSھناك ثالث  

األنشطة المختلفة لى المستوى الوطني، واإلقلیمي والعالمي. لذلك یمكن لذلك أن تكون 

فرصة جیدة أیًضا للتوعیة، وأنا متأكد أن الموظفین سوف یكونون مساعدین في 

 كة مع المجتمع المحلي ھناك. ھذا كثیر. شكًرا. المستندات إلرسالھا للمشار

 

 مورین. مع أو بدون الورد، مورین.  آالن غرینبیرغ:

 

بالعودة إلى قضیة التمویل. أحد األشیاء التي، أنا فقط أتساءل إذا  -أردت فقط أن أثیر مورین ھیلیارد:

، على سبیل المثال، حیث تكلفة FBSEكان یمكن أن یكون ھناك نوع من اآللیة قبل 

خطتنا االستراتیجیة، ألن ھذا ھو أساسا ما فعلناه. نحن نضع من خالل حسابات 

، نضع CROPPوقالوا: "ال، نضع  FBCالتكالیف لكل من األنشطة، ثم وصلنا إلى 

 ". ICANN، ونطرح ھذا، قد نكون قادرین على القیام بذلك من خالل GSEذلك في 

، قامت بذلك، وقد مددت في الواقع ھذه العملیة FBC، FBSEن لذلك بالفعل فإ 

 APACبكاملھا والتي ربما، نحن بحاجة إلى القیام بشيء قبل ذلك، بما في ذلك 

 . ال أعرف. أنا فقط أقدم اقتراًحا. CROPPوالجمیع الذین كانوا مشاركین في 

 

 بالتأكید، ال یوجد شيء مخیف بشأن العملیة التي نتبعھا فیما یتعلق بالتوقیت. لدینا نوع من آالن غرینبیرغ:

األشیاء التي تمت بمجرد أن یكون لدینا أي معلومات. یمكننا ببساطة بدء دورة مبكًرا 

 والقیام بمرور أولى قبل ذلك إذا كان الناس مرحبین بالفعل في المشاركة في األشیاء. 
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أردت فقط أن أضیف ھذا األمر أنني فقط أشعر أننا نحب إمساك الكثیر من المدفعیة  ارد:مورین ھیلی

الواقیة من الرصاص عدما نضع كل ما لدینا ونقول "ال، ال، نحن ال نحب ھذا مطلًقا." 

 كان من اللطیف أن یقال ذلك من قبل. 

 

والمحیط الھادي، على الرغم من  لدینا اجتماع مسبق التخاذ قرار بشأن استھداف آسیا آالن غرینبیرغ:

ذلك. فقد كانت مجرد مزحة. لم یكن لدینا اجتماع ولم نتخذ ھذا القرار. نعم، بالتأكید یا 

 سالي.

 

وأعتقد، من الواضح أن ھناك العدید من األشیاء التي ظھرت في شكًرا لك مورین.  سالي كوسترتون:

ذلك، ویمكنني أن أرى من جدول األعمال أن لدیكم جلسة مع روب ھوجارث بعد ذلك. 

مًعا بشكل وثیق. لذا ال تشعر  RVPإذن ھناك أمران. واحد ھو أنني أشجع روب وعمل

كریس وروب في مجموعة بأن علیك معاملة ذلك كنوع من المناقشة المستقلة. یجلس 

المراقبة للتوقیع، لذلك ھناك الكثیر من الفھم المشترك في ھذا، ونأمل، أن یجعل ھذا 

یمر بشكل أسرع وأفضل وأكثر تنظیما بالنسبة لكم. لذلك أود فقط التأكد من أن جمیع 

 األشخاص یعرفون كیف نوضح ذلك لدى الموظفین. 

ن. انظر، أعتقد أن العالم المثالي بالنسبة لي، الشيء اآلخر ھو أنني أتفق معك یا موری 

سیكون أن یتم العمل في وقت مبكر في االستراتیجیات اإلقلیمیة، والتي تم تسھیلھا 

بواسطة، في حالتك، سیف، ولكن في حالة أخرى، بناء على موضعك في العالم، سیف 

ا باعتبارھا أو كریس أو بییر قادرین على النظر في حزم مختلفة في العمل وتحدیدھ

المكان المرجح لوجود القدرات للقیام بذلك، بالفعل، یمكن تخصیص ذلك، أو حیث ربما 

نحتاج إلى بعض دوالرات البرنامج وبرامج ربما نكون قادرین على الحصول علیھا 

 منھا.

ولذا فإنني أعتقد أننا أصبحنا أفضل ولكن في رأیي، ال ینبغي، إذا كان التنسیق جیًدا عند  

طة التي أعد فیھا البرنامج، یجب أن نكون قادرین على القیام بذلك وتسھیل ذلك. لذا النق
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یرجى التحدث إلینا بشأن ذلك إذا كان بوسعنا االستمرار في إدخال تحسینات ألن ھناك 

دائما المزید الذي یمكننا القیام بھ، ولكن أعتقد أنھ أفضل مما كان ولكن ال یزال ھناك 

 وسیلة للمضي قدما. 

 

 آرییل.  آالن غرینبیرغ:

 

ھناك تعلیق من مشارك عن بعد، [غیر مسموع]. تم تأطیر استراتیجیة لتطویر القیادة  آرییل لیانج:

في المستقبل لتشمل مفھوم التعلم اإللكتروني مدى الحیاة، وخاصة ألعضاء أفریقیا 

 وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي. 

 

ال أرى أحد آخر، سوف أطرح سؤاالً. إن رحلة أصحاب المصلحة مثیرة ألن الكثیر  آالن غرینبیرغ:

منھا یركز على مساعدة الناس في تقریر المكان المالئم لھم. المبادرة األخیرة على 

المجتمع المدني تبدو أنھا متعامدة على ذلك. ھذا، نحن نقدم مصطلًحا، یربطھ الكثیر من 

، وبالتالي، یبدو ICANNئط لمناطق متعددة داخل ، وھو خراICANNالناس بخارج 

 لھؤالء الناس بشكل خاص، بدون خفضل لذلك. أي تعلیق؟  أنھ یزید االرتباك أو محتمل

 

شكًرا لك، أالن. وبوضوح، لقد سمعت ھذا من العدید من الناس، بما فیھم أنت، من قبل.  جاك ساھیل:-جون

راك المجتمع المدني، عدم النظر إلى وكنت أرغب، فیما أعتقد، مع استراتیجیة إش

الداخل، والنظر إلى الخارج، وبالنظر إلى الخارج ھناك الكثیر من المجتمعات التي 

 تصف نفسھا باعتبارھا مجتمع مدني. لذا، أعتقد أن ھكذا ننظر لھذا. 

ومع ذلك، نأخذ كثیًرا ردود األفعال التي قدمتموھا لنا بعین االعتبار والتي قدمھا لنا  

اآلخرون، في جلسة عملنا یوم الخمیس، سوف نبدأ فعلًیا ببند جدول األعمال. لذلك 

لدینا، فیما أعتقد، ساعة ونصف والنصف الساعة األولى مخصصة لبند جدول األعمال 
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المفرد، وھو مناقشة تعریف ونطاق المجتمع المدني. ولدینا بالفعل االستفادة من [غیر 

التي كتبت بكثافة حول  CCWGنتذكرھا من مساءلة مسموع]، األكادیمیة التي سوف 

 ھذا الموضوع، لتعدیل المناقشة. 

لیس ھناك نتیجة محددة سلًفا. إنھ في الواقع للتبادل حول ما إذا كان ھناك مصطلح نحبھ  

أم ال، سواء كان ھناك مصطلح أفضل یمكننا استخدامھ، واألھم من  ICANNداخل 

إذا الذي نتحدث عنھ في ھذا؟ ما ھو النطاق؟ بحسب فھمي،  ذلك، ربما، بالنسبة لي، فھم من

نظرنا إلى الوراء في عدد من الوثائق على مر السنین، حتى عن طریق العودة إلى بیان 

من قبل اإلدارة األمریكیة، التي كنت أقرأھا عند نومي في اآلونة  1998سیاسة عام 

مستخدم النھائي، لذا فإن مھتمة كثیًرا بال ICANNاألخیرة، ھناك ھذا الفھم أن 

At-Large  .موجودة ھناك بشكل كبیر، ولكن أیضا غیر ربحیة، غیر تجاریة، وأكادیمیة 

بالنسبةلي، ھذه ھي المجموعات التي تتناسب مع المجتمع المدني على نطاق واسع،  

ولكن ھذا فقط بالنسبة لي، وأنا حریص بالفعل لیكون ھناك نقاًشا بیننا. وأنا أعتقد أن 

علینا فقط النظر في ذلك بشكل بناء. الفكرة ھي النظر في الخارج [غیر مسموع] 

ومحاولة  ICANNللناس، أصحاب المصلحة الذین یمكن أن یكونوا مھتمین بـ 

معالجتھم في لغتھم، إن جاز التعبیر، نعم. لذلك سوف نعالج ھذا بدعمكم، بدًءا من یوم 

 أنا ال أعتقد أنھا ستكون آخر مناقشة في ھذا الموضوع. شكًرا. الخمیس. 

 

أمامنا خمس دقائق. ال شيء آخر. لدي مالحظة أود أن أقدمھا. نحن نتحدث عن مفھوم  آالن غرینبیرغ:

من سوف یجلس على ھذا الكرسي لمدة خمس وعشر سنوات من اآلن. اعتدت أن أكون 

كن مشارًكا بشدة بشكل جید لمدة طویلة اآلن، جدا مشارًكا بشدة في مؤسسة أخرى ولم أ

لمدة طویلة جدا، ولكن ما زلت أذھب دوریا لمواقع الویب الخاصة بھم و: "من ھو 

الرئیس ھذا العام؟" وأبحث في سلسلة من كبار القادة في المنظمة، بعد الوقت الذي 

إذا كنتم  غادرت فیھ، وكان مثیًرا جًدا. ھناك أناس في ذلك الوقت، عندما غادرت،

ستسألوني، أو العدید من زمالئنا، "ھل ھم مرشحون جیدون للرئاسة لخمس أو ست 

  سنوات من اآلن؟" سیكون ھناك المزید من الضحك. ولكن بعد سبع سنوات، كانوا رؤساء.
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وھذا مزیج من الناس المشاركین، وربما، الشخص األخیر الذي یقف مكان الشخص  

ذي لدیھ بعًضا من وجھات النظر. لذلك لست متأكًدا كیف اآلخر الوحید في الجوار ال

یمكن للشخص القیام بذلك، أن یجري تلك المناقشة. لتحدید المرشحین المحتملین، نعم. 

من ناحیة أخرى، ربما تستبعدون الناس الذین، مع تغیر العالم، سوف ینضج إلى 

ل األشیاء مغلقة في مواقف لم تكونوا على اطالع بھا من قبل. لذا ال أرید أن أجع

 الصلب. شكًرا. ھل ھناك شيء آخر؟ 

 جان جاك، لدیھ تعلیق.  

 

شكًرا. سأقول فقط أنني كنت رئیس فرع المملكة المتحدة للمعھد الدولي لالتصاالت لمدة  جاك ساھیل:-جون

أكثر من ست سنوات حتى اآلن. إذا كان أي شخص مھتًما بذلك، یرجي المجيء 

 والتحدث إلي. 

 

 سالي، الكلمة لك.  غرینبیرغ: آالن

 

ولوضع السجل بشكل رسمي تماًما، أوجھ شكري المستمر لھذه المجموعة ولجمیع  سالي كوسترتون:

من خالل وتحت قیادتكم. أنتم،  ICANN، إلى كل من یأتي إلى ALSأعضائكم، إلى 

یة. ، قاعدة العملیة التصاعدICANNكما تذكرونا، وأنتم محقین لتذكیرنا ھذا، قدم 

ونحن تكریس الكثیر من الوقت كما وسعنا على المستویین اإلقلیمي ونوع من أكثر 

مركزیا، إلى كل من یحاول حل القضایا المحلیة تكتیكیة جدا على األرض، في محاولة 

للتأكد من وجود ما یكفي من الموارد المتاحة التي متوازنة بالتساوي في جمیع أنحاء 

محاولة لتفعل بعض من رفع األحمال الثقیلة في محاولة لعدم  العالم، ولكن تبدأ أیضا في

حل، ولكن الحصول على بعض من ھذه المشاكل الوجودیة الكبرى التي تواجھ 

ICANN . 
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ألننا ندرك أننا نحصل على أموال للقیام بذلك، ونحن لسنا متطوعین، ونعتقد، أننا سوف  

كبیر من العنایة للتأكد من أن  نأخذ ھذه المسؤولیة على محمل الجد. لعلینا واجب

الرواتب والناس الذین في جانب الموظفین ھم في جانب أفضل غرض في محاولة 

للقیام بكل شيء یمكننا القیام بھ لتحریك الكرة لألمام في بعًضا من ھذه الموضوعات 

الصعبة للغایة ونقدر إنھ إذا كنت متطوًعا، سیكون محبطا للغایة أن نرى نفس القضایا 

ظھر مرة بعد مرة وال نشعر بالفعل بإحساس أن ھناك قدر كاف من الوقت وموارد ت

 كافیة للتحرك بالفعل إلى األمام. 

وبالتالي فإن أكثر ما یمكننا فعلھ لمساعدتكم معا على القیام بذلك، وشكًرا لكم، ساندرا،  

قد كنا ھنا لإلشاة إلى أن الموظفین في ھذا أیضا وأنھم حقا، نحن نرید نفس الشيء. ل

بالفعل لنفس األسباب ولدینا أدوار مختلفة لتلبیتھا. لذا برجاء االستمرار في توجیھ 

المشورة لنا بشأن ھذه الجلسات. شكرا لكم على تسامحكم معنا في الوقت. إننا نقّدر ذلك 

بالفعل. یسرني أن أرى أن لدینا ثالث أضعاف الوقت مرة واحدة مثل [جافیر]. ھذا 

 بأن األمور على ما یرام. أنا ال أعني ذلك بالفعل.  یجعلني أشعر

ونحن ھنا كما یقولون طوال األسبوع. إننا نتطلع شوقاً لرؤیتكم أكثر خالل األسبوع  

 وشكًرا لكم مرة أخرى، لمناقشتكم العظیمة الیوم. 

 

متحدثینا التالیین لیسوا ھنا بعد، كما قیل لي، لذلك نحن، مرة أخرى، نقوم بالغناء شكًرا.  آالن غرینبیرغ:

والرقص. أي شخص؟ یمكننا دائًما االعتماد على سیرانوش. ھل نعرف ما إذا كان 

 واجًبا قریًبا أو أنھ یجب علینا االنتقال إلى شيء آخر؟ 

تم أماكنكم من فضلكم. سوف السیدات والسادة، نحن على استعداد لالستئناف. ھال اتخذ 

 نبدأ مؤخًرا عند ھذه النقطة. ھل ھم على وشك االستعداد؟ 

 

 أنا بانتظار ھایدي للبدء أم ال؟ بدء أالن.  خافییر كالفیز:
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ھل نحن مستعدون؟ من الواضح أننا مستعدون وأنني كنت أنظر في المكان الخاطيء.  آالن غرینبیرغ:

مساء سوف یتم استئنافھا. لدینا السید كافلیز والسید یوم الثالثاء  1جلسة العمل رقم 

ھوجارث، الذین سوف یضیؤوا لنا الطریق بشأن عملیة الموازنة، وكم األموال التي 

 تقدموھا لنا، واإلقصاء لجمیع اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة األخرى. 

 

 ناك. إنھ تارین بریسلي الذي سوف یجیب ھذا السؤال ھ خافییر كالفیز:

 

 آه. عذًرا. شخص لم أقابلھ. مرحًبا بكم جمیًعا وسوف أنقل ذلك لكم جمیًعا.  آالن غرینبیرغ:

 

ھذا عنوان طویل، ولكن شكًرا. تارین ھو مدیر أول للتخطیط والتحلیل المالي.  خافییر كالفیز:

باختصار، ھي الشخص الذي یدیر بالفعل عملیة المیزانیة من وجھة نظر فریق 

 التمویل، لذلك ھي الشخص الذي یقوم بالعمل وتبدو النتیجة جیدة. 

صباح السبت في الساعة  نرید أن نقدم لكم تحدیًثا سریًعا حول ما نشرناه حالیا مؤخرا 

حتى یتسنى لكم معرفة مكان العثور على خطة تشغیل صباحا بتوقیت مراكش  06:00

 التي تم تقدیمھا للتعلیق العام.  2017ومیزانیة السنة المالیة 

ثم أرید فقط التأكد من أن نعطي ألنفسنا فرصة لالنتقال على ألي أسئلة قد تكون لدیكم  

أو في  سواء حول ھذا الجزء المعین من المیزانیة أو في عملیة طلب میزانیة إضافیة

 أي جوانب أخرى من عملیة وضع المیزانیة، أو أي جانب تمویل آخر لھذه المسألة. 

لذلك طلبت من آریل سحب صفحة الویب. لذلك كنا فقط في الصفحة الرئیسیة لـ  

ICANN وتعرفون كیفیة الذھاب إلى صفحة التعلیق العام للموقع. وفي قسم التعلیق ،

خطة  2017للسنة المالیة  ICANNلدینا مشروع  العام المفتوح، بالتمریر ألسفل،

  التشغیل والمیزانیة، وتحدیث الخطة التشغیلیة لمدة خمس سنوات.
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حول ھذه النقطة، تتذكرون في العام الماضي، وافق المجلس على خطة التشغیل لمدة  

. لذلك للسنة 2020إلى  2016. كانت السنوات الخمسة من ICANNخمس سنوات لـ 

الخطة التشغیلیة والمیزانیة، كما قمنا أیًضا بتحدیث الخطة التشغیلیة لمدة  2017المالیة 

. 2016من الخطة التشغیلیة ھي ھذا العام الذي نحن فیھ عام  1خمس سنوات. السنة 

 . 2017من الخطة التشغیلیة ھي العام الذي نعد لھ المیزانیة للسنة المالیة  1السنة 

، 1عكس التوقعات األحدث من اإلنجازات في نھایة السنة لت 1لذلك قمنا بتحدیث السنة  

لنأخذ في االعتبار  2017، ومن ثم قمنا بتعدیل السنة المالیة 2016وھي السنة المالیة 

. بعد ذلك قمنا بتعدیل، إذا لزم األمر، 1ھذا التقدم والتغیرات المحتملة القادمة من السنة 

لذلك اآلن لدینا تشغیل محدث، یشمل خطة  من تلك الخطة التشغیلیة. 5، و 4، 3السنة 

 تشغیل لمدة خمس سنوات تم تقدیمھا للتعلیق أیًضا. ھذا واحد من المستندات التي لدینا. 

آریل ھل یمكن أن تنزل لألسفل من فضلك؟ المزید. شكًرا. لذا یمكنكم العثور ھنا على  

عودوا من فضلكم. لن مسودة خطة التشغیل لمدة خمس سنوات التي تحدثت عنھا للتو. 

نتعمق في ھذا اآلن. سوف نعرض المیزانیة أوال. عذًرا. شكًرا. ثم المستند التالي ھو 

. لخمس سنوات. السنة األولى، 2017مسودة خطة التشغیل والمیزانیة للسنة المالیة 

 . 2017السنة الثانیة من خمس سنوات، ھنا، الخطة التشغیلیة والمیزانیة للسنة المالیة 

ل یمكنكم التعمق في ھذا؟ لن نمر على كامل المستند ألنھ لدینا فقط أربع ساعات ھ 

أمامنا للقیام بذلك. سوف أقوم ببساطة بالفحص بسرعة خالل المحتوى حتى یمكنكم 

مشاھدة ما ھناك ثم سوف تكونون قادرین على المرور على المعلومات ذات األھمیة 

 لكم كجزء من ھذا المستند. 

لستة األولى ھي لمحات على المیزانیة. لدینا لمحة عامة على عملیات األقسام ا 

ICANNھذا عمل مستمر لـ .ICANN  حیث نعرض اإلیرادات واالفتراضات التي

حققناھا للتنبؤ بإیراداتنا. نحن نتحدث عن ما تحتویھ نفقاتنا على مستوى عال، وتشمل 

 لفرص كجزء من خطتنا.مشاریع عدة سنوات. نحن نظھر رقم معین من المخاطر وا
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ومشروع التنفیذ. لذلك نحن ھنا نتحدث  IANAثم لدینا قسم كامل بشأن نقل إشراف  

عن ما ھو مدرج حالیا في األنشطة التي یتضمنھا المشروع ألجل االنتھاء من المرحلة 

 االنتقالیة، البدء في التنفیذ واستكمال التنفیذ. 

، التي یتم إرسالھا للحصول على PTIجلة لـ كما نقدم لمحة عامة عن ھیكل العقود اآل 

تعلیق، كجزء من خطة التنفیذ. كان ھناك عرض تقدیمي باألمس صباًحا حول ھذا 

وبالتالي فإن  IANAالموضوع. ونحن نقدم أیضا في ھذا القسم تقسیم تكالیف وظائف 

ثم كیفیة تقسیمھا إلى ثالث مجتمعات تشغیلیة وھي:  IANAمجموع تكالیف وظائف 

األسماء واألرقام ومعلمات البروتوكول. لذلك ھذا حیث نقول، على سبیل المثال، أن 

ملیون. ھنا سوف  8.5ھي  ICANNل  IANA، وتكالیف وظائف IANAتكالیف 

 تجدون ذلك. 

الجدیدة، لمحة عامة عن المعلومات المالیة  gTLDالقسم التالي ھو برنامج نطاقات 

وبرامج نطاقات  ICANNیضیف مًعا عملیات  6الجدید. والقسم  gTLDلبرنامج 

gTLD الجدیدة للحصول على الصورة الكاملة للقطاع المالي لـICANN ھذین ھم .

 العنصرین. 

صفحة، أكثر أو أقل، وھو خطة التشغیل المفصلة. لذا فھذا  40من  7یتكون القسم  

ألھداف، وفًقا لھیكل خطة االستراتیجیة. ولذلك، من خالل ا ICANNوصف أنشطة 

 55. لدینا ما یقرب من ICANNوالرغبات، والمحفظة أننا وصفنا جمیع أنشطة 

. ھل یمكننا االنتقال إلى الصفحة ICANNمحفظة تحتوي أساًسا على جمیع أنشطة 

األولى من فضلكم؟ انتقلوا، لألعلى، أعلى، استمر، استمر لألعلى. سأظھر الصفحة 

  األولى حتى یمكننا مشاھدة ما تحتویھ.

. المزید لألعلى. انتقل لألسفل بعض الشيء، المزید قلیال. 7المزید لألعلى. انتقل للقسم  

الذي یحتوي على تطور ومزید من عولمة  1حسًنا، شكًرا. لذا فھذا للرقم الموضوعي 

ICANN .لذا بالنسبة للھدف األول، وھو . لدینا بالتالي أربعة أھداف في ھذا الموضوع

، لدینا ثالث محافظ. كل محفظة بعد ICANNھذا، المزید من عولمة وأقلمة وظائف 

ذلك موصوفة ھنا، واالنتقال للصفحة التالیة. المحفظة الثالثة موصوفة ھنا، ثم نقدم لكل 
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 من ھذه المحافظ الثالثة التكالیف المرتبطة بكل من تلك المحافظ التي قسمت بین

التكالیف الشخصیة للموظفین والسفر واالجتماعات، والخدمات المھنیة، االداریة، 

 ورأس المال. 

، ما یعادل دوام كامل، لذلك فھذا وقت الناس الذین FTEكما نشیر أیًضا إلى عدد من  

یساھمون في تلك المحفظة. في بعض األحیان، یمكن أن یكون ھذا كسر الوقت، 

من الوقت لشخص  %50من الوقت لشخص واحد و %20صحیح؟ یمكن أن یكون 

 آخر. لذلك كل ما تمت اإلشارة إلیھ لكل محفظة. 

لدینا أیًضا، كجزء من ھذا المستند، ملحق یقوم بتفصیل كل محفظة بالمشروع. بالتالي  

مشروع. ولكل مشروع، لدینا نفس  300محفظة إلى ما یزید عن  55ننتقل من 

إنھ كبیر جًدا لوضعھ في وثیقة وورد، وھذا في الملحق المعلومات. وھذا في الملحق. 

لیكون قادًرا على استخدامھ، واستخدام البیانات  Excelالذي نقدمھ أیضا في تنسیق 

 التي یتم تضمینھا في ذلك. 

 صفحة في ذلك 75لذلك ھذه ھي المعلومات التي لدینا في المیزانیة. ھناك، فیما أعتقد، لدینا  

ة، الخطة التشغیلیة على مدار خمس سنوات تحتوي على كم صفحة؟ المستند. التشغیلی

. شيء من ھذا القبیل. لذا فھذه الكثیر من المعلومات. فترة التعلیق العام بدأت في 50

یوم تقریًبا. إنھا  56أبریل ھذا  30یوم الخامس. سوف تستمر حتى نھایة شھر أبریل، 

 المزید من الوقت للمراجعة كلما كان أفضل. كثیر من المعلومات. كلما أمكننا الحصول على 

یوًما ھي أقصى ما أمكننا تخصیصھ لعملیة التعلیق  56بالطبع، بالنسبة لكم جمیًعا،  

العام في المیزانیة. وھي أیًضا أول ما نشرناه من قبل. ألیس ھذا صحیًحا؟ أسبوعان 

ضي. كما أنھا معظم مبكًرا عن العام الماضي، إنھا تسعة أسابیع مبكرة عن العام الما

المعلومات التي لدینا التي نشرناھا قبل أي وقت مضى، ألنھ في العام الماضي كان لدینا 

كل تقسیم بالمشروع، ولكننا أدخلنا أیضا ھذا العام كمیة كبیرة من المعلومات سنویا 

 . IANAعلى تكالیف وظائف 

بالنھوض ولكن یمكنك  ھل یوجد أي أسئلة في ھذه المرحلة؟ ھولي، ال یمكنك التحدث 

 تجربة، ولكن... 
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معذرة، ھایدي. سیكون ھناك الكثیر من المواد. ھل لدیكم المجاالت التي تقترحون أن  ھولي رایتش: 

نولیھا اھتماًما بشكل خاص ووضع بعض التعلیقات أو أنكم تأملون أن نتخطى األطراف 

 والقراءة؟ 

 

من خالل  -ن ھذه المجموعة یمكن أن توفر الكثیر من إنھ سؤال جید. لذلك أعتقد أ خافییر كالفیز:

. 7التعلیق على مجاالت الخطة االستراتیجیة، التي تھمكم بشكل أكبر. لذا ھذا ھو القسم 

 ICANNھذا بالنظر إلى األھداف في المحفظة، وحتى المشاریع التي تدعم عمل 

ھل ھذا كاف؟ ھل ھذا غیر لغرض معین. ھل ما نقوم بھ ھو ما ینبغي علینا القیام بھ؟ 

وأنكم تفحصون من خالل األھداف  7واضح؟ أود أن أقترح علیكم التركیز على المادة 

االستراتیجیة للمنظمة للنظر في تلك األھداف التي ھي أكثر أھمیة بالنسبة لكم، وبعد 

 ذلك النظر في تلك المحافظ التي ھناك واالنتقال ألسفل ذلك. 

ائمة المشروعة لنقول "ھل ھذا معقول؟ لماذا ال یوجد ھناك وربما حتى النظر على ق 

المزید؟ لماذا ال یوجد ھناك شيء مختلف؟ لماذا نقوم بذلك؟" أیھا سیكون تعلیقات 

موضوعیة وستكون مفیدة جًدا. أنا أحب التعلیقات على افتراضات عوائدنا، ولكن ربما 

د أجرینا مناقشات جیدة جدا ال تكون ذات أھمیة كبیرالجزء من السوق، وھذا جید، وق

حتى اآلن مع أفراد مجتمع السجالت والمسجلین حول افتراضات إیراداتنا. قدموا الكثیر 

من المدخالت. ربما ال یكون ھذا شيء ذو أھمیة بالنسبة لكم یا رفاق، وھذا جید بال 

ن شك. ھكذا حصلنا على الكثیر من المدخالت المتنوعة ألن لدینا أناس مختلفة مھتمی

 بأمور مختلفة، لذلك ھذا جید تماما. 

ثم سیجعلكم ذلك تركزون قلیال على ھذا القسم من خطة. فقط اقتراح ذلك كفكرة. أجل.  

 سوزانا، من فضلك. سوزانا انضمت للتو. 
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مرحًبا. ھل یمكنني أن أضیف ھذا في الخطة التشغیلیة لخمس سنوات، لقد أدخل الفریق  سوزانا بینیت:

خص التغییرات؟ حیث أن ھذا تحدیث إلى اإلصدار األول من الخطة جلسة تسمى مل

التشغیلیة لمدة خمس سنوات التي نشرناھا في العام الماضي، لذلك ھناك عدد قلیل من 

الصفحات حول ملخص التغییرات، یمكن أن تكون مفیدة جدا بالنسبة لكم أن تلقوا نظرة 

م بھا، یمكنكم الغوص أعمق من ذلك. علیھا، وإذا كانت أي من التغییرات أي منكم مھت

 حسًنا، شكًرا. 

 

نعم، شكًرا. في خطة التشغیل لمدة خمس سنوات، فإن القسم األول الذي لدینا من شأنھ  خافییر كالفیز:

أن یساعدكم، باإلضافة إلى ذلك، التركیز فقط على ما تم تغییره من خطة التشغیل لمدة 

 لك، أیًضا. ھذا یجعل األمور أكثر سھولة فقط.خمس سنوات بحیث یمكنكم التركیز على ذ

 

 دقیقة في الجلسة.  15فقط للتوضیح. تبقى لدینا  آالن غرینبیرغ:

 

حسًنا. انزل ألسفل، قلیال بعض الشيء، المزید. سوف أوقفك عندما [غیر مسموع].  خافییر كالفیز:

نحن نسلط الضوء على ثالثة موضوعات ھي على أجل. یبدأ ھنا، ملخص التغییرات. 

األرجح أھم التغیرات في الخطة، وبعد ذلك ھناك جدول یبین عن طریق الرقم 

، والتغییرات التي حدثت حتى 2، ورقم 1، ولكن بعد ذلك بالرقم الھدف 1الموضوعي 

فإنھ  في صفحتین، لدیكم جوھر التغییرات، ثم إذا كنتم تریدون االنتقال إلى ھدف معین،

 یجعل ھذا من األسھل. شكًرا. 

أنا بالفعل سعید في ھذه المرحلة، آالن، لطرحھ لألسئلة، ویمكننا الحفر على أي جانب  

من جوانب المیزانیة. أنا أعرف أن ھذه المجموعة دائًما مھمة أیًضا في عملیة طلب 

ت، لذا إن كان المیزانیة للمنظمات الداعمة واللجان االستشاریة اإلضافیة وتلك الطلبا

ھناك شخص ما لدیھ  -ھناك أي أسئلة حول أین نحن اآلن، یمكنني، بینما األسئلة ھي

 سؤال بالفعل. 
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ولكن لیس اآلن. روب، ھل لدیك أي شيء تریده لتقدیمھ أو أنك ھنا فقط لألسئلة؟ حسًنا.  آالن غرینبیرغ:

 في ھذه الحالة، جودیث تفضل. 

 

قدمنا في الواقع طلب میزانیة خاص وسیكون من الرائع إذا كان بوسعكم أن إذن، نعم.  جودیث ھیلرشتاین:

تقدموا لنا ما یبرز متى سوف یتم النظر في ھذا الطلب. إنھ تمدید للوضع الحالي الذي 

 نقوم بھ اللتقط الطیار. 

 

میع. ومن ھذه فبرایر، ھذا ھو الوقت النھائي للج 15شكًرا. لذا فالطلبات تم تقدیمھا یوم  آالن غرینبیرغ:

النقطة، جمع الفریق داخلًیا كل تلك الطلبات وبدأ في تحلیلھا، ونحن اآلن في عملیة 

التقییم لھذه الطلبات ضد المعاییر التي تم تعیینھا لتقییم الطلبات، والتي ھي في ویكي 

 المجتمع، لذلك یمكنكم النظر في تلك المعاییر. 

ونحن نخطط إلنھاء تلك المراجعة بنھایة شھر مارس، وأنا انظر إلى روب [غیر  

مسموع] في الوقت ذاتھ، بنھایة مارس، صحیح؟ ومن تلك النقطة، سوف نقدم للمراجعة 

من قبل لججنة تمویل المجلس اإلجابة المقترحة للطلبات. ما قامت بھ اللجنة المالیة، 

طلب. إنھم فقط یریدون فھم أننا نتبع عملیة تلقي  إنھا ال تتطلع بالضرورة في عمق كل

المدخالت، ومراجعة الطلبات بشكل كاف، وإجابة الطلبات بشكل كاف، سواء كانت 

 بنعم أو ال، للشرح لماذا نرى أنھ یجب أن تكون بنعم أو لماذا نرى أنھا یجب أن تكون ال.

ودة للعملیة لتحدید، ثم، لذلك فإن مجلس لجنة المالیة یقوم بشيء من مراجعة ضبط الج 

بالطبع، نظرھم ألننا نوصي بقدر من الطلبات ینشيء نفقات یمكننا تغطیتھا؟ لذا فھذا 

مجال آخر، بالطبع، تنظر إلیھ اللجنة المالیة. ثم یقومون بالتوصیة للمجلس للموافقة 

اء على ھذه الطلبات. نتوقع أن یحدث ذلك عادة في نھایة أبریل (غیر مسموع) مایو، بن

على تقویم المجلس، یحدث أوائل شھر مایو، وھذا یتوقف على ما إذا كان المجلس 

سیعقد اجتماع لمجلس اإلدارة في نھایة أبریل أو ال. لذا فھذه ھي الخطوات التالیة في 

 األساس. ھل كان الرد وافًیا على سؤالك؟ ھل لدیكم المزید في ذھنكم؟ 

 



 AR 1الجزء  - ALACأعمال  –مراكش 

 

 48من  29صفحة 

 

في اإلجابة على السؤال. في األصل، كان ھذا طلب متابعة لنسخة  أعتقد أن ھذا یساعد جودیث ھیلرشتاین:

تجریبیة، ولكن النسخة التجریبیة بدأت متأخًرا جًدا وكان ال یزال في منتصف ذلك، لذا 

 لم یكن لدینا المقاییس المطلوبة التي لدینا [غیر مسموع] نیة، نأمل ذلك. 

 

لجدید الذي یتبع العمل الحالي وھو ما تقولونھ. حسًنا. وألنكم تفكرون بشأن ھذا الطلب ا خافییر كالفیز: 

وھذا مفھوم. ونأمل أن نتمكنوا من أن نأخذ بعین االعتبار في تقییم الطلب، مع عدم 

افتراض ما سیكون التقییم، وأعتقد أنھ إذا لم تنتھ النسخة التجریبیة، أعتقد أننا سوف 

إنھاء النسخة التجریبیة، لذا إذا نرغب في الوصول لنھایة لھذا؟ من أجل القدرة على 

كان ھناك المزید من التمویل المطلوب لذلك، في الواقع، سنكون قادرین على تقدیم 

 ذلك. 

أي أسئلة أخرى عن عملیة طلبات المیزانیة اإلضافیة للجان االستشاریة والمنظمات  

 الداعمة؟ 

 

 للدینا سیرانوش.  آالن غرینبیرغ:

 

شكًرا لك، سیادة الرئیس. وشكًرا لك خافییر، على المستندات المھمة فعالً والمعلومات.  سیرانوش فاردانیان:

بالنسبة لي، من الجدید اكتشاف أن ھذا متوفر بالفعل في ھذه المرحلة، لذا شكًرا لكم 

 جزیالً لھذا لعمل ولفریقك. 

 APRALOبالعودة إلى الطلبات، ال أرید أن أحدد أي طلبات، على الرغم من أن  

قدمت خمس طلبات، وقد قدمنا معلومات متابعة مھمة أیًضا، باإلضافة إلى ذلك، لشرح 

 GSEلماذا تمت ھذه الطلبات. وبعض التعلیقات على ذلك حیث تتناسب مع أنشطة 

مثل التوعیة، وغیرھا، وسؤالي فقط ھو إذا لم تتم الموافقة على ذلك من قبل فریق 

ھل ھذا یحقق في أن میزانیة  GSEلك إلى فریق المالیة وبفكرة أنھ ینبغي انتقال ذ
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GSE  یجب أن تزاد بتلك النسبة لتتالئم مع ھذه الطلبات أو أنھا مجرد االنطالق إلى

الكتشاف ما إذا كان ھذا فعلًیا  GSEھناك، ثم تأخذ المناقشات المنفصلة مكانھا مع 

 ت ذلك بشكل مناسب. یتناسب مع االستراتیجیة السنویة أو ال؟ ال أدري ما إذا كنت شرح

 

أعتقد أنك فعلت. سوف أبدأ وسوف أجعل روب ینھي اإلجابة على ھذا السؤال. لذا قد  خافییر كالفیز:

یمنح الطلب ثم سوف یؤدي إلى نشاط یتعین القیام بھ نظمتھ اإلدارة. لذا فما أعنیھ 

اكستان، على بواسطة ھذا، على سبیل المثال، ھو أنھ إذا قدمت طلًبا لنشاط التوعیة في ب

 سبیل المثال، وتقییم الطلبات یؤدي إلى، نعم، دعونا نقوم بذلك. 

حسًنا. ما سوف یحدث ھو أننا سوف نحاول التحدید في العاملین الشخص الذي یمكنھ  

المساعدة في تنظیم ھذا النشاط. إذا كان توعیة، فبالتأكید سوف یكون شخًصا في 

GSE ألیس ھذا صحیًحا؟ وفي .GSE المحیط الھاديء، وھذا فریق جیا رونج -آسیا

واآلخرین الذین سوف یحاولون المساعة، ربما [غیر مسموع] سوف یساعد في تنظیم 

 ذلك وسوف یكون الشخص جھة االتصال لتنظیم حدث التوعیة. 

لذلك من وجھة نظر مالیة بحتة، ما نقوم بھ ثم ھو أنھ على الرغم من دلو من طلبات  

وسوف تكون جمیع  600000أو  500000ل دفعة واحدة، مثل طلبات الموافقة في ك

افق دفعة واحدة، ثم مرة واحدة تم الموافقة علیھا، ونحن في طریقنا ل وضع ھذا الطلب 

 آسیا والمحیط الھادئ للتنفیذ، في األساس.  GSEوأن النشاط في میزانیة 

على األرجح قدرا معینا وھذه األموال یمكن أن یكون [غیر مسموع] للتوصل إلى أنھ  

راجع ما أقولھ؟ لذا سوف یتم  -من الدعم السفر، وربما استئجار قاعة االجتماعات في 

 وضع ھذه التكالیف في القسم الذي سیدعم حدوث ھذا النشاط. 

 

 لذا إذا وافقتم، لذا ستكون الفكرة معتمدة وستتم مناقشة التفاصیل بالفعل مع القسم على سیرانوش فاردانیان:

 وجھ التحدید. 
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 ھذا صحیح.  خافییر كالفیز:

 

 شكًرا.  سیرانوش فاردانیان:

 

ولكن الطلب معتمد على أساس فھم ذلك، واألنشطة التي یحملھا، ولذلك كیف سوف یتم  خافییر كالفیز:

تنفیذھا. لذلك حتى نكون أكثر تحدیًدا، إذا قلنا أن نشاط التوعیة ھو جلسة لمدة یوم واحد 

مشاركا، نحن نتوقع أن نحتاج الى ثالثة أفراد  40الھور، فنحن نتوقع في فندق في 

المجتمع للتنظیم وتقدیم الویبینار، لذلك نحن في طریقنا لتمویل السفر لثالثة أشخاص، 

شخص لمدة یوم  40وربما واحد أو اثنین من موظفي الدعم. سنقوم باستئجا الغرف لـ

ك. جمیع ھذه التكالیف یتم تقییمھا ثم وضعھا واحد، وسنقدم الطعام والقھوة وما إلى ذل

 في المیزانیة لتحقیق ذلك وھكذا یتم تنفیذ النشاط. ھل یبدو ھذا منطقًیا؟ 

 

نعم، شكًرا لك على الشرح، إنھ  -الرئیس، ھل یمكن أن أتابع؟ في بعض الحاالت، لدینا سیرانوش فاردانیان:

لذا لدینا تحدیات قادمة مع األسعار واضح ومفھوم ومقبول. ولكن فقط سؤال متابعة. 

  لوضع األسعار ھناك، لذا فھذه لیست مسؤولیتنا.

 

 ھذا صحیح.   خافییر كالفیز:

 

ألنھ، على سبیل المثال، إذا إنھا لیست الطریقة التي یمكننا المجيء بھا، ألیس كذلك؟  سیرانوش فاردانیان:

كان ھناك حدث لیوم واحد في باكستان، ال یمكننا معرفة األسعار بالضبط في باكستان. 

 لذا تأتون بتخیصیص مبلغ أن.. ھل ھذا الفھم واضح؟ 
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 بالتأكید.  خافییر كالفیز:

 

 حسًنا. شكًرا.  سیرانوش فاردانیان:

 

لنشاط وكیف نقیمھ ضد المعاییر وما إلى ذلك؟ بشكل أساسي، لذا فإن ما یھم ھو ما ھو ا خافییر كالفیز:

مع الفھم الجید لطبیعة النشاط، حتى یمكننا القیام بتقدیر مثالي للتكالیف. ولھذا السبب 

، رودي كان یشرح، وأحیانا لیس بشكل NPOCلدینا ھذه المحادثة صباح الیوم مع 

 مبلغ أمامھ. واضح جدا، أن لدینا طلب قد منح، ولكن لیس ھناك أي 

، نحن GSEوالذي وضع بعد ذلك في قسم  GSEلذا فما شرحتھ من قبل مع نشاط  

نقدر مساعدتكم في وصف النشاط فیما نعتقد أن تكون التكالیف. فما تعلمونھ تضعونھ، 

وعندما ال تعلمون، تقومون بھ. وخالصة القول ھو أننا نحاول تقدیر ما ھو التأثیر الذي 

 عناه ھناك. سیكون، وھذا ما وض

 وبعد ذلك [غیر مسموع].  

 

 خافییر، إذا سمحتم لي بالمقاطعة.  آالن غرینبیرغ:

 

 أجل. خافییر كالفیز:

 

لدینا خمس أشخاص في قائمة االنتظار وتبقى أربع دقائق في الجلسة. لذا أعتقد أننا  آالن غرینبیرغ:

  بحاجة لالنتقال، ربما بمحادثة منفصلة بینك وبین سیرانوش.
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 شكًرا لك، خافییر. فاألمر واضح. واضح تماًما.  سیرانوش فاردانیان:

 

 شكًرا.  خافییر كالفیز:

 

 شكًرا.  سیرانوش فاردانیان:

 

عذًرا. ھل یمكنني تقدیم نقطة توضیح سریعة؟ ھل تتفقون معي؟ في عجالة. أعتقد أنني  تاریان بریسلي: 

أن أوضح أنھا لیست المالیة التي سمعت أن المالیة وافقت على الطلبات، وأردت فقط 

تعتمد الطلبات. ولكنھ فریق التقییمات وفریق التوصیات الذي یتكون من السیاسة، 

GSE  .والمالیة. لذا أردت فقط توضیح ھذا األمر. شكًرا 

 

 شكًرا.  خافییر كالفیز:

 

 ألبرتو ھو التالي. شكًرا. ھل یمكننا ابقاء المداخالت لدقیقة واحدة من فضلكم؟  آالن غرینبیرغ:

 

 سوف أتحدث تمثیالً عن ألبرتو ألن [غیر مسموع] ألبرتو، سوف یستخدم [غیر مسموع].  شخص غیر محدد: 

 

لدیھا مشروًعا لبنما، والذي تم تعلیقھ. ھل ستنتقل ھذه  LACRALOحسًنا، شكًرا.  ألبرتو سوتو: 

طلب آخر أم ستنتقل مباشرة ؟ ھل علینا تقدیم 2016العملیة مباشرة إلى السنة المالیة 

 إلى العام التالي؟ شكًرا. 
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حسًنا. لذا كان السؤال باللغة األسبانیة، واستمعت إلیھ بالفرنسیة، سوف أجیب علیھ  خافییر كالفیز: 

باإلنجلیزیة فیما أعتقد. ال، ال تأسف لذلك، ھذا جید بالفعل. أعتقد أنني سوف أجیب 

ك، سوف یستغرق األمر مني المزید من الوقت أكثر باللغة اإلنجلیزیة ألنھ، بخالف ذل

 مما لي للرد علیھ. 

لذا كان سؤالك حول حقیقة أن بعض الطلبات بذلت لألنشطة التي كانت محددة إلى  

حقیقة أن لدینا اجتماع في مدینة بنما، الذي تم إلغاؤه، لكن ذلك كان في نشاط السنة 

 ، ألیس كذلك؟ حسًنا. 2016المالیة 

عتقد أن ھذا استثناء وحدث غیر عادي. أعتقد أنھ إذا تمت الموافقة على طلب لذلك أ 

النشاط الذي كان یحدث في مدینة بنما، وھذا النشاط یمكن أن یحدث أیضا في مكان 

االجتماع الجدید، ثم أود أن أقول أنھ سوف یحدث ویجب أن یحدث. ولكنني أشك في أن 

اصا جدا لحقیقة أننا كنا في أمریكا الالتینیة. ما تشیر إلیھ ھو عن النشاط الذي كان خ

 ألیس ھذا صحیًحا؟ 

لذلك أنا أشتبھ أن ھذا النشاط لن یحدث ألنھ فقط لن یكون من المنطقي أن یحدث.  

عندما یكون لدینا االجتماع القادم في المنطقة، ونتیجة لذلك، لن یحدث ذلك ببساطة. 

حیث، إذا كان ھذا النشاط لثم یجعل المھ معنى، ثم، نعم، فإنھ ینبغي إعادة تقدیمھ ألن 

ذلك سیكون وقتا مختلًفا، ربما موقًعا مختلًفا، ربما أنتم یا رفاق سیكون لكم فكرة مختلفة 

 حول ما تریدون فعلھ. 

ق على أنھا قد تكون ثالث سنوات فیما عدا أنھ قد تكون ھناك إذن، نعم. ولكن أنا أواف 

تغییرات أخرى في الجدول الزمني لالجتماعات التي تقودھا الظروف التي ال نتحكم 

فیھا بالضرورة، وربما سنعود إلى أمریكا الالتینیة / الكاریبي في وقت سابق عن ھؤالء 

وجد بالفعل طریق كبیر لمعالجة ھذا. السنوات الثالثة. ولكن نعم، في ھذه الحالة، ال ی

عندما یكون ھناك اجتماع في أمریكا الالتینیة أو منطقة البحر الكاریبي، سوف نحتاج 

 إلى طلب جدید لتقدیمھ. ثم یمكننا النظر في ذلك على أساس الجدارة. عذًرا. 
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 یة كامل حیث سوف نلتقي. شكًرا. سوف أالحظ أننا ال نحصل دائًما على إشعار دورة میزان آالن غرینبیرغ:

 

ساعة التالیة،  48لذا نایك توماسو، الذي یدیر االجتماعات، یعمل في ذلك. خالل الـ خافییر كالفیز:

ربما یكون لدینا أكثر من عامین من المشاھدة ألنھ یقدم ست قرارات إلى المجلس على 

 مدار العامین التالیین. 

 

شارة إلى أنھ عندما یحدث تغییًرا فجأة، ربما ننتھي في منطقة بالفعل. كنت فقط أود اإل آالن غرینبیرغ:

 ال نعلم أننا سوف نكون في ھذه السنة المالیة.

 

 أفھم ھذا تماماً.  خافییر كالفیز:

 

 فقط للتوضیح.  آالن غرینبیرغ:

 

 أتفق مع ذلك تماماً.  خافییر كالفیز:

 

 ال حاجة إلى أي إجابة.  آالن غرینبیرغ:

 

 نعم، شكًرا لك.  كالفیز:خافییر 

 

 أنا التالي في القائمة للمالحظة. أنا ال أرید أجابة.  آالن غرینبیرغ:
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 حسًنا.  خافییر كالفیز:

 

لقد حاولنا بعنایة االلتزام بالقواعد المقدمة لنا، بما في ذلك التي تقول "عدم السفر إلى  آالن غرینبیرغ:

األخرى ال تلتزم بھذا المبدأ. نحن ." نشیر إلى أن المجموعات ICANNاجتماعات 

ننتظر بفارغ الصبر لمشاھدة كیف سیتم التعامل مع ذلك. شكًرا. المتحدث التالي لدي 

 على المایكروفون ھو سیون. 

 

على المواقع وعلى أي حال، ربما  Excelشكًرا. نقطة سریعة. ذكرتم أن إصدارات  سیون أوجیدجي:

ألنني ال أرى ذلك على الشرائح. السؤال اآلخر سوف أتابع معكم حالًیا بدون اتصال 

وبین ذلك، سیكون  2017-2016یتعلق بھیكل المشروع. بالنظر إلى أن ھذا عام 

ھي واحدة من  PTIھناك بعض المنظمات الجدیدة. أعني، التابعة، على سبیل المثال، 

 [غیر مسموع] دائًما تضع ھذه المیزانیة ھذه الحقائق محل االعتبار. 

 

حسًنا. لذلك لإلجابة على تعلیقك األول. في صفحة الویب، على صفحة التعلیق العامة،  خافییر كالفیز: 

 PDFمشروع بمشروع، وبإصدار  2017، لدینا مشروعات السنة المالیة 3في القسم 

. لذا فھذا مثل العدید من الصفحات، ھذا صفحتان، ثم لدیكم PDFمن قبل المحفظة 

ان على جمیع ھذه المعلومات. لذا ھناك یمكنكم العثور علیھ. لذا صفحتان أكسیل تحتوی

 الجزء الثاني من المستندات.  3في القسم 

على سبیل المثال، ولذلك في مشروع میزانیة السنة المالیة  ،PTIكنتم تأخذون مثال  

، سوف ترون ما نقترحھ للقیام بشأن 4التي یتم تقدیمھا ھنا للتعلیق العام، قسم  2017

PTI،  ومیزانیة وظائفIANA وتقسیم تلك المیزانیة باألسماء واألرقام ومعلمات ،

البروتوكول. لذا فھذا متاح. نحن نفترض في ھذه المسودة وقوع ذلك، أن المقترحات 

 سوف یتم اعتمادھا، وسوف یتم تنفیذھا على ھذا النحو. ھذا یجیب على سؤالك. شكًرا. 
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شكًرا جزیالً لكم. ھامبرتو. بالمناسبة، لم یصل المتحدثون التالیون لدینا بعد، لذا لدینا  آالن غرینبیرغ:

المزید من الدقائق القلیلة إذا أمكنكم البقاء معنا. ھامبرتو، لقد تم إلغاء ذلك. التالي، لدینا 

 جودیث. 

 

ھو مضاف في طلب  نعم. سؤالي أیًضا یرتبط، في الویكي، ھناك بعض الفئات عما جودیث ھیلرشتاین:

المیزانیة الخاص. وھم دائًما یقولون ال تضیفوا أي طلبات یمكن تمویلھا بموجب برنامج 

CROPP  أو أي أنواع أخرى من السفر والتوعیة. وقد الحظنا أن ھناك الكثیر من

نحن نحاول اتباع القواعد ھناك، ولكننا  NARALOالمجموعات األخرى... في 

 وعات األخرى ال تقوم بذلك. الحظنا الكثیر من المجم

وأنا أتعجب ما ھو المعیار فقط لبعض المجموعات أو ھل ھذا دلیل أو ھل یحدث دائًما؟  

 وھم یقومون فقط بأي شيء. لذلك نحن لسنا... ھل یجب علینا عدم المتابعة؟ 

 

یعاملون بشكل  حسًنا. لذا ال، التوجیھات للجمیع. إنھا لیست لمجموعة محددة واآلخرین خافییر كالفیز:

مختلف. سیكون ھذا غیر عادل بالكامل. لذلك فالتوجیھا ھي للجمیع. لقد حاولنا تطبیق 

ھذه التوجیھات ما لم یكن ھناك سبب ساحق لماذا ال یمكن تطبیق ھذه المبادئ 

التوجیھیة، ولكن في المثال الذي تذكرونھ أعتقد أننا سوف نرغب في تطبیق المبادئ 

عي تماما. لذلك ال أعرف إذا كان روب، أنت ترید الحدیث عن التوجیھیة بشكل طبی

نقطة أكثر تحدیًدا، ولكن المباديء التوجیھیة تنطبق على الجمیع بنفس الطریقة. وما لم 

یكن ھناك استثناء، وھو ما ال یمكنني تصوره اآلن، ولكن یمكن أن یكون ھناك، ثم 

 سوف یتم تطبیق ھذه التوجیھات على الجمیع. 

 

شكًرا لك، خافییر. ھناك نقطتان أود التحدث حولھما بسرعة. سوف أخاطب جودیث ثم  ت ھوجارث:روبر

أقدم لكم وجھة نظر شاملة على ھذا المشروع. األول ھو: نحن مستمرون في محاولة 

سوف  -للعدید من الطلبات المختلفة. واحد من األسباب لذلك CROPPاالعتماد على 
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أصال كان ألن لدینا  CROPPواحد من األسباب إلنشاء أتحدث بشكل أكثر بطء. 

العید من الطلبات من المجتمعات المختلفة. ھذا ال یعني أن بعًضا من الناس ال یحاولون 

عادة دفع المظروف. البعض بالفعل یأتون ببعض األفكار الرائعة التي لدیھم عنصر 

 یس لدیھم ذلك. ل ALACسفر لھم. وأود أن أشیر إلى أن البعض منھم جاء من 

ولذلك یوجد ھذه الدینامیة، وكما یقول خافییر، یبذل فریق التقییم جھدا كبیرا للنظر في  

 ذلك، انظر لو كان ھذا ال مثیل لھ، انظر كیف یمكن تطبیقھ على نطاق أوسع.

شيء واحد أخیر فقط ألعطیك جمیع وجھات النظر التي قد ال یكون لخافییر الحق  

لبا من العدید من مجموعات المجتمع ألولئك الذین منكم الذین نظروا ط 59أمامھ. لدینا 

ملیون  1.5في الویكي. لقد أجرینا أیًضا الحسابات على مستوى اولي وتبلغ قیمتھا 

 دوالر من الطلبات. 

أعتقد أنھ إذا نظرتم إلى وثیقة میزانیة خافییر، ھناك ظرف أكثر صغًرا الستیعاب تلك  

على الرغم من أننا ال ننظر إلى الدوالرات على وجھ التحدید، فقد الطلبات المختلفة. و

حذر خافییر الموظفین للنظر في الموارد في مقابل مبالغ محددة بالدوالر. ھذا یأتي 

بالعمل ویتطلب بعًضا من المحادثات مع زمالء العمل الذین ربما یقومون بالدعوة لتنفیذ 

 بعًضا من ھذه التوصیات. 

ض الشيء سؤال سیرانوش، والذي ھو أن بعض العناصر قد یكون لھا وھذا یمس بع  

تأثیر معین للمیزانیة التي قد تحتاج إلى وضعھا من قبل دائرة فردیة، ولدیھم قیود 

خاصة بھم قد ال تكون المیزانیة قادرة على استیعاب ذلك. لذلك بعًضا من ھذه 

رفة ما إذا كان یمكن المحادثات تتضمن إشراك الموظفین والموارد األخرى لمع

للموظفین تمدید قدراتھم للقیام بذلك. لذلك أردت فقط أن أسلط الضوء على بعًضا من 

 ھذه النقاط العامة لكل منكم فقط لتكونوا على علم بذلك. 

ونحن نبذل جھدا بالتعاون مع جمیع أعضاء فریق الموظفین، وھذا ونقطة واحدة أخیرة.  

إذا كان یبدو كما لو لم یكن ھناك ظرف كافي لمنح طلب أو ألننا حصلنا على تعلیقات 

من قسم آخر لیس لدیھم موظفین او القدرة للقیام بذلك، أو في حاالت أخرى، نحن نرى 

المیزانیة، ولكن ربما یفضل أن ھذا الطلب ال ینطبق بشكل خاص على طلب خاص ب
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لیست المكان المناسب  ICANNالتعامل معھ في أي مكان آخر، أو في الواقع أن 

لتكون الراعي لھذا النشاط، ونحن نبذل جھودا للعمل مع ھایدي، سیلفیا، وأعضاء 

آخرین من الفریق، ونحن سوف نتأكد من أنك نبھت على ذلك، حتى یكون ھناك متسع 

 ر عملیة المیزانیة العامة لتقدیم ھذا الطلب. من الوقت في إطا

ألن ھناك بعض األفكار المثیرة لالھتمام للغایة ومفیدة ورائعة ببساطة ال تنسجم مع ھذا  

ولكن ینبغي النظر فیھا على نطاق أوسع من الناحیة االستراتیجیة. ولذا فإننا نحاول أن 

لى جمھور آخر مع بعض من نكون على وعي بذلك، فیكون لدیكم الفرصة لالنتقال إ

 ھذه األفكار. شكًرا. 

 

شكًرا جزیالً لكم. أرى أن لدینا منظور أفضل نوعا ما على كل من عملیة المیزانیة  آالن غرینبیرغ:

والتفاصیل لھذا العام، ونحن نتطلع إلى رؤیة كیف تنتقل طلبات المیزانیة الخاصة خالل 

 لموازنة. شكًرا جزیالً لكم جمیًعا. ذلك والتعلیقات التي تم نشرھا على مشروع ا

للجلسة المقبلة، لدینا نورا أبو ستة ھنا. أنا لست متأكداً، ھل یوجد أشخاص آخرون  

 معكم؟ 

 

 لدي زمیلتي بیتسي، إنھا لیست [غیر مسموع] ولكنھا في الغرفة [غیر مسموع].  نورا أبو ستة:

 

 ثم سوف أحیل الجلسة لكم. حسًنا، ال بأس.  آالن غرینبیرغ:

 

ال تضحكوا، لكنھ واحد من األنشطة المفضلة خالل  -حسًنا. شكًرا. ربما ھذا واحد من  نورا أبو ستة:

القادمة والتحدث إلى ھذه المجموعة حول ما ھو الجدید في قسم  ICANNاجتماعات 

إلى ھنا ھي التنمیة والمسؤولیة العامة. واحد من األسباب التي جعلتني أحب المجيء 
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ألنكم واحد من المجموعات التي أخطرت بشأن ما نقوم بھ وأنكم بالتأكید واحد من 

المجموعات التي تعطیني تعلیقات التي تترجم عادة إلى تغییرات أو برامج جدیدة أو 

 مجرد أفكار جیدة. 

 ورنالذا لن أقضي الكثیر من الوقت في التحدث عن القسم. أعتقد أنكم جمیعا تعرفون أن د 

ھو تطویر األدوات بالفعل التي یمكنھا تعزیز المجتمع، التي یمكنھا جلب المزید من 

الناس، التي یمكن أن تساعد أولئك الذین بالفعل یجدون طریقھم من خالل ھذا النظام 

 منذ أن رأیتكم آخر مرة.  DPRDالبیئي. ولكني سوف أتحدث عن التغییرات التي لدینا في 

تغیرت بعض الشيء، لیس في المحتوى، ولكن في القیادة، ھي منصة أحد األمور التي  

وقبل بعمل عظیم مع  ICANNالتعلیم عبر اإلنترنت. كما تعلمون، غادر جیف دون 

منظمة مختلفة، وكنا نشعر بالحزن ألن نراه ذاھًبا، ولكننا كنا فخورین جدا بھ إلى نوع 

ع ذلك، من أجل إیجاد الیزابیث من متابعة ما یرید القیام بھ. كنت محظوظا جدا، م

أندروز، التي انضمت إلى فریقي قبل بضعة أشھر، والتي تدیر حالیا منصة التعلم عبر 

 اإلنترنت. 

ھذا التغییر أجبرني نوًعا ما إللقاء نظرة أخرى في استراتیجیتنا للمنصة ونوع من  

أنك یمكن،  الضغط علیھ شيء ما وعلى وإلیزابیث، نحن نسمیھا بیتسي، لذلك أعتقد

. نحن بالتأكید OLPأیضا، وھو ما یساعدني اآلن على تصمیم استراتیجیة جدیدة للـ

 نركز أكثر على المحتوى المحلي ذو الصلة. نحن نتحدث مباشرة ألصدقائنا في المناطق

أو أعضاء المجتمع. نحن نتجھ نحو المزید من  ICANNالمختلفة، سواء كانوا موظفي 

األكادیمیة، لذلك نحن نتحدث مع جامعة الرباط، على سبیل التعاون مع المؤسسات 

 . OLPالمثال، من أجل إما استیراد مضمونھا أو حفظ محتواھا بحیث تصبح متوفرة على 

ربما محتوى أقل  -حتى في األشھر القلیلة المقبلة، سوف تشاھد المزید بعض الشيء 

بعض الشيء باإلنجلیزیة والمحتوى المحلي األكثر أھمیة، والذي ھو فیما أعتقد كنا 

نفتده أكثر من غیره. واحدة من األشیاء التي تسبب ھذا بالنسبة لنا، وأنا ال أعرف من 

ال  أردنا أن نذھب إلى الشریحة، اسمحوا لي أن أرى أین ھي. یتحكم في الشرائح، ولكن إذا

 تستخدم أكثر شيء.  OLPبأس ال أعتقد أنھا ھنا. لقد نظرنا في الخریطة حیث كانت 
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والنظام البیئي  ICANNبالفعل لتقدیم المعلومات حول  OLPوفي أصولھا، صممت  

نھم المجيء إلینا. ولسوء ألولئك الذین ال یمكنھم حضور اجتماعاتنا أو الذین ال یمك

الحظ، ما أظھرتھ لي الخریطة كان أن أكبر مستخدمي منصة التعلم عبر اإلنترنت ما 

زالوا في أمریكا الشمالیة وأوروبا، والذي أظھر لي بشكل أساسي أننا ال نذھب حًقا 

 بالبعد الذي نحتاج الذھاب إلیھ. 

ق التي لدینا فیھا ضعف، ثم لذلك نحن نعالج ھذا من الخارطة نفسھا ونرى المناط 

تطویر المحتوى وثیق الصلة بتلك المناطق. في بعض األحیان، كان رأس الموضوع 

 وفي بعض األحیان كانت اللغة نفسھا. 

، وبالتالي فإن اللغات خارج األمم ICANNبالنسبة للغات التي ال نغطیھا بأنفسنا في  

ونطلب منھم مساعدتنا في ذلك. لقد  المتحدة، سوف نذھب إلى المجتمعات المحلیة نفسھا

 اقتطعنا بعض المیزانیة، أیًضا للترجمة حیثما لم نستطع جمع المحتوى. 

بیتسي، ألم أفقد شیًئا بشأن منصة التعلم عبر اإلنترنت؟ مرة أخرى، ھذذه منصة  

لذا إن كان لدیكم أي محتوى ترون أنھ سیكون مفیًدا وذو للمجتمع وبواسطة المجتمع. 

 صلة، یرجى إرسالھ لنا. نرغب في جعلھ متوفًرا بالعدید من اللغات وللجمیع. 

تغییر آخر أو تحدیث آخر لقسمنا ھو شيء وعدت القیام بھ آخر مرة، وھو مراجعة  

بیعة الحال، أن المعاییر معاییر الزمالة. لقد كان وقًتا طویالً، وكان المحرك األكبر، بط

 التي كنا نستخدمھا باستثناء بعض الناس الذین شعرنا أنھم بحاجة إلى إدراجھم. 

، من فضلكم. لذلك اندھشت من استخدامنا نفس 13ھالّ انتقلنا إلى الشریحة رقم  

لمدة عشر سنوات، لذلك ھذا مجرد  ICANNالمعاییر لمدة عشر سنوات. لم أكن في 

كنا نرید القیام بھ ھو تقییم كم ساعدتنا ھذه المعاییر في نجاح البرنامج  تنویھ. ولكن ما

 وكم استبعدت أناس ینبغي علیھم المجيء من خالل ذلك. 

لذا لدینا جدول زمني. لقد بدأنا العمل بالفعل. لقد أجرینا العدید من األبحاث حول ما  

نحن لسنا مھتمین بتطویر تقوم بھ المنظمات األخرى، وما ھي المعاییر التي تتبعھا. 

المعاییر الخاصة بنا، ستكون ھذه عملیة لن یوافق علیھا أي طرف. لذلك فإن األداء 

 الشخصي لي ھو أخذ شيء مقبول عالمًیا وربما یعزز ذلك أو تعدیلھ لسیاقنا. 
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ھناك ممثلون مشاركون في العملیة. نأمل، أن تكون المجموعة نوًعا من ممثلي  

إذا كنتم مھتمون بالمشاركة، لذا رجاء أخبروني بذلك. نحن ال زلنا في المجتمع، أیًضا. 

مرحلة البحث، كما ذكرت، وأنا آمل أنھ بحلول شھر مارس، سوف نقوم بإعداد مسودة 

 تقریر تقوم بتقییم مواطن الضعف للمعاییر الحالیة وتبدأ في تقدیم المقترحات. 

من أن كل شخص مرتاح مع المرحلة لن نتبني أي شيء حتى نتحدث للمجتمع والتأكد  

التالیة. نحن ننظر في الكثیر من األشیاء عندما ننظر في ذلك. نحن ننظر فیما إذا كنا 

نقوم باستثناء ناس بغیر قصد، من الواضح، بناء على أساس الجغرافیا، والجنس 

یة، والتجمع العرقي، وما إلى ذلك. لذا یرجى البقاء والمشاركة في ذلك. ھذا مھم للغا

  وأنا أرید التأكد من قیامنا بھذا على النحو الصحیح ھذه المرة.

أوه، شيء آخر  -سوف أتوقف ھنا ألنني ال أعتقد أن ھناك أي شيء آخر جدید بخالف 

من فضلكم. شيء واحد بدأنا القیام بھ وھو أننا  18عفًوا. دعونا ننتقل إلى الشریحة 

. على DNSالنظام البیئي حول صناعة  نعمل مع زمالئنا في المناطق المختلفة في

سبیل المثال، أنتج الشرق األوسط للتو تقریًرا عن الصناعة حیث حددوا عوامل معینة 

 التي تسببت في ضعف صناعتنا نفسھا. DNSحول 

. لقد أطلقنا DNSلذلك نحن نبحث حالیا عن وسائل مختلفة لتعزیز النظام البیئي حول  

وھي ورش عمل صغیرة التي تساعد على توعیة  ،Youthcommبرنامجا تجریبیا 

وتثقیف الشباب في مجتمعاتھم المحلیة، ونأمل، أن تصبح على درایة بما فیھ الكفایة 

 حتى یتمكنوا من نوع من نشر المعرفة.  ICANNحول 

 لذا سوف أتوقف ھنا وآخذ سؤاالً ألنني أعتقد أن الوقت على وشك االنتھاء. شكًرا.  

 

 سیون أنت أوال.  آالن غرینبیرغ:
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شكًرا لك على العرض. نعم، بالنسبة للتعلیم اإللكتروني، كنت واحدا من األشخاص  سیون أوجیدجي:

الذین یحبون بالفعل المصدر المفتوح، لم أكن سعیًدا تماًما أن أرى أن [غیر مسموع] 

من [غیر مسموع] منصة المصدر المفتوح لمنصات مختلفة. ربما لم تكن ھذه ھي 

 الة ولكن أرید أن أعرف لماذا، إذا كانت ھذه ھي الحالة. الح

أعني، عن حقیقة أنك ال تتلقى االستخدام من  -الشيء اآلخر الذي ذكرتھ حول الجغرافیا 

مناطق مثل، على سبیل المثال، أفریقیا. أود أن أشیر إلى أن بعض البیانات التي تتلقاھا 

یقیا حیث أن معظم مزودي خدمات اإلنترنت في الواقع قد تكون في الواقع قادمة من أفر

ISP  ال زالوا یستخدمون عنوانIP  من مناطق أخرى. لذا بالنظر إلى أن الموقع

، ھناك احتمال أن ھذا الزحام IPالجغرافي سوف یستند في الواقع على مصدر عنوان 

 من أماكن أخرى. 

أي مرحلة سیكون فیھا في التعلیق األخیر، في المراجعة، مراجعة الزمالة، لم أرى   

تعلیقات عامة. ھل ھناك أي نیة في القیام بذلك أم أنھا سوف تنتقل ھناك مباشرة؟ 

 شكًرا. 

 

، ویمكنني اإلجابة عن تغییر ICANNومن موظفي  DPRDأنا بیتسي أندروز من  بیتسي أندروز:

واحد ألن النظام منصة التعلم عبر اإلنترنت. لقد غیرناھا لمشغل مختلف لثالثة أسباب. 

الحالي الذي نستخدمھ یسمح لنا بدمج الفیدیو بسھولة أكبر. لیس من الضروري أن 

؛ حیث یمكننا تضمین ذلك. السبب اآلخر ھو المیزانیة. YouTubeیكون برابط 

والسبب األخیر ھو أنھ أكثر ودیة مع اللغات األخرى، كما ذكرت نورا، حتى أن ھذه 

ن. نحن نرید أن یكون الناس قادرین على تعلم اللغة التي ھم دفعة كبیرة بالفعل لنا اآل

أكثر ارتیاحا لھا، وأرید أن أكون قادًرا على مساعدة الناس داخل النظام اإلیكولوجي 

لتولید المحتوى بلغاتھم األصلیة التي یمكن أن یستخدمھا أشخاص آخرین. لذا فھذه ھي 

 یة التي لدینا. األسباب الثالثة لماذا انتقلنا للمنصة الحال
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وفیما یتعلق بالبیانات، صححوا لي إذا كنت مخطئا، بیتسي، ولكن أعتقد أن البیانات  نورا أبو ستة:

تستند على األشخاص الذین قاموا بالتسجیل والذین أشاروا إلى المكان الذي یعیشون فیھ 

 ، لذا فھذا ھو كل ما في األمر. ISPحالیا. إنھ لیس بشأن من أین 

یتعلق بمراجعات الزمالة، بصراحة، نحن ندرس وضع مشروع التقریر ثم التقریر فیما  

النھائي للتعلیق العام، ألنھ، مرة أخرى، أرید أن أضمن أننا نقوم بھذا على النحو 

 الصحیح ھذه المرة. 

 

 شكًرا جزیالً لكم. ساندرا التالي.  آالن غرینبیرغ:

 

نورا. دائًما من الرائع وجودك ھنا. ھل كنت على حق عندما شكًرا لك، أالن. مرحبا  ساندرا ھوفیریتش:

ال یجب أن تطور معاییر برنامج الزمالة الخاص بھا،  ICANNقلت أنك تظنین أن 

ولكن بدالً من ذلك تأخذ شیئا أكثر اتساًعا وقبوالً بشكل عالمي، وربما من مؤسسة 

 أخرى؟ ھل فھمت ذلك بشكل صحیح؟ 

 

شكًرا لك، ساندرا. وجھات نظري الشخصیة ھي وجھات نظر شخص واحد. سوف  نورا أبو ستة:

آخذ توصیات المجموعة. أنا قلق كثیرا حول اختراع المعاییر الخاصة بنا، وعدم أخذ 

المعاییر القائمة التي تم تجربتھا واختبارھا كقاعدة، ألن ھناك المزید من الھامش للخطأ. 

 ICANNموعة عملنا إلینا وأعطت توصیة بأن ولكن في نھایة الیوم، إذا عادت مج

فریدة من نوعھا، علینا وضع المعاییر الخاصة بنا، ھذه بالضبط ھي الطریقة التي 

سوف نمضي بھا. ولكن یھمني أن یكون ھناك شيء أبدأ بھ وأبني علیھ بدال من البدء 

 من الصفر. 
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معاییرھم الخاصة لبعض  ICANNأود، من وجھة نظري، أن أوصي بأن تنمي  ساندرا ھوفیریتش:

األسباب. نحن نتحدث كثیرا ھنا عن التواصل، والجمیع في المجتمع لھم نفس الرأي 

بأننا منظمة فریدة من نوعھا للغایة وأعتقد أن مثل ھذه المؤسسة الفریدة قد تحتاج أیضا 

ریقة معاییر فریدة من نوعھا لھذا البرنامج الھام. ألن برنامج الزمالةأثبت أنھ أفضل ط

لمشاركة أناس جدد وأعتقد أنھا كانت قصة نجاح كبیرة. وإذا كانت تحتاج إلى تحسین، 

فال بأس. بعد عشر سنوات، من المنطقي ذلك. ولكنني أوصي بقوة ربما بمشاركة 

الزمالء السابقین الجدد في إعداد ھذه المعاییر. أعلم أن ھناك الكثیر من الزمالء، الذین 

 وما إلى ذلك.  ICANNیساعدون في كشك 

ولكن أیًضا بالحدیث عن نفسي، تنظیم المدارس الصیفیة وإدارة اإلنترنت، فنحن ننظر 

في ھذا الشأن. عندما یكون لدینا كل المعاییر، نأخذ بعین االعتبار شخًصا ما كان بالفعل 

ألن ھذا یجعل ھؤالء األشخاص أكثر إثارة لالھتمام بالنسبة  ICANNفي الزمالة في 

ذلك في الواقع، أعتقد أن ھذه المعاییر لبرنامج الزمالة ھي في غایة األھمیة وفریدة لنا، ل

من أجل مشاركة الناس، وھي أیضا ترسل رسالة إلى الخارج  ICANNمن نوعھا لـ

 أنني أود الذھاب إلى معاییر فریدة من نوعھا. 

لكن ال یمكنني أنا أتفق، بالطبع، بالنظر في مؤسسات أخرى أو النظر في كیف تعمل، و 

في العالم حیث نموذج أصحاب المصلحة  ICANNالتفكیر في أي منظمة أخرى مثل 

 المتعددین مھم جدا. شكًرا. 

 

شكًرا جزیالً لكم. لقد تجاوزنا وقتنا. ھل یمكن أن یخبرنا العاملون عندما تنتھي  آالن غرینبیرغ:

عند النصف، حسًنا. لدینا أربع  -دقیقة، ولكن 30استراحة القھوة؟ لدینا استراحة 

أشخاص في قائمة االنتظار. أنا ال أمانع في أن أظل طوال الطریق حتى بدء االجتماع 

التالي، ولكن ال یمكن للمترجمین ذلك، ھذا صحیح. المعذرة. كم المدة التي یمكن 

مس دقائق إضافیة بحد للمترجمین البقاء معنا فیھا؟ خمس دقائق إضافیة. لدینا أربعة. خ

أقصى. ثم دعونا ال نأخذ الوقت من مقدمتي. لدینا أربعة متحدثین،نرید السماح بإجابات 

 دقیقة لكل متحدث، ومحاولة الحفاظ على ذلك إن أمكن. مورین. 
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شكًرا. لدي مالحظتین فقط. واحدة بشأن التعلم عبر اإلنترنت. أحد األشیاء التي كنا  مورین ھیلیارد:

عنھا ھي أھمیة الحصول على رسالة مقابلة بدون الحاجة لقضاء الكثیر من  نتحدث

الوقت في اللغة. یجب أن یكون ھناك ... نجب أن نحاول دمج بعض اللغات العالمیة، 

اللغة  -والتي عادة ما تكون رسومات، مثل رسومات الكرتون أو شيء یمكن أن یكون

 ا ما والتي یتم استخدامھا إلیصال الرسالة. قلیلة بالفعل ولكن المفاھیم أكثر سھولة نوعً 

كان تعلیق القادم لھ عالقة ببرنامج الزمالة، وأھمیة إشراك الناس في اللجنة التي یمكنھا  

في الواقع الدفاع نیابة عن البلدان النامیة، المشاركین الذین یأتون من تلك المناطق. 

وأیضا، فإن حقیقة أن ھناك، كما لو أننا نضع الكثیر من التركیز على المقاییس فیما 

یتعلق بكیفیة قیاسنا لفاعلیة برنامج الزمالة في المجتمعات التي یعود إلیھا ھؤالء الناس؟ 

وأنا أعجب فقط كیف، ما الذي سوف یوضع بحیث أننا بالفعل، قبل أن یحصل الناس 

الة، أن یمكنھم في الواقع إثبات أنھ كان ھناك بعض على فرصة أخرى في الزم

 المدخالت في المجتمع. شكًرا. 

 

 ھل ترغب في الرد مطلًقا؟ ال؟ آرییل التالي.  آالن غرینبیرغ:

 

لدینا تعلیق من أحد المشاركین عن بعد، [غیر مسموع]. "ما ھي الجھة المخولة بنشر  آرییل لیانج:

لتطویر دورات لغة  ICANNتعلم اإللكتروني الدورات ذات الصلة داخل منصة ال

أخرى غیر اللغة؟ أنا استخدمت منصة جدیدة وقدیمة أعتبر أنھا تغلق احتماالت المنصة 

 المفقودة." 

 

لم أفھم بالضبط السؤال، ولكن إذا كان السؤال نمن المسموح لھ بإنشاء محتوى؟ اإلجابة  نورا أبو ستة:

ھناك مجموعة من اإلجراءات التي یجب تلبیتھا، یجب أن تكون واقعیة في ھي الجمیع. 

مقابلة لھذا الرأي. یجب أن تكون متعلقة بالقضایا التي یتم معالجتھا داخل مجتمع 

ICANN .ولكن أي شخص مسموح لھ بإنشاء دورة مجاًنا ، 
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 شكًرا جزیالً لكم. وفاء.  آالن غرینبیرغ:

 

عم، شكًرا. لدینا الفرصة للحصول على ھذا العرض في الصباح مع زمیلتك لورین ن وفاء داھماني داعفوري: 

ألیس كذلك؟ أنا أطرح سؤال لھذه الشریحة. كیف تختارون الدول؟ لقد سبق أن قلت أنھ 

من إخراج بعض الدراسات مثل دراسة الشرق األوسط، ولكن أنا مندھش حقا أن نرى 

دیھا بعض نقاط الضعف ألننا نعلم في أفریقیا، جنوب أفریقیا، واحدة من البالد التي ل

وجنوب أفریقیا، وھناك وسیلة ل مجال الصناعة ھي األكثر تطورا. ال أعرف كیف 

 اخترنا جنوب أفریقیا. 

 

لذا كان ھذا من األطراف المعنیة التي جاءت إلینا بالكثیر من الطاقة واالستعداد لتجربة  نورا أبو ستة:

وف نكرره في مناطق أخرى. ما كنت أشیر إلیھ لدراسة ھذا ألجلنا. إذا نجح، س

DNS وأنا أقدم الشرق األوسط كنموذج، وأشیاء أخرى. لذلك، على سبیل المثال، ما ،

نقوم بھ للشرق األوسط اآلن ھو أننا ننشيء برنامًجا لدعم إنتاج المحتوى المحلي، 

 والمحتوي المحلي ذو الصلة للشرق األوسط. 

ألمریكا الالتینیة، ویمكن أن تكون شیًئا مختلًفا  DNSى دراسة سوف نلقي نظرة عل 

تماًما لذلك. كنت أحاول تقدیم مثال، أننا طورنا مشروعات أصغر، واختبرناھا، ورأینا 

 ما الذي یعمل، ثم قمنا بمضاعفة ذلك كبرامج حقیقیة في أماكن أخرى. 

 

 حسًنا، شكًرا.  وفاء داھماني داعفوري:

 

 شكًرا. جودیث األخیر.  آالن غرینبیرغ:
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، أعلم أن لدیكم لغات مختلفة، ولكن أنا أفھم أیضا أن ICANNنعم. لذا في برنامج تعلم  جودیث ھیلرشتاین:

أشرطة الفیدیو في البعض اآلخر لیست تعلیقات حیة، وھل سوف تبحثون في النظر في 

ھم ال یفكرون في ذلك؟ ألن واحدا من األسباب التي ال تجعل الناس ینظرون في ذلك، أن

ذلك كما لو لم یفكروا في ذلك مطلًقا من قبل. ولكن بنفس الطریقة لدینا لغة دعم ھنا 

 ولدیكم دائًما مترجمین فوریین، یجب أن یكون لدینا أیًضا تعلیقات مباشرة في نفس الوقت. 

 

واحدة من القضایا التي لدینا ھي أن األثر نحن نتفق تماًما معكم، وھذا جاري العمل بھ.  نورا أبو ستة:

الرجعي یعود إلى الفیدیو الموجود وإنشاء تعلیقات حیة مترجمة أمر مكلف للغایة. لذلك 

ھناك طرق أخرى لمعالجة ھذا وھناك بعض الدورات جاري العمل بھا لیتم تنقیحھا. 

، وھذه طریقة لذلك أعمال الدبلجة الصوتیة مع السیناریو ھي في الواقع أكثر تكلفة

 جمیلة للوصول إلى الناس عبر لغات مختلفة. 

 

 شكًرا جزیالً لكم. شكًرا لك نور وبیتسي.  آالن غرینبیرغ:

 

لدي نقطة واحدة. كل تغیر نتج أو تحسین بسبب التعلیقات التي أرسلھا لنا المستخدمون.  نورا أبو ستة:

 . ولذا برجاء استمروا في جعلھا تتدفق. ھذا أمر مھم جًدا

 

دقیقة بالضبط. أرجو العودة مرة أخرى  22شكًرا جزیالً لكم. سوف نستأنف في خالل  آالن غرینبیرغ:

 إلى ھنا. شكًرا. 

 

 

 [نھایة النص المدون]


